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ή δημογραφική έξέΑιξις
τής Ελλάδος,
1961-1971

uno
Michel Sivignon
Βοηθοϋ-Καθηγητον τής Γεωγραφίας
είς τό Πανεπιστήμιον τής Lyon (Γαλλία)

Τα προσωρινά αποτελέσματα τής Γενικής Άπογραφής του πληθυσμού τής 14.3.1971 αποκαλύπτουν
τήν εκτασιν των δημογραφικών άναστατώσεων, τάς
οποίας ύπέστη ή 'Ελλάς κατά τά τελευταία δέκα
ετη.
Ή παρατηρηθεισα έλαφρά αϋξησις του συνο
λικού πληθυσμού άποκρύπτει τήν υπερβολικήν
συγκενιρωσιν εις τά δύο κυριώτερα πολεοδομικά
συγκροτήματα καί, παραλλήλως, τήν δημογραφικήν κατάρρευσιν τής έλληνικής υπαίθρου.
Είς τήν Ελλάδα κατά τήν δεκαετίαν 1961-1971,
παρετηρήθη μετρία μέση έτησία αΰξησις τής τάξεως 0,4%, ή όποια είναι κατά πολύ κατωτέρα των
χωρών τής Δυτικής Εύρώπης (είς τήν Γαλλίαν 1,1%
έτησίως μεταξύ 1962-1968). Ή εκπληκτική αύξησις τής άποδημίας άπό τό 1960 είναι αιτία αύτής
τής σιασιμότητος του συνολικού πληθυσμού, δε
δομένου ότι ή φυσική αϋξησις παρέμεινεν είς τό
ύψος τής τάξεως 1% έτησίως.
’Αλλά καί ή μετρία αΰτη αϋξησις εχει κατανεμηθή
κατά τρόπον πολύ άνισον. 'Η συσσώρευσις τού πλη
θυσμού είς δύο μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα,
τής Πρωτευούσης καί τής Θεσσαλονίκης, είχεν ώς
άποτέλεσμα τήν εντός δέκα έτών άνοδον τού ποσο
στού αύτών άπό 25% είς 37% έπί τού συνολικού
έλληνικοΰ πληθυσμού.
Παραλλήλως, κατά τήν αύτήν δεκαετίαν, έσημειώθη ή δημογραφική κατάρρευσις τής έλληνικής
υπαίθρου. Ό άγροτικός πληθυσμός ήλαττώθη είς
όλην τήν Ελλάδα, πλήν τού νομού ’Αττικής.
1. γενικά δημογραφικά χαρακτηριστικά

Μετάφρασις έκ τής Revue de Geo
graphie de Lyon, No. 1, 1972, ύπό Ήλία
Δημητρά καί Γεωργίου Λ. Ζομπανάκη

Τό ΰψος είς τό οποίον άνέρχεται ό έλληνικός πλη
θυσμός, κατά τά προσωρινά άποτελέσματα τής άπογραφής, ήτοι 8.736.000 κάτοικοι, είναι πολύ κατώτε
ρον άπό ο,τι ύπελόγιζεν ή Στατιστική Υπηρεσία, ήτις
προέβλεπεν ότι ό πληθυσμός θά άνήρχετο είς τό ΰψος
τούτο κατά τό τέλος τού 1967. 'Η ύπερεκτίμησις
αΰτη όφείλεται είς τήν σπουδαιότητα τής άποδημίας.
Πράγματι, κατά τήν δεκαετίαν 1961-1971, τό ποσοστόν τής φυσικής αύξήσεως διετηρήθη είς τάαύτά
έπίπεδα. Τό ποσοστόν γεννητικότητος ήτο 17,9°/00
κατά τό 1961 έναντι 16,3°/00 κατά τό 1970, ενώ τό πο
σοστόν θνησιμότητος άνήλθε κατά τήν αύτήν πε
ρίοδον άπό 7,6°/00 είς 8,3°/00· Άπέμεινε λοιπόν κατά
μέσον όρον ποσοστόν έτησίας αύξήσεως 1% περί
που. Διά τήν δεκαετίαν, επομένως, θά έπρεπεν, αν
ύπήρχεν ίσοζύγιον μεταναστεύσεως-παλιννοστήσεως, νά άναμένωμεν αΰξησιν τού πληθυσμού άνωτέραν τού 10%, ήτοι περί τά 850.000 άτομα. Έξ
άλλου μεταξύ των δύο προηγουμένων άπογραφών
τού 1951 καί τού 1961, ό έλληνικός πληθυσμός είχε
παρουσιάσει αΰξησιν κατά 755.000 μονάδας.
Άπό τό 1961 εως τό 1971, ή πραγματική αϋξησις
άνήλθεν είς 347.000 άτομα. Συνεπώς, πρέπει νά δε-
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χθώμεν ότι ή αρνητική διαφορά του μεταναστευτικοϋ
Ισοζυγίου άνέρχεται είς 500.000 μονάδας περίπου.
Ό άριθμός όμως των καταγραφέντων μεταναστών
προς το εξωτερικόν, από τοϋ 1961 μέχρι του 1971,
άνέρχεται είς 850.000 πρόσωπα. Εις τήν Ελλάδα
έπικρατεϊ ή θεωρία ότι τό 1 /3 περίπου των μετα
ναστών επιστρέφει είς τήν χώραν (αί έπιστροφαί
δέν καταγράφονται πλήρως). Βάσει των προηγηθέντων, ή θεωρία αΰτη είς τάς γενικάς της γραμμάς
δικαιώνεται. ’Αλλά είναι δύσκολον νά προβλέψωμεν τί θά άπογίνουν οί Έλληνες μετανάσται είς τήν
Δυτικήν Εύρώπην (Γερμανίαν, Ελβετίαν, Βέλγιον,
'Ολλανδίαν, Σουηδίαν).
Είναι πιθανόν ή μετανάστευσις νά μή είναι όριστική, αν πιστεύσωμεν τάς δηλώσεις των ίδιων των
μεταναστών. Έν τούτοις, παραμένει τό έρώτημα:
τί θά άπογίνουν, πράγματι, αί οίκογένειαι, αί όποΐαι
έχουν έγκατασταθή άπό πέντε καί πλέον έτών είς
τάς όχθας τοϋ Ρήνου;
Έν πάση περιπτώσει, τό άποτέλεσμα αυτής τής
άφαιμάξεως συνίσταται είς άρνητικόν ύπόλοιπον
τοϋ μεταναστευτικοΰ ισοζυγίου 0,6% έτησίως.
2. κατανομή τής πληθυσμιακής αύξήσεως
κατά περιφερείας

"Η μελέτη τής κατά περιφέρειαν κατανομής τής
αύξήσεως τοϋ πληθυσμού έπισημαίνει άμέσως τό
καταπληκτικόν φαινόμενον τής συγκεντρώσεως είς
τήν Πρωτεύουσαν.
Κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν, ηύξήθησαν μό
νον ή περιοχή Ποωτευούσης καί ή περιβάλλουσα
αυτήν περιφέρεια, δηλ. ή Στερεά Ελλάς, κατά 37%
καί 1% άντιστοίχως. Είς όλας τάς άλλας περιφέ
ρειας ô πληθυσμός ήλαττώθη: Πελοπόννησος-10%,
Ίόνιοι Νήσοι-14%, "Ηπειρος -12%, Θεσσαλία4%, Μακεδονία -1 %, Θράκη - 12%, Νήσοι Αιγαίου
-13%, Κρήτη - 6%.
Προσωρινά αποτελέσματα Άπογραφής Πληθυσμόν 1971

Γεωγραφικόν
Διαμέρισμα

Αΰξησις είς απόλυ Ποσοστά
1961-1971
τον άριθαόν
(1961-1971)
%

"Ολα τά μεγάλα «γεωγραφικά διαμερίσματα» έκκενοΰνται, πλήν τής Στερεάς Ελλάδος, είς τήν ό
ποιαν εύρίσκεται ή Πρωτεύουσα. Κατά τήν προηγουμένην δεκαετίαν 1951 - 1961, μόνον αί Ίόνιοι
Νήσοι, ή Πελοπόννησος καί αί Νήσοι Αιγαίου
εΐχον σημειώσει μείωσιν πληθυσμοϋ. Τά άλλα
διαμερίσματα εΐχον εμφανίσει έλαφράν αυξησιν.
Ή έξέτασις τοϋ πληθυσμού κατά νομόν είναι έξ
ίσου ενημερωτική, όσον καί ή μελέτη τούτου κατά
διαμερίσματα. Έπί 49 νομών τής Ελλάδος, μόνον
6 έχουν πληθυσμόν ό όποιος αύξάνει. Έκ τών 6
τούτων οί 4 σημειώνουν αυξησιν μικροτέραν τής
μέσης αύξήσεως τοϋ συνολικοΰ πληθυσμοϋ τής
χώρας. Μόνον ό νομός ’Αττικής καί ό νομός Θεσ
σαλονίκης έιιφανίζουν ρυθμόν αύξήσεως άνώτερον
τοϋ μέσου έθνικοϋ ορού.
Ό τοιοϋτος γεωγραφικός περιορισμός τοϋ έλληνικοΰ δημογραφικοΰ δυναμισμού είναι Ιδιαιτέρως
αισθητός, άν έξετάσωμεν τάς περιοχάς τών όποίων
ό πληθυσμός ηύξήθη μεταξύ 1951-1961. ’Κατά τήν
δεκαετίαν ταύτην μόνον 16 νομοί (άντί 43 κατά τήν
περίοδον 1961-1971) εΐδον τόν πληθυσμόν των νά
μειοΰται.
Αί υπό μαρασμόν περιοχαί ήσαν έντοπισμέναι είς
τάς νήσους καί τήν Πελοπόννησον. Είς τήν
ήπειρωτικήν Ελλάδα, μεταξύ 1951 καί 1961 δέν
είχε σημειωθή μείωσις παρά μόνον είς τούς νομούς
Φωκίδος, Φλωρίνης καί Ξάνθης. Έκ τής συγκρίσεως τών δεδομένων τούτων, δημιουργεΐται ή έντύπωσις καταορεύσεως τής έπαρχίας κατά τήν τελευ
ταίαν δεκαετίαν. Είς ώρισμένας περιπτώσεις, μά
λιστα, διακυβεύεται τό μέλλον όλοκλήρων περι
οχών: Είς τήν Πελοπόννησον, ή Λακωνία άπώλεσε
19% τοϋ πληθυσμοϋ της, ή Μεσσηνία 18%, ή ’Αρ
καδία 17%. Είς τήν "Ηπειρον, ή Θεσπρωτία έστεοήθη τοϋ 22% τών κατοίκων της. Είς τήν Πίνδον,
ή Εύουτανία έγκαταλείπεται άπό 26% τών ορεσιβίων
της. Εντός τής Μακεδονίας, ή πτώσις έμφανίζεται
ώς έξής: 19% είς τά Γρεβενά, 25% είς τήν Δράμαν,
22% είς τήν Φλώριναν, 18% είς τάς Σέρρας. Ή Μυ
τιλήνη βλέπει νά φεύγουν 18% τοϋ πληθυσμοϋ της,
ή Σάιιος 20%. Είναι εύνόητον ποια τραύματα προκαλεϊ ή αιμορραγία αυτή.
3. πόλεις καί ύπαιθρος

Τ.Δ. Πρωτευούσης
Υπόλοιπον Στερεάς
Ελλάδος
Πελοπόννησος
Ίόνιοι Νήσοι
Ήπειρος
Θεσσαλία
Μακεδονία
Θράκη
Νήσοι Αιγαίου
Κρήτη
Σύνολον Χώρας

677 .498

+37 %

13 841
—112.590
— 28 940
— 43 .046
— 30 .684
— 12 .956
— 27 .258
— 61 .001
— 27 .050

+1 %
—10 %
—14 %
—12 %
— 4%
--- 1 °/ο
—12%
—13%
— 6%

+347 .814

+4,1 %

Είς τήν πληθυσμιακήν μείωσιν είναι φυσικόν ότι
ό άγροτικός πληθυσμός είχε τό προβάδισμα. Διά
τούτο δέν θά έκπλαγώμεν, άν διαπιστώσωμεν ότι
οί μόνοι παρουσιάζοντες αυξησιν νομοί είναι έκεΐνοι
είς τούς όποιους δεσπόζει μία άναπτυσσομένη πό
λις: Αί Άθήναι δεσπόζουν είς τούς νομούς ’Αττι
κής καί Βοιωτίας, ή Θεσσαλονίκη είς τόν νομόν
της καί τόν νομόν ’Ημαθίας, ή Λάρισα καί τό
Ηράκλειον είς τούς όμωνύμους νομούς.
73

’Επιθεώρησις Κοινωνικών ’Ερευνών γ' τρίμηνον 1972

α) Ή ύπαιθρος
Θά συμπεριλάβωμεν είς τόν άγροτικόν πληθυσμόν,
τον πληθυσμόν τών οικισμών οί όποιοι έχουν όλιγωτέρους των 2.000 κατοίκων, καί τόν πληθυσμόν
τών κωμοπόλεων μεταξύ 2.000 καί 10.000 κατοίκων,
παρ’ όλον ότι ό πληθυσμός αυτών των τελευταίων
κατατάσσεται από τήν Στατιστικήν 'Υπηρεσίαν
είς τήν κατηγορίαν τού ήμιαστικου πληθυσμού.
Ή σύγκρισις τής έξελίξεως κατά τάς περιόδους
1951-1961 καί 1961-1971 άποκαλύπτει ότι ή τε
λευταία δεκαετία έπέφερε πραγματικήν άναστάτωσιν εις τήν έλληνικήν ύπαιθρον. Μέχρι τού
1961 μόνον αί κατά παράδοσιν μεταναστευτικαί
περιοχαί, δηλαδή αί νήσοι καί ή Νότιος Πε
λοπόννησος, ύφίσταντο τήν άπώλειαν σημαντικού
μέρους τού άγροτικοϋ πληθυσμού των. Είς τάς περιοχάς αύτάς προσετίθεντο ό νομός Ξάνθης, έκ
τού όποιου μέρος τής τουρκικής μειονότητος μετηνάστευσεν έξ αίτιας τής πολιτικής έντάσεως με
ταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας, ένεκα τού Κυπριακού,
καί μία όρεινή περιοχή πλησίον των έλληνικών
συνόρων προς Γιουγκοσλαβίαν καί ’Αλβανίαν.
Άντιθέτως, πολλοί νομοί τής Θεσσαλίας, τής ’Η
πείρου, τής Θράκης καί προ πάντων τής Κεντρικής
Μακεδονίας, παρουσίαζον μεγάλας πληθυσμιακάς
αυξήσεις.
Άπό τό 1961 ή κατάστασις μετεβλήθη ριζικώς.
Είς τάς παλαιάς νοτίους περιοχάς μεταναστεύσεως,
όπου ή αιμορραγία έξακολουθεΐ, προσετέθη εκτοτε
ή περιοχή τής Πίνδου καί ή ’Ανατολική Μακεδο
νία, όπου ή αίιιορραγία είναι τεραστία (άνω τού 30%
είς νομόν Δράμας) καί άπό όπου στρατολογούν έργάτας αί βιοιιηχανίαι τού Ρήνου. Αί μόναι περιοχαί όπου σχεδόν συγκροτείται τό ύψος τού άγροτικοϋ
πληθυσμού εύρίσκονται έπί τού άξονος ΆθηνώνΘεσσαλονίκης, είς τήν ’Ανατολικήν Πελοπόννησον,
τήν Θράκην καί τήν Αιτωλοακαρνανίαν. Είς ώοισμένας έκ τούτων, έπιδροΰν άμέσως αί Άθήναι καί
ή Θεσσαλονίκη (άστικοποίησις κωμοπόλεων κάτω
των 10.000 κατοίκων, αύξησις των κηπευτικών καλ
λιεργειών, τού τοπικού τουρισμού). Διά τάς Άλλης
περιοχάς τά πλήοη άποτελέσιιατα τής άπογραφής
θά έπιτρέψουν νά δώσωυεν άσωαλεστέραν έρμηνείαν. Περισσότεοον καί άπό αυτό τούτο τό Φαι
νόμενου τής έξόδου τού καθαρώς άγροτικοϋ πλη
θυσμού, τό όποιον παοατηρείται είς όλας τάς
Μεσογειακός χώρας, τήν έλληνικήν ίδιοιιοοφίαν
άποτελεΤ αυτή ή γενικευθείσα μείωσις τού πληθυ
σμού, δεδομένου μάλιστα ότι αυτή παρατηοείται
όχι μόνον είς μικρούς οίκισμούς μέχρι 2.000 κα
τοίκων άλλά καί είς ήμιαστικούς οίκισμούς μέγοι
10.000 κατοικούν. "Αλλωστε ή έΕοδος αύτη σημειούται όχι μόνον είς τούς όρεινούς νοιιούς, όπου τό
καλλιεργήσιιιον έδαφος σπανίζει, άλλά άκόμη καί
είς νομούς μέ πεδιάδας δυναμένας νά διαθρέψουν πο74

λύν κόσμον, ώςαί πεδιάδες τής Δυτικής Θεσσαλίας,
τής Άρτης ή τής ’Ηλείας.
β) Αί πόλεις
Πλέον έκπληκτικόν είναι ότι αί πόλεις δέν έξαιρουνται άπό τόν μαρασμόν. ’Επί 52 πόλεων άνω τών
10.000 κατοίκων, 20 έμφανίζουν μείωσιν πληθυσμού.
Δέν πρόκειται δέ διά τάς μικροτέρας τούτων ίή Κα
λαμάτα καί αί Σέρραι είχον τό 1961 άνω τών 40.000
κατοίκων). Είς ώρισμένας έξ αύτών ή καθοδική πο
ρεία εϊχεν άρχίσει κατά τήν προηγουμένην δεκαε
τή περίοδον. Πρόκειται διά νησιωτικός πόλεις, ώς
ή Κέρκυρα, ή Μυτιλήνη, ή Έρμούπολις, ή διά μι
κρός πόλεις τής ένδοχώρας, ιδιαιτέρως μειονεκτούσας ένεκα τής άκριτικής θέσεώς των, ώς ή Φλώ
ρινα. "Εκτοτε, όμως, τό κακόν έλαβεν εύρυτέρας δια
στάσεις. Είς τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα καί είς τάς
νήσους, είναι άναπόφευκτος ό παραλληλισμός τής
έξελίξεως τού άγροτικού πληθυσμού προς τήν έξέλιξιν τού άστικοΰ πληθυσμού. Είς περιοχάς όπου
ή ύπαιθρος έκκενοΰται, παρατηρεΐται μείωσις τού
άστικοΰ πληθυσμού. Τοιαύτη είναι ή περίπτωσις
τής μεσημβρινής Πελοποννήσου, όπου 4 πόλεις
φθίνουν, τής ’Ανατολικής Μακεδονίας, όπου αί
Σέρραι, ή Δράμα καί τό Κιλκίς ύφίστανται τόν άντίκτυπον τής αιμορραγίας ή όποία έπληξε τά χωρία
τής περιοχής των.
’Επίσης, αί πόλεις τών νήσων, ώς ή Χίος, ή Κάλυ
μνος, τό Ρέθυιινον, προσετέθησαν είς τάς νησιωτι
κός πόλεκ:, αί όποίαι έφθινον ήδη καί κατά τό πα
ρελθόν. Τέλος, μικροί λιμένες, ώς ή Πρέβεζα καί
τό Μεσολογγίου, τών όποιων ή έπικοινωνία μετά τής
ένδοχώρας των παρουσιάζει δυσχερείας, έπί πλέον
δέ άδυνατούν τεχνικώς νά έξασφαλίσουν τάς συναλ
λαγής ταύτης, άκολουθοΰν καθοδικήν πληθυσμιακήν πορείαν. Τό φαινόμενον τών φθινουσών έπαρχιακών πόλεων έκφράζει κατά τόν καλύτερον τρό
πον τήν έξάοτησιν αύτών άπό τήν άγροτικήν περιο
χήν των. ’Αναμφίβολος, ώρισμέναι τούτων είναι
πόλεις γεωργών, ώς ό Τίρναβος είς τήν Θεσσαλίαν,
όπου 53% τού πληθυσμού άπασχολεϊται είς τόν
ποωτογενή τομέα. Έν τούτοις, καί αί άλλαι πόλεις,
αί όποίαι άνεπτύσσοντο παραλλήλως προς τήν
αύξησιν τού γεωργικού πλούτου, ύποφέρουν άμέ
σως άπό τήν χρονιάν άδυναμίαν τής άγροτικής κοι
νωνίας. ’Ελλείψει έπαρκοΰς βιομηχανικού έξοπλισμού, αί περισσότεραι πόλεις δέν έχουν αυτονομίαν
έναντι τής άγροτικής περιοχής των.
Ή συγκέντρωσις τής οίκονομικής δραστηριότητος πέριξ τού άξονος Άθηνών-Θεσσαλονίκης
έξηκολούθησε νά αύξάνη κατά τήν τελευταίαν δε
καετίαν. Αί δύο ιιεγάλαι πόλεις τού άξονος τούτου
είναι έπίσης έκείναι, αί όποίαι έπεκτείνονται τα
χύτερου όλων. Αί Άθήναι ηύξήθησαν είς πληθυ
σμόν κατά 37%, όπερ ένισχύει τήν θέσιν των ώς
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πρώτου αστικού κέντρου εις τά Βαλκάνια. 'Η Θεσ
σαλονίκη ηύξήθη κατά 44%, ποσοστόν τεράστιον
διά πόλιν τοιούτου μεγέθους. Ή αυξησις τής Θεσ
σαλονίκης δύναται νά θεωρηθή ευτυχής, διότι είναι
άποτέλεσμα ίσορρόπου άναπτύξεως, έχούσης ώς
έπίκεντρον τό διύλιστήριον πετρελαίου, την χα
λυβουργίαν καί τό έργοστάσιον λιπασμάτων, τά
όποια μόλις προ ετών έγκατεστάθησαν έκεϊ. Άλλαι
πόλεις, αί όποΐαι ηύξήθησαν άνω του 25%, είναι
αί έξης: δύο βιομηχανικά κέντρα, ή Καστοριά
(βιομηχανία καί βιοτεχνία γουναρικών λίαν εύδοκιμούσαι) καί ή Πτολεμαΐς (έξόρυξις καί μεταποίησις του λιγνίτου)· δύο πόλεις εις άπόστασιν μό
λις μιας ώρας έξ ’Αθηνών, ή Χαλκίς καί ή Κόρινθος,
εύνοηθεϊσαι εκ τής εγκαταστάσεως ώρισμένων βιο
μηχανιών αί όποΐαι άπεμακρύνθησαν έκ τής Πρωτευούσης, ένεκα άποκεντρώσεως· δύο Θεσσαλικαί
πόλεις, τά Τρίκαλα, κυριώτερον κέντρον τής Δυ
τικής Θεσσαλίας, καί ή Λάρισα, ή όποια τείνει
νά γίνη συγχρόνως περιφερειακή πρωτεύουσα τής
Θεσσαλίας καί συνδετικός κρίκος μεταξύ Θεσσα
λονίκης καί ’Αθηνών. Είς τήν ’Αττικήν, ή μεγάλη

αυξησις τού πληθυσμού τού Άσπροπύργου (35%),
τών ’Αχαρνών (116%), τών ’Άνω Λιοσίων (242%),
άντιπροσωπεύει τήν έδαφικήν έπέκτασιν τών αθη
ναϊκών προαστίων.
Είναι δυσχερές νά προΐδωμεν κατά ποιον τρόπον
τό φαινόμενον τής τοιαύτης άστικής συγκεντρώσεως θά ήτο δυνατόν νά άναχαιτισθή.
Τό μέγιστον τό όποιον δυνάμεθα νά έλπίσωμεν εί
ναι ότι δ έγκαινιασθείς κατά τό 1971 νέος αυτοκι
νητόδρομος Άθηνών-Πατρών, θά βοηθήση είς
τήν δημιουργίαν ένός δευτέρου άξονος άναπτύξεως,
ό όποιος θά εύνοήση τάς Πάτρας, λιμένα κατάλ
ληλον γεωγραφικώς διά τάς σχέσεις μέ τήν Δυτι
κήν Μεσόγειον.
Έν συμπεράσματι, ένα ερώτημα τίθεται: Είναι
δυνατόν εν "Εθνος νά έπιτρέψη εις έαυτό, άνευ τής
ελάχιστης άντιδράσεως, νά βλέπη νά άποξηραίνωνται τά μέλη του καί νά μεταβάλλεται εις είδος
κορμού δένδρου άνευ κλάδων, όταν μάλιστα δέν
διαθέτη ούτε μεγάλην εκτασιν ούτε επαρκή πληθυ
σμόν;
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NOMES

EPARCHIES

Attique et Béotie...............
Attique, Aégine, Mégaride, Thébes, Lévadie .........................
Eubée................................................ Chalcis, Xirokhóri, Carystie, Skôpelos ...................................
Phthiotide, Parnasside, Doride, Locride ...........................
Phthiotide et Phocide ..
f Messolonghi, Naupactie, Trikhonie, Eurytanie ................ 1
Acarnanie et Etolie ..............
[Valtos, Vonitsa et Xirôméros ............................................... J
fNauplie, Argolide, Hydra, Trézénie, Spetzia ...................... ί
Argolide et Corinthie ,
[et Hermiomde, Corinthie ....................................................... J
Achaïe et Elide........
Patras, Aegialée, Kalavryta, Elis .............................................
Mantinée, Cynurie, Gortys, Mégalopolis .............................
Kalamé, Triphylie, Olympie, Pilie, Messène .......................
Messénie .......................
Lacédémone, Epidavros-Limira, Gythion, Oetylos ............
Laconie.........................................
Cyclades ......................................... Syros, Zéa, Andros, Tinos, Naxos, Thira, Milos................
10
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Nombre
des
Eparchies
5
4
4

Nombre
des
Dèmes
26
19
29

Popula
tion
88,275
64,821
80,693

6

26

98,060

6

28

106,162

4
4
5
4
7

26
32
28
28
33

116,757
115,711
98,139
86,899
134,856

49

275

990,373

Nota. Cette division de la Grèce, a été établie par une loi du 6 Décembre 1845.
Les Nomes et Eparchies sont analogues à nos Départements et Arrondissements.
Les Dèmes ont plus de rapport avec nos Cantons qu’ avec nos Communes, quelques uns comprennent 40 Villages.
Έλήφθη άπό τήν εκδοσιν: «Carte de la Grèce, rédigée et gravée au dépôt de la guerre d’ après la triangulation et les levés exécutés par les officiers du
corps d’Etat-Major à l’échelle de 1: 200.000, Paris 1852».
Ή πηγή τών στοιχείων τούτων μάς ύπεδείχθη ύπό του κ. Κώστα Παπαπάνου, τ. Δ/ντοϋ ’Ανώτατης Έκπαιδεύσεως του *Υπ. Παιδείας καί μέλους προγενε
στέρου Διοικητικού Συμβουλίου τού ΕΚΚΕ.
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