
49IV.3.2 Οι πληθυσμιακές πυραμίδες

 Στην ανάλυση των πληθυσμιακών δομών κεντρικό ρόλο έχουν οι πληθυσμιακές πυρα-
μίδες και οι αποκαλούμενοι δομικοί δείκτες. Η κατανομή του συνόλου των ατόμων ενός 
πληθυσμού κατά ηλικία και φύλο οδηγεί στο σχεδιασμό μιας γραφικής παράστασης, της 
πυραμίδας των ηλικιών, η οποία κατανέμει τον πληθυσμό σύμφωνα με τα κριτήρια ηλι-
κία και φύλο. Στο ιδιότυπο αυτό περιγραφικό ιστόγραμμα εμφανίζεται είτε η συχνότη-
τα κάθε ηλικιακής ομάδας (σε απόλυτες τιμές) είτε η αναλογία (ποσοστά) των ηλικιακών 
ομάδων ανά φύλο στο σύνολο του πληθυσμού. 

Σε κάθε πληθυσμιακή πυραμίδα “διαβάζουμε”, επομένως, την πρότερη δημογραφική πο-
ρεία του πληθυσμού καθώς σε κάθε μια από αυτές αντικατοπτρίζεται η ιστορία των εκατό 
και πλέον γενεών που τον συνθέτουν. Το γενικό σχήμα των πυραμίδων είναι τριγωνικό εξαι-
τίας της θνησιμότητας η οποία προοδευτικά μειώνει τον αριθμό της κάθε ανερχόμενης προς 
την κορυφή γενεάς (ηλικιακής ομάδας). Έτσι, στις κοινωνίες κυρίως του λεγόμενου “τρίτου 
κόσμου”, όπου υπάρχει έντονη γονιμότητα και έντονη θνησιμότητα, η πυραμίδα των ηλικιών 
έχει πλήρη τριγωνικό χαρακτήρα (ιδιαίτερα “νεανικοί πληθυσμοί”, Σχήμα 20α). Είναι προφα-
νές ότι η μορφή της πυραμίδας μεταβάλλεται συνεχώς: σε χώρες π.χ όπου η πτώση της θνη-
σιμότητας υπήρξε ραγδαία, αλλά η γονιμότητα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, η πληθυσμια-
κή τους πυραμίδα έχει ωοειδή μορφή (Σχήμα 20β). Τέλος, σε βιομηχανικές κοινωνίες όπου 
εδώ και μερικές δεκαετίες την πτώση της θνησιμότητας ακολούθησε η πτώση της γονιμότη-
τας, η μορφή της πυραμίδας τείνει να πάρει τη μορφή της «σβούρας» (Σχήμα 20γ). Η πυρα-
μίδα αυτή χαρακτηρίζει “γεροντικούς πληθυσμούς” (βλ. και παραδείγματα στο Παράρτημα 
Δ). Οι μορφές που παίρνουν οι πυραμίδες, με τη σειρά που παρουσιάστηκαν, αντικατοπτρί-
ζουν σε αδρές γραμμές και τις βασικές φάσεις της δημογραφικής μετάβασης.33 

Η επιφάνεια (το εμβαδόν) της πυραμίδας δίδει το συνολικό πληθυσμό, η “μορφή” της 
(το περίγραμμά της) μας πληροφορεί σχετικά με τη δομή του πληθυσμού αυτού κατά ηλι-
κία, γεγονός που παραπέμπει στις συνθήκες γονιμότητας και θνησιμότητας (και στην πε-
ρίπτωση που ο πληθυσμός δεν είναι κλειστός και στις μεταναστεύσεις). Όσο εντονότερη 
είναι η γονιμότητα τόσο ευρύτερη είναι η βάση της πυραμίδας, ενώ όσο χαμηλότερη είναι 
η θνησιμότητα τόσο ευρύτερη είναι η κορυφή της. Οι εσοχές και εξοχές της πυραμίδας 
αποτυπώνουν τις διακυμάνσεις της γονιμότητας και της θνησιμότητας διαχρονικά, καθώς 
και τα ιστορικά “γεγονότα” που επέδρασαν στον εξεταζόμενο πληθυσμό (στο παράδειγ-
μά μας -Σχήμα 21- τον πληθυσμό της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας). Είναι 
προφανές ότι στην πυραμίδα του πληθυσμού αυτού για το 1960 αποτυπώνονται οι επι-

Σχήμα 20: Τύποι πληθυσμιακών πυραμίδων
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πτώσεις των δύο παγκοσμίων πολέμων καθώς οι γυναίκες είναι σαφώς πολυπληθέστερες 
των ανδρών των αντίστοιχων ηλικιακών ομάδων (1 και 2) στις «ώριμες» ηλικίες» (35-64 
ετών, Β’ παγκόσμιος πόλεμος) και στις μεγάλες ηλικίες (>65 ετών, Α’ παγκόσμιος πόλεμος) 
καθώς οι άνδρες, ως στρατεύσιμοι, είχαν μεγαλύτερες απώλειες (στις μεγάλες όμως ηλικι-
ακές ομάδες σημαντικό ρόλο παίζει και η διαφορική θνησιμότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, που κάνει ακόμη εντονότερες τις διαφοροποιήσεις). Ταυτόχρονα, στη δεκαε-
τία 1940-49 οι γεννήσεις συρρικνώνονται σημαντικά, στο βαθμό που η περίοδος αυτή δεν 
είναι η ευνοϊκότερη δυνατή για το σχηματισμό οικογένειας και την απόκτηση παιδιών, με 
αποτέλεσμα οι αντίστοιχες γενεές να είναι ιδιαίτερα ολιγοπληθείς (σχηματικά, παιδιά ηλι-
κίας 10-19 ετών στην πυραμίδα της Γερμανίας, 3). 

Οι αντίστοιχες επιπτώσεις του πρώτου παγκοσμίου πολέμου (μείωση των γεννήσε-
ων στη διάρκεια της περιόδου 1914-1919) αποτυπώνονται επίσης στην πυραμίδα της 
Ο.Δ.Γ (4), στο βαθμό που οδηγούν στην εμφάνιση ελλειμματικών γενεών (τα άτομα που 
γεννήθηκαν στην περίοδο 1914-1919, το 1960 έχουν ηλικία 41-46 ετών και ανήκουν σε 
αυτές τις «ελλειμματικές» γενεές). Στην ίδια πυραμίδα αποτυπώνεται επίσης η αναπλή-
ρωση των γεννήσεων του πολέμου (δηλαδή οι γεννήσεις που εμποδίστηκαν από τον 
Β’ παγκόσμιο πόλεμο και που συσσωρευτικά έγιναν στην αμέσως επόμενη δεκαετία), 
με αποτέλεσμα οι γενεές 1950-1959 (άτομα ηλικίας 0-9 ετών το 1960,5) να είναι σαφώς 
πολυπληθέστερες από αυτές της προηγούμενης πενταετίας (άτομα ηλικίας 10-14 ετών, 
3). Τέλος, στην πυραμίδα αποτυπώνεται και το mini-baby-boom (6) της πενταετίας που 
προηγήθηκε του παγκοσμίου πολέμου, συνέπεια της ιδιαίτερα ενεργής παρεμβατικής 
πολιτικής ενίσχυσης των γεννήσεων της «αρίας φυλής» από το χιτλερικό καθεστώς με 
αποτέλεσμα τα άτομα που γεννήθηκαν το 1936-40 (σχηματικά ηλικίας 20-24 ετών την 
1/1/1960) να είναι σαφώς πολυπληθέστερα από αυτά που γεννήθηκαν προ του 1936.
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Σχήμα 21: H πληθυσμιακή πυραμίδα της ΟΔ Γερμανίας το 1960 (%)



51Οι πληθυσμιακές πυραμίδες είναι δυνατόν να σχεδιασθούν, όπως προαναφέρθηκε, 
λαμβάνοντας ως βάση είτε τα απόλυτα μεγέθη είτε τις αναλογίες (υπολογίζοντας δηλα-
δή το ειδικό βάρος -επί τοις % ή τις ‰- κάθε ηλικιακής ομάδας για τους άνδρες και τις 
γυναίκες στο συνολικό πληθυσμό της εξεταζόμενης χωρικής ενότητας). Σε μια ηλικιακή 
πυραμίδα το πλήθος ή οι αναλογίες (ποσοστά) κάθε ηλικιακής ομάδας αναπαρίστανται 
από επιφάνειες με βάση: 
• μια κοινή κλίμακα στον κατακόρυφο άξονα και για τα δύο φύλα, όπου τίθενται οι ηλικίες
• δύο κλίμακες στον οριζόντιο άξονα, πάνω σε ημιάξονες όπου σημειώνονται αντιστοίχως 

είτε οι αντρικοί και γυναικείοι πληθυσμοί (αν πρόκειται για απόλυτα μεγέθη) είτε τα πο-
σοστά  τους (αν πρόκειται για αναλογίες). Συνήθως, οι άρρενες απεικονίζονται στην αρι-
στερή πλευρά και οι θήλεις στη δεξιά πλευρά του σχήματος. Οι κλίμακες αυτές έχουν κοι-
νά διαστήματα και, αν στραφούν κατά 180 μοίρες, θα έχουμε την πλήρη επίθεσή τους.

Κατά κανόνα, τα δεδομένα που διαθέτουμε για τον σχεδιασμό μιας πυραμίδας αναφέ-
ρονται σε μονοετείς ή πενταετείς ηλικιακές ομάδες, οπότε κάθε ομάδα ηλικιακής τάξης 
αποτυπώνεται σε ένα οριζόντιο ορθογώνιο. Υπενθυμίζουμε ότι το σχήμα παραπέμπει συ-
νήθως σε μια πυραμιδοειδή μορφή, στην οποία και οφείλει το όνομα του (πυραμίδα), 
αναλόγως της κυρίαρχης επίδρασης που ασκούν η θνησιμότητα και η γονιμότητα (και 
δευτερευόντως η μετανάστευση). Έτσι, για τον ακριβή προσδιορισμό της επίδρασης της 
θνησιμότητας επί του πληθυσμού προστίθενται και εκείνες της γονιμότητας και των με-
ταναστεύσεων: π.χ. η βάση της πυραμίδας θα είναι ιδιαίτερα διευρυμένη αν πρόκειται 
για έναν νεανικό πληθυσμό ή αντιθέτως ιδιαίτερα στενή εάν ο πληθυσμός μας είναι γε-
ρασμένος. 

Στην ειδική περίπτωση ενός στάσιμου πληθυσμού το περίγραμμα της πυραμίδας θα 
ταυτίζεται με εκείνο της καμπύλης επιβίωσης που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολο-
γισμό του πληθυσμού αυτού. Τέλος, στο σημείο αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε ότι 
είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε την απεικόνιση της πυραμίδας και για «ειδικούς 
πληθυσμούς» (σχολικό πληθυσμό, πληθυσμό μιας μεγάλης επιχείρησης, αγροτικό πλη-
θυσμό, κ.τ.λ…). Όταν, όμως, δημιουργούμε μια πυραμίδα ηλικιών για ειδικούς “υπο-
πληθυσμούς” (τον πληθυσμό των εκπαιδευτικών της μέσης εκπαίδευσης, τον πληθυσμό 
των ενεργών γιατρών, τον πληθυσμό των απασχολούμενων σε μια μεγάλη επιχείρηση, 
κ.ο.κ) η εικόνα μπορεί να αποκλίνει αισθητά από την πυραμιδοειδή μορφή της.

Σχηματικά, δυνάμεθα, να διακρίνουμε τρεις τύπους πυραμίδων που αντιστοιχούν σε 
αντίστοιχους τύπους πληθυσμού (νεανικό, ώριμο, γερασμένο). Οι παρατιθέμενες πυρα-
μίδες για τη Βόρεια Ευρώπη (γερασμένος), την Αφρική (νεανικός) και την Ασία (ώριμος) 
-Σχήμα 22-, αντιστοιχούν κατά το μάλλον ή ήττον σε αυτούς τους ακραίους τύπους πλη-
θυσμών που απαντώνται ακόμη και σήμερα στον πλανήτη μας, ενώ αυτές που δίδονται 
στο Σχήμα 23 αντιστοιχούν σε δύο τύπους πληθυσμού (νεανικό, γερασμένο) που συνυ-
πήρχαν στη γειτονική μας Γιουγκοσλαβία (πριν από την ανεξαρτητοποίηση του Μαυρο-
βουνίου και του Κοσσυφοπεδίου), χώρα η οποία χαρακτηριζόταν από σημαντικές δια-
φοροποιήσεις των δημογραφικών δομών στο εσωτερικό της. 



52 Σχήμα 22: Πληθυσμιακές πυραμίδες της Βορείου Ευρώπης,
της Ανατολικής Ασίας και της Αφρικής (1995,%)



53Σχήμα 23: Πληθυσμιακές πυραμίδες Κοσσυφοπεδίου, Σερβίας και Μαυροβουνίου (1997, %)



54 Τέλος, στο Σχήμα 24 αποτυπώνονται οι δημογραφικές δομές σε δύο από τους νομούς 
της χώρας μας που βρίσκονται στον αντίποδα όσον αφορά τη δημογραφική γήρανση 
(η Ξάνθη εντάσσεται στην ομάδα των πλέον «νεανικών νομών» σε αντίθεση με την Φω-
κίδα που εντάσσεται στην ομάδα των πλέον «γερασμένων»). 

Σχήμα 24: Πληθυσμιακές πυραμίδες των νομών Ξάνθης και Φωκίδας
κατά το 1991 (κοινή κλίμακα,%)

Καθίσταται προφανές ότι η σύγκριση διαφορετικών χωρικών ενοτήτων σε ένα κοινό 
έτος (π.χ. των πληθυσμών του Λουξεμβούργου, της Ελλάδας και της Γερμανίας, 82,266
εκατομ., 11,192 και 0,479 εκατομ. κάτοικοι αντιστοίχως -Σχήμα 25-) ή ακόμη η σύγκριση 
διαχρονικά των δομών του πληθυσμού μιας χωρικής ενότητας (π.χ του ΠΣ Πρωτευού-
σης το 1951 και 1991, με πληθυσμούς αντιστοίχως 1,379 και 3,073 εκατομμύρια) δεν εί-
ναι δυνατόν να επιτευχθεί επί τη βάσει πυραμίδων που έχουν σχεδιασθεί λαμβάνοντας 
υπόψη την κατανομή του πληθυσμού σε απόλυτες τιμές και σε κοινές κλίμακες. Στην πε-
ρίπτωση των τριών πρώτων προαναφερθεισών χωρών, με διαφορετικούς πληθυσμια-
κούς όγκους, η σύγκριση είναι προφανώς ανέφικτη: η πυραμίδα του Λουξεμβούργου δί-
δει μια γραμμή και της δε Ελλάδας έναν οβελία. Η σύγκριση αντιθέτως είναι εφικτή όταν 
οι πληθυσμιακές πυραμίδες επανασχεδιασθούν, με αναγωγή του πληθυσμού των υπό 
σύγκριση χωρικών ενοτήτων σε 100 ή 1000 άτομα –όταν δηλαδή έχουν σχεδιασθεί με 



55βάση το ειδικό βάρος (ποσοστιαία αναλογία % στο συγκεκριμένο παράδειγμα) της κάθε 
ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πληθυσμό– (Σχήμα 26).

Σχήμα 25: Πληθυσμιακές πυραμίδες της Γερμανίας, της Ελλάδας και
του Λουξεμβούργου σε απόλυτες τιμές (κοινή κλίμακα, απόλυτες τιμές)



56 Σχήμα 26: Πληθυσμιακές πυραμίδες της Γερμανίας, της Ελλάδας και 
του Λουξεμβούργου σε ποσοστιαίες αναλογίες (κοινή κλίμακα,%)



57Όσον αφορά το δεύτερο παράδειγμα, είναι εξίσου προφανής η δυσκολία σύγκρισης των 
πληθυσμιακών πυραμίδων των ίδιων χωρικών ενοτήτων σε διαφορετικές χρονικές στιγ-
μές, όταν αυτές είναι υπολογισμένες σε απόλυτες τιμές (Σχήμα 27). Ο πληθυσμός του Ν. 
Αττικής αυξήθηκε κατά 2,3 φορές ανάμεσα στο 1951 και το 1991. Η αλλαγή των πληθυ-
σμιακών δομών ανάμεσα στο 1951 και το  1991 είναι σαφώς ευκρινέστερη όταν οι πυρα-
μίδες μας σχεδιασθούν σε ποσοστιαίες αναλογίες (Σχήμα 28). Διαπιστώνουμε, έτσι, ότι 
ο πληθυσμός του Ν. Αττικής από νεανικός-ώριμος το 1951 τείνει να μεταβληθεί σε ώρι-
μο-γερασμένο το 1991 και η μετά το 1971 συρρίκνωση της γεννητικότητας αποτυπώνε-
ται σαφώς στη βάση της πυραμίδας του 1991 (ηλικιακές ομάδες 0-9 ετών). Στην πυραμί-
δα του 1951 οι εσοχές και εξοχές μεταφράζουν τις διακυμάνσεις της θνησιμότητας κα-
θώς και τα ιστορικά γεγονότα που επέδρασαν στον εν λόγω πληθυσμό (Β’ παγκόσμιος 
πόλεμος και εμφύλιος). Οι επιπτώσεις π.χ του Β’ παγκοσμίου πολέμου είναι ιδιαίτερα εμ-
φανείς και έντονες το 1951 αλλά έχουν αμβλυνθεί το 1991, βοηθούσης και της ιδιαίτε-
ρα έντονης εσωτερικής μετανάστευσης προς την πρωτεύουσα στη διάρκεια της πρώ-
της μεταπολεμικής εικοσιπενταετίας, με αποτέλεσμα η πυραμίδα του 1991 να είναι πολύ 
πιο ομαλή από αυτήν του 1951.

Σχήμα 27: Πληθυσμιακές πυραμίδες του Ν. Αττικής σε απόλυτες τιμές (κοινή κλίμακα), 1951 και 1991



58 Σχήμα 28: Πληθυσμιακές πυραμίδες του Ν. Αττικής το1951 και 1991 σε ποσοστιαίες αναλογίες
(κοινή κλίμακα,%)

IV.3.3 Οι δείκτες δομής του πληθυσμού

1. Δείκτης αναλογίας φύλων
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όπου P(h/f) ο συνολικός πληθυσμός ανδρών/ γυναικών στην αρχή ή τη μέση του έτους 
αντίστοιχα και j αναφέρεται στο αντίστοιχο χωρικό επίπεδο (Χώρα, Περιφέρεια, Νο-
μός,…)

2. Δείκτες συμμετοχής στο σύνολο του πληθυσμού των μεγάλων ηλικιακών ομάδων
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j
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100
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×

όπου (όπως και για όλους τους δείκτες) το P αναφέρεται στο συνολικό πληθυσμό, το 
i αναφέρεται στον πληθυσμό των αντίστοιχων ηλικιακών ομάδων (0-14, 15-64, ≥65 


