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Περίληψη Μελέτες έχουν δείξει ότι η αναλογία φύλων κατά τη γέννηση (αναλογία µεταξύ νεογέννητων αγοριών και 

κοριτσιών) καταγράφει σηµαντικά χαµηλότερες τιµές µεταξύ συγκεκριµένων πληθυσµιακών οµάδων µε υψηλή έκθεση σε 

χηµικές ουσίες. Παράλληλα, µελέτες σε διάφορες χώρες διαπιστώνουν πτωτική τάση των γεννήσεων αγοριών στο γενικό 

πληθυσµό, ενοχοποιώντας εν µέρει την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων. Η εργασία αυτή εξετάζει τις µεταβολές 

του δείκτη στην Ελλάδα στην περίοδο 1960-2006. Στην ανάλυση περιλαµβάνονται δηµογραφικές παράµετροι, όπως η 

ηλικία και η εθνικότητα της µητέρας, η οικογενειακή κατάσταση και η σειρά της γέννησης καθώς και το επίπεδο 

αστικότητας της περιοχής. Η τελευταία θεωρείται έµµεσος δείκτης πιθανής περιβαλλοντικής επίδρασης. Βασικό εύρηµα 

της έρευνας αποτελεί η µικρή αλλά στατιστικά σηµαντική µείωση της αναλογίας φύλων, κυρίως µετά το 1980 που δεν 

µπορεί να αποδοθεί σε αλλαγές δηµογραφικών παραγόντων. Στατιστικά σηµαντικές αποδεικνύονται οι γεωγραφικές 

διαφοροποιήσεις: η αναλογία φύλων είναι υψηλότερη στις αγροτικές σε σχέση µε τις αστικές περιοχές και την ευρύτερη 

περιοχή των Αθηνών. Οι διαφορές αυτές εντείνονται µε την πάροδο του χρόνου. Μια πρώτη ερµηνεία αποδίδει την τάση 

αυτή, µέχρι ένα βαθµό, στην µεγαλύτερη έκθεση του πληθυσµού σε χηµικές ουσίες λόγω των υψηλών επιπέδων ρύπανσης 

που καταγράφονται τόσο σε εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς χώρους καθώς και στις διαφορετικές καταναλωτικές 

συνήθειες των κατοίκων των αστικών περιοχών.  
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Εισαγωγή 
 

Η αναλογία φύλων κατά τη γέννηση εκφράζει τον 

αριθµό των νεογέννητων αγοριών που αντιστοιχούν 

σε 100 γεννήσεις κοριτσιών. Η αριθµητική υπεροχή 

των αγοριών κατά τη γέννηση έχει επιβεβαιωθεί 

γεωγραφικά και έχει ελεγχθεί διαχρονικά. Η 

πιθανότητα γέννησης αγοριού είναι υψηλότερη της 

πιθανότητας γέννησης κοριτσιού και υπολογίζεται 

περίπου στο 51,4%. Για κάθε 100 νεογέννητα 

κορίτσια αντιστοιχούν περίπου 106 νεογέννητα 

αγόρια (Davis et al., 1998). Η παραπάνω αναλογία 

είναι προσεγγιστική και αποτελεί µια παγκόσµια 

µέση τιµή, αφού σηµαντικές διαφοροποιήσεις 

παρατηρούνται µεταξύ διαφορετικών πληθυσµών 

και ανάµεσα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους 

(Jacobsen et al., 1999).  
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Ως δείκτης, η αναλογία φύλων κατά τη γέννηση 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι ελέγχει, ως 

ένα βαθµό, την κατά φύλο σύνθεση ενός 

πληθυσµού, ενώ οι διακυµάνσεις του επηρρεάζουν 

κρίσιµα δηµογραφικά µέτρα, όπως είναι η περίοδος 

διπλασιασµού αλλά και το επίπεδο αναπλήρωσης. 

Επιπλέον, ξεπερνώντας τα όρια της δηµογραφίας, η 

αναλογία φύλων κατά τη γέννηση προτάθηκε ως 

πρόδροµος δείκτης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης 

στο ανθρώπινο αναπαραγωγικό σύστηµα (Davis et 

al., 1998; Jarrell, 2002). Στην πρόταση αυτή 

οδήγησαν: (α) η καθοδική τάση που καταγράφει ο 

δείκτης στις περισσότερες βιοµηχανικές χώρες τις 

τελευταίες δεκαετίες, συµπεριλαµβανοµένης και 

της Ελλάδας (Grech et al., 2003; Mathews and 

Hamilton, 2005; Parazzini et al., 1998), (β) η 

αυξανόµενη ευαισθητοποίηση σχετικά µε την 

εξάπλωση χηµικών ουσιών που δρουν ως ορµονικοί 

διαταρράκτες και των επιπτώσεών τους στην 

ανθρώπινη αναπαραγωγή και ανάπτυξη (Barlow et 

al., 1999; Jarrell, 2002) και (γ) η τεκµηριωµένη 

διαπίστωση ότι η έκθεση των γονέων σε ορισµένες 

συγκεκριµένες χηµικές ουσίες, λόγω επαγγέλµατος 

ή λόγω κάποιου ατυχήµατος, επιδρά στο φύλο των 

παιδιών (de Gomez et al., 2002; Grant and Metcalf, 

2003; Mocarelli et al., 2000).     

 

 

Παράγοντες που επιδρούν στην αναλογία φύλων κατά τη γέννηση 

 
Ο ρόλος των δηµογραφικών παραγόντων 
∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά όπως η φυλή, η 

ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση των γονεών, 

το µέγεθος της οικογένειας και η σειρά γέννησης 

(Biggar et al., 1999) καθώς και η χρονική απόσταση 

ανάµεσα σε διαδοχικές γεννήσεις (James, 1996) 

φαίνεται να επηρεάζουν τον καθορισµό του φύλου. 

Υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αναλογία φύλων 

µειώνεται όσο µεγαλώνει η ηλικία της µητέρας 

(Juntunen et al., 1997; James, 1996; Mathews and 

Hamilton, 2005) και του πατέρα, ενώ η ηλιακιακή 

διαφορά των δύο γονέων δε φαίνεται να παίζει 

σηµαντικό ρόλο (Gutnierrez-Ada et al. 2000). 

Το είδος της σχέσης µεταξύ των δύο γονέων 

φαίνεται επίσης να επιδρά στη διαµόρφωση του 

φύλου. Σύµφωνα µε εµπειρικές µελέτες από 

διάφορες χώρες, η αναλογία των κοριτσιών είναι 

µεγαλύτερη µεταξύ ανύπανδρων µητέρων σε σχέση 

µε τα παντρεµένα ζευγάρια ή εκείνα που συζούν 

(Chacon-Puignan and Jaffe, 1996), µία τάση που 

θεωρείται συµβατή µε την κλασική θεωρία περί 

αναλογίας φύλου του Fisher (1930), δεδοµένου ότι 

η µητρότητα είναι περισσότερο στρεσογόνα για µια 

ανύπαντρη µητέρα. 

Τα αποτελέσµατα ως προς την επίδραση της σειράς 

της γέννησης είναι αντιφατικά. Καµία επίδραση δεν 

ανιχνεύθηκε στα δεδοµένα της ∆ανίας (Jacobsen et 

al. 1999), ενώ αντίθετα µια εντυπωσιακή αύξηση 

της αναλογίας των αγορίων στις τρίτες γεννήσεις 

εντοπίσθηκε στις χώρες του Καυκάσου (Meslé et al. 

2005). Η αναλογία των φύλων κατά τη γέννηση 

φαίνεται επίσης  ότι συνδέεται µε τη φυλή και την 

εθνικότητα των γονέων (Davis et al. 2007).  

 

Ο ρόλος των περιβαλλοντικών παραγόντων  
Θεωρείται επαρκώς τεκµηριωµένο ότι τα ορµονικά 

επίπεδα των γονέων κατά τη σύλληψη επηρεάζουν 

το φύλο του εµβρύου (James, 1986). Οι ορµόνες 

που συνδέονται µε τον καθορισµό του φύλου είναι 

η τεστοστερόνη, η γοναδοτροπίνη, τα οιστρογόνα 

και ενδεχοµένως και η προγεστερόνη. Παράλληλα, 

πολλές χηµικές ουσίες συνδεόµενες µε µια ευρεία 

γκάµα προϊόντων καθηµερινής χρήσης, όπως είναι 

φυτοφάρµακα, πλαστικοποιητές, πολυχλωριωµένα 

διφαινύλια και διοξίνες, που λειτουργούν ως ψευδο-

οιστρογόνα ή αντι-ανδρογόνα, όπως έχουν δείξει 

έρευνες σε πολλά είδη άγριας ζωής, πειραµατόζωα  

αλλά και επιδηµιολογικές µελέτες σε ανθρώπους 

(Barlow et al., 1999). Οι ανωτέρω παράγοντες 

αναφέρονται συλλογικά ως ορµονικοί διαταράκτες, 

που επηρεάζουν αρνητικά την πιθανότητα γέννησης 

αγοριού (de Gomez et al., 2002; Figa-Talamanca et 

al., 2003; Jarrel et al., 2002; Mocarelli et al., 2000; 

Moshammer et al., 2000), χωρίς όµως να είναι 

ακόµα αποδεδειγµένο ποιες ακριβώς είναι οι 

υπεύθυνες ουσίες και ποιος ο µηχανισµός δράσης 

τους (Okubo et al., 2000). Επιπλέον οι ορµονικοί 

διαταράκτες φαίνεται να επιδρούν µε διαφορετικό 

τρόπο και ένταση σε άνδρες και γυναίκες (Jarrel et 

al., 2002; James, 1998), ενώ η επίδρασή τους 

φαίνεται να εξαρτάται και από την ηλικία, µε τα 

νεαρά άτοµα να είναι πιο ευάλωτα (Gomez et al., 

2002). Πλήθος µελετών τόσο σε περιοχές όπου 

καταγράφηκαν χηµικά ατυχήµατα (Figa-Talamanca 

et al 2003; Gomez et al. 2002; Mocarelli et al, 2000) 

όσο και µεταξύ ατόµων που λόγω επαγγέλµατος 

είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένα σε συγκεκριµένες 
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ουσίες δίνουν ανάλογα αποτελέσµατα (Alexopoulos 

and Alamanos, 2007; Okubo et al. 2000). Για 

παράδειγµα, µείωση του αριθµού των αγοριών 

καταγράφει µελέτη σε κατοικηµένες περιοχές που 

βρίσκονται κοντά σε αποτεφρωτήρες στη Σκωτία 

(Williams et al. 1992), σε εργοστάσια παραγωγής 

πετροχηµικών στην Ταϊβάν (Young et al. 2000) 

καθώς και σε µεγάλα αστικά κέντρα της Ιταλίας 

(Astolfi and Zonta, 1999). 

 

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να εξετάσει την 

εξέλιξη της αναλογίας φύλων στην Ελλάδα κατά τα 

τελευταία πενήντα χρόνια. Η προσπάθεια ανάδειξης 

της περιβαλλοντικής επίδρασης γίνεται µέσα από τη 

σύγκριση των τάσεων στις αστικές και αγροτικές 

περιοχές έχοντας όµως προηγουµένως αποµονώσει 

την επίδραση των δηµογραφικών παραγόντων. 

Αποκλίσεις στην αναλογία φύλων κατά τη γέννηση 

ενδέχεται να είναι αποτέλεσµα ορµονικών 

διαταρρακτών, δεδοµένου ότι µελέτες έχουν δείξει 

ότι οι κάτοικοι των δύο µεγαλύτερων πόλεων 

(δηλαδή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης) είναι 

περισσότερο εκτεθειµµένοι σε χηµικές ουσίες σε 

σχέση µε τον υπόλοιπο πληθυσµό.    

  

 

∆εδοµένα και Μεθοδολογία 

 
Η µελέτη βασίζεται στα δηµοσιευµένα από την 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) 

ετήσια στοιχεία Φυσικής Κίνησης του Πληθυσµού 

κατά τα έτη 1960 έως 2006. Αρχικά, εξετάζεται η 

γενική τάση του δείκτη κατά τη συγκεκριµένη 

περίοδο, µε την εφαρµογή της ανάλυσης γραµµικής 

παλινδρόµησης εκλαµβάνοντας το χρόνο (t) ως 

ανεξάρτητη µεταβλητή. Οι γεννήσεις αγοριών και 

των κοριτσιών θεωρούνται ότι είναι ανεξάρτητες 

µεταξύ διαφορετικών χρονικών στιγµών. Η  όλη 

περίοδος χωρίστηκε σε 5-ετίες προκειµένου να 

εντοπισθούν πιθανές αλλαγές της αναλογίας φύλων 

στο χρόνο. Για την απαλοιφή τυχαίων σφαλµάτων 

της χρονολογικής σειράς εφαρµόστηκε η µέθοδος 

LOESS (Locally Weighted Statistically Smoothing) 

στο 75% των διαθέσιµων στοιχείων.  

Στη συνέχεια, επιχειρείται η ανάλυση κάποιων 

δηµογραφικών παραµέτρων που σύµφωνα µε τη 

βιβλιογραφία επιδρούν στη διαµόρφωση της 

αναλογίας φύλων κατά τη γέννηση, όπως η ηλικία 

της µητέρας (στοιχεία διαθέσιµα από το 1965), η 

σειρά γέννησης (διαθέσιµη από το έτος 1980), η 

οικογενειακή κατάσταση των γονέων (από το 

1960), ο βαθµός αστικοποίησης (από το 1960) και 

εθνικότητα της µητέρας (διαθέσιµα στοιχεία από το 

2004). Γίνεται σύγκριση του λόγου των φύλων 

µεταξύ διαφορετικών ηλικιακών, κοινωνικών και 

γεωγραφικών οµάδων ώστε να εντοπισθούν πιθανές 

αποκλίσεις από την κατηγορία αναφοράς. Πίνακες 

συνάφειας και έλεγχος χ
2 
µε 1 βαθµό ελευθερίας 

χρησιµοποιούνται για να ελεγχθεί κατά πόσο οι 

αποκλίσεις είναι στατιστικά σηµαντικές. Λόγω της 

µη κανονικότητας της κατανοµής, χρησιµοποιήθηκε 

ο µη-παραµετρικός έλεγχος Mann-Whitney για τη 

σύγκριση µεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών. 

 

 

Αποτελέσµατα 

 

Κατά την περίοδο 1960-2006, η εξέλιξη του δείκτη 

δεν ακολουθεί σαφή τάση (b=-0.11±0.1, p=0.26). 

Ωστόσο, το 1979, κατά το οποίο ο δείκτης λαµβάνει 

την υψηλότερη τιµή, αποτελεί έτος ορόσηµο, όπως 

δείχνει το ∆ιάγραµµα 1. Στην µετά το 1979 περίοδο 

καταγράφεται στατιστικά σηµαντική πτωτική τάση, 

όπως δείχνει και το µοντέλο της γραµµικής τάσης που 

προσαρµόστηκε στα δεδοµένα της εν λόγω περιόδου  

(b=-0.047±0.02, p=0.03). Τα ανωτέρω αποτελέσµατα 

βρίσκονται  σε συµφωνία µε αντίστοιχα ευρήµατα τα 

οποία έχουν βρεθεί στις περισσότερες ανεπτυγµένες 

χώρες. 

 

Επεξηγηµατικοί παράγοντες 
Αναζητώντας τους παράγοντες πίσω από τις 

παρατηρούµενες διακυµάνσεις του δείκτη, η ανάλυση 

που ακολουθεί επικεντρώνεται σε δύο βασικά 

ερωτήµατα: πρώτον, «Σε ποιο βαθµό η 

παρατηρούµενη τάση αποδίδεται σε δηµογραφικές 

παραµέτρους» και δεύτερον, «Μήπως οι διάφορες 

γεωγραφικές διαφοροποιήσεις αποτυπώνουν πιθανή 

επίδραση κάποιων περιβαλλοντικών παραγόντων». Η 

σχετική βιβλιογραφία είναι αρκετά πλούσια από 

ενδιαφέροντα αν και αντικρουόµενα συµπεράσµατα 
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για το πώς δηµογραφία και γεωγραφία επιδρούν στην 

αναλογία φύλων. 

Η ηλικία της µητέρας συχνά παρουσιάζεται ως 

παράγοντας που επηρεάζει το δείκτη αναλογίας 

φύλων. Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι τιµές του 

δείκτη είναι σχετικά σταθερές µε εξαίρεση τις κάτω 

των 20 και τις άνω των 45 ετών µητέρες, για τις 

οποίες η αναλογία των κοριτσιών είναι σηµαντικά 

υψηλότερη (Πίνακας 1). Με βάση τα παραπάνω σε 

συνδυασµό µε την παρατηρούµενη αύξηση της µέσης 

ηλικίας τεκνοποίησης θα περίµενε κανείς αύξηση και 

όχι στη µείωση της αναλογίας φύλων κατά τη 

γέννηση. Επίσης, η σειρά της γέννησης όπως και η 

οικογενειακή κατάσταση της µητέρας δε φαίνεται να 

έχουν κάποια στατιστικά σηµαντική επίδραση στη 

διαµόρφωση της αναλογίας φύλων. Όµως όσον 

αφορά στην εθνικότητα της µητέρας, οι αλλοδαπές 

έχουν υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων αγοριών σε 

σχέση µε τις Ελληνίδες. Και αυτή όµως η διαπίστωση 

δείχνει αντιφατική µε τη γενικότερη τάση του δείκτη. 

Και αυτό διότι η αυξανόµενη παρουσία αλλοδαπών 

στη χώρα την τελευταία εικοσαετία και η ποσοστιαία 

ενίσχυση του αριθµού των γεννήσεων από αλλοδαπές 

µητέρες θα έπρεπε να οδηγήσει σε αύξηση και όχι σε 

µείωση της αναλογίας φύλων. 

 

 

 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι δηµογραφικές 

παράµετροι δεν αρκούν ώστε να ερµηνεύσουν την 

καθοδική τάση που καταγράφει ο δείκτης από το 

1980. Στη συνέχεια, η ανάλυση στρέφεται στις 

γεωγραφικές παραµέτρους εκτιµώντας ότι µπορεί να 

σχετίζονται µε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Τα 

αποτελέσµατα συνοψίζονται στα ακόλουθα δύο 

σηµεία. Το πρώτο αναφέρεται στη σαφή διάκριση 

µεταξύ αγροτικών και µη αγροτικών περιοχών: από 

το 1980, η αναλογία φύλων κατά τη γέννηση είναι 

σηµαντικά υψηλότερη στις αγροτικές περιοχές 

συγκρινόµενη µε αυτή του συνόλου των αστικών 

περιοχών (p-value<0.02) και της Περιφέρειας 

Πρωτευούσης (p-value<0.03). Η διαφορά µεταξύ 

Αθήνας και άλλων αστικών περιοχών δεν είναι 

στατιστικά σηµαντική ενδυναµώνοντας έτσι το 

επιχείρηµα ύπαρξης του δίπολου αστικές-αγροτικές 

περιοχές. Το δεύτερο σηµείο σχετίζεται µε τη 

διαπίστωση ότι αυτή η διαφοροποίηση εµφανίζεται 

τα τελευταία 25 χρόνια, ενώ κατά την προηγούµενη 

περίοδο οι παρατηρούµενες διαφοροποιήσεις δεν 

ήταν στατιστικά σηµαντικές. 

  

 

∆ιάγραµµα 1. Αναλογία φύλων κατά τη γέννηση στην Ελλάδα: 1960-2006. 
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Πίνακας 1 ∆ιαφορές στην αναλογία φύλων µεταξύ διαφορετικών οµάδων, 1960-2006. 

 

 ∆είκτης ΟR 95% CI p-value 
Ηλικία µητέρας     

<20 106.0 0.989 0.982 - 0.997 0.003 

20-24 106.8 0.998 0.994 - 1.003 0.667 

25-29 107.0 1 Οµάδα αναφοράς 
30-34 106.7 0.997 0.993 - 1.002  0.18 

35-39 107.0 1.001 0.994 - 1.008 0.93 

40-44 107.0 0.999 0.987 - 1.011 0.43 

45-49 102.8 0.950 0.907 - 0.992 0.004 

50+ 109.8 1.005 0.878 - 1.133 0.31 

Σειρά γέννησης     

1
η
 107.0 1 Οµάδα αναφοράς 

2
η
 106.6 0.996 0.991 - 1.002 0.168 

3
η
 107.6 1.005 0.998 - 1.013 0.64 

4
η
 106.4 0.995 0.984 - 1.006 0.45 

5
η και άνω

 108.2 1.013 0.996 - 1.030 0.18 

Οικογενειακή κατάσταση    

Εντός γάμου 106.8 1 Οµάδα αναφοράς 
Εκτός γάμου 107.1 1.003 0.989 - 1.017 0.60 

Εθνικότητα μητέρας    

Ελληνίδα 106.3 1 Οµάδα αναφοράς 
Αλλοδαπή 108.6 1.02 0.993 - 1.048 0.026 

 

  
 

 

                      Πίνακας 2 Έλεγχοι των διαφορών στο δείκτη µεταξύ περιοχών (Mann-Whitney test) 

 

 Μέση τιµή δείκτη p-values * 

 Αστικές έναντι Αγροτικών   

1960-1980 106.6 106.8 0.74 

1981-2006 106.4 107.9 0.016 

 Αστικές εκτός Αθηνών έναντι Αθηνών  

1960-1980 106.5 106.8 0.48 
1981-2006 106.5 106.3 0.64 

 Μη αστικές  έναντι Αστικών  

1960-1980 107.0 106.6 0.38 

1981-2006 107.5 106.4 0.011 

 Αθήνα έναντι Αγροτικών  

1960-1980 106.8 106.8 0.94 

1981-2006 106.3 107.9 0.03 

 

 

Συµπεράσµατα 

 
Η αναλογία φύλων κατά τη γέννηση στην Ελλάδα 

καταγράφει σαφή πτωτική τάση από το 1980 µέχρι 

σήµερα. Η µείωση αυτή δεν µπορεί να αποδοθεί 

στις µεταβαλλόµενες δηµογραφικές παραµέτρους. 

Αντίθετα η καθυστέρηση απόκτησης παιδιού και η 

µεταβαλλόµενη εθνική σύνθεση του πληθυσµού θα 

συνηγορούσαν προς την αύξηση και όχι προς τη 

µείωση της αναλογίας των νεογέννητων αγοριών. 

Παράλληλα από το 1980 παρατηρούνται σηµαντικά 

υψηλότερα επίπεδα του δείκτη στις αγροτικές 
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περιοχές σε σχέση µε τόσο µε τις αστικές περιοχές 

όσο και µε την περιφέρεια πρωτευούσης. Η τάση 

αυτή ενδεχοµένως να αντανακλά τη µεγαλύτερη 

έκθεση του αστικού πληθυσµού σε συγκεκριµένες 

ουσίες που σχετίζονται µε την εν γένει µόλυνση του 

περιβάλλοντος, τη ρύπανση των εσωτερικών χώρων 

αλλά και τις αστικές καταναλωτικές συνήθειες. Αν 

και οι αλλαγές στην αναλογία φύλων κατά τη 

γέννηση δεν µπορούν να αποδοθούν σε ένα µόνο 

παράγοντα, η ανάλυση οδηγεί στον ισχυρισµό ότι η 

υπόθεση εµπλοκής περιβαλλοντικών παραγόντων 

αξίζει περαιτέρω ανάλυσης και προσοχής.  
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