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Σηελ νηθνγέλεηά κνπ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

  



 
  

Δπραξηζηίεο 

 

Με ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία νινθιεξψλσ ηε θνίηεζε κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ «Δθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή» ηνπ ηκήκαηνο «ηαηηζηηθήο θαη     

Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά. 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο θαζεγεηέο κνπ θχξην Κιέσλα Σζίκπν, 

θπξία Γεσξγία Βεξξνπνχινπ θαη θχξην ηακάηε Καινγήξνπ  γηα ηηο γλψζεηο θαη ηε βνήζεηα 

πνπ κνπ πξνζέθεξαλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ πνπ κε ηελ ππνζηήξημή ηεο είλαη 

δίπια κνπ ζε θάζε κνπ πξνζπάζεηα.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

Πεξίιεςε 

 

ηελ Διιάδα παξαηεξνχληαη ελδηαθέξνπζεο πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Η πξψηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο γνληκφηεηαο παξαηεξείηαη ζην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, 

ελψ ε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηε γακειηφηεηα δηθαηνινγείηαη θπξίσο, απφ δεκνγξαθηθή 

άπνςε, ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηεο γακειηφηεηαο ζηε γνληκφηεηα.  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη κε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο Απνγξαθήο ηνπ 2001 

λα θαηαξηηζηνχλ νη δείθηεο γνληκφηεηαο θαη γακειηφηεηαο. Δπίζεο  ζα  δηεξεπλεζνχλ ζρέζεηο 

κεηαμχ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ θαη γνληκφηεηαο ζε επίπεδν λνκνχ (ζρέδην 

Καπνδίζηξηα) ζηελ Διιάδα, θάλνληαο ρξήζε κεζφδσλ πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. 

Σέινο  γηα ηελ αλάιπζε ηεο ρσξηθήο δνκήο ηεο γνληκφηεηαο ππνινγίδνληαη νιηθνί θαη ηνπηθνί 

δείθηεο ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο, ψζηε λα εληνπηζηνχλ εζηίεο πςειψλ θαη ρακειψλ ηηκψλ 

γνληκφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο λνκνχο ζηελ Διιάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

Abstract 

In Greece there have been interesting changes in the population in recent years. The first 

significant reduction in fertility was observed in the late 19th century, while the importance 

attached to marriage rate is justified mainly by  the effect it has on fertility. 

The purpose of this study is to calculate fertility and marriage rates using data from the 

2001 Census of Population. Additionally, it aims at exploring relationships between socio-

economic factors and fertility at prefecture level  in Greece, using multiple linear regression 

methods. Finally the analysis of the spatial patterns of fertility is based on total and local 

indicators of spatial autocorrelation (Moran’s I) to identify areas of high and low fertility in 

Greece. 
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Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο  1 

 

Δλλνηνινγηθέο  πξνζεγγίζεηο 

1.1 Γνληκόηεηα 

   Ο φξνο γνληκφηεηα έρεη δηπιή έλλνηα: ηε βηνινγηθή θαη ηε δεκνγξαθηθή. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε ε γνληκφηεηα δειψλεη ηελ αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα γηα λα γελλεζνχλ παηδηά, 

γλσζηή κε ηνλ αγγιηθφ φξν fecundity. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ηελ αλαπαξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ζε αλαπαξαγσγηθή ειηθία (15-49 εηψλ), γλσζηή 

κε ηνλ φξν fertility. Έηζη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζε θάπνηεο γπλαίθεο λα ππάξμεη 

ηεθλνπνίεζε- fecundity -αιιά φρη γέλλεζε ελφο παηδηνχ- fertility. Ιζνδχλακνο φξνο ηεο 

γνληκφηεηαο είλαη ε γελλεηηθφηεηα. Η γελλεηηθφηεηα σο δεκνγξαθηθφ θαηλφκελν έρεη ζρέζε 

κε ηηο γελλήζεηο θαη θπξίσο κε ηηο γελλήζεηο ησλ δψλησλ παηδηψλ θαη ε γνληκφηεηα κε ηα 

πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηεθλνπνηία, δειαδή ηε γπλαίθα, ην δεχγνο θαη ζπαληφηεξα 

ηνλ άλδξα. Αλάινγα θαηά ηελ ηερληθή πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ γίλεηαη ιφγνο γηα ηε 

γνληκφηεηα ησλ γπλαηθψλ, ηε γνληκφηεηα ησλ γάκσλ ή ηε γνληκφηεηα ησλ αλδξψλ. 

Η απνδνρή ηνπ βηνινγηθνχ γεγνλφηνο ηεο γέλλεζεο απφ ζηαηηζηηθή άπνςε δελ είλαη πάληα 

εχθνιε θαη απηαπφδεηθηε, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζαλάηνπ. Δπηθπιάμεηο έρνπλ εθθξαζηεί 

σο πξνο ηελ νξηνζέηεζε ηεο δηάξθεηαο θχεζεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

απηφκαηεο ή ηεο πξνθιεηήο απνβνιήο ησλ κε βηψζηκσλ εκβξχσλ εθηφο ηνπ κεηξηθνχ 

ζψκαηνο απφ ηε λεθξνγελλεηηθφηεηα. Δπίζεο, ππάξρεη δηάζηαζε απφςεσλ αλ πξέπεη νη 

πνιιαπιέο γελλήζεηο (δίδπκα, ηξίδπκα, θ.ι.π.) λα θαηαγξάθνληαη σο έλα ή πεξηζζφηεξα ηνπ 

ελφο γεγνλφηα. 

 

 

1.2 Γακειηόηεηα 

Καζνξηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηε κειέηε ελφο πιεζπζκνχ – αλ θαη απφ νξηζκέλεο απφςεηο  ε 

δεκνγξαθηθή πιεπξά ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη πνιχ ιηγφηεξν πξνθαλήο απ’ φηη ε γνληκφηεηα – 

είλαη θαη ε γακειηφηεηα. Η αλάιπζε ηεο γακειηφηεηαο παξνπζηάδεη αλακθίβνια πνιιαπιφ 

θαη επξχηεξν ελδηαθέξνλ, αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ν γάκνο απνηειεί ηζηνξηθά θαηαμησκέλν 

ζεζκφ, βάζε γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζπλήζε αθεηεξία γηα ηελ ελεξγνπνίεζε 

ηεο αλαπαξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αηφκσλ. Απφ δεκνγξαθηθή άπνςε, ν γάκνο 
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ζεσξείηαη επηιέμηκν θαη δπλεηηθά επαλαιακβαλφκελν γεγνλφο. Δπεηδή ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπ 

εμαξηάηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε δχν αηφκσλ, ε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γακειηφηεηαο αλαγθαζηηθά πξνζθεχγεη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ζρεηηθά πνιχπινθσλ ηερληθψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ κεκνλσκέλα θαη ζπλδπαζηηθά νη πξνζέζεηο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ λεφλπκθσλ ζην πιαίζην ησλ κεραληζκψλ επηθνηλσλίαο πνπ νδεγνχλ ζηε 

ζχλαςε ηνπ γάκνπ. 

χκθσλα κε ην δεκνγξαθηθφ ιεμηθφ ηνπ ΟΗΔ, ε γακειηφηεηα σο θαηλφκελν ζρεηίδεηαη κε 

ηε ζπρλφηεηα ησλ γάκσλ θαη ησλ δηαδπγίσλ θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ ηα νπνία 

εκπιέθνληαη ζηε δεκηνπξγία ή ηε ιχζε ηνπ δεζκνχ ηνπ γάκνπ. Ο γάκνο αλαθέξεηαη ζηε 

λφκηκε έλσζε κεηαμχ δχν αηφκσλ αληίζεηνπ θχινπ ε νπνία ζπλεπάγεηαη δηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην λφκν. Μηθηνί γάκνη είλαη νη γάκνη πνπ ζπλάπηνληαη 

κεηαμχ αηφκσλ δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο, ζξεζθείαο, γιψζζαο, θπιήο, θ.ι.π., ελψ 

ελδνγακία πθίζηαηαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο θαη νη δχν ζχδπγνη αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

νκάδα (π.ρ. εζληθφηεηα, ζξεζθεία, γεσγξαθηθή πεξηνρή). Ο φξνο νκνγακία αλαθέξεηαη ζηνπο 

γάκνπο κεηαμχ αηφκσλ πνπ δηαζέηνπλ θνηλά θνηλσληθά, θπζηθά ή πλεπκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Η αληίζεηε πεξίπησζε είλαη γλσζηή σο εηεξνγακία.  

Ο γάκνο ζπλεπάγεηαη αιιαγή ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ. Απφ 

δεκνγξαθηθήο πιεπξάο ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δηάθξηζε κεηαμχ πξώηνπ γάκνπ θαη 

επόκελνπ γάκνπ. Η πξσην-γακειηφηεηα αλαθέξεηαη γεληθά ζηνπο γάκνπο ησλ αγάκσλ. Οη 

γάκνη αλψηεξεο ζεηξάο, δειαδή νη γάκνη νη νπνίνη ζπλάπηνληαη κεηαμχ αηφκσλ πνπ θαηά ην 

παξειζφλ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηήζεη έλα γάκν πνπ έρεη λνκίκσο ιπζεί, αθνξνχλ ηε 

γακειηφηεηα ρήξσλ ή δηαδεπγκέλσλ. Δπεηδή ε ζεηξά ηνπ γάκνπ είλαη δπλαηφλ λα δηαθέξεη 

κεηαμχ ησλ δχν ζπδχγσλ, ν φξνο «πξψηνο γάκνο» δελ είλαη πάληα ζαθήο, εθηφο αλ 

δηεπθξηλίδεηαη ζε πνηνλ απφ ηνπο δχν ζπδχγνπο αλαθέξεηαη. Μεξηθνί εξεπλεηέο πεξηνξίδνπλ 

ηνλ φξν πξσην-γακειηφηεηα ζηνπο γάκνπο πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ αγάκσλ αλδξψλ θαη 

αγάκσλ γπλαηθψλ.    

   

 

1.3 Πεγέο Γεκνγξαθηθήο πιεξνθόξεζεο 

Σν ζηαηηζηηθφ πιηθφ κε ην νπνίν ηξνθνδνηείηαη ε δεκνγξαθηθή αλάιπζε αληιείηαη απφ 

δηάθνξεο πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο πεγέο. Σα ζηνηρεία ησλ πεγψλ απηψλ έρνπλ 

πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ ραξαθηήξα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κεκνλσκέλα ή ζπλδπαζηηθά, 
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ζχκθσλα κε ηερληθέο θαη κεζφδνπο πνπ πάγηα ή πεξηπησζηαθά πηνζεηνχληαη θαη 

εθαξκφδνληαη. 

Οη θχξηεο πεγέο δεκνγξαθηθήο πιεξνθφξεζεο είλαη νη απνγξαθέο πιεζπζκνχ, νη 

ιεμηαξρηθέο θαηαγξαθέο, νη εηδηθέο δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο θαζψο θαη νξηζκέλεο 

δηνηθεηηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο φπσο ηα κεηξψα πιεζπζκνχ θαη νη ζπλνξηαθέο ζηαηηζηηθέο. 

ηε ρψξα καο αξκφδηνο δηνηθεηηθφο θνξέαο γηα ηε ζπγθέληξσζε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηε 

δεκνζίεπζε ησλ πιεζπζκηαθψλ δεδνκέλσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ζπλαξκφδηνπο θξαηηθνχο ηδίσο 

θνξείο θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, είλαη ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.). 

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο παξνχζαο κειέηεο, σο πξσηνγελέο πιηθφ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

ζηνηρεία ησλ ιεμηαξρηθψλ θαηαγξαθψλ θαη ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο πιεζπζκνχ ηνπ έηνπο 

2001 ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζηελ Διιάδα. 

 

 

1.3.1 Απνγξαθή πιεζπζκνύ  

Ο φξνο απνγξαθή πιεζπζκνύ ή γεληθή απνγξαθή πιεζπζκνύ αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν 

ησλ δηνηθεηηθψλ  ελεξγεηψλ θαη ρεηξηζκψλ νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε 

ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ην κέγεζνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά (δεκνγξαθηθά, 

νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, νηθηζηηθά) ηνπ πιεζπζκνχ ελφο γεσγξαθηθνχ ρψξνπ ζε δεδνκέλν 

ρξφλν. 

Η απνγξαθή ζπλήζσο  δηελεξγείηαη αλά δεθαεηία θαη πξνυπνζέηεη ηελ θαζνιηθή θαη 

ηαπηφρξνλε θαηαγξαθή φισλ φζσλ βξίζθνληαη θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο ζε έλα νξηνζεηεκέλν 

γεσγξαθηθφ ρψξν, πνπ ζπλήζσο είλαη ε εζληθή επηθξάηεηα θαη νη δηνηθεηηθέο ππνδηαηξέζεηο 

ηεο. 

 

 

1.3.2 Λεμηαξρηθέο θαηαγξαθέο 

Οη ιεμηαξρηθέο θαηαγξαθέο ζπληζηνχλ ηελ θχξηα θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηε κνλαδηθή 

πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε θπζηθή θίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ ε νπνία αθνξά 

γεγνλφηα βηνινγηθήο πξνέιεπζε (γελλήζεηο, ζάλαηνη) αιιά θαη γεγνλφηα θνηλσληθήο θχζεο 

(γάκνη, δηαδχγηα). χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ΟΗΔ, ην ζχζηεκα ησλ ιεμηαξρηθψλ 

θαηαγξαθψλ νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ λφκηκσλ ελεξγεηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

θαηαγξαθή, ηελ θαηαρψξηζε θαη αλαθνξά ηεο εκθάληζεο, θαζψο θαη ηε ζπιινγή, 
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ζπγθέληξσζε, παξνπζίαζε θαη δηαλνκή πιεξνθνξηψλ ησλ αλζξψπηλσλ ζπκβάλησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε φιεο ηηο ιεμηαξρηθέο πξάμεηο. Οη ιεμηαξρηθέο πξάμεηο απνηεινχλ λφκηκα 

έγγξαθα κε ηα νπνία επηβεβαηψλεηαη ε επέιεπζε ησλ δηαθφξσλ δεκνγξαθηθψλ γεγνλφησλ 

πνπ αθνξνχλ γελλήζεηο, ζαλάηνπο, γάκνπο, δηαδχγηα, εκβξπτθνχο ζαλάηνπο, πηνζεζίεο, 

λνκηκνπνηήζεηο, αλαγλσξίζεηο, αθπξψζεηο  θαη δειψζεηο λφκηκεο δηάζηαζεο ησλ εγγάκσλ 

αηφκσλ. 

Λεπηνκεξή ζηνηρεία γάκσλ, γελλήζεσλ θαη ζαλάησλ δεκνζηεχνληαη ζηελ εηήζηα έθδνζε 

ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.«ηαηηζηηθή ηεο Φπζηθήο Κηλήζεσο ηνπ Πιεζπζκνχ ηεο Διιάδνο ηνπ 

έηνπο…» , ελψ ζπλνπηηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη ζηα δεκνζηεχκαηα «ηαηηζηηθή 

Δπεηεξίδα ηεο Διιάδνο έηνπο…» θαη ζην «Μεληαίν ηαηηζηηθφ Γειηίν». 

 

 

1.4 Αμηνιόγεζε ησλ Διιεληθώλ Γεκνγξαθηθώλ ηνηρείσλ 

Η πνηφηεηα ησλ απνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ην κέγεζνο θαη ηε δνκή ηνπ 

πιεζπζκνχ είλαη πξσηεχνπζαο ζπνπδαηφηεηαο , δηφηη ηα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ ηε βάζε 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ πνηθίισλ δεκνγξαθηθψλ δεηθηψλ, ηε δηελέξγεηα κεζν-απνγξαθηθψλ 

πιεζπζκηαθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηε δηαηχπσζε πξνβιέςεσλ σο πξνο ηε κειινληηθή εμέιημε 

ηνπ πιεζπζκνχ. 

Η αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο θπζηθήο θίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ 

ελδηαθέξεη πνιχ, θαζψο νη ζηαηηζηηθέο απηέο απνηεινχλ ην πξσηνγελέο πιηθφ εθηίκεζεο 

δηαθφξσλ δεκνγξαθηθψλ κέηξσλ θαη πηλάθσλ. 

 

 

1.4.1 Αθξίβεηα ηεο θαηαγξαθήο ησλ γελλήζεσλ 

Η πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ησλ γελλήζεσλ ειέγρεηαη κε ηε δηαζηαχξσζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ζρεηηθψλ θαηαρσξήζεσλ ησλ Λεμηαξρηθψλ Βηβιίσλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ εγγεγξακκέλσλ 

ζηα Μεηξψα Αξξέλσλ. ηηο κέξεο καο, ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ γελλήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζε λνζνθνκεία θαη θιηληθέο, γεγνλφο πνπ εμαζθαιίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πιεξφηεηα ησλ 

θαηαγξαθψλ θαη ηδίσο ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θχεζε θαη ηα 

βηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ βξεθψλ πνπ γελληνχληαη. Χο πξνο ηα ζηνηρεία ησλ γνλέσλ, 

θαίλεηαη φηη ε ειηθία ηεο κεηέξαο θαηαγξάθεηαη ρσξίο πξφβιεκα, φκσο ελδέρεηαη λα 
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πεξηέρνληαη νξηζκέλα ζθάικαηα αλαθνξηθά κε ηε δήισζε ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 

 

1.4.2 Αθξίβεηα ηεο θαηαγξαθήο ησλ γάκσλ 

Η πιεξφηεηα ηνπ εηήζηνπ δεισζέληνο αξηζκνχ ησλ γάκσλ ειέγρεηαη δηαζηαπξψλνληαο ηηο 

αληίζηνηρεο ιεμηαξρηθέο θαηαρσξήζεηο κε ηηο άδεηεο γάκνπ πνπ εθδίδνληαη γηα κελ ηνπο 

ζξεζθεπηηθνχο γάκνπο απφ ηηο Μεηξνπφιεηο ηεο ρψξαο θαη ηηο Δθθιεζίεο ησλ άιισλ 

δνγκάησλ, γηα δε ηνπο πνιηηηθνχο γάκνπο απφ ηηο Τπεξεζίεο ηαηηζηηθήο ησλ Ννκψλ. Οη 

ιεμηαξρηθέο θαηαγξαθέο ησλ γάκσλ δελ θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ ζθάικαηα ζε φηη αθνξά ηε 

δήισζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ λεφλπκθσλ. Η θπθιηθφηεηα πνπ 

εκθαλίδνπλ ηα ζηνηρεία ηεο γακειηφηεηαο (κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηεινχκελσλ γάκσλ θάζε 

ηέζζεξα ρξφληα θαη αληίζηνηρε αχμεζε θαηά ην έηνο πνπ πξνεγείηαη θαη έπεηαη ελφο δίζεθηνπ 

έηνπο) δελ νθείιεηαη ζε ζθάικαηα ησλ θαηαγξαθψλ, αιιά ζε εζηκηθνχο ιφγνπο. 

 

 

1.5 Γείθηεο γνληκόηεηαο 

Με ηηο δηαζέζηκεο ιεμηαξρηθέο θαηαγξαθέο κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ δείθηεο γνληκφηεηαο 

ηνπ πιεζπζκνχ κε πεξίνδν αλαθνξάο ην εκεξνινγηαθφ έηνο. Δθηφο απφ ην ζχζηεκα ησλ 

ιεμηαξρηθψλ θαηαγξαθψλ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε γνληκφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ παξέρνπλ 

θαη νη απνγξαθέο. Η απνγξαθηθή κέηξεζε ζηεξίδεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ειηθία, θχιν θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε.  

Οη δείθηεο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο γνληκφηεηαο 

ππνινγίδνληαη επί ηε βάζεη ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ, κε ην ζθεπηηθφ φηη ηα βηνινγηθά 

ειηθηαθά φξηα γνληκφηεηαο ησλ γπλαηθψλ πξνζδηνξίδνληαη ζαθέζηεξα απφ ηα αληίζηνηρα ησλ 

αλδξψλ. 

 

 

1.5.1 Αδξόο Γείθηεο Γελλήζεσλ 

Δίλαη ν ιφγνο ησλ γελλήζεσλ (Β) ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο πξνο ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 

(P) ζην κέζν ηνπ έηνπο απηνχ, επί 1.000 
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 Ο δείθηεο απηφο δίλεη ηελ αλαινγία ησλ γελλήζεσλ ζε πιεζπζκφ 1.000 αηφκσλ ζε εηήζηα 

βάζε. 

Ο αδξφο δείθηεο γελλήζεσλ (CBR) δίλεη ην κέηξν ηεο ζπκβνιήο ηεο γελλεηηθφηεηαο ζηελ 

εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ, ππνινγίδεηαη εχθνια θαη είλαη δηαζέζηκνο θαη ζρεηηθά αμηφπηζηνο 

αθφκε θαη ζε ρψξεο κε αλεπαξθή ζηαηηζηηθή πιεξνθφξεζε, δεδνκέλνπ φηη πξνθχπηεη απφ 

γεληθά δεκνγξαθηθά κεγέζε. Γίλεηαη άκεζα θαηαλνεηφο θαη δελ πξνυπνζέηεη εηδηθέο γλψζεηο 

θαηά ηελ εξκελεία ησλ ηηκψλ ηνπ. Δθηφο ησλ παξαπάλσ πιενλεθηεκάησλ παξνπζηάδεη θαη 

νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα, φπσο ην φηη ζηνλ παξνλνκαζηή ηνπ δείθηε πεξηιακβάλεηαη ην 

ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ νπνίνπ (παηδηθφο θαη γεξνληηθφο 

πιεζπζκφο) δελ ζπκβάιιεη, ιφγσ ειηθίαο, ζηε γελλεηηθφηεηα ηνπ έηνπο. Δπηπιένλ ν δείθηεο 

απηφο επεξεάδεηαη απφ ηελ ειηθηαθή ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε νπνία κεηαβάιιεηαη 

δηαρξνληθά θαη δηαθνξνπνηείηαη κεηαμχ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ. 

 

 

1.5.2. Γεληθόο Γείθηεο Γνληκόηεηαο 

Δίλαη ν ιφγνο ησλ γελλήζεσλ (Β) ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο πξνο ηνλ πιεζπζκφ ησλ 

γπλαηθψλ ειηθίαο 15-49 εηψλ ζην κέζν ηνπ έηνπο απηνχ (      ), επί 1.000 

     
 

      
        

 Ο δείθηεο απηφο εθθξάδεη ηελ αλαινγία ησλ γελλήζεσλ ζε πιεζπζκφ 1.000 γπλαηθψλ 

αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο (15-49 εηψλ) ζε εηήζηα βάζε. 

Σν θχξην πιενλέθηεκα ηνπ γεληθνχ δείθηε γνληκφηεηαο είλαη φηη ηα κεγέζε ηνπ αξηζκεηή 

θαη ηνπ παξνλνκαζηή ζρεηίδνληαη άκεζα κεηαμχ ηνπο. Οη γελλήζεηο ζπλδπάδνληαη κε ηηο 

γπλαίθεο ησλ αλαπαξαγσγηθψλ ειηθηψλ, δειαδή κε έλαλ πιεζπζκφ ηνπ νπνίνπ ηα φξηα 

γνληκφηεηαο είλαη ζαθή θαη επξχηεξα απνδεθηά, παξφιν πνπ κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ 

δηαθνξνπνηνχληαη ππφ ηελ επίδξαζε δηαθφξσλ παξαγφλησλ θπζηνινγηθήο θπξίσο 

πξνέιεπζεο. Μεηνλέθηεκα ηνπ γεληθνχ δείθηε γνληκφηεηαο είλαη φηη επεξεάδεηαη απφ ηελ 

ειηθηαθή θαηαλνκή ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ πιεζπζκνχ. Με δεδνκέλεο ηηο θαηά ειηθία ξνπέο 

γνληκφηεηαο, ε πιενλαζκαηηθή ζπκκεηνρή γπλαηθψλ ειηθίαο 35 εηψλ θαη άλσ ζηνλ 

αλαπαξαγσγηθφ πιεζπζκφ ηείλεη λα ζπκπηέδεη ην γεληθφ δείθηε γνληκφηεηαο, ελψ ε 

αληίζηνηρε πιενλαζκαηηθή ζπκκεηνρή γπλαηθψλ θάησ ησλ 35 εηψλ νδεγεί ζε δηφγθσζε ηνπ 

δείθηε απηνχ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο ειηθίαο 35 εηψλ θαη 

άλσ παξνπζηάδεη ρακειφηεξα εηήζηα επίπεδα γνληκφηεηαο, επεηδή έρεη ήδε ζε παξειζφληα 
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έηε ζρεκαηίζεη ην επηζπκεηφ κέγεζνο νηθνγέλεηαο, ελψ ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο θάησ ησλ 35 

εηψλ εκθαλίδεη πςειφηεξα επίπεδα γνληκφηεηαο, αθνχ δελ έρεη αθφκε ζρεκαηίζεη ην 

επηζπκεηφ κέγεζνο νηθνγέλεηαο. Γηα γεσγξαθηθέο ζπγθξίζεηο ν δείθηεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί αλεπηθχιαθηα, εθφζνλ νη ζπγθξηλφκελνη ρψξνη έρνπλ αλαπαξαγσγηθνχο 

πιεζπζκνχο ζπγγεληθήο ειηθηαθήο δνκήο. πλήζσο ν ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν είλαη εθηθηφο κφλν θαηά ηα έηε ησλ απνγξαθψλ. 

 

 

 

1.5.3 Γεληθόο Γείθηεο πδπγηθήο Γνληκόηεηαο 

Δίλαη ν ιφγνο ησλ λνκίκσλ γελλήζεσλ (  ) ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο πξνο ηνλ 

πιεζπζκφ ησλ έγγακσλ γπλαηθψλ ειηθίαο 15-49 εηψλ ζην κέζν ηνπ έηνπο απηνχ (      
 ), 

επί 1.000 

      
  

      
       

 Ο δείθηεο απηφο εθθξάδεη ηελ αλαινγία ησλ λνκίκσλ (κε εμψγακσλ) γελλήζεσλ ζε 

πιεζπζκφ 1.000 έγγακσλ γπλαηθψλ αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο (15-49 εηψλ) ζε εηήζηα 

βάζε. 

 

 

1.5.4 Λόγνο Παηδηθνύ πξνο Αλαπαξαγσγηθό Πιεζπζκό 

Οξίδεηαη σο ν ιφγνο ηνπ παηδηθνχ πιεζπζκνχ ( θαη ησλ δχν θχισλ) ειηθίαο 0-4 εηψλ 

(     ) πξνο ηνλ πιεζπζκφ ησλ γπλαηθψλ ειηθίαο 15-49 εηψλ (        ), επί 1000. 

      
    

      
      

Ο απνγξαθηθφο απηφο δείθηεο ζπλδπάδεη ηνλ παηδηθφ πιεζπζκφ κε ηνλ αλαπαξαγσγηθφ 

πιεζπζκφ θαη είλαη δπλαηφλ λα αληηθαηαζηήζεη ην γεληθφ δείθηε γνληκφηεηαο (GFR) φηαλ δελ 

ππάξρνπλ ηα αλαγθαία ιεμηαξρηθά δεδνκέλα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ GFR. 

Ο δείθηεο CWR απνηειεί εχρξεζην θαη άκεζα θαηαλνεηφ κέηξν ηεο ηεθλνπνηίαο. Γελ 

απαηηνχληαη εηδηθέο εξσηήζεηο ηνπ απνγξαθηθνχ δειηίνπ γηα ηελ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ, ελψ 

είλαη ρξήζηκνο σο κέζν γηα ηε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ γνληκφηεηαο γηα κηθξέο πεξηνρέο - ρψξεο, 

αζηηθέο δηαηξέζεηο. Παξνπζηάδεη φκσο θαη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα πνπ δελ πξέπεη λα 



 

8 
 

αγλννχληαη. Καηαξρήλ, επεηδή ε πηζαλφηεηα επηβίσζεο ζηηο ειηθίεο 0-4 εηψλ είλαη κηθξφηεξε 

απ’ φηη ζηηο ειηθίεο 15-49 εηψλ, ν δείθηεο εκπεξηέρεη ζπζηεκαηηθφ ζθάικα ππνεθηίκεζεο ηνπ 

επηπέδνπ γνληκφηεηαο. Δπίζεο, ε ηηκή ηνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ 

αλαπαξαγσγηθνχ πιεζπζκνχ θαηά ειηθία θαζψο θαη απφ ηηο δηαθπγέο ζηελ θαηακέηξεζε ηνπ 

παηδηθνχ πιεζπζκνχ, πνπ θπξίσο παξαηεξείηαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη πεξηνρέο. 

πλεπψο, δελ είλαη έλαο ηθαλνπνηεηηθφο δείθηεο, ζην κέηξν πνπ-εθηφο απφ ην πξφβιεκα ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα παηδηά- επεξεάδεηαη απφ ηελ ζλεζηκφηεηα.   

  

 

 

 

1.5.5 Γείθηεο νιηθήο γνληκόηεηαο 

Τπνινγίδεηαη σο άζξνηζκα ησλ εηδηθψλ θαηά ειηθία δεηθηψλ γνληκφηεηαο φιεο ηεο 

αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ 

       

  

    

 

ή 

          
  

    

  

αλάινγα κε ην εάλ νη εηδηθνί θαηά ειηθία δείθηεο γνληκφηεηαο εθθξάδνληαη ζε αθέξαηεο 

ειηθίεο (  ) ή θαηά πεληαεηείο νκάδεο ειηθηψλ ( 5    ). Ο εηδηθφο δείθηεο γνληκφηεηαο (  ) 

είλαη ν ιφγνο ησλ γελλήζεσλ απφ κεηέξεο ειηθίαο x ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο (   ) πξνο ηνλ 

πιεζπζκφ γπλαηθψλ ίδηαο ειηθίαο ζην κέζν ηνπ έηνπο απηνχ (  ) επί 1.000.  

   
  

  
      

Αλ ηα ζηνηρεία πιεζπζκνχ θαη γελλήζεσλ παξέρνληαη θαηά πεληαεηείο νκάδεο ειηθηψλ, 

ηφηε ν εηδηθφο δείθηεο γνληκφηεηαο αλαθέξεηαη ζηηο νκάδεο ειηθηψλ x έσο x+5. 

Ο δείθηεο νιηθήο γνληκφηεηαο (TFR) δίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ πξνζδνθάηαη λα 

θέξεη ζηνλ θφζκν κηα πιαζκαηηθή γελεά 1.000 γπλαηθψλ, αλ αθνινπζήζεη ην αλαιπηηθφ 

πξφηππν γνληκφηεηαο ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε επίδξαζε ηεο 

ζλεζηκφηεηαο. Η ππεξνρή ηνπ δείθηε είλαη φηη απνδεζκεχεηαη απφ ηελ ειηθηαθή ζχλζεζε ηνπ 

αλαπαξαγσγηθνχ πιεζπζκνχ ( ζηελ νπζία πξφθεηηαη γηα έλα είδνο άκεζα πξνζσπνπνηεκέλνπ 
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δείθηε ν νπνίνο πξνζδίδεη ηα ίδηα βάξε ζε φιεο ηηο ειηθίεο ) θαη γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφο. 

Δπηβάιιεηαη φκσο λα εξκελεχεηαη κε πξνζνρή, αθνχ δελ αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηεθλνπνηεηηθή 

ζπκπεξηθνξά κηαο πξαγκαηηθήο αιιά κηαο πιαζκαηηθήο γελεάο γπλαηθψλ, ελψ ηαπηφρξνλα 

επεξεάδεηαη απφ ζπγθπξηαθνχο παξάγνληεο πνπ ελδέρεηαη θαηά πεξίπησζε λα δξνπλ 

δηαηαξαθηηθά. 

 

1.5.6 Γείθηεο Οιηθήο πδπγηθήο Γνληκόηεηαο 

Τπνινγίδεηαη σο άζξνηζκα ησλ εηδηθψλ θαηά ειηθία δεηθηψλ ζπδπγηθήο γνληκφηεηαο φιεο 

ηεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ  

          
 

  

    

       

ή 

              
 

  

    

      

αλάινγα κε ην εάλ νη εηδηθνί θαηά ειηθία δείθηεο ζπδπγηθήο γνληκφηεηαο εθθξάδνληαη ζε 

αθέξαηεο ειηθίεο (    
 ) ή θαηά πεληαεηείο νκάδεο ειηθηψλ ( 5     

 
 ). 

     

 

   1.5.7 Απνγξαθηθόο Γείθηεο Οιηθήο Γνληκόηεηαο 

Δίλαη ν ιφγνο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ πνπ δειψλνπλ φηη απέθηεζαλ νη 

γπλαίθεο ειηθίαο 50 εηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο (    ) πξνο ηνλ πιεζπζκφ γπλαηθψλ 

ειηθίαο 50 εηψλ (    . 

      
    

   
 

Δθφζνλ ηα κεγέζε δίλνληαη θαηά πεληαεηείο νκάδεο ειηθηψλ, ν δείθηεο απηφο εθηηκάηαη 

κε ηε ζρέζε 
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1.5.8 Απνγξαθηθόο Γείθηεο Οιηθήο πδπγηθήο Γνληκόηεηαο 

Δίλαη ν ιφγνο ηνπ ζπλφινπ ησλ παηδηψλ πνπ δειψλνπλ φηη απέθηεζαλ νη κε άγακεο 

γπλαίθεο ειηθίαο 50 εηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο (    
 ) πξνο ηνλ πιεζπζκφ ησλ κε 

άγακσλ γπλαηθψλ (έγγακεο, ρήξεο, δηαδεπγκέλεο) ειηθίαο 50 εηψλ (   
 ) 

        
    

 

   
  

Αλ ηα κεγέζε δίλνληαη θαηά πεληαεηείο νκάδεο ειηθηψλ, ν δείθηεο απηφο εθηηκάηαη κε 

ηνλ ηχπν 

        

       
         

 

 
      

        
 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.9 Απνγξαθηθόο Γείθηεο Οιηθήο Δμσζπδπγηθήο Γνληκόηεηαο 

Δίλαη ν ιφγνο ηνπ ζπλφινπ ησλ παηδηψλ πνπ δειψλνπλ φηη απέθηεζαλ νη άγακεο 

γπλαίθεο ειηθίαο 50 εηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο (    
 ) πξνο ηνλ πιεζπζκφ ησλ 

άγακσλ γπλαηθψλ ειηθίαο 50 εηψλ (   
 ) 

        
    

 

   
 

 

Αλ ηα κεγέζε δίλνληαη θαηά πεληαεηείο νκάδεο ειηθηψλ, ν δείθηεο απηφο εθηηκάηαη κε 

ηνλ ηχπν 

        

       
         

 

 
      

        
 

 

 

  

1.6 Γείθηεο γακειηόηεηαο 

Η γακειηφηεηα κπνξεί λα πεξηγξαθεί ράξηο ζε κηα ζεηξά δεηθηψλ. Η ζπλήζεο πξαθηηθή 

επηιέγεη σο ρξνληθή πεξίνδν αλαθνξάο ην εκεξνινγηαθφ έηνο, ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ 

ππνινγίδεηαη έλα επξχ θάζκα δεηθηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζθηαγξαθεζεί ην ηξέρνλ πξφηππν ηεο 
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γακειηφηεηαο ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ (γεληθή γακειηφηεηα) θαη ζε επηκέξνπο πιεζπζκηαθέο 

νκάδεο (γακειηφηεηα αγάκσλ, ρήξσλ θαη δηαδεπγκέλσλ). 

 

1.6.1 Αδξόο Γείθηεο Γάκσλ 

Δίλαη ν ιφγνο ησλ γάκσλ ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο (Μ) πξνο ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ζην 

κέζν ηνπ έηνπο απηνχ (Ρ), επί 1000 

     
 

 
        

Ο αδξφο δείθηεο γάκσλ εθθξάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ γάκσλ ζε πιεζπζκφ 1.000 αηφκσλ ζε 

εηήζηα βάζε. 

 

1.6.2 Γεληθόο Γείθηεο Γακειηόηεηαο 

Δίλαη ν ιφγνο ησλ γάκσλ ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο (Μ) πξνο ηνλ πιεζπζκφ 15 εηψλ θαη 

άλσ ζην κέζν ηνπ έηνπο απηνχ (    ), επί 1000 

     
 

    
 1000 

   

Ο γεληθφο δείθηεο γακειηφηεηαο εθθξάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ γάκσλ ζε πιεζπζκφ 1.000 

αηφκσλ ειηθίαο 15 εηψλ θαη άλσ ζε εηήζηα βάζε. 
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Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο  2 

 

Κνηλσληθν-νηθνλνκηθνί πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο γνληκόηεηαο θαη 

ηεο γακειηόηεηαο 

 

2.1 Παξάγνληεο Γνληκόηεηαο – Δηζαγσγή 

ηελ Διιάδα παξαηεξνχληαη ελδηαθέξνπζεο πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Η πξψηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο γνληκφηεηαο παξαηεξείηαη ζην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, 

αιιά ε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο πξνεγήζεθε θαηά κεξηθέο δεθαεηίεο ( Siampos and 

Valaoras, 1971). Καηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ε γνληκφηεηα ζηελ Διιάδα δελ θαίλεηαη λα 

επεξεάδεηαη απφ ηηο αλνδηθέο ηάζεηο γνληκφηεηαο πνπ παξνπζίαδαλ ζρεδφλ φιεο νη άιιεο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο, γλσζηφ σο « baby-boom». Δπίζεο, δελ παξνπζηάδεη κείσζε ακέζσο 

κεηά ην 1965 φπσο ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Ο κέζνο αξηζκφο παηδηψλ αλά 

γπλαίθα δηαηεξείηαη γχξσ ζηα 2,3 παηδηά θαηά ηελ πεξίνδν 1960-1980. Χζηφζν., απφ ην 1981 

ε γνληκφηεηα κεηψλεηαη θαη ζηε ρψξα καο ζε επίπεδα θαηψηεξα ηνπ 2,1 παηδηά θαη γηα πξψηε 

θνξά δελ εμαζθαιίδεηαη ε αλαπιήξσζε ησλ γελεψλ, αιιά κεηψλεηαη ζπλέρεηα κε απνηέιεζκα 

λα θζάζεη ην 1989 ηα 1,50 παηδηά αλά γπλαίθα ( Eurostat, 1991). 

Η πξψηε πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο κείσζεο ηεο γνληκφηεηαο ζηελ Δπξψπε αλήθεη ζηνλ 

Laundry (1909), ν νπνίνο δηαηππψλεη ηε ζεσξία ηεο άκεζεο ζχλδεζεο ηεο γνληκφηεηαο κε ηηο 

εμειίμεηο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη κε ηελ θνηλσληθή άλνδν ησλ αηφκσλ. Καηά ηνλ Laundry 

ε κείσζε ηεο γνληκφηεηαο απνηειεί γεγνλφο αλαπφθεπθην. Αληίζηνηρα ν Carr-Saunders ην 

1936 ππνζηήξημε επίζεο ηελ άπνςε φηη ε ρακειή γνληκφηεηα απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίαο απφ ηελ άπνςε φηη θάζε παηδί πνπ γελληέηαη ζα πξέπεη λα είλαη 

επηζπκεηφ. 

ηελ ζπλέρεηα ν Notestein (1953), ππνζηεξίδεη φηη «ε δεκνγξαθηθή κεηάβαζε» ζα 

νδεγνχζε ζε ρακειά πνζνζηά γνληκφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο θαη ζε ζρεηηθά δεκνγξαθηθή 

ζηαζεξφηεηα, ηδέα πνπ ππνζηεξίρζεθε θαη απφ πνιινχο κεηαγελέζηεξνπο ζπγγξαθείο. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε γνληκφηεηα ζηελ Διιάδα, νη ζρεηηθέο 

κειέηεο γηα ην ζέκα αλαθέξνπλ ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ην πνζνζηφ 

αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζε αλαπαξαγσγηθή ειηθία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ηνλ αξηζκφ 

ακβιψζεσλ, ηε βξεθηθή ζλεζηκφηεηα, ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, 
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ηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε ( Safilios Rothschild, 1972∙ Βαιαψξαο, 1973∙ 

Dracatos, 1969∙ Siampos θαη Valaoras, 1971∙ Βαιαψξαο, 1969∙ Βαιαψξαο, 1973∙ Voloudakis, 

1979∙ Symeonidou-Alatopoulou, 1979∙ Παπαδάθεο, 1979∙ Γξεηηάθεο θαη Σζίκπνο , 1980.) 

 

2.2 Δλδηάκεζεο θαη Δπεμεγεκαηηθέο Μεηαβιεηέο Γνληκόηεηαο 

Η αλάιπζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο γνληκφηεηαο ζπληζηά έλα απφ ηα 

νπζηαζηηθφηεξα θαζήθνληα ηεο αηηηψδνπο έξεπλαο ζηε δεκνγξαθία. Η έξεπλα απηή, 

ζπκπεξηιακβάλεη έλα πνιχπινθν ζχλνιν παξαγφλησλ, ην νπνίν ζα θαηαλνήζνπκε 

αλαθεξφκελνη ζην κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ εηζήγαγαλ νη J. Blake θαη K.Davis (1956).  Οη 

ζπγγξαθείο απηνί πξφηεηλαλ ηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ελδηακέζσλ κεηαβιεηψλ-κέζα απφ ηηο 

νπνίεο αζθείηαη αλαγθαζηηθά ε νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο γνληκφηεηαο-θαη ησλ 

επεμεγεκαηηθψλ κεηαβιεηψλ ή αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ-causa causaus-νη νπνίεο καο 

παξαπέκπνπλ ζηελ θνηλσληνινγία, νηθνλνκία, ηελ πνιηηηθή θ.ι.π. Η J. Blake θαη ν K.Davis 

δέρνληαη 11 ελδηάκεζεο κεηαβιεηέο, ηαμηλνκεκέλεο ζε 3 θαηεγνξίεο, νη νπνίεο φπσο θαίλεηαη 

θαη παξαθάησ επεξεάδνπλ ηνλ θίλδπλν έθζεζεο ζε ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο, ηνλ θίλδπλν 

ζχιιεςεο θαη ηνλ θίλδπλν δσληαλήο γέλλεζεο. 

 

 Κίλδπλνο  έθζεζεο ζε ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο 

πκπεξηθνξά:  

- Ηιηθία θαηά ηελ έλσζε θαη ζπρλφηεηα αγακίαο 

- πρλφηεηα ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ 

- Απνρή απφ ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο 

Βηνινγηθέο: 

- Αλσκαιίεο ςπρνθπζηνινγηθέο 

- Γηάθνξεο Αζζέλεηεο 

 

 Κίλδπλνο ζύιιεςεο 

πκπεξηθνξά: 

- Αληηζχιιεςε 

- Θειαζκφο ηνπ πξνεγνχκελνπ παηδηνχ 

Βηνινγηθέο: 

- Γνληκνπνίεζε 
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- Βξεθηθή θαη λεαληθή ζλεζηκφηεηα, ηνπ πξνεγνχκελνπ παηδηνχ κέρξη ηνλ απνζειαζκφ 

- Παζνινγηθή ζηεηξφηεηα 

- Γηαηξνθή 

- Γηάθνξεο αζζέλεηεο 

- Φπρν-θπζηνινγηθέο αλσκαιίεο 

 

 Κίλδπλνο δσληαλήο γελλήζεσο 

πκπεξηθνξά:  

- Δθνχζηα άκβισζε 

Βηνινγηθέο: 

- Δλδνκήηξηνο ζλεζηκφηεηα πξφσξε θαη χζηεξε 

- Πξφσξε γέλλεζε 

- Αλσκαιίεο 

- Μνιχλζεηο θαη αζζέλεηεο ηεο κεηέξαο 

- Γηαηξνθή ηεο κεηέξαο 

 

Η πξνζέγγηζε ησλ J. Bongaarts θαη R.Potter (1983) είλαη δηαθνξεηηθή. Οη ζπγγξαθείο 

απηνί δείρλνπλ, φηη απφ φιεο ηηο ελδηάκεζεο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, κφλν 4 έρνπλ 

απνθαζηζηηθή ζεκαζία: ην πνζνζηφ ησλ παληξεκέλσλ δεπγαξηψλ, ε ρξήζε αληηζχιιεςεο, ε 

πξαθηηθή ησλ εθηξψζεσλ θαη ε ζηεηξφηεηα κεηά ηνλ ηνθεηφ ε νπνία ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηνλ 

ζειαζκφ. 

 

2.3 Βηνινγηθνί Παξάγνληεο Γνληκόηεηαο 

Απφ βηνινγηθήο άπνςεο, ε γνληκφηεηα επεξεάδεηαη απφ 3 ζεηξέο παξαγφλησλ: i) ην 

δηάζηεκα κεηαμχ ηεο ειηθίαο ησλ πξψησλ εκκήλσλ (πεξηφδνπ) θαη ηεο εκκελφπαπζεο, ii) ηε 

ζηεηξφηεηα, iii) ηε γνληκνπνίεζε, ηνπο λεθξνχο ρξφλνπο κεηαμχ δχν ζπιιήςεσλ θαη ηελ 

ελδνκήηξην ζλεζηκφηεηα. 

i) Η ειηθία ησλ πξψησλ εκκήλσλ (πεξηφδνπ) θαη ε ειηθία ηεο εκκελφπαπζεο πνηθίιινπλ 

απφ ηνλ έλα πιεζπζκφ ζηνλ άιινλ. Η ειηθία ηεο πξψηεο πεξηφδνπ είλαη, γεληθά, γχξσ ζηα 

13-14 ρξφληα. Η εκκελφπαπζε επέξρεηαη, θαηά κέζν φξν, ζηελ ειηθία ησλ 49 εηψλ, αιιά ην 

δηάζηεκα κπνξεί λα πνηθίιιεη κεηαμχ ησλ 44 θαη 50 εηψλ. Η ειηθία ηεο πξψηεο πεξηφδνπ 
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ζηελ Δπξψπε, έρεη ρακειψζεη αηζζεηά εδψ θαη έλαλ αηψλα θαη δελ είλαη απίζαλν ζην ίδην 

ρξνληθφ δηάζηεκα λα έρεη απμεζεί ε ειηθία θαηά ηελ νπνία επέξρεηαη ε εκκελφπαπζε. 

ii) Η ζηεηξφηεηα νξίδεηαη σο ε αληθαλφηεηα λα κπνξεί θάπνηνο λα γελλήζεη έλα παηδί 

(πιήξεο ζηεηξφηεηα) ή ην λα κελ κπνξέζεη λα θάλεη άιιν παηδί, κεηά ηε γέλλεζε ελφο 

ηνπιάρηζηνλ παηδηνχ ζην παξειζφλ (κεξηθή ζηεηξφηεηα). 

iii) Έλα ηειεπηαίν ζχλνιν παξαγφλησλ πεξηιακβάλεη ηε γνληκνπνίεζε, ηνλ λεθξφ ρξφλν 

θαη ηελ ελδνκήηξην ζλεζηκφηεηα. Χο λεθξφ ρξφλν νξίδνπκε ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε 

γνληκνπνίεζε είλαη κεδέλ. πκπεξηιακβάλεη ηελ πεξίνδν ηεο θχεζεο (9 κήλεο εάλ ε θχεζε 

θαηαιήμεη ζε γέλλεζε) θαη ηελ κεηά ηνλ ηνθεηφ, ακελφξξνηα (1 ή 2 κήλεο εάλ δελ γίλεη 

ζειαζκφο, 10 κήλεο ή πεξηζζφηεξν ζε πεξίπησζε ζειαζκνχ). πλνιηθά, ν λεθξφο ρξφλνο 

είλαη πεξίπνπ 10 κε 11 κήλεο θαη κπνξεί λα θζάζεη ηνπο 20 κήλεο ζε πεξίπησζε ζειαζκνχ. 

   

2.4 Η επίδξαζε ηεο πηώζεο ηεο ζλεζηκόηεηαο  ζηελ γνληκόηεηα 

Μεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ επί ηεο γνληκφηεηαο, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 

ζλεζηκφηεηα. Η πηψζε ηεο ζλεζηκφηεηαο, επεξεάδεη ηε γνληκφηεηα κε πνιινχο ηξφπνπο 

(Preston 1975). Απφ ηε κία κεξηά, ε πηψζε ηεο ζλεζηκφηεηαο επηηξέπεη κηα αχμεζε ηεο 

γνληκφηεηαο. Όηαλ νη ζπλζήθεο ζλεζηκφηεηαο βειηηψλνληαη, ην ηκήκα ησλ παληξεκέλσλ 

γπλαηθψλ πνπ επηδνχλ κέρξη ην ηέινο ηεο γφληκεο δσήο ηνπο απμάλεηαη. Αληίζεηα, κπνξνχκε 

λα αλαθέξνπκε κεραληζκνχο, δηα ησλ νπνίσλ ε πηψζε ηεο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο ηείλεη ζηε 

κείσζε ηεο γνληκφηεηα. Όηαλ ε βξεθηθή ζλεζηκφηεηα κεηψλεηαη, ην δηάζηεκα κεηαμχ δχν 

δηαδνρηθψλ ηνθεηψλ επηκεθχλεηαη, γηαηί ε επηβίσζε ηνπ λενγέλλεηνπ κεηψλεη ηε γφληκε 

πεξίνδν, θπξίσο ζε πεξίπησζε ζειαζκνχ (ςπρνινγηθή επίδξαζε). 

 

 2.5 Κνηλσληθν-νηθνλνκηθνί πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο γνληκόηεηαο 

Πέξα απφ ηηο νξγαληθέο κεηαβιεηέο, κέζα απφ ηηο νπνίεο εθδειψλνληαη νη ζπκπεξηθνξέο, 

ε αλάιπζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο γνληκφηεηαο παξαπέκπεη ζε κηα ζεηξά 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ. 

 

2.5.1 Η ζρέζε εηζνδήκαηνο θαη γνληκόηεηαο 

ηα αλαπηπγκέλα θξάηε ηα παηδηά πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξν «ζπλαηζζεκαηηθή», παξά 

νηθνλνκηθή ηθαλνπνίεζε (Schultz, 1973∙ Leibenstein, 1974). Βέβαηα, ζηελ αλάιπζε ηεο 

γνληκφηεηαο είλαη δπλαηφλ ηα παηδηά λα ζεσξνχληαη σο επέλδπζε. Τπνζηεξίδεηαη φηη νη 
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γνλείο απνθηνχλ παηδηά κε ζθνπφ λα απνθνκίζνπλ νθέιε θαη φηη ηα παηδηά είλαη «πεγέο 

εηζνδήκαηνο» φηαλ ρξεηάδεηαη επηπιένλ εηζφδεκα ζηελ νηθνγέλεηα, ή φηαλ νη γνλείο είλαη 

πνιχ ειηθησκέλνη γηα λα εξγαζζνχλ. Η γνληκφηεηα πξνζδηνξίδεηαη, θάησ απφ απηφ ην 

πξίζκα, έκκεζα σο απνηέιεζκα επηινγψλ ησλ γνληψλ κεηαμχ ηεο άκεζεο θαη ηεο κειινληηθήο 

θαηαλάισζεο. Απηή ε ζεσξία έρεη πεξηζζφηεξν εθαξκνγή ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, φπνπ 

ηα παηδηά ζεσξνχληαη «ην θεθάιαην ησλ θησρψλ», γηαηί αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηα 

έμνδα ηεο νηθνγέλεηαο, θαζψο επίζεο λα θξνληίδνπλ ηνπο γνλείο ηνπο, φηαλ απηνί ζα έρνπλ 

γεξάζεη. 

χκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία ηνπ Becker (1960), ην εηζφδεκα ηνπ άλδξα αζθεί 

ζεηηθή επίδξαζε ζηε γνληκφηεηα. πρλά φκσο ππνζηεξίδεηαη θαη ε αληίζεηε  άπνςε, δειαδή 

φηη ην εηζφδεκα θαη ε γνληκφηεηα έρνπλ αξλεηηθή ζρέζε (Turchi, 1975∙ Easterlin, 1973) ή φηη 

ε κνξθή επίδξαζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ζηε γνληκφηεηα είλαη ε δεπηεξνβάζκηα θακπχιε ηχπνπ 

U (Andorka, 1978∙ Willis, 1973). Δίλαη ηχπνπ U φηαλ ζηα δχν αθξαία θιηκάθηα εηζνδήκαηνο 

ε γνληκφηεηα είλαη πςειή, ελψ ζηα κεζαία εηζνδεκαηηθά θιηκάθηα εκθαλίδεηαη ρακειή. 

Δπεηδή ε επίδξαζε πνπ επηθέξεη ζηε γνληκφηεηα κηα κεηαβνιή ηνπ εηζνδήκαηνο πνηθίιιεη, 

είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη δηαρσξηζκφο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ άλδξα απφ ην εηζφδεκα ηεο 

γπλαίθαο ή απφ ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. Ο δηαρσξηζκφο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηαηί θάζε 

κεηαβιεηή επηδξά δηαθνξεηηθά ζηε γνληκφηεηα. 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ γνληκφηεηαο-εηζνδήκαηνο αθνινπζνχλ νη παξαθάησ 

ππνζέζεηο: 

i) Η ζρέζε νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο-γνληκφηεηαο είλαη αξλεηηθή ίζσο ιφγσ 

επηζπκίαο ησλ γνληψλ γηα βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηνπο επηπέδνπ 

(Turchi, 1975∙Easterlin, 1973). 

ii) Σν εηζφδεκα ηνπ άλδξα θαη ε γνληκφηεηα ζρεηίδνληαη ζεηηθά. Η νηθνλνκηθή άλεζε 

πηζαλφλ λα επηηξέπεη ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα κε ηελ 

πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο αληηζχιιεςεο (Becker, 1960). 

iii) Η ζρέζε πνπ εκθαλίδεηαη κεηαμχ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο θαη γνληκφηεηαο 

είλαη ηεο κνξθήο U φηαλ εξγάδεηαη ε γπλαίθα: ε ακνηβή πνπ θεξδίδεη ε κεηέξα 

φηαλ εξγάδεηαη, πξνζηίζεηαη ζην εηζφδεκα ηνπ άλδξα θαη επηθέξεη κηα ζεηηθή 

επίδξαζε ζηε γνληκφηεηα   ηαπηφρξνλα φκσο επέξρεηαη θαη κηα αξλεηηθή επίδξαζε 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο γπλαίθαο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ (Andorka, 

1978). 
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iv) Η ηδηνθηεζία δηαξθψλ αγαζψλ κπνξεί επίζεο λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηε 

γνληκφηεηα (De Tray, 1973∙ Andorka, 1978). 

v) Αλάκεζα ζε νκνηνγελείο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο νκάδεο ε ζρέζε πνπ ηειηθά 

επηθξαηεί (ζεηηθή, αξλεηηθή ή ηχπνπ U), κεηαμχ εηζνδήκαηνο θαη γνληκφηεηαο 

εληνπίδεηαη πην μεθάζαξα (Easterlin, 1969∙ Andorka, 1978). 

 

 

 

 

2.5.2   Γπλαηθεία απαζρόιεζε θαη γνληκόηεηα   

Η δηάζεζε ηνπ αλζξψπηλνπ ρξφλνπ εμεηάδεηαη κέζσ ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο θαη 

κε ηελ ππφζεζε φηη νη πξνηηκήζεηο γηα παηδηά δελ επεξεάδνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Οη απνθάζεηο σο πξνο ηε γπλαηθεία απαζρφιεζε θαη ηε γνληκφηεηα πξέπεη λα εμεηάδνληαη 

ζπγρξφλσο, εθφζνλ ε γπλαίθα κπνξεί λα είλαη ηθαλή ηφζν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ φζν θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Η επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ηεο γπλαίθαο 

κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο εθηφο απφ ηε γνληκφηεηα, φπσο π.ρ. απφ 

ην κηζζφ, ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο. 

Μηα αχμεζε ζηνπο κηζζνχο ησλ γπλαηθψλ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη αχμεζε ή 

κείσζε ζηε γνληκφηεηα. Η γνληκφηεηα απμάλεηαη φηαλ ε αχμεζε ησλ κηζζψλ πξνζηίζεηαη 

ζην εηζφδεκα ηεο νηθνγέλεηαο, ελψ κεηψλεηαη ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο αλαηξνθήο ησλ 

παηδηψλ (Andorka, 1978). Αλ νη πξνηηκήζεηο ησλ γπλαηθψλ γηα ηελ απφθηεζε παηδηψλ 

ππεξηζρχνπλ απφ ην αληίζηνηρν θφζηνο, ηφηε είλαη πηζαλφ λα κελ εξγάδνληαη. Αληίζηξνθα, 

φπνπ ην νηθνλνκηθφ επθαηξηαθφ θφζηνο ηεο απφθηεζεο παηδηψλ ππεξβαίλεη ηα νθέιε, ηφηε 

είλαη πηζαλφηεξν γηα ηε γπλαίθα λα θαζπζηεξήζεη ηελ απφθηεζε παηδηψλ θαη λα δψζεη 

έκθαζε ζην ξφιν ηεο σο εξγαδφκελεο (Kupinsky, 1977). 

 

 

2.5.3 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο θαη γνληκόηεηα 

Οη κέρξη ζήκεξα κειέηεο, ηφζν ζηνλ επξσπατθφ ρψξν φζν θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν, 

έρνπλ επηζεκάλεη ηελ χπαξμε θάπνηαο ζρέζεο κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη νξηζκέλσλ 

παξαγφλησλ νη νπνίνη επηδξνχλ ζηε γνληκφηεηα. Οη ζρέζεηο απηέο κπνξνχλ λα είλαη 

αξλεηηθέο ή ζεηηθέο ή λα πνηθίιινπλ απφ ρψξα ζε ρψξα φπσο θαη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. 
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Πέξα απφ ηα παξαπάλσ δελ παχεη λα ηζρχεη θαη κηα άκεζε ζρέζε κεηαμχ εθπαίδεπζεο θαη 

γνληκφηεηαο. 

ε έλα κεγάιν αξηζκφ κειεηψλ ζπλαληάκε αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ εθπαίδεπζεο θαη 

γνληκφηεηαο (Austin, 1969∙ U.S. Commision on Population Growth, 1972∙ Blake, 

1967∙Bogue, 1969∙ De Ray, 1974∙ Kassarda, 1971∙Ketkar, 1979). 

ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ, νξηζκέλνη κειεηεηέο ηνλίδνπλ φηη ε ζρέζε κεηαμχ 

εθπαίδεπζεο θαη γνληκφηεηαο πνηθίιιεη αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

θαζψο θαη ην πνιηηηζηηθφ επίπεδν κηαο ρψξαο (Cochrane, 1979). 

Η αξλεηηθή ζπζρέηηζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ απνδίδεηαη θαη’ αξρήλ ζηα εμσ-

νηθνγελεηαθά ελδηαθέξνληα ησλ γπλαηθψλ κε πςειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ζην 

φηη ηα κνξθσκέλα δεπγάξηα έρνπλ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ αληηζχιιεςε 

θαη εθαξκφδνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηηο κεζφδνπο νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 

(Andorka, 1978). Πέξα φκσο απφ ηα παξαπάλσ, ε επξχηεξε απνδεθηή εξκελεία γηα ηελ 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε απνδίδεηαη ζην φηη ε εθπαίδεπζε απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ 

ρξφλνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο απμάλεη ην επθαηξηαθφ θφζηνο ή ηελ 

ηηκή ηνπ ρξφλνπ ηεο νηθηαθήο παξαγσγήο (Leibowitz, 1975∙ Janowitz, 1976). 

ηνλ επξσπατθφ ρψξν εληνπίζηεθαλ δχν ηάζεηο. ηελ Πνισλία θαη ηε νβηεηηθή 

Έλσζε εληνπίζηεθε αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ εθπαίδεπζεο θαη γνληκφηεηαο (Smolinski, 

1974∙ Urlanis, 1974). ε άιιεο φκσο επξσπατθέο ρψξεο, επηθξαηεί κηα ζρέζε ηχπνπ U 

κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ γελληνχληαη 

απφ γπλαίθεο κε κέζε εθπαίδεπζε είλαη ρακειφηεξνο απφ εθείλν ησλ γπλαηθψλ κε 

θαηψηεξε ή παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε (Klinger, 1969∙ Morsa, 1970).   

Γηα ηε ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη γνληκφηεηαο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ππάξρνπλ 

νξηζκέλνη παξάγνληεο κέζσ ησλ νπνίσλ θαίλεηαη φηη ε εθπαίδεπζε επηδξά ζηε 

γνληκφηεηα. Η ειηθία ηεο γπλαίθαο θαηά ηνλ γάκν, ε ειηθία ηεο θαηά ηε γέλλεζε ηνπ 

πξψηνπ ηεο παηδηνχ, ε κέζνδνο αληηζχιιεςεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην δεπγάξη, ε 

ζπκκεηνρή ηεο γπλαίθαο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, ην εηζφδεκα απφ ηελ εξγαζία ηεο θαη νη 

απφςεηο ηεο γηα ηνπο ξφινπο ησλ δχν θχισλ κπνξνχλ ίζσο λα ζεσξεζνχλ νη 

ζεκαληηθφηεξνη απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο. 

Ιδηαίηεξε αλαθνξά ηέινο ζα πξέπεη λα γίλεη ζηελ επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 

ζπδχγνπ ζηε γνληκφηεηα. Απηή είλαη κηα κεηαβιεηή πνπ έρεη θάπνην εηδηθφ βάξνο, θχξηα 

κέζσ ηεο επίδξαζεο ηεο ζηελ επηινγή απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ αληηζχιιεςεο (De Tray, 
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1974∙ Michael, 1974). Δπηπιένλ, νξηζκέλεο έξεπλεο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε 

άκεζε επίδξαζε ηεο αλφδνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ηεο γπλαίθαο ζηε γνληκφηεηα δελ 

είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ζπδχγνπ. 

 

 

 

2.5.4 Σόπνο θαηνηθίαο θαη γνληκόηεηα 

Όπσο είλαη γλσζηφ ν αζηηθφο πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο απφ ην 1971 θαη εμήο ππεξέρεη 

ηνπ αγξνηηθνχ θαη εκηαζηηθνχ πιεζπζκνχ. Μεγάιε ππεξζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ έρνπλ 

δερηεί θπξίσο ε Αζήλα θαη ε Θεζζαινλίθε. ε απηά ηα δχν αζηηθά θέληξα ζηεγάδεηαη θαη 

δηαβηψλεη κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. 

Ο αζηηθφο ηξφπνο δσήο θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, είλαη έλα εκπφδην γηα ηελ χπαξμε 

πνιιψλ παηδηψλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, φηαλ κάιηζηα ν παξάγνληαο θαηνηθία γίλεηαη 

νινέλα θαη πην ζπάληνο. 

 

Απφ φζα αλαθέξζεθαλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην απνηέιεζκα πιήζνπο εκπεηξηθψλ 

εξεπλψλ γηα ηε γνληκφηεηα (Andorka, 1978), κπνξεί λα εηπσζεί φηη ην εηζφδεκα, ε 

επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ηεο γπλαίθαο θαη ν ηφπνο θαηνηθίαο (αζηηθέο-αγξνηηθέο 

πεξηνρέο), αζθνχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε γνληκφηεηα, γηαηί επηδξνχλ φρη κφλν 

ζηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο, αμίεο θαη ζηάζεηο- αληηιήςεηο γηα ην ζέκα, (έκκεζε 

επίδξαζε), αιιά θαη ζηηο απνθάζεηο ησλ δεπγαξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ 

πνπ ζα απνθηήζνπλ, (άκεζε επίδξαζε), κέζα ζηα πιαίζηα ησλ αμηψλ ηεο θνηλσλίαο πνπ 

δνπλ. 

Άιινη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο γνληκφηεηαο, φπσο ε εθπαίδεπζε, ε ζξεζθεία, 

νη ζηάζεηο γηα ηνπο ξφινπο ησλ δχν θχισλ, θαίλεηαη φηη αζθνχλ έκκεζε κφλν επίδξαζε 

ζηε γνληκφηεηα, επεξεάδνληαο ηελ αιιαγή ησλ θαλφλσλ, αμηψλ θαη ζηάζεσλ ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ.   

 

 2.6 Πξνζδηνξηζηηθνί Παξάγνληεο Γακειηόηεηαο  

 Η αλάιπζε ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ηεο γακειηφηεηαο ζηεξίδεηαη ζε 

κηα ζεηξά παξαηεξήζεσλ. Η δηαθχκαλζε ηεο γακειηφηεηαο έρεη ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο 

θξίζεηο θαη ηνπο πνιέκνπο, ηελ χπαξμε ηππηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ 



 

21 
 

επξχηεξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο ειηθίαο γάκνπ κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ. Οη δηαθνξέο έληαζεο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζηελ ίδηα ρψξα, ζρεηίδνληαη κε 

ηηο θνηλσληθν-επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο ή ην επίπεδν εθπαίδεπζεο. 

Η ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηε γακειηφηεηα δηθαηνινγείηαη θπξίσο, απφ δεκνγξαθηθή 

άπνςε, ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηεο γακειηφηεηαο ζηε γνληκφηεηα. Σαπηνρξφλσο, ε 

γνληκφηεηα, ή αθξηβέζηεξα ε επηζπκία λα θάλεη θαλείο παηδηά, είλαη έλαο απφ ηνπο 

βαζηθνχο ιφγνπο, αλ φρη ν θχξηνο, ηεο ζπγθξφηεζεο ησλ ελψζεσλ. 

ε κηα πξνζπάζεηα λα εμεγήζεη ηηο δηαθνξέο ζε δηεζλέο επίπεδν, φζνλ αθνξά ην 

ρξνλνδηάγξακκα θαη ηελ έληαζε ηεο γακειηφηεηαο, ν R. Dixon (1971) εμεηάδεη ηξεηο 

ζεηξέο παξαγφλησλ: ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζπληξφθσλ (availability of mates), ηηο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ θάλνπλ δπλαηφ έλα γάκν (feasibility of marriage), ηνπο 

ζπγθηλεζηαθνχο παξάγνληεο (desirability of marriage). Μηα κειέηε ησλ ζπζρεηίζεσλ, πνπ 

αλαθεξφηαλ ζε 57 ρψξεο, νη νπνίεο κειεηήζεθαλ ην 1960, δείρλεη φηη ζπλνιηθά, ε 

θαζπζηέξεζε ηνπ γάκνπ θαη ε αγακία, ζπλδένληαη θπξίσο κε ηνπο δείθηεο ηεο «επηζπκίαο» 

ηνπ γάκνπ, ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζπλδένληαη κε ηελ «δπλαηφηεηα» ηνπ γάκνπ θαη ζε 

κηθξφηεξν αθφκα βαζκφ κε ηε «δηαζεζηκφηεηα». Οη ζπζρεηίζεηο, θαηά κέζν φξν, είλαη 

πςειφηεξεο γηα ηηο γπλαίθεο απ’ φηη γηα ηνπο άλδξεο. 

Γελ ζα πξέπεη λα παξακειήζεη θαλείο ηνπο ζεζκηθνχο παξάγνληεο, αθφκα θαη αλ ε 

άκεζε επίδξαζή ηνπο ζηελ γακειηφηεηα θαη ηε δηαδπγηφηεηα ηείλεη λα ακβιπλζεί ζηηο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Σα παξαδείγκαηα άκεζεο λνκηθήο επίπησζεο ζην γάκν είλαη ζπάληα 

θαη δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ην ηζηνξηθφ ηνπο πιαίζην. Σν ζχλνιν ησλ λφκσλ 

πνπ δηέπνπλ ην δηαδχγην, ην νπνίν έρεη απινπνηεζεί ζεκαληηθά ζηηο πεξηζζφηεξεο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ζπλερίδεη αθφκα ζε κεξηθέο απφ απηέο λα απνηειεί εκπφδην ζε κία 

ειεχζεξε αηνκηθή επηινγή. Δθείλν πνπ έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ ηελ λνκνζεζία 

ζρεηηθά κε ηνλ γάκν θαη ην δηαδχγην, είλαη ε αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο ηεο γπλαίθαο. Η 

νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία θαη ν έιεγρνο ηεο γνληκφηεηαο, κεηαβάιινπλ ηηο δηαδηθαζίεο 

απφθαζεο. Δπηηξέπνπλ ην λα αληηκεησπίδεηαη ε ζπκβίσζε σο κηα ελαιιαθηηθή ιχζε ζηνλ 

γάκν θαη ηαπηνρξφλσο, μαλαδίλεη ζεκαζία ζηηο δηαηάμεηο ηεο γεληθήο πνιηηηθήο 

νηθνλνκίαο, θπξίσο ηεο θνξνινγίαο, νη νπνίεο κπνξνχλ έηζη, λα επεξεάζνπλ ηελ επηινγή 

κεηαμχ γάκνπ θαη ζπκβίσζεο-ζπγθαηνίθεζεο. 

    Η ζηαζεξφηεηα ηεο γακειηφηεηαο θαη ε ρακειή κεηαβιεηφηεηα ηεο ειηθίαο θαηά ην 

γάκν απφ ηε κηα κεξηά, ε ζηελή ζρέζε κεηαμχ γακειηφηεηαο θαη γνληκφηεηαο απφ ηελ 
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άιιε, είραλ σο απνηέιεζκα λα παξακειεζεί ε κειέηε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ 

ηεο γακειηφηεηαο, αληηιεπηή κφλνλ σο ελδηάκεζε κεηαβιεηή ηεο γνληκφηεηαο. 

Η ξηδηθή αιιαγή ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ θαλεξψλεηαη απφ ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο-

θπξίσο ε αχμεζε ηεο ζπγθαηνίθεζεο ζηνπο λένπο, θαζψο θαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

δηαδπγίσλ-ζην κέηξν πνπ πξνεμνθιεί κηα πνιχ κεγάιε πηψζε ηεο έληαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

θαη κηα θάπνηα δηάζηαζε ηεο γακειηφηεηαο απφ ηελ γνληκφηεηα, νδεγεί ζε επαλεμέηαζε 

ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο γακειηφηεηαο. 
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Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο  3 

Αλάιπζε δεδνκέλσλ-Μεζνδνινγία 

3.1 Παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ 

Σα δεδνκέλα αθνξνχλ ηε γνληκφηεηα θαη ηνπο πηζαλνχο θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Γηα ηελ αλάιπζε ηεο παξνχζαο κειέηεο, σο πξσηνγελέο 

πιηθφ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία ησλ ιεμηαξρηθψλ θαηαγξαθψλ θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

απνγξαθήο πιεζπζκνχ ηνπ έηνπο 2001 ζχκθσλα κε ην ζρέδην Καπνδίζηξηαο γηα ηνπο 51 

λνκνχο ηεο Διιάδαο. 

Με βάζε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία επηιέρζεθαλ πηζαλνί παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα 

επεξεάδνπλ ηε γνληκφηεηα θαη νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηε θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, 

κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ηε κεηαλάζηεπζε ζε θάζε λνκφ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα  

παξνπζηάδνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. 

 

Πίλαθαο κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αλάιπζε 

Ολνκαζία Μεηαβιεηήο 

Κνηλσληθνί Παξάγνληεο 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

Πνζνζηφ γπλαηθψλ πνπ έρεη ηειεηψζεη ηνπιάρηζηνλ γπκλάζην 

Μέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ ησλ γπλαηθψλ ην 2001 

Μέζνο αξηζκφο εηψλ εθπαίδεπζεο γπλαίθαο 45-49 εηψλ 

Πνζνζηφ γπλαηθψλ 45-49 εηψλ πνπ έρεη ην πνιχ απνιπηήξην δεκνηηθνχ 

Πνζνζηφ γπλαηθψλ 45-49 εηψλ κε πηπρίν ΑΔΙ ή πςειφηεξν 

 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Πνζνζηφ εγγάκσλ γπλαηθψλ (φισλ ησλ ειηθηψλ) 

Μέζε δηάξθεηα γάκνπ γπλαίθαο 45-49 εηψλ 

Οηθνλνκηθνί Παξάγνληεο - Μεηαλάζηεπζε 

Πνζνζηφ αζηηθνχ πιεζπζκνχ 2001 

Δηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ 1991-2001 

Γείθηεο θπζηθήο αχμεζεο 1991-2001 

Πνζνζηφ  πιεζπζκνχ θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο 
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Καηά θεθαιήλ αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ 2001 

Πνζνζηφ απαζρνινχκελσλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα 

Πνζνζηφ  απαζρνινχκελσλ ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα 

Πνζνζηφ απαζρνινχκελσλ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα 

Μέζνο αξηζκφο αηφκσλ αλά δσκάηην 

Ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ 

Πνζνζηφ γπλαηθψλ ειηθίαο 15-49 ζπκκεηνρήο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

Πνζνζηφ αλεξγίαο γπλαηθψλ 

Πνζνζηφ γπλαηθψλ(φισλ ησλ ειηθηψλ) πνπ κέλνπλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο 

Γείθηεο θαζαξήο κεηαλάζηεπζεο 1991-2001 

 

Γείθηεο Γνληκφηεηαο 

 

Αδξφο δείθηεο γελλήζεσλ ην 2001-CBR 

Γείθηεο νιηθήο γνληκφηεηαο ην 2001-TFR  

Γείθηεο νιηθήο γνληκφηεηαο εγγάκσλ γπλαηθψλ ην 2001-TMFR ή TFR
m

 

Γεληθφο δείθηεο γνληκφηεηαο-GFR  

Γεληθφο δείθηεο ζπδπγηθήο γνληκφηεηαο-GMFR ή GFR
m

 

 

 

 

 

3.2 Μεζνδνινγία 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε γνληκφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα θάπνηνλ απφ ηνπο δείθηεο: 

CBR, TFR, TMFR,  GFR θαη GMFR. Γηα ην ζθνπφ απηφ επηιέρζεθαλ εξκελεπηηθέο κέζνδνη 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ κε ρξήζε κνληέισλ πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο θαη 

δηεξεπλεηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο δεδνκέλσλ. 

 

3.3 Δξκελεπηηθή κέζνδνο-Πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξόκεζε 

Η πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε απνηειεί επέθηαζε ηεο απιήο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο. Δπηδίσμε είλαη ε εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Τ 
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θαη θάπνησλ αλεμάξηεησλ Υ1,….,Υξ-1. Η εμαξηεκέλε κεηαβιεηή Τ ζεσξείηαη γξακκηθφο 

ζπλδπαζκφο ησλ αλεμάξηεησλ Υ1,….,Υξ-1, δειαδή 

Τ=β0+β1Υ1+β2Υ2+…+βξ-1Υξ-1+ε. 

Έηζη αλ δηαζέηνπκε n παξαηεξήζεηο Τi, Υi1,…,Υi,ξ-1 ζα γξάθνπκε 

Τi =β0+β1Υi1+β2Υi2+…+βξ-1Υi,ξ-1+εi, i=1,2,…,n 

Όπνπ ηα εi είλαη νη απνθιίζεηο ησλ παξαηεξνχκελσλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

Τi απφ ηελ ηηκή πνπ « πξνβιέπεηαη» απφ ηηο ηηκέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ Υi1,…,Υi,ξ-1 

κέζσ ηνπ γξακκηθνχ ζπλδπαζκνχ β0+β1Υi1+β2Υi2+…+βξ-1Υi,ξ-1. 

 

3.3.1 Δθηίκεζε ησλ β0,β1,β2,…,βξ-1 

ην κνληέιν παιηλδξφκεζεο νη ζπληειεζηέο β0,β1,β2,…,βξ-1 απνηεινχλ άγλσζηεο 

πιεζπζκηαθέο παξακέηξνπο ε εθηίκεζε ησλ ηηκψλ ησλ νπνίσλ ζα καο επηηξέςεη λα 

εθαξκφζνπκε ζηελ πξάμε ην κνληέιν απηφ. Αλ ινηπφλ ππνζέζνπκε φηη κε θάπνην ηξφπν νη 

ηηκέο ησλ β0,β1,β2,…,βξ-1 έρνπλ γίλεη γλσζηέο ηφηε είλαη θαλεξφ φηη γηα δνζκέλε ηηκή ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ κπνξνχκε λα έρνπκε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Τ ε νπνία φκσο ζα 

πεξηέρεη ζθάικα ε. Δπηζπκεηφ είλαη βεβαίσο ην ζθάικα απηφ λα είλαη ην ειάρηζην δπλαηφ ή 

αθφκα θαη κεδέλ. Με επηδησθφκελν ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζθάικαηνο κπνξνχκε λα 

εθηηκήζνπκε ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ β0,β1,β2,…,βξ-1 θαη λα πάξνπκε έηζη ην κνληέιν 

εθείλν πνπ ζα πεξηγξάθεη θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν (άξα θαη κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ 

ζθάικα) ηελ κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ Υi1,…,Υi,ξ-1 θαη ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

πθηζηάκελε ζρέζε. Η ηερληθή πνπ εθαξκφδεηαη είλαη ε κέζνδνο ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ 

(OLS). Η ηδέα είλαη ε εχξεζε ηεο «θαιχηεξεο» επηθάλεηαο (επηπέδνπ) παιηλδξφκεζεο, 

δειαδή απηήο πνπ ειαρηζηνπνηεί ηηο ηεηξαγσληθέο απνθιίζεηο ησλ εθηηκεκέλσλ Τi απφ ηα 

παξαηεξνχκελα. Γειαδή, ε επηθάλεηα ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ είλαη απηή πνπ ειαρηζηνπνηεί 

ην 

   
                                    

 
   

 
   

2 

3.3.2 Τπνζέζεηο ηνπ κνληέινπ 

Έρνπκε ην πνιιαπιφ γξακκηθφ κνληέιν 

Τi =β0+β1Υi1+β2Υi2+…+βξ-1Υi,ξ-1+εi, i=1,2,…,n 

 

 

                 Με ηπραίνο παξάγνληαο                              ηπραίνο παξάγνληαο 
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Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ β0,β1,β2,…,βξ-1 ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ νη παξαθάησ ππνζέζεηο, ε ηζρχ 

ησλ νπνίσλ επεξεάδεη ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παιηλδξφκεζεο. 

1.Δ(εi) =0,   i=1,2,…,n 

2.V(εi) = ζ
2  V(Τi) = ζ

2
,   i=1,2,…,n  πνπ ζεκαίλεη φηη ε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηνπ 

ηπραίνπ ζθάικαηνο είλαη ζηαζεξή, ππφζεζε γλσζηή σο νκνζθεδαζηηθφηεηα, ε παξαβίαζε ηεο 

νπνίαο δεκηνπξγεί ην πξφβιεκα ηεο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο. 

3. εi, εj αζπζρέηηζηα       Yi, Yj αζπζρέηηζηα      . 

4. εi ~ Ν(0, ζ
2
), δειαδή νη ηηκέο ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή. 

5. Οη κεηαβιεηέο Υi1, Υi2…,Υi,ξ-1 είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. Η παξαβίαζε απηήο ηεο 

ππφζεζεο δεκηνπξγεί ην πξφβιεκα ηεο πνιπζπγγξακηθφηεηαο. 

 

 

 

 

3.3.3 Αλαδήηεζε ηνπ βέιηηζηνπ ζπλόινπ κεηαβιεηώλ 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζε θάπνην κνληέιν κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή κηα απφ ηνπο 

δείθηεο γνληκφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.1 θαη αλεμάξηεηεο εθείλεο πνπ είλαη πην 

ζεκαληηθέο θαη πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηα εξκελείαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη παξαθάησ 

κέζνδνη: 

Μέθοδορ Α:Δμέηαζε όισλ ησλ ζπλδπαζκώλ 

Κξηηήξην     
  γηα ηε ζχγθξηζε ησλ κνληέισλ 

    
    

   
   
    
   

   
   

   
       

φπνπ n ν αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ, p ν αξηζκφο ησλ παξακέηξσλ, SSE ην άζξνηζκα 

ηεηξαγψλσλ ησλ ζθαικάησλ, SSTO ην νιηθφ άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ θαη    ν 

ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ, δειαδή ην πνζνζηφ νιηθήο κεηαβνιήο ηνπ Τ πνπ απνξξνθάηαη 

απφ ηελ παιηλδξφκεζε, γηα ηνλ νπνίν ηζρχεη       . 

Ο     
  είλαη ν ηξνπνπνηεκέλνο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ ν νπνίνο δελ απμάλεηαη 

απεξηφξηζηα φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ παξακέηξσλ θάηη ην νπνίν ζπκβαίλεη κε ηνλ   . 

Δπηιέγνπκε εθείλν ην κνληέιν πνπ έρεη κεγάιν     
  . 
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Μέθοδορ Β:Stepwise Regression 

Βήκα 1:Πξνζαξκνγή φισλ ησλ απιψλ γξακκηθψλ κνληέισλ Τ=βo+βkXk+ε ,k=1,2,….p-1. 

Γειαδή θάλνληαο απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε ηφζεο θνξέο φζεο ην πιήζνο ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ βιέπνπκε πνηα κεηαβιεηή κεγηζηνπνηεί ην   
  

       

       
 

Έζησ φηη      
    

  

Ξεθηλάσ κε ην κνληέιν  Τ=βo+β1X1+ε 

 

Βήκα 2: Πξνζαξκνγή φισλ ησλ γξακκηθψλ κνληέισλ Τ= βo+β1X1+ βθXθ +ε , k=2,3,..p-1.  

Γειαδή θάλνπκε πνιιαπιή παιηλδξφκεζε έρνληαο ζην κνληέιν καο ήδε ηελ Υ1 θαη 

κειεηάκε αλ αμίδεη λα πξνζηεζεί ζην κνληέιν καο αθφκα κία. Δπηιέγνπκε απηή πνπ 

κεγηζηνπνηεί ην    
  

          

          
 . 

Έζησ φηη        
      

  

Δηζάγνπκε ζην κνληέιν ηελ Υ2 νπφηε πξνθχπηεη ην 

Τ= βo+β1X1+ β2X2 +ε 

 

Βήκα 3: Γίλεηαη έιεγρνο γηα ηπρφλ απνκάθξπλζε απφ ην κνληέιν κεηαβιεηψλ πνπ δελ 

είλαη ρξήζηκεο κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο ηειεπηαίαο. 

Γειαδή εδψ έρνπκε 2 κεηαβιεηέο θαη θνηηάκε αλ κπνξεί λα θχγεη ε Υ1 γηαηί κε ηελ 

εηζαγσγή θαη ηεο άιιεο (ηεο Υ2) κπνξεί ε εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα λα κεηψζεθε θαη άξα λα 

κελ είλαη ρξήζηκε γηα ην κνληέιν καο.  

Δπηινγή ησλ κεηαβιεηψλ Υθ:     
   

    
  
  

 

          
    

Αλ δελ ππάξρνπλ ηέηνηεο κεηαβιεηέο, ηφηε δελ βγάδνπκε θακία κεηαβιεηή. Αλ ππάξρνπλ 

επηιέγσ εθείλε πνπ κεγηζηνπνηεί ην     
   θαη ηε βγάδνπκε απφ ην κνληέιν. 

 Αλ      
     ζα κείλνπκε κε ην απιφ γξακκηθφ κνληέιν Τ=βo+β2X2+ε 

 Αλ      
     ζα έρνπκε  ην πνιιαπιφ γξακκηθφ κνληέιν Τ=βo+ β1X1+β2X2+ε 

Βήκα 4: Δπαλάιεςε βεκάησλ 2 θαη3. 

 

3.4 Γηεξεπλεηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

Οη δηεξεπλεηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο δεδνκέλσλ αθνξνχλ ηελ θαηαλφεζε ηεο ρσξηθήο 

δνκήο θαη ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ δεδνκέλσλ. Δλδεηθηηθέο κέζνδνη είλαη ε πεξηγξαθηθή 
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ζηαηηζηηθή, ε νπηηθνπνίεζε-ραξηνγξάθεζε, ε κειέηε ρσξηθήο δνκήο, ε ρσξηθή 

απηνζπζρέηηζε, ε ζπζρέηηζε θαη αλεμαξηεζία, ε αλάιπζε παξαγφλησλ θαη ε ηαμηλφκεζε-

νκαδνπνίεζε. ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε ρξήζε ησλ κεζφδσλ νπηηθνπνίεζεο-

ραξηνγξάθεζεο κε παξνπζίαζε ζεκαηηθψλ ραξηψλ θαη ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

 

3.4.1 Οπηηθνπνίεζε-Υαξηνγξάθεζε 

Υαξηνγξαθία είλαη : 

α) ε κειέηε ησλ ραξηψλ θαη ε ρξήζε ηνπο 

β) ε ηέρλε, ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία δεκηνπξγίαο ραξηψλ 

ηελ Γεσγξαθία ραξηνγξάθνο ζεσξείηαη θαη ν επηζηήκνλαο πνπ νπηηθνπνηεί δεδνκέλα 

(δξφκνπο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία) θαη δεκηνπξγεί ράξηεο αιιά θαη ν εξεπλεηήο πνπ κειεηά θαη 

αλαιχεη ράξηεο. (The Dictionary of Human Geography, page 61, by Johnston et al.) 

Η ραξηνγξαθία σο αλαπαξάζηαζε ηνπ ρψξνπ ππάξρεη απφ ηα αξραία ρξφληα θαη 

εμειίζζεηαη κε βάζε ηνπο δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο αιιά θαη ηελ ηερλνινγία ηεο 

ηειεπηζθφπεζεο θαη ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ. ήκεξα ε ραξηνγξαθία 

αλαπαξηζηά φζν ην δπλαηφ πην πηζηά ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θαη ηηο 

απνζηάζεηο. 

Ο ράξηεο εθηφο απφ πξαθηηθφ εξγαιείν (πινήγεζε) θαη κέζν παξνπζίαζεο ρσξηθψλ 

δεδνκέλσλ έρεη θαη πνιιέο άιιεο ρξήζεηο. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ είλαη λα επηθνηλσλήζεη ζηνλ 

άλζξσπν κε έλα πην άκεζν ή πην «ζπλαηζζεκαηηθφ» ηξφπν δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηε γε 

(θπζηθφ ηνπίν) θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζε απηή. Με βάζε απηή ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ ράξηε είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ φρη απιά σο έλα εξγαιείν αλαθνξάο θαη 

νπηηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ αιιά θαη σο έλα εξγαιείν εθπαίδεπζεο, πνιηηηζκνχ, άζθεζεο 

πνιηηηθήο θαη γεσπνιηηηθήο. 

Η νπηηθνπνίεζε ρσξηθψλ δεδνκέλσλ βνεζά ζηελ νπηηθή δηεξεπλεηηθή αλάιπζε ρσξηθψλ 

δεδνκέλσλ, θαζψο είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη ηαρεία κέζνδνο εμαγσγήο γλψζεο απφ ρσξηθά 

δεδνκέλα. Η νπηηθνπνίεζε πνιπκεηαβιεηψλ δεδνκέλσλ επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα 

θαηαλνήζεη πνιχπινθα δεδνκέλα. Σν αλζξψπηλν νπηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηε 

δνκή, πξφηππα, ηάζεηο θαη ζρέζεηο ζηα νπηηθνπνηεκέλα δεδνκέλα πνπ δελ κπνξνχλ θάπνηεο 

ζηαηηζηηθέο κέζνδνη. Παξαδείγκαηα κεζφδσλ νπηηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ είλαη νη γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο 2 ή 3 δηαζηάζεσλ (ηζηφγξακκα, ζεθφγξακκα, scatterplot), νη ηεξαξρηθέο 
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νπηηθνπνηήζεηο φπσο ηα δελδξνγξάκκαηα, νη ζεκαηηθνί ράξηεο, ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα 

θαη νη ςεθηδσηέο νπηηθνπνηήζεηο.  

 

3.4.2 Θεκαηηθνί ράξηεο 

Ο ζεκαηηθφο ή ρσξνπιεζήο ράξηεο είλαη ράξηεο εηδηθνχ ζθνπνχ ζηνλ νπνίν ηα δεδνκέλα 

κίαο ή πεξηζζφηεξσλ κεηαβιεηψλ νκαδνπνηνχληαη ζε δηαζηήκαηα ηηκψλ κε βάζε θάπνην 

θξηηήξην θαη ραξηνγξαθνχληαη κε ρξήζε ζπκβφισλ ή ρξσκαηίδνληαο ζεκεία, γξακκέο ή 

πνιχγσλα. ηνπο ράξηεο απηνχο καο ελδηαθέξεη ε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ, ελψ νη 

ζέζεηο θαη νη απνζηάζεηο είλαη ζρεηηθέο θαη ζπκβνιηθέο. θνπφο ινηπφλ ηνπ απινχ ζεκαηηθνχ 

ράξηε είλαη ν ζπκβνιηζκφο/νπηηθνπνίεζε ηεο ηηκήο κίαο κεηαβιεηήο πνπ παξαηεξείηαη εληφο 

ησλ νξίσλ πνπ νξίδεη κηα ρσξηθή κνλάδα. 

 

3.4.3 Υσξηθή απηνζπζρέηηζε 

Η κέηξεζε ηνπ βαζκνχ ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο ησλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ αθνξά ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο θαη δνκήο ηνπο. Οη ζρεηηθέο κεζνδνινγίεο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ βαζίδνληαη ζηνλ 1
ν
 λφκν ηεο γεσγξαθίαο ή λφκν ηνπ Tobler: “ Everything is 

related to everything else, but near things are more related than distant things.”(Tobler, 1970, 

p.236).  

Η κέηξεζε ηεο ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ελαιιαθηηθά 

ησλ κεζφδσλ κέηξεζεο ρσξηθψλ αληζνηήησλ, φπσο ν Gini, ν Theil θαη ν GL γηα ηελ εχξεζε 

ησλ πεξηνρψλ κε άληζεο ηηκέο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί κε ρξήζε ηνπηθψλ δεηθηψλ πνπ 

κπνξνχλ αλ νξίζνπλ ρσξηθέο ζπζηάδεο γεηηνληθψλ παξαηεξήζεσλ κε παξφκνηα πςειέο ή 

ρακειέο ηηκέο θαη λα αλαδεηρζνχλ έηζη εζηίεο ρσξηθψλ αληζνηήησλ κηαο κεηαβιεηήο. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο  κηαο κεηαβιεηήο ππάξρνπλ 

δηάθνξεο ηερληθέο θαη νη αληίζηνηρνη δείθηεο φπσο ν Moran’s I, ν Getis G θαη ν Geary’s. Ο 

πην δηαδεδνκέλνο είλαη ν δείθηεο Moran’s I ηνπ νπνίνπ πινπνηήζεηο ππάξρνπλ ζε πνιιά 

ινγηζκηθά, εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη θαη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. 

Ο δείθηεο Moran’s I είλαη έλαο απφ ηνπο παιαηφηεξνπο ζηαηηζηηθνχο δείθηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εμεηάζεη ηελ χπαξμε ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο. Οη Cliff θαη Ord 

(1973, 1981) παξνπζηάδνπλ κηα εκπεξηζηαησκέλε εξγαζία γηα ηε κειέηε ρσξηθήο 

απηνζπζρέηηζεο. ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο παξνπζηάδνπλ ηε δηθή ηνπο καζεκαηηθή ζπλάξηεζε 

ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε Moran’s I πνπ βαζίδεηαη ζηνπο ππνινγηζκνχο ησλ moments ηνπ 
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εξεπλεηή Moran (1948) θαη ηνλ πξψην ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε I (Moran, 1950). Ο πξψηνο 

απηφο νξηζκφο ηνπ δείθηε I απφ ηνλ Moran είλαη: 

  
 

  

           

   
  

   

 

φπνπ         ,    είλαη ν κέζνο ησλ ηηκψλ ρ, Α είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ζπλδέζεσλ 

ζην ζχζηεκα κε βάζε ηε γεηηλίαζε θαη     είλαη ηα βάξε. Ο καζεκαηηθφο ηχπνο ησλ Cliff θαη 

Ord (1973,1981) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Moran’s I είλαη: 

  
            

    
  

   

 

φπνπ         ,    είλαη ν κέζνο ησλ ηηκψλ ρ θαη        
 
   

 
    είλαη ην άζξνηζκα 

φισλ ησλ βαξψλ. 

Ο ηνπηθφο δείθηεο Moran’s I κηαο κεηαβιεηήο Υ κε κέζν    θαη δηαθχκαλζε    νξίδεηαη σο 

εμήο: 

   
  

  
      

 
     , i≠j 

φπνπ    θαη    είλαη νη απνθιίζεηο απφ ηνλ κέζν (           ,          ) θαη 

     
        

 
 
   .  

Ο αξηζκφο ησλ κε κεδεληθψλ βαξψλ ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ γεηηφλσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο 

πεξηνρήο πνπ νξίδεηαη απφ κηα απφζηαζε d γχξσ απφ ην ζεκείν i ζην ρψξν. 

Η εξκελεία ηφζν ηνπ νιηθνχ φζν θαη ηνπ ηνπηθνχ δείθηε Moran, I θαη   , αληίζηνηρα 

δίλεηαη κε απιά ιφγηα απφ ηνλ Anselin: «κηα ζεηηθή ηηκή ηνπ δείθηε Moran ππνδεηθλχεη 

ρσξηθή ζπγθέληξσζε παξφκνησλ ηηκψλ (ρακειψλ ή πςειψλ) ελψ κηα αξλεηηθή ηηκή  

ππνδεηθλχεη ρσξηθή ζπγθέληξσζε αλφκνησλ ηηκψλ, γηα παξάδεηγκα κηα ηνπνζεζία κε πςειή 

ηηκή πνπ πεξηβάιιεηαη απφ γείηνλεο κε ρακειέο ηηκέο» (Anselin, 1995, pp.102-103). 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

31 
 

Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο 4 

Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο  

4.1 Stepwise Regression 

Γηα θάζε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνπ πίλαθα 3.1 ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο stepwise 

regression πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ην βέιηηζην ζχλνιν ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 

 

Σα απνηειέζκαηα γηα ηελ κεηαβιεηή CBR-αδξφο δείθηεο γελλήζεσλ είλαη ηα παξαθάησ: 

Variables Entered/Removed
a
 

Mod

el Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 
δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-

2001 
. 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-

enter <= ,050, Probability-of-F-to-remove >= 

,100). 

2 
μέζορ απιθμόρ αηόμων ανά 

δωμάηιο 
. 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-

enter <= ,050, Probability-of-F-to-remove >= 

,100). 

3 

% αζηικού πληθςζμού 2001 . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-

enter <= ,050, Probability-of-F-to-remove >= 

,100). 

4 

% ανεπγίαρ γςναικών . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-

enter <= ,050, Probability-of-F-to-remove >= 

,100). 

a. Dependent Variable: αδπόρ δείκηηρ γεννήζεων ηο 2001 

 

Model Summary
e
 

M

odel 
R 

R 

Square 

Adjusted 

R
2
 Square 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,918
a
 ,842 ,839 ,55851 ,842 

260,8

51 
1 49 ,000 

2 ,928
b
 ,862 ,856 ,52713 ,020 7,006 1 48 ,011 

3 ,941
c
 ,885 ,878 ,48611 ,023 9,445 1 47 ,004 

4 ,950
d
 ,903 ,895 ,45045 ,018 8,735 1 46 ,005 

 
a. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001 
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b. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, μέζορ απιθμόρ 
αηόμων ανά δωμάηιο 

  

c. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, μέζορ απιθμόρ αηόμων ανά δωμάηιο, % 
αζηικού πληθςζμού 2001 

d. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, μέζορ απιθμόρ αηόμων ανά δωμάηιο, % 
αζηικού πληθςζμού 2001, % ανεπγίαρ γςναικών 

e. Dependent Variable: αδπόρ δείκηηρ γεννήζεων 
ηο 2001 

     

 

 

ANOVA
e
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 81,368 1 81,368 260,851 ,000
a
 

Residual 15,285 49 ,312   

Total 96,652 50    

2 

Regression 83,314 2 41,657 149,916 ,000
b
 

Residual 13,338 48 ,278   

Total 96,652 50    

3 

Regression 85,546 3 28,515 120,676 ,000
c
 

Residual 11,106 47 ,236   

Total 96,652 50    

4 

Regression 87,319 4 21,830 107,585 ,000
d
 

Residual 9,334 46 ,203   

Total 96,652 50    

a. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001  

b. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, μέζορ απιθμόρ αηόμων ανά δωμάηιο 

c. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, μέζορ απιθμόρ αηόμων ανά δωμάηιο, % 
αζηικού πληθςζμού 2001 

d. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, μέζορ απιθμόρ αηόμων ανά δωμάηιο, % 
αζηικού πληθςζμού 2001, % ανεπγίαρ γςναικών 

e. Dependent Variable: αδπόρ δείκηηρ γεννήζεων ηο 2001 
 
 

  

 

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 9,686 ,093  104,044 ,000 

δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 

1991-2001 
,459 ,028 ,918 16,151 ,000 
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2 

(Constant) 14,213 1,712  8,300 ,000 

δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 

1991-2001 
,494 ,030 ,987 16,546 ,000 

μέζορ απιθμόρ αηόμων 

ανά δωμάηιο 
-6,396 2,417 -,158 -2,647 ,011 

       

3 

(Constant) 15,830 1,665  9,510 ,000 

δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 

1991-2001 
,563 ,036 1,125 15,819 ,000 

μέζορ απιθμόρ αηόμων 

ανά δωμάηιο 
-7,258 2,246 -,179 -3,231 ,002 

% αζηικού πληθςζμού 

2001 
-,018 ,006 -,201 -3,073 ,004 

4 

(Constant) 16,098 1,545  10,419 ,000 

δείκηηρ θςζικήρ 

αύξηζηρ 1991-2001 
,583 ,034 1,165 17,316 ,000 

μέζορ απιθμόρ αηόμων 

ανά δωμάηιο 
-6,351 2,104 -,157 -3,019 ,004 

% αζηικού πληθςζμού 

2001 
-,020 ,005 -,225 -3,687 ,001 

% ανεπγίαρ γςναικών -,051 ,017 -,143 -2,955 ,005 

 

a. Dependent Variable: αδπόρ δείκηηρ γεννήζεων ηο 2001 

   

 

 

Με ηε κέζνδν stepwise regression, ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο 4 είλαη νη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ ηειηθά εηζήρζεζαλ ζην κνληέιν θαη ε δηαδηθαζία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 4 βήκαηα. 

Σν κνληέιν έρεη εμίζσζε : 

                                                           

                                                                   

                             

θαη πξνζαξκνζκέλν ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ     
       . 
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Σα απνηειέζκαηα πνπ πήξακε γηα ηελ κεηαβιεηή TFR-δείθηεο νιηθήο γνληκφηεηαο ην 

2001 εθαξκφδνληαο ηελ ίδηα κέζνδν είλαη ηα παξαθάησ: 

 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 
δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 

1991-2001 
. 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-

to-enter <= ,050, Probability-of-F-to-

remove >= ,100). 

2 

% αζηικού πληθςζμού 2001 . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-

to-enter <= ,050, Probability-of-F-to-

remove >= ,100). 

3 
μέζορ απιθμόρ αηόμων ανά 

δωμάηιο 
. 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-

to-enter <= ,050, Probability-of-F-to-

remove >= ,100). 

4 
μέζη διάπκεια ζποςδών ηων 

γςναικών ηο 2001 
. 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-

to-enter <= ,050, Probability-of-F-to-

remove >= ,100). 

5 % γςναικών 45-49 εηών πος 

έσει ηο πολύ απολςηήπιο 

δημοηικού 

. 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-

to-enter <= ,050, Probability-of-F-to-

remove >= ,100). 

6 

% εγγάμων γςναικών . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-

to-enter <= ,050, Probability-of-F-to-

remove >= ,100). 

 

 

a. Dependent Variable: δείκηηρ ολικήρ γονιμόηηηαρ ηο 2001 

 
 

 

 

 

Model Summary
g
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,533
a
 ,284 ,269 128,247 

2 ,639
b
 ,408 ,383 117,803 
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3 ,724
c
 ,524 ,493 106,778 

4 ,776
d
 ,602 ,568 98,638 

5 ,813
e
 ,661 ,623 92,124 

6 ,839
f
 ,704 ,664 86,956 

a. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001 

b. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001 

c. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001, μέζορ απιθμόρ 
αηόμων ανά δωμάηιο 

d. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001, μέζορ απιθμόρ 
αηόμων ανά δωμάηιο, μέζη διάπκεια ζποςδών ηων γςναικών ηο 2001 

e. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001, μέζορ απιθμόρ 
αηόμων ανά δωμάηιο, μέζη διάπκεια ζποςδών ηων γςναικών ηο 2001, % γςναικών 45-49 εηών πος έσει ηο πολύ 
απολςηήπιο δημοηικού 

f. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001, μέζορ απιθμόρ 
αηόμων ανά δωμάηιο, μέζη διάπκεια ζποςδών ηων γςναικών ηο 2001, % γςναικών 45-49 εηών πος έσει ηο πολύ 
απολςηήπιο δημοηικού, % εγγάμων γςναικών 

g. Dependent Variable: δείκηηρ ολικήρ γονιμόηηηαρ ηο 2001 

ANOVA
g
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 319563,795 1 319563,795 19,429 ,000
a
 

Residual 805923,186 49 16447,412   

Total 1125486,980 50    

2 Regression 459367,051 2 229683,526 16,551 ,000
b
 

Residual 666119,929 48 13877,499   

Total 1125486,980 50    

3 Regression 589613,443 3 196537,814 17,238 ,000
c
 

Residual 535873,538 47 11401,565   

Total 1125486,980 50    

4 Regression 677927,784 4 169481,946 17,419 ,000
d
 

Residual 447559,196 46 9729,548   

Total 1125486,980 50    

5 Regression 743578,475 5 148715,695 17,523 ,000
e
 

Residual 381908,505 45 8486,856   

Total 1125486,980 50   

 

 

 

6 Regression 792790,922 6 132131,820 17,475 ,000
f
 

Residual 332696,059 44 7561,274   

Total 1125486,980 50    

a. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001  
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b. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001 

c. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001, μέζορ απιθμόρ 
αηόμων ανά δωμάηιο 

d. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001, μέζορ απιθμόρ 
αηόμων ανά δωμάηιο, μέζη διάπκεια ζποςδών ηων γςναικών ηο 2001 

e. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001, μέζορ απιθμόρ 
αηόμων ανά δωμάηιο, μέζη διάπκεια ζποςδών ηων γςναικών ηο 2001, % γςναικών 45-49 εηών πος έσει ηο πολύ 
απολςηήπιο δημοηικού 

f. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001, μέζορ απιθμόρ 
αηόμων ανά δωμάηιο, μέζη διάπκεια ζποςδών ηων γςναικών ηο 2001, % γςναικών 45-49 εηών πος έσει ηο πολύ 
απολςηήπιο δημοηικού, % εγγάμων γςναικών 

g. Dependent Variable: δείκηηρ ολικήρ γονιμόηηηαρ ηο 2001   

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1364,801 21,377  63,845 ,000 

δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 

1991-2001 
28,783 6,530 ,533 4,408 ,000 

2 

(Constant) 1615,131 81,277  19,872 ,000 

δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 

1991-2001 
44,868 7,852 ,831 5,714 ,000 

% αζηικού πληθςζμού 

2001 
-4,403 1,387 -,461 -3,174 ,003 

3 

(Constant) 2825,567 365,629  7,728 ,000 

δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 

1991-2001 
55,830 7,822 1,034 7,138 ,000 

% αζηικού πληθςζμού 

2001 
-4,938 1,267 -,517 -3,896 ,000 

μέζορ απιθμόρ αηόμων 

ανά δωμάηιο 
-1667,474 493,354 -,381 -3,380 ,001 

4 

(Constant) 3987,775 512,727  7,778 ,000 

δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 

1991-2001 
64,033 7,721 1,185 8,293 ,000 

% αζηικού πληθςζμού 

2001 
-3,047 1,328 -,319 -2,294 ,026 

μέζορ απιθμόρ αηόμων 

ανά δωμάηιο 
-2414,051 518,758 -,552 -4,654 ,000 

μέζη διάπκεια ζποςδών 

ηων γςναικών ηο 2001 
-95,474 31,690 -,416 -3,013 ,004 
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5 

(Constant) 5548,296 737,645  7,522 ,000 

δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 

1991-2001 
75,931 8,385 1,406 9,056 ,000 

% αζηικού πληθςζμού 

2001 
-3,413 1,248 -,358 -2,736 ,009 

μέζορ απιθμόρ αηόμων 

ανά δωμάηιο 
-2330,801 485,422 -,533 -4,802 ,000 

μέζη διάπκεια ζποςδών 

ηων γςναικών ηο 2001 
-227,847 56,046 -,992 -4,065 ,000 

% γςναικών 45-49 εηών 

πος έσει ηο πολύ απολςηήπιο 

δημοηικού 

-10,147 3,648 -,583 -2,781 ,008 

6 

(Constant) 3920,732 944,341  4,152 ,000 

δείκηηρ θςζικήρ 

αύξηζηρ 1991-2001 
79,227 8,019 1,467 9,880 ,000 

% αζηικού πληθςζμού 

2001 
-3,987 1,199 -,418 -3,326 ,002 

μέζορ απιθμόρ αηόμων 

ανά δωμάηιο 
-1690,324 522,459 -,387 -3,235 ,002 

μέζη διάπκεια 

ζποςδών ηων γςναικών ηο 

2001 

-206,317 53,571 -,898 -3,851 ,000 

% γςναικών 45-49 εηών 

πος έσει ηο πολύ 

απολςηήπιο δημοηικού 

-14,004 3,761 -,804 -3,724 ,001 

% εγγάμων γςναικών 23,980 9,400 ,360 2,551 ,014 

a. Dependent Variable: δείκηηρ ολικήρ γονιμόηηηαρ ηο 2001    

 

Με ηε κέζνδν stepwise regression, ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο 6 είλαη νη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ ηειηθά εηζήρζεζαλ ζην κνληέιν θαη ε δηαδηθαζία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 6 βήκαηα. 

Σν κνληέιν έρεη εμίζσζε : 
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θαη πξνζαξκνζκέλν ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ     
       . 

 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πήξακε γηα ηελ κεηαβιεηή TMFR- δείθηεο νιηθήο γνληκφηεηαο 

εγγάκσλ γπλαηθψλ ην 2001 εθαξκφδνληαο ηελ ίδηα κέζνδν είλαη ηα παξαθάησ: 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 

δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 

1991-2001 
. 

Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-enter <= 

,050, Probability-of-F-to-remove 

>= ,100). 

2 

% αζηικού πληθςζμού 2001 . 

Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-enter <= 

,050, Probability-of-F-to-remove 

>= ,100). 

3 

μέζορ απιθμόρ αηόμων ανά 

δωμάηιο 
. 

Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-enter <= 

,050, Probability-of-F-to-remove 

>= ,100). 

4 

μέζη διάπκεια ζποςδών 

ηων γςναικών ηο 2001 
. 

Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-enter <= 

,050, Probability-of-F-to-remove 

>= ,100). 

5 
μέζορ απιθμόρ εηών 

εκπαίδεςζηρ γςναίκαρ 45-49 

εηών 

. 

Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-enter <= 

,050, Probability-of-F-to-remove 

>= ,100). 

 

a. Dependent Variable: δείκηηρ ολικήρ γονιμόηηηαρ εγγάμων γςναικών ηο 2001 
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Model Summary
f
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,508
a
 ,258 ,243 126,445 

2 ,636
b
 ,404 ,380 114,447 

3 ,734
c
 ,538 ,509 101,834 

4 ,791
d
 ,626 ,594 92,638 

5 ,814
e
 ,663 ,626 88,869 

a. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001 

b. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001 

c. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001, μέζορ απιθμόρ 
αηόμων ανά δωμάηιο 

d. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001, μέζορ απιθμόρ 
αηόμων ανά δωμάηιο, μέζη διάπκεια ζποςδών ηων γςναικών ηο 2001 

e. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001, μέζορ απιθμόρ 
αηόμων ανά δωμάηιο, μέζη διάπκεια ζποςδών ηων γςναικών ηο 2001, μέζορ απιθμόρ εηών εκπαίδεςζηρ γςναίκαρ 
45-49 εηών 

f. Dependent Variable: δείκηηρ ολικήρ γονιμόηηηαρ εγγάμων γςναικών ηο 2001 

 

ANOVA
f
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 272261,634 1 272261,634 17,029 ,000
a
 

Residual 783425,111 49 15988,268   

Total 1055686,745 50    

2 

Regression 426978,229 2 213489,115 16,299 ,000
b
 

Residual 628708,516 48 13098,094   

Total 1055686,745 50    

3 

Regression 568292,724 3 189430,908 18,267 ,000
c
 

Residual 487394,021 47 10370,086   

Total 1055686,745 50    

4 

Regression 660923,016 4 165230,754 19,254 ,000
d
 

Residual 394763,729 46 8581,820   

Total 1055686,745 50    

5 

Regression 700288,325 5 140057,665 17,734 ,000
e
 

Residual 355398,420 45 7897,743   

Total 1055686,745 50    

a. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001  

b. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001 
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c. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001, μέζορ απιθμόρ 
αηόμων ανά δωμάηιο 

d. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001, μέζορ απιθμόρ 
αηόμων ανά δωμάηιο, μέζη διάπκεια ζποςδών ηων γςναικών ηο 2001 

e. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001, μέζορ απιθμόρ 
αηόμων ανά δωμάηιο, μέζη διάπκεια ζποςδών ηων γςναικών ηο 2001, μέζορ απιθμόρ εηών εκπαίδεςζηρ γςναίκαρ 
45-49 εηών 

f. Dependent Variable: δείκηηρ ολικήρ γονιμόηηηαρ εγγάμων γςναικών ηο 2001 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1311,024 21,076  62,203 ,000 

δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 

1991-2001 
26,567 6,438 ,508 4,127 ,000 

2 

(Constant) 1574,367 78,962  19,938 ,000 

δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 

1991-2001 
43,489 7,629 ,831 5,701 ,000 

% αζηικού πληθςζμού 

2001 
-4,632 1,348 -,501 -3,437 ,001 

3 

(Constant) 2835,184 348,698  8,131 ,000 

δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 

1991-2001 
54,907 7,459 1,050 7,361 ,000 

% αζηικού πληθςζμού 

2001 
-5,189 1,209 -,561 -4,293 ,000 

μέζορ απιθμόρ αηόμων 

ανά δωμάηιο 
-1736,879 470,508 -,410 -3,691 ,001 

4 

(Constant) 4025,452 481,537  8,360 ,000 

δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 

1991-2001 
63,308 7,252 1,210 8,730 ,000 

% αζηικού πληθςζμού 

2001 
-3,252 1,248 -,352 -2,607 ,012 

μέζορ απιθμόρ αηόμων 

ανά δωμάηιο 
-2501,482 487,201 -,591 -5,134 ,000 

μέζη διάπκεια ζποςδών 

ηων γςναικών ηο 2001 
-97,779 29,762 -,440 -3,285 ,002 
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5 

(Constant) 3871,984 467,033  8,291 ,000 

δείκηηρ θςζικήρ 

αύξηζηρ 1991-2001 
72,832 8,160 1,392 8,925 ,000 

% αζηικού πληθςζμού 

2001 
-3,395 1,199 -,367 -2,833 ,007 

μέζορ απιθμόρ αηόμων 

ανά δωμάηιο 
-2393,423 469,880 -,565 -5,094 ,000 

μέζη διάπκεια 

ζποςδών ηων γςναικών ηο 

2001 

-207,288 56,755 -,932 -3,652 ,001 

μέζορ απιθμόρ εηών 

εκπαίδεςζηρ γςναίκαρ 45-

49 εηών 

107,717 48,248 ,489 2,233 ,031 

a. Dependent Variable: δείκηηρ ολικήρ γονιμόηηηαρ εγγάμων γςναικών ηο 2001   

 

Με ηε κέζνδν stepwise regression, ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο 5 είλαη νη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ ηειηθά εηζήρζεζαλ ζην κνληέιν θαη ε δηαδηθαζία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 5 βήκαηα. 

Σν κνληέιν έρεη εμίζσζε : 

 

                                                               

                                    

                                           

                                                     

                                                      

θαη πξνζαξκνζκέλν ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ     
       . 

 

 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πήξακε γηα ηελ κεηαβιεηή GFR- γεληθφο δείθηεο γνληκφηεηαο 

εθαξκφδνληαο ηελ ίδηα κέζνδν είλαη ηα παξαθάησ: 
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Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 

δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 

1991-2001 
. 

Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-enter <= 

,050, Probability-of-F-to-remove 

>= ,100). 

2 

% αζηικού πληθςζμού 2001 . 

Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-enter <= 

,050, Probability-of-F-to-remove 

>= ,100). 

3 

μέζορ απιθμόρ αηόμων ανά 

δωμάηιο 
. 

Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-enter <= 

,050, Probability-of-F-to-remove 

>= ,100). 

4 

% ανεπγίαρ γςναικών . 

Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-enter <= 

,050, Probability-of-F-to-remove 

>= ,100). 

5 

μέζη διάπκεια ζποςδών 

ηων γςναικών ηο 2001 
. 

Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-enter <= 

,050, Probability-of-F-to-remove 

>= ,100). 

6 
% γςναικών 45-49 εηών 

πος έσει ηο πολύ απολςηήπιο 

δημοηικού 

. 

Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-enter <= 

,050, Probability-of-F-to-remove 

>= ,100). 

7 

. % ανεπγίαρ γςναικών 

Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-enter <= 

,050, Probability-of-F-to-remove 

>= ,100). 

a. Dependent Variable: γενικόρ δείκηηρ γονιμόηηηαρ ηο 2001 
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Model Summary
h
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,660
a
 ,435 ,424 3,29047 

2 ,727
b
 ,528 ,508 3,03977 

3 ,793
c
 ,630 ,606 2,72128 

4 ,828
d
 ,686 ,658 2,53354 

5 ,848
e
 ,720 ,689 2,41894 

6 ,865
f
 ,748 ,714 2,31914 

7 ,856
g
 ,733 ,703 2,36199 

 

a. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001 

b. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001 

c. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001, μέζορ απιθμόρ 
αηόμων ανά δωμάηιο 

d. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001, μέζορ απιθμόρ 
αηόμων ανά δωμάηιο, % ανεπγίαρ γςναικών 

e. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001, μέζορ απιθμόρ 
αηόμων ανά δωμάηιο, % ανεπγίαρ γςναικών, μέζη διάπκεια ζποςδών ηων γςναικών ηο 2001 

f. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001, μέζορ απιθμόρ 
αηόμων ανά δωμάηιο, % ανεπγίαρ γςναικών, μέζη διάπκεια ζποςδών ηων γςναικών ηο 2001, % γςναικών 45-49 
εηών πος έσει ηο πολύ απολςηήπιο δημοηικού 

g. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001, μέζορ απιθμόρ 
αηόμων ανά δωμάηιο, μέζη διάπκεια ζποςδών ηων γςναικών ηο 2001, % γςναικών 45-49 εηών πος έσει ηο πολύ 
απολςηήπιο δημοηικού 

h. Dependent Variable: γενικόρ δείκηηρ γονιμόηηηαρ ηο 2001 

ANOVA
h
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 408,954 1 408,954 37,771 ,000
a
 

Residual 530,532 49 10,827   

Total 939,487 50    

2 

Regression 495,959 2 247,979 26,837 ,000
b
 

Residual 443,528 48 9,240   

Total 939,487 50    

3 

Regression 591,435 3 197,145 26,622 ,000
c
 

Residual 348,052 47 7,405   

Total 939,487 50    

4 

Regression 644,221 4 161,055 25,091 ,000
d
 

Residual 295,265 46 6,419   

Total 939,487 50    
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5 

Regression 676,179 5 135,236 23,112 ,000
e
 

Residual 263,308 45 5,851   

Total 939,487 50    

6 

Regression 702,836 6 117,139 21,780 ,000
f
 

Residual 236,650 44 5,378   

Total 939,487 50    

7 

Regression 688,431 5 137,686 24,679 ,000
g
 

Residual 251,056 45 5,579   

Total 939,487 50    

a. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001  

b. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001 

c. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001, μέζορ απιθμόρ 
αηόμων ανά δωμάηιο 

d. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001, μέζορ απιθμόρ 
αηόμων ανά δωμάηιο, % ανεπγίαρ γςναικών 

e. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001, μέζορ απιθμόρ 
αηόμων ανά δωμάηιο, % ανεπγίαρ γςναικών, μέζη διάπκεια ζποςδών ηων γςναικών ηο 2001 

f. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001, μέζορ απιθμόρ 
αηόμων ανά δωμάηιο, % ανεπγίαρ γςναικών, μέζη διάπκεια ζποςδών ηων γςναικών ηο 2001, % γςναικών 45-49 
εηών πος έσει ηο πολύ απολςηήπιο δημοηικού 

g. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, % αζηικού πληθςζμού 2001, μέζορ απιθμόρ 
αηόμων ανά δωμάηιο, μέζη διάπκεια ζποςδών ηων γςναικών ηο 2001, % γςναικών 45-49 εηών πος έσει ηο πολύ 
απολςηήπιο δημοηικού 

h. Dependent Variable: γενικόρ δείκηηρ γονιμόηηηαρ ηο 2001   

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 40,599 ,548  74,023 ,000 

δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 

1991-2001 
1,030 ,168 ,660 6,146 ,000 

2 

(Constant) 46,844 2,097  22,336 ,000 

δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 

1991-2001 
1,431 ,203 ,917 7,062 ,000 

% αζηικού πληθςζμού 

2001 
-,110 ,036 -,398 -3,069 ,004 
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3 

(Constant) 79,616 9,318  8,544 ,000 

δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 

1991-2001 
1,728 ,199 1,107 8,667 ,000 

% αζηικού πληθςζμού 

2001 
-,124 ,032 -,451 -3,849 ,000 

μέζορ απιθμόρ αηόμων 

ανά δωμάηιο 
-45,146 12,573 -,357 -3,591 ,001 

4 

(Constant) 81,081 8,690  9,330 ,000 

δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 

1991-2001 
1,837 ,189 1,177 9,697 ,000 

% αζηικού πληθςζμού 

2001 
-,136 ,030 -,494 -4,485 ,000 

μέζορ απιθμόρ αηόμων 

ανά δωμάηιο 
-40,200 11,832 -,318 -3,397 ,001 

% ανεπγίαρ γςναικών -,279 ,097 -,250 -2,868 ,006 

5 

(Constant) 103,244 12,601  8,193 ,000 

δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 

1991-2001 
1,983 ,191 1,271 10,364 ,000 

% αζηικού πληθςζμού 

2001 
-,099 ,033 -,357 -2,973 ,005 

μέζορ απιθμόρ αηόμων 

ανά δωμάηιο 
-55,074 12,967 -,436 -4,247 ,000 

% ανεπγίαρ γςναικών -,249 ,094 -,223 -2,653 ,011 

μέζη διάπκεια ζποςδών 

ηων γςναικών ηο 2001 
-1,834 ,785 -,276 -2,337 ,024 

6 

(Constant) 138,370 19,872  6,963 ,000 

δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 

1991-2001 
2,219 ,212 1,422 10,473 ,000 

% αζηικού πληθςζμού 

2001 
-,101 ,032 -,366 -3,172 ,003 

μέζορ απιθμόρ αηόμων 

ανά δωμάηιο 
-55,596 12,434 -,440 -4,471 ,000 

% ανεπγίαρ γςναικών -,161 ,098 -,144 -1,637 ,109 

μέζη διάπκεια ζποςδών 

ηων γςναικών ηο 2001 
-4,849 1,549 -,731 -3,130 ,003 
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% γςναικών 45-49 εηών 

πος έσει ηο πολύ απολςηήπιο 

δημοηικού 

-,223 ,100 -,444 -2,226 ,031 

7 

(Constant) 149,948 18,913  7,928 ,000 

δείκηηρ θςζικήρ 

αύξηζηρ 1991-2001 
2,249 ,215 1,441 10,463 ,000 

% αζηικού πληθςζμού 

2001 
-,093 ,032 -,336 -2,900 ,006 

μέζορ απιθμόρ αηόμων 

ανά δωμάηιο 
-59,354 12,446 -,470 -4,769 ,000 

μέζη διάπκεια 

ζποςδών ηων γςναικών ηο 

2001 

-5,897 1,437 -,889 -4,104 ,000 

% γςναικών 45-49 εηών 

πος έσει ηο πολύ 

απολςηήπιο δημοηικού 

-,289 ,094 -,575 -3,095 ,003 

a. Dependent Variable: γενικόρ δείκηηρ γονιμόηηηαρ ηο 2001    

 

Με ηε κέζνδν stepwise regression, ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, 5 είλαη νη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ ηειηθά εηζήρζεζαλ ζην κνληέιν θαη ε δηαδηθαζία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 7 βήκαηα, αθνχ ε κεηαβιεηή « % αλεξγίαο γπλαηθψλ » ελψ ζην βήκα 4 

εηζήρζε ζην κνληέιν ζην βήκα 7 αθαηξέζεθε θαζψο δελ ζπλείζθεξε ζηελ εξκελεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ κνληέινπ κεηά ηελ πξνζζήθε ησλ άιισλ επεμεγεκαηηθψλ κεηαβιεηψλ.  

Σν κνληέιν έρεη εμίζσζε : 

 

                                                            

                                  

                                         

                                                                  

                                                

 

θαη πξνζαξκνζκέλν ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ     
       . 
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Σα απνηειέζκαηα πνπ πήξακε γηα ηελ κεηαβιεηή GMFR- γεληθφο δείθηεο ζπδπγηθήο 

γνληκφηεηαο εθαξκφδνληαο ηελ ίδηα κέζνδν είλαη ηα παξαθάησ: 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Mod

el 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 

δείκηηρ 

θςζικήρ αύξηζηρ 

1991-2001 

. 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

,100). 

2 

μέζορ 

απιθμόρ εηών 

εκπαίδεςζηρ 

γςναίκαρ 45-49 

εηών 

. 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

,100). 

3 

% αζηικού 

πληθςζμού 2001 
. 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

,100). 

4 

% ανεπγίαρ 

γςναικών 
. 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

,100). 

 

a. Dependent Variable: γενικόρ δείκηηρ γονιμόηηηαρ ηων 

έγγαμων γςναικών ηο 2001 
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Model Summary
e
 

Mod

el R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,755
a
 ,570 ,561 4,63319 

2 ,789
b
 ,623 ,607 4,38350 

3 ,832
c
 ,693 ,673 3,99586 

4 ,858
d
 ,736 ,713 3,74824 

a. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001 

b. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, μέζορ 
απιθμόρ εηών εκπαίδεςζηρ γςναίκαρ 45-49 εηών 

c. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, μέζορ 
απιθμόρ εηών εκπαίδεςζηρ γςναίκαρ 45-49 εηών, % αζηικού πληθςζμού 
2001 

d. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, μέζορ 
απιθμόρ εηών εκπαίδεςζηρ γςναίκαρ 45-49 εηών, % αζηικού πληθςζμού 
2001, % ανεπγίαρ γςναικών 

e. Dependent Variable: γενικόρ δείκηηρ γονιμόηηηαρ ηων έγγαμων 
γςναικών ηο 2001 

 

ANOVA
e
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1392,627 1 1392,627 64,874 ,000
a
 

Residual 1051,858 49 21,466   

Total 2444,484 50    

2 

Regression 1522,159 2 761,079 39,608 ,000
b
 

Residual 922,326 48 19,215   

Total 2444,484 50    

3 

Regression 1694,040 3 564,680 35,366 ,000
c
 

Residual 750,445 47 15,967   

Total 2444,484 50    

4 

Regression 1798,215 4 449,554 31,998 ,000
d
 

Residual 646,270 46 14,049   

Total 2444,484 50    

a. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001  

b. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, μέζορ απιθμόρ εηών εκπαίδεςζηρ 
γςναίκαρ 45-49 εηών 

c. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, μέζορ απιθμόρ εηών εκπαίδεςζηρ 
γςναίκαρ 45-49 εηών, % αζηικού πληθςζμού 2001 
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d. Predictors: (Constant), δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001, μέζορ απιθμόρ εηών εκπαίδεςζηρ 

γςναίκαρ 45-49 εηών, % αζηικού πληθςζμού 2001, % ανεπγίαρ γςναικών 

e. Dependent Variable: γενικόρ δείκηηρ γονιμόηηηαρ ηων έγγαμων γςναικών ηο 2001 

 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 67,938 ,772  87,970 ,000 

δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 

1991-2001 
1,900 ,236 ,755 8,054 ,000 

2 

(Constant) 46,587 8,256  5,643 ,000 

δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 

1991-2001 
1,829 ,225 ,726 8,133 ,000 

μέζορ απιθμόρ εηών 

εκπαίδεςζηρ γςναίκαρ 45-49 

εηών 

2,459 ,947 ,232 2,596 ,012 

3 

(Constant) 44,128 7,563  5,835 ,000 

δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 

1991-2001 
2,418 ,273 ,961 8,872 ,000 

μέζορ απιθμόρ εηών 

εκπαίδεςζηρ γςναίκαρ 45-49 

εηών 

3,871 ,965 ,365 4,013 ,000 

% αζηικού πληθςζμού 

2001 
-,173 ,053 -,388 -3,281 ,002 

4 

(Constant) 52,966 7,802  6,789 ,000 

δείκηηρ θςζικήρ 

αύξηζηρ 1991-2001 
2,602 ,264 1,034 9,840 ,000 

μέζορ απιθμόρ εηών 

εκπαίδεςζηρ γςναίκαρ 45-

49 εηών 

3,628 ,909 ,342 3,990 ,000 

% αζηικού πληθςζμού 

2001 
-,185 ,050 -,417 -3,740 ,001 

% ανεπγίαρ γςναικών -,389 ,143 -,216 -2,723 ,009 

a. Dependent Variable: γενικόρ δείκηηρ γονιμόηηηαρ ηων έγγαμων γςναικών ηο 2001  
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Με ηε κέζνδν stepwise regression, ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, 4 είλαη νη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ ηειηθά εηζήρζεζαλ ζην κνληέιν θαη ε δηαδηθαζία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 4 βήκαηα. 

 

Σν κνληέιν έρεη εμίζσζε : 

                                                            

                                                           

                                                        

θαη πξνζαξκνζκέλν ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ     
       . 

 

4.2 Απνηειέζκαηα αλάιπζεο παιηλδξόκεζεο 

Με ηε κέζνδν stepwise regression βξέζεθε ην βέιηηζην ζχλνιν ησλ επεμεγεκαηηθψλ 

κεηαβιεηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο πξνο κειέηε εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο. χκθσλα κε ην 

θξηηήξην     
  ζα επηιέμνπκε γηα  πεξαηηέξσ αλάιπζε εθείλν ην κνληέιν πνπ έρεη κεγαιχηεξν 

ηξνπνπνηεκέλν ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ (    
 ). Όπσο είδακε αλαιπηηθά πην πάλσ ηζρχνπλ 

ηα εμήο: 

Εξαπτημένερ μεταβλητέρ     
  

CBR 0,895 

TFR 0,664 

TMFR 0,626 

GFR 0,703 

GMFR 0,713 

 

 

Δπνκέλσο ζα κειεηήζνπκε πεξαηηέξσ ην κνληέιν πνπ έρεη κεηαβιεηή απόθξηζεο ηνλ αδξό 

δείθηε γελλήζεσλ ην 2001- CBR θαη εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο ηνλ « δείθηε θπζηθήο αύμεζεο 

1991-2001», ηνλ « κέζν αξηζκό αηόκσλ αλά δσκάηην», ην « % αζηηθνύ πιεζπζκνύ 2001» θαη 

ην « % αλεξγίαο γπλαηθώλ» κε εμίζσζε: 
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Πξηλ αλαιχζνπκε ηελ παιηλδξφκεζε ζα πξέπεη λα δνχκε αλ ηζρχνπλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ 

πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε.  

Αξρηθά εμεηάδνπκε αλ ηθαλνπνηείηαη ε κε χπαξμε πνιπζπγγξακηθφηεηαο, δειαδή λα κελ 

ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επεμεγεκαηηθψλ κεηαβιεηψλ. Απηφ κπνξνχκε λα ην 

ειέγμνπκε κε δείθηεο φπσο ηνλ VIF (Variation Inflation Factor) πνπ ηζνχηαη κε  
 

    
  , φπνπ 

  
  είλαη ην πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο πνπ εξκελεχεη ην κνληέιν θαη i ν αξηζκφο ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζην κνληέιν πνπ έρνπκε. Σηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 2 

απνηεινχλ έλδεημε φηη έρνπκε πξφβιεκα πνιπζπγγξακηθφηεηαο. Δπίζεο ε ηηκή ηνπ δείθηε 

Tolerance απνηειεί δηαγλσζηηθφ πνιπζπγγξακηθφηεηαο. Η ηηκή θαλεξψλεη ην πνζνζηφ ηεο 

δηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο πνπ εμεγείηαη απφ ηηο άιιεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπ 

κνληέινπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ην πνζνζηφ απηφ είλαη ίζν κε (1-Tolerance)%. Σηκέο ηεο 

Tolerance κηθξφηεξεο ηνπ 0,50 απνηεινχλ έλδεημε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Έηζη γηα ην κνληέιν καο γηα ηνλ έιεγρν πνιπζπγγξακηθφηεηαο παίξλνπκε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001 ,463 2,158 

μέζορ απιθμόρ αηόμων ανά δωμάηιο ,779 1,283 

% αζηικού πληθςζμού 2001 ,564 1,774 

% ανεπγίαρ γςναικών ,901 1,110 

a. Dependent Variable: αδπόρ δείκηηρ γεννήζεων ηο 2001 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξείηαη ηηκή ηνπ δείθηε 

VIF κεγαιχηεξε απφ 2 θαη ηηκή Tolerance κηθξφηεξε ηνπ 0,5 θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο δελ είλαη κεηαμχ ηνπο αλεμάξηεηεο. 

Απηφ πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε κεηαβιεηή «δείθηεο θπζηθήο αχμεζεο»» ζπζρεηίδεηαη κε 

ηελ «κέζνο αξηζκφο αηφκσλ αλά δσκάηην» θαη ηελ κεηαβιεηή « % αζηηθνχ πιεζπζκνχ». 
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Correlations 

  δείκηηρ 

θςζικήρ αύξηζηρ 

1991-2001 

μέζορ απιθμόρ 

αηόμων ανά 

δωμάηιο 

% αζηικού 

πληθςζμού 2001 

% 

ανεπγίαρ 

γςναικών 

δείκηηρ θςζικήρ 

αύξηζηρ 1991-2001 

Pearson 

Correlation 
1,000 ,437

**
 ,645

**
 ,240 

Sig. (2-

tailed) 
 ,001 ,000 ,090 

N 51,000 51 51 51 

μέζορ απιθμόρ 

αηόμων ανά δωμάηιο 

Pearson 

Correlation 
,437

**
 1,000 ,197 ,246 

Sig. (2-

tailed) 
,001  ,167 ,082 

N 51 51,000 51 51 

% αζηικού 

πληθςζμού 2001 

Pearson 

Correlation 
,645

**
 ,197 1,000 ,041 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,167  ,774 

N 51 51 51,000 51 

% ανεπγίαρ 

γςναικών 

Pearson 

Correlation 
,240 ,246 ,041 1,000 

Sig. (2-

tailed) 
,090 ,082 ,774  

N 51 51 51 51,000 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

   

 

 

Έλαο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο πνιπζπγγξακηθφηεηαο είλαη ε αθαίξεζε 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ απφ ην κνληέιν, αθνχ νπζηαζηηθά «κνηάδνπλ» κε άιιεο πνπ 

ππάξρνπλ ζην ίδην κνληέιν θαη δελ ζπλεηζθέξνπλ νπζηαζηηθά θαη παξαπάλσ ζηελ 

εξκελεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, αληίζεηα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ αμηνπηζηία ησλ 

απνηειεζκάησλ. 
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Έηζη πξηλ πξνρσξήζνπκε ηελ αλάιπζε είλαη ζθφπηκν λα αθαηξέζνπκε κηα ζπζρεηηζκέλε 

κεηαβιεηή (γηα λα κε ράζνπκε αξθεηή «πιεξνθνξία») θαη λα πάξνπκε πάιη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο πνιπζπγγξακηθφηεηαο. Αθαηξψληαο ηελ κεηαβιεηή «κέζνο αξηζκφο αηφκσλ αλά 

δσκάηην» πξνθχπηεη ν παξαθάησ πίλαθαο: 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001 ,538 1,859 

% αζηικού πληθςζμού 2001 ,570 1,755 

% ανεπγίαρ γςναικών ,921 1,086 

a. Dependent Variable: αδπόρ δείκηηρ γεννήζεων ηο 2001 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ε ηηκή ηνπ δείθηε VIF δελ 

είλαη κεγαιχηεξε απφ 2 θαη ε ηηκή Tolerance δελ είλαη κηθξφηεξε ηνπ 0,5 θάηη πνπ ζεκαίλεη 

φηη νη εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο  είλαη κεηαμχ ηνπο αλεμάξηεηεο. 

Σειηθά ζα ζπλερίζνπκε ηελ αλάιπζε ηνπ κνληέινπ κε ηηο ππφινηπεο εξκελεπηηθέο 

κεηαβιεηέο: « δείθηε θπζηθήο αύμεζεο 1991-2001»,  « % αζηηθνύ πιεζπζκνύ 2001» θαη « % 

αλεξγίαο γπλαηθώλ». 
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Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο 5 

Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο ηνπ 

λένπ κνληέινπ 

 

 5.1 Απνηειέζκαηα αλάιπζεο παιηλδξόκεζεο ηνπ λένπ κνληέινπ 

 

Σν λέν κνληέιν πνπ πξνέθπςε, φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ, κε ηελ αθαίξεζε κηαο 

εξκελεπηηθήο κεηαβιεηήο είλαη ην εμήο: 

 

                                                                            

                          

 

Γηα ην λέν κνληέιν ζα θάλνπκε ζπλνιηθφ έιεγρν, ψζηε λα ππνινγίζνπκε ηηο εθηηκήζεηο 

ησλ παξακέηξσλ, πσο απηέο επεξεάδνπλ ηνλ αδξφ δείθηε γελλήζεσλ ηνπ 2001 θαη λα 

ειέγμνπκε ηπρφλ παξαβίαζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. 

 

 

5.2  Δμέηαζε νξζόηεηαο ηνπ κνληέινπ 

 

Όια φζα ζα παξνπζηαζηνχλ ζα γίλνπλ ππφ ηηο ππνζέζεηο ηνπ γξακκηθνχ κνληέινπ 

Τi =β0+β1Υi1+β2Υi2+…+βξ-1Υi,ξ-1+εi, i=1,2,…,n 

φπνπ ηα ζθάικαηα             είλαη αλεμάξηεηα θαη αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή 

Ν(0,ζ
2
). Δίλαη ζεκαληηθφ πξηλ αξρίζνπκε ηελ αλάιπζε λα βεβαησζνχκε φηη νη παξαηεξήζεηο 

καο πξνζαξκφδνληαη ηθαλνπνηεηηθά ζην παξαπάλσ γξακκηθφ κνληέιν, ψζηε ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ λα ζεσξνχληαη αμηφπηζηα. Αλ δηαπηζηψζνπκε φηη θάηη ηέηνην 

δελ ζπκβαίλεη ηφηε ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηήζνπκε θαηάιιεια ην κνληέιν.  

Δπεηδή ηα ζθάικαηα δελ είλαη γλσζηά, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα ηππνπνηεκέλα θαηάινηπα 

  
   (studentized residuals), ηα νπνία γηα κεγάια δείγκαηα κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη έρνπλ ηελ 

ίδηα ζπκπεξηθνξά κε ηα ζθάικαηα. 
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Ιζρχεη      
     

   

        
 , i=1,2,..,n        φπνπ          

   

   
 ,           

        

   
 

 

 
 νη 

πνζφηεηεο     θαινχληαη κφριεπζε θαη     θαινχληαη θαηάινηπα ή εθηηκεκέλα ζθάικαηα θαη 

ηζρχεη            
 .  

Ο έιεγρνο ηεο πνιπζπγγξακηθφηεηαο έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζρνιηαζηεί ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα γη’ απηφ θαη δελ ζα επαλαιεθζεί. 

 

5.2.1 Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ θαηαινίπσλ 

Δμεηάδνπκε αλ ηα ηππνπνηεκέλα θαηάινηπα αθνινπζνχλ πξάγκαηη θαλνληθή θαηαλνκή 

ρξεζηκνπνηψληαο γξαθηθνχο θαη ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο. 

 
ην παξαπάλσ ζρήκα δίλεηαη ην ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ ηππνπνηεκέλσλ θαηαινίπσλ  

θαη ε αληίζηνηρε θακπχιε γηα ηελ θαλνληθή θαηαλνκή πνπ αληηζηνηρεί θαηά πξνζέγγηζε ζηελ 

Ν(0,1). χκθσλα κε ην ηζηφγξακκα ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ηα θαηάινηπα αθνινπζνχλ ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή. 
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Απφ ην παξαπάλσ θαλνληθφ δηάγξακκα πνζνζηεκνξίσλ Q-Q plot παξαηεξνχκε φηη ηα 

ζεκεία πνπ πξνέθπςαλ θαηαλέκνληαη κε ηπραίν ηξφπν θνληά θαη εθαηέξσζελ ηεο θπξίαο 

δηρνηφκνπ ησλ αμφλσλ. Άξα θαη απφ απηφ ην δηάγξακκα θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη 

ε θαηαλνκή ησλ θαηαινίπσλ είλαη θαλνληθή. 

 

Γηα ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν θαλνληθφηεηαο  ζα απνθαλζνχκε γηα ηνλ έιεγρν 

Η0: ε θαηαλνκή ησλ ζθαικάησλ είλαη θαλνληθή 

Η1:  ε θαηαλνκή ησλ ζθαικάησλ δελ είλαη θαλνληθή 

ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=1% κέζσ ηνπ Kolmogorov-Smirnov test. 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Studentized 

Residual 

N 51 

Normal Parameters
a
 Mean ,0012795 

Std. Deviation 1,01616018 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,061 

Positive ,061 

Negative -,061 

Kolmogorov-Smirnov Z ,439 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,991 

a. Test distribution is Normal. 
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα έρνπκε p-value = 0,991>0,01, επνκέλσο δελ κπνξνχκε λα 

απνξξίςνπκε φηη ηα ηππνπνηεκέλα θαηάινηπα (άξα θαη ηα ζθάικαηα ζην κνληέιν) 

πξνέξρνληαη απφ θαλνληθή θαηαλνκή. 

 

 

 

5.2.2 Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ θαηαινίπσλ 

 

Θα εμεηάζνπκε αλ ηα ηππνπνηεκέλα θαηάινηπα είλαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ζεηξά 

κε ηελ νπνία πήξακε ηηο παξαηεξήζεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηνχκε ην 

γξάθεκα (scatter plot) ησλ ζεκείσλ (i,      
    ) , i = 1,2,..,n ζην επίπεδν. 

Έηζη πξνζζέηνπκε άιιε κηα κεηαβιεηή i πνπ δείρλεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ θάζε 

παξαηήξεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάδνπκε ην γξάθεκα ησλ ζεκείσλ  

(i,  studentized residuals). 

 

 
 

Οη παξαηεξήζεηο θαίλεηαη φηη βξίζθνληαη ηπραία ζην επίπεδν πξάγκα πνπ ππνδειψλεη φηη 

δελ πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. 

 

Γηα ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν αλεμαξηεζίαο  ζα απνθαλζνχκε γηα ηνλ έιεγρν 
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Η0: ηα ζθάικαηα ηνπ γξακκηθνχ κνληέινπ είλαη αλεμάξηεηα 

Η1:  ηα ζθάικαηα ηνπ γξακκηθνχ κνληέινπ δελ είλαη αλεμάξηεηα 

ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=1% κέζσ ηνπ ειέγρνπ ξνψλ - runs test κε βάζε ην πιήζνο 

ησλ ξνψλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ θαηαινίπσλ. 

 

 

 

Runs Test 

 Studentized 

Residual 

Test Value
a
 ,0000000 

Total Cases 51 

Number of Runs 26 

Z -,117 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,907 

a. User-specified. 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα έρνπκε p-value = 0,907>0,01, επνκέλσο δελ κπνξνχκε λα 

απνξξίςνπκε φηη ηα ηππνπνηεκέλα θαηάινηπα (άξα θαη ηα ζθάικαηα ζην κνληέιν)  είλαη 

ηπραία. 

 

5.2.3 Έιεγρνο ζηαζεξόηεηαο δηαθύκαλζεο ησλ ηππνπνηεκέλσλ θαηαινίπσλ 

 

Θα εμεηάζνπκε αλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ πξνζαξκνζκέλσλ Yi θαη ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ θαηαινίπσλ ρξεζηκνπνηψληαο ην γξάθεκα (scatter plot) ησλ ζεκείσλ 

(Yi,      
    ) , i = 1,2,..,n ζην επίπεδν. 
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Οη παξαηεξήζεηο θαίλεηαη φηη βξίζθνληαη ηπραία ζην επίπεδν πξάγκα πνπ ππνδειψλεη φηη 

δελ πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ, έηζη κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε φηη ε ππφζεζε ηεο νκνζθεδαζηηθφηεηαο ησλ θαηαινίπσλ δελ θαίλεηαη λα 

παξαβηάδεηαη. Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη δελ ππάξρνπλ έθηξνπεο παξαηεξήζεηο, αθνχ φια ηα 

studentized residuals είλαη απφιπηα κηθξφηεξα ηνπ 3. 

 

Γηα ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν νκνζθεδαζηηθφηεηαο  ζα απνθαλζνχκε γηα ηνλ έιεγρν 

 

Η0: ηα ζθάικαηα ηνπ γξακκηθνχ κνληέινπ έρνπλ ζηαζεξή δηαθχκαλζε 

Η1:  ηα ζθάικαηα ηνπ γξακκηθνχ κνληέινπ δελ έρνπλ ζηαζεξή δηαθχκαλζε 

ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=1% κέζσ ηνπ ειέγρνπ Levene. 

 

χκθσλα κε ηνλ έιεγρν Levene ηα n θαηάινηπα ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο, κηα ε νπνία λα 

πεξηέρεη ηα θαηάινηπα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο κηθξέο πξνζαξκνζκέλεο ηηκέο Yi θαη κηα ε 

νπνία λα πεξηέρεη ηα θαηάινηπα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο κεγάιεο πξνζαξκνζκέλεο ηηκέο  

Yi.πκβνιίδνπκε κε    
  , i=1,2,…n1 ηα θαηάινηπα πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζηελ πξψηε νκάδα 

θαη    
  , i=1,2,…n2 ηα θαηάινηπα πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζηε δεχηεξε νκάδα, κε n1+n2=n. Ο 

Levene πξφηεηλε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη δηάκεζνη δ1 θαη δ2 ησλ δεηγκάησλ    
  , i=1,2,…n1 , 

   
  , i=1,2,…n2 αληίζηνηρα, δεκηνπξγψληαο δχν αλεμάξηεηα δείγκαηα απφιπησλ δηαθνξψλ 
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      , i=1,2,…n1 θαη          

       , i=1,2,…n2 θαη έηζη ν έιεγρνο ηεο 

νκνζθεδαζηηθφηεηαο αλάγεηαη πιένλ ζηνλ έιεγρν ησλ κέζσλ ησλ δχν απηψλ δεηγκάησλ. Γηα 

ηνλ ηειεπηαίν έιεγρν ν Levene πξφηεηλε ηε ρξήζε ηνπ t-test κε θξίζηκε πεξηνρή 

 
             

   
 

  
 

 

  

   >      
 

 
   

Όπνπ  

        
 

  
     

  
   ,                   

 

  
     

  
      θαη  sδ ε ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο πνζφηεηαο 

  
  

 

   
         

     

  

   

         
     

  

   

  

Όηαλ ηζρχεη ε Η0 ε ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε πνπ εκθαλίδεηαη κέζα ζηελ απφιπηε ηηκή 

αθνινπζεί θαηά πξνζέγγηζε θαηαλνκή t κε n-2 βαζκνχο ειεπζεξίαο. 

 

 Γηα ηα δεδνκέλα καο ρσξίδνπκε ηα θαηάινηπα ζε δχν νκάδεο – κηα πνπ πεξηέρεη ηα 

θαηάινηπα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 25 κηθξφηεξεο πξνζαξκνζκέλεο ηηκέο θαη κηα κε ηα 

θαηάινηπα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 26 κεγαιχηεξεο πξνζαξκνζκέλεο ηηκέο θαη 

θαηαζθεπάδνπκε ηνλ έιεγρν. ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη νη ππνινγηζκνί πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηηο δχν νκάδεο. 

   

    ΟΜΑΔΑ1    ΟΜΑΔΑ2    

i    
  

   
   

 
           

      i    
  

   
   

 
           

      

1 6.33 -1.89 3.50 11.99 1 8.77 0.95 0.81 0.01 

2 6.50 1.88 0.27 0.09 2 8.78 0.22 0.07 0.39 

3 6.61 1.26 0.35 0.10 3 8.81 -0.72 0.87 0.03 

4 7.31 0.99 0.62 0.35 4 8.88 -2.23 2.38 2.83 

5 7.34 1.57 0.04 0.00 5 9.08 0.98 0.83 0.02 

6 7.36 -1.03 2.64 6.78 6 9.18 -1.16 1.30 0.37 

7 7.40 0.25 1.36 1.76 7 9.33 -1.15 1.29 0.36 

8 7.51 1.15 0.46 0.18 8 9.39 0.34 0.20 0.25 

9 7.58 -0.24 1.85 3.31 9 9.65 -0.02 0.16 0.28 

10 7.67 -1.69 3.30 10.67 10 9.66 -0.29 0.44 0.07 

11 7.75 0.27 1.34 1.69 11 9.75 -1.06 1.21 0.26 
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12 7.76 -0.19 1.80 3.10 12 9.84 1.40 1.26 0.31 

13 7.90 1.61 0.00 0.00 13 9.87 0.07 0.07 0.39 

14 8.00 0.78 0.83 0.63 14 9.87 0.22 0.08 0.38 

15 8.05 -0.01 1.62 2.52 15 9.94 -0.30 0.44 0.06 

16 8.05 -0.55 2.16 4.53 16 9.98 -0.17 0.31 0.15 

17 8.17 1.50 0.11 0.01 17 10.00 0.51 0.37 0.11 

18 8.19 -0.49 2.10 4.24 18 10.04 -0.31 0.45 0.06 

19 8.26 0.02 1.59 2.40 19 10.08 -0.62 0.77 0.01 

20 8.28 -1.68 3.29 10.59 20 10.13 -0.57 0.71 0.00 

21 8.30 0.64 0.97 0.87 21 10.23 -0.23 0.37 0.10 

22 8.38 -1.29 2.90 8.18 22 10.66 -0.38 0.53 0.03 

23 8.59 -0.60 2.21 4.72 23 11.15 1.23 1.08 0.15 

24 8.63 0.68 0.93 0.80 24 11.21 -0.03 0.17 0.27 

25 8.71 -1.51 3.12 9.52 25 11.41 0.01 0.14 0.31 

     26 12.09 1.93 1.78 1.18 

  Μέσος 1.57    Μέσος 0.70  

 

Η δηάκεζνο ηνπ δείγκαηνο ηεο πξψηεο νκάδαο είλαη ίζε κε         
       , ελψ ηεο 

δεχηεξεο νκάδαο είλαη    
     

       
  

 
      . Άξα 

        
           

        ,  i=1,2,…25 θαη 

 

        
           

          , i=1,2,…26 

 

πκπιεξψλνληαο ηηο ζηήιεο ηνπ πίλαθα βξίζθνπκε  

  
         ,         

                     
       

           θαη         
       

        . 

Έηζη     
  

 

    
                   →          θαη ε ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε 

γξάθεηαη 
             

   
 

  
 

 

  

 
         

      
 

  
 

 

  

      

θαη αθνχ ηζρχεη φηη 2,22 < 2,41 = t49(0,01/2), κπνξνχκε νξηαθά λα δερζνχκε ηελ ππφζεζε 

ηεο νκνζθεδαζηηθφηεηαο ησλ ζθαικάησλ γηα ην γξακκηθφ κνληέιν. 
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 5.3 Δθηίκεζε ηνπ κνληέινπ 

 

5.3.1 Πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα είλαη ζεκαληηθφ λα ζρνιηαζηεί ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ 

R
2
, ν νπνίνο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 

παξαηεξήζεσλ πνπ εξκελεχεηαη απφ ην κνληέιν. Δίλαη πξνθαλέο φηη φζν κεγαιχηεξν (πην 

«θνληά» ζηε κνλάδα) είλαη ην R
2
 ηφζν θαιχηεξν είλαη ην κνληέιν πνπ έρνπκε ζεσξήζεη αθνχ 

εξκελεχεη κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηφηεηαο. Γειαδή ην 88,4% ηεο 

ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηνπ αδξνχ δείθηε γελλήζεσλ ηνπ 2001 εξκελεχεηαη απφ ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ επηιέμακε. Αληίζηνηρα θαιή (87,7 %) είλαη θαη ε ηηκή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ 

ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ     
  πνπ θαλεξψλεη ηελ θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα 

δεδνκέλα καο. 

 

Model Summary
b
 

Mod

el R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,940
a
 ,884 ,877 ,48779 

a. Predictors: (Constant), % ανεπγίαρ γςναικών, % αζηικού 
πληθςζμού 2001, δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 1991-2001 

b. Dependent Variable: αδπόρ δείκηηρ γεννήζεων ηο 2001 

 

 

 

 

 

5.3.2 εκαληηθόηεηα ηνπ κνληέινπ  

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 85,469 3 28,490 119,736 ,000
a
 

Residual 11,183 47 ,238   

Total 96,652 50    

a. Predictors: (Constant), % ανεπγίαρ γςναικών, % αζηικού πληθςζμού 2001, δείκηηρ θςζικήρ 
αύξηζηρ 1991-2001 

b. Dependent Variable: αδπόρ δείκηηρ γεννήζεων ηο 2001   
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Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ κνληέινπ απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα  παίξλνπκε 

ηηκή ζηαηηζηηθήο ζπλάξηεζεο F=119,736 θαη p-value≈0. 

πλεπψο κε βάζε απηά ηα απνηειέζκαηα γηα ηνλ έιεγρν  

Ην: β1=β2=β3=0 

Η1: φρη Ην 

ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=1% απνξξίπηνπκε ηελ Ην θαη ζπλεπψο νη κεηαβιεηέο καο 

είλαη νπζηαζηηθέο ζηελ εμήγεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ κνληέινπ. 

 

 

 

 

5.3.3 Δθηίκεζε θαη έιεγρνη ππνζέζεσλ γηα ηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ  

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11,626 ,475  24,454 ,000 

δείκηηρ θςζικήρ αύξηζηρ 

1991-2001 
,546 ,034 1,090 16,111 ,000 

% αζηικού πληθςζμού 

2001 
-,018 ,006 -,206 -3,135 ,003 

% ανεπγίαρ γςναικών -,059 ,019 -,164 -3,170 ,003 

a. Dependent Variable: αδπόρ δείκηηρ γεννήζεων ηο 2001    

 

 Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα βιέπνπκε ηηο εθηηκήζεηο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ησλ βj, 

(o≤j≤3) 

ηηο εθηηκήζεηο ηνπ ηππηθνχ ζθάικαηνο, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ  

Ην: βj=0 

Η1: βj≠0 

Έηζη ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=1% ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ p-value θαη ηηο ηηκέο 

ηεο ζηαηηζηηθήο ζπλάξηεζεο ειέγρνπ t ν ζηαζεξφο φξνο θαη νη κεηαβιεηέο «δείθηεο θπζηθήο 

αχμεζεο 1991-2001», «% αζηηθνχ πιεζπζκνχ 2001», «% αλεξγίαο γπλαηθψλ» είλαη 
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ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο αθνχ γηα φια ηα παξαπάλσ  p-value ηζρχεη p-value < 0,01, επνκέλσο 

απνξξίπηνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε. 

Σειηθά ην κνληέιν καο είλαη 
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Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο 6 

Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ δηεξεπλεηηθήο αλάιπζεο ηνπ κνληέινπ 

 

6.1 Οπηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ κε παξνπζίαζε ζεκαηηθνύ ράξηε 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κειεηήζακε εθηελέζηεξα ηνλ αδξφ δείθηε γελλήζεσλ 

σο κεηαβιεηή απφθξηζεο θαη εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο ηνλ δείθηε θπζηθήο αχμεζεο 1991-

2001, ην πνζνζηφ αζηηθνχ πιεζπζκνχ 2001 θαη ην πνζνζηφ  αλεξγίαο γπλαηθψλ βάζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001 ζε επίπεδν λνκνχ ηεο Διιάδαο. 

Θα πξνρσξήζνπκε ζηελ νπηηθνπνίεζε ηεο κεηαβιεηήο απφθξηζεο «αδξφο δείθηεο 

γελλήζεσλ»  κε ηε βνήζεηα ζεκαηηθνχ ράξηε ψζηε λα αλαπαξαζηήζνπκε ηα δεδνκέλα ζηνλ 

ρψξν. Γηα λα δεκηνπξγεζεί ν ζεκαηηθφο ράξηεο ζα πξέπεη λα ραξηνγξαθεζνχλ νη ηηκέο ηεο 

κεηαβιεηήο  cbr_01. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ qgis. 

 

 

 Θεκαηηθφο ράξηεο αδξνχ δείθηε γελλήζεσλ 2001 ζε επίπεδν λνκνχ ζηελ Διιάδα 

 



 

68 
 

Απφ ηνλ παξαπάλσ ράξηε  θαίλεηαη φηη φζν πην αλνηρηφ είλαη ην ρξψκα ηφζν πην κεγάιε 

είλαη ε ηηκή ηνπ αδξνχ δείθηε γελλήζεσλ. Έηζη πςειέο ηηκέο γελλήζεσλ εληνπίδνληαη θπξίσο 

ζην λνκφ Ξάλζεο, ζην λνκφ Γσδεθαλήζσλ, λνκφ Ρεζχκλνπ θαζψο θαη ζην λνκφ Ηξαθιείνπ 

Κξήηεο. Αληίζεηα ρακειέο ηηκέο γελλήζεσλ εληνπίδνληαη ζηνπο λνκνχο κε ην πην 

ζθνπξφρξσκν ρξψκα, δειαδή ηνπο λνκνχο Δπξπηαλίαο, Άξηαο θαη Ηιείαο. 

 

  

6.2 Αλάιπζε ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο ηεο κεηαβιεηήο απόθξηζεο  

Θα πξνρσξήζνπκε ζηε κειέηε ηεο ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

κεηαβιεηήο cbr_01 ψζηε λα θαηαλνήζνπκε ηελ ρσξηθή θαηαλνκή θαη δνκή ηεο, πξνθεηκέλνπ 

λα αλαιχζνπκε ηε γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ αδξνχ δείθηε γελλήζεσλ ζε επίπεδν 

λνκνχ ζηελ Διιάδα.  

Γηα ην ιφγν απηφ ζα ππνινγίζνπκε ηνλ ηνπηθφ θαη νιηθφ δείθηε ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο 

Moran’s Ι κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ Open GeoDa.  

Αξρηθά ζα ππνινγίζνπκε ηα βάξε πνπ αθνξνχλ ηνπο ηνπηθνχο δείθηεο. Γηα ηα βάξε 

επηιέμακε 6 θνληηλφηεξνπο γείηνλεο ιφγσ ησλ ζρεκάησλ ησλ λνκψλ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ 

γεγνλφηνο φηη πνιινί λνκνί είλαη λεζησηηθνί. 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγήζεθαλ ηα παξαθάησ.  

 

  Γηάγξακκα δηαζπνξάο ηνπ δείθηε Moran’s I γηα ηνλ αδξφ δείθηε γελλήζεσλ 
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 Υάξηεο ρσξηθψλ πξνηχπσλ ηνπηθψλ δεηθηψλ Moran’s I 

 

 

ην δηάγξακκα δηαζπνξάο παξνπζηάδεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ησλ θαλνληθνπνηεκέλσλ 

ηηκψλ γηα ηε κεηαβιεηή απφθξηζεο αδξφο δείθηεο γελλήζεσλ θαη ηεο ρσξηθήο κεηάζεζήο ηεο. 

ηελ εηθφλα θαίλεηαη ε επζεία ηεο παιηλδξφκεζεο , ε εθαπηνκέλε ηεο νπνίαο είλαη ν νιηθφο 

δείθηεο Moran’s I πνπ είλαη 0,2794. Η ηηκή απηή δείρλεη φηη ππάξρεη ζεηηθή ρσξηθή 

απηνζπζρέηηζε ζηνλ αδξφ δείθηε γελλήζεσλ ζε επίπεδν λνκνχ ζηελ Διιάδα. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη λνκνί κε πςειέο ηηκέο ηνπ αδξνχ δείθηε γελλήζεσλ γεηηληάδνπλ κε λνκνχο επίζεο 

πςειψλ ηηκψλ, θαη λνκνί κε ρακειέο ηηκέο ηνπ αδξνχ δείθηε γελλήζεσλ γεηηληάδνπλ κε 

λνκνχο επίζεο ρακειψλ ηηκψλ. 

 

Ο ράξηεο ρσξηθψλ πξνηχπσλ ( Cluster Map ), πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 

ηνπηθψλ δεηθηψλ Moran’s I ζε 4 νκάδεο ( πςειή-πςειή, ρακειή-ρακειή, ρακειή-πςειή, 

πςειή-ρακειή) καο επηηξέπεη λα δνχκε ηηο πεξηνρέο φπνπ εκθαλίδνληαη εζηίεο πςειψλ ή 

ρακειψλ ηηκψλ. Δζηίεο πςειψλ ηηκψλ ηνπ αδξνχ δείθηε γελλήζεσλ εκθαλίδνληαη ζε 

νιφθιεξε ηελ Κξήηε θαη ζην λνκφ Γσδεθαλήζσλ, ελψ εζηίεο ρακειψλ ηηκψλ εκθαλίδνληαη 

ζηνπο λνκνχο Φζηψηηδαο, Δπξπηαλίαο, Σξηθάισλ, Ισαλλίλσλ, Θεζπξσηίαο θαη Κέξθπξαο. 
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71 
 

πκπεξάζκαηα 

  

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε πνζνηηθψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ δεηθηψλ γνληκφηεηαο θαη βαζηθψλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ζηελ 

Διιάδα ζε επίπεδν λνκνχ. Γηα ηελ εχξεζε θαη ηελ εξκελεία ησλ θνηλσληθν-νηθνλνλκηθψλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ γνληκφηεηα επηιέρζεθαλ εξκελεπηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ κε ρξήζε κνληέισλ πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο θαη δηεξεπλεηηθέο 

κέζνδνη αλάιπζεο δεδνκέλσλ κε ρξήζε ζεκαηηθψλ ραξηψλ θαη ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο. 

Με ηηο κεζφδνπο Stepwise regression θαη     
  σο ππφ κειέηε κεηαβιεηή απφθξηζεο 

ζεσξήζεθε ν αδξφο δείθηεο γελλήζεσλ θαη επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο ν δείθηεο θπζηθήο 

αχμεζεο 1991-2001, ην πνζνζηφ % αζηηθνχ πιεζπζκνχ 2001 θαη ην πνζνζηφ % αλεξγίαο 

γπλαηθψλ. Με εθαξκνγή πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο πξνέθπςε φηη νη 

πξναλαθεξζείζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο αζθνχλ δηαθνξεηηθή 

επίδξαζε ζηνλ αδξφ δείθηε γελλήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλ ν δείθηεο θπζηθήο αχμεζεο 

1991-2001 απμεζεί θαηά κηα κνλάδα ηφηε πεξηκέλνπκε ν αδξφο δείθηεο γελλήζεσλ λα 

απμεζεί θαηά 0.546 παξακέλνληαο ζηαζεξέο νη ππφινηπεο επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο. Δλψ 

αλ ην πνζνζηφ % αζηηθνχ πιεζπζκνχ απμεζεί θαηά κηα κνλάδα ηφηε πεξηκέλνπκε ν αδξφο 

δείθηεο γελλήζεσλ λα κεησζεί θαηά 0.018 παξακέλνληαο ζηαζεξέο νη ππφινηπεο 

επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο θαη ηέινο αλ ην πνζνζηφ % αλεξγίαο γπλαηθψλ απμεζεί θαηά κηα 

κνλάδα ηφηε πεξηκέλνπκε ν αδξφο δείθηεο γελλήζεσλ λα κεησζεί θαηά 0.059 παξακέλνληαο 

ζηαζεξέο νη ππφινηπεο επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο. Αλαηξέρνληαο ζηε βηβιηνγξαθία 

δηαπηζηψλνπκε φηη ε αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ επεξεάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ γελλήζεσλ, 

αθνχ ν αζηηθφο ηξφπνο δσήο  είλαη έλα εκπφδην γηα ηελ χπαξμε πνιιψλ παηδηψλ κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα. 

Γηα ηελ ρσξηθή δνκή θαη θαηαλνκή ηνπ αδξνχ δείθηε γελλήζεσλ πήξακε κηα πξψηε 

εηθφλα κε ηε δεκηνπξγία ζεκαηηθνχ ράξηε ελψ ππνινγίζηεθε θαη ν ηνπηθφο θαη νιηθφο δείθηεο 

ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο Moran’s Ι. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη φηη λνκνί κε 

πςειέο ηηκέο ηνπ αδξνχ δείθηε γελλήζεσλ γεηηληάδνπλ κε λνκνχο επίζεο πςειψλ ηηκψλ, θαη 

λνκνί κε ρακειέο ηηκέο ηνπ αδξνχ δείθηε γελλήζεσλ γεηηληάδνπλ κε λνκνχο επίζεο ρακειψλ 

ηηκψλ. Τςειέο ηηκέο γελλήζεσλ εληνπίδνληαη θπξίσο ζην λνκφ Γσδεθαλήζσλ θαη ζε 
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νιφθιεξε ηελ Κξήηε, ελψ αληίζεηα ρακειέο ηηκέο γελλήζεσλ εληνπίδνληαη θπξίσο ζηνπο 

λνκνχο Δπξπηαλίαο, Θεζπξσηίαο, Σξηθάισλ, Φζηψηηδαο θαη Ισαλλίλσλ. 

Σειεηψλνληαο, ε πνιηηεία είλαη ζεκαληηθφ λα ιάβεη ππφςε ηεο ην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα 

ηεο ππνγνληκφηεηαο θαη λα εζηηάζεη ζε εθείλνπο ηνπο λνκνχο κε ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο 

γελλήζεσλ ψζηε λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα πνιηηηθήο πνπ ζα ην κεηξηάζνπλ. Ιδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ ζα είρε λα εθαξκνζηνχλ νη παξαπάλσ κέζνδνη αλάιπζεο ζηα δεδνκέλα πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011. 
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