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Πίνακες

1. Γάμοι, γεννήσεις ζώντων καί θάνατοι έν Ε λ λ ά δ ι κατά τό Ετος 1969,
κατά τόπον μονίμου κατοικίας καί κατά τόπον τοϋ συμβάντος
α) Έσωτερικόν κατά γεωγραφικά διαμερίσματα, μετά διακρίσεως
είς περιοχάς άστικάς, ήμιαστικάς καί αγροτικός—Έξωτερικόν

5

β) Κατά νομούς, μετά διακρίσεως είς περιοχάς άστικάς, ήμιαστι
κάς καί άγροτικάς

6

γ) Κατά επαρχίας, μετά διακρίσεως είς περιοχάς άστικάς, ήμιαστι
κάς καί άγροτικάς. Κατά πολεοδομικά συγκροτήματα, δήμους
και κοινότητας μέ κεντρικόν οίκισμόν πόλιν ή κωμόπολιν

π

ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΑΜΩΝ
2. Γάμοι έν Ε λ λ ά δ ι κατά τό Ετος 1969, κατά μήνα τελέσεως καί κατά
τόπον μονίμου κατοικίας τοϋ γαμβροϋ
Εσωτερικόν κατά γεωγραφικά διαμερίσματα, μετά διακρίσεως είς
περιοχάς άστικάς, ήμιαστικάς καί άγροτικάς—Έξωτερικόν

41-59
41

3. Γάμοι τελεσθέντες έν Ε λ λ ά δ ι κατά τό Ετος 1969, καθ" ήλικίαν, προτέραν οικογενειακήν κατάστασιν καί τόπον μονίμου κατοικίας τοϋ
γαμβροϋ
α) Έσωτερικόν κατά περιοχάς άστικάς, ήμιαστικάς καί άγροτι
κάς—Έξωτερικόν

42

β) Κατά γεωγραφικά διαμερίσματα

44

4. Γάμοι τελεσθέντες έν Ε λ λ ά δ ι κατά τό έτος 1969, καθ' ήλικίαν, π ρ ο τέραν οίκογενειακήν κατάστασιν καί τόπον μονίμου κατοικίας
τής νύμφης
α) Έσωτερικόν κατά περιοχάς άστικάς, ήμιαστικάς καί άγρο
τικάς—Έξωτερικόν

47

β) Κατά γεωγραφικά διαμερίσματα

49
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5. Γάμοι τελεσθέντες έν Ελλάδι κατά τό έτος 1969, καθ' ήλικίαν τοϋ
γαμβροϋ καί της νύμφης καί κατά τόπον μονίμου κατοικίας τοΰ
γαμβροϋ
Έσωτερικόν κατά περιοχάς άστικάς, ημιαστικός καί άγροτι
κάς—Έξωτερικόν

52

6. Γάμοι τελεσθέντες έν Ε λ λ ά δ ι κατά τό έτος 1969, κατά προτέραν
οίκογενειακήν κατάστασιν τοϋ γαμβροϋ καί της νύμφης καί κατά
τόπον μονίμου κατοικίας τοΰ γαμβροϋ
Έσωτερικόν κατά περιοχάς άστικάς, ήμιαστικάς καί άγροτι
κάς—Έξωτερικόν

54

7. Γάμοι τελεσθέντες έν Ε λ λ ά δ ι κατά τό έτος 1969, καθ' ήλικίαν,
έπίπεδον μορφώσεως καί τόπον μονίμου κατοικίας τοϋ γαμβροϋ
Έσωτερικόν κατά περιοχάς άστικάς, ήμιαστικάς καί άγροτικάς
—Έξωτερικόν

55

8. Γάμοι τελεσθέντες έν Ε λ λ ά δ ι κατά τό έτος 1969, καθ' ήλικίαν,
έπίπεδον μορφώσεως καί τόπον μονίμου κατοικίας της νύμφης
Έσωτερικόν κατά περιοχάς άστικάς, ήμιαστικάς καί αγροτικός
—Έξωτερικόν

57

9. Γάμοι τελεσθέντες έν Ε λ λ ά δ ι κατά τό έτος 1969, κατ' έπίπεδον
μορφώσεως τοϋ γαμβροϋ καί τής νύμφης καί κατά τόπον μονίμου
κατοικίας τοϋ γαμβροϋ
Έσωτερικόν κατά περιοχάς άστικάς, ήμιαστικάς καί άγροτικάς
-Έξωτερικόν

59

ΠΙΝΑΚΕΣ Γ Ε Ν Ν Η Σ Ε Ω Ν ΖΩΝΤΩΝ

62-80

10. Γεννήσεις ζώντων έν Ε λ λ ά δ ι κατά τό έτος 1969, κατά μήνα τοϋ
συμβάντος καί κατά τόπον μονίμου κατοικίας τής μητρός
Έσωτερικόν κατά γεωγραφικά διαμερίσματα, μετά διακρίσεως
είς περιοχάς άστικάς, ήμιαστικάς καί άγροτικάς-Έξωτερικόν

62

11. Γεννήσεις ζώντων έν Ε λ λ ά δ ι κατά τό έτος 1969, κατά τόπον καί
κατά μήνα τοϋ συμβάντος
Σύνολον Ε λ λ ά δ ο ς κατά γεωγραφικά διαμερίσματα, μετά διακρί
σεως είς περιοχάς άστικάς, ημιαστικός καί άγροτικάς

64

12. Γεννήσεις ζώντων έν Ε λ λ ά δ ι κατά τό έτος 1969, κατά τόπον μο
νίμου κατοικίας τής μητρός καί αναλόγως τοϋ μέρους όπου
ακριβώς συνέβη ή γέννησις
Έσωτερικόν κατά γεωγραφικά διαμερίσματα, μετά διακρίσεως είς
περιοχάς άστικάς, ήμιαστικάς καί άγροτικάς—Έξωτερικόν
13. Γεννήσεις ζώντων έν Ε λ λ ά δ ι κατά τό έτος 1969, κατά τόπον μο
νίμου κατοικίας τής μητρός καί αναλόγως τοΰ παρασταθέντος
προσώπου κατά τήν γέννησιν
Έσωτερικόν κατά γεωγραφικά διαμερίσματα, μετά διακρίσεως εις
περιοχάς άστικάς, ημιαστικός καί αγροτικός—Έξωτερικόν
14. Γεννήσεις ζώντων έν Ε λ λ ά δ ι κατά τό έτος 1969, κατά τόπον μο
νίμου κατοικίας τής μητρός, φϋλον καί νομιμότητα τοΰ νεογέν
νητου
Έσωτερικόν κατά γεωγραφικά διαμερίσματα, μετά διακρίσεως
είς περιοχάς άστικάς, ήμιαστικάς καί άγροτικάς—Έξωτερικόν
15. Γεννήσεις ζώντων έν Ε λ λ ά δ ι κατά τό έτος 1969, κατά τόπον μο
νίμου κατοικίας καί ήλικίαν τής μητρός καί κατά φΰλον καί νομι
μότητα τοϋ νεογέννητου
Έσωτερικόν κατά περιοχας άστικάς, ημιαστικας καί αγροτικας
—Έξωτερικόν

66

67

68

70

16. Γεννήσεις ζώντων νομίμων τέκνων έν Ε λ λ ά δ ι κατά τό έτος 1969,
κατά τόπον .μονίμου κατοικίας καί ήλικίαν τής μητρός καί ανα
λόγως τής διαρκείας τοΰ γάμου
α) Έσωτερικόν κατά περιοχάς άστικάς, ήμιαστικάς καί άγροτικάς
—Έξωτερικόν

71

β) Κατά γεωγραφικά διαμερίσματα

73

17. Γεννήσεις ζώντων έν Ε λ λ ά δ ι κατά τό έτος 1969, κατά τόπον μο"
νίμου κατοικίας τής μητρός, ήλικίαν τής μητρός καί σειράν γεν
νήσεως τοΰ τέκνου
α) Έσωτερικόν κατά περιοχάς άστικάς, ήμιαστικάς καί άγροτι
κάς—Έξωτερικόν

76

β) Κατά γεωγραφικά διαμερίσματα

77

18. Τοκετοί έν Ε λ λ ά δ ι κατά τό έτος 1969, κατά τόπον μονίμου κατοι
κίας τής μητρός, αναλόγως τοϋ τύπου αυτών καί τής καταστά
σεως τών γεννηθέντων τέκνων
Έσωτερικόν κατά περιοχάς άστικάς, ήμιαστικάς καί άγροτικάς
-Έξωτερικόν
19. Γεννήσεις ζώντων νομίμων τέκνων έν Ελλάδι κατά τό έτος 1969,

79

80

κατά επάγγελμα τοϋ πατρός καί σειράν γεννήσεως τοΰ τέκνου
83-86
ΠΙΝΑΚΕΣ Γ Ε Ν Ν Η Σ Ε Ω Ν Ν Ε Κ Ρ Ω Ν
20. Γεννήσεις νεκρών έν Ε λ λ ά δ ι κατά τό έτος 1969, κατά τόπον μο
νίμου κατοικίας τής μητρός καί κατά τόπον όπου συνέβη ή γέννησις
α) Έσωτερικόν κατά γεωγραφικά διαμερίσματα, μετά διακρίσεως
εις περιοχάς άστικάς, ήμιαστικάς καί άγροτικάς—Έξωτε
ρικόν

83

IV

Page

Πίνακες

β) Κατά νομούς, μετά διακρίσεως εις περιοχάς άστικάς, ήμιαστι
κάς και άγροτικάς. Κατά πολεοδομικά συγκροτήματα, δή
μους καί κοινότητας με κεντρικόν οίκισμόν πόλιν

84

ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΑΝΑΤΩΝ

88-129

21. Θάνατοι έν Ε λ λ ά δ ι κατά τό έτος 1969, κατά τόπον μονίμου κατοι
κίας τοΰ θανόντος καί κατά μήνα τοΰ συμβάντος
Έσωτερικόν κατά γεωγραφικά διαμερίσματα, μετά διακρίσεως
είς περιοχάς άστικάς, ήμιαστικάς καί άγροτικάς—Έξωτερικόν

88

22. Θάνατοι έν Ε λ λ ά δ ι κατά τό έτος 1969, κατά τόπον καί κατά μήνα
τοΰ συμβάντος
Σύνολον Ε λ λ ά δ ο ς κατά γεωγραφικά διαμερίσματα, μετά διακρί
σεως είς περιοχάς άστικάς, ήμιαστικάς καί άγροτικάς

89

23. Θάνατοι έν Ε λ λ ά δ ι κατά τό έτος 1969, κατά τόπον μονίμου κατοι
κίας τοΰ θανόντος, αναλόγως τοΰ είδους τής πιστοποιήσεως των
καί τοΰ μέρους όπου ακριβώς συνέβησαν
Έσωτερικόν κατά γεωγραφικά διαμερίσματα, μετά διακρίσεως
είς περιοχάς άστικάς, ήμιαστικάς καί άγροτικάς—Έξωτερικόν

90

24. Θάνατοι έν Ε λ λ ά δ ι κατά τό έτος 1969, κατά τόπον τοΰ συμβάντος.
αναλόγως τοΰ είδους τής πιστοποιήσεως των καί τοΰ μέρους
όπου ακριβώς συνέβησαν
Σύνολον Ε λ λ ά δ ο ς κατά γεωγραφικά διαμερίσματα, μετά δια
κρίσεως είς περιοχάς άστικάς, ήμιαστικάς καί άγροτικάς

91

25. Θάνατοι έν Ε λ λ ά δ ι κατά τό έτος 1969, κατά τόπον μονίμου κατοι
κίας, φΰλον καί ήλικίαν τοΰ θανόντος
Έσωτερικόν κατά γεωγραφικά διαμερίσματα, μετά διακρίσεως
είς περιοχάς αστικός, ήμιαστικάς καί άγροτικάς—Έξωτερικόν

92

26. Θάνατοι έν Ε λ λ ά δ ι κατά τό έτος 1969, κατά τόπον μονίμου κατοι
κίας, φΰλον, ήλικίαν καί οίκογενειακήν κατάστασιν τοΰ θανόντος
Έσωτερικόν κατά περιοχάς άστικάς, ήμιαστικάς καί αγροτικά;
—Έξωτερικόν

104

27. Θάνατοι έν Ε λ λ ά δ ι κατά τό έτος 1969, κατά τόπον μονίμου κατοΓ
κίας τοΰ θανόντος καί κατά αίτίαν θανάτου (ΣυνεπτυγμένοςΔιεθνήςΚατάλογος τοΰ 1965)
α) Έσοηερικόν κατά γεωγραφικά
Μετά διακρίσεως κατά φΰλον

διαμερίσματα—Έξωτερικόν

106

β) Κατά νομούς

110

28. Θάνατοι έν Ε λ λ ά δ ι κατά τό έτος 1969, κατά τόπον μονίμου
Διεθνής Κατάλογος τοΰ 1965)

116
κατοικίας,

Έσωτερικόν κατά περιοχάς άστικάς, ήμιαστικάς καί άγροτικάς
—Έξωτερικόν
I
29. Θάνατοι έν Ε λ λ ά δ ι κατά τό έτος 1969, κατά τόπον μονίμου κατοι
κίας τοΰ θανόντος, κατ' είδος πιστοποιήσεως καί κατά αίτίαν
θανάτου {Συνεπτυγμένος Διεθνής Κατάλογος τοΰ 1965)
Έσωτερικόν—Έξωτερικόν

122

30. Θάνατοι έν Ε λ λ ά δ ι κατά τό έτος 1969, κατά φΰλον, ήλικίαν τοΰ
θανόντος καί κατά αίτίαν θανάτου (Συνεπτυγμένος Διεθνής Κα
τάλογος τοΰ 1965)
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132-144

31. Θάνατοι έν Ε λ λ ά δ ι , κατά τό έτος 1969, βρεφών ηλικίας κάτω τοϋ
ε ν ό ς έτους, κατά τόπον μονίμου κατοικίας τοΰ θανόντος καί κατά
τόπον τοΰ συμβάντος
α) Έσωτερικόν κατά γεωγραφικά διαμερίσματα, μετά διακρίσεως
είς περιοχάς άστικάς, ήμιαστικάς καί άγροτικάς—Έξωτερικόν

132

β) Κατά νομούς, μετά διακρίσεως είς περιοχάς άστικάς, ήμιαστι
κάς καί άγροτικάς. Κατά πολεοδομικά συγκροτήματα, δή
μους καί κοινότητας μέ κεντρικόν οίκισμόν πόλιν

133

32. Θάνατοι έν Ελλάδι, κατά τό έτος 1969, βρεφών ηλικίας κάτω τοΰ
ε ν ό ς έτους, κατά τόπον μονίμου κατοικίας, φΰλον καί ήλικίαν τοΰ
θανόντος καί κατά μήνα τοΰ συμβάντος
Έσωτερικόν κατά περιοχάς άστικάς, ήμιαστικάς καί άγροτικάς
—Έξωτερικόν

136

33. Θάνατοι έ ν Ε λ λ ά δ ι , κατά τ ό έτος 1969, βρεφών ηλικίας κάτω τοϋ
ε ν ό ς έτους, κατά τόπον μονίμου κατοικίας, φΰλον, ήλικίαν καί
νομιμότητα τοΰ θανόντος
Έσωτερικόν κατά περιοχάς άστικάς, ήμιαστικάς καί άγροτικάς
—Έξωτερικόν

138

34. Θάνατοι έν Ε λ λ ά δ ι , κατά τό έτος 1969, βρεφών ηλικίας κάτω τοΰ
ε ν ό ς έτους, καθ' ήλικίαν τοΰ θανόντος καί κατά αίτίαν θανάτου
(Λεπτομερής Διεθνής Κατάλογος τοϋ 1965)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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35. Θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω τοϋ ενός έτους, κατά τόπον μο
νίμου κοτοικίας, φΰλον καί ήλικίαν τοΰ θανόντος καί γεννή
σεις νεκρών, κατά τόπον μονίμου κατοικίας τής μητρός, έτους
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Έσωτερικόν κατά επαρχίας—Έξωτερικόν
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V

φΰλον τοϋ θανόντος καί κατά αίτίαν θανάτου (Ενδιάμεσος

