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Έχουν περάσει σαράντα πέντε χρόνια από τη δημοσίευση του διαχρονικού έργου 
του Emile Kolodny “La population des iles de la Grece: essai de geographie insulaire 
en Mediterranee orientale” (Kolodny, 1974). Ο Γάλλος γεωγράφος είχε επισκεφτεί 
τα Ελληνικά νησιά στα τέλη της δεκαετίας του 1960 σε αναζήτηση της «νησιωτικής 
Ανατολικής Μεσογείου» ως θέμα ερευνητικής διατριβής. Αυτή η «αναζήτηση» 
απέφερε ένα εξαιρετικό έργο το οποίο θεωρείται ορόσημο για τη νησιωτική δημο-
γραφία της Ελλάδας. Πέρα, όμως, από τα δημογραφικά και γεωγραφικά στοιχεία, 
και τους λεπτομερέστατους και φτιαγμένους «στο χέρι» θεματικούς χάρτες που 
περιλαμβάνονται στο τρίτομο έργο του, έχει ενδιαφέρον η διήγησή του και από μία 
άλλη σκοπιά. Αυτή του ρομαντικού Ευρωπαίου που επισκέπτεται μία χώρα πολύ 
διαφορετική από την εκβιομηχανισμένη και αναπτυγμένη Δύση, η οποία (Δύση) 
τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες βρισκόταν στο απόγειο της  βιομηχανικής 
ευημερίας της. Για τον Kolodny οι συνθήκες ζωής στην Ελλάδα της δεκαετίας του 
1960 ήταν πρωτόγνωρες. Η έλλειψη βασικών υποδομών στα Ελληνικά νησιά (και 
κυρίως η έλλειψη εγκαταστάσεων υγιεινής στα μικρότερα από αυτά), οι πολύωρες 
καθυστερήσεις των πλοίων της εποχής εκείνης, τα μη σταθερά δρομολόγιά τους 
αλλά και η στωικότητα με την οποία οι ντόπιοι αντιμετώπιζαν όλα αυτά, φαίνεται 
να ξενίζουν το Γάλλο γεωγράφο-περιηγητή αλλά και να τον θέλγουν ταυτόχρονα. 
Η διήγησή του είναι γεμάτη λυρισμό και γλαφυρές περιγραφές των νησιών, του 
τοπίου τους αλλά και των ανθρώπων από τους οποίους ο Kolodny φαίνεται να 
γοητεύεται ιδιαιτέρως. Η ζωή των νησιωτών περιγράφεται ως «απλή, αρχαϊκή και 
ειρηνική» και οι ίδιοι οι νησιώτες είναι «δεκτικοί, φιλόξενοι και δεν τους λείπει η 
ευγένεια» (Kolodny, 1974:13). Σημειωτέο ότι πρόκειται για μια εποχή όπου ο πλη-
θυσμός των μικρότερων και πιο ακριτικών νησιών είχε μειωθεί τόσο πολύ από την 
εσωτερική μετανάστευση προς τα αστικά κέντρα, ώστε στην απογραφή του 1971 
ήταν ο ελάχιστος που καταγράφηκε ποτέ από την ίδρυση του Ελληνικού κράτους. Η 
νησιωτική Ελλάδα για τον Kolodny ήταν μια ακολουθία από ασύνδετα εξαρτήματα 
που περιστρέφονται ξεχωριστά γύρω από τον Αθηναϊκό πόλο. Τα νησιά αποτελούσαν 
περισσότερο ποιοτικές οντότητες παρά έναν ενιαίο γεωγραφικό χώρο.

Το έργο του Kolodny δεν είναι βέβαια το μόνο που αναφέρεται στη νησιωτική 
Ελλάδα. Η ιδιαιτερότητα των νησιών σαγήνευε ανέκαθεν όχι μόνο γεωγράφους 
και περιηγητές, αλλά και ανθρωπολόγους, δημογράφους, συγκοινωνιολόγους και 
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παντός είδους επιστήμονες που ασχολούνται με την περιφερειακή ανάπτυξη. Μια 
από τις πρώτες ανθρωπολογικές έρευνες στην Ελλάδα αναφέρεται στην Ανάφη 
και τις σχέσεις συγγένειας – βιολογικής ή φαντασιακής (“πνευματικής”) - οι οποίες 
διαποτίζουν όλες τις όψεις της ζωής του νησιού (κοινωνικές, οικονομικές, σχέσεις 
ιεραρχίας κτλ), διαμορφώνοντας έτσι μια κοινωνία που βασίζεται στην «ηθική 
της συγγένειας» (kinship morality) παρόμοια με αυτή των πρωτόγονων κοινωνιών 
(Kenna, 1976). Πιο κοντά στο θέμα που πραγματεύεται το παρόν βιβλίο είναι η με-
λέτη του αείμνηστου Γ. Σιάμπου “La population de la Grèce insulaire”, όπου δίνει με 
συνοπτικό και εύληπτο τρόπο τη δημογραφική εξέλιξη των νησιών της Ελλάδας από 
το 1920 μέχρι το 1981 με αναφορές στη γεννητικότητα, τη θνησιμότητα αλλά και 
τη μετανάστευση από και προς τα νησιά και τις συνέπειες αυτών των φαινομένων 
στη δομή και την εξέλιξη του πληθυσμού τους (Siampos, 1983). Η προσβασιμότητα 
στα νησιά και ειδικά η δυσαναλογία που υπάρχει ανάμεσα στο χρόνο ταξιδιού και 
τη χιλιομετρική απόσταση από την Αθήνα, απασχόλησε νεότερους γεωγράφους και 
περιβαλλοντολόγους, οι οποίοι επινόησαν δείκτες προσβασιμότητας για να μετρή-
σουν πόσο δυσπρόσιτα είναι τα νησιά του Αιγαίου από την πρωτεύουσα. (Spilanis 
et al., 2012; Karampela et al., 2014). Το φυσικό περιβάλλον των νησιών, οι χρήσεις 
γης, τα οικονομικά, οικιστικά, δημογραφικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά τους 
έχουν αποτυπωθεί σε αξιόλογες και εμπεριστατωμένες εκδόσεις, όπως ο σχετικά 
πρόσφατος «Άτλας των Νησιών» που εκδόθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Σπι-
λάνης Γ., Κίζος Θ. (επιμ.), 2015). 

Σαράντα πέντε χρόνια μετά τη δημοσίευση του έργου του Kolodny, και λαμβάνο-
ντας υπόψη σχετικές έρευνες που έχουν ακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια, το παρόν 
βιβλίο αναλύει και περιγράφει την ανθρωπογεωγραφία των νησιών του Αιγαίου 
και τις μεταβολές που συντελέστηκαν στη διάρκεια των τελευταίων 100 και πλέον 
χρόνων. Η παρούσα μελέτη βασίζεται κυρίως σε επίσημες αλλά και «ανεπίσημες» 
(μη-κρατικές) στατιστικές που καλύπτουν την περίοδο 1907-2016 για να σκιαγραφή-
σει τα ανθρωπογεωγραφικά, δημογραφικά και οικονομικά-αναπτυξιακά χαρακτηρι-
στικά των νησιών που αποτελούν το γεωγραφικό διαμέρισμα «Νησιά Αιγαίου».1 Στο 
τελευταίο κεφάλαιο του παρόντος βιβλίου διενεργείται προβολή του πληθυσμού 
των νησιών στο μέλλον με ορίζοντα το 2051 και παρατίθενται κάποιες σκέψεις για 
τις προοπτικές κοινωνικής και δημογραφικής ανάπτυξης αυτών των νησιών.

1.  Παρόλο που η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας σε 10 «Γεωγραφικά Διαμερίσματα» δεν χρησι-
μοποιείται πλέον από τη δημόσια διοίκηση, εδώ χρησιμοποιούμε το γεωγραφικό διαμέρισμα ως 
μονάδα ανάλυσης για ιστορικούς και πρακτικούς λόγους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  Το αρχιπέλαγος του Αιγαίου: 
Διοικητική δομή και πληθυσμιακή 
εξέλιξη

1.1 Ορισμοί
Ένας γενικός γεωγραφικός ορισμός ορίζει ως νησί κάθε εδαφική περιοχή η οποία εί-
ναι μικρότερη από ήπειρο και περιβάλλεται από νερό. Νησιά, σύμφωνα με αυτό τον 
ορισμό, μπορεί να βρεθούν σε ωκεανούς, θάλασσες, λίμνες ή ποτάμια. Μία συστάδα 
νησιών καλείται αρχιπέλαγος (encyclopedia Britannica. Λήμμα: island).  Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στα πλαίσια της πολιτικής οικονομικής ενίσχυσης των νησιωτικών περιοχών 
θεωρεί ως νησί μία περιοχή που περιβάλλεται από νερό και πληροί τα εξής κριτήρια:

• Έχει έκταση τουλάχιστον ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο.
• Η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε αυτή την περιοχή (νησί) και την ηπειρωτική 

χώρα είναι ένα χιλιόμετρο.
• Κατοικείται από τουλάχιστον 50 κατοίκους.
• Δεν υπάρχει σταθερή κατασκευή (γέφυρα, τούνελ, ανάχωμα) μεταξύ της 

περιοχής (νησιού) και της ηπειρωτικής χώρας.
• Δεν περιλαμβάνει στο έδαφός της πρωτεύουσα κράτους.

Αυτός ο ορισμός δόθηκε από τη Eurostat το 1994 στην έκδοση “Portrait of the 
Islands” (Eurostat, 1994). Στην τότε Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 είχε ως αποτέλεσμα 
να αποκλείσει την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο από το να θεωρηθούν νησιά, 
ούτως ώστε να μην εμπίπτουν στις νησιωτικές περιοχές που δικαιούνται οικονομική 
ενίσχυση. Καθώς όμως η Ε.Ε. επεκτεινόταν, και από Ευρώπη των 15 έγινε σταδιακά 
Ευρώπη των 28, περιέλαβε στα σύνορά της τη Μάλτα και την Κύπρο, οι οποίες, 
σύμφωνα με τον ορισμό του 1994 δεν θα έπρεπε να θεωρηθούν νησιά γιατί είχαν 
στο έδαφός τους πρωτεύουσες κρατών. Ως εκ τούτου, ο αρχικός ορισμός τροπο-
ποιήθηκε ώστε να περιλαμβάνονται στα νησιά η Κύπρος και η Μάλτα, παρά την 
ύπαρξη πρωτεύουσας κράτους στο έδαφός τους.

1.2. Μεθοδολογικά προβλήματα
Τροχοπέδη στην μελέτη των πληθυσμιακών εξελίξεων στην Ελληνική επικράτεια από 
την ίδρυση του Ελληνικού κράτους μέχρι και το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, αποτελεί 
η αποσπασματική δημοσίευση των ούτως ή άλλως ελλιπών στοιχείων της φυσικής 
κίνησης του πληθυσμού. Ειδικά όσον αφορά τη μελέτη της γεννητικότητας (και σε 
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μικρότερο βαθμό της θνησιμότητας) η ελλιπής καταγραφή των γεννήσεων (και σε 
μικρότερο βαθμό των θανάτων) ταλανίζει τα ελληνικά πληθυσμιακά δεδομένα την 
περίοδο πριν το 1950 (Valaoras, 1960). Πέραν τούτου οι Ελληνικές απογραφές από το 
1861 και εξής, οπότε έχουμε και την πρώτη πραγματική απογραφή με τη σύγχρονη 
έννοια του όρου και όχι μια απλή απαρίθμηση του πληθυσμού, χαρακτηρίζονται από τα 
δικά τους προβλήματα κάλυψης και περιεχομένου. Η πιο σημαντική δυσκολία για τον 
ερευνητή είναι ότι δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ πλήρη αποτελέσματα για τις απογραφές 
του 1889, 1896 και 1940. Τα μόνα αποτελέσματα που έχουμε από αυτές τις απογραφές 
δίνουν τον πληθυσμό κατά φύλο για κάθε διοικητική μονάδα έως και το επίπεδο του 
δήμου (για τις δύο πρώτες) και της κοινότητας (για την απογραφή του 1940).

Μεγαλύτερο εμπόδιο όμως στην μελέτη των νησιών του Αιγαίου πελάγους θέτει 
το γεγονός ότι δεν ανήκαν όλα στο Ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του το 1830. Οι 
Κυκλάδες είναι τα μόνα νησιά του γεωγραφικού διαμερίσματος «Νησιά Αιγαίου» 
που ενσωματώθηκαν στην Ελληνική Επικράτεια το 1830. Τα νησιά της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου προσαρτήθηκαν το 1912 και τα πρώτα αναλυτικά δημογραφικά 
δεδομένα που έχουμε για αυτά από ελληνικές απογραφές αρχίζουν από το 1920 και 
μετά. Για την περίοδο πριν το 1920 υπάρχει η καταγραφή πληθυσμού του 1913, την 
οποία οργάνωσε ο Ελληνικός στρατός, με το τέλος των Βαλκανικών πολέμων,  για τις 
νεο-προσαρτηθείσες τότε περιοχές. Η καταγραφή εκείνη περιλάμβανε και τα νησιά 
του Βορείου Αιγαίου. Δεν πρόκειται όμως για απογραφή με λεπτομερείς πληροφορίες, 
αλλά για απαρίθμηση του πληθυσμού κατά φύλο σε κάθε πόλη και χωριό. (Υπουργείον 
Εθνική Οικονομίας, 1915). Τα Δωδεκάνησα ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα το 1947 και 
η πρώτη ελληνική απογραφή έλαβε χώρα το 1951. Για το πρώτο μισό το 20ού αιώνα 
θα πρέπει κάποιος να καταφύγει στις Ιταλικές απογραφές που διενεργήθηκαν στα 
Δωδεκάνησα το 1922, το 1931 και το 1941. Παρά τις επίμονες προσπάθειες του γρά-
φοντος, στάθηκε αδύνατον να εντοπιστεί κάποιο δημοσίευμα των Ιταλικών αρχών με 
τα αποτελέσματα αυτών των απογραφών. Εντοπίστηκε όμως αναπαραγωγή μέρους 
αυτών των αποτελεσμάτων (πληθυσμιακά σύνολα ανά νησί) σε ένα άρθρο του Αμε-
ρικανού ανθρωπολόγου Russell B. στο περιοδικό Annals of the New York Academy of 
Sciences  (Russell, 1976), το οποίο με τη σειρά του αντλούσε τα αποτελέσματα από 
άλλο άρθρο του Έλληνα καθηγητή Αγαπητίδη Σ. στο Bulletin de l’ Insitute Internationale 
de Statistique για τον πληθυσμό της Δωδεκανήσου (Agapitides, 1950). 

Στο παρόν βιβλίο λοιπόν έχουν χρησιμοποιηθεί κατ’ αρχάς δεδομένα από ελληνικές 
και ιταλικές απογραφές πληθυσμού, όπως επίσης και πληθώρα στατιστικών δεδομέ-
νων που ελήφθησαν από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. -πρώην ΕΣΥΕ- (φυσική κίνηση του πληθυσμού, 
εκτιμήσεις της μεταναστευτικής κίνησης, υπολογιζόμενοι πληθυσμοί στο μέσο των 
ετών, στατιστικές της δικαιοσύνης). Για να παρακάμψουμε το πρόβλημα της έλλειψης 
δεδομένων, και κυρίως της έλλειψης αξιόπιστων στατιστικών της φυσικής κίνησης 
το πληθυσμού στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα, καταφύγαμε σε μεθόδους έμμεσης 
εκτίμησης δημογραφικών δεικτών, οι οποίες περιγράφονται στο κεφάλαιο 9. 

Όσον αφορά τον 21ο αιώνα, το μεγαλύτερο πρόβλημα στη μελέτη του πληθυσμού 
των νησιών του Αιγαίου είναι η μειωμένη αξιοπιστία της απογραφής του 2011. 
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Χάρτης 1.3: Δωδεκάνησα
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Πίνακας 1.2:  Νησιά του νομού Δωδεκανήσων που βρέθηκαν να κατοικούνται στην 
απογραφή του 2011. 

Α/Α Νησί Μόνιμος 
πληθυσμός 
2011

Έκταση Km2 Περιφερειακή 
Ενότητα 

Δήμος 

1 Ρόδος 115.490 1401,5 Ρόδου Ρόδου

2 Κως 33.388 287,6 Κω Κω

3 Κάλυμνος 16.005 110,6 Καλύμνου Καλυμνίων

4 Λέρος 7.917 54,1 Καλύμνου Λέρου

5 Κάρπαθος 6.216 300,2 Καρπάθου-Κάσου Καρπάθου

6 Πάτμος 3.047 34,1 Καλύμνου Πάτμου

7 Σύμη 2.590 57,9 Ρόδου Ρόδου

8 Αστυπάλαια 1.334 96,4 Καλύμνου Αστυπάλαιας

9 Κάσος 1.084 66,4 Καρπάθου-Κάσου Κάσου

10 Νίσυρος 1.008 41,3 Κω Νισύρου

11 Λειψοί 790 15,8 Καλύμνου Λειψών

12 Τήλος 780 61,5 Ρόδου Τήλου

13 Καστελόριζο 492 9,1 Ρόδου Μεγίστης

14 Χάλκη 478 27,0 Ρόδου Χάλκης

15 Αγαθονήσι 185 13,4 Καλύμνου Αγαθονησίου

16 Τέλενδος 94 4,6 Καλύμνου Καλυμνίων

17 Ψέριμος 80 14,6 Καλύμνου Καλυμνίων

18 Σαρία 45 20,4 Καρπάθου-Κάσου Καρπάθου

19 Αρκοί 44 6,7 Καλύμνου Πάτμου

20 Γυαλί 21 4,6 Κω Νισύρου

21 Φαρμακονήσι 10 3,9 Καλύμνου Λέρου

Πηγή: Απογραφή πληθυσμού-κατοικιών 2011

Τα νησιά των Δωδεκανήσων που βρέθηκαν να έχουν μόνιμο πληθυσμό τουλάχι-
στον 50 κατοίκους το 2011 ήταν 17 (πίνακας 1.2).

Τα Δωδεκάνησα απαρτίζονται από 4 Περιφερειακές Ενότητες, 14 Δήμους και 
27 Δημοτικές Ενότητες, διοικητική δομή που συστήθηκε για τη διαχείριση 21 
κατοικημένων νησιών με συνολικό μόνιμο πληθυσμό πέρι της 200.000 χιλιάδες 
(191.098 σύμφωνα με την απογραφή του 2011, 206.984 σύμφωνα με την εκτίμηση 
του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων -ΕΔΚΕ- URL: www.e-
demography.gr). 
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Χάρτης 1.4: Κυκλάδες

Οι Κυκλάδες αποτελούνται από 25 νησιά που βρέθηκαν κατοικημένα στην 
απογραφή του 2011 (23 από τα οποία με τουλάχιστον 50 κατοίκους) και τα οποία 
υπάγονται διοικητικά σε 9 Περιφερειακές Ενότητες, 18 Δήμους και 31 Δημοτικές 
Ενότητες (πίνακας 1.3 και χάρτης 1.4). Ο μόνιμος πληθυσμός τους το 2011 ήταν 
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1.4 Μεταβολή πληθυσμού στη διάρκεια ενός αιώνα (1920-2021)

17

Χάρτης 1.5: Πληθυσμιακή μεταβολή 1971-2011 ανά νησί. 
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Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να μετρήσουμε την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
μιας περιοχής. Ένας από τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους είναι το ετήσιο κατά 
κεφαλήν εισόδημα του πληθυσμού εκφρασμένο ως αγοραστική δύναμη σε ένα συ-
γκεκριμένο νόμισμα. Στην Ελλάδα η αγοραστική δύναμη του πληθυσμού καταγράφε-
ται με δειγματοληπτικές έρευνες που διεξάγει η ΕΛ.ΣΤΑΤ. στα νοικοκυριά της χώρας, 
οι κυριότερες από τις οποίες είναι η έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης 
και η έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών. Οι δύο αυτές έρευνες διεξάγονται 
σε ετήσια βάση και από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων τους υπολογίζονται 
οι Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ) ανά κάτοικο εκφρασμένες σε ευρώ. 

3.1 Δείκτες εισοδήματος και κοινωνικής ανάπτυξης
Σύμφωνα με τα επεξεργασμένα δεδομένα αυτών των δειγματοληπτικών ερευνών 
λοιπόν, ο μέσος κάτοικος των Κυκλάδων ήταν τουλάχιστον 20% πλουσιότερος από 
τον μέσο Έλληνα την περίοδο 2001-2013 (σχήμα 3.1). Υπήρχαν μάλιστα και χρονιές, 
όπως το 2005, όπου η διαφορά στο κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ Κυκλάδων και 
Ελλάδας έφτασε το 40%. Αυτή η οικονομική ευεξία των Κυκλάδων οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στην τουριστική ανάπτυξη των νησιών. Κατά την απογραφή του 
2011 το 24% των απασχολούμενων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφέρεια 
στην οποία ανήκουν και οι Κυκλάδες) ασχολείτο με την παροχή υπηρεσιών σίτισης 
και στέγασης, τομέας κατ' εξοχήν αναπτυγμένος σε τουριστικές περιοχές, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα ήταν μόλις 7,8%.7

Στο κάτω άκρο της εισοδηματικής κλίμακας βρίσκονται οι κάτοικοι των νησιών 
του Βορείου Αιγαίου, το εισόδημα των οποίων υπολείπεται σημαντικά από αυτό 
του μέσου Έλληνα. Στο διάστημα 2001-2013 ο μέσος κάτοικος του Β. Αιγαίου ήταν 
από 19% ως 29% φτωχότερος από το μέσο Έλληνα, ενώ αν συγκρίνουμε τους κα-
τοίκους του Β. Αιγαίου με τους Κυκλαδίτες οι εισοδηματικές διαφορές είναι ακόμα 
πιο εντυπωσιακές. Το 2005 ο μέσος κάτοικος του Β. Αιγαίου είχε 44% μικρότερο 
εισόδημα από το μέσο Κυκλαδίτη, σύμφωνα με τα δεδομένα του σχήματος 3.1. Η 
διαφορά αυτή μειώθηκε σταδιακά και έφτασε στο 34% το 2012. Η σύγκλιση αυτή 
δεν οφείλεται στο ότι αυξήθηκαν τα εισοδήματα του Βορείου Αιγαίου, αλλά στην 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  Οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη των νησιών 

7. ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2014) Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού-κατοικιών 2011 < www.statistics.gr>
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γενικευμένη οικονομική κρίση η οποία πλήττει την Ελλάδα από 2009 και εξής. Το 
κατά κεφαλήν εισόδημα στις Κυκλάδες μειώθηκε με μεγαλύτερους ρυθμούς από ότι 
μειώθηκε το κ.κ. εισόδημα στο Β. Αιγαίο. Είναι εύλογο η οικονομική κρίση να πλήττει 
περισσότερο περιοχές που έχουν βάση της οικονομικής τους δραστηριότητας τον 
τουρισμό. Κι αυτό γιατί οι δαπάνες του μέσου ανθρώπου για τουρισμό και ψυχαγω-
γία είναι πιο ελαστικές από ό,τι οι δαπάνες του για είδη διατροφής, στέγασης, και 
μόρφωσης. Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, βασιζόμενα σε μεγαλύτερο βαθμό στον 
πρωτογενή τομέα της οικονομίας υπέστησαν μία αναλογικά μικρότερη μείωση των 
εισοδημάτων τους από ό,τι τα τουριστικά νησιά του Νοτίου Αιγαίου.    

Σχήμα 3.1:  Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (σε ευρώ) ανά κάτοικο. Ελλάδα, Β. 
Αιγαίο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες 2001-2013.

Πηγή: δεδομένα από Eurostat. Eurostat, Gross domestic product (GDP) at current market prices by 
NUTS 3 regions http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (προσπελάστηκε 
26-02-2016)

Όσον αφορά το ονομαστικό εισόδημα των φορολογουμένων το οικονομικό έτος 
2011 (δηλαδή το δηλωθέν εισόδημα που αποκτήθηκε στη διάρκεια του 2010), 
παραδόξως ο Νομός Δωδεκανήσου έχει μικρότερο κατά κεφαλήν εισόδημα ανά 
φορολογούμενο από το Νομό Χίου και σχεδόν ίδιο με τους Νομούς Σάμου και Λέ-
σβου. Αν εξετάσουμε τα δεδομένα σε επίπεδο Περιφέρειας , η Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου εμφανίζεται πρώτη στην κατάταξη κατά κεφαλήν εισοδήματος με 15.685€ 
(πίνακας 3.1). Στην πραγματικότητα όμως το Νότιο Αιγαίο είναι από τις πιο πλούσιες 
Περιφέρειες της Ελλάδας. Μετρημένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ) το 
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Πίνακας 3.1: Ετήσιο εισόδημα φυσικών προσώπων το οικονομικό έτος 2011 και 
κατά κεφαλήν εισόδημα σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης εκφρασμένες σε € το 
2011. 

Περιοχή Φορολo-
γούμενoι το  
2011

Μέσο δηλω-
θέν εισόδημα 
ανά φορολο-
γούμενο σε €

Δηλωθέν 
Εισόδημα 
ως % του 
Ε.Μ.Ο

κ/κ αγο-
ραστική 
δύναμη 
σε €

αγοραστική 
δύναμη ως 
ποσοστό 
του Ε.Μ.Ο.

Ν. Λέσβου 52745 15128 87,7 15800 78,6

Ν. Χίου 28944 17109 99,2 15800 78,6

Ν. Σάμου 21931 15147 87,9 15900 79,1

Βόρειο Αιγαίο 103620 15685 91,0 15800 78,6

Ν. Κυκλάδων 66399 16090 93,3 25300 125,9

Ν.Δωδεκανήσου 100333 15247 88,4 18800 93,5

Νότιο Αιγαίο 166732 15583 90,4 22300 111,5

Νησιά Αιγαίου 203953 15470 89,7

Ελλάδα 5681066 17241 100,0 20100 100,0

Πηγή: Στατιστικό δελτίο φορολογικών δεδομένων 2011. 
http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/PublicIssue/documents_Statistics/statdeltio2011.
pdf (προσπελάστηκε Ιανουάριο 2015).  Eurostat. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (προ-
σπελάστηκε Ιανουάριο 2015).

κατά κεφαλήν εισόδημα στο Νότιο Αιγαίο ήταν 22.300€ το 2011, τη στιγμή που, με 
τις ίδιες μονάδες, το Βόρειο Αιγαίο είχε 15.800€ κατά κεφαλήν εισόδημα. Ο Εθνικός 
Μέσος Όρος για το 2011 ήταν 20.100€ (σε ΜΑΔ), κάτι που σημαίνει ότι ο μέσος κά-
τοικος του Νοτίου Αιγαίου ήταν σε αγοραστική δύναμη (όχι σε δηλωθέν εισόδημα) 
11,5% πλουσιότερος από τον μέσο Έλληνα, ενώ ο μέσος κάτοικος του Βορείου Αιγαίου 
ήταν κατά 21% φτωχότερος (πίνακας 3.1).  Αυτή η ασυμφωνία μεταξύ δηλωθέντος 
και πραγματικού εισοδήματος δείχνει, αν μη τι άλλο, την τεράστια παρα-οικονομία 
που υπάρχει στην Ελλάδα, και που για τις περιοχές που εξετάζουμε είναι μεγαλύτερη 
στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου με μεγάλη διαφορά από αυτήν του Βορείου 
Αιγαίου. Οι μεγάλες ανισότητες στο πραγματικό εισόδημα μεταξύ Βορείου και Νο-
τίου Αιγαίου αντανακλούν τη διαφορετική οικονομική δομή των δύο Περιφερειών. 
Το Νότιο Αιγαίο έχει περισσότερο αναπτυγμένο τον τουριστικό τομέα, κάτι που 
φαίνεται στον πίνακα 3.2.

Μία άλλη παράμετρος που χρησιμοποιείται συχνά ως κατά προσέγγιση δείκτης 
εισοδήματος είναι το ποσοστό των νοικοκυριών που διαθέτουν αυτοκίνητο ιδιω-
τικής χρήσης. Το εν λόγω ποσοστό δεν είναι αξιόπιστη ένδειξη εισοδήματος αλλά 
χρησιμοποιείται ως δείκτης κοινωνικής ανάπτυξης, ιδίως σε περιπτώσεις που το 
πραγματικό εισόδημα είναι δύσκολο να μετρηθεί (Gavalas & Simpson, 2007).   Στην 
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μόνο κριτήριο την αναλογία τουριστικών κλινών ανά κάτοικο, αποτελεί ουσιαστικό 
οικονομικό και αναπτυξιακό χαρακτηριστικό των νησιών του Νοτίου Αιγαίου. 

Χάρτης 3.6: Επαγγελματικές τουριστικές κλίνες ανά κάτοικο. Νησιά Αιγαίου 2013.
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3.5  Σχέση τουριστικής ανάπτυξης και κατάστασης απασχό-
λησης

Η τουριστική ανάπτυξη αυξάνει τη συμμετοχή του πληθυσμού στο εργατικό δυνα-
μικό και μειώνει την ανεργία. Τουλάχιστον αυτό το συμπέρασμα προκύπτει με μια 
πρώτη ματιά από τις συσχετίσεις μεταξύ δεικτών απασχόλησης και τουριστικής 
ανάπτυξης, όπως φαίνονται στους πίνακες 3.5 και 3.6. Η συσχέτιση μεταξύ τουρι-
στικής ανάπτυξης και ποσοστών οικονομικά ενεργού πληθυσμού δίνει συντελεστή 
συσχέτισης (Pearson’s r) 0,60, κάτι που δείχνει ότι όσο περισσότερες επαγγελματικές 
τουριστικές κλίνες αντιστοιχούν σε κάθε μόνιμο κάτοικο, τόσο αυξάνεται το ποσοστό 
των κατοίκων που εργάζονται ή αναζητούν εργασία. Από την άλλη μεριά η σχέση 
μεταξύ τουριστικής ανάπτυξης και ανεργίας είναι αρνητική (Pearson’s r= -0,41), που 
σημαίνει ότι όσο πιο τουριστικά αναπτυγμένο είναι ένα νησί (έστω και με μοναδικό 
κριτήριο τουριστικής ανάπτυξης τις τουριστικές κλίνες ανά κάτοικο) τόσο λιγότερη 
ανεργία έχει. Βέβαια αυτή η σχέση δεν είναι μονοσήμαντη, παρόλο που σε γενικές 
γραμμές είναι έγκυρη (ο συντελεστή συσχέτισης είναι στατιστικά σημαντικός). Νησιά 
με μικρή ή μέτρια τουριστική ανάπτυξη10 όπως η Κίμωλος, η Κέα και οι Οινούσ-
σες είχαν μονοψήφιο ποσοστό ανεργίας το 2011. Από την άλλη μεριά, νησιά στα 
οποία οι επαγγελματικές τουριστικές κλίνες ήταν περισσότερες από τους μόνιμους 
κατοίκους όπως η Πάρος, η Αντίπαρος, η Σαντορίνη και η Μύκονος είχαν ανεργία 
μεγαλύτερη από 10%. Την υψηλότερη ανεργία επιδείκνυαν η Νίσυρος, οι Φούρνοι 
και η Κάσος, νησιά τα οποία σύμφωνα με το κριτήριο που θέσαμε (επαγγελματικές 
τουριστικές κλίνες ανά κάτοικο) δεν είναι τουριστικά αναπτυγμένα εφόσον σε κάθε 
μόνιμο κάτοικο αντιστοιχούν λιγότερες από 0,5 επαγγελματικές τουριστικές κλίνες.  

Ένας σημαντικός παράγοντας, που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας όταν 
συσχετίζουμε δείκτες απασχόλησης με δείκτες τουριστικής ανάπτυξης, είναι ότι το 
ποσοστό ανεργίας επηρεάζεται από την εποχικότητα της απασχόλησης που συνε-
πάγεται η τουριστική ανάπτυξη στα νησιά του Αιγαίου, και ειδικά στις Κυκλάδες. 
Η ανεργία σε αυτά τα νησιά παρουσιάζει έντονες εποχικές διακυμάνσεις, εξαιτίας 
της μικρής διάρκειας της τουριστικής περιόδου. Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει το 
γεγονός ότι η απογραφή πληθυσμού (από όπου αντλούμε και τα στοιχεία για την 
ανεργία) έλαβε χώρα  το Μάϊο του 2011, όταν ακόμα οι τουριστικές επιχειρήσεις 
δεν λειτουργούσαν με το εργατικό δυναμικό με το οποίο λειτουργούν τους θερινούς 
μήνες. Είναι πολύ πιθανό τα νούμερα της ανεργίας να ήταν πολύ διαφορετικά αν η 
μέτρησή της είχε γίνει τον Αύγουστο. Σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 
το τρίτο τρίμηνο κάθε έτους (τουλάχιστον για τα έτη 2011-2016), όταν η τουριστική 
«σεζόν» είναι στην κορυφή της, η ανεργία στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου είναι χαμηλότερη από αυτήν του Βορείου Αιγαίου και χαμηλότερη από ό,τι τους 
άλλους μήνες του έτους. (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 2011-2006 URL: https://
www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO01 ).

10. Μικρή ή μέτρια τουριστική ανάπτυξη θεωρούμε ότι έχουν τα νησιά όπου αντιστοιχούν λιγότερο 
από μία επαγγελματική τουριστική κλίνη ανά μόνιμο κάτοικο.
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Πίνακας 3.5: Δείκτες απασχόλησης και τουριστικής ανάπτυξης ανά Δήμο. Νησιά 
Αιγαίου 2011-2013. 

Νησί % οικονομικά 
ενεργών 2011

% ανεργίας 
2011

Επαγγελματικές 
τουριστικές κλίνες 
ανά κάτοικο 2013

Χίος 38,4 13,1 0,07

Οινούσσες 29,4 9,9 0,09

Φούρνοι 29,3 22,4 0,12

Κάλυμνος 36,3 19,2 0,15

Λέσβος 37,9 14,7 0,15

Λήμνος & Αγ. Ευστράτιος 39,6 12,4 0,18

Κάσσος 30,8 20,1 0,20

Ψαρά 34,7 18,2 0,23

Ικαρία 38,9 16,5 0,25

Λέρος & Φαρμακονήσι 39,3 15,5 0,25

Κίμωλος 24,1 9,1 0,27

Σύρος 42,0 16,7 0,32

Σύμη 41,4 12,3 0,36

Σάμος 40,1 13,5 0,43

Νίσυρος 43,8 25,9 0,46

Λειψοί & Αγαθονήσι 41,8 11,8 0,51

Άνδρος 38,5 13,0 0,57

Καστελόριζο 43,3  6,6 0,58

Ανάφη 41,0 10,8 0,74

Τήνος 42,4 13,6 0,78

Κέα 40,2 9,3 0,83

Ρόδος 47,3 14,0 0,85

Νάξος & μικρές Κυκλάδες 41,3 15,6 0,87

Τήλος & Χάλκη 42,7 12,8 1,03

Πάτμος & Αρκοί 43,9 10,2 1,06

Κύθνος 41,1 8,0 1,13

Μήλος 39,5 8,9 1,15

Αστυπάλαια 38,7 15,1 1,18



103

Η γεννητικότητα-γονιμότητα14 είναι μία από τις τρεις συνιστώσες που συμβάλλουν 
στη μεταβολή του πληθυσμού. Οι άλλες δύο είναι η θνησιμότητα και η μετανάστευ-
ση.  Είναι σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε: 

α) πώς εξελίχτηκε η γεννητικότητα-γονιμότητα στα νησιά του Αιγαίου πελάγους 
από τις αρχές του 20ού αιώνα, που διαθέτουμε δεδομένα, μέχρι σήμερα (2016).

β) τις τυχόν διαφορές όσον αφορά τη γεννητικότητα-γονιμότητα ανάμεσα στα 
νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και τις διαφορές ανάμεσα στα ίδια 
τα νησιά. 

Μέρος της συζήτησης που ακολουθεί αναλώνεται στη «μετάβαση γονιμότητας», 
μία διαδικασία που οδήγησε τους πληθυσμούς από ένα καθεστώς «φυσικής γονι-
μότητας»  στο σημερινό καθεστώς ελεγχόμενης γονιμότητας. Αυτή η διαδικασία, 
αναπόσπαστο κομμάτι του «Δημογραφικού Μετασχηματισμού» (Demographic 
Transition), θεωρείται ότι μετέβαλε  όλες τις πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής 
ζωής και οδήγησε στις σύγχρονες κοινωνίες που χαρακτηρίζονται «αναπτυγμένες» 
και «τριτογενοποιημένες» (Landry, 1934. Davis,1945. Notestein,1945). Ως εκ τούτου 
είναι ενδιαφέρον  να εξετασθεί με ποιο τρόπο έγινε η μετάβαση γονιμότητας στα 
νησιά, ποια ήταν η χρονική περίοδος αυτής της μετάβασης και αν διέφερε από αυτή 
της Ελλάδας, καθώς και ποιες ήταν οι κοινωνικές ομάδες που πρωτοστάτησαν στη 
μετάβαση γονιμότητας. 

5.1 Μεθοδολογία 
Όσον αφορά την Ελλάδα, το κυριότερο πρόβλημα στη μελέτη της γεννητικότητας από 
την ίδρυση του Ελληνικού κράτους μέχρι και τα μέσα του 20ού αιώνα είναι η έλλειψη 
αξιόπιστων και αδιάλειπτων (όσον αφορά τη χρονική συνέχεια) δεδομένων (Valaoras, 
1960:135. Siampos & Valaoras, 1969:602. Χιονίδου, 1997. Gavalas, 2001:70-72). Στα 
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14. Στη δημογραφία ο όρος «γονιμότητα» δεν σημαίνει αναπαραγωγική ικανότητα, όπως στη βιολο-
γία, αλλά τις γεννήσεις ζώντων τέκνων από τη γυναίκα, τον άνδρα ή το ζεύγος, τα πρόσωπα δηλαδή 
που συμμετέχουν στην τεκνοποιία. Ο όρος γεννητικότητα παραπέμπει στη συχνότητα των γεννήσεων 
σε ένα πληθυσμό, η οποία συνήθως εκφράζεται σε γεννήσεις ζώντων ανά 1000 άτομα στη διάρκεια 
ενός έτους. 
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δημοσιευμένα στοιχεία των γεννήσεων από την στατιστική υπηρεσία της Ελλάδας 
(Γενική Στατιστική Υπηρεσία προπολεμικά, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία από το 
1951 μέχρι το 2009, ΕΛ.ΣΤΑΤ. σήμερα) η διαφυγή των γεννήσεων μπορεί να προκύ-
ψει με δύο τρόπους: είτε επειδή οι κάτοικοι δεν δηλώνουν όλες τις γεννήσεις στο 
ληξιαρχείο, είτε επειδή τα κατά τόπους ληξιαρχεία δεν στέλνουν τα δεδομένα στη 
στατιστική υπηρεσία για να τα δημοσιεύσει. Επιπλέον, υπάρχουν περίοδοι για τις 
οποίες δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία της φυσικής κίνησης του πληθυσμού 
είτε λόγω πολιτικής αναταραχής (1861-1863), είτε λόγω μη λειτουργίας του στα-
τιστικού συστήματος (1886-1920 και 1940-1949).15  Ο συνδυασμός και των τριών 
αυτών παραγόντων οδήγησε σε τόσο μεγάλο σφάλμα κάλυψης των ληξιαρχικών 
δεδομένων (κυρίως των γεννήσεων), ώστε μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 
1950 κάθε προσπάθεια να υπολογιστούν αξιόπιστοι δημογραφικοί δείκτες οι οποίοι 
βασίζονται σε δημοσιευμένα δεδομένα είναι ανεδαφική. Ενδεικτικά παραθέτουμε 
εδώ τα ποσοστά του πληθυσμού που ανήκε σε διοικητικές ενότητες (Δήμους και 
Κοινότητες) οι οποίες δεν παρείχαν ληξιαρχικά δεδομένα στην κεντρική διοίκηση 
τη δεκαετία τους 1920 (πίνακας 5.1).

Βασιζόμενος σε εξειδικευμένες δημογραφικές μεθόδους (πρότυπους πίνακες επιβί-
ωσης και τεχνικές προβολής και αντίστροφης προβολής πληθυσμού) ο καθηγητής Β. 
Βαλαώρας εκτίμησε τα γεγονότα της φυσικής κίνησης του πληθυσμού της Ελλάδας 

Πίνακας 5.1:  Πληθυσμός Δήμων Κοινοτήτων που δεν παρείχαν ληξιαρχικά δε-
δομένα στην κεντρική διοίκηση, ως ποσοστό του πληθυσμού της 
Ελλάδας. 

Έτος
Πληθυσμός ως προς το σύνολο της Ελλάδας (%) που ανήκε 
σε διοικητικές ενότητες που δεν παρείχαν ληξιαρχικά δεδο-
μένα στην κεντρική διοίκηση.

1921 13.1%

1922 4.6%

1923 6.5%

1924 9.1%

1925 2.4%

1926 2.2%

1927 1.7%

1928 0.0%

Πηγή: ΕΣΥΕ, 1956: XV (ίδια επεξεργασία). 

15. Για μια λεπτομερή περιγραφή του ληξιαρχικού συστήματος στην Ελλάδα και των προβλημάτων 
του βλ. το κεφάλαιο 10 στο: Γαβαλάς Β. (2015)  Ο κόσμος που κερδίσαμε: πληθυσμιακή γεωγραφία 
της σύγχρονης Ελλάδας. Μυτιλήνη: Reprographics.
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5.5 Γονιμότητα ανά Δημοτική Ενότητα
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Χάρτης 5.1:  Δείκτης Ολικής Γονιμότητας (TFR) ανά Δημοτική Ενότητα το 2011.
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πληθυσμό, κάτω των 1000 κατοίκων ή ακόμα και κάτω των 500, στην περίπτωση 
των Ψαρών, του Αγαθονησίου και του Κουφονησίου, και τα οποία είναι εν πολλοίς 
δυσπρόσιτα κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των 
νησιών με πολύ χαμηλή γονιμότητα είναι ότι (με εξαίρεση το Κουφονήσι) δεν είναι 
τουριστικώς αναπτυγμένα. Σε όλα αυτά τα νησιά αντιστοιχούν λιγότερες από 0,5 
τουριστικές κλίνες ανά κάτοικο (πίνακας 3.7) και κατοικούνται σε μεγάλο βαθμό 
από ηλικιωμένους (χάρτης 2.3).

5.6 Συγκυριακή έναντι Διαγενεακής γονιμότητας22

Μια εναργέστερη αντιπαράθεση μεταξύ συγκυριακής (ή συγχρονικής) και διαγενεα-
κής γονιμότητας (δηλαδή μεταξύ εγκάρσιας και επιμήκους ανάλυσης) γίνεται σε αυτό 
το μέρος του κεφαλαίου. Η μεθοδολογική διαφορά της ανάλυσης που ακολουθεί 
είναι ότι οι δείκτες γονιμότητας έχουν υπολογιστεί με διαφορετικό τρόπο από το 
ό,τι στο υπόλοιπο μέρος του κεφαλαίου. Οι μεν δείκτες διαγενεακής γονιμότητας 
βασίζονται σε κοόρτες γέννησης (και όχι κοόρτες γάμου, όπως οι δείκτες που προ-
κύπτουν από οικογενειακή ανασύσταση), ενώ οι συγχρονικοί δείκτες υπολογίστηκαν 
με άμεσο τρόπο και δεν βασίζονται σε έμμεσες εκτιμήσεις. 

Η συγκυριακή γονιμότητα εξετάζεται από το 1981 έως και το 2017. Για την ανά-
λυση της χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα φυσικής κίνησης και ο υπολογιζόμενος 
πληθυσμός στο μέσο του του έτους, όπως αυτά είναι δημοσιευμένα από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.  
Οι δείκτες που παρήχθησαν είναι οι εξής: ο Συγκυριακός Δείκτης Ολικής Γονιμότητας 
(TFR), ο Συγκυριακός δείκτης γονιμότητας 1ης τάξης (από τον οποίο προέκυψε το 
ποσοστό που συνεισφέρουν στην ολική γονιμότητα οι γεννήσεις πρώτης τάξης), η 
μέση ηλικία στην τεκνογονία (σε έτη), η μέση ηλικία στην απόκτηση του πρώτου 
παιδιού (σε έτη) και οι ειδικοί κατά ηλικία συντελεστές γονιμότητας. 

Η μελέτη της διαγενεακής γονιμότητας ξεκινάει από τις γυναίκες που γεννήθηκαν 
στις αρχές της δεκαετίας του 1920 και σταματάει σε αυτές που γεννήθηκαν στις αρ-
χές του 1970. Για την ανάλυση της διαγενεακής γονιμότητας χρησιμοποιήθηκαν τα 
αποτελέσματα της απογραφής του 2011. Συγκεκριμένα υπολογίσθηκαν οι ακόλουθοι 
δείκτες: Τελική γονιμότητα γενεών (ή αλλιώς δείκτης ολικής γονιμότητας κοόρτης, 
Cohort TFR) και Πιθανότητες Διεύρυνσης της οικογένειας (xαx+1). Οι παραπάνω δείκτες 
αντιπαρατέθηκαν/συγκρίθηκαν τόσο μεταξύ των χωρικών ενοτήτων του Αιγαίου όσο 
και με τους εθνικούς μέσους όρους για τις αντίστοιχες χρονιές ή γενεές.

5.6.1 Συγκυριακή γονιμότητα και μέση ηλικία στην τεκνογονία

Σε εθνικό επίπεδο, από το 1981 μέχρι το 2017, η ένταση της συγκυριακής γονιμό-
τητας έχει μειωθεί κατά 0,7 παιδιά/γυναίκα (από 2.10 παιδιά/γυναίκα το 1981 σε 
1.40 παιδιά/γυναίκα το 2017) και η μέση ηλικία στην τεκνογονία έχει ξεπεράσει τα 

22. Η ενότητα 5.6 (5.6 έως 5.6.4) είναι συνεισφορά του Δρ. Παύλου Α. Μπαλτά, ερευνητή-δημογρά-
φου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Email: pavlos.baltas@gmail.com 

Κεφάλαιο 5: Αναπαραγωγή του πληθυσμού
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