
 
 
Συγχρονική / διαγενεακή ανάλυση  
 
 
H δημογραφική ανάλυση ασχολείται βασικά με τις συνιστώσες της αναπαραγωγής των πληθυσμών, 
διαχωρίζοντας τις επιπτώσεις της δομής, του πλήθους και της έντασης/ημερολογίου των 
δημογραφικών φαινομένων επ’αυτής, ως και τις σχέσεις ανάμεσα στις δομές και τα φαινόμενα. Η 
δημογραφική ανάλυση είναι επομένως ένας τύπος στατιστικής ανάλυσης προσαρμοσμένης στη μελέτη 
των ανθρώπινων πληθυσμών. Χρησιμοποιεί αδρά δεδομένα και τα μετασχηματίζει για να 
δημιουργήσει -εκτός των άλλων- πίνακες θνησιμότητας, γαμηλιότητας, γονιμότητας (ή ακόμη τμήματα 
των πινάκων αυτών) στοχεύοντας στον ακριβή ποσοτικό προσδιορισμό των τρόπων με τους οποίους 
ανανεώνεται ένας πληθυσμός. 

Στην ανάλυση των δημογραφικών συνιστωσών διακρίνουμε δύο τύπους, τη συγχρονική και 
διαγενεακή. 

• Η διαγενεακή (διαχρονική/ διαμήκης/ γενεαλογική) ανάλυση είναι η ανάλυση της πορείας ενός 
δημογραφικού φαινομένου στη διάρκεια του χρόνου στα πλαίσια μιας γενεάς (σύνολο ατόμων που 
γεννήθηκαν το αυτό ημερολογιακό έτος) ή μιας κοορτής (σύνολο ατόμων που τους συνέβη κάτι το 
αυτό ημερολογιακό έτος) ή ακόμη στα πλαίσια μιας ομάδας γενεών ή κοορτών. Η διαγενεακή 
ανάλυση στηρίζεται στη δημιουργία πινάκων, βάσει των οποίων «παρακολουθούμε» βήμα-βήμα 
την εξέλιξη του συγκεκριμένου δημογραφικού φαινομένου σε μια γενεά / κοορτή (ή σε μια ομάδα 
γενεών / κοορτών). Στη διαγενεακή ανάλυση της γονιμότητας π.χ. παρακολουθούμε την 
αναπαραγωγική πορεία μιας γενεάς από το σημείο εκκίνησης (από τη στιγμή δηλαδή που δύναται 
να αναπαραχθεί βιολογικά -συνήθως από τα 15 της έτη-) μέχρι το τέλος της αναπαραγωγικής της 
ζωής (συνήθως μέχρι την ηλικία των 50 ετών). 

 
• Η συγχρονική (ή εγκάρσια) ανάλυση είναι η ανάλυση της έντασης και του ημερολογίου ενός 

δημογραφικού φαινομένου (γονιμότητας, θνησιμότητας, γαμηλιότητας) σε ένα συγκεκριμένο 
ημερολογιακό έτος (ή ακόμη στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου που 
αποτελείται από διαδοχικά ημερολογιακά έτη). H ανάλυση αυτή βασίζεται στη δημιουργία των 
συγχρονικών ή εγκάρσιων πινάκων και τον υπολογισμό των επάγωγων δεικτών. Στη συγχρονική 
ανάλυση δεν έχουμε μια πραγματική γενεά την οποία παρακολουθούμε στη διάρκεια του χρόνου 
αλλά μια εικονική γενεά που δημιουργείται από τμήματα διαδοχικών γενεών που «τέμνουν» το 
συγκεκριμένο έτος ή περίοδο σε διαφορετικές στιγμές της ζωής τους. 

 
 
 
Η συγχρονική και η διαγενεακή ανάλυση στο διάγραμμα του Lexis 

Εκ των προαναφερθέντων είναι προφανές ότι δυναμεθα να αναλύσουμε με δύο τρόπους τα 
δημογραφικά δρώμενα σε σχέση με τη μεταβλητή 'χρόνος'. Αυτός είναι και ο διπλός ρόλος της 
δημογραφικής ανάλυσης και σε αυτόν αντιστοιχεί η διπλή χρονική διάσταση που συχνά συναντούμε, 
αναλόγως του αν εξετάζουμε τα δημογραφικά γεγονότα σε ετήσια βάση ή αντίθετα την κατανομή τους 
στη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής και φυσικά και το τελικό αποτέλεσμα, την 'έντασή' τους. Σε αυτή 
τη διπλή χρονική διάσταση αντιστοιχούν και οι δύο διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης: η εγκάρσια (ή 
στιγμιαία ή συγχρονική) ανάλυση και η διαμήκης (ή διαγενεακή) ανάλυση (Σχήμα 1). Αν είμαστε λίγο 
προσεκτικοί θα παρατηρήσουμε ότι οι τύποι της ανάλυσης ακολουθούν τον τύπο των παρατηρήσεων 
και συνεπώς και τα διαθέσιμα προς ανάλυση στοιχεία / δεδομένα. 

 



 
 

Σχήμα 1: Εγκάρσια (Συγχρονική) και διαμήκης (Διαγενεακή) ανάλυση 
 
 

Συγχρονική Διαγενεακή 

 
 
 
Ο τρόπος καταγραφής και ταξινόμησης των δημογραφικών δεδομένων σε σχέση με το χρόνο οδηγεί σε 
ένα ακόμη σημείο διαφοροποίησης σε σχέση με την ανάλυσή τους. Αφορά τις διάφορες αναλογίες 
(λόγους) που χρησιμοποιούνται στη δημογραφία έχοντας ως αριθμητή τους τα δημογραφικά γεγονότα 
και ως παρονομαστή τους τον πληθυσμό. 
 
Έτσι, όταν π.χ. σαν παρονομαστή έχουμε τον πληθυσμό στη μέση του έτους (ή άλλης χρονικής 
περιόδου), τότε η αναλογία μας ορίζεται ως ποσοστό (ποσοστό γονιμότητας, θνησιμότητας κ.λ.π.). 
Ποσοστά είναι δυνατόν να υπολογιστούν και στις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις του διαγράμματος 
του Lexis. 
 
Όταν όμως στον παρονομαστή έχουμε τον πληθυσμό που υπόκειται αποκλειστικά στον «κίνδυνο» να 
πεθάνει, μεταναστεύσει, κάνει παιδιά κ.λ.π. στη διάρκεια της περιόδου παρατήρησης, τότε έχουμε μια 
πιθανότητα. Πιθανότητες δεν μπορούν να υπολογιστούν στο τετράγωνο του διαγράμματος του Lexis. 
Απτό παράδειγμα για τη διαφορά ποσοστών και πιθανοτήτων είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση η 
θνησιμότητα. Όταν λοιπόν για μια περιοχή έχουμε τον αριθμό των ατόμων ηλικίας x που πέθαναν σε 
κάποιο έτος και τον πληθυσμό ηλικίας x στην περιοχή αυτή στην αρχή και τη μέση του έτους που 
εξετάζουμε, μπορούμε αντίστοιχα να υπολογίσουμε την πιθανότητα ή το ποσοστό θνησιμότητας για το 
συγκεκριμένο έτος. 


