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Περίληψη 
Με την εργασία αυτή επιχειρείται η δηµιουργία ενός τεκµηριωµένου «υποβάθρου» για τον ε-
ντοπισµό Περιφερειακών ∆ιαφοροποιήσεων στον Γεωγραφικό Χώρο του Ορεινού Πληθυ-
σµού της Ελλάδας (ΓΧΟΠΕ). Ο χώρος αυτός προσδιορίζεται από την περιβάλλουσα των ο-
ρεινών οικισµών της χώρας και απαρτίζεται από 1606 ∆∆/Κ∆ (∆ηµοτικά και Κοινοτικά ∆ια-
µερίσµατα). 

Τα φυσικά, πληθυσµιακά, δηµογραφικά, οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτισµικά 
χαρακτηριστικά του αντανακλούν τη γεωγραφική φυσιογνωµία του, δηλαδή τη 
διαφοροποίησή του ως προς τις οµοιότητες ή/και ανοµοιότητες µεταξύ των χωρικών του 
µονάδων (∆∆/Κ∆). Τα χαρακτηριστικά αυτά αποδίδονται από 75 µεταβλητές και 
συσχετίζονται µε: 
 

� Την εφαρµογή στατιστικών µεθόδων πολυµεταβλητής ανάλυσης (Factor Analysis και 
Cluster Analysis), καθώς και τη διαχείριση των z-τιµών των µεταβλητών, 

� Τη δηµιουργία εξειδικευµένων γεωγραφικών δεικτών και σχετικών διαγραµµάτων, 
� Τη χαρτογράφηση των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από τις παραπάνω αναλύσεις, 
καθώς και τη χαρτογράφηση των δεικτών. 

 

 
Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η απεικόνιση και ο εντοπισµός των υφιστάµενων γεω-

γραφικών διαφοροποιήσεων (πολύ συχνά δυσδιάκριτων) στα ορεινά συγκροτήµατα της 
Ελλάδας. 
Ο συνδυασµός δύο ή περισσότερων παραγόντων, οµοιογενών οµάδων (κατανοµές δύο ή πε-
ρισσότερων µεταβλητών), παραγόντων / οµοιογενών οµάδων µε z-τιµές και οι αντίστοιχες 
χαρτογραφήσεις, αποδίδουν, αποσαφηνίζουν και τεκµηριώνουν, µε ακόµη καλύτερη προσέγ-
γιση, τις συµπεριφορές του Γεωγραφικού Χώρου του Ορεινού Πληθυσµού.  

Είναι σαφές οτι η δηµιουργία οµοιογενών και ανοµοιογενών περιοχών και ζωνών έχει 
τα εξής αποτελέσµατα: 

1.  Μπορούν να αποδοθούν  τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των επιµέρους γεωγραφικών 
συνόλων και εποµένως να τεκµηριωθούν πολιτικές ανάπτυξης. 

2.  Είναι δυνατή η ανάδειξη των µειονεκτηµάτων σε κάποιες περιοχές, οπότε και πάλι 
µπορούν να αναπτυχθούν αντίστοιχες πολιτικές για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων τους και την εν συνεχεία ανάπτυξή τους. 

 
Η γεωγραφική κατανοµή π.χ. του Πληθυσµού, της ∆ηµογραφικής ∆υναµικής, του 

Μορφωτικού Επιπέδου, του Οικονοµικώς Ενεργού Πληθυσµού, των Τοµέων Παραγωγής, της 
Ανεργίας (όπως προκύπτουν από τις πολυµεταβλητές αναλύσεις και τους «κλασικούς» 
δείκτες) προσδιορίζουν – χωροθετούν περιοχές (οµοιογενείς / ανοµοιογενείς) οι οποίες 
µπορούν ή όχι να διακριθούν από Αναπτυξιακή Προοπτική. Όµως, η εικόνα που προβάλλεται 
στο µέλλον δεν είναι αισιόδοξη. Ο αναπόφευκτος ταχύς γηρασµός του πληθυσµού, η 
εγκατάλειψη (σε σηµαντικό βαθµό) του Α-Γενή τοµέα και κατ’ επέκταση η «επικράτηση» 
του Γ-Γενή (κυρίως) και του Β-Γενή τοµέα δείχουν το στρεβλό «µοντέλο ανάπτυξης που 
εφαρµόσθηκε(;)». Η επιλογή άλλης αντίληψης και στρατηγικής για τη διατήρηση, κατ’ αρ-
χήν, και την ανάπτυξη ολόκληρου του χώρου, στη συνέχεια, είναι περισσότερο από άµεση 
και επιβεβληµένη. Έτσι, το προτεινόµενο «υπόβαθρο» θα µπορεί να συνεισφέρει, εκτός από 
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τον εντοπισµό τάσεων και συµπεριφορών στον Γεωγραφικό Χώρο του Ορεινού Πληθυσµού, 
στην πρόβλεψη µελλοντικών χωρικών διαφοροποιήσεων, αλλά και στη λήψη κατάλληλων 
µέτρων περιφερειακής πολιτικής. 
 
Λέξεις  κλειδιά: Factor Analysis, Cluster Analysis, Συνδυασµός Παραγόντων, Τυποποιηµέ-
νες Τιµές, Γεωγραφικοί ∆είκτες, Γεωγραφική Ανάλυση, Θεµατική Χαρτογραφία. 
 
 
1. Εισαγωγή 
Από τους 1034 ∆ήµους και Κοινότητες της Χώρας, θεωρούνται ως ορεινοί οι 290, σύµφωνα 
µε την ΕΣΥΕ

1, οι οποίοι συγκροτούν τον Ορεινό Γεωγραφικό Χώρο. Σηµειώνεται ότι σε αυ-
τούς τους ΟΤΑ δεν πλειοψηφεί οπωσδήποτε ο Ορεινός Πληθυσµός. Σε κάποιους, πάλι, κατα-
γράφεται µηδενικός ορεινός πληθυσµός που σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν ορεινοί οικισµοί2, κυ-
ριαρχεί όµως το ορεινό ανάγλυφο. Σε αντιστοιχία µε τα αναφερόµενα, υπάρχουν ∆ήµοι και 
Κοινότητες που µολονότι χαρακτηρίζονται ως πεδινοί ή / και ηµιορεινοί ΟΤΑ, περιλαµβά-
νουν ορεινούς κατοικηµένους οικισµούς (οικισµοί µε υψόµετρο ≥ 601µ.), δηλαδή ορεινό πλη-
θυσµό.  
 
Εποµένως, ο Ορεινός Γεωγραφικός Χώρος διαφέρει από τον Γεωγραφικό Χώρο που κατα-
λαµβάνει το σύνολο των Ορεινών Οικισµών, δηλαδή από τον Χώρο στον οποίο κατοικεί το 
σύνολο του Ορεινού Πληθυσµού. Με άλλα λόγια, ο Ορεινός Γεωγραφικός Χώρος διαφέρει α-
πό τον Γεωγραφικό Χώρο του Ορεινού Πληθυσµού, ο οποίος προσδιορίζεται ως η περιβάλ-
λουσα των ορεινών οικισµών. Έχοντας υπόψη ότι η µικρότερη χωρική αναφορά για την ο-
ποία υπάρχουν δεδοµένα από την ΕΣΥΕ είναι το ∆ηµοτικό / Κοινοτικό  διαµέρισµα (∆∆/Κ∆), 
ο χώρος αυτός προκύπτει ως η περιβάλλουσα των ∆∆/Κ∆ που περιλαµβάνουν τους ορεινούς 
οικισµούς. Κατά συνέπεια, προκύπτουν δύο οπτικές ανάγνωσης (Λαφαζάνη, 2008): 
 

Α. Η οπτική του Ορεινού Γεωγραφικού Χώρου της Ελλάδας (ΟΓΧΕ) 
Β. Η οπτική του Γεωγραφικού Χώρου του Ορεινού Πληθυσµού της Ελλάδας (ΓΧΟΠΕ) 
 
Εδώ, αναφερόµαστε στη δεύτερη οπτική. Ο Πίνακας 13 και οι Χάρτες 1, 2 απεικονίζουν τον 
Γεωγραφικό Χώρο του Ορεινού Πληθυσµού της Ελλάδας που απαρτίζεται από 1606 ∆∆/Κ∆. 
Η έκτασή του υπολογίζεται σε 42.346,372 τ. χλµ., 32,1% της έκτασης της χώρας, και ο πλη-
θυσµός του ανέρχεται σε 954.201 κατοίκους. Από αυτούς, ως ορεινός πληθυσµός θεωρούνται 
572.676 κάτοικοι που αποτελούν το 60,0% του συνολικού του πληθυσµού και το 5,2% του 
πληθυσµού της χώρας.  
 
Είναι γεγονός ότι οι στατιστικές τεχνικές των πολυµεταβλητών αναλύσεων αποτελούν εργα-
λεία γεωγραφικής ανάγνωσης και τεκµηρίωσης (Johnston, 1980). Μια τέτοια προσπάθεια έ-
γινε (και) για τον Γεωγραφικό Χώρο του Ορεινού Πληθυσµού της Ελλάδας, µε την εφαρµο-
γή: Factor Analyses, Cluster Analyses, συνδυασµού Παραγόντων / Συνιστωσών και z-τιµών. 
Παράλληλα, χρησιµοποιήθηκαν και «κλασικοί» γεωγραφικοί δείκτες (Μυρίδης, 2007 και Πα-
παδασκαλόπουλος, 2000) για την καλύτερη τεκµηρίωση των συµπερασµάτων που προκύ-
πτουν. 
 
Στόχος αυτής της εργασίας είναι να αναδείξει, µε τη χρησιµοποίηση των αναφερόµενων ερ-
γαλείων διερεύνησης και τη χαρτογράφηση των αποτελεσµάτων (Μυρίδης κ.ά., 2005), τη γε-
ωγραφική συµπεριφορά φαινοµένων τέτοιων όπως π.χ. η πληθυσµιακή και δηµογραφική κα-
                                                 
1 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας, Απογραφή του 2001. 
2 Με την έννοια των κατοικηµένων οικισµών. 
3 Τµήµα του Πίνακα, λόγω περιορισµένου χώρου. 
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τάσταση. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η απεικόνιση και διαπίστωση γεωγραφικών 
διαφοροποιήσεων, πολύ συχνά δυσδιάκριτων, που υφίστανται στον Γεωγραφικό Χώρο του 
Ορεινού Πληθυσµού. Οι διαφοροποιήσεις αυτές που αποδίδονται και ως γεωγραφικές ανισό-
τητες, προσδιορίζουν οµοιότητες ή / και ανοµοιότητες µεταξύ των χωρικών µονάδων και α-
ποδίδουν τις λεγόµενες Περιφερειακές ∆ιαφοροποιήσεις στον Γεωγραφικό χώρο του Ορεινού 
Πληθυσµού της Ελλάδας. (Μυρίδης κ.ά. 2005 και Λαφαζάνη, 2008, 2009) 
 

ΕΣΥΕ001 ∆ηµοτικά / Κοινοτικά 
∆ιαµερίσµατα 

ΥΨΟΜ001 
(µ.) 

ΠΛΗΘ001 
(κάτοικοι) 

ΟΡΕΙΝΟΣ 
ΠΛΗΘ001 
(κάτοικοι) 

% 
ΟΡΕΙΝΟΥ 
ΠΛΗΘ001 

31020100 ∆.∆.Αγνάντων 612 886 729 82,28 
31020200 ∆.∆.Γραικικού 554 621 162 26,09 
31020300 ∆.∆.Καταρράκτου 717 682 510 74,78 
31020400 ∆.∆.Κουκκουλίων 700 315 315 100,00 
31020500 ∆.∆.Κτιστάδων 720 243 243 100,00 
31020600 ∆.∆.Λεπιανών 594 443 102 23,02 
31020700 ∆.∆.Μικροσπηλιάς 747 428 428 100,00 
31020800 ∆.∆.Ράµιας 618 404 289 71,53 
31030100 ∆.∆.Βουργαρελίου 719 792 660 83,33 
31030200 ∆.∆.Αθαµανίου 729 967 819 84,69 
31030700 ∆.∆.Καψάλων 681 150 80 53,33 
31030900 ∆.∆.Κυψέλης 557 596 77 12,92 
…………. ……………………….. ……….. ……….. ………. ………. 

Πίνακας 1. Ο Γεωγραφικός Χώρος του Ορεινού Πληθυσµού 
Table 1. The Geographic Area of the Highland Population 
 

 
2. Μεθοδολογία 
Τα χαρακτηριστικά / οι µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν για τη γεωγραφική ανάλυση του 
αναφερόµενου χώρου, διακρίνονται στις εξής 4 κατηγορίες: 
1. Φυσικά και Πληθυσµιακά Χαρακτηριστικά 
2. ∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά 

  

  
Χάρτης 1. Ο Γεωγραφικός Χώρος του Ορεινού 
Πληθυσµού Ελλάδας (ΓΧΟΠΕ) 
Map 1. The Geographic Area of Greece's 
Highland Population (GAGHP) 

Χάρτης 2. Κατανοµή του ΓΧΟΠΕ στις Περι-
φέρειες της Χώρας 
Map 2. Distribution of GAGHP in the Count-
ry's Regions 
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3. Οικονοµικά και Κοινωνικά Χαρακτηριστικά 
4. Άλλα Χαρακτηριστικά (Χρήσεις και Παλαιότητα Κτιρίων, Υλικά Κατασκευής, Υλικά Επι-
κάλυψης Στεγών, κ.ά.) 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τον βαθµό της αλληλεπίδρασης των διαφόρων µεταβλητών µεταξύ τους 
εφαρµόσθηκαν, κατ’ αρχήν, Factor Analyses (Costello, 2005 και Λαφαζάνη, 2006) για κάθε 
µια από τις αναφερόµενες κατηγορίες µεταβλητών και η µέθοδος της Πλάγιας Στροφής των 
Παραγόντων / Κυρίων Συνιστωσών (SPSS, 1990), για την καλύτερη ερµηνεία τους. Αυτό εί-
χε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία 15 «νέων» - σύνθετων µεταβλητών, των Παραγόντων. Κάθε  
ένας από αυτούς περιγράφει ένα ή δύο γεωγραφικά φαινόµενα, ανάλογα µε την εµφάνισή του 
ως µονοπολικού ή διπολικού (Πίνακας 2). Οι τιµές των Παραγόντων, µικρές ή µεγάλες, εκ-
φράζουν την αντίστοιχη ένταση των φαινοµένων που εκπροσωπούν σε κάθε γεωγραφική ανα-
φορά (∆∆/Κ∆), γεγονός που γίνεται άµεσα αντιληπτό µε τη χαρτογράφησή τους. (π.χ. Χάρτης 
3) 
 

(+) Πληθυσµιακή ∆υναµική 
F1 (-) Έντονος Αγροτικός Χαρακτήρας  

→ Πληθυσµιακή Κατάσταση 

F2 Υψόµετρο και Ορεινός Πληθυσµός 
(+) Αγροτικός Πληθυσµός 

F3 (-) Αστικός Πληθυσµός 
→ Αστικότητα 

F4 «Μεγάλα» Νοικοκυριά → ∆υναµική των Νοικοκυριών 
(+) Έγγαµοι και Ηλικίες ≥ 65 ετών F5 (-) Άγαµοι και Ηλικίες 0-29 ετών 

→ ∆ηµογραφική ∆υναµική I 

F6 «Μικρά» Νοικοκυριά 
(+) Ηλικίες 45-64 ετών 

F7 (-) Ηλικίες 30-44 ετών 
→ ∆ηµογραφική ∆υναµική II 

(+) Γ-Γενής Τοµέας και ΜΕ ≥ Γ΄ Γυµνασίου F8 (-) Α-Γενής Τοµέας και ΜΕ ∆ηµ. Σχολείου 
→ Απασχόληση I και Μορφωτικό 
Επίπεδο 

(+) Οικονοµικώς Ενεργός Πληθυσµός 
F9 (-) Οικονοµικώς Μη Ενεργός Πληθυσµός 

→ ∆υναµική Απασχολούµενων I 

(+) Απασχόληση 
F10 (-) Ανεργία 

→ ∆υναµική Απασχολούµενων  II 

(+) Β-Γενής Τοµέας 
F11 (-) Α-Γενής Τοµέας 

→ Απασχόληση II 

F12 Κτιριακό Απόθεµα 
(+) Κτίρια 1919-1945 & Κτίρια από Πέτρα 

F13 (-) Κτίρια 1961-1980 
→ Παλαιότητα Κτιρίων I 

(+) Στέγες µε Φύλλα Επικάλυψης 
F14 (-) Στέγες µε Κεραµίδια 

→ Υλικά Επικάλυψης Στεγών 

(+) Κτίρια προ 1919 & Εκκλησίες & Κτίρια από 
Πέτρα F15 
(-) Κτίρια 1961-1980 

→ Παλαιότητα Κτιρίων  II 

Πίνακας 2. Η περιγραφή των 15 Παραγόντων / Κυρίων Συνιστωσών 
Table 2. Description of the 15 Factors / Principal Components 
 
Προφανώς, για την αναζήτηση γεωγραφικών διαφοροποιήσεων το ζητούµενο δεν είναι µόνον 
η δηµιουργία των παραγόντων, αλλά και ο συνδυασµός αυτών για µια καλύτερη, κατά το δυ-
νατό, αντίληψη της συµπεριφοράς των γεωγραφικών φαινοµένων στον χώρο. Έτσι, ο συνδυα-
σµός τους, δηλαδή η περιβάλλουσα καθώς και το κοινό σύνολο των ∆∆/Κ∆ που εµφανίζουν 



 5 

«τιµές» σε δύο ή περισσότερους παράγοντες και η χαρτογράφησή τους (Λαφαζάνη, 2008, 
2009), έχει ως αποτέλεσµα την ταυτόχρονη θεµατική απεικόνιση των συνιστωσών ενός ευρύ-
τερου γεωγραφικού φαινοµένου. Γεγονός που συµβάλλει στην ακόµη καλύτερη ανάγνωση 
του γεωγραφικού χώρου (π.χ. Χάρτης 4) 

 
Εκτός της Παραγοντικής Ανάλυσης, κρίνεται αναγκαία και η χρησιµοποίηση της Ανάλυσης 
κατά Οµάδες (Cluster Analysis) (SPSS, 1990), προκειµένου να αποσαφηνισθούν είτε «συµπε-
ριφορές» των παραγόντων, είτε «συµπεριφορές» µεταβλητών που δεν εκφράζονται από Πα-
ράγοντες και η ερµηνεία τους είναι σηµαντική και ενδεικτική για τον χώρο και τον χρόνο α-
ναφοράς. (π.χ. Χάρτης 5) 

  

  
Χάρτης 3. ∆ηµογραφική ∆υναµική I 
Map 3. Demographic Dynamics I 

Χάρτης 4. Παλαιότητα Κτιρίων 
Map 4. Age of Buildings 

  

  
Χάρτης 5. Εκκλησίες – Μοναστήρια (Cluster 
Analysis) 
Map 5. Churches – Abbeys (Cluster Analysis)  

Χάρτης 6. Ανεργία, Απασχόληση, Ανεργία ≥ 
µ.ό., Απασχόληση ≥ µ.ό. 
Map 6. Unemployment, Employment, Unemp-
loyment ≥ avg., Employment ≥ avg. 
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Ως ένα επί πλέον εργαλείο ανάγνωσης / ανάλυσης, ενδείκνυται και η χρησιµοποίηση των τυ-
ποποιηµένων τιµών Zi ≥ 0,0 για κάποιες µεταβλητές. Η διαδικασία αυτή βοηθάει στην απει-
κόνιση (και εποµένως στην καλύτερη αντίληψη) των περιοχών όπου οι σχετικές µεταβλητές 
εµφανίζουν τιµές ίσες ή µεγαλύτερες του µέσου όρου (µ.ό.) που καταγράφεται για τον Ορεινό 
Γεωγραφικό Χώρο του Ορεινού Πληθυσµού της Ελλάδας (ΓΧΟΠΕ). (Λαφαζάνη Π., 2008, 
2009) (π.χ. Χάρτης 6) 
 
Τέλος, «κλασικοί» γεωγραφικοί δείκτες, όπως δηµογραφικοί κ.ά. συνεισφέρουν στην τεκµη-
ρίωση των συµπερασµάτων που προκύπτουν από τις πολυµεταβλητές αναλύσεις. (Λαφαζάνη 
2008, 2009) (π.χ. Χάρτης 7) 

 
3. Παραµετροποίηση και Χαρτογράφηση των Γεωγραφικών Χαρακτηριστικών 
Η θεµατική χαρτογράφηση των µεµονωµένων και συνδυασµένων παραγόντων, των οµοιο-
γενών οµάδων, των τιµών Zi ≥ 0,0 και των γεωγραφικών δεικτών, αναδεικνύει ακόµη καλύτε-
ρα τη γεωγραφική συµπεριφορά των φαινοµένων στον ΓΧΟΠΕ. 
 
3.1. Πληθυσµιακή Κατάσταση 
Ο συνδυασµός των Παραγόντων F1 και F2 δείχνει ότι ο Έντονος Αγροτικός Χαρακτήρας 
πλειοψηφεί στα ∆∆/Κ∆ που χαρακτηρίζονται από «µεγάλες» τιµές Ορεινότητας, ενώ «δια-
µοιράζεται» µε την Πληθυσµιακή ∆υναµική τα ∆∆/Κ∆ µε «µικρές» τιµές Ορεινότητας. Έτσι  
δηµιουργούνται οι περιοχές: Α → Πληθυσµιακή ∆υναµική µε «µεγάλη και µικρή» Ορεινότη-
τα, Β → Έντονος Αγροτικός Χαρακτήρας και «µεγάλη» Ορεινότητα, Γ → Πληθυσµιακή ∆υ-
ναµική και «µεγάλη» Ορεινότητα, ∆ → Έντονος Αγροτικός Χαρακτήρας και Πληθυσµιακή 
∆υναµική µε κυρίαρχη τη «µεγάλη» Ορεινότητα. (Χάρτες 8, 9) Στην Πληθυσµιακή ∆υναµική 
συνηγορεί και το κοινό σύνολο των «µεγάλων» και «µικρών» Νοικοκυριών. (Χάρτης 10) 
 
Αναφορικά µε την Αστικότητα και τη σχέση της µε την Ορεινότητα, διαπιστώνεται ότι η 
πλειοψηφία των αστικών ∆∆ διακρίνεται για «µικρές» τιµές Ορεινότητας. Αστικά ∆∆ µε «µε-
γάλη» Ορεινότητα παρατηρούνται κυρίως στις Περιφέρειες Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδο-
νίας, καθώς και Κεντρικής Ελλάδας.  
 

  

  
Χάρτης 7. ∆είκτης Γήρανσης 
Map 7. Age Indicator    

Χάρτης 8. Ορεινότητα και Πληθ. Κατάσταση 
Map 8. Highlands and Population 
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3.2. ∆ηµογραφική Κατάσταση 
Η ∆ηµογραφική ∆υναµική ενός γεωγραφικού χώρου χαρακτηρίζεται ως από τα πλέον σηµα-
ντικά φαινόµενα που συνδέονται µε την ανάπτυξή του. Ο συνδυασµός των σχετικών παραγό-
ντων F5 και  F7 αποδίδει τα ∆∆/Κ∆ όπου (Χάρτες 11, 12): 
● Πλειοψηφούν οι άγαµοι κάτοικοι και οι κάτοικοι νέων και σηµαντικά παραγωγικών ηλικι-

ών, δηλαδή ηλικίες 0-44 ετών → Περιοχές Α.  
● Πλειοψηφούν οι έγγαµοι κάτοικοι και οι κάτοικοι ηλικίας ≥ 45 ετών → Περιοχές Β 
● Κυριαρχούν, συγχρόνως, οι δύο προηγούµενες δηµογραφικές κατηγορίες. Αντικατοπτρίζε-

ται ο «ώριµος», ηλικιακά, πληθυσµός → Περιοχές Γ. 

 

  

  
Χάρτης 9. Περιοχές Ορεινότητας και Πληθυ-
σµιακής Κατάστασης 
Map 9.  Highland Areas and Population 

Χάρτης 10. Ένταση της ∆υναµικής των Νοικο-
κυριών 
Map 10. Intensity of Household Dynamics 

  

  
Χάρτης 11. ∆ηµογραφική ∆υναµική 
Map 11. Demographic Dynamics 

Χάρτης 12. Ένταση ∆ηµογραφικής ∆υναµικής  
Map 12. Intensity of Demographic Dynamics    
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Παρατηρείται ότι ο Β∆ άξονας του ΓΧΟΠΕ χαρακτηρίζεται, κυρίως, από «ώριµο» ηλικιακά 
πληθυσµό (περιοχές Γ και Β). «∆ιακόπτεται» από περιοχές Α που καταγράφονται στις περι-
φέρειες ∆. Ελλάδας, Θεσσαλίας, Κ. Ελλάδας και Πελοποννήσου. Επιπλέον, µπορεί να ειπω-
θεί ότι η ∆ηµογραφική ∆υναµική του ΓΧΟΠΕ εµφανίζει ένταση στο βόρειο τµήµα του, στο 
κεντρικό και στο νότιο. Σηµειώνεται ότι η 1η δηµογραφική κατηγορία καταγράφεται σε 614 
∆∆/Κ∆, η 2η εµφανίζεται σε 518 και η 3η σε 474 ∆∆/Κ∆. Όπως φαίνεται, πλειοψηφεί ο παρα-
γωγικά ικανός πληθυσµός και αυτό είναι, κατ’ αρχήν, ενθαρρυντικό. 

 
Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τη χωρική κατανοµή των «κλασικών» ∆εικτών Νεό-
τητας και Γήρανσης που κυµαίνονται από 1,8% (∆.∆. Αµπελοχωρίου – Ν. Ιωαννίνων) έως 
80,9% (Κ.∆. Πωγωνιανής – Ν. Ιωαννίνων) για τον πρώτο και από 0,17% (∆.∆. Βάτου – Ν. 
Αιτωλοακαρνανίας) έως 73,0% (∆.∆. Αµπελοχωρίου – Ν. Ιωαννίνων) για τον δεύτερο. (Χάρ-
τες 7, 13) Με τη βοήθεια του Χάρτη 14 διαπιστώνεται ότι ναι µεν, η ορεινότητα συνδέεται µε 
το δηµογραφικό επίπεδο, όµως «λειτουργούν» και άλλα «κριτήρια» που καθιστούν µια περιο-
χή δηµογραφικά δυναµική ή όχι. Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν το Κ.∆. Πάπιγκου (Ν. Ιω-
αννίνων), τα ∆.∆. Πραµάντων (Ν. Ιωαννίνων), Σοχού (Ν. Θεσσαλονίκης), Σίλης (Ν. ∆ράµας), 
Κέχρου (Ν. Ροδόπης) κ.ά. 
 
3.3. Οικονοµική και Κοινωνική Κατάσταση 
 
3.3.1. Τοµείς Παραγωγής και Μορφωτικό Επίπεδο 
Τοµείς Παραγωγής 
Η χωρική κατανοµή των 3 τοµέων παραγωγής αποδίδεται από τον συνδυασµό των Παραγό-
ντων F8 και F11. Προφανώς, έχει µεγάλο ενδιαφέρον η διάρθρωση της παραγωγής στον συ-
γκεκριµένο γεωγραφικό χώρο. Ειδικότερα, εµφανίζονται τα ∆∆/Κ∆ όπου (Χάρτες 15, 16 ): 
● «Κυριαρχεί» η Απασχόληση στον Α-Γενή και Β-Γενή τοµέα → Περιοχές Α 
● Πλειοψηφούν οι Απασχολούµενοι στον Α-Γενή και Γ-Γενή τοµέα → Περιοχές Β 
● «Κυριαρχεί» η Απασχόληση στον Β-Γενή και Γ-Γενή τοµέα → Περιοχές Γ 
● Οι κάτοικοι απασχολούνται µόνον (κυρίως) στον Α-Γενή τοµέα → Περιοχές ∆. 
 
Σηµειώνεται ότι στα ∆∆/Κ∆ που απαρτίζουν τον Β∆ άξονα του ΓΧΟΠΕ οι κάτοικοί τους α-
πασχολούνται κυρίως στον Β-Γενή και Γ-Γενή τοµέα. Σε κάποια από αυτά υπάρχει απασχό-

  

  
Χάρτης 13. ∆είκτης Νεότητας 
Map 13. Youth Indicator    

Χάρτης 14. Ορεινότητα & ∆ηµογρ. ∆υναµική  
Map 14. Highlands & Demographic Dynamics 
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ληση και στον Α-Γενή τοµέα, συγχρόνως όµως µε τον Γ-Γενή τοµέα. Πρόκειται για το στρε-
βλό µοντέλο ανάπτυξης που εφαρµόσθηκε σε αυτόν τον ορεινό γεωγραφικό χώρο, όπου ως 
συγκριτικό πλεονέκτηµα των επιµέρους περιοχών θεωρείται και λαµβάνεται υπόψη µόνον το 
φυσικό περιβάλλον. Επίσης, απόρροια της ίδιας «αναπτυξιακής φιλοσοφίας», αλλά και γενι-
κότερων αναπτυξιακών επιλογών της Πολιτείας είναι η απασχόληση των κατοίκων των ορει-
νών ∆∆/Κ∆ της ∆. και Κ. Μακεδονίας µε τον Β-Γενή και Γ-Γενή τοµέα, ενώ προσδιορίζονται  
και κάποιοι θύλακες µε αποκλειστική, σχεδόν, απασχόληση στον Α-Γενή τοµέα. 

 
Οι Cluster Analyses για τους απασχολούµενους σε κάθε παραγωγικό τοµέα συνηγορούν στις 
προσδιοριζόµενες, από τους Παράγοντες, περιοχές απασχόλησης Α, Β, Γ, ∆. (π.χ. Χάρτης 17) 

  

  
Χάρτης 15. Οι 3 τοµείς παραγωγής (F8, F11) 
Map 15. The 3 Sectors of Production (F8, F11) 

Χάρτης 16. Περιοχές απασχόλησης  
Map 16. Areas of employment 

  

 
Χάρτης 17. Η κατανοµή του Α-Γενή τοµέα 
(Cluster Analysis) 
Map 17. The Distribution of the Primary 
Sector (Cluster Analysis) 

Χάρτης 18. Μία ή/και περισσότερες µεταβλη-
τές του Β-Γενή τοµέα ≥ µ.ό. 
Map 18. One or/and more variables of the Se-
condary and Tertiary Sectors ≥ avg. 



 10 

Οι «κλασικοί» ∆είκτες Εγκατάστασης 
(CL) για την κατανοµή της απασχόλησης 
στους 3 τοµείς παραγωγής υπολογίζονται 
ως: CL Α-Γενή = 0,218, CL Β-Γενή = 
0,127, CL Γ-Γενή = 0,058. Όπως φαίνε-
ται, η µεγαλύτερη διαφοροποίηση εγκα-
τάστασης, σε σχέση µε τη συνολική απα-
σχόληση, παρατηρείται στον Α-Γενή το-
µέα. Πολύ µικρή διαφοροποίηση παρου-
σιάζει ο Γ-Γενής και λίγο µεγαλύτερη, α-
πό αυτόν, εµφανίζει ο Β-Γενής τοµέας. 
Οι συντελεστές αυτοί, καθώς και η Κα-
µπύλη Εγκατάστασης του Α-Γενή τοµέα 
(Σχήµα 1), επιβεβαιώνουν την «εικόνα» 
που προκύπτει από τις αναφερόµενες α-
ναλύσεις. 
 
Κατανοµή των απασχολούµενων στον Β-
Γενή τοµέα 
Για την καλύτερη αντίληψη της χωρικής 
κατανοµής του σχετικού παράγοντα F11, 

χαρτογραφούνται επί πλέον τα ∆∆/Κ∆ 
όπου: 
1. Μια τουλάχιστον µεταβλητή εµφανίζει Zi ≥ 0,0. 
2. Η µεταβλητή που εκφράζει τους απασχολούµενους στις Κατασκευές έχει Z-τιµές ≥ 0,0. 
3. Όλες οι µεταβλητές που συγκροτούν τον Β-Γενή Τοµέα  εµφανίζουν Z-τιµές ≥ 0,0. 
 

Με αυτό τον τρόπο εντοπίζονται τα ∆∆/Κ∆ όπου οι µεταβλητές παίρνουν τιµές ίσες ή µεγα-
λύτερες των αντίστοιχων µέσων όρων (µ.ό.) που καταγράφονται στον ΓΧΟΠΕ. (Χάρτης 18) 
Επίσης, γίνεται σαφές ότι η αναφερόµενη προσέγγιση των απασχολούµενων στον Β-Γενή το-
µέα δεν αφίσταται αυτής που προκύπτει από µια Cluster Analysis. Εάν δε συνδυασθούν αυτές 
οι κατανοµές και µε την κατανοµή των απασχολούµενων στη Μεταποίηση (Cluster Analysis), 
φαίνεται ότι η τελευταία εµφανίζει ένταση στην περιφέρεια ∆. Μακεδονίας όπου και ο «υπό-
λοιπος» Β-Γενής τοµέας καταγράφει αξιόλογες τιµές. 
 
Κατανοµή των απασχολούµενων στον Γ-Γενή τοµέα 
Πιο αναλυτικά, οι µεγαλύτερες τιµές του φαινοµένου (Cluster Analysis, µ.ό. οµοιογενών οµά-
δων από 40,2% έως 79,94%) εµφανίζονται σε ζώνες και περιοχές στο βόρειο, βορειο-δυτικό, 
κεντρικό και νότιο τµήµα του ΓΧΟΠΕ. (Χάρτης 19)  
 
Η δυναµική του Γ-Γενή τοµέα συναρτάται άµεσα (και) µε την ύπαρξη ή όχι των Καταστη-
µάτων / Γραφείων και Ξενοδοχείων. Οι δυο Cluster Analyses, για την κατανοµή συνολικά 
αυτών των εγκαταστάσεων και για την κατανοµή µόνο των Ξενοδοχείων, αποδίδουν τα ∆∆ / 
Κ∆ όπου οι σχετικές µεταβλητές εµφανίζουν αξιόλογες τιµές (συγκριτικά, βεβαίως, µε τα υ-
πόλοιπα ∆∆/Κ∆). Η σύγκριση αυτών των κατανοµών µε την κατανοµή των απασχολούµενων 
στον Γ-Γενή τοµέα δείχνει «εισαγόµενη» απασχόληση (είτε οι κάτοικοι απασχολούνται σε Γ-
Γενή εκτός τόπου κατοικίας, είτε οι απασχολούµενοι κάτοικοι στον Γ-Γενή ανήκουν στον 
πραγµατικό και όχι στον µόνιµο πληθυσµό), καθώς και ∆∆/Κ∆ όπου, ενώ εµφανίζεται ένταση 
των εγκαταστάσεων Γ-Γενή τοµέα, η απασχόληση καταγράφει µικρές τιµές. (Χάρτης 20) 
 
 

Καµπύλη Εγκατάστασης Α-Γενή τοµέα στον ΓΧΟΠΕ
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Σχήµα 1. Καµπύλη Εγκατάστασης Α-Γενή 
τοµέα 
Figure 1. Installation Curve of the Primary Sec-
tor 
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Μορφωτικό Επίπεδο (ΜΕ) 
Σύµφωνα µε τον παράγοντα F8 («Απασχόληση I και Μορφωτικό επίπεδο»), ο Α-Γενής τοµέ-
ας συνδέεται µε το Μορφωτικό Επίπεδο Απόφοιτων ή όχι ∆ηµοτικού Σχολείου και ο Γ-Γενής 
τοµέας συναρτάται µε Μορφωτικό Επίπεδο ανώτερο της Γ΄ Γυµνασίου. Εποµένως: 
 

● Στα ∆∆/Κ∆ των οποίων οι κάτοικοι απασχολούνται, κυρίως, στον Α-Γενή τοµέα, το Μορ-
φωτικό τους Επίπεδο είναι ∆ηµοτικού Σχολείου (Απόφοιτοι και µη). 

● Το Μορφωτικό Επίπεδο των ∆∆/Κ∆ όπου κυριαρχούν οι απασχολούµενοι στον Β-Γενή 
και Γ-Γενή τοµέα είναι ίσο ή ανώτερο της Γ΄ Γυµνασίου. 

● Τα ∆∆/Κ∆ όπου κυριαρχούν οι απασχολούµενοι στον Α-Γενή και Γ-Γενή τοµέα, χαρακτη-
ρίζονται από Μορφωτικό Επίπεδο Αποφοίτων και µη ∆ηµοτικού Σχολείου, καθώς και Α-
ποφοίτων, τουλάχιστον, Γ΄ Γυµνασίου. 

● Οι ίδιες κατηγορίες Μορφωτικού Επιπέδου, µε λιγότερο έντονη την παρουσία Αποφοίτων, 
τουλάχιστον, Γ΄ Γυµνασίου, χαρακτηρίζουν τα ∆∆/Κ∆ που διακρίνονται για τους απασχο-
λούµενους, συγχρόνως, στον Α-Γενή και Β-Γενή τοµέα. (Χάρτες 21, 22) 

 
Η κατανοµή του ΜΕ ∆ηµοτικού Σχολείου και του ΜΕ ίσου ή ανώτερου της Γ΄ Γυµνασίου 
που προκύπτει από αντίστοιχες  Cluster Analyses επικροτεί τα αναφερόµενα (π.χ. Χάρτης 23) 
 
3.3.2. Ανεργία, Απασχόληση και Τοµείς Παραγωγής  
Η Ανεργία, ως Γεωγραφικός – Οικονοµικός ∆είκτης, συναρτάται άµεσα µε το επίπεδο ανά-
πτυξης µιας περιοχής. Η χαρτογράφηση της κατανοµής της αποσαφηνίζει τη δυναµική της 
στον ΓΧΟΠΕ. Ειδικότερα, η χαρτογράφηση του σχετικού παράγοντα χωροθετεί τόσο τα ∆∆ 
και Κ∆ µε αξιόλογες τιµές Ανεργίας, όσο και τα ∆∆/Κ∆ µε αξιοσηµείωτες τιµές Απασχόλη-
σης. Ανεργία καταγράφεται, κυρίως, σε ευρείες περιοχές του Β∆ τµήµατος του ΓΧΟΠΕ, κα-
θώς και σε µικρότερες περιοχές του υπόλοιπου χώρου. Η κατανοµή, επιπλέον, των τιµών Α-
νεργίας και Απασχόλησης που είναι ανώτερες της µέσης, αποδίδει τις περιοχές όπου εµφανί-
ζεται αξιόλογη παραγωγική δυναµική, εφόσον κυριαρχούν τα επίπεδα Απασχόλησης που υ-

  

  
Χάρτης 19. Η κατανοµή του Γ-Γενή τοµέα 
(Cluster Analysis) 
Map 19. The Distribution of the Tertiary 
Sector (Cluster Analysis) 

Χάρτης 20. Κατανοµή Καταστηµάτων, Γρα-
φείων, Ξενοδοχείων (Cluster Analysis) 
Map 20. Distribution of Shops, Offices, Hotels 
(Cluster Analysis)  
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περβαίνουν το µέσο, αλλά και τις περιοχές µε προβληµατική παραγωγική δυναµική, εφόσον  
η Ανεργία σε αυτές υπερβαίνει τον µ.ό. (Χάρτης 6) 
 

 

Η κατανοµή του Οικονοµικώς Ενεργού και µη Ενεργού Πληθυσµού, µε τη σύγχρονη κατανο-
µή των επιπέδων Απασχόλησης και Ανεργίας που υπερέχουν των αντίστοιχων µέσων, αποδί-
δουν την προοπτική της παρατηρούµενης δυναµικής των απασχολούµενων στον ΓΧΟΠΕ. 
∆ιαπιστώνεται, δηλαδή, ότι σε περιοχές όπου πλειοψηφεί ο Οικονοµικώς Ενεργός Πληθυ-
σµός, η Ανεργία υπερέχει του µ.ό., γεγονός που σηµατοδοτεί αρνητική αναπτυξιακή εξέλιξη 
γι’ αυτές εάν δεν εφαρµοσθούν κατάλληλες πολιτικές. Πρόκειται για τις ήδη αναφερόµενες 
περιοχές του Β∆ τµήµατος του ΓΧΟΠΕ. Όµως, το ενθαρρυντικό είναι ότι υπάρχουν και περι-

  

  
Χάρτης 21. Το Μορφωτικό Επίπεδο (ΜΕ) 
Map 21. Educational Levels (EL) 

Χάρτης 22. Ζώνες και Περιοχές ΜΕ 
Map 22. Zones and Areas EL 

  

  
Χάρτης 23. Μορφωτικό Επίπεδο ≥ Γ΄ Γυµνα-
σίου (Cluster Analysis) 
Map 23. Educational Level ≥ 3d year of High-
school (Cluster Analysis)    

Χάρτης 24. Οικονοµικώς Ενεργός και Μη Ε-
νεργός Πληθυσµός, Μεταβλητές ≥ µ.ό. 
Map 24. Economically Active and non Active 
Population, Variables ≥ avg. 
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οχές µε πλειοψηφούντα τον Οικονοµικώς Ενεργό Πληθυσµό όπου το επίπεδο Απασχόλησης 
είναι ανώτερο του µέσου. (Χάρτης 24) 
 
Η «ταυτόχρονη» απεικόνιση των τοµέων παραγωγής καθώς και ανεργίας και απασχόλησης, 
προκειµένου να φανεί ο τρόπος σύνδεσης αυτών των παραµέτρων, προκύπτει από τον συνδυ-
ασµό των αντίστοιχων παραγόντων F8, F10, F11. (Χάρτης 25) Η σύνδεση της Ανεργίας (τιµές 
ανώτερες της µέσης) µε την κατανοµή κάθε τοµέα παραγωγής (όπως προκύπτει από µια Clu-
ster Analysis) απεικονίζει, αναλυτικότερα, τη σχέση αυτών των φαινοµένων στον ΓΧΟΠΕ. 
(π.χ. Χάρτης 26) Παρατηρείται ότι σε κάθε παραγωγικό τοµέα καταγράφονται αρκετά ∆∆ / 
Κ∆ µε αξιόλογες τιµές απασχολούµενων και τιµές ανεργίας ≥ µ.ό. 

 
3.4. Παλαιότητα Κτιρίων και Υλικά Κατασκευής και Επικάλυψης 
Οι γεωγραφικές διαφοροποιήσεις δεν αποδίδονται µόνον µε οικονοµικούς ή / και δηµογραφι-
κούς δείκτες, αλλά καταγράφονται και µε τη βοήθεια πολιτισµικών χαρακτηριστικών. Ως τέ-
τοια χρησιµοποιήθηκαν: Η Παλαιότητα των Κτιρίων, τα Υλικά Κατασκευής τους, η Επικά-
λυψη των Στεγών κ.ά. Ο συνδυασµός των παραγόντων F13 και F15 δίνει την κατανοµή των 
κτιρίων ως προς την παλαιότητα και τα υλικά κατασκευής τους. (Χάρτης 27) Επειδή, όµως, η 
Πέτρα, ως υλικό κατασκευής των κτιρίων, δεν συναρτάται πάντα µε την παλαιότητα, δηλαδή 
τον χρόνο κατασκευής, µια Cluster Analysis αποσαφηνίζει καλύτερα τα ∆∆/Κ∆ όπου πλειο-
ψηφούν τα πέτρινα κτίρια. (Χάρτης 28) 
 
Το κοινό σύνολο των ∆∆/Κ∆ µε παλαιότητα κτιρίων από το 1961 και εντεύθεν και των ∆∆ / 
Κ∆ όπου έχουν καταγραφεί πέτρινα κτίρια προκύπτει από τον συνδυασµό των αντίστοιχων 
Clusters. Έτσι, χωροθετούνται οι περιοχές µε «σχετικά νέα κτίρια» (ποσοστά από 31,4% έως 
43,7% οι µ.ό. των αντίστοιχων οµοιογενών οµάδων) και ποσοστά πέτρινων κτιρίων από 
45,7% έως 93,9% (οι αντίστοιχοι µ.ό. των οµάδων), γεγονός που συναρτάται µε το φυσικό 
περιβάλλον και την πολιτισµική ταυτότητα αυτών των περιοχών και που µε τη σειρά τους συ-
νιστούν συγκριτικά πλεονεκτήµατα γι’ αυτά τα ∆∆/Κ∆ σε σχέση µε άλλες γεωγραφικές πε-
ριοχές. Το πλήθος τους υπολογίζεται σε 230 ∆∆/Κ∆ και χωροθετούνται είτε ως ζώνες – περι-

  

  
Χάρτης 25. Τοµείς Παραγωγής µε Ανεργία και 
Απασχόληση ( F8, F10, F11) 
Map 25. Sectors of Production with Unemplo-
yment and Employment ( F8, F10, F11) 

Χάρτης 26. Α-Γενής τοµέας και Ανεργία ≥ 
µ.ό. 
Map 26. Primary Sector and Unemployment ≥ 
avg. 



 14 

οχές στο βόρειο, βορειο-δυτικό και κεντρικό τµήµα του ΓΧΟΠΕ, είτε ως «σηµεία» στον υπό-
λοιπο χώρο. (Χάρτης 29)  
 

 
Παροµοίως, ο συνδυασµός των παραπάνω ∆∆/Κ∆ µε τα πέτρινα κτίρια και των ∆∆/Κ∆ όπου 
καταγράφονται Εκκλησίες-Μοναστήρια από 4,1% έως 44,4%, χωροθετεί τις περιοχές, βόρειο 
τµήµα, Β∆ άξονας και νότιο τµήµα του ΓΧΟΠΕ, όπου «κυριαρχούν» (µάλλον) Εκκλησίες-
Μοναστήρια από Πέτρα. Το γεγονός αυτό συνάδει µε τον προσκυνηµατικό και όχι µόνο Του-

  

  
Χάρτης 27. Παλαιότητα Κτιρίων (F13, F15) 
Map 27. Age of Buildings (F13, F15) 

Χάρτης 28. Κτίρια µε Υλικά Κατασκευής την 
Πέτρα (Cluster Analysis) 
Map 28. Buildings using Stone as a Constructi-
on Material (Cluster Analysis 

  

Χάρτης 29. Κτίρια 1961-2001 και Υλικά 
Κατασκευής την Πέτρα 
Map 29. Buildings 1961-2001 and Stone as a 
Construction Material 

Χάρτης 30. Εκκλησίες – Μοναστήρια και Υλι-
κά Κατασκευής την Πέτρα 
Map 30. Churches - Abbeys and Stone as a 
Construction Material 
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ρισµό και αποτελεί, προφανώς, συγκριτικό αναπτυξιακό πλεονέκτηµα αυτών των περιοχών. 
(Χάρτης 30) 
Ο συνδυασµός των παραγόντων F13, F15, F14, αποδίδει την Παλαιότητα των Κτιρίων και τα 
υλικά επικάλυψης των στεγών τους, Κεραµίδια ή Φύλλα Επικάλυψης. (Χάρτης 31) Σηµειώ-
νεται ότι στα ∆∆/Κ∆ που χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη Φύλλων Επικάλυψης, τα κτίρια 
µε την αναφερόµενη µεταβλητή ως αναλογία (%) δεν είναι πάντα περισσότερα από τα κτίρια 
µε Κεραµίδια, πάλι ως αναλογία (%). Αυτό συµβαίνει διότι στην Παραγοντική Ανάλυση είναι 
σηµαντικός ο ρόλος των Z-τιµών οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε την κατανοµή των µε-
ταβλητών. Σύµφωνα, λοιπόν, µε την κατανοµή των µεταβλητών «Φύλλα Επικάλυψης» και 
«Κεραµίδια» για το σύνολο του ΓΧΟΠΕ, τα ∆∆/Κ∆ µε τα Φύλλα Επικάλυψης εµφανίζουν, 
συνήθως, µεγαλύτερες Z-τιµές στην πρώτη µεταβλητή από ότι στη δεύτερη. Έτσι, τα ∆∆/Κ∆ 
µε ικανές Z-τιµές στα «Φύλλα Επικάλυψης», ως προς το σύνολο της κατανοµής, εµφανίζο-
νται στην κατηγορία αυτών που χαρακτηρίζονται από φύλλα επικάλυψης στις στέγες των κτι-
ρίων τους, ανεξαρτήτως των ποσοστών (%) των κτιρίων µε φύλλα επικάλυψης ή κεραµίδια 
που καταγράφονται σε κάθε ∆∆/Κ∆. Βεβαίως, λαµβάνεται υπ΄ όψη και ο αλγεβρικός υπολο-
γισµός των παραγοντικών τιµών, όπου συµµετέχουν και άλλες µεταβλητές και όχι µόνον 
αυτές που προσδιορίζουν τους παράγοντες. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις 
όπου η παραγοντική τιµή δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Η αποσαφήνιση και επι-
βεβαίωση της κατανοµής του σχετικού παράγοντα γίνεται µε δύο Cluster Analyses, µια για τα 
Φύλλα Επικάλυψης και µια για τα Κεραµίδια. 

 
Οι περιοχές όπου «κυριαρχούν» τα φύλλα επικάλυψης χωροθετούνται οι ίδιες, τόσο µε τη 
χαρτογράφηση είτε του σχετικού παράγοντα είτε του συνδυασµού F13, F15, F14, όσο και µε τη 
χαρτογράφηση των δύο Cluster Analyses. Η µια συµπίπτει µε τη «ραχοκοκαλιά» της Πίνδου, 
στον Β∆ άξονα του ΓΧΟΠΕ, η δεύτερη προσδιορίζεται στο ανατολικό τµήµα του και η τρίτη 
περιλαµβάνει την περιφέρεια Κρήτης. Μια τέταρτη, µικρότερη, προσδιορίζεται στο βόρειο 
τµήµα του. (Χάρτης 31) 
 
4. Ενδοπεριφερειακές και ∆ιαπεριφερειακές Γεωγραφικές ∆ιαφοροποιήσεις 

  

  
Χάρτης 31. Παλαιότητα Κτιρίων & 
Επικάλυψη Στεγών (F13, F15, F14) 
Map 31. Age of Buildings & Roof Covering 
(F13, F15, F14) 

Χάρτης 32. Κτίρια µε Στέγες από Κεραµίδια 
(Cluster Analysis) 
Map 32. Buildings with Tiled Roofs (Cluster 
Analysis) 
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Η εστίαση σε µια ή περισσότερες (συνεχόµενες ή όχι) ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, π.χ. 
οι αντίστοιχοι χώροι των 13 Περιφερειών, αναδεικνύει τις γεωγραφικές διαφοροποιήσεις µε-
ταξύ των ∆∆/Κ∆ της ίδιας περιφέρειας ή διαφορετικών περιφερειών. Με το δεδοµένο ότι η 
σχετική ανάλυση αφορά ολόκληρο τον ΓΧΟΠΕ, οι διαφοροποιήσεις αυτές είναι άµεσες και 
συγκρίσιµες τόσο µεταξύ τους όσο και µε τον χώρο αναφοράς τους. Το γεγονός αυτό οδηγεί 
σε ασφαλέστερα συµπεράσµατα και καλύτερα τεκµηριωµένες προτάσεις και προγράµµατα 
για την αντιµετώπιση προβληµάτων και συνθηκών που επιδρούν στην αποδυνάµωση της πλη-
θυσµιακής, δηµογραφικής και παραγωγικής δυναµικής των ορεινών περιοχών. (Λαφαζάνη, 
2008, 2009) Ως σχετικά παραδείγµατα αναφέρονται οι γεωγραφικοί χώροι των ορεινών πλη-
θυσµών στις περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας και ∆. Μακεδονίας. 
 
Στον ορεινό πληθυσµό της Ηπείρου, ο συνδυασµός των σχετικών παραγόντων δείχνει ότι ο 
Έντονος Αγροτικός Χαρακτήρας πλειοψηφεί (έως κυριαρχεί) στα ∆∆/Κ∆ µε «µεγάλες τιµές» 
Ορεινότητας, ενώ «διαµοιράζεται» µε την Πληθυσµιακή ∆υναµική τα ∆∆/Κ∆ µε «µικρές τι-
µές» Ορεινότητας. (Χάρτης 33) 
 
Επίσης, η περιοχή διακρίνεται από µεγάλες τιµές ηλικιών ≥ 45 ετών, ενώ ο πληθυσµός ηλικί-
ας 0-44 ετών χωροθετείται (διάσπαρτα) κυρίως στο κεντρικό, βόρειο και νότιο τµήµα της. Τα 
∆∆/Κ∆ όπου συγχρόνως εµφανίζονται µεγάλες τιµές ηλικιών 0-44 ετών και ηλικιών ≥ 45 ε-
τών εντοπίζονται στο βόρειο-κεντρικό και νότιο-κεντρικό τµήµα της. Πρόκειται για φαινό-
µενο ιδιαίτερα απογοητευτικό που συνδυαζόµενο και µε άλλα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, 
όπως ο ∆είκτης Γήρανσης, πιστοποιεί µια µη αναστρέψιµη κατάσταση. (Χάρτες 34, 35) 
 
Η θεµατική χαρτογράφηση της ∆ηµογραφικής ∆υναµικής συνδυαζόµενη µε την Ορεινότητα 
στον σχετικό γεωγραφικό χώρο των τριών περιφερειών απεικονίζει τις µεταξύ τους γεωγρα-
φικές διαφοροποιήσεις. Στον χώρο του ορεινού πληθυσµού της ∆. Μακεδονίας παρατηρείται 
έντονο παραγωγικά ηλικιακό δυναµικό, ενώ εξαιρείται ως «γηρασµένο» το νοτιο-δυτικό τµή-
µα της. Ίσως λίγο καλύτερο εµφανίζεται το δηµογραφικό περιβάλλον στον ορεινό πληθυσµό 
της Θεσσαλίας, συγκριτικά µε την Ήπειρο, όµως και εδώ δεν επιτρέπεται αισιοδοξία. (Χάρ-
της 35) Συµπληρωµατικά των αναφερόµενων λειτουργεί και η κατανοµή των τριών τοµέων 
παραγωγής, όπου ο Α-Γενής τοµέας φαίνεται να εµφανίζει τη µικρότερη απασχόληση στον ο-
ρεινό πληθυσµό της Ηπείρου (πραγµατικά, τα ποσοστά απασχόλησης στον Α-Γενή είναι: 
19,0% - ∆. Μακεδονία, 6,7% - Ήπειρος, 10,5% - Θεσσαλία, για την αντίστοιχη απασχόληση 
στο σύνολο του ΓΧΟΠΕ). (Χάρτης 36) 
 
Αναφορικά µε τους Συντελεστές Συµµετοχής, Εγκατάστασης και Ειδίκευσης (εργαλεία για 
την ανάγνωση των διαφοροποιήσεων στις συγκεντρώσεις / κατανοµές µεταβλητών), παρατη-
ρούνται τα εξής: 
 

Συντελεστές Συµµετοχής QL 
� ΓΧΟΠ ∆. Μακεδονίας: Η συµµετοχή του στην απασχόληση του Β-Γενή τοµέα (QL = 1, 

294) είναι µεγαλύτερη από τη συµµετοχή του στη συνολική απασχόληση του ΓΧΟΠΕ. 
� ΓΧΟΠ Ηπείρου: Συµµετέχει στην απασχόληση του Α-Γενή και Β-Γενή τοµέα (QL = 1,049 
και 1,011 αντιστοίχως) µε µεγαλύτερο ποσοστό από τη συµµετοχή του στη συνολική απα-
σχόληση του ΓΧΟΠΕ. 

� ΓΧΟΠ Θεσσαλίας: Συµµετέχει στην απασχόληση του Α-Γενή τοµέα (QL = 1,542) µε µεγα-
λύτερο ποσοστό από αυτό που συµµετέχει στη συνολική απασχόληση του ΓΧΟΠΕ. 

 

Συντελεστές Εγκατάστασης CL 
� ΓΧΟΠ ∆. Μακεδονίας: ∆ιαφοροποιηµένη εµφανίζεται η εγκατάσταση και των 3 τοµέων 
παραγωγής, σε σχέση µε τη συνολική απασχόληση, µε τον Α-Γενή να έχει τον µεγαλύτερο 



 17 

συντελεστή (CL Α-Γενή = 0,449, CL Β-Γενή = 0,147, CL Γ-Γενή = 0,144). Το µέγεθός του 
δείχνει έντονη διαφοροποίηση εγκατάστασης τόσο στον θεωρούµενο γεωγραφικό χώρο όσο 
και συγκριτικά µε τους αντίστοιχους της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. 

� ΓΧΟΠ Ηπείρου: Ο Β-Γενής και Γ-Γενής τοµέας (CL = 0,169 και 0,116 αντιστοίχως) εµφα-
νίζουν µικρή διαφοροποίηση από την εγκατάσταση της συνολικής απασχόλησης. Μεγαλύ-
τερη διαφοροποίηση παρατηρείται στην εγκατάσταση της απασχόλησης στον Α-Γενή τοµέ-
α. (CL = 0,239). 

� ΓΧΟΠ Θεσσαλίας: Περισσότερο «ισορροπηµένη» εµφανίζεται η εγκατάσταση και των 3 
τοµέων παραγωγής (CL Α-Γενή = 0,229, CL Β-Γενή = 0,168, CL Γ-Γενή = 0,170) συγκριτι-
κά µε τους αντίστοιχους συντελεστές του ΓΧΟΠ Ηπείρου. 

  

  
Χάρτης 33. Ορεινότητα και Πληθ. Κατάσταση 
Map 33. Highlands and Population 

Χάρτης 34. Κατανοµή του ∆είκτη Γήρανσης 
Map 34. Distribution of Age Indicator 

  

  
Χάρτης 35. ∆ηµογραφική ∆υναµική 
Map 35. Demographic Dynamics    

Χάρτης 36.  Οι 3 τοµείς παραγωγής 
Map 36. The 3 Sectors of Production    
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Συντελεστές Ειδίκευσης CS 
� ΓΧΟΠ ∆. Μακεδονίας και Θεσσαλίας 

(CS = 0,075 και 0,135 αντιστοίχως): 
Παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στους 
κλάδους παραγωγής σε σχέση µε την 
κλαδική διάρθρωση του ΓΧΟΠΕ. Σύµ-
φωνα µε τους Συντελεστές Συµµετο-
χής, η διαφοροποίηση για τη ∆. Μακε-
δονία οφείλεται στον Β-Γενή τοµέα και 
για τη Θεσσαλία υπεύθυνος είναι ο Α-
Γενής τοµέας. 

� ΓΧΟΠ Ηπείρου (CS = 0,015): Η κλαδι-
κή διάρθρωση της απασχόλησης µοιά-
ζει περισσότερο µε αυτήν του ΓΧΟΠΕ, 
γεγονός που επιβεβαιώνεται και από 
την αντίστοιχη Καµπύλη Ειδίκευσης. 
(Σχήµα 2) 

 
5. ∆ιαπιστώσεις - Συµπεράσµατα 
Από την Ανάγνωση – Ανάλυση που προ-
ηγήθηκε διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

 
5.1. Φαινόµενα όπως: 
� Η Πληθυσµιακή και ∆ηµογραφική Κατάσταση (Χάρτες 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) 
� Το Μορφωτικό Επίπεδο (Χάρτες 21, 22, 23) 
� Η Ανεργία και η Απασχόληση (Χάρτες 6, 25, 26) 
προσδιορίζουν - χωροθετούν περιοχές οι οποίες µπορούν να διακριθούν από Αναπτυξιακή 
Προοπτική, εφόσον σε αυτές καταγράφονται δηµογραφική δυναµική και απασχόληση ανώτε-
ρη του µ.ό. Εντοπίζονται στο βόρειο, κεντρικό, κεντρικό-ανατολικό και νότιο τµήµα του 
ΓΧΟΠΕ. Πρόκειται για µικρές περιοχές που αποτελούν µειοψηφία στον συνολικό χώρο και 
αυτό δεν είναι αισιόδοξο. 
 
5.2. Οι Τοµείς Παραγωγής σε αµφίδροµη σχέση µε τα προηγούµενα φαινόµενα µπορούν να 
αποδώσουν τη διαφοροποίηση της Αναπτυξιακής Προοπτικής και να εξειδικεύσουν την Ανα-
πτυξιακή ∆υναµική. Οι περιοχές (Χάρτες 15, 16, 17, 18, 19, 20): 
 

Α → Απασχόληση στον Α-Γενή και Β-Γενή τοµέα (βόρειο τµήµα) 
Β → Απασχόληση στον Α-Γενή και Γ-Γενή τοµέα (βόρειο-δυτικό, κεντρικό και νότιο τµήµα) 
Γ → Απασχόληση στον Β-Γενή και Γ-Γενή τοµέα (βόρειο, κεντρικό, κεντρικό-ανατολικό και 

νότιο τµήµα) 
∆ → Απασχόληση (κυρίως) στον Α-Γενή τοµέα (βόρειο, κεντρικό-ανατολικό και νότιο τµή-

µα) 
 

έχουν ήδη χωροθετήσει τη διαφοροποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, γεγονός που διαπι-
στώνεται από τους αντίστοιχους Συντελεστές Εγκατάστασης CL, καθώς και από την Καµπύ-
λη Εγκατάστασης του Α-Γενή τοµέα (Σχήµα 1) Η κατανοµή των απασχολούµενων στον Β-
Γενή και Γ-Γενή τοµέα στον Β∆ άξονα του ΓΧΟΠΕ είναι εµφανής. 
 

Καµπύλη Ειδίκευσης ΓΧΟΠ Ηπείρου
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∆ιαγώνιος Γραφήµατος Απασχόληση στον ΓΧΟΠ Ηπείρου 

 
Σχήµα 2. Καµπύλη Ειδίκευσης ΓΧΟΠ Ηπείρου 
Figure 2. Specialization Curve GAHP of Epirus 
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Ειδικότερα, οι απασχολούµενοι στον Β-Γενή τοµέα χωροθετούνται, κυρίως, σε περιοχές του 
βόρειου, κντρικο-δυτικού, κεντρικο-ανατολικού και νότιου τµήµατος του ΓΧΟΠΕ. (Χάρτες 
15, 16, 18). Μεταποίηση εµφανίζεται, κυρίως, στον χώρο της ∆. Μακεδονίας.  
Όσον αφορά την κατανοµή των απασχολούµενων στον Γ-Γενή τοµέα, χωροθετούνται περιο-
χές έντασής του στο βόρειο, βορειο-δυτικό, κεντρικό, κεντρικο-ανατολικό και νότιο τµήµα. 
Οι περιοχές αυτές δεν ταυτίζονται µε τις περιοχές έντασης των καταστηµάτων, γραφείων, ξε-
νοδοχείων, γεγονός που δείχνει «εισαγόµενη» απασχόληση στον Γ-Γενή τοµέα. (Χάρτες 19, 
20) 
 
5.3. Ο Οικονοµικώς Μη Ενεργός Πληθυσµός (Χάρτης 24) µε τη χωρική κατανοµή του δεν α-
φήνει περιθώρια αισιοδοξίας για το αναπτυξιακό µέλλον. Ευρείες περιοχές του εντοπίζονται 
στο βόρειο, βορειο-δυτικό, κεντρικό και νότιο τµήµα του ΓΧΟΠΕ. Το γεγονός ότι στις περισ-
σότερες από αυτές οι απασχολούµενοι υπερέχουν του µ.ό., σηµαίνει ότι η όποια παρατηρού-
µενη δυναµική είναι συγκυριακή, χωρίς µακροπρόθεσµη προοπτική. Το τελευταίο ενισχύεται 
(και) από την κατανοµή του δείκτη γήρανσης (Χάρτης 7) που συνηγορεί στον γρήγορο γη-
ρασµό του πληθυσµού και συνεπώς στη φθίνουσα αναπτυξιακή πορεία αυτών των περιοχών. 
 
5.4. Όπως έχει αναφερθεί, επιπλέον φαινόµενα που συναρτώνται µε τις γεωγραφικές διαφο-
ροποιήσεις είναι: 
� Η Παλαιότητα των Κτιρίων και τα Υλικά Κατασκευής τους 
� Εκκλησίες – Μοναστήρια (παλαιότητα και υλικά κατασκευής) 
� Τα Υλικά Επικάλυψης των Στεγών 
 

Βεβαίως, πρόκειται για φαινόµενα / µεταβλητές που εκφράζουν το Ιστορικό και Φυσικό Πε-
ριβάλλον, τον Μορφολογικό Χαρακτήρα, την Αρχιτεκτονική Φυσιογνωµία. Τα χαρακτηριστι-
κά αυτά συνδέονται άµεσα µε την παραγωγική διαδικασία, καθώς συµβάλλουν ακόµη περισ-
σότερο στην «εξειδίκευση» της αναπτυξιακής προοπτικής, εφόσον αποτελούν τα «συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα» κάποιων περιοχών έναντι των υπολοίπων. (Χάρτες 27, 28, 29, 30, 31, 32)  
 
Έτσι, περιοχές µε Κτίρια κατασκευασµένα έως το 1945, Πέτρινα Κτίρια και Εκκλησίες-Μο-
ναστήρια προσδιορίζονται στο βόρειο-δυτικό, κεντρικό και νότιο τµήµα. (Χάρτες 27, 28) Ει-
δικότερα, Κτίρια περιόδου 1961-2001 κατασκευασµένα από Πέτρα καταγράφονται σε περιο-
χές στο βόρειο-ανατολικό, βόρειο-δυτικό και κεντρικό τµήµα, ενώ Εκκλησίες-Μοναστήρια 
από Πέτρα χωροθετούνται στον Β∆ άξονα, στο βόρειο-ανατολικό και στο νότιο τµήµα του 
ΓΧΟΠΕ. (Χάρτες 29, 30) 
 
Αναφορικά µε τις Στέγες που καλύπτονται µε Φύλλα, προσδιορίζονται 4 περιοχές: η 1η συ-
µπίπτει µε τη «ραχοκοκαλιά» της Πίνδου, η 2η  χωροθετείται στο ανατολικό τµήµα, η 3η περι-
λαµβάνει την περιφέρεια Κρήτης και η 4η (πολύ µικρότερη) βρίσκεται στο βόρειο-ανατολικό 
τµήµα του ΓΧΟΠΕ. 
 
5.5. Η αναζήτηση ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών γεωγραφικών διαφοροποιήσεων 
καθίσταται άµεση και λειτουργική µε την έννοια ότι η ανάλυση αναφέρεται σε ολόκληρο τον 
ΓΧΟΠΕ µε µονάδα αναφοράς το ∆∆/Κ∆. Εποµένως, οι διαφοροποιήσεις αυτές που αφορούν 
σύνολα ∆∆/Κ∆ είναι συγκρίσιµες τόσο µεταξύ τους όσο και µε τον χώρο αναφοράς τους. Ως 
σχετικά παραδείγµατα αναφέρονται οι γεωγραφικοί χώροι των ορεινών πληθυσµών στις περι-
φέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας και ∆. Μακεδονίας. (Χάρτες 33, 34, 35, 36, Σχήµα 2) 
  
5.6. Η χρησιµοποίηση πολυµεταβλητών µεθόδων για την ερµηνεία του γεωγραφικού χώρου, 
είναι µια διαδικασία ανάλυσης µε αποτελέσµατα που προσεγγίζουν πολύ ικανοποιητικά την 
πραγµατικότητα. Οι χαρτογραφήσεις των Παραγόντων, µεµονωµένων και συνδυασµένων, 
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των οµοιογενών οµάδων που προκύπτουν από Cluster Analyses, των z-τιµών και των δηµο-
γραφικών δεικτών το αποδεικνύουν. Επιπλέον, η χρησιµοποίηση άλλων γεωγραφικών δει-
κτών, όπως οι συντελεστές συµµετοχής, εγκατάστασης και ειδίκευσης, επιβεβαιώνει τα απο-
τελέσµατα µιας πολυµεταβλητής ανάλυσης και συµβάλλει στην καλύτερη ερµηνεία των φαι-
νοµένων (π.χ. η κατανοµή της απασχόλησης στους τρεις τοµείς παραγωγής στον ΓΧΟΠΕ). 
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Abstract 
This project aims to create a documented “background” of the location of the Regional Diver-
sifications in the Geographic Area of Greece's Highland Population (GAGHP). This area is 
defined by the surrounding highland settlements of the country, and it consists of 1606 com-
munities and municipalities. 

The natural, population, demographic, economic, social and cultural characteristics that 
reflect its geographic physiognomy, meaning it's differentiation involving commonalities or 
dissimilarities among it's spatial units. Those characteristics are attributed by 75 variables and 
they are associated with: 
� The application of statistic methods of multivariate analysis (Factor Analysis and Cluster 

Analysis), as well as the managing of z-values of variables, 
� The creation of special geographic indicators and relative charts, 
� The mapping of results from the above analysis, as well as the mapping of the indicators. 

 

In this way, the representation and the location of the existing geographic differentiations (ve-
ry often not easily visible) in the highland units of Greece, is possible. The combination of tw-
o or more factors, homogenous groups (distribution two or more variables), factors / homoge-
nous groups with z-values and the correspondent mappings, reproduce, clarify and document 
in a much better approach, the behavior of Greece's geographic area highland population. 

It's clear that the creation of homogenous and non homogenous areas and zones results 
to the following: 

1.   The comparative advantages of the various geographic areas and therefore there can be a 
documentation of development policies. 

2.   The appointment of some areas' disadvantages is possible, and therefore there can be a 
development of the correspondent policies for the solution of their problems and the 
boosting of their development. 

 
The geographic distribution for example, of the Population, the Demographic Dynamics, the 
Educational Level, the Economically Active Population, the  Sections of Production, Unem-
ployment (as they come up from the multivariate analysis and the “classic” indicators) they 
determine – survey areas (homogenous / non homogenous) that can or cannot differentiate 
through a Development Perspective. But the future projected image is not an optimistic one. 
The unexpected and rapid growth of old population, the abandonment (in a significant level) 
of the Primary Sector and therefore the domination of the Tertiary Sector (mainly) and the Se-
condary Sector show the «“distorted” applied (?) Development model». The choice of a diffe-
rent perception and strategy for the maintenance, firstly, and the development of the whole a-
rea secondly, is really direct and necessary. Thus, the suggested “background” will contribute 
to the foreseeing of future spatial differentiations and the decision making involving regional 
policies, except for locating behaviors and trends in the geographic area of the highlands po-
pulation. 
 
Key-words: Factor Analysis, Cluster Analysis, Combination of  Factors, Standardizations, 
Geographical Indicators, Geographical Analysis, Thematic Cartography 
 


