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Περίληψη Στην εργασία αυτή χρησιµοποιούνται ιστορικά απογραφικά δεδοµένα τεσσάρων Ευρωπαϊκών πληθυσµών 

λίγο πριν από την αρχή της µείωσης της γονιµότητας (Βέλγιο 1856, Ιταλία 1860, Νορβηγία 1865 και Ελλάδα 1879) µε 

σκοπό την εκτίµηση της µέσης ηλικίας στο πρώτο γάµο και τον εντοπισµό διαφορών στα ηλικιακά πρότυπα 

συγκρότησης της οικογένειας. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι Ιταλοί παντρεύονταν 2-3 χρόνια νωρίτερα κατά µέσο 

όρο σε σχέση µε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους άνδρες, οι οποίοι παντρεύονταν στην ηλικία των 29-30 ετών. Σε σχέση 

µε τις γυναίκες, στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, οι Βελγίδες και Νορβηγίδες παντρεύονταν στην ηλικία των 27,5-

28,0 ετών ενώ στη Νότια Ευρώπη παντρεύονταν κατά περίπου 5 έτη νωρίτερα. Έτσι, ενώ Βελγίδες και Νορβηγίδες 

έχουν µικρή ηλικιακή διαφορά από τους συντρόφους τους, 1,5 έως 2,0 έτη κατά µέσο όρο, οι Ελληνίδες έχουν µία 

διαφορά περίπου 7 ετών, ενώ οι Ιταλίδες περίπου 4, δεδοµένου ότι και οι Ιταλοί άνδρες παντρεύονται σχετικά νωρίς.  
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Εισαγωγή 

Το σύστηµα των ληξιαρχικών καταγραφών είναι η 

κυριότερη, και στις περισσότερες χώρες η µόνη, 

πηγή συλλογής δεδοµένων της φυσικής κίνησης του 

πληθυσµού, δηλαδή των γεννήσεων, των θανάτων 

και των γάµων. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν 

επίσηµες στατιστικές δηµογραφικών γεγονότων που 

διενεργούνται σε συνεχή βάση και καλύπτουν όλη 

τη χώρα. Από τα στοιχεία αυτά υπολογίζονται 

περιγραφικά µέτρα (π.χ. µέσες ηλικίες κλπ), λόγοι 

και αναλογίες και ποικίλοι δηµογραφικοί δείκτες 

όταν συνδυάζονται µε κατάλληλο πληθυσµό βάσης. 

Η µέση ή διάµεση ηλικία κατά το γάµο, και ιδίως 
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κατά τον πρώτο γάµο, αποτελεί βασικό µέγεθος που 

αντανακλά τη συγκρότηση των οικογενειακών 

δοµών και τα πρότυπα γαµηλιότητας ενός 

πληθυσµού. Η µέση ηλικία κατά το γάµο είναι 

σηµαντική παράµετρος που επηρεάζει το τελικό 

µέγεθος γονιµότητας του πληθυσµού στις 

σύγχρονες και ιδίως στις παλαιότερες κοινωνίες 

που η γαµηλιότητα ήταν ένα σχεδόν καθολικό 

φαινόµενο, οι γάµοι ήταν πιο σταθεροί και οι εκτός 

γάµου γεννήσεις αντιπροσώπευαν µικρό ποσοστό 

του συνόλου.  

 

Όταν υπάρχουν επαρκή ληξιαρχικά δεδοµένα, η 

µέση ηλικία κατά το γάµο υπολογίζεται µε άµεσο 

τρόπο ως σταθµικός αριθµητικός µέσος της 

κατανοµής των γάµων κατά ηλικία του γαµπρού και 

της νύφης και της σειρά του γάµου (γάµοι κατά 

πρότερη οικογενειακή κατάσταση των νεονύµφων). 

Στην περίπτωση όµως που τέτοιου είδους 

ληξιαρχικές καταγραφές δεν υπάρχουν ή είναι 

ελλιπείς η ανεπαρκείς, η µέση ηλικία κατά το γάµο 

µπορεί έµµεσα να υπολογιστεί βάσει απογραφικών 

δεδοµένων που κατά κανόνα είναι διαθέσιµα σε 

µεγάλο βαθµό ακόµα και σε ιστορικούς 

πληθυσµούς παρωχηµένων εποχών στην Ευρώπη 

αλλά και στις ΗΠΑ. Αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία αρκετές εκτιµητικές προσεγγίσεις 

αλλά η τεχνική που έχει κατά κύριο λόγο 

επικρατήσει είναι αυτή που προτάθηκε στις αρχές 

της δεκαετίας του 50 από τον Hajnal και είναι 

γνωστή ως Singulate Mean Age at Marriage 

(SMAM). Η µέθοδος αυτή  αναπτύχθηκε από τον 

Hajnal στο πλαίσιο µιας ευρύτερης ιστορικής 

µελέτης που αφορούσε τα πρότυπα γαµηλιότητας 

στην Ευρώπη ο οποίος παρατήρησε ότι περίπου από 

τα τέλη του 16
ου

 αιώνα µέχρι τα τέλη της δεκαετίας 

του 1930 οι πληθυσµοί της ∆υτικής και Νότιας 

Ευρώπης παρουσίαζαν ένα ιδιαίτερο πρότυπο 

σχετικά όψιµης γαµηλιότητας (Hajnal 1953, 1965). 

Στην εργασία αυτή εφαρµόζεται η συγκεκριµένη 

µέθοδος σε ιστορικά απογραφικά δεδοµένα του 

πληθυσµού της Ελλάδας και τριών πληθυσµών της 

Ευρώπης (Βέλγιο, Ιταλία, Νορβηγία) µε σκοπό την 

εκτίµηση της µέσης ηλικίας στον πρώτο γάµο των 

πληθυσµών των χωρών αυτών στα τέλη του 19
ου

 

αιώνα, δηλαδή λίγο πριν την αρχή της µείωσης της 

γονιµότητας σύµφωνα µε τη Θεωρία της 

∆ηµογραφικής Μετάβασης.  

 

Υλικό και µέθοδος 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας υπολογισµού δεικτών 

για εποχές και χώρες που η ληξιαρχική καταγραφή 

γεγονότων ήταν ανύπαρκτη ή ανεπαρκής, ο Hajnal 

(1953) πρότεινε µία µέθοδο εκτίµησης της µέσης 

ηλικίας στον πρώτο γάµο (Singulate Mean Age at 

Marriage) χρησιµοποιώντας µόνο απογραφικά 

δεδοµένα και συγκεκριµένα, τα ποσοστά των 

άγαµων ανδρών και γυναικών κατά οµάδες ηλικιών. 

Ο δείκτης αυτός είναι προσεγγιστικός και 

ταυτίζεται µε την πραγµατική ηλικία στον πρώτο 

γάµο την περίοδο της απογραφής υπό τις παρακάτω 

δύο προϋποθέσεις: 

(α) ο τύπος γαµηλιότητας έχει παραµείνει σταθερός 

τα τελευταία 20-30 χρόνια πριν από την απογραφή, 

(β) η θνησιµότητα και η µετανάστευση δεν 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε την οικογενειακή 

κατάσταση. 

Παρόλο που αυτές οι προϋποθέσεις δεν είναι 

συνήθως αληθείς και ο δείκτης µέσης ηλικίας στον 

γάµο του Hajnal εµπεριέχει και παρελθοντικές 

τάσεις της γαµηλιότητας, θεωρείται αξιόπιστο 

µέτρο, είναι εύκολος στην ερµηνεία και δίνει 

σηµαντικές πληροφορίες για περιόδους που 

υπάρχουν µόνο απογραφικά δεδοµένα. 
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Για τον υπολογισµό του δείκτη ιδανικά απαιτείται η 

κατανοµή του πληθυσµού κατά φύλο και 

οικογενειακή κατάσταση για πενταετείς οµάδες 

ηλικιών. Χρησιµοποιούνται 8 πενταετείς οµάδες 

ηλικιών ( 8,...,2,1=i ) από το ηλικιακό κλιµάκιο 

των 15-19 ετών έως το ηλικιακό κλιµάκιο των 50-

54 ετών. Έσω iA και iP  ο αριθµός των αγάµων και 

ο πληθυσµός στην i-στή οµάδα ηλικιών αντίστοιχα. 

Από τα µεγέθη αυτά αρχικά υπολογίζονται για κάθε 

µία οµάδα ηλικιών οι αναλογίες των αγάµων 

iii PAS ÷= . Όλοι οι υπολογισµοί γίνονται για 

κάθε φύλο χωριστά. 

Ο δείκτης της µέσης ηλικίας στον πρώτο γάµο για 

άνδρες ή γυναίκες )(SMAM  υπολογίζεται ως εξής: 
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Ο υπολογισµός αυτός εµπεριέχει δύο παραδοχές: 

(α) στον υπό παρατήρηση πληθυσµό δεν υπάρχουν 

έγγαµοι ηλικίας κάτω των 15 ετών και 

(β) κανείς δεν παντρεύεται για πρώτη φορά µετά 

την ηλικία των 50 ετών. 

Ο δείκτης αυτός δίνει την µέση ηλικία στον πρώτο 

γάµο µιας συνθετικής γενεάς ατόµων υπό την 

προϋπόθεση ότι τα ποσοστά των άγαµων 

περιγράφουν µε ακρίβεια τον τύπο γαµηλιότητας 

στον οποίο υπόκειται ο υπό παρατήρηση 

πληθυσµός στις διάφορες ηλικιακές οµάδες και ότι, 

επιπλέον, τα άτοµα αυτά θα επιβιώσουν έως την 

ηλικία των 50 ετών. Ο αριθµητής του δείκτη 

υπολογίζει τον αριθµό των ανθρωπο-ετών που 

έζησαν σε κατάσταση αγαµίας τα άτοµα που τελικά 

παντρεύτηκαν µέχρι την ηλικία των 50 ετών. 

Ουσιαστικά ξεκινάµε µε µία γενεά 100 ατόµων και 

µεταξύ των ηλικιών 0 και 14 έχουµε σε κάθε ηλικία 

100 άτοµα που δεν έχουν τελέσει γάµο δηλαδή, 

συνολικά, 1500 ανθρωπο-έτη αγαµίας. Στη 

συνέχεια, µεταξύ των ηλικιών 15 και 49, όπου τα 

άτοµα αυτά παντρεύονται µε κάποια συχνότητα, τα 

χρόνια αγαµίας είναι για κάθε πενταετή οµάδα 

ηλικιών, 5 φορές το ποσοστό των άγαµων στην 

ηλικία αυτή. Να σηµειωθεί ότι µε κατάλληλη 

τροποποίηση των συντελεστών είναι δυνατόν να 

υπολογιστούν τα χρόνια αγαµίας και για δεκαετείς 

οµάδες ηλικιών. Τέλος, αφαιρούµε τα έτη που 

πέρασαν ως άγαµοι τα άτοµα που δεν έχουν 

παντρευτεί ως την ηλικία των 50 ετών. Συµβατικά 

θεωρούµε ότι το ποσοστό αυτό δίνεται από τον 

αριθµητικό µέσο για τις ηλικιακές οµάδες 45-49 και 

50-54 (ποσοστό οριστικά αγάµων). Ο 

παρανοµαστής αντιστοιχεί στο ποσοστό των 

ατόµων που τελικά παντρεύτηκαν µέχρι την ηλικία 

των 50 ετών. Έτσι τελικά εκτιµάται ο µέσος 

αριθµός ετών που ζει κανείς σε κατάσταση αγαµίας 

(Newell 1988, Βερροπούλου 2008). 

 

Τα δεδοµένα της εργασίας αυτής προέρχονται από 

τον Drake (1972) για το Βέλγιο, την Ιταλία και τη 

Νορβηγία και από την απογραφή του πληθυσµού 

της Ελλάδος του 1879 (Υπουργείον Εσωτερικών, 

1881) και περιλαµβάνονται στον Πίνακα 1. Το 

Ένθεµα 1 δείχνει τη διαδικασία των υπολογισµών 

για την περίπτωση των Ελλήνων ανδρών. 



Ελληνικό ∆ηµογραφικό ∆ελτίο  BU 06 - 2011 

Ελληνική Εταιρεία ∆ηµογραφικών Μελετών                                                                                                                   ∆εκέµβριος 2011 4 

Πίνακας 1 Ποσοστά άγαµων ανδρών και γυναικών στο Βέλγιο το έτος 1856, στην Ιταλία το έτος 1860, στη 

Νορβηγία το έτος 1865 και στην Ελλάδα το έτος 1879  

Άνδρες 

Ηλικίες Βέλγιο 1856 Ιταλία 1860 Νορβηγία 1865 Ελλάδα 1879 

15-19 99,7 98,1 99,9 99,0 

20-24 92,2 81,7 91,2 88,2 

25-29 67,7 49,5 59,4 60,4 

30-34 44,3 28,2 30,8 31,8 

35-39 32,2 19,0 17,8 16,6 

40-44 24,0 16,6 11,9 8,6 

45-49 20,1 14,4 9,5 6,9 

50-54 18,0 13,2 9,2 6,1 

Γυναίκες 

Ηλικίες Βέλγιο 1856 Ιταλία 1860 Νορβηγία 1865 Ελλάδα 1879 

15-19 98,3 89,7 98,9 89,3 

20-24 82,5 53,9 80,2 45,3 

25-29 56,8 28,7 49,8 14,7 

30-34 37,3 19,5 29,1 6,0 

35-39 28,0 15,7 21,3 4,2 

40-44 21,6 14,3 15,3 3,3 

45-49 19,5 13,0 13,7 3,2 

50-54 18,7 12,8 12,5 2,7 

Πηγή: ποσοστά αγάµων Drake (1972) και Υπουργείον Εσωτερικών (1881). 

 

 

Ένθεµα 1. 

Υπολογισµός της  µέσης ηλικίας στον πρώτο γάµο για τον πληθυσµό των Ελλήνων ανδρών του έτους 1879. 

Εφ’όσον έχουµε ποσοστά αγάµων θα χρησιµοποιήσουµε τον ανάλογο τύπο. Είναι: 
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Πίνακας 2. Μέση ηλικία στον πρώτο γάµο κατά φύλο και χώρα: τέλη 19
ου

 αιώνα 

 Πληθυσµός Άνδρες Γυναίκες ∆ιαφορά (Α-Γ) 

Βέλγιο 1856 30,2 28,0 2,2 

Ιταλία 1860 27,2 23,3 3,9 

Νορβηγία 1865 29,1 27,5 1,6 

Ελλάδα 1879 29,2 22,5 6,7 
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Σχήµα 1. Ποσοστά άγαµων στο Βέλγιο το έτος 1856, στην Ιταλία το έτος 1860, στη Νορβηγία το έτος 1865 

και στην Ελλάδα το έτος 1879  
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Αποτελέσµατα 

Ο Πίνακας 2 δείχνει τη µέση ηλικία στο πρώτο 

γάµο για τους άνδρες και τις γυναίκες  των 

εξεταζόµενων πληθυσµών λίγο πριν από την αρχή 

της µείωσης της γονιµότητας. Τα αποτελέσµατα του 

πίνακα δείχνουν ότι οι Ιταλοί παντρεύονταν 2-3 

χρόνια νωρίτερα κατά µέσο όρο σε σχέση µε τους 

υπόλοιπους Ευρωπαίους άνδρες, οι οποίοι 

παντρεύονταν στην ηλικία των 29-30 ετών. Σε 

σχέση µε τις γυναίκες επίσης υπάρχουν δύο οµάδες 

µε σηµαντικά διαφορετικές µέσες ηλικίες γάµου. 
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Στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, Βελγίδες και 

Νορβηγίδες παντρεύονταν στην ηλικία των 27,5-

28,0 ετών ενώ στη Νότια Ευρώπη οι γυναίκες 

παντρεύονταν κατά περίπου 5 έτη νωρίτερα. Έτσι 

ενώ Βελγίδες και Νορβηγίδες έχουν µικρή ηλικιακή 

διαφορά από τους συντρόφους τους, 1,5 έως 2 έτη 

κατά µέσο όρο, οι Ελληνίδες έχουν µία διαφορά 

περίπου 7 ετών, ενώ οι Ιταλίδες περίπου 4 

δεδοµένου ότι και οι Ιταλοί άνδρες παντρεύονται 

σχετικά νωρίς.  

Αυτές οι διαφοροποιήσεις είναι εµφανείς και στο 

Σχήµα 1 όπου για τους άνδρες, τα ποσοστά αγάµων 

Ιταλών µειώνονται πιο γρήγορα στις µικρότερες 

ηλικίες ενώ αντίθετα τα ποσοστά των Βέλγων 

µειώνονται  µε αργούς ρυθµούς. Το ποσοστό των 

οριστικά αγάµων Βέλγων (στην ηλικία 50) είναι το 

υψηλότερο (περίπου 20%) ενώ των Ελλήνων είναι 

το χαµηλότερο (περίπου 7%). Όσον αφορά στις 

διαφοροποιήσεις των ποσοστών άγαµων γυναικών, 

η ύπαρξη δύο διαφορετικών οµάδων είναι εµφανής, 

ιδιαίτερα στις µικρότερες ηλικίες. Στις µεγαλύτερες 

ηλικίες όµως, και πιο συγκεκριµένα στην ηλικία 

των 50 ετών, διαφαίνονται τρεις διαφορετικές 

τάσεις: οι γυναίκες από το Βέλγιο, εµφανίζουν ένα 

εξαιρετικά υψηλό ποσοστό οριστικά αγάµων 

(20%), οι γυναίκες της Ιταλίας και Νορβηγίας ένα 

µέσο επίπεδο (12-13%) ενώ οι Ελληνίδες ένα 

εξαιρετικά χαµηλό ποσοστό (3%). 
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