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1920-2020: ένας αιώνας δημογραφικής και κοινωνικής 
εξέλιξης των αιγαιακών κοινωνιών

Βασίλειος Σ. Γαβαλάς

«Ο πληθυσμός των νησιών του Αρχιπελάγους» περιγράφει 
και αναλύει την ανθρωπογεωγραφία των νησιών του Αιγαί-
ου στη διάρκεια των τελευταίων 100 χρόνων. Γραμμένο έτσι 
ώστε να μην υπεισέρχεται σε τεχνικές λεπτομέρειες που 
απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, το παρόν βιβλίο βασίζε-
ται σε επίσημες και «ανεπίσημες» (μη-κρατικές) στατιστικές, 
αλλά και σε μεγάλο όγκο βιβλιογραφίας για να σκιαγραφή-
σει τα πληθυσμιακά, οικονομικά-αναπτυξιακά και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά του γεωγραφικού διαμερίσματος «Νησιά Αι-
γαίου». Μια σειρά από χάρτες, οι οποίοι κατασκευάστηκαν 
ειδικά για τις ανάγκες του βιβλίου, δείχνουν παραστατικά τις 
χωρικές διακυμάνσεις των ανθρωπογεωγραφικών φαινομέ-
νων σε επίπεδο Νομού, Περιφερειακής Ενότητας, Δήμου και 
Δημοτικής Ενότητας. Μια δημογραφική προβολή με ορίζοντα 
το 2051 φωτίζει τις προοπτικές του πληθυσμού των νησιών 
στο ορατό μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τρέχουσες 
συγκυρίες που αφορούν το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζή-
τημα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όσο και τις μακροχρό-
νιες συνέπειες της οικονομικής κρίσης στον Ελλαδικό χώρο. 

Ο Βασίλειος Σ. Γαβαλάς εί-
ναι αναπληρωτής καθηγητής 
Πληθυσμιακής Γεωγραφίας στο 
Τμήμα Γεωγραφίας του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου. Σπούδασε 
Ιστορία και Εθνολογία στο Δη-
μοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
και συνέχισε τις σπουδές του 
ως υπότροφος του Ιδρύματος 
Κρατικών Υποτροφιών σε μετα-
πτυχιακό επίπεδο στο London 
School of Economics and 
Political Science στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Είναι κάτοχος MSc και 
PhD στην επιστήμη της Δημο-
γραφίας. 

Έχει εργαστεί ως ερευνητής 
(Research Associate) στο Κέντρο 
Δημογραφικών Μελετών του 
Πανεπιστημίου του Manchester 
[Cathie Marsh Centre for Census 
and Survey Research (CCSR)]. 
Συμμετείχε σε δημογραφικές 
μελέτες για περιοχές του ευρύ-
τερου Manchester (Oldham, 
Rochdale) καθώς και για την 
Περιφέρεια Stoke-on-Trend στη 
Βόρεια Αγγλία. Συμμετείχε επί-
σης σε μελέτες που ανατέθηκαν 
από το Βρετανικό Υπουργείο 
Εργασίας (Department for Work 
and Pensions) στο CCSR σχε-
τικά με τις εθνοτικές μειονότη-
τες και την αγορά εργασίας στη 
Μεγάλη Βρετανία. Στην Ελλάδα 
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έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη 
νησιωτική δημογραφία. Είναι 
μέλος της Εταιρίας Κυκλαδικών 
Μελετών, όντας Κυκλαδίτης και 
ο ίδιος. Ενδεικτικές δημοσιεύ-
σεις και πληροφορίες για την 
ερευνητική του δραστηριότητα 
υπάρχουν στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος Γεωγραφίας https://
geography.aegean.gr/ppl/index.
php?content=0&bio=bgav   

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου: bgav@geo.aegean.gr
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Προλογίζει ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Παυλογεωργάτος Γεράσιμος

Συζητούν για το βιβλίο οι:
Παυλογεωργάτος Γεράσιμος: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Παν. Αιγαίου
Αναγνώστου Σπύρος: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα 

Γεωγραφίας του Παν. Αιγαίου
Γαβαλάς Βασίλειος:  

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Γεωγραφίας του Παν. Αιγαίου.

Παρασκευή 24 Μαΐου  
στις 8:00 μ.μ. 

βιβλιοπωλείο Book & Art,

Κομνηνάκη 5, Μυτιλήνη 
Τηλ.: 2251037961


