
 
 
Φυσική Κίνηση  
 
 
Τα στοιχεία της φυσικής κίνησης 

Τα στοιχεία της φυσικής κίνησης (γεννήσεις, γάμοι και θανάτοι) προέρχονται από τις ληξιαρχικές 
καταγραφές. Στη χώρα μας, αν και από το 1836 θεσπίστηκε διάταγμα «Περί ληξιαρχικών βιβλίων» για 
την τήρηση των σχετικών στοιχείων από τους δήμους, η εφαρμογή του υπήρξε ελλιπέστατη (τηρήθηκε 
μόνον σε περιορισμένο αριθμό δήμων). Μια εικοσαετία αργότερα (1856) ένα νέο διάταγμα αναθέτει 
στους δημάρχους την ευθύνη της συλλογής των ληξιαρχικών στοιχείων και της αποστολής 
περιληπτικών πινάκων στους έπαρχους (με αυτό εδίδετο παράλληλα και η δυνατότητα πρόσληψης 
ληξιάρχων στις περιπτώσεις που ο δήμαρχος δεν ήταν πρόθυμος να εκτελέσει τέτοια καθήκοντα). 
 
Λίγο αργότερα (1864), η ευθύνη της καταγραφής των ληξιαρχικών δεδομένων μεταβιβάζεται στους 
ιερείς που υποχρεούνται να συμπληρώνουν ειδικά έντυπα για κάθε γέννηση, θάνατο και γάμο, έντυπα 
που οφείλουν να παραδώσουν στο ληξίαρχο εντός δεκαπέντε ημερών, χωρίς όμως να έχει θεσπιστεί η 
σχετική νομική υποχρέωση. Η υποχρέωση αυτή θεσμοθετείται στις αρχές της επόμενης δεκαετίας 
(μαζί με την αμοιβή που εισπράττουν από τους άμεσα ενδιαφερομένους γονείς, γαμβρούς και 
κληρονόμους, οι οποίοι υποχρεούνται να δηλώσουν παράλληλα το γεγονός και στο ληξίαρχο). Με την 
διαδικασία αυτή καταρτίστηκαν κατάλογοι και δημοσιεύθηκαν ετήσια στοιχεία για την περίοδο 1860-
1885 (με εξαίρεση τα έτη 1862 και 1863). Από το 1886 και μετά το σύστημα συλλογής των 
ληξιαρχικών δεδομένων κατέρρευσε (αν και η καταγραφή τους συνεχίσθηκε κατά περιοχές). Το 1921 
αρχίζει εκ νέου ανά τρίμηνο η συλλογή στοιχείων και οι ληξίαρχοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν 
και να υποβάλλουν τους σχετικούς πίνακες στη Διεύθυνση Στατιστικής. 
 
Το 1925 ο τρόπος συλλογής αλλάζει και πάλι: για κάθε γεγονός, εκτός από τη ληξιαρχική πράξη, 
πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στη Γενική Στατιστική Υπηρεσία και ατομικό ονομαστικό 
στατιστικό δελτίο με συμπληρωματικές πληροφορίες. Το σύστημα προοδευτικά γενικεύεται στο 
σύνολο των υφιστάμενων διοικητικών ενοτήτων, επιτρέποντας την δημοσίευση σχετικά φερέγγυων 
στοιχείων φυσικής κίνησης για την περίοδο 1928-1939 (οι δήμοι και οι κοινότητες αρχίζουν να 
συγκεντρώνουν πλήρη δεδομένα μόνον μετά το 1928). 
 
Το 1940, με την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων 
διακόπτεται για μια ακόμη δεκαπενταετία, για να ξαναρχίσει και να συνεχιστεί απρόσκοπτα από το 
1955 και μετά, με την ίδια μέθοδο συγκέντρωσης. Αν και η κάλυψη του πεδίου και η αξιοπιστία των 
δεδομένων στις δύο πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες διαφέρουν από αυτές των τελευταίων ετών, εν 
τούτοις, το γεγονός αυτό δεν θέτει ανυπέρβλητα εμπόδια στην ανασύσταση της δημογραφικής μας 
ιστορίας στο δεύτερο μισό του ΧΧου αιώνα.  


