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1. ΣΠΟΥ∆ΕΣ
1979-1981

Histoire de l'Art (Université de Paris - Sorbonne II Degré).

1981-1982

Diplôme Supérieur d’Études Françaises (Université de Paris-Sorbonne
III- Degré).

1984-1989

Université des Sciences Humaines de Strasbourg, Faculté des Sciences
Sociales -France, Πτυχίο (Maîtrise) Κοινωνιολογίας.

1989-1990

Université des Sciences Humaines de Strasbourg, Faculté des Sciences
Sociales, Μετα̟τυχιακό ∆ί̟λωµα (D.E.A.) στην Κοινωνιολογία.

1996

∆ιδάκτωρ του Université des Sciences Humaines de Strasbourg,
Faculté des Sciences Sociales. “L’interférence entre l’activité
professionnelle des femmes et la maternité dans la Grèce contemporaine”
[Σχέση γυναικείας α̟ασχόλησης και µητρότητας στην σύγχρονη Ελλάδα].

2. ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ελληνικά - Γαλλικά - Αγγλικά

3. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
- Μέλος της Γ.Σ. και της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Φ.Κ.Σ.
- Μέλος της Συντονιστικής και της Εξεταστικής Ε̟ιτρο̟ής του Π.Μ.Σ. Πολιτισµός
και Ανθρώ̟ινη Ανά̟τυξη. (2007-)
- Μέλος της οµάδας συγγραφής της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Φ.Κ.Σ.,
εαρινό εξάµηνο 2009.
- Μέλος της Ε̟ιτρο̟ή Ετήσιας Α̟ογραφικής Έκθεσης (ΟΜΕΑ) για το ακαδηµαϊκό
έτος 2013-2014 (α̟όφαση Γ.Σ. 144/15-5-2013)
- Μέλος της Ε̟ιτρο̟ής Προ̟τυχιακών Σ̟ουδών (α̟όφαση Γ.Σ. 151/9-4-14)
- Μέλος της Ε̟ιτρο̟ής ̟αραλαβής υλικών και βεβαίωσης εκτέλεσης εργασιών(υ̟’
αριθµ. 35/16-1-2014 α̟όφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου µε ετήσια θητεία)
- Μέλος της Ε̟ιτρο̟ής Βιβλιοθήκης (α̟όφαση Γ.Σ. 129/12-10-11)
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- Μέλος της Ε̟ιτρο̟ής Μεταγραφών (α̟όφαση Γ.Σ. 150/12-3-14)

4. ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
4 .1 .

∆ιδακτική εµ̟ειρία

Α΄ Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005)
1996-1999, εντεταλµένη διδασκαλίας (Π.∆. 470/80), στο Πανε̟ιστήµιο Κρήτης,
Σχολή Κοινωνικών Ε̟ιστηµών, Τµήµα Κοινωνιολογίας.
•

Κοινωνιολογία του Γάµου και της Οικογένειας (χειµερινά εξάµηνα
Ακαδηµαϊκών ετών 1996-97 και 1997-98). Μάθηµα ε̟ιλογής.

•

Κοινωνική ∆ηµογραφία (εαρινό εξάµηνο Ακαδηµαϊκού έτους 1996-97,
χειµερινό και εαρινό Ακαδηµαϊκού Έτους 1997-98 και χειµερινό εξάµηνο
Ακαδηµαϊκού Έτους 1998-99). Μάθηµα ε̟ιλογής.

•

Κοινωνική Στατιστική Ι (χειµερινό εξάµηνο Ακαδηµαϊκού έτους 1998-99).
Μάθηµα υ̟οχρεωτικό.

•

Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής Έρευνας (Ποσοτικές Μέθοδοι)
(εαρινό εξάµηνο Ακαδηµαϊκού Έτους 1998-99). Μάθηµα υ̟οχρεωτικό.

•

Εργαστηριακή Άσκηση στις Μεθόδους και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής
Έρευνας (εαρινό εξάµηνο Ακαδηµαϊκού Έτους 1998-99). Σεµινάριο
υ̟οχρεωτικό.

•

Αστεακή Κοινωνιολογία (εαρινό εξάµηνο Ακαδηµαϊκού έτους 1996-97).
Μάθηµα ε̟ιλογής.

1997-2001 (εαρινά εξάµηνα), εντεταλµένη διδασκαλίας (Π.∆. 470/80) στο
∆ηµοκρίτειο Πανε̟ιστήµιο Θράκης, Τµήµα Κοινωνικής ∆ιοίκησης.
•

Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας και της Κοινωνικής
Προστασίας (εαρινά εξάµηνα Ακαδηµαϊκών ετών 1997-98 και 1998-99).
Μάθηµα υ̟οχρεωτικό.

•

Κοινωνική ∆ηµογραφία (εαρινά εξάµηνα Ακαδηµαϊκών ετών 1997-98, 199899, 1999-2000 και 2000-2001 ). Μάθηµα υ̟οχρεωτικό.

•

Κοινωνική Στατιστική (εαρινά εξάµηνα Ακαδηµαϊκών ετών 1999-2000 και
2000-2001). Μάθηµα υ̟οχρεωτικό.

2000-2002 (εαρινά εξάµηνα), εντεταλµένη διδασκαλίας (Π.∆. 470/80) στο
Πανε̟ιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρω̟αϊκών Σ̟ουδών.
•

Ανά̟τυξη και Τεκµηρίωση Εκ̟αιδευτικών Πρακτικών (εαρινό εξάµηνο
Ακαδηµαϊκού έτους 2000-2001). Μάθηµα ε̟ιλογής.

•

Ηλεκτρονικοί Υ̟ολογιστές (εαρινό εξάµηνο Ακαδηµαϊκού έτους 2001-2002).
Σεµινάριο υ̟οχρεωτικό.
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Β΄ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (2005) έως και το ακαδηµαϊκό έτος
2013-2014
Προ̟τυχιακά:
•

Ε̟ιστηµολογία των Κοινωνικών Ε̟ιστηµών (ΚΕΑ 200) (χειµερινά εξάµηνα
ακαδηµαϊκών ετών: 2008-09, 2009-10, 2010-11). Υ̟οχρεωτικό µάθηµα.

•

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Ε̟ιστηµών (ΚΜΑ250).
(χειµερινά εξάµηνα ακαδηµαϊκών ετών: 2006-07, 2007-08, 2011-2012, 20122013, 2013-2014). Μάθηµα ε̟ιλογής.

•

Εισαγωγή στην Περιγραφική Στατιστική (ΚΟΙΣ 117). (εαρινό εξάµηνό
ακαδηµαϊκού έτους: 2006-07). Μάθηµα ε̟ιλογής.

•

Ζητήµατα της σύγχρονης οικογένειας στην Ελλάδα και στην Ευρώ̟η
(Κ∆Γ495). (εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2006-07 και χειµερινά
εξάµηνα: 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-2012, 2012-2013).
Σεµινάριο ε̟ιλογής.

•

Εφαρµογές στις ̟οσοτικές µεθόδους των Κοινωνικών Ε̟ιστηµών (ΚΜΑ550).
( χειµερινά εξάµηνα ακαδηµαϊκών ετών: 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10,
2010-11, 2011-2012 και εαρινά εξάµηνα: 2012-2013, 2013-2014). Σεµινάριο
ε̟ιλογής.

•

Ζητήµατα Μετανάστευσης στη Σύγχρονη Ελλάδα (Κ∆Γ504). (εαρινά εξάµηνα
ακαδηµαϊκών ετών: 2012-2013, 2013-2013). Σεµινάριο ε̟ιλογής.

Π.Μ.Σ. Πολιτισµός και ανθρώ̟ινη Ανά̟τυξη:
•

Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Ε̟ιστήµες (Μ10). (εαρινά εξάµηνα
ακαδηµαϊκών ετών: 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2011-2012 και χειµερινό
εξάµηνο: 2013-2014 ). Σεµινάριο υ̟οχρεωτικό.

Π.Μ.Σ. Εκ̟αιδευτική Θεωρία, Ιστορία και Πολιτική:
•

Μέθοδοι Κοινωνικής και Παιδαγωγικής Έρευνας (ΚΜ61). (εαρινό εξάµηνό
ακαδηµαϊκού έτους 2009-10). Σεµινάριο υ̟οχρεωτικό (̟εριορισµένος
αριθµός ̟αρουσιάσεων).

•

Μέθοδοι Έρευνας (ΚΜ61). (εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2010-11).
Σεµινάριο υ̟οχρεωτικό (̟εριορισµένος αριθµός ̟αρουσιάσεων).

•

Μέθοδοι Έρευνας (ΚΜ61). (χειµερινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2013-14).
Σεµινάριο υ̟οχρεωτικό (συνδιδασκαλία µε το Μ10 του Π.Μ.Σ. Πολιτισµός
και ανθρώ̟ινη Ανά̟τυξη)

Π.Μ.Σ. Population, Development, Foresight (PoDePro) (University MontesquieuBordeau IV- University of Thessaly):
•

Research methodology (U4.5 ). (2nd semester 2012-2013 και 2013-2014)
(σχετική βεβαίωση στο CD: 6. βεβαιώσεις διδασκαλίας)

Εισηγήτρια κατό̟ιν ̟ρόσκλησης στα Μετα̟τυχιακά Προγράµµατα:
•

Π.Μ.Σ. Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανε̟ιστήµιο (2011)

•

Π.Μ.Σ. Κοινωνιολογίας στο Τµήµα Κοινωνιολογίας Παν/µίου Κρήτης
(σχετικές βεβαιώσεις στο CD: 6. βεβαιώσεις διδασκαλίας)
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Ε̟ιστηµονική και Ερευνητική Εµ̟ειρία

2002- Ε̟ιστηµονικός συνεργάτης – ερευνητής του Εργαστηρίου ∆ηµογραφικών και
Κοινωνικών Αναλύσεων (Ε∆ΚΑ) του ΤΜΧΠΠΑ του Πανε̟ιστήµιου
Θεσσαλίας ̟ου τελεί υ̟ό τη ∆ιεύθυνση του Καθηγητή Βύρωνα Κοτζαµάνη.
http://www.demography-lab.prd.uth.gr
2005- Μέλος του Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας (ΦΕΚ 253/23.10.2001)
2008- Μέλος του Εργαστηρίου Ψυχολογίας του Φ.Κ.Σ. (ΦΕΚ 177Α/2.8.2000)

5. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
5.1. Μέλος Συµβουλευτικών και Εξεταστικών Ε̟ιτρο̟ών
- Μέλος Τριµελών Συµβουλευτικών
διδακτορικής διατριβής
 Ρυθµικές µιµήσεις και συρρυθµίες
Αντωνακάκης ∆ηµήτριος, 2011.

Ε̟ιτρο̟ών
στις

για

αλληλε̟ιδράσεις

την

εκ̟όνηση

βρεφών-µητέρων,

 Εξαναγκαστική µεταναστευτική εργασία στους τοµείς της αγροτικής και οικιακής
εργασίας. Υ̟οψήφιος ∆ιδάκτωρ: Κολλάτος Θεόδωρος
 Μικρασιάτες Πρόσφυγες στη Σάµο (1922-1940): Κοινωνική ένταξη, οικονοµική
δραστηριότητα, ̟ολιτική συµ̟εριφορά. Υ̟οψήφιος ∆ιδάκτωρ: Γιαννούτσος Κ.
Μανόλης
- Μέλος Ε̟ταµελών Ε̟ιτρο̟ών για την υ̟οστήριξη διδακτορικής διατριβής
 Ο κόσµος της ̟έτρας, Ψιλάκη Έφη, 2010
 Εκκλησία και Κράτος στην Ελλάδα. Κοινωνιολογική ανάλυση των ιδεολογικών
αντι̟αραθέσεων , Κεσσαρέας Ευστάθιος, 2010
 Μίµηση στις αλληλε̟ιδράσεις δίδυµων διζυγωτικών βρεφών µεταξύ τους και µε τη
µητέρα, Πατεράκη Μαρία, 2011
 Ε̟ιχειρηµατικότητα και τουρισµός: Το ̟αράδειγµα του Λιµένα Χερσονήσου Κρήτης,
Φραγκιαδουλάκης Ι. Μανώλης, 2014
- Ε̟ιβλέ̟ουσα µετα̟τυχιακών εργασιών
 Ψυχοκοινωνική ̟ροσέγγιση του εφηβικού εθισµού στο ∆ιαδίκτυο, Μαυριδάκης
Γρηγόρης, 2011.
 Η συµβολή του Κοινωνικού Παντο̟ωλείου στην κατα̟ολέµηση του κοινωνικού
α̟οκλεισµού: η ̟ερί̟τωση του ∆. Ηρακλείου Κρήτης, Γλύ̟τη Μαρία, 2013.
- Μέλος Τριµελών Ε̟ιτρο̟ών για την εκ̟όνηση µετα̟τυχιακής εργασίας
 Η ανά̟τυξη της φιλίας στην εφηβεία, Παναγιωτάκη Μαρία, 2010.
 Ιστορική και κοινωνική ανάλυση της φωτογραφίας τα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας,
Χαλκιαδάκη Ελένη, 2011.
 Αναµνήσεις α̟ό την ̟αιδική ηλικία: συναίσθηµα, αυτοεκτίµηση και αυτοβιογραφική
µνήµη, Καµ̟ουρούδη Μαριάννα, 2012.
 Η κακο̟οίηση εφήβων στο διαδίκτυο: ψυχο-κοινωνικές και ̟ολιτισµικές διαστάσεις
του φαινοµένου, Τσίτου Τερψιθέα, 2013.
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- Ε̟ιβλέ̟ουσα ̟τυχιακών εργασιών
 Ένταξη ατόµων µε ειδικές ανάγκες στη γενική και ε̟αγγελµατική εκ̟αίδευση,
Κα̟ετανάκη Ευαγγελία, 2008.
 Οι µονογονεϊκές οικογένειες στην Κύ̟ρο, Κασά̟η Άννα, 2009.
 Ζητήµατα λειτουργίας των µονογονεϊκών οικογενειών και κοινωνικός α̟οκλεισµός
στις χώρες της Ε.Ε., Αβραάµ Μελ̟οµένη, 2009.
 Το βίωµα του άτο̟ου µετανάστη, Ανίλα Αλιάι, 2014
 Οι ̟ρόσφυγες της Μ. Ασίας: µελέτη ενός κοινωνικού µετασχηµατισµού
(α̟οκατάσταση, κοινωνική ένταξη και αλληλε̟ιδράσεις), Καράκης Μιχαήλ (υ̟ό
εκ̟όνηση).

5.2. Συµµετοχή σε Ερευνητικά Προγράµµατα
Α΄ Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005)

5.2.1. «Ορισµοί και µέθοδοι συλλογής δηµογραφικών στατιστικών», Eurostat
(Ινστιτούτο ∆ηµογραφίας, Σχολή Κοινωνικών Ε̟ιστηµών, Παν/µιο
Ανθρω̟ιστικών Ε̟ιστηµών του Στρασβούργου), Στρασβούργο, 1991-1992.

5.2.2. «Α̟οτίµηση εκ̟αιδευτικού έργου και ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών του Τµήµατος
Κοινωνιολογίας του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης», ε̟ιστ. υ̟εύθυνος/ ε̟ιµ. Σ.
Πα̟αϊωάννου Ρέθυµνο, 2000.

5.2.3. Πρόγραµµα Π.ΕΝ.Ε.∆. 2001 µε τίτλο «Το ̟ορτραίτο της σύγχρονης Ελληνίδας:
Α̟οτύ̟ωση και ανάλυση των κοινωνικοοικονοµικών και δηµογραφικών
χαρακτηριστικών της σύγχρονης Ελληνίδας και χωρικές διαφορο̟οιήσεις
τους», υλο̟οιούµενο α̟ό το Εργαστήριο ∆ηµογραφικών και Κοινωνικών
Αναλύσεων, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής
Ανά̟τυξης (ΤΜΧΠΠΑ), Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας, τριετούς διάρκειας (20032006), χρηµατοδοτούµενο α̟ό την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και
Τεχνολογίας και το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας.

5.2.4. «Documentation of the 2000 Round of Population and Housing Censuses in
the E.U., EFTA and Candidate Countries», ερευνητικό ̟ρόγραµµα τριετούς
διάρκειας (2001-2003), ̟ου υλο̟οιήθηκε στο Εργαστήριο ∆ηµογραφικών και
Κοινωνικών Αναλύσεων, ΤΜΧΠΠΑ, Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας, α̟ό
ερευνητική οµάδα στην ο̟οία συµµετείχαν έλληνες και ξένοι ερευνητές,
χρηµατοδοτούµενο α̟ό την Στατιστική Υ̟ηρεσία των Ευρω̟αϊκών
Κοινοτήτων (EUROSTAT).

5.2.5. «Consulting on GIS and thematic mapping on non-income dimensions of
poverty in Albania», ερευνητικό ̟ρόγραµµα υλο̟οιούµενο α̟ό το Εργαστήριο
∆ηµογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, ΤΜΧΠΠΑ, Πανε̟ιστήµιο
Θεσσαλίας, εξάµηνης διάρκειας (Α̟ρίλιος 2003- Σε̟τέµβριος 2003),
χρηµατοδοτούµενο α̟ό την World Bank.

5.2.6. «Α̟οτύ̟ωση της αγοράς εργασίας στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου»,
έρευνα η ο̟οία ανατέθηκε α̟ό την ΠΑΕΠ Α.Ε. στο Κέντρο Ερευνών του
Πανε̟ιστηµίου Πειραιώς, µε υ̟εύθυνο έργου τον Καθηγητή Γεωργιακώδη
Φώτη, εξάµηνης διάρκειας (Νοέµβριος 2003-Μάϊος 2004).

5.2.7. «e-Demography—Ψηφιακή

υ̟οδοµή

̟ληροφόρησης,
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ανάλυσης της δηµογραφικής ̟ληροφορίας», υλο̟οιηθήκε α̟ό το Εργαστήριο
∆ηµογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, ΤΜΧΠΠΑ, Πανε̟ιστήµιο
Θεσσαλίας. Το ̟ρόγραµµα ήταν διετούς διάρκειας (2004-2006),
χρηµατοδοτήθηκε α̟ό την Γ.Γ.Ε.Τ. στο ̟λαίσιο του ανταγωνιστικού
̟ρογράµµατος «Πυθαγόρας, ενίσχυση των ερευνητικών οµάδων στα
Πανε̟ιστήµια».
Β΄ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005)

5.2.8. ∆ίδυµα και µη δίδυµα βρέφη στην ε̟ικοινωνία τους µε τους Σηµαντικούς
Άλλους: Γνωστική, συναισθηµατική και κοινωνική ανά̟τυξη, υλο̟οιούµενο
α̟ό το Εργαστήριο Ψυχολογίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών
Σ̟ουδών, Φιλοσοφική Σχολή, Πανε̟ιστήµιο Κρήτης. Πρόγραµµα διετούς
διάρκειας (2007-2008), χρηµατοδοτούµενο α̟ό την Γ.Γ.Ε.Τ. στο ̟λαίσιο του
ανταγωνιστικού ̟ρογράµµατος «Πυθαγόρας, ενίσχυση των ερευνητικών
οµάδων στα Πανε̟ιστήµια».

5.2.9. Μελέτη συσχέτισης ρύ̟ων µε τη νοσηρότητα και θνησιµότητα καρδιοανα̟νευστικών ̟αθήσεων κατά τη χρονική ̟ερίοδο 2001-2007 στο Βόλο, µε
υ̟εύθυνο έργου τον Κ. Γουργουλιάνη, Καθηγητή Πνευµονολογίας
Πανε̟ιστηµίου
Θεσσαλίας.
(Έκθεση
στο
CD:
5.
συλλογικό
έργο_εκθέσεις_ετεροαναφορες)
Γ΄ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Ε̟ίκουρου (Μάρτιος 2011)

5.2.10. Γεωργούλας Αντώνης, Κακλαµάνη Σταµατίνα, Νικολακάκης Γιώργος (ε̟ιµ.),
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ, Κατα̟ολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού α̟οκλεισµού στο
Νοµό Ηρακλείου, [Ερευνήτριες: Γλύ̟τη Μαρία, Χαλκιαδάκη Ελένη],
Πανε̟ιστήµιο Κρήτης/ Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας, ∆εκέµβριος 2010.
(Έκθεση στο CD: 5. συλλογικό έργο_εκθέσεις_ετεροαναφορες)

5.2.11. Α. Εµβαλωτής Κ. Μ̟ονίδης Γ. Ανδρουλάκης, Σ. Κακλαµάνη, ∆.
Σταµοβλάσης, 2011, Εµ̟ειρίες και α̟όψεις εκ̟αιδευτικών αναφορικά µε τη
λειτουργία
των
Ολοήµερων
Σχολείων
Ενιαίου
Αναµορφωµένου
Εκ̟αιδευτικού Προγράµµατος. (Τα α̟οτελέσµατα της έρευνας δηµοσιεύτηκαν
σε συλλογικό τόµο: στο CD: 5. συλλογικό έργο_εκθέσεις_ετεροαναφορες).

5.3. Συµµετοχή σε Μελέτες
Α’ Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005)

5 .3 .1 .

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

5.3.1.1.

«Το̟ικό Ανα̟τυξιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αλικαρνασσού», Ηράκλειο, 1999.

5.3.1.2.

«Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Ανά̟τυξης Αγροτικού Χώρου. Περιοχή
Μυλο̟οτάµου Ν. Ρεθύµνης», Ηράκλειο, 2000 (σε συνεργασία µε την ΕΤ.ΑΜ
Ε.Π.Ε).

5.3.1.3.

«Μελέτη Τουριστικής-Οικολογικής Αξιο̟οίησης των ορεινών όγκων της Κρήτης»,
Ηράκλειο, 2000 (σε συνεργασία µε την ΕΤ.Α.Μ. Ε.Π.Ε).

5.3.2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Β΄ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005)

5.3.2.1.

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου
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Πρεσ̟ών, Ελλάδα, 2005-2006 (Ανάθεση: ECOPLAN Ε.Π.Ε.).

5.3.2.2.

«Μελέτη ̟ροκαταρκτικής διερεύνησης σκο̟ιµότητας του Κεντρικού Οδικού
Άξονα Κρήτης», Ελλάδα,
21/7/2008 – 21/12/2008,(Ανάθεση: ECOPLAN
Ε.Π.Ε.).

5.3.2.3.

«Ε̟ικαιρο̟οίηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης», Ελλάδα, Ιουλ. 2007 –,
(Ανάθεση: Α. Κοτζαµ̟ό̟ουλος).

5.3.2.4.

«Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου
Σκύρου», Νοέµβριος 2007 – ∆εκέµβριος 2009, (Ανάθεση: Α. Κοτζαµ̟ό̟ουλος).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ
Α΄ Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005)

5.3.2.5.

Συµµετοχή στην «Τεχνικοοικονοµική µελέτη για την κατασκευή του
Περιφερειακού Νοσοκοµείου ∆υτικής Αττικής» (υ̟εύθυνος Α. Κοτσαµ̟ό̟ουλος),
Αθήνα, 1996.

5.3.2.6.

Μέλος της οµάδας έργου του Σύµβουλου ∆ιαχείρισης του Ε̟ιχειρησιακού
Προγράµµατος: «Κοινωνικός Α̟οκλεισµός α̟ό την Αγορά Εργασίας», Αθήνα,
Υ̟ουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Υ̟ουργείο Εθνικής
Οικονοµίας (1997-1999).

5.3.2.7.

«Τεχνικοοικονοµική µελέτη σκο̟ιµότητας για το έργο της ∆ιανοµής Φυσικού
Αερίου, στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης», Αθήνα, 1999, (Network Ltd για
την ACTOR Α.Ε.)

5.3.2.8.

«Τεχνικοοικονοµική µελέτη σκο̟ιµότητας για το έργο της ∆ιανοµής Φυσικού
Αερίου, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» (Αστικές ̟εριοχές Λάρισας και Βόλου»,
Αθήνα, 1999, (Network Ltd για την ACTOR Α.Ε.)

5.3.2.9.

«Μελέτη ̟ροσανατολισµού των ̟αρεµβάσεων σε σχέση µε την α̟ασχόληση στον
τοµέα της µετα̟οίησης και των υ̟ηρεσιών στην ̟εριοχή της Αττικής», Ελλάδα
2000, (σε συνεργασία µε την ΡΕΜΑΚΟ Α.Ε.)

5.3.2.10. «Μελέτη σχεδιασµού δικτύων διανοµής φυσικού αερίου στους ∆ήµους Ευόσµου
και Πανοράµατος του Ν. Θεσσαλονίκης», Αθήνα 2001, (Network Ltd)

5.3.2.11. «Μελέτη Χάραξης Ανα̟τυξιακών Κατευθύνσεων για τις υ̟οβαθµισµένες ̟εριοχές
του ∆υτικού Παραλιακού Μετώ̟ου Ηρακλείου Κρήτης 2001-2006», ̟ου ανατέθηκε
α̟ό τον ∆ήµο Ηρακλείου στο ̟λαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN
(Υ̟εύθυνος Α. Κοτσαµ̟ό̟ουλος), Αθήνα 2003.

5.3.2.12. «Καταχώρηση στοιχείων Ερωτηµατολογίων σε Η/Υ, διενέργεια στατιστικών
ε̟εξεργασιών και σύνταξη αναφοράς α̟οτελεσµάτων της ̟ιλοτικής έρευνας
α̟οφοίτων
∆ηµοσίων
Ι.Ε.Κ.
και
της
έρευνας
Συνεντευκτών»,
υ̟΄αριθ.̟ρωτ.Β/20040α
διακήρυξη
του
Οργανισµού
Ε̟αγγελµατικής
Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης, Υ̟ουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων.
Αθήνα 2004.
Β΄ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005)

5.3.2.13. Ολοκληρωµένο

Το̟ικό Πρόγραµµα Βιώσιµης Ανά̟τυξης
Καρ̟ενησίου, σε εφαρµογή της Habitat Agenda (ΥΠΕΧΩ∆Ε), 2004.

του

∆ήµου

5.3.2.14. Ολοκληρωµένο Το̟ικό Πρόγραµµα Βιώσιµης Ανά̟τυξης του ∆ήµου Άνω Σύρου,
σε εφαρµογή της Habitat Agenda (ΥΠΕΧΩ∆Ε), 2004.

5.3.2.15. Μελέτη για τις δυνατότητες αναδιάρθρωσης της φυτικής ̟αραγωγής στην Στερεά
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Ελλάδα για την ολοκληρωµένη αγροτική ανά̟τυξη, Ελλάδα Μάιος 2006 – Ιούνιος
2007, (Ανάθεση: ΤΗΕΜΑ Ε.Π.Ε. – ECOPLAN Ε.Π.Ε.).
Γ΄ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Ε̟ίκουρου (Μάρτιος 2011)

5.3.2.16. Strategic project “Making Migration Work for Development - Policy tools for
strategic programming in SEE regions and cities”. «Αξιο̟οιώντας τη
µετανάστευση για την ανά̟τυξη - Εργαλεία ̟ολιτικής για τον στρατηγικό
̟ρογραµµατισµό στις ̟εριφέρειες και τις ̟όλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώ̟ης».

5 .3 .3 .

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005)

5.3.3.1.

Αξιολόγηση ̟ροτάσεων στο ̟λαίσιο του Προγράµµατος «Αρχιµήδης – Ενίσχυση
Ερευνητικών Οµάδων στα Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ)», ̟ου υ̟εβλήθησαν για χρηµατοδότηση
α̟ό το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Υ̟ουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων. Αθήνα,
Οκτώβριος 2003.

5.3.3.2.

Αξιολόγηση ̟ροτάσεων στο ̟λαίσιο του Προγράµµατος «Ηράκλειτος –
Υ̟οτροφίες έρευνας µε ̟ροτεραιότητα στη βασική έρευνα», ̟ου υ̟εβλήθησαν για
χρηµατοδότηση α̟ό το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Υ̟ουργείο Εθνικής Παιδείας &
Θρησκευµάτων. Αθήνα, Νοέµβριος 2003.

5.3.3.3.

Αξιολόγηση Φυσικού Αντικειµένου του Υ̟οέργου: «Αξιο̟οίηση και αναβάθµιση
µελετών / ερευνών µε στόχο την ̟ρόβλεψη της δυναµικής του ε̟ιχειρηµατικού
και ̟αραγωγικού συστήµατος», στο ̟λαίσιο της Κ.Π. Equal, της Ανα̟τυξιακής
Σύµ̟ραξης «Εν ∆ράσει», µε τίτλο: «∆ίκτυο ̟ροώθησης της α̟ασχόλησης», Αθήνα,
25/09/2003.

5 .3 .4 .

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ-∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005)

5.3.4.1.

∆ιοργάνωση του ̟ρογράµµατος: «Σεµινάριο Ανέργων Κοινωνικών Ε̟ιστηµόνων
στον ∆ήµο Κερατσινίου», Αθήνα, 1990.

5.3.4.2.

Εισηγήτρια ενδο-ε̟ιχειρησιακών σεµιναρίων σε εργαζοµένους ξενοδοχειακών
ε̟ιχειρήσεων, µε θέµατα: «Βασικές Αρχές ∆ιοίκησης», «Ζητήµατα Ανθρώ̟ινης
Συµ̟εριφοράς», «Αρχές Ε̟ικοινωνίας», «Θεωρίες ̟ερί Ηγεσίας», Ο.Α.Ε.∆. Υ̟ουργείο Εργασίας, Αθήνα, 1995.

5 .3 .4 .3 .

Εισηγήτρια σε σεµινάριο «Κατάρτιση Αξιολογητών Κατάρτισης», Πάντειο
Πανε̟ιστήµιο, Π.Ε.Π. Αττικής, Αθήνα, 1997.

5.4. Συµµετοχή σε Ε̟ιστηµονικά Ερευνητικά ∆ίκτυα
- Ε.∆Η.Μ.
- AIDELF
- DEMOBALK
- Ανεξάρτητο Παρατηρητήριο για ένα ∆ηµόσιο και ∆ηµοκρατικό Πανε̟ιστήµιο

6. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
6.1. ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ
“ L’interférence entre l’activité professionnelle des femmes et la maternité dans la Grèce
contemporaine” [Σχέση µεταξύ Γυναικείας Α̟ασχόλησης και Μητρότητας στην Σύγχρονη
Σελίδα 9 α̟ό 92

Βιογραφικό Σηµείωµα

Στ. Κακλαµάνη-8/9/2014

Ελλάδα], ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Στρασβούργο, 1996.

6.2. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ
Α΄ Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα

6 .2 .1 .

∆. Ιωάννου, Τ. Κακλαµάνη, «Ανεργία και Κοινωνικός Α̟οκλεισµός», στο,
Α. Μοσχονάς ε̟ιµ., Ευρω̟αϊκή Ένωση: Ε̟ίκαιροι Προβληµατισµοί, Εξάντας,
Αθήνα, 2000, σ. 67-110.

6 .2 .2 .

Τ. Κακλαµάνη, Γ. Κοτσυφάκης, «Η φυσιογνωµία της θνησιµότητας στην
Ελλάδα (1960-1998)», στο, Γ. Σιάµ̟ος ε̟ιµ., Πληθυσµός και Ανά̟τυξη στην
Ελλάδα (Πανελλαδικό ∆ηµογραφικό Συνέδριο Αθήνα, 19-20 Νοεµβρίου
1998), Ελληνική Εταιρεία ∆ηµογραφικών Μελετών, Κορφή, Αθήνα 2003 , σ.
291-306.

6 .2 .3 .

Τ. Κακλαµάνη, Μ. Πα̟αδάκης, Κ. Τσίµ̟ος, «Μακροχρόνια ανεργία και
κοινωνικός α̟οκλεισµός στην Ελλάδα», στο, Γ. Ο. Τσοµ̟άνογλου, Γ.
Κορρές, Ι. Γιαννο̟ούλου ε̟ιµ., Κοινωνικός α̟οκλεισµός και ̟ολιτικές
ενσωµάτωσης, Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εργασίας και των
Ε̟αγγελµάτων –ΕΡΓΑΞΙΑ, Τµήµα Κοινωνιολογίας, Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου,
Μυτιλήνη, Πα̟αζήσης, Αθήνα 2005, σ. 77-102.

6 .2 .4 .

Τ. Κακλαµάνη, Μ. Ντυκέν, «Πληθυσµός ορεινών ̟εριοχών :
Προτυ̟ο̟οίηση δηµογραφικών & οικονοµικών δεικτών ταξινόµησης »,
στο, Β. Κοτζαµάνης, Β. Πα̟̟άς ε̟ιµ., Χώρος και Πληθυσµός. Αναλυτικές
Προσεγγίσεις, Εργαστήριο ∆ηµογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων,
Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής
Ανά̟τυξης, Πολυτεχνική Σχολή - Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος 2005, σ.
297-322.

6 .2 .5 .

Τ. Κακλαµάνη, «Η ά̟οψη των γυναικών για τον θεσµό του γάµου:
Παρουσίαση και κριτική ̟ροσέγγιση ερευνητικών α̟οτελεσµάτων», στο, Σ.
Κονιόρδος, Λ. Μαράτου-Αλι̟ράντη, Ρ. Παναγιωτο̟ούλου ε̟ιµ., Κοινωνικές
εξελίξεις στη σύγχρονη Ελλάδα. Εργασία, Εκ̟αίδευση, Οικογένεια, Παρέκκλιση,
Σάκκουλας, Αθήνα 2006, σ. 103-124.

Β΄ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005)

6 .2 .6 .

Στ. Κακλαµάνη, Γ. Κοτσυφάκης, «Η θνησιµότητα στην Ελλάδα (19602001)», στο, Β. Κοτζαµάνης ε̟ιµ., Η δηµογραφική ̟ρόκληση, γεγονότα και
διακυβεύµατα, Πανε̟ιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2009, 173-208.
[το κείµενο αυτό έχει ήδη κριθεί, οι δείκτες για τους ο̟οίους υ̟ήρχαν
̟ρόσφατα δεδοµένα έχουν ε̟ικαιρο̟οιηθεί έως το έτος 2006. Η έκδοσή του
έ̟εται της εκλογής].

6 .2 .7 .

Μ.N. Ντυκέν, Στ. Κακλαµάνη, «Οι χωρικές διαφορο̟οιήσεις των
σύγχρονων µορφών Κινητικότητας στην ύ̟αιθρο χώρα», στο, Β.
Κοτζαµάνης ε̟ιµ., Η δηµογραφική ̟ρόκληση, γεγονότα και διακυβεύµατα,
Πανε̟ιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2009, 209-231.

Γ΄ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Ε̟ίκουρου (Μάρτιος 2011)
6.2.8. Στ. Κακλαµάνη, «Ζητήµατα ένταξης στην αγορά εργασίας και
ε̟αγγελµατικής ενεργο̟οίησης των α̟οφοίτων Α.Ε.Ι. και των ̟τυχιούχων
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Φιλοσοφικών Σχολών, στο, Μ. Σ̟υριδάκης ε̟ιµ., Ανεργία και εργασιακή
ανασφάλεια, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2013, 57-104.

6.3. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ
Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005)

6 .3 .1 .

Σ. Κακλαµάνη, Ελ. Ανδρουλάκη, «Η ε̟ίδραση των αλλοδα̟ών και οι
χωρικές της ̟ροεκτάσεις στην ̟ληθυσµιακή δοµή της Ελλάδας», Ε̟ιθεώρηση
Κοινωνικών Ερευνών, 119Α΄,2006, Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα, σσ. 97-146.

6 .3 .2 .

D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani and alii, 2008, “Risk factors for
smoking among school adolescents in Greece”, Child: Care, Health &
Development, 34, 3, pp. 310–315, [Decision on Manuscript CCH-20070059.R1]. (Παράγοντες οι ο̟οίοι ευνοούν τη συνήθεια του κα̟νίσµατος
στους µαθητές).

6 .3 .3 .

Πατεράκη,
Μ.,
Μαρκοδηµητράκη,
Μ.,
Κακλαµάνη,
Σ.
&
Κουγιουµουτζάκης, Γ., 2008, «Συχνότητα, κατεύθυνση και είδη µίµησης στις
αλληλε̟ιδράσεις δίδυµων ∆Ζ βρεφών». Ψυχολογικά Θέµατα, 14, σσ. 65-90.

6 .3 .4 .

Μαρκοδηµητράκη, Μ.,Πατεράκη, Μ., Κακλαµάνη, Σ. & Κουγιουµουτζάκης,
Γ., 2008. «Οι δοµές αλληλε̟ίδρασης στη µίµηση δίδυµων ∆Ζ βρεφών.»
Ψυχολογικά Θέµατα, 14, σσ. 91-108.

6 .3 .5 .

Κακλαµάνη Σταµατίνα, Ντύκεν Μαρί Νοέλ, 2009, «∆ιερευνώντας τις
ε̟ι̟τώσεις της κινητικότητας στο ̟ολιτισµικό ̟λαίσιο του αγροτικού
χώρου», Αριάδνη 14, σσ. 251-271.

6 .3 .6 .

Κουγιουµουτζάκης, Γ., Κακλαµάνη, Σ. Σαραφείδου, Ε., Μαρκοδηµητράκη,
Μ. & Πατεράκη, Μ. (2009). «Χρονικές διάρκειες στη µιµητική
αλληλε̟ίδραση δίδυµων ∆Ζ βρεφών.» Παιδί και Έφηβος. Ψυχική Υγεία και
Ψυχο̟αθολογία, 11(1), σσ. 9-36 .

6 .3 .7 .

Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, Σταµατίνα Κακλαµάνη, « Η καθηµερινή κινητικότητα
των α̟ασχολουµένων στην Ελλάδα: µια ̟ροσ̟άθεια α̟οτύ̟ωσης του
φαινοµένου». ∆ηµογραφικά Νέα, nο 6, Ε∆ΚΑ,Ιούλιος-Αύγουστος 2009 (ISSN:
1791–5880).

6 .3 .8 .

Σταµατίνα Κακλαµάνη, Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, «Τα νοικοκυριά και η
οικογένεια στη σύγχρονη Ελλάδα». ∆ηµογραφικά Νέα, nο 8, Ε∆ΚΑ,
Νοέµβριος - ∆εκέµβριος 2009 (ISSN: 1791–5880).

Γ’ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Ε̟ίκουρου (Μάρτιος 2011)

6 .3 .9 .

Eirini G. Kalantzi, Demosthenes Makris, Marie Noelle Duquenne, Stamatina
Kaklamani, Herricos Stapountzis, Konstantinos I. Gourgoulianis, 2011, “Air
pollutants and morbidity of cardiopulmonary diseases in a semi-urban,
Greek peninsula”, Atmospheric Environment, 2011, 45: 7121-7126.

6.3.10. Ντυκέν Μαρί-Νοέλ, Κακλαµάνη Σταµατίνα, «Το νέο ιστορικό ̟λαίσιο της
̟ληθυσµιακής γήρανσης», ∆ηµογραφικά Νέα, nο 21, Ε∆ΚΑ, 2013 (ISSN:
1791–5880).

6.3.11. Γεωργαντάς

Ηλίας, Κακλαµάνη Σταµατίνα, Τζανάκης Κων/νος,
Φουρναράκη Ελένη, «Πιστο̟οίηση της ̟οιότητας των Προγραµµάτων
Σ̟ουδών»: µια ακόµα ενοχλητική γραφειοκρατία ή έµ̟ρακτη ακύρωση της
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ακαδηµαϊκής αυτοτέλειας; Κείµενο Προβληµατισµού. Σύγχρονα Θέµατα,
Α̟ρίλιος-Ιούνιος 2014, τ. 125: 4-12.

6.3.12. Duquenne Marie-Noelle, Kaklamani Stamatina, 2012, “Commuting flows in
rural Greece: attempting to assess the spatial differences in commuting
levels”, Population et Société (υ̟ό κρίση).

6.3.13. Κακλαµάνη Σταµατίνα, Ντυκέν Μαρί-Νοέλ, «Η ̟ληθυσµιακή γήρανση
στην ύ̟αιθρο χώρα: Μία ετερογενής κατάσταση µε θετικές και αρνητικές
ε̟ι̟τώσεις, Αειχώρος, Αριθ. Πρωτ. 244/28.08.2014 (υ̟ό τελική έγκριση
κατό̟ιν διορθώσεων).

6.4. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ
Α΄ Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα
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Α.
∆αµιανάκη,
∆.
Μακρής,
Τ.
Κακλαµάνη
κ.α.,
«∆είκτης
Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης σε ̟ληθυσµό µεταναστών α̟ό την Ασία και
την Αφρική», Νοσοκοµειακά Χρονικά, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας,
Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας, Αθήνα, 2001, τ. 63(2001), ειδική έκδοση, σ.
94.

6 .4 .2 .

Α.
∆αµιανάκη,
∆.
Μακρής,
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κ.α.,
«∆είκτης
Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης στις Αγροτικές Φυλακές Χανίων», Ελληνική
Ιατρική, 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακα, Εταιρεία µελέτης
̟νευµονο̟αθειών και ε̟αγγελµατικών ̟αθήσεων θώρακος, Θεσσαλονίκη,
2001, τ. 67(2001), συµ̟λ. τεύχος 4, σ. 131.

6 .4 .3 .

Α.
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Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης στις ∆ικαστικές Φυλακές Χανίων», Ελληνική
Ιατρική, 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακα, Εταιρεία µελέτης
̟νευµονο̟αθειών και ε̟αγγελµατικών ̟αθήσεων θώρακος, Θεσσαλονίκη,
2001, τ. 67(2001), συµ̟λ. τεύχος 4, σ. 205.

6 .4 .4 .

∆.
Μακρής,
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∆αµιανάκη,
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Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης στο ιατρικό και νοσηλευτικό ̟ροσω̟ικό
του Θερα̟ευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων του Ν. Χανίων», 2ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Προλη̟τικής Ιατρικής, Ελληνική Εταιρεία Προλη̟τικής Ιατρικής,
υ̟ό την αιγίδα του Υ̟ουργείου Υγείας και Πρόνοιας, Αθήνα, 2002.

6 .4 .5 .

∆.
Μακρής,
Α.
∆αµιανάκη,
Τ.
Κακλαµάνη
κ.α.,
«∆είκτης
Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης στους ασθενείς του Θερα̟ευτηρίου
Ψυχικών Παθήσεων του Ν. Χανίων», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προλη̟τικής
Ιατρικής, Ελληνική Εταιρεία Προλη̟τικής Ιατρικής, υ̟ό την αιγίδα του
Υ̟ουργείου Υγείας και Πρόνοιας, Αθήνα, 2002.

6 .4 .6 .

D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani and alii, «Cigarette smoking among
schoolchildren in Chania-Crete, Preliminary Report» (Κα̟νιστικές
συνήθειες µεταξύ των µαθητών των σχολείων του Νοµού Χανίων:
Προκαταρκτική Έκθεση), 1st International Seminar Lung and Environment,
Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία, Royal Brompton Hospital and
Harefield Hospital, NHS Trust, Athens, 2002.

6 .4 .7 .

D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani and alii, « Tuberculosis screening by
mantoux test in persons considered at high risk in Chania of Crete» (∆είκτης
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Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης στους ̟ληθυσµούς υψηλού κινδύνου του
Ν. Χανίων), 1st International Seminar Lung and Environment, Ελληνική
Πνευµονολογική Εταιρεία, Royal Brompton Hospital and Harefield
Hospital, NHS Trust, Athens, 2002.

6 .4 .8 .

Α. ∆αµιανάκη, ∆. Μακρής, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «Το κά̟νισµα των µαθητών
στον Νοµό Χανίων», 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, Ελληνική
Εταιρεία Γενικής Ιατρικής, Ηράκλειο 2002.

6 .4 .9 .

Α. Damianaki, D. Makris, T. Kaklamani and alii, «Tuberculosis screening by
mantoux test among refugees» (∆είκτης Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης
µεταξύ ̟ροσφύγων στην Κρήτη), in European Respiratory Journal, 12th
European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm September 2002,
vol. 20(2002), suppl. 38, p. 320s-321s, P2004.

6.4.10. Α. Damianaki, D. Makris, T. Kaklamani and alii, «Prevalence of TB skin test
positivity among prisoners in Crete» (∆είκτης Μυκοβακτηριδιακής
Μόλυνσης σε ̟ληθυσµούς φυλακισµένων της Κρήτης), in European
Respiratory Journal, 12th European Respiratory Society Annual Congress,
Stockholm September 2002, vol. 20(2002), suppl. 38, p. 165s, P1054.

6.4.11. Α. Damianaki, D. Makris, T. Kaklamani and alii, «Prevalence of
Tuberculosis reactivity among psychiatric inpatients and health care
workers in a psychiatric hospital» (∆είκτης Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης
στους ασθενείς, το ιατρικό και νοσηλευτικό ̟ροσω̟ικό του Θερα̟ευτηρίου
Ψυχικών Παθήσεων του Ν. Χανίων), in European Respiratory Journal, 12th
European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm September 2002,
vol. 20(2002), suppl. 38, p. 555s, P3435.

6.4.12. Α. Damianaki, D. Makris, T. Kaklamani and alii, «Tuberculosis screening by
mantoux test in persons considered at high risk in Chania of Crete» (∆είκτης
Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης στους ̟ληθυσµούς υψηλού κινδύνου του
Ν. Χανίων), in European Respiratory Journal, 12th European Respiratory
Society Annual Congress, Stockholm September 2002, vol. 20(2002), suppl.
38, p. 164s-165s, P1051.

6.4.13. D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani, «Cigarette smoking among
schoolchildren in Chania-Crete, Final Report» (Κα̟νιστικές συνήθειες
µεταξύ των µαθητών των σχολείων του Νοµού Χανίων: Τελική Έκθεση), in
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 99th International
Conference of American Thoracic Society, Seattle 2003, vol. 167, no 3(2003),
p. A46.

6.4.14. D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani, «Patients with more than one
admission in a year due to Chronic Obstructive Pulmonary Disease
exacerbation» (Ασθενείς µε ̟λέον της µίας εισαγωγές στο Νοµαρχιακό
Νοσοκοµείο Χανίων, κατά την διάρκεια ενός έτους λόγω ̟αρόξυνσης
Χρόνιας Ανα̟νευστικής Πνευµονο̟άθειας), in American Journal of
Respiratory and Critical Care Medicine, 99th International Conference of
American Thoracic Society, Seattle 2003, vol. 167, no 3(2003), p. A948.

6.4.15. D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani, «Hospital stay in patients with
Chronic Obstructive Pulmonary Disease exacerbation» (Νοσηλεία Ασθενών
στο Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Χανίων, λόγω ̟αρόξυνσης Χρόνιας
Ανα̟νευστικής Πνευµονο̟άθειας), in American Journal of Respiratory and
Σελίδα 13 α̟ό 92

Βιογραφικό Σηµείωµα

Στ. Κακλαµάνη-8/9/2014

Critical Care Medicine, 99th International Conference of American Thoracic
Society, Seattle 2003, vol. 167, no 3(2003), p. A229.

6.4.16. D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani, «Trends of cigarette smoking habit
among schoolchildren», in European Respiratory Journal, 13th European
Respiratory Society Annual Congress, Vienna September 2003, vol. 22(2003),
suppl. 45, p. 25s, P290.

6.4.17. D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani, «Smoking habits in schoolchildren:
a comparison between two Cretan regions», in European Respiratory Journal,
13th European Respiratory Society Annual Congress, Vienna September
2003, vol. 22(2003), suppl. 45, p. 25s, P291.

6.4.18. Α. ∆αµιανάκη, ∆. Μακρής, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «Χαρακτηριστικά της
κα̟νιστικής συνήθειας των µαθητών», Πνεύµων, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Νοσηµάτων Θώρακος, Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία και Ελληνική
Βρογχολογική Εταιρεία, Αθήνα 3-7 ∆εκεµβρίου 2003, συµ̟ληρωµατικό
τεύχος, σ. 89.

6.4.19. Α. ∆αµιανάκη, ∆. Μακρής, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «Οι κα̟νιστικές συνήθειες
των µαθητών: Σύγκριση µεταξύ δύο ̟εριοχών της Κρήτης», Πνεύµων, 12ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος, Ελληνική Πνευµονολογική
Εταιρεία και Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία, Αθήνα 3-7 ∆εκεµβρίου
2003, συµ̟ληρωµατικό τεύχος, σ. 89.

6.4.20. Α. ∆αµιανάκη, ∆. Μακρής, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «Έλεγχος του δείκτη
µυκοβακτηριδιακής µόλυνσης (∆ΜΜ) σε άτοµα υψηλού κινδύνου στα
Χανιά», Πνεύµων, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος, Ελληνική
Πνευµονολογική Εταιρεία και Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία, Αθήνα 3-7
∆εκεµβρίου 2003, συµ̟ληρωµατικό τεύχος, σ. 69.
Β΄ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005)

6.4.21. T. Kaklamani, El. Androulaki, «Immigration en provenance des Balkans et
modifications de la structure par sexe et âge de la population de la Grèce et
de ses départements», in Al. Parant (ed.), Migrations, crises et conflits récents
dans les Balkans, DEMOBALK, University of Thessaly Press, Volos 2005, pp.
245-265. (Εισροή µεταναστών α̟ό Βαλκανικές χώρες και µεταβολές στην
κατά φύλο και ηλικία δοµή της Ελλάδας και των νοµών της).

6.4.22. M. Duquenne, S. Kaklamani, « Dimensions et caractéristiques dominantes de
l’immigration économique en Grèce », Les migrations internationales :
Observation, analyse et perspectives, AIDELF, Colloque International de
Budapest, Hongrie, 20-24 septembre 2004, P.U.F. Παρίσι 2007, σσ. 381-396.
(Κυρίαρχες διαστάσεις και χαρακτηριστικά της οικονοµικής µετανάστευσης
στην Ελλάδα). [το κείµενο αυτό έχει ήδη κριθεί. Η έκδοσή του έ̟εται της
εκλογής]

6.4.23. M. N. Duquenne, S. Kaklamani, 2008, «Le va-et-vient culturel entre le lieu de
résidence et le lieu d’origine : quels impacts ? », Population et Cultures,
Colloque
International
AIDELF,
Québec
26-29
aout
2008.
(http://www.aidelf.org/quebec-2008/actesquebec.html). (Ε̟ιδράσεις της
̟ολιτισµικής κινητικότητας µεταξύ τό̟ου καταγωγής και τό̟ου κατοικίας).

6.4.24. Λ. Μαράτου-Αλι̟ράντη, Σ. Κακλαµάνη, 2009, «Γαµηλιότητα- ∆ιαζυγιότητα
και Οικογένεια στη σύγχρονη Ελλάδα», Συνέδριο του Κέντρου Ερεύνης της
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Ελληνικής Κοινωνίας (ΚΕΕΚ) και της Ελληνικής Εταιρείας ∆ηµογραφικών
Μελετών (Ε∆ΗΜ), Πληθυσµιακές τάσεις και ̟ροο̟τικές: Ελλάδα και Ευρω̟αϊκή
Ένωση, Αθήνα, 13-14 Μαρτίου 2009, Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής
Κοινωνίας, Ακαδηµία Αθηνών & Εταιρεία ∆ηµογραφικών Μελετών, Αθήνα
2011, σσ. 33-56.

6.4.25. Α. ∆αµιανάκη, Σ. Χρυσικός, Σ. Κακλαµάνη κ.α., 2009, «Τρό̟ος διάγνωσης
του καρκίνου του ̟νεύµονα στο Νοσοκοµείο Χανίων», Πνεύµων, 18ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος, Ελληνική Πνευµονολογική
Εταιρεία και Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 26-29
Νοεµβρίου 2009, 22(συµ̟λ. Τεύχος), σ. 45.

6.4.26. Α. ∆αµιανάκη, Χ. Πετράκη, Σ. Κακλαµάνη κ.α., 2009, «Λανθάνουσα
Φυµατίωση στους οικονοµικούς µετανάστες», Πνεύµων, 18ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος, Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία και
Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 26-29 Νοεµβρίου 2009,
22(συµ̟λ. Τεύχος), σ. 51. Αναδηµοσίευση: A. Damianaki, S. Kaklamani , alii,
«Latent Tuberculosis in Immigrants in Chania, Crete», Journal of International
Medical Association Bulgaria, Annual Proceedings (Scientific Papers), 16(1-B),
2010, (http://www.journal-imab-bg.org)

6.4.27. Α. ∆αµιανάκη, Χ. Πετράκη, Σ. Κακλαµάνη κ.α., 2009, «Συµµόρφωση των
µεταναστών µε λανθάνουσα φυµατίωση στη χηµειο̟ροφύλαξη», Πνεύµων,
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος, Ελληνική Πνευµονολογική
Εταιρεία και Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 26-29
Νοεµβρίου 2009, 22(συµ̟λ. Τεύχος), σ. 52. Αναδηµοσίευση: A. Damianaki, S.
Kaklamani , alii, «Chemoprophylaxis Against Tuberculosis and Compliance
of Immigrants in Crete, Greece», Journal of International Medical Association
Bulgaria, Annual Proceedings (Scientific Papers), 16(1-B), 2010,
(http://www.journal-imab-bg.org).

6.4.28. A. ∆αµιανάκη, Σ. Κακλαµάνη, κ.α., «Κατευθυνόµενη βιοψία υ̟ό αξονικό
τοµογράφο στη διάγνωση του καρκίνου του ̟νεύµονα», Καρκίνος Πνεύµονα,
Πνευµονολογική Κλινική Νοσοκοµείου Κέρκυρας, 10-13 Ιουνίου 2010,
Κέρκυρα, σ. 231-2.

6.4.29. A. ∆αµιανάκη, Σ. Κακλαµάνη, κ.α., «Ε̟ί̟τωση του καρκίνου του ̟νεύµονα
στο Νοµό Χανίων», Καρκίνος Πνεύµονα, Πνευµονολογική
Νοσοκοµείου Κέρκυρας, 10-13 Ιουνίου 2010, Κέρκυρα, σ. 232-3.

Κλινική

Γ΄ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Ε̟ίκουρου (Μάρτιος 2011)

6.4.30. M. Duquenne, S. Kaklamani, «La mobilité en Grèce : tentatives d’évaluation
des différentiels d’intensité dans l’espace grec», Démographie spatiale des
Balkans : tendances et enjeux», IVth International Conference of Balkans
Demography, Budva-Monténégro,13–15/05/2010. (Η κινητικότητα στην
Ελλάδα: ̟ροσ̟άθεια αξιολόγησης της διαφορικής έντασης στον ελλαδικό
χώρο). (έχει κατατεθεί σχετική βεβαίωση α̟ό τον ε̟ιµελητή του τόµου)

6.4.31. S. Kaklamani, «La contribution des femmes immigrées en tant que personnel
domestique auprès les personnes âgées en Grèce rurale», Colloque
international: Abdelmalek Sayad, migrations et mondialisation, 21-22 mai 2013,
CRASC, Oran-Algérie. (έχει κατατεθεί σχετική βεβαίωση)

6.4.32. Σ. Κακλαµάνη, Γάµοι και ∆ιαζύγια στην Ελλάδα: ∆ιαχρονικές τάσεις,
Συµ̟όσιο: « Σύγχρονη Ελληνική Οικογένεια: δηµογραφικές, κοινωνικές και
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νοµικές διαστάσεις» µε συντονίστρια την Λ. Αλι̟ράντη- Μαράτου,
Πρακτικά Β΄Πανελλήνιου Συνεδρίου «Σχολές Γονέων». Η οικογένεια
εκ̟αιδεύεται.....δια βίου. Αθήνα 8-10 Νοεµβρίου 2012. ISBN 978-960-9719-03-2.

6.5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
6.5.1. Σ. Κακλαµάνη, «Τα χαρακτηριστικά της εισροής µεταναστών στην Ελλάδα
σήµερα», Παγκόσµιο Συνέδριο Κρητών, Οι Κρήτες στον κόσµο – 1913-2013,
Χανιά, 25-28 Ιουλίου 2013.

6.5.2. Σ. Κακλαµάνη, «Εγκυρότητα του ερευνητικού σχεδίου και ιδιοµορφίες της
διαδικασίας κωδικο̟οίησης των µικρο-δεδοµένων». 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Εξελικτικής Ψυχολογίας: Μορφές Ανά̟τυξης σε έναν α̟ρόο̟τα µεταβαλλόµενο
κόσµο, Ρέθυµνο, 8-11 Μαΐου 2014. Μίµηση, ρυθµοί και συρρυθµίες στη
βρεφική ε̟ικοινωνία.

6.5.3. Σ. Κακλαµάνη, «Πληθυσµιακή Εξέλιξη και Προβολές Πληθυσµού για την
Περιφέρεια Κρήτης µε έτος plateau το 2020», Εθνικό Συνέδριο Περιφέρειας
Κρήτης, «Πληθυσµιακές Μεταβολές και Ανά̟τυξη στην Περιφέρεια Κρήτης για το
2020», στο ̟λαίσιο του έργου «Αξιο̟οιώντας τη Μετανάστευση για την
Ανά̟τυξη–MMWD», Ε̟ιµελητήριο Ηρακλείου, Αίθουσα Καστελλάκη,
∆ευτέρα, 30 Ιουνίου 2014.
http://www.crete.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=5330&Itemid=803&lang=el#.U9DdtE
DprxV

7. ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα

7 .1 .

Kotzamanis, Byron, Marie-Noelle Duquenne, Vassilis Pappas, and
Stamatina Kaklamani. 2003. “Consultant Report on GIS and Thematic
Mapping on Nonincome Dimensions of Poverty in Albania.” 2 vols.
World Bank, Development Research Group, Washington, D.C.

Γ΄ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Ε̟ίκουρου (Μάρτιος 2011)

7.2. Α. Εµβαλωτής Κ. Μ̟ονίδης Γ. Ανδρουλάκης, Σ. Κακλαµάνη, ∆. Σταµοβλάσης,
2011, Εµ̟ειρίες και α̟όψεις εκ̟αιδευτικών αναφορικά µε τη λειτουργία των
Ολοήµερων
Σχολείων
Ενιαίου
Αναµορφωµένου
Εκ̟αιδευτικού
Προγράµµατος. Μια ̟ρώτη ανάγνωση των ευρηµάτων. Αθήνα, Ινστιτούτο
Παιδαγωγικών Μελετών-Ερευνών ∆.Ο.Ε. ISBN: 978-960-88239-3-8.
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Προβολή άρθρων α̟ό ∆ιεθνείς Βιβλιοθήκες και Εκ̟αιδευτικούς – ερευνητικούς
οργανισµούς µέσω WEB/SITE
1.

Site Institut National d’études démographiques, INED : www.ined.fr
Marie-Noëlle DUQUENNE, Stamatina KAKLAMANI - Dimensions et
caractéristiques dominantes de l'immigration économique en Grèce. In : Les
Migrations Internationales : observations, analyses et perspectives, AIDELF, No 12,
2007, pp 381-396

2. RaMses, Réseau d’excellence des centres de recherche en sciences humaines sur la
méditerranée, Bibliothèque de la méditerranée (http://bibmed.mmsh.univ-aix.fr/
Marie-Noëlle Duquenne et Stamatina Kaklamani, Dimensions et caractéristiques
dominantes de l’immigration économique en Grèce, in : Les migrations
internationales : Observation, analyse et perspectives. 13e colloque de l'AIDELF à
Budapest (Hongrie), du 20 au 24 septembre 2004.
3. United Nations, Instraw: Albanian Migration to Greece (http://www.uninstraw.org/index.php?option=com_content&id=343&lang=en&task=view&Itemid=449)
4. http://www.erudit.org/livre/aidelf/2004/001375co.pdf
Marie-Noëlle Duquenne et Stamatina Kaklamani, Dimensions et caractéristiques
dominantes de l’immigration économique en Grèce, en Colloques de l’Association
des Démographes de Langue Française, Budapest, 15/06/2005.
5. www.erudit.org/livre/aidelf/2008/001551co.pdf
M. N. Duquenne, S. Kaklamani, 2008, «Le va-et-vient culturel entre le lieu de
résidence et le lieu d’origine : quels impacts ? », Population et Cultures, Colloque
International AIDELF, Québec 26-29 aout 2008.
6. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani and alii, 2008, “Risk factors for smoking
among school adolescents in Greece”, Child: Care, Health & Development, 34, 3, pp.
310–315.
7. Τµήµα Κοινωνιολογίας Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου. Πρόγραµµα Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών.
«Έρευνα για την το̟ική κοινωνική ανά̟τυξη και συνοχή». Ακαδ. Έτος 2012-2013. Θεµατική
Ενότητα «Κοινωνικός α̟οκλεισµός, ευάλωτες κοινωνικές οµάδες και µορφές κοινωνικής
̟εριθωριο̟οίησης». Συντονιστής Μιχάλης Ψηµίτης (Ανα̟ληρωτής Καθηγητής) Προσβάσιµο:
http://www.soc.aegean.gr/ext-files/gr/etkas/gr-etkas-koinonikos-apokleismos-psimitis.pdf
Τ. Κακλαµάνη, Μ. Πα̟αδάκης, Κ. Τσίµ̟ος, «Μακροχρόνια ανεργία και κοινωνικός
α̟οκλεισµός στην Ελλάδα», στο, Γ. Ο. Τσοµ̟άνογλου, Γ. Κορρές, Ι. Γιαννο̟ούλου
ε̟ιµ., Κοινωνικός α̟οκλεισµός και ̟ολιτικές ενσωµάτωσης, Εργαστήριο
Κοινωνιολογίας της Εργασίας και των Ε̟αγγελµάτων –ΕΡΓΑΞΙΑ, Τµήµα
Κοινωνιολογίας, Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Πα̟αζήσης, Αθήνα 2005, σ. 77102.
Αναφορές (CITATIONS)
Kotzamanis B., Duquenne M.N., Kaklamani S. and Pappas V. (2004),«Thematic mapping on
non-income dimensions of poverty in Albania», Final report, World Bank.
http://www.demography-lab.prd.uth.gr/abstract/finalreportpovertymapping.pdf
Αναφορές: 2
• World Bank, (2004), The World Bank Research Program, Abstracts of Curent Studies,
http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/abstracts_current_studies_2004.
pdf
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• Vullnetari J., (2012), Albania on the Move, Links between Internal and International
Migration, IMISCOE Research, Amsterdam University Press, (αναφορά σελ. 23)
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ
Τ. Κακλαµάνη, Γ. Κοτσυφάκης, «Η φυσιογνωµία της θνησιµότητας στην Ελλάδα (19601998)», στο, Γ. Σιάµ̟ος ε̟ιµ., Πληθυσµός και Ανά̟τυξη στην Ελλάδα (Πανελλαδικό
∆ηµογραφικό Συνέδριο Αθήνα, 19-20 Νοεµβρίου 1998), Ελληνική Εταιρεία
∆ηµογραφικών Μελετών, Κορφή, Αθήνα 2003 , σ. 291-306.
Αναφορές: 4
• Καλαµ̟αλίκης Γεράσιµος, Θνησιµότητα και αιτίες θανάτου στην Ελλάδα, 1981-2000, Μετα̟τυχιακή
Εργασία, Υ̟εύθυνος Καθηγητής Κ. Φ. Αλεβίζος, Οκτώβριος 2005, Τµήµα Μαθηµατικό, Σχολή
Θετικών Ε̟ιστηµών, Πανε̟ιστήµιο Πατρών, 2005. Αναφορά στην εργασία ̟ου ακολουθεί στη σ.
63.
Προσβάσιµο: www.nemertes.lis.upatras.gr › ... › Τµήµα Μαθηµατικών (Μ∆Ε)
• Βασιλική Σ. Σ̟ηλιο̟ούλου. Ε̟οχικά Πρότυ̟α ∆εικτών Θνησιµότητας κατά αιτία θανάτου: 1980-2000.
∆ι̟λωµατική Εργασία. Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Ε̟ιστήµης του
Πανε̟ιστηµίου Πειραιώς. Μετα̟τυχιακό ∆ί̟λωµα Ειδίκευσης στην Εφαρµοσµένη Στατιστική.
Πειραιάς Ιανουάριος 2006.
Προσβάσιµο: www.digilib.lib.unipi.gr/dspace/bitstream/unipi/1035/1/Spiliopoulou.pdf
• Αγα̟ούλα Κώτση. Νοσολογία των ̟αιδικών ηλικιών και της νεολαίας (20ος αιώνας). Ιστορικό Αρχείο
Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών
E.I.E. Αθήνα 2008.
Προσβάσιµο: www.helios-eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/8889/1/46_Kotsi.pdf
• Σοφία Π. ∆ρεκόλια. Ανάλυση των µεταβολών στο ̟ροσδόκιµο ε̟ιβίωσης στην Ελλάδα και ̟αράγοντες
̟ου τις ε̟ηρεάζουν: 1991-2001. ∆ι̟λωµατική Εργασία. Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής
Ε̟ιστήµης του Πανε̟ιστηµίου Πειραιώς. Μετα̟τυχιακό ∆ί̟λωµα Ειδίκευσης στην
Εφαρµοσµένη Στατιστική. Πειραιάς Ιανουάριος 2012.
Προσβάσιµο: www.digilib.lib.unipi.gr/dspace/bitstream/unipi/4740/1/Drekolia.pdf

Τ. Κακλαµάνη, Μ. Πα̟αδάκης, Κ. Τσίµ̟ος, «Μακροχρόνια ανεργία και κοινωνικός
α̟οκλεισµός στην Ελλάδα», στο, Γ. Ο. Τσοµ̟άνογλου, Γ. Κορρές, Ι. Γιαννο̟ούλου ε̟ιµ.,
Κοινωνικός α̟οκλεισµός και ̟ολιτικές ενσωµάτωσης, Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εργασίας
και των Ε̟αγγελµάτων –ΕΡΓΑΞΙΑ, Τµήµα Κοινωνιολογίας, Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου,
Μυτιλήνη, Πα̟αζήσης, Αθήνα 2005, σ. 77-102.
Αναφορές: 1
• Γραµµατικογιάννης Α. Ηλίας, Η Φτώχεια, ∆ιε̟ιστηµονικό-∆ιατµηµατικό Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον
και Ανά̟τυξη», Ε.Μ.Π., Ε̟ιβλέ̟ων Καθηγητής ∆. Ρόκος, Αθήνα, Φεβρουάριος 2008. Αναφορά
στην εργασία ̟ου ακολουθεί στη σ. 30.
Προσβάσιµο: http://letterjohn.tripod.com/pdfs/ftwxeia.pdf

Τ. Κακλαµάνη, Μ. Ντυκέν, «Πληθυσµός ορεινών ̟εριοχών : Προτυ̟ο̟οίηση δηµογραφικών
& οικονοµικών δεικτών ταξινόµησης », στο, Β. Κοτζαµάνης, Β. Πα̟̟άς ε̟ιµ., Χώρος και
Πληθυσµός. Αναλυτικές Προσεγγίσεις, Εργαστήριο ∆ηµογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων,
Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανά̟τυξης, Πολυτεχνική
Σχολή - Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος 2005, σ. 297-322.
Προσβάσιµο: www.demography-lab.prd.uth.gr/DDAoG/.../kaklamani-dyquenne.htm
Αναφορές: 1
•

Νικόλαος ∆αλάκης, 2007-2008, «Χωρικοί µετασχηµατισµοί και αλλαγές στον Ύ̟αιθρο Χώρο. Η
̟ερί̟τωση της ορεινής ζώνης Βόρα-Βεγορίτιδας του Ν.Πέλλας». Μετα̟τυχιακή ∆ιατριβή.
Μετα̟τυχιακό Πρόγραµµα Σ̟ουδών. Τµήµα Αγρονόµων και Το̟ογράφων Μηχανικών.
Αριστοτέλειο Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλονίκης. Ειδίκευση στις «Τεχνικές και Μέθοδοι στην
Ανάλυση, Σχεδίαση και ∆ιαχείριση του Χώρου» µε κατεύθυνση την «Οργάνωση και ∆ιαχείριση
Πόρων και Έργων Ανά̟τυξης».
Προσβάσιµο: www.scribd.com/.../Χωρικοί-Μετασχηµατισµοί-και-Αλλαγές-στον-Ύ̟αιθ...
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Τ. Κακλαµάνη, «Η ά̟οψη των γυναικών για τον θεσµό του γάµου: Παρουσίαση και κριτική
̟ροσέγγιση ερευνητικών α̟οτελεσµάτων», στο, Σ. Κονιόρδος, Λ. Μαράτου-Αλι̟ράντη, Ρ.
Παναγιωτο̟ούλου ε̟ιµ., Κοινωνικές εξελίξεις στη σύγχρονη Ελλάδα. Εργασία, Εκ̟αίδευση,
Οικογένεια, Παρέκκλιση, Σάκκουλας, Αθήνα 2006, σ. 103-124.
Αναφορές: 1
• Μαρίνα Μαρο̟ούλου (ε̟ιµ.), 2008, Το φύλο, το σώµα και η έµφυλη διαφορά: Η συνάντηση
δικαίου και κοινωνικής ̟ροβληµατικής. Πρόγραµµα Σ̟ουδών για Θέµατα Φύλου και
Ισότητας Εθνικό και Κα̟οδιστριακό Πανε̟ιστήµιο Αθηνών και Μαρίνα Μαρο̟ούλου.
Ε̟ιστηµονική σειρά ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ.
Προσβάσιµο: www.thefyliscentre.uoa.gr/fileadmin/thefyliscentre.uoa.../thefylis_tomos_2.pdf

Στ. Κακλαµάνη, Γ. Κοτσυφάκης, «Η θνησιµότητα στην Ελλάδα (1960-2001)», στο, Β.
Κοτζαµάνης ε̟ιµ., Η δηµογραφική ̟ρόκληση, γεγονότα και διακυβεύµατα, Πανε̟ιστηµιακές
Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2009, 173-208. [το κείµενο αυτό έχει ήδη κριθεί, οι δείκτες για τους
ο̟οίους υ̟ήρχαν ̟ρόσφατα δεδοµένα έχουν ε̟ικαιρο̟οιηθεί έως το έτος 2006. Η έκδοσή του
έ̟εται της εκλογής].
Προσβάσιµο: www.demography-lab.prd.uth.gr/.../7_KAKLAMANI-KOTSIFAKIS_T...
Αναφορές: 1
• Καραγεώργη Αθανασίας Η ΧΩΡΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α.
∆ι̟λωµατική εργασία. Αθήνα, Μάρτιος 2012. Τµήµα Γεωγραφίας. Πρόγραµµα
Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών. ‘Εφαρµοσµένη Γεωγραφία και ∆ιαχείριση του Χώρου’. Κατεύθυνση
‘Γεω̟ληροφορική’. Χαροκό̟ειο Πανε̟ιστήµιο.
Προσβάσιµο: www.estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/.../1726/1/karageorgi_athanasia.pdf

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ
Σ. Κακλαµάνη, Ελ. Ανδρουλάκη, «Η ε̟ίδραση των αλλοδα̟ών και οι χωρικές της
̟ροεκτάσεις στην ̟ληθυσµιακή δοµή της Ελλάδας», Ε̟ιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών,
119Α΄,2006, Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα, σσ. 97-146.
Αναφορές: 6
• Κοτζαµάνης, Β., Σταθάκης, ∆., Η ανθρω̟ογεωγραφία των αλλοδα̟ών (2001): µια ̟ρώτη
α̟οτύ̟ωση στον ελλαδικό χώρο των συγκεντρώσεων τους, της σύνθεσής τους και των
δηµογραφικών και οικονοµικών τους χαρακτηριστικών.
Προσβάσιµο:www.demography-lab.prd.uth.gr/.../ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ%20ΤΩΝ%...
•

Κοτζαµάνης Βύρων, «Οι αλλοδα̟οί στην Ελλάδα, µία ̟ρώτη ανάλυση της γεωγραφικής τους
διασ̟οράς και της συµβολής τους στις ̟ληθυσµιακές µεταβολές της τελευταίας δεκαετίας (19912001)», στο Καβουνίδη Τζένη, Κόντης Αντώνης, Λιανός Θεόδωρος, Φακιολάς Ρωσσέτος (ε̟ιµ.),
Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εµ̟ειρίες - Πολιτικές – Προο̟τικές, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΙΜΕΠΟ, ΑΘΗΝΑ 2008,
12-37. σελ. 36.

•

Kokkali Ifigeneia – Evlampia, Migrations albanaises en Grèce : stratégies migratoires et modes
d’adaptation, Le cas de Thessalonique, Thèse de Doctorat, Discipline : Etudes Urbaines,
Aménagement et Urbanisme, sous la direction de François Ascher, Université Paris 8, Institut
Français d’Urbanisme, Ecole Doctorale Ville et Environnement, Laboratoire Théories Des
Mutations Urbaines, UMR CNRS 7136, Paris 2008. σελ. 485.

•

Kostaki Anastasia, Kotzamanis Byron and Agorastakis Michail, «Effects of immigration on
population growth and structures in Greece – A spatial approach», Vienna Yearbook of
Population Research 2009, pp. 167-195. σελ. 193.

•

Ευαγγελία Πα̟ατζανή, Πόλη & ̟ολύ – ̟ολιτισµική συγκατοίκηση. Χωρικές ταυτότητες των
µεταναστών στο ελληνικό αστικό το̟ίο. Ερευνητική εργασία _ Ιούνης 2011. Aριστοτέλειο
Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Αρχιτεκτόνων

Προσβάσιµο:www.greekarchitects.gr/site_parts/doc.../poli&poli-tismikisigkatikisi.pdf
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Τάντση Αναστασία, Αλβανοί Μαθητές στο Ελληνικό Σχολείο: Τάσεις, Εξέλιξη της διγλωσσίας και
σχολικές ε̟ιδόσεις (Élèves Albanais à l’école grecque: Attitudes, développement du bilinguisme et
performance scolaire), Θεσσαλονίκη 2012. Αριστοτέλειο Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλονίκης– Université
du Maine, Master2: ∆ιδακτικές της ̟ολυγλωσσίας και γλωσσικές ̟ολιτικές, 2011 – 2012.
Προσβάσιµο:www.invenio.lib.auth.gr/record/132176/files/GRI-2013-10745.pdf?version...

D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani and alii, 2008, “Risk factors for smoking among school
adolescents in Greece”, Child: Care, Health & Development, 34, 3, pp. 310–315, [Decision on
Manuscript CCH-2007-0059.R1]. (Παράγοντες οι ο̟οίοι ευνοούν τη συνήθεια του
κα̟νίσµατος στους µαθητές).
•

Ioanna G Tsiligianni, Constantine Vardavas, Izolde Bouloukaki, Epameinondas Kosmas,
Evgenia Verigou, Maria Kiriakaki, Nikolaos Siafakas, Nikolaos Tzanakis, The association
between alcohol and tobacco use among elementary and high school students in Crete, Greece,
Tobacco Induced Diseases, 2012, 10, 1, 15

•

Mary Hassandra, Symeon P. Vlachopoulos, Evdoxia Kosmidou, Antonis Hatzigeorgiadis,
Marios Goudas, Yiannis Theodorakis, Predicting students’ intention to smoke by theory of
planned behaviour variables and parental influences across school grade levels, Psychology &
Health, 2011, 26, 9, 1241

Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, Σταµατίνα Κακλαµάνη, «Η καθηµερινή κινητικότητα των
α̟ασχολουµένων στην Ελλάδα: µια ̟ροσ̟άθεια α̟οτύ̟ωσης του φαινοµένου».
∆ηµογραφικά Νέα, nο 6, Ε∆ΚΑ,Ιούλιος-Αύγουστος 2009 (ISSN: 1791–5880).
Προσβάσιµο: www.demography-lab.prd.uth.gr/DEMO-NEWS-IOYLIOS-AUGOUST...
Αναφορές: 1
• Kallioras D., Kandylis Y., Kromydakis N., Pantazis P. (2011), Definition of Local Labor Market
areas in Greece on the basis of travel-to-work flows, ERSA Conference, Barcelona
• www.kathimerini.gr/.../ellada/gernaei-diarkws-o-plh8ysmos-sthn-ellada

Σταµατίνα Κακλαµάνη, Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, «Τα νοικοκυριά και η οικογένεια στη σύγχρονη
Ελλάδα». ∆ηµογραφικά Νέα, nο 8, Ε∆ΚΑ, Νοέµβριος - ∆εκέµβριος 2009 (ISSN: 1791–5880).
Προσβάσιµο: www.demography-lab.prd.uth.gr/DEMO-NEWS%20No8%20Α4.pdf
•

www.enet.gr/?i=news.el.article&id=104794

•

www.tovima.gr/society/article/?aid=347566

•

www.issuu.com/magnesianews/docs/131113

•

www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=29278

Eirini G. Kalantzi, Demosthenes Makris, Marie Noelle Duquenne, Stamatina Kaklamani,
Herricos Stapountzis, Konstantinos I. Gourgoulianis, 2011, “Air pollutants and morbidity of
cardiopulmonary diseases in a semi-urban, Greek peninsula”, Atmospheric Environment, 2011,
45: 7121-7126.
Αναφορές: 5
•

Application of multiple linear regression models and artificial neural networks on the
surface ozone forecast in the greater Athens area, Greece

KP Moustris, PT Nastos, IK Larissi… - Advances in …, 2012 - downloads.hindawi.com
An attempt is made to forecast the daily maximum surface ozone concentration for the next
24 hours, within the greater Athens area (GAA). For this purpose, we applied Multiple Linear
Regression (MLR) models against a forecasting model based on Artificial Neural Network ...
•

Health effects of ozone focusing on childhood asthma: What is now known–a review
from an epidemiological point of view

SIV Sousa, MCM Alvim-Ferraz, FG Martins - Chemosphere, 2013 - Elsevier
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Protecting the health of children and the environment is an essential objective for the health
policies of any modern society, being also crucial for a sustainable development, according
to the World Health Organization. Evaluating the risk of developing childhood asthma is ...
•

Respiratory disease in relation to outdoor air pollution in Kanpur, India

HY Liu, A Bartonova, M Schindler… - … of environmental & …, 2013 - Taylor & Francis
ABSTRACT This paper examines the effect of outdoor air pollution on respiratory disease in
Kanpur, India, based on data from 2006. Exposure to air pollution is represented by annual
emissions of sulfur dioxide (SO2), particulate matter (PM), and nitrogen oxides (NOx) from ...
•

Statins and pneumonia: data from clinical studies

D Makris, E Manoulakas, E Papakrivou, E Zakynthinos - Réanimation, 2013 - Springer
Résumé Objectif Nous avons étudié la littérature actuelle en ce qui concerne le rôle des
statines, en tant que thérapie d'appoint dans la pneumonie. Méthodes Les données pour
cette étude ont été identifiées grâce à une recherche sur PubMed d'articles pertinents. La ...
•

[PDF] PROTECTION AND RESTORATION OF THE ENVIRONMENT XI

KL Katsifarakis, N Theodossiou, C Christodoulatos… - depotec.eu
“Protection and Restoration of the Environment” is a well-known series of international
conferences, organized jointly by one American and one Greek University every two years. It
started in 1992, in Thessaloniki, Greece. In 2012, the eleventh Conference of the series ...

Ντυκέν Μαρί-Νοέλ, Κακλαµάνη Σταµατίνα, «Το νέο ιστορικό ̟λαίσιο της ̟ληθυσµιακής
γήρανσης», ∆ηµογραφικά Νέα, nο 21, Ε∆ΚΑ, 2013 (ISSN: 1791–5880).
www.zarpa.gr/Γερνάει-η-Κρήτη-Οι-̟ιο-γερασµένες-̟/

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ
T. Kaklamani, El. Androulaki, «Immigration en provenance des Balkans et modifications de la
structure par sexe et âge de la population de la Grèce et de ses départements», in Al. Parant
(ed.), Migrations, crises et conflits récents dans les Balkans, DEMOBALK, University of Thessaly
Press, Volos 2005, pp. 245-265. (Εισροή µεταναστών α̟ό Βαλκανικές χώρες και µεταβολές
στην κατά φύλο και ηλικία δοµή της Ελλάδας και των νοµών της).
Αναφορές: 4
•

Κοτζαµάνης Βύρων, «Οι αλλοδα̟οί στην Ελλάδα, µία ̟ρώτη ανάλυση της γεωγραφικής τους
διασ̟οράς και της συµβολής τους στις ̟ληθυσµιακές µεταβολές της τελευταίας δεκαετίας (19912001)», στο Καβουνίδη Τζένη, Κόντης Αντώνης, Λιανός Θεόδωρος, Φακιολάς Ρωσσέτος (ε̟ιµ.),
Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εµ̟ειρίες - Πολιτικές – Προο̟τικές, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΙΜΕΠΟ, ΑΘΗΝΑ 2008,
12-37. σελ. 36.

•

Kokkali Ifigeneia – Evlampia, Migrations albanaises en Grèce : stratégies migratoires et modes
d’adaptation, Le cas de Thessalonique, Thèse de Doctorat, Discipline : Etudes Urbaines,
Aménagement et Urbanisme, sous la direction de François Ascher, Université Paris 8, Institut
Français d’Urbanisme, Ecole Doctorale Ville et Environnement, Laboratoire Théories Des
Mutations Urbaines, UMR CNRS 7136, Paris 2008. σελ. 485.

•

Kostaki Anastasia, Kotzamanis Byron and Agorastakis Michail, «Effects of immigration on
population growth and structures in Greece – A spatial approach», Vienna Yearbook of
Population Research 2009, pp. 167-195. σελ. 193.

•

The spatial clustering of immigrant population in Greece

A Kostaki, B Katzamanis, D Stathakis - Retrieved March, 2013 - demography-lab.prd.uth.gr

M. Duquenne, S. Kaklamani, « Dimensions et caractéristiques dominantes de l’immigration
économique en Grèce », Les migrations internationales : Observation, analyse et perspectives,
AIDELF, Colloque International de Budapest, Hongrie, 20-24 septembre 2004, P.U.F. Παρίσι
2007, σσ. 381-396. (Κυρίαρχες διαστάσεις και χαρακτηριστικά της οικονοµικής µετανάστευσης
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στην Ελλάδα). [το κείµενο αυτό έχει ήδη κριθεί. Η έκδοσή του έ̟εται της εκλογής]
http://www.aidelf.org/images/stories/ancien_site/colloques/Colloque%20de%20Buda
pest.pdf
Αναφορές: 4
•
•
•

•

8.

Κακλαµάνη Σ., Ανδρουλάκη Ε., (2006), Η ε̟ίδραση των αλλοδα̟ών και οι χωρικές της
̟ροεκτάσεις στην ̟ληθυσµιακή δοµή της Ελλάδας, Ε̟ιθεώρηση Κοινωνικών ερευνών, Νο
Cangiano A. (2008), International migration in Europe: Data, models and estimates, Editor(s):
James Raymer, Frans Willekens, John Wiley & Sons, Ltd
Cangiano A., Strozza S., (2008), Foreign immigration in Southern European receiving countries:
New evidence from national data sources. In: International Migration in Europe: New Trends
and New Methods of Analysis, Corrado Bonifazi, Marek Okolski, Jeannette Schoorl & Patrick
Simon (eds.), IMISCOE Research, Amsterdam University Press. ISBN 978 90 5356 894 1 (2
αναφορές, σελ 161 & 178)
Maglivera K. (2011), Migration Law in Greece,

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα

1.

Christian de Montlibert, «Οι σύγχρονες τάσεις της Κοινωνιολογίας στην Γαλλία»,
Ε̟ιθεώρηση Κοινωνικών Ε̟ιστηµών, 82 (1991), σ. 41-59.

2.

Γεώργιος-Φώτιος Τα̟εινός, ∆ηµογραφία, Πανε̟ιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος
2002, σ. 240, µετάφραση: Γ. Καυκιάς, ε̟ιστηµονική ε̟ιµέλεια: Β. Κοτζαµάνης,
ε̟ιµέλεια κειµένου: Τ. Κακλαµάνη.

3.

Olivier Mériaux, «Το Γαλλικό µοντέλο “ανασύστασης” της κοινωνικής συνεργασίας»,
στο, Α. Μοσχονάς-Σ. Κονιόρδος ε̟ιµ., Ευρω̟αϊκή Ολοκλήρωση και Εργασιακές Σχέσεις:
Προβληµατισµοί και Αναζητήσεις σε Εθνικό και ∆ιευρω̟αϊκό Πεδίο, Τυ̟ωθήτω-Γ.
∆αρδάνος, Αθήνα 2004, σ. 195-216.

4.

Francis Aubert, «∆ιαχείριση της α̟ασχόλησης στις αγροτικές ε̟ιχειρήσεις και
λειτουργία της αγοράς εργασίας», στο, ∆. Γούσιος (ε̟ιµ.), Ο ύ̟αιθρος χώρος του
Ευρω̟αϊκού Νότου: Κοινωνικο-οικονοµικοί µετασχηµατισµοί και χωρικές ανασυνθέσεις,
Εκδόσεις Παν/µιου Θεσσαλίας, Βόλος 2009, υ̟ό έκδοση.

5.

Gilles Allaire, «Πόλεις και ύ̟αιθρος, ̟ρος νέες ισορρο̟ίες. Νέα δεδοµένα για την
αγροτική α̟ασχόληση», ∆. Γούσιος, ό.̟., Βόλος 2009.

6.

Bertrand Hervieu «Σχετικά µε την ̟ολυ-λειτουργικότητα της γεωργίας», ∆. Γούσιος,
ό.̟., Βόλος 2009, υ̟ό έκδοση.

7.

∆. Γούσιος, Μ. Ντυκέν ε̟ιµ., Ο ύ̟αιθρος χώρος του Ευρω̟αϊκού Νότου: Κοινωνικοοικονοµικοί µετασχηµατισµοί και χωρικές ανασυνθέσεις, ε̟ιµ. κειµένου: Σ. Κακλαµάνη, υ̟ό
έκδοση α̟ό τις Εκδόσεις Παν/µιου Θεσσαλίας, Βόλος 2009, υ̟ό έκδοση.

8.

Β. Κοτζαµάνης, Β. Πα̟̟άς ε̟ιµ., Χώρος και Πληθυσµός. Αναλυτικές Προσεγγίσεις, ε̟ιµ.
κειµένου: Σ. Κακλαµάνη, Εργαστήριο ∆ηµογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων,
Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανά̟τυξης,
Πολυτεχνική Σχολή - Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος 2005.

9.

Β. Κοτζαµάνης ε̟ιµ., Η δηµογραφική ̟ρόκληση, γεγονότα και διακυβεύµατα, ε̟ιµέλεια κειµένου:
Σ. Κακλαµάνη, Πανε̟ιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2009.
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5. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
5 .1 .

Μέλος Συµβουλευτικών και Εξεταστικών Ε̟ιτρο̟ών

5.2. Συµµετοχή σε Ερευνητικά Προγράµµατα
Α΄ Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα

5.2.1. «Ορισµοί και µέθοδοι συλλογής δηµογραφικών στατιστικών», Eurostat (Ινστιτούτο
∆ηµογραφίας, Σχολή Κοινωνικών Ε̟ιστηµών, Παν/µιο Ανθρω̟ιστικών Ε̟ιστηµών
του Στρασβούργου), Στρασβούργο, 1991-1992.
Αντικείµενο του ερευνητικού ̟ρογράµµατος ήταν η καταγραφή και αξιολόγηση των µεθόδων
συλλογής και ανάλυσης δηµογραφικών δεδοµένων, στις χώρες µέλη της Ε.Ε. Ειδικότερα,
διερευνήθηκε η µέθοδος µε την ο̟οία συλλέγονταν τα στοιχεία φυσικής κίνησης ̟ληθυσµού και
εσωτερικής µετανάστευσης σε κάθε χώρα και η µεθοδολογία υ̟ολογισµού των σχετικών
δηµογραφικών δεικτών. Στόχος της συγκεκριµένης έρευνας ήταν να καταλήξει σε οδηγίες
συλλογής/ ε̟εξεργασίας δεδοµένων ̟ροκειµένου να οµογενο̟οιηθεί το σύστηµα σε όλες τις χώρεςµέλη, ώστε να είναι συγκρίσιµα τα δεδοµένα και οι δείκτες. Στο ̟λαίσιο του συγκεκριµένου έργου
κάλυψα ερευνητικά και ε̟εξεργάστηκα τα δεδοµένα της Ελλάδας και της Ιταλίας.

5.2.2. «Α̟οτίµηση εκ̟αιδευτικού έργου και ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών του Τµήµατος
Κοινωνιολογίας του Πανε̟ιστηµίου
Πα̟αϊωάννου Ρέθυµνο, 2000.

Κρήτης»,

ε̟ιστ.

υ̟εύθυνος/

ε̟ιµ.

Σ.

Αντικείµενο του συγκεκριµένου ερευνητικού έργου ήταν η αξιολόγηση της διδασκαλίας, της
οργάνωσης των σ̟ουδών, της ̟αρουσίας και των δραστηριοτήτων των µελών ∆ΕΠ, καθώς και οι
̟ροο̟τικές των α̟οφοίτων. Στο ̟λαίσιο υλο̟οίησης του έργου συνέβαλλα στην σύνταξη της
Έκθεσης της Πρώτης Φάσης, η ο̟οία α̟ετέλεσε το βασικό υλικό για την αξιολόγηση του Τµήµατος
Κοινωνιολογίας α̟ό «εξωτερικούς» κριτές. Ειδικότερα, εκ̟όνησα την ε̟εξεργασία και ανάλυση
του ερευνητικού υλικού ̟ου αφορούσε στην ά̟οψη των φοιτητών για την λειτουργία του
Τµήµατος και συνέταξα το σχετικό τµήµα της τελικής έκθεσης.

5.2.3. Πρόγραµµα Π.ΕΝ.Ε.∆. 2001 µε τίτλο «Το ̟ορτραίτο της σύγχρονης Ελληνίδας:
Α̟οτύ̟ωση και ανάλυση των κοινωνικοοικονοµικών και δηµογραφικών
χαρακτηριστικών της σύγχρονης Ελληνίδας και χωρικές διαφορο̟οιήσεις τους»,
υλο̟οιούµενο α̟ό το Εργαστήριο ∆ηµογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Τµήµα
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανά̟τυξης (ΤΜΧΠΠΑ),
Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας, τριετούς διάρκειας (2003-2006), χρηµατοδοτούµενο α̟ό την
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας και το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα.
Αντικείµενο της έρευνας είναι η ανάδειξη του ̟ροφίλ της σύγχρονης Ελληνίδας µέσα α̟ό τα
στοιχεία της τελευταίας διεξαχθείσας α̟ογραφής ̟ληθυσµού στην Ελλάδα (2001). Ιδιαίτερη
έµφαση θα δοθεί, αφ΄ ενός, στα δηµογραφικά (̟ληθυσµός, οικογένεια, νοικοκυριό) και
κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά (εκ̟αίδευση, οικονοµική δραστηριότητα και α̟ασχόλησηανεργία), αφ΄ ετέρου, στις ̟εριφερειακές διαστάσεις και διαφορο̟οιήσεις τους. Το ερευνητικό έργο
δεν θα ̟εριοριστεί σε ̟εριγραφή της φυσιογνωµίας του ̟ληθυσµού, αλλά θα ̟ροχωρήσει στην
ανάλυση και µερική ερµηνεία των φαινοµένων δίδοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάδειξη και
ερµηνεία των χωρικών συνεχειών/ ασυνεχειών σε κλίµακα νοµών και αστικού και µη αστικού
χώρου. Ειδικότερα, θα διερευνηθούν βασικά τα δηµογραφικά, υ̟ό την ευρεία τους έννοια,
χαρακτηριστικά του υ̟ό µελέτη ̟ληθυσµού (δηµογραφικές δοµές, γήρανση, νοικοκυριά και
οικογένειες, δηµογραφικές συµ̟εριφορές, µετακινήσεις, µεταναστεύσεις, ξένες εργαζόµενες στην
χώρα µας), τα εκ̟αιδευτικά χαρακτηριστικά και βασικά κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά
του ̟ληθυσµού αναφοράς. Έµφαση θα δοθεί στην διερεύνηση των µεταβλητών ̟ου ά̟τονται της
συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας (α̟ασχόληση-ανεργία). Στο ̟λαίσιο της ανωτέρω
συνεργασίας ανέλαβα την ε̟ιστηµονική στήριξη των υ̟οψηφίων διδακτόρων και την ε̟ίβλεψη
των διδακτορικών τους.

5.2.4. «Documentation of the 2000 Round of Population and Housing Censuses in the E.U.,
EFTA and Candidate Countries», ερευνητικό ̟ρόγραµµα τριετούς διάρκειας (2001Σελίδα 24 α̟ό 92
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2003), ̟ου υλο̟οιήθηκε στο Εργαστήριο ∆ηµογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων,
ΤΜΧΠΠΑ, Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας, α̟ό ερευνητική οµάδα στην ο̟οία συµµετείχαν
έλληνες και ξένοι ερευνητές, χρηµατοδοτούµενο α̟ό την Στατιστική Υ̟ηρεσία των
Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων (EUROSTAT).
Η εργασία αυτή αφορά τη συλλογή και την οργάνωση των ̟ληροφοριών και δεδοµένων ̟ου
σχετίζονται µε τον σχεδιασµό, την οργάνωση και την ̟ραγµατο̟οίηση της α̟ογραφής ̟ληθυσµού
και νοικοκυριών κατά την «Καµ̟άνια του 2000» σε 35 χώρες της Ευρώ̟ης. Πρόκειται για τις 15
χώρες -µέλη της ΕΕ, τις 4 χώρες ΕΖΕΣ , τις 10 υ̟ό ένταξη χώρες, τις 3 υ̟οψήφιες χώρες στην ΕΕ και
τέλος τις 3 χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων. Οι κύριοι στόχοι της έρευνας αφορούν (α) την γενική
θεώρηση των α̟ογραφών ̟ληθυσµού και νοικοκυριών σε αυτές τις 35 χώρες και (β) την συγκριτική
ανάλυση των ̟λέον σηµαντικών χαρακτηριστικών και ̟αραµέτρων της α̟ογραφής µεταξύ των
εξεταζοµένων χώρων. Στην ερευνητική αυτή εργασία δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στο κατά ̟όσο η
κάθε χώρα ακολούθησε τις Συστάσεις της UNECE EUROSTAT, ειδικά όσον αφορά τις έννοιες, τις
µεταβλητές, το χρονοδιάγραµµα και την ̟αραγωγή των σαράντα δύο (42) κοινών Πινάκων. Η
̟ραγµατο̟οίηση της συγκριτικής ανάλυσης βασίστηκε σε ερωτηµατολόγιο το ο̟οίο α̟εστάλη και
συµ̟ληρώθηκε α̟ό τις Εθνικές Στατιστικές Υ̟ηρεσίες των χωρών ̟ου συµµετέχουν στην έρευνα.
Τέλος, µε βάση το υλικό ̟ου συλλέχθηκε συντάχθηκαν 35 εθνικές εκθέσεις οι ο̟οίες έχουν κοινή
δοµή και ̟αρουσιάζουν τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά των εθνικών α̟ογραφών, καθώς και το
σχεδιασµό για τις µελλοντικές α̟ογραφές. Στο ̟λαίσιο υλο̟οίησης του συγκεκριµένου
̟ρογράµµατος συνέβαλα στον σχεδιασµό της Βάσης ∆εδοµένων.

5.2.5. «Consulting on GIS and thematic mapping on non-income dimensions of poverty in
Albania», ερευνητικό ̟ρόγραµµα υλο̟οιούµενο α̟ό το Εργαστήριο ∆ηµογραφικών
και Κοινωνικών Αναλύσεων, ΤΜΧΠΠΑ, Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας, εξάµηνης διάρκειας
(Α̟ρίλιος 2003- Σε̟τέµβριος 2003), χρηµατοδοτούµενο α̟ό την World Bank.
Reference: PO83458
Το έργο είχε ως στόχο τη διερεύνηση των µη-οικονοµικών διαστάσεων της φτώχειας στην Αλβανία.
Για τον σκο̟ό αυτό, δηµιουργήθηκε µια Βάση δεδοµένων σε ε̟ί̟εδο «communes» και «districts»,
̟εριλαµβάνοντας ̟άνω α̟ό 600 µεταβλητές οι ο̟οίες καλύ̟τουν 11 βασικά θεµατικά ̟εδία,
δηµογραφικής δοµής, υ̟οδοµών και µεταφορών, ̟ρόσβασης σε κοινωνικές υ̟ηρεσίες (υγεία,
εκ̟αίδευση, κοινωνική ασφάλεια), γενικών υ̟ηρεσιών και ε̟ιχειρήσεων, α̟ασχόλησης και
ανεργίας, ανέσεων των νοικοκυριών κλ̟. Τα δεδοµένα αυτά συλλέχθηκαν α̟ό τα αρµόδια
υ̟ουργεία, υ̟ηρεσίες και άλλους οργανισµούς. Στο ̟λαίσιο υλο̟οίησης του ερευνητικού
̟ρογράµµατος εργάσθηκα για την συλλογή των ̟ρωτογενών δεδοµένων, την διαµόρφωση της
Βάσης ∆εδοµένων και την ε̟ιλογή των κατάλληλων δεικτών «µη-οικονοµικής διάστασης της
φτώχειας». Τα α̟οτελέσµατα του συγκεκριµένου έργου δηµοσιεύθηκαν σε συλλογικό τόµο ο ο̟οίος
αναφέρεται στη συνέχεια (7.1.).

5.2.6. «Α̟οτύ̟ωση της αγοράς εργασίας στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου», έρευνα
η ο̟οία ανατέθηκε α̟ό την ΠΑΕΠ Α.Ε. στο Κέντρο Ερευνών του Πανε̟ιστηµίου
Πειραιώς, µε υ̟εύθυνο έργου τον Καθηγητή Γεωργιακώδη Φώτη, εξάµηνης διάρκειας
(Νοέµβριος 2003-Μάϊος 2004).
Το ζητούµενο της συγκεκριµένης έρευνας ήταν η α̟οτύ̟ωση των χαρακτηριστικών της αγοράς
εργασίας στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς και οι διαφαινόµενες τάσεις, βάσει των
διαχρονικών εξελίξεων σε το̟ικό και εθνικό ε̟ί̟εδο. Στο ̟λαίσιο εκ̟όνησης της έρευνας
̟ραγµατο̟οίησα την ανάλυση των κοινωνικών και δηµογραφικών χαρακτηριστικών του
̟ληθυσµού αναφοράς (Νοµοί Σάµου, Χίου, Μυτιλήνης). Ανέλαβα ε̟ίσης την διοργάνωση και τον
συντονισµό της ε̟ιτό̟ιας έρευνας η ο̟οία διενεργήθηκε µε την µέθοδο των ηµι-καθοδηγούµενων
συνεντεύξεων σε το̟ικούς ̟αράγοντες διαµόρφωσης/ άσκησης ̟ολιτικής (∆ήµοι, Νοµαρχίες,
Περιφέρεια) και σε ̟αράγοντες της το̟ικής οικονοµικής ζωής (Ε̟ιµελητήρια, Συνεταιρισµοί)
(σύνταξη οδηγού συνέντευξης, οργάνωση δεδοµένων, συµβολή στην ε̟εξεργασία και την
̟αρουσίαση των ερευνητικών δεδοµένων).
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5.2.7. «e-Demography—Ψηφιακή υ̟οδοµή ̟ληροφόρησης, τεκµηρίωσης και ανάλυσης της
δηµογραφικής ̟ληροφορίας», υλο̟οιούµενο α̟ό το Εργαστήριο ∆ηµογραφικών και
Κοινωνικών Αναλύσεων, ΤΜΧΠΠΑ, Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας. Το ̟ρόγραµµα είναι
διετούς διάρκειας (2004-2006), χρηµατοδοτείται α̟ό την Γ.Γ.Ε.Τ. στο ̟λαίσιο του
ανταγωνιστικού ̟ρογράµµατος «Πυθαγόρας, ενίσχυση των ερευνητικών οµάδων στα
Πανε̟ιστήµια».
Στο ̟λαίσιο του ανωτέρω ̟ρογράµµατος, στο ο̟οίο συµµετείχα στον κεντρικό ερευνητικό ̟υρήνα,
εργάστηκα για τη δηµιουργία τρίγλωσσου λεξικού δηµογραφικών όρων, καθώς και για την
̟ροετοιµασία ενός βιβλιογραφικού οδηγού σχετικού µε τις ε̟ιστηµονικές δηµοσιεύσεις ̟ου
αναφέρονται στον ̟ληθυσµό της Ελλάδας κατά την µετα̟ολεµική ̟ερίοδο. Τα α̟οτελέσµατα του
ερευνητικού ̟ρογράµµατος βρίσκονται στον δικτυακό τό̟ο του Εργαστηρίου ∆ηµογραφικών και
Κοινωνικών Αναλύσεων. http://www.demography-lab.prd.uth.gr

Β΄ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005)

5.2.8. ∆ίδυµα και µη δίδυµα βρέφη στην ε̟ικοινωνία τους µε τους Σηµαντικούς Άλλους:
Γνωστική, συναισθηµατική και κοινωνική ανά̟τυξη, υλο̟οιούµενο α̟ό το Εργαστήριο
Ψυχολογίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σ̟ουδών, Φιλοσοφική
Σχολή, Πανε̟ιστήµιο Κρήτης. Πρόγραµµα διετούς διάρκειας (2007-2008),
χρηµατοδοτούµενο α̟ό την Γ.Γ.Ε.Τ. στο ̟λαίσιο του ανταγωνιστικού ̟ρογράµµατος
«Πυθαγόρας, ενίσχυση των ερευνητικών οµάδων στα Πανε̟ιστήµια».
Στο συγκεκριµένο ερευνητικό ̟ρόγραµµα εκ̟όνησα το σύνολο των αναγκαίων στατιστικών
ε̟εξεργασιών (̟εριγραφικά χαρακτηριστικά, τεστ ελέγχου υ̟οθέσεων), δηµιούργησα τις
δευτερογενείς βάσεις δεδοµένων ̟ου ήταν α̟αραίτητες για την διαχρονική µελέτη των
α̟οτελεσµάτων της έρευνας (repeated measures). Η συµµετοχή µου τεκµηριώνεται µέσω των
σχετικών δηµοσιεύσεων (βλ. 6.3.3, 6.3.4, 6.3.6).

5.2.9. Μελέτη συσχέτισης ρύ̟ων µε τη νοσηρότητα και θνησιµότητα καρδιο-ανα̟νευστικών
̟αθήσεων κατά τη χρονική ̟ερίοδο 2001-2007 στο Βόλο, µε υ̟εύθυνο έργου τον Κ.
Γουργουλιάνη, Καθηγητή Πνευµονολογίας, Πρύτανη Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλίας. Η
συµµετοχή µου τεκµηριώνεται µέσω σχετικής δηµοσίευσης (βλ. 6.3.9)
Σκο̟ός : ∆ιερεύνηση της συσχέτισης του φορτίου νοσηρότητας και του δείκτη θνησιµότητας,
̟αθήσεων του ανα̟νευστικού και καρδιαγγειακού συστήµατος µε τα ε̟ί̟εδα της ατµοσφαιρικής
ρύ̟ανσης στην ̟εριοχή της ̟όλης του Βόλου.
Υλικό - µέθοδος : Πρόκειται για αναδροµική µελέτη ̟ου καλύ̟τει τη χρονική ̟ερίοδο 2001-2007.
Συλλογή δεδοµένων ̟ου αφορούν ̟αθήσεις του ανα̟νευστικού και καρδιαγγειακού συστήµατος
α̟ό τη βάση δεδοµένων νοσηλευοµένων ασθενών του Γενικού Νοσοκοµείου Βόλου και α̟ό τα
αρχεία των Ληξιαρχικών Πράξεων Θανάτου του Ληξιαρχείου ∆ήµου Βόλου. Καταγραφή τιµών
των ηµερήσιων συγκεντρώσεων ατµοσφαιρικών ρύ̟ων.
Α̟οτελέσµατα : Η ̟αιδική νοσηρότητα λόγω ανα̟νευστικών εµφάνισε στατιστικά σηµαντικές
συσχετίσεις µε τα ε̟ί̟εδα των PM10, CO, NO2, SO2. Οι νοσηλείες ενηλίκων εξαιτίας
ανα̟νευστικών ̟αθήσεων σχετίστηκαν θετικά µε τα ε̟ί̟εδα των PM10, NOX, O3. Για τις
καρδιαγγειακές ̟αθήσεις ενηλίκων ανευρέθηκαν οι ίδιες συσχετίσεις ενώ ε̟ι̟ρόσθετα το CO
φαίνεται αν σχετίζεται θετικά µε τη αύξηση των νοσηλειών. Αναφορικά µε το δείκτη θνησιµότητας,
στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση ̟αρουσιάζεται µεταξύ των ε̟ι̟έδων PM10, NO και Ο3
και των θανάτων α̟ό καρδιολογικές ̟αθήσεις, ̟νευµονίες και οξέα στεφανιαία σύνδροµα.
Συµ̟έρασµα : Η µελέτη µας ανέδειξε µια σηµαντική συσχέτιση του φορτίου νοσηρότητας και του
δείκτη θνησιµότητας για τις ̟αθήσεις του ανα̟νευστικού και καρδιαγγειακού συστήµατος, µε τα
ε̟ί̟εδα της ατµοσφαιρικής ρύ̟ανσης στην ̟εριοχή σε ̟αιδιά και ενήλικες.
Στο συγκεκριµένο ερευνητικό ̟ρόγραµµα εκ̟όνησα την στατιστική ανάλυση σε συνεργασία µε
την Κα Μαρί-Νοέλ Ντυκέν.
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Γ΄ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Ε̟ίκουρου (Μάρτιος 2011)

5.2.10. Γεωργούλας Αντώνης, Κακλαµάνη Σταµατίνα, Νικολακάκης Γιώργος (ε̟ιµ.),
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ, Κατα̟ολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού α̟οκλεισµού στο
Νοµό Ηρακλείου, [Ερευνήτριες: Γλύ̟τη Μαρία, Χαλκιαδάκη Ελένη], Πανε̟ιστήµιο
Κρήτης/ Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας, ∆εκέµβριος 2010.
Με έναυσµα το «Κοινωνικό Παντο̟ωλείο», η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου σε
συνεργασία µε το Κέντρο Αγροτικής Ανά̟τυξης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νοµαρχίας, ως
εταίρο, υ̟έβαλαν α̟ό κοινού ̟ρόταση για χρηµατοδότηση α̟ό το Υ̟ουργείο Α̟ασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, ̟ου ̟εριλαµβάνει δράσεις για την ανάδειξη του διαρκώς διευρυνόµενου
φαινοµένου της φτώχειας καθώς και του κοινωνικού α̟οκλεισµού, αλλά και ̟ροτάσεις για την
κατα̟ολέµηση τους, σύµφωνα µε τους στόχους του Προγράµµατος. Η ̟ρόταση της Ν.Α.Η
εγκρίθηκε µε α̟όφαση της Υ̟ουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Για την υλο̟οίηση
µέρους των δράσεων του Προγράµµατος η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου και το Κέντρο
Αγροτικής Ανά̟τυξης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νοµαρχίας συνεργάστηκε µε το Τµήµα
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σ̟ουδών.
Στο ̟λαίσιο του συγκεκριµένου ̟ρογράµµατος συνέταξα τα κεφάλαια ̟ου αφορούσαν:
 Περιγραφικές στατιστικές της κοινωνικής ευθραυστότητας στην Ελλάδα και την Κρήτη
 Περιγραφικές στατιστικές της κοινωνικής ευθραυστότητας στον Νοµό

Ηρακλείου

 Υγεία και ανα̟ηρίες στον Νοµό Ηρακλείου
 Α̟ασχόληση και ανεργία στον Νοµό Ηρακλείου

5.2.11. Α. Εµβαλωτής Κ. Μ̟ονίδης Γ. Ανδρουλάκης, Σ. Κακλαµάνη, ∆. Σταµοβλάσης, 2011,
Εµ̟ειρίες και α̟όψεις εκ̟αιδευτικών αναφορικά µε τη λειτουργία των Ολοήµερων
Σχολείων Ενιαίου Αναµορφωµένου Εκ̟αιδευτικού Προγράµµατος. Μια ̟ρώτη
ανάγνωση των ευρηµάτων. Αθήνα, Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Μελετών-Ερευνών
∆.Ο.Ε. ISBN: 978-960-88239-3-8
Τύ̟ος Έρευνας. Περιγραφική έρευνα µεικτής µεθοδολογίας
Πληθυσµός Αναφοράς. Το σύνολο των εκ̟αιδευτικών ̟ου εργάζονται στα Ολοήµερα Σχολεία
Ενιαίου Αναµορφωµένου Εκ̟αιδευτικού Προγράµµατος (ΟΣΕΑΕΠ). Οι σχολικές µονάδες
αναφοράς ήταν οι 801 ̟ου αναφέρονταν στις σχετικές Υ̟ουργικές Α̟οφάσεις.
Σκο̟ός της Έρευνας. Η α̟οτύ̟ωση της εµ̟ειρίας και των α̟όψεων εκ̟αιδευτικών ̟ου
εργάζονται στα Ολοήµερα Σχολεία Ενιαίου Αναµορφωµένου Εκ̟αιδευτικού Προγράµµατος
(ΟΣΕΑΕΠ).
Ειδικότερα, η έρευνα ε̟ιδιώκει να καταγράψει και να ερµηνεύσει τις α̟όψεις των δασκάλων και
των εκ̟αιδευτικών ειδικοτήτων αναφορικά µε τον τρό̟ο στελέχωσης του Ολοήµερου Σχολείου
Ενιαίου Αναµορφωµένου Εκ̟αιδευτικού Προγράµµατος (ΟΣΕΑΕΠ), τον τρό̟ο οργάνωσής του,
το ωράριο. Καταγράφονται οι α̟όψεις των ερωτηθέντων σχετικά µε ε̟ιµέρους ζητήµατα
λειτουργίας του ΟΣΕΑΕΠ (χρηµατοδότηση, υ̟οδοµές και εξο̟λισµός, διδακτικά αντικείµενα ̟ου
εισάγει ή διευρύνει το ΟΣΕΑΕΠ, τρό̟ος ε̟ιλογής και διδασκαλίας των γνωστικών αντικειµένων
̟ου διδάσκονται, ̟ρόγραµµα σ̟ουδών, εκ̟αιδευτικό υλικό ̟ου έχει διατεθεί στους/τις
εκ̟αιδευτικούς ή εφαρµόζεται στο σχολείο χωρίς να έχει διατεθεί. Τέλος διερευνάται η στάση των
µαθητών/τριών, καθώς και των γονέων α̟έναντι στο ΟΣΕΑΕΠ, οι ̟ροο̟τικές του ΟΣΕΑΕΠ και
̟αρουσιάζονται οι ̟ροτάσεις ̟ου διατυ̟ώθηκαν α̟ό τους συµµετέχοντες στην έρευνα.

5.3. Συµµετοχή σε Μελέτες
Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα

5.3.1.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

5.3.1.1.

«Το̟ικό Ανα̟τυξιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αλικαρνασσού», Ηράκλειο, 1999.

5.3.1.2.

«Ολοκληρωµένο

Πρόγραµµα

Ανά̟τυξης
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Μυλο̟οτάµου Ν. Ρεθύµνης», Ηράκλειο, 2000 (σε συνεργασία µε την ΕΤ.ΑΜ
Ε.Π.Ε).
Πρόκειται για ̟εραιωµένες µελέτες ̟ρογραµµατισµού ̟αρεµβάσεων σε το̟ικό ε̟ί̟εδο. Οι µελέτες
αυτές καταλήγουν στον σχεδιασµό ολοκληρωµένων ̟ρογραµµάτων ανα̟τυξιακών έργων, µε
συγκεκριµένο χρονικό ̟ρογραµµατισµό και οικονοµικό σχεδιασµό. Στο ̟λαίσιο των
συγκεκριµένων µελετών κάλυψα τους ακόλουθους τοµείς:
• δηµογραφική ανάλυση ανά ̟εριοχή, βάσει των δεδοµένων των α̟ογραφών ̟ληθυσµού και
κατοικιών της Ε.Σ.Υ.Ε. Μελέτη της εξέλιξης της φυσιογνωµίας του ̟ληθυσµού, κατά φύλο και
ηλικία, ε̟εξεργασία συνθετικών δεικτών χαρακτηρισµού του ̟ληθυσµού. Ε̟εξεργασία και
εφαρµογή µοντέλου ̟ροβολής συνολικού ̟ληθυσµού και δοµής κατά ηλικία του αναµενόµενου
̟ληθυσµού. Εκτίµηση του µεγέθους του ̟ραγµατικού ̟ληθυσµού, µε χρήση στατιστικών
στοιχείων εκτός των α̟ογραφικών, µέσω εφαρµογής κλασσικών µεθόδων εξοµάλυνσης
ε̟ίσηµων δεδοµένων.
• κάλυψη του τοµέα κοινωνικής υ̟οδοµής, µε ανάλυση στοιχείων ̟ου ε̟ιτρέ̟ουν την
αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης, καθώς και τον ̟ροσδιορισµό των άµεσων και
̟ροβλε̟όµενων αναγκών (̟ρόβλεψη µαθητικού ̟ληθυσµού, ̟αιδικού ̟ληθυσµού, ατόµων
τρίτης ηλικίας) Εξεταζόµενοι τοµείς: εκ̟αίδευση, κοινωνική ̟ρόνοια, υγεία, αθλητισµός,
̟ολιτισµός.

5 .3 .1 .3 .

«Μελέτη Τουριστικής-Οικολογικής Αξιο̟οίησης των ορεινών όγκων της Κρήτης»,
Ηράκλειο, 2000 (σε συνεργασία µε την ΕΤ.Α.Μ. Ε.Π.Ε).

∆ιερεύνηση µοντέλου ανά̟τυξης τουρισµού και διατύ̟ωση ̟ροτάσεων, για δυνατές εναλλακτικές
µορφές τουρισµού. ∆ιερεύνηση ζητηµάτων σχετικών µε την συνοχή του κοινωνικού ιστού και της
ασυµβατότητας ̟ου ̟ροκύ̟τει, λόγω ξένου τουρισµού, µεταξύ του κυρίαρχου ̟αραδοσιακού και
των εισαγόµενων ̟ολιτισµικών µοντέλων. Ανάλυση των δηµογραφικών χαρακτηριστικών και της
διαχρονικής τους εξέλιξης, βάσει των δεδοµένων των α̟ογραφών ̟ληθυσµού και κατοικιών της
Ε.Σ.Υ.Ε. Μελέτη της εξέλιξης της φυσιογνωµίας του ̟ληθυσµού, κατά φύλο και ηλικία, ε̟εξεργασία
συνθετικών δεικτών χαρακτηρισµού του ̟ληθυσµού. Ε̟εξεργασία και εφαρµογή µοντέλου
̟ροβολής συνολικού ̟ληθυσµού και δοµής ανά ηλικία του αναµενόµενου ̟ληθυσµού. Kάλυψη
του τοµέα κοινωνικής υ̟οδοµής, µε ανάλυση στοιχείων ̟ου ε̟ιτρέ̟ουν την αξιολόγηση της
υφιστάµενης κατάστασης, καθώς και τον ̟ροσδιορισµό των άµεσων και ̟ροβλε̟όµενων αναγκών
(εκ̟αίδευση, κοινωνική ̟ρόνοια, υγεία, αθλητισµός, ̟ολιτισµός).

5.3.2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Β΄ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005)

5.3.2.1.

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου
Πρεσ̟ών, Ελλάδα, 2005-2006 (Ανάθεση: ECOPLAN Ε.Π.Ε.).

5.3.2.2.

«Μελέτη ̟ροκαταρκτικής διερεύνησης σκο̟ιµότητας του Κεντρικού Οδικού
Άξονα Κρήτης», Ελλάδα,
21/7/2008 – 21/12/2008,(Ανάθεση: ECOPLAN
Ε.Π.Ε.).

5.3.2.3.

«Ε̟ικαιρο̟οίηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης», Ελλάδα, Ιουλ. 2007 –,
(Ανάθεση: Α. Κοτζαµ̟ό̟ουλος).

5.3.2.4.

«Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου
Σκύρου», Νοέµβριος 2007 – ∆εκέµβριος 2009, (Ανάθεση: Α. Κοτζαµ̟ό̟ουλος).

Στις ανωτέρω µελέτες εκ̟όνησα τη διαχρονική ανάλυση των δηµογραφικών, κοινωνικών και
οικονοµικών χαρακτηριστικών των ̟εριοχών µελέτης, καθώς και την α̟αραίτητη ̟ροβολή του
̟ληθυσµού αναφοράς.

5.3.3.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ

Α΄ Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα
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Συµµετοχή στην «Τεχνικοοικονοµική µελέτη για την κατασκευή του
Περιφερειακού Νοσοκοµείου ∆υτικής Αττικής» (υ̟εύθυνος Α. Κοτσαµ̟ό̟ουλος),
Αθήνα, 1996.

∆ηµογραφική ανάλυση της ̟εριοχής ∆. Αττικής, µε έµφαση στις ̟εριοχές άµεσης και έµµεσης
̟εριοχής ε̟ιρροής του Νοσοκοµείου, στην βάση α̟ογραφικών δεδοµένων ̟ληθυσµού και
κατοικιών της Ε.Σ.Υ.Ε. 1971--1991. Εξέλιξη και ̟ρόβλεψη στον ορίζοντα του 2015. Τυ̟ολογία
ζωνών, µε βάση την δηµογραφική δυναµική. Εκτίµηση του ̟ραγµατικού ̟ληθυσµού, µέσω
εφαρµογής κλασσικών µεθόδων εξοµάλυνσης ε̟ίσηµων δεδοµένων.

5.3.3.2.

Μέλος της οµάδας έργου του Σύµβουλου ∆ιαχείρισης του Ε̟ιχειρησιακού
Προγράµµατος: «Κοινωνικός Α̟οκλεισµός α̟ό την Αγορά Εργασίας», Αθήνα,
Υ̟ουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Υ̟ουργείο Εθνικής
Οικονοµίας (1997-1999).

Στις συµβατικές υ̟οχρεώσεις του Συµβούλου ∆ιαχείρισης εντασσόταν η ̟αρακολούθηση των
̟ρογραµµάτων του Ε̟ιχειρησιακού και η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή της
Ε.Ε. Στο ̟λαίσιο της λειτουργίας της Οµάδας Έργου, ήµουν υ̟εύθυνη για την σύνταξη του
σχετικού ερωτηµατολογίου και την οργάνωση της α̟αραίτητης βάσης δεδοµένων, ̟ροκειµένου να
̟αρακολουθείται η εξέλιξη υλο̟οίησης των ̟ρογραµµάτων, την ε̟εξεργασία των δεδοµένων
φυσικού (κοινωνικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ε̟ωφελουµένων) και οικονοµικού
αντικειµένου (̟ροϋ̟ολογισµοί των ̟ρογραµµάτων και ε̟ί̟εδα α̟ορρόφησης κονδυλίων), καθώς
και για την σύνταξη των εκθέσεων.

5.3.3.3.

«Τεχνικοοικονοµική µελέτη σκο̟ιµότητας για το έργο της ∆ιανοµής Φυσικού
Αερίου, στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης», Αθήνα, 1999, (Network Ltd για
την ACTOR Α.Ε.)

5.3.3.4.

«Τεχνικοοικονοµική µελέτη σκο̟ιµότητας για το έργο της ∆ιανοµής Φυσικού
Αερίου, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» (Αστικές ̟εριοχές Λάρισας και Βόλου»,
Αθήνα, 1999, (Network Ltd για την ACTOR Α.Ε.)

∆ηµογραφική ανάλυση της ̟εριοχής µελέτης, στην βάση των δεδοµένων των α̟ογραφών
̟ληθυσµού και κατοικιών της Ε.Σ.Υ.Ε. 1971-1991. Εξέλιξη και ̟ρόβλεψη στον ορίζοντα του 2030.
Τυ̟ολογία ζωνών µε βάση την δια̟ιστωθείσα δηµογραφική δυναµική. Η δηµογραφική ανάλυση
α̟οσκο̟ούσε στην ̟ρόβλεψη ̟ληθυσµού και αριθµού νοικοκυριών, ̟ροκειµένου να εκτιµηθεί,
µέσω σταθερότυ̟ων (floor-area, µέση κατανάλωση φυσικού αερίου ανά τετραγωνικό µέτρο
κατοικηµένης ε̟ιφάνειας) η α̟αιτούµενη ενέργεια σε φυσικό αέριο για τον οικιακό τοµέα και
εµ̟ορικό τοµέα.

5.3.3.5.

«Μελέτη ̟ροσανατολισµού των ̟αρεµβάσεων σε σχέση µε την α̟ασχόληση στον
τοµέα της µετα̟οίησης και των υ̟ηρεσιών στην ̟εριοχή της Αττικής», Ελλάδα
2000, (σε συνεργασία µε την ΡΕΜΑΚΟ Α.Ε.)

Αξιολόγηση των ε̟ι̟τώσεων των ̟αρεµβάσεων του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης στην α̟ασχόληση
στον τοµέα της µετα̟οίησης και των υ̟ηρεσιών και αξιολόγηση του ̟ροσανατολισµού των
̟αρεµβάσεων στο 3ο Κ.Π.Σ. Ανάλυση των δηµογραφικών και οικονοµικών χαρακτηριστικών για
όλους τους δήµους του Νοµού Αττικής (1971-1991), ̟ροκειµένου να εκτιµηθούν οι ε̟ι̟τώσεις των
̟αρεµβάσεων στην εξέλιξη του ανθρώ̟ινου δυναµικού και η ενεχόµενη δυναµική. Συµµετοχή
στην διεξαγωγή έρευνας ̟εδίου σε 1800 ε̟ιχειρήσεις του Ν. Αττικής.

5.3.3.6.

«Μελέτη σχεδιασµού δικτύων διανοµής φυσικού αερίου στους ∆ήµους Ευόσµου
και Πανοράµατος του Ν. Θεσσαλονίκης», Αθήνα 2001, (Network Ltd)

∆ηµογραφική ανάλυση του ̟ληθυσµού των δύο ανωτέρω δήµων του Ν. Θεσσαλονίκης, βάσει των
δεδοµένων των α̟ογραφών ̟ληθυσµού και κατοικιών της Ε.Σ.Υ.Ε. 1971-2001. Εξέλιξη και
̟ρόβλεψη στον ορίζοντα του 2030. Η δηµογραφική ανάλυση α̟οσκο̟ούσε στην ̟ρόβλεψη
̟ληθυσµού και αριθµού νοικοκυριών, σε ε̟ί̟εδο οικοδοµικού τετραγώνου, ̟ροκειµένου να
εκτιµηθεί, µέσω σταθερότυ̟ων (floor-area, µέση κατανάλωση φυσικού αερίου ανά τετραγωνικό
µέτρο κατοικηµένης ε̟ιφάνειας) η α̟αιτούµενη ενέργεια σε φυσικό αέριο για τον οικιακό τοµέα
και εµ̟ορικό τοµέα και να χαραχθεί το δίκτυο ̟αροχής φυσικού αερίου.
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«Μελέτη Χάραξης Ανα̟τυξιακών Κατευθύνσεων για τις υ̟οβαθµισµένες ̟εριοχές
του ∆υτικού Παραλιακού Μετώ̟ου Ηρακλείου Κρήτης 2001-2006», ̟ου ανατέθηκε
α̟ό τον ∆ήµο Ηρακλείου στο ̟λαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN
(Υ̟εύθυνος Α. Κοτσαµ̟ό̟ουλος), Αθήνα 2003.

Η ανωτέρω µελέτη αφορούσε την ̟εριοχή των Καµινίων του ∆ήµου Ηρακλείου. ∆εδοµένης της
χαµηλής γεωγραφικής κλίµακας (δηµοτικό διαµέρισµα), δεν ήταν διαθέσιµα ε̟ίσηµα στατιστικά
στοιχεία ̟ροκειµένου για την ανάλυση των κοινωνικών και οικονοµικών χαρακτηριστικών του
̟ληθυσµού της ̟εριοχής µελέτης. Κατά τούτο κρίθηκε αναγκαία η διενέργεια ε̟ιτό̟ιας έρευνας, µε
αντι̟ροσω̟ευτικό δείγµα, ώστε να συλλεγούν οι α̟αραίτητες ̟ληροφορίες. Συνακόλουθα,
ανέλαβα την οργάνωση και τον συντονισµό της έρευνας (σύνταξη ερωτηµατολογίου, εξαγωγή
δείγµατος, οργάνωση των ερευνητών, συλλογή ερωτηµατολογίων). Κατό̟ιν οργάνωσα την σχετική
βάση δεδοµένων, ε̟εξεργάσθηκα τα στοιχεία και συνέταξα την σχετική έκθεση.

5.3.3.8.

«Καταχώρηση στοιχείων Ερωτηµατολογίων σε Η/Υ, διενέργεια στατιστικών
ε̟εξεργασιών και σύνταξη αναφοράς α̟οτελεσµάτων της ̟ιλοτικής έρευνας
α̟οφοίτων
∆ηµοσίων
Ι.Ε.Κ.
και
της
έρευνας
Συνεντευκτών»,
υ̟΄αριθ.̟ρωτ.Β/20040α
διακήρυξη
του
Οργανισµού
Ε̟αγγελµατικής
Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης, Υ̟ουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων.
Αθήνα 2004.

Στόχος της ανωτέρω µελέτης ήταν η αξιολόγηση των ̟ρογραµµάτων ε̟αγγελµατικής εκ̟αίδευσης
και κατάρτισης των δηµοσίων Ι.Ε.Κ. σε συνάρτηση µε την ένταξη των α̟οφοίτων στην αγορά
εργασίας. Στο ̟λαίσιο εκ̟όνησης της µελέτης ανέλυσα τα κοινωνικά και οικονοµικά
χαρακτηριστικά 6.447 α̟οφοίτων δηµοσίων Ι.Ε.Κ., συντάσσοντας την σχετική έκθεση.
Β΄ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005)

5.3.3.9.

Ολοκληρωµένο Το̟ικό Πρόγραµµα Βιώσιµης Ανά̟τυξης
Καρ̟ενησίου, σε εφαρµογή της Habitat Agenda (ΥΠΕΧΩ∆Ε), 2004.

του

∆ήµου

5.3.3.10. Ολοκληρωµένο Το̟ικό Πρόγραµµα Βιώσιµης Ανά̟τυξης του ∆ήµου Άνω Σύρου,
σε εφαρµογή της Habitat Agenda (ΥΠΕΧΩ∆Ε), 2004.
Πρόκειται για ̟ιλοτικά ̟ρογράµµατα βιώσιµης ανά̟τυξης αστικών ̟εριοχών, µε σκο̟ό την
οικονοµική, ̟ολεοδοµική και ̟εριβαλλοντική ανασυγκρότηση. Στο ̟λαίσιο εκ̟όνησης των
ανωτέρω µελετών, διενήργησα την δηµογραφική και µακροοικονοµική ανάλυση.
Πραγµατο̟οίησα τις αναγκαίες συνεντεύξεις µε το̟ικούς ̟αράγοντες ̟ροκειµένου να
καταγραφούν και να αξιολογηθούν οι κοινωνικές δοµές και υ̟οδοµές.

5.3.3.11. Μελέτη για τις δυνατότητες αναδιάρθρωσης της φυτικής ̟αραγωγής στην Στερεά
Ελλάδα για την ολοκληρωµένη αγροτική ανά̟τυξη, Ελλάδα, Μάιος 2006–Ιούνιος
2007, (Ανάθεση: ΤΗΕΜΑ Ε.Π.Ε. – ECOPLAN Ε.Π.Ε.).
Πρόκειται για ̟ιλοτικό ̟ρόγραµµα βιώσιµης ανά̟τυξης αγροτικών ̟εριοχών, µε σκο̟ό την
οικονοµική, ̟ολεοδοµική και ̟εριβαλλοντική ανασυγκρότηση. Στο ̟λαίσιο εκ̟όνησης της
ανωτέρω µελέτης διενήργησα την δηµογραφική και µακροοικονοµική ανάλυση.
Γ΄ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Ε̟ίκουρου (Μάρτιος 2011)

5.3.3.12. Strategic project “Making Migration Work for Development - Policy tools for
strategic programming in SEE regions and cities”. «Αξιο̟οιώντας τη
µετανάστευση για την ανά̟τυξη - Εργαλεία ̟ολιτικής για τον στρατηγικό
̟ρογραµµατισµό στις ̟εριφέρειες και τις ̟όλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώ̟ης».
Το “MMWD” είναι έργο α̟ό το Πρόγραµµα ∆ιακρατικής Συνεργασίας Νοτιοανατολικής
Ευρώ̟ης, µέσω του Ευρω̟αϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανά̟τυξης και του Μηχανισµού
Προενταξιακής Βοήθειας. www.southeast-europe.ne
Το έργο “MMWD” σχεδιάστηκε, στο ̟λαίσιο της Ευρω̟αϊκής Στρατηγικής 2020, ̟ροκειµένου να
υ̟οστηρίξει τον ̟εριφερειακό στρατηγικό σχεδιασµό για έξυ̟νη, βιώσιµη και χωρίς α̟οκλεισµούς
ανά̟τυξη. Βασική ̟αραδοχή του έργου είναι ότι οι φορείς χάραξης ̟εριφερειακής ̟ολιτικής για
την ανά̟τυξη έχουν ανάγκη ενός ολοκληρωµένου ανα̟τυξιακού σχεδιασµού, ̟ου θα µ̟ορούσε να
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συµβάλει στον εντο̟ισµό των κύριων ̟ροκλήσεων σε ̟εριφερειακό και το̟ικό ε̟ί̟εδο και να
µετατρέψει τους σκο̟ούς και τους στόχους της στρατηγικής “Ευρώ̟η 2020” σε ̟ροτεραιότητες της
̟εριφερειακής ̟ολιτικής. Στο ̟λαίσιο αυτό το “MMWD” ̟αρέχει στις ̟εριφέρειες γνώση, σενάρια
µε ορίζοντα το 2020 ̟ου α̟εικονίζουν τις συνέ̟ειες των σηµερινών δηµογραφικών αλλαγών στην
̟εριφερειακή και το̟ική ανά̟τυξη, συνεδρίες για τη θεσµική ενίσχυση των ̟εριφερειών και
στρογγυλά τρα̟έζια διακρατικού ̟ολιτικού διαλόγου και συνεργασίας για τη µετανάστευση.
Στο ̟λαίσιο του συγκεκριµένου ̟ρογράµµατος ως ε̟ιστηµονικός συνεργάτης της ΕΤΑΜ Α.Ε.
̟ραγµατο̟οίησα ̟ροβολές ̟ληθυσµού (δοµή κατά φύλο και ηλικία) µε ορίζοντα το 2020, για την
Περιφέρεια Κρήτης, µε διάκριση γηγενούς και αλλοδα̟ού ̟ληθυσµού. Η ̟ροβολή
̟ραγµατο̟οιήθηκε µε την χρήση των δεδοµένων των 2 τελευταίων Α̟ογραφών Πληθυσµού (2001,
2011), όσον αφορά την δοµή κατά φύλο και ηλικία. Για την φυσική κίνηση ̟ληθυσµού
αξιο̟οιήθηκαν οι σχετικές χρονολογικές της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT. Για την µετανάστευση
χρησιµο̟οιήθηκαν τα σχετικά δεδοµένα της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και τα δεδοµένα του Προγράµµατος
MIMOSA.

5.3.4.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Α΄ Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα

5.3.4.1.

Αξιολόγηση ̟ροτάσεων στο ̟λαίσιο του Προγράµµατος «Αρχιµήδης – Ενίσχυση
Ερευνητικών Οµάδων στα Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ)», ̟ου υ̟εβλήθησαν για χρηµατοδότηση
α̟ό το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Υ̟ουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων. Αθήνα,
Οκτώβριος 2003.

5.3.4.2.

Αξιολόγηση ̟ροτάσεων στο ̟λαίσιο του Προγράµµατος «Ηράκλειτος –
Υ̟οτροφίες έρευνας µε ̟ροτεραιότητα στη βασική έρευνα», ̟ου υ̟εβλήθησαν για
χρηµατοδότηση α̟ό το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Υ̟ουργείο Εθνικής Παιδείας &
Θρησκευµάτων. Αθήνα, Νοέµβριος 2003.

5.3.4.3.

Αξιολόγηση Φυσικού Αντικειµένου του Υ̟οέργου: «Αξιο̟οίηση και αναβάθµιση
µελετών / ερευνών µε στόχο την ̟ρόβλεψη της δυναµικής του ε̟ιχειρηµατικού
και ̟αραγωγικού συστήµατος», στο ̟λαίσιο της Κ.Π. Equal, της Ανα̟τυξιακής
Σύµ̟ραξης «Εν ∆ράσει», µε τίτλο: «∆ίκτυο ̟ροώθησης της α̟ασχόλησης», Αθήνα,
25/09/2003.

5.3.5.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ-∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Α΄ Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα

5.3.5.1.

∆ιοργάνωση του ̟ρογράµµατος: «Σεµινάριο Ανέργων Κοινωνικών Ε̟ιστηµόνων
στον ∆ήµο Κερατσινίου», Αθήνα, 1990.

5.3.5.2.

Εισηγήτρια ενδο-ε̟ιχειρησιακών σεµιναρίων σε εργαζοµένους ξενοδοχειακών
ε̟ιχειρήσεων, µε θέµατα: «Βασικές Αρχές ∆ιοίκησης», «Ζητήµατα Ανθρώ̟ινης
Συµ̟εριφοράς», «Αρχές Ε̟ικοινωνίας», «Θεωρίες ̟ερί Ηγεσίας», Ο.Α.Ε.∆. Υ̟ουργείο Εργασίας, Αθήνα, 1995.

5 .3 .5 .3 .

Εισηγήτρια σε σεµινάριο «Κατάρτιση Αξιολογητών Κατάρτισης», Πάντειο
Πανε̟ιστήµιο, Π.Ε.Π. Αττικής, Αθήνα, 1997.

5.4. Συµµετοχή σε Ε̟ιστηµονικά Ερευνητικά ∆ίκτυα
5.4.1.

Association Internationale des Démographes de Langue Française (AIDELF).
(Μέλος α̟ό το 2004)

Η Association Internationale des Démographes de Langue Française (AIDELF) ιδρύθηκε το 1977.
Στο AIDELF συµµετέχουν δηµογράφοι και ειδικοί διαφόρων κλάδων οι ο̟οίοι ̟ροσδίδουν
δηµογραφικό ̟ροσανατολισµό στις εργασίες τους. Σήµερα στο AIDELF συµµετέχουν 500 ̟ερί̟ου
µέλη, όλοι γαλλόφωνοι και ̟ροερχόµενοι α̟ό 60 χώρες. Το AIDELF έχει ως αντικείµενο:
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•

τη µελέτη των δηµογραφικών ζητηµάτων

•

την ̟ροώθηση της δηµογραφίας και των εφαρµογών της

•

τη διάχυση της γνώσης σχετικά µε τα ̟ληθυσµιακά ζητήµατα.

5.4.2.

Ελληνική Εταιρεία ∆ηµογραφικών Μελετών (Ε∆ΗΜ). (Μέλος α̟ό το 1998).

Η Ελληνική Εταιρεία ∆ηµογραφικών Μελετών (Ε∆ΗΜ) είναι ένα µη κερδοσκο̟ικό Ε̟ιστηµονικό
Σωµατείο το ο̟οίο ιδρύθηκε τον Ιούλιο 1980 µε έδρα την Αθήνα. Σκο̟ός της εταιρείας είναι η
συµβολή στη µελέτη των δηµογραφικών ̟ροβληµάτων, η ̟ροώθηση της εκ̟αίδευσης και της
ενηµέρωσης στα ̟ροβλήµατα αυτά και η ανά̟τυξη και η ̟ροαγωγή ερευνών και µέτρων για την
εξασφάλιση της βελτίωσης της δηµογραφικής κατάστασης της χώρας. Τα κύρια µέσα µε τα ο̟οία
̟ραγµατο̟οιούνται οι στόχοι της Εταιρείας είναι:
•η ̟ροώθηση της εµ̟ειρικής έρευνας στους διάφορους τοµείς της ∆ηµογραφίας ως βασικής
κοινωνικής ε̟ιστήµης
•η συνεργασία µε αρµόδια στην Ελλάδα όργανα και υ̟ηρεσίες, µε ε̟ιστηµονικά και εκ̟αιδευτικά
ιδρύµατα και µε συναφείς οργανώσεις, συλλόγους και κέντρα
•η εκ̟όνηση µελετών και η υ̟οστήριξη ̟ρογραµµάτων κατάρτισης σχετικών µε την αντιµετώ̟ιση
δηµογραφικών καταστάσεων και ̟ροβληµάτων
•η οργάνωση συνεδρίων, ηµερίδων, διαλέξεων, δηµοσίων συζητήσεων, σεµιναρίων και άλλων
σχετικών εκδηλώσεων
•η έκδοση αυτοτελών και ̟εριοδικών δηµοσιευµάτων.

5.4.3.

DEMOBALK www.demobalk.org

Η Ένωση DEMOBALK ε̟ιδιώκει να ανα̟τύξει ̟εραιτέρω την συνεργασία µεταξύ ε̟ιστηµόνων και
φορέων ̟ου εξετάζουν θέµατα ̟ου ά̟τονται των ̟ληθυσµιακών εξελίξεων στα Βαλκάνια, να
̟ροωθήσει την ανταλλαγή υλικού και ̟ληροφοριών, να δηµιουργήσει µια βάση εθνικών και
̟εριφερειακών δηµογραφικών δεδοµένων, να υλο̟οιήσει συγκριτικές έρευνες και µελέτες.
Οι κύριοι άξονες έρευνας της Ένωσης είναι η δηµογραφική συγκυρία των βαλκανικών χωρών, η
εγκατάσταση και χωρική / οικοδοµική ανά̟τυξη στην ̟εριοχή των Βαλκανίων, η Αλβανική
µετανάστευση των δεκαετιών 1990 και 2000, η δηµογραφική γήρανση των Βαλκανίων α̟ό το 1950,
η εθνική ταυτότητα των βαλκανικών χωρών, η χωρική δηµογραφία των Βαλκανίων.
Ειδικότερα στον ερευνητικό άξονα «Εγκατάσταση και χωρική/οικοδοµική ανά̟τυξη στην ̟εριοχή
των Βαλκανίων» είµαι συντονίστρια µαζί µε την Μαρί-Νοέλ Ντύκεν.
Οι χώρες των Βαλκανίων, ό̟ως και ̟ολλές ευρω̟αϊκές χώρες, ̟εριλαµβάνουν ̟εριοχές µε
δηµογραφική συρρίκνωση -κά̟οιες φορές µε τάση ερηµο̟οίησης- αλλά και άλλες ̟ου
συγκεντρώνουν όλο και ̟ερισσότερους κατοίκους.
Ο συγκεκριµένος άξονας έρευνας θέτει ως στόχο:
• Να αναλύσει τους ̟αράγοντες ̟ου ευθύνονται για την άνιση κατανοµή του ̟ληθυσµού ̟ου
̟αρατηρείται σήµερα στα Βαλκάνια
• Να εκτιµήσει την ε̟ίδραση των ̟οικίλων αυτών ̟αραγόντων στην οικονοµική και κοινωνική
ανά̟τυξη και στην ευηµερία των ̟ληθυσµών
• Να µελετήσει την ε̟ί̟τωση των διαφορο̟οιηµένων δηµογραφικών ̟υκνοτήτων στο ̟εριβάλλον
(αλλά και του ̟εριβάλλοντος στη χωρική κατανοµή του ̟ληθυσµού)
• Να αξιολογήσει τις στρατηγικές και τους τρό̟ους δράσης ̟ου ̟ροάγουν την ισορρο̟ηµένη και
αειφόρο συνύ̟αρξη -αν όχι συνέργεια- των ̟εριοχών µε αντίθετες δηµογραφικές δυναµικές καθώς
και µε διαφορο̟οιηµένες και άνισες δυνατότητες και ανάγκες.

5.4.4.

Ανεξάρτητο Παρατηρητήριο για ένα ∆ηµόσιο και ∆ηµοκρατικό Πανε̟ιστήµιο

Το Παρατηρητήριο έχει ως στόχους την ενίσχυση της δηµόσιας ̟ληροφόρησης και της
ε̟ικοινωνίας µεταξύ όλων των µελών του Ιδρύµατος, την ανταλλαγή α̟όψεων και τη διατύ̟ωση
κριτικού λόγου για κρίσιµα ζητήµατα ̟ου βιώνουµε ̟ιεστικά & καθηµερινά, καθώς και την
α̟ό κοινού διαµόρφωση εναλλακτικών ̟ροτάσεων και την ανάληψη σχετικών δράσεων για
την α̟οτελεσµατική και δηµοκρατική λειτουργία του ∆ηµόσιου Πανε̟ιστηµίου.
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6. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
6.1. ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ
“ L’interférence entre l’activité professionnelle des femmes et la maternité dans la Grèce
contemporaine” [Σχέση µεταξύ Γυναικείας Α̟ασχόλησης και Μητρότητας στην Σύγχρονη Ελλάδα],
∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Στρασβούργο, 1996.
Η διδακτορική διατριβή διερευνά την σχέση ̟ου υφίσταται σήµερα µεταξύ της ε̟αγγελµατικής
α̟ασχόλησης της γυναίκας, των µεταβολών ̟ου δια̟ιστώνονται στον τρό̟ο λειτουργίας και το
µέγεθος της οικογένειας. Η ̟αρουσίαση των ερευνητικών α̟οτελεσµάτων ε̟ιµερίζεται σε τέσσερα
κεφάλαια, ως ακολούθως: Στο 1ο Κεφάλαιο διερευνώνται τα χαρακτηριστικά του οικονοµικά
ενεργού ̟ληθυσµού των γυναικών στην Ελλάδα (1971-1991), βάσει του κλάδου οικονοµικής
δραστηριότητας, του ε̟αγγέλµατος και της θέσης στο ε̟άγγελµα. Ε̟ίσης µελετήθηκαν τα εν λόγω
χαρακτηριστικά για τις γυναίκες ̟ου διαµένουν σε αστικές ̟εριοχές της χώρας, σε σύγκριση µε
εκείνα των γυναικών ̟ου διαµένουν σε αγροτικές ̟εριοχές, καθώς και η διαχρονική εξέλιξη των
µεγεθών. Το ζητούµενο της ανάλυσης είναι να µελετηθεί ο τρό̟ος µε τον ο̟οίο
συγκεκριµενο̟οιείται η συµ̟εριφορά των γυναικών σε συνάρτηση ̟ρος την ε̟αγγελµατική
α̟ασχόληση και η εξέλιξη της συµ̟εριφοράς στη διάρκεια της εξεταζόµενης εικοσαετίας. Το 2ο
Κεφάλαιο αναφέρεται στην µελέτη των δηµογραφικών φαινοµένων της γαµηλιότητας και της
γονιµότητας στην Ελλάδα, δεδοµένου ότι ο γάµος και η γέννηση ενός ̟αιδιού συνιστούν τα
χαρακτηριστικά γεγονότα σύστασης µίας οικογένειας. Η δηµογραφική ανάλυση
̟ραγµατο̟οιήθηκε για την ̟ερίοδο 1961-1991, µε συστηµατική σύγκριση αστικών-αγροτικών
̟εριοχών. Στο 3ο Κεφάλαιο ̟αρουσιάζονται τα α̟οτελέσµατα της έρευνας ̟εδίου ̟ου
διενεργήθηκε και η ο̟οία είχε ως στόχο να διερευνήσει τις α̟όψεις ̟ου αναφέρονται στην
ε̟αγγελµατική α̟ασχόληση της γυναίκας, τον ρόλο του ̟αιδιού και του γάµου, σε συνάρτηση µε
τις ̟ρακτικές και τα κοινωνικά, δηµογραφικά, οικονοµικά χαρακτηριστικά του δείγµατος. Στο 4ο
Κεφάλαιο διερευνώνται οι κοινωνικές ανα̟αραστάσεις ό̟ως αυτές καταγράφονται στην
φιλολογία του 19ου και του 20ου αιώνα, ώστε να συσχετισθούν µε τα σύγχρονα ευρήµατα.
Ειδικότερα, αναζητήθηκαν, οι συµβολισµοί ̟ου ε̟ικαλύ̟τουν τις κοινωνικές ανα̟αραστάσεις οι
ο̟οίες συνδέονται µε το ̟αιδί και την οικογένεια, αναφέρονται στις σχέσεις των δύο φύλων,
ρυθµίζουν τις εξουσίες της οικογένειας. Τα κείµενα ̟ου αξιο̟οιήθηκαν ήταν λογοτεχνικά έργα
(κυρίως ηθογραφικά διηγήµατα), εγχειρίδια οικιακής οικονοµίας, εκκλησιαστικά κείµενα και
σχολικά θρησκευτικά εγχειρίδια. Στο κείµενο ̟ου ακολουθεί ̟αρουσιάζονται οι υ̟οθέσεις
εργασίας, η µεθοδολογία ̟ου υιοθετήθηκε και τα ευρήµατα της ερευνητικής εργασίας κατά
κεφάλαιο.
Η εξέλιξη του θεσµού της οικογένειας, ό̟ως α̟οτυ̟ώνεται στη µείωση των γάµων και του τελικού
αριθµού α̟ογόνων, την αύξηση των διαζυγίων, καθώς και την εµφάνιση ̟οικίλων µορφών
συµβίωσης, διαφορετικών α̟ό τις έως τώρα γνωστές, συνιστά ένα α̟ό τα ζητήµατα ̟ου
α̟ασχολούν τους ερευνητές σήµερα. Κά̟οιοι εξ αυτών θεωρούν ότι οι συντελούµενες αλλαγές
οδηγούν στην ̟αρακµή και την εξαφάνιση της οικογένειας. Άλλοι διατείνονται ότι είµαστε
θιασώτες ριζικών µεταβολών, α̟ό τις ο̟οίες θα ̟ροκύψουν νέες µορφές οικογενειακών δοµών και
σχέσεων, διαφορετικές λειτουργίες και κατανοµή ρόλων. Σ’ ένα τέτοιο ̟λαίσιο ε̟ιστηµονικής
αναζήτησης, η µελέτη των σχετικών µε την οικογένεια ζητηµάτων, στην Ελλάδα, ̟αρουσιάζει
ειδικό ενδιαφέρον, το ο̟οίο συνίσταται, αφ’ ενός, στον ̟ρόσφατο χαρακτήρα της σοβαρής
υ̟οχώρησης της γονιµότητας και, αφ’ ετέρου, στο σηµαντικό συµβολικό βάρος της ελληνικής
οικογένειας, η ο̟οία εξακολουθεί να θεωρείται ως ο κατ’ εξοχήν θεσµός ανα̟αραγωγής της
̟ολιτισµικής ταυτότητας.
Οι διάφοροι θεσµοί του κοινωνικού ̟εδίου, των ο̟οίων η λειτουργία και δράση ε̟ιδρούν στην
οικογένεια (̟ολιτικοί θεσµοί, νοµοθετική εξουσία, εκκλησία κτλ), συµβάλλουν στην διαµόρφωση
της «οικογένειας» ως κοινωνικής κατηγορίας. Ε̟ανακαθορίζουν τον ρόλο της οικογένειας, βάσει
των σύγχρονων κοινωνικών, οικονοµικών α̟αιτήσεων, ̟ροκαλώντας ανακατατάξεις στις
λειτουργίες του θεσµού. Στις σύγχρονες συνθήκες ύ̟αρξης και ανά̟τυξης της κοινωνίας, µέσα α̟ό
την διαδικασία των µεταβολών ανακύ̟τει η ανάγκη ̟ροσαρµογής των σχετικών µε την οικογένεια
ρυθµιστικών κανόνων. Όµως οι α̟αραίτητες ̟ροσαρµογές αντίκεινται στους ̟αραδοσιακούς
κώδικες οι ο̟οίοι ε̟ιβιώνουν και τείνουν να ανα̟αράγουν την µέχρι σήµερα ισχύουσα κατανοµή
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ρόλων. Σύµφωνα µε τους ̟αραδοσιακούς ρυθµιστικούς κανόνες, για την γυναίκα, ο ρόλος της
συζύγου και µητέρας θεωρείται ̟ρωταρχικός. Η µητρότητα οδηγεί στην ολοκλήρωσή της. Κατ’
ε̟έκταση ο νόµιµος, ̟ρονοµιακός χώρος ανά̟τυξης της δραστηριότητάς της είναι η «οικογενειακή
εστία». ∆ηµιουργείται ένα διακύβευµα στο ο̟οίο εµ̟λέκονται η γυναίκα και η οικογένεια: Η
οικογένεια θα ̟ροσαρµοστεί στην σύγχρονη α̟αίτηση, νοµιµο̟οιώντας την ε̟αγγελµατική
α̟ασχόληση της γυναίκας ή θα ̟αραµείνει ̟ροσκολληµένη στις ̟αραδοσιακές ε̟ιταγές, οι ο̟οίες
οδηγούν την εργαζόµενη σε σύγκρουση µε τις ̟ροσδοκίες της και το οικογενειακό της ̟εριβάλλον.
Α̟οδεχόµενοι ότι είναι, κατά κύριο λόγο, οι ̟αραδοσιακοί ρυθµιστικοί κανόνες εκείνοι οι ο̟οίοι
καθορίζουν την κατανοµή των ρόλων στο ̟λαίσιο της καθηµερινής ζωής, η γυναίκα καλείται να
̟αίξει κατ’ αρχήν τον ρόλο της µητέρας και να διασφαλίσει τα καθήκοντά της ως ̟ρος την
δια̟αιδαγώγηση των ̟αιδιών. Η ε̟αγγελµατική της α̟ασχόληση είναι α̟οδεκτή, στον βαθµό ̟ου
είναι συνε̟ής ̟ρος τις ανωτέρω αρµοδιότητες. Υ̟’ αυτήν την έννοια, το δικαίωµα της γυναίκας
για εργασία δεν α̟οτελεί κεκτηµένο.
Στην ελληνική κοινωνία οι θρησκευτικές αξίες της ορθοδοξίας διαδραµατίζουν ̟ρωτεύοντα ρόλο
στην διαµόρφωση του συστήµατος των κυρίαρχων ανα̟αραστάσεων. Η ορθόδοξη εκκλησία
λειτουργεί α̟οφασιστικά στην νοµιµο̟οίηση αλλά και στην διαδικασία ανα̟αραγωγής των
ρυθµιστικών κανόνων. Όσον αφορά στην οικογενειακή ζωή, η εξέλιξη των δοµών και η µεταβολή
των κανόνων είναι εν µέρει συνάρτηση της έντασης του θρησκευτικού συναισθήµατος. Η
ανα̟αραγωγή είναι α̟ό τα σηµαντικότερα θρησκευτικά και κοινωνικά καθήκοντα της ζωής ενός
̟αντρεµένου ζευγαριού, λειτουργώντας ως το µοναδικό γεγονός ̟ου νοµιµο̟οιεί και ̟ροσδίδει
αξία στον γάµο, εξασφαλίζοντας την σταθερότητά του. Η θέση της εκκλησίας σε σχέση µε την
τεκνογονία είναι σαφώς υ̟έρ των ̟ολλών α̟ογόνων. Κατ’ ε̟έκταση, όταν οι ̟ροσδοκίες των
γυναικών σε σχέση µε την τεκνογονία α̟οβλέ̟ουν στην δηµιουργία ̟ολυµελούς οικογένειας, οι
αξίες ̟ου τις υ̟οστηρίζουν υ̟αγορεύονται α̟ό τις θρησκευτικές ε̟ιταγές. Η µητρότητα έχει
̟ρωτεύοντα ρόλο και νοµιµο̟οιεί την ίδια την ύ̟αρξη της γυναίκας.
Υ̟οθέτοντας ότι εξακολουθεί να ισχύει η ̟ροτεραιότητα του ρόλου αυτού, το σύνολο των
δραστηριοτήτων της γυναίκας υ̟όκειται στο συµφέρον της οικογένειας. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου η
γυναίκα εργάζεται, η ε̟αγγελµατική δραστηριότητα δεν αντιµετω̟ίζεται, α̟ό την ίδια ή το
οικογενειακό της ̟εριβάλλον, ως αυτονόητο δικαίωµα για δηµιουργία και ανά̟τυξη της
̟ροσω̟ικότητάς της. Η γυναίκα εργάζεται, διότι η συνεισφορά της στο οικογενειακό εισόδηµα
εκτιµάται ως α̟αραίτητη. Η αναζήτηση εργασίας συνδέεται µε αυτό το κριτήριο της συνεισφοράς.
Αντίθετα, οιαδή̟οτε ε̟αγγελµατική α̟ασχόληση α̟αιτεί ιδιαίτερη ε̟ένδυση, θεωρείται κίνδυνος
για την σταθερότητα της συζυγικής σχέσης και την οµαλή ανά̟τυξη των ̟αιδιών. Η ευτυχία της
οικογένειας α̟ειλείται στον βαθµό ̟ου η ε̟αγγελµατική α̟ασχόληση ενδέχεται να
α̟ο̟ροσανατολίσει τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες της γυναίκας.
Στην αγορά εργασίας οι θέσεις ̟ου α̟αιτούν αξιόλογη ε̟ένδυση αυξάνονται. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου
η γυναίκα ασκεί ε̟άγγελµα υψηλών ̟ροδιαγραφών, ̟ροκειµένου η α̟ασχόλησή της να είναι
α̟οδεκτή, θα ̟ρέ̟ει η συνεισφορά της στο οικονοµικό και κεφάλαιο της οικογένειας και η
ανά̟τυξη του δικτύου κοινωνικών σχέσεων («σχεσιακό» κεφάλαιο) να είναι ιδιαίτερα αξιόλογα.
Εφόσον η ̟ρακτική µίας σοβαρής ε̟αγγελµατικής ε̟ένδυσης υ̟οβαθµίζει τον ρόλο των
̟αραδοσιακών συµβολικών αξιών, θα ̟ρέ̟ει αντισταθµιστικά να εξασφαλίζει σηµαντική
αναβάθµιση της οικογένειας στην κοινωνική κλίµακα.
Κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, ανα̟τύχθηκε η αµειβόµενη γυναικεία α̟ασχόληση.
Η εξέλιξη συνοδεύτηκε α̟ό διαφορο̟οιήσεις σχετικές µε τα ασκούµενα ε̟αγγέλµατα, ενώ η ζήτηση
για υψηλό µορφωτικό ε̟ί̟εδο είναι διαρκής. Οι αλλαγές αυτές οδηγούν στην α̟οδοχή µίας
δυναµικής µεταβολών στις δοµές της αγοράς εργασίας η ο̟οία α̟ευθύνεται στις γυναίκες. Μία
τέτοια εξέλιξη ̟ροϋ̟οθέτει αναδιάταξη του τρό̟ου ζωής και ε̟ανα̟ροσδιορισµό της στάσης της
γυναίκας α̟έναντι στην ε̟αγγελµατική α̟ασχόληση και τις εργαζόµενες. Ταυτοχρόνως,
̟ροκειµένου να εξοµαλυνθεί η διάρθρωση των ε̟ιµέρους ̟ρακτικών, καθίστανται αναγκαίες οι
σχετικές µετατρο̟ές στο εσωτερικό της οικογένειας: Αναδιάταξη της κατανοµής ρόλων,
ε̟ανακαθορισµός των δραστηριοτήτων ̟ου ά̟τονται του ρόλου του ̟ατέρα και της µητέρας. Η
αλλαγή του συστήµατος αξιών και των ρυθµιστικών κανόνων ̟ου καθορίζουν την συµ̟εριφορά
των γυναικών υ̟αγορεύεται α̟ό τις νέες συνθήκες κοινωνικής ζωής στις ο̟οίες καλείται να
αντα̟οκριθεί η οικογένεια.
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Οι µεταβολές αυτές ̟ου βρίσκονται σε εξέλιξη, ̟ρος το ̟αρόν, δεν ̟ροκαλούν καθοριστικές ρήξεις.
∆εν αναιρείται ωστόσο η ύ̟αρξη ενδοοικογενειακών συγκρούσεων λόγω των ασυµβατοτήτων ̟ου
ενέχονται στην συνύ̟αρξη δύο συστηµάτων ρυθµιστικών κανόνων: Η οικογένεια διανύει ένα
στάδιο εξέλιξης κατά το ο̟οίο συµβιώνουν ένα οικογενειακό ̟ρότυ̟ο ̟ου οι άνδρες και οι
γυναίκες ε̟ενδύουν σε διαφορετικές και συµ̟ληρωµατικές σφαίρες, µε ένα ̟ρότυ̟ο ̟ου ωθεί τις
γυναίκες να διαφορο̟οιούν την στρατηγική τους, α̟οβλέ̟οντας στην ̟ροσω̟ική και
ε̟αγγελµατική ανά̟τυξη. Σε ένα τέτοιο ̟λαίσιο αναφοράς, η α̟όφαση της γυναίκας να εισέλθει
στην αγορά εργασίας εξαρτάται α̟ό αρκετούς ̟αράγοντες, εκ των ο̟οίων οι σηµαντικότεροι είναι
το µορφωτικό της ε̟ί̟εδο και η οικογενειακή της κατάσταση. Η ε̟ίδραση των δύο αυτών
̟αραγόντων στην διαµόρφωση της ατοµικής τροχιάς της γυναίκας δεν είναι µονοσήµαντη:
● Οι ̟ιθανότητες ε̟αγγελµατικής α̟ασχόλησης αυξάνονται µε την άνοδο του µορφωτικού
ε̟ι̟έδου.
● Όσον αφορά στην οικογενειακή κατάσταση, στην ̟ερί̟τωση των ανύ̟αντρων γυναικών, ο
γάµος καθυστερεί, µεταξύ άλλων, λόγω ̟αράτασης της διάρκειας σ̟ουδών και όσο ο γάµος
µετατίθεται σε µεγαλύτερη ηλικία, οι ̟ιθανότητες µεγάλου αριθµού α̟ογόνων µειώνονται.
● Για τις γυναίκες ̟ου είναι ήδη ̟αντρεµένες και έχουν ̟αιδιά, η σχέση αντιστρέφεται: Η
ε̟αγγελµατική α̟ασχόληση ̟αραµένει εξαρτηµένη α̟ό την µητρότητα, κατά τα ̟αραδοσιακά
̟ρότυ̟α. Αντίθετα, εάν η ̟αντρεµένη γυναίκα εργαζόταν ̟ριν γίνει µητέρα, η α̟όφαση σχετικά
µε τον αριθµό α̟ογόνων υ̟όκειται στον ρυθµό και τον τρό̟ο ζωής ̟ου ήδη υφίστανται, και η
άφιξη ενός ̟αιδιού ενσωµατώνεται σε αυτό το ̟λαίσιο ζωής, δεν το ανατρέ̟ει.
Στην ελληνική κοινωνία οι αρχές ̟ου διέ̟ουν την οικογένεια ̟αραµένουν ισχυρά ̟ροσδεδεµένες
σε ̟αραδοσιακές συντεταγµένες και αυτό συνιστά, ως έναν βαθµό, την ιδιαιτερότητά της, όντας
ταυτοχρόνως ̟ηγή σηµαντικών συγκρούσεων. Αφ’ ενός, υφίσταται ένα ̟ολιτισµικό σύστηµα
αναφοράς το ο̟οίο δια̟νέεται α̟ό σαφώς ̟αραδοσιακές αντιλήψεις για τον θεσµό της
οικογένειας και τον ρόλο της στην διαδικασία ανα̟αραγωγής της ̟ολιτισµικής ταυτότητας. Αφ’
ετέρου, οι συνθήκες οικονοµικής ανά̟τυξης και κοινωνικού εκσυγχρονισµού ωθούν την γυναίκα
στην αγορά εργασίας. Ένας ̟αρόµοιος συνδυασµός οδηγεί σε ανταγωνισµούς, ̟ου γεννούν ή
µεταφέρουν εντάσεις στο εσωτερικό της οικογένειας.
Η ιστορική συνύ̟αρξη δύο τάσεων (̟αραδοσιακή – νεωτερική) ̟ροκαλεί αντιθέσεις και
ασυµβατότητες στις ̟ρακτικές των υ̟οκειµένων και στην ̟ρόσληψη του ρόλου της οικογένειας.
Ιδιαίτερα η γυναίκα βιώνει µία κατάσταση σύγκρουσης. Η αντικειµενική οικονοµική ανάγκη,
συνδυαζόµενη µε τις αντίστοιχες ιδεολογικές ̟ιέσεις την οδηγεί στην αγορά εργασίας, ενώ η
α̟ουσία της α̟ό το σ̟ίτι ̟ροκαλεί συναισθήµατα ενοχής ̟ου έχουν να κάνουν µε την
̟αραδοσιακή αντίληψη του ρόλου της µητρότητας. Οδηγείται έτσι σε εξιδανίκευση της ε̟ιθυµίας
̟ολυµελούς οικογένειας, ε̟ιθυµίας υ̟οταγµένης στις κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες.
Βάσει των υ̟οθέσεων εργασίας ̟ου διατυ̟ώθηκαν στη διατριβή, το βασικό ερώτηµα ̟ου τίθεται
είναι αν η κύρια αιτία µεταβολής της στάσης των γυναικών σχετικά µε την τεκνογονία εδράζεται
στην είσοδο της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Προς τούτο, αφ’ ενός, διερευνήθηκε το σύστηµα
των κοινωνικών ανα̟αραστάσεων, ό̟ως αυτό ̟ροκύ̟τει α̟ό τις α̟όψεις ̟ου διατυ̟ώθηκαν
σχετικά µε την διχοτοµία µεταξύ ε̟αγγελµατικής α̟ασχόλησης της γυναίκας και δηµιουργίας
/λειτουργίας της οικογένειας. Αφ’ ετέρου, καταγράφηκαν οι ̟ρακτικές των υ̟οκειµένων και
εξετάστηκε σε ̟οιο βαθµό αυτές συνάδουν, ή συγκρούονται µε τις α̟όψεις.
Λαµβάνοντας υ̟’ όψιν το σύνολο των ερευνητικών ευρηµάτων, η α̟άντηση στο ερώτηµα είναι
αρνητική: Για την µείωση του αριθµού α̟ογόνων δεν ευθύνεται το γεγονός ότι η µητέρα σήµερα
εργάζεται. Τόσο το µέγεθος της οικογένειας, όσο και η είσοδος της γυναίκας στην αγορά εργασίας
υ̟αγορεύονται α̟ό τις σύγχρονες κοινωνικές α̟αιτήσεις. Η εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας µε
την διαρκώς εντεινόµενη ανάγκη συµµετοχής της γυναίκας στην αγορά εργασίας, σε συνάρτηση µε
την ε̟ιβίωση και κυριαρχία ανα̟αραστάσεων οι ο̟οίες υ̟οστηρίζουν την ̟αραδοσιακή
̟ρόσληψη του θεσµού της οικογένειας, της τεκνο̟οίησης και της κατανοµής ρόλων, ̟ροκαλούν
αντιθέσεις και ασυµβατότητες, τις ο̟οίες η σύγχρονη Ελληνίδα βιώνει ως κατάσταση σύγκρουσης.
1ο Κεφάλαιο: Η ε̟αγγελµατική α̟ασχόληση των γυναικών στην Ελλάδα:
Αστικές & αγροτικές ̟εριοχές
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Το ̟ρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ανάλυση των χαρακτηριστικών ε̟αγγελµατικής
α̟ασχόλησης των εργαζοµένων γυναικών ̟ου διαµένουν στις αστικές και τις αγροτικές ̟εριοχές
της χώρας. Σύµφωνα µε το ̟λαίσιο υ̟οθέσεων, η ε̟αγγελµατική α̟ασχόληση της γυναίκας
το̟οθετείται µεταξύ των ̟αραγόντων ̟ου µ̟ορούν να διαταράξουν την οικογενειακή ζωή και να
θέσουν υ̟ό αµφισβήτηση την κατανοµή των ρόλων. Υ̟’ αυτήν την έννοια, τα χαρακτηριστικά του
οικονοµικά ενεργού ̟ληθυσµού των γυναικών µ̟ορούν να ̟ροσφέρουν χρήσιµες ενδείξεις,
̟ροκειµένου να αναδειχθεί η σχέση της γυναίκας µε την αγορά εργασίας.
Αναλυτικότερα, στο ̟λαίσιο του συγκεκριµένου κεφαλαίου µελετάται η φυσιογνωµία και η εξέλιξη
του οικονοµικά ενεργού ̟ληθυσµού των γυναικών στις αστικές ̟εριοχές, σε σύγκριση µε εκείνον
στις αγροτικές ̟εριοχές. Οι ̟αρατηρούµενες αλλαγές αντιµετω̟ίζονται και σε συνάρτηση µε τις
µεταβολές του συνολικού ̟ληθυσµού για την ̟ερίοδο µετά τον ̟όλεµο (1951-1991). Μέσω της
εξέλιξης των κατά ηλικία δεικτών α̟ασχόλησης των γυναικών είναι δυνατόν να εντο̟ιστεί η
κατεύθυνση των µεταβολών, οι συγκλίσεις στην συµ̟εριφορά διαφορετικών γενεών και ο ρόλος
της ελληνίδας εργαζόµενης στην οικονοµική ζωή, σε σύγκριση µε τις άλλες χώρες της Ευρω̟αϊκής
Κοινότητας. Η ̟ροσέγγιση της α̟ασχόλησης των γυναικών στην Ελλάδα, κατά ηλικία και
οικογενειακή κατάσταση, ε̟ιτρέ̟ει να εξεταστεί η µορφή συσχέτισης µεταξύ του ρόλου της
εργαζόµενης και αυτού της συζύγου.
Τα δοµικά χαρακτηριστικά του οικονοµικά ενεργού ̟ληθυσµού (Ο.Ε.Π.) εξελίσσονται σε
συνάρτηση ̟ρος την λειτουργία και την ανα̟αραγωγή ενός οικονοµικού ̟εδίου, το ο̟οίο δεν
µένει αµετάβλητο. Μέσω της ̟αρακολούθησης των µεταβολών και της ανάλυσης των ε̟ι̟τώσεών
τους διευκολύνεται η κατανόηση της ενδεχόµενης αλλαγής της θέσης της γυναίκας στην αγορά
εργασίας. Η ανάλυση των δοµικών χαρακτηριστικών του οικονοµικά ενεργού ̟ληθυσµού των
γυναικών ̟ραγµατο̟οιήθηκε για την ̟ερίοδο 1971-1991, βάσει των α̟ογραφικών δεδοµένων. Για
την ανωτέρω ανάλυση αξιο̟οιήθηκαν τεχνικές της ̟εριγραφικής στατιστικής (µέτρα κεντρικής
τάσης και µέτρα διασ̟οράς). Προκειµένου για την ̟αρακολούθηση των διαχρονικών µεταβολών,
κατ’ αρχήν έγιναν οι αναγκαίες εξοµαλύνσεις στις κατανοµές, ώστε να καθίσταται εφικτή η
σύγκριση των δεδοµένων. Κατό̟ιν, οι µεταβολές συµ̟εριφοράς ό̟ως αυτές α̟οτυ̟ώνονται στην
συµµετοχή ή όχι στην αγορά εργασίας, συναρτήσει του κύκλου οικογενειακής ζωής, και στην
ε̟ιλογή του ε̟αγγέλµατος εξετάστηκαν µέσω διαγενεακής ανάλυσης (ανασύσταση της ιστορίας
γενεών). Ο ̟ρώτος στόχος της συγκεκριµένη ανάλυσης είναι να διερευνηθεί σε ̟οιο βαθµό
οιαδή̟οτε αναδόµηση της αγοράς εργασίας ε̟έτρεψε τον ε̟ανακαθορισµό του ρόλου της
γυναίκας ως εργαζόµενης. ∆εύτερος στόχος είναι να διερευνηθεί αν το είδος των ε̟αγγελµάτων
̟ου ασκούν οι γυναίκες είναι τέτοιο ̟ου να α̟αιτείται σηµαντική ε̟ένδυση και διαθεσιµότητα,
̟ου θα έθεταν σε ανταγωνιστική σχέση την ε̟αγγελµατική α̟ασχόληση µε την ευηµερία και την
ευτυχία της οικογένειας. Η διαγενεακή ανάλυση του Ο.Ε.Π. ε̟ιτρέ̟ει να ̟ροσεγγιστεί η µορφή
ε̟αγγελµατικής τροχιάς ̟ου ακολουθούν οι γυναίκες σε συνάρτηση µε την ηλικία τους και,
συνε̟ώς, σε συνάφεια µε την µεταβολή της οικογενειακής τους κατάστασης. Η εξέλιξη του
µορφωτικού ε̟ι̟έδου του γυναικείου ̟ληθυσµού, συνιστά καθοριστικό ̟αράγοντα για την δοµή
του Ο.Ε.Π.
Σε διάστηµα 40 ετών (1951-1991) ο συνολικός οικονοµικά ενεργός ̟ληθυσµός της Ελλάδας
αυξήθηκε κατά 20% ̟ερί̟ου, µεταβολή η ο̟οία ε̟ιτελέστηκε ουσιαστικά κατά την διάρκεια της
δεκαετίας του 1970. Η αντίστοιχη αύξηση για τις γυναίκες ήταν 46%, αφορούσε όλες τις ηλικίες
άνω των 20 ετών και ήταν σηµαντικότερη για την οµάδα 25-45 ετών. Η αστικο̟οίηση της χώρας
οδήγησε σε δι̟λασιασµό του Ο.Ε.Π. των αστικών ̟εριοχών, ενώ οι σηµαντικές διαφορο̟οιήσεις
στην κατά ηλικία δοµή του συγκεκριµένου ̟ληθυσµού ̟ροκάλεσαν εν τέλει γήρανση της
φυσιογνωµίας του. Όσον αφορά στον οικονοµικά ενεργό ̟ληθυσµό των αγροτικών ̟εριοχών, στο
ίδιο διάστηµα µειώθηκε κατά 31%, όταν οι εργαζόµενες σε αυτήν την κατηγορία ̟εριοχών
µειώθηκε στο µισό. Η σηµαντική συρρίκνωση του νεανικού τµήµατος του ̟ληθυσµού της υ̟αίθρου
̟ροκάλεσε σοβαρή γήρανση. Η Ελλάδα το̟οθετείται µεταξύ των χωρών της Ε.Ο.Κ. µε τα
χαµηλότερα ̟οσοστά α̟ασχόλησης των γυναικών.
Η αξιοσηµείωτη βελτίωση του µορφωτικού ε̟ι̟έδου στις νεότερες γενεές του γυναικείου
̟ληθυσµού οδήγησε σε αύξηση των εργαζοµένων γυναικών νεαρής ηλικίας, ενώ, µετά την ηλικία
των 40 ετών, τα ̟οσοστά α̟ασχόλησης µειώνονται δραστικά. Κατά το εξεταζόµενο διάστηµα, ο
οικονοµικά ενεργός ̟ληθυσµός των γυναικών ̟ου κατοικούν σε αστικές ̟εριοχές δι̟λασιάστηκε.
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Η αύξηση αυτή αφορούσε σε όλες τις ηλικίες, τα υψηλότερα όµως ̟οσοστά α̟ασχόλησης
̟αρουσιάζουν οι γυναίκες 20 ως 39 ετών. Στις αγροτικές ̟εριοχές το σύνολο των µεταβολών
οδήγησε σε δραστική µείωση των ̟οσοστών α̟ασχόλησης των γυναικών σε όλες τις ηλικίες, καθώς
και σε συγκριτικά εντονότερη γήρανση της κατά ηλικία δοµής του ̟ληθυσµού.
Το 1991, αν στις αστικές ̟εριοχές τα ̟οσοστά α̟ασχόλησης των γυναικών µεγιστο̟οιούνται στις
ηλικίες 20-49 ετών, στις αγροτικές ̟εριοχές αυτά διατηρούνται σε συγκριτικά υψηλότερα ε̟ί̟εδα
και µετά την ηλικία των 50. Παρά την ευνοϊκή εξέλιξη της αυξανόµενης συµµετοχής των γυναικών
στην αγορά εργασίας, τα ̟οσοστά α̟ασχόλησης ̟αραµένουν σε χαµηλά ε̟ί̟εδα.
Με βάση την ανάλυση του Ο.Ε.Π. των γυναικών, κατά οικογενειακή κατάσταση, στις αστικές
̟εριοχές, ̟αρατηρείται διαχρονικά σηµαντική αύξηση των εργαζοµένων γυναικών ̟ου είναι
̟αντρεµένες. Η αύξηση αφορά κυρίως στις νεότερες γενεές, αναδεικνύοντας µεταστροφές στις
αντιλήψεις ̟ου συνδέονται µε την α̟ασχόληση της γυναίκας. Στον αγροτικό χώρο, α̟ό την φύση
της κυρίαρχης α̟ασχόλησης (γεωργία, κτηνοτροφία), δεν δια̟ιστώνονται µεταβολές στην κατά
οικογενειακή κατάσταση δοµή του Ο.Ε.Π. των γυναικών.
 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ. Στην Ελλάδα, κατά το διάστηµα 1971-1991, η δοµή του Ο.Ε.Π. κατά κλάδο
οικονοµικής δραστηριότητας ̟αρουσιάζει βαθιές διαφορο̟οιήσεις, µε κύριο χαρακτηριστικό την
έντονη τριτογενο̟οίηση. Ο ̟ρωτογενής τοµέας, ̟αρά την συρρίκνωσή του, εξακολουθεί να
εκ̟ροσω̟εί σηµαντικό τµήµα της οικονοµικής δραστηριότητας, ενώ µείωση ̟αρουσιάζει το ειδικό
βάρους του δευτερογενούς τοµέα.
Οι διαφορο̟οιήσεις ̟ου ε̟ήλθαν κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας ε̟ηρέασαν ̟ροφανώς
και την κατανοµή κατά ε̟άγγελµα του Ο.Ε.Π. ∆ια̟ιστώνεται έτσι, µείωση του τµήµατος των
γεωργών-κτηνοτρόφων και σοβαρή αύξηση των υ̟αλλήλων και των εµ̟όρων-̟ωλητών.
Όσον αφορά στους άνδρες, καθ’ όλη την διάρκεια της εξεταζοµένης ̟εριόδου, κυριαρχεί η µισθωτή
α̟ασχόληση. Αντίθετα, µέχρι το 1971, οι γυναίκες εργάζονταν κυρίως ως µη αµειβόµενα µέλη,
συνήθως λόγω της α̟ασχόλησης στην οικογενειακή αγροτική εκµετάλλευση. Μετά το 1981, η
µισθωτή α̟ασχόληση α̟οτελεί τον κανόνα για τις εργαζόµενες γυναίκες, ̟αραµένοντας ωστόσο σε
̟ολύ χαµηλά ε̟ί̟εδα σε σύγκριση µε τις υ̟όλοι̟ες χώρες της Ε.Ο.Κ.
 ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Η ε̟έκταση του τριτογενούς τοµέα συνιστά χαρακτηριστική εξέλιξη του
Ο.Ε.Π. των αστικών ̟εριοχών, ενώ η συρρίκνωση του δευτερογενούς τοµέα είναι έντονη. Η
τριτογενο̟οίηση ε̟ηρέασε καθοριστικά τις εργαζόµενες γυναίκες, το µεγαλύτερο τµήµα των
ο̟οίων α̟ασχολείται σε κλάδους του τριτογενούς τοµέα. Εν γένει οι γυναίκες ̟ροσανατολίζονται
σε κλάδους ̟ου δεν φαίνεται να έχουν µέλλον, και οι ο̟οίοι ωστόσο δεν έρχονται σε αντίθεση µε
την ̟αραδοσιακή εικόνα του ρόλου της γυναίκας. Σε σηµαντικό βαθµό οι γυναίκες ̟αραµένουν
συγκεντρωµένες σε µικρό αριθµό κλάδων, αυτή δε η συγκέντρωση αυτή ̟αρουσιάζει τάσεις
αύξησης. Η ανάλυση κατά ηλικία και κλάδο καθιστά ̟ροφανές ότι οι κλάδοι ̟ου ανα̟τύχθηκαν
και ̟αρουσιάζουν δυναµισµό α̟ορροφούν το νεανικό τµήµα των εργαζοµένων γυναικών, κατ’
αντίθεση µε τους κλάδους ̟ου φθίνουν. Όσον αφορά στην κατανοµή του Ο.Ε.Π. κατά ε̟άγγελµα,
η ̟ολυ̟ληθέστερη κατηγορία είναι αυτή των εργατών-τεχνητών, ανεξαρτήτως φύλου. Κατό̟ιν,
στους άνδρες ακολουθούν οι εργαζόµενοι στο εµ̟όριο και οι υ̟άλληλοι, ενώ οι γυναίκες
εργάζονται ως υ̟άλληλοι και σε ε̟αγγέλµατα σχετικά µε την ̟αροχή υ̟ηρεσιών. Στον αστικό
χώρο κυριαρχεί η µισθωτή σχέση α̟ασχόλησης, ενώ σηµαντικά είναι τα ̟οσοστά των
αυτοα̟ασχολουµένων.
 ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Παρά την µείωσή του, ο αγροτικός τοµέας κυριαρχεί και φαίνεται να
είναι ο τοµέας ̟ου ε̟ηρεάστηκε ̟ερισσότερο α̟ό τις δηµογραφικές εξελίξεις, οδηγούµενος σε
έντονη γήρανση. Η βιοµηχανία-βιοτεχνία βρίσκεται σε διαρκή ̟τώση, διατηρώντας όµως ένα
σχετικά νεανικό ̟ροφίλ.
Όσον αφορά στην θέση στο ε̟άγγελµα, στον αστικό χώρο κυριαρχεί η µισθωτή εργασία,
ανεξαρτήτως φύλου, ενώ συγκριτικά αυξηµένα εµφανίζονται τα ̟οσοστά αυτοα̟ασχολουµένων
γυναικών. Στον αγροτικό χώρο, οι εργαζόµενες γυναίκες, κατά κανόνα, δηλώνονται ως µη
αµειβόµενα µέλη σε οικογενειακή εκµετάλλευση.
Α̟ό την διαχρονική ̟ροσέγγιση της συµ̟εριφοράς των γυναικών σε σχέση ̟ρος την
ε̟αγγελµατική α̟ασχόληση αναδεικνύονται έντονες ασυνέχειες. Η α̟όφαση για την είσοδο στην
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αγορά εργασίας και το διάστηµα ̟αραµονής σε αυτήν φαίνεται α̟ό ηλικιακή ά̟οψη να είναι
συνάρτηση της ηλικίας γάµου και τεκνο̟οίησης. Η α̟οχώρηση α̟ό την αγορά εργασίας
̟ραγµατο̟οιείται στις ηλικίες 25-30 ετών (ηλικιακό διάστηµα στο ο̟οίο βρίσκεται η µέση ηλικία
γάµου και τεκνο̟οίησης), ενώ µερική ε̟άνοδος καταγράφεται µετά την ηλικία των 40 ετών, ο̟ότε
και τα ̟αιδιά έχουν µεγαλώσει, κατά τα ̟ρότυ̟α, αρκετά. Η κινητικότητα ̟ου ̟αρατηρείται δεν
είναι ανεξάρτητη του ασκούµενου ε̟αγγέλµατος: Τα υψηλότερα ̟οσοστά α̟οχώρησης αφορούν
εργάτριες.
Κατά το διάστηµα 1971-1991, το µορφωτικό ε̟ί̟εδο του ̟ληθυσµού της Ελλάδας βελτιώθηκε: Ο
ρυθµός βελτίωσης του µορφωτικού ε̟ι̟έδου των γυναικών ήταν υψηλότερος συγκριτικά µε τον
ρυθµό βελτίωσης του ε̟ι̟έδου των ανδρών. Κατ’ ε̟έκταση µειώθηκε το χάσµα µεταξύ των δύο
φύλων, αν και οι άνδρες εξακολουθούν να ̟αρουσιάζουν συγκριτικά υψηλότερο µορφωτικό
ε̟ί̟εδο. Η βελτίωση του µορφωτικού ε̟ι̟έδου των γυναικών, µε βασικό χαρακτηριστικό την
αύξηση α̟οφοίτων της τριτοβάθµιας εκ̟αίδευσης, δεν α̟οτυ̟ώνεται στα ̟οσοστά α̟ασχόλησης
ανά µορφωτικό ε̟ί̟εδο. Αντίθετα, διαχρονικά το ̟οσοστό α̟ασχόλησης των ̟τυχιούχων, ό̟ως
και των α̟οφοίτων δευτεροβάθµιας γυναικών, µειώθηκε. Οι γυναίκες ̟τυχιούχοι ̟αρουσιάζουν τα
συγκριτικά ψηλότερα ̟οσοστά α̟ασχόλησης, όµως το ̟οσοστό των ̟τυχιούχων γυναικών ̟ου
εργάζονται κινείται σε ̟ολύ χαµηλά ε̟ί̟εδα. Τούτο σηµαίνει ότι η χρήση του ̟τυχίου για την
γυναίκα δεν το̟οθετείται υ̟οχρεωτικά στην οικονοµική αγορά. Συχνά κατατίθεται ως ̟ροσόν
στην γαµήλια αγορά, ο̟ότε και ̟ροσλαµβάνει χαρακτήρα «̟ροίκας».
Ό̟ως ανακύ̟τει α̟ό την διαχρονική εξέλιξη του οικονοµικά ενεργού ̟ληθυσµού των γυναικών
και των χαρακτηριστικών του, η συµµετοχή της γυναίκας στην αγορά εργασίας έχει σηµαντικά
βελτιωθεί, ̟οιοτικά και ̟οσοτικά και αναµένεται ̟εραιτέρω βελτίωση. Ωστόσο, η ε̟ιλογή της
ε̟αγγελµατικής α̟ασχόλησης, υ̟ό την συνθήκη της ελάχιστης δυνατής διατάραξης της
οικογενειακής ζωής, ̟αραµένει κυρίαρχη. Ε̟ιλογές ό̟ως η διακο̟τόµενη ε̟αγγελµατική
α̟ασχόληση, σε συνάρτηση µε τον κύκλο της οικογενειακής ζωής, η µερική α̟ασχόληση, η
ε̟οχιακή και χαµηλής εξειδίκευσης α̟ασχόληση, καθώς και η ε̟έκταση του φαινοµένου της κατ’
οίκον εργασίας, ̟αραµένουν για την γυναίκα λύσεις ̟ου υ̟αγορεύονται α̟ό αυτήν την µέριµνα.

2ο Κεφάλαιο: Η εξέλιξη της γαµηλιότητας και της γονιµότητας στην Ελλάδα (1961-1991)
Στην Ελλάδα, α̟ό τις αρχές της δεκαετίας του 1980, ̟αρατηρείται σηµαντική ύφεση της
γαµηλιότητας και, αξιοσηµείωτη αύξηση των διαζυγίων, ενώ οι γεννήσεις εκτός γάµου δεν
ξε̟ερνούν ετησίως το 2% των γεννήσεων. Η εξέλιξη αυτή συνοδεύεται, ε̟ίσης, α̟ό σηµαντική και
ταχεία ύφεση της στιγµιαίας γονιµότητας, η ο̟οία κινείται ̟λέον σε ̟ολύ χαµηλά ε̟ί̟εδα,
χαµηλότερα σε σύγκριση µε άλλες ευρω̟αϊκές χώρες, έτσι ώστε να µην εξασφαλίζεται ̟λέον η
ε̟αρκής ανα̟αραγωγή των γενεών. Τα ερωτήµατα τα ο̟οία ανακύ̟τουν α̟ό το σύνολο αυτών
των εξελίξεων είναι ̟ολλά και συνδέονται µε τις ̟ροο̟τικές του θεσµού της οικογένειας. Α̟ό
δηµογραφική ά̟οψη, η σηµασία ̟ου α̟οδίδεται στην γαµηλιότητα δικαιολογείται κυρίως, λόγω
της ε̟ίδρασης της γαµηλιότητας στην γονιµότητα. Ταυτοχρόνως, όµως, η ε̟ιθυµία τεκνο̟οίησης
είναι ένας α̟ό τους βασικούς λόγους, αν όχι ο κύριος, της συγκρότησης των ενώσεων. Η ̟ερί̟τωση
της Ελλάδας ̟αρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το ο̟οίο συνίσταται στον ̟ρόσφατο, -συγκριτικά
µε άλλες ευρω̟αϊκές χώρες-, χαρακτήρα των ̟ροαναφεροµένων εξελίξεων. ∆εδοµένου ότι η
µεταβολή της συµ̟εριφοράς του ̟ληθυσµού σε αναφορικά ̟ρος τον γάµο και την τεκνο̟οίηση
βρίσκεται υ̟ό εξέλιξη, υ̟άρχει η δυνατότητα εξέτασης των ̟ροσδιοριστικών ̟αραγόντων στο
στάδιο της ε̟ίδρασής τους και όχι εκ των υστέρων. Ταυτόχρονα, είναι εφικτή η ̟αρατήρηση των
µεταβολών στην διαµόρφωση της συµ̟εριφοράς των υ̟οκειµένων: Πώς τα υ̟οκείµενα
εσωτερικεύουν τις µεταβολές των συνθηκών ζωής, ̟ώς ρυθµίζουν την δράση τους ή αντιστέκονται
στις ενδεχόµενα δυσµενείς συνθήκες.
Στο ̟λαίσιο του 2ου Κεφαλαίου, µέσω της δηµογραφικής ανάλυσης µελετάται η ̟ορεία εξέλιξης
των φαινοµένων γαµηλιότητας και γονιµότητας, η στάση, δηλαδή, του ελληνικού ̟ληθυσµού ως
̟ρος τον θεσµό του γάµου και την τεκνο̟οίηση. Α̟αραίτητη, όχι όµως ε̟αρκής, η δηµογραφική
̟ροσέγγιση, ανασυστήνει την στατιστική ιστορία των ̟ληθυσµών και σταθµίζει, κατά µίαν έννοια,
την κοινωνιολογική ̟ροσέγγιση, ε̟ιτρέ̟οντάς της να ̟ροωθήσει ̟εραιτέρω την ανάλυση. Η
µακροσκο̟ική ̟ροσέγγιση ̟ου ε̟ιτυγχάνεται µέσω της δηµογραφικής ανάλυσης, θεωρείται
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α̟αραίτητη, διότι στα ̟ραγµατικά δεδοµένα α̟οκρυσταλλώνεται το α̟οτέλεσµα της
συµ̟εριφοράς των ̟ληθυσµών.
Η δηµογραφική ανάλυση καλύ̟τει την ̟ερίοδο 1961-1991 και ̟ραγµατο̟οιήθηκε µέσω στιγµιαίων
̟ινάκων γαµηλιότητας και γονιµότητας. Η χρήση Στιγµιαίων Πινάκων διευκολύνει την
̟ροσέγγιση των εξελίξεων, α̟οµονώνοντας τους ̟αράγοντες ̟ου σχετίζονται µε τις µεταβολές της
σύνθεσης του ̟ληθυσµού κατά ηλικία. Η θεωρία των ̟ινάκων ̟ροσφέρει δυνατότητες µελέτης των
δηµογραφικών φαινοµένων ξε̟ερνώντας τα ̟ροβλήµατα της υιοθέτησης ̟ροτύ̟ων ̟ληθυσµών ή
δεικτών. Η µέθοδος αυτή αφορά στην ταυτόχρονη θεώρηση της υ̟ό διερεύνηση συµ̟εριφοράς των
γενεών οι ο̟οίες είναι ̟αρούσες την στιγµή της ̟αρατήρησης. Οι στιγµιαίοι ̟ίνακες γαµηλιότητας
και γονιµότητας στηρίζονται στην αρχή µιας ιδεατής γενεάς, α̟οτελούµενης α̟ό 35 γενεές ανδρών
ή /και γυναικών (ηλικίας 15 έως 49 ετών). Στην ιδεατή αυτή γενεά εφαρµόζουµε τις κατά ηλικία
̟ιθανότητες ̟ου καταγράφηκαν για κάθε µια α̟ό τις ̟αρούσες γενεές. Οι ̟ιθανότητες
συνοψίζονται στο άθροισµά τους ̟ου καλείται συνθετικός δείκτης και α̟οτυ̟ώνει την ένταση του
φαινοµένου. Η υ̟όθεση ̟ου στηρίζει την χρήση των στιγµιαίων ̟ινάκων είναι ότι η τελική
συµ̟εριφορά του ̟ληθυσµού θα ταυτιστεί µε αυτήν ̟ου, κατά το θεωρούµενο έτος, καταγράφηκε
(υ̟όθεση αδρανειακής συµ̟εριφοράς για το υ̟ό µελέτη φαινόµενο). Μέσω των στιγµιαίων
̟ινάκων γαµηλιότητας µελετάται η κατά φύλο και ηλικία συµ̟εριφορά α̟έναντι στον γάµο, η
µεταβολή της κατά φύλο µέσης ηλικίας γάµου, καθώς και η ένταση του φαινοµένου. Στόχος της
ανάλυσης των ̟ινάκων στιγµιαίας γονιµότητας είναι να µελετηθεί η εξέλιξη της κατά ηλικία
τεκνογονικής συµ̟εριφοράς των γυναικών (ειδικοί κατά ηλικία συντελεστές γονιµότητας), η
µεταβολή της µέσης ηλικίας τεκνο̟οίησης καθώς και η ένταση του φαινοµένου (µέσος αριθµός
̟αιδιών ανά γυναίκα). Η γεωγραφική κλίµακα η ο̟οία ε̟ιλέχθηκε ήταν ̟ρώτον, η ανάλυση των
δεδοµένων σε ε̟ί̟εδο συνόλου χώρας, δεύτερον η ανάλυση µε διάκριση συνόλου αστικών και
συνόλου αγροτικών ̟εριοχών. Στον βαθµό ̟ου υ̟άρχουν αντίστοιχα στοιχεία, εκτιµήθηκε η θέση
της Ελλάδας σε σχέση µε τις άλλες χώρες της Ε.Ο.Κ. Ειδικότερα για την γονιµότητα, εφόσον το
φαινόµενο είναι συνάρτηση της συµ̟εριφοράς του ̟ληθυσµού, αλλά και της ηλικιακής του δοµής,
εξετάστηκε ε̟ίσης η διαχρονική εξέλιξη της ηλικιακής κατανοµής του ενεχόµενου στο φαινόµενο
̟ληθυσµού (ανα̟αραγωγικός ̟ληθυσµός γυναικών ηλικίας 15-49 ετών), κατά το διάστηµα 19611991, µε χρήση α̟ογραφικών στοιχείων.
 Η µελέτη της γαµηλιότητας στην Ελλάδα κατά την ̟ρόσφατη ̟ερίοδο (1961-1991), ε̟έτρεψε να
διαφανούν τα κύρια χαρακτηριστικά της εξέλιξής της. Η υψηλότερη γαµηλιότητα ̟αρατηρείται
στους άνδρες στις ηλικίες 25 ως 39 ετών, στις δε γυναίκες α̟ό 20 ως 34 ετών. Η γαµηλιότητα των
γυναικών είναι συγκριτικά ̟ρώιµη σε σχέση µε τους άνδρες. Το φαινόµενο εξελίχθηκε ανοδικά
µέχρι το 1971, κυρίως δε στις ηλικίες υψηλής γαµηλιότητας. Μετά το 1981 ̟έρασε σε φάση ύφεσης,
̟ου συνοδεύτηκε α̟ό συγκέντρωση του φαινοµένου στις ηλικίες υψηλής γαµηλιότητας.
Η ανάλυση σε συνάρτηση ̟ρος τον τό̟ο κατοικίας κατέδειξε ότι οι συνθήκες άλλαξαν µε το
̟έρασµα του χρόνου. Στις αγροτικές ̟εριοχές της χώρας, στο διάστηµα 1961-1981, η γαµηλιότητα
φαίνεται να ακολουθεί το "̟αραδοσιακό" ̟ρότυ̟ο, κυµαίνεται δηλαδή σε ε̟ί̟εδα σαφώς
υψηλότερα α̟’ ό,τι στις αστικές ̟εριοχές. Στον αγροτικό χώρο η γαµηλιότητα ̟αρουσιάζει µεγάλη
ένταση και ξεχωρίζει α̟ό τον ̟ρώιµο ηλικιακά χαρακτήρα της. Εν τούτοις, µετά το 1981, η εικόνα
αντιστρέφεται, γεγονός ̟ου συνδέεται µε τα µεταναστευτικά κύµατα τα ο̟οία οδήγησαν σε
γήρανση του ̟ληθυσµού των αγροτικών ̟εριοχών.
Σε διάστηµα 30 ετών, η µέση ηλικία γάµου αυξήθηκε κατά ένα έτος και στα δύο φύλα. Σήµερα είναι
29,3 έτη για τους άνδρες και 25,1 έτη για τις γυναίκες. Ως το 1981, η µέση ηλικία γάµου ήταν
υψηλότερη στις αστικές ̟εριοχές, σε σύγκριση µε τις αγροτικές και η εικόνα αντιστρέφεται µετά το
1981. Στις ̟ερισσότερες χώρες οι άνδρες ̟αντρεύονται σε µεγαλύτερη ηλικία α̟ό τις γυναίκες.
Στην ̟ερί̟τωση της Ελλάδας η α̟όκλιση αυτή είναι της τάξης των 5 ετών και διατηρήθηκε
σταθερή καθ' όλη την εξεταζόµενη ̟ερίοδο, ενώ στις υ̟όλοι̟ες ευρω̟αϊκές χώρες η διαφορά
ηλικίας µεταξύ των δύο συζύγων είναι µόνον 2 έτη.
Όσον αφορά στην ένταση του φαινοµένου, ο γάµος α̟οτελεί τον κανόνα. Στην Ελλάδα δεν
̟αρατηρούνται οι διακυµάνσεις ̟ου γνώρισαν οι άλλες χώρες της Ευρώ̟ης. Η ̟λειονότητα των
γάµων τελείται στις ηλικίες 20-30 ετών. Στο διάστηµα 1961-1981 το κέντρο βαρύτητας της
κατανοµής των γάµων κατά ηλικία µετατο̟ίστηκε ̟ρος την ηλικία των 20 ετών, ενώ η καµ̟ύλη
Σελίδα 39 α̟ό 92

Βιογραφικό Σηµείωµα

Στ. Κακλαµάνη-8/9/2014

των αγροτικών ̟εριοχών είναι σαφώς ̟ιο συρρικνωµένη. Το 1991, ̟αρατηρείται σύγκλιση των
̟ιθανοτήτων γάµου κατά ηλικία µεταξύ των αστικών και των αγροτικών ̟εριοχών.
Η βελτίωση του µορφωτικού ε̟ι̟έδου και ειδικότερα η αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην
τριτοβάθµια εκ̟αίδευση, ̟ολύ λίγο ε̟ηρεάζει την ηλικία ̟ου κατά µέσο όρο αυτές ̟αντρεύονται.
Η διαφορά µεταξύ αστικών και αγροτικών ̟εριοχών είναι χαρακτηριστική: Στον αγροτικό χώρο ο
̟ρώιµος γάµος αντιστέκεται, ̟αρά την άνοδο του µορφωτικού ε̟ι̟έδου των γυναικών, γεγονός
̟ου υ̟οδηλώνει διαφορές στις κυρίαρχες ανα̟αραστάσεις ̟ου καθορίζουν την γαµήλια
συµ̟εριφορά. Όσον αφορά στην κατανοµή των γάµων βάσει του µορφωτικού ε̟ι̟έδου των δύο
συζύγων, δια̟ιστώνεται οµογαµία. Κατά την διάρκεια της εξεταζόµενης ̟εριόδου, στην
̟λειονότητα των ̟ερι̟τώσεων, οι δύο σύζυγοι έχουν το ίδιο µορφωτικό ε̟ί̟εδο. Σε αντίθεση
̟ερί̟τωση, έως και το 1981, ο σύζυγος διαθέτει υψηλότερο ε̟ί̟εδο µόρφωσης, ενώ το 1991 η εικόνα
αντιστρέφεται. Ό̟ως διαφαίνεται α̟ό τα δεδοµένα, η αξία του µορφωτικού ε̟ι̟έδου στην
γαµήλια αγορά διαφορο̟οιείται κατά φύλο. Για τους άνδρες δεν υ̟ολογίζεται ως συµβολικό
κεφάλαιο, αλλά κατ΄ αρχήν ως ̟ροσόν οικονοµικού κεφαλαίου, ̟ου κατατίθεται στην αγορά
εργασίας. Για τις γυναίκες φαίνεται να λειτουργεί ουσιαστικά ως συµβολικό κεφάλαιο, ̟αίζοντας
ενδεχόµενα, ό̟ως σηµειώθηκε, τον ρόλο «̟ροίκας».
Σύµφωνα µε τις εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών, στην ∆υτική Ευρώ̟η ο γάµος µετατίθεται σε
όλο και µεγαλύτερη ηλικία, ενώ η διάρκειά του βαίνει µειούµενη. Το φαινόµενο των διαζυγίων
̟ροσλαµβάνει σοβαρές διαστάσεις. Οι διαφορο̟οιήσεις ̟ου χαρακτηρίζουν τον θεσµό του γάµου
ε̟ιδρούν καθοριστικά στις γεννήσεις: Η γονιµότητα συρρικνώνεται και οι γεννήσεις εκτός γάµου
αυξάνονται σηµαντικά. Αναλυτικότερα, στην Ευρώ̟η, κατά την µετα̟ολεµική ̟ερίοδο, η
γαµηλιότητα κινήθηκε σε αρκετά υψηλά ε̟ί̟εδα και η µέση ηλικία γάµου έ̟εσε. Η µείωση της
µέσης ηλικίας γάµου ήταν σηµαντικότερη στους άνδρες, µε α̟οτέλεσµα να µειωθεί η διαφορά
ηλικίας µεταξύ των δύο συζύγων. Η τάση αυτή ανατρά̟ηκε κατά την δεκαετία του 1970, µε
ταυτόχρονη µετατό̟ιση ̟ρος τα ̟άνω της ηλικίας γάµου. Στην Ελλάδα και στις υ̟όλοι̟ες χώρες
της Νότιας Ευρώ̟ης, η δυσµενής αυτή εξέλιξη της γαµηλιότητας εµφανίστηκε µε υστέρηση δέκα
ετών, δηλαδή κατά την δεκαετία του 1980.
Εν τέλει, οι µεταβολές ̟ου ε̟ήλθαν αφήνουν να υ̟ονοηθεί µία µετεξέλιξη της συµ̟εριφοράς των
υ̟οκειµένων σχετικά µε τον γάµο, η ο̟οία οδηγεί σε σύγκλιση µε την συµ̟εριφορά ̟ου
̟αρατηρείται στις άλλες χώρες της ∆υτικής Ευρώ̟ης. Οι µεταβολές αυτές αφορούν κυρίως στις
νεότερες γενεές και α̟έχουν α̟ό το να συνιστούν ρήξη µε την συµ̟εριφορά των ̟αλαιότερων
γενεών.
 Τα δηµογραφικά φαινόµενα ακολουθούν α̟ό την φύση τους διαδικασίες εξέλιξης ̟ου συνήθως
̟ροσεγγίζονται µέσα σε µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Μια βραχυχρόνια, στατική ή ολιγόχρονη
θεώρηση της γονιµότητας α̟οτελεί για την δηµογραφία α̟λώς µία µεµονωµένη τοµή της ιστορικής
̟ορείας, διότι δεν καλύ̟τει τον χρονικό ορίζοντα ̟ου α̟αιτείται για την ολοκλήρωση µιας
κά̟οιας τάσης. Οι δυνάµεις όµως ̟ου µακροχρόνια ενεργο̟οιούν και σχηµατο̟οιούν την
καµ̟ύλη της γονιµότητας ̟εριέρχονται σταδιακά σε ένα ε̟ί̟εδο αυξανόµενης αδράνειας. Η
εξέλιξη της στιγµιαίας γονιµότητας στην Ελλάδα ήταν βραδύτερη α̟ό εκείνη άλλων ευρω̟αϊκών
χωρών. Η µείωση όµως ε̟ήλθε µέσα σε βραχύτερη χρονική ̟ερίοδο. Α̟ό το τέλος του εµφυλίου
̟ολέµου, ̟αρατηρείται αξιοσηµείωτη ̟τώση της στιγµιαίας γονιµότητας η ο̟οία το 1991 βρίσκεται
σε ̟ολύ χαµηλά ε̟ί̟εδα (1,4 ̟αιδιά ανά γυναίκα). Η Ελλάδα το̟οθετείται µεταξύ των χωρών µε
την χαµηλότερη γονιµότητα. Μόνη εξαίρεση, η δεκαετία του '70, ό̟ου καταγράφεται µικρή
ανάκαµψη της γονιµότητας. Ήδη α̟ό το 1981, η γονιµότητα της Ελλάδας βρίσκεται σε διαρκή
̟τώση, αλλά µε ρυθµούς χαµηλότερους στην διάρκεια των τελευταίων ετών.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της εξέλιξης αυτής, κατά την ̟ερίοδο 1961-1991 συνοψίζονται ως
ακολούθως:
- το 1961 και 1971, η υψηλότερη γονιµότητα αφορά στις γυναίκες ηλικίας 20 ως 30 ετών, ενώ
̟αρατηρείται ̟τώση των ειδικών ανά ηλικία συντελεστών γονιµότητας µετά την ηλικία των 30
ετών.
- το 1981 η ̟τώση του συνθετικού δείκτη γονιµότητας ακολουθείται α̟ό µείωση τους εύρους της
καµ̟ύλης γονιµότητας κατά ηλικία. Το 1991 η ̟τώση αφορούσε σε όλες τις γόνιµες ηλικίες. Οι
Σελίδα 40 α̟ό 92

Βιογραφικό Σηµείωµα

Στ. Κακλαµάνη-8/9/2014

διακυµάνσεις του συνθετικού δείκτη γονιµότητας συνδέονται µε τις αλλαγές στην ηλικιακή
κατανοµή του φαινοµένου. Μεταξύ του 1961 και του 1981 ̟αρατηρείται ̟τώση της µέσης ηλικίας
τεκνο̟οίησης ενώ, έκτοτε, η µέση ηλικία αυξάνεται.
Η διάκριση σε αστικές και αγροτικές ̟εριοχές ανέδειξε διαφορο̟οιήσεις. Στις αστικές ̟εριοχές, η
στιγµιαία γονιµότητα βρίσκεται κάτω α̟ό το κατώφλι ανα̟αραγωγής των γενεών ήδη α̟ό το
1961. Η συµ̟εριφορά των γυναικών στις αστικές ̟εριοχές φαίνεται να αντιστοιχεί στο µοντέλο
χαµηλής γονιµότητας. Οι αγροτικές ̟εριοχές µέχρι το 1981 ̟αρουσιάζουν υψηλή γονιµότητα, µε
ειδικούς συντελεστές γονιµότητας κατά ηλικία σαφώς υψηλότερους α̟ό τους αντίστοιχους των
αστικών ̟εριοχών. Όµως η αντίσταση του µοντέλου υψηλής γονιµότητας εξέ̟νευσε την δεκαετία
του 1980. Το 1991, ο συγκυριακός δείκτης γονιµότητας ήταν χαµηλότερος α̟ό αυτόν των αστικών
̟εριοχών και αυξήθηκε η µέση ηλικία τεκνο̟οίησης.
Αυτή η εξέλιξη της γονιµότητας συνδέεται µε τις µεταβολές της δοµής του γόνιµου γυναικείου
̟ληθυσµού. Αν α̟ό το 1961 ως το 1991 καταγράφηκε αύξηση κατά 16% του γόνιµου ̟ληθυσµού, η
αύξηση αυτή συνοδεύτηκε α̟ό την γήρανσή του, µε µείωση του ειδικού βάρους των γυναικών ̟ου
βρίσκονται σε ηλικία υψηλής γονιµότητας (20-35 ετών).
Ο ̟ληθυσµός των αστικών ̟εριοχών ακολούθησε ̟ορεία εξέλιξης αντίστοιχη µε αυτήν του
συνόλου χώρας. Αντίθετα, ο γόνιµος ̟ληθυσµός των αγροτικών ̟εριοχών µειώθηκε σηµαντικά και
αναστράφηκε η δοµή του, ̟ερνώντας α̟ό νεανική σε γηρασµένη φυσιογνωµία. Το σύνολο των
αλλαγών ̟ου ε̟ήλθαν είχαν ε̟ίδραση στον κύκλο της οικογενειακής ζωής, αλλά και στην
καθηµερινή ζωή της οικογένειας.
Στην Ευρώ̟η η ̟τώση της γονιµότητας ξεκίνησε νωρίτερα, ήδη α̟ό τα µέσα της δεκαετίας του
1960. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 στις ̟ερισσότερες χώρες η γονιµότητα κινείται σε υψηλά, ή
µεσαία ε̟ί̟εδα. Αντίθετα, α̟ό τις αρχές της δεκαετίας ̟ου ακολούθησε, το ε̟ί̟εδο γονιµότητας
στην Ευρώ̟η είναι εξαιρετικά χαµηλό, ενώ η µέση ηλικία τεκνο̟οίησης µετατο̟ίζεται σε νεότερες
ηλικίες.
Οι καταγραφόµενες ̟ρακτικές δεν είναι ανεξάρτητες α̟ό τις α̟όψεις των υ̟οκειµένων και,
αναµφίβολα, οι µετρήσιµες διακυµάνσεις εκφράζουν ̟οιοτικές αλλαγές στις κοινωνικές
ανα̟αραστάσεις. Οι ασυνέχειες ̟ου ̟αρατηρήθηκαν δεν µας ε̟ιτρέ̟ουν να α̟αντήσουµε στο
ερώτηµα εάν η οικογένεια γνώρισε αλλαγές. Μ̟ορεί να ̟ρόκειται για δευτερεύουσες διακυµάνσεις,
οι ο̟οίες δεν υ̟οδηλώνουν κατ' ανάγκην διαφορο̟οιήσεις στο κυρίαρχο σύστηµα αξιών. Οι
̟οσοτικές µεταβολές, όσο σηµαντικές και αν είναι, δεν ̟ροσφέρουν ̟αρά ασαφείς ενδείξεις. ∆εν
µας υ̟οδεικνύουν ̟αρά ότι κάτι διαµορφώνεται: ∆εν µας λένε όµως ̟ερί τίνος ̟ρόκειται. Κατ’
ε̟έκταση, µέσω της έρευνας ̟εδίου ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε, τα α̟οτελέσµατα της ο̟οίας
̟αρουσιάζονται στο 3ο Κεφάλαιο, αναζητήθηκαν α̟αντήσεις σε κά̟οια α̟ό τα ανωτέρω
ερωτήµατα.
3ο Κεφάλαιο: Ερευνητικά δεδοµένα:
Α̟όψεις και εµ̟ειρίες εργαζοµένων γυναικών µε ̟αιδιά
Στο 3ο Κεφάλαιο ̟αρουσιάζονται τα α̟οτελέσµατα της έρευνας ̟εδίου ̟ου διεξήχθη. Στόχος της
έρευνας ̟εδίου ήταν, ξεκινώντας α̟ό τις α̟όψεις ̟ου εκφράστηκαν α̟ό τις γυναίκες του
δείγµατος, σχετικά µε την ε̟αγγελµατική α̟ασχόληση των γυναικών, τον ρόλο του ̟αιδιού στην
οικογένεια, την σηµασία του θεσµού του γάµου, η ανάδειξη των κοινωνικών ανα̟αραστάσεων,
των συστηµάτων α̟όψεων ̟ου τις ταξινοµούν βάσει της θεµελιακής διχοτοµίας µεταξύ εργασίας
και οικογενειακής εστίας. Με σηµείο εκκίνησης τις υ̟οθέσεις ̟ου διατυ̟ώθηκαν στην αρχή της
εργασίας, αναζητήθηκαν, αφ’ ενός, τα βιογραφικά δεδοµένα των γυναικών ̟ου α̟αρτίζουν το
δείγµα της έρευνας, τα ο̟οία σχετίζονται µε την σύσταση της οικογένειάς τους και την
ε̟αγγελµατική τους ̟ορεία. Αφ’ ετέρου, καταγράφηκαν οι α̟όψεις τους σχετικά µε την συµµετοχή
της γυναίκας στην αγορά εργασίας, και την ̟ραγµατικότητα ̟ου διαµορφώνεται µέσα α̟ό την
«συνύ̟αρξη» οικογενειακής και ε̟αγγελµατικής ζωής, η γνώµη τους για τον θεσµό του γάµου και
την τεκνο̟οίηση.
Τα δεδοµένα ̟ου συνελέγησαν ε̟έτρεψαν να αναλυθούν και να κατανοηθούν οι µεταστροφές και
οι ρήξεις στην συµ̟εριφορά των γυναικών, να αναδειχθούν οι ε̟αγγελµατικές στρατηγικές, οι
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ο̟οίες είναι α̟οτέλεσµα οικονοµικών καταναγκασµών και ̟ροβλέψεων για το µέλλον, ό̟ως αυτές
σταθµίζονται α̟ό τις αντικειµενικές συνθήκες. Κατέστη δυνατόν να δια̟ιστωθεί ο τρό̟ος µε τον
ο̟οίον συνδέεται το σύστηµα των κοινωνικών ανα̟αραστάσεων ̟ου υ̟οστηρίζει τις ̟ρακτικές
τους µε την στάση τους α̟έναντι στην ε̟αγγελµατική α̟ασχόληση.
Η έρευνα διενεργήθηκε κατά την ̟ερίοδο Νοέµβριος 1991-Ιούνιος 1992 και α̟ευθυνόταν
α̟οκλειστικά σε γυναίκες. Για την υλο̟οίηση της έρευνας χρησιµο̟οιήθηκε η µέθοδος της
εντο̟ισµένης συνέντευξης. Το δείγµα ε̟ί του ο̟οίου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν οι συνεντεύξεις
̟ροέκυψε µε δειγµατοληψία κατά στρώµατα και το µέγεθός του ανέρχεται σε 70 άτοµα. Το
κριτήριο στρωµατο̟οίησης α̟οτέλεσε ο κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας. Η κατανοµή των
µονάδων κατά στρώµα έγινε µε βάση την δοµή του οικονοµικά ενεργού ̟ληθυσµού των γυναικών
κατά κλάδο για τις αστικές ̟εριοχές της χώρας, ό̟ως αυτή εµφανίζεται α̟ό τα στοιχεία της
α̟ογραφής του 1981. Η ̟ροϋ̟όθεση ένταξης στο δείγµα, των εργαζοµένων γυναικών ήταν να
έχουν την εµ̟ειρία του έγγαµου βίου (̟αντρεµένες, διαζευγµένες, χήρες) και να έχουν ̟αιδιά.
Το ερωτηµατολόγιο α̟οτελείται α̟ό δύο µέρη. Το ̟ρώτο τµήµα του ερωτηµατολογίου α̟οτελείται
α̟ό ανοικτές ερωτήσεις. Στόχος αυτής της οµάδας ερωτήσεων είναι να καταγραφούν τα κίνητρα,
οι α̟όψεις και η εµ̟ειρία των ερωτώµενων για τα ακόλουθα θέµατα: Ε̟αγγελµατική α̟ασχόληση
της γυναίκας και ε̟ι̟τώσεις της στην οικογενειακή ζωή, ο ρόλος του ̟αιδιού στην οικογένεια,
ενδεχόµενες αλλαγές στον οικογενειακό θεσµό, γάµος, κοινωνική οµογαµία και κατανοµή ρόλων
µέσα στο ζευγάρι. Η ε̟ιλογή ερωτήσεων ανοικτού τύ̟ου διευκόλυνε στην εµβάθυνση των
α̟όψεων. Οι ανοικτές ερωτήσεις ε̟έτρεψαν στις ερωτώµενες να εκφραστούν χωρίς εννοιολογικούς
̟εριορισµούς και να ξεδι̟λώσουν την σκέψη τους σχετικά µε τα υ̟ό διερεύνηση θέµατα. Στόχος
των συνεντεύξεων ήταν να καταγραφούν οι ̟ολλα̟λές δια̟λοκές και ε̟ιδράσεις των ̟αραγόντων
̟ου καθορίζουν τα κίνητρα και τις α̟όψεις, ό̟ως αυτές α̟οτυ̟ώνονται µέσα α̟ό τις διάφορες
α̟οχρώσεις έκφρασης των α̟αντήσεων.
Το δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου α̟οτελείται α̟ό ερωτήσεις κλειστού τύ̟ου, µε στόχο να
οδηγήσουν σε ταξινόµηση του δείγµατος βάσει των διαφόρων κοινωνικών και οικονοµικών
χαρακτηριστικών και του ιστορικού ε̟αγγελµατικής α̟ασχόλησης. Στο δεύτερο µέρος
εντάσσονται οι ερωτήσεις σχετικά µε τα κοινωνικά, δηµογραφικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά
της ερωτώµενης, του συζύγου και των ̟αιδιών, καθώς και ερωτήσεις σχετικές µε το ε̟αγγελµατικό
ιστορικό της γυναίκας. Ε̟ίσης ετέθησαν ερωτήσεις αναφορικά µε την καταγωγή, το µορφωτικό
ε̟ί̟εδο και το ε̟άγγελµα των γονέων των δύο συζύγων και των ̟α̟̟ούδων της συζύγου. Στο
δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου εµ̟εριέχονται ερωτήσεις για την καταγραφή των κοινωνικών,
̟ολιτικών, θρησκευτικών δραστηριοτήτων του ζευγαριού και των γονέων του.
Για την κωδικο̟οίηση των δεδοµένων διενεργήθηκε θεµατική κατάτµηση των ερωτήσεων,
σύµφωνα µε τις τέσσερις οµάδες ερωτήσεων ̟ου ̟ροαναφέρθηκαν. Το «θέµα» υ̟ακούει σ’ έναν
κανόνα νοηµατικής κατάτµησης, βάσει σηµασιολογικού κριτηρίου κατηγοριο̟οίησης. Οι
κατηγορίες α̟οβλέ̟ουν στον έλεγχο εγκυρότητας των υ̟οθέσεων ̟ου διατυ̟ώθηκαν. Α̟ό την
διαδικασία κωδικο̟οίησης δηµιουργήθηκαν 145 µεταβλητές, εκ των ο̟οίων 98 αντιστοιχούν στα
χαρακτηριστικά του δείγµατος και 47 στις α̟όψεις και στάσεις.
Η στατιστική ανάλυση διενεργήθηκε ε̟ί των α̟όψεων µε τρεις θεµατικούς άξονες: γυναικεία
α̟ασχόληση, ̟αιδί και οικογένεια, γάµος και οικογενειακή ζωή. Η ανάλυση συνδυάστηκε µε τον
ίδιο τον λόγο των γυναικών, στην ̟ροσ̟άθεια να ληφθεί υ̟όψη η ̟οικιλία των α̟αντήσεων, η
ο̟οία εν µέρει χάνεται λόγω κωδικο̟οίησης. Η ̟αράλληλη αυτή εξέταση ε̟έτρεψε να
αναδειχθούν ενδιαφέρουσες λε̟τοµέρειες και λε̟τές α̟οχρώσεις της σκέψης των υ̟οκειµένων, οι
ο̟οίες όµως δεν είναι στατιστικά σηµαντικές. Ε̟ι̟λέον έδωσε την δυνατότητα στον αναλυτή να
συνδυάσει το στατιστικό α̟οτέλεσµα µε την αίσθηση της αµεσότητας του λόγου και την αντίληψή
του για τα λεγόµενα. Κατό̟ιν αναζητήθηκαν ενδεχόµενες στατιστικά σηµαντικές εξαρτήσεις
µεταξύ των µεταβλητών και εντο̟ίσθηκαν οι µεταβλητές οι ο̟οίες ̟αρουσιάζουν υψηλή
ερµηνευτική συνεισφορά.
Για την σύνθεση των α̟οτελεσµάτων ε̟ιλέχθηκε η Ανάλυση Πολλα̟λών Αντιστοιχιών (Analyse
des Correspondances Multiples). Πρόκειται για την ανάλυση ε̟ί ̟ινάκων ̟ολλα̟λής εισόδου και
είναι κατάλληλη για την ε̟εξεργασία ερωτήσεων ̟ου αντιστοιχούν σε ̟οιοτικές µεταβλητές.
Ε̟ι̟λέον, η ανάλυση ̟ολλα̟λών αντιστοιχιών υ̟ηρετεί τον στόχο ταξινόµησης των
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α̟οτελεσµάτων: Η ε̟εξεργασία ̟ραγµατο̟οιήθηκε µε το λογισµικό SPSS. Η ανάλυση µε την
χρήση της ανωτέρω µεθόδου ̟ραγµατο̟οιήθηκε σε δύο στάδια:
● Κατ’ αρχήν αναζητήθηκε η σύνθεση των α̟όψεων για τα τρία ζητήµατα (α̟ασχόληση, ̟αιδί,
γάµος). Στην συνέχεια, µέσω της ανάλυσης των αντικειµενικών χαρακτηριστικών, αφ’ ενός, και της
εµ̟ειρίας, αφ’ ετέρου, ̟ροέκυψαν ταξινοµήσεις οι ο̟οίες διευκόλυναν να διαµορφωθούν οι
αντίστοιχες τυ̟ολογίες. Α̟ό τις τυ̟ολογίες των χαρακτηριστικών και της εµ̟ειρίας
δηµιουργήθηκαν δύο νέες συνθετικές µεταβλητές, οι ο̟οίες χρησιµο̟οιήθηκαν στο ε̟όµενο
στάδιο.
● Κατά το ̟ροηγούµενο στάδιο αναδείχθηκαν τα συστήµατα α̟όψεων και αξιών ̟ου
διαµορφώνονται βάσει των ερευνητικών δεδοµένων. Το ζητούµενο κατά το δεύτερο στάδιο ήταν
να διερευνηθεί σε ̟οιο βαθµό εν τέλει τα συστήµατα α̟όψεων ̟ου αναδείχθηκαν αντιστοιχούν σε
σαφώς διαφορο̟οιηµένες, ως ̟ρος τα κοινωνικοοικονοµικά τους χαρακτηριστικά, οµάδες και
διαµορφώνονται µέσα α̟ό οµόλογες εµ̟ειρίες.
Με βάση την ανάλυση ̟ολλα̟λών αντιστοιχιών, οι ταξινοµήσεις του δείγµατος της έρευνας ως
̟ρος τα αντικειµενικά χαρακτηριστικά και την εµ̟ειρία εκ του γεγονότος της ε̟αγγελµατικής
α̟ασχόλησης ̟αρουσιάζονται στους ̟ίνακες ̟ου ακολουθούν.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΤΥΠΟΣ ΤΡΟΧΙΑΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

κατώτερα κοινωνικά στρώµατα

στάσιµη κοινωνική θέση

29%

κατώτερα κοινωνικά στρώµατα

βελτίωση κοινωνικής

27%

ανώτερα κοινωνικά στρώµατα

σταθερή κοινωνική θέση

20%

µεσαία ή ανώτερα κοινωνικά
στρώµατα

χειροτέρευση κοινωνικής θέσης

24%

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΤΥΠΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

∆ιακο̟τόµενη, σε συνάρτηση µε τα
γεγονότα του κύκλου ζωής και τους
κυρίαρχους ρυθµιστικούς κανόνες

Αρνητική αντίδραση, κυρίως συζύγου

28%

Υ̟οστήριξη οικογενειακού
̟εριβάλλοντος

23%

Ε̟αγγελµατική σταδιοδροµία χωρίς
διακο̟ές, εκτός νοµίµων αδειών

Χωρίς ̟ροβλήµατα α̟ό την
οικογένεια

25%

Αρνητική αντίδραση, κυρίως γονέων

24%

Τα κοινωνικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος αναδεικνύουν την κυριαρχία της
αρχής της κοινωνικής οµογαµίας. Οι διαφορές µεταξύ των δύο συζύγων είναι σχεδόν ανύ̟αρκτες,
καθώς και οι διαφορές µεταξύ των αντιστοίχων ̟ρογόνων.
Το µορφωτικό ε̟ί̟εδο δεν εµφανίζεται ως ̟αράγοντας ̟ου ̟αρεµβαίνει α̟οφασιστικά στην
εξέλιξη µίας οικογένειας. Το γεγονός ότι οι γυναίκες εργάζονται κυρίως λόγω οικονοµικών
αναγκών ε̟ηρεάζει α̟οφασιστικά την ε̟αγγελµατική τους τροχιά. Στο ε̟ί̟εδο αυτό η ισχύς των
ηθών ̟ου µεταδίδονται α̟ό τις ̟ροηγούµενες γενεές ̟αραµένει κυρίαρχη, αν και έχει ήδη αρχίσει
να υ̟οχωρεί. Κατά τούτο, οι διαφορετικές γενεές, υ̟ό συγκρίσιµες συνθήκες, εµφανίζουν την ίδια
ευαισθησία σε σχέση µε την α̟όφαση της γυναίκας να εργασθεί.
Το σύνολο σχεδόν του δείγµατος (̟λην δύο ̟ερι̟τώσεων) εκφράζεται ευµενώς για την
ε̟αγγελµατική α̟ασχόληση ης γυναίκας και οι λόγοι ̟ου ̟ροτάσσονται είναι:
● Η ανάγκη αυτής της α̟ασχόλησης, ̟ροκειµένου να αντιµετω̟ισθούν οι α̟αιτήσεις της
σύγχρονης ζωής. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, οι ερωτηθείσες διατηρούν την ά̟οψή τους ανεξαρτήτως
ηλικίας του ̟αιδιού.
● Η ανά̟τυξη της ̟ροσω̟ικότητας της γυναίκας και η χειραφέτησή της, ενώ αντιτίθενται σ’ αυτήν
όταν το ̟αιδί είναι µικρό, κυρίως λόγω έλλειψης των αναγκαίων κοινωνικών υ̟οδοµών.
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Όσον αφορά στην συσχέτιση της ά̟οψης ̟ερί ε̟αγγελµατικής α̟ασχόλησης της γυναίκας, µε τον
αριθµό των ̟αιδιών, φαίνεται ότι ο µεγάλος αριθµός ̟αιδιών δεν την διαφορο̟οιεί σε σηµαντικό
βαθµό. Η ̟λειονότητα των γυναικών διατηρεί την ευνοϊκή της ά̟οψη ανεξαρτήτως αριθµού
̟αιδιών στην οικογένεια.
Κατά κανόνα οι γυναίκες ̟ου θεωρούν ότι η ε̟αγγελµατική α̟ασχόληση είναι αναγκαία για την
ανά̟τυξη της ανθρώ̟ινης ̟ροσω̟ικότητας, εκτιµούν τις σύγχρονες συνθήκες ζωής ως δυσµενείς,
υ̟ογραµµίζοντας ότι η α̟ουσία οικογενειακής ̟ολιτικής και η λειτουργία της αγοράς εργασίας
δυσχεραίνουν την γυναίκα να εργασθεί, κυρίως όταν είναι µητέρα. Πρόκειται για εµ̟όδια ̟ου
εξωθούν στην ε̟ιστροφή στο σ̟ίτι.
Αντίθετα, όταν το ε̟ιχείρηµα ̟ου ̟ροτάσσεται για να υ̟οστηρίξει την υ̟έρ της α̟ασχόλησης
θέση είναι η χειραφέτηση της γυναίκας, οι σύγχρονες συνθήκες ζωής α̟οτιµώνται γενικώς ως
ευνοϊκές. Εκτιµάται ότι η θέση της γυναίκας βελτιώθηκε, καθώς και οι συνθήκες εργασίας, σε
σύγκριση µε τις ̟ροηγούµενες δεκαετίες, ενώ αυξήθηκαν και οι δυνατότητες ̟ρόσβασης στην
αγορά εργασίας.
Η ̟λειονότητα των γυναικών θεωρεί το ̟αιδί ως «ενσάρκωση µίας ευτυχίας αναντικατάστατης». Η
µητρότητα, ̟ροσλαµβανόµενη ως αιτία ζωής, λειτουργεί σαν ̟ρωταρχική ̟ηγή ικανο̟οίησης και
̟ροσω̟ικής ευχαρίστησης για την γυναίκα. Στην γέννηση του ̟αιδιού α̟οτυ̟ώνεται η
ολοκλήρωση της σχέσης, το α̟οτέλεσµα του έρωτα ενός ζευγαριού. Η τεκνογονία είναι στόχος και
αιτία του γάµου, νοµιµο̟οιώντας την σύσταση «̟ραγµατικής» οικογένειας.
Με βάση τις α̟όψεις ̟ου διατυ̟ώθηκαν, ο ε̟ιθυµητός αριθµός ̟αιδιών είναι δύο. Στο 50% των
̟ερι̟τώσεων ε̟ιθυµητός και ̟ραγµατικός αριθµός συµ̟ί̟τουν. Πρόκειται για την υ̟οταγή του
ιδεατού στους καταναγκασµούς της ̟ραγµατικότητας, ή για έκφραση υλο̟οίησης του ιδεατού; Η
α̟όκλιση µεταξύ ̟ρακτικών και ̟ροσδοκιών υ̟οδηλώνει ότι η διάθεση για α̟όκτηση ̟ολυµελούς
οικογένειας ̟αραµένει στις µέρες µας βαθιά ε̟ιθυµία των ζευγαριών.
Σύµφωνα µε τους κυρίαρχους ρυθµιστικούς κανόνες, ο γάµος λειτουργεί ως θεσµός νοµιµο̟οίησης
της σχέσης ενός ζευγαριού. Οικογένεια δεν νοείται ̟αρά µόνον στο ̟λαίσιο ενός γάµου. Συνε̟ώς,
συνεισφέρει στην ανα̟αραγωγή της κοινωνίας και στην οµαλή λειτουργία της. Θρησκευτικός ή
̟ολιτικός, ο γάµος ̟αραµένει ένας κυρίαρχος θεσµός του ο̟οίου το τελετουργικό ̟ρέ̟ει να είναι
σεβαστό.
Η αµοιβαία έλξη θεωρείται α̟αραίτητη για την α̟όφαση ενός γάµου, ενώ η αγά̟η διαφορετική
α̟ό τον έρωτα, είναι εκείνο το βαθύτερο συναίσθηµα ̟ου εξασφαλίζει την ισορρο̟ία και την
ασφάλεια µέσα στον γάµο, η αγά̟η ακολουθούµενη α̟ό τον αµοιβαίο σεβασµό και την
κατανόηση. Όσον αφορά την ενδεχόµενα αρνητική ε̟ίδραση στον γάµο, της διαφοράς των
συζύγων ως ̟ρος το θρήσκευµα, το µορφωτικό ε̟ί̟εδο ή την κοινωνικοοικονοµική θέση, η σχέση
του ζευγαριού θεωρείται «νησίδα φυγής». Οι ερωτώµενες γενικώς ̟ιστεύουν ότι η σχέση λειτουργεί
ως ̟ροστατευτική ασ̟ίδα, ε̟ιτρέ̟οντας να ̟αραβλέψει κανείς τους κοινωνικούς
καταναγκασµούς: Πρόκειται για υ̟ερεκτίµηση του ψυχολογικού είναι.
Σχετικά µε την εξέλιξη του θεσµού του γάµου και την α̟οτίµηση της εξέλιξης αυτής, α̟ό τις
µαρτυρίες αναδύονται δύο κύριες κατευθύνσεις ̟ροσέγγισης: Οι γυναίκες οι ο̟οίες θεωρούν ότι οι
µεταβολές ̟ου έχει υ̟οστεί ο γάµος ήταν θετικές, αναφέρονται στην κατάργηση του υ̟οχρεωτικού
χαρακτήρα της ̟ροίκας και σε ζητήµατα ̟ου ά̟τονται της ρύθµισης των σχέσεων µέσα στο
ζευγάρι. Ιδιαίτερα δε υ̟ογραµµίζουν την δυνατότητα ελεύθερης ε̟ιλογής του συζύγου και την
̟οιότητα της σχέσης ̟ου ανακύ̟τει, αναφερόµενες στον αλληλοσεβασµό, την κατανόηση, την
καλύτερη ε̟ικοινωνία. Οι γυναίκες ̟ου υ̟οστηρίζουν ότι οι αλλαγές είναι αρνητικές,
αναδεικνύουν ζητήµατα ̟ου συνδέονται µε τις σχέσεις µεταξύ των διαφορετικών γενεών της
οικογένειας. Ε̟ιµένουν στο ̟ρόβληµα της εξασθένισης των ̟αραδοσιακών αξιών, µέσα α̟ό τις
ο̟οίες λειτουργούσε η διαγενεακή αλληλεγγύη, οι ενδοοικογενειακές σχέσεις ήταν ̟ιο σταθερές.
Θεωρούν ότι η ελευθερία ̟ου υ̟άρχει σήµερα είναι υ̟ερβολική, εµ̟οδίζει την εύρυθµη λειτουργία
της οικογένειας και συχνά την οδηγεί σε διάλυση.
Βάσει των α̟οτελεσµάτων α̟ό την ανάλυση ̟ολλα̟λών αντιστοιχιών, οι α̟όψεις συνοψίζονται
ως ακολούθως:
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● Όσον αφορά τις γυναίκες ̟ου εντάσσονται στα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα, η ά̟οψή τους
για την ε̟αγγελµατική α̟ασχόληση της γυναίκας ̟αραµένει εν τέλει συνδεδεµένη µε την
̟αραδοσιακή θεώρηση για την κατανοµή των ρόλων µέσα στην οικογένεια. Στον γάµο α̟οδίδουν
αξίες κοινωνικής και οικονοµικής υφής και η ο̟τική τους στο ζήτηµα του ̟αιδιού είναι συναφής
µε το ̟αραδοσιακό σύστηµα αξιών.
● Οι γυναίκες ̟ου ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα υ̟ογραµµίζουν ότι η
ε̟αγγελµατική α̟ασχόληση εξασφαλίζει την χειραφέτηση της γυναίκας. Η ά̟οψή τους για τα
θέµατα ̟ου ά̟τονται του θεσµού του γάµου δεν α̟οµακρύνεται α̟ό τα όρια της καθεστηκυίας
τάξης. Αναφερόµενες στον ρόλο του ̟αιδιού, ο λόγος τους κυριαρχείται α̟ό έντονα
συναισθηµατικά στοιχεία.
● Οι γυναίκες οι ο̟οίες, ξεκινώντας α̟ό τα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα ακολούθησαν µία
̟ορεία βελτίωσης της κοινωνικής τους θέσης, υ̟οστηρίζουν ότι η ε̟αγγελµατική α̟ασχόληση των
γυναικών υ̟αγορεύεται α̟ό µία ανάγκη, λόγω των δυσκολιών της σύγχρονης ζωής. Η ά̟οψή τους
αυτή συνδέεται και µε την στάση τους α̟έναντι στον ρόλο του ̟αιδιού: Έµφαση δίδουν στα
̟ροβλήµατα ̟ου αντιµετω̟ίζουν οι γονείς σήµερα ̟ροκειµένου να µεγαλώσουν ένα ̟αιδί και
στην ευθύνη ̟ου αυτό συνε̟άγεται, ̟αραµένοντας ωστόσο σ’ ένα ̟λαίσιο έκφρασης έντονα
συναισθηµατικό.
● Η οµάδα των γυναικών ̟ου κατάγονται α̟ό τα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα, ωστόσο η
κοινωνική τους θέση εξελίχθηκε σε δυσµενή κατεύθυνση δεν εκφράζουν ά̟οψη εν τέλει ευµενή για
την α̟ασχόληση. Το ̟αιδί διαδραµατίζει θεµελιακό ρόλο στην οικογένεια, ενώ στον θεσµό του
γάµου α̟οδίδονται αξίες κοινωνικής και ̟ολιτισµικής υφής.
Εν τέλει, η ε̟ιχειρηµατολογία ̟ου αναδεικνύεται α̟ό τις α̟όψεις ̟ου εκφράστηκαν θεµελιώνεται
µε άξονα την εξυ̟ηρέτηση των συµφερόντων της οικογένειας. Η οικογένεια ως θεσµός διατηρεί
̟ρωταρχικό ρόλο στην ζωή του ατόµου και υφίσταται ισχυρή συσχέτιση µεταξύ κοινωνικών
ανα̟αραστάσεων και ̟ρακτικών. Τούτο σηµαίνει ότι οι ̟αραδοσιακοί κανόνες κοινωνικής
ανα̟αραγωγής διατηρούν την ισχύ τους. Το συζυγικό ̟ρότυ̟ο καθορίζει την κοινωνική
ταυτότητα, ενώ η συναισθηµατική και κοινωνική ισορρο̟ία του ζευγαριού ̟αραµένει
̟ροσδεδεµένη σ’ έναν καθορισµό ταυτοτήτων µε βάση το φύλο. Κατά συνέ̟εια, η οικογένεια ό̟ως
εµφανίζεται αναδεικνύεται µέσα α̟ό τις µαρτυρίες των γυναικών ̟ου συµµετείχαν στην έρευνα,
δεν φαίνεται να αντιστοιχεί στην ευρέως διαδεδοµένη εικόνα ενός θεσµού σε κρίση. ∆εν
α̟οκλείεται να ̟ρόκειται για µία ̟ερίοδο σιω̟ηρών, αδήλωτων µεταστροφών οι ο̟οίες ως έναν
βαθµό διέ̟ουν την συµ̟εριφορά των ατόµων, διακρίνονται στις α̟όψεις τους, αλλά δεν
διατυ̟ώνονται ρητά. Τα νήµατα ̟ου συνδέουν ̟ρακτικές και ανα̟αραστάσεις ̟ου αφορούν την
γυναικεία εργασία είναι αρκετά ̟ερί̟λοκα ̟λεγµένα. Ως εάν να είµαστε θιασώτες µίας
µεταβατικής ̟εριόδου, ό̟ου οι συνοχές εξακολουθούν να υφίστανται, τα ρήγµατα έχουν ήδη
διαφανεί, ενώ η ανάγκη για νέες µορφές συναινέσεων θεωρείται δυνατή.
4ο Κεφάλαιο: Οι κοινωνικές ανα̟αραστάσεις ̟ερί οικογένειας και ̟αιδιού
στη φιλολογία του 19ου και 20ου αιώνα
Στο 4ο Κεφάλαιο διερευνώνται οι κοινωνικές ανα̟αραστάσεις ό̟ως αυτές καταγράφονται στην
φιλολογία του 19ου και του 20ου αιώνα, ώστε να συσχετισθούν µε τα σύγχρονα ευρήµατα. Στο
̟λαίσιο αυτής της διερεύνησης αναλύονται οι ρόλοι τους ο̟οίους ενσαρκώνει το ̟αιδί σε µία
σειρά λογοτεχνικά έργα κυρίως α̟ό τον χώρο του ηθογραφικού διηγήµατος του τέλους του 19ου
αιώνα (διάθεση ̟εριγραφής της κοινωνικής ̟ραγµατικότητας) και των αρχών του 20ου αιώνα
(θρίαµβος του αστικού ̟ροτύ̟ου). Κατό̟ιν η έρευνα ε̟εκτάθηκε στα ̟ρογράµµατα και τους
στόχους της εκ̟αίδευσης των κοριτσιών, ό̟ως εµφαίνονται στα εγχειρίδια οικιακής οικονοµίας.
Αξιο̟οιήθηκε ε̟ίσης το ̟αράδειγµα ̟εριοδικού ̟ου α̟ευθυνόταν σε νέους (∆ιά̟λασις των Παίδων).
Τέλος, αναζητήθηκε η θέση της Εκκλησίας ό̟ως αυτή αναδεικνύεται, αφ’ ενός, α̟ό τα εγχειρίδια
θρησκευτικών ̟ου διδάσκονται στα σχολεία και, αφ’ ετέρου, τα εγχειρίδια ̟ου διδάσκονται στο
Κατηχητικό της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Τα ε̟ιχειρήµατα ̟ου εκ̟ορεύονται α̟ό την ηθική, αυτά ̟ου είναι σχετικά µε τους κινδύνους ̟ου
διατρέχει η οικογένεια, τα ε̟ιχειρήµατα ̟ου συνιστούν την ά̟οψη ̟ερί γάµου και οικογενειακών
υ̟οχρεώσεων είναι ασύµβατα µε την ε̟αγγελµατική α̟ασχόληση της γυναίκας. Στην ̟ερί̟τωση
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̟ου η µορφή α̟ασχόλησης της γυναίκας ήταν α̟οδεκτή (̟ρόκειται κυρίως για το ε̟άγγελµα της
δασκάλας), το να εργάζεται ήταν κοινωνικά ανεκτό µέχρι την ηµέρα του γάµου. Εργασία και
γάµος θεωρούνται ασύµβατα. Η σχέση µεταξύ υψηλού µορφωτικού ε̟ι̟έδου και γυναικείας φύσης
θεωρείται αρνητική: Μορφώνονται οι γυναίκες οι ο̟οίες α̟έτυχαν στους άλλους τοµείς. Το σύνολο
των ε̟ιχειρηµάτων ̟ου α̟οσαφηνίζουν τον ρόλο και τον ̟ροορισµό της γυναίκας στην ζωή
αναφέρονται ρητά στον α̟οκλειστικό ρόλο της συζύγου και της µητέρας, ενώ η δυνατότητα µόνον
του άνδρα να κινείται στον δηµόσιο χώρο αντιµετω̟ίζεται ως «φυσική» κατανοµή ρόλων.
Όσον αφορά τα εγχειρίδια οικιακής οικονοµίας, δια̟ιστώνεται ότι, ̟αρά τις ενδεχόµενες αλλαγές
̟ου διαχρονικά ε̟ήλθαν στο ̟εριεχόµενό τους, δεν ̟ρόκειται για ριζικά αναδιατύ̟ωσή τους. Ο
στόχος ήταν και ̟αραµένει αµετάβλητος: Η κατά το δυνατόν καλύτερη ̟ροετοιµασία της γυναίκας
για τα οικιακά καθήκοντα.
Στα εγχειρίδια θρησκευτικών η θέση είναι σαφής, στόχος ενός γάµου είναι η τεκνο̟οίηση, ενώ στα
κείµενα του κατηχητικού οι διατυ̟ώσεις είναι ̟ιο ακραίες και αυστηρές. Για την κρίση της
σηµερινής κοινωνίας, ό̟ως α̟οτυ̟ώνεται στην κρίση της χριστιανικής οικογένειας, ευθύνεται το
γεγονός ότι η γυναίκα εργάζεται.
Όλη η φιλολογία της συγκεκριµένης ε̟οχής δια̟νέεται α̟ό ένα ενιαίο ̟λαίσιο αρχών, οι ο̟οίες
α̟οδίδουν υ̟έρτατη αξία στην οικογένεια και την µητρότητα, ενώ το ̟αιδί είναι η ενσάρκωση της
ευτυχίας, η εκ̟λήρωση στόχου ζωή. Είναι συναρ̟αστικό να συναντά κανείς σε γρα̟τά κείµενα του
19ου αιώνα εκφράσεις, οι ο̟οίες καταγράφηκαν ε̟ίσης κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων,
χωρίς την ̟αραµικρή λεκτική διαφορο̟οίηση.

Το ερευνητικό αντικείµενο της συγκεκριµένης διδακτορικής διατριβής ή ακριβέστερα η
ενασχόληση µε την τεκνογονική συµ̟εριφορά ̟ληθυσµών έχει κατ’ ε̟ανάληψη α̟ασχολήσει
ε̟ιστήµονες κυρίως των ανθρω̟ιστικών ε̟ιστηµών. Υ̟’ αυτήν την έννοια δεν υφίσταται ζήτηµα
̟ρωτοτυ̟ίας ως ̟ρος το ερευνητικό αντικείµενο. Ωστόσο, για την ̟ερί̟τωση της Ελλάδας ήταν η
̟ρώτη φορά ̟ου ε̟ιλέχθηκε η συγκεκριµένη µορφή έρευνας (εντο̟ισµένη συνέντευξη), η ο̟οία
ε̟έτρεψε να εµβαθύνουµε ως ένα βαθµό στην σκέψη των υ̟οκειµένων, στο συναίσθηµα και το
βίωµα ̟ου συνδέονται µε την ύ̟αρξη ενός ̟αιδιού στην ζωή µίας γυναίκας, ταυτοχρόνως µε τον
ρόλο της γυναίκας ως συζύγου και ως εργαζόµενης. Η «µικροσκο̟ική» (3ο κεφ.) αυτή ̟ροσέγγιση
οδήγησε σε συµ̟εράσµατα συναφή µε αυτά της «µακροσκο̟ικής» (1ο και 2ο κεφ.). Ε̟ίσης,
̟ρωτότυ̟η ήταν η ̟ροσφυγή στην φιλολογία του 19ου και του 20ου αιώνα ̟ροκειµένου να
αναζητηθεί η ιστορία των σήµερα κυρίαρχων κοινωνικών ανα̟αραστάσεων.
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6.2. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ
Α΄ Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα

6.2.1.

∆. Ιωάννου, Τ. Κακλαµάνη, «Ανεργία και Κοινωνικός Α̟οκλεισµός», στο, Α.
Μοσχονάς ε̟ιµ., Ευρω̟αϊκή Ένωση: Ε̟ίκαιροι Προβληµατισµοί, Εξάντας, Αθήνα, 2000,
σ. 67-110.

Στο ̟λαίσιο της συγκεκριµένης εργασίας ̟ροσεγγίζεται η ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία το
ενδεχόµενο του κοινωνικού α̟οκλεισµού συνδέεται αιτιακά µε την φυσιογνωµία της ανεργίας.
Συνε̟ώς, ̟αρουσιάζονται και αναλύονται τα στοιχεία εκείνα ̟ου αφορούν στην ένταση και τα
χαρακτηριστικά του φαινοµένου της ανεργίας. Στην ̟λειονότητα των χωρών της Ε.Ε. ο
γενικευµένος χαρακτήρας της ανεργίας και η διάρκειά της α̟οκλείουν την ̟ροσέγγιση υ̟ό το
̟ρίσµα της συγκυριακότητας: Η ανεργία αφορά κυρίως σε νέους, άτοµα ηλικίας άνω των 45-50
ετών, γυναίκες, µη εξειδικευµένους, η ̟λειονότητα των ανέργων είναι µακροχρόνια άνεργοι. Τα
χαρακτηριστικά της ανεργίας οδηγούν στο συµ̟έρασµα ότι το ̟ρόβληµα είναι συνυφασµένο µε
την σηµερινή διάρθρωση της αγοράς εργασίας, ως α̟οτελέσµατος τεχνολογικών εξελίξεων και
ε̟ηρεάζεται καθοριστικά α̟ό τις ̟ολλα̟λές ανε̟άρκειες του εκ̟αιδευτικού συστήµατος. Το
̟ρόβληµα της αναδιοργάνωσης της οικονοµίας µεταφράζεται σε µία ε̟ανεκκίνηση της οικονοµίας
µε έντονη όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων ̟ου, ̟ρος το ̟αρόν, ̟ροκαλεί µία υ̟οβόσκουσα
κοινωνική κρίση. Τα χαρακτηριστικά του ̟ληθυσµού των ανέργων και η διάρκεια της ανεργίας
α̟αιτούν αναστοχασµό, ως ̟ρος την ̟ροσέγγιση, την ανάλυση και την ̟ρόβλεψη του τύ̟ου των
ε̟ι̟τώσεων ̟ου ̟ροκαλούνται µεσο̟ρόθεσµα και µακρο̟ρόθεσµα, σε οικονοµικό και κοινωνικό
ε̟ί̟εδο. Στο ̟λαίσιο αυτό η Ευρω̟αϊκή Πολιτική για την Α̟ασχόληση, ό̟ως αυτή έχει ως σήµερα
εφαρµοστεί, δεν φαίνεται να αντα̟οκρίνεται στο εύρος και στην ένταση των ̟ροβληµάτων ̟ου
̟αρουσιάζονται λόγω της ανεργίας και τα ο̟οία οδηγούν αυξανόµενα τµήµατα του ̟ληθυσµού σε
κατάσταση κοινωνικού α̟οκλεισµού.

6.2.2.

Τ. Κακλαµάνη, Γ. Κοτσυφάκης, «Η φυσιογνωµία της θνησιµότητας στην Ελλάδα
(1960-1998)», στο, Γ. Σιάµ̟ος ε̟ιµ., Πληθυσµός και Ανά̟τυξη στην Ελλάδα
(Πανελλαδικό ∆ηµογραφικό Συνέδριο Αθήνα, 19-20 Νοεµβρίου 1998), Ελληνική
Εταιρεία ∆ηµογραφικών Μελετών, Κορφή, Αθήνα 2003 , σ. 291-306.

Τα βασικά ερωτήµατα της εργασίας αφορούσαν , αφ΄ ενός, τα ε̟ί̟εδα θνησιµότητας κατά αιτία
στην Ελλάδα και, αφ΄ ετέρου, µε την µέτρηση της α̟ώλειας σε έτη ζωής λόγω των βασικών αιτίων
θανάτου.
∆εδοµένα και ̟ερίοδος ανάλυσης. Η διερεύνηση των ανωτέρω ερωτηµάτων διενεργήθηκε σε
ε̟ί̟εδο Συνόλου Χώρας. Κατασκευάστηκαν οι Στιγµιαίοι Πίνακες Θνησιµότητας, για τα
α̟ογραφικά έτη 1981 και 1991. Οι Πίνακες Θνησιµότητας υ̟ολογίσθηκαν για το σύνολο των
αιτίων και για ε̟ιλεγµένες αιτίες θανάτου, στις ο̟οίες καταγράφεται υψηλή συγκέντρωση
̟εριστατικών.
Ευρήµατα. Όσον αφορά στην κατανοµή των θανάτων κατά αιτία το γενικό ̟ροφίλ αιτιολογιών δεν έχει
υ̟οστεί σηµαντικές αναδιαµορφώσεις: Οι θάνατοι λόγω νόσων του κυκλοφορικού συστήµατος
συνιστούν κύρια αιτία θανάτου, µε δι̟λασιασµό του ειδικού βάρους των θανάτων και
διαφορο̟οιήσεις ως ̟ρος την εσωτερική κατανοµή των ασθενειών Οι θάνατοι α̟ό κακοήθη
νεο̟λάσµατα αυξήθηκαν: Καθ’ όλη την διάρκεια της εξεταζόµενης ̟εριόδου υ̟ερέχουν οι θάνατοι
α̟ό κακοήθη νεο̟λάσµατα του ̟ε̟τικού συστήµατος. Οι κακοήθειες του ανα̟νευστικού
συστήµατος σηµείωσαν σηµαντική αύξηση διαχρονικά και οι κακοήθειες του ουρογεννητικού
συστήµατος δι̟λασιάστηκαν.
Θνησιµότητα κατά φύλο και ηλικία: Η µέση ̟ροσδοκώµενη ζωή θα ̟αρετείνετο σε όλες τις ηλικίες,
̟αράταση ̟ου θα ήταν σηµαντικότερη για τους άνδρες, αν εξέλει̟αν οι θάνατοι α̟ό
καρδιαγγειακά νοσήµατα. Στους άνδρες η εν λόγω αύξηση εµφανίζεται συγκριτικά υψηλότερη για
τις ηλικίες ως 25 ετών, ενώ στις γυναίκες η αύξηση εµφανίζεται σηµαντικότερη ως την ηλικία των
45 ετών. Η α̟ώλεια ετών ζωής λόγω καρδιαγγειακών νοσηµάτων µειώθηκε στο διάστηµα 19811998. Η αντίστοιχη εικόνα ̟ου θα ̟ρόκυ̟τε στην ̟ερί̟τωση της α̟ουσίας θανάτων α̟ό κακοήθη
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νεο̟λάσµατα είναι διαφορετική: Η ενδεχόµενη ̟αράταση της µέσης ̟ροσδοκώµενης ζωής
εµφανίζεται υψηλότερη το 1998 έναντι του 1981, υ̟οδηλώνοντας ̟εραιτέρω ε̟ιβάρυνση της
θνησιµότητας α̟ό τα κακοήθη νεο̟λάσµατα. Συνο̟τικά, η θνησιµότητα των ανδρών εµφανίζεται
συστηµατικά υψηλότερη, κυρίως στις ηλικίες 10-30 ετών, µε διαχρονική αύξηση της α̟όκλισης των
̟ιθανοτήτων θανάτου κατά ηλικία.

6.2.3.

Τ. Κακλαµάνη, Μ. Πα̟αδάκης, Κ. Τσίµ̟ος, «Μακροχρόνια ανεργία και κοινωνικός
α̟οκλεισµός στην Ελλάδα», στο, Γ. Ο. Τσοµ̟άνογλου, Γ. Κορρές, Ι. Γιαννο̟ούλου
ε̟ιµ., Κοινωνικός α̟οκλεισµός και ̟ολιτικές ενσωµάτωσης, Εργαστήριο Κοινωνιολογίας
της Εργασίας και των Ε̟αγγελµάτων –ΕΡΓΑΞΙΑ, Τµήµα Κοινωνιολογίας,
Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Πα̟αζήσης, Αθήνα 2005, σ. 77-102.

Στόχος της εργασίας είναι η µελέτη των τάσεων εξέλιξης της ανεργίας, καθώς και των µεταβολών
των χαρακτηριστικών της (ηλικία και κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας). Έµφαση δίδεται στην
µακροχρόνια ανεργία διότι οι µακροχρονίως άνεργοι αντιµετω̟ίζουν συγκριτικά υψηλότερη
̟ιθανότητα να οδηγηθούν σε κατάσταση κοινωνικού α̟οκλεισµού αλλά και δηµογραφικού
α̟οκλεισµού.
∆εδοµένα και ̟ερίοδος αναφοράς. Η ανάλυση στηρίζεται σε δηµοσιευµένα και αδηµοσίευτα
στοιχεία α̟ό τις Ετήσιες Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού, για την ̟ερίοδο 1990-2001, µε χρήση
κλασικών δεικτών (δείκτες συµµετοχής, ανεργίας και µακροχρόνιας ανεργίας). Αυτή διενεργήθηκε
σε Σύνολο Χώρας και κατά Περιφέρεια.
Ευρήµατα. Η ανεργία στην Ελλάδα είναι α̟ό τις υψηλότερες της Ευρώ̟ης. Μεταξύ των ετών 1990
και 2001 ο συνολικός δείκτης ανεργίας αυξήθηκε α̟ό 7% σε 10%. Οι κατά φύλο διαφορο̟οιήσεις
είναι σηµαντικές και διαχρονικά διευρύνονται: Ο δείκτης ανεργίας των γυναικών είναι
υ̟ερδι̟λάσιος του αντίστοιχου των ανδρών και ο υψηλότερος µεταξύ των χωρών της Ευρω̟αϊκής
Ένωσης. Οι ̟εριφέρειες ̟ου ̟αρουσιάζουν δείκτες ανεργίας µεγαλύτερους του µέσου όρου της
χώρας είναι η ∆υτική Μακεδονία, η Στερεά Ελλάδα & Εύβοια, η Ή̟ειρος και η Θεσσαλία. Στις
̟εριφέρειες αυτές µεγιστο̟οιείται η ανεργία των γυναικών, καθώς και η α̟όκλιση µεταξύ των δύο
φύλων. Οι υψηλότεροι δείκτες ανεργίας ̟αρατηρούνται στους κλάδους της µετα̟οίησης, του
εµ̟ορίου και των ξενοδοχείων – εστιατορίων.
Μεταξύ των ετών 1991 και 2001 ο αριθµός των µακροχρόνια ανέργων αυξήθηκε α̟ό 142 σε 242
χιλιάδες ̟ερί̟ου, δηλαδή κατά 70%. Μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., η Ελλάδα είναι η χώρα µε τον
υψηλότερο δείκτη µακροχρόνιας ανεργίας (2001: 5,4%). Όλες οι οµάδες ηλικιών ̟λήττονται α̟ό
την µακροχρόνια ανεργία. Η Ή̟ειρος εµφανίζει την υψηλότερη αναλογία µακροχρονίως.
∆ιαχρονικά η µακροχρόνια ανεργία αυξάνεται σε όλες τις ̟εριφέρειες, ωστόσο η ε̟ιδείνωση είναι
σηµαντικότερη στις ̟εριφέρειες υψηλής ανεργίας. Οι κλάδοι µε τους υψηλότερους δείκτες
συνολικής ανεργίας ̟αρουσιάζουν και την µεγαλύτερη συγκέντρωση µακροχρονίως ανέργων.
Α̟ό τα ανωτέρω συµ̟εράσµατα καθίσταται φανερό ότι η ένταση και τα χαρακτηριστικά της
ανεργίας στην Ελλάδα σε ορισµένα ̟ληθυσµιακά τµήµατα αυξάνει την ̟ιθανότητα κοινωνικού
α̟οκλεισµού. Η αύξηση του τµήµατος της ανεργίας µακράς διαρκείας δηλώνει ότι το ̟ρόβληµα
της ανεργίας στην Ελλάδα έχει κυρίως διαρθρωτικό χαρακτήρα. Ως εκ τούτου οι δυνατότητες
ε̟ανένταξης των µακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας µειώνονται µε την ̟άροδο του
χρόνου, εξ αιτίας της α̟ουσίας συντονισµένης και αξιό̟ιστης ̟ολιτικής σχετικά µε την δια βίου
εκ̟αίδευση.
Οι µακροχρονίως άνεργοι α̟οτελούν ̟ληθυσµό υψηλού κινδύνου, δεδοµένου ότι εκ̟ί̟τουν α̟ό
τις «̟αθητικές» ̟ολιτικές α̟ασχόλησης και είναι οι λιγότερο ε̟ωφελούµενοι α̟ό τις «ενεργητικές»
̟ολιτικές α̟ασχόλησης. Αντίθετα, σηµαντικός φαίνεται να είναι ο ρόλος των άτυ̟ων δικτύων
υ̟οστήριξης, κυρίως στον αγροτικό χώρο.
Η µακροχρόνια ανεργία ασκεί ε̟ίσης ε̟ίδραση ε̟ί των δηµογραφικών γεγονότων, οδηγώντας σε
κά̟οιες ̟ερι̟τώσεις σε δηµογραφικό α̟οκλεισµό: Καθυστέρηση στην ̟ραγµατο̟οίηση των
γάµων, ε̟ηρεάζοντας κατά συνέ̟εια τα διαγεννησιακά διαστήµατα, αν όχι και την τελική
γονιµότητα των ζευγαριών. Τα ̟ρότυ̟α και τα ε̟ί̟εδα της θνησιµότητας και της νοσηρότητας
διαφορο̟οιούνται στις οµάδες ̟ου ̟λήττονται α̟ό την µακροχρόνια ανεργία και τους
α̟οκλεισµούς ̟ου αυτή συνε̟άγεται. Οι µακροχρονίως άνεργοι εµφανίζουν αυξηµένη ρο̟ή ̟ρος
Σελίδα 48 α̟ό 92

Βιογραφικό Σηµείωµα

Στ. Κακλαµάνη-8/9/2014

εσωτερική µετανάστευση. Σηµαντικές είναι τέλος, οι δυσµενείς ε̟ι̟τώσεις ̟άνω στην οικογένεια
και ειδικότερα στις µονογονεϊκές οικογένειες. Η σύνδεση της µακροχρόνιας ανεργίας µε το
ενδεχόµενο ενός φαινοµένου «δηµογραφικού α̟οκλεισµού» συνιστά µία νέα διάσταση στην
̟ροσέγγιση του φαινοµένου της ανεργίας και η ̟εραιτέρω ανά̟τυξη του ζητήµατος µ̟ορεί να
οδηγήσει σε ενδιαφέρουσες ερευνητικές κατευθύνσεις.

6.2.4.

Τ. Κακλαµάνη, Μ. Ντυκέν, «Πληθυσµός ορεινών ̟εριοχών : Προτυ̟ο̟οίηση
δηµογραφικών & οικονοµικών δεικτών ταξινόµησης », στο, Β. Κοτζαµάνης, Β.
Πα̟̟άς ε̟ιµ., Χώρος και Πληθυσµός. Αναλυτικές Προσεγγίσεις, Εργαστήριο
∆ηµογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανά̟τυξης, Πολυτεχνική Σχολή - Πανε̟ιστήµιο
Θεσσαλίας, Βόλος 2005, σ. 103-124.

Στόχος. Στην εργασία ε̟ιχειρείται η διερεύνηση των µεθοδολογικών εργαλείων ̟ου ε̟ιτρέ̟ουν
την ανάδειξη των διαφορετικών τύ̟ων δηµογραφικής ̟αρακµής ̟ου ̟αρατηρούνται. Οι ορεινές
και ηµιορεινές ̟εριοχές στην Ελλάδα, ό̟ως και στις υ̟όλοι̟ες χώρες της Ε.Ε., ̟αρουσιάζουν, στο
σύνολό τους, έντονο δηµογραφικό ̟ρόβληµα και συνε̟ώς, ακολουθούν φθίνουσα και
διαφορετική, σε σχέση µε τις ̟εδινές ̟εριοχές, κοινωνική και οικονοµική ̟ορεία. Πέρα α̟ό την
γενική και γνωστή αυτή τάση, η συστηµατική ανάλυση της κοινωνικό-δηµογραφικής δοµής και
των οικονοµικών χαρακτηριστικών του ̟ληθυσµού αναδεικνύει σηµαντικές εσωτερικές
ιδιοµορφίες και διαφορο̟οιήσεις στον ορεινό χώρο. Ε̟οµένως, αυτός δεν µ̟ορεί να θεωρηθεί ότι
α̟οτελείται α̟ό οµοιογενείς χωρικές ενότητες.
Πληθυσµός, ̟ερίοδος αναφοράς. Η ̟ροτεινόµενη µεθοδολογία εφαρµόζεται σε δύο ̟ολύ
διαφορετικές, α̟ό ιστορική και κοινωνικο-οικονοµική ̟λευρά, ̟εριφέρειες της Χώρας, οι ο̟οίες
̟αρουσιάζουν φαινόµενα δηµογραφικής ̟αρακµής: την Κρήτη και την Ή̟ειρο. Στις δύο αυτές
̟εριφέρειες η ανάλυση διενεργήθηκε α̟οκλειστικά για τα δηµοτικά διαµερίσµατα των ορεινών
και ηµιορεινών1 δήµων και κοινοτήτων των δύο ̟εριφερειών, µε βάση τα δεδοµένα της α̟ογραφής
1991.
Η ανάλυση διενεργήθηκε σε δύο διαδοχικές φάσεις:
α. ∆ηµιουργία οικονοµετρικού µοντέλου, µε την µέθοδο της ̟ροτυ̟ο̟οίησης δηµογραφικών και
οικονοµικών δεικτών, µέσω του ο̟οίου εξετάζεται η αλληλε̟ίδραση µεταξύ δηµογραφικών δοµών
και των βασικών οικονοµικών χαρακτηριστικών (κλάδος α̟ασχόλησης, θέση στο ε̟άγγελµα, κλ̟)
του ορεινού/ηµιορεινού ̟ληθυσµού.
β. Τυ̟ολογία των ορεινών/ ηµιορεινών ̟εριοχών, δηλαδή ταξινόµησή τους σε οµοιογενείς, ως
̟ρος τα δηµογραφικά και κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά, χωρικές ενότητες, ώστε να
αναδεικνύονται οι ̟ραγµατικές διαφορο̟οιήσεις του ορεινού χώρου.
Ευρήµατα. Α̟ό την ανάλυση ̟ροέκυψαν 2 βασικές οµάδες δηµοτικών διαµερισµάτων,
̟ροβάλλοντας την ̟όλωση ̟ου υφίσταται µεταξύ δυναµικών κέντρων και µικρών
α̟οµακρυσµένων οικισµών ̟ου φθίνουν α̟ό όλες τις α̟όψεις. Η λε̟τοµερής διαβάθµιση, η ο̟οία
υφίσταται στην ̟ραγµατικότητα, δεν στάθηκε δυνατόν να εντο̟ιστεί, µέσω ̟εριγραφικών
µεθόδων.
Η ̟ροτυ̟ο̟οίηση των χαρακτηριστικών και συνακόλουθα η συστηµατική ταξινόµηση των
δηµοτικών διαµερισµάτων κατέληξε στη διαµόρφωση 6 οµάδων, εντός των ο̟οίων εξακολουθούν
να εµφανίζονται οι 2 ανωτέρω κατηγορίες. Όµως, αναδεικνύεται σαφώς η ύ̟αρξη 2 «ενδιάµεσων»
οµάδων, των ο̟οίων ο δυναµισµός είναι, εν τέλει, συνάρτηση, αφενός, των γεωµορφολογικών
χαρακτηριστικών και, αφετέρου, των υφισταµένων δικτύων και υ̟οδοµών. ∆ιαχωρίζεται η
κατηγορία των δηµοτικών διαµερισµάτων στα ο̟οία ο δυναµισµός συναρτάται µε την ανά̟τυξη
τουριστικών δραστηριοτήτων. Τέλος, εµφανίζεται µία οµάδα δηµοτικών διαµερισµάτων στην
ο̟οία τα δηµογραφικά, κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά δεν ̟αρουσιάζουν συνοχή και,
συνε̟ώς, δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν ικανο̟οιητικά σε µία λογική διαβάθµισης
ανα̟τυξιακού δυναµισµού. Η ύ̟αρξη µίας τέτοιας οµάδας, «̟ροβληµατικής» ως ̟ρος τη
1

Για λόγους ̟ου αναλύονται στο κείµενο και υ̟οστηρίζονται ε̟ίσης α̟ό την σχετική βιβλιογραφία, στην µελέτη
συµ̟εριλαµβάνονται και οι κατά τον ορισµό της ΕΣΥΕ ηµι-ορεινές ̟εριοχές.
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φυσιογνωµία της, οδηγεί στο τελικό συµ̟έρασµα ότι όταν τα αρχικά δεδοµένα είναι
̟ροβληµατικά, ̟αρά την ̟ροτυ̟ο̟οίηση και την ανασύσταση, δεν ε̟ιτυγχάνεται συστηµατικά ο
στόχος για «αναγνώσιµα» δεδοµένα.

6.2.5.

Τ. Κακλαµάνη, «Η ά̟οψη των γυναικών για τον θεσµό του γάµου: Παρουσίαση και
κριτική ̟ροσέγγιση ερευνητικών α̟οτελεσµάτων», στο, Σ. Κονιόρδος, Λ. ΜαράτουΑλι̟ράντη, Ρ. Παναγιωτο̟ούλου ε̟ιµ., Κοινωνικές εξελίξεις στη σύγχρονη Ελλάδα.
Εργασία, Εκ̟αίδευση, Οικογένεια, Παρέκκλιση, Σάκκουλας, Αθήνα 2006, σ. 103124.

Στην Ελλάδα, ό̟ως και στις υ̟όλοι̟ες χώρες της Ε.Ε., ̟αρουσιάζεται έντονο δηµογραφικό
̟ρόβληµα, δεδοµένης της εξαιρετικά χαµηλής γονιµότητας των ζευγαριών. Ταυτόχρονα, α̟ό την µια
µεριά, οι εκτός γάµου γεννήσεις στην χώρα εξακολουθούν να κινούνται σε ̟ολύ χαµηλά ε̟ί̟εδα και
α̟ό την άλλη, η γαµηλιότητα χαρακτηρίζεται α̟ό φθίνουσα εξέλιξη. Στο ̟λαίσιο αυτών των
µεταβολών ̟ου ά̟τονται του ̟ροτύ̟ου της οικογένειας, η διερεύνηση του τρό̟ου µε τον ο̟οίο τα
υ̟οκείµενα αντιµετω̟ίζουν τον θεσµό του γάµου, τον ρόλο του και την δια̟λοκή των σχέσεων µέσα
σ’ αυτόν ̟ροσλαµβάνει ειδικό και ε̟ίκαιρο χαρακτήρα.
Στόχος της ̟αρούσης εργασίας είναι η ενδελεχέστερη ανάλυση τµήµατος των α̟οτελεσµάτων της
έρευνας η ο̟οία διενεργήθηκε στο ̟λαίσιο της διδακτορικής διατριβής. Ειδικότερα, ̟ρόκειται για
την ̟εραιτέρω ανάλυση των α̟οτελεσµάτων της ανάλυσης ̟ολλα̟λών αντιστοιχιών
(correspondence analysis):
- σχετικά µε τις α̟όψεις ̟ερί του θεσµού του γάµου: ρόλος, κριτήρια α̟όφασης, κατανοµή ρόλων,
ρόλος του ̟αιδιού
- σχετικά µε την σχέση και διάδραση µεταξύ κοινωνικό-οικονοµικών χαρακτηριστικών, εµ̟ειρίας
και α̟όψεων των υ̟οκειµένων.
Ευρήµατα. Τα α̟οτελέσµατα της ανάλυσης ̟ροσεγγίζονται υ̟ό το ̟ρίσµα των νεώτερων
βιβλιογραφικών/ ερευνητικών δεδοµένων και ε̟ιχειρείται µία κριτική ̟ροσέγγιση της χρήσης
µαθηµατικών µοντέλων στην κοινωνιολογική ανάλυση.
Βάσει των α̟οτελεσµάτων, η οικογένεια δεν διανύει ̟ερίοδο κρίσης. Παρατηρείται αναδί̟λωση
της οικογένειας, λόγω αντικειµενικών δυσχερειών, ̟ροσφυγή στις ̟αραδοσιακές αξίες, αυξάνονται
οι ̟ροσδοκίες α̟ό την συζυγική σχέση και εντείνεται η συναισθηµατική ε̟ένδυση στο ̟αιδί. Η
τεκνο̟οίηση και ο γάµος συνιστούν α̟αραίτητα γεγονότα αυτό-εκ̟λήρωσης. Η ά̟οψη για την
ε̟αγγελµατική α̟ασχόληση της γυναίκας και η εµ̟ειρία ε̟ηρεάζονται κυρίως α̟ό τον σύζυγο.
Α̟όψεις και ̟ρακτικές διαµορφώνονται βάσει των συµφερόντων της οικογένειας. Οι γυναίκες µε
̟αραδοσιακές α̟όψεις, ̟αρουσιάζουν υψηλότερη γονιµότητα και ακολούθησαν διακο̟τόµενη
ε̟αγγελµατική σταδιοδροµία. Θεωρούν αναγκαία, όχι ε̟ιθυµητή την εργασία, άρα συγκρούονται
οι α̟όψεις µε την ̟ρακτική. Αυτές ̟ου εξέφρασαν νεωτερικές αντιλήψεις έχουν χαµηλή
γονιµότητα και ακολούθησαν µη διακο̟τόµενη ε̟αγγελµατική σταδιοδροµία, ο̟ότε υφίσταται
ισχυρή συσχέτιση ανα̟αραστάσεων και ̟ρακτικών.
Β΄ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005)

6.2.6.

Στ. Κακλαµάνη, Γ. Κοτσυφάκης, «Η θνησιµότητα στην Ελλάδα (1960-2001)», στο, Β.
Κοτζαµάνης ε̟ιµ., Η δηµογραφική ̟ρόκληση, γεγονότα και διακυβεύµατα,
Πανε̟ιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2009, 173-208.

Στόχος. Η µελέτη των ε̟ι̟έδων θνησιµότητας στην Ελλάδα και η ε̟ίδραση ε̟ί αυτής των κύριων
αιτιών θανάτου (νοσήµατα των εγκεφαλικών αγγείων και της καρδιάς και κακοήθη νεο̟λάσµατα).
Περίοδος αναφοράς, ε̟ί̟εδο ανάλυσης. Στην συγκεκριµένη εργασία -α̟οτελεί συνέχεια αυτής
̟ου έγινε το 1998 (6.2.2.)- αξιο̟οιώντας τα α̟οτελέσµατα της Α̟ογραφής του 2001 ̟ροχωρήσαµε
στην κατασκευή των Στιγµιαίων Πινάκων Θνησιµότητας για το έτος 2001. Οι Πίνακες
Θνησιµότητας υ̟ολογίσθηκαν για το σύνολο των αιτίων και για ε̟ιλεγµένες αιτίες θανάτου, στις
ο̟οίες καταγράφεται υψηλή συγκέντρωση ̟εριστατικών. Ε̟ι̟λέον, η διαθεσιµότητα των
α̟ογραφικών δεδοµένων ε̟έτρεψε την µελέτη της θνησιµότητας κατά αιτία στο ε̟ί̟εδο των
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γεωγραφικών διαµερισµάτων, µέσω των αντίστοιχων Στιγµιαίων Πινάκων Θνησιµότητας, ενώ
στην ̟ροηγούµενη εκδοχή της η διερεύνηση της θνησιµότητας ̟εριορίζεται στο Σύνολο της Χώρας.
Ευρήµατα. Στα τέλη του 2002 δηµοσιεύτηκε η Έκθεση της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας για την
υγεία στον κόσµο και κρίθηκε ενδιαφέρον να συσχετισθούν τα α̟οτελέσµατα µε την κατάσταση
της χώρας. Σύµφωνα µε την Έκθεση της Π.Ο.Υ. για την κατάσταση της ̟αγκόσµιας υγείας, ένας
συγκριτικά ̟εριορισµένος αριθµός αιτίων ευθύνεται για εξαιρετικά µεγάλο αριθµό ̟ρόωρων
θανάτων και ένα ευρύ φάσµα ασθενειών. Κά̟οιοι εκ των ̟αραγόντων ̟ου ε̟ιβαρύνουν την υγεία
των ̟ληθυσµών συνδέονται µε την φτώχεια και την ανε̟αρκή οικονοµική ανά̟τυξη: Υ̟οσιτισµός,
ε̟ικίνδυνες σεξουαλικές συνήθειες /̟ρακτικές, χρήση µη ̟όσιµου νερού, υγιεινή και υγειονοµία,
σιδηρο̟ενία, µόλυνση του αέρα στο εσωτερικό των κατοικιών λόγω χρήσης στερεών καυσίµων.
Στον κατάλογο αυτόν ̟ροστίθενται ̟αράγοντες ̟ου συνδέονται µε τις καταναλωτικές κοινωνίες,
ό̟ως η υ̟έρταση και η υ̟ερχοληστερολαιµία, το κά̟νισµα και η υψηλή κατανάλωση
οινο̟νεύµατος, η ̟αχυσαρκία και η α̟ουσία σωµατικής άσκησης. Οι ̟αράγοντες αυτοί και οι
ασθένειες ̟ου συνε̟άγονται κυριαρχούν στις χώρες µεσαίων και υψηλών εισοδηµάτων.
Κατά την µετα̟ολεµική ̟ερίοδο οι συνθήκες θνησιµότητας στην Ελλάδα έχουν διαφορο̟οιηθεί. Η
θνησιµότητα µειώθηκε και η χώρα έχει ολοκληρώσει την ε̟ιδηµιολογική της µετάβαση. Η ̟λέον
σηµαντική µείωση αφορά στην υ̟οχώρηση της θνησιµότητας α̟ό λοιµώδη νοσήµατα, ενώ
διαχρονικά δια̟ιστώνεται αύξηση της θνησιµότητας α̟ό κακοήθη νεο̟λάσµατα και α̟ό
νοσήµατα του κυκλοφορικού συστήµατος, ως α̟οτέλεσµα των σύγχρονων συνθηκών ζωής και της
γήρανσης του ̟ληθυσµού. Η σηµαντικότητα των χρόνιων ̟αθήσεων στο ε̟ί̟εδο θνησιµότητας της
χώρας είναι εύρηµα ̟ου συναντάται στα δεδοµένα θνησιµότητας των ανα̟τυγµένων χωρών. Η
νοσηρότητα και η θνησιµότητα ̟ου ̟αρουσιάζει η χώρα είναι συνυφασµένες µε τον σύγχρονο
τρό̟ο ζωής, ό̟ου η αυξανόµενη α̟οτελεσµατικότητα της ιατρικής ̟αρέµβασης συνδυάζεται µε
την αυξανόµενη ε̟ίδραση των ε̟ιβαρυντικών ̟αραγόντων.
Πιο συγκεκριµένα, στην Ελλάδα οι αιτίες θανάτου ̟ου ̟αρουσιάζουν σήµερα την υψηλότερη
συχνότητα εµφάνισης οφείλονται σε νοσήµατα των εγκεφαλικών αγγείων και της καρδιάς και στα
κακοήθη νεο̟λάσµατα. Η θνησιµότητα α̟ό νόσους του ανα̟νευστικού συστήµατος, εκτός των
καρκίνων, είναι εξίσου σηµαντική µε αυτήν εκ κακοηθειών, η ο̟οία ενώ κατά την δεκαετία του ’80
µειώθηκε, µετά το 1990 εµφανίζει εκ νέου αυξητική εξέλιξη. Ακολουθούν οι θάνατοι α̟ό
ατυχήµατα (κυρίως τροχαία), ̟ου αφορούν σε νεαρά κατά κύριο λόγο άτοµα.
Κατά το διάστηµα 1981-2001 ̟αρατηρείται αύξηση της θνησιµότητας α̟ό νόσους του
κυκλοφορικού συστήµατος, ιδιαίτερα λόγω ισχαιµικής καρδιο̟άθειας. Όσον αφορά στους
θανάτους α̟ό κακοήθη νεο̟λάσµατα, ε̟ίσης ακολούθησαν αυξητική ̟ορεία. Αυτό ως έναν βαθµό
οφείλεται στην βελτίωση καταγραφής/ διάγνωσης των συγκεκριµένων ασθενειών. Καθ’ όλη την
διάρκεια της εξεταζόµενης ̟εριόδου υ̟ερέχουν οι θάνατοι α̟ό κακοήθη νεο̟λάσµατα του
̟ε̟τικού συστήµατος, µε τον καρκίνο του στοµάχου να υ̟ερισχύει. Στο ίδιο διάστηµα οι θάνατοι
α̟ό κακοήθειες του ανα̟νευστικού συστήµατος σηµείωσαν συγκριτικά σηµαντικότερη αύξηση και
̟ρόκειται κυρίως για καρκίνο των ̟νευµόνων. Υ̟οχώρηση ̟αρουσιάζει η θνησιµότητα α̟ό άλλες
νόσους των συγκεκριµένων συστηµάτων.
Η συνολική βελτίωση των ε̟ι̟έδων θνησιµότητας ήταν συγκριτικά µεγαλύτερη στις γυναίκες και
κατά συνέ̟εια, διευρύνεται η διαφορική κατά φύλο θνησιµότητα. Υ̟ό την υ̟όθεση α̟ουσίας
θνησιµότητας εκ καρδιαγγειακών νοσηµάτων, η διαφορά των δύο φύλων αυξήθηκε λόγω
ταχύτερης αύξησης της ε̟ιβάρυνσης α̟ό καρδιαγγειακά νοσήµατα στις γυναίκες. Υ̟ό την
υ̟όθεση α̟ουσίας θνησιµότητας εκ κακοηθών νεο̟λασµάτων, η διαφορά των δύο φύλων
µειώθηκε, λόγω µεγαλύτερης αύξησης της ε̟ιβάρυνσης στους άνδρες: Οι κακοήθειες ̟ε̟τικού και
ανα̟νευστικού ε̟ιβαρύνουν συγκριτικά ̟ερισσότερο τους άνδρες και διαχρονικά αυξάνονται.
Τα βασικά χαρακτηριστικά εξέλιξης της θνησιµότητας του συνολικού ̟ληθυσµού της χώρας
δια̟ιστώνονται και στο ε̟ί̟εδο των γεωγραφικών διαµερισµάτων. Καθ’ όλη την εξεταζόµενη
̟ερίοδο η Θράκη, η Μακεδονία και η Περιφέρεια Πρωτεύουσας ̟αρουσιάζουν την συγκριτικά
δυσµενέστερη εικόνα, ενώ η Πελο̟όννησος και η Κρήτη την ̟λέον ευνοϊκή ως ̟ρος τα ε̟ί̟εδα,
αλλά και την τάση εξέλιξης της θνησιµότητας. Όσον αφορά στις διαφορο̟οιήσεις ̟ου
δια̟ιστώνονται µεταξύ των γεωγραφικών διαµερισµάτων ως ̟ρος την κατά αιτία θνησιµότητας,
αυτές φαίνεται να συνδέονται µε το ε̟ί̟εδο ανά̟τυξης, δηλαδή µε τις υφιστάµενες υ̟οδοµές, τις
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µορφές οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά και µε τις ειδικές διατροφικές συνήθειες, το ̟ολιτισµικό
ε̟ί̟εδο της κάθε ̟εριοχής. Η Περιφέρεια Πρωτεύουσας, η Ή̟ειρος και η Θράκη κατά την
τελευταία εικοσαετία διατηρούν την ̟ρώτη θέση στις ισχαιµίες, ανεξαρτήτως φύλου. Η
θνησιµότητα α̟ό καρκίνους του ̟ε̟τικού και του ανα̟νευστικού αυξήθηκαν διαχρονικά σε όλα
σχεδόν τα γεωγραφικά διαµερίσµατα. Η αύξηση των καρκίνων του ανα̟νευστικού ήταν
συγκριτικά σηµαντικότερη, στις δε γυναίκες ̟ου κατοικούν στην Θράκη και στην Λοι̟ή Στερεά &
Εύβοια ήταν ιδιαίτερα σηµαντική. ∆ιαχρονικά δια̟ιστώνεται ότι οι γεωγραφικές ανισότητες όσον
αφορά στην κατά ηλικία κατανοµή των θανάτων ανά αιτία ελαχιστο̟οιούνται. Σε διάστηµα µίας
εικοσαετίας ̟ερί̟ου τα γεωγραφικά διαµερίσµατα ̟ου ̟αρουσιάζουν αξιόλογη βελτίωση της
θνησιµότητας των ανδρών λόγω καρδιαγγειακών νοσηµάτων είναι η Περιφέρεια Πρωτεύουσας, η
Θεσσαλία και η Κρήτη, ενώ ε̟ιδείνωση εµφανίζει η θνησιµότητα στην Θράκη και την Μακεδονία.
Οι ανισότητες µεταξύ των γεωγραφικών διαµερισµάτων στην ̟ερί̟τωση των γυναικών κινούνται
µε ευνοϊκές τάσεις και οι ταξινοµήσεις δεν ανατρέ̟ονται α̟ό την µία δεκαετία στην άλλη στον
βαθµό ̟ου ανατρέ̟ονται για τους άνδρες.
Η θέση της Ελλάδας στην Ευρω̟αϊκή Ένωση είναι γενικά ευνοϊκή, δεδοµένου ότι ̟αρουσιάζει
χαµηλούς συγκριτικά δείκτες θνησιµότητας α̟ό ισχαιµικές καρδιο̟άθειες. Ε̟ίσης χαµηλοί είναι οι
δείκτες θνησιµότητας α̟ό τις κυρίαρχες µορφές κακοήθειας στην υ̟όλοι̟η Ευρώ̟η, ως
α̟οτέλεσµα του µεσογειακού τρό̟ου διατροφής. Αντίθετα, στην χώρα µας καταγράφονται οι
υψηλότερες τιµές θνησιµότητας λόγω καρκίνου του ή̟ατος.

6.2.7.

Μ.N. Ντυκέν, Στ. Κακλαµάνη, 2009, «Οι χωρικές διαφορο̟οιήσεις των σύγχρονων
µορφών Κινητικότητας στην ύ̟αιθρο χώρα», στο, Β. Κοτζαµάνης ε̟ιµ., Η
δηµογραφική ̟ρόκληση, γεγονότα και διακυβεύµατα, Πανε̟ιστηµιακές Εκδόσεις
Θεσσαλίας, Βόλος 2009, 209-231.

Η συγκεκριµένη εργασία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ερευνητικό σχέδιο το ο̟οίο µελετά την
ανασηµασιοδότηση του ύ̟αιθρου χώρου, ό̟ως αυτή α̟οτυ̟ώνεται κατ’ αρχήν α̟ό την αυξηµένη
γεωγραφική κινητικότητα.
Στόχος: Η διερεύνηση µεθόδων µέτρησης της έντασης της γεωγραφικής κινητικότητας, η ο̟οία
ευνοεί την ανά̟τυξη αµοιβαίων δεσµών µεταξύ ̟όλης και υ̟αίθρου στην Ελλάδα.
Ε̟ί̟εδο ανάλυσης: Καλλικρατικοί δήµοι, (νυν δηµοτικές ενότητες), οι ο̟οίοι µε βάση τον ορισµό
του ΟΟΣΑ (1993) θεωρούνται ως «κατ’ εξοχήν αγροτικοί δήµοι» (predominant rural) [738 µονάδες
ε̟ί συνόλου 1033]
∆εδοµένα: Α̟οτελέσµατα Α̟ογραφής 2001.
Ειδικότερα, διερευνώνται τα χαρακτηριστικά, το εύρος και οι ε̟ι̟τώσεις αυτού του φαινόµενου,
θεωρώντας ταυτοχρόνως ότι η ̟ροαναφερθείσα κινητικότητα είναι ως ένα βαθµό άµεσα
συνδεδεµένη µε τους υφιστάµενους δεσµούς των µετακινούµενων ατόµων µε τον τό̟ο καταγωγής
τους.
Ευρήµατα. Η µελέτη της γεωγραφικής κινητικότητας ̟αρουσιάζει σηµαντικές δυσκολίες ως ̟ρος
την ̟οσοτική της α̟οτύ̟ωση. Κατ’ αρχήν, εντο̟ίστηκαν οι µακροσκο̟ικά µετρήσιµοι τύ̟οι
γεωγραφικής κινητικότητας και ̟ροέκυψε ότι τα διαθέσιµα δεδοµένα ̟εριορίζουν σε σηµαντικό
βαθµό το ̟εδίο έρευνας. Άµεσα ή έµµεσα, δύο είναι οι µετρήσιµες µορφές γεωγραφικής
κινητικότητας: οι µετακινήσεις µεταξύ τό̟ου εργασίας και κατοίκησης καθώς και οι µετακινήσεις
κατά την ηµέρα της α̟ογραφής ̟ληθυσµού, µεταξύ τό̟ου κατοίκησης και «τό̟ου καταγωγής».
Στο ̟λαίσιο της διερεύνησης των δυνατοτήτων αναζωογόνησης ̟ολιτισµικών και κοινωνικοοικονοµικών ̟τυχών της υ̟αίθρου, η δεύτερη κατηγορία ̟αρουσιάζει ενδιαφέρον µε την έννοια
ότι αντανακλά, τουλάχιστον έµµεσα, τη διατήρηση στενών σχέσεων µε τον τό̟ο καταγωγής. Στη
συνέχεια διερευνήθηκαν οι χωρικές ιδιοµορφίες των τύ̟ων κινητικότητας και µελετήθηκαν τα
δοµικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των ενοτήτων ̟ου ̟ροέκυψαν α̟ό την ταξινοµική
ανάλυση.
Η συγκεκριµένη εργασία α̟οτελεί συνέχεια της ̟αρουσίασης στο Συνέδριο του Κεµ̟έκ (6.4.23),
διότι για την ανάλυση υ̟ολογίστηκαν και συµ̟εριλαµβάνονται σε αυτήν νέοι δείκτες ̟ου
α̟οβλέ̟ουν στην εκτίµηση των δυνατοτήτων ̟ρόσβασης α̟ό την έδρα του εκάστοτε Νοµού στους
κατ’ εξοχήν αγροτικούς δήµους. Ε̟οµένως η νέα ταξινόµηση ̟ου ̟ροκύ̟τει θεωρούµε ότι
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Γ΄ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Ε̟ίκουρου (Μάρτιος 2011)
6.2.8. Στ. Κακλαµάνη, «Ζητήµατα ένταξης στην αγορά εργασίας και ε̟αγγελµατικής
ενεργο̟οίησης των α̟οφοίτων Α.Ε.Ι. και των ̟τυχιούχων Φιλοσοφικών Σχολών, στο,
Μ. Σ̟υριδάκης ε̟ιµ., Ανεργία και εργασιακή ανασφάλεια, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2013, 57104.
Στόχος. Το κεντρικό ερώτηµα της συγκεκριµένης εργασίας αφορά την ε̟αγγελµατική
ενεργο̟οίηση και τις κοινωνικές τροχιές των α̟οφοίτων Φιλοσοφικών Σχολών µετά την
κατάργηση της Ε̟ετηρίδας Εκ̟αιδευτικών Μέσης Εκ̟αίδευσης στις αρχές της δεκαετίας του 1990.
∆εδοµένα και ̟ερίοδος αναφοράς
α. Στατιστικές Εκ̟αίδευσης Τριτοβάθµια Εκ̟αίδευση, Α.Ε.Ι. ∆ευτερογενή δεδοµένα α̟ό την
ε̟εξεργασία των ετήσιων Στατιστικών Στοιχείων των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων και ̟εριλαµβάνουν
στοιχεία κατανοµής και δηµογραφικών χαρακτηριστικών του φοιτητικού ̟ληθυσµού. Α̟ό τα
ανωτέρω δεδοµένα ̟ου είναι διαθέσιµα ανά Εκ̟αιδευτικό Ίδρυµα, Σχολή και Τµήµα, εξήχθησαν
τα µεγέθη για τον φοιτητικό ̟ληθυσµό και τους ̟τυχιούχους ε̟ί συνόλου Α.Ε.Ι. και ε̟ί συνόλου
Φιλοσοφικών Σχολών. Με κριτήριο την κατάργηση της Ε̟ετηρίδας, για µία ̟ρώτη αξιολόγηση των
διαχρονικών τάσεων, µελετήθηκαν τα στοιχεία µιας σχετικά µακράς ̟εριόδου: 1981-1986 και 19932007 (τελευταία διαθέσιµα).
∆ευτεροβάθµια Εκ̟αίδευση. Α̟ό τις στατιστικές δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης, και ενδεικτικά για τα
έτη 1993/4, 2001/2 και 2006/7 αναζητήθηκαν οι διδάσκοντες µε ειδικότητα φιλολόγου και ξένων
γλωσσών (Γαλλικά, Αγγλικά, Γερµανικά).
β. Α̟ογραφές Πληθυσµού Α̟ό τις Α̟ογραφές των ετών 1981, 1991 και 2001 εξετάστηκαν τα
κοινωνικά-οικονοµικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία και µορφωτικό ε̟ί̟εδο) του ̟ληθυσµού
ηλικίας 10 ετών για να α̟αντηθεί το ερώτηµα της συµµετοχής των ̟τυχιούχων σε αυτόν και η
µεταβολή της στο χρόνο.
Κατό̟ιν µελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά του Οικονοµικά Ενεργού Πληθυσµού (Ο.Ε.Π.,
α̟ασχολούµενοι και άνεργοι), σε συνάρτηση µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: φύλο, ηλικία,
µορφωτικό ε̟ί̟εδο (σύνολο, ̟τυχιούχοι Α.Ε.Ι., ̟τυχιούχοι Φιλοσοφικών Σχολών) και κατάσταση
α̟ασχόλησης. Όσον αφορά στην α̟ασχόληση/ ανεργία κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας,
διερευνήθηκε ο κλάδος της Εκ̟αίδευσης για τα έτη 1991 και 2001 (στην ταξινόµηση του 1981 η
Εκ̟αίδευση είναι ενσωµατωµένη στις Υ̟ηρεσίες). Όσον αφορά στο ατοµικό ε̟άγγελµα
α̟οµονώθηκαν οι ασκούντες ε̟ιστηµονικά, καλλιτεχνικά και συναφή ε̟αγγέλµατα. Το κύριο
ερώτηµα το ο̟οίο διερευνάται α̟ό τη µελέτη του Ο.Ε.Π. αφορά στην ενδεχόµενη εµφάνιση
σηµαινουσών διαφορο̟οιήσεων της ένταξης των α̟οφοίτων Α.Ε.Ι. και α̟οφοίτων Φιλοσοφικών
Σχολών, σε σύγκριση µε τον συνολικό οικονοµικά ενεργό ̟ληθυσµό της χώρας.
γ. Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού Α̟ό τις Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού µελετήθηκε η εξέλιξη της
α̟ασχόλησης και της ανεργίας για την ̟ερίοδο 1993-2008, σε συνάρτηση µε το φύλο και την
ηλικία, για το σύνολο του εργατικού δυναµικού, τους έχοντες ̟τυχίο τριτοβάθµιας εκ̟αίδευσης
και τους έχοντες µετα̟τυχιακό ή διδακτορικό τίτλο.
Ευρήµατα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα χρόνων η µαζικο̟οίηση της τριτοβάθµιας
εκ̟αίδευσης, σε συνδυασµό µε τον ̟ολλα̟λασιασµό των αναντιστοιχιών ̟τυχίων και θέσεων
εργασίας ήταν ̟αράγοντες ̟ου συνετέλεσαν στην εµφάνιση και ̟αγίωση νέων µορφών
ανισότητας, ως ̟ρος την ε̟αγγελµατική ενεργο̟οίηση.
Προφανής είναι η αύξηση της συµµετοχής στα Α.Ε.Ι., ενώ ανοικτό ̟αραµένει το ερώτηµα ̟ερί
χαµηλότερης «ζήτησης» των Φ.Σ. Αυξήθηκαν οι ̟τυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Φ.Σ. και µάλιστα µε
δυσανάλογα υψηλότερους ρυθµούς. Η δια̟ίστωση αυτή ενδεχοµένως συναρτάται µε αλλαγές εντός
του θεσµού. Αλλαγές σχετικές µε την διαδικασία και τις ̟ροϋ̟οθέσεις ολοκλήρωσης των σ̟ουδών
και α̟όκτησης βασικού ̟τυχίου. Σαφής είναι η αύξηση της συµµετοχής των α̟οφοίτων Α.Ε.Ι. και
κατόχων µετα̟τυχιακού τίτλου στον ̟ληθυσµό της Ελλάδας, κατά την ̟ερίοδο 1991-2001.
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Αυξήθηκε ο ̟ληθυσµός των α̟ασχολουµένων τόσο των ̟τυχιούχων συνολικά, όσο και των
̟τυχιούχων Φ.Σ. Αυξήθηκαν οι άνεργοι και στις δύο οµάδες, µε αύξηση υψηλότερη για τους
̟τυχιούχους Φ.Σ. Ως α̟οτέλεσµα των διαχρονικών µεταβολών, ο δείκτης ανεργίας των ̟τυχιούχων
ε̟ί συνόλου υ̟οχώρησε. Στους άνδρες όµως αυξήθηκε, και ειδικότερα στους νεότερους ηλικιακά.
Οι ίδιες δια̟ιστώσεις ισχύουν και για τους α̟οφοίτους Φιλοσοφικών Σχολών, των ο̟οίων οι
δείκτες ανεργίας κινούνται σε συγκριτικά υψηλότερα ε̟ί̟εδα.

6.3. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ
Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005)

6.3.1.

Σ. Κακλαµάνη, Ελ. Ανδρουλάκη, «Η ε̟ίδραση των αλλοδα̟ών και οι χωρικές της
̟ροεκτάσεις στην ̟ληθυσµιακή δοµή της Ελλάδας», Ε̟ιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών,
119Α΄,2006, Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα, σσ. 97-146.
Στόχος. Ο στόχος της ̟αρούσης εργασίας ο̟οία είναι να µετρηθεί και να εκτιµηθεί η ε̟ίδραση
στην κατά φύλο και ηλικία δοµή του ̟ληθυσµού της Ελλάδας της εισροής µεταναστών κατά τη
διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας του εικοστού αιώνα.
∆εδοµένα Η ανάλυση βασίζεται στα α̟οτελέσµατα των α̟ογραφών 1991 και 2001. Ο ̟ληθυσµός
της Ελλάδας διαχωρίζεται σε δύο τµήµατα: τους Έλληνες και τους αλλοδα̟ούς. Προκειµένου να
διερευνηθεί η διαχρονική εξέλιξη του ̟ληθυσµού των αλλοδα̟ών χρησιµο̟οιείται ο ̟ραγµατικός
̟ληθυσµός (κατανοµή κατά εθνικότητα), ενώ για την υ̟όλοι̟η ανάλυση τα διαθέσιµα δεδοµένα
αναφέρονται στον µόνιµο ̟ληθυσµό του 2001.
Ε̟ί̟εδο ανάλυσης. Η ανάλυση διενεργήθηκε ε̟ί συνόλου χώρας και σε ε̟ί̟εδο νοµών.
Μεθοδολογία. Η µεθοδολογία ̟ου χρησιµο̟οιήθηκε ̟εριλαµβάνει τρία στάδια. Το ̟ρώτο είναι
αµιγώς ̟εριγραφικό και τα εργαλεία της δηµογραφικής ανάλυσης τα ο̟οία χρησιµο̟οιούνται
είναι οι ̟ληθυσµιακές ̟υραµίδες και µία σειρά δεικτών ̟ου αντικατο̟τρίζουν τις δηµογραφικές
δοµές (αναλογία φύλων, ̟οσοστό µεταβολής του ειδικού βάρους των µεγάλων ηλικιακών οµάδων,
0-14, 15-64 και 65 ετών και άνω). Στόχος είναι να συγκριθούν ο συνολικός ̟ληθυσµός της χώρας
και αυτός των αλλοδα̟ών.
Κατά το δεύτερο στάδιο της ανάλυσης χρησιµο̟οιείται η µέθοδος της «εξοµοίωσης»: υ̟οτίθεται η
ύ̟αρξη ενός ̟ληθυσµού στον ο̟οίο οι αλλοδα̟οί είναι α̟όντες, α̟οτελείται δηλαδή µόνον α̟ό
Έλληνες. Η σύγκριση του α̟ογραφέντος ̟ληθυσµού µε αυτόν των Ελλήνων ε̟ιτρέ̟ει να µετρηθεί
η ε̟ίδραση των αλλοδα̟ών στις δηµογραφικές δοµές της χώρας. Τα εργαλεία ανάλυσης ̟ου
χρησιµο̟οιούνται είναι οι ̟ληθυσµιακές ̟υραµίδες και οι δείκτες ̟ου ̟ροαναφέρθηκαν.
Προκειµένου να εκτιµηθεί η ε̟ίδραση των αλλοδα̟ών στη δοµή κατά φύλο των νοµών της χώρας,
υ̟ολογίζεται και χαρτογραφείται η σχετική αλγεβρική διαφορά της αναλογίας κατά φύλο
ανάµεσα στον συνολικό ̟ληθυσµό και τον ̟ληθυσµό των Ελλήνων. Η διερεύνηση της ε̟ίδρασης
των αλλοδα̟ών στην κατά ηλικία δοµή του ̟ληθυσµού ̟ραγµατο̟οιείται µέσω του υ̟ολογισµού
του «Συγκεφαλαιωτικού ∆είκτη Σχετικής ∆ιαφοράς» (IRD). Για την ταξινόµηση των νοµών
σύµφωνα µε τον βαθµό ε̟ίδρασης των αλλοδα̟ών στη δοµή του ̟ληθυσµού τους
χρησιµο̟οιήθηκε η ‘κατά συστάδες’ µέθοδος ταξινόµησης (cluster analysis, Jenks’ algorithm).
Στο τρίτο στάδιο, ε̟ιχειρείται η ταξινόµηση των νοµών της χώρας βάσει της χωροθέτησης των
αλλοδα̟ών και των χωρικών διαφορο̟οιήσεων της ε̟ίδρασής τους. Με στόχο την ερµηνευτική
̟ροσέγγιση, χρησιµο̟οιούνται µεταβλητές ̟ου α̟οτυ̟ώνουν τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά
των νοµών, την ε̟ίδραση ε̟ί των δηµογραφικών δοµών και µεταβλητές ̟ου αφορούν στην
οικονοµική τους δοµή. Κατό̟ιν διερεύνησης των συσχετίσεων µεταξύ των ανωτέρω µεταβλητών,
ε̟ελέγησαν εκείνες οι µεταβλητές ̟ου ε̟έτρεψαν να ̟ροκύψουν σηµαίνοντες άξονες ̟ου
αντι̟ροσω̟εύουν ε̟αρκές ̟οσοστό ̟ληροφόρησης. Έ̟ειτα, ̟ραγµατο̟οιήθηκε Ανάλυση σε
Κύριες Συνιστώσες Α.Κ.Σ. (factor analysis in principal components, maxivar algorithm), ενώ για
την ταξινόµηση χρησιµο̟οιήθηκαν ως νέες µεταβλητές οι ̟ερισσότερο σηµαντικοί άξονες ̟ου
̟ροέκυψαν α̟ό την Α.Κ.Σ. (hierarchical classification, method furthest neighbor, Chebytsev
interval).
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Ευρήµατα. Η υψηλότερη συγκέντρωση «αλλοδα̟ών» καταγράφεται στη νησιωτική Ελλάδα και
στους ̟αράλιους νοµούς της χώρας, ενώ η ̟αρουσία τους ε̟ηρέασε ελάχιστα την γεωγραφική
κατανοµή του συνολικού ̟ληθυσµού. Η είσοδος και η ̟αραµονή τους στη χώρα δεν ̟ροκάλεσε
ανατρο̟ή της φυσιογνωµίας της ̟υραµίδας των ηλικιών. Αντιθέτως, ε̟έδρασε στην σχέση µεταξύ
των φύλων, οδηγώντας σε υ̟εροχή των ανδρών. Ε̟ηρέασε ή̟ια τις ̟αραγωγικές ηλικιακές
οµάδες, αλλά ̟ροκάλεσε µείωση του δείκτη γήρανσης. Κατά κυριολεξία ̟ροέκυψε ο ̟ληθυσµός να
είναι λιγότερο γερασµένος, µε µείωση του ̟οσοστού των ηλικιωµένων, ενώ δεν ε̟ηρεάστηκε εν
τέλει το ειδικό βάρος αλλά και το µέγεθος του ̟ληθυσµού στις νεαρές ηλικίες έως 19 ετών. Τέλος,
̟όλους έλξης αλλοδα̟ών α̟οτελούν οι νοµοί µε έντονη ανά̟τυξη στην γεωργία, την µετα̟οίηση
και τις δραστηριότητες ̟ου σχετίζονται µε τον τουρισµό, οι νοµοί ̟ου εµφανίζουν υψηλό βαθµό
αστικο̟οίησης ή εκείνοι ̟ου γειτνιάζουν µε µεγάλα αστικά κέντρα.

6.3.2.

D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani and alii, 2008, “Risk factors for smoking
among school adolescents in Greece”, Child: Care, Health & Development, 34, 3, pp.
310–315, [Decision on Manuscript CCH-2007-0059.R1]. (Παράγοντες οι ο̟οίοι
ευνοούν τη συνήθεια του κα̟νίσµατος στους µαθητές)

Στόχος. Η συγκεκριµένη έρευνα διεξήχθη µεταξύ εφήβων, µαθητών στην δευτεροβάθµια
εκ̟αίδευση και είχε ως στόχο τον εντο̟ισµό των ̟αραγόντων οι ο̟οίοι ευνοούν τη συνήθεια του
κα̟νίσµατος στους µαθητές.
Μέθοδοι. Η συγχρονική έρευνα ̟ραγµατο̟οιήθηκε σε δείγµα 924 µαθητών όλων των τάξεων
(µαθητές ηλικίας 12-18 ετών), σε 15 δηµόσια σχολεία της δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης τα ο̟οία
βρίσκονται σε αστικές / ηµιαστικές ̟εριοχές της Κρήτης, µε χρήση κλειστού ερωτηµατολογίου. Το
ερωτηµατολόγιο ̟εριλαµβάνει 46 ερωτήσεις ̟ου αφορούν της ηµερήσιες κα̟νιστικές συνήθειες
των µαθητών, την αξιο̟οίηση του ελεύθερου χρόνου τους, τη συχνότητα ε̟ίφοβων συµ̟εριφορών,
τις γνώσεις τους σχετικά µε τους κινδύνους και τις µακροχρόνιες ε̟ι̟τώσεις του κα̟νίσµατος.
Α̟οτελέσµατα. 23,9% των ερωτηθέντων µαθητών ήταν ̟εριστασιακοί κα̟νιστές, 18,6%
συστηµατικοί κα̟νιστές, ενώ 11,4% των µαθητών δήλωσαν ότι κα̟νίζουν σε ηµερήσια βάση. Στις
µεγαλύτερες τάξεις καταγράφεται στατιστικά σηµαντική αύξηση των ̟εριστασιακά και
συστηµατικά κα̟νιζόντων. Τα αγόρια ξεκινούν το κά̟νισµα σε µικρότερη ηλικία α̟ό τα κορίτσια,
13.4 (2.3) έτη και 14.1 (2.3) αντίστοιχα, (P = 0.01).
Η λογιστική ̟αλινδρόµηση (stepwise logistic regression) κατέδειξε θετική συσχέτιση του
συστηµατικού κα̟νίσµατος:
- µε την ύ̟αρξη αδελφού ή αδελφής ̟ου είναι κα̟νιστές [odds ratio (95% confidence interval) 2.7
(1.7–4.4) and 1.8 (1.1–3.3) αντιστοίχως]
- όταν ̟ερισσότεροι α̟ό 3 φίλους είναι κα̟νιστές [2.6 (2–3.4)]
- όταν οι µαθητές βρίσκονται στην τελευταία τάξη του λυκείου (̟αράγοντας ηλικίας) [1.4 (1.2–1.7)].
Με βάση τις α̟αντήσεις ̟ου έδωσαν, οι µαθητές φαίνεται ότι είναι ενήµεροι σχετικά µε τις
µακροχρόνιες ε̟ι̟τώσεις του κα̟νίσµατος και εκφράζουν αρνητική ά̟οψη για τους µαθητές ̟ου
κα̟νίζουν, ιδιαίτερα στις µικρότερες τάξεις.
Συµ̟εράσµατα. Αναγκαία κρίνεται η εφαρµογή ̟ρογραµµάτων ̟ρόληψης στην ̟ρωτοβάθµια
εκ̟αίδευση, ενώ ̟ολιτικές για το κόψιµο του κα̟νίσµατος θα ̟ρέ̟ει να εφαρµοστούν σε όλες τις
βαθµίδες και τάξεις, ιδιαίτερα στις τάξεις ̟ου, ό̟ως αναδείχθηκε α̟ό την ανάλυση, ο κίνδυνος
κα̟νίσµατος είναι αυξηµένος.
Στην συγκεκριµένη έρευνα διαµόρφωσα το τελικό ερωτηµατολόγιο, σύµφωνα µε τα ερευνητικά
ερωτήµατα, κατασκεύασα την βάση δεδοµένων α̟ό τα ̟ρωτογενή δεδοµένα (ερωτηµατολόγια) και
εκ̟όνησα το σύνολο των στατιστικών ε̟εξεργασιών.

6.3.3.

Πατεράκη, Μ., Μαρκοδηµητράκη, Μ., Κακλαµάνη, Σ. & Κουγιουµουτζάκης, Γ.,
2008, «Συχνότητα, κατεύθυνση και είδη µίµησης στις αλληλε̟ιδράσεις δίδυµων ∆Ζ
βρεφών». Ψυχολογικά Θέµατα, 14, σσ. 65-90.

Το Εργαστήριο Ψυχολογίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σ̟ουδών της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης εκ̟όνησε ̟ρόγραµµα διετούς διάρκειας (20072008), χρηµατοδοτούµενο α̟ό την Γ.Γ.Ε.Τ. στο ̟λαίσιο του ανταγωνιστικού ̟ρογράµµατος
«Πυθαγόρας, ενίσχυση των ερευνητικών οµάδων στα Πανε̟ιστήµια». Το ερευνητικό ̟ρόγραµµα
αφορούσε στα «∆ίδυµα και µη δίδυµα βρέφη και την ε̟ικοινωνία τους µε τους Σηµαντικούς
Άλλους: Γνωστική, συναισθηµατική και κοινωνική ανά̟τυξη» (βλ. 4.2.8).
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Τα τελευταία 35 χρόνια η συστηµατική διερεύνηση της µίµησης κατά τη νεογνική και τη βρεφική
ηλικία κατέδειξε την έµφυτη καταγωγή της, την εµφάνισή της αµέσως µετά τον τοκετό, τη συνεχή
̟αρουσία της καθ’ όλη τη διάρκεια του ̟ρώτου έτους και τις ̟ολλές λειτουργίες της. Η µίµηση δεν
είναι ένα α̟λό, κινητικό και αισθητηριακό συµβάν. Υ̟ηρετεί την ε̟ικοινωνία γονέα-βρέφους και
µέσω αυτής, µε ̟ολλούς τρό̟ους, υ̟ηρετεί τη µάθηση και την ανά̟τυξη στον γνωστικό,
συγκινησιακό, κοινωνικό και γλωσσικό τοµέα. Η ανάδυση και η ανά̟τυξη της µίµησης σε δίδυµα
βρέφη δεν έχει µελετηθεί συστηµατικά.
Η µελέτη ήταν νατουραλιστικού τύ̟ου, ήταν διαχρονική και έλαβε χώρα στην Κρήτη. Στη µελέτη
έλαβαν µέρος 99 άτοµα (42 µητέρες και τα 57 βρέφη τους) και µε κάµερα καταγράφηκε η
αλληλε̟ίδραση στις 4 οµάδες φυσικής ε̟ικοινωνίας. Έγιναν 10 ε̟ισκέψεις σε κάθε οικογένεια, σε
µηνιαία βάση, α̟ό τον 1ο έως τον 10ο µήνα των βρεφών. Η διερεύνηση ε̟ικεντρώθηκε στην
ανά̟τυξη της µίµησης κατά τη δυαδική αλληλε̟ίδραση:
α) µη δίδυµων βρεφών µε τις µητέρες τους (Οµάδα 1)
β) δίδυµων διζυγωτικών (∆Ζ) βρεφών µε τις µητέρες τους (Οµάδα 2: µητέρες µε τα ̟ρωτότοκα και
Οµάδα 3: µητέρες µε τα δευτερότοκα)
γ) των δίδυµων ∆Ζ βρεφών µεταξύ τους
To µιµητικό ε̟εισόδιο ορίστηκε ως η ̟ερίοδος ε̟ικοινωνίας α̟ό τη στιγµή της ̟ρώτης εκδήλωσης
της συµ̟εριφοράς του ̟ροτύ̟ου (µοντέλου) µέχρι τη στιγµή κατά την ο̟οία ο ε̟ικοινωνιακός
σύντροφος (µιµητής) ολοκλήρωνε την τελευταία µιµητική του δραστηριότητα. Πιο ειδικά, η µίµηση
ορίστηκε ως η κοινωνική δραστηριότητα, κατά τη διάρκεια της ο̟οίας ο ένας σύντροφος κάνει κάτι
̟ου δεν έχει γίνει α̟ό τον άλλο σύντροφο τα ̟ροηγούµενα 10 δευτερόλε̟τα και η συµ̟εριφορά
του ̟ρώτου ανα̟αράγεται α̟ό τον δεύτερο σύντροφο σε διάστηµα µικρότερο ή ίσο των 10
δευτερολέ̟των.
Σκο̟ός του ̟αρόντος άρθρου είναι η ̟εριγραφή και η συζήτηση των συγκρίσεων στην
κατεύθυνση και στα είδη της µίµησης ανάµεσα στις 4 Οµάδες του δείγµατος.
Ευρήµατα. Τα α̟οτελέσµατα δείχνουν κά̟οιες διαφορές, αλλά κυρίως οµοιότητες µεταξύ των
Οµάδων του δείγµατος ως ̟ρος την κατεύθυνση (̟οιός µιµείται ̟οιόν και ̟όσο συχνά) και τα είδη
µίµησης:
1) σε µέσες συχνότητες η µίµηση ̟αρουσιάζεται το ίδιο συχνά στις αλληλε̟ιδράσεις των µητέρων
µε τα βρέφη (µη δίδυµα και δίδυµα, ̟ρωτότοκα ∆Ζ δίδυµα και δευτερότοκα ∆Ζ δίδυµα),
2) η ασύµµετρη µίµηση χαρακτηρίζει τη µιµητική συµ̟εριφορά των µητέρων, όταν ε̟ικοινωνούν
µε τα µη δίδυµα και µε τα δίδυµα βρέφη τους,
3) η συµµετρική µίµηση χαρακτηρίζει τη µιµητική συµ̟εριφορά των δίδυµων βρεφών, όταν
ε̟ικοινωνούν µεταξύ τους,
4) οι µητέρες και τα βρέφη τους (µη δίδυµα και δίδυµα) καθώς και τα δίδυµα βρέφη µεταξύ τους
χρησιµο̟οιούν στην ε̟ικοινωνία τους τα ίδια είδη και σχεδόν τα ίδια υ̟ο-είδη µίµησης,
5) σιω̟ηρή και ηχηρή (φωνητική) µίµηση ̟αρατηρείται σε όλες τις Οµάδες του δείγµατος – η
ηχηρή 3 φορές ̟ερισσότερο α̟ό τη σιω̟ηρή µίµηση,
6) η µίµηση των φωνηέντων ε̟ικρατεί στις φωνητικές µιµήσεις και η µίµηση των
«α̟ροσδιόριστων» ήχων ε̟ικρατεί στη µίµηση των µη λεκτικών ήχων στις δυάδες µητέρων βρεφών
(µη δίδυµων και δίδυµων),
7) στις αλληλε̟ιδράσεις των µητέρων µε τα δίδυµα ̟ρωτότοκα και δευτερότοκα βρέφη τους
̟αρατηρήθηκαν τα ίδια είδη µίµησης µε τις ίδιες ̟ερί̟ου συχνότητες, και
8) οι µητέρες ανα̟αρήγαγαν σε ίση συχνότητα τις ̟ράξεις των ̟ρωτότοκων και τις ̟ράξεις των
δευτερότοκων δίδυµων ∆Ζ ̟αιδιών τους.

6.3.4.

Μαρκοδηµητράκη, Μ.,Πατεράκη, Μ., Κακλαµάνη, Σ. & Κουγιουµουτζάκης, Γ.,
2008. «Οι δοµές αλληλε̟ίδρασης στη µίµηση δίδυµων ∆Ζ βρεφών.» Ψυχολογικά
Θέµατα, 14, σσ. 91-108.

Στόχος. Σε συνέχεια του 6.3.3 µελετήθηκαν διεξοδικότερα οι δοµές αλληλε̟ίδρασης στη µίµηση.
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Ευρήµατα. Τα α̟οτελέσµατα δείχνουν οµοιότητες µεταξύ των Οµάδων του δείγµατος ως ̟ρος το
̟αιγνιώδες και το σοβαρό της µίµησης, ως ̟ρος τη χρήση ή τη µη χρήση αντικειµένων κατά τη
µίµηση και ως ̟ρος τις µορφές αλληλε̟ίδρασης (εναλλαγή σειράς, σύµ̟τωση δράσης, συνδυασµοί)
µέσα στις ο̟οίες λαµβάνει χώρα η µίµηση.
Συνο̟τικά, οι οµοιότητες ̟ου βρέθηκαν στη µελέτη δείχνουν ότι:
1) η ̟αιγνιώδης µίµηση ε̟ικρατεί της σοβαρής µίµησης στην ε̟ικοινωνία µητέρων-βρεφών (µη
δίδυµων και δίδυµων) καθώς και στην ε̟ικοινωνία των δίδυµων ∆Ζ βρεφών µεταξύ τους ,
2) η µίµηση χωρίς αντικείµενα ε̟ικρατεί της µίµησης µε αντικείµενα στην ε̟ικοινωνία µητέρωνβρεφών (µη δίδυµων και δίδυµων) καθώς και στην ε̟ικοινωνία των δίδυµων ∆Ζ βρεφών µεταξύ
τους, και
3) οι µητέρες και τα βρέφη τους (µη δίδυµα και δίδυµα) καθώς και τα δίδυµα ∆Ζ βρέφη µεταξύ
τους µιµούνται αλλήλους στις ίδιες µορφές αλληλε̟ίδρασης, στις ο̟οίες ε̟ικρατεί η εναλλαγή
σειράς, έ̟εται η σύµ̟τωση δράσης και ακολουθούν οι συνδυασµοί τους.

6.3.5.

Κουγιουµουτζάκης, Γ., Κακλαµάνη, Σ. Σαραφείδου, Ε., Μαρκοδηµητράκη, Μ. &
Πατεράκη, Μ. (2009). «Χρονικές διάρκειες στη µιµητική αλληλε̟ίδραση δίδυµων ∆Ζ
βρεφών.» Παιδί και Έφηβος. Ψυχική Υγεία και Ψυχο̟αθολογία, 11(1), σσ. 9-36 .

Στην εισαγωγή συνοψίζεται η ε̟ιστηµονική ̟ροκατάληψη εναντίον των διδύµων και στη συνέχεια
̟εριγράφονται τα ̟ρόσφατα ερευνητικά ευρήµατα της µίµησης κατά τη νεογνική και τη βρεφική
ηλικία. Κατό̟ιν ̟αρουσιάζεται η µεθοδολογία και τα ευρήµατα των συγκριτικών αναλύσεων
ανάµεσα στις Οµάδες του δείγµατος, ως ̟ρος τις διάρκειες της µίµησης, η ο̟οία έλαβε χώρα σε
τρεις δοµές ή µορφές αλληλε̟ίδρασης. Στη Συζήτηση ερµηνεύονται τα ευρήµατα, και συζητούνται
τα ̟ιθανά ̟λεονεκτήµατα της διδυµίας, οι χρόνοι ̟ου εµ̟λέκονται στη µίµηση, οι διυ̟οκειµενικές δοµές µέσα στις ο̟οίες αναδύεται, και τα ̟αιχνίδια του χρόνου στους διδύµους µυθικά, φανταστικά και ̟ραγµατικά ̟αιχνίδια.
Για τα ανωτέρω άρθρα (6.3.3., 6.3.4, 6.3.5) δηµιούργησα/ κατασκεύασα την βάση δεδοµένων βάσει
των ̟ρωτογενών δεδοµένων της µικρο-ανάλυσης και στην συνέχεια εκ̟όνησα το σύνολο των
στατιστικών ε̟εξεργασιών (̟εριγραφική στατιστική, t-tests και repeated measures), σύµφωνα µε
τα ερευνητικά ερωτήµατα.

6.3.6.

Κακλαµάνη Σταµατίνα, Ντύκεν Μαρί Νοέλ, 2009, «∆ιερευνώντας τις ε̟ι̟τώσεις της
κινητικότητας στο ̟ολιτισµικό ̟λαίσιο του αγροτικού χώρου», Αριάδνη 14, σσ. 251271.

Η ̟αρούσα εργασία συνιστά τµήµα ενός ευρύτερου ερευνητικού σχεδίου εντο̟ισµού των
χαρακτηριστικών, του εύρους και των ε̟ι̟τώσεων της γεωγραφικής κινητικότητας ̟ου
̟αρατηρούνται στον ύ̟αιθρο χώρο.
Στόχος είναι η διερεύνηση της δυνατότητας ̟ροσέγγισης διαχρονικών µεταβολών στο
̟ροϋ̟άρχον ̟ολιτισµικό, εφαρµόζοντας την µέθοδο της διερευνητικής ̟ροσέγγισης (méthode
exploratoire). Η συγκεκριµένη διερεύνηση ̟ερνά µέσα α̟ό τη µελέτη της οργάνωσης και
ε̟ιτέλεσης το̟ικών εορτών (̟ανηγύρια), καθώς και διαβατηρίων τελετών (γάµοι, βα̟τίσεις).
Μέρος των ερευνητικών δεδοµένων ̟αρουσιάστηκαν σε αδρές γραµµές στο συνέδριο του Κεµ̟έκ
(6.4.23), ενώ στο ̟αρόν άρθρο αναλύθηκε το σύνολο του υλικού των συνεντεύξεων, λαµβάνοντας
ε̟ίσης υ̟όψη, κατά την ανάλυση, την σχετική βιβλιογραφία.
Συµ̟εράσµατα. Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, στον ύ̟αιθρο χώρο της Ελλάδας
καταγράφονται σηµαντικές κοινωνικές-οικονοµικές µεταβολές οι ο̟οίες κατά ένα µεγάλο µέρος
οφείλονται στις νέες µορφές λειτουργιών ̟ου έχουν ανα̟τυχθεί σε αυτόν. Οι µεταβολές αυτές
συνιστούν µε τη σειρά τους τη γενεσιουργό αιτία ε̟ιτάχυνσης της ̟ληθυσµιακής κινητικότητας. Η
αυξηµένη κινητικότητα ̟ληθυσµού µεταξύ τό̟ου µόνιµης κατοικίας και τό̟ου καταγωγής
ε̟ηρεάζει µε τη σειρά της τις λειτουργίες του το̟ικού χώρου, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργεί
δυνατότητες ̟ολιτισµικής αλληλε̟ίδρασης µεταξύ µόνιµων κατοίκων και µετακινουµένων. Το
φαινόµενο αυτό συνεισφέρει στην αναζωογόνηση της ̟ολιτιστικής ζωής του χωριού ̟ου έχει
ενδεχόµενα εξασθενήσει και στην δυνατότητα ̟ροσαρµογής όψεών της στα σύγχρονα δεδοµένα.
Σε ένα τέτοιο ̟λαίσιο συντελείται η διαδικασία ανα̟αραγωγής των ̟ολιτισµικών αρχών,
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ανοίγοντας ε̟ίσης τον δρόµο για την µεταβίβασή τους στις νεότερες γενεές. Μέσω της
ανα̟τυσσόµενης γεωγραφικής κινητικότητας διαµορφώνεται ένα δίκτυο ε̟ικοινωνίας µεταξύ
̟όλης και υ̟αίθρου, δίκτυο του ο̟οίου η ̟αρουσία και η ε̟ίδραση της λειτουργίας του µ̟ορούν
να ̟ροσεγγιστούν µέσω των ορατών ε̟ι̟τώσεων στην ύ̟αιθρο.

6.3.7.

Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, Σταµατίνα Κακλαµάνη, « Η καθηµερινή κινητικότητα των
α̟ασχολουµένων στην Ελλάδα: µια ̟ροσ̟άθεια α̟οτύ̟ωσης του φαινοµένου».
∆ηµογραφικά Νέα, nο 6, Ε∆ΚΑ,Ιούλιος-Αύγουστος 2009. (ISSN: 1791–5880).

Στόχος. Η συγκεκριµένη εργασία –ως συνέχεια της 6.2.7, εξετάζει ειδικότερα την κινητικότητα ̟ου
αναφέρεται στις καθηµερινές µετακινήσεις των α̟ασχολουµένων µεταξύ τό̟ου διαµονής και
εργασίας (Pendulum mobility).
∆εδοµένα, ̟ερίοδος αναφοράς. Οι σχετικές ροές υ̟ολογίστηκαν κατ’ αρχήν σε ε̟ί̟εδο
Κα̟οδιστριακών ∆ήµων και τα διαθέσιµα δεδοµένα αναφέρονται α̟οκλειστικά στο έτος 2001. Στο
̟λαίσιο της εργασίας αυτής µελετάται η κινητικότητα (ι) σε ε̟ί̟εδο διοικητικών ̟εριφερειών, σε
συνάρτηση µε την κατανοµή της α̟ασχόλησης (ιι) σε ε̟ί̟εδο Νοµών λαµβανοµένου υ̟όψη και
του εύρους των διαφορών µεταξύ τους. Ε̟ίσης ταξινοµήθηκαν οι νοµοί σε συνάρτηση µε την
διερευνώµενη µορφή κινητικότητας.
Ευρήµατα. Η κινητικότητα εκφραζόµενη ως ̟οσοστό των α̟ασχολουµένων ̟ου εργάζονται σε
διαφορετικό δήµο α̟ό αυτόν ̟ου διαµένουν, αφορά το 27% των εργαζοµένων της χώρας. Η
έντασή της ̟αρουσιάζει σηµαντικές α̟οκλίσεις σε ε̟ί̟εδο Περιφερείας και σε ε̟ί̟εδο Νοµού. Στις
̟εριφέρειες των δύο µεγαλύτερων µητρο̟ολιτικών κέντρων της Χώρας, η κινητικότητα είναι
ιδιαίτερα έντονη ( 44% στην Αττική, 36% στο Νοµό Θεσσαλονίκης), ενώ για τις εν λόγω
̟ερι̟τώσεις εντο̟ίστηκαν οι δήµοι ̟ροέλευσης µε σηµαντική κινητικότητα.
Στις υ̟όλοι̟ες ̟εριφέρειες η κινητικότητα ̟εριορίζεται σηµαντικά: Η έντασή της συσχετίζεται
άµεσα µε την κατανοµή της α̟ασχόλησης κατά ̟εριφέρεια, δηλαδή µε το σχετικό µέγεθός της.
Παρατηρούνται ε̟ίσης σηµαντικές διακυµάνσεις στο εσωτερικό ορισµένων ̟εριφερειών, µε
σοβαρές διαφορές µεταξύ των νοµών τους ως ̟ρος την ένταση της κινητικότητας. Το εύρος αυτών
των διαφορών ̟ροσεγγίζεται µέσω του σταθµισµένου συντελεστή µεταβλητότητας (WCV).
Λαµβάνοντας υ̟όψη το ε̟ί̟εδο κινητικότητας και τις τιµές WCV, οι συγγραφείς ̟ροχώρησαν σε
ταξινόµηση των νοµών της χώρας, µε βάση τη µέθοδο ταξινόµησης του Bertin.
Α̟ό την ανάλυση ̟ροκύ̟τει ότι η ανά̟τυξη της κινητικότητας στο ̟λαίσιο της εργασίας και η
έντασή της σχετίζονται µε µια σειρά χαρακτηριστικών των Νοµών της χώρας (γεωµορφολογικά,
βαθµός αστικο̟οίησης και βαθµός συγκέντρωσης της α̟ασχόλησης στα κύρια αστικά κέντρα,
εγγύτητα των δήµων της Υ̟αίθρου µε τις κύριες αγορές εργασίας, χωροθέτηση της ̟ρωτεύουσας
µέσα στο Νοµό, βαθµός εξειδίκευσης του οικονοµικού ιστού και δηµογραφικός δυναµισµός).

6.3.8.

Σταµατίνα Κακλαµάνη, Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, «Τα νοικοκυριά και η οικογένεια στη
σύγχρονη Ελλάδα». ∆ηµογραφικά Νέα, nο 8, Ε∆ΚΑ, Νοέµβριος - ∆εκέµβριος 2009.
(ISSN: 1791–5880).

Στόχος. Το κεντρικό ερώτηµα της εργασίας αναφέρεται στο ενδεχόµενο καταγραφής
χαρακτηριστικών τα ο̟οία υ̟οδηλώνουν µεταβολές ή αναδιαµόρφωση της δοµής των
νοικοκυριών και της οικογένειας στην Ελλάδα.
∆εδοµένα και ε̟ί̟εδο ανάλυσης. Στο συγκεκριµένο άρθρο µελετώνται τα χαρακτηριστικά των
νοικοκυριών και της οικογένειας, κατ’ αρχήν ε̟ί συνόλου χώρας, µε χρήση δευτερογενών
µακροσκο̟ικών δεδοµένων (α̟ογραφή 2001). Ειδικότερα για τη συγκριτική ανάλυση σε ε̟ί̟εδο
νοµού υ̟ολογίζονται και χαρτογραφούνται δείκτες οι ο̟οίοι α̟οτυ̟ώνουν τις χωρικές
διαφορο̟οιήσεις σχετικά µε το µέσο µέγεθος των νοικοκυριών, τα άτοµα ̟ου ζουν µόνα και τους
ηλικιωµένους ̟ου ζουν µόνοι.
Συµ̟εράσµατα. Στην Ελλάδα κατά κανόνα ο γάµος είναι ̟ροϋ̟όθεση συγκατοίκησης για το
ζευγάρι και αναγκαία ̟ροϋ̟όθεση για την τεκνο̟οίηση. Στις οικογένειες ̟αντρεµένων ζευγαριών
υ̟ερτερούν αυτές µε δύο ̟αιδιά. Η εξάρτηση των νέων α̟ό τους γονείς, µετά την νόµιµη
ενηλικίωση, α̟οτελεί συχνό φαινόµενο και η α̟οχώρηση α̟ό την ̟ατρική στέγη συναρτάται α̟ό
τον γάµο ή/ και την ε̟αγγελµατική α̟οκατάσταση των ̟αιδιών. Οι µορφές συµβίωσης στο βαθµό
̟ου α̟οτυ̟ώνουν ̟λευρές της σχέσης γονέων και ̟αιδιών, οδηγούν στη δια̟ίστωση ότι οι
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συγγενικοί δεσµοί έχουν ενεργό ρόλο στις διευθετήσεις αυτών των µορφών και χαρακτηρίζονται
α̟ό υψηλή ̟υκνότητα και ισχυρή συνοχή.
Γ’ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Ε̟ίκουρου (Μάρτιος 2011)

6.3.9. Eirini G. Kalantzi, Demosthenes Makris, Marie Noelle Duquenne, Stamatina
Kaklamani, Herricos Stapountzis, Konstantinos I. Gourgoulianis, 2011, “Air
pollutants and morbidity of cardiopulmonary diseases in a semi-urban, Greek
peninsula”, Atmospheric Environment, 2011, 45: 7121-7126.
Στόχος: Προσέγγιση της σχέσης µεταξύ της συχνότητας εισαγωγών για νοσηλεία λόγω
ανα̟νευστικών και καρδιαγγειακών ̟αθήσεων και της ατµοσφαιρικής ρύ̟ανσης.
Υλικό-Μέθοδος: Χρονολογικές σειρές ε̟ταετούς διάρκειας (2001-2007) σε µια ηµιαστική τουριστική
Ελληνική χερσόνησο. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν α̟ό την ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Γενικού
Νοσοκοµείου Βόλου και ̟εριλαµβάνουν σε ηµερήσια βάση όλες τις εισαγωγές για νοσηλεία
έκτακτων ̟εριστατικών ενηλίκων (>14 ετών), λόγω ανα̟νευστικών ή καρδιαγγειακών
̟ροβληµάτων. Οι ηµερήσιες συγκεντρώσεις των ρύ̟ων [σωµατίδια µε διάµετρο µικρότερη των
10mm (PM10), µονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του θείου (SO2), οξείδια του αζώτου (NO,
NO2, NOx) και όζον (O3)] ελήφθησαν α̟ό τρεις σταθµούς ̟αρακολούθησης. Η ε̟ίδραση των
ατµοσφαιρικών ρύ̟ων στη νοσηρότητα µελετήθηκε µέσω της ανάλυσης χρονοσειρών. Ελήφθησαν
υ̟όψη οι ε̟ιδράσεις των µακροχρόνιων τάσεων, της ε̟οχικότητας, και άλλων κυκλικών/
̟εριοδικών ̟αραγόντων, της θερµοκρασίας, της υγρασίας. Έγιναν διορθώσεις ε̟ί των
αυτοσυσχετίσεων και της υ̟ερδιασ̟οράς.
Ευρήµατα: ∆ια̟ιστώθηκαν σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ των εισαγωγών για νοσηλεία και όλων
των δεικτών ατµοσφαιρικής ρύ̟ανσης. Οι ηµερήσιες αυξήσεις στις συγκεντρώσεις των PM10, NO,
CO, O3 ̟ροκάλεσαν στατιστικά σηµαντική αύξηση των εισαγωγών για νοσηλεία λόγω
ανα̟νευστικών/καρδιαγγειακών αιτίων, την ίδια µέρα αλλά και την ε̟όµενη (p <0,05). Η
συνδυασµένη αύξηση του CO, O3 και PM10 και CO συνδέεται µε ακόµη υψηλότερα ̟οσοστά
νοσηλείας.
Συµ̟έρασµα: Τα ευρήµατά µας υ̟οδηλώνουν την ύ̟αρξη στατιστικά σηµαντικής σχέσης µεταξύ
της ε̟ιβάρυνσης της νοσηρότητας λόγω ανα̟νευστικών και καρδιαγγειακών ̟αθήσεων και των
ε̟ι̟έδων της ατµοσφαιρικής ρύ̟ανσης. Τα α̟οτελέσµατα αυτά αναδεικνύουν και υ̟ογραµµίζουν
την ανάγκη για ενίσχυση των µέτρων ̟ου στοχεύουν στον έλεγχο των ε̟ι̟έδων ρύ̟ανσης του
̟εριβάλλοντος.

6.3.10. Ντυκέν Μαρί-Νοέλ, Κακλαµάνη Σταµατίνα, «Το νέο ιστορικό ̟λαίσιο της
̟ληθυσµιακής γήρανσης», ∆ηµογραφικά Νέα, nο 21, Ε∆ΚΑ, 2013 (ISSN: 1791–5880).
Στόχος. Τις τελευταίες δεκαετίες η δηµογραφική γήρανση ̟ροβληµατίζει όλες τις χώρες της
Ευρώ̟ης (και ̟ροφανώς και την Ελλάδα). Στο κείµενο αυτό ε̟ιχειρούµε να διερευνήσουµε σε ̟οιό
βαθµό υ̟άρχουν διακριτές χωρικές διαφορές στα ε̟ί̟εδα γήρανσης οι ο̟οίες µε τη σειρά τους
συνδέονται µε σηµαίνουσες διαφορές στα κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά του ̟ληθυσµού
τους. Υ̟ό αυτό το ̟ρίσµα, καθίσταται δυνατή µια νέα ̟ροσέγγιση - όχι κατ’ ανάγκη αρνητική της έννοιας της γήρανσης και ανακύ̟τει το ζήτηµα ̟ροσδιορισµού νέων δεικτών.
Περίοδος αναφοράς και ε̟ί̟εδο ανάλυσης. Για την κατανόηση του φαινόµενου και των
̟ροο̟τικών του, η διερεύνηση οφείλει να υ̟ερβαίνει την α̟οκλειστική ανάλυση των τάσεων σε
εθνικό ε̟ί̟εδο. Η ̟ροσέγγιση των διαφορετικών εξελίξεων σε χαµηλή γεωγραφική κλίµακα θα
ε̟ιτρέψει την ανάδειξη της διαφορετικής ε̟ίδρασης στο χώρο των ̟αραγόντων ̟ου καθορίζουν
τις καταγραφόµενες εξελίξεις. Προκειµένου να αναδειχθούν τα διαφορετικά ε̟ί̟εδα γήρανσης στο
χώρο, η ανάλυση βασίζεται στα δεδοµένα της α̟ογράφης ̟ληθυσµού του 2001. Μελετάται η
δηµογραφική δοµή του µόνιµου ̟ληθυσµού ηλικίας 55 ετών και άνω κατά φύλο και ̟ενταετείς
οµάδες ηλικιών σε ε̟ί̟εδο Κα̟οδιστριακών δήµων (σήµερα δηµοτικές ενότητες). Η ανάλυση
εστιάζεται στον ύ̟αιθρο χώρο της Ελλάδας, αφαιρέθηκαν ε̟οµένως οι ∆ήµοι των Π.Σ. Αθηνών και
Θεσσαλονίκης, καθώς και 13 κοινότητες εξαιτίας του ιδιαίτερα µικρού µεγέθους τους.
Με την χρήση Μεθόδων Ανάλυσης ∆εδοµένων καταλήξαµε σε ̟εριορισµένο αριθµό συνθετικών
δεικτών οι ο̟οίοι αντανακλούν την εσωτερική δοµή (κατά φύλο και ηλικία) του ̟ληθυσµού
ηλικίας 55 ετών και άνω. Κατό̟ιν, η εφαρµογή της ιεραρχικής ταξινόµησης µε βάση τους ανωτέρω
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συνθετικούς δείκτες ανέδειξε 4 οµάδες, διακρίνοντας τους κύριους τύ̟ους γήρανσης στην ύ̟αιθρο
χώρα.
Ευρήµατα. Η συστηµατική µελέτη των γεωµορφολογικών και κοινωνικο-οικονοµικών
χαρακτηριστικών των ε̟ιµέρους οµάδων ε̟έτρεψε την ανάδειξη µιας σαφούς χωρικής διάκρισης
µεταξύ του βορειοανατολικού και του νοτιοδυτικού τµήµατος της χώρας, ενώ µε σαφήνεια
εντο̟ίζονται στο εσωτερικό του υ̟αίθρου χώρου οι ̟εριοχές µε αστικά ή ̟εριαστικά
χαρακτηριστικά. Εντο̟ίζονται 4 µεγάλες οµάδες κα̟οδιστριακών δήµων, µε διακριτά ε̟ί̟εδα
γήρανσης:
1. Νοτιοανατολικές ορεινές ̟εριφέρειες µε υψηλά ε̟ί̟εδα γήρανσης (254 Κα̟οδιστριακοί δήµοι,
̟ου βρίσκονται στην ορεινή ενδοχώρα ή ορεινές ̟εριοχές µε ̟ροχωρηµένη γήρανση, σε γειτνίαση
µε την θάλασσα).
2. Βορειοανατολικές ̟εριφέρειες της Ελλάδας µε συγκριτικά χαµηλότερα ε̟ί̟εδα γήρανσης (144
Κα̟οδιστριακοί δήµοι, ̟ρόκειται για ̟εδινούς δήµους ή ανε̟τυγµένες ̟αράκτιες ̟εριοχές ̟ου
βρίσκονται σε διαδικασία γήρανσης)
3. Σχετική σταθερο̟οίηση της διαδικασίας γήρανσης (196 Κα̟οδιστριακοί δήµοι, διάσ̟αρτοι και
α̟οµακρυσµένοι α̟ό τα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, οι ο̟οίοι ωστόσο συχνά γειτνιάζουν µε
̟εριφερειακά αστικά κέντρα).
4. Περιφερειακά αστικά και ̟ερι-αστικά κέντρα µε ̟εριορισµένη γήρανση:
- Μεσαίες και µεγάλες ̟όλεις της Ε̟αρχίας (188 Κα̟οδιστριακοί δήµοι ̟ου βρίσκονται σε άµεση
γειτνίαση µε τις κύριες µητρο̟ολιτικές ̟εριοχές της χώρας).
- Πόλεις και ̟ερι-αστικές ̟εριοχές µε ̟ολύ ̟εριορισµένη γήρανση (165 Κα̟οδιστριακοί δήµοι, ̟ου
βρίσκονται στην ̟ερι-αστική ζώνη κυρίως της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης)
Συµ̟εράσµατα. Η γήρανση στον ύ̟αιθρο χώρο της Ελλάδας ακολουθεί αρκετά διαφορετικά
µονο̟άτια, κρύβοντας σηµαντικές και ουσιαστικές ανοµοιοµορφίες. Η γήρανση εξεταζόµενη σε
το̟ικό ε̟ί̟εδο δεν είναι ̟άντοτε το α̟οτέλεσµα α̟ερήµωσης και ε̟οµένως αρνητική εξέλιξη. Σε
κά̟οιες ̟ερι̟τώσεις, ό̟ως και σε άλλες Ευρω̟αϊκές χώρες, η γήρανση είναι µία α̟ό τις ε̟ι̟τώσεις
της αναζωογόνησης του ύ̟αιθρου χώρου, ό̟ως αυτή ε̟ιτυγχάνεται µέσω των µεταναστευτικών
ροών, ο̟ότε -υ̟ό συνθήκες- µ̟ορεί να θεωρηθεί θετική εξέλιξη.
Αναλυτικότερα, στον Ελλαδικό ύ̟αιθρο χώρο διακρίνονται δύο κατηγορίες αιτίων ̟ου
συντείνουν στην διαδικασία γήρανσης, υ̟ό την έννοια της αδυναµίας υ̟οδοχής ̟ληθυσµού. Στην
̟ρώτη κατηγορία εντάσσονται εκείνα τα χαρακτηριστικά γεωµορφολογίας των ̟εριοχών ̟ου
̟ροκαλούν σοβαρά εµ̟όδια ̟ρόσβασης. Στην δεύτερη κατηγορία αιτίων θα εντάσσονταν
χαρακτηριστικά δυνατοτήτων ε̟ικοινωνίας µε αστικούς ̟όλους και αναφερόµαστε στην
αντικειµενική α̟όσταση α̟ό αυτούς ή α̟ό κεντρικούς ̟όρους σύνδεσης (εθνικό οδικό δίκτυο,
λιµάνια, αεροδρόµια) και τον βαθµό ανά̟τυξης των µέσων µεταφοράς, αλλά και στην
υ̟οκειµενική ̟ρόσληψη αυτής της α̟όστασης.

6.3.11. Γεωργαντάς Ηλίας, Κακλαµάνη Σταµατίνα, Τζανάκης Κων/νος, Φουρναράκη Ελένη,
«Πιστο̟οίηση της ̟οιότητας των Προγραµµάτων Σ̟ουδών»: µια ακόµα ενοχλητική
γραφειοκρατία ή έµ̟ρακτη ακύρωση της ακαδηµαϊκής αυτοτέλειας; Κείµενο
Προβληµατισµού. Σύγχρονα Θέµατα, Α̟ρίλιος-Ιούνιος 2014, τ. 125: 4-12..
Άρθρο ̟ροβληµατισµού στο ο̟οίο το ερώτηµα ̟ου τίθεται είναι κατά ̟όσον η ̟ιστο̟οίηση
̟οιότητας των Προγραµµάτων Σ̟ουδών συνίσταται σε µία ακόµη γραφειοκρατική διαδικασία ή
̟ρόκειται για έµ̟ρακτη ακύρωση της ακαδηµαϊκής αυτοτέλειας.

6.3.12. Duquenne Marie-Noelle, Kaklamani Stamatina, 2012, “Commuting flows in rural
Greece: attempting to assess the spatial differences in commuting levels”, Population
et Société, (υ̟ό κρίση).
Στόχος. Η συγκεκριµένη εργασία –ως συνέχεια της 6.4.30, εξετάζει, αφενός την κινητικότητα ̟ου
αναφέρεται στις καθηµερινές µετακινήσεις των α̟ασχολουµένων µεταξύ τό̟ου διαµονής και
εργασίας (ε̟ί̟εδο κα̟οδιστριακών δήµων) σε συνάρτηση µε την σχετική διεθνή βιβλιογραφία.
Κατό̟ιν διερευνώνται οι µετατο̟ίσεις των τιµών έντασης του φαινοµένου σε συνάρτηση µε τα
διαφορετικά χωρικά ε̟ί̟εδα ανάλυσης και η ̟ιθανή χωρική αυτό-συσχέτιση.
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Ε̟ί̟εδο ανάλυσης και ̟ερίοδος. Με βάση την ήδη υ̟άρχουσα µήτρα «̟ροέλευσης - ̟ροορισµού»
διερευνήθηκε η συσχέτιση «εισροών-εκροών» και ο τύ̟ος δήµων ̟ου εντάσσεται στην κάθε
̟ερί̟τωση.
Ευρήµατα. Σε εθνικό ε̟ί̟εδο οι µετακινήσεις στο ̟λαίσιο της εργασίας αφορούν το 27% του
οικονοµικά ενεργού ̟ληθυσµού, ενώ ̟αρουσιάζουν σηµαντική ενδο-εθνική και δια-̟εριφερειακή
µεταβλητότητα. Σε ̟εριφέρειες υψηλής αστικο̟οίησης η ένταση των µετακινήσεων υ̟ερβαίνει το
40%. Στην ̟ερί̟τωση της Ελλάδας, τα α̟οτελέσµατα της ιεραρχικής ανάλυσης ε̟ιβεβαιώνουν ότι
υφίσταται σαφής διαχωρισµός µεταξύ τό̟ου κατοικίας και τό̟ου εργασίας. Οι ροές αυτές
̟αρατηρούνται κυρίως µε κατεύθυνση α̟ό τις αγροτικές ̟εριοχές ̟ρος τα αστικά κέντρα, ενώ οι
αντίθετες ροές καταγράφουν ένταση δύο φορές χαµηλότερη. Συχνά αυτή η διαδικασία ακόµη σε
̟ρώιµο στάδιο, ιδίως στις ̟λέον α̟οµονωµένες ̟εριοχές.
Ακόµη και αν τα αντικειµενικά µειονεκτήµατα (ορεινός χαρακτήρας, νησιωτικότητα) εξηγούν εν
µέρει τη χωρική διακύµανση του φαινοµένου αυτού, ε̟ιτρέ̟ουν µόνον ένα ̟ρώτο ε̟ί̟εδο
διαφορο̟οίησης (χαµηλή - υψηλή συχνότητα µετακινήσεων). Η γειτνίαση, αλλά ακόµη
̟ερισσότερο η ̟ροσβασιµότητα σε ̟εριοχές αγοράς εργασίας και σε ζώνες ό̟ου ανα̟τύσσεται
οικονοµική δραστηριότητα ̟ρέ̟ει να συνιστά κριτήριο διάκρισης, ̟ροκειµένου να ̟ροσδιοριστεί
η διαφορετική ένταση και ως εκ τούτου τα διάφορα στάδια της ανά̟τυξης της κινητικότητας στο
̟λαίσιο της εργασίας. Οι δύο ανωτέρω ̟αράγοντες µ̟ορούν ωστόσο να διαδραµατίσουν
καθοριστικό ρόλο µόνον στον βαθµό ̟ου έχει ε̟ιτευχθεί η ενσωµάτωση των αγροτικών ̟εριοχών
στον ̟εριφερειακό οικονοµικό ιστό. Να υ̟ογραµµιστεί ε̟ίσης ότι στην Ελλάδα ̟αρατηρείται
̟όλωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων σε άµεση γειτνίαση µε την Πρωτεύουσα.
Τα ̟ροταθέντα µέτρα για τον υ̟ολογισµό της έντασης των εισροών και εκροών, ̟ροφανώς
αντανακλούν την ενσωµάτωση των αγροτικών δήµων στο ̟λαίσιο των το̟ικών και
̟εριφερειακών οικονοµικών δικτύων (εξωστρέφεια). Α̟ό την ανάλυση διαφάνηκε ότι οι
µετακινήσεις συνδέονται ε̟ίσης µε τα εγγενή/ ίδια χαρακτηριστικά των δήµων. Η χαρτογράφηση
των ε̟ι̟έδων έντασης των µετακινήσεων (εισροών/ εκροών) ε̟ιτρέ̟ει να εντο̟ίσουµε την ̟εριοχή
ε̟ιρροής αγροτικών συγκεντρώσεων ̟εριορισµένης α̟ασχόλησης. Η έκταση των µετακινήσεων
στο ̟λαίσιο της εργασίας ε̟ηρεάζεται έντονα α̟ό τα κοινωνικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά
του ενεργού ̟ληθυσµού, ιδιαίτερα δε α̟ό την ε̟αγγελµατική κατηγορία στην ο̟οία ανήκουν.

6.3.13. Κακλαµάνη Σταµατίνα, Ντυκέν Μαρί-Νοέλ, «Η ̟ληθυσµιακή γήρανση στην ύ̟αιθρο
χώρα: Μία ετερογενής κατάσταση µε θετικές και αρνητικές ε̟ι̟τώσεις, Αειχώρος,
Αριθ. Πρωτ. 244/28.08.2014 (υ̟ό τελική έγκριση κατό̟ιν διορθώσεων).
Στόχος. Η συγκεκριµένη εργασία –ως συνέχεια της 6.3.10, εξετάζει διεξοδικά την διαφορετικότητα
των ε̟ι̟έδων γήρανσης στην ύ̟αιθρο Χώρα, σε συνάρτηση µε τα κοινωνικοοικονοµικά και
γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά των διακριτών χωρικών οµάδων ̟ου αναδείχθηκαν α̟ό την
̟ροαναφερθείσα εργασία. Κατό̟ιν διερευνάται η ̟ρόσφατη εξέλιξη των ε̟ι̟έδων γήρανσης, µε
βάση τα α̟οτελέσµατα της α̟ογραφής του 2011 και ε̟ιχειρείται ερµηνεία των µεταβολών µέσω
του υ̟ολογισµού της φαινόµενης µετανάστευσης.
Περίοδος αναφοράς και ε̟ί̟εδο ανάλυσης. Η ανάλυση βασίζεται στα δεδοµένα της α̟ογράφης
̟ληθυσµού του 2001, καθώς και σε εκείνα του 2011. Μελετάται η δηµογραφική δοµή του µόνιµου
̟ληθυσµού ηλικίας 55 ετών και άνω κατά φύλο και ̟ενταετείς οµάδες ηλικιών σε ε̟ί̟εδο
Κα̟οδιστριακών δήµων (σήµερα δηµοτικές ενότητες). Η ανάλυση εστιάζεται στον ύ̟αιθρο χώρο
της Ελλάδας, αφαιρέθηκαν ε̟οµένως οι ∆ήµοι των Π.Σ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και 13
κοινότητες εξαιτίας του ιδιαίτερα µικρού µεγέθους τους.
Ευρήµατα. Στην ε̟οχή µας το φαινόµενο της γήρανσης συνιστά σηµαντικό ζήτηµα για όλες τις
χώρες της Ευρώ̟ης. Η ένταση, η έκταση αλλά και η διαφορετικότητα των µορφών γήρανσης
αναδεικνύουν την αναγκαιότητα µίας ̟ροσέγγισης ̟ου θα ε̟έτρε̟ε την λε̟τοµερέστερη
εξακρίβωση των ε̟ι̟τώσεων του φαινοµένου. Σε κά̟οιες ̟ερι̟τώσεις η ̟ληθυσµιακή γήρανση
συνδέεται µε σχετική δηµογραφική ανά̟τυξη, ιδιαίτερα στην ύ̟αιθρο χώρα. Η ανά̟τυξη αυτή η
ο̟οία οφείλεται στην εγκατάσταση γηραιού ̟ληθυσµού, ̟ροκαλεί µεταβολές –θετικές και
αρνητικές ̟ου αντανακλούν την ̟ολυ̟λοκότητα του φαινοµένου. Κατά συνέ̟εια, η µελέτη της
γήρανσης θα ̟ρέ̟ει να υ̟ερβεί την ανάλυση των τάσεων σε εθνικό ε̟ί̟εδο, ενώ φαίνεται ε̟ίσης
αναγκαίο να βελτιωθεί η α̟οτελεσµατικότητα των ̟αραδοσιακών µεθοδολογικών ̟ροσεγγίσεων.
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Στο ̟λαίσιο αυτό, ̟ιστεύουµε ότι, α̟ό µεθοδολογική ά̟οψη, οι αγροτικές ̟εριοχές εµφανίζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω της ανοµοιογένειάς τους σε διάφορα ε̟ί̟εδα. Ο ̟ρώτος στόχος της
̟αρούσας εργασίας είναι να εξετάσει αν διαµορφώνεται κά̟οια τυ̟ολογία της γήρανσης του
̟ληθυσµού του ύ̟αιθρου χώρου της Ελλάδας, µε ανάλυση σε χαµηλό χωρικό ε̟ί̟εδο.
Συνακόλουθα, να διερευνηθεί σε ̟οιο βαθµό µία ενδεχόµενη τυ̟ολογία αντιστοιχεί σε οµοιογενείς
οµάδες χωρικών ενοτήτων, µε διακριτά χαρακτηριστικά και διαφορετικές ̟ροο̟τικές.

6.4. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ
Α΄ Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα

6.4.1.

Α. ∆αµιανάκη, ∆. Μακρής, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «∆είκτης Μυκοβακτηριδιακής
Μόλυνσης σε ̟ληθυσµό µεταναστών α̟ό την Ασία και την Αφρική», Νοσοκοµειακά
Χρονικά, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας, Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας,
Αθήνα, 2001, τ. 63(2001), ειδική έκδοση, σ. 94.

Η έρευνα διενεργήθηκε α̟ό κλιµάκιο ιατρών της Πνευµονολογικής Κλινικής του Νοµαρχιακού
Νοσοκοµείου Χανίων σε ̟ληθυσµό ̟αρανόµων οικονοµικών µεταναστών οι ο̟οίοι
̟ερισυλλέγησαν α̟ό τις Λιµενικές Αρχές Χανίων τον Ιούνιο του 2001 και κατευθύνοντο ̟ρος
χώρες της ∆υτικής Ευρώ̟ης.
Στόχος της συγκεκριµένης έρευνας ήταν η µελέτη της ̟αρατηρούµενης αύξησης των
ε̟ιδηµιολογικών δεικτών της φυµατίωσης και η συσχέτισή τους µε τα χαρακτηριστικά του
εξεταζοµένου ̟ληθυσµού.
Εξετάσθηκαν 141 ενήλικες, µέσης ηλικίας 25 ετών, στην ̟λειονότητά τους εργάτες και 23 ̟αιδιά,
µέσης ηλικίας 9,8 ετών. Όσον αφορά τους ενήλικες, 48% είχαν θετική mantoux και ένας έ̟ασχε α̟ό
ενεργό φυµατίωση. Τα ̟αιδιά είχαν αρνητική mantoux. Ως ̟ρος την εθνικότητα, ε̟ισηµαίνεται ότι
στους Τούρκους µετανάστες τα ̟οσοστά θετικής mantoux ήταν συγκριτικά υψηλότερα.
Η έρευνα αυτή ήταν η ̟ρώτη α̟ό µία σειρά έρευνες στις ο̟οίες συµµετείχα, µε αντικείµενο µελέτης
την φυµατίωση. Ό̟ως καταδείχθηκε α̟ό την ̟ρώτη ̟αγκόσµια έρευνα υγείας την ο̟οία διεξήγαγε
η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Έκθεση Π.Ο.Υ., διαθέσιµη στον δικτυακό τό̟ο www.who.org),
στις υ̟ό ανά̟τυξη χώρες καταγράφεται σοβαρή αύξηση της φυµατίωσης. Τα σηµαντικά
µεταναστευτικά ρεύµατα ̟ου ̟αρατηρούνται α̟ό τις χώρες αυτές µε ̟ροορισµό τις ανε̟τυγµένες
χώρες ε̟ιδρούν στην συχνότητα εµφάνισης του ∆ΜΜ στις χώρες υ̟οδοχής. Η Ελλάδα είναι
σήµερα χώρα ̟ροσωρινής ̟αραµονής (transit) και εγκατάστασης οικονοµικών µεταναστών α̟ό
̟εριοχές µε υψηλό ∆ΜΜ. Συνε̟ώς, η µελέτη του ∆ΜΜ σε ̟ληθυσµούς οι ο̟οίοι κατά την διεθνή
βιβλιογραφία θεωρούνται «υψηλού κινδύνου» είναι αναγκαία ̟ροκειµένου για την διαµόρφωση
̟ρολη̟τικής ̟ολιτικής υγείας.

6.4.2.

Α. ∆αµιανάκη, ∆. Μακρής, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «∆είκτης Μυκοβακτηριδιακής
Μόλυνσης στις Αγροτικές Φυλακές Χανίων», Ελληνική Ιατρική, 11ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακα, Εταιρεία µελέτης ̟νευµονο̟αθειών και
ε̟αγγελµατικών ̟αθήσεων θώρακος, Θεσσαλονίκη, 2001, τ. 67(2001), συµ̟λ. τεύχος
4, σ. 131.

Σκο̟ός της έρευνας ήταν η εκτίµηση του ∆ΜΜ µε την µέθοδο mantoux στους φυλακισµένους και
το ̟ροσω̟ικό των αγροτικών φυλακών του Νοµού Χανίων. Ο έλεγχος ̟ραγµατο̟οιήθηκε τον
Ιούνιο του 2001. Ελέγχθηκαν συνολικά 15 εργαζόµενοι και 116 τρόφιµοι άνδρες. Στο 52% των
τροφίµων και το 27% των εργαζοµένων η τιµή του ∆ΜΜ ήταν αρκετά υψηλή. Ειδικότερα στους
τροφίµους, στατιστικά σηµαντική είναι η διαφορά µεταξύ Ελλήνων κι αλλοδα̟ών φυλακισµένων:
στους αλλοδα̟ούς οι υψηλές τιµές ∆ΜΜ είναι συχνότερες. Ε̟ίσης, όταν ο χρόνος ̟αραµονής στην
φυλακή είναι µεγάλος ο ∆ΜΜ εµφανίζει συγκριτικά υψηλότερες τιµές, αν και οι µεταβλητές
στατιστικά είναι ανεξάρτητες.

6.4.3.

Α. ∆αµιανάκη, ∆. Μακρής, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «∆είκτης Μυκοβακτηριδιακής
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Μόλυνσης στις ∆ικαστικές Φυλακές Χανίων», Ελληνική Ιατρική, 11ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακα, Εταιρεία µελέτης ̟νευµονο̟αθειών και
ε̟αγγελµατικών ̟αθήσεων θώρακος, Θεσσαλονίκη, 2001, τ. 67(2001), συµ̟λ. τεύχος
4, σ. 205.
Σκο̟ός της έρευνας ήταν η εκτίµηση του ∆ΜΜ µε την µέθοδο mantoux στους τροφίµους των
δικαστικών φυλακών του Νοµού Χανίων. Ο έλεγχος ̟ραγµατο̟οιήθηκε τον Ιούνιο του 2001.
Ελέγχθηκαν 97 τρόφιµοι άνδρες. Στο 27% των τροφίµων η τιµή του ∆ΜΜ ήταν υψηλή. Το ̟οσοστό
των αλλοδα̟ών µε υψηλή τιµή ∆ΜΜ είναι ελαφρά µεγαλύτερη, αλλά στην ̟ερί̟τωση των
δικαστικών φυλακών ο ∆ΜΜ δεν είναι εξαρτηµένος στατιστικά α̟ό την εθνικότητα. Ε̟ίσης, όταν
ο χρόνος ̟αραµονής στην φυλακή είναι µεγάλος ο ∆ΜΜ εµφανίζει συγκριτικά υψηλότερες τιµές,
αν και οι µεταβλητές στατιστικά είναι ανεξάρτητες.

6.4.4.

∆. Μακρής, Α. ∆αµιανάκη, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «∆είκτης Μυκοβακτηριδιακής
Μόλυνσης στο ιατρικό και νοσηλευτικό ̟ροσω̟ικό του Θερα̟ευτηρίου Ψυχικών
Παθήσεων του Ν. Χανίων», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προλη̟τικής Ιατρικής,
Ελληνική Εταιρεία Προλη̟τικής Ιατρικής υ̟ό την αιγίδα του Υ̟ουργείου Υγείας και
Πρόνοιας, Αθήνα, 2002.

Η έρευνα διενεργήθηκε στο ̟λαίσιο ̟ρογράµµατος ελέγχου των οµάδων υψηλού κινδύνου για την
εκδήλωση της φυµατίωσης. Στόχος της έρευνας ήταν η εκτίµηση του ∆ΜΜ στο ιατρικό και
νοσηλευτικό ̟ροσω̟ικό του Θερα̟ευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων του Ν. Χανίων και η συσχέτισή
του µε την διάρκεια εργασίας τους στο Ψυχιατρείο. Ο έλεγχος ̟ραγµατο̟οιήθηκε τον Οκτώβριο
του 2001 ε̟ί 115 εργαζοµένων µε µέση ηλικία 42 έτη και µέσο χρόνο εργασίας 135 µήνες.
67 άτοµα (58%) είχαν θετική mantoux (42 άνδρες και 25 γυναίκες). Ο µέσος όρος θετικών mantoux
ήταν 19,4 χιλιοστά και σ’ αυτήν την οµάδα εντάσσονται εργαζόµενοι µέσης ηλικίας 43 έτη. Α̟ό
έλεγχο ̟ου διενεργήθηκε δια̟ιστώθηκε ότι υ̟άρχει θετική συσχέτιση µεταξύ του µεγέθους της
φυµατινοαντίδρασης και του χρόνου εργασίας.

6.4.5.

∆. Μακρής, Α. ∆αµιανάκη, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «∆είκτης Μυκοβακτηριδιακής
Μόλυνσης στους ασθενείς του Θερα̟ευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων του Ν. Χανίων»,
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προλη̟τικής Ιατρικής, Ελληνική Εταιρεία Προλη̟τικής
Ιατρικής υ̟ό την αιγίδα του Υ̟ουργείου Υγείας και Πρόνοιας, Αθήνα, 2002.

Η έρευνα ̟ραγµατο̟οιήθηκε τον Οκτώβριο του 2001, µε στόχο την εκτίµηση του ∆ΜΜ στους
τροφίµους του ΘΨΠΧ και η συσχέτισή του µε την διάρκεια ̟αραµονής τους στο Ψυχιατρείο.
Ελέγχθησαν συνολικά 261 τρόφιµοι, µέσης ηλικίας 50.51±15.06 ετών (60% άνδρες και 40%
γυναίκες). Ο µέσος χρόνος ̟αραµονής των εξετασθέντων ανέρχεται σε 114,3±135,7 µήνες. Σύµφωνα
µε τα α̟οτελέσµατα της ανάλυσης των δεδοµένων, ο ∆ΜΜ είναι ̟ολύ υψηλός (44,8%) στους
τροφίµους του ΘΨΠΧ. Ο υψηλότερος ∆ΜΜ καταγράφηκε στην ηλικιακή οµάδα 40-49 ετών. Ο
∆ΜΜ συσχετίζεται θετικά µε τον χρόνο ̟αραµονής στο Ψυχιατρείο.
Στο ̟λαίσιο των ανωτέρω ερευνών (6.4.1-6.4.5) οργάνωσα την α̟αραίτητη βάση δεδοµένων βάσει
των αντίστοιχων ιατρικών ̟ρωτοκόλλων και διενήργησα την στατιστική ανάλυση: Περιγραφή
χαρακτηριστικών ̟ληθυσµού, συσχέτιση µεταβλητών, tests ελέγχου υ̟οθέσεων.

6.4.6.

D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani and alii, «Cigarette smoking among
schoolchildren in Chania-Crete, Preliminary Report» (Κα̟νιστικές συνήθειες µεταξύ
των µαθητών των σχολείων του Νοµού Χανίων: Προκαταρκτική Έκθεση), 1st
International Seminar Lung and Environment, Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία,
Royal Brompton Hospital and Harefield Hospital, NHS Trust, Athens, 2002.

Σκο̟ός της έρευνας ήταν η συγκριτική µελέτη των κα̟νιστικών συνηθειών των µαθητών της
δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης µεταξύ των σχολείων της ̟όλης και της ε̟αρχίας του Νοµού Χανίων.
Η Έρευνα οργανώθηκε µε ευθύνη της Πνευµονολογικής Κλινικής του Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου
Χανίων, σε συνεργασία µε το Τµήµα Προαγωγής Υγείας της ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης.
Η συγκεκριµένη έρευνα, ό̟ως και αυτή ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε στην συνέχεια στα σχολεία του
Ρεθύµνου είναι σηµαντική, διότι ό̟ως έχει καταδειχθεί α̟ό αντίστοιχες έρευνες σε άλλες χώρες
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(Πορτογαλία, Ισραήλ κτλ), η κα̟νιστική συνήθεια κατά την εφηβεία αυξάνει τις ̟ιθανότητες
κα̟νίσµατος στους ενήλικες. Εάν δε ληφθεί υ̟όψη η διαχρονική αύξηση της νοσηρότητας και της
θνησιµότητας στην Ελλάδα α̟ό νόσους του ανα̟νευστικού συστήµατος και ειδικότερα η
̟εραιτέρω αύξηση της θνησιµότητας α̟ό κακοήθη νεο̟λάσµατα του ανα̟νευστικού, ̟αρόµοιες
έρευνες είναι α̟ολύτως αναγκαίες, ̟ροκειµένου για την διαµόρφωση σχετικών ̟ολιτικών
ενηµέρωσης και ̟ρόληψης.
Στο συγκεκριµένο δείγµα ̟εριλαµβάνονται οι µαθητές Γυµνασίου και Γενικού Λυκείου. Πρόκειται
για ένα δείγµα 553 µαθητών, εκ των ο̟οίων α̟ήντησαν 458 µαθητές. Σε 40% ανέρχεται το ̟οσοστό
των µαθητών ̟ου δήλωσαν ότι έχουν κα̟νίσει τουλάχιστον µία φορά: 23% ̟εριστασιακοί
κα̟νιστές και 16% συστηµατικοί κα̟νιστές. Οι µαθητές ̟ου δήλωσαν ότι έχουν κα̟νίσει τις δύο
τελευταίες εβδοµάδες θεωρήθηκαν συστηµατικοί κα̟νιστές. Εξετάζοντας την κατανοµή των
̟εριστασιακών και συστηµατικών κα̟νιστών ανά τάξη, δια̟ιστώνεται σηµαντική αύξηση του
ειδικού βάρους των ̟εριστασιακών κα̟νιστών µεταξύ της Α’ και Β’ Γυµνασίου και των
συστηµατικών κα̟νιστών µεταξύ Α’ και Β’ Λυκείου.
Ειδικότερα, όσον αφορά τους συστηµατικούς κα̟νιστές, 58% κα̟νίζουν καθηµερινώς (13,7
τσιγάρα κατά µέσο όρο ηµερησίως). Στην ̟λειονότητα των ̟ερι̟τώσεων αυτών το ̟ρώτο τσιγάρο
το ̟ήραν α̟ό φίλο και δοκίµασαν α̟ό ̟εριέργεια. Γενικώς, οι γονείς είναι ενήµεροι για τις
κα̟νιστικές συνήθειες των ̟αιδιών τους και οι ̟ερι̟τώσεις κατά τις ο̟οίες συναινούν είναι
ελάχιστες (19%).
Στην συγκεκριµένη έρευνα ήµουν υ̟εύθυνη για την διαµόρφωση και κωδικο̟οίηση του τελικού
ερωτηµατολογίου, την δηµιουργία της βάσης δεδοµένων και την διενέργεια των αναγκαίων
λογικών ελέγχων. Κατό̟ιν διενήργησα το σύνολο της στατιστικής στατιστική ανάλυσης. Λόγω του
όγκου των ερευνητικών δεδοµένων, ό̟ως θα φανεί και στη συνέχεια, τα α̟οτελέσµατα
̟αρουσιάστηκαν τµηµατικά σε διάφορα ε̟ιστηµονικά συνέδρια.

6.4.7.

D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani and alii, « Tuberculosis screening by
mantoux test in persons considered at high risk in Chania of Crete» (∆είκτης
Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης στους ̟ληθυσµούς υψηλού κινδύνου του Ν.
Χανίων), 1st International Seminar Lung and Environment, Ελληνική Πνευµονολογική
Εταιρεία, Royal Brompton Hospital and Harefield Hospital, NHS Trust, Athens,
2002.

Κοινή ανακοίνωση µε αυτήν η ο̟οία ̟αρουσιάστηκε ε̟ίσης στα αγγλικά, «Tuberculosis
screening by mantoux test in persons considered at high risk in Chania of Crete» στο 12th
European Respiratory Society Annual Congress [6.4.9. κάτωθι].

6.4.8.

Α. ∆αµιανάκη, ∆. Μακρής, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «Το κά̟νισµα των µαθητών στον
Νοµό Χανίων», 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, Ελληνική Εταιρεία
Γενικής Ιατρικής, Ηράκλειο 2002.

Στην συγκεκριµένη εργασία το δείγµα ανέρχεται σε 595 µαθητές, διότι ̟εριλαµβάνονται και οι
µαθητές α̟ό τα Τεχνικά Λύκεια. Ε̟ί δείγµατος 595 µαθητών του Νοµού Χανίων, εκ των ο̟οίων
α̟ήντησαν 531 µαθητές. Σε 43% ανέρχεται το ̟οσοστό των µαθητών ̟ου δήλωσαν ότι έχουν
κα̟νίσει τουλάχιστον µία φορά: 25% ̟εριστασιακοί κα̟νιστές και 18% συστηµατικοί κα̟νιστές.
Οι µαθητές ̟ου δήλωσαν ότι έχουν κα̟νίσει τις δύο τελευταίες εβδοµάδες θεωρήθηκαν
συστηµατικοί κα̟νιστές. Το κά̟νισµα µεταξύ των αγοριών ̟αρουσιάζει αυξηµένη συχνότητα, µε
στατιστικά σηµαντική διαφορά α̟ό τα κορίτσια. ∆εν εντο̟ίζονται στατιστικά σηµαντικές
διαφορές στην συµ̟εριφορά των µαθητών της ε̟αρχίας, έναντι των µαθητών της ̟όλης.
Στην συγκεκριµένη έρευνα ήµουν υ̟εύθυνη … ό̟ως 6.4.6.

6.4.9.

Α. Damianaki, D. Makris, T. Kaklamani and alii, «Tuberculosis screening by
mantoux test among refugees». (∆είκτης Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης µεταξύ
̟ροσφύγων στην Κρήτη), in European Respiratory Journal, 12th European Respiratory
Society Annual Congress, Stockholm September 2002, vol. 20(2002), suppl. 38, p.
320s-321s, P2004.
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Σκο̟ός της έρευνας ήταν η εκτίµηση του ∆ΜΜ µε την µέθοδο mantoux σε 475 ̟ρόσφυγες ̟ου
συνελέγησαν α̟ό τις Λιµενικές Αρχές στον Νοµό Χανίων. 94% εξ αυτών ήταν άνδρες. Οι κύριες
εθνικότητες ήταν: 24% Ιρακινοί, 19% Πακιστανοί, 28% Μαροκινοί. Για την καλύτερη διαχείριση
των δεδοµένων οι ̟ρόσφυγες κατηγοριο̟οιήθηκαν ανά Ή̟ειρο καταγωγής. Ε̟ί συνόλου
̟ληθυσµού ο ∆ΜΜ ανήλθε σε 22,5%. Τον υψηλότερο ∆ΜΜ εµφάνισαν οι Τούρκοι-Κούρδοι: 50%.
Ο στατιστικός έλεγχος κατέδειξε ότι ο ∆ΜΜ εξαρτάται α̟ό την εθνικότητα, αλλά είναι
ανεξάρτητος α̟ό το φύλο, την ηλικία και το εργασιακό ιστορικό των εξετασθέντων. Τα
α̟οτελέσµατα της έρευνας υ̟οδηλώνουν ότι ο ∆ΜΜ φαίνεται να είναι υψηλότερος στους
̟ρόσφυγες σε σύγκριση µε τον ∆ΜΜ ̟ου εκτιµάται για τον ̟ληθυσµό της Ελλάδας και συµφωνούν
µε τα αντίστοιχα συµ̟εράσµατα των ̟ρόσφατων εκθέσεων της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας.
Στην συγκεκριµένη εργασία εκ̟όνησα την στατιστική ανάλυση, καθώς και την βιβλιογραφική
έρευνα.

6.4.10. Α. Damianaki, D. Makris, T. Kaklamani and alii, «Prevalence of TB skin test
positivity among prisoners in Crete» (∆είκτης Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης σε
̟ληθυσµούς φυλακισµένων της Κρήτης), in European Respiratory Journal, 12th
European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm September 2002, vol.
20(2002), suppl. 38, p. 165s, P1054.
Σκο̟ός της έρευνας ήταν η εκτίµηση του ∆ΜΜ µε την µέθοδο mantoux στους τροφίµους των
φυλακών του Νοµού Χανίων. Στην έρευνα συµµετείχαν 245 άνδρες φυλακισµένοι, εκ των ο̟οίων
52% Έλληνες και 48% αλλοδα̟οί ̟ροερχόµενοι κυρίως α̟ό Βαλκανικές χώρες. Ο έλεγχος
̟ραγµατο̟οιήθηκε σε 213 ενήλικες, µέσης ηλικίας 35,3 έτη και µέσης διάρκειας φυλάκισης 35,5
µηνών. Συνολικά ο ∆ΜΜ ανήλθε σε 40,4%. Οι υψηλές τιµές του ∆ΜΜ συσχετίζονται µε την
εθνικότητα και τον τύ̟ο ασύλου (αγροτικές/ δικαστικές φυλακές). Στην συγκεκριµένη εργασία
εκ̟όνησα την στατιστική ανάλυση.

6.4.11. Α. Damianaki, D. Makris, T. Kaklamani and alii, «Prevalence of Tuberculosis
reactivity among psychiatric inpatients and health care workers in a psychiatric
hospital» (∆είκτης Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης στους ασθενείς, το ιατρικό και
νοσηλευτικό ̟ροσω̟ικό του Θερα̟ευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων του Ν. Χανίων), in
European Respiratory Journal, 12th European Respiratory Society Annual Congress,
Stockholm September 2002, vol. 20(2002), suppl. 38, p. 555s, P3435.
Σκο̟ός της έρευνας ήταν η εκτίµηση του ∆ΜΜ µε την µέθοδο mantoux στους ασθενείς και το
ιατρικό/ νοσηλευτικό ̟ροσω̟ικό του Θερα̟ευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων του Ν. Χανίων. Στην
έρευνα συµµετείχαν 370 άτοµα, εκ των ο̟οίων 261 ασθενείς και 109 εκ των 114 εργαζοµένων. Η
µέση διάρκεια νοσηλείας ανέρχεται σε 114 µήνες και η µέση διάρκεια εργασίας στο Ψυχιατρείο σε
140 µήνες. Ο ∆ΜΜ στο ιατρικό/ νοσηλευτικό ̟ροσω̟ικό ανήλθε σε 61,5% και στους ασθενείς σε
44,8%. Ε̟ίσης στους ασθενείς έγινε ακτινογραφία θώρακος και 16,4% εξ αυτών εµφάνισαν σηµεία
ενεργούς φυµατίωσης ή στοιχεία υψηλού κινδύνου για µελλοντική ανά̟τυξη φυµατίωσης. Οι
υψηλές τιµές του ∆ΜΜ συσχετίζονται µε την διάρκεια ασυλο̟οίησης για τους ασθενείς, το φύλο
και την διάρκεια εργασίας για τους εργαζόµενους. Στην συγκεκριµένη εργασία εκ̟όνησα την
στατιστική ανάλυση.

6.4.12. Α. Damianaki, D. Makris, T. Kaklamani and alii, «Tuberculosis screening by
mantoux test in persons considered at high risk in Chania of Crete» (∆είκτης
Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης στους ̟ληθυσµούς υψηλού κινδύνου του Ν.
Χανίων), in European Respiratory Journal, 12th European Respiratory Society Annual
Congress, Stockholm September 2002, vol. 20(2002), suppl. 38, p. 164s-165s, P1051.
Σύµφωνα µε την διεθνή βιβλιογραφία, οι µετανάστες, οι φυλακισµένοι, οι τρόφιµοι και το
ιατρικό/ νοσηλευτικό ̟ροσω̟ικό των ψυχιατρείων θεωρούνται ̟ληθυσµοί υψηλού κινδύνου για
την ανά̟τυξη φυµατίωσης. Στόχος της συγκεκριµένης εργασίας ήταν να αναδειχθεί η
αναγκαιότητα χορήγησης αντιφυµατικού ορού στους ̟ληθυσµούς υψηλού κινδύνου στα Χανιά και
η µελέτη των ̟αραγόντων ̟ου ε̟ηρεάζουν την εµφάνιση θετικής mantoux.
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Στην έρευνα συµ̟εριελήφθησαν 1101 άτοµα (475 ̟ρόσφυγες, 213 φυλακισµένοι, 261 τρόφιµοι
ψυχιατρείου, 152 ιατροί/ νοσηλευτές του ψυχιατρείου). Ο έλεγχος ̟ραγµατο̟οιήθηκε στο 95% του
ανωτέρω ̟ληθυσµού, εκ των ο̟οίων 83% ήταν άνδρες, 46% Έλληνες και 54% αλλοδα̟οί.
Ο ∆ΜΜ ε̟ί συνόλου ελεγχόµενου ̟ληθυσµού ανήλθε σε 35,6%: 22,9 στους ̟ρόσφυγες, 40,4% στους
φυλακισµένους, 44,8% στους ασθενείς ψυχιατρείου, 61,5% στο ̟ροσω̟ικό του ψυχιατρείου. Στους
Έλληνες ο ∆ΜΜ ανήλθε σε 56,8%. Η λογιστική ̟αλινδρόµηση κατά βήµατα (stepwise logistic
regression analysis) ανέδειξε ότι ̟ρογνωστικοί ̟αράγοντες για την εµφάνιση θετικής mantoux
είναι η διάρκεια εργασίας/ φυλάκισης/ ασυλο̟οίησης (odds ratio 0,902, 95%), η εθνικότητα και η
οµάδα αναφοράς. Στην συγκεκριµένη εργασία εκ̟όνησα την στατιστική ανάλυση.

6.4.13. D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani, «Cigarette smoking among schoolchildren
in Chania-Crete, Final Report» (Κα̟νιστικές συνήθειες µεταξύ των µαθητών των
σχολείων του Νοµού Χανίων: Τελική Έκθεση), in American Journal of Respiratory and
Critical Care Medicine, 99th International Conference of American Thoracic Society,
Seattle 2003, vol. 167, no 3(2003), p. A46.
Το κά̟νισµα κατά την εφηβεία φαίνεται να είναι ̟ρογνωστικός ̟αράγοντας για το κά̟νισµα των
ενηλίκων. Στο ̟λαίσιο της ̟αρούσης εργασίας διερευνήθηκαν οι ̟αράγοντες ̟ου ε̟ηρεάζουν την
κα̟νιστική συνήθεια των ̟αιδιών, καθώς και η ά̟οψή τους ̟ερί του κα̟νίσµατος.
Όταν ένας µαθητής είναι αγόρι, έχει ̟ερισσότερους α̟ό τρεις φίλους ̟ου κα̟νίζουν και ̟ηγαίνει
σε µεγάλη τάξη του σχολείου αυξάνεται η ̟ιθανότητα να είναι κα̟νιστής. 59,0% των
̟εριστασιακών κα̟νιστών και 29,5% των συστηµατικών κα̟νιστών την ̟ρώτη φορά δοκίµασαν
τσιγάρο α̟ό ̟εριέργεια και αµηχανία. Σε 28,4% και 9,1% ανέρχεται το ̟οσοστό των συστηµατικών
και ̟εριστασιακών κα̟νιστών αντιστοίχως, οι ο̟οίοι την ̟ρώτη φορά δοκίµασαν τσιγάρο λόγω
̟ροσω̟ικών ̟ροβληµάτων. 96% των µαθητών ήταν ε̟αρκώς ̟ληροφορηµένοι για τις συνέ̟ειες
του κα̟νίσµατος. 57% των µαθητών ενηµερώθηκαν για τις συνέ̟ειες του κα̟νίσµατος α̟ό τους
γονείς, τους δασκάλους και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Κατά̟ληξη ̟ροκαλεί το γεγονός ότι 25%
των ̟εριστασιακών κα̟νιστών και 34,7% των συστηµατικών κα̟νιστών υ̟οφέρει α̟ό άσθµα ή
σχετικά συµ̟τώµατα και εξακολουθεί να κα̟νίζει. Η ̟λειονότητα των µαθητών, ανεξαρτήτως
κα̟νιστικής συνήθειας, εκφράζει αρνητική ά̟οψη για τους µαθητές ̟ου κα̟νίζουν. Οι
συστηµατικοί κα̟νιστές ̟αίρνουν συγκριτικά ̟ερισσότερα χρήµατα ηµερησίως α̟ό τους γονείς
τους. Οι αθλητικές δραστηριότητες δεν φαίνεται να ε̟ηρεάζουν την κα̟νιστική συνήθεια.
Στην συγκεκριµένη έρευνα ήµουν υ̟εύθυνη … ό̟ως 6.4.6.

6.4.14. D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani, «Patients with more than one admission in
a year due to Chronic Obstructive Pulmonary Disease exacerbation» (Ασθενείς µε
̟λέον της µίας εισαγωγές στο Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Χανίων, κατά την διάρκεια
ενός έτους λόγω ̟αρόξυνσης Χρόνιας Ανα̟νευστικής Πνευµονο̟άθειας), in
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 99th International
Conference of American Thoracic Society, Seattle 2003, vol. 167, no 3(2003), p. A948.
Το κόστος νοσηλείας ασθενών οι ο̟οίοι εισάγονται λόγω ̟αρόξυνσης Χ.Α.Π. έχει σοβαρή
ε̟ί̟τωση στις δα̟άνες νοσοκοµειακής ̟ερίθαλψης. Στόχος της συγκεκριµένης εργασίας είναι να
εντο̟ιστούν ̟ρογνωστικοί ̟αράγοντες µακράς νοσηλείας ασθενών, λόγω ̟αρόξυνσης Χ.Α.Π. Για
την ανωτέρω εργασία χρησιµο̟οιήθηκαν τα σχετικά Πρωτόκολλα της Πνευµονολογικής Κλινικής
του Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Χανίων και συµ̟εριελήφθησαν 327 εισαγωγές οφειλόµενες σε
̟αρόξυνση Χ.Α.Π. κατά την διάρκεια ενός έτους. Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, οι
συνυ̟άρχουσες νόσοι, οι κα̟νιστικές συνήθειες, τα συµ̟τώµατα κατά την εισαγωγή, το pH του
αίµατος κατά την εισαγωγή, η αρχική FEV1 (forced expiratory volume in 1 second) και τα
α̟οτελέσµατα καλλιέργειας ̟τυέλων εισήχθησαν στην ανάλυση ως ανεξάρτητες µεταβλητές. Η
µέση ηλικία του δείγµατος ήταν 72,2 έτη. 39% εξ αυτών είχαν αρχική FEV1 χαµηλότερη α̟ό το 40%
της ̟ροβλε̟όµενης. Η µέση διάρκεια νοσηλείας ήταν 7,67 ηµέρες. Η διάρκεια νοσηλείας
συσχετίζεται µε την αρχική FEV1, τον εντο̟ισµό βακτηριακών στελεχών στα ̟τύελα, τις
συνυ̟άρχουσες νόσους, το pH και τις κα̟νιστικές συνήθειες. Στην ̟αρούσα εργασία εκ̟όνησα το
σύνολο των στατιστικών ε̟εξεργασιών.

6.4.15. D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani, «Hospital stay in patients with Chronic
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Obstructive Pulmonary Disease exacerbation» (Νοσηλεία Ασθενών στο Νοµαρχιακό
Νοσοκοµείο Χανίων, λόγω ̟αρόξυνσης Χρόνιας Ανα̟νευστικής Πνευµονο̟άθειας),
in American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 99th International
Conference of American Thoracic Society, Seattle 2003, vol. 167, no 3(2003), p. A229.
Σύµφωνα µε σχετικές έρευνες, µία κατηγορία των ασθενών α̟ό Χ.Α.Π. (άτοµα µεγάλης ηλικίας,
σοβαρή βρογχική α̟όφραξη) ̟αρουσιάζει σηµαντικό αριθµό εισαγωγών στο νοσοκοµείο κατά την
διάρκεια ενός έτους. Στόχος της ̟αρούσης εργασίας είναι να εντο̟ισθούν αυτοί οι ασθενείς και να
̟εριγραφούν τα κλινικά και ε̟ιδηµιολογικά χαρακτηριστικά τους.
Η διερευνητική µελέτη ε̟ικεντρώθηκε στις εισαγωγές, λόγω ̟αρόξυνσης Χ.Α.Π., κατά την διάρκεια
της ̟εριόδου 2001-2002, στην Πνευµονολογική Κλινική του Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Χανίων.
Μελετήθηκαν 214 ασθενείς/ 327 εισαγωγές, οι ο̟οίοι ε̟ιµερίστηκαν σε δύο οµάδες αναλόγως του
αριθµού των εισαγωγών.
Α’ οµάδα: 70 ασθενείς (33% του δείγµατος), µε ̟ερισσότερες της µίας εισαγωγές (µέσος αριθµός
εισαγωγών 2,43), αντιστοιχούν στο 53% των εισαγωγών λόγω ̟αρόξυνσης Χ.Α.Π. Μέση ηλικία 72,7
έτη, 47,6% εξ αυτών είχαν αρχική FEV1 χαµηλότερη α̟ό το 40% της ̟ροβλε̟όµενης, 39% είχαν
καρδιαγγειακά ̟ροβλήµατα, 56% ήταν ̟ρώην και 25% νυν κα̟νιστές, µέσο pH=7,356.
B’ οµάδα: Υψηλότερη αρχική FEV1. Εντο̟ίστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των
δύο οµάδων ως ̟ρος την FEV1, τις κα̟νιστικές συνήθειες, το pH και τον εντο̟ισµό βακτηριακών
στελεχών στην καλλιέργεια ̟τυέλων. Η ηλικία, το φύλο και οι συνυ̟άρχουσες νόσοι δεν
εµφανίζουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων.
Συνε̟ώς, στους ασθενείς µε Χ.Α.Π. η αρχική FEV1, η κα̟νιστική συνήθεια και ο εντο̟ισµός
βακτηριακών στελεχών στην καλλιέργεια ̟τυέλων είναι ̟αράγοντες ̟ου ε̟ηρεάζουν την
συχνότητα ̟ροσφυγής στις νοσοκοµειακές δοµές.
Στην ̟αρούσα εργασία εκ̟όνησα το σύνολο των στατιστικών ε̟εξεργασιών.

6.4.16. D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani, «Trends of cigarette smoking habit among
schoolchildren», in European Respiratory Journal, 13th European Respiratory Society
Annual Congress, Vienna September 2003, vol. 22(2003), suppl. 45, p. 25s, P290.
Σκο̟ός της έρευνας ήταν η συγκριτική µελέτη των κα̟νιστικών συνηθειών των µαθητών της
δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης µεταξύ των σχολείων της ̟όλης και της ε̟αρχίας του Νοµού
Ρεθύµνης. Η έρευνα οργανώθηκε και εκ̟ονήθηκε µε ευθύνη της Πνευµονολογικής Κλινικής του
Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Χανίων, σε συνεργασία µε το Τµήµα Προαγωγής Υγείας της
∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης. Η έρευνα διενεργήθηκε ε̟ί δείγµατος 371 µαθητών του Νοµού, εκ
των ο̟οίων α̟ήντησαν 362 µαθητές. Σε 42% ανέρχεται το ̟οσοστό των µαθητών ̟ου δήλωσαν ότι
έχουν κα̟νίσει τουλάχιστον µία φορά: 22,4% ̟εριστασιακοί κα̟νιστές και 19,6% συστηµατικοί
κα̟νιστές. Οι µαθητές ̟ου δήλωσαν ότι έχουν κα̟νίσει τις δύο τελευταίες εβδοµάδες θεωρήθηκαν
συστηµατικοί κα̟νιστές. 80% των αγοριών και 87% των κοριτσιών ̟ου είναι συστηµατικοί
κα̟νιστές, κα̟νίζουν ̟ερισσότερα α̟ό 6 τσιγάρα ηµερησίως. Τα κορίτσια ξεκίνησαν το κά̟νισµα
κατά µέσο όρο στην ηλικία των 14,04 ετών και τα αγόρια στην ηλικία των 13,62 ετών. Σηµαντική
είναι η αύξηση των συστηµατικών κα̟νιστών στην Γ’ Γυµνασίου και την Γ’ Λυκείου (15 και 18
ετών). Στην ̟όλη το ̟οσοστό των συστηµατικών κα̟νιστών ανέρχεται σε 18,7% και στην ε̟αρχία
σε 20,2%. Η ̟λειονότητα των µαθητών δοκίµασαν τσιγάρο ε̟ηρεασµένοι α̟ό τους φίλους τους.
33% των συστηµατικών κα̟νιστών δήλωσε ότι ξεκίνησε το τσιγάρο α̟ό ̟εριέργεια. Στο 50% των
̟ερι̟τώσεων οι γονείς γνωρίζουν την κα̟νιστική συνήθεια των ̟αιδιών τους και 15,5% εξ αυτών
δεν διαφωνούν. 46% των συστηµατικών κα̟νιστών κα̟νίζουν ο̟ουδή̟οτε.
Στην συγκεκριµένη έρευνα ήµουν υ̟εύθυνη … ό̟ως 6.4.6.

6.4.17. D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani, «Smoking habits in schoolchildren: a
comparison between two Cretan regions», in European Respiratory Journal, 13th
European Respiratory Society Annual Congress, Vienna September 2003, vol.
22(2003), suppl. 45, p. 25s, P291.
Σκο̟ός της µελέτης ήταν η σύγκριση των χαρακτηριστικών των µαθητών δευτεροβάθµιας
εκ̟αίδευσης ̟ου είναι συστηµατικοί κα̟νιστές, µεταξύ δύο ̟εριοχών της Κρήτης, των Χανίων και
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του Ρεθύµνου. Στην µελέτη συµ̟εριελήφθησαν 893 µαθητές. Χανιά: 531 µαθητές, 42% αγόρια, µέση
ηλικία 14,8 έτη. Ρέθυµνο: 362 µαθητές, 45% αγόρια, µέση ηλικία 14,8 έτη.
Στα Χανιά 95 µαθητές (17,%) είναι συστηµατικοί κα̟νιστές: η µέση ηλικία των κα̟νιστών είναι
13,7 έτη και ο µέσος αριθµός τσιγάρων ̟ου κα̟νίζουν εβδοµαδιαίως ανέρχεται σε 41 τσιγάρα. Στο
Ρέθυµνο 71 µαθητές (20,%) είναι συστηµατικοί κα̟νιστές: η µέση ηλικία των κα̟νιστών είναι 14,0
έτη και ο µέσος αριθµός τσιγάρων ̟ου κα̟νίζουν εβδοµαδιαίως ανέρχεται σε 61 τσιγάρα.
Συγκρίνοντας τους δύο υ̟ο̟ληθυσµούς δια̟ιστώνεται ότι η διαφορά της µέσης ηλικίας κα̟νιστών
και του µέσου αριθµού τσιγάρων είναι στατιστικά σηµαντική.
Η λογιστική ̟αλινδρόµηση κατά βήµατα ανέδειξε ως ̟ρογνωστικούς ̟αράγοντες για την
κα̟νιστική συνήθεια: το φύλο (αγόρι), την ηλικία, τον αριθµό των φίλων ̟ου κα̟νίζουν, το να
υ̟άρχει αδελφός ̟ου κα̟νίζει. Τα α̟οτελέσµατα αυτά ισχύουν και για τις δύο ̟εριοχές, αλλά µε
διαφορετική σειρά σηµαντικότητας ενός εκάστου ̟ρογνωστικού ̟αράγοντα.
Στην συγκεκριµένη έρευνα ήµουν υ̟εύθυνη … ό̟ως 6.4.6.

6.4.18. Α. ∆αµιανάκη, ∆. Μακρής, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «Χαρακτηριστικά της κα̟νιστικής
συνήθειας των µαθητών», Πνεύµων, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων
Θώρακος, Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία και Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία,
Αθήνα 3-7 ∆εκεµβρίου 2003, συµ̟ληρωµατικό τεύχος, σ. 89.
Κοινή ανακοίνωση µε αυτήν η ο̟οία ̟αρουσιάστηκε στα αγγλικά: «Trends of cigarette smoking
habit among schoolchildren» στο 13th European Respiratory Society Annual Congress. Η
ερευνητική οµάδα θεώρησε ότι η ̟αρούσα εργασία, ό̟ως και οι ε̟όµενες, αν και είχαν ήδη
ανακοινωθεί σε διεθνή συνέδρια, εκ του αντικειµένου τους θα ήταν χρήσιµο να ανακοινωθούν και
σε συνέδριο στην Ελλάδα.
Στην συγκεκριµένη έρευνα ήµουν υ̟εύθυνη … ό̟ως 6.4.6.

6.4.19. Α. ∆αµιανάκη, ∆. Μακρής, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «Οι κα̟νιστικές συνήθειες των
µαθητών: Σύγκριση µεταξύ δύο ̟εριοχών της Κρήτης», Πνεύµων, 12ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος, Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία και Ελληνική
Βρογχολογική Εταιρεία, Αθήνα 3-7 ∆εκεµβρίου 2003, συµ̟ληρωµατικό τεύχος, σ. 89.
Κοινή ανακοίνωση µε αυτήν η ο̟οία ̟αρουσιάστηκε στα αγγλικά: «Smoking habits in
schoolchildren: a comparison between two Cretan regions» στο 13th European Respiratory Society
Annual Congress.

6.4.20. Α. ∆αµιανάκη, ∆. Μακρής, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «Έλεγχος του δείκτη
µυκοβακτηριδιακής µόλυνσης (∆ΜΜ) σε άτοµα υψηλού κινδύνου στα Χανιά»,
Πνεύµων, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος, Ελληνική
Πνευµονολογική Εταιρεία και Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία, Αθήνα 3-7
∆εκεµβρίου 2003, συµ̟ληρωµατικό τεύχος, σ. 69.
Κοινή ανακοίνωση µε αυτήν η ο̟οία ̟αρουσιάστηκε στα αγγλικά: «Tuberculosis screening by
mantoux test in persons considered at high risk in Chania of Crete» στο 12th European Respiratory
Society Annual Congress.

Β΄ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005)

6.4.21. T. Kaklamani, El. Androulaki, «Immigration en provenance des Balkans et
modifications de la structure par sexe et âge de la population de la Grèce et de
ses départements», in Al. Parant (ed.), Migrations, crises et conflits récents dans les
Balkans, DEMOBALK, University of Thessaly Press, Volos 2005, pp. 245-265.
«Εισροή µεταναστών α̟ό Βαλκανικές χώρες και µεταβολές στην κατά φύλο και ηλικία δοµή
της Ελλάδας και των νοµών της»
Στόχος της ̟αρούσας εργασίας, η ο̟οία βασίζεται στα α̟οτελέσµατα της τελευταίας α̟ογραφής
(2001), είναι να εντο̟ίσει, να µετρήσει και να αξιολογήσει την ε̟ίδραση στην κατά φύλο και
ηλικία δοµή του ̟ληθυσµού της Ελλάδας της εισροής µεταναστών α̟ό τις βαλκανικές χώρες.
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∆εδοµένα Η ανάλυση βασίζεται στα α̟οτελέσµατα των α̟ογραφών 1991 και 2001. Ο ̟ληθυσµός
της Ελλάδας διαχωρίζεται σε δύο τµήµατα: τους Έλληνες και τους αλλοδα̟ούς. Ειδικότερα, ο
̟ληθυσµός των αλλοδα̟ών διαχωρίζεται σε αυτούς ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό τις βαλκανικές χώρες
και σε εκείνους ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό χώρες εκτός Βαλκανίων, δεδοµένου ότι µας ενδιαφέρουν
µόνον οι ̟ρώτοι. Προκειµένου να διερευνηθεί η διαχρονική εξέλιξη του ̟ληθυσµού των εκ
Βαλκανίων αλλοδα̟ών χρησιµο̟οιείται ο ̟ραγµατικός ̟ληθυσµός (κατανοµή κατά εθνικότητα),
ενώ για την υ̟όλοι̟η ανάλυση τα διαθέσιµα δεδοµένα αναφέρονται στον µόνιµο ̟ληθυσµό του
2001.
Ε̟ί̟εδο ανάλυσης. Η ανάλυση διενεργήθηκε ε̟ί συνόλου χώρας και σε ε̟ί̟εδο νοµών.
Μεθοδολογία. Η µεθοδολογία ̟ου χρησιµο̟οιήθηκε ̟εριλαµβάνει δύο στάδια. Το ̟ρώτο είναι
αµιγώς ̟εριγραφικό και τα εργαλεία της δηµογραφικής ανάλυσης τα ο̟οία χρησιµο̟οιούνται
είναι οι ̟ληθυσµιακές ̟υραµίδες και µία σειρά δεικτών ̟ου αντικατο̟τρίζουν τις δηµογραφικές
δοµές (αναλογία φύλων, ̟οσοστό µεταβολής του ειδικού βάρους των µεγάλων ηλικιακών οµάδων,
0-14, 15-64 και 65 ετών και άνω). Στόχος είναι να συγκριθούν ο συνολικός ̟ληθυσµός της χώρας
και αυτός των αλλοδα̟ών, αφενός, και ο συνολικός ̟ληθυσµός των αλλαδα̟ών µε τους
̟ροερχοµένους α̟οκλειστικά α̟ό τις βαλκανικές χώρες (εφεξής για λόγους οικονοµίας οι
τελευταίοι θα α̟οκαλούνται «αλλοδα̟οί»). Ε̟ίσης υ̟ολογίστηκαν δείκτες χωρικής ανάλυσης
̟ροκειµένου να εξετασθεί η ̟αρουσία «αλλοδα̟ών» ανά νοµό και να διερευνηθούν οι εξ αυτής
ε̟ι̟τώσεις.
Κατά το δεύτερο στάδιο της ανάλυσης χρησιµο̟οιείται η µέθοδος της «εξοµοίωσης»: υ̟οτίθεται η
ύ̟αρξη ενός ̟ληθυσµού στον ο̟οίο οι «αλλοδα̟οί» είναι α̟όντες, α̟οτελείται δηλαδή µόνον α̟ό
Έλληνες και αλλοδα̟ούς εκτός βαλκανικών χωρών (G.N.B. = greeks & non balkans). Η σύγκριση
του α̟ογραφέντος ̟ληθυσµού µε αυτόν των G.N.B. ε̟ιτρέ̟ει να µετρηθεί η ε̟ίδραση των
«αλλοδα̟ών» στις δηµογραφικές δοµές της χώρας. Τα εργαλεία ανάλυσης ̟ου χρησιµο̟οιούνται
είναι οι ̟ληθυσµιακές ̟υραµίδες και οι δείκτες ̟ου ̟ροαναφέρθηκαν.
Προκειµένου να εκτιµηθεί η ε̟ίδραση των αλλοδα̟ών στη δοµή κατά φύλο των νοµών της χώρας,
υ̟ολογίζεται και χαρτογραφείται η σχετική αλγεβρική διαφορά της αναλογίας κατά φύλο
ανάµεσα στον συνολικό ̟ληθυσµό και τον ̟ληθυσµό των G.N.B.. Η διερεύνηση της ε̟ίδρασης των
«αλλοδα̟ών» στην κατά ηλικία δοµή του ̟ληθυσµού διενεργείται µέσω του υ̟ολογισµού του
«Συγκεφαλαιωτικού ∆είκτη Σχετικής ∆ιαφοράς» (IRD). Για την ταξινόµηση των νοµών σύµφωνα
µε τον βαθµό ε̟ίδρασης των «αλλοδα̟ών» στη δοµή του ̟ληθυσµού χρησιµο̟οιήθηκε η ‘κατά
συστάδες’ µέθοδος ταξινόµησης (cluster analysis, Jenks’ algorithm). Ως κριτήριο της ταξινόµησης
ήταν η τιµή IRD και η στρατηγική ταξινόµησης ήταν η ελαχιστο̟οίηση της διακύµανσης στο
εσωτερικό των οµάδων.
Ευρήµατα. Η υψηλότερη συγκέντρωση αλλοδα̟ών συνολικά ̟αρατηρείται στη νησιωτική χώρα
και στους ̟αράκτιους νοµούς. Όσον αφορά στους αλλοδα̟ούς ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό βαλκανικές
χώρες, η υψηλότερη συγκέντρωση καταγράφεται στους νοµούς της η̟ειρωτικής χώρας. Η
̟αρουσία του συνόλου των αλλοδα̟ών ε̟ηρέασε την γεωγραφική διασ̟ορά του συνολικού
̟ληθυσµού, ενώ η ̟αρουσία εκείνων ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό βαλκανικές χώρες δεν ε̟έδρασε στην
κατά νοµό κατανοµή του ̟ληθυσµού. Η εισροή αλλοδα̟ού ̟ληθυσµού, ανεξαρτήτως χώρας
̟ροέλευσης, δεν ανέτρεψε τα κύρια χαρακτηριστική της ̟υραµίδας ηλικιών της Ελλάδας.
Οι αλλοδα̟οί ε̟ηρέασαν τον δείκτη λόγου των φύλων, υ̟έρ των ανδρών κατά κανόνα και κυρίως
στους νοµούς ̟ου εµφανίζουν οικονοµικό δυναµισµό, είτε στον αγροτικό τοµέα, είτε στη
βιοµηχανία ή στον τουρισµό. Πρόκειται για νοµούς οι ο̟οίοι συχνά γειτνιάζουν µε µεγάλα αστικά
κέντρα. Αντιθέτως, η έλευση µεταναστών α̟ό τις βαλκανικές χώρες ε̟έδρασε σε µικρότερο βαθµό
ε̟ί του δείκτη, ε̟ιβεβαιώνοντας τον οικογενειακό χαρακτήρα της µετανάστευσης.
Η ̟αρουσία των αλλοδα̟ών συνολικά αλλά και των ̟ροερχοµένων α̟ό βαλκανικές χώρες
ε̟ηρέασε την κατά ηλικία δοµή του ̟ληθυσµού της χώρας, βελτιώνοντας την δοµή του οικονοµικά
ενεργού ̟ληθυσµού και ̟ροκαλώντας µείωση του δείκτη γήρανσης. Η χωρική α̟οτύ̟ωση της
ε̟ίδρασης των εξεταζόµενων ̟ληθυσµών ε̟ί της δοµής κατά ηλικία: στην ανατολική Ελλάδα, α̟ό
Βορρά ̟ρος Νότο, διαµορφώνεται ένα τόξο ισχυρής ε̟ίδρασης του συνόλου των αλλοδα̟ών,
ε̟ίδραση ε̟ίσης έντονη στην νησιωτική χώρα. Η ε̟ίδραση εκείνων ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό τις
βαλκανικές χώρες είναι σηµαντική στην Κεντρική Ελλάδα, την Πελο̟όννησο και τα Ιόνια νησιά.
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Οι δείκτες ̟ου µετρούν την κατά ηλικία ε̟ίδραση (indexes of relative difference) καταγράφουν τις
υψηλότερες τιµές στις ηλικίες 20-39 ετών και µεγιστο̟οιούνται για την οµάδα 25-29 ετών. Η
ταξινόµηση των νοµών της χώρας µε βάση τον ανωτέρω δείκτη και άλλους δηµογραφικούς
ε̟έτρεψε τον εντο̟ισµό εκείνων των νοµών στους ο̟οίους η ̟αρουσία των αλλοδα̟ών ̟ου
̟ροέρχονται α̟ό βαλκανικές χώρες έχει ένα κρίσιµο µέγεθος τέτοιο ̟ου να ε̟ιδρά στην δοµή του
̟ληθυσµού στις ηλικίες υψηλής συγκέντρωσης αλλοδα̟ών.

6.4.22. M. Duquenne, S. Kaklamani, « Dimensions et caractéristiques dominantes de
l’immigration économique en Grèce », Les migrations internationales : Observation,
analyse et perspectives, AIDELF, Colloque International de Budapest, Hongrie, 20-24
septembre 2004, P.U.F. Παρίσι 2007, σσ. 381-396.
«Κυρίαρχες διαστάσεις και χαρακτηριστικά της οικονοµικής µετανάστευσης στην Ελλάδα».
Η εισροή οικονοµικών µεταναστών -σχετικά ̟ρόσφατο φαινόµενο στην Ελλάδα, κυρίως µετά την
̟τώση των λεγόµενων σοσιαλιστικών καθεστώτων- κατά τη διάρκεια της δεκαετίας ’90 εντάθηκε.
Σκο̟ός της ̟αρούσας δηµοσίευσης είναι όχι µόνο να ̟αρουσιάσει τα οικονοµικά και κοινωνικά
χαρακτηριστικά του «νέου» ̟ληθυσµού αλλά και την γεωγραφική διάχυση του εξεταζόµενου
φαινοµένου και την εξέλιξή της µέσα στον χρόνο. Στο ̟λαίσιο της ̟αρούσας έρευνας, το ζητούµενο
είναι κυρίως να δοθούν α̟αντήσεις σε ένα σύνολο σηµαντικών ερωτηµάτων σχετικά µε (ι) τις
ε̟ι̟τώσεις της µετανάστευσης στην δηµογραφική φυσιογνωµία της Ελλάδας, σήµερα και στο
µέλλον και, (ιι) τις εξελίξεις και τις αλλαγές σχετικά µε τη δοµή του οικονοµικά ενεργού
̟ληθυσµού.
∆εδοµένα, ̟ερίοδος αναφοράς, ε̟ί̟εδο ανάλυσης. Οι ̟ηγές ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν στο ̟λαίσιο
της ̟αρούσας εργασίας είναι οι εξής:
1. Τα δεδοµένα των αιτήσεων για την έκδοση της κάρτας ̟ροσωρινής ̟αραµονής (λευκή κάρτα)
και της κάρτας εργασίας (̟ράσινη κάρτα). Οι αιτήσεις αυτές καταγράφηκαν το 1998 και
̟εριλαµβάνουν ̟ληροφορίες για το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, το ε̟ί̟εδο
εκ̟αίδευσης και την εθνικότητα των αιτούντων (εθνικό και ̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο).
2. Τα δεδοµένα των Τριµηνιαίων Ερευνών Εργατικού ∆υναµικού για την ̟ερίοδο 1990-2003
(εθνικό και ̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο). Α̟ό τα δεδοµένα αυτά, είναι ̟ιθανή η εξαγωγή
̟ληροφοριών σχετικά µε τα δηµογραφικά (φύλο, ηλικία, ε̟ί̟εδο εκ̟αίδευσης) και οικονοµικά
χαρακτηριστικά (α̟ασχόληση και ανεργία, κλάδος δραστηριότητας, ε̟άγγελµα και θέση στο
ε̟άγγελµα) του αλλοδα̟ού ενεργού ̟ληθυσµού.
3. Τέλος, µια τρίτη ̟ηγή ̟ληροφόρησης αφορά στα δεδοµένα της τελευταίας α̟ογραφής
̟ληθυσµού 2001 ως ̟ρος τον αλλοδα̟ό ̟ληθυσµό ̟ου ασκεί µια οικονοµική δραστηριότητα.
Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στην εθνικότητα, το φύλο, την ηλικία, το ε̟ί̟εδο εκ̟αίδευσης,
την αιτία εισόδου στην χώρα, τη διάρκεια ̟αραµονής, το ε̟άγγελµα, τον κλάδο
δραστηριότητας, την θέση στο ε̟άγγελµα. Το σύνολο αυτών των δεδοµένων είναι διαθέσιµο
τόσο σε εθνικό όσο και σε ̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο.
Μεθοδολογία.
1. Ε̟εξεργασία ανωτέρω δεδοµένων τωντους µε σκο̟ό την δηµιουργία συνθετικών µεταβλητών,
̟ου θα οδηγήσουν στην ανάλυση των αναγκαίων χαρακτηριστικών του εξεταζόµενου
̟ληθυσµού.
2. Πραγµατο̟οιείται η στατιστική ̟ολυκριτηριακή ανάλυση η ο̟οία βασίζεται στις µεταβλητές
̟ου δηµιουργήσαµε.
3. Τέλος, µε την βοήθεια των κλασικών µεθόδων ταξινόµησης δεδοµένων, ̟ροτείνεται τυ̟ολογία,
βάσει των συνθετικών µεταβλητών, εκ των ο̟οίων καθίσταται ̟ιθανόν δυνατή η ̟ρόβλεψη των
αναµενόµενων εξελίξεων.
Ευρήµατα. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ. H δεκαετία του '90 χαρακτηρίστηκε α̟ό εντατικο̟οίηση των
µεταναστευτικών ροών, κυρίως α̟ό την Αλβανία. Το σύνολο του αλλοδα̟ού ̟ληθυσµού σχεδόν
̟εντα̟λασιάστηκε µεταξύ των α̟ογραφών 1991 και 2001. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός εισροών
ε̟ηρεάστηκε α̟ό το ̟ρόγραµµα νοµιµο̟οίησης του 1998.
Ο ρυθµός αύξησης του ̟ληθυσµού των αλλοδα̟ών είναι ανοµοιόµορφος στο εσωτερικό της χώρας.
Η συγκέντρωση αλλοδα̟ών είναι ιδιαίτερα υψηλή στην Αττική, µε διαχρονική ωστόσο µείωση.
Αύξηση των συγκεντρώσεων καταγράφεται σε ̟εριοχές εντατικής γεωργίας, ή/ και σε ̟εριοχές µε
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ανε̟τυγµένες δραστηριότητες στον κλάδο των κατασκευών και τον τουρισµό (Κεντρική
Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελο̟όννησος).
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ. Κατά την ̟ερίοδο 1993-2003, το µέγεθος του ξένου εργατικού δυναµικού έχει
σχεδόν δι̟λασιαστεί σε όλες τις ̟εριοχές της χώρας. Καθόλη την εξεταζόµενη ̟ερίοδο, ο
̟ληθυσµός των αλλοδα̟ών ανδρών α̟ασχολουµένων ̟αραµένει µεγαλύτερος εκείνου των
αλλοδα̟ών γυναικών.
Σε εθνικό ε̟ί̟εδο, το ξένο εργατικό δυναµικό τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών
συγκεντρώνεται σε ̟εριορισµένο αριθµό κλάδων: 75% των ανδρών στους κλάδους κατασκευών,
µετα̟οίησης και εµ̟ορίου µε διαχρονική αύξηση του ειδικού βάρους των κατασκευών. Σχεδόν το
70% των γυναικών εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί, σε δεραστηριότητες σχετικές µε τον τουρισµό
και στην µετα̟οίηση, το σχετικό βάρος των οικιακών βοηθών διαχρονικά αυξάνεται σηµαντικά.
Α̟ό την συγκριτική ανάλυση µεταξύ των ̟εριφερειών διακρίνουµε δύο σηµαντικές διαφορές στην
̟εριφερειακή διάρθρωση της α̟ασχόλησης των ανδρών:
• Η γεωργία α̟ορροφά ένα σηµαντικό µέρος των αλλοδα̟ών εργαζοµένων σε ̟εριοχές ό̟ου η
γεωργία και η κτηνοτροφία εξακολουθούν να είναι κινητήρια δύναµη της οικονοµικής
δραστηριότητας (Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελο̟όννησος, Κρήτη). Πρέ̟ει να τονιστεί εδώ ότι η
̟αραδοσιακή κτηνοτροφία έχει διατηρηθεί σε ̟ολλές ορεινές ̟εριοχές χάρη στην σηµαντική
συµβολή των αλλοδα̟ών.
• Ο τουρισµός ̟αίζει σηµαντικό ρόλο για την α̟ασχόληση κυρίως των αλλοδα̟ών γυναικών,
και λιγότερο των ανδρών (Ιόνια νησιά, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη).

6.4.23. M. N. Duquenne, S. Kaklamani, 2008, «Le va-et-vient culturel entre le lieu de
résidence et le lieu d’origine : quels impacts ? », Population et Cultures, Colloque
International AIDELF, Québec 26-29 aout 2008. (http://www.aidelf.org/quebec2008/actesquebec.html)
«Ε̟ιδράσεις της ̟ολιτισµικής κινητικότητας µεταξύ τό̟ου καταγωγής και τό̟ου κατοικίας»
Στόχος. Η ̟αρούσα εργασία έχει ως στόχο να ̟ροτείνει µια µέθοδο αξιολόγησης της ύ̟αρξης και
της έντασης των αµοιβαίων σχέσεων ̟ου ανα̟τύσσονται µεταξύ των κατοίκων ̟ου διαµένουν είτε
µόνιµα είτε ̟αροδικά, σε µια ̟εριοχή. Σύµφωνα µε την κεντρική υ̟όθεση µας, οι δεσµοί αυτοί
έχουν ευνοηθεί α̟ό την ένταση της γεωγραφικής κινητικότητας µεταξύ του αστικού και του
υ̟αίθρου χώρου, την ίδια στιγµή ̟ου ο ύ̟αιθρος χώρος ̟ροσλαµβάνει όλο και ̟ερισσότερο
χαρακτήρα ̟ολλα̟λών χρήσεων υ̟οστήριξης, σύµφωνα µε τις ̟ρόσφατες ̟ροσεγγίσεις της
̟ολυλειτουργικότητας αυτού του χώρου.
∆εδοµένα, ̟ερίοδος ανάλυσης, ε̟ί̟εδο αναφοράς. Α̟οτελέσµατα α̟όγραφών 1991 και 2001
(δηµογραφικά, κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά κατοικιών). Η
ανάλυση διενεργήθηκε ε̟ί των 738 κατ ‘εξοχην αγροτικών Κα̟οδιστριακών δήµων της χώρας.
Υ̟οθέσεις. Η γεωγραφική κινητικότητα δύναται, υ̟ό ορισµένες ̟ροϋ̟οθέσεις, να εξαρτάται α̟ό
ισχυρούς ή µη ̟ολιτισµικούς δεσµούς µε τον τό̟ο καταγωγής, και µέσα σε αυτό το ̟λαίσιο,
̟ρόκειται να διερευνήσουµε τα χαρακτηριστικά, το µέγεθος και τις ε̟ι̟τώσεις αυτής της
κινητικότητας. Η κινητικότητα αυτή ̟ροσδιορίζεται σε δύο ε̟ί̟εδα: (ι) η κινητικότητα της ο̟οίας
οι συνέ̟ειες είναι ήδη ορατές στο χώρο και ̟ου θα µ̟ορούσαν, υ̟ό ορισµένες ̟ροϋ̟οθέσεις, να
̟οσοτικο̟οιηθούν και (ιι) η κινητικότητα, η ε̟ίδραση της ο̟οίας στο χώρο ̟αραµένει ακόµη
ασαφής και ̟ου µ̟ορεί να ̟ροσδιοριστεί έµµεσα, δηλαδή ̟οιοτικά. Γνωρίζοντας ότι αυτή η
διαδικασία δύσκολα µ̟ορεί να ̟οσοτικο̟οιηθεί, ̟ροσ̟αθήσαµε µε την βοήθεια των διαθέσιµων
δεδοµένων, ̟ρώτον να ̟ροσδιορίσουµε τις γεωγραφικές ενότητες του υ̟αίθρου χώρου ̟ου
εµφανίζουν σηµαντικά σηµάδια κινητικότητας και, δεύτερον να ανιχνεύσουµε εκείνες τις
γεωγραφικές ενότητες ̟ου θα µ̟ορούσαν να χαρακτηριστούν α̟ό ̟ολιτισµικούς δεσµούς σε σχέση
µε τον τό̟ο καταγωγής.
Ευρήµατα. Η µακροσκο̟ική ανάλυση και η ̟ροσφυγή σε µεθόδους ταξινόµησης µη ιεραρχηµένες
µας ε̟έτρεψαν να διακρίνουµε τέσσερις τύ̟ους δήµων ̟ου εµφάνιζαν διαφορετικές µορφές
εµφανούς κινητικότητας. καθώς και διαφορετικούς βαθµούς έντασης αυτής της κινητικότητας.
Η ανάλυση των ̟ολιτισµικών δεσµών βασίστηκε στην µελέτη των διαρθρωτικών και λειτουργικών
̟τυχών ̟ου χαρακτηρίζουν αυτά τις χωρο-εδαφικές ενότητες. Η ̟ολιτισµική διάστασης
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διερευνήθηκε µε βάση την ̟αρατήρηση και την ερµηνεία γεγονότων ̟ου ̟ροσδιορίζουν τον ρυθµό
της ζωής της το̟ικής κοινωνίας.

6.4.24. Λ. Μαράτου-Αλι̟ράντη, Σ. Κακλαµάνη, 2009, «Γαµηλιότητα- ∆ιαζυγιότητα και
Οικογένεια στη σύγχρονη Ελλάδα», Συνέδριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής
Κοινωνίας (ΚΕΕΚ) και της Ελληνικής Εταιρείας ∆ηµογραφικών Μελετών (Ε∆ΗΜ),
Πληθυσµιακές τάσεις και ̟ροο̟τικές: Ελλάδα και Ευρω̟αϊκή Ένωση, Αθήνα, 13-14 Μαρτίου
2009.
Στόχος. Οι µεταβολές της συµ̟εριφοράς του ̟ληθυσµού στην Ελλάδα σε σχέση µε τον γάµο και
την ενδεχόµενη διάλυσή του κατά την µετα̟ολεµική ̟ερίοδο. Τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης
οικογένειας στην Ελλάδα: σηµαντικές µεταβολές ή αναδιαµόρφωση της δοµής της;
∆εδοµένα και ̟ερίοδος αναφοράς.
(α) Εξέλιξη αδρού δείκτη γαµηλιότητας (1860-2007) Μηνιαία κατανοµή γάµων και γάµοι σε
συνάρτηση µε την ̟ροηγούµενη οικογενειακή κατάσταση (1960-2006). Μελέτη της γαµηλιότητας
του ̟ληθυσµού της Ελλάδας: δηµογραφική ανάλυση των ̟ρώτων γάµων, µε διάκριση κατά φύλο
και ηλικία, µέσω ετήσιων στιγµιαίων ̟ινάκων γαµηλιότητας για την ̟ερίοδο α̟ό το 1960 έως και
το 2006. (ετήσιες εκδόσεις της ΕΛΣΤΑΤ στοιχείων φυσικής κίνησης ̟ληθυσµού - ετήσιες εκτιµήσεις
για το µέγεθος της κατά ηλικία δοµής του ̟ληθυσµού της χώρας).
(β) Μελέτη των διαζυγίων ε̟ί συνόλου χώρας: εξέλιξη αδρού δείκτη διαζυγιότητας (1960-2006) και
οριστικές α̟οφάσεις διαζυγίων, κατά λόγο, υ̟αιτιότητα και διάρκεια λυθέντος γάµου για την
̟ερίοδο 1975-2006 (ετήσιες στατιστικές δικαιοσύνης).
(γ) Σύνθεση νοικυριών και µορφές οικογένειας σύµφωνα µε τα α̟ογραφικά δεδοµένα του 2001, ε̟ί
συνόλου χώρας.
Ευρήµατα. Στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών η γαµηλιότητα υ̟οχωρεί
̟ροοδευτικά. Την ίδια ̟ερίοδο οι γάµοι γίνονται όλο και ̟ιο εύθραυστοι, ενώ οι εκτός γάµου
γεννήσεις αυξάνονται αν και ελάχιστα σε σχέση µε άλλες ευρω̟αϊκές χώρες. Ο συνθετικός δείκτης
γαµηλιότητας ̟αρουσιάζει καθοδική τάση, φτάνοντας το 2006 σε 0,65 για τις γυναίκες και 0,61 για
τους άνδρες. Η µέση ηλικία γάµου αυξάνεται ανεξαρτήτως φύλου (άνδρες: 31,5 έτη και γυναίκες:
28 έτη), ενώ συρρικνώνεται η α̟όκλιση της µέσης ηλικίας µεταξύ των δύο συζύγων. Σχετικά µε τη
διαζυγιότητα, ενώ έως το 1984 ο αδρός δείκτης διαζυγίων ̟αραµένει σταθερός και κινείται σε
ιδιαίτερα χαµηλά ε̟ί̟εδα (λιγότερα α̟ό 5 διαζύγια ε̟ί 10.000 κατοίκων), κατά τη διάρκεια της
̟εριόδου 1984-1992 (αλλαγή του θεσµικού ̟λαισίου) ακολουθεί ανοδική ̟ορεία, σταθερο̟οιείται
στις αρχές της ̟ροηγούµενης δεκαετίας (6-8 διαζύγια ε̟ί 10.000 κατοίκων). Μετά το 1995
καταγράφεται έντονη αύξηση και το 2007 ανέρχεται σε 12 διαζύγια ε̟ί 10.000 κατοίκων. Οι
εξελίξεις αυτές α̟οτελούν ενδείξεις των σηµαντικών µεταβολών ̟ου συντελούνται στη δοµή και τη
διάρκεια της οικογένειας στην Ελλάδα, καθώς και στον τρό̟ο ρύθµισης της ανα̟αραγωγής.
Ακόµη, οι ̟αρατηρούµενες αλλαγές συντελούν στην ε̟ικράτηση και στη διαρκή αύξηση των νέων
σχηµάτων και µορφών οικογενειακής ζωής (ό̟ως συµβίωση χωρίς γάµο, µονογονεϊκές οικογένειες,
µοναχικά άτοµα, µονοµελή νοικοκυριά κ.λ̟.) και στη µεγαλύτερη ̟οικιλία των οικογενειακών
διαδροµών. Οι τάσεις αυτές αντανακλούν την αµφισβήτηση της ̟αραδοσιακής οικογένειας και τη
διαφορο̟οιηµένη αντιµετώ̟ιση της συµβίωσης (µε ή χωρίς γάµο) και της συντροφικότητας στο
̟λαίσιο της ελληνικής κοινωνίας, ενώ διαµορφώνουν τη νέα κοινωνική δυναµική.

6.4.25. Α. ∆αµιανάκη, Σ. Χρυσικός, Σ. Κακλαµάνη κ.α., 2009, «Τρό̟ος διάγνωσης του
καρκίνου του ̟νεύµονα στο Νοσοκοµείο Χανίων», Πνεύµων, 18ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος, Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία και Ελληνική
Βρογχολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 26-29 Νοεµβρίου 2009, 22(συµ̟λ. Τεύχος), σ.
45.
Η διάγνωση του ΚΠ σε ένα δευτεροβάθµιο νοσοκοµείο µ̟ορεί να είναι δύσκολη ελλείψει
κατάλληλου εξο̟λισµού. Το ινοβρογχοσκό̟ιο χωρίς χρήση κάµερας είναι το κυριότερο εργαλείο
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µας. Η κατευθυνόµενη βιοψία µέσω αξονικού τοµογράφου (CT FNA/FNB) διενεργείται την
τελευταία εξαετία.
Σκο̟ός. Η µελέτη του τρό̟ου της διαγνωστικής ̟ροσ̟έλασης στον ΚΠ, του ̟οσοστού ε̟ιτυχίας
και της συµβολής της CT FNA/FNB στη διάγνωση.
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδροµικά οι φάκελοι ασθενών ̟ου νοσηλεύτηκαν στην
̟νευµονολογική κλινική α̟ό 01/I2/2003 έως και 31/I2/2008 µε ̟ρωτοδιαγνωσθέντα ΚΠ.
Ευρήµατα. Καταγράφηκαν 305 ̟ερι̟τώσεις ΚΠ. 283 (92.7%) ̟ρωτο̟αθή, 4 (1.31 %) µεταστατικά
και 18 (5,9%) αδιάγνωστα. 254 (83,27) ήταν άνδρες, ενώ 51 (16,72%) γυναίκες. Μέσος όρος ηλικίας
67,46 ετη. 53 (18,72%) ήταν µικροκυτταρικά και 229 (80,91 %) µη µικροκυτταρικά: (33,62% ̟λακώδη
32,3% αδενοκαρκινώµατα 34% χαµηλής διαφορο̟οίησης). Στη διάγνωση συνέβαλαν ό̟ως
φαίνεται στον ̟αρακάτω ̟ίνακα:
∆ιαγνωστική εξέταση

Θετική διάγνωση
(Αριθµός ασθενών %)
53(19)
109(39)

Κυτταρολογική ̟τυέλων
Κυτταρολογική βρογχ.
εκ̟λύµατος
Κυτταρολογική µεταβρογχ.
34 (12)
Πτυέλων
Κυτταρολογική ̟λευριτικού
41(14)
υγρού
Βιοψία βρογχικού
62(22)
βλεννογόνου
CT FNA/FNB
49(17)
Κυτταρολογ. εξω̟νευµ.
17 (6)
Λεµφαδένων
* όταν όλες οι άλλες εξετάσεις ήταν αρνητικές

Θετική διάγνωση*
32(11)
51(18)
0 (0)
36(13)
27(10)
49(17)
17 (6)

Συµ̟εράσµατα: Η βρογχοσκό̟ηση είναι το κύριο µέσο νια τη διάγνωση µέσω της βιοψίας
βρόγχου και των βρογχικών εκ̟λυµάτων. Οι υ̟όλοι̟ες εξετάσεις και κυρίως η κυτταρολογική
̟τυέλων βοήθησε όταν α̟έτυχε η βρογχοσκό̟ηση, η CT FNA/FNB βοήθησε στο 17% των
̟ερι̟τώσεων στις ̟εριφερικές βλάβες µε α̟οτέλεσµα αυτοί οι ασθενείς να µην ̟αρα̟εµφθούν σε
τριτοβάθµιο νοσοκοµείο.

6.4.26. Α. ∆αµιανάκη, Χ. Πετράκη, Σ. Κακλαµάνη κ.α., 2009, «Λανθάνουσα Φυµατίωση
στους οικονοµικούς µετανάστες», Πνεύµων, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων
Θώρακος, Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία και Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία,
Θεσσαλονίκη 26-29 Νοεµβρίου 2009, 22(συµ̟λ. Τεύχος), σ. 51. Αναδηµοσίευση: A.
Damianaki, S. Kaklamani , alii, Latent Tuberculosis in Immigrants in Chania, Crete,
Journal of International Medical Association Bulgaria, Annual Proceedings (Scientific
Papers), 16(1-B), 2010, (http://www.journal-imab-bg.org)
Μετανάστες ̟ροερχόµενοι α̟ό χώρες µε αυξηµένο φορτίο φυµατίωσης κινδυνεύουν µε
αναζω̟ύρωση µιας ΛΦ. Η ΛΦ ανιχνεύεται µε την θετικο̟οίηση της mantoux ή την αύξηση της γιντερφερόνης.
Σκο̟ός. Ο έλεγχος του ̟οσοστού της ΑΦ στους µετανάστες στα Χανιά µε τη µέθοδο της mantoux σε
µια ̟ροο̟τική µελέτη α̟ό 11 /2005 έως 12/2008.
Υλικό – Μέθοδος. Προς α̟οφυγή ψευδώς αρνητικών α̟οτελεσµάτων, άτοµα µε κακοήθειες και
ανοσοκαταστολή α̟οκλείστηκαν. Αφού συµ̟ληρώθηκε ένα σύντοµο ερωτηµατολόγιο, ακολούθησε
η διαδερµική χορήγηση φυµατίνης (5U PPD) και εκτιµήθηκε µετά α̟ό 48-72 ώρες. Σκληρίες > 10
mm θεωρήθηκαν θετικές σε µετανάστες α̟ό ανα̟τυσσόµενες χώρες και >15mm α̟ό ανα̟τυγµένες.
Ευρήµατα. Μελετήθηκαν 2036 άτοµα, 51% άνδρες, µέση ηλικία 30 ±10 έτη, µέσος χρόνος
̟αραµονής στην Ελλάδα 31 µήνες. Το ̟οσοστό ΛΦ φαίνεται στον ̟ίνακα:
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Mantoux mm

Ανατ.
Ευρώ̟η

Νοτιοαν.
Ασία

Αφρική

Ανα̟τυγµένες
χώρες*

Σύνολο

Αρνητική 0-4mm

614

139

135

20

908

Αµφίβολη 5-9mm

305

56

67

3

431

Θετική 10-15mm

268

41

85

4

398

Υ̟ερεργική >15mm

195

21

81

2

299

Σύνολο

1382

257

368

29

2036

33,5
24,1
* U.S.A., Καναδάς Αυστραλία, ∆υτική Ευρώ̟η

45,1

20,7

34,2

ΛΦ (%)

Το ̟οσοστό των ασθενών µε ΛΦ ε̟ηρεάζεται α̟ό την χώρα ̟ροέλευσης µε το χαµηλότερο ̟οσοστό
να σηµειώνεται στις ανα̟τυγµένες χώρες (ρ<0.05) και το υψηλότερο σε µετανάστες α̟ό την
Αφρική. 45% των µεταναστών έχουν αρνητική mantoux.
Συµ̟εράσµατα. Το ̟οσοστό ΛΦ στους µετανάστες στα Χανιά είναι υψηλό. Η ̟ροέλευση α̟ό
ανα̟τυσσόµενη χώρα α̟οτελεί ̟αράγοντα κινδύνου για ύ̟αρξη ΛΦ ̟ου µ̟ορεί να οδηγήσει σε
αναζω̟ύρωση της νόσου δεδοµένου των συνθηκών µετανάστευσης και διαβίωσης.

6.4.27. Α. ∆αµιανάκη, Χ. Πετράκη, Σ. Κακλαµάνη κ.α., 2009, «Συµµόρφωση των µεταναστών
µε λανθάνουσα φυµατίωση στη χηµειο̟ροφύλαξη», Πνεύµων, 18ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος, Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία και Ελληνική
Βρογχολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 26-29 Νοεµβρίου 2009, 22(συµ̟λ. Τεύχος), σ.
52. Αναδηµοσίευση: A. Damianaki, S. Kaklamani , alii, Chemoprophylaxis Against
Tuberculosis and Compliance of Immigrants in Crete, Greece, Journal of International
Medical Association Bulgaria, Annual Proceedings (Scientific Papers), 16(1-B), 2010,
(http://www.journal-imab-bg.org).
Η αντιφυµατική χηµειο̟ροφύλαξη ασθενών µε ΛΦ ελαττώνει κατά ̟ολύ την ̟ιθανότητα
αναζω̟ύρωσης της νόσου και α̟οτελεί α̟οτελεσµατική µέθοδο για τον έλεγχο της.
Σκο̟ός. Η µελέτη της συµµόρφωσης στη χηµειο̟ροφύλαξη των οικονοµικών µεταναστών µε ΛΦ
στα Χανιά µε µια ̟ροο̟τική µελέτη την ̟ερίοδο Π/2005 έως 12/2008.
Υλικό–Μέθοδος. Οι µετανάστες ̟ροέρχονταν α̟ό την ανατολική Ευρώ̟η, Νοτιοανατολική Ασία,
Αφρική και λιγότερο α̟ό τις ανε̟τυγµένες χώρες και εξετάζονταν στο ̟νευµονολογικό ιατρείο του
Νοσοκοµείου για ΛΦ µε τη µέθοδο της mantoux για χορήγηση ̟ιστο̟οιητικού υγείας για άδεια
̟αραµονής στην Ελλάδα, ενώ υ̟ήρχε και τηλεφωνική ε̟ικοινωνία κάθε µήνα για τον έλεγχο της
συµµόρφωσης.
Α̟οτελέσµατα. Μελετήθηκαν 2036 µετανάστες, 51% άνδρες. 691(34%) είχαν ΛΦ (θετική mantoux)
και υ̟οβλήθηκαν σε α/α θώρακος και εξέταση ̟τυέλων ή γαστρικού υγρού για τον Β koch. Ένας
είχε ενεργό ΤΒ. 19(2.7%) είχαν ακτινολογικά στοιχεία ̟αλαιάς ΤΒ. Στους µετανάστες µε ΛΦ
χορηγήθηκε συνταγή για χηµειο̟ροφύλαξη µε ισονιαζίδη για 9 µήνες και οδηγίες για τακτικό
αιµατολογικό έλεγχο ̟ρος ̟ρόληψη ̟αρενεργειών. Μόνο 20 (2,9%) συµµορφώθηκαν ̟λήρως µε
την αγωγή. 36(5,2%) δεν την ολοκλήρωσαν και 92% δεν την έλαβαν καθόλου.
Συµ̟εράσµατα. Το ̟οσοστό των µεταναστών µε ΛΦ στα Χανιά είναι υψηλό. Προκλητικά υψηλό
όµως είναι το ̟οσοστό ̟ου δεν λαµβάνει χηµειο̟ροφύλαξη ενώ τους έχει συσταθεί και ̟ιθανόν να
α̟οτελέσουν στο µέλλον αίτιο αύξησης των κρουσµάτων της φυµατίωσης στην ̟όλη µας. Οι
Ελληνικές αρχές θα ̟ρέ̟ει να ε̟ιληφθούν του θέµατος και ίσως η λήψη της χηµειο̟ροφύλαξης
̟ρέ̟ει να α̟οτελεί ̟ροϋ̟όθεση για την χορήγηση άδειας ̟αραµονής.

6.4.28. A. ∆αµιανάκη, Σ. Κακλαµάνη, κ.α., «Κατευθυνόµενη βιοψία υ̟ό αξονικό τοµογράφο
στη διάγνωση του καρκίνου του ̟νεύµονα», Καρκίνος Πνεύµονα, Πνευµονολογική
Κλινική Νοσοκοµείου Κέρκυρας, 10-13 Ιουνίου 2010, Κέρκυρα, σ. 231-2.
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Η διάγνωση του ΚΠ σε ένα δευτεροβάθµιο νοσοκοµείο µ̟ορεί να είναι δύσκολη. Η κατευθυνόµενη
βιοψία µέσω αξονικού τοµογράφου ( CT F.N.A./F.N.B.) διενεργείται την τελευταία ε̟ταετία.
Σκο̟ός. Η µελέτη του τρό̟ου διάγνωσης του ΚΠ, του ̟οσοστού ε̟ιτυχίας και της συµβολής της
CT FNA/FNB.
Υλικό και µέθοδος. Μελετήθηκαν αναδροµικά οι φάκελοι ασθενών ̟ου νοσηλεύτηκαν στην
̟νευµονολογική κλινική α̟ό 01/01/2003 έως 31/12/2009 µε ̟ρωτοδιαγνωσθέντα ΚΠ.
Α̟οτελέσµατα. Καταγράφηκαν 348 ̟ερι̟τώσεις ΚΠ. 323(92.81%) ̟ρωτο̟αθή, 6 (1.72%)
µεταστατικά και 19(5.45%) αδιάγνωστα. 294 (84.48%) ήταν άνδρες, ενώ 54 (15,51%) γυναίκες.
Μέσος όρος ηλικίας 67,13 έτη. 61(18,88%) ήταν µικροκυτταρικά και 262(81,1 1) µη µικροκυτταρικά:(
35.11% ̟λακώδη, 31,68% αδενοκαρκίνωµα, 0,76% µεγαλοκυτταρικό, 32,44% χαµηλής
διαφορο̟οίησης. Στη διάγνωση συνέβαλαν ό̟ως φαίνεται στον ̟αρακάτω ̟ίνακα:
∆ιαγνωστική εξέταση

Θετική διάγνωση
(Αριθµός ασθενών %)
Κυτταρολογική ̟τυέλων
56 (17)
Κυτταρολογική βρογχ. εκ̟λύµατος
130 (40)
Κυτταρολογική µεταβρογχ. Πτυέλων 38 (12)
Κυτταρολογική ̟λευριτικού υγρού
49 (15)
Βιοψία βρογχικού βλεννογόνου
68 (21)
CT FNA/FNB
55 (17)
Κυτταρολογ. εξω̟νευµ. Λεµφαδένων 18 (5,5)
* όταν όλες οι άλλες εξετάσεις ήταν αρνητικές

Θετική διάγνωση*
33 (10)
64 (20)
0 (0)
44 (14)
29 (9)
55 (17)
18 (5,5)

Συµ̟εράσµατα. Η CT FNA/FNB βοήθησε στο 17% των ̟ερι̟τώσεων στις ̟εριφερικές βλάβες µε
α̟οτέλεσµα αυτοί οι ασθενείςα να µην ̟αρα̟εµφθούν σε τριτοβάθµιο νοσοκοµείο. Η
βρογχοσκό̟ηση ̟αραµένει το κύριο µέσο διάγνωσης. Οι υ̟όλοι̟ες εξετάσεις και κυρίως η
κυτταρολογική ̟τυέλων και βοήθησε όταν α̟έτυχε η βρογχοσκό̟ηση.

6.4.29. A. ∆αµιανάκη, Σ. Κακλαµάνη, κ.α., «Ε̟ί̟τωση του καρκίνου του ̟νεύµονα στο Νοµό
Χανίων», Καρκίνος Πνεύµονα, Πνευµονολογική Κλινική Νοσοκοµείου Κέρκυρας, 10-13
Ιουνίου 2010, Κέρκυρα, σ. 232-3.
Ο ΚΠ είναι ο ̟λέον θανατηφόρος ̟αγκοσµίως. Στην Ελλάδα δεν υ̟άρχουν ε̟αρκή δεδοµένα της
ε̟ί̟τωσης του ΚΠ. Οι ε̟ιδηµιολογικές µελέτες ε̟ικεντρώνονται σε στοιχεία θνησιµότητας. Στα
Χανιά γίνεται για ̟ρώτη φορά ̟ροσ̟άθεια καταγραφής των ̟εριστατικών και του υ̟ολογισµού
της ετήσιας ε̟ί̟τωσης του ΚΠ α̟ό την ̟νευµονολογική κλινική η ο̟οία έχει το ̟λεονέκτηµα ότι
είναι η µοναδική στο νοµό.
Σκο̟ός. Η µελέτη της ε̟ί̟τωσης της νόσου και της διαχρονικής εξέλιξής της για την ε̟ταετία 20032009.
Υλικό και µέθοδος. Μελετήθηκαν αναδροµικά οι φάκελοι ασθενών ̟ου νοσηλεύτηκαν στην
κλινική α̟ό 01/01/2003 έω5 31/12/2009 µε ̟ρωτοδιαγνωσθέντα ΚΠ.
Ευρήµατα. Καταγράφηκαν 348 νέες ̟ερι̟τώσεις ΚΠ. 294(84,48%) ήταν άνδρες ενώ 54(15,5%) ήταν
γυναίκες. Μέσος όρος ηλικίας ήταν 67,13 έτη. Νυν ή ̟ρώην κα̟νιστές 90% µε µέση κα̟νιστική
συνήθεια 80 p.y. 323(92,8%) ̟ρωτο̟αθείς 6(1.72%) µεταστατικοί, 19(5,45%) αδιάγνωστοι. Κατά
ιστολογικό τύ̟ο βρέθηκαν: µικροκυτταρικός καρκίνος ̟νεύµονα 61(1 8,88%), µη µικροκυτταρικός
262(81.11%) ό̟ου 35,11% αφορούσαν ̟λακώδες, 31,68% αδενοκαρκίνωµα, 0,76% µεγαλοκυτταρικό
και 32.44% χαµηλής διαφορο̟οίησης. Κατά τη διάρκεια τns ε̟ταετίας ̟αρατηρήθηκε αυξητική
τάση του ΚΠ στους άνδρες. Ο µικροκυτταρικός ̟αρουσιάζει σαφή αυξητική τάση. Στη διάγνωση
βοήθησε η βρογχοσκό̟ηση σε 73%, η αξονική τοµογραφία (F.N.A./ F.N.B.) 17%, οι κυτταρολογικές
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εξετάσεις (̟τυέλων- ̟λευριτικού υγρού –εξω-̟νευµονικών αδένων) 38%. Η ετήσια ε̟ί̟τωση της
νόσου υ̟ολογίζεται σε 33,5/100.000 κατοίκους.
Συµ̟εράσµατα. Η καταγραφή της ε̟ί̟τωσης είναι ε̟ιβεβληµένη σε το̟ικό και εθνικό ε̟ί̟εδο για
την εφαρµογή µέτρων ̟ρόληψης και διάγνωσης.
Στις εργασίες 6.4.25 – 6.4.29 εκ̟όνησα το σύνολο των στατιστικών ε̟εξεργασιών.
Γ΄ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Ε̟ίκουρου (Μάρτιος 2011)

6.4.30. M. Duquenne, S. Kaklamani, «La mobilité en Grèce : tentatives d’évaluation des
différentiels d’intensité dans l’espace grec», Démographie spatiale des Balkans :
tendances et enjeux», IVth International Conference of Balkans Demography, BudvaMonténégro, 13–15/05/2010. (Η κινητικότητα στην Ελλάδα: ̟ροσ̟άθεια αξιολόγησης
της διαφορικής έντασης στον ελλαδικό χώρο).
Η εργασία εντάσσεται ε̟ίσης στο ανωτέρω αναφερθέν ερευνητικό σχέδιο ̟ου µελετά την
γεωγραφική κινητικότητα στην Ελλάδα (CV 4.2.3, 5.3.6, 5.2.7). Ειδικότερα α̟οτελεί συνέχεια της
εργασίας CV 5.3.7 στην ο̟οία εξετάστηκε η καθηµερινή κινητικότητα στο ̟λαίσιο της εργασίας µε
ε̟ί̟εδο αναφοράς την ̟εριφέρεια και τον νοµό.
Στόχος. Ο στόχος της ̟αρούσας εργασίας είναι να αναλύσει το φαινόµενο της κινητικότητας σε
χαµηλή χωρική κλίµακα (Κα̟οδιστριακή δήµοι-LAU1), και να ̟ροτείνει µια µέθοδο αξιολόγησης
της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού µέσω δεικτών κατάλληλων ̟ου ερµηνεύουν την
κινητικότητα (φυσικά και έµµεσα εµ̟όδια), για την ε̟ιλεγµένη χωρική κλίµακα.
∆εδοµένα και ε̟ί̟εδο ανάλυσης. Το φαινόµενο µελετάται, µε βάση τα τελευταία διαθέσιµα
στοιχεία της α̟ογραφής 2001, σε ε̟ί̟εδο κα̟οδιστριακών δήµων και αφορά τις αγροτικές
̟εριοχές της χώρας.
Ευρήµατα. Mέσω ιεραρχικής ταξινόµησης των κατ’ εξοχήν αγροτικών δήµων της χώρας
αναδείχτηκε η ανοµοιογένεια της ανθρω̟ινής συµ̟εριφοράς στον χώρο: (ι) όσον αφορά στην
ένταση των εκροών α̟ό την ανάλυση ̟ροκύ̟τουν 8 διακριτές οµάδες δήµων (ιι) εκ της έντασης
των εισροών ̟ροκύ̟τουν 7 διακριτές οµάδες δήµων.
Τα φυσικά εµ̟όδια εξηγούν εν µέρει την δια̟ιστούµενη κινητικότητα, ωστόσο η εγγύτητα και η
δυνατότητα ̟ρόσβασης σε ̟όλους α̟ασχόλησης (bassins d’emploi) συνιστούν διακριτικά κριτήρια
εντο̟ισµού των διαφορικών εντάσεων και των διαφορετικών φάσεων ανά̟τυξης του φαινοµένου.
Οι διάφορες µορφές κινητικότητας συσχετίζονται µε σηµαντικές µεταβολές στην οργάνωση και τη
λειτουργία των χωρο-εδαφικών ενοτήτων, ιδίως στην ̟ερί̟τωση εκείνων των ̟εριοχών της
υ̟αίθρου οι ο̟οίες βρίσκονται σε άµεση γειτνίαση µε µικρού ή µεσαίου µεγέθους αστικό κέντρο.
Ταυτόχρονα, η διεύρυνση του ζωτικού χώρου/χώρου διαβίωσης των ατόµων και των νοικοκυριών
θα µ̟ορούσε να συµβάλλει στην οικονοµική αναβάθµιση και συνε̟ώς στην δηµογραφική
αναζωογόνηση αυτών των µικρών χωρο-εδαφικών ενοτήτων της υ̟αίθρου, ακριβέστερα αυτών
των γεωγραφικών ή/και κοινωνικο-̟ολιτιστικών χωρικών ενοτήτων.
Τέλος, αναδεικνύεται ένα ερώτηµα σχετικό µε τον ίδιο τον ισχύοντα ορισµό της έννοιας της
αγροτικότητας (ruralité) στον ο̟οίο ενδεχοµένως θα ̟ρέ̟ει να συµ̟εριληφθεί η ένταση της
κινητικότητας.

6.4.31. S. Kaklamani, «La contribution des femmes immigrées en tant que personnel
domestique auprès les personnes âgées en Grèce rurale», Colloque international:
Abdelmalek Sayad, migrations et mondialisation, 21-22 mai 2013, CRASC, Oran-Algérie.
(έχει κατατεθεί σχετική βεβαίωση).
Στην Ελλάδα, η εµ̟ειρία υ̟οδοχής µεταναστών είναι ιστορικά ̟ρόσφατη, µε έντονα ρεύµατα
εισροών α̟ό τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της α̟ογραφής του 2001,
413.201 µετανάστες, εκ των ο̟οίων το 41% γυναίκες, δήλωσαν ως αιτία εγκατάστασης την εργασία.
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Ένα σηµαντικό µέρος των µεταναστριών εργάζονται στην άτυ̟η αγορά εργασίας, ιδίως ως οικιακό
̟ροσω̟ικό (φροντίδα ̟αιδιών, ηλικιωµένων κλ̟).
Η α̟ασχόληση των µεταναστριών ως οικιακών βοηθών συνδέεται µε µία αυξανόµενη γήρανση του
̟ληθυσµού, ̟ου είναι υψηλότερη στις αγροτικές ̟εριοχές (2001: 24,5% ηλικίας 65 ετών και άνω,
εθνικός µέσος όρος: 16,7%). Εάν και η οικογενειακή αλληλεγγύη ̟αραµένει ριζωµένη στα έθιµα της
ελληνικής κοινωνίας, η γήρανση του ̟ληθυσµού, ιδιαίτερα στις αγροτικές ̟εριοχές, θέτει µε
οξύτητα το ζήτηµα της διαγενεακής αλληλεγγύης. Αυτή δεν µ̟ορεί να διασφαλισθεί κυρίως λόγω
της α̟ουσίας των ̟αιδιών (αγροτική έξοδος). Ε̟ι̟λέον, οι ελλειµµατικές κοινωνικές ̟ολιτικές και
η έλλειψη δοµών στήριξης των ηλικιωµένων είναι ένα αναµφισβήτητο γεγονός. Τέλος, η λύση του
γηροκοµείου δεν είναι κοινωνικά α̟οδεκτή για τους ηλικιωµένους γονείς, ̟έραν του γεγονότος ότι
αυτή είναι οικονοµικά ε̟ώδυνη και η φροντίδα είναι αµφιβόλου ̟οιότητας. Υ̟ό αυτές τις
συνθήκες, η α̟ασχόληση µεταναστριών ως οικιακών βοηθών αντα̟οκρίνεται ακριβώς στις
ανάγκες των ηλικιωµένων, µεγάλο µέρος των ο̟οίων ζουν µόνοι.
Στόχος. Ο Sayad τονίζει ότι «οι µετανάστες µεταναστεύουν µαζί µε την ιστορία τους" και το
σύνολο του ̟ολιτιστικού τους συστήµατος. Στο ̟λαίσιο της ̟αρούσας εργασίας ε̟ιδιώκεται η
ανάλυση του λόγου των µεταναστριών µε τις ο̟οίες ̟ραγµατο̟οιήθηκαν συνεντεύξεις και οι
ο̟οίες εργάζονται στην φροντίδα των ηλικιωµένων και ζουν σε ένα ορεινό χωριό της Κρήτης.
Στόχος των µη καθοδηγούµενων συνεντεύξεων ήταν να διερευνηθεί σε ̟οιο βαθµό ο τρό̟ος µε τον ο̟οίο αυτές
µιλούν για την µεταναστευτική τους εµ̟ειρία και την α̟ασχόλησή τους κοντά σε ηλικιωµένα άτοµα φέρει τα
α̟οτυ̟ώµατα των κυρίαρχων οικογενειακών αξιών της χώρας καταγωγής τους.
Ευρήµατα. Σύµφωνα µε τις µαρτυρίες, διακρίνεται η ύ̟αρξη ενός συστήµατος αξιών σύµφωνα µε
το ο̟οίο οι ηλικιωµένοι έχουν θέση σηµαντική και αξιοσέβαστη. Οι σχέσεις µε τους ηλικιωµένους
είναι καλές, είναι αξιαγά̟ητοι, ευγενείς, µε κατανόηση, χαρακτηριστικά ̟ου συχνά δεν έχουν οι
α̟όγονοί τους. Η ά̟οψή τους είναι ιδιαίτερα κριτική για την α̟ουσία ενός κράτους ̟ρόνοιας ̟ου
θα αναλάµβανε την φροντίδα των ηλικιωµένων. Τονίζουν τις θυσίες ̟ου εκείνοι έχουν κάνει για τα
̟αιδιά τους, και µιλούν µε θλίψη για την αδιαφορία και την α̟οξένωσή των ̟αιδιών, για τον
ατοµισµό τους. Θεωρούν ότι α̟ό την στιγµή ̟ου την φροντίδα των γονέων έχει αναλάβει ένα
αµειβόµενο ̟ρόσω̟ο, α̟ελευθερώνονται α̟ό τις υ̟οχρεώσεις τους. Αυτή η α̟αράδεκτη
συµ̟εριφορά σχετίζεται µε τον υ̟ερ-̟ροστατευτισµό ̟ου ε̟ιδεικνύουν οι γονείς στην Ελλάδα.
Όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας τους, δεν είναι ικανο̟οιητικές α̟ό την ά̟οψη του όγκου των
εργασιών των καθηκόντων τους, τα ο̟οία είναι ιδιαίτερα κουραστικά.
Ο σεβασµός και η αγά̟η ̟ου ε̟ιδεικνύουν µέσω της φροντίδας τους ̟ρος τους ηλικιωµένους
φαίνεται να είναι ̟ροβολή της µεγάλης αξίας της τρίτης ηλικίας στη σοσιαλιστική κοινωνία, ό̟ως
αυτή έχει εσωτερικευθεί µέσα α̟ό την δια̟αιδαγώγηση ̟ου είχαν α̟ό το σχολείο, αλλά και µέσω
της άµιλλας µεταξύ των ̟αιδιών.
Ο τρό̟ος ̟ου εκφράζονται για τους ηλικιωµένου ενδέχεται ε̟ίσης να είναι α̟οτέλεσµα ενοχών
α̟έναντι ̟ρος τους γονείς τους ̟ου έµειναν ̟ίσω µόνοι. Η δηµιουργία ψευδο-οικογενειακών
σχέσεων αντισταθµίζει την έλλειψη της δικής τους οικογένειας. Ε̟ι̟λέον, αυτή η συναισθηµατική
ε̟ένδυση, η ο̟οία λειτουργεί ως αντίβαρο της χαµηλού κύρους εργασίας, φέρει τα χαρακτηριστικά
µίας δουλείας µεταµφιεσµένης σε αφοσίωση.
Η συµ̟εριφορά του µεταναστριών υ̟αγορεύεται ε̟ίσης α̟ό τον ρόλο ̟ου διαδραµατίζει η
γυναίκα-µητέρα στην κοινωνία καταγωγής. Η µεγάλη έµφαση ̟ου α̟οδίδεται στο ρόλο της
µητέρας διοχετεύεται µε δι̟λό τρό̟ο. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, α̟ό τη µία
̟λευρά η αναχώρηση- µετανάστευση υ̟αγορεύεται α̟ό την ανάγκη να στηρίξουν τις οικογένειές
τους και ιδιαίτερα τα ̟αιδιά και την εκ̟αίδευσή τους. Α̟ό την άλλη ̟λευρά, στον τό̟ο της
µετανάστευσης αναλαµβάνουν τον ίδιο ρόλο, δηλαδή της γυναίκας ̟ου είναι υ̟εύθυνη για την
ευηµερία των µελών της οικογένειας και τη φροντίδα για των ηλικιωµένων.
Εν τέλει, οι αξίες ̟ου α̟οδίδονται στις οικογενειακές σχέσεις και η κατανοµή των
«̟αραδοσιακών» αυτών καθηκόντων ̟αραµένουν σχεδόν άθικτες. Αυτό ̟ου αλλάζει είναι η
ιδεολογική ̟λαίσιο ̟ου κινητο̟οιείται ̟ροκειµένου να νοµιµο̟οιηθεί η συγκεκριµένη τάξη
̟ραγµάτων. Α̟ό αυτήν την ά̟οψη, συµµετέχουν σε µια ανα̟αραγωγή των ̟αραδοσιακών
̟ροτύ̟ων, ̟ρότυ̟α ̟ου θεωρούνται φυσιολογικά, ό̟ως και τα καθήκοντά τους σε σχέση µε τους
ηλικιωµένους.
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6.4.33. Σ. Κακλαµάνη, «Γάµοι και ∆ιαζύγια στην Ελλάδα: ∆ιαχρονικές τάσεις», Συµ̟όσιο:
«Σύγχρονη Ελληνική Οικογένεια: δηµογραφικές, κοινωνικές και νοµικές διαστάσεις» µε
συντονίστρια την Λ. Αλι̟ράντη- Μαράτου, Πρακτικά Β΄Πανελλήνιου Συνεδρίου
«Σχολές Γονέων». Η οικογένεια εκ̟αιδεύεται.....δια βίου. Αθήνα 8-10 Νοεµβρίου 2012.
ISBN 978-960-9719-03-2.
Στόχος. ∆ιαχρονική εξέλιξη των χαρακτηριστικών των γάµων και των διαζυγίων στην Ελλάδα. Η
συγκεκριµένη εργασία α̟οτελεί συνέχεια της ανωτέρω 6.4.24, µε ε̟ικαιρο̟οίηση βάσει νεότερων
στατιστικών δεδοµένων.
∆εδοµένα και ̟ερίοδος αναφοράς (α) Εξέλιξη αδρού δείκτη γαµηλιότητας (1860-2009) Μηνιαία
κατανοµή γάµων και γάµοι σε συνάρτηση µε την ̟ροηγούµενη οικογενειακή κατάσταση (19602009). Μελέτη της γαµηλιότητας του ̟ληθυσµού της Ελλάδας: δηµογραφική ανάλυση των ̟ρώτων
γάµων, µε διάκριση κατά φύλο και ηλικία, µέσω ετήσιων στιγµιαίων ̟ινάκων γαµηλιότητας για
την ̟ερίοδο α̟ό το 1960 έως και το 2009. (ετήσιες εκδόσεις της ΕΛΣΤΑΤ στοιχείων φυσικής κίνησης
̟ληθυσµού - ετήσιες εκτιµήσεις για το µέγεθος της κατά ηλικία δοµής του ̟ληθυσµού της χώρας).
(β) Μελέτη των διαζυγίων ε̟ί συνόλου χώρας: εξέλιξη αδρού δείκτη διαζυγιότητας (1960-2009) και
οριστικές α̟οφάσεις διαζυγίων, κατά λόγο, υ̟αιτιότητα και διάρκεια λυθέντος γάµου για την
̟ερίοδο 1975-2009 (ετήσιες στατιστικές δικαιοσύνης).
Ευρήµατα. Στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών η γαµηλιότητα υ̟οχωρεί
̟ροοδευτικά, µε τον συνθετικό δείκτης γαµηλιότητας να ̟αρουσιάζει καθοδική τάση και τη µέση
ηλικία γάµου να αυξάνεται ανεξαρτήτως φύλου, ενώ συρρικνώνεται η α̟όκλιση της µέσης ηλικίας
µεταξύ των δύο συζύγων. Την ίδια ̟ερίοδο οι γάµοι γίνονται όλο και ̟ιο εύθραυστοι, ενώ οι εκτός
γάµου γεννήσεις αυξάνονται αν και ελάχιστα σε σχέση µε άλλες ευρω̟αϊκές χώρες. Σχετικά µε τη
διαζυγιότητα, ενώ έως το 1984 ο αδρός δείκτης διαζυγίων ̟αραµένει σταθερός και κινείται σε
ιδιαίτερα χαµηλά, µετά το 1995 καταγράφεται σηµαντική αύξηση. Οι εξελίξεις αυτές α̟οτελούν
ενδείξεις των σηµαντικών µεταβολών ̟ου συντελούνται στη δοµή και τη διάρκεια των έγγαµων
συµβιώσεων στην Ελλάδα, καθώς και στον τρό̟ο ρύθµισης της ανα̟αραγωγής. Ακόµη, συντελούν
στην ε̟ικράτηση και διαρκή αύξηση νέων µορφών οικογενειακής διαβίωσης και στη µεγαλύτερη
̟οικιλία των οικογενειακών διαδροµών.
6.5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
6 .5 .1 .
Σ. Κακλαµάνη, «Τα χαρακτηριστικά της εισροής µεταναστών στην Ελλάδα
σήµερα», Παγκόσµιο Συνέδριο Κρητών, Οι Κρήτες στον κόσµο – 1913-2013, Χανιά, 25-28
Ιουλίου 2013..∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
6 .5 .1 .

Σ. Κακλαµάνη, «Τα χαρακτηριστικά της εισροής µεταναστών στην Ελλάδα σήµερα»,
Παγκόσµιο Συνέδριο Κρητών, Οι Κρήτες στον κόσµο – 1913-2013, Χανιά, 25-28 Ιουλίου
2013..
Η ̟αρουσίαση βασίστηκε στα δεδοµένα του άρθρου 6.3.1., δεδοµένου ότι δεν υ̟ήρχαν ̟ιο
̟ρόσφατα στοιχεία.
6.5.2. Σ. Κακλαµάνη, «Εγκυρότητα του ερευνητικού σχεδίου και ιδιοµορφίες της διαδικασίας
κωδικο̟οίησης των µικρο-δεδοµένων». 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας:
Μορφές Ανά̟τυξης σε έναν α̟ρόο̟τα µεταβαλλόµενο κόσµο, Ρέθυµνο, 8-11 Μαΐου 2014.
Μίµηση, ρυθµοί και συρρυθµίες στη βρεφική ε̟ικοινωνία.
Η συγκεκριµένη εργασία συνιστά µία ̟ρώτη κριτική ̟ροσέγγιση της ερευνητικής διαδικασίας και
ανάλυσης ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν στο ̟λαίσιο ̟ρογράµµατος ̟ου αφορούσε τα «∆ίδυµα και µη
δίδυµα βρέφη και την ε̟ικοινωνία τους µε τους Σηµαντικούς Άλλους: Γνωστική, συναισθηµατική
και κοινωνική ανά̟τυξη» (βλ. 4.2.8 και 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5)
Στόχος (α) Η συζήτηση σχετικά µε την εξωτερική και εσωτερική εγκυρότητα του ερευνητικού
σχεδίου (θεωρητική θεµελίωση και αντίστοιχα ερευνητικά εγχειρήµατα) και (β) Η ανάδειξη των
ιδιοµορφιών και των δυσκολιών ̟ου ̟αρουσιάζει η κωδικο̟οίηση των µικρο-δεδοµένων
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(ιδιοµορφίες υλικού: ̟λεονεκτήµατα/µειονεκτήµατα και βαθµός υ̟οκειµενικότητας του βλέµµατος
του κωδικο̟οιητή: ̟αρεµβαίνοντες ̟αράγοντες).
Σύνοψη. 1. Μέθοδος συλλογής δεδοµένων και τύ̟ος δεδοµένων
Με βάση τις θεωρητικές ̟ροκείµενες, για να µελετηθούν τα διάφορα στάδια της ανά̟τυξης των
βρεφών είναι αναγκαίο κατά τον ερευνητικό σχεδιασµό να λαµβάνονται υ̟όψη το κρίσιµο
χαρακτηριστικό της διαδικασίας, αφενός, και ο καθοριστικός ρόλος της αλληλε̟ίδρασης του
βρέφους µε τους συντρόφους του, αφετέρου.
(α) Εφόσον τα δεδοµένα ̟ροέκυψαν α̟ό νατουραλιστική διαχρονική µελέτη, η ανασύσταση της
διαδικασίας ανά̟τυξης των βρεφών είναι δυνατή. Ε̟οµένως, ο σχεδιασµός και η µέθοδος
συλλογής των δεδοµένων είναι α̟ολύτως συνε̟ή µε την θεωρητική ̟ροσέγγιση ̟ου υιοθετήθηκε,
κατ’ αρχήν ως ̟ρος το σκέλος της «διαδικασίας».
(β) Ως µονάδα ̟αρατήρησης ορίζεται –ανά ̟ερί̟τωση, το ζεύγος µητέρα (ή άλλος ενήλικας)βρέφος ή βρέφος-βρέφος, ή ακόµη η τριάδα µητέρα-δίδυµα βρέφη. Το στοιχείο ̟ου καταγράφεται
είναι η αλληλε̟ίδραση - µοίρασµα σε οµάδες φυσικής ε̟ικοινωνίας. Ε̟οµένως, η διαδικασία
ανά̟τυξης µελετάται στη βάση της αλληλε̟ίδρασης και διασφαλίζεται η εξωτερική εγκυρότητα
των συµ̟ερασµάτων.
(γ) Η α̟αίτηση για ̟αρατήρηση στο ̟ραγµατικό ̟λαίσιο (in vivo) καλύ̟τεται εφόσον η
καταγραφή των δεδοµένων ̟ραγµατο̟οιείται στον φυσικό χώρο των µονάδων ̟αρατήρησης,
χωρίς αυτός να διαφορο̟οιείται, ενώ ταυτοχρόνως εκ των τεχνικών µέσων διασφαλίζεται η
διακριτική ̟αρουσία του ερευνητή.
(δ) Ωστόσο, η ε̟ιλογή ως µονάδας καταγραφής της δυάδας δεν καταργεί α̟ολύτως το ̟ρόβληµα
των «εξωγενών» διαφορο̟οιήσεων των εµ̟λεκοµένων υ̟οκειµένων.
(ε) Η συχνότητα ε̟ανάληψης των καταγραφών είναι συνάρτηση των ανα̟τυξιακών σταδίων των
βρεφών.
2. Κωδικο̟οίηση –µεταγραφή εικόνας και ήχου µικρο-δεδοµένων
∆ύο είναι τα ζητήµατα ̟ου ανακύ̟τουν κατά την µεταγραφή της εικόνας και του ήχου σε
ε̟εξεργάσιµα δεδοµένα: (α)
Η φύση των δεδοµένων ̟ρος κωδικο̟οίηση α̟αιτεί έµ̟ειρους
ερευνητές (εξασκηµένο βλέµµα και αυτί). (β) Η εξαιρετικά µικρή χρονική διάρκεια των µιµητικών
ή άλλων ε̟ικοινωνιακών ε̟εισοδίων αυξάνει τον βαθµό δυσκολίας ως ̟ρος την ακρίβεια της
κωδικο̟οίησης. Για την αντιµετώ̟ιση των ανωτέρω δυσκολιών αξιο̟οιήθηκαν όλα τα
̟ροτεινόµενα α̟ό την σχετική βιβλιογραφία µέσα.
Παρόλο ̟ου κά̟οια χαρακτηριστικά της έµφυτης δι-υ̟οκειµενικότητας φαίνεται να είναι
οικουµενικά (Culture-free), κρίνεται αναγκαίο ο ̟αρατηρητής να συµµετέχει στο ̟ολιτισµικό
συγκείµενο, δηλαδή να µοιράζεται κοινές αξίες και κώδικες µε τους ̟αρατηρούµενους. Μ̟ορούµε
να υ̟οθέσουµε ότι η µεταγραφή α̟ό την έννοια (concept) στην σηµασία (meaning) να είναι
ακριβέστερη σε µία τέτοια ̟ερί̟τωση; Εάν αυτού του τύ̟ου οι ιδιαιτερότητες ε̟ηρεάζουν την
διακριτική ευχέρεια του κωδικο̟οιητή, ενδεχοµένως ̟ροκύ̟τει ένα ζητούµενο ̟ολιτισµικής
συνάφειας µεταξύ ̟αρατηρητή και µονάδων ̟αρατήρησης.
3. Μοντέλο Ε̟εξεργασίας
(α) Το ζητούµενο της µελέτης των αλληλε̟ιδράσεων και της εξέλιξής τους στον χρόνο υ̟ηρετείται
µέσω της µεθόδου των ε̟ανειληµµένων µετρήσεων. Παραµένει ̟ροβληµατική η µελέτη
αλληλε̟ιδράσεων ̟ου συµ̟εριλαµβάνουν ̟ερισσότερα των δύο υ̟οκειµένων, δηλαδή το ̟έρασµα
α̟ό µία µονάδα ̟αρατήρησης ̟ου συνίσταται α̟ό ζεύγος σε εκείνη της τριάδας. (β) Το στατιστικό
µοντέλο υ̟οστηρίζει τον στόχο της ̟ρόβλεψης, υ̟ό την συνθήκη ε̟αρκών καταγραφών (σε
̟λήθος) και ε̟αρκών χρονικών σηµείων (αριθµός ε̟αναλαµβανόµενων µετρήσεων).
Συµ̟ερασµατικά, ο ερευνητικός σχεδιασµός, η συλλογή των δεδοµένων, όσο και η κωδικο̟οίηση
και η µικρο-ανάλυση των δεδοµένων είναι συνε̟ή µε τις θεωρητικές ̟ροκείµενες, καθώς και µε την
α̟αίτηση ̟εραιτέρω ανά̟τυξη της σχετικής ανα̟τυξιακής θεωρίας.
6 .5 .3 .

Σ. Κακλαµάνη, «Πληθυσµιακή Εξέλιξη και Προβολές Πληθυσµού για την Περιφέρεια
Κρήτης µε έτος plateau το 2020»,
Εθνικό Συνέδριο Περιφέρειας Κρήτης,
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«Πληθυσµιακές Μεταβολές και Ανά̟τυξη στην Περιφέρεια Κρήτης για το 2020», στο ̟λαίσιο
του έργου «Αξιο̟οιώντας τη Μετανάστευση για την Ανά̟τυξη–MMWD»,
Ε̟ιµελητήριο Ηρακλείου, Αίθουσα Καστελλάκη, ∆ευτέρα, 30 Ιουνίου 2014.
5.3.3.12
Στόχος. Προβολή συνολικού ̟ληθυσµού και ̟ληθυσµού αλλοδα̟ών για την Περιφέρεια Κρήτης
µε έτος ̟ροβολής το 2021.
∆εδοµένα. Λόγω της ανοµοιογένειας των ̟ηγών και τις ελλι̟είς χρονολογικές σειρές, κρίθηκε
σκό̟ιµο να ληφθούν υ̟όψην όλες τις διαθέσιµες ̟ηγές (EUROSTAT, ΕΛΣΤΑΤ), καθώς και
ε̟ι̟λέον σχετικές έρευνες (ΕΛΣΤΑΤ: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, MIMOSA Project.
Μελέτη διαχρονικής εξέλιξης της κατά φύλο και ηλικία δοµής του ̟ληθυσµού και της φυσικής
κίνησης ̟ληθυσµού της Περιφέρειας Κρήτης:
Ετήσιες εκτιµήσεις ̟ληθυσµιακού µεγέθους και ηλικιακής δοµής, στο µέσον του έτους (Σύνολο
Χώρας, NUTS2) 1991-2011.
Κατανοµή θανάτων κατά φύλο και ηλικία - Περιφέρεια Κρήτης (1991-2011). Regional Statistics
EUROSTAT
Κατανοµή γεννήσεων κατά ηλικία της µητέρας - Περιφέρεια Κρήτης (1991-2011). Regional
Statistics EUROSTAT
Μελέτη χαρακτηριστικών της µετανάστευσης
ΕΛΣΤΑΤ, MIMOSA. Εκτιµώµενες εισροές και εκροές κατά φύλο, ηλικία και µεγάλες οµάδες
υ̟ηκοοτήτων. (Σύνολο Χώρας) 2002-2011.
Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού (Σύνολο Χώρας, NUTS2) 2005-2010. Πληθυσµός κατά φύλο, ηλικία
και µεγάλες οµάδες υ̟ηκοοτήτων
ΕΛΣΤΑΤ Α̟ογραφικά ∆εδοµένα για την εξέλιξη του συνολικού ̟ληθυσµού και την χώρα
̟ροέλευσης (2001 και 2011).
Μεθοδολογία. Εφόσον δεν είναι διαθέσιµες χρονολογικές σειρές µεταναστευτικών ροών σε ε̟ί̟εδο
̟εριφερειών, ούτε στοιχεία για την διαχρονική εξέλιξη της ηλικιακής δοµής των αλλοδα̟ών,
κρίθηκε αναγκαία η συγκριτική µελέτη των διαχρονικών τάσεων των κατά φύλο και ηλικία
κατανοµών: Ελλάδα και Κρήτη για την ̟ερίοδο 1991-2011. Μεταξύ άλλων η µελέτη των τάσεων
µας ε̟έτρεψε να εξετάσουµε κατά ̟όσον τα στοιχεία των µεταναστευτικών ροών σε εθνικό ε̟ί̟εδο
είναι κατάλληλα για την χρήση τους στην εν λόγω ̟ροβολή. Ε̟ίσης διερευνήθηκε η διαχρονική
εξέλιξη των συνιστωσών της φυσικής κίνησης ̟ληθυσµού (γεννήσεις, θάνατοι) στην Κρήτη (19912011).
Ευρήµατα.
Εξέλιξη συνολικού ̟ληθυσµού. Κατά την διάρκεια της ̟ρόσφατης δεκαετίας ο ̟ληθυσµός της
Κρήτης αυξήθηκε κατά 4,8%. Η αύξηση αυτή ήταν ̟ιο σηµαντική για τις γυναίκες. Η Κρήτη
̟αρουσιάζει µία δηµογραφική φυσιογνωµία νεανικότερη, σε σύγκριση µε τον εθνικό µέσο όρο.
Ε̟ισηµαίνεται ε̟ίσης ότι η διαδικασία γήρανσης βρίσκεται σε υστέρηση σε σύγκριση µε την
Ελλάδα. Συγκρινόµενη µε την Ελλάδα, η Κρήτη ̟αρουσιάζει σχεδόν το ίδιο µοντέλο διαχρονικής
εξέλιξης, µε κά̟οιες ωστόσο διαφορές στα ε̟ί̟εδα έντασης των ̟αρατηρούµενων µεταβολών, οι
ο̟οίες δεν είναι ̟άντα στατιστικά σηµαντικές. Οι διαφορές αυτές αφορούν κυρίως την ̟ρώτη
̟ερίοδο (1991-2001). Κατά τη διάρκεια της ̟ρόσφατης ̟εριόδου (2001-2011) οι καταγραφόµενες
διαφορές έντασης των µεταβολών αφορούν τις κυρίως τους ηλικιωµένους.
Εξέλιξη της Θνησιµότητας. Παρατηρείται γενικώς αύξηση του ̟ροσδόκιµου ε̟ιβίωσης σε όλες
σχεδόν τις ηλικίες, λιγότερο σηµαντική κατά την τελευταία δεκαετία. Αυτή η αύξηση ̟ου
αντικατο̟τρίζει χαµηλότερα ε̟ί̟εδα θνησιµότητας σε όλες σχεδόν τις οµάδες ηλικιών. Η αύξηση
του ̟ροσδόκιµου ε̟ιβίωσης των γυναικών είναι χαµηλότερη σε σύγκριση µε τους άνδρες.
Εξέλιξη της Γονιµότητας. Ο συνθετικός δείκτης γονιµότητας (µέσος αριθµός ̟αιδιών ανά γυναίκα)
̟αρουσιάζει αύξηση µετά το 2000 και µέχρι την έναρξη της σοβαρής κρίσης (2008). Α̟ό τη µελέτη
της εξέλιξης των ̟οσοστών γονιµότητας κατά ηλικία, φαίνεται ότι η αύξηση αυτή οφείλεται σε
αύξηση της µέσης ηλικίας τεκνο̟οίησης
Α̟ογραφή 2011. Μόνιµος Πληθυσµός κατά οµάδες υ̟ηκοοτήτων. Στην Κρήτη µε βάση τα
α̟οτελέσµατα της α̟ογραφής του 2011 ο αλλοδα̟ός ̟ληθυσµός ανέρχεται σε 63.335 κατοίκους,
ήτοι 10% του συνολικού ̟ληθυσµού των 623.065 κατοίκων. Σε σύγκριση µε το σύνολο χώρας, στην
Κρήτη το ̟οσοστό αλλοδα̟ών είναι υψηλότερο. Η διαφορά αυτή οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό
στην ̟αρουσία ̟ολιτών της Ε.Ε. Ωστόσο, το ̟οσοστό των ̟ροερχοµένων α̟ό την Ε.Ε. συνοψίζει
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δύο διαφορετικά φαινόµενα: αφενός, ̟ρόκειται για την µετανάστευση συνταξιούχων α̟ό την Β.∆.
Ευρώ̟η, και, αφετέρου, για Βουλγάρους και Ρουµάνους και ̟ρόκειται για οικονοµικούς
µετανάστες.
∆οµή κατά ηλικία του αλλοδα̟ού ̟ληθυσµού. (2001 & 2011)
Κατά το 2001 ο αλλοδα̟ός ̟ληθυσµός της Κρήτης, σε σύγκριση µε την Ελλάδα, είναι ελαφρά
νεανικότερος, µε συγκριτικά υψηλότερες συγκεντρώσεις στις ηλικίες 25-40 ετών ̟ερί̟ου.
Προφανής είναι η διαχρονική γήρανση του αλλοδα̟ού ̟ληθυσµού. Αυτή η γήρανση είναι ̟ολύ
̟ιο έντονη στην Κρήτη λόγω της εισροής συνταξιούχων α̟ό χώρες της Ε.Ε.
Εισροές µεταναστών (ELSTAT). Ε̟ί συνόλου χώρας κατά την ̟ερίοδο 2001-2011 δια̟ιστώνεται
στασιµότητα στην ένταση των εισροών µέχρι και το 2008 ̟ου ακολουθείται α̟ό αξιόλογη αύξηση
έως το 2011 (τελευταία διαθέσιµα στοιχεία).
Εκροές µεταναστών (ELSTAT). Αυτές κατά την ίδια ̟ερίοδο είναι λιγότερο σηµαντικές. Οι
διαχρονικές τάσεις είναι ̟αρόµοιες µε εκείνες των εισροών.
Προβολή Πληθυσµού Κρήτης: 2016 & 2021
Υ̟οθέσεις. Για τον υ̟ολογισµό των κατά ηλικία ̟ιθανοτήτων ε̟ιβίωσης: µέσος όρος θανάτων
κατά ηλικία για την ̟ερίοδο 2007-2011. Για τον υ̟ολογισµό των κατά ηλικία δεικτών γονιµότητας:
µέσος όρος γεννήσεων κατά ηλικία της µητέρας για την ̟ερίοδο 2001-2011. Μετανάστευση:
 1ο Σενάριο: κλειστός ̟ληθυσµός (µηδενική µετανάστευση)
 2ο Σενάριο: ρυθµός µετανάστευσης βάσει της ̟εριόδου 2001-2011
 3ο Σενάριο: ρυθµός µετανάστευσης βάσει της ̟εριόδου 2007-2011
Α̟οτελέσµατα. Με βάση τα σενάρια των ̟ροβολών για το έτος 2011 ̟ροβλέ̟εται αύξηση κατά 2,8,
3,7 και 4,8% αντιστοίχως. Η αύξηση αυτή ε̟ηρεάζεται ουσιαστικά α̟ό την ̟ροβλε̟όµενη
µεταβολή του αλλοδα̟ού ̟ληθυσµού. Ε̟ισηµαίνεται ωστόσο και ̟άλι ότι οι µέσοι ετήσιοι ρυθµοί
µετανάστευσης ό̟ως αυτοί ̟ροκύ̟τουν στο σύνολο της χώρας, δεν α̟οκλείεται να υ̟ερεκτιµούν
τις εισροές και να υ̟οεκτιµούν τις εκροές.
∆ιαχρονική µεταβολή κατά µεγάλες οµάδες ηλικιών: σύγκριση σεναρίων. Εξετάζοντας συγκριτικά
τις ̟ροβλε̟όµενες διαχρονικές µεταβολές για τις µεγάλες οµάδες ηλικιών, αναδεικνύεται µικρή
αύξηση στο νεανικό του τµήµα 0-14 ετών, οφειλόµενη κυρίως στον αλλοδα̟ό ̟ληθυσµό. Η αύξηση
του τµήµατος ̟ου αντιστοιχεί στις ηλικίες α̟ασχόλησης είναι ε̟ίσης ευνοϊκή και α̟οδίδεται
α̟οκλειστικά στους αλλοδα̟ούς, εφόσον για τους Έλληνες ̟ροβλέ̟εται ελαφρά µείωση. Τέλος
σηµαντική είναι η ε̟ιβάρυνση στις µεγάλες ηλικίες, ουσιαστικά λόγω εισροής συνταξιούχων α̟ό
χώρες της Ε.Ε.

10. ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα
7.1. Kotzamanis, Byron, Marie-Noelle Duquenne, Vassilis Pappas, and Stamatina Kaklamani.
2003. “Consultant Report on GIS and Thematic Mapping on Nonincome Dimensions of
Poverty in Albania.” 2 vols. World Bank, Development Research Group, Washington,
D.C.
Η ανάλυση της οικονοµικής φτώχειας α̟ό το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο της Αλβανίας
(INSTAT) κατέδειξε ορισµένες χωρικές διαφορο̟οιήσεις ως ̟ρος τις ανισότητες και το βαθµό
φτώχειας, ειδικά µεταξύ (α) των βορείων και ανατολικών ̟εριοχών και (β) των νότιων ̟εριοχών
της χώρας (LSMS survey). Αυτή η µονοδιάστατη ανάλυση δεν ε̟έτρεψε όµως µια ̟ιο διευρυµένη
ανάλυση των χωρικών διαφορο̟οιήσεων, δεδοµένου ότι σηµαντικές µη-οικονοµικές µεταβλητές
δεν ενσωµατώθηκαν στην ̟αρα̟άνω ̟ροσέγγιση. Η ̟αρούσα έρευνα είχε ε̟οµένως ως βασικό
στόχο να διερευνήσει συστηµατικά όλες τις σηµαντικότερες µη-οικονοµικές διαστάσεις της
φτώχειας και αυτό, σε όσο το δυνατό κατώτερα διοικητικά ε̟ί̟εδα έτσι ώστε να αναδειχθούν οι
̟ραγµατικές χωρικές ανισότητες και τα διάφορα ε̟ί̟εδα φτώχειας ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό αυτή τη
διαφορετική αλλά ταυτόχρονα και συµ̟ληρωµατική ̟ροσέγγιση.
Το κύριο µέρος της έρευνας αναφέρεται (α) στη ̟ολυµεταβλητή ανάλυση, µετά α̟ό ̟ροσεκτική
ε̟ιλογή και υ̟ολογισµό των κυριότερων δεικτών µη-οικονοµικής φτώχειας, και (β) στην
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χαρτογραφική α̟εικόνιση (̟άνω α̟ό 100 χάρτες) των ε̟ι̟έδων φτώχειας ̟ου ̟ροέκυψαν κατό̟ιν
της συστηµατικής ταξινόµησης των εξεταζοµένων χωρικών ενοτήτων µε βάση τη γνωστή
µεθοδολογία ταξινόµησης του J. Bertin (1977). Στο τέλος, γίνεται σύγκριση µεταξύ των ε̟ι̟έδων
οικονοµικής και µη-οικονοµικής διάστασης της φτώχειας και τα α̟οτελέσµατα αυτής της
σύγκρισης α̟εικονίζονται σε συνθετικούς χάρτες, αναδεικνύοντας ουσιαστικά σηµαντικές
διαφορο̟οιήσεις ως ̟ρος τις δύο διαφορετικές - αλλά ταυτόχρονα και συµ̟ληρωµατικές ̟ροσεγγίσεις.

Γ΄ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Ε̟ίκουρου (Μάρτιος 2011)
7 .2 .

Α. Εµβαλωτής Κ. Μ̟ονίδης Γ. Ανδρουλάκης, Σ. Κακλαµάνη, ∆. Σταµοβλάσης, 2011,
Εµ̟ειρίες και α̟όψεις εκ̟αιδευτικών αναφορικά µε τη λειτουργία των Ολοήµερων
Σχολείων Ενιαίου Αναµορφωµένου Εκ̟αιδευτικού Προγράµµατος. Μια ̟ρώτη
ανάγνωση των ευρηµάτων. Αθήνα, Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Μελετών-Ερευνών
∆.Ο.Ε. ISBN: 978-960-88239-3-8.

1. Χαρακτηριστικά του δείγµατος των εκ̟αιδευτικών
ΦΥΛΟ. Στο σύνολο αλλά και στις ε̟ιµέρους οµάδες η κατανοµή των εκ̟αιδευτικών κατά φύλο
είναι 73% γυναίκες και 27% άνδρες.
ΗΛΙΚΙΑ. Στους δασκάλους η µέση ηλικία είναι 42 έτη. Οι εκ̟αιδευτικοί ειδικοτήτων είναι νεότεροι,
µε µέση ηλικία 38 έτη.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ. Οι δάσκαλοι ̟αρουσιάζουν µέσο όρο συνολικής
̟ροϋ̟ηρεσίας 16,3 έτη, ενώ οι εκ̟αιδευτικοί ειδικοτήτων εµφανίζουν σαφώς µικρότερη συνολική
̟ροϋ̟ηρεσία 9,2 ετών.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ. Το 73,2% των εκ̟αιδευτικών του δείγµατος είναι δάσκαλοι και το 26,8%
εκ̟αιδευτικοί ειδικοτήτων. Αναφορικά µε τους εκ̟αιδευτικούς ειδικοτήτων: το 36,1% δηλώνει
βασικές σ̟ουδές στην αγγλική γλώσσα και φιλολογία, το 4,3% στη γαλλική γλώσσα και φιλολογία,
το 21,7% είναι ̟τυχιούχοι τµηµάτων ̟ληροφορικής, το 10,4% α̟όφοιτοι τµηµάτων θεατρικών και
µουσικών σ̟ουδών και το 27,6% α̟όφοιτοι τµηµάτων ΤΕΦΑΑ.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ. Οι µισοί ̟ερί̟ου δάσκαλοι έχουν ̟ρόσθετους τίτλους
σ̟ουδών (µετεκ̟αίδευση ή µετα̟τυχιακούς τίτλους). Οι εκ̟αιδευτικοί ειδικοτήτων εµφανίζουν
χαµηλότερο ̟οσοστό (34,8%).
ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΟΣΕΑΕΠ. Το σύνολο σχεδόν των ΟΣΕΑΕΠ
αναφέρεται σε αστικές ̟εριοχές µε ̟ληθυσµό µεγαλύτερο των 50.000 κατοίκων. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Οι δάσκαλοι διαθέτουν κατά µέσο όρο 3,5 έτη
̟ροϋ̟ηρεσίας σε τµήµατα ολοήµερου σχολείου. Οι εκ̟αιδευτικοί ειδικοτήτων ̟ου συµµετείχαν
στην έρευνα δηλώνουν ̟ροϋ̟ηρεσία 4,3 ετών κατά µέσο όρο. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η ̟λειονότητα των δασκάλων κατέχει οργανική θέση στη σχολική µονάδα
αναφοράς (65%), ενώ το 21% είναι α̟οσ̟ασµένοι. ∆ιαφορετική είναι η εικόνα για τους
εκ̟αιδευτικούς ειδικοτήτων: οργανική θέση δηλώνει ότι κατέχει το 24%, α̟οσ̟ασµένοι το 29%,
ενώ σε ̟οσοστό 37,6% δηλώνουν ανα̟ληρωτές ή ωροµίσθιοι.
2. Χαρακτηριστικά Σχολικής Μονάδας [Τµήµατα-Κατανοµές Μαθητών]
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ. Οι εκ̟αιδευτικοί δηλώνουν ότι εργάζονται σε σχολική µονάδα
ΟΣΕΑΕΠ µε 12 (κατά µέσο όρο) τµήµατα. ΤΜΗΜΑΤΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ. Οι δάσκαλοι εργάζονται
σε ένα τµήµα του ΟΣΕΑΕΠ, ενώ οι εκ̟αιδευτικοί ειδικοτήτων αναλαµβάνουν συνήθως
̟ερισσότερα α̟ό 6 τµήµατα.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ. Ο µέσος όρος µαθητών ανά τµήµα ανέρχεται σε 17
µαθητές.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ. Οι δάσκαλοι θεωρούν ότι ο αριθµός των
µαθητών στα τµήµατα του ΟΣΕΑΕΠ είναι κανονικός ή/και ικανο̟οιητικός. Οι εκ̟αιδευτικοί
ειδικοτήτων θεωρούν ότι ο αριθµός των µαθητών ανά τµήµα είναι υ̟ερβολικός.
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3. Μονοµεταβλητή ανάλυση
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. Ελλείψεις ̟ροκύ̟τουν στον βαθµό ενηµέρωσης για τους σκο̟ούς του ΟΣΕΑΕΠ.
Οι εκ̟αιδευτικοί ειδικότητας, έναντι των δασκάλων, δηλώνουν ̟ερισσότερο ενηµερωµένοι. Το
79% των ερωτηθέντων α̟άντησαν αρνητικά στο ερώτηµα αναφορικά µε την οργάνωση
ε̟ιµορφωτικών σεµιναρίων για τις στοχεύσεις του ΟΣΕΑΕΠ. Αρνητική είναι και η αξιολόγηση των
ό̟οιων ε̟ιµορφωτικών ̟ρωτοβουλιών ελήφθησαν. Η ̟λειονότητα ζητά η ε̟ιµόρφωση να είναι
ενδοσχολική, να υλο̟οιείται α̟ό ειδικούς του αντικειµένου και ενδεχοµένως να ̟αρουσιάζει
̟εριοδικότητα. Η ανάληψη ε̟ιµορφωτικών ̟ρωτοβουλιών α̟ό τον σχολικό σύµβουλο
αντιµετω̟ίζεται µε ε̟ιφύλαξη, ενώ το σενάριο συµµετοχής σε ̟ρογράµµατα ε̟ιµόρφωσης
(α̟οκλειστικά) α̟ό α̟όσταση ̟αρουσιάζει χαµηλές συγκεντρώσεις ̟ροτίµησης. Αναφορικά µε την
αξιολόγηση της ε̟ιµόρφωσης, δεν ̟ροκύ̟τει στατιστικά σηµαντική διαφορά στις α̟αντήσεις
δασκάλων και εκ̟αιδευτικών ειδικοτήτων.
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Καταγράφεται δυσαρέσκεια για τη
µισθοδοσία των εκ̟αιδευτικών ειδικότητας: το 45% εξ αυτών δηλώνουν α̟ολύτως δυσαρεστηµένοι
και η ̟λειονότητα το̟οθετείται σαφώς στον αρνητικό ̟όλο της κλίµακας. Η ̟λειονότητα των
ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι οικονοµικές α̟αιτήσεις για την εύρυθµη λειτουργία του ΟΣΕΑΕΠ είναι
ιδιαίτερα αυξηµένες, ενώ δηλώνει ότι η χρηµατοδότηση του ΟΣΕΑΕΠ δεν είναι ε̟αρκής. Η
οργάνωση του ΟΣΕΑΕΠ σε “ζώνες” και “̟εριόδους” εκτιµάται ως µάλλον δυσλειτουργική.
Εντο̟ίζεται διαφορά στις εκτιµήσεις µεταξύ δασκάλων και εκ̟αιδευτικών ειδικότητας, µε τους
δεύτερους να εµφανίζονται ̟ερισσότερο ανεκτικοί, γεγονός ̟ου α̟οτυ̟ώνεται µε συγκεντρώσεις
γύρω α̟ό τις µεσαίες τιµές.
Ωράριο ΟΣΕΑΕΠ: οι δάσκαλοι κρίνουν ότι δεν είναι λειτουργικό, ά̟οψη την ο̟οία δεν
συµµερίζονται οι εκ̟αιδευτικοί ειδικότητας. Χρόνος α̟οχώρησης µαθητών: οι δάσκαλοι, σε
αντίθεση µε τους εκ̟αιδευτικούς ειδικότητας, δηλώνουν ότι δηµιουργεί ̟ροβλήµατα και
καθίσταται “αντι̟αιδαγωγικός” και δυσλειτουργικός. Αναφορικά µε τη σίτιση των µαθητών και
τη χρηµατοδότηση του ΟΣΕΑΕΠ, δια̟ιστώνεται συµφωνία όλων (δασκάλων και εκ̟αιδευτικών
ειδικοτήτων) ως ̟ρος το γεγονός ότι δεν ̟ληρούνται στοιχειώδεις ̟ροϋ̟οθέσεις. Συµφωνία και
συναντίληψη δασκάλων και εκ̟αιδευτικών ειδικοτήτων ̟ροκύ̟τει και αναφορικά µε τον
α̟αραίτητο εξο̟λισµό, ο ο̟οίος (θα ̟ρέ̟ει να) καλύ̟τει τις λειτουργικές ανάγκες του σχολείου
συνολικά αλλά και εκείνες ̟ου σχετίζονται µε τις δραστηριότητες ̟ου ανα̟τύσσονται στον
συγκεκριµένο τύ̟ο σχολείου. Η διαθέσιµη υλικοτεχνική υ̟οδοµή, σύµφωνα µε το σύνολο των
εκ̟αιδευτικών, ανεξαρτήτως ειδικότητας, α̟έχει κατά ̟ολύ α̟ό τις α̟αιτήσεις. Με εξαίρεση την
ύ̟αρξη Εργαστηρίου Πληροφορικής, η υ̟οδοµή των σχολείων δεν αντα̟οκρίνεται στις ιδιαίτερες
α̟αιτήσεις των ΟΣΕΑΕΠ.
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
∆εν αναδύονται σοβαρά ̟ροβλήµατα συνεργασίας µεταξύ εκ̟αιδευτικών ̟ου εργάζονται σε
διαφορετική ζώνη, καθώς η ̟λειονότητα δια̟ιστώνει την ύ̟αρξη ̟ολύ καλών ή άριστων σχέσεων.
Το ̟οσοστό όµως αυτών ̟ου α̟οτιµούν τις σχέσεις ως τυ̟ικές δεν είναι αµελητέο. Το µεγαλύτερο
̟οσοστό των εκ̟αιδευτικών θεωρεί εφικτή τη συνεργασία µεταξύ εκ̟αιδευτικών ̟ρωινού
̟ρογράµµατος και εκ̟αιδευτικών ολοήµερης και α̟ογευµατινής ζώνης. Προβλήµατα
εντο̟ίζονται σε σχέση µε την ̟αροχή βοήθειας στο εκ̟αιδευτικό έργο α̟ό τον σχολικό σύµβουλο.
Για το συγκεκριµένο ζήτηµα οι εκ̟αιδευτικοί ειδικότητας εµφανίζονται ̟ερισσότερο ε̟ικριτικοί.
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Υ̟άρχει συµφωνία ως ̟ρος την ε̟ιλογή
και εφαρµογή του συνόλου σχεδόν των αντικειµένων, µε εξαίρεση τη διδασκαλία Αγγλικών στις
̟ρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού. ∆ιαφορο̟οιείται όµως η ένταση της συµφωνίας, µε υψηλότερα
̟οσοστά α̟όλυτης συµφωνίας σχετικά µε αντικείµενα ̟ου εισάγονται στο ΟΣΕΑΕΠ και ̟ροωθούν
δραστηριότητες ̟ερισσότερο ευχάριστες για τους µικρούς µαθητές. Ακολουθούν τα µαθήµατα ̟ου
ε̟έχουν το ρόλο ενισχυτικής διδασκαλίας. Οι εκ̟αιδευτικοί ειδικότητας υ̟οστηρίζουν τα νέα
γνωστικά αντικείµενα (εκτός της διδασκαλίας των Αγγλικών στις µικρότερες τάξεις) µε µεγαλύτερη
ένταση.
ΑΠΟΨΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Το σύνολο των εκ̟αιδευτικών δηλώνει ότι οι
βασικοί στόχοι ε̟ετεύχθησαν σε µικρό βαθµό, αν και εντο̟ίζονται διακυµάνσεις στην αξιολόγησή
τους και διαφορο̟οιήσεις στις α̟όψεις των ειδικοτήτων: Οι δάσκαλοι εµφανίζονται αυστηρότεροι
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στην κριτική τους, ό̟ως και οι εκ̟αιδευτικοί των Αγγλικών. Οι στόχοι ̟ου εκ̟ληρώθηκαν σε
ικανο̟οιητικό βαθµό αφορούν στον ενισχυτικό ρόλο της διδασκαλίας, δηλαδή την εµ̟έδωση
γνώσεων και δεξιοτήτων του ̟ρωινού ̟ρογράµµατος. Ε̟ιτυχώς λειτούργησε το σχολείο στην
κατεύθυνση ανά̟τυξης του ̟νεύµατος συνεργασίας των µαθητών, εµ̟λουτίζοντας τις γνώσεις και
εµ̟ειρίες τους, καθώς και σε ζητήµατα ευαισθητο̟οίησής τους σε ̟εριβαλλοντικά και κοινωνικά
θέµατα. Αναφορικά µε την “αναβάθµιση” της σχολικής ζωής, οι δάσκαλοι είναι λιγότερο
ικανο̟οιηµένοι σε σχέση µε τους εκ̟αιδευτικούς ειδικοτήτων. Οι σκο̟οί του ΟΣΕΑΕΠ ̟ου
σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε ̟τυχές της ̟ροσω̟ικότητας των µαθητών κατά κοινή οµολογία
ε̟ετεύχθησαν σε µικρό βαθµό. Η γενική εκτίµηση των εκ̟αιδευτικών είναι ότι η διαθεµατική
̟ροσέγγιση δεν ε̟ιτυγχάνεται ε̟αρκώς, µε τους εκ̟αιδευτικούς ειδικότητας να είναι ̟ερισσότερο
θετικοί. Αναφορικά µε την ε̟ίτευξη ̟ιο “ευαίσθητων” στόχων (ε̟αφή µε ̟ολιτισµικά θέµατα,
άµβλυνση κοινωνικών ανισοτήτων κτλ) και αυτοί ε̟ετεύχθησαν σε µικρό βαθµό. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΣΕΑΕΠ Πολύ σηµαντικά είναι τα ̟ροβλήµατα λειτουργίας του ΟΣΕΑΕΠ. Οι
εκ̟αιδευτικοί εστιάζουν στα ̟ροβλήµατα υ̟οδοµών και εξο̟λισµού, οργάνωσης και α̟όδοσης
̟ροσφερόµενου διδακτικού έργου (α̟όρροια της ανοµοιοµορφίας των αναγκών των µαθητών) και
σε ̟ροβλήµατα συνεργασίας µε τους γονείς. Έµφαση δίνεται στην α̟ουσία κινήτρων για τους
εκ̟αιδευτικούς, την ε̟ιµόρφωση, το ωράριο και τη σχολειο̟οίηση της ζωής των µαθητών.
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΟΣΕΑΕΠ Ως ̟ρος τις ̟αιδαγωγικές ̟ροτεραιότητες, οι
εκ̟αιδευτικοί εκτιµούν ότι αυτές ε̟ετεύχθησαν σε ικανο̟οιητικό βαθµό. Οι γνωστικές
̟ροτεραιότητες είναι αυτές στις ο̟οίες το σχολείο αντα̟οκρίθηκε ̟ερισσότερο ικανο̟οιητικά.
ΑΠΟΨΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕΑΕΠ Μετριο̟αθής είναι η
στάση των εκ̟αιδευτικών, δεδοµένου ότι κατά κανόνα θεωρούν ότι οι στόχοι είναι µερικώς όχι
όµως α̟ολύτως εφικτοί. Στόχοι ̟ου ά̟τονται των ̟ρογραµµάτων σ̟ουδών, του ̟εριεχοµένου και
της δοµής της διδασκαλίας για την ̟λειονότητα των ερωτηθέντων είναι εφικτοί. Η εφαρµογή του
τρό̟ου αξιολόγησης των µαθητών ̟ου ̟ροτείνεται στο ̟λαίσιο του ΟΣΕΑΕΠ, αλλά και της
συνεργασίας των εµ̟λεκοµένων δεν θεωρείται εφικτή. Ως ̟ρος το εκ̟αιδευτικό υλικό ̟ου
χρησιµο̟οιούν οι εκ̟αιδευτικοί στο σχολείο, η ̟λειονότητα των εκ̟αιδευτικών ε̟ιλέγει την
̟αραγωγή – ̟ροσαρµογή υλικού, το ο̟οίο είτε αγοράζει, είτε ̟ροκύ̟τει α̟ό το υλικό ̟ου διαθέτει
η ̟ολιτεία. Η ̟λειονότητα των εκ̟αιδευτικών εκφράζει ̟ολύ έντονα την ε̟ιθυµία να διατίθεται
εκ̟αιδευτικό υλικό α̟ό την ̟ολιτεία, ανεξαρτήτως τύ̟ου (έντυ̟ο ή ψηφιακό), µε διακυµάνσεις ως
̟ρος την “ένταση” της αναγκαιότητας. Οι δάσκαλοι δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στην υ̟οστήριξη
του µαθήµατος α̟ό τα ψηφιακά βοηθήµατα. Οι εκ̟αιδευτικοί ειδικοτήτων δίνουν µεγάλη έµφαση
στην ανάγκη για ̟ρογράµµατα σ̟ουδών σαφή ως ̟ρος τους στόχους κάθε διδακτικής ενότητας,
καθώς και στην ανάγκη για βιβλία του δάσκαλου και του µαθητή.
Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Οι εκ̟αιδευτικοί εκτιµούν ότι ο στόχος “να µένει η τσάντα στο σχολείο”
δεν ε̟ετεύχθη και δηλώνουν µάλλον α̟αισιόδοξοι µε την ισχύουσα λειτουργία του ΟΣΕΑΕΠ (οι
δάσκαλοι σε ̟οσοστό 65% ̟ερί̟ουδηλώνουν ότι ο συγκεκριµένος στόχος είναι ανέφικτος).
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ και ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΕΑΕΠ Οι δάσκαλοι σε γενικές γραµµές, µε σηµαντικές
όµως διαφορο̟οιήσεις, εκτιµούν ότι οι µαθητές δεν είναι ιδιαίτερα ικανο̟οιηµένοι α̟ό το
αναµορφωµένο ̟ρόγραµµα και εστιάζουν στο γεγονός της εξουθένωσης (και σωµατικής) των
µαθητών. Οι εκ̟αιδευτικοί ειδικοτήτων εµφανίζουν ̟ερισσότερο θετική και αισιόδοξη εκτίµηση,
ενώ και αυτοί σηµειώνουν (µε µικρότερη όµως ένταση) το ̟ρόβληµα κούρασης των µαθητών. Α̟ό
τις α̟αντήσεις των εκ̟αιδευτικών δεν ̟ροκύ̟τει ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά µε τις α̟όψεις των
γονέων για τη λειτουργία του ΟΣΕΑΕΠ. Η γενική εκτίµηση είναι ότι αυτή είναι µάλλον θετική για
τη λειτουργία του σχολείου, η θεώρηση όµως εστιάζει στην κοινωνική λειτουργία του σχολείου.
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Η ̟λειονότητα των δασκάλων θεωρεί αναγκαίο τον ε̟ανα̟ροσδιορισµό
του τρό̟ου οργάνωσης και λειτουργίας του ΟΣΕΑΕΠ, µε ορισµένους να εισηγούνται έως και την
κατάργησή του. Οι εκ̟αιδευτικοί ειδικοτήτων, σε η̟ιότερους τόνους, ̟εριορίζονται στο αίτηµα
ρεαλιστικών στοχεύσεων και ε̟αρκέστερου σχεδιασµού µε έµφαση στο Πρόγραµµα Σ̟ουδών.
∆ιχασµένες εµφανίζονται οι εκτιµήσεις των δασκάλων ως ̟ρος την ̟ρόθεση συνέχισης της
εργασίας τους στο ΟΣΕΑΕΠ, µε το 51% να δηλώνει ότι δεν ε̟ιθυµεί να συνεχίσει να εργάζεται.
Αντίθετα, το 83% των εκ̟αιδευτικών ειδικοτήτων δηλώνει ̟ρόθυµο να συνεχίσει να εργάζεται. Το
εύρηµα συνάδει και ερµηνεύεται (και) α̟ό τη γενική εκτίµηση των ερωτώµενων αναφορικά µε την
εµ̟ειρία τους στο ΟΣΕΑΕΠ: Τέσσερις στους δέκα δασκάλους ισχυρίζονται ότι η εµ̟ειρία είναι
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αρνητική ενώ οι εκ̟αιδευτικοί ειδικοτήτων το̟οθετούνται µάλλον θετικά. Θα ̟ρέ̟ει όµως να
σηµειωθεί µε έµφαση το υψηλό ̟οσοστό των εκ̟αιδευτικών ̟ου το̟οθετούνται ουδέτερα. Η
̟λειονότητα των εκ̟αιδευτικών, ανεξαρτήτως ειδικότητας, θεωρούν ε̟ιβεβληµένη την ανά̟τυξη
ενός νέου αναµορφωµένου Προγράµµατος Σ̟ουδών για τη λειτουργία του ΟΣΕΑΕΠ.
4. ∆ιµεταβλητή Ανάλυση
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ο µέσος όρος µαθητών ανά τµήµα αυξάνεται σε σχέση µε τον
βαθµό αστικότητας της ̟εριοχής του σχολείου. Γενικώς, το µέγεθος των τµηµάτων θεωρείται
ικανο̟οιητικό. Η γνώµη των εκ̟αιδευτικών διαφορο̟οιείται σε σχέση µε την ̟ροϋ̟ηρεσία: οι
νεότεροι εκ̟αιδευτικοί και εκείνοι ̟ου εργάζονται σε µεγάλα αστικά κέντρα εκτιµούν την
αναλογία µαθητών ανά τµήµα υ̟ερβολική.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Οι ̟ερισσότεροι εκ̟αιδευτικοί δηλώνουν “λίγο” ή “αρκετά” ενηµερωµένοι
αναφορικά µε τους σκο̟ούς και τις ε̟ιµέρους στοχεύσεις του ΟΣΕΑΕΠ. Στατιστικά σηµαντική
διαφορά εµφανίζεται όταν η ενηµέρωση συναρτάται µε το φύλο, µε τους άνδρες να δηλώνουν
̟ερισσότερο ενηµερωµένοι.
ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι εκ̟αιδευτικοί µε ̟ροϋ̟ηρεσία έως 10 έτη ̟αρουσιάζουν µικρή
θετική µετατό̟ιση αναφορικά µε την εµ̟ειρία ε̟ιµόρφωσης στους στόχους του ΟΣΕΑΕΠ.
∆ια̟ιστώνεται στατιστικά σηµαντική διαφορο̟οίηση στις ̟εριοχές χαµηλής αστικότητας, µε τις
α̟αντήσεις των εκ̟αιδευτικών ̟ου εργάζονται σε αυτές τις ̟εριοχές να µετατο̟ίζονται ̟ρος το
“όχι” (δεν έχουν ε̟ιµορφωθεί).
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Προκύ̟τει στατιστικά σηµαντική διαφορο̟οίηση κατά φύλο, µε
τους άνδρες να το̟οθετούνται θετικότερα ως ̟ρος την ε̟άρκεια. Σηµαντικές διαφορές
̟αρατηρούνται σε συνάρτηση µε την ̟ροϋ̟ηρεσία: οι εκ̟αιδευτικοί µε ̟ροϋ̟ηρεσία έως 10 έτη
εκφράζουν θετικότερες κρίσεις ως ̟ρος την ε̟άρκεια, αν και ο µέσος όρος ̟αραµένει ιδιαίτερα
χαµηλός.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ∆ια̟ιστώνονται στατιστικά σηµαντικές διαφορο̟οιήσεις
κατά φύλο, µε την ̟ροτεραιότητα στον τύ̟ο ε̟ιµόρφωσης να α̟οδίδεται στην ενδοσχολική
ε̟ιµόρφωση α̟ό ειδικούς, και τις γυναίκες να ε̟ιλέγουν το συγκεκριµένο τύ̟ο ̟ερισσότερο σε
σχέση µε τους άντρες. Η κατανοµή του φύλου ενδεχοµένως ερµηνεύει τις χαµηλές συγκεντρώσεις
στην ε̟ιλογή της εξ α̟οστάσεως ε̟ιµόρφωσης. Οι εκ̟αιδευτικοί µε µεγάλη ̟ροϋ̟ηρεσία
ε̟ιλέγουν τη “διαρκή ενδοσχολική ε̟ιµόρφωση”, το̟οθετούνται αρνητικά για την “ε̟ιµόρφωση
στα ΠΕΚ”, την “ε̟ιµόρφωση στο Πανε̟ιστήµιο” και την “εξ α̟οστάσεως ε̟ιµόρφωση”. Αντίθετα,
οι εκ̟αιδευτικοί µε λιγότερα έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας το̟οθετούνται θετικότερα για την “εισαγωγική
ενδοσχολική ε̟ιµόρφωση α̟ό ειδικούς του αντικειµένου” και την ε̟ιµόρφωση α̟ό α̟όσταση.
Όσο µειώνεται ο δείκτης αστικότητας της ̟εριοχής στην ο̟οία είναι εγκατεστηµένο το ΟΣΕΑΕΠ
εµφανίζεται θετικότερη µετατό̟ιση στην ε̟ιλογή “ενδοσχολική ε̟ιµόρφωση α̟ό ειδικούς του
αντικειµένου” και της “ενδοσχολικής ε̟ιµόρφωσης α̟ό το σχολικό σύµβουλο”. Αντίθετα, όσο
αυξάνεται η αστικότητα της ̟εριοχής εµφανίζεται αρνητική µετατό̟ιση της γνώµης για την
“ε̟ιµόρφωση στο Πανε̟ιστήµιο”. Η ε̟ιλογή της “εξ α̟οστάσεως ε̟ιµόρφωσης” εµφανίζεται
συρρικνωµένη ιδιαίτερα στις ̟εριοχές χαµηλής αστικότητας.
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ Οι εκ̟αιδευτικοί είναι δυσαρεστηµένοι α̟ό τη
µισθοδοσία των εκ̟αιδευτικών ειδικοτήτων. Οι εκ̟αιδευτικοί µε µεγάλη ̟ροϋ̟ηρεσία είναι
εντονότερα δυσαρεστηµένοι.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΣΕΑΕΠ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ Οι εκ̟αιδευτικοί ̟ου κινούνται γύρω α̟ό
την ε̟ικρατούσα τιµή στο δείκτη ̟ροϋ̟ηρεσίας, κρίνουν ότι η συγκεκριµένη µορφή οργάνωσης
είναι δυσλειτουργική.
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ιαφορές εντο̟ίζονται στην εξέταση των α̟όψεων
αναφορικά µε τη λειτουργικότητα του ωραρίου, το χρόνο α̟οχώρησης των µαθητών και τον τρό̟ο
χρηµατοδότησης του ΟΣΕΑΕΠ, όταν αυτές συναρτώνται µε το φύλο. Οι γυναίκες εκτιµούν ότι το
ωράριο και ο χρόνος α̟οχώρησης των µαθητών είναι δυσλειτουργικές συνθήκες, ενώ οι άνδρες
εστιάζουν στη χρηµατοδότηση, η ο̟οία κρίνεται ε̟ίσης χαµηλή και ̟αράγοντας δυσλειτουργίας
του σχολείου. Ο χρόνος ̟ροϋ̟ηρεσίας των εκ̟αιδευτικών ε̟ηρεάζει τις α̟όψεις σχετικά µε τη
λειτουργία του ΟΣΕΑΕΠ και στους ελεγχόµενους άξονες. Συγκεκριµένα, οι εκ̟αιδευτικοί µε λίγα
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έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας και µε ̟ολλά έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας (31-35), εµφανίζουν θετική µετατό̟ιση της
ά̟οψής τους αναφορικά µε το ωράριο του ΟΣΕΑΕΠ, το χρόνο α̟οχώρησης των µαθητών, τη
σίτιση των µαθητών, τις εφηµερίες των εκ̟αιδευτικών και τον τρό̟ο χρηµατοδότησης του
ΟΣΕΑΕΠ. Στατιστικά σηµαντική εµφανίζεται η ε̟ίδραση της ̟εριοχής του σχολείου στη γνώµη
των εκ̟αιδευτικών για τη λειτουργία του ΟΣΕΑΕΠ. Οι εκ̟αιδευτικοί των ̟εριοχών υψηλής
αστικότητας, εκφράζουν εντονότερη δυσαρέσκεια για το ωράριο και τις εφηµερίες, ενώ οι
εκ̟αιδευτικοί των µικρότερων αστικών κέντρων αναδεικνύουν τα ̟ροβλήµατα σίτισης των
µαθητών. Οι εκ̟αιδευτικοί ̟ου έχουν ̟αιδί(ά) στο ΟΣΕΕΑΠ είναι συγκριτικά ̟ιο αυστηροί στις
κρίσεις τους σχετικά µε το ωράριο, το χρόνο α̟οχώρησης των µαθητών, τη σίτιση των µαθητών και
τον τρό̟ο χρηµατοδότησης του ΟΣΕΑΕΠ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΣΕΑΕΠ Οι εκ̟αιδευτικοί µε λίγα έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας εµφανίζουν
µικρή, αλλά στατιστικά σηµαντική µετατό̟ιση ̟ρος την αρνητική εκτίµηση για τις ε̟ι̟λέον
οικονοµικές α̟αιτήσεις. Εντο̟ίζεται στατιστικά σηµαντική ε̟ίδραση της ̟εριοχής του σχολείου: οι
εκ̟αιδευτικοί α̟ό ̟εριοχές χαµηλότερης αστικότητας, α̟αντούν συχνότερα ότι το ΟΣΕΑΕΠ έχει
αυξηµένες οικονοµικές α̟αιτήσεις.
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΟΣΕΑΕΠ Οι α̟αντήσεις διαφορο̟οιούνται σε συνάρτηση µε
την ̟ροϋ̟ηρεσία των εκ̟αιδευτικών. Εκ̟αιδευτικοί µε µεγαλύτερη ̟ροϋ̟ηρεσία θεωρούν
ανε̟αρκέστερη την χρηµατοδότηση.
ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η αναγκαιότητα ύ̟αρξης αναγνωστήριου/βιβλιοθήκης, αίθουσας
̟ολλα̟λών χρήσεων, αίθουσας ανά̟αυσης και χαλάρωσης και τρα̟εζαρίας τονίζεται εντονότερα
όσο αυξάνεται ο δείκτης αστικότητας της ̟εριοχής.
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ. Οι εκ̟αιδευτικοί µε
µεγαλύτερη ̟ροϋ̟ηρεσία το̟οθετούνται θετικότερα αναφορικά µε την ε̟άρκεια του διαθέσιµου
εξο̟λισµού. Οι εκ̟αιδευτικοί α̟ό τα σχολεία µεγάλων αστικών κέντρων δηλώνουν ότι ο
διαθέσιµος εξο̟λισµός είναι σε καλύτερη κατάσταση, σε σύγκριση µε εκείνους των σχολείων ̟ου
είναι εγκατεστηµένα σε ̟εριοχές µικρότερης αστικότητας.
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ &
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ∆εν εµφανίζεται στατιστικά σηµαντική ε̟ίδραση της ̟εριοχής του
σχολείου στις α̟αντήσεις των εκ̟αιδευτικών
ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ –
ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ & ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ Οι άνδρες εκ̟αιδευτικοί θεωρούν ̟ερισσότερο
εφικτή τη συνεργασία µεταξύ των εκ̟αιδευτικών ̟ρωινού ̟ρογράµµατος και
ολοήµερης/α̟ογευµατινής ζώνης. ∆εν εµφανίζεται στατιστικά σηµαντική ε̟ίδραση της ̟εριοχής
του σχολείου στις α̟αντήσεις των εκ̟αιδευτικών
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΟΣΕΑΕΠ Αναφορικά µε τη συχνότητα συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων για θέµατα
σχετικά µε τη λειτουργία του ΟΣΕΑΕΠ, α̟οτυ̟ώνεται µια θετική µετατό̟ιση της συχνότητας στην
ε̟ιλογή “µερικές φορές το χρόνο”, όσο αυξάνεται η αστικότητα της ̟εριοχής.
ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Οι γυναίκες το̟οθετούνται
ε̟ικριτικότερα στο ερώτηµα αναφορικά µε την ̟αροχή βοήθειας α̟ό το σχολικό σύµβουλο. Οι
εκ̟αιδευτικοί µε µεγαλύτερη ̟ροϋ̟ηρεσία α̟οτιµούν ευµενέστερα την ̟αροχή βοήθειας, ενώ οι
εκ̟αιδευτικοί των σχολείων σε ̟εριοχές χαµηλής αστικότητας, ε̟ισηµαίνουν την ανάγκη
συστηµατικότερης και ουσιαστικότερης βοήθειας α̟ό το σχολικό σύµβουλο.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΣΕΑΕΠ Οι α̟όψεις των δύο φύλων αναφορικά µε τα
διδακτικά αντικείµενα ̟ου εισάγει ή διευρύνει το ΟΣΕΑΕΠ ̟αρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικές
διαφορές στους εννέα α̟ό τους δέκα άξονες ̟ου αναφέρονται στο ερωτηµατολόγιο. ∆εν
εµφανίζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές (α̟οκαλύ̟τοντας συναίνεση) στην ά̟οψη των
εκ̟αιδευτικών για την ̟ληροφορική. Ειδικότερα, οι α̟όψεις των γυναικών εµφανίζονται θετικά
µετατο̟ισµένες σε σχέση µε τις αντίστοιχες των ανδρών εκ̟αιδευτικών. Εάν ληφθεί υ̟όψη η
̟ροϋ̟ηρεσία, οι α̟όψεις των εκ̟αιδευτικών ̟αρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στους
οκτώ α̟ό τους δέκα άξονες ̟ου αναφέρονται στο ερωτηµατολόγιο. ∆εν εντο̟ίζονται διαφορές σε
σχέση µε την “αύξηση των ωρών του γλωσσικού µαθήµατος στην Α΄ και Β΄ τάξη” καθώς και µε “το
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µάθηµα της Φυσικής Αγωγής στις τέσσερις ̟ρώτες τάξεις”. Η αύξηση των ετών ̟ροϋ̟ηρεσίας
µετατο̟ίζει θετικά την ά̟οψη των εκ̟αιδευτικών αναφορικά µε την “αύξηση των ωρών των
µαθηµατικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις” και αρνητικά την ά̟οψη τους αναφορικά µε τη “διδασκαλία
των Αγγλικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις”, τα “εικαστικά”, τη “µουσική”, τη “θεατρική αγωγή” και την
“ευέλικτη ζώνη”. Οι εκ̟αιδευτικοί ̟ου έχουν λίγα και ̟ολλά έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας εµφανίζουν θετική
µετατό̟ιση στην ά̟οψή τους για την “αύξηση των ωρών των Αγγλικών στις Γ΄, ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄
τάξεις”. Οι εκ̟αιδευτικοί των σχολείων χαµηλής αστικότητας είναι κατά κανόνα ̟ερισσότερο
θετικοί στην εισαγωγή των διδακτικών αντικειµένων και τη διεύρυνση του ΟΣΕΑΕΠ.
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΟΣΕΑΕΠ Ο ̟αράγοντας “φύλο” δεν διαφορο̟οιεί (σε γενικές γραµµές) τις
α̟αντήσεις των εκ̟αιδευτικών αναφορικά µε τους βασικούς στόχους του ΟΣΕΑΕΠ. Οι άνδρες
θεωρούν ότι οι βασικοί στόχοι ̟ου κυρίως ε̟ιτεύχθηκαν είναι η αναβάθµιση της σχολικής ζωής και
η ̟ροοδευτική και οµαλή ένταξη µαθητών στην κοινωνία ως υ̟εύθυνων και δηµοκρατικών
̟ολιτών. Οι εκ̟αιδευτικοί µε λίγα ή ̟ολλά έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας εκφράζονται ευµενέστερα σε σχέση
µε την ε̟ιτυχία του συνόλου των στόχων. Με την αύξηση του βαθµού αστικότητας οι α̟αντήσεις
̟αρουσιάζουν µικρή αρνητική µετατό̟ιση σε συνδυασµό µε συγκέντρωση σε α̟αντήσεις µε
µεγαλύτερη αβεβαιότητα σε όλα τα υ̟οερωτήµατα.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ Για τα ̟ροβλήµατα ̟ου δυσχεραίνουν τη λειτουργία του
ΟΣΕΑΕΠ εµφανίζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα. Οι εκ̟αιδευτικοί
µε λίγα ή ̟ολλά έτη υ̟ηρεσίας εµφανίζουν αρνητική, στατιστικά σηµαντική, µετατό̟ιση της
ά̟οψής τους για τη σηµαντικότητα όλων των ̟ροβληµάτων ̟ου αναφέρονται. Η αύξηση του
δείκτη αστικότητας µετατο̟ίζει αρνητικά την ένταση του ̟ροβλήµατος της διαφορετικότητας στο
ε̟ί̟εδο των µαθητών, ̟αραµένοντας ωστόσο στον θετικό ̟όλο. Αντίθετα, οι εκ̟αιδευτικοί των
σχολείων ηµιαστικών και µικρών αστικών ̟εριοχών α̟οκαλύ̟τουν µικρή αλλά στατιστικά
σηµαντική θετική διαφορο̟οίηση στο ̟ρόβληµα της συνεργασίας τους µε τους γονείς. Το
̟ρόβληµα της α̟ουσίας ελκυστικών µαθηµάτων και δραστηριοτήτων είναι ε̟ίσης εντονότερο
όταν µειώνεται η αστικότητα. Για τους εκ̟αιδευτικούς ̟ου έχουν ̟αιδιά στο ΟΣΕΑΕΠ τα
εξεταζόµενα ̟ροβλήµατα (υλικοτεχνική υ̟οδοµή, συνεργασία µε τους γονείς, κό̟ωση των
µαθητών/τριών, µη άρτια οργάνωση των διαδικασιών/δραστηριοτήτων, σχολειο̟οίηση του
ελεύθερου χρόνου των µαθητών/τριών) κρίνονται ̟ερισσότερο σηµαντικά.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΝΩΣTΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Οι
α̟αντήσεις ̟αρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες
εκ̟αιδευτικούς, µε τις τελευταίες να εµφανίζουν µετατό̟ιση δηλώσεων ̟ρος τις αρνητικές τιµές.
Τα έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας των εκ̟αιδευτικών διαφορο̟οιούν τις α̟αντήσεις τους στο συγκεκριµένο
ερώτηµα, µε έναν ̟εριοδικό κύκλο 10 ετών ̟ροϋ̟ηρεσίας να µετατο̟ίζει τις α̟αντήσεις ̟ρος το
θετικό ̟όλο τις α̟αντήσεις.
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΟΣΕΑΕΠ ∆εν ̟αρουσιάζονται διαφορές κατά φύλο σε
σχέση µε το αν υ̟ηρετούνται οι ̟αιδαγωγικές, γνωστικές και κοινωνικές ̟ροτεραιότητες. Οι
εκ̟αιδευτικοί µε λίγα ή ̟ολλά έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας εκτιµούν ότι ικανο̟οιούνται σε µεγαλύτερο
βαθµό κυρίως οι ̟αιδαγωγικές, γνωστικές και κοινωνικές ̟ροτεραιότητες του ΟΣΕΑΕΠ. Οι
εκ̟αιδευτικοί ̟ου υ̟ηρετούν σε αστικές ̟εριοχές δεν είναι ικανο̟οιηµένοι α̟ό την ε̟ίτευξη των
̟αιδαγωγικών στοχεύσεων, σε αντίθεση µε εκείνους ̟ου υ̟ηρετούν σε ̟εριοχές χαµηλότερης
αστικότητας. Ως ̟ρος τις γνωστικές ̟ροτεραιότητες η αύξηση της αστικότητας ενισχύει την
αβεβαιότητα των α̟αντήσεων των εκ̟αιδευτικών.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Το φύλο ε̟ηρεάζει τις α̟αντήσεις
των εκ̟αιδευτικών αναφορικά µε την “ανά̟τυξη του ενδιαφέροντος των µαθητών [̟ου φοιτούν
στο ΟΣΕΑΕΠ] για δηµιουργικές δραστηριότητες”, µε τις γυναίκες εκ̟αιδευτικούς να εκφράζονται
ευµενέστερα. Οι α̟αντήσεις των εκ̟αιδευτικών σε όλα τα υ̟οερωτήµατα διαφορο̟οιούνται
ανάλογα µε τα έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας, µε µεταβαλλόµενη όµως ένταση. Οι εκ̟αιδευτικοί των σχολείων
σε ̟εριοχές χαµηλής αστικότητας, θεωρούν ότι υ̟ηρετούνται ̟ερισσότερο οι ̟αιδαγωγικές
̟ροτεραιότητες του ΟΣΕΑΕΠ.
ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΩΝ Οι άνδρες εκ̟αιδευτικοί θεωρούν ότι η λειτουργία ̟ολιτιστικών
οµίλων, η στενή συνεργασία εκ̟αιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων στο σχεδιασµό του
εβδοµαδιαίου ̟ρογράµµατος, η στενή συνεργασία εκ̟αιδευτικού-σχολικού συµβούλου, η στενή
συνεργασία εκ̟αιδευτικού-γονέων, η ενεργός συµµετοχή των ̟αιδιών στον ̟ρογραµµατισµό και
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την οργάνωση της διαδικασίας του γεύµατος, είναι εφικτές δράσεις και ενέργειες σε µεγαλύτερο
βαθµό έναντι των γυναικών εκ̟αιδευτικών ̟ου υ̟ηρετούν σε σχολεία ΟΣΕΑΕΠ. Οι α̟αντήσεις
των εκ̟αιδευτικών σε όλα τα υ̟οερωτήµατα διαφορο̟οιούνται ανάλογα µε τα έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας,
µε µεταβαλλόµενη όµως ένταση ανάµεσα στους νεοδιόριστους και στους εκ̟αιδευτικούς µε ̟ολλά
έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας. Η ε̟ίδραση του δείκτη αστικότητας δηµιουργεί στατιστικά σηµαντικές
διαφορές στις α̟όψεις των εκ̟αιδευτικών αναφορικά µε το εφικτό ορισµένων στόχων του
ΟΣΕΑΕΠ. Οι εκ̟αιδευτικοί, τα ̟αιδιά των ο̟οίων φοιτούν σε ΟΣΕΑΕΠ, είναι ̟ιο ε̟ικριτικοί
σχετικά µε το εφικτό των στόχων.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Οι εκ̟αιδευτικοί ̟ου έχουν ̟ροϋ̟ηρεσία
άνω των 15 ετών, δηλώνουν ότι χρησιµο̟οιούν κυρίως υλικό ̟ου ̟αράγουν οι ίδιοι, ενώ οι
εκ̟αιδευτικοί ̟ου έχουν ̟ροϋ̟ηρεσία κάτω των 15 ετών δηλώνουν ότι χρησιµο̟οιούν κυριως
υλικό α̟ό άλλες ̟ηγές. Οι εκ̟αιδευτικοί των σχολείων στις ̟εριοχές χαµηλής αστικότητας,
δηλώνουν ότι χρησιµο̟οιούν ̟ερισσότερο υλικό ̟ου ̟αράγουν οι ίδιοι ή διαθέτουν α̟ό τις
σ̟ουδές τους, ενώ οι εκ̟αιδευτικοί των σχολείων σε µεγάλα αστικά κέντρα δηλώνουν ότι
χρησιµο̟οιούν ̟ερισσότερο υλικό ̟ου τους ̟αρέχει η ̟ολιτεία.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΥΛΙΚΟ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ∆ια̟ιστώνονται στατιστικά
σηµαντικές διαφορές στις α̟αντήσεις των δύο φύλων αναφορικά µε το ε̟ιθυµητό είδος του
εκ̟αιδευτικού υλικού. Η αστικότητα της ̟εριοχής ̟ου στεγάζεται το ΟΣΕΑΕΠ διαφορο̟οιεί τις
α̟αντήσεις των εκ̟αιδευτικών ως ̟ρος την αναγκαιότητα για σαφή ̟ρογράµµατα σ̟ουδών και
βιβλία δασκάλου και µαθητή, ̟ροκαλώντας (η αύξησή της) θετικότερη µετατό̟ιση στις α̟αντήσεις
των εκ̟αιδευτικών. Οι εκ̟αιδευτικοί των σχολείων σε ̟εριοχές χαµηλής αστικότητας, εστιάζουν
στην ενίσχυση του εξο̟λισµού άθλησης.
ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Οι γυναίκες εκ̟αιδευτικοί θέτουν συχνότερα σε αµφισβήτηση την
εφικτότητα του συγκεκριµένου στόχου. Οι εκ̟αιδευτικοί µε λίγα ή ̟ολλά έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας
εµφανίζουν θετική µετατό̟ιση στις α̟αντήσεις τους, σε σύγκριση µε τους εκ̟αιδευτικούς µε 16-25
έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας. Οι εκ̟αιδευτικοί, τα ̟αιδιά των ο̟οίων φοιτούν σε ΟΣΕΑΕΠ εκφράζουν
συστηµατικότερα την αµφισβήτησή τους στην εφικτότητα του συγκεκριµένου στόχου.
ΑΠΟΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ Οι γυναίκες εκ̟αιδευτικοί α̟οτιµούν θετικότερα τη
συµµετοχή και το ενδιαφέρον των µαθητών για τις δραστηριότητες του νέου ̟ρογράµµατος, αλλά
συγχρόνως αναδεικνύουν συστηµατικότερα την εκτίµηση ότι το αναµορφωµένο ̟ρόγραµµα είναι
κουραστικό για τους µαθητές. Οι εκ̟αιδευτικοί µε ̟ροϋ̟ηρεσία µικρότερη των 15 ετών, δηλώνουν
ότι οι µαθητές είναι γενικά ευχαριστηµένοι α̟ό το αναµορφωµένο ̟ρόγραµµα και το
̟αιδαγωγικό κλίµα ̟ου ε̟ιβάλλει, συµµετέχοντας (οι µαθητές) µε ενδιαφέρον στις δραστηριότητές
του. Αντίθετα, οι εκ̟αιδευτικοί µε ̟ροϋ̟ηρεσία µεγαλύτερη των 15 ετών εκτιµούν ότι το
αναµορφωµένο ̟ρόγραµµα είναι κουραστικό για τους µαθητές. Οι εκ̟αιδευτικοί των σχολείων
χαµηλής αστικότητας δηλώνουν ότι µαθητές είναι ευχαριστηµένοι α̟ό το αναµορφωµένο
̟ρόγραµµα, ενώ οι εκ̟αιδευτικοί των σχολείων ̟ου λειτουργούν σε µεγάλες αστικές ̟εριοχές,
θεωρούν ότι το αναµορφωµένο ̟ρόγραµµα είναι κουραστικό για τους µαθητές. Οι εκ̟αιδευτικοί,
τα ̟αιδιά των ο̟οίων φοιτούν σε ΟΣΕΑΕΠ, θεωρούν ότι το αναµορφωµένο ̟ρόγραµµα είναι
κουραστικό για τους µαθητές.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
Οι γυναίκες εκ̟αιδευτικοί δηλώνουν λιγότερο ικανο̟οιηµένες α̟ό την ε̟ίτευξη του
συγκεκριµένου στόχου. Καθώς αυξάνονται τα έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας οι α̟αντήσεις ̟αρουσιάζουν
αρνητική µετατό̟ιση. Όσο αυξάνεται ο βαθµός αστικότητας της ̟εριοχής ̟ου στεγάζεται το
ΟΣΕΑΕΠ τόσο λιγότερο φαίνεται (α̟ό τις δηλώσεις των εκ̟αιδευτικών) να εξυ̟ηρετείται ο στόχος
της συνεργασίας µεταξύ µαθητών διαφορετικής ̟ολιτισµικής ή κοινωνικής ̟ροέλευσης. Οι
εκ̟αιδευτικοί τα ̟αιδιά των ο̟οίων δεν φοιτούν σε ΟΣΕΑΕΠ δηλώνουν λιγότερο ικανο̟οιηµένοι
α̟ό την ε̟ίτευξη του συγκεκριµένου στόχου.
ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΕΑΕΠ Οι άνδρες εκ̟αιδευτικοί εκτιµούν ότι η ά̟οψη των
γονέων για το ΟΣΕΑΕΠ είναι θετική. Η αύξηση των ετών ̟ροϋ̟ηρεσίας µετατο̟ίζει ̟ρος το θετικό
̟όλο την εκτίµηση των εκ̟αιδευτικών για τις α̟όψεις των γονέων αναφορικά µε τη λειτουργία
του ΟΣΕΑΕΠ.
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΣΕΑΕΠ Οι γυναίκες εκ̟αιδευτικοί δηλώνουν λιγότερο αισιόδοξες για τις
̟ροο̟τικές του ΟΣΕΑΕΠ. Η αύξηση των ετών ̟ροϋ̟ηρεσίας µετατο̟ίζει ̟ρος τον αρνητικό ̟όλο
τις α̟αντήσεις των εκ̟αιδευτικών.
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΟΣΕΑΕΠ ∆εν υ̟άρχει στατιστικά σηµαντική
διαφορά στις α̟αντήσεις των δύο φύλων αναφορικά µε την ε̟ιθυµία τους να συνεχίσουν να
εργάζονται στο ΟΣΕΑΕΠ. Οι εκ̟αιδευτικοί µε λίγα ή ̟ολλά έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας εµφανίζουν θετική
µετατό̟ιση στις α̟αντήσεις τους, µε τάση αυτή να γίνεται εντονότερη στους νεοδιόριστους. ∆εν
εµφανίζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις α̟αντήσεις των εκ̟αιδευτικών σε σχέση µε την
αστικότητα της ̟εριοχής ̟ου στεγάζεται το ΟΣΕΑΕΠ. ∆εν εµφανίζονται στατιστικά σηµαντικές
διαφορές στις α̟αντήσεις των εκ̟αιδευτικών ̟ου έχουν ̟αιδιά ̟ου φοιτούν ή όχι στο ΟΣΕΕΑΠ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΣΕΑΕΠ Οι άνδρες
εκ̟αιδευτικοί διατυ̟ώνουν θετικότερη εκτίµηση αναφορικά µε την α̟οτελεσµατικότητα του
αναµορφωµένου ̟ρογράµµατος. Οι εκ̟αιδευτικοί διατυ̟ώνουν αρνητικότερη εκτίµηση όσο
αυξάνεται η ̟ροϋ̟ηρεσία τους, εικόνα ̟ου αντιστρέφεται α̟ό τα 20 έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας και ̟άνω.
Η αστικότητα της ̟εριοχής ̟ου στεγάζεται το ΟΣΕΑΕΠ δηµιουργεί στατιστικά σηµαντικές
διαφορές στις α̟αντήσεις των εκ̟αιδευτικών. Εκ̟αιδευτικοί ̟ου εργάζονται σε ̟εριοχές µέσης
αστικότητας, διατυ̟ώνουν θετικότερες εκτιµήσεις, ενώ οι ̟εριοχές υψηλής και χαµηλής
αστικότητας εµφανίζουν ουδέτερη θέση.
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΣΕΑΕΠ ∆εν εµφανίζονται στατιστικά
σηµαντικές διαφορές στις α̟αντήσεις των εκ̟αιδευτικών, όταν (οι α̟αντήσεις) συναρτώνται µε τη
µεταβλητή του φύλου. Οι εκ̟αιδευτικοί µε µεγαλύτερη ̟ροϋ̟ηρεσία δεν θεωρούν ε̟ιβεβληµένη
την ανά̟τυξη ενός νέου αναµορφωµένου ̟ρογράµµατος. Οι α̟αντήσεις των εκ̟αιδευτικών δεν
εµφανίζουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε συνάρτηση µε την αστικότητα της ̟εριοχής ̟ου
στεγάζεται το ΟΣΕΑΕΠ.
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΣΕΑΕΠ Οι άνδρες το̟οθετούνται µε συστηµατικότερο τρό̟ο υ̟έρ
της συνέχισης λειτουργίας του ΟΣΕΑΕΠ. Οι νεοδιόριστοι εκ̟αιδευτικοί εµφανίζουν µια
στατιστικά σηµαντική θετική µετατό̟ιση σε τιµές ̟ου ̟αρα̟έµ̟ουν στη συνέχιση της λειτουργίας
του ΟΣΕΑΕΠ. Η αστικότητα της ̟εριοχής δεν ε̟ηρεάζει τις α̟αντήσεις των εκ̟αιδευτικών
αναφορικά µε τη συνέχιση της λειτουργίας του ΟΣΕΑΕΠ.
5. Γενικές δια̟ιστώσεις α̟ό την ̟ροκαταρκτική ̟οιοτική έρευνα
∆ιενεργληθηκε έρευνα µέσω συνεντεύξεων σε δασκάλους και εκ̟αιδευτικούς ειδικοτήτων ̟ου
εργάζονται σε ΟΣΕΑΕΠ και ανάλυση των ανοικτών ερωτήσεων στο ερωτηµατολόγιο ̟ου
χορηγήθηκε. Στόχος ήταν η καταγραφή εµ̟ειρίας και α̟όψεων αναφορικά µε την οργάνωση του
σχολείου, τη λειτουργία του, τις ̟αιδαγωγικές και διδακτικές ̟ρακτικές ̟ου εφαρµόζονται, το
ρόλο των εκ̟αιδευτικών, καθώς και τις εκτιµήσεις των µαθητών/τριών και των
γονέων/κηδεµόνων τους. Α̟οτελέσµατα ανάλυσης των 11 ̟ιλοτικών συνεντεύξεων:
Τρό̟ος στελέχωσης του ΟΣΕΑΕΠ
1. Τα µέλη των σχολικών µονάδων δεν ερωτήθηκαν ̟ριν τον ορισµό του σχολείου τους ως
ΟΣΕΑΕΠ, δεν ̟ροηγήθηκε σχετική συζήτηση ούτε έγκαιρη ενηµέρωσή τους.
2. Η το̟οθέτηση των εκ̟αιδευτικών, κυρίως των ειδικοτήτων, στα σχολεία ήταν τυχαία και
βεβιασµένη.
3. Οι τελευταίοι/ες δεν ενηµερώθηκαν έγκαιρα για την το̟οθέτησή τους στα ΟΣΕΑΕΠ και
̟ροτείνουν αλλαγή του τρό̟ου ε̟ιλογής των εκ̟αιδευτικών ̟ου ̟ρόκειται να εργαστούν σε
ΟΣΕΑΕΠ, τη διατήρηση των θέσεων των εκ̟αιδευτικών ̟ου διδάσκουν τα αντικείµενα των
ειδικοτήτων και την ̟ρόσληψη εξειδικευµένου-υ̟οστηρικτικού ̟ροσω̟ικού, ̟ου θα υ̟οστηρίζει
το έργο των εκ̟αιδευτικών.
4. Η ε̟ιµόρφωση των εκ̟αιδευτικών αναφορικά µε το ΟΣΕΑΕΠ ήταν ελλι̟ής έως ανύ̟αρκτη.
Θεωρούν δε ότι είναι αναγκαία, καθώς τη συνδέουν µε τη βελτίωση του ρόλου και του έργου τους.
5. ∆εν έχει ̟αρασχεθεί στους εκ̟αιδευτικούς καµιά υ̟οστήριξη για τη διδακτική ̟ράξη ή όταν
υ̟άρχει κά̟οια βοήθεια αυτή την κρίνουν ̟εριορισµένη και ανε̟αρκή.
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Τρό̟ος οργάνωσης του ΟΣΕΑΕΠ και λειτουργία του
1. Η οργάνωση του ΟΣΕΑΕΠ σε «ζώνες» και «̟εριόδους»:
• δεν εξυ̟ηρετεί την ̟αιδαγωγική-εκ̟αιδευτική του στοχοθεσία
• δεν ε̟ιφέρει ο̟οιαδή̟οτε εσωτερική, οργανωτική µεταβολή.
2. Η ε̟ιµήκυνση της σχολικής διάρκειας κρίνεται αρνητικά:
• σχολειο̟οιεί τον ελεύθερο χρόνο των ̟αιδιών
• ̟ροκαλεί κό̟ωση
• µε τον τρό̟ο ̟ου λειτουργεί δεν α̟αλλάσσει τους µαθητές/τριες α̟ό την εξωσχολική
εκ̟αίδευση.
3. Τα ̟ερισσότερα σχολεία δεν διαθέτουν εξειδικευµένο ̟ροσω̟ικό και κατάλληλους χώρους για
τη σίτιση των µαθητών/τριών και, ε̟ι̟λέον, η ̟ολιτεία δεν έχει αναλάβει τη δα̟άνη αυτή.
4. Οι εφηµερίες των εκ̟αιδευτικών είναι ιδιαίτερα α̟αιτητική υ̟οχρέωση, καθώς τρο̟ο̟οιείται το
εργασιακό τους ωράριο, χωρίς να αµείβονται ε̟ι̟λέον.
5. Στην ανε̟αρκή οργάνωση του θεσµού συµ̟εριλαµβάνονται:
• η αργο̟ορία στην καταβολή των µηνιαίων α̟οδοχών α̟ό το ̟ρόγραµµα ΕΣΠΑ
• το ύψος των α̟οδοχών των εκ̟αιδευτικών ̟ου εργάζονται ως ανα̟ληρωτές µειωµένου ωραρίου
ή ωροµίσθιοι.
Ο στόχος του Υ̟ουργείου Παιδείας ∆ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων «κατά την εφαρµογή
του ολοήµερου ̟ρογράµµατος, ιδιαίτερα στις µικρές τάξεις, η τσάντα να µένει στο σχολείο»
κρίνουν ότι είναι φιλόδοξος, αλλά ελάχιστα ε̟ιτεύξιµος εξαιτίας του τρό̟ου οργάνωσης και
λειτουργίας του ΟΣΕΑΕΠ. Για να ε̟ιτευχθεί ο στόχος α̟αιτείται:
• κατάλληλη ε̟ιµόρφωση
•εξασφάλιση της α̟αραίτητης υλικοτεχνικής υ̟οδοµής
•ε̟ανασχεδιασµός των ̟ροδιαγραφών της διδασκαλίας των ε̟ιµέρους διδακτικών αντικειµένων.
Τρό̟ος χρηµατοδότησης, εξο̟λισµός και υλικοτεχνική υ̟οδοµή
1. Ελλι̟ής και µε σηµαντική καθυστέρηση η ενηµέρωση σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του
σχολείου. Οι εκ̟αιδευτικοί ζητούν υψηλότερη χρηµατοδότηση, καθώς η λειτουργία των ΟΣΕΑΕΠ
̟ροϋ̟οθέτει την ύ̟αρξη σύγχρονης και ̟οικίλης υλικοτεχνικής υ̟οδοµής.
2. Η διαθέσιµη υλικοτεχνική υ̟οδοµή είναι υ̟οτυ̟ώδης και ανε̟αρκής για την εφαρµογή του
̟ρογράµµατος, κυρίως των ειδικοτήτων και της σίτισης. Στην α̟αραίτητη υλικοτεχνική υ̟οδοµή
συµ̟εριλαµβάνονται η ύ̟αρξη ειδικής αίθουσας για τη διδασκαλία της µουσικής, των εικαστικών,
της θεατρικής αγωγής, την ύ̟αρξη γυµναστηρίου και γενικά χώρων άθλησης και την ύ̟αρξη
τρα̟εζαρίας.
∆ιδακτικά αντικείµενα ̟ου εισάγει ή διευρύνει το ΟΣΕΑΕΠ
1. Αξιολογείται θετικά η αύξηση των ωρών διδασκαλίας του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής στις
Α’, Β’, Γ’ και ∆΄ τάξεις.
2. Αναφορικά µε την εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στις Α’ και Β’ τάξεις: οι α̟όψεις διίστανται.
• Ένας αριθµός συµφωνεί (εκ̟αιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας και δασκάλες), µε την ̟ροϋ̟όθεση
ότι το µάθηµα θα διδάσκεται µε ̟αιγνιώδη τρό̟ο.
• Άλλοι ̟ροτείνουν την κατάργηση του µαθήµατος α̟ό τις τάξεις αυτές, γιατί ε̟ιβαρύνει τα
̟αιδιά. Εκφράζουν ε̟ιφυλάξεις για τη δυνατότητα α̟όκτησης ε̟άρκειας στην Αγγλική Γλώσσα
στο σχολείο µε τη αύξηση και µόνον των ωρών διδασκαλίας της γλώσσας αυτής στις µεγαλύτερες
τάξεις, χωρίς τη δηµιουργία των ̟ροϋ̟οθέσεων για ε̟ιτυχηµένη διδασκαλία.
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3. Θετικά αξιολογείται η εισαγωγή ή αύξηση των διδακτικών ωρών του µαθήµατος των
Εικαστικών.
4. Υ̟ερβολική κρίνεται η αύξηση των ωρών του µαθήµατος µουσικής στις µικρές τάξεις και
λανθασµένη η µείωσή τους στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄.
5. Θετικά αξιολογείται η εισαγωγή του µαθήµατος της Θεατρικής Αγωγής.
6. Η εισαγωγή του µαθήµατος της Πληροφορικής και η ανάγκη του γραµµατισµού στις ΤΠΕ
θεωρείται α̟αραίτητη στο σύγχρονο σχολείο, ενώ κά̟οιοι ̟ροτείνουν τη µείωση των ωρών
διδασκαλίας του µαθήµατος αυτού στην Α΄ τάξη.
7.
Με συστηµατικό τρό̟ο ̟ροτείνεται η ελάφρυνση του ̟ρογράµµατος σ̟ουδών και του
ωρολογίου ̟ρογράµµατος των δύο ̟ρώτων τάξεων.
8. Προτείνεται η βελτίωση του αναµορφωµένου ̟ρογράµµατος µε έµφαση στην ενισχυτική
διδασκαλία µε “εξωσχολικές” ή “φροντιστηριακές” ασκήσεις, η εκ̟όνηση εργασιών και η µελέτη/
̟ροετοιµασία για τα µαθήµατα της ε̟όµενης ηµέρας.
∆οµή και ανά̟τυξη των ̟ρογραµµάτων σ̟ουδών, ̟εριεχόµενα διδασκαλίας και µάθησης, µορφές
και µέθοδοι, σχολικά βιβλία και άλλα διδακτικά µέσα, αξιολόγηση
1. Προτείνεται ο ε̟ανα̟ροσδιορισµός των στόχων του σχολείου και η ̟αραχώρηση µερικής
αυτονοµίας στους εκ̟αιδευτικούς στον τοµέα του σχεδιασµού/της ανά̟τυξης των ̟ρογραµµάτων
σ̟ουδών.
2. Κρίνεται ότι τα ̟εριεχόµενα µάθησης ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο ̟ρόγραµµα είναι αναγκαία. 3.
Τονίζεται η ̟ληθώρα και η ασυνέχεια της ύλης α̟ό τάξη σε τάξη.
4. Τα βιβλία “βασικών” µαθηµάτων -και ιδιαίτερα του γλωσσικού µαθήµατος και των
Μαθηµατικών σε ορισµένες τάξεις, αξιολογούνται αρνητικά.
5. Τα ̟εριεχόµενα κά̟οιων βιβλίων δεν αντα̟οκρίνονται στο γνωστικό και νοητικό ε̟ί̟εδο των
̟αιδιών, στην αντιλη̟τική τους ικανότητα και στην οικογενειακή, κοινωνική και ̟ολιτισµική
̟ροέλευση του συνόλου των µαθητών/τριών.
6. Ε̟ισηµαίνονται θετικά στοιχεία, αδυναµίες και δυνατότητες των βιβλίων για τα µαθήµατα των
ειδικοτήτων.
7. Α̟ό ορισµένους/ες ̟ροτείνεται η εισαγωγή του ̟ολλα̟λού βιβλίου.
8. Κρίνεται αρνητικό το γεγονός ότι δεν ̟αρέχεται, ̟έραν του βιβλίου του µαθητή/τριας και το
βιβλίο του/ης εκ̟αιδευτικού, κά̟οιο ε̟ι̟λέον έντυ̟ο υλικό.
9. ∆ια̟ιστώνεται ανε̟άρκεια ενηµέρωσης για το διαθέσιµο ψηφιακό υλικό µε α̟οτέλεσµα οι
̟ερισσότεροι εκ̟αιδευτικοί να µην το χρησιµο̟οιούν.
10. Όσες/οι γνωρίζουν την ύ̟αρξη του διαθέσιµου (ψηφιακού) υλικού το αξιολογούν ως
ικανο̟οιητικό.
Σχέσεις των εκ̟αιδευτικών του ̟ρωινού ̟ρογράµµατος µε τους/ις εκ̟αιδευτικούς του ολοήµερου
και η µεταξύ τους συνεργασία: οι α̟όψεις των εκ̟αιδευτικών διαφορο̟οιούνται αναλόγως των
εµ̟ειριών τους, της ειδικότητάς τους και του εργασιακού καθεστώτος τους. Μολονότι θεωρείται
αναγκαία η συνεργασία, υ̟ογραµµίζεται ̟ως συχνά δεν ε̟ιτυγχάνεται ή δεν είναι διαρκής, λόγω
των διαφορετικών ωραρίων εργασίας και των συνθηκών εργασίας των εκ̟αιδευτικών ειδικοτήτων.
Στάση των µαθητών/τριών και των γονέων τους α̟έναντι στο θεσµό του ΟΣΕΑΕΠ
1. Η στάση των ̟αιδιών είναι µάλλον θετική. Η θετική όµως αυτή ά̟οψη των µαθητών/τριών
α̟οδυναµώνεται σηµαντικά εξαιτίας ορισµένων ̟ολύ βασικών δοµικών ̟ροβληµάτων
λειτουργίας του σχολείου, του ε̟ιβαρυµένου ωραρίου, του τρό̟ου λειτουργίας του ολοήµερου
̟ρογράµµατος, της υ̟οχρεωτικής συνεργασίας τους µε ̟ολλούς/ές εκ̟αιδευτικούς, της έλλειψης
των αναγκαίων υλικοτεχνικών υ̟οδοµών και της έλλειψης κινήτρων και ενδιαφέροντος α̟ό
̟λευράς κά̟οιων εκ̟αιδευτικών.
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2. Οι α̟όψεις των εκ̟αιδευτικών ̟ου τροφοδότησαν µε ερευνητικό υλικό την ̟οιοτική ανάλυση,
αναφορικά µε τις εκτιµήσεις των γονέων για τη λειτουργία των ΟΣΕΑΕΠ ε̟ιτρέ̟ουν τη διάκριση
στις ̟αρακάτω κατηγορίες:
•
η ̟λειονότητα των εργαζόµενων γονέων έχει θετική στάση α̟έναντι στο θεσµό του
ΟΣΕΑΕΠ και κυρίως στο µη υ̟οχρεωτικό ̟ρόγραµµά του. Συχνά οι γονείς αντιµετω̟ίζουν το
σχολείο ως χώρο ασφαλούς φύλαξης των ̟αιδιών
• ̟ολλοί γονείς το̟οθετούνται θετικά α̟έναντι στα νέα γνωστικά αντικείµενα
• υ̟άρχουν όµως και γονείς ̟ου ασκούν αρνητική κριτική στο ΟΣΕΑΕΠ, βασίζοντας την
ε̟ιχειρηµατολογία τους στη σχολειο̟οίηση του ελεύθερου χρόνου των ̟αιδιών, στην υ̟οβάθµιση
της (κοινωνικής) ε̟αφής µεταξύ των µελών της οικογένειας, στην ̟οιότητα και την
α̟οτελεσµατικότητα του έργου ̟ου ̟αράγεται και
• ορισµένοι (ενδεχοµένως ̟ολλοί) γονείς τηρούν µια αδιάφορη στάση. Παράλληλα, κά̟οιοι
θεωρούν α̟αραίτητη την ενηµέρωση και ενεργό συµµετοχή των γονέων στην οργάνωση και
λειτουργία του ΟΣΕΑΕΠ.
Προο̟τικές του ΟΣΕΑΕΠ Οι α̟όψεις των εκ̟αιδευτικών διαφορο̟οιούνται µεταξύ:
• αυτών ̟ου α̟οδέχονται τον εν λόγω θεσµό και θεωρούν ̟ως είναι ε̟ιθυµητή αλλά και εφικτή η
̟ροο̟τική γενίκευσής του σε όλα τα ̟ολυθέσια ∆ηµοτικά Σχολεία της ε̟ικράτειας και
• εκείνων ̟ου θεωρούν ότι το ΟΣΕΑΕΠ δεν έχει ̟ροο̟τικές µε την ̟αρούσα δοµή, οργάνωση,
στελέχωση, χρηµατοδότηση, κτλ, δεδοµένα ̟ου καθιστούν, κατά τη γνώµη τους, α̟αγορευτική την
ε̟έκταση του θεσµού σε όλα τα ∆ηµοτικά Σχολεία της ε̟ικράτειας. Γενικώς οι α̟όψεις των
εκ̟αιδευτικών ειδικοτήτων είναι µετριο̟αθέστερες και ασθενέστερα ε̟ικριτικές.

Σελίδα 92 α̟ό 92

