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Αληί Πξνιόγνπ
Ο έθηνο ηφκνο ησλ Σεηξαδίσλ ηνπ Π.Μ.. Ηζηνξηθήο Γεκνγξαθίαο ηνπ
Σκήκαηνο Ηζηνξίαο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε
ηνπο πξνεγνχκελνπο. Πεξηιακβάλεη πξσηφηππεο ζπιινγηθέο θαη αηνκηθέο
εξγαζίεο δηδαζθφλησλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ζρεηηθέο κε ηα
αληηθείκελα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαηά ηα ζεκηλαξηαθά καζήκαηά ηνπο, ή κε
επηκέξνπο ζεκαηνινγίεο πνπ ηνπο απαζρφιεζαλ ζε απηά.
Πξφθεηηαη γηα επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, ησλ νπνίσλ νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο
φπσο θαη ην πεξηερφκελν αθνξνχλ θπξίσο δεκνγξαθηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηνλ
ειιαδηθφ ρψξν θαζψο θαη ηηο δηεπηζηεκνληθέο πξνεθηάζεηο ηνπο. Ζ θπζηθή
θίλεζε ζηνλ αζηηθφ ρψξν ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ε απνηίκεζε ηεο
πιεζπζκηαθήο ελδπλάκσζεο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαηά ην πξψην κηζφ ηνπ
20νχ αηψλα, νη πιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηε
γαηνθηεζία, ε επίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ε δεκνγξαθηθή πνξεία ηνπ ειιεληζκνχ ηεο Αηγχπηνπ,
ε γελλεηηθφηεηα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ε ζπκβνιή ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζηε κείσζε ηεο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο, ε
λνζεξφηεηα θαη ε ζλεζηκφηεηα απφ ηε λφζν ηεο δηθζεξίηηδαο ζηελ Διιάδα
θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1920, ν ξφινο ηεο Ηαηξηθήο Γεκνγξαθίαο θαη ηεο
Ζζνινγίαο ζηε κειέηε ησλ πιεζπζκηαθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαζψο θαη ε
δεκνγξαθηθή κειέηε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηαγσλίδνληαη κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ηνπ ΑΔΠ, απνηεινχλ ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ
κειεηψλ ηεο παξνχζαο δεκνζίεπζεο.
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Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Π.Μ.. Ηζηνξηθήο Γεκνγξαθίαο
Πξφεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξίαο
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ΓΖΜΖΣΡΖ ΑΝΩΓΗΑΣΖ-PELE
ΗΩΑΝΝΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΑΤΡΔΑ

Ζ ΦΤΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΣΟΝ ΑΣΗΚΟ ΥΩΡΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΟΤ ΜΔΟΠΟΛΔΜΟΤ

Αληί Πξνιόγνπ (Οξηνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο, Μεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα)
ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ δηαπηζηψλεηαη ζηελ Διιάδα κηα
ελδπλάκσζε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ άθημε θαη
εγθαηάζηαζε κέξνπο ησλ πξνζθχγσλ ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο ζηηο
πφιεηο, ζηελ θηλεηηθφηεηα πνπ επέδεημαλ νη ίδηνη νη πξφζθπγεο έσο ηελ
νξηζηηθή επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο απνθαηάζηαζε απηή ηελ πεξίνδν,
αιιά θαη ζηε κεηαθίλεζε κέξνπο ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ απφ ηελ χπαηζξν
ζηηο πφιεηο. ιεο απηέο νη εμειίμεηο νδήγεζαλ ζε κηα ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ
πιεζπζκνχ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ζην κεζνπφιεκν, κε αληίζηνηρε κείσζε ηνπ
πιεζπζκνχ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. ηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ 1920
θαηαγξάθνληαη 30 πφιεηο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ, ελψ ζηελ
απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ 1928 νη πφιεηο απηέο έθζαζαλ ηηο 41 εθ ησλ νπνίσλ
νη 10 ήηαλ άλσ ησλ 30.000 θαηνίθσλ θαη νη 20 ήηαλ άλσ ησλ 20.000 θαηνίθσλ.
ηελ απνγξαθή ηνπ 1940 θαηαγξάθνληαη 40 πφιεηο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ
10.000 θαηνίθσλ εθ ησλ νπνίσλ νη 13 ήηαλ άλσ ησλ 30.000 θαηνίθσλ θαη νη 18
άλσ ησλ 20.000 θαηνίθσλ.
Ζ αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ φκσο δελ νθείιεηαη κφλν ζηε
κεηαλάζηεπζε γεγελψλ θαη πξνζθχγσλ, αιιά θαη ζηε θπζηθή αχμεζε ηνπ
πιεζπζκνχ, δειαδή ηε ζηαδηαθή ππεξνρή ησλ γελλήζεσλ έλαληη ησλ ζαλάησλ.
Σν δήηεκα απηφ εμεηάδεη ε παξνχζα κειέηε. Δηδηθφηεξα, εμεηάδεηαη ε εμέιημε
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ηεο θπζηθήο θίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ ηφζν κέζα ζην
ρξφλν (δεθαεηία ‟20 – δεθαεηία ‟30), φζν θαη ζην ρψξν (γεσγξαθηθέο
πεξηθέξεηεο) θαη ζπλδέεηαη κε παξακέηξνπο, φπσο ν ζπλνιηθφο πξαγκαηηθφο
πιεζπζκφο θαη ε αζηηθή εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ηεο κηθξαζηαηηθήο
θαηαζηξνθήο.
Ζ εξγαζία απνηειεί κηα πξψηε πξνζέγγηζε ζην ζέκα. ηεξίδεηαη ζηηο
εηήζηεο ηαηηζηηθέο Δπεηεξίδεο ησλ εηψλ 1930-1939 θαη ζηηο (επίζεο εηήζηεο)
ηαηηζηηθέο ηεο Κηλήζεσο ηνπ Πιεζπζκνχ γηα ηα έηε 1921-1938, νη νπνίεο
δεκνζηεχηεθαλ απφ ηελ πξψελ Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο. Σα
ζηνηρεία απηά πξνέξρνληαη απφ ηηο ιεμηαξρηθέο θαηαγξαθέο θαη απνηππψλνπλ
ηε θπζηθή θίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ (γάκνη, γελλήζεηο, ζάλαηνη). Χζηφζν, ζηελ
απφιπηε πηνζέηεζε ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ απαηηνχληαη επηθπιάμεηο. Απφ ην
1921, έηνο πνπ γηα πξψηε θνξά μεθίλεζαλ λα ζπγθεληξψλνληαη ζηνηρεία, νη
πιεξνθνξίεο γηα ηνπο γάκνπο, ηηο γελλήζεηο θαη ηνπο ζαλάηνπο αληινχληαλ
θαηά θαλφλα απφ ηηο ιεμηαξρηθέο πξάμεηο πνπ είραλ θαηαρσξεζεί ζηα
ιεμηαξρηθά βηβιία. Σηο πιεξνθνξίεο απηέο απέζηειιαλ αλά ηξίκελν κέζσ
εηδηθψλ πηλάθσλ ζηε Γηεχζπλζε ηαηηζηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο
Οηθνλνκίαο νη δήκαξρνη θαη νη πξφεδξνη ησλ θνηλνηήησλ, νη νπνίνη ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε ιεηηνπξγνχζαλ σο ιεμίαξρνη. Αξρηθά, ε ρξεζηκνπνίεζε
αηνκηθψλ δειηίσλ δελ εθξίζε ζθφπηκε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε
επηβάξπλζε ησλ ιεμηάξρσλ. Χζηφζν, απφ ηνλ έιεγρν ησλ πηλάθσλ ζε αξθεηέο
πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο πξνέθπςαλ ζηελ πξάμε αηέιεηεο θαη ειιείςεηο ζηε
ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ.1 Μέρξη ην 1925 νη ηζρχνπζεο πεξί ιεμηαξρηθψλ
πξάμεσλ δηαηάμεηο απέβεζαλ ζηαδηαθά ζηηο πεξηζζφηεξεο πφιεηο γξάκκα
θελφλ, αθνχ αξθεηά γεγνλφηα (θπξίσο νη γελλήζεηο) δελ θαηαγξάθνληαλ. Σν
θαηλφκελν απηφ παξαηεξήζεθε πην έληνλα ζηηο κεγάιεο πφιεηο, φπσο ε Αζήλα,
ν Πεηξαηάο, ε Θεζζαινλίθε, ε Πάηξα θ.ιπ., φπνπ ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν 19211924 εκθαλίδεηαη ζηηο ιεμηαξρηθέο θαηαγξαθέο κηα ηερλεηή ππεξνρή ησλ
ζαλάησλ.2

1

Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο–Γηεχζπλζε ηαηηζηηθήο, ηαηηζηηθή ηεο Κηλήζεσο ηνπ
Πιεζπζκνχ θαηά ην έηνο 1921, Αζήλα 1924, ζ. δ' θαη Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο,
ηαηηζηηθή ηεο Κηλήζεσο ηνπ Πιεζπζκνχ θαηά ην έηνο 1930, Αζήλα 1932, ζ. γ'.
2
Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή ηεο Κηλήζεσο ηνπ Πιεζπζκνχ θαηά ην έηνο
1925, Αζήλα 1929, ζ. ε' θαη Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο
Διιάδνο 1931, ζ. 57.
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Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1925 ηέζεθε ζε εθαξκνγή ν Ν. 2430 ηνπ 1920
«Πεξί Λεμηαξρηθψλ Πξάμεσλ», ν νπνίνο θαζηζηνχζε ππνρξεσηηθή ηε δήισζε
θάζε γεγνλφηνο πνπ αθνξνχζε ηελ αζηηθή θαηάζηαζε φισλ ησλ θπζηθψλ
πξνζψπσλ. Ο λένο λφκνο εθαξκφζηεθε αξρηθά κφλν ζηηο έδξεο ησλ
Πξσηνδηθείσλ, δειαδή ζε φιεο ζρεδφλ ηηο κεγάιεο πφιεηο, πιελ εθείλσλ πνπ
βξίζθνληαλ ζηα Δπηάλεζα, ηελ Κξήηε θαη ηε άκν.3 Ζ πξννδεπηηθή γελίθεπζε
απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε φινπο ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο ηεο ρψξαο,
επέηξεςε ηε δεκνζίεπζε πεξηζζφηεξν αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ ηδηαίηεξα κεηά ην
1928. Καη κεηά ην 1925 νη δήκαξρνη θαη νη πξφεδξνη θνηλνηήησλ
εμαθνινπζνχζαλ λα ιεηηνπξγνχλ σο ιεμίαξρνη. Ήηαλ φκσο ππνρξεσκέλνη λα
απνζηέιινπλ ζηε Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία εθηφο απφ ηε ιεμηαξρηθή
πξάμε, θαη αηνκηθφ νλνκαζηηθφ ζηαηηζηηθφ δειηίν κε ζπκπιεξσκαηηθέο
πιεξνθνξίεο. ηαδηαθά ζηηο κεγάιεο πφιεηο κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν ησλ
100.000 θαηνίθσλ (Αζήλα, Πεηξαηάο, Θεζζαινλίθε) ηδξχζεθαλ εηδηθά
ιεμηαξρεία θαη ζηειερψζεθαλ απφ εηδηθνχο ζηαηηζηηθνχο ππαιιήινπο,
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ησλ ιεμηαξρηθψλ θαηαγξαθψλ.4
Σέινο, νξηζκέλεο κεζνδνινγηθέο δηεπθξηλήζεηο είλαη απαξαίηεηεο: ζηνλ
νξηζκφ ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ έρεη πηνζεηεζεί ε πξνζέγγηζε ηεο Γεληθήο
ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Διιάδνο κεηά ην 1928, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη
πφιεηο νξίδνληαη σο νη νηθηζκνί κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ,
αλεμαξηήησο εάλ απηέο απνηεινχλ ή φρη πξσηεχνπζεο λνκψλ.5
ηελ εξγαζία εμεηάδεηαη απηή ε θαηεγνξία θαη έρνπλ εμαηξεζεί νη πφιεηο,
νη νπνίεο, παξφηη ήηαλ πξσηεχνπζεο λνκψλ, δελ πιεξνχλ ην θξηηήξην ησλ
10.000 θαηνίθσλ. Χζηφζν, ζηε κειέηε έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί εθείλεο νη πφιεηο,
νη νπνίεο ζην κεζνδηάζηεκα βξέζεθαλ λα ππεξβαίλνπλ ην φξην ησλ 10.000
θαηνίθσλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ θαηαγξαθή ηεο Γεληθήο ηαηηζηηθήο
Τπεξεζίαο, ε έλλνηα ησλ πφιεσλ ηαπηίδεηαη κε ηε δηνηθεηηθή έλλνηα ησλ

3

Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή ηεο Κηλήζεσο ηνπ Πιεζπζκνχ θαηά ην έηνο
1925, φ.π., ζ. δ'.
4
Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή ηεο Κηλήζεσο ηνπ Πιεζπζκνχ θαηά ην έηνο
1930, φ.π., ζ. δ' θαη Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή ηεο Κηλήζεσο ηνπ
Πιεζπζκνχ θαηά ην έηνο 1938, Αζήλα 1940, ζ. 7.
5
Μέρξη θαη ηελ απνγξαθή ηνπ 1920 ν αζηηθφο πιεζπζκφο αληηζηνηρεί ζε πιεζπζκφ πφιεσλ 5.000
θαηνίθσλ θαη άλσ, ελψ ν εκηαζηηθφο ζε ζπλνηθηζκνχο (θσκνπφιεηο) κε πιεζπζκφ 2.000-4.999
θαηνίθνπο. ηελ απνγξαθή ηνπ 1928 θαη ζηηο επφκελεο ν αζηηθφο πιεζπζκφο αληηζηνηρεί ζε πφιεηο
πνπ απαξηζκνχλ 10.000 θαηνίθνπο θαη άλσ, ελψ ν εκηαζηηθφο ζε πφιεηο πνπ απαξηζκνχλ 2.0009.999 θαηνίθνπο.
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δήκσλ. Αθφκε, δεδνκέλνπ φηη ηελ πεξίνδν απηή ε παηδηθή ζλεζηκφηεηα ήηαλ
ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηελ εμέιημε ηεο θπζηθήο θίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ,
ζηελ παξνχζα κειέηε νη γελλήζεηο αλαθέξνληαη ζε γελλήζεηο δψλησλ ηέθλσλ.
Σέινο, επεηδή δελ ππάξρνπλ εηήζηα ζηνηρεία ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πφιεσλ,
εθηφο απηά ησλ απνγξαθψλ, γηα ηε απνηχπσζε ηεο θπζηθήο θίλεζεο
ρξεζηκνπνηήζεθε σο δείθηεο ν Γ/Θ = εηήζηνο αξηζκφο γελέζεσλ/εηήζηνο
αξηζκφο ζαλάησλ.
Ο αζηηθόο πιεζπζκόο ζην Μεζνπόιεκν
Καηά ηηο ηέζζεξηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή
αχμεζε ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο. Ο ειιεληθφο πιεζπζκφο, κεηά θαη
ηελ επέθηαζε ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ πνπ αθνινχζεζε ηνπο βαιθαληθνχο
πνιέκνπο, δηπιαζηάδεηαη κεηαμχ ησλ απνγξαθψλ πιεζπζκνχ ηνπ 1907 θαη
1920 πεξλψληαο απφ ηα 2.631.952 ζηα 5.016.889 άηνκα.
Ζ πιεζπζκηαθή αχμεζε ζπλερίζηεθε θαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟20 (ιφγσ
θπξίσο ηεο άθημεο ησλ πξνζθχγσλ απφ ηε Μηθξά Αζία), αιιά θαη θαηά ηε
δεθαεηία ηνπ ‟30. Μεηαμχ ησλ δχν απνγξαθψλ πιεζπζκνχ ηνπ 1920 θαη 1928
ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο παξνπζηάδεη αχμεζε θαηά 1.187.795 άηνκα, ελψ
κεηαμχ εθείλσλ ηνπ 1928 θαη 1940 παξνπζηάδεη επίζεο αχμεζε θαηά 1.140.176
άηνκα (βι. Πίλαθα 1). Δλψ φκσο ε αξηζκεηηθή αχμεζε ηνπ αγξνηηθνχ
πιεζπζκνχ κεηαμχ ησλ απνγξαθψλ πιεζπζκνχ ηνπ 1920 θαη 1940 δελ είλαη
ηδηαίηεξα κεγάιε (κάιηζηα σο πνζνζηφ ν πιεζπζκφο απηφο εκθαλίδεη ην ίδην
δηάζηεκα κείσζε πνπ ππεξβαίλεη ηηο δέθα πνζνζηηαίεο κνλάδεο), ζεκαληηθή
είλαη ε αλαθαηάηαμε πνπ εκθαλίδνπλ ν εκηαζηηθφο θαη ηδηαίηεξα ν αζηηθφο
πιεζπζκφο. Οη δχν απηέο πιεζπζκηαθέο θαηεγνξίεο πεξλνχλ απφ ηα 1.822.754
άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ αζξνηζηηθά ζηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ 1920, ζηα
3.483.147 άηνκα ζηελ απνγξαθή ηνπ 1940.
Φαίλεηαη δειαδή φηη ηα ειιεληθά αζηηθά θαη εκηαζηηθά θέληξα
δηπιαζηάδνπλ ζρεδφλ ηνλ πιεζπζκφ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ
(βι. Πίλαθα 1).
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Πίλαθαο 1: Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο κε δηάθξηζε αζηηθνχ,
εκηαζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ θαηά ην Μεζνπφιεκν
ΠΛΖΘΤΜΟ

Αζηηθφο πιεζπζκφο

Απνγξαθή πιεζπζκνχ

Απνγξαθή πιεζπζκνχ

Απνγξαθή πιεζπζκνχ

1920

1928

1940

(ζε παξέλζεζε ηα

(ζε παξέλζεζε ηα

(ζε παξέλζεζε ηα

αληίζηνηρα πνζνζηά)

αληίζηνηρα πνζνζηά)

αληίζηνηρα πνζνζηά)

1.336.371 (27%)

1.900.196 (30,6%)

2.350.100 (32%)

486.383 (10%)

905.306 (14,6%)

1.133.047 (15,4%)

Αγξνηηθφο πιεζπζκφο

3.194.135 (63%)

3.399.182 (54,8%)

3.861.713 (52,6%)

ΤΝΟΛΟ

5.016.889 (100%)

6.204.684 (100%)

7.344.860 (100%)

Ζκηαζηηθφο Πιεζπζκφο

εκεηψζεηο:
1) Σα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο ηνπ 1920 έρνπλ ππνινγηζζεί εληφο ησλ νξίσλ ηνπ 1928.
2) Μέρξη θαη ηελ απνγξαθή ηνπ 1920 ν αζηηθφο πιεζπζκφο αληηζηνηρεί ζε πιεζπζκφ πφιεσλ 5.000
θαηνίθσλ θαη άλσ, ελψ ν εκηαζηηθφο ζε ζπλνηθηζκνχο (θσκνπφιεηο) κε πιεζπζκφ 2.000-4.999
θαηνίθνπο. ηελ απνγξαθή ηνπ 1928 θαη ζηηο επφκελεο ν αζηηθφο πιεζπζκφο αληηζηνηρεί ζε πφιεηο
πνπ απαξηζκνχλ 10.000 θαηνίθνπο θαη άλσ, ελψ ν εκηαζηηθφο ζε πφιεηο πνπ απαξηζκνχλ 2.0009.999 θαηνίθνπο.
Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο Διιάδνο 1939, Αζήλα
1940.

Ο δηαθνξεηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ αζηηθψλ θαη εκηαζηηθψλ θέληξσλ απφ
ηε Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία κεηά ην 1928 πνπ πξναλαθέξζεθε, δεκηνπξγεί
δπζθνιίεο ζηε ζχγθξηζε ηνπ αζηηθνχ θαη ηνπ εκηαζηηθνχ πιεζπζκνχ σο πξνο
ηα απνηειέζκαηα ησλ απνγξαθψλ πιεζπζκνχ πξηλ θαη κεηά ην 1920. Γηα
παξάδεηγκα, κε ην λέν πξνζδηνξηζκφ ε αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ κεηαμχ
ησλ δχν απνγξαθψλ ηνπ 1920 θαη ηνπ 1928 είλαη θαηά 563.825 άηνκα
(42,19%), ελψ θαηά πνιχ κεγαιχηεξε είλαη ζην ίδην δηάζηεκα ε αχμεζε ηνπ
εκηαζηηθνχ πιεζπζκνχ (418.923 άηνκα ή πνζνζηφ 86,13%) (βι. Πίλαθα 1).
Πέξα φκσο απφ ην γεγνλφο απηφ, ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ κεγάισλ ή
κηθξφηεξσλ πφιεσλ είλαη αδηακθηζβήηεηε θαη ζα ζπλερηζηεί αδηάθνπα γηα
αξθεηέο δεθαεηίεο θαη κεηά ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ. Ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή είλαη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ ε αχμεζε ηνπ αζηηθνχ
πιεζπζκνχ, ν νπνίνο, παξφιν ην λέν ηνπ πξνζδηνξηζκφ κεηά ηελ απνγξαθή
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πιεζπζκνχ ηνπ 1928, εκθαλίδεη αξηζκεηηθή αχμεζε θαηά 75% πεξίπνπ ηελ
πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ, δειαδή κεηαμχ ησλ απνγξαθψλ πιεζπζκνχ ηεο
πεξηφδνπ 1920-1940.
Ζ απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ 1920 θαηαδεηθλχεη θαη‟ αξρήλ ην κηθξφ
ζρεηηθά κέγεζνο ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ. Με ηελ εμαίξεζε ησλ ηξηψλ
κεγαιχηεξσλ πφιεσλ (Αζήλα, Πεηξαηάο, Θεζζαινλίθε) θαη ηεο Πάηξαο (ν
πιεζπζκφο ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ήδε ηνπο 50.000 θαηνίθνπο), κφιηο δέθα (10)
αθφκε πφιεηο μεπεξλνχζαλ ζε πιεζπζκφ ηηο 20.000 θαηνίθνπο (Καβάια,
Βφινο, Ζξάθιεην, Κέξθπξα, Κνκνηελή, Καιακάηα, Υαληά, Λάξηζα, Ησάλληλα
θαη Σξίθαια) θαη κάιηζηα, νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ππεξέβαηλαλ ειάρηζηα ην
παξαπάλσ φξην. Σν 1928 ν πιεζπζκφο φισλ ζρεδφλ ησλ πφιεσλ έρεη
παξνπζηάζεη ζεκαληηθή αχμεζε. Ο πιεζπζκφο ησλ πφιεσλ έρεη απμεζεί
ζπλνιηθά ζην κεζνδηάζηεκα 1920-1928 θαηά 462.882 θαηνίθνπο, ελψ νη
πφιεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 20.000 θαηνίθνπο έρνπλ απμεζεί ζηηο είθνζη (20).
Οξηζκέλεο απφ απηέο κάιηζηα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή αχμεζε, φπσο ε
Καιιηζέα (535,7%), ε Καβάια (117,9%), νη έξξεο (104,6%), ε Ξάλζε
(103,3%), ε Γξάκα (92,2%), ε Καζηνξηά (80%), ε Αιεμαλδξνχπνιε (72,5%)
θαη ε Λεηβαδηά (64,9%). ε απφιπηνπο αξηζκνχο ζεκαληηθή αχμεζε
παξνπζίαζαλ ε Αζήλα (103.001 επηπιένλ θάηνηθνη), ε Θεζζαινλίθε (66.203
επηπιένλ θάηνηθνη), ν Πεηξαηάο (59.395 επηπιένλ θάηνηθνη), ε Ξάλζε (17.128
επηπιένλ θάηνηθνη) θαη νη έξξεο (15.154 επηπιένλ θάηνηθνη). Διάρηζηεο είλαη
νη πφιεηο πνπ ην ίδην δηάζηεκα παξνπζίαζαλ κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο,
φπσο ε Φιψξηλα (-15,4%), ηα Σξίθαια (-7,5%) θαη ηα Ησάλληλα (-1,3%) (βι.
Πίλαθα 2). ηελ αχμεζε απηή ζεκαληηθφο ήηαλ βέβαηα θαη ν ξφινο ησλ
πξνζθχγσλ ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο, αθνχ ζε πνιιέο πφιεηο ε
αλαινγία ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ γεγελή πιεζπζκφ ήηαλ ζεκαληηθή (Πεηξαηάο
40,2%, Θεζζαινλίθε 47,8%, Καβάια 56,8%, Ξάλζε 41,3%, έξξεο 50,4%,
Γξάκα 70,2%, Μπηηιήλε 46,8%, Καιιηζέα 52,3%, Έδεζζα 40,6% θαη
Αιεμαλδξνχπνιε 58,9%).6

6

Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο Διιάδνο 1930 θαη Γεληθή
ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, πλνπηηθή ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο Διιάδνο 1954.
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Πίλαθαο 2: Πξαγκαηηθφο Πιεζπζκφο ησλ Διιεληθψλ Πφιεσλ
πλνιηθόο Πιεζπζκόο

ΠΟΛΖ

1920

1928

1940

Αγξίλην

11.267

14.562

Αζήλα

292.831

Αίγην

% Μεηαβνιή

Μέζνο εηήζηνο ξπζκόο

Πιεζπζκνύ

κεηαβνιήο (‰)

1920-’28

1928-’40

1920-’28

15.934

29,2

9,4

32,6

7,5

395.832

481.225

35,2

21,6

38,4

16,4

7.594

11.011

15.259

45,0

38,6

47,5

27,6

Αιεμαλδξνχπνιε

6.963

12.009

15.472

72,5

28,8

70,5

21,3

Ακαιηάδα

9.847

12.365

14.860

25,6

20,2

28,9

15,4

Άξγνο

9.038

10.504

12.098

16,2

15,2

19,0

11,8

Βέξνηα

13.349

14.589

16.413

9,3

12,5

11,2

9,9

Βφινο

30.046

47.892

54.919

59,4

14,7

60,0

11,5

Γξάκα

15.263

29.339

30.425

92,2

3,7

85,1

3,0

Έδεζζα

9.441

13.115

12.377

38,9

-5,6

41,9

-4,8

Δξκνχπνιε

18.663

21.156

18.922

13,4

-10,6

15,8

-9,3

Εάθπλζνο

11.109

11.609

11.304

4,5

-2,6

5,5

-2,2

Ζξάθιεην

24.848

33.404

39.550

34,4

18,4

37,7

14,2

170.321

236.524

191.847

38,9

-18,9

41,9

-17,3

Ησάλληλα

20.765

20.485

21.877

-1,3

6,8

-1,7

5,5

Καβάια

22.939

49.980

49.667

117,9

-0,6

102,2

-0,5

Καιακάηα

20.905

28.955

34.891

38,5

20,5

41,6

15,7

Καιιηζέα

4.185

26.603

36.572

535,7

37,5

260,1

26,9

Καξδίηζα

12.618

13.883

14.024

10,0

1,0

12,0

0,8

Καζηνξηά

6.280

11.303

Καηεξίλε

6.540

10.138

16.938

55,0

67,1

56,3

43,7

Κέξθπξα

27.175

32.221

19.988

18,6

-38,0

21,5

-39,0

Κνδάλε

10.334

12.702

14.022

22,9

10,4

26,1

8,3

Κνκνηελή

21.294

30.136

31.217

41,5

3,6

44,4

2,9

Λακία

11.380

14.205

15.604

24,8

9,8

28,1

7,9

Λάξηζα

21.084

23.899

32.686

13,4

36,8

15,8

26,4

7.634

12.585

11.602

64,9

-7,8

64,5

-6,8

Θεζζαινλίθε

Ληβαδεηά

80,0
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Μέγαξα

9.531

10.441

12.292

9,5

17,7

11,5

13,7

18.314

27.870

24.351

52,2

-12,6

53,9

-11,2

8.468

10.250

12.556

21,0

22,5

24,2

17,1

Ξάλζε

16.584

33.712

28.961

103,3

-14,1

92,7

-12,6

Πάηξα

52.174

61.278

62.275

17,4

1,6

20,3

1,3

Πεηξαηάο

133.482

192.877

186.542

44,5

-3,3

47,1

-2,8

Πχξγνο

13.246

19.336

16.875

46,0

-12,7

48,4

-11,3

έξξεο

14.486

29.640

34.630

104,6

16,8

93,6

13,1

Σξίθαια

20.194

18.682

18.892

-7,5

1,1

-9,7

0,9

Σξίπνιε

11.062

14.397

14.961

30,1

3,9

33,5

3,2

Φιψξηλα

12.513

10.585

12.562

-15,4

18,7

-20,7

14,4

Υαιθίδα

13.466

17.297

19.776

28,4

14,3

31,8

11,2

Υαληά

21.976

26.604

28.168

21,1

5,9

24,2

4,8

Υίνο

14.006

22.122

26.557

57,9

20,0

58,8

15,3

Μπηηιήλε
Νάνπζα

εκεηψζεηο:
1) Ο κέζνο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ

r

1
P
t+n n-1,
Pt

φπνπ Pt είλαη ν

πιεζπζκφο ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ t, n είλαη ν αξηζκφο ησλ εηψλ πνπ πέξαζαλ απφ ην ρξφλν
εθθίλεζεο t , Pt+n είλαη ν πιεζπζκφο ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ.
2) Οη πφιεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα, είλαη εθείλεο νη νπνίεο είραλ πιεζπζκφ 10.000
θαηνίθσλ θαη άλσ ζηελ απνγξαθή ηνπ 1928. Βεβαίσο ππήξμαλ θαη άιιεο πνπ θαηά ηε δεθαεηία
ηνπ ‟30 ππεξέβεζαλ ην φξην απηφ.
3) Σα δεδνκέλα ηνπ 1928 αλαθέξνληαη ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ δήκνπ.
4) ηνλ πιεζπζκφ ηεο Αζήλαο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζνη ζπλνηθηζκνί, νη νπνίνη
απνηεινχζαλ ηκήκα ηεο θαηά ην 1920 θαη 1928: Πεξηζηέξη, Νέα Ησλία, Βχξσλαο, Καηζαξηαλή,
Αηγάιεσ, Σαχξνο θαη Νέα Φηιαδέιθεηα.
5) ηνλ πιεζπζκφ ηνπ Πεηξαηά θαηά ην 1928 δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζνη νηθηζκνί, νη
νπνίνη απνηεινχζαλ ηκήκα ηνπ θαηά ην 1928 θαη 1940: Νίθαηα, Κεξαηζίλη, Γξαπεηζψλα.
6) Ο πιεζπζκφο ηνπ Βφινπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηε Νέα Ησλία θαηά ηηο απνγξαθέο ηνπ 1928 θαη
1940.
7) Ο πιεζπζκφο ηεο Καζηνξηάο ην 1940 δελ αλαθέξεηαη.
Πεγέο: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο Διιάδνο 1930 θαη
Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, πλνπηηθή ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο Διιάδνο 1954.
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ηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ 1940, δειαδή ζην κεζνδηάζηεκα 19281940, νη ξπζκνί πιεζπζκηαθήο αχμεζεο ησλ πφιεσλ θαίλεηαη λα
αλαθφπηνληαη. Ο πιεζπζκφο φισλ ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ έρεη απμεζεί
ζπλνιηθά θαηά 82.994 θαηνίθνπο, αξηζκφο κηθξφηεξνο απφ ηελ αχμεζε πνπ
παξνπζηάδεη κφλν ε πφιε ηεο Αζήλαο, ε αχμεζε ηεο νπνίαο αγγίδεη ηνπο
85.393 θαηνίθνπο. Ζ δηαθνξά απηή νθείιεηαη ζηελ πιεζπζκηαθή κείσζε πνπ
εκθαλίδνπλ νξηζκέλεο κεγάιεο πφιεηο, νη νπνίεο είραλ παξνπζηάζεη ζεκαληηθή
αχμεζε θαηά ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα, φπσο ε Θεζζαινλίθε (-18,9% ή
44.677 ιηγφηεξνη θάηνηθνη), ε Ξάλζε (-14,1%), ε Κέξθπξα (-38%), ε Μπηηιήλε
(-12,6%), ε Δξκνχπνιε (-10,6%) θαη ν Πχξγνο (-12,7%). ε αληηζηάζκηζκα
απηήο ηεο κείσζεο, αμηνζεκείσηε πιεζπζκηαθή αχμεζε θαηά ην δηάζηεκα
1928-1940 παξνπζηάδνπλ ε Καιιηζέα (37,5%), θαζψο θαη δηάθνξεο κεζαίεο ή
κηθξφηεξεο πφιεηο ηεο πεξηθέξεηαο, φπσο ε Καηεξίλε (67,1%), ην Αίγην
(38,6%), ε Λάξηζα (36,8%) θαη ε Αιεμαλδξνχπνιε (28,8%) (βι. Πίλαθα 2).
Ζ θπζηθή θίλεζε ηνπ πιεζπζκνύ γηα ην ζύλνιν ηωλ πόιεωλ
Καη‟ αξρήλ ζηε γεληθή ζχγθξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ θαηά ηηο
δχν δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη ηνπ 1930 θαη κε βάζε ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ
γελλήζεσλ πξνο ηνπο ζαλάηνπο, παξαηεξνχκε φηη α) ηε ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ησλ πφιεσλ δηαπηζηψλεηαη ζεκαληηθή ππεξνρή ησλ γελλήζεσλ
θαηά ηελ πεξίνδν 1930-1938 έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ 1921-1929.
Μάιηζηα ζε νξηζκέλεο πφιεηο, φπσο ην Ζξάθιεην, ε Λακία, ε Μπηηιήλε, ε
Υαιθίδα θαη ηα Υαληά, ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν απηψλ πεξηφδσλ είλαη
εληππσζηαθή, β) ε φιε ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ ππάξρνπλ πφιεηο πνπ
δηαηεξνχλ πςειή γελλεηηθφηεηα (δηαθνξά γελλήζεσλ-ζαλάησλ). Απηφ
παξαηεξείηαη φρη ηφζν ζηηο κεγάιεο, αιιά ζηηο κηθξφηεξεο πφιεηο ηεο
πεξηθέξεηαο, φπσο ην Αγξίλην, ε Καιακάηα, ε Κνδάλε, ε Λεηβαδηά, ε
Ακαιηάδα, ε Φιψξηλα, ηα Μέγαξα, ε Καζηνξηά, ε Νάνπζα, ε Καβάια, ην
Ζξάθιεην, ε Γξάκα, νη έξξεο, ε Υαιθίδα, ηα Υαληά, ε Υίνο, ε Σξίπνιε, ε
Έδεζζα, ε Αιεμαλδξνχπνιε, ην Άξγνο θαη ε Καηεξίλε, γ) Αληίζεηα, ζε φιε ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1921-1938 ιίγεο είλαη νη πφιεηο πνπ παξνπζηάδνπλ
ρακειή γελλεηηθφηεηα θαη απηφ παξαηεξείηαη θπξίσο ζε πφιεηο κεζαίνπ
κεγέζνπο, φπσο ε Κέξθπξα, ε Κνκνηελή, θαη ηα Ησάλληλα (βι. Πίλαθα 3).
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Μέζνο εηήζηνο
αξηζκόο
γελλήζεσλ
(.000)
1921-1929

Μέζνο εηήζηνο
αξηζκόο
γελλήζεσλ
(.000)
1930-1938

Μέζνο εηήζηνο
αξηζκόο
ζαλάησλ (.000)
1921-1929

Μέζνο εηήζηνο
αξηζκόο
ζαλάησλ (.000)
1930-1938

Μέζνο εηήζηνο
Γ/Θ7
1921-1929

Μέζνο εηήζηνο
Γ/Θ
1930-1938

Πίλαθαο 3: Φπζηθή θίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ, 1921-1938

478,7

540,1

327,6

297,2

1,5

1,8

9.710,1

12.187,7

8.454,9

8.963,4

1,2

1,4

Αίγην

218,8

360,8

242,7

212,9

0,9

1,7

Αιεμαλδξνχπνιε

323,9

368,0

287,6

272,0

1,2

1,4

Ακαιηάδα

405,8

396,3

226,8

219,0

1,8

1,8

Άξγνο

295,6

289,4

241,2

187,2

1,2

1,6

Βέξνηα

371,0

487,3

394,1

297,6

1,0

1,7

Βφινο

947,8

1.073,2

912,6

805,2

1,1

1,3

Γξάκα

757,8

902,2

603,1

588,0

1,2

1,5

Έδεζζα

347,9

320,7

287,0

210,8

1,2

1,5

Δξκνχπνιε

544,6

461,0

458,9

330,8

1,2

1,4

Εάθπλζνο

300,9

284,8

208,4

208,9

1,5

1,4

Ζξάθιεην

822,8

1.064,1

683,7

568,8

1,3

1,9

5.916,2

6.030,8

5.998,1

4.302,7

1,1

1,4

291,7

379,6

453,8

355,8

0,7

1,1

1.255,4

1.105,4

1.033,7

717,8

1,3

1,5

Καιακάηα

708,9

962,6

524,1

543,8

1,3

1,8

Καιιηζέα

592,7

382,7

385,3

355,7

1,5

1,1

Καξδίηζα

322,7

354,4

289,6

231,8

1,2

1,6

Καζηνξηά

177,0

176,3

103,0

94,7

1,7

1,9

Καηεξίλε

553,3

671,2

306,3

319,9

1,8

2,1

Κέξθπξα

452,3

586,3

682,1

537,9

0,8

1,1

Κνδάλε

341,3

283,3

205,8

187,7

1,7

1,5

Κνκνηελή

676,7

789,1

733,8

689,2

0,9

1,2

Λακία

218,3

380,1

271,0

205,7

1,0

1,9

Πόιε

Αγξίλην
Αζήλα

Θεζζαινλίθε
Ησάλληλα
Καβάια

7

Γ/Θ ≡ Γελλήζεηο/Θάλαηνη.
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Λάξηζα

375,8

638,1

565,0

462,4

0,8

1,4

Λεηβαδηά

274,3

262,4

153,3

137,2

1,8

2,0

Μέγαξα

326,2

301,7

179,8

169,1

1,9

1,8

Μπηηιήλε

493,3

739,1

460,6

457,0

1,1

1,6

Νάνπζα

304,9

324,0

211,0

175,2

1,4

1,9

Ξάλζε

844,7

734,1

795,7

596,4

1,1

1,3

Πάηξα

1.186,9

1.669,0

1.224,8

1.146,9

1,0

1,5

Πεηξαηάο

5.001,3

6.776,3

4.062,8

4.055,7

1,2

1,7

Πχξγνο

351,7

542,9

310,6

356,1

1,1

1,5

έξξεο

807,2

870,3

592,4

668,3

1,4

1,3

Σξίθαια

442,1

560,1

416,6

410,6

1,1

1,4

Σξίπνιε

326,1

316,0

248,0

206,4

1,3

1,5

Φιψξηλα

313,7

279,0

215,2

159,3

1,6

1,8

Υαιθίδα

419,3

530,8

331,4

282,8

1,3

1,9

Υαληά

626,4

891,3

506,0

466,3

1,3

1,9

Υίνο

459,9

613,7

337,3

411,3

1,4

1,5

Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή ηεο θηλήζεσο ηνπ πιεζπζκνχ,
δηάθνξα έηε, ηδία επεμεξγαζία.

Δάλ εμεηαζηνχλ ρσξηζηά νη δχν δεθαεηίεο ηεο κεζνπνιεκηθήο πεξηφδνπ,
παξαηεξνχκε φηη ζηελ πεξίνδν 1921-1929 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε
γελλεηηθφηεηα είλαη ρακειφηεξε ζπλνιηθά, ππάξρνπλ πφιεηο ηεο πεξηθέξεηαο
πνπ εκθαλίδνπλ ππνγελλεηηθφηεηα, φπσο ε Κέξθπξα, ε Κνκνηελή, ε Λακία, ε
Λάξηζα, ηα Ησάλληλα θαη ην Αίγην. Αληίζεηα, ζεκαληηθή ππεξνρή ησλ
γελλήζεσλ ηελ ίδηα πεξίνδν παξαηεξείηαη ζπγθξηηηθά ζην Αγξίλην, ηελ
Καιιηζέα, ηελ Κνδάλε, ηε Ληβαδεηά, ηελ Ακαιηάδα, ηε Εάθπλζν, ηε Φιψξηλα,
ηα Μέγαξα, ηελ Καζηνξηά, ηε Νάνπζα θαη ηελ Καηεξίλε. ηελ επφκελε
πεξίνδν 1930-1938 ζπλνιηθά ε γελλεηηθφηεηα παξνπζηάδεη άλνδν. Δίλαη
κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε θακία πφιε δελ παξαηεξείηαη ζην ζχλνιν ηεο
πεξηφδνπ ππεξνρή ησλ ζαλάησλ έλαληη ησλ γελλήζεσλ. Χζηφζν, ρακειή
γελλεηηθφηεηα παξνπζηάδνπλ πφιεηο, φπσο ε Κέξθπξα, ε Κνκνηελή, ηα
Ησάλληλα θαη ε Καιιηζέα. ηελ ίδηα πεξίνδν εληππσζηαθή αχμεζε ηεο
γελλεηηθφηεηαο εκθαλίδνπλ πφιεηο, φπσο ε Καηεξίλε, ε Νάνπζα, ε Καζηνξηά,
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ε Ακαιηάδα, ε Ληβαδεηά, ηα Υαληά, ε Υαιθίδα, ε Λακία, ην Αγξίλην θαη ην
Ζξάθιεην.
Ζ θπζηθή θίλεζε ηνπ αζηηθνύ πιεζπζκνύ αλά γεωγξαθηθέο πεξηθέξεηεο
Απφ ηελ έληαμε ησλ πφιεσλ ζε γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο, θαίλεηαη φηη ηε
κεγαιχηεξε γελλεηηθφηεηα γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ 1921-1938
παξνπζηάδνπλ νη δχν πφιεηο ηεο Κξήηεο (Ζξάθιεην θαη Υαληά), ελψ ε
ρακειφηεξε εκθαλίδεηαη ζηηο πφιεηο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο, δειαδή ηελ Ήπεηξν
θαη ηα Ηφληα Νεζηά, δηακεξίζκαηα πνπ αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηξεηο θαη κφλν
πφιεηο (Ησάλληλα, Κέξθπξα, Εάθπλζνο). Καηά ηελ πεξίνδν 1921-1929 ε
πςειφηεξε γελλεηηθφηεηα εκθαλίδεηαη ζηηο πφιεηο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ε
ρακειφηεξε (ππνγελλεηηθφηεηα) ζηελ Ήπεηξν (Ησάλληλα), ελψ θαηά ηελ
πεξίνδν 1930-1938, ε νπνία ππεξέρεη σο πξνο ηε γελλεηηθφηεηα έλαληη ηεο
πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο, ε πςειφηεξε γελλεηηθφηεηα εκθαλίδεηαη ζηελ Κξήηε
θαη ε ρακειφηεξε επίζεο ζηελ Ήπεηξν (Ησάλληλα) (βι. Γξάθεκα 1).
Γηάγξακκα 1: Μέζνο φξνο γελλήζεσλ / ζαλάησλ ηεο Διιάδαο ζηηο δεθαεηίεο
ηνπ 1920 θαη 1930 κε ηηο πφιεηο εληαγκέλεο ζε γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο
2,50
Μ.Ο. Γ/Θ 1921-1929

Μ.Ο. Γ/Θ 1930-1938

2,00

1,50

1,00

0,50

Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή ηεο θηλήζεσο ηνπ πιεζπζκνχ,
δηάθνξα έηε, ηδία επεμεξγαζία.
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ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη πφιεηο αλά δηακεξίζκαηα:
Α) Γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα Κξήηεο.
Γηάγξακκα 2: Μεηαβνιή ηεο θπζηθήο θίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο πφιεηο ηεο
Κξήηεο, 1921-1938
3
Γ/Θ Ζξάθιεην

Γ/Θ Υαληά

Μ.Ο. Γ/Θ

2,5

2

1,5

1

0,5
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Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή ηεο θηλήζεσο ηνπ πιεζπζκνχ,
δηάθνξα έηε, ηδία επεμεξγαζία.

ηηο δχν πφιεηο ηεο Κξήηεο παξνπζηάδεηαη έληνλε ππνγελλεηηθφηεηα θαηά
ην δηάζηεκα 1921-1924, ελψ κεηά ην 1925 θαη γηα φιε ηελ πεξίνδν έσο ην
1938 ε θαηάζηαζε αληηζηξέθεηαη θαη ε γελλεηηθφηεηα εκθαλίδεη ζεκαληηθή
άλνδν (βι. Γξάθεκα 2).
Β) Γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα Πεινπνλλήζνπ.
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Γηάγξακκα 3: Μεηαβνιή ηεο θπζηθήο θίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο πφιεηο ηεο
Πεινπνλλήζνπ, 1921-1938
3
Γ/Θ Πάηξα

Γ/Θ Καιακάηα

Γ/Θ Πύξγνο

Γ/Θ Σξίπνιε

Γ/Θ Ακαιηάδα

Γ/Θ Άξγνο

Γ/Θ Αίγην

Μ.Ο. Γ/Θ

2,5

2

1,5

1

0,5

Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή ηεο θηλήζεσο ηνπ πιεζπζκνχ,
δηάθνξα έηε, ηδία επεμεξγαζία.

ηηο πφιεηο ηεο Πεινπνλλήζνπ ε γελλεηηθφηεηα δηαηεξείηαη θαηά κέζν φξν
ζε ρακειά επίπεδα ζην δηάζηεκα 1921-1928 (κε εμαίξεζε ην 1926), γηα λα
αθνινπζήζεη ζηε ζπλέρεηα απμεηηθή πνξεία.
Σνλ θαλφλα απηφ αθνινπζνχλ φιεο νη πφιεηο, ζε νξηζκέλεο απφ απηέο
φκσο, ε ππεξνρή ησλ γελλήζεσλ μεθηλάεη ιίγν ελσξίηεξα (π.ρ. Καιακάηα) (βι.
Γξάθεκα 3).
Γ) Γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα ηεξεάο Διιάδαο.
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Γηάγξακκα 4α: Μεηαβνιή ηεο θπζηθήο θίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο πφιεηο ηεο
ζηέξεαο Διιάδαο, 1921-1938
3
Γ/Θ Αζήλα
Γ/Θ Υαιθίδα
Μ.Ο. Γ/Θ ηεξεά Διιάδα

Γ/Θ Πεηξαηάο
Γ/Θ Λακία

2,5

2

1,5

1

0,5
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0

Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή ηεο θηλήζεσο ηνπ πιεζπζκνχ,
δηάθνξα έηε, ηδία επεμεξγαζία.

Γηάγξακκα 4β: Μεηαβνιή ηεο θπζηθήο θίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο πφιεηο ηεο
ηέξεαο Διιάδαο, 1921-1938
3
Γ/Θ Αγξίλην
Γ/Θ Λεηβαδηά
Μ.Ο. Γ/Θ ηεξεά Διιάδα

Γ/Θ Μέγαξα
Γ/Θ Καιιηζέα

2,5

2

1,5

1

0,5
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Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή ηεο θηλήζεσο ηνπ πιεζπζκνχ,
δηάθνξα έηε, ηδία επεμεξγαζία.
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ηηο πφιεηο ηεο ηεξεάο Διιάδαο δηαπηζηψλεηαη θαηά κέζν φξν
ππνγελλεηηθφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν 1921-1924, ελψ ζην επφκελν δηάζηεκα ε
θαηάζηαζε αληηζηξέθεηαη κε ζεκαληηθή ππεξνρή ησλ γελλήζεσλ έλαληη ησλ
ζαλάησλ. ηελ Αζήλα ε ππεξνρή ησλ γελλήζεσλ μεθηλάεη κεηά ην 1926 θαη ζε
θακία πεξίπησζε δε γλψξηζε ηελ αχμεζε ηεο θπζηθήο θίλεζεο πνπ ζπλέβε ζε
άιιεο ειιεληθέο πφιεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ζε εθείλε ηνπ γεηηνληθνχ
Πεηξαηά (βι. Γξάθεκα 4α).
Απφ ηηο ππφινηπεο πφιεηο ηεο ηεξεάο Διιάδαο αμηνζεκείσηε αχμεζε ζηνλ
πιεζπζκφ ηεο παξνπζηάδεη ε πφιε ηεο Υαιθίδαο κεηά ην 1925 (εμαίξεζε ην
1929 θαη ην 1932), ην Αγξίλην (κεηά ην 1926), ηα Μέγαξα θαη ε Ληβαδεηά.8
Αμηνζεκείσηε είλαη ε πεξίπησζε ηεο Καιιηζέαο, κηαο πφιεο πνπ παξνπζίαζε
ξαγδαία αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο κεηά ην 1922. Ζ Καιιηζέα εκθαλίδεη
ππεξνρή ησλ γελλήζεσλ ζην δηάζηεκα 1927-1930, ελψ ην ακέζσο επφκελν
δηάζηεκα 1931-1936 (κε ηελ εμαίξεζε ηνπ 1932) παξνπζηάδεη ππεξνρή ησλ
ζαλάησλ έλαληη ησλ γελλήζεσλ, αληίζεηα κε φηη ζπκβαίλεη ζηελ πιεηνςεθία
ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ ηελ ίδηα πεξίνδν (βι. Γξάθεκα 4β).
Γ) Γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα Ηνλίσλ Νήζσλ.
Γηάγξακκα 5: Μεηαβνιή ηεο θπζηθήο θίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο πφιεηο ηνπ Ηνλίνπ, 1921-’38
3
Γ/Θ Κέξθπξα

Γ/Θ Εάθπλζνο

Μ.Ο. Γ/Θ
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Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή ηεο θηλήζεσο ηνπ πιεζπζκνχ,
δηάθνξα έηε, ηδία επεμεξγαζία.
8

Γηα ηηο δχν απηέο πφιεηο δελ δηαηίζεληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ
‟20.
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ηα Ηφληα λεζηά πνπ εθπξνζσπνχληαη απφ ηηο πφιεηο ηεο Κέξθπξαο θαη ηεο
Εαθχλζνπ, είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δχν πφιεσλ: ε
Κέξθπξα ζε φιε ηελ πεξίνδν 1921-1938 παξνπζηάδεη είηε ζεκαληηθή
ππνγελλεηηθφηεηα,

είηε

ειαθξά

ππεξνρή

ησλ

γελλήζεσλ,

θάηη

πνπ

απνηππψλεηαη ζηε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ζηε δηάξθεηα ηνπ
κεζνπνιέκνπ. Αληίζεηα, ε πφιε ηεο Εαθχλζνπ παξνπζηάδεη έληνλν δπλακηζκφ
ζηε θπζηθή ηεο θίλεζε κε αμηφινγε ππεξνρή ησλ γελλήζεσλ έλαληη ησλ
ζαλάησλ ηδηαίηεξα θαηά ην δηάζηεκα 1921-1935 (βι. Γξάθεκα 5).
Δ) Γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα Ζπείξνπ.
Γηάγξακκα 6: Μεηαβνιή ηεο θπζηθήο θίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο πφιεηο ηεο
Ζπείξνπ, 1921-1938
3
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Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή ηεο θηλήζεσο ηνπ πιεζπζκνχ,
δηάθνξα έηε, ηδία επεμεξγαζία.

Σν δηακέξηζκα ηεο Ζπείξνπ εθπξνζσπείηαη κφλν απφ ηελ πφιε ησλ
Ησαλλίλσλ, αθνχ νη ππφινηπεο πφιεηο δελ ππεξβαίλνπλ ζην κεζνπφιεκν ηηο
10.000 θαηνίθνπο. πσο πξναλαθέξζεθε, ηα Ησάλληλα ραξαθηεξίδνληαη απφ
ππνγελλεηηθφηεηα ζε φιν ην κεζνπφιεκν κε εμαίξεζε ηα έηε 1926 θαη 1930
(βι. Γξάθεκα 6).
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η) Γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα Μαθεδνλίαο.
Γηάγξακκα 7α: Μεηαβνιή ηεο θπζηθήο θίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο πφιεηο ηεο
Μαθεδνλίαο, 1921-1938
3
Γ/Θ Θεζ/λίθε
Γ/Θ έξξεο
Μ.Ο. Γ/Θ Μαθεδνλία

Γ/Θ Καβάια
Γ/Θ Βέξξνηα

Γ/Θ Γξάκα
Γ/Θ Φιώξηλα
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0

Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή ηεο θηλήζεσο ηνπ πιεζπζκνχ,
δηάθνξα έηε, ηδία επεμεξγαζία.

Γηάγξακκα 7β: Μεηαβνιή ηεο θπζηθήο θίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο πφιεηο
ηεο Μαθεδνλίαο, 1921-1938
3
Γ/Θ Κνδάλε

Γ/Θ Έδεζζα

Γ/Θ Νάνπζα

Γ/Θ Καζηνξηά

Γ/Θ Καηεξίλε

Μ.Ο. Γ/Θ Μαθεδνλία

2,5
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Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή ηεο θηλήζεσο ηνπ πιεζπζκνχ,
δηάθνξα έηε, ηδία επεμεξγαζία.
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Καηά κέζν φξν, θαη γηα ην ζχλνιν ησλ πφιεσλ, ε Μαθεδνλία
ραξαθηεξίδεηαη απφ ππνγελλεηηθφηεηα ηελ πεξίνδν 1922-1924. ηε ζπλέρεηα
φκσο, θαη κέρξη ην ηέινο ηεο κεζνπνιεκηθήο πεξηφδνπ, φιεο νη πφιεηο ηεο
παξνπζηάδνπλ αχμεζε ηεο γελλεηηθφηεηαο. Χζηφζν, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη
παξνπζηάδνπλ πςεινχο ξπζκνχο γελλεηηθφηεηαο κεηά ην 1927 (έηνο
δηαζεζηκφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ) νξηζκέλεο πφιεηο, φπσο ε Καζηνξηά, ε
Καηεξίλε, αιιά θαη ε Νάνπζα (βι. Γξαθήκαηα 7α θαη 7β).
Ε) Γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα Θξάθεο.
Γηάγξακκα 8: Μεηαβνιή ηεο θπζηθήο θίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο πφιεηο
ηεο Θξάθεο, 1921-1938
3
Γ/Θ Κνκνηηλή

Γ/Θ Ξάλζε

Γ/Θ Αιεμαλδξνύπνιε

Μ.Ο. Γ/Θ

2,5

2

1,5

1

0,5

0

δηάθνξα έηε, ηδία επεμεξγαζία.

ηηο πφιεηο ηεο Θξάθεο δηαπηζηψλεηαη επίζεο ππνγελλεηηθφηεηα ηελ
πεξίνδν 1921-1924, αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα, έσο ην ηέινο ηεο κεζνπνιεκηθήο
πεξηφδνπ, ε ππεξνρή ησλ γελλήζεσλ έλαληη ησλ ζαλάησλ δελ είλαη ζεκαληηθή.
ε ζχγθξηζε πάλησο κε ηελ Κνκνηελή θαη ηελ Ξάλζε, ε Αιεμαλδξνχπνιε
εκθαλίδεη πςειφηεξνπο ξπζκνχο γελλεηηθφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απηή (βι.
Γξάθεκα 8).
29

1938

1937

1936

1935

1934

1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1926

1925

1924

1923

1922

1921
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Ζ) Γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα Θεζζαιίαο.
Γηάγξακκα 9: Μεηαβνιή ηεο θπζηθήο θίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο πφιεηο ηεο
Θεζζαιίαο, 1921-1938
3
Γ/Θ Βόινο

Γ/Θ Λάξηζα

Γ/Θ Σξίθαια

Γ/Θ Καξδίηζα

Μ.Ο. Γ/Θ

2,5

2

1,5

1

0,5

Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή ηεο θηλήζεσο ηνπ πιεζπζκνχ,
δηάθνξα έηε, ηδία επεμεξγαζία.

Ζ ππνγελλεηηθφηεηα ηεο πεξηφδνπ 1921-1924 παξαηεξείηαη θαη ζηηο πφιεηο
ηεο Θεζζαιίαο. Ζ ππεξνρή ησλ γελλήζεσλ έλαληη ησλ ζαλάησλ πνπ
παξαηεξείηαη θαηά ην επφκελν δηάζηεκα, αγγίδεη πεξίπνπ ηνλ εζληθφ κέζν φξν
(βι. Γξάθεκα 9).
Θ) Γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα Νήζσλ Αηγαίνπ.9

9

χκθσλα κε ηελ ηφηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο ρψξαο ηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ θαη ηνπ Αηγαίνπ
απνηεινχζαλ δηαθνξεηηθά δηακεξίζκαηα. ηελ παξνχζα κειέηε εμεηάδνληαη απφ θνηλνχ ιφγσ ηεο
πεξηνξηζκέλεο εθπξνζψπεζεο ησλ Κπθιάδσλ (εθπξνζψπεζε κφλν απφ ηελ Δξκνχπνιε).
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Γηάγξακκα 10: Μεηαβνιή ηεο θπζηθήο θίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο πφιεηο ηνπ
Αηγαίνπ, 1921-1938
3
Γ/Θ Δξκνύπνιε

Γ/Θ Μπηηιήλε

Γ/Θ Υίνο

Μ.Ο. Γ/Θ

2,5

2

1,5
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0,5
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Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή ηεο θηλήζεσο ηνπ πιεζπζκνχ,
δηάθνξα έηε, ηδία επεμεξγαζία.

ηηο πφιεηο ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ δελ παξαηεξείηαη ε ππνγελλεηηθφηεηα
ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟20 πνπ παξαηεξείηαη ζε άιια
γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο. Χζηφζν, ζεκαληηθή αχμεζε ηεο
γελλεηηθφηεηαο ζεκεηψλεηαη κεηά ην 1926 θπξίσο θαη δηαηεξείηαη θαηά κέζν
φξν ζηνπο ίδηνπο πεξίπνπ ξπζκνχο κέρξη ην 1938 (βι. Γξάθεκα 10).
Ζ θπζηθή θίλεζε ηνπ αζηηθνύ πιεζπζκνύ κε βάζε ην κέγεζνο ηωλ πόιεωλ
ην παξφλ θεθάιαην νη πφιεηο θαηαλέκνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο ζχκθσλα
κε ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο θαηά ηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ 1920.
Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαθξίλνληαη ζε α) πφιεηο πνπ ζηελ απνγξαθή απηή είραλ
άλσ ησλ 20.000 θαηνίθσλ (εθεμήο «κεγάιεο πφιεηο»), β) πφιεηο πνπ ζηελ
απνγξαθή απηή είραλ 10.000-20.000 θαηνίθνπο (εθεμήο «κεζαίεο πφιεηο») θαη
γ) πφιεηο πνπ ζηελ απνγξαθή απηή είραλ θάησ ησλ 10.000 θαηνίθσλ (εθεμήο
«κηθξέο πφιεηο»).
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Γηάγξακκα 11: Μεηαβνιή ηεο θπζηθήο θίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ αλάινγα κε
ην κέγεζνο ησλ πφιεσλ
3
Μεγάιεο πόιεηο Μ.Ο. Γ/Θ

Μεζαίεο πόιεηο Μ.Ο. Γ/Θ

Μηθξέο πόιεηο Μ.Ο. Γ/Θ

2,5

2

1,5

1

0,5

1938

1937

1936

1935

1934

1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1926

1925

1924

1923

1922

1921

0

Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή ηεο θηλήζεσο ηνπ πιεζπζκνχ,
δηάθνξα έηε, ηδία επεμεξγαζία.

Ζ ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ ηεο θπζηθήο θίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο
ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ πφιεσλ θαηαδεηθλχεη ηελ πζηέξεζε πνπ παξνπζηάδεηαη
ζρεηηθά κε ηε γελλεηηθφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ θαηεγνξία ησλ κεγάισλ
πφιεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο δχν ππφινηπεο θαηεγνξίεο (βι. Γξάθεκα 11). Καηά
κέζν φξν ζηηο κεγάιεο πφιεηο αμηφινγε ππεξνρή ησλ γελλήζεσλ έλαληη ησλ
ζαλάησλ ζεκεηψλεηαη κεηά ην 1926, ελψ ζηηο δχν ππφινηπεο θαηεγνξίεο ησλ
κηθξφηεξσλ πφιεσλ είρε μεθηλήζεη θαηά κέζν φξν έλα ρξφλν ελσξίηεξα.
ε φιε ηελ πεξίνδν πνπ αθνινπζεί (1926-1938), ηφζν νη κηθξέο φζν θαη νη
κεζαίεο

πφιεηο

παξνπζηάδνπλ

θαηά

κέζν

φξν

αξθεηά

κεγαιχηεξε

γελλεηηθφηεηα ζπγθξηηηθά κε ηηο κεγάιεο πφιεηο. Μάιηζηα, θαηά ηε δεθαεηία
ηνπ ‟30 νη κέζνη φξνη ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ πφιεσλ απμάλνληαη
κεγαιψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ απφ ηηο κεγάιεο
πφιεηο. Πξνθχπηεη επνκέλσο κηα δηαξθψο απμαλφκελε γελλεηηθφηεηα ηνπ
πιεζπζκνχ, πνπ ραξαθηεξίδεη θαηά κέζν φξν ηηο κηθξέο θαη ηηο κεζαίεο ζε
πιεζπζκφ πφιεηο ζηε δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ, ε νπνία νδεγεί ζηε
δηαπίζησζε, φηη νη ξπζκνί αχμεζεο ησλ γελλήζεσλ είλαη αληίζηξνθνη ηνπ
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πιεζπζκηαθνχ κεγέζνπο ησλ πφιεσλ. ζν κηθξφηεξε είλαη κηα πφιε, ηφζν
πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ν πιεζπζκφο ηεο κέζα απφ ηε θπζηθή ηνπ θίλεζε.
Γηάγξακκα 12α: Μεηαβνιή ηεο θπζηθήο θίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο
κεγάιεο πφιεηο
3
Γ/Θ Αζήλα

Γ/Θ Πεηξαηάο

Γ/Θ Θεζ/λίθε

Γ/Θ Βόινο

Γ/Θ Κέξθπξα

Γ/Θ Ζξάθιεην

Γ/Θ Πάηξα

2,5

2

1,5

1

0,5

1938

1937

1936

1935

1934

1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1926

1925

1924

1923

1922

1921

0

Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή ηεο θηλήζεσο ηνπ πιεζπζκνχ,
δηάθνξα έηε, ηδία επεμεξγαζία.

Γηάγξακκα 12β: Μεηαβνιή ηεο θπζηθήο θίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο κεγάιεο πφιεηο
3
Γ/Θ Καβάια

Γ/Θ Υαληά

Γ/Θ Κνκνηηλή

Γ/Θ Καιακάηα

Γ/Θ Ηωάλληλα

Γ/Θ Σξίθαια

Γ/Θ Λάξηζα

2,5

2

1,5

1

0,5

1938

1937

1936

1935

1934

1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1926

1925

1924

1923

1922

1921

0

Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή ηεο θηλήζεσο ηνπ πιεζπζκνχ,
δηάθνξα έηε, ηδία επεμεξγαζία.
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Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο πξνεγνχκελεο δηαπίζησζεο απνηειεί ε
Αζήλα, ε νπνία παξνπζηάδεη ρακειφηεξεο εηήζηεο ζρέζεηο γελλήζεσλ πξνο
ζαλάηνπο απφ εθείλεο πνπ εκθαλίδνπλ θαηά κέζν φξν φιεο νη κεγάιεο πφιεηο.
πσο πξναλαθέξζεθε, απφ ηηο κεγάιεο πφιεηο ηελ πςειφηεξε γελλεηηθφηεηα
εκθαλίδνπλ ην Ζξάθιεην θαη ηα Υαληά, ελψ ηε ρακειφηεξε ε Κέξθπξα θαη ηα
Ησάλληλα (βι. Γξαθήκαηα 12α θαη 12β).
Γηάγξακκα 13α: Μεηαβνιή ηεο θπζηθήο θίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο κεζαίεο πφιεηο
3
Γ/Θ Δξκνύπνιε

Γ/Θ Μπηηιήλε

Γ/Θ Ξάλζε

Γ/Θ Γξάκα

Γ/Θ έξξεο

Γ/Θ Υίνο

Γ/Θ Υαιθίδα

Γ/Θ Βέξξνηα

2,5

2

1,5

1

0,5

1938

1937

1936

1935

1934

1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1926

1925

1924

1923

1922

1921

0

Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή ηεο θηλήζεσο ηνπ πιεζπζκνχ,
δηάθνξα έηε, ηδία επεμεξγαζία.

Γηάγξακκα 13β: Μεηαβνιή ηεο θπζηθήο θίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο κεζαίεο πφιεηο
3
Γ/Θ Πύξγνο

Γ/Θ Καξδίηζα

Γ/Θ Φιώξηλα

Γ/Θ Λακία

Γ/Θ Αγξίλην

Γ/Θ Εάθπλζνο

Γ/Θ Σξίπνιε

Γ/Θ Κνδάλε

2,5

2

1,5

1

0,5

1938

1937

1936

1935

1934

1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1926

1925

1924

1923

1922

1921

0

Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή ηεο θηλήζεσο ηνπ πιεζπζκνχ,
δηάθνξα έηε, ηδία επεμεξγαζία.
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ηελ θαηεγνξία ησλ κεζαίσλ πφιεσλ ε Φιψξηλα, ε Υαιθίδα, ε Λακία θαη
ην Αγξίλην επξίζθνληαη πάλσ απφ ην κέζν φξν ηεο θαηεγνξίαο, ελψ ε Ξάλζε
θαη νη έξξεο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟30 επξίζθνληαη θάησ απφ ην γεληθφ κέζν
φξν (βι. Γξαθήκαηα 13α θαη 13β).
Γηάγξακκα 14α: Μεηαβνιή ηεο θπζηθήο θίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο κηθξέο πφιεηο
3
Γ/Θ Ακαιηάδα

Γ/Θ Μέγαξα

Γ/Θ Νάνπζα

Γ/Θ Λεηβαδηά

Γ/Θ Έδεζζα

Γ/Θ Άξγνο

2,5

2

1,5

1

0,5

1938

1937

1936

1935

1934

1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1926

1925

1924

1923

1922

1921

0

Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή ηεο θηλήζεσο ηνπ πιεζπζκνχ,
δηάθνξα έηε, ηδία επεμεξγαζία.

Γηάγξακκα 14β: Μεηαβνιή ηεο θπζηθήο θίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο κηθξέο πφιεηο
3
Γ/Θ Αίγην

Γ/Θ Αιεμαλδξνύπνιε

Γ/Θ Καηεξίλε

Γ/Θ Καζηνξηά

Γ/Θ Καιιηζέα

2,5

2

1,5

1

0,5

1938

1937

1936

1935

1934

1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1926

1925

1924

1923

1922

1921

0

Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή ηεο θηλήζεσο ηνπ πιεζπζκνχ,
δηάθνξα έηε, ηδία επεμεξγαζία.
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ηελ θαηεγνξία ησλ κηθξψλ πφιεσλ ε Καηεξίλε, ε Καζηνξηά θαη ηα
Μέγαξα επξίζθνληαη πάλσ απφ ην κέζν φξν ηεο θαηεγνξίαο, ελψ ην Αίγην θαη
ε Καιιηζέα επξίζθνληαη θάησ απφ ην γεληθφ κέζν φξν (βι. Γξαθήκαηα 14α
θαη 14β).
Ζ θπζηθή θίλεζε ηνπ αζηηθνύ πιεζπζκνύ κε βάζε ηελ εγθαηάζηαζε ηωλ πξνζθύγωλ
ην παξφλ θεθάιαην νη πφιεηο θαηαλέκνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο ζχκθσλα
κε ηελ αλαινγία ησλ πξνζθχγσλ ζηνλ πιεζπζκφ ηνπο κε βάζε ηελ απνγξαθή
πιεζπζκνχ ηνπ 1928.10 Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαθξίλνληαη ζε α) πφιεηο πνπ ζηελ
απνγξαθή απηή νη εγθαηαζηαζέληεο πξηλ θαη θπξίσο κεηά ηε κηθξαζηαηηθή
θαηαζηξνθή πξφζθπγεο εκθάληδαλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 30% ζε ζχγθξηζε
κε ηνλ γεγελή πιεζπζκφ, β) πφιεηο ζηηο νπνίεο νη πξφζθπγεο ζπγθέληξσλαλ
ζηελ απνγξαθή απηή πνζνζηφ 10-30% θαη γ) πφιεηο ζηηο νπνίεο θαηά ηελ ίδηα
απνγξαθή πιεζπζκνχ νη πξφζθπγεο παξνπζίαδαλ ρακειή αλαινγία (θάησ ηνπ
10%) ζε ζχγθξηζε κε ην γεγελή πιεζπζκφ (βι. Γξάθεκα 15).
Γηάγξακκα 15: Μεηαβνιή ηεο θπζηθήο θίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ αλάινγα κε ην % κεηαλαζηψλ
2,0

1,5

1,0
Μεηαλάζηεο>30% ηνπ Πιεζπζκνύ Μ.Ο. Γ/Θ
Μεηαλάζηεο 10%-30% ηνπ Πιεζπζκνύ Μ.Ο. Γ/Θ
Μεηαλάζηεο<10% ηνπ Πιεζπζκνύ Μ.Ο. Γ/Θ
0,5
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1935

1934

1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1926

1925

1924

1923

1922

1921

0,0

Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή ηεο θηλήζεσο ηνπ πιεζπζκνχ,
δηάθνξα έηε, ηδία επεμεξγαζία.

10

Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο Διιάδνο 1930 θαη Γεληθή
ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, πλνπηηθή ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο Διιάδνο 1954. ηνλ
πιεζπζκφ ηεο Αζήλαο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ην Πεξηζηέξη, ε Νέα Ησλία, ν Βχξσλαο, ε
Καηζαξηαλή, ην Αηγάιεσ, ν Σαχξνο θαη ε Νέα Φηιαδέιθεηα, πνπ απνηεινχζαλ ηκήκα ηεο θαηά ην
1920 θαη 1928. Δπίζεο ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ Πεηξαηά δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε Νίθαηα, ην
Κεξαηζίλη θαη ε Γξαπεηζψλα πνπ απνηεινχζαλ ηκήκα ηνπ θαηά ην 1928 θαη 1940.
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Γ/Θ Ξάλζε

Γ/Θ Κνκνηελή

Γ/Θ Βέξνηα

Γ/Θ Υίνο

Γ/Θ Μπηηιήλε

Γ/Θ Ζξάθιεην

Γ/Θ Θεζ/λίθε

1,40

1,15

0,88

0,71

0,49

0,88

1,06

1,21

0,94

1,53

0,85

1922

0,50

0,74

0,68

0,82

0,77

0,66

0,26

0,99

1,10

0,48

0,67

1,04

0,62

1923

1,20

0,62

0,64

0,76

0,52

0,98

0,17

0,57

0,86

0,53

0,46

1,27

0,58

1924

0,66

0,75

0,79

1,05

0,55

0,59

0,21

0,65

0,78

0,57

1,16

1,54

0,68

1925

1,19

1,18

1,60

1,83

1,34

1,10

1,53

1,13

1,42

1,41

1,53

1,24

0,94

1926

2,05

1,80

1,93

2,38

1,52

1,50

1,84

1,42

1,86

1,97

1,74

1,29

1,10

1927

1,32

1,30

1,48

1,70

1,36

1,69

1,34

1,23

1,56

1,46

1,28

1,58

1,64

1,55

1,11

1928

1,77

1,71

1,45

1,46

1,85

2,03

1,57

1,48

1,61

1,59

1,47

1,46

1,61

1,50

1,36

1929

1,42

1,36

1,52

1,48

1,34

1,68

1,31

1,41

1,22

1,16

1,35

1,59

1,83

1,33

1,07

1930

1,54

1,58

1,96

1,71

1,26

2,20

1,77

1,75

1,91

1,16

1,43

2,06

2,35

1,74

1,01

1931

1,93

1,37

1,70

0,87

1,32

1,83

1,59

1,42

1,52

1,35

1,48

1,81

1,71

1,32

1,01

1932

1,39

1,01

1,31

1,20

1,13

1,60

1,16

1,53

1,43

1,05

1,52

1,58

1,72

1,57

0,74

1933

1,50

0,99

1,44

1,00

1,05

2,05

1,40

1,58

1,37

0,88

1,37

1,71

2,02

1,53

1,05

1934

1,32

1,81

1,58

0,88

1,36

2,45

1,33

1,71

1,85

1,39

1,62

1,62

1,70

1,51

1,37

1935

1,72

1,39

1,22

0,90

1,53

2,41

1,31

1,77

1,84

1,17

1,70

1,60

1,94

1,30

1,28

1936

1,42

1,44

1,55

0,96

1,47

2,15

1,34

1,72

1,56

1,35

1,72

1,55

1,96

1,43

1,33

1937

1,47

1,48

1,52

1,12

1,32

2,12

1,26

1,43

1,41

1,39

1,42

1,54

1,62

1,35

1,29

1938

1,53

1,43

1,53

1,23

1,50

2,45

1,51

1,72

2,01

1,55

1,50

1,60

1,97

1,77

1,60

Γ/Θ Έδεζζα

Γ/Θ Καβάια

1,34

Γ/Θ Καηεξίλε

Γ/Θ Αιεμ/πνιε

0,66

Γ/Θ έξξεο

Γ/Θ Γξάκα

1921

Γ/Θ Καιιηζέα

Έηνο

Γ/Θ Πεηξαηάο

Πίλαθαο 4: Πφιεηο κε πνζνζηηαία αλαινγία πξνζθχγσλ κεγαιχηεξε ηνπ
30% (1928)

Πεγέο: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο Διιάδνο 1930. Δπίζεο
ηνπ ηδίνπ, πλνπηηθή ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο Διιάδνο 1954 θαη, ηαηηζηηθή ηεο θηλήζεσο ηνπ
πιεζπζκνχ, δηάθνξα έηε, ηδία επεμεξγαζία.
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Γ/Θ Πάηξα

Γ/Θ Άξγνο

Γ/Θ Καιακάηα

Γ/Θ Καζηνξηά

Γ/Θ Δξκνύπνιε

Γ/Θ Ησάλληλα

Γ/Θ Λάξηζα

Γ/Θ Αγξίλην

Γ/Θ Αίγην

Γ/Θ Νάνπζα

Γ/Θ Υαληά

Γ/Θ Υαιθίδα

Γ/Θ Αζήλα

Γ/Θ Βόινο

Έηνο

Πίλαθαο 5: Πφιεηο κε πνζνζηηαία αλαινγία πξνζθχγσλ 10-30% (1928)

1921

0,98

1,17

0,90

0,76

1,18

0,21

0,26

1,28

0,91

1,44

1922

0,72

0,82

0,73

0,58

1,12

0,39

0,22

1,05

1,09

0,95

1923

0,47

0,79

0,81

0,72

1,06

0,93

0,18

0,11

0,90

0,90

0,58

1924

0,67

0,79

0,79

0,73

1,67

1,02

1,31

0,32

0,23

1,04

1,30

1,09

1925

1,26

1,09

1,62

1,24

1,56

1,19

1,38

0,67

0,95

1,27

1,70

1,04

1,13

1926

1,40

1,63

1,72

2,00

1,53

1,79

1,49

1,41

1,41

1,44

1,92

1,07

1,23

1927

1,46

1,52

1,88

1,71

1,53

0,36

1,61

1,34

1,19

1,19

1,82

1,43

1,50

0,79

1928

1,51

1,21

1,65

1,81

1,72

0,22

1,79

1,35

0,89

1,22

1,63

1,14

1,18

0,82

1929

1,26

1,37

1,27

1,85

1,69

0,95

1,74

1,17

0,69

1,61

1,71

1,71

1,34

1,07

1930

1,38

1,65

1,84

2,33

1,87

1,44

2,02

1,76

1,31

1,86

1,57

1,98

1,99

1,35

1931

1,36

1,37

1,85

1,90

1,66

1,73

1,77

1,57

1,05

1,22

1,66

1,86

1,48

1,46

1932

1,23

1,32

1,73

2,11

2,01

1,41

1,75

1,10

1,01

1,37

2,21

1,85

1,09

1,35

1933

1,58

1,37

2,22

1,64

1,45

1,60

1,72

1,40

1,05

1,46

1,65

1,66

1,30

1,37

1934

1,25

1,33

1,64

1,88

1,88

1,96

1,97

1,61

1,08

1,36

2,16

1,83

1,39

1,59

1935

1,26

1,32

2,16

1,71

1,79

2,02

1,98

1,16

1,07

1,39

2,14

1,71

1,72

1,49

1936

1,30

1,35

2,09

2,14

1,99

1,58

1,84

1,13

0,97

1,31

2,02

1,78

1,76

1,53

1937

1,25

1,24

1,60

1,58

2,25

1,51

1,80

1,26

0,94

1,18

2,17

1,56

1,49

1,51

1938

1,41

1,32

1,92

2,01

1,88

2,24

1,56

1,69

1,16

1,46

1,46

1,75

1,87

1,48

Πεγέο: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο Διιάδνο 1930. Δπίζεο
ηνπ ηδίνπ, πλνπηηθή ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο Διιάδνο 1954 θαη, ηαηηζηηθή ηεο θηλήζεσο ηνπ
πιεζπζκνχ, δηάθνξα έηε, ηδία επεμεξγαζία.
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1921

1,86

0,10

0,87

1922

1,73

0,27

0,61

1923

1,40

0,07

1924

1,77

Γ/Θ Καξδίηζα

Γ/Θ Εάθπλζνο

Γ/Θ Ακαιηάδα

Γ/Θ Σξίθαια

Γ/Θ Φιώξηλα

Γ/Θ Πύξγνο

Γ/Θ Λεηβαδηά

Γ/Θ Σξίπνιε

Γ/Θ Κέξθπξα

Γ/Θ Λακία

Γ/Θ Κνδάλε

Γ/Θ Μέγαξα

Έηνο

Πίλαθαο 6: Πφιεηο κε πνζνζηηαία αλαινγία πξνζθχγσλ κηθξφηεξε ηνπ 10% (1928)

0,34

1,78

1,31

1,46

1,07

1,18

1,01

0,95

0,97

1,53

0,73

0,24

0,92

0,99

0,88

0,68

1,24

0,43

0,10

0,33

1,12

1,25

0,99

1,04

1,78

1,40

0,23

1925

1,82

1,96

1,84

0,53

1,25

1,26

2,32

0,96

2,06

1,87

1,71

1926

2,46

1,87

1,89

0,74

1,80

1,43

2,28

1,41

1,87

1,80

2,04

1927

1,58

1,46

1,77

1,48

1,54

2,05

1,27

1,51

1,12

1,59

1,28

1,71

1928

1,66

1,81

1,73

1,05

1,32

2,06

1,25

2,32

1,31

1,64

1,33

1,62

1929

1,79

1,31

1,09

1,12

1,54

1,34

1,39

1,27

0,98

1,85

1,23

0,92

1930

1,80

1,84

1,57

1,37

1,92

1,65

1,84

2,41

1,29

2,28

1,74

1,32

1931

1,72

1,59

1,72

0,84

1,54

1,71

1,22

1,86

1,69

2,01

1,81

1,64

1932

1,55

1,33

1,16

0,88

1,65

1,82

1,62

1,74

1,02

1,63

1,12

1,00

1933

1,71

1,56

1,61

1,23

1,35

1,89

1,61

2,13

1,15

1,76

1,57

1,28

1934

1,93

1,67

2,36

1,22

1,47

1,51

1,67

1,59

2,16

1,92

1,31

2,16

1935

1,61

1,39

1,85

1,07

1,55

1,92

1,51

1,27

1,24

1,96

1,33

1,50

1936

2,42

1,39

2,14

1,12

1,54

2,37

1,59

1,87

1,17

1,55

1,28

1,76

1937

1,72

1,31

2,45

1,12

1,38

2,41

1,45

1,67

1,24

1,73

1,19

1,55

1938

1,73

1,50

2,49

0,96

1,36

2,33

1,36

1,39

1,85

1,52

1,04

2,16

Πεγέο: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο Διιάδνο 1930. Δπίζεο
ηνπ ηδίνπ, πλνπηηθή ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο Διιάδνο 1954 θαη, ηαηηζηηθή ηεο θηλήζεσο ηνπ
πιεζπζκνχ, δηάθνξα έηε, ηδία επεμεξγαζία

Αλ θαη ζηνλ πιεζπζκφ ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά δελ έρνπλ
ζπλππνινγηζζεί νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο θαη‟ εμνρήλ εγθαηαζηάζεθαλ νη
πξφζθπγεο ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο, θαίλεηαη φηη ε ππφζεζε πνπ έρεη
θαηά θαηξνχο δηαηππσζεί, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πξφζθπγεο επέδεημαλ
ηδηαίηεξν δπλακηζκφ ζπκβάιινληαο ζηελ αχμεζε ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ,
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δελ επζηαζεί απφιπηα. Πνιχ πεξηζζφηεξν εάλ νη πφιεηο θαηαλεκεζνχλ, φπσο
πεξηγξάθεηαη πξνεγνπκέλσο, θαη ζπγθξηζνχλ νη εηήζηνη κέζνη φξνη ηεο
δηαθνξάο κεηαμχ γελλήζεσλ θαη ζαλάησλ. Οη πφιεηο πνπ είραλ πεξηνξηζκέλν
αξηζκφ πξνζθχγσλ, κε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο λα είλαη κηθξέο πφιεηο ηεο
πεξηθέξεηαο, εκθαλίδνπλ ζπγθξηηηθά πςειφηεξε γελλεηηθφηεηα απφ άιιεο κε
ηζρπξή εθπξνζψπεζε πξνζθχγσλ. Ηδηαίηεξα ε ζχγθξηζε αλά έηνο αλάκεζα
ζηηο δχν αθξαίεο θαηεγνξίεο, δειαδή ηηο πφιεηο κε πξφζθπγεο πεξηζζφηεξνπο
απφ 30% θαη εθείλεο κε πξφζθπγεο ιηγφηεξνπο απφ 10%, θαηαδεηθλχεη φηη
κεηά ην 1925, φηαλ κπήθε ηέινο ζηελ ππνγελλεηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ
πιεζπζκνχ ηνπ κεζνπνιέκνπ, ε ππεξνρή ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο είλαη
ζαθήο.
ηελ θαηεγνξία ησλ πφιεσλ πνπ ζηελ απνγξαθή ηνπ 1928 νη πξφζθπγεο
πνπ εγθαηαζηάζεθαλ εθεί πξηλ θαη κεηά ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή,
εκθάληδαλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 30% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ γεγελή
πιεζπζκφ, πςειφηεξα απφ ην κέζν φξν επξίζθνληαη ην Ζξάθιεην θαη ε
Καηεξίλε, ελψ ρακειφηεξα ζε φιε ζρεδφλ ηελ πεξίνδν επξίζθεηαη ε
Κνκνηελή. ηελ θαηεγνξία ησλ πφιεσλ φπνπ νη πξφζθπγεο ζπγθέληξσλαλ
ζηελ απνγξαθή ηνπ 1928 πνζνζηφ 10-30%, πςειφηεξα απφ ην κέζν φξν
επξίζθνληαη ηα Υαληά, ε Καζηνξηά θαη ην Αγξίλην, ελψ ρακειφηεξα επξίζθεηαη
ε Λάξηζα. Σέινο, ζηελ θαηεγνξία ησλ πφιεσλ κε αλαινγία πξνζθχγσλ
ρακειφηεξε ηνπ 10% ζε ζχγθξηζε κε ην γεγελή πιεζπζκφ θαηά ην 1928,
πςειφηεξα απφ ην κέζν φξν επξίζθνληαη ε Ακαιηάδα θαη ε Φιψξηλα, ελψ
ρακειφηεξα επξίζθεηαη ε Κέξθπξα.
Αληί Δπηιόγνπ
Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα παξαηεξείηαη ζηελ Διιάδα αχμεζε ηνπ
αζηηθνχ θαη εκηαζηηθνχ πιεζπζκνχ. Ζ αχμεζε απηή ζπλερίζηεθε θαη ζηε
δηάξθεηα ηεο κεζνπνιεκηθήο πεξηφδνπ, φπνπ ηα αζηηθά θαη εκηαζηηθά θέληξα
δηπιαζίαζαλ ζρεδφλ ηνλ πιεζπζκφ ηνπο. Έσο ην 1920 δεθαηέζζεξηο (14)
πφιεηο ζπλνιηθά μεπεξλνχζαλ ηνπο 20.000 θαηνίθνπο, ελψ ζηελ επφκελε
απνγξαθή πιεζπζκνχ (1928) φιεο ζρεδφλ νη πφιεηο αχμεζαλ ηνλ πιεζπζκφ
ηνπο θαη νη πφιεηο πνπ μεπεξλνχζαλ ηνπο 20.000 θαηνίθνπο έθζαζαλ ηηο είθνζη
(20). Ηδηαίηεξα κεγάισζαλ πιεζπζκηαθά εθείλεο νη πφιεηο πνπ δέρηεθαλ
πξφζθπγεο ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο.
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Δηο φηη αθνξά ηε θπζηθή θίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο, ζε φιε ηε δηάξθεηα
ηνπ κεζνπνιέκνπ πςειή γελλεηηθφηεηα εκθαλίδνπλ, φρη ηφζν νη κεγάιεο
πφιεηο, αιιά άιιεο κηθξφηεξεο πφιεηο, φπσο ην Αγξίλην, ε Καιακάηα, ε
Κνδάλε, ε Λεηβαδηά, ε Ακαιηάδα, ε Φιψξηλα, ηα Μέγαξα, ε Καζηνξηά, ε
Νάνπζα θαη ε Καηεξίλε. Σελ ίδηα πεξίνδν ρακειή γελλεηηθφηεηα εκθαλίδνπλ
ε Κέξθπξα, ε Κνκνηελή θαη ηα Ησάλληλα. ε φιεο ζρεδφλ ηηο πφιεηο ππάξρεη
ππεξνρή ησλ ζαλάησλ έσο ηα κέζα πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟20. ηηο
πεξηζζφηεξεο πφιεηο ππάξρεη ζεκαληηθή ππεξνρή ησλ γελλήζεσλ ζηε δεθαεηία
ηνπ ‟30 (1930-1938), ηδηαίηεξα εάλ ε δεθαεηία απηή ζπγθξηζεί κε ηελ ακέζσο
πξνεγνχκελε (1921-1929). Δπίζεο, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟30 νξηζκέλεο
κεγάιεο πφιεηο, φπσο ε Θεζζαινλίθε, ε Ξάλζε, ε Κέξθπξα θαη ε Μπηηιήλε,
παξνπζηάδνπλ κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο. Σν ίδην δηάζηεκα φκσο, άιιεο
κηθξφηεξεο πφιεηο, φπσο ε Καηεξίλε, ην Αίγην θαη ε Λάξηζα, παξνπζηάδνπλ
αχμεζε.
Με βάζε ηελ έληαμε ησλ πφιεσλ ζε γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο, ηε
κεγαιχηεξε γελλεηηθφηεηα γηα ην κεζνπφιεκν παξνπζηάδνπλ νη δχν πφιεηο ηεο
Κξήηεο (Ζξάθιεην θαη Υαληά), ελψ ε ρακειφηεξε εκθαλίδεηαη ζε πφιεηο ηεο
Γπηηθήο Διιάδαο (Ησάλληλα) ή ησλ Ηφλησλ Νήζσλ (Κέξθπξα, Εάθπλζνο).
Μεγαιχηεξε ππεξνρή ησλ γελλήζεσλ έλαληη ησλ ζαλάησλ παξαηεξείηαη
ζπγθξηηηθά ζε πφιεηο κε πιεζπζκφ θάησ ησλ 20.000 θαηνίθσλ. Αληίζεηα, νη
ξπζκνί ησλ γελλήζεσλ είλαη ρακειφηεξνη ζε πφιεηο κεγαιχηεξεο ζε πιεζπζκφ
απφ ην φξην απηφ.
Σέινο, θαίλεηαη φηη κηθξέο πφιεηο ηεο πεξηθέξεηαο, ζηηο νπνίεο
εγθαηαζηάζεθε πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο πξνζθχγσλ, εκθαλίδνπλ ζπγθξηηηθά
πςειφηεξε γελλεηηθφηεηα απφ άιιεο πφιεηο, φπνπ εγθαηαζηάζεθε ζπγθξηηηθά
κεγαιχηεξνο αξηζκφο πξνζθχγσλ.
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ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΠΟΓΗΑΝΝΖ
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΠΟΛΗΣΖ – ΣΔΡΓΗΟΤ

ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΑΘΡΟΩΝ ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΩΝ ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΩΝ ΣΑ ΣΖ
ΓΑΗΟΚΣΖΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

πρλά, φηαλ πξφθεηηαη λα θαηαλνήζνπκε ηα νηθνλνκηθά θαηλφκελα, ηνπο
δηάθνξνπο νηθνλνκηθνχο ζρεκαηηζκνχο ηεο θνηλσλίαο, δίλνπκε ηδηαίηεξε
έκθαζε ζηηο θεθαιαητθέο θηλήζεηο θαη ξνέο. Δίλαη, κάιηζηα, ραξαθηεξηζηηθφ
φηη ππάξρεη κηα ηέηνηα ηάζε αθφκα θαη φηαλ αληηθείκελν κειέηεο θαη πεδίν
αλαθνξάο είλαη ζρεκαηηζκνί πξνθαπηηαιηζηηθνί, ζρεκαηηζκνί δειαδή ζηνπο
νπνίνπο δελ έρεη αθφκα θπξηαξρήζεη ν θαπηηαιηζηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο ζηελ
«θαζαξή» ηνπ κνξθή.1
Σνχην ζηηο κέξεο καο δελ είλαη ίζσο αλεμήγεην θαζψο κνηάδεη λα είκαζηε
ππφ ην θξάηνο εληππψζεσλ παξαγφκελσλ απφ πξνζιακβάλνπζεο παξαζηάζεηο
ηεο παξνχζαο ζπγθπξίαο. ε έλα ηέηνην πιαίζην, επφκελν είλαη ην
ρξεκαηηζηηθφ θεθάιαην, σο ε εγεκνλεχνπζα ησλ άιισλ θεθαιαητθή κνξθή, λα
παξνπζηάδεηαη, ηδίσο κε ηηο «αραιίλσηεο» θαη ηαρχηαηεο θηλήζεηο ηνπ, πσο
είλαη εθείλν πνπ θπξηαξρεί, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα αζθεί θαζνξηζηηθή ή θαη
θαηαιπηηθή, ελίνηε, επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηνπίνπ ζε κηα ζεηξά απφ
νηθνλνκηθνχο ζρεκαηηζκνχο. Ζ ηάζε απηή ππεξηνληζκνχ έρεη, ζπρλά, σο
ζπλέπεηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδεηαη ζε άιινπο
ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο, ην εηδηθφ βάξνο ησλ νπνίσλ, φκσο, ζε αξθεηέο
1

Χο πξνο ηελ ειιεληθή πεξίπησζε είλαη επλφεην, φηη ε κεηαβαηηθφηεηα πνπ, κέρξη ην
Μεζνπφιεκν ηνπιάρηζηνλ, ραξαθηεξίδεη ηνλ ειιεληθφ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ, δε καο επηηξέπεη
λα κηιήζνπκε γηα «θαζαξφ» θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο (αθφκα θαη αλ παξαβιέςνπκε ηελ
επηζήκαλζε ηνπ Πνπιαληδά, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε έλλνηα απηή («θ». θ.η.π. πνπ θαη ν ίδηνο
ρξεζηκνπνηεί, έρεη κάιινλ «ηδενηππηθφ» ραξαθηήξα). Βιέπε Nicos Poulantzas, Pouvoir
politique et classes sociales, t. I, Paris:Fr. Maspero, 1972, p. 9).
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ησλ πεξηπηψζεσλ απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα απμεκέλν.2 Αλάκεζα ζε απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη εθείλεο, θαηά ηηο νπνίεο νη
θαηαγξαθφκελεο επξχηαηεο πιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο ζπλδένληαη κε ηελ
επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ γαηνθηεηηθψλ ζρέζεσλ,
θαζψο θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη κεζφδσλ
νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο.
Οπνηαδήπνηε απφπεηξα, ζπλεπψο, γηα κειέηε ησλ ζπλζεθψλ πνπ
επηθξαηνχζαλ ζηελ Διιάδα, ζε κηα πεξίνδν πνπ ηε ραξαθηεξίδεη ε ξεπζηφηεηα
(ζπλφξσλ θαη άξα εδάθνπο θαη πιεζπζκηαθήο ζχλζεζεο θαη εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ επνκέλσο) είλαη απαξαίηεην λα απνδίδεη ηε βαξχηεηα πνπ ηνπο
αξκφδεη ζηνπο δχν, θάπσο ηνπιάρηζηνλ, παξακειεκέλνπο ζήκεξα ζπληειεζηέο
παξαγσγήο, ηελ εξγαζία θαη ην έδαθνο.
Χο πξνο ηνλ πξψην απφ ηνπο παξαπάλσ αλαθεξζέληεο παξαγσγηθνχο
ζπληειεζηέο, ηελ εξγαζία, αξθεί λα ππελζπκίζνπκε φηη ε αλαθνξά θαη κφλν ζε
απηφλ, ζήκεξα, κε πξφζθαηεο θαη ελεξγέο ηηο δηαδηθαζίεο θαη εκπεηξίεο
εθηεηακέλσλ κεηαθηλήζεσλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, καο παξαπέκπεη ζε
δεκνγξαθηθά θαηλφκελα έθηαθηεο θχζεο (πέξα απφ ηα ζπλήζε θαη
ζπζηεκαηηθά θαηαγξαθφκελα, πνπ βξίζθνληαη κφληκα ζηελ «εκεξήζηα
δηάηαμε», φπσο π.ρ. γελλήζεηο, γάκνη, ζάλαηνη, θ.ιπ). ε θαηλφκελα, δειαδή
παξφκνηα πξνο απηά πνπ παξαηεξήζεθαλ, θαη ζηελ Βαιθαληθή επίζεο,3 φηαλ,
ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα έιαβαλ ρψξα επξχηαηεο πιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο
«εηδηθψο θαηφπηλ ζπλνξηαθψλ αιιαγψλ»,4 φπσο ζεκεηψλεη ν Pressat.
Δπηζήκαλζε πνπ ππελζπκίδεη ηελ, φρη ζπάληα, αιιειεπίδξαζε κεηαμχ
κεηαβνιψλ εδαθηθψλ θαη πιεζπζκηαθψλ.5
Πνιχ πξνγελέζηεξα, άιισζηε, ήδε απφ ην 1908, κεηά ηελ επάλνδφ ηνπ
απφ ηε Γεξκαλία, ν Αιεμ. Παπαλαζηαζίνπ, είρε αλαδείμεη, ζε έλα ζεκαληηθφ
άξζξν ηνπ ππφ ηνλ ηίηιν: «Μεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα ηεο Οηθνλνκηθήο», ηελ
δηάζηαζε απηή. Έγξαθε ζρεηηθά: «Ο πιεζπζκφο θαη ε θίλεζίο ηνπ επεξεάδνπλ
ζπνπδαίσο ηελ παξαγσγήλ θαη ηαο νηθνλνκηθάο ζρέζεηο, δηα ηνχην ε νηθνλνκηθή
2

Δλδεηθηηθά βιέπε, σο πξνο ηε ζεκαζία ηνπ εδάθνπο θαη ηεο εξγαζίαο ζηε γεσξγία, κεηαμχ άιισλ
θαη ην: Ξελνθ. Ενιψηα, Μαζήκαηα Κνηλσληθήο Οηθνλνκηθήο Η, Αγξνηηθή Πνιηηηθή, Αζήλαη: Δθδ.
Οίθνο Γ. Σδάθα – . Γειαγξακκάηηθα, 1934, ζζ. 47-133 θαη ζζ. 134-157, αληίζηνηρα.
3
Βιέπε, ζπλνπηηθά, ηηο ελδεηθηηθέο αλαθνξέο ζε πιεζπζκηαθά ζέκαηα ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ,
θαηά ηνλ Κ΄ αη., ζην: Mark Mazower, Σα Βαιθάληα (κεηαθξ. Κ. Κνπξεκέλνο), 4ε έθδ., Αζήλα:
Παηάθεο 2003, ηδίσο ζζ. 70-71, 92-93, 96-97, 194-196, 201, 204-205.
4
Roland Pressat, Κνηλσληθή Γεκνγξαθία (κεηαθξ. Τπφ Η. Καβάζηια), Αζήλα: ΔΚΚΔ, 1975, ζ. 157.
5
Mark Mazower, φ.π., ηδίσο ζζ. 96-97, 214-215.
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επηιακβάλεηαη θαη’ αλάγθε–εθ’ φζνλ δελ γίλεηαη ηνχην ππφ ηδηαηηέξαο
επηζηήκεο–ηεο εμεηάζεσο φρη κφλν ηεο επηδξάζεσο απηήο, αιιά θαη ηεο
ζπλζέζεσο θαη ηεο θηλήζεσο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ αηηίσλ ηεο».6
Φαίλεηαη απφ ηα πξναλαθεξζέληα, κάιηζηα, πσο δελ είρε νδεγεζεί ηπραία
ζε κηα ηέηνηα δηαπίζησζε ν Παπαλαζηαζίνπ νχηε πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη
αβαζάληζηα απέδηδε ηφζε έκθαζε ζηελ επίδξαζε ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο,
σο θαηαιχηε γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ γαηνθηεηηθψλ
ζρέζεσλ θαη ηελ αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε. Δίλαη γλσζηφ πσο ηέηνηεο αιιαγέο
επηδξνχλ ζπρλά θαζνξηζηηθά θαη ζέηνπλ ζε θίλεζε δηαδηθαζίεο γηα επξχηεξνπο
κεηαζρεκαηηζκνχο θαη ζην πεδίν ησλ παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ θαη δνκψλ. Σν
ηζηθιίθη θαη νη δηακνξθσκέλεο εληφο απηνχ ζρέζεηο δέρηεθαλ παξφκνηεο
επηδξάζεηο θαη είλαη έλα παξάδεηγκα ραξαθηεξηζηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα
παξαθνινπζήζνπκε ηε κεηάβαζε απφ πξνθαπηηαιηζηηθνχ ζε αζηηθνχ ηχπνπ
ζρέζεηο θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ απηψλ.
ηε ρψξα καο, κε ηηο αγξνηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, επηδηψρζεθε, κεηαμχ
άιισλ, ε εληαηηθνπνίεζε ηεο θαιιηέξγεηαο, κέζσ ζηξαηεγηθψλ εληάζεσο
εξγαζίαο. πσο ηφληδε ην 1911 ζηε Βνπιή ν Παπαλαζηαζίνπ,7 ε εληαηηθή
θαιιηέξγεηα ήηαλ πην πξφζθνξε γηα ηε ρψξα καο «…θαη έλεθα ηεο ειιείςεσο
θεθαιαίσλ θαη έλεθα ηεο θαηαλνκήο ηνπ εδάθνπο θαη έλεθα αθφκε ησλ
θαιιηεξγνχκελσλ πξντφλησλ».
Δίλαη απηνλφεην φηη αλ ηα πιενλεθηήκαηα απηά ήζαλ ηζρπξά ην 1911,
εληζρχζεθαλ πνιχ πεξηζζφηεξν κεηά ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο θαη ηε
Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Ζ επηινγή ζηξαηεγηθψλ εληάζεσο εξγαζίαο, έγηλε
κνλφδξνκνο χζηεξα απφ ηηο λέεο δεμακελέο πιενλάδνπζαο εξγαηηθήο δχλακεο
πνπ δεκηνχξγεζε ε ζπξξνή εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ πξνζθχγσλ.
Ζ πξνηίκεζε ηεο εληαηηθήο έλαληη ηεο εθηαηηθήο θαιιηέξγεηαο θαη, ηδίσο,
ε πηνζέηεζε θαιιηεξγεηηθψλ κεζφδσλ εληάζεσο εξγαζίαο, φκσο, θαζηζηνχζε
απαξαίηεηε ηελ πξνζθπγή ζε ζεζκνχο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, κηαο
εθδνρήο νηθνλνκίαο ηεο αιιειεγγχεο. Θεζκνχο, φπσο νη ζπλεηαηξηζκνί,
6

Βιέπε: Αιέμαλδξνπ Παπαλαζηαζίνπ, «Μεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα ηεο Οηθνλνκηθήο»,
δεκνζηεχζεθε ζην πεξηνδηθφ: Δπηζεψξεζηο Κνηλσληθψλ θαη Ννκηθψλ Δπηζηεκψλ θαη πεξηέρεηαη
ζηα Πνιηηηθά Κείκελα, η. Α΄ [ζζ. 4-21], Αζήλα: Μπάυξνλ, ζ. 6. Παξάβαιε επίζεο, ζρεηηθά κε ηε
ζέζε ηνπ πιεζπζκνχ «εηο ηελ ζχγρξνλνλ νηθνλνκηθήλ επηζηήκελ», ην θεθάιαην VIII ηνπ
πξναλαθεξζέληνο έξγνπ ηνπ Pressat, ην νπνίν (θεθάιαην) θέξεη ηνλ ηίηιν: «Οηθνλνκία θαη
πιεζπζκφο», ζην R. Pressat, φ.π. θαη ηδίσο ζζ. 136-139.
7
Αι. Παπαλαζηαζίνπ, «Ζ κεηαξξχζκηζηο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο», Πνιηηηθά Κείκελα, ηνκ.
Α΄, φ.π., ζ. 130.
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ηθαλνχο λα αμηνπνηνχλ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα (ηδηαίηεξα φηαλ, φπσο
ζπλέβαηλε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ν παξαγσγηθφο ζπληειεζηήο
«εξγαζία» δηαηίζεηαη ελ αθζνλία), δηαζθαιίδνληαο θαη ππέξ ηεο κηθξήο
γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο νξηζκέλα, ηνπιάρηζηνλ, απφ ηα ζπγθξηηηθά
πιενλεθηήκαηα ηεο κεγάιεο.8
Θα πεξάζνπκε, έηζη, ζην δεχηεξν ηκήκα ηνπ άξζξνπ καο φπνπ αθελφο ζα
ππνζηεξίμνπκε ηε ζεκαζία πνπ είρε, ζηηο ζπλζήθεο εθείλεο, ε πξνζθπγή ζε
ζεζκνχο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο γηα ηελ βησζηκφηεηα ησλ ζεζκηθψλ
κεηαξξπζκίζεσλ ζηα ηεο γαηνθηεζίαο θαη, αθεηέξνπ, ζα δείμνπκε ηε ζπλδξνκή
πνπ παξείραλ νη αλαδπφκελνη, κε κνριφ ηνπο κεραληζκνχο απνθαηάζηαζεο,
λένη ζεζκνί θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. πλδξνκή πνπ απνζθνπνχζε, θπξίσο,
ζηελ επφδσζε ησλ πξνζπαζεηψλ επηβίσζεο ησλ αγξνηψλ πξνζθχγσλ. Σνχην
γηλφηαλ, ηδίσο κε ηε δηάζεζε ζε απηνχο ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ γηα ηελ
άζθεζε ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζα επέηξεπε ηελ παξαγσγή
παξαγσγηθνχ πιενλάζκαηνο (πνπ ζα μεπεξλνχζε ηα φξηα ηεο νηθνγελεηαθήο
θαηαλάισζεο-επηβίσζεο) ηθαλνχ λα νδεγήζεη ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο
παξαγσγήο θαη, ηειηθά, ζηε πξνκήζεηα κε απηφλ ηνλ ηξφπν ησλ απαξαίηεησλ
αγαζψλ γηα ηε δηαηξνθή θαη ηνπ ζπξξένληνο πιεζπζκνχ ζηα ππφ δηακφξθσζε
αζηηθά θέληξα. Ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηα κεγάια φπνπ ην ζηεγαζηηθφ θαη
επηζηηηζηηθφ πξφβιεκα έπαηξλαλ δξακαηηθέο δηαζηάζεηο.
Πξάγκαηη φινη είραλ βξεζεί κπξνζηά ζε κηα πξσηνθαλή θαη εθηεηακέλε
δεκνγξαθηθή αλαηξνπή θαη «… θαζψο δελ ππήξρε θακία πξφβιεςε
ελζσκάησζεο

θαη

απνθαηάζηαζεο»,9

ε

φιε

θαηάζηαζε

έκνηαδε

κε

δηαρεηξίζηκε.
Οχηε ε θξαηηθή θξνληίδα, επνκέλσο, νχηε φκσο θαη ε ζπλδξνκή ηεο
δηεζλνχο θνηλφηεηαο ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε αίζην ηέινο ηελ ηεξάζηηα
επηρείξεζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ, αλ δελ είρε αμηνπνηεζεί, σο
έλα βαζκφ ηνπιάρηζηνλ, θαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο κε άμνλα
ην ζεζκηθφ εμνπιηζκφ ηεο «θνηλσληθήο» νηθνλνκίαο αιιά θαη ηελ
θηλεηνπνίεζε επξχηεξσλ κεραληζκψλ θαη δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο.
8

Βι. ζρεηηθά Γηνλ. Μαπξφγηαλλε, «Νέα επξσπατθά θαη δηεζλή πιαίζηα θαη θείκελα γηα ηελ
αλαδηάηαμε θαη απηνηέιεηα ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο», Ζ Κνηλσληθή
νηθνλνκία αλάκεζα ζην ηνπηθφ θαη ζην Παγθφζκην, Γ΄ Δπηζηεκνληθφ πλέδξην Σκήκαηνο ηειερψλ
πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη Δθκεηαιιεχζεσλ, Πξαθηηθά, Αζήλα: Παπαδήζεο, 2005, ζ. 242.
9
Θ. αθειιαξφπνπινπ, Κείκελα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηζηνξίαο, Αζήλα: Γηφληθνο, 2003, ζ.
115.
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Ζ ΚΑΣΑΛΤΣΗΚΖ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ «ΠΡΟΦΤΓΗΚΟΤ ΟΚ» ΣΖ
ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΣΩΝ ΓΑΗΟΚΣΖΣΗΚΩΝ ΥΔΔΩΝ
Ζ ζπζρέηηζε απνθαηάζηαζεο πξνζθύγωλ θαη κεηαξξύζκηζεο
Γεγελείο θαη πξφζθπγεο αγξφηεο ζα ήηαλ αδχλαην λα απνθαηαζηαζνχλ,
ρσξίο ηε καδηθή αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε. Μεηαξξχζκηζε πνπ βέβαηα
δηεπθνιχλζεθε ζεκαληηθά θαη απφ ην γεγνλφο φηη, ζηαδηαθά, είραλ αξρίζεη λα
πεξηέξρνληαη ζην Γεκφζην θηήκαηα, ηα νπνία εζεσξνχλην (θαηά ηεθκήξην) φηη
είραλ εγθαηαιεηθζεί.10
Παξ‟ φια απηά, φκσο, θαη πάιη ζα ήηαλ ζρεδφλ αδχλαην λα νινθιεξσζεί
ην έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο εάλ: α) ε θαηαβιεζείζα πξνζπάζεηα λα
ελεξγνπνηεζνχλ θαη λα αλαιάβνπλ κέξνο ησλ επζπλψλ θαη ησλ βαξψλ θαη νη
ίδηνη νη ελδηαθεξφκελνη πξνο απνθαηάζηαζε, άιινηε κε εμαλαγθαζκφ θαη
άιινηε εθνχζηα, κέζσ νξγαλψζεσλ ηεο ιεγφκελεο θνηλσληθήο (ή ζπιινγηθήο)
νηθνλνκίαο11 είρε λαπαγήζεη θαη β) νη ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψζεθαλ, κεηά ην
δηραζκφ θαη ηελ αθήξπρηε εκθχιηα ζχγθξνπζε12 δελ νδεγνχζαλ ζε κεηαβνιή
10

11

12

πσο ηφληδε ν Ραθηηβάλ, ζε εηδηθή κειέηε ηνπ, εδηθαηνχην ην Γεκφζην λα θαηαιάβεη «…ηα
ηνηαχηα θηήκαηα ζεσξνχκελα σο εγθαηαιειεηκκέλα θαηά ηεθκήξηνλ, εμ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο ηεο
απνκαθξχλζεσο ηνπ ηδηνθηήηνπ θαη, ζπλεπψο, πεξηεξρφκελα εηο ην Γεκφζηνλ σο αδέζπνηα» Κ. Γ.
Ραθηηβάλ, Σα θηήκαηα ησλ κεηαλαζηεπζάλησλ εθ ησλ Νέσλ Υσξψλ, Δλ Αζήλαηο: Κ.
αθειιαξίνπ, 1916, ζ. 12. Αο ζεκεησζεί φηη ήδε απφ ηελ 3ε Ηνπλίνπ 1914 είρε ππνβιεζεί απφ
ηελ ηφηε ειιεληθή Κπβέξλεζε θαη ζρ. Νφκνπ «πεξί αλαγθαζηηθήο απαιινηξηψζεσο πξνο
εγθαηάζηαζηλ πξνζθχγσλ», αιιά, φπσο γξάθεη ν Ραθηηβάλ «…δελ εδφζε νπδέ ν πξνο ςήθηζηλ
ρξφλνο» (ζην ίδην, ζ. 13).
Γηα πην δηεμνδηθή κειέηε αλαθνξηθά κε ην ζεζκηθφ εμνπιηζκφ θαη ην ξφιν ηεο θνηλσληθήο
νηθνλνκίαο βιέπε, κεηαμχ άιισλ, θαη: Thierry Jeantet et Roger Verdier, L’ économie sociale,
Paris: Ed. C.I.E.M., 1984, passim.
Ο εξαθείκ Μάμηκνο ππήξμε απφ ηνπο πξψηνπο (απφ ην 1928 ήδε) πνπ αλέδεημαλ ην ηαμηθφ
πεξηερφκελν ησλ γεγνλφησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ «εζληθφ δηραζκφ» θαη κίιεζε γηα
«εζσηεξηθφ πφιεκν» θαη «εκθχιην πφιεκν». Βιέπε: εξαθείκ Μαμίκνπ, Κνηλνβνχιην ή
δηθηαηνξία; 2ε έθδνζε, Αζήλα: ηνραζηήο, 1975, ηδίσο ζζ. 9-16. πσο γξάθεη ζπγθεθξηκέλα ν
ίδηνο ζπγγξαθέαο: «Απφ πνιηηηθή άπνςε (sic) ν εκθχιηνο πφιεκνο έθεξε αληηκέησπνπο ην λέν
θηιειεχζεξν θφκκα κε ηε δπλαζηεία θαη ηα παιηά πνιηηηθά ζπγθξνηήκαηα». (ην ίδην, ζ. 14). Καηά
ηνλ Μάμηκν «... ε πνιηηηθή αληίζεζε έγηλε αληίζεζε ηάμεσλ. Ζ ζχγθξνπζε δχν αζηηθψλ κεξίδσλ
εμειίρζεθε ζε ζχγθξνπζε ηάμεσλ». (ζην ίδην, ζ. 14). Αο ζεκεησζεί επίζεο φηη θαη ν Μειηφο
ζεσξεί φηη ην κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα πνπ πξνψζεζε ε «πξνζσξηλή» θπβέξλεζε θαη, ηδίσο
ε αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε, πξέπεη λα εξκελεπηνχλ θαη ππφ ην πξίζκα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ
βεληδειηζκνχ λα εμαζθαιίζεη ιατθή ππνζηήξημε θαη επξχηεξε λνκηκνπνηεηηθή βάζε, θαηά ηελ
θξίζηκε θάζε ηεο επίηαζεο ηεο ζχγθξνπζεο κε ηελ αληίπαιε (αληηβεληδειηθή) δηαηαμηθή
ζπκκαρία. Βιέπε: Γηάλλε Μειηνχ, Ο ειιεληθφο θνηλσληθφο ζρεκαηηζκφο, Αζήλα: Δμάληαο,
1988, ηδίσο ζζ. 272-282 θαη 293-294. Αληίζηνηρεο εμάιινπ πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο πνιηηηθψλ
εξεηζκάησλ κεηαμχ ησλ πξνζθχγσλ (κε πεληρξά απνηειέζκαηα φκσο…) έγηλαλ θαη απφ ηελ
άιιε πιεπξά. Δίλαη ελδεηθηηθέο, ζρεηηθά, νη πξνζπάζεηεο πξνζεηαηξηζκνχ απφ ηνπο
αληηβεληδειηθνχο ησλ βνξεηνκαθεδφλσλ πξνζθχγσλ. Βι. ζρεηηθά ζηελ εξγαζία ηνπ Λνπθ.
Υαζηψηε, «Πξνζθπγηθέο νκάδεο θαη εμσηεξηθή πνιηηηθή: Ζ πεξίπησζε ησλ Βνξεηνκαθεδφλσλ
(1913-1920, 1941-1950)», ζην ζπιινγηθφ έξγν: Β. Γνχλαξε-Ηαθ. Μηραειίδε (επηκει.),
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ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζρεηηζκνχ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ, πνπ επέηξεςε ηηο
λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηνπ 1917, αλνίγνληαο ην δξφκν, ζε επίπεδν ζεζκψλ,
γηα ηε δηεπξπκέλε αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε. Μεηαξξχζκηζε πνπ επξφθεηην, σο
έκκεζε επίπησζε ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο, λα αθνινπζήζεη. Ζ πνξεία,
φκσο, πξνο ηελ νινθιήξσζε ηεο επίπνλεο πξνζπάζεηαο γηα κεηαξξπζκίζεηο
ζηα ησλ γαηνθηεηηθψλ ζρέζεσλ δελ ππήξμε απξφζθνπηε. Υξεηάζηεθε λα
ππεξπεδεζνχλ πνιιά εκπφδηα, αληηζηάζεηο θαη δπζθνιίεο κέρξηο φηνπ, ππφ ηελ
πίεζε ησλ ζπξξεφλησλ πξνζθπγηθψλ ξεπκάησλ, ιάβνπλ «ζάξθα θαη νζηά»
λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ή θαη ξπζκίζεηο πνπ παξέκελαλ «γξάκκα λεθξφ».
Πξηλ παξνπζηάζνπκε ηα ζηάδηα θαη ηνπο ζηαζκνχο ηεο δχζθνιεο απηήο
πνξείαο φπσο, επίζεο, θαη ηνλ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ ζεζκηθφ εμνπιηζκφ, πνπ
ρξεηάζηεθε λα ελεξγνπνηεζεί πξνο ππνζηήξημή ηεο, κηα ππελζχκηζε είλαη
αλαγθαία. Απηή έρεη λα θάλεη κε ηελ θαηάζηαζε πνπ είρε δηακνξθσζεί, κεηά
ηηο δηαδνρηθέο πξνζαξηήζεηο εδαθψλ, ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη εμαηηίαο
ηεο νπνίαο (θαηάζηαζεο) είρε, αθφκα πεξηζζφηεξν, πνιππινθνπνηεζεί ην, έηζη
θαη αιιηψο, ζχλζεην αγξνηηθφ δήηεκα.
εκαληηθνί κειεηεηέο ησλ ζεζκψλ ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ζπλέδεζαλ
ηε ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ
γαηνθηεηηθψλ ζρέζεσλ κε ηα δηνγθνχκελα θχκαηα ησλ πξνζθχγσλ θαηά ηηο
πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα. Ο ίδηνο ν Αιεμ. Παπαλαζηαζίνπ, ν νπνίνο
πξσηνζηάηεζε ζηελ επίιπζε ηνπ Θεζζαιηθνχ θαη ηνπο αγψλεο πνπ νδήγεζαλ
ζηελ αλάιεςε ηεο πξψηεο ζνβαξήο κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο, ζπλδέεη
(πξνινγίδνληαο ην θιαζζηθφ βηβιίν ηνπ Ννηαξά γηα ηνπο πξφζθπγεο), επζέσο,
ηε κεηαξξχζκηζε κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο πξνζθπγηθήο
απνθαηάζηαζεο. Ο ζεκαληηθφο απηφο πνιηηηθφο, αθνχ αληηδηαζηείιεη ην
κεγάιν ηνχην πιεζπζκηαθφ θχκα απφ πξνγελέζηεξεο ειεχζεηο πξνζθχγσλ
(θαηά ηνλ 19ν αηψλα), ζα επηζεκάλεη ηελ νμχηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πξνβιήκαηνο, «… ζπλεπεία πξνζθπγήο εηο ηελ Διιάδα ησλ εθ Βνπιγαξίαο
εθδησρζέλησλ νκνεζλψλ»13 θαη ζα ηνλίζεη ηελ αλάγθε εγθαηάιεηςεο ηεο
απνζπαζκαηηθήο

αληηκεηψπηζεο

ηνπ

αγξνηηθνχ

δεηήκαηνο

θαη

ζπζηεκαηνπνίεζεο ηεο αθνινπζεηέαο πνιηηηθήο.

13

Πξφζθπγεο ζηα Βαιθάληα – Μλήκε θαη εζσκάησζε [ζζ. 213-252], Αζήλα: Παηάθεο, 2004, ηδίσο
ζζ. 220-222.
Βιέπε: Αιεμ. Παπαλαζηαζίνπ, «Πξφινγνο», ζην Μηρ. Ννηαξά, Ζ αγξνηηθή απνθαηάζηαζε ησλ
πξνζθχγσλ, Αζήλαη,1934, ζ. ζη΄.
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πλερίδεη κάιηζηα ζην ίδην θείκελν, ν Παπαλαζηαζίνπ, επηζεκαίλνληαο
θαη ηα εμήο: «…. Ωο εθ ηνχηνπ παξέζηε αλάγθε λα ιεθζνχλ ζπζηεκαηηθά κέηξα,
ηα νπνία ζπλεδπάζζεζαλ θαη κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θνιιήγσλ πνπ
επξίζθνλην εηο ηα θηήκαηα, ηα νπνία ερξεζηκνπνηήζεζαλ δηα ηελ εγθαηάζηαζηλ
ησλ εθ Βνπιγαξίαο πξνζθχγσλ. Οχησ ηα πξψηα απνηειεζκαηηθά κέηξα πξνο
απνθαηάζηαζηλ

θνιιήγσλ

ζπλδένληαη

κε

ηελ

εγθαηάζηαζηλ

νκνεζλψλ

14

πξνζθχγσλ».

Ο θαζεγεηήο ηεθαλίδεο, εμάιινπ, έγθπξνο κειεηεηήο ησλ γαηνθηεηηθψλ
ζρέζεσλ, ζεσξεί ηε κεηαξξχζκηζε απηή ηνπ Γ. Θενηφθε, ηνπ 1907, σο ηε
δξαζηηθφηεξε κέρξη ηφηε15 θαη ην Θεζζαιηθφ Σακείν, ην νπνίν απνηεινχζε ην
ζεζκηθφ εξγαιείν πνπ δεκηνχξγεζε ν ζρεηηθφο Νφκνο ΓΒ/1907, σο «ηελ
πξψηε αμηφινγνλ πξνζπάζεηα επίιπζεο ηνπ αγξνηηθνχ δεηήκαηνο».16 Ο ίδηνο δελ
ζα δηζηάζεη λα ππνζηεξίμεη, επίζεο, πσο ηα ηφηε ιεθζέληα κέηξα νθείινλην,
θπξίσο, ζηελ εηζξνή πνιιψλ «ρξεδφλησλ απνθαηαζηάζεσο νκνγελψλ
πξνζθχγσλ εθ Βνπιγαξίαο θαη θαηά κηθξφλ κέξνο εθ Ρνπκαλίαο».17
Αιιά θαη ζχγρξνλνη εξεπλεηέο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηζηνξίαο
ηεο ζχγρξνλεο Διιάδαο έρνπλ ζεσξήζεη θαηαιπηηθή ηελ επίδξαζε πνπ είραλ
ζηελ νινθιήξσζε ηεο αγξνηηθήο κεηαξξχζκηζεο νη κεγάιεο πιεζπζκηαθέο
κεηαθηλήζεηο. Μεηαμχ απηψλ ν Υξ. Υαηδεησζήθ θάλεη επζέσο ιφγν γηα
«πξνζθπγηθφ ζνθ».18 Απφ ηελ άιιε θαη μέλνη εξεπλεηέο, αλαθεξφκελνη ζηελ
αληαιιαγή πιεζπζκψλ ηεο πεξηφδνπ 1922-23, δέρνληαη φηη ππήξμε έλα είδνο
«δεκνγξαθηθνχ ζνθ» γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία.19 Ο αθειιαξφπνπινο,
επίζεο, ζεσξεί πσο ζεκεηψζεθε κηα «… θνξπθαία δεκνγξαθηθή αλαηξνπή κε
εθηεηακέλεο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκία, ηελ πνιηηηθή θαη ηνλ πνιηηηζκφ».20
Σνλίδεη, κάιηζηα, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηηο θαηαιπηηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο αγξνηηθήο κεηαξξχζκηζεο: «… νη αλάγθεο αγξνηηθήο

14

ην ίδην, ζ. ζη΄.
Γεκνζζέλε ηεθαλίδε, Αγξνηηθή Πνιηηηθή, Σνκ. Α΄, Γαηνθηεζία θαη Γαηνθηεηηθή Πνιηηηθή,
Αζήλαη: Τπνπξγείν Γεσξγίαο, 1948, ζει. 238.
16
ην ίδην, ζζ. 247-248.
17
ην ίδην, ζ. 138.
18
Υξ. Υαηδεησζήθ, «Σν πξνζθπγηθφ ζνθ, νη ζηαζεξέο θαη νη κεηαβνιέο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο» ζην ζπιινγηθφ έξγν: Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νπ αηψλα – Ο Μεζνπφιεκνο, η. Β1,
Αζήλα: Βηβιηφξακα, 2002, ζζ. 9-57.
19
Ayhan Aktar, «Σν πξψην έηνο ηεο ειιεληθήο αληαιιαγήο», ζην: Κ. Σζηηζειίθε (επηκ.), Ζ
ειιελνηνπξθηθή αληαιιαγή πιεζπζκψλ, Αζήλα: Κξηηηθή / ΚΔΜΟ, 2006, ζ. 147.
20
Θ. αθειιαξφπνπινπ, Κείκελα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηζηνξίαο, φ.π., ζ. 115.
15
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απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ ζπλέβαιαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο
κεηαξξχζκηζεο, πνπ είρε κελ δηαθεξπρζεί, αιιά δελ είρε αθφκε πινπνηεζεί».21
Απνηειεί, ηέινο θνηλή δηαπίζησζε πσο νχηε νη ξπζκνί νχηε ε έθηαζε ηεο
αγξνηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζα ήζαλ απηέο πνπ ηειηθά ππήξμαλ, αλ δελ είρε
κεζνιαβήζεη ε θαηαιπηηθή επίδξαζε θαη ε ζπλάξηεζε ηνχηεο κε ηελ
«πξνζθπγηθήλ αλάγθελ».22 Ζ έθηαζε απηήο ήηαλ ηέηνηα θαη ηφζε ψζηε,
ελψπηφλ ηεο θαη νη ξηδηθφηεξεο θξαηηθέο παξεκβάζεηο λα πξνζιακβάλνπλ
δηεπξπκέλε λνκηκνπνηεηηθή βάζε.23
ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ηφζν ζηηο απφπεηξεο γηα κεηαζρεκαηηζκφ
ησλ γαηνθηεηηθψλ ζρέζεσλ, φζν θαη ζηελ άκεζε, φπσο ζα δείμνπκε, ζχλδεζε
ηνχησλ κε ηελ έληαζε ησλ πιεζπζκηαθψλ πηέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχζαλ ηα
αιιεπάιιεια θχκαηα πξνζθχγσλ, νη νπνίνη δηαδνρηθά θηάλνπλ θαη
εγθαζίζηαληαη ζηα, ζηαδηαθά, δηεπξπζέληα φξηα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.
Πξνζθπγηθά θύκαηα θαη κεηαξξπζκηζηηθά εγρεηξήκαηα
Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηνπιάρηζηνλ ηξία, φιν θαη πην δηνγθνχκελα,
θχκαηα.
Σν πξώην ζρεηίδεηαη κε ηνπο πξφζθπγεο πνπ θαηαθζάλνπλ απφ ηελ
Αλαηνιηθή Ρσκπιία (θπξίσο), αιιά θαη απφ άιιεο παξαεπμείληεο πεξηνρέο.24
Σν δεύηεξν, αξθεηά κεγαιχηεξν, είλαη απηφ πνπ αθνινπζεί ηηο
κεηαθηλήζεηο θαη αληαιιαγέο πιεζπζκψλ (ιίγν ή πεξηζζφηεξν βίαηεο) πξηλ,
θαηά θαη κεηά ηνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο, θπξίσο απφ Σνπξθία θαη, ιηγφηεξν,
απφ Βνπιγαξία (κέρξη θαη κεηά ην 1919 / πλζήθε Νετγχ,25 αιιά θαη ηελ
θαηάιεςε ηνπ νζσκαληθνχ εδάθνπο απφ ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο).26
21

ην ίδην, ζ. 117.
Βιέπε ζρεηηθά θαη ηηο απφςεηο ηεο εθθξάδνπζαο ηνπο κεγαιντδηνθηήηεο «Γεσξγηθήο Δλψζεσο»
(έηνο ηδξχζεσο 1910), φπσο ηηο δηαηχπσλε ζε ππφκλεκά ηεο πξνο ηελ Κπβέξλεζε θαη ηε Βνπιή
ησλ Διιήλσλ, ππφ ηνλ εχγισηην ηίηιν: «Ο δίθαηνο θαη δπλαηφο δηαθαλνληζκφο ηεο απνδεκηψζεσο
ησλ απαιινηξησζέλησλ, πξνο απνθαηάζηαζηλ αθηεκφλσλ θαιιηεξγεηψλ θαη πξνζθχγσλ, αγξνηηθψλ
αθηλήησλ ησλ Διιήλσλ ππεθφσλ», Αζήλαη: ηππ. «Βξαδπλήο», 1927.
23
Σν θαηλφκελν έρεη βαζχηαηεο ηζηνξηθέο ξίδεο. Παξφκνηεο θξίζεηο απνηέιεζαλ αθνξκή
αλαδηαηχπσζεο ηνπ «θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ». Ο Ρνδαλβαιφλ αλαθέξεηαη ζε απηήλ ηελ «θαζαξά
παηξησηηθή δηάζηαζε ηεο δεκφζηαο αξσγήο» θαη δίλεη παξαδείγκαηα παξνρήο βνήζεηαο ζε
πξφζθπγεο, ήδε απφ ην 1791. Απφ ηε ρξνληά απηή, ζηε Γαιιία, κε ζεηξά δηαηαγκάησλ, ρνξεγείηαη
βνήζεηα «ζε παηξησηηθή βάζε» ζηνπο πξφζθπγεο απφ ηελ Αθέληηα, ζηνπο Καλαδνχο πξφζθπγεο
ζηελ Γαιιία «… θαη ζηε ζπλέρεηα ζε πνιιέο άιιεο θαηεγνξίεο πξνζθχγσλ…». Βιέπε: Πηέξ
Ρνδαλβαιφλ, Σν λέν θνηλσληθφ δήηεκα, Αζήλα: Μεηαίρκην, 2003, ζ. 73.
24
Βιέπε: Νίηζαο Κνιηνχ, Οη πξσηνπφξνη ηεο πεξηνρήο Αικπξνχ, Αζήλα: Οδπζζέαο, 1996, ζ. 272.
25
Πεξί ησλ νκνγελψλ πξνζθχγσλ πνπ έθζαζαλ ζηελ Διιάδα κέρξη ην 1919 (πνιινί απφ ηνπο
νπνίνπο παιηλλφζηεζαλ ζηε Μ. Αζία θαη Αλαηνι. Θξάθε κεηά ηελ απφβαζε ηνπ ειιεληθνχ
22
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Σν ηξίην θαη πνιχ-πνιχ κεγαιχηεξν απφ φια ηα πξνεγνχκελα, είλαη απηφ
πνπ αθνινπζεί ηνλ «ηεθηνληθφ ζεηζκφ» πνπ επηθέξεη ε θαηάξξεπζε ηνπ
κηθξαζηαηηθνχ κεηψπνπ (κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή).
ε αδξέο, επίζεο, γξακκέο κπνξνχκε λα θάλνπκε κηα πεξηνδνιφγεζε
αληίζηνηρσλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηα ησλ γαηνθηεηηθψλ ζρέζεσλ, νη νπνίεο
ζρεηίδνληαη άκεζα, θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ, πξνο ηηο πξναλαθεξζείζεο θάζεηο
ησλ πιεζπζκηαθψλ κεηαθηλήζεσλ. Δίλαη, έηζη, ζρεηηθά εχθνιν λα δηαθξίλνπκε,
θαηά ηνλ Κ΄ αηψλα (θαη κέρξη θαη ηελ πεξίνδν ηνπ ειιεληθνχ κεζνπνιέκνπ),
ηξεηο δηαδνρηθέο θάζεηο ζηελ εμέιημε ηεο αγξνκεηαξξπζκηζηηθήο δηαδηθαζίαο,
κε ζεκείν εθθίλεζεο ην 1907 (κεηαξξπζκηζηηθφ έξγν Θενηφθε), σο εμήο:
1ε θάζε 1907 κέρξη θαη ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο.
Με έλα ελδηάκεζν ζεκείν θακπήο, ην 1911, ην νπνίν απνηειεί νξφζεκν,
θαζψο γίλεηαη ε αλαζεψξεζε θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ
πληάγκαηνο, πνπ αλνίγεη ην δξφκν γηα ηηο αλαγθαίεο απαιινηξηψζεηο.
2ε θάζε, κεηά ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο θαη κε ζεκείν θακπήο ην
1917, νπφηε επεθηείλεηαη ζε φιε ηελ Διιάδα de jure ε αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε
πνπ, αξρηθά, ζεζκνζέηεζε γηα ηε Β. Διιάδα θαη ηηο «Νέεο Υψξεο» ε
πξνζσξηλή Κπβέξλεζε ηεο Θεζζαινλίθεο.
3ε θάζε, κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ηελ πξνζθπγνπνίεζε
εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ αλζξψπσλ, νπφηε ε ιεγφκελε «επαλαζηαηηθή
θπβέξλεζε» ζα επαλαθέξεη, ζα δηεπξχλεη, αιιά θαη ζα εθαξκφζεη κε ηξφπν
ξηδηθφ ηελ αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε.
Δθείλν πνπ ζα πξνζπαζήζνπκε εηδηθφηεξα ζην πξψην ζθέινο ηεο κειέηεο
λα δείμνπκε είλαη: Με πνηφλ ηξφπν ε αλάγθε γηα ηαρεία απνθαηάζηαζε ησλ
πξνζθχγσλ (δεδνκέλνπ φηη ε φπνηα θαζπζηέξεζε εγθπκνλνχζε θηλδχλνπο,
ηνπο νπνίνπο αξθεηέο ήδε ζπγθξνηεκέλεο νκάδεο ζπκθεξφλησλ, είραλ ιφγνπο
λα

πξνιάβνπλ)

κεηαζρεκαηηζκψλ

ιεηηνπξγεί
ζηα

ησλ

σο

θαηαιχηεο,

γαηνθηεηηθψλ

γηα

ηελ

ζρέζεσλ

πνπ

επηηάρπλζε
επί

ρξφληα

θαξθηλνβαηνχζαλ.
ζηξαηνχ ζηε κχξλε γηα λα μαλαπάξνπλ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1922, ην δξφκν ηεο πξνζθπγηάο πξνο
ηελ Διιάδα φπνπ εγθαηαζηάζεθαλ νξηζηηθά πιένλ) θαη ηεο κέξηκλαο γηα ηελ πεξίζαιςή ηνπο (κε
ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή θαη ηεο «θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ», ζπιινγηθνηήησλ (άηππσλ ή φρη) θαη
ηδησηψλ). Βιέπε ζπλνπηηθά: Νίθνπ Αλδξηψηε, «Οη πξψηνη πξφζθπγεο» πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ ηφκν:
Ζ Διιάδα ηνλ εηθνζηφ αηψλα, ηνκ. ΚΖ΄, ηεο ζεηξάο:Δπηά Ζκέξεο / Ζ Καζεκεξηλή, Αζήλα, 2000,
ζζ. 94-96.
26
ία Αλαγλσζηνπνχινπ, «Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο επηδξάζεηο απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ
πξνζθχγσλ», ζην: Κ. Σζηηζειίθεο (επηκ.), Ζ ειιελνηνπξθηθή αληαιιαγή πιεζπζκψλ, φ.π., ζ. 251.
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Σπληαγκαηηθή

αλαζεώξεζε

(1911)

θαη

ζπζηεκαηνπνίεζε

ηεο

αγξνκεηαξξπζκηζηηθήο δηαδηθαζίαο
Αλαθεξζήθακε παξαπάλσ ζε έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ νξφζεκν ηεο
πξψηεο, νπζηαζηηθά, κεηαξξπζκηζηηθήο πεξηφδνπ, ην έηνο 1911.
Πξάγκαηη ηε ρξνληά απηή είρακε, σο γλσζηφλ, ηελ αλαζεψξεζε ηνπ
πληάγκαηνο θαη, κεηαμχ άιισλ, θαη ηελ ηνπ άξζξνπ 17 απηνχ πνπ παξνπζίαδε
κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαγθαζηηθήο
απαιινηξίσζεο ηδηνθηεζηψλ «πξνο απνθαηάζηαζηλ αθηεκφλσλ γεσξγψλ».27
Ζ εμέιημε απηή, κε ηελ νπνία επξφθεηην, φπσο έρεη ηνληζζεί, λα αλνίμνπλ
λένη δξφκνη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο δηαδηθαζίαο, θαίλεηαη λα
πξνέθπςε ππφ ηελ πίεζε ηεο εθδεισζείζαο λέαο φμπλζεο ηνπ αγξνηηθνχ
δεηήκαηνο.28 μπλζεο πνπ θαηέδεηρλε επίζεο, φηη ε πίζησζε ρξφλνπ, ηελ νπνία
είραλ παξαρσξήζεη νη αγξφηεο πξνο ηε «λέα θαηάζηαζε» πνπ είρε πξνθχςεη
κεηά ην Γνπδί (1909), έηεηλε λα εμαληιεζεί, ζην βαζκφ πνπ θαη νη επελδπκέλεο
πξνζδνθίεο έδεηρλαλ λα κέλνπλ αλεθπιήξσηεο.29
27

Βιέπε: Αιεμ. βψινπ, «Ζ ζπληαγκαηηθή ηζηνξία ηεο Διιάδνο», πνπ πξνηάζζεηαη ησλ θεηκέλσλ:
Σα ειιεληθά ζπληάγκαηα 1822-1952 (επηκει. Λ. Αμειφο), Αζήλα: ηνραζηήο 1972, ζζ. 15-62. Ο
ζπγγξαθέαο ζεσξεί ηελ κεηαβνιή πνπ επέξρεηαη κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 17 σο κηα απφ
ηηο ζεκαληηθφηεξεο πνπ έγηλαλ θαη ε νπνία εληάζζεηαη, θαη‟ απηφλ, ζηε γεληθφηεξε «πνιηηηθή
αζηηθνχ ζπγρξνληζκνχ», ε νπνία μεθίλεζε, φπσο ππνζηεξίδεη, κεηά ην 1909. (ην ίδην, ζζ. 4547). Πξέπεη λα ππελζπκίζνπκε εδψ πσο ε αλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 17 είρε σο ζπλέπεηα λα
αξζνχλ ηα ζπληαγκαηηθά θσιχκαηα, ηα νπνία επηθαινχλην νη ππνζηεξηθηέο ηεο κεγάιεο
ηδηνθηεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα παξεκπνδίζνπλ ηε κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία. Αμίδεη λα
επηζεκαλζεί φηη ην βήκα πνπ έγηλε, ην 1911, ππήξμε ζεκαληηθφ φρη κφλν επεηδή άλνηγε ην δξφκν
ησλ κεηαξξπζκίζεσλ αιιά θαη επεηδή απνηχπσλε ηε κεηαβνιή ζπζρεηηζκψλ θνηλσληθψλ
δπλάκεσλ πνπ είραλ, ζην κεηαμχ, επέιζεη. Δίλαη ελδεηθηηθφ, κάιηζηα, επί ηνπ πξνθεηκέλνπ ην
φηη, αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα (1927), θαη παξά ηηο κεγάιεο θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ είραλ
κεηαπνιεκηθά ζπληειεζζεί ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο, φζνη επηρείξεζαλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ην
άξζξν απηφ ζε πξννδεπηηθή θαηεχζπλζε απέηπραλ. Δηδηθφηεξα αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο απφ ηηο
ηξνπνινγίεο πνπ, ην 1927, είραλ ππνβιεζεί ζηελ επί ηνπ πληάγκαηνο θνηλνβνπιεπηηθή
επηηξνπή, νη κφλεο πνπ έγηλαλ δεθηέο ήζαλ: α) απηή πνπ θαηνρχξσλε ηελ «πιήξε» απνδεκίσζε,
εληζρχνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηε ζέζε ησλ ηδηνθηεηψλ, αθνχ ε πξνεγνχκελε δηαηχπσζε
πξφβιεπε απιά θαη κφλν απνδεκίσζε θαη β) απηή πνπ δηαζθάιηδε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
απνδεκηψζεσλ δηα ησλ ηαθηηθψλ δηθαζηεξίσλ (θαη φρη απιά δηα ηεο «δηθαζηηθήο νδνχ» πνπ,
θαηά ειαζηηθφηεξε δηαηχπσζε, πξφβιεπε ην άξζξν 17 ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 1911). Αληίζεηα
δελ έγηλε δεθηή, παξά ηελ πξφηαζε ηεο επί ηνπ πληάγκαηνο θνηλνβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, ε
πξνζζήθε, σο ηδηαίηεξνπ εδαθίνπ ζην ίδην άξζξν, ηεο παξαθάησ ηξνπνινγίαο ηελ νπνία ζρεδφλ
πακςεθεί, είρε δηαηππψζεη ε ελ ιφγσ επηηξνπή θαη πνπ είρε σο εμήο: «Ζ ηδηνθηεζία δελ απνηειεί
κφλν δηθαίσκα, αιιά θαη γελλά θαη ππνρξεψζεηο. Ζ άζθεζηο απηήο πξέπεη λα είλαη ζπλάκα
ππεξεζία πξνο ηελ θνηλήλ σθέιεηα». Βιέπε ζρεηηθά: «Ζ επί ηνπ άξζξνπ 19 έθζεζηο ηεο επί
πληάγκαηνο θνηλνβνπιεπηηθήο επηηξνπήο», φπσο παξαηίζεηαη ζην: Αλη. Μαιαγάξδε (επηκει.)
Κψδημ Θέκηδνο (1821-1931) ηφκ. Α‟, Αζήλαη: Η. Ν. Εαραξφπνπινπ, 1933, ζζ. 426-430.
28
Βιέπε: Αλησλ. Αλησλίνπ, «Αγξνηηθή Μεηαξξχζκηζηο», ζην Δ – ηζηνξηθά, αξ. ηεπρ. 289, 9-62005, ζζ. 28-35, φπνπ γίλεηαη θαη αλαθνξά ζε ηνπηθέο εμεγέξζεηο (Κηιειέξ) θαη «νγθψδε
ζπιιαιεηήξηα», ηδίσο κεηά ηηο ειπίδεο πνπ εμέζξεςε ην θίλεκα ζην Γνπδί.
29
Ο ίδηνο ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη θαη ζηηο πξνζδνθίεο πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ην θίλεκα ηνπ 1909,
ππελζπκίδνληαο ηα ζπιιαιεηήξηα πξνο ζηήξημε ηνπ «θηλήκαηνο» πνπ έγηλαλ ζηε Θεζζαιία,
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Παξάιιεια γηλφηαλ φιν θαη πην έθδειεο νη ζπλζήθεο πνπ, ηελ πεξίνδν
απηή, θπνθνξνχληαη ζην θνηλσληθφ πεδίν θαη ησλ νπνίσλ ε σξίκαλζε ήηαλ
ζπλαξηεκέλε, άκεζα, κε ζπληεινχκελεο κεηαβνιέο ζηνπο πθηζηάκελνπο
ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ. Έηζη κπνξεί λα παξαηεξεζεί
φηη απφ ηε κηα πιεπξά έθαλαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο
δπλάκεηο θνηλσληθνπνιηηηθέο, γλσζηέο γηα ηηο θηινζπλεηαηξηζηηθέο ηνπο
απφςεηο,30 ελψ, απφ ηελ άιιε, νη ππεξαζπηζηέο ησλ κεγαινγαηνθηεηηθψλ
ζπκθεξφλησλ βξίζθνληαη ζε ππνρψξεζε.
Παξφηη, φκσο, νη παξεκβάζεηο απηέο επί ηνπ ζεζκηθνχ πεδίνπ ππήξμαλ
δηεπθνιπληηθέο θαη ζπληεινχζαλ ζην άλνηγκα θάπνησλ δπλαηνηήησλ, δελ ήζαλ
απφ κφλεο ηνπο επαξθείο, ψζηε λα ζηεξίμνπλ ηνπο κηθξντδηνθηήηεο. Έκελαλ λα
γίλνπλ πνιιά αθφκα ζην επίπεδν ησλ ζεζκψλ, αιιά θαη, πνιχ πεξηζζφηεξα,
ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πινπνίεζεο ησλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ. Απηφ πξνθχπηεη κε
επθξίλεηα θαη απφ κηα αξρηθή απνηίκεζε πνπ έγηλε εθείλε ηε ρξνληά (1911) γηα
ηελ πνξεία ηεο πξψηεο κεηαξξπζκηζηηθήο θάζεο πνπ είρε μεθηλήζεη ην 1907.
Τπήξρε ήδε κηα εκπεηξία απφ ηελ πνξεία ηεο κεηαξξχζκηζεο πνπ επέηξεπε
πιένλ λα ζπλαρζνχλ θάπνηα δηδάγκαηα, ψζηε λα γίλνπλ ζηε ζπλέρεηα νη
θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο, ηδίσο ελ φςεη φζσλ ην κέιινλ θαηλφηαλ λα
επηθπιάζζεη. Πξαγκαηηθά κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε, έλεθα νξηζκέλσλ θαίξησλ
επηζεκάλζεσλ, φηη ε Έθζεζε ηνπ Γ/ληή ηνπ Θεζζαιηθνχ Σακείνπ (1911)
ζνξχβεζε ηνπο αξκφδηνπο. Ήηαλ θαλεξφ πσο ν ζπληάθηεο δελ πεξηνξηδφηαλ
ζην λα απνηππψζεη, απιψο, ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, αιιά πξνρσξνχζε θαη
ζε θξίζεηο, κέζα απφ ηηο νπνίεο πξφβαιαλ αλάγιπθα νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο
ην εγρείξεκα θαξθηλνβαηνχζε. Αθφκα πεξηζζφηεξν, γηλφηαλ ζαθέο φηη κφλν κε
ηνικεξέο θαη ξεμηθέιεπζεο πξσηνβνπιίεο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα απνηξαπνχλ ηα
ρεηξφηεξα. Αλ, ζπλεπψο, ζπλεθηηκεζνχλ ηα πξναλαθεξζέληα, δελ πξνθαιεί
εληχπσζε ην γεγνλφο φηη ζε κηα ηέηνηα ζπγθπξία, ν Τπνπξγφο Γεσξγίαο –
Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο, ν Δκ. Μπελάθεο, έζπεπδε λα θαηαζέζεη ην πξψην

30

επηζεκαίλεη δε φηη απηά «ζπλδένληαη ζηελά κε ην αγξνηηθφ δήηεκα», ελψ ππνγξακκίδεη ηελ
νξγαλσκέλε παξνπζία πξνζθπγηθψλ ζσκαηείσλ ζε απηά (ζην ίδην, ζ. 31).
Βιέπε ζην πξψην άξζξν ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Κνηλσληνινγηθήο Δηαηξείαο (έηνο ίδξπζεο 1908),
ηδίσο ηελ ππφ ζηνηρεία Ηηγ) Καηαζηαηηθή ζέζε. Δπίζεο ζην θείκελν κε ηίηιν «Ση πξέπεη λα γίλεη»
πνπ επηδφζεθε απφ ην Γ.. ηεο Δηαηξείαο ζηνλ αξρεγφ ηνπ ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ θαη ζην
νπνίν πξνηεηλφηαλ, σο πξψην νηθνλνκηθήο θχζεο κέηξν, ε ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε ηνπ ιανχ.
Σα θείκελα απηά πεξηέρνληαη ζην: Αι. Παπαλαζηαζίνπ, Πνιηηηθά Κείκελα, ηφκ. Α΄, φ.π. ζ. 5 θαη
ζ. 45-52.
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λνκνζρέδην,

πνπ

πξνσζνχζε

ηε

ζεζκνζέηεζε

ησλ

ζπλεηαηξηζκψλ,

κεηαηνπίδνληαο, ηαπηφρξνλα, ην θέληξν βάξνπο ζηε δηεπθφιπλζε ηεο
αγξνηηθήο πίζηεο. Θα είραλ, ινηπφλ, νη ζπζηαζεζφκελνη, ζχκθσλα κε ην
Ννκνζρέδην, πηζησηηθνί θνξείο, ζέζε ππνθαηάζηαησλ ησλ ηξαπεδηθψλ
ππνθαηαζηεκάησλ, παξέρνληαο αλέμνδα31 ζηηο ηξάπεδεο «… ιεπηνκεξή γλψζηλ
ησλ πξνζψπσλ θαη ηνπ αμηνρξένπ απηψλ».32
ηα ηνπ Ννκνζρεδίνπ Μπελάθε (ηνπ 1911) φκσο, πνπ ζεσξείηαη σο ην
πξψην ην νπνίν πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο ζεζκψλ θνηλσληθήο
νηθνλνκίαο ζα επαλέιζνπκε πην θάησ.
Ζ όμπλζε ηνπ αγξνηηθνύ δεηήκαηνο κεηά ηηο λέεο αλαγθαζηηθέο
κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ θαη νη λένη απνθαηαζηαηηθνί ζεζκνί
Ζ αλεπάξθεηα ηνπ ζεζκηθνύ εμνπιηζκνύ κπξνζηά ζηηο λέεο δηεπξπλόκελεο
αλάγθεο
Σα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ην 1911 ε ηαρχηεηα σξίκαλζεο ησλ
αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ ήηαλ ηέηνηα, ψζηε αθφκα θαη νη πην πξνρσξεκέλεο
ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο, εληφο νιίγνπ, λα ζεσξνχληαη φηη έρνπλ μεπεξαζηεί
απφ ηα πξάγκαηα θαη λα θξίλνληαη σο αλεπαξθείο. Πνιχ πεξηζζφηεξν,
κάιηζηα, φηαλ νη εμειίμεηο (νη νπνίεο ξαγδαία έζπξσρλαλ ηε ρψξα ζηε δίλε
ησλ βαιθαληθψλ πνιέκσλ) επξφθεηην λα αλαζηείινπλ πξνζσξηλά ηνλ
θπνθνξνχκελν, εθζπγρξνληζηηθνχ ηχπνπ, ζεζκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Σελ
αλάδπζε, δειαδή, θαη λέσλ ζεζκψλ πνπ ζα απνηεινχζαλ αλαγθαία
εμαξηήκαηα ησλ ππφ ζπγθξφηεζε απνθαηαζηαηηθψλ κεραληζκψλ.
Δμάιινπ, πνιχ γξήγνξα, ζα γηλφηαλ θαλεξφ φηη αξθεηέο απφ ηηο
κεηαξξπζκίζεηο, νη νπνίεο είραλ κάιηζηα δηαθεκηζηεί πσο ζπληζηνχζαλ
κεγάιεο ηνκέο, ζην λέν πεξηβάιινλ (ειιεληθφ αιιά θαη δηεζλέο) πνπ ήδε
31

πσο έρεη ππνγξακκίζεη θαη ν Ρεκέξ, ην γεγνλφο φηη νη πηζησηέο δελ κπνξνχλ, ρσξίο θφζηνο, λα
δηαπηζηψζνπλ πφζν αμηφπηζηνη είλαη νη ππνςήθηνη δαλεηδφκελνη, απνηειεί βαζηθφ ιφγν ησλ
δπζιεηηνπξγηψλ πνπ εκθαλίδνπλ νη πηζησηηθέο αγνξέο. Βιέπε: Σδνλ Δ. Ρεκέξ, Έλα κέιινλ γηα ην
ζνζηαιηζκφ, κεηαθξ. Θαλ. Οιχκπηνο, Αζήλα: ηάρπ, 1995, ζ. 98. Παξάβαιε θαη ηελ επηζήκαλζε
ηνπ North ζρεηηθά κε ηηο ζχλζεηεο ζπλαιιαθηηθέο δηαδηθαζίεο θαηά ηηο νπνίεο ε παξεκβνιή
ηξίησλ, ελδηάκεζσλ, εζεινληηθψλ θνξέσλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο
πιεξνθφξεζεο γηα ηελ άιιε ζπλαιιαζζφκελε πιεπξά. Βιέπε: Douglas North, Θεζκνί, ζεζκηθή
αιιαγή θαη νηθνλνκηθή επίδνζε, Αζήλα: Παπαδήζεο, 2006, ζ. 122.
32
Αηηηνινγηθή Έθζεζηο ηνπ Ννκνζρεδίνπ «Πεξί ζπζηάζεσο Κεληξηθνχ Σακείνπ Γεσξγηθήο
Πίζηεσο, πεξί γεσξγηθψλ εηαηξηθψλ πηζησηηθψλ ηακείσλ θαη πεξί γεσξγηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ελ
γέλεη», 14 Ηνπλίνπ 1911 (Αξρείν Βνπιήο ησλ Διιήλσλ), ζ. 1.
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δηακνξθσλφηαλ, εθαξκνδφκελεο ζηελ πξάμε, κηθξή κφλν ρξεζηηθφηεηα ζα
είραλ.
Ζ πξψηε κεηαξξπζκηζηηθή θάζε, ινηπφλ, ζηα ηεο γαηνθηεζίαο
ζεκαδεχηεθε, φπσο είλαη θαλεξφ, απφ ηελ έιεπζε κεξηθψλ ρηιηάδσλ
πξνζθχγσλ, πνπ επξφθεηην λα ιεηηνπξγήζνπλ σο «επηηαρπληήο» (θπξίσο γηα ηε
ζεκειίσζε ηνπ απνθαηαζηαηηθνχ έξγνπ) θαη άζθεζαλ επίδξαζε ζηελ ηειηθή
έθβαζε ηνπ αλαζεσξεηηθνχ έξγνπ ηεο Βνπιήο ηνπ 1911 ζε ζπλαθή πξνο ηελ
απνθαηάζηαζε ζέκαηα, ηδίσο δε σο πξνο ηε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ
άξζξνπ 17, πνπ άλνημε ην δξφκν γηα ηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε
ηδηνθηεζηψλ πξνο απνθαηάζηαζε αθηεκφλσλ γεσξγψλ.
Ζ ζπκπιήξωζε θαη νινθιήξωζε ηωλ κεραληζκώλ απνθαηάζηαζεο
αθηεκόλωλ
Αλ νη αξρηθέο, πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο, κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ, ηεο
πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 20νχ αηψλα, είραλ ηηο επηδξάζεηο πνπ πξναλαθέξακε
φζνλ αθνξά ζηελ πξφνδν ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ έξγνπ, γίλεηαη αληηιεπηφ γηαηί
ε επφκελε θάζε (θαηά ηε δεχηεξε 10εηία ηνπ Κ΄ αηψλα) έκειιε λα νδεγήζεη
ζε πνιχ πην ζεκαληηθφ (πνηνηηθά θαη πνζνηηθά) ζεζκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ζηα
ησλ γαηνθηεηηθψλ ζρέζεσλ.
Σνλ θαηαιχηε γηα ην δεχηεξν απηφ θχκα κεηαξξπζκίζεσλ επξφθεηην λα
απνηειέζνπλ νη Βαιθαληθνί πφιεκνη, πνπ ζα ζπλεπηθέξνπλ (ηνχηε ηε θνξά)
πνιιέο δεθάδεο ρηιηάδεο πξφζθπγεο θαζψο θαη ηελ αληαιιαγή (εθνχζηα,
πξναηξεηηθή ή αλαγθαζηηθή) πιεζπζκψλ κεηαμχ Διιάδαο, αθελφο, θαη
Σνπξθίαο αιιά θαη Βνπιγαξίαο αθεηέξνπ. πσο έρεη επηζεκαλζεί «… Σν
1912, γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο, ηα ζχγρξνλα θξάηε
εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ πνιεκηθή ζχγθξνπζε γηα λα επηδηψμνπλ καθξνπξφζεζκνπο
δεκνγξαθηθνχο ζηφρνπο».33
Γελ έκελε ηψξα ε παξακηθξή ακθηβνιία πσο, πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπηζηεί ε λέα, ζαθψο πην πεξίπινθε θαηάζηαζε (ζην βάζνο ηνπ
νξίδνληα νξαηέο, άιισζηε, ήζαλ νη αλακελφκελεο εμειίμεηο, θαζψο ε ζέζε πνπ
είρε πεξηέιζεη ν «κεγάινο αζζελήο», ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, αιιά θαη νη
βιέςεηο ησλ φκνξσλ θξαηψλ είραλ πιήξσο απνζαθεληζηεί) ην παξαδνζηαθφ
ζεζκηθφ νπινζηάζην ζα απνδεηθλπφηαλ ηειείσο αλεπαξθέο. Ήδε νη
33

M. Mazower, Σα Βαιθάληα, Αζήλα: Παηάθεο, 2003, ζ. 202.
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δηαγξαθφκελεο κεγάιεο έθηαζεο πιεζπζκηαθέο αλαθαηαηάμεηο (ελφςεη ησλ
αλακελφκελσλ εθηεηακέλσλ, επίζεο, αλαδηεπζεηήζεσλ ζπλφξσλ θ.ιπ.) έζεηαλ
επί ηάπεηνο ηελ επίζπεπζε34 ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ηε ζπκπιήξσζή ηεο,
ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη θαιιηεξγεηηθά κέζα θ.ιπ. εηζξνέο ζηηο αγξνηηθέο
εθκεηαιιεχζεηο ησλ απνθαζηζηάκελσλ.
Γηα λα κελ μαλαπέζνπλ «ζηα λχρηα» ησλ ηνθνγιχθσλ θαη απνβεί ε
απνθαηάζηαζε «δψξν – άδσξν» γηα ηνπο κηθξν-θαιιηεξγεηέο (ήδε θαηά ηελ α΄
θάζε – 1907/1911, ιφγσ αδπλακίαο πιεξσκήο ρξεψλ, πνιιά ππνζεθεπκέλα
αθίλεηα άιιαμαλ ρέξηα) έπξεπε λα ζπκπιεξσζεί θαη λα νινθιεξσζεί ν
κεραληζκφο απνθαηάζηαζεο.
Πξνο ηνχην ήηαλ επηβεβιεκέλν λα ζπληξέμνπλ θαη ηα εμήο:
α. Ζ εγθαηάιεηςε ηεο απνζπαζκαηηθήο αγξνηνπηζησηηθήο πνιηηηθήο, πνπ
νθεηιφηαλ θαη ζηελ εκπινθή δηαθφξσλ εηεξνεηδψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
(ΔΣΔ, Π.Σ. Ζπείξνπ θαη Θεζζαιίαο, Θεζζαιηθφ Σακείν θ.ιπ.), ηα νπνία
αζθνχζαλ (φζν θαη φηαλ αζθνχζαλ) αγξνηνπηζησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ρσξίο
θαλέλα ζπληνληζκφ θαη θακία αλαπηπμηαθή πξννπηηθή γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα.
β. Ζ πξνψζεζε ζπζηήκαηνο αγξνηηθήο πίζηεο, κε ην νπνίν ζα
κεηαηνπηδφηαλ ην θέληξν βάξνπο απφ ηνλ ελππφζεθν δαλεηζκφ θαη ηηο
εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο γεληθφηεξα ζηελ πξνζσπηθή πίζηε.
γ. Ζ δεκηνπξγία επξχηαηνπ δηθηχνπ ζπλεηαηξηζκψλ, νη νπνίνη δε ζα έδηλαλ
απιά κηθξνπηζηψζεηο (θαιιηεξγεηηθά δάλεηα), αιιά ζα αλειάκβαλαλ επξχηεξν

34

Γελ πξέπεη λα καο δηαθεχγεη φηη, απφ ην ηέινο ηνπ 1911, κε νξαηφ ην ελδερφκελν επξχηεξσλ
αλαθαηαηάμεσλ ζηα Βαιθάληα, πνπ ζα έθεξλαλ θαη λένπο πξφζθπγεο, δξνκνινγήζεθε θαη ε
επηηάρπλζε ησλ δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο αλαγθαζηηθέο απαιινηξηψζεηο. Έηζη κε ηελ
πξνζζήθε ελφο άξζξνπ, ηνπ άξζξνπ 5, ζην Νφκν ηεο 4εο / 8εο Γεθεκβξίνπ 1911 «πεξί αλαγθαζηηθήο
απαιινηξηψζεσο νηθνπέδνπ πξνο αλέγεξζηλ κεγάξνπ δηθαζηεξίνπ ελ Σξηπφιεη» (ε νπνία
απαιινηξίσζε είρε δηεμαρζεί κε εμαηξεηηθά επείγνπζα δηαδηθαζία) νξηδφηαλ φηη: «Αη δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 2,3 θαη 4 εθαξκφδνληαη θαη εηο πάζαο ηαο πεξηπηψζεηο θαλνληζκνχ απνδεκηψζεσλ δη’
αλαγθαζηηθήο απαιινηξηψζεσο, κέρξηο επηςεθίζεσο γεληθνχ πεξί ηνχηνπ λφκνπ. Αξκφδηνο πξφεδξνο
πξσηνδηθψλ είλαη ν ηεο πεξηθεξείαο ησλ απαιινηξηνπκέλσλ αθηλήησλ». Δίλαη πξαγκαηηθά
εληππσζηαθφ φηη ε δηαδηθαζία απηή, πνπ ζεζπίζηεθε γηα λα απαιινηξησζεί έλα θαη κφλν νηθφπεδν
ελφο ηδηψηε (Γ. Μαζηνξάθνπ), απνηέιεζε γηα αξθεηά ρξφληα ην βαζηθφ λνκηθφ εξγαιείν γηα ηελ
πξνψζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ αλαγθαζηηθψλ απαιινηξηψζεσλ. Βιέπε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ
λνκνζεηήκαηνο: Αλη. Μαιαγαξδή, φ.π., ηνκ. Ζ΄, ζζ. 639-642. Παξάβαιε θαη ηελ αξηζκ. 314/1929
απφθαζε ηνπ Α΄ ηκήκαη. ηνπ Αξείνπ Πάγνπ (εηζεγ. Κ. Κπξηιιφπνπινο), φπσο παξαηίζεηαη ζην
λνκηθφ πεξηνδηθφ «Θέκηο», ηεο 2-3-1930 (έηνο ΜΑ΄, ηνκ. 9νο, ζζ. 199-200). Αο ηνληζζεί
επηπξφζζεηα φηη, φπσο έθξηλε ε λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ, ην κεηαγελέζηεξν Ν.Γ. ηεο 12 εο
Μαΐνπ 1923, δελ απνηεινχζε παξά απζεληηθή εξκελεία ηνπ πξναλαθεξζέληνο λφκνπ ηνπ 1911.
Βιέπε ελδεηθηηθά: Δθεη. Αζελψλ 643/1925 θαη Δθεη. Αζελψλ 1638/1929, φπσο δεκνζηεχνληαη ζην
λνκηθφ πεξηνδηθφ «Θέκηο» ζηνπο ηφκνπο ΛΕ΄ θαη ΜΑ΄ , (ζζ. 499 θ.ε. – 618 θ.ε. αληηζηνίρσο).
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ξφιν, ψζηε λα κπνξέζνπλ θαη νη κηθξέο αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο λα γίλνπλ
βηψζηκεο θαη λα απεγθισβηζηνχλ απφ ην θαχιν θχθιν ηνπ δαλεηζκνχ.
Ζ λέα όμπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο απνθαηάζηαζεο αθηεκόλωλ θαη ε
νηθνλνκηθή αδπλακία ηνπ Κξάηνπο λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο απαηηήζεηο
Γελ είλαη ηπραίν φηη ζρεδφλ ακέζσο κεηά ηε ζχλαςε (Μάηνο 1912) ηεο
κπζηηθήο ζπλζήθεο Διιάδαο-Βνπιγαξίαο (3εηνχο δηάξθεηαο)35 ν Αλδξ.
Μηραιαθφπνπινο, σο Τπνπξγφο Δζληθήο Οηθνλνκίαο,36 δηάιεγε κηα εθεκεξίδα
ηνπ Βφινπ γηα λα εμαγγείιεη ηε λέα πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ Αγξνηηθνχ Εεηήκαηνο. πνηα θαη αλ ζα ήηαλ ε έθβαζε ηεο
αλακέηξεζεο ζηα Βαιθάληα,37 δελ ήηαλ δχζθνιν λα πξνβιέςεη θάπνηνο (κε
βάζε θαη φζα ήδε ειάκβαλαλ ρψξα) φηη δεθάδεο ρηιηάδεο νκνγελψλ
πξνζθχγσλ απφ φκνξεο ρψξεο ζα αλαγθάδνληαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηηο εζηίεο
ηνπο θαη λα βξεζνχλ εληφο Διιάδνο. Αλεμάξηεηα απφ ην πνηα ζα ήηαλ ηα λέα
φξηα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, νη κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ, αλαπφθεπθηεο
πιένλ, ζα δεκηνπξγνχζαλ πξφζζεηα πξνβιήκαηα, νμχηεξα κάιηζηα απηψλ πνπ
είραλ, πξνεγνπκέλσο, αλαθχςεη κε ηελ έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ απφ ηελ
Αλαηνι. Ρσκπιία.
Παξάιιεια ε αλάγθε λα ζπζηξαηεπζνχλ ζηε λέα «εζληθή εμφξκεζε»
επξχηεξεο ιατθέο δπλάκεηο έβαδε επί ηάπεηνο κηα ζεηξά δεηήκαηα ζπλδεφκελα
ηφζν κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ έπξεπε λα θαιιηεξγεζνχλ φζν θαη κε ην ζεζκηθφ
εμνπιηζκφ πνπ αληηζηνηρνχζε ζε απηέο. Αλάκεζα δε ζηηο ζεζκηθέο
παξεκβάζεηο, ηηο αλαγθαίεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ αγξνηηθνχ δεηήκαηνο ν
Μηραιαθφπνπινο38 ζεσξνχζε ζεκαληηθή θαη ηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο
35

Δλψ λσξίηεξα είρε ζπλαθζεί θαη ζπλζήθε εξβν-Βνπιγαξηθήο πκκαρίαο (πνπ έκκεζα ζήκαηλε
θαη ζχλδεζε ηεο Διιάδαο θαη κε ηε εξβία) θαη, ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ε Βαιθαληθή ζπκκαρία
ελαληίνλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζα δηεπξπλφηαλ κε ηε ζπλζήθε ζπκκαρίαο κεηαμχ
εξβίαο-Μαπξνβνπλίνπ. Βιέπε ζπλνπηηθά: Αιεμ. Γεζπνηνπνχινπ, «Οη Βαιθαληθνί Πφιεκνη», ζην
εηδηθφ αθηέξσκα ηεο Καζεκεξηλήο / 7 εκέξεο, Κπξηαθή, 8 Γεθεκβξίνπ 1996, ζζ. 14-15.
36
Βι. Αλδξ. Μηραιαθνπνχινπ, «Ζ ιχζηο ηνπ αγξνηηθνχ δεηήκαηνο», ζπλέληεπμε ζηελ εθεκ.
Θεζζαιία Βφινπ, αξ. θ. 3838, 1εο Ηνπλίνπ 1912.
37
ε θείκελν ηεο επνρήο δηαβάδνπκε θαη ηα εμήο: «Ο πφιεκνο είλαη πξν ησλ ζπξψλ καο. Όηαλ ζα
δεκνζηεχσληαη απηέο νη γξακκέο ζα είλαη, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, γεγνλφο. …Καη κεηά απφ απηέο ηηο
ζθιεξέο δνθηκαζίεο, (ζζ. εθ ηνπ επηθείκελνπ πνιέκνπ) νη εζληθνί αγψλεο κεηαμχ ησλ ιαψλ δελ ζα
έρνπλ ηειεηψζεη. Θα γίλνπλ αθφκα πην ζθιεξνί, θαζψο ν θάζε ιαφο ζα επηδηψθεη ηελ εγεκνλία…».
Κξίζηηαλ Ραθφθζθη, «Μαληθέζην ησλ νζηαιηζηψλ ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ Βαιθαλίσλ: 12
Οθησβξίνπ 1912», φπσο αλαδεκνζηεχεηαη κεηαθξαζκέλν ζηελ εθεκ. Δπνρή, ηεο 16εο – 10 – 2005.
38
πσο ηφληδε ραξαθηεξηζηηθά ζηελ πξναλαθεξζείζα ζπλέληεπμή ηνπ (ηεο 1 εο Ηνπλίνπ 1912):
«…πξέπεη λα ηδξπζψζη κηα ή, ππέξ σλ κάιινλ απνθιίλσ, πιείνλεο αγξνηηθαί ηξάπεδαη εηο δηαθφξνπο
πεξηθεξείαο…». Δλψ, ν ίδηνο εξσηψκελνο, ζηε ζπλέρεηα, απφ ηελ εθεκεξίδα εάλ νη αγξνηηθέο
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αγξνηηθήο πίζηεο κε ηελ ίδξπζε Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ή, κάιινλ, Σξαπεδψλ
(αγξνηηθψλ) ζε δηάθνξεο πεξηθέξεηεο θαη ηε ζχλδεζε ηνχησλ κε ηνπο ππφ
ίδξπζε αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο.
Πξνο ηνχην, βέβαηα, δελ αξθνχζε ε πνιηηηθή βνχιεζε κηαο ελεξγήο
κεηνλφηεηαο νχηε ε, νξαηή πιένλ, αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ θιίκαηνο. Γεγνλφηα
ζπληαξαθηηθά επξφθεηην λα επηηαρχλνπλ ηηο εμειίμεηο. Γηαξθνχλησλ ήδε ησλ
βαιθαληθψλ πνιέκσλ, άξρηζε θαη πάιη λα ζπξξέεη πιήζνο νκνγελψλ απφ
ηνπξθνθξαηνχκελεο

θαη

βνπιγαξνθξαηνχκελεο

πεξηνρέο

(αληίζηξνθε

πιεζπζκηαθή ξνή είρακε βέβαηα θαη πξνο ηηο πεξηνρέο απηέο). Έρνληαο
επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ, ηδίσο κεηά ηε ζπλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ
(1913), είρε δηακνξθσζεί γηα ηνπο παξακέλνληεο ζηελ Σνπξθία νκνεζλείο, ε
ειιεληθή θπβέξλεζε θαη πξνζσπηθά ν Δι. Βεληδέινο «ζχξζεθαλ», νπζηαζηηθά,
ζηελ απνδνρή ηεο Σνπξθηθήο πξφηαζεο γηα αληαιιαγή πιεζπζκψλ (Απξίιεο
1914).39
Σψξα πιένλ ήηαλ πξνθαλέο φηη φζν ζα πχθλσλαλ40 (κεηά θαη ηηο λέεο
εμειίμεηο θαη ηε «ζεζκνπνίεζε» ησλ εθπαηξηζκψλ) ηα «θχκαηα» ησλ
ζπξξεφλησλ πξνζθχγσλ, ηφζν ζα γηλφηαλ πηεζηηθφηεξν ην αίηεκα γηα ηελ
αγξνηηθή απνθαηάζηαζε ηνχησλ (θαη παξάιιεια θαη ησλ γεγελψλ αθηεκφλσλ
ηεο λέαο Διιάδαο). Σν Κξάηνο δε ζα κπνξνχζε, γηα πνιχ αθφκα, λα
απεθδχεηαη ησλ επζπλψλ ηνπ, δηφηη ε παξάηαζε ηεο εθθξεκφηεηαο ήηαλ
θαλεξφ πσο εγθπκνλνχζε θηλδχλνπο. Κηλδχλνπο πνπ απέξξεαλ φρη κφλν απφ
ηηο ζπλήζεηο, ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο, αηηίεο αιιά θαη απφ ηηο έξηδεο πνπ
αλεθχεζαλ κεηαμχ πξνζθχγσλ θαη γεγελψλ αθηεκφλσλ.41 Μέζα ζε απηφ ην
ηξάπεδεο, σο ηξνθνδφηξηεο ηνπ ππφ ζπγθξφηεζε αγξνηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, επξφθεηην λα
απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ ιχζεσλ πνπ είραλ δξνκνινγεζεί, πξφζζεηε:
«…Δλλνείηαη φηη ην ζχζηεκα ηνχην πξέπεη λα ζπλδπαζζεί κεηά ηεο δηα λφκνπ ηδξχζεσο αγξνηηθνχ
ζπλεηαηξηζκνχ θαη ζπλδηθάηνπ. Άλεπ αιιειεγγχεο είλαη αδχλαηνλ λα ηδξπζή αγξνηηθή πίζηηο». Βιέπε:
Αλδξ. Μηραιαθνπνχινπ, «Ζ ιχζηο ηνπ αγξνηηθνχ…», ζηελ πξναλαθεξζείζα ζπλέληεπμε.
39
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε άθαξπε απηή ζπκθσλία (δηαθφπεθε εμαηηίαο ηεο έθξεμεο ηνπ Α΄
Παγθ. Πνιέκνπ) αθνξνχζε, θπξίσο, ζε πιεζπζκνχο, νη νπνίνη «… δελ είραλ, κέρξη ηφηε,
κεηαηνπηζηεί» Βι. Triadafilos Triadafilopoulos & Tobias Vogel, «Καηά ησλ πνιηηηθψλ
δηρνηφκεζεο: Μηα θξηηηθή ηνπ δηαρσξηζκνχ σο εηξελεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη κέζνπ αξσγήο», ζην
: Κ. Σζηηζειίθεο (επηκ.), Ζ ειιελνηνπξθηθή αληαιιαγή πιεζπζκψλ, φ.π., ζ. 184.
40
Έρεη ππνινγηζηεί φηη, πξηλ πεξάζνπλ ιίγνη κήλεο θαη πάλησο φρη πνιχ πέξαλ ηνπ α΄ εμακήλνπ
ηνπ 1914 έθζαζαλ ζηελ Διιάδα «…εθ Θξάθεο κελ 130.282, εθ ησλ παξαιίσλ δε ηεο Μηθξάο Αζίαο
153.890 Διιήλσλ Σνχξθσλ ππεθφσλ». Βιέπε: Μ. Γ. Θενηνθά, «Αληαιιαγή πιεζπζκψλ», ζην:
Διεπζεξνπδάθε, χγρξνλνο Δγθπθινπαίδεηα, ηνκ. 2νο , εθδ. 3ε, Αζήλαη: εθδ. Ν. Νίθαο, ζ. 180.
41
Βιέπε: Βαζ. Γαλψζε, «Δπί ηνπ αθαλζψδνπο αγξνηηθνχ δεηήκαηνο» (πξσηνδεκνζηεχηεθε, ην
1925, ζηελ εθεκ. Θεζζαιία, φπσο αλαδεκνζηεχεηαη ζην: Βαζ. Γαλψζε, Γεσξγηθά Αλάιεθηα,
Αζήλαη, 1972, ζζ. 31-32.
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πεξηβάιινλ

αλήθε

ζηηο

άκεζεο

πξνηεξαηφηεηεο

ηεο

Κπβέξλεζεο

ε

αληηκεηψπηζε ηεο λέαο έθξπζκεο θαηάζηαζεο.
Παξά ηνλ θαιχηεξν ζεζκηθφ εμνπιηζκφ, φκσο, ην νηθνλνκηθφ βάξνο γηα
ηελ πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο ήηαλ πξαγκαηηθά δπζβάζηαθην.
Αθφκε θαη αλ ζεσξήζνπκε σο δεδνκέλε ηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο βνχιεζεο
γηα εθηεηακέλε ρξήζε αλαγθαζηηθψλ απαιινηξηψζεσλ, ην θφζηνο γηα θάηη
ηέηνην έκνηαδε ζρεδφλ απαγνξεπηηθφ. Δμάιινπ ηα νηθνλνκηθά ηνπ ειιεληθνχ
θξάηνπο είραλ επηβαξπλζεί, εμαηηίαο ησλ πξφζζεησλ αλαγθψλ ηεο πνιεκηθήο
πξνπαξαζθεπήο, πέξαλ ηνπ φηη αλακελφηαλ ε κείσζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ,
έλεθα ηεο εκπινθήο ζηνλ πφιεκν.
Ζ πξνζθπγή ζηελ «νηνλεί» εθνύζηα απαιινηξίωζε κε αιιειέγγπα επζύλε
ηωλ απνθαζηζηακέλωλ
Ζ πξαγκαηηθφηεηα απηή ζπλέηεηλε απνθαζηζηηθά ζηελ ελζάξξπλζε, απφ
ηνπο θνξείο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο, ηεο δηαδηθαζίαο απνθαηάζηαζεο
αθηεκφλσλ θαιιηεξγεηψλ ζε κηθξντδηνθηήηεο, κε ηε κέζνδν ηεο εθνχζηαο
απαιινηξίσζεο.42 Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θηλήζεθαλ ηφζν ν Ν. 350 «πεξί
εγθαηαζηάζεσο ησλ επνίθσλ νκνγελψλ ελ Μαθεδνλία θαη αιιαρνχ», ηεο 3110-1914 φζν θαη ν Ν. 351/1914 «πεξί ηνπ ηξφπνπ αγνξάο ρσξηψλ ή ηκεκάησλ

42

Ζ ιεγφκελε «εθνχζηα απαιινηξίσζε», πξνυπέζεηε ηελ απφθηεζε ησλ αλαγθαίσλ θηεκάησλ «δη’
αγνξάο επί ηε βάζεη ηεο ειεπζέξαο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ θηεκαηηψλ θαη ηνπ Κξάηνπο». Βιέπε:
Αιεμ. Παπαλαζηαζίνπ, ζην «θξηπ» (8-4-1910), φ.π., ζ. 53.
Κξίλνπκε ζθφπηκν λα πξνβιεκαηηζηνχκε εδψ ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ην γεγνλφο φηη δελ
επηιέγεηαη, αθφκα, ε νδφο ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο ζα έπξεπε λα καο νδεγεί απηφκαηα
ζην ραξαθηεξηζκφ σο εθνχζηαο ηεο δηαδηθαζίαο απαιινηξίσζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ
ηνπο Ν. 350 θαη 351 ηνπ 1914 ησλ Ν. 350 θαη 351/1914. Δθθξάδνληαη ακθηβνιίεο θαηά πφζν
δηθαηνινγείηαη έλαο ηέηνηνο ραξαθηεξηζκφο. Τπάξρνπλ κάιινλ, πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη
αθξηβέζηεξν λα κηιήζνπκε γηα «νηνλεί» εθνχζηα απαιινηξίσζε. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε
εκπινθή ηνπ Κξάηνπο ζηελ φιε δηαδηθαζία ήηαλ πξνθαλέο φηη νδεγνχζε ζε αζχκκεηξεο ζρέζεηο,
ηδίσο ζην επίπεδν ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο. Αθφκα θαη αλ ην Κξάηνο δελ πξνζήξρεην ζηε
δηαπξαγκάηεπζε πξνηάζζνληαο ην εμνπζηαζηηθφ ηνπ πξφζσπν, ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο ήηαλ
εηεξνβαξψο θαηαλεκεκέλε κεηαμχ ησλ δηαπξαγκαηεπφκελσλ κεξψλ. Σνχην ζην βαζκφ πνπ ην έλα
απφ ηα κέξε (ην Κξάηνο) είρε, επηθνπξηθά, ηε δπλαηφηεηα, αλ λαπαγνχζαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο
θαη δελ επηηπγράλεην ζπκθσλία, λα θάλεη ρξήζε ηεο εμνπζηαζηηθήο ηνπ δχλακεο (λνκνζεηηθή
εμνπζία) θαη λα πξνζθχγεη ζε θάπνηα εθδνρή αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο. Σειηθά δειαδή, λα
ηνλίζνπκε φηη ζηε ζπδήηεζε γηα ηελ πνξεία ηεο αγξνηηθήο απνθαηάζηαζεο, γεγελψλ ή πξνζθχγσλ,
θαηά ηελ επαθνινπζήζαζα ηε ζπληαγκαηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1911 πεξίνδν, δε ζα πξέπεη λα
παξαβιέπνπκε ηε δηάζηαζε απηή. Καη ηνχην θαζψο θαίλεηαη πσο ε θεξφκελε σο «εθνχζηα»
απαιινηξίσζε δελ εκπεξηείρε κφλν κηα αληίθαζε «ελ ηνηο φξνηο». Πξαγκαηηθά, φζν δχζθνιε
κνηάδεη ε ζπκβαηφηεηα ησλ φξσλ «εθνχζηα» θαη «απαιινηξίσζε», άιιν ηφζν ζα ήηαλ ππνθξηηηθφ
λα ζεσξήζνπκε φηη «ηα παξαγσγηθά αίηηα ηεο βνπιήζεσο» ζα ήζαλ ηα ίδηα ρσξίο παξεκβνιή κηαο
«δακφθιεηαο ζπάζεο». Σν ξφιν απηήο αθξηβψο αλαιάκβαλε (άξξεηα ή ππφξξεηα) εδψ ε
επαπεηινχκελε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε.
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απηψλ ππφ νκνγελψλ επνίθσλ πξνο ίδηαλ γεσξγηθήλ απνθαηάζηαζηλ». ζνη
απνθαζίζηαλην,43 κε βάζε ηνπο παξαπάλσ λφκνπο, αλαιάκβαλαλ λα
εμνθιήζνπλ ζε νξηζκέλεο δφζεηο ην ζρεηηθφ πνζφ, πνπ εζεσξείην σο δάλεην
ηνπ θξάηνπο πξνο απηνχο, επζπλφκελνη, σο ζπλαγνξαζηέο, «αιιειεγγχσο»,
(αιιειέγγπα επζχλε).
Οη πξόζθπγεο ηνπ 1922 θαη ε πινπνίεζε ηεο επξείαο αγξνηηθήο
κεηαξξύζκηζεο
Απνθαζηζηηθφ βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ζεζκηθνχ εθζπγρξνληζκνχ
ησλ γαηνθηεηηθψλ ζρέζεσλ απνηεινχζε ε ςήθηζε ηνπ Ν. 1072/1917.
Θεσξήζεθε δε φηη ν λφκνο ζα ζπλέβαιε θαη ζηελ νξηζηηθή δηεπζέηεζε απηνχ
ηνπ ηφζν ζνβαξνχ πξνβιήκαηνο θαη, κάιηζηα, φπσο ηφληδε ν βψινο, θαηά
ηξφπν «αξκφδνληα εηο Κξάηνο ζπγρξνληζκέλνλ κε ηαο αληηιήςεηο ηεο
επηζηήκεο.44 Παξ‟ φια απηά, ε επηηπρία ησλ εκπλεπζηψλ ηνπ ζα ιέγακε φηη
εγγξάθεηαη, θπξίσο, ζην «επηθνηλσληαθφ» πεδίν. Πέηπραλ δειαδή ηνχηνη,
εθηξέθνληαο ηηο πξνζδνθίεο ησλ αθηεκφλσλ λα θεξδίδνπλ ρξφλν, θαζψο
εκθάληδαλ σο επηθείκελε ηελ νξηζηηθή ιχζε ηνπ αγξνηηθνχ δεηήκαηνο.
Αληίζεηα, ζε πξαθηηθφ επίπεδν, ειάρηζηα απέθεξε θαη‟ αξράο ε ςήθηζε ηνπ
λφκνπ, εθφζνλ ηα ακέζσο επφκελα ρξφληα, αθφκα θαη δηαξθνχζεο ηεο ηζρχνο
ηνπ, δελ έιαβαλ ρψξα παξά ειάρηζηεο απαιινηξηψζεηο.
πσο έρεη επηγξακκαηηθά επηζεκαλζεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εδάθνπο
ηεο ηφηε (1922) ειιεληθήο επηθξάηεηαο βξηζθφηαλ, κέρξη ηνπιάρηζηνλ εθείλε
ηελ επνρή, έμσ απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ αζηηθψλ γαηνθηεηηθψλ
ξπζκίζεσλ.45
Υξεηάζηεθε λα κεζνιαβήζεη ε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, ψζηε ε θίλεζε
πξνο ηελ πξαγκάησζε ηεο αγξνηηθήο κεηαξξχζκηζεο, πνπ είρε παξεκπνδηζηεί
43

Παξάβαιε θαη: Μ. Η. Μαπξνγνξδάηνπ θαη Α. Υ. Υακνπδφπνπινπ, Ζ Μαθεδνλία, Μειέηε
δεκνγξαθηθή θαη νηθνλνκηθή, Θεζζαινλίθε, 1931: ηππ. Παπαδνπνχινπ – Μαξηλέιε, ηδίσο ζζ. 1214 θαη ζ. 22. πσο ζεκεηψλεη ν ίδηνο ζπγγξαθέαο: «… Δπζχο κεηά ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο, ε
εζλνινγηθή ζχλζεζε ηεο ειιεληθήο Μαθεδνλίαο ήξρηζε λα κεηαβάιιεηαη, εληζρπνκέλνπ ηνπ ειιεληθνχ
ραξαθηήξα ηεο…» (ζην ίδην, ζ. 12).
44
Αι. βψινπ, «Ζ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζηο πξνο απνθαηάζηαζηλ αθηεκφλσλ γεσξγψλ ππφ
νηθνλνκηθήλ θαη ζπληαγκαηηθήλ έπνςηλ», ελ Αζήλαηο, 1918, ζ. 75.
45
χκθσλα κε ην Θ. αθειιαξφπνπιν, νη πεξηνρέο απηέο αληηπξνζσπεχνπλ ηκήκα εδάθνπο,
κεγαιχηεξν απφ ην 60% ησλ εδαθψλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ησλ νξίσλ ηνπ 1922. Βιέπε: Θ.
αθειιαξφπνπινπ «Οη ζεζκηθέο αηηίεο γηα ηελ θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε θαπηηαιηζηηθψλ ζρέζεσλ
ζηε γεσξγία», Δπηζεψξεζε Αγξνηηθψλ Μειεηψλ, πεξίνδνο Β΄, Σφκνο Η, ηεχρνο 3, Άλνημε –
Καινθαίξη 1985, ζ. 9.
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εμαηηίαο θαη ηεο πνιεκηθήο πεξηπέηεηαο, λα επαλεξγνπνηεζεί. Σελ ψξα πνπ,
θαηά κπξηάδεο, νη θαζεκαγκέλνη νκνγελείο έθηαλαλ ζηα πάηξηα εδάθε, αθφκα
θαη ν παξακηθξφο δηζηαγκφο, σο πξνο ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αθηεκφλσλ, ζα
έβαδε ζε δνθηκαζία ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Θα κπνξνχζε απηή, αλά πάζα
ζηηγκή, λα ζξπκκαηηζηεί, αθνχ έδεηρλε λα εμαληιείηαη ε ππνκνλή γεγελψλ θαη
πξνζθχγσλ αθηεκφλσλ πνπ, ηδίσο ζηηο ιεγφκελεο Νέεο Υψξεο, ζπλππήξραλ
ζαλ εθξεθηηθφ κίγκα.
Μπξνζηά ζε κία ηφζν εθηεηακέλε αιιαγή ζθεληθνχ, αθφκε θαη αλ είραλ
πξνυπάξμεη θάπνηνη ζρεδηαζκνί, ή, έζησ, γεληθνί πξνζαλαηνιηζκνί πεξί ηεο
αθνινπζεηέαο αγξνηηθήο πνιηηηθήο, απηνί είραλ πιένλ μεπεξαζηεί απφ ηα
γεγνλφηα. Ζ εθδήισζε ηνπ θξαηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε
αθηεκφλσλ δελ πξέπεη, επνκέλσο, λα εθιακβάλεηαη σο πξντφλ νξζνινγηθψλ
ηερληθννηθνλνκηθψλ εθηηκήζεσλ, κε ζηφρν απνθιεηζηηθά ηε βειηίσζε ηεο
ζέζεο ησλ αγξνηψλ θαη ηε γεσξγηθή πξφνδν ηεο ρψξαο.
πσο ππνγξάκκηδε ζε Έθζεζή ηνπ ν Α. Μηραιαθφπνπινο, απφ ηνπ 1924:
«… Έρνκελ κίαλ λέαλ Μαθεδνλίαλ θαη Θξάθελ, φπνπ φρη κφλνλ ε ζχλζεζηο ηνπ
πιεζπζκνχ, αιιά θαη απηή ε θπζηνγλσκία ησλ ρσξψλ, ησλ αγξψλ, ησλ πφιεσλ
είλαη φισο δηάθνξνο…» θαη ζπλέρηδε: «… νμπηέξα ησλ αλαγθψλ ε κνξθή θαη
κείδσλ αζπγθξίησο ν αξηζκφο απηψλ παξίζηαηαη ζήκεξνλ».46
ην πιαίζην απηήο ηεο ηεξάζηηαο πξνζπάζεηαο, πνπ άξρηζε ε ΔΑΠ θαη
ζπλέρηζε ε Διιεληθή Πνιηηεία (κε δηεζλή ππνζηήξημε) θαη νξγαλψζεηο ηεο
θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, είραλ κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930,
απνθαηαζηαζεί (κε ηελ έλλνηα φηη ήζαλ νηθνλνκηθά απηάξθεηο), πεξίπνπ
700.000 αγξνηψλ πξνζθχγσλ.47
Ο απνινγηζκφο απηφο δείρλεη πσο ε αληαπφθξηζε ζηηο «ζπλζήθεο ζνθ»
πνπ είρε πξνθαιέζεη απηή ε, θαηά ην National Geographic: «… κεγαιχηεξε
κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ ζηελ ηζηνξία»48 κπνξεί απφ αλαπηπμηαθήο απφςεσο λα
κελ είρε πάληα ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, φκσο απφ θνηλσληθήο είρε

46

Αλδξ. Μηραιαθφπνπινπ, «Σα δεηήκαηα Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο», Έθζεζηο, ππνβιεζείζα εηο ηελ
Κπβέξλεζηλ θαηά Απξίιηνλ 1929, ελ Αζήλαηο: Δζλ. Σππνγξαθείνλ, 1929, ζ. 26.
47
Βιέπε: Δπηπρ. Βνπηπξά, «Ζ επηηπρήο απνθαηάζηαζε ησλ Μηθξαζηαηψλ πξνζθχγσλ» ζην Κ.
Σζηηζειίθεο (επηκ.), Ζ ειιελνηνπξθηθή αληαιιαγή πιεζπζκψλ, φ.π., ζ. 242.
48
Μέιβηι Σζάηεξ, «Ζ κεγαιχηεξε κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ ζηελ ηζηνξία», National Geographic,
Ννέκβξηνο 1925, φπσο αλαδεκνζηεχεηαη κεηαθξαζκέλν ζην: National Geographic Διιάδαο,
1922–Ο κεγάινο μεξηδσκφο, Αζήλα: Lambrakis Press, 2007, ζζ. 36-109.
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θαηαθέξεη ηελ ελζσκάησζε θαη θνηλσληθή έληαμε κεγάινπ πιήζνπο ηνπ
μεξηδσκέλνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ.
ΣΟ ΔΓΥΔΗΡΖΜΑ ΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΦΤΓΩΝ
ΚΑΗ Ζ ΑΡΩΓΖ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
Ζ πξνζθπγή ζηελ θνηλωληθή νηθνλνκία όξνο επηβίωζεο ηωλ αγξνηώλ
πξνζθύγωλ
Ζ πξψηε έκκεζε ζπζρέηηζε απνθαηάζηαζεο θαη θνηλσληθήο/αιιειέγγπαο
νηθνλνκίαο
ρεδφλ παληνχ φπνπ έιαβαλ ρψξα εθηεηακέλεο αγξνηηθέο κεηαξξπζκίζεηο
έγηλε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ζπλεξγαηηθνχ ηχπνπ ζεζκψλ. Ηδηαίηεξα, κάιηζηα,
ζην βαζκφ πνπ νη νξγαλψζεηο απηέο («θνηλσληθήο» ή αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο)
απνηεινχλ φρη κφλν κέζν εμαζθάιηζεο ησλ δηνρεηεπφκελσλ ζηνπο
απνθαζηζηάκελνπο αγξφηεο δαλείσλ (αιιειέγγπα επζχλε/νηθνλνκία) αιιά θαη
απαξαίηεην εξγαιείν, φπσο πξναλαθέξζεθε, γηα εθείλεο ηηο κνξθέο εληαηηθήο
θαιιηέξγεηαο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ έκθαζε πνπ δίλνπλ ζε
θαιιηεξγεηηθέο κεζφδνπο εληάζεσο εξγαζίαο.
Πνηα ήηαλ αιήζεηα ε πξψηε, έζησ έκκεζε, ζπζρέηηζε ησλ ζπλεξγαηηθνχ
ηχπνπ ζεζκψλ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο κε ηε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ
Θεζζαιηθνχ θαη ηελ πξφνδν ηεο αγξνηηθήο κεηαξξχζκηζεο;
Αλ θαη δελ αλαθέξεηαη ξεηά νχηε πξνθχπηεη άκεζα φηη πηνζεηήζεθε ε
πξφηαζε (πεξηέρεηαη ζηε Μεξηθή Έθζεζε)49 πνπ είρε δηαηππσζεί ζην πιαίζην
ηεο «Δπηηξνπείαο επί ηνπ Θεζζαιηθνχ», πεξί εηζαγσγήο ηνπ ζεζκνχ ησλ
ζπλεηαηξηζκψλ, ελ ηνχηνηο θαίλεηαη πσο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, είραλ
πξνρσξήζεη νη ζρεηηθέο δπκψζεηο. Θα δνζεί έηζη, ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, ε
επθαηξία λα γίλεη έλα ζεκαληηθφ βήκα πνπ ππνδειψλεη ζηξνθή πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο ζπγθξφηεζεο ζεζκψλ ζπλεξγαηηθνχ ηχπνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην Νφκν ΓΒ΄/1907 είρακε γηα πξψηε θνξά, έκκεζε
έζησ, θξαηηθή αλαγλψξηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, αθνχ ην Γεσξγηθφ

49

Ζ «Μεξηθή Έθζεζηο» ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Αξ. Θενδσξίδε θαη απνηεινχζε αλαπφζπαζην κέξνο
ηεο ππνβιεζείζαο ζπλνιηθήο επί ηνπ Θεζζαιηθνχ έθζεζεο ππφ ηνλ ηίηιν: «Μειέηε πεξί ηεο ελ
Θεζζαιία εγγείνπ παξαγσγήο» (1896).
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Μεηνρηθφ Σακείν Αικπξνχ (ν πξψηνο ζχγρξνλνο ζπλεηαηξηζκφο) αλαθέξεηαη
ξεηά θαη νξίδεηαη κάιηζηα (ζην άξζξν 4 απηνχ ηνπ θαζνξηζηηθνχ γηα ηελ
αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε λφκνπ ΓΒ΄), σο έλα απφ ηα 5 κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηεο
επηθνξηηζκέλεο κε ην θξίζηκν έξγν ηνπ θαηαξηηζκνχ θιήξσλ, ν Πξφεδξνο ηνπ
«ελ Αικπξψ Γεσξγηθνχ Σακείνπ», παξάιιεια θαη έλαο αθφκε απφ ηνπο
πξσηνζηαηνχληεο ζην Σακείν ήηαλ δηνξηζκέλν κέινο, κέζσ θσηνγξαθηθήο
δηάηαμεο ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο (ζπκκεηείραλ, δειαδή, ν κελ πξψηνο ππφ ηελ
ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ. Σακ. Αικπξνχ ν δε άιινο ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ
ππνδηεπζπληή -θαη δηεπζπληή αξγφηεξα- ηεο «ελ Ατδηλίνηο Γεσξγηθήο
ρνιήο»50).
Δπνκέλσο, ηφζν ν ζεζκφο πνπ ζεσξείηαη σο πξφπιαζκα51 ησλ ζχγρξνλσλ
ζπλεηαηξηζκψλ (Γ.Σ. Αικπξνχ) φζν θαη νη ζεκειησηέο ησλ ειιεληθψλ
πλεηαηξηζκψλ (Ηαζεκίδεο, Μηρφπνπινο), ηπγράλνπλ επίζεκεο απνδνρήο θαη,
κέζσ ηεο επηβξάβεπζεο απηήο, ην Κξάηνο δείρλεη λα αλαγλσξίδεη ην ξφιν θαη
ην έξγν ηνπο. Γείρλεη ζαθέζηεξα λα εγθαηαιείπεη ηελ επηθπιαθηηθφηεηα θαη
ηελ θαρππνςία πνπ ην δηαθαηείρε έλαληη ηέηνησλ ζεζκψλ ζπιινγηθήο
νηθνλνκηθήο δξάζεο. Οπζηαζηηθά, δειαδή, απηφ πνπ εηζάγεη ην Κξάηνο,
έκκεζα έζησ, κε ηελ επηινγή απηή, είλαη ε απνδνρή ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ
ηδεψλ θαη ε ζχλδεζή ηνπο, κε ηελ απνθαηάζηαζε αθηεκφλσλ, ελψ, παξάιιεια,
αλαδεηθλχεη ηνλ μερσξηζηφ ξφιν πνπ επηθπιάζζεη γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο
θαηά ηελ εμέιημε ηνπ εγρεηξήκαηνο. Απηνί νη ζεζκνί φπσο θαη αιινχ, έηζη θαη
ζηελ Διιάδα, ζα έπξεπε λα αμηνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα θαξπνθνξήζνπλ νη

50

Βιέπε ζην άξζξν 4 ηνπ Νφκνπ ΓΒ΄/1907 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έθζεζε ηνπ Ν. Μηρφπνπινπ:
«Πεξί ηνπ Ηζηνξηθνχ ηεο πζηάζεσο ηνπ Μεηνρηθνχ Γεσξγηθνχ πιιφγνπ Αικπξνχ», φπσο
παξαηίζεηαη ζην βηβιίν ηνπ . Ηαζεκίδε, Οη Γεσξγηθνί πλεηαηξηζκνί, Γεσξγηθφλ Γειηίνλ, Αζήλαη,
1913, ζζ. 202-216. Αο ζεκεησζεί, επηπξφζζεηα, πσο, φηαλ δεκνζηεχεηαη ν Νφκνο (Απξίιηνο 1907),
κία αθφκα ζεκαληηθή πξνζσπηθφηεηα ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο θίλεζεο, ν ππξ. Υαζηψηεο έρεη
κεηαηεζεί ζηελ Καζζαβέηεηα ρνιή σο Γηεπζπληήο αιιά, κάιινλ, δελ άζθεζε ηειηθά ηέηνηα
θαζήθνληα. Καη ν ίδηνο ν Ηαζεκίδεο, ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ, δε θαίλεηαη, αλ δερηνχκε φζα
ππνζηεξίδνληαη εθ κέξνπο ησλ Υ. Υαξίηνπ θαη Η. Καλδήια, λα αλακηγλχεηαη εθείλε ηελ επνρή ζηα
ηεο Γηνίθεζεο ηεο ρνιήο. Βιέπε ζηελ εθεκεξίδα «Θεζζαιία» Βφινπ 11-2-1907, φπσο
παξαηίζεηαη ζην Ν. Κνιηνχ, Οη πξσηνπφξνη…, φ.π., ζ. 212. Παξάβαιε, επίζεο, ζην ίδην (ζ. 209 θαη
ζ. 214) ζε ζπλδπαζκφ κε Υαξ. Υαξίηνπ θαη Η. Καλδήια, Καζζαβέηεηα Γεσξγηθή ρνιή Ατδηλίνπ
(1884-1914), Βφινο, 1997, ζζ. 130-131.
51
Βιέπε: Γεκ. Καπνγηάλλε, «Μεηνρηθφλ Σακείνλ Αιιεινβνεζείαο–Έλα πξφπιαζκα ησλ ζχγρξνλσλ
ζπλεηαηξηζκψλ», ζηα Ηζηνξηθά (έλζεηε έθδ. εθεκ. Διεπζεξνηππία), ηφκνο 11, ηεπρ. 103, 4
Οθησβξίνπ 2001, ζζ. 12-17.
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φπνηεο πξνζπάζεηεο γηα αγξνηηθή απνθαηάζηαζε αθηεκφλσλ52 (πξνζθχγσλ θαη
γεγελψλ).
Υσξίο ηελ εμαζθάιηζε ηνπ αλαγθαίνπ απηνχ ζεζκηθνχ εμνπιηζκνχ νχηε ε
απνθαηάζηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αγξνηψλ πνπ επηρεηξήζεθε κέζσ ηνπ
Θεζζαιηθνχ Σακείνπ νχηε θαη ε επηδεηνχκελε, επξχηεξε, αγξνηηθή
κεηαξξχζκηζε ζα κπνξνχζαλ λα ηειεζθνξήζνπλ θαη λα απνβνχλ βηψζηκα
εγρεηξήκαηα.
Τν Ννκνζρέδην Μπελάθε (1911) γηα πηζηωηηθνύο θνξείο θνηλωληθήο
νηθνλνκίαο πξνο ππνζηήξημε ηεο κηθξνϊδηνθηεζίαο
πσο πξναλαθέξζεθε νη λέεο θνηλσληθνπνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ, κεηά ην
1910, πξνσζνχζαλ ηνλ αζηηθφ εθζπγρξνληζκφ, πεξηιάκβαλαλ ζηηο ηάμεηο ηνπο
θαη έλζεξκνπο ππνζηεξηθηέο ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ ζεζκψλ. Παξάιιεια νη
ππνζηεξηθηέο ηεο κεγάιεο ηδηνθηεζίαο είραλ πεξηραξαθσζεί ζε ακπληηθνχ
ραξαθηήξα επηρεηξήκαηα.
Ζ ζηαδηαθή απνδπλάκσζε, ζην κεηαμχ, ησλ νηθνλνκηθήο έκπλεπζεο
επηρεηξεκάησλ, πνπ πξφβαιαλ φζνη ππνζηήξημαλ ηελ, γηα κεηαβαηηθφ
ηνπιάρηζην ζηάδην, ζπληήξεζε ησλ κεγάισλ ηδηνθηεζηψλ, ήηαλ έθδειε.53 Ζ
αληίθξνπζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπο γηλφηαλ, κάιηζηα, επρεξέζηεξε κε
ηελ επίθιεζε ηεο επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο πνπ είραλ νη ζπλεξγαηηθνί ζεζκνί
δηεζλψο. Τπνζηεξηδφηαλ έηζη, βάζηκα, φηη θαη ζηε ρψξα καο επξφθεηην λα
πεηχρνπλ, πξνο φθεινο θαη ησλ κηθξναγξνηψλ, πιενλεθηήκαηα πνπ κέρξη ηφηε

52

Σελ αλαγθαηφηεηα ηεο νπζηαζηηθήο (φρη, δειαδή, ζηα ραξηηά κφλν) ζπλεηαηξηζηηθήο νξγάλσζεο
ησλ απνθαζηζηάκελσλ αγξνηψλ, πξνο εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ κηθξψλ αγξνηηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ, ππνγξάκκηδε θαη ν Γαλψζεο. ε άξζξν ηνπ, ην 1925, αλαδείθλπε ηελ αλάγθε λα
αληιεζνχλ δηδάγκαηα απφ ηηο κέρξη ηφηε εκπεηξίεο (ηηο πην πξφζθαηεο αιιά θαη ηηο παιαηφηεξεο
ζηε Θεζζαιία) θαη, ιακβάλνληαο αθνξκή απφ ηηο παξαηεξνχκελεο αθφκε δπζιεηηνπξγίεο ζηνλ
ηνκέα απηφ, ηφληδε: «Απνθαηεζηάζεζαλ θαη απνθαζίζηαληαη αξθεηνί πξφζθπγεο αγξφηαη, αιιά εληφο
νιίγνπ ζα δεηνχλ θαη άιια ρξήκαηα, άηηλα, κέλνληεο αλνξγάλσηνη, δελ ζα δχλαληαη λα εμεχξνπλ εθ
ησλ ηξαπεδψλ…». Βι. Β. Γαλψζε, «Ζ γεσξγία θαη ην ειιεληθφ θξάηνο» (πξσηνδεκνζηεχηεθε ζηε
«Νέα Δπνρή», 1925), φπσο αλαδεκνζηεχεηαη [ζζ. 73-77] ζηα Γεσξγηθά Αλάιεθηα, φ.π., ζ. 75.
53
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 1924, κεξηθά κφλν ρξφληα κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 17, ηα
δεδνκέλα είραλ ηφζν αιιάμεη, ψζηε νη ίδηνη νη ππεξαζπηζηέο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηδηνθηεηψλ ζα
πξνβάινπλ, σο ππεξαζπηζηηθή γξακκή άκπλαο, ην αίηεκα γηα πηζηή εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
άξζξνπ «φπεξ ηνζαχηα έπαζε παξά θηιειεπζέξσλ θαη αληηθηιειεπζέξσλ θαη επαλαζηαηηθψλ
θπβεξλήζεσλ θαη φπεξ είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο φισλ ησλ θαηαζηαηηθψλ ραξηψλ φισλ ησλ
θξαηψλ θαη βάζηο φισλ ησλ λνκνζεζηψλ». Βιέπε: Γεληθή Έλσζηο Ηδηνθηεζίαο, «Σν αγξνηηθφλ
δήηεκα θαη ε απαιινηξίσζηο», Αλνηθηφλ Τπφκλεκα δηα ηελ Δζλνζπλέιεπζηλ, δηα ηελ ελ
Κπβέξλεζηλ, Δλ Αζήλαηο: ηχπνηο Θ. Σδαβέιια, 1924, ζ. 11.
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απνηεινχζαλ, φπσο ηφληδαλ νη ζηαζψηεο ηνπο, «πξνλφκηα» ηεο κεγάιεο
θαιιηέξγεηαο.54
Μέζα ζε απηφ ην θιίκα θαηαηέζεθε, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1911, φπσο
πξναλαθέξζεθε, ην λνκνζρέδην «πεξί ζπζηάζεσο Κεληξηθνχ Σακείνπ Γεσξγηθήο
Πίζηεσο, πεξί γεσξγηθψλ εηαηξηθψλ πηζησηηθψλ ηακείσλ θαη πεξί γεσξγηθψλ
ζπλεηαηξηζκψλ ελ γέλεη», πεξηζζφηεξν γλσζηφ σο λνκνζρέδην Μπελάθε γηα
ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο. Πξαγκαηηθά ζηελ νπζία επξφθεηην γηα ζχζηαζε κηαο
εθδνρήο πηζησηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ.
Ζ πξνζεθηηθή κειέηε ηεο αηηηνινγηθήο έθζεζεο ηνπ Ν/ δείρλεη ηελ
πθέξπνπζα δηαθνξά αληηιήςεσλ, ζρεηηθά κε ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ηδίσο
κεηαμχ, αθελφο, ηεο νκάδαο ησλ γεσπφλσλ θαη αγξνηηζηψλ ηεο παξαδνζηαθήο
ζρνιήο πνπ ζπγθξνηνχζαλ ηε Γεσξγηθή Δηαηξεία55 θαη, αθεηέξνπ, ησλ
θνηλσληθψλ

επηζηεκφλσλ

Κνηλσληνινγηθή Δηαηξεία.

56

θαη

αγξνηηζηψλ

πνπ

ζπγθξνηνχζαλ

ηελ

Σν επίδηθν ήηαλ αλ ζα ππάξμεη κηα εληνπηζκέλε

λνκνζεηηθή παξέκβαζε γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο άζθεζεο ηεο αγξνηηθήο πίζηεο
απφ ηηο πθηζηάκελεο ηξάπεδεο, ηελ ΔΣΔ, θπξίσο, κε ηε ζχκπξαμε, έζησ, ηνπ
ηδξπζεζφκελνπ Κεληξηθνχ Πηζησηηθνχ Σακείνπ Γεσξγηθήο Πίζηεο ή αλ ζα
γίλεη εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ κε επξχηεξεο ζηνρεχζεηο,
θαζψο απηνί ζα εληάζζνλην ζε έλα θηιφδνμν κεηαξξπζκηζηηθφ ζρέδην. πσο
πξνθχπηεη απφ ην λνκνζρέδην, ε θπβέξλεζε θαη πξνζσπηθά ν Μπελάθεο
έθιηλαλ ππέξ ηεο πξψηεο εθδνρήο.

54

χκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ ζεζκψλ, ζα έπξεπε πιένλ λα
πξνζβιέπνπκε πξνο απηνχο, σο ην πξφηππν εθείλν ζχζηεκα ην νπνίν, θαηά ηε δηαηχπσζε ηνπ Ν.Ζ.
Αλαγλσζηφπνπινπ, «ρσξίο λα παχζεη λα έρεη ηα πιενλεθηήκαηα κίαο κεγάιεο εθκεηαιιεχζεσο,
δίδεη ηελ γελ εηο ηνπο θαιιηεξγεηάο ηεο θαη φιελ ηελ παξαγσγήλ εηο ηνπο πξάγκαηη ζπληεινχληαο
εηο απηήλ». Βιέπε: Ν. Αλαγλσζηνπνχινπ: Ζ Αγξνηηθή Μεηαξξχζκηζηο, ελ Αζήλαηο, 1929, ζ. 33.
55
πσο εχθνια κπνξεί λα δηαπηζησζεί ην λνκνζρέδην ηνπ 1911, δηαθνξεηηθά απ‟ φ,ηη ζα γηλφηαλε
αξγφηεξα κε απηφ ηνπ 1914 (ην νπνίν θαη ςεθίζηεθε θαη έγηλε ν Ν. 602/1915), δείρλεη φηη κεηαμχ
ησλ ζηειερψλ ηνπ Τπνπξγείνπ νη θχθινη ηεο Γεσξγηθήο Δηαηξείαο δηαηεξνχζαλ ηζρπξή επηξξνή.
Πξνθαλψο δελ είλαη ηπραίν φηη ζηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ε Γεσξγηθή Δηαηξεία ξεηά
θαηαλνκάδεηαη θαη ηεο αλαγλσξίδεηαη, κάιηζηα, δηθαίσκα ελεξγεηηθήο αλάκεημεο, παξάιιεια κε
ηηο δηνηθεηηθέο θαη ηηο δεκνηηθέο αξρέο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη νη άκεζα ηδξπζεζφκελεο
ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο ζα αθνινπζνχζαλ ηελ «νξζφδνμε» θαη επηζπκεηή πνξεία. Βιέπε:
Αηηηνινγηθή έθζεζηο ηνπ λνκνζρεδίνπ «πεξί ζπζηάζεσο Κεληξηθνχ Σακείνπ γεσξγηθήο πίζηεσο, πεξί
γεσξγηθψλ εηαηξηθψλ πηζησηηθψλ Σακείσλ θαη πεξί γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ ελ γέλεη», 14 Ηνπλίνπ
1911, ζ. 3.
56
πσο πξναλαθέξακε, ε ππφ ηνλ Αιέμαλδξν Παπαλαζηαζίνπ πνιηηηθή θαη επηζηεκνληθή νκάδα
ησλ «θνηλσληνιφγσλ» ήηαλ απηή πνπ, θπξίσο, πίεδε γηα ηελ εθαξκνγή κηαο επξχηεξεο πνιηηηθήο
«αζηηθνχ ζπγρξνληζκνχ» θαη κεηαξξπζκίζεσλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. Βιέπε θαη: Αιεμ. βψινπ,
Ζ πληαγκαηηθή Ηζηνξία…, φ.π., ζ. 46.
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Οη ζπλνηθηζκνί «πξναλάθξνπζκα» ηωλ αλαγθαζηηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ
Καηά ηε κεηαβαηηθή θάζε ζηε δηαδηθαζία πνπ ζα πινπνηνχζε ηελ επξεία
αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε, κέζσ αλαγθαζηηθψλ απαιινηξηψζεσλ, κεγάισλ
αγξνθηεκάησλ, πξνο απνθαηάζηαζε αθηεκφλσλ (πξνζθχγσλ θαη γεγελψλ) ζε
κηθξντδηνθηήηεο, ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ θαη αγνξέο κεγάισλ αγξνθηεκάησλ. Οη
ζπκβάζεηο αγνξάο ζπλνκνινγνχλην, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ
πκβνπιίνπ, απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. ε θάζε θηήκα πνπ αγφξαδε γηα
ην ζθνπφ απηφ ην ειιεληθφ δεκφζην, επνηθίδνλην, θαηά ην Ν. 350/1914,
ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο «… απαξηίδνπζαη ηδηαίηεξνλ
ζπλνηθηζκφλ κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα».57
Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη κηα ηέηνηα κνξθή «ζπλνηθηζκνχ» απνηεινχζε, ζηελ
νπζία ηεο, ην πξναλάθξνπζκα, ηεο εθηεηακέλεο ρξήζεο ησλ αλαγθαζηηθψλ
ζπλεηαηξηζκψλ πνπ επξφθεηην λα αθνινπζήζνπλ (αιιά θαη ελφο κεραληζκνχ
γηα ηε ζηέγαζε ηνπ πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ ζηα αζηηθά θέληξα γηα ην νπνίν
ζα αλαθεξζνχκε ζε εηδηθφ θεθάιαην). Σσλ ζπλεηαηξηζκψλ δειαδή πνπ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ εηζαγσγή ηεο αλαγθαζηηθήο πιένλ απαιινηξίσζεο, ζα
αλειάκβαλαλ, ιίγν αξγφηεξα, λα νινθιεξψζνπλ, κε επείγνπζεο δηαδηθαζίεο,
ην έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο πξνζθχγσλ θαη γεγελψλ αθηεκφλσλ ζε
κηθξντδηνθηήηεο.
Οη πξναλαθεξζέληεο Νφκνη (350 θαη 351 ηνπ 1914) ινηπφλ, κε ηηο
αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο πνπ ππέζηεζαλ,58 ήζαλ απηνί πνπ
απνηέιεζαλ ην λνκηθφ έξεηζκα κε βάζε ην νπνίν επξφθεηην (κέρξη ην 1917) λα
απνθαηαζηαζνχλ

6.854

νηθνγέλεηεο

πξνζθχγσλ.59

Παξάιιεια

δεκηνπξγήζεθαλ, θαηά «ζπλνηθηζκφ», θαη ηδηαίηεξα λνκηθά πξφζσπα, πνπ
επηθνξηίζζεθαλ κε ηελ πινπνίεζε ηεο λέαο λνκνζεζίαο. Δίλαη κάιηζηα
αμηνζεκείσηε (θαη δελ πξέπεη λα πεξάζεη απαξαηήξεηε) ε απνθπγή ρξήζεο
ηνπ φξνπ «ζπλεηαηξηζκνί», παξά ην φηη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία60 απαληψληαη
νξηζκέλα απφ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία, πνπ παξαπέκπνπλ ζηνπο κεηέπεηηα
ζπζηαζέληεο ζπλεηαηξηζκνχο απνθαηάζηαζεο αθηεκφλσλ θαη καο επηηξέπνπλ,
57

Γ. ηεθαλίδε, φ.π., ζ. 251.
Βιέπε: Γ. ηεθαλίδε, φ.π., ζζ. 253-254.
59
Δίραλ εγθαηαζηαζεί κέρξη ηελ εθαξκνγή ησλ επνηθηζηηθψλ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ ηεο πξνζσξηλήο
θπβέξλεζεο ηεο Θεζζαινλίθεο «…θαη’ επίζεκνλ ζηαηηζηηθήλ ηνπ ππνπξγείνπ ησλ νηθνλνκηθψλ, εθ
ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 20.557 πξνζθπγηθψλ νηθνγελεηψλ, 6.246 αγξνηηθαί θαη 608 επαγγεικαηηθαί
νηθνγέλεηαη». (ην ίδην, ζ. 254).
60
Βιέπε ην Γηάηαγκα ηεο 13εο Φεβξνπαξίνπ 1915 «πεξί εθηειέζεσο ηνπ Νφκνπ 350…», ην νπνίν
αλαθέξεηαη θαη ζηε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ηδξπνκέλσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ.
58
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φπσο

πξνείπακε,

λα

θάλνπκε

ιφγν

γηα

«νηνλεί»

αλαγθαζηηθνχο

ζπλεηαηξηζκνχο.
Αληίζεηα δειαδή κε φ,ηη ζα ζπλέβαηλε, αξγφηεξα, κε ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο
απνθαηαζηάζεσο αθηεκφλσλ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε επηιέρηεθε ν, απφ
επηζηεκνληθή άπνςε, νξζφηεξνο φξνο «ζπλνηθηζκφο», παξά ην γεγνλφο φηη θαη
εδψ είρακε νξηζκέλα, ζπλεξγαηηθήο έκπλεπζεο, ραξαθηεξηζηηθά (έλσζε
πξνζψπσλ, δεκνθξαηηθή εθινγή αληηπξνζψπσλ θάζε «ζπλνηθηζκνχ», ν νπνίνο
ινγίδεηαη

σο

λνκηθφ

πξφζσπν,

νηθνλνκηθή

ζπκκεηνρή

απηνβνήζεηα, αληεπζχλε αιιά θαη αιιειέγγπα επζχλε).

61

ησλ

κειψλ,

Θεσξνχκε δε

νξζφηεξε, επηζηεκνληθά, ηελ ζπγθεθξηκέλε απηή επηινγή, λα απνθεπρζεί
δειαδή ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζεκαίλνληνο «ζπλεηαηξηζκφο» ζηελ ελ ιφγσ
πεξίπησζε ησλ «ζπλνηθηζκψλ», δηφηη ν φξνο «ζπλεηαηξηζκφο», δελ απνδίδεη
επαθξηβψο ην, θαηά ηελ θξαηνχζα επηζηεκνληθή αληίιεςε, πεξηερφκελν ηεο
έλλνηαο. Τπάξρεη δειαδή αλαληηζηνηρία ζεκαίλνληνο θαη ζεκαηλφκελνπ. Σνχην
επεηδή απνπζηάδεη62 ηφζν απφ ηνπο ζπλνηθηζκνχο απηνχο φζν θαη απφ ηηο
κεηέπεηηα ζπζηαζείζεο αλαγθαζηηθέο ζπζζσκαηψζεηο γηα απνθαηάζηαζε
αθηεκφλσλ, πνπ θαη‟ φλνκα ζεσξνχληαη ζπλεηαηξηζκνί, ην νπζηψδεο γλψξηζκα
ηεο εθνχζηαο ζπκκεηνρήο. Γελ πιεξνχλ, δειαδή, ηε βαζηθή ζπλεηαηξηζηηθή
αξρή ηεο εζεινληηθήο θαη ειεχζεξεο ζπκκεηνρήο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο
έρνπκε λα θάλνπκε, κάιινλ, κε θνξπνξαηηζηηθνχ ηχπνπ ελψζεηο πξνζψπσλ,
παξά κε ζπλεξγαηηθνχ ηχπνπ ζπλεηαηξηζκνχο.
Ζ καδηθνπνίεζε ηεο πηζηνδόηεζεο ηωλ λέωλ κηθξνϊδηνθηεηώλ θαη νη
αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί (Ν. 602/1914)
Οη πξναλαθεξζείζεο ιχζεηο, νη νπνίεο δφζεθαλ θάησ απφ ηελ πίεζε ησλ
έθηαθησλ ζπλζεθψλ πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη νη βαιθαληθνί πφιεκνη θαη νη
αζξφεο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ, δελ ήζαλ, φπσο αλακελφηαλ εμάιινπ,
επαξθείο. Παξέκελε άιπην ην πξφβιεκα ηεο πηζηνδφηεζεο ηεο γεσξγίαο, ψζηε
λα κπνξέζνπλ νη λενεγθαζηζηάκελνη λα απαιιαγνχλ απφ ηνλ ηνθνγιπθηθφ
61

ρεηηθά κε ηε ζεκειίσζε ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο ζε ραξαθηεξηζηηθά θαη αμίεο φπσο: ε
αιιειεγγχε, ε αιιεινβνήζεηα, ε θνηλσληθή επζχλε θ.ιπ., βιέπε ζπλνπηηθά: Paul Spicker, Σν
Κξάηνο Πξφλνηαο – Μηα γεληθή ζεσξία (κεηαθξ. – επηκ. Υ. Οηθνλφκνπ), Αζήλα: Γηφληθνο, 2004,
ηδίσο ζζ. 79-109.
62
ην βαζκφ πνπ απηνί, φπσο ηφληδε ν Σδσξηδάθεο: «…ζπγθξνηνχληαη ππνρξεσηηθψο, θαηφπηλ
πξνζθιήζεσο ηεο αξκνδίαο γεσξγηθήο ππεξεζίαο κεηά ηελ θήξπμηλ θηήκαηνο ηηλνο σο
απαιινηξησηένπ». Βιέπε: Θενδ. Σδσξηδάθε, Οη ζπλεηαηξηζκνί εηο ηελ Διιάδα, Πάηξαη, 1932, ζ. 87.
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δαλεηζκφ θαη ηελ νηθνλνκηθή ππνδνχισζε.63 Πξφβιεκα ηνπ νπνίνπ ε
δηαηψληζε, αλ δελ αθχξσλε, έζεηε, πάλησο, ζε θίλδπλν ηηο φπνηεο
κεηαξξπζκηζηηθέο απφπεηξεο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νπνίνπ κφλν ε
ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο πίζηεο ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη
θαζνξηζηηθά. Σνχην, κάιηζηα, ζην βαζκφ πνπ ηα πξνζθπγηθά ξεχκαηα δελ ηα
αλέθνςε ε ιήμε ησλ βαιθαληθψλ πνιέκσλ, αιιά κάιινλ ηα ελίζρπζε θαη
ζπλαθφινπζα επέηεηλε ηηο δαλεηνιεπηηθέο αλάγθεο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα.
Απφ κίαλ ηέηνηα δηαπίζησζε, φπσο απηή πνπ κφιηο πξνεγήζεθε, επφκελν
είλαη, ζπλεηξκηθά έζησ, λα νδεγεζνχκε ζηελ ππφκλεζε ηνπ γεγνλφηνο ηεο
ρξνληθήο, ηνπιάρηζηνλ, ζχκπησζεο ηεο ζπκθσλίαο «αληαιιαγήο» πιεζπζκψλ
θαη ηεο θαηάζεζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ «πεξί ζπλεηαηξηζκψλ» (πνπ ςεθίζηεθε ην
Γεθέκβξην ηνπ 1914, σο Νφκνο 602). Ήηαλ πξνθαλέο φηη ε ζεζκνζέηεζε
ζπλεηαηξηζκψλ (πνπ ηειηθά επξφθεηην, ζε κεγάιν βαζκφ, λα ιεηηνπξγήζνπλ σο
ζπλεηαηξηζκνί δαλεηνιεπηψλ) ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλαδπφκελε
αλάγθε λα θαιπθζνχλ θαη νη απμεκέλεο απαηηήζεηο πηζηνδφηεζεο ησλ
αγξνηψλ. Γελ κπνξεί λα ζεσξεζεί δε ηπραίν φηη, ηαπηφρξνλα ζρεδφλ ε Δζληθή
Σξάπεδα αλειάκβαλε (σο αζθνχζα ηελ αγξνηηθή πίζηε) έλαληη ηνπ Κξάηνπο
ηελ ππνρξέσζε (κε ηνλ Νφκν 658/1914) λα δηαζέηεη,, θαηά πξνηίκεζε κέζσ
ησλ γεσξγηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, επηπιένλ γεσξγνθηεκαηηθά δάλεηα, θζάλνληαο
κέρξη θαη ζην δηπιαζηαζκφ εθείλσλ πνπ (κε βάζε ηα κέρξη ηφηε ηζρχνληα) ε
ΔΣΔ ζα έπξεπε λα δηνρεηεχζεη ζηελ αγξνηηθή πίζηε.
ην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, επίζεο, ζηε θάζε απηή ηεο
αγξνηηθήο πξνζθπγηθήο απνθαηάζηαζεο, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηε
ζπλχπαξμε πξνζθπγηθψλ νκάδσλ64 θαη αλαγθαζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. Σν
θξάηνο έζπεπζε, κάιηζηα, πξηλ απηννξγαλσζνχλ, νη αγξφηεο πξφζθπγεο ζηελ
ππφ ζπγθξφηεζε Οκνζπνλδία Πξνζθπγηθψλ Οκάδσλ, θαη ιίγεο κέξεο πξηλ ην

63

«Τπνδνχισζε», αθνχ, φπσο παξαηεξνχζε ν Γάλσζεο, «…ηα ρξήκαηα άηηλα εμνδεχνληαη (ζζ.
πξνο γεσξγ. Δγθαηάζηαζε) δη‟ εθάζηελ γεσξγηθήλ νηθνγέλεηαλ, είλαη νιίγα. Πεληαθφζηαη δξαρκαί
πνπ δίδνληαη δη‟εθάζηελ νηθνγέλεηαλ θαη δηα κίαλ ηξηκελίαλ σο δσάξθεηα κέρξηο φηνπ έιζε ε
ζπγθνκηδή, δελ είλαη βεβαίσο αξθεηαί…». Βι.: Βαζ. Γαλψζε, «Ζ αγξνηηθή εγθαηάζηαζηο ησλ
πξνζθχγσλ θαη ε θξαηηθή θεδεκνλία», Νέα Φηιαγξνηηθά Αζήλα 1963 ζ. 22.
64
πσο αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή κειέηε γηα ηε Μαθεδνλία: «Καηά πξψηνλ εζρεκαηίδνλην νη νκάδεο
πξνζθχγσλ… Δθάζηε νκάο αληεπξνζσπεχεην πθ’ελφο αληηπξνζψπνπ, εθιεγνκέλνπ ππφ ησλ
αξρεγψλ ησλ νηθνγελεηψλ. Αθνχ ε νκάο σδεγείην εηο ηνλ λένλ ηφπνλ εγθαηαζηάζεψο ηεο θαη εγέλεην
πξνζσξηλή ζηέγαζίο ηεο εηο ηαο ππαξρνχζαο νηθίαο ή ππφ ζθελάο, ήξρηδελ ε δηαλνκή ηνπ θιήξνπ».
Βιέπε: Μ. Η. Μαπξνγνξδάηνπ, Ζ Μαθεδνλία, Θεζζαινλίθε: ηππ. Παπαδνπνχινπ – Μαξηλέιε,
1931, ζ. 24.
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ηδξπηηθφ ηνπο πλέδξην, λα αλαθνηλψζεη ηε ζχζηαζε Δπηηξνπήο65 γηα ηε
ζχληαμε πξφηππνπ θαηαζηαηηθνχ πξνζθπγηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, κεζνδεχνληαο
έηζη ηελ ηαρεία θαη ειεγρφκελε απφ ηελ θξαηηθή επνπηεία κεηεμέιημε ησλ
νκάδσλ ζε πξνζθπγηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο. Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ επέβαιαλ
ηνχην είλαη απνθαιππηηθή ε έθζεζε ηεο Δ.Α.Π. πξνο ην πκβνχιην ηεο ΚηΔ
ζηε Γελεχε. Μεηαμχ άιισλ απηή αλαθέξεη:
«Ζ νηθνλνκηθή νξγάλσζε ησλ πξνζθχγσλ ζπληζηά ην απνηειεζκαηηθφηεξν
αληίδνην ζην χπνπιν κηθξφβην ηεο αλαξρίαο, πνπ ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί ζε
πιεζπζκνχο νη νπνίνη απφ θαηξφ ήηαλ εθηεζεηκέλνη ζηε δπζηπρία θαη ηελ
πείλα».66
Πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ηελ «εθ ησλ άλσ» νξγάλσζε ησλ
πξνζθπγηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, ΔΑΠ θαη Κξάηνο θαίλεηαη φηη θηλήζεθαλ
ηαρχηαηα θαη έηζη ζηελ ελ ιφγσ Έθζεζή ηεο (επηεκβξίνπ 1926) ε ΔΑΠ,
θάλνληαο έλα απνινγηζκφ ησλ κέρξη ηφηε εξγαζηψλ ηεο, απνηηκνχζε ζεηηθά ην
γεγνλφο φηη ήδε, ζηε Μαθεδνλία κφλν, ιεηηνπξγνχζαλ ήδε 571 αγξνηηθνί
πξνζθπγηθνί ζπλεηαηξηζκνί.67 Σαπηφρξνλα, φκσο, ιεηηνπξγνχλ θαη νη
αλαγθαζηηθνί ζπλεηαηξηζκνί.
Οη έθηαθηεο αλάγθεο ηεο πξνζθπγηθήο απνθαηάζηαζεο θαη νη αλαγθαζηηθνί
ζπλεηαηξηζκνί
Ζ παξνπζία θαη κφλν, παξάιιεια κε ηνπο εθνχζηνπο, κηαο άιιεο κεγάιεο
θαηεγνξίαο ζπλεηαηξηζκψλ, δεκηνπξγεκέλεο θαηά παξέθθιηζε αθφκε θαη απφ
νξηζκέλεο απφ ηηο ζεσξνχκελεο σο ζεκειηψδεηο ζπλεηαηξηζηηθέο αξρέο,
παξεκπφδηζε

ηελ

εμέιημε,

πξνο

ηελ

θαηεχζπλζε

κηαο

αξκνληθήο

ζπιιεηηνπξγίαο ησλ γεσξγνζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ (πηζησηηθψλ θαη
άιισλ). Γελ είλαη κφλν νη δηαθνξεηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο εθείλεο πνπ
δηαθνξνπνηνχλ ηνπο αλαγθαζηηθνχο απφ ηνπο εθνχζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο. Οη
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Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, ελψ ήδε είρε πξνγξακκαηηζηεί ηδξπηηθφ ζπλέδξην ηεο Οκνζπνλδίαο
γηα ηελ 11ε Ηαλνπαξίνπ 1925, εμεδφζε – ην Γεθέκβξην ηνπ 1924 – Τπνπξγηθή απφθαζε γηα ηε
ζχζηαζε ηεο ζρεηηθήο κε ηνπο πξνζθπγηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο επηηξνπήο. Απηή αλέιαβε λα
εθπνλήζεη ζρέδην θαηαζηαηηθνχ πξνζθπγηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ, ψζηε θαη νη πξνζθπγηθέο νκάδεο,
κεηαηξεπφκελεο πιένλ ζε πξνζθπγηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, λα ην εθαξκφζνπλ αιιά θαη άιινη
πξνζθπγηθνί ζπλεηαηξηζκνί λα ηδξπζνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ απ‟ ηελ αξρή ζχκθσλα κε ηα
«πξφηππα» απηά θαηαζηαηηθά. Βιέπε ζρεηηθά: Αξηζη. Κιήκε, Οη ζπλεηαηξηζκνί ζηελ Διιάδα, ηνκ.
2νο, Αζήλα: ΠΑΔΓΔ, 1988, ζζ. 51-52 θαη ζ. 125.
66
Βιέπε: Société des Nations, L’ établissement des réfugiés en Grèce, Genève, 1926, p.113.
67
Βιέπε: ηελ ίδηα έθζεζε, ζ. 113.
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δχν απηνί ηχπνη ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ παξνπζηάδνπλ, επίζεο,
ζεκαληηθέο απνθιίζεηο, ζρεηηδφκελεο κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο θαη ην
ζρεκαηηζκφ ηνπο ή αθφκε θαη κε ηνλ ηξφπν εηζδνρήο ησλ κειψλ ηνπο.
Πην ζπγθεθξηκέλα κπνξεί λα εηπσζεί φηη νη θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, πνπ
θαηέζηεζαλ

επηβεβιεκέλε

ηε

ζεζκνζέηεζε

ησλ

αλαγθαζηηθψλ
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ζπλεηαηξηζκψλ, ήζαλ πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ
ςήθηζε ηνπ Νφκνπ «πεξί ζπλεηαηξηζκψλ» (602/1914). Ζ εηεξνγέλεηα απηή
κάιηζηα ζπλεπαγφηαλ νπζηψδεηο δηαθνξέο θαη σο πξνο ηε δηαδηθαζία
ζρεκαηηζκνχ ηνχησλ ησλ εηεξνεηδψλ ηχπσλ ζπλεηαηξηζκψλ. Ο ηξφπνο
εηζδνρήο ησλ κειψλ είλαη εμάιινπ, απηφο πνπ απεηθνλίδεη πην αλάγιπθα ηελ
εηεξφηεηά ηνπο, αθνχ δελ είλαη δηφινπ ίδην ην λα εμαλαγθάδεζαη λα γξαθηείο
ζε κία νξγάλσζε θαη ην λα ζπκκεηέρεηο εζεινληηθά ζ‟ απηήλ.69
Οη

παξαπάλσ

επηζεκάλζεηο

δελ

επαλαβεβαηψλνπλ,

απιψο,

ηελ

καηαηνπνλία φζσλ επηδεηνχλ λα εκθαλίζνπλ σο ππνζηαηφ έλα ζχζηεκα θνηλψλ
πεπνηζήζεσλ ή νκαδηθψλ λννηξνπηψλ, πνπ εκπεξηέρεη ηάρα ηε δπζεχξεηε
εθείλε δχλακε, ε νπνία παξσζεί ζε θνηλή δξάζε ηα κέιε ησλ «εηεξνηαγψο»
ηαμηλνκεκέλσλ νκάδσλ ζπλεηαηξηζκψλ. Αλαδεηθλχνπλ, ηαπηφρξνλα, πφζν
ελδηαθέξνλ έρεη λα κειεηεζεί, παξάιιεια κε ηελ αλέιημε ησλ δηαδνρηθψλ
θάζεσλ ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε αθηεκφλσλ, ε πνξεία πξνο ηε
ζεζκνζέηεζε αλαγθαζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. Ζ βεβηαζκέλε εμάπισζε ηνπ
ζεζκνχ, ν νπνίνο έθηαζε ζε κηθξφ δηάζηεκα ρξφλνπ λα αξηζκεί 170.000 θαη
πιένλ κέιε,70 κεηέβαιε άξδελ ηελ εηθφλα, ηελ νπνία ε γεσξγνζπλεηαηξηζηηθή
θίλεζε έδηλε πξνο ηα έμσ θαηά ην πξψην μεθίλεκά ηεο. Αλ ηψξα ηνχην
ζπλεθηηκεζεί θαη κε ην γεγνλφο φηη ε κεγάιε απηή κεξίδα ησλ αγξνηψλ
68

πσο αλαθέξεη ν Γαζθάινπ, επηθαινχκελνο ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Ν. 602/1914 (Βιέπε:
Γεσξγ. Γαζθάινπ, Κνηλσληθή Οηθνλνκία – Αζηηθνί θαη Γεσξγηθνί πλεηαηξηζκνί, Αζήλα:
χγρξνλε Δθδνηηθή, 1992, ζ. 406), κνξθέο αλαγθαζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ πνπ ζηφρεπαλ «…ζηελ
επίιπζε θάπνηνπ εηδηθνχ γεσξγηθνχ πξνβιήκαηνο ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ή θαη επξχηεξα»
είραλ πξνυπάξμεη ηνπ Ν. 602/1914. Δπηζεκαίλεη, φκσο, ν ίδηνο ζπγγξαθέαο πσο, εηδηθά γηα ηελ
απνθαηάζηαζε αθηεκφλσλ θαιιηεξγεηψλ, ππήξμε πξφβιεςε ζην πξψην απφ ηα πέληε Γηαηάγκαηα
ηεο πξνζσξηλήο θπβέξλεζεο ηεο Θεζζαινλίθεο (ην 2446 ηνπ 1917) ζρεηηθά κε ηελ παξαρψξεζε
ησλ θηεκάησλ ζε ζπλεηαηξηζκνχο. Με ην ίδην Γηάηαγκα, ηνπ νπνίνπ ε ηζρχο, κε ην Ν.1072,
επεθηάζεθε ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ζεζπηδφηαλ ε κεηαβίβαζε ησλ θηεκάησλ ζηνπο
ζπλεηαηξηζκνχο θαη ε εθκεηάιιεπζε ηνχησλ, κέρξη ηελ νξηζηηθή απνπιεξσκή ηνπ επηδηθαζζέληνο
ηηκήκαηνο, απφ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο απηνχο. Ζ δηαλνκή ησλ θηεκάησλ ζηα κέιε θάζε
ζπλεηαηξηζκνχ ζα γηλφηαλ, ζηε ζπλέρεηα, κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε θαη αθνχ ζα είρε γίλεη «…ε
απνπιεξσκή ηεο αμίαο ηνπο ζηνπο ηδηνθηήηεο». Βιέπε: Γ. Γαζθάινπ, φ.π., ζ. 429.
69
Βιέπε ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ «απζφξκεηνπ» ζηελ αλάπηπμε ζπιινγηθήο δξάζεο θαη ηελ
αιιεινβνήζεηα ζην: Paul Spicker, φ.π., ζζ. 98-99.
70
Βι. Bab. Alivisatos, La Réforme Agraire en Grèce, Paris: R. Sirey, 1932, ζ. 239.
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απνθηνχζε πξνζιακβάλνπζεο παξαζηάζεηο πεξί ηνπ ζεζκνχ απφ ηε ζπκκεηνρή
ηεο ζε ζπλεηαηξηζκνχο απηνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ (αλαγθαζηηθνχο),
γίλεηαη πξνθαλέζηεξε ε ρξεζηκφηεηα ηεο δηεξεχλεζεο. Σα πξναλαθεξζέληα
ζπλέηεηλαλ, κάιηζηα, θαζνξηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηφζν δηαθνξεηηθψλ
λννηξνπηψλ,71 ψζηε, παξαθνινπζψληαο θάπνηνο ηε ζπλεηαηξηζηηθή θίλεζε
θαηά ηελ εμέιημή ηεο, δελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα κηιάεη γηα ζξαχζκαηα κηαο
αλνινθιήξσηεο ηαπηφηεηαο.72
Κιείλνληαο αμίδεη λα ηνλίζνπκε φηη, παξά ηελ πθηζηάκελε δπλαηφηεηα ησλ
αλαγθαζηηθψλ

ζπλεηαηξηζκψλ

λα

επηδίδνληαη

θαη

ζε

άιιεο

«νπρί

73

παξαθηλδπλεπκέλαο εξγαζίαο», φπσο π.ρ. πηζησηηθέο, πξνκεζεπηηθέο θιπ., αλ
ηνχην ην απνθάζηδε απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ ζπλεηαίξσλ (ηνπιάρηζηνλ ηα
3/5 ησλ κειψλ), θάηη ηέηνην ειάρηζηεο θνξέο ζπλέβε. Αληίζεηα νη αθηήκνλεο
θαιιηεξγεηέο

ρξεζηκνπνηνχζαλ,

ζπλήζσο,

ηνπο

αλαγθαζηηθνχο

ζπλεηαηξηζκνχο κφλν ζε φ,ηη αθνξνχζε ζηελ πιεξσκή ησλ δφζεσλ, ελψ γηα ηηο
ινηπέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζπκκεηείραλ, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ φιν θαη
πεξηζζφηεξν, ζε ρσξηζηνχο ζπλεηαηξηζκνχο.74 Ζ ιεηηνπξγία ησλ πάζεο θχζεσο
ζπλεηαηξηζκψλ

πνπ

ελεπιάθεζαλ

ζηελ

απνθαηάζηαζε

αθηεκφλσλ

ζπλερίζηεθε, βέβαηα, γηα πνιιέο δεθαεηίεο. πσο δε ηνλίδεη ν Γαζθάινπ,
θάλνληαο κηα ζπλνιηθή απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, απνηέιεζαλ γηα εβδνκήληα,
πεξίπνπ, ρξφληα απηνί «ζπλνδεπηηθφ εξγαιείν θάζε θξαηηθήο πξνζπάζεηαο γηα
απνθαηάζηαζε ησλ γεσξγψλ».75 Μηαο πξνζπάζεηαο πνπ, φπσο αλαθέξεη ν ίδηνο
ζπγγξαθέαο,76 «…απφ ην 1907, πνπ ειήθζεζαλ ηα πξψηα κέηξα γηα ηε δηαλνκή
γαηψλ ηεο Θεζζαιίαο κέρξη ην 1952» είρε σο απνηέιεζκα ηε δηαλνκή 19,5
εθαηνκκπξίσλ ζηξεκκάησλ ζε 322.350 γεσξγηθέο νηθνγέλεηεο.

71

Βιέπε ζρεηηθή επηζήκαλζε ηνπ . Αζδξαρά, σο πξνο ηε ζπζρέηηζε νηθνλνκηθψλ ζεζκψλ θαη ηεο
βίσζήο ηνπο, ζην πεδίν ησλ λννηξνπηψλ, ζην βηβιίν ηνπ, Οηθνλνκία θαη Νννηξνπίεο, Αζήλα: Δξκήο
1988, ζ. 7.
72
Ζ απνπζία ή ν επηθαλεηαθφο ραξαθηήξαο ηεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο ζπλεπάγεηαη, φπσο έρεη
δείμεη ν Ρνδαλβαιφλ, ζνβαξέο δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ζηελ πξννπηηθή δηακφξθσζεο κηαο
«νπζηψδνπο αιιειεγγχεο», αθνχ δελ δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία ακνηβαίσλ ππνρξεψζεσλ. Βι.
Πηέξ Ρνδαλβαιφλ, Σν Νέν Κνηλσληθφ Εήηεκα, Αζήλα: Μεηαίρκην 2003, ζ. 94.
73
Βιέπε: Θενδ. Σδσξηδάθε, Οη ζπλεηαηξηζκνί εηο ηελ Διιάδα, φ.π., ζ. 90.
74
Ζ ππνρξεσηηθή δηάιπζε ησλ πθηζηάκελσλ αθφκα πλεηαηξηζκψλ Απνθαηαζηάζεσο Αθηεκφλσλ
(ΑΑΚ) θαη ε ζπγρψλεπζή ηνπο κε ηνπο γεσξγηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ησλ πεξηθεξεηψλ ηνπο
επηβιήζεθε κε ην άξζξν 26 ηνπ Ν. 1644 (ΦΔΚ Α΄ 131/25-8-1986). Με ηνλ ίδην λφκν ξπζκίζηεθαλ
θαη άιια εθθξεκή επνηθηζηηθά ζέκαηα. Βιέπε: Γ. Γαζθάινπ, Κνηλσληθή Οηθνλνκία, φ.π., ζ. 431.
75
ην ίδην, ζ. 431.
76
Βιέπε: Γ. Γαζθάινπ, Κνηλσληθή Οηθνλνκία, φ.π., ζ. 431.
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Δλ θαηαθιείδη πξέπεη λα ηνληζζεί φηη, κε ηε ζπκβνιή απηνχ ηνπ
κεραληζκνχ, έγηλε εθηθηή ε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηεο κηθξήο εγγείνπ
ηδηνθηεζίαο ζηελ Διιάδα.
ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΚΑΗ ΘΔΜΟΗ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΣΖ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΣΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΦΤΓΩΝ
Δηζαγωγηθέο επηζεκάλζεηο
πσο πξνθχπηεη απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάιπζε ε πνιηηηθή εμαζθάιηζεο
θνηλσληθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ελίζρπζεο ησλ παξακεζφξησλ πεξηνρψλ (θαη,
ζπλαθφινπζα παγίσζεο ησλ εδαθηθψλ νξίσλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο77), ήηαλ
ζπλπθαζκέλε

κε

κηθξντδηνθηεηψλ

ηε

ζηξαηεγηθή

αγξνηψλ

δηεχξπλζεο

(πξφζθπγεο

θαη

ησλ

ζηξσκάησλ

γεγελείο

ησλ

αθηήκνλεο

απνθαηαζηάζεθαλ αγξνηηθά θαη πχθλσζαλ ηηο ηάμεηο ησλ κηθξντδηνθηεηψλ).
Ζ άκβιπλζε ησλ φπνησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπ κηθξνχ θιήξνπ ήηαλ, ζηε
ζπλέρεηα, ζπλαξηεκέλε κε ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ κέηξσλ
θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο νξγάλσζεο «… ε νπνία δχλαηαη λα
απνβεί θαη πεγή θεθαιαίνπ θαη κέζνλ αληηκεησπίζεσο ηεο δεκηνπξγνπκέλεο
δπζκελνχο ζρέζεσο θεθαιαίνπ – εδάθνπο».78
Με ηελ θαζνξηζηηθή, ινηπφλ, ζπκβνιή ησλ πάζεο θχζεσο ζπλεηαηξηζκψλ
ην ειιεληθφ θξάηνο θαη ε ΔΑΠ είραλ θαηαθέξεη λα πξνσζήζνπλ ηε ζηξαηεγηθή
ηεο κηθξντδηνθηεζίαο γηα λα θέξνπλ εηο πέξαο έλα ηεξάζηην έξγν
εγθαηάζηαζεο πξνζθχγσλ (ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζε Έθζεζε
ηεο 1-9-1926 ηνπ Σζαξιο Υφνπιαλη, πξνέδξνπ ηεο ΔΑΠ, πξνο ηελ Κ.η.Δ.
148249 νηθνγέλεηεο αγξνηψλ πξνζθχγσλ είραλ εγθαηαζηαζεί κέρξη 30-6-1926,
ελψ απέκελαλ πξνο εγθαηάζηαζε πεξίπνπ 10.000 νηθνγέλεηεο).79
ε ζπλάθεηα κε ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη παξφκνηα
ππήξμε ε επηινγή γηα ην αθνινπζεηέν πξφηππν αλάπηπμεο θαη ηνπ αζηηθνχ
ρψξνπ, εληφο ηνπ νπνίνπ ε κηθξή ηδηνθηεζία κνηάδεη λα απνηειεί κφληκν
δνκηθφ ζηνηρείν «… θαζψο κέζα απφ ηελ ηδηνθηεζία γεο θαη ζηέγεο γίλεηαη ε
77

Δπηπρ. Βνπηπξά, «Ζ ΄΄επηηπρήο΄΄ απνθαηάζηαζε ησλ Μηθξαζηαηψλ πξνζθχγσλ», ζην Κ.
Σζηηζειίθε (επηκ.), Ζ ειιελνηνπξθηθή αληαιιαγή πιεζπζκψλ, Αζήλα: Κξηηηθή/ΚΔΜΟ, 2006, ζ.
242.
78
Αζαλ. Καλειιφπνπινπ, Ζ νηθνλνκηθή ηεο αλαπηχμεσο, ηνκ. Β΄, Αζήλα, ρ.ρ., ζζ. 565-566.
79
Κνηλσλία ησλ Δζλψλ / Έθζεζε 1926, Ζ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα, κεηαθξ.
Φηινθη. θαη Μαξ. Βετλφγινπ, Αζήλα: Σξνραιία, 1997, ζ. 24.
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ελζσκάησζε ηνπ πξνζθπγηθνχ ζηνηρείνπ ζηελ πθηζηάκελε θνηλσλία».80 Με άιια
ιφγηα επηβεβαηψλεηαη, γηα άιιε κηα θνξά,81 ν ζηαζεξφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο
ζηεγαζηηθήο πνιηηηθήο ζηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ πνπ, αθ‟ ελφο, επλννχλ ηελ
αλάπηπμε ηεο αζηηθήο κηθξντδηνθηεζίαο θαη, αθεηέξνπ, ηείλνπλ λα δηαπιάζνπλ
«… ηε ζπλείδεζε ηνπ κηθξντδηνθηήηε κέζα ζηηο πξνζθπγηθέο κάδεο».82
Πξνζαλαηνιηζκφο πνπ επηδίσθε κελ ηε δηαηψληζε ηεο ππάξρνπζαο ηαμηθήο
δνκήο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο,83 αιιά, ηαπηφρξνλα, δελ κπνξνχζε θαη λα
απνηξέςεη ηελ ψζκσζε ησλ θνηλσληθά κεηνλεθηνχλησλ πξνζθπγηθψλ
ζηξσκάησλ κε αληίζηνηρα κεηνλεθηνχληα γεγελή ζηξψκαηα84 θαη φ,ηη απηή
ζπλεπάγεηαη.
Σν

εγρείξεκα,

φκσο,

ηεο

απνθαηάζηαζεο

«αζηψλ»

πξνζθχγσλ

απνδείρηεθε πνιχ πην ζχλζεην θαη, κάιινλ, γη‟ απηφ νη ξπζκνί πινπνίεζήο ηνπ
ππήξμαλ ζαθψο βξαδχηεξνη. Γελ είλαη ηπραίν φηη, έλαληη ηνπ πξναλαθεξζέληνο
εληππσζηαθνχ αξηζκνχ ησλ «αγξνηψλ» πξνζθχγσλ πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί
θαη ήζαλ απηάξθεηο, ηελ ίδηα επνρή (1926), κφιηο 73.000 «αζηνί» πξφζθπγεο
είραλ γίλεη νηθνλνκηθά ηδηνζπληήξεηνη (έλα απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα
αμηνιφγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο έληαμεο).85
Με δεδνκέλν φηη θαηαγξάθεηαη κεγάιν πνζνζηφ αλεηδίθεπησλ κεηαμχ ησλ
ζπξξεφλησλ ζηηο κεγάιεο πφιεηο πξνζθχγσλ θαη κε έληνλε ηε δεκνγξαθηθή
αληζνξξνπία ηνπ πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ, δελ είλαη παξάμελν ην φηη ζηνπο
αζηηθνχο ζπλνηθηζκνχο νη πξφζθπγεο αληηκεηψπηδαλ ρξφληα πξνβιήκαηα
έληαμεο θαη ε φιε δηαδηθαζία αζηηθήο απνθαηάζηαζεο, επνκέλσο, θάζε άιιν
παξά σο επηηπρήο ζα κπνξνχζε, ηα πξψηα ρξφληα ηνπιάρηζηνλ, λα
ραξαθηεξηζηεί. Ζ θπβέξλεζε, αθνχ αζρνιήζεθε κε ην ζπληνληζκφ ησλ
ελεξγεηψλ θάιπςεο ησλ άκεζσλ βηνηηθψλ αλαγθψλ, ειάρηζηα έπξαμε γηα ηελ
επαγγεικαηηθή

επαλέληαμε

ηνπιάρηζηνλ

ηνπ

εηδηθεπκέλνπ

εξγαηηθνχ

δπλακηθνχ. Οη πξνζπάζεηέο ηεο εμαληινχληαη ζηελ εχθνιε ιχζε γηα ηελ
εμαζθάιηζε απαζρφιεζεο. Γηφξηζε, δειαδή, πξφζθπγεο ζε δεκφζηεο
80

Βιέπε ζρεηηθά: Νηθ. Μηηδάιε, Ζ Πάηξα ηνπ κεζνπνιέκνπ – ηεγαζηηθή απνθαηάζηαζε ησλ
πξνζθχγσλ θαη κεηαιιαγέο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα: Δ.Μ.Π., 2006, ζ.
439.
81
Β. Γθηδειή, Κνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη πξνέιεπζε ηεο θνηλσληθήο θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα,
Αζήλα:Δπηθαηξφηεηα, 1984, ζζ. 10-15.
82
ην ίδην, ζζ. 13-14.
83
ην ίδην, ζ. 14.
84
ην ίδην, ζ. 12.
85
R. Hirschon, Κιεξνλφκνη ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο, φ.π., ζζ. 95-97 θαη ζ. 100.
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ππεξεζίεο θαη παξελέβε, κε άκεζνπο ή έκκεζνπο ηξφπνπο, ζε ηξάπεδεο θαη
ηδησηηθέο

επηρεηξήζεηο

γηα

ηελ

«ηαθηνπνίεζε»

πξνζθχγσλ.86

πσο

επηγξακκαηηθά επηζεκαίλεη γηα ηνπο ζπξξένληεο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ε
Hirschon «Γηα ην βηνπνξηζκφ ηνπο νη άλζξσπνη έπξεπε λα βαζηζηνχλ κφλν ζην
επηρεηξεκαηηθφ ηνπο πλεχκα θαη ζηελ ηχρε…».87
Γίθηπα αιιειεγγύεο «αζηώλ»88 πξνζθύγωλ θαη ζεζκηθόο εμνπιηζκόο
θνηλωληθήο νηθνλνκίαο
ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επηβηψζνπλ, κέζα ζε απηέο ηηο αληίμνεο
ζπλζήθεο θαη πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ εμάξηεζή ηνπο απφ ηνλ
παξάγνληα ηχρε, νη πξφζθπγεο ησλ ζπλνηθηζκψλ ελεξγνπνίεζαλ δίθηπα θαη
κεραληζκνχο αιιειεγγχεο. «Γηαξθψο κεηαμχ ησλ εππνξσηέξσλ εμ απηψλ
(αλαθέξεη ζε ζρεηηθφ ξεπνξηάδ ν Παλη. Καςήο) ελεξγνχληαη έξαλνη δηα λα
αλαθνπθηζζή πξνζσξηλψο κηα νηθνγέλεηα ήηηο δηεπηζηψζε φηη καζηίδεηαη ππφ
ηεο πείλεο».89 Παξάιιεια θαη ην ειιεληθφ θξάηνο έθαλε πξνζπάζεηεο λα
ζπζηεκαηνπνηήζεη ηελ ππνδνρή θαη νξγάλσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο απηήο ηεο
θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ειιήλσλ θαη μέλσλ, έρνληαο ζπζηήζεη (Τπνπξγ.
Πξάμε 24εο επηεκβξίνπ 1922) ηελ «Κεληξηθήλ Παλειιήληνλ Δπηηξνπήλ
πιινγήο Δξάλσλ».90 πσο γξάθεη ν Μπαθάικπαζεο, αλαθεξφκελνο
εηδηθφηεξα ζηε ζπλδξνκή ησλ ειιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, «… αη ζζπνπδαηφηεξαη
εηζθνξαί εγέλνλην ππφ ησλ Διιήλσλ ηεο Αηγχπηνπ θαη Ακεξηθήο», ελψ,
ηαπηφρξνλα, θαη ην ειιεληθφ δεκφζην είρε ζπεχζεη κε επηρνξήγεζε 8.000.000
δξρ. «… λα ηνλψζε ηελ ελ ιφγσ νξγάλσζηλ ελ ηε εθηειέζεη ηεο απνζηνιήο
ηεο».91 Αξγφηεξα (1928 – 1932) θαη ε θπβέξλεζε Βεληδέινπ ελίζρπζε θαη
νξγάλσζε αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ ηάζε απηήλ, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο κηθηνχ ζπζηήκαηνο
ζπλεξγαζίαο θξάηνπο θαη θηιαλζξσπηθψλ νξγαλψζεσλ.92

86

Κνηλσλία ησλ Δζλψλ (Έθζεζε 1926), Ζ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ…, φ.π., ζ. 24.
R. Hirschon, Κιεξνλφκνη ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο, φ.π., ζ. 99.
88
Ο φξνο αλαθέξεηαη ζηνπο αζηηθά απνθαηαζηαζέληεο πξφζθπγεο.
89
Παξαηίζεηαη ζην: Β. Σδαλαθάξε, ην φλνκα ηεο πξνζθπγηάο, Αζήλα: Μεηαίρκην, 2009, ζ. 530.
90
Α. Μπαθάικπαζεο, Σν πξνζθπγηθφλ δήηεκα, Αζήλαη: Δθδνη. πλεηαηξηζκφο «Πξνκεζεχο»,
1923, ζ. 16.
91
ην ίδην, ζ. 16.
92
Γξαθείν Σχπνπ Πξσζππνπξγνχ (επηκει.), Σν έξγνλ ηεο Κπβεξλήζεσο Βεληδέινπ θαηά ηελ
ηεηξαεηίαλ 1928-1932, φπσο αλαδεκνζηεχεηαη ζηε Βίβιν Δι. Βεληδέινπ, ηνκ. 10νο, Αζήλα:
κπξληψηεο, 1979, ζ. 335.
87
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Μεηαμχ ησλ άιισλ ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ άμηα ιφγνπ ζεσξείηαη ε
ςήθηζε ησλ Νφκσλ: 5101/1931 θαη 5254/1931.
Πην ζπγθεθξηκέλα κε ην Ν. 5101/ηεο 7/28 Ηνπιίνπ 1931 «πεξί ελεξγείαο
εξάλσλ θαη ιαρεηνθφξσλ ή θηιαλζξσπηθψλ αγνξψλ»93 νξγαλψζεθε ε
ζπζηεκαηηθή επνπηεία, ε αδεηνδφηεζε θαη ν έιεγρνο ηνπ Κξάηνπο, φζνλ αθνξά
ζηνπο δηελεξγνχκελνπο εξάλνπο θαη ηηο ιαρεηνθφξνπο ή θηιαλζξσπηθέο
αγνξέο. ηφρνο ήηαλ ε δηαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο δηάζεζεο ησλ πνζψλ πνπ
επξφθεηην λα ζπγθεληξσζνχλ γηα ηελ πξναγσγή θνηλσθειψλ ή θηιαλζξσπηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, έηζη ψζηε «… λα ηνλσζνχλ νη δηάθνξνη θηιάλζξσπνη εηο
γελλαηνηέξαο εηζθνξάο».94 Δπίζεο κε ην Ν. 5254/ 15 Ηνπιίνπ/ 7 Απγνχζηνπ
1931 «Πεξί νξγαλψζεσο θηιαλζξσπηθήο εηαηξείαο»95 δεκηνπξγήζεθε ην
εθαιηήξην γηα ηελ επέθηαζε ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηνπ θηιαλζξσπηθνχ
δηθηχνπ. πσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 9 θαη 10 ηνπ Νφκνπ96 «Αη δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ … επεθηείλνληαη θαη εηο άιιαο πξσηεχνπζαο ή πφιεηο λνκψλ
θαζ’ φκνηνλ ηξφπνλ επί ηε αηηήζεη αλάινγσλ αγαζνεξγψλ νξγαλψζεσλ…»
(άξζξ. 9) θαη αθφκε δηα πξ. δηαη/ηνο, πξνθαινχκελνπ ππφ ηνπ Τπνπξγνχ
πξνλνίαο «… δχλαληαη λα ηδξπζψζη ηκήκαηα απηήο θαη εηο άιιαο πφιεηο ηνπ
ηδίνπ λφκνπ» (άξζξ. 10).
Ζ εμάπισζε θαη ελίζρπζε ησλ δηθηχσλ αιιειεγγχεο ησλ πξνζθχγσλ
ζπλέβαιε θαη ζηελ απνξξφθεζε, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ «… ησλ θξαδαζκψλ πνπ
πξνθαινχζε ε δηθή ηνπο ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία…».97 Παξάιιεια
ηνχηα δηαδξακάηηζαλ θαη πξφζζεην ξφιν. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη κεραληζκνί
θαη ηα δίθηπα απηά ιεηηνπξγνχζαλ θαη σο αγσγνί επηθνηλσλίαο θαη επξχηεξεο
δηθηχσζεο κε ηηο αιιειέγγπεο πξνο ηνπο πξφζθπγεο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο
ησλ πνιηηψλ (ειιεληθέο θαη δηεζλείο) πνπ ζπλέηξεραλ σο αξσγνί ζηηο
πξνζπάζεηεο πεξίζαιςεο, εγθαηάζηαζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ αζηψλ
πξνζθχγσλ.98
93

Βιέπε ην πιήξεο θείκελν ηνπ Ν. 5101/1931 ζην: Αλη. Μαιαγαξδή (επηκει.), Γεληθή
Κσδηθνπνίεζηο (1821- 1933), ηφκνο Σ‟, Αζήλαη: εθδ. Η. Εαραξφπνπινπ,1937, ζζ. 560-564.
94
Γξαθείν Σχπνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ, Σν έξγνλ …, φ.π., ζ. 335.
95
Βιέπε ην πιήξεο θείκελν ηνπ Ν. 5254/1931 ζην: Αλη. Μαιαγαξδή (επηκει.), Γεληθή
Κσδηθνπνίεζηο, η. ΗΣ‟, ζζ. 286-288.
96
ην ίδην, ζ. 287.
97
. Αλαγλσζηνπνχινπ, «Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο επηδξάζεηο απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ
πξνζθχγσλ», ζην Κ. Σζηηζειίθε (επηκει.), Ζ ειιελνηνπξθηθή αληαιιαγή…, φ.π., ζ. 260.
98
πσο επηζεκαίλεη ε Γθηδειή, ζπνπδαίν ξφιν δηαδξακάηηζαλ μέλεο πξνέιεπζεο νξγαλψζεηο,
φπσο ν Ακεξηθαληθφο Δξπζξφο ηαπξφο, ε American Near East Relief, ίδξπκα ακεξηθαληθφ πνπ
αληηθαηαζηάζεθε ην 1930 απφ ηε ζπνπδαία Near East Foundation, ε American Women‟s
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Μεηαμχ απηψλ ησλ δηθηχσλ αλαπηχρζεθαλ κεραληζκνί αλαηξνθνδφηεζεο
θαη ζπλεξγαζίαο, νη νπνίνη πνιιαπιαζίαδαλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπιινγηθήο
(νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο) δξάζεο. Σνχην έγηλε ηδηαίηεξα εκθαλέο ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ε απνθαηάζηαζε ησλ «αζηψλ» πξνζθχγσλ ζπλδέζεθε
έκκεζα κε αλάδπζε ζεζκψλ ηεο θνηλσληθήο αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο. Θεζκψλ
πνπ επέηξεςαλ, παξάιιεια, θαη ηελ αληηκεηψπηζε πηεζηηθψλ πξνβιεκάησλ
ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ εθ ησλ γεγελψλ, ηα νπνία είραλ ηδηαίηεξα
νμπλζεί κεηά ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή.
πσο, δειαδή, είρε ζπκβεί θαη κε ηελ αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε
(επηηάρπλζε απνθαηάζηαζεο, παξάιιεια κε ηνπο πξφζθπγεο, θαη γεγελψλ
αθηεκφλσλ) έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή παξαηεξήζεθε αμηνπνίεζε ηνπ
ζεζκηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο θνηλσληθήο/αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο απφ επξχηεξα
κεηνλεθηνχληα, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά, ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ
κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ, πνπ είραλ πεξηέιζεη ζε δπζρεξέζηαηε νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε θαη αληηκεηψπηδαλ ζπλαθή πξνβιήκαηα βησζηκφηεηαο.99 Καη ζηε
κηα θαη ζηελ άιιε πεξίπησζε, πάλησο, είρακε λα θάλνπκε θαη κε κηα επίηαζε
ηνπ πξνβιήκαηνο (ή θαη ηεο απξνζπκίαο) ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο λα
εθπιεξψζεη αθφκα θαη ζηνηρεηψδεηο ππνρξεψζεηο ηνπ,100 αθνχ βαζηθφ κέιεκά
ηνπ, πιένλ, ήηαλ «… λα κε επηβαξχλε ηνλ πξνυπνινγηζκφλ ηνπ…».101 Σνχην
είρε σο επαθφινπζν, φιν θαη πεξηζζφηεξν, λα κεηαθπιίεηαη ην βάξνο ζηνπο
ίδηνπο ηνπο απνθαζηζηάκελνπο.
πσο ζα δείμνπκε, ζηε ζπλέρεηα, ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο ηάζεο απηήο
(θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζηεγαζηηθήο απνθαηάζηαζεο) κε ηελ ηξνπή πνπ
ιακβάλεη ην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο θαηνηθίαο θαζψο θαη κε ηελ επαλεθθίλεζε
θαη εμάπισζε ησλ νηθνδνκηθψλ – ζηεγαζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ.

Hospitals, ε αγγιηθή εηαηξεία Save the Children‟s Founds, ε All British Appeal, επίζεο αγγιηθή
εηαηξεία, ε Imperial War Relief Foundation, ν νπεδηθφο Δξπζξφο ηαπξφο, ε Union de Secours
aux Enfants, ε Secours Francais aux victimes du Proche – Orient θαη άιιεο. Βιέπε: Β. Γθηδειή,
Κνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη πξνέιεπζε ηεο θνηλσληθήο θαηνηθίαο, φ.π., ζ. 127.
99
Απφ ην ηέινο ηνπ 1923 κέρξη ην ηέινο ηνπ 1927 είλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ππεξδηπιαζηάζηεθαλ
νη πάζεο θχζεσο (πξνκεζεπηηθνί, θαηαλαισηηθνί θ.ιπ.) αζηηθνί ζπλεηαηξηζκνί (απφ 391, ζην ηέινο
ηνπ 1923, ζε 1233 ζην ηέινο ηνπ 1927. Αξ. Κιήκε, Οη ζπλεηαηξηζκνί ζηελ Διιάδα, ηνκ. Β΄, Αζήλα:
ΠΑΔΓΔ, 1988, ζ. 599 θαη 750.
100
Παξάβαιε θαη: Παξκ. Αβδειίδε, Σν αγξνηηθφ ζπλεηαηξηζηηθφ θίλεκα ζηελ Διιάδα, Αζήλα:
Παπαδήζεο, 1976, ζ. 133.
101
Κ. Λενληίδε, «πλεηαηξηζκνί εγγείσλ βειηηψζεσλ», πεξηνδ. πλεηαηξηζηηθφλ Γειηίνλ, η. 3,
Γεθέκβξηνο 1945, ζ. 9.

76

Επιδράςεισ ακρόων πλθκυςμιακών μετακινιςεων

Ζ ζπλάξηεζε ζηεγαζηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη ζηεγαζηηθνύ δεηήκαηνο κε
ηελ

θνηλωληθή

θαηνηθία

θαη

ηνπο

νηθνδνκηθνύο-ζηεγαζηηθνύο

ζπλεηαηξηζκνύο
ηε δηαδηθαζία ζηεγαζηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ «αζηψλ» πξνζθχγσλ
κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο θάζεηο, κε άμνλεο ηνπο θνξείο πνπ
ελεπιάθεζαλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ, ζε θάζε θάζε, θπξηάξρεζαλ.
Καηά ηελ πξψηε θάζε, 1922-1924, πξπηάλεπζε ε ηάζε ηεο άκεζεο θαη
πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα ζηέγαζεο ησλ ζπξξεφλησλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα
πξνζθχγσλ. Σν θχξην βάξνο ηεο πξνζπάζεηαο απηήο έθεξε ην Σακείν
Πεξηζάιςεσο Πξνζθχγσλ (Σ.Π.Π.),102 πνπ ζπζηήζεθε σο ΝΠΓΓ (1922) ππφ
ηνλ κεγαινεπηρεηξεκαηία Δπάκ. Υαξίιαν. Ζ πνιηηηθή ηεο ηαρχξξπζκεο
απνθαηάζηαζεο πνπ πηνζεηήζεθε απφ ην Σακείν είρε, ζπρλά, σο επαθφινπζν
ηελ απζαίξεηε δφκεζε,103 ελψ, θαζψο ην Σακείν δελ θαηάθεξλε λα
αληαπνθξηζεί ζηε κεγάιε δήηεζε, θαηέιεμε λα ζεκαίλεη ηελ παξαρψξεζε ελφο
δσκαηίνπ γηα θάζε νηθνγέλεηα.104
Καηά ηε δεχηεξε θάζε, 1925-1929, ζηελ φιε δηαδηθαζία, εθηφο απφ ηηο
ππεξεζίεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, εκπιέθεηαη θαη ε ΔΑΠ, πνπ ζηελ νπζία
ππνθαζηζηά ην Σ.Π.Π. Τπφ ηελ θαζνξηζηηθή επίδξαζε ηεο Δπηηξνπήο
εγθαηαιείπεηαη, ζηαδηαθά, ε αληηκεηψπηζε ηνπ ζηεγαζηηθνχ δεηήκαηνο ππφ ην
βξαρχζθνπν πξίζκα ηεο πξνζσξηλφηεηαο.105 Σν φιν δήηεκα ζεσξείηαη, πιένλ,
ζπλαξηεκέλν κε ηηο επξχηεξεο ζηνρεχζεηο ηεο ζηεγαζηηθήο πνιηηηθήο, σο
νξγαληθνχ κέξνπο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, θαη, επνκέλσο, δίλεηαη έκθαζε
θαη ζηελ θνηλσληθή θαηνηθία.106
102

ρεηηθά κε ηε δξάζε ηνπ Σακείνπ, ν Α. Μπαθάικπαζεο (ζηελφο ζπλεξγάηεο ηνπ Αι.
Παπαλαζηαζίνπ) ππνγξακκίδεη πσο θχξην πιενλέθηεκά ηνπ ππήξμε ε επειημία. πσο γξάθεη
ραξαθηεξηζηηθά: «Ζ ειεπζεξία αχηε ηνπ Σακείνπ απφ ηαο ρεηξνπέδαο ηνπ Λνγηζηηθνχ Νφκνπ θαη
ην δηθαίσκα πξνκήζεηαο ή εθηειέζεσο έξγνπ δηα κεηνδνηηθήο κελ δεκνπξαζίαο, νζάθηο δελ
πξφθεηηαη πεξί επεηγνχζεο εξγαζίαο, κε ηεξνπκέλσλ φκσο ησλ δηαηππψζεσλ ηνπ Λνγηζηηθνχ
Νφκνπ, παξέζρελ εηο ηνλ ελ ιφγσ νξγαληζκφλ πάληα ηα πιενλεθηήκαηα ηα νπνία παξνπζηάδεη κηα
ηδησηηθή νξγάλσζηο…». Βιέπε: Α. Μπαθάικπαζε, Σν πξνζθπγηθφλ δήηεκα, Αζήλαη: Δθδνη.
πλεηαηξηζκφο «Ο Πξνκεζεχο», 1923, ζ. 17.
103
Αιέθα Καξαδήκνπ – Γεξφιπκπνπ, «Πφιεηο θαη χπαηζξνο – Μεηαζρεκαηηζκνί θαη
αλαδηαξζξψζεηο», ζην Υξ. Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νπ αηψλα. – Ο
Μεζνπφιεκνο, ηνκ. Β1, Αζήλα: Βηβιηνγξαθία, ζ. 77.
104
Β. Γθηδειή, Κνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη πξνέιεπζε ηεο θνηλσληθήο θαηνηθίαο…, φ.π., ζ.
136.
105
ηάζε Πειαγίδε, Πξνζθπγηθή Διιάδα (1913-1930), Θεζζαινλίθε: Αθνη Κπξηαθίδε, 1997, ζ.
347 θ.έ.
106
ρεηηθά κε ηελ «ηδενινγία ηεο νξηζηηθήο απνθαηάζηαζεο» πνπ δηαηξέρεη ηελ πνιηηηθή ηεο ΔΑΠ,
βιέπε: Β. Γθηδειή, Κνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη πξνέιεπζε ηεο θνηλσληθήο θαηνηθίαο…, φ.π., ζ.
162-167.
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Μεηά ηελ θξίζε ηνπ 1929 θαη ππφ ην βάξνο ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ
πνπ απηή ζα επηζψξεπε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟30, εθηφο απφ ηελ ΄΄επίζεκε΄΄
απνρψξεζε ηεο ΔΑΠ, έρνπκε θαη ηελ νπζηαζηηθή απφζπξζε ηνπ Κξάηνπο107
(κε ζηαδηαθή ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ ζπκβνιήο), αθνχ απηφ
δηαηεξεί, θπξίσο, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ επνπηεία ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο,
κέζσ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνλνίαο θαη Κνηλσληθήο
Αληηιήςεσο. Καηά ηε θάζε απηή ε ινγηθή πνπ πξπηαλεχεη είλαη απηή ηεο
ππνβνεζνχκελεο «απηνζηέγαζεο». ε έλα ηέηνην πιαίζην ην θελφ πνπ
δεκηνπξγήζεθε θαιχθζεθε, σο ζπλήζσο, κε ηελ ελεξγνπνίεζε ζεζκηθψλ
κνξθσκάησλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο πνπ αλ θαη είραλ ζεζκνζεηεζεί, αξθεηά
ρξφληα λσξίηεξα, δελ είραλ, κέρξη ηφηε, λα παξνπζηάζνπλ παξά πεληρξά κφλν
απνηειέζκαηα.
Αμίδεη λα ππελζπκίζνπκε, ζην ζεκείν απηφ, πσο ν ζεζκφο ησλ
ζηεγαζηηθψλ – νηθνδνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ειάρηζηα είρε αμηνπνηεζεί ζηελ
Διιάδα πξηλ ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή.108
Πξάγκαηη, ελψ ήδε απφ ην 1914 (Ν. 602/14) είρε δεκηνπξγεζεί ην ζρεηηθφ
λνκνζεηηθφ πιαίζην (ηαπηφρξνλα κε ηα άιια είδε ζπλεηαηξηζκψλ) θαη γηα ηνπο
νηθνδνκηθνχο – ζηεγαζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο109 (ξεηή πξφβιεςε ζην άξζξν 1
ηνπ Νφκνπ) κε πξννξηζκφ, αξρηθά, ζχκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε «… λα
ζπληειέζνπλ ζηε ιχζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ εξγαηηθψλ νηθηψλ κε ηελ βνήζεηα ησλ
Γήκσλ ή ηνπ Κξάηνπο»,110 ελ ηνχηνηο κέρξη ην ηέινο ηνπ 1923 κφλν 24 ηέηνηνη
ζπλεηαηξηζκνί ππήξραλ.111 Σνχην, κάιηζηα, παξά ηηο ηεξάζηηεο ειιείςεηο ζην
ζέκα ηεο ζηέγαζεο νη νπνίεο είραλ γίλεη, κεηά θαη ηνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο,
ηδηαίηεξα αηζζεηέο.
πσο έρεη επηζεκαλζεί, ηφζν ζηε Θεζζαινλίθε φζν θαη ζηελ Αζήλα ε
έιιεηςε ζηέγεο ήηαλ θαηλφκελν ελδεκηθφ112 θαη πξνυπήξρε ηεο κηθξαζηαηηθήο
θαηαζηξνθήο. Δηδηθφηεξα φζνλ κελ αθνξά ζηε Θεζζαινλίθε αμίδεη λα
ππελζπκίζνπκε, επηπξφζζεηα, πσο, κεηά ηε κεγάιε ππξθαγηά ηνπ 1917 πνπ
θαηέζηξεςε νιφθιεξα ηκήκαηα ηεο πφιεο, ρηιηάδεο άλζξσπνη είραλ κείλεη
107

Ζ θπβέξλεζε ηεο πεξηφδνπ 1928-1932 πιένλ δελ αζθεί ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ηνπ
παξειζφληνο. ην ίδην, ζ. 263.
108
Θ. Σδσξηδάθε, Οη ζπλεηαηξηζκνί εηο ηελ Διιάδα, Πάηξαη, 1932, ζ. 102.
109
Γ. Πάλνπ – Α. Κιήκε, ηεγαζηηθνί – νηθνδνκηθνί ζπλεηαηξηζκνί, Αζήλαη, 1970, ζ. 69.
110
Γ. Γαζθάινπ, Κνηλσληθή νηθνλνκία – Αζηηθνί θαη γεσξγηθνί ζπλεηαηξηζκνί, Αζήλα: χγρξνλε
Δθδνηηθή, 1992, ζ. 167.
111
Α. Κιήκε, Οη ζπλεηαηξηζκνί ζηελ Διιάδα, η. Β΄, Αζήλα: ΠΑΔΓΔ, 1988, ζ. 71.
112
R. Hirschon, Κιεξνλφκνη …, φ.π., ζ. 224.
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άζηεγνη. ζνλ αθνξά δε ζηελ Αζήλα έρεη θαηαγξαθεί ζηηο ζηαηηζηηθέο κία
πεξίνδνο κεηαμχ 1915 θαη 1921 φπνπ ν πιεζπζκφο ηεο πφιεο απμάλεηαη
ξαγδαία, ελψ ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ θαηνηθηψλ είλαη πνιχ αξγφο. Πην
ζπγθεθξηκέλα,113

ελψ

ζηηο ππάξρνπζεο (ην

1915)

19.612

θαηνηθίεο

πξνζηίζεληαη κφλν 2.942 λέεο (θαηαγξάθνληαη 22.554, ην 1921), δειαδή κηα
αχμεζε 15% πεξίπνπ, ηελ ίδηα πεξίνδν ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ πιεζηάδεη ην
40% (απφ ηνπο 209.675 θαη. ην 1915 ζε 292.991 θαηνίθνπο ην 1921). Έηζη
γηλφηαλ έθδειν θαη εδψ πσο ε καδηθή έιεπζε πξνζθχγσλ ηα επφκελα, κεηά ην
1922, ρξφληα «… απιψο φμπλε ζε αθξαίν βαζκφ έλα πξφβιεκα πνπ ήδε ππήξρε
θαη ζηηο δχν πφιεηο».114
πσο ήηαλ αλακελφκελν, ε ηεξάζηηα έιιεηςε ζηέγεο πνπ πξνέθπςε είρε
σο ζπλέπεηα ηελ εθηφμεπζε ησλ ηηκψλ θαη ηελ αθξίβεηα ηεο ζηέγεο. Χο εθ
ηνχηνπ φρη κφλν νη πξφζθπγεο αιιά θαη αξθεηέο άιιεο θαηεγνξίεο ηνπ
πιεζπζκνχ

ησλ

κεγάισλ

πφιεσλ

(ππάιιεινη,

εξγάηεο,

ειεχζεξνη

κηθξνεπαγγεικαηίεο θ.ιπ.) έδεημαλ απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εμαζθάιηζε
θαη απφθηεζε ζηέγεο.115 Δμάιινπ ηα πνξίζκαηα ζρεηηθψλ εξεπλψλ
επηβεβαηψλνπλ ην απηνλφεην: Σν πξφβιεκα ηεο θαηνηθίαο εκθαλίδεηαη
ηδηαίηεξα νμπκέλν ζηα κε πξνλνκηνχρα ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη δελ
αθνξνχζε κφλν ηνπο πξφζθπγεο.116
Μπξνζηά ζε απηέο ηηο θξίζηκεο δηαζηάζεηο πνπ είρε πξνζιάβεη ην
ζηεγαζηηθφ δήηεκα ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, ν παξνπιηζκέλνο ζεζκηθφο
εμνπιηζκφο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο επαλεξγνπνηήζεθε. Σνχην, κάιηζηα,
ζην κέηξν πνπ ε πνιηηηθή κεηαβνιή είρε θέξεη, κεηά ην 1922, μαλά ζην
πξνζθήλην πνιηηηθέο δπλάκεηο γλσζηέο γηα ηηο θηινζπλεηαηξηζηηθέο ηδέεο ηνπο.
πσο επηζεκαίλεη, ζρεηηθά, ν Σδσξηδάθεο «… Μεηαμχ ησλ άιισλ κέζσλ, δηα
ησλ νπνίσλ επεδηψρζε λα αληηκεησπηζζεί ε έιιεηςηο θαη ε αθξίβεηα ηεο ζηέγεο,
επεδεηήζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ν ζπλεηαηξηζκφο θαηνηθίαο, ν νπνίνο
εζεσξήζε σο έλα απφ ηα απνηειεζκαηηθφηεξα θαη ξηδηθφηεξα πξνο ηνχην
κέζα…».117

113

Βιέπε ζηνλ Πίλαθα 4 νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ, φπσο παξαηίζεηαη ζην
Β. Γθηδειή, Κνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη πξνέιεπζε ηεο θνηλσληθήο θαηνηθίαο, φ.π., ζ. 92.
114
R. Hirschon, Κιεξνλφκνη…, φ.π., ζ. 225.
115
Γ. Πάλνπ – Α. Κιήκε, ηεγαζηηθνί – νηθνδνκηθνί ζπλεηαηξηζκνί, φ.π., ζ. 69-70.
116
Β. Γθηδειή, Κνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη πξνέιεπζε ηεο θνηλσληθήο θαηνηθίαο…, φ.π., ζ. 93.
117
Θ. Σδσξηδάθε, Οη ζπλεηαηξηζκνί εηο ηελ Διιάδα, φ.π., ζ. 102.
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Οη πξνζδνθίεο νη νπνίεο γελλήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε, ππφ ηελ πίεζε
ηνπ «πξνζθπγηθνχ», κηαο πνιηηηθήο θνηλσληθήο θαηνηθίαο είραλ αλαζεξκαλζεί
απφ ηελ πξνψζεζε λέαο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο πνπ εξρφηαλ λα ζπκπιεξψζεη
ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα ηεο 12-5-1923, κε ην νπνίν είραλ δνζεί δηάθνξεο
επθνιίεο ζηνπο νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο πνπ ζα αλειάκβαλαλ λα
νηθνδνκήζνπλ θηελέο θαηνηθίεο.118 Ζ λέα απηή εηδηθφηεξε ξχζκηζε πνπ έγηλε
ιίγνπο κήλεο κεηά, αθνξνχζε κελ, θαη‟ αξράο, ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο
(Ν.Γ. ηεο 15εο/17εο – 11 – 1923 «Πεξί ζπζηάζεσο ζπλεηαηξηζκψλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ πξνο αλέγεξζηλ επζελψλ νηθηψλ», ΦΔΚ 333/1923)119 απνηεινχζε,
φκσο, πξνπνκπφ γηα αλάινγεο ξπζκίζεηο νη νπνίεο, αξγφηεξα, ζα επεθηείλνλην
θαη ζα θαηειάκβαλαλ θαη αξθεηέο άιιεο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ, Ν.Π.Γ.Γ.,
νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο «… ή θαη ζνβαξψλ επηρεηξήζεσλ, αη νπνίαη
ππνθαζίζηαληαη εηο ηελ ζέζηλ ηνπ Κξάηνπο εηο φ,ηη αθνξά ηαο πξνο ηνπο
ζπλεηαηξηζκνχο ησλ ππαιιήισλ εληζρχζεηο».120
Με ηα θίλεηξα απηά θάλεθε πξνο ζηηγκήλ φηη ζα ππήξρε λέα έκθαζε ζηελ
εμάπισζε ηεο θνηλσληθήο θαηνηθίαο, ε νπνία ζα νδεγνχζε ζε απνζπκπίεζε θαη
άκβιπλζε ηνπ ζηεγαζηηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ ηαιάληδε ηα κεγάια, ηδίσο,
αζηηθά θέληξα. Τπήξμε κάιηζηα αζξφα ζχζηαζε ζηεγαζηηθψλ – νηθνδνκηθψλ
ζπλεηαηξηζκψλ θαηά ην έηνο 1924, πνπ αθνινχζεζε (219 λένη νηθνδνκηθνί
ζπλεηαηξηζκνί),121 γξήγνξα, φκσο, ν ξπζκφο ηδξχζεσλ αλεθφπε. Έηζη ηα έηε
1925, 1926 θαη 1927 είρακε: 29, 16 θαη 28 λέεο, θαη‟ έηνο, ηδξχζεηο νηθνδ.
ζπλεηαηξηζκψλ αληίζηνηρα.122 Χο θχξηνη ιφγνη ηεο απνγνήηεπζεο θαη ηεο
αδξάλεηαο ησλ ζηεγαζηηθψλ – νηθνδνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, νη πεξηζζφηεξνη
απφ ηνπο νπνίνπο, πάλσ απφ 80% (θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ Αι. βψινπ123),
ήζαλ ζπλεηαηξηζκνί δεκνζίσλ ππαιιήισλ, αλαθέξνληαη ε δπζθνιία (ή θαη
αδπλακία) εμαζθάιηζεο θηελψλ νηθνπέδσλ θαη ε δπζθνιία εμεχξεζεο
θεθαιαίσλ.
εκαληηθφ βήκα γηα ηελ άκβιπλζε ηνπ πξψηνπ πξνβιήκαηνο απνηέιεζε
ην λέν λνκηθφ θαζεζηψο πνπ ίζρπζε κεηά ην λέν χληαγκα ηεο 3/6/1927. Ηδίσο
118

Β. Γθηδειή, Κνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη πξνέιεπζε ηεο θνηλσληθήο θαηνηθίαο…, φ.π., ζ. 268
θαη Γ. Πάλνπ – Αξ. Κιήκε, ηεγαζηηθνί – Οηθνδνκηθνί πλεηαηξηζκνί, φ.π., ζ. 70.
119
Αξ. Κιήκε, Οη ζπλεηαηξηζκνί ζηελ Διιάδα, η. Β΄, φ.π., ζ. 17.
120
Θ. Σδσξηδάθε, Οη ζπλεηαηξηζκνί εηο ηελ Διιάδα, φ.π., ζ. 103.
121
Αξ. Κιήκε, Οη ζπλεηαηξηζκνί ζηελ Διιάδα, η. Β΄, φ.π., ζ. 71.
122
ην ίδην, ζζ.: 127, 173 θαη 222.
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Αιεμ. βψινπ, «Οη αζηηθνί ζπλεηαηξηζκνί», πεξηνδ. Ο πλεηαηξηζηήο, αξ. η. 1, Ηαλνπάξηνο 1925,
ζ. 3.
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κάιηζηα ε εηζαγσγή ηνπ άξζξνπ 119 πνπ αθνξνχζε άκεζα κελ ηνπο αζηνχο
πξφζθπγεο, έκκεζα φκσο άζθεζε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πνξεία γεληθφηεξα
ησλ απαιινηξηψζεσλ θαη ζην ζηεγαζηηθφ δήηεκα. Μεηαμχ άιισλ ην άξζξν
απηφ (κε ην νπνίν επί πεληαεηία παξαθάκθζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19)
φξηδε φηη «… ε ζπλεπεία ηεο ζπξξνήο ησλ πξνζθχγσλ επειζνχζα ππεξηίκεζηο
ησλ γεπέδσλ δελ δχλαηαη λα πεξηιεθζή εηο ηελ απνδεκίσζηλ, ήηηο ππινγίδεηαη
δηα ηελ πεξίπησζηλ ηαχηελ εηο ηελ κέζελ ηηκήλ ηνπ επηεκβξίνπ 1922, αλαγνκέλε
εηο κεηαιιηθάο δξαρκάο…».124
Ζ ζπληαγκαηηθή απηή πξφβιεςε άλνημε ην δξφκν γηα κεγάιεο έθηαζεο
απαιινηξηψζεηο, θαζψο επέηξεςε ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο απφθηεζεο
ησλ αλαγθαίσλ εθηάζεσλ θαη, κάιηζηα, ρσξίο λα πξνθαηαβάιιεηαη ε αμία ηνπο
(φπσο φξηδε ην άξζξν 19 ηνπ πληάγκαηνο). Με ηηο ζπλνπηηθέο απηέο
δηαδηθαζίεο έγηλε εθηθηφ λα απαιινηξησζνχλ πεξίπνπ 24.000 ζηξέκκαηα
αζηηθήο θαη πεξηαζηηθήο γεο, αμίαο πεξίπνπ ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ δξαρκψλ.125
εκαληηθφ ηκήκα απηψλ ησλ εθηάζεσλ παξαρσξήζεθε θαη ζε ζπλεηαηξηζκνχο
κε

ηελ

αλάιεςε, φκσο,

παξάιιειεο

ππνρξέσζεο απηψλ

φπσο

νη

ζπγθεθξηκέλεο εθηάζεηο νηθνδνκεζνχλ κέζα ζε έλα ρξφλν.
Παξ‟ φια απηά, αξρηθά, ε αληαπφθξηζε θαη ε ηφλσζε ηεο, δηα ησλ
ζπλεηαηξηζκψλ, αλέγεξζεο θηελψλ θαηνηθηψλ δελ ππήξμε, θαη πάιη, ε
αλακελφκελε. Απελαληίαο, κάιηζηα, ε θαηάρξεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα
αλαγθαζηηθέο απαιινηξηψζεηο «ιφγσ δεκνζίαο σθειείαο», κάιινλ, ελίζρπζε
ηελ θεξδνζθνπία126 θαη, έκκεζα, θαίλεηαη πσο αλέθνςε ηε δπλακηθή πξνο
ελίζρπζε ηεο «θνηλσληθήο θαηνηθίαο», πξηλ απηή πξνιάβεη λα ιεηηνπξγήζεη
εμηζνξξνπεηηθά ζηελ αγνξά θαηνηθίαο. Σνχην είρε σο ζπλέπεηα (θαζψο ε ΔΑΠ
απνζπξφηαλ θαη ην Κξάηνο δηέζεηε φιν θαη ιηγφηεξνπο πφξνπο γηα παξέκβαζε
ζηε ζηεγαζηηθή πνιηηηθή) λα εληζρχεηαη ε ηάζε επηθξάηεζεο ηνπ
εκπνξεπκαηηθνχ ηνκέα παξαγσγήο θαηνηθίαο127 ζε βάξνο ηνπ θνηλσληθνχ.
πλαθφινπζα, θαηά ηα επφκελα ρξφληα θαη ηδίσο κεηά ην 1929, αθελφο ε
άηππε απηνζηέγαζε θαη αθεηέξνπ ε ππνβνεζνχκελε απηνζηέγαζε ζα γίλνπλ ν
θαλφλαο. ζνλ αθνξά ζην ξφιν ηνπ Κξάηνπο θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ, ζην
πιαίζην ηεο ππνβνεζνχκελεο απηνζηέγαζεο κε ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ε ηφηε
124

Λνπθ. Αμεινχ (επηκ.), Σα Διιεληθά πληάγκαηα (1822-1952), Αζήλα: ηνραζηήο, 1972, ζ. 203.
Νηθ. Μηηδάιε, φ.π., ζ. 178.
126
Γ. Πάλνπ – Α. Κιήκε, ηεγαζηηθνί – Οηθνδνκηθνί πλεηαηξηζκνί, φ.π., ζ. 70.
127
Ν. Μηηδάιε, φ.π., ζ. 192.
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(1928 – 1932) θπβέξλεζε Βεληδέινπ δήισλε ηθαλνπνηεκέλε. πγθεθξηκέλα, κε
βάζε ην Ν. 3875/1929, εληζρχζεθαλ, ζχκθσλα κε επίζεκα θπβεξλεηηθά
ζηνηρεία κε δάλεηα (άηνθα) κέρξη 30.000 δξαρκψλ «… ηξηζρίιηα κέιε 200
πξνζθπγηθψλ αζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη απεδφζεζαλ ηνηνπηνηξφπσο 3000
πγηεηλαί θαη άλεηνη θαηνηθίαη εηο ηζαξίζκνπο πξνζθπγηθάο νηθνγελείαο».128
Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηε λέα θάζε ηνπ ζηεγαζηηθνχ δεηήκαηνο δείρλεη λα
έρεη δηαδξακαηίζεη ε αλακφξθσζε ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο λνκνζεζίαο κε ηελ
ςήθηζε ηνπ Ν. 3875 ηεο 7εο Ηαλνπαξίνπ/11ε Φεβξνπαξίνπ 1929 «Πεξί
ζπζηάζεσο νηθνδνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ αζηψλ πξνζθχγσλ». Σνχην ζπλάγεηαη
απφ ην φηη κφλν 50 απφ ηνπο 200 πθηζηάκελνπο ην 1932 πξνζθπγηθνχο
νηθνδνκηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο πξνυπήξραλ ηνπ Νφκνπ, ελψ νη ππφινηπνη
έγηλαλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξνλνκίσλ πνπ έδηλε ζηνπο ζπλεηαηξηζκέλνπο ν
λένο Νφκνο. χκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ Νφκνπ απηνχ, ν
ζπλεηαηξηζκφο ζα έπξεπε λα αξρίζεη ηελ νηθνδφκεζε εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ
πεξί δηαλνκήο απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνλνίαο, ελψ κέζα ζε έλα ρξφλν απφ
ηε ζεκειίσζε φθεηιε λα έρεη πεξαηψζεη ηελ νηθνδφκεζε.
Σφζν, πάλησο, ζην Νφκν απηφ, φζν θαη ζηνλ, κεηά ιίγνπο κήλεο
ςεθηζζέληα Ν. 4202/1929 «Πεξί δηεπθνιχλζεσο ζπλεηαηξηζκψλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ πξνο αλέγεξζηλ επζελψλ θαηνηθηψλ» πνπ αθνινχζεζε, ήηαλ ζαθήο ε
ηάζε «απνεκπνξεπκαηνπνίεζεο» ηνπ ζηεγαζηηθνχ δεηήκαηνο. Παξάιιεια
πξνθαλήο ήηαλ θαη ε πξφζεζε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ Πνιηηεία νη
νηθνδνκηθνί ζπλεηαηξηζκνί «… σο ππνθαηάζηαηα νξγάλσλ ζηεγαζηηθήο
πνιηηηθήο, έηζη ψζηε λα ζπκπιεξψλνληαη ηα θελά ηεο δηθήο ηεο δξάζεο».129
Ο Σζνχκαο ζεσξεί γεγνλφηα απνθαιππηηθά γηα ηηο πξνζέζεηο απηέο ηεο
Πνιηηείαο ηφζν ηελ πξφβιεςε φπσο γίλνληαη δεθηνί σο κέιε ησλ
ζπλεηαηξηζκψλ απηψλ κφλν φζνη ζηεξνχληαη θαηνηθίαο (άξζξν 3 Ν.
3857/1929) φζν θαη ηελ απνζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζε ππφ
ίδξπζε νηθνδνκηθφ ζπλεηαηξηζκφ φζσλ είραλ ήδε απνθηήζεη θαηνηθία ή
νηθφπεδν σο κέιε πθηζηάκελνπ νηθνδνκηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ.130

128

Γξαθείν Σχπνπ Πξσζππνπξγνχ (επηκ.), Σν έξγνλ ηεο θπβεξλήζεσο Βεληδέινπ θαηά ηελ
ηεηξαεηίαλ 1928-1932, φπσο αλαδεκνζηεχεηαη ζηε: Βίβιν Δι. Βεληδέινπ, ηνκ. 10νο, Αζήλα:
κπξληψηεο, 1979, ζ. 322.
129
Βαζηι. Σζνχκα, Οη νηθνδνκηθνί ζπλεηαηξηζκνί, Αζήλα: Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 1988, ζ. 34.
130
ην ίδην, ζ. 34.
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εκαληηθή ζπλεγνξία γηα ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο
ζεζκηθήο αλακφξθσζεο (ην 1929) θαη επέθηαζεο ησλ ζηεγαζηηθψλ –
νηθνδνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, πξνζθέξεη θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πνζνηηθήο
εμέιημεο ησλ ελ ιφγσ ζπλεηαηξηζκψλ απφ ην 1929 θαη χζηεξα. Έηζη, εθηφο απφ
ηελ αζξφα ίδξπζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ νηθνδνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ αζηψλ
πξνζθχγσλ, ηελ ίδηα πεξίνδν πθίζηαληαη131 θαη νη εμήο νηθνδνκηθνί
ζπλεηαηξηζκνί:
Σέινο 1929 πθίζηαληαη 463 νηθνδ. ζπλ/ζκνί (εθ ησλ νπνίσλ 33 ηνπ Ν
4202/1929).
Σέινο 1930 πθίζηαληαη 532 νηθνδ. ζπλ/ζκνί (εθ ησλ νπνίσλ 69 ηνπ Ν
4202/1929).
Σέινο 1931 πθίζηαληαη 592 νηθνδ. ζπλ/ζκνί (εθ ησλ νπνίσλ 109 ηνπ Ν
4202/1929).
Σέινο 1932 πθίζηαληαη 628 νηθνδ. ζπλ/ζκνί (εθ ησλ νπνίσλ 129 ηνπ Ν
4202/1929).
Σέινο 1933 πθίζηαληαη 686 νηθνδ. ζπλ/ζκνί (εθ ησλ νπνίσλ 179 ηνπ Ν
4202/1929).
πσο είδακε ε πξψηε ζνβαξή πξνζπάζεηα γηα ηε ζηέγαζε ησλ πξνζθχγσλ
(πέξα απφ ηηο επηηάμεηο πνπ ιίγν έιεηςε λα ζέζνπλ, ζε νξηζκέλεο πεξηθέξεηεο,
ζε ζνβαξφ θίλδπλν ηελ θνηλσληθή ζπλνρή)1321 παξαπάλσ πσο είρε γίλεη ζην
πιαίζην ηνπ Σακείνπ Πεξίζαιςεο Πξνζθχγσλ, κεηά ην 1923.
Οχηε νη επηηάμεηο φκσο νχηε νη απνζπαζκαηηθνί ζηεγαζηηθνί ζρεδηαζκνί
κπνξνχζαλ λα αλαπιεξψζνπλ ηελ απνπζία ζπγθξνηεκέλεο ζηεγαζηηθήο
πνιηηηθήο. Απνπζία πνπ δελ αθνξνχζε κφλν ζηε ζηέγαζε ησλ άξηη αθηρζέλησλ
αιιά επξχηαηεο θαηεγνξίεο γεγελνχο πιεζπζκνχ (ππξνπαζείο, πνιεκνπαζείο
θιπ), πνπ εχινγα πξφβαιαλ ηηο δηθέο ηνπο απαηηήζεηο γηα ζηνηρεηψδε, έζησ,
κέξηκλα ηεο Πνιηηείαο. Μέξηκλα πνπ ζεσξνχζαλ απηνλφεην πσο ζα „πξεπε λα
είλαη ηνπιάρηζηνλ αλάινγε εθείλεο ηελ νπνία νη θπβεξλψληεο έδεηρλαλ γηα
ηνπο πξνζθπγηθνχο πιεζπζκνχο.133
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Βιέπε ζρεηηθά, Αξ. Κιήκε, Οη ζπλεηαηξηζκνί ζηελ Διιάδα, η. Β΄, φ.π., ηδίσο ζζ.: 301, 377, 438,
494 θαη 544.
132
Κ. Καηζάπε, «Σν πξνζθπγηθφ δήηεκα», ζην Αλη. Ληάθνπ (επηκει.), Σν 1922 θαη νη πξφζθπγεο,
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Τπαγσγή ζηε δηαδηθαζία ηνπ επείγνληνο ζα δηεθδηθήζνπλ ζηαδηαθά
επξχηεξα ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ κεγάισλ, ηδίσο πφιεσλ, πνπ
ππέθεξαλ απφ ηελ έιιεηςε ζηέγαζεο.134 Δθείλν ην νπνίν ζα πξπηαλεχζεη ηελ
πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ δε ζα είλαη ε πηζηή εθαξκνγή ηεο αξηηζχζηαηεο
πνιενδνκηθήο πνιηηηθήο (κφιηο ην 1923 ζην Ν.Γ. ηεο 17-7-1923 «πεξί ζρεδίσλ
πφιεσλ,

θσκψλ

θαη

ζπλνηθηζκψλ»

είρε

ππάξμεη

ζπζηεκαηηθή

θαη

εμεπξσπατζκέλε ζπγθξφηεζε κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο), αιιά ε ηαρχηεξε δπλαηή
θάιπςε ηεξάζηησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ. πζηαηηθφ ζηνηρείν, επνκέλσο, ηεο
ζηεγαζηηθήο πνιηηηθήο ζα απνηεινχλ έθηνηε, θαη γηα καθξά δηάξθεηα, ε
αληηκεηψπηζε

πξνβιεκάησλ

άκεζεο

αλνηθνδφκεζεο

θαηεζηξακκέλσλ

νηθηζκψλ (π.ρ. Θεζζαινλίθεο, εξξψλ θιπ) θαη ε εγθαηάζηαζε λέσλ
πιεζπζκψλ (πξνζθχγσλ θαη εζσηεξηθψλ κεηαλαζηψλ), νη νπνίνη «…
αλαδεηνχζαλ λένπο ηφπνπο δηακνλήο, ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο εζληθήο θαη
νηθνλνκηθήο αλαζπγθξφηεζεο ηνπ ρψξνπ».135
Οη φπνηεο πξνζπάζεηεο εθζπγρξνληζηψλ ηερλνθξαηψλ λα ππάξμεη
εμνξζνινγηζκφο θαη πεξηζηνιή ηεο απζαίξεηεο δφκεζεο ζηνλ αζηηθφ ρψξν,136
ψζηε «… λα αλαπηπρζνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζην ρψξν νη λέεο αηνκηθέο θαη
ζπιινγηθέο

δξαζηεξηφηεηεο»,137

ζα

πξνζθξνχνπλ

ζε

κεγάιεο,

ζπρλά

αλππέξβιεηεο, δπζθνιίεο. Παξάιιεια νη ηζρπξέο αληηζηάζεηο ζε φ,ηη έζηγε ηε
κηθξντδηνθηεζία ζα βξνπλ ηζρπξνχο ζπκκάρνπο θαη κέζα ζην εθζπγρξνληζηηθφ
ζηξαηφπεδν θαη ζηελ, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Βεληδειηζκνχ, λέα δηαηαμηθή
ζπκκαρία. πκκαρία γηα ηελ νπνία ε εθινγηθή δχλακε ηνπ πξνζθπγηθνχ
πιεζπζκνχ ζα απνθηά φιν θαη πην βαξχλνπζα ζεκαζία. πσο έρεη εχζηνρα
επηζεκαλζεί, αλ εμαηξέζνπκε ην ζηεγαζηηθφ αίηεκα σο γεληθεπκέλν αίηεκα
παξνρήο θνηλσληθήο θαηνηθίαο, νη πξσηνβνπιίεο ηεο επηζηεκνληθήο ειίη δε
βξήθαλ επξχηεξν αθξναηήξην ζηελ Διιάδα ηνπ κεζνπνιέκνπ θαη «… δελ
ζπλάληεζαλ ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα γηα ηελ νξγάλσζε ζην ρψξν ηεο πφιεο ψζηε
λα ζηεξηρζνχλ ζε απηά».138
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ην ίδην, ζζ. 152-153.
Αι. Καξαδήκνπ – Γεξφιπκπνπ, Ν. Παπακίρνπ, «Ρχζκηζε ηνπ ρψξνπ: Πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο
θαη ζεζκηθέο ξπζίζεηο» ζην Γ. Μαπξνγνξδάηνπ, Υξ. Υαηδεησζήθ (επηκ.), Βεληδειηζκφο θαη αζηηθφο
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Απφ ηα πξναλαθεξζέληα, θαηαιεθηηθά, γίλεηαη θαλεξφ πσο ελψ απφ
θνηλσληθή άπνςε παξήρζεζαλ άμηα ιφγνπ απνηειέζκαηα, θαζψο έγηλε δπλαηή,
ζε ειάρηζην ρξφλν, ε ζηέγαζε εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ αλζξψπσλ, δε ζπλέβε ην
ίδην απφ αλαπηπμηαθήο ζθνπηάο. Σν πξψην ζεκαληηθφ βήκα πνπ είρε γίλεη κε ην
πξναλαθεξζέλ Ν.Γ. ηεο 27-7-1923 έκεηλε κεηέσξν.139 Σν κφλνλ, ίζσο, πνπ
απέκεηλε ππήξμε ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα κηα πξψηε αμηφινγε
θηλεηνπνίεζε θεθαιαίσλ πξνο ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα. Πξαγκαηηθά
είρακε, γηα πξψηε θνξά ζε ηέηνηα έθηαζε, ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ, ηα νπνία
φπσο εχζηνρα δηαηππψζεθε «… κε ηε ζχζηαζε νηθνπεδηθψλ θαη νηθνδνκηθψλ
ζπλεηαηξηζκψλ ή ηε ζχζηαζε εηαηξεηψλ κε ζπκκεηνρή Σξαπεδψλ»140 επέηξεςαλ
ζε κεγάιν βαζκφ ηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα κηα ηέηνηα ζπγθέληξσζε.
ηαλ, ζε κεηαγελέζηεξεο επνρέο, ζα εκθαληζηνχλ θαη «θαιχηεξεο κέξεο» γηα
ηελ «θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία», ε ζπζζσξεπκέλε απηή δπλακηθή απφ ηε
δηαρείξηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ πξνβιήκαηνο141 ζα δηνρεηεχεηαη κέζα ζην
επξχηεξν πιαίζην ηεο αγνξάο ζηέγεο θαη ζα ηελ δηακνξθψλεη (κεηαθέξνληαο
θαη ακαξηίεο ηνπ παξειζφληνο εθείλνπ). Ήηαλ, φκσο απηή πνπ έκειιε λα
πξνζθέξεη, ηειηθά, ζηελ θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία «… ηελ θιίκαθα πνπ
απαηηνχζαλ νη δηεπξπκέλεο αλάγθεο ζηέγαζεο ζηα λέα αζηηθά θέληξα».142
Σπκπεξάζκαηα
Οη επηδξάζεηο απφ δεκνγξαθηθά θαηλφκελα έθηαθηεο θχζεο, φπσο απηά
πνπ θαηαγξάθηεθαλ ζηε Βαιθαληθή θαηά ηνλ Κ‟ αηψλα, χζηεξα απφ
ζπλνξηαθέο αιιαγέο, εμαθνινπζνχλ λα πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ
εξεπλεηψλ.
ηελ

πεξίπησζε

ησλ

αζξφσλ

θαη

απξνζδφθεησλ

κεηαθηλήζεσλ

πιεζπζκψλ πξνο ηελ Διιάδα εμεηάζακε απηέο ζε ζπζρέηηζε κε ηα ηεο
ζεζκηθήο ζπγθξφηεζεο ηεο γαηνθηεζίαο θαη ηα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.
Φαίλεηαη πσο ν βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ (ζηελ θαηεχζπλζε
ηνπ εμαζηηζκνχ ησλ γαηνθηεηηθψλ ζρέζεσλ) πξνο αληίζηνηρα πιεζπζκηαθά
θχκαηα ησλ αθηρζέλησλ νκνεζλψλ ππήξμε ζεκαληηθφο (ηδίσο φζνλ αθνξά

139

Αι. Καξαδήκνπ- Γεξφιπκπνπ, Πφιεηο θαη Ύπαηζξνο…, φ.π., ηδίσο ζ. 69 θ.ε.
Α. Καξαδήκνπ- Γεξφιπκπνπ θαη Παπακίρνπ, Ρχζκηζε ηνπ ρψξνπ…, φ.π., ζ. 124.
141
Κ. Καηζάπε, φ.π., ζ. 136.
142
Αι. Καξαδήκνπ - Γεξφιπκπνπ θαη Ν. Παπακίρνπ, Ρχζκηζε ηνπ ρψξνπ…, φ.π., ζ. 124.
140
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ζηνπο ξπζκνχο πινπνίεζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ). Δπίζεο επηβεβαηψζεθε πσο
ε έιιεηςε θεθαιαίσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα έζηξεςε ηνπο λένπο ηδηνθηήηεο γεο
(θαη φρη κφλν ηνπο πξφζθπγεο) ζηελ εληαηηθή θαιιηέξγεηα, αλνίγνληαο έηζη ην
δξφκν γηα λένπο νηθνλνκηθνχο ζεζκνχο θαη δνκέο, πνπ δηεπθφιπλαλ, ζε
νξγαλσηηθφ επίπεδν, ηηο ζηξαηεγηθέο εληάζεσο εξγαζίαο. Καηά ηελ ηειηθή
θάζε, κάιηζηα, ηεο απνθαηάζηαζεο είρε ππάξμεη, ζρεηηθά, ζπζζσξεπκέλε
εκπεηξία απφ πξνεγνχκελα αλάινγα εγρεηξήκαηα, πνπ επέηξεςε, κε ηε
ζπλδξνκή θαη ηνπ δηεζλνχο παξάγνληα, ηελ νκαιή θνηλσληθή θαη παξαγσγηθή
έληαμε ησλ αγξνηψλ πξνζθχγσλ. Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ κεηέηξεςαλ ηελ
Διιάδα ζε ρψξα πνπ επηθξαηνχζε, ζε κεγάιε έθηαζε, ε κηθξή ηδηνθηεζία,
κπνξεί λα κελ είραλ, απφ αλαπηπμηαθή άπνςε, ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα,
ζπλέηεηλαλ φκσο ζηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζε κηα δχζθνιε γηα
ηελ πνξεία ηνπ λένπ Διιεληθνχ Κξάηνπο θακπή. Ζ δεζπφδνπζα δηαηαμηθή
ζπκκαρία, εμάιινπ, δηαηήξεζε κε ην κηθξφηεξν γηα ηα ζπκθέξνληά ηεο,
πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο, ηελ θπξηαξρία ηεο.
Με φρεκα ηε κηθξή ηδηνθηεζία, κεγάια ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ (θαη φρη
κφλν ησλ πξνζθχγσλ) εγθισβίζηεθαλ ζε κηα ζπληεξεηηθή «ζηξαηεγηθή
επηβίσζεο», ε νπνία ζα πξνδηέγξαθε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ
θαπηηαιηζηηθνχ πξφηππνπ, πξνο φθεινο ηεο πθηζηάκελεο ηζνξξνπίαο
θνηλσληθψλ δπλάκεσλ. Καηά ηνλ έιεγρν θαη επαιήζεπζε ηεο ππφζεζεο γηα ηε
ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δηνγθνχκελσλ πιεζπζκηαθψλ κεηαθηλήζεσλ θαη
ηνπ ξπζκνχ πινπνίεζεο ηνπ εμαζηηζκνχ ησλ γαηνθηεηηθψλ ζρέζεσλ, αλέθπςε
ην δήηεκα ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ζπλάθεηαο αλάκεζα ζηελ αλάδπζε λέσλ
ζεζκψλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ιεηηνπξγίαο κηαο
νηθνλνκίαο «έθηαθηεο αλάγθεο». Μηαο νηθνλνκίαο, φπσο απηή πνπ
δεκηνπξγήζεθε

de

facto

πξνθεηκέλνπ

λα

ππνβνεζήζεη

ηνπο

λένπο

κηθξντδηνθηήηεο, πξφζθπγεο θαη γεγελείο, «αζηνχο» ή «ρσξηθνχο». Έηζη ζην
δεχηεξν κέξνο ηεο κειέηεο καο δείμακε πσο ε πνζνηηθή, ηνπιάρηζηνλ,
εμάπισζε ησλ πάζεο θχζεσο ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ χπαηζξν αιιά θαη ε
εκθάληζε θαη ε ζπγθξφηεζε πνιηηηθήο «θνηλσληθήο θαηνηθίαο» θαη
νηθνδνκηθψλ ζηεγαζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, βξίζθεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηηο
αλάγθεο ζηήξημεο ζηξσκάησλ κηθξντδηνθηεηψλ (ησλ «κηθξνλνηθνθπξαίσλ»)
ηεο ππαίζξνπ θαη ηεο πφιεο.
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Δηδηθφηεξα ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία νη ζπλεηαηξηζκνί (εθνχζηνη θαη
αλαγθαζηηθνί) απνηέιεζαλ αλαγθαίν εξγαιείν θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο
αγξνηηθήο πνιηηηθήο. Σφζν ε απνπιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ αλαγθαζηηθά
απαιινηξησζέλησλ, ράξηλ ηεο απνθαηάζηαζεο, θηεκάησλ, φζν θαη ε
βησζηκφηεηα ησλ κηθξψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ππήξμαλ άκεζα
ζπλαξηεκέλεο κε ηελ εμάπισζε ησλ γεσξγηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ (θπξίσο ησλ
αλαγθαζηηθψλ θαη ησλ πηζησηηθψλ).
Ζ έιιεηςε θαζαξψλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο ή θαη ε απνπζία νξηζηηθψλ ηίηισλ
(κέρξη ηελ νξηζηηθή απνπιεξσκή ησλ νθεηινκέλσλ) είρε δεκηνπξγήζεη
πξφζζεηεο δπζθνιίεο ζηελ άζθεζε ηεο αγξνηηθήο πίζηεο. Σνχην κάιηζηα ηελ
ψξα πνπ ήηαλ αλαγθαία, πεξηζζφηεξν παξά πνηέ, ε καδηθνπνίεζε ηεο
πηζηνδφηεζεο ησλ
παξαηξαπεδηθψλ

κηθξναγξνηψλ. Ζ εμάξζξσζε

δηθηχσλ

ηνθνγιπθηθνχ

ησλ

δαλεηζκνχ

παξαδνζηαθψλ

πξνυπέζεηε

ηνλ

εθζπγρξνληζκφ ησλ «επίζεκσλ» αγξνηνπηζησηηθψλ κεραληζκψλ. Με ηε ιήμε
ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ πξνζθπγηθψλ
ξεπκάησλ, ε Δζληθή Σξάπεδα ππνρξεψζεθε, φπσο δείμακε, ππφ ηελ πίεζε ηεο
αλάγθεο λα κεηαβάιεη ζηάζε. Οη αλάγθεο επηβίσζεο ησλ αξηηζχζηαησλ
κηθξνγεσξγηθψλ

εθκεηαιιεχζεσλ

νδήγεζαλ

ζηελ

πηζηνδφηεζε

κε

κεζνιάβεζε κεραληζκψλ αιιειέγγπαο επζχλεο θαη αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ
εμνπιηζκνχ ηεο αιιειέγγπαο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.
ζνλ αθνξά, εμάιινπ, ζηελ αζηηθή απνθαηάζηαζε, φπνπ ε έκθαζε
δφζεθε, φπσο είδακε, ζηε ζηέγαζε παξαηεξήζεθε αμηνπνίεζε, νκνίσο, ηνπ
ζεζκηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο θνηλσληθήο/αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο.
Με δεδνκέλε ηελ έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζηέγαζεο ζηα κεγάια, ηδίσο,
αζηηθά θέληξα (πνπ αθνξνχζε επξχηεξα ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη φρη
κφλν ηνπο πξφζθπγεο), ην θξάηνο πξνηίκεζε ηελ κεηαθχιηζε ηνπ ηεξάζηηνπ
θφζηνπο πνπ ζα απαηηνχζε ην εθηεηακέλν εγρείξεκα. Μεηαθχιηζε πνπ
νδήγεζε ζε επηινγέο ππνβνεζνχκελεο απηνζηέγαζεο.
ην πιαίζην απηφ θαη κε ζηαζεξφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηεο ζηεγαζηηθήο
πνιηηηθήο ζηελ ελίζρπζε ηεο κηθξντδηνθηεζίαο, ε πξνψζεζε ησλ ζηεγαζηηθψλ
νηθνδνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ιεηηνπξγνχζε σο «βαιβίδα αζθαιείαο». Έηζη ε
επηβάξπλζε ηνπ, έηζη θαη αιιηψο, ηζρλνχ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
πεξηνξίζηεθε ζηα απνιχησο απαξαίηεηα. Παξάιιεια, παξά ηηο πξνζδνθίεο
πνπ θαιιηεξγήζεθαλ γηα ην ξφιν ηεο θνηλσληθήο θαηνηθίαο, γξήγνξα έγηλε
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αληηιεπηφ φηη ε πξνζθπγή ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη ηνπο ζηεγαζηηθνχο
ζπλεηαηξηζκνχο ζεκαηνδνηνχζε, κάιινλ, απηήλ ηελ εζπεπζκέλε «απφζπξζε»
ηνπ θξάηνπο.
Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε είλαη αξθεηά επθξηλέο, φηη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα, έρνπκε ζπλεηαηξηζκνχο – ππνθαηάζηαηα ησλ απνπζηαδφλησλ
νξγάλσλ ζηεγαζηηθήο πνιηηηθήο, νη νπνίνη γξήγνξα δηνιίζζεζαλ ζε
ζπκπιεξσκαηηθνχο ξφινπο ή εμεηξάπεζαλ απφ ηνλ αξρηθφ πξννξηζκφ ηνπο. Δλ
θαηαθιείδη κπνξνχκε λα ηνλίζνπκε πσο ε φπνηα δπλακηθή εκθαλίζηεθε πξνο
ηελ θαηεχζπλζε ηεο θνηλσληθήο θαηνηθίαο (θαη νηθνλνκίαο) εθηνλψζεθε, πξηλ
πξνιάβεη λα ιεηηνπξγήζεη εμηζνξξνπεηηθά ζηελ αγνξά θαηνηθίαο.
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ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΠΡΟΝΣΕΑ
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΟΤΚΑΚΖ

Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΣΩΝ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ
ΣΖΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ: ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ

Ζ παξνχζα εηζήγεζε ζην Μεηαπηπρηαθφ εκηλάξην καο (Ηζηνξηθή
Γεκνγξαθία) ζπεχδνπκε λα ζεκεηψζνπκε φηη απνηειεί ζχλνςε θνηλήο
εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο γηα ηε ζεζκηθή αλάιπζε ηεο «θνηλσληθήο
απνθαηάζηαζεο» ζην Διιεληθφ θξάηνο. Ζ αλάιπζε αζθαιψο εγγξάθεηαη ζηελ
αλάγθε θαηαλφεζεο ησλ αιιαγψλ ζηα αμηαθά ζπζηήκαηα ηεο ειιεληθήο
θνηλσλίαο θαη ζηνλ ηξφπν ζηαδηαθήο ζπγθξφηεζήο ηεο ζην εζληθφ ζχλνξν ζηε
δηάξθεηα ελφο θαη πιένλ αηψλα, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ζπιιακβάλεηαη ε
ζρέζε ηνπο κε ηα εγρεηξήκαηα νξγάλσζεο δηνίθεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
ιεηηνπξγηψλ ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο, φπσο ε θνηλσληθή αζθάιηζε. Γελ είλαη
σο εθ πεξηζζνχ ε αλαθνξά φηη ε ειιεληθή θνηλσλία κεηαβάιιεηαη θαη καδί κε
ηελ εζληθή νινθιήξσζε εμειίζζνληαη νη νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο Κξάηνπο.
Απφ απηέο ζεσξνχκε φηη νη δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο πέξαλ ηεο θπζηθήο
κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ (επεθηάζεηο εζληθψλ ζπλφξσλ, αληαιιαγέο
πιεζπζκψλ, πξφζθπγεο),1 επεξεάδνπλ έλα απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
παξάγνληεο νξγάλσζήο ηεο: ηα κέζα θαη ηνπο ηξφπνπο γηα ηελ θνηλσληθή
1

Αο καο επηηξαπεί λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ζηνηρεία ηεο εηζήγεζήο καο απηήο αληινχκε απφ Κ.
Γνπθάθεο, Θεζκηθή εμέιημε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζην Διιεληθφ θξάηνο, 1821-2008,
Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Κέξθπξα, Ηφλην Παλεπηζηήκην, η. 1-2, 2010· Δ. Πξφληδαο (ζε ζπλεξγαζία
κε Κ. Γνπθάθε), «Κνηλσληθή επαλφξζσζε βηνηηθνχ επηπέδνπ», ζην Θ. Καιαθάηεο, Δ. Πξφληδαο
(δηεπζ.), Οηθνλνκηθή Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, η. 1, πγθξφηεζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο,
Αζήλα, ΠΗΟΠ, 2011, ζζ. 323‟425· Δ. Πξφληδαο, Κ. Γνπθάθεο, «Γπζκνξθίεο θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο ζην Διιεληθφ θξάηνο», Σηκεηηθφο ηφκνο γηα ην Ρ. Φαθηνιά, Αζήλα, Παπαδήζεο
(ππφ έθδνζε).
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απνθαηάζηαζε ζε ζπλζήθεο απξνζδφθεησλ ή θπζηνινγηθψλ ζπλεπεηψλ γηα ην
ζχλνιν ή ηα πξφζσπα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.
Δίλαη αιήζεηα φηη ην θξάηνο πξφλνηαο νηθνδνκήζεθε ζηελ Διιάδα αιιά θαη
ζηελ Δπξψπε κε ζπζηεκαηηθφηεηα ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο άλζεζεο ησλ
ηξηψλ κεηαπνιεκηθψλ δεθαεηηψλ αιιά (δήηεκα πνπ δελ ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα
ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο) αλαπηχρζεθε ζε πνιχ κεγαιχηεξε δηάξθεηα
ρξφλνπ απφ έλα ζχζηεκα αζθαιίζεσλ2 φπνπ, παξάιιεια κε ηζρπξέο κνξθέο
θνηλσληθήο αιιειεγγπφηεηαο, νη θνηλσληθέο εγγπήζεηο ζπλδέζεθαλ κε ηελ
εθαξκνγή ηεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πλεχκα ησλ
κνξθψλ ηεο αγαζνεξγίαο θαη ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.3 ην πλεχκα ηεο
πεξηφδνπ ε θνηλσληθή αζθάιηζε θαιχπηεη ηνπο θπξηφηεξνπο «θηλδχλνπο» ηεο
δσήο (αξξψζηηα, αλεξγία, ζχληαμε, αλαπεξία, θ.ιπ.).4 Σε δπλακηθή απηή ζα
κεηαβάιιεη ν πινπξαιηζκφο ηππνινγηψλ πνπ ζα αλαπηπρζεί γηα ην
αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ηηο ζεσξεηηθέο ηνπ επεμεξγαζίεο,5 απφ εδψ δε
θαιιηεξγείηαη ε αληίιεςε γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ «θνηλσληθνχ θξάηνπο» ζηελ
Δπξσπατθή ήπεηξν, δηαηεξψληαο ηηο βάζεηο ηνπ (θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ) ζην
πιαίζην ηνπ εζληθνχ θξάηνπο.6
Σν ζέκα ην γλσξίδνπκε: ε Διιεληθή εθδνρή ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο,
αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ Ννηηνεπξσπατθφ κνληέινπ,7 είρε θχξην κνριφ
αλάπηπμεο ηεο, ην ζεζκφ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο,8 δεδνκέλνπ φηη κέρξη θαη

2

3

Ζ ηζηνξία ηεο αζθάιηζεο σο ηδέα εληάζζεηαη ζηελ παξάδνζε ηνπ λεσηεξηθνχ ζηνραζκνχ γηα ηηο
κνξθέο ηεο αιιειεγγχεο, νη νπνίεο ζηηο πξνγελέζηεξεο θνηλσλίεο εγγξαθφηαλ ζηελ ίδηα ηε δνκή
ηεο θνηλσλίαο, κέζσ ησλ ζεζκψλ ηεο νηθνγελείαο, ηεο Δθθιεζίαο θαη ησλ θηιαλζξσπηθψλ
ηδξπκάησλ. Βι. M. F. Aysan, «Welfare regimes for ageing populations: divergence or
convergence?», XXVI International Population Conference, Morocco, 2009, ζ. 1. Γηαζέζηκν
ζηνλ
αθφινπζν
δηθηπαθφ
θφκβν
ηνπ
ζρεηηθνχ
Γηεζλνχο
πλεδξίνπ:
http://iussp2009.princeton.edu/default.aspx.

A. Gueslin, L’invention de l’economie sociale, Paris, Economica 1998·Δ. Πξφληδαο, «Οη „επαγείο
νίθνη‟ (piae cause) ζηε ζεζκηθή νηθνλνκηθή ηζηνξία», Δπηαλεζηαθά Ηδξχκαηα, Κιεξνδνηήκαηα
(19νο αη. – 1953), Αξγνζηφιη 2007, ζζ. 437-452.
4
Π. Ρνδαλβαιφλ, Σν λέν θνηλσληθφ δήηεκα: Δπαλεμεηάδνληαο ην θξάηνο πξφλνηαο, Αζήλα,
Μεηαίρκην, (ειι. Μηθ,), 2003, 27.
5
Γηα κηα επζχλνπηε παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ ηππνινγηψλ ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο απφ ην 1958
κέρξη ην 2007 βιέπε R. A. V. Voorhis, «Three generations of comparative welfare theory: from
convergence to convergence», European Journal of Social Work, 1 (2)/ (1998), ζζ. 189 – 202
(εηδ. ζζ. 189 – 190).
6
C. Esping - Andersen, Οη ηξεηο θφζκνη ηνπ θαπηηαιηζκνχ ηεο επεκεξίαο, Αζήλα, Διιεληθά
Γξάκκαηα, (ειι. κηθ.), 2006, passim.
7
M. Ferrera, «The Southern model of welfare in Social Europe», Journal of European Social
Policy, 6 (1) / (1996), ζζ. 17 – 37 (εηδ. ζζ. 21 – 28)
8
ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ρψξεο ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο θηλεηήξηνο κνριφο ηνπ θξάηνπο
πξφλνηαο θαη επηθαξπσηήο ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ ππήξμε ην

94

Η πρόκλθςθ των δθμογραφικών εξελίξεων ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 νη θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θάιππηαλ ην
ζεζκηθφ θελφ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ελψ ε πξνλνηαθή θαη ε
ζηεγαζηηθή πνιηηηθή παξακέλνπλ κέρξη θαη ζηηο κέξεο καο ζε ππνιεηκκαηηθά
επίπεδα.9
Σαπηφρξνλα κε ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε θαη
εμαθνινπζεί λα δηαδξακαηίδεη, ην Διιεληθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο
βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζπλερνχο θξίζεο ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα. Ο Γ.
Βεληέξεο

έρεη

επηζεκάλεη

φηη

ην

ζχζηεκα

θνηλσληθήο

αζθάιηζεο

λαξθνζεηήζεθε επηκειψο ζε απηήλ ηελ πεξίνδν: θαηαθεξκαηηζκέλν ζχζηεκα
κε πιεζψξα θνξέσλ, θαζηέξσζε ειαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ, -ηδηαίηεξα γηα
ζπληαμηνδφηεζε, αληηνηθνλνκηθή ρξήζε ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ
νξγαληζκψλ,

αιφγηζηε

απνλνκή

αλαπεξηθψλ

ζπληάμεσλ,

κνλφπιεπξε

εθαξκνγή ηεο αζθαιηζηηθήο αξρήο, ζπγρψλεπζε πξνβιεκαηηθψλ κε πγηή
ηακεία ρσξίο ηηο απαηηνχκελεο ρξεκαηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, θ.ιπ.10 ηηο
εζσηεξηθνχ ραξαθηήξα ζηξεβιψζεηο θαη αλεπάξθεηεο πξνζηίζεληαη θαη
εμσγελείο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε ιεηηνπξγία
ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο.
ηνλ νξίδνληα ησλ εμσγελψλ απηψλ παξαγφλησλ εληάζζνληαη θαη νη
αλαδεηήζεηο ηεο εηζήγεζήο καο, ε νπνία αληρλεχεη ηηο επηδξάζεηο ησλ
δεκνγξαθηθψλ ηάζεσλ ζην Διιεληθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Σν
έξεηζκα είλαη πξνθαλέο: ηα ππνθείκελα ηνπ ζεζκνχ ησλ θνηλσληθψλ
αζθαιίζεσλ ζπληάζζνπλ κεηαμχ ηνπο έλα είδνο θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ11 ζην
νπνίν εγγξάθεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ απαζρνινχκελνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε
ζθνπφ λα δηαζθαιίζεη είηε ηηο κειινληηθέο ηνπ αλάγθεο (ζηελ πεξίπησζε ηνπ
θεθαιαηνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο) είηε ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ησλ θνηλσληθά
αδχλακσλ (ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζηαηηθνχ δηαλεκεηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο
ζπκβαίλεη κε ηελ ειιεληθή πεξίπησζε),12 αλαπηχζζεηαη δειαδή ζε φιν ην
ζχζηεκα θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ. Βι. Π. Π. Γεηίκεο, Γ. Γξάβαξεο, (επηκ.), Κνηλσληθφ θξάηνο
θαη θνηλσληθή πνιηηηθή, Αζήλα, Θεκέιην, 1993, passim.
9
Κ. . Γνπθάθεο, Θεζκηθή εμέιημε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζην Διιεληθφ θξάηνο, 1821-2008, φ.π.
10
Γ. Βεληέξεο, «Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα: Απνζχλζεζε θαη αλαζχλζεζε θνηλσληθήο
πνιηηηθήο» ζην Γ. Βεληέξεο, Υξ. Παπαζενδψξνπ, (επηκ.) Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα.
Πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο, Αζήλα, Διιεληθά Γξάκκαηα, 2003, ζ. 43.
11
M. Tienda, «Demography and the social contract», Working Paper Series-Office of Population
Research - Princeton University, (04)/2002.
12
Γηα ηηο δηάθνξεο κνξθέο νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο ηνπ ζεζκνχ βι. Ν. Σάηζνο, «Ζ ρξεκαηνδφηεζε
ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο», ζην Π. Γεηίκεο, Γ. Γξάβαξεο, Κνηλσληθφ θξάηνο θαη θνηλσληθή
πνιηηηθή, Αζήλα, Θεκέιην, 1993, ζζ. 1221-124.
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εχξνο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπζηεκάησλ έλα είδνο δηαγελεαθήο επζχλεο,13
ππφθνξε ησλ δεκνγξαθηθψλ εμειίμεσλ.14
Ζ εηζήγεζε ινηπφλ επηθεληξψλεηαη ζε δχν εξσηήκαηα, ε απάληεζε ησλ
νπνίσλ βαζίδεηαη ηφζν ζηελ πνηνηηθή φζν θαη ζηελ πνζνηηθή αλάιπζε ησλ
δηαζέζηκσλ ηεθκεξίσλ: θαηαξράο, αλ θαη κε πνην ηξφπν νη δεκνγξαθηθέο
εμειίμεηο απνηππψλνληαη ζε θείκελα, ζεζκηθνχ ραξαθηήξα, ηεο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο, απφ ηηο απαξρέο ηεο ζην 19ν αηψλα σο ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα,
θαη θαηά δεχηεξνλ ζε πνην βαζκφ απηέο νη δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο επεξεάδνπλ
ηε δηακφξθσζε ηνπ Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη πσο
απεηθνλίδνληαη ζην ζεζκφ ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ;
Έλα απφ ηα βαζηθά ηεθκήξηα γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθψλ
δεδνκέλσλ είλαη νη Κνηλσληθνί Πξνυπνινγηζκνί ηνπ Κξάηνπο, φπσο
δεκνζηεχνληαη ζηνλ νξίδνληα ηεο ηειεπηαίαο ζρεδφλ ηεζζαξαθνληαεηίαο
(1969-2008). Πέξαλ απηψλ, νη απαληήζεηο αλαδεηνχληαη φρη ζηε βξαρεία – ή
κεζνπξφζεζκε δηάξθεηα – αιιά καθξνρξφληα,15 θαη γηα ην ζθνπφ απηφ
αλαδεηήζακε παξάιιεια κε ηε δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία, ηα ζρεηηθά ζεζκηθά
θείκελα κε αθεηεξία ηε δεθαεηία ηνπ 1930. Σέινο, ζπλδέζακε ηηο απαληήζεηο
καο κε ηε δεκηνπξγία βάζεο δνκέλσλ:16 ε βάζε απηή ζπγθξνηείηαη απφ ηα
δεκνγξαθηθά δεδνκέλα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζαξάληα θχξησλ νξγαληζκψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, εηδηθά γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1969-2008.

13

Ζ δηαγελελαθή επζχλε ζπληζηά ην πεξίβιεκα ελφο κεξηθφηεξνπ θαη πην ηερληθνχ δεηήκαηνο ζηελ
νξγάλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Κξάηνπο, ηε «γελεαθή ινγηζηηθή» ελαιιαθηηθή
πξφηαζε ζηα αδηέμνδα ηεο εζληθνινγηζηηθήο ηερληθήο πνπ πηνζεηήζεθε κεηά ην β΄ παγθφζκην
πφιεκν απφ ηηο δπηηθέο νηθνλνκίεο. Ζ ζεκειηψδεο αξρή ηνπ κνληέινπ ηεο «γελεαθήο ινγηζηηθήο»
είλαη λα πξνβιέςνπκε ην βάξνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ζηηο κειινληηθέο γεληέο ππνζέηνληαο ηε
δηαζθαιηζκέλε θεξεγγπφηεηα ηνπ θξάηνπο δηα ησλ δηαρξνληθψλ δεκνζηνλνκηθψλ επηβαξχλζεσλ.
Βι. Δ. Πξφληδαο (ζε ζπλεξγαζία κε Β. Γειέγθνπ), Γεκνζηνλνκηθή Κνηλσληνινγία,
Παλεπηζηεκαηθέο Παξαδφζεηο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, 2011.
14
Δίλαη πξνθαλέο φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζηαηηθνχ δηαλεκεηηθνχ ζπζηήκαηνο νη δεκνγξαθηθέο
εμειίμεηο απνθηνχλ πςειφηεξν ζπληειεζηή βαξχηεηαο ελ ζπγθξίζεη κε ηηο πεξηπηψζεηο ησλ
θεθαιαηνπνηεηηθψλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία είλαη θπξίσο επάισηα ζηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ
επηβίσζεο
15
Δίλαη θάηη ην νπνίν επηβάιιεηαη απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εξεπλεηένπ αληηθεηκέλνπ: ηνπ
ζεζκνχ ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ εμειίμεσλ, αθελφο κελ ν πξψηνο
επηδηψθεη λα δηαζθαιίζεη ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ γελεψλ άξα εγγξάθεηαη ζε βάζνο ρξφλνπ,
αθεηέξνπ δε νη απνηππψζεηο ησλ δεκνγξαθηθψλ εμειίμεσλ νξίδνληαη ζε καθξνρξφληα θιίκαθα.
16
Κ. . Γνπθάθεο, Θεζκηθή εμέιημε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζην Διιεληθφ θξάηνο, 1821-2008, η.
2, φ.π., passim.
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Γεκνγξαθηθέο εμειίμεηο θαη Αζθαιηζηηθό ζύζηεκα
Ζ αζθαιηζηηθή δξάζε ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ζηελ
εηθνζαεηία κεηαμχ ηνπ 1850-1870. Ζ πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε
δεκηνπξγία ζεηξάο θιαδηθψλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, εηδηθψο γηα ηνπο
δεκνζίνπο ππαιιήινπο, ηνπο λαπηηθνχο, ηνπο κεηαιισξχρνπο θαη ηνπο
ηξαπεδηθνχο ππαιιήινπο.17 Οη πεξηνξηζκέλεο, ζε πιεζπζκηαθφ επίπεδν
θάιπςεο, πξσηαξρηθέο θξαηηθέο πξσηνβνπιίεο, δε βαζίζζεθαλ ζε νηθνλνκηθέο
θαη δεκνγξαθηθέο κειέηεο φπσο ζα ήηαλ σθέιηκν λα πξαγκαηνπνηεζεί, αιιά
απνηέιεζαλ νπζηαζηηθά δηαπίδπζε αζθαιηζηηθψλ λφκσλ απφ άιιεο ρψξεο ηεο
επξσπατθήο επείξνπ, νη νπνίνη σζηφζν δελ ήηαλ θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλνη
ζηα ειιεληθά δεδνκέλα, κε απνηέιεζκα νη λενζπζηαζείο αζθαιηζηηθνί
νξγαληζκνί λα αληηκεησπίζνπλ απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο
ζεκαληηθά δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα.18
Ο επηηαθηηθφο ηξφπνο ζπγθξφηεζεο ηνπ Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο ζπλερίζηεθε κέρξη θαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910 νπφηε πιένλ
ε δηαρείξηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο εληάζζεηαη κέζα ζηηο
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο. Πηζαλφλ νη πεξηνξηζκνί ζηηο
δπλαηφηεηεο ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο λα αληηκεησπίζεη ηηο αιιαγέο πνπ
εθδειψλνληαη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηαβνιέο ζηε
δνκή

ηνπ

πιεζπζκνχ

(ελαιιαγή

εκπφιεκσλ

πεξηφδσλ,

πξφζθπγεο,

δεκνζηνλνκηθέο θξίζεηο) ζπλέηεηλαλ ζην λα δνθηκάδεηαη δηαξθψο ν ξφινο ηνπ
Κξάηνπο.
Ζ πην ελδηαθέξνπζα πεξίνδνο ζην ζέκα καο είλαη γεληθφηεξα γλσζηή:
κεηαμχ 1914 θαη 1928 πηνζεηνχληαη ν λφκνο (281/1914) πεξί ζσκαηείσλ θαη ν
λφκνο (2868/1922) πεξί ππνρξεσηηθήο αζθαιίζεσο ησλ εξγαηψλ θαη ησλ
ηδησηψλ ππαιιήισλ αληίζηνηρα, νη νπνίνη θαηλνηνκνχλ γηα ην είδνο θαη ην
εχξνο ησλ παξνρψλ εηζάγνληαο ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ηεο αζθάιηζεο.19
Χζηφζν, ε απνπζία νινθιεξσκέλεο κειέηεο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαη
δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ απνθαιχπηεη πνιχ ζχληνκα ηηο αδπλακίεο ηνπ λένπ
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν δελ πξνλνεί γηα ηε δεκηνπξγία αζθαιηζηηθψλ
17

. Βειιηαλίηεο, Ζ Κνηλσληθή αζθάιηζεο ελ Διιάδη, Αζήλα, Γ. Καβαιηέξνο, 1951, passim.
Κ. Σζνπθαιάο, Κνηλσληθή αλάπηπμε θαη θξάηνο. Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ Γεκφζηνπ Υψξνπ ζηελ
Διιάδα, Αζήλα, Θεκέιην, 1981· Κ. . Γνπθάθεο, Θεζκηθή εμέιημε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζην
Διιεληθφ θξάηνο, 1821-2008, η. 1, φ.π., ζζ. 141-142.
19
Η. Εάξξαο, Ο ζεζκφο ησλ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, Βηβιηνζήθε Αζθαιηζηηθήο Δπηζεσξήζεσο,
ηρ. 5, Αζήλα, Π. Γ. αθειιάξηνο, 1929, ζζ. 78-82.
18
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θνξέσλ θαζνιηθήο θάιπςεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαζψο πξνβιέπεη ηε
δεκηνπξγία κηθξψλ θιαδηθψλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, δνκψληαο θαηά απηφλ
ηνλ ηξφπν έλα θαηαθεξκαηηζκέλν ζχζηεκα θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ.20
Ζ πεξίπησζε ηνπ λφκνπ (2868/1922) αμίδεη πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή καο:
ν λφκνο πξνβιέπεη θάζε επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί, ηε ζηηγκή ηεο
δεκνζίεπζήο ηνπ, γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ ρξφλσλ θαη
απαζρνινχζε πεξηζζφηεξνπο ησλ 70 εξγαδνκέλσλ φθεηιε ζε δηάζηεκα έμη
κελψλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ λφκνπ λα ππνβάιεη ζην ππνπξγείν Δζληθήο
Οηθνλνκίαο ζρεηηθφ θαλνληζκφ ηακείσλ -θαη κάιηζηα κε ηελ απεηιή
ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ θαζπζηεξνχζε λα θαηαζέζεη ή δελ
θαηέζεηε. Γηα επηρεηξήζεηο νη νπνίεο απαζρνινχζαλ κηθξφηεξν αξηζκφ αηφκσλ
πξνβιεπφηαλ ε ίδξπζε θξαηηθψλ ηακείσλ. Παξά ηελ πξφβιεςε κφιηο ην 1,4%
ησλ επηρεηξήζεσλ απαζρνινχζαλ άλσ ησλ 26 αηφκσλ, κε απνηέιεζκα ν
ζρεηηθφο λφκνο λα κελ απνδψζεη ηα αλακελφκελα θαη λα κελ επηηχρεη ηελ
γελίθεπζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα. Απφ δηάθνξεο εθηηκήζεηο
έρεη ππνινγηζζεί φηη ε θάιπςε πνπ επηηεχρζεθε αθνξνχζε ζπλνιηθά κφλν
22.000 εξγαδνκέλνπο. 21
Πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, επαλέξρεηαη ζηελ επηθαηξφηεηα ε
αλάγθε αλαδηάξζξσζεο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαη δηεχξπλζεο ηεο
θνηλσληθήο πνιηηηθήο. ‟ απηφ ζα ζπλεγνξήζνπλ θνηλσληθνί ιφγνη, αιιά θαη
ιφγνη ηδενινγηθνί. Οη ηειεπηαίνη ζρεηίδνληαη, φπσο έρεη δεηρζεί, ηφζν κε ηε
δηάδνζε αληηιήςεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ θξάηνπο κέζα απφ ηε
δηεχξπλζε ηεο θνηλσληθήο ηνπ απνζηνιήο, θαζψο θαη κε ηελ αληίιεςε φηη ε
ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε δελ είλαη πιήξεο ρσξίο ηελ θαηνρχξσζε θνηλσληθψλ
δηθαησκάησλ.22 ηνπο ιφγνπο απηνχο πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη ηηο επηξξνέο
απφ ηε δηεζλή εκπεηξία θαη παξέκβαζε. Ζ θνηλσληθή πξφλνηα δηεπξχλεηαη κεηά
20

Κ. Μαπξέαο, «Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη Ηδενινγία ζηελ Διιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ: Δπηδξάζεηο
θαη εμειίμεηο κε αθνξκή ην ζέκα ησλ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ», Θέζεηο, Αλαιχζεηο, Κξηηηθή,
Εεηήκαηα ηεο πάιεο ησλ Σάμεσλ, 64/(Ηνχιηνο – επηέκβξηνο 1998), ζζ. 125-127.
21
Η. Εάξξαο, Ο ζεζκφο ησλ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, Βηβιηνζήθε Αζθαιηζηηθήο Δπηζεσξήζεσο,
φ.π., ζ. 82. Δπίζεο βι., Γ. Σζαιίθεο, «Ο πξψηνο θαη ν δεχηεξνο λφκνο γηα ην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ: ε ζέζε ησλ θηιειεπζέξσλ θαη ησλ Λατθψλ γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ζην
κεζνπφιεκν», ζην Γ. Κπξηφπνπινο (επηκ.), Γεκφζηα Τγεία θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθή: o Διεπζέξηνο
Βεληδέινο θαη ε επνρή ηνπ, Αζήλα, Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο, 2007, ζ. 425. Ξ. Η. Κνληηάδεο,
Κ. Ν. νπιηψηεο, «Ζ ζεζκηθή ζπγθξφηεζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ζην κεζνπφιεκν», ζην Γ.
Κπξηφπνπινο (επηκ.), Γεκφζηα Τγεία θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθή: o Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ε επνρή
ηνπ, φ.π., ζ. 477.
22
Κ. Μαπξέαο, «Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη Ηδενινγία ζηελ Διιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ: Δπηδξάζεηο
θαη εμειίμεηο κε αθνξκή ην ζέκα ησλ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ», φ.π., ζζ. 121-124.
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ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή κε ηε βνήζεηα ηεο Δπηηξνπήο Απνθαηάζηαζεο
Πξνζθχγσλ (Δ.Α.Π.) θαη ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ Δξγαζίαο (Γ.Γ.Δ.).23
ηε ζρεηηθή ινηπφλ ζπδήηεζε πεξί θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ ζπκκεηέρνπλ
νη θνηλσληθνί εηαίξνη, ην Γ.Γ.Δ θαη εθπξφζσπνη ηεο Διιεληθήο πνιηηείαο. Οη
δηεξγαζίεο ηεο πεξηφδνπ απηήο είλαη ηδηαίηεξα έληνλεο θαη ραξαθηεξίδνληαη
απφ ην ηδηαίηεξν ζζέλνο πνπ επέδεημαλ νη αληηθξνπφκελεο πιεπξέο (εξγνδνηηθά
θαη εξγαηηθά ζσκαηεία), θαζψο επίζεο ηα θφκκαηα θαη ην Γ.Γ.Δ. Απφ ηηο
δηαπξαγκαηεχζεηο ζα πξνθχςεη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα λνκνζεηήκαηα: ν
λφκνο 6298/1934 πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.24 Πξφθεηηαη γηα λφκν ν νπνίνο
δεκηνπξγνχζε λέα πιένλ δεδνκέλα ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα αθνχ ε γέλεζε
εμεηδηθεπκέλνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα θαζνιηθήο θάιπςεο (δειαδή ην Ίδξπκα
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ) γηα ηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο κηζζσηνχο πέξαλ ηνπ
δεκνζίνπ ηνκέα, παξάιιεια δε πεξηέιαβε ξπζκίζεηο φρη κφλν γηα ηνλ ππφ
ζχζηαζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ αιιά θαη γεληθφηεξα γηα ην ζεζκφ ησλ
θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ.25
Μεξηθέο ιεπηνκέξεηεο απφ ην κεγάιε απηή ζεζκηθή ηνκή έρνπλ ζθηαζζεί,
ζπαληφηεξα δε αλαθέξνληαη ηα πξφζσπα θαη ηα ζέκαηα γηα ηελ ππνζηήξημε
ηεο. ε απηφ ην δήηεκα ε εηζήγεζή καο ζα ζηαζεί πεξηζζφηεξν.
Καζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ λφκνπ (6298/1934) πεξί
Κνηλσληθψλ

Αζθαιίζεσλ,

δηαδξακάηηζε

ε

Έθζεζηο

Οηθνλνκηθή
26

Μαζεκαηηθή επί ηνπ ζρεδίνπ Νφκνπ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ,

θαη

ε νπνία

ζπληάρζεθε ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ, θαζεγεηή εθαξκνζκέλσλ καζεκαηηθψλ ελ
ησ Καξφιεησ Παλεπηζηήκην ηεο Πξάγαο θαη δηεπζπληή ηνπ ηδξχκαηνο ησλ
ζπληάμεσλ

ησλ

ηδησηηθψλ

ππαιιήισλ

ηεο

Σζερνζινβαθίαο,

Emil

27

Schoenbaum. Ζ ζχληαμε ηεο κειέηεο δειαδή απνηειεί νξφζεκν γηα ην ζεζκφ
23

ην ίδην, ζζ. 124-127, επίζεο βι. Ν. Α. . Φσηήιαο, Κνηλσληθή Πνιηηηθή, εγρεηξίδηνλ ζεσξίαο
θαη πξάμεσο, Αζήλα, Ππξζφο, 1937,ζζ. 88-89.
24
Α. Ληάθνο, Δξγαζία θαη Πνιηηηθή ζηελ Διιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, Σν δηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο
θαη ε αλάδπζε ησλ Κνηλσληθψλ Θεζκψλ, Αζήλα, Ίδξπκα Έξεπλαο θαη Παηδείαο ηεο Δκπνξηθήο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 1993, passim.
25
Νφκνο (6298/1934) «πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ», Αζήλα, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο,1934.
Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ θφκβν ηεο Έλσζεο γηα ηελ Πξνάζπηζε ησλ Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ
26

http://www.epkodi.gr.

E. Schoenbaum, Έθζεζηο, Οηθνλνκηθή θαη Μαζεκαηηθή επί ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πεξί Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ, Αζήλα, Δζληθφ Σππνγξαθείν, 1931, ζ. 1. Γηαζέζηκν επίζεο, φ.π.,
http://www.epkodi.gr. Α. Ληάθνο, Δξγαζία θαη Πνιηηηθή ζηελ Διιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, φ.π. ζ.
471.
27
πσο ζεκεηψλνπλ γηα ηνλ Emil Schoenbaum (γελλήζεθε ην 1882 ζην Benešově u Prahy θαη
πέζαλε ην 1968 ζηελ πφιε ηνπ Μεμηθνχ) νη Jaroslav Folta, Pavel Šišma (βι.
http://inserv.math.muni.cz/biografie/emil_schoenbaum.html), ζπνχδαζε ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηεο

99

Ευάγγελοσ Πρόντηασ, Κωνςταντίνοσ Δουκάκθσ

ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ αιιά θαη γηα ηελ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη,
δήηεκα επξχηεξεο ζεκαζίαο φπσο κε άιιε επθαηξία είρακε ηελ επθαηξία λα
αλαθεξζνχκε.28 Γηα πξψηε θνξά αλαιχνληαη νηθνλνκηθά θαη δεκνγξαθηθά
δεδνκέλα ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ ζε απνγξαθή κηζζσηψλ θαη κηζζψλ,
εξγαδνκέλσλ ζηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο. Ζ απνγξαθή απνηέιεζε νπζηψδεο
πξναπαηηνχκελν γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο θαη γηα ηελ αμία ησλ πξνηάζεσλ
ηεο. Ο θαζεγεηήο Emil Schoenbaum ζεκεηψλεη:
Δκλεκνλεχζε ήδε, φηη ν αζθαιηζηηθφο καζεκαηηθφο επξίζθεηαη θαηά
ηελ

θαηάξηηζηλ

ησλ

Διιεληθψλ

Κνηλσληθψλ

Αζθαιίζεσλ

εηο

θαιιίηεξαο ζέζηλ εθείλεο, εηο ελ επξίζθνλην νη εηδηθνί επηζηήκνλεο,
νίηηλεο θαηάξηηζαλ θαηά ην 1880 ηελ Γεξκαληθήλ, ην 1890 ηελ
Απζηξηαθήλ θαη θαηά ην 1924 ηελ Σζερνζιαβηθήλ Κνηλσληθήλ
Αζθάιηζελ. Ζ επλνηθσηέξα απηή ζέζηο νθείιεηαη εηο ην γεγνλφο, φηη δηα
ηελ

Διιεληθήλ

Κνηλσληθήλ

Αζθάιηζελ

θαηέζηε

δπλαηφλ

λα

ρξεζηκνπνηεζή ε θαηά ην επηέκβξην 1930 γελφκελν πξνο ηνλ ζθνπφλ
ηεο πξνπαξαζθεπήο ησλ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ απνγξαθή ησλ
επηρεηξήζεσλ.29
Πνηα ήηαλ ζε απηήλ ηελ πξψηε κειέηε γηα ηε δεκηνπξγία αζθαιηζηηθνχ
θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα ν ραξαθηήξαο ησλ ζηνηρείσλ θαη πψο
ζπκπιέρζεθαλ ηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα κε ηελ πξφηαζε αζθαιηζηηθνχ
ζπζηήκαηνο.
Σν πξψην ζεκαληηθφ ζέκα ηεο κειέηεο είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε πνπ
πηνζεηεί ηφζν γηα ηηο παξακέηξνπο αλάιπζεο φζν θαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
απνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κε κείδνλα ζηφρν ηνπ Schoenbaum ηελ πινπνίεζε

Πξάγαο θαη ππφ ηελ επηξξνή ηνπ θαζεγεηή Karel Peter ζηξέθεηαη ζηε ζεσξία ησλ αξηζκψλ. Σν
1906 ζην Γθέηηλγθελ κειεηά ηα αζθαιηζηηθά καζεκαηηθά αζθάιηζεο, παξαθνινπζεί ηηο
αθαδεκατθέο παξαδφζεηο ζεκαληηθψλ θαζεγεηψλ ηεο πεξηφδνπ, γηα λα ζηξαθεί ηέινο ζηελ
θνηλσληθή αζθάιηζε. Σν 1919 γίλεηαη θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Καξφινπ ησλ
αζθαιηζηηθψλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο καζεκαηηθήο ζηαηηζηηθήο θαη αξγφηεξα ην 1923 εθιέγεηαη
θαζεγεηήο ησλ καζεκαηηθψλ. Σν 1930 ζπκκεηείρε ζηελ ίδξπζε ηεο επηζηήκεο πεξηνδηθφ
Aktuarské. εκεηψλνπλ φηη ην 1939, βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ θαη ζπλεηζθέξεη ζηε
κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο
Ακεξηθήο, αιιά θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηνλ Καλαδά. Έρεη πξνεγεζεί (ην 1931)
βεβαίσο ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιάδα. ηε βηβιηνγξαθία ηνπ αλαθέξνληαη Ph. Dr Emil
Schoenbaum. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky. 71 (1946), str. D97-98 σο θαη Prof.
Emil Schoenbaum. Aktuárské vědy. 8 (1948-49), str. 49-52.
28
Βι. Γ. Αλσγηάηεο – Pele, Δ. Πξφληδαο, «Κνηλσληθή ηαηηζηηθή. Απφ ηελ πνιηηεηνγξαθηθή
έξεπλα ζηελ αθαδεκατθή δηδαζθαιία», Πεξί Κνηλσληθήο ηαηηζηηθήο, Αλάηππν, Αζήλα 2004.
29
ην ίδην, ζ. 52.
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θαη «βησζηκφηεηα» (έλλνηα πνπ αξγφηεξα ζα απνδεηρζεί θξίζηκε) ηνπ
αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. πγθξνηεί ινηπφλ ηξεηο αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο:
Καηεγνξία 1ε: ηαηηζηηθή αζθαιηζκέλσλ
Πεξηιακβάλεη ηνλ αζθαιηζκέλν θαηά γέλνο, θαηά ειηθία -απφ ηελ
άπνςε απηή ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο θαηαλεκήζεθαλ ζε
πεληάδεο ειηθηψλ-, θαηά επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο (Μεηαιιεία,
Βηνκεραλίεο, Μεηαθνξέο θαη Δκπφξην), θαηά ηδηφηεηα ζηελ εξγαζία
(πίλ. 1, 2).
Καηεγνξία 2ε: ηαηηζηηθή κηζζψλ
Σν πιηθφ ηεο απνγξαθήο πεξηείρε πιήξε θαηαλνκή κηζζψλ κε βάζε
ηελ επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθή θαηεγνξία, ην γέλνο,
ηελ ειηθία θαη ηνλ ηξφπν πιεξσκήο απηνχ (πίλ. 3).
Καηεγνξία 3ε: ηαηηζηηθή Οηθνγελείαο
Με βάζε ηνλ νξηζκφ ηεο νηθνγέλεηαο ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηνπο
θαηά ειηθίεο αζθαιηζκέλνπο κε ηηο αληίζηνηρεο ειηθίεο ησλ ζπδχγσλ
ηνπο, ηελ θαηαλνκή ησλ ειηθηψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ ζπδχγσλ
ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ηελ
επαγγεικαηηθή θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ, ηελ θαηαλνκή ησλ
αζθαιηζκέλσλ θαηά γέλνο, ειηθία θαη αξηζκφ δψλησλ ηέθλσλ θάησ
ηνπ 21νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, επίζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηεγνξία ζηελ
νπνία αλήθνπλ.
Με ζρεκαηηθφ ηξφπν ζα ιέγακε φηη ζην πλεχκα ηεο πεξηφδνπ θαη κε
δεδνκέλεο ηηο ηερληθέο αλάιπζεο ε κειέηε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
εδξάδεηαη ζην αθφινπζν ηξηγσληθφ ζρήκα:
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ρήκα 1:Οη παξάκεηξνη κειέηεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ δεηήκαηνο ζην κεζνπφιεκν
Προφίλ
αςφαλιςμζνου

Οικογζνεια
αςφαλιςμζ
νου

Αςφαλιςτικό
ςφςτθμα

Μιςκοδοςία

Πίλαθαο 1: Ζιηθηαθή θαηαλνκή (%) ζην ζχλνιν ησλ κηζζσηψλ ζηελ εηδηθή
απνγξαθή ηνπ 1930
Ομάδες Ηλικιών

Άνδρες (σύν. 209.758)

Γυναίκες(συν. 47.282)

-14

3,9%

6,0%

15-19

23,4%

45,7%

20-24

14,2%

19,3%

25-29

15,5%

7,7%

30-34

11,7%

4,3%

35-39

8,6%

4,2%

40-44

6,5%

4,2%

45-49

5,5%

3,0%

50-54

4,4%

2,6%

55-59

3,0%

1,4%

60-64

1,8%

1,0%

65-69
1,0%
0,4%
Πεγή: E. Schoenbaum, Έθζεζηο, Οηθνλνκηθή θαη Μαζεκαηηθή επί ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πεξί
70-74
0,6%
0,3%
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, φ.π., ζ. 25, επεμ. ζπγγξ.
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Πίλαθαο 2: Αλαινγία θαηαλνκήο ησλ κηζζσηψλ γηα ζχλνιν κηζζσηψλ
100.000, βάζεη ηεο εηδηθήο απνγξαθήο ηνπ 1930 (%)
Οκάδεο Ζιηθηψλ

Ζιηθία

Άλδξεο (81.775)

Γπλαίθεο (18.225)

10-14

14

3,9%

6,0%

15-19

17

23,4%

45,7%

20-24

22

14,2%

19,3%

25-29

27

15,5%

7,7%

30-34

32

11,7%

4,3%

35-39

37

8,6%

4,2%

40-44

42

6,5%

4,2%

45-49

47

5,5%

3,0%

50-54

52

4,4%

2,6%

55-59

57

3,0%

1,4%

60-64

62

1,8%

1,0%

65-69

67

1,0%

0,4%

70-74

72

0,6%

0,3%

Πεγή: E. Schoenbaum, Έθζεζηο, Οηθνλνκηθή θαη Μαζεκαηηθή επί ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ
πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, φ.π., ζ. 25, επεμ. ζπγγξ.

Πίλαθαο 3: Καηαλνκή ησλ κηζζσηψλ αλά επαγγεικαηηθφ θιάδν βάζεη ηεο
πιεζπζκηαθήο απνγξαθήο ηνπ 1928
Καηεγνξίεο απνγξαθήο

Άλδξεο

Γπλαίθεο

Μέγεζνο πιεζπζκνχ
(Απφιπηνο αξηζκφο)

Μεηαιιεία

93,8%

6,2%

5.703

Βηνκεραλία

75,8%

24,2%

234.786

Μεηαθνξέο

99,4%

0,6%

50.487

Σξάπεδεο

96,4%

3,6%

715

Δκπφξην

96,5%

3,5%

30.861

Πεγή: E. Schoenbaum, Έθζεζηο, Οηθνλνκηθή θαη Μαζεκαηηθή επί ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πεξί
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, φ.π., ζ. 25, επεμ. ζπγγξ.
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Ο Emil Schoenbaum κε ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο ηνπ δείρλεη πνιχ λσξίο
ζηελ δηνίθεζε ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο ην θαζνξηζηηθφ ξφιν ησλ
δεκνγξαθηθψλ εμειίμεσλ, πην έληνλε δε είλαη ε ππαηληθηηθή ηνπ αλαθνξά φηη
γηα ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία θαη επηβίσζε θάζε
αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, φπσο ήδε αλαθέξακε. ηελ θαηεχζπλζε απηή δελ
είλαη κφλν ε θεξεγγπφηεηα ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ν ηξφπνο θαη ην
επίπεδν

ζηαηηζηηθήο

επεμεξγαζία

ησλ

δεκνγξαθηθψλ

ζηνηρείσλ

πνπ

ζπγθεληξψλνληαη αιιά πξνρσξά ζηε ζρέζε δεκνγξαθηθψλ πξνβιέςεσλ (πίλ.
4) θαη νηθνλνκηθήο δνκήο ηνπ λένπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, ψζηε λα
ζπλδέεηαη κε ηζνβαξή ηξφπν ε αζθαιηζηηθή επηβάξπλζε αλάκεζα ζηελ αξρηθή
θαη ηε κέιινπζα γελεά ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.30
Πίλαθαο 4: Ζ κειινληηθή γεληά πνπ εηζέξρεηαη ζηελ αζθάιηζε
Αξηζκφο δψλησλ

χκθσλα κε ηνλ ππνινγηζκφ

ηελ αζθάιηζε

πνπ γελλήζεθαλ

ζλεζηκφηεηαο επηδνχλ ην 17ν έηνο

ηειηθψο ζα ππαρζνχλ

(1921-1928)

ηεο ειηθίαο (1938-1945)

(1938-1945)

Έηνο

Άλδξεο

Γπλαίθεο

Έηνο

Άλδξεο

Γπλαίθεο

Άλδξεο

1921

63.592

54.680

1938

44.301

38.339

6.336

2.360

1922

59.028

50.608

1939

41.122

35.484

5.882

2.184

1923

61.414

52.512

1940

42.784

36.819

6.119

2.267

1924

62.652

54.362

1941

43.647

38.116

6.243

2.346

1925

82.514

73.853

1942

57.483

51.783

8.222

3.188

1926

95.698

85.580

1943

66.668

60.005

9.536

3.694

1927

93.111

83.416

1944

64.868

58.488

9.278

3.601

1928

99.072

90.178

1945

69.019

63.229

9.872

3.802

Πεγή: E Schoenbaum, Έθζεζηο, Οηθνλνκηθή θαη Μαζεκαηηθή επί ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πεξί
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, φ.π., ζ. 14.

Ζ θαηλνηνκία ζπλεπψο ζηε κειέηε Έθζεζηο Οηθνλνκηθή θαη Μαζεκαηηθή
επί ηνπ ζρεδίνπ Νφκνπ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ είλαη ηφζν ν ηξφπνο
30

E. Schoenbaum, Έθζεζηο, Οηθνλνκηθή θαη Μαζεκαηηθή επί ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πεξί Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ, φ.π., ζζ. 25-30.
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ζπγθξφηεζεο ηεο κειέηεο φζν θαη ε απνθξπζηάιισζε ηεο πξφηαζεο πνπ
εμάγεηαη απφ απηήλ ζην λφκν (6298/1934) πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ή
άιισο ε πξφβιεςε γηα ηε ζχζηαζε ηνπ Ηδξχκαηνο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσο.
Σν Διιεληθφ ζχζηεκα θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ, κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ
Η.Κ.Α. ην 1937, εηζέξρεηαη ζε λέα θάζε αλάπηπμεο θαη ηεο σξίκαλζεο ηνπ.
Φπζηθά νη παξεκβάζεηο ηεο πνιηηείαο γηα δηνξζσηηθέο θηλήζεηο ζηε ιεηηνπξγία
ηνπ ζεζκνχ δελ ζα ζηακαηήζνπλ. Έηζη, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950,
δεκνζηεχεηαη

ν

αλαγθαζηηθφο

λφκνο

(1846/1951)

πεξί

Κνηλσληθψλ

Αζθαιίζεσλ θαη πξνσζείηαη ε πξψηε αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε, ε νπνία
κεηαμχ άιισλ31 πξνέβιεπε ηελ ζπγρψλεπζε νξηζκέλσλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ
ζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, κέηξν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ζηελ
θαηάηκεζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Με ηε κεηαξξχζκηζε θιαδηθά
αζθαιηζηηθά ηακεία ζπγρσλεχνληαη κε ην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.32
Σν άμην γηα επηζήκαλζε είλαη φηη, παξά ην πξνεγνχκελν ηνπ ηξφπνπ κειέηεο
Schoenbaum δελ πξαγκαηνπνηήζεθε θάπνηα δεκνγξαθηθή θαη νηθνλνκηθή
κειέηε ζπγρψλεπζήο ηνπο. Δίλαη ελδηαθέξνπζα απφ ηελ άπνςε απηή ε δήισζε
γεληθνχ δηεπζπληή ηνπ Ηδξχκαηνο:
ην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ δελ είλαη κφλν πξνζηάηεο ησλ
αζζελνχλησλ αζθαιηζκέλσλ αιιά θαη πξνζηάηεο ησλ πξνβιεκαηηθψλ
αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. Ο ραξαθηεξηζκφο απηφο ήηαλ κάιινλ επηεηθήο,
αθνχ κε ηε δηαδηθαζία ησλ ζπγρσλεχζεσλ ην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ επηβαξχλζεθε κε ηηο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο 15.000
αηφκσλ νη νπνίνη φπσο ήηαλ θπζηθφ νπδέπνηε είραλ θαηαβάιιεη ηηο
αληίζηνηρεο εηζθνξέο εηο ην Η.Κ.Α.33
Σν δήηεκα ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ην
ραξαθηήξηδαλ εμαθνινπζνχζαλ λα απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα γηα ην Διιεληθφ
31

32

Ο αλαγθαζηηθφ λφκνο (1846/51) πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ εηζήγαγε ηηο αθφινπζεο
αιιαγέο: α) θαζνιηθφηεηα ηεο αζθάιηζεο ησλ κηζζσηψλ, β) θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο
ππνινγηζκνχ ησλ ζπληάμεσλ πνπ επλνεί ηηο εηζνδεκαηηθά ρακειφηεξεο νκάδεο δηθαηνχρσλ, γ)
δηεχξπλζε ηνπ θχθινπ ησλ έκκεζα αζθαιηζκέλσλ θαζφηη νη παξνρέο αζζελείαο ζε είδνο
ρνξεγνχληαη άλεπ νπνηαδήπνηε εμαηξέζεσο ζηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη
ησλ ζπληαμηνχρσλ, θαζψο επίζεο δ) αιιαγή ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ππνινγηζκνχ ησλ
εηζθνξψλ θαη πηνζέηεζε ηνπ δηαλεκεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Βι. Αλαγθαζηηθφο λφκνο (1846/1951)
«πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ», Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο, 1951, ζ. 1240. Γηαζέζηκν επίζεο,
http://www.epkodi.gr.

D. N. Venieris, The development of Social Security in Greece, 1920-1940: Postponed decisions,
Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Λνλδίλν, The London School of Economics and Political Science, 1994,
ζζ. 144-145.
33
ην ίδην, ζζ. 178-179.
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θξάηνο. Βεβαίσο δελ ζα ιείςνπλ ζρεηηθέο κειέηεο θαη αλαιχζεηο. Δλδεηθηηθή ε
αλαθνξά ηνπο: ην Μάξηην ηνπ 1959 δεκνζηεχεηαη εηδηθή κειέηε ππφ ηνλ ηίηιν
Γηεξεχλεζηο βαζηθψλ πξνβιεκάησλ νξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθαιίζεσο ηεο
Δπηηξνπήο Δξεχλεο θαη Οξγαλψζεσο Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ
Τπνπξγείνπ πληνληζκνχ34 θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 1969 ζηα πιαίζηα ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Αλαπηχμεσο ηεο Διιάδνο 1968-197235 ζα
δεκνζηεπζεί κειέηε γηα ην ειιεληθφ ζχζηεκα θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ κε ηνλ
ηίηιν ρέδηνλ Δζληθήο Πνιηηηθήο Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο.36 Οη δπν κειέηεο
ζπγθιίλνπλ ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ παζνγέλεηα ηνπ ζεζκνχ ησλ
θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ. Θα θαηαγξάςνπλ ζσξεία πξνβιεκάησλ ζε
νηθνλνκηθφ, δηνηθεηηθφ αιιά θαη ζηε «θηινζνθία» ηνπ ζεζκνχ, πξνηείλνληαο
παξάιιεια, ρσξίο πξνγελέζηεξε νηθνλνκηθή θαη δεκνγξαθηθή αλάιπζε ησλ
ζρεηηθψλ παξακέηξσλ, ζεηξά δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ.37
Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
εληαηηθνπνηείηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980: απηφ πξνθχπηεη απφ ηνλ κεγάιν
αξηζκφ κειεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην 1983 κέρξη ζήκεξα θαη φπσο
θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 5 επηρεηξήζακε κε ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο λα δείμνπκε ηα
πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ θαζψο θαη ηα
γελεζηνπξγά αίηηα απηψλ φπσο απνδειηηψζεθαλ απφ ηέζζεξα πνξίζκαηα πνπ
εθπνλεζήθαλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1983-1992. Ζ πηλαθνζέηεζε βνεζά λα
αληηιεθζνχκε φηη ην δήηεκα ησλ δεκνγξαθηθψλ εμειίμεσλ εηζέξρεηαη πιένλ
ζηελ αλάιπζε, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, σο παξάκεηξνο κείδνλνο
ζεκαζίαο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ δεηήκαηνο. Παξαηεξνχκε φηη
ζηα ηέζζεξα πνξίζκαηα ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ ππνγξακκίδεηαη ε αξλεηηθή
εμέιημε ηεο ζρέζεο αζθαιηζκέλσλ ζπληαμηνχρσλ, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε
δεκνγξαθηθή γήξαλζε ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ. Δπίζεο, ζην Πφξηζκα ηεο
Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο
34

35

36

37

Δπηηξνπή Δξεχλεο θαη Οξγαλψζεσο Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Βαζηθή Δπηηξνπή
Γεπηεξνγελνχο Παξαγσγήο, Γηεξεχλεζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ νξγαληζκψλ Κνηλσληθήο
Αζθαιίζεσο, Αζήλα, Τπνπξγείν πληνληζκνχ, 1959, ζ. 1. Γηαζέζηκν επίζεο, φ.π.,
http://www.epkodi.gr.
Κεληξηθή Δπηηξνπή Δπεμεξγαζίαο Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Αλαπηχμεσο, Πξφγξακκα
Οηθνλνκηθήο Αλαπηχμεσο ηεο Διιάδνο 1968-1972, Αζήλα, Τπνπξγείν πληνληζκνχ, 1968 ζζ.
140-142.
Λ. Π. Πάηξαο, ρέδηνλ εζληθήο πνιηηηθήο θνηλσληθήο αζθάιεηαο, Αζήλα, Τπνπξγείν
πληνληζκνχ, 1969, ζζ. 6-27.
Κ. . Γνπθάθεο, Θεζκηθή εμέιημε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζην Διιεληθφ θξάηνο, 1821-2008,
φ.π., η.1, ζζ.299-318.

106

Η πρόκλθςθ των δθμογραφικών εξελίξεων ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ

Αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα, ην νπνίν νπζηαζηηθά νξηνζέηεζε ηα θχξηα ζεκεία ηεο
αζθαιηζηηθήο

κεηαξξχζκηζεο

πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθε

ην

1992,

38

πεξηιακβάλνληαη δεκνγξαθηθέο πξνβιέςεηο θάηη ην νπνίν ζην παξειζφλ είρε
πξαγκαηνπνηεζεί κφλν κηα θνξά: ην 1931 ζηε κειέηε ηνπ θαζεγεηή Emil
Schoenbaum.

38

Πφξηζκα ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα, Αζήλα, 1992, ζζ. 30-32.
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Πίλαθαο 5: Πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζρεηηθέο
κειέηεο θαη πνξίζκαηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
Έξεπλεο θαη Πνξίζκαηα γηα ην ζχζηεκα
θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ (1983-1992)

Πξνβιήκαηα ζπζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
θαη αηηηάζεηο απηψλ
(1)

(2)

(3)

(4)

Πξνβιήκαηα Δμσγελή
1.

Οηθνλνκηθή θξίζε

√

2.

Τςειά πνζνζηά αλεξγίαο

3.

Αξλεηηθή εμέιημε ηεο ζρέζεο ζπληαμηνχρσλ / αζθαιηζκέλσλ, ιφγσ ηεο

αλεξγίαο θαη ηεο δεκνγξαθηθήο εμέιημεο, δει. ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ
4.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Ζ ηαθηηθή ζπζζψξεπζεο νθεηιψλ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ειεγρφκελσλ

απφ απηφ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε βάξνο ησλ αζθαιηζηηθψλ
νξγαληζκψλ
5.

√

Ζ κε αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ λέσλ κνξθψλ απαζρφιεζεο θαη ελ γέλεη

ε δηεχξπλζε ησλ αλαζθάιηζησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ
6.

√

Οη ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο επέθηαζεο ηεο

αζθάιηζεο, ηδηαίηεξα ηνπ Η.Κ.Α., ζε φιε ηε ρψξα θαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο
εξγαδνκέλσλ

√
Πξνβιήκαηα Δλδνγελή

1.

Πνιπδηάζπαζε θνξέσλ

√

√

2.

Πνιπλνκία

√

√

3.

Άληζε θαηαλνκή ησλ θνηλσληθψλ πφξσλ

√

√

√

4.

Με αλαινγηζηηθή πξνζέγγηζε εηζθνξψλ θαη παξνρψλ

√

√

√

5.

Δηζθνξνδηαθπγή

√

√

√

6.

Αλαληηζηνηρία κεηαμχ εηζθνξψλ θαη παξνρψλ

√

√

√

7.

Άληζε αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ εξγαδνκέλσλ

√

√

8.

Αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ

√

9.

Υακεινί ξπζκνί κεραλνγξάθεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ αξρείσλ

√

√

√

√

√

√

10. Πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο
Αίηηα εμσγελψλ πξνβιεκάησλ
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√

√

√
√

Η πρόκλθςθ των δθμογραφικών εξελίξεων ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ

1.

Με εθαξκνγή ηεο λνκνζεηεκέλεο ηξηκεξνχο ρξεκαηνδφηεζεο

2.

Γέζκεπζε ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζηηο ηξάπεδεο

άηνθα ή κε ρακειφ επηηφθην
3.

Άζθεζε εζληθήο πνιηηηθήο κέζσ ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ

4.

Άζθεζε αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο κέζσ εηζθνξναπαιιαγψλ, επηζηξνθήο

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

εηζθνξψλ θ.ι.π.
5.

Άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο κέζσ ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ

ρσξίο επηρνξήγεζε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ
6.

Ζ ζηξεβιή εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο νξγαληζκψλ

7.

Γαλεηζκφο ησλ ειιεηκκαηηθψλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ απφ ηηο

ηξάπεδεο κε πςειφ επηηφθην ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηα απνζεκαηηθά άιισλ
αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ βξίζθνληαη ζηηο ηξάπεδεο κε πνιχ ρακειφ επηηφθην
8.

√

Πξνεθινγηθέο παξνρέο, δηεπθνιχλζεηο θαη δεζκεχζεηο

√
√

Αίηηα ελδνγελψλ πξνβιεκάησλ
Με είζπξαμε ησλ θαζπζηεξνχκελσλ εηζθνξψλ θαη νη δηάθνξεο
ξπζκίζεηο παιαηψλ νθεηιψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θίλεηξν πξνο ηνπο ζπλεπείο
επαγγεικαηίεο λα κελ θαηαβάινπλ ηηο εηζθνξέο

√

√

Απαξραησκέλν ζχζηεκα βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο εηζθνξψλ

√

√

Αιφγηζηε επέθηαζε ησλ βαξέσλ θαη αλζπγηεηλψλ επαγγεικάησλ

√

√

√

√

√

√

πγρσλεχζεηο ζηνπο κεγάινπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο ησλ
πξνβιεκαηηθψλ θαη ειιεηκκαηηθψλ ηακείσλ
πκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αζθάιηζε
Μείσζε ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ παξνρήο ζχληαμεο

√
√

√

Αίηηα γεληθφηεξσλ επηπηψζεσλ
1.

Γεκνγξαθηθή γήξαλζε πιεζπζκνχ

√

√

2.

Οηθνλνκηθή θξίζε

√

√

3.

Παξανηθνλνκία

√

√

4.

Πιεζσξηζκφο

√

(1) Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Αλάπηπμεο (1983-1987)
(2) Πφξηζκα γηα ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε (έθζεζε ππφ Π. Πέηξνπια, 1990)
(3) Πφξηζκα γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (Π. Πέηξνπιαο,
. Ρνκπφιεο, Υξ. Ρνππαθηψηεο - Ηαλνπάξηνο 1992)
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(4) Πφξηζκα Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλακφξθσζεο ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα (Μάηνο 1992)
Πεγή: Κ. . Γνπθάθεο, Θεζκηθή εμέιημε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζην Διιεληθφ θξάηνο, 18212008, φ.π., η.1, ζζ.338-342·Δ. Πξφληδαο, Κ. Γνπθάθεο, «Γπζκνξθίεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο
ζην Διιεληθφ θξάηνο», Σηκεηηθφο ηφκνο γηα ην Ρ. Φαθηνιά, Αζήλα, Παπαδήζεο (ππφ έθδνζε).

Απφ ην πιήζνο ησλ κειεηψλ θαη ησλ πνξηζκάησλ ε αζθαιηζηηθή
κεηαξξχζκηζε πνπ επέθεξε ην 1992 ν λφκνο 2084 γηα ηελ αλακφξθσζε ηεο
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο εκθαλίδεηαη ν πεξηνξηζκφο, αιιά
πξνζσξηλφο φπσο ζα θαλεί ζηε ζπλέρεηα, ηεο δπζρεξνχο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο ηνπ ζεζκνχ κε ηελ εθαξκνγή δηάθνξσλ ξεμηθέιεπζσλ κέηξσλ, γηα
ηα ειιεληθά δεδνκέλα.39 Αλάκεζα ηνπο είλαη ε ζεζκνζέηεζε ηεο ηξηκεξνχο
ρξεκαηνδφηεζεο, ε δεκηνπξγία ηνπ Λ.Α.Φ.Κ.Α., ε αχμεζε ησλ νξίσλ
ζπληαμηνδφηεζεο θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζε παιαηνχο θαη
λένπο, γηα ηα νπνία δέρζεθε αξθεηέο αξλεηηθέο θξηηηθέο ηφζν απφ ηνπο
θνηλσληθνχο εηαίξνπο φζν θαη ζηα πιαίζηα ησλ επφκελσλ εθζέζεσλ θαη
πνξηζκάησλ.
Ζ ζπλεζηζκέλε φκσο πξαθηηθή, κε ην λφκν απηφ ηνπ 1992, λέεο κειέηεο
θαη ξπζκίζεηο ζα γελλεζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ιχζεσλ πνπ είρε
πηνζεηήζεη αιιά θαη γηα φζα δεηήκαηα δελ θαηφξζσζε λα απαληήζεη. ηελ
πεξίνδν 1993-2002 δεκνζηεχνληαη ηξεηο εθζέζεηο – πνξίζκαηα απφ ηα νπνία
κφλν κία επηθεληξψζεθε κε ζπζηεκαηηθφηεηα ζηε κειέηε ησλ δεκνγξαθηθψλ
εμειίμεσλ ζην Διιεληθφ θξάηνο θαη ηηο επηδξάζεηο ηνπο ζην ζεζκφ ηεο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο: πξφθεηηαη γηα ηελ «Έθζεζε πξάνπ» ή άιισο ηελ
έθζεζε Οηθνλνκία θαη πληάμεηο: πλεηζθνξά ζηνλ Κνηλσληθφ Γηάινγν, ε
νπνία ζπληάρζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή γηα ηελ εμέηαζε ηεο Μαθξνπξφζεζκεο
Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο πνπ είρε ζπγθξνηεζεί απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1996 θαη
δεκνζηεχεηαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1997.40
39

40

Νφκνο (2084/1992) «αλακφξθσζε ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», Αζήλα,
Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο, 1992.
Σν 1994 δεκνζηεχεηαη ην Πφξηζκα επηηξνπήο γηα ηε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1997 ε Δπηηξνπή γηα ηελ εμέηαζε ηεο Μαθξνπξφζεζκεο
Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο πνπ είρε ζπγθξνηεζεί απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1996 ππνβάιιεη ηε
δεχηεξε έθζεζε ηεο, ε νπνία άπηεηαη ηνπ ζεζκνχ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη έρεη ηίηιν
Οηθνλνκία θαη πληάμεηο - πλεηζθνξά ζηνλ Κνηλσληθφ Γηάινγν θαη ηέινο ηνλ Απξίιην ηνπ 1998
δεκνζηεχεηαη θαη ην πφξηζκα ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ Κνηλσληθφ Γηάινγν. Βι.
Πφξηζκα επηηξνπήο γηα ηε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Αζήλα, 1994, ζ. 1.
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ηελ εηζαγσγή ηεο ε Έθζεζε πξάνπ θαζηζηά ζαθέο φηη ηα ρξφληα
πξνβιήκαηα ηνπ ζεζκνχ δελ έρνπλ απαληεζεί θαη φηη ν δεκνγξαθηθφο
παξάγνληαο είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο:
σο ηψξα θάζε δηάινγνο γηα ην αζθαιηζηηθφ θαηέιεγε ζε επηβάξπλζε ηεο
απνχζαο γεληάο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ κέιινληνο. Ζ ζεκεξηλή λέα γεληά,
φκσο, είλαη ήδε ρξεσκέλε κε αλεξγία, ην δεκφζην ρξένο θαη ζα πξέπεη λα
αληεπεμέιζεη κφλε ηεο ζηελ έμαξζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο.41
Οη ζηξαηεγηθνί πξνβιεκαηηζκνί ηνπ ζεζκνχ θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο
εζηηάδνληαη απφ ηελ Έθζεζε ζε έμη ζεκεία ην βαζηθφηεξν εθ ησλ νπνίσλ είλαη
ε γεξάζθνπζα θνηλσλία.42 Ζ πξνβιεκαηνζεζία ηεο Έθζεζεο δελ πεξηνξίδεηαη
κφλν ζηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ δεκνγξαθηθψλ εμειίμεσλ αιιά πξνρσξά
έλα αθφκε βήκα παξαπέξα, επαλαθέξνληαο ηε ζεκαζία ηεο ππξακηδνινγίαο43
ζηα ζεζκηθά θείκελα ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ θαη αθεηέξνπ ζηεξίδνληαο
ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηηο δεκνγξαθηθέο πξνβιέςεηο (Δηθφλα 1: Γεκνγξαθηθή
Ππξακίδα 1, Γεκνγξαθηθή Ππξακίδα 2, Γεκνγξαθηθή Ππξακίδα 3, θαη Δηθφλα
2).44
Χο βαζηθέο πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο
νξηνζεηνχληαη: «[...] ε θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ. Ζ
νκαιή καθξνρξφληα ελζσκάησζε κεηαλαζηψλ θαη ε ελεξγφηεξε παξνπζία ησλ
γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο απνηεινχλ ηηο πην απνηειεζκαηηθέο άκεζεο
αληηδξάζεηο», ελψ ζε καθξνρξφλην επίπεδν ε «θνηλσληθή πνιηηηθή ζα θιεζεί
Γηαζέζηκν επίζεο, φ.π., http://www.epkodi.gr·Δπηηξνπή γηα ηελ εμέηαζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο
πνιηηηθήο, Οηθνλνκία θαη πληάμεηο: πλεηζθνξά ζηνλ Κνηλσληθφ Γηάινγν, Αζήλα, Σξάπεδα
ηεο Διιάδνο, 1997·Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Κνηλσληθνχ Γηαιφγνπ γηα ηελ Κνηλσληθή
Αζθάιηζε, Πφξηζκα Α΄ - Αμηνπνίεζε πεξηνπζίαο ησλ ηακείσλ, Αζήλα, Πφξηζκα Β΄ Δηζθνξνδηαθπγή, ρέζεηο κε ηνλ Πνιίηε, Απινπνίεζε Γηαδηθαζηψλ, Καηαγξαθή Παξνρψλ,
Σακεία Τγείαο, Αζήλα, 1998.
41
Δπηηξνπή γηα ηελ εμέηαζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, Οηθνλνκία θαη πληάμεηο:
πλεηζθνξά ζηνλ Κνηλσληθφ Γηάινγν, φ.π., ζζ. vii-x.
42
Άιινη δηαξζξσηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ, είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά, ην δεκνγξαθηθφ
πξφβιεκα, είλαη ε αλεξγία θαη ε κεηαβαιιφκελε θχζε ηεο εξγαζίαο, ε ρακειή ζπκκεηνρή ησλ
γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε ζηαδηαθή αηνλία ησλ παξαδνζηαθψλ ζεζκψλ, πνπ επηηεινχλ
ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, θαζψο θαη ε επίπησζε ηεο κεηαλάζηεπζεο.
ην ίδην, ζζ. xii-xv.
43
Ο Πιάησλ Σήληνο έλαο εθ ησλ βαζηθψλ ζπληειεζηψλ ηεο εθζέζεσο αλαθέξεη πεξί ηεο ρξήζεο
ησλ δεκνγξαθηθψλ ππξακίδσλ ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε: «Ζ
Ππξακηδνινγία δελ είλαη επηζηήκε αθξηβείαο. Αλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ νηθνλνκηθή αλάιπζε, νη
απφιπηεο πξνβιέςεηο είλαη παξαθηλδπλεπκέλεο. Παξά ηαχηα κηα αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθψλ
πξννπηηθψλ νδεγεί ζηε δηαθξίβσζε νξηζκέλσλ γεληθψλ δηαπηζηψζεσλ ηηο νπνίεο ε ράξαμε
καθξνρξφληαο ζηξαηεγηθήο δελ κπνξεί λα αγλνήζεη». Βι Π. Σήληνο, Κνηλσλία, Οηθνλνκία,
πληάμεηο: θξπκκέλνο Θεζαπξφο;, Αζήλα, Παπαδήζεο, 2001, ζ. 52.
44
Δπηηξνπή γηα ηελ εμέηαζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, Οηθνλνκία θαη πληάμεηο:
πλεηζθνξά ζηνλ Κνηλσληθφ Γηάινγν, φ.π., ζζ. 3-11.
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νπζηαζηηθά λα δηαθπιάζζεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή» θαζψο «ε δεκηνπξγία ηνπ
θνηλσληθνχ ηζηνχ αζθαιείαο έρεη ηεξάζηηα αλαπηπμηαθή ζεκαζία».45
Δηθόλα 1: Γεκνγξαθηθέο ππξακίδεο απφ ηε Έθζεζε πξάνπ
Γεκνγξαθηθή Ππξακίδα 1990

Γεκνγξαθηθή Ππξακίδα 2010

3. Γεκνγξαθηθή Ππξακίδα 2010

Πεγή: Δπηηξνπή γηα ηελ εμέηαζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, Οηθνλνκία θαη πληάμεηο:
πλεηζθνξά ζηνλ Κνηλσληθφ Γηάινγν, φ.π., ζζ. 3-5.

45

ην ίδην, ζ. xi.
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Δηθόλα 2: Γεκνγξαθηθέο πξννπηηθέο ζηελ Διιάδα θαη ζε 8 ρψξεο

1.

Γ. Δμ. Ζι. (Γείθηεο Δμάξηεζεο Ζιηθησκέλσλ), Πιεζπζκφο άλσ ησλ 65 ζαλ πνζνζηφ
πιεζπζκνχ κεηαμχ 15-64.

2.

Πιεζπζκφο άλσ ησλ 75 ζαλ πνζνζηφ απηψλ πνπ είλαη άλσ ησλ 65

3.

πλ. Πνζ. Δμ. (πλνιηθφ Πνζνζηφ Δμάξηεζεο). Πιεζπζκφο απφ 0-14 & άλσ ησλ 65
ζαλ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ κεηαμχ 15-64.
Πεγή: Δπηηξνπή γηα ηελ εμέηαζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, Οηθνλνκία θαη
πληάμεηο: πλεηζθνξά ζηνλ Κνηλσληθφ Γηάινγν, φ.π., ζ.11.

Ζ βηαηφηεηα ησλ αληηδξάζεσλ απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη ηα ζπλδηθάηα
πνπ πξνθάιεζαλ ε δεκνζίεπζε ηεο «Έθζεζεο πξάνπ» θαη νη πξνηάζεηο απηήο
νδήγεζε ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε ζε κεηάζεζε ηεο ζρεηηθήο ζπδήηεζεο ηνπ
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αζθαιηζηηθνχ πξνβιήκαηνο ζην κέιινλ.46 Οδήγεζε επίζεο ζε έλαλ
αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηνπ λνκνζεηηθνχ έξγνπ κε κηα ζεηξά ειάζζνλνο ζεκαζίαο
παξεκβάζεσλ δηαρεηξηζηηθνχ ραξαθηήξα πνπ ραξαθηεξίζζεθε σο «κίλη
αζθαιηζηηθφ».47 ην πλεχκα απηφ θακία απφ ηηο πξνηάζεηο ηεο Έθζεζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο, δελ αληηκεησπίζζεθε κε ζπλέπεηα κεξηθά ρξφληα
αξγφηεξα ε Διιεληθή νηθνλνκία λα εηζέιζεη ζε έλαλ κεγάιν θαη άγλσζηεο
δηάξθεηαο δεκνζηνλνκηθφ ζπαζκφ.
Ζ απεηθόληζε ηωλ θνηλωληθώλ πξνϋπνινγηζκώλ
Δίλαη αιήζεηα φηη ν απνζπαζκαηηθφο ραξαθηήξαο ησλ αλαθνξψλ ζηελ
εηζήγεζε καο ελέρεη θηλδχλνπο παξεμεγήζεσλ. πγθξαηνχκε φκσο απφ ηηο
πξνεγνχκελεο αλαθνξέο θαη κε ηε ζπλδξνκή βαζηθψλ θεηκέλσλ γηα ηελ
πξφηαζε κεηαξξπζκίζεσλ ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηνλ αληίθηππν
ησλ δεκνγξαθηθψλ εμειίμεσλ θαη ηάζεσλ ζηε δεκηνπξγία, δηακφξθσζε θαη
εμέιημε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αζθαιψο, ε αλαθνξά ζηα ζεζκηθά
θείκελα, έρεη νξηζκέλα ζηνηρεία ειιεηπηηθφηεηαο ζηελ αλάιπζε θαη νη
εξκελείεο

ελδερνκέλσο

λα

ραξαθηεξίδνληαη

απφ

έλαλ

βαζκφ

κεξνιεπηηθφηεηαο. Με ζθνπφ ηελ βαζχηεξε δηείζδπζε ζην εξεπλεηέν
αληηθείκελν ε κέζνδνο θαη ηα εξγαιεία ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο ζην γφληκν
απηφ πεδίν εθαξκνγήο ηεο ηζηνξηθήο δεκνγξαθίαο, δειαδή ηε ζρέζε
δεκνγξαθίαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηα απνινγηζηηθά δεκνγξαθηθά
δεδνκέλα ησλ θνηλσληθψλ πξνυπνινγηζκψλ απνηεινχλ κία απφ ηηο
ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο.
Σελ πξφθιεζε απηή αλαδεηθλχνπκε κε ζπλνπηηθφ ηξφπν απφ ηα
δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ θαη ηα νπνία έρνπλ ζηφρν λα απαληήζνπλ ζην
αθφινπζν εξψηεκα –κείδνλ εξψηεκα ζε θάζε πξφηαζε κεηαξξχζκηζεο ηνπ
46

Μ. Μαηζαγγάλεο, «Ζ κεηέσξε κεηαξξχζκηζε: ην θνηλσληθφ θξάηνο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο
θνηλσλίαο» ζην Γ. Βεληέξεο, Υ. Παπαζενδψξνπ (επηκ.), Ζ Κνηλσληθή Πνιηηηθή ζηελ Διιάδα,
Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο, φ.π., ζ. 151
47
Χο «κίλη αζθαιηζηηθφ» ραξαθηεξίδεηαη ε πηνζέηεζε ηνπ λφκνπ (2676/1999) Οξγαλσηηθή θαη
ιεηηνπξγηθή αλαδηάξζξσζε ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο ην 1999
θαζψο θαη ε πηνζέηεζε ηνπ λφκνπ (2972/2001) Δθζπγρξνληζκφο ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ηνπ Ηδξχκαηνο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο ην 2001. Βι. Νφκνο (2676/1999)
«νξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαδηάξζξσζε ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη άιιεο
δηαηάμεηο», Αζήλα, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο, 1999 Νφκνο (2972/2001) «εθζπγρξνληζκφο ηεο
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Ηδξχκαηνο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
Αζήλα, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο, 2001.
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αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο: πσο δηακνξθψλεηαη ε ζρέζε αζθαιηζκέλσλ πξνο
ζπληαμηνχρνπο γηα ηνπο νξγαληζκνχο θχξηαο αζθάιηζεο ζηελ πεξίνδν 19692008 θαη πσο έρεη ε εμέιημε απηή γηα ην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ
ζηελ δηεπξπκέλε πεξίνδν 1950-2008;48 Ζ ζρέζε απηή έρεη ζθνπφ λα καο
επηηξέρεη λα νξηνζεηήζνπκε ηε ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νη
δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο άξρηζαλ λα επηδξνχλ αξλεηηθά ζην ζεζκφ ηεο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θαηά ηξφπν έκκεζν λα ειέγμνπκε θαη ηνπο ηξφπνπο
αληίδξαζεο ηεο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, ησλ ζπλδηθάησλ αιιά θαη ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο.
Θα νινθιεξψζνπκε ηελ εηζήγεζή καο κε ηελ ζπκκεηνρή νξηζκέλσλ
δεηθηψλ ζηελ πξφθιεζε πνπ καο απαζρνιεί.
Έλα πξψην ζεκείν είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο
θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζή ηνπ νξγαλψζεθε ζηα πξφηππα ηνπ
ζηαηηθά δηαλεκεηηθνχ κνληέινπ (pay as you go), ην θφζηνο δειαδή ησλ
παξνρψλ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο λα θαιχπηεηαη θπξίσο απφ ηα έζνδα πνπ
ζπγθεληξψλνληαη ην ρξφλν πνπ δίλνληαη νη παξνρέο49 ε θπξηφηεξε δε πεγή
εζφδσλ είλαη νη εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ·επίζεο ζην
ζηαηηθά δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα ε ζρέζε αζθαιηζκέλσλ πξνο ζπληαμηνχρνπο δελ
πξέπεη αλ είλαη κηθξφηεξε ηνπ 4 πξνο 1 πνπ ζχκθσλα κε δηεζλή θξηηήξηα
ζεσξείηαη σο «ινγηθφ» φξην ιεηηνπξγίαο ελφο αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ.50
Έρνληαο ινηπφλ θαηά λνπ ηηο δπν απηέο παξακέηξνπο ε εξκελεία ησλ
δεκνγξαθηθψλ

ζηνηρείσλ

(απνινγηζηηθά

ηηκέο)

ησλ

θνηλσληθψλ

πξνυπνινγηζκψλ.
Ζ ζρέζε αζθαιηζκέλσλ πξνο ζπληαμηνχρνπο ζηελ πιεηνςεθία ησλ
αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ βαίλεη κεηνχκελε ζε φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο
αλάιπζεο καο: 1969-2008. Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηεινχλ ηα αζθαιηζηηθά
ηακεία ησλ απηναπαζρνινχκελσλ πνπ εκθαλίδνπλ αλνδηθή ηάζε, ελψ ηα
48

49

50

Σν Ίδξπκα θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ εμεηάδεηαη ζε επξχηεξν ρξνληθφ πιαίζην δεδνκέλνπ φηη
απνηειεί ην κεγαιχηεξν αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ ηεο ρψξαο ηφζν ζε νηθνλνκηθά φζν θαη ζε
δεκνγξαθηθά κεγέζε.
Ν. Σάηζνο, «Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο», ζην Π. Γεηίκεο, Γ. Γξάβαξεο,
Κνηλσληθφ θξάηνο θαη θνηλσληθή πνιηηηθή, φ.π., ζζ. 1221-124. Δπίζεο βιέπε Θ. Ρνχπαο,
«Πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο: Ζ πεξίπησζε ησλ απνζεκαηηθψλ»,
ζην Θ. αθειιαξφπνπινο (επηκ.), Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, Αζήλα, Κξηηηθή,
2004, ζζ. 431-452.
Γ. Α. Πξνβφπνπινο, «Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο: Ζ πεξίπησζε ηεο
Διιάδαο», ζην Γ. απνπλάο (επηκ.), Γηεζλέο ζεκηλάξην εκπεηξνγλσκφλσλ κε ζέκα: Κηλεηνπνίεζε
απνηακηεχζεσλ θαη θνηλσληθή πξνζηαζία, Αζήλα, ΑΣΔ, 1989, ζζ. 165-168.
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ηακεία ησλ ζπληάμεσλ πξνζσπηθνχ εθεκεξίδσλ Αζελψλ – Θεζζαινλίθεο
παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε ηεο ζρέζεο απηήο κφλν θαηά ηα ηειεπηαία έηε,
απφ ην 1999 έσο θαη ην 2008 (δηάγ. 1-4).
Γηάγξακκα 1: ρέζε αζθαιηζκέλσλ πξνο ζπληαμηνχρνπο ζην ΗΚΑ (1969-2008)
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Γηάγξακκα 2: ρέζε αζθαιηζκέλσλ πξνο ζπληαμηνχρνπο ζην ΟΓΑ (1969-2008)
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Γηάγξακκα 3: ρέζε αζθαιηζκέλσλ πξνο ζπληαμηνχρνπο ζηα ηακεία
απηναπαζρνινπκέλσλ (1969-2008)
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Γηάγξακκα 4: ρέζε αζθαιηζκέλσλ πξνο ζπληαμηνχρνπο ζηα ινηπά αζθαιηζηηθά
ηακεία (1969-2008)
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Πεγή: Κ. . Γνπθάθεο, Θεζκηθή εμέιημε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζην Διιεληθφ θξάηνο,
1821-2008, φ.π., η.2, ζζ.660 -663, επεμ. ζπγγξ.

Παξαηεξψληαο πην πξνζεθηηθά ηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα δηαπηζηψλνπκε
φηη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ε ζρέζε αζθαιηζκέλσλ πξνο
ζπληαμηνχρνπο ηνπ Η.Κ.Α. έρεη νιηζζήζεη ζε επίπεδα θάησ ηνπο 4 πξνο 1,
πησηηθή ηάζε ε νπνία δηαθαίλνληαλ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. ηηο
απαξρέο δε ηνπ 21νπ αηψλα ε ζρέζε απηή έρεη δηακνξθσζεί ζε δπν
αζθαιηζκέλνπο πξνο έλαλ ζπληαμηνχρν (δηάγ. 1). ε πνιχ ρακειά επίζεο
επίπεδα, εηδηθφηεξα απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, έρεη δηακνξθσζεί ε
ζρέζε αζθαιηζκέλσλ πξνο ζπληαμηνχρνπο ηφζν γηα ηνλ Οξγαληζκφ Γεσξγηθψλ
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Αζθαιίζεσλ (δηάγ. 2) φζν θαη γηα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ηνπ επξχηεξνπ
δεκνζίνπ ηνκέα θαζψο θαη γηα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ
αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ (δηάγξ. 3 θαη 4). Σέινο, ην Γηάγξακκα 5 δίλεη αθφκα
κηα δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, πάλσ απφ ην 90% ηνπ αζθαιηδφκελνπ
πξνζσπηθνχ

αλήθεη

ζε

αζθαιηζηηθνχο

νξγαληζκνχο

φπνπ

ε

ζρέζε

αζθαιηζκέλσλ πξνο ζπληαμηνχρνπο θηλείηαη ζε νξηαθά γηα ηελ βησζηκφηεηα
ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο επίπεδα.
Γηάγξακκα 5: Καηά αζθαιηζηηθέο νκάδεο πνζνζηηαία ηαμηλφκεζε ηνπ
αζθαιηδφκελνπ πιεζπζκνχ (1969-2008)
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Πεγή: Κ. . Γνπθάθεο, Θεζκηθή εμέιημε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζην Διιεληθφ θξάηνο,
1821-2008, φ.π., η.2, ζζ.650 -670, επεμ. ζπγγξ.

Δίλαη απηνλφεηε ε επαλάιεςε κηαο θνηλήο δηαηχπσζεο, πνπ ζηελ
πεξίπησζε καο, θαίλεηαη λα ιακβάλεη κία άιιε απξνζδφθεηε δηάζηαζε, φπσο
δείρλεη ε πεξίνδνο πνπ δηαλχνπκε γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία:
Καηαξράο, ε ζπλδπαζκέλε κειέηε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, εηζεγεηηθψλ
εθζέζεσλ θαζψο θαη κειεηψλ-εθζέζεσλ ηνπ ζεζκνχ ησλ θνηλσληθψλ
αζθαιίζεσλ πξνβάιεη ηηο εγγελείο αδπλακίεο ηνπ ζεζκνχ. Πξφθεηηαη γηα
αδπλακίεο νη νπνίεο εγγξάθνληαη ζηηο αξρέο ζπγθξφηεζήο ηνπ θαη ηεο
απνδπλάκσζεο ππάιιεισλ κνξθψλ δφκεζεο ησλ ζρέζεσλ αζθαιηζηηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη κνξθψλ θνηλσληθήο αιιειεγγπφηεηαο κε πξνέρνπζα ηελ
δηαγελεαθή

επζχλε

θαη

ζρέζε:

θαηαθεξκαηηζκφο
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ζπζηήκαηνο, άληζε θαηαλνκή ησλ θνηλσληθψλ πφξσλ, επηιεγκέλε κεηαρείξηζε
πξνλνκηαθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο κε φιν θαη
κεγαιχηεξν δηνηθεηηθφ θφζηνο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Η.Κ.Α. 51
Παξάιιεια κε ηα ρξφληα πξνβιήκαηα πνπ επαλεηιεκκέλα είραλ
νξηνζεηεζεί ζε θάζε πξαγκαηνπνηνχκελε κειέηε, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 1980 πξνζηίζεληαη λέα: ηα δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ γελλά είδνο
ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ δηεπξχλνπλ ηελ θξίζε πνπ πξνθαιεί ε δεκνγξαθηθή
εμέιημε κεηαμχ γελεψλ, νη λέεο κνξθέο απαζρφιεζεο θινλίδνπλ ηηο αληηιήςεηο
πεξί δηαγελεαθήο επζχλεο θαη ε γελεανινγηζηηθή αληηζηξαηεχεηαη ηα
εζληθνινγηζηηθά δεδνκέλα φπσο αξζξψλνληαη ζηα θξηηήξηα ζχγθιηζεο θαη ζηηο
ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο εληφο ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο.
ηηο δχζβαηεο απηέο ζρέζεηο πξνζηίζεηαη ε ζθηά πνπ αθνινπζεί θάζε
κειέηε γηα ηηο δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο θαη ηελ εμέιημε ηνπ Διιεληθνχ
ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Με ηελ πνηνηηθή αλάιπζε (κειέηε ησλ
ζεζκηθψλ θεηκέλσλ) δηαπηζηψζεθε φηη: Ζ πξψηε νινθιεξσκέλε δεκνγξαθηθή
κειέηε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζεζκνχ ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ
πξαγκαηνπνηήζεθε κφλν κηα θνξά θαη απηφ έιαβε ρψξα ζην πιαίζην ηεο
κειέηεο Έθζεζηο Οηθνλνκηθή θαη Μαζεκαηηθή επί ηνπ ζρεδίνπ Νφκνπ πεξί
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (1930) ε νπνία ζπληάρζεθε ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ
θαζεγεηή Emil Schoenbaum θαη βάζεη ηεο νπνίαο δεκηνπξγήζεθε ην Ίδξπκα
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ δελ απνηέιεζε επαλαιακβαλφκελε, δηεξπλφκελε θαη
ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Πνιχ πεξηζζφηεξν, έλα πιήζνο
αζθαιηζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη κειεηψλ πνπ επαθνινχζεζαλ ηηο επφκελεο
δεθαεηίεο απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ Η.Κ.Α., επηθεληξψζεθαλ πξσηίζησο ζηελ
εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο
θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ ρσξίο λα θαζίζηαληαη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ
πξνβιήκαηνο νη δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο, πνιχ δε πεξηζζφηεξν ν ζεβαζκφο
ζηελ αμία ηεο θνηλσληθήο ζηαηηζηηθήο.
Δίλαη αιήζεηα φηη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ε θαηάζηαζε
δηαθνξνπνηείηαη, θπξίσο ιφγσ ηνπ ηακεηαθνχ ειιείκκαηνο νξηζκέλσλ εθ ησλ
αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ. ρεδφλ πέληε δεθαεηίεο κεηά ηελ πξψηε ζχλδεζε
51

Α. Ληάθνο, Δξγαζία θαη Πνιηηηθή ζηελ Διιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, Σν δηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο
θαη ε αλάδπζε ησλ Κνηλσληθψλ Θεζκψλ, φ.π., passim· D. N. Venieris, The development of
Social Security in Greece, 1920-1940: Postponed decisions,φ.π., passim· Κ. . Γνπθάθεο,
Θεζκηθή εμέιημε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζην Διιεληθφ θξάηνο, 1821-2008, φ.π., η.1, passim.
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δεκνγξαθίαο θαη αζθαιηζηηθνχ δεηήκαηνο επηζεκαίλνληαη νη αξλεηηθέο ηνπο
ζρέζεηο. Καη πάιηλ φκσο, κφιηο ην 1997, ζηελ έθζεζε Οηθνλνκία θαη
πληάμεηο: πλεηζθνξά ζηνλ Κνηλσληθφ Γηάινγν, ε νπνία, φπσο είδακε
ζπληάρζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή γηα ηελ εμέηαζε ηεο Μαθξνπξφζεζκεο
Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, γίλεηαη ζαθήο ν απνθαζηζηηθφο δεκνγξαθηθφο
παξάγνληαο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ,
αιιά ε ειιεληθή θνηλσλία παξακέλεη «ερζξηθή» απέλαληη ζην κέιινλ θαη ε
ειιεληθή δηνίθεζε αδχλακε λα εληζρχζεη ηελ θαθή ηεο ζρέζε κε ηελ αθξίβεηα
ησλ κεηξήζεσλ. Αθφκε φκσο θαη κε απηήλ ηελ ζρεηηθή αμηνπηζηία ησλ
δηαζέζηκσλ

ινγηζηηθψλ

δεδνκέλσλ,

κέζα

απφ

ηελ

αλάγλσζε

ησλ

δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ πξνυπνινγηζκψλ πξνθχπηεη φηη
ζηα κέζα ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1970 νη δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο ήηαλ αξλεηηθέο γηα
ηε βησζηκφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Μαο απαζρφιεζε ήδε: ε
ζρέζε αζθαιηζκέλσλ ζπληαμηνχρσλ, γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ αζθαιηζηηθψλ
ηακείσλ θαη ηνπ αζθαιηδφκελνπ πιεζπζκνχ, βξηζθφηαλ πνιχ θνληά ζην
επίπεδν ηνπ 4 πξνο 1, πνπ ζχκθσλα κε δηεζλή θξηηήξηα ζεσξείηαη σο «ινγηθφ»
φξην ιεηηνπξγίαο ελφο αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ. Μεξηθέο απφ ηηο εξκελείεο
πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα ηελ αηνικία ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο λα αληηκεησπίζεη
ηηο δηαρεηξηζηηθέο αδπλακίεο θαη ηηο γελεαινγηζηηθέο αλαηξνπέο (πέξαλ ησλ
εζληθνινγηζηηθψλ πνπ θαηαλνεί επθνιφηεξα) ζηξέθνληαη είηε ζηηο δπλάκεηο
αδξάλεηαο πνπ ζηελ Διιεληθή πεξίπησζε είλαη εμαηξεηηθά ηζρπξέο,52 είηε ζηελ
ηδησηηθνπνίεζε κέξνπο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ε νπνία δηεπθνιχλζεθε
εμαηηίαο ηεο κεζνδεπκέλεο άγλνηαο ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ θαη δηαζηάζεσλ
ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, ηελ θιαδηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηελ κνλνκεξή θήξπμε αλεμαξηεζίαο απφ ηα θνηλσληθά
πξνβιήκαηα (ελ πξνθεηκέλσ. ην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα) θαη ηελ κεηαηφπηζε
ηεο επζχλεο γηα ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ζε άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο ή ζε
επφκελεο γελεέο.53 Ζ ζεκεξηλή θξίζε δείρλεη ηα φξηα ηεο βξαρππξφζεζκεο
αλάιπζεο ησλ εζληθνινγηζηηθψλ κεγεζψλ θαη ηεο πνιηηηθήο αλάιπζήο ηνπο
αθήλνληαο γηα ην κέιινλ ηελ άξξεηε θαη άιινηε ηζρπξή, ζην πιαίζην φκσο ηνπ

52

Π. Σήληνο, Κνηλσληθή αζθάιηζε. Πηπρέο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Διιάδα, Αζήλα, Κ.Δ.Μ.Δ.-Δ.Β.Δ.Α,
2009, passim.
53
Π. Σήληνο, «Σν ηδησηηθφ θνηλσληθφ θξάηνο. Δζληθνπνίεζε γηα ηνλ 21 ν αηψλα», ζην Μ.
Μαηζαγγάλεο, (επηκ.), Μ. Μαηζαγγάλεο (επηκ.), Πξννπηηθέο ηνπ Κνηλσληθνχ Κξάηνπο ζηε Νφηηα
Δπξψπε, Αζήλα, Διιεληθά Γξάκκαηα, 1999, ζζ. 198-204.
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ζπγθεληξσηηθνχ (θνηλσληθνχ) θξάηνπο, θνηλσληθή αιιειεγγπφηεηα κεηαμχ
γελεψλ, δηαθεθξηκέλν δήηεκα ηεο ηζηνξηθήο δεκνγξαθίαο.
ΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΔ ΠΖΓΔ – ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ:
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Κπβεξλήζεσο, Αζήλα 1951. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ θφκβν ηεο Έλσζεο γηα ηελ
Πξνάζπηζε ησλ Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ http://www.epkodi.gr.
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Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο, Αζήλα
2001.
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Schoenbaum E., Έθζεζηο, Οηθνλνκηθή θαη Μαζεκαηηθή επί ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πεξί
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, Δζληθφ Σππνγξαθείν, Αζήλα 1931. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ
θφκβν

ηεο

Έλσζεο

γηα

ηελ

Πξνάζπηζε

ησλ

Κνηλσληθψλ
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http://www.epkodi.gr.
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Γεπηεξνγελνχο Παξαγσγήο, Γηεξεχλεζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ νξγαληζκψλ Κνηλσληθήο
Αζθαιίζεσο, ππνπξγείν πληνληζκνχ, Αζήλα 1959.

121

Ευάγγελοσ Πρόντηασ, Κωνςταντίνοσ Δουκάκθσ

Κεληξηθή
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ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΚΟΣΟΒΟ

ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ: ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΟΝ ΓΗΑ
ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ Ή ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΤΡΡΗΚΝΩΖ ΣΩΝ «ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ»;

Σξία είλαη ηα θχξηα πεδία πξνζδηνξηζκνχ ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηα
πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: ην
αληηθείκελν ή ηα αληηθείκελα δηδαζθαιίαο, ε δηδαθηηθή απηψλ ησλ
αληηθεηκέλσλ θαη ε παηδαγσγηθή επηζηήκε.1 Ζ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή
επάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε φπνηνλ ηξφπν θαη αλ απηή πηζηνπνηείηαη,
αθνξά γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη εκπεηξία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία,
αιιά θαη γλψζεηο, ζηάζεηο θαη ηθαλφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο ππφινηπεο πηπρέο
ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο: ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ηελ
παηδαγσγηθή ζρέζε, ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, ηελ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο κε ην
αλαπηπζζφκελν άηνκν, ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε πξνβιεκαηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ ζην ζρνιείν, ηε ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο, γνλείο θαη
ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ
καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο.
Με απηή ηελ έλλνηα, καδί κε ηε γλψζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα δηδάμεη
θαλείο ζην ζρνιείν, ε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζε απνηεινχλ ηα

1

Βι. ελδεηθηηθά:

http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Bildung/AllgBildung/Standards_Lehrerbildung-Bericht_der_AG.pdf;
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1997/1997_02_28-RV-Lehramtstyp-1.pdf;
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1997/1997_02_28-RV-Lehramtstyp-2.pdf;
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1997/1997_02_28-RV-Lehramtstyp-4.pdf.

Βι. επίζεο Thomas Stern, Anna Streissler. Looking Beyond the Classroom Walls. Science
Teachers‟ Proffessional Development: Results of three Case Studies. ην http://ius.uniklu.ac.at/inhalte/publikationen/Stern&Streissler_Prof_Development_ECER_Sept09.pdf.
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βαζηθά επαγγεικαηηθά πξνζφληα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ –ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν
πξνδηαγξαθήο. Τπάξρεη, φκσο, έλα πξψην εξψηεκα, αλ επηρεηξήζνπκε λα
κεηαθέξνπκε απηή ηελ πξνδηαγξαθή ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. Γηαηί δελ
πεξηειήθζε ζηηο πξνεθινγηθέο εμαγγειίεο ηνπ ζεκεξηλνχ πνιηηηθνχ θνξέα ηεο
θπβεξλεηηθήο επζχλεο (ΠΑΟΚ) ε επαλαθνξά ηεο κεηαξξχζκηζεο Αξζέλε2
πξηλ ηηο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 2009; Γηα πνην ιφγν ρξεηάζηεθε κεηά ηηο
εθινγέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη αξκφδηνη θπβεξλεηηθνί παξάγνληεο φηη δελ
κπνξεί θαλείο λα είλαη θαιφο εθπαηδεπηηθφο, φηαλ δελ έρεη παηδαγσγηθή θαη
δηδαθηηθή επάξθεηα;
Τπάξρεη, φκσο, θαη έλα δεχηεξν εξψηεκα: Γηαηί ζεψξεζε ε πνιηηεία φηη ε
παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα είλαη αλαγθαία γηα ηνπο θνηηεηέο θαη γηα
ηνπο πηπρηνχρνπο πνπ είλαη έμσ απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη δεηνχλ λα εληαρζνχλ
ζε απηή, θαη δε ζεσξεί ηαπηφρξνλα φηη ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πνιχ πην
κεγάιε νκάδα φζσλ ππεξεηνχλ ήδε ζηελ εθπαίδεπζε θαη δε δηαζέηνπλ ηελ ελ
ιφγσ επάξθεηα;
Τπάξρεη έλα αθφκε εξψηεκα: Γηαηί δελ απαζρνιεί ηελ πνιηηεία ην πξψην
απφ ηα ηξία πξνζφληα, δειαδή ε θαιή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ (ή ησλ
αληηθεηκέλσλ) πνπ ζα δηδάμεη ν εθπαηδεπηηθφο ζην ζρνιείν; Θεσξείηαη, άξαγε,
δεδνκέλε;
Καη έλα ηειεπηαίν εξψηεκα: Αλ ην ελδηαθέξνλ ηεο πνιηηείαο είλαη φλησο ε
εμαζθάιηζε ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ, γηαηί ηφηε επηκέλεη λα δίλεηαη ε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή
επάξθεηα άπαμ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ βαζηθψλ ζπνπδψλ, ελψ ν ρξφλνο πνπ
κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ θαη ζηελ επαγγεικαηηθή
έληαμε ηνπ πηπρηνχρνπ κπνξεί λα είλαη πνιχ κεγάινο; Πνηνο είλαη ν ιφγνο
απφθηεζεο

παηδαγσγηθήο

θαη

δηδαθηηθήο

επάξθεηαο

απφ

θνηηεηέο

«θαζεγεηηθψλ» θαη άιισλ Σκεκάησλ πνπ δελ πξφθεηηαη λα γίλνπλ πνηέ
εθπαηδεπηηθνί;
ια απηά ηα εξσηήκαηα είλαη ζεκηηά θαη επηηξέπνπλ λα ππνζέζνπκε
πξφζζεηα θίλεηξα, πέξα απφ εθείλν ηεο δηαζθάιηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο
επάξθεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηα νπνία είλαη πηζαλφ λα έρνπλ νδεγήζεη ηελ
πνιηηεία ζηε ζεζκνζέηεζε ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο κε ην

2

Ν. 2525/1997, ΦΔΚ 188 Α΄.
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λφκν 3848/2010.3 Σν θίλεηξν απηφ κπνξεί λα είλαη έλα απφ ηα αθφινπζα ηξία
ή ζπλδπαζκφο ηνπο:
- είηε θίλεηξν ακηγψο επηθνηλσληαθνχ ραξαθηήξα, κε ηελ έλλνηα φηη
πξνβάιιεηαη ε εηθφλα κηαο γελλαίαο θπβέξλεζεο πνπ δελ δηζηάδεη λα θάλεη
ηνκέο, φηαλ απηέο είλαη ζπζηεκηθά αλαγθαίεο
- είηε θίλεηξν ειέγρνπ ηεο ξνήο ησλ πηπρηνχρσλ πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή
αγνξά εξγαζίαο, κε ηελ έλλνηα ηεο ζεζκνζέηεζεο ελφο αθφκε
πξναπαηηνχκελνπ πξηλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο ηνπ ΑΔΠ
- είηε θίλεηξν πειαηεηαθφ, κε ηελ έλλνηα φηη ππάξρνπλ ζηνλ νξίδνληα πφξνη
πξνο δηαλνκή θαη δεηείηαη λνκηκνπνίεζε ηεο δηαλνκήο απηήο κε ηε βνήζεηα
ελφο παηδαγσγηθνχ πξνζρήκαηνο, κε άιια ιφγηα κηα επαλάιεςε ηνπ
πεηξάκαηνο ηεο εμνκνίσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, δέθα θαη πιένλ ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηνπ πξψηνπ.
Αθφκε θαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, ζηελ πεξίπησζε δειαδή φπνπ ην
θίλεηξν ηεο πνιηηείαο γηα ηελ επαλαθνξά ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο ηεο
παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο ησλ πηπρηνχρσλ ησλ Σκεκάησλ ησλ
ΑΔΗ –θαη πεξηνξίδνκαη ζην θείκελν απηφ κφλνλ ζε απηά ηα Σκήκαηα– πνπ ζα
γίλνπλ ζηε ζπλέρεηα εθπαηδεπηηθνί, είλαη φλησο ε δηαζθάιηζε ηεο
επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε αξρηθή
λνεκαηνδφηεζε ηεο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο ζα επηθξαηήζεη απέλαληη ζε
ελαιιαθηηθέο αλαγλψζεηο, νη νπνίεο αλαδχνληαη ζην πξνζθήλην σο
αληαγσληζηηθέο λνεκαηνδνηήζεηο εμ αηηίαο κηαο ζεηξάο απφ παξάγνληεο φπσο:
(α) ε νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ζηα ΑΔΗ,
(β) ε νξγάλσζε ησλ εηδηθνηήησλ4 ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηελ πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε,
(γ) ε δηφγθσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πηπρηνχρσλ (θαη ζπλεπψο ησλ «δηθαηνχρσλ»)
κέζσ κηαο πνιηηηθήο δηεπθφιπλζεο ηεο πξφζβαζεο ζηα ΑΔΗ,
(δ) ε κεηάζεζε ηεο επηιεθηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηε θάζε πξηλ
ηηο ζπνπδέο, ζηε θάζε κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ,

3

Ν. 3848/2010 «Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ – θαζηέξσζε θαλφλσλ αμηνιφγεζεο θαη
αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο», ΦΔΚ 71 Α΄.
4
Γηα κηα πξψηε εηθφλα ηνπ δαηδαιψδνπο ηνπίνπ ζε φ,ηη αθνξά ηελ νξγάλσζε ησλ εηδηθνηήησλ ζηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε βι. http://e-aitisi.sch.gr/eniaios_diorismwn_11/index.html
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(ε) ε χπαξμε κηαο κεγάιεο θιίκαθαο παξάιιειεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο
(θξνληηζηήξηα, νηθνδηδαζθαιία),
(ζη) ε ππνρψξεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ,
(δ) ν θνκκαηηζκφο θαη νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο,
(ε) ε απνπζία νπζηαζηηθήο παηδαγσγηθήο επνπηείαο θαη αμηνιφγεζεο ζηελ
εθπαίδεπζε.
ινη απηνί νη παξάγνληεο δηακνξθψλνπλ, πέξα απφ ηε βνχιεζε ηεο
πνιηηείαο γηα αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζσ ηεο
ζεζκνζέηεζεο ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο, έλα ππαξθηφ
πιαίζην λνεκαηνδνηήζεσλ γηα ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα πνπ
κπνξεί ηειηθά λα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ θαληάδεηαη ν
λνκνζέηεο. ην βαζκφ πνπ ν λνκνζέηεο αγλνεί απηή ηε δηνιίζζεζε απφ ηελ
αξρηθή ζηελ de facto λνεκαηνδφηεζε ελφο κέηξνπ, κπνξνχκε λα κηιάκε γηα
ζθάικα ζηε ζεσξεηηθή ζχιιεςε ηνπ κέηξνπ, κηα ζχιιεςε πνπ γίλεηαη εξήκελ
ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη ζα παίμνπλ ηειηθά θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε
λνεκαηνδφηεζή ηεο. ην βαζκφ πνπ ν λνκνζέηεο έρεη ζπλείδεζε ηνπ ηειηθνχ
λνήκαηνο πνπ είλαη πηζαλφ λα ιάβεη ε πξσηνβνπιία ηνπ, αιιά πξνηηκά λα ην
απνζησπά, κηιάκε γηα πνιηηηθή νξζφηεηα ζηελ παξάζηαζε ησλ θηλήηξσλ,
δειαδή γηα ηελ ζπλεζηζκέλε ππνθξηηηθή ηέρλε πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ
θνπιηνχξα ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ.
Με ηε ζεζκνζέηεζε ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο ηεο παηδαγσγηθήο θαη
δηδαθηηθήο επάξθεηαο θαη ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ ΑΔΠ γηα φινπο ηνπο
κειινληηθνχο

εθπαηδεπηηθνχο

ηεο

πξσηνβάζκηαο

θαη

δεπηεξνβάζκηαο

εθπαίδεπζεο κε ην λφκν 3848/2010, ε πνιηηεία δηαθεξχζζεη φηη ε
πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γίλεηαη θαιχηεξε, ελψ δηαζθαιίδεηαη ε
πξνψζεζε ησλ πην άμησλ πηπρηνχρσλ ζην ζρνιείν θαη θαηαξγνχληαη νη
εμαξηήζεηο θαη νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο πηπρηνχρνπο θαη ην
πνιηηηθφ ή ην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα. Δίλαη φκσο, φλησο, ζε ζέζε ν δηαγσληζκφο
ηνπ ΑΔΠ λα δηαρσξίζεη πνηφηεηεο θαη λα ηηο δηαβαζκίζεη κε έγθπξν θαη
αμηφπηζην ηξφπν; πκβαδίδεη ε δηάγλσζε πνηνηήησλ ζην παλεπηζηήκην, κέζσ
ησλ επηδφζεσλ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκππθλψλνληαη ζην βαζκφ ηνπ πηπρίνπ, κε
ηελ αληίζηνηρε δηάγλσζε ζηελ νπνία πξνβαίλεη ην ΑΔΠ κε ηνπο
δηαγσληζκνχο ηνπ; Σειηθά θάλεη ην ΑΔΠ κηα πνηνηηθή επηινγή ππνςεθίσλ ή
κήπσο λνκηκνπνηεί κηα θαηάηαμε πνπ ιίγε ζρέζε έρεη κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ
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θαηαιιειφηεηα, ηδηφηεηεο πνπ επηθαιείηαη ε πνιηηεία φηαλ ζεζπίδεη ηελ
ππνρξεσηηθφηεηα ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο θάζε
εθπαηδεπηηθνχ;
Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηα δχν ζπζηήκαηα ηα νπνία
απνηππψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ αηφκνπ σο κειινληηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξηλ
απφ ηελ έληαμή ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή αγνξά εξγαζίαο –ηε κηα σο θνηηεηή πνπ
δηεθδηθεί απνιπηήξην ηίηιν (πηπρίν) θαη ηελ άιιε σο ππνςήθην εθπαηδεπηηθφ ζε φ,ηη αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηε γλσζηηθή δηάζηαζε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ
δεδνκέλα απφ ηξεηο δηαδνρηθνχο δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΔΠ: 2002, 2004 θαη
2006.5
Ο έιεγρνο ηεο ζρέζεο έγηλε κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ
ηξηψλ δηαγσληζκψλ ζε ελλέα δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο ππνςεθίσλ: ΠΔ1
(Θενιφγσλ), ΠΔ2 (Φηινιφγσλ), ΠΔ3 (Μαζεκαηηθψλ), ΠΔ4 (Φπζηθψλ), ΠΔ5
(Γαιιηθήο), ΠΔ6 (Αγγιηθήο), ΠΔ7 (Γεξκαληθήο), ΠΔ60 (Νεπηαγσγψλ), ΠΔ70
(Γαζθάισλ). Σα Σκήκαηα απνθνίηεζεο ησλ ππνςεθίσλ ησλ δχν ηειεπηαίσλ
θαηεγνξηψλ εθπαηδεχνπλ απνθιεηζηηθά λεπηαγσγνχο θαη δαζθάινπο. ιεο νη
ππφινηπεο εηδηθφηεηεο πξνέξρνληαη απφ πηπρηνχρνπο ησλ πην γλσζηψλ
«θαζεγεηηθψλ» ζρνιψλ: Θενινγηθέο ρνιέο, Σκήκαηα Φηινζνθηθήο ρνιήο
θαη

δηάθνξα

άιια

Σκήκαηα

αλζξσπηζηηθψλ

ζπνπδψλ,

Σκήκαηα

Φπζηνγλσζηηθψλ πνπδψλ, Σκήκαηα Ξέλσλ Γισζζψλ θαη Φηινινγηψλ.
Σν δείγκα πεξηιακβάλεη 56.724 ππνςεθίνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα φινπο
φζνπο αλήθνπλ ζηνπο παξαπάλσ ελλέα θιάδνπο, έιαβαλ κέξνο ζε έλαλ
ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΔΠ ηα έηε 2002, 2004, 2006 θαη
ζεκείσζαλ επίδνζε κεγαιχηεξε απφ ην ειάρηζην πνπ θαηά ην ΑΔΠ
δηαθνξνπνηεί ηνπο απνηπρφληεο απφ ηνπο επηηπρφληεο. Ζ θαηαλνκή απηήο ηεο
θαηεγνξίαο

ησλ

ππνςεθίσλ

(επηηπρφληεο)

ζηνπο

ηξεηο

δηαδνρηθνχο

δηαγσληζκνχο αλά δηαγσληζκφ θαη εηδίθεπζε θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:

5

Σα ζηνηρεία γηα ηνπο δηαγσληζκνχο απηνχο βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΔΠ

http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/downloads/oldSiteContest.csp?tabId=0&lcmenuId=lc5
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Πίλαθαο 1: Δπηηπρφληεο ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ
ΑΔΠ 2002, 2004, 2006
έηνο

ΠΔ1

ΠΔ2

ΠΔ3

ΠΔ4

ΠΔ5

ΠΔ6

ΠΔ7

2002

652

2727

1640

736

637

2962

506

4304

1923

2004

435

4147

1215

2001

1007

3788

906

4927

887

2006

597

4712

2027

1088

1291

2508

1519

6036

1546

1684

11586

4882

3825

2935

9258

2931

15267

4356

ζχλνιν

ΠΔ60

Πεγή: Υακειή ζπλάθεηα αλάκεζα ζην πηπρίν θαη ζηελ επίδνζε ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΔΠ

Οη επηδφζεηο ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ
ΑΔΠ ππνινγίδνληαη κε βάζε κηα εθαηνληάβαζκε θιίκαθα ζε ζπλδπαζκφ κε
έλα ειάρηζην επίδνζεο αλά θαηεγνξία ζεκάησλ, ηα νπνία ζπγθξνηνχλ
ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Ο κέζνο φξνο ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ζπληζηά θαη ηελ
ηειηθή επίδνζε ηνπ ππνςεθίνπ ζηνλ δηαγσληζκφ. Αλ ε επίδνζε ηνπ ππνςεθίνπ
μεπεξάζεη έλα ειάρηζην φξην επίδνζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη σο «βάζε» απφ ην
ΑΔΠ, απηφο ζεσξείηαη επηηπρψλ. ηελ επίδνζή ηνπ ζπλππνινγίδνληαη χζηεξα
δηάθνξεο πξνζαπμήζεηο (κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, δηδαθηνξηθφ, πξνυπεξεζία
θιπ.) πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί ε ηειηθή κνξηνδφηεζε. Με βάζε ηελ ηειηθή
κνξηνδφηεζε θαηαξηίδεηαη έλαο θαηάινγνο επηηπρφλησλ κε θζίλνπζα δηάηαμε
απφ ηνλ νπνίν επηιέγνληαη νη δηνξηζηένη, κε βάζε ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο απφ
ηνπο θάζε θνξά επηηπρφληεο6.
Δάλ ην ζχζηεκα πνπ ειέγρεη ηελ πνηφηεηα ησλ ππνςεθίσλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ βαζηθψλ ηνπο ζπνπδψλ (εμεηάζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ βαζηθνχ
πηπρίνπ) θαη ην ζχζηεκα πνπ ειέγρεη ηελ πνηφηεηα ησλ ππνςεθίσλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ (εμεηάζεηο ζηνλ δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ) είλαη
ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο – δειαδή απνηππψλνπλ ζε γεληθέο γξακκέο ηηο ίδηεο
ηθαλφηεηεο (πνηφηεηα) ησλ αηφκσλ – ηφηε ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζηελή ζρέζε
αλάκεζα ζηνλ δείθηε πνπ πξνεγείηαη (βαζκφο πηπρίνπ) θαη ζε εθείλνλ πνπ
έπεηαη (επίδνζε ζηνλ δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ). Ο δείθηεο ζπλάθεηαο r ηνπ
Pearson είλαη κηα θιαζηθή έθθξαζε ηεο ζπλάθεηαο πνπ πθίζηαηαη αλάκεζα ζε

6

Ηζρχνπλ εηδηθέο επλντθέο ξπζκίζεηο γηα ηνπο επηηπρφληεο ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ
πνιπηέθλνπ ή πάζρνπλ απφ ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηεο, ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξνηεξαηφηεηα δηνξηζκνχ.
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δχν κεηαβιεηέο, ζηελ πεξίπησζή καο αλάκεζα ζηνλ βαζκφ πηπρίνπ θαη ζηελ
επίδνζε ζην δηαγσληζκφ.
ε θάζε έλαλ απφ ηνπο ηξεηο δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΔΠ θαη γηα θάζε
εηδηθφηεηα μερσξηζηά ππνινγίζηεθαλ νη δείθηεο ζπλάθεηαο αλάκεζα ζην
βαζκφ ηνπ πηπρίνπ θαη ζε ηξεηο κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίδνζε
ζην δηαγσληζκφ: επίδνζε ζηελ πξψηε ζεκαηηθή ελφηεηα, επίδνζε ζηε δεχηεξε
ζεκαηηθή ελφηεηα θαη ηειηθή επίδνζε ζην δηαγσληζκφ.
ηελ ηδαληθή πεξίπησζε – θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη δηαδηθαζίεο
αμηνιφγεζεο ζην παλεπηζηήκην απνηππψλνπλ ζπγθεθξηκέλεο πνηφηεηεο
(γλσζηηθή επάξθεηα, ηθαλφηεηα θξίζεο, ηθαλφηεηα ζχλζεζεο θεηκέλσλ θ.α.)
ησλ θνηηεηψλ θαη φηη ν δηαγσληζκφο ηνπ ΑΔΠ απνηππψλεη επίζεο πνηφηεηεο
(γλσζηηθή επάξθεηα, θξηηηθή ηθαλφηεηα, ζπλδπαζηηθή ζθέςε, ηθαλφηεηα
ζχλζεζεο θεηκέλσλ) ησλ ππνςεθίσλ, ν δείθηεο r ζα κπνξνχζε λα πάξεη
πςειέο ηηκέο, αλ ην πηπρίν απνηεινχζε ηζρπξφ πξνγλσζηηθφ παξάγνληα γηα
ηελ επίδνζε ζηνλ δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ. Αλ ε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηεο κηαο
κεηαβιεηήο δε ζπκβαδίδεη κε ηελ αληίζηνηρε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ησλ
κεηαβιεηψλ πνπ απνηππψλνπλ ηελ επίδνζε ζην δηαγσληζκφ (βαζκνινγία
πξψηεο ελφηεηαο, βαζκνινγία δεχηεξεο ελφηεηαο, γεληθή βαζκνινγία), ν
δείθηεο r έρεη ρακειέο ηηκέο, κε αθξαία ρακειή ηηκή ην κεδέλ (απνπζία
ζπζρέηηζεο). ηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο, ρακειή ζεσξείηαη ε
ζπλάθεηα αλάκεζα ζε δχν κεηαβιεηέο φηαλ ε ηηκή ηνπ r είλαη πνιχ
ρακειφηεξε απφ ην 0.5.
Ο επφκελνο πίλαθαο δείρλεη ηνπο δείθηεο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζην βαζκφ
πηπρίνπ θαη ζηηο ηξεηο κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ: ηελ επίδνζε
ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ πξψηε ζεκαηηθή ελφηεηα, ηελ επίδνζή ηνπ ζηε δεχηεξε
ζεκαηηθή ελφηεηα θαη ηε γεληθή επίδνζε.
Ο αζηεξίζθνο πάλσ δεμηά απφ ην δείθηε ζπζρέηηζεο ζεκαίλεη φηη δείθηεο
απηνχ ηνπ κεγέζνπο είλαη ζρεηηθά απίζαλν λα πξνθχπηεη ηπραία.
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Πίλαθαο 2: Γείθηεο ζπζρέηηζεο ηνπ βαζκνχ πηπρίνπ κε ηελ επίδνζε ζηελ πξψηε
ζεκαηηθή ελφηεηα, ηελ επίδνζε ζηε δεχηεξε ζεκαηηθή ελφηεηα θαη ηε κέζε
επίδνζε ζην δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ

2002

2004

2006

ΠΔ1

ΠΔ2

ΠΔ3

ΠΔ4

ΠΔ5

ΠΔ6

ΠΔ7

ΠΔ60

.24*

.11*

.04

.14*

.04

.07*

.11*

.04*

.20*

.08*

.08*

.05

.08*

.02

.11*

.21*

.02

.18*

.25*

.13

.05*

.16*

.05

.12*

.21*

.04*

.25*

.15*

.14*

.20*

.10*

.13*

.24*

.26*

.14*

.21*

.02

.08*

.04

.06*

.04

.21*

.15*

.09*

.21*

.10*

.15*

.19*

.11*

.12*

.30*

.28*

.16*

.27*

.13*

.15*

.07*

.14*

.10*

.20*

.29*

.16*

.22*

.04

.08*

.06*

.05

.07*

.20*

.29*

.12*

.22*

.12*

.14*

.09*

.13*

.12*

.27*

.37*

.18*

.27*

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ
δεηθηψλ ζπζρέηηζεο θηλείηαη ζε ηηκέο κηθξφηεξεο ηνπ .20 θαη φηη κφιηο κία
πεξίπησζε εκθαλίδεη δείθηε πςειφηεξν ηνπ .30 (βαζκφο πηπρίνπ θαη κέζε
επίδνζε ζην δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο Γεξκαληθήο
Φηινινγίαο ην 2006).
Πξνβιήκαηα ζηελ επηινγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζωπηθνύ θαη κεηά ηελ
θαηάξγεζε ηεο επεηεξίδαο: ΑΣΔΠ θαη πηζηνπνηεηηθό παηδαγωγηθήο
θαηάξηηζεο
Ζ δηαδηθαζία αλαλέσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ εκθαλίδεη θαη
κεηά ηελ θαζηέξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ ΑΔΠ σο κεζφδνπ γηα ηελ επηινγή
ησλ εθπαηδεπηηθψλ (δηνξηζηέσλ ή αλαπιεξσηψλ) πξνβιήκαηα. Γχν δηαζηάζεηο
κπνξεί λα εληνπίζεη θαλείο ζηα πξνβιήκαηα απηά: ηελ εθπαηδεπηηθή θαη ηελ
θνηλσληθή. ε φ,ηη αθνξά ηελ πξψηε, ε πνιχ ρακειή ζπλάθεηα αλάκεζα ζην
βαζκφ ηνπ πηπρίνπ θαη ζηελ επίδνζε θαηά ην δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ απνηειεί
ζαθή δείθηε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε επηινγή κέζσ ησλ δηαγσληζκψλ δελ θαίλεηαη
λα αληρλεχεη ηελ πνηφηεηα ησλ ππνςεθίσλ, ηνπιάρηζηνλ έηζη φπσο απηή έρεη
απνηππσζεί απφ ην βαζκφ ηνπ πηπρίνπ, δειαδή απφ δεθάδεο εμεηάζεηο θαηά ηε
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δηάξθεηα ησλ θαη‟ ειάρηζην νθηψ εμακήλσλ θνίηεζεο ζην Σκήκα. Τπάξρνπλ
ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην πνηεο κπνξεί λα είλαη νη αηηίεο ηεο ρακειήο απηήο
ζπλάθεηαο, αιιά πξνο ην παξφλ δε δηαζέηνπκε πιήξε εξεπλεηηθά δεδνκέλα
ψζηε λα κπνξνχκε λα απνκνλψζνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ πξνθαινχλ θαη
ηελ εηδηθή βαξχηεηα ηνπ θάζε παξάγνληα.
Καη ελψ απηή είλαη ε εγθπξφηεηα ηνπ δηαγσληζκνχ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ
ΑΔΠ, ε πνιηηεία κέζα ζην 2010, ρσξίο ν θνξέαο ηεο ζεκεξηλήο πνιηηηθήο
εμνπζίαο λα έρεη πξντδεάζεη γηα ην κέηξν απηφ πξνεθινγηθά, επαλαθέξεη δχν
ζηνηρεία ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1997: ηνλ κνλφδξνκν ηνπ ΑΔΠ γηα φιεο ηηο
πξνζιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ (δηνξηζκνί, αλαπιεξσηέο, αλαπιεξσηέο κεησκέλνπ
σξαξίνπ), θαη ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο
θαηάξηηζεο νπνηνπδήπνηε ζειήζεη κειινληηθά λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ΑΔΠ. Ο λφκνο 3848/2010 κε ηνλ νπνίν επαλαθέξνληαη
θαη‟ νπζίαλ εθείλεο νη πηπρέο ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 2525/1997 πνπ είηε
αηφλεζαλ κέζα ζην ρξφλν, είηε ηξνπνπνηήζεθαλ, πξνβιέπεη κηα κεηαβαηηθή
πεξίνδν πξνζαξκνγήο ζηελ νπνία ζα ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ νη πξνεγνχκελεο
δηαηάμεηο σο πξνο ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο δηνξηζκνχ ή άιινπ ηχπνπ
απαζρφιεζεο ζηελ εθπαίδεπζε.
Ση ήηαλ απηφ πνπ νδήγεζε ην ππνπξγείν παηδείαο ζηελ επαλαθνξά ησλ δχν
θεληξηθψλ ξπζκίζεσλ ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1997 δεθαηξία ρξφληα κεηά, θαη
κάιηζηα ρσξίο κλεία ηνπ γεγνλφηνο φηη πξφθεηηαη επί ηεο νπζίαο γηα
επαλαθνξά; Καη θπξίσο ηη είλαη απηφ πνπ εμεγεί γηαηί απηή ε επαλαθνξά δελ
πξνβιέπεηαη ζην πξφγξακκα παηδείαο ηνπ πνιηηηθνχ θνξέα πνπ θέξδηζε ηηο
εζληθέο εθινγέο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 θαη δελ κλεκνλεχηεθε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ σο επηθείκελε ζεηηθή αιιαγή ζηελ
εθπαίδεπζε;
Τπάξρνπλ δχν ππνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε θαλείο λα
εξκελεχζεη κηα ηέηνηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γηα ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο θπξίσο εθπαίδεπζεο θαη ην ζχζηεκα
αλαλέσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.
χκθσλα κε ηελ πξψηε, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξέζεθε ε
ρψξα ζην ηέινο ηνπ 2009 θαη ε νπνία νδήγεζε κεξηθνχο κήλεο αξγφηεξα ζηελ
ππνγξαθή ελφο πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ κε αληάιιαγκα δάλεηα κε
ζρεηηθά επλντθνχο - ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ δεηά ε «αγνξά» - φξνπο
133

Ακανάςιοσ Γκότοβοσ

(«κλεκφλην»), αλέηξεςε ηνλ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ εθπαίδεπζε
θαη νδήγεζε αλαγθαζηηθά ζε κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δαπαλψλ,
κέηξα ηα νπνία ζην πιαίζην κηαο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο έπξεπε λα
παξνπζηαζηνχλ

σο

κέηξα

εμνξζνινγηζκνχ

θαη

εθζπγρξνληζκνχ

ηεο

εθπαίδεπζεο. Γελ είλαη ηπραίν φηη ν λφκνο 3848/2010 ηηηινθνξείηαη σο λφκνο
γηα ηελ «Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ – θαζηέξσζε θαλφλσλ
αμηνιφγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο». Αλ
δερζνχκε απηή ηελ ππφζεζε, ηφηε ηφζν ε ππνρξεσηηθφηεηα ηεο παηδαγσγηθήο
θαη δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο, φζν θαη ε νιηθή επαλαθνξά ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ
ΑΔΠ σο κεζφδνπ δηεπζέηεζεο ηεο ξνήο ηνπ λένπ πξνζσπηθνχ ζηελ
εθπαίδεπζε, ιεηηνπξγνχλ ζε λνκηκνπνηεηηθφ επίπεδν σο πνιηηηθή θίλεζε
πξνβνιήο ελφο επγελνχο θηλήηξνπ γηα ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ, ζηε ζέζε ηνπ
πξαγκαηηθνχ.
χκθσλα κε ηε δεχηεξε ππφζεζε, νη αλαγθαζηηθέο πεξηθνπέο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ δαπαλψλ δελ είλαη ε θχξηα αηηία γηα ηελ επαλαθνξά ησλ
θεληξηθψλ ζεκείσλ ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1997. Σν βαζηθφ επηρείξεκα φζσλ
ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ άπνςε είλαη φηη ε θπβέξλεζε δελ επεδίσμε νχηε θαη
εθπφλεζε έλα ζρέδην πεξηθνπήο εθπαηδεπηηθψλ δαπαλψλ, απφ φπνπ πξνέθπςαλ
πξνηεξαηφηεηεο, κία απφ ηηο νπνίεο ήηαλ ν πεξηνξηζκφο ησλ πξνζιήςεσλ ζηελ
εθπαίδεπζε. Σνχην πξνθχπηεη θαη απφ ηηο ζπαζκσδηθέο θαη αληηθξνπφκελεο
αλαθνηλψζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ
πηζηψζεσλ πνπ ππνηίζεηαη φηη επξφθεηην λα δηαηεζνχλ γηα ηα ζρνιηθά έηε
2010/2011 θαη 2011/2012 γηα αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ ηειηθά δηαηέζεθαλ θαη πνπ ήηαλ πνιχ πεξηζζφηεξεο
απφ φζεο είραλ αλαθνηλσζεί. Γελ κπνξεί, επίζεο, λα ζεσξεζεί ηπραίν φηη ε
έγθξηζε ησλ πηζηψζεσλ απηψλ θαη νη πξνζιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην
ζρνιηθφ έηνο 2010/2011 έγηλαλ κέζα ζε πξνεθινγηθή πεξίνδν, δειαδή έλα
κήλα πεξίπνπ πξηλ απφ ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αξρψλ ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο. ην πιαίζην πάληνηε ηεο δεχηεξεο ππφζεζεο ε επαλαθνξά ηνπ
κνλφδξνκνπ ηνπ ΑΔΠ θαη ηνπ ιεγφκελνπ «πηζηνπνηεηηθνχ» παηδαγσγηθήο
επάξθεηαο πξνσζήζεθαλ φρη εμ αηηίαο, αιιά κε αθνξκή ηελ νηθνλνκηθή θξίζε
θαη ηνπο φξνπο ηνπ «κλεκνλίνπ» θαη ζηνρεχνπλ θπξίσο (α) ζηε δηαρείξηζε ελφο
κεγάινπ αξηζκνχ αλέξγσλ πηπρηνχρσλ, δπλεηηθά κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ,
κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ, θαη (β)
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ζηελ ειαζηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε κέζσ ηεο
ζηαδηαθήο αλφδνπ ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζπκβαζηνχρσλ έλαληη εθείλνπ ησλ
κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ. Πξάγκαηη, γηα ηνλ απνθιεηζκφ κεγάινπ κέξνπο ησλ
πηπρηνχρσλ απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη γηα ηε ξεπζηνπνίεζε ηνπ εξγαζηαθνχ
status φζσλ ηειηθά πξνζιακβάλνληαη, απαηηείηαη έλαο δηπιφο κεραληζκφο:
αθελφο ε ακθηζβήηεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ κέζσ ηεο
ππνρξεσηηθήο εηζαγσγήο ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο σο
πξφζζεηνπ πξνζφληνο, θαη αθεηέξνπ ε ακθηζβήηεζε ηεο αμηνζχλεο ησλ
πηπρηνχρσλ, κέζσ ησλ ρακειψλ επηδφζεσλ ζην δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ. Ζ
δεχηεξε ππφζεζε θαίλεηαη πην πεηζηηθή.
Με φζα εθηέζεθαλ ζην παξφλ θείκελν δελ ακθηζβεηείηαη νχηε ε αλάγθε
παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο σο κέξνπο ησλ βαζηθψλ ζπνπδψλ
ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νχηε ε αλάγθε επηινγήο ησλ θαιχηεξσλ ππνςεθίσλ, απφ
ηε ζηηγκή πνπ πθίζηαηαη αζπκκεηξία αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε
ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Ο ρξφλνο, φκσο, θαη ην πιαίζην κέζα ζην
νπνίν γίλνληαη απηέο νη αιιαγέο, θαη θπξίσο ε απνπζία θξνληίδαο γηα ηε
δεκηνπξγία κηαο ζπλαίλεζεο κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ θνξέσλ αιιά θαη κεηαμχ
ησλ πνιηηηθψλ θνξέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα ηηο αλαγθαίεο εθπαηδεπηηθέο
αιιαγέο, επηηξέπεη λα δηαηεξνχκε επηθπιάμεηο γηα ηα πξαγκαηηθά θίλεηξα ησλ
ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηα πξνβαιιφκελα σο
γλήζηα θίλεηξα. Αλ ελδηέθεξε ηελ πνιηηεία πξάγκαηη κηα θαιχηεξε εθπαίδεπζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο ή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ είλαη
πηπρηνχρνη θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ θαη εξγάδνληαη σο εθπαηδεπηηθνί ζηελ
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζα έπξεπε λα θηλεζεί πνιχ δηαθνξεηηθά. Δίλαη
πνιιέο νη παξάκεηξνη πνπ νδεγνχλ ην ειιεληθφ ζρνιείν ζε έλα κέηξην
καζεζηαθφ απνηέιεζκα, έηζη φπσο απηφ απνηππψλεηαη είηε κέζσ ησλ δεηθηψλ
ηνπ ΟΟΑ, είηε κέζσ ησλ επηδφζεσλ ησλ ππνςεθίσλ ζηηο εηζαγσγηθέο
εμεηάζεηο γηα ηα ΑΔΗ, είηε κέζα απφ αλεμάξηεηεο έξεπλεο απνηχπσζεο ησλ
επηδφζεσλ ζε κεκνλσκέλεο πεξηνρέο.7 Αθήλνληαο φια ηα ππφινηπα σο έρνπλ
θαη αιιάδνληαο ηελ παξάκεηξν «παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζε», δελ
είλαη δπλαηφλ λα ιχζεη θαλείο ην πξφβιεκα ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ

7

Γηα ηνλ ηνκέα ηεο γιψζζαο βι. ι.ρ. Γθαξαβέιαο, Κ. Ζ γισζζηθή δηδαζθαιία ζηελ ππνρξεσηηθή
εθπαίδεπζε. Ζ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα θαη ν γξαπηφο ιφγνο. Ησάλληλα, 2010 (αδεκ. δηδαθηνξηθή
δηαηξηβή).
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εθπαηδεπηηθνχ - γηα πνιινχο ιφγνπο. Αιιηψο φια ηα λεπηαγσγεία θαη ηα
δεκνηηθά ζρνιεία ηεο ρψξαο ζα είραλ εδψ θαη ρξφληα ιπκέλν ην πξφβιεκα ηεο
πνηφηεηαο ηεο παηδαγσγηθήο εξγαζίαο θαη ηεο κάζεζεο.8 Φνβάκαη φηη δελ ην
έρνπλ ιχζεη αθφκε, παξά ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.
πλεπψο, αλ ήζειε θαλείο λα θαηαλνήζεη ηνπο βαζχηεξνπο ιφγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο αθνινπζήζεθε απηή ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηε ζπγθεθξηκέλε
ρξνληθή ζπγθπξία, ζα έπξεπε λα κειεηήζεη πεξηζζφηεξν ηελ θνπιηνχξα ησλ
θνξέσλ ηεο πνιηηηθήο θαη ηελ αληίζηνηρε ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο
ρψξαο, θαη ηδίσο ηελ πνιηηηθή επηινγή λα πξνσζήζνπλ - κε θφλην ηελ
νηθνλνκηθή θξίζε - φζα δελ ηφικεζαλ θαη δελ ζα ηνικνχζαλ λα θάλνπλ θάησ
απφ νκαιέο ζπλζήθεο. Ο ρξφλνο ζα δείμεη πφζν επθπήο θαη πφζν ηειεζθφξα
είλαη απηή ε επηινγή ηειηθά. Πξνο ην παξφλ ζπληζηάηαη ε δηαηήξεζε
επηθπιάμεσλ.

8

χκθσλα κε ηνλ λφκν 3848/2010 (άξζξν 2, παξ. 3, εδάθην γ), νη πηπρηνχρνη ησλ Παηδαγσγηθψλ
Σκεκάησλ Νεπηαγσγψλ θαη Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο δηαζέηνπλ εμ νξηζκνχ παηδαγσγηθή θαη
δηδαθηηθή επάξθεηα.
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ΓΖΜΖΣΡΖ ΑΝΩΓΗΑΣΖ-PELE
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΑΤΡΔΑ

ΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΠΛΖΘΤΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΠΡΩΣΟ
ΖΜΗΤ ΣΟΤ 20ΟΤ ΑΗΩΝΑ: ΜΗΑ ΤΝΣΟΜΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΖ
ΔΝΓΤΝΑΜΩΖ ΣΩΝ ΑΣΗΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

Ζ παξνχζα εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε ηνπ αζηηθνχ θαη ηνπ
αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν 1900-1950. ηεξίδεηαη
ζηελ ππφζεζε, φηη ε αζηηθνπνίεζε είλαη κηα καθξφζπξηε δηαδηθαζία, ε νπνία
είρε μεθηλήζεη ήδε απφ ηηο ηειεπηαίεο Γεθαεηίεο ηνπ 19νπ αηψλα θαη
ζπλερίζηεθε κε ακείσηνπο ξπζκνχο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ
επφκελνπ αηψλα. ηε δηαδηθαζία απηή άζθεζε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ν
πιεζπζκφο ηεο ππαίζξνπ, παξφηη νη αγξφηεο θαη ζπλνιηθά ν αγξνηηθφο
πιεζπζκφο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ απηή ηελ πεξίνδν ηελ πιεηνςεθία ηνπ
πιεζπζκνχ. Με άιια ιφγηα, ζην δηάζηεκα 1900-1950 παξαηεξείηαη κηα
δηαδηθαζία πξψηκεο αζηηθνπνίεζεο, ε νπνία έιαβε ρψξα παξάιιεια κε ηε
κεηαλάζηεπζε ζην εμσηεξηθφ θαη ηδηαίηεξα εθείλε ζηηο ΖΠΑ θαη ηηο ινηπέο
ππεξπφληηεο θαη επξσπατθέο ρψξεο. Οη θαθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηελ
χπαηζξν θαη ε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο ήηαλ νη
θπξηφηεξεο αηηίεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ.
πσο είλαη γλσζηφ, νη ζεκαληηθέο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο
αιιαγέο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ Διιάδα απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, κε ηνπο
ζπλερείο πνιέκνπο θαη ηηο εκθχιηεο ζπγθξνχζεηο ηεο πεξηφδνπ 1912-1922,
αιιά θαη ηελ επέθηαζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο πξνο βνξξά, έθηαζαλ ζην
απνθνξχθσκά ηνπο κε ηε Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία, ηελ Καηαζηξνθή θαη ηε
καδηθή αληαιιαγή πιεζπζκψλ. Ηδηαίηεξα ε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή
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ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ επηηάρπλζε ηεο αγξνηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη ηελ
αλαδηαλνκή ηεο αγξνηηθήο γεο. Αθνινχζεζαλ ε πξνψζεζε θαη πινπνίεζε
κεγάισλ εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ ζηε γεσξγία, θαζψο θαη ζεκαληηθέο
πιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο, εμειίμεηο νη νπνίεο άιιαμαλ ζε κεγάιν βαζκφ
θαηά ην κεζνπφιεκν ην νηθηζηηθφ πιέγκα θαη ηελ αγξνηηθή δνκή ζε φιε ηε
ρψξα.
ην κεζνπφιεκν, φπσο θαη ζηνλ 19ν αηψλα, ε αγξνηηθή νηθνλνκία
εμαθνινπζεί λα θαηέρεη πξσηεχνπζα ζέζε ζηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Απαζρνιεί ηελ πιεηνςεθία ηνπ παξαγσγηθνχ πιεζπζκνχ, απνδίδεη ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο, ελψ ηα γεσξγηθά εμαγσγηθά
πξντφληα απνηεινχλ ηε ζεκαληηθφηεξε πεγή ζπλαιιάγκαηνο. Ο γεσξγηθφο
ραξαθηήξαο ηεο Διιάδαο είλαη ζπλεπψο θαηάδεινο θαη παζηθαλήο.1 Μάιηζηα,
ε αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε ζπλέβαιε απφ ηελ πιεπξά ηεο ζηελ αχμεζε ηφζν
ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ, φζν θαη ησλ απαζρνινχκελσλ ζηε γεσξγία. Ο
ελεξγφο πιεζπζκφο, ν νπνίνο ην 1920 απνηεινχζε ην 30% πεξίπνπ ηνπ
ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, ην 1928 αλέβεθε πεξίπνπ ζην 39%. Ζ γεσξγία θαηείρε
ην 1920 ην 58% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ, ελψ ην 1928 ην ζρεηηθφ πνζνζηφ
έθζαζε ζην 61,1%. Οη απμήζεηο απηέο νθείινληαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ηνπ
γπλαηθείνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ. Σν 1920 ην 88,3% ησλ απαζρνινχκελσλ ζηε
γεσξγία ήηαλ άλδξεο, ελψ ην 1928 ην πνζνζηφ ησλ αλδξψλ επξίζθεηαη ζην
69,6% θαη ην αληίζηνηρν ησλ γπλαηθψλ ζην 30,4%. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη
θαη ζην γεγνλφο, φηη νη γπλαίθεο ππνθαηέζηεζαλ ηνπο άλδξεο ζηηο αγξνηηθέο
εξγαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κηθξαζηαηηθνχ πνιέκνπ, αιιά θπξίσο νθείιεηαη
ζηελ επηηάρπλζε ηεο αγξνηηθήο κεηαξξχζκηζεο κεηά ην 1922. Ζ δεκηνπξγία
ηδησηηθψλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απαζρφιεζε
κέξνπο ησλ πξνζθχγσλ ζηε βηνκεραλία θαη άιινπο επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο,
ψζεζε ηηο γπλαίθεο ζηε κεγαιχηεξε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζηηο αγξνηηθέο
εξγαζίεο.2 Σν 1928 ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηε γεσξγία παξνπζίαζε
αχμεζε θαηά 494% ζε ζχγθξηζε κε ηα πξψηα ρξφληα ηνπ 20νχ αηψλα.3

1

αθειιαξφπνπινο Θ., Οηθνλνκία, Κνηλσλία, Κξάηνο ζηελ Διιάδα ηνπ κεζνπνιέκνπ,
Πιεξνθφξεζε, Αζήλα 1991, ζ. 28.
2
Alivisatos B., La Réforme agraire en Grèce, Librairie du Recueil Sirey, Παξίζη 1932, ζ. 307-308.
3
Ρεγίλνο Μ., Παξαγσγηθέο δνκέο θαη εξγαηηθά εκεξνκίζζηα ζηελ Διιάδα, 1909-1936, Η.Δ.-Π.
Δκπνξηθήο Σξάπεδαο Διιάδνο, Αζήλα 1987, ζ. 74.
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Καηά ηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ 1928 ζηελ ειιεληθή γεσξγία
απαζρνινχληαλ 1.293.000 άηνκα πεξίπνπ. Απφ απηφ ην ζχλνιν, πεξίπνπ
260.000 άηνκα, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο αξρεγνί νηθνγελεηψλ, είραλ κεηαηξαπεί
ζε κηθξντδηνθηήηεο ειεχζεξνπο θαιιηεξγεηέο. Απνηέιεζκα ηεο κεηαξξχζκηζεο
ήηαλ ε εμάιεηςε ηεο κεγάιεο αγξνηηθήο ηδηνθηεζίαο, ελψ αθφκε θαη ε κεζαία
ηδηνθηεζία πεξηνξίζηεθε αξθεηά. Μέρξη ην ηέινο ηνπ κεζνπνιέκνπ (1939) ε
γεσξγία απέθεξε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο (34,60% ηνπ
ζπλφινπ), ελψ πςειφ ήηαλ θαη ην πνζνζηφ ηεο θηελνηξνθίαο (6,62%).
Χζηφζν, ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα πξηλ θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ ραξαθηεξίδνπλ αξθεηέο ηδηαηηεξφηεηεο. Ζ έλλνηα
ηνπ αγξφηε ζπκπεξηιακβάλεη ηφζν ηνπο θηελνηξφθνπο, φζν θαη ηνπο
γεσξγνχο, ελψ νη ηειεπηαίνη δηαθξίλνληαη ζε αηνκηθά θαη νηθνγελεηαθά
εξγαδφκελνπο. Οη αηνκηθέο εθκεηαιιεχζεηο ζπλδένληαη κε ηελ ειηά, ηε
ζηαθίδα θαη ηα ακπέιηα, ελψ νη νηθνγελεηαθέο κε ηα δεκεηξηαθά θαη ηνλ
θαπλφ. Οη αηνκηθά εξγαδφκελνη, νη νπνίνη ζπλαληψληαη ζπρλφηεξα ζηελ
«Παιαηά Διιάδα» θαη ηδηαίηεξα ζηελ Πεινπφλλεζν, είλαη πεξηζζφηεξνη ζε
πεξηνρέο κε πςειφηεξν αγξνηηθφ εηζφδεκα, κηθξφηεξν πνζνζηφ γεσξγψλ
ηδηνθηεηψλ, κεγαιχηεξε αληζφηεηα ζηελ θαηαλνκή ηεο γεο θαη ιηγφηεξν
αλαιθαβεηηζκφ.4 Δπίζεο, ν ζηαδηαθφο ζρεκαηηζκφο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο
ζπλεηέιεζε ζηε δεκηνπξγία ηεξάζηησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ αγξνηψλ ησλ
δηαθφξσλ πεξηνρψλ σο πξνο ηελ θνηλσληθή θαη ηελ εζλνινγηθή ζχλζεζε ηνπ
πιεζπζκνχ, ηηο παξαδφζεηο, ηελ εμάξηεζε απέλαληη ζην θξάηνο αιιά θαη ηε
δηείζδπζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο. Οη αγξφηεο ηεο Πεινπνλλήζνπ
ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηελ εμάξηεζε πνπ είραλ απφ ηε δηεζλή αγνξά, ελψ
ειθχνληαλ επίζεο απφ ηνλ κηθξναζηηθφ ηξφπν δσήο ησλ πφιεσλ. Ζ πξφζβαζή
ηνπο ζηα θφκκαηα εμνπζίαο θαη θαη‟ επέθηαζε ζην θξάηνο ήηαλ ζεκαληηθή.5
Οη αγξφηεο απηνί είραλ πνιιέο δηαθνξέο κε ηνπο κηθξντδηνθηήηεο ηεο
Κεληξηθήο Διιάδαο, ηνπο Θεζζαινχο ή ηνπο Θξαθνκαθεδφλεο αγξφηεο. Οη
4

Μαπξνγνξδάηνο Γ., «Λατθή βάζε ησλ θνκκάησλ θαη ηαμηθέο αληηζέζεηο ζηελ Διιάδα ηνπ
Μεζνπνιέκνπ», π. Δπηζεψξεζε Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ, αξ. 28, 1976, ζ. 244.
5
Γαληειίδεο Γ., Ζ λενειιεληθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία, ακαξφπνπινο, Αζήλα 1934, ζ. 126,
Μαπξνγνξδάηνο Μ. θαη Υακνπδφπνπινο Α., Ζ Μαθεδνλία: Μειέηε δεκνγξαθηθή θαη νηθνλνκηθή,
ρ. εθδ., Θεζζαινλίθε 1931, ζ. 47-48, Γηακαληφπνπινο Θ., Οη πνιηηηθέο δπλάκεηο ηεο βεληδειηθήο
πεξηφδνπ: Ο Βεληδειηζκφο, άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηηλή 1985, ζ. 128-129 θαη Μαπξέαο Κ., «Ζ
πνιηηηθή νξγάλσζε ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν 1922-1936», ζην Θ.
αθειιαξφπνπινο (επηκ.), Νενειιεληθή θνηλσλία: ηζηνξηθέο θαη θξηηηθέο πξνζεγγίζεηο, Κξηηηθή,
Αζήλα 1993, ζ. 119-147.
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ηειεπηαίνη ήηαλ ιηγφηεξν πξνζδεδεκέλνη ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο (κε ηελ
εμαίξεζε ησλ θαπλνθαιιηεξγεηψλ Θξάθεο) θαη εκθαλίδνπλ πεξηνξηζκέλε
γεσγξαθηθή θαη θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα, αιιά θαη πην αλεπηπγκέλε ηαμηθή
ζπλείδεζε κεηά απφ ηνπο αγψλεο πνπ είραλ πξνεγεζεί γηα ηελ απαιινηξίσζε
ησλ κεγάισλ γαηνθηεζηψλ.
Παξφιε ηελ ηδηαίηεξε ζέζε πνπ θαηέρεη ε αγξνηηθή νηθνλνκία ζηνλ
παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο θαη ηα αμηφινγα απνηειέζκαηα ηεο αγξνηηθήο
κεηαξξχζκηζεο, ηα αδηέμνδα γηα ηνλ πιεζπζκφ ηεο ππαίζξνπ ήηαλ κεγάια θαη
ζρεηίδνληαλ θπξίσο κε ην ρακειφ βηνηηθφ επίπεδν θαη ην πεξηνξηζκέλν
αγξνηηθφ εηζφδεκα. Σα πξνβιήκαηα απηά έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ αηψλα θαη νδήγεζαλ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ
απφθαζε λα κεηαλαζηεχζεη ζην εμσηεξηθφ θαη ηδηαίηεξα ζηηο ΖΠΑ, πνπ ηελ
πεξίνδν απηή ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθέο απέλαληη ζηε κεηαλάζηεπζε μέλσλ
ππεθφσλ. Παξάιιεια φκσο κε ην ξεχκα ηεο εμσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο,
θαίλεηαη λα εμειίζζεηαη ην ίδην δηάζηεκα κηα δηαδηθαζία εζσηεξηθήο
κεηαθίλεζεο κέξνπο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ πξνο ηηο πφιεηο, ε νπνία
εληάζεθε κέζα ζηε δεθαεηία ηνπ 1920, φηαλ άξρηζε λα ππνρσξεί ζηαδηαθά ην
ξεχκα ηεο ππεξσθεάληαο κεηαλάζηεπζεο. Ζ εζσηεξηθή θαη ε εμσηεξηθή
κεηαλάζηεπζε, κε βαζηθνχο πξσηαγσληζηέο κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο
ππαίζξνπ, είλαη κηα δηαδηθαζία εμειηζζφκελε ζε φιν ην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ
αηψλα θαη, παξφηη δελ έρεη ηελ έληαζε ησλ πξψησλ κεηαπνιεκηθψλ δεθαεηηψλ,
θαίλεηαη λα απνηέιεζε ηνλ πξνπνκπφ ηεο.
Ζ παξνχζα εξγαζία ζηεξίδεηαη ζε δεδνκέλα πξνεξρφκελα απφ ηηο
επίζεκεο ζηαηηζηηθέο θαηακεηξήζεηο πνπ δηελήξγεζε ε ηφηε Γεληθή ηαηηζηηθή
Τπεξεζία Διιάδνο (ζήκεξα Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή). Απφ ηε ζχζηαζε ηνπ
λενειιεληθνχ θξάηνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη ζήκεξα 29 ζπλνιηθά
απνγξαθέο πιεζπζκνχ. Οη 14 πξψηεο απφ απηέο αθνξνχλ απιέο απαξηζκήζεηο
θαηνίθσλ θαη δηελεξγήζεθαλ θαηά ην δηάζηεκα 1828-1856, ελψ νη ππφινηπεο
15 δηελεξγήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 1861-2001 θαη είλαη απνγξαθέο
πιεζπζκνχ κε ηε ζεκεξηλή έλλνηα ηνπ φξνπ. Πξέπεη φκσο λα ιεθζεί ηδηαίηεξα
ππφςε, φηη φιεο νη απνγξαθέο πιεζπζκνχ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε
δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα βξίζνπλ ιαζψλ. Σέηνηα
ιάζε είλαη νη ζηξνγγπινπνηήζεηο ειηθηψλ πνπ ηειεηψλνπλ ζε 0 θαη ζε 5, ε
κεηαηφπηζε γπλαηθψλ ειηθίαο άλσ ή θάησ ησλ 15 εηψλ πξνο απηή ηελ ειηθία,
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θαζψο θαη νη ειιείςεηο ζηελ θαηακέηξεζε παηδηψλ ειηθίαο έσο 5 εηψλ θαη
ζηξαηεπκέλσλ. Οη πιεξέζηεξεο απνγξαθέο ζηελ Διιάδα είλαη εθείλεο πνπ
δηελεξγήζεθαλ κεηά ην 1928. Πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη ηδηαίηεξε
πξνζνρή απαηηείηαη ζηα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο ηνπ 1940, δηφηη
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κηα ηδηαίηεξα δχζθνιε πεξίνδν (Διιελντηαιηθφο
πφιεκνο, πεξίνδνο ηξηπιήο θαηνρήο ηεο ρψξαο, εκθχιηνο πφιεκνο θ.ιπ.) θαη ε
επεμεξγαζία ηνπο δελ έγηλε απφ εμεηδηθεπκέλνπο ζηαηηζηηθνχο ππαιιήινπο.
Γηα ην ιφγν απηφ νξηζκέλα απφ ηα απνηειέζκαηά ηεο ελδέρεηαη λα κελ
αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Οη απνγξαθέο πιεζπζκνχ πνπ δηελεξγήζεθαλ ηελ πεξίνδν 1920-1951
απνηππψλνπλ ηηο κεγάιεο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηε ρψξα απηή ηελ πεξίνδν. Ζ
απνγξαθή ηνπ 1920 αληηζηνηρεί ζηα λέα δεδνκέλα πνπ πξνήιζαλ απφ ηε ιήμε
ησλ βαιθαληθψλ πνιέκσλ, ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηε
δηακφξθσζε ησλ λέσλ εζληθψλ ζπλφξσλ. Σν 1920 είλαη επίζεο θαη ε απαξρή
ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ πνπ νδήγεζαλ ζηε Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία θαη ηηο
ζπλέπεηέο ηεο, δειαδή ηελ είζνδν ζηε ρψξα κεηά ην 1922 πξνζθχγσλ απφ ηελ
Ησλία θαη ηνλ Πφλην σο απνηέιεζκα ηεο πλζήθεο αληαιιαγήο πιεζπζκψλ
αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία. Οη πξφζθπγεο πνπ έθζαζαλ ζηελ Διιάδα,
νδήγεζαλ ζε απφηνκε κεηαβνιή ηνπ δεκνγξαθηθνχ ράξηε ηεο ρψξαο, ηδηαίηεξα δε
ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Απηέο νη δηαθνξνπνηήζεηο απνηππψλνληαη ζηα
απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο πιεζπζκνχ ηνπ 1928. Σα απνηειέζκαηα ηεο
απνγξαθήο ηνπ 1940 (παξφιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηελ νινθιήξσζή
ηεο) απνηππψλνπλ ηηο κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ζπληειέζηεθαλ θαηά ηε
δεθαεηία ηνπ ‟30, φπσο ε νηθνλνκηθή θξίζε (κε αθεηεξία ηελ πεξίνδν 1929-1932),
ε εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε, ν ππεξπιεζπζκφο θαη ε αλεπάξθεηα ηνπ γεσξγηθνχ
εδάθνπο, δεηήκαηα ζηα νπνία γίλεηαη εθηελέζηεξε αλαθνξά ζηε ζπλέρεηα. Σέινο,
ε απνγξαθή ηνπ 1951 απνηππψλεη ηηο δεκνγξαθηθέο ζπλέπεηεο ηεο κεγάιεο θξίζεο
θαη ησλ εκπφιεκσλ θαηαζηάζεσλ πνπ βίσζε ε ρψξα ηε δεθαεηία ηνπ ‟40.
Πέξαλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο απνγξαθέο πιεζπζκνχ δεκνζηεχζεσλ, απφ ηελ
(ηφηε) Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο δηαηίζεληαη επίζεο: 1) Οη
ηαηηζηηθέο Δπεηεξίδεο πνπ πξσηνεθδφζεθαλ ην 1930 θαη δεκνζηεχνπλ ζε
εηήζηα βάζε δεδνκέλα πξνεξρφκελα απφ ηηο απνγξαθέο πιεζπζκνχ. Ζ έθδνζε
ησλ Δπεηεξίδσλ δηαθφπεθε ην 1939, γηα λα ζπλερηζηεί εθ λένπ κεηά ην 1954,
2) Σα Μεληαία ηαηηζηηθά Γειηία, ηα νπνία εθδίδνληαη κεηά ην 1929 θαη
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θηλνχληαη ζην πλεχκα ησλ ηαηηζηηθψλ Δπεηεξίδσλ, 3) Οη ηαηηζηηθέο ηεο
Φπζηθήο Κίλεζεο ηνπ Πιεζπζκνχ, νη νπνίεο μεθηλνχλ λα πεξηιακβάλνπλ
ζηνηρεία απφ ην 1921 θαη είλαη εηήζηεο. πκπεξηιακβάλνπλ ηνπο γάκνπο, ηηο
γελλήζεηο θαη ηνπο ζαλάηνπο θαηά γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα, λνκνχο,
επαξρίεο θαη δήκνπο, δελ πεξηέρνπλ φκσο θαηαγξαθή ηεο θίλεζεο ηνπ
πιεζπζκνχ κε βάζε ηε δηάθξηζε αζηηθνχ, εκηαζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ ρψξνπ. Ζ
έθδνζή ηνπο δηαθφπεθε ην 1938 θαη ζπλερίζηεθε κεηά ην 1956, 4) Ηδηαίηεξα
ζεκαληηθέο γηα ηε γλψζε, φρη κφλν ηνπ γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ, αιιά
γεληθφηεξα ηεο ζχλζεζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο είλαη νη
Απνγξαθέο Γεσξγίαο – Κηελνηξνθίαο. Οη απνγξαθέο απηέο έρνπλ θαηαγξάςεη
απ‟ επζείαο ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ εμάγνπλ
αθξηβέζηεξε πιεξνθφξεζε, αληίζεηα κε ηηο ππφινηπεο ηξέρνπζεο γεσξγηθέο
ζηαηηζηηθέο πνπ ζηεξίδνληαη ζε εθηηκήζεηο ησλ θαηά ηφπνπο αξκφδησλ
ππεξεζηψλ. Απφ ηε ζχζηαζε ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο κέρξη θαη ην πξψην
ήκηζπ ηνπ 20νπ αηψλα, γεσξγηθέο απνγξαθέο έγηλαλ ην 1869, ην 1911, ην 1929,
ην 1939 θαη ην 1950. Οη δχν πξψηεο απφ απηέο αλαθέξνληαη ζηελ «Παιαηά
Διιάδα», ελψ θαη ε γεσξγηθή απνγξαθή ηνπ 1939 δελ νινθιεξψζεθε, ιφγσ
ηνπ πνιέκνπ πνπ επαθνινχζεζε. Έηζη, ηα κφλα δηαζέζηκα αλαιπηηθά δεδνκέλα
πνπ απνηεινχλ επαξθή βάζε ζχγθξηζεο κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 1950, είλαη
εθείλα ηνπ 1929, 5) ηνηρεία γηα ηε γεσξγία ππάξρνπλ επίζεο ζηηο Δηήζηεο
Γεσξγηθέο ηαηηζηηθέο, νη νπνίεο μεθηλνχλ λα πεξηέρνπλ ζρεηηθά δεδνκέλα απφ
ην 1911 (κε πξψηε έθδνζε ην 1917). Σέινο, 6) ζε φζα πξναλαθέξζεθαλ
ζρεηηθά κε ηελ πεξίνδν 1900-1950, ππάξρνπλ αθφκε δχν εηδηθέο εθδφζεηο: α)
Οη Διιεληθνί Πίλαθεο Δπηβηψζεσο κε δεδνκέλα ηεο πεξηφδνπ 1926-1962 θαη β)
Οη Πίλαθεο ηεο Μεηαλαζηεπηηθήο θαη Σνπξηζηηθήο Κηλήζεσο Δμσηεξηθνχ γηα
ην δηάζηεκα 1931-1940.
Ζ ηαηηζηηθή Τπεξεζία θαηά πάγηα απφ ηελ ίδξπζή ηεο επηινγή
δεκνζηεχεη φια ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψλεη κεηά απφ απνγξαθέο, φπσο
απηά εκθαλίδνληαη ζηνλ πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο (θαη φρη ζην λφκηκν
ή κφληκν πιεζπζκφ, παξφηη ζε νξηζκέλεο ηαηηζηηθέο Δπεηεξίδεο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ‟30 εκθαλίδνληαη θάπνηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην λφκηκν
πιεζπζκφ). Ο πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο κηαο πεξηθέξεηαο (δηνηθεηηθήο
πεξηθέξεηαο, δήκνπ, θνηλφηεηαο ή νηθηζκνχ) απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ
θαηνίθσλ ηεο, δειαδή ην ζχλνιν ησλ πξνζψπσλ πνπ, αλεμαξηήησο αηηίαο,
142

Αςτικόσ και αγροτικόσ πλθκυςμόσ ςτθν Ελλάδα κατά το πρώτο ιμιςυ του 20οφ αιώνα

βξέζεθαλ κφληκα ή πξνζσξηλά (ηπραία) εθεί θαηά ηελ εκέξα ηεο απνγξαθήο.
Απφ ηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ 1928 θαη κεηά, σο αζηηθφο πιεζπζκφο
ζεσξείηαη ν πιεζπζκφο ησλ δήκσλ, ησλ νπνίσλ ν πνιππιεζέζηεξνο νηθηζκφο
αξηζκεί πεξηζζφηεξνπο απφ 10.000 θαηνίθνπο, ελψ εκηαζηηθφο ραξαθηεξίδεηαη
ν πιεζπζκφο ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, ησλ νπνίσλ ν πνιππιεζέζηεξνο
νηθηζκφο έρεη 2.000-9.999 θαηνίθνπο θαη δελ αλήθνπλ ζε Πνιενδνκηθφ
πγθξφηεκα. Ζ έλλνηα ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ αλαθέξεηαη ζε πιεζπζκφ
δήκσλ θαη θνηλνηήησλ θαηψηεξν ησλ 2.000 θαηνίθσλ, κε ηελ εμαίξεζε βέβαηα
εθείλσλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ πνπ αλήθνπλ ζε πνιενδνκηθά
ζπγθξνηήκαηα θαη ζεσξνχληαη αζηηθέο πεξηνρέο (αλεμάξηεηα απφ ην
πιεζπζκηαθφ κέγεζνο ηνπ πνιππιεζέζηεξνπ νηθηζκνχ ηνπο).6 Χζηφζν, κέρξη
θαη ηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ 1920 ν αζηηθφο πιεζπζκφο αληηζηνηρνχζε
ζε πιεζπζκφ πφιεσλ 5.000 θαηνίθσλ θαη άλσ, ελψ ν εκηαζηηθφο ζε
ζπλνηθηζκνχο (θσκνπφιεηο) κε πιεζπζκφ 2.000-4.999 θαηνίθνπο.
Δίλαη φκσο απαξαίηεην λα ζεκεησζεί φηη ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο (έλλνηα
πνπ ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηνλ ηφπν θαηνηθίαο) δελ είλαη θαη‟ αλάγθε
ηαπηφζεκνο κε ηνλ γεσξγηθφ πιεζπζκφ, ν νπνίνο ππνδειψλεη ηνπο
απαζρνινχκελνπο ζηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία. ηελ Διιάδα, αθφκε θαη
ηηο εκέξεο καο, γηα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ νη δχν έλλνηεο
ζπκβαδίδνπλ, αθνχ πνιινί, αθφκε θαη αλ δελ έρνπλ ην αγξνηηθφ επάγγεικα σο
θχξηα απαζρφιεζε, θαηέρνπλ αγξνηηθή ηδηνθηεζία θαη θαιιηεξγνχλ ηε γε
ζπκπιεξψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ην εηζφδεκά ηνπο.7 Με ηελ έλλνηα ηεο
γεσξγηθήο απνγξαθήο ηνπ 1950, ν γεσξγηθφο πιεζπζκφο απνηειείηαη απφ ηνλ
πιεζπζκφ ησλ γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, δειαδή απφ
ηνλ θαιιηεξγεηή ή ηνλ θηελνηξφθν, απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, θαζψο
θαη απφ ηα πξφζσπα πνπ ζπγθαηνηθνχλ ή «ζπληξψγνπλ» καδί ηνπο εξγαδφκελα
ζηελ εθκεηάιιεπζε. Αληίζεηα, ε απνγξαθή δελ ζπκπεξηέιαβε ηνπο αγξνηηθνχο
εξγάηεο (νχηε θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο) πνπ δελ δηέκελαλ καδί κε ηελ
νηθνγέλεηα ηνπ θαιιηεξγεηή ή ηνπ θηελνηξφθνπ. Δπίζεο, ε απνγξαθή απηή
ζπκπεξηέιαβε ζην γεσξγηθφ πιεζπζκφ ηα πξφζσπα, ηα νπνία αζθνχζαλ θχξην
6

Οη έλλνηεο ηνπ αζηηθνχ, εκηαζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ δηαηππψλνληαη εδψ,
αθνινπζνχλ ηνπο αληίζηνηρνπο πξνζδηνξηζκνχο ηεο ΔΤΔ. Βι. ΔΤΔ, ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο
Διιάδνο 1973, Αζήλα 1974, ζ. 13-14.
7
ρεηηθά κε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ κνξθψλ εξγαζίαο ζηε γεσξγία, βι. Γακηαλάθνο η., Απφ ηνλ
ρσξηθφ ζηνλ αγξφηε: ε Διιεληθή αγξνηηθή θνηλσλία απέλαληη ζηελ παγθνζκηνπνίεζε, ΔμάληαοΔΚΚΔ, Αζήλα 2002, ζ. 51 θ.επ.
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επάγγεικα δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν ηνπ γεσξγνχ (αζθνχζαλ δειαδή
παξάιιεια ην επάγγεικα ηνπ γεσξγνχ). Σα πξφζσπα απηά ζηε γεληθή
απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ 1951 θαηεηάγεζαλ κε βάζε ην θχξην επάγγεικά
ηνπο θαη δε ζπκπεξηειήθζεζαλ ζην γεσξγηθφ πιεζπζκφ.8
Σα ιάζε ζηηο θαηαγξαθέο, νη ειιείςεηο ζηελ θαηακέηξεζε, ε αιιαγή ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ αζηηθνχ θαη εκηαζηηθνχ πιεζπζκνχ κεηά ην 1928, νη
αζάθεηεο ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ αγξνηηθφ (θαη γεσξγηθφ) πιεζπζκφ
δεκηνπξγνχλ αξθεηέο δπζθνιίεο ζηελ επεμεξγαζία ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ
ηεο πεξηφδνπ 1900-1950 απφ άιινπο εξεπλεηέο. Δθηφο φκσο απφ ηα
κεζνδνινγηθά θαη ελλνηνινγηθά εκπφδηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, είλαη
απαξαίηεην λα γίλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε δχν επηπξφζζεηεο δπζθνιίεο πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ παξνχζα εξγαζία. Πξψηνλ, ηελ αλππαξμία πεγψλ ζρεηηθά
κε ηε θπζηθή θίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ην δηάζηεκα 1900-1920 θαη 19401950. πσο αλαθέξεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα, ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ ζπκάησλ
ησλ εκπφιεκσλ ζπγθξνχζεσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910 (βαιθαληθνί πφιεκνη,
πξψηνο παγθφζκηνο πφιεκνο, κηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία) θαη ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1940 (δεχηεξνο παγθφζκηνο πφιεκνο, εκθχιηνο) δελ είλαη γλσζηφο. Δπηπιένλ,
αθφκε θαη γηα ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο πνπ είλαη δηαζέζηκε ε πιεξνθφξεζε γηα
ηε θπζηθή θίλεζε, παξαηεξείηαη έιιεηςε νκνηνγέλεηαο ησλ ζηαηηζηηθψλ
δεδνκέλσλ θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ ηεξνχληαλ απφ ηα ιεμηαξρεία. Πξηλ απφ
ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ηεο 1εο Ηαλνπαξίνπ 1925, ν νπνίνο φξηδε ηε κέζνδν
ηήξεζεο ησλ ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ, νη δειψζεηο ησλ γελλήζεσλ ήηαλ ειιηπείο,
κε απνηέιεζκα κηα ηερλεηή ππεξνρή ησλ ζαλάησλ ζηηο ζρεηηθέο ζηαηηζηηθέο.9
Αλαθξίβεηεο φκσο ζηα πνζνζηά ηεο γελλεηηθφηεηαο ή ηεο ζλεζηκφηεηαο
δηαπηζηψλνληαη θαη κεηά ην 1925 θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο κεζνπνιεκηθήο
πεξηφδνπ. Ζ κειέηε ηεο θπζηθήο θίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ν
ζπλππνινγηζκφο ηεο κε ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ
αθξηβή εηθφλα ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ ελφο νηθηζκνχ ζε κηα
δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Χζηφζν, ηελ παξάκεηξν ηεο θπζηθήο θίλεζεο δελ
εμεηάδεη ζε βάζνο ε παξνχζα εξγαζία, αιιά ζηεξίδεηαη ζε πξνυπάξρνληα
επεμεξγαζκέλα πνζνηηθά ζηνηρεία. Γεχηεξνλ, ηελ έιιεηςε πεγψλ ζρεηηθά κε

8

Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, Απνηειέζκαηα γεσξγηθήο απνγξαθήο ηεο Διιάδνο
έηνπο 1950, Αζήλα 1958, ζ. VI.
9
Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο Διιάδνο 1930, ζ. 57.
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ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηηο πιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο γεληθφηεξα. Γηα
παξάδεηγκα, ελψ ε θαηαγξαθή ησλ πξνζθχγσλ ηεο Μηθξαζηαηηθήο
Καηαζηξνθήο είλαη ηθαλνπνηεηηθή, παξνπζηάδνληαη ειιείςεηο ζηα δεδνκέλα
πνπ αθνξνχλ ηε κεηαλάζηεπζε Διιήλσλ ζην εμσηεξηθφ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ
‟30 θαη παληειήο αλππαξμία ζηαηηζηηθψλ πεγψλ ζρεηηθά κε ηηο πιεζπζκηαθέο
κεηαθηλήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟40 ιφγσ ησλ εκπφιεκσλ
θαηαζηάζεσλ. Σέινο, νη ζεκαληηθέο ειιείςεηο δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη
ζηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ 1907 ζρεηηθά κε ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ
πιεζπζκνχ, ππνρξεψλνπλ ζην πεξηνξηζκφ ηεο κειέηεο ζην δηάζηεκα 19201951.10 Ζ αλππαξμία πεγψλ ζηα δεηήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, θαη ε
επξχηεηα ηνπ ζέκαηνο, ηφζν ρξνληθά φζν θαη γεσγξαθηθά, νδεγνχλ
ππνρξεσηηθά ηελ παξνχζα κειέηε ζην λα επηρεηξεί κηα απιή πξψηε απνηίκεζε
ηνπ δεηήκαηνο.
Οη επίζεκεο πνζνηηθέο πιεζπζκηαθέο εθηηκήζεηο
Ο πξαγκαηηθόο πιεζπζκόο ζηελ Διιάδα
Ζ πξψηε δηαπίζησζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ηνπ πξαγκαηηθνχ
πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη θαηά ην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ
αηψλα, αθνξά ηε κεγάιε αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, ν νπνίνο
ππεξηεηξαπιαζηάδεηαη αξηζκεηηθά ζην δηάζηεκα 1879-1951, αιιά θαη ηνπ
αζηηθνχ πιεζπζκνχ, ν νπνίνο ζρεδφλ δεθαπιαζηάδεηαη ζην δηάζηεκα 18791951 θαη ππεξηεηξαπιαζηάδεηαη ζην δηάζηεκα 1907-1951. Αλάινγε ζεκαληηθή
αχμεζε παξαηεξείηαη θαη ζηνλ εκηαζηηθφ πιεζπζκφ (βι. Πίλαθα 1).

10

Σα ππάξρνληα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο απηήο ειάρηζηα βνεζνχλ ηε ζρεηηθή έξεπλα, αθνχ νη
αγξφηεο έρνπλ θαηαγξαθεί καδί κε ηνπο θεπνπξνχο, ηνπο αλζνθφκνπο θαη ηνπο γεσπφλνπο
θζάλνληαο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 257.532 αηφκσλ. ηνλ αξηζκφ απηφ, εάλ πξνζηεζνχλ νη 6.144
απαζρνινχκελνη ζηελ αιηεία θαη ηε ζήξα θαη νη 70.560 απαζρνινχκελνη ζηελ θηελνηξνθία, νη
ζπλνιηθά απαζρνινχκελνη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο αγγίδνπλ ηα 334.236 άηνκα.
Τπελζπκίδεηαη φηη ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο απφ ηελ απνγξαθή απηή αλήιζε ζηνπο
2.631.952 θαηνίθνπο, ελψ ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα έθζαζε ζηνπο 41,64 θαηνίθνπο αλά η.ρ. θαη
ήηαλ ε κεγαιχηεξε πνπ είρε δηαπηζησζεί κέρξη ηφηε απφ ηε ζχζηαζε ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο.
Βι. Βαζίιεηνλ ηεο Διιάδνο – Τπνπξγείνλ ησλ Δζσηεξηθψλ, ηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ηεο γεληθήο
απνγξαθήο ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηελ 27 Οθησβξίνπ 1907, Αζήλα 1909.
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Πίλαθαο 1: Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο κε δηάθξηζε αζηηθνχ,

ΠΛΖΘΤΜΟ

1879
(Απφιπηνη αξηζκνί –
ζε παξέλζεζε ηα
αληίζηνηρα πνζνζηά)

1889
(Απφιπηνη αξηζκνί –
ζε παξέλζεζε ηα
αληίζηνηρα πνζνζηά)

1896
(Απφιπηνη αξηζκνί –
ζε παξέλζεζε ηα
αληίζηνηρα πνζνζηά)

1907
(Απφιπηνη αξηζκνί –
ζε παξέλζεζε ηα
αληίζηνηρα πνζνζηά)

1920
(Απφιπηνη αξηζκνί –
ζε παξέλζεζε ηα
αληίζηνηρα πνζνζηά)

1928
(Απφιπηνη αξηζκνί –
ζε παξέλζεζε ηα
αληίζηνηρα πνζνζηά)

1940
(Απφιπηνη αξηζκνί –
ζε παξέλζεζε ηα
αληίζηνηρα πνζνζηά)

1951
(Απφιπηνη αξηζκνί – ζε
παξέλζεζε ηα
αληίζηνηρα πνζνζηά)

εκηαζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ θαηά ην δηάζηεκα 1879-1951

Αζηηθφο
πιεζπζκφο

292.997
(18%)

464.658
(21%)

525.865
(22%)

627.973
(24%)

1.336.371
(27%)

1.900.196
(30,6%)

2.350.100
(32%)

2.807.905
(36,8%)

Ζκηαζηηθφο
Πιεζπζκφο

161.707
(10%)

189.504
(9%)

235.471
(9%)

242.236
(9%)

486.383
(10%)

905.306
(14,6%)

1.133.047
(15,4%)

1.187.349
(15,5%)

Αγξνηηθφο
πιεζπζκφο

1.199.063
(72%)

1.533.046
(70%)

1.672.469
(69%)

1.761.743
(67%)

3.194.135
(63%)

3.399.182
(54,8%)

3.861.713
(52,6%)

3.637.547
(47,7%)

ΤΝΟΛΟ

1.653.767
(100%)

2.187.208
(100%)

2.433.806
(100%)

2.631.952
(100%)

5.016.889
(100%)

6.204.684
(100%)

7.344.860
(100%)

7.632.801
(100%)

εκεηψζεηο:
1) ηα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο ηνπ 1879 εμαηξνχληαη 25.703 θάηνηθνη αζξφσο απνγξαθέληεο
(ζηξαηησηηθνί θ.ιπ.).
2) Σα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο ηνπ 1920 έρνπλ ππνινγηζζεί εληφο ησλ νξίσλ ηνπ 1928.
3) Σα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο ηνπ 1951 δελ έρνπλ ππνζηεί δηνξζψζεηο.
4) Μέρξη θαη ηελ απνγξαθή ηνπ 1920 ν αζηηθφο πιεζπζκφο αληηζηνηρεί ζε πιεζπζκφ πφιεσλ 5.000
θαηνίθσλ θαη άλσ, ελψ ν εκηαζηηθφο ζε ζπλνηθηζκνχο (θσκνπφιεηο) κε πιεζπζκφ 2.000-4.999
θαηνίθνπο. ηελ απνγξαθή ηνπ 1928 θαη ζηηο επφκελεο ν αζηηθφο πιεζπζκφο αληηζηνηρεί ζε πφιεηο
πνπ απαξηζκνχλ 10.000 θαηνίθνπο θαη άλσ, ελψ ν εκηαζηηθφο ζε πφιεηο πνπ απαξηζκνχλ 2.0009.999 θαηνίθνπο.
Πεγέο: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο Διιάδνο 1939 θαη
Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο Διιάδνο 1955.

Καηά ηε ηειεπηαία εηθνζαεηία ηνπ 19νπ θαη ηα πξψηα ρξφληα ηνπ 20νχ
αηψλα (απνγξαθέο 1879-1907) παξαηεξνχκε, φηη κέζα ζηα φξηα ηεο ιεγφκελεο
«Παιαηάο Διιάδαο» ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο παξνπζηάδεη κηα ζεκαληηθή
αχμεζε θαηά έλα εθαηνκκχξην άηνκα. ην ίδην δηάζηεκα δηαπηζηψλεηαη κε
απφιπηνπο αξηζκνχο ππεξδηπιαζηαζκφο ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη
ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ εκηαζηηθνχ θαη ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ (ε νπνία δελ
είλαη φκσο ζηα επίπεδα ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ). Δηο φ,ηη αθνξά φκσο ηελ
πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ηελ ίδηα πεξίνδν δηαπηζηψλεηαη
ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ θαηά έμη πνζνζηηαίεο κνλάδεο
(6%), ε νπνία είλαη ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηεο ζε βάξνο ηνπ αγξνηηθνχ
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πιεζπζκνχ. Φαίλεηαη δειαδή φηη ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, παξάιιεια κε
ξεχκα ηεο κεηαλάζηεπζεο πξνο ην εμσηεξηθφ θαη θπξίσο ηηο ΖΠΑ, εμειίρζεθε
θαη έλα ζεκαληηθφ ξεχκα κεηαλάζηεπζεο πιεζπζκνχ απφ ηελ χπαηζξν πξνο ηηο
πφιεηο. Απηή ε δηαπίζησζε αθνξά απνθιεηζηηθά ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ, αθνχ
ν εκηαζηηθφο πιεζπζκφο δηαηήξεζε ηελ πεξίνδν απηή ηελ ίδηα πεξίπνπ
πνζνζηηαία αλαινγία.
ηε ζπλέρεηα, ην επφκελν δηάζηεκα 1907-1920, κεηά ηνπο βαιθαληθνχο
πνιέκνπο, ηελ επέθηαζε ησλ εδαθψλ ηεο θαη ηελ άθημε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ
πξνζθχγσλ, ε ρψξα έρεη δηπιαζηάζεη ζρεδφλ ην ζπλνιηθφ ηεο πιεζπζκφ.
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή φκσο είλαη ε αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ, ν νπνίνο
ππεξδηπιαζηάδεηαη ζε απφιπηνπο αξηζκνχο. Σελ ίδηα πεξίνδν παξνπζηάδνπλ
αχμεζε ηφζν ν εκηαζηηθφο φζν θαη ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο, αθνινπζψληαο ηε
γεληθφηεξε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Ο πξψηνο δηπιαζηάδεηαη ηελ
πεξίνδν κεηαμχ ησλ δχν απνγξαθψλ (1907-1920), ελψ ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο
δηπιαζηάδεηαη ζην δηάζηεκα 1907-1928. Χζηφζν, ε πνζνζηηαία κεηαβνιή θαη
ζηνπο δχν δελ παξνπζηάδεη αχμεζε ηελ ίδηα πεξίνδν. Ο εκηαζηηθφο πιεζπζκφο
παξακέλεη ζηα ίδηα επίπεδα ηνπ 9%-10%, ελψ ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο
εκθαλίδεη κείσζε θαηά 4% ζην δηάζηεκα 1907-1920. Ζ δηαθνξά απηή είλαη
πεξίπνπ ηζνδχλακε κε ηελ αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ ηελ ίδηα πεξίνδν.
ηελ αξρή ηεο κεζνπνιεκηθήο πεξηφδνπ (1922-1940) ε άθημε ησλ
πξνζθχγσλ ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο ζπλέβαιε ζηελ αιιαγή ηνπ
πιεζπζκηαθνχ ράξηε ηεο ρψξαο. Ο αγξνηηθφο πιεζπζκφο κεηψζεθε αθφκε
πεξηζζφηεξν σο πνζνζηφ εκθαλίδνληαο ζεκαληηθή κείσζε θαηά 8,2% (παξά
ηελ αξηζκεηηθή ηνπ αχμεζε). Βέβαηα, ε πξαγκαηηθή ηνπ αξηζκεηηθή αχμεζε
είλαη κεγαιχηεξε εθείλεο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ απνγξαθή ηνπ 1928, θαζψο
απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζθχγσλ ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο πνπ
εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ χπαηζξν, πξέπεη λα αθαηξεζεί ν κνπζνπικαληθφο
πιεζπζκφο πνπ εγθαηέιεηςε ηε ρψξα βάζεη ησλ ζπκθσληψλ πεξί αληαιιαγήο
πιεζπζκψλ. Ζ πνζνζηηαία κείσζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ θαηά δχν
πεξίπνπ πνζνζηηαίεο κνλάδεο δηαπηζηψλεηαη θαη θαηά ηελ απνγξαθή
πιεζπζκνχ ηνπ 1940 (παξά ηελ αξηζκεηηθή ηνπ αχμεζε). Δπίζεο, κεηαμχ ησλ
απνγξαθψλ ηνπ 1920 θαη ηνπ 1928 εκθαλίδεηαη δηπιαζηαζκφο ηνπ εκηαζηηθνχ
πιεζπζκνχ θαη κηα κηθξή ζρεηηθά αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ
νθείινληαη ζην δηαθνξεηηθφ ππνινγηζκφ ησλ αζηηθψλ θαη εκηαζηηθψλ θέληξσλ
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(Βι. ζεκεηψζεηο ηνπ Πίλαθα 1), αθνχ ζην εμήο νη πφιεηο απμάλνληαη
αξηζκεηηθά θαη πιεζπζκηαθά. Χζηφζν, ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αζηηθψλ
θέληξσλ είλαη ζεκαληηθή, αθνχ ζην δηάζηεκα 1920-1928 ν αζηηθφο θαη ν
εκηαζηηθφο πιεζπζκφο παξνπζηάδνπλ αχμεζε θαηά έλα εθαηνκκχξην άηνκα
πεξίπνπ ή νθηψ πνζνζηηαίεο κνλάδεο (8%). Σέινο, ν αζηηθφο θαη ν εκηαζηηθφο
πιεζπζκφο εκθαλίδνπλ αχμεζε θαη ζηελ απνγξαθή ηνπ 1940.
Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1940 (απνγξαθή πιεζπζκνχ 1951) παξαηεξείηαη
αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο (παξά ηελ θαηνρή θαη ηνλ
Δκθχιην πφιεκν πνπ πξνεγήζεθαλ). Ο εκηαζηηθφο πιεζπζκφο δηαηεξείηαη ζηα
ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε εθείλα ηεο πξνεγνχκελεο απνγξαθήο, ελψ
δηαπηζηψλεηαη αξηζκεηηθή θαη πνζνζηηαία κείσζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ.
Ηδηαίηεξα ε αξηζκεηηθή κείσζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ εκθαλίδεηαη γηα
πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο. Αληίζεηα, απμάλεηαη ν
αζηηθφο πιεζπζκφο. Οη απμνκεηψζεηο ηνπ αγξνηηθνχ θαη ηνπ αζηηθνχ
πιεζπζκνχ πξέπεη λα απνδνζνχλ ζηηο απψιεηεο ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ
θαη ηνπ Δκθπιίνπ πνιέκνπ θαη θπξίσο ζηηο πιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο πνπ
αθνινχζεζαλ ηνλ Δκθχιην, ηδηαίηεξα ζηελ Ήπεηξν θαη ζηε Μαθεδνλία.
ε γεληθέο γξακκέο δηαπηζηψλεηαη αχμεζε ηνπ αζηηθνχ θαη ηνπ εκηαζηηθνχ
πιεζπζκνχ ζηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ θαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1940, κε
αληίζηνηρε

κείσζε

ηνπ

αγξνηηθνχ

πιεζπζκνχ,

ε

νπνία

εμεηάδεηαη

δηεμνδηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα. Οη πιεζπζκηαθέο αιιαγέο ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο
πεξηφδνπ ζπλνδεχηεθαλ, φπσο είλαη γλσζηφ, απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ
εζληθψλ ζπλφξσλ κεηά ην 1922 θαη ηε κεηαβνιή ηεο έθηαζεο ηεο ρψξαο,
επεξεάδνληαο ηφζν ηε γεληθή ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, φζν θαη ηελ
ππθλφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ. Ζ πξψηε απφ 37,09 θαηνίθνπο αλά
ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν ην 1920 απμήζεθε ζε 47,99 κεηά ηελ άθημε ησλ
πξνζθχγσλ ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο (1928), γηα λα θζάζεη ζηνπο
57,85 θαηνίθνπο αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν ην 1951. Ζ ππθλφηεηα ηνπ
αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ απφ 21,51 ην 1920 αλήιζε ζην 31,32 ιίγν πξηλ ηελ
έλαξμε ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, γηα λα κεησζεί ζηνπο 29,00 θαηνίθνπο
αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1940 (απνγξαθή
πιεζπζκνχ 1951).11
11

ηάκπνο Γ.. Γεκνγξαθηθή εμέιημηο ηεο λεσηέξαο Διιάδνο (1821-1985), Αζήλα 1973, ζ. 18 θαη
29. Δπίζεο, ζην Πεηκεδάο ., «Ζ δεκνγξαθηθή ζπγθπξία: ε δεχηεξε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο
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Ζ ζπκβνιή ηωλ πξνζθύγωλ ζηε δηαθύκαλζε ηνπ πιεζπζκνύ
Ζ άθημε ησλ πξνζθχγσλ ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο θαη ε
γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηνπο ζην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο έπαημε
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε γεληθφηεξε κεηαβνιή ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκηαθψλ
δεδνκέλσλ ηεο πεξηφδνπ. Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζην κεζνπφιεκν
εληζρχζεθε βέβαηα θαη απφ ηνλ δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο εμσηεξηθήο
κεηαλάζηεπζεο. Ζ εηζξνή ησλ πξνζθχγσλ είρε μεθηλήζεη ήδε κε ην ηέινο ησλ
Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ θαη δηεπθνιχλζεθε ζηε ζπλέρεηα απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ
Νετγχ θαη ηεο Λσδάλεο. Ο αθξηβήο πξνζθπγηθφο πιεζπζκφο πνπ εγθαηαζηάζεθε
ζηε ρψξα ηελ πεξίνδν 1912-1924, είλαη άγλσζηνο, ππνινγίδεηαη φκσο φηη αγγίδεη
ην 1,5 εθαηνκκχξην άηνκα, αξηζκφ δειαδή αξθεηά κεγαιχηεξν εθείλνπ πνπ
εκθαλίζηεθε ζηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ 1928. Αλ αθαηξεζνχλ ηα 600.000
άηνκα πεξίπνπ (ηνπξθφθσλνη ή βνπιγαξφθσλνη) πνπ ην ίδην δηάζηεκα
εγθαηέιεηςαλ ηε ρψξα βάζεη ηεο ζπκθσλίαο πεξί αληαιιαγήο πιεζπζκψλ,
θαίλεηαη φηη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ππάξρεη έλα πιεζπζκηαθφ πιεφλαζκα 800.000
αηφκσλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξνζθχγσλ εγθαηαζηάζεθε ζε πεξηνρέο πνπ
είραλ εγθαηαιείςεη νη μελφθσλνη πιεζπζκνί, φπσο ε Κξήηε, ε Μπηηιήλε, ε
Μαθεδνλία θαη ε Θξάθε.12
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξνζθχγσλ εγθαηαζηάζεθε ζηε Μαθεδνλία θαη
ηα ηέζζεξα πέκπηα απφ απηνχο εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ χπαηζξν (βι. Πίλαθα 2).
Ζ εγθαηάζηαζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο βφξεηεο επαξρίεο
ζπλέηεηλε βέβαηα ζηελ νκνγελνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Ηδηαίηεξα
φκσο ε εγθαηάζηαζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ησλ πξνζθχγσλ ζηελ χπαηζξν
έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηφλσζε (θαη αξηζκεηηθή αχμεζε) ηνπ αγξνηηθνχ
πιεζπζκνχ, θαζψο ζηελ χπαηζξν εγθαηαζηάζεθαλ πεξηζζφηεξα απφ κηζφ
εθαηνκκχξηα άηνκα πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απαζρνιήζεθαλ σο αγξφηεο. Ζ
εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ χπαηζξν αθνξά φκσο ηε Μαθεδνλία θαη ηε
Θξάθε, αθνχ ζηελ ππφινηπε Διιάδα πνιχ ιίγνη ήηαλ νη πξφζθπγεο ζηνπο

„Γεκνγξαθηθήο Μεηάβαζεο‟ θαη ε Τπεξαηιαληηθή Μεηαλάζηεπζε», ζην Υαηδεησζήθ Υξ. (επηκ.),
Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νχ αηψλα: Οη απαξρέο 1900-1922, η. Α1, Βηβιηφξακα, Αζήλα 1999, ζ.
42.
12
Πεηκεδάο ., «Αγξνηηθή νηθνλνκία», ζην Υαηδεησζήθ Υξ. (επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νχ
αηψλα: Ο κεζνπφιεκνο 1922-1940, η. Β1, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2002, ζ. 193. ηελ ίδηα πεγή
αλαθέξεηαη, φηη νη πξφζθπγεο ηεο ππαίζξνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζε 2.037 ζπλνηθηζκνχο εθ ησλ
νπνίσλ νη 963 ήηαλ ζπλνηθηζκνί πνπ είραλ εγθαηαιεηθζεί απφ ηνπο μελφθσλνπο, νη 484 ήηαλ λένη
ζπλνηθηζκνί πξνζθχγσλ θαη νη 590 ήηαλ ζπλνηθηζκνί θνηλήο ζπκβίσζεο κε γεγελείο.
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νπνίνπο ρνξεγήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο (γε, θεθάιαην, ζηέγαζε, θ.ιπ.) γηα ηελ
απαζρφιεζή ηνπο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα.
Πίλαθαο 2: Ζ αγξνηηθή εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ηνπ 1922 απφ ηελ
ε.α.π. θαηά πεξηθέξεηα κέρξη ηελ 31.07.1929
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

ΤΝΟΗΚΗΜΟΗ

ΔΓΚΑΣΑΣΑΘΔΗΔ
ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ

ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΘΖΚΑΝ

Μαθεδνλία

1.055

87.170

339.094

Θξάθε

562

42.790

179.060

Ήπεηξνο

24

1.337

4.232

Θεζζαιία

37

2.251

7.630

Κεληξηθή & Νφηηα Διιάδα

43

4.491

18.106

Νεζηά

236

5.552

22.034

ΤΝΟΛΟ

1.957

143.591

570.156

εκεηψζεηο:
1) ην ζχλνιν ησλ νηθνγελεηψλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ, πεξηιακβάλνληαη θαη 72.581 νηθνγέλεηεο, νη
νπνίεο βξίζθνληαλ αξρηθψο ππφ ηελ αληίιεςε ηνπ Κξάηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ε επζχλε
απνθαηάζηαζήο ηνπο κεηαθέξζεθε ζηελ Δ.Α.Π.
2) Οη πφιεηο Γξάκα θαη Καβάια πεξηιακβάλνληαη ζηελ πεξηθέξεηα Θξάθεο.
3) ηα Νεζηά ζπκπεξηιακβάλνληαη εθείλα ηνπ Ηνλίνπ, ηνπ Αηγαίνπ, θαζψο θαη ε Κξήηε.
4) ηνλ αξηζκφ ησλ αλαγξαθνκέλσλ αηφκσλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ χπαηζξν, πξέπεη λα
πξνζηεζνχλ θαη 8.668 άηνκα πνπ επξίζθνληαλ ππφ ηελ αληίιεςε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο.
Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο Διιάδνο 1930.

Δθηφο απφ ηελ αγξνηηθή απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ππήξμε θαη ε
«αζηηθή» ηνπο απνθαηάζηαζε, δειαδή ε εγθαηάζηαζή ηνπο ζηα κεγάια αζηηθά
θέληξα. Γηα ην ζθνπφ απηφ κέρξη ηηο 20 Φεβξνπαξίνπ 1930 είραλ αλεγεξζεί
απφ ηελ Δπηηξνπή Απνθαηάζηαζεο Πξνζθχγσλ (Δ.Α.Π.) ζε φιε ηε ρψξα
27.610 νηθήκαηα. Τπνινγίδεηαη φηη απφ ην ζχλνιν ησλ πξνζθχγσλ ηεο
Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο, νη πφιεηο ππνδέρζεθαλ ζπλνιηθά 602.713 άηνκα εθ
ησλ νπνίσλ ηα 363.122 εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Αζήλα, ηνλ Πεηξαηά θαη ηε
Θεζζαινλίθε (απνηεινχλ ην 60% ησλ πξνζθχγσλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηηο
πφιεηο). Ζ Θξάθε δέρζεθε 107.607 πξφζθπγεο (εθ ησλ νπνίσλ 72.000 ζηελ
χπαηζξν θαη 35.000 ζηηο πφιεηο), ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ 56.613 άηνκα, ε Κξήηε
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33.900, ε Ήπεηξνο 8.179, ελψ ζηελ «Παιαηά Διιάδα» κεηαλάζηεπζαλ 377.297
άηνκα απφ ηα νπνία ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (91%) εγθαηαζηάζεθε ζε πφιεηο.13
Πίλαθαο 3: Ζ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθχγσλ ζηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ
πφιεσλ ην 1928

1928
ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΛΖΘΤΜΟ

ΠΟΛΖ
Αζήλα
Πεηξαηάο
Θεζζαινλίθε
Πάηξα
Καβάια
Βφινο
Ξάλζε
Ζξάθιεην
Κέξθπξα
Κνκνηελή
έξξεο
Γξάκα
Καιακάηα
Μπηηιήλε
Υαληά
Καιιηζέα
Λάξηζα
Υίνο
Δξκνχπνιε
Ησάλληλα
Πχξγνο
Σξίθαια
Υαιθίδα
Βέξνηα
Αγξίλην
Σξίπνιε
Λακία
Καξδίηζα
Έδεζζα
Κνδάλε
Λεηβαδηά
Ακαιηάδα
Αιεμαλδξνχπνιε
Εάθπλζνο
Αίγην
Φιψξηλα
Άξγνο
Μέγαξα
Καζηνξηά
Νάνπζα
Καηεξίλε

395.832
192.877
236.524
61.278
49.980
47.892
33.712
33.404
32.221
30.136
29.640
29.339
28.955
27.870
26.604
26.603
23.899
22.122
21.156
20.485
19.336
18.682
17.297
14.589
14.562
14.397
14.205
13.883
13.115
12.702
12.585
12.365
12.009
11.609
11.011
10.585
10.504
10.441
11.303
10.250
10.138

ΠΡΟΦΤΓΔ
ΠΡΗΝ ΣΖ
ΜΗΚΡΑΗΑΣΗΚΖ
ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ

ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ
ΠΡΟΦΤΓΔ
ΑΝΑΛΟΓΗΑ
ΜΔΣΑ ΣΖ
ΤΝΟΛΟΤ ΠΡΟΦΤΓΧΝ
ΑΤΞΖΖ
ΜΗΚΡΑΗΑΣΗΚΖ ΣΟΝ ΠΛΖΘΤΜΟ (%)
ΣΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ
ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ
ΛΟΓΧ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΧΝ

9.960
6.502
20.016
257
2.956
1.828
792
384
179
808
1.412
4.059
846
1.308
220
1.480
997
815
144
165
91
225
178
1.539
345
148
310
60
491
138
71
34
835
22
149
1.613
84
25
109
212
135

119.420
94.683
97.025
6.710
25.971
11.945
14.075
13.685
1.885
9.937
13.538
18.542
2.741
13.512
6.705
14.036
3.403
8.542
2.888
2.952
681
407
4.718
5.467
2.518
560
751
267
5.089
819
521
286
7.427
267
1.792
1.999
1.455
1.107
1.437
1.868
6.864

13

28,1
40,2
47,8
10,7
56,8
28,7
41,3
35,8
6
34
50,4
70,2
12,3
46,8
21,4
52,3
17
35,7
14,1
14,4
3,7
2,8
26,3
43
17,1
4,9
6,9
2,3
40,6
7,5
4,4
2,5
58,9
2,3
17,2
3,4
12,1
9,5
13,6
19,9
48

129.380
101.185
117.041
6.967
28.927
13.773
14.867
14.069
2.064
10.745
14.950
22.601
3.587
14.820
6.925
15.516
4.400
9.357
3.032
3.117
772
632
4.896
7.006
2.863
708
1.061
327
5.580
957
592
320
8.262
289
1.941
3.612
1.539
1.132
1.546
2.080
6.999

Καξαδήκνπ-Γεξφιπκπνπ Α., «Πφιεηο θαη χπαηζξνο: Μεηαζρεκαηηζκνί θαη αλαδηαξζξψζεηο ζην
πιαίζην ηνπ εζληθνχ ρψξνπ», ζην Υαηδεησζήθ Υξ. (επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νχ αηψλα: Ο
κεζνπφιεκνο 1922-1940, η. Β1, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2002, ζ. 64.
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εκεηψζεηο:
1) Οη πφιεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα, είλαη εθείλεο νη νπνίεο είραλ πιεζπζκφ 10.000
θαηνίθσλ θαη άλσ ζηελ απνγξαθή ηνπ 1928.
2) ηνλ πιεζπζκφ ηεο Αζήλαο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζνη ζπλνηθηζκνί, νη νπνίνη
απνηεινχζαλ ηκήκα ηεο θαηά ην 1920 θαη 1928: Πεξηζηέξη, Νέα Ησλία, Βχξσλαο, Καηζαξηαλή,
Αηγάιεσ, Σαχξνο θαη Νέα Φηιαδέιθεηα.
3) ηνλ πιεζπζκφ ηνπ Πεηξαηά θαηά ην 1928 δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζνη νηθηζκνί, νη
νπνίνη απνηεινχζαλ ηκήκα ηνπ θαηά ην 1928 θαη 1940: Νίθαηα, Κεξαηζίλη, Γξαπεηζψλα.
Πεγέο: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο Διιάδνο 1930 θαη
Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, πλνπηηθή ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο Διιάδνο 1954.

Γηάγξακκα 1: Ζ πνζνζηηαία αλαινγία ησλ πξνζθχγσλ ζηνλ πιεζπζκφ ησλ πφιεσλ

70
60
50
40
30
20

Πόλεις

Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Αζήλαο, ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο Θεζζαινλίθεο
ιφγσ ησλ πξνζθχγσλ είλαη ζεκαληηθή. Οη ηξεηο απηέο πφιεηο παξνπζηάδνπλ
αζξνηζηηθά κηα αχμεζε θαηά 350.000 θαηνίθνπο πεξίπνπ, ε νπνία είλαη αθφκε
κεγαιχηεξε, εάλ ιεθζεί ππφςε, φηη απφ ηνπο αξηζκνχο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ
πξνεγνχκελν πίλαθα, δε ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζπλνηθηζκνί πνπ θαη‟ εμνρήλ
ππνδέρζεθαλ πξφζθπγεο (βι. ζεκεηψζεηο Πίλαθα 3). Ζ αλαινγία ησλ
πξνζθχγσλ ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξή ζε πφιεηο ηεο
Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο, φπσο ε Θεζζαινλίθε, ε Καβάια, ε Γξάκα, νη
έξξεο, ε Έδεζζα, ε Ξάλζε θαη ε Κνκνηελή. Δπίζεο είλαη ηζρπξή ζε πφιεηο,
φπσο ε Μπηηιήλε, ε Υίνο θαη ην Ζξάθιεην, ελψ θαίλεηαη φηη ε παξνπζία ησλ
πξνζθχγσλ είλαη ηζρλή ζε πφιεηο ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Γπηηθήο Διιάδαο.
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Καζηνξηά
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Σξίθαια
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Πάηξα

Καβάια

Θεζζαινλίθε

0

Αζήλα

10
Πεηξαηάο

Αναλογία εγκατάστασης (%)
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Ζ εμέιημε ηνπ αζηηθνύ πιεζπζκνύ
πσο πξναλαθέξζεθε, ήδε απφ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ αηψλα
παξαηεξείηαη ζηελ Διιάδα κηα ζπλερφκελε αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ,
θαζψο ε ππεξπφληηα κεηαλάζηεπζε ηεο πεξηφδνπ θαίλεηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ
κηα άιιε αξθεηά κηθξφηεξε ζε έθηαζε εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε. Χζηφζν, ην
πξψην κεγάιν ξεχκα εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο παξαηεξείηαη θαηά ηα κέζα
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910. ‟ απηφ ζπλέβαιε ε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζπγθπξία,
φπσο ην γεγνλφο φηη νη ζπλερείο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο (Βαιθαληθνί Πφιεκνη,
γεγνλφηα ηνπ «εζληθνχ δηραζκνχ», Α' Παγθφζκηνο Πφιεκνο) είραλ σο
απνηέιεζκα νη επίζηξαηνη πνπ είραλ εγθαηαιείςεη γηα θαηξφ ηελ χπαηζξν, λα
πξνηηκήζνπλ ηηο πφιεηο γηα ηε λέα ηνπο εγθαηάζηαζε, ε φμπλζε ησλ ρξφλησλ
πξνβιεκάησλ ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή, ε δηαθαηλφκελε βηνκεραληθή
αλάπηπμε θαη ε δήηεζε λέαο εξγαηηθήο δχλακεο πνπ ζα αθνινπζνχζαλ ηε
ιήμε ησλ εκπφιεκσλ ζπξξάμεσλ, θαη ηέινο, ε έιμε πνπ αλέθαζελ αζθνχζε ε
δσή ζηηο πφιεηο ζε κέξνο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ.14
Σν 1920 θαηαγξάθνληαη ζηνλ αζηηθφ ρψξν 30 πφιεηο κε πιεζπζκφ
κεγαιχηεξν ησλ 10.000 θαηνίθσλ, νη νπνίεο ζπγθέληξσλαλ ιίγν πεξηζζφηεξνπο
απφ έλα εθαηνκκχξην θαηνίθνπο (22,9% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο
ρψξαο). Δθηφο απφ ηηο ηξεηο κεγάιεο πφιεηο (Αζήλα, Πεηξαηάο θαη
Θεζζαινλίθε), νη ππφινηπεο ήηαλ κάιινλ κηθξέο, αθνχ δελ μεπεξλνχζαλ θαηά
κέζν φξν ηνπο 14.650 θαηνίθνπο. Μέζα ζε εμήληα ρξφληα (1880-1940) ν
αζηηθφο πιεζπζκφο πέξαζε απφ ην 18% ζην 47% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ.
Ζ Αζήλα, ν Πεηξαηάο θαη ε Θεζζαινλίθε κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ
100.000 θαηνίθνπο ε θάζε κηα, αληηπξνζψπεπαλ απφ θνηλνχ ην 1920 ην 11%
ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, ην 1928 ην 15% θαη ην 1940 ην 18%. Σν πνζνζηφ
απηφ αληηζηνηρεί ζε πφιεηο κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ 100.000 θαηνίθνπο,
νη νπνίεο αλήθνπλ ζε βηνκεραληθέο ρψξεο (Γαιιία 15,7%, Ηηαιία 17,4%) θαη
φρη ζε ρψξεο, φπσο ε Διιάδα, κε ηζρπξή αλαινγία αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ
(Γηνπγθνζιαβία 3,8%, Βνπιγαξία 3,9%).15 Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ
αζηηθψλ θέληξσλ ζπλερίζηεθε θαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1940.

14

Σζνπθαιάο Κ., Δμάξηεζε θαη αλαπαξαγσγή: Ο θνηλσληθφο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεραληζκψλ
ζηελ Διιάδα (1830-1922), β' εθδ., Θεκέιην, Αζήλα 1979, ζ. 132.
15
Polyzos N., Essai sur l’émigration Grecque, Librairie du Recueil Sirey, Παξίζη 1947, ζ. 87.
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Πίλαθαο 4: Ζ εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πφιεσλ ηελ πεξίνδν 1896-1951
1896
1907
1920
1928
1940
1951
%
%
%
%
%
ΤΝΟΛΗΚΟ ΤΝΟΛΗΚΟ
ΤΝΟΛΗΚΟ
ΤΝΟΛΗΚΟ
ΤΝΟΛΗΚΟ
ΤΝΟΛΗΚΟ
ΜΔΣΑΒΟΛΖ
ΜΔΣΑΒΟΛΖ
ΜΔΣΑΒΟΛΖ
ΜΔΣΑΒΟΛΖ
ΜΔΣΑΒΟΛΖ
ΠΛΖΘΤΜΟ ΠΛΖΘΤΜΟ
ΠΛΖΘΤΜΟ
ΠΛΖΘΤΜΟ
ΠΛΖΘΤΜΟ
ΠΛΖΘΤΜΟ
ΠΟΛΖ
Αζήλα

123.001

167.479

36,2%

292.831

74,8%

395.832

35,2%

481.225

21,6%

565.084

Πεηξαηάο

50.200

73.579

46,6%

133.482

81,4%

192.877

44,5%

186.542

-3,3%

186.014

-0,3%

236.524

38,9%

191.847

-18,9%

217.049

13,1%

61.278

17,4%

62.275

1,6%

79.014

26,9%

49.980

117,9%

49.667

-0,6%

42.102

-15,2%

47.892

59,4%

54.919

14,7%

65.090

18,5%

33.712

103,3%

28.961

-14,1%

25.700

-11,3%

33.404

34,4%

39.550

18,4%

51.144

29,3%

32.221

18,6%

19.988

-38,0%

27.431

37,2%
-4,8%

Θεζζαινλίθε
Πάηξα

170.321
37.985

37.724

-0,7%

Καβάια
Βφινο

38,3%

22.939
16.788

23.561

40,3%

Ξάλζε

30.046

27,5%

16.584

Ζξάθιεην
Κέξθπξα

52.174

24.848
28.371

28.524

0,5%

27.175

-4,7%

17,4%

Κνκνηελή

21.294

30.136

41,5%

31.217

3,6%

29.734

έξξεο

14.486

29.640

104,6%

34.630

16,8%

36.760

6,2%

Γξάκα

15.263

29.339

92,2%

30.425

3,7%

29.498

-3,0%
8,3%

Καιακάηα

28.955

38,5%

34.891

20,5%

37.781

Μπηηιήλε

18.314

27.870

52,2%

24.351

-12,6%

25.518

4,8%

Υαληά

21.976

26.604

21,1%

28.168

5,9%

33.211

17,9%

Καιιηζέα
Λάξηζα

15.200

15.939

4,9%

31,2%

139

1.270

813,7%

4.185

229,5%

26.603

535,7%

36.572

37,5%

46.986

28,5%

15.373

18.001

17,1%

21.084

17,1%

23.899

13,4%

32.686

36,8%

41.016

25,5%

22.122

57,9%

26.557

20,0%

24.361

-8,3%

21.156

13,4%

18.922

-10,6%

16.971

-10,3%
47,7%

Υίνο
Δξκνχπνιε

20.905

14.006
18.760

18.132

-3,3%

20.485

-1,3%

21.877

6,8%

32.315

Πχξγνο

12.708

13.690

7,7%

13.246

-3,2%

19.336

46,0%

16.875

-12,7%

17.996

6,6%

Σξίθαια

21.149

17.899

-15,4%

20.194

12,8%

18.682

-7,5%

18.892

1,1%

24.131

27,7%

Υαιθίδα

8.661

10.038

15,9%

13.466

34,2%

17.297

28,4%

19.776

14,3%

23.786

20,3%

14.589

9,3%

16.413

12,5%

21.844

33,1%

Ησάλληλα

18.663

2,9%

20.765

Βέξνηα

13.349

Αγξίλην

6.733

8.039

19,4%

11.267

40,2%

14.562

29,2%

15.934

9,4%

20.048

25,8%

Σξίπνιε

10.465

10.739

2,6%

11.062

3,0%

14.397

30,1%

14.961

3,9%

17.585

17,5%

Λακία

7.414

9.685

30,6%

11.380

17,5%

14.205

24,8%

15.604

9,8%

22.353

43,3%

Καξδίηζα

9.446

9.681

2,5%

12.618

30,3%

13.883

10,0%

14.024

1,0%

18.543

32,2%

Έδεζζα

9.441

13.115

38,9%

12.377

-5,6%

14.940

20,7%

Κνδάλε

10.334

12.702

22,9%

14.022

10,4%

17.651

25,9%

Λεηβαδηά

6.274

7.089

13,0%

7.634

7,7%

12.585

64,9%

11.602

-7,8%

10.915

-5,9%

Ακαιηάδα

6.189

8.498

37,3%

9.847

15,9%

12.365

25,6%

14.860

20,2%

15.189

2,2%

12.009

72,5%

15.472

28,8%

16.632

7,5%

4,5%

11.304

-2,6%

11.125

-1,6%

Αιεμ/πνιε
Εάθπλζνο
Αίγην

6.963
14.906

13.580

-8,9%

7.853

7.880

0,3%

Φιψξηλα

11.109

-18,2%

11.609

7.594

-3,6%

11.011

45,0%

15.259

38,6%

15.070

-1,2%

10.585

-15,4%

12.562

18,7%

12.270

-2,3%

12.513

Άξγνο

9.980

8.823

-11,6%

9.038

2,4%

10.504

16,2%

12.098

15,2%

13.163

8,8%

Μέγαξα

6.442

7.926

23,0%

9.531

20,2%

10.441

9,5%

12.292

17,7%

13.863

12,8%

Καζηνξηά

6.280

11.303

80,0%

Νάνπζα

8.468

10.250

21,0%

12.556

22,5%

12.584

0,2%

Καηεξίλε

6.540

10.138

55,0%

16.938

67,1%

24.605

45,3%
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εκεηψζεηο:
1) Οη πφιεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα, είλαη εθείλεο νη νπνίεο είραλ πιεζπζκφ 10.000
θαηνίθσλ θαη άλσ ζηελ απνγξαθή ηνπ 1928. Βεβαίσο ππήξμαλ θαη άιιεο πνπ θαηά ηε δεθαεηία
ηνπ ‟30 ππεξέβεζαλ ην φξην απηφ.
2) ηνλ πιεζπζκφ ηνπ 1896 εκθαλίδνληαη κφλν νη πφιεηο πνπ ηφηε επξίζθνληαλ εληφο ησλ νξίσλ
ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο.
3) Σα δεδνκέλα ηνπ 1928 αλαθέξνληαη ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ δήκνπ.
4) ηνλ πιεζπζκφ ηεο Αζήλαο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζνη ζπλνηθηζκνί, νη νπνίνη
απνηεινχζαλ ηκήκα ηεο θαηά ην 1920 θαη 1928: Πεξηζηέξη, Νέα Ησλία, Βχξσλαο, Καηζαξηαλή,
Αηγάιεσ, Σαχξνο θαη Νέα Φηιαδέιθεηα.
5) ηνλ πιεζπζκφ ηνπ Πεηξαηά θαηά ην 1928 δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζνη νηθηζκνί, νη
νπνίνη απνηεινχζαλ ηκήκα ηνπ θαηά ην 1928 θαη 1940: Νίθαηα, Κεξαηζίλη, Γξαπεηζψλα.
6) Ο πιεζπζκφο ηνπ Βφινπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηε Νέα Ησλία θαηά ηηο απνγξαθέο ηνπ 1928,
1940 θαη 1951.
Πεγέο: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο Διιάδνο 1930 θαη
Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, πλνπηηθή ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο Διιάδνο 1954.

ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα (Πίλαθαο 4) απνηππψλεηαη ε πιεζπζκηαθή
εμέιημε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πφιεσλ ζηελ Διιάδα θαηά ην πξψην ήκηζπ ηνπ
20νπ αηψλα. Γηαθαίλεηαη κηα ζεκαληηθή ελίζρπζε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, ε
νπνία ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εκθαλίδεηαη ήδε απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ
αηψλα, δειαδή πξηλ απφ ηελ άθημε ησλ πξνζθχγσλ ηεο Μηθξαζηαηηθήο
Καηαζηξνθήο. ην δηάζηεκα 1896-1920 ε Αζήλα ππεξδηπιαζίαζε ηνλ
πιεζπζκφ ηεο, ελψ ν Πεηξαηάο άγγημε ζρεδφλ ηνλ ηξηπιαζηαζκφ ηνπ δηθνχ ηνπ
πιεζπζκνχ. Μεηαμχ ησλ απνγξαθψλ ηνπ 1907 θαη 1920 αμηφινγε πνζνζηηαία
ελίζρπζε παξνπζηάδνπλ ε Πάηξα, ν Βφινο, ε Καιακάηα, ε Υαιθίδα, ην
Αγξίλην, ε Καξδίηζα θαη ηα Μέγαξα. ηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ 1920
έρνπλ πξνζηεζεί θαη νη «λέεο ρψξεο», φπνπ νξηζκέλεο πφιεηο παξνπζίαδαλ ήδε
έλα δπλακηζκφ θαη αξηζκνχζαλ πεξηζζφηεξνπο απφ 20.000 θαηνίθνπο, φπσο ε
Θεζζαινλίθε, ε Καβάια, ε Κνκνηελή, ην Ζξάθιεην θαη ηα Υαληά.
Ζ έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ ην θζηλφπσξν ηνπ 1922 ζπλέβαιε ζηε
ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ. ε γεληθέο γξακκέο,
ζε ζχγθξηζε κε ην 1920, φιεο νη πφιεηο εκθαλίδνπλ αχμεζε ζηελ απνγξαθή
ηνπ 1928 κε εμαίξεζε ηα Ησάλληλα, ηα Σξίθαια θαη ηε Φιψξηλα. Ηδηαίηεξα ζηηο
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πφιεηο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ καδηθά νη πξφζθπγεο, ε πνζνζηηαία αχμεζε ήηαλ
ζεκαληηθή (Καιιηζέα 535,7%, Καβάια 117,9%, Ξάλζε 103,3%, έξξεο
104,6% Γξάκα 92,2%, Καζηνξηά 80%, Αιεμαλδξνχπνιε 72,5%). Σα αζηηθά
θέληξα ζπλερίδνπλ λα απμάλνπλ ηνλ πιεζπζκφ ηνπο θαη θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ
‟30 θαη ‟40, κε κηα φκσο ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε: ε Αζήλα, ν Πεηξαηάο θαη
ε Θεζζαινλίθε αλαθφπηνπλ ζηαδηαθά ηνπο ξπζκνχο αχμεζήο ηνπο, ελψ ζε
αληηζηάζκηζκα, παξνπζηάδνπλ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο άιιεο πφιεηο ηεο
πεξηθέξεηαο, φπσο ε Πάηξα, ην Ζξάθιεην, ηα Υαληά, ε Λάξηζα, ηα Ησάλληλα, ε
Υαιθίδα, ε Βέξνηα, ην Αγξίλην, ε Λακία, ε Καξδίηζα θαη ε Καηεξίλε.
Ζ ζεκαληηθή εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε πνπ ζεκεηψλεηαη ζηελ Διιάδα ην
πξψην κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα, θαίλεηαη πάλησο λα απνηππψλεηαη κε πνιχ
ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν ζηα απνηειέζκαηα ησλ απνγξαθψλ πιεζπζκνχ ηνπ
1920 θαη ηνπ 1928 δείρλνληαο λα πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ είρε
μεθηλήζεη πξηλ ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαη λα κε ζπλδέεηαη
απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε απηή.
Οη πφιεηο επηδεηθλχνπλ ξαγδαία αλάπηπμε θαη έλα δπλακηζκφ, ν νπνίνο δελ
ζπλαληάηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ηεο Αζήλαο ή ησλ κεγάισλ πεξηθεξεηαθψλ
θέληξσλ, αιιά θαη ζε πνιιέο κεζαίεο επαξρηαθέο πφιεηο. Σν 1920 ην πνζνζηφ
ησλ κεηαλαζηψλ, φζσλ δειαδή απνγξάθεθαλ ζε δηαθνξεηηθφ ηφπν απφ
εθείλνλ πνπ γελλήζεθαλ, αλέξρεηαη ζε 21,02% θαη ην 1928 ζε 24,6% (βι.
Πίλαθα 5).
Οη

αλαινγίεο

απηέο

αληηζηνηρνχλ

ζην

γεγελή

πιεζπζκφ.

Δάλ

ζπλππνινγίζνπκε θαη ηνπο πξφζθπγεο, νη ηέζζεξηο πεξίπνπ ζηνπο δέθα
απνγξαθέληεο είραλ γελλεζεί ζε δηαθνξεηηθφ ηφπν απφ εθείλν ζηνλ νπνίν
απεγξάθεζαλ ην 1928.
Σα ζρεηηθά πνζνζηά φκσο είλαη αθφκε πςειφηεξα, εάλ επηθεληξσζνχκε
ζηνπο θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ. ηελ απνγξαθή ηνπ 1928 ην 44% ησλ θαηνίθσλ
ησλ πφιεσλ, ρσξίο λα ππνινγίδνληαη νη πξφζθπγεο, δελ είραλ γελλεζεί ζηηο
πφιεηο φπνπ θαηνηθνχζαλ. Τπάξρνπλ βέβαηα δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ηηο
πφιεηο θαη ηηο πεξηνρέο. Χζηφζν, νη καδηθφηεξεο κεηαθηλήζεηο ζεκεηψζεθαλ
ζηελ Κεληξηθή Διιάδα κε ηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά λα απνξξνθνχλ ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ κεηαθηλνχκελνπ απηνχ πιεζπζκνχ (βι. Πίλαθα 6).
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Πίλαθαο 5: Γεγελήο πιεζπζκφο θαηά ηφπν γελλήζεσο ζηηο απνγξαθέο 1920 θαη 1928

ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΔΧ

ην Γήκν ή Κνηλφηεηα φπνπ απεγξάθεζαλ
ε άιιν Γήκν ή Κνηλφηεηα ηεο ίδηαο επαξρίαο
ε άιιε Δπαξρία ηνπ ίδηνπ λνκνχ
ε άιιν Ννκφ ηνπ ίδηνπ δηακεξίζκαηνο
ε άιιν Γηακέξηζκα ηνπ Κξάηνπο

ΑΠΟΓΡΑΦΖ 1920

ΑΠΟΓΡΑΦΖ 1928

(ζε παξέλζεζε ηα

(ζε παξέλζεζε ηα

αληίζηνηρα πνζνζηά)

αληίζηνηρα πνζνζηά)

3.802.906 (78,98%)

3.804.563 (75,4%)

354.789 (7,37%)

83.858 (9,59%)

159.772 (3,32%)

180.483 (3,58%)

138.279 (2,87%)

169.402 (3,36%)

359.124 (7,46%)

407.067 (8,07%)

Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο Διιάδνο 1930, ζ. 90.

Πίλαθαο 6: Πνζνζηφ (επη % ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ) ησλ θαηνίθσλ ησλ πφιεσλ
πνπ γελλήζεθαλ έμσ απφ ηελ πφιε ηεο θαηνηθίαο ηνπο (απνγξαθή 1928)
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

ΠΟΟΣΟ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

ΠΟΟΣΟ

Κεληξηθή Διιάδα

54,7%

Μαθεδνλία

32,2%

Πεινπφλλεζνο

41,8%

Νεζηά ηνπ Αηγαίνπ

27,1%

Θεζζαιία

48,9%

Κξήηε

43,4%

27%

Θξάθε

23,1%

44,1%

Μ.Ο. ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΖ ΥΧΡΑ

44%

Νεζηά ηνπ Ηνλίνπ
Ήπεηξνο

Πεγή: Kayser B., Αλζξσπνγεσγξαθία ηεο Διιάδνο, ΔΚΚΔ, Αζήλα 1968, ζ. 32.

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

Π

ηξ
ηθ
ή

Δ
ιι
ει
νπ άδ
όλ α
λε
ζ
νο
Θ
εζ
Ν
ζ
εζ
αι
ηά
ην ία
π
Ην
λί
ν
π
Ή
π
εη
ξν
Μ
ο
α
Ν
θε
εζ
δν
ηά
λ
ην
ία
π
Α
ηγ
αί
ν
π
Κ
ξ
ήη
ε

Τ
Θ
Ν
ξά
Ο
θε
Λ
Ο
Υ
Ω
Ρ
Α


0,00%

Κ
ελ

ΠΟΟΣΟ (ΔΠΗ % ΣΟΤ ΑΣΗΚΟΤ
ΠΛΖΘΤΜΟΤ) ΣΩΝ ΚΑΣΟΗΚΩΝ ΣΩΝ
ΠΟΛΔΩΝ ΠΟΤ ΓΔΝΝΖΘΖΚΑΝ ΔΞΩ ΑΠΟ
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Γηάγξακκα 2: Πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ ησλ πφιεσλ γελλεζέλησλ έμσ απφ
ηελ πφιε ηεο θαηνηθίαο ηνπο

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

157

Δθμιτριοσ Ανωγιάτθσ-Pelé, Κωνςταντίνοσ Μαυρζασ

Σν 1928 φιεο νη κεγάιεο πφιεηο εκθαλίδνπλ πςειέο ζπγθξηηηθά αλαινγίεο
κεηαλαζηψλ. Οη πφιεηο κε ηα ρακειφηεξα πνζνζηά γεγελνχο πιεζπζκνχ είλαη
ε Αζήλα (41,29%), ν Πεηξαηάο (45,59%), ν Βφινο (43,21%), ε Λάξηζα
(44,48%) θαη ε Καβάια (45,94%) (βι. Πίλαθα 7).
Πίλαθαο 7: Καηαλνκή πιεζπζκνχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δήκσλ ηεο ρψξαο
θαηά ηφπν γέλλεζεο θαηά ηελ απνγξαθή 1928

ΣΟΠΟ
ΑΠΟΓΡΑΦΖ

ΓΔΝΝΖΘΔΝΣΔ ΣΟ

ΓΔΝΝΖΘΔΝΣΔ Δ

ΓΔΝΝΖΘΔΝΣΔ

ΓΖΜΟ ΟΠΟΤ

ΑΛΛΟ ΓΖΜΟ Ή

Δ ΑΛΛΖ

ΑΠΔΓΡΑΦΖΑΝ (ζε

ΜΔΓΑΛΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

ΜΗΚΡΖ

παξέλζεζε ε αλαινγία

ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ (ζε

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ

επί 100 γελλεζέλησλ)

παξέλζεζε ε αλαινγία επί

(ζε παξέλζεζε ε

100 γελλεζέλησλ)

αλαινγία επί 100

ΤΝΟΛΟ

γελλεζέλησλ)
Αγξίλην

8.081 (57,88%)

746 (5,31%)

5.135 (36,78%)

13.962

Αζήλα

131.810 (41,29%)

54.624 (17,11%)

132.823 41,60%)

319.257

Πεηξαηάο

68.859 (45,59%)

20.572 (13,62%)

61.612 (40,79%)

151.043

Υαιθίδα

7.993 (57,25%)

970 (6,95%)

4.997 (35,8%)

13.957

Λακία

6.935 (48,51%)

765 (5,35%)

6.596 (46,14%)

14.296

Λάξηζα

9.427 (44,48%)

2.286 (10,79%)

9.482 (44,73%)

21.195

Βφινο

14.901 (43,21%)

3.217 (9,33%)

16.366 (47,46%)

34.484

Σξίθαια

13.548 (63,44%)

696 (3,25%)

7.111 (33,39%)

21.355

Κέξθπξα

22.582 (74,46%)

1.367 (4,51%)

6.378 (21,03%)

33.327

Δξκνχπνιε

11.978 (67,58%)

965 (5,45%)

4.780 (26,97%)

17.723

Πάηξα

32.376 (57,18%)

5.306 (9,37%)

18.942 (33,45%)

56.624

Καιακάηα

12.905 (51,03%)

945 (3,74%)

11.441 (45,23%)

25.291

Γξάκα

6.161 (50,61%)

2.340 (19,22%))

3.672 (30,17%)

12.173

Θεζζαινλίθε

88.050 (68,88%)

18.540 (10,43%)

26.443 (20,69%)

127.833

Καβάια

10.598 (45,94%)

3.604 (15,62%)

8.868 (38,44%)

23.070

έξξεο

10.708 (68,68%)

1.285 (8,24%)

3.598 (23,08%)

15.591

Ησάλληλα

10.251 (55,20%)

628 (3,38%)

7.693 (41,42%)

18.572

Μπηηιήλε

12.485 (69,60%)

1.088 (6,06%)

4.366 (24,34%)

17.939
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Υίνο

13.651 (76,81%)

826 (4,65%)

3.295 (18,54%)

17.772

Ζξάθιεην

15.421 (58,23%)

1.179 (4,45%)

9.881 (37,32%)

26.451

Υαληά

14.945 (59,17%)

1.253 (4,98%)

9.054 (35,85%)

25.257

Κνκνηελή

14.134 (79,62%)

1.124 (6,33%)

2.494 (14,05%)

17.752

Ξάλζε

13.207 (70,28%)

2.443 (12,95%)

3.163 (16,77%)

18.868

Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο Διιάδνο 1930, ζ. 91-93.

Ζ κεηαλάζηεπζε ζπλέβαιε βέβαηα ζηε δηφγθσζε νξηζκέλσλ αζηηθψλ
θέληξσλ, ηα νπνία, ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα, αχμεζαλ ηνλ πιεζπζκφ ηνπο κε
γνξγφηεξνπο ξπζκνχο. Τπνινγίδεηαη φηη νη εζσηεξηθνί κεηαλάζηεο απνηεινχλ
ην 59% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο θαη ηνπ
Πεηξαηά, ην 57% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Βφινπ, ην 55% ηνπ Λαπξίνπ θαη ην 54%
ηεο Λάξηζαο. Τπάξρνπλ φκσο θαη πφιεηο, φπνπ νη κεηαλάζηεο ζπγθεληξψλνπλ
κηθξφηεξα ζπγθξηηηθά πνζνζηά, φπσο ε Θεζζαινλίθε (31%), ε Κνκνηελή
(20%), ε Κνδάλε (17%) θαη ε Νάνπζα (15%). Με ην ζπλππνινγηζκφ θαη ησλ
πξνζθχγσλ ε ειιεληθή πφιε εκθαλίδεηαη λα απνηειείηαη ην 1928 θαηά κέζν
φξν απφ ηξεηο ζρεδφλ ηζνδχλακεο πιεζπζκηαθέο θαηεγνξίεο, δειαδή ηνπο
γεγελείο (37,5%), ηνπο κεηαλάζηεο (30,7%) θαη ηνπο πξφζθπγεο (31,8%).16
Ο αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ απφ θαη πξνο ηηο πφιεηο
ζα πξνυπέζεηε ηε κειέηε ηεο γελλεηηθφηεηαο θαη ηεο ζλεζηκφηεηαο ηνπ
πιεζπζκνχ ηνπο ηελ ίδηα πεξίνδν, δειαδή ηε κειέηε ηεο θπζηθήο θίλεζεο ηνπ
πιεζπζκνχ θαη ην ζπλππνινγηζκφ ηεο κε ηε κεηαλάζηεπζε. Χζηφζν, φπσο
πξναλαθέξζεθε, ην ζηνηρείν απηφ δελ ππάξρεη παξά κφλν γηα ηε δεθαεηία ηνπ ‟20
θαη γηα κεγάιν κέξνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟30. Δπνκέλσο, νη δηαρξνληθέο ζπγθξίζεηο
αλά πφιε γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ 1900-1950 είλαη αδχλαηεο. ηνλ επφκελν
πίλαθα (Πίλαθαο 8) πεξηγξάθεηαη ε θπζηθή θίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ δέθα
κεγαιχηεξσλ πφιεσλ πνπ ζηελ απνγξαθή ηνπ 1928 είραλ πιεζπζκφ κεγαιχηεξν
ησλ 30.000 θαηνίθσλ. Οη πφιεηο απηέο ζπγθεληξψλνπλ πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ
1,1 εθαη. θαηνίθνπο (επί ζπλφινπ 1,6 εθαη. πεξίπνπ πνπ έρνπλ νη πφιεηο άλσ ησλ
10.000 θαηνίθσλ ην ίδην δηάζηεκα). Πξφθεηηαη γηα κηα αλαινγία πνπ αγγίδεη
ζρεδφλ ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ ηελ ίδηα
16

Πνιχδνο Γ., «Μεηαλαζηεπηηθή θίλεζε θαη αζηηθνπνίεζε: Πξνζδηνξηζκφο ηεο έθηαζεο θαη ησλ
θαηεπζχλζεσλ ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο ζην κεζνπφιεκν», ΔΚΚΔ θαη ΚΝΔ/ΔΗΔ, Αζήλα
1988, ζ. 226.
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πεξίνδν. Δλδέρεηαη κάιηζηα λα ην μεπεξλάεη, εάλ ππνινγηζηεί φηη ζηνλ πιεζπζκφ
ηεο Αζήλαο δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπλνηθηζκνί, φπσο ην Πεξηζηέξη, ε Νέα Ησλία,
ν Βχξσλαο, ε Καηζαξηαλή, ην Αηγάιεσ, ν Σαχξνο θαη ε Νέα Φηιαδέιθεηα, ελψ θαη
ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ Πεηξαηά δελ έρνπλ ζπλππνινγηζηεί ε Νίθαηα, ην Κεξαηζίλη θαη
ε Γξαπεηζψλα (βι. ζεκεηψζεηο Πίλαθα 4). Χζηφζν, ε αλαθνξά ησλ αξηζκψλ ζηνλ
πίλαθα δελ παχεη παξά λα είλαη ελδεηθηηθή θαη νη φπνηνη ζρνιηαζκνί δελ ζα ήηαλ
παξά απιέο ππνζέζεηο εξγαζίαο.
Πίλαθαο 8: Ζ κέζε εηήζηα θπζηθή θίλεζε θαηά ην Μεζνπφιεκν ζε πφιεηο πνπ θαηά
ηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ 1928 είραλ πεξηζζφηεξνπο απφ 30.000 θαηνίθνπο
ΠΟΛΔΗ

ΜΔΖ ΔΣΖΗΑ ΑΤΞΖΖ ΣΖ

ΜΔΖ ΔΣΖΗΑ ΑΤΞΖΖ

ΓΔΚΑΔΣΗΑ ΣΟΤ 1920 (ζε

ΣΖ ΓΔΚΑΔΣΗΑ ΣΟΤ 1930

απφιπηνπο αξηζκνχο)

(ζε απφιπηνπο αξηζκνχο)

Αζήλα

1.647

2.934

Πεηξαηάο

1.241

2.461

248

1.371

-4

535

Καβάια

281

296

Βφινο

65

255

Ξάλζε

56

126

Ζξάθιεην

191

483

Κέξθπξα

-188

47

Κνκνηελή

-49

126

Θεζζαινλίθε
Πάηξα

εκείσζε: Ζ δεθαεηία ηνπ ‟20 έρεη ππνινγηζηεί βάζεη ησλ εηψλ 1921-1930, ελψ εθείλε ηνπ ‟30
βάζεη ησλ εηψλ 1932-1938 πνπ είλαη θαη ηα κφλα δηαζέζηκα απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή.
Πεγέο: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο Διιάδνο, έηε 19301938, ίδηνη ππνινγηζκνί.

ηε δεθαεηία ηνπ ‟40 ηα γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ ηε γεξκαληθή εηζβνιή
(θαηνρή θαη ζηε ζπλέρεηα εκθχιηνο πφιεκνο) πξνθάιεζαλ έληνλε θηλεηηθφηεηα
ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Οη ζπγθξνχζεηο θαη νη θαηαζηξνθέο αλάγθαζαλ
αγξνηηθνχο θαη νξεηλνχο-εκηνξεηλνχο πιεζπζκνχο ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο
Ζπείξνπ, ηεο Πεινπνλλήζνπ (θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηεο ηεξεάο Διιάδαο
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θαη ηεο Θεζζαιίαο) λα θαηαθχγνπλ ζηα κεγαιχηεξα αζηηθά θαη εκηαζηηθά
θέληξα ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο. ηε ζπλέρεηα θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ εκθπιίνπ
πνιέκνπ, έλα κέξνο ησλ πιεζπζκψλ απηψλ παξέκεηλε ζε απηά ηα αζηηθά
θέληξα εληαγκέλν ζε επαγγέικαηα ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, ελψ έλα άιιν (ην
κεγαιχηεξν) επέζηξεςε ζηνπο ηφπνπο θαηαγσγήο ηνπ θαη παξέκεηλε ελ
αλακνλή ηεο δεκηνπξγίαο επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηε κεηέπεηηα κεηαθίλεζή
ηνπ, είηε ζηα αζηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ, είηε ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο ηεο
Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο.
Γηα ηελ αθξηβή εθηίκεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πφιεσλ θαη ηεο ππαίζξνπ
απαηηείηαη ε γλψζε φρη κφλν ησλ κεηαθηλήζεσλ, αιιά θαη ησλ ζπκάησλ φισλ
ησλ εκπφιεκσλ ζπγθξνχζεσλ, ζηηο νπνίεο ελεπιάθε ε ρψξα θαη ηδηαίηεξα ησλ
βαιθαληθψλ πνιέκσλ, ηεο κηθξαζηαηηθήο εθζηξαηείαο, ηνπ πξψηνπ, ηνπ
δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. Χζηφζν, νη
ζρεηηθνί αξηζκνί δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ πεγή. Σα ζχκαηα ηνπ πξψηνπ
παγθνζκίνπ πνιέκνπ ππνινγίδνληαη ζε 5.000 ζηξαηηψηεο θαη 132.000 πνιίηεο,
ελψ εθείλα ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ ζε 88.300 ζηξαηηψηεο θαη
325.000 πνιίηεο.17 χκθσλα κε άιιε πεγή, νη λεθξνί ζηνπο ηφπνπο εμνξίαο
καδί κε εθείλνπο πνπ πέζαλαλ απφ βίαην ζάλαην θαη απφ ηελ πείλα, αιιά θαη νη
απψιεηεο ιφγσ ηεο εχινγεο ππνγελλεηηθφηεηαο, αλεβάδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ
ζπκάησλ ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ ζηα 600.000 κε 700.000 άηνκα.18
Πίλαθαο 9: Καηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ζε θαηνηθνχληεο θαη κε θαηνηθνχληεο
πξνπνιεκηθά ζηνλ ίδην δήκν ή θνηλφηεηα πνπ απεγξάθεζαλ ην 1951, θαηά

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΑ

17

6.306.179

4.911.060

81,95

1.081.341

18,05

313.778

Βι. ιήκκαηα Α' θαη Β' Παγθφζκηνο Πφιεκνο ζηελ ειιεληθή έθδνζε ηεο wikipedia ζην

http://el.wikipedia.org.
18

Κνηδακάλεο Β., «Ζ θηλεηηθφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζηε δεθαεηία 1940-1950 θαη ε
αλαδηάξζξσζε ηνπ θνηλσληθν-δεκνγξαθηθνχ ράξηε ηεο κεηαπνιεκηθήο Διιάδαο», π. Δπηζεψξεζε
Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ, αξ. 77, 1990, ζ. 97.
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Αζηηθφο

2.449.180

1.590.446

69,88

685.416

30,12

173.318

Ζκηαζηηθφο

972.137

760.152

83,03

155.409

16,97

56.576

Αγξνηηθφο

2.884.862

2.560.462

91,41

240.516

8,59

83.884

1. ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ &

1.989.152

1.384.731

74,56

472.501

25,44

131.920

1.376.619

856.892

67,86

405.831

32,14

113.896

Ζκηαζηηθφο

191.656

153.684

84,61

27.958

15,39

10.014

Αγξνηηθφο

420.877

374.155

90,62

38.712

9,38

8.010

2. ΠΔΛ/ΝΖΟ

932.827

779.125

87,17

114.703

12,83

38.999

Αζηηθφο

189.797

137.954

76,01

43.550

23,99

8.293

Ζκηαζηηθφο

134.335

106.676

82,80

22.166

17,20

5.493

Αγξνηηθφο

608.695

534.495

91,60

48.987

8,40

25.213

3. ΗΟΝΗΟΗ ΝΖΟΗ

189.520

165.940

89,24

20.006

10,76

3.574

Αζηηθφο

35.646

27.857

80,00

6.964

20,00

825

Ζκηαζηηθφο

19.042

13.999

74,61

4.765

25,39

278

Αγξνηηθφο

134.832

124.084

93,75

8.277

6,25

2.471

4. ΘΔΑΛΗΑ

498.015

408.939

85,24

70.829

14,76

18.247

Αζηηθφο

140.049

90.934

70,36

38.315

29,64

10.800

Ζκηαζηηθφο

89.184

74.854

87,26

10.925

12,74

3.405

Αγξνηηθφο

268.782

243.151

91,85

21.589

8,15

4.042

1.381.787

1.080.421

82,77

224.970

17,23

76.396

Αζηηθφο

432.728

289.292

70,80

119.328

29,20

24.108

Ζκηαζηηθφο

316.206

239.262

82,71

50.004

17,29

26.940

Αγξνηηθφο

632.853

551.867

90,84

55.638

9,16

25.348

6. ΖΠΔΗΡΟ

255.503

197.482

81,66

44.348

18,34

13.673

Αζηηθφο

49.315

25.361

57,84

18.485

42,16

5.469

Ζκηαζηηθφο

16.553

9.161

63,08

5.361

36,92

2.031

Αγξνηηθφο

189.635

162.960

88,82

20.502

11,18

6.173

7. ΚΡΖΣΖ

370.544

312.745

86,79

47.615

13,21

10.184

Αζηηθφο

84.086

58.099

72,34

22.214

27,66

3.773

Ζκηαζηηθφο

30.440

24.197

82,06

5.289

17,94

954

Αγξνηηθφο

256.018

230.449

91,97

20.112

8,03

5.457

8. ΝΖΟΗ ΑΗΓΑΗΟΤ

424.406

354.728

86,12

57.190

13,88

12.488

ΔΤΒΟΗΑ

Αζηηθφο

5. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
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Αζηηθφο

76.788

56.993

76,65

17.365

23,35

2.430

Ζκηαζηηθφο

128.294

98.102

80,48

23.792

19,52

6.400

Αγξνηηθφο

219.324

199.633

92,57

16.033

7,43

3.658

9. ΘΡΑΚΖ

264.425

226.949

88,61

29,179

11,39

8.297

Αζηηθφο

64.152

47.064

77,88

13.364

22,12

3.724

Ζκηαζηηθφο

46.427

40.217

88,65

5.149

11,35

1.061

Αγξνηηθφο

153.846

139.668

92,91

10.666

7,09

3.512

Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο Διιάδνο 1955.

ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα (Πίλαθαο 9) απνηππψλνληαη νη κεηαλαζηεχζεηο
πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟40. Χζηφζν, απαηηείηαη
πξνζνρή ζηελ απφιπηε πηνζέηεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ, δηφηη ζε απηά
πεξηιακβάλνληαη κφλν εθείλνη, νη νπνίνη ζηελ πξνεγνχκελε απνγξαθή
πιεζπζκνχ θαηνηθνχζαλ (ή δελ θαηνηθνχζαλ) ζηνλ ίδην δήκν ή θνηλφηεηα θαη
δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη φζνη κεηαλάζηεπζαλ ζε πφιε ή θνηλφηεηα άιισλ
λνκψλ.
Με βάζε ηελ επηθχιαμε απηή, απφ ηε κειέηε ηνπ πίλαθα πξνθχπηεη φηη γηα
ην ζχλνιν ηεο ρψξαο έλαο ζπλνιηθφο αξηζκφο 1.081.341 αηφκσλ (πνζνζηφ
18,05%) θαίλνληαη λα κεηαλάζηεπζαλ ζην κεζνδηάζηεκα ηεο πξνεγνχκελεο
απνγξαθήο πιεζπζκνχ (1940). Δπίζεο, ην πνζνζηφ ησλ κε θαηνηθνχλησλ
(κεηαλαζηψλ) είλαη (γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο) κεγαιχηεξν ζηνλ αζηηθφ
πιεζπζκφ (30,12% ηνπ νπνίνπ πξνήιζε απφ κεηαλάζηεπζε θαηά ηε δεθαεηία
ηνπ ‟40) θαη κηθξφηεξν ζηνλ εκηαζηηθφ πιεζπζκφ (17% ηνπ νπνίνπ πξνήιζε
απφ κεηαλάζηεπζε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟40).
Ο αγξνηηθφο πιεζπζκφο εκθαλίδεη πςειφ πνζνζηφ αηφκσλ πνπ δε
θαίλνληαη λα κεηαλάζηεπζαλ ζηε δεθαεηία ηνπ ‟40. Αθφκε, ε κειέηε ησλ κε
θαηνηθνχλησλ αλά γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα δείρλεη πςειά ζρεηηθά πνζνζηά
ζηνλ αζηηθφ πιεζπζκφ, φπνπ νη κε θαηνηθνχληεο (κεηαλάζηεο) είλαη 32,14%
ζηε ηεξεά Διιάδα.
Σέινο, ζηα ππφινηπα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα είλαη πςειά ηα πνζνζηά
ησλ κε θαηνηθνχλησλ (κεηαλαζηψλ) ζηνλ αζηηθφ πιεζπζκφ ηεο Ζπείξνπ
(42,16%), αιιά θαη ηεο Θεζζαιίαο, ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Κξήηεο (φπνπ γηα
ηελ θάζε πεξηνρή ηα πνζνζηά αγγίδνπλ ην 30%).
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Ζ εμέιημε ηνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ
Αγξνηηθή γε, αγξνηηθό εηζόδεκα θαη πιεζπζκόο ζην κεζνπόιεκν
Σα ρξφληα πξνβιήκαηα ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή επηρείξεζε λα επηιχζεη
ην ειιεληθφ θξάηνο κε ηελ επηηάρπλζε ηεο αγξνηηθήο κεηαξξχζκηζεο κεηά ην
1922, φηαλ ε άθημε ησλ πξνζθχγσλ απφ ηε Μηθξά Αζία θαζηζηνχζε, κεηαμχ
ησλ άιισλ, επηηαθηηθή θαη ηε δηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. Σν ζεκαληηθφηεξν
απνηέιεζκα ηεο κεηαξξχζκηζεο είλαη ε κεηαηξνπή ζε ηδηνθηήηεο γεο κεγάινπ
κέξνπο ησλ αγξνηψλ (γεγελψλ θαη πξνζθχγσλ).
Οη εμειίμεηο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηε γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή
απνγξαθή ηνπ 1929, φπνπ ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
θαιιηεξγεηψλ γεο είλαη ηδηνθηήηεο (757.736 επί ζπλφινπ 953.367 αηφκσλ),
ελψ πνιχ κηθξά είλαη ηα πνζνζηά ησλ ππνινίπσλ, δειαδή ησλ εκθπηεπηψλ,
ησλ κηζζσηψλ, ησλ θνιίγσλ, ησλ λνκέσλ, ησλ επηθαξπσηψλ γεο θ.ιπ.
Σν κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ ησλ ηδηνθηεηψλ φκσο θαηέρεη κηθξέο
ηδηνθηεζίεο: ζε 358.718 άηνκα αλέξρνληαη εθείλνη πνπ έρνπλ ηδηνθηεζία 1-10
ζηξεκκάησλ, ζε 207.065 άηνκα εθείλνη πνπ έρνπλ ηδηνθηεζία 11-20
ζηξεκκάησλ, ζε 127.553 άηνκα εθείλνη πνπ έρνπλ ηδηνθηεζία 21-30
ζηξεκκάησλ θαη ζε 84.991 άηνκα αλέξρνληαη εθείλνη πνπ έρνπλ ηδηνθηεζία 3140 ζηξεκκάησλ.
Απηέο νη αλαινγίεο ζπλαληψληαη ζε φια ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο
ρψξαο.19 Δάλ νη αξηζκνί απηνί κεηαηξαπνχλ ζε πνζνζηά απαζρνινχκελσλ
αγξνηψλ, ην 36,96% ησλ αγξνηψλ είραλ αλεπαξθή ηδηνθηεζία 1-10
ζηξεκκάησλ, ην 35,09% είρε πνιχ κηθξή ηδηνθηεζία 10-30 ζηξεκκάησλ, ην
23,45% είρε κηθξή ηδηνθηεζία 30-100 ζηξεκκάησλ, ην 3,87% είρε κεζαία
ηδηνθηεζία 100-1.000 ζηξεκκάησλ θαη ην 0,15% είρε κεγάιε ηδηνθηεζία άλσ
ησλ ρηιίσλ ζηξεκκάησλ.20

19

Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, Γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή απνγξαθή ηεο Διιάδνο
ηνπ έηνπο 1929, Αζήλα 1934. Τςειά πνζνζηά αγξνηηθήο ηδηνθηεζίαο ζπλαληψληαη θαη ζηε
γεσξγηθή απνγξαθή ηνπ 1950, φπνπ ην 91,7% ηεο αγξνηηθήο επηθάλεηαο (ζε ζηξέκκαηα) αλήθεη ζε
ηδηνθηήηεο, ελψ ην 5,4% θαιιηεξγείηαη απφ ελνηθηαζηέο. Βι. Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο
Διιάδνο, Απνηειέζκαηα γεσξγηθήο απνγξαθήο ηεο Διιάδνο έηνπο 1950, Αζήλα 1958.
20
Δπειπίδεο Υ., Ζ γεσξγία ηεο Διιάδνο: Οηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή άπνςηο, Λφγνο, Αζήλα 1944,
ζ. 24-25.
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Πίλαθαο 10: Πιεζπζκφο θαη παξαγσγηθέο αγξνηηθέο εθηάζεηο θαηά ηελ
απνγξαθή ηνπ 1929
ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ

ΤΝΟΛΗΚΟ

ΓΔΧΡΓΗΚΟ

ΤΝΟΛΟ

ΑΝΑΛΟΓΗΑ

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ

ΠΛΖΘΤΜΟ

ΠΛΖΘΤΜΟ

ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ

ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ

ΔΚΣΑΔΧΝ

ΔΚΣΑΔΧΝ Δ

ΣΟΤ

Μαθεδνλία

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟΤ

ΣΡΔΜΜΑΣΑ

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ

ΑΝΑ ΓΔΧΡΓΟ

1.411.769

379.527

16.204.825

42,70

Ήπεηξνο

312.634

66.139

4.258.858

64,39

Νεζηά Αηγαίνπ

307.734

38.340

1.784.782

46,55

Κξήηε

386.427

80.142

2.706.912

33,78

Θεζζαιία

493.213

123.493

8.216.791

66,54

Ηφληα Νεζηά

213.157

42.231

807.553

19,12

Νεζηά Κπθιάδσλ

129.702

17.220

654.044

37,98

ηεξεά Διιάδα–

1.601.934

191.206

11.919.594

62,34

1.044.235

252.673

9.391.522

37,17

303.879

101.379

4.080.007

40,25

6.204.684

1.292.350

60.024.888

46,45

Δχβνηα
Πεινπφλλεζνο
Θξάθε
ΤΝΟΛΟ

εκείσζε: ηνπο γεσξγνχο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θαη νη απαζρνινχκελνη ζηε δαζνθνκία.
Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, Γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή απνγξαθή ηεο
Διιάδνο ηνπ έηνπο 1929, Αζήλα 1934.

ηε γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή απνγξαθή ηνπ 1929 παξνπζηάδεη
ελδηαθέξνλ ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηνπ γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ θαη ε αλαινγία
παξαγσγηθψλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ αλά γεσξγφ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ
γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ ζπγθεληξψλεηαη ζηε Μαθεδνλία, ζηελ Πεινπφλλεζν,
θαη ζηε ηεξεά Διιάδα θαη ηελ Δχβνηα. ηα ηξία απηά δηακεξίζκαηα
ζπγθεληξψλνληαη νη πεξηζζφηεξεο παξαγσγηθέο αγξνηηθέο εθηάζεηο. Χζηφζν,
εάλ ππνινγηζηεί ε αλαινγία ησλ παξαγσγηθψλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ ζε
ζηξέκκαηα αλά γεσξγφ (δειαδή ε έθηαζε ηεο γεο αλά γεσξγφ), ηελ θαιχηεξε
αλαινγία εκθαλίδνπλ ε Θεζζαιία, ε Ήπεηξνο θαη ε ηεξεά Διιάδα κε ηελ
Δχβνηα, ελψ ηε ρεηξφηεξε αλαινγία εκθαλίδνπλ ε Πεινπφλλεζνο, ε Κξήηε, ηα
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Ηφληα Νεζηά θαη νη Κπθιάδεο, δειαδή πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ιφγσ γεσθπζηθψλ
ζπλζεθψλ

ππάξρνπλ

πεξηνξηζκέλεο

γεσξγηθέο

εθηάζεηο.

Σέινο,

ηηο

πεξηζζφηεξεο παξαγσγηθέο εθηάζεηο έρεη ε Μαθεδνλία, Χζηφζν, ν κεγάινο
αξηζκφο ηνπ γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ ζπκβάιιεη, ψζηε ε αλαινγία ησλ
παξαγσγηθψλ εθηάζεσλ αλά γεσξγφ λα είλαη πεξίπνπ ζηα επίπεδα ηνπ εζληθνχ
κέζνπ φξνπ.
Ο ηξφπνο δηαλνκήο ηεο αγξνηηθήο γεο ζπλέβαιε ζηελ επίιπζε ζεκαληηθψλ
θνηλσληθψλ δεηεκάησλ ζηελ ειιεληθή γεσξγία. Απηφ φκσο δε ζπλεπαγφηαλ
θαη ηελ ηαπηφρξνλε απαιιαγή απφ ηα ππφινηπα κεγάια δνκηθά θαη δηαρξνληθά
πξνβιήκαηα, φπσο ν κηθξφο γεσξγηθφο θιήξνο (απνηέιεζκα ηνπ ηξφπνπ
δηαλνκήο ηεο γεο), ε ρακειή παξαγσγηθφηεηα θαη ε έιιεηςε θεθαιαίσλ θαη
επελδχζεσλ, ε νπνία ζρεηηδφηαλ έσο έλα βαζκφ θαη κε ην ρακειφ αγξνηηθφ
εηζφδεκα.21 Ζ πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ παξαηεξείηαη απφ
ην 1923 θαη ψζεζε ηνπο λένπο κηθξντδηνθηήηεο θαιιηεξγεηέο (πνπ είραλ
πξνέιζεη

απφ

ηελ

αγξνηηθή

κεηαξξχζκηζε)

ζηελ

απφθαζε

λα

εληαηηθνπνηήζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ ήδε είραλ πξνο ην Γεκφζην θαη ηηο Σξάπεδεο. κσο,
ηδηαίηεξα απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟30 ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ησλ
αγξνηψλ νμχλζεθαλ. Ζ αμία ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ έπεζε ην 1931 ιφγσ ηεο
πηψζεο ηεο αμίαο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, αθνχ ε Αγγιία δελ απνξξνθνχζε
πιένλ ηελ ειιεληθή ζηαθίδα, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ γεσξγηθνχ
εηζνδήκαηνο θαη ηε ζηαδηαθή εκθάληζε ηεο γεσξγηθήο θξίζεο ην ακέζσο
επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Παξφηη ην θξάηνο έιαβε αξθεηέο πξσηνβνπιίεο,
πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηηο ηηκέο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη λα επηιχζεη
ην πξφβιεκα ησλ αγξνηηθψλ ρξεψλ, απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ
‟30 παξαηεξείηαη ξαγδαία πηψζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζηελ χπαηζξν.22 Σν
1933 πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 83% ησλ αγξνηψλ ήηαλ βαξχηαηα ρξεσκέλν
ζηηο ηξάπεδεο.23 ηελ θάιπςε ησλ κεγάισλ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ησλ
αγξνηψλ

απνζθνπνχζαλ

ηα

εκβάζκαηα

21

ησλ

κεηαλαζηψλ

θαη

ησλ

αθειιαξφπνπινο Θ., Οηθνλνκία, Κνηλσλία …, φ.π., ζ. 63-64.
Φαιηδφπνπινο Μ., Ζ θξίζε ηνπ 1929 θαη νη Έιιελεο νηθνλνκνιφγνη, Η.Δ.-Π. Δκπνξηθήο Σξάπεδαο
Διιάδνο, Αζήλα 1989, ζ. 87-88 θαη Αιηβηδάηνο Μπ., Κξάηνο θαη γεσξγηθή πνιηηηθή, Τπνπξγείν
Γεσξγίαο, Αζήλα ρ.ρ., ζ. 497-499, ζ. 529 θ. επ. θαη ζ. 534.
23
Βεξγφπνπινο Κ., Σν αγξνηηθφ δήηεκα ζηελ Διιάδα, Δμάληαο, Αζήλα 1975, ζ. 184 θ. επ.
22
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απνδεκνχλησλ ζηηο πφιεηο.24 Σν αγξνηηθφ πιεφλαζκα ζα κπνξνχζε λα
απνξξνθεζεί απφ ηελ εθβηνκεράληζε. Δθεί ζηφρεπζαλ άιισζηε θαη αξθεηέο
απφ ηηο θξαηηθέο απφπεηξεο ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ. Χζηφζν ηα
απνηειέζκαηα ήηαλ αληίζεηα, θαζψο ε πιενλάδνπζα εξγαηηθή δχλακε ηεο
ππαίζξνπ φρη κφλν δελ απνξξνθήζεθε απφ ηε βηνκεραλία θαη ηε βηνηερλία,
αιιά νη πςεινί δαζκνί νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ βηνκεραληθψλ
πξντφλησλ θαη νδήγεζαλ κε ηνλ ηξφπν απηφ ζε επηδείλσζε ηελ θαηάζηαζε ησλ
αγξνηψλ.25
Σν δεχηεξν κεγάιν πξφβιεκα ησλ αγξνηψλ ζην κεζνπφιεκν ζρεηίδεηαη κε
ηελ αλεπάξθεηα ηεο αγξνηηθήο γεο, έλα δήηεκα πνπ γλψξηζε εθξεθηηθέο
δηαζηάζεηο ζηε δεθαεηία ηνπ ‟30. πσο ππνινγίδεη ν Υξ. Δπειπίδεο, εάλ
ιεθζεί ππφςε, φηη κφλν ηα 20,6% ηεο ειιεληθήο έθηαζεο απνηεινχλ ηνπο
αγξνχο, ηνπο ιεηκψλεο θαη ηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο, αλά 100 θαηνίθνπο
αλαινγνχλ 366 ζηξέκκαηα γεσξγηθήο γεο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 279 είλαη αγξνί
θαη ιαραλφθεπνη ρσξίο ηηο αγξαλαπαχζεηο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία φκσο
παξνπζηάδεη ε αλαινγία ησλ γεσξγηθψλ θαη θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ πξνο
ηνλ απαζρνινχκελν γεσξγηθφ πιεζπζκφ. Οη γεσξγηθέο γαίεο αλέξρνληαη ζε
26.839 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 19.600 η.ρ. είλαη αγξνί κε
ππνινγηδνκέλσλ ησλ αγξαλαπαχζεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, επηπιένλ ησλ
γεσξγψλ, ζην γεσξγηθφ πιεζπζκφ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θηελνηξφθνη, νη
δαζνθφκνη, νη γεσπφλνη, θαζψο θαη άιινη επαγγεικαηίεο, πνπ αζθνχλ ζπλήζσο
ην γεσξγηθφ επάγγεικα σο πξφζζεην θαη νη νπνίνη αλέξρνληαη ζην 10% ηνπ
ζπλφινπ. Δπνκέλσο, έλα πνζνζηφ 60% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ απαζρνιείηαη
θπξίσο ζηε γεσξγία, ηελ θηελνηξνθία θαη δεπηεξεπφλησο ζηα δάζε. Ζ γε
24

Ο Υξ. Δπειπίδεο ππνιφγηζε φηη ην κέζν εηζφδεκα κηαο αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο αλεξρφηαλ ην
1936 ζε 21.685 δξαρκέο, ελψ νη δαπάλεο γηα ηε ζηνηρεηψδε δηαβίσζή ηεο αλέξρνληαλ ην ίδην
δηάζηεκα ζε 27.988 δξαρκέο. Με ην κηθξφ απηφ εηζφδεκα νη αγξφηεο έπξεπε λα πιεξψζνπλ ην
ελνίθην ησλ γαηψλ ή βνζθψλ ησλ αθηεκφλσλ γεσξγψλ ή θηελνηξφθσλ, ηα ηνθνρξενιχζηα ησλ
απνθαηαζηαζέλησλ αθηεκφλσλ, ηα δηθαηψκαηα ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ δαζψλ,
θαζψο θαη ηνπο ηφθνπο ησλ θαιιηεξγεηηθψλ ή άιισλ δαλείσλ. Δπειπίδεο Υ., Ζ γεσξγία ηεο
Διιάδνο …, φ.π., ζ. 26-27. Καηά ηνλ Πνιχδν, ην έιιεηκκα ζην αγξνηηθφ εηζφδεκα θαιππηφηαλ κε
α) κε ηελ θαηαλάισζε δεκεηξηαθψλ θαηψηεξεο πνηφηεηαο, φπσο ην θαιακπφθη (Ήπεηξνο,
Θεζζαιία, Γπηηθή Μαθεδνλία), ην θξηζάξη (Κξήηε, Κπθιάδεο, επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ξάλζεο), ην
ζηκηγδάιη (Αξθαδία) θαη ε ζίθαιε (Ρνδφπε), β) κε ηελ άζθεζε κε αγξνηηθψλ εξγαζηψλ
(κεηαθνξέο, ηνπηθή βηνκεραλία, αιηεία), γ) κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ εθείλν ησλ
ηέθλσλ ηεο νηθνγέλεηαο πνπ δνχιεπαλ ζηηο πφιεηο ή κεηαλάζηεπαλ ζην εμσηεξηθφ θαη δ) κε ηε
ξχζκηζε ησλ ρξεψλ ηνπο. Οη αγξφηεο πνπ δελ θαηφξζσλαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην εηζφδεκά ηνπο ή
λα κεηαλαζηεχζνπλ, ήηαλ θαηαδηθαζκέλνη λα ππνζηνχλ ζεκαληηθέο απνζηεξήζεηο κε απνηέιεζκα
ηε θπζηθή θαη εζηθή ηνπο θαηάπησζε. Polyzos, N., Essai sur l’émigration …, φ.π., ζ. 157.
25
Μνπδέιεο Ν., Νενειιεληθή θνηλσλία: Όςεηο ππαλάπηπμεο, β' εθδ., Δμάληαο, Αζήλα 1978, ζ. 218.
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θαηαλέκεηαη ζε έλα εθαηνκκχξην πεξίπνπ επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο αλήθνπλ ζε
ηζάξηζκεο αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο. ε θάζε κηα αλαινγνχλ θαηά κέζν φξν 33,33
ζηξέκκαηα

θαιιηεξγήζηκεο

γεο,

δελδξψλσλ

θαη

ιεηκψλσλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αγξαλαπαχζεσλ. Απηνί νη ππνινγηζκνί νδεγνχλ
ζηε δηαπίζησζε φηη ζε 1.000 ζηξέκκαηα γεσξγηθήο γεο αληηζηνηρνχλ 157
άηνκα γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ. Πξφθεηηαη γηα ηε κεγαιχηεξε αλαινγία απφ φια
ηα βαιθαληθά θαη επξσπατθά θξάηε ηελ πεξίνδν απηή.26 ηα ηέιε ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ‟30 ε Διιάδα ήηαλ απφ γεσξγηθή άπνςε, ε πιένλ
ππθλνθαηνηθεκέλε ρψξα ηεο Δπξψπεο.27 Ζ ζηελφηεηα ηεο αγξνηηθήο γεο είλαη
ρξφλην πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο, ην νπνίν επηδεηλψζεθε απηή ηελ
πεξίνδν ιφγσ α) ηεο εγθαηάζηαζεο επηπξφζζεηνπ πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν
(πξφζθπγεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ εθεί θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟10 θαη ‟20), β)
ηεο θπζηθήο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ε νπνία είλαη πνιχ κεγαιχηεξε ζηνλ
αγξνηηθφ πιεζπζκφ θαη γ) ηεο θπζηθά θαηψηεξεο γνληκφηεηαο ησλ ειιεληθψλ
εδαθψλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηε κέζε απφδνζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ, παξφιε
ηε ρξήζε ησλ ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ.
Σν πξφβιεκα ηνπ ππεξπιεζπζκνχ θαη ηεο αλεπάξθεηαο ηεο αγξνηηθήο γεο
αλέδεημαλ πνιηηηθνί θαη δηαλννχκελνη. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟30, φηαλ
επαληδξχζεθε ην Αγξνηηθφ Κφκκα Διιάδνο (ΑΚΔ), ζηάζεθαλ ζ‟ απηφ ζηειέρε
ηνπ, φπσο ν βνπιεπηήο εξξψλ . Αλζξαθφπνπινο,28 ν Ν. Μαηνχζεο29 θαη ν Γ.
Πνπξλάξαο.30 ην ίδην πλεχκα εληάζζεηαη θαη ην ξεχκα ηεο γεσπνιηηηθήο
ζεσξίαο κε θπξηφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ηνλ αγξνηηζηή Η. νθηαλφπνπιν,31
26

Δπειπίδεο Υ., Ζ γεσξγία ηεο Διιάδνο …, φ.π., ζ. 20-21 θαη 24-25.
αθειιαξφπνπινο Θ., Οηθνλνκία, Κνηλσλία …, φ.π., ζ. 65.
Ο Αλζξαθφπνπινο πξφηεηλε σο κνλαδηθή ιχζε ηνπ πιεζπζκηαθνχ πξνβιήκαηνο ηε ζχζθημε ησλ
ζρέζεσλ κε ηε Ρσζία κε ζηφρν ηελ εηξεληθή έμνδν ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ζηα παξάιηα ηνπ
Δχμεηλνπ Πφληνπ, ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Θξάθεο. Αλζξαθφπνπινο ., «Γηαηί ηδξχζε θαη ηη επηδηψθεη
πνιηηηθψο ην Αγξνηηθφλ Κφκκα», π. Κνηλσληθή Έξεπλα, αξ. 1, 1932, ζ. 18.
29
Ο Μαηνχζεο πξφηεηλε σο κφλε ιχζε ηελ «αξαίσζε» ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ
δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ ηεο Διιάδαο κε ηε Ρσζία. Μαηνχζεο Ν., «Θα ζσζή πξάγκαηη ε Διιάο εάλ
ζηξαθψκελ πξνο ηελ γελ;», π. Κνηλσληθή Έξεπλα, αξ. 5, 1932, ζ. 27.
30
Ο Πνπξλάξαο δελ απέθιεηε ηε ζπκθσλία κε γεηηνληθνχο ιανχο γηα «ηελ έλαξμηλ ινγηθήο θαη ελ
πξννδεπηηθή θιίκαθη κεηαλαζηεχζεσο εηο θιίκαηα θαη εδάθε παξαγσγηθφηεξα θαη
απνδνηηθφηεξα». Πνπξλάξαο, Γ., «Σν θνηλσληθφλ δήηεκα ελ Διιάδη», π. Κνηλσληθή Έξεπλα, αξ. 9,
1932, ζ. 3.
31
Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πιεζπζκηαθνχ πξνβιήκαηνο ν νθηαλφπνπινο πξφηεηλε ηελ αληαιιαγή
εδαθψλ κεηαμχ ηεο Διιάδαο, ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο εξβίαο. νθηαλφπνπινο Η., Πψο είδα ηελ
Βαιθαληθή, Αζήλα 1927. Δπίζεο, Παηαηδήο ., Ησάλλεο νθηαλφπνπινο – Έλαο επαλαζηάηεο ρσξίο
επαλάζηαζε, Αζήλα 1961, ζ. 86-94. Δπίζεο, σο ιχζε ζηελ αλεπάξθεηα ηνπ γεσξγηθνχ θιήξνπ ν
νθηαλφπνπινο πξφηεηλε ηε κεηεγθαηάζηαζε κέξνπο ηνπ ειιεληθνχ γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ ζηα
κηθξαζηαηηθά παξάιηα, φπνπ ηα εδάθε είλαη, φπσο έιεγε, πεξηζζφηεξν εχθνξα. νθηαλφπνπινο Η.,
27
28
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ηνλ Π. Πακπνχθε32 θαη ηνλ Κ. θπξή, ν νπνίνο είλαη ίζσο ν
ραξαθηεξηζηηθφηεξνο εθπξφζσπνο απηνχ ηνπ ξεχκαηνο.33 Δίλαη φκσο γεγνλφο,
φηη φρη κφλν ην πξφβιεκα ηνπ ππεξπιεζπζκνχ ηεο ππαίζξνπ, αιιά γεληθφηεξα
ηα αδηέμνδα ζρεηηθά κε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή ζην κεζνπφιεκν
ηξνθνδφηεζαλ ην δηάινγν ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε ηνπ Έιιελα αγξφηε.34
Απφ ην ζρεηηθφ δηάινγν δελ εμαηξέζεθε νχηε ν ππεξπιεζπζκφο ησλ αζηηθψλ
θέληξσλ. Έηζη, ηελ ίδηα πεξίνδν απφ νξηζκέλεο πιεπξέο ζηηγκαηίδεηαη θαη ε
ππεξκεγέζπλζε ησλ πφιεσλ, νη νπνίεο ζεσξνχληαη αλίθαλεο λα εθζξέςνπλ
ηνπο

θαηνίθνπο
35

επαγγεικάησλ.

ηνπο

νδεγψληαο

ηνπο

ζηελ

άζθεζε

παξαζηηηθψλ

Σν πξφβιεκα ζεσξήζεθε φηη ήηαλ νμχηεξν ζηηο βφξεηεο

επαξρίεο θαη πξνβιήζεθε, κεηαμχ άιισλ, ζηε γλσζηή κειέηε ησλ
Μαπξνγνξδάηνπ θαη Υακνπδφπνπινπ.36 Ζ πιεζπζκηαθή θαη θπξίσο ε
εξγαζηαθή «αζθπμία» ζηηο πφιεηο θαη ηδηαίηεξα ζηελ χπαηζξν νδήγεζαλ κέξνο
ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ απφθαζε λα κεηαλαζηεχζεη ζην εμσηεξηθφ.
«Ζ Διιάο εηο ηα Βαιθάληα», π. Πεηζαξρία, έηνο Η, 4 Μαΐνπ 1930, ζ. 11-12. Δπίζεο, ηνπ ηδίνπ, «Σν
δεκνγξαθηθφλ πξφβιεκα ηεο Διιάδνο», π. Κνηλσληθή Έξεπλα, αξ. 13, 1933, ζ. 6-7.
32
Πακπνχθεο Π., «Γεσπνιηηηθή ζεψξεζε ηνπ λένπ ειιεληζκνχ», π. Αξρείνλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, αξ. 19, Ηαλνπάξηνο-Μάξηηνο 1939, ζ. 1-24.
33
Γηα ηνλ θπξή ε κνλνπαξαγσγηθή κνλνκέξεηα ησλ θχξησλ εμαγσγηθψλ πξντφλησλ θαη ν εηδηθφο
κεηνλεθηηθφο εκπνξηθφο ηνπο ραξαθηήξαο σο δηεζλή εκπνξεχκαηα, απνηεινχζαλ βαζηθφ δπζκελέο
ζηνηρείν ηεο δηεζλνχο αληαιιαθηηθήο δχλακεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Άιισζηε, ζπκπιεξψλεη,
ε γεσξγηθή απηάξθεηα είλαη «νιέζξηα νπηνπία», δηφηη αληίθεηηαη ζηελ πεξηνξηζκέλε δπλακηθφηεηα
ηεο ειιεληθήο γεο. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ ζηα ζηελά εζληθά φξηα
δεκηνχξγεζε πξφζζεηα πξνβιήκαηα, κε απνηέιεζκα ην δεκνγξαθηθφ λα εκθαλίδεηαη σο σκφηαην
πξφβιεκα ππεξπιεζπζκνχ. Πξφηεηλε επνκέλσο, ε Διιάδα λα αθνινπζνχζε κηα πνιηηηθή πνπ ζα
ήηαλ απφ ηελ κηα πιεπξά Μεζνγεηαθή, βαζηδφκελε ζηε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κε ηελ Σνπξθία, θαη
απφ ηελ άιιε πιεπξά Μεζεπξσπατθή – Βαιθαληθή, βαζηδφκελε ζηελ εμαζθάιηζε ηεο αλάπηπμεο
ηεο δηεμφδνπ ζην Αηγαίν. θπξήο Κ.Γ., Γεσνηθνλνκία θαη Οηθνλνκία, β' εθδ., Δπηθαηξφηεηα,
Αζήλα 1972, ζ. 101-102. Δπίζεο ηνπ ηδίνπ, Τπφ πνίαο πξνυπνζέζεηο ε Διιάο είλαη βηψζηκνο,
Εαραξφπνπινο, Αζήλα 1931, ζ. 26-28 θαη ζ. 47.
34
Παηξψλεο Β. θαη Μαπξέαο Κ., «Αγξνηηθφο θφζκνο θαη ηδενινγηθνπνιηηηθά ξεχκαηα ζηελ
Διιάδα ηνπ κεζνπνιέκνπ», π. Σν Βήκα ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, αξ. 40, 2004, ζ. 51-78.
Δπίζεο ησλ ηδίσλ, «Ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ
πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ». Παλαγησηφπνπινο, Γ. θαη σηεξφπνπινο, Γ. (επηκ.), Ζ ειιεληθή
αγξνηηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία θαηά ηε βεληδειηθή πεξίνδν, Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ
θαη Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ θαη Μειεηψλ „Διεπζέξηνο Βεληδέινο‟, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα
2007, ζ. 190-210.
35
Βι. ελδεηθηηθά ηηο ζέζεηο ηνπ βνπιεπηή Αρ. Καιεχξα. Σνπ ηδίνπ, Αζηπθηιία, παξαζηηηζκφο θαη
κηθξναζηηθή εγθαηάζηαζηο, ηππ. „Δθεκ. Βαιθαλίσλ‟, Θεζζαινλίθε 1930.
36
Οη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη, παξφιε ηε κεγάιε εκπνξηθή ηεο αλάπηπμε, ζηε Μαθεδνλία
δηαπηζηψλεηαη δπζπξαγία πνπ νθείιεηαη, φρη κφλν ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, αιιά θαη
ζηνλ «επαγγεικαηηθφ πιεζσξηζκφ», ζηελ θξίζε ηνπ θαπλεκπνξίνπ, ζηε «δπζπξαγία» ηεο
αγξνηηθήο ηάμεο θαη ζηελ αλνηθνδφκεζε ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ
καθεδνληθψλ πφιεσλ είρε σο απνηέιεζκα ηνλ «ππεξεπαγγεικαηηζκφ», ηε κεγάιε αχμεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ εκπνξεπνκέλσλ θαη ηνλ νμχηεξν αληαγσληζκφ. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε
αξαίσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπιάρηζηνλ ηεο Καβάιαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο κε ηε δηνρέηεπζε
κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο ζηελ χπαηζξν θαη ηελ «γεσξγηθή ηνπ απνθαηάζηαζε».
Μαπξνγνξδάηνο Μ. θαη Υακνπδφπνπινο Α., Ζ Μαθεδνλία …, φ.π., ζ. 166-167.
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Ζ κεηαλάζηεπζε αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ πξνο ην εμωηεξηθό
Ζ κεηαλάζηεπζε ζην εμσηεξηθφ σο καδηθφ θαηλφκελν είλαη κηα δηαδηθαζία
πνπ είρε μεθηλήζεη απφ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ αηψλα. Ζ
κεηαλαζηεπηηθή θαη ε ηνπξηζηηθή θίλεζε37 απμήζεθαλ ζεκαληηθά κέζα ζηε
δεθαεηία ηνπ 189038 θαη δηαηήξεζαλ πςεινχο ξπζκνχο ηηο ακέζσο επφκελεο
δεθαεηίεο. Γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηψλ ν θχξηνο
πξννξηζκφο ήηαλ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο (ΖΠΑ). ηνλ αγξνηηθφ
πιεζπζκφ ε κεηαλάζηεπζε έπιεμε αξρηθά ηνπο κηθξντδηνθηήηεο ηεο
ελδνρψξαο, νη νπνίνη ζπκπιήξσλαλ ην εηζφδεκά ηνπο κε επνρηθή έκκηζζε
εξγαζία ζηηο παξάιηεο, ζηαθηδνπαξαγσγέο θπξίσο, επαξρίεο. Ζ ρξφληα θξίζε
ηεο ζηαθίδαο (κεηά ην 1893), αιιά θαη ηα ππφινηπα δηαξθψο δηνγθνχκελα
εκπφδηα ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή, θαζψο θαη ε κείσζε ησλ δεκφζησλ
επελδχζεσλ, ε νπνία αθνινχζεζε ηε ρξενθνπία ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο
(1893), πεξηφξηζαλ ηελ επνρηθή απαζρφιεζε θαη νδήγεζαλ ζε απφγλσζε
εθείλν ην κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ είρε ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα λα
ζπκπιεξψζεη ην νηθνγελεηαθφ ηνπ εηζφδεκα. ηε δεηλφηεξε ζέζε βξέζεθαλ νη
κηθξντδηνθηήηεο νξεηλψλ θαη εκηνξεηλψλ πεξηνρψλ ηεο ελδνρψξαο, νη νπνίνη
επξηζθφκελνη καθξηά απφ ηα αζηηθά θέληξα, δελ είραλ ηηο επηινγέο ηεο
επνρηθήο ή άιιεο απαζρφιεζεο.39 πσο είλαη θπζηθφ, ε κεηαλάζηεπζε απηήο
ηεο πεξηφδνπ νδήγεζε ζε κείσζε ηε γακειηφηεηα θαη ηε γελλεηηθφηεηα ηνπ
πιεζπζκνχ.
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ Διιήλσλ κεηαλαζηψλ ζην εμσηεξηθφ θαηά ην
δηάζηεκα 1821-1929 αλέξρεηαη ζε 473.413 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 410.568
θαηεπζχλζεθαλ ζηηο ΖΠΑ. Απφ ηνπο κεηαλάζηεο ζηηο ΖΠΑ ηεο πεξηφδνπ
1899-1924 (έηνο θαηά ην νπνίν ε ρψξα έζεζε πεξηνξηζκνχο ζηελ είζνδν λέσλ
κεηαλαζηψλ αλαζεσξψληαο ηε κεηαλαζηεπηηθή ηεο πνιηηηθή) νη 84.005 ήηαλ

37

ηηο ζηαηηζηηθέο απνγξαθέο ε κεηαλαζηεπηηθή θίλεζε θαηαγξάθεηαη καδί κε ηελ ηνπξηζηηθή.
Φαίλεηαη φκσο, φηη ε ηειεπηαία είλαη ηελ πεξίνδν απηή αξθεηά πεξηνξηζκέλε (ηδηαίηεξα πξνο ηηο
ππεξπφληηεο ρψξεο).
38
Σν 1891 ν αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ γίλεηαη γηα πξψηε θνξά ηεηξαςήθηνο. Οη κεηαλαζηεχζαληεο
ην έηνο απηφ αλέξρνληαη ζε 1.105 άηνκα θαη θαηεπζχλζεθαλ ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο.
39
Πεηκεδάο ., «Ζ δεκνγξαθηθή ζπγθπξία …», φ.π., ζ. 47.
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αγξφηεο θαη ην πνζνζηφ ηνπο ζην ζχλνιν ησλ κεηαλαζηψλ ηεο πεξηφδνπ απηήο
αλέξρεηαη ζην 16,79%.40
Πίλαθαο 11: Ζ ππεξαηιαληηθή κεηαλάζηεπζε απφ ηελ Διιάδα ην δηάζηεκα
1901-1930
Έηνο

Αξηζκφο Μεηαλαζηψλ

Πνζνζηφ ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ

Πνζνζηφ

(βάζεη εθηηκήζεσο ηνπ πιεζπζκνχ

Γπλαηθψλ

γηα ην αληίζηνηρν έηνο)
1901

5.991

0,237%

2,79%

1902

8.533

0,336%

3,22%

1903

14.493

0,566%

3,42%

1904

11.728

0,455%

4,11%

1905

10.734

0,413%

4,59%

1906

19.987

0,765%

3,72%

1907

37.391

1,421%

3,53%

1908

23.016

0,869%

6,37%

1909

14.780

0,554%

7,52%

1910

26.860

1,001%

6,53%

1911

27.857

1,032%

7,88%

1912

23.362

0,860%

9,65%

1013

25.089

0,521%

9,06%

1914

37.957

0,783%

12,37%

1915

14.256

0,292%

22,70%

1916

27.535

0,561%

21,27%

1917

24.574

0,498%

18,50%

1918

2.294

0,046%

17,41%

1919

579

0,012%

14,39%

1920

12.616

0,228%

20,22%

1921

29.135

0,517%

32,29%

1922

4.426

0,077%

56,06%

40

Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο Διιήλσλ κεηαλαζηψλ ζηηο ΖΠΑ ηελ πεξίνδν 1899-1929 αληηζηνηρεί
ζηελ θαηεγνξία «εξγάηεο – ππεξέηεο» θαη θζάλεη ζπλνιηθά ηα 305.258 άηνκα (61%). Γεληθή
ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο Διιάδνο 1930.
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1923

5.242

0,103%

64,71%

1924

8.152

0,154%

57,04%

1925

3.576

0,065%

-

1926

6.745

0,119%

-

1927

9.255

0,158%

-

1928

8.850

0,147%

-

1929

9.710

0,156%

-

1930

6.278

0,098%

-

Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο Διιάδνο 1939. Δπίζεο, ζην
Πεηκεδάο ., «Ζ δεκνγξαθηθή ζπγθπξία: ε δεχηεξε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο „Γεκνγξαθηθήο Μεηάβαζεο‟
θαη ε Τπεξαηιαληηθή Μεηαλάζηεπζε», ζην Υαηδεησζήθ Υξ. (επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νχ
αηψλα: Οη απαξρέο 1900-1922, η. Α1, Βηβιηφξακα, Αζήλα 1999, ζ. 48. Βι. Δπίζεο, Polyzos N., Essai sur
l’émigration Grecque, Librairie du Recueil Sirey, Παξίζη 1947, ζ. 77.

Γηάγξακκα 3: Πνζνζηφ κεηαλαζηψλ ππεξαηιαληηθήο κεηαλάζηεπζεο ζην
ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηελ πεξίνδν 1901-1930
Πνζνζηό ζην ζπλνιηθό πιεζπζκό (βάζεη εθηηκήζεωο ηνπ πιεζπζκνύ γηα ην αληίζηνηρν
έηνο)
1,60%
1,40%
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%

1930

1929

1928

1927

1926

1925

1924

1923

1922

1921

1920

1919

1918

1917

1916

1915

1914

1013

1912

1911

1910

1909

1908

1907

1906

1905

1904

1903

1902

0,00%

1901

0,40%
0,20%

Γπζηπρψο δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ησλ
κεηαλαζηψλ. ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα φκσο (Πίλαθαο 11) επηβεβαηψλεηαη ε
ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππεξπφληησλ κεηαλαζηψλ ηελ πεξίνδν
1906-1917, θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ γπλαηθψλ ηελ πεξίνδν
1915-1924, ε νπνία νδεγεί ζηελ ππφζεζε, φηη ζηαδηαθά απμάλνληαη εθείλνη
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πνπ απνθαζίδνπλ λα κεηαλαζηεχζνπλ καδί κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπο.
Καηά ην επφκελν δηάζηεκα 1931-1940 ην ζχλνιν ηεο κεηαλάζηεπζεο απφ
ηελ

Διιάδα

ζην

εμσηεξηθφ

αλήιζε

ζε

248.571

άηνκα.

‟

απηά

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηφζν νη κεηαλαζηεχζαληεο γηα πξψηε ή θαη πεξηζζφηεξεο
θνξέο, φζν θαη νη αιινδαπνί πεξηεγεηέο ζηνπο νπνίνπο απνδφζεθε εθ ησλ
πζηέξσλ ε ηδηφηεηα ηνπ κεηαλάζηε, θαζψο θαη νη αιινδαπνί ππήθννη
ειιεληθήο θαηαγσγήο. Απφ ην ζχλνιν απηφ ησλ κεηαλαζηψλ, νη 38.105
θαηεπζχλζεθαλ ζε ππεξσθεάληεο ρψξεο (θαη εμ απηψλ νη 11.878 είλαη εθείλνη
πνπ κεηαλάζηεπζαλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο γηα πξψηε θνξά), νη 100.253
θαηεπζχλζεθαλ ζε επξσπατθέο ρψξεο θαη νη ππφινηπνη 109.720 θαηεπζχλζεθαλ
ζηηο ππφινηπεο κεζνγεηαθέο ρψξεο θαη ηδηαίηεξα ηελ Σνπξθία θαη ηελ
Αίγππην.41
Πίλαθαο 12: Μεηαλάζηεπζε Διιήλσλ ππεθφσλ ζην εμσηεξηθφ θαηά ηφπν
θαηνηθίαο θαη θχιν ηελ πεξίνδν 1931-1940 (ζε απφιπηνπο αξηζκνχο)
ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ

ΤΝΟΛΟ

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ

ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ

ΑΝΓΡΔ

ΓΤΝΑΗΚΔ

27.757

18.502

9.255

1. ΣΔΡΑ ΔΛΛΑΓΑ θαη
ΔΤΒΟΗΑ
Γήκνη
Κνηλφηεηεο

4.225

3.303

922

χλνιν

31.982

21.805

10.177

Γήκνη

2.879

1.877

1.002

Κνηλφηεηεο

5.310

3.781

1.529

χλνιν

8.189

5.658

2.531

Γήκνη

2.259

1.890

369

Κνηλφηεηεο

6.311

5.532

779

χλνιν

8.570

7.422

1.148

1.902

1.476

426

2. ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ

3. ΚΤΚΛΑΓΔ ΝΖΟΗ

4. ΗΟΝΗΟΗ ΝΖΟΗ
Γήκνη
41

Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, Αλαιπηηθνί Πίλαθεο ηεο Μεηαλαζηεπηηθήο θαη
Σνπξηζηηθήο Κηλήζεσο ηεο Διιάδνο κεηά ηνπ Δμσηεξηθνχ θαηά ηα έηε 1931-1940, Δζληθφλ
Σππνγξαθείνλ, Αζήλα 1946, ζ. 100.
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Κνηλφηεηεο

3.846

3.320

526

χλνιν

5.748

4.796

952

Γήκνη

1.198

838

360

Κνηλφηεηεο

1.051

766

285

χλνιν

2.249

1.604

645

Γήκνη

14.365

8.365

6.000

Κνηλφηεηεο

9.525

6.103

3.422

χλνιν

23.890

14.468

9.422

5. ΘΔΑΛΗΑ

6. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

7. ΖΠΔΗΡΟ
Γήκνη

1.046

699

347

Κνηλφηεηεο

5.436

3.853

1.583

χλνιν

6.482

4.552

1.930

Γήκνη

769

554

215

Κνηλφηεηεο

699

453

246

1.468

1.007

461

Γήκνη

5.700

4.228

1.472

Κνηλφηεηεο

8.243

5.678

2.565

χλνιν

13.943

9.906

4.037

Γήκνη

779

439

340

Κνηλφηεηεο

383

255

128

1.162

694

468

Κνηλφηεηεο

58.654

38.868

19.786

χλνιν

45.029

33.044

11.985

Με δειψζαληεο ηφπν

103.683

71.912

31.771

θαηνηθίαο

47.997

28.506

19.491

Γεληθφ χλνιν

151.680

100.418

51.262

8. ΚΡΖΣΖ

χλνιν
9. ΝΖΟΗ ΑΗΓΑΗΟΤ

10. ΘΡΑΚΖ

χλνιν
ΤΝΟΛΟ
Γήκνη

εκείσζε: ηνπο παξαπάλσ απνγξαθέληεο πεξηιακβάλνληαη ηφζν νη κεηαλαζηεχζαληεο γηα πξψηε
θνξά, φζν θαη εθείλνη νη νπνίνη, αθνχ παιηλλφζηεζαλ, κεηαλαζηεχνπλ εθ λένπ (επηκεηαλάζηεο).
Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, Αλαιπηηθνί Πίλαθεο ηεο Μεηαλαζηεπηηθήο θαη
Σνπξηζηηθήο Κηλήζεσο ηεο Διιάδνο κεηά ηνπ Δμσηεξηθνχ θαηά ηα έηε 1931-1940, Δζληθφλ
Σππνγξαθείνλ, Αζήλα 1946.
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Γηάγξακκα 4: Ζ πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ κεηαλαζηψλ ζην εμσηεξηθφ αλά
γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα ηελ πεξίνδν 1931-1940
ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ

ΝΖΟΗ ΑΗΓΑΗΟΤ
9%
ΚΡΖΣΖ
1%

ΘΡΑΚΖ
1%

Με δειώζαληεο ηόπ ν
θαηνηθίαο
32%

ΖΠΔΗΡΟ
4%
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
16%

ΘΔΑΛΗΑ
1%

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ
ΗΟΝΗΟΗ ΝΖΟΗ ΚΤΚΛΑΓΔ ΝΖΟΗ
5%
6%
4%

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ θαη
ΔΤΒΟΗΑ
21%

Σε δεθαεηία ηνπ ‟30 νη ξπζκνί κεηαλάζηεπζεο πξνο ηηο ΖΠΑ έρνπλ
αλαθνπεί. Οη λέεο θαηεπζχλζεηο ησλ Διιήλσλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ είλαη
πιένλ ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο (Βξαδηιία, Αξγεληηλή, Οπξνπγνπάε), νη
επξσπατθέο ρψξεο θαη άιιεο, φπνπ ππήξρε ηζρπξφ ειιεληθφ ζηνηρείν
(Γσδεθάλεζα, Αίγππηνο, Σνπξθία). πλνιηθά ε κεηαλάζηεπζε ζε φιε ηε
δεθαεηία ηνπ ‟30 είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε θαη αλέξρεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ
κεηαλαζηψλ ηεο πεξηφδνπ ζηα 151.680 άηνκα.
Γηα ην ζχλνιν ησλ κεηαλαζηψλ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη σο πξνο ηελ
πξνέιεπζή ηνπο (δήκνη ή θνηλφηεηεο – αζηηθφο ή αγξνηηθφο πιεζπζκφο) νη
κεηαλάζηεο απηνί είλαη κνηξαζκέλνη κε κηθξή ηελ ππεξνρή ησλ πξνεξρνκέλσλ
απφ ηνπο δήκνπο, ελψ έλα κεγάιν πνζνζηφ (30% πεξίπνπ) δε δήισζε ηφπν
θαηνηθίαο. Οη επηά ζηνπο δέθα είλαη άλδξεο. Οη άλδξεο κεηαλάζηεο πνπ
πξνέξρνληαη απφ δήκνπο, είλαη πεξηζζφηεξνη απφ εθείλνπο πνπ πξνέξρνληαη
απφ θνηλφηεηεο, ελψ νη γπλαίθεο θαηά ηα δχν ηξίηα (2/3) πεξίπνπ πξνέξρνληαη
απφ δήκνπο. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο θαηάγνληαη απφ ηε ηεξεά
Διιάδα θαη Δχβνηα θαη απφ ηε Μαθεδνλία. Αθνινπζνχλ κε κεγάιε δηαθνξά ηα
Νεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Ηνλίνπ θαη ε Πεινπφλλεζνο. Σέινο, κε βάζε ην
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ζπλδπαζκφ γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο θαη θαηνηθίαο ζε δήκν ή θνηλφηεηα,
αξηζκεηηθά νη κεηαλάζηεο είλαη πεξηζζφηεξνη νη πξνεξρφκελνη απφ δήκνπο ηεο
ηεξεάο Διιάδαο θαη ηεο Μαθεδνλίαο (φπνπ βξίζθνληαη ε Αζήλα θαη ε
Θεζζαινλίθε), ελψ αλαινγηθά αξθεηνί είλαη θαη νη πξνεξρφκελνη απφ
θνηλφηεηεο ηεο Μαθεδνλίαο θαη Νεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ.
Πίλαθαο 13: Μεηαλάζηεπζε ειιήλσλ ππεθφσλ ζην εμσηεξηθφ ειηθίαο 15
εηψλ θαη άλσ θαηά θχιν θαη θιάδν πξνεγνχκελεο απαζρφιεζεο ηελ πεξίνδν
1931-1940 (ζε απφιπηνπο αξηζκνχο)
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ

ΤΝΟΛΟ

ΑΝΓΡΔ

ΓΤΝΑΗΚΔ

ΓΔΧΡΓΗΑ θαη ΓΑΖ

4.228

4.205

23

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ θαη

1.734

1.704

30

ΑΛΗΔΗΑ

297

296

1

ΜΔΣΑΛΛΔΗΑ θαη

106

106

-

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ

7.438

7.266
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ΜΔΣΑΦΟΡΔ

30.286

30.239

47

773

769

4

10.717

10.570

147

537

285

252

4.831

3.818

1.013

1.228

1.205

23

37.500

6.949

30.551

33.388

23.334

10.054

133.063

90.746

42.317

ΚΛΑΓΟ

ΘΖΡΑ

ΟΡΤΥΔΗΑ

ΠΗΣΖ,
ΤΝΑΛΛΑΓΜΑ θαη
ΜΔΟΛΑΒΖΖ
ΔΜΠΟΡΗΟ
ΠΡΟΧΠΗΚΔ
ΤΠΖΡΔΗΔ
ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ
ΓΖΜΟΗΔ
ΤΠΖΡΔΗΔ
ΑΝΔΤ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ
ΜΖ ΓΖΛΧΑΝΣΔ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ
ΤΝΟΛΟ
εκεηψζεηο:

1) Γηα ηα έηε 1931-1933 νη ππνινγηζκνί αλαθέξνληαη ζηνπο άλσ ησλ 10 εηψλ.
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2) ηνπο 4.228 ζπλνιηθά κεηαλάζηεο κε πινεγνχκελε απαζρφιεζε ζηε γεσξγία έρνπλ
ζπκπεξηιεθζεί θαη νη 22 ζπλνιηθά απαζρνινχκελνη ζηα δάζε. Οη αγξφηεο πνπ ηελ πεξίνδν απηή
κεηαλάζηεπζαλ ζην εμσηεξηθφ αλέξρνληαη δειαδή ζηα 4.206 άηνκα. Απφ απηνχο νη 1.380 ήηαλ
αλεμάξηεηνη ηδηνθηήηεο γεο θαη νη 2.530 εξγάηεο γεο.
Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, Αλαιπηηθνί Πίλαθεο ηεο Μεηαλαζηεπηηθήο θαη
Σνπξηζηηθήο Κηλήζεσο ηεο Διιάδνο κεηά ηνπ Δμσηεξηθνχ θαηά ηα έηε 1931-1940, Δζληθφλ
Σππνγξαθείνλ, Αζήλα 1946.

ηελ αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 13
απαηηνχληαη επηθπιάμεηο, δηφηη νη κηζνί πεξίπνπ απφ ηνπο κεηαλάζηεο δήισζαλ
αλεπάγγειηνη ή δελ αλέθεξαλ ην επάγγεικά ηνπο. Απφ ηνπο δειψζαληεο
επάγγεικα, νη πεξηζζφηεξνη πξνέξρνληαη απφ ηνπο θιάδνπο ησλ κεηαθνξψλ,
ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο βηνκεραλίαο. Πνιχ ιίγνη είλαη νη αγξφηεο θαη γεληθά νη
απαζρνινχκελνη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο παξαγσγήο. Σέινο, ζε φινπο ηνπο
επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο ππάξρεη ζεκαληηθή ππεξνρή ησλ αλδξψλ, ελψ νη
γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία δελ αζθνχζαλ θάπνην
επάγγεικα πξηλ θαηαιήμνπλ ζηελ απφθαζε λα κεηαλαζηεχζνπλ. Οξηζκέλεο
απφ απηέο πηζαλφηαηα αθνινπζνχλ ηνπο ζπδχγνπο ηνπο ζηε κεηαλάζηεπζε.
Ο γεωξγηθόο πιεζπζκόο ζηε δεθαεηία ηνπ 1940
πσο πξναλαθέξζεθε, ζηε κειέηε ηεο θίλεζεο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ
ζηε δεθαεηία ηνπ ‟40, πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ ηα ζχκαηα ησλ εκπφιεκσλ
ζπγθξνχζεσλ (βίαηνη ζάλαηνη θαη βίαηεο κεηαλαζηεχζεηο). Σα πνζνηηθά
δεδνκέλα ηνπ γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ (αιιά θαη ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ), φπσο
απεηθνλίδνληαη ζε φιεο ηηο απνγξαθέο κεηά ην 1950, είλαη απνηέιεζκα ησλ
αλζξψπηλσλ απσιεηψλ πνπ αθνινχζεζαλ ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν θαη
ηνλ εκθχιην (δειαδή ηεο απμεκέλεο ζλεζηκφηεηαο), αιιά θαη ησλ βίαησλ
πιεζπζκηαθψλ κεηαθηλήζεσλ απφ ηελ χπαηζξν πξνο ηα αζηηθά θέληξα πνπ
έγηλαλ ηελ ίδηα πεξίνδν. Αθξηβείο θαηακεηξήζεηο γηα ηε δεθαεηία ηνπ ‟40 δελ
ππάξρνπλ. Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ησλ θαηαζηξνθψλ ή ησλ δεκηψλ
ησλ θαηνηθηψλ θαη νηθηζκψλ ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1940-1946 εθηηκάηαη,
φηη νη άζηεγνη αλέξρνληαη ζε έλα εθαηνκκχξην θαη φηη 925.000 θαηνηθίεο ζε
αγξνηηθέο κφλν πεξηνρέο ππέζηεζαλ θαηαζηξνθέο εθ ησλ νπνίσλ 118.000
θαηεζηξάθεζαλ νινζρεξψο, 16.000 κεξηθψο θαη 707.000 είραλ ειαθξέο δεκηέο.
177

Δθμιτριοσ Ανωγιάτθσ-Pelé, Κωνςταντίνοσ Μαυρζασ

ην ζχλνιν ηεο ρψξαο ππέζηεζαλ θαηαζηξνθέο 1.339 πφιεηο θαη ρσξηά, εθ ησλ
νπνίσλ 67 θαηαζηξάθεθαλ νινζρεξψο.42 Γηα ηελ επφκελε πεξίνδν (1946-1949) νη
εθδησρζέληεο (πξφζθπγεο) ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ππνινγίδνληαη ζηελ θξηζηκφηεξε
θάζε ηνπ πνιέκνπ ζε 600.000-700.000 άηνκα.43
Πίλαθαο 14: Δπηθάλεηα θαη πιεζπζκφο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ην 1950
ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ

ΑΡΗΘΜΟ

ΓΖΛΧΘΔΗΑ

ΜΔΖ

ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ

ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ

ΤΝΟΛΗΚΖ

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ

ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΧΝ

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ

ΚΑΣΑ

ΠΛΖΘΤΜΟΤ (κέιε

ΑΓΡΟΣΗΚΖ

νηθνγελεηψλ θαη

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ

ζπγθαηνηθνχληεο)

ηεξεά Διιάδα –

154.234

6.201.582

40,2

728.452

Πεινπφλλεζνο

184.175

5.981.310

32,5

903.940

Ηφληα Νεζηά

39.638

779.721

19,6

185.809

Θεζζαιία

93.913

5.200.025

55,3

479.043

Μαθεδνλία

243.382

9.257.222

38,0

1.180.020

Ήπεηξνο

59.194

1.592.207

26,9

302.069

Κξήηε

87.587

2.647.072

30,2

362.256

Νεζηά Αηγαίνπ

91.093

2.073.832

22,7

369.826

Θξάθε

53.721

2.321.884

43,2

259.368

1.006.937

36.054.855

35,8

4.770.783

Δχβνηα

ΤΝΟΛΟ

εκείσζε: Απφ ηε Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο πνπ δηελήξγεζε ηελ γεσξγηθή
απνγξαθή ηνπ 1950, σο γεσξγηθή ή θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε ζεσξήζεθε ην ζχλνιν ησλ
θηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλνιηθά ή ελ κέξεη γηα γεσξγηθή, δελδξνθνκηθή ή δσνηερληθή
παξαγσγή θαη δηεπζχλνληαη απφ έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, κφλν ή βνεζνχκελν απφ άιια
πξφζσπα. Βι. Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, Απνηειέζκαηα γεσξγηθήο απνγξαθήο ηεο
Διιάδνο έηνπο 1950, Αζήλα 1958.
Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή Δπεηεξίο ηεο Διιάδνο 1955.

42

Κνηδακάλεο Β., «Ζ θηλεηηθφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζηε δεθαεηία 1940-1950 θαη ε
αλαδηάξζξσζε ηνπ θνηλσληθν-δεκνγξαθηθνχ ράξηε ηεο κεηαπνιεκηθήο Διιάδαο», π. Δπηζεψξεζε
Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ, αξ. 77, 1990, ζ. 106.
43
ην ίδην, ζ. 109.
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Οη Πίλαθεο 14 θαη 15 απνηππψλνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ γεσξγηθνχ
πιεζπζκνχ, φπσο θαηαγξάθεθε ην 1950, δειαδή κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
αγξνηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη ηελ πεξίνδν ηεο γεξκαληθήο Καηνρήο θαη ηνπ
Δκθπιίνπ πνιέκνπ. Απφ ηε κειέηε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Πίλαθα 14 πξνθχπηεη
φηη ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα κε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ γεσξγηθνχ
πιεζπζκνχ είλαη ε Μαθεδνλία, ε Πεινπφλλεζνο θαη ε ηεξεά Διιάδα κε ηελ
Δχβνηα. ηα ηξία απηά δηακεξίζκαηα επξίζθνληαη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο
κηζνχο αγξφηεο. Δπίζεο, ηα ηξία απηά δηακεξίζκαηα έρνπλ ηε κεγαιχηεξε
δεισζείζα επηθάλεηα θαιιηεξγήζηκεο γεο. ε ζρέζε φκσο κε ηελ αλαινγία
θαιιηεξγήζηκεο γεο αλά αγξνηηθή νηθνγέλεηα, θαιχηεξε αλαινγία (δειαδή
κεγαιχηεξε έθηαζε γεο) ππάξρεη ζηε Θεζζαιία, ζηε Θξάθε θαη ζηε ηεξεά
Διιάδα θαη ηελ Δχβνηα, ελψ ρεηξφηεξε (κηθξφηεξε) αλαινγία εκθαλίδεηαη ζηα
Νεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Ηνλίνπ, θαζψο θαη ζηελ Ήπεηξν.
Πίλαθαο 15:Δπηθάλεηα θαη πιεζπζκφο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ
απαζρνινχλ πξφζσπα ην 1950
ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ

ΑΡΗΘΜΟ

ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΟ

ΜΔΟ ΑΡΗΘΜΟ

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ

ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ

ΓΔΧΡΓΗΚΖ

ΓΔΧΡΓΗΚΟΌ

ΑΣΟΜΧΝ ΑΝΑ

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ

ΠΛΖΘΤΜΟΤ

ΓΔΧΡΓΗΚΖ

ΚΑΛΛΗΔΡΓΟΤΜΔΝΧΝ

(ζε

(κέιε

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤ

ΑΠΟ ΓΔΧΡΓΗΚΔ

ζηξέκκαηα)

νηθνγελεηψλ θαη

Ζ (γεσξγηθή

ζπγθαηνηθνχληεο)

νηθνγέλεηα)

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ
ηεξεά Διιάδα

154.234

6.201.582

728.452

4,7

Πεινπφλλεζνο

184.175

5.981.310

903.940

4,9

Ηφληα Νεζηά

39.638

779.721

185.809

4,7

Θεζζαιία

93.913

5.200.025

479.043

5,1

Μαθεδνλία

243.382

9.257.222

1.180.020

4,8

Ήπεηξνο

59.194

1.592.207

302.069

5,1

Κξήηε

87.587

2.647.072

362.256

4,1

Νεζηά Αηγαίνπ

91.093

2.073.832

369.826

4,1

Θξάθε

53.721

2.321.884

259.368

4,8

1.006.937

36.054.855

4.770.783

4,7

– Δχβνηα

ΤΝΟΛΟ
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εκείσζε: ηνλ αξηζκφ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ πξναλαθέξνληαη δε ζπκπεξηιακβάλνληαη νη
θηελνηξφθνη, νη νπνίνη δελ εθκεηαιιεχνληαη γεσξγηθή γε.
Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, Απνηειέζκαηα γεσξγηθήο απνγξαθήο ηεο
Διιάδνο έηνπο 1950, Αζήλα 1958.

Πεξηζζφηεξν αμηφπηζηεο απφ ηηο γεληθέο απνγξαθέο πιεζπζκνχ είλαη νη
γεσξγηθέο απνγξαθέο, δηφηη απνγξάθνπλ απ‟ επζείαο ηηο γεσξγηθέο
εθκεηαιιεχζεηο. Απφ ηε γεσξγηθή απνγξαθή ηνπ 1950 (Πίλαθαο 15)
πξνθχπηεη, φηη νη πεξηζζφηεξεο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο επξίζθνληαη ζηε
Μαθεδνλία, ζηελ Πεινπφλλεζν, ζηε ηεξεά Διιάδα θαη Δχβνηα θαη ζηα
Νεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ,
δειαδή νη αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο καδί κε ηα ζπγθαηνηθνχληα κέιε, επξίζθεηαη
ζηε Μαθεδνλία, ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ζηε ηεξεά Διιάδα θαη Δχβνηα.
Αζηηθόο, εκηαζηηθόο θαη αγξνηηθόο πιεζπζκόο θαηά δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο
ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ αζηηθνχ, εκηαζηηθνχ θαη
αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζηηο δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο ην δηάζηεκα
1920-1951 ζχκθσλα κε ηηο δηνηθεηηθέο ζπλζέζεηο πνπ νη πεξηθέξεηεο απηέο
είραλ ην 1971 (βι. ζεκεηψζεηο Πίλαθα 16). Γεδνκέλα γηα ηελ πεξίνδν πξηλ ην
1920 δελ ππάξρνπλ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη‟ αξρήλ ε
γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ.
Πίλαθαο 16: Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο
θαηά πεξηθεξεηαθέο δηνηθήζεηο θαηά ην δηάζηεκα 1920-1951
1920 (Απφιπηνη

1928 (Απφιπηνη

1940 (Απφιπηνη

1951 (Απφιπηνη

αξηζκνί – ζε

αξηζκνί – ζε

αξηζκνί – ζε

αξηζκνί – ζε

παξέλζεζε ηα

παξέλζεζε ηα

παξέλζεζε ηα

παξέλζεζε ηα

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ

αληίζηνηρα

αληίζηνηρα

αληίζηνηρα

αληίζηνηρα

ΓΗΟΗΚΖΔΗ

πνζνζηά)

πνζνζηά)

πνζνζηά)

πνζνζηά)

430.241 (14,2%)

474.769 (13,9%)

498.705 (12,6%)

527.018 (14,0%)

401.276 (13,3%)

485.264 (14,2%)

633.598 (16,0%)

564.482 (15,0%)

909.975 (30,1%)

978.421 (28,6%)

1.058.912 (26,8%)

993.799 (26,6%)

Αηηηθήο θαη Νήζσλ
Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο
Πεινπνλλήζνπ θαη
Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο
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Κεληξηθήο Διιάδαο (η.
Θεζζαιίαο)

430.880 (14,3%)

476.637 (14,0%)

558.028 (14,1%)

528.073 (14,1%)

Κξήηεο

254.003 (8,4%)

277.271 (8,1%)

314.896 (8,0%)

308.726 (8,3%)

Ζπείξνπ

301.431 (10,0%)

326.204 (9,5%)

372.177 (9,4%)

346.533 (9,3%)

293.878 (9,7%)

400.443 (11,7%)

516.099 (13,1%)

475.147 (12,7%)

3.021.684 (100%)

3.419.009 (100%)

3.952.415 (100%)

3.743.778 (100%)

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο
θαη Θξάθεο
ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΑ
εκεηψζεηο:
1) ηελ απνγξαθή ηνπ 1951 ειήθζε ππφςε θαη ν πιεζπζκφο ηεο Γσδεθαλήζνπ.
2) Οη Πεξηθεξεηαθέο Γηνηθήζεηο θαηαγξάθνληαη κε ηηο δηνηθεηηθέο ζπλζέζεηο πνπ είραλ θαηά ηελ
απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ έηνπο 1971. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη Νήζσλ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ε Βνησηία, ε Γσδεθάλεζνο, ε Δχβνηα θαη ηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ, ηεο
Λέζβνπ, ηεο άκνπ θαη ηεο Υίνπ. ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαη Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδνο
ζπκπεξηιακβάλνληαη ε Αηησιναθαξλαλία, ε Εάθπλζνο, ε Κεθαινληά θαη ε Φσθίδα, ελψ ζηελ
πεξηθέξεηα Ζπείξνπ αλήθνπλ θαη ε Λεπθάδα κε ηελ Κέξθπξα.
Πεγή: Υνπιηαξάθεο Μ., Δμειίμεηο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Αγξνηηθψλ Πεξηνρψλ ηεο Διιάδνο, 19201981, ΔΚΚΔ, Αζήλα 1988, ζ. 3.

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα, ηελ πεξίνδν 1920-1928 ν
ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ παξνπζηάδεη αχμεζε θαηά
400.000 άηνκα πεξίπνπ, ε νπνία πξέπεη λα απνδνζεί ζηελ άθημε ησλ
πξνζθχγσλ απφ ηε Μηθξά Αζία. Σελ επφκελε πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ
(1928-1940) εκθαλίδεηαη κηα επίζεο ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αγξνηηθνχ
πιεζπζκνχ θαηά 500.000 άηνκα, ε νπνία πξέπεη λα απνδνζεί ελ κέξεη ζηε
γεληθφηεξε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο θαη ελ κέξεη ζηε κεγαιχηεξε
(αλαινγηθά κε ην ζχλνιν) αχμεζε πνπ παξνπζηάδνπλ απηή ηελ πεξίνδν ε
Μαθεδνλία θαη ε Θξάθε. Σν ίδην δηάζηεκα κηα ειαθξά πνζνζηηαία πηψζε
εκθαλίδνπλ ε Αηηηθή θαη ηα Νεζηά, θαζψο θαη νη πεξηθέξεηεο ηεο
Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο. Σελ επφκελε δεθαεηία
(1940-1950) παξαηεξείηαη κηα ζπλνιηθή κείσζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ
θαηά 200.000 άηνκα πεξίπνπ, ε νπνία ραξαθηεξίδεη φιεο ηηο πεξηθεξεηαθέο
δηνηθήζεηο ηεο ρψξαο πιελ ηεο Αηηηθήο θαη Νήζσλ, θαη ε νπνία ζα έπξεπε λα
απνδνζεί ζηα δεηλά ηεο Καηνρήο θαη ηνπ Δκθπιίνπ πνιέκνπ. Δπίζεο, απφ ηε
κειέηε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ γηα φιε ηελ πεξίνδν 1920-1950 θαηά
πεξηθέξεηεο, δηαπηζηψλεηαη φηη ν πιεζπζκφο απηφο, ηδηαίηεξα ζην κεζνπφιεκν,
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εκθαλίδεη κηα πνζνζηηαία αχμεζε ζε νιφθιεξε ηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε
θαη κηα πνζνζηηαία πηψζε ηελ ίδηα πεξίνδν ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ζηε Γπηηθή
ηεξεά Διιάδα. ηηο ππφινηπεο πεξηθέξεηεο ηα πνζνζηά δηαηεξνχληαη
αλαιινίσηα ην ίδην δηάζηεκα.
Πίλαθαο 17: Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ζηελ πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε Αηηηθήο θαη
λήζσλ κε δηάθξηζε αζηηθνχ, εκηαζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ θαηά ην
δηάζηεκα 1920-1951
1920 (Απφιπηνη

1928 (Απφιπηνη

1940 (Απφιπηνη

1951 (Απφιπηνη

αξηζκνί – ζε

αξηζκνί – ζε

αξηζκνί – ζε

αξηζκνί – ζε

παξέλζεζε ηα

παξέλζεζε ηα

παξέλζεζε ηα

παξέλζεζε ηα

αληίζηνηρα

αληίζηνηρα

αληίζηνηρα

αληίζηνηρα

πνζνζηά)

πνζνζηά)

πνζνζηά)

πνζνζηά)

572.631 (49,8%)

963.527 (59,6%)

1.306.937 (65,4%)

1.595.057 (67,8%)

147.090 (12,8%)

177.499 (11,0%)

194.478 (9,7%)

231.193 (9,8%)

430.241 (37,4%)

474.769 (29,4%)

498.705 (24,9%)

527.018 (22,4%)

Αζηηθφο
πιεζπζκφο
Ζκηαζηηθφο
Πιεζπζκφο
Αγξνηηθφο
πιεζπζκφο

εκείσζε: Ηζρχνπλ νη παξαηεξήζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα.
Πεγή: Υνπιηαξάθεο Μ., Δμειίμεηο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Αγξνηηθψλ Πεξηνρψλ ηεο Διιάδνο, 19201981, ΔΚΚΔ, Αζήλα 1988, επεμεξγαζία δεδνκέλσλ.

ηελ Αηηηθή ν αζηηθφο πιεζπζκφο παξνπζηάδεη ξαγδαία αχμεζε. Καηά ηε
δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ ππεξδηπιαζηάδεηαη θαη ην 1951 παξνπζηάδεη κέζα
ζηελ ηξηαθνληαεηία (1920-1950) πνζνζηηαία αχμεζε δεθανθηψ κνλάδσλ
(18%). Ζ αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ ζα ήηαλ κεγαιχηεξε, εάλ δελ
ζπλππνινγηδφηαλ ε Δχβνηα, ε Βνησηία θαη ηα λεζηά. Σν ίδην δηάζηεκα
παξνπζηάδνπλ πνζνζηηαία κείσζε ηφζν ν εκηαζηηθφο φζν θαη ν αγξνηηθφο
πιεζπζκφο (παξφηη ππάξρεη αχμεζε ζε απφιπηνπο αξηζκνχο).
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Πίλαθαο 18: Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ζηελ πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε θεληξηθήο
θαη δπηηθήο Μαθεδνλίαο κε δηάθξηζε αζηηθνχ, εκηαζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ
πιεζπζκνχ θαηά ην δηάζηεκα 1920-1951

Αζηηθφο

1920 (Απφιπηνη

1928 (Απφιπηνη

1940 (Απφιπηνη

1951 (Απφιπηνη

αξηζκνί – ζε

αξηζκνί – ζε

αξηζκνί – ζε

αξηζκνί – ζε

παξέλζεζε ηα

παξέλζεζε ηα

παξέλζεζε ηα

παξέλζεζε ηα

αληίζηνηρα

αληίζηνηρα

αληίζηνηρα

αληίζηνηρα

πνζνζηά)

πνζνζηά)

πνζνζηά)

πνζνζηά)

262.577 (34,8%)

353.970 (36,9%)

387.932 (33,3%)

459.419 (38,8%)

91.053 (12,1%)

118.512 (12,4%)

144.459 (12,4%)

161.605 (13,6%)

401.276 (53,1%)

485.264 (50,7%)

633.598 (54,3%)

564.482 (47,6%)

πιεζπζκφο
Ζκηαζηηθφο
Πιεζπζκφο
Αγξνηηθφο
πιεζπζκφο
εκείσζε: Ηζρχνπλ νη παξαηεξήζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα.
Πεγή: Υνπιηαξάθεο Μ., Δμειίμεηο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Αγξνηηθψλ Πεξηνρψλ ηεο Διιάδνο, 19201981, ΔΚΚΔ, Αζήλα 1988, επεμεξγαζία δεδνκέλσλ.

ηελ Κεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία δηαπηζηψλεηαη επίζεο αξηζκεηηθή
αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ ηελ πεξίνδν 1920-1950, ν νπνίνο θζάλεη λα
δηπιαζηάδεηαη ζρεδφλ ζην ηέινο ηεο. Αλάινγε αχμεζε παξνπζηάδνπλ θαη ηα
πνζνζηά ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ ηελ πεξίνδν απηή (παξφηη κεηψλνληαη
ειαθξά θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟30). Πιεζπζκηαθή αχμεζε εκθαλίδνπλ βέβαηα
ηελ ίδηα πεξίνδν (αθνινπζψληαο ηε γεληθφηεξε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ) ηφζν
ν εκηαζηηθφο φζν θαη ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο. κσο, ε κειέηε ησλ πνζνζηψλ
δείρλεη, φηη ν εκηαζηηθφο πιεζπζκφο κέλεη ακεηάβιεηνο ζηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ (1920-1950), ελψ ηα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ ζην
κεζνπφιεκν, ν νπνίνο παξνπζηάδεη πηψζε ζηε δεθαεηία ηνπ ‟40 θαηά επηά
πνζνζηηαίεο κνλάδεο (7%). Φαίλεηαη φηη ε Καηνρή θαη ηδηαίηεξα ν Δκθχιηνο
πφιεκνο κε ηηο εθθελψζεηο ρσξηψλ έπαημαλ ξφιν ζηε κεηαβνιή απηή. Δίλαη
ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηε δεθαεηία ηνπ ‟40 ν αζηηθφο πιεζπζκφο ηεο
πεξηθέξεηαο απηήο εκθαλίδεη άλνδν θαηά πεληέκηζη πνζνζηηαίεο κνλάδεο
(5,5%), ελψ άλνδν θαηά κηα κνλάδα πεξίπνπ παξνπζηάδεη ηελ πεξίνδν απηή
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θαη ν εκηαζηηθφο πιεζπζκφο. Γελ πξέπεη φκσο λα παξαβιέςεη θάπνηνο ην
γεγνλφο, φηη ε ππεξνρή ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ είλαη ζεκαληηθή θαη θζάλεη
ην 1950 λα απνηειεί ν πιεζπζκφο απηφο ην ήκηζπ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ
ζηελ Κεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία. Μαδί κάιηζηα κε ηνλ εκηαζηηθφ
πιεζπζκφ ην 1950 μεπεξλνχλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ
πεξηθέξεηα απηή.
Πίλαθαο 19: Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ζηελ πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε
Πεινπνλλήζνπ θαη δπηηθήο ηεξεάο Διιάδνο κε δηάθξηζε αζηηθνχ, εκηαζηηθνχ
θαη αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ θαηά ην δηάζηεκα 1920-1951

Αζηηθφο

1920 (Απφιπηνη

1928 (Απφιπηνη

1940 (Απφιπηνη

1951 (Απφιπηνη

αξηζκνί – ζε

αξηζκνί – ζε

αξηζκνί – ζε

αξηζκνί – ζε

παξέλζεζε ηα

παξέλζεζε ηα

παξέλζεζε ηα

παξέλζεζε ηα

αληίζηνηρα

αληίζηνηρα

αληίζηνηρα

αληίζηνηρα

πνζνζηά)

πνζνζηά)

πνζνζηά)

πνζνζηά)

165.071 (13,4%)

214.333 (15,6%)

239.509 (15,9%)

278.350 (18,7%)

152.831 (12,5%)

184.156 (13,4%)

207.383 (13,8%)

211.904 (14,3%)

909.975 (74,1%)

978.421 (71,0%)

1.058.9122

993.799 (67,0%)

πιεζπζκφο
Ζκηαζηηθφο
Πιεζπζκφο
Αγξνηηθφο
πιεζπζκφο

(70,3%)

εκείσζε: Ηζρχνπλ νη παξαηεξήζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα.
Πεγή: Υνπιηαξάθεο Μ., Δμειίμεηο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Αγξνηηθψλ Πεξηνρψλ ηεο Διιάδνο, 19201981, ΔΚΚΔ, Αζήλα 1988, επεμεξγαζία δεδνκέλσλ.

Ζ θαηάζηαζε ζηελ Πεινπφλλεζν κνηάδεη κε εθείλε ηεο Αηηηθήο. Σελ
πεξίνδν 1920-1950 ν αζηηθφο πιεζπζκφο ζεκεηψλεη άλνδν ηφζν ζε απφιπηνπο
αξηζκνχο, φζν θαη ζε πνζνζηά (5%). Μηθξή άλνδν παξνπζηάδεη ηελ ίδηα
πεξίνδν θαη ν εκηαζηηθφο πιεζπζκφο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν αγξνηηθφο
πιεζπζκφο εκθαλίδεη ειαθξά αξηζκεηηθή άλνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
κεζνπνιέκνπ, γηα λα εκθαλίζεη κηθξή πηψζε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟40. ηα
πνζνζηά φκσο δηαπηζηψλεηαη πηψζε, ε νπνία θζάλεη γηα ην ζχλνιν ηεο
πεξηφδνπ 1920-1950 ην 7%. Χζηφζν, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν αγξνηηθφο
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πιεζπζκφο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν πνζνζηφ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ
ζε φιε απηή ηελ πεξίνδν, ελψ αληίζεηα, ζηα αζηηθά θέληξα ηεο Πεινπνλλήζνπ
θαηνηθνχζαλ ην 1950 κφιηο νη δχν πεξίπνπ ζηνπο δέθα θαηνίθνπο ηεο
πεξηθέξεηαο απηήο.
Πίλαθαο 20: Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ζηελ πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε
θεληξηθήο Διιάδνο (η. Θεζζαιίαο) κε δηάθξηζε αζηηθνχ, εκηαζηηθνχ θαη
αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ θαηά ην δηάζηεκα 1920-1951

Αζηηθφο

1920 (Απφιπηνη

1928 (Απφιπηνη

1940 (Απφιπηνη

1951 (Απφιπηνη

αξηζκνί – ζε

αξηζκνί – ζε

αξηζκνί – ζε

αξηζκνί – ζε

παξέλζεζε ηα

παξέλζεζε ηα

παξέλζεζε ηα

παξέλζεζε ηα

αληίζηνηρα

αληίζηνηρα

αληίζηνηρα

αληίζηνηρα

πνζνζηά)

πνζνζηά)

πνζνζηά)

πνζνζηά)

108.566 (16,9%)

135.984 (18,9%)

155.156 (18,5%)

197.571 (22,9%)

102.847 (16,0%)

108.142 (15,0%)

124.256 (14,9%)

136.608 (15,8%)

430.880 (67,1%)

476.637 (66,1%)

558.028 (66,6%)

528.073 (61,3%)

πιεζπζκφο
Ζκηαζηηθφο
Πιεζπζκφο
Αγξνηηθφο
πιεζπζκφο
εκείσζε: Ηζρχνπλ νη παξαηεξήζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα.
Πεγή: Υνπιηαξάθεο Μ., Δμειίμεηο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Αγξνηηθψλ Πεξηνρψλ ηεο Διιάδνο, 19201981, ΔΚΚΔ, Αζήλα 1988, επεμεξγαζία δεδνκέλσλ.

Άλνδνο ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ δηαπηζηψλεηαη ηελ ίδηα πεξίνδν θαη ζηε
Θεζζαιία. ε απφιπηνπο αξηζκνχο ν αζηηθφο πιεζπζκφο ηελ πεξίνδν απηή
δηπιαζηάδεηαη ζρεδφλ, ελψ θαη ε πνζνζηηαία αχμεζε πνπ εκθαλίδεη θζάλεη ηηο
έμη κνλάδεο (6%). Παξ‟ φιε ηελ ειαθξά αξηζκεηηθή ηνπ αχμεζε, ν εκηαζηηθφο
πιεζπζκφο δηαηεξείηαη θαηά ηελ πεξίνδν 1920-1950 ζηελ ίδηα πνζνζηηαία
αλαινγία ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο εκθαλίδεη
ην ίδην δηάζηεκα αξηζκεηηθή άλνδν, αιιά θαη πνζνζηηαία πηψζε. Χζηφζν, δελ
κπνξεί λα παξαβιεθζεί φηη απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε αλαινγία ζηνλ
πιεζπζκφ ζε φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν.
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Πίλαθαο 21: Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ζηελ πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε Κξήηεο κε
δηάθξηζε αζηηθνχ, εκηαζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ θαηά ην δηάζηεκα 1920-’51

Αζηηθφο

1920 (Απφιπηνη

1928 (Απφιπηνη

1940 (Απφιπηνη

1951 (Απφιπηνη

αξηζκνί – ζε

αξηζκνί – ζε

αξηζκνί – ζε

αξηζκνί – ζε

παξέλζεζε ηα

παξέλζεζε ηα

παξέλζεζε ηα

παξέλζεζε ηα

αληίζηνηρα

αληίζηνηρα

αληίζηνηρα

αληίζηνηρα

πνζνζηά)

πνζνζηά)

πνζνζηά)

πνζνζηά)

61.520 (18,1%)

75.537 (19,8%)

84.229 (19,4%)

104.336 (22,9%)

24.852 (7,3%)

29.177 (7,6%)

35.646 (8,2%)

41.723 (9,2%)

254.003 (74,6%)

277.271 (72,6%)

314.896 (72,4%)

308.726 (67,9%)

πιεζπζκφο
Ζκηαζηηθφο
Πιεζπζκφο
Αγξνηηθφο
πιεζπζκφο
εκείσζε: Ηζρχνπλ νη παξαηεξήζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα.
Πεγή: Υνπιηαξάθεο Μ., Δμειίμεηο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Αγξνηηθψλ Πεξηνρψλ ηεο Διιάδνο, 19201981, ΔΚΚΔ, Αζήλα 1988, επεμεξγαζία δεδνκέλσλ.

Σελ ίδηα πεξίνδν ζηελ Κξήηε ππάξρεη κηα ζηαδηαθή αξηζκεηηθή, αιιά θαη
πνζνζηηαία άλνδνο ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ, ε νπνία θζάλεη ζην ηέινο ηεο
πεξηφδνπ ηηο πέληε πεξίπνπ κνλάδεο (5%). Τπάξρεη επίζεο κηα ζηαδηαθή άλνδνο
ηνπ εκηαζηηθνχ πιεζπζκνχ θαη κηα ζηαδηαθή πνζνζηηαία πηψζε ηνπ αγξνηηθνχ
πιεζπζκνχ. Χζηφζν, θαη ζηελ Κξήηε ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο απνηειεί φιε απηή
ηελ πεξίνδν ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ, ελψ ην 1950 κφιηο ηα δχν
δέθαηα (2/10) ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ δηέκελαλ ζηα αζηηθά θέληξα.
Πίλαθαο 22: Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ζηελ πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε Ζπείξνπ κε
δηάθξηζε αζηηθνχ, εκηαζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ θαηά ην δηάζηεκα 1920-’51

Αζηηθφο

1920 (Απφιπηνη

1928 (Απφιπηνη

1940 (Απφιπηνη

αξηζκνί – ζε

αξηζκνί – ζε

αξηζκνί – ζε

αξηζκνί – ζε

παξέλζεζε ηα

παξέλζεζε ηα

παξέλζεζε ηα

παξέλζεζε ηα

αληίζηνηρα

αληίζηνηρα

αληίζηνηρα

αληίζηνηρα

πνζνζηά)

πνζνζηά)

πνζνζηά)

πνζνζηά)

65.687 (16,9%)

71.279 (17,0%)

63.946 (13,9%)

89.067 (19,1%)
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πιεζπζκφο
Ζκηαζηηθφο

21.692 (5,6%)

22.316 (5,3%)

25.423 (5,5%)

31.062 (6,6%)

301.431 (77,5%)

326.204 (77,7%)

372.177 (80,6%)

346.533 (74,3%)

Πιεζπζκφο
Αγξνηηθφο
πιεζπζκφο
εκείσζε: Ηζρχνπλ νη παξαηεξήζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα.
Πεγή: Υνπιηαξάθεο Μ., Δμειίμεηο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Αγξνηηθψλ Πεξηνρψλ ηεο Διιάδνο, 19201981, ΔΚΚΔ, Αζήλα 1988, επεμεξγαζία δεδνκέλσλ.

ηελ Ήπεηξν ν αζηηθφο πιεζπζκφο ζηε δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ
ζεκείσζε κηθξή (αξηζκεηηθή θαη πνζνζηηαία) πηψζε, γηα λα εκθαλίζεη ζηε
ζπλέρεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟40 άλνδν θαηά πέληε
πνζνζηηαίεο κνλάδεο (5%). Ο εκηαζηηθφο πιεζπζκφο δηαηεξεί ζε φιε ηελ
ηξηαθνληαεηή πεξίνδν ηελ ίδηα πνζνζηηαία αλαινγία (κε κηθξέο αλνδηθέο
ηάζεηο). Ο αγξνηηθφο πιεζπζκφο εκθαλίδεη κηθξή άλνδν θαηά ην κεζνπφιεκν,
γηα λα παξνπζηάδεη ζηε ζπλέρεηα πηψζε θαηά έμη πνζνζηηαίεο κνλάδεο (6%).
Καη ζηελ Ήπεηξν φκσο, ε ππεξνρή ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζε φιε ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1920-1950 είλαη κεγάιε, ελψ ν αζηηθφο πιεζπζκφο
κφιηο ην 1950 πιεζηάδεη ην φξην αλαινγίαο ηνπ 20%.
Πίλαθαο 23: Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ζηελ πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε
αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο κε δηάθξηζε αζηηθνχ, εκηαζηηθνχ θαη
αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ θαηά ην δηάζηεκα 1920-1951

Αζηηθφο

1920 (Απφιπηνη

1928 (Απφιπηνη

1940 (Απφιπηνη

αξηζκνί – ζε

αξηζκνί – ζε

αξηζκνί – ζε

1951 (Απφιπηνη
αξηζκνί – ζε

παξέλζεζε ηα

παξέλζεζε ηα

παξέλζεζε ηα

παξέλζεζε ηα

αληίζηνηρα

αληίζηνηρα

αληίζηνηρα

αληίζηνηρα

πνζνζηά)

πνζνζηά)

πνζνζηά)

πνζνζηά)

106.381 (22,0%)

195.080 (27,4%)

206.441 (23,9%)

199.112 (24,4%)

82.928 (17,2%)

117.756 (16,5%)

142.476 (16,5%)

143.227 (17,5%)

293.878 (60,8%)

400.443 (56,1%)

516.099 (59,6%)

475.147 (58,1%)

πιεζπζκφο
Ζκηαζηηθφο
Πιεζπζκφο
Αγξνηηθφο
πιεζπζκφο
εκείσζε: Ηζρχνπλ νη παξαηεξήζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα.
Πεγή: Υνπιηαξάθεο Μ., Δμειίμεηο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Αγξνηηθψλ Πεξηνρψλ ηεο Διιάδνο, 19201981, ΔΚΚΔ, Αζήλα 1988, επεμεξγαζία δεδνκέλσλ.
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ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε ν αζηηθφο πιεζπζκφο δελ
εκθαλίδεη ηδηαίηεξε άλνδν ζην δηάζηεκα 1920-1950. Αξρηθά εκθαλίδεη κηα
ζεκαληηθή άλνδν ηελ πξψηε πεξίνδν (1920-1928) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο
ν αζηηθφο πιεζπζκφο ζρεδφλ δηπιαζηάδεηαη θαη θεξδίδεη αλαινγηθά πεληέκηζη
πνζνζηηαίεο κνλάδεο (5,5%). Ζ αχμεζε απηή πξέπεη λα απνδνζεί ζηελ
εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο ζηηο πφιεηο.
ηε ζπλέρεηα φκσο, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟30 εκθαλίδεη κηθξή αξηζκεηηθή
άλνδν (ε νπνία δεδνκέλεο ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηζνδπλακεί κε κηθξή
πνζνζηηαία πηψζε) θαη εκθαλίδεη κηθξή αξηζκεηηθή θαη πνζνζηηαία πηψζε
θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟40. Ο εκηαζηηθφο πιεζπζκφο δηαηεξείηαη ζε γεληθέο
γξακκέο φιε ηελ πεξίνδν ζηα ίδηα επίπεδα. Ζ ίδηα δηαπίζησζε ηζρχεη θαη γηα
ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ, ν νπνίνο παξνπζηάδεη κελ αξηζκεηηθή άλνδν, αιιά ηε
πνζνζηηαία αλαινγία ηνπ παξακέλεη αλαιινίσηε. Φαίλεηαη φηη ζηελ
πεξηθέξεηα απηή ε άθημε ησλ πξνζθχγσλ ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο
ηφλσζε πεξηζζφηεξν ηα αζηηθά θέληξα ζε ζχγθξηζε κε ηελ χπαηζξν.
Βάζεη ηνπ ζπλφινπ ησλ Πηλάθσλ 17-23 παξαηεξνχληαη ηα εμήο: α) ε φιε
ηελ πεξίνδν 1920-1950 θαη ζε φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ν αζηηθφο πιεζπζκφο
ζεκείσζε άλνδν, β) πγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο Πεξηθέξεηεο ε αλαινγία ηνπ
αζηηθνχ πιεζπζκνχ είλαη κεγαιχηεξε ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Αηηηθήο θαη ηεο
Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, φπνπ επξίζθνληαη νη δχν κεγαιχηεξεο
πφιεηο ηεο ρψξαο (Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε), γ) ηηο ππφινηπεο Πεξηθέξεηεο
θαη ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ, ν αζηηθφο πιεζπζκφο επξίζθεηαη
ζε ρακειά επίπεδα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1920-1950 (18%-25%), δ)
ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1920-1950 ν εκηαζηηθφο πιεζπζκφο ζε φιεο
ηηο Πεξηθέξεηεο είλαη ζε ζηαζεξά πνζνζηηαία επίπεδα (παξφηη εκθαλίδεη κηθξή
αξηζκεηηθή άλνδν) θαη ζίγνπξα ζπγθεληξψλεη κηθξά πνζνζηά. Φαίλεηαη
δειαδή φηη νη κεηαλαζηεχζεηο ηεο πεξηφδνπ έγηλαλ πξνο ηα αζηηθά θέληξα (ή
ην εμσηεξηθφ) θαη φρη πξνο ηηο θσκνπφιεηο, ε) Με ηελ εμαίξεζε ηεο Αηηηθήο
θαη

παξφιε ηελ ελίζρπζε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο

απνηειεί ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ 1920-1950 (παξφηη, βέβαηα, ζην δηάζηεκα απηφ εκθαλίδεη πνζνζηηαία
πηψζε). Σν 1950 ε αλαινγία ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζην ζχλνιν ηνπ
πιεζπζκνχ θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 47,6% (ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο θαη
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο) θαη ηνπ 74,3% (ζηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ).
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Αληί επηιόγνπ
Ζ πξνυπάξρνπζα αληίζεζε αλάκεζα ζηηο πφιεηο θαη ηελ χπαηζξν ζηελ
Διιάδα

νδήγεζε

ζηε

δεκηνπξγία

κεγάινπ

ξεχκαηνο

εζσηεξηθήο

κεηαλάζηεπζεο. Ζ πιεζπζκηαθή αχμεζε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ είλαη κηα
δηαδηθαζία πνπ μεθίλεζε ήδε απφ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ αηψλα θαη
ζπλερίζηεθε κε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο ζην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα. Ζ έληνλε
αζηηθνπνίεζε πνπ παξαηεξείηαη κεηά ην 1950 δελ απνηειεί παξά ηε
«θπζηνινγηθή» εμέιημε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο.
ην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα, παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ
πιεζπζκνχ, ζεκεηψλεηαη αξηζκεηηθή αχμεζε ηφζν ηνπ αζηηθνχ, φζν θαη ηνπ
εκηαζηηθνχ πιεζπζκνχ. Δλψ φκσο ν εκηαζηηθφο πιεζπζκφο παξακέλεη
ζηαζεξφο σο πνζνζηφ, ε πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ είλαη
αξθεηά κεγαιχηεξε θαη εληείλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ πεξίνδν 1920-1950.
Μεηά ην 1920 ν αζηηθφο πιεζπζκφο απμήζεθε ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο
ρψξαο, παξφηη ε αχμεζε απηή είλαη αλαινγηθά κηθξφηεξε ζε νξηζκέλεο
πεξηθέξεηεο, φπσο ε Ήπεηξνο, ε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη ε Θξάθε.
Ζ αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ είλαη πςειφηεξε αλαινγηθά ζηηο
πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο επξίζθνληαη νη ηξεηο κεγάιεο πφιεηο, ε Αζήλα, ν
Πεηξαηάο θαη ε Θεζζαινλίθε. Χζηφζν, ζεκαληηθή αχμεζε παξνπζηάδνπλ απφ
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟30 θαη αξθεηέο κεζαίεο επαξρηαθέο πφιεηο, φπσο ε
Πάηξα, ε Μπηηιήλε, ην Ζξάθιεην, ε Καβάια, ε Γξάκα, νη έξξεο, ε Λάξηζα, ν
Βφινο θαη ηα Ησάλληλα.
Ζ γξήγνξε αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί
έλδεημε κηαο εμειηζζφκελεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ αχμεζε απηή δελ
πξνήιζε απφ κηα βηνκεραληθή αλάπηπμε, ε νπνία ζα αθνκνίσλε ηνλ
πιενλάδνληα αγξνηηθφ πιεζπζκφ, αιιά ήηαλ ην απνηέιεζκα απφ ηε κηα
πιεπξά κηαο δεκνγξαθηθήο αληζνξξνπίαο πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ
εγθαηάζηαζε ζηηο πφιεηο κεγάινπ κέξνπο ησλ πξνζθχγσλ, θαη απφ ηελ άιιε
πιεπξά, ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ηεο επνρήο πνπ δελ ήηαλ
ηδηαίηεξα επλντθέο γηα ηνπο αλζξψπνπο ηεο ππαίζξνπ. Χζηφζν, ε ππεξηξνθία
ησλ πφιεσλ δελ πξνθάιεζε, φπσο ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο, εμαζζέληζε ηεο
ππαίζξνπ. ρεηηθφο ππεξπιεζπζκφο ππήξμε ηφζν ζηελ χπαηζξν, φζν θαη ζηηο
πφιεηο, φπνπ ε κε χπαξμε εξγαηηθήο απαζρφιεζεο δηφγθσζε ηελ αλεξγία θαη
δηεχξπλε ηελ άζθεζε παξαζηηηθψλ επαγγεικάησλ.
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ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1900-1950, φπσο θαη ζηηο πξψηεο
κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο, ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηελ
πιεηνςεθία ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ
γεσξγηθφ πιεζπζκφ, θαζψο ζηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία απαζρνιείηαη
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 60% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ. Σν 1929 ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ βξίζθεηαη ζηε Μαθεδνλία, ηελ
Πεινπφλλεζν θαη ηε ηεξεά Διιάδα, ελψ ίδηα θαηάζηαζε θαηαγξάθεθε θαη
ζηελ απνγξαθή ηνπ 1950. Σελ πεξίνδν 1920-1940 ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο
εκθαλίδεη αχμεζε ζηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε θαη κείσζε ζηελ
Πεινπφλλεζν θαη ηε ηεξεά Διιάδα. Οη δχν απηέο πεξηθέξεηεο είλαη εθείλεο
πνπ ηξνθνδφηεζαλ πεξηζζφηεξν ηελ αζηηθνπνίεζε.
Σφζν ν αζηηθφο φζν θαη ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο επεξεάζηεθαλ απφ ηνπο
πξφζθπγεο. Καη‟ αξρήλ ε άθημε ησλ πξνζθχγσλ κεηά ην 1922 ζπλέβαιε ζηελ
ελίζρπζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ππαίζξνπ θπξίσο ζηε Μαθεδνλία θαη
ηε Θξάθε, αθνχ ήηαλ ιίγνη εθείλνη πνπ εγθαηαζηάζεθαλ σο αγξφηεο ζηηο
ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Δπίζεο νη πξφζθπγεο ζπλέβαιαλ ζηελ
ελδπλάκσζε ησλ πφιεσλ θαη ζηελ ελίζρπζε φρη κφλν ηεο Αζήλαο, ηνπ Πεηξαηά
θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, αιιά θαη άιισλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο πεξηθέξεηαο
(Βφινο, Καβάια, έξξεο, Γξάκα, Ξάλζε θ.ιπ.).
ην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα παξαηεξείηαη κηα αμηνζεκείσηε
θηλεηηθφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, ε νπνία ιακβάλεη ηε κνξθή είηε ηεο
κεηαλάζηεπζεο ζην εμσηεξηθφ είηε ηεο κεηαθίλεζεο πξνο ηα κεγάια αζηηθά
θέληξα. Ζ κεηαλάζηεπζε ζην εμσηεξηθφ κεηψλεηαη δξαζηηθά κεηά ηελ αλαθνπή
ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηηο ΖΠΑ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟20. πλερίδεηαη
βέβαηα κέρξη ηηο αξρέο ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ ηξνθνδνηνχκελε
ζρεδφλ εμ ίζνπ απφ ηνλ αζηηθφ θαη ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ. Φαίλεηαη φκσο φηη
ιίγνη ζπγθξηηηθά ήηαλ νη αγξφηεο πνπ κεηαλάζηεπζαλ ζην εμσηεξηθφ. Ήηαλ
φκσο πεξηζζφηεξνη φζνη κεηαθηλήζεθαλ πξνο ηα αζηηθά θέληξα.
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ΜΑΡΗΑ ΜΑΝΓΤΛΑ-ΚΟΤΟΤΝΖ

Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΣΖ ΜΔΗΩΖ ΣΖ ΒΡΔΦΗΚΖ
ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ.

Έλαο απφ ηνπο πην επαίζζεηνπο δείθηεο ηεο πγεηνλνκηθήο, νηθνλνκηθήο θαη
θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ελφο ηφπνπ είλαη ν δείθηεο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο1
(ΒΘ). Δίλαη έλαο απφ ηνπο επξχηεξα ρξεζηκνπνηνχκελνπο επηδεκηνινγηθνχο
δείθηεο θαη ζεσξείηαη φηη αληαπνθξίλεηαη κε αμηφπηζην ηξφπν ζην επίπεδν
ηαηξνθνηλσληθήο αλάπηπμεο ελφο θξάηνπο.
Απφ ηηο παξακέηξνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ΒΘ
πξσηεχνληα ξφιν παίδεη ε λενγληθή ζλεζηκφηεηα (ΝΘ)2. Σηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα ε άλνδνο ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ θαη κνξθσηηθνχ
επηπέδνπ ηνπ ιανχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεγάιεο πξνφδνπο ηεο Iαηξηθήο θαη ηε
βειηίσζε

ησλ

πξνζθεξφκελσλ

πγεηνλνκηθψλ

ππεξεζηψλ

είραλ

ζαλ

απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο ΒΘ ζηε ρψξα καο. Αιιά θαη ζε
παγθφζκην επίπεδν κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1940 ε αληηκεηψπηζε ησλ ινηκψμεσλ,
πνπ κάζηηδαλ κέρξη ηφηε ηνλ παηδηθφ πιεζπζκφ, είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηε
ζεακαηηθή κείσζε ηεο ΒΘ. Ζ εμέιημε φκσο απηή δελ ζπλνδεχνληαλ απφ
αλάινγε κείσζε ηεο πεξηγελλεηηθήο ζλεζηκφηεηαο (ΠΓΘ).3 Έηζη ζχκθσλα κε
1

Χο δείθηεο ΒΘ νξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ζαλάησλ πνπ επέξρνληαη θαηά ηνλ πξψην ρξφλν ηεο δσήο
αλά 1000 γελλήζεηο δσληαλψλ. Απνηειείηαη απφ ηε ΝΘ θαη ηε κεηαλενγληθή ζλεζηκφηεηα (ΜΝΘ).
2
ΝΘ: νη ζάλαηνη πνπ επέξρνληαη κέρξη ηελ 28ε εκέξα ηεο δσήο αλά 1000 γελλεζέληα δσληαλά.
Γηαθξίλεηαη ζηελ πξψηκε λενγληθή ζλεζηκφηεηα (ΠΝΘ), πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο ζαλάηνπο λενγλψλ
κεηαμχ 0 θαη 7εο εκέξαο ηεο δσήο θαη ηελ φςηκε λενγληθή ζλεζηκφηεηα (ΟΝΘ), πνπ αλαθέξεηαη
ζηνπο ζαλάηνπο κεηαμχ 8εο θαη 28εο εκέξαο δσήο. Τπάξρεη αιιεινεπηθάιπςε κεηαμχ ΠΓΘ θαη ΝΘ,
πνπ αθνξά ζηελ πξψηε εβδνκάδα ηεο δσήο.
3
χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ΠΟΤ ε ΠΓΘ είλαη ην άζξνηζκα ηεο φςηκεο εκβξπτθήο ζλεζηκφηεηαο
(ΟΔΘ) (λεθξά έκβξπα βάξνπο άλσ ησλ 1000 γξ.) θαη ηεο ΠΝΘ (ζάλαηνη λενγλψλ θαηά ηελ πξψηε
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ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ)4 θάζε ρξφλν 4 εθαηνκκχξηα βξέθε
γελληνχληαη λεθξά, ελψ άιια 5 εθαηνκκχξηα πεζαίλνπλ πξηλ ζπκπιεξψζνπλ
ηνλ πξψην κήλα ηεο δσήο. Σν 98% ησλ ζαλάησλ απηψλ ζπκβαίλνπλ θπξίσο
ζηηο αλαπηπζζφκέλεο ρψξεο θαη νη κηζνί νθείινληαη ζε αηηίεο πνπ κπνξνχλ λα
πξνιεθζνχλ.
Ζ κεγάιε κείσζε ηεο ΒΘ πνπ παξαηεξήζεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ
20

νπ

αηψλα ζηελ Διιάδα νθείιεηαη ζηελ αηζζεηή κείσζε ηεο κεηαλενγληθήο5

ζλεζηκφηεηαο (ΜΝΘ), ηεο νπνίαο ηα αίηηα, πνπ νθείινληαλ ζην πεξηβάιινλ,
κπφξεζαλ λα πξνιεθζνχλ.
Γηα λα θαηαλνήζεη θαλείο ηελ πνξεία ηεο ΒΘ ζηε ρψξα καο ζε ζπλάξηεζε
κε ηελ εμέιημε ηεο πγεηνλνκηθήο νξγάλσζεο ηεο ρψξαο θαη ην ξφιν πνπ
έπαημαλ νη θαζεγεηέο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Τγηεηλήο, Δπηδεκηνινγίαο θαη Ηαηξηθήο
ηαηηζηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, πξέπεη λα αλαηξέμνπκε ζην
παξειζφλ θαη λα δνχκε αξρηθά ηελ γεληθή εηθφλα ηεο πγεηνλνκηθήο θαη
δεκνγξαθηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο απφ ηελ ίδξπζε ηνπ λενειιεληθνχ
θξάηνπο κέρξη ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα (1832-1962).
πγθεθξηκέλα, φηαλ ε Διιάδα απειεπζεξψζεθε απφ ηνλ Οζσκαληθφ δπγφ
(1828), ν ρξφληνο ππνζηηηζκφο θαη ν αλαιθαβεηηζκφο εθηείλνληαλ ζε
νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ ηεο (πνπ αλέξρνληαλ ηφηε ζε 753.000), ελψ κεγάιεο
κάζηηγεο απφ ηα ινηκψδε λνζήκαηα, φπσο ρνιέξα, παλψιεο, επινγηά,
εμαλζεκαηηθφο ηχθνο θαη θπκαηίσζε, έθζεηξαλ ηελ αθκάδα ηνπ Διιεληθνχ
ιανχ, ν νπνίνο δελ δηέζεηε παξά ειάρηζηνπο γηαηξνχο θαη ζρεδφλ θαλέλα
λνζνθνκείν. Δπίζεο ιφγσ φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ θαη ε δεκνγξαθηθή
εμέιημε ηεο ρψξαο ππήξμε πεξηπεηεηψδεο θαη πνιπηάξαρε, φπσο θαη ε ηζηνξία
ηεο, κε πνιιέο πθέζεηο θαη αλαιακπέο. Σν 1835 ηδξχζεθε ε Ηαηξηθή Δηαηξεία
Αζελψλ θαη δχν ρξφληα αξγφηεξα ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, δχν ζεκαληηθνί
ζηαζκνί ζηε κειέηε ησλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζή ηνπο. Οη

εβδνκάδα ηεο δσήο). Άιινη εξεπλεηέο, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε, ιακβάλνπλ ππ‟ φςε ην
ζχλνιν ησλ ζαλάησλ ηεο λενγληθήο πεξηφδνπ, δειαδή ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ εβδνκάδσλ ηεο
δσήο.
4
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ΠΓΘ θαη ηε ΝΘ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ιακβάλνληαη απφ ηηο ζηαηηζηηθέο πνπ
εθδίδνληαη απφ λνζνθνκεία, ηηο δηάθνξεο πφιεηο, θξάηε, απφ ηα ζηνηρεία ησλ Δζληθψλ ηαηηζηηθψλ
Τπεξεζηψλ δηαθφξσλ ρσξψλ, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EUROSTAT), ηνπ Π.Ο.Τ. θαη ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ. ηε ρψξα καο ηα ζηνηρεία απηά ηα δίλεη ε Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία
Διιάδνο (ΔΤΔ).
5
Μεηαλενγληθή ζλεζηκφηεηα (ΜΝΘ): νη ζάληαηνη ησλ βξεθψλ ειηθίαο 28-365 εκεξψλ αλά 1000
γελλεζέληα δσληαλά.
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κεηέπεηηα θαζεγεηέο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Τγηεηλήο, Δπηδεκηνινγίαο θαη Ηαηξηθήο
ηαηηζηηθήο ππήξμαλ απφ ηα πην δξαζηήξηα κέιε ηεο Ηαηξηθήο Δηαηξείαο θαη
ηδηαίηεξα ηα δχζθνια εθείλα ρξφληα γηα ηελ Διιάδα βνήζεζαλ ηδηαίηεξα ηνλ
παηδηθφ πιεζπζκφ, αθνχ ηελ επνρή εθείλε ε Παηδηαηξηθή εηδηθφηεηα ήηαλ
αθφκε αλχπαξθηε θαη ηα κεηαδνηηθά ινηκψδε λνζήκαηα είραλ ην κεγαιχηεξν
κεξίδην ζηε βξεθηθή ζλεζηκφηεηα.
Μεηά ηνλ αηπρή γηα ηελ Διιάδα πφιεκν ηνπ 1897 ε ζπλνιηθή
ζλεζηκφηεηα παξέκελε ιφγσ ησλ επηδεκηψλ θαη ηεο θαθήο πγεηνλνκηθήο
νξγάλσζεο ζε πςειά πνζνζηά. Ηδηαίηεξα ην έλα έθην ησλ δσληαλψλ βξεθψλ,
πνπ γελληφληαλ θάζε ρξφλν, πέζαηλαλ, πξηλ ζπκπιεξψζνπλ ην πξψην έηνο ηεο
δσήο ηνπο, ελψ ε εινλνζία, ε θπκαηίσζε, νη εληεξνινηκψμεηο είραλ
εγθαηαζηαζεί ζε κφληκε ελδνελδεκηθή κνξθή θαη ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηα
άιια επηδεκηθά λνζήκαηα θαη ηνλ ρξφλην ππνζηηηζκφ ησλ θαηνίθσλ
ζπκπιήξσλαλ ηελ θαηαζηξνθή. Μέρξη ηφηε θαη ε έξεπλα ηεο πγηεηλήο
θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο καο θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνο βειηίσζή ηεο
ππνιείπνληαλ, αθνχ ε ζηαηηζηηθή, απαξαίηεηε γηα ην ζθνπφ απηφ νδεγφο, δελ
είρε αθφκε αλαπηπρζεί. Μφιηο ην 1899 ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ εμέδσζε
κεληαίν θαη εηήζην δειηίν ησλ ζαλάησλ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ν θαζεγεηήο ηεο
Τγηεηλήο θαη Μηθξνβηνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ Κ. άββαο θαηάξηηζε
ζηαηηζηηθή 25 εηψλ γηα ηε ζλεζηκφηεηα ζηελ Αζήλα απφ ην 1872 κέρξη ην
1896, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε γλψζε ηεο πγεηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο
πξσηεχνπζαο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο. χκθσλα κε ην άββα ε ζλεζηκφηεηα
ηεο πξψηεο βξεθηθήο ειηθίαο επεξεάζηεθε ηδηαίηεξα απφ ηελ επινγηά κε ηηο
επαλαιακβαλφκελεο επηδεκίεο ηεο ηελ επνρή απηή ζηελ Αζήλα απφ ην 18951900.6 Απηή ε δπζάξεζηε ηξνπή ησλ πξαγκάησλ δεκηνχξγεζε πξφβιεκα
πεξαηηέξσ επηβίσζεο ηεο ρψξαο, σο απηνδχλακνπ θαη αλεμάξηεηνπ ζχγρξνλνπ
θξάηνπο. Μεηά φκσο απφ ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο θαη ηε γεσγξαθηθή
επέθηαζε ην Διιεληθφ Κξάηνο θαηάθεξε λα θαιχςεη ην θελφ πνπ είρε
δεκηνπξγεζεί, αθνχ πξνζηέζεθαλ δχν πεξίπνπ εθαηνκκχξηα Έιιελεο ζηνλ
ηαιαηπσξεκέλν πιεζπζκφ ηεο Παιαηάο Διιάδνο. Άξρηζε έηζη λα δηαθαίλεηαη

6

ηελ Δπξψπε, πνπ πέζαηλε ην 1/10 ηνπ πιεζπζκνχ, πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ δακαιηζκνχ, θαηήιζε
ε ζλεζηκφηεηα αξθεηά κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ, κε απνηέιεζκα ζε κεξηθέο επαξρίεο ηεο ε
εκθάληζε θξνχζκαηνο επινγηάο λα ζεσξείηαη έθηαθην θαηλφκελν, κε απνηέιεζκα ν αξηζκφο απηψλ
πνπ πέζαηλαλ θάζε ρξφλν απφ επινγηά ζ‟ έλα έζλνο λα είλαη θξηηήξην ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ,
ζχκθσλα κε ηνλ Lorain.
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θάπνηα βειηίσζε ζηελ πγεηνλνκηθή νξγάλσζε θαη ηε δεκνγξαθηθή θαηάζηαζε
ηεο Διιάδαο.
Σν 1915 ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απνηειεί έλα νξφζεκν ζηε
λνζεξφηεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Δίλαη κηα επνρή κε κεγάιε λνζεξφηεηα κεηά
ην ηέινο ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ θαη ηελ αξρή ελφο κεγάινπ πνιέκνπ, ηνπ
πξψηνπ παγθφζκηνπ.
Δίλαη αθφκε κία επνρή πνιχ θνληά ζηελ ίδξπζε επίζεκα ηνπ Δξγαζηεξίνπ
Τγηεηλήο θαη Μηθξνβηνινγίαο7 ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ην 1900 απφ ηνλ
θαζεγεηή Κσλζηαληίλν άββα. Απνηέιεζκα απηψλ ήηαλ αθελφο κελ ε
δηαθνξεηηθή επηδεκηνινγία ησλ ινηκσδψλ λφζσλ θαη αθ‟ εηέξνπ ε πξνζπάζεηα
γηα ηελ θαιχηεξε αληίιεςε ηεο θχζεο απηψλ θαη ηεο αληηκεηψπηζήο ηνπο.
Παξφια απηά ε νξγάλσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο πζηεξνχζε πνιχ θαη ε πξψηε
παηδηθή ειηθία παξέκελε απξνζηάηεπηνο ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηνλ
θαζεγεηή ηεο Τγηεηλήο Κσλζηαληίλν Μνπηνχζε.
Ζ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή έθεξε θαη πάιη ηε ρψξα ζην ρείινο ηεο
αβχζζνπ, φπνπ, εμ αηηίαο ησλ ρηιηάδσλ πξνζθχγσλ, πνπ θαηέθιπζαλ ηελ
Διιεληθή επηθξάηεηα, απμήζεθε επηθίλδπλα ε λνζεξφηεηα θαη ε ζλεηφηεηα
γεληθά ηνπ πιεζπζκνχ, ιφγσ ησλ πνηθίιισλ ζηεξήζεσλ θαη ησλ ζαλαηεθφξσλ
επηδεκηθψλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ, ληφπησλ θαη εμσηεξηθψλ. Σν Διιεληθφ
θξάηνο επηζηξαηεχνληαο θαη πάιη φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο θαη κε θάπνηα μέλε
βνήζεηα θαηάθεξε λα νξζνπνδήζεη θαη λα μεπεξάζεη ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα,
πνπ αλαθχνληαλ απφ ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ ρηιηάδσλ πξνζθχγσλ θαη
ηε κφληκε ηνπο εγθαηάζηαζε.
Γεληθά, παξά ηνλ πνιπηάξαρν πνιηηηθφ βίν ηεο ρψξαο, ε επηζηεκνληθή,
νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή πξφνδνο ηεο αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία, κε
παιηλδξνκήζεηο θαηά θαηξνχο, αιιά ρσξίο λα ζηακαηά ε αλάπηπμε ηνπ
βηνηηθνχ επηπέδνπ, ε γεληθή κφξθσζε ηνπ ιανχ θαη ε πγεηνλνκηθή νξγάλσζή
ηεο. Ηδηαίηεξα ε πγεηνλνκηθή νξγάλσζε απφ κεδεληθή έσο αλχπαξθηε, ακέζσο
κφιηο δεκηνπξγήζεθε ην αλεμάξηεην ειιεληθφ θξάηνο, πέξαζε ηα αλππέξβιεηα
εκπφδηα ράξηο ζηελ απηνζπζία θαη ην κφρζν αμηφινγσλ επηζηεκφλσλ θαη
ηδηαίηεξα αμηφινγσλ πγηεηλνιφγσλ, πνπ ζπζίαζαλ πξαγκαηηθά ηε δσή ηνπο ζην
κεγάιν αγαζφ ηελ πγεία θαη κεηαιακπάδεπζαλ ηε γλψζε ηνπο κέζα απφ ηε
7

Σν Δξγαζηήξην απηφ νλνκάζηεθε αξγφηεξα Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο θαη ζηε
ζπλέρεηα Δξγαζηήξην Τγηεηλήο, Δπηδεκηνινγίαο θαη Ηαηξηθήο ηαηηζηηθήο.
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δηδαζθαιία ηνπο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη ηελ Τγεηνλνκηθή ρνιή. Σν
1917 ηδξχεηαη γηα πξψηε θνξά ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Έηζη
άξρηζε λα κεηψλεηαη ζηαζεξά ε βξεθηθή θαη ε γεληθή ζλεζηκφηεηα κε
απνηέιεζκα θαηά ηηο παξακνλέο ηνπ Β‟ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ λα έρεη κεησζεί
πεξίπνπ θαηά ην έλα ηξίην. Απηή ε βειηίσζε δηαθφπεθε βίαηα θαηά ηνλ πφιεκν
ηνπ 1940, πνπ γηα ηελ Διιάδα θξάηεζε κία δεθαεηία (1940-1949), θαη
πξνμέλεζε ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο.
κσο ε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαη πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο
βειηηψζεθε ζεκαληηθά κεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ζ
βειηίσζε απηή είρε σο επαθφινπζν ηελ πγηεηλή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο, ιφγσ
ηεο εθαξκνγήο ηεο απνζηείξσζεο ηνπ γάιαθηνο, ηελ εθαξκνγή ησλ
πξνιεπηηθψλ εκβνιηαζκψλ, ηελ επξεία ρξήζε ησλ αληηβηνηηθψλ, ηε
ζπζηεκαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε ησλ εγθχσλ απφ ηνλ καηεπηήξα, ηε ζηελή
ζπλεξγαζία καηεπηήξα θαη παηδηάηξνπ, ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ κνλάδσλ ζηα
λνζνθνκεία γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ λενγέλλεησλ κε ρακειφ βάξνο γέλλεζεο
θαη κε άιια πξνβιήκαηα, ηελ πξφνδν ηεο καηεπηηθήο θαη ηεο παηδηαηξηθήο
εηδηθφηεηαο γεληθά θαη ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ. ινη φκσο απηνί νη
παξάγνληεο βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά ράξηο ζηηο άνθλεο πξνζπάζεηεο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Τγηεηλήο, Δπηδεκηνινγίαο θαη Ηαηξηθήο
ηαηηζηηθήο, ην νπνίν έζεζε ηηο βάζεηο γηα κηα ζσζηή πγεηνλνκηθή νξγάλσζε
ηεο ρψξαο καο, γηα κηα ζσζηή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη θπξίσο γηα ηελ
πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηδεκηθψλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ, πνπ
κάζηηδαλ ηφηε ηνλ παηδηθφ θπξίσο πιεζπζκφ.
Ζ βξεθηθή ζλεζηκφηεηα αληηπξνζσπεχεη καδί κε ηελ εκβξπτθή, ηε
λεπηαθή, ηελ παηδηθή θαη ηελ εθεβηθή ζλεζηκφηεηα ην ζηάδην ηνπ
ζρεκαηηζκνχ θαη ηεο καθξάο ζρεηηθά σξίκαλζεο ηνπ αλζξψπνπ θαη, εθφζνλ
κπνξεί λα πξνιεθζεί, ραξαθηεξίδεηαη σο «άθαηξνο» θαη «αδηθαηνιφγεηνο». Ζ
πξφιεςή ηεο έρεη ζρέζε κε ηελ επηηπρή δξαζηεξηφηεηα ηεο πγηεηλήο, δειαδή
ηεο θαινχκελεο πξνιεπηηθήο ή θνηλσληθήο ηαηξηθήο. Δπεηδή δε, φπσο αλαθέξεη
ν θαζεγεηήο Γ. Σξηρφπνπινο, ζε θακία άιιε πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ
νη απψιεηεο απφ ην ζάλαην δελ πξνθαινχλ ηφζν βαξηέο επηπηψζεηο ζηε
βηνινγηθή ξψκε, ηελ νηθνλνκηθή επίδνζε θαη ηελ θνηλσληθή πξφνδν
νιφθιεξνπ ηνπ πιεζπζκνχ, ε κείσζε ηεο κηαο απφ ηηο παξαπάλσ
παξακέηξνπο, π.ρ. ηεο ΒΘ, είλαη κηα απφδεημε ηνπ ζεκαληηθνχ έξγνπ ηνπ
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Δξγαζηεξίνπ Τγηεηλήο, Δπηδεκηνινγίαο θαη Ηαηξηθήο ηαηηζηηθήο ζηνλ ηνκέα
ηεο πξφιεςεο.
Ζ απαξίζκεζε δε ησλ αηηηψλ ζαλάηνπ εμππεξεηεί ηδηαίηεξα ην θνηλσληθφ
ζχλνιν, δηφηη ζπληειεί ζηελ πξνψζεζε ηνπ πξψηνπ ζθέινπο ηνπ ηαηξηθνχ
ηξίπηπρνπ, «πξφιεςε, δηάγλσζε, ζεξαπεία». Ηδηαίηεξα ζρεηηθά κε ηα βξέθε
πνιιέο ή κάιινλ νη πεξηζζφηεξεο αηηίεο πνπ ηα θνλεχνπλ είλαη «πξνιεπηαί» κε
ηηο ζεκεξηλέο γλψζεηο ηεο επηζηήκεο, ε θαηαπνιέκεζε δε ή ε παληειήο
εμάιεηςήο ηνπο κεηψλεη αλάινγα θαη ηελ αληίζηνηρε ζλεζηκφηεηα.
Ζ ΒΘ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δεκνγξαθηθφ ζπληειεζηή πνπ εθθξάδεη κε
κεγάιε επαηζζεζία ηε βηνινγηθή, θνηλσληθννηθνλνκηθή θαη πγεηνλνκηθή
σξηκφηεηα, απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη ν βαζκφο επηηπρίαο ζηνλ αγψλα ηεο
θνηλσλίαο θαη ηνπ πξφσξνπ ζαλάηνπ.
Πεξηγελλεηηθή ζλεζηκόηεηα (ΠΓΘ).
Ζ ζεκαληηθή ειάηησζε ηεο ΒΘ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζηα
αλεπηπγκέλα θπξίσο θξάηε είρε ζαλ απνηέιεζκα λα εληαζεί ε πξνζνρή ζηελ
(ΠΓΘ). Ζ αλάγθε δηαρσξηζκνχ ηεο πεξηφδνπ απηήο απφ ηηο άιιεο πεξηφδνπο
ηεο βξεθηθήο δσήο γίλεηαη δηφηη ε ρξνληθή απηή πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ
πςειή κεηξηθή, εκβξπτθή θαη λενγληθή ζλεζηκφηεηα. Αθφκε νη ζάλαηνη ηεο
πεξηφδνπ απηήο έρνπλ θνηλή αηηία, δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ησλ κεγαιχηεξσλ
βξεθψλ θαη παηδηψλ. ε πνιιέο ρψξεο ηα ζηνηρεία είλαη αλεπαξθή γηα ηελ
πεξίνδν απηή, αθνχ ν αξηζκφο ησλ ζλεζηγελψλ πνιιέο θνξέο ιείπεη ηειείσο ή
είλαη αξθεηά αλεπαξθήο. Ζ ΠΓΘ κεηψζεθε ζεκαληηθά ζηηο πεξηζζφηεξεο
αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. χκθσλα κε
αλαθνξέο απφ ηελ Δπξψπε θαη ηε Βφξεην Ακεξηθή απφ ην 1950 ε ζπλνιηθή
ΠΓΘ βειηηψζεθε ζηαζεξά, αθνχ κεηψζεθε θαηά 65-80%. Πην ζπγθεθξηκέλα,
ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Π.Ο.Τ γηα ην 1996 ε ΠΓΘ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο
ήηαλ 9‰, ελψ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ήηαλ 63‰. ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε
ζηνηρεία ηεο Eurostat, ε ΠΓΘ ήηαλ 27,9‰ ην 1971 θαη κεηψζεθε ζην 10,3‰ ην
1999. Παξφιε φκσο απηή ηε κείσζε, κεηαμχ ησλ θπήζεσλ ηνπιάρηζηνλ 20
εβδνκάδσλ δηάξθεηαο θχεζεο, πεξίπνπ 1:100 λενγλά γελληφληαλ λεθξά. Απηφ
δείρλεη φηη ε κείσζε ηεο ΔΘ δελ αθνινχζεζε ηελ ίδηα πνξεία κε απηή ηεο ΝΘ.
Παξφιν πνπ κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ηα πνζνζηά ηεο ΝΘ ήηαλ
πςειφηεξα απφ απηά ηεο ΔΘ ε αλαινγία απηή αληηζηξάθεθε έθηνηε, αθνχ ηα
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πνζνζηά ησλ ζλεζηγελψλ μεπεξλνχζαλ απηά ησλ λενγληθψλ ζαλάησλ.
Αμηνζεκείσην είλαη, ζχκθσλα κε κειέηε ηεο θαζεγήηξηαο Δ. Πεηξίδνπ, ηνπ
θαζεγεηή Γ. Σξηρφπνπινπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 19891991 κε ζέκα «Determinants of stillbirth mortality in Greece», φηη ηα πνζνζηά
ηεο ΔΘ2 ζηελ Διιάδα, κεηά ηελ 28ε εβδνκάδα θχεζεο, ήηαλ κεηαμχ ησλ
πςειφηεξσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δίλαη γλσζηφ φηη θάπνην πνζνζηφ
δψλησλ εκβξχσλ ζε θάπνηα δεδνκέλε ειηθία θχεζεο ζα πεζάλεη πξηλ απφ ηε
γέλλεζε ζε νπνηαδήπνηε ρψξα. Παξφια απηά ηα πνζνζηά ζλεζηγελψλ ζηελ
Διιάδα ήηαλ αλάκεζα ζηα πςειφηεξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν 1991 ζηελ
Διιάδα είρακε πεξίπνπ 700 εκβξπτθνχο ζαλάηνπο, πξνρσξεκέλεο δηάξθεηαο
θχεζεο, αλεβάδνληαο έηζη ηελ πξνρσξεκέλε ΔΘ ζε 6,9 αλά 1000 γελλεκέλα
δψληα. Ζ ειηθία θχεζεο θαη ην βάξνο ηνπ εκβξχνπ παίδνπλ έλα ζεκαληηθφ
ξφιν ζηελ επηβίσζε ησλ εκβξχσλ. Ζ πξνσξφηεηα θαη ην ρακειφ βάξνο είραλ
επαλεηιεκκέλα ζπζρεηηζηεί κε ηνλ θίλδπλν ζλεζηγελψλ. Παξφια απηά ζηελ
αλσηέξσ κειέηε παξαηεξήζεθε θαη απμεκέλνο αξηζκφο ζλεζηγελψλ, φρη κφλν
αλάκεζα ζηα πνιχ ρακεινχ βάξνπο έκβξπα, αιιά θαη ζηα κεγαιχηεξνπ
βάξνπο. Σν εχξεκα φηη πεξηζζφηεξα απφ 40% ησλ ζλεζηγελψλ παξαηεξνχληαλ
κεηά ηελ 36ε εβδνκάδα θχεζεο, δειαδή φηαλ ην έκβξπν είλαη κεγάιν θαη θαιά
αλεπηπγκέλν, είλαη έλα πξνεηδνπνηεηηθφ ζεκείν πνπ δείρλεη φηη ζηε ρψξα καο
πξέπεη λα βειηησζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν ν έιεγρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θχεζεο θαη ε πνηφηεηα ηεο γπλαηθνινγηθήο θξνληίδαο. Δπίζεο ην γέλνο, ε
ζεηξά θχεζεο θαη ν αξηζκφο ησλ θπήζεσλ παίδνπλ θάπνην ξφιν ζηε γέλλεζε
ζλεζηγελψλ. Έηζη ηα αγφξηα έρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν, φπσο ηα πξσηνγελή
θαη νη πνιιαπιέο θπήζεηο. Πεληαπιάζηνο θίλδπλνο ζλεζηγελψλ παξαηεξήζεθε
ζε ρακεινχ βάξνπο έκβξπα γηα ηελ ειηθία θχεζεο θαη ζε έκβξπα κεηέξσλ
κεγάισλ

ζε

ειηθία

θαη

κεηά

απφ

πνιιαπιέο

θπήζεηο.

Δπίζεο

ε

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη έλαο ζεκαληηθφο
παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ζλεζηγελή. Γηα ηελ Διιάδα ε κφξθσζε ηεο
κεηέξαο είλαη ν θαιχηεξνο δείθηεο ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη
βξίζθνπκε κεγαιχηεξν αξηζκφ ζλεζηγελψλ απφ κεηέξεο κε ρακειφ κνξθσηηθφ
επίπεδν θαη ηδηαίηεξα θάησ απφ ην επίπεδν ηεο δεπηνξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Αθφκε εγθπκνζχλε εθηφο γάκνπ ζεσξείηαη θχεζε πςεινχ θηλδχλνπ πνπ
ζρεηίδεηαη κε θνηλσληθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν
γηα ζλεζηγελή. Έηζη ηα επίπεδα ζλεζηγελψλ, ηα επίπεδα ΠΝΘ θαη ΝΘ ππήξμαλ
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γηα πνιιά ρξφληα έλαο ηζρπξφο δείθηεο γηα ην επίπεδν πγεηνλνκηθήο θαη ηεο
θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο. Βάζεη απηψλ ησλ δεηθηψλ
θαζνξίδνληαη θαη νη πνιηηηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ζηηο δηάθνξεο ρψξεο.
Καζψο ν δείθηεο ηεο ΝΘ πέθηεη ηαρέσο θαη ε πεξηλενγληθή επηβίσζε
βειηηψλεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ν δείθηεο ησλ ζλεζηγελψλ
απνηειεί έλα αμηφινγν θαη επαίζζεην δείθηε, πνπ δειψλεη ηελ πνηφηεηα ησλ
ππεξεζηψλ πγείαο πξνο ηηο κεηέξεο θαη ηα παηδηά. Υξσκνζσκηαθέο αλσκαιίεο,
ζπγγελείο δηακαξηίεο θαη ζπγγελείο ινηκψμεηο ζεσξνχληαη νη πην ζεκαληηθέο
αηηίεο ηεο ΠΓΘ. Παξφιν πνπ ζπκπιεξσκαηηθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ην
πεξηβάιινλ θαη άιινπο παξάγνληεο ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ
θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο αηηηνινγίαο ησλ ζλεζηγελψλ, ε αλσηέξσ κειέηε
δείρλεη ηελ αηηηαηή ζρέζε πξνηεξαηνηήησλ δεκφζηαο πγείαο θαη εκβξπτθήο
επηβίσζεο. Γειαδή ν δείθηεο ηεο ΠΓΘ θαζνξίδεηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο
πξνγελλεηηθήο θαη πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο, απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ
ππεξεζηψλ πγείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο θαη ηεο ινρείαο θαη απφ ην
επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο, πνπ θάζε θνηλσλία παξέρεη. Χζηφζν νη
εμεηδηθεπκέλεο κνλάδεο παξνρήο θξνληίδαο ζηα λενγλά, πνπ ππάξρνπλ
ζήκεξα, νδεγεί ζηελ παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ θαηάιεμεο ησλ λενγλψλ κε ζνβαξά
πξνβιήκαηα πγείαο.
ηελ Διιάδα ε ΠΓΘ ειαηηψλεηαη ζηαζεξά ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα, θπξίσο
ράξηο ζηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Απφ παλειιήληεο έξεπλεο ηεο
θαζεγήηξηαο ηεο Παηδηαηξηθήο Υξχζαο Σδνπκάθα-Μπαθνχια ην 1983, ηνπ
θαζεγεηή Ν. Μαηζαληψηε θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο ην 1998, νη νπνίεο
πεξηέιαβαλ ην 8% θαη ην 15% ησλ ηνθεηψλ ησλ αληίζηνηρσλ εηψλ, θάλεθε φηη
ζην δηάζηεκα απηψλ ησλ 15 εηψλ, πνπ κεζνιάβεζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ
κειεηψλ, ε ΠΓΘ κεηψζεθε απφ 24 ‰, ζε 10,5‰. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε
κείσζε απηή αθνξνχζε θαη ηελ πξψηκε (ΠΝΘ) θαη ηελ φςηκε (ΟΔΘ) (πίλ.1).
Δπίζεο ζεκαληηθή κείσζε θαηά 47% είραλ νη ζάλαηνη ησλ πξνψξσλ κε ΒΓ
<1500 g θαη θαηά 49% νη ζάλαηνη ησλ λενγλψλ κε ΒΓ 1500-2500 g. (πίλ.1).
χκθσλα κε ηνλ Π.Ο.Τ ζηελ Διιάδα απφ 25,8 αλά 1.000 γελλήζεηο ην 1975,
έθηαζε ζην 6,26 αλά 1.000 γελλήζεηο, ην 2003. Απηή ε επίδνζε θέξλεη ηελ
Διιάδα ρακειφηεξα απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν νπνίνο, ηελ
ίδηα ρξνληά, ήηαλ 6,54 αλά 1.000 γελλήζεηο (Γηάγξακκα 1). Ζ εμέιημε απηή
αληηθαηνπηξίδεη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πξνγελλεηηθήο θαη πεξηγελλεηηθήο
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θξνληίδαο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Παξφια απηά κέρξη ην 2004 ε Διιάδα
παξνπζίαδε αθφκα έλαλ απφ ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο ΠΓΘ ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε ησλ 15.
Ζ κείσζε ηεο ΠΓΘ αληαλαθιά ηελ αληίζηνηρε ειάηησζε ηεο ΟΔΘ θαη ηεο
ΠΝΘ (ρήκα 2). Απφ ην 1996 σο ην 2003 ε ΠΝΘ κεηψζεθε θαηά 51,6% θαη ε
ΟΔΘ θαηά 23,1%. Δπνκέλσο, ε κείσζε ηνπ δείθηε ΠΓΘ απνδίδεηαη θπξίσο
ζηνπο ιηγφηεξνπο ζαλάηνπο λενγλψλ θαηά ηελ πξψηε εβδνκάδα ηεο δσήο. Σν
φηη ε πεξηγελλεηηθή θξνληίδα βειηηψζεθε ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα
δείρλεη θαη ε αλσηέξσ έξεπλα ησλ Σδνπκάθα-Μπαθνχια Υξ., Μαηζαληψηε Ν.
θαη ζπλεξγαηψλ ηνπο, φηη νη ζάλαηνη απφ πεξηγελλεηηθή αλνμία κεηψζεθαλ
ζεκαληηθά απφ 8‰ ην 1983 ζην 3‰ ην 1998. Παξφια απηά ε απψιεηα αθφκε
300 εκβξχσλ θαη λενγλψλ θάζε ρξφλν, απφ κία αηηία πνπ δπλεηηθά κπνξεί λα
πξνιεθζεί, δείρλεη φηη ππάξρεη άκεζε αλάγθε ηεο πεξαηηέξσ βειηίσζεο ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη επηβάιιεηαη ε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ
παξέκβαζεο. Ζ πξνσξφηεηα θαη νη επηπινθέο ηεο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ
ζνβαξή αηηία ΠΓΘ αθφκε θαη ζήκεξα, αιιά ε εηδηθή ΠΓΘ απφ ηελ
πξνσξφηεηα κεηψζεθε απφ 9,6‰ ην 1983 ζε 2,5‰ ην 1998, παξφιν πνπ ν
αξηζκφο ησλ πξφσξσλ γελλήζεσλ απμήζεθε. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη ζηελ
αλάπηπμε ησλ λενγληθψλ κνλάδσλ θαη ηεο θαιχηεξεο κεηαθνξάο ζε απηέο,
αθνχ δηπιαζηάζηεθαλ ζρεδφλ ηα κεηαθεξφκελα λενγλά απφ 7,8% ζε 14,4%.

Πίλαθαο 1: Μεηαβνιέο ηεο πεξηγελλεηηθήο ζλεζηκόηεηαο (ΠΓΘ) κεηαμύ ησλ εηώλ
1983 θαη 1988 (αλά 1000 γελλήζεηο).

1983

1998 Μείσζε%

Γεληθφο δείθηεο ΠΓΘ

24,0

10,5

56

ςηκε εκβξπτθή

11,5

5,8

50

Πξψτκε λενγληθή

12,5

4,7

62

761

401

47

ΠΓΘ αλά βάξ. γέλ.(g)
<1500 g
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1500-2500 g

98

50

49

>2500 g

8

3

63

Γηάγξακκα 1: Δμέιημε ηεο πεξηγελλεηηθήο ζλεζηκφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη ηελ
Δ.Δ. (1996-2004)

Γηάγξακκα 2: Δμέιημε ηεο πξψτκεο λενγληθήο, ηεο φςηκεο εκβξπτθήο θαη ηεο
πεξηγελλεηηθήο ζλεζηκφηεηαο ζηελ Διιάδα (1996-2003)
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Νενγληθή ζλεζηκόηεηα (ΝΘ)
Ζ ΝΘ θαη ε ΠΓΘ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο
πξνο ηελ έγθπν θαη ην λενγέλλεην. κσο κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1980 νη ζηφρνη
ησλ ππεξεζηψλ πγείαο γηα ηε κείσζε ηεο ΒΘ ήηαλ ε κείσζε ησλ
κεηαλενγληθψλ ζαλάησλ, ελψ ε ζλεζηκφηεηα ησλ λενγλψλ θαη νη γελλήζεηο
ζλεζηγελψλ παξέκελαλ ηδηαίηεξα πςειέο. ηελ Διιάδα, κέρξη ηα κέζα ηνπ 20νπ
αηψλα ε ΝΘ απνηεινχζε ην 31% ηεο ΒΘ, ελψ ζήκεξα αληηπξνζσπεχεη ην 72%,
πνζνζηφ πνπ πιεζηάδεη απηφ ησλ ππφινηπσλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, φπνπ ε
ΝΘ απνηειεί ην 70% ηεο ζπλνιηθήο ΒΘ. ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ε ΝΘ
απνηειεί ην 50% ηεο ζπλνιηθήο ΒΘ, αθνχ ε ΜΝΘ εμαθνινπζεί λα είλαη
πςειή.
χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Π.Ο.Τ. ην 1999 γηα ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ε
ΝΘ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ήηαλ απφ ηηο ρακειφηεξεο ζηνλ θφζκν, ζε
αληίζεζε κε ηηο ΖΠΑ θαη ηνλ Καλαδά, πνπ ήηαλ ιίγν πςειφηεξε (δηάγξακκα
3). ηελ Διιάδα, φπσο θαίλεηαη απφ ην ζρήκα 3 ε ΝΘ, ζε ζχγθξηζε κε ην
κέζν φξν ηεο ΝΘ ησλ άιισλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ είλαη πςειφηεξε, αιιά
κηθξφηεξε απφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.
Γηάγξακκα 3: Γείθηεο ΒΘ θαη ΝΘ ζηελ Διιάδα θαη ζηηο άιιεο αλαπηπγκέλεο
ρψξεο ηνπ θφζκνπ ην 1999
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Βξεθηθή ζλεζηκόηεηα (ΒΘ)
χκθσλα κε ηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο ε ΒΘ παξνπζηάδεη κία άλνδν απφ
68, 1‰ ην 1921 ζε 133,8‰ ην 1931. Απηή ε απμεηηθή πνξεία νθείιεηαη ζηηο
ειιηπείο θαηαγξαθέο ησλ βξεθηθψλ ζαλάησλ θαη ηε ζηαδηαθή ηνπο βειηίσζε.
Ζ πξαγκαηηθή ΒΘ ππνινγίδεηαη απφ ηνπο κειεηεηέο ζε δηπιάζηα επίπεδα
εθείλσλ ησλ επίζεκσλ ζηαηηζηηθψλ ηεο επνρήο. Έηζη ν θαζεγεηήο Βαιαψξαο
ηελ ππνιφγηζε ζε 208‰ ην 1922 θαη ζε 152‰ ην 1931 (πίλ.2). Βάζεη απηψλ
ησλ δεδνκέλσλ, πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη άιινη κειεηεηέο, ε ππνινγηδφκελε ΒΘ
ζπγθαηαιέγνληαλ αλάκεζα ζηηο πςειφηεξεο ηεο Δπξψπεο.
Ζ παξαηεξνχκελε κείσζε ζηε δεθαεηία απφ ην 1921 κέρξη ην 1931, φπσο
δείρλνπλ νη δηνξζσκέλεο ηηκέο ηνπ θαζεγεηή Β. Βαιαψξα, πξνθαλψο
νθείινληαη ζηελ ίδξπζε απηνηεινχο Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Πξφλνηαο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Ηαηξνζπλεδξίνπ θαζεγεηή
Κ. άββα ην 1920 πξνο ηνλ πξσζππνπξγφ Δ. Βεληδέιν.8
Πίλαθαο 2:

Παξαηεξεζείζα θαη δηνξζσκέλε βξεθηθή ζλεζηκφηεηα ζηελ Διιάδα 1921-1931(ζάλαηνη αλά 1000
γελλήζεηο δψλησλ ).

Παξαηεξεζείζα

Γηνξζσκέλε

έηνο

θξάηνπο

ππαίζξνπ

1921

68,1

216

1922

82,3

208

1923

91,6

200

1924

97,5

193

8

πόιεσλ

θξάηνπο

ππαίζξνπ

Σν Τπνπξγείν απηφ ηδξχζεθε ην 1922, ιφγσ ηεο φμπλζεο θαη ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο, κε ην
Ν 2882, «Πεξί κεηαξξπζκίζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ Τπνπξγείνπ ηεο Πεξηζάιςεσο
κεηνλνκαδνκέλνπ εηο Τπνπξγείνλ Τγηεηλήο θαη Κνηλσληθήο Πξνλνίαο», πνπ ζεκαηνδφηεζε ηελ
αξρή κηαο λέαο επνρήο γηα ηα πγεηνλνκηθά πξάγκαηα.
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1925

90,1

55,0

177,1

186

1926

75,2

56,9

162,3

179

1927

100,5

72,7

166,8

172

175

1928

93,7

66,8

159,4

165

167

1929

110,8

86,8

168,7

176

177

1930

99,7

84,7

134,7

139

141

1931

122,8

128,8

147,1

152

154

Σν φηη φζν αλψηεξν είλαη ην πγεηνλνκηθφ επίπεδν κηαο ρψξαο, ηφζν ε ΒΘ
κεηψλεηαη, θαίλεηαη απφ ην φηη ζηε νπεδία π.ρ. παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή
κείσζε ηεο ΒΘ θαηά ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα, φηαλ άξρηζε λα γεληθεχεηαη ν
δακαιηζκφο θαηά ηεο επινγηάο, ε νπνία κέρξη ηφηε κάζηηδε ηνλ παηδηθφ
πιεζπζκφ. Γεληθά φιεο νη ρψξεο κε πςειφ βηνηηθφ θαη πγεηνλνκηθφ επίπεδν
παξνπζίαδαλ πησηηθή ηάζε ηεο ΒΘ, ζε αληίζεζε κε ρακειήο ζηάζκεο ρψξεο,
φπνπ ε ΒΘ ήηαλ ζε πςειά επίπεδα. Σν δηαθνξεηηθφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ
επίπεδν ζπληειεί ζηε δηαθνξεηηθή αληίδξαζε ζηελ αλά ηνλ θφζκν εμειεθηηθή
κείσζε ηεο ΒΘ. πγθεθξηκέλα ζηε κειέηε ηνπ θαζεγεηή Γ. Σξηρφπνπινπ
βιέπνπκε ηελ πνξεία ηεο ΒΘ ζηελ Διιάδα ζε ζχγθξηζε κε άιια θξάηε απφ ην
1920 κέρξη ην 1960.
Παξαηεξείηαη φηη ζηελ Οπγγαξία ε ΒΘ έιαβε αξρηθά ζηαζεξή πησηηθή
πνξεία. Αληίζεηα ζηελ Διιάδα, Αίγππην θαη Υηιή κέρξη ην 1940 ε ΒΘ είρε κία
αλνδηθή πνξεία θαη θαηφπη κία βξαδππνξνχζα πησηηθή, ζαλ νη αλά ηνλ θφζκν
επηηπγραλφκελεο λίθεο θαηά ηνπ «αθαίξνπ» ζαλάηνπ λα κε ηηο επεξέαδαλ. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα φκσο ε ΒΘ ειαηηψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, αιιά ε
θαηηνχζα ηεο πνξεία λνζεχεηαη απφ ηελ ελ ησ κεηαμχ επηηπγραλφκελε
βειηίσζε ηεο πιεξφηεηαο ζηελ θαηαγξαθή ησλ βξεθηθψλ ζαλάησλ, κία
βειηίσζε πνπ ηείλεη λα δψζεη πιαζκαηηθή αληνχζα ψζεζε ζηελ θακπχιε
εμέιημεο ηεο αληίζηνηρεο ζλεζηκφηεηαο.
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Ζ ζλεζηκφηεηα κεηαβάιιεηαη κε ηελ ειηθία ηνπ βξέθνπο. Δίλαη πάξα πνιχ
κεγάιε θαηά ηηο πξψηεο ψξεο, εκέξεο ή εβδνκάδεο απφ ηε γέλλεζε, αιιά
κεηψλεηαη ζεκαληηθά πξνο ην ηέινο ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο δσήο. Ζ βειηίσζε
ηεο ΒΘ νθείιεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηε κείσζε ηεο κεηά ηνλ πξψην κήλα
ζλεζηκφηεηαο, ε νπνία είλαη ξαγδαία θαη εληππσζηαθή, ζε αληίζεζε κε ηε
ζλεζηκφηεηα θαηά ηηο πξψηεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο απφ ηε γέλλεζε, φπνπ
παξακέλεη ζε πςειφ επίπεδν, ή κεηψλεηαη κε βξαδχ ξπζκφ.
Απηφ θαλεξψλεη φηη ε αηηηνινγία ηεο ΝΘ δελ εμαξηάηαη απφιπηα απφ ηελ
πξφνδν ηεο Ηαηξηθήο, αθνχ θζάλεη ζε δεθαπιάζηα επίπεδα ηεο ππφινηπεο
βξεθηθήο. Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ηεο ΒΘ είλαη
αθ‟ ελφο κελ νη ινηκψμεηο, πνπ κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ θαη λα ηαζνχλ ζήκεξα,
θαη θάπνηεο άιιεο αδηεπθξίληζηεο αηηίεο, πνπ απνδίδνληαη ζε «ζπγγελείο πεξί
ηελ δηάπιαζε αλσκαιίεο,» ζε πξφσξε γέλλεζε ή αλεπηζχκεηα ζπκβάληα θαηά
ηνλ ηνθεηφ. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ηειεπηαίσλ ηνχησλ αηηηψλ είλαη ε
δπζθνιία θαηαπνιέκεζήο ηνπο απφ ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ε ηαηξνθνηλσληθή
πεξίζαιςε. Απηφ εμεγεί θαη ηε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο ΟΝΘ θαη ηεο
ΠΝΘ, αθνχ ινηκψδε αίηηα πιήηηνπλ θπξίσο ηε κεηαλενγληθή ειηθία, ελψ ηα
άιια πιήηηνπλ ηελ πξψηκε λενγληθή ειηθία.
Έηζη ν απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ηεο ΒΘ επηηπγράλεηαη θαηά ην φςηκν
ζηάδην ηεο θπξίσο, φηαλ ε αηηία ζαλάηνπ είλαη ινηκηθήο ή ηξνθηθήο αξρήο θαη
ειάρηζηα θαηά ηελ λενγληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νη ζάλαηνη νθείινληαη ζε
αίηηα, πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη εχθνια.
Ζ άλνδνο ή ε ζηαζηκφηεηα ζηελ εμέιημε ηεο ΒΘ ηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα
ζηελ Διιάδα, παξά ηελ άλνδν ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, πξέπεη λα
απνδνζεί ζηελ αηέιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ιεμηαξρηθψλ θαηαγξαθψλ θαη θπξίσο
ζηηο δειψζεηο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ. Παξάιιεια παξαηεξείηαη θαη κία
δηαθνξά πξνο ηα πάλσ ζηε ΒΘ ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ.
πγθεθξηκέλα ζε έξεπλα ηνπ θαζεγεηή Γ. Σξηρφπνπινπ γηα ηα έηε 19561962 νη ζάλαηνη βξεθψλ ειηθίαο 2-6 εκεξψλ ζηελ πφιε αλέξρνληαλ ζε
πνζνζηφ 25,9% έλαληη ησλ 17,4% ησλ βξεθηθψλ ζαλάησλ ηεο ππαίζξνπ.
Γηα ηνπο βξεθηθνχο ζαλάηνπο ειηθίαο 7-27 εκεξψλ γηα ηα έηε 1956-1960
γηα νιφθιεξε ηε ρψξα ηα πνζνζηά ήηαλ 18,5% γηα ηελ πφιε θαη 19,7% γηα ηα
ρσξηά.
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Γηα ηα βξέθε ειηθίαο 28-265 εκεξψλ νη ζάλαηνη (ΜΝΘ) γηα ηελ πεληαεηία
1956-1960 παλειιαδηθά αλέξρνληαλ ζε πνζνζηφ 46% ησλ βξεθψλ γηα ηνλ
αζηηθφ πιεζπζκφ θαη ζε 57,8% γηα ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ.
Απηφ αξρηθά έδεηρλε ηελ αλεπάξθεηα ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ
χπαηζξν, φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο βξεθηθήο ειηθίαο, πξάγκα πνπ δείρλεη
φηη ηα ρσξηά ηεο Διιάδαο δε ζπκκεηείραλ ζηελ πγεηνλνκηθή πξφνδν ησλ
αζηηθψλ θέληξσλ ηεο ρψξαο καο.
Σν δηαθνξεηηθφ δε πνζνζηφ ΒΘ ζηνπο δηάθνξνπο λνκνχο ηεο ρψξαο απφ
ην 1956-1962, φπσο έδεημε ν θαζεγεηήο Σξηρφπνπινο ζηε δηαηξηβή ηνπ, δείρλεη
ηελ άληζε παξνρή ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ βξεθψλ απφ ην
Κξάηνο ηελ επνρή εθείλε.
Ζ βειηίσζε ησλ θιάδσλ πξφιεςεο ηεο λφζνπ, ησλ ζαλάησλ, ηεο
εμπγίαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο, ζηελ έιιεηςε ησλ
νπνίσλ ε βξεθηθή, λεπηαθή θαη παηδηθή ειηθία είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηε,
ζπλεηέιεζαλ ζηηο κέξεο καο ζηε κείσζε ηεο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο ζηε ρψξα
καο.
Ζ ζπκβνιή ηνπ Δξγαζηεξίνπ Τγηεηλήο, Δπηδεκηνινγίαο θαη Ηαηξηθήο
ηαηηζηηθήο φια απηά ηα ρξφληα ζηε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο ππήξμε
ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη ε κείσζε ηεο ΒΘ νθείιεηαη ζε έλα κεγάιν κέξνο ζηελ
επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη ηηο άνθλεο πξνζπάζεηεο ησλ θαζεγεηψλ ηνπ θαη
γεληθά φινπ ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπ πξνζσπηθνχ κέρξη ηηο κέξεο καο.
Ζ εμάξηεζε ηεο ΒΘ απφ ηε ΝΘ θαη ηε ΜΝΘ θαίλεηαη απφ ηελ εμέιημε ησλ
δεηθηψλ ηεο ΒΘ απφ ην 1926 κέρξη ην 1996 ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ.
Οη κεηαβνιέο απηέο ησλ δεηθηψλ ηεο ΒΘ, ηεο ΝΘ θαη ηεο ΜΝΘ θαίλνληαη ζην
ζρήκα 5. Μέρξη ην 1985 ε ΒΘ ζηελ Διιάδα κεηψζεθε ζην 14 ‰, παξνπζίαζε
δειαδή πηψζε θαηά 88,5%. Μεγαιχηεξε φκσο πηψζε παξνπζίαζε ε ΜΝΘ, ε
νπνία κεηψζεθε θαηά 96%, ζε αληίζεζε κε ηε κηθξφηεξε κείσζε ηεο ΝΘ θαηά
73%. Καηά ηε δεθαεηία 1985-1996, ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο
ΔΤΔ γηα ηε θπζηθή θίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ, παξαηεξείηαη πεξίπνπ
παξάιιειε κείσζε ηεο ΒΘ, ηεο ΜΝΘ θαη ηεο ΝΘ θαηά 48%, 44% θαη 50%
αληίζηνηρα (δηάγξακκα 4).
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ρήκα 4: Μεηαβνιέο ησλ δεηθηψλ ηεο ΒΘ, ηεο ΝΘ θαη ηεο ΜΝΘ ζηελ Διιάδα
απφ ην 1926-1996.

Βιέπνπκε δειαδή φηη ε ΒΘ ζην ζχλνιφ ηεο κεηψλεηαη αηζζεηά ηα έηε
απηά, αθνχ θαη ε ΝΘ θαη ε ΜΝΘ κεηψλνληαη ζεκαληηθά, φπσο δείρλεη ην
δηάγξακκα 4. Δπνκέλσο ν ζηφρνο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο γηα ηε κείσζε ηεο
ΜΝΘ ζηελ Διιάδα θαηά ηα έηε απηά θαίλεηαη φηη πξαγκαηνπνηήζεθε ράξηο
ζηελ πξφιεςε ησλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ κε ηνπο εκβνιηαζκνχο, ηε βειηίσζε
ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα φισλ
λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο.
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα φισλ απηψλ
ησλ εηψλ ηξνπνπνηήζεθαλ νη αηηίεο ηεο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο.
Οη θχξηεο αηηίεο ζαλάηνπ ζηε λενγληθή, κεηαλενγληθή θαη βξεθηθή ειηθία
είλαη ρξνλνινγηθά σο εμήο: (πίλ. 3).
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Νενγληθή ζλεζηκόηεο
Πίλαθαο 3:
1956-1980

„Πξνσξφηεο‟, άλεπ άιιεο ελδείμεσο ή κε θαζνξηδνκέλε
αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα κεηά ηνλ ηνθεηφ, ζχλδξ. αλαπλεπζη.

1980-1990

δπζρέξ.

Απφ ην 1990 θαη εμήο

πξνσξφηεο θαη έληνλε αλσξηκφηεηα

Μεηαλενγληθή ζλεζηκόηεο
1956-1970

Βξνγρνπλεπκνλία κε θαζνξηδνκέλε
ινηκψμεηο αλαπλεπζηηθνχ θαη κε θαζνξηδφκελεο αλσκαιίεο ηεο

1970-1980

θαξδίαο

Απφ ην 1980 θαη εμήο

κε θαζνξηδφκελεο αλσκαιίεο ηεο θαξδίαο

Βξεθηθή ζλεζηκόηεο

πλνιηθά

1956-1960

δαηηαξαραί ζξέςεσο επί κε πξνψξσλ

1960-1965

βξνγρνπλεπκνλία

1965-1980

Πξνσξφηεο άλεπ άιιεο ελδείμεσο ε κε θαζνξηδνκέλε

1980-1985

άιια αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα κεηά ηνλ ηνθεηφ

1985-1995

κε θαζνξηδφκελεο αλσκαιίεο θαξδίαο, έληνλε αλσξηκφηεηα

απφ ην 1995 θαη εμήο

έληνλε αλσξηκφηεηα

Βιέπνπκε δειαδή, φπσο θαη ν θαζεγεηήο Γ. Σξηρφπνπινο απέδεημε ζηε
δηαηξηβή ηνπ, φηη θπξίσο ζηελ φςηκε λενγληθή ειηθία, δειαδή ηε κεηαλενγληθή,
ην θχξην αίηην ζαλάηνπ κέρξη ην 1980 είλαη νη βξνγρνπλεπκνλίεο, δειαδή νη
ινηκψμεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ, αίηηα δειαδή πνπ κπνξεί λα πξνιεθζνχλ.
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Πξάγκαηη ε κε εκθάληζε ινηκψμεσλ απφ ην 1980 θαη κεηά σο θχξηαο αηηίαο
ζαλάησλ, ηφζν ζηε κεηαλενγληθή φζν θαη ζηε βξεθηθή ειηθία, αιιά ε
παξνπζία άιισλ κε θαζνξηδφκελσλ αηηίσλ, φπσο νη κε θαζνξηδφκελεο
αλσκαιίεο ηεο θαξδηάο ή ε πξνσξφηεηα, δείρλνπλ ην πφζν ε πξφιεςε έπαημε
ζεκαληηθφ ξφιν θαη πφζν κεγάιν ήηαλ θαη είλαη ην έξγν πνπ πξνζθέξεη ην
Δξγαζηήξην Τγηεηλήο, Δπηδεκηνινγίαο θαη Ηαηξηθήο ηαηηζηηθήο, ηνπ νπνίνπ
έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ήηαλ ε εμάιεηςε ησλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ,
πνπ κάζηηδαλ ηνλ Διιεληθφ πιεζπζκφ θαη αθάληδαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ
παηδηθνχ πιεζπζκνχ.
ρεηηθά κε ηνπο ζαλάηνπο απφ αηπρήκαηα ππεξηεξνχζαλ απφ ην 1956
κέρξη ηψξα ε πληγκνλή θαη ε απφθξαμε ησλ αλαπλεπζηηθψλ νδψλ απφ
εηζξφθεζε ή είζνδν ηξνθήο.
Απφ ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ παξαηεξνχκε φηη ε ΒΘ ήηαλ
ηδηαίηεξα πςειή απφ ην 1932 κέρξη ην 1939 (122,81‰ θαη 118,5‰ αληίζηνηρα
(πίλ. 4). Βιέπνπκε αθφκε φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 1940, πεξίνδν ηνπ
Β‟ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, θαη ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν κέρξη ην 1955,
δχζθνια ρξφληα γηα ηνλ ηφπν καο, ρξφληα αλέρεηαο, κε ηεξάζηηα πξνβιήκαηα
ζηελ θνηλσληθή θαη πγεηνλνκηθή νξγάλσζε ηεο ρψξαο, ε ΔΤΔ δελ καο
παξέρεη ζηνηρεία γηα ηε ΒΘ. Απφ ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ε δηαρξνληθή
πνξεία ηεο ΒΘ θαίλεηαη θαιχηεξα ζε δχν πεξηφδνπο:
1.

Απφ ηε κεηαπνιεκηθή Διιάδα 1955 κέρξη ην 1977, φπνπ ε

ζλεζηκφηεηα είρε αθφκε ηηκέο >20‰ (πίλ.5) θαη
2.

ηελ πεξίνδν 1978-20059, φπνπ ε Διιάδα ζπάεη ην θξάγκα ηνπ 20‰

θαη πεξλά ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο (πίλ. 6).
Ζ δηαρξνληθή απηή πνξεία ηεο ΒΘ θαηά ηηο δχν απηέο πεξηφδνπο δείρλεη
πσο αιιάδεη ν επηζηεκνληθφο πξνβιεκαηηζκφο ζηελ έξεπλα απφ ηελ
επηθέληξσζε ζηα ινηκψδε θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν ζηελ επηθέληξσζε ζηα
λνζήκαηα θζνξάο θαη ηελ παηδηαηξηθή επηδεκηνινγία ζηε δεχηεξε πεξίνδν,
φπνπ ε ρψξα καο είλαη νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλε.

9

Παξαηεξήζεηο ηεο ΔΤΔ: Γηα ηα έηε 1991-2002 νη δείθηεο θαηαξηίζηεθαλ µε βάζε ηνλ
αλαζεσξεµέλν εθηηµψµελν πιεζπζµφ ησλ εηψλ 1991-2001. Γηα ην έηνο 2000 ηα ζηνηρεία ησλ
ζαλάησλ αλαζεσξήζεθαλ.
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Γηάγξακκα 8: Βξεθηθή ζλεζηκφηεηα ζηα θξάηε ηεο Δ.Δ (2004)

Παξαηεξνχκε δειαδή φηη ε θαηαθφξπθε πηψζε ηεο ΒΘ άξρηζε απφ ην
1955, φηαλ δειαδή άξρηζαλ λα νξγαλψλνληαη νη πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη λα
κεηψλνληαη σο εθ ηνχηνπ ηα λνζήκαηα, πνπ κπνξνχζαλ λα πξνιεθζνχλ, φπσο
ήηαλ νη ινηκψμεηο. Απφ ηελ επνρή απηή ην Δξγαζηήξην Τγηεηλήο,
Δπηδεκηνινγίαο θαη Ηαηξηθήο ηαηηζηηθήο πξσηνζηαηνχζε ζηνλ αγψλα θαηά
ησλ ινηκψμεσλ θαη έδηλε θαηεπζχλζεηο πξνο φινπο ηνπο δηνηθεηηθνχο θαη
πγεηνλνκηθνχο θνξείο ηεο ρψξαο. Ηδηαίηεξα ε θάζεηε πηψζε ηεο ΒΘ (πνζνζηφ
24,14‰) παξαηεξείηαη απφ ην 1973 θαη κεηά (πίλ. 5), έλα δειαδή ρξφλν κεηά
ηελ αλάιεςε ηεο έδξαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Τγηεηλήο, Δπηδεκηνινγίαο θαη
Ηαηξηθήο ηαηηζηηθήο απφ ηνλ θαζεγεηή Γ. Σξηρφπνπιν, γηα λα θζάζεη ζην
ειάρηζην, πνζνζηφ 4,02‰ ην 2003 θαη 3,80‰ ην 2005 (πίλ.6). Ζ ξαγδαία θαη
ζηαζεξή πηψζε ηεο ΒΘ ζηελ Διιάδα θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαίλεηαη
θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα έρεη θαηνξζψζεη λα έρεη ρακειφηεξν δείθηε
απφ πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ) θαη λα βξίζθεηαη θάησ απφ
ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ ησλ 15 παιαηφηεξσλ κειψλ ηεο (5,27‰ ην 1970 θαη
4,37‰ ην 2004 (δηάγξακκα. 4).
Οη θπξηφηεξεο αηηίεο ηεο ΒΘ ζήκεξα είλαη ηα πξνβιήκαηα ηεο
πεξηγελλεηηθήο πεξηφδνπ θαη νη ζπγγελείο θαη ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο. Απηέο
νη δχν θαηεγνξίεο επζχλνληαη γηα ην 85% ηεο ΒΘ. Σν 2004 ην 6% ηεο ΒΘ
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νθείινληαλ ζε παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κηθξφηεξε
ζπκκεηνρή είραλ ν αηθλίδηνο βξεθηθφο ζάλαηνο, νη ηξαπκαηηζκνί θαη νη
δειεηεξηάζεηο, ηα ινηκψδε λνζήκαηα θαη ηα θαθνήζε λενπιάζκαηα
(δηάγξακκα. 6).
Γηάγξακκα 6: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ θπξηφηεξσλ αηηηψλ βξεθηθήο
ζλεζηκφηεηαο ζηελ Διιάδα ην 2004

πγθξίλνληαο κε ηελ αληίζηνηρε θαηαλνκή ηνπ 1996 βιέπνπκε ηε κείσζε
πνπ έρεη επηηεπρζεί ζηνπο ζαλάηνπο απφ ινηκψδε λνζήκαηα θαη εμσηεξηθέο
αηηίεο (ηξαχκαηα θαη δειεηεξηάζεηο), ελψ ηα αλαπλεπζηηθά λνζήκαηα ζήκεξα
αλαινγηθά είλαη ζπρλφηεξα. Οη θαηαζηάζεηο πεξηγελλεηηθήο πξνέιεπζεο θαη νη
ζπγγελείο αλσκαιίεο παξακέλνπλ δηαρξνληθά νη δχν θχξηεο αηηίεο ζαλάηνπ ζηε
βξεθηθή ειηθία (δηάγξακκα 7).
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Γηάγξακκα 7: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ θπξηφηεξσλ αηηηψλ βξεθηθήο
ζλεζηκφηεηαο ζηελ Διιάδα ην 1996

Έηζη ε κεγάιε κείσζε ηεο ΒΘ ζηελ Διιάδα είρε ζαλ απνηέιεζκα λα έρεη
ε ρψξα καο ηνλ 10ν ρακειφηεξν δείθηε ΒΘ κεηαμχ ησλ 27 θξαηψλ κειψλ ηεο
ζεκεξηλήο Δ.Δ. Σελ πξψηε ζέζε θαηέρεη ε Κχπξνο, ελψ ηα λέα κέιε ηεο
Ρνπκαλία θαη Βνπιγαξία έρνπλ ηηο πςειφηεξεο ηηκέο (δηάγξακκα. 8).
ηελ Διιάδα ε ΒΘ βειηηψλεηαη κε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο ζε ζρέζε κε ηελ
ΠΓΘ. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ε ΒΘ επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ άλνδν
ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ κηαο ρψξαο, ελψ ε βειηίσζε ηεο ΠΓΘ
απαηηεί επί πιένλ ηελ αλάπηπμε θαη παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο,
ηελ νξγάλσζε ηνπ εληνπηζκνχ ησλ θπήζεσλ πςεινχ θηλδχλνπ θαη ηε βειηίσζε
ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ κεηαθνξάο επίηνθσλ θαη λενγλψλ.
Γηάγξακκα 5: Δμέιημε ηεο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δ.Δ
(1996-2004)
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ΦΤΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΠΛΖΘΤΜΟΤ
Πίλαθαο 4: Ζ βξεθηθή ζλεζηκφηεηα απφ ην 1932 κέρξη ην 1940.
δψληα γελλ.
'Eηνο

Θάλαηνη

Θλεζηγελή

Θάλαηνη θάησ ηνπ έηνπο

Απφιπηνη

Δπί 1000

Απφιπηνη

Δπί 1000

Απφιπηνη

Δπί 1000

Απφιπηνη

Δπί 1000

αξηζκνί

θαηνίθσλ

αξηζκνί

θαηνίθσλ

αξηζκνί

δψλησλ λενγέλ.

αξηζκνί

γελλεζέλη. δψλησλ

1932

185.523

28,35

117.593

17,97

2.054

11,07

22.785

122,81

1933

189.583

28,62

111.447

16,82

1.980

10,44

23.268

122,73

1934

208.929

31,06

100.651

14,96

2.107

10,08

23.329

111,66

1935

192.511

28,16

101.416

14,83

1.794

9,32

21.708

112,76

1936

193.343

27,87

105.005

15,14

1.759

9,1

22.074

114,17

1937

183.878

26,16

105.674

15,04

1.814

9,87

22.469

122,2

1938

184.509

25,91

93.766

13,17

1.835

9,95

18.345

99,43

1939

178.852

24,77

100.459

13,91

1.804

10,09

21.132

118,15

1940

179.500

24,53

93.830

12,82

...

...

Πεγή: ΔΤΔ 2007.

Πίλαθαο 5: Ζ βξεθηθή ζλεζηκφηεηα απφ ην 1955 κέρξη ην 1977.
δψληα γελλ.
'Eηνο

Θάλαηνη

Απφιπηνη Δπί 1000 Απφιπηνη
αξηζκνί

θαηνίθσλ αξηζκνί

Δπί 1000
θαηνίθσλ

Θλεζηγελή
Απφιπηνη

Δπί 1000

Θάλαηνη θάησ ηνπ έηνπο
Απφιπηνη Δπί 1000 γελλεζέλη.

αξηζκνί δψλησλ λενγέλ. αξηζκνί

δψλησλ

1955

154.263

19,37

54.781

6,88

1.854

12,02

6.713

43,52

1956

158.203

19,70

59.460

7,4

2.032

12,84

6.128

38,74

1957

155.940

19,26

61.664

7,62

1.956

12,54

6.884

44,15

1958

155.359

19,01

58.160

7,12

2.097

13,5

6.063

39,03

1959

160.199

19,40

60.852

7,37

2.162

13,5

6.510

40,64

1960

157.239

18,88

60.563

7,27

2.274

14,46

6.300

40,07

1961

150.716

17,95

63.955

7,62

2.042

13,55

6.006

39,85

1962

152.158

18,01

66.554

7,88

2.206

14,5

6.144

40,38

1963

148.249

17,48

66.813

7,88

2.211

14,91

5.825

39,29
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1964

153.109

17,99

69.429

8,16

2.441

15,94

5.488

35,84

1965

151.448

17,71

67.269

7,87

2.384

15,74

5.194

34,3

1966

154.613

17,95

67.912

7,88

2.479

16,03

5.253

33,98

1967

162.839

18,68

71.975

8,26

2.434

14,95

5.590

34,33

1968

160.338

18,34

73.309

8,39

2.241

13,98

5.518

34,41

1969

154.077

17,56

71.825

8,19

2.238

14,53

4.899

31,8

1970

144.928

16,48

74.009

8,42

1.922

13,26

4.290

29,6

1971

141.126

15,98

73.819

8,36

1.920

13,6

3.797

26,91

1972

140.891

15,85

76.859

8,65

1.806

12,82

3.851

27,33

1973

137.526

15,40

77.648

8,7

1.697

12,34

3.320

24,14

1974

144.069

16,08

76.303

8,51

1.756

12,19

3.448

23,93

1975

142.273

15,73

80.077

8,85

1.701

11,96

3.409

23,96

1976

146.566

15,99

81.818

8,93

1.807

12,33

3.300

22,52

1977

143.739

15,44

83.750

9

1.566

10,89

2.927

20,36

Πεγή: ΔΤΔ 2007

Πίλαθαο 6: Ζ βξεθηθή ζλεζηκφηεηα απφ ην 1978 κέρξη ην 2005
δψληα γελλ.
'Eηνο

Θάλαηνη

Απφιπηνη Δπί 1000 Απφιπηνη

Θλεζηγελή

Δπί 1000

Απφιπηνη

Δπί 1000

Θάλαηνη θάησ ηνπ έηνπο
Απφιπηνη Δπί 1000 γελλεζέλη.

αξηζκνί

θαηνίθσλ

αξηζκνί

θαηνίθσλ

αξηζκνί

δψλησλ λενγέλ.

αξηζκνί

δψλησλ

1978

146.588

15,54

81.615

8,65

1.503

10,25

2.833

19,33

1979

147.965

15,50

82.338

8,62

1.454

9,83

2.772

18,73

1980

148.134

15,36

87.282

9,05

1.368

9,23

2.658

17,94

1981

140.953

14,49

86.261

8,87

1.323

9,39

2.294

16,27

1982

137.275

14,02

86.345

8,82

1.187

8,65

2.076

15,12

1983

132.608

13,47

90.586

9,2

1.174

8,85

1.932

14,57

1984

125.724

12,70

88.397

8,93

1.130

8,99

1.803

14,34

1985

116.481

11,73

92.886

9,35

950

8,16

1.647

14,14

1986

112.810

11,32

91.783

9,21

926

8,21

1.381

12,24

1987

106.392

10,64

95.656

9,56

853

8,02

1.247

11,72

1988

107.505

10,71

92.407

9,21

736

6,85

1.187

11,04

1989

101.657

10,08

92.720

9,19

735

7,23

989

9,73
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1990

102.229

10,06

94.152

9,27

735

7,19

993

9,71

1991

102.620

10,01

95.498

9,31

706

6,88

927

9,03

1992

104.081

10,04

98.231

9,47

629

6,04

871

8,37

1993

101.799

9,73

98.231

9,31

679

6,67

864

8,49

1994

103.763

9,83

97.807

9,27

599

5,77

823

7,93

1995

101.495

9,54

100.158

9,42

645

6,35

827

8,15

1996

100.718

9,40

100.740

9,41

599

5,95

730

7,25

1998

100.894

9,31

102.668

9,48

597

5,92

674

6,68

1999

100.643

9,25

103.304

9,49

624

6,2

619

6,15

2000

103.274

9,46

105.170

9,63

540

5,23

561

5,43

2001

102.282

9,34

102.559

9,37

588

5,75

522

5,1

2002

103.569

9,43

103.915

9,46

510

4,92

530

5,12

2003

104.420

9,47

105.529

9,57

504

4,83

420

4,02

2004

105.655

9,55

104.942

9,49

477

4,51

429

4,06

2005

107.545

9,69

105.091

9,46

421

3,91

409

3,8

Πεγή: ΔΤΔ 2007.

Μειινληηθνί ζηόρνη γηα ηελ πεξαηηέξω κείωζε ηεο ΒΘ θαη ν ξόινο ηνπ
Δξγαζηεξίνπ ζηελ πινπνίεζή ηνπο
Απφ ηα αλσηέξσ θαίλεηαη φηη γηα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο ΒΘ ζηηο
αλαπηπγκέλεο ρψξεο πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ ζηξαηεγηθέο, ψζηε λα ειαηησζεί
αθφκε πεξηζζφηεξν ε ΠΓΘ θαη ε ΝΓΘ, ελψ γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ν
ζρεδηαζκφο πξέπεη λα έρεη ζηφρν παξάιιεια θαη ηε κείσζε ηεο ΜΝΘ. Απηέο
νη ζηξαηεγηθέο πξέπεη λα θαηεπζχλνληαη θπξίσο ζηελ πξφιεςε θαη ηελ
έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ επηπινθψλ ηεο θχεζεο, ηεο πεξηγελλεηηθήο
αζθπμίαο,

ηεο

πξνσξφηεηαο

θαη

ησλ

επηπινθψλ

ηεο.

Αθφκε

ζηηο

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ νη ινηκψμεηο ζηελ έγθπν,
λα ππάξρεη πξφιεςε γηα ελδερφκελε ινίκσμε ηνπ εκβξχνπ θαη ηνπ λενγλνχ
θαη λα δηαηξέθεηαη ζσζηά ε έγθπνο θαη ην βξέθνο. ηελ Διιάδα ην θπξηφηεξν
κέηξν γηα ηε κείσζε ηεο ΠΓΘ θαη ηεο ΝΘ πξέπεη λα είλαη ε ελδνκήηξηα
κεηαθνξά ηνπ εκβξχνπ πςεινχ θηλδχλνπ ζε νξγαλσκέλα θέληξα. Δθφζνλ ε
ελδνκήηξηα κεηαθνξά δελ είλαη δπλαηή πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί κε αζθάιεηα ε
κεηαθνξά ηνπ λενγέλλεηνπ κε ηελ νξγάλσζε θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο
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κεηαθνξάο ησλ πςεινχ θηλδχλνπ λενγλψλ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.
Απαξαίηεηε αθφκε είλαη ε εμεηδίθεπζε λενγλνιφγσλ, ε εμεηδίθεπζε ηνπο ζε
εληαηηθέο λνζειείεο λενγλψλ θαη ε ζηειέρσζε απφ απηνχο ησλ δεκνζίσλ θαη
ησλ ηδησηηθψλ καηεπηεξίσλ θαη λενγληθψλ ηκεκάησλ. Απαξαίηεην αθφκε
κέηξν είλαη ε θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ε κειέηε ησλ
επηδεκηνινγηθψλ ζηνηρείσλ, νη πξνηάζεηο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο
πξνζθνξάο ππεξεζηψλ ζηελ έγθπν θαη ην λενγέλλεην θαη ηέινο ε θαιχηεξε
εθπαίδεπζε φισλ φζσλ αζρνινχληαη κε ην έκβξπν θαη ην λενγλφ.
ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ απηψλ ηδηαίηεξα ζπκβάιιεη ην Δξγαζηήξην
Τγηεηλήο, Δπηδεκηνινγίαο θαη Ηαηξηθήο ηαηηζηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελψλ κε ηε κειέηε ησλ επηδεκηνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ πξφιεςε θαη ηελ
εθπαίδεπζε ησλ ιεηηνπξγψλ θαη επηζηεκφλσλ πγείαο.
πκπέξαζκα: Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Τγηεηλήο,
Δπηδεκηνινγίαο θαη Ηαηξηθήο ηαηηζηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
ζπλέβαιε ηδηαίηεξα ζηε κείσζε ηεο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο ζηελ Διιάδα, φρη
κφλν ζην παξειζφλ, φπνπ πξσηνζηαηνχζε ζηνλ αγψλα θαηά ησλ ινηκψμεσλ
θαη έδηλε θαηεπζχλζεηο πξνο φινπο ηνπο δηνηθεηηθνχο θαη πγεηνλνκηθνχο θνξείο
ηεο ρψξαο, ζπκβάιινληαο ηδηαίηεξα ζηελ νξγάλσζε θαη ηε βειηίσζε ηεο
δεκφζηαο πγείαο, αιιά θαη ζήκεξα κε ηε κειέηε ησλ επηδεκηνινγηθψλ
ζηνηρείσλ, ηελ πξφιεςε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ιεηηνπξγψλ θαη επηζηεκφλσλ
πγείαο.
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ:
http://www.statistics.gr/gr_tables/S200_SPO_4_TS_32_06_1_Y.pdf.
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2001.
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ΚΗΚΖ ΣΑΜΑΝΓΟΤΡΑΚΖ

ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΑ

Υγεία, ζεηηθή πγεία
χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, ε πγεία νξίδεηαη σο ε
θαηάζηαζε πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο θαη φρη ε
απιή απνπζία ηεο αξξψζηηαο ή ηεο αλαπεξίαο. Πξφθεηηαη γηα έλα γεληθφ
νξηζκφ πνπ αλαγλσξίδεη ηελ ςπρηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο πγείαο, εθηφο
απφ ηε ζσκαηηθή, αιιά πνπ ζπγρξφλσο κνηάδεη λα παξνπζηάδεη ηελ πγεία ζαλ
κηα νπηνπηθή επηδίσμε. Παξά ηελ χπαξμε ηνπ επίζεκνπ νξηζκνχ ηνπ Π.Ο.Τ.
γηα ηελ πγεία έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξνη νξηζκνί πνπ επηρεηξνχλ λα
πξνζδηνξίζνπλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηελ έλλνηα ηεο πγείαο. Οη πξνζεγγίζεηο
ησλ νξηζκψλ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ επηζηήκε πνπ πξνηείλεη ηνλ ζρεηηθφ
νξηζκφ.
ε θάζε πεξίπησζε ε πγεία είλαη έλα ζχλζεην θαηλφκελν πνπ επεξεάδεηαη
απφ πνιινχο παξάγνληεο νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο ζρεηίδνληαη κε ηε
βηνινγία, ηηο αηνκηθέο ζπλήζεηεο θαη ην πεξηβάιινλ.
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ ζπδεηεζεί ηδηαίηεξα ηα ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε ζεηηθή πγεία. Ζ ζεηηθή πγεία δελ ηαπηίδεηαη κφλν κε ηε
ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή επεμία, αιιά θαη κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ην
θέθη γηα δσή, ηελ απηνπξαγκάησζε θαη ηελ επεκεξία.
χκθσλα κε νξηζκέλνπο ζπγγξαθείο, ε έλλνηα ηεο ζεηηθήο πγείαο έρεη
επίζεο ζπλδπαζηεί κε ηελ ελδπλάκσζε θαη αθνξά ηε δηαδηθαζία κέζσ ηεο
νπνίαο ην άηνκν είλαη ηθαλφ λα απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ησλ παξαγφλησλ πνπ
επεξεάδνπλ ηελ πγεία ηνπ θαη ηε δσή ηνπ.
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Δθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο
Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ελφο πιεζπζκνχ έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί δηάθνξνη δείθηεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη:
1.

Σν πξνζδφθηκν επηβίσζεο

2.

Οη δείθηεο γεληθήο ζλεζηκφηεηαο

3.

Οη δείθηεο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο

4.

Οη δείθηεο κεηξηθήο ζλεζηκφηεηαο

5.

Άιινη ζχγρξνλνη δείθηεο εθηίκεζεο ηνπ επηπέδνπ πγείαο

Πξνζδόθηκν επηβίωζεο
Δίλαη ν κέζνο φξνο δσήο πνπ αλακέλεηαη λα δήζεη έλα άηνκν ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε ειηθία θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ βαζίδεηαη ζε κηα ζχλδεζε εηδηθψλ
θαηά ειηθία δεηθηψλ ζλεζηκφηεηαο. Μπνξεί λα νξηζηεί θαηά θχιν, θπιή ή
άιια ραξαθηεξηζηηθά. Πξνζδφθηκν επηβίσζεο θαηά ηε γέλλεζε είλαη θαηά
κέζν φξν ν αξηζκφο ησλ εηψλ πνπ αλακέλεηαη λα δήζεη έλα λενγέλλεην κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη νη ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ
νπνίν αλήθεη, θαζψο νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ ζα παξακείλνπλ νη ίδηεο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Τπνινγίδεηαη επίζεο θαη γηα άιιεο ειηθίεο, φπσο
π.ρ. ζηελ ειηθία ελφο έηνπο, 15 εηψλ, 45 εηψλ, 65 εηψλ θαη ρξεζηκεχεη ζηελ
θαηαγξαθή ησλ αιιαγψλ ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο.
πσο ήδε αλαθέξζεθε ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο αληαλαθιά ην επίπεδν
πγείαο κηαο ρψξαο ή ελφο πιεζπζκνχ, θαζψο θαη ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ πγείαο.
Σν πξνζδφθηκν επηβίσζεο εμαξηάηαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο φπσο:
Σν θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν (εθπαίδεπζε, εηζφδεκα θ.ιπ)
Σηο αηνκηθέο ζπλήζεηεο (είδνο δηαηξνθήο, θάπληζκα, θαζηζηηθή δσή θ.ιπ)
Σηο ζπλζήθεο ηνπ θπζηθνχ θαη εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο
Σηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο (θαηνηθία, δηάζεζε θαζαξνχ πφζηκνπ λεξνχ,
κέγεζνο νηθνγέλεηαο θ.ιπ)
Σν επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο
Σελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη πξναγσγήο πγείαο
(εκβνιηαζκνί θ.ιπ)
Σηο πξνφδνπο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ
αζζελεηψλ.
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Σν πξνζδφθηκν επηβίσζεο δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα θαη απφ πιεζπζκφ
ζε πιεζπζκφ. ε γεληθέο γξακκέο ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο είλαη πςειφηεξν
ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο απφ φηη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη πνιιέο
θνξέο νη δηαθνξέο είλαη εληππσζηαθέο.
ε παγθφζκην επίπεδν, ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο θαηά ηε γέλλεζε
απμήζεθε απφ 58 έηε ην 1970-75 ζε 67 έηε ην 2005-10 θαη αλακέλεηαη λα
θζάζεη ηα 75 έηε ην 2045-50. ηηο πην αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ πιαλήηε
εθηηκάηαη φηη ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο απφ ηα 77 έηε πνπ είλαη ζήκεξα ζα
αλέιζεη ζηα 82 έηε ζηα κέζα ηνπ ηξέρνληνο αηψλα. Γηα ηηο ιηγφηεξν
αλαπηπγκέλεο ρψξεο, απφ ηα 65 έηε πνπ είλαη ζήκεξα αλακέλεηαη λα θζάζεη ηα
74 έηε ην 2045-50. ε φ,ηη αθνξά ηηο ειάρηζηα αλαπηπγκέλεο ρψξεο ην
πξνζδφθηκν επηβίσζεο παξακέλεη πνιχ ρακειφ (κφιηο 55 έηε) θαη ε εθηίκεζε
φηη ζα θζάζεη ηα 67 έηε ην 2045-50 πξνυπνζέηεη ηελ απνηειεζκαηηθή
αληηκεηψπηζε ηεο κεηάδνζεο ηνπ ηνχ HIV (AIDS) θαζψο θαη άιισλ ινηκσδψλ
λνζεκάησλ.
Αλάκεζα ζηηο πην αλαπηπγκέλεο ρψξεο, νη ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο
έρνπλ ην πην ρακειφ πξνζδφθηκν επηβίσζεο θαηά ηε γέλλεζε θαη κάιηζηα
παξνπζηάδνπλ κηα κείσζε απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80. πγθεθξηκέλα ην
2005-10 ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο ήηαλ 68.6 έηε, ελψ ην 1960-65, 69.3 έηε.
Ηδηαίηεξα, ε Ρσζία θαη ε Οπθξαλία παξνπζηάδνπλ κηα ζεκαληηθή κείσζε ηνπ
πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο εμαηηίαο, εθηφο ησλ άιισλ, θαη ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνχ
HIV. ηηο ρψξεο ηεο ππφ-ζαράξηαο Αθξηθήο, ηελ πεξηνρή ηνπ πιαλήηε κε ηε
κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ηνπ ηνχ HIV (AIDS), ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο απφ 62
έηε πνπ ήηαλ ην 1990-95 έπεζε ζηα 49 έηε ην 2005-10 θαη δελ αλακέλεηαη λα
θζάζεη ηα πξνεγνχκελα επίπεδα πξηλ ην 2045-50.
ηνλ Πίλαθα 1 θαίλεηαη ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο θαηά ηε γέλλεζε ζε
δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε ην 2005-10 θαζψο θαη νη εθηηκήζεηο γηα ηελ
εμέιημε ηνπ ην 2045-50.

Πίλαθαο 1: Πξνζδφθηκν επηβίσζεο θαηά ηε γέλλεζε ζηνλ θφζκν ην 2005-2010 θαη ε
εθηίκεζε γηα ην 2045-50
Πεξηνρή

2005-2010

Κφζκνο

67,6

221

2045-50
75,5
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Πην αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο

77,1

82,8

Ληγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο

65,6

74,3

Διάρηζηα αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο

55,9

68,5

Άιιεο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο

67,7

75,9

Αθξηθή

54,1

67,4

Αζία

68,9

76,8

Δπξψπε

75,1

81,5

Λαηηληθή Ακεξηθή θαη Καξατβηθή

73,4

79,8

Βφξεηα Ακεξηθή

79,3

83,5

Χθεαλία

76,4

82,1

Πεγή: population Division of the Department of Economic and Social Affairs of thee
United Nations Secretariat (2009). World Population Projects: The 2008 Revision.
Highlights. New York: United Nations.

ηνλ Πίλαθα 2 θαίλεηαη ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο θαηά ηε γέλλεζε, ζε
άλδξεο θαη γπλαίθεο, ζε παγθφζκην επίπεδν γηα ηελ πεληαεηία 2005-10 θαη νη
εθηηκήζεηο γηα ηελ πεληαεηία 2045-50. Σν πξνζδφθηκν επηβίσζεο είλαη
πςειφηεξν ζηηο γπλαίθεο απφ φηη ζηνπο άλδξεο, αθφκα θαη ζηηο ιηγφηεξν
αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Ζ ππεξνρή απηή δηαηεξείηαη θαη ζηηο εθηηκήζεηο γηα ηελ
επφκελε ηξηαθνληαπεληαεηία. Ζ δηαθνξά ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο ην 20052010 αλάκεζα ζηηο πην αλαπηπγκέλεο θαη ζηηο ειάρηζηα αλαπηπγκέλεο ρψξεο
ήηαλ 19.5 έηε γηα ηνπο άλδξεο θαη 24.4 έηε γηα ηηο γπλαίθεο. Απφ ηηο ζρεηηθέο
εθηηκήζεηο πξνθχπηεη φηη ην 2045-2050 ε δηαθνξά απηή ζα είλαη 14 έηε γηα
ηνπο άλδξεο θαη 16.3 έηε γηα ηηο γπλαίθεο.

Πίλαθαο 2: Πξνζδφθηκν επηβίσζεο θαηά ηε γέλλεζε ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ
πιαλήηε γηα ην 2005-10 θαη εθηίκεζε γηα ην 2045-50
Πξνζδφθηκν επηβίσζεο θαηά ηε γέλλεζε (έηε)
ΠΔΡΗΟΥΖ

2005-10

2045-50

Άλδξεο

Γπλαίθεο

Άλδξεο

Γπλαίθεο

ΚΟΜΟ

65.4

69.8

73.3

77.9

Πην αλαπηπγκέλεο ρψξεο

73.6

80.5

79.9

85.6
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Ληγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο

63.9

67.4

72.2

76.5

Διάρηζηα αλαπηπγκέλεο ρψξεο

54.5

57.2

66.7

70.4

Πεγή: Population Division of the department of Economic and Social Affairs of the UN Secretariat
(2007) World Population Prospects. The 2006 Revision Highlights New York United Nations

ηνλ Πίλαθα 3 θαίλεηαη ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο θαηά ηε γέλλεζε ην έηνο
2000 ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Ζ Ηαπσλία, ε ηγθαπνχξε, ε Απζηξαιία,
ε νπεδία θαη ν Καλαδάο είλαη νη ρψξεο κε ην πςειφηεξν πξνζδφθηκν
επηβίσζεο ζηνλ πιαλήηε. Αληίζεηα ην Μαιάνπη, ε Εηκπάκπνπε, ε Κέλπα θαη ε
Ληβεξία έρνπλ ην ρακειφηεξν πξνζδφθηκν επηβίσζεο. ηελ Διιάδα ην
πξνζδφθηκν επηβίσζεο θαηά ηε γέλλεζε ην 2000 ήηαλ 78.4 έηε θαη γηα ηα δχν
θχια, ελψ ην 2010 ήηαλ 77 έηε γηα ηνπο άλδξεο θαη 82 έηε γηα ηηο γπλαίθεο.
ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ην πςειφ πξνζδφθηκν επηβίσζεο νθείιεηαη ζε
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 100-150 ρξφληα πξηλ. ε θάπνηεο άιιεο ρψξεο (π.ρ.
Ηαπσλία) ηα κέηξα ιήθζεθαλ αξγφηεξα, αιιά ιφγσ ησλ εληαηηθψλ
πξνζπαζεηψλ, απέδσζαλ γξήγνξα. ε πνιιέο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ε
εθαξκνγή ησλ κέηξσλ μεθίλεζε πνιχ αξγφηεξα θαη δελ έρεη απνδψζεη αθφκα.

Πίλαθαο 3: Πξνζδφθηκν επηβίσζεο θαηά ηε γέλλεζε ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ ην 2000
Πξνζδφθηκν
Υψξα

επηβίσζεο

Υψξα

(έηε)

Πξνζδφθηκν
επηβίσζεο (έηε)

ΗΑΠΧΝΗΑ

80,7

ΠΟΛΧΝΗΑ

73,2

ΗΓΚΑΠΟΤΡΖ

80,1

ΡΗ ΛΑΝΚΑ

71,8

ΑΤΣΡΑΛΗΑ

79,8

ΜΔΞΗΚΟ

71,5

ΟΤΖΓΗΑ

79,6

ΟΤΓΓΑΡΗΑ

71,4

ΚΑΝΑΓΑ

79,4

ΚΗΝΑ

71,4

ΗΣΑΛΗΑ

79

ΣΟΤΡΚΗΑ

71

ΓΑΛΛΗΑ

78,8

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ

70,9

ΝΟΡΒΖΓΗΑ

78,7

ΜΑΛΑΗΗΑ

70,8

ΗΡΑΖΛ

78,6

ΚΟΛΟΜΒΗΑ

70,3

ΔΛΛΑΓΑ

78,4

ΠΔΡΟΤ

70
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ΒΔΛΓΗΟ

77,8

ΜΑΡΟΚΟ

69,1

ΝΔΑ ΕΖΛΑΝΓΗΑ

77,8

ΣΑΨΛΑΝΓΖ

68,6

ΑΤΣΡΗΑ

77,7

ΗΝΓΟΝΖΗΑ

68

ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ

77,7

ΦΗΛΗΠΠΗΝΔ

67,5

ΓΔΡΜΑΝΗΑ

77,4

ΡΧΗΑ

67,2

ΖΠΑ

77,1

ΓΟΤΑΣΔΜΑΛΑ

66,2

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ

77,1

ΟΤΚΡΑΝΗΑ

66

ΓΑΝΗΑ

76,5

ΑΗΓΤΠΣΟ

63,3

ΚΟΣΑ ΡΗΚΑ

75,8

ΒΡΑΕΗΛΗΑ

62,9

ΥΗΛΖ

75,7

ΗΝΓΗΑ

62,5

ΟΤΡΟΤΓΟΤΑΖ

75,2

ΠΑΚΗΣΑΝ

61,1

ΣΕΑΜΑΗΚΑ

75,2

ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΣΔ

60,2

ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ

75,1

ΛΗΒΔΡΗΑ

51

ΣΔΥΗΑ

74,5

ΚΔΝΤΑ

48

ΝΟΣΗΑ ΚΟΡΔΑ

74,4

ΕΗΜΠΑΜΠΟΤΔ

37,8

ΣΤΝΖΗΑ

73,7

ΜΑΛΑΟΤΗ

37,7

Πεγή: Eurostat, 2003

Θλεζηκόηεηα, δείθηεο ζλεζηκόηεηαο
Ζ ζλεζηκφηεηα εθθξάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζαλάησλ ζε έλα πιεζπζκφ. Οη
δείθηεο ζλεζηκφηεηαο εθθξάδνληαη ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ ζηνλ νπνίν
ζεκεηψζεθαλ νη ζάλαηνη απφ ηε λφζν (ή λφζνπο) πνπ εμεηάδεηαη. Ο πιεζπζκφο
απηφο νλνκάδεηαη πιεζπζκφο αλαθνξάο θαη απνηειεί ηνλ παξαλνκαζηή ηνπ
δείθηε, ελψ ηνλ αξηζκεηή απνηεινχλ ηα άηνκα πνπ πέζαλαλ. Οη πεξηνξηζκνί
πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ αξηζκεηή πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θαη ζηνλ παξαλνκαζηή
θαη αληίζηξνθα, ψζηε λα δηαηεξείηαη ε αληηζηνηρία. Οη δείθηεο ζλεζηκφηεηαο
ππνινγίδνληαη ζπλήζσο ζε εηήζηα βάζε θαη πνιιαπιαζηάδνληαη επί 100, 1.000
ή 10.000 γηα λα είλαη πην εχθνιε ε απνκλεκφλεπζε ηνπο.
Ο αδξφο (γεληθφο) δείθηεο ζλεζηκφηεηαο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ηχπν:
Αδξφο (γεληθφο) δείθηεο ζλεζηκφηεηαο = ζπλνιηθφο αξηζκφο ζαλάησλ απφ
θάζε αηηία ην έηνο α Υ 105
Δλδηάκεζνο πιεζπζκφο ην έηνο α
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Ο δείθηεο ζλεζηκφηεηαο κπνξεί λα ππνινγηζηεί θαηά αηηία ζαλάηνπ, θαηά
θχιν, θαηά ειηθία, θαζψο θαη θαηά ειηθία, θχιν θαη αηηία καδί.
Ο ππνινγηζκφο ησλ δεηθηψλ ζλεζηκφηεηαο ζε κηα ρψξα ζπκβάιιεη ηφζν
ζηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, φζν θαη ζηελ
νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ζηνλ
ηνκέα ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Πξφιεςεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζρεηηθψλ
πξνβιεκάησλ. Έηζη κηα ρψξα κε γξήγνξε αχμεζε, ζε κηθξφ ζρεηηθά ρξνληθφ
δηάζηεκα, ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ θαη ηνπ ζαθραξψδε δηαβήηε έρεη
ηζρπξφ θίλεηξν λα εθαξκφζεη έλα εληαηηθφ πξφγξακκα ηξνπνπνίεζεο ησλ
αηνκηθψλ ζπλεζεηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ πξφιεςε
απηψλ ησλ αζζελεηψλ. Παξνκνίσο, ζε κηα ρψξα ζηελ νπνία πνιιά παηδηά
πεζαίλνπλ απφ εινλνζία ζα κπνξνχζε λα απμεζεί ν πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ
πξνκήζεηα ησλ ζρεηηθψλ θαξκάθσλ.
ε φιν ηνλ θφζκν πεζαίλνπλ θάζε ρξφλν πεξίπνπ 60 εθαηνκκχξηα
άλζξσπνη απφ ηνπο νπνίνπο ην 20% αθνξά παηδηά θάησ ησλ 5 εηψλ. Σα
θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα απνηεινχλ ηελ θχξηα αηηία ζαλάηνπ ζε παγθφζκην
επίπεδν. πγθεθξηκέλα ην 2004, 7,2 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη πέζαλαλ εμαηηίαο
ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ θαη 5,7 εθαηνκκχξηα απφ εγθεθαιηθά επεηζφδηα θαη
άιια αγγεηαθά λνζήκαηα ηνπ εγθεθάινπ (Πίλαθαο 4).
ηηο ρψξεο κε πςειφ εηζφδεκα πάλσ απφ ηα 2/3 ησλ αλζξψπσλ πεζαίλνπλ
κεηά ηελ ειηθία ησλ 70 εηψλ, θπξίσο ιφγσ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ,
ρξφληαο απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο, θαξθίλνπ, ζαθραξψδε δηαβήηε ή
άλνηαο. Οη ινηκψμεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο απνηεινχλ ηελ πην ζπρλή
αηηία ζαλάηνπ εμαηηίαο ινηκψδνπο λνζήκαηνο.
ηηο ρψξεο κε κεζαίν εηζφδεκα πεξίπνπ ην 50% ησλ αλζξψπσλ δεη κέρξη
ηελ ειηθία ησλ 70 εηψλ θαη νη ρξφληεο αξξψζηηεο απνηεινχλ ηηο θχξηεο αηηίεο
ζαλάηνπ, φπσο θαη ζηηο ρψξεο κε πςειφ εηζφδεκα. Πάλησο ζε αληίζεζε κε
απηέο, ε θπκαηίσζε θαη ηα ηξνραία αηπρήκαηα πεξηιακβάλνληαη ζηηο βαζηθέο
αηηίεο ζαλάηνπ.
ηηο ρψξεο κε ρακειφ εηζφδεκα, ιηγφηεξν απφ ην ¼ ησλ αλζξψπσλ θζάλεη
ζηελ ειηθία ησλ 70 εηψλ θαη κάιηζηα ην 1/3 ησλ ζαλάησλ αθνξά παηδηά θάησ
ησλ 14 εηψλ. ηηο ρψξεο απηέο νη άλζξσπνη πεζαίλνπλ θπξίσο εμαηηίαο
ινηκσδψλ

λνζεκάησλ,

ινηκψμεσλ

ηνπ

αλαπλεπζηηθνχ

ζπζηήκαηνο,

δηαξξντθψλ λνζεκάησλ, HIV/AIDS, θπκαηίσζεο θαη εινλνζίαο. Οη επηπινθέο
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ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηνπ ηνθεηνχ απνηεινχλ επίζεο βαζηθή αηηία ζαλάηνπ
κεηέξσλ θαη κσξψλ.

Πίλαθαο 4: Κχξηεο αηηίεο ζαλάηνπ ζηνλ θφζκν, θαη ζε ρψξεο κε ρακειφ, κέηξην θαη πςειφ
εηζφδεκα ην 2004
Υώξεο κε ρακειό εηζόδεκα
Αηηίεο ζαλάηνπ

Λνηκψμεηο θαηψηεξνπ
αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο

Αξηζκφο ζαλάησλ

Πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ

(ζε εθαηνκκχξηα)

αξηζκνχ ζαλάησλ

2.94

11.2

Καξδηνπάζεηεο

2.47

9.4

Γηάξξνηα

1.81

6.9

HIV/AIDS

1.51

5.7

1.48

5.6

0.94

3.6

Φπκαηίσζε

0.91

3.5

Νενγληθέο ινηκψμεηο

0.90

3.4

Δινλνζία

0.86

3.3

0.84

3.2

3.47

14.2

3.40

13.9

1.80

7.4

0.92

3.8

0.69

2.9

Δγθεθαιηθά θαη άιια
αγγεηαθά λνζήκαηα ηνπ
εγθεθάινπ

Πξνσξφηεηα θαη ρακειφ
βάξνο γέλλεζεο
Υώξεο κε κεζαίν εηζόδεκα
Δγθεθαιηθά θαη άιια
αγγεηαθά λνζήκαηα ηνπ
εγθεθάινπ
Καξδηνπάζεηεο
Υξφληα απνθξαθηηθή
πλεπκνλνπάζεηα
Λνηκψμεηο θαηψηεξνπ
αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο
Καξθίλνο ηξαρείαο,
βξφγρσλ, πλεχκνλα
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Σξνραία αηπρήκαηα

0.67

2.8

Τπεξηαζηθή θαξδηνπάζεηα

0.62

2.5

Καξθίλνο ζηνκάρνπ

0.55

2.2

Φπκαηίσζε

0.54

2.2

αθραξψδεο δηαβήηεο

0.52

2.1

1.33

16.3

0.48

5.9

0.76

9.3

0.31

3.8

0.29

3.5

0.28

3.4

0.27

3.3

αθραξψδεο δηαβήηεο

0.22

2.8

Καξθίλνο καζηνχ

0.16

2.0

Καξθίλνο ζηνκάρνπ

0.14

1.8

7.20

12.2

5.71

9.7

4.18

7.1

3.02

5.1

Γηάξξνηεο

2.16

3.7

HIV/AIDS

2.04

3.5

Φπκαηίσζε

1.46

2.5

Υώξεο κε πςειό εηζόδεκα
Καξδηνπάζεηεο
Καξθίλνο ηξαρείαο,
βξφγρσλ, πλεχκνλα
Δγθεθαιηθά θαη άιια
αγγεηαθά λνζήκαηα ηνπ
εγθεθάινπ
Λνηκψμεηο θαηψηεξνπ
αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο
Υξφληα απνθξαθηηθή
πλεπκνλνπάζεηα
Νφζνο Alzheimer θαη άλνηα
Καξθίλνο παρένο εληέξνπ
θαη νξζνχ

Παγθνζκίσο
Καξδηνπάζεηεο
Δγθεθαιηθά θαη άιια
αγγεηαθά λνζήκαηα ηνπ
εγθεθάινπ
Λνηκψμεηο θαηψηεξνπ
αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο
Υξφληα απνθξαθηηθή
πλεπκνλνπάζεηα
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Καξθίλνο ηξαρείαο,
βξφγρσλ, πλεχκνλα
Σξνραία αηπρήκαηα
Πξνσξφηεηα θαη ρακειφ
βάξνο γέλλεζεο

1.32

2.3

1.27

2.2

1.18

2.0

Πεγή: WHO. The top ten causes of death, 2004

ε φ,ηη αθνξά ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ, ην θάπληζκα επζχλεηαη
γηα ηηο πην ζαλαηεθφξεο αζζέλεηεο παγθνζκίσο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη εθηφο
απφ ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, ε ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα θαη ν
θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα. Σν θάπληζκα επζχλεηαη γηα ην ζάλαην 10 εθαηνκκπξίσλ
ελειίθσλ ζηνλ θφζκν θάζε ρξφλν θαη κάιηζηα πνιχ ζπρλά απνηειεί ηνλ
«θξπκκέλν» παξάγνληα ηεο αηηίαο ζαλάηνπ. ε φ,ηη αθνξά άιινπο παξάγνληεο
θηλδχλνπ, ε αξηεξηαθή ππέξηαζε, ε έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο, ε παρπζαξθία,
ε ππεξρνιεζηεξνιαηκία απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζλεζηκφηεηαο ζηηο
αλαπηπγκέλεο ρψξεο. ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο νη παξάγνληεο θηλδχλνπ
ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηηο θαθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο (π.ρ. έιιεηςε θαζαξνχ
λεξνχ) θαη ηα ινηκψδε λνζήκαηα (Πίλαθαο 5).

Πίλαθαο 5: Καηάηαμε επηιεγκέλσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ: Οη 10 θπξηφηεξνη παξάγνληεο θηλδχλνπ ζλεζηκφηεηαο θαηά επίπεδν
εηζνδήκαηνο ζηνλ θφζκν, 2004
Παξάγνληαο

Αξηζκφο

Πνζνζηφ

θηλδχλνπ

ζαλάησλ (ζε

ηνπ

εθαηνκ.)

ησλ ζαλάησλ

επί

ζπλφινπ

Κόζκνο
1

Αξηεξηαθή

Κάπληζκα

Αξηζκφο

Πνζνζηφ

θηλδχλνπ

ζαλάησλ (ζε

ηνπ

εθαηνκ.)

ησλ ζαλάησλ

Υώξεο κε ρακειό εηζόδεκα
7.5

12.8

1

ππέξηαζε
2

Παξάγνληαο

Υακειφ βάξνο ζηε

2.0

7.8

2.0

7.5

γέλλεζε
5.1

8.7

2

Αξηεξηαθή
ππέξηαζε

3

αθραξψδεο

3.4

5.8

3

Αλαζθαιέο ζεμ

1.7

6.6.

3.2

5.5

4

Έιιεηςε

1.6

6.1

δηαβήηεο
4

Καζηζηηθή δσή
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επί
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λεξνχ,

θαθέο

ζπλζήθεο πγηεηλήο
5

Παρπζαξθία

2.8

4.8

5

Αξηεξηαθή

1.3

4.9

1.3

4.8

ππέξηαζε
6

Τπεξρνιεζηεξνιαη

2.6

4.5

6

κία

Καπλφο απφ ζηεξεά
θαχζηκα

ζε

θιεηζηνχο ρψξνπο
7

Αλαζθαιέο ζεμ

2.4

4.0

7

Κάπληζκα

1.0

3.9

8

Καηαλάισζε

2.3

3.8

8

Καζηζηηθή δσή

1.0

3.8

2.2

3.8

9

Αλεπαξθήο

1.0

3.7

0.9

3.4

νηλνπλεχκαηνο
9

Υακειφ βάξνο ζηε
γέλλεζε

10

ζειαζκφο

Καπλφο απφ ζηεξεά
θαχζηκα

2.0

3.3

10

ζε

Τπεξρνιεζηεξνιαηκ
ία

θιεηζηνχο ρψξνπο
Υώξεο κε κεζαίν εηζόδεκα
1

Αξηεξηαθή

Υώξεο κε πςειό εηζόδεκα
4.2

17.2

1

Κάπληζκα

1.5

17.9

2.6

10.8

2

Αξηεξηαθή

1.4

16.8

ππέξηαζε
2

Κάπληζκα

ππέξηαζε
3

Παρπζαξθία

1.6

6.7

3

Παρπζαξθία

0.7

8.4

4

Καζηζηηθή δσή

1.6

6.6

4

Καζηζηηθή δσή

0.6

7.7

5

Καηάρξεζε

1.6

6.4

5

αθραξψδεο

0.6

7.0

0.5

5.8

0.2

2.5

0.2

2.5

νηλνπλεχκαηνο
6

δηαβήηεο

αθραξψδεο

1.5

6.3

6

δηαβήηεο
7

Τπεξρνιεζηεξνιαηκ
ία

Τπεξρνιεζηεξνιαη

1.3

5.2

7

κία

Μεησκέλε
θαηαλάισζε
θξνχησλ

θαη

ιαραληθψλ
8

Μεησκέλε

0.9

3.9

8

θαηαλάισζε
θξνχησλ

Αηκνζθαηξηθή
ξχπαλζε

θαη

ιαραληθψλ
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9

Καπλφο απφ ζηεξεά
θαχζηκα

0.7

2.8

9

ζε

Καηαλάισζε

0.1

1.6

0.1

1.1

νηλνπλεχκαηνο

θιεηζηνχο ρψξνπο
10

Αηκνζθαηξηθή

0.7

2.8

10

ξχπαλζε

Δπαγγεικαηηθνί
θίλδπλνη

Πεγή: Who. Global Health Risks: Mortality and Burden of Disease attributable to selected major risks, 2009

Βξεθηθή ζλεζηκόηεηα, δείθηεο βξεθηθήο ζλεζηκόηεηαο
Ζ βξεθηθή ζλεζηκφηεηα αθνξά ηνπο ζαλάηνπο παηδηψλ κέρξη ελφο έηνπο. Ο
δείθηεο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο ππνινγίδεηαη σο ν αξηζκφο ησλ ζαλάησλ
παηδηψλ ειηθίαο θάησ ηνπ έηνπο αλά 1000 λενγλά γελλεκέλα δσληαλά.
Γείθηεο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο = ζάλαηνη βξεθψλ θάησ ηνπ έηνπο ην έηνο
α Υ 1000 Γελλεκέλα δσληαλά ην έηνο α
Ο δείθηεο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη κπνξεί
λα δηαθξηζεί ζε δείθηε λενγληθήο ζλεζηκφηεηαο, δείθηε πξψηκεο λενγληθήο
ζλεζηκφηεηαο θαη δείθηε φςηκεο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο.
Γείθηεο λενγληθήο ζλεζηκφηεηαο = ζάλαηνη λενγλψλ κέρξη 30 εκεξψλ ην
έηνο α Υ 1000
Γελλεκέλα δσληαλά ην έηνο α
Γείθηεο πξψηκεο λενγληθήο ζλεζηκφηεηαο = ζάλαηνη λενγλψλ κέρξη 7
εκεξψλ ην έηνο α Υ 1000
Γελλεκέλα δσληαλά ην έηνο α
Γείθηεο φςηκεο βξεθηθή ζλεζηκφηεηαο = ζάλαηνη βξεθψλ 30 - 365 εκεξψλ
ην έηνο α Υ 1000
Γελλεκέλα δσληαλά ην έηνο α
χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο ην 2007 πέζαλαλ ζηνλ
θφζκν 9 εθαηνκκχξηα παηδηά θάησ ησλ 5 εηψλ. Πάλσ απφ ην 50% απηψλ ησλ
ζαλάησλ επέξρνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ κήλα ηεο δσήο πνπ ν
θίλδπλνο ζαλάηνπ είλαη πνιχ κεγάινο. Οη θαιέο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ θαη ε απνηειεζκαηηθή θξνληίδα ηνπ λενγέλλεηνπ
απνηεινχλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο απνθπγήο απηψλ ησλ ζαλάησλ.
Ζ πξνσξφηεηα, ε αζθπμία θαηά ηνλ ηνθεηφ θαη νη ινηκψμεηο απνηεινχλ
ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο ησλ λενγληθψλ ζαλάησλ. Μεηά ηνλ πξψην κήλα
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ηεο δσήο θαη κέρξη ηα 5 έηε, ζηηο θχξηεο αηηίεο ζαλάηνπ πεξηιακβάλνληαη ε
πλεπκνλία, ηα δηαξξντθά λνζήκαηα, ε εινλνζία, ε ηιαξά θαη ην HIV/AIDS. Ο
ππνζηηηζκφο απνηειεί ηνλ βαζηθφ ππνθείκελν παξάγνληα απηήο ηεο
ζλεζηκφηεηαο θαη επζχλεηαη γηα ην 1/3 ησλ ζαλάησλ, κηα θαη θάλεη ηα παηδηά
πην επαίζζεηα ζε ζνβαξέο αζζέλεηεο. Σα ¾ ησλ παηδηθψλ ζαλάησλ ζπκβαίλνπλ
ζηελ Αθξηθή θαη ηε λνηηναλαηνιηθή Αζία. ηηο ρψξεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ ε
ζλεζηκφηεηα είλαη πςειφηεξε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ
θησρφηεξσλ θαη ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ νηθνγελεηψλ.
ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ζηα αίηηα ηεο λενγληθήο ζλεζηκφηεηαο
πεξηιακβάλνληαη θπξίσο ην ρακειφ βάξνο γέλλεζεο, ε πξνσξφηεηα, νη
ζπγγελείο

αλσκαιίεο

θαη

ην

ζχλδξνκν

αηθλίδηνπ

ζαλάηνπ.

ηηο

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο νη λενγληθνί ζάλαηνη νθείινληαη θπξίσο ζε ινηκψμεηο,
αζθπμία ή ηξαχκα θαηά ηνλ ηνθεηφ θαη πνιχ ιηγφηεξν ζε πξνσξφηεηα θαη
ζπγγελείο αλσκαιίεο (Πίλαθαο 6). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Π.Ο.Τ. ζηελ
Διιάδα ην 2009, ν δείθηεο λενγληθήο ζλεζηκφηεηαο ήηαλ 2‰, ν δείθηεο
βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο 3‰ θαη ν δείθηεο παηδηθήο ζλεζηκφηεηαο (>5 εηψλ)
4‰.

Πίλαθαο 6: Αηηίεο ζαλάηνπ παηδηψλ θάησ ησλ 5 εηψλ θαη αηηίεο λενγληθψλ ζαλάησλ ζηνλ
θφζκν, 2004
Αηηίεο ζαλάηνπ

Πνζνζηό επί ηνπ ζπλόινπ
ησλ ζαλάησλ

Σξαύκαηα

4%

Με κεηαδνηηθά λνζήκαηα

4%

Άιια ινηκώδε θαη παξαζηηηθά λνζήκαηα

9%

HIV/AIDS

2%

Ηιαξά

9%

Δινλνζία

7%

Γηαξξντθά λνζήκαηα

16%

Ομείεο ινηκώμεηο αλαπλεπζηηθνύ

17%

Νενγληθνί ζάλαηνη

37%

Πξνσξόηεηα θαη ρακειό βάξνο γέλλεζεο

31%

Αζθπμία θαη λενγληθό ηξαύκα θαηά ηε γέλλεζε

23%
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25%

Νενγληθέο ινηκώμεηο

Άιιεο κε ινηκώδεηο πεξηγελλεηηθέο θαηαζηάζεηο

5.7%

Γηαξξντθά λνζήκαηα

2.6%

Νενγληθόο ηέηαλνο

3.4%

πγγελείο αλσκαιίεο

6.7%

Άιιεο αηηίεο

3.09%

Πεγή: WHO. The Global Burden of Disease 2004 update, 2004

ην παξειζφλ, ε παηδηθή ζλεζηκφηεηα ήηαλ πςειή ζε φιν ηνλ θφζκν.
Μεηψζεθε ζεκαληηθά εμαηηίαο ηεο βειηίσζεο ηεο θξνληίδαο κεηέξαο θαη
παηδηνχ θαηά ηελ εγθπκνζχλε, ηνλ ηνθεηφ θαη ηε ινρεία, θαζψο θαη απφ ηελ
εθαξκνγή απιψλ θαη θζελψλ ηερληθψλ φπσο νη εκβνιηαζκνί, ηα αληηβηνηηθά, ε
ελπδάησζε ηνπ λενγέλλεηνπ κε δηαξξντθή λφζν θ.ιπ. Ζ δηάδνζε ησλ κέηξσλ
απηψλ ζε πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε κε πςειή παηδηθή ζλεζηκφηεηα κπνξεί λα
ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηε κείσζε ηεο.
Μεηξηθή ζλεζηκόηεηα, δείθηεο κεηξηθήο ζλεζηκόηεηαο
Ζ κεηξηθή πγεία αλαθέξεηαη ζηελ πγεία ηεο γπλαίθαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εγθπκνζχλεο, ηνπ ηνθεηνχ θαη ηεο ινρείαο. Καη ελψ ζπλήζσο ε κεηξφηεηα
είλαη κηα ζεηηθή εκπεηξία θαη ζπλνδεχεηαη απφ αίζζεκα εθπιήξσζεο, γηα
θάπνηεο γπλαίθεο είλαη ζπλδπαζκέλε κε ηαιαηπσξία, αξξψζηηα, αθφκα θαη ηνλ
ζάλαην.
Ο δείθηεο κεηξηθήο ζλεζηκφηεηαο εθθξάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζαλάησλ
γπλαηθψλ θαηά ηελ εγθπκνζχλε, ηνλ ηνθεηφ θαη ηε ινρεία πξνο ηνλ ζπλνιηθφ
αξηζκφ ησλ γελλήζεσλ (δσληαλψλ θαη λεθξψλ λενγέλλεησλ) θαηά ηε δηάξθεηα
κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ, ζπλήζσο ελφο έηνπο.
Θάλαηνη γπλαηθψλ ζηελ εγθπκνζχλε, ηνλ ηνθεηφ θαη ηε ινρεία ην έηνο α
Μεηξηθή ζλεζηκφηεηα = 100.000 Γελλεκέλα δσληαλά θαη λεθξά ην έηνο α
Κάζε κέξα ζηνλ θφζκν πεζαίλνπλ πεξίπνπ 1000 γπλαίθεο απφ αηηίεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ εγθπκνζχλε θαη ηνλ ηνθεηφ θαη νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα
πξνιεθζνχλ. Σν 2008, 358.000 γπλαίθεο πέζαλαλ απφ επηπινθέο ηεο
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εγθπκνζχλεο θαη ηνπ ηνθεηνχ. Πάλησο απφ ην 1990 κέρξη ην 2008 κεηξηθή
ζλεζηκφηεηα κεηψζεθε θαηά 34% (Πίλαθαο 7).
Σν 99% ησλ κεηξηθψλ ζαλάησλ ζπκβαίλνπλ ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν,
φπνπ ε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο είλαη δχζθνιε θαη νη ίδηεο νη
ππεξεζίεο πγείαο αλεπαξθείο. Καηά θχξην ιφγν νη πεξηζζφηεξνη κεηξηθνί
ζάλαηνη ζπκβαίλνπλ ζηηο ρψξεο ηεο ππν-ζαράξηαο Αθξηθήο θαη δεπηεξεπφλησο
ζηηο ρψξεο ηεο λφηηαο Αζίαο. Δπίζεο ε κεηξηθή ζλεζηκφηεηα ζηηο πεξηνρέο
απηέο είλαη πςειφηεξε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη κεηαμχ ησλ θησρφηεξσλ
θαη ιηγφηεξν κνξθσκέλσλ γπλαηθψλ.
ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ν δείθηεο κεηξηθήο ζλεζηκφηεηαο είλαη 290
(ζηηο 100.000 γελλήζεηο), ελψ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο είλαη 14 ζάλαηνη (ζηηο
100.000 γελλήζεηο). ηελ Διιάδα ην 1990 θαηαγξάθηεθαλ 6 κεηξηθνί ζάλαηνη
ζηηο 100.000 γελλήζεηο δσληαλψλ παηδηψλ, ελψ ην 2008, 2 κεηξηθνί ζάλαηνη
ζηηο 100.000 γελλήζεηο.
Δπίζεο, νη έθεβεο θαη κάιηζηα απηέο θάησ ησλ 15 εηψλ, αληηκεησπίδνπλ
κεγαιχηεξν θίλδπλν επηπινθψλ ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηνπ ηνθεηνχ, θαζψο θαη
κεγαιχηεξν θίλδπλν ζαλάηνπ, απφ φηη νη ελήιηθεο γπλαίθεο. Ζ πηζαλφηεηα ζηε
δσή κηαο γπλαίθαο 15 εηψλ λα πεζάλεη εμαηηίαο επηπινθψλ ηεο εγθπκνζχλεο,
ηνπ ηνθεηνχ θαη ηεο ινρείαο είλαη 1ζηηο 4.300 ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη 1
ζηηο 120 ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.
ε φηη αθνξά ηηο αηηίεο ησλ κεηξηθψλ ζαλάησλ, απηνί ζρεηίδνληαη θπξίσο
κε επηπινθέο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. Βέβαηα
νξηζκέλα πξνβιήκαηα κπνξεί λα πξνυπάξρνπλ ηεο εγθπκνζχλεο πνπ φκσο
ρεηξνηεξεχνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο. Οη κείδνλεο επηπινθέο πνπ επζχλνληαη γηα
ην 80% πεξίπνπ ησλ κεηξηθψλ ζαλάησλ είλαη:
νβαξή αηκνξξαγία (θπξίσο κεηά ηνλ ηνθεηφ)
Φιεγκνλέο, ινηκψμεηο (ζπλήζσο κεηά ηνλ ηνθεηφ)
Αξηεξηαθή ππέξηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο (πξνεθιακςία, εθιακςία)
Αλψκαιε ζέζε ηνπ εκβξχνπ
Πξνθιεηή έθηξσζε θάησ απφ κε αζθαιείο ζπλζήθεο πγηεηλήο
Δπίζεο κπνξεί λα επζχλνληαη ε εινλνζία, ε αλαηκία, ην HIV/AIDS θ.ιπ.
ιεο απηέο νη θαηαζηάζεηο φπσο είλαη απηνλφεην επεξεάδνπλ θαη ηελ πγεία
ηνπ λενγέλλεηνπ.
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Πίλαθαο 7: Μεηξηθή ζλεζηκφηεηα ζηνλ θφζκν ην 1990 θαη 2008

ΚΟΜΟ (ΤΝΟΛΟ)

Μεηξηθνί ζάλαηνη

ζλεζηκόηεηαο (ΓΜΘ)

Γείθηεο κεηξηθήο

Μεηξηθνί ζάλαηνη

2008
ζλεζηκόηεηαο (ΓΜΘ)

1990

Γείθηεο κεηξηθήο

Πεξηνρή

% κεηαβνιήο

% εηήζηαο

ηνπ ΓΜΘ

κεηαβνιήο ηνπ

αλάκεζα ζην

ΓΜΘ αλάκεζα

1990 θαη ην

ζην 1990 θαη

2008

ην 2008

400

546.000

260

358.000

-34

-2,3

α

16

2.000

14

1.700

-13

-0,8

πξώελ

68

3.200

40

1.500

-41

-3,0

450

540.000

290

355.000

-34

-2,3

230

8.600

92

3.400

-59

-5,0

870

199.000

640

204.000

-26

-1,7

390

315.00

190

139.000

-52

-4,0

110

29.000

41

7.800

-63

-5,5

Νφηηα Αζία

590

234.000

280

109.000

-53

-4,2

Ννηην-

380

46.000

160

18.000

-57

-4,7

140

6.100

68

3.300

-52

-4,0

140

17.000

85

9.200

-41

-2,9

290

540

230

550

-22

-1,4

Αλαπηπγκέλεο
πεξηνρέο
Υώξεο

ηεο

νβηεηηθήο Έλσζεο β
Αλαπηπζζόκελεο
πεξηνρέο
Βφξεηα
Αθξηθή

γ

Τπφ-ζαράξηα
Αθξηθή
Αζία
Αλαηνιηθή
Αζία

αλαηνιηθή
Αζία
Γπηηθή Αζία
Λαηηληθή Ακεξηθή θαη
Καξατβηθή
Ωθεαλία
α

. Πεξηιακβάλεη ηηο: Αιβαλία, Απζηξαιία, Απζηξία, Βέιγην, Βνζλία-Δξδεγνβίλε, Βνπιγαξία, Καλαδά,

Κξναηία, Σζερία, Γαλία, Δζζνλία, Φηλιαλδία, Γαιιία, Γεξκαλία, Διιάδα, Οπγγαξία, Ηζιαλδία, Ηξιαλδία,
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Ηηαιία, Ηαπσλία, Ληζνπαλία, Λνπμεκβνχξγν, Μάιηα, Μαπξνβνχλην, Οιιαλδία, Νέα Εειαλδία, Ννξβεγία,
Πνισλία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, εξβία, ινβαθία, ινβελία, Ηζπαλία, νπεδία, Διβεηία, ΠΓΓΜ, Μεγάιε
Βξεηαλία θαη ΖΠΑ
β

. Αξκελία, Αδεξκπατηδάλ, Λεπθνξσζία, Γεσξγία, Καδαθζηάλ, Κπξγηδζηάλ, Σαηδηθηζηάλ, Σνπξθκεληζηάλ,

Μνιδαβία, Ρσζία, Οπθξαλία, Οπδκπεθηζηάλ
γ

. Δμαηξείηαη ην νπδάλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππν-ζαράξηα Αθξηθή

Πεγή: WHO 2010: Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2008

Ζ βειηίσζε ηεο πγείαο ηεο κεηέξαο θαη ε κείσζε ηεο κεηξηθήο
ζλεζηκφηεηαο απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ Παγθφζκηνπ
Οξγαληζκνχ Τγείαο. Ο Π.Ο.Τ. δξαζηεξηνπνηείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
δηάδνζεο ηαηξηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηερληθψλ νδεγηψλ, ηελ παξνρή
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηελ εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηελ
ππνζηήξημε ρσξψλ ζηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ
κείσζεο ηεο κεηξηθήο ζλεζηκφηεηαο.
Άιινη ζύγρξνλνη δείθηεο κέηξεζεο ηνπ επηπέδνπ πγείαο
Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ελφο πιεζπζκνχ εθηφο απφ ηνπο
δείθηεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί θαη άιινη δείθηεο, νη νπνίνη απνζθνπνχλ ηφζν ζηε κέηξεζε
ησλ επηπηψζεσλ ηεο λφζνπ ζηελ πνηφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, φζν θαη ζηε
κέηξεζε ηεο ζεηηθήο πγείαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζσκαηηθήο,
ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο.
Πξνζδόθηκν πγηνύο επηβίωζεο
Σν πξνζδφθηκν πγηνχο επηβίσζεο αθνξά ηα ρξφληα πνπ αλακέλεηαη λα
δήζεη έλα άηνκν (ζε κηα δεδνκέλε ειηθία) ζε θαηάζηαζε «πιήξνπο πγείαο»
(full health) θαη ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα ρξφληα δσήο κε «θαθή
πγεία» ιφγσ αξξψζηηαο, αλαπεξίαο ή ηξαπκαηηζκνχ. Τπνινγίδεηαη θαηά ηε
γέλλεζε, ζηελ ειηθία ησλ 50 εηψλ, ησλ 65 εηψλ θ.ιπ.
Ζ κέηξεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ πγηνχο επηβίσζεο απνζθνπεί ζηελ εθηίκεζε
κεζνπξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ αλαγθψλ πγείαο, ζηελ αμηνιφγεζε
πξνγξακκάησλ πξναγσγήο πγείαο, ζηνλ νξζνινγηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ
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αλάπηπμε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο, θαζψο θαη ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ αληζνηήησλ ζηελ πγεία.

Πίλαθαο 8: Πξνζδφθηκν πγηνχο επηβίσζεο θαηά ηε γέλλεζε ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε
ην 2000 (ζε έηε)
Πεξηνρή

Έηε πγηνύο επηβίσζεο
41.4

Αθξηθή

Αζία

Βφξεηνο Αθξηθή

57.3

Τπν-ζαράξηα Αθξηθή

38.7

α

55.5
Αλαηνιηθή Αζία

60.9

Νφηηα-Κεληξηθή Αζία

51.8

Νφηηα-Αλαηνιηθή Αζία

55.8

Γπηηθή Αζία

50.8

Λαηηληθή Ακεξηθή θαη Καξατβηθή

58.0

Ωθεαλία

β

49.6

Αλαπηπζζόκελεο ρώξεο

53.6

Αλαπηπγκέλεο ρώξεο

66.1

Παγθνζκίσο

56.0

α

. Δθηφο ηεο Ηαπσλίαο

β

. Δθηφο ηεο Απζηξαιίαο θαη ηεο Ν. Εειαλδίαο

Πεγή: Human Development Reports, 2003.

ε παγθφζκηα θιίκαθα ην πξνζδφθηκν πγηνχο επηβίσζεο θπκαίλεηαη απφ ηα
39 έηε ζηελ ππν-ζαράξηα Αθξηθή ζηα 66 έηε ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο κε έλα
παγθφζκην κέζν φξν ηα 56 έηε ην 2000 (Πίλαθαο 8). ηηο ρψξεο ηεο πξψελ
αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο κεηψζεθε απφ ηα 62
έηε ην 1990 ζηα 58 έηε ην 2000. Σελ ίδηα πεξίνδν ζηελ ππν-ζαράξηα Αθξηθή
κεηψζεθε απφ ηα 42 έηε ζηα 39 έηε, θπξίσο ιφγσ ηνπ HIV/AIDS. ηε
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή αλ δελ ππήξρε ν ηφο HIV/AIDS, ε θπκαηίσζε θαη ε
εινλνζία ην 2000 ην πξνζδφθηκν πγηνχο επηβίσζεο ζα ήηαλ 47 έηε.
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ηνλ Πίλαθα 9 παξνπζηάδνληαη ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο, ην πξνζδφθηκν
πγηνχο επηβίσζεο, θαζψο ην πνζνζηφ ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο, ρσξίο
αληθαλφηεηα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 2009. Σν πξνζδφθηκν
επηβίσζεο (ΠΔ) ζηελ Δπξψπε ησλ 27 είλαη 76,4 έηε γηα ηνπο άλδξεο θαη 82,4
έηε γηα ηηο γπλαίθεο. Σν πξνζδφθηκν πγηνχο επηβίσζεο (ΠΤΔ) είλαη 60,9 έηε
θαη 62,0 έηε αληίζηνηρα. Οη άλδξεο πεξλνχλ ην 79,7% ησλ εηψλ ηεο δσήο ηνπο
ρσξίο αληθαλφηεηα, ελψ αληίζηνηρα νη γπλαίθεο ην 75,2%. Σν πςειφηεξν
πξνζδφθηκν επηβίσζεο ζηε γέλλεζε ζηνπο άλδξεο έρεη ε Ηζιαλδία (79,8 έηε)
θαη ζηηο γπλαίθεο ε Γαιιία (85,0 έηε). Σν πςειφηεξν πνζνζηφ ηνπ
πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο ρσξίο αληθαλφηεηα ζηνπο άλδξεο εκθαλίδνπλ θαηά
ζεηξά ε Μάιηα, ε νπεδία θαη ε Βνπιγαξία. ηηο γπλαίθεο ηηο αληίζηνηρεο
πξψηεο ζέζεηο θαηαιακβάλνπλ ε Βνπιγαξία, ε Μάιηα θαη ε νπεδία. ηελ
Διιάδα ζηνπο άλδξεο ην πνζνζηφ ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο ρσξίο
αληθαλφηεηα αλέξρεηαη ζην 77,4% ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο ζηε γέλλεζε
θαη ζηηο γπλαίθεο ζην 73,6%.

Πίλαθαο 9: Πξνζδφθηκν Τγηνχο Δπηβίσζεο ζηε γέλλεζε, Πξνζδφθηκν Δπηβίσζεο ζηε γέλλεζε, πνζνζηφ ηνπ Πξνζδφθηκνπ
Δπηβίσζεο ρσξίο αληθαλφηεηα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 2009
Υώξα

Πξνζδόθηκν

Πξνζδόθηκν

%

Πξνζδόθηκν

Πξνζδόθηκν

%πξνζδόθηκνπ

Τγηνύο

επηβίσζεο

πξνζδόθηκνπ

Τγηνύο

επηβίσζεο

επηβίσζεο

επηβίσζεο

ζηε γέλλεζε

επηβίσζεο

επηβίσζεο

ζηε γέλλεζε

ρσξίο

ρσξίο

ζηε γέλλεζε

ζηε γέλλεζε

αληθαλόηεηα

αληθαλόηεηα

Άλδξεο

Γπλαίθεο

ΔΤΡΩΠΖ ΣΩΝ 27 *

60,9

76,4

79,7%

62,0

82,4

75,2%

Βέιγην

63,7

77,3

82,4%

63,5

82,8

76,7%

Βνπιγαξία

61,9

70,1

88,4%

65,6

77,4

84,8%

Σζερία

60,9

74,2

82,1%

62,5

80,5

77,7%

Γαλία

61,8

76,9

80,3%

60,4

81,1

74,5%

Γεξκαλία

56,7

77,8

72,9%

57,7

82,8

69,7%

Δζζνλία

54,8

69,8

78,5%

59,0

80,2

73,6%

Ηξιαλδία

63,7

77,4

82,4%

65,2

82,5

79,0%

Διιάδα

60,2

77,8

77,4%

60,9

82,7

73,6%
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Ηζπαλία

62,6

78,7

79,6%

61,9

84,9

72,9%

Γαιιία

62,5

78,0

80,2%

63,2

85,0

74,4%

Ηηαιία *

62,4

79,1

78,9%

61,2

84,5

72,4%

Κύπξνο

65,1

78,6

82,9%

65,8

83,6

78,7%

Λεηνλία

52,6

68,1

77,3%

55,8

78,0

71,6%

Ληζνπαλία

57,0

67,5

84,4%

60,9

78,7

77,4%

Λνπμεκβνύξγν

65,1

78,1

83,3%

65,7

83,3

78,8%

Οπγγαξία

55,7

70,3

79,3%

58,8

78,4

73,9%

Μάιηα

69,1

77,8

88,9%

70,6

82,7

85,3%

Οιιαλδία

61,4

78,7

78,0%

59,8

82,9

72,2%

Απζηξία

59,2

77,6

76,3%

60,6

83,2

72,8%

Πνισλία

58,1

71,5

81,3%

62,1

80,1

77,6%

Πνξηνγαιία

58,0

76,5

75,8%

55,9

82,6

67,6%

Ρνπκαλία

59,5

69,8

85,3%

61,4

77,4

70,4%

ινβελία

60,6

75,9

79,8%

61,5

82,7

74,3%

ινβαθία

52,1

71,4

73,0%

51,3

79,1

66,1%

Φηιαλδία

58,1

76,6

75,8%

58,4

83,5

69,9%

νπεδία

70,5

79,4

88,8%

69,5

83,5

83,3%

Ζλσκέλν Βαζίιεην *

65,0

77,8

83,5%

66,3

81,9

81,0%

Ηζιαλδία

68,7

79,8

86,1

69,0

83,8

82,3%

Ννξβεγία

68,9

78,7

87,6%

67,8

83,2

81,5%

* ηα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζην 2008
Πεγή: Eurostat, 2010

Πνηνηηθά πξνζαξκνζκέλα ρξόληα δωήο
Σα πνηνηηθά πξνζαξκνζκέλα ρξφληα δσήο (Quality Adjusted Life YearsQALYs) αθνξνχλ ηε κέηξεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο αξξψζηηαο θαη
ππνινγίδνληαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηφζν ρξφλσλ δσήο, φζν θαη ηεο πνηφηεηαο
ηνπο. πλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηαηξηθψλ παξεκβάζεσλ
θαη ππνινγίδνπλ ηα έηε δσήο πνπ θεξδίδνληαη εμαηηίαο ησλ παξεκβάζεσλ
απηψλ. ε έλα έηνο δσήο κε θαηάζηαζε «πιήξνπο πγείαο» αληηζηνηρεί ην 1.0,
ελψ γηα ην ζάλαην ην 0.0. Δάλ ηα επηπιένλ ρξφληα δσήο δε ζα είλαη ζε
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θαηάζηαζε «πιήξνπο πγείαο», ηφηε απηά βαζκνινγνχληαη, αλάινγα κε ηελ
αληθαλφηεηα ή ηελ αλαπεξία, αλάκεζα ζην 0 θαη ζην 1.
Φξόληα δωήο απαιιαγκέλα από αληθαλόηεηα
Σα ρξφληα δσήο απαιιαγκέλα απφ αληθαλφηεηα (Disability Adjusted Life
Years-DALYs) αθνξoχλ ηα ρακέλα ρξφληα δσήο ιφγσ πξφσξνπ ζαλάηνπ,
θαζψο θαη ηα ρακέλα ρξφληα παξαγσγηθήο δσήο εμαηηίαο αλαπεξίαο θαη
ππνινγίδνληαη σο ην άζξνηζκα απηψλ ησλ παξακέηξσλ.
Φξόληα Υγηνύο Εωήο
Σα ρξφληα πγηνχο δσήο (Healthy Life Years) αθνξνχλ ηα ρξφληα δσήο πνπ
έλα άηνκν, ζε κηα δεδνκέλε ειηθία, αλακέλεηαη λα δήζεη ρσξίο αλαπεξία ή
αληθαλφηεηα. Ο ππνινγηζκφο ηνπο ζπκβάιιεη:
ζηελ αμηνιφγεζε ζηεο πγείαο σο ζεκαληηθνχ παξάγνληα ηεο
παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκίαο
ζηελ εηζαγσγή θαη θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο δσήο
ζηε κέηξεζε ηεο δπλαηφηεηαο ζπλέρηζεο ηεο απαζρφιεζεο-εξγαζίαο
ζε κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία εξγαδφκελνπο
ζηελ θαηαγξαθή ηεο πξνφδνπ ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο
πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.
Φακέλα ρξόληα δωήο ιόγω αληθαλόηεηαο
Σα ρακέλα ρξφληα δσήο ιφγσ αληθαλφηεηαο (Years Lost due to DisabilityYLD) αλαθέξνληαη ζηα ρξφληα δσήο πνπ ράλνληαη ιφγσ «θαθήο πγείαο».
Τπνινγίδνληαη κε βάζε ηελ ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ γηα
ηελ «απψιεηα ηεο πγείαο ηνπο» θαη δελ ιακβάλνπλ ππφςε άιιεο παξακέηξνπο,
φπσο ε πνηφηεηα δσήο θαη ην «επ δελ». Γελ είλαη πνιινί νη παξάγνληεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηα ρακέλα ρξφληα δσήο ιφγσ αληθαλφηεηαο. ε παγθφζκην
επίπεδν ηφζν ζηνπο άλδξεο, φζν θαη ζηηο γπλαίθεο, νη θαηαζιηπηηθέο
δηαηαξαρέο απνηεινχλ ηελ θχξηα αηηία ρακέλσλ ρξφλσλ δσήο. Αθνινπζνχλ,
γηα ηνπο άλδξεο ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάρξεζε
νηλνπλεπκαησδψλ θαη δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αθνή θαη ηελ φξαζε.
ηηο γπλαίθεο, ηα πξνβιήκαηα φξαζεο θαη αθνήο απνηεινχλ κεηά ηελ
θαηάζιηςε, ηηο θχξηεο αηηίεο ρακέλσλ ρξφλσλ δσήο ιφγσ αληθαλφηεηαο
(Πίλαθαο 10).
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ε φηη αθνξά ην επίπεδν αλάπηπμεο, νη θαηαζιηπηηθνχ ηχπνπ δηαηαξαρέο
απνηεινχλ ηελ θχξηα αηηία ρακέλσλ ρξφλσλ δσήο ιφγσ αληθαλφηεηαο ηφζν
ζηηο πςεινχ, φζν θαη ζηηο κεζαίνπ θαη ρακεινχ εηζνδήκαηνο ρψξεο.
Δπζχλνληαη κάιηζηα γηα ην 1/3 πεξίπνπ ησλ ρακέλσλ ρξφλσλ δσήο.
Αθνινπζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ φξαζε θαη ηελ αθνή
(Πίλαθαο 11).
Δξωηεκαηνιόγηα
Έλαο άιινο ηξφπνο κέηξεζεο ηεο πγείαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο
ππνθεηκεληθήο εθηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ, δειαδή πσο
ην ίδην ην άηνκν εθηηκά ηελ ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή ηνπ πγεία,
αλεμάξηεηα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη. Οη εθηηκήζεηο απηέο
γίλνληαη κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ (ζπκπιεξψλνληαη απφ ην ίδην ην
άηνκν ή κέζσ πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο). Απφ ηα πην γλσζηά θαη
ρξεζηκνπνηνχκελα δηεζλψο είλαη:
SF36
Σν εξσηεκαηνιφγην SF36 πεξηιακβάλεη 36 εξσηήζεηο θαη ζπκπιεξψλεηαη
απφ ην ίδην ην άηνκν. Οη απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ ζπκπιεξψλνληαη ζε κηα
8βαζκε θιίκαθα θαη κέζσ απηψλ αμηνινγνχληαη ε ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη
θνηλσληθή πγεία. Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε δηεζλέο επίπεδν θαη έρεη θαλεί
ρξήζηκν ζηελ εθηίκεζε εηδηθψλ θαη γεληθψλ πιεζπζκψλ, ζηε ζχγθξηζε ησλ
επηπηψζεσλ δηαθνξεηηθψλ αζζελεηψλ, θαζψο θαη ζηελ ζχγθξηζε δηαθνξεηηθψλ
ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αηνκηθφ
επίπεδν γηα ηελ αμηνιφγεζε κεκνλσκέλσλ αηφκσλ. Σν SF12 είλαη κηα πην
ζχληνκε έθδνζε ηνπ SF36 θαη αθνξά ηηο ίδηεο κεηξήζεηο.
Nottingham Health Profile
Πεξηιακβάλεη 38 εξσηήζεηο, είλαη απηνζπκπιεξνχκελν θαη αμηνινγεί ηελ
πνηφηεηα δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία. Υξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά ζηελ
Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ
ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή πγεία ηνπ αηφκσλ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ
απφ ηηο ππνθεηκεληθέο ηνπ εθηηκήζεηο.
Sickness Impact Profile
πγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ
αηφκνπ εμαηηίαο ηεο αξξψζηηαο ή ηεο αλαπεξίαο θαη κεηξάεη κε αθξηβή ηξφπν
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ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο
γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ην πψο απηέο επεξεάδνπλ ηελ
πγεία ηνπ αηφκνπ.
WHO Quality of Life (WHOQOL)
Σν 1991 ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο πήξε ηελ πξσηνβνπιία λα
αλαπηχμεη έλα δηεζλέο, δηαπνιηηηζηηθφ εξγαιείν εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο.
Σν WHOQOL πεξηιακβάλεη 100 εξσηήζεηο θαη δεκηνπξγήζεθε κε ηε
ζπλεξγαζία εηδηθψλ θέληξσλ θαη επηζηεκφλσλ απφ φιν ηνλ θφζκν. Δθηηκά ηελ
πνηφηεηα δσήο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αληηιήςεηο ηνπ αηφκνπ γηα ηηο αμίεο
ηνπ, ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ ζηφρνπο, ηα πξφηππα ηνπ θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ.
Έρεη κεηαθξαζηεί ζε πνιιέο γιψζζεο θαη έρεη αμηνινγεζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί
επξχηαηα. Τπάξρεη επίζεο ην WHOQOL-BREF, πνπ απνηειεί κηα πην ζχληνκε
εθδνρή ηνπ WHOQOL θαη πεξηιακβάλεη 26 εξσηήζεηο.
General Health Questionnaire
Απνηειεί έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα εξγαιεία εθηίκεζεο ηεο ςπρηθήο
πγείαο. Γεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα απνηειέζεη έλα εξγαιείν δηαινγήο ησλ
αηφκσλ πνπ πάζρνπλ ή έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν λα εκθαλίζνπλ ςπρηαηξηθέο
δηαηαξαρέο. Δίλαη έλα κέζν κέηξεζεο ζπλεζηζκέλσλ θαη ειαζζφλσλ
πξνβιεκάησλ

ςπρηθήο

πγείαο,

φπσο

ε

θαηάζιηςε,

ην

άγρνο,

ηα

ζσκαηνπνηεκέλα ζπκπηψκαηα θαη ε θνηλσληθή απφζπξζε. Υξεζηκνπνηνχληαη
δηάθνξεο εθδφζεηο ηνπ, κε 12, 28, 30 ή 60 εξσηήζεηο. Ζ έθδνζε κε ηηο 28
εξσηήζεηο είλαη ε πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε θαη κάιηζηα ζε ρψξνπο
εξγαζίαο.
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ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΗΑΜΖ

ΝΟΖΡΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΦΘΔΡΗΣΗΓΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
(1924-1931)

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα, ε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο
απνηέιεζε κηα απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ λένπ Διιεληθνχ Κξάηνπο.
Μεηά ην ηέινο ηεο επαλάζηαζεο, ε πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε
κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο νηθηξή. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ν
Καζεγεηήο Κ. Υσξέκεο: «Ζ εξεηπσκέλε εθ ησλ επηαεηψλ ππέξ ηεο
αλεμαξηεζίαο ηεο αγψλσλ ρψξα, επξίζθεην, σο είλαη επλφεηνλ, θαηά ηα πξψηα
έηε ηνπ ειεπζέξνπ απηήο βίνπ, απφ πγηεηλήο απφςεσο εηο αζιίαλ θαηάζηαζηλ…».
Παξά ηε δεκηνπξγία ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Οζψλεηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη
ηελ έιεπζε Διιήλσλ ηαηξψλ πνπ είραλ απνθνηηήζεη απφ δηάζεκα Ηηαιηθά θαη
Γεξκαληθά Παλεπηζηήκηα ηεο επνρήο, ε ζεξαπεία εμαθνινπζεί λα παξακέλεη
εκπεηξηθή θαη ε έλλνηα ηεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο ήηαλ αλχπαξθηε. Μνλαδηθή
εμαίξεζε απνηεινχζαλ ηα, ππφ Αγγιηθή Καηνρή, Ηφληα Νεζηά, ζηα νπνία απφ
ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα είρε ήδε αλαπηπρζεί έλα πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα
βαζηζκέλν ζην παιαηφ Δλεηηθφ κνληέιν κε επίθεληξν ηε βειηίσζε ηεο
δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο εηζαγσγήο ηεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο.
Ζ Ηαηξηθή Δηαηξεία Αζελψλ, ζηειερσκέλε απφ επηθαλείο ηαηξνχο ηεο
επνρήο, αζρνιήζεθε ελεξγά κε ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ θαη θπξίσο κε ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ φπσο ν ηπθνεηδήο ππξεηφο, ε
εινλνζία, ε ρνιέξα, ε επινγηά, ε δπζεληεξία θαη ε παλψιε. Ζ ειιεληθή
ηαηξηθή βηβιηνγξαθία εκπινπηίδεηαη ζηαδηαθά απφ λέεο κειέηεο αιιά
δπζηπρψο ε ζλεζηκφηεηα ησλ κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ εμαθνινπζεί λα
θηλείηαη ζε πςειά επίπεδα. Σα λήπηα θαη ηα παηδηά βέβαηα ήηαλ ε ειηθία ε
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νπνία ήηαλ «πάληνηε ηεηαγκέλε λα πιεξψλεη ηνλ θεθαιηθφ θφξν….». Ζ
εηδηθφηεηα ηεο Παηδηαηξηθήο είλαη αλχπαξθηε θαη ηα παηδηθά λνζήκαηα
αλαγθαζηηθά απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο ηεο γεληθήο ηαηξηθήο. Ζ κφλε
νπζηαζηηθή πξφνδνο πνπ ζεκεηψζεθε ήηαλ ε αχμεζε ησλ δεκνζηεχζεσλ κε
πεξηγξαθέο θαη αηηηνινγήζεηο ησλ παηδηθψλ λνζεκάησλ θαζψο θαη νη αλαθνξέο
ελδηαθεξφλησλ πεξηζηαηηθψλ.
Ζ λόζνο ηεο δηθζεξίηηδαο
Μία απφ ηηο ζαλαηεθφξεο αζζέλεηεο πνπ απνηέιεζε απεηιή απφ ηνλ 19ν
αηψλα έσο θαη ην κέζν ηνπ 20νπ αηψλα ήηαλ ε δηθζεξίηηδα, γλσζηή θαη σο «ν
ζηξαγγαιηζηήο ησλ παηδηψλ», ιφγσ ησλ απνθξαθηηθψλ ζπκπησκάησλ ηνπ
αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πξνθαινχζε. Ζ δηθζεξίηηδα ήηαλ γλσζηή απφ
ηελ

αξραηφηεηα.

Πξψηεο

πεξηγξαθέο

ηεο

λφζνπ

ζπλαληνχκε

ζηνπο

Βαβπιψληνπο. Ίζσο απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηνπο θαηνπηλνχο
αηψλεο, ν Αξεηαίνο ν Καππαδφθεο θαη ν Γαιελφο, επεξεάζηεθαλ θαη ηελ
πεξηέγξαςαλ σο «Αηγππηηαθφλ πάζνο» θαη «πξηαθφ έιθνο». Σν βαθηήξην
αλαθαιχθζεθε ην 1883 απφ ηνλ Klebs ελψ, ην 1887, ν Loeffler ζα
θαιιηεξγήζεη ηνλ δηθζεξηηηθφ βάθηιν (βάθηινο Klebs-Loeffler). Σν 1888, ν
Roux θαη ην επφκελν έηνο ν Yersin, ζα απνκνλψζνπλ ηε δηθζεξηηηθή ηνμηλή.
Οη κειέηεο ησλ Behring θαη Kitasato, ην 1890, απνηέιεζαλ ηε βάζε ηεο
αληηδηθζεξηηηθήο νξνζεξαπείαο.
ην παξειζφλ, ε λφζνο ήηαλ κάζηηγα γηα ηηο πξνζρνιηθέο θαη ζρνιηθέο
ειηθίεο. Πξφθεηηαη γηα κηα βαξηά ινηκψδε λφζν, ε νπνία εθδειψλεηαη κε
εληνπηζκέλεο βιάβεο ζην αλψηεξν αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα, αιιά θαη κε
γεληθεπκέλεο βιάβεο ζηελ θαξδηά θαη ζηα πεξηθεξηθά λεχξα. Ο αηηηνινγηθφο
παξάγνληαο ηεο λφζνπ είλαη ην θνξπλνβαθηεξίδην ηεο δηθζεξίηηδαο
(Corynobacterium diphtheriae). Ζ λφζνο έιαβε ην φλνκα ηεο απφ ηελ ειιεληθή
ιέμε «δηθζέξα» (δέξκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηείην γηα πεξγακελέο), εμαηηίαο ηεο
ζθιεξήο ζαλ δέξκα εκθάληζεο ηεο δηθζεξηηηθήο κεκβξάλεο. Σν φλνκα ηνπ
γέλνπο (θνξπλνβαθηεξίδην) επίζεο έρεη σο βάζε ηελ ειιεληθή ιέμε θνξχλε
πνπ ζεκαίλεη αδξάρηη, ξφπηξν, ξφπαιν θαη αληαπνθξίλεηαη ζηε κνξθνινγία
ηνπ βαθηεξηδίνπ. Ζ δηθζεξίηηδα κεηαδίδεηαη κε ηα ζηαγνλίδηα θαη ηηο
ξηλνθαξπγγηθέο εθθξίζεηο ησλ λνζνχλησλ. Έρεη ρξφλν επψαζεο 2-5 εκέξεο θαη
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είλαη ζπρλφηεξε ην ρεηκψλα. Ζ λφζνο κπνξεί λα εκθαληζζεί ππφ ηε κνξθή
επηδεκηψλ, επηδεκηθψλ εθξήμεσλ ή ζπνξαδηθψλ θξνπζκάησλ.
Τπάξρνπλ ηξεηο ηχπνη θνξπλνβαθηεξηδίνπ ηεο δηθζεξίηηδαο νη νπνίνη
παξάγνπλ κηα ηζρπξή εμσηνμίλε κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζην αλψηεξν
αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. Ζ εηζβνιή ηεο λφζνπ είλαη ήπηα, κε κέηξην ππξεηφ θαη
θαθνπρία. πλήζσο μεθηλά απφ ηνλ θάξπγγα κε έληνλν θαξπγγηθφ πφλν,
δπζθαηαπνζία, θεθαιαιγία, ηάζε γηα έκεην θαη έκεην. ηελ θιηληθή εμέηαζε
παξαηεξνχληαη αξρηθά εξπζξφηεηα κε εζηίεο ζηηο ακπγδαιέο πνπ ζχληνκα
επεθηείλνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ ηελ γθξη-πξάζηλε δηθζεξηηηθή κεκβξάλε. Ζ
επέθηαζε απηψλ ησλ ςεπδνκεκβξαλψλ πξνο ηε κχηε θαη ην ιάξπγγα απνηειεί
θαθφ πξνγλσζηηθφ ζεκείν θαη ζπρλά ζπλνδεχεηαη απφ βαξηέο επηπινθέο. Μηα
ηδηαίηεξα βαξηά κνξθή ηεο λφζνπ είλαη ε ηνμηθή ή θαθνήζεο δηθζεξίηηδα. Οη
θπξηφηεξεο επηπινθέο εληνπίδνληαη ζηελ θαξδηά (κπνθαξδίηηδα κε αξξπζκίεο,
θαξδηαθή αλεπάξθεηα, αηθλίδηνο ζάλαηνο) θαη ζην λεπξηθφ ζχζηεκα (παξάιπζε
εγθεθαιηθψλ θαη λσηηαίσλ λεχξσλ). Δπηθίλδπλεο γηα ηε δσή ηνπ αζζελή είλαη
νη παξαιχζεηο ησλ λσηηαίσλ λεχξσλ πνπ παξέρνπλ λεχξσζε ζηνπο
αλαπλεπζηηθνχο κχεο θαη επεξρφκελε αζθπμία.
πσο αλαδχεηαη απφ ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο Ηαηξηθήο Δηαηξείαο Αζελψλ,
απφ ην 19ν αηψλα ε δηθζεξίηηδα ελδεκνχζε ζηελ Διιάδα θαη ζπρλά
ζεκεηψλνληαλ

επηδεκηθέο

εμάξζεηο.

ηα

βηβιία

ησλ

αζζελψλ

ησλ

λνζνθνκείσλ, ε αηηία ησλ ζαλφλησλ αλαθεξφηαλ σο «θαθνήζεο θπλάγρε ησλ
ακπγδαιψλ επηπιεθνκέλε κεζ’πκελνγφλνπ ιαξπγγίηηδνο». Ζ πξψηε αλαθνίλσζε
γηα ηε δηθζεξίηηδα (πκελνγφλνο θπλάγρε) ζηελ Ηαηξηθή Δηαηξεία Αζελψλ,
ρξνλνινγείηαη ην 1838 απφ ην Βαπαξφ ηαηξφ Βεξλάξδν Ρέδεξ. Σν 1856,
αλαθνηλψλνληαη ζηελ Ηαηξηθή Δηαηξεία Αζελψλ απφ ηνλ Υξήζην Αρειστδε νη
παξαηεξήζεηο ηνπ πεξί ηεο ιαξπγγηθήο δηθζεξίηηδαο. εκαληηθέο επίζεο ήηαλ
αλαθνξέο ηνπ Υαξάιακπνπ Πξεηεληέξε-Σππάιδνπ ζρεηηθά κε ηηο επηδεκίεο
δηθζεξίηηδαο πνπ ζεκεηψζεθαλ ην 1848 ζην Λεμνχξη θαη ην 1850 ζην
Αξγνζηφιη. Μεγάιεο θιίκαθαο επηδεκία ήηαλ θαη απηή πνπ ζεκεηψζεθε ζε
πνιιέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ηελ πεξίνδν 1869-1870.
Γπζηπρψο, ε απφθξαμε ησλ αεξαγσγψλ νδεγνχζε ζε αγσληψδε ζάλαην,
κε ηε δηαζσιήλσζε θαη ηελ ηξαρεηνηνκία λα απνηεινχλ ηηο έζραηεο, θαη φρη
πάληα, ζσηήξηεο επηινγέο. Ο πθεγεηήο ηεο Παηδηαηξηθήο, Υξήζηνο
Μαιαλδξίλνο πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξψηε δηαζσιήλσζε ηξαρείαο ζε παηδί κε
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ζπαζκσδηθή ιαξπγγίηηδα θαη φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε «κεζ’ήλ ν
άξξσζηνο απφ ηεο απειπηζηηθήο θαηαζηάζεσο εηο ελ επξίζθεην επαλήιζελ εηο ην
θαηά θχζηλ». κσο αθφκα θαη ζηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ ε
δηαζσιήλσζε ησλ παηδηψλ, ε νπνία «ζεσξεηηθψο πεξηγξάθεηαη επθφισο, ελ ηε
πξάμεη φκσο δπζθφισο αχηε εθηειείηαη αλ δελ ππνβνεζή κεγάιε εμάζθεζηο θαη
πείξα…», δελ είραλ πάληα ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα.
Ζ δηθζεξίηηδα ηελ πεξίνδν 1924-1931
ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα θεξδίδεη πιένλ έδαθνο ε εξγαζηεξηαθή
δηάγλσζε ηεο δηθζεξίηηδαο έλαληη ηεο εκπεηξηθήο δηάγλσζεο κε βάζε ηελ
ζπκπησκαηνινγία. Ζ λφζνο εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη επνρηθή έμαξζε αιιά
ε παηδηθή ζλεζηκφηεηα δελ είλαη πιένλ ηφζν πςειή φπσο ηνλ πξνεγνχκελν
αηψλα ιφγσ ηεο αληηδηθζεξηηηθήο νξνζεξαπείαο. Ζ δηθζεξίηηδα ελέπηπηε ζηα
λνζήκαηα ηα νπνία έπξεπε λα αλαθέξνληαη απφ ηνπο ηδηψηεο ηαηξνχο ζηηο θαηά
ηφπνπο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο. κσο ην θαηλφκελν ηεο κε δήισζεο ησλ
κνιπζκαηηθψλ λνζεκάησλ απνηεινχζε κείδσλ ζέκα ηε δεθαεηία ηνπ ‟20. Μηα
ζεηξά Τγεηνλνκηθψλ δηαηαγκάησλ θαηέζηεζε ππνρξεσηηθή ηε δήισζε πνιιψλ
αζζελεηψλ. ην πιαίζην απηφ, ε δηθζεξίηηδα ζπκπεξηιήθζεθε ζην Τγεηνλνκηθφ
δηάηαγκα ηεο 3εο Μαΐνπ 1921 «πεξί ηπθνεηδνχο ππξεηνχ, παξαηχθνπ,
δπζεληεξίαο,

νζηξαθηάο,

δηθζεξίηηδνο,

επηδεκηθήο

εγθεθαινλσηηαίαο

κεληγγίηδνο, ππνζηξφθνπ ππξεηνχ, ιχζζεο, κάιηνο, ζπιελάλζξαθνο, γξίππεο,
ιέπξαο, επηινρείνπ ππξεηνχ θαη ιεζαξγηθήο εγθεθαιίηηδνο». κσο, παξά ηε
ζέζπηζε απηψλ ησλ δηαηαγκάησλ πεξί δήισζεο ησλ κνιπζκαηηθψλ
θξνπζκάησλ, ζηελ έθζεζε ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 1933 ζπλαληνχκε
ηελ αλαθνξά φηη «φζνλ αθνξά εηο ηελ εθ κέξνπο ησλ ηδησηψλ ηαηξψλ ηαθηηθήλ
θαη έγθαηξνλ δήισζηλ, ζπλεληήζακελ πιείζηαο δπζρεξείαο».
Ζ ππφ κειέηε πεξίνδνο (1924-1931) ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ελ ιφγσ
Τγεηνλνκηθή έθζεζε, ηεο νπνίαο ηα δεδνκέλα γηα ηε δηθζεξίηηδα,
παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία θαηφπηλ επεμεξγαζίαο. Αλ θαη ε
δηθζεξίηηδα δελ είλαη πιένλ ηφζν ζαλαηεθφξα εληνχηνηο απφ ην 1924 έσο ην
1931 παξνπζηάδεηαη κηα ζπλερείο αχμεζε ησλ δεισζέλησλ θξνπζκάησλ.
(Γηαγξάκκαηα 1 & 2)
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Γηάγξακκα 1: Γεισζέληα Κξνχζκαηα Γηθζεξίηηδαο (1924-1931)

Γηάγξακκα 2: Κξνχζκαηα θαη Θάλαηνη απφ δηθζεξίηηδα (1924-1931)

Ζ θαηαλνκή ησλ θξνπζκάησλ θαη ζαλάησλ αλά γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα
παξνπζίαδε πςειφηεξα πνζνζηά ζηε Μαθεδνλία, ηε ηεξεά Διιάδα θαη ηελ
Πεινπφλλεζν. (Πίλαθαο 1 & Γηαγξάκκαηα 3, 4).
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Πίλαθαο 1: Γεισζέληα θξνχζκαηα αλά γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα (1924-1931)

Γεσγξαθηθά

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

χλνιν

ηεξεά Διιάδα

40

51

57

60

53

63

90

85

499

Ήπεηξνο

41

25

13

31

27

43

38

60

278

Θεζζαιία

32

21

22

21

41

46

61

44

288

Μαθεδνλία

85

73

86

159

103

124

211

300

1.141

Πεινπφλλεζνο

60

37

40

43

43

41

79

50

393

Δπηάλεζα

14

5

8

3

3

9

20

15

77

Θξάθε

7

11

12

20

10

21

27

23

131

Κξήηε

6

12

9

20

6

10

7

14

84

Ν. Αηγαίνπ

19

15

25

33

15

23

16

27

173

Γηακεξίζκαηα

Γηάγξακκα 3: Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ θξνπζκάησλ ηεο δηθζεξίηηδαο (1924-’31)
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Γηάγξακκα 4: Θλεζηκφηεηα (%) αλά γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα

4,20% 2,70%
2,50%
12,80%

5,60%

16,50%

Στερεά Ελλάδα
9%

Ηπειροσ
Θεςαλία
9,50%

Μακεδονία
Πελοπόνθςοσ
Επτάνθςα

37,20%

Θράκθ
Κριτθ

ε επίπεδν λνκψλ θαίλεηαη κηα πςειφηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο
λφζνπ θαζ΄ φιε ηελ πεξίνδν ζηνπο λνκνχο ηεο Αηηηθήο θαη Βνησηίαο, ηεο
Θεζζαινλίθεο, ηεο Αραΐαο θαη Ήιηδαο, ησλ Ησαλλίλσλ θαη ηεο Λάξηζαο.
(Γηάγξακκα 5) ρεδφλ θάζε έηνο ζεκεηψλνληαη επηδεκηθέο εθξήμεηο πνπ
πηζηνπνηνχλ ηνλ ελδεκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηθζεξίηηδαο. (Πίλαθαο 2)
Πίλαθαο 2: Δπηδεκηθέο εθξήμεηο δηθζεξίηηδαο (1924-1931)
Έηνο

Δπηδεκηθέο εθξήμεηο λνκψλ θαη αξηζκφο ζπκάησλ

1924

Θεζζαινλίθε (42), Αηηηθήο θαη Βνησηίαο (28) , Μεζζελία (30), Ησάλληλα (39)

1925

Αηηηθήο θαη Βνησηίαο (39), Αραΐαο θαη Ήιηδαο (23), Ησάλληλα (23)

1926

έξξεο (20)

1927

Κνδάλε (33), Γξάκα (25)

1928

Γξάκα (21)

1929

Σξίθαια (26), Γξάκα (200

1930

Κνδάλε (61), Σξίθαια (34), Λάξηζα (27), Γξάκα (38)

1931

Σξίθαια (24)
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Γηάγξακκα 5: πγθξηηηθφ δηάγξακκα κεηαμχ αξηζκνχ θξνπζκάησλ δηθζεξίηηδαο
λνκψλ Αηηηθήο/Βνησηίαο θαη Θεζζαινλίθεο (1924-1931)

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αλαινγία ησλ ζαλάησλ αλάκεζα ζηηο αγξνηηθέο
θαη ηηο αζηηθέο πεξηνρέο (Πίλαθαο 3). Αλ θαη επί ζπλφινπ ησλ ζαλάησλ
θαίλεηαη φηη ε ζλεζηκφηεηα ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ήηαλ πςειφηεξε
ζπγθξηηηθά κε απηή ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, εληνχηνηο ε αλαινγία ζαλάησλ
θαζνξίδεηαη θαη απφ ηνλ αξηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ππφ κειέηε λνκψλ.
(Γηαγξάκκαηα 6 &7)
Πίλαθαο 3: Θάλαηνη θαη αλαινγίεο ζαλάησλ ζηηο αγξνηηθέο θαη αζηηθέο πεξηνρέο
(1924-1931)
Θάλαηνη

Θάλαηνη

Αλαινγία ζαλάησλ επί

Αλαινγία ζαλάησλ επί

(Αγξνηηθέο

(Αζηηθέο

10.000 θαηνίθσλ

10.000 θαηνίθσλ

Πεξηνρέο)

Πεξηνρέο)

(Αγξνηηθέο Πεξηνρέο)

(Αζηηθέο Πεξηνρέο)

1924

217

87

0,59

0,55

1925

145

105

0,36

0,43

1926

182

95

0,45

0,47

1927

271

113

0,67

0,64

1928

220

93

0,52

0,50
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1929

236

134

0,55

0,59

1930

408

129

0,94

0,85

1931

474

147

1,08

0,96

Γηάγξακκα 6: Αξηζκφο ζαλάησλ ππαίζξνπ θαη αζηηθψλ θέληξσλ (1921-1931)

Γηάγξακκα 7: Αλαινγία ζαλάηνπ επί 10.000 θαηνίθσλ χπαηζξνο/πφιεηο (19211931)

Οη ειηθηαθέο νκάδεο πνπ πιήηηνληαη είλαη βέβαηα νη παηδηθέο αλ θαη
θξνχζκαηα εκθαλίδνληαη θαη ζηνπο ελήιηθεο. (Πίλαθαο 4 & Γηαγξάκκαηα 8
θαη 9) Ζ ειηθηαθή νκάδα πνπ εκθάληζε ηε κεγαιχηεξε ζλεζηκφηεηα ήηαλ απηή
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ησλ 5 έσο 9 εηψλ. ηηο ειηθίεο 20-45 εηψλ ζεκεηψζεθαλ ζπλνιηθά γηα φιε ηελ
πεξίνδν 102 ζάλαηνη ελψ απφ 46 εηψλ θαη άλσ, ζεκεηψζεθαλ ζπλνιηθά 6
ζάλαηνη θαη αθνξνχζαλ άηνκα πνπ δηέκελαλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ηα
νπνία δελ είραλ εκβνιηζζεί.
Πίλαθαο 4: Θάλαηνη αλά ειηθηαθή νκάδα έσο 19 εηψλ
0

1

2

3

4

5-9

10-14

15-19

χλνιν

1924

27

47

58

40

36

63

18

3

364

1925

24

43

36

28

28

61

14

3

377

1926

38

48

44

33

25

64

13

4

487

1927

55

72

69

52

28

78

12

4

416

1928

33

54

59

48

30

64

11

1

335

1929

48

60

63

45

43

74

15

1

706

1930

59

80

86

74

64

127

21

7

131

1931

80

59

72

96

81

175

27

7

30

Γηάγξακκα 8: Αξηζκφο ζαλάησλ αλά ειηθηαθή νκάδα
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Γηάγξακκα 9: Πνζνζηφ (%) ζαλάησλ αλά ειηθηαθή νκάδα

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί έλαο ζνβαξφο πξνβιεκαηηζκφο πνπ
αλαδχζεθε απφ ηε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ. Σελ πεξίνδν απηή παξνπζηάδεηαη ην
θαηλφκελν ηεο απφθιηζεο ησλ αλαθεξνκέλσλ θξνπζκάησλ θαη ζαλάησλ απφ
ηνπο ηδηψηεο ηαηξνχο απφ απηά πνπ πξαγκαηηθά ζεσξήζεθαλ σο πεξηπηψζεηο
δηθζεξίηηδαο απφ ηα θαηά ηφπνπο λνζνθνκεία. Απηφ θαζηζηά ζε έλα κεγάιν
βαζκφ πξνβιεκαηηθή ηελ αθξηβή κειέηε ησλ δεδνκέλσλ. Πάλησο, παξά ηε
δπζθνιία απηή, δηαθαίλεηαη ν ελδεκηθφο ραξαθηήξαο ηεο λφζνπ ζηελ Διιάδα.
ε φιε ηε δεθαεηία ηα θξνχζκαηα ηεο δηθζεξίηηδαο ζεκείσλαλ άλνδν αιιά ε
ζλεζηκφηεηα ηεο παξέκελε ζε ρακειά επίπεδα ζπγθξηηηθά κε άιια ινηκψδε
λνζήκαηα. εκαληηθφ ξφιν ζε απηήλ ηελ εμέιημε δηαδξακάηηζαλ νη καδηθνί
εκβνιηαζκνί. Πξηλ ηελ επνρή ηνπ καδηθνχ αληηδηθζεξηηηδηθνχ εκβνιηαζκνχ,
αλαθέξνληαη κεγάιεο επηδεκίεο αλά 100 ρξφληα. Καηά ηελ ηειεπηαία κεγάιε
επηδεκία ζηελ Δπξψπε (1943) ζεκεηψζεθαλ πεξί ηα 1.000.000 θξνχζκαηα θαη
50.000 ζάλαηνη. Οη ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο επηδεκηψλ παξαηεξήζεθαλ ζηε
νβηεηηθή Έλσζε, θαη ηα θξάηε πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε δηάιπζή ηεο, ηηο
πεξηφδνπο 1983-1985 θαη 1990-1994.
ηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, ηα
θξνχζκαηα ην 1961 ήηαλ 48,6/100.000 θαηνίθνπο. Σν 1971 ζεκεηψζεθε
εθπιεθηηθή κείσζε ιφγσ ηνπ φιν θαη απμαλφκελνπ αξηζκψλ παηδηθψλ
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εκβνιηαζκψλ (1,2/100.000 θαηνίθνπο). Σελ πεξίνδν 1972-1979 ζεκεηψζεθαλ
173 θξνχζκαηα, ηελ πεξίνδν 1980-1983 δελ αλαθέξζεθε θαλέλα, ελψ ηελ
πεξίνδν 1984-1994 ζεκεηψζεθαλ 17 θξνχζκαηα. Απφ ην 1995 έσο ζήκεξα δελ
έρεη αλαθεξζεί ζηελ Διιάδα θαλέλα θξνχζκα δηθζεξίηηδαο.
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Ηκολογία, Τεχνθτι Νοθμοςφνθ και θ Πζμπτθ Αςυνζχεια

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΟΤΣΟΜΑΝΖ

ΖΘΟΛΟΓΗΑ, ΣΔΥΝΖΣΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ ΚΑΗ Ζ ΠΔΜΠΣΖ ΑΤΝΔΥΔΗΑ

Mαζαίλνπλ ηα αεδφληα λα θειαεδνχλ ή είλαη έκθπηε ε ηθαλφηεηα ηνπο
απηή; Πσο επηηίζεληαη νη ιχθνη ζε έλα ζήξακα; Έρνπλ ηα δειθίληα λνεκνζχλε;
Μπνξνχλ νη ρηκπαηδήδεο λα κάζνπλ θαη λα ζπλελλνεζνχλ κε ηε λνεκαηηθή
γιψζζα; Τπάξρεη θνηλσληθή νξγάλσζε ζηα αλψηεξα ζειαζηηθά;
Με κηα θνπβέληα: πνχ αθξηβψο επξίζθεηαη ην φξην δψνπ θαη αλζξψπνπ;
Πνηά είλαη ηειηθά ε ηαπηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ; Άιιν έλα αθφκε είδνο ζηελ
Πιάζε ή ην ηδηαίηεξν εθείλν πιάζκα, ην πιάζκα, πνπ επηθαιείηαη ν ίδηνο φηη
είλαη;
Απηέο ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο θαιείηαη λα απαληήζεη, ή αθξηβέζηεξα
θηινδνμεί λα απαληήζεη, ε επηζηήκε ηεο κειέηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
έκβησλ πνπ απφ ην 1854 (Etienne Geoffroy Saint Hilaire, 1772-1844)
ζπλεζίζηεθε λα απνθαιείηαη Ζζνινγία. Αλ θαη ε ιέμε εηπκνινγηθά
παξαπέκπεη ζην Ή/Έζνο κε ηηο δηαρξνληθά πνιιαπιέο έλλνηεο πνπ νη ιέμεηο
απηέο απέθηεζαλ, αο κείλνπκε γηα δηδαθηηθνχο θαη κφλνλ ιφγνπο, ζηε
ζπλεζέζηεξε εξκελεία, δειαδή εθείλε ηνπ Ήζνπο ζαλ Έζνο, ζπλήζεηα, θαη
ηειηθά ζπκπεξηθνξά. κσο αμίδεη λα ζηαζνχκε γηα ιίγν θαη ζηελ εηπκνινγία
ηεο ιέμεσο ζπκπεξηθνξά εθφζνλ ην φθεινο ζα είλαη κεγάιν γηα ηελ
θαηαλφεζε ησλ φζσλ αθνινπζνχλ κηα θαη απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο
επηζηήκεο ηεο Ζζνινγίαο. Πξνηείλσ ινηπφλ λα αληηιεθζνχκε ηε ζπκπεξηθνξά
σο πλ-πεξη-θνξα (ηη αιινχ;) ηεο Φπρήο. Καη ζεσξψ, εθθξάδνληαο εδψ κηα
θαζαξά πξνζσπηθή άπνςε, φηη γηα ηελ Ζζνινγία, ν πιένλ δφθηκνο νξηζκφο ηεο
Φπρήο, δελ είλαη άιινο απφ εθείλνλ ηνπ Αξηζηνηέινπο (“Πεξί Φπρήο”)(1):
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Δληειέρεηα ζψκαηνο θπζηθνχ νξγαληθνχ δπλάκεη δσήλ έρνληνο. Χο αξηζηνηειηθή
ινηπφλ Δληειέρεηα, αο ζεσξήζνπκε γηα ηε κειέηε καο θάζε έκβην νξγαληζκφ.
Ζ Ζζνινγία δε ζέηεη ηνλ Άλζξσπν ζε θάπνην βάζξν πςειφηεξα ή, φπσο
κεξηθνί πξνβάινπλ εθθνβίδνληαο αδαείο θαη ινηδνξψληαο ηελ επηζηήκε απηή,
ρακειφηεξα απφ ηα ππφινηπα πιάζκαηα. Απιψο εξεπλά θαη θάλεη
δηαπηζηψζεηο. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο Ζζνινγίαο γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή
πξνζθέξνληαη φκσο άξηζηα γηα παξαλνήζεηο ή γηα ηα γλσζηά ζε φινπο πηα
επηθνηλσληαθά ηερλάζκαηα εληππσζηαζκνχ. Γηφηη φλησο είλαη εμαηξεηηθά
εληππσζηαθφ λα κπνξεί θάπνηνο λα ζπλελλνεζεί κε έλαλ ρηκπαηδή ζηε
λνεκαηηθή γιψζζα. Καη ηφζν ε αξραία γξακκαηεία φζν θαη ε λεψηεξε
θηινινγία βξίζνπλ απφ αλέθδνηα ηεο έληνλεο ζρέζεο πνπ κπνξεί λα
αλαπηπρζεί αλάκεζα ζηνλ Άλζξσπν θαη ην Εψνλ.
Δίλαη φκσο έηζη ηα πξάγκαηα; Τπάξρεη πξαγκαηηθά ςπρηθφο θφζκνο ησλ
δψσλ; Αλαπηχζζεηαη ινηπφλ δεζκφο αλάκεζα ζην ζθχιν θαη ηνλ Άλζξσπν ή
πξφθεηηαη γηα κηα απηαπάηε, έλαλ αθφκε αλζξσπνκνξθηζκφ πνπ παξαιιάζζεη
ηελ πξαγκαηηθφηεηα; Γηφηη εάλ απαληεζεί θαηαθαηηθά ε εξψηεζε απηή, ηφηε
ζα πξέπεη λα δερζνχκε φηη ηα δψα δηαζέηνπλ ςπρηθφ θφζκν θαη επνκέλσο
λφεζε αθνχ “Ννπο φξε θαη λνπο αθνχεη, αιιά θσθά θαη ηπθιά”.
Καη εάλ θαη ηα δψα έρνπλ λφεζε ηφηε άξαγε δελ θινλίδεηαη απηφ ηνχην ην
“ηάδε ηη” ηνπ Αλζξψπνπ, ε λφεζε, πνπ ηνλ ηνπνζεηεί θαη ηνλ μερσξίδεη απφ
ηελ ππφινηπε Πιάζε ζηελ πεξίνπηε ζέζε ηνπ; Ή κήπσο πξφθεηηαη γηα κηα
απηαπάηε, κηα εμαπάηεζε ηνπ Αλζξψπνπ απφ ηηο αηζζήζεηο ηνπ;
Σν ελ πνιινίο θηινζνθηθφ εξψηεκα ηέζεθε ήδε θαηά ηελ Αξραηφηεηα. Δπ΄
απηνχ ε ζέζε ησλ ησηθψλ ήηαλ μεθάζαξε: ηα δψα δελ είραλ κλήκε ή
αηζζήκαηα, κε κηα θνπβέληα: ςπρηθφ θφζκν, φπσο εκείο νη άλζξσπνη ην
ελλννχκε. Σν άινγν πνπ επαλεξρφηαλ ζηνλ ζηάβιν απφ κφλν ηνπ ήηαλ “ζαλ
λα” επαλέξρεηαη απφ κφλν ηνπ, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νδεγείην απφ θάπνην
άιιν αίηην, ζίγνπξα φρη απφ κλήκε, ζπλαηζζήκαηα ή ςπρηθέο δηεξγαζίεο. Σν
ίδην θαη ην ρειηδφλη πνπ εξρφηαλ ηελ άλνημε θη έθεπγε πάιη ην ρεηκψλα: δελ
κεηαλάζηεπε αιιά ήηαλ “ζαλ λα” κεηαλάζηεπε.
Ο Πινχηαξρνο, κε ηε ιεπηή εηξσλεία πνπ ραξαθηήξηδε ηνλ αξραίν ειιεληθφ
θφζκν, ζην έξγν ηνπ “Πνηέξα ησλ Εψσλ θξνληκφηεξα, ηα ρεξζαία ή ηα έλπδξα
“(2), κέζα απφ ην ζηφκα ηνπ Απηφβνπινπ θαη ηνπ ψθιαξνπ, ηξαβά ηελ
ησηθή ζπιινγηζηηθή ζηα άθξα αθνχ αλαξσηηέηαη κήπσο ζα πξέπεη λα
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αλαξσηεζνχκε εάλ ηα έκβηα φλησο δνπλ ή κήπσο θάλνπλ “ζαλ λα” δνπλ! Καη
αθνχ παξαζέηεη πάκπνιια αλέθδνηα απφ ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε ηεο επνρήο
ηνπ δε ιείπνπλ θαη νη θαζαξά εζνινγηθέο παξαηεξήζεηο πνπ είλαη
αμηνζεκείσηεο θαη έσο ζήκεξνλ ηζρχνπζεο θαη επηζηεκνληθά επηβεβαησκέλεο:
ην αεδφλη γηα παξάδεηγκα δηδάζθεηαη ην ηξαγνχδη απφ ηε κεηέξα ηνπ, πξάγκα
πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κηα θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, κηα “θνπιηνχξα”,
εθφζνλ γίλεηαη κεηάδνζε κηαο γλψζεσο, πξάγκα αθφκε πην εκθαλέο ζηα
πξσηεχνληα (ρηκπαηδήδεο, κπνλφκπν θ.ιπ.).
Ο ζησηθφο πξνβιεκαηηζκφο έρεη ην ζεκεξηλφ ηνπ “αλάινγν” ηεο
ζπκπεξηθνξάο ελφο ζθπινχ πνπ ςάρλεη γηα λαξθσηηθέο νπζίεο ή εθξεθηηθά,
ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ “έμππλνπ” πχξαπινπ πνπ αθνινπζεί έλαλ θηλνχκελν
ζηφρν γηα λα ηνλ θαηαζηξέςεη: ηφζν ν ζθχινο φζν θαη ν πχξαπινο ςάρλνπλ
ηνλ “ζηφρν”, ν θαζέλαο κε ηα δηθά ηνπ κέζα, ηε δηθή ηνπ ινγηθή, κέζα ζηα
δηθά ηνπ φξηα. Χζηφζν ν ζθχινο ζα θηλεηνπνηήζεη γη΄ απηφλ ηνλ ζθνπφ κηα
θπζηθή, αο κνπ επηηξαπεί εδψ ν φξνο, λνεκνζχλε, ελψ ν πχξαπινο, κηα
ηερλεηή. Ζ αθαηξεηηθή φκσο δπλακηθή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή θη ελ
ηέιεη ηελ θαηαλφεζε ησλ δχν απηψλ θαηλνκέλσλ είλαη παξφκνηα.
Ζ ηερλεηή λνεκνζχλε θαη ε αλάπηπμε ηεο Πιεξνθνξηθήο γεληθφηεξα
ραξαθηεξίζηεθε απιντθά ζαλ ε Σέηαξηε Αζπλέρεηα ζηελ ηζηνξία ηνπ
Αλζξψπηλνπ Γέλνπο ζηνπο 5 ηειεπηαίνπο αηψλεο (2). εκαηνδνηεί ζχκθσλα κε
αθξαίεο ηερλνιάγλεο ζέζεηο, ηελ παξάιιειε αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπνπ κε ηηο
κεραλέο πνπ έρνπλ μεθχγεη πιένλ απφ ην απιφ κεραληζηηθφ πιαίζην θη έρνπλ
απνθηήζεη λνεκνζχλε. Έηζη ινηπφλ, ε παξάιιειε απηή αλάπηπμε ηνπ
Αλζξψπνπ θαη ηεο Μεραλήο, φπνπ ε ζάξθα θαη ηα ηζηπ ζηιηθφλεο, ελσκέλα
πιένλ, ζα πξνζθέξνπλ αζχγθξηηα ηζρπξφηεξεο θαη πνηνηηθά αλψηεξεο
αηζζήζεηο, φπσο ίζσο θαη κλήκε ή άιιεο αλψηεξεο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο,
δεκηνπξγψληαο έηζη ην βηνληθφ Άλζξσπν (cyborg): ζα απνηειέζνπλ έηζη ην
επφκελν εμειηθηηθφ βήκα ηεο Αλζξσπφηεηαο, ηνλ Μεηά-Άλζξσπν.
ζν φκσο θη εάλ απηά ηα ζελάξηα επηζηεκνληθήο θαληαζίαο αθνχγνληαη
καθξηλά, νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο είλαη ξαγδαίεο θαη θαίλεηαη, κεξηθά απφ
απηά ηνπιάρηζηνλ, λα επηβεβαηψλνληαη: αλαθνξηθά κε ηηο αηζζήζεηο γηα
παξάδεηγκα, νη βηνληθνί νθζαικνί είλαη πξαγκαηηθφηεηα, έζησ θαη εάλ αθφκε
επξίζθνληαη ζε εκβξπαθή ειηθία, ελψ ηα αθνπζηηθά εκθπηεχκαηα απνηεινχλ
ήδε θαζηεξσκέλε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θσθψζεσο θαη ηεο
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βαξεθνΐαο. Αλαθνξηθά κε ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε, ηα πην πξφζθαηα
παξαδείγκαηα είλαη απφ ηε ξνκπνηηθή, φπνπ “έμππλεο” κεραλέο είλαη ηθαλέο λα
παίμνπλ αθφκε θαη πνδφζθαηξν, ελψ είλαη γλσζηή εδψ θαη δεθαεηίεο ε
ηθαλφηεηα ππνινγηζηψλ λα αληηκεησπίδνπλ επηηπρψο ζην ζθάθη, δηεζλνχο
επηπέδνπ παίθηεο. Έηζη ινηπφλ, λνεκαηνδνηείηαη ε ξήμε αλάκεζα ζηνλ
Άλζξσπν θαη ηε κεραλή, αθνχ γίλεηαη αληηιεπηφ πσο θαη ηερλεηέο κνξθέο,
φπσο ζα δνχκε θαη αλεμάξηεηεο, λνεκνζχλεο κπνξνχλ λα ππάξμνπλ.
Ο Bruce Mazlish πεξηγξάθεη (3) ηέζζεξα εμειηθηηθά άικαηα (πνπ ν ίδηνο
νλνκάδεη “Αζπλέρεηεο” γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέζηεξε έηζη ηελ βαζηά ξήμε πνπ
επήιζε) γηα ηελ εμέιημε ηνπ πξφζθαηνπ Αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ: α) ηνλ
ειηνθεληξηζκφ ηνπ Αξίζηαξρνπ πνπ “αλαθάιπςαλ” νη Κνπέξληθνο/Γαιηιαίνο,
β) ηελ αξηζηνηειηθή εμέιημε ησλ εηδψλ πνπ “αλαθάιπςε” ν Γαξβίλνο, γ) ηελ
θξνυδηθή ππεξαπινχζηεπζε ζηελ πξνζέγγηζε ηεο (ςήρσ)παζνινγίαο, έξγν
ησλ αζθιεπηάδσλ, άξηζηα θσδηθνπνηεκέλν ζε θάζε αξραίν Αζθιεπηείν, θαη,
ηέινο δ) ηε ζρεδφλ δηα ηεο βίαο επηβνιή ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα καο, ηα ηειεπηαία 30 έηε. Απηέο νη “Αζπλέρεηεο” έρνπλ θαηά
ηνλ Mazlish έλαλ θνηλφ παξνλνκαζηή: ηελ εθζξφληζε ηνπ Αλζξψπνπ απφ ηελ
πξσηνθαζεδξία εθ‟ φισλ ησλ έκςπρσλ θαη άςπρσλ ηνπ Κφζκνπ ηνχηνπ. Ο
ειηνθεληξηζκφο αθαηξεί ηε Γε, Οίθν ηνπ Αλζξψπνπ, απφ θέληξν ηνπ
ζχκπαληνο. Έηζη θαηαξξέεη κηα πξψηε απηαξέζθεηα. Ο Γαξβίλνο θαη αξγφηεξα
ν Φξνχδα, πάληα ζχκθσλα κε ηνλ Mazlish, εθζξνλίδνπλ ηνλ Άλζξσπν, ν
πξψηνο απφ ηα ινηπά έκβηα, ν δεχηεξνο απφ ηελ ςπρηθή ζέζε ηεο
“κνλαδηθφηεηαο”. Σέινο, κε ηε βνήζεηα ησλ κεραλψλ, απνδεηθλχεηαη φηη
εληέιεη δχλαληαη λα δεκηνπξγεζνχλ θαη άιιεο κνξθέο λνεκνζχλεο,
ζπγθεθξηκέλα Σερλεηήο.
Βέβαηα, ε απιντθή απηή ζεψξεζε ζηεξείηαη ηζηνξηθήο βάζεσο: εχθνια,
φπσο ελδεηθηηθά πξναλαθέξζεθε, παξαηεξνχκε, φηη αλάινγεο “εθζξνλίζεηο”
ηνπ Αλζξψπνπ ζπλέβεζαλ θαη ζην παξειζφλ, ρσξίο φκσο νπζηαζηηθφ
απνηέιεζκα αθνχ κε δηάθνξα 'ηερλάζκαηα', πάληα ν Άλζξσπνο επαλεξρφηαλ
ζηε ζέζε ηνπ, ζεκείν ηεο αξρηθήο, θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη εληέιεη
πξνζσπηθήο/ςπρνινγηθήο ηνπ Ηζνξξνπίαο. Ίζσο ε αμία ηνπ έξγνπ ηνπ Mazlish
λα έγθεηηαη αθξηβψο ζηελ επηζήκαλζε απηψλ ησλ “εθζξνλίζεσλ” θαη ηελ
ζεκαζία ηνπο, θαζψο θαη ζηελ πξνζπάζεηα λα εμεγεζνχλ νη κεραληζκνί
επαλαθνξάο ηνπ εθζξνληζκέλνπ Αλζξψπνπ ζηνλ “ζξφλν” ηνπ. Αίηην ζε απηήλ
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ηελ αηέξκνλε επάλνδν ζην ζξφλν ηνπ “Άξρνληνο Κφζκνπ”, κνηάδεη λα είλαη ε
ζπζηεκαηηθή άξλεζε ηνπ Αλζξψπνπ, λα δεη θαη λα δερζεί ηελ αθξηβή ηνπ ζέζε
ζηελ Πιάζε, πνπ δε λνκίδσ φηη θάπνηνο ζα ακθηβάιιεη, φηη είλαη εθείλε ηνπ
ελεξγνχ θαη ζπλεηδεηνχ κέινπο ηεο. Σνχην νθείιεηαη ζχκθσλα κε ηελ
Ζζνινγηθή ζεψξεζε, ζηελ έκθπηε αλάγθε απηνπξνζδηνξηζκνχ ησλ έκβησλ
πνπ ιακβάλεη ρψξα ηφζν κεηαμχ ησλ νκνεηδψλ (congeneres) φζν θαη ησλ
απινεηδψλ. Ζ Ζζνινγία καο δηδάζθεη φηη ε θηινζνθηθή εξψηεζε “Πνηνο Δίκαη;
“δε θαίλεηαη λα απαζρνιεί κφλνλ ην αλζξψπηλν είδνο αιιά θαη ηα ππφινηπα
έκβηα: ε δηαθνξά είλαη κφλνλ πνζνηηθή θαη φρη πνηνηηθή. ηαλ γηα παξάδεηγκα
ν ρηκπαηδήο αζθεί κε δήιν ην ςάμηκν γηα ςχιινπο ζηελ πιάηε ηνπ νκνεηδνχο
ηεο νκάδνο ηνπ, απηνπξνζδηνξίδεηαη, δηφηη κε ηελ αληδηνηειή απηή πξάμε
κεηψλεη ηηο φπνηεο θνηλσληθέο εληάζεηο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ή ηηο πξνιαβαίλεη
πξηλ αθφκε δεκηνπξγεζνχλ, εθφζνλ αλαγλσξίδεη ηα άιια κέιε ηεο νκάδνο ηνπ
ζαλ νκνεηδή θαη αλαγλσξίδεηαη ν ίδηνο απφ εθείλα ζαλ ηέηνηνο. Με απηφλ ηνλ
ηξφπν, εμνκαιχλεη θαη ελδπλακψλεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ θνηλσληθή νκάδα. ηαλ
πάιη δεκηνπξγεί ιφγρεο γηα λα επηηεζεί ζε ιεκνπξηνχο (πξφζθαηεο έξεπλεο
(2007)

πξάγκα

πνπ

κάιηζηα

θάλνπλ

κφλνλ

ζειπθνί

ρηκπαηδήδεο,

απηνπξνζδηνξίδεηαη θαη πάιη ζαλ ρηκπαηδήο θαη φρη ζαλ ιεκνπξηάο. Υξεηάδεηαη
κήπσο εδψ λα δνζνχλ παξαδείγκαηα αλάινγεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ;
Μπνξνχκε λα πνχκε ινηπφλ φηη απηή ε ζπκπεξηθνξά, φηαλ ζπγθξίλεηαη κε
εθείλε ηνπ Αλζξψπνπ, κνηάδεη λα έρεη κηα ζρέζε “θξάθηαι” (θξάθηαι:
δηαθνξά κεγέζνπο κε δηαηήξεζε ηεο βαζηθήο κνξθήο/ζρήκαηνο), πξάγκα πνπ
καο επηηξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη ίζσο νη καζεκαηηθνί λφκνη ησλ θξάθηαι,
κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ πεξηγξαθή αλψηεξσλ λνεηηθψλ θαηλνκέλσλ
θαη εληέιεη ηεο ίδηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο.
Ζ ηερλεηή λνεκνζύλε
Δάλ ινηπφλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, φρη κφλνλ γηα ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ
αιιά θαη γηα ηελ εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζην ζχλνιφ ηεο, φπσο απηή
εκθαλίδεηαη αλάκεζα ζηα έκβηα, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν
Άλζξσπνο, ε δηαθνξά είλαη πνζνηηθή θαη φρη πνηνηηθή, είλαη δηαθνξά κεγέζνπο
θαη φρη νπζίαο, ζπκπέξαζκα ζην νπνίν καο νδεγεί αβίαζηα ε Ζζνινγία, αιιά
θαη ε νξθηθνππζαγφξεηα θηινζνθία. Μπνξνχκε ηφηε λα ππνζέζνπκε φηη ε
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δηαθνξά απηή είλαη κία ζρέζε θξάθηαι, θαη ζα πξέπεη, ζεσξεηηθά
ηνπιάρηζηνλ, λα ππαθνχεη ζηνπο καζεκαηηθνχο λφκνπο ησλ θξάθηαι.
Πψο φκσο πξνθχπηεη απηή ε δηαθνξά;
Ζ απάληεζε έσο ηψξα ήηαλ απιή: ε δηαθνξά πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη
ην αλζξψπηλν είδνο είλαη έιινγν. Άκεζα φκσο γελλάηαη ην επφκελν εξψηεκα:
γηαηί είλαη ην αλζξψπηλν είδνο έιινγν; Καη κφλνλ νη αλζξψπηλεο πξάμεηο,
ζθέςεηο θαη έξγα έρνπλ Λφγν, ή κήπσο παξαηεξνχκε ην Λφγν λα εθθξάδεηαη
ζε φιε ηελ ηεξαξρία ησλ έκβησλ (θαη φρη κφλνλ); Γηφηη, εάλ ν Λφγνο
εθθξάδεηαη κέζα απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ ινηπψλ έκβησλ, ελδηαθέξνλ ζα
ήηαλ λα αλαξσηεζνχκε πψο ηειηθά γελλάηαη ν Λφγνο, πνηά ε δνκή ηνπ, πνηά
είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ;
Δάλ

ινηπφλ

θαζίζηαην

δπλαηφλ

λα

δεκηνπξγήζνπκε

“ηερλεηή”

ζπκπεξηθνξά, εχθνια ζα κπνξνχζακε λα αληηιεθζνχκε θαη λα αλαιχζνπκε
πψο απηή πξνέθπςε θαη πνηνί λφκνη ηε δηέπνπλ. ήκεξα, ράξε ζηελ απμεκέλε
ππνινγηζηηθή ηζρχ πνπ καο πξνζθέξεηαη απφ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο,
θάηη ηέηνην είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί κε ηε βνήζεηα ζπγθεθξηκέλσλ
αιγφξηζκσλ ζηα πιαίζηα καζεκαηηθψλ κνληέισλ. Έηζη ινηπφλ, μεθηλψληαο απφ
έλαλ απιφ λφκν, κηαο απιήο αιιειεπηδξάζεσο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε
παξνπζία θαγεηνχ ή έιιεηςήο ηνπ θαη ε θαηάζηαζε πείλαο ή φρη ελφο δψνπ
πνπ ζα εθθξαζηεί κε ηελ αλάινγε ζπκπεξηθνξά αλαδεηήζεσο ή φρη θαγεηνχ,
δεκηνπξγείηαη κηα καζεκαηηθή εμίζσζε πνπ ζα κεηνπζησζεί ζε αιγφξηζκν,
ηθαλφ λα αξρίζεη κηα αιπζηδσηή αληίδξαζε ηεο νπνίαο ε πνιππινθφηεηα
απμάλεη φζν απμάλνπλ νη αιιειεπηδξάζεηο (γηα παξάδεηγκα ε δπζθνιία ή φρη
ζηελ εχξεζε ηεο ηξνθήο, ε χπαξμε ή φρη ζεξεπηψλ θ.ιπ) ρσξίο φκσο λα
κεηαβάιιεηαη ν αξρηθφο λφκνο/ιφγνο. Δάλ έλα ηέηνην κνληέιν κπνξνχζε λα
επηβεβαησζεί απφ ηελ παξαηήξεζε, ηφηε ζα κπνξνχζακε λα αλαηξέμνπκε ζηελ
αλαηνκία ηνπ γηα λα δνχκε εληέιεη πνηεο είλαη νη αθξηβείο ξίδεο ηεο
ζπκπεξηθνξάο, πνηνη νη λφκνη πνπ ηε δηέπνπλ, ζε πνην βαζκφ θαη κε πνηνλ
ηξφπν. Γηα λα επηβεβαησλφηαλ ην κνληέιν απηφ, ζα αξθνχζε λα έθαλε
πξνβιέςεηο νη νπνίεο λα κπνξνχζαλ λα δηαπηζησζνχλ απφ ηελ παξαηήξεζε
ζηελ πξαγκαηηθή δσή.
ε πξφζθαηε εξγαζία (4), έγηλε πξνζπάζεηα λα θαηαδεηρζεί φηη κέζα απφ
ζηνηρεηψδεηο λφκνπο εηθνληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ, νη νπνίνη (λφκνη) δνκνχληαη
πξνζεθηηθά ζηα πιαίζηα ελφο καζεκαηηθνχ κνληέινπ, νδεγνχκεζα ζε
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αιιειεπηδξάζεηο δηαξθψο απμαλφκελεο πνιππινθφηεηαο θαη ηειηθά ζηελ
αλάδπζε απηνχ πνπ νλνκάδνπκε “ζπκπεξηθνξά” (emergent behaviour). Ζ
νπζία φκσο παξακέλεη ίδηα, κηα θαη νη λφκνη πνπ δηέπνπλ ηα θαηψηεξα επίπεδα
αιιειεπηδξάζεσλ είλαη νη ίδηνη κε εθείλνπο πνπ δηέπνπλ ηα αλψηεξα. Ζ
πνηφηεηα ινηπφλ ζην κνληέιν δελ αιιάδεη, κηα θαη νη λφκνη παξακέλνπλ
αλαιινίσηνη, αιιά κφλνλ ε ηάμε κεγέζνπο κεηαβάιιεηαη: ε ζρέζε κεηαμχ
ηνπο, ν Λφγνο, ε δηαθνξά, είλαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, “θξάθηαι”. ηε
ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα κνληεινπνηήζεσο ηεο ζπκπεξηθνξάο, αληί γηα ηα
κνλνιηζηθά θαη δχζθακπηα σο επί ην πιείζηνλ πεξηβάιινληα ηεο ηερλεηήο
λνεκνζχλεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπγθεθξηκέλα ζηαηηζηηθά κνληέια,
επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απινί βαζηθνί καζεκαηηθνί λφκνη/ιφγνη πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο.
Πξηλ φκσο πξνρσξήζνπκε πεξαηηέξσ, ζα πξέπεη λα ζπκθσλήζνπκε ηί
αθξηβψο ζα νξίζνπκε ζαλ “ζπκπεξηθνξά” ζηα πιαίζηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο
κνληεινπνηήζεσο.
Γελ είλαη εχθνιν λα θαζνξηζηεί ηη ελλνείηαη κε ηε ιέμε "ζπκπεξηθνξά".
Οξηζκφο ηεο ζπκπεξηθνξάο σο "θάζε αληίδξαζε ζε δεδνκέλε θαηάζηαζε, ε
νπνία έρεη ζθνπφ γηα εθείλνλ πνπ ηελ εθηειεί» (5) παξαιείπεη πεξηπηψζεηο
φπσο εθείλεο ηεο Leerlaufhandlung θαη πνπ ζπρλά πεξηγξάθνληαη ζηελ
Ζζνινγία: πξφθεηηαη γηα ζπκπεξηθνξέο ή αιπζίδεο ζπκπεξηθνξάο ρσξίο ζθνπφ
ή λφεκα (πξνθαλείο ηνπιάρηζηνλ), γηα ηα δψα. Αλ θαη ν νξηζκφο απηφο κπνξεί
λα εμππεξεηεί ζηε κειέηε ησλ ζηξαηησηηθψλ πξνζνκνηψζεσλ, θαίλεηαη λα
είλαη πεξηνξηζηηθφο γηα ηνπο ζθνπνχο καο. Παξαθξάδνληαο ηνλ νξηζκφ απηφ,
πξνηάζεθε (3) λα νξηζηεί εδψ σο “ζπκπεξηθνξά” ε ζπληζηακέλε ελεξγεηψλ πνπ
απνξξένπλ απφ κηα εζσηεξηθή θαη / ή εμσηεξηθή θαηάζηαζε ηνπ έκβηνπ. Ο φξνο
"ζπληζηακέλε" αθήλεη ππφλνηα γηα ηε καζεκαηηθή θαη γεσκεηξηθή θχζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο θαη επνκέλσο ην έιινγν ππφβαζξφ ηεο. Σν ηη ηειηθά νξίδεηαη σο
«ζπκπεξηθνξά», θαη ηη απηφ ζεκαίλεη, εμαξηάηαη επίζεο απφ ηελ παξάδνζε
ζηελ έξεπλα γηα ην ζέκα απηφ θαη ηη αθξηβψο πξνζπαζνχκε λα θαηαιάβνπκε.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη, παξαηεξνχκε φηη νη δηάθνξεο ζεσξίεο ηεο ζπκπεξηθνξάο
έρνπλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ηνλ ίδην ζηφρν: πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ ηελ
αιιειεπίδξαζε ησλ έκβησλ φλησλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο.
Πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ, λα πξνβιέςνπλ ή λα ειέγμνπλ ηηο πξάμεηο ηνπ
έκβηνπ. Πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ ηελ αμία ησλ εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ πνπ
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εκπιέθνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά, φπσο ε κλήκε ή ε θαηάζηαζε ηεο θπζηνινγίαο.
Ζ Ζζνινγία είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο άμνλεο έξεπλαο ηεο ζπκπεξηθνξάο.
κσο ην ζεκαληηθφ γη‟ απηήλ ηελ επηζηήκε έρεη επηθεληξσζεί ζηε κειέηε ησλ
εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ. Οη εζσηεξηθνί παξάγνληεο, φπσο ε θπζηνινγία ή ε
κλήκε κειεηψληαη έκκεζα. Δίλαη πξάγκαηη πην δχζθνιν παξάγνληεο πνπ
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νκνηνζηαζία ηνπ νξγαληζκνχ ή λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο
ε κλήκε, λα αμηνινγεζνχλ αληηθεηκεληθά θαη κε ακεζφηεηα ζην ρψξν θαη ην
ρξφλν, απφ φ,ηη νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο φπσο ε ειηθία, ην θχιν, ην είδνο, νη
αληηδξάζεηο ζε εξεζίζκαηα. Καζίζηαηαη ζπλεπψο πξνθαλέο φηη ε απιή
παξαηήξεζε ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, δελ αξθεί θαη πεξηνξίδεη ζεκαληηθά
ηελ εμήγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο εμαηηίαο ηεο ειιείςεσο αθξηβνχο πεξηγξαθήο
ησλ εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλάπηπμή ηεο: δχν δψα κε
ηα ίδηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. είδνο, ειηθία, θχιν) κπνξεί λα
ζπκπεξηθεξζνχλ δηαθνξεηηθά ζε ζρέζε π.ρ. κε ηα ηξφθηκα θαη ηνχην είλαη
αλάινγν κε ηελ εζσηεξηθή ηνπο νκνηφζηαζε (π.ρ. πεηλαζκέλνο ή κε), ηηο
αληίζηνηρεο εκπεηξίεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ηξφθηκα πνπ πξνζθέξνληαη
(κλήκε), θ.ιπ (6). Γίλεηαη ινηπφλ ζαθέο φηη ε κφλε παξαηήξεζε ησλ
εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ δελ αξθεί γηα λα εμεγήζεη πιήξσο ηε ζπκπεξηθνξά
θαη είλαη ζπλεπψο δχζθνιν λα θαηαζθεπαζηεί έλα κνληέιν βαζηζκέλν απιά
θαη κφλνλ ζηελ παξαηήξεζε ελφο έκβηνπ. Καιφ ινηπφλ είλαη λα ιεθζνχλ ππ΄
φςηλ, φζνλ απηφ είλαη δπλαηφλ, ε θπζηνινγία θαη νη εζσηεξηθνί κεραληζκνί,
πξάγκα πνπ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θαηαζθεπή φζν ην
δπλαηφλ αθξηβέζηεξσλ κνληέισλ ζπκπεξηθνξάο. Ο ξφινο ησλ εζσηεξηθψλ
παξαγφλησλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ήηαλ θαη παξακέλεη ζέκα
δσεξψλ αληηπαξαζέζεσλ: ελψ νη behaviourists αξλνχληαη ηελ έληαμε ησλ
θπζηνινγηθψλ παξαγφλησλ ζηελ εμήγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ε γλσζηηθή
ςπρνινγία ηελ ελζαξξχλεη πξνηξέπνληαο ζηε κειέηε ηεο θπζηνινγίαο (7,8).
πσο είλαη γλσζηφ απφ ηελ θπζηνινγία, νη αληηδξάζεηο ελφο έκβηνπ ηφζν
ζηα εζσηεξηθά ηνπ εξεζίζκαηα φζν θαη ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, θαζνξίδνληαη
απφ ην λεπξηθφ ηνπ ζχζηεκα, ή ην αληίζηνηρφ ηνπ, φηαλ απηφ είλαη ζε πνιχ
ιηγφηεξν αλεπηπγκέλε αλαηνκηθή θαη θπζηνινγηθή θαηάζηαζε. θφπηκν ινηπφλ
θαίλεηαη, φπνην κνληέιν θηινδνμεί λα επηηχρεη ηελ θαιχηεξε πξνζνκνίσζε, λα
πξνζπαζήζεη λα ιάβεη ππ΄ φςηλ ηνπ θαη ελδερνκέλσο λα ελζσκαηψζεη ην
λεπξηθφ ζχζηεκα ελ πξνθεηκέλσ, κέζα απφ ηελ βηνκίκεζε (βηνκίκεζε:
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απφπεηξα αλαπαξαγσγήο κηαο βηνινγηθήο δηαδηθαζίαο κε ηερλεηή). Έλα ηέηνην
εξγαιείν είλαη ηα Σερλεηά Νεπξσληθά Γίθηπα (ΡΝΓ - Artificial Neural
Networks ANN), πνπ απνηειεί ζήκεξα έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία ηεο
Σερλεηήο λνεκνζχλεο: πξφθεηηαη γηα πξνγξάκκαηα Ζ/Τ πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ
ρξήζηε ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κε έλαλ ηξφπν ν νπνίνο κηκείηαη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη ινηπφλ ηα ΡΝΓ είλαη
ηθαλά λα απνθηήζνπλ “κλήκε”, λα έρνπλ “γλψζε” θαη λα εθθξάδνληαη κε
ιχζεηο/“απνθάζεηο”.
Δλψ ε εξγαζία απηή (3) αθνξά ηελ εζνινγία θαη βαζίζηεθε ζε
παξαηεξήζεηο (= εμσηεξηθνχο παξάγνληεο), απνδεηθλχεη φηη ε ρξήζε ελφο
εξγαιείνπ, φπσο ηα ηερλεηά λεπξσληθά δίθηπα, ηα νπνία κηκνχληαη κηα
εζσηεξηθή δηαδηθαζία κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ έθθξαζε
ηεο ζπκπεξηθνξάο, δειαδή ηε ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο,
είλαη πηζαλφ λα θαιχςεη ηελ έιιεηςε εθπξνζψπεζεο ησλ εζσηεξηθψλ
(θπζηνινγηθψλ) παξαγφλησλ ζηα εζνινγηθά κνληέια.
Δδψ αο αλνίμνπκε κηα παξέλζεζε γηα λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ
επηζηεκνινγηθή εμέιημε ζηελ εμήγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Αο θξαηήζεη ν
αλαγλψζηεο θαηά λνπ φηη ε “λέα” απηή ζεψξεζε πνπ αθνινπζεί, δελ είλαη
άιιν ηίπνηε, αιιά αθφκε έλα αλακάζεκα ηεο αξηζηνηειηθήο αληηπαξαζέζεσο
ησλ ελλνηψλ “ελ δπλάκεη” θαη “ Δληειέρεηα”, κεηαηξέπνληαο ηα απαξέκθαηα ζε
νπζηαζηηθά θαη κεηνλνκάδνληαο ην αξηζηνηειηθφ “ελ δπλάκεη” ζε “εγγχο
εμήγεζε” (proximate explanation) ελψ ην “Δληειέρεηα” κεηαηξέπεηαη ζε ηειηθή
εμήγεζε (ultimate explanation). Δλ πάζε πεξηπηψζεη, θαη πξνθεηκέλνπ λα
ελεκεξσζεί ν αλαγλψζηεο γηα ηελ αγγινζαμνληθή λεθνινγία θαη λενζεψξεζε
πνπ φκσο ιίγα (επηεηθψο) πξνζθέξεη ζην αληηθείκελφ καο, αθνινπζεί εδψ κηα
ζχληνκε αλάδξνκε.
Ζ Βηνινγία ινηπφλ αλαγλσξίδεη δχν ηχπνπο αηηηψδνπο εμεγήζεσο: ηελ
εγγχο θαη ηελ ηειηθή (Baker, 1938, Mayr, 1961). Ζ πξψηε (εγγχο) ζεσξεί σο
αηηίεο ηεο ζπκπεξηθνξάο φ,ηη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην έκβην φπσο ηα θίλεηξα, ν
γνλφηππνο, νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ θ.ιπ. Με κηα θνπβέληα: ην
“ελ δπλάκεη” ηνπ φληνο. Ζ ηειηθή, εμεγεί ηηο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά κέζα
απφ ηε θπζηθή επηινγή θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Με κηα θνπβέληα:
πεξηγξάθεη ηελ “Δληειέρεηα” ηνπ φληνο. Αλ θαη απηά ηα δχν είδε εμεγήζεσλ
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είλαη αλεμάξηεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη θσηίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά απφ
δηαθνξεηηθέο γσλίεο, δελ κπνξεί ην έλα λα αληηθαηαζηήζεη ην άιιν.
Σν αθφινπζν παξάδεηγκα θάλεη ζαθέζηεξν ηη ελλνείηαη εδψ:
Ο Lorenz καο ζπκίδεη ζην παξάδεηγκά ηνπ (1981, παξάγξαθνο 1.6) φηη αλ
θαη ε Δληειέρεηα ή άιισο ηειηθή αηηία ελφο απηνθίλεηνπ είλαη λα ηαμηδεχεη,
σζηφζν ε ηειηθή απηή αηηία (ηαμίδηα) απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα θάλεη ην ελ
δπλάκεη αίηην ησλ ηαμηδηψλ δειαδή ηνλ θηλεηήξα ηνπ απηνθίλεηνπ λα
μεθηλήζεη: είκαζηε ινηπφλ ππνρξεσκέλνη λα έρνπκε ηθαλή γλψζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα (ελ δπλάκεη αίηην ε εγγχο αηηία).
Σν αλάινγν ζηελ Ζζνινγία είλαη γηα παξάδεηγκα ν λενγέλλεηνο θνχθνο:
θαηαζηξέθεη ζπζηεκαηηθά ηα απγά ησλ λενγλψλ πνπ επξίζθνληαη ζηε θσιηά
ησλ ζεηψλ γνληψλ ηνπ πνπ ην θηινμελνχλ. Πψο κπνξεί απηφ λα εμεγεζεί;
χκθσλα κε ηελ εγγχο εμήγεζε, ην ελ δπλάκεη αίηην θαίλεηαη λα είλαη νη
ππνδνρείο αθήο πνπ βξίζθνληαη ζηε ξάρε ηνπ λενγέλλεηνπ θνχθνπ θαη δίλνπλ
ην έλαπζκα γηα κηα ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία ζπκπεξηθνξάο πνπ έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ησλ απγψλ ζηε θσιηά πνπ ην θηινμελεί.
χκθσλα κε ηελ ηειηθή ή εμειηθηηθή εμήγεζε ν λενγέλλεηνο θνχθνο πνπ έρεη
ην γνλίδην πνπ θσδηθνπνηεί απηφ ην είδνο ζπκπεξηθνξάο, επηβηψλεη θαιχηεξα
απφ άιινπο λενγέλλεηνπο θνχθνπο πνπ δε δηαζέηνπλ απηφ ην γνλίδην.
Καζίζηαηαη ζπλεπψο πξνθαλέο φηη νη δχν απηέο αηηίεο ζπλδένληαη ζηελά θαη
κπνξεί θαλείο λα κάζεη ηε κηα ρσξίο σζηφζν λα γλσξίδεη ηελ άιιε θαη
αληίζεηα κπνξεί λα κε δχλαηαη λα γλσξίζεη ηε κηα επεηδή γλσξίδεη ηελ άιιε.
Χζηφζν ζα βξηζθφκαζηε ζε ζαθψο πιενλεθηηθή ζέζε εάλ γλσξίδνπκε εηο
βάζνο θαη ηηο δχν, κηα θαη εληέιεη ε ζπκπεξηθνξά είλαη ην απνηέιεζκα ηεο
εμειηθηηθήο πνξείαο ηνπ είδνπο πνπ ηελ παξνπζηάδεη, αιιά ε ζπκπεξηθνξά κε
ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη ηελ εμέιημε.
Απηή ε δηπιή αηηηφηεηα (εγγχο / ηειηθή) ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνλ Nicolas
Tinbergen ζην ζεκαληηθφ έξγν ηνπ «On the aims and methods of ethology"
(1963)(9). Ο αγαπεκέλνο νξηζκφο ηεο εζνινγίαο γηα ηνλ Tinbergen ήηαλ
«Βηνινγία ηεο ζπκπεξηθνξάο». Τπνζηήξηδε, βαζηζκέλνο ζηηο αλαιχζεηο ησλ
Julian Huxley θαη Ernst Mayr, φηη αξθεί λα απαληεζνχλ κφλν 4 εξσηήζεηο γηα
λα θαηαλνήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά: Α: γηα πνηφ ιφγν ε ζπκπεξηθνξά πνπ
παξαηεξνχκε εθιχεηαη ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή; Β: πνηά είλαη ε αμία ηεο
ζπκπεξηθνξάο απηήο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ αηφκνπ ή ηνπ είδνπο; Γ: πνηά είλαη ε
266

Ηκολογία, Τεχνθτι Νοθμοςφνθ και θ Πζμπτθ Αςυνζχεια

ηζηνξία ηεο εμειίμεσο ηεο ζπκπεξηθνξάο; Γ: πψο εμειίζζεηαη κηα ζπκπεξηθνξά
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ελφο αηφκνπ;
Ζ αλάγθε ζπκβάιιεη ζην ζρεκαηηζκφ ησλ θηλήηξσλ ηνπ αηφκνπ: ζηα
καζεκαηηθά κνληέια, ηα αλαγθαζηηθά αίηηα (εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη
θπζηνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ αηφκνπ ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή (Hogan, 1994)
εθθξάδνληαη σο κεηαβιεηέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε κνληεινπνίεζε ησλ
θηλήηξσλ, ρσξίο λα απνηεινχλ ηνλ απνθιεηζηηθφ παξάγνληα: ην εηδηθφ ηνπο
“βάξνο” ζαλ κεηαβιεηή είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί κε ηξφπν πνπ λα
κεγηζηνπνηεί ηε ζχγθιηζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δηδηθά ηα ΡΝΓ επηηξέπνπλ
απηνχ ηνπ είδνπο ηηο παξεκβάζεηο κε έλαλ ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθφ θαη
ξεαιηζηηθφ ηξφπν.
ηελ παξνχζα εξγαζία θαη γηα πξνθαλείο ιφγνπο κνληεινπνηήζεσο ηεο
ζπκπεξηθνξάο, ζεσξήζακε φηη ε ζπκπεξηθνξά εμεγείηαη εάλ απαληεζνχλ ηα
αθφινπζα ηξία εξσηήκαηα, πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε ηηο ζέζεηο ηνπ Tinbergen
πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο: α): ήδε έγηλε αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ
“θηλήηξνπ” ακέζσο πξνεγνπκέλσο. Ο φξνο θίλεηξν αλαθέξεηαη ζε
αλαζηξέςηκεο κεηαβνιέο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ζπλήζσο κηθξήο δηάξθεηαο: γηα
παξάδεηγκα, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα δψα ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο
ζπκπεξηθνξέο (π.ρ. γηα ηελ πξφζιεςε λεξνχ θαη ηξνθίκσλ) ψζηε λα επηηχρνπλ
ηε ξχζκηζε ηεο εζσηεξηθήο ηνπο νκνηφζηαζεο (ηζνξξνπία λεξνχ, θαγεηνχ
θ.ά.). Σν πξψην εξψηεκα ινηπφλ πνπ πξέπεη λα απαληεζεί είλαη “πνηα είλαη ηα
θίλεηξα” θαη ηνχην ππνλνεί γλψζε ησλ θαλφλσλ θαη λφκσλ πνπ νδεγνχλ ζε
απηά ηα θίλεηξα. Πξαθηηθά (γηα ηε δεκηνπξγία δειαδή ελφο ηθαλνχ κνληέινπ
ζπκπεξηθνξάο) θάηη ηέηνην ζεκαίλεη φηη ην θίλεηξν πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε
κηα καζεκαηηθή κεηαβιεηή. Δηδηθφηεξα, ηα ΡΝΓ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα
ηελ παξνχζα κειέηε, επηηξέπνπλ ηε ρεηξαγψγεζε ηέηνησλ κεηαβιεηψλ θαηά
ηξφπν πνπ λα κεγηζηνπνηεί ηε ζχγθιηζε ηνπ κνληέινπ κε ηελ παξαηήξεζε. β)
Ζ δεχηεξε εξψηεζε πνπ νθείιεη λα απαληεζεί αθνξά ηα αίηηα πνπ νδεγνχλ ζηε
βειηηζηνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Απηή ε βειηηζηνπνίεζε επηηπγράλεηαη
αξγά θαη κε θφπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ελφο αηφκνπ θαη είλαη πνιχ
ιηγφηεξν εχθακπηε απφ ηε ζπκπεξηθνξά π.ρ. πνπ είλαη απιή απφξξνηα
θηλήηξσλ. Ζ παξαηήξεζή καο απνθαιχπηεη φηη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο πξνθχπηεη ηφζν απφ ην γνληδίσκα φζν θαη απφ ηηο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έκβηνπ απνθηεζείζεο εκπεηξίεο. Γη‟ απηφ θαη νη
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πξνθαινχκελεο έηζη αιιαγέο επηθέξνπλ καθξνπξφζεζκεο αιιαγέο ζηε
ζπκπεξηθνξά πνπ είλαη θαη δπζθνιφηεξα αλαζηξέςηκεο απφ Ζζνινγηθή άπνςε
(Hogan, 1994): έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ε κάζεζε, ε παηδεία. ηελ
πξνζπάζεηά καο ηεο κνληεινπνηήζεσο κε ηερλεηά λεπξσληθά δίθηπα, ν
γνλφηππνο εθθξάδεηαη κέζα απφ ην γελεηηθφ αιγφξηζκν: πξφθεηηαη γηα ζεηξά
αιγφξηζκσλ πνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλνη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζε ηνπ
ηζρπξφηεξνπ, φπσο απηφ παξαηεξείηαη ζηε Φχζε, ελψ ε εκπεηξία εθθξάδεηαη
κέζα απφ ηελ εθκάζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο απφ ηα Σερλεηά Νεπξσληθά
Γίθηπα, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ηα βάξε ζηηο αληίζηνηρεο
κεηαβιεηέο (“θίλεηξα”) ψζηε λα ζπλάδνπλ κε ηελ παξαηήξεζε. γ): Ζ εμέιημε
σζηφζν ηεο ζπκπεξηθνξάο, εθδειψλεηαη ζαλ κεηαβνιή ζην ζπλνιηθφ
γνληδίσκα ελφο πιεζπζκνχ. Σα αίηηα ησλ γελεηηθψλ αιιαγψλ κπνξεί λα είλαη
δηάθνξα: ε θπζηθή επηινγή, ε κεηάιιαμε, ή λα είλαη απιψο ηπραία. Πξάγκαηη,
ε εμέιημε ελφο ηερλεηνχ λεπξσληθνχ δηθηχνπ εθθξάδεηαη κέζα απφ ηε «θπζηθή
επηινγή», πνπ εθηειείηαη απφ αιγφξηζκνπο (νλνκαδφκελνπο “γελεηηθνχο
αιγφξηζκνπο”) ελζσκαησκέλνπο ζην ζχζηεκα.
Γηα λα πεξηγξάςνπκε ηε ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα είκαζηε ζε ζέζε λα
απαληήζνπκε ζε φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ.
Ζ εζνινγία ρξεζηκνπνηεί ιέμεηο γηα λα πεξηγξάςεη παξαηεξήζεηο θαη ηηο
εθζέηεη κε ηξφπν, ζπλήζσο δπαδηθφ, ζην εζφγξακκα. Ο Ν. Tinbergen,
εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο ζπλέρεηαο, θαζψο δειψλεη φηη θακία δηάθξηζε δελ
είλαη δπλαηή αλάκεζα ζηηο παξαηεξνχκελεο δηαθπκάλζεηο ηεο πξνζνρήο θαη ηηο
πην νινθιεξσκέλεο απαληήζεηο: ππάξρεη ινηπφλ κηα ζπλέρεηα ηεο δξάζεο. Δδψ,
ην πιενλέθηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ηεο ζεσξίαο ηεο αζαθνχο
ινγηθήο (fuzzy logic) έγθεηηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ αιγφξηζκσλ απηήο ηεο
ζεσξίαο λα ρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά πιεξνθνξίεο πνπ εθθξάδνληαη
πξνθνξηθά/γξαπηά. Χο εθ ηνχηνπ, ην ζεσξεηηθφ δεηνχκελν απφ ηελ αζαθή
κνληεινπνίεζε γεληθφηεξα θαη κε αζαθή ΡΝΓ. Δηδηθφηεξα (Neurofuzzy) είλαη,
φπσο ζα δνχκε, κεηαηξέπνληαο ηελ παξαηήξεζε ηνπ εξεπλεηή, πνπ εθθξάδεηαη
κε ιφγηα, λα δεκηνπξγήζεη έλα καζεκαηηθφ κνληέιν κε απζηεξνχο θαλφλεο θαη
ζαθήλεηα. Δάλ ινηπφλ ε ελζσκάησζε αζαθψλ αιγφξηζκσλ (fuzzy algorithms)
νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο αθξίβεηαο ηνπ κνληέινπ, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε
φηη ε ππφζεζε ηνπ Nico Tinbergen αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε ζπλέρεηαο ζηελ
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δξάζε, απφ ηελ κεηαβνιή δειαδή ηεο πξνζνρήο έσο ηελ εθηέιεζε κηαο
πξάμεσο, ζπλάδεη κε ηελ παξαηήξεζε.
Ο Santiago Ramon y Cajal (Ramon y Cajal 1894, 1899), δηάζεκνο Ηζπαλφο
παζνινγναλαηφκνο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, καο ζχκηζε κηα ζεκαληηθή ηδέα,
εχξεκα ηεο Ηαηξηθήο ζρνιήο ηεο Αιεμάλδξεηαο, ηε ζεκαζία δειαδή ηνπ
θεληξηθνχ θαη πεξηθεξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. ινη νη πνιπθχηηαξνη νξγαληζκνί, κε ειάρηζηεο
εμαηξέζεηο, έρνπλ έλα λεπξηθφ ζχζηεκα: ππ' απηή ηελ έλλνηα, ην λεπξηθφ
ζχζηεκα είλαη κηα πξαγκαηηθή "επηηπρία" ηεο εμειίμεσο. Ζ, απφ θπινγελεηηθέο
κειέηεο, πξνηεηλφκελε παιαηφηεηα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα θζάλεη
αθφκε θαη 500 εθαηνκκχξηα ρξφληα. Σν λεπξηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα ην
θαληαζηνχκε ζαλ κηα ζπζθεπή πνπ ιακβάλεη πιεξνθνξίεο θαη δίλεη
απαληήζεηο, πξνθεηκέλνπ ν νξγαληζκφο λα βειηηζηνπνηήζεη θαη λα ελαξκνλίζεη
ηελ θαηάζηαζή ηνπ πξνο ην πεξηβάιινλ ηνπ. Οη νξγαληζκνί πνπ δηαζέηνπλ έλα
λεπξηθφ ζχζηεκα κπνξνχλ λα θηλνχληαη, λα επηθνηλσλνχλ, λα δεκηνπξγνχλ
εζσηεξηθέο αληηδξάζεηο ζε εμσηεξηθά εξεζίζκαηα, φπσο ε παιιφκελε θαξδηά,
ν εληεξηθφο πεξηζηαιηηζκφο, νη νξκνληθέο εθθξίζεηο. Μεγάινπ ελδηαθέξνληνο
είλαη νη ιχζεηο γηα ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ απφ απηέο ηηο πξάμεηο ησλ
πνιπθπηηαξηθψλ νξγαληζκψλ, ηηο νπνίεο πξνηείλνπλ νη κνλνθπηηαξηθνί
νξγαληζκνί φπσο π.ρ. ηα βαθηεξίδηα. Οη ιχζεηο απηέο είλαη δηαθνξεηηθήο
θιίκαθαο κεγέζνπο θαη ίζσο λα κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξα θαηαλνεηή θαη λα
πεξηγξαθεί ρξεζηκνπνηψληαο αιγφξηζκνπο fractal γεσκεηξίαο, αιιά αο
επρεζνχκε φηη απηφ ζα απνηειέζεη ην αληηθείκελν πεξαηηέξσ εξεπλψλ απφ ηελ
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα.
Ο D'Arcy Thompson καο ππελζπκίδεη φηη ε κνξθή θαη ε ιεηηνπξγία είλαη
ζηελά ζπλδεδεκέλεο. Ο Ewald Weibel ζε κηα ζεκαληηθή εξγαζία κε ηίηιν
Symmorphosis, νn Form and Function in Shaping Life (Δ.Weibel, Harvard
University Press, 2000) δείρλεη φηη ε κνξθή θαη ε ιεηηνπξγία είλαη ζηελά
ζπλδεδεκέλεο κε καζεκαηηθνχο θαλφλεο ελψ κέζα απφ ηελ εξγαζία απηή
θαζίζηαηαη πξνθαλήο ε αμία ησλ αλαινγηψλ, δηάθνξσλ ηάμεσλ κεγέζνπο
(fractality) κεηαμχ ηνπο. Ζ ζπγθξηηηθή κειέηε αλαηνκίαο θαη θπζηνινγίαο
αξθεί ζπρλά γηα λα καο πείζεη σο πξνο ηελ χπαξμε ζρέζεσο αλάκεζα ζην
λεπξηθφ ζχζηεκα θαη ην ζρήκα. Γε λνκίδσ φηη είλαη απαξαίηεην εδψ λα
ππεηζέιζνπκε ζε ιεπηνκέξεηεο. Ζ θιαζκαηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ λεπξηθνχ
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ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζρήκαηνο κειεηάηαη εθηελψο ζηα έξγα θσο D'Arcy
Thompson, Weibel, αιιά θαη άιισλ ζπγγξαθέσλ. Αλ φκσο ην λεπξηθφ
ζχζηεκα είλαη “θξάθηαι” ζην ζρεδηαζκφ ηνπ, ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη ηηο
ζρέζεηο ηνπ κε ην αλαηνκηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, είλαη ζεκηηφ λα αλακέλεηαη φηη ην
θχξην απνηέιεζκα ηεο εθθξάζεψο ηνπ, πνπ είλαη ε ζπκπεξηθνξά, ζα πξέπεη λα
έρεη επίζεο έλαλ θξάθηαι ραξαθηήξα.
ζν ηέιεην φκσο θη εάλ είλαη έλα κνληέιν, φζν θη εάλ απηφ ηείλεη λα γίλεη ν
Γαίκσλ ηνπ Laplace, πνηέ δε ζα πεξηγξάςεη πιήξσο ηα θαηλφκελα, κηα θαη
απηά έρνπλ ζηνραζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη ιφγνη γηα ηελ απφθιηζε ελφο
κνληέινπ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη πνηθίινη θαη κπνξεί λα είλαη
δηαθνξεηηθνί απφ κηα πξνζπάζεηα κνληεινπνηήζεσο ζε κηα άιιε. Ίζσο λα
κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ, απηέο νη απνθιίζεηο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, σο
έθθξαζε ππάξμεσο κηαο εθεδξηθήο δπλακηθήο πνπ είλαη ζηε δηάζεζε ηεο
Φχζεο θαη ζπρλά καο παξνπζηάδεηαη ζαλ ηπραηφηεηα.
Μφλνλ ην γεγνλφο φηη κε ηερλεηνχο ηξφπνπο κπνξνχκε λα αλαπαξάγνπκε
ηε ζπκπεξηθνξά, άιινηε πξνβιέπνληαο ηελ θη άιινηε εμειίζζνληαο ηελ, καο
νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ίζσο λα είλαη δπλαηφλ λα θαηαλνεζεί ν θφζκνο
ζαλ κηα απιή καζεκαηηθή εμίζσζε, πνπ φκσο επηβαξχλεηαη κε κηα απφθιηζε
θαη ηεο νπνίαο ε επαλάιεςε (iteration) ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ
απηνπεξάησζε (θαη΄ άιινπο “ηειεηφηεηα”) εάλ δε κεγάισλε ινγαξηζκηθά,
πξνο ηνλ αξηζκφ επαλαιήςεσλ θαη ε πξναλαθεξζείζα απηή απφθιηζε. ε
απηήλ φκσο ηελ απφθιηζε, πνπ εθθξάδεηαη ζαλ ηπραηφηεηα, νθείινπκε,
λνκίδσ, ηελ Διεπζεξία καο: Διεπζεξία ζθέςεσλ, ελεξγεηψλ, απνθάζεσλ θ.ιπ.
Γηφηη ε απφθιηζε απηή ζα δεκηνπξγήζεη ην γεσκεηξηθφ ρψξν κε ην
ζπγθεθξηκέλν πεξηνξηζηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα αλαπηπρζεί ην ςήγκα
άηαθηνπ θηλήζεσο πνπ ζπλεζίζακε λα απνθαινχκε Διεπζεξία. Παξαηεξνχκε
φηη ε απφθιηζε απηή δεκηνπξγεί Θφξπβν ζην ζχζηεκα πνπ αλαπηχζζεηαη κέζα
απφ ζπλερείο επαλαιήςεηο (iterrations) θαη ην Υάνο απηφ πνπ ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα ησλ έκβησλ παξνπζηάδεηαη ζαλ Σπραηφηεηα, άιινηε
νξγαλψλεηαη ζαλ Διεπζεξία, ζπλήζσο ζην αηνκηθφ επίπεδν, θαη άιινηε ζαλ
Πξφλνηα ζην ζπιινγηθφ επίπεδν. Αο επρεζνχκε κειινληηθέο έξεπλεο λα
εδξαηψζνπλ πεξαηηέξσ απηέο ηηο ππνζέζεηο, πνπ πξνθχπηνπλ αβίαζηα κέζα
απφ ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κνληέισλ ζπκπεξηθνξάο κε ΡΝΓ.
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Ζ Πέκπηε Αζπλέρεηα
Γελ είλαη άπνςε ηνπ γξάθνληνο φηη ε ηερλφιαγλε άπνςε ηνπ βηνληθνχ
Αλζξψπνπ απνηειεί ην επφκελν εμειηθηηθφ βήκα. Πξφβιεκα ηνπ 21νπ αηψλα
είλαη ζαθψο εθείλν ηεο πλεηδήζεσο: ε αθξηβήο θχζε δειαδή ηνπ
Αλζξψπηλνπ, θαη φπσο είδακε φρη κφλνλ, “ηάδε ηη” ελφο εθάζηνπ εκβίνπ κπνξεί
λα αλαπαξαρζεί, λα θισλνπνηεζεί, λα δεκηνπξγεζεί; Θα θαηαζηεί δπλαηφλ λα
“αληηγξαθεί” ην “ηάδε ηη” ηνπ έκβηνπ κε ζηφρν λα εηζαρζεί ζε έλα λέν ζψκα,
θαζηζηψληαο ην πξνεγνχκελν απιά αληηθαηαζηήζηκν (obsolet);
ηα εξσηήκαηα απηά, αληηθείκελα άιιεο κειέηεο, δε ζα επεθηαζνχκε
πεξαηηέξσ. Δδψ ζα εηπσζεί φηη ε “Πέκπηε Αζπλέρεηα” ζηελ εμειηθηηθή
δηαδηθαζία ηνπ Αλζξψπηλνπ είδνπο θαη ζηελ νπνία θαίλεηαη λα πιεζηάδεη ην
αλζξψπηλν είδνο, είλαη ζπλεηδεζηαθή, ζηελ πνηφηεηα ηεο: ζα αθνξά ηφζν ηελ
έξεπλα ηεο πλεηδήζεσο ηφζν αλαθνξηθά κε ην είδνο φζν θαη ην πνηφλ θαη ην
βαζκφ ζηνλ νπνίν ν Άλζξσπνο κπνξεί λα πξνσζήζεη / πξαγκαηψζεη ην λεηξν
ηεο Αζαλαζίαο. Απφ εμειηθηηθήο ηνπιάρηζηνλ απφςεσο θάηη ηέηνην είλαη
εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ.
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ΜΑΣΟΤΛΑ ΣΟΜΑΡΑ-ΗΓΔΡΖ

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΚΜΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΜΖ ΣΟΤ ΑΗΓΤΠΣΗΩΣΖ ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ
Ο 19νο θαη νη αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα απνηεινχλ ηελ «επνρή ηεο
απηνθξαηνξίαο», δειαδή ηελ παγθφζκηα επέθηαζε ηνπ απνηθηνθξαηηθνχ
ζπζηήκαηνο κε θέληξν ηηο δπηηθέο κεηξνπφιεηο. Ζ δπλακηθή ηνπ θαη νη
αληηθάζεηο ηνπ θνξπθψλνληαη θαη παίξλνπλ κνξθέο πνχ νδεγνχλ ζηελ θξίζε
θαη δηάιπζε ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο κε ηνλ θαηά Hobsbawm «βξαρχ εηθνζηφ
αηψλα» (1914-1991).
Ζ ζπκβνιή ηνπ παξνηθηαθνχ Διιεληζκνχ ζηελ ηζηνξηθή απηή πεξίνδν
ππήξμε νπζηαζηηθή.
Ζ πνξεία εγθαηάζηαζεο ησλ Διιήλσλ ζηελ Αίγππην θαη ε δηαδηθαζία
δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ηεο εθεί Διιεληθήο παξνηθίαο, πέξα απφ ηα
δεηήκαηα πνχ ζπλδένληαη κε ηελ ηζηνξηθή θαη νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο
απνδεκίαο, ζέηεη θαη ην δήηεκα αλαθνξηθά κε ηε ζέζε θαη ην ιεηηνπξγηθφ ξφιν
ησλ Διιήλσλ παξνίθσλ.
αθήο θαη δηαθξηηή παξνπζία ησλ Διιήλσλ ζηε λεψηεξε Αίγππην
δηαπηζηψλεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα, επί Μσράκεη ΄Αιε, ν νπνίνο γλψξηδε
θαη ηηκνχζε ηνλ Διιεληθφ πνιηηηζκφ. Φηιέιιελαο θαζψο ήηαλ, γξήγνξα
αλέπηπμε θαιέο ζρέζεηο καδί ηνπο. Αιιά θαη νη ΄Διιελεο κε ηελ ζεηξά ηνπο ηνλ
δηεπθφιπλαλ θαη ηνλ ελίζρπζαλ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ην πνιηηηθφ ηνπ
ζρέδην – ηελ απνδέζκεπζε δειαδή ηεο Αηγχπηνπ απφ ην Οζσκαληθφ θξάηνο
θαη ηελ πξφζδεζή ηεο ζηελ αλεπηπγκέλε Δπξψπε.
Καηά ηε κεηάβαζε απφ ηνλ 19ν ζηνλ 20ν αηψλα, ζχκθσλα κε ηηο επίζεκεο
θξαηηθέο απνγξαθέο, ν πιεζπζκφο ηεο Αηγχπηνπ παξνπζίαδε ζπλερή αχμεζε.
Απφ 6.813.919 θαηνίθνπο ην 1882 έθηαζε ηνπο 11.189.978 θαηνίθνπο ην 1907
(αχμεζε 64.22%). Ζ αχμεζε απηή κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ έληνλε
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δεκνγξαθηθή ιεηηνπξγία ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ αιιά θαη, ζε κηθξφηεξν
θπζηθά βαζκφ, ζηελ εγθαηάζηαζε πνιιψλ μέλσλ. (Μαηνχια Σνκαξά-ηδέξε,
«Οη Έιιελεο ηνπ Καΐξνπ», εθδφζεηο ΚΔΡΚΤΡΑ, Αζήλα 2007, ζει.21-46).
Ζ απνγξαθή ηνπ 1897 πνχ αθνινπζεί, παξέρεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα
ηελ εζσηεξηθή δηάξζξσζε φισλ ησλ μέλσλ παξνηθηψλ ηεο Αηγχπηνπ θαζψο θαη
ηε δπλαηφηεηα δεκνγξαθηθψλ ζπγθξίζεσλ κε ηελ Διιεληθή, ε νπνία
παξνπζηάδεη ζαθή ππεξνρή έλαληη ησλ άιισλ αιινδαπψλ πνχ είραλ
εγθαηαζηαζεί ζηελ Αίγππην.
Πίλαθαο 1: Γηάθξηζε πιεζπζκνχ μέλσλ θαηά θχιν
Απνγξαθή 1897
Δζληθόηεηεο

ύλνιν

Άλδξεο

Γπλαίθεο

%

Έιιελεο

38208

22006

16202

33.94

Ηηαινί

24454

12060

12394

21.72

Άγγινη

19563

13327

6236

17.37

Γάιινη

14172

7384

6788

12.59

Απζηξν-νπγγαξία

7115

3257

3858

6.32

Ρψζνη

3192

2675

517

2.83

Γεξκαλνί

1281

745

536

1.14

Ηζπαλνί

765

371

394

0.68

Διβεηνί

472

236

236

0.42

Ακεξηθάλνη

293

171

122

0.26

Βέιγνη

256

139

117

0.23

Οιιαλδνί

247

160

87

0.22

Πνξηνγάινη

155

137

18

0.14

θαλδηλαβνί

105

74

31

0.09

Γαλνί

72

39

33

0.07

Πέξζεο

1304

795

509

1.16

Άιινη

920

673

247

0.82

ύλνιν μέλσλ

112574

64249

48325

100.00

Πεγή: Centre d‟ études et de documentation économiques, juridiques et sociales.
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Ο Διιεληθφο πιεζπζκφο ηεο Αηγχπηνπ, κέρξη θαη ην πξψην ηέηαξην ηνπ
νπ

20 αηψλα παξνπζίαδε απμεηηθή ηάζε. Σo νηθνλνκηθφ φκσο θξαρ ηνπ 1929,νη
βαζχηεξεο δηεξγαζίεο απνδηάξζξσζεο θαη θξίζεο ηνπ απνηθηαθνχ ζπζηήκαηνο,
ε θαηάξγεζε ησλ δηνκνινγήζεσλ ην 1937 θαη ν δηαθαλνληζκφο ηεο Residence
ην 1952, αλέηξεςαλ απηή ηελ πνξεία θαη νδήγεζαλ ζηελ πιεζπζκηαθή ηνπ
ππνβάζκηζε πνιχ πξηλ απφ ην ηειεησηηθφ ρηχπεκα πνχ αληηπξνζσπεχεη ε
Ναζεξηθή πνιηηηθή κε ην ζχλζεκα ηεο «Ζ Αίγππηνο ζηνπο Αηγππηίνπο». (Ζ
«Φπγή» ησλ Αηγππηησηψλ Διιήλσλ. Γηεζλήο Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα, Αζήλα
6-6-2008. Πξαθηηθά, Journal of the Hellenic Diaspora, Αθηέξσκα – ηεχρνο
35.2 2009).
Δλδείμεηο γηα ηελ επηθείκελε θαηάξξεπζε ηνπ απνηθηαθνχ ζπζηήκαηνο
ππήξραλ πνιιά ρξφληα πξηλ απφ ηελ Αηγππηηαθή επαλάζηαζε ηνπ 1952. Ζ
εμέγεξζε ησλ Μπφμεξ ζηελ Κίλα ην 1900,ε εζληθή εμέγεξζε ζηελ Αίγππην ην
1922, ε θαηάξγεζε ησλ Γηνκνινγήζεσλ θαη ησλ Μεηθηψλ Γηθαζηεξίσλ ζηελ
Αίγππην ην 1937 θαη ν πφιεκνο γηα ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο Ηλδνθίλαο, πνπ
μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1940, μερσξίδνπλ αλάκεζα θαη ζε άιιεο κηθξφηεξεο
ζεκαζίαο.
ηα γεγνλφηα πνχ πξνεγήζεθαλ ηεο Αηγππηηαθήο επαλάζηαζεο ππφ ηνλ
Γθακάι Ακπληέι Νάζεξ, ηδηαίηεξα ζεκαίλνληα ήηαλ ε επηηπρία ηνπ θηλήκαηνο
ηνπ Γθάληη θαη ε αλεμαξηεζία ηεο Ηλδίαο ην 1947. Ζ ήηηα ησλ Γάιισλ ζην
Νηηέλ Μπηέλ Φνπ ην 1954. Καη ε αλάπηπμε ησλ αληη-απνηθηαθψλ θηλεκάησλ ζε
φιε ηελ Αθξηθή. Σα αιπζηδσηά απηά γεγνλφηα ππνζηήξημαλ ηελ ηζηνξηθή
επνρή πνχ πιαηζίσζε ηελ θξίζε ηεο Αγγιηθήο θπξηαξρίαο ζηελ Αίγππην θαη
έθηαζε ζην απνθνξχθσκά ηεο κε ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1952, πνχ ζήκαλε θαη
ηελ νξηζηηθή αλαηξνπή ηεο πνξείαο ηνπ Αηγππηηψηε Διιεληζκνχ.
Ζ

δεκνγξαθηθή

ζχλζεζε

ηνπ

Αηγππηηψηε

Διιεληζκνχ

πνχ

αλαζπγθξνηνχκε κε βάζε ηηο ιεμηαξρηθέο πξάμεηο ηνπ Παηξηαξρείνπ
Αιεμαλδξείαο θαη ηνπ Δπηηξνπείνπ Καΐξνπ απεηθνλίδνπλ ηε ζπλνιηθή ηνπ
δεκνγξαθηθή πνξεία. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ην Γηάγξακκα πνπ αθνινπζεί
παξαηεξνχκε φηη ε πιεζπζκηαθή αχμεζε ηεο Διιεληθήο παξνηθίαο είλαη
επδηάθξηηε θαηά ηηο δεθαεηίεο 1897-1907 θαη 1917-1927 εθηφο απφ ηελ
πεξίνδν θαηά ηελ νπνία αληημνφηεηεο ,φπσο ε Αηγππηηαθή νηθνλνκηθή θξίζε
ηνπ 1907 θαη ν Πξψηνο Παγθφζκηνο πφιεκνο, αλέθνςαλ απηή ηελ απμεηηθή
πνξεία.
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Γηάγξακκα 1: Ζ εμέιημε ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ ζηελ Αίγππην 19νο-20νο
αηψλαο

Απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ ελδνγελψλ δεκνγξαθηθψλ
δηεξγαζηψλ ηεο παξνηθίαο θαη ησλ εμσγελψλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ
επηπηψζεσλ πξνθχπηεη φηη:
ηελ πεξίνδν ηεο αθκήο 1897-1927 ππεξίζρπε ε επθνξία θαη ε γνληκφηεηα
ησλ πνιπάξηζκσλ λέσλ γάκσλ, ελψ παξάιιεια ε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή
θαη ε εηζξνή πξνζθχγσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κέγηζηε αθκή ηνπ ιηκέλνο ηεο
Αιεμαλδξείαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο νδήγεζαλ ζην κέγηζην
πιεζπζκηαθφ χςνο ηεο παξνηθίαο (1927).
ηηο δεθαεηίεο πνχ αθνινχζεζαλ, ζηα ηαξαγκέλα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο θαη ηνπ πνιέκνπ (1931-1944), νη ξπζκνί ηεο γελλεηηθφηεηαο ππέζηεζαλ
πηψζε θαη απνζπλδέζεθαλ απφ ηνλ ξπζκφ ησλ λέσλ γάκσλ. Δίλαη θαλεξφ φηη
ην παγθφζκην θξαρ ηνπ 1929 θαη ε θαηάξγεζε ησλ πξνλνκίσλ γηα ηνπο μέλνπο
(Γηνκνινγήζεηο) ην 1937 αλέζηεηιαλ ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ.
ηελ επνρή πάιη πνπ αθνινχζεζε ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν εθθξάζζεθε
ε αηζηνδνμία πνχ νδήγεζε ζην γλσζηφ baby-boom. Παξάιιεια βέβαηα ε
αλαρψξεζε ησλ πξνζσξηλψλ κεηαλαζηψλ κε ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ θαη ε αξρή
ηεο απνκάθξπλζεο ησλ παξνίθσλ ελφςεη ηνπ δηακνξθνχκελνπ δπζκελνχο
πνιηηηθνχ θιίκαηνο, κείσζαλ αηζζεηά ηνλ Διιεληζκφ ζηελ Αίγππην θαη
ζήκαλαλ ην πξεινχδην ηεο πηψζεο ησλ απηνθξαηνξηψλ.
Μέρξη πνχ ε εζληθηζηηθή-αληηαπνηθηαθή επαλάζηαζε ηνπ 1952 θαη ε
πνιηηηθή «Ζ Αίγππηνο γηα ηνπο Αηγππηίνπο» νδήγεζε ζηελ εθδίσμε θαη ηνπ
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Διιεληθνχ ζηνηρείνπ απφ ηελ Αίγππην, ζπλεπηθέξνληαο ηελ ηειεζίδηθε
παξαθκή ιφγσ εμσ-δεκνγξαθηθψλ ηδίσο πνιηηηθψλ αηηίσλ, πνπ πξνθάιεζαλ
ηελ νινθιεξσηηθή θαηάξξεπζε ηεο Διιεληθήο παξνηθίαο.
Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ν πιεζπζκφο ηεο Διιεληθήο παξνηθίαο
κεηψζεθε θαηά 15% ζηε δεθαεηία 1936-1946 θαη θαηά 33% ζηα επφκελα 12
ρξφληα (1947-1960). Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ε εληππσζηαθή αχμεζε ηνπ
Διιεληθνχ ζηνηρείνπ ζηελ Αίγππην κέρξη ην 1927, αθνινπζήζεθε απφ ζηαζεξή
κείσζή ηνπ.
πκπεξαίλνπκε φηη ε πιεζπζκηαθή απηή κείσζε, πνπ νδήγεζε ζηελ
νινθιεξσηηθή παξαθκή θαη θαηάξξεπζε ηεο Διιεληθήο παξνπζίαο ζηελ
Αίγππην, δελ νθείιεηαη κφλν ζε ελδνγελείο αληηζέζεηο θαη πεξηνξηζκνχο. Γελ
νθείιεηαη κφλν ζε λνκηθά, νηθνλνκηθά θαη άιια ηζηνξηθά θαη πνιηηηθά
γεγνλφηα. Οθείιεηαη θπξίσο ζηελ θξίζε ηνπ Παγθφζκηνπ απνηθηνθξαηηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη ζηελ θπξηαξρία ηνπ Ναζεξηθνχ θαζεζηψηνο. Καη ζε φηη αθνξά
ηε δεκνγξαθηθή καο αλάιπζε είλαη θαλεξφ φηη βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζηνλ
ελδνγελή δεκνγξαθηθφ εθζπγρξνληζκφ ηνπ Αηγππηηψηε Διιεληζκνχ θαη ζηελ
εμσγελή θπγή ηνπ πνπ ηα αίηηά ηεο έρνπλ ηζηνξηθφ θαη πνιηηηθφ ραξαθηήξα.
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Παραδείγματα γεννθτικότθτασ ςτον ελλθνικό χώρο κατά τθ διάρκεια του 20οφ αιώνα

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΝΩΓΗΑΣΖ-PELE
ΗΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΓΔΝΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΩΡΟ ΚΑΣΑ ΣΖ
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ 20ΟΤ ΑΗΩΝΑ

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξηθήο Γεκνγξαθίαο ζην Σκήκα
Ηζηνξίαο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηφζν ζε πξνπηπρηαθφ φζν θαη ζε
κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, κία απφ ηηο έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη, εθηφο ησλ άιισλ,
αθνξά ζηε γελλεηηθφηεηα ζηνπο ειιεληθνχο δήκνπο θαηά ηνλ 20φ αηψλα.
Ζ εξεπλεηηθή νκάδα πνπ αζρνιήζεθε έσο ζήκεξα, κε ην εξεπλεηηθφ απηφ
έξγν, δηεμήγαγε επηηφπηα έξεπλα ζηα δεκνηνιφγηα ησλ δήκσλ1. Καηέγξαςε ηα
δεδνκέλα ησλ γελλήζεσλ απφ ηηο ιεμηαξρηθέο πξάμεηο ησλ δεκνηνινγίσλ
αξρίδνληαο απφ ηηο παιαηφηεξεο θαηαγξαθέο θαη θζάλνληαο ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο έσο ην ηέινο ηνπ 20νχ αηψλα. ηε ζπλέρεηα ην θαηαγεγξακκέλν
πιηθφ, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, αλάινγα κε ηελ πιεζπζκηαθή επξχηεηα ηνπ
δήκνπ, έθζαλε θαη ηηο 50.000, θαηαηάρζεθε θαη απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνινχζεζε.
Αο ζεκεησζεί φηη ηα ζηνηρεία ησλ δεκνηνινγίσλ δε ζπκπίπηνπλ πάληα θαη
παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο θαη δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηα θαηαγξαθφκελα
δεδνκέλα απφ ηνλ εθάζηνηε ιεμίαξρν. Γε ζα αλαθεξζνχκε εδψ ζηηο δπζθνιίεο
ζπγθέληξσζεο ηνπ αξρεηαθνχ απηνχ πιηθνχ πνπ νθείινληαη: ζηελ αηέιεηα ησλ
1

Ζ εξεπλεηηθή νκάδα πνπ ζπκκεηείρε ζηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ησλ γελλήζεσλ απφ ηηο
ιεμηαξρηθέο πξάμεηο ζηνπο Γήκνπο Άξηαο, Αίγηλαο, πάησλ, Καιαβξχησλ, Αηγίνπ, Γξαπεηζψλαο,
Ληηνρσξίνπ, Αλδξίηζαηλαο, Νάμνπ, Κνξίλζνπ θαη Σξηθάισλ απνηειείηαη απφ ηνπο: Γεκήηξην
Αλσγηάηε-Πειέ, Ησάλλα Αζαλαζνπνχινπ, Δπζηαζία Σαηζηνπνχινπ, Μαξία Κξεηηθνχ, Δπαγγειία
Βιαζαθνχδε, Θεφδσξν Καιαηδή, Αλδξέα Αζαλαζφπνπιν, Γαβξηήι Κφηζε, Μαξία Κπξίηζε,
Δπζηαζία Γξηκχιε, Κπξηαθή Ρεθελέ, Κσλζηαληίλν ρνηλνρσξίηε, Κσλζηαληίλν Παπαληψλε θαη
Αρηιιέα Νηάβε.
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ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ, ζηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο ή ζηηο αλζξψπηλεο
επεκβάζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηα βηβιία ησλ θαηαγξαθψλ, ζηηο αηέιεηεο ησλ πεγψλ
ζρεηηθά κε ηηο ρξνλνινγηθέο ζπλέρεηεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ζηελ άλαξρε
θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ, ρσξίο ζπγθεθξηκέλε ηππνινγία, ή αθφκε θαη ζε
δπζθνιίεο γηα ηηο νπνίεο επζχλνληαη νη αγθπιψζεηο ησλ ζχγρξνλσλ
δηνηθεηηθψλ θνξέσλ φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ ηζηνξηθή κειέηε αξρεηαθνχ
πιηθνχ.
Χο πξνο ηηο ειιείςεηο, απηέο αθνξνχλ θπξίσο ηα πξψηα έηε ησλ
θαηαγξαθψλ, θαη νθείινληαη ζηηο παξαιείςεηο ηνπ θαηαγξαθέα, ζε θπζηθέο
θαηαζηξνθέο θαη πνιέκνπο, ελψ, αληίζεηα, κεηά ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν θαη
ηνλ Δκθχιην παξνπζηάδνπλ πιεξφηεηα. Παξφιεο ηηο αλσηέξσ δπζθνιίεο, κε
ηελ έξεπλα απηή απνβιέπνπκε ζηε ζθηαγξάθεζε ηεο γελλεηηθφηεηαο γηα έλα
κεγάιν ηκήκα αζηηθψλ θαη κε πεξηνρψλ ηνπ Διιεληθνχ ρψξνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ 20νχ αη. ηφρνο είλαη, αξρηθά, ε δεκηνπξγία βάζεο
ηζηνξηθνδεκνγξαθηθψλ

δεδνκέλσλ

γηα

νιφθιεξε

ηελ

επηθξάηεηα,

ε

ζπγθέληξσζε, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηή είλαη εθηθηή, ζεηξψλ δεδνκέλσλ
γελλεηηθφηεηαο θαη, ηέινο, ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο γελλεηηθφηεηαο κέζα
ζην ρψξν θαη ην ρξφλν.
Σα βαζηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπλαληψληαη ζε φια ηα ιεμηαξρηθά βηβιία
είλαη ην επψλπκν ηνπ γελλεζέληνο, ην νπνίν δελ θαηαγξάθεηαη θαηά ηελ
έξεπλα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ην θχιν, ε ρξνλνινγία
γέλλεζεο, ν ηφπνο γέλλεζεο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ψξα γέλλεζεο,
θάπνηεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο γνλείο φπσο επάγγεικα, ηφπνο
θαηαγσγήο, ειηθία θ.ιπ. Σν γεσγξαθηθφ εχξνο ηεο έξεπλαο αθνξά φιν ζρεδφλ
ηνλ ειιεληθφ ρψξν, επεηξσηηθφ θαη λεζησηηθφ θαζψο θαη φια ηα γεσγξαθηθά
αλάγιπθα ηεο ρψξαο (νξεηλφο, πεδηλφο, παξάθηηνο, λεζησηηθφο θαη αζηηθφο ή
εκηαζηηθφο ρψξνο).
Οη δήκνη πνπ θαηεγξάθεζαλ νινθιεξσηηθά έσο ηψξα αλέξρνληαη ζε 27 θαη
απηή ηε ζηηγκή βξίζθνληαη ππφ θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία άιινη 50. Σν
εξεπλεηηθφ απηφ πξφγξακκα ζπλερίδεηαη κε ηελ θαηαγξαθή θαη άιισλ
ιεμηαξρηθψλ

πξάμεσλ

γελλήζεσλ

ησλ

κε

θαηαγεγξακκέλσλ

δήκσλ,

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπκε ηε ζπλνιηθφηεξε εηθφλα ελφο απφ ηνπο βαζηθνχο
παξάγνληεο ηεο Γεκνγξαθίαο, ηελ θαηάζηαζε ηεο γελλεηηθφηεηαο ζηνλ
ειιαδηθφ ρψξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νχ αηψλα.
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ηελ παξνχζα κειέηε ζα παξνπζηάζνπκε ηελ επεμεξγαζία θαη ηα
απνηειέζκαηα κίαο κφλνλ παξακέηξνπ ηεο έξεπλαο ηνπ θαηλνκέλνπ, ην
ζπζρεηηζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο γελλεηηθφηεηαο νξηζκέλσλ δήκσλ κε ηα
γεσγξαθηθά αλάγιπθα ηεο ρψξαο φπσο ν νξεηλφο, ν πεδηλφο, ν παξάθηηνο, ν
λεζησηηθφο, ν αζηηθφο θαη ν εκηαζηηθφο ρψξνο, φπσο π.ρ. απηνί πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο Νν 1):
Πίλαθαο 1: Καηαγξαθή γελλεηηθφηεηαο ζε δήκνπο ηεο Διιάδαο
1. Αλδξίηζαηλα (317 θαηαγξαθέο) θαηά ηα έηε 1941−1990
2. Αίγηλα (3358 θαηαγξαθέο) θαηά ηα έηε 1920−1999
3. Αίγην (7836 θαηαγξαθέο) θαηά ηα έηε 1938−1979
4. Άξηα (39990 θαηαγξαθέο) θαηά ηα έηε 1911−1999
5. Βαζχ ηεο άκνπ (2837 θαηαγξαθέο) θαηά ηα έηε 1960−1999
6. Βφληηζα (3570 θαηαγξαθέο) θαηά ηα έηε 1931−2000
7. Γαιαηά (1817 θαηαγξαθέο) θαηά ηα έηε 1914−2000
8. Γξαπεηζψλα (1813 θαηαγξαθέο) θαηά ηα έηε 1951−1972
9. Έδεζζα (7200 θαηαγξαθέο) θαηά ηα έηε 1945−2002
10. Ζγνπκελίηζα (681 θαηαγξαθέο) θαηά ηα έηε 1880−2004
11. Καιάβξπηα (604 θαηαγξαθέο) θαηά ηα έηε 1905−1999
12. Καιακπάθα (1998 θαηαγξαθέο) θαηά ηα έηε 1954−2005
13. Κξχα Βξχζε Γηαλληηζψλ (3105 θαηαγξαθέο) θαηά ηα έηε 1900−1990
14. Ναχπαθηνο (5972 θαηαγξαθέο) θαηά ηα έηε 1927−1998
15. Παξακπζηά (2673 θαηαγξαθέο) θαηά ηα έηε 1927−1993
16. Πεηξαηάο (18169 θαηαγξαθέο) θαηά ηα έηε 1869−1925
17. Πεηξνχπνιε (3958 θαηαγξαθέο) θαηά ηα έηε 1945−1975
18. Πχξγνο (14289 θαηαγξαθέο) θαηά ηα έηε 1970−2000
19. έξβηα Κνδάλεο (1531 θαηαγξαθέο) θαηά ηα έηε 1945−1980
20. πάηα (2584 θαηαγξαθέο) θαηά ηα έηε 1930−1970
21. Σξίθαια (53648 θαηαγξαθέο) θαηά ηα έηε 1959−2003
22. Νεάπνιε Αγξηλίνπ (3009 θαηαγξαθέο) θαηά ηα έηε 1932−1995
23. Γηαθνπηφ (1819 θαηαγξαθέο) θαηά ηα έηε 1925−2000
24. Ληηφρσξν Πηεξίαο (1496 θαηαγξαθέο) θαηά ηα έηε 1927−1977
25. Νάμνο (1799 θαηαγξαθέο) θαηά ηα έηε 1932−2000
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26. Κφξηλζνο (31628 θαηαγξαθέο) θαηά ηα έηε 1960−2003
27. Γξεβελά (7579 θαηαγξαθέο) θαηά ηα έηε 1911−2003
Θα ζηαζνχκε ελδεηθηηθά ζε νξηζκέλα παξαδείγκαηα γελλεηηθφηεηαο, κε
κνλαδηθφ θξηηήξην ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο νξηζκέλσλ απφ
ηνπο κειεηεζέληεο δήκνπο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνπκε ηηο δηαθνξεηηθέο
επεμεξγαζίεο θαη κειέηεο ησλ δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ελ ιφγσ
πξνγξάκκαηνο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο θαηαγξαθέο ησλ ιεμηαξρηθψλ
πξάμεσλ γελλήζεσλ ησλ δήκσλ, σο εμήο:
Α) πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζηνλ νξεηλφ ρψξν φπσο π.ρ. ην δήκν
Καιαβξχησλ θαη ηεο Αλδξίηζαηλαο
Β) πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζηνλ πεδηλφ ρψξν φπσο π.ρ. ην δήκν Ληηνρσξίνπ
θαη ησλ Σξηθάισλ
Γ) πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζηνλ λεζησηηθφ ρψξν φπσο π.ρ. ηεο Νάμνπ θαη
ηεο Αίγηλαο
Γ) πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζηνλ παξάθηην ρψξν φπσο π.ρ. ηνπ δήκνπ Αηγίνπ
Δ) πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζηνλ εκηαζηηθφ ρψξν φπσο π.ρ. ηνπ δήκνπ
πάησλ θαη ηεο Γξαπεηζψλαο
Σ) αζηηθά δεκνηηθά ζπκπιέγκαηα φπσο π.ρ. ηνπ δήκνπ ηεο Άξηαο θαη ηεο
Κνξίλζνπ.
H Γελλεηηθόηεηα ζηνλ νξεηλό ρώξν
Τν παξάδεηγκα ηνπ δήκνπ Καιαβξύηωλ
Ξεθηλψληαο κε ην παξάδεηγκα ησλ Καιαβξχησλ θαηαγξάθεζαλ νη
γελλήζεηο πνπ ζπλαληψληαη ζηα ιεμηαξρηθά έγγξαθα ηνπ ελ ιφγσ δήκνπ απφ
ην έηνο 1905 έσο ην έηνο 1999 πνπ αξηζκνχλ ηηο 604 θαηαγξαθέο. Απφ ηα
δηαγξάκκαηα ησλ γελλήζεσλ ηεο πφιεο ησλ Καιαβξχησλ πξνθχπηεη φηη νη
γελλήζεηο ησλ αλδξψλ (56%) είλαη, ζην ζχλνιφ ηνπο, πεξηζζφηεξεο απφ απηνχο
ησλ γπλαηθψλ (44%).
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Γηάγξακκα 1:

Γεννηηικόηηηα ζηα Καλάβπςηα ανά θύλο καηά ηα
έηη (1905-1999)

Θήιεης
44%

Άρρελες
Θήιεης
Άρρελες
56%

ζνλ αθνξά ζηελ επνρηθή γελλεηηθφηεηα αο ζεκεησζεί φηη θαζ‟ φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ αηψλα, ν κήλαο κε ηηο πεξηζζφηεξεο γελλήζεηο ζηελ πφιε ησλ
Καιαβξχησλ είλαη ν Απξίιηνο, αθνινπζνχκελνο απφ ην Μάξηην θαη ην
Γεθέκβξην.
Γηάγξακκα 2:
Μηνιαία καηανομή γεννήζεων ζηα Καλάβπςηα
(1905-1999)
140
120
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0

121
47 44 56

54
48 44
37 30 44 38 41

Σστλόηεηα

Δθηφο απφ ηε κειέηε ηεο εηήζηαο δηαθχκαλζεο ησλ γελλήζεσλ,
απνηππψζεθε θαη ε γελλεηηθφηεηα αλά δεθαεηία. Καηά ηα έηε 1950-1960 ν
αξηζκφο ησλ γελλήζεσλ αγγίδεη ηα πςειφηεξα πνζνζηά γηα λα αθνινπζήζεη
θαηφπηλ κηα θαζνδηθή πνξεία, εμαηηίαο ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο.
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Γηάγξακκα 3:
Γεννηηικόηηηα ζηα Καλάβπςηα ανά δεκαεηία και θύλο
(1905-1999)
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Τν παξάδεηγκα ηνπ δήκνπ Αλδξίηζαηλαο
πλερίδνληαο κε ην παξάδεηγκα ηνπ νξεηλνχ ρψξνπ ζπγθεληξψζεθε θαη
εμεηάζζεθε ην αληίζηνηρν πιηθφ ηνπ δήκνπ ηεο Αλδξίηζαηλαο. εκεηψλνπκε
φηη νη πιεξνθνξίεο καο μεθηλνχλ απφ ην 1922 θαη ζηακαηνχλ, ην 1990,
θαιχπηνληαο πεξίπνπ 317 θαηαγξαθέο γελλήζεσλ. ε απηφλ ηνλ αξηζκφ
γελλήζεσλ αληηζηνηρνχλ, ζε αληίζεζε κε απηφ πνπ ζπλέβε ζην δήκν
Καιαβξχησλ, ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 55%, νη γελλήζεηο ησλ γπλαηθψλ ζε
αληηδηαζηνιή κε ην 45% ησλ αλδξψλ. Ζ κεγάιε αλδξηθή θαη γπλαηθεία
γελλεηηθφηεηα θαηαγξάθεηαη ηε δεθαεηία ηνπ 1950−1960 θαη ε κεηέπεηηα
κείσζή ηεο νθείιεηαη, εθηφο ησλ άιισλ, ζηελ άλνδν ηεο αζηπθηιίαο πνπ
παξαηεξείηαη θαηά ηελ επνρή απηή θαη ζηελ εξήκσζε ηνπ νξεηλνχ ρψξνπ.
Γηάγξακκα 4:
Γεννηηικόηηηα ανά θύλο ζηην Ανδπίηζαινα
(1941-1990)
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Γηάγξακκα 5:

Μηνιαία καηανομή ηων γεννήζεων ζηην
Ανδπίηζαινα καηά ηα έηη 1941-1990
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Γηάγξακκα 6:

Γεννηηικόηηηα ζηην Ανδπίηζαινα ανά δεκαεηία και
ανά θύλο (1922-1990)
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H Γελλεηηθόηεηα ζηνλ πεδηλό ρώξν
Τν παξάδεηγκα ηνπ δήκνπ Ληηόρωξνπ
Δμεηάδνληαο θάπνηα παξαδείγκαηα ηνπ πεδηλνχ ρψξνπ παξαηεξνχκε φηη
π.ρ. ε γελλεηηθφηεηα ηνπ δήκνπ Ληηνρσξίνπ παξνπζηάδεη απμεηηθή πνξεία
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 αθνινπζψληαο κεηέπεηηα θαζνδηθή
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πνξεία. Γελ παξαηεξείηαη ηδηαίηεξε επνρηθή δηαθχκαλζε, κε ηνλ αξηζκφ ησλ
γελλήζεσλ λα αξξέλσλ λα ππεξηεξνχλ ζε κηθξφ πνζνζηφ κφιηο 1% απφ ην
αληίζηνηρν ησλ ζειέσλ.
Γηάγξακκα 7:
Γεννηηικόηηηα ανά θύλο ζηο Λιηόσωπο
Πιεπίαρ (1927-1977)
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Γηάγξακκα 8:

Μηνιαία καηανομή γεννήζεων ανά θύλο ζηο Λιηόσωπο
Πιεπίαρ (1927-1977)
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Γηάγξακκα 9:

Γεννηηικόηηηα ανά δεκαεηία και ανά θύλο ζηο Λιηόσωπο
Πιεπίαρ (1927-1977)
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Τν παξάδεηγκα ηνπ δήκνπ Τξηθάιωλ
ε φ,ηη αθνξά ην δήκν Σξηθάισλ έρνπκε ζπγθεληξψζεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ
πξάμεσλ γελλήζεσλ 53.648 πνπ αθνξνχλ ηα έηε 1959−2003. Χο πξνο ηελ
θαηαλνκή ησλ θχισλ νη γελλήζεηο ησλ αξξέλσλ ππεξηζρχνπλ κε πνζνζηφ 52%
έλαληη 48% ησλ ζειέσλ. Υσξίο λα απνηππψλεηαη ηδηαίηεξε δηαθχκαλζε ζηελ
κεληαία θαηαλνκή ησλ γελλήζεσλ παξαηεξείηαη απμεηηθή πνξεία απφ ην 1959
έσο ην 1990, αθνινπζνχκελε απφ πησηηθή πνξεία πηζαλφηαηα εμαηηίαο ηεο
ππνγελλεηηθφηεηαο.
Γηάγξακκα 10:
Γεννηηικόηηηα ανά θύλο ζηα Τπίκαλα (1959-2003)
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Γηάγξακκα 11:

Μηνιαία καηανομή γεννηηικόηηηαρ ανά θύλο ζηα Τπίκαλα
(1959-2003)
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Γηάγξακκα 12:

Γεννηηικόηηηα ανά δεκαεηία και ανά θύλο ζηα Τπίκαλα (19592003)
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Ζ Γελλεηηθόηεηα ζηνλ Νεζησηηθό ρώξν
Τν παξάδεηγκα ηνπ δήκνπ Νάμνπ
Απφ ηελ έξεπλά καο δε ζα κπνξνχζακε λα εμαηξέζνπκε ην λεζησηηθφ ρψξν.
ην λεζί ηεο Νάμνπ ηελ πεξίνδν 1932-2000 έρνπλ θαηαγξαθεί 1.799
γελλήζεηο, απφ ηηο νπνίεο ην 52% αθνξά ηνπο άλδξεο θαη ην 48% ηηο γπλαίθεο.
288

Παραδείγματα γεννθτικότθτασ ςτον ελλθνικό χώρο κατά τθ διάρκεια του 20οφ αιώνα

Μειεηψληαο ηελ επνρηθή δηαθχκαλζε κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ν
Ηαλνπάξηνο είλαη ν κήλαο κε ηηο πεξηζζφηεξεο γελλήζεηο, ελψ κεηά ην 1950
απνηππψλεηαη πηψζε ησλ γελλήζεσλ πηζαλφλ ιφγσ ηεο εμσηεξηθήο θαη ηεο
εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο, ελψ αλνδηθή πνξεία ππάξρεη ηε δεθαεηία ηνπ
1960−1970

αθνινπζνχκελε

απφ

πησηηθή

γηα

ηνπο

ιφγνπο

πξναλαθέξζεθαλ.
Γηάγξακκα 13:
Γεννηηικόηηηα ανά θύλο ζηη Νάξο (19322000)
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Γηάγξακκα 14:
Μηνιαία καηανομή γεννήζεων ανά θύλο ζηην Νάξο (19322000)
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Γηάγξακκα 15:
Γεννηηικόηηηα ανά δεκαεηία και ανά θύλο ζηην Νάξο (19322000)
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Τν παξάδεηγκα ηνπ δήκνπ Αίγηλαο
ηελ Αίγηλα (3.358) νη γελλήζεηο ησλ αξξέλσλ αγγίδνπλ ην 60% ηνπ
ζπλφινπ ησλ γελλήζεσλ απφ ην έηνο 1920−1999. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε
ν Ηαλνπάξηνο είλαη ν κήλαο κε ηηο πεξηζζφηεξεο γελλήζεηο θαη ε δηαθχκαλζε
αλά δεθαεηία παξνκνηάδεη κε ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο.
Γηάγξακκα 16:
Γεννητικότητα ανά υύλο στην Αίγινα κατά τα έτη
1920-1999
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Γηάγξακκα 17:
Μηνιαία καηανομή ηων γεννήζεων ζηην Αίγινα (1920-1999)
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Γηάγξακκα 18:
Μηνιαία καηανομή ηων γεννήζεων ζηην Αίγινα (1920-1999)
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Γηάγξακκα 19:

700

Γεννηηικόηηηα ζηην Αίγινα ανά δεκαεηία και ανά θύλο
(1920-1999)
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Ζ Γελλεηηθόηεηα ζηνλ παξάθηην ρώξν
Τν παξάδεηγκα ηνπ δήκνπ Αηγίνπ
Ο παξάθηηνο ειιεληθφο ρψξνο φπσο παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ην
παξάδεηγκα ηνπ δήκνπ Αηγίνπ γηα ηα έηε 1938−1979 θαη ζε ζχλνιν 7.836
θαηαγξαθψλ απεηθνλίδεη ηελ ππεξνρή ησλ αξξέλσλ. Ζ κεγαιχηεξε
γελλεηηθφηεηα παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Αχγνπζην έσο ην Γεθέκβξην θαη φζνλ
αθνξά ηε δηαθχκαλζε αλά δεθαεηία παξνπζηάδεη παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε
ηηο ππφινηπεο αζηηθέο ή κε πεξηνρέο ησλ νπνίσλ κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ πξσηεχνπζα.
Γηάγξακκα 20:

Γεννητικότητα στο Αίγιο ανά υύλο (1938-1979)
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Γηάγξακκα 21:
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Μηνιαία καηανομή ανά θύλο ηων γεννήζεων ζηο Αίγιο (19381979
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Γηάγξακκα 22:

Γεννηηικόηηηα ζηο Αίγιο ανά δεκαεηία και θύλο (1938-1979)
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Ζ Γελλεηηθόηεηα ζηνλ εκηαζηηθό ρώξν
Τν παξάδεηγκα ηνπ δήκνπ Σπάηωλ
Τν παξάδεηγκα ηνπ δήκνπ Γξαπεηζώλαο 1951−1972 (1813 θαηαγξαθέο)
πλερίδνληαο ηελ πεξηδηάβαζή καο ζηνλ εκηαζηηθφ ρψξν κειεηήζακε 2.584
γελλήζεηο ηεο πφιεο ησλ πάησλ αλά θχιν γηα ηα έηε 1930 έσο 1970 απφ ηηο
νπνίεο πξνθχπηεη φηη νη γελλήζεηο ησλ αλδξψλ (52%) είλαη, ζην ζχλνιφ ηνπο,
πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ησλ γπλαηθψλ (48%).
Αο ζεκεησζεί φηη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ πνπ εμεηάζακε, ν κήλαο
κε ηελ πςειφηεξε γελλεηηθφηεηα θαη ζηελ πφιε ησλ πάησλ είλαη ν
Ηαλνπάξηνο, φπσο θαη ζηελ αληίζηνηρε ηεο Γξαπεηζψλαο. Καη ζηηο δχν απηέο
εκηαζηηθέο πεξηνρέο παξαηεξείηαη κείσζε ησλ γελλήζεσλ κε ην πέξαζκα ησλ
δεθαεηηψλ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ ππνγελλεηηθφηεηα ηεο Διιάδαο.
Γηάγξακκα 23:

Γεννηηικόηηηα ζηα Σπάηα ανά θύλο (1930-1970)
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Γηάγξακκα 24:
Μηνιαία καηανομή γεννήζεων ζηα Σπάηα (1930-1970)
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Γηάγξακκα 25:
Γεννηηικόηηηα ζηα Σπάηα ανά δεκαεηία (1930-1970)
1400

1258

1200
1000

786

800
Σστλό
ηεηα

600
400

285

254

1951-1960

1961-1970

200
0
1930-1940

1941-1950

Γηάγξακκα 26:
Γεννηηικόηηηα καηά θύλο ζηη
Δπαπεηζώνα (1951-1972)
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Γηάγξακκα 27:
Μηνιαία καηανομή γεννήζεων ζηην Δπαπεηζώνα (1951-72)
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Γηάγξακκα 28:

Εηήζια καηανομή γεννήζεων ζηην Δπαπεηζώνα (19511972)
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Ζ Γελλεηηθόηεηα ζηνλ αζηηθό ρώξν
Τν παξάδεηγκα ηνπ δήκνπ Άξηαο
Σέινο απφ ηα δηαγξάκκαηα ησλ γελλήζεσλ ηεο πφιεο ηεο Άξηαο αλά θχιν
γηα ηα έηε 1911 έσο 1999 πνπ αθνξά 39.990 θαηαγξαθέο πξνθχπηεη φηη νη
γελλήζεηο ησλ αλδξψλ είλαη, ζην ζχλνιφ ηνπο, πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ησλ
γπλαηθψλ. Αο ζεκεησζεί φηη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αηψλα, ν κήλαο κε ηελ
πςειφηεξε γελλεηηθφηεηα ζηελ πφιε ηεο Άξηαο είλαη ν Ηαλνπάξηνο. Μέρξη ην
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1980 παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ γελλήζεσλ θαη ησλ δχν θχισλ αθνινπζνχκελε
ηα επφκελα ρξφληα απφ πηψζε.
Γηάγξακκα 29:

Καηανομή γεννήζεων ανά θύλο ζηην Άπηα
(1911-1999)
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Γηάγξακκα 30:

Μηνιαία καηανομή γεννήζεων ζηην Άπηα (1911-1999)
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Γηάγξακκα 31:

Γεννηηικόηηηα ζηην Άπηα ανά θύλο και ανά δεκαεηία (19111999)
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Τν παξάδεηγκα ηνπ δήκνπ Κνξίλζνπ
ην δήκν ηεο Κνξίλζνπ απφ ην 1960 έσο ην 2003 πξαγκαηνπνηήζεθαλ
31.628 γελλήζεηο κε απηέο ησλ αξξέλσλ λα ππεξηζρχνπλ. Χο πξνο ηε κεληαία
θαηαλνκή νη θαινθαηξηλνί κήλεο παξνπζηάδνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά κε
ζηαδηαθή αχμεζε απφ ην 1960 έσο ην 1980 θαη κε κία πηψζε 1.000 γελλήζεσλ
θαηά ηε δεθαεηία 1990−2000.
Γηάγξακκα 32:
Γεννηηικόηηηα ανά θύλο ζηην Κόπινθο
(1960-2003)
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Γηάγξακκα 33:

Μηνιαία καηανομή γεννήζεων ανά θύλο ζηην Κόπινθο
(1960-2003)
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Γηάγξακκα 34:
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Κόπινθο (1960-2003)
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Αληί Δπηιόγνπ
Δίλαη γεγνλφο φηη ε ελδεηθηηθή παξνπζίαζε ησλ αλσηέξσ παξαδεηγκάησλ
γελλεηηθφηεηαο θαηά ηνλ 20φ αη. ζε θάπνηνπο απφ ηνπο δήκνπο ηνπ ειιεληθνχ
ρψξνπ δε θηινδνμεί λα θαιχςεη φιν ην θάζκα ησλ πηζαλψλ επεμεξγαζηψλ ησλ
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε γελλεηηθφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο. Γελ επηρεηξεί
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αθφκε λα εθζέζεη θαη λα εμεγήζεη ελδειερψο ηηο ηζηνξηθέο αηηίεο ζηηο νπνίεο
νθείινληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ επεμεξγαζηψλ ησλ θαηαγεγξακκέλσλ
πιεξνθνξηψλ. ηνρεχεη, απιά, λα ζθηαγξαθήζεη νξηζκέλεο απφ ηηο
θαηεπζχλζεηο ελφο εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε εμέιημε θαη ηελ αλάδεημε
ησλ επεμεξγαζηψλ θαη ησλ ζπγθξίζεσλ πνπ επηδέρνληαη ηέηνηνπ είδνπο
θαηαγξαθέο κέζα απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο νκνηφηεηεο θάπνησλ δήκσλ,
πξνθεηκέλνπ λα ππνγξακκίζεη ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ πεξαηηέξσ
γλψζε ηεο γελλεηηθφηεηαο ησλ θαηνίθσλ ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ 20νχ αη. απφ ηζηνξηθνδεκνγξαθηθή ζθνπηά.
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