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Up to date, Greece has undergone major demographic development since its
liberation. Two of the main components are internal and international migration in a
period in which the interior and national borders change. In the last years, the country
has been converted from traditionally being a starting point into a migration
destination (Kotzamanis and Stathakis, 2007). Given the instability of the borders of
the administrative units, the mapping of demographic phenomena presents interest
and significant difficulties.
At the same time, the data - about the population, its age structure, its reproduction
(births and deaths), as well as relative phenomena (nuptiality/divorces) - which have
been selected by the National Statistical Service of Greece during the whole post-war
period and at various administrative levels, are not immediately accessible to and
exploitable by the wider public, the scientists who are interested in demographic
events in our country, the decision-makers (central authority/local authorities). This
lack of accessibility is mainly due to the fact that they are not in the form of data bases
which will allow their immediate retrieval for a long time period, necessary for the
analysis and the exploitation of the outcomes.
Today, the information technology enables the creation of such bases which are
accessible through the Web. These bases constitute the basic substructure for the
development of research and at the same time the starting point for the mapping of
both primary and derived data (indices).
The present paper refers to the presentation of such a spatial data base for the period
1940-2001. This base has a clear and unequivocal connection to the reference
geographic space and is accessible through Internet, via a specially designed
application on the website http://www.e-demography.gr
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Περίληψη.

Η Ελλάδα έχει υποστεί ραγδαίες δημογραφικές αλλαγές από την απελευθέρωση της ως
σήμερα,
έχει δε μετατραπεί τα τελευταία χρόνια από χώρα εξόδου, που ήταν
παραδοσιακά, σε προορισμό μετανάστευσης (Κοτζαμάνης και Σταθάκης 2007). Από την
άλλη πλευρά, από την απελευθέρωση και ενθεν, τόσο τα εξωτερικά σύνορα όσο και τα
όρια των διοικητικών της ενοτήτων (είναι ενδεικτικό ότι στις μέρες μας γίνεται λόγος για
το πρόγραμμα Καποδίστριας ΙΙ που θα επιφέρει επιπλέων αλλαγές διοικητικών ορίων,
κάποιες από τις οποίες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικές) έχουν γνωρίσει
σημαντικές μεταβολές, με αποτέλεσμα η χαρτογράφηση των δημογραφικών δεικτών,
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για την παρακολούθηση των τάσεων και την ανάδειξη χωρικών
μοτίβων, να συναντά σημαντικές δυσκολίες. Ταυτόχρονα, τα δεδομένα που αφορούν
τον πληθυσμό, τις ηλικιακές δομές του, την αναπαραγωγή του (γεννήσεις και θανάτους)
αλλά και συναφή φαινόμενα, (γαμηλιότητα/διαζύγια), δεδομένα που συλλέγονται από
την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας σε όλη την μεταπολεμική περίοδο και σε
διάφορα διοικητικά επίπεδα, δεν είναι άμεσα προσπελάσιμα και αξιοποιήσιμα τόσο από
το ευρύ κοινό και τους επιστήμονες που ενδιαφέρεται για τα δημογραφικά δρώμενα
στην χώρα μας, όσο και από τους λαμβάνοντες αποφάσεις (κεντρική διοίκηση/ τοπική
αυτοδιοίκηση) και από αυτούς που συμβάλλουν έμμεσα στις επιλογές και την λήψη
αποφάσεων (μελετητές).
H δυσκολία προσπέλασης οφείλεται βασικά στην μη
οργάνωσή των διαθέσιμων δεδομένων σε ψηφιακές βάσεις, βάσεις που επιτρέπουν την
άμεση ανάκτηση και την επεξεργασία τους, απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάλυση
και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Η τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών επιτρέπει όμως σήμερα τη δημιουργία
τέτοιων διαχρονικών ψηφιακών βάσεων, βάσεων που αποτελούν τη βασική υποδομή για
τη ανάπτυξη της έρευνας και αποτελούν το υπόβαθρο για τη χαρτογράφηση τόσο των
πρωτογενών όσο και των παραγόμενων δεδομένων (δεικτών). Η παρούσα ανακοίνωση
αναφέρεται στην παρουσίαση μια τέτοιας χωρικής βάσης δεδομένων για την περίοδο
1940 – 2001. Η βάση έχει σαφή και μονοσήμαντη σύνδεση με το γεωγραφικό χώρο
αναφοράς και είναι προσπελάσιμη μέσω του διαδικτύου, μέσω ειδικά σχεδιασμένης
εφαρμογής στην ιστοσελίδα http://www.e-demography.gr
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1. Εισαγωγή
Προϋπόθεση για τη δημογραφική έρευνα στην Ελλάδα όπως και σε κάθε κράτος είναι η
ύπαρξη μια ενιαίας βάσης δεδομένων με σαφή γεωγραφική αναφορά. Αυτό προϋποθέτει
τη συλλογή και οργάνωση της δημογραφικής πληροφορίας που είναι διαθέσιμη στη
χώρα μας. Είναι επίσης απαραίτητη η εξασφάλιση μονοσήμαντης συσχέτισης της
πληροφορίας με το γεωγραφικό χώρο αναφοράς. Η συσχέτιση με το χώρο επιτρέπει από
τη μία πλευρά την προβολή της δημογραφικής πληροφορίας στο χώρο και κατά
συνέπεια την κατασκευή θεματικών χαρτών. Από την άλλη πλευρά καθιστά δυνατό τον
υπολογισμό δεικτών συγκέντρωσης.
Στόχος της πύλης e-demography είναι πρώτα από όλα η συλλογή και αξιολόγηση όλων
των διαθέσιμων δεδομένων που αναφέρονται στον πληθυσμό της Ελλάδας, σε όλα τα
διοικητικά επίπεδα (νομός, επαρχία, Δήμος, κοινότητα, οικισμός) στη μεταπολεμική
περίοδο (1951-2007). Τα δεδομένα αυτά (που συλλέγονται από την ΕΣΥΕ και τα
περισσότερα εκ των οποίων δε διατίθενται σε ψηφιακή μορφή), αφορούν αφενός τους
πληθυσμούς κατά φύλο και ηλικία στις έξι μεταπολεμικές απογραφές (‘51, ‘61, ‘71, ‘81,
’91, 2001), αφετέρου τη φυσική κίνηση του (γεννήσεις και θανάτους) ως και τους
γάμους και τα διαζύγια.
Ένας δεύτερος στόχος είναι η οργάνωσή των δεδομένων σε βάση δεδομένων
προσπελάσιμη μέσω διαδικτύου. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τη μεγιστοποίηση της
διάχυσης των αποτελεσμάτων τόσο στο ευρύτερο γενικό κοινό, δεδομένου ότι οι
δημογραφικές εξελίξεις είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει και μη ειδικούς, όσο και σε
στοχευμένο κοινό, τους ερευνητές και φοιτητές στον τομέα της δημογραφίας.
Ο τρίτος και τελευταίος στόχος είναι η δημιουργία αλγορίθμων για τον υπολογισμό των
βασικών δεικτών, η χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων και η δημιουργία ενός
ψηφιακού δημογραφικού προφίλ της Ελλάδας (πληθυσμιακές δομές και δημογραφικά
φαινόμενα), άμεσα προσπελάσιμου μέσω του διαδικτύου.

2. Μέθοδος και δεδομένα
Τα δεδομένα που αφορούν τον πληθυσμό, τις ηλικιακές δομές του, την αναπαραγωγή
του (γεννήσεις και θανάτους) αλλά και συναφή φαινόμενα, (γαμηλιότητα/διαζύγια),
δεδομένα που συλλέγονται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας σε όλη τη
μεταπολεμική περίοδο και σε διάφορα διοικητικά επίπεδα, δεν είναι άμεσα προσπελάσιμα
και αξιοποιήσιμα τόσο από το ευρύ κοινό και τους επιστήμονες που ενδιαφέρεται για τα
δημογραφικά δρώμενα στη χώρα μας, όσο και από τους λαμβάνοντες αποφάσεις
(κεντρική διοίκηση/ τοπική αυτοδιοίκηση) και από αυτούς που συμβάλλουν έμμεσα στις
επιλογές και τη λήψη αποφάσεων (μελετητές).
Η δυσκολία αυτή οφείλεται σε πολλούς λόγους, εκ των οποίων οι κυριότεροι είναι:


Η μη οργάνωσή τους σε ψηφιακές βάσεις που να επιτρέπει την άμεση ανάκτησή
των αδρών δεδομένων για μια μακρά περίοδο, απαραίτητη προϋπόθεση για την
ανάλυση τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων.



Η ελλιπέστατη ανάλυσή τους. Η ανάλυση αυτή δεν είναι δυνατόν πλέον να γίνει,
λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των δεομένων, παρά μόνο με τη δημιουργία
αλγορίθμων για τον υπολογισμό εξειδικευμένων δεικτών.
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Η ανύπαρκτη οπτικοποιηση των δεικτών και αποτελεσμάτων (γραφήματα,
χάρτες) που επιτρέπει την ταχύτατη κατανόηση των πληθυσμιακών τάσεων και
των φαινομένων που τις προσδιορίζουν σε όλα τα δυνατά διοικητικά επίπεδα.
Παραδείγματα των χαρτών και γραφημάτων που παράγονται με την εφαρμογή edemography παρουσιάζονται στις εικόνες 1, 2, και 3.
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και τέλος, οι αλλαγές των διοικητικών ορίων (αλλά και οι μετονομασίες) που δεν
επιτρέπουν την αναγωγή των δεδομένων σε συγκρίσιμες χαμηλότερες του νομού
και της επαρχίας διοικητικές ενότητες, με αποτέλεσμα την πλήρη αδυναμία
παρακολούθησης των εξελίξεων και την εξαγωγή βάσιμων συμπερασμάτων.

3. Μεταδεδομένα
Παράλληλα με τον κεντρικό στόχο της έρευνας, που είναι η οργάνωση και επεξεργασία
των δεδομένων, επιχειρήθηκε η ανάπτυξη καινοτόμων τρόπων παρουσίασης των
δεδομένων και δημιουργίας βοηθητικού υλικού που συμβάλει τόσο στην καλύτερη
ερμηνεία των αποτελεσμάτων όσο και στη δημογραφική εκπαίδευση. Το βοηθητικό
υλικό, γνωστό ως metadata, περιλαμβάνει:


Δημογραφικό λεξικό, που επιτρέπει την αναζήτηση της σημασίας κάποιου
δημογραφικού όρου.



Δημογραφική βιβλιογραφία, που επιτρέπει την αναζήτηση άρθρων με βάση
κριτήρια όπως ο τίτλος ή ο συγγραφέας.



Πληροφοριακό υλικό που περιλαμβάνει διάφορες πληροφορίες και έγγραφα
όπως εκδόσεις, απογραφικά δελτία και δελτία φυσικής κίνησης.

4. Χαρτογράφηση των δεδομένων.
Ως προς τους καινοτόμους τρόπους παρουσίασης των δεδομένων δόθηκε έμφαση στην
αξιοποίηση του πρότυπου SVG, ακρωνύμιο που προέρχεται από τις λέξεις Scalar Vector
Graphics. Πρόκειται για μία ειδική γλώσσα προγραμματισμού δισδιάστατων γραφικών
βασισμένη στο διανυσματικό μοντέλο. Το μοντέλο αυτό έχει ορισμένα πλεονεκτήματα
έναντι του αντίπαλου μοντέλου που είναι το μοντέλο εικόνας (raster). Συνοπτικά τα
πλεονεκτήματα αφορούν μικρότερο όγκο αρχείων και επομένως ταχύτερη μετάδοση
μέσω του διαδικτύου, υψηλότερης ποιότητας γραφικά που δεν αλλοιώνονται με τη
μεγέθυνση και δυνατότητα επιλογής στοιχείων των γραφικών (ή του χάρτη) (Σταθάκης
κ.α. 2008).
Το SVG είναι βασισμένο στο πρότυπο αρχείων XML. Υποστηρίζει συνδυαστική χρήση και
άλλων γλωσσών προγραμματισμού καθώς και κινούμενα γραφικά και γι αυτό είναι
ιδανικό για την παρουσίαση διαδραστικών γραφικών και γραφικών καθοριζόμενων από
δεδομένα (data-driven graphics). Το SVG αν και είναι ανοικτού κώδικα (open source)
έχει δημιουργηθεί από την παγκοσμίως γνωστή εταιρεία παραγωγής λογισμικού Adobe.
Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τη μακροβιότητα του προτύπου. Εκτοτε
η Adobe έθεσε την SVG στη διάθεση του W3 Consortium (www.w3c.org) για την
περεταίρω ανάπτυξη του.
Για να μπορεί ένα πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων (browser, πχ, Mozilla FireFox,
Opera κλπ) να παρουσιάσει γραφικά που έχουν δημιουργηθεί με SVG θα πρέπει να
εγκατασταθεί το σχετικό πρόγραμμα (plug-in) ανάγνωσης SVG γραφικών (SVG Viewer)
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το οποίο διανέμεται δωρεάν. Το μέγεθος όμως του SVG Viewer είναι μικρό, και έτσι η
ανάκτηση και εγκατάσταση στον υπολογιστή από το site της Adobe είναι μια απλή και
σύντομη διαδικασία.
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Η εφαρμογή e-demography επιτρέπει στο χρήστη να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο
θέλει να παρουσιάζονται οι χάρτες. Έτσι, του παρέχεται δυνατότητα καθορισμού της
μεθόδου δημιουργίας των ορίων των κλάσεων. Στην εικόνα 4 παρατίθεται ένα τέτοιο
παράδειγμα. Του παρέχεται επίσης η δυνατότητα να επιλέξει το πλήθος των κλάσεων,
όπως φαίνεται στην εικόνα 5. Για πολλά δεδομένα έχει την επιλογή να πραγματοποιήσει
τη χαρτογράφηση σε διαφορετικά επίπεδα διοικητικής υποδιαίρεσης, όπως φαίνεται
στην εικόνα 6. Τέλος μπορεί να επιλέξει κάποιες από τις διαφορετικές χρωματικές
παλέτες που έχουν ενσωματωθεί.
5. Συμπεράσματα.
Συνολικά η εφαρμογή e-demography αναμένεται να έχει μεγάλη απήχηση στους
ερευνητές του ελληνικού χώρου δεδομένου ότι για πρώτη φορά διατίθενται
συγκεντρωμένα τα σχετικά δεδομένα με τον πιο άμεσο τρόπο, δηλαδή μέσω διαδικτύου.
Μεγάλη επίσης αναμένεται ότι θα είναι και η διείσδυση των αποτελεσμάτων. Θα είναι
εύκολο πλέον για τους ερευνητές όλων των βαθμίδων να αναζητούν, να ανακτούν και
να παρουσιάζουν τα δεδομένα που τους ενδιαφέρει με όλους τους καθιερωμένους
τρόπους (διάγραμμα, πυραμίδες, πίνακες και χάρτες) εύκολα και γρήγορα.
Στο μέλλον θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δημιουργηθεί υποδομή για διαχρονικές
αναλύσεις με βάση την εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί. Για να είναι εφικτές οι
διαχρονικές αναλύσεις πρέπει να βρεθεί τρόπος συνδέσεις δεδομένων που αντιστοιχούν
σε διαφορετικές χωρικές μονάδας. Και αυτό γιατί, όπως έχει ήδη αναπτυχτεί, ένα από τα
μεγαλύτερα προβλήματα είναι ότι οι χωρικές μονάδες μεταβάλλονται διαχρονικά. Οι
διαχρονικές γέφυρες αποτελούν συνεπώς προϋπόθεση. Οι γέφυρες αυτές είναι δυνατόν
να δημιουργηθούν με δύο γενικές κατηγορίες μεθόδων, όπως προκύπτει από τη διεθνή
βιβλιογραφία. Ο πρώτος τρόπος είναι εκτιμώντας το πώς τα μεγέθη (πληθυσμός κλπ)
που αντιστοιχούν σε μεγαλύτερες χωρικές μονάδες επιμερίζονται σε μικρότερες χωρικές
μονάδες. Η εκτίμηση μπορεί να είναι από απλοϊκή, δηλαδή με βάση μόνο το εμβαδόν
των πολυγώνων, ως σύνθετη, να λαμβάνει δηλαδή υπόψη και τις χρήσεις γης μέσα σε
κάθε χωρική μονάδα. Ο δεύτερος τρόπος αφορά το υπολογισμό των μεγεθών με
ακρίβεια, κατεβαίνοντας χωρικό επίπεδο, δηλαδή παίρνοντας ως βάση όχι τους Ο.Τ.Α.
αλλά τους οικισμούς της Ελλάδας. Ο δεύτερος αυτός τρόπος απαιτεί τη δημιουργία
σημειακού υποβάθρου με τους οικισμούς της Ελλάδας κάτι το οποίο απαιτεί με τη σειρά
του όχι ευκαταφρόνητη προσπάθεια. Η λύση που προκύπτει με το δεύτερο τρόπο μπορεί
να θεωρηθεί ότι θα έχει πολύ λίγο σφάλμα. Αντίθετα ο πρώτος τρόπος απαιτεί
σημαντικά λιγότερη προσπάθεια κατά τη φάση της δημιουργίας δεδομένων από τη
στιγμή που δεδομένα για τις χρήσεις γης είναι και διαθέσιμα και η μελλοντική
ενημέρωση είναι εξασφαλισμένη (π.χ. CORINE). Παρέχει όμως μια εκτίμηση και όχι
επίλυση. Η εκτίμηση μπορεί παρόλα αυτά να είναι τόσο κοντά στην πραγματικότητα που
να μη δικαιολογείται η υιοθέτηση του δεύτερου τρόπου. Αυτή λοιπόν είναι μια
προβληματική που αξίζει περισσότερης διερεύνησης στο μέλλον.
Ευχαριστίες
Η εφαρμογή e-Demography αναπτύχτηκε πρόσφατα από το Εργαστήριο Δημογραφικών
και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ) του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας
και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) στα
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πλαίσια του προγράμματος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας.
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2001

1981
Εικόνα 1. Αστικότητα διαχρονικά για το Νομό Χαλκιδικής

1991

1961

σελ 7 από 12

An
aly
se
s

Ιωάννινα. 12-15 Νοεμβρίου 2008

La
bo
ra
tor
yo
fD
em
og
ra
ph
ic
an
dS
oc
ial

10ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Εικόνα 2. Σύγκριση ηλικιακών πυραμίδων των νομών Γρεβενών και Ξάνθης για το
2001.
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Αττική

Ευρυτανία

Εικόνα 3. Σύγκριση διαγραμμάτων ανδρών και γυναικών μεταξύ των νομών Αττικής και
Ευρυτανίας για το 2001.
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Κλάσεις τιμών ίσου μεγέθους

Κλάσεις τιμών ίσου πλήθους

Επιλογή ορίων από χρήστη – Εδώ εφαρμογή των τις μεθόδου του μέσου όρου και των τυπικών
αποκλίσεων (Μ.Ο. +- 0,7σ)
Εικόνα 4. Μέση ηλικία στον πρώτο γάμο γυναικών για το 2005 σε επίπεδο νομών.
Σύγκριση χαρτών που προκύπτουν μεταβάλλοντας τη μέθοδο επιλογής των κλάσεων
μόνο.
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Πλήθος κλάσεων 4

Πλήθος κλάσεων 5

Πλήθος κλάσεων 6
Πλήθος κλάσεων 7
Εικόνα 5. Μέση ηλικία στον πρώτο γάμο ανδρών για το 2005 σε Επίπεδο νομών. Χάρτες
με κλάσεις τιμών ίσου μεγέθους. Σύγκριση του χαρτών στους οποίους μεταβάλλεται
μόνο το πλήθος των κλάσεων.
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Επίπεδο νομών
Επίπεδο περιφέρειας
Εικόνα 6. Μέση ηλικία στον πρώτο γάμο ανδρών για το 2005. Κλάσεις τιμών ίσου
μεγέθους με σταθερό πλήθος κλάσεων ίσο με 4. Σύγκριση χαρτών όταν αλλάζει το
διοικητικό επίπεδο χαρτογράφησης μόνο.
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