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Φορείς Οργάνωσης
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΜΣ:
(Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας)

Καθ. Δ. Ανωγιάτης-Pelé

Σπούδασε Ιστορία στη Γαλλία, στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris IV). Διδάκτωρ
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales του Παρισιού. Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου
όπου διδάσκει Ιστορική Γεωγραφία, Ιστορική Δημογραφία και Ιστορία των Πόλεων.
Είναι επιστημονικός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ιστορική
Δημογραφία». Αυτοτελή έργα αποτελούν: Connaisance de la population et des
productions de la Morée à travers un manuscript anonyme, vers 1790, (1987), Δρόμοι
και διακίνηση στον ελλαδικό χώρο κατά τον 18ο αιώνα, (1993), Έξι γαλλικά
υπομνήματα για τα Επτάνησα και τον απέναντι ηπειρωτικό χώρο (1798-1809), (1993),
Inventaire la correspondence des Consults francais à Corfu, de 1713 à 1901, (1993),
Inventaire la correspondence des Consults francais à Zante (1670-1859), à Cerigo
(1724-1775) et du vice-Consul à Céphalinie (1803-1806), (1997), Journal d' un voyage
sur les cotes de la Mer Noire, du 28 Avril au Septembre 1784, par Lafitte-Clavé,
(1998) (σε συνεργ. Ε. Πρόντζα), Η Κέρκυρα 1830-32, Από τη φεουδαρχία στην
αποικιοκρατία (2002) και (σε συνεργ. Β. Βαϊόπουλου), Φρ. Καρ. Ουγκ. Πουκεβίλ, Η
πανώλη ανατολικού τύπου, εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια (Αθήνα 2004).
Καθ. Ευαγ. Πρόντζας

Αν. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΜΣ:

Βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές Οικονομικών, Πολιτικών Επιστημών και
Οικονομικής Ιστορίας στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Διδάκτωρ Οικονομικής Ιστορίας
(Πανεπιστήμιο Σορβόννης (1987). Μεταδιδακτορική έρευνα (stager - 1989) στην
EPHE. Καθηγητής Οικονομικής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου.
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Η αύξηση της θνησιμότητας αφορά όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας
ενώ δεν υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην συνολική εικόνα από έτος σε έτος.
Η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα και Εύβοια και τα Ιόνια Νησιά παρουσίαζαν
τους υψηλότερους δείκτες θνησιμότητας σε σχέση με τα νησιά του Αιγαίου.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΤΟΣ 1981

ΕΤΟΣ1986

ΕΤΟΣ 1991

ΕΤΟΣ 1996

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Α

Γ

Α

Γ

Α

Γ

Α

Γ

761,59

666,22

790,66

690,17

798,10

689,52

809,40

706,88

Περιφέρεια
Πρωτευούσης
Λοιπή Στερεά
Ελλάς & Εύβοια 1.905,25 1.714,90 1.955,35 1.759,34 2.222,19 1.895,51 2.242,77 2.006,88
Πελοπόννησος

1.814,49 1.798,01 1.970,08 1.852,43 2.049,99 1.870,55 2.091,85 1.871,45

Ιόνιοι Νήσοι

1.354,98 1.322,22 1.268,62 1.234,73 1.312,65 1.222,44 1.116,97 1.086,50

Ήπειρος

999,28

850,59 1.031,35 913,98 1.062,13 951,20 1.091,58 986,76

Θεσσαλία

981,79

856,89

943,12

862,40 1.048,25 886,81 1.047,08 957,99

Μακεδονία

891,74

785,53

951,04

856,38

Θράκη

927,46

846,16 1.045,09 933,40 1.019,43 932,72 1.078,07 933,85

Νήσοι Αιγαίου

537,49

498,87

527,09

497,43

514,29

502,14

474,76

447,93

Κρήτη

934,46

902,60

971,57

860,98

936,29

879,22

966,74

860,32

938,96

841,61

975,80

870,86

998,67

877,04 1.007,64 881,22

951,18

848,74

978,50

832,58

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΑΣ
Πηγή: ΕΣΥΕ
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Α. Αντικείμενο
Σύνοψη
Η Ιστορική Δημογραφία, επιστημονικό αντικείμενο που αναπτύχθηκε στο δεύτερο
μισό του 20ου αιώνα, προσανατολίζεται στη μακροχρόνια μελέτη δημογραφικών
μεταβλητών. Εξετάζει τις κυκλικές διακυμάνσεις, τις μακροχρόνιες κινήσεις και τις
κρίσεις των κοινωνικών και οικονομικών δομών του πληθυσμιακού δυναμικού. Μέσα
από παραδοσιακές καταγραφές ουσιωδών δημογραφικών παραμέτρων και τεχνικών,
μέσα από τη διάκριση της ιστορικής δημογραφίας έναντι της «παλαιοδημογραφίας»
αλλά και έναντι της δημογραφίας, αναζητούνται συντελεστές μακροχρόνιων
«δημογραφικών συμπεριφορών» στο γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας και της Ευρώπης,
με σκοπό να αναδειχθούν «δημογραφικές ιδιαιτερότητες», μεταβολές και μηχανισμοί
δημογραφικής μετάβασης.
Η κατεύθυνση στρέφεται :
α) στην κριτική των διαχρονικά διαθέσιμων πηγών και μεθόδων μελέτης των
πληθυσμών,
β) στις μορφές και δομές ενός οικιστικού πλέγματος ικανού να αναδείξει ερωτήματα
για τους δεσμούς μεταξύ δημογραφικού γεγονότος και περιβάλλοντος,
γ) στην εμβάθυνση σε ερωτήματα ανθρωπολογικού χαρακτήρα ως προς τη σχέση
φυσικής και κοινωνικής δημογραφίας και
δ) στην αποτύπωση του δημογραφικού ισοζυγίου και των προοπτικών στον
πολιτισμικό συντελεστή των «γονιμικών» συμπεριφορών.
Ανάλυση αντικειμένου
Το Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΝΠΜΣ) αφορά την υψηλή εξειδίκευση
κοινωνικών επιστημόνων σε ζητήματα ουσιώδη που σχετίζονται με το παγκόσμιο
πρόβλημα της αύξησης του πληθυσμού του πλανήτη σε 6 δις ανθρώπους. Του
ερωτήματος: πόσοι θα είμαστε αύριο; προηγούνται ερωτήματα για το πώς εκτιμήθηκε
και εκτιμάται το πληθυσμιακό δυναμικό, πώς οι πληθυσμιακές διακυμάνσεις οδήγησαν
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σε αυτό τον αριθμό ανθρώπων, ποία η σχέση λ.χ. των οικονομικών, θεσμικών,
δικαιικών, ανθρωπολογικών, νοσολογικών και οικολογικών συντελεστών με τον
πολιτισμικό συντελεστή «γονιμικές» συμπεριφορές στο εκάστοτε οικιστικό πλέγμα
κλπ.
Οι κρίσεις στις κοινωνικές και οικονομικές δομές κυριαρχούν στο νέο επιστημονικό
πεδίο της Ιστορικής Δημογραφίας και οι ιστορικοί δημογράφοι εντάσσονται και
συμβάλλουν στο γενικότερο προβληματισμό για τις κυκλικές διακυμάνσεις της
παγκόσμιας οικονομίας και τις μακροχρόνιες κινήσεις των πληθυσμών. Πρωταρχικό
πρόβλημα συνιστούν οι τρόποι συλλογής των δεδομένων και οι τεχνικές εκτίμησης
του πληθυσμού, που μεταβάλλονται ανάλογα με τη συγκρότηση του σύγχρονου
κράτους και διαφοροποιούνται στα στάδια ανάπτυξής του.
Η έρευνα και η διδασκαλία της Ι.Δ. έχουν σκοπό τη μύηση και την εμβάθυνση στη
διασταύρωση δημογραφικών πληροφοριών που αφορούν ιδιαιτερότητες ή
κανονικότητες των πληθυσμών και πραγματοποιούνται κατά τρόπον, ώστε να δίνονται
συνδυασμένες απαντήσεις στο μεγαλύτερο δυνατό χρονικό και γεωγραφικό ορίζοντα
μεταξύ διαφόρων κοινωνικών καταστάσεων. Βασίζονται, συνδυαστικά, στην
επιστημονική εμπειρία πληθυσμιακών συμπεριφορών που έχουν καταγραφεί ως εξής:
Α) σε παλαιοδημογραφικό στάδιο, δηλ. το στάδιο στο οποίο η δημογραφία των
πληθυσμών γίνεται χωρίς αρχεία,
Β) σε προ- και πρώτο - στατιστικές πηγές (κοινοτικά κατάστιχα για την αστική
κατάσταση του πληθυσμού-γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι, βαφτίσεις, καταστατικές
μετρήσεις, κλπ) με τις κατάλληλες τεχνικές, στις οποίες μυείται και εξειδικεύεται ο
νέος ιστορικός δημογράφος για την ανασύσταση οικογενειών (τυπολογία, γενεαλογικά
δένδρα, κατανομή ηλικιών, βασικοί δημογραφικοί δείκτες κλπ.), τη συγκρότηση και
ιεράρχηση των δημογραφικών καθεστώτων και την ερμηνεία της μεταβαλλόμενης
γεννητικότητας σε πληθυσμιακές ζώνες,
Γ) σε στατιστικές πηγές, από τις οποίες προκύπτουν δημογραφικές συμπεριφορές,
όπως συγκυριακές (προσδιοριζόμενες από οικονομικές και πολιτικές κρίσεις),
εποχιακές (συνδεδεμένες με την εύρεση εργασίας) και δομικές (μεταναστεύσεις
εξαρτημένες από τις δυνάμεις έλξης και άπωσης από πόλεις και χωριά με πληθυσμιακά
πλεονάσματα, πληροφορίες για τη δομή και εξέλιξη του πληθυσμού, στοιχεία
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οικογενειακής μικρο-δημογραφίας και απαντήσεις στο μεγάλο πρόβλημα της
κοινωνικής δημογραφίας),
Δ) στο δεσμό δημογραφικού γεγονότος και περιβάλλοντος και στις σχέσεις πληθυσμού
και οικολογίας από τις οποίες προκύπτουν επιστημονικές προωθήσεις, όπως:
•

•

κατά την κλασική ανάλυση ανάπτυξης και κρίσης για τις διαθέσιμες πηγές των
συντελεστών της παραγωγής και της ζήτησης προϊόντων και κοινωνικών
αγαθών,
κατά την περιβαλλοντική νοσολογία, η οποία διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο
στη μακροχρόνια ανάλυση της κοινωνικής ιστορίας και, ειδικότερα, στην
ανάλυση των κυκλικών διακυμάνσεων και κρίσεων,

Ε) στην εμβάθυνση ερωτημάτων ανθρωπολογικού χαρακτήρα, τα οποία εκκινούν από
τις αναρίθμητες εκδηλώσεις ηθικών μεταβολών στις ανθρώπινες νοοτροπίες και
φθάνουν μέχρι τον πολιτισμό των ηθών, όπως συμβαίνει λ.χ. με τη σύλληψη και την
αντισύλληψη ή την κοινωνική αντιμετώπιση του θανάτου,
ΣΤ) στη θεσμική μελέτη της οικογένειας για τη διερεύνηση και την ερμηνεία του
πολιτισμικού υποδείγματός της, συνδεδεμένης με σειρά νεωτερισμών στη μεγάλη
διάρκεια (ρόλος της γυναίκας, τρόπος επιλογής συζύγου, μαζική επένδυση στην
παιδεία κλπ.) καθώς και με τις δοκιμασίες των αξιών που παράγει ο πολιτισμικός
χριστιανισμός, οι οποίες αναδιαρθρώνονται στη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων,
Ζ) στη μελέτη του πολιτισμικού συντελεστή επί των «γονιμικών» συμπεριφορών που
εξαρτώνται από τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και πρόνοιας, την άνοδο του
εκπαιδευτικού επιπέδου, το συγχρονισμό των κοινωνικών αξιών με το επίπεδο
διαβίωσης και την ανανέωση των γενεών, τις συνέπειες από τη γήρανση του
πληθυσμού, τη δημογραφική πίεση στις πηγές πλούτου και τα νέα γεγονότα
επηρεασμού της (μόλυνση περιβάλλοντος, έλλειψη νερού, διαφθορά, μεταβολές
εκμετάλλευσης του χώρου, μειονοτικές ομάδες κλπ.).

13

ΠΜΣ: Ιστορική Δημογραφία

Η υπερπόντια μετανάστευση

Η εξωτερική ελληνική μετανάστευση την περίοδο 1891-1940
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Η ηλικιακή κατανομή των μεταναστών την περίοδο 1955-1976
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Β. Σκοπιμότητα
Άμεσα οφέλη
1.

Το ΝΠΜΣ της Ιστορικής Δημογραφίας έχει ως στόχο την εξειδίκευση ατόμων
ικανών να:
•
•

•

2.

3.

απαντούν σε κρίσιμα ερωτήματα μακροχρόνιας ανάλυσης του παγκόσμιου
ισοζυγίου του πληθυσμού,
συλλαμβάνουν τις πολλαπλές ερμηνείες σχετικά με την εθελούσια
μετανάστευση και την αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών, όπως είναι οι
μεταβλητές υπολογισμού κόστους και ωφελειών (αποκλίσεις των
παρατηρούμενων και προσδοκώμενων εισοδημάτων στο ποσοστό ανεργίας,
στο κόστος της μετανάστευσης ως και στις προϋποθέσεις μείωσής της), η
λήψη συλλογικών αποφάσεων για τη μετανάστευση σε συνθήκες
αβεβαιότητας και ατελειών των αγορών, η σύνδεση της αγοράς και της
εργασίας, το μεγάλο εύρος των κοινωνικο-ιστορικών συντελεστών κ.λ.π και
διερευνούν και να κατανοούν ζητήματα πολιτισμικών συντελεστών σχετικών
με τις «γονιμικές» συμπεριφορές υπό την επιρροή της βελτίωσης των
συνθηκών υγείας, της ανόδου του εκπαιδευτικού επιπέδου, της διεύρυνσης του
οικογενειακού προγραμματισμού και της μεταβολής των κοινωνικών αξιών,
με τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση των γενεών, με την οργάνωση του
οικονομικού και κοινωνικού βίου κ.λ.π.
Το ΝΠΜΣ απαντά σε ερωτήματα που πηγάζουν από την ιστορικότητα και την
επικαιρότητα προβλημάτων άμεσα συνδεδεμένων με την εξέλιξη του πληθυσμού
στην Ελλάδα (λ.χ., πόλεμος, αλλαγή καλλιεργειών, ανακατανομή πλούτου,
μεταβολή των τεχνικών, ασθένειες, αλλαγή ηθών, κρατική παρέμβαση,
επιχειρηματικότητα, εθελοντισμός, εκπαίδευση, πολύ-πολιτισμική παρουσία και
κινητικότητα κλπ.).
Το ΝΠΜΣ ανταποκρίνεται στο γενικότερο ενδιαφέρον εθνικών και διεθνών
οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανισμών, ασφαλιστικών εταιρειών,
Εκκλησίας της Ελλάδος, κλπ.
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4.

5.

6.

7.

8.

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η υψηλή εξειδίκευση των αποφοίτων του
Προγράμματος σε θέματα μακροχρόνιας πολύ-πολιτισμικής ανάλυσης και
πληθυσμιακής πολιτικής στον ευρωπαϊκό χώρο, η δημιουργία δημο-οικονομικών
βάσεων δεδομένων και η εξειδίκευση στη χρήση γεωγραφικών συστημάτων
μακροχρόνιας ανάλυσης των πληθυσμών.
Άμεσα ωφελούμενοι από το Πρόγραμμα είναι 1) οι απόφοιτοι, 2) οι
προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου και των ΤΕΙ, γ) οι διδάσκοντες του
Προγράμματος, δ) η τεχνολογική και επιστημονική υποδομή των Ιδρυμάτων, ε)
η αγορά εργασίας.
Η διατηρησιμότητα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του ΝΜΠΣ
αποτυπώνεται στην ενίσχυση και την αναμόρφωση αντικειμένων διδασκαλίας
και έρευνας στα Ιδρύματα που συμμετέχουν σε αυτό, ενώ οι
κοινωνικοοικονομική ωφέλεια συνίσταται στην αντιμετώπιση των
δημογραφικών ζητημάτων ανά κοινωνική και πολιτισμική ομάδα με
επιστημονικό τρόπο και στην ενίσχυση του αισθήματος της ασφάλειας που
καλλιεργεί η γνώση των πολύ-πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων για τη διοίκηση και
τον πολίτη.
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να απορροφηθούν από: τη Στατιστική
Υπηρεσία, τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, τις Υπηρεσίες Στατιστικής Τραπεζών,
Νοσοκομείων, Στρατού, τις Εταιρείες Δημοσκοπήσεων, τις Κοινωνικές και
Οικονομικές Υπηρεσίες Ιδιωτικών και Δημοσίων Οργανισμών σε περιφερειακό,
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, από Ερευνητικά Κέντρα, ΑΕΙ, κρατικούς
και διεθνείς οργανισμούς, υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προγράμματα
ανασυγκρότησης Τρίτων Χωρών, υπηρεσίες εξωτερικών υποθέσεων του
Κράτους κλπ.
Το Πρόγραμμα καθίσταται καινοτόμο καθώς 1) με τη μελέτη και την
επεξεργασία ενός πλήθους πολύ-πολιτισμικών γνώσεων διαχρονικού χαρακτήρα
τις μετατρέπει σε εργαλείο κοινωνικής προσφοράς σε διάφορους τομείς
δημοσίων υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε εθνικό επίπεδο, 2) δημιουργεί μια
εθνική πρωτοπορία στον τομέα αποδοχής και ένταξης κοινωνικών ομάδων και
ατόμων ποικίλης πολιτισμικής προέλευσης και 3) δημιουργεί, σε υπερεθνικό
επίπεδο, τις προϋποθέσεις εμπέδωσης του αισθήματος ασφάλειας πολιτών
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ενταγμένων σε κοινά εθνικά σύνορα αλλά με διαφορετικές πολιτισμικές
προσλαμβάνουσες.
Η επιχειρηματικότητα καλλιεργείται από τη γνώση για 1) τις οικονομικές
δυνάμεις του περιβάλλοντος, 2) το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον του
επιπέδου ανταγωνισμού, 3) τις περιφερειακές δομές που δημιουργεί η
οικονομική και πολιτισμική κληρονομιά και 4) τις τεχνικές και τη ζήτηση των
χρονολογικών σειρών οι οποίες απευθύνονται σε ειδικευμένους οργανισμούς και
επιχειρήσεις.

9.

Έμμεσα οφέλη
Έμμεσα ωφελούμενοι από τη γνώση που διαχέεται από τους αποφοίτους του
Προγράμματος, με τη μορφή παροχής δημόσιων υπηρεσιών και επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών, είναι:
•
•

•

οι περιφέρειες που αντιμετωπίζουν δημογραφικά προβλήματα και προβλήματα
διάχυσης των υπηρεσιών,
οι ειδικευμένοι διεθνείς οργανισμοί, που θα έχουν τη δυνατότητα στελέχωσής
τους από δημογράφους με πολιτισμική ειδίκευση και ικανότητα μακροχρόνιων
επεξεργασιών δημο-οικονομικών δεδομένων,
οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας κλπ. που θα
έχουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης εξειδικευμένων στελεχών στην άσκηση
πολιτικής οικογενειακού προγραμματισμού, υγείας, κλπ.
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Γ. Κανονισμός λειτουργίας Νέου Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΝΠΜΣ)
Ιστορικής Δημογραφίας του Τμήματος Ιστορίας
του Ιονίου Πανεπιστημίου
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Ιστορική Δημογραφία» σε σύμπραξη με τα Τμήματα: Διοίκησης Μονάδων Υγείας
και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας και Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων και Οργανώσεων του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10-12 του Ν. 2083/1992.
1. Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορική Δημογραφία
και τα συναφή αντικείμενα. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα έχουν τη μορφή τακτικών
σεμιναριακών διδασκαλιών όπως:
Α) οι παραδοσιακοί κλάδοι της Ιστορικής Δημογραφίας (Ιστορία και Πληθυσμοί,
Μέθοδοι Έρευνας στη Διεθνή Οικονομική και Κοινωνική εξέλιξη, Πληθυσμιακά
υποδείγματα, Ανάλυση της οικογένειας, Δημογραφία και αγορά εργασίας,
Παρεμβατική πολιτική του Κράτους και Πληθυσμός, Αναδρομικό Δημογραφικό
Ισοζύγιο και Προοπτικές, Μετανάστευση, Πολιτισμική ανάλυση του Πληθυσμού).
Β) οι νεοτερικοί κλάδοι της Ιστορικής Δημογραφίας (Δίκαιο και Πολιτισμική Ηθική,
Βιογραφική αναπαράσταση, Χριστιανικός πολιτισμός και χωρική οργάνωση του
κοινωνικού και οικονομικού βίου, Επιβιώσεις και συγκαλύψεις πολιτισμικής
συγκρότησης πληθυσμών και κοινωνικών ομάδων (γλώσσα, τέχνη, γενετικές σχέσεις
κλπ.), Οικιστικό πλέγμα (κατανομή οικισμών στο χώρο, ανάλυση γεννητικών
δεδομένων, επίδραση ασθενειών).
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2. Στο Π.Μ.Σ. δίνεται ιδίως έμφαση στις κυκλικές διακυμάνσεις, στις μακροχρόνιες
κινήσεις και στις κρίσεις των κοινωνικών και οικονομικών δομών του πληθυσμιακού
δυναμικού. Το ΠΜΣ έχει ως σκοπό αφενός τη θεωρητική εμβάθυνση και εισαγωγή
στην ερευνητική ενασχόληση στα αντικείμενα της προηγούμενης παραγράφου
αφετέρου την προώθηση της εξειδίκευσης και της εξοικείωσης με την πρακτική
εφαρμογή της ιστορικής δημογραφίας στα ίδια αντικείμενα με τις πιο σύγχρονες
αντιλήψεις, σε περιοχές αιχμής της δημογραφικής επιστήμης και της επιστήμης της
ιστορίας ως και σε προηγμένες επιστημονικές ερευνητικές πρακτικές που
εφαρμόζονται από διεθνείς οργανισμούς μελέτης για την έως τώρα πορεία και εξέλιξη
των πληθυσμών.
ΑΡΘΡΟ 2
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Το ΠΜΣ Ιστορικής Δημογραφίας απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε) στην Ιστορική Δημογραφία.
ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
3.1 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων
Μετά από απόφαση της Επιτροπής Διεύθυνσης του ΠΜΣ, η ΓΣΕΣ ορίζει την
ημερομηνία εξέτασης των υποψηφίων, η οποία διεξάγεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο
του μηνός Μαΐου, στην Κέρκυρα. Με πρόταση του Διευθυντή του ΠΜΣ προς τη
ΓΣΕΣ του Τμήματος Ιστορίας ορίζεται εξεταστική επιτροπή και, ένα μήνα πριν την
ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης, δημοσιεύεται στον Τύπο ανακοίνωση
(Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) προς τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους που
προσδιορίζει:
• τον αριθμό των εισακτέων
• τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ
• την προθεσμία υποβολής ειδικού φακέλου και δικαιολογητικών
• το γενικό τρόπο αξιολόγησης των υποψηφίων
• τον τρόπο και τη διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών
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Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων προωθούνται στην Επιτροπή
διεξαγωγής των εξετάσεων για το σχετικό έλεγχο.
Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία των εξετάσεων
αποτελούν:
• η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
• η γνώση βασικών στοιχείων χρήσης προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένων
και ποσοτικών δεδομένων
• ο βαθμός πτυχίου «λίαν καλώς» ή και ο βαθμός «λίαν καλώς» σε μαθήματα
που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ
Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:
• έντυπη αίτηση
• φάκελος υποψηφιότητας
• αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
• επίσημο αντίγραφο πτυχίου
• αποδεικτικό γνώσης μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών
• λοιποί τίτλοι σπουδών -πλην του πρώτου πτυχίου-, αν υπάρχουν, συστατικές
επιστολές, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις κλπ
3.2 Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί
• Στο ΠΜΣ «Ιστορική Δημογραφία» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων
Ανθρωπιστικών ή Θετικών Επιστημών όλων των Πανεπιστημίων της
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και
πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με
το άρθρο 5, παρ. 12γ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ114 τ.Α΄).
• Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των
κριτηρίων της παρ. 2α του άρθρου 12 του Ν. 2083/1992 καθώς και ορισμένων
συμπληρωματικών κριτηρίων που ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
3.3 Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων συγκροτείται εξεταστική επιτροπή, η οποία
αποτελείται από το Διευθυντή του ΠΜΣ και από Καθηγητές των τριών
συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων. Η εξέταση των υποψηφίων περιλαμβάνει τα ακόλουθα
στάδια:
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Α) Συμπλήρωση, κατά την ώρα της γραπτής εξέτασης, ειδικού φακέλουερωτηματολογίου που αποτελείται από ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό μέρος:
Θεωρητικό μέρος:
Ανάλυση από τον/την υποψήφιο/α κειμένων ιστορικο-δημογραφικού περιεχομένου
• Ελεύθερη ανάπτυξη από τον/την υποψήφιο/α ενός ή περισσοτέρων θεμάτων
με αντικείμενο την Ιστορική Δημογραφία
Πρακτικό μέρος:
• Επεξεργασία δημογραφικών αριθμητικών δεδομένων
• Σχολιασμός δημογραφικών παραστάσεων, διαγραμμάτων, απεικονίσεων
κ.λ.π.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να επιδείξουν κατά την εξέταση την ικανότητά τους να
απαντούν εύστοχα σε προβλήματα ιστορικό-δημογραφικού περιεχομένου, μέσα από
τις κεκτημένες γνώσεις τους και την εξοικείωσή τους με το γνωστικό αντικείμενο της
Ιστορικής Δημογραφίας.
Β) Προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων
3.4 Διαδικασία πρόκρισης και τελικής επιλογής υποψηφίων
Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με βάση το βιογραφικό, το βαθμό πτυχίου,
τη σύνταξη του ειδικού φακέλου-ερωτηματολογίου επί του αντικειμένου της Ιστορικής
Δημογραφίας και την προσωπική συνέντευξη. Συνεκτιμάται η τυχόν ερευνητική
δραστηριότητα του υποψηφίου. Οι επιτυχόντες φοιτητές κατατάσσονται, ανάλογα με
την επίδοσή τους, σε πίνακα αξιολόγησης, ο οποίος δημοσιεύεται και εγκρίνεται από
τη ΓΣΕΣ. Ακολουθεί η εγγραφή του φοιτητή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εντός
προθεσμίας 15 ημερών από την έκδοση των επίσημων αποτελεσμάτων.
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ι. Το Πρόγραμμα το οποίο οφείλει να παρακολουθήσει ο μεταπτυχιακός φοιτητής κατά
τη διάρκεια των τριών πρώτων διδακτικών εξαμήνων έχει τη μορφή τριών κύκλων
διαβαθμισμένων σεμιναριακών μαθημάτων και εργαστηρίων.
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Ια. Οι κύκλοι των σεμιναριακών μαθημάτων κατανέμονται επιστημονικά ως εξής:
Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Κεντρικό Σεμινάριο (ΚΣ)
Πραγματοποιείται μία φορά το μήνα. Κατά τη διάρκεια του ΠΜΣ πραγματοποιούνται
συνολικά εννέα 4-ωρα σεμινάρια, καλύπτοντας 36 ώρες υποχρεωτικής
παρακολούθησης Κ.Σ.
Θέματα διδασκαλιών:
(Κάθε θέμα διδασκαλίας αντιστοιχεί σε ένα από τα παρακάτω 4-ωρα σεμινάρια):
(1) Ιστορία και Πληθυσμοί (Διεπιστημονική Ιστοριογραφία - Δημογραφία,
Οικονομία, Στατιστική, Τεχνικές Υπολογισμού)
(2) Μέθοδοι Έρευνας στη Διεθνή Οικονομική και Κοινωνική Εξέλιξη
(3) Πληθυσμιακά Υποδείγματα (16ος-20ος αι.)
(4) Μακροχρόνια Μικρο - ανάλυση της Οικογένειας
(5) Δημογραφία και Αγορές Εργασίας (19ος-20ος αι.)
(6) Παρεμβατική Πολιτική του Κράτους και Πληθυσμός
(7) Αναδρομικό Δημογραφικό Ισοζύγιο και Προοπτικές
(8) Οικονομικο - ιστορική Ανάλυση της Μετανάστευσης
(9) Πολιτισμική και Δικαιική Ανάλυση του Πληθυσμού
Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Βασικά Σεμινάρια (ΒΣ)
(Πρόκειται για δίωρες εβδομαδιαίες εισηγήσεις).
Θέματα διδασκαλιών:
(Κάθε θέμα διδασκαλίας αντιστοιχεί σε ένα εβδομαδιαίο δίωρο)
Ιστορία του Δικαίου και Πολιτισμική Ηθική σε Δημογραφικές Συμπεριφορές.
(1) Θεσμοποίηση της Ανοχής και Ανεκτικότητας του Ξένου στο Χριστιανικό
Πολιτισμό.
(2) Μακροχρόνια Δημογραφική Έρευνα και Ανάλυση: από τις Εθνικές Στατιστικές
στις Αναλύσεις Διεθνών Οργανισμών.
(3) Κριτική Ιστορία των Πηγών και Μέθοδοι Δημογραφικής Ανάλυσης
(4) Θεωρία των Δημογραφικών Σταδίων.
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(5)

Μεταναστεύσεις και Εγκαταστάσεις Πληθυσμών από το 18ο στον 20ο αιώνα σε
κρίσιμες περιοχές του κόσμου (Βαλκάνια, Αφρική, Μέση Ανατολή).

Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Σεμινάρια Έρευνας (ΣΕ)
(Πρόκειται για δίωρες εβδομαδιαίες εισηγήσεις).
Θέματα διδασκαλιών:
(Κάθε θέμα διδασκαλίας αντιστοιχεί σε ένα εβδομαδιαίο δίωρο)
Οικιστικό Πλέγμα (κατανομή οικισμών στο χώρο, ανάλυση γεννητικών δεδομένων,
επίδραση ασθενειών).
(1) Βιογραφική Αναπαράσταση (ανάλυση μεταναστεύσεων, σεξουαλικότητα και
ανθρώπινη αναπαραγωγή, οικογενειακά δένδρα).
(2) Γεννητικότητα και Θνησιμότητα (διάρκεια ανθρωπίνου βίου στο χώρο και το
χρόνο, ελπίδα ζωής).
(3) Χριστιανικός πολιτισμός και χωρική οργάνωση του κοινωνικού και οικονομικού
βίου.
(4) Επιβιώσεις και συγκαλύψεις πολιτισμικής συγκρότησης πληθυσμών και
κοινωνικών ομάδων (γλώσσα, τέχνη, γενετικές σχέσεις κλπ.).
Ιβ. Εργαστήρια Εισαγωγής και Επεξεργασίας Δεδομένων (ΕΕΕΔ)
(Πρόκειται για δίωρες εβδομαδιαίες εισηγήσεις).
Θεματολογία ΕΕΕΔ:
• Ο πληθυσμός στο Χώρο και το Χρόνο: χαρτογραφικές τεχνικές και στατιστική
ανάλυση πληθυσμών και γεωγραφία συμπεριφορών.
• Στατιστική και Πληροφορική στην Ιστορική Δημογραφία.
ΙΙ. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής κρίνεται σε τρία
στάδια:
-1ο στάδιο:
Σύνταξη εργασιών από την 8η εβδομάδα των σεμιναριακών διδασκαλιών.
Από τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στα Σεμινάρια και την επιτυχή
διεκπεραίωση των προκαταρκτικών επιμέρους εργασιών εξαρτάται η αποδοχή από
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τον επιβλέποντα καθηγητή του φοιτητή για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής
εργασίας του Μ.Δ.Ε. Ο φοιτητής αναλαμβάνει μέχρι και δύο εργασίες, εκ των
οποίων η μία συντάσσεται στο πλαίσιο των Ε.Ε.Ε.Δ. και η άλλη επιλέγεται μεταξύ
των Β.Σ. και των Σ.Ε.
-2ο στάδιο:
Ικανότητα διαχείρισης δημο-οικονομικών δεδομένων μεγάλης χρονικής διάρκειας.
Η ικανότητα αυτή προκύπτει από τη βεβαιωμένη και επιτυχή συμμετοχή του
φοιτητή σε μία από τις προαναφερθείσες θεματικές κατηγορίες ερευνητικών
δραστηριοτήτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
-3ο στάδιο:
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12
παρ. 4 του Ν. 2083/1992. Η υποστήριξη γίνεται το μήνα Οκτώβριο και για όσους
φοιτητές ενδεχομένως αποτύχουν ή δεν ολοκληρώσουν τη συγγραφή της η
υποστήριξη γίνεται τρεις μήνες αργότερα, δηλαδή τον Ιανουάριο του επομένου
έτους.
3. Για την απόκτηση του Μ. Δ. Ε ο φοιτητής οφείλει:
• να παρακολουθήσει και τους τρεις ως άνω κύκλους διαβαθμισμένων
σεμιναριακών μαθημάτων καθώς και τα Ε.Ε.Ε.Δ., και να έχει συμπληρώσει
συνολικά 166 ώρες παρακολούθησης δίωρων διδασκαλιών κατά τη διάρκεια
του α΄ και γ΄ εξαμήνου και 162 ώρες παρακολούθησης δίωρων διδασκαλιών
κατά τη διάρκεια του β΄ εξαμήνου
• να εκπονήσει επιτυχώς δύο προκαταρκτικές μελέτες,
• να αποδείξει την ικανότητά του για διαχείριση δημο-οικονομικών δεδομένων
μεγάλης χρονικής διάρκειας και
• να εκπονήσει επιτυχώς τη Μεταπτυχιακή Εργασία
ΙΙΙ. Πρόγραμμα μαθημάτων
Το πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ και η ημερομηνία έναρξής τους ανακοινώνονται
από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.
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Τυχόν τροποποιήσεις του προγράμματος μαθημάτων αποφασίζονται από την Επιτροπή
Διεύθυνσης του Προγράμματος και εγκρίνονται από τη ΓΣΕΣ.
ΑΡΘΡΟ 5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.1 Παρακολούθηση Προγράμματος Σπουδών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται:
• να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις λοιπές
δραστηριότητες του Προγράμματος
• να υπογράφουν στο παρουσιολόγιο
Οι απουσίες των φοιτητών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 20% το συνόλου των
ωρών διδασκαλίας, εκτός εάν απουσιάζουν για επιστημονικούς λόγους που
σχετίζονται με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ή για σοβαρούς λόγους υγείας.
5.2 Υποχρεώσεις φοιτητών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται:
• να υποβάλλουν, στις προβλεπόμενες προθεσμίες, τις εργασίες που έχουν
αναλάβει να εκπονήσουν
• να βοηθούν στις επιτηρήσεις των εξετάσεων των προπτυχιακών φοιτητών
• να προσφέρουν υπηρεσίες στη βιβλιοθήκη, στη γραμματειακή υποστήριξη,
στην έρευνα και τις λοιπές δραστηριότητες του Προγράμματος
• να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των οργάνων του ΠΜΣ και να τηρούν
την ακαδημαϊκή δεοντολογία
5.3 Υποχρεώσεις διδασκόντων
Ο υπεύθυνος για τη διδασκαλία σεμιναριακού μαθήματος στο ΠΜΣ είναι
υποχρεωμένος:
• να τηρεί το πρόγραμμα και το ωράριο των παραδόσεων του μαθήματος
• να τηρεί το παρουσιολόγιο των φοιτητών και να ελέγχει αν οι φοιτητές που
είναι παρόντες και μόνον αυτοί έχουν υπογράψει σε αυτό
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•

•

•

•

να καθορίζει το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού μαθήματος με τρόπο που
αυτό να είναι έγκυρο και σύμφωνο με τις θεματικές ενότητες του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος και με τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις
να χρησιμοποιεί διεθνώς καθιερωμένα και σύγχρονα, μεταπτυχιακού και όχι
προπτυχιακού επιπέδου, συγγράμματα και επιστημονικά άρθρα στο πλαίσιο
της ύλης των μαθημάτων – σεμιναρίων του
να επιβλέπει τις εργασίες των φοιτητών των οποίων τυχόν αναλαμβάνει την
εποπτεία και να παρέχει επιστημονική βοήθεια στους φοιτητές, εφόσον του
ζητηθεί
να καταθέτει στη Γραμματεία του Προγράμματος πεπραγμένα (διδασκαλίας
και έρευνας)

5.4 Αξιολόγηση και βαθμολογία φοιτητών
Συγκροτείται επιτροπή βαθμολογίας των μεταπτυχιακών φοιτητών, η οποία
βαθμολογεί τις δύο προκριματικές εργασίες και διατυπώνει γνώμη για τη δυνατότητα
κάθε φοιτητή να εκπονήσει ή όχι διπλωματική εργασία. Οι προκριματικές εργασίες
παρουσιάζονται δημοσίως στο πλαίσιο των σεμιναρίων.
Η διπλωματική εργασία, η οποία και υποστηρίζεται από το φοιτητή μετά το πέρας της,
εποπτεύεται από επιτροπή τριών Καθηγητών, που την αξιολογούν και τη
βαθμολογούν. Την τελική βαθμολογία του φοιτητή συνιστά ο μέσος όρος των
βαθμολογιών που έλαβε στις τρεις ανωτέρω εργασίες. Η ΓΣΕΣ του Τμήματος Ιστορίας
εγκρίνει τις επιμέρους βαθμολογήσεις καθώς και την ολοκλήρωση των σπουδών κάθε
φοιτητή.
Οι βαθμολογίες κυμαίνονται από 1-10, με όριο επιτυχίας το βαθμό 5. Αντιστοιχούν δε
ποιοτικά στις διαβαθμίσεις της βαθμολογίας του προπτυχιακού κύκλου σπουδών
(καλώς, λίαν καλώς, άριστα).
5.5 Αξιολόγηση του προγράμματος από τους φοιτητές
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, στην αρχή του γ΄ εξαμήνου, συμπληρώνουν
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Το σχετικό έντυπο
περιλαμβάνει ερωτήματα που αφορούν τα σεμιναριακά μαθήματα (περιεχόμενο,
τρόπος διδασκαλίας, βαθμός συσχέτισης με την πράξη και τη φιλοσοφία του ΠΜΣ
κ.λ.π.), την ερευνητική δραστηριότητα, τη γενικότερη οργάνωση του Προγράμματος
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κ.λ.π. Το ερωτηματολόγιο παραδίδεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, προκειμένου να
αξιολογηθεί από το Διευθυντή του Προγράμματος.
5.6 Διαδικασία εκπόνησης διπλωματικής εργασίας
Η διπλωματική εργασία εκπονείται κατά το δ΄ εξάμηνο του Μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (βλ. σχετικά άρθρο 4, ΙΙΙ του Κανονισμού)
Η συνολική της έκταση είναι 150 περίπου σελίδες, από τις οποίες τα 2/3 συνιστούν το
κυρίως θέμα. Αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:
• Περιεχόμενα (αναφέρονται οι τίτλοι των κεφαλαίων, υποκεφαλαίων,
παραρτημάτων κ.λ.π με αναφορά στη σελίδα)
• Εισαγωγή (αναφέρεται το αντικείμενο της εργασίας, η δομή της, η επιλογή του
θέματος και η μεθοδολογική του αντιμετώπιση)
• Κυρίως θέμα (συγκροτεί τον πυρήνα της εργασίας που κατανέμεται σε
κεφάλαια και υποκεφάλαια. Κάθε εργασία συμπεριλαμβάνει ένα κεφάλαιο με
επισκόπηση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας. Η κριτική και η εμπειρική
έρευνα των θεωριών σε συνάρτηση με θέματα άσκησης ή μη δημογραφικής
πολιτικής αποτελεί πρόσθετο σημείο αναφοράς και αξιολόγησης της εργασίας)
• Συμπεράσματα (περιλαμβάνει τα καταληκτικά σημεία της έρευνας, ειδικά
σημεία κριτικής, προτάσεις σχετικά με τη μελέτη του αντικειμένου και
προτάσεις για την περαιτέρω επέκταση της έρευνας)
• Παράρτημα (περιλαμβάνει τεκμήρια, επεξεργασμένα στοιχεία, πίνακες,
προβολές δεδομένων κ.λ.π. που συμπληρώνουν και ενισχύουν με δευτερογενή
τρόπο το θέμα της έρευνας)
• Πηγές και Βιβλιογραφία (σύμφωνα με τους κανόνες και το υπόδειγμα
συγγραφής εργασιών που διανέμεται από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα)
ΑΡΘΡΟ 6
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η Γραμματεία του ΠΜΣ επιλαμβάνεται των διαφόρων θεμάτων λειτουργίας αυτού,
όπως τήρηση φακέλων φοιτητών, τήρηση πεπραγμένων, οργάνωση προγράμματος
σπουδών, οικονομική διαχείριση, διεκπεραίωση τρεχόντων θεμάτων του
προγράμματος που αφορούν το διδακτικό προσωπικό, τους σπουδαστές, τις επαφές με
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τις διάφορες υπηρεσίες και τα συνεργαζόμενα ιδρύματα καθώς και τις δημόσιες
σχέσεις.
ΑΡΘΡΟ 7
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Από 1.9.2004 έως 31.8.2008 το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. καλύπτεται από το
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Μετά το πέρας της χρηματοδότησής του από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, οι
λειτουργικές δαπάνες θα καλύπτονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιονίου
Πανεπιστημίου, οι δε λοιπές δαπάνες από τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
και από φορείς ενδιαφερόμενους για τα ερευνητικά αντικείμενα και τις Διπλωματικές
μελέτες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Κατά το χρονικό διάστημα της χρηματοδότησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
από το ΕΠΕΑΕΚ, χορηγούνται υποτροφίες στους μεταπτυχιακούς φοιτητές ως εξής:
- 4 υποτροφίες στους πρώτους 4 κατά σειρά επιτυχίας φοιτητές,
- 3 υποτροφίες στους 3 φοιτητές που έλαβαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην 1η
εργασία,
- 3 υποτροφίες στους 3 φοιτητές που έλαβαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην 2η
εργασία,
- 2 υποτροφίες σε 2 φοιτητές που ολοκλήρωσαν την πτυχιακή τους εργασία
εντός του προβλεπόμενου χρόνου και έλαβαν τους μεγαλύτερους βαθμούς.
ΑΡΘΡΟ 9
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση της
ΓΣΕΣ και έγκριση της Συγκλήτου.
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Η σύνθεση του φοιτητικού πληθυσμού
τη δεκαετία 1990 κατά φύλο

1990/91
1993/94

ΘΗΛΕΙΣ

1996/97

ΑΡΡΕΝΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ
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60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000

ΕΤΗ

1999/00

Πηγή: ΕΣΥΕ

Το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανήλικων κρατούμενων στις φυλακές
Συγγρού

Εγγράμματοι
36%

Αγράμματοι
64%

Πηγή:Εφ. Θέμις, τ. Γ΄, 1892-1893
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Δ. Φορείς Οργάνωσης
Τμήμα

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Επικοινωνία

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
(ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ PELE
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση : Ι. Θεοτόκη 72,
Κέρκυρα 49100
Τηλ.: 2661 0 87318, 87356
Fax : 2661 0 87369
e-mail : pele@ionio.gr

ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
(ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση : ΤΕΙ Μεσολογγίου
Τηλ.: 2631 0 58242 -3
Fax : 2631 0 58243
e-mail : xtsouram@teimes.gr
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
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ΣΤ. Εισηγητές-Αντικείμενα Διδασκαλίας
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ

Δημήτριος Ανωγιάτης−Pelé
(Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
•
Ιστορία και πληθυσμοί
Το σεμινάριο έχει ως στόχο τη διαχρονική παρουσίαση της πορείας και της
δημογραφικής εξέλιξης του πληθυσμού στον πλανήτη μας. Εξετάζει το δημογραφικό
φαινόμενο μέσα από τη διεπιστημονική του προσέγγιση (κλίμα, υγεία, περιβάλλον,
οικονομία, κοινωνικές συμπεριφορές και νοοτροπίες, κλπ) και αναλύει τους
παράγοντες και τις συνισταμένες εκείνες (θεωρητικές και τεχνικές) που συνέβαλαν
κατά το παρελθόν, αλλά και εξακολουθούν να συμβάλλουν ακόμη και σήμερα στη
μεταβολή (θετική ή αρνητική) του πληθυσμιακού δυναμικού.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Biraben J. N., “Essai sur l’évolution du nombre des hommes”, Population, no ¾,1979.
Bourgeois-Pichat J., “La démographie”, Paris, Gallimard, 1971.
Chesnais J. C., “La Population du monde: de l’Antiquité à 2050”, Bordas, 1991.
Chavalier L., “Démographie générale”, Paris, Dalloz, 1951.
Claval P., Granotier B., Oizon R., Pressat R., “Population et démographie, Paris, Larousse
1976.
Deslondes O., “L’ évolution de la population grecque (1981-1991) Vers un modèle européen?”,
Méditerranée, no 1-2,1995.
Dupâquier J., “Initiation à la démographie historique”, Paris, Tournai et Montréal, Gamma,
1974.
Guillaume P., et Poussou J-P., “Démographie historique”, Paris 1970.
Henry L., “Démographie, analyse et modèles”, Paris Larousse, 1972.
Henry L., “Manuel de la démographie historique”, Genève, Droz, 1967.
Hugon P., “Démographie”, Paris, Dalloz,1971.
Mouchez Ph., “Démographie”, Paris, P.U.F., 1968.
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Panzac D., “La population de l’Empire Ottoman. Cinquante ans (1941-1990) de publications et
de recherches”, Travaux et Documents De L’I.R.E.M.A.M. No 15, Aix-En-Provence, 1993
(Βιβλιογραφικός οδηγός).
Penouil M., “Démographie”, Paris, Dalloz, 1977.
Pressat R., “L’analyse démographique”, Paris, P.U.F., 1973.
Pressat R., “Dictionnaire de démographie”, Paris, P.U.F., 1979.
Poulalion G., “La science de la population”, litec, Paris.
Sauvy A., “La population. Sa mesure. Ses mouvements. Ses lois”, Paris, P.U.F., 1973

Μακροχρόνια δημογραφική έρευνα και ανάλυση: από τις εθνικές
στατιστικές στις αναλύσεις διεθνών οργανισμών
Στόχος του σεμιναρίου είναι η διαχρονική παρουσίαση και μελέτη των ιδιαιτεροτήτων
που χαρακτηρίζουν την αντίληψη των διοικητικών αρχών, στο θεωρητικό και τεχνικό
τομέα, κατά τη διεξαγωγή μιας καταγραφής πληθυσμού. Αρχίζοντας από τις απλές
απαριθμήσεις, τις πολιτειογραφικές αναφορές, τις πρώιμες στατιστικές και φθάνοντας
έως τις σύγχρονες εθνικές απογραφές και τις διεθνείς αναλύσεις των πληθυσμιακών
δεδομένων, διαγράφηκε μία ιστορική εξέλιξη σχετικά με την προσέγγιση του
πληθυσμού από τους επίσημους φορείς. Πώς παρουσιάζεται αυτή η πορεία; Ποιες
είναι οι αλλαγές και ποιες οι προσδιοριζόμενες βασικές παράμετροι στις αναζητήσεις
της καταγραφής του πληθυσμού; Ποιοι είναι οι στόχοι και, ακόμη, ποιοι οι
νεωτερισμοί τους; Ποιες είναι οι επιδράσεις στις νοοτροπίες και στις συμπεριφορές
τόσο αυτών που απογράφουν όσο και εκείνων που απογράφονται; Ποια είναι η
χρησιμότητά των πληθυσμιακών καταγραφών ως ιστορικών μαρτυριών για την
αποτίμηση του πληθυσμιακού παρελθόντος και την πρόβλεψη της μελλοντικής
πορείας του; Αυτά είναι ορισμένα από τα ερωτήματα που θα τεθούν προς συζήτηση.
•

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Βλέπε κατάλογο Δημοσιεύσεων της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Λυκούργου 14-15,
Αθήνα, τηλ. 210 3248512 εσωτ. 239 και 275, www.statistics.gr)
Μανσόλας A., «Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος» Αθήνα 1867
Χουλιαράκης Μιχ., «Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος, 18211971» Αθήνα 1974
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Mansolas A., “Rapport sur l’état de la statistique en Grèce, présenté au Congrès International
de Statistique de St. Pétersbourg en 1875” Athènes 1872
Mansolas A., “La Grèce à l’exposition universelle de Paris en 1878” Athènes 1878
Σπηλιωτάκης Σ., «Στατιστικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος», Αθήνα 1859
Σταματάκης Ι. Δ., «Πίναξ χωρογραφικός της Ελλάδος» Αθήνα 1846
Thierch F. “De l’Etat actuel de la Grèce”, Leipzig 1833
Strong F. “Greece as a Kingdom, or a Statistical Description of that Country from the Arrival
of King Otho in 1833 to the Present Time” London 1842
http://www.ined.fr/population-en-chiffres/monde/ (βάσεις δεδομένων για όλες τις χώρες του
κόσμου)
http://www.un.org/esa/population/(βάσεις δεδομένων για όλες τις χώρες του κόσμου)
http://ibm2.circp.jussieu.fr/grasland/
http://genderstats.worldbank.org/homme.asp (Διεθνής Τράπεζα)
http://www.coe.int/t/t/cohésion-sociale/population/ (Συμβούλιο της Ευρώπης)
http://europa.eu.int/com/eurostat (EUROSTAT)
http://www.hcrfrance.org (΄Ύπατη Αρμοστεία Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες)
http://www/ined.fr (Διεθνές Ινστιτούτο Δημογραφικών Σπουδών)
http://www.recensement.insee.fr (INSEE)
http://www.iom.int/ (International Organization for Migration)
http://www.prob.org/French Template.cfm
http://www.census.gov/ (US CENSUS BUREAU)
http://labosta.ilo.org/cgi-bin/broker8.exe
http://www/worldpop.org/datafinder.htm (ΟΗΕ)

Οικιστικό πλέγμα
Η άνιση κατανομή του πληθυσμού στο χώρο θα αποτελέσει τον κεντρικό άξονα του
σεμιναρίου. Θα δοθεί επίσης έμφαση στις ιδιαιτερότητες και τις αντιθέσεις της
οικιστικής κατάληψης του αστικού και του αγροτικού χώρου, στην εξέλιξη της
γεωγραφικής κατανομής του πληθυσμού, στις φυσικές και ιστορικές αιτίες που
επέβαλαν μια τέτοια κατανομή, στην επίδραση της γεννητικότητας, της θνησιμότητας
και της γεωγραφικής κινητικότητας του πληθυσμού στο γεωγραφικό χώρο και στις
χαρτογραφικές αναπαραστάσεις και αποτυπώσεις της κατανομής των οικιστικών
πληθυσμιακών δεδομένων μέσα στο χώρο.
•
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Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Bairoch P., Batou J., Chevre P., “La population des villes européennes de 800 à 1850”, Droz,
1988.
Beaujeu-Garnier J., “Géographie de la population”, in Journaux A., Deffontaines P., JeanBrunhes Delamarre M. (dir), Géographie générale, Gallimard, La Pléiade, 1966.
Benevolo L., “La ville dans l’histoire européene”, Seuil, 1993.
Boyer J. –C., “Les villes européennes”, HACHETTE, 2003.
Decroly J.M., Vanlaer J., “Atlas de la population européenne, Éd. Université Libre de
Bruxelles, 1991.
Domenach H., Picquet M., “Population et environnement, PUF, coll. Que sais-je? 2000.
Dumont G.F., “Les populations du monde”, A. Colin, coll. U, 2001.
Dupâquier J., “La population mondiale au XXe s.”, PUF, coll. Que sais-je?, 1999.
Guillon M., Sztokman N., “Géographie mondiale de la population”, ellipses, 2e éd.
Haggett P., “L’analyse spatiale en géographie humaine”, A. Colin, coll. U, 1973.
Hohenberg P.M., Lee I.H., “La formation de l’Europe urbaine”, PUF, 1992.
Isnard H., “L’espace géographique”, PUF, 1978.
Le Bras H., “Naissance de la mortalité .

L’origine politique de la statistique et de la

démographie”, Gallimard, 2000.
Le Bras H, “Le peuplement de l’Europe” DATAR/La Documentation Française, 1996.
Le Bras H, “Mythes de la nature et de la population” la Découverte, 1996.
Lerat S., “Les populations du monde”, Bréal, 1994.
Mathieu J.L., “La population mondiale”, A. Colin, coll. Synthèse, 2002.
Moriconi-Ebrard F., “L’urbanisation du monde depuis 1950”, Anthropos, 1993.
Mumford L., “La Cité à travers l’histoire”, Paris, Seuil, 1964.
Noin D., “Géographie de la population mondiale”, RECLUS/LA Documentation Française,
1996.
Noin D., “Atlas de la population mondiale”, RECLUS/LA Documentation Française, 1996.
Noin D., “L’humanité sur la planète”, Éd. UNESCO, 1997.
Noin D., Thumerelle P.J. “L’étude géographique des populations”, Masson, 1993.
Pirenne H., “Les Villes du Moyen Âge”, Paris, P.U.F., 1992.
Pitié J., “Géographie de la population mondiale”, Sirey, 1973.
Roncayolo M., Paquot S.S. “Villes et civilisation urbaine, XVIIIe-XIXe s.”, Paris Larousse,
1992.
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Γεννητικότητα και θνησιμότητα
Η μελέτη των δημογραφικών σταδίων και της δημογραφικής μετάβασης εξαρτώνται
από το επίπεδο της γεννητικότητας και της θνησιμότητας ενός πληθυσμού. Οι δύο
αυτοί βασικοί δημογραφικοί παράγοντες που καθορίζουν ουσιαστικά τη δυναμική του
πληθυσμού και την εξελικτική πορεία του μέσα στο χρόνο θα αποτελέσουν το
αντικείμενο του σεμιναρίου, αρχίζοντας από την αποκαλούμενη μοντέρνα περίοδο και
φθάνοντας έως τις ημέρες μας. Πώς διαγράφεται η σπουδαιότητα της μεγάλης
θνησιμότητας και, ιδίως, της νηπιακής και της παιδικής κατά τη μοντέρνα περίοδο;
Ποιες είναι οι βασικότερες αιτίες της; Ποιος είναι ο εποχιακός ρυθμός της
θνησιμότητας και ποιες οι δημογραφικές κρίσεις; Πώς παρουσιάζεται η
οπισθοδρόμηση της θνησιμότητας κατά το 18ο αιώνα; Πώς διαγράφεται το φαινόμενο
της ανισότητας της θνησιμότητας σήμερα; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της
γεννητικότητας κατά τη μοντέρνα περίοδο και ποια σήμερα; Πώς διαγράφεται η
εξέλιξή της τόσο από γεωγραφική όσο και από κοινωνικο-οικονομική σκοπιά στις
παραδοσιακές και στις σύγχρονες κοινωνίες; Πώς παρουσιάζονται τα φαινόμενα των
γεννήσεων εκτός γάμου, του εκούσιου περιορισμού τους και της αντισύλληψης; Αυτά
είναι τα θέματα που θα απαντηθούν κατά το σεμινάριο.
•

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Bahr J., Ganz P., ed. “The geographical approach to fertility. Kieler Geogr. Schriften, 1990.
Blayo Ch ., Et Festy P., “La fécondité à l’est et à l’ouest de l’Europe, Popul., Paris 1975.
Decroly J-M., Et Vanlaer J., “Atlas de la population européenne”, éd. De l’Univ. de Bruxelles,
1991.
Desplanques J., “L’inégalité sociale devant la mort” Économie et statistiques no 162, 1993.
Dion M. “Les Déterminants de la fécondité; la nuptialité et la contraception”, in Charbit Y. dir.
La population des pays en développement. La Documentation Française, 2000.
Grasland C., “Systèmes politiques et déclin de la mortalité infantile en Europe”, Revue belge de
géographie, fasc. 2, 1989.
Noin D., “La baisse de la fécondité dans le monde” Annales de géographie, no 559, 1991.
Stamp L., “The geography of life and death”, London, Collins,1974.
Verrièr J., “Les politiques de population”, Paris P.U.F. 1978.
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Κωνσταντίνος Κόμης
(Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)
Οικονομικές Σπουδές/Στατιστική (ΑΒΣΠ) και Πολιτικές Επιστήμες (Πάντειος Σχολή).
Μεταπτυχιακές Σπουδές: α) DEA από το Τμήμα «Γεωγραφίας και Χωροταξίας» στο Πανεπιστήμιο Paris-X (Καθηγ. G. Burgel)· «Elève Stagiaire» στο Πανεπιστήμιο Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales, στα σεμινάρια «Ιστορικής Δημογραφίας»· γ) DEA και Nouveau
Doctorat στην «Νεοελληνική Ιστορία», από το Πανεπιστήμιο Paris-I (Καθηγ. Σπ. Ασδραχάς).
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, σε
γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τη δημογραφική συγκρότηση και τις πληθυσμιακές
μετακινήσεις του ελληνικού χώρου. Συμμετοχή σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, με
αντικείμενο ιστορικοδημογραφικού κυρίως ενδιαφέροντος.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
•
Βενετικές απογραφές: όροι και όρια ερμηνείας
Το υπό διεξαγωγή σεμινάριο αφορά κυρίως σε μεθοδολογική πρόταση, στο πλαίσιο
της Ιστορικής Δημογραφίας. Κατά βάσιν, ως παράδειγμα, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν φωτοτυπημένα αποσπάσματα από δύο απογραφές της Πρέβεζας (του 1719
και 1780 περίπου) και οκτώ των Κυθήρων (των ετών 1721, 1724, 1753, 1760 περίπου,
1770 περίπου, 1772, 1784 και 1788). Σε όλες τις περιπτώσεις, στα τεκμήρια, ο
πληθυσμός καταχωρίζεται αναλυτικώς, κατά νοικοκυριό. Έτσι, εκτός από το συνολικό
πληθυσμιακό μέγεθος, δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού εξειδικευμένων
παραμέτρων, όπως: σύνθεση του πληθυσμού κατά ηλικία και φύλο, εύρος
νοικοκυριών (αριθ. μελών) στο σύνολο του πληθυσμού και κατά επάγγελμα,
νοικοκυριά χηρών σε σχέση με τα υπόλοιπα και, ακόμη, κατανομή του πληθυσμού
κατά ιδιαίτερες μορφές νοικοκυριών (μονομελή νοικοκυριά, νοικοκυριά πυρηνικών,
διευρυμένων και σύνθετων οικογενειών). Σε σχέση με την τελευταία παράμετρο,
ειδικώς στο παράδειγμα των Κυθήρων, όπου διατίθενται επαρκή (και πλήρη)
διαδοχικά στοιχεία για ολόκληρο σχεδόν τον 18ο αιώνα, παρέχεται η δυνατότητα
δυναμικής εξέτασης:μετεξέλιξη πυρηνικών μορφών σε διευρυμένες ή σύνθετες και
αντιστρόφως.
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Ανωγιάτης-Pelé Δ., Έξι γαλλικά υπομνήματα για τα Επτάνησα και τον απέναντι ηπειρωτικό χώρο
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(1798-1809), Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1993.
Ανωγιάτης-Pelé Δ., Πρόντζας Δ. Ε., Η Κέκρυρα. Μεταξύ Φεουδαρχίας και αποικιοκρατίας,
University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2002.
Απογραφές πληθυσμού Κυθήρων (18ος αι.), Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, επιμ. Χρ.
Μαλτέζου, τόμ. Α΄-Γ΄, Αθήνα 1997.
Γιαννακοπούλου Ελ., «Βενετική απογραφή της Πρέβεζας (1737-1740). (Νέα στοιχεία από το
Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας)», Αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Ι. Δεσποτόπουλο. Ανάλεκτα Νεότερης
Ελληνικής Ιστορίας, επιμ. Στ. Παπαγεωργίου, Αθήνα 1995, σ. 13-51.
Καυταντζόγλου Ρ., Συγγένεια και οργάνωση του οικιακού χώρου. Συρράκο 1898-1930, Αθήνα
1997.
Κόλλας Χαρ., Χώρος και πληθυσμός της Κέρκυρας του 17ου αιώνα. Τοπωνύμια - Οικισμοί Δημογραφικά στοιχεία, Κέρκυρα 1988.
Κόμης Κ., Δημογραφικές όψεις της Πρέβεζας 16ος-18ος αιώνας, Ιωάννινα 1999.
Kosmatou Ef., La population des Iles Ioniennes XVIIIéme–XIXéme siècle, Διδ. διατριβή Πανεπ.
Paris-I, τόμ. 1-3, Παρίσι 1999.
Κουρούκλη Μ., «Η οικογένεια στην Κέρκυρα του 19ου αιώνα», Δ. Τσαούσης (επιμ.), Όψεις
της Ελληνικής Κοινωνίας του 19ου αιώνα, Αθήνα 1984, σ. 149-157.
Λάζαρη Σ., «Δημογραφικές πληροφορίες για τη Λευκάδα (1760, 1788, 1824)», Πρακτικά Δ΄
Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού (Λευκάδα, 8-12 Σεπτ. 1993). Από την τοπική ιστορία στη
συνολική: το παράδειγμα της Λευκάδας,15ος-19ος αι., Αθήνα 1996, σ. 211-255.
Πατρινέλης Χ., «Κατανομή ελληνικών πληθυσμών σε φύλα και σε ομάδες ηλικιών (τέλη 16ουαρχές 19ου αιώνα)», Ελληνικά, τόμ. 34 (1982-1983), σ. 369-411.
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L’exemple de Prévéza d’après les actes de ses notaires, Διδ. διατριβή στο Πανεπ. Paris - IV,
Παρίσι 1981.
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Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη
(Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου)
Πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστημίου. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές Ιστορίας, Ιστορικής
Δημογραφίας και Κοινωνιολογίας στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales και στο
Πανεπιστήμιο Paris I – Σορβόννη. Καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, διδάσκει Ιστορική
Δημογραφία, Ιστορία των νοοτροπιών και Τοπική Αυτοδιοίκηση στο πολιτικό σύστημα. Έχει
γράψει πολλά άρθρα, μελέτες και βιβλία.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
•
Έλληνες της διασποράς
ος
Ο 19 αιώνας και οι αρχές του 20ου αιώνα αποτελούν την εποχή της παγκόσμιας
επέκτασης του αποικιοκρατικού συστήματος με κέντρο τις δυτικές μητροπόλεις. Ο
παροικιακός Ελληνισμός εντάσσεται οργανικά στη διαδικασία συγκρότησης του
αποικιοκρατικού συστήματος και στον αντίστοιχο διεθνή καταμερισμό της εργασίας.
Η διδασκαλία βασίζεται στην ιστορία του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού, στη συγκρότηση
των αδελφοτήτων και των κοινοτήτων της Ελληνικής παροικίας στην Αίγυπτο, καθώς
και στην ανάδειξη της λειτουργίας του Αιγυπτιώτη ευεργετισμού, που εγγράφεται στη
διαδικασία μετάβασης από την παραδοσιακότητα (εμείς/συλλογικό έργο) στη
νεωτερικότητα (εγώ/ατομική λειτουργία) με τη συναφή ανάδειξη της ατομικής
εποποιίας.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Τομαρά-Σιδέρη Μ., Ιστορική δημογραφία: Από τις δημογραφικές διαδικασίες στις συλλογικές
νοοτροπίες και συμπεριφορές, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1998.
Τομαρά-Σιδέρη Μ., Ευεργετισμός και Προσωπικότητα, Τ. Α΄ και Β΄, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα
2002.
Χασιώτης Ι., Επισκόπηση της Ιστορίας της νεοελληνικής διασποράς, Θες/κη 1993.
Τομαρά-Σιδέρη M., Αλεξανδρινές Οικογένειες (Χωρέμη, Μπενάκη, Σαλβάγου), Εκδ. Κέρκυρα,
Αθήνα 2004.
Kitoeff A., The Greeks in Egypt, 1919-1937: Ethnicity and Class, Ithaca Press, London 1989.
Richard C., Η Ελληνική διασπορά στον 20ο αιώνα, Εκδόσεις Γράμματα, Αθήνα 2004.
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Γενεαλογία και γενεαλογικά δένδρα
Ένας από τους μείζονες σκοπούς της Ιστορικής Δημογραφίας και ιδιαίτερα αξιόλογο
αναλυτικό εργαλείο είναι η ανασύσταση των οικογενειών που αποτυπώνεται με το
γενεόγραμμα. Η ανασύσταση αυτή μπορεί να αποδοθεί με ποικίλους τρόπους:
-Αφηγηματικά, όπου περιγράφεται η συγκρότηση και η ροή της οικογένειας και του
σογιού μέσα στο χρόνο.
-Με μορφή πινάκων, όπου η συλλογή των δεδομένων και πληροφοριών απεικονίζεται
σε στατιστικούς πίνακες, η ερμηνεία των οποίων άπτεται της χωροχρονικής συνάφειας
ενταγμένης μέσα στην κοινωνικο-οικονομικο-πολιτική κατάσταση.
-Με τη μορφή γενεογράμματος, του οποίου υπόδειγμα και πλήρως ανεπτυγμένη μορφή
είναι το γενεαλογικό δένδρο.
Η σπουδαιότητα της γενεαλογίας φαίνεται και από το ότι οι άνθρωποι πάντα
προσπαθούσαν να συγκρατούν στη μνήμη τους αλλά και , μετά την έλευση της
γραφής, να καταγράφουν κατά τρόπο αξιόπιστο και ασφαλή τα δεδομένα της
γενεαλογίας. Εδώ και πολλούς αιώνες αυτό έχει πάρει τη μορφή συστηματικών
καταγραφών σε ληξιαρχικά βιβλία ή κατάστιχα γεννήσεων, γάμων και θανάτων. Το
υλικό των βιβλίων αυτών -μαζί με τις απογραφές και άλλες πληροφορίες- αξιοποιείται
και για την ανασύσταση των οικογενειών.
•

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Τομαρά-Σιδέρη Μ., Ιστορική δημογραφία: Από τις δημογραφικές διαδικασίες στις συλλογικές
νοοτροπίες και συμπεριφορές, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1998.
Τομαρά-Σιδέρη Μ., Αλεξανδρινές Οικογένειες (Χωρέμη, Μπενάκη, Σαλβάγου),

Εκδ. Κέρκυρα,

Αθήνα 2004.
Τομαρά-Σιδέρη Μ. και Ν. Σιδέρης, Συγκρότηση και διαδοχή των γενεών στην Ελλάδα του 19ου
αιώνα: Η δημογραφική τύχη της νεότητας, ΙΑΕΝ, Αθήνα 1986.
Μαυριδερός Δ., Εγχειρίδιο Γενεαλογίας, Εραλδική και Γενεαλογική Εταιρεία της Ελλάδος,
Αθήνα 1988.
Lévi-Strauss C., Les structures élémentaires de la parenté, PUF, 1949/Mouton, 1967.
Lévi-Strauss C., La pensée sauvage, Plan, 1962.
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Κλέων Τσίμπος
(Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς)
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής & Aσφαλιστικής Eπιστήμης του
Πανεπιστημίου Πειραιώς. Πτυχιούχος Oικονομικών Eπιστημών του Πανεπιστημίου Aθηνών,
πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (M.Sc.) Δημογραφίας στο The London School of
Economics and Political Science (M.Sc. Dissertation: «Population changes by age and sex, and
Rural Population Trends in Greece based on the 1961 and 1971 Population Censures») και
διδακτορικό (Ph.D.) με αντικείμενο Population Studies στο London's University Goldsmith's
College (1984, Ph. D. Thesis: «A Comparative study of Greek Migrant Mortality with particular
reference to Australia and England and Wales». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι:
Μέθοδοι δημογραφικής ανάλυσης. Τεχνικές πληθυσμιακών προβολών και εκτιμήσεις. Διεθνής
Μετανάστευση. Μοντέλα και θεωρίες ιστορικής πληθυσμιακής εξέλιξης.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Οι εισηγήσεις αφορούν την παρουσίαση βασικών Μεθόδων Δημογραφικής
Ανάλυσης η γνώση των οποίων κρίνεται απαραίτητη στη μελέτη των δημογραφικών
φαινομένων και στην ερμηνεία της ιστορικής πορείας και των νεότερων εξελίξεων του
πληθυσμού.
Οι εισηγήσεις καλύπτουν τις εξής τέσσερις θεματικές ενότητες: (α) Βασικές
αρχές, έννοιες και ορισμοί, (β) Πηγές πληροφόρησης, (γ) Δημογραφικοί δείκτες και
μέτρα, Ανάλυση Θνησιμότητας, Πίνακες Επιβίωσης, και (δ) Υποδείγματα ιστορικής
εξέλιξης του πληθυσμού.
Η πρώτη ενότητα αποτελεί μία εισαγωγή στην επιστήμη της Δημογραφίας που
αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε επίσημους ορισμούς, ταξινομήσεις και στις αρχές της
μελέτης των ανθρώπινων πληθυσμών, στη διάκριση των δημογραφικών γεγονότων και
φαινομένων και στη χρονολογική και γενεαλογική μέθοδο ανάλυσης δεδομένων.
Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται το πλαίσιο και το περιεχόμενο των πηγών
πληροφόρησης των δημογραφικών δεδομένων που λειτουργούν στη χώρα μας και
στην Ευρώπη, και στη συνέχεια γίνεται μία επισκόπηση της εξέλιξης του στατιστικού
συστήματος που ανέπτυξε και εφάρμοσε σταδιακά η σημερινή Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) από το 1828 μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
(α) στις απογραφές πληθυσμού που αποσκοπούν στη συλλογή στατιστικών στοιχείων
που αφορούν στα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του
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πληθυσμού, (β) στη φυσική κίνηση του πληθυσμού (ληξιαρχικές καταγραφές) που
αφορούν στα στατιστικά στοιχεία των γεννήσεων, των θανάτων και των γάμων και (γ)
στις Στατιστικές της εσωτερικής και της διεθνούς μετανάστευσης (συνοριακές
καταγραφές και απογραφικά δεδομένα). Αναφορά επίσης γίνεται σε ενδιαφέρουσες
σύγχρονες δειγματοληπτικές έρευνες που διεξάγει η ΕΣΥΕ και κυρίως στην Έρευνα
Εργατικού Δυναμικού (Έρευνα Απασχόλησης).
Η τρίτη ενότητα ασχολείται με χρονολογικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται
στην δημογραφική ανάλυση με ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη του φαινομένου της
θνησιμότητας. Εκτός από την εκτίμηση του γενικού επιπέδου της θνησιμότητας
εξετάζονται οι διαφοροποιήσεις κατά φύλο, ηλικία, αιτία θανάτου, περιφέρεια, κ.α.
Αναπτύσσονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των χρησιμοποιούμενων
δεικτών και παρουσιάζονται πολλές εφαρμογές και παραδείγματα με στοιχεία από την
ελληνική πραγματικότητα με σκοπό να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την εφαρμοσμένη
δημογραφική έρευνα. Επιπλέον παρουσιάζεται με εύληπτη μορφή η θεωρητική
θεμελίωση των Πινάκων Επιβίωσης και οι συναρτήσεις των πινάκων αυτών (κυρίως δε
το προσδόκιμο επιβίωσης του πληθυσμού). Αναδεικνύεται η χρησιμότητά τους στην
ανάλυση της κατά φύλο και ηλικία διαφορικής θνησιμότητας και στη μελέτη της
παρακολούθησης των επιπέδων και προτύπων θνησιμότητας του πληθυσμού της
Ελλάδος από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα με βάση τους επίσημους πίνακες
επιβίωσης της ΕΣΥΕ.
Τέλος, παρουσιάζονται τα βασικά μοντέλα ιστορικής εξέλιξης του μεγέθους
και του ρυθμού πληθυσμιακής ανάπτυξης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Υπόδειγμα
της Εκθετικής Ανάπτυξης, το οποίο εκφράζει τον πληθυσμιακό νόμο του Μάλθους,
και στο Υπόδειγμα της Λογιστικής Καμπύλης, το οποίο εκφράζει τη γνωστή Θεωρία
της Δημογραφικής Μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας παρουσιάζονται
παραδείγματα και εφαρμογές που χρησιμεύουν στην αδρή εκτίμηση πληθυσμιακών
μεγεθών και στην ερμηνεία των δημογραφικών τάσεων.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Παπαδάκης Μ., Τσίμπος Κ., (2004) Δημογραφική Ανάλυση, Αρχές, Μέθοδοι, Υποδείγματα,
Αθήνα: Α. Σταμούλης.
Μανσόλας Α., (1867). Πολιτειογραφικαί Πληροφορίαι περί Ελλάδος, Αθήναι (επανέκδοση από
τον εκδ. Οίκο Εστία, 1990).

43

ΠΜΣ: Ιστορική Δημογραφία

Pressat R., (1983) L’ Analyse Demographique , 4e Edition, Paris: Press Universitaires De
France.
Preston S. H., Heuveline P., Guillot M., (2001) Demography, Measuring and Modeling
Population Processes, London: Blackwell.
Shryock H. S., Siegel J., S. and Associates (1975). The Methods and Materials of Demography,
Third Printing, Volumes I & II, U. S. Government Printing Office, Washington: U. S. Bureau of
the Census.
Tapinos G., (1985) Elements de Demographie. Analyse, Determinants socio-economiques et
histoire des Populations, Paris: Armand Colin.
Willigan J. D., Lynch K.A., (1982) Sources and Methods of Historical Demography, London:
Academic Press.
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Κωνσταντίνος Μαυρέας
(Καθηγητής ΑΤΕΙ Καλαμάτας)
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Σορβόννης στην Πολιτική Ιστορία (1993), σπούδασε
Πολιτικές Επιστήμες στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Είναι Καθηγητής Ιστορίας των Πολιτικών και
Κοινωνικών Θεσμών στο Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ
Καλαμάτας. Έχει διδάξει στη Σχολή Ικάρων και έχει συνεργασθεί με το Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό».
Επίσης, έχει συνεργασθεί επί σειρά ετών με το Ινστιτούτο Δημοσκοπήσεων VPRC ως ειδικός
σύμβουλος στην ανάλυση κοινωνικών και δημογραφικών δεδομένων. Είναι αντιπρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Γληνού, φορέα που δραστηριοποιείται κυρίως στη
διάσωση του έργου του μεγάλου παιδαγωγού. Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν η
εξέλιξη και η λειτουργία των πολιτικών και κοινωνικών θεσμών στις σημερινές
μεταβιομηχανικές κοινωνίες (δημόσια διοίκηση, πολιτικά κόμματα, συνδικάτα, συνεταιρισμοί,
εκπαίδευση), καθώς και σύγχρονα προβλήματα του κοινωνικού αποκλεισμού (κοινωνική
ασφάλιση, κοινωνική πρόνοια, μετανάστες, πρόσφυγες). Το έργο του περιλαμβάνει μελέτες σε
συλλογικούς τόμους, άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, καθώς και ανακοινώσεις σε
ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Εθελούσιες και αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών στην Ελλάδα κατά τον
20ο αιώνα
Είναι γνωστό ότι η μετανάστευση αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες
δημογραφικών μεταβολών. Η Ελλάδα για λόγους που σχετίζονται με την ιστορική της
εξέλιξη, εμφανίζει έντονη δραστηριότητα στις μεταναστεύσεις πληθυσμών από
καταβολής του νεοελληνικού κράτους και όχι μόνο (καθώς έντονες πληθυσμιακές
μετακινήσεις παρατηρούνται στις αρχαίες και τις μεσαιωνικές ελληνικές κοινωνίες).
Οι εισηγήσεις του σεμιναρίου επικεντρώνονται στις σημαντικότερες μεταναστεύσεις
πληθυσμών που εξελίχθηκαν στον ελλαδικό χώρο από τα τέλη του 19ου αιώνα έως
σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται η εξωτερική μετανάστευση και ιδιαίτερα εκείνη
προς τις ΗΠΑ (1880-1920) και την Κεντρική Ευρώπη (κατά τις δεκαετίες του ’50 και
του ’60), η εσωτερική μετανάστευση κατά το μεσοπόλεμο και ιδιαίτερα κατά τις
πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες και η μετανάστευση από το εξωτερικό, ιδιαίτερα ο
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επαναπατρισμός Ελλήνων ή ατόμων ελληνικής καταγωγής και η εισροή αλλοδαπών
κατά την τελευταία δεκαπενταετία.
Ειδικότερα, οι εισηγήσεις εξετάζουν το μεταναστευτικό φαινόμενο μέσα από τέσσερις
βασικές ενότητες:
Α. Μεταναστευτικές κινήσεις πριν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο: Στην ενότητα αυτή
εξετάζεται η μετανάστευση προς τις ΗΠΑ (1880-1920) και τις υπόλοιπες υπερπόντιες
χώρες την ίδια περίοδο (ιδιαίτερα την Αυστραλία και τις χώρες της Λατινικής
Αμερικής), καθώς και η άφιξη των προσφύγων από τη Μικρά Ασία (1922) και οι
συνέπειές της για τη χώρα. Εξετάζεται επίσης η εσωτερική μετανάστευση του
μεσοπολέμου με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές που τροφοδοτούν ή δέχονται τη
μετανάστευση.
Β. Μεταναστευτικές κινήσεις μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο: Ιδιαίτερα οι πρώτες
δεκαετίες της περιόδου αυτής είναι πλούσιες για την Ελλάδα σε μεταναστευτικές
«εκροές». Πολιτικοί λόγοι (Εμφύλιος πόλεμος) και οικονομικοί λόγοι (χαμηλό βιοτικό
επίπεδο του πληθυσμού) συνέβαλαν στην αύξηση της εξωτερικής μετανάστευσης προς
τις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, αλλά και προς τις υπερπόντιες χώρες.
Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι συνέπειες της εξωτερικής μετανάστευσης για την
ελληνική κοινωνία και οικονομία και οι διαφοροποιήσεις που επήλθαν στο
δημογραφικό χάρτη της χώρας. Εξετάζονται επίσης οι αντίστοιχες συνέπειες της
εσωτερικής μετανάστευσης, ιδιαίτερα της περιόδου 1950-1970.
Γ. Η μετανάστευση από το εξωτερικό – Ο επαναπατρισμός: Στην ενότητα αυτή γίνεται
αναφορά στα σημαντικότερα μεταναστευτικά ρεύματα πληθυσμών που προέρχονται
από το εξωτερικό κατά την περίοδο 1950-1990, όπως εκείνα των Ελλήνων της
Τουρκίας και της Αιγύπτου, των επαναπατρισθέντων πολιτικών προσφύγων του
Εμφυλίου Πολέμου, των ομογενών από τις χώρες των (πρώην) Σοβιετικών
Δημοκρατιών και των αλλοδαπών οικονομικών μεταναστών. Εξετάζονται οι συνθήκες
που προκάλεσαν τις μεταναστεύσεις και οι συνέπειες που αυτές είχαν για την Ελλάδα.
Δ. Η υποδοχή οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα μετά το 1990: Είναι γνωστό ότι
από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 η Ελλάδα μετετράπη σταδιακά σε χώρα υποδοχής
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μεταναστών δεχόμενη οικονομικούς μετανάστες όχι μόνο από τις γειτονικές της
βαλκανικές χώρες, αλλά και χώρες της Ασίας, της Αφρικής κ.λπ. Στην ενότητα αυτή
εξετάζεται ο νέος δημογραφικός χάρτης της χώρας, όπως προκύπτει και από τις
πρόσφατες μεταναστευτικές εισροές. Επίσης, γίνεται αναφορά στα κοινωνικά
χαρακτηριστικά των μεταναστών και στις επιδράσεις της μετανάστευσης στην
ελληνική αγορά εργασίας, στην Κοινωνική Ασφάλιση, στην υπογεννητικότητα και τη
δημογραφική γήρανση.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Angelopoulos A. et al., Essays on Greek Migration, ΕΚΚΕ, Αθήνα 1967
ΕΣΥΕ, Ο πληθυσμός της Ελλάδας κατά το δεύτερον ήμισυ του 20ού αιώνος, Αθήνα 1980
Κανελλόπουλος Κ.Ν., Εσωτερική μετανάστευση, ΚΕΠΕ, Εκθέσεις 21, Αθήνα 1995
Karantinos D., Trends in Immigration: Greece, Report, European Commission, DG
Employment & Social Affairs, 2001
Κασιμάτη Κ., (επιμ.), Πολιτικές μετανάστευσης και στρατηγικές ένταξης: η περίπτωση των
Αλβανών και Πολωνών μεταναστών, ΚΕΚΜΟΚΟΠ-Gutenberg, Αθήνα 2003
Κοτζαμάνης Β. και Μαρατου Λ. (επιμ.), Οι δημογραφικές εξελίξεις στη μεταπολεμική Ελλάδα,
Λιβάνης, Αθήνα 1994
Κοτζαμάνης Β., Οι δημογραφικές εξελίξεις κατά τη μεταπολεμική περίοδο στις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης και στην Ελλάδα, ΕΚΚΕ, Αθήνα 2000
Μαρβάκης Α. κ.ά. (επιμ.), Μετανάστες στην Ελλάδα, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2001
Μαυρέας Κ., «Διαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού: Πόντιοι και Βορειοηπειρώτες
πρόσφυγες στην Ελλάδα», περ. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, αρ. 96-97, Αθήνα 1998, σ.
185-218.
Μαυρέας Κ., «Όψεις του μεταναστευτικού φαινομένου στην Ελλάδα: η περίπτωση του νομού
Αττικής», στο Βερναρδάκης, Χρ. (επιμ.), Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα: έρευνες δημοσκοπήσεις, Ινστιτούτο V-PRC 2002, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2002, σ. 171-198.
Μουσούρου Λ., Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη,
Gutenberg, Αθήνα 1991
Παπαδάκης Μ., Στοιχεία κοινωνικής δημογραφίας, Σάκκουλας, Αθήνα 1985
Παπαδάκης Μ. & Τσίμπος Κ., Δημογραφικές επιδράσεις της εξωτερικής μετανάστευσης κατά τη
μεταπολεμική περίοδο, Πρόγραμμα Ερευνών Αποδημίας Παλιννόστησης του Ελληνικού
Πληθυσμού, τομ. Α', Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, Αθήνα 1990, σ. 59-87
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Πατηνιώτης Ν., Εξάρτηση και μετανάστευση: η περίπτωση της Ελλάδας, ΕΚΚΕ, Αθήνα 1990
Robolis S., Rapport pour la Grèce, preparé pour SOPEMI, 2002
Χουλιαράκης Μ., Μακρης Ε., Γριτσοπουλος Ε., Γκεβετσης Μ. και Αγιοπετριτης Α.,
Στατιστικαί μελέται, 1821-1971: η στατιστική κατά τα 150 έτη της παλιγγενεσίας της Ελλάδος,
ΕΚΚΕ-ΕΣΥΕ, Αθήνα 1972
Ψημμένος Ι., Μετανάστευση από τα Βαλκάνια, Glory Book-Παπαζήσης, Αθήνα 1995
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Γεωργία Βερροπούλου
(Λέκτορας Πανεπιστημίου Πειραιώς)
Λέκτορας Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.
Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης, MSc και PhD στη
Δημογραφία από το London School of Economics and Political Science, University of London.
Research Officer στο Centre for Longitudinal Studies, Institute of Education, University of
London.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Οι εισηγήσεις αφορούν τρεις κύριες θεματικές ενότητες, την Γαμηλιότητα, τη
Γονιμότητα και τη Θεωρία της Δημογραφικής Μετάβασης.
• Γαμηλιότητα
Η εξέταση του φαινομένου της γαμηλιότητας στο πλαίσιο της Δημογραφίας γίνεται
καθώς ο γάμος συνδέεται άμεσα με τις γεννήσεις, ιδιαίτερα σε παραδοσιακές
κοινωνίες. Η ενότητα αυτή αναφέρεται σε δείκτες μέτρησης της γαμηλιότητας καθώς
και στον υπολογισμό της μέσης ηλικίας ανδρών και γυναικών στον πρώτο γάμο.
Συζητώνται οι πηγές δεδομένων και αντιπαρατίθεται η χρήση και τα μεγέθη που
προκύπτουν από το σύστημα των ληξιαρχικών καταγραφών (μεγέθη περιόδου) σε
σχέση με τις εκτιμήσεις που προκύπτουν από απογραφικά στοιχεία (οικογενειακή
κατάσταση των ατόμων).
• Γονιμότητα
Η γονιμότητα ενός πληθυσμού αποτελεί ένα από τα βασικότερα δομικά του στοιχεία
που επιδρά άμεσα στο μέγεθός του και στην ηλικιακή του σύνθεση. Στη ενότητα αυτή
συζητώνται οι έννοιες της γεννητικότητας (σχέση γεννήσεων με το συνολικό
πληθυσμό) και της γονιμότητας (σχέση γεννήσεων με τον γυναικείο πληθυσμό
αναπαραγωγικών ηλικιών). Επίσης, οι έννοιες της φυσικής γονιμότητας στις
παραδοσιακές κοινωνίες (γονιμότητα όπου δεν υφίσταται κανενός είδους έλεγχος
γεννήσεων) και της ελεγχόμενης γονιμότητας στις σύγχρονες κοινωνίες. Δίνονται
παραδείγματα πληθυσμών με φυσική γονιμότητα (Ουτερίττες). Στη συνέχεια
επισημαίνονται βιολογικοί παράγοντες που επηρρεάζουν τον αριθμό των γεννήσεων
(βιολογικός κύκλος της γυναίκας, μερική και ολική στειρότητα ατόμων και των
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ζευγαριών, αμμηνόρροια, θηλασμός) και κοινωνικοικονομικοί παράγοντες
(εκπαίδευση, εισόδημα, θρησκευτικές αντιλήψεις κλπ.). Διαχωρίζονται οι πλέον
σημαντικοί για τις παραδοσιακές (θηλασμός, γάμος) και τις σύγχρονες κοινωνίες
(αντισύλληψη, εκτρώσεις).
Μέτρηση της γονιμότητας: Αναλύεται με παραδείγματα ο υπολογισμός ετήσιων
δεικτών, που αναφέρονται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο (από ληξιαρχικές
καταγραφές), σε αντιδιαστολή με γενεαλογικούς δείκτες που αναφέρονται σε
συγκεκριμένες γενεές. Συζητάται ο υπολογισμός απλών δεικτών περιόδου σε σχέση με
συνθετικούς δείκτες. Παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των
δεικτών αυτών καθώς και σταθμικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται συνήθως στην
ανάλυση παραδοσιακών πληθυσμών (δείκτες του Coale).
• Δημογραφική Μετάβαση
Κατά τον Ρ. Demeny (1972) οι παραδοσιακές κοινωνίες χαρακτηρίζονται από υψηλή
γεννητικότητα και θνησιμότητα.
Οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από χαμηλή γεννητικότητα και θνησιμότητα.
Στο μεταξύ διάστημα υπάρχει μια δημογραφική μετάβαση από υψηλά σε χαμηλά
επίπεδα δημογραφικών δεικτών. Ο όρος Δημογραφική Μετάβαση αναφέρεται στις
μεταβολές αυτές που πρωτοπαρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα
στην Ευρώπη. Η διεξοδική μελέτη του φαινομένου αυτού έχει κύριο σκοπό όχι μόνο
να περιγράψει τις μεταβολές αυτές αλλά και να εντοπίσει τα αίτια που τις προκάλεσαν.
Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής γίνεται μία ιστορική αναδρομή των επιπέδων
γαμηλιότητας, γονιμότητας και θνησιμότητας που παρατηρήθηκαν στην Ευρώπη και
την Ελλάδα κατά την προ-μεταβατική περίοδο και συζητώνται οι παράγοντες που
προκάλεσαν αρχικά την μείωση της θνησιμότητας και στη συνέχεια τη μείωση της
γονιμότητας. Στη συνέχεια μελετώνται τάσεις και επίπεδα σε θνησιμότητα και
γονιμότητα στη σύγχρονη περίοδο. Η Δεύτερη Δημογραφική Μετάβαση και οι
συνέπειες των σύγχρονων τάσεων - γήρανση του πληθυσμού ολοκληρώνουν την
θεματική ενότητα.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Massachusetts: DC Heath and Company
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Coale A. J. (1973), “The Demographic Transition”, Symposium on Population and
Development, Cairo 4-14 June 1973, E/CONF. 60/SYM. 1/9, New York: United Nations.
Jones H.R. (1990), Population Geography. London: Paul Chapman Publishing
Newell C. (1988), Methods and Models in Demography, London: Belhaven Press.
Pressat R. (1985), The Dictionary of Demography. Ed. Wilson C. Oxford: Blackwell
Shryock H. S., Siegel J., S. and Associates (1975), The Methods and Materials of Demography,
Third Edition, Volumes I & II, U. S. Government Printing Office, Washington: United States
Bureau of the Census
Siampos G.S., and Valaoras V.G. (1969), ‘Long-term fertility trends in Greece’, International
Population Conference (IUSSP),Vol.1:598-610.
Valaoras V.G. (1960), ‘A reconstruction of the demographic history of modern Greece’,
Milbank Memorial Fund Quarterly , 38:115-139.
Van de Walle E., and Knodel J. (1979), Lessons from the Past: Policy Implications of Historical
Fertility Studies. Population and Development Review Vol. 5: 217-45
ΕΣΥΕ (1980). Ο Πληθυσμός της Ελλάδος κατά το Δεύτερο Ήμισυ του 20ου αιώνος,
Μεθοδολογικαί Μελέται: Ζ, Αθήνα: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Κικίλιας Η., Μπάγκαβος Χ., Τήνιος Π., Χλέτσος Μ., (επιμ.), (2001). Δημογραφική Γήρανση,
Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Προστασία: Τάσεις, προκλήσεις & πολιτικές, Αθήνα: Εθνικό
Ινστιτούτο Εργασίας.
Παπαδάκης M. και Τσίμπος K. (2004), Δημογραφική Ανάλυση: Αρχές, Μέθοδοι, Υποδείγματα.
Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη
Ταπεινός Γ.Φ. (1993), Στοιχεία Δημογραφίας. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση
Ταπεινός Γ.Φ. (2002), Δημογραφία. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας
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Νικόλαος Τόμπρος
(Δρ. Ιστορίας-Διδάσκων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων)
Διδάκτορας και απόφοιτος του Ιονίου Πανεπιστημίου Τμήματος Ιστορίας. Μεταπτυχιακή
επιμόρφωση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Θ.Ε: «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση».
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Ερευνητικού
Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών. Αρχαιολογικές ανασκαφές και
καταγραφές αρχαιολογικών ευρημάτων (Κέρκυρα 1988-1989, Πάτρα 1996-1998). Αρχειακή
έρευνα και ταξινόμηση αρχείων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ., Αθήνα 1994-2001,
Πάτρα 2002). Εξωτερικός συνεργάτης Ε.Α. Ι.Τ.Υ. (Πάτρα 2002-2004). Μέλος ομάδας σε
πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας για την ψηφιοποίηση αρχειακών συλλογών του
Μουσείου Τύπου της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου,
Νήσων (Πάτρα 2004-2005). Διδάσκων Πολιτικής Ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
(Αθήνα 2003-2004). Παράδοση φιλολογικών μαθημάτων σε φροντιστήρια Μ.Ε. και Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Πάτρα 1996-2003, Κεφαλονιά 2003). Παρακολούθηση
συνεδρίων

Ιστορίας,

Αρχειονομίας,

Ανοικτής

και

Εξ

Αποστάσεως

Εκπαίδευσης,

πραγματοποίηση διαλέξεων σε επιμορφωτικά σεμινάρια, αρθρογραφία σε εφημερίδες των
Πατρών, εισηγήσεις σε πανελλήνια συνέδρια.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Πηγές άντλησης μοναστικών δημογραφικών δεδομένων και η αποτύπωση των
εγκαταβιούντων στον ελλαδικό χώρο τον 19ο αιώνα.
Οι πηγές άντλησης δημογραφικών δεδομένων (ποσοτικών και ποιοτικών) για τους
μοναχούς τον 19ο αιώνα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο ομάδες, στις άμεσες
και στις έμμεσες. Στις πρώτες εντάσσονται τα μοναχολόγια των μονών, τα έγγραφα
που απέστελλαν τα ηγουμενοσυμβούλια σε τακτά χρονικά διαστήματα στην κεντρική
διοίκηση (πολιτική και εκκλησιαστική), τα κτητορικά των μονών, τα πάσης φύσεως
κατάστιχα κοινοτήτων, οι επίσημες απογραφές, κ.λ.π. Στις δεύτερες ανήκουν τα
περιηγητικά κείμενα, τα απομνημονεύματα, τα πάσης φύσεως κείμενα της εποχής
όπως η Ελληνική Νομαρχία, οι βίοι αγίων, τα μαρτυρολόγια, η βιβλιογραφία.
Η έρευνα στις ανωτέρω πηγές κατέδειξε πως στις αρχές του 19ου αιώνα υπήρχαν στα
εδάφη του ελληνικού βασιλείου εξακόσια περίπου μοναστηριακά συγκροτήματα μικρού αριθμητικού μεγέθους- με τρεισήμισι χιλιάδες εγκαταβιούντες. Ένας μεγάλος
αναλογικά μοναστικός πληθυσμός (0,43%), στην πλειονότητα του ανδρικός. Στα τέλη
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του αιώνα η κατάσταση είχε αλλάξει ριζικά, αν και είχαν προστεθεί οι μονές των
Επτανήσων και της Θεσσαλίας, καθώς τα μοναστηριακά συγκροτήματα είχαν μειωθεί
-για διάφορους λόγους- κατά τα 2/3. Το ανθρώπινο δυναμικό τους -ύστερα από
αυξομειώσεις- μπορεί ναι μεν να εμφανίζει τα ίδια αριθμητικά δεδομένα με τα
προεπαναστατικά (3.500 μοναχοί), η εικόνα όμως αυτή δεν αντικατοπτρίζει την
πραγματικότητα, αφού η αναλογία μοναχών σε σχέση με τους κατοίκους του
βασιλείου έχει μειωθεί κατά 3/4, φτάνοντας πλέον στο 0,11%.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Βέης Ν., Τα χειρόγραφα των Μετεώρων: Κατάλογος Περιγραφικός των χειρογράφων κωδίκων
των αποκειμένων εις τας μονάς των Μετεώρων, εκδιδόμενος εκ των καταλοίπων, επιμέλεια Δ.
Σοφιανός, τ. Α΄, Αθήνα 1967-1993.
Γριτσόπουλος Τ., Η Μονή Φιλοσόφου, Αθήνα 1960.
Διαμάντης Κ., Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 1, Αθήνα 1972.
Δρακάκης Α., Κούνδουρος Στ., Αρχεία περί συστάσεως και εξελίξεως των Δήμων και
Κοινοτήτων 1836-1936 και της διοικητικής διαιρέσεως του Κράτους, τ. 1-2, Αθήνα 1939-1940.
Κόλιας Γ.-Χριστόπουλος Π., «Το κτηματολόγιο της μονής Προυσού Ευρυτανίας», Επετηρίς
Επιστημονικών Ερευνών, τ. Β΄ (1970), σελ. 306-472.
Λιθοξόου Δ., «Η Δημογραφική ανάπτυξη των χωριών της Κεντρικής και Δυτικής Στερεάς στα
μέσα του ΙΘ΄ αιώνα», Τετράδια, τ. 8 (1984), σελ. 51-65.
Μαναφής Κ., Μοναστηριακά Τυπικά-Διαθήκαι, Αθήνα 1970.
Μανούσακας Μ.Ι., «Ελληνικά χειρόγραφα και έγγραφα του Αγίου Όρους. Βιβλιογραφία»,
Ε.Ε.Β.Σ., 32 (1963), σελ. 377-419.
Ντόκος Κ., «Η εν Πελοποννήσω εκκλησιαστική περιουσία κατά την περίοδο της Β΄
Ενετοκρατίας. Ανέκδοτα έγγραφα εκ των Αρχείων της Βενετίας», Byz. Neugr. Jahrb., τ. 21
(1971-1974), σελ. 43-168 και τ. 22 (1977-1984), σελ. 287-374.
Ντόκος Κ., Γ. Παναγόπουλος, Το βενετικό κτηματολόγιο της Βοστίτσας, Μ.Ι.Α.Τ., Αθήνα 1993.
Σιάμπος Γ., Δημογραφική εξέλιξις της Νεωτέρας Ελλάδας Ελλάδος 1821-1985, Αθήνα 1973.
Σιμόπουλος Κυρ., Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα 1800-1810, τ. Γ 1-2, Αθήνα 1985.
Curzon R., Visits to Monasteries in the Levant, Λονδίνο 1848.
Holland Η., Travels in the Ionian Islands, Albania, Thessaly, Macedonia etc, during the years
1812 and 1813, by Henry Holland M.D.F.R.S. etc. etc., Λονδίνο 1815.
Riley Α., Athos, or the Mountain of the Monks, Λονδίνο 1887.
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Η Μοναστηριακή Γεωγραφία της Αχαΐας στους νεώτερους χρόνους (15ος-17ος
αιώνας): Περίπτωση μελέτης.
Η γνωριμία με το μοναχισμό της Αχαΐας (1460-1715) και το οικιστικό δίκτυο που
αυτός ανέπτυξε συντελεί στο να ερμηνευτούν συμπεριφορές και να απεικονιστούν
πτυχές του καθημερινού βίου λαϊκών και μοναχών, όπως ο τρόπος που αντιμετώπισαν
οι υπόδουλοι τους κατακτητές, οι επιπτώσεις που είχε στις μονές η μετάβαση από τον
έναν κυρίαρχο στον άλλον, οι σχέσεις που οι μοναχοί ανέπτυξαν με την εξουσία και το
ποίμνιο, κ.ά. Μπορεί ο θεσμός να δοκιμάστηκε αρχικά λόγω της οθωμανικής
κατάκτησης γρήγορα όμως προσαρμόστηκε στις νέες συνθήκες, άποψη που
τεκμηριώνεται και από το πλήθος των μοναστηριακών συγκροτημάτων (48) που
λειτούργησαν στην περιοχή κατά τα έτη 1460-1715. Κάποια από αυτά αποτέλεσαν
βυζαντινή κληρονομιά (19), ενώ τα περισσότερα οικοδομήθηκαν μετά το 1460 (60%).
Έως τα μέσα του 15ου αιώνα οι μονές ιδρύονταν σε πεδινά και ομαλά εδάφη, ενώ
έκτοτε οικοδομούνταν στα ορεινά και την ενδοχώρα της Αχαΐας ακολουθώντας το
παράδειγμα του υπόλοιπου πληθυσμού. Με την αλλαγή κυριάρχων και την
ομαλοποίηση των συνθηκών διαβίωσης (1687-1715) το ενδιαφέρον των κτητόρων
«προσελκύουν» και πάλι οι εύφορες και εκτεταμένες πεδιάδες της Αχαΐας και της
Γαστούνης.
Τέλος η υψηλή αναλογία μοναχών προς κατοίκους (2,06%) αποδεικνύει πως η τάση
των ανθρώπων να μονάσουν δεν οφειλόταν αποκλειστικά στη θρησκευτικότητά τους
αλλά σε πρακτικότερους λόγους.
•

• Οι Επτανήσιοι εγκαταβιούντες στη μετά την Ένωση εποχή.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μετά την Ένωση (1864) δεκαετίες για τον επτανησιακό
μοναχισμό, αφού στο πέρασμά τους οι μοναχοί είδαν να μειώνονται μακροχρόνιοι
ρόλοι και προνόμια και να αντιμετωπίζονται από τους πιστούς και την Πολιτεία
διαφορετικά.
Στις τέσσερις εξεταζόμενες δεκαετίες (1870-1907) λειτούργησαν στα Ιόνια 66
μοναστηριακά συγκροτήματα -57 ανδρικά και 9 γυναικεία- που κατά καιρούς
αυξομειώνονταν αισθητά. Η ύπαρξη ενός τόσο μεγάλου αριθμού μονών στον εν λόγω
γεωγραφικό χώρο αιτιολογείται βάσει πολλών παραγόντων. Το μεγαλύτερο μέρος τους
-μικρού αριθμητικού δυναμικού- το ίδρυσαν κάτοικοι των πλησιόχωρων οικιστικών
συνόλων, οι οποίοι συνέχιζαν και μετά την ίδρυσή τους να τις συνδράμουν οικονομικά
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και να ανανεώνουν το μοναστικό δυναμικό τους. Τα στοιχεία που προέκυψαν από την
έρευνα καταδεικνύουν πως οι μοναχοί που διέμεναν στα Επτάνησα το β΄ μισό του 19ου
αιώνα ήσαν από 425 έως 525 άτομα, ενώ στις αρχές του 20ου αιώνα ο αριθμός τους
έχει μειωθεί αισθητά (κατά 38,2%). Στο μοναστικό δυναμικό των Ιονίων -ανδρών και
γυναικών- την πρωτοκαθεδρία είχε η Κεφαλονιά και ακολουθούσαν η Ζάκυνθος, η
Κέρκυρα, η Λευκάδα και η Ιθάκη. Στην παράδοση επίσης παρουσιάστηκαν τα
ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία 425 εγκαταβιούντων (1890) σε μια προσπάθεια να
καταδειχθεί τόσο η εικόνα του επτανησιακού μοναχισμού ανά φύλο και νησί, όσο και
τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων αυτών.
•

Μετεπαναστατικά ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα των κατά τον Νομόν
Φωκίδος και Λοκρίδος μοναστηρίων.
Στην παράδοση του μαθήματος παρουσιάστηκε και σχολιάστηκε αδημοσίευτο
κατάστιχο με μετεπαναστατικά ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα των μονών του νομού
Φωκίδος και Λοκρίδος -του έτους 1833- το οποίο εντοπίστηκε στα Γενικά Αρχεία του
Κράτους (Αθήνα). Η βασική αιτία σύνταξής του ήταν να αποδώσουν οι κρατικοί
υπάλληλοι στην κεντρική διοίκηση λεπτομερής περιγραφή της οικονομικής και
περιουσιακής κατάστασης των μοναστηριακών συγκροτημάτων του εν λόγω νομού.
Στις σελίδες του κατάστιχου καταγράφονται 30 μονές ταξινομημένες όχι κατά
επισκοπή, αλλά κατά επαρχία (Παρνασίς, Δωρίς, Φθιώτις, Λοκρίς). Τα στοιχεία που το
έγγραφο μάς παρέχει αφορούν το όνομα των μονών, την τοποθεσία και την κατάσταση
της οικοδομής τους, το ανθρώπινο δυναμικό τους (μοναχοί, μοναχές, ιδιώτες, ορφανά,
φρενοβλαβείς, υπομίσθιοι), τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά τους στοιχεία, τα
έσοδα και τα έξοδα των μοναστηριακών τους ταμείων (πρόσοδοι, χρέη, δάνεια), τη
διαγωγή των μοναχών. Σε ποσοστό μάλιστα 84% οι μονές του νομού ήταν ολιγομελείς
με δυναμικό που συχνά δεν ξεπερνούσε τους 5 εγκαταβιούντες. Τα στοιχεία του
χειρογράφου αποκτούν και μια πρόσθετη αξία, αφού προέρχονται από μη
εκκλησιαστικά όργανα, τα οποία δεν ήσαν διατεθειμένα να παραποιήσουν ή να
παρουσιάσουν μια διαφορετική εικόνα από την υπάρχουσα μόνο και μόνο για να
διατηρηθούν περισσότερες μονές, ακόμα και αν αυτές δεν πληρούσαν τις
προϋποθέσεις των διαταγμάτων του 1833 και 1834.
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Συναξάρια και νεομάρτυρες (15ος-19ος αιώνας): Ποιοτικές και ποσοτικές
διαπιστώσεις.
Ένα πλήθος αγιολογικών κειμένων (συναξάρια, μαρτύρια, βίοι, ασματικές ακολουθίες)
-που δημιούργησαν εκκλησιαστικοί κύκλοι (15ος-19ος αιώνας)- αποτύπωσε τον βίο και
το μαρτύριο ατόμων τα οποία στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τη θρησκεία τους
και να προβάλλουν την εις Χριστόν αγάπην θανατώθηκαν από τους μουσουλμάνους
βίαια. Στη διάρκεια της διδασκαλίας εξετάστηκαν τόσο τα κείμενα, όσο και οι
βιογραφούμενοι (νεομάρτυρες) σε μια προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις σε
ερωτήματα για τη δομή των συναξαρίων, τις επιρροές τους, τα αίτια που τα
δημιούργησαν, το χρόνο παραγωγή τους, τους συντάκτες τους, τη σκοπιμότητα
προβολής του μαρτυρίου, τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα των νεομαρτύρων, τον
καθημερινό βίο των υποδούλων και την ιδεολογία τους επί οθωμανικής κυριαρχίας.
Από την εξεταζόμενη ενότητα προέκυψε πως από το 1454 έως και το 1867
μαρτύρησαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 169 άτομα. Το φαινόμενο μάλιστα
αυξάνεται σημαντικά με την πάροδο των αιώνων (15ος: 6, 16ος: 22, 17ος: 38, 18ος: 49,
19ος: 54 άτομα). Η μη λεπτομερής καταγραφή των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους
των δημιουργών των κειμένων μάς οδηγεί στο συμπέρασμα πως τα συναξάρια είχαν
ως κύριο σκοπό όχι να παρουσιάσουν την προσωπικότητα και τα χαρακτηριστικά των
βιογραφούμενων ατόμων, αλλά τα στοιχεία εκείνα που θα τους καθιστούσαν πρότυπο
μίμησης από τους ομόδοξούς του, δηλαδή τη συμπεριφορά του πριν και κατά τη
διάρκεια του μαρτυρίου τους. Η στάση που οι νεομάρτυρες -πρώην εξωμότες ή μηεπιδεικνύουν με την απερίφραστη ομολογία της πίστης τους και τον τρόπο που
υπομένουν το μαρτύριό τους, μάς επιβεβαιώνει πως ο θάνατος των ατόμων αυτών
χρησιμοποιήθηκε από φορείς της Εκκλησίας ως αντίδοτο στους εξισλαμισμούς.
•
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Νικόλαος Μανιτάκης
(Λέκτορας Πανεπιστημίου Κύπρου)
Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών
στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – Ecole Normale Supérieure στο Παρίσι.
Υπότροφος (allocation de recherche) του γαλλικού Υπουργείου Παιδείας και ερευνητής στο
Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών (Laboratoire de Sciences Sociales) της Ecole Normale
Supérieure στο Παρίσι. Πραγματοποίησε διδακτορικές σπουδές στην Ecole des Hautes Etudes
en Sciences στο Παρίσι με θέμα διατριβής: Η φοιτητική μετανάστευση την εποχή των Εθνώνκρατών. Οι Ελληνες φοιτητές στη Γαλλία, 1880-1940 (687 σελ.).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
• Η ελληνική φοιτητική μετανάστευση το 19ο και τον 20ο αιώνα: μορφές
γεωγραφικής κινητικότητας των κοινωνικών ελίτ’
Θα παρουσιαστούν καταρχήν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ελληνικών φοιτητικών
μεταναστεύσεων σε σχέση με άλλες μορφές εκπατρισμού (μετανάστευση εργασίας,
εμπορικές παροικίες Διασποράς). Πιο συγκεκριμένα, θα εξετασθούν παράμετροι, όπως
η ηλικία, το φύλο, η κοινωνική προέλευση, οι τόποι προορισμού, η διάρκεια
παραμονής στο εξωτερικό και η τάση επιστροφής. Έμφαση θα δοθεί στη δημογραφική
εξέλιξη αυτής της μορφής διασυνοριακής κινητικότητας σε σχέση με την ανάπτυξη
των διεθνών μεταφορών (σιδηρόδρομος, ατμοπλοϊκή συγκοινωνία) και τη
συνακόλουθη αύξηση των ανταλλαγών και της ανθρώπινης μετακίνησης στην
ευρωπαϊκή ήπειρο. Στη συνέχεια θα προταθεί μια περιοδολόγηση του φαινομένου με
κριτήριο τη σταδιακή μετάβαση από μια ελιτίστικη σε μια μαζικού χαρακτήρα
μετανάστευση για λόγους σπουδών (1830-1880, 1880-1940, 1940 έως σήμερα). Τέλος,
θ’ αναλυθεί το νέο πλαίσιο γραφειοκρατικών καταναγκασμών και κρατικού ελέγχου
στο οποίο υπόκεινται οι διεθνείς φοιτητικές μετακινήσεις από το τέλος του 19ου αιώνα.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Karady V., « La République des Lettres des temps modernes. L’internationalisation des
marchés universitaires occidentaux avant la Grande Guerre », Actes de la
Sciences Sociales, mars 1998, n°121-122, σελ. 92-103.
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Karady V., « Les logiques des échanges inégaux. Contraintes et stratégies à l’œuvre dans les
migrations d’étudiants en Europe avant les années 1930 » στο Hartmut Rüdiger Peter-Natalia
Tikhonov, Universitäten als Brücken in Europa, Frankfurt Am Main, Peter Lang, 2003, σελ.
17-33.
Manitakis N., « Les migrations estudiantines en Europe, 1890-1930 » στο René Leboutte (ed.),
Migrations et migrants dans une perspective historique. Permanences et innovations, Bruxelles,
P.I.E.–Peter Lang, 2000, σελ. 243-269.
Τσιρπανλής Ζ., « Οι Έλληνες φοιτητές στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και η παρουσία τους στην
πανεπιστημιακή ζωή της νεώτερης Ελλάδας (1800–1850)»], Παρνασσός, Ιούλιος-Αυγουστος
1979, vol. XI, n° 3, σελ. 321-346.
Ζορμπαλά Κ., « Οι Ελληνες φοιτητές στα γερμανικά πανεπιστήμια το 19ο αιώνα » στο Οι
χρόνοι της Ιστορίας. Για μια ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Πρακτικά Διεθνούς
συμποσίου, Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας – Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς,
1998, σελ. 55-62.
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Ιωάννα Αθανασοπούλου
(Δρ. Ιστορίας, Διδάσκουσα (ΠΔ 407/80) του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου)
Σπούδασε Ιστορία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Είναι διδάκτωρ της Ιστορίας. Το θέμα της
διδακτορικής διατριβής σχετίζεται με την ιστορία των τσιγγάνων στην Κέρκυρα 14ος- 21ος
αιώνας. Από το 1997 εργάζεται σε ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και
του Ιονίου Πανεπιστημίου. Γνωρίζει αγγλικά, ιταλικά και ολλανδικά.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Οι εισηγήσεις αφορούν δύο κύριες θεματικές ενότητες: Πληθυσμιακές ομάδες και
απογραφές.
α) Πληθυσμιακές ομάδες
• Αυτοπροσδιορισμός και ετεροπροσδιορισμός κοινωνικών ομάδων: η
περίπτωση των Αθιγγάνων.
Τα τελευταία χρόνια οι πληθυσμιακές ομάδες που αρκετούς χαρακτηρίζονται ως
“μειονότητες” βρίσκονται στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας. Τόσο ο
“ταυτοτικός” αυτοπροσδιορισμός και ετεροπροσδιορισμός, όσο και η πληθυσμιακή
τους προσέγγιση αποτελούν αντικείμενα προς εξέταση. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες
ως προς την αριθμητική και χωροταξική τους καταγραφή και κατανομή. Που
οφείλεται η καθυστέρηση της καταγραφής τους; Ποιο είναι το κοινονικοπολιτικό
καθεστώς που διέπει την εγκατάστασή τους; Τα ερωτήματα αυτά αποτελούν μερικά
από τα θέματα που θα κληθούμε να αναλύσουμε. Η παρουσία Τσιγγάνων στην
Κέρκυρα και η εξέταση της ομάδας αυτής, μέσα από τις απογραφές που σώζονται, μας
παρέχουν αρκετές πληροφορίες για τον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό
χαρακτήρα της συγκεκριμένης ομάδας.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Τερζοπούλου Μ., Γεωργίου Γ., Οι Τσιγγάνοι στην Ελλάδα, Ιστορία- Πολιτισμός, εκδ. Γ.Γ.Λ.Ε.,
Αθήνα 1996.
Σούλης Γ., The

Gypsies in the Byzantine Empire and the Balkans in the Middle Ages,

Dumbarton Oaks Papers, XV, 1961.
Ντούσας Δ., Rom και φυλετικές διακρίσεις, Gutenberg, Αθήνα 1997.
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Fraser Angus, Οι τσιγγάνοι, Οδυσσέας, Αθήνα 1997.
Πασπάτη Α.Γ., Μελέτη περί των Ατσιγγάνων και της γλώσσης αυτών, Εκάτη, 1995.
Tahar Ben Jelloun, Ο ρατσισμός όπως τον εξήγησα στην κόρη μου, Νέα Σύνορα-Λιβάνη, Αθήνα
1998.
Χρ. Κωνσταντοπούλου, Λ.Μαράτου-Αλιμπράντη, Δ. Γερμανός, Θ. Οικονόμου (ΕΠΙΜ.)
“Εμείς” και οι “άλλοι”-αναφορά στις τάσεις και τα σύμβολα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών, Τυπωθήτω- Γιώργος Δάρδανος, Αθήνα 1999.
Γενικά Αρχεία Κράτους Νομού Κερκύρας ( ΓΑΚ Κερκύρας).
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Τομέας
Παιδαγωγικής

• Ο μαλτέζικος πληθυσμός της Κέρκυρας 1814−1864
Ο χώρος των Ιονίων Νήσων εξαιτίας της γεωγραφικής του θέσης καθώς και του
ιδιότυπου -σε σύγκριση με τον υπόλοιπο ιστό της ηπειρωτικής Ελλάδας- καθεστώτος
διακυβέρνησης γνώρισε την έλευση πληθυσμιακών ομάδων άλλων διαμερισμάτων της
ευρύτερης ευρωπαϊκής ζώνης, των αποκαλούμενων ¨ξένων¨ από αρκετούς μελετητές.
Οι ξένοι προερχόμενοι τόσο από τον ελληνικό χώρο, όσο και εκτός αυτού διέμεναν
μερικοί για μικρό χρονικό διάστημα ενώ άλλοι μετέτρεπαν την εγκατάστασή τους σε
μόνιμη. Οι συγκυρίες που επέτρεπαν ή σε άλλες περιπτώσεις επέβαλαν μια τέτοια
διαμονή ποίκιλαν. Υπερπληθυσμός και κατ’ επέκταση ανεργία, πολιτικοί λόγοι,
πολεμικής φύσεως είναι μερικοί από τους διαχρονικά υφιστάμενους. Έτσι λοιπόν και η
Κέρκυρα υπήρξε προορισμός τόσο για μετανάστες εσωτερικού (Ήπειρος
Πελοπόννησος, Κρήτη) όσο και εξωτερικού (Ιταλοί, Αλβανοί και οι κατακτητές). Μία
χαρακτηριστική τέτοια προσέγγιση στο νησί των Φαιάκων η οποία σημειώθηκε την
περίοδο της Αγγλοκρατίας (1814-1864) ήταν αυτή των Μαλτέζων. Στη Μάλτα, μία
περιοχή νότια της Ιταλίας εξαιτίας των πολιτικών συγκυριών αλλά και του
υπερπληθυσμού που επικρατούσαν την περίοδο εκείνη παρατηρήθηκε έντονη
μετανάστευση τόσο στην Αίγυπτο, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Αλγερία όσο και στην
Κέρκυρα. Στόχος του συγκεκριμένου σεμιναρίου-το οποίο στηρίζεται κυρίως σε
αρχειακό υλικό-είναι η σκιαγράφηση της πληθυσμιακής ομάδας η οποία διαδραμάτισε
σημαντικό ρόλο στην τοπική κοινωνία, απόγονοι των οποίων διαβιούν και
δραστηριοποιούνται και σήμερα στην Κέρκυρα.
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β) Απογραφές:
• Η Πόλη της Βοστίτσας και ο Πληθυσμός της κατά την περίοδο της Β’
Βενετοκρατίας 1685−1715
Κατά το βενετοτουρκικό πόλεμο του 1684−1699 απελευθερώθηκε από τους Βενετούς
η Πελοπόννησος, η οποία αποτέλεσε για τριάντα χρόνια τη μεγαλύτερη κτήση της
Βενετίας στο χώρο της Ανατολής. Η κυριότερη συνέπεια της βενετικής κατάκτησης
και της ολοκληρωτικής φυγής των Οθωμανών υπήρξε η ανατροπή του καθεστώτος της
έγγειας κτήσης που ίσχυε ως τότε. Έτσι στους νέους κυρίαρχους περιήλθαν μεγάλες
εκτάσεις εύφορων γαιών τις οποίες άρχισαν να εκχωρούν σε παλαιούς και κυρίως σε
νέους κατοίκους που προσήλκυαν από τουρκοκρατούμενες περιοχές. Το γεγονός αυτό
είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή της σύνθεσης του πληθυσμού, ήδη μειωμένου από
διάφορα αίτια. Το φαινόμενο της προσέλευσης μεγάλου αριθμού επήλυδων
παρουσιάζεται έντονο στη Β. Πελοπόννησο και μάλιστα στη Βοστίτσα (σημ. Αίγιο),
που αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα της περιοχής αυτής. Με τη
δημοσίευση επιπλέον του βενετικού καταστίχου του έτους 1700 δίνεται η εικόνα της
σύνθεσης του πληθυσμού κατά την περίοδο αυτή.
•

Η Πόλη της Πάτρας και ο Πληθυσμός της κατά την περίοδο της Β’
Βενετοκρατίας
Είναι σημαντικά τα στοιχεία που μας παρέχει η εν λόγω αρχειακή πηγή και γι’ αυτό
επιχειρούμε−σε αυτό το σεμινάριο−να τα συνδυάσουμε με τις ειδήσεις που μας
προσφέρει, για να μπορέσουμε με τον τρόπο αυτόν να εξιχνιάσουμε όσο το δυνατόν
ευκρινέστερα τη σύνθεση του πληθυσμού της πόλης της Πάτρας καθώς και την εικόνα
που αυτή παρουσιάζει ως οικισμός κατά την Α΄ περίοδο της Τουρκοκρατίας στην
Πελοπόννησο και κυρίως κατά τη Β΄ Βενετοκρατία.
Το ανέκδοτο αρχειακό μας έγγραφο απαρτίζεται από 1000 αναγραφές προσώπων και
κτισμάτων επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να σκιαγραφήσουμε τη σύνθεση του
πληθυσμού της πόλης των Πατρών.
• Οι ξένοι της πόλης της Κέρκυρας κατά το έτος 1827.
Από το περιεχόμενο λοιπόν του τίτλου αυτού γίνεται καταρχήν προφανές ότι στην τότε
αγγλοκρατούμενη Κέρκυρα ο πληθυσμός της πόλης χωρίζεται σε δύο κατηγορίες
στους ντόπιους και στους ξένους. Η απογραφή του έτους 1827 αποτελεί μία από τις
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πολλές που διενεργήθηκαν από την επίσημη Αγγλική διοίκηση για την καλύτερη
γνώση τόσο των δημογραφικών όσο και των οικονομικών παραμέτρων της τοπικής
κοινωνίας, γνώση που θα μπορούσε με την κατάλληλη αξιοποίηση της να αποβεί
ωφέλιμη για τους ιθύνοντες της τότε εξουσίας.
Η επιλογή της συγκεκριμένης απογραφής είναι συνυφασμένη με την πληρότητα των
στοιχείων που καταγράφονται. Μια τέτοια δυνατότητα λοιπόν μπορεί να αποτελέσει
τη βάση και την αφετηρία για να προχωρήσουμε σε μια αναλυτικότερη διάκριση των
συνθετικών στοιχείων του πληθυσμού των ξένων εκείνη την εποχή. Το πληθυσμιακό
μωσαϊκό της πόλης της Κέρκυρας αποτυπώνεται μέσα από την καταγραφή των ξένων
οικογενειών που διαβιούσαν την εποχή εκείνη στη συγκεκριμένη περιοχή.
• Ο πληθυσμός της Κέρκυρας κατά το έτος 1824.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο βασίζεται στην επεξεργασία των αριθμητικών δεδομένων
της πρώτης πληθυσμιακής απογραφής της Κέρκυρας την περίοδο της Αγγλοκρατίας,
που πραγματοποιήθηκε το 1824. Εξετάζει την κατανομή του πληθυσμιακού δυναμικού
της Κέρκυρας λαμβάνοντας υπόψη: α) το συνολικό πληθυσμό και την αναλογία του
στον αγροτικό και τον αστικό χώρο, β) τον αριθμό των χωριών γ) την ηλικιακή
κατανομή και δ) την αριθμητική κατανομή ανά φύλο.

62

ΠΜΣ: Ιστορική Δημογραφία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Χρήστος Παπαθεοδώρου
(Αν. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου)
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου, όπου διδάσκει Πληροφοριακά Συστήματα, Ανάκτηση Πληροφοριών,
Μεταδεδομένα και Πρότυπα Κωδικοποίησης. Πριν προσληφθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ήταν
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας και υπεύθυνος ανάπτυξης Ψηφιακής Βιβλιοθήκης και
Υπηρεσιών Πληροφόρησης στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος". Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα
αφορούν στην Εξόρυξη Γνώσης από τον Παγκόσμιο Ιστό (web mining), τη Μοντελοποίηση
Χρηστών (user modeling) και την ανάπτυξη και αξιολόγηση Ψηφιακών Βιβλιοθηκών. Έχει
διατελέσει αξιολογητής προτάσεων σε ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα
και έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε διάφορα ερευνητικά έργα. Επίσης έχει συμμετάσχει ως
μέλος επιτροπών προγράμματος σε διάφορα συνέδρια του εσωτερικού και του εξωτερικού.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Διαχείριση Δεδομένων
Στόχος της ενότητας αυτής ήταν να εξοικειωθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με την
έννοια των βάσεων δεδομένων και της ανάκτησης πληροφοριών από ηλεκτρονικές
πηγές πληροφόρησης. Οι πηγές διάθεσης δημογραφικής πληροφορίας συλλέγουν και
διατηρούν τεράστιους όγκους δεδομένων τους οποίους τους οργανώνουν σε βάσεις
δεδομένων, ψηφιακές βιβλιοθήκες και παρέχουν πληροφορίες μέσα από μηχανές
αναζήτησης. Για αυτό το λόγο κρίθηκε ως αναγκαίο υπόβαθρο η απόκτηση βασικών
γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα οργάνωσης δεδομένων. Οι γνώσεις που απέκτησαν
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
Εισαγωγή στις Βάσεις δεδομένων. Βασικός διδακτικός στόχος αυτής της γνωστικής
κατηγορίας ήταν η απόκτηση βασικών γνώσεων για την οργάνωση και την ανάκτηση
δεδομένων. Συγκεκριμένα διδάχθηκαν οι βασικοί ορισμοί των βάσεων δεδομένων και
η χρησιμότητά τους στην επιστήμη της Δημογραφίας και της Ιστορικής Δημογραφίας.
Επιπλέον παρουσιάσθηκε η μεθοδολογία ανάπτυξης συστημάτων και εφαρμογών
βάσεων δεδομένων, ενώ έγινε μια πρώτη γνωριμία με την έννοια των Συστημάτων
Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DBMS) και τις γλώσσες ορισμού και χειρισμού
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δεδομένων. Παρουσιάσθηκε συνοπτικά το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων ως
εργαλείο σχεδιασμού βάσεων δεδομένων και έγινε μια εισαγωγή στο σχεσιακό
μοντέλο διαχείρισης δεδομένων και τη γλώσσα SQL.
Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και μεταδεδομένα. Ένας μεγάλος όγκος δημογραφικής
πληροφορίας διατίθεται μέσα από ψηφιακές βιβλιοθήκες που υπάρχουν στο Διαδίκτυο.
Για αυτό το λόγο θεωρήθηκε σκόπιμη η “ξενάγηση” των μεταπτυχιακών φοιτητών
στις έννοιες “ψηφιακά αντικείμενα (διάφορων μορφότυπων), “μεταδεδομένα” και
“ψηφιακές βιβλιοθήκες”, αφού πρώτα έγιναν σαφείς οι διαφορές των βάσεων
δεδομένων από τις ψηφιακές βιβλιοθήκες. Εκτός από την ανάπτυξη των παραπάνω
εννοιών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές γνώρισαν εφαρμογές ψηφιακών βιβλιοθηκών για
τη διαχείριση γεωγραφικών, οικονομικών, επιδημιολογικών αλλά και βιβλιογραφικών
πληροφοριών.
Θέματα Ανάκτησης πληροφορίας. Μια από τις βασικότερες τεχνολογίες του
διαδικτύου είναι και αυτή των μηχανών αναζήτησης. Με δεδομένη την ανάπτυξη του
διαδικτύου και τη διάθεση από αυτό τεράστιων όγκων πληροφορίας, που άπτονται
κάθε γνωστικό αντικείμενο, θεωρήθηκε σκόπιμη η παροχή γνώσεων για τον τρόπο
λειτουργίας των μηχανών αναζήτησης αλλά και η απόκτηση δεξιοτήτων από τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές για την ανάπτυξη αποδοτικών στρατηγικών αναζήτησης της
πληροφορίας.
• Ανάλυση Δεδομένων – Εξόρυξη Γνώσης
Τα δεδομένα αφού οργανωθούν έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανάκτησή τους,
αναλύονται – επεξεργάζονται με αποτέλεσμα την παραγωγή χρήσιμης για τη λήψη
αποφάσεων πληροφορίας και γνώσης, η οποία ήταν άρρητη πριν την ανάλυσή τους.
Στόχος της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει διάφορες μεθόδους και τεχνικές
ανάλυσης δεδομένων ικανών να εξορύξουν και να κάνουν ρητή, χρήσιμη υπάρχουσα
γνώση. Τα αντικείμενα που διδάχθηκαν σε αυτή της ενότητα οργανώνονται ως
ακολούθως:
Μεθοδολογία Εξόρυξης Γνώσης από Δεδομένα (Data Mining-Knowledge discovery).
Στην υποενότητα αυτή έγινε μια διεξοδική παρουσίαση του κύκλου της εξόρυξης
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γνώσης. Παρουσιάσθηκαν θέματα προ-επεξεργασίας δεδομένων, έτσι ώστε να
καταστούν ικανά για επεξεργασία από αλγορίθμους αναγνώρισης προτύπων, όπως π.χ.
θέματα καθαρισμού δεδομένων (data cleaning), επιλογής ιδιοτήτων-γνωρισμάτων
(feature selection) κλπ. Επίσης παρουσιάσθηκαν βασικές αρχές των τεχνικών
ανάλυσης δεδομένων όπως αυτή της ομαδοποίησης (clustering), της ταξινόμησης
(classification) και της εξόρυξης κανόνων συσχέτισης (association rules). Τέλος
παρουσιάσθηκαν εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων στην οικονομία, την ανάλυση
αγοράς και τη δημογραφία.
Βασικές Μέθοδοι Εξόρυξης γνώσης. Στην υποενότητα αυτή παρουσιάσθηκαν βασικές
μέθοδοι και τεχνικές ομαδοποίησης, ταξινόμησης και εξόρυξης κανόνων συσχέτισης.
Συγκεκριμένα διδάχθηκε η ιεραρχική μέθοδος και άλλοι αλγόριθμοι ομαδοποίησης
(agglomerative strategy, K-Means algorithm), βασικές αρχές και τεχνικές
ταξινόμησης, όπως τα δέντρα αποφάσεων και ο αλγόριθμος Apriori για την εξόρυξη
κανόνων συσχέτισης.

Η διάρθρωση της μετανάστευσης κατά ομάδες ηλικιών
στις αρχές του αιώνα
Ηλικιακή κατανομή των μεταναστών την περίοδο 1899-1924
3,6%

5,2%

0-14
15-44
45+

91,1%

Πηγή: ΕΣΥΕ
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Σαράντος Καπιδάκης
(Αν. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου)
Ph.D. σε Computer Science από το πανεπιστήμιο του Princeton, τον Οκτώβριο του 1990, με
θέμα: Ανάλυση μέσης περίπτωσης αλγορίθμων ψαξίματος σε γράφους. Επιβλέπων: Robert
Sedgewick. Master σε Computer Science από το πανεπιστήμιο του Princeton, τον Ιούνιο του
1987. Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, τον Ιούνιο
του 1985.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Επιστήμες όπως η Δημογραφία στηρίζονται σε υπάρχοντα δεδομένα γύρω μας, και την
ανάλυσή τους. Παλαιότερα δεδομένα είναι κυρίως σε έντυπα μέσα, ενώ τα νεώτερα
μπορεί να υπάρχουν και ηλεκτρονικά. Επειδή η επεξεργασία και ανάλυση της
ψηφιακής πληροφορίας μπορεί να γίνεται πολύ ευκολότερα, με περισσότερες τεχνικές
και σε μεγαλύτερη κλίμακα από της έντυπης, συχνά μετατρέπουμε την έντυπη
πληροφορία σε ψηφιακά δεδομένα, τα οποία ακολούθως επεξεργαζόμαστε.
Επιπλέον, η έκρηξη του ψηφιακού περιεχομένου τα τελευταία χρόνια και η
δυνατότητα απευθείας πρόσβασης των χρηστών σε αυτή, κάνει αναγκαία για τον κάθε
μελετητή την απόκτηση της αναγκαίας γνώσης για το πώς είναι διαρθρωμένες και
οργανωμένες οι ψηφιακές πηγές πληροφοριών, κυρίως ο Παγκόσμιος Ιστός και οι
Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, και πώς ανακτούμε τις πληροφορίες που θέλουμε από αυτές.
Στα πλαίσια αυτά, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ασχοληθήκαμε με τα:
•

•
•

Οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες είναι οι υποδομές που διαθέτουν οργανωμένη
πληροφορία στους χρήστες, με τρόπο ανάλογο με τους αυτοματοποιημένους
κατάλογους βιβλιοθηκών, αλλά περιέχουν και παρέχουν όχι μόνο την
παραπομπή στο περιεχόμενο, αλλά και το ίδιο το περιεχόμενο σε ψηφιακή
μορφή. Εξετάσαμε τι είναι και από τι αποτελούνται οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες,
καθώς και θέματα που απορρέουν από τη χρήση τους.
Μελετήσαμε τι ρόλο παίζουν τα μεταδεδομένα στην περιγραφή και την
ανάκτηση της πληροφορίας.
Μελετήσαμε τα νέα μοντέλα διάθεσης της επιστημονικής πληροφορίας, και
κυρίως τα ηλεκτρονικά περιοδικά, και το περιεχόμενο ανοικτής πρόσβασης.
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•

•

Συζητήσαμε πως η πληροφορία που είναι διαθέσιμη στον Παγκόσμιο Ιστό, που
δεν έχει περάσει τα στάδια έγκρισης και ελέγχου της ποιότητας όπως το υλικό
των συμβατικών και των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών, μπορεί να αξιολογηθεί
ποιοτικά, και πόσο αποτελεσματικές είναι οι διάφορες ενδείξεις ποιότητας που
διαθέτουμε.
Η ψηφιοποίηση υλικού χρησιμοποιείται για να κάνει διαθέσιμο ψηφιακά το
προϋπάρχον συμβατικό υλικό. Μελετήσαμε πώς πρέπει να ρυθμίσουμε μια
ψηφιοποίηση, ανάλογα με το είδος των δεδομένων που θα ψηφιοποιηθούν και
τον τρόπο και απαίτησης χρήσης του.

Απόπειρες αυτοκτονιών κατά φύλο στην Ελλάδα
στα έτη 1994-2003

Θήλεις

Άρρενες

1248

1092

Πηγή: Στατιστική Επετηρίδα Ελληνικής Αστυνομίας, 1994-2003
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Δημόπουλος Ιωάννης
(Καθηγητής ΑΤΕΙ Καλαμάτας)
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου “Paul Sabatier – Toulouse III” στις μεθόδους βελτιστοποίησης
(1988) και στη χρήση στατιστικών μοντέλων στις επιστήμες του περιβάλλοντος (1997).
Σπούδασε Μαθηματικά στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1981), και
είναι κάτοχος Diplome d’Etudes Approfondies-D.E.A του Πανεπιστημίου “Paul Sabatier –
Toulouse III” (1983) στην ανάλυση πολυδιάστατων δεδομένων. Καθηγητής της Στατιστικής
και των Ποσοτικών Μεθόδων στο Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας του ΤΕΙ
Καλαμάτας. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα SIMAPHOS, PRESCOT, ALPHEE του
Πανεπιστημίου “Paul Sabatier – Toulouse III”, CARE και ΕΠΕΤ ΙΙ, Μέτρο 4.1, 97ΕΛ-93 του
Πολυτεχνείου Κρήτης. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι η ποσοτική και ποιοτική
μελέτη δυναμικών συστημάτων και φαινομένων, τα μη γραμμικά στατιστικά μοντέλα, η
ανάλυση χρονολογικών σειρών.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Στόχος: η χρήση βασικών στατιστικών τεχνικών για την ανάλυση δημογραφικών και
κοινωνικών δεδομένων και την εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων
Ενότητα Α. Αναλύεται η σημασία της μελέτης αλληλεξάρτησης δύο ποσοτικών
μεταβλητών και αναπτύσσεται η διάκριση μεταξύ συναρτησιακής ή προσδιοριστικής
εξάρτησης και στατιστικής ή στοχαστικής εξάρτησης, καθώς και η διαφορά
προσδιοριστικών και στοχαστικών προτύπων. Αφού γίνει η διάκριση γραμμικής και μη
γραμμικής στατιστικής σχέσης, παρουσιάζεται συνοπτικά η τεχνική της ανάλυσης
παλινδρόμησης και εξηγείτε η χρήση της στη μελέτη της γραμμικής σχέσης μεταξύ
μεταβλητών και η χρησιμότητά της στην εκτίμηση των τιμών μιας μεταβλητής σαν
συνάρτηση των τιμών μιας άλλης.
Ενότητα Β. Ορίζεται η έννοια της χρονολογικής σειράς και παρουσιάζονται
παραδείγματα δημογραφικών δεδομένων με μορφή χρονολογικών σειρών, ώστε να
γίνει κατανοητή η συμβολική μαθηματική μορφή τους και η διαγραμματική
παρουσίασή τους.
Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη σημασίας της περιγραφής των χρονολογικών
σειρών τόσο για την κατανόησή τους, όσο και για την πρόβλεψη της εξέλιξής τους.
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Γίνεται διάκριση των δυο τύπων προσεγγίσεων στην περιγραφή και την ανάλυση
χρονολογικών σειρών: της προσέγγισης στην οποία κάθε τιμή της χρονολογικής
σειράς θεωρείται και παρουσιάζεται σαν συνάρτηση του χρόνου μέτρησής της και της
προσέγγισης στην οποία κάθε τιμή εκφράζεται σαν συνάρτηση παρελθόντων τιμών της
χρονολογικής σειράς. Η πρώτη προσέγγιση συνδέεται με την κλασσική περιγραφή
μιας χρονολογικής σειράς, δηλαδή με την ανάλυσή της σε τάση, κυκλική συνιστώσα,
εποχική συνιστώσα και τυχαία συνιστώσα. Παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο οι
βασικότερες τεχνικές εκτίμησης των συνιστωσών αυτών, καθώς και το
πολλαπλασιαστικό και εκθετικό υπόδειγμα σχέσης των τεσσάρων συνιστωσών.
Αναπτύσσεται η σημασία της εξομάλυνσης των τιμών μιας χρονολογικής σειράς και η
πραγματοποίησή της με τη μέθοδο των κινητών μέσων όρων και της απλής και διπλής
εκθετικής εξομάλυνσης.
Αφού δοθεί ένας διαισθητικός ορισμός της έννοιας της στασιμότητας και τονιστεί η
σημασία της, εξηγείται με παραδείγματα πως η ανάλυση μιας χρονολογικής σειράς
στις συνιστώσες της και οι μέθοδοι εξομάλυνσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την πρόβλεψη μελλοντικών τιμών.
Στη συνέχεια εισάγονται οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης και διασυσχέτισης και με τη
χρήση παραδειγμάτων γίνεται κατανοητή η χρησιμότητά τους.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Hamilton J.D., Times Series Analysis, Princeton University Press, 1994.
Box G.E.P. and Jenkins G.M., Times series Analysis. Forecasting and control, Holden Day,
1976.
Brockwell P.J. and Davis R.A., Introduction to Time Series and Forecasting, 2nd Edition,
Springer, 2002.
Brockwell P.J. and Davis R.A., Time Series. Theory and Methods, 2nd Edition, Springer, 1991.
Diggle P.J., Time Series, Clarendon Press, 1990.
Shumway R.H. and Stoffer D.S., Time Series Analysis and its Applications, Springer, 2000.
Chatfield C., The Analysis of Time Series, An Introduction, 4th ed., Chapman & Hall, London,
1989.
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Σταυρόγιαννης Σταύρος
(Αν. Καθηγητής ΑΤΕΙ Καλαμάτας)
Διδάκτωρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και
Φυσικών Επιστημών στη νανοτεχνολογία και αρχιτεκτονική σκληρών δίσκων υπερυψηλής
πυκνότητας και κεφαλών GMR εγγραφής και ανάγνωσης. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο
Πατρών (1989) και έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα στο City University of New York-City
College of New York-Division of Sciences-Department of Physics (1992) σε θέματα
θεωρητικής φυσικής και στοχαστικών ανελίξεων στην κβαντομηχανική. Αναπληρωτής
Καθηγητής

εφαρμοσμένης

πληροφορικής

και

Προϊστάμενος

του

Τμήματος

Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής του ΤΕΙ Καλαμάτας. Έχει διατελέσει αναπληρωτής
Λέκτορας (Adjunct Lecturer Professor) του City College of New York, Department of Physics,
ερευνητής του Research Foundation of the City University of New York σε θέματα
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μαθηματικής Φυσικής και ερευνητής του Εθνικού Κέντρου
Ερευνών «Δημόκριτος» σε θέματα τεχνολογικής αιχμής.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Στόχος: Η κατανόηση κάποιων βασικών στατιστικών εννοιών και η εισαγωγή στη
χρήση κάποιων βασικών τεχνικών της περιγραφικής στατιστικής
Μετά από μια εισαγωγική παρουσίαση της χρησιμότητα της στατιστικής, ορίζονται και
αναλύονται κάποιες εισαγωγικές έννοιες της στατιστικής όπως αυτή του στατιστικού
πληθυσμού, της στατιστικής μονάδας, της μεταβλητής και των κατηγοριών της.
Παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες δειγματοληπτικές μέθοδοι συλλογής
στατιστικών στοιχείων.
Εισάγεται με παραδείγματα η παρουσίασης στατιστικών δεδομένων με τη μορφή
στατιστικών πινάκων και διαφόρων τύπων διαγραμμάτων. Στη συνέχεια
παρουσιάζονται τα βασικότερα μέτρα θέσης-κεντρικής τάσης (μέσος αριθμητικός,
επικρατούσα τιμή, διάμεσος, τεταρτημόρια, δεκατημόρια και εκατοστημόρια),
διασποράς (διακύμανση, τυπική απόκλιση και συντελεστής μεταβλητικότητας) και
σχηματικής μορφής (μέτρα ασυμμετρίας και κύρτωσης) και με παραδείγματα
αναλύεται ο τρόπος υπολογισμού τους ανάλογα με τον τύπο μεταβλητής και τη μορφή
των στατιστικών δεδομένων.
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Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Hamilton J.D., Times Series Analysis, Princeton University Press, 1994.
Box G.E.P. and G.M. Jenkins. Times series Analysis. Forecasting and control, Holden Day,
1976.
Brockwell P.J., and Davis R.A., Introduction to Time Series and Forecasting, 2nd Edition,
Springer, 2002.
Brockwell P.J. and Davis R.A., Time Series. Theory and Methods, 2nd Edition, Springer, 1991.
Diggle P.J., Time Series, Clarendon Press, 1990.
Shumway R.H. and Stoffer D.S., Time Series Analysis and its Applications, Springer, 2000.
Chatfield C., The Analysis of Time Series, An Introduction, 4th ed., Chapman & Hall, London,
1989

Μέση ηλικία κατά την τεκνοποίηση στα Βαλκάνια

Μέση ηλικία τεκνοποίησης

1994

2004

Βουλγαρία

24,5

26,3

Ρουμανία

24,8

26,5

Ελλάδα

28,5

29,7

FYROM

25,9

27,5

Κροατία

…

28,7

Σλοβενία

26,8

29,6

1998

2003

27,0

27,8

Σερβία-Μαυροβούνιο
Πηγή: Eurostat
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Στέφανος Γιακουμάτος
(Αν. Καθηγητής ΑΤΕΙ Καλαμάτας)
Διδάκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2004) στην Στατιστική. Σπούδασε
Στατιστική στο Οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών (1994) και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης στην Στατιστική (1997) από το ίδιο πανεπιστήμιο. Είναι Αναπληρωτής
Καθηγητής της Στατιστικής και των Ποσοτικών Μεθόδων στο ΑΤΕΙ Καλαμάτας στο τμήμα
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχει διδάξει στο ΟΠΑ και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Έχει
εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα (Statistical Manager-Intralot AE, Statistical Analyst-TNSM και
Quantos) καθώς και σαν στέλεχος Μεθοδολογίας της ΕΣΥΕ. Τα επιστημονικά του
ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις μεθόδους εκτίμησης μη-γραμμικών χρονολογικών σειρών, τις
εφαρμογές των Μαρκοβιανών Αλυσίδων Μόντε Κάρλο, της Baysian Στατιστικής, και τις
μεθόδους δειγματοληψίας. Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει άρθρα σε διεθνή
επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Μέθοδοι συλλογής δεδομένων και πηγές δεδομένων
• Μέθοδοι Δειγματοληψίας
• Μέθοδοι εκτίμησης
• Παρουσίαση Case-Study
• Εθνικές και Διεθνείς πηγές δεδομένων

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Cochran W. (1977), Sampling Techniques. John Wiley & Sons, New York.
Groves R. M., Dillman D.A., Eltinge J.L.and Little R.J. (2002). Survey Nonresponse. John
Wiley & Sons, New York.
Kish L. (1965), Survey Sampling. John Wiley & Sons (edition 1995), New York.
Sarndal C., Swensson B., Wretman J. and Wretman J.H., Model Assisted Survey Sampling,
Springer Series in Statistics

72

ΠΜΣ: Ιστορική Δημογραφία

Αντώνης Κοτσώνης
(Δρ. Ιστορίας, Διδάσκων (ΠΔ 407/80) του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου)
Διδάκτωρ του τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (2000) στην Ιστορική
Ανθρωπολογία

σπούδασε

Ηλεκτρολόγος

Μηχανικός

στην

Πολυτεχνική

Σχολή

του

Πανεπιστημίου Πατρών (1977), Συστήματα Επικοινωνίας στο University of Aston in
Birmingham (1979) και Κοινωνική Ανθρωπολογία και Ψυχολογία στην Φιλοσοφική Σχολή Ι
του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης. Διδάσκει Ιστορική Ανθρωπολογία και Πληροφορική –
Ποσοτικές Μέθοδοι στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (407/80). Έχει εργασθεί
στην Ελβετία ως Μηχανικός Ανάπτυξης όπου διεξήγαγε έρευνα στον τομέα της Ψηφιακής
Επεξεργασίας Σήματος και της Ψηφιακής Μετάδοσης για την ανάπτυξη Κρυπτογραφικών και
Κρυπτοφωνικών Συσκευών καθώς και σε μεγάλες Εταιρίες Πληροφορικής για την ανάπτυξη
τεχνολογικών εφαρμογών και χρήση κοινωνιολογικών μεθόδων για ποσοτική ανάλυση (Time
Allocation για την οργάνωση των ελβετικών νοσοκομείων κλπ.). Είναι τεχνικός υπεύθυνος για
την ανάπτυξη του λογισμικού Ανάλυσης Επικινδυνότητας – HACCP του Risk Engineering της
Zurich Financial στη Ζυρίχη που αριθμεί περισσότερες από 1000 εγκαταστάσεις σε όλο τον
κόσμο. Διεξήγαγε ανθρωπολογική επιτόπια έρευνα με συμμετοχική παρατήρηση στη
βορειοανατολική Ουγγαρία (1989/90).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Η σημασία του καθορισμού της εξαρτημένης μεταβλητής
Εξαρτάται το υψηλό εισόδημα από την ιδιοκτησία γης ή το αντίθετο; Εξαρτάται η
μεγάλη βρεφική θνησιμότητα των κοριτσιών στις φυλές του Αμαζονίου από την
έντονη πολεμική δραστηριότητα στην περιοχή ή το αντίθετο; Αποκτά κανείς εξουσία
όταν παίρνει χωρίς να ανταποδίδει ή το φαινόμενο προϋποθέτει την εξουσία; Συχνά η
αποτυχία κατανόησης του ποια μεταβλητή εξαρτάται από την άλλη οδηγεί σε πλήρη
διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Με τη συζήτηση πλήθους παραδειγμάτων όπως
τα παραπάνω θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τον – όχι πάντα εύκολο –
μηχανισμό επιλογής της σωστής εξάρτησης.
• Κωδικοποίηση Ποσοτικών Δεδομένων
Εδώ θα συζητήσουμε τον τρόπο που η παρατήρηση μετατρέπεται σε αριθμούς
(αποφεύγεται έτσι το «λίγο-πολύ») και μπορεί να αναλυθεί στατιστικά και να
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ερευνηθεί για ύπαρξη κανονικοτήτων και προτύπων. Θα δοθεί έμφαση στη διαφορά
μεταξύ κωδικοποίησης ποιοτικών δεδομένων από την κωδικοποίηση ποσοτικών
δεδομένων και θα εντοπισθούν οι εστίες πιθανών λαθών κατά την μετακίνηση από τα
«σκληρά» στα «μαλακά» δεδομένα. Ως παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε τις
ληξιαρχικές πράξεις θανάτων από το Ιστορικό Αρχείο της Κέρκυρας.
• Υπολογισμός της Ενδογαμίας και παράγοντες που την επηρεάζουν
Ημίκλειστες ομάδες, μέγεθος ενδογαμικής ομάδας, επίδραση της πληθυσμιακής
πυκνότητας, ομόκεντροι κύκλοι και τοπικά πρότυπα, εγγύτητα-ομοιότητα, CentralPlace Theory.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Adams J. W., και Kasakoff Al. B. 1976, «Factors Underlying Endogamous Group Size». Στο.
Smith C. (επιμ.) Regional Analysis II, σ. 148-173, Academic Press, Νέα Υόρκη.
1976, «Central-Place Theory and Endogamy in China». Στο. Smith C. (επιμ.) Regional Analysis
II, σ. 175-187, Academic Press, Νέα Υόρκη.
Κοτσώνης Α., 2002-3 «Εθνότητα, Θρήσκευμα ή Δίκαιο; Η Δημογραφία μιας Ομοχθονίας »,
Εθνολογία 10: 49-79
Lévi-Strauss C., 1953, «Social Structure». Στο Anthropology Today, επιμ. A. L. Kroeber,
University of Chicago Press, Σικάγο, σ. 524-553.

• Θεωρίες για το Ταμπού της Αιμομιξίας
Είναι κοινώς αποδεκτό πως οι άνθρωποι σε όλους τους πολιτισμούς υπόκεινται σε
κάποιας μορφής σεξουαλικών περιορισμών γνωστών ως ταμπού της αιμομιξίας.
Πρόκειται για φυσική απέχθεια που οδηγεί σε γενετικό πλεονέκτημα όπως υποστηρίζει
η κοινωνιοβιολογία ή για πολιτισμική απαγόρευση ακρογωνιαίο λίθο υπόστασης των
ανθρώπινων κοινωνιών όπως υποστηρίζει η κοινωνική επιστήμη; Ή τελικά η αιμομιξία
και όχι η αποφυγή της αποτελεί προϊόν της ανθρώπινης κουλτούρας;
Στο σεμινάριο θα συζητηθούν οι διάφορες προσεγγίσεις ενός φαινομένου που
θεωρείται χαρακτηριστικό γνώρισμα των ανθρώπινων κοινωνιών και συνδέθηκε στενά
με τη φύση του ανθρώπινου είδους.
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Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Arens W., 1986, The Original Sin. Incest and Its Meaning. Oxford University Press, Νέα
Υόρκη

• Επίπεδες Βάσεις Δεδομένων
Με τη χρήση παραδειγμάτων όπως οι ληξιαρχικές πράξεις θανάτων και γάμων από το
Ιστορικό Αρχείο της Κέρκυρας θα δείξουμε πώς ποσοτικά δεδομένα μπορούν να
οργανωθούν σε απλούς πίνακες συμβατικών ακολουθιών εγγραφών και να
αξιολογηθούν με χρήση υπολογιστών.
• Σχεσιακές Βάσεις δεδομένων
Σε αυτό το μάθημα θα δούμε ποιο είδος ανάλυσης οδηγεί σε σχεσιακές βάσεις
δεδομένων δηλαδή σε μία συλλογή λογικά συσχετιζόμενων πινάκων. Ακολούθως θα
γίνει χρήση των παραπάνω λογικών σχέσεων για την αναζήτηση προτύπων στα
δεδομένα. Τα παραδείγματα θα είναι από τον χώρο των ιστορικών και νοσοκομειακών
αρχείων.
• Αμοιβαιότητα και Δρων Υποκείμενο
Ξεκινώντας από τον κύκλο της αμοιβαιότητας του Marcel Mauss δηλαδή την πρόθεση
κάποιου να δωρίσει, την αποδοχή του δώρου από κάποιον άλλο και την ανάληψη της
υποχρέωσης για ανταπόδοση, τεκμηριώνουμε την άποψη πως το «καθαρό» δώρο δεν
είναι παρά μια ουτοπία και επομένως κάθε ανταλλαγή είναι υπό την ευρύτερη έννοια
της ανταλλαγής ισορροπημένη. Σε αυτά τα συμφραζόμενα γεννιέται η έννοια του
Δρώντος Υποκειμένου, αυτού δηλαδή που έχει βούληση και οδηγείται από το
ευρύτερο συμφέρον του. Τότε μπορούμε να θέσουμε την κεντρική ερώτηση στην
κοινωνική επιστήμη: γιατί το κάνει;
• Cyttaro_pro 2.0
Το cyttaro_pro 2.0 είναι μία εφαρμογή Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων για
κυτταρολογικά εργαστήρια νοσοκομείων, γραμμένη με την αντικειμενοστρεφή
γλώσσα προγραμματισμού βάσεων Visual FoxPro 8.0 και χρησιμοποιεί τεχνολογία
ActiveX. Περιλαμβάνει φάκελο ασθενούς, την περίπτωση της ασθένειας και αρχείο
δειγμάτων. Παρέχει, πλην της δομημένης εισαγωγής των δεδομένων, την δυνατότητα
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στατιστικής και δυναμικής αξιολόγησης όλων των στοιχείων που έχουν εισαχθεί σε
σχέση με το φύλο, την ηλικία, περιοχή και μια πληθώρα ασθενειών και τρόπων
απόκτησης των δειγμάτων.
Τα επεξεργασμένα (για λόγους προσωπικών δεδομένων) δεδομένα είναι από το
κυτταρολογικό εργαστήριο του ΓΝ Κέρκυρας και περιλαμβάνουν 1880 φακέλους
ασθενών από 1930 περιπτώσεις ασθενειών και 2620 δείγματα από τα έτη 2003, 2004,
2005.

Αριθμός Ατυχημάτων και Παθόντων περιόδου 2000 – 2005.
Έτος

Ατυχήματα

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Θανατηφόρα

1.482

1.484

1.400

1.438

1.669

1.328

Προκαλέσαντα
τραυματισμό

20.531

14.063

14.351

15.371

18002

21.198
23.001

Σύνολο

16.914

15.547

15.751

16.809

19.67
1

Νεκροί

1.658

1.670

1.605

1.634

1.880

2.037

Σοβαρά
τραυματίες

2.270

2.395

2.360

2.348

3.238

4.200

18.389

23.09
8

26.563

24.093

28.21
6

32.800

Ελαφρά
τραυματίες
Παθόντες
Σύνολο
Πηγή: ΕΣΥΕ.

19.778
23.706

17.784
21.849
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Αντώνιος Μασωνίδης
(Οικονομολόγος-Συμβασιούχος (ΠΔ 407/80) του Τμήματος Ιστορίας Ιονίου
Πανεπιστημίου)
Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιονίου Πανεπιστημίου. Σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα του
Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Μαθηματικά της
Αγοράς και της Παραγωγής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε). Εργάζεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο σαν
στατιστικολόγος.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Στα εργαστήρια της Ιστορικής Δημογραφίας οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έρχονται σε
επαφή με βασικά στοιχεία της Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής καθώς και
τρόπους παρουσίασης πληθυσμιακών δεδομένων. Μέσα από τα εργαστήρια, ο
φοιτητής εξασκείται σε πρακτικά θέματα με πραγματικά απογραφικά δεδομένα, καθώς
και προβλήματα που θέτονται επί των διαλέξεων του κύκλου του μεταπτυχιακού.
Επίσης επιλύονται τυχόν τεχνικά ζητήματα που εμφανίζονται κατά την διάρκεια των
σπουδών.
Μεταξύ των άλλων πρακτικών ασκήσεων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έρχονται σε
επαφή και με βασικά στατιστικά πακέτα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Οι εφαρμογές
στα τελευταία γίνονται μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών που διαθέτει το
εργαστήριο.
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«Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ»
Απογραφική μέτρηση γονιμότητας
CWR

1991

2005

Βουλγαρία

256,9

179,17

Ρουμανία

307,85

189,59

Ελλάδα

218,31

192,97

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

302,03

…

Κροατία

…

192,23

FYROM[1]

306,37*

223,08

Αλβανία

…

305,29*

Τουρκία

…

351,88*

Σλοβενία

174,92*

224,01*

Σερβία και Μαυροβούνιο

255,74*

201,01*

Πηγές: http://www.instat.gov.al, http://www.fzs.ba, http://unstats.un.org, ttp://www.stat.si
[1] *Στη FYROM το 306,37 αναφέρεται στο έτος 1994, στην Αλβανία και την Τουρκία το 305,29 και το
351,88 αντίστοιχα αναφέρονται στο έτος 2004, στη Σλοβενία τα στοιχεία αναφέρονται στο 1992 και το
2002, ενώ στη Σερβία-Μαυροβούνιο στα έτη 1998 και 2003.
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ευάγγελος Πρόντζας
(Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Οι ανθρώπινοι πόροι στην οικονομική ανάπτυξη
Η σχέση των ανθρώπινων πόρων με την εξέλιξη του εισοδήματος -δείκτη της
οικονομικής ανάπτυξης- συνδέεται με α) τη δυναμική αλληλεπίδραση πληθυσμού και
εισοδήματος (πλεόνασμα συνολικού πληθυσμού κατά Malthus ή πλεονάζον ποσοστό
αύξησης του πληθυσμού κατά Enke, παγίδα ισορροπίας χαμηλού επιπέδου του Nelson,
αποτέλεσμα βιοτικού επιπέδου κατά Hagen, αντίσταση στο υποβιβασμό του βιοτικού
επιπέδου κατά Hirschman κλπ.), β) την έναρξη της οικονομικής ανάπτυξης των
δυτικοευρωπαϊκών κρατών αποτυπωμένη στην καθαρή αύξηση του πληθυσμού (οι
φάσεις της πορείας του πληθυσμού του K. Sax), γ) τον προσδιορισμό του «αρίστου
μεγέθους» του πληθυσμού και την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού, δ) την ποσότητα
της προσφερόμενης εργασίας και τον ορισμό της πλεονάζουσας εργασίας, ε) το
«ανθρώπινο κεφάλαιο». Η σχέση Οικονομικής Ανάπτυξης και Οικονομικής Ιστορίας
αποκτά στο πεδίο των ανθρωπίνων πόρων το προνομιακό πεδίο ανάλυσης για την
έρευνα της Ιστορικής Δημογραφίας. Τα θέματα αυτά συνιστούν το επίκεντρο της
ανάλυση των τριών κεντρικών σεμιναρίων (Ιστορία και πληθυσμός, παρεμβατική
πολιτική του κράτους και πληθυσμός, δημογραφία, αγορά εργασίας και παραγωγής
αναδρομικό δημογραφικό ισοζύγιο και προοπτικές).
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
OECD, http://www.pisa.oecd.org.
Ηνωμένα Έθνη, Δείκτες Ανθρώπινης Ανάπτυξης, http://hdr.undp.org/
Κέντρο Διεθνών Οικονομικών Συγκρίσεων Πανεπιστημίου της Pennsylvania (Penn World
Table 6.1), http://datacentre2.chass.utoronto.ca/pwt/.
Παγκόσμιος Τράπεζα – Δείκτες Παγκόσμιας Ανάπτυξης,
http://www.worldbank.org/research/growth/GDNdata.htm.
Πανεπιστήμιο Harvard University, Κέντρο Διεθνούς Ανάπτυξης,
http://www.cid.harvard.edu/ciddata/ciddata.html.
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Σουηδική Ακαδημία, http://www.nobel.se/economics/.
Asteriou D., Agiomirgianakis G., (2001), Human Capital and Economic Growth, Time Series
evidence from Greece, Journal of Policy Modeling, Vol. 23, pp. 481-489.
Barro R., Human Capital and Growth in Cross-Country Regressions, Harvard University,
October 1998.
Becker G., Murphy K., Tamura R., Human Capital, Fertility, and Economic Growth, Working
Paper 3414, NBER, 1990.
Cook D., Education and Growth: Instrumental Variables Estimates, Working Paper No. 04,
Hong Kong University, 2000.
Kyriakou G., Level and Growth Effects of Human Capital, Working Paper 91-26, C.V.
Starr Center, New York University, 1991.
Mincer J., Progress in Human Capital Analyses of the Distribution of Earnings, NBER,
Working Paper No. 53, 1974.
Mulligan C., Sala-I-Martin C., Measuring Aggregate Human Capital, NBER, Working Paper
No. 5016, 1995.
Schutt F., The Importance of Human Capital for Economic Growth, Working Paper 27, Institute
for World Economics and International Management, 2003.
Βαϊτσος Κ., Μπαρτζώκας Α., (επιμ.), Αναπτυξιακή Οικονομική Κείμενα Οικονομικής Σκέψης
και Κοινωνικού Προβληματισμού, Αθήνα, Κριτική, 2004.
Gillis M., Perkins D.H., Roemer M., Snodgrass D.R., Οικονομική της Ανάπτυξης,
Αθήνα, Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός (Ελλ.μτφ), 2000, Τ. Α, Β.
Κολλιντζάς Τ., Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης, Αθήνα, Σμπίλιας, 2002.
Παναγιωτόπουλος Π., Θεωρία και Πολιτική Οικονομικής Αναπτύξεως, Αθήνα, Παπαζήση,
1976.

•

Το έργο του Α. Μaddison στον οργανισμό οικονομικής συνεργασίας και
ανάπτυξης
Η μακροχρόνια διεθνής δημογραφική έρευνα και ανάλυση στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ
πραγματοποιείται από τον A. Maddison. Στόχος του Βασικού Σεμιναρίου είναι α) η
εμβάθυνση στις τεχνικές για την έρευνα και τις τεχνικές για τον υπολογισμό
συγκριτικών στατιστικών μετρήσεων του πληθυσμού και του εισοδήματος στην
εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια και β) η αντιπαράθεση A. Maddison με τον P. Bairoch για
τις δυνάμεις πληθυσμιακής και οικονομικής διεθνούς μεταβολής.
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Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Madisson A., L’ economié mondiale. Une perspective millanaire, OCDE, Paris, 2001.
Bairoch P., Victoires et deboires. Histoires Economiques et Sociale du monde du XVIe siècle à
nos jours, Paris, 1997

• Πήγες μελέτης του αγροτικού πληθυσμού
Στον κύκλο του βασικού σεμιναρίου κριτική ιστορία των πηγών και μέθοδοι
δημογραφικής ανάλυσης εντάσσεται η μελέτη των Συνεταιρισμών που εμφανίσθηκαν
την περίοδο 1919 - 1975. Τη σύνδεση της οικονομικής τους διάρθρωση (ίδια
κεφαλαίων-χρηματοδοτήσεις) με τη δημογραφική εξέλιξη και τις πολιτικο-διοικητικές
αποφάσεις αναλύουμε μέσα από τα καταστατικά ιδρύσεως ή τροποποιήσεως των
συν/σμών, τις αποφάσεις Πρωτοδικείων σχετικές με τη διάλυσή τους, τις ονομαστικές
καταστάσεις των μελών τους, την - αλληλογραφία τους με τα αρμόδια Υπ/ματα της
Α.Τ.Ε. τις εγκρίσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου Γεωργικών Συν/σμών και τα
Πρακτικά Συνεδριάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων.
Πηγή: Ιστορικό Αρχείο Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος
• Carrying Capacity και Κινητικότητα
Η carrying capacity -capacite' de charge-, εντάσσεται στο σεμιναριακό κύκλο
οικιστικό πλέγμα. Η έννοια έχει διπλό περιεχόμενο: 1) εκφράζει το μέτρο που
ανέπτυξαν αγγλο-σάξωνες αναπτυξιακοί οικονομολόγοι στη δεκαετία του 1960.
Στόχος η μελέτη της σχέσης του Carneiro, P = [ (T.Y)/(R+Y)] / A όπου P = ο
πληθυσμός που μπορεί να υποστηριχθεί σε δεδομένη έκταση εδάφους, T = η συνολική
καλλιεργήσιμη γη, R = η διάρκεια αγρανάπαυσης σε έτη, Y = η διάρκεια της περιόδου
καλλιέργειας σε έτη, A = η αναγκαία καλλιεργημένη επιφάνεια γης για να προμηθευθεί
ο κάτοικος τη μέση ποσότητα διατροφής η οποία παράγεται κανονικά από τις
καλλιεργημένες φυτείες το χρόνο (βλ. R. Carneiro, «Slash-and-born agriculture: a
closer look at its implications for settlements patterns», στο Α. F.C. Wallace, Men and
Cultures, Philadelphia, Univ. of Pensylvania Press, 1960, σ. 229-234). Ο δείκτης
παραπέμπει στη μέθοδο ανάλυσης και αποτελεί αντιπροσωπευτική μεταφορά των
νατουραλιστικών θέσεων στο χώρο των κοινωνικών επιστημών. Η προέλευση του
εντοπίζεται στη βιολογία και εφαρμόσθηκε στους «πληθυσμούς των φυτειών» και των
«ζώων» και με σκοπό να εκτιμηθεί ποσοτικά η ικανότητα του φορτίου των
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ανθρώπινων πληθυσμών στο γεωγραφικό χώρο. Στόχος της είναι να δώσει ένα τρόπο
στη χρήση των μεθόδων ώστε να υπολογισθεί το οικολογικό δυναμικό ενός
γεωγραφικού τοπίου. Ο δείκτης εφαρμόσθηκε κυρίως σε κοινωνίες της Αφρικής και
του Ειρηνικού Ωκεανού. Παρόλο ότι δέχθηκε μεγάλη κριτική, χρησιμοποιήθηκε για να
εκφράσει την προσπάθεια μερίδας ερευνητών που υπολογίζουν τον πληθυσμό τον
οποίο η καλλιεργήσιμη έκταση σε συνάρτηση με την περίοδο καλλιέργειας μπορεί να
διαθρέψει μια περιοχή. Σημαντικότερο είναι ότι ανταποκρίνεται στα ειδικά συστήματα
μετακινούμενης καλλιέργειας. 2) Σε άλλη εκδοχή της η έννοια δηλώνει το μέγιστο
πληθυσμό ο οποίος μπορεί να επιβιώσει σε μια περιοχή σύμφωνα με τις διαθέσιμες
φυσικές πηγές διατροφής και το τεχνολογικό επίπεδο της ημι-αυτάρκους οικονομίας.
Η έννοια χρησιμοποιήθηκε από ερευνητές σε αρχαιολογικές και προϊστορικές μελέτες
στον υπολογισμό των αυτόχθονων πληθυσμών των νησιών Malvides (Πολυνησία) ή,
όπως στην περίπτωση της Cοte d' Ivoire, στους δοκιμασμένους πληθυσμούς από τους
κατακλυσμούς των νερών Kossoy. H εφαρμογή της υπακούει πάντως στις
ειδικότερες μέριμνες των ερευνητών και αυτό καθιστά δύσκολη τη διατύπωση ενός
γενικού ορισμού. Ο ορισμός είναι συνάρτηση του χώρου εφαρμογής της. Στο πεδίο της
μεθοδολογίας μεγάλος αριθμός ερευνητών ενδιαφέρεται να αναλύσει το αγροτικό
σύστημα σε συνάρτηση με το φυσικό οικοσύστημα. Ορισμένοι από αυτούς απόδειξαν
την προσαρμογή της μετακινούμενης γεωργίας επάνω σε καμένους αγρούς ή πως οι
τροπικοί γεωργοί ανέπτυξαν οικοσυστήματα προσαρμοσμένα στο περιβάλλον. Οι
Hanuno των Φιλιππίνων λ.χ. αναπαράγουν τη δομή και τη δυναμική του δασικού
οικοσυστήματος μετασχηματίζοντας το δάσος, σε δάσος συγκομιδών. Προκύπτει
έτσι ότι το γενικό και το ειδικό οικοσύστημα παραπέμπουν σε δύο τύπους γεωργίας και
διαφορετικούς τρόπους
καλλιέργειας προσαρμοσμένους τόσο στα φυσικά
οικοσυστήματα όσο και στον μετασχηματισμό τους.
• Η μορφή του ορθόδοξου Μονάχου
Το Σεμινάριο εντάσσεται στον κύκλο χριστιανικός πολιτισμός και χωρική οργάνωση
του κοινωνικού και οικονομικού βίου. Η αφετηρία βρίσκεται στην οικονομική και
κοινωνική θέση ενός μοναστηριού στη Θεσσαλία και αναδεικνύεται από την
επεξεργασία των προϋπολογισμών και απολογισμών που συντάσσουν οι μοναχοί για
την οικονομική λειτουργία και το διοικητικό έλεγχο των μοναστηριών. Κεντρική
υπόθεση είναι η μη επιδίωξη του μέγιστου κέρδους αλλά της ικανότητας για την
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επιβίωση της οικονομικής λειτουργίας της μεγάλης αγροτικής εκμετάλλευσης που
λειτουργεί με τη μορφή του εκκλησιαστικού τσιφλικιού. Η ανάλυση στηρίζεται στην
επεξεργασία των προϋπολογισμών και απολογισμών για τις μοναστηριακές
εκμεταλλεύσεις (αμπέλια, ελαιώνες, δάση, βοσκότοποι, μύλοι κ.ά.), τη δομή των
αγροληπτικών συστημάτων, την κίνηση των τιμών σε συνδυασμό με την αναμονή
βελτιωμένων τιμών στις αγορές και τα έσοδα από αφιερώματα επηρεάζονται από την
προσδοκία βελτίωσης της κοινωνικής και οικονομικής θέσης των αγροτών. Στις
οικονομικές λειτουργίες ενός Μοναστηριού εντάσσεται ο συμψηφιστικός του
χαρακτήρας ανάμεσα στις δαπάνες του μοναχικού βίου, τη σχέσεις του με την αγορά
και την ανταπόκριση του έμπορα στη ζήτηση των μοναχών. Η ανάλυση των
λογιστικών εγγραφών δείχνει τον τρόπο διείσδυσης των εμπόρων στο μοναχικό
οικονομικό βίο, το ρόλο τους ως ενοικιαστών των μοναστηριακών κτημάτων που
αναλαμβάνουν να καλλιεργήσουν και το συμψηφισμό των χρεών με ενοίκιο. Με
αφετηρία τα νομοθετήματα του 1858 για το κανονισμό των μοναστηριών, τα
διατάγματα για τους προϋπολογισμούς και απολογισμούς και ιδίως την υποχρέωση
των μοναστηριών να συντάσσουν μοναχολόγιο αναλύεται η σύνθεση των
περιουσιακών στοιχείων της Μονής, οι πράξεις μεταβίβασης των μοναχών, τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με τις κανονιστικές ρυθμίσεις και ιδίως
τους μηχανισμούς όσμωσης της μοναχισμού με την περιβάλλουσα κοινωνία.
Κείμενο εργασίας: Ε. Πρόντζας, (1988), «Ο βαθμός εκχρηματισμού εκκλησιαστικού
τσιφλικιού στη Θεσσαλία του ύστερου ΙΘ’ αιώνα», Ο αγροτικός κόσμος στον
μεσογειακό χώρο, Αθήνα, ΕΚΚΕ/ΚΝΕ/ΕΙΕ (Πρακτικά ελληνογαλλικού συνεδρίου),
1988, σσ. 534-551. (1990), «Ο μηχανισμός του τσιφλικιού στην κοσμική και
εκκλησιαστική ιδιοκτησία» στο Μ. Κομνηνού, Α. Παπαταξιάρχης (επιμ.), Κοινότητα,
Κοινωνία και Ιδεολογία. Ο Κωνσταντίνος Καραβίδας και η προβληματική των
κοινωνικών επιστημών, Αθήνα, Παπαζήσης, σ. 235-260. (1997), «Συστήματα αξιών
στον ορθόδοξο μοναχισμό. Το καθημερινό και το αργοσάλευτο στη νεότερη περίοδο
της Μονής Ξενιάς», Αχαιοφθιωτικά Β΄ Πρακτικά του Β’ Συνεδρίου Αλμυριωτικών
Μελετών, Αλμυρός, Τ. Α΄, σσ. 137-187.
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Θανάσης Καλαφάτης
(Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς)
Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ιστορίας στο Τμήμα Οικονομικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιά. Σπούδασε οικονομικά και φιλοσοφία, πραγματοποίησε και περάτωσε
μεταπτυχιακές σπουδές οικονομίας στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό μελετών σε
επιστημονικά περιοδικά. Από τις μελέτες του Αγροτική πίστη και οικονομικός μετασχηματισμός
στη Β. Πελοπόννησο, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1991-1992, τόμ. 1-3.

ΣΕΜΙΝΑΡΙO
• Πληθυσμιακές Μετακινήσεις - Κοινωνική Αλλαγή και Αστική Ανάπτυξη
Το σεμινάριο καλύπτει δύο ενότητες, την εμπειρική – ποσοτική και την εφαρμογή της
δημογραφικής μεταβολής σε ένα υπόδειγμα τοπικής ανάπτυξης.
1η Ενότητα : Εξετάζεται η δημογραφική διάρθρωση και μεταβολή σε τρία χωρικά
επίπεδα, την Ελλάδα, την Πελοπόννησο και το νομό Αργολίδος, την περίοδο 1856 –
1896. Αναλύεται ο συνολικός πληθυσμός στα τρία παραπάνω χωρικά επίπεδα και
εξάγεται ο βαθμός αστικοποίησης, ως και οι ρυθμοί πληθυσμιακής μεταβολής. Η
ανάλυση επικεντρώνεται στη σύγκριση των σχετικών δεικτών μεταξύ των νομών της
Πελοποννήσου και στη συνέχεια μεταξύ 42 πόλεων της ίδιας περιφέρειας.
Στη συνέχεια, μελετάται ο πληθυσμός των πόλεων κατά ομάδες ηλικίας, εξάγονται οι
σχετικές πληθυσμιακές πυραμίδες, τα οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της
διάρθρωσης του πληθυσμού και ποσοτικοποιούνται οι πληθυσμιακές μετακινήσεις από
και προς την Πελοπόννησο σε βάθος νομού, πόλης και επαρχίας. Βασικές πηγές είναι
οι Στατιστικές Απογραφές του Ελληνικού Κράτους.
2η Ενότητα : Η δημογραφική συνιστώσα μαζί με την εξωτερική ζήτηση και την
τραπεζική επέκταση στην περιφέρεια αποτελούν βασικά στοιχεία ενός ερμηνευτικού
μοντέλου για την τοπική ανάπτυξη της Βόρειας Πελοποννήσου την περίοδο 1856 –
1896. Η ανάλυση στο Σεμινάριο γίνεται με βάση μεταπτυχιακές εργασίες ερευνητών
που έχουν καταπιαστεί με τα προβλήματα της ανάπτυξης της περιοχής.
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Ρωσέτος Φακιολάς
(Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πανεπιστημίου πρώην Γενικός
Διευθυντής Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών).
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Μετακινήσεις πληθυσμών από και προς τα Επτάνησα
Στην Εισήγηση εξετάζονται οι πολυάριθμοι λόγοι νόμιμης και παράνομης μετακίνησης
στη φεουδαλική κοινωνία των υπό ενετική κυριαρχία Επτανήσων (Ε.), από τον 14ο αι.
μ.Χ. μέχρι το τέλος του 18ου αι. Οι λόγοι αυτοί συγκρίνονται με τις αντίστοιχες αιτίες
μετανάστευσης στα Ε. κατά τη διάρκεια της πιο φιλελεύθερης αποικιακής κυριαρχίας
των Γάλλων και των Βρετανών αλλά και μετά την Ένωσή τους με την ελεύθερη
Ελλάδα το 1864. Η Εισήγηση αποβλέπει στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τις αιτίες
και τη διαχρονικότητα του φαινομένου της μετανάστευσης.
Στη μακρά διάρκεια της εμποροκρατικής ταξικής κοινωνίας επί ενετικής κυριαρχίας
(1363-1797) πραγματοποιούνταν έντονη νόμιμη μεταναστευτική επικοινωνία με άλλες
περιοχές της Ελλάδας και με άλλες χώρες των ανωτέρων και κατά κανόνα
μορφωμένων κοινωνικών στρωμάτων (Ενετών, Ελλήνων και πολιτών άλλων χωρών),
ενώ και τα παιδιά τους σπούδαζαν στο εξωτερικό. Παρόμοια όμως κινητικότητα,
συχνά παράνομη, παρουσίαζαν και οι δίχως πολιτικές ελευθερίες και αναλφάβητοι
αγρότες που μετανάστευαν σε περιοχές της τουρκοκρατούμενης Ελλάδας, κυρίως για
λόγους εργασίας, ανασφάλειας και επιδημιών. Από την άλλη πλευρά ανειδίκευτοι
εργάτες εισέρεαν στα Επτάνησα για να αποφύγουν τις διώξεις των Τούρκων. Τεχνίτες
δε και ειδικοί από διάφορες χώρες προσελκύονταν σε εργασίες μεγάλης ζήτησης από
τις εύπορες τάξεις και τη διοίκηση. Πρόσθετη αιτία εισροών αποτελούσαν τα κίνητρα
εποικισμού που θέσπιζαν οι αρχές για την καλλιέργεια χέρσων εδαφών, την ενίσχυση
της άμυνας των νησιών και την αναπλήρωση των δημογραφικών κενών που
προκαλούσε η αποδημία και οι επιδημίες. Αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής ήταν η
επίτευξη υψηλής πληθυσμιακής πυκνότητας σε όλα τα νησιά. Για τους ίδιους περίπου
λόγους οι μεταναστευτικές κινήσεις συνεχίστηκαν και μάλλον πυκνώθηκαν επί
κυριαρχίας των Γάλλων και των Βρετανών.
Μετά την Ένωση και ιδιαίτερα την πρώτη περίοδο μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η
υψηλή ανεργία στην Ελλάδα και η έντονη ζήτηση εργασίας στις αναπτυγμένες και σε
ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες οδήγησαν σε μεγάλη οικονομική αποδημία όλες τις
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κατηγορίες του πληθυσμού της Ελλάδας. Δημιουργήθηκαν έτσι νέες δραστήριες
κοινότητες ομογενών σε δεκάδες χώρες σε όλες τις ηπείρους και αναπτύχθηκε μια
έντονη επιχειρηματική, επιστημονική και πολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των
Ελλήνων της Διασποράς και του Εθνικού Κέντρου. Παράλληλα, ένας περιορισμένος
αριθμός ξένων ειδικών (επιστημόνων, τεχνιτών, καλλιτεχνών, αθλητών)
προσκαλούνταν στην Ελλάδα για να καλύψει τις εκάστοτε «απόλυτες στενότητες»
στην αγορά εργασίας. Από τις αρχές της δεκαετίας 1970 η αποδημία εξελίχθηκε σε
καθαρή παλιννόστηση και προς το τέλος της δεκαετίας 1980 άρχισε μια μεγάλη εισροή
οικονομικών λαθρομεταναστών, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν τώρα
νομιμοποιηθεί.
Το χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο στα Ε. σε σύγκριση με τον Εθνικό Μέσον Όρο και οι
ισχυροί σεισμοί σε αυτά τη δεκαετία 1950 προκάλεσαν μεγάλη αποδημία και
συρρίκνωση του πληθυσμού τους το 1940-1981, αν και συνεχίζονταν η σημαντική
φυσική αύξηση. Η γενική ευημερία τα τελευταία 25 χρόνια οδήγησε σε ευρεία
παλιννόστηση αλλά και σε μεγάλη εισροή αλλογενών οικονομικών μεταναστών, με
αποτέλεσμα την αύξηση του πληθυσμού. Παρά όμως τη σημαντική πνευματική και
πολιτισμική τους κληρονομιά, το μεγάλο αριθμό των επτανησίων ερευνητών που
δραστηριοποιούνται στην υπόλοιπη Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες, και την
αναπτυγμένη τις τελευταίες δεκαετίες κοινωνική υποδομή, στα Επτάνησα δεν έχει
αναπτυχθεί καμιά άλλη αξιόλογη δραστηριότητα στις υπηρεσίες εκτός από τον
τουρισμό. Εξαιτίας δε της μεγάλης εξάρτησης της ευημερίας τους από το θερινό
τουρισμό των ξένων, ελλοχεύει ο κίνδυνος απότομης μείωσης στην οικονομική
δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει νέα μεγάλη αποδημία.
• Η ελληνική αγορά εργασίας στο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης
Στις κύριες προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου περιλαμβάνονται η συνεχιζόμενη
οικολογική υποβάθμιση, η κάτω από το όριο επιβίωσης (απόλυτη) φτώχεια σε μεγάλο
ακόμη μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού και οι αυξανόμενες ανάγκες των
εργαζομένων στον πιο αναπτυγμένο κόσμο. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλο και
περισσότεροι πολίτες αισθάνονται «πτωχοί» και «ανασφαλείς», παρότι το πραγματικό
τους εισόδημα διπλασιάζεται κάθε 25 περίπου χρόνια και στις περισσότερες χώρες
λειτουργούν καλά οργανωμένα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Περιλαμβάνεται
επίσης η υψηλή ανεργία που συχνά συνυπάρχει με ελλείψεις ορισμένων κατηγοριών
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εργασίας και, παρά την υποχώρησή της τα τελευταία χρόνια, πλήττει ακόμη σοβαρά
πολλές χώρες, αρκετές και στην Ηπειρωτική Ευρώπη.
Η παγκοσμιοποίηση συμβάλλει στην ικανοποιητική άνοδο του παγκοσμίου προϊόντος
(άνω του 4% το χρόνο κατά μέσον όρο τις τελευταίες τρεις δεκαετίες) και προσπορίζει
οφέλη σε όλες τις χώρες που επηρεάζει. Πολλοί όμως αγωνίζονται με πάθος εναντίον
της γιατί θεωρούν ότι απειλεί το εισόδημά τους και εκτιμούν ότι επιβεβαιώνονται από
την τρέχουσα πτωτική τάση του μεριδίου της εργασίας στο παραγόμενο εισόδημα των
χωρών του ΟΟΣΑ. Η παγκοσμιοποίηση δεν προσφέρει καμιά ωφέλεια σε εκατομμύρια
άτομα και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση και
το εισόδημά τους. Ούτε φαίνεται να συμβάλλει αισθητά στη σταθερότητα της
παγκόσμιας οικονομίας ή την οικολογική προστασία. Εξαιτίας της τεχνολογικής
προόδου, η πλειονότητα των εργαζομένων συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στην
παγκόσμια οικονομία (Stiglitz 2002).
Με το 75% περίπου του πληθυσμού και της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα στις
αρχές του 20ού αι., η ελληνική οικονομία εξελίχθηκε σε οικονομία με το 70% περίπου
στις υπηρεσίες και λιγότερο από το ήμισυ του υπολοίπου στον αγροτικό τομέα. Από 5
εκ. άτομα περίπου το 1920, όταν ολοκληρώθηκε σχεδόν η επέκταση των συνόρων στα
σημερινά της όρια (πλην Δωδεκανήσων), ο πληθυσμός της ανήλθε στα 10.95 εκ.
άτομα το 2001.
Η μεγάλη μετακίνηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού από τον αγροτικό στον αστικό
τομέα της οικονομίας ήταν ένας από τους κύριους παράγοντες που επέφεραν αύξηση
του κατά κεφαλήν εισοδήματος στο δεκαπλάσιο και πλέον. Δεν ήταν όμως δίχως
κόστος. Με την εξαίρεση μιας βραχυχρόνιας περιόδου στις αρχές της δεκαετίας 1970,
η ανεργία αποτελεί κύριο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Ο
χαμηλός ρυθμός της οικονομικής μεγέθυνσης από το τέλος της δεκαετίας 1970
φαινόταν να δικαιολογούσε τις δυσχέρειες δημιουργίας επαρκών θέσεων για την
απορρόφηση της προσφερόμενης εργασίας. Η σημαντική όμως επιτάχυνσή του από τα
μέσα της δεκαετίας 1990 προκάλεσε στην αρχή περαιτέρω άνοδο της ανεργίας και
μόλις τα τελευταία 6-7 χρόνια η ανεργία άρχισε να μειώνεται.
Η υψηλή ανεργία της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου έπληττε κυρίως άτομα
χαμηλών μορφωτικών επιδόσεων προκαλώντας, μεταξύ άλλων, και την κρατική
ενθάρρυνση της αποδημίας. Από τα μέσα όμως της περασμένης δεκαετίας ένα τρίτο
σχεδόν των ανέργων είναι Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλοι τόσοι
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Τελειόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ανησυχία λοιπόν για την ανεργία
εκδηλώνεται για το μέγεθός και τη διάρκειά της αλλά και γιατί περιλαμβάνει υψηλό
ποσοστό ατόμων με μακρά σχολική εκπαίδευση, παρά την ταχύρρυθμη εφαρμογή νέας
τεχνολογίας που κατά κανόνα είναι εντάσεως ειδικευμένης εργασίας (skilled-biased
technological change). Η επέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διεκδικεί
ακόμη υψηλή προτεραιότητα στην οικονομική πολιτική. Η οικονομία όμως δεν
φαίνεται να δημιουργεί επαρκή αριθμό θέσεων εργασίας για να απορροφήσει όλους
εκείνους με 12 και πλέον χρόνια σχολικής εκπαίδευσης στις μόνιμες ή σταθερές και
υψηλής αμοιβής θέσεις πλήρους απασχόλησης που κατά κανόνα διεκδικούν. Δεν έχει
δε απαντηθεί το ερώτημα τι προκαλεί τη συνεχιζόμενη ανεργία στις κατηγορίες του
εργατικού δυναμικού με μακρά σχολική εκπαίδευση.
Ένας σημαντικός ήδη και συνεχώς αυξανόμενος αριθμός Ελλήνων αποφεύγει
συστηματικά τις απαραίτητες για την παραγωγή και την κοινωνική ευημερία ανάληψη
πολλών εργασιών φροντίδας και άλλων συναφών. Τις αναλαμβάνουν τώρα κυρίως οι
αλλογενείς οικονομικοί μετανάστες που από τη μαζική εισροή τους στις αρχές της
δεκαετίας 1990 αποτελούν σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης των μεγεθών της
απασχόλησης και της ανεργίας. Η νομιμοποίηση όμως και η προϊούσα οικονομική και
κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών δημιουργεί και σε αυτούς τάσεις να τις
αποφεύγουν, μετακινούμενοι σε καλύτερες εργασίες. Με την υφιστάμενη διάρθρωση
των μισθών και την κοινωνική νοοτροπία που επικρατεί, οι κενές θέσεις που
δημιουργούνται μπορεί να καλυφθούν μόνο με πρόσθετες εισροές μεταναστών,
προκαλώντας αύξηση στο μεταναστευτικό πληθυσμό. Πολλοί όμως θεωρούν ότι οι
μετανάστες είναι ήδη πολλοί, συγκριτικά με τη μέχρι τώρα πρόοδο στη ενσωμάτωσή
τους.
Παρότι είναι συχνά ευάλωτες σε αυθαιρεσίες και καταχρήσεις, οι ευέλικτες μορφές
απασχόλησης (μερική, προσωρινή, περιστασιακή) εφαρμόζονται ευρύτατα σε πολλές
άλλες χώρες. Ικανοποιούν βασικές ανάγκες της παραγωγής και κατά κανόνα ωφελούν
άμεσα και τους ίδιους τους απασχολούμενους, με περιορισμό της ανεργίας και τη
δημιουργία ευκαιριών σε πολλούς να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Δεν ευθύνονται
για τις εισοδηματικές ανισότητες. Η εφαρμογή νέας τεχνολογίας, από την οποία
εξαρτάται η βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις οικονομίες, αναδεικνύεται σε κύριο
παράγοντα για τη δημιουργία εισοδηματικών ανισοτήτων, πιο σημαντικό από την
παγκοσμιοποίηση και τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Χρειάζεται λοιπόν να
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ληφθούν άλλα μέτρα για να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης στις
χαμηλού εισοδήματος κατηγορίες του πληθυσμού.
Στην Εισήγηση εξετάζονται οι κύριοι παράγοντες που προσδιορίζουν το μέγεθος και
τη σύνθεση της απασχόλησης στην ελληνική οικονομία. Αναλύονται επίσης οι
ατέλειες στη δημόσια διοίκηση και το εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και οι
δυσκαμψίες στην αγορά εργασίας που περιλαμβάνονται στις κύριες αιτίες της
συνεχιζόμενης επί τρεις και πλέον δεκαετίες υψηλής ανεργίας. Επισημαίνονται τέλος
μερικά από τα διλήμματα της πολιτικής για την απασχόληση. Από τις επιλογές της
πολιτικής εξαρτώνται σε υψηλό βαθμό το μέγεθος της απασχόλησης και το ύψος της
ανεργίας τα επόμενα χρόνια.

Μετανάστευση Λευκάδιων το έτος 1915
ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΤΟ 1915

24%

Άλλα

Αυστραλία
3%

Αφρική-Αίγυπτος
1%
Ευρώπη-Αγγλία
1%

Αμερική
71%

Πηγή: Εκλογικοί κατάλογοι Λευκάδας 1915
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Δημήτριος Καπογιάννης
(Επικ. Καθηγητής ΑΤΕΙ Μεσολογγίου)
Μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά και στην Οικονομική Ιστορία
ΕΜΚΑΙΣ / ΠΑΣΠΕ, 1981 και

Diplôme d’ Études Approfondies

(Διπλωματούχος

του Τμ. Ιστορίας του

Παν/μίου της Σορβόννης, 1985). Πτυχία από τη Νομική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών στα:
Δημόσιο Δίκαιο – Πολιτικές Επιστήμες και Νομικά. Επίσης Πτυχίο από την ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ
στα Παιδαγωγικά. Επίκουρος καθηγητής Ιστορίας και Αρχών Συνεργατισμού στο Τμήμα Στελ.
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμ/σεων της ΣΔΟ – ΤΕΙ Μεσολογγίου. Έχει διδάξει επίσης
στην ΑΣΕΤΕΜ – ΣΕΛΕΤΕ και σε Ιδ. Σχολή Δημοσιογραφίας. Υπήρξε συνεργάτης – εισηγητής
στο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο του Τομέα Νεοελληνικής Κοινωνίας (Τμήμα Κοινωνιολογίας)
του Παντείου Πανεπιστημίου. Εργάστηκε επιστημονικά- ερευνητικά σε Ερευν. Ινστιτούτα,
Ιδρύματα και Κέντρα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΜΙΕΤ, Κ.Ε.Μ.Δ./ΥΠΕΠΘ, Ι.Τ.Ε., Ε.Σ.Υ.Ε.)
και έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Μεσολογγίου.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Συνεταιριστικές μορφές συνεργασίας Ι
Το σεμινάριο αυτό έχει ως γνωστικό αντικείμενο τις πληθυσμιακές διαστάσεις των
Αμπελακιών και των Συντροφιών των 24 νηματοβαφείων των Αμπελακιών κατά την
περίοδο 1870-1821. Οι πληθυσμιακές διαστάσεις εντοπίζονται, πρώτον, στη
μετανάστευση πληθυσμών από την πεδιάδα της Θεσσαλίας και στην εγκατάστασή
τους στην ορεινή περιοχή των Τεμπών και τη συγκρότηση κατ’ αυτόν τον τρόπο της
κοινωνίας των Αμπελακιών, δεύτερον, στη μετακίνηση Αμπελακιωτών, με καραβάνια,
για την εξαγωγή των βαμμένων νημάτων προς τα ευρωπαϊκά κέντρα, και τρίτον, στη
μετακίνηση τεχνιτών προς πόλεις της κεντρικής Ευρώπης για τη μεταφορά της
τεχνογνωσίας της ερυθροβαφής βαμβακερών νημάτων.
• Συνεταιριστικές μορφές συνεργασίας ΙΙ
Το εαρινό σεμινάριο έχει ως πυρήνα τον τρόπο που συγκροτήθηκαν, κατά το δέκατο
ένατο αιώνα και το πρώτο ήμισυ του 20ου, οι πληθυσμοί των ελεύθερων αγροτών, (από
γεννήσεις, μεταναστεύσεις, προσφυγοποιήσεις), που άρχισαν να οικοδομούν τις
συνεταιριστικές μορφές συνεργασίας.
Η συνοχή μεταξύ των δύο σεμιναρίων θα αποκαθίσταται μέσα από την προσπάθειά
μας να εντοπίσουμε τον τρόπο και την ιστορική στιγμή δημιουργίας εκείνων των
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πληθυσμών που επέτρεψαν την ανάδυση και διαμόρφωση του συνεταιριστικού
φαινομένου.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Βακαλόπουλος Ε. Α., (1973), Ιστορία του νέου Ελληνισμού, Τουρκοκρατία 1669-1812, Η
οικονομική άνοδος και ο φωτισμός του γένους, Θεσσαλονίκη.
Βακαλόπουλος Ε. Α., (2001), Πρόσφυγες και προσφυγικό ζήτημα κατά την επανάσταση του
1821, Ηρόδοτος.
Κατσιαρδή-Hering Ο.,(2003), Τεχνίτες και τεχνικές βαφής νημάτων. Από τη Θεσσαλία στην
κεντρική Ευρώπη. (18ος-αρχές 19ου αι.), Ηρόδοτος.
Κορδάτος Γ., (1973), Τα Αμπελάκια κι’ ο μύθος για το συνεταιρισμό τους, Μπουκουμάνη.
Μελέτη Κ., Τσουραμάνης Χρ., (2004), Συνεταιριστική οικονομία και νομοθεσία, Παπαζήσης.
Νικολόπουλος Η., (1988), Δομές και θεσμοί στην Τουρκοκρατία. Τα Αμπελάκια και ο
κοινωνικοοικονομικός μετασχηματισμός του ελλαδικού χώρου, Κάλβος.
Σακελλαρόπουλος Δ. Θ., (1991), Θεσμικός Μετασχηματισμός και Οικονομική Ανάπτυξη,
Κράτος και Οικονομία στην Ελλάδα 1830-1922, Εξάντας.
Χαραλάμπους Κ., (1993), Ελληνικό συνεταιριστικό κίνημα, Γόρδιος.
Χαραλάμπους Κ., (1997), Ο συνεταιριστικός τρόπος παραγωγής και η μετάβαση στο
σοσιαλισμό, Οδυσσέας.
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Ανδρέας Λύτρας
(Αν. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου)
Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία. Είναι διδάκτορας του Παντείου
Πανεπιστημίου από το 1989. Διδάσκει αυτοδύναμα από το 1990 στο Τμήμα Κοινωνιολογίας
του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου.
Έχει διατελέσει Διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας (ΕΙΕ), Διευθυντής της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) και Διοικητής στο ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο,
ΕΕΣ». Εκτός του παρόντος βιβλίου έχει συγγράψει πολλά αυτοτελή έργα. Επιπλέον έχει
εκπονήσει και δημοσιεύσει άρθρα, συμμετοχές σε συλλογικά έργα και εισηγήσεις σε συνέδρια.

ΣΕΜΙΝΑΡΙO
• Καταμερισμός της εργασίας και απασχόληση
α) Θεωρητικά ζητήματα: Ι) Προσεγγίσεις περί των φάσεων οργάνωσης της εργασίας,
ΙΙ) Η οργάνωση της εργασίας και η απασχόληση, ΙΙΙ) Τύποι απασχόλησης και το
φαινόμενο της ανεργίας.
β) Οι πραγματικότητες και οι μεταβολές τους: Ι) Η επιβολή της μισθωτής εργασίας ως
βασικής μορφής απασχόλησης, ΙΙ) Η διευθυντική, η υπαλληλική και η χειρωνακτική
εργασία και η ιεραρχία τους στο πλαίσιο των βιομηχανικών σχέσεων, ΙΙΙ) Το ιστορικό
υπόδειγμα της πλήρους απασχόλησης και οι ευέλικτες μορφές εργασίας, ΙV)
Απασχόληση και ανεργία, V) Εργασία και εισόδημα, VΙ) Η απασχόληση η ανεργία και
οι τύποι της κοινωνικής προστασίας.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Braverman H., Labour and Monopoly Capitalism, New York, Monthly Review Press, 1974.
Burawoy M., Manufacturing Consent, Chicago, Chicago University Press, 1979.
__________, The Politics of Production, London, New Left Books, 1985.
Hammer M., Champy J., Reengineering the Corporation. Μanifesto for Business revolution,
New York, Harper Colins, 1992.
Herriot P., Peμberton C., New Deals. The Revolution in Managerial carriers, New York, John
Wiley and Sons, 1995.
Hirch J., ”Φορντισμός και μεταφορντισμός: η παρούσα κοινωνική κρίση και οι συνέπειες της”,
στο, Bonefeld W., Holloway J., (eds.), Μεταφορντισμός και κοινωνική μορφή, Αθήνα, Εξάντας,
1991, σσ. 16-50.
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Hirschhorn L., Beyond mechanization, Cambridge Mass., MIT Press, 1988.
Forster M., “Measurement of low incomes and poverty in a perspective of international
comparisons”, OECD, Labour Market and Social Policy Occasional Papers, Paris, OECD
[OECD/GD (94)10], No 14, 1994.
Koen Σ., “Η ασταθής ισορροπία του Τριγώνου. Διδάγματα από τα σφάλματα της Αμερικής”, Ο
Σοσιαλισμός του Μέλλοντος, 1993, Νο 4, σσ. 99-122.
Λύτρας Α., Κοινωνία και Εργασία, Αθήνα, Παπαζήση, 2000.
Maier F., “Part time work, social security protections and labour law: Αn international
comparison”, Politics and Policy, 1991, No. 19, σσ. 1-11.
Yanuzas J., Carzo R., Τυπική Οργάνωσις, Αθήνα, Παπαζήσης, 1968.
Offe C. , Κοινωνία της εργασίας;, Αθήνα, Νήσος, 1993.
Priore M., C. Sabel, The second industrial divide. Possibilities for prosperity, New York, Basic
Books, 1984.
Steinmetz G., Wright E., “The Fall and the Rise of Petty Bourgeoisie. Changing Patterns of
Self-employment in Post war United States”, American Journal of Sociology, 94-5/march 1989,
σσ. 973-1018.
Stroper M., Scott A., “Work organisation and local labour markets in the era of flexible
production”, International Labour Review, 1990, vol. 129, No. 5, σσ. 573-591.
Sundstrom M., “Part time work in Sweden”, Journal of Economic Issues, 1991, No. 11, σσ.
167-178.
Thompson P., The nature of work, London, Macmillan, 1983.
Warnecke H., Το άλλο Management. Νέα κουλτούρα στην επιχείρηση, Αθήνα, Ypsilon-Springer
Verlag, χ.χ..

• Οι πραγματικότητες της απασχόλησης στην Ελλάδα και τον κόσμο
α) Ζητήματα περί της εξέλιξης του πληθυσμού και της απασχόλησης: Ι) Βασικές
εξελίξεις των πληθυσμιακών δεδομένων στη μεταπολεμική περίοδο, ΙΙ) Οικονομικά
Ενεργός Πληθυσμός, Εργατικό Δυναμικό, Απασχόληση και Ανεργία. Κατανομή
σύμφωνα με το φύλο, την ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης, ΙΙΙ) Κατανομή της
απασχόλησης, σύμφωνα με τη θέση στο επάγγελμα, ΙV) Εργασιακή ευελιξία και
μερική απασχόληση, V) Απασχόληση και εισόδημα, VΙ) Η εξέλιξη της ανεργίας και οι
τύποι της.
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β) Όψεις της απασχόλησης στην Ελληνική κοινωνία: Ι) Απασχόληση και ανεργία στην
Ελλάδα (1980-2001), ΙΙ) Η σημασία της αυτοαπασχόλησης στην κατανομή των
απασχολουμένων, σύμφωνα με τη θέση στο επάγγελμα, ΙΙΙ) Ζητήματα διαχείρισης των
μεγεθών για την εκτίμηση των φαινομένων της απασχόλησης στην Ελληνική
κοινωνία,
ΙV) Απασχόληση και ευημερία στην Ελλάδα.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
ILO, Labor Statistics (1969-1999), http://www.ilo.org.
Λύτρας Α., Κοινωνία και Εργασία, Αθήνα, Παπαζήση, 2000.
Λύτρας Α., Προλεγόμενα στη Θεωρία της Ελληνικής Κοινωνικής Δομής, Αθήνα, Νέα
Σύνορα, 1993.
OECD, The OECD jobs study. Facts, analysis, strategies, Paris, 1994, http://www.oecd.
org/sge/min/94/part 2d.htm.
---, Implementing the OECD jobs strategy. Lessons from member countries’ experience,
http://www.oecd.org/ sge/min/97study.htm.
---, OECD Εconomic Οutlook, Διάφορα έτη.
UNDP/HDRO, Human development report, http://www.undp.org/ undp/hdro, 1994-2000.
---,

Human

development

report:

Statistics:

Profile

of

people

in

work,

http://www.un.org/undp/hdro/iwork.htm.

• Απασχόληση και κοινωνική ανάλυση
α) Εργασιακές και κοινωνικές ομάδες: Ι) Η δομική ανάλυση, με κριτήριο τις
παραγωγικές σχέσεις, ΙΙ) Η ανάλυση με κριτήρια το εισόδημα την κοινωνική και την
πολιτική ισχύ, ΙΙΙ) Η κοινωνική ανάλυση με κριτήρια το εισόδημα το επάγγελμα και
την πολιτική ισχύ.
β) Εφαρμοσμένη έρευνα και ποσοτική ανάλυση: Ι) Κλασικές και σύγχρονες
εφαρμογές του σχήματος της κοινωνικής κινητικότητας, ΙΙ) Το σχήμα της
στρωμάτωσης και η ποσοτική ανάλυση, ΙΙΙ) Τα διαφορετικά υποδείγματα πρόσληψης
της υπαλληλικής εργασίας στην εκτίμηση της νέας μεσαίας τάξης, IV) Απασχόληση
και αναλυτικές κατηγορίες: Ένα εγχείρημα εκλεκτικής σύνθεσης.
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Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Λύτρας Α., Δοκιμές στην Ταξική Ανάλυση, Αθήνα, Παπαζήση, 2004.
Parsons T., The Social System, New York, Free Press, 1951.
_, “An analytical approach to the theory of stratification”, American Journal of Sociology,
1940, 45, σσ. 841-862.
_, “A revised analytical approach to the theory of social stratification”, R. Bendix, S.M. Lipset,
Class, Status and Power, Glencoe, Free Press, 1953, σσ. 92-128.
Πουλαντζας Ν., Πολιτική εξουσία και κοινωνικές τάξεις, Αθήνα, Θεμέλιο, 1975, τ. α και β.
_, Κοινωνικές τάξεις στο σύγχρονο καπιταλισμό, Αθήνα, Θεμέλιο, 1984.
Sorokin P., Social and cultural mobility, New York, The Free Press, 1959.
Weber M., Economy and Society, Berkeley, University of California Press, 1978, τ. Ι και ΙΙ.
_, Histoire economique. Esquisse d’une histoire universelle de l’economie et de la societe,
Paris, Gallimard, 1991.
_, Η επιστήμη ως επάγγελμα. Κριτική της θεωρίας του STAMMLER.. Η γέννηση του
σύγχρονου καπιταλισμού [Επιμ. Γ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ], Αθήνα, Παπαζήσης.
Wright Ε., Classes, New York, Verso, 1985.
_, Class, crisis and the state, London, New Left Books, 1978.
_(ed.), The debate on classes, New York, Verso, 1989.
_, Class counts: Comparative studies in class analysis, Cambridge, Cambridge University
Press, 1997.

• Απασχόληση και κοινωνικός αποκλεισμός
α) Αποκλεισμός και φτώχεια: Ι) Η έννοια και το περιεχόμενο του αποκλεισμού, ΙΙ)
Θεωρητικά ζητήματα για τον κοινωνικό αποκλεισμό, ΙΙΙ) Οι μη οικονομικοί δείκτες
για τον κοινωνικό αποκλεισμό.
β) Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού από την αγορά εργασίας: Ι)
Πολλαπλές αιτίες, αλλά μια διέξοδος: η ένταξη στην αγορά εργασίας, ΙΙ) Η
αναθεώρηση της κοινωνικής πολιτικής, ΙΙΙ) Εναλλακτικές λύσεις για τον κοινωνικό
αποκλεισμό.
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Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Anheier H., Ben-Ner A., “Shifting boundaries: Long term changes in the size of the profit, nonprofit, co-operative and government sectors”, Annals of Public and Co-operative Economics,
1997, Vol. 68, No. 3, σσ. 335-353.
Bynner J., “Use of longitudinal data in the study of Social Exclusion”, OECD EXPERT
SEMINAR on Childhood Social Exclusion (CERI), χ.χ.,
http://www.oecd.org/als/pdfs/ceri/docs/bynner.pdf
Campbell M., “Synthesis Report”, στο [EUROPEAN COMMISSION], The third system
employment and local development. Volume 1, 1999,
http://europa.eu.int/comm/dg05/empl&est/3syst/vol1_en.pdf.
Combes J., “Social Exclusion”, OECD EXPERT SEMINAR on Childhood Social Exclusion
(CERI), χ.χ., http://www.oecd.org/els/pdfs/ceri/docs/ combes.pdf
Ebersold S., “Exclusion and disability”, OECD EXPERT SEMINAR on Childhood Social
Exclusion (CERI), χ.χ., http://www.oecd.org/ els/pdfs/Ceri/docs/ebereng.pdf.
Glotz P., Μανιφέστο για μια νέα Ευρωπαική Αριστερά, Αθήνα, Οδυσσέας, 1986.
Gorz, Αντίο προλεταριάτο, Αθήνα, Νέα Σκέψη, 1986.
Gorz, Η αθλιότητα του σήμερα και η προοπτική για το αύριο, Αθήνα, Νέα Σύνορα, 1999.
Haveman R., “Reducing

poverty while increasing employment: A primer on alternative

strategies and a Blueprint”, The OECD Jobs Study, Working Paper, Νο. 7, Paris, 1995.
Καβουνίδη Τ., “Κοινωνικός αποκλεισμός. Έννοια, κοινοτικές πρωτοβουλίες, ελληνική εμπειρία
και διλήμματα πολτικής”, Καραντινός Δ. et alii, Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην
Ελλάδα. Κύρια Θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων πολιτικής. Έκθεση για το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, Αθήνα, ΕΚΚΕ, 1996, τ. 1, σσ. 47-79.
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Ευάγγελος Πολίτης
(Αν. Καθηγητής ΑΤΕΙ Μεσολογγίου)
Διδάκτωρ

του

Πανεπιστημίου

της

Nanterre

στην

Οικονομική,

Περιφερειακή

Ανθρωπογεωγραφία (2000), σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας
(1975) και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές (DEA 1981) στην Αγροτική Οικονομία
στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Αναπληρωτής Καθηγητής, διδάσκει στο
τμήμα Συνεταιριστικών Οργανώσεων του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Εχοντας εκλεγεί ασκεί καθήκοντα
αντιπροέδρου του ιδρύματος και προέδρου της Επιτροπής Ερευνών. Είναι συνεργάτης του
Laboratoire Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces (Paris X-Nanterre) του
Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Ερευνας (CNRS) της Γαλλίας στα πλαίσια του οποίου
πραγματοποίησε τη διατριβή του υπό τη διεύθυνση του Michel Sivignon και τη συνεργασία του
Στάθη Δαμιανάκου ενώ συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα Οι εξελίξεις των γεωργικών
μοντέλων στην Ανατολική και Δυτική Ευρώπη.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Α. Πληθυσμιακές μετακινήσεις και συνεταιριστικά μορφώματα.
Στην ενότητα αυτή του σεμιναρίου εξετάζεται η επίδραση που ασκούν οι
πληθυσμιακές μετακινήσεις στο εσωτερικό της χώρας στη διαμόρφωση και τα στάδια
εξέλιξης των σύγχρονων συνεταιριστικών οργανώσεων από τη δημιουργία του
Γεωργικού Συλλόγου Αλμυρού και τον πρώτο συνεταιριστικό νόμο (1910-1914) μέχρι
σήμερα. Η αποκατάσταση των ακτημόνων καλλιεργητών που εγκαθίστανται στους
κάμπους της ελληνικής υπαίθρου σαν συνέπεια των πληθυσμιακών ανταλλαγών, η
σταδιακή κάθοδος και μόνιμη εγκατάσταση των ορεινών πληθυσμών, αλλά και η
ανάπτυξη των αστικών κέντρων
καθιστούν επιτακτική την ανάπτυξη της
εμπορευματικής αγροτικής παραγωγής. Προκειμένου να διοχετευθούν από το
αναπτυσσόμενου πιστωτικό σύστημα οι απαραίτητες πιστώσεις στον αγροτικό χώρο,
με ασφαλή τρόπο δημιουργούνται σε πρώτη φάση αγροτικοί πιστωτικοί συνεταιρισμού
που εγγυώνται την επιστροφή των δανείων μέσω της αλληλέγγυας ευθύνης των μελών
τους και αργότερα οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (1929) που διασφαλίζουν τη
συλλογή, συσκευασία και διοχέτευση στις αγορές των αστικών κέντρων. Ο τρόπος
δημιουργίας και ανάπτυξης, δηλαδή μέσω της τραπεζικής και κρατικής κηδεμονίας,
αυτού που θα ονομαστεί από τους υποστηριχτές του συνεργατισμού συνεταιριστικό
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κίνημα, θα καθορίσει τη φυσιογνωμία και θα δημιουργήσει συγχύσεις για το ρόλο και
την ερμηνεία των μελλοντικών του εξελίξεων.
Β. Κρατικές παρεμβάσεις και εσωτερικές πληθυσμιακές μετακινήσεις.
Προβλήματα συγκρισιμότητας των πληθυσμιακών απογραφών.
Διερευνάται ο ρόλος των κρατικών επιλογών και παρεμβάσεων στις εσωτερικές
πληθυσμιακές μετακινήσεις. Τα προβλήματα σύγκρισης των πληθυσμιακών
απογραφών που προκύπτουν από τη μη καταγραφή των εποχιακών μετακινήσεων
μέχρι τη δεκαετία του 50, αλλά και των συνεχών αλλαγών στις διοικητικές
υποδιαιρέσεις της χώρας και των διοικητικών ορίων των νομών, των επαρχιών και των
κοινοτήτων. Εξετάζεται κυρίως το παράδειγμα της επαρχίας Καλαβρύτων στην Βόρεια
Πελοπόννησο.
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Χρήστος Δεσύλλας
(Δρ. Ιστορίας, Διδάσκων (ΠΔ 407/80) του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου)
Διδάκτωρ του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Σπούδασε Θεολογία στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ιστορία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Εργάσθηκε σε ερευνητικά
προγράμματα με αντικείμενο: Le sedi dei Monti nei primi secoli di vita dell’ istituzione,
ideologia, topografia, arte και Operatori economici e circuiti commerciali e creditizi nel
Mezzogiorno in epoca moderna e contemporanea. Επιστημονική έρευνα και εργασία (2003) To
Monte di Pieta της Κέρκυρας (1630-1864), Διδακτ. Διατριβή, Τμήμα Ιστορίας Ιόνιο
Πανεπιστήμιο. Άλλες δημοσιεύσεις: Εκκλησία και οικονομικά δρώμενα. Μια διαφορετική
προσέγγιση, Προσέγγιση στην οικονομική ιστορία των ιδεών, Οι φτωχοί, Ο ρεαλισμός της
στατιστικής.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Τα εκκλησιαστικά έγγραφα πηγή εκτίμησης των πληθυσμών
Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο προσεγγίζει τα εκκλησιαστικά έγγραφα ως
άμεσες ή έμμεσες πηγές, ανάλογα με την ιδιαίτερη φύση τους, προσέγγισης και
εκτίμησης πληθυσμιακών δεδομένων. Καθώς το μεγαλύτερο μέρος τους παρέχει
σημαντικές μικροδημογραφικές πληροφορίες, αποδεικνύονται πολύτιμα τεκμήρια
συμπληρωματικής καταγραφής των τοπικών πληθυσμών και των οικονομικών και
κοινωνικών πρακτικών καθώς η ανάλυση και η επεξεργασία τους διαφωτίζουν
δημογραφικές διαδικασίες αναπόσπαστα συνδεδεμένες με συλλογικές νοοτροπίες και
συμπεριφορές. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην
παρουσίαση ερευνητικών αρχειακών τεχνικών, καθώς και στην ανάπτυξη εννοιών,
μεθοδολογικών και ερμηνευτικών διαβημάτων που προκύπτουν από τη συγκριτική
εξέταση και αξιολόγηση των δημογραφικών πληροφοριών που παρέχουν. Τα
εκκλησιαστικά έγγραφα ως έμμεσες πηγές πληθυσμιακών αναφορών αναδεικνύονται
σε πεδίο που επιχειρεί να ανασυνθέσει με αναλυτική μέθοδο πολλαπλούς μηχανισμούς
που λειτουργούν διαμεσολαβητικά μεταξύ ποσοτικών-στατιστικών στοιχείων και
συλλογικών κοινωνικών και θρησκευτικών νοοτροπιών, εγγίζοντας κατά τον τρόπο
αυτό τις δομικές ορίζουσες, τις μακρές διάρκειες και τις τάσεις της ιστορικής
δημογραφίας. η ιδιαίτερη προβληματική και σκοποθεσία του σεμιναρίου βασίζεται
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κυρίως σε θέματα εντοπισμού, αξιολόγησης, επεξεργασίας και ανάλυσης αρχειακών
πηγών καθώς και σε θέματα σχετικής μεθοδολογίας.
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Σακαλή Ι., Εγχειρίδιο Γενικής Πληθυσμολογικής, Αθήνα 1977
Σιάμπου Γ., Δημογραφία, Αθήνα 1978
Ασδραχάς Σ., Ζητήματα Ιστορίας, Θεμέλιο, Αθηνα 1983
Εξαρχάκη Ο., Αι μεταβολαί των στοιχείων εγγραφής εις τα μητρώα – δημοτολόγια, Αθήνα 1967
Χουλιαράκης Μ., Στατιστικαί Μελέται 1821-1971, Αθήνα 1972
Χουλιαράκης Μ., Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος 1821-1971,
Αθήνα 1974
Βαλαώρας Β., Δημογραφική ιστορία της συγχρόνου Ελλάδος, Αθήνα 1959
Ταπεινός Γ.Φ., Στοιχεία Δημογραφίας, Παπαζήσης, Αθήνα 1993
Τομαρά – Σιδέρη Μ., Σιδέρης Ν., Συγκρότηση και διαδοχή των γενεών στην Ελλάδα του 19ου
αιώνα. Η δημογραφική τύχη της νεότητας,ΙΑΕΝ, Αθήνα 1986
Τσαούσης Δ., Η μορφολογία της Ελληνικής κοινωνίας, Αθήνα 1971
Bideau A., Les mecanismes autoregulateurs des populations traditionnelles, «Annales», n. 5,
1983
Henry L., Techniques d’ analyse en demographie Historique, Paris 1970
Laslett P., WALL R., Household and family in Past Times, Cambridge Univ. Press, 1972
Zonabend F., La memoire longue. Temps et histoire au village, Paris 1980
Cipolla C.M., I libri dei morti,Le fondi della demografia Storica, Roma 1982
Comba R., Contadini, signori e mercati nel Piemonte medievale, Roma – Bari 1988
Corsini C.A., Problemi di utilizzazione dei dati desunti dai registri di battesimi e sepolture,
Roma 1977
De Castro D., L’ eta media degli sposi al matrimonio nel corso di due secoli 1739-1938,
Bologna 1990
De Santis G., Un’ analisi della fecondita in Italia nel 1967-81 con il metodo dei figli propri,
Firenze 1989
Giusti U., Un censimento del 1810, Firenze 1916
Santini A., Del Panta L., Problemi di analisi delle popolazioni del passato in assenza di dati
completi, Bologna 1982
Santini A., L’ analisi demografica. Fondamenti e metodi, Firenze 1992
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Terra Abrami V., Le previsioni demografiche, Il Mulino, Bologna 1998
Fua G., Conseguenze economiche dell’ evoluzione demografica, Il Mulino Bologna 1986
Natale M., Economia e popolazione, Angeli, Milano 1990
Predi D. – Pedrazzi G., I metodi di stima delle strutture familiari, Clueb, Bologna 1991
Malthus T.R. (επιμ. Lungarella R.), Poverta e popolazione, Ed. Riuniti, Roma 1988

• Η πίστη και η πίστη στο ανθρώπινο δυναμικό
Το συγκεκριμένο σεμινάριο που ασχολείται με τον εντοπισμό και την αναλυτική
επεξεργασία
θεολογικών και μεταφυσικών αντιλήψεων στην εκκοσμικευμένη
οικονομική διάστασή τους με ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της πίστωσης, αλλά σε
άμεση συνάρτηση με τις επιρροές σε συγκεκριμένο πληθυσμιακό δυναμικό,
διαρθρώνεται σε δομικά σε τρεις κατευθυντήριους άξονες: 1. Στην προσέγγιση ενός
θεωρητικού σχεδίου που εξετάζει αναλυτικά παραμέτρους της σχέσης χριστιανισμού
και οικονομίας, 2. Στην κατάδειξη της εκκοσμίκευσης των θεολογικών ιδεών σε
οικονομικές πρακτικές μέσα από την λεπτομερή εξέταση του φαινομένου της
τοκογλυφίας και του τοκισμού εξ’ επόψεως δυτικής θεολογίας, και 3. Στην
παρουσίαση συγκεκριμένων μορφών πιστωτικών ιδρυμάτων που υλοποιούν τις
σχετικές με την πίστωση θεολογικές ιδέες και αντιλήψεις κατά τρόπο οικονομικό και
άμεσα συνδεδεμένο με την πίστωση, η οποία υπό ιδιάζουσες συνθήκες θεωρείται
αγαθοεργία.
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Iannarone R., Grandi Encicliche Sociali, Napoli 1983
Guerry E., La dottrina sociale della Chiesa, Roma 1958
Economia, Politica e Morale, Morcelliana, Brescia 1958
Soleri G., Economia e Morale, Torino 1960
Cretinon A., La societa economica, Catania 1966
Novak M., Lo spirito del capitalismo democratico e il cristianesimo, Roma 1989
Spiazzi R., Lineamenti di etica economica, Bologna 1980
Gatti G., Morale cristiana e realta economica, Torino 1981
Meroni U., I libri delle usate delle monete della zecca di Genova, dal 1589 al 1640, Mάντοβα
1957.
Mizzoli G., Banche e agricoltura, Μπολόνια 1983.

101

ΠΜΣ: Ιστορική Δημογραφία

Montanari D. (επιμ.), Per il quinto centenario del Monte di Pietá di Brescia (1489-1498),
Tραβαλιάτο – Μπρέσσια 1989.
Monticone A.(επιμ.), La storia dei poveri, Studium, Ρώμη 1985.
Moreno S., Alcuni momenti assai significativi nella storia economica medievale di Pisa
attraverso la ricostruzione della azienda del mercante – banchiere Parazone di Lando Grasso e
Compagnia, Πίζα 1952.
Morichini C. L., Degli Istituti di Caritá per la sussistenza e l’ educazione dei poveri e dei
prigioneri in Roma, Tipografia Camerale, Ρώμη 1870.
Capitani O. (επιμ.), L’ etica economica medievale, Μπολόνια 1974.
Cattini M., «Credito e finanza in Italia: innovazioni e durate», Innovazione e sviluppo.
Tecnologia e organizzazione fra teoria economica e ricerca storica (secoli XVI-XX), Monduzzi,
Μπολόνια 1996, σ. 373.
Cherubini A., Beneficienza e solidarietá. Assistenza pubblica e mutualismo operaio 1860-1900,
Angeli, Mιλάνο 1991.
Conti L., L’ assistenza e la previdenza sociale. Storia e problemi, Feltrinelli, Mιλάνο 1958.
Coppi A., Discorso sulle finanze dello Stato Pontificio dal secolo XVI al principio del XIX,
Salviucci, Ρώμη 1855.
Coquelin C., Le crédit et les banques, Guillaumin et Cie, Παρίσι 1859.
Corazzol G., Fitti e livelli a grano, Mιλάνο 1979.
Cordella E., «Sulla Storia della Beneficenza nei domini continentali del Regno», Annali civili
del Regno delle Due Sicilie, τ. 122, 1857, σσ. 113-126.
D’ Errico R., Una gestione bancaria ottocentesca. La Cassa di Risparmio di Roma dal 1836 al
1890, Edizioni Scientifiche Italiane, Nάπολη 1999.
Dauphin Meuynier A., La doctrine Economique de l’ Eglise, Παρίσι 1950.
De Gennaro G., Studi di storia creditizia pugliese dal Medioevo all’ Etá Moderna, A. Giuffré,
Mιλάνο 1972.
Dε Maddalena A., «Uomini e monete preindustriali: personaggi in cera d’ autore», Rivista
Storica Italiana, τ. 87, 1975, σσ. 234-235.
De Matteo L., Storia del Banco di Santo Spirito, Ρώμη, Μονογραφία υπό έκδοση.
De Roover R., La pensée économique des scholastiques, doctrines et méthodes, Παρίσι –
Mόντρεαλ 1971.
De Simone E., Il Banco della Pietá di Napoli (1734-1806), Arte Tipografica, Nάπολη 1974.
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____, Alle origini del sistema bancario italiano 1815-1840, Ediz. Scientifici Italiani, Nάπολη
1993
Dε Stefano M., Banchi e vicende monetarie nel Regno di Napoli (1600-1625), Il Tirreno,
Λιβόρνο 1940.
Delli Paoli S., Il potere della miseria. La Congregazione di caritá di Marcianise tra Ottocento e
Novecento, Stampa Sud, Μαρκιανίζε 1998.
Dempsey Β., Interest and Usury, Ουάσιγκτον 1943.
Denis H., Histoire de la pensée économique, Puf, Παρίσι 1983.
Dobb M., Études sur le développement du capitalisme, Παρίσι 1981.
Donvito L., Rosa M., «Pauperismo, Caritá e Assistenza Pubblica in Francia e in Italia nell’ etá
moderna», Quaderni Storici, τ. 27, 1974, σσ. 890-960.
Doren A., Storia Economica dell’ Italia nel Medioevo, Πάδοβα 1936.
Fanfani Α., Storia Economica. Dalla crisi dell’ Impero Romano al principio del secolo XVII,
Μιλάνο – Μεσσήνη, 1956.
Fatica M., Il problema della mendacitá nell’ Europa Moderna (secoli XVI-XVIII), Liguori,
Nάπολη 1992.
Flamant M., Dynamique économique de l’ histoire. Deux siécles de progrés, Montchrestien,
Παρίσι 1989.
____, Les crises économiques, Puf, Παρίσι 1968.
GarranI G., Il carattere bancario e l’ evoluzione strutturale dei primigenii Monti di Pietá, A.
Giuffré, Mιλάνο 1957.
Genovesi A., Delle lezioni di commercio o sia d’ economia civile, Fratelli Simone, Nάπολη
1965.
Geremek B., «Il pauperismo nell’ etá preindustriale (sec. XIV-XVIII)», Storia d’ Italia, τ. 1,
Einaudi, Tορίνο 1973, σσ. 673-698.
____, «La reclusione dei poveri in Italia (sec. XIV-XVII)». Osservazioni preliminari, Uomini
senza padrone, Einaudi, Toρίνο 1992, σσ. 56-65.
Glough S. B., Rapp R.T., Ευρωπαϊκή οικονομική ιστορία, Παπαζήσης, Αθήνα 1979, τ. 1-2.
Gonnard R., Histoire des doctrines économiques, Παρίσι 1936.
Grey A., The Development of Economic Doctrine, Longmans, Λονδίνο 1948.
Guerello F., «La crisi bancaria del piacentino G. Leccacorvo», Rivista Storica Italiana, τ. 71,
1959, σσ. 292-311.
Gutton J. P., La societá e i poveri, Mondadori, Mιλάνο 1977.
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Αθανάσιος Γκέκας
(Δρ. Ιστορίας)
Διδάκτωρ Οικονομικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Essex. Πτυχιούχος του Τμήματος
Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και μεταπτυχιακές στην Κοινωνική και Πολιτιστική
Ιστορία του Πανεπιστημίου του Essex. Teaching Fellow στην Οικονομική Ιστορία του London
School of Economics.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• «Επάγγελμα η επιτήδευμα».
o
Επαγγελματική ταξινόμηση στην Κέρκυρα του 19ου αιώνα.
o
Ζητήματα επαγγελματικής ταξινόμησης. Η αξιοποίηση των Βρετανικών
απογραφών από την ιστορική έρευνα. Μεθοδολογικά προβλήματα και
περιορισμοί των πηγών. Ο εκλογικός κατάλογος του 1864 στο αρχείο της
Κέρκυρας. Μικρο-ανάλυση, επαγγελματική κατηγοριοποίηση και
κοινωνική διαστρωμάτωση.
o
«Έμποροι Πρώτης Τάξης». Οι εγγραφές στα Επιμελητήρια, δείκτης
επαγγελματικού δυναμικού.
o
Η ιεράρχηση και συγκρότηση κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων
μέσα από δημοσιευμένους ονομαστικούς καταλόγους. Οικονομικοί θεσμοί
και εμπορικοί μηχανισμοί: το παράδειγμα του Χρηματιστηρίου των
Εμπόρων και του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Κέρκυρας την περίοδο
της Βρετανικής κυριαρχίας. Η διαδικασία θεσμοθέτησης της εμπορικής
συμπεριφοράς. Χριστιανοί και Εβραίοι έμποροι στην πόλη της Κέρκυρας.
•

Μετανάστευση και επαγγελματικές ομάδες. οι πολιτογραφηθέντες Ιόνιοι.
o Καταγωγή και επαγγελματική απασχόληση. Ιθαγένεια και προνόμια. Η
μέτρηση των πολιτογραφηθέντων Ιονίων την περίοδο της Βρετανικής
κυριαρχίας. Η Επίσημη Εφημερίδα των Ιονίων Νήσων ως ιστορική πηγή
και η αξιοποίησή της σε συνδυασμό με άλλες πηγές.

•

Θεσμοί και εξουσία στην πόλη της Κέρκυρας.
o Η συμμετοχή των μελών της αστικής τάξης στους θεσμούς διακυβέρνησης
της πόλης. Φιλανθρωπία και άσκηση εξουσίας. Το Πτωχοκομείο και οι
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λίστες εισφορών στην Επίσημη Εφημερίδα. Η πόλη σε στιγμή κρίσης. Η
επιδημία χολέρας το 1856. Πόλη, προάστια και οι εκτός των τειχών,
αγύρτες, ζητιάνοι και άλλοι «ανεπιθύμητοι».
•

Η Κέρκυρα ως πόλη – λιμάνι.
o Δημογραφικά χαρακτηριστικά, εμπορικό κεφάλαιο και οικονομική
ανάπτυξη. Σύγκριση με άλλα λιμάνια της κεντρικής και ανατολικής
Μεσογείου. Ομοιότητες και αποκλίσεις. Η εμπορική τάξη των πόλεωνλιμανιών.
o Τα αρχεία του Υπουργείου Αποικιών στη Βρετανία και τα Blue Books of
Statistics.

•

Τα Επτάνησα στο πλαίσιο της βρετανικής αυτοκρατορίας.
o Από τις αποικιοκρατικές αναγκαιότητες στις ιστοριογραφικές
αναζητήσεις. Μέτρηση, αξιολόγηση και έλεγχος των Επτανήσων.
Οικονομία και πληθυσμός.
o “Eχellenza! – Εξοχώτατε! - Μylord!”. Ικετήρια ή υπομνήματα προς την
Βρετανική Διοίκηση.
o Η αρχειακή σειρά Petitions στα Βρετανικά National Archives. Η
γραφειοκρατική λογική της Βρετανικής διοίκησης. Υπογραφές, ατομικά
και συλλογικά αιτήματα. Οικονομική και κοινωνική ζωή, καθημερινότητα,
προώθηση συμφερόντων. H γλώσσα των ικετηρίων και των υποτελών.
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Βασίλειος Πατρώνης
(Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών)
Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Οικονομική Ιστορία στοUniversite de
Paris I-Sorbonne (DEA, Doctorat du Nouneau Regime). Σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγητής
στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Διδάσκει επίσης Οικονομική
και Κοινωνική Ιστορία της Ελλάδας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι πρόσφατες δημοσιεύσεις του σε
επιστημονικά περιοδικά, καθώς και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν σε ζητήματα
σύγχρονης οικονομικής ιστορίας και οικονομικής πολιτικής.

ΣΕΜΙΝΑΡΙO
• Το αγροτικό ζήτημα και η οίκηση του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα, 18ος20ος αι.
Η κληρονομιά του 18ου αιώνα – Ο αγροτικός πληθυσμός στη προεπαναστατική
περίοδο -Το νέο ελληνικό κράτος και οι «εθνικές γαίες»- Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος της γης και οι συνέπειες για τον αγροτικό πληθυσμό - Παραγωγή,
καλλιέργειες και πλεόνασμα - Οι δυσκολίες της διείσδυσης των κεφαλαιοκρατικών
σχέσεων στον αγροτικό χώρο και οι δημογραφικές συνέπειες -Η πρώτη αγροτική
μεταρρύθμιση (1871) και η κάθοδος των ορεινών πληθυσμών στο πεδινό χώροΙδιαιτερότητες και όρια της ανάπτυξης της οικονομίας της σταφίδας και οι επιπτώσεις
στη κινητικότητα του πληθυσμού – Σταφιδική κρίση και υπερπόντια μετανάστευση- Ο
αγροτικός πληθυσμός της Θεσσαλίας απέναντι στο ζήτημα των τσιφλικιών- Ο
ελληνικός αγροτικός χώρος στην αυγή του 20ού αιώνα: Συνέχεια και αλλαγές- Προς
την αγροτική μεταρρύθμιση - Οι δημογραφικές μεταβολές του νέου αιώνα- Η
σταθεροποίηση της μικρής ιδιοκτησίας υπό κρατική προστασία- Ο προσφυγικός
πληθυσμός: Αγροτική και αστική αποκατάσταση- Η κρατική παρέμβαση στη γεωργίαΚαλλιέργειες, παραγωγή, αγροτική πίστη και φορολογία στη περίοδο του
μεσοπολέμου- Η «επαναγροτοποίηση» της οικονομίας και οι συνέπειες στην κίνηση
του πληθυσμού- Ο αγροτικός κόσμος στις παραμονές του Β’ Παγκοσμίου πολέμου.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Βεργόπουλος Κ., Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα, Αθήνα 1975.
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Καλαφάτης Θ., Αγροτική πίστη και οικονομικός μετασχηματισμός στη Β. Πελοπόννησο,
Αθήνα 1990-1992.
Κωστής Κ., Αγροτική Οικονομία και Γεωργική Τράπεζα, Αθήνα 1987.
Πατρώνης B., «Σταφίδα και αγροτική μεταρρύθμιση» στο Θ. Σακελλαρόπουλος (επιμ)
Νεοελληνική κοινωνία, Οικονομικές και ιστορικές προσεγγίσεις, σελ. 55-78, Αθήνα 1993.
Πετμεζάς Σ., «Αγροτική Οικονομία», στο Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του
20ού αιώνα, 1922-1940 Ο Μεσοπόλεμος, Τόμος Β1, Αθήνα 2002, σελ. 189-249.
Πιζάνιας Π., Οικονομική ιστορία της ελληνικής σταφίδας, Αθήνα 1988.
Πρόντζας Β., Οικονομία και γαιοκτησία στη Θεσσαλία, 1881-1912, Αθήνα 1992.
Σακελλαρόπουλος Θ., Οικονομία-Κοινωνία-Κράτος στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, Αθήνα
1991.

Πληθυσμός των Ιονίων Νήσων το έτος 1840

Males

Females

Aliens

Pop/SqMile

Agriculture

Manufacture

Commerce

Births

Marriages

Deaths

Population

Corfu

35447

30287

9600

290

15000

1600

1500

1923

386

1640

Cephalonia

34746

28638

1252

208

14671

3040

1221

1891

483

1323

Zante

21773

18180

946

254

7807

2214

463

1289

219

1286

Santa M

9196

8044

210

112

2410

200

495

509

140

469

Ithaca

5239

5022

362

241

1532

209

931
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Νικόλαος Κοσκινάς
(Οικονομολόγος-Υπ. Διδάκτωρ Ιονίου Πανεπιστημίου)
Αποφοίτησε το 2003 από το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών. Κατόπιν συνέχισε σε Μεταπτυχιακές σπουδές του ίδιου ιδρύματος στο Τμήμα
Οικονομικής Επιστήμης με κατεύθυνση στην Οικονομική Θεωρία, απ’ όπου αποφοίτησε το
2005. Από τον Απρίλιο του 2008 είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος ιστορίας του
Ιονίου Πανεπιστημίου.

ΣΕΜΙΝΑΡΙO
• Οικονομική ανάπτυξη και δημογραφική μετάβαση
Δεκαετίες τώρα, οικονομολόγοι και κοινωνικοί στοχαστές διαφωνούν ως προς την
επίδραση της πληθυσμιακής μεταβολής στην οικονομική ανάπτυξη. Η διάσταση αυτή
των απόψεων ορίζεται από τρεις εναλλακτικές θέσεις: ότι η πληθυσμιακή αύξηση
προωθεί, περιορίζει ή είναι ανεξάρτητη της οικονομικής ανάπτυξης. Σε πιο πρόσφατες
έρευνες ωστόσο έχει αρχίσει να δίνεται περισσότερη έμφαση και στην ηλικιακή δομή
του πληθυσμού (δηλ. στον τρόπο με τον οποίο ο πληθυσμός κατανέμεται σε
διαφορετικές ηλικιακές ομάδες), η οποία μπορεί να αλλάξει δραματικά καθώς ο
πληθυσμός μεγεθύνεται. Εντός αυτού του πλαισίου θα:
παρουσιαστούν οι θεωρίες που αναφέρονται στην επίδραση της πληθυσμιακής
μεταβολής στην οικονομική ανάπτυξη
αναλυθούν εμπειρικά δεδομένα που υποστηρίζουν τις πιο πάνω θέσεις
διερευνηθεί η σχέση πληθυσμού και οικονομικής ανάπτυξης σε διάφορες περιοχές του
κόσμου.
συζητηθεί η οικονομική πολιτική που θα ήταν κατάλληλη να εκμεταλλευθεί το
φαινόμενο έτσι ώστε να συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη.
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Bloom D. E., David Canning and Jaypee Sevilla (2001), “Economic Growth and the
Demographic Transition”, NBER Working Paper No 8685.
Birdsall N., K., A. and Sinding S., eds (2001), “Population matters: Demography, Growth, and
Poverty in the Developing World”, Oxford University Press.
Kuznets S., (1967), “Population and Economic Growth”, Proceedings of the American
Philosophical Society, 111 σ. 170-193.
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North D. and T., R. (1970), “An Economic Theory of the Growth of the Western World”,
Economic History Review, 23(1): σ. 1-17.
Samuelson P., (1970), “The Optimum Growth Rate for Population”, International Economic
Review, 16: σ. 531-8.
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Κυριάκος Μελέτης
(Επιστ. Συνεργάτης ΑΤΕΙ Μεσολογγίου)
Διδάκτορας του Πανεπιστήμιου Paris VIII Γαλλίας στην Κοινωνική Ιστορία (1988). Έκανε το
Μεταπτυχιακό του

στο Paris X Nanterre στη Γαλλία με αντικείμενο την Πολιτική

Κοινωνιολογία (1984). Σπούδασε Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών (1980). Είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Στελεχών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων στο ΤΕΙ Μεσολογγίου. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα
επικεντρώνονται στην προσπάθεια οικοδόμησης μιας θεωρίας που να αναπαριστά τις σχέσεις
των τάξεων των φύλων και των γενεών, δηλαδή μιας θεωρίας που να αναπαριστά το συνολικό
ανθρωπο-κοινωνικό σχηματισμό. Το έργο του αποτελείται από μονογραφίες και άρθρα.
Μεταξύ των πρόσφατων έργων του περιλαμβάνονται: Ο συνεταιριστικός τρόπος παραγωγής και
η μετάβαση στο σοσιαλισμό, Οδυσσέας, 1997, Το αντικείμενο της Κοινωνιολογίας: ο ανθρωποκοινωνικός σχηματισμός, Οδυσσέας, 2001, «Η κοινωνική οικονομία», Πρακτικά Συνεδρίου, Ι.
Κούγιας (Επιμ.), Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Οικονομία, 2001, σ. 69-79, «Οι
συνεταιρισμοί ως τρόπος ανάπτυξης των περιφερειακών περιοχών», 1ο Διεθνές Συνέδριο, Οι
προοπτικές ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών της Ευρώπης, Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, Πρέβεζα, 2001, σ. 344-371.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Συνεταιριστικές μορφές συνεργασίας Ι
• Συνεταιριστικές μορφές συνεργασίας ΙΙ
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Βακαλόπουλος Ε. Α., (1973), Ιστορία του νέου Ελληνισμού, Τουρκοκρατία 1669-1812, Η
οικονομική άνοδος και ο φωτισμός του γένους, Θεσσαλονίκη.
Βακαλόπουλος Ε. Α., (2001), Πρόσφυγες και προσφυγικό ζήτημα κατά την επανάσταση του
1821, Ηρόδοτος.
Κατσιαρδή-Hering Ο.,(2003), Τεχνίτες και τεχνικές βαφής νημάτων. Από τη Θεσσαλία στην
κεντρική Ευρώπη. (18ος-αρχές 19ου αι.), Ηρόδοτος.
Κορδάτος Γ., (1973), Τα Αμπελάκια κι’ ο μύθος για το συνεταιρισμό τους, Μπουκουμάνη.
Μελέτη Κ., Τσουραμάνης Χρ., (2004), Συνεταιριστική οικονομία και νομοθεσία, Παπαζήσης.
Νικολόπουλος Η., (1988), Δομές και θεσμοί στην Τουρκοκρατία. Τα Αμπελάκια και ο
κοινωνικοοικονομικός μετασχηματισμός του ελλαδικού χώρου, Κάλβος.
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Σακελλαρόπουλος Δ. Θ., (1991), Θεσμικός Μετασχηματισμός και Οικονομική Ανάπτυξη,
Κράτος και Οικονομία στην Ελλάδα 1830-1922, Εξάντας.
Χαραλάμπους Κ., (1993), Ελληνικό συνεταιριστικό κίνημα, Γόρδιος.
Χαραλάμπους Κ., (1997), Ο συνεταιριστικός τρόπος παραγωγής και η μετάβαση στο
σοσιαλισμό, Οδυσσέας.
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Μαρία Καμονάχου
(Δρ. Ιστορίας)
Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάζεται ως Αρχειονόμος στα ΓΑΚ της
Κέρκυρας. Το θέμα της διδακτορικής της διατριβής είναι «Θεσμοί αγροτικού εκσυγχρονισμού
στην Κέρκυρα το 19ο αι. (1815-1864). Γνωρίζει αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά.

ΣΕΜΙΝΑΡΙO
•

Τα γεωργικά ερωτηματολόγια των Ιονίων του 1836. Ανάλυση δεδομένων

Με στόχο την ανάπτυξη της γεωργίας του Ιονίου Κράτους συστήνεται από τoν
Αρμοστή H. Douglas η Γεωργική Εταιρία των Ιονίων Νήσων, η οποία, προκειμένου να
καταγράψει και μελετήσει την υπάρχουσα κατάσταση με στόχο να εκπονήσει σχέδιο
ανάπτυξης ή να παρέμβει διορθωτικά, αποστέλλει μέσω των εγχωρίων εταιριών στους
προεστούς όλων των χωριών του Κράτους ερωτηματολόγια. Η ανάλυση των
δεδομένων σκιαγραφεί πολύπλευρα την κατάσταση.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Αγριαντώνη Χ., Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, Αθήνα 1986.
Ανωγιάτης-Pelé Δ., Πρόντζας Ε., Η Κέρκυρα 1830-1832 μεταξύ φεουδαρχίας και
αποικιοκρατίας, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2002.
Ασδραχάς Σπ., «Φεουδαλική πρόσοδος και γαιοπρόσοδος στην Κέρκυρα την εποχή της
βενετικής κυριαρχίας», Τα Ιστορικά 4 (1986), σσ. 371 – 386.
Ασδραχάς Ι. Σ. Ελληνική Κοινωνία και Οικονομία ιη΄ και ιθ΄ αι. Αθήνα 1988.
Βλασσόπουλος Σ., «Στατιστικαί και Iστορικαί περί Κερκύρας ειδήσεις», επιμ. Α. Χ. Τσίτσας,
Κερκυραϊκά Χρονικά, Τ. XXI, 1977.
Καλλιβρετάκης Λ., Η δυναμική του αγροτικού εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα,
Μορφωτικό Ινστιτούτο Αγροτικής Τράπεζας, Αθήνα 1990.
Καρούζου Εύη, «Θεσμικό πλαίσιο και αγροτική οικονομία», Η ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας κατά τα 19ο αιώνα (1830-1914), επιμ. Κώστας Κωστής – Σωκράτης Πετμεζάς,
Αθήνα 2006.
Sordinas A., Old olive oil Mills and presses on the island of Corfu, Greece, Memphis State
University, Anthropological Research Center Occasional Papers, No 5, 1971.
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Κωνσταντίνος Δουκάκης
(Οικονομολόγος)
Πτυχιούχος του τμήματος Κοινωνική Διοίκησης, με κατεύθυνση Κοινωνική Πολιτική, του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στα
Οικονομικά Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Ην. Βασίλειο, στο University of
Birmingham. Είναι υποψήφιος διδάκτωρ του τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με
αντικείμενο μελέτης την Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Μοντέλα κράτους πρόνοιας και μεταναστευτική πολιτική στον Ευρωπαϊκό
Χώρο του 20ου και 21ου αιώνα.
Θεωρία και πράξη των Ευρωπαϊκών μοντέλων κράτους πρόνοιας με έμφαση στην
μεταναστευτική τους πολιτική.
• Η μεταναστευτική πολιτική των διεθνών οργανισμών και των Μ.Κ.Ο. Το
διεθνές νομικό πλαίσιο διασφάλισης των μεταναστών, οι μεταναστευτικές πολιτικές
εφαρμογές των υπερεθνικών και διακρατικών οργανισμών, ο ρόλος των Μ.Κ.Ο., στον
προνοιακό πλουραλισμό, με έμφαση στην μεταναστευτική πολιτική.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Παπαδάκης Μ., Στοιχεία κοινωνικής δημογραφίας, Σάκκουλας, Αθήνα 1985
Ματσαγγάνης Μ., Προοπτικές του Κοινωνικού Κράτους στη Νότια Ευρώπη, Ελληνικά
Γράμματα: Αθήνα: 1999
Μουσούρου Α, Β., Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη,
Gutenberg, Αθήνα:2000
Ιατρίδης Δ., Σχεδιασμός Κοινωνικής πολιτικής, Gutenberg, Αθήνα:2000
Τσαούσης Δ.Γ., Κοινωνική Δημογραφία, Gutenberg, Αθήνα:1999
Deacon B., Hulse, M. and Stubbs, P., Global Social Policy International Organisations and the
Future of Welfare. Sage,London:1997.
Deacon B., Η Νέα Ανατολική Ευρώπη, Gutenberg, Αθήνα:1996
Esping-Andersen, G. (ed.), Welfare States in Transition: National Adaptations in Global
Economics, Sage London: 1996.
Esping-Andersen G., The Three Worlds of Welfare Capitalism. Polity Press, Oxford: 1990.
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Ferrera M., “The southern model of welfare in Social Europe”. Journal of European Social
Policy, 6 (1), 17-37., 1996.
Ferrera M., Matsaganis, M. and Sacchi, S., “Open coordination against poverty: the new ‘social
inclusion process’”. Journal of European Social Policy, 12 (3), 227-239., 2002.
Giddens A., Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Οδυσσέας. Αθήνα: 1993.
Giddens A., Ο Τρίτος Δρόμος:Η ανανέωση της Σοσιαλδημοκρατίας, ΠΟΛΙΣ,Αθηνα:1995
Hantrais L., Social Policy in the European Union. Hampshire; Macmillan Press Ltd,London:
1995.

Λαθρομετανάστες που συνελήφθησαν την περίοδο 2002
έως 2007 επί συνόλου χερσαία και δια θαλάσσης σύνορα
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
70000
60000
50000
ΑΡΙΘΜΟΣ
40000
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣ
30000
ΤΩΝ
20000
10000
0

58000

60000
51000

62000

44000
35000

11000

14000

15000

1

2

3

21000

4

5

6

ΕΤΗ
ΣΥΝΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΑΠΕΛΑΣΘΗΣΑΝ
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ
Δημητριος Κουτσομανής
(Διδάκτωρ Ιατρικής Παν/μιου Φραϊμπουργκ Γερμανίας
Διδάκτωρ Ηθολογίας Παν/μιου Παρισίων (Σορβόννη)
Είναι ιατρός ειδικός γαστρεντερολόγος και διευθύνει το Γαστρεντερολογικό Τμήμα της
Πολυκλινικής

της

Deauville

(Γαλλία).

Διετέλεσε

διευθυντής

τμήματος

και

τομέα

Γαστρεντερολογίας/ Παθολογίας των Ακαδημαϊκών Νοσοκομείων των Παν/μιων της Ρουέν και
Καεν (Γαλλία) στο Fécamp (1994-2001) και Falaise (2001-2005) αντιστοίχως. Από το 1998
είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας Ηθολογίας του Laboratoire de Bio sociologie Animale et
Humaine του Παν/μιου των Παρισίων-Σορβόννη (Paris V) με ειδικό αντικείμενο την συμβολή
της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ερευνά της συμπεριφοράς.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Ηθολογική θεώρησις και ιστορική δημογραφία
Η μελέτη της συμπεριφοράς αποτελεί το αντικείμενο διάφορων επιστήμων,
διαφορετικών οριζόντων, τόσο θεωρητικών όσο και θετικών. Η Ηθολογία που στην
πατρίδα μας αντιπροσωπεύεται μόνον μέσα από τον κύκλο αυτών των σεμιναρίων,
χαρακτηρίζεται από το ενδιαφέρον της για την σιωπηλή παρατήρηση και καταγραφή
της συμπεριφοράς των έμβιων, θεωρώντας τον άνθρωπο σαν ένα αναπόσπαστο τμήμα
της εξελικτικής αλυσίδας των ειδών, της οποίας αποτελεί έναν ισότιμο κρίκο. Η
πολλαπλότης των ειδών οδηγεί αναγκαστικά στον συγκρητισμό και άγει με βάση την
θεωρία της εξελίξεως, σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα, χρήσιμα για την κατανόηση
της ανθρώπινης (και όχι μόνον) συμπεριφοράς με άμεσες συχνά εφαρμογές στην
Κοινωνική Μηχανική. Για την πληρέστερη κατανόηση των φαινομένων αυτών, ο
δανεισμός συμπερασμάτων και εργαλείων από άλλες θεωρητικές και, τελευταία
ολοένα περισσότερο, θετικές επιστήμες, όπως τα μαθηματικά και οι νευροεπιστήμες,
ειναι συχνός και γόνιμος. Δεδομένου ότι η Ηθολογία ειναι επιστήμη της οποίας η
μεθοδολογία είναι βασισμένη στην παρατήρηση, άρα επιτρέπει την πειραματική
εξακρίβωση σε συνθήκες εργαστηρίου, ανήκει στον κύκλο των θετικών επιστήμων.
Ο συγκεκριμένος κύκλος σεμιναρίων στοχεύει στο να εκθέσει τον φοιτούντα, στην
μεθοδολογία της Ηθολογίας, βασισμένη στην παρατήρηση αλλά και να τον εκθέσει
στην ολιστική φιλοσοφική θεώρηση της συμπεριφοράς εφόσον παρουσιάζονται συχνά
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αποτελέσματα από τις νευροεπιστημες που επιτρέπουν να φωτιστή η βιολογική της
πλευρά.
Ως παράδειγμα στον πρώτο κύκλο των σεμιναρίων λαμβάνεται η μεταναστεύση.
Παρέχονται παραδείγματα από τις μεταναστεύσεις πουλιών και ψαριών και εξηγείται
η ηθολογική προσεγγίσεις του φαινομένου. Αντιπαραθέσεις με ανάλογα φαινόμενα
από το ανθρώπινο είδος. Εν συνεχεία γίνονται παρουσιάσεις και αντιδιαστολή με
αποτελέσματα από την βιολογία, τα μαθηματικά και τις νευροεπιστήμες που
επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου και βοηθούν στην αντίληψη ότι
η συμπεριφορά ειναι έκφρασης βαθύτερων βιολογικών διεργασιών, πολλές φορές
κοινών ανάμεσα στα διάφορα είδη, οι οποίες ενίοτε απαντούν κατά τον αυτόν τρόπο
στο αυτό εξωτερικό ερέθισμα και τούτο παρόλο που το εξεταζόμενο είδος μπορεί να
ειναι εντελώς διαφορετικό. Αναφορές στις σύγχρονες μαθηματικές θεωρήσεις και
συγκεκριμένα στα μαθηματικά μοντέλα, επιτρέπουν την ανάδειξη του κοινού λόγου
μεταξύ εξωτερικής (ηθολογικής) παρατηρήσεως και βιολογικών διεργασιών, που ειναι
αφανείς και απαιτούν πολύπλοκες, συνήθως, εργαστηριακές μελέτες. Γίνεται
περαιτέρω αναφορά στον τρόπο με τον οποίο η ηθολογική παρατηρήσεις δύναται να
οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα για τις υποκείμενες βιολογικές διεργασίες με
αποτέλεσμα να είναι δυνατόν να προταθούν τρόποι για την χειραγώγηση των
διεργασιών αυτών και εν τέλει της ίδιας της συμπεριφοράς του έμβιου. Καθίσταται
εμφανής η άξια της παρατηρήσεως για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των έμβιων
ενώ εξηγείται ενδελεχώς η ηθολογική μεθοδολογία που οδηγεί στην συλλογή
στοιχείων, αλλά και η σύγχρονη μαθηματική μοντελοποίηση των στοιχείων αυτών όχι
μέσω νευρωνικών δικτύων τεχνητής νοημοσύνης ώστε να επιτευχθεί η ασφαλής
προσέγγισις στην πρόβλεψη.
Ο δεύτερος κύκλος των σεμιναρίων ασχολείται με την αξία της Ηθολογίας και της
μεθοδολογίας της, στις κοινωνικές επιστήμες. Εξαίρεται η σημασία της μεθοδολογίας
αυτής για την Κοινωνική Μηχανική, την Ιστορία αλλά και άλλες κοινωνικές επιστήμες
που ασχολούνται τόσο κάθετα όσο και οριζόντια με το κοινωνικό γίγνεσθαι, μέσα από
σειρά παραδειγμάτων. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην Ιστορική Δημογραφία και
προτείνονται νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, άμεσα απόμενες της Ηθολογίας.
Παρουσιάζονται παραδείγματα από την διαφήμιση, την πολιτική κλπ που στοχεύουν
στην χειραγώγηση της συμπεριφοράς, εξηγούνται οι βάσεις της Κοινωνικής
Μηχανικής μέσα από την ηθολογική θεώρηση. Προς περαιτέρω αντίληψη της
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υπάρξεως μιας φιλοσοφικής ενότητας όσον αφορά την βιολογία και την ηθολογία,
παρατίθενται οι νευροβιολογικές βάσεις ως αυτές εμφαίνονται από σειρά των πιο νέων
αποτελεσμάτων από τις επιστήμες αυτές, σε αντιπαράθεση με τις ηθολογικές
παρατηρήσεις. Εξάσκησης στην ηθολογική παρατήρηση μέσα από συγκεκριμένες
ασκήσεις. Κατάρτισης και άξια του Ηθογράμματος. Έπειτα, δίδονται συγκεκριμένα
παραδείγματα καθώς και ασκήσεις εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης για την εφαρμογή
των ανωτέρω: μετά από συλλογή στοιχείων χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία της
Ηθολογίας και την σχετική κατάρτιση ενός Ηθογραμματος, χρησιμοποιείται τη
βοήθεια ΙΙ Τεχνητή Νοημοσύνη, ώστε να επιτραπεί η πρόβλεψης της συμπεριφοράς σε
μια συγκεκριμένη πειραματική διάταξη. Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται με την
Τεχνητή Νοημοσύνη αντιπαρατίθενται με την Ηθολογική Παρατήρηση όπως αυτή
καταγράφεται στο Ηθόγραμμα.
Σκοπός των δυο κύκλων των σεμιναρίων αυτών είναι α) να γίνει αντιληπτή η άξια της
μεθοδολογίας της Ηθολογίας, που στηρίζεται στην παρατήρηση, για τις Κοινωνικές
επιστήμες γενικότερα και την Ιστορική Δημογραφία ειδικότερα β) να εκτεθεί ο
φοιτητής σε μια επιστήμη που δεν αντιπροσωπεύεται πουθενά αλλού στον Ελλαδικό
χώρο της οποίας μάλιστα να γυνή γ) κοινωνός της μεθοδολογίας και των
αποτελεσμάτων ώστε να δ) γίνει αντιληπτό ότι πολλές γέφυρες μπορεί να ενώνουν τις
θετικές με τις θεωρητικές επιστήμες τόσο από πλευράς μεθοδολογίας όσο και από
πλευράς αποτελεσμάτων πράγμα που βοήθα τον φοιτητή να αντιληφθεί δ) την ενότητα
στο γνωσιολογικό επίπεδο, και επομένως την φιλοσοφική διάσταση του γνωστικού του
αντικειμένου.
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Κωνσταντίνος Τσιάμης
(Ιατρός−Ερευνητής)
Απόφοιτος Ιατρικής Ακαδημίας Σόφιας. Ειδικευόμενος Κυτταρολόγος και υποψήφιος
διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο της
Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα: «Επιδημιολογική και ιστορική μελέτη της βουβωνικής
πανώλους κατά τους Βυζαντινούς χρόνους 330-1453 μ.Χ.». Επιστημονικός συνεργάτης του
Τμήματος Ιστορίας της Ιατρικής καθώς και της Μονάδας

Προληπτικής Ιατρικής, του

Τμήματος Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Επιστημονικός συνεργάτης επίσης του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει
δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή ιατρικά περιοδικά (Medline) και έχει συμμετάσχει σε
ελληνικά και διεθνή ιατρικά και ιατρο-ιστορικά συνέδρια. Μέλος επιστημονικών εταιρειών
New York Academy of Science, International Society of History of Medicine, European
Society of History of Medicine, Balkan Association of History of Medicine, Mithidrata
Toxicological Society, American Paleopathology Association. Στο επιστημονικό πεδίο της
Ιστορίας της Ιατρικής ασχολείται με τη Μεσαιωνική Ιατρική και με κύριο αντικείμενο μελέτης
τα λοιμώδη νοσήματα και τις επιδημίες.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
1.«Εισαγωγή στην Επιδημιολογία»
2.«Λοιμός του Θουκυδίδη»
3.«Περιοδικότητα Θανάτων στην Ύστερο-Ρωμαϊκή Περίοδο»
4.«Προσδόκιμο επιβίωσης κατά τους Μεσαιωνικούς Χρόνους»
5.«Ευλογιά: Η επιδημία ευλογιάς στην Κέρκυρα το 1852»
6.«Μαύρος Θάνατος: Η επιδημία πανώλους του Χάνδακα 1592-1595»
Στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ιστορική Δημογραφία»,
παραδόθηκαν έξι μαθήματα τα οποία σχετίζονται με την Επιδημιολογία, την Ιατροιστορική Δημογραφία καθώς και την Ιστορία Επιδημικών Νόσων. Οι τρεις αυτές
θεματικές ενότητες είχαν ως σκοπό μια διαφορετική προσέγγιση της Ιστορικής
Δημογραφίας μέσω ιατρο-ιστορικών μελετών. Επίσης, σκοπός αυτών των παραδόσεων
ήταν η συνειδητοποίηση εκ μέρους των φοιτητών για την ανάγκη και τη σημασία της
συνδυαστικής προσφοράς και συνεργασίας διαφορετικών επιστημονικών πεδίων.
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Στη θεματική ενότητα της Επιδημιολογίας συμπεριλήφθησαν τα δύο πρώτα μαθήματα
«Εισαγωγή στην Επιδημιολογία» και «Λοιμός του Θουκυδίδη». Το μάθημα «Εισαγωγή
στην Επιδημιολογία» αποτέλεσε την πρώτη επαφή των φοιτητών με το γνωστικό
αντικείμενο της Επιδημιολογίας καθώς και τη σχέση της με τη Δημογραφία. Η
έλλειψη εξοικείωσης με την ιατρική και κυρίως την επιδημιολογική ορολογία,
κατέστησε απαραίτητο το μάθημα «Εισαγωγή στην Επιδημιολογία» στο οποίο
αναλύθηκε ο σκοπός του συγκεκριμένου αντικειμένου και δόθηκαν βασικοί ιατρικοί
και επιδημιολογικοί όροι. Αναλύθηκαν επίσης οι σχέσεις ανθρώπου-λοιμογόνων
παραγόντων και μελετήθηκαν οι τρόποι μετάδοσης των λοιμωδών νοσημάτων καθώς
και η δυναμική των επιδημιών. Την ενότητα αυτή επιλέχθηκε να πλαισιώσει επίσης το
μάθημα «Λοιμός του Θουκυδίδη». Η επιλογή του δεν ήταν τυχαία, αφού οι
προτεινόμενες θεωρίες για τη λύση αυτού του ιατρο-ιστορικού μυστηρίου καλύπτουν
σχεδόν όλο το φάσμα των λοιμωδών (βακτηριακής και ιογενούς φύσης) νοσημάτων
που αναφέρθηκαν στην εισαγωγή, ενώ καταδείχθηκε η σχέση της Ιατρικής με την
Ιστορική Δημογραφία μέσω της μελέτης συγκεκριμένων επιδημιολογικών μοντέλων
σχετικά με τη δυναμική και την εξέλιξη των επιδημιών και των δημογραφικών
συνεπειών τους.
Στην ενότητα της Ιατρο-ιστορικής Δημογραφίας πραγματοποιήθηκαν τα μαθήματα
«Περιοδικότητα Θανάτων στην Ύστερο-Ρωμαϊκή Περίοδο» και «Προσδόκιμο επιβίωσης
κατά τους Μεσαιωνικούς Χρόνους». Σκοπός των δύο αυτών παραδόσεων ήταν η
μελέτη του επιπέδου υγείας δύο διαδοχικών ιστορικών εποχών (υστερο-ρωμαϊκών και
μεσαιωνικών χρόνων) με την εφαρμογή επιδημιολογικών και δημογραφικών δεικτών.
Με τη βοήθεια των επιγραφικών ευρημάτων των πρωτοχριστιανικών κοιμητηρίων
μελετήθηκε η περιοδικότητα των θανάτων στις ρωμαϊκές επαρχίες από το 2ο έως τον
4ο αιώνα μ.Χ., ενώ δόθηκε το εύρος του νοσολογικού φάσματος και της εποχικότητας
των θανάτων μέσω δεικτών θνησιμότητας (νεογνική, βρεφική, παιδική). Αντιστοίχως,
με τη βοήθεια του προσδόκιμου επιβίωσης ανά ηλικιακή ομάδα, επιχειρήθηκε η
μελέτη του επιπέδου της δημόσιας υγείας της μεσαιωνικής Ευρώπης. Από τις
προαναφερόμενες παραδόσεις αναδύθηκαν ενδιαφέροντα ιατρο-ιστορικά, νοσολογικά
και δημογραφικά δεδομένα, τα οποία μπορούν να ανασυνθέσουν σε κάποιο βαθμό την
υγειονομική κατάσταση σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες και σε δεδομένο
ιστορικό χρόνο.
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Στην τελευταία θεματική ενότητα, αυτή της ιστορίας των μεγάλων επιδημικών νόσων,
μελετήθηκαν δύο ενδεικτικές θανατηφόρες νόσοι: η ευλογιά και η βουβωνική πανώλη
(Μαύρος Θάνατος). Οι δύο αυτές νόσοι προσεγγίστηκαν μέσω συγκεκριμένων και
πλήρως τεκμηριωμένων επιδημιών, οι οποίες παρουσιάστηκαν στα μαθήματα
«Ευλογιά: Η επιδημία ευλογιάς στην Κέρκυρα το 1852» και «Μαύρος Θάνατος: Η
επιδημία πανώλους του Χάνδακα 1592-95». Με τη βοήθεια του Κερκυραϊκού Τύπου
της εποχής και των αναφορών των βενετικών αξιωματούχων του Χάνδακα,
μελετήθηκαν οι ιατρικές παράμετροι των δύο ασθενειών (παθογένεση, κλινική εικόνα,
διάγνωση, διαφορική διάγνωση, τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης) και η
διαχρονική εξέλιξή τους, καθώς επίσης και οι δημογραφικές επιπτώσεις των
προαναφερόμενων επιδημιών. Τέλος, αναδύθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
Ιστορική Δημογραφία σχετικά με την ακρίβεια των δημογραφικών δεδομένων και
κυρίως την αντικειμενικότητά τους, ειδικά όταν αναφέρονται σε εποχές έντονων
κοινωνικο-πολιτικών αναταραχών.
Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ
ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Armenian H., Lilienfield A. Incubation period of Disease. Epidemiological Reviews 1983;5:115.
Charanis P., Observations on the Demography of the Byzantine Empire. Proceedings of the
XIIIth International Congress of the Byzantine Studies. Oxford University Press 1967:445-463.
Dyer C., Standards of Living in the Later Middle Ages. Cambridge University Press.
Cambridge 1989.
Hags J.N., The Burdens of Diseases. Epidemics and Human response in Western History.
Rutgens University Press. New Jersey 1998: 135-154.
Hollingsworth T.H. Historical Demography. Ed.Hodder & Stoughton.London 1969.
Nicholas D., The later Medieval City 1300-1500. Ed. Longman. London 1997.
Shaw B., Seasons of Death: Aspects of Mortality in Imperial Rome. The Journal of Roman
Studies 1996;86:100-138.
Scott S., Duncan C.J., Human Demography and Disease. Cambridge University Press 1998: 116.
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Τριχόπουλος Δ., Γενική και Κλινική Επιδημιολογία. Εκδ. Παρισιάνος. Αθήνα 2002:3-13.
Porter R., History of Medicine. Cambridge University Press 1998: 16-51.
Ranger T., Slack P. Epidemics and Ideas. Essays on the historical perception of pestilence.
Cambridge University Press 1992: 149-175.
Riley J., Insects and the European Mortality Decline. The American Historical Review 1986;
91(4):833-858.

Β) ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ ΠΑΝΩΛΟΥΣ
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Benecictow O., Morbidity in Historical Plague Epidemics. Population Studies 1987; 41:401431.
Derbes V., De Mussis and the Great Plague of 1348.Journal of American Medical Association
(JAMA) 1966;196(1):59-62.
Flinn W., Plague in Europe and the Mediterranean Countries. Journal of European Economic
History 1979; 8(1):131-148.
Herley D., The Black Death and the transformation of the West. Harvard University Press.
Cambridge 1997.
Κωστής Κ., Στον καιρό της πανώλης. Εικόνες από τις κοινωνίες της ελληνικής χερσονήσου
14ος-19ος αιὠνας. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Ηράκλειο 1995.
Leven K., Die Justinianische Pest. Jahrbuch des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert
Bosch Stiftung. Hippocrates Verlag Stuttgart 1987: 137-161.
Leven K., Athumia and philanthropia, Social reactions to plagues in late antiquity and Early
Byzantine society. Clio Med 1995; 28:393-407.
Marcone A., La peste Antonina. Testimonianze e interpretazioni. Rivista Storica Italiana
1964 :803-819.
Russel WM., Plague, rats and the Bible. Journal of the Royal Society of Medicine 2000; 93:553.
Thrupp S., Effects of Pestilence and Plague, 1315-1385. Comparative Studies in Society and
History. Ed. Mouton & Co. The Hague 1965:464-483.
World Health Organization. Plague Manual. Geneva 1992.
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Γ) ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Alibek K., Smallpox: a disease and a weapon. International Journal of Infectious Diseases 2004;
Suppl 2:S 3-8.
Geddes AM., The history of smallpox. Clinical Dermatology 2006; 24(3): 152-157.
Hennen J., Sketches of the Medical Topography of the Mediterranean comprissing an account
of Gibraltar, the Ionian Islands, and Malta to which is prefixed, a sketch of the Plan for
Memoirs on Medical Topography, London 1830.
Kiple K.F., The Cambridge World History of Human Disease. Cambridge University Press,
1995, pp.1008-1014.
Λασκαράτος Ι., Πρόληψη της αρρώστιας και κοινωνική προστασία στα Επτάνησα επί
Αγγλοκρατίας (1815-1864) Διατριβή επἰ υφηγεσία. Αθήνα 1984, σ.105-153.
Λασκαράτος Ι., Ιστορία της Ιατρικής. Εκδ. Πασχαλίδης. Αθήνα 2004, σ. 72-75,525,606-614,
703, 784
Ο κορυφαίος Χιώτης ιατρός Εμμανουήλ Τιμόνης και η Εποχή του. Έκδοση Ιατρικής Εταιρείας
Χίου, Χίος 2000.
Stewart AJ, Devlin PM. The history of the smallpox vaccine. J Infect 2006; 52(5): 329-334.

Δ) «ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ» (ΛΟΙΜΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Cunha BA., The cause of the plague of Athens: plague, typhoid, typhus, smallpox or measles?
Infect Dis Clin North Am 2004; 18(1): 29-43.
Haeser H., Pest des Thucydides. Geschichte der Medizin. Verlag Von Gustav Fischer. Jena
1882.
Kiple K.F., The Cambridge World History of Human Disease. Cambridge University Press,
1995, pp.934-937.
Κουμανταράκης Λ., Θουκυδίδου Πελοποννησιακός Πόλεμος. Τομ.2 Εκδ. Κωνσταντινίδη Φ.
και Μιχαλά Κ. Αθήνα 1963,151-169.
Leven K., Thukydides und die Pest in Athen. Medizinhistorisches Journal 1991;26:128-160.
McSherry J., Thucydides Syndrome. CMAJ 1998; 158(1):21-22.
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Morens DM, Littman RJ., “Thucydides Syndrome” reconsidered: new thoughts on the plague of
Athens. American Journal of Epidemiology 1994; 140(7):621-628.

Ε) ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ (ΑΝΘΡΑΚΑΣ, EBOLA, SARS). ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ
ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Alibek A., Soviet Biological warfare system. Biohazard. New York 1999.
Christopher GW., Cieslak TJ, Pavlin JA., Eitzen EM. Biological warfare: a historical
perspective. JAMA 1997;278:412-417.
Inglesby TV et all. Anthrax as a biological weapon. JAMA 1999;281:1735-1745.
Hawley R., Eitzen E. Biological Weapons- A primer for Microbiologists. Annual Review of
Microbiology 2001;55:235-255.
Kyriacou DW, Adamski A, Khardoni N. Anthrax: from antiquity and obscurity to a front-runner
in bioterrorism. Infect Dis Clin North Am 2006; 20(2):273-287.
Μανουσάκης Γ., Χημικός και Βιολογικός πόλεμος. Από τις Πλαταιές στο Τόκιο και τη
Βαγδάτη. Εκδὀσεις Πατάκη. Αθήνα 1999.
Meselson M. et all. The Sverdlovsk Anthrax outbreak of 1979. Science 1994;November 8:
1202-1208.
Peter C., LeDuc J., Ebola: The Virus and the Disease. The journal of Infectious Diseases
1999;179 Supplement 1.
Wheelis M., Biological Warfare at the 1346 Siege of Caffa. Journal of Emerging Infectious
Disease 2002; 8(9):971-975.
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Κική Τσαμανδουράκη
(Δρ. Ιατρικής)
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη
Δημόσια Υγεία και στις Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες της Υγείας στα Πανεπιστήμια
Paris VI και Paris VII στη Γαλλία. Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης του Τομέα
Κοινωνικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχει διδάξει στις Ιατρικές Σχολές των
Πανεπιστημίων Κρήτης και Θεσσαλίας. Έχει συμμετάσχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα ως επιστημονικός υπεύθυνος και επιστημονικός συνεργάτης. Έχει δημοσιεύσει
σε ελληνικά και διεθνή ιατρικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή
συνέδρια. Δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της πρόληψης και της προαγωγής υγείας,
καθώς και στην οργάνωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας. Είναι επιμελήτρια Α΄
Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αποσπασμένη στο ΠεΣΥ Ιονίων
Νήσων στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Ιατρική Δημογραφία
Η δημογραφική σύνθεση και η δημογραφική δυναμική των ανθρωπίνων κοινωνιών
πάντα επηρεάζονταν σε σημαντικό βαθμό από παράγοντες που αφορούσαν την υγεία
του πληθυσμού, την νοσηρότητα και την θνησιμότητα. Η ιατρική δημογραφία μελετά
την σχέση ανάμεσα στην Δημογραφία και την Δημόσια Υγεία.
1. Προσδόκιμο επιβίωσης
Αποτελεί το μέσο όρο των ετών ζωής που αναμένεται να ζήσει ένα άτομο, σε μια
συγκεκριμένη ηλικία και βασίζεται σε ένα άθροισμα ειδικών, κατά ηλικία, δεικτών
θνησιμότητας. Το προσδόκιμο επιβίωσης μπορεί να οριστεί κατά φύλο, φυλή, ή άλλα
χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας τους ειδικούς κατά ηλικία δείκτες θνησιμότητας,
για τη συγκεκριμένη ομάδα ή πληθυσμό.
Το προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη γέννηση είναι κατά μέσο όρο ο αριθμός των ετών
που ένα νεογέννητο αναμένεται να ζήσει, αν η υγεία του και οι συνθήκες διαβίωσης
κατά τη γέννησή του, παραμείνουν οι ίδιες κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αντανακλά
το επίπεδο υγείας, καθώς και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας μιας
χώρας.
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Το προσδόκιμο επιβίωσης ενός πληθυσμού εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες,
όπως:
• Το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο
• Τις ατομικές συνήθεις
• Το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
• Την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας
• Τις προόδους της Ιατρικής για την καταπολέμηση των ασθενειών
2. Στατιστικές νοσηρότητας και θνησιμότητας
Οι στατιστικές νοσηρότητας περιλαμβάνουν:
• Την υποχρεωτική δήλωση λοιμωδών νοσημάτων
• Τα αρχεία καταγραφής κακοήθων νεοπλασιών ή άλλων χρόνιων νοσημάτων
(registries ή registers)
• Τις περιοδικές γενικές περιγραφικές έρευνες νοσηρότητας
• Τη νοσηλευτική κίνηση θεραπευτηρίων
• Τα διάφορα νοσολογικά στοιχεία από ασφαλιστικούς οργανισμούς (πχ
εργατικά ατυχήματα ΙΚΑ)
Οι στατιστικές θνησιμότητας βασίζονται στην καταγραφή των θανάτων οι οποίοι στις
αναπτυγμένες χώρες είναι πλήρεις, παρ’ ότι παρατηρούνται σφάλματα τόσο στην ορθή
συμπλήρωση του πιστοποιητικού θανάτου, όσο και στην κωδικοποίηση των αιτιών
θανάτου από τα Ληξιαρχεία και την ΕΣΥΕ.
Οι στατιστικές θνησιμότητας χρησιμεύουν:
• Στην αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας ενός πληθυσμού
• Στη διαχρονική παρακολούθηση των διακυμάνσεων τόσο του συνολικού
αριθμού θανάτων, όσο και των θανάτων από ειδικές αιτίες
3. Βασικοί δημογραφικοί δείκτες
Ο δείκτης εκφράζει τη συχνότητα ενός γεγονότος, μιας νόσου ή μιας κατάστασης σε
ένα πληθυσμό. Ο όρος πληθυσμός έχει ένα ευρύ περιεχόμενο και μπορεί να αφορά τον
πληθυσμό μιας χώρας, μιας πόλης, τον πληθυσμό των γυναικών που γέννησαν σε μια
συγκεκριμένη ηλικία, ή τους κατοίκους μιας περιοχής που εμφάνισαν μια
συγκεκριμένη νόσο.
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Στους βασικούς δημογραφικούς δείκτες περιλαμβάνονται εκείνοι που εκφράζουν τη
γενική θνησιμότητα στον πληθυσμό, την αναπαραγωγική δυναμική, καθώς και τη
θνησιμότητα περί την κύηση και τον τοκετό και τις διάφορες περιόδους του 1ου έτους
της ζωής.
Οι δημογραφικοί δείκτες συμβάλλουν στον σχηματισμό μιας συνολικής εικόνας για τη
δομή και τη σύνθεση ενός πληθυσμού, καθώς και για τις τάσεις που εμφανίζει η δομή
και η σύνθεση του πληθυσμού αυτού.
4. Επιδημίες: Δημογραφικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
Ο όρος επιδημία αφορούσε παλιότερα, σχεδόν αποκλειστικά καταστάσεις συλλογικής
νοσήσεως, οξείας φύσης και λοιμώδους αιτιολογίας. Προοδευτικά το εννοιολογικό
περιεχόμενο του όρου διευρύνθηκε για να περιλάβει κάθε κατάσταση στην οποία
παρατηρείται αυξημένη συχνότητα ενός νοσήματος οποιασδήποτε αιτιολογίας. Η
αυξημένη συχνότητα σε μια χρονική περίοδο μπορεί να διαπιστωθεί σε σχέση με άλλες
χρονικές περιόδους.
Ο όρος πανδημία αφορά στην επιδημία που εξαπλώνεται σε μεγάλες περιοχές του
πλανήτη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι πανδημίες πανώλης στον
μεσαίωνα και γρίπης στον 20ο αιώνα.
Οι επιδημίες λοιμωδών νοσημάτων είναι γνωστό ότι συνέβαιναν από την αρχαιότητα,
όπου υπήρχαν συγκεντρώσεις ανθρώπινων πληθυσμών. Είχαν τεράστιες
κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές επιπτώσεις. Π.χ. οι επιδημίες πανώλης στη
μεσαιωνική Ευρώπη μείωσαν, σε ορισμένες περιπτώσεις, τον πληθυσμό της στο ήμισυ
και καθυστέρησαν δραματικά την οικονομική ανάπτυξη.
5. Ορισμένα ιστορικά στοιχεία
Η ιστορία της μεσαιωνικής Ευρώπης χαρακτηρίζεται από μεγάλες επιδημίες, οι
σημαντικότερες από τις οποίες φαίνεται ότι ήταν οι επιδημίες πανώλης.
Η βιομηχανική επανάσταση και η συνακόλουθη συγκέντρωση μεγάλων πληθυσμών
στις πόλεις κάτω από κακές συνθήκες διαβίωσης, οδήγησε στην εκρηκτική διάδοση
ορισμένων νοσημάτων, με σημαντικότερο παράδειγμα τη φυματίωση. Πολλά
ευρωπαϊκά κράτη και πόλεις οδηγήθηκαν στη λήψη συλλογικών μέτρων δημόσιας
υγείας για τον έλεγχο κυρίως των λοιμωδών νοσημάτων, βασισμένα στις
περιορισμένες επιστημονικές γνώσεις της εποχής εκείνης.
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Η πρώτη γνωστή επιδημιολογική μελέτη, που αποτελεί αφετηριακό σημείο της
επιστήμης της επιδημιολογίας είναι η μελέτη της επιδημίας χολέρας στο Λονδίνο στα
μέσα του 19ου αιώνα.
Στα τέλη του 19ου αιώνα σημαντικές ανακαλύψεις στον τομέα της μικροβιολογίας
έδωσαν μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη της επιδημιολογίας των λοιμωδών νοσημάτων
και οδήγησαν στην ανακάλυψη των εμβολίων, που αποτέλεσαν επανάσταση στον
τομέα της πρόληψης.
Στη διάρκεια του 20ου αιώνα ένα σημαντικό κεφάλαιο της Δημόσιας Υγείας
αποτέλεσαν οι πανδημίες γρίπης και ιδιαίτερα η ισπανική γρίπη (1918-1919), που είχε
περισσότερα θύματα από ότι ο 1ος παγκόσμιος πόλεμος.
Με την πρόοδο του 20ου αιώνα ωστόσο το νοσολογικό φάσμα των αναπτυγμένων
χωρών μεταβάλλεται σταδιακά με πολύ μεγάλη μείωση της συχνότητας των λοιμωδών
νοσημάτων και δραματικά αύξηση των χρονίων νοσημάτων (καρδιαγγειακά
νοσήματα, κακοήθεις νεοπλασίες κλπ).
Προς το τέλος του 20ου αιώνα η εμφάνιση ενός νέου λοιμώδους νοσήματος (AIDS)
υπενθύμισε ότι αυτή η κατηγορία νοσημάτων και ιδιαίτερα νοσημάτων που οφείλονται
σε ιούς αποτελούν εν δυνάμει, ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας.
Η σύγχρονη επιδημιολογία και δημόσια υγεία βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα διπλό
πρόβλημα: αφενός μεν με τον έλεγχο των χρονίων νοσημάτων που επικρατούν
σήμερα, αφετέρου δε με την αντιμετώπιση των νέων απειλών για τη δημόσια υγεία,
που αναδεικνύονται σταδιακά (π.χ. ιογενείς λοιμώξεις, ψυχικές παθήσεις κλπ)
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Μαρία Μάνδυλα
(Διδάκτωρ Ιατρός-Ιστορικός)
Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και του τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Εργάζεται ως παιδίατρος. Λήψη παιδιατρικής ειδικότητας Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»,
Α! Παιδιατρική Κλινική, καθηγητής κ. Ν. Ματσανιώτης. Μετεκπαίδευση στο Λονδίνο, στο
Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Great Ormond Street και στο Νοσοκομείο Queen Elisabeth στην
παιδιατρική κλινική και παιδιατρική ενδοκρινολογία στα πλαίσια σεμιναρίων οργανωμένων
από Institute of Child Health. Υποψήφια διδάκτωρ του τμήματος Ιστορίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Ιατρικής με θέμα: «η νοσηρότητα
του ελληνικού πληθυσμού κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας (1453-1821).Έχει
δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή ιατρικά περιοδικά σε θέματα ιατρικής, κοινωνικής
παιδιατρικής και ιστορίας της ιατρικής και έχει συμμετάσχει και προεδρεύσει σε ελληνικά και
διεθνή ιατρικά , κοινωνικής παιδιατρικής και ιστορίας της ιατρικής συνέδρια.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
•

Τα λοιμώδη νοσήματα του παιδικού πληθυσμού το 19ο αιώνα

Τα λοιμώδη νοσήματα ευθύνονται ακόμη και σήμερα για το μεγαλύτερο μέρος της
ολικής νοσηρότητας και σημαντικό ποσοστό της ολικής θνησιμότητας σε όλες τις
χώρες του κόσμου, παρά τη σημαντική βελτίωση της ατομικής και δημόσιας υγιεινής.
Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα παιδιά και κυρίως τα νεογνά και τα βρέφη. Έτσι η
παρουσία τους ή η εξάλειψή τους επηρεάζει ιδιαίτερα τη βρεφική θνησιμότητα και
επομένως και τη δημογραφική εξέλιξη του τόπου. Στα πλαίσια του σεμιναρίου αυτού
θα γίνει αναφορά στην πρώτη ενότητα σε έννοιες γενικής επιδημιολογίας και
πρόληψης των λοιμωδών νοσημάτων, ενώ στη δεύτερη ενότητα θα αναλυθεί η έννοια
και οι παράμετροι της βρεφικής θνησιμότητας και θα αναλυθούν τα σπουδαιότερα
παιδικά λοιμώδη νοσήματα του 19ου αιώνα, τα ποσοστά νοσηρότητας και τα ποσοστά
βρεφικής θνησιμότητας εξ’ αιτίας αυτών.
Γενική επιδημιολογία και πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων- έννοια και παράμετροι
βρεφικής θνησιμότητας
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Αναλυτικότερα η πρώτη ενότητα θα περιλαμβάνει:
1) Γενική επιδημιολογία και πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων
1. Τι είναι και πως προσδιορίζεται η μολυσματικότητα, η παθογονικότητα, η
λοιμοτοξικότητα και η ανοσοποιητική ικανότητα ενός λοιμογόνου παράγοντα
2. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί και ποια τα είδη άμυνας έναντι των λοιμογόνων
παραγόντων
3. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί διατήρησης των λοιμογόνων παραγόντων στη φύση
4. Ποιος είναι ο ρόλος των ασθενών και ποιος των φορέων στη διασπορά των
λοιμογόνων παραγόντων στα διάφορα λοιμώδη νοσήματα
5. Τι είναι η περίοδος μεταδοτικότητας ενός λοιμώδους νοσήματος και πως
ποικίλλει ανάλογα με το λοιμώδες νόσημα
6. Τι είναι η συλλογική ανοσία και πως επηρεάζει την επιδημιολογική
συμπεριφορά των λοιμωδών νοσημάτων
7. Σε ποιους άξονες στηρίζεται η συλλογική πρόληψη των λοιμωδών νοσημάτων
8. Ποια είναι η δυναμική των σχέσεων ανθρώπου, περιβάλλοντος και
λοιμογόνων παραγόντων
9. Τι είναι και από ποιους παράγοντες διαμορφώνεται το νοσολογικό φάσμα των
διαφόρων λοιμωδών νοσημάτων
10. Ποιες είναι και πόσο διαρκούν οι χρονικές φάσεις μιας τυπικής λοίμωξης
11. Ποιοι είναι οι κυριότεροι τρόποι μετάδοσης των λοιμωδών νοσημάτων
12. Ποιες είναι οι βασικές μέθοδοι πρόληψης των λοιμωδών νοσημάτων σε
συλλογικό επίπεδο
13. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά «προσώπου», «χρόνου», και «τόπου» των
λοιμωδών νοσημάτων και πως συνδέονται με τις επιδημικές εκρήξεις
14. Ποια από τα χαρακτηριστικά «χρόνου» αξιολογούνται συνήθως κατά τη
μελέτη της επιδημιολογίας και πρόληψης των λοιμωδών νοσημάτων.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Τριχόπουλος Δ., Καλαποθάκη Β., Πετρίδου Ε., Προληπτική Ιατρική και Δημόσια Υγεία,
Αθήναι 2000.
Τριχόπουλος Δ., Γενική και Κλινική Επιδημιολογία, Εκδ. Παρισιάνος. Αθήνα 2002:3-13.
Porter R., History of Medicine. Cambridge University Press 1998: 16-51.
Becker NG: Αnalysis of infectious disease data, New York, Chapman and Hall, 1989.
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Mayhall CG: Hospital epidemiology and infection control, 2nd edition, Philadelphia, Williams
and Wilkins, 1999.

2) Βρεφική θνησιμότητα
1. Δείκτης βρεφικής θνησιμότητας (ΒΘ), σημασία και παράμετροι που
συμβάλλουν στη διαμόρφωσή του.
2. Η διαχρονική πορεία της βρεφικής θνησιμότητας
3. Οι κυριότερες αιτίες βρεφικής θνησιμότητας διαχρονικά
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Τούντας Γ., «Η υγεία του παιδικού πληθυσμού», Η υγεία του Ελληνικού πληθυσμού, Κέντρο
Μελετών Υπηρεσιών Υγείας Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, (2007), σ. 44.
Δρόσου-Αγακίδου Β., «Διαχρονικές τάσεις και αιτίες περιγεννητικής, νεογνικής και βρεφικής
θνησιμότητας», Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 2005, 22(5) 459-466 .
Αποστολοπούλου-Μιχαηλίδου Ε., Ανάλυση της γεννητικότητας και της όψιμης εμβρυϊκής
περιγεννητικής και βρεφικής θνησιμότητας στο νομό της Κέρκυρας από το 1946 μέχρι το 1975,
διατριβή επί υφηγεσία, Κέρκυρα, 1980, σ.44.
Βαλαώρας Β. Γ., «Δημόσια Υγιεινή», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Δρανδάκη, τόμ. 10ος,
Ελλάς, Αθήναι, σελ. 656-664.
Τσουκαλάς Γ, Μέξη Π., Τσουκαλάς Ι., «Η παιδιατρική μέσα από τη δράση της Ιατρικής
Εταιρείας Αθηνών 1835-1930», Δελτίο Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, τόμ.
50, (2003) σ. 170-174
Μάνδυλα–Κουσουνή Μ., «Η παιδιατρική ειδικότητα το 19ο αιώνα και οι κυριότεροι
αντιπρόσωποί της», Ιατρικά Χρονικά Βορειοδυτικής Ελλάδος (Ιούνιος 2004), τόμ.4, τεύχ. 1, σ.
63.
Σάββας Κωνστ., Λόγος εναρκτήριος εις το μάθημα της Υγιεινής και μικροβιολογίας, εκφωνηθείς
τη 15η Νοεμβρίου εν τη μεγάλη αιθούση της Νομικής Σχολή, τυπογραφείον ‘Εστία,’ Κ. Μάϊσνερ
και Ν. Καργαδούρη, Αθήναι (1900), σ. 20, 21.
Μουτούσης Κ, «Περί δημοσίας υγείας εν Ελλάδι», Συνεδρία 19ης Μαρτίου 1922, Πρακτικά
Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, (1919-1923) σ. 365-384.
Παπαβασιλείου Ιωάν. Θ., «Κωνσταντίνος Γ. Σάββας», Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής
Εταιρείας, Αθήναι, (1984), σ. 29, 232, 233.
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Τριχόπουλος Δ., «Ανάλυσις της ακαίρου εν Ελλάδι θνησιμότητας, (θάνατοι κατά την
ενδομήτριον, βρεφικήν, νηπιακήν, παιδικήν και εφηβικήν ηλικίαν)», διατριβή επί διδακτορία,
εκ του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, διευθυντής ο καθηγητής Βαλαώρας Β. Γ., Αθήναι, 1964, σ. 5, 6, 7, 15.
Petridou El., Kotsifakis G., Revinthi K., Polychronopoulou Ar., Trichopoulos D.,
«Determinants of stillbirth mortality in Greece», Priventivemed, 1996:41, 70.
Τζουμάκα-Μπακούλα Χ., Πανελλήνια περιγεννητική έρευνα, Απρίλης 1983, διατριβή για
υφηγεσία, Αθήνα, 1984.
Τζουμάκα-Μπακούλα Χ., Λεκέα Β., Καββαδία Γ., Μακρή Α., Κουτσοβίτης Π., Ματσανιώτης
Ν., «Η περιγεννητική φροντίδα στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια», Πρακτικά της Ακαδημίας
Αθηνών, 2000, 75:102-112.
WHO, New estimates of perinatal mortality, Wkly epidemiol Rec, 1996, 71:297-304.
WHO, statistics, mortality database, table 1, numbers of registered deaths, 1999, WHO, 2001.

Η δεύτερη ενότητα θα περιλαμβάνει:
• Λοιμώδη παιδιατρικά νοσήματα του 19ου αιώνα
1. Το φάσμα των λοιμωδών νόσων του παιδικού πληθυσμού το 19ο αιώνα, όπως
φαίνεται από διάφορες πηγές
2. Το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας εξ’ αιτίας αυτών
3. Η επίδρασή τους στη δημογραφική εξέλιξη της χώρας
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Βαλαώρας Β.Γ., «Δημόσια Υγιεινή», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ιδρυτής ιδιοκτήτης
Παύλος Δρανδάκης, εκδοτικός οργ. ο ‘Φοίνιξ’τόμ.10ος Ελλάς, Αθήναι, σ. 660, 661, 662.
Βάφας Γ., «Αι Αθήναι υπό ιατρικήν έποψιν», Αθήναι, 1878, σ. 28, 36.
Βιτσάρης Α. «Περί της διαγνώσεως της φυματιώδους μηνιγγίτιδος παρά τοις παισί»,
Ασκληπιός, Περίοδος Β’, τόμ. Γ’, τεύχ.Γ’, Αθήναι (Απρίλιος 1858) σ. 456-458.
Βιτσάρης Α, «Μηνιγγίτις κοκκώδης η φυματιώδης», Ασκληπιός, Περίοδος Β’, τόμ.Ι’, τεύχ.Γ’
και Δ’, Αθήναι ( Αύγουστος και Σεπτέμβριος 1871) σ. 98-116.
Βιτσάρης Α, «Περί εντερομεσεντερικής φυματιώσεως των παίδων», Ασκληπιός, τόμ. Ε’,
Αθήναι (1861) σ. 97.

131

ΠΜΣ: Ιστορική Δημογραφία

Βιτσάρης Αντ., «περί διαρροίας ,επίσης δυσεντερίας και γαστρικών πυρετών», Πρακτικά της εν
Αθήναις Ιατρικής Εταιρείας, συνεδρία 4/6/1858, ‘Ασκληπιός’ Περίοδος Β’, τόμ.Γ’, τεύχ.Α’ και
Β’ Αθήναι, (1858), σ.867. Καρδαμάτης Ι.Π., η εξυγίανσις των Αθηνών και κατά το παρελθόν
θέρος εν Φαλήροις και Δρομοκαϊτείω επιδημίαι ελειογενών πυρετών και τρόπος εξυγιάνσεως
της παραλίας των Φαλήρων», Η ελονοσία εν Ελλάδι και τα πεπραγμένα του Συλλόγου,
επιμέλεια Κωνστ. Γ. Σάββα και

Ιωάν. Π. Καρδαμάτη, έτος έκτον και έβδομον, τυπογρ.

Παρασκευά Λεώνη, ( (1912) σ. 189, 190.
Καρδαμάτης Ιωάν. Π., «Η ελονοσία εν Αθήναις από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον»,
Η ελονοσία εν Ελλάδι και τα πεπραγμένα του Συλλόγου, επιμέλεια Κωνστ. Γ. Σάββα και Ιωάν.
Π. Καρδαμάτη, έτος, Α και Β, τυπογρ. Παρασκευά Λεώνη, (1907) σ. 121.
Μάνδυλα –Κουσουνή Μαρία, «Η παιδιατρική ειδικότητα το 19ο αιώνα και οι κυριότεροι
αντιπρόσωποί της», Ιατρικά Χρονικά Βορειοδυτικής Ελλάδος, (Ιούνιος 2004), τόμ.4, τεύχ.1, σ.
63.
Μάνδυλα –Κουσουνή Μ., «Η συμβολή της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών από τα 1853-1915»,
Ιατρικά Χρονικά Βορειοδυτικής Ελλάδος, (Νοέμβριος 2004), τόμ. 4, τεύχ. 2.
Μέρμηγκας Κ., «Ομιλία κατά την συνεδρία της 11ης Μαϊου 1935 εν τη αιθούση του
Πανεπιστημίου, επί τη 100ετηρίδι της Εταιρείας», Πρακτικά Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, σ.
475.
Μουτούσης Κ, «Περί δημοσίας υγείας εν Ελλάδι», Συνεδρία 19ης Μαρτίου 1922, Πρακτικά
Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, (1919-1923) σ. 365-384.
Μουτούσης Κ., «Επιδημιολογική ασχολία της Εταιρείας από της ιδρύσεως μέχρι του 1900»,
Πρακτικά Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Αθήνα (1928) σ. 484-514.
Πατρίκιος Β., Το ΙΓ’ Διεθνές Συνέδριον Υγιεινής και Δημογραφίας
Ρηγάτος Γ. Α., «Η ιστορία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών 1835-1985», Αθήναι 1985, σ. 85.
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΙΚΑ
Χρήστος Τσουραμάνης
(Καθηγητής ΑΤΕΙ Μεσολογγίου)
Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Παν/μιου Θράκης στην Εγκληματολογία
(1989), σπούδασε Νομικά και Πολιτικές Επιστήμες στη Νομική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών.
Είναι καθηγητής στο Τμήμα Συν/κών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων του ΤΕΙ
Μεσολογγίου. Είναι τακτικός συνεργάτης του μηνιαίου περιοδικού Ποινική Δικαιοσύνη. Τα
επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι η εξέταση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων, η
μελέτη της οικονομικής και της ηλεκτρονικής εγκληματικότητας και της εν γένει παραβατικής
συμπεριφοράς.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• “Παρεκκλίνουσα συμπεριφορά και έγκλημα-στατιστική / δημογραφική
προσέγγιση”
Σκοπός:
Ο επιστημονικός προσδιορισμός της παρεκκλίνουσας και ειδικότερα της
εγκληματικής συμπεριφοράς, η στατιστική (ελληνική και διεθνής) καταγραφή της
καθώς και οι πηγές ανεύρεσης των δημογραφικών χαρακτηριστικών των
εμπλεκομένων (δραστών / θυμάτων) σε αυτήν.
Θεματολογία:
α.- Εισαγωγικά.
• Εννοιολογικοί προσδιορισμοί (Παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, έγκλημα,
εγκληματίας, θύμα, εγκληματικότητα).
• Κατηγορίες εγκλημάτων.
• Εγκληματολογικές θεωρίες ερμηνείας του εγκλήματος (γενικά).
β.- Στατιστική καταγραφή του εγκλήματος - Γενικά.
• Ελληνικές Αστυνομικές και Δικαστικές Στατιστικές: Παρουσίαση στοιχείων Προβλήματα.
• Στοιχεία θυματολογικών ερευνών και ερευνών αυτοομολογούμενης
εγκληματικότητας.
• Αναζήτηση πηγών στο Διαδίκτυο.
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γ.- Χρησιμότητα των στατιστικών/δημογραφικών δεδομένων για την άσκηση
αντεγκληματικής πολιτικής – Γενική επισκόπηση
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Αλεξιάδη Στ., (1998), Εγχειρίδιο Εγκληματολογίας,Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας.
Clinard M. - Yeager P., (1980), Corporate Crime, New York, The Free Press.
Κουράκη Ν., (1991), Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, Α’& Β’, Αθήνα – Κομοτηνή, Σάκκουλας.
Πανούση Ι., (1999), Εγκληματολογία, εγκληματολογική έρευνα και ΜΜΕ, Αθήνα-Κομοτηνή,
Σάκκουλας.
Thio Al., (2003), Παρεκκλίνουσα Συμπεριφορά, μτφρ. Μ. Μπαρμπάτση, επιμ. Χρ. Τσουραμάνης,
4η εκδ., Αθήνα, Έλλην.
Τσουραμάνη Χρ., (1990), Ανάλυση εγκλημάτων-εγκληματολογική προσέγγιση, Αθήνα-Κομοτηνή,
Σάκκουλας.
Furnell St., (2002), Cybercrime – Vandalizing the Information Society, New York , Addison –
Welsey.
Κουνούγερη – Μανωλεδάκη, (1998), Οικογενειακό Δίκαιο, Τόμοι Ι και ΙΙ, β’ εκδ., Αθήνα –
Κομοτηνή, Σάκκουλας.

Εθνολογική σύνθεση περιοχών της Τουρκίας με ελληνοποντιακό πληθυσμό
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΟΥΡΚΟΙ

ΕΛΛΗΝΕΣ

ΑΡΜΕΝΙΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ

1.047.889

351.104

45.094

1.444.087

ΣΙΒΑΣ

933.572

98.270

165.741

1.997.583

ΚΑΣΤΑΜΟΝΗ

1.086.420

18.160

3.061

1.109.621

ΑΓΚΥΡΑ

991.666

52.280

101.388

1.160.564

Πηγή: επίσημη τουρκική στατιστική [1910]
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Μιχάλης Μαυρής
(Δρ. Εγκληματολογίας)
Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του
Παν/μίου Αθηνών, κάτοχος πτυχίου Master στην Εγκληματολογία του Keele University της
Αγγλίας και διδάκτωρ Εγκληματολογίας του Παντείου Παν/μίου. Έχει διδάξει από το 1985 έως
σήμερα στο Πάντειο Παν/μιο, στο Παν/μιο Πατρών, στο Παν/μιο Αιγαίου, στο Παν/μιο
Αθηνών, στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, στο ΤΕΙ Πάτρας και στο ΤΕΙ
Αθήνας. Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια καθώς και σε ποικίλα ερευνητικά προγράμματα,
με επίκεντρο τους χώρους της φυλακής και των σχολείων. Άρθρα και μελέτες του στα πεδία
της

Εγκληματολογίας και της Σωφρονιστικής έχουν δημοσιευθεί στην Ελλάδα και το

εξωτερικό. Η μονογραφία του «Το Πανοπτικό του Χρόνου» έχει δημοσιευθεί το 2003 από τις
εκδόσεις Δαρδανός. Από το 2003 έως σήμερα ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του Τομέα
Ποινικών και Εγκληματολογικών Σπουδών της Νομικής Σχολής Αθηνών με την ιδιότητα του
Ειδικού Επιστήμονα.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Στατιστική καταγραφή του Σωφρονιστικού συστήματος.
• Το Ελληνικό σωφρονιστικό σύστημα - Γενικά
• Ελληνικά στατιστικά δεδομένα.
• Έρευνες στον ελληνικό και το διεθνή χώρο.
Χρησιμότητα των στατιστικών/δημογραφικών δεδομένων για την άσκηση
αντεγκληματικής πολιτικής – Γενική επισκόπηση
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Αλεξιάδης Στ., (2004), Εγκληματολογία, Θεσ/νίκη, Σάκκουλας.
Μαυρής Μιχ., (2003), Το Πανοπτικό του χρόνου – Η διαχείρηση του χρόνου σε συνθήκες
μακροχρόνιας στέρησης της ελευθερίας, Αθήνα, Τυπωθήτω.
του ιδίου, (2005), Ρατσιστικές αντιλήψεις και ποινικές διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισμού,
Αθήνα, Σάκκουλας.
Μηλιώνη Φωτ., (2006), Η έμφυλη εγκληματικότητα, Αθήνα, Σάκκουλας.
Σπινέλλη Καλ.–Κουράκης Ν., (1995), Σωφρονιστική Νομοθεσία, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη.
Schmalleger F., (2004), Criminology Today – An Integrative Introduction, N.J., Pearson –
Prentice Hall.
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Thio Α., (2003), Παρεκκλίνουσα Συμπεριφορά, μτφρ. Μ. Μπαρμπάτση, επιμ. Χρ.
Τσουραμάνης, Αθήνα, Έλλην.
Τσουραμάνης Χρ., (1990), Ανάλυση Εγκλημάτων, Αθήνα, Σάκκουλας.
του ιδίου, (2004), Σύγχρονα Κοινωνικά Προβλήματα – Η ελληνική πραγματικότητα, Αθήνα,
Παπαζήση.

Η σχολική βία στην ιδιωτική εκπαίδευση, 1998
Θύτες και θύματα σχολικής βίας

25%
22%

20%

19%

15%

13%
10,15%

10%
5%
0%

Θύματα σχολικής βίας

Θύτες σχολικής βίας

Πηγή: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
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Φιλομήλα Ομπέση
(Καθηγήτρια ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης)
Η Φιλομήλα Ομπέση είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του
Στρασβούργου με ειδίκευση στο Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο. Το 1986 εκπόνησε τη
διδακτορική της διατριβή στο ίδιο πανεπιστημιακό ίδρυμα με θέμα: «Νομικές απόψεις της
οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Ξένες και εγχώριες επενδύσεις». Είναι Καθηγήτρια στο
ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Νοσηλευτικής.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Δίκαιο υπηρεσιών υγείας
Νομικό πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας: Το εθνικό σύστημα υγείας
Υπότιτλος: Η εξέλιξη του ΕΣΥ από την ίδρυση του μέχρι σήμερα
α. Σκιαγράφηση και κριτική του νομικού καθεστώτος (βασικά σημεία) των νόμων
1397/1983, 2071/1992, 2194/1994, 2519/1997, 2716/1999, 2889/2001
β. Απλή αναφορά στους νόμους 3204/2003, 3172/2003, 3209/2003
γ. Ανάλυση του ισχύοντος ν. 3329/2005 για την Περιφερειακή Συγκρότηση του
ΕΣΥ Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
1. Ο ασθενής στις υπηρεσίες υγείας
α. Τα δικαιώματα του ασθενούς (άρθρο 47 ν. 2071/1992)
β. Τα όργανα προστασίας των δικαιωμάτων του ασθενούς (ν. 2519/1997,
2716/1999)
γ. Ο ψυχιατρικός ασθενής (ν.2071/1992, ν. 2716/1999)
δ. Η προστασία της μεταθανάτιας προσωπικότητας του ασθενούς: δίκαιο
μεταμοσχεύσεων (ν. 2737/1999), ιδία οργάνων από νεκρό δότη ( Γ΄ κεφάλαιο,
άρθρα 12 και επ.)
2. Η ευθύνη των επαγγελματιών των υπηρεσιών υγείας (γιατρών, νοσηλευτών
και λοιπού παραϊατρικού προσωπικού)
α. Η αστική ευθύνη
• έναντι ασθενών και τρίτων
• έναντι των υπηρεσιών υγείας
• η αντικειμενική ευθύνη των υπηρεσιών υγείας έναντι των ασθενών για
πράξεις των επαγγελματιών τους. (άρθρα 105-106 Ε16ΝΑΚ, άρθρο 38
Υκ).
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β. Η ποινική ευθύνη
• έναντι των ασθενών για κοινά εγκλήματα κατά της ζωής και της υγείας
(ανθρωποκτονία από αμέλεια, ανθρωποκτονία με συναίνεση, παράλειψη λύτρωσης
από κίνδυνο ζωής, σωματική βλάβη από αμέλεια)
• έναντι των ασθενών λόγω παραβίασης της επαγγελματικής εχεμύθειας
• έναντι των υπηρεσιών υγείας (εγκλήματα περί την υπηρεσία)
γ. Η πειθαρχική ευθύνη
ν. 3329/2005
ν.3252/2004
Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005)
Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας (π.δ. 216/2001)
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Φωτεινή Μηλιώνη
(Δρ. Εγκληματολογίας)
Η Φωτεινή Μηλιώνη είναι ειδική επιστήμων της Νομικής Σχολής Αθηνών και μέλος του
Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει
ειδικευθεί σε θέματα εγκληματολογίας, κοινωνικού αποκλεισμού, ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Τελευταία τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν σε θέματα φύλου και
ισότητας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Στατιστικές καταγραφές ειδικών κατηγοριών παρεκκλίνουσας και εγκληματικής
συμπεριφοράς.
•
Χρήση απαγορευμένων ουσιών (προσδιορισμός, αιτιολογία, δημογραφικά
στοιχεία από τις ελληνικές στατιστικές).
•
Παραβατικότητα ανηλίκων (προσδιορισμός, αιτιολογία,δημογραφικά στοιχεία
από τις ελληνικές στατιστικές).
•
Γυναικεία εγκληματικότητα (Ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές από την
ανδρική – αιτιολόγηση).
Χρησιμότητα των στατιστικών/δημογραφικών δεδομένων για την άσκηση
αντεγκληματικής πολιτικής – Γενική επισκόπηση.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Αλεξιάδης Στ., (2004), Εγκληματολογία, Θεσ/νίκη, Σάκκουλας.
Μαυρής Μιχ., (2003), Το Πανοπτικό του χρόνου – Η διαχείρηση του χρόνου σε συνθήκες
μακροχρόνιας στέρησης της ελευθερίας, Αθήνα, Τυπωθήτω.
του ιδίου, (2005), Ρατσιστικές αντιλήψεις και ποινικές διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισμού,
Αθήνα, Σάκκουλας.
Μηλιώνη Φωτ., (2006), Η έμφυλη εγκληματικότητα, Αθήνα, Σάκκουλας.
Σπινέλλη Καλ. – Κουράκης

Ν., (1995), Σωφρονιστική Νομοθεσία, Αθήνα, Νομική

Βιβλιοθήκη.
Schmalleger F., (2004), Criminology Today – An Integrative Introduction, N.J., Pearson –
Prentice Hall.
Thio A., (2003), Παρεκκλίνουσα Συμπεριφορά, μτφρ. Μ. Μπαρμπάτση, επιμ. Χρ.
Τσουραμάνης, Αθήνα, Έλλην.
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Τσουραμάνης Χρ., (1990), Ανάλυση Εγκλημάτων, Αθήνα, Σάκκουλας.
του ιδίου, (2004), Σύγχρονα Κοινωνικά Προβλήματα – Η ελληνική πραγματικότητα, Αθήνα,
Παπαζήση

Αυτοκτονίες κατά φύλο στην Ελλάδα 1985-2003

27%
Άρρενες
Θήλεις

73%

Πηγή: Στατιστική Επετηρίδα Ελληνικής Αστυνομίας, 1985-2003
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Κωνσταντίνος Τσούντας
(Καθηγητής ΑΤΕΙ Καλαμάτας)
Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι πτυχιούχος της Νομικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Rene Descartes - Παρίσι 5 και κάτοχος DEA του ίδιου Παν/μίου με
εξειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο. Καθηγητής Νομικών μαθημάτων στο Τμήμα Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Καλαμάτας,
έχει εργασθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, στη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, στο Υπουργείο Παιδείας και στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Έχει
απασχοληθεί σε αναπτυξιακά προγράμματα της ΕΕ, καθώς και σε ερευνητικά προγράμματα
του ΤΕΙ Καλαμάτας. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι Δημόσια Διοίκηση και
ειδικότερα η τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο και οι διεθνείς
οργανισμοί. Οι μελέτες και η αρθρογραφία του αφορούν, κυρίως, σε θέματα Δημόσιου
Δικαίου.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ύστερα από τη σύντομη παρουσίαση βασικών εννοιών της νομικής επιστήμης,
παρουσιάζεται το σύστημα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων (ατομικών και
κοινωνικών) τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο
διεθνές πλαίσιο προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αναλυτικά, το
περίγραμμα των παραδόσεων είναι το εξής:
• Θεμελιώδεις έννοιες του δικαίου
Α- Ο κανόνας δικαίου (Χαρακτηριστικά, είδη, εφαρμογή)
Β- Τα συστήματα δικαίου
Γ- Οι διακρίσεις του δικαίου
Δ- Θεμέλιο και πηγές του Δικαίου
• Θεμελιώδη ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
Προλεγόμενα: Ιστορική εξέλιξη
Α- Εθνικό Δίκαιο
Α1. Άσκηση (Φορείς, Περιορισμοί)
Α2. Προστασία (Διοικητική, Δικαστική, Πολιτική)
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Α3. Επιμέρους προστατευόμενα δικαιώματα
Β- Διεθνές Δίκαιο
Β1. Διεθνές καθεστώς των ιδιωτών
Β1.1. Κατηγορίες «ιδιωτών»
Β1.2. Ικανότητα (διεθνούς) δικαίου
Β1.3. Γενιές ΔτΑ
Β1.4. Κρατική προστασία υπηκόων
Β1.5. Διεθνείς υποχρεώσεις ιδιωτών και δημόσιων λειτουργών (ευθύνη)
Β2. Συστήματα διεθνούς προστασίας
Β2.1. Το οικουμενικό σύστημα
Β2.1.1. Ο Χάρτης του ΟΗΕ
Β 2.1.2. Στόχοι του ΟΗΕ
Β 2.1.3. Αρμοδιότητα των οργάνων του ΟΗΕ σε θέματα Δ.τΑ.
Β 2.1.4. «Διεθνής Χάρτης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου»
Β 2.1.5. Οικουμενικά όργανα προστασίας
Β 2.2. Περιφερειακά συστήματα
Β 2.2.1. Γενικά
Β 2.2.2. Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί
Β 3. Όρια διεθνούς προστασίας
Β 3.1. Επιφυλάξεις, εξαιρέσεις, παρεκκλίσεις
Β 3.2. Επιμέρους προστατευόμενα δικαιώματα
Β 3.3. Ειδικά καθεστώτα και ανθρωπιστικό δίκαιο
Β 4. Μηχανισμοί προστασίας
Β 4.1. Μη δικαιοδοτικές διαδικασίες (αναφορές και εκθέσεις)
Β 4.2. Δικαιοδοτικές διαδικασίες (Διεθνή Δικαστήρια)
Β 4.3. Δίωξη των διεθνών εγκλημάτων
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Περράκη Σ., Διαστάσεις διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τ. Α΄, Α.
Σάκκουλας, 1998.
Ρούκουνα Ε., Διεθνής προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, Βιβλιοπωλείο της Εστίας,
1995.
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Πανάγου Β. – Τσούντα Κ., Παγκοσμιοποίηση, ολοκλήρωση και συνεργασία στη σύγχρονη
διεθνή κοινωνία, 2 Τόμοι, Εμμανουηλίδης, 2004.
Sudre F., Droit international et europeen des droits de l’ homme, PUF, 2001.
Sicilianos L., The prevention of Human Rights Violations, Nijhoff/Sakkoulas, 2001.
Watson J., Theory and reality in thw International Protection of Human Rights, Transnational
Publishers, N.Y., 1999.
Shelton D., Remedies in international Human Rights Law, Oxford U.P., 2000.
Alston Ph., L’ Union Europeenne et laprotection des droits de l’ homme, Bruylant, 2001.
Renucci J., Droit Europeen des droits de l’ homme, L.G.D.J., 2002.
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Πηγή: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, http://www.ydt.gr/Section.jsp?SectionID=722, Θάνατοι από Ναρκωτικά
στην Ελλάδα κατά τα έτη 1985-2006.
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Η σχολική βία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Ελλάδα 1999
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Πηγή : Χατζή, Χ., Χουντουμάδη, Α., Πατεράκη, Λ.
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
Nicole Hofmann
(Δρ. Ανθρωπολογίας)
Διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής Ι του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης στην Κοινωνική
Ανθρωπολογία (1994) σπούδασε στη Ζυρίχη Κοινωνική Ανθρωπολογία, Οικονομία και
Κοινωνιολογία. (1991). Διδάσκει Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Μεθόδους Έρευνας στο
τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο του ΤΕΙ Ηπείρου (407/80).
Έκανε διετή επιτόπια έρευνα με συμμετοχική παρατήρηση στους Buhid του Μιντόρο στο
αρχιπέλαγος των Φιλιππίνων (1989, 1993). Συμμετείχε ως επιστημονική συνεργάτις στα
ερευνητικά προγράμματα του τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου της
Ζυρίχης «Πολιτισμική κληρονομιά και δυνατότητες ανάπτυξης» και «Σχέσεις φύλων στους
Buhid, μιας ορεινής κοινωνίας των Φιλιππίνων» που χρηματοδοτήθηκαν από το Schweizer
Nationalfonds και το ίδρυμα Janggen-Pöhn. Διετέλεσε επίσης επίκουρος ερευνήτρια στο
Πανεπιστήμιο των Φιλιππίνων στη Μανίλα (1993).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Μικροανάλυση της οικογένειας
Στο σεμινάριο θα συζητηθούν οι διαφορετικές μορφές γάμου και οικογένειας όπως η
πυρηνική οικογένεια, η οικογένεια κορμός και η οικιακή ομάδα και θα γίνει αναφορά
στην οικονομική της σημασία και στην σημασία της για την ανατροφή των παιδιών,
την πολιτισμική τους ενσωμάτωση και την νομική τους θέση.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Gough K.., 1971, «The Origin of the Family». Journal of Marriage and the Family 33.
Yanagisako S., J., 1979, «Family and Household: The Analysis of Domestic Groups». Ann.
Rev. Anthropol. 8:161-205.
Collier J., R., M. and Yanagisako S., 1982. «Is There a Family? New Anthropological Views».
In Thorne B and M. Yalom (ed) Rethinking the Family. New York: Longman
Leach, Ed., 1961, Rethinking Anthropology. London:Athlone Press.
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• Πολιτισμική Σημασία της συγγένειας
Καθορίζεται η συγγένεια από τη βιολογική εγγύτητα ή πρόκειται για αυθαίρετη
πολιτισμική ταξινόμηση; Γύρω από αυτό το ερώτημα θα επικεντρωθεί η συζήτηση
στο σεμινάριο και θα περιλαμβάνει θέματα όπως την πολιτισμική κατηγοριοποίηση
των συγγενών, καθήκοντα και δικαιώματα ανάλογα με την σχέση συγγένειας,
συγγενική ομάδα και πολιτική εξουσία και την αρχή Amity μεταξύ των συγγενών.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Schneider D., 1972. What is Kinship All About?
Hofmann N., 1996. Die Machtfreie Gesellschaft. Hamburg. Lit.Verlag.
Χόφμανν Ν., 2001. «Σύγκρουση και τελετουργία. Η κοσμολογία της επιθετικότητας στους
Μπουχίντ του Αρχιπελάγους των Φιλιππίνων». Εθνολογία 8:221-248.
Sahlins M., [1976]. Χρήση και Κατάχρηση της Βιολογίας. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

• Θεωρήσεις της Ασθένειας και του Θανάτου
Πότε θεωρείται κάποιος άρρωστος; Πού σταματά η ομαλότητα και αρχίζει η
διαταραχή; Σε κάθε κοινωνία συναντάμε διαφορετικούς ορισμούς για την σωματική
και ψυχική υγεία του ατόμου. Ανάλογα ποικίλουν οι διαγνώσεις και οι ερμηνείες της
ασθένειας όπως και οι μέθοδοι αντιμετώπισης. Ο θάνατος, στενά συνδεδεμένος με την
ασθένεια, υπόκειται επίσης σε πολιτισμικές ερμηνείες ως προς τα αίτιά του και την
κατάσταση στην οποία οδηγεί τόσο τους ίδιούς τους νεκρούς όσο και τους επιζώντες.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Χόφμανν Ν., 2001. «Σύγκρουση και τελετουργία. Η κοσμολογία της επιθετικότητας στους
Μπουχίτ του Αρχιπελάγους των Φιλιππίνων». Εθνολογία 8:221-248.
Pfeider B., 1993. «Medizinantropologie» in Schweizer Th, Schweizer M. und W. Kokot.
Handbuch der Ethnologie. Dietrich Reimer Verlag: Berlin.

• Τοπικές ομάδες και αυτονομία
Απειλείται η ύπαρξη της ομάδας από την επιδίωξη προσωπικής αυτονομίας των μελών
της; Όλες οι ανθρώπινες κοινωνίες ακροβατούν μεταξύ συλλογικότητας και
ατομικισμού έχοντας ωστόσο διαφορετικό βαθμό ανοχής για το τι θεωρείται
συμπεριφορά «καλού πολίτου». Θα ασχοληθούμε με τον παραπάνω προβληματισμό
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προσεγγίζοντας την οικονομική, πολιτική και κοινωνική σημασία της τοπικής ομάδας
και θα συζητήσουμε τους μηχανισμούς που επιδρούν στη συνοχή της όπως η
κινητικότητα, η σταθερότητα και ο τρόπος καθορισμού των μελών που ανήκουν σε μια
τοπική ομάδα.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Χόφμανν Ν., 2003. «Αυτονομία και Αλληλεγγύη. Η Υπέρβαση της ανεξαρτησίας σε μια
κοινωνία ισονομίας». Εθνολογία 10:25-48.
Woodburn, 1982. «Egalitarian Society». Man 17:431-57.
Leacock El., 1985. «Individuals and Society in Anthropological Theory». Dialectical
Anthropology 10:69-91
Kuper Ad., 1994. The Chosen Primate. Cambridge: Harvard Univ. Press.

• Carrying Capacity και κινητικότητα
Στο σεμινάριο θα γίνει εισαγωγή στην έννοια του Carrying Capacity δηλαδή στον
μέγιστο πληθυσμό που μπορεί να συντηρεί μια περιοχή χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την
οικολογική της ισορροπία, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες τεχνολογικές
συνθήκες. Θα συζητηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την πυκνότητα και
κινητικότητα του πληθυσμού (ασθένειες, επιδημίες, πόλεμος, μετανάστευση) και θα
μας απασχολήσουν οι ερμηνείες κατάρρευσης των οικοσυστημάτων στις γεωργικές
οικονομίες μετακινούμενης καλλιέργειας (shifting cultivation).
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Helbling 1993. «Demographie, Landnutzung und Übernutzung natürlicher Resourcen bei den
Alangan Mangyan». In Helbling J. (ed) Die Mangyan auf Mindoro. Argonaut Verlag:Zürich.
Erni C., 1993. «Variation und Wandel in der Subsistenzstrategie». In Helbling J. (ed) Die
Mangyan auf Mindoro. Argonaut Verlag:Zürich.
Harrison R., 1976. «Hamlet organization and its relationship to productivity in the swiddensrice communities of Ranau». In Appel ed. The Societies of Borneo.
Löffler L., 1960. «Bodenbedarf und Ertragsfaktor im Brandrodungsbau». Tribus, 9:39-43.
Löffler L., 1963. «Carrying capacity, Schwendbauprobleme in Südostasien». In: Actes du Vie
Congrès International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques. Paris 2,1:179-182.
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• Μονογραμμική καταγωγή
Η μονογραμμική καταγωγή παραπέμπει στην μεταβίβαση της ιδιότητας του μέλους
μιας ομάδας και συγκεκριμένων δικαιωμάτων αποκλειστικά σε μια και μόνο γραμμή.
Μιλάμε για πατρογραμμική καταγωγή όταν το παιδί ανήκει στην κοινωνική ομάδα του
πατέρα, μητρογραμμική όταν ανήκει στην ομάδα της μητέρας. Αυτή η μορφή
κοινωνικής οργάνωσης θέτει διαφορές ερωτήσεις που θα συζητηθούν στο σεμινάριο:
Είναι ο δεσμός μεταξύ αδελφού και αδελφής ισχυρότερο από το δεσμό μεταξύ
συζύγων; Συμπεριλαμβάνονται όλα τα παιδιά στην κληρονομιά ή μόνο αυτά που
συνεχίζουν την γραμμή καταγωγής; Ποια μορφή έχει η μεταβίβαση δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων; Ποια μπορεί να είναι η πολιτική σημασία των ομάδων μονογραμμικής
καταγωγής;
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Keesing R., 1975. Kinship and Social Structure. Νέα Υόρκη:Holt
Ντυμόν Λ., 1996.[1971] Εισαγωγή σε δυο θεωρίες της κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Αθήνα:
Καστανιώτη.

• Αμφιπλευρική οργάνωση της συγγένειας
Στην αμφιπλευρική οργάνωση της συγγένειας προσμετρούνται στους συγγενείς
ταυτόχρονα τόσο αυτοί από την πλευρά του πατέρα όσο και αυτοί από την πλευρά της
μητέρας. Έτσι μόνο αδέλφια ανήκουν στην ίδια ομάδα συγγένειας, το λεγόμενο
kindred. Στο σεμινάριο θα ασχοληθούμε με προβλήματα ενδογενή του συγκεκριμένου
τρόπου οργάνωσης, όπως: Ποιες είναι η κοινωνικές συνέπειες αυτού του συστήματος
συγγένειας που βασίζεται σε μη διακριτές, εγωκεντρικές ομάδες που
αλληλοεπικαλλύπτονται; Πώς διαμορφώνουν τις σχέσεις τους με τους συγγενείς εξ
αγχιστείας; Ποια είναι η διαμονή ενός ζευγαριού μετά το γάμο; Πώς λύνεται το
πρόβλημα της καταγωγής, διανομής, διαδοχή και κληρονομιάς;
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
King V., 1976. «Conceptual and analytical problems in the study of the kindred». In Appell
G.N. (ed) The Societies of Borneo. Oxford: Univ. Press.
Dentan R., 1979. The Semai. Florida: Holt, Rinehart and Winston
Hofmann N., 1996. Die Machtfreie Gesellschaft. Hamburg, Lit Verlag
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• Θεωρία της επιγαμίας
Είναι ο γάμος μία ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μίας γυναίκας που τυχαία ερωτεύτηκε
ο ένας τον άλλο; Ή αντιπροσωπεύει ο γάμος δύο ανθρώπων μία σταθερή σχέση μεταξύ
ομάδων συγγενών που καταλήγει στη θεμελίωση πολιτικών και οικονομικών
συμμαχιών; Σε αυτό το σεμινάριο θα δούμε τις διάφορες μορφές επιγαμίας και την
πολιτισμική τους σημασία. Θα συζητηθούν συγχρόνως σχετικά θέματα όπως
ενδογαμία, εξωγαμία, προίκα, μεταγαμήλια εγκατάσταση, γάμος πλαγίων εξαδέλφων,
πολυανδρία κλπ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Lévi-Strauss C., 1949. Les structures élémentaires de la parenté. Παρίσι
Lévi-Strauss C., 1953. «Social Structure» στο A.L. Kroeber (), Anthropology today. Σικάγο, σ.
524-553
Ντυμόν Λ., 1996.[1971] Εισαγωγή σε δυο θεωρίες της κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Αθήνα:
Καστανιώτη.

• Συγγένεια και έμφυλες σχέσεις
Όπως ακριβώς η οργάνωση της συγγένειας δεν βασίζεται στην βιολογική εγγύτητα
έτσι και οι έμφυλες σχέσεις διαμορφώνονται κυρίως πολιτισμικά. Πολλοί παράγοντες
όπως ο τόπος εγκατάστασης του ζευγαριού μετά το γάμο ή η συμμετοχή του ατόμου
σε μία συγγενική ομάδα επηρεάζουν αποφασιστικά τις σχέσεις μεταξύ ανδρών και
γυναικών. Στο σεμινάριο θα συζητηθούν οι παρακάτω παράγοντες: Αλληλεγγύη και
υποστήριξη που απολαμβάνει ο άνδρας σε σχέση με τη γυναίκα έκαστος από την
ομάδα καταγωγής του. Η δυνατότητα καθημερινής επαφής με την ομάδα καταγωγής
μετά το γάμο. Η θεώρηση του γάμου ως μέσου πολιτικών σχέσεων και η δυνατότητα
διαζυγίου.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Collier Fishburne J., 1987. Toward a Unified Analysis of Gender and Kinship. Standford: Univ.
Press
Hofmann N., 1996. Die Machtfreie Gesellschaft. Hamburg: Lit Verlag
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Ζωντανές γεννήσεις κατά φύλο παιδιού στα Βαλκάνια
Σχετικές συχνότητες γεννήσεων

1991

2001

Σχετικές συχνότητες γεννήσεων

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Αλβανία

52,7

47,3

51,0

49,0

Βουλγαρία

51,6

48,4

51,5

48,5

Ρουμανία

51,4

48,6

…

…

Ελλάδα

51,3

48,7

…

…

FYROM

51,7

48,3

51,7

48,3

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

51,3

48,7

51,4

48,6

Κροατία

51,6

48,4

51,3

48,7

Σλοβενία

51,5

48,5

51,9

48,1

Σερβία και Μαυροβούνιο

51,8

48,2

…

…

Πηγές: http://epp.eurostat.ec.europa.eu,, http://unstats.un.org , http://www.instat.gov.al,
http://www.statistics.gr, http://www.johnstonsarchive.net, http://www.fzs.ba, http://www.rzs.rs.ba,
http://www.monstat.cg.yu, http://webrzs.statserb.sr.gov.yu, http://www.bhas.ba, http://www.stat.si

150

ΠΜΣ: Ιστορική Δημογραφία

Ευγενία Ολυμπίτου
(Επικ. Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου)
Η Ευδοκία Ολυμπίτου είναι επίκουρη καθηγήτρια εθνολογίας στο τμήμα Ιστορίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου. Υπήρξε συνεργάτης του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών στο πρόγραμμα «Ιστορική Έρευνα των οικισμών της Ελλάδας (15ος-20ος
αι.)» με αντικείμενο την ιστορική γεωγραφία και δημογραφία του ελλαδικού χώρου.
Συμμετείχε επίσης στο Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου ως διδάσκουσα του μαθήματος «Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία,
Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε
θέματα του υλικού πολιτισμού με έμφαση στις προβιομηχανικές παραγωγικές δραστηριότητες
και σε ζητήματα σχετικά την οργάνωση και τις χρήσεις του οικισμένου χώρου και της υπαίθρου
στις ιστορικές και σύγχρονες κοινωνίες.

ΣΕΜΙΝΑΡΙA
• Μετακινήσεις και μεταναστεύσεις τον 19ο και 20ο αιώνα
Αντικείμενο του μαθήματος είναι οι διάφορες μορφές εποχικών μετακινήσεων και
μόνιμων μεταναστεύσεων που πραγματοποιούνται στον ηπειρωτικό και νησιωτικό
χώρο κατά τον 19ο και 20ό αιώνα. Η συνδυασμένη επίδραση γεωγραφικών,
οικονομικών, κοινωνικών και ιστορικών συνθηκών καθόρισε σε κάθε περίπτωση και
σε διαφορετικό βαθμό τις μορφές και τους τρόπους μετακίνησης των πληθυσμών στο
εσωτερικό του ελλαδικού χώρου και στο εξωτερικό. Μέσα από συγκεκριμένα
παραδείγματα θα εξετασθεί το φαινόμενο της μετακίνησης, όταν οι παραγωγικές
δραστηριότητες επιβάλλουν την απομάκρυνση της εργατικής δύναμης από τους
τόπους καταγωγής και την εγκατάσταση σε άλλους του χερσαίου ή του νησιωτικού
χώρου –κυρίως σε αστικά κέντρα- για την εξεύρεση εργασίας. Σε ορισμένες
περιπτώσεις οι περιοδικές μετακινήσεις συνοδεύτηκαν από περιστασιακή ή και μόνιμη
μετανάστευση σε τόπους που πρόσφεραν σταθερή και συνεχή απασχόληση. Μας
ενδιαφέρουν επίσης οι μεταβολές εκείνες στην παραδοσιακή αγροτική οικονομία και
την κοινωνική οργάνωση που οδήγησαν στην εγκατάλειψη της υπαίθρου και την
ενίσχυση των αστικών κέντρων, κυρίως της πρωτεύουσας.

151

ΠΜΣ: Ιστορική Δημογραφία

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Ανωγιάτης-Πελέ Δ., Δρόμοι και διακίνηση στον ελλαδικό χώρο κατά τον 18ο αιώνα, Αθήνα
1993.
Braudel F., Μεσόγειος. Α/ Ο ρόλος του περίγυρου, μτφ. Κλαίρη Μιτσοτάκη, εκδ. Μορφωτικό
ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1991.
Ελεφάντης Άγ., «Τα βουνά, στα ίχνη μιας τραγικής ζωής», Ο Πολίτης, τ. 98, Μάρτιος 2002.
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (Ε.Μ.Ν.Ε.), Πρακτικά του Β΄ Διεθνούς Συμποσίου «Η
πόλη στους νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και βαλκανικές όψεις (19ος-20ος αι.)», Αθήνα 2000.
Em. Kolodny, La population des îles de la Grèce. Essai de géographie insulaire en
Méditerranée orientale, τ. 1-3, Aix en Provence 1974.
Γκυ Μπουρσέλ (επιμ.), Η νεοελληνική πόλη, Αθήνα 1989.
Κασίμης Χ. –Λουλούδης, Λ., Ύπαιθρος χώρα. Η ελληνική αγροτική κοινωνία στο τέλος του
εικοστού αιώνα, εκδ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα 1999.
Νιτσιάκος Β.–Κασίμης Χ.,(επιμ.), Ο ορεινός χώρος της Βαλκανικής. Συγκρότηση και
Μετασχηματισμοί, Αθήνα 2000.
Ολυμπίτου Ευδ., «Ένα οδοιπορικό στη Σαρία της Καρπάθου: Ο χώρος και οι άνθρωποι»,
Πρακτικά του Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας, Αθήνα 2003, 511-527
Παναγιωτόπουλος Β., “Ο οικονομικός χώρος των Ελλήνων στα χρόνια της οθωμανικής
κυριαρχίας”, Τετράδια Εργασίας ΚΝΕ/ΕΙΕ, αρ. 18, Αθήνα 2003, 25-47.

•

Μορφές κοινωνικής οργάνωσης και παραγωγικές δραστηριότητες των
πληθυσμών στον ελλαδικό χώρο (19ος- 20ος αι.)
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η συγκριτική και παράλληλη εξέταση ποικίλων
μορφών κοινωνικής οργάνωσης και παραγωγικών δραστηριοτήτων που
διαμορφώθηκαν σε προβιομηχανικούς κοινωνικούς σχηματισμούς του ελλαδικού
χώρου. Στις παραδοσιακές κοινωνίες οι παραγωγικές δραστηριότητες προσδιορίζονται
από τις γεωγραφικές συνθήκες και τις τοπικές διαθεσιμότητες σε φυσικούς πόρους. Θα
εξετάσουμε διάφορες μορφές οργάνωσης της εργασίας και τους τρόπους με τους
οποίους διαρθρώνονται οι παραγωγικές σχέσεις με τα διάφορα επίπεδα του κοινωνικού
σχηματισμού (συγγένεια, οικογένεια, κοινότητα).
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Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Αλεξάκης Ελ., Τα γένη και η οικογένεια στην παραδοσιακή κοινωνία της Μάνης, Αθήνα 1980.
Campbell J., Honour, Family and Patronage, Οξφόρδη 1964.
Godelier M., Μαρξιστικοί Ορίζοντες στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, Αθήνα 1988.
Καραβίδας Κ., Τα αγροτικά, Αθήνα 1931.
Καυταντζόγλου Ρ. (επιμ.), Οικογένειες του παρελθόντος. Μορφές οικιακής οργάνωσης στην
Ευρώπη και τα Βαλκάνια, Αθήνα 1996.
Μαράτου – Αλιπράντη Λ., «Δομικά Χαρακτηριστικά και Παραδοσιακές Λειτουργίες της
Αγροτικής Οικογένειας: Εμπειρικές Έρευνες», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 66 (1987),
σ. 73-105
Μουζέλης Ν., Νεοελληνική Κοινωνία, Όψεις υπανάπτυξης, Αθήνα 1978.
Νιτσιάκος Β., Παραδοσιακές κοινωνικές δομές, Αθήνα 1991.
Ολυμπίτου Ευδ., «Τεχνικές και επαγγέλματα. Μια εθνολογική προσέγγιση», Ιστορία του Νέου
Ελληνισμού 1770-2000, τ. 1. Αθήνα 2004, 305-316.
Piault C. (επιμ.), Οικογένεια και περιουσία στην Ελλάδα και στην Κύπρο, εκδ. Εστία,
Αθήνα 1994.
Ρόκου Β., Συμβολή στη μελέτη της κοινωνίας του κτηνοτροφικού χωριού (Το παράδειγμα του
Μετσόβου), Γιάννενα 1983.
Ψυχογιός Δ., Προίκες, φόροι, σταφίδα και ψωμί. Οικονομία και οικογένεια στην αγροτική
Ελλάδα του 19ου αι, Αθήνα 1987.
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Ελευθερία Ζέη
(Δρ. Ιστορίας Συμβασιούχος (ΠΔ 407/80) του Πανεπιστημίου Κρήτης)
Διδάσκουσα στο Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σπουδές:
Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Aθηνών, τμήμα Bυζαντινό-Nεοελληνικό (1984).
Diplôme d’Études Approfondies (DEA), με τίτλο: La dot dans une société insulaire: Paros
1730-1751, Πανεπιστήμιο Paris I (Panthéon-Sorbonne), Paris 1986. Doctorat στο πανεπιστήμιο
Paris I (Panthéon-Sorbonne) με τίτλο: Paros dans l’Archipel grec, XVII-XVIIIe siècles: les
multiples visages de l’insularité (Paris 2001). Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πληθυσμοί του
Aιγαίου·γάμοι, θάνατοι, οικογένειες και μεταβίβαση των περιουσιών·κοινωνική-οικονομική
διαστρωμάτωση των νησιών και αγροτική παραγωγή· κοινωνικές ελίτ και οικονομικές
συμπεριφορές. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Προσλήψεις του αγροτικού κόσμου τον 19ο αιώνα
Στα μαθήματα αυτά διερευνήθηκαν διαφορετικές προσλήψεις του αγροτικού κόσμου
στην κυρίαρχη σκέψη του ελληνικού κράτους του 19ου αιώνα (1835–1897), μέσα από
δύο κεντρικούς άξονες αυτού που ονομάζουμε “διαδικασία αστικού
μετασχηματισμού” του αγροτικού κόσμου:
α. την ιδεολογική διαχείριση και μετάπλαση του αγροτικού
β. τη διαμόρφωση των ειδώλων μιας εθνικής γεωργίας
•

Πληθυσμός και κύκλοι παραγωγής (με παραδείγματα από τον μεσογειακό
χώρο)
Στα μαθήματα αυτά επιχειρείται ένα γενικό σχεδιάγραμμα της θεωρητικής συζήτησης
ανάμεσα σε ευρωπαίους οικονομολόγους και ιστορικούς του αγροτικού χώρου (τέλη
του 19ου–20ός αιώνας, γύρω από τις σχέσεις αγροτικής παραγωγής και πληθυσμού, η
οποία απασχολεί την ιστοριογραφία του αγροτικού χώρου μέχρι σήμερα· θα
αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στα παρακάτω ζητήματα:
1. Tα δημογραφικά μοντέλα ερμηνείας της αγροτικής ανάπτυξης (Malthus και οι
υπέρμαχοί του, Postan, Bowden, Le Roy Ladurie)
2. Οι σχέσεις πληθυσμού, κύκλων αγροτικής παραγωγής και αγοράς (Chayanov–
Labrousse–Aymard)
3. Koινωνική δομή και αγροτική ανάπτυξη ( R. Brenner–The Brenner debate)

154

ΠΜΣ: Ιστορική Δημογραφία

4. H έννοια της κρίσης (Labrousse–Meuvret)
5. H έννοια της επανάστασης στην αγροτική παραγωγή (Iστορικοί της Γαλλικής
Eπανάστασης, Morineau, Allen, Overton)
Παράλληλα μπορούν να αναλύονται παραδείγματα:
α. από τη Δυτική Mεσόγειο, κυρίως τη Γαλλία και την Iταλία
β. από την Aνατολική Mεσόγειο, κυρίως τον ελληνικό γεωγραφικό χώρο υπό
οθωμανική ή βενετική κυριαρχία (16ος–18ος αιώνας), με έμφαση στο παράδειγμα του
Aιγαίου, (17ος–18ος αιώνας, φορολογικά κατάστιχα και αγροτική παραγωγή).
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Aston T.H.–Philpin C.H.E. (επιμ.), The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and
Economic Development in Pre–Industrial Europe, Cambridge, Cambridge University Press,
1985.
Aσδραχάς Σπ. και συνεργάτες, Eλληνική Oικονομική Iστορία 15ος–19ος αιώνας, 2τ., Aθήνα,
ΠIOΠ, 2003.
Béaur, G., (επιμ.), H γη και οι άνθρωποι. Γαλλία και Mεγάλη Bρετανία τον 17ο και 18ο αιώνα,
μτφρ.–σημειώσεις Eλευθερία Zέη, Aθήνα, Tυπωθήτω, 2003.
Campell B.M.S.–Overton M., Land, Labour and Livestock. Historical Studies in European
Agricultural Productivity, Manchester 1991.
Labrousse E., La crise de l’économie française à la fin de l’Ancien Régime et au début de la
Révolution, Paris, PUF, 1990.
Le Roy Ladurie E., Les paysans de Languedoc, Paris, EHESS, 1985.
Polanyi K., O μεγάλος μετασχηματισμός. Oι πολιτικές και κοινωνικές απαρχές του καιρού μας,
μτφρ. K. Γαγανάκης, Aθήνα, Nησίδες, 2000
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Γάμοι Νομού Φλώρινας 1933-1945, 1956-1968
ΕΤΟΣ

Σύνολο

ΕΤΟΣ

Σύνολο

1933

495

1956

337

1934

501

1957

385

1935

410

1958

295

1936

256

1959

472

1937

367

1960

370

1938

396

1961

331

1939

424

1962

339

1940

277

1963

375

1941

340

1964

338

1942

669

1965

324

1943

582

1966

274

1944

332

1967

325

1945

375

1968

257

Πηγή: Ληξιαρχείο δήμου Φλώρινας
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ-ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
Παναγιώτης Δουκέλλης
(Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου)
Αναπληρωτής Καθηγητής Ρωμαϊκής Ιστορίας στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 2001. Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ
(1981). Διδάκτωρ Αρχαίας Ιστορίας Πανεπιστημίου Besançon (Docteur d’Etat 1986).
Ερευνητής στο Κέντρο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
(1987 – 1991). Επίκουρος και στη συνέχεια Αναπληρωτής Καθηγητής Ρωμαϊκής Ιστορίας στο
Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (1991 – 2001).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Δημογραφία και αρχαίος κόσμος
Α. Οι ρωμαϊκές εμπειρίες
Είναι γνωστό ότι ο ιστορικός του αρχαίου κόσμου δεν διαθέτει στατιστικά δεδομένα,
και ακόμα ειδικότερα σειρές δημογραφικών δεδομένων ικανών να τροφοδοτήσουν τον
ιστορικό προβληματισμό γύρω από ζητήματα δημογραφίας. Ιδιαίτερη περίπτωση
αποτελεί η επεξεργασία των δεδομένων που προκύπτουν από αρχαιολογικές
επιφανειακές έρευνες (surveys) οι οποίες διενεργούνται σε διάφορες περιοχές της
Μεσογείου από το 1980 και εξής.
Η πενία ιστορικών τεκμηρίων δεν δηλώνει βεβαίως ότι κρατικά μορφώματα της
αρχαιότητας δεν γνώριζαν τη σημασία των απογραφών του ανθρώπινου δυναμικού
που βρισκόταν εντός των ορίων της επικράτειάς τους. Το ρωμαϊκό κράτος
συγκαταλέγεται ανάμεσα σε αυτά τα μορφώματα. Φιλολογικές και επιγραφικές
μαρτυρίες αναφέρονται στις πρακτικές απογραφής και στα αποτελέσματά τους.
Αντικείμενο των σεμιναρίων, πέραν της παρουσίασης των ιστορικών τεκμηρίων, είναι
η συζήτηση περί της στόχευσης των απογραφών και περί του αντικειμένου των
απογραφών. Είναι ευνόητο ότι τα δύο ερωτήματα αλληλοτροφοδοτούνται. Κατά τη
διάρκεια των σεμιναρίων θα επιχειρηθεί παρουσίαση συγκεκριμένων ιστορικών
πηγών.
Β. Μια ουτοπική άσκηση
• Δημογραφικής πολιτικής: οι νομοί του Πλάτωνα
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Ο αρχαίος κόσμος δεν κατέλειπε κάποιο τεκμήριο περί ιστορικής δημογραφίας.
Κατέλειπε όμως κάποια ειδικά πονήματα με αντικείμενο τη συνολική θεώρηση του
κόσμου έτσι όπως την οραματίζονταν οι συγγραφείς τους: Ουτοπίες (όρος της
Αναγέννησης) της αρχαιότητας όπως αυτές του Πλάτωνα, του Αριστοφάνη, του
Αυγουστίνου
Από τον πλατωνικό διάλογο ¨Νόμοι¨: Η ουτοπία ως περιεχόμενο οραματισμού, αλλά
και ως έκφραση ιστορικών συμφραζομένων. Ο ουτοπικός συγγραφέας δεν μπορεί να
ξεφύγει από το ιστορικό του πλαίσιο. Αντίθετα τα ουτοπικά όνειρα ιστορούν αδιέξοδα
ή και πρακτικές του καιρού του. Έτσι στο αυτό έργο έχουμε τη συνύπαρξη ακριβώς
του ευκταίου και του επιθυμητού, του ηθικά ορθού και της πραγματικότητας.
Οι πλατωνικοί Νόμοι είναι ένας διάλογος ανάμεσα σε έναν Αθηναίο, σε έναν Κρητικό
και σε έναν Λακεδαιμόνιο Το τελευταίο έργο του Πλάτωνα, έργο προσγειωμένο.
Αναπτύσσεται η συγκεκριμένη οργάνωση μιας πολιτείας, μιας αποικίας που ιδρύεται
εκ του μηδενός και οι πολίτες της θεσπίζουν νέους νόμους.
Αντικείμενο του σεμιναρίου αποτελεί η παρουσίαση και συζήτηση των κεφαλαίων που
αφιερώνει ο Πλάτων σε ζητήματα δημογραφίας και ρυθμίσεων δημογραφικών
μεγεθών, οργάνωσης της οικογένειας και του οικογενειακού δικαίου, στη θέση των
γυναικών και βέβαια διαχείρισης της γης και των αγροτικών κλήρων.
Ενδειικτική Βιβλιογραφία:
Brunt P., Italian Manpower 225 BC – AD 14, Oξφόρδη 1971,
Nicolet Cl., L’Inventaire du monde, Παρίσι 1988
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Ηλίας Σβέρκος
(Λέκτορας Ιονίου Πανεπιστημίου)
Απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ (1993).Διδάκτωρ του ιδίου
τμήματος (1998). Ως μέλος της Εταιρείας Ιστορικών και Επιγραφικών Σπουδών επιμελείται της
έκδοσης του αρχαιογνωστικού περιοδικού ΤΕΚΜΗΡΙΑ (Θεσ/νίκη-Χαϊδελβέργη) Συνεργάτης
του Supplementum Epigraphicum Graecum (2001 κε.). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα
αφορούν στην πολιτειακή και κοινωνική ιστορία των ρωμαϊκών χρόνων, στην έκδοση και στον
ιστορικό υπομνηματισμό επιγραφών. Λέκτορας του Ιονίου Πανεπιστημίου (2003).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Τα νεκροταφεία των ιστορικών: μέθοδοι προσέγγισης των δημογραφικών
δεδομένων για τον αρχαίο κόσμο
Συνοπτική εξέταση των δημογραφικών στοιχείων, όπως αυτά καταγράφονται στους
συγγραφείς της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας, στις επιγραφές, τους παπύρους, ή
αποτυπώνονται στα αρχαιολογικά κατάλοιπα. Προβλήματα στη μελέτη της αρχαίας
δημογραφίας: Ο καθορισμός του επιπέδου και οι δομές του πληθυσμού. Η αξιοπιστία
των αριθμητικών δεδομένων. β) Στοιχεία κοινωνικής δημογραφίας: Προβλήματα
ανασύστασης του πληθυσμού ανά ηλικία και φύλο (με βάση τα δεδομένα των
επιγραφών, στην πλειονότητα επιτυμβίων). Χρήση νεώτερων τεχνικών.
Παλαιοπαθολογία, παλαιοδημογραφία.
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Beloch Κ., Die Bevolkerung der Griechisch-romishen Welt, Λειψία 1886.
Gomme P., The Population of Athens in the Fifth and Fourth Cent., Οξφόρδη 1933.
Hansen M., Demography and Democracy. The Νumber of Athenian Citizens in the Fourth
Century BC., Κοπεγχάγη 1985.
Hopkins Κ., «Graveyards for Historians », στο: F. Hinard (εκδ.), La mort, les morts et l’au-dela
dans le monde romain, Caen 1987, 113-126.
Morizot P., « L’age au marriage de jeunes Romaines a Rome et en Afrique », CRAI 1989, 656669.
Parkin T., Demography and Roman Society, Βαλτιμόρη 1992.
Salmon P., Population et depopulation dans l’Empire romain, Collection Latomus 137.
Βρυξέλλες 1974.
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Schneidel W. (έκδ.), Debating Roman Demography, Mnemosyne Suppl. 211, Leiden-BostonKoln 2001.
Suder W., A Study of the Age and Sex Structure of the Population in the Western Provinces of
the Roman Empire, Wroclaw 1990.

•

H απογραφή του πληθυσμού και ο ρόλος της στην οικονομία του
ρωμαϊκού κράτους
Η καταμέτρηση ατόμων και περιουσιών αποτελεί βεβαιωμένη πρακτική μόνον κατά
την αυτοκρατορική εποχή. Ωστόσο, το ενδιαφέρον της απογραφής ήταν πρωτίστως
στρατιωτικό και φορολογικό και δευτερευόντως δημογραφικό. Μέσα δηλαδή από τη
διαδικασία της απογραφής εξυπηρετούνταν οι βασικοί στόχοι της ρωμαϊκής διοίκησης,
δηλαδή η τήρηση του νόμου και της τάξης (εκτίμηση διαθέσιμων στρατιωτικών
δυνάμεων) και η συλλογή των φόρων (υπολογισμός τους). Με βάση συγκεκριμένα
παραδείγματα από τη Ρώμη και την Αίγυπτο περιγράφεται ο τρόπος διεξαγωγής της
σχετικής διαδικασίας της απογραφής και οι οικονομικές, αλλά και κοινωνικές του
προεκτάσεις.
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Bagnal R. & Frier Br., The Demography of Roman Egypt, Cambridge Studies in Population.
Economy and Society in Past Time 23, Καίμπριτζ 1994.
Fraser P., Ptolemaic Alexandria I-III, Οξφόρδη 1972.
Lewis Ν., Life in Egypt under Roman Rule, Οξφόρδη 1983.
Parkin T., Demography and Roman Society, Βαλτιμόρη 1992.
Salmon P., Population et depopulation dans l’Empire romain, Collection Latomus 137.
Βρυξέλλες 1974.
Schneidel W., (έκδ.), Debating Roman Demography, Mnemosyne Suppl. 211, Leiden-BostonKoln 2001.
Wallace S., Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian, Πρίνστον/Λονδίνο 1937.

• Ρώμη-Αλεξάνδρεια: δύο μεγαλουπόλεις του Αρχαίου Κόσμου
Η έννοια της μεγαλούπολης στον αρχαίο κόσμο: δημιουργία, δομή, γεωγραφική
κατανομή των πόλεων στη λεκάνη της Μεσογείου. Παραδείγματα από τη ρωμαϊκή
εποχή: Ρώμη-Αλεξάνδρεια ως μεγαλουπόλεις της ρωμαϊκής «οικουμένης». Αποτίμηση
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των αριθμητικών στοιχείων, όπως καταγράφονται στις πηγές: η πληρότητα των
δεδομένων, τα προβλήματα και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους. Η εθνολογική και
κοινωνική σύνθεση του πληθυσμού (στρώματα-μετακινήσεις πληθυσμών-κοινωνική
κινητικότητα) – στατιστικά στοιχεία.
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Bagnal R. & Frier Br., The Demography of Roman Egypt, Cambridge Studies in Population.
Economy and Society in Past Time 23, Καίμπριτζ 1994.
Fraser P., Ptolemaic Alexandria I-III, Οξφόρδη 1972.
Nicolet C.-Ilbert R.-Depaule J.(επιμ.), Megapoles mediterraneennes: geographie urbaine
retrospective: Actes du colloque organize par l’Ecole Francaise de Rome et la Maison
mediterraneenne des sciences de l’homme (Rome, 8-11 mai 1996), Ρώμη-Παρίσι 2000.
Parkin T., Demography and Roman Society, Βαλτιμόρη 1992.

•

Πόλις και Χώρα κατά την περίοδο της Ρωμαιοκρατίας: δημογραφικά
προβλήματα
Διάκριση πόλης και χώρας: η ορολογία και η πολιτική σημασία των όρων. Σχέση
πόλης-χώρας στο πολιτικό επίπεδο και οι οικονομικές και κοινωνικές της προεκτάσεις.
Η μετακίνηση πληθυσμών στα μεγάλα αστικά κέντρα και η αποψίλωση της υπαίθρου:
Αίτια-συνέπειες-αριθμητικά στοιχεία. «Αστυφιλία», «κοσμοπολιτισμός».
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Frezoulis ED (εκδ.), Societes urbaines, societes rurales dans l’Asie Mineure et la Syrie
hellenistiques et romaines, Actes du colloque organise a Strasbourg (novembre 1985) par l’
Institut et le Groupe de Recherche d’histoire romaine et le Centre de Recherche sur le ProcheOrient et de la Grece antique, Στρασβούργο 1987.
Leveau PH. , « Territorium Urbis. Le territoire de la cite romaine et ses divisions : Du
vocabulaire daux realites administratives », REA 95 (1993) 459-471.
Levy E., «Appartition en Grece de l’idee du village », Ktema 11 (1986) 117-127.
Rathbone D., « Villages, Land and Population in Graeco-Roman Egypt », PCPhS 216 (1990)
103-142.
Schuller C, Landliche Siedlungen und Gemeinden im hellenistischen und romischen Kleinasien,
Vestigia 50, Μόναχο 1998.
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•

Μετακινήσεις πληθυσμών και ο ρόλος τους στην πολιτική και οικονομική
ζωή του Ρωμαϊκού Κράτους
Η αντίληψη των Ρωμαίων για τα γεωγραφικά όρια του ρωμαϊκού κράτους. Αίτια
μετακινήσεων (πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά) στο πλαίσιο της ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας – πόλοι έλξης. Κοινωνική προέλευση των «μεταναστών». Οι
δραστηριότητες και η ενσωμάτωση των «ξένων» στις πόλεις της αυτοκρατορίας: Οι
παροικίες των Ρωμαίων στην Ανατολή. Προσωπικά ταξίδια, περιηγητικό ενδιαφέρον.
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Errington Μ., «Aspects of Roman Acculturation in the East under the Republic », P. Kneissl-V.
Losemann (έκδ.), Alte Geschichte und Wissenschaftsgeschichte. Festschrift fur Karl Christ zum
65. Geburtstag, Darmstadt 1988, 140-157.
Keppie L., Colonisation and veteran settlement in Italy 47-14 BC, Λονδίνο 1983.
Levick Β., Roman Colonies in Southern Asia Minor, Οξφόρδη 1967.
Hatzfeld J., Trafiquants Italiens dans l’Orient Hellenique, Νέα Υόρκη 1975.
Muller Chr. - Hasenohr C. (έκδ.), Les Italiens dans le monde Grec IIe siecle av. J.-C. – Ier
siecle ap. J.-C., Actes de la Table Ronde Paris, Ecole Normale Superieure 14-16 Mai 1988,
Αθήνα 2002.
Papazoglou F., «La population des colonies romaines en Macedoine», ZAnt 40 (1990) 111-124.
Sartre M., « Les colonies romaines dans le monde Grec», Electrum 5 (2001) 111-152.
Wilson J., Emigration from Italy in the Republican Age of Rome, Νέα Υόρκη 1966.
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Κωνσταντίνος Σμπόνιας
(Επικ. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου)
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης στην Προϊστορική Αρχαιολογία και
Πρωτοϊστορία (1994), σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στην Αθήνα (1988) και εκπόνησε
μεταδιδακτορική έρευνα στα πανεπιστήμια Cambridge και Durham (1994-1997). Επίκουρος
Καθηγητής στην Προϊστορική Αρχαιολογία στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Έχει διδάξει (Π.Δ. 407) στα πανεπιστήμια Κρήτης, Θράκης και στο Ελληνικό Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο. Συμμετέχει σε αρχαιολογικά ερευνητικά προγράμματα μελέτης του τοπίου στην
Βοιωτία και Κρήτη καθώς και στην ομάδα δημοσίευσης ανασκαφών της Κρήτης (μινωικά
νεκροταφεία Γουρνών, Μονής Οδηγητρίας). Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι η
αιγαιακή προϊστορία, η αρχαιολογία του τοπίου, η οικιστική και πληθυσμιακή ιστορία, η
θεωρία της αρχαιολογίας, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην αρχαιολογία (Γεωγραφικά
Συστήματα Πληροφοριών).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Δημογραφική αρχαιολογία και εκτιμήσεις προβιομηχανικών πληθυσμών
Tο σεμινάριο αυτό παρουσιάζει και αξιολογεί τρόπους με τους οποίους τα
αρχαιολογικά δεδομένα, οικιστικά στοιχεία και υλικά κατάλοιπα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως έμμεσα δεδομένα για τη δημογραφική ανασύνθεση. Έμφαση
δίνεται κυρίως στην ανασύνθεση του πληθυσμιακού μεγέθους με παρουσίαση
τεχνικών που βασίζονται στην εκτίμηση του αριθμού και μεγέθους αρχαιολογικών
θέσεων, του στεγασμένου χώρου, των διαθέσιμων φυσικών πηγών και της φέρουσας
ικανότητας μιας περιοχής.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Ammerman A.J., Population Studies and the Archaeologist, Norw. Arch. Rev. 22, 1989, 65-87.
Bintliff J.

& K. Sbonias (eds) Reconstructing Past Population Trends in Mediterranean

Europe, Oxford 2000
Cherry J.F. et al., Landscape Archaeology as Long-Term History, Los Angeles 1991.
De Roche C.D., Population Estimates from Settlement Area and the Number of Residences,
Journal of Field Archaeology 10, 1983, 187-92.
Jameson M. et al., A Greek Countryside, Stanford 1994.
Shennan S. (ed.), Population and Demography, World Archaeology 30, 1998.
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Sanders G.D.R., Reassessing ancient populations, BSA 79, 1984, 251-62.
Zorn J.R., Estimating the population size of ancient settlements: methods, problems, solutions
and a case study, BASOR 295, 1994, 31-48.

• Παλαιοδημογραφία: η ανάλυση του σκελετικού υλικού
Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τη συμβολή των ταφικών δεδομένων
στην πληθυσμιακή μελέτη. Εξετάζεται:
1. Η σχέση αριθμού νεκροταφείων-ταφών και του υλικού πολιτισμού που
προέρχεται από αυτά (π.χ. επιτύμβιες επιγραφές) με τις πληθυσμιακές τάσεις
μιας περιοχής ή εποχής και η αξιολόγηση της αξιοπιστίας τους
2. Η ανθρωπολογική ανάλυση του σκελετικού υλικού και η δυνατότητα που
υπάρχει μέσω της εκτίμησης της κατανομής κατά ηλικία και φύλο των
πληθυσμών νεκροταφείων για την προσέγγιση της δημογραφίας πληθυσμών
του παρελθόντος.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Acsadi G.-Y. & Nemeskeri J., History of Human Life Span and Mortality, Budapest 1970.
Bintliff J. & K. Sbonias (eds), Reconstructing Past Population Trends in Mediterranean
Europe, Oxford 2000.
Buikstra J.E. & Konigsberg L.W., Paleodemography: Critiques and Controversies, American
Anthropologist 87, 1985, 316-333.
Humphreys S.C. & King H. (eds), Mortality and Immortality: the anthropology and
archaeology of Death, London.
Ward R.H. & Weiss K.M. (eds), The Demographic Evolution of Human Populations, London
1976.
Wood J.W. et al., The osteological paradox: problems of inferring prehistoric health from
skeletal samples, Current Anthropology 33, 1992, 343-70.

•

Αρχαίες πήγες για τον υπολογισμό του πληθυσμού: συγκριτική
προσέγγιση
Εξετάζονται οι δυνατότητες που προσφέρουν οι γραπτές πηγές της αρχαιότητας για τη
μελέτη των δημογραφικών φαινομένων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη συγκρητική
μελέτη τους με άλλες κατηγορίες δεδομένων (αρχαιολογικά και σκελετικά δεδομένα).
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Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Bagnall R. & Frier B., The demography of Roman Egypt, Cambridge 1994.
Beloch J., Die Bevoelkerung der griechischen-roemanischen Welt, Leipzig 1886.
Hansen M., Demography and Democracy, Herning 1986.
Livi-Bacci M., A Concise History of World Population, Oxford 1992.
Parkin T.G., Demography and Roman Society, Baltimore 1992.
Sbonias K., Investigating the Interface between Regional Survey, Historical Demography and
Paleodemography, in Bintliff, J. & K. Sbonias (eds), Reconstructing Past Population Trends in
Mediterranean Europe, Oxford 2000, 219-234.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
•
Αρχαιολογία του τοπίου: αξιολόγηση οικιστικών δεδομένων ως βάση για
τη μελέτη της πληθυσμιακής ιστορίας.
•
Οικιστικά σχήματα και πληθυσμιακοί κύκλοι: προϊστορία και
ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα.
•
Οικιστικά σχήματα και πληθυσμιακοί κύκλοι: ύστερη αρχαιότητα,
μεσαιωνική και μεταμεσαιωνική εποχή.
Σε μία σειρά τριών συσχετιζόμενων σεμιναρίων θα εξεταστεί η συνεισφορά της
αρχαιολογίας του τοπίου και της μελέτης των οικιστικών πυκνοτήτων, της οργάνωσης
στο χώρο και των χρήσεων γης στη δημογραφική ανασύνθεση και στη μελέτη της
ιστορίας των πληθυσμών κυρίως στη μακροχρόνια κλίμακα. Θα συζητηθούν:
1. οι τεχνικές μελέτης και η αξιοπιστία των δεδομένων
2. θα δοθούν παραδείγματα πληθυσμιακών κύκλων από διάφορες εποχές με
βάση προγράμματα έρευνας περιοχής στον ελλαδικό χώρο και θα συζητηθούν
οι παράγοντες που τους διαμορφώνουν (περιβαλλοντικοί, οικονομικοί,
κοινωνικοί παράγοντες, ιδεολογικά και πολιτικά συστήματα κλπ).
Παράλληλα στα πλαίσια εργασιών των φοιτητών θα παρουσιαστούν παραδείγματα
διαχείρισης και διερεύνησης των δεδομένων αυτών μέσω της εφαρμογής των
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) (βλ. Εργαστήρια εισαγωγής και
επεξεργασίας δεδομένων).
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Alcock S.E., Graecia Capta. The Landscapes of Roman Greece, Cambridge 1993.
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Alcock S. & J.F. Cherry (eds), Side-by-Side Survey. Comparative Regional Studies in the
Mediterranean World, Oxford 2004.
Bintliff J., Regional survey, demography and the rise of complex societies in the Aegean,
Journal of Field Archaeology 24, 1997, 1-38.
Sbonias K., Introduction to issues in demography and survey, in J. Bintliff & K. Sbonias (eds),
Reconstructing Past Population Trends in Mediterranean Europe, Oxford 2000, 1-20.
Cherry J.F. et al., Landscape Archaeology as Long-Term History. Los Angeles 1991.
Jameson M. et al., A Greek Countryside: The Southern Argolid from Prehistory to the Present
Day, Stanford 1994.
Kardulias P.N. (ed.), Beyond the Site: Regional Studies in the Aegean Area, Lanham 1994.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
•
Η χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών για τη διαχείριση
και ανάλυση πληθυσμιακών δεδομένων σε ένα γεωγραφικό περιβάλλον.
•
διδάσκοντες Ε. Farinetti, Κ. Σμπόνιας
Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) αποτελούν ένα δυναμικό εργαλείο
αποθήκευσης, διαχείρησης, ανάλυσης και απεικόνισης δεδομένων που αφορούν τον
γεωγραφικό χώρο. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν εισαγωγικά στοιχεία και
πρακτικές εφαρμογές χρήσης των GIS σχετικών με τη μελέτη των πληθυσμών και της
οικιστικής ιστορίας σε ένα γεωγραφικό ψηφιακό περιβάλλον.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Aldenderfer M. & Maschner H.G., Anthropology, Space and Geographical Information
Systems, Oxford 1996.
Allen K.M.S., Green S.W., Zubrow E.B. (eds), Interpreting space: GIS and archaeology,
London 1990.
Gillings M. et al. (eds), Geographic Information Systems and Lanscape Archaeology, Oxford
1999.
Wheatley D. & Gillings M., Spatial Technology and Archaeology, London 2002.
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Καλομοίρα Ματαράγκα
(Επικ. Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου)
Πτυχιούχος του Ιστορικού και Αρχαιολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάκτωρ του Université de Paris I- Panthéon- Sorbonne. Επίκουρος
καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Ιστορία».

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
•

Πόλεμος και δημογραφία στην κλασσική Ελλάδα

Στα σεμινάρια επιχειρείται μία προσέγγιση του θέματος της αρχαίας δημογραφίας και
κυρίως των δημογραφικών συνεπειών του πολέμου στην κλασική Ελλάδα (5ος - 4ος αι.
π.Χ.).
Είναι γεγονός πως ενώ το φαινόμενο του πολέμου στην αρχαία Ελλάδα έχει
προκαλέσει το ενδιαφέρον των σύγχρονων ερευνητών και έχει αποτελέσει αντικείμενο
συζητήσεων και μελετών, η δημογραφική πλευρά του πολέμου –τουλάχιστον κατά την
κλασική εποχή– έχει αρχίσει να διερευνάται σχετικά προσφάτως.
Αντικείμενο των σεμιναρίων είναι, πέρα από τη γενική επισκόπηση των προβλημάτων
που παρουσιάζει η μελέτη της αρχαίας δημογραφίας και πέρα από μία γενικότερη
παρουσίαση του πολέμου στην αρχαία Ελλάδα, η συζήτηση σχετικά με τις συνέπειες
των πολέμων στον πληθυσμό κατά τους κλασικούς χρόνους.
Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται :
- Η θνησιμότητα των πολεμιστών κατά τη διάρκεια της μάχης της φάλαγγος ή
της ναυμαχίας (οι ερευνητές προσπαθούν μελετώντας -και μέσα από τις
φιλολογικές πηγές- την ποικιλία των τραυμάτων να εκτιμήσουν τους
κινδύνους που αυτά συνεπάγονταν).
Οι σφαγές του άμαχου πληθυσμού σε περιόδους πολέμου.
Οι επιδημίες και οι λιμοί -ιδιαίτερα σε πολιορκημένες πόλεις- ως συνέπεια
του πολέμου.
Η τύχη των ηττημένων και η θνησιμότητα μετά την ήττα. Το ζήτημα των
αιχμαλώτων του πολέμου.
- Οι δημογραφικές συνέπειες των εμφυλίων πολέμων («στάσεων»), οι οποίοι
πολλαπλασιάζονταν σε περιόδους ανοιχτής σύγκρουσης των μεγάλων
συμμαχικών συνασπισμών της εποχής (όπως για παράδειγμα κατά τον
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-

Πελοποννησιακό πόλεμο). Οι εμφύλιοι πόλεμοι δεν προκαλούσαν μονάχα
πληθώρα νεκρών αλλά επίσης εξορίες και επανόδους πολιτών, δημιουργώντας
έτσι πληθυσμιακές ανακατατάξεις.
Οι πληθυσμιακές αλλαγές εξαιτίας της ίδρυσης κληρουχιών και αποικιών.
Δημογραφικοί
απολογισμοί.
Οι
δημογραφικές
συνέπειες
1/του
ο
Πελοποννησιακού πολέμου 2/ των πολέμων κατά τον 4 αιώνα π.Χ.

Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν ανάλυση και σχολιασμό επιλεγμένων ιστοριογραφικών
πηγών.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Bellancourt-Valdher M. et Corvisier J.-N., Démographie historique antique, 1999.
Brulé P., ‘La mortalité de guerre en Grèce classique: l’ exemple d’ Athènes’, in (éd) F. Prost,
Armées et Sociétés de la Grèce classique. Aspects sociaux et politiques de la guerre aux Ve et
IVe s. av. J.-C., 1999, 51-68.
Corvisier J.-N., ‘Guerre et démographie en Grèce à la période classique’, in Guerres et Sociétés
dans les mondes grecs à la époque classique, Pallas, 51, 1999, 57-80.
Hammond N. G. L., ‘Casualties and Reinforcements of Citizen Soldiers in Greece and
Macedonia’, JHS 79, 1959, 61-68.
Hansen M. H., ‘The number of Athenian Hoplites in 431 B.C.’, Symb. Osl. LVI, 1981, 19-32.
Hansen M. H., Demography and democracy: The number of Athenian citizens in the fourth
century B. C., 1985.
Krenz P., ‘Casualties in Hoplite Battles’, GRBS 26-1, 1985, 13-20.
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Αθανάσιος Ευσταθίου
(Επικ. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου)
Στη Θεσσαλονίκη στο Φιλολογικό τμήμα του ΑΠΘ σπούδασε Φιλολογία με ειδίκευση στην
Κλασική Αρχαιότητα. Στο ίδιο Πανεπιστήμιο και τμήμα συνέχισε τις σπουδές μου σε
μεταπτυχιακό επίπεδο στην αρχαία ελληνική και τη βυζαντινή φιλολογία. Tο 1992 μετέβη στη
Μεγάλη Βρετανία (University of London), όπου αρχικώς παρακολούθησε το μεταπτυχιακό
κύκλο σπουδών στην «Ύστερη Αρχαιότητα και το Βυζάντιο» στο King’s College και
ακολούθως εκπόνησε διδακτορική διατριβή στην «Κλασική Ρητορεία» στο Royal Holloway
College. Από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 διδάσκει στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου το γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία».

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Δημοκρατία και Δημογραφία κατά τον 4ο αι. π.χ.
• Ιστορική δημογραφία και ιστορική μέθοδος: Οι πολίτες της Αθήνας σε
σχέση με τους πολίτες της Αττικής. Ο πληθυσμός των πολιτών ως νομική
έννοια. Κλιμάκωση ηλικιών. Η άγνοια των ίδιων των Αθηναίων για τον
πληθυσμό τους. Υπολογισμοί του πληθυσμού με βάση την κατανάλωση
σιτηρών.
• Ο αριθμός των πολιτών κατά τον 4ο αι. π.Χ.: Υπολογισμοί κατά
προσέγγιση. Η στρατιωτική δύναμη. Η ναυτική δύναμη. Οι δικαιούχοι
χρηματικών επιδομάτων-βοηθημάτων. Η βουλή των Πεντακοσίων.
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Andrewes A., ‘ Philochoros on Phratries’, JHS 81(1961): 1-15.
Bellancourt-Valdher M. et Corvisier J.-N., Démographie historique antique, 1999.
Brulé P., ‘La mortalité de guerre en Grèce classique: l’ exemple d’ Athènes’, in (éd) F. Prost,
Armées et Sociétés de la Grèce classique. Aspects sociaux et politiques de la guerre aux Ve et
IVe s. av. J.-C., 1999, 51-68.
Buchanan J.J., Theorika. New York 1962.
Corvisier J.-N., ‘Guerre et démographie en Grèce à la période classique’, in Guerres et Sociétés
dans les mondes grecs à la époque classique, Pallas, 51, 1999, 57-80.
Hammond N.G.L., ‘Casualties and Reinforcements of Citizen Soldiers in Greece and
Macedonia’, JHS 79, 1959, 61-68.
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Hansen M. H., ‘The number of Athenian Hoplites in 431 B.C.’, Symb. Osl. LVI, 1981, 19-32.
Hansen M. H., Demography and democracy: The number of Athenian citizens in the fourth
century B. C., 1985.
Krenz P., ‘Casualties in Hoplite Battles’, GRBS 26-1, 1985, 13-20.

Ο Πληθωρισμός της Ελλάδας κατά τα έτη 1973-1981
Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 1973-1981
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Βάιος Βαϊόπουλος
(Επικ. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου)
Επίκουρος στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου ολοκλήρωσε το 1991-1992 τα μεταπτυχιακά σεμινάρια
κλασικής φιλολογίας (αρχαία ελληνική λυρική ποίηση, ελληνική ιστοριογραφία, ρωμαϊκή
ιστοριογραφία, ρητορική κατά τους χρόνους της δημοκρατίας στη Ρώμη), και το 1999
αναγορεύθηκε διδάκτορας του ίδιου Πανεπιστημίου («η έννοια της ελπίδας στη ρωμαϊκή
ελεγειακή ποίηση»). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τον χώρο της αυγούστειας
ποίησης, των λατινικών μεταφράσεων ελληνικών κειμένων στα χρόνια του ανθρωπισμού, της
αρχαίας ιατρικής γραμματείας και της επιρροής της στα ιατρικά κείμενα των νεότερων χρόνων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Ιούλιος νόμος περί γάμου (18 π.χ.). Δημογραφική πολιτική του
Οκταβιανού για ενίσχυση των γεννήσεων.
• Γάμος και ελεύθερος έρωτας στη Ρώμη του πρώτου προχριστιανικού και
του πρώτου μεταχριστιανικού αιώνα.

Γεννήσεις στο χωριό των Αργυράδων από το 1933 έως 2005
ΕΤΗ

ΑΡΡΕΝ

ΘΗΛΥ

ΣΥΝΟΛΟ

1933-1939

175

179

354

1940-1949

270

274

544

1950-1956

128

91

219

1961-1969

208

221

429

1970-1979

292

282

574

1980-1989

284

259

543

1990-1999

155

112

267

2000-2005

72

71

143

Πηγή: Ληξιαρχείο Αργυράδων Λευκίμμης
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Ευγενία Βικέλα
(Αν. Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου)
Πτυχιούχος του Iστορικού-Aρχαιολογικού

Tμήματος της

Φιλοσοφικής

Σχολής

του

Πανεπιστημίου Aθηνών, συμμετείχε σε ανασκαφές της Eφορείας Δυτικής Kρήτης (1967/ 68),
φοίτησε στην Aνωτέρα Σχολή Ξεναγών Aθηνών, όπου εν συνεχεία δίδαξε στα εκπαιδευτικά
προγράμματα κατά τα έτη 1971-83. Aκολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στην Kλασική
Aρχαιολογία, στην Aρχαία Iστορία και στην Aρχαιολογία της Eγγύς Aνατολής στο
Πανεπιστήμιο του Münster στη Γερμανία (1984/88), απ' όπου έλαβε διδακτορικό δίπλωμα το
1989. Aκολούθησαν μελέτες κατ' ανάθεση και πολλές δημοσιεύσεις με κύριο αντικείμενο την
Aρχαία Eλληνική Γλυπτική και Θρησκεία. Eδίδαξε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο κατά το
διάστημα 1991-1996 και το 1999-2000 σε μεταπτυχιακά σεμινάρια ενώ έχει δώσει σειρά
διαλέξεων και σεμιναρίων σε ξένα και ελληνικά Πανεπιστήμια και Μουσεία. Έχει εκλεγεί
εταίρος της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας και αντεπιστέλλον μέλος του Γερμανικού
Aρχαιολογικού Iνστιτούτου. Eίναι μέλος του Συλλόγου Γερμανών Aρχαιολόγων (Deutscher
Archäologen-Verband) και της Γερμανικής Eταιρείας Aνατολικών Eρευνών (Deutsche OrientGesellschaft). Από το 2005 είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου και διδάσκει Κλασσική Αρχαιολογία.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Οι δήμοι της Αττικής - Πολιτική οργάνωση της Αθήνας στην
αρχαιότητα
Η πολιτική οργάνωση της δημοκρατικής Αθήνας, αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων
στο τέλος του 6ου αι. π.Χ., λίγο πριν τους περσικούς πολέμους, αποτέλεσε το θέμα
που αναπτύχθηκε στο μεταπτυχιακό τμήμα της Ιστορικής Δημογραφίας τον Ιανουάριο
του 2008.
Στόχος του μαθήματος υπήρξε η ανάλυση των μεταρρυθμίσεων που εγκαθιδρύθηκαν
από τον Κλεισθένη το 508/7 και αποτέλεσαν το θεμέλιο ενός νέου, πρωτοφανούς
πολιτεύματος, του δημοκρατικού. Για πρώτη φορά στον κόσμο δομήθηκε η ιδεολογία
της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, της ισοτιμίας και της ισονομίας με βάση την
δημογραφική διάρθρωση της πόλης.
Παρουσιάστηκαν - με τη βοήθεια διαφανειών - χάρτες της Αττικής, κατόψεις των
δημοσίων χώρων (Αρχαία Αγορά, Πνύκα) και συγκεκριμένων μνημείων αναλυτικά η
νέα οργάνωση της περιοχής της Αττικής, που βασίστηκε στην αντίληψη ότι η ύπαιθρος
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χώρα όφειλε να συμμετέχει εξίσου με το άστυ στη διοίκηση της πόλης. Έγινε αναφορά
στη Σπάρτη, αλλά και σε άλλες δημοκρατικές πόλεις της Ελλάδος για να καταδειχθεί η
διαφορά της σχέσης περιφέρειας και άστεως σε σύγκριση με την Αττική.
Αναλύθηκαν τα τέσσερα κύρια στοιχεία της πολιτικής οργάνωσης για την επίτευξη του
σχεδιασμού, δηλαδή η αύξηση των παραδοσιακών ιωνικών φυλών από τέσσερεις σε
δέκα, η μετατροπή της Βουλής των τετρακοσίων σε Βουλή των πεντακοσίων, ο
χωρισμός των δήμων της Αττικής σε τρεις γεωγραφικές ενότητες - Άστυ, Μεσόγεια,
Παραλία - και τέλος η διαίρεση κάθε μίας από τις ενότητες αυτές σε δέκα περιοχές, τις
τριττύες, τριάντα σε σύνολο.
Προϋπόθεση της καθόλου οργάνωσης και βάση της δημοκρατίας υπήρξε η διαίρεση σε
πολλούς δήμους, μικρότερη διοικητική ενότητα από τις τριττύες. Στους υπάρχοντες
προστέθηκαν και νέοι. Τονίστηκε ιδιαίτερα η σημασία των δήμων, οι οποίοι είχαν
αυτονομία και τοπική διακυβέρνηση, με επικεφαλής τους δημάρχους, υπεύθυνους για
κάθε είδους τοπικές, πολιτικές και θρησκευτικές υποχρεώσεις. Παράλληλα οι δήμοι
συμμετείχαν και στις αντίστοιχες υποχρεώσεις της ενιαίας πόλης, της Αθήνας, που
όριζε όλη την Αττική.
Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η ανάλυση της σχέσης δήμου - τριττύων, τριττύων- φυλών
προκειμένου να επιτευχθεί η πληθυσμιακή ανάμειξη, ώστε κάθε φυλή να έχει τριττύες
με δήμους από κάθε σημείο της Αττικής και να αποφεύγονται τα στενά τοπικιστικά
συμφέροντα.
Τέλος, έγινε αναφορά στην αυξομείωση των φυλών, αποτέλεσμα των γεγονότων κατά
τις περιόδους που ακολούθησαν την κλασική, δηλαδή κατά την ελληνιστική και τη
ρωμαϊκή, καθώς και στα αριθμητικά στοιχεία του πληθυσμού της Αττικής.
Στους σπουδαστές διανεμήθηκε βιβλιογραφία, χάρτες και πίνακας με τα αρχαία
ονόματα των δήμων της Αττικής, καθώς και την αντιστοιχία τους στις περιοχές του
σημερινού νομού, όπως έχει καταλήξει η επιστημονική έρευνα ύστερα από
συνεκτίμηση των πηγών, των επιγραφών και των αρχαιολογικών ευρημάτων.
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Ονούφριος Παυλογιάννης
(Δρ. Ιστορίας, Συμβασιούχος (ΠΔ 407/80) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)
Απόφοιτος του Ιστορικού – Αρχαιολογικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και
διδάκτωρ Αρχαίας Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Διετέλεσε υπεύθυνος πολιτιστικών
θεμάτων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας (2003-2006). Από το 2004 διδάσκει (Π.Δ.
407) στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται αφορούν στην ιστορία
των αθλητικών και των υγιεινών θεσμών. Έχει επιμεληθεί εκδόσεων εκπαιδευτικού και
ερευνητικού περιεχομένου και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Αθλητισμός και Πληθυσμοί
Εξετάζεται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους – σε δύο επίπεδα – η συμβολή της
έρευνας δημογραφικών στοιχείων του αθλητισμού και των σπορ στην ιστορική
ανάλυση οργανωμένων μορφών κοινωνικότητας, οικονομικών και πολιτικών δομών
καθώς μεταβολών του πληθυσμιακού δυναμικού.
1. Αθλητισμός και Πληθυσμοί κατά την Ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα
Αναφέρεται σε δημογραφικά στοιχεία που προκύπτουν από την ανάπτυξη του
αθλητισμού κατά τη διάρκεια της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας.
• Μελέτη και επεξεργασία στοιχείων που παρέχουν οι πίνακες των αγώνων,
των νικητών, των αγωνισμάτων, των πόλεων σε σχέση με τοπικά, εθνικά
και χρονολογικά δεδομένα.
• Παρατήρηση της καταγωγής των νικητών και της μεταβολής της
γεωγραφίας και της σημασίας των αγώνων
• Εξέταση στοιχείων που καταγράφονται σε φιλολογικές και επιγραφικές
πηγές.
• Απεικόνιση του λόγου περί υγιεινής
• Βιβλιογραφική ενημέρωση
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Αλμπανίδης E., Ιστορία της Άθλησης. Με αναφορά στους ολυμπιακούς αγώνες του 1896 και στο
σύγχρονο ελληνικό αθλητισμό, Θεσσαλονίκη 2004.
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Τζάχου-Αλεξανδρή Ο. [επιμ.], 1989, Το πνεύμα και το σώμα. Οι αθλητικοί αγώνες στην Αρχαία
Ελλάδα, [Υπουργείο Πολιτισμού] Αθήνα.
Decker W., 1995, Sport in der griechischen Antike, München.
Delorme J., 1960, Gymnasion. Etude sur les monuments consacrés a l’ éducation en Grece,
(BEFAR 196), Paris.
Gardiner E. N., 1930, Athletics of the Ancient World, Oxford, London.
Moretti L., 1953 , Iscrizioni Agonistiche Greche, Rome.
Moretti L., 1957, Olympionikai, I Victori negli antichi Agoni Olympici, Rome.
Pleket W.H., 1975, Games, Prizes, Athletes and Ideology, Stadion 1.
Price S.R.F., 1984, Ritual and Power: The Roman Imperial Cult in Asia Minor, Cambridge.
Sturzebecker L.R., 1985, Photo Atlas. Athletic Cultural Archaeological Sites in the GrecoRoman World. Europe-North Africa-Middle East, West Chester.

2. Αθλητισμός και Πληθυσμοί στη Σύγχρονη Ελλάδα
Αναφέρεται σε δημογραφικά στοιχεία που συνδέονται με την ιστορία του σύγχρονου
αθλητισμού, από τη δεκαετία του 1870 – ειδικά από το 1896 που αποτελεί την τομή
στην ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού – έως την εποχή μας.
• Ίδρυση αθλητικών και γυμναστικών συλλόγων
• Γεωγραφική κατανομή αθλητικών και γυμναστικών συλλόγων στο
ελληνικό κράτος και εκτός αυτού
• Καθιέρωση αθλητικής νομοθεσίας και αθλητικών θεσμών
• Ίδρυση χώρων άθλησης
• Ενδιαφέρον του τύπου για τα αθλητικά πράγματα
• Σύνδεση αθλητικής κίνησης με αστική ανάπτυξη και διαχείριση
ελεύθερου χρόνου
• Σύνδεση σωματείων με αιτήματα αγωγής και με μορφές χειραγώγησης
• Κοινωνική και πληθυσμιακή σύνθεση των συλλόγων
• Κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά πόλεων και περιοχών που
ιδρύονται αθλητικοί σύλλογοι
• Διεύρυνση της κοινωνικής βάσης των αθλητικών σωματείων και
μαζικοποίηση το αθλητικού θεάματος
• Εμπορευματοποίηση του αθλητικού περιβάλλοντος – η οικονομία του
αθλητισμού
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•

Βιβλιογραφική ενημέρωση

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Κορωναίου Α. (επιμ.), 1996, Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου, μετ. Κική Καψαμπέλη –
Γιάννης Σταυρακάκης, Νήσος, Αθήνα
Κουλούρη Χ., 1997, Αθλητισμός και Όψεις της Αστικής Κοινωνικότητας. Γυμναστικά και
Αθλητικά Σωματεία 1870-1922, Αθήνα [Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών].
Καρανταΐδου Μ., 2000, Η φυσική αγωγή στην ελληνική μέση εκπαίδευση (1862-1990) και
ιδρύματα εκπαίδευσης γυμναστών (1882-1982), Αδελφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.
Σκιαδάς Ε., 1996, 100 χρόνια νεώτερη ελληνική ολυμπιακή ιστορία, Επιτροπή Ολυμπιακών
Αγώνων 1896-1996, Αθήνα.
Σκιαδάς Ε., 2003, Εμπόριο και Ολυμπιακοί Αγώνες, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα
Dunning E., 1971, The Sociology of Sport. A Selection of Readings, Λονδίνο.
Elias N. / Dunning E., 1998, Αθλητισμός και ελεύθερος χρόνος στην εξέλιξη του πολιτισμού,
Δρομέας, Αθήνα
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Θεόδωρος Παππάς
(Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου)
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Monpellier στην κλασική φιλολογία, σπούδασε ιστορία και
κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Bordeaux III (DEUG d’histoire 1982, Licence
d’histoire 1983, Maîtrise d’histoire 1984, D.E.A. en Lettres Classiques 1985, Διδακτορικό
δίπλωμα en Lettres Classiques 1989). Είναι καθηγητής στο Τμήμα Αρχειονομίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου. Διδάσκει τα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γραμματεία», «Ιστορία της αρχαίας
ελληνικής παιδείας» και «Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας». Τα επιστημονικά του
ενδιαφέροντα είναι η αρχαία ελληνική λογοτεχνία, το αρχαίο θέατρο, η ανθρωπολογία της
αρχαίας Ελλάδας, η ελληνική επιγραφική, η αρχαία ελληνική θρησκεία, η τοπική ιστορία. Το
έργο του περιλαμβάνει μονογραφίες και άρθρα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• H μεθοδολογία της επιστημονικής ερευνάς του αρχαίου κόσμου.
Σχεδιασμός της επιστημονικής έρευνας. Αναζήτηση του βιβλιογραφικού υλικού. Δομή
της επιστημονικής εργασίας. Συγγραφή.
Η βιβλιογραφική έρευνα του αρχαίου κόσμου έχει διευρυνθεί με τις νέες τεχνολογικές
εξελίξεις και είναι ευκολότερη σήμερα, γιατί διαθέτουμε ειδικές βιβλιογραφίες,
καταλόγους, ευρετήρια και βάσεις δεδομένων. Οι βάσεις αυτές προσφέρουν
δυνατότητες γρήγορης και αποτελεσματικής αναζήτησης. Διακρίνονται σε
βιβλιογραφικές, βάσεις με πλήρες κείμενο και στατιστικές βάσεις δεδομένων.
Υπάρχουν βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, στις οποίες ο ερευνητής έχει πρόσβαση
από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του (ERIC, Education Abstracts, British Education
Index, Francis, Pascal, Γλαύκα κ.ά.). Οι βάσεις πλήρους κειμένου είναι ιδιαίτερης
χρησιμότητας και συνεχώς εξελίσσονται. Εντυπωσιακή είναι η βάση δεδομένων για
την αρχαία ελληνική γραμματεία (Thessaurus linguae graecae), καθώς και η
αντίστοιχη λατινική.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Arts and Hummanities Citation Index, Institute for Scientific Information Philadelphia,
published three times a year. ASLIB. Index to Theses accepted for higher degrees by the
Universities of Great Britain and Ireland and the Council for National Academic Awards,
ASLIB, London, published annually.
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Bernadette P., Ecrire une thèse ou un mémoire en sciences humaines, éd. Libraire Honore
Champion, Paris 1986.
BLLD announcement bulletin, British Library Lending Division, Boston Spa,Yorks, monthly.
British Standards Institute, Recommendations for Citing Publications by Bibliographic
References, London 1978.
Defradas J., Guide de l’étudiant helléniste, éd. Presses Universitaires de France, Paris 1968.
Dissertation Abstracts International, Ann Arbor, published monthly. U. Eco, Πώς γίνεται μια
διπλωματική εργασία, μτφρ. Μ. Κονδύλη, εκδ. Νήσος, Αθήνα 1994, 303 σελ. Encyclopédie de
la Pleiade, Ιστορία και Μέθοδοί της, μτφρ. Ε. Στεφανάκη, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., τόμ. Β΄, Αθήνα 1981.
Παππάς Θ., Η μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2002. P. Petit,
Guide de l’étudiant en histoire ancienne, ed. Presses Universitaires de France, Paris 1969³
(1959¹).

• Ανθρωπολογία της Αρχαίας Ελλάδας
Τα αρχαία συμπόσια. Διόνυσος και διονυσιακή λατρεία. Μύθος και τραγωδία. Γέλιο
και κοινωνικές σχέσεις.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Austin M. & Vidal-Naquet P., Οικονομία και κοινωνία στην αρχαϊκή Ελλάδα, μτφρ. Τάσος
Κουκουλιός, εκδ. Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1998.
Desclos Marie-Laurence (επιμ.), Le rire des Grecs. Anthropologie du rire en Grèce ancienne,
ed. J. Million, Grenoble 2000.
Gernet L., Ανθρωπολογία της αρχαίας Ελλάδας, μτφρ. Αναστασία Μεθενίτη & Αθανάσιος
Στεφανής, εκδ. Πατάκης, Αθήνα 2000.
Pappas Th., Anthropologie de la comédie grecque ancienne, Montpellier 1989. J.-P. Vernant,
Mythe et société en Grèce ancienne, Paris 1974.
Vernant J., Mύθος και σκέψη στην αρχαία Eλλάδα, τόμοι I-II, μτφρ. Στ. Γεωργούδη, εκδ. I.
Zαχαρόπουλος, Aθήνα 1989.
Flacelière R., Ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των αρχαίων Ελλήνων, μτφρ. Γ.Δ. Βανδώρος, εκδ.
Παπαδήμας, Αθήνα 1995.

• Πολίτες και μη Πολίτες στην Αρχαία Ελλάδα
Οι Έλληνες και οι άλλοι. Ο Ξένος, ο δούλος, ο μέτοικος, η γυναίκα, ο πολίτης.

178

ΠΜΣ: Ιστορική Δημογραφία

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Baslez M., L’étranger dans la Grèce antique, Les Belles Lettres, Paris 1984.
Canfora L., «Ο πολίτης», στο: P. Borgeaud - G. Cambiano (κ.ά.), Ο Έλληνας άνθρωπος, μτφρ.
Χ. Τασάκος, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1996, σσ. 201-250.
Gauthier P., Symbola: les étrangers et la justice dans les cités grecques, Annales de l’Est,
Nancy 1972.
Vatin C., Citoyens et non-citoyens dans le monde grec, Sedes, Paris 1984.

• Η γυναίκα στην Κλασική Αθήνα
Ιδιωτική και δημόσια ζωή της γυναίκας. Ενδυμασία και καλλωπισμός των γυναικών.
Γαμήλια έθιμα. Oι φιλολογικές πηγές μας επιτρέπουν να σχηματίσουμε σαφή εικόνα
για τα ρούχα της γυναίκας, την κοσμητική και κομμωτική τέχνη. Oι παραστάσεις των
διάφορων αγγείων και οι διάφορες άλλες πηγές μπορούν να συμπληρώσουν αυτή την
εικόνα για τη γυναίκα.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Pekridou Gorecki An., Η μόδα στην αρχαία Ελλάδα, μτφρ. Δ.Γ. Γεωργοβασίλης & M.
Pfreimter, Παπαδήμας, Αθήνα 1993.
Flacelière R., Ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των αρχαίων Ελλήνων, μτφρ. Γ.Δ. Βανδώρος, εκδ.
Παπαδήμας, Αθήνα 1995.
Flacelière R., La vie quotidienne en Grèce, au siècle de Rériclès, Hachette, Paris 1959. Robert
Flacelière, Ο έρωτας στην αρχαία Ελλάδα, μτφρ. Α. Καραντώνη, εκδ. Παπαδήμας, Αθήνα
1995.
Reinsberg C., Γάμος, εταίρες και παιδεραστία στην αρχαία Ελλάδα, μτφρ. Δ.Γ.
Γεωργοβασίλης & M. Pfreimter, Παπαδήμας, Αθήνα 1993.

• Ο Πόλεμος στην αρχαιότητα
Οι αιτίες του πολέμου και τα κίνητρα. Στρατιωτική λειτουργία και κοινωνική θέση. Το
πρότυπο του οπλίτη. Ο μισθοφορικός στρατός. Πόλεμος και ειρήνη.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Chamoux F., O Ελληνικός Πολιτισμός, μτφρ. Αικ. Παπαθωμοπούλου, εκδ. Ι. Ζαχαρόπουλος,
Αθήνα 1999, σσ. 133-171.
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Ducrey P., Guerre et guerriers dans la Grèce antique, Payot, Paris 1985. Y. Garlan, La guerre
dans l’antiquité, Nathan, Paris 1972.
Vernant J. (επιμ.), Problèmes de la guerre en Grèce ancienne, EHESS, Paris 1968.
de Romilly J., Ο Θουκυδίδης και ο αθηναϊκός Ιμπεριαλισμός, Αθήνα 2000.
Vidal-Naquet P., Le chasseur noir, La Decouverte, Paris 1991, σσ. 123-207.
Vidal-Naquet P., Guerre et économie en Grèce ancienne, La Découverte, Paris 1989.
Vidal-Naquet P., Guerre et religion en Grèce à l’époque classique, Les Belles Lettres, Paris
1989.

• Ο αρχαίος Έλληνας και οι Θεοί
Χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Ευσέβεια και αθεϊσμός. Το ιερό, οι
θεοί και η πόλη. Θρησκεία και μαγεία. Μυστήρια και αιρέσεις. Θρησκευτικοί
σύλλογοι.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Burkert W., Aρχαία ελληνική θρησκεία. Aρχαϊκή και κλασική εποχή, μτφρ. N.Π. MπεζαντάκουA. Aβαγιανού, εκδ. Kαρδαμίτσα, Aθήνα 1993.
Burkert W., Eλληνική μυθολογία και τελετουργία. Δομή και ιστορία, μτφρ. Hλ. Aνδρεάδη, εκδ.
M.I.E.T., Aθήνα 1993.
Gernet L. - Boulanger A., Le génie grec dans la religion, éd. A. Michel, Paris 1932.
Martin R. - Metzger H., La religion grecque, éd. P.U.F., Paris 1976. M.P. Nilsson, Eλληνική
λαϊκή θρησκεία, μτφρ. I.Θ. Kακριδής, Aθήνα 1953.
Séchan L., Lévêque P., Les grandes divinités de la Grèce, éd. De Boccard, Paris 1966.
Vernant J., Mythe et religion en Grèce ancienne, Seuil, Paris 1990.
Vernant J., Mythe et société en Grèce ancienne, Paris 1974. J.P. Vernant, Mύθος και σκέψη στην
αρχαία Eλλάδα, τόμοι I-II, μτφρ. Στ. Γεωργούδη, εκδ. I. Zαχαρόπουλος, Aθήνα 1989.

• Θέατρο και Κοινωνία
Το αρχαίο ελληνικό θέατρο αποτελεί ένα από τα κορυφαία πολιτιστικά επιτεύγματα
του ελληνικού πνεύματος και ανεκτίμητη συνεισφορά στην παγκόσμια πολιτισμική
κληρονομιά. Στην αρχαία τραγωδία και κωμωδία ενώνονται αρμονικά ο λόγος, το
τραγούδι και ο χορός, ενώ παρασταίνεται δημιουργικά ο μύθος ανανεωμένος μέσα από
τον κοινωνικό και πολιτικό προβληματισμό της εποχής, σε μια ύψιστη πνευματική
δημιουργία. Tο αρχαίο ελληνικό θέατρο γεννήθηκε στην Aθήνα του 5ου π.X. αιώνα,
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σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Tόσο η τραγωδία όσο και η κωμωδία
αποτελούν κατ’ εξοχήν πολιτικά κείμενα. H τραγωδία μολονότι αντλεί τις υποθέσεις
της από το μύθο θέτει στο κέντρο των ενδιαφερόντων της την κοινωνική σκέψη της
πόλης. H κωμωδία αντανακλά την καθημερινή ζωή της Aθήνας. Παρατηρούμε ότι η
ακμή του αρχαίου ελληνικού θεάτρου συμπίπτει με την επικράτηση της Aθηναϊκής
Δημοκρατίας. Θέατρο και Δημοκρατία συμπορεύονται και αλληλοεπηρεάζονται.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Adrados F., Fiesta, comedia y tragedia, Barcelona 1972 (Madrid 1983²) [Festival, Comedy and
Tragedy. The Greek Origins of Theatre, Leiden 1975].
Arnott P., Public and Performance in the Greek Theatre, London 1989.
Baldry H., Το τραγικό θέατρο στην αρχαία Ελλάδα, Λονδίνο 1971, μτφρ. Γ. Xριστοδούλου & Λ.
Xατζηκώστα, εκδ. Kαρδαμίτσα, Aθήνα 1981.
Dover H., H κωμωδία του Aριστοφάνη, μτφρ. Φ.I. Kακριδής, εκδ. M.I.E.T, Aθήνα 1978.
R. Goossens, Euripide et Athènes, Bruxelles 1962.
Green J., Το θέατρο στην αρχαία Ελληνική κοινωνία, μτφρ. Μαρία Πάντα, εκδ. Έλλην, Αθήνα
2000.
Moretti J., Théâtre et société dans la Grèce antique, éd. Le livre de poche, Paris 2001.
Th. Pappas Anthropologie de la comédie grecque ancienne, Athènes 1990. Θ. Παππάς, O
φιλόγελως Aριστοφάνης, εκδ. Kαρδαμίτσα, Aθήνα 1994.
Vernant J., La crainte et l’angoisse dans le théâtre d’Eschyle, Paris 1958.
Vernant J., Η νεωτερικότητα του Ευριπίδη, μτφρ. Α. Στασινοπούλου-Σκιαδά, εκδ. Καρδαμίτσα,
Αθήνα 1997.
Vernant J.& Vidal-Naquet P., Μύθος και τραγωδία στην αρχαία Ελλάδα, μτφρ. Στέλλα
Γεωργούδη, εκδ. Ζαχαρόπουλος, τόμ. Α΄, Αθήνα 1988· τόμ. Β΄, μτφρ. Αριάδνη Τάττη, εκδ.
Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1991.

• Ο άνθρωπος και οι μορφές κοινωνικότητας
Ο ηρωικός άνθρωπος, ο αρχαϊκός άνθρωπος, ο πολιτικός άνθρωπος, ο ελληνιστικός
άνθρωπος.
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Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Burkert W., Aρχαία ελληνική θρησκεία. Aρχαϊκή και Kλασική Eποχή, μτφρ. N.Π. MπεζαντάκουA. Aβαγιανού, εκδ. Kαρδαμίτσα, Aθήνα 1993.
Boardman J.,(κ.ά.), Η Ελλάδα και ο ελληνιστικός κόσμος, μετάφρ. Α. Τσοτσορού-Μύστακα,
Πανεπιστήμιο της Oξφόρδης, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1996. A. Bonnard, O αρχαίος
ελληνικός πολιτισμός, μτφρ. Δ. Θοιβιδόπουλος-E. Γαρίδη, εκδ. Θεμέλιο, τόμοι 1-3, Aθήνα
1985-1991.
Borgeaud P. - Cambiano G.,(κ.ά.), O Έλληνας άνθρωπος, μτφρ. Χ. Τασάκος, εκδ. Ελληνικά
Γράμματα, Αθήνα 1996. M. Detienne, Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, Paris
1967.
Detienne M. & Vernant J.-P., La cuisine du sacrifice en pays grec, Gallimard, Paris 1979.
Veyne P., Le pain et le cirque. Sociologie historique d’un pluralisme politique, ed. du Seuil,
Paris 1976.
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Ιωάννα Κράλλη
(Λέκτορας Ιονίου Πανεπιστημίου)
Πτυχιούχος του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Master στις
Κλασικές Σπουδές και διδακτορική διατριβή στην Αρχαία Ιστορία στο University College
London.

Λέκτορας

του

Ιονίου

Πανεπιστημίου.

Τα

ερευνητικά

της

ενδιαφέροντα

επικεντρώνονται στις πόλεις της Πελοποννήσου κατά την ελληνιστική περίοδο, στις μεταξύ
τους σχέσεις και στους θεσμούς τους.

ΣΕΜΙΝΑΡΙO
A) Οι πόλεις στο βασίλειο των Σελευκιδών
Ο αριθμός και η γεωγραφική κατανομή των νέων πόλεων στο βασίλειο των
Σελευκιδών - σκοποί της ίδρυσης τους - οι μεγαλουπόλεις: η ‘Τετράπολη’ στην ‘Κοίλη
Συρία’- σύνθεση του πληθυσμού και αριθμητικά δεδομένα - οι σχέσεις ιθαγενούς και
ελληνικού στοιχείου.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Aperghis M., The Seleucid Royal Economy. The Finances and Financial Administration of the
Seleucid Empire, Καίμπριτζ 2004
Briant P., "Colonisation hellénistique et populations indigènes", Klio 60 (1978), 57-92 Briant,
P., « Colonisation hellénistique et populations indigènes II : renforts grecques dans les cités
hellénistiques d’Orient », Klio 64 (1982), 83-98
Cohen G. M., The Seleucid Colonies: Studies in Founding, Administration and Organization,
(Historia Einzelschriften 30), 1978
Cohen G., “Colonization and population transfer in the Hellenistic world”, στο E. van’t Duck
κ.ά., Egypt and the Hellenistic world, Λουβέν 1983, 63-74
Cohen G., The Hellenistic Settlements in Syria, the North Sea Basin and North Africa,
Μπέρκλεϋ 2006
Frezouls Ed. (επιμ.), Sociétés urbaines, sociétés rurales dans l’Asie Mineure et la Syrie
hellénistiques et romaines. Actes du colloque organise a Strasbourg (novembre 1985) par l’
Institut et le Groupe de Recherche d’histoire romaine et le Centre de Recherche sur le ProcheOrient et de la Grec antique, Στρασβούργο 1987.
Grainger J. D., The Cities of Seleucid Syria, Οξφόρδη 1990
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Nicolet Cl.- Ilbert, R. - Depaule,

J.-C. (επιμ.), Mégapoles méditerranéennes: géographie

urbaine rétrospective: Actes du colloque organisé par l’Ecole Française de Rome et la Maison
méditerranéenne des sciences de l’homme (Rome, 8-11 mai 1996), Ρώμη-Παρίσι 2000.

Β) Δήλος: μια μικρή ‘μεγαλούπολη’
Η δυσανάλογη σχέση έκτασης και πληθυσμού – To εμπόριο ως παράγων δημιουργίας
μιας πολύ-πολιτισμικής κοινότητας – Οι μόνιμοι κάτοικοι, οι παρεπιδημούντες, και η
ποικίλη προέλευσή τους (από Ανατολή και Δύση) – η λατρεία ως τρόπος έκφρασης
των διαφορετικών κοινοτήτων
Eνδεικτική Βιβλιογραφία:
Bruneau P., Recherches sur les cultes de Délos à l’époque hellénistique et a l’époque impériale,
(BEFAR 217), 1970
Reger G., Regionalism and Change in the Economy of Independent Delos, 314-167 B.C.,
Μπέρκλεϋ/Λος Άντζελες 1994
Roussel P., Délos, colonie athénienne, Παρίσι 1987 [1916]
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ-ΜΕΣΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
Νικόλαος Καραπιδάκης
(Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου)
Καθηγητής Μεσαιωνικής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Σπουδές: Docteur en histoire, Université de la Sorbonne I (1988). Επισκέπτης καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο του Μιλάνου (Università statale), Τμήμα Ιστορίας 1998. Επισκέπτης καθηγητής
στην Ecole pratique des hautes études (IVe section, sciences philologiques et historiques) 2000.
Επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Montpellier (Τμήμα Ιστορίας (UER histoire
medievale) από 1992. Διετέλεσε Διευθυντής των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Δομές των ανθρώπινων ομάδων: ο πληθυσμός
Βιβλιογραφική ενημέρωση για το θέμα
• Πόλη και ύπαιθρος στη μεσαιωνική Τοσκάνη
Τεκμήρια: ανάλυση πυραμίδων ηλικίας
Εποικισμός στην Καμπανία του 15ου αιώνα
Τεκμήριο: Κάτοικοι και επισιτισμός στην πόλη της Ρενς το 1422
• Πληθυσμιακή εξέλιξη
Φορολογούμενες εστίες
Τεκμήριο: αριθμός εστιών σε μια πόλη του 14ου αιώνα
Εγκατάλειψη του κατοικημένου χώρου
Τεκμήριο: Απογραφή πληθυσμών του 14ου και 15ου αιώνα
• Μετακίνηση πληθυσμών
Εγκαταστάσεις στην πόλη
Τεκμήριο: Ομολογίες εγκαταστάσεων στην πόλη του 13ου αιώνα
Προσλήψεις εργατικού δυναμικού
Τεκμήριο: η ελκυστικότητα της αγοράς εργασίας στην Τουλούζη, 14ος-15ος αι.
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Kωνσταντίνος Πιτσάκης
(Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου)
Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάκτωρ της Νομικής (1985). Ασχολήθηκε με
το βυζαντινό δίκαιο, κοσμικό και εκκλησιαστικό. Η διδακτορική του διατριβή έχει ως
αντικείμενο τα κωλύματα γάμου στο βυζαντινό δίκαιο. Τα δημοσιεύματά του αναφέρονται
κυρίως σε θέματα ιστορίας των πηγών και κριτικής των κειμένων του βυζαντινού και
μεταβυζαντινού δικαίου, στη νομική προσωπογραφία και εργογραφία, σε ζητήματα
οικογενειακού δικαίου, σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας στο Βυζάντιο, βυζαντινής πολιτικής
θεωρίας και ιδεολογίας και ιστορίας των θεσμών, καθώς και στην ιστορία περιθωριακών
κοινωνικών ομάδων. Το 1992 εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής της Ιστορίας του Βυζαντινού
και Μεταβυζαντινού Δικαίου στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης και από το έτος 1998 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και στη συνέχεια
Καθηγητής στο αντικείμενο αυτό στη Νομική Σχολή του ίδιου Πανεπιστημίου. Έχει διδάξει σε
μεταπτυχιακά τμήματα στο Πανεπιστήμιο “La Sapienza” της Ρώμης και από το έτος 1998-1999
στην École des Hautes Études en Sciences Sociales στο Παρίσι, ως Professeur – Directeur
d’études associé. Έχει συνεργασθεί σε διεθνείς ερευνητικές ομάδες και επιστημονικά
προγράμματα σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και στο Max-Planck-Institut für europäische
Rechtsgeschichte (Φραγκφούρτη).

ΣΕΜΙΝΑΡΙO
• Συγγένεια, οικογενειακές σχέσεις και οικογενειακές στρατηγικές
στο Βυζάντιο: η σκοπιά του δικαίου
1. Η συγγένεια στο ρωμαϊκό και το βυζαντινό δίκαιο.
2. Μορφές συγγενείας: συγγένεια εξ αίματος, αγχιστεία, οιονεί
αγχιστεία. Η πνευματική συγγένεια.
3. Συγγένεια και κληρονομικό δίκαιο.
4. Συγγένεια και δίκαιο του γάμου.
5. Τα κωλύματα γάμου. Οι μεγάλες τομές: σύνοδος εν Τρούλλω (692),
Εκλογή των Ισαύρων (741), νομοθεσία των Μακεδόνων, Τόμος του
πατριάρχη Σισιννίου Β΄ (997). Η εξέλιξη. Νομοθεσία και νομολογία.
6. Το δίκαιο του γάμου και οι οικογενειακές στρατηγικές.
7. Το δίκαιο της συγγενείας ως άσκηση επί χάρτου: παίζοντες εις
αλλοτρίους βίους.
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8. Υιοθεσία. Παρα-υιοθετικές πρακτικές. Αδελφοποιία.
9. «Συγγένειες» εκτός της συγγενείας.
10. Προς την μεταβυζαντινή περίοδο.

Νεκρές γεννήσεις και θάνατοι βρεφών
Νεκρές
γεννήσεις

Θάνατοι
βρεφών

Νεκρές
γεννήσεις

1990

Θάνατοι
βρεφών
2003

Βουλγαρία

641

1.554

549

831

Ρουμανία

2.231

8.471

1.290

3.546

Ελλάδα

735

993

504

420

FYROM

303

1.120

232

305

ΒοσνίαΕρζεγοβίνη

326

1.022

150

251

Κροατία

246

591

180

251

Σλοβενία

100

187

94

69

ΣερβίαΜαυροβούνιο

955

3.537

453

803

Πηγές: http://www.statistics.gr, http://www.monstat.cg.yu, http://www.insse.ro, http://www.bhas.ba,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu

187

ΠΜΣ: Ιστορική Δημογραφία

Αλέξης Μάλλιαρης
(Λέκτορας Ιονίου Πανεπιστημίου)
Πτυχιούχος Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών (1989),
υπότροφος της Ακαδημίας Αθηνών στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών
Σπουδών Βενετίας (1991-1994), διδάκτωρ Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου (2001).
Έχει δημοσιεύσει μελέτη και άρθρα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. Δίδαξε την ιστορία της
περιόδου της βενετικής κυριαρχίας στον ελληνικό χώρο, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης, ενώ από το 2003 υπηρετεί στη βαθμίδα του λέκτορα στο Τμήμα
Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην
κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του ελληνικού χώρου κατά την περίοδο της βενετικής
κυριαρχίας (13ος – 18ος αι.).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
• Το βενετικό κτηματολόγιο της Βοστίτσας και οι βενετικές απογραφές της
Πελοποννήσου ως πήγες για τη μελέτη του πελοποννησιακού πληθυσμού στο
μεταίχμιο 17ου και 18ου αιώνα.
Παρουσιάζεται αναλυτικά το Κτηματολόγιο της Βοστίτσας, το ιδιαίτερης σημασίας
αυτό αρχειακό τεκμήριο, το μόνο πλήρες κτηματολόγιο της βενετικής περιόδου του
ελληνικού χώρου που έχει διασωθεί, η λογική της κατάστρωσης και λειτουργίας του
και η «τοποθέτηση» του πληθυσμού, ντόπιων και εποίκων, στον χώρο της βόρειας
Πελοποννήσου κατά την βενετική περίοδο (1685-1715).
Παράλληλα, παρουσιάζονται και συνεξετάζονται οι βενετικές απογραφές της
Πελοποννήσου, η εσωτερική λογική και η λειτουργία τους, σε αναφορά με τα στοιχεία
του Κτηματολογίου και άλλα τεκμήρια, ειδικά για τα πληθυσμιακά μεγέθη της βόρειας
Πελοποννήσου και τους τύπους των οικιακών ομάδων. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στο
φαινόμενο της εισροής μεγάλου αριθμού εποίκων στο πελοποννησιακό έδαφος αυτή
την περίοδο και αντιμετωπίζονται και σε θεωρητικό επίπεδο οι όροι «εντόπιοι» και
«επήλυδες» σε σχέση με το γενικότερο φαινόμενο της «μετακίνησης και
εγκατάστασης νέου πληθυσμού σε μια ορισμένη περιοχή». Τέλος, φαινόμενα που
αφορούν την «συμβίωση» αλλογενών και αλλότριων πληθυσμών σε μια δεδομένη
περιοχή και έναν ορισμένο χώρο.
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Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Lucassen J. – Lucassen L. (εκδ.), Migration, Migration History, History. Old Paradigms and
New Perspectives, International and comparative social history αρ.4, Βέρνη 1997.
Ντόκος Κ. – Παναγόπουλος Γ., Το βενετικό κτηματολόγιο της Βοστίτσας, Μορφωτικό
Ινστιτούτο Αγροτικής Τράπεζας, Αθήνα 1993.
Ντόκος Κ., Breve Descrittione del Regno di Morea. Αφηγηματική πηγή ή επίσημο έγγραφο της
β’ Βενετοκρατίας στην Πελοπόννησο; Περιηγητές και Αξιωματούχοι στην Πελοπόννησο.
Περιγραφές – Αναφορές – Στατιστικές. Δ΄ Συμπόσιο και Τέχνης 26-28 Ιουλίου 1991. Προς
τιμήν του Σερ Στηβεν Ράνσιμαν, επιμ. Χ. Α. Καλλιγά, Μονεμβασία 1994, σ.99-117.
Page-Moch L., Moving Europeans. Migration in Western Europe since 1650, Bloomington and
Indianapolis 1992.
Παναγιωτόπουλος Β., Η βενετική απογραφή της Πελοποννήσου του 1700, Πρακτικά του Α’
Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, τ.3, Αθήνα 1976-1978, σ. 203-216.
_______Μέγεθος και σύνθεση της οικογένειας στην Πελοπόννησο γύρω στα 1700, Τα
Ιστορικά, τ.1, τεύχος 1, Σεπτέμβριος 1983, σ. 5-18.
_______ Πληθυσμός και οικισμοί της Πελοποννήσου, 13ος – 18ος αιώνας, Ιστορικό ΑρχείοΕμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1985.
Tilly Ch., Migration in Modern European History, W. McNeil – R.S.Adams (εκδ.), Human
Migration. Patterns and Policy, Bloomington and London, σ. 48-74.
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Ηλίας Γιαρένης
(Λέκτορας Ιονίου Πανεπιστημίου)
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Από το 2005 είναι Λέκτορας της Ιστορίας της Βυζαντινής
Παιδείας στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα
συγκαταλέγονται: ζητήματα της κοινωνικής ιστορίας, της παιδείας, της λογιοσύνης και της
«εικόνας του άλλου» κατά την βυζαντινή περίοδο, καθώς και πτυχές της πρόσληψης του
Βυζαντίου στην νεώτερη και σύγχρονη εποχή. Είναι μέλος της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας
και του Κέντρου Μελετών Ιονίου. Έχει λάβει μέρος σε Συνέδρια και Συμπόσια στην Ελλάδα
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

ΣΕΜΙΝΑΡΙA
• Λοιμοί και λιμοί στο Βυζάντιο
Στο σεμινάριο προσφέρεται μία σύντομη εισαγωγή στις αλληλεξαρτώμενες έννοιες
του λοιμού και του λιμού στον βυζαντινό κόσμο. Εξετάζονται τα αίτια εμφάνισης και
εξάπλωσης των κρίσιμων αυτών φαινομένων, καθώς και οι επιπτώσεις τους στο
δημογραφικό πεδίο. Ακολούθως, επιχειρείται μία πληρέστερη εξέταση της περίπτωσης
της Ιουστινιάνειας Πανώλης, μέσω ανάλυσης σχετικών βυζαντινών πηγών και
εξοικείωσης με την αντίστοιχη βιβλιογραφία.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Allen P., «The Justinianic Plague», Byzantion 49 (1979), 5-20.
Horden P., «Mediterranean Plague in the Age of Justinian», στον τόμο: M. Maas (επιμ.), The
Cambridge Companion to the Age of Justinian, Καίμπριτζ 2005, 134-160.
Sarris P., «The Justinianic Plague: Origins and Effects», Continuity and Change 17 (2002),
169-182.
Σινάκος Α., Άνθρωπος και περιβάλλον στην πρωτοβυζαντινή εποχή (4ος-6ος αιώνας),
Θεσσαλονίκη 2003.
Stathakopoulos D., Famine and Pestilence in the Late Roman and Early Byzantine Empire,
Μπέρμιγχαμ 2004.
Του ιδίου, «Travelling with the Plague», στον τόμο: R. Macrides (επιμ.), Travel in the
Byzantine World, Άλντερσοτ 2002, 99-116.
Του ιδίου, «The Justinianic Plague Revisited», Byzantine and Modern Greek Studies 24 (2000),
256-276.
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Του ιδίου, «Die Terminologie der Pest in byzantinischen Quellen», Jahrbuch der
Österreichischen Byzantinistik 48 (1998), 1-7.

• Η Γυναίκα στη βυζαντινή οικογένεια
Στο σεμινάριο επιχειρούνται να επισημανθούν κεντρικά στοιχεία της καθημερινής
ζωής της γυναίκας στο Βυζάντιο, στο πλαίσιο της οικογένειας. Εξετάζονται σύντομα
οι αναμενόμενοι και προσφερόμενοι προς αναπαραγωγή ρόλοι της γυναίκας κατά την
βυζαντινή περίοδο, οι «εναλλακτικές οδοί», καθώς και η αντιμετώπιση της γυναίκας
από την βυζαντινή γραμματεία. Μέσω κειμένων του Κεκαυμένου, των Συνεχιστών του
Θεοφάνη και του Ιωάννη Αναγνώστη, μελετώνται διαφορετικές στάσεις της
βυζαντινής κοινωνίας έναντι της γυναικείας ένταξης στην οικογένεια και τον κόσμο.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Beaucamp J., Le statut de la femme à Byzance (IVe – VIIe siècle), I. Le droit impérial, Παρίσι
1990.
Beaucamp J., Le statut de la femme à Byzance (IVe – VIIe siècle), ΙΙ. Les pratiques sociales,
Παρίσι 1992.
Connor C., Women of Byzantium, Νέο Χέιβεν – Λονδίνο 2004.
Garland L. (επιμ.), Byzantine Women. Varieties of Experience, A.D. 800-1200, Άλντερσοτ
2006.
James L. (επιμ.), Men, Women and Eunuchs: Gender in Byzantium, Λονδίνο 1997.
Kalavrezou I. (επιμ.), Byzantine Women and their World, Νέο Χέιβεν 2003.
Laiou A., «The role of Women in Byzantine Society», Jahrbuch der Öster-reichischen
Byzantinistik 31 (1981), 233-260.
Νικολάου Κ., Η θέση της γυναίκας στη βυζαντινή κοινωνία, Αθήνα 1993.
Νικολάου Κ., Η γυναίκα στη μέση βυζαντινή εποχή, Αθήνα 2006.
Talbot Α., Women and Religious Life in Byzantium, Άλντερσοτ 2001.
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Κατανομή Ποντίων ανά γεωγραφικό διαμέρισμα
Γεωγραφικό διαμέρισμα

Άρρενες

Θήλεις

Σύνολο

Στερεά Ελλάδα-Εύβοια

10.006

11.538

21.544

Θεσσαλία

1.354

1.388

2.742

Ιόνια Νησιά

202

186

388

Κυκλάδες

378

313

691

Πελοπόννησος

1.209

1.385

2.594

Μακεδονία

70.561

73.762

144.323

Ήπειρος

1.344

1.806

3.150

Νησιά Αιγαίου

288

404

692

Κρήτη

84

76

160

Δυτική Θράκη

2.845

3.040

5.885

ΣΥΝΟΛΟ

88.271

93.898

182.169

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. Απογραφή 1928
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ-ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
Πέτρος Πιζάνιας
(Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου)
Έκανε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές ιστορίας στην Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales.

Σήμερα είναι καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας στο Τμήμα

Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Από το 1998 διευθύνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
«Ιστορία και τεκμηρίωση στα σύγχρονα ζητήματα». Έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής
στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales και στο Πανεπιστήμιο Montpellier-Paul
Valery.

ΣΕΜΙΝΑΡΙO
• Κοινωνική θεωρία και πράξη
Αντί της εξομοίωσης των ποικίλων στρωμάτων φτωχών χειρωνακτών με την κλασική
εργατική τάξη (και όλες τις εξιδανικευτικές προεκτάσεις που απορρέουν), η μελέτη Οι
φτωχοί των πόλεων προτείνει την ανάλυση των τρόπων ικανοποίησης μιας θεμελιακής
τους ανάγκης: της εξασφάλισης του βίου μέσω της εργασίας. Οι κοινωνικές πρακτικές
αυτών των στρωμάτων απέναντι στην εργασία δηλώνουν αρχικά μία αυθόρμητη φυγή
- στατιστικά προσδιορισμένη - από τις εξαρτημένες σχέσεις της βιομηχανίας. Το
ιδανικό τους πρότυπο ωθεί σε συγκεκριμένους τρόπους εξασφάλισης του βίου και
πραγματοποιείται με μια τεχνογνωσία που έχει συγκροτηθεί ιστορικά στις χωρικές
κοινότητες της προέλευσής τους. Το ιδανικό πρότυπο και η τεχνογνωσία τους
συντίθενται από παραδοσιακές μορφές κοινωνικής οργάνωσης της εργασίας, ανάλογες
αξίες και πρακτικές. Όλα αυτά ενεργοποιούνται σιωπηρά με την εγκατάστασή τους
στις πόλεις και αναλύονται εδώ με αυτοβιογραφικές μαρτυρίες.
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Σοφία Λαΐου
(Επίκουρος Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου)
Απόφοιτη του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. (1991), κάτοχος Μεταπτυχιακού
Διπλώματος του Πανεπιστημίου του Birmingham, U.K. (1993) και διδάκτορας του Α.Π.Θ.
(2000). Μέλος του Turkish Studies Association και του Συνδέσμου Ελλήνων Ιστορικών. Τα
ερευνητικά ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην οικονομική και κοινωνική ιστορία της
οθωμανικής περιόδου.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Τα οθωμανικά κατάστιχα ως πηγή για τη μελέτη των δημογραφικών
διακυμάνσεων στον ελλαδικό χώρο: μεθοδολογικά ζητήματα.
Στο μάθημα περιγράφονται τα οθωμανικά απογραφικά κατάστιχα (tapu tahrir), τα
οποία συντάσσονταν κυρίως τον 15ο και 16ο αιώνα με στόχο την καταγραφή των
φορολογικών εσόδων και του τρόπου κατανομής τους καθώς και του φορολογούμενου
πληθυσμού ανά επαρχία. Αναλύεται η διάκριση των φορολογικών καταστίχων σε
λεπτομερή (mufassal) και περιληπτικά (icmal), ενώ γίνεται αναφορά στις ιδιαίτερες
φοροδοτικές κατηγορίες στις οποίες εντάσσονταν οι φορολογούμενοι. Στο σημείο
αυτό αναλύεται η έννοια της φορολογικής εστίας (hane) καθώς και η όλη
προβληματική που αφορά τον οικογενειακό συντελεστή μέσα από τον οποίο μπορεί να
εκτιμηθεί ο συνολικός πληθυσμός. Περιγράφεται επίσης η διαδικασία σύνταξης του
καταστίχου, από την αρχική εντολή που δινόταν από την Κωνσταντινούπολη έως τον
τρόπο υπολογισμού των φορολογικών προσόδων από τον αρμόδιο Οθωμανό
αξιωματούχο με τη συνδρομή των τοπικών παραγόντων.
Δεδομένης της σημασίας των καταστίχων για τη μελέτη της δημογραφικής και
οικονομικο-κοινωνικής ιστορίας περιοχών του ελλαδικού χώρου σε μία αρκετά
πρώιμη περίοδο κατά την οποία λείπουν άλλου είδους πηγές (π.χ. κοινοτικά
κατάστιχα), δίνεται βαρύτητα στις μεθοδολογικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη
μελέτη τους είτε από τον πρωτότυπο είτε από μετάφραση. Στις αρχές αυτές
συμπεριλαμβάνεται η ανάγκη χρησιμοποίησης σειρών καταστίχων καθώς και η
σύγκριση των πληροφοριών που παρέχονται από αυτά με άλλου είδους οθωμανικές
πηγές και η προτίμηση σε αρκετά πρώιμα απογραφικά κατάστιχα (15ος- αρχές 16ου
αιώνα) έναντι των μεταγενεστέρων για λόγους μεγαλύτερης αξιοπιστίας. Παράλληλα,
μέσα από πρόσφατες μελέτες παρουσιάζονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές
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μεθοδολογικά προβλήματα που προέκυψαν από την ανάλυση συγκεκριμένων
καταστίχων.
Τέλος, γίνεται αναφορά στη συμβολή των απογραφικών καταστίχων ιδιαίτερα του
πρώτου μισού του 16ου αιώνα όσον αφορά στην κριτική αντιμετώπιση της θεωρίας που
ήθελε την απομάκρυνση του χριστιανικού πληθυσμού από τις πόλεις του ελλαδικού
χώρου ως αποτέλεσμα της κατάκτησης τους από τους Οθωμανούς και την μείωση της
οικονομικής ανάπτυξης.
•

Τα οθωμανικά κατάστιχα κεφαλικού φόρου (cizye defterleri) και έκτακτων
φόρων (avarız defterleri).
Περιγράφονται οι δύο αυτές κατηγορίες οθωμανικών καταστίχων, ιδιαίτερα
σημαντικών για τους μελετητές μεταγενέστερων περιόδων (17ος- 18ος αιώνας), εφόσον
τις περιόδους αυτές κατά κανόνα δεν εκπονούνταν απογραφικά κατάστιχα. Πρόκειται
για κατάστιχα που συντάσσονταν αφενός για την είσπραξη του κεφαλικού φόρου που
επιβάρυνε τον μη μουσουλμανικό πληθυσμό της οθωμανικής αυτοκρατορίας και
αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα έσοδα του κρατικού ταμείου και αφετέρου για
την είσπραξη των έκτακτων φόρων, που αντίθετα με ό,τι δηλώνει το όνομά τους
εισπράττονταν σε τακτική βάση και επιβάρυναν μουσουλμάνους και μη οθωμανούς
υπηκόους.
Όπως και στο πρώτο μάθημα, αναλύονται οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται τα
συγκεκριμένα κατάστιχα και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον τρόπο υπολογισμού της
φορολογικής εστίας και κατά πόσο μπορεί να γίνει εκτίμηση του συνολικού
πληθυσμού. Ιδιαίτερα ως προς τον κεφαλικό φόρο αναλύεται η μετάβαση από την
επιβάρυνση ανά φορολογική εστία στην επιβάρυνση ανά ενήλικα άνδρα (nefer) που
έγινε στα τέλη του 17ου αιώνα και τις επιπτώσεις που είχε στον τρόπο σύνταξης των
καταστίχων και στο σύνολο των καταγεγραμμένων φορολογουμένων.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έρχονται σε επαφή με τον τρόπο χρήσης και τις
δυνατότητες εκμετάλλευσης των καταστίχων κεφαλικού φόρου για την εξαγωγή
δημογραφικών και άλλων στοιχείων μέσα από μελέτη που αναφέρεται στην πόλη των
Τρικάλων στα τέλη του 17ου αιώνα. Ανάλογα παραδείγματα χρησιμοποιούνται και για
τα κατάστιχα έκτακτων φόρων, λιγότερο γνωστά στην ελληνική βιβλιογραφία εξίσου
όμως σημαντικά για δημογραφικές αναλύσεις.
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• Οι οθωμανικές απογραφές πληθυσμού του 19ου αιώνα
Στην ενότητα αυτή γίνεται λόγος για τις προσπάθειες που κατέβαλλε το οθωμανικό
κράτος για τη συστηματική καταγραφή του πληθυσμού της αυτοκρατορίας. Οι
προσπάθειες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των Μεταρρυθμίσεων (Tanzimat) που
στόχευαν στον εκσυγχρονισμό του κράτους και την εναρμόνισή του με δυτικά
πρότυπα. Οι νέες απογραφές ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1830 και ανέκυψαν για
πρακτικούς λόγους, δηλαδή την καταγραφή όλων των μουσουλμάνων ανδρών λόγω
της επιβολής υποχρεωτικής στρατολόγησης καθώς και της ανάγκης αναθεώρησης των
παλαιών φορολογικών καταλόγων. Παρακολουθείται η πορεία οργάνωσης των
απογραφών έως τις αρχές του 20ου αιώνα, οι περιοχές στις οποίες εφαρμόστηκαν και ο
βαθμός της επιτυχίας τους, παράλληλα με μέτρα όπως η αναγκαστική έκδοση
ταυτότητας και η υποχρεωτική απογραφή και του γυναικείου πληθυσμού. Γενικά,
δίνεται έμφαση στην μετάβαση από τη φορολογική εστία στον ενήλικα άνδρα
φορολογούμενο και, τέλος, στο άτομο ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας.
Παράλληλα, θίγονται τεχνικά ζητήματα των οθωμανικών απογραφών, όπως η
υποεκτίμηση του πληθυσμού εξαιτίας των δυσκολιών καταγραφής του συνολικού
πληθυσμού (π.χ. οι νομάδες) και ο οικογενειακός συντελεστής και οι διακυμάνσεις που
μπορεί να είχε.
Επίσης τονίζεται η πολιτική διάσταση των απογραφών σε μια ταραγμένη περίοδο όπως
ο 19ος αιώνας. Συγκεκριμένα αναφέρονται παραδείγματα αμφιλεγόμενων απογραφών
που οργανώθηκαν είτε από το οθωμανικό κράτος είτε από μητροπόλεις και
πατριαρχεία είτε για λογαριασμό ξένων κρατών. Αναλύεται η έννοια του μιλλέτ
(έθνους) και πώς χρησιμοποιήθηκε κατά περίπτωση στις απογραφές σε συνδυασμό με
το γλωσσικό κριτήριο σε σύγκριση με την πάγια διάκριση των οθωμανών υπηκόων με
βάση τη θρησκεία.
• Μετακινήσεις πληθυσμών στην οθωμανική αυτοκρατορία.
Έμφαση δίνεται στις εσωτερικές μετακινήσεις πληθυσμών, ακούσιες ή εκούσιες, για
πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους. Εξετάζεται η περίπτωση του
οργανωμένου εποικισμού της Κωνσταντινούπολης αμέσως μετά την Άλωση σε
συνδυασμό με την δημογραφική εξέλιξη του χριστιανικού πληθυσμού της πόλης. Στη
συνέχεια γίνεται λόγος για τις μετακινήσεις φορολογουμένων προς τα αστικά κέντρα,
φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα και στην
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πραγματικότητα συνεχίζεται με αξιοσημείωτη ένταση και στη σύγχρονη Τουρκία. Οι
μετακινήσεις αυτές γίνονταν παρά τις προς το αντίθετο προσπάθειες του οθωμανικού
κράτους που επεδίωκε την ελεγχόμενη διακίνηση ανθρώπων και εξυπηρετούσαν τις
ανάγκες για εργατικό δυναμικό στα μεγάλα αστικά κέντρα. Για την καλύτερη
κατανόηση του ζητήματος χρησιμοποιείται το παράδειγμα ενός προαστίου της
Κωνσταντινούπολης τον 18ο αιώνα και πόσο επηρεάστηκε από την εισροή εποχικών ή
μη προσφύγων· παράλληλα αναλύεται η καταγραφή του μετακινούμενου εργατικού
δυναμικού στον καζά Τρικάλων.
Περνώντας στον 19ο αιώνα, περιγράφεται η σημαντική μετακίνηση μουσουλμανικού
πληθυσμού προς την Κωνσταντινούπολη και γενικά στην Ανατολία ως αποτέλεσμα
της απώλειας εδαφών για τους Οθωμανούς στα Βαλκάνια και τις επιπτώσεις που είχε η
μετακίνηση αυτή στο δημογραφικό και πολιτικο-κοινωνικό προφίλ των περιοχών
αυτών λίγο πριν τη μικρασιατική καταστροφή. Επίσης περιγράφεται και η εισροή
ελληνικής καταγωγής προσφύγων στην Κωνσταντινούπολη προς αναζήτηση εργασίας,
προερχόμενοι από περιοχές του ελληνικού ή οθωμανικού κράτους.
Τέλος, γίνεται αναφορά στην αστική μετανάστευση στην Τουρκία του 20ου αιώνα, στο
φαινόμενο των παραγκουπόλεων (gecekondu) των μεγάλων αστικών κέντρων, τις
πολιτικο-θρησκευτικές πεποιθήσεις των προσφύγων, ενώ γίνεται σύγκριση με το
αντίστοιχο φαινόμενο στην οθωμανική περίοδο.
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Θεοδόσης Νικολαϊδης
(Επικ. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου)
Διάκτωρ Πολιτικής Ιστορίας του πανεπιστημίου της Σορβόνης. Επίκουρος Καθηγητής του
Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Τα θέματα έρευνας του αφορούν τη νεότερη
πολιτική σκέψη και ειδικότερα το έργο του Μακιαβέλι.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
• Η Γέννηση της έννοιας του πληθυσμού
Ο πληθυσμός είναι κεντρική έννοια της Δημογραφίας. Πότε όμως γεννήθηκε η έννοια
του πληθυσμού; Υπό ποιες συνθήκες; Τι εξυπηρετούσε;
Τα ερωτήματα αυτά δεν είναι ερωτήματα της Δημογραφίας αλλά της Ιστορίας που,
χάρη στην συμβολή της ιστορικής σημασιολογίας (historical semantics), προσπαθεί να
αντιμετωπίσει ακόμη και τις θεωρούμενες ως πλέον προφανείς έννοιες σαν
αντικείμενα της έρευνάς της. Το ζήτημα της γέννησης της έννοιας του πληθυσμού
ήρθε στην επιφάνεια χάρη στις εργασίες του Φουκώ (Michel Foucault, 1926-1984). Σε
βιβλία του που είχαν δημοσιευθεί εν όσω βρισκόταν εν ζωή, (κυρίως στον πρώτο τόμο
της Ιστορίας της σεξουαλικότητας), αλλά και στα Cours au College de France που
εκδίδονται εδώ και λίγα χρόνια, (ιδίως στο Για την υπεράσπιση της κοινωνίας), ο
Φουκώ τοποθέτησε την γέννηση της έννοιας του πληθυσμού στο πλαίσιο της
δημιουργίας μίας νέας μορφής διακυβέρνησης των ανθρώπων που ο ίδιος ονόμασε
βιοεξουσία ( biopouvoir).
Στο σεμινάριο θα επιχειρηθεί να αποσαφηνισθεί το νόημα αυτού που ο Φουκώ
αποκαλούσε μορφές διακυβέρνησης. Θα δοθεί ένας κατάλογος αυτών των μορφών
(τουλάχιστον αυτών που γνώρισε η Δύση), έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η
ιστορικότητά τους. Θα αναπτυχθεί επίσης η προβληματική της βιοεξουσίας και, στο
πλαίσιο αυτό, θα προσεγγισθεί ο τρόπος της δημιουργίας της έννοιας του πληθυσμού.
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Κωνσταντίνος Ντόκος
(Ομότιμος Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου)
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε υπότροφος και ερευνητής του Ελληνικού Ινστιτούτου
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας. Από το 1990 δίδαξε Νεότερη
Ελληνική Ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς και ελληνική και
λατινική παλαιογραφία. Σήμερα είναι Ομότιμος Καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το
διδακτικό, ερευνητικό και συγγραφικό του έργο αναφέρεται κυρίως στην Ιστορία της
Βενετοκρατίας στον Ελληνικό χώρο.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Οι δημογραφικές αρχειακές πηγές κατά την περίοδο της δεύτερης Βενετοκρατίας και η
χρησιμότητά τους στην ιστορική δημογραφία. Η Πελοπόννησος περιήλθε στην
κυριαρχία του βενετικού κράτους κατά το χρονικό διάστημα 1685-1715, που
εντάσσεται στον κορμό της νεότερης ελληνικής ιστορίας ως περίοδος της λεγόμενης
δεύτερης Βενετοκρατίας. Την εποχή αυτή οι νέοι κυρίαρχοι της χώρας για να πετύχουν
την απρόσκοπτη πολιτική διοίκησή της και κυρίως την πιο επωφελή γι' αυτούς
οικονομική της εκμετάλλευση επιδόθηκαν σε επίμονη προσπάθεια καταγραφής και
απογραφής τόσο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, όσο και των πληθυσμιακών
στοιχείων της κτήσης τους. Έτσι από την περίοδο αυτή διασώζονται αρχειακές πηγές
που περιλαμβάνουν γενικές απογραφές του πληθυσμού της Πελοποννήσου,
κτηματολόγια όλων σχεδόν των περιοχών της, ειδικότερες και επιμέρους απογραφές
του πληθυσμού των κυριότερων αστικών κέντρων, απογραφές των αστικών και
αγροτικών κτισμάτων κ.ά. Στο μάθημά μας θα αναφερθούμε σ' αυτά τα αρχειακά
τεκμήρια και θα επισημάνουμε τη χρησιμότητά τους στην ιστορική δημογραφία.

200

ΠΜΣ: Ιστορική Δημογραφία

Θεοδόσης Πυλαρινός
(Αν. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου)
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών και πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του ιδίου
Πανεπιστημίου. Διδάσκει ως Αν. Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου το
αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Ιστορίας. Έχει δημοσιεύσει μελέτες στα
περισσότερα σύγχρονα λογοτεχνικά περιοδικά, έχει επιμεληθεί πλήθος αφιερωμάτων και
τιμητικών τόμων σχετικών με την Ελληνική λογοτεχνία και είναι σύμβουλος έκδοσης και
επιμελητής του λογοτεχνικού περιοδικού Πόρφυρας. Από τα τελευταία του δημοσιεύματα
Επτανησιακή Σχολή, Σαββάλας 2003. Έλλη Αλεξίου. Μελετήματα, Βιβλιοθήκη Τράπεζας
Αττικής, 2003.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
• Τα λογοτεχνικά κείμενα ως δημογραφική πηγή
Τα λογοτεχνικά κείμενα αποτελούν χρήσιμη και κυρίως πολύμορφη πηγή για την
επιστήμη της δημογραφίας. Και αυτό, γιατί το περιεχόμενο τους άπτεται όλων των
χώρων της γνώσης και του επιστητού, γιατί ορμώνται από το ιστορικό γεγονός και την
κοινωνική πραγματικότητα, αλλά τα υπερβαίνουν εφόσον εξακτινώνονται στα
αποτελέσματά τους, είτε αυτά είναι απτά είτε διευρύνονται ιδεολογικά, και γιατί
εξετάζουν έμμεσα νοοτροπίες και συμπεριφορές ή και, περαιτέρω, αποκαλύπτουν
συλλογικές προσδοκίες.
Το πολύμορφο αυτό υλικό διήκει σε ευρύ χρονικό φάσμα, καλύπτοντας ολόκληρη την
ιστορία, γεγονός που επιτρέπει και τη διαχρονική αξιολόγησή του και, ακόμη, τη
θεώρησή του συγχρονικά, δηλαδή από την οπτική του σήμερα, η οποία άλλοτε
αποδίδει αντικειμενικά με την πολυτέλεια του υστερόχρονου τα συμπεράσματά της
άλλοτε πάλι παραμορφωτικά, εφόσον η κατανόηση του παρελθόντος προϋποθέτει και
μεταφορά σ’ αυτό για να ερμηνευτεί όπως βιώθηκε τότε και όχι όπως το θεωρεί ο
σημερινός άνθρωπος, υπό το πρίσμα τη δικής του εποχής και λογικής.
Η σύγκριση των λογοτεχνικών κειμένων μεταξύ τους ή η επιβεβαίωσή τους,
συγκρίνοντάς τα με άλλες πηγές, μπορεί επίσης να αποδώσουν καρπούς χρήσιμους στη
δημογραφία, μια και η πολυμορφία των λογοτεχνικών πηγών προσφέρεται για κάτι
τέτοιο.
Ακόμη, τα λογοτεχνικά είδη, απόρροια κοινωνικών συνθηκών, αναδεικνύουν τις
κοινωνικές διαστρωματώσεις και μπορούν να σχηματίσουν έναν άτυπο κώδικα της
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συμπεριφοράς του ανθρώπου, ανά εποχές, παρέχοντας άφθονο στατιστικό υλικό,
ερμηνευτικό σε κάθε περίπτωση των ζητούμενων της δημογραφικής επιστήμης.
Έτσι, το συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο στοχεύει στην προσέγγιση συλλογικών
φαινομένων τόσο της πρακτικής όσο και της πνευματικής ζωής του ανθρώπου, και
όλων των εποχών, καθώς και στην κατάδειξη του τρόπου συλλογής του διάσπαρτου
αυτού υλικού.

World Population Clock

Less Developed
Natural Increase

More Developed

Less Developed

Countries (less

per

World

Countries

Countries

China)

Year

80,794,218

1,234,907

79,559,311

71,906,587

Day

221,354

3,383

217,971

197,004

Minute

154

2

152

137

Source: Population Reference Bureau, 2005 World Population Data Sheet
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Κωνσταντίνος Αγγελάκος
(Επικ. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου)
Διδάκτωρ Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Από το Φεβρουάριο του 2000 έως τον
Ιανουάριο του 2003 υπηρέτησε ως πάρεδρος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Από το Φεβρουάριο
του 2003 υπηρετεί ως Επ. Καθηγητής Παιδαγωγικών στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: Α. Θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής Β.
Θέματα διδακτικής με κύριο προσανατολισμό τη διδακτική της γλώσσας και την αξιολόγηση
της επίδοσης του μαθητή Γ. Iστορία της εκπαιδευσης. Είναι συγγραφέας και επιμελητής
σχολικών εγχειριδίων και άλλων παιδαγωγικών εκδόσεων, έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά
και ξένα παιδαγωγικά περιοδικά.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
• Θεωρητικά ζητήματα στη δημογραφική προσέγγιση του εκπαιδευτικού
συστήματος
Στην ενότητα αυτή θα συζητηθούν αρχικά ορισμένα θεωρητικά ζητήματα όπως ο
ρόλος των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών στις δημογραφικές αλλαγές του
εκπαιδευτικού συστήματος καθώς η συμβολή της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση των
δημογραφικών εξελίξεων. Στη συνέχεια μέσα από ένα ευρύ φάσμα πινάκων και
διαγραμμάτων θα μελετηθούν οι δημογραφικές εξελίξεις στο σχολικό
πληθυσμό(μαθητικό και εκπαιδευτικό) ιδιαίτερα την τελευταία εικοσαετία στην
Ελλάδα με συγκριτικά στοιχεία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα επιχειρηθεί η
κριτική προσέγγιση ορισμένων δημογραφικών δεικτών εκπαίδευσης όπως ο Γενικός
δείκτης εκπαίδευσης και οι ειδικοί δείκτες(κατά ηλικία ,βαθμίδα κ.τ.λ.).Παράλληλα θα
σχολιαστούν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά του σχολικού πληθυσμού όπως η
ανοδική τάση της συμμετοχής των γυναικών στην εκπαίδευση. Τέλος θα αναλυθούν οι
προοπτικές εξέλιξης του σχολικού πληθυσμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
ως σημαντική παράμετρος για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Κοτζαμάνης Β., Μαράτου –Αλιπράντη Λ. (Επιμ): «Δημογραφικές εξελίξεις στη μεταπολεμική
Ελλάδα» Λιβάνης, Αθήνα,1994.
Λαμπίρη-Δημάκη Ι., Κυριαζή Ν. (επιμ): «Η ελληνική κοινωνία στο τέλος του 20ου αιώνα»
Παπαζήσης, Αθήνα 1995.
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Μπάγκαβος Χ.: «Οι επιπτώσεις των δημογραφικών εξελίξεων για την πανεπιστημιακή και την
περιπανεπιστημιακή εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα» ΚΕΚΜΟΚΟΠ, Μineo, Αθήνα,
2000.
Μαράτου–Αλιπράντη Λ., Μπάγκαβος Χ.,Παπαδάκης Μ., Παπλιάκου Β.: «Πληθυσμός και
εκπαίδευση στην Ελλάδα:Εξελίξεις και προοπτικές» ΕΚΚΕ, Αθήνα, 2002.
Carnoy M.: “The Great Work Dilemma :Education, Employment and Wages in the New Global
Economy” Economics of Education Review, vol.16, no 3, σελ. 247-254.

Μηνιαίες αποδοχές ανδρών στη βιομηχανία τροφίμων

ΤΙΜΕΣ ΜΙΣΘΩΝ 1972

ΕΤΗΣΙΕΣ Μ ΕΤΑΒΟΛΕΣ Μ ΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
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Αίγλη Δημόγλου
(Δρ. Ιστορίας, Διευθύντρια Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης
Βόλου)
Σπούδασε αρχαιολογία στο Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ και ιστορία και
οργάνωση αρχείων (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Archives Nationales de
France). Είναι διδάκτωρ το τμήματος ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Εργάστηκε στα ΓΑΚ
Ν. Μαγνησίας και από το 1992 διευθύνει το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης
Βόλου. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σχετικές με την κοινωνική και οικονομική ιστορία του
Βόλου, τη βιομηχανική αρχαιολογία και τη διαχείριση αρχείων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Πληθυσμός και αστικός χώρος
Το φαινόμενο της αστικοποίησης στην Ελλάδα του 19ου αιώνα συνδέεται με μια σειρά
πόλεων, όπως η Ερμούπολη και ο Πειραιάς, οι οποίες συγκροτούνται ως τόποι
υποδοχής πληθυσμών και μετεξελίσσονται σε σημαντικά οικονομικά κέντρα με
επίκεντρο τον δευτερογενή τομέα. Ο Βόλος ανήκει στην παραπάνω κατηγορία πόλεων.
Είναι μια πολυσυλλεκτική πόλη, η οποία συγκροτείται ως κοσμοπολίτικο
περιφερειακό αστικό κέντρο αποτελώντας πόλο έλξης οικονομικών και κοινωνικών
δυνάμεων (κεφαλαιούχοι –εργάτες- μικρομεσαίοι, πρώην αγροτικοί πληθυσμοί),
τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Παράλληλα, στην πόλη συνυπάρχουν θρησκευτικές
κοινότητες (ορθόδοξοι, καθολικοί, εβραίοι, μουσουλμάνοι - έως το 1922),
τουρκόγυφτοι, τσιγγάνοι, ενώ από τις αρχές του 20ου αιώνα και έως τις μέρες μας τη
δημογραφία της περιοχής συγκροτούν πρόσφυγες από τις Βαλκανικές χώρες, και
κυρίως τη Μ.Ασία, εσωτερικοί μετανάστες, κυρίως από το θεσσαλικό χώρο και
βεβαίως, τις τελευταίες δεκαετίες οικονομικοί μετανάστες. Η δική τους συμβολή στα
οικονομικά επιτεύγματα, τους κοινωνικούς αγώνες, στην τεχνογνωσία και στην
ενσωμάτωση εμπειριών και πρακτικών προσδιορίζει τη φυσιογνωμία της πόλης στο
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
Τα σεμινάρια εξετάζουν δύο βασικά θέματα:
• συγκρότηση του αστικού φαινομένου και επιπτώσεις στη δημογραφική
συμπεριφορά
• εκβιομηχάνιση και πόλη
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Παράλληλα, με παραδείγματα από ελληνικές πόλεις, και ιδιαίτερη έμφαση στο
παράδειγμα του Βόλου, συζητούνται ζητήματα, όπως η γεωγραφική προέλευση των
πληθυσμών, η κοινωνική και οικονομική τους συγκρότηση, οι πολιτικές και
ιδεολογικές τάσεις που αναπτύσσονται.
• Αστικό φαινόμενο και δημογραφικά δεδομένα
Α’ Οι διεθνείς και οι ελληνικές τάσεις της ιστοριογραφίας για το αστικό φαινόμενο
1. Συζήτηση για τις “σχολές” μελέτης του αστικού φαινομένου στη Δυτική Ευρώπη
(Γαλλία, Μ. Βρετανία, Γερμανία) και την Αμερική
2. Η ελληνική ιστοριογραφία για το αστικό φαινόμενο
Β’ Η συγκρότηση του αστικού φαινόμενου στην Ελλάδα
1. Ο ρόλος των μεταρρυθμίσεων που δρομολογήθηκαν με το Τανζιμάτ και το
μεταγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο (δικαιώματα υπηκόων, εμπόριο, τοπική
αυτοδιοίκηση) στη δημιουργία αστικών πόλων (προαστείων).
2. Οι ιδιαιτερότητες των θεσσαλικών πόλεων πριν και κατά τις πρώτες δεκαετίες
μετά την ένταξή τους στο ελληνικό κράτος (1881)
3. Οι συνθήκες γένεσης του αστικού φαινομένου στην Ελλάδα – σε σχέση με τις
μετακινήσεις πληθυσμών – μέσα από τα παραδείγματα της Ερμούπολης, της
Πάτρας και του Πειραιά.
4. Βιβλιογραφικές αναφορές κυρίως σε μελέτες που διαθέτει η βιβλιοθήκη του Ιονίου
Πανεπιστημίου.
Γ’ Πήγες για τον εντοπισμό δημογραφικών στοιχείων
Παραδείγματα καταγραφών πληθυσμού από διάφορες πηγές (περιηγητές, προξενικά
έγγραφα, εθνικές στατιστικές, δημοτολόγια, μητρώα προσφύγων)
Συζήτηση:
- για τις πληροφορίες που αντλούνται από τις πηγές
- τη συμπληρωματικότητα, τη συγκριτική και τη συνθετική τους ερμηνεία
- τις σχέσεις δημογραφικής κατάστασης με την οικονομία και την ανάπτυξη
- τις έμμεσες πληροφορίες που προκύπτουν, όπως χρονολογία ίδρυσης μιας
πόλης, σχέση σταθερού και μετακινούμενου πληθυσμού με την πόλη, κ.α
Συζήτηση για συγκεκριμένα ζητήματα που τίθενται από την επεξεργασία
συγκεκριμένων αρχειακών σειρών (ληξιαρχικά έγγραφα, εκλογικοί κατάλογοι).
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• Εκβιομηχάνιση και αστικός χώρος πληροφορίες για το εργατικό δυναμικό
Α’ Εκβιομηχάνιση και πόλη
1. Όροι για τη μελέτη του φαινομένου της εκβιομηχάνισης (διευρυμένη αγορά,
πρόσβαση σε πρώτες ύλες, εκσυγχρονισμός μεταφορών, εφευρέσεις, τεχνογνωσία,
πηγές ενέργειας, κεφάλαια, εργατική δύναμη, ο ρόλος των τραπεζών, κρατική
πολιτική) στην πόλη (σημεία πρόσβασης, υποδομές, εσωτερική και εξωτερική
αγορά, κόστος εργασίας, τοπική φορολογία και πολιτική)
2. Οι επιπτώσεις του φαινομένου της εκβιομηχάνισης στην πόλη (αλλαγές στο τοπίο,
στη δημογραφική και κοινωνική σύνθεση, στην οικονομία της ευρύτερης
περιοχής, στις συνήθειες της καθημερινότητας, στις συμπεριφορές, τις νοοτροπίες,
ακόμα και στο λεξιλόγιο με την εισαγωγή νέων λέξεων και όρων στο λόγο)
3. Σχετικές πηγές (βιβλιογραφία, στατιστικές πληροφορίες, μαρτυρίες, αρχεία,
πληροφορίες που αντλούνται από τη λογοτεχνία, τα φωτογραφικά αρχεία και τις
εικαστικές τέχνες)
4. Συζήτηση με βάση συγκεκριμένα παραδείγματα ελληνικών πόλεων μεσαίου
μεγέθους (Βόλος, Πάτρα, κ.α)
Β’ Η διαμόρφωση της μισθωτής εργασίας στην ελληνική βιομηχανία
1. Προέλευση και συγκρότηση της μισθωτής εργασίας
2. Εργατική νομοθεσία
3. Η φυσιογνωμία των μισθωτών στην ελληνική βιομηχανία (διαδικασίες εισόδου
στην αγορά εργασίας, τεχνογνωσία, ειδικότητες, συνθήκες εργασίας, αμοιβές,
συνδικαλισμός)
4. Συζήτηση της περίπτωσης του Βόλου
Γ’ Πληροφορίες για το εργατικό δυναμικό από τα αρχεία των επιχειρήσεων
1. Αποτύπωση της εργατικής νομοθεσίας στα αρχεία των επιχειρήσεων
2. Η τυπολογία της σειράς «Προσωπικό» (κίνηση προσωπικού, μισθοδοσία,
ασφάλιση)
3. Συνήθεις πληροφορίες που αντλούνται από τα μισθολόγια
4. Παραδείγματα (αρχεία υφαντουργείου Ρετσίνα, πλινθοκεραμοποιείου Τσαλαπάτα)
5. Συζήτηση και εντοπισμός συμπληρωματικών πηγών (π.χ αρχεία σωματείων).
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Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Αγριαντώνη Χ., «Βιομηχανία» στο Ιστορία της Ελλάδας στον 20 ο αιώνα 1900-1922: Οι
απαρχές (επιμ. Χρήστος Χατζηιωσήφ), τ.Α1, Αθήνα 1999, Βιβλιόραμα.
Γερολύμπου–Καραδήμου Αλ., Μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Βορειοελλαδικές πόλεις
στην περίοδο των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων, Αθήνα 1997.
Γιαννιτσιώτης Γ., Η κοινωνική ιστορία του Πειραιά. Η συγκρότηση της αστικής τάξης
1860-1910, Αθήνα 2006.
Γουσέτης Γ., «Το νομικό πλαίσιο για τα ασφαλιστικά και εργατικά ζητήματα στις
ελληνικές επιχειρήσεις», Αρχεία βιομηχανικών επιχειρήσεων. Ζητήματα διαχείρισης,
Τετράδια Εργασίας 21, Αθήνα, 1998, ΚΝΕ/ΕΙΕ, σελ. 87-97.
Δημόγλου Αίγ., «Το αρχείο του Δήμου Βόλου» στο Περιφερειακά αρχεία: Θεσμός
λειτουργία και προοπτικές, Σπάρτη 1997, σελ. 119-124.
Δημόγλου Αίγ., Η βιομηχανία στο νομό Μαγνησίας, από τον 19 ο στον 21 ο αιώνα, Αθήνα
2005, Κέρκυρα.
Εταιρεία μελέτης Νέου Ελληνισμού, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Η Νεοελληνική
Πόλη. Οθωμανικές κληρονομιές και ελληνικό κράτος, τ. Α-Β, Αθήνα 1985.
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συμποσίου Η πόλη στους
νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και βαλκανικές όψεις (19 ος –20 ος αιώνας), Αθήνα
2000.
Καρδάσης Β., Σύρος, σταυροδρόμι της ανατολικής Μεσογείου, Αθήνα 1987, Μορφωτικό
Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας.
Κοκολάκης Μ., «Μια οθωμανική περιγραφή της Θεσσαλίας (1871)», Ίστωρ 1, Μάρτιος
1990, σελ. 54-74.
Λούκος Χ.-Πολέμη Π., Οδηγός Δημοτικού Αρχείου Ερμούπολης 1821-1949, Αθήνα
1987, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού.
Μπάγιας Αν.–Παπαστεφανάκη Λ., «Οι αρχειακές εργασίες στο αρχείο Ρετσίνα:
τυπολογία των τεκμηρίων μιας επιχείρησης», Αρχεία βιομηχανικών επιχειρήσεων.
Ζητήματα διαχείρισης, Τετράδια Εργασίας 21, Αθήνα 1998, ΚΝΕ/ΕΙΕ, σελ. 70-81.
Μπακουνάκης Ν., Πάτρα, 1828–1860. Μια ελληνική πρωτεύουσα στον 19 ο αιώνα,
Αθήνα 1988, Εταιρεία Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας.
Πιζάνιας Π., Οι φτωχοί των πόλεων. Η τεχνογνωσία της επιβίωσης στην Ελλάδα το
μεσοπόλεμο, Αθήνα 1993, Θεμέλιο.
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Σκλαβενίτης

Τ.,

Ευρετήριο

Δημοτικού

Αρχείου

Ναυπλίου

1828-1899,

Κέντρο

Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε., Αρ. σειράς 29, Αθήνα 1984.
Τσοκόπουλος Β., Πειραιάς 1835–1870. Εισαγωγή στην ιστορία του ελληνικού
Μάντσεστερ, Αθήνα 1984, Εταιρεία Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας.
Φυντανόπουλος Κ., «Μισθωτή εργασία», στο Ιστορία της Ελλάδας στον 20 ο αιώνα
1900-1922: Οι απαρχές (επιμ. Χρήστος Χατζηιωσήφ), Αθήνα 1999, Βιβλιόραμα.
Χασταόγλου Β. και άλλοι, Σχέδια πόλεων στην Ελλάδα του 19 ου αιώνα, Θεσσαλονίκη
1990.
Χαστάογλου Β., Βόλος: το πορτραίτο της πόλης στο 19 ο και 20 ό αιώνα, Βόλος 2002.
Χουλιαράκης Μ., Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος 1821-1911, τ. Α
και Β, Αθήνα 1974, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
Pinol J. – L., Ο κόσμος των πόλεων τον 19 ο αιώνα, Αθήνα 2000, Πλέθρον.
Sivignon M., Η Θεσσαλία, γεωγραφική ανάλυση μιας ελληνικής επαρχίας, Αθήνα 1992,
Μορφωτικό Ινστιτούτο Αγροτικής Τράπεζας.
Stephane Y., “A propos des reformes urbaines des Tanzimat”
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Αθανάσιος Ε. Γκότοβος
(Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)
Σπούδασε στο Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Φιλοσοφική Σχολή) και
στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, όπου και υπέβαλε τη διδακτορική του διατριβή
(Τμήμα Επιστημών της Αγωγής) με θέμα "Γλώσσα και αλληλεπίδραση των παιδιών των
Ελλήνων μεταναστών στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και το Δυτικό
Βερολίνο" το 1979. Από το 1980 μέχρι το 1981 δίδαξε Παιδαγωγική στο Ελεύθερο
Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Από το 1981 εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και από το
1990 υπηρετεί ως

καθηγητής στον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας,

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. Από το 1991 μέχρι το 2001 δίδαξε
στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου μαθήματα Παιδαγωγικής. Έχει επίσης
υπηρετήσει ως αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης (2001-2004) και ως μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (20002004). Στα πεδία της ειδίκευσής του ανήκουν οι Θεωρίες των εκπαιδευτικών οργανισμών, η
Διδακτικής της Γλώσσας και της Ιστορίας, οι Θεωρίες της Κοινωνικοποίησης και η
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Γύρω από τα θέματα αυτά έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα σε
ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα περιοδικά.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Στην πρώτη ενότητα του μαθήματος που είχε τίτλο «Μουσουλμάνοι Τσάμηδες της
Θεσπρωτίας1913-1945: εκπαίδευση και ταυτότητα» αντικείμενο ήταν η γλωσσική,
πολιτισμική, θρησκευτική και εθνοτική ετερότητα στην περιοχή της Ηπείρου, και
ιδιαίτερα της σημερινής Θεσπρωτίας, αμέσως μετά την επικράτηση του ελληνικού
στρατού στο μέτωπο της Ηπείρου, την απελευθέρωση της περιοχής από την
οθωμανική κυριαρχία και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. Πρόκειται για μια
περίοδο ρευστότητας σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του πλαισίου μέσα στο οποίο θα
κινηθεί η τόσο η προσπάθεια της ελληνικής πολιτείας να εντάξει τους νέους
πληθυσμούς στο νεοσύστατο κράτος, όσο και η προσπάθεια των αλβανόφωνων
Μουσουλμάνων της περιοχής να διαχειριστούν το «τραύμα» της διοικητικής και
πολιτισμικής ασυνέχειας είτε μέσω της στρατηγικής της προσαρμογής, είτε μέσω της
στρατηγικής της περιχαράκωσης απέναντι στους νέους κυρίαρχους γλωσσικούς και
πολιτισμικούς κώδικες και της μετάθεσης της τελικής λύσης σε ευθετότερο
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μελλοντικό χρόνο, όπου η ισχύς του νέου κράτους να υπερασπιστεί το πολιτισμικό του
πρότυπο θα έχει εξασθενίσει.
Η περίπτωση της ένταξης της Θεσπρωτίας στον εθνικό κορμό το 1913 είναι μια τυπική
περίπτωση όπου μια χριστιανική, όχι σε όλες τις περιπτώσεις ελληνόφωνη αλλά με
ελληνική εθνοτική ταυτότητα, πλειοψηφία επιχειρεί να συμβιώσει με μια
μουσουλμανική, αλβανόφωνη αλλά όχι κατ’ ανάγκην με αλβανική εθνοτική
συνείδηση, μειοψηφία. Το Μαργαρίτι, η Μαζαρακιά, η Παραμυθιά και οι Φιλιάτες
είναι τότε τα κέντρα του μουσουλμανικού πληθυσμού με έναν πληθυσμό που για την
περίοδο 1913-1945 δεν ξεπερνά κατά μέσον όρο τα 20.000 άτομα.
Εξ αιτίας της πολιτισμικής αλλά κυρίως της πολιτικής διαφοράς ανάμεσα στους
πληθυσμούς σε σχέση με τον ορισμό και την αντίληψη της ενσωμάτωσης της περιοχής
αυτής στην ελληνική επικράτεια, οι ταχύτητες προσαρμογής των δύο ομάδων στα νέα
πολιτικά, οικονομικά και πολιτισμικά δεδομένα είναι διαφορετικές. Δυσχέρειες
εγγενείς και εξωτερικές δεν επιτρέπουν να οργανωθεί και να διευρυνθεί γρήγορα ένα
εκπαιδευτικό δίκτυο το οποίο θα μπορούσε να υποστηρίξει πιο δραστικά την ένταξη
της νέας γενιάς των Ελλήνων πολιτών μουσουλμανικού θρησκεύματος στη νέα
κοινωνία, δημιουργώντας τις ιδεολογικές προϋποθέσεις για την ανάδυση μιας νέας
διάστασης της ελληνικής ταυτότητας. Ένα συντηρητικό τοπικό Ισλάμ από την άλλη
μεριά αποκρούει ακόμη και τις άτολμες προσπάθειες κοινωνικού εκσυγχρονισμού που
προέρχονται από τους εκπαιδευτικούς φορείς του νέου κράτους. Ένας ακόμη
επιβαρυντικός παράγοντας – όχι όμως ο κυρίαρχος, όπως έχει μέχρι τώρα
υποστηριχθεί από μελετητές που υπερτονίζουν την οικονομική παράμετρο των
κοινωνικών και εθνοτικών συγκρούσεων στην περιοχή – έρχεται να διευρύνει το
χάσμα ανάμεσα στην πλειοψηφία και τη μειοψηφία, και συγκεκριμένα οι
απαλλοτριώσεις μεγάλων περιουσιών και η διευθέτηση των αντίστοιχων
αποζημιώσεων. Η απόφαση της ελληνικής πολιτείας να εντάξει αρχικά στο πρόγραμμα
της ανταλλαγής πληθυσμών με την Τουρκία και τους Μουσουλμάνους της Ηπείρου,
κάτι που λίγα χρόνια αργότερα αναίρεσε με δική της πρωτοβουλία, περιέπλεξε ακόμη
περισσότερο τα πράγματα.
Στην ενότητα αυτή απασχόλησαν το σεμινάριο δύο σημεία: Πρώτον, η προσπάθεια
του ελληνικού κράτους να προωθήσει την κοινωνική ένταξη των Μουσουλμάνων
μέσω της εκπαίδευσης και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια αυτής της
προσπάθειας. Δεύτερον, οι ρητορικές της εθνοτικής ταυτότητας, έτσι όπως αυτές
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αναπτύχθηκαν από την ελληνική, την αλβανική και την τουρκική ελίτ στις
διαπραγματεύσεις για την συμπερίληψη των Μουσουλμάνων της Θεσπρωτίας στους
ανταλλάξιμους πληθυσμούς, με την επιδιαιτησία των διεθνών οργανισμών.
Στη δεύτερη ενότητα του μεταπτυχιακού προγράμματος που είχε τίτλο:«Δημογραφικές
μεταβολές στην ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη 1939-1945: Γερμανοί Σουδήτες
της Τσεχίας και Μουσουλμάνοι Τσάμηδες της Θεσπρωτίας. Η συγκριτική προσέγγιση στη
Διδακτική της Ιστορίας» η έμφαση μετατοπίστηκε στη συγκριτική θεώρηση δύο
επεισοδίων της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας όπου έχουμε δραστικές πληθυσμιακές
μεταβολές, συνεπώς σαφείς δημογραφικές αλλαγές με αντίθετα πρόσημα μέσα σε μια
πενταετία. Πρόκειται για την περίπτωση των εδαφών της πρώην Τσεχοσλοβακίας που
είναι γνωστά ως Βοημία και Μοραβία και την περιοχή της Θεσπρωτίας, παλαιότερα
γνωστή ως Τσαμουριά. Και στις δύο περιοχές υπάρχουν εθνοτικές μειονότητες οι
οποίες σε ορισμένες οικιστικές ζώνες αποτελούν την πλειοψηφία. Τόσο οι Σουδήτες
της Τσεχίας, όσο και οι Μουσουλμάνοι της Θεσπρωτίας εντάσσονται στον εθνικό
κορμό των αντίστοιχων νέων κρατών ύστερα από πολεμικές συγκρούσεις και την
επιβολή της βούλησης των νικητών στη χάραξη των συνόρων. Τόσο στη Σουδητία
(Sudetenland), όσο και στη Θεσπρωτία αναπτύσσονται με την αρωγή του
εθνικοσοσιαλισμού και του φασισμού, αντίστοιχα, αλυτρωτικά κινήματα μέσα από
πανομοιότητες ρητορικές οι οποίες προβάλλουν την εμπειρία της αδικίας, της
καταπίεσης και το αίτημα της αυτονομίας και της προσάρτησης στη μητέρα-πατρίδα.
Περισσότερο στην Σουδητία παρά στην Θεσπρωτία, λόγω και των πολύ μεγάλων
διαφορών στα μεγέθη των πληθυσμών, αναπτύσσονται ισχυρές πιέσεις προς το εθνικό
κράτος να υιοθετήσει πολιτικές που ενισχύουν τη μειονοτική ταυτότητα και την
παρουσία της στο δημόσιο χώρο. Ο έλεγχος της εκπαίδευσης είναι ζωτικής σημασίας
παράγοντας στην Τσεχία, ενώ στη Θεσπρωτία, όπου δεν υπάρχουν χωριστά
μουσουλμανικά σχολεία, κυρίαρχη αναδύεται η στρατηγική της διεκδίκησης
μειονοτικού σχολικού δικτύου, της διεύρυνσης της διδασκαλίας της Αλβανικής και της
παρεμπόδισης της λειτουργίας του γενικού σχολικού δικτύου. Και στις δύο
περιπτώσεις υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι ασκούν πιέσεις στο εθνικό
κράτος να συγκατανεύσει στις λύσεις που προτείνει η μειονότητα. Οι Σουδήτες
κερδίζουν την αυτονομία τους με τη συμφωνία του Μονάχου (1938), ενώ παρόμοια
εξέλιξη δεν υπάρχει για τη Θεσπρωτία, όπου άλλωστε ο αριθμός των Μουσουλμάνων
Τσάμηδων είναι πολύ περιορισμένος σε σχέση με τον πλειονοτικό πληθυσμό της
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περιοχής. Με στρατιωτικά μέσα θα καταλυθεί η εξουσία του εθνικού κράτος και στις
δύο περιπτώσεις, ενώ θα αρχίσει μια επιχείρηση αλλαγής της δημογραφικής σύνθεσης
του πληθυσμού με τη χρήση βίας, μιας βίας που είναι ιδιαίτερα ακραία στην
περίπτωση της Θεσπρωτίας. Όλη η περίοδος της κατοχής είναι μια περίοδος
δημογραφικών αλλαγών μέσω της χρήσης φυσικής και οικονομικής βίας. Οι βίαιες
αυτές δημογραφικές αλλαγές έχουν όλα τα χαρακτηριστικά της εθνοκάθαρσης. Οι
τύχες του πολέμου αλλάζουν, όμως, το πρόσημο των εξελίξεων και οι πρώην διώκτες
γίνονται οι ίδιοι θύματα μιας αλλαγής του δημογραφικού χάρτη με την άμεση και
επίσημη - όπως στην Τσεχία – ή έμμεση, όπως στη Θεσπρωτία, εκδίωξη των
μειονοτικών πληθυσμών από τις εστίες των. Οι ομοιότητες αυτές συνεχίζονται στις
συμπεριφορές των προσφύγων μετά τον πόλεμο και κυρίως μετά το 1989, όπως
φαίνεται από την μελέτη της μεταπολεμικής ρητορικής των αντίστοιχων προσφυγικών
οργανώσεων.
Στην τρίτη ενότητα του μαθήματος με τίτλο «Μετανάστευση και δημογραφικές
μεταβολές στην Ευρώπη 1950-2000: ο ρόλος της εκπαίδευσης» αντικείμενο του
μαθήματος ήταν οι δημογραφικές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εξ αιτίας των μεταναστευτικών ρευμάτων από το τέλος του
δευτέρου παγκοσμίου πολέμου μέχρι σήμερα. Στα πλαίσια του μαθήματος συζητήθηκε
η Ευρώπη – μέχρι το 1990 η βιομηχανικά ανεπτυγμένη Ευρώπη, ενώ μετά το 1990 και
οι νότιες περιοχές της - ως περιοχή υποδοχής μεταναστών με τη βοήθεια πινάκων ροής
μεταναστευτικού πληθυσμού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πολιτικές
πολιτογράφησης που ακολουθούν συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες απέναντι στους
μετανάστες καθώς και στην παρουσία μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στα
εκπαιδευτικά συστήματα σε επιλεγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Σε ό,τι αφορά τις δημογραφικές αλλαγές της
Ευρώπης, και ειδικότερα της Ελλάδας οι οποίες σχετίζονται με τη μετανάστευση,
εξετάστηκαν τρεις κυρίως παράμετροι του μεταναστευτικού φαινομένου και των
αντιδράσεων του εθνικού κράτους απέναντι σ’ αυτό: οι πολιτικές πολιτογράφησης, οι
εκπαιδευτικές πολιτικές και οι πολιτικές ένταξης. Παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν
πρόσφατα δεδομένα (PISA 2000, 2003, 2006) από εμπειρικές μετρήσεις των
επιδόσεων μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο τα οποία και συγκρίθηκαν με
αντίστοιχα δεδομένα για ομάδες του γηγενούς πληθυσμού. Η διερεύνηση των αιτίων
της σχολικής αποτυχίας που παρατηρείται ανάμεσα στους μαθητές με μεταναστευτικό
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υπόβαθρο και ειδικότερα η εξέταση του ρόλου των παράλληλων κοινωνιών ως τυπικής
περίπτωσης περιχαράκωσης και διαχωρισμού μεταναστευτικών παροικιών από την
κυρίως κοινωνία και τη δεσπόζουσα κουλτούρα (γλωσσικοί και πολιτισμικοί κώδικες)
αποτέλεσαν ειδικά σημεία συζήτησης στο μάθημα. Παρουσιάστηκαν και
συζητήθηκαν, τέλος, προτάσεις εκπαιδευτικής και μεταναστευτικής πολιτικής για την
υπέρβαση ορισμένων από τα εκπαιδευτικά και πολιτικά διλήμματα που
αντιμετωπίζουν σήμερα οι χώρες της Ευρώπης ως τόποι υποδοχής μεταναστών και
προσφύγων.

Πληθυσμός στα Κύθηρα 1889-1940
Η εξέλιξη του ανδρικού πληθυσμού στα Κύθηρα (1889-1940)- %
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Κωνσταντίνος Κατσάπης
(Δρ. Ιστορίας, ΕΤΕΠ Ιονίου Πανεπιστημίου)
Σπούδασε Ιστορία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπου και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές
στη σύγχρονη Ιστορία. Το 2002 υπήρξε υπότροφος του κρατικού Πανεπιστημίου του Μιλάνου
(Universita degli Studi di Milano). Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Ιστορικό Αρχείο της
Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας (1997-1998) και στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (20002002), ενώ τη διετία 2000-2002 διατέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής
Αρχειακής Εταιρείας και της Εταιρείας Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων. Από το 2004
συνεργάζεται με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΚΝΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος Ιστορικό
Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Το baby boom στον μεταπολεμικό κόσμο
Έχει χαρακτηριστεί «δημογραφική ανωμαλία». Έχει μελετηθεί όσο λίγα ιστορικά και
δημογραφικά φαινόμενα της σύγχρονης (και όχι μόνο) ιστορίας. Η έκρηξη που
παρουσιάστηκε στον αριθμό των γεννήσεων στον δυτικό κόσμο μετά τη λήξη του
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, επρόκειτο να επηρεάσει τις δυτικές κοινωνίες
σημαντικά και πολύπλευρα. Εάν αληθεύει ότι μία «γενιά» αποτελείται από όσους
μοιράζονται “the common sense of history”, τότε η γενιά των baby boomers αποτελεί
ένα καλό παράδειγμα, για τον τρόπο με τον οποίο οι δημογραφικές εξελίξεις μπορούν
να βρίσκονται στη βάση της πολιτικής και πολιτισμικής πραγματικότητας μιας
ολόκληρης εποχής.
Ενδεικτική βιβλιογραφία και δικτυογραφία:
Straus W., Howe N., Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069, New York
1991,
Friedman R., “The Baby Boom Turns 50”, στο http://www.life.com/Life/boomers/,
“Baby Boomers Headquarters”, στο http://www.bbhq.com/index.htm ).

• Νεανική παραβατικότητα τη δεκαετία του ’50
Η ανάδυση της νεανικής παραβατικότητας τη δεκαετία του ’50 υπήρξε μία
πραγματικότητα που ο μεταπολεμικός κόσμος παρακολούθησε με έκδηλο ενδιαφέρον
τόσο στο δυτικό όσο και στο ανατολικό στρατόπεδο. Είτε χαρακτηρίστηκαν teddy
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boys (στη Βρετανία), είτε teppisti (στην Ιταλία), είτε νέοι με ιδιάζουσα θρασύτητα
(στην Ελλάδα), αυτοί οι περίεργοι Επαναστάτες χωρίς Αιτία εκδήλωσαν μια
παραβατικότητα που τη δεκαετία του ’50 κινητοποίησε φοβίες δυσανάλογα μεγάλες σε
σχέση με το πραγματικό μέγεθός της.
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Mazower M., Σκοτεινή Ήπειρος: Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, Αθήνα 2001.
Simonetta Piccone S., “Rebels Without a Cause": Male Youth in Italy around 1960” στο
Historical Workshop: a journal of socialist and feminist historians 38 (Autumn 1994) σελ. 157
– 178.
Αβδελά Έ., "Δια λόγους τιμής". Βία, συναισθήματα και αξίες στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, Αθήνα
2002.

Ο Πληθυσμός του δήμου Αρτιαίων κατά τα έτη 1920-2001
Πληθυσμός Δήμου Αρταίων
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Sébastien Marre
(Δρ. Ιστορίας, Ερευνητής ΕΙΕ)
Σπούδασε Ιστορία στη Γαλλία και σήμερα εργάζεται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ως
Ιστορικός. Ειδικεύεται σε Ιστορικο-δημογραφικά συμβάντα.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
• Ο σχηματισμός του πληθυσμού του Πειραιά τον 19o αιώνα
Ο σχηματισμός του πληθυσμού του Πειραιά τον 19ο αιώνα είναι σήμερα γνωστός χάρη
σε πηγές που υπάρχουν στο Ιστορικό Αρχείο, στο Γενικό Αρχείο και στο Ληξιαρχείο
του Δήμου Πειραιά (απογραφές του πληθυσμού, ληξιαρχείο, δημοτολόγια και
εκλογικοί κατάλογοι). Αν σήμερα ο Πειραιάς θεωρείται προάστιο των Αθηνών, τα
πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά τον 19ο αιώνα. Την εποχή εκείνη, παρά το
γεγονός ότι ο Πειραιάς απείχε 8 χλμ. από την πρωτεύουσα, δε συνδεόταν καθόλου
μαζί της. Δημιουργήθηκε εκ του μηδενός στα μέσα της δεκαετίας του 1830 και
γνώρισε εξαιρετική αστική και δημογραφική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του 19ου
αιώνα.
Η γέννηση του νεώτερου Πειραιά αρχίζει το 1829. Τη χρονιά εκείνη εγκαθίστανται
στην πόλη οι πρώτοι κάτοικοι. Το 1835, δημιουργείται ο δήμος του Πειραιά που
επανακτά την ονομασία που είχε στην Αρχαιότητα. Εντωμεταξύ, μετά τη μεταφορά
της πρωτεύουσας του νεοσύστατου ελληνικού κράτους από το Ναύπλιο στην Αθήνα
το 1834, ξεκινάει και το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον Πειραιά, εκ μέρους
ατόμων που προέρχονται από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Οι κάτοικοι αυτοί θα αποτελέσουν τον πυρήνα της αρχικής εποίκησης
της νέας πόλης. Το 1834, ένα χρόνο μετά την απόφαση της δημιουργίας της, η πόλη
του Πειραιά δεν είχε παρά 31 κατοίκους. Το 1836, ο πληθυσμός ανέρχεται ήδη σε
1.071 κατοίκους. Δεν μπορούμε ακόμα να μιλάμε για πόλη. Δύο χρόνια αργότερα, το
1838, ο Πειραιάς αριθμεί 2.137 κατοίκους. Ο Πειραιάς μπορεί να χαρακτηριστεί πόλη
από αυτή τη δεκαετία του 1840, στο βαθμό που, το 1848, αριθμεί περίπου πάνω από
5.000 κατοίκους. Δεδομένου ότι δεν υπήρχε σχεδόν κανείς Πειραιώτης πριν από τη
δεκαετία του 1830, την πλειοψηφία των κατοίκων αποτελούν οι έποικοι. Μεταξύ 1836
και 1896, διαπιστώνει κανείς αύξηση του πληθυσμού του Πειραιά από 1.071
κατοίκους το 1836 σε 51.020 κατοίκους το 1896. Κατά τη διάρκεια αυτής της
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περιόδου, ο πληθυσμός του Πειραιά γνώρισε θεαματική αύξηση. Μεταξύ 1836 και
1838, ο πληθυσμός διπλασιάστηκε. Το 1870 είχε δεκαπλασιαστεί. Ξεχωρίζουμε τρεις
περιόδους όσον αφορά την αύξηση του πληθυσμού: μία περίοδο αύξησης από το 1836
έως το 1848, μια περίοδο σχετικής στασιμότητας από το 1848 έως το 1861, και τέλος
μια ανάκαμψη από το 1861 μέχρι το 1896. Η ραγδαία αυτή δημογραφική ανάπτυξη
οφείλεται κυρίως στη μετανάστευση προς τη νέα πόλη του Πειραιά και όχι εξαιτίας
της φυσικής κίνησης του πληθυσμού.
Τα αρχεία του υπουργείου Εσωτερικών των ετών 1833/1838 (Γ.Α.Κ.) δείχνει
ξεκάθαρα ότι η δημιουργία της πόλης του Πειραιά είναι αποτέλεσμα καθαρά πολιτικής
απόφασης. Το ελληνικό κράτος ενθάρρυνε κατά τρόπο χαρακτηριστικό την
εγκατάσταση πληθυσμών που προέρχονταν από τα νησιά της Χίου (1833) και της
Ύδρας (από το 1837). Η εγκατάσταση των Χιωτών δεν είναι κάτι το εύκολο και
πολλοί από αυτούς δεν είναι διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν τη Σύρο και να
εγκατασταθούν στον Πειραιά. Πρόκειται για πρόσφυγες. Υποχρεώθηκαν να
εγκαταλείψουν τη γενέτειρά τους μετά τις σφαγές το 1822. Πολλοί Χιώτες
εγκαθίστανται στη Σύρο και σ’ αυτούς οφείλεται η ίδρυση της Ερμούπολης που
κατοικήθηκε από ορθοδόξους χριστιανούς, σε αντίθεση με την Άνω Σύρο στην οποία
κατοικούσαν αποκλειστικά καθολικοί χριστιανοί. Έχτισαν εκεί καινούργια σπίτια και
καταστήματα. Η ελληνική κυβέρνηση τους ζητάει να τα εγκαταλείψουν τα πάντα, για
να πάνε να εγκατασταθούν σ’ ένα μέρος όπου προορίζεται να δημιουργηθεί μια
εμπορική πόλη, η οποία δεν υπάρχει ακόμη. Σε όλες τις αναφορές των ετών 1836 και
1837 διαπιστώνονται καθυστερήσεις όσον αφορά τον αποικισμό των Χιωτών και
φαίνεται με σαφήνεια ότι, γενικώς, είναι αρκετά διστακτικοί στο να εγκατασταθούν
στον Πειραιά. Από το 1837 και μετά, η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει να προωθήσει
την εγκατάσταση ενός άλλου πληθυσμού στον Πειραιά: κατοίκους από την Ύδρα.
Διαβάζοντας τις αναφορές σχετικά με τη άφιξή τους στη νέα πόλη, παρατηρεί κανείς
ότι οι Υδραίοι είναι φτωχοί, σε αντίθεση με τους Χιώτες που είναι μάλλον
ευκατάστατοι. Οι Υδραίοι ελπίζουν ότι μεταναστεύοντας θα βελτιώσουν αισθητά την
κοινωνική τους θέση. Οι δύο πληθυσμοί που κατάγονταν από τη Χίο και την Ύδρα δεν
είναι οι μόνοι που κατοικούν στον Πειραιά το 1838. Ωστόσο, αποτελούν τους
αρχικούς πυρήνες εποίκησης και γύρω από αυτούς διεισδύουν και άλλοι πληθυσμοί.
Αυτό που αποτελεί πρωτοτυπία για τον Πειραιά είναι ότι η ίδια η ελληνική κυβέρνηση
κατάρτισε ένα σχέδιο εποικισμού με στόχο να εξασφαλιστεί η δημιουργία μιας νέας
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πόλης που θα προοριζόταν να μεγαλώσει και να γνωρίσει εμπορική ανάπτυξη χάρη
στη λειτουργία του λιμανιού της. Την εποχή εκείνη, ο δήμος είναι χωρισμένος σε δύο
συνοικισμούς: τον συνοικισμό των Χιωτών και τον συνοικισμό των Υδραίων. Ο
συνοικισμός των Χιωτών δημιουργήθηκε το 1835 και επικυρώθηκε από τρία
συνεχόμενα διατάγματα τον Μάρτιο και Απρίλιο του 1835 και τον Μάιο του 1836. Ο
συνοικισμός των Υδραίων ιδρύθηκε τον Μάιο 1838.
Η γεωγραφική προέλευση των κατοίκων του Πειραιά, σύμφωνα με την απογραφή του
πληθυσμού του 1848, ποικίλει σημαντικά. Το 53,34% των αρχηγών νοικοκυριών
δηλώνουν ελληνική προέλευση. Όσοι δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα δηλώνουν κατά
30,89% ότι προέρχονται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ύδρα εμφανίζεται ως
κατ’ εξοχήν τόπος καταγωγής. Το 20,22% των αρχηγών των νοικοκυριών έχουν ως
τόπο καταγωγής αυτό το νησί το οποίο διαθέτει ισχυρό αρβανίτικο στοιχείο. Το νησί
πλησίασε το 1821 τους 28.000 κατοίκους. Το 1842, μειώθηκε στους 4.000 κατοίκους.
Διαπιστώνεται ένα είδος συγκοινωνούντων δοχείων μεταξύ Ύδρας και Πειραιά : όταν
το νησί αδειάζει, η πόλη του Πειραιά γεμίζει. Η Πελοπόννησος αποτελεί τη δεύτερη
μεγάλη δεξαμενή εποίκων. Το 16,87% των αρχηγών των νοικοκυριών προέρχονται
από αυτή την περιοχή του Βασιλείου. Θα πρέπει να γίνει μία διάκριση μεταξύ των
πληθυσμών πού ήρθαν από τα ανατολικά παράλια της Πελοποννήσου και αυτών που
ήρθαν από την ενδοχώρα. Οι πρώτοι είναι πολυπληθέστεροι σε σχέση με τους
δεύτερους. Η Μικρά Ασία βρίσκεται στην τρίτη θέση όσον αφορά τον τόπο
καταγωγής. Το 9,42% των αρχηγών των νοικοκυριών προέρχονται από αυτήν την
περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Προέρχονται από τα περίχωρα της Σμύρνης
καθώς και από τις Κυδωνιές. Η Χίος είναι στη συνέχεια η τέταρτη μεγάλη δεξαμενή
πληθυσμιακού ρεύματος προς τον Πειραιά. To 7,44% των αρχηγών των νοικοκυριών
κατάγονται από τη Χίο. Οφείλουμε να αναφέρουμε την ύπαρξη τμημάτων του
πληθυσμού που κατάγονται από τα Ψαρά και τη Σάμο. Το 6,94% των αρχηγών των
νοικοκυριών προέρχεται από τις Κυκλάδες. Οι κάτοικοι της Κρήτης συμμετέχουν
επίσης με τη σειρά τους στη διαμόρφωση του πληθυσμού (3,97% των αρχηγών των
νοικοκυριών). Η Κρήτη ήταν τότε ακόμη υπό οθωμανική διοίκηση. Όμως ότι το 1848,
οι Κρητικοί ήταν ακόμη ολιγάριθμοι και θα πρέπει να περιμένουμε το 1866,
χρονολογία κατά την οποία έγινε επανάσταση κατά του Σουλτάνου, για να γνωρίσει ο
Πειραιάς ένα πρώτο κύμα προσφύγων από αυτό το νησί. Τα Επτάνησα, υπό βρετανική
ακόμη διοίκηση, συμβάλλουν ελάχιστα στην εποίκηση του νέου λιμένα της Αθήνας
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(3,72% των αρχηγών των νοικοκυριών). Οι Ηπειρώτες, τους οποίους βρίσκουμε το
1848 (2,35% των αρχηγών των νοικοκυριών), συμμετείχαν στη μεγάλη τους
πλειοψηφία στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 και ως εκ τούτου προτίμησαν να
παραμείνουν στην Ελλάδα. Εγκαθίστανται στον Πειραιά επίσης έποικοι προερχόμενα
από τη Θεσσαλία, αλλά σε μικρό αριθμό (1,73% των αρχηγών των νοικοκυριών).
Έποικοι από τη Μακεδονία ήσαν ελάχιστοι (1,61% των αρχηγών των νοικοκυριών),
πράγμα καθόλου παράξενο δεδομένης της απόστασης, καθώς άτομα από αυτή την
περιοχή επέλεγαν να μεταναστεύσουν σε πιο κοντινές πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη και
η Κωνσταντινούπολη. Οι έποικοι από την Εύβοια που εγκαθίστανται στον Πειραιά
είναι πολύ λίγοι (0,24% των αρχηγών των νοικοκυριών). Αυτό το γεγονός εκπλήσσει,
αν αναλογιστεί κανείς ότι το νησί δεν απέχει πολύ από την Αττική. Τέλος, πρέπει ν’
αναφερθεί η ύπαρξη μερικών αλλοδαπών κοινοτήτων. Οι δύο κυριότερες υπήρξαν
αυτή των Μαλτέζων (1,86%) και αυτή των Γάλλων (0,37%). Οι Μαλτέζοι
αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% των αλλοδαπών που είναι εγκατεστημένοι στον
Πειραιά το 1848.
Επομένως, ο Πειραιάς γίνεται πόλος έλξης για σημαντικό τμήμα του πληθυσμού και
γνωρίζει θεαματική ανάπτυξη για πολλούς λόγους: παραχώρηση από το Ελληνικό
κράτος γαιών σε πολύ χαμηλές τιμές, εγγύτητα με την πρωτεύουσα αλλά και
προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης. Πρέπει να σημειώσουμε ότι τα τμήματα του
πληθυσμού που συνετέλεσαν στη διαμόρφωση της νέας πόλης του Πειραιά
κατάγονται, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, από τα νησιά του Αιγαίου και την
ανατολική Πελοπόννησο που αποτελούν την ενδοχώρα του Πειραιά. Οι έποικοι πού
προήλθαν από τη Βοιωτία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία η τα Ιόνια νησιά
είναι λιγότεροι. Η θαλάσσια οδός είναι επομένως η κύρια οδός μετανάστευσης προς
τον Πειραιά, ενώ η χερσαία οδός δεν χρησιμοποιείται και τόσο. Αυτό αποδεικνύει ότι
στην Ελλάδα των μέσων του 19ου αιώνα, οι θαλάσσιες συγκοινωνίες είναι πιο
αποτελεσματικές από τις χερσαίες. Το Βασίλειο της Ελλάδας συνδεόταν περισσότερο
με τη νησιωτική επικράτεια παρά με τις περιοχές του Βορρά ή τις ηπειρωτικές
περιοχές που βρίσκονταν τότε υπό οθωμανική διοίκηση.
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Νικόλαος Κουρκουμέλης
(Δρ. Ιστορίας)
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σπούδασε Νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης. Σήμερα υπηρετεί ως Ανώτατος Αξιωματικός στο Γενικό Επιτελείο Στρατού
έχει δε θητεύσει σε σχετικά αξιώματα της Πολιτείας. Ειδικεύθηκε σε θέματα εκπαίδευσης με
ιδιαίτερη έμφαση στον Ιόνιο χώρο. Ανάμεσα στις δημοσιεύσεις του: Η εκπαίδευση στη Κέρκυρα
κατά τη διάρκεια της Βρετανικής Προστασίας (1816-1864), Αθήνα 2002. Νεότερα Καλβικά,
Αθήνα 1999. «Κύπριοι καθηγητές και σπουδαστές στην Ιόνιο Ακαδημία».

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
•
Παιδεία, μαθητές και συνταγματική τάξη: η βρετανική προστασία στην Κέρκυρα
1. Η προστασία και η δικαιική τάξη
2. Η αναδιοργάνωση της παιδείας τρόπος κοινωνικοποίησης της
νεολαίας
3. Ο αριθμός των μαθητών δείκτης προβολής των παιδαγωγικών
συστημάτων
•

Το πορτρέτο του καθηγητή στο Ιόνιο Κράτος
1. Από το Λύκειο στην Ακαδημία
2. Τα ενδιαφέροντα ενός φερώνυμου: ο Μουστοξύδης
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Έμερι Φαρινέττι
(Υποψ. Διδακ. Πανεπ. Leiden, διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης)
Πτυχιούχος του Πανεπιστ ημίου της Ρώμης. Υποψηφία Διδακτωρ του Πανεπιστημίου του
Leiden (Ολλανδίας). Διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Romma III στην εφαρμογή της
γεοπληροφορικής στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
• Η χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών για τη διαχείριση και
ανάλυση πληθυσμιακών δεδομένων σε ένα γεωγραφικό περιβάλλον
Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) αποτελούν ένα δυναμικό εργαλείο
αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και απεικόνισης δεδομένων που αφορούν τον
γεωγραφικό χώρο. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν εισαγωγικά στοιχεία και
πρακτικές εφαρμογές χρήσης των GIS σχετικών με τη μελέτη των πληθυσμών και της
οικιστικής ιστορίας σε ένα γεωγραφικό ψηφιακό περιβάλλον. Το εργαστήριο
συνδέεται με τα σεμινάρια έρευνας του εαρινού εξαμήνου του Κ. Σμπόνια, στα οποία
θα υπάρξει η δυνατότητα πρακτικών εφαρμογών στα πλαίσια εργασιών των φοιτητών.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Aldenderfer M. & Maschner H.G., Anthropology, Space and Geographical Information
Systems, Oxford 1996.
Allen, K.M.S., Green S.W., Zubrow E.B. (eds), Interpreting space: GIS and archaeology,
London 1990.
Gillings M. et al, (eds), Geographic Information Systems and Lanscape Archaeology, Oxford
1999.
Wheatley D. & Gillings M., Spatial Technology and Archaeology, London 2002.
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Μαρία Δαμηλάκου
(Λέκτορας Ιονίου Πανεπιστημίου)
Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας, και στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο
Bordeaux III. Η διατριβή της που έχει ως θέμα τους Έλληνες μετανάστες της Αργεντινής κατά
τον 20ό αιώνα, εκπονήθηκε στην Αργεντινή, με έδρα το τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα που αφορούν κυρίως τη
μετανάστευση και την εργασία στις χώρες της Νοτίου Αμερικής. Από το 1995 συμμετέχει ως
ερευνήτρια στο «Πρόγραμμα μελετών οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας της Αμερικής»
(Programa de Estudios de Historia Económica y Social Americana / PEHESA) με έδρα τη
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μπουένος Άιρες (U.B.A.). Επίσης από το 2001
συμμετέχει στη δημιουργία ενός αρχείου προφορικής ιστορίας και φωτογραφίας γυναικών, με
έδρα το Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες. Στο διάστημα 2004-2006 απασχολήθηκε ως
μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα «Πυθαγόρας», σε υποπρόγραμμα με
θέμα εργασιακούς χώρους στη Νότιο Αμερική. Από το 2003 διδάσκει Ιστορία Ισπανίας και
Λατινικής Αμερικής στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και
Πολιτισμού.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
• Η μετανάστευση στη Λατινική Αμερική (16ος – 20ός αιώνας)
Το μάθημα επιχείρησε να καλύψει πτυχές του μεταναστευτικού φαινομένου στην
περιοχή της Λατινικής Αμερικής σε τρεις περιόδους: την αποικιακή περίοδο (16ος –
αρχές 19ου αιώνα), το διάστημα από την ανεξαρτησία των χωρών της περιοχής μέχρι
και τη δεκαετία του 1930 και, τέλος, την περίοδο μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο
μέχρι σήμερα.
Όσον αφορά την αποικιακή περίοδο, παρουσιάστηκε η ισπανική επέκταση στις
«Ινδίες» και αναλύθηκαν οι αμφιλεγόμενοι όροι «ανακάλυψη» και «συνάντηση»
πολιτισμών· εξετάστηκαν τα δημογραφικά, κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά
των αυτοχθόνων πολιτισμών της Αμερικής στα τέλη του 15ου αιώνα, η μεταναστευτική
πολιτική της Ισπανίας στις αμερικανικές αποικίες της και τα χαρακτηριστικά της
ευρωπαϊκής μετανάστευσης που κατευθύνθηκε σε αυτές. Σε γενικές γραμμές
επιχειρήθηκε η παρουσίαση των τριών «κόσμων» (λευκοί, ιθαγενείς και αφρικανοί
δούλοι) που δημιουργήθηκαν στις ισπανικές κτήσεις της Αμερικής και εξετάστηκαν οι
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κοινωνικές ιεραρχίες και οι τρόποι συνύπαρξης που διαμορφώθηκαν μεταξύ τους.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο φαινόμενο της επιμειξίας στην ισπανική Αμερική από το
οποίο προέκυψαν ο «μεστίσο» και ο «μουλάτο», και αναλύθηκαν οι κοινωνικές και
πολιτικές επιπτώσεις του στις αποικιακές κοινωνίες.
Για τη δεύτερη περίοδο που καλύπτει το διάστημα 1810-1930, αναλύθηκε, μέσα από
την παρουσίαση των πηγών και της σχετικής βιβλιογραφίας, η μεταναστευτική
πολιτική των πρώτων μετεπαναστατικών κυβερνήσεων και κυρίως η προσπάθεια
προσέλκυσης ευρωπαίων μεταναστών από τις λατινοαμερικανικές χώρες κατά τις
τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Εξετάστηκαν επίσης τα χαρακτηριστικά της
ευρωπαϊκής μετανάστευσης στη Λατινική Αμερική (γεωγραφική κατανομή, περιοχές
προέλευσης, περιοδολόγηση, δημογραφικά χαρακτηριστικά), καθώς και οι στάσεις
απέναντι στη μετανάστευση στις λατινοαμερικανικές κοινωνίες. Τέθηκαν, επιπλέον,
ερωτήματα γύρω από το ρόλο της μετανάστευσης και των μεταναστών στην εθνική
συγκρότηση των χωρών της περιοχής. Τέλος, εξετάστηκαν οι επιπτώσεις της
μετανάστευσης στα αστικά κέντρα της Λατινικής Αμερικής και μελετήθηκαν οι
μετανάστες ως πολίτες, μέσα από την πολιτική συμμετοχή τους, τη συλλογική δράση
και τις μορφές συμμετοχής τους στη δημόσια ζωή.
Τέλος, για τις πιο πρόσφατες δεκαετίες, παρουσιάστηκε η πολιτική των
μεταπολεμικών κυβερνήσεων στη Λατινική Αμερική, κυρίως σε σχέση με το
φαινόμενο της αντικατάστασης των ευρωπαίων μεταναστών από γείτονες
λατινοαμερικάνους. Δόθηκε έμφαση στις νέες οικονομικές ιεραρχίες και κοινωνικές
στάσεις που διαμορφώθηκαν στην περιοχή και κυρίως στη σχέση μετανάστευσης και
κοινωνικής περιθωριοποίησης. Τέλος, παρουσιάστηκε η σύγχρονη Λατινική Αμερική
ως περιοχή αποστολής μεταναστών, κυρίως μέσα από το παράδειγμα των
«ισπανόφωνων» στις Η.Π.Α και της διαμόρφωσης του «συνόρου» μεταξύ Μεξικού και
Η.Π.Α.
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Φωτεινή Βάκη
(Λέκτορας Ιονίου Πανεπιστημίου)
H Φωτεινή Βάκη σπούδασε Φιλοσοφία, Παιδαγωγική και Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης (1993). Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές (Μ.Α) στην
Ηπειρωτική Φιλοσοφία (Continental Philosophy) στο Πανεπιστήμιο του Essex από όπου έλαβε
και το διδακτορικό της δίπλωμα ((Ph.D) στην πολιτική φιλοσοφία. Είναι Λέκτορας στην
Ιστορία της Φιλοσοφίας στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έχει διδάξει (Π.Δ.
407) στα πανεπιστήμια Πατρών και Κρήτης και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τα
ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κυρίως στην νεότερη και σύγχρονη πολιτική
φιλοσοφία και στην φιλοσοφία της ιστορίας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
• Η αρχή του πληθυσμού κατά τον Robert Malthus
Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στο περίφημο δοκίμιο του Malthus για την αρχή του
πληθυσμού. Σε αντίθεση με την ερμηνεία της επιστήμης της πολιτικής από τους
γάλλους Διαφωτιστές, (ιδιαίτερα τον Condorcet), κατά την οποία η βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου συναρτάται με τους θεσμούς και τους νόμους που θεσπίζει το
έλλογο υποκείμενο, για τον Malthus η φτώχεια και οι υποβαθμισμένοι όροι διαβίωσης
οφείλονται σε έναν θεμελιώδη νόμο της φύσης: αυτόν της τάσης του πληθυσμού να
αυξάνει εις βάρος της επάρκειας των υλικών όρων διαβίωσης. Θεωρώντας τον εν λόγω
φυσικό νόμο απρόσβλητο από οποιεσδήποτε νομοθετικές και θεσμικές αλλαγές, ο
Malthus μετατοπίζει το κέντρο βάρος από την πολιτική, όπως σηματοδοτείται από
τους Διαφωτιστές φιλοσόφους, στην βιολογία.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Foucault M., Για την υπεράσπιση της κοινωνίας / Michel Foucault· μετάφραση Τιτίκα
Δημητρούλια, 1η έκδ. - Αθήνα: Ψυχογιός, 2002.
Foucault M., Ιστορία της σεξουαλικότητας: Η μέριμνα για τον εαυτό μας / Μισέλ Φουκώ
μετάφραση Γιάννης Κρητικός. - Αθήνα : Κέδρος - Ράππα, 1993.
Foucault M., Ιστορία της σεξουαλικότητας: Η χρήση των απολαύσεων / Μισέλ Φουκώ,
μετάφραση Γιώργος Κωνσταντινίδης - Αθήνα: Κέδρος - Ράππα, 1989.
Agamben G., Homo Sacer: Κυρίαρχη εξουσία και γυμνή ζωή επιμέλεια Γιάννης Σταυρακάκης ·
μετάφραση Παναγιώτης Τσιαμούρας. - 1η έκδ. - Αθήνα: Scripta, 2005.
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Arendt

H.,

Η

ανθρώπινη

κατάσταση,

μετάφραση

Στέφανου

Ροζάνη,

Γεράσιμου

Λυκιαρδόπουλου. - 1η έκδ. - Αθήνα: Γνώση, 1986.
Rose N., The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First
Century In-formation, New Jersey: Princeton University Press, 2006.

Μεταβολή στο μαθητικό πληθυσμό των θηλέων στην Κέρκυρα
(Πρωτοβάθμια)
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Πηγή:ΕΣΥΕ Κέρκυρας
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Μπλάνκα Στιάστνα
(ΕΕΔΙΠ Ιονίου Πανεπιστημίου)
Πτυχιούχος του Τμήματος Λατινογενών Γλωσσών (Romanistik) του Πανεπιστημίου Καρόλου
της Πράγας και διδάκτορας του ίδιου πανεπιστημίου στη Γαλλική Φιλολογία. Ειδίκευση στη
Διερμηνεία στην Σχολή Διερμηνέων και Μεταφραστών (E.S.I.T.) του Παρισιού. Δίδαξε στο
Γαλλικό Ινστιτούτο της Θεσσαλονίκης και του Μάιντζ Γερμανίας, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
(Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας) και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης (Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας). Υπηρετεί ως μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ιστορίας
του Ιονίου Πανεπιστημίου όπου διδάσκει την γαλλική γλώσσα για ιστορικούς.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
• Η μεταβολή της γαλλικής οικογένειας (1945-2008).
Στο σεμινάριο αυτό εξετάζονται οι αλλαγές στη δομή της γαλλικής οικογένειας από το
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τις μέρες μας.
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Borne D., Histoire De La Société Française depuis 1945, Coll. Cursus, Armand Colin, 2002
Mendras H., Duboys Fresney L., Français, comme vous avez changé : Histoire des français
depuis 1945, Tallandier, 2004
Mermet G., La Francoscopie 2007, Larousse, 2007
Maurin L., Déchiffrer la société française, Coll. Grands Repères, Éd. La Découverte, 2009
Battagliola F., Histoire du travail des femmes, Coll. Repères, Éd. La Découverte, 2008
Renault-Brahinsky C., L’essentiel du droit de la famille, Coll. Carrés Rouges, Éd. Gualino, 7e
éd., 2008
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Περιπτώσεις AIDS κατά έτος διάγνωσης και φύλο στην Ελλάδα
( μέχρι τις 30/6/2004).
Έτος Διάγνωσης
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Σύνολο

Άνδρες
Ν
(%)
1
(0,0)
2
(0,1)
4
(0,2)
5
(0,2)
14
(0,7)
25
(1,2)
58
(2,7)
66
(3,1)
93
(4,4)
126
(5,9)
163
(7,7)
167
(7,9)
149
(7,0)
184
(8,7)
188
(8,8)
192
(9,0)
147
(6,9)
106
(5,0)
101
(4,8)
110
(5,2)
66
(3,1)
73
(3,4)
63
(3,0)
22
(1,0)
2125 (100,0)

Γυναίκες
Ν
(%)
0
(0,0)
0
(0,0)
0
(0,0)
0
(0,0)
0
(0,0)
0
(0,0)
6
(1,7)
6
(1,7)
14
(4,0)
17
(4,9)
22
(6,3)
24
(6,9)
22
(6,3)
32
(9,1)
28
(8,0)
43 (12,3)
25
(7,1)
15
(4,3)
27
(7,7)
17
(4,9)
22
(6,3)
16
(4,6)
13
(3,7)
1
(0,3)
350 (96,0)

Σύνολο
Ν
1
2
4
5
14
25
64
72
107
143
185
191
171
216
216
235
172
121
128
127
88
89
76
23
2475

Συχνότητα*
0,10
0,20
0,41
0,51
1,41
2,51
6,41
7,19
10,64
14,13
18,14
18,55
16,52
20,75
20,68
22,46
16,40
11,51
12,17
12,03
8,32
8,40
7,16

*ανά εκατ. πληθυσμού.
Πηγή: Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (ΚΕΕΛ), «Επιδημιολογική Επιτήρηση του
Σ HIV/AID στην Ελλάδα», τεύχος 19, Ιούνιος 2004.
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Ζ. Ενδεικτικές Δραστηριότητες και Κατευθύνσεις Έρευνας
Α/Α Πακέτα εργασίας
1

Γαμηλιότητα και ονοματολογία στην Κέρκυρα (16ος-20ος αιώνας)

2

Γεωγραφικά συστήματα έρευνας του αγροτικού πληθυσμού

3

Δείκτες ευημερίας

4

Διαχείριση αγαθών σε κρίσιμες περιόδους

5

Ειδικές συλλογές στατιστικών του πληθυσμού

6

Εισόδημα (1800-2002)

7

Ιδιοκτησιακά δικαιώματα και πληθυσμός

8

Ιόνια Νησιά (1864-2002)

9

Μελέτες οργάνωσης και παραγωγής

10

Μελέτες του πληθυσμού

11

Παραβατικές συμπεριφορές

12

Πληθυσμός (1800-2002)

13

Πληθυσμός (προβιομηχανικές κοινωνίες

14

Προσδόκιμο ζωής

15

Στατιστικές αγροτικού πληθυσμού και αγροτικής παραγωγής

16

Στατιστικές πληθυσμού του Ελληνικού Κράτους

17

Στατιστικές πληθυσμών μέχρι τη δημιουργία του Ελληνικού κράτους

18

Στατιστικές υγείας

19

Συλλογές Νόμων για τη λειτουργία των συνεταιρισμών

20

Συλλογές νόμων και κανονισμών και λοιπών διαταγμάτων για την Υγειονομική
υπηρεσία

21

Συνεταιρισμοί

22

Το έργο του Πουκβίλ για την πανώλη (1803)

23

Τραπεζικό δίκτυο
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Σύνολο πληθυσμού του νομού Κέρκυρας 1907-1991

1907

1920

1928

1940

1951

1961

1971

1981

1991

29032

30569

34193

33777

30811

29896

31461

36901

36293

66419

62522

69021

74568

71839

69196

59219

60201

69063

4120

3282

3037

3203

2764

2678

2253

2375

2236

99571

96373

106251

111548

105414

101770

92933

99477

107592

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΠΟΛΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΑΞΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΝΟΜΟΥ

Πηγή: ΕΣΥΕ Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού 1920-1991 & Πορφύριος Πανδής, «Η εξέλιξη του
πληθυσμού του νομού Κέρκυρας 1864-1999» Απογραφή πληθυσμού 1907.
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Η. ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
Στο Έντυπο Υποβολής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζονται τα
ακόλουθα σχετικώς με την εκπόνηση των μελετών:
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Η διαδικασία εξέτασης και αναγνώρισης της επάρκειας του αποφοίτου περιλαμβάνει
τρία στάδια:
1ο Στάδιο: Σύνταξη εργασίας από την 8η εβδομάδα των σεμιναριακών διδασκαλιών.
H συμμετοχή στα Σεμινάρια συνοδεύεται από την εκπόνηση επιμέρους εργασίας, η
οποία αποτελεί προθάλαμο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής μελέτης. Από την
πορεία αυτής, την παράδοσή της και τη δημόσια υποστήριξή της, κατά την πρώτη
εβδομάδα του Μαΐου, εξαρτάται η αποδοχή από τον επιβλέποντα καθηγητή του
σπουδαστή για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής μελέτης. Ο σπουδαστής λαμβάνει
μέχρι δύο εργασίες εκ των οποίων η μία συντάσσεται στο πλαίσιο των ΕΕΔΕ και η
άλλη επιλέγεται μεταξύ των ΒΣ και ΣΕ.
2ο Στάδιο: Εκπόνηση Μεταπτυχιακής μελέτης
Συντάσσεται υπό την εποπτεία διδάσκοντα στο Β.Σ. και υπό την προϋπόθεση της
επιτυχημένης σύνταξης - εκπόνησης και υποστήριξης των εργασιών του 1ου σταδίου.
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που είναι γενικώς δεκτοί για την
εκπόνηση των μεταπτυχιακών μελετών από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τη σύνταξη
και δημόσια υποστήριξη χορηγείται ο μεταπτυχιακός τίτλος. Η υποστήριξη γίνεται τον
μήνα Οκτώβριο και για όσους ενδεχομένως αποτύχουν ή δεν ολοκληρώσουν τη
συγγραφή η υποστήριξη γίνεται τρεις μήνες αργότερα, δηλαδή τον Ιανουάριο του
επομένου έτους. Η μέγιστη συνεπώς διάρκεια της για την παράδοση της
μεταπτυχιακής μελέτης είναι 6 μήνες.
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3ο Στάδιο: Ικανότητα διαχείρισης δημο-οικονομικών δεδομένων μεγάλης χρονικής
διάρκειας
Η ικανότητα προκύπτει από τη βεβαιωμένη και επιτυχή συμμετοχή σε ένα από τα
πακέτα εργασίας (Π.Ε.) σύμφωνα με το περιεχόμενο και το παραδοτέο προϊόν.
Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ «ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
Πρόκειται για τα ακόλουθα πέντε «πακέτα εργασίας»:
Π. Ε. 1: Βάσεις Δημογραφικών Δεδομένων για τον Ελλαδικό χώρο (Β.Δ.Δ.)
Στατιστικές πληθυσμών μέχρι τη δημιουργία του Ελληνικού κράτους
Στατιστικές πληθυσμού του Ελληνικού Κράτους
Στατιστικές αγροτικού πληθυσμού και αγροτικής παραγωγής.
Μελέτες του πληθυσμού
Ειδικές συλλογές στατιστικών του πληθυσμού
Π.Ε.2: Μορφές Οργάνωσης για την Παραγωγή του αγροτικού πληθυσμού στην
Ελλάδα (Μ.Ο.Π.Α.Π.).
Συνεταιρισμοί
Τραπεζικό δίκτυο
Διαχείριση αγαθών σε κρίσιμες περιόδους
Γεωγραφικά συστήματα έρευνας του αγροτικού πληθυσμού
Μελέτες οργάνωσης και παραγωγής
Π.Ε.3: Διεθνείς Δημο-Οικονομικές Συγκρίσεις (Δ.Δ-Ο.Σ)
Εισόδημα (1800-2002)
Πληθυσμός (προβιομηχανικές κοινωνίες)
Πληθυσμός (1800-2002)
Προσδόκιμο ζωής
Δείκτες ευημερίας
Π.Ε.4: Μελέτες περιπτώσεων (Μ.Π.)
Ιόνια Νησιά (1864-2002)
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Γαμηλιότητα και ονοματολογία στην Κέρκυρα (16ος-20ος αιώνας)
Ιδιοκτησιακά δικαιώματα και πληθυσμός
Παραβατικές συμπεριφορές
Στατιστικές υγείας
Εγγειοβελτιωτικά έργα στην Ελλάδα και επιπτώσεις στο εισόδημα και την υγεία της
αγροτικού πληθυσμού
Π.Ε.5: Συλλογή και έκδοση κειμένων για την Ι.Δ.
Το έργο του Πουκεβίλ για την πανώλη (1803)
Το έργο του Βαλαώρα
Συλλογές νόμων και κανονισμών και λοιπών διαταγμάτων για την Υγειονομική
υπηρεσία
Συλλογές Νόμων για τη λειτουργία των συνεταιρισμών

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα απονέμεται μετά από

•

τη συστηματική παρακολούθηση,

•

την επιλογή θεμάτων από τον κύκλο των «πακέτων εργασίας» του ΠΜΣ,

•

τη συγγραφή δύο εργασιών υπό την καθοδήγηση διδασκόντων του ΠΜΣ,

•

τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας σε πεδία συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ
αλλά και τα ορισθέντα θέματα μέσα από τα πακέτα εργασίας και υπό την καθοδήγηση
τριμελούς επιτροπής.
Ο συνολικός αριθμός των εργασιών τις οποίες θα εκπονήσει κάθε μεταπτυχιακός
σπουδαστής είναι τρεις (3).

2.

Το περιεχόμενο των εργασιών είναι επιθυμητό να έχει προσανατολισμό σε θέματα

•

εφαρμοσμένης δημογραφίας σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους

•

ανάλυσης πρακτικών προβλημάτων και άσκησης δημογραφικής πολιτικής

•

ιστορικο-δημογραφικής ανάλυσης σε μικρο- ή μακρο- επίπεδο.
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3.

Η προσέγγιση μπορεί να είναι θεωρητική ή/και εφαρμοσμένη αλλά και κριτική, ιδίως
για εργασίες οι οποίες προσανατολίζονται σε μελέτες μακροχρόνιας πρόβλεψης της
εξέλιξης του πληθυσμού. Αυτό ισχύει για όλες τις εργασίες ή τμήματα εργασιών οι
οποίες οφείλουν να βασίζονται στην κριτική επισκόπηση βιβλιογραφίας.

4.

Απαραίτητα στοιχεία της γραπτής εργασίας είναι

•

η κριτική και συνθετική παρουσίαση της μέχρι τώρα γνώσης στο αντικείμενο που έχει
επιλεγεί,

•

η επιτυχημένη και σχετική επιλογή της βιβλιογραφίας με το θέμα συγγραφής της
εργασίας,

•

η σύνδεση της με συγκεκριμένα προβλήματα και η εμπειρική εφαρμογή θεωρητικών
υποδειγμάτων,

•

η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τη θεμελίωση θεωριών και την ανάλυση
περιπτώσεων.

5.

Τα θέματα εργασιών παρουσιάζονται, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΠΜΣ, μετά την
όγδοη εβδομάδα των Σεμιναρίων διδασκαλίας και διατυπώνονται από τους
Διδάσκοντες. Ο σπουδαστής επιλέγει θέμα και διδάσκοντα οι δε διδάσκοντες
συμφωνούν για την παρακολούθηση και υποστήριξη της εργασίας.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υποδηλώνει τη δραστηριότητα που θα αναληφθεί και χαρακτηρίζεται με τη σαφήνεια την
οποία αποδίδουν ολιγάριθμες επιχειρησιακές έννοιες και η περιοδολόγηση της.
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
•

Κάθε μία από τις εργασίες αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

1. Περιεχόμενα
2. Εισαγωγή
3. Κυρίως θέμα κατανεμημένο σε κεφάλαια – υποκεφάλαια
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4. Συμπεράσματα
5. Παραρτήματα ποσοτικών ή / και τεκμηρίων
6. Πηγές και Βιβλιογραφία
Το σύνολο των αριθμών σελίδων είναι περίπου 80 από τις οποίες οι 50 σελίδες
συνιστούν το κυρίως θέμα.
•

Κάθε Διπλωματική εργασία συνολικής έκτασης περίπου 150 σελίδων από τις οποίες
τα 2/3 συνιστούν το κυρίως θέμα, αποτελείται δε από τα ακόλουθα μέρη:

1. Περιεχόμενα
2. Εισαγωγή
3. Κυρίως θέμα κατανεμημένο σε κεφάλαια – υποκεφάλαια
4. Συμπεράσματα
5. Παράρτημα των τεχνικών εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί
6. Παραρτήματα ποσοτικών ή / και τεκμηρίων
7. Πηγές και Βιβλιογραφία
Ειδικότερα:
•

Περιεχόμενα: αναφέρονται οι τίτλοι κεφαλαίων, υποκεφαλαίων κυρίου μέρους,
παραρτημάτων κλπ. με την αναφορά στη σελίδα.

•

Εισαγωγή: αναφέρεται το αντικείμενο της εργασίας, η δομή της, ποιες οι υποθέσεις
εργασίας γιατί επιλέχθηκε και πώς αντιμετωπίζεται το θέμα μεθοδολογικά.

•

Κυρίως θέμα: συγκροτεί τον πυρήνα της εργασίας κατανεμημένης σε κεφάλαια και
υποκεφάλαια. Κάθε εργασία συμπεριλαμβάνει ένα κεφάλαιο με επισκόπηση στη
σχετική με το θέμα βιβλιογραφία και η συνθετική επισκόπησή της θα πρέπει να
συνδεθεί με την περιπτωσιακή ανάλυση της μελέτης. Η κριτική και η εμπειρική
έρευνα των θεωριών σε συνάρτηση με θέματα άσκησης ή όχι δημογραφικής
πολιτικής αποτελεί πρόσθετο σημείο αναφοράς και αξιολόγησης της εργασίας.

•

Συμπεράσματα: Περιλαμβάνει ειδικά σημεία κριτικής, τις προτάσεις σχετικώς με τη
μελέτη του ερευνητέου και τις προτάσεις για περαιτέρω επέκταση της εργασίας.
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•

Παραρτήματα:

περιλαμβάνουν

επεξεργασμένα

στοιχεία

με

τους

κανόνες

πινακοθέτησης και προβολής τεκμηρίων, τα οποία συμπληρώνουν με δευτερογενή
τρόπο το θέμα. Στην περίπτωση δημιουργίας βάσης δεδομένων η καταχώρησή της
γίνεται μόνον με ψηφιακό τρόπο.
•

Παραρτήματα τεχνικών: αφορά την χρήση ενός υποδείγματος και των παραμέτρων
του.

•

Πηγές και Βιβλιογραφία: αναφέρονται σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες
συγγραφής τους.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ορθολογική κατανομή μεταξύ του χρόνου και της σημαντικότητας των δραστηριοτήτων
αντιμετωπίζεται από κοινού με τον επόπτη καθηγητή και το αποτέλεσμα της συνεργασίας
πρέπει να εμφανίζεται στην τελική μορφή της εργασίας. Τα στάδια ανάπτυξης της εργασίας
είναι τα ακόλουθα:

1.

Σχεδιασμός

Είναι απαραίτητο να υπάρχει στόχος για την εργασία και να
περιγραφεί σχεδιασμός ακολουθούμενος από χρονοδιάγραμμα
για την επίτευξή του, τόσο ως πλαίσιο για την ανάπτυξη της
εργασίας όσο και ως σημείο εκκίνησης.

2.

Αρχική Συλλογή

Ανεξάρτητα

Δεδομένων

δραστηριότητα που αφορά την κατανόηση του περιβάλλοντος
της

πεδίου

αναληφθείσας

η

συλλογή

εργασίας,

των

δεδομένων
εργαλείων

είναι
που

μια
θα

χρησιμοποιηθούν, των προβλημάτων που θα ανακύψουν και της
αρχικής εφικτότητας της εργασίας.
3.

Εκτίμηση

Μια εκτίμηση της κατάστασης επιτυγχάνεται αναλύοντας τα

Κατάστασης

αρχικά δεδομένα που συλλέχθηκαν σε όρους του προσδιορισμού
των απαιτήσεων, πρέπει να οδηγεί σε καλύτερο ορισμό του
προβλήματος και να εξασφαλίζει μια καθαρότερη αίσθηση
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κατεύθυνσης.
4.

Ορισμός Επίλυσης

Εξαρτώμενης από τον τύπο της εργασίας, η επίλυση μπορεί να
οριστεί σε όρους του προσδιορισμού των απαιτήσεων για μια
μελέτη ειδικής περίπτωσης ή για μια κριτική παρουσίαση
θέματος.

5.

Υλοποίηση της

Επεκτείνεται από την ανάπτυξη του προσδιορισμού των

Επίλυσης

απαιτήσεων και τη συμπλήρωση της μελέτης εφικτότητας έως το
γράψιμο, τις πειραματικές δοκιμές και την τεκμηρίωση της
εργασίας

6.

Συμπεράσματα

Μια αξιολόγηση κατά το τέλος της εργασίας αλλά πριν το τελικό
κείμενο πρέπει να καταλήγει σε δύο τουλάχιστον συμπεράσματα.
Ένα για το προϊόν της εργασίας ως προς τους στόχους που
τέθηκαν στην αρχή της εργασίας και ακόμη ένα επί της
διαδικασίας, δηλαδή πως επιτεύχθηκε το αποτέλεσμα της
εργασίας με ενδείξεις για το τι έχει μάθει απ’ αυτή την
προσπάθεια επιτυχίας ή αποτυχίας.
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I.

Βασικές αρχές

1.

Η ΕΡΓΑΣΙΑ/ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ (διατριβής εφεξής) γράφεται
στην ελληνική γλώσσα

2.

Η δ διπλωματική με την σειρά που ακολουθεί περιλαμβάνει

¾

Ελληνικό εξώφυλλο και ψευδότιτλο,

¾

Αγγλικό εξώφυλλο και ψευδότιτλο,

¾

Σελίδα μονή έγκρισης των καθηγητών που εποπτεύουν με
υπογραφές,

¾

Σελίδα μονή αφιέρωσης (Dedication) εφόσον θέλει ο
υποψήφιος,

¾

Σελίδα μονή Ευχαριστίες (Acknowledgements) εφόσον
θέλει ο υποψήφιος,

¾

Σελίδα μονή με ελληνική περίληψη,

¾

Σελίδα μονή με αγγλικό Abstract,

¾

Ελληνικό Abstract (Περίληψη),

¾

Πίνακας περιεχομένων σε μονή σελίδα

¾

Table of Contents,

¾

Κατάλογος πινάκων (εφόσον υπάρχει) σε μονή σελίδα,

¾

Κατάλογος Σχημάτων (εφόσον υπάρχει) σε μονή σελίδα,

¾

Κατάλογος Εικόνων (εφόσον) υπάρχει σε μονή σελίδα,

¾

Αναλυτικός Κατάλογος πηγών σε μονή σελίδα,

¾

Συνοπτικός κατάλογος πηγών (Table of sources) σε μονή
σελίδα,

¾

Συντομεύσεις.

3.

Κατάθεση των βασικών στοιχείων της διατριβής σε
ηλεκτρονική μορφή. Τα στοιχεία αυτά είναι

¾

Τίτλος διατριβής και περιεχόμενα στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα,

¾

Έτος υποστήριξης, μέλη επιτροπής,

¾

Περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα,

¾

Βάσεις δεδομένων εφόσον περιλαμβάνει,
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II.

Κειμενογράφος

III. Διαστήματα και
τρόπος γραφής

¾

Λέξεις κλειδιά.

¾

Word

¾

Scientific Workplace

¾

Excell

¾

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΛΠ. ΠΑΚΕΤΑ

Επάνω περιθώριο

2,54 εκατ.

Κάτω Περιθώριο

2,54 εκατ.

Δεξί περιθώριο

2,54 εκατ.

Αρισ. Περιθώριο

3,17 εκατ.

Κεφαλίδα

1,25 εκατ.

Υποσημείωση

1,25 εκατ.

υποσέλιδος

3 χαρακ. (TAB)

Δημιουργία
Times New Roman Greek

παραγράφου
Τύπος χαρακτήρων

12

Μέγεθος

14

γραμματοσειράς

10

κειμένου

1,5 γραμ

Μέγεθος
γραμματοσειράς τίτλων
Μέγεθος
γραμματοσειράς
υποσημ.
Απόσταση γραμμών
(διάςτιχο)

III.

Αναφορές

Τα ονόματα των συγγραφέων αναφέρονται με λατινικούς χαρακτήρες τα
ξενόγλωσσα και ελληνικούς τα ελληνόγλωσσα στο κείμενο και στις
σημειώσεις. Οι αναφορές έχουν ως ακολούθως:
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¾

Οι τίτλοι άρθρων σε περιοδικά, εφημερίδες, συλλογικούς τόμους,
ανέκδοτα έργα, αρχεία τυπώνονται με όρθια στοιχεία ανάμεσα σε
διπλά εισαγωγικά.

¾

Οι τίτλοι περιοδικών, εφημερίδων, βιβλίων με πλάγια και χωρίς
εισαγωγικά.

¾

Οι ελληνικές και λατινικές συντομογραφίες τυπώνονται με όρθια
στοιχεία.

¾

Ο τόπος έκδοσης αποδίδεται στην ελληνική.

¾

Η αναφορά σε Τόμο ως Τ.

¾

Η αναφορά στη σελίδα σ. και στις σελίδες σσ.

¾

Η αναφορά στις σελίδες περιοδικού περιλαμβάνουν το σύνολο των
σελίδων του άρθρου και ειδικώς τη σελίδα αναφοράς.

¾

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται το σύνολο των σελίδων εκάστου
βιβλίου που χρησιμοποιήθηκε στη σημειογραφία.

¾

Οι «προηγούμενες» αναφορές σε έργο στο οποίο έχουν προηγηθεί
άλλες αναφορές γίνεται με το ό.π.

¾

Η «άμεση» αναφορά με το στο ίδιο.

¾

Η αναφορά σε πηγές ή κείμενα του διαδικτύου περιλαμβάνει τα
πλήρη στοιχεία της διεύθυνςης.

Η αναφορά σε αρχεία στην υποσημείωση τη συντομευμένη μορφή (π.χ.
Ι.Α.Ε.Τ.Ε.) και στη σελίδα των συντομογραφιών τον πλήρη τίτλο
(Ι.Α.Ε.Τ.Ε.: Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας).
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IV. Παραδείγματα

¾

[σημειογραφία σε βιβλίο:]

και

J. SCHUMPETER, Business cycles, Νέα Υόρκη, Mc. Graw Hill Books

υποδειγματικός

Co, 1964, Τ.1, σ. 350.

τρόπος

¾

εμφάνισης των

SCHUMPETER, J., History of economic analysis, New York, Allen and

αναφορών

Unwin, 11954 (La théorie du développement économique, Παρίσι,

[αναφορά στη βιβλιογραφία:]

Gallimard, πρόλ. F. PERROUX, 1984. Τ. Ι-ΙΙΙ. 519+499+709).
¾

[σημειογραφία σε άρθρο:]

A.A. TSIATIS, «Repeated significance testing for a general class of
statistics used in censored survival analysis», Journal of the American
Statistical Association 1982 / 77, σσ. 855-861, ειδ. 856.
¾

[αναφορά στη βιβλιογραφία:]

TORRÓ, J., «Jérusalem ou Valence: la premiere colonie d’ Occident»,
Annales H.,S.S. 2000/5, σσ. 983-1008.

V. Σελιδοποίηση

¾

Κάθε κεφάλαιο αρχίζει σε νέα σελίδα.

¾

Κάθε ενότητα δεν είναι απαραίτητο να ξεκινά σε νέα σελίδα.

¾

Ο τίτλος του κεφαλαίου γράφεται με κεφαλαία κανονικά γράμματα
(μέγ. 14) – όχι δηλαδή bold ή italics.

¾

Η ενότητα γράφεται με Πεζά, bold και μέγεθος 12.

¾

Η υποενότητα εφόσον υπάρχει με italics και μέγεθος 12.

¾

Η αρίθμηση των σελίδων ξεκινά από τον ελληνικό ψευδότιτλο με τον
αριθμό 1

VI. Πίνακες
(διαγράμματα

¾

Οι πίνακες (διαγ./εικό) αριθμούνται με συνεχή αρίθμηση

¾

Η λέξη πίνακας (διαγ./εικό) γράφεται στο κέντρο με κεφαλαία (12)
γράμματα

και εικόνες)

VII. Παράδοση
διπλωματικής

¾

Ο τίτλος του πίνακα (διαγ./εικό) γράφεται με italics.

¾

Υποβάλλεται, αρχικά σε 3 αντίτυπα, μετά από έγκριση του
επιβλέποντος

241

ΠΜΣ: Ιστορική Δημογραφία

¾

Τα αντίγραφα γίνονται με πρόχειρο δέσιμο (σπιράλ). Υποβάλλονται
προκειμένου να είναι στη διάθεση του Επόπτη και των μελών της
Επιτροπής για σχόλια και παρατηρήσεις πριν την προφορική
Παρουσίαση.

¾

Η διπλωματική, στην τελική της μορφή, υπογράφεται από τον
Επιστημονικό Υπεύθυνο του Μεταπτυχιακού και αναπαράγεται σε 5
αντίτυπα. Επίσης η διπλωματική παραδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή
ενός αρχείου (είτε δύο, το ένα με τα αρχικά και το άλλο το κείμενο),
προκειμένου να αποσταλεί στο UMI για να είναι διαθέσιμη στο
Internet.

¾

Τα τελικά αντίτυπα πρέπει να είναι δεμένα με θερμοκόλληση.

VIII. Εμφάνιση
διπλωματικής

Σύμφωνα με το υπόδειγμα
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Þ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ
ΟΝΟΜΑ
Μελέτη για την απόκτηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Κέρκυρα, Έτος
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ΕΞΩΦΥΛΛΟ

(ΨΕΥΔΟ)ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

(ΨΕΥΔΟ)ΤΙΤΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ
ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
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Þ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ
Επόπτης :
Τίτλος Όνομα
Μέλη:
Τίτλος Όνομα

ΟΝΟΜΑ
Μελέτη για την απόκτηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Κέρκυρα, Μήνας Έτος
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαδικασία

Κάθε εργασία θα αξιολογηθεί ανεξάρτητα, από τον επόπτη και ένα

Αξιολόγησης

ακόμη μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.
Οι δύο εξεταστές θα συναντηθούν και θα συμφωνήσουν για κοινή
αξιολόγηση σε μια μικρή αναφορά.
Κάθε διαφωνία μεταξύ τους θα αναφερθεί στον Πρόεδρο της
Επιτροπής Μεταπτυχιακού που θα ορίσει και άλλη ανεξάρτητη
αξιολόγηση ή περαιτέρω δράση.

Βαθμολόγηση

Το περιεχόμενο της εργασίας μετρά κατά 80% στην ολική

Περιεχομένου

αξιολόγηση και οι εξεταστές θα δουν κατά πόσο η εργασία
ανταποκρίνεται στα αναληφθέντα θέματα που τέθηκαν στην
παράγραφο 2.
Τα κύρια σημεία εξέτασης είναι τα εξής:
1. Ικανοποίηση στόχων εργασίας.
2. Οργανωμένος τρόπος παρουσίασης.
3. Καλός ορισμός προβλήματος.
4. Χρήση κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών που επελέγησαν για
την επίλυση.
5. Κατάλληλη ερμηνεία και αιτιολόγηση, εντός των ορίων της
εργασίας, των επιλογών των εργαλείων, λύσεων, κριτηρίων κ.λ.π.
6. Αποτελεσματική υλοποίηση και τεκμηρίωση της επιλεγείσας
λύσης.
Οι τεχνικές και θεωρητικές δυσκολίες του θέματος της εργασίας
λαμβάνονται υπόψη από τους εξεταστές.
Αξίζει να σημειώσομε ότι σε όρους περιεχομένου δύο κοινά λάθη
σε εργασίες είναι τα εξής.
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•

δαπάνη χρόνου στη συζήτηση γενικοτήτων σε βάρος της
ουσιαστικής συζήτησης επί των επιμέρους θεμάτων του
αντικειμένου.

•

μακρά περιγραφή, σύντομη εκτίμηση των κρίσιμων
αξιολογήσεων.

Η σωστή ισορροπία είναι σημαντική και αποτελεί ουσιαστική
ένδειξη ικανότητας του υποψηφίου.

Η εργασία παρουσιάζεται προφορικά σε διδάσκοντες του

Βαθμολόγηση
Προφορικής

Τμήματος και φοιτητές του ΜΠΣ. Η προφορική υποστήριξη

Υποστήριξης

συμμετέχει κατά 10% στην τελική αξιολόγηση. Λαμβάνονται υπ’
όψη
•

σαφήνεια του λόγου,

•

ευκρίνεια,

•

δυνατότητα μετάδοσης των σπουδαιότερων σημείων,

•

σωστή χρήση του χρόνου.

Βαθμολόγηση

Η παρουσίαση της εργασίας μετρά κατά το 10% της ολικής

Παρουσίασης

αξιολόγησης.
Οι εξεταστές αναφέρονται
•

στη δομή του παρουσιαζόμενου θέματος,

•

στη λογική ανάπτυξη με κατάλληλους τίτλους και

•

στην

εφαρμογή

των

αρχών

της

αποτελεσματικής

συγγραφής (σαφήνεια, απλότητα, συνέπεια, ειλικρίνεια,
περιεκτικότητα,

εκφραστική

δύναμη,

εμφάνιση/

αναγνωσιμότητα, παραγραφοποίηση και μορφή κειμένου),
•

στα νοηματικά, συντακτικά, γραμματικά και τυπογραφικά
λάθη.

Βελτίωση και

Αν η Επιτροπή κρίνει ότι η εργασία χρειάζεται περαιτέρω
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Επανεξέταση Εργασίας

βελτιώσεις, η εργασία επανυποβάλλεται σύμφωνα με τις υποδείξεις
της Επιτροπής εντός του επομένου μηνός.
Η διαδικασία αξιολόγησης έχει όπως περιγράφτηκε αλλά η
βαθμολογία κατ’ ανώτατον δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% των
ποσοστών που ορίζονται παραπάνω.

Απόρριψη Εργασίας

Σε περίπτωση απόρριψης της εργασίας, η Επιτροπή θα αποφανθεί
για τα περαιτέρω.
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Θ. Θέματα εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών (2004−2010)
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 2004-2006
ΚΥΡΙΕΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ

ΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 1915 ΩΣ
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΧΕΙΡΔΑΡΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1828-1829

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΤΑ ΣΚΙΑΘΙΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ: Η
ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ Η
ΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ.

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΨΑΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ: Η ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ

ΤΟ AIDS ΚΑΙ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
1955-1977

ΠΕΤΡΙΤΣΙΑ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΕ 15 ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (1995-2004)

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΤΙΝΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10/ΕΤΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (1971-1998).

ΧΡΥΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ (1818-1830)

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΣΙΑΜΕΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΖΩΝΑΚΗ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΧΕΙΡΔΑΡΗ

Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ 1910

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΨΑΛΗ

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ: Η
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΑΦΙΔΑΣ «Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ»,
ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ (1933-1975)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
1990-2004

ΠΕΤΡΙΤΣΙΑ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: ΤΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ &ΣΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΤΙΝΑ ΔΑΦΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1846

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΙΣ
ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ

Η ΕΝΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΓΑΜΩΝ ΤΗΣ (1887-1938)

ΧΡΥΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΑΜΟΙ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 1816-ΑΡΧΕΣ 1848

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΣΙΑΜΕΤΗ

ΤΟ ΦΥΛΟ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ (1971-1991): Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΖΩΝΑΚΗ

Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΛΟΓΩ ΑΙΦΝΙΔΙΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ.
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ

ΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 20ου ΑΙ.
ΩΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΧΕΙΡΔΑΡΗ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΝ 19ο ΑΙ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΨΑΛΗ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΚΟΣΜΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΣΕ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ (1918-1940)
Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '90
Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙ.

ΠΕΤΡΙΤΣΙΑ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 1995

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΩΣ ΤΟ 2002. (ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ)

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΝΤΙΝΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ

ΧΡΥΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ.
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ (ΕΛΛΑΔΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ).
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Η ΜΕΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ 1880-1930.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ (1887-1938).
ΟΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΙΑΣ (1815-1864)

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΣΙΑΜΕΤΗ

ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ ΓΡΙΠΗΣ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙ.

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΖΩΝΑΚΗ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 2006-2008
ΚΥΡΙΕΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ
ΑΦΡΙΚΗ (1990-2004)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΒΡΕΦΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ (1990-2000)

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001

ΒΛΑΧΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (1989-2005).

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΝ
20ο ΑΙΩΝΑ.

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΟΔΩΡΗΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ ΣΕ 15 ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (1982-2002)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ (2000-2005).

ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: 1968-2005

ΜΑΓΚΟΥΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1992-2006)

ΜΗΛΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ "SOS" ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΙΑΡΗ ΟΛΓΑ

ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ
Ε.Ε. (1960-1998)

ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (1990-2005).

ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1985-2003)

ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ: 1900-2050

ΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1971-2001)

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤHΝ ΕΛΛΑΔA
(1916-2000)

ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η EΞΑΡΣΗ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ, ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑΑΡΧΕΣ 21ου, ΜΙΑ ΝΟΣΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ.
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ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990-2000

ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (1990-2005)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Η ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1990-2000

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΡΑΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ 1990-2000.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 20002005

ΒΛΑΧΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ (1993-2001)

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΟΔΩΡΗΣ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΛΕΝΝΟΡΡΟΙΑΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΤΩΝ ΗΠΑ (1950-2000)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

Η ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟIΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ (ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (1920-1930)
ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΜΑΓΚΟΥΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1992-2005

ΜΗΛΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:1890-1930

ΜΙΑΡΗ ΟΛΓΑ

ΘΝΗΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ (1900-2007)

ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (19602006)

ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ (1985-2002)

ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ

Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΛΛΑΔΑ 1961-1981
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ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ
ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΜΒΙΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 1986-2007

ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΕΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ (ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ)

ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (1990-2005)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΙΤΛΟΣ
ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1970-2005

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990-2006

ΒΛΑΧΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1961-1967 ΚΑΙ 1998-2004

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (1980-2007)

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΟΔΩΡΗΣ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟΥ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ (1920-40)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ, 2000-2005

ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΤΙΣ
ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ
20ου ΑΙΩΝΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ (18891940)

ΜΑΓΚΟΥΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1957-2000): ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΜΗΛΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑ: 1924-1974

ΜΙΑΡΗ ΟΛΓΑ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ (1900-2007)
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ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ (1938 - 1964)

ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (1880-1940)

ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ,
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (1980-2005)

ΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (1914-1940)

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (CIVITAS ROMANA) ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ)

ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ 1904-1940

ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ
ΠΟΛΕΜΟΥ

ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ
ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 2008-2010
ΚΥΡΙΕΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΩΝ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

ΒΡΙΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ – ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ
ΣΥΝΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1999 - 2005

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΘΕΛΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1946 – 1985

ΟΓΓΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΝ
20ο ΑΙΩΝΑ

ΛΑΜΠΟΥΡΑ ΑΡΕΤΗ

Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
ΖΗΤΗΜΑ. Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΤΑΘΗ ΜΕΛΕΤΙΝΑ

Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΔΑΝΕΙΣΜΟ 1830-1940

ΣΤΑΥΡΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 19502000

ΦΟΥΔΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
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ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (1980-2000)

ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΘΗΡΕΣΙΑΧΑΡΟΥΛΑ

Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (LAZIO-PUGLIA) 2000-2006

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΤΑ ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΑΜΟΪΛΗ ΜΑΡΙΑ

Η ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΜΕ
ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

ΓΕΩΡΓΟΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

Η ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1970 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΣΙΑΜΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
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Ι. Ενδιαφέροντες Υπερσύνδεσμοι
α/α

Περιγραφή

URL

1

History Data Service
at the Data Archive,
University of Essex

http://hds.essex.ac.uk

2

H-Net: Humanities
On Line

http://h-net2.msu.edu/

3

Social Science
Research Network

http://www.ssrn.com

4

The Center for
Population Economics

http://www.cpe.uchicago.edu/

5

The History of
Cartography home
page

http://www.ihrinfo.ac.uk/maps/

6

ICPSR Database at
the University of
Michigan

http://www.icpsr.umich.edu

7

NBER Economic
Data

http://www.nber.org/data/

8

Record of American
Democracy, 19841990

http://data.fas.harvard.edu/ROAD

9

Social Science
Information Gateway
at Bristol, UK

http://sosig.esrc.bris.ac.uk

10

Surgeon's Certificates
Dataset This dataset
from the Center for
Population Economics
may be linked to other
CPE datasets (military
service records;
pension records;
1850, 1860, 1900, and
1910 US Federal
Censuses)

http://www.cpe.uchicago.edu

11

United States
Historical Statistics
Data Browser

http://icg.fas.harvard.edu/census
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12

Digitization of
historical material email list

http://www.mailbase.ac.uk/lists/history-digitisation/

13

IPUMS Census
microdata for social
and economic
research.

http://www.ipums.umn.edu/

Sites web εθνικών διευθύνσεων
Πηγή:
http://www.wto.org/
http://www.eh.net/
http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/pehttp://www.ladocfrancaise.gouv.fr/pe
14

Bureau of the Census
ΗΠΑ

http://www.census.gov

15

Department of
Commerce ΗΠΑ

http://ecix.doc.gov

16

Library of Congress
American Memory
Home Page ΗΠΑ

http://lcweb2.loc.gov/ammem/ammemhome.html

17

National Archives and
Records
Administration ΗΠΑ

http://www.nara.gov

18

Department of
Transportation ΗΠΑ

http://www.dot.gov

19

Government Printing
Office: Contains both
information about
ordering GPO
publications, many of
them free, and links to
on-line versions of
some documents.
ΗΠΑ

http://www.access.gpo.gov/

20

BLS : Bureau of labor
statistics ΗΠΑ

http://www.bls.gov/

21

Brookings Institute
ΗΠΑ

http://www.brook.edu/

22

EPA : Environmental
protection agency
ΗΠΑ

http://www.epa.gov
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23

Fed : Federal Reserve
ΗΠΑ

http://www.federalreserve.gov

24

Levy institute (the)
ΗΠΑ

http://www.levy.org

25

NBER : National
bureau of economic
research ΗΠΑ

http://www.nber.org

26

PAA : Population
association of
America ΗΠΑ

http://www.popassoc.org

27

Banque de France,
Γαλλία

http://www.banque-france.fr/

28

BNP-Paribas Γαλλία

http://www.bnpparibas.com/fr/recherche/rechercheeco.asp

29

CAE: Conseil
d'analyse economique, http://www.premier-ministre.gouv.fr/fr/p.cfm?ref=6718
Γαλλία

30

CCF : Credit
commercial de
France, Γαλλία

http://www.ccf.fr/particuliers/bourse/index_etudes.htm

31

CEE : Centre d'etude
de l'emploi, Γαλλία

http://www.cee-recherche.fr

32

CEPREMAP : Centre
d'etudes prospectives
d'economie
mathematique
appliquees a la
planification, Γαλλία

http://www.cepremap.cnrs.fr

33

CERC: Conseil de
l'emploi, des revenus
et de la cohesion
sociale, Γαλλία

http://www.plan.gouv.fr/

34

CEREQ : Centre
d'etudes et de
recherche sur les
qualifications, Γαλλία

http://www.cereq.fr

35

CHEFF : Comite pour
l'histoire economique
et financiere de la
France, Γαλλία

http://www.finances.gouv.fr/DICOM/cheff/index-d.htm
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36

CHPE : Centre
d'Histoire de la
Pensee Economique,
Γαλλία

http://panoramix.univ-paris1.fr/CHPE/textes.html

37

CGP : Commissariat
general du plan,
Γαλλία

http://www.plan.gouv.fr/

38

COE: Centre
d'observation
economique de la
chambre de commerce
de Paris, Γαλλία

http://www.coe.ccip.fr/

39

Credit agricole,
Γαλλία

http://www.credit-agricole.fr/ca/kiosque-eco/index.shtml

40

Credit Lyonnais,
Γαλλία

http://www.finance.creditlyonnais.fr/

41

CREDOC : Centre de
recherche pour l'etude
et l'observation des
conditions de vie,
Γαλλία

http://www.credoc.asso.fr/

42

Ifen : Institut francais
de l'environnement,
Γαλλία

http://www.ifen.fr

43

INED : Institut
national d'etudes
demographiques,
Γαλλία

http://www.ined.fr/

44

INSEE : Institut
national de la
statistique et des
etudes economiques,
Γαλλία

http://www.insee.fr/fr/home/home_page.asp

45

IRES: Institut de
recherche economique
et sociale, Γαλλία

http://www.ires-fr.org/

46

MINEFI: Ministere de
l'economie, des
finances et de
l'industrie, Γαλλία

http://www.finances.gouv.fr/

47

Ministere de l'emploi,

http://www.travail.gouv.fr/etudes/etudes_f.html
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Γαλλία
48

Ministere de
l'environnement,
Γαλλία

http://www.environnement.gouv.fr

49

Natexis / Banque
populaire, Γαλλία

http://www.nxbp.fr/pgs/marches/h_marches.htm

50

OFCE : Observatoire
francais des
conjonctures
economiques, Γαλλία

http://www.ofce.sciences-po.fr/

51

UNEDIC : Union
nationale pour
l emploi dans
l industrie et le
commerce, Γαλλία

http://www.unedic.fr/htm/chiffres/chiffres.htm

52

Bundesbank,
Γερμανία

http://www.bundesbank.de

53

DIW : Deutsches
Institut fur
Wirtschaftsforschung,
Berlin, Γερμανία

http://www.diw.de

54

HWWA : Institut fur
Wirtschaftsforschung,
Hamburg

http://www.hwwa.de

55

Institut fur
Weltwirtschaft an der
Universitat Kiel,
Γερμανία

http://www.uni-kiel.de:8080/ifw/

56

IFO : Institut fur
Wirtschaftsforschung,
Munich, Γερμανία

http://www.ifo.de

57

RWI : RheinischWestfalisches Institut
fur
Wirtschaftsforschung,
Essen, Γερμανία

http://www.rwi-essen.de/

58

Statistiches
Bundesamt (Institut
federal de statistiques)
, Γερμανία

http://www.statistik-bund.de
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59

ZEW : Zentrum fur
Europaische
Wirtschaftsforschung
(Centre de recherche
economique
europeen), Γερμανία

http://www.zew.de/

60

Osterreichisches
Institut fur
Wirtschaftsforschung
(WIFO)

http://www.wifo.ac.at/

Ινστιτούτα Οικονομικής Συγκυρίας
Πηγή: http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/pehttp://www.ladocfrancaise.gouv.fr/pe
61

Banque de Belgique
Βέλγιο

http://www.bnb.be/

62

Conseil federal du
developpement
durable Βέλγιο

http://www.belspo.be/frdocfdd

63

Institut national de
statistique Βέλγιο

http://www.statbel.fgov.be/

64

Observatoire social
europeen Βέλγιο

http://www.ose.be/fr/default.htm

65

Banque d' Espagne
Ισπανία

http://www.bde.es/

66

INE : Instituto
Nacional de
Estadistica Ισπανία

http://www.ine.es/

67

Banque d'Italie,
Ιταλία

http://www.bancaditalia.it/

68

ISTAT, Ιταλία

http://www.istat.it

69

Banque d'Angleterre,
Ηνωμένο Βασίλειο

http://www.bankofengland.co.uk

70

CEPR : Center for
economic policy
research, Ηνωμένο
Βασίλειο

http://www.cepr.org/default.asp

71

NIESR : National
institute of economic
and social research,
Ηνωμένο Βασίλειο

http://www.niesr.ac.uk
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72

Office of National
Statistics, Ηνωμένο
Βασίλειο

http://www.statistics.gov.uk/

73

CIED : Centre
interuniversitaire
d'etudes
demographiques,
Καναδάς

http://www.cied.umontreal.ca/

Διεθνή στατιστικά ινστιτούτα
Πηγή: http://www.tilastokeskus.fi/tk/linkit_en.html
74

The International
Statistical Institute,
ISI

http://www.cbs.nl/isi/

75

Asian Development
Bank

http://www.asiandevbank.org/

76

Eurostat, The
Statistical Office of
the European
Communities

http://europa.eu.int/eurostat.html

77

Tes Institute

http://www.tes-institute.lu/

78

Inter-American
Development Bank

http://www.iadb.org/exr/english/RESEARCH_DATA/research_data_databases.htm

79

Dissemination
Standards Bulletin
Board

http://dsbb.imf.org/

80

Interstate Statistical
Committee of the
Commonwealth of the
Independent States

http://www.unece.org/stats/cisstat/mainpage.htm

81

Economic
Commission for
Europe Statistical
Division (UN/ECE) Economic
Commission for
Europe (UN/ECE)

http://www.unece.org/stats/
http://www.unece.org/

82

Population Fund
(UNFPA)

http://www.unfpa.org/

83

Population
Information Network

http://www.undp.org/popin/popin.htm
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(UN/DESIPA/POPIN)
84

Statistics Division
(UN/DESIPA/STAT)

http://www.un.org/Depts/unsd/

85

Unesco

http://www.unesco.org/

86

World Acricultural
Information Centre
(WAICENT)

http://www.fao.org/waicent/waicent.htm

87

Food and Agricultural
Organization (FAO)

http://www.fao.org/

88

Statistics in the
Internet (WebStat)

http://seitti.funet.fi:5000/etusivu_en.html

Κοινωνική ανάλυση - DATA ARCHIVES - Ευρώπη και Κόσμος
Πηγή: http://www.nsd.uib.no/cessda/europe.html

89

Austria - WISDOM
Wiener Institut fόr
Sozialwissenschaftliche
Dokumentation und
Methodik

http://www.wisdom.at

90

Belgium - BASS
Belgian Archives for
the Social Sciences

http://bass.rspo.ucl.ac.be/bass

91

The Czech Republic SDA
Sociological Data
Archive

http://archiv.soc.cas.cz

92

Denmark - DDA
Danish Data Archive

http://www.dda.dk

93

Estonia - ESSDA
Estonian Social
Science Data
Archives

http://psych.ut.ee/esta

94

Finland - FSD
Finnish Social
Science Data Archive

http://www.fsd.uta.fi/

95

France - BDSP
Banque de Donnιes
Socio-Politiques

http://solcidsp.upmf-grenoble.fr/
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96

Greece - SDB
Social Data Bank

http://www.ekke.gr/databank/

97

Germany - ZA
Zentralarchiv fόr
Empirische
Sozialforschung

http://www.gesis.org/ZA

98

Hungary - TARKI
Social Research
Informatics Center

http://www.tarki.hu/index-e.html

99

Ireland - ISSDA
Irish Social Science
Data Archive

http://www.ucd.ie/~issda/

100

Italy - ADPSS
Archivio Dati e
Programmi per le
Scienze Sociali

http://www.sociologia.unimib.it/sociodata/

101

Netherlands Steinmetz
Dutch Social Science
Data Archive

http://www.niwi.knaw.nl/us/navigate/rawdata.htm

102

Norway - NSD
Norwegian Social
Science Data Services

http://www.uib.no/nsd

103

Slovenia - ADP
Arhiv Druzboslovnih
Podatkov

http://www.uni-lj.si/~fd_adp/

104

Spain - CIS
Centro de
Investigaciones
Sociolσgicas

http://www.cis.es

105

Sweden - SSD
Swedish Social
Science Data Services

http://www.ssd.gu.se/enghome.html

106

Switzerland - SIDOS
Swiss Information and
Data Archive Service
for the Social
Sciences

http://www.sidos.ch

107

UK - UK DA
UK Data Archive

http://www.data-archive.ac.uk/
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108

Australia - SSDA
Social Science Data
Archive

http://ssda.anu.edu.au/

109

Israel - SSDA
Israel Social Science
Data Archive

http://isdc.huji.ac.il/

110

New Zealand NZSRDA
New Zealand Social
Research Data
Archive

http://www.massey.ac.nz/~NZSRDA

111

South Africa - SADA
South African Data
Archive

http://www.nrf.ac.za/sada/

112

Uruguay - UISDP
Banco de Datos

http://www.rau.edu.uy/fcs/banco/banco.htm

Παγκόσμιοι δείκτες ευημερίας
113

World bank

http://www.worldbank.org/data
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ΙΑ. Περιγραφή του ΠΜΣ στην Γαλλική, Αγγλική
και Γερμανική γλώσσα
DÉMOGRAPHIE HISTORIQUE
OBJET
La démographie historique qui en tant que science s’est développée dans la deuxième
moitié du 20e siècle, étudie les variables démographiques sur la longue durée. Elle
observe les fluctuations cycliques, les mouvements de longue durée et les crises des
structures sociales et économiques du potentiel démographique. De sources
traditionnelles où sont recueillies les données et les techniques démographiques
fondamentales, tout en s’appliquant à se différencier de la “paléodémographie”, mais
aussi de la démographie, la démographie historique cherche à faire ressortir les facteurs
qui ont été déterminants, sur la longue durée, pour les “comportements
démographiques” à l’intérieur de l’espace géographique grec et européen, et elle se
donne pour but de relever les “particularités démographiques”, les transformations et
les mécanismes de la transition démographique.
Les orientations sont les suivantes:
a) critique des sources diachroniques disponibles et des méthodes d’analyse des
populations
b) formes et structures du réseau urbain capable de susciter des interrogations sur les
liens entre l’événement historique et son environnement
c) approfondissement des questions à caractère anthropologique en ce qui concerne la
relation de la démographie physique et sociale
d) retombées de la balance démographique et des perspectives sur le facteur culturel de
“comportements reproductifs”
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ANALYSE DE L’OBJET
Le nouveau Programme d’études doctorales se donne pour but la formation de
scientifiques en sciences sociales de haut niveau, spécialistes des questions
fondamentales liées au problème mondial de surpopulation de la planète, peuplée de 6
milliards d’hommes. La question qui surgit alors: combien serons-nous demain?
Précèdent les questions sur les estimations antérieures et actuelles concernant le
potentiel démographique; on se pose la question comment nous en sommes arrivés à ce
chiffre et quel est le rapport entre les facteurs économiques, juridiques, judiciaires,
anthropologiques, nosologiques et écologiques et le facteur culturel de “comportements
reproductifs” dans chaque réseau urbain.
Dans ce nouveau domaine scientifique qu’est la démographie historique dominent les
crises dans les structures sociales et économiques et les démographes historiques
s’adonnent et contribuent à la problématique générale des fluctuations cycliques de
l’économie mondiale et des mouvements de longue durée des populations. Le
problème (la préoccupation) primordial consiste à étudier les façons de collecte des
données et les techniques d’évaluation de la population qui ont subi des modifications
avec la création de l’État moderne et diffèrent d’un stade de développement à l’autre.
La recherche et la formation en démographie historique ont pour but l’initiation et
l’approfondissement de la connaissance et de la comparaison des informations
démographiques concernant les particularités et les régularites des populations et elles
sont realisées de façon à ce que les résultats couvrent un maximum d’espace
géographique et un maximum d’espace temporel dans le cadre des différentes
situations sociales. Elles s’appuient, en même temps, sur l’expérience scientifique des
comportements démographiques enregistrés:
au stade paléodémographique, c’est-à-dire à l’époque où la démographie des
populations se faisait sans archives
dans les sources d’avant les statistiques et dans les premières statistiques (registres
municipaux pour la population urbaine - naissances, marriages, décès, baptêmes,
mesures statuaires, etc.) au moyen de techniques appropriées auxquelles s’initie le
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jeune démographe historique et devient spécialiste de la reconstruction des familles
(typologie, arbres généalogiques, répartition par âge, indicateurs démographiques de
base, etc.), de la constitution et de l’hiérarchie des régimes démographiques et il
interprète la natalité transitionnelle dans les zones de population
dans les statistiques desquelles ressortent les comportements démographiques:
conjoncturels (déterminés par les crises économiques et politiques), saisonniers (liés à
l’emploi) et structuraux (migrations dues aux forces d’attraction et de répulsion des
villes et villages à exedént démographique, informations sur la structure et l’évolution
de la population, données de micro-démographie familiale, réponses au grand
problème de la démographie sociale)
dans le lien entre l’événement démographique et l’environnement de même que dans
la relation population-écologie et desquels ressortent des avancements scientifiques
comme:
•

•

selon l’analyse classique de développement et de crise pour les sources
disponibles des facteurs de production et de demande de produits et de biens
sociaux
selon la nosologie environnementale qui joue un rôle primordial dans l’analyse
sur la longue durée de l’histoire sociale et, particulièrement, dans l’analyse des
fluctuations cycliques et des crises

dans l’approfondissement des questions à caractère anthropologique qui débutent
avec les innombrables manifestations de changements des principes moraux dans la
mentalité des hommes et aboutissent à la civilisation des mœurs, comme par ex. la
conception et la contraception ou encore la façon sociale d’affronter la mort
dans l’étude institutionnelle de la famille avec pour but l’investigation et
l’interprétation de son rôle de modèle civilisationnel, et qui est étroitement liée, sur la
longue durée, avec une série d’innovations (rôle de la femme, choix du conjoint,
investissement de masse dans l’instruction, etc.) de même qu’avec les mises à
l’epreuve des valeurs que produit le christianisme culturel et qui sont en état de
restructuration durant les deux derniers siècles,
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dans l’étude du facteur culturel de “comportements reproductifs” tributaires de
l’amélioration des conditions de santé et de prévention, de l’élévation du niveau
éducatif, de la synchronisation des valeurs sociales avec le niveau de vie et le
renouvellement des générations, des conséquences du vieillissement de la population,
de la pression démographique exercée sur les sources de richesse et les nouveaux
éléments qui l’influencent (pollution de l’environnement, pénurie d’eau, corruption,
changements dans l’exploitation des espaces, groupes minoritaires, etc.).

Historic Demography
Objectives
Historic demography is a scientific field that developed during the second half of the
20th century and aims towards the long-term study of demographic variables. It
observes the cyclic fluctuations, the long-term movements and the crises faced by the
economic and social structures of the demographic potential. Through traditional
recording of basic demographic parameters and techniques and through the distinction
between historic demography and "paleodemography" - and demography, too- historic
demography seeks factors of long-term "demographic behaviors" in the geographical
area of Greece and Europe. This aims at highlighting "demographic particularities",
transformations and mechanisms of demographic transition.
The faculty is oriented towards:
1. a critique of the diachronically available sources and the study methods of the
populations.
2. the forms and the structures of a residential nexus able to raise a number of
questions regarding the bonds between demographic incidents and the
environment.
3. probing into questions of an anthropological nature, regarding the relationship
between physical and social demography.
4. the charting of the demographic balance and the perspectives of the so-called
"reproductive behaviour" cultural factor.
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Subject analysis
The New Programme of Post-graduate Studies aims at providing a high specialization
to social scientists on fundamental issues related to the global problem of raising
population to 6 billion people. Before asking how many we will be tomorrow, one has
to consider how the population potential was evaluated in the past and today; how the
population fluctuations led to such figures; and what kind of relationship is there
between the economic, institutional, juridical, anthropological, nosological and
ecological factors and the “reproductive behaviour” cultural factor, in each residential
nexus etc.
Crises in the social and economic structures dominate the new scientific field of
Historic Demography and historic demographers contribute to the general speculation
over the cyclical fluctuations of global economy and the long-term movements of the
populations. A matter of primary importance is the way of gathering data and the
techniques of evaluating the population, techniques that change depending on the
constitution of the modern state and differentiate in each level of its development.
Research and teaching of historic demography intent to probe into the cross-checking
of demographic information that regards particularities or the regularities of the
populations; this research and teaching are realized in such a way that allow for
reaching combined answers, which concern the furthest possible temporal and
geographical horizon for a number of different social situations. They are based, both
of them, on the scientific experience regarding population behaviors, which have been
recorded:
1. at a paleodemographic level, that is the level at which population demography is
realized without the use of archives
2. by pre- and proto- statistical sources (municipal registers about the urban
population – births, marriages, deaths, baptisms, statutory measurements etc.)
and with the proper techniques, to which the new historic demographer is
initiated and specialised, in order to re-structure families (typology, lineage, age
division, basic demographic indexes etc.), to compose and classify hierarchically
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3.

4.




5.

6.

7.

the demographic regimes and, lastly, to interpret the changeable birth-rate in
certain population zones.
by statistical sources, which point at certain demographic behaviors, such as
coincidental (defined by economic and political crises), seasonal (linked with
employment) and structural (immigrations which depend on forces of attraction
and repulse from towns and villages with population surplus, data about the
structure and evolution of a population, facts regarding family microdemography and answers to the major issue of social demography).
by the links between the demographic incident and environment and the relation
of the population with ecology. These links result in the following scientific
paths:
the classic development and crisis analysis regarding the sources available about
the supply and demand factors for products and social commodities.
the environment nosology, which is of primary importance as the long-term
analysis of social history is concerned and, in particular, the analysis of cyclical
fluctuations and crises,
by probing into issues of an anthropological interest, which are the start for
innumerable manifestations of moral changes regarding human mentality and
extends to the civilization of ethics, e.g. the way society faces conception and
contraception or death,
by the institutional study of the family, in order to examine and interpret its
cultural foundation. This study is linked with a number of innovations (the role
of wife, the way of choosing spouse, mass investments in education etc.), along
with the trials of values generated by cultural Christianity, which are restructured
during the last two centuries,
by the study of the cultural factor in relation to the “reproductive behaviors”
which depend on the improvement of the health and welfare conditions, the rise
of the education level, the synchronization of social values to the living
conditions and the renewal of generations, the consequences that follow
population ageing, the demographic pressure exerted on the sources of wealth
and the new facts that influence that pressure (pollution of the environment,
water shortage, corruption, changes in space exploitation, minority groups etc.).
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Historische Demographie
Die historische Demographie, die sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als
wissenschaftliches Fachgebiet etablierte, beschäftigt sich mit der langfristigen
Untersuchung demographischer Variablen. Sie analysiert die zyklischen
Schwankungen und langfristigen Bewegungen der verschiedenen Bevölkerungsgrößen,
wie auch die Auswirkungen der ökonomischen und sozialen Strukturkrisen auf die
demographischen Endgrößen. Basierend auf den traditionellen Zensus über Größe,
Wachstum und Struktur der Bevölkerung und über die Abgrenzung gegenüber der
„traditionellen“ Demographie aber auch gegenüber der Demographie allgemein,
analysiert die historische Demographie das langfristige demographische Verhalten im
griechischen und europäischen Raum, mit dem Ziel,
besondere Merkmale,
Transformationen und Mechanismen des Bevölkerungswandels aufzuzeigen.
Das Fachgebiet orientiert sich
a) an der Kritik über verfügbare diachronische Quellen und über Methoden der
Bevölkerungslehre.
b) an den Formen und Strukturen einer Siedlungsweise, die erlaubt, Fragen über
Interdependenzen demographischer Ereignisse in Bezug auf die Umwelt
aufzuwerfen.
c) an der Vertiefung anthropologischer Fragestellungen bezüglich der
Beziehungen zwischen natürlicher und sozialer Demographie und
d) an der Dokumentation des demographischen Gleichgewichts und der
Perspektiven des kulturellen Einflusses auf das „reproduktiven Verhalten“
Das Neue Nachdiplomstudium (Masterlehrgang) bezweckt die hohe Spezialisierung
von Sozialwissenschaftlern auf Fragen im Zusammenhang mit dem grundlegenden
Problem des globalen Bevölkerungswachstums auf 6 Milliarden Menschen. Bevor man
sich aber der Frage, wie viele Menschen wir Morgen sein werden, zuwendet, muss man
sich mit den Problemen beschäftigen, wie das Bevölkerungspotential eingeschätzt
wurde und wie es eingeschätzt wird, wie die Bevölkerungsentwicklung zu dieser
immensen Anzahl Menschen führen konnte, welche Beziehung zwischen den
ökonomischen, institutionellen, rechtlichen, anthropologischen, nosologischen,
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ökologischen Faktoren und den kulturellen Faktoren des reproduktiven Verhaltens
eines gegebenen Siedlungskomplexes besteht, usw.
Die Krisen der sozialen und wirtschaftlichen Gesellschaftsstruktur dominieren das
neue Fachgebiet. Die Historische Demographie beschäftigt sich mit der Problematik
der zyklischen Schwankungen der Weltwirtschaft und der langfristigen
Bevölkerungsbewegungen und leistet einen wesentlichen Beitrag zu derer Erforschung.
Hauptprobleme
sind
die
Methoden
der
Datenerhebung
und
der
Bevölkerungsschätzungen, die je nach Zusammensetzung und Entwicklungsstand der
jeweiligen Staaten variieren.
Ziel der Lehre und Forschung der Historischen Demographie ist die Einführung und
Vertiefung der Überprüfungsmethoden demographischer Daten, die sich sowohl auf
Regelmäßigkeiten wie auch auf Unregelmäßigkeiten der Bevölkerungsentwicklung
beziehen. Die Realisierung dieses Zieles soll zusammenhängende Antworten im
größtmöglichen
geographischen
und
zeitlichen
Rahmen
verschiedener
gesellschaftlicher Situationen geben. Diese basieren auf der wissenschaftlichen
Erforschung des Bevölkerungsverhaltens das folgendermaßen aufgezeichnet wurde:
1. in einem paläodemographischen Stadium, das heißt zu einer Zeit in der die
Bevölkerungslehre ohne Archive arbeitete.
2. durch vor-statistische Quellen (Gemeinderegister über die städtische
Bevölkerung – Geburten, Eheschliessungen, Todesfälle, Taufen usw). Der
junge historische Demograph wird in die Analysemethoden und Techniken
solcher Quellen eingeführt und spezialisiert, so dass er in der Lage ist,
Familienstrukturen (d.h. Typologien, Stammbäume, Altersgruppen,
demographische Zwischen- und Endgrößen) zu rekonstruieren. Ebenso wird er
befähigt, demographische Systeme zusammenzustellen und zu hierarchisieren
und die variierenden Geburtsraten verschiedener Bevölkerungszonen zu
interpretieren.
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3. durch statistische Quellen, die demographisches Verhalten erkennen lassen,
wie zufälliges, (bestimmt durch ökonomische und politische Krisen)
jahreszeitliches (im Zusammenhang mit der Arbeitsbelastung) und
strukturelles (Migrationsbewegungen, Landflucht von überbevölkerten,
ländlichen
Gebieten
in
urbane
Zentren,
Informationen
zur
Bevölkerungszusammensetzung
und-entwicklung,
Angaben
zur
familienzentrierten Mikrodemographie und Entwicklungen weitgreifender
Probleme der sozialen Demographie).
4. durch den Zusammenhang zwischen demographischen Ereignissen und der
natürlichen Umwelt wie auch der Beziehung zwischen Ökologie und
Demographie. Diese Vernetzung führt zu den folgenden Forschungsfeldern:
• dasjenige, der klassischen Entwicklungs- und Krisenanalyse, die sich
am Angebot der Produktionsfaktoren und der Nachfrage nach
ökonomischen und sozialen Produkten orientiert.
• dasjenige, der Umweltnosologie, die eine wichtige Rolle in der
langfristigen Analyse der Sozialgeschichte und im Speziellen der
Analyse der zyklischen Schwankungen und Krisen spielt.
5. durch die Vertiefung anthropologischer Fragestellungen, die sich von den
unzähligen Ausdrucksformen moralischen Wandels in der menschlichen
Mentalität bis zur Kultur der Ethik, wie es beispielsweise bei der Empfängnis
und Schwangerschaftsverhütung oder dem sozialen Umgang mit dem Tod der
Fall ist, erstrecken.
6. durch die Studie der Institution „Familie“ mit dem Ziel, das zugrunde liegende,
kulturelle Muster zu erforschen und zu interpretieren, im Zusammenhang mit
Modernismen langer Dauer (Rolle der Frau, Ehepartnerwahl,
Masseninvestition in die Ausbildung usw.) wie auch die Infragestellung der
auf das kulturelle Christentum basierenden Werte, welche im Laufe der
vergangenen zwei Jahrhunderte umstrukturiert wurden.
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7. durch die Studie des kulturellen Faktors in Bezug auf das
Fruchtbarkeitsverhalten,
das
von
den
Verbesserungen
der
Gesundheitsbedingungen und der Wohlfahrt, von der Erhöhung des
Bildungsniveaus, dem Einklang der sozialen Werte mit dem Lebensstandard
und der Erneuerung der Generationen, den Folgen der Alterung der
Bevölkerung, dem demographischen Druck auf Reichtumsquellen und auf die
neuen Erscheinungen, die diesen Druck beeinflussen (Umweltverschmutzung,
Wasserknappheit,
Korruption,
Wandel
in
der
Raumnutzung,
Minderheitsgruppen usw.) abhängig ist.
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