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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη 2η Έκθεση για την Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή, 
και συγκεκριµένα στο κεφάλαιο για τη χωρική συνοχή, αναφέρεται διεξοδικά στις 
ανισότητες που υπάρχουν µεταξύ των διαφόρων περιφερειών της Ένωσης. Τα νησιά 
κατατάσσονται, µαζί µε τις παράκτιες, τις αραιοκατοικηµένες και τις ορεινές 
περιοχές, µεταξύ των περιοχών µε ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά για τις οποίες 
η Ένωση «καλείται να συνεχίσει τις πολιτικές προώθησης της ανάπτυξης 
εφαρµόζοντας εξειδικευµένα µέτρα» (ΕΕ, 2001, σ 34-35). Η 1η έκθεση προόδου που 
ακολούθησε προχώρησε ακόµη περισσότερο, κατατάσσοντας τα νησιά στις περιοχές 
µε σοβαρά φυσικά ή γεωγραφικά µειονεκτήµατα, που µπορεί να συνδυάζουν 
περισσότερα από ένα µειονέκτηµα: αποµόνωση, ορεινό έδαφος, αραιό πληθυσµό 
(CE, 2002, σ 17).  
 
Η ενασχόληση της επιστηµονικής κοινότητας, αλλά και των διεθνών οργανισµών µε 
τα νησιά είναι σχετικά πρόσφατη Τα οικονοµικά, δηµογραφικά και περιβαλλοντικά 
προβλήµατα των µικρών νησιωτικών κρατών (SIDS) κατ’ αρχήν (τη δεκαετία του 
’70) και των νησιών-περιφερειών της Ευρώπης στη συνέχεια, αποτέλεσαν το 
έναυσµα για την εκπόνηση µιας σειράς επιστηµονικών προγραµµάτων -µε 
σηµαντικότερο το Man and the Biosphere (MAB) της UNESCO- µελετών και 
συνεδρίων στο πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Συµβουλίου της Ευρώπης. Απασχόλησαν επίσης  και άλλες διεθνείς διασκέψεις µε 
σηµαντικότερες αυτές του Rio και του Johannesbourg για τη βιώσιµη ανάπτυξη2. Η 
αναφορά στα νησιά στο κεφάλαιο 17 της Agenda 21 µέσα από την ανάδειξη των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους - αποτελεί απόδειξη του διεθνούς ενδιαφέροντος 
για τη βιώσιµη ανάπτυξή τους, χωρίς όµως να έχουν υπάρξει µέχρι σήµερα 
αποτελεσµατικές πολιτικές στην αντιµετώπιση των προβληµάτων τους. 
 
Στο παρόν κείµενο θα παρουσιαστούν οι µεταβολές στους εξωγενείς παράγοντες που 
καταγράφονται σήµερα και εξηγούν σε µεγάλο βαθµό την κατάσταση του ελληνικού 

                                                 
1 Το κείµενο βασίζεται στα συµπεράσµατα που προέκυψαν από δύο ερευνητικά προγράµµατα: 
«Στρατηγικός σχεδιασµός Ν. Λέσβου» και «Ανάπτυξη Νησιωτικού Χώρου», που υλοποιήθηκαν από 
το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης. Μια άλλη έκδοση του κειµένου έχει εκδοθεί µε 
τίτλο «Ανάπτυξη Νησιωτικού Χώρου: προβλήµατα και προοπτικές» στον τιµητικό τόµο για τον καθ. 
Ν. Κόνσολα  
2 Από τη δραστηριοποίηση αυτή προέκυψαν ενδιαφέρουσες δηµοσιεύσεις όπως Cavallaro C. 1987, 
Crusol J. – Hein P. – Vellas F., 1988, Beller W.- D’Ayala P. – Hein P. 1990, Brigand L., 1991, 
Sofoulis C.- Spilanis I., 1993, Briguglio L, 1999, Gourmelon F – Brigand L. 1991,  Poirine B. 1995, 
Sanguin A-L. 1997, Μaistersheim A (ed) 1997, Casabianca F. De (ed) 1998,  Spilanis I 1998, Fernadez 
Martin F. (ed) 1999 κά., ενώ σηµαντικό υλικό βρίσκεται στις ιστοσελίδες των Ηνωµένων Εθνών, της 
INSULA, της Επιτροπής Νησιών της ∆ιάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της 
Ευρώπης (CRPM) κλπ. 



νησιωτικού χώρου, όπως επίσης  θα παρουσιαστούν και οι διαγραφόµενες 
προοπτικές, οι οποίες επιτρέπουν την αλλαγή της αναπτυξιακής πορείας των νησιών, 
έτσι ώστε να διαφανεί ποιο µπορεί να είναι το πλαίσιο µιας νησιωτικής πολιτικής σε 
εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
 
 Οι εξελίξεις στο ευρύτερο κοινωνικο-οικονοµικό σύστηµα 
 
Η µελέτη των αιτίων της εξέλιξης µιας συγκεκριµένης περιοχής δε µπορεί να είναι 
σωστή και πλήρης, εάν δεν τοποθετηθεί µέσα στο σύνολο των εξελίξεων που 
συµβαίνουν στον ευρύτερο χώρο και την επηρεάζουν αναπόφευκτα. Και δεν 
αναφερόµαστε απλά στον εγγύτερο γεωγραφικό χώρο, οι εξελίξεις του οποίου 
ασφαλώς επηρεάζουν, αλλά στο παγκόσµιο κοινωνικο-οικονοµικό σύστηµα του 
οποίου οι εξελίξεις καθορίζουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο κινούνται -βέβαια µε 
αποκλίσεις ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες τους- τα εθνικά και περιφερειακά 
συστήµατα. Η άρνηση της υιοθέτησης των εξελίξεων είναι πρακτικά αδύνατη, 
ιδιαίτερα όταν αναφερόµαστε σε µια µικρή και ασήµαντη για τα παγκόσµια 
οικονοµικά και δηµογραφικά µεγέθη περιοχή, όπως τα ελληνικά  νησιά, για την οποία 
οι εξελίξεις αυτές θα πρέπει να θεωρηθούν ως εξωγενείς µεταβλητές, δηλαδή 
παράµετροι τις οποίες δε µπορεί να επηρεάσει. Εάν παρ’ όλα αυτά υπάρξει συνειδητή 
επιλογή για µη υιοθέτηση των εξελίξεων αυτών και αποµόνωση από αυτές, θα πρέπει 
να είναι γνωστή εκ των προτέρων και η κατάληξη: περιθωριοποίηση και υπανάπτυξη 
µε βάση τα διεθνώς αποδεκτά standards (πχ. κατά κεφαλή προϊόν και εισόδηµα, 
αριθµός αυτοκινήτων ανά 1000 κατοίκους, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος, 
επίπεδο εκπαίδευσης κλπ). 
 
Αντίθετα η αποδοχή συµµετοχής στις εξελίξεις αυτές δεν σηµαίνει απαραίτητα και 
«παράδοση άνευ όρων» στις προσταγές της παγκοσµιοποίησης. Σηµαίνει προσπάθεια 
για αντιµετώπιση των όσων έρχονται, έτσι ώστε να µεγιστοποιηθούν τα οφέλη και να 
µειωθούν οι ζηµιές από τις αλλαγές που σηµειώνονται -γιατί κανείς δεν µπορεί να 
αρνηθεί ότι υπάρχουν ζηµιές (οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, 
περιβαλλοντικές), που συνήθως τις υφίστανται οι λιγότερο ισχυροί- µέσα σε µια 
µακροχρόνια προοπτική ισχυροποίησης της σχετικής θέσης της υπό εξέταση 
περιοχής. 
 
Θα αναφερθούµε συνοπτικά στις βασικές αλλαγές του 20ου αιώνα που επηρέασαν 
και θα επηρεάσουν στο µέλλον την αναπτυξιακή διαδικασία αλλά και τη χωροθέτηση 
ανθρώπων και δραστηριοτήτων: 
 
• η συρρίκνωση του πρωτογενή τοµέα σε παγκόσµιο επίπεδο και ιδιαίτερα στις 
αναπτυγµένες χώρες καταρχήν υπέρ της βιοµηχανίας και σήµερα υπέρ των 
υπηρεσιών είναι ένα γεγονός.  
Η εξέλιξη αυτή στηρίχτηκε αρχικά στην συγκέντρωση του πληθυσµού σε µεγάλα 
αστικά κέντρα, στη µαζική οµοιογενή παραγωγή, στις οικονοµίες κλίµακας, στις 
εξωτερικές οικονοµίες, στην οικονοµική αποτελεσµατικότητα. Σήµερα η κοινωνία 
των υπηρεσιών που εγκαθίσταται στηρίζεται στην παγκοσµιοποίηση της αγοράς. Η 
ανάπτυξη των υπηρεσιών µπορεί -κάτω από προϋποθέσεις- να αποτελεί µια ευκαιρία 
για τις νησιωτικές περιοχές που στερούνται φυσικών πόρων.  
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Εποµένως, η µείωση του αριθµού των κατά γενική οµολογία υποαπασχολούµενων 
γεωργών, και του αγροτικού πληθυσµού γενικότερα, δεν πρέπει να λαµβάνεται 
υποχρεωτικά ως αρνητική εξέλιξη, ιδιαίτερα µάλιστα όταν η εξέλιξη αυτή γίνεται µε 
πολύ καθυστέρηση και χαµηλότερους ρυθµούς απ’ότι σε άλλες χώρες, αλλά ως µια 
φυσιολογική εξέλιξη. Αρνητική εξέλιξη όµως αποτελεί το γεγονός ότι η µείωση των 
θέσεων στη γεωργία δεν συνοδεύεται από αύξηση σε άλλο τοµέα, αλλά από ταχύτατη 
µείωση των συνολικών θέσεων εργασίας, όπως στην περίπτωση της Λέσβου, σε 
αντίθεση µε ό,τι έγινε σε πολλά από τα άλλα ελληνικά νησιά.  
 
Η µείωση του ρόλου της γεωργίας (ως ποσοστού του ΑΕΠ και των συνολικώς 
απασχολούµενων) συνήθως δεν σηµαίνει µείωση της παραγόµενης ποσότητας και της 
αξίας της παραγωγής. Σηµαίνει εγκατάλειψη των µη αποδοτικών καλλιεργειών και 
εξειδίκευση σε προϊόντα που µπορούν να βρουν -νωπά ή µεταποιηµένα3- αγορές και 
ικανοποιητικές για τους παραγωγούς τιµές. 
 
Όµως, η αλλαγή της της σχετικής βαρύτητας του κάθε τοµέα στην ανάπτυξη, δείχνει 
και κάτι άλλο: την ταχύτατη απαξίωση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων µιας 
περιοχής. Αν η εξόρυξη άνθρακα και η παραγωγή χάλυβα αποτέλεσε συγκριτικό 
πλεονέκτηµα για κάποιες περιοχές της Β. Ευρώπης µεταπολεµικά, η χρήση 
καινούριων υλικών στη βιοµηχανία (πχ. αλουµίνιο) “ακύρωσε” το πλεονέκτηµα αυτό. 
Το παράδειγµα αναφέρεται για να υποδηλώσει ότι  δεν θα πρέπει να υπάρχει 
προσήλωση σε δραστηριότητες που µπορεί παλαιότερα να αποτελούσαν συγκριτικό 
πλεονέκτηµα για µια περιοχή (πχ. πολλά αγροτικά προϊόντα -όπως τα σιτηρά, το 
µπαµπάκι-, η βυρσοδεψία, η σαπωνοποιεία, η ναυπηγική), αλλά σήµερα για 
διάφορους λόγους βρίσκονται σε φθίνουσα πορεία και υψηλό ανταγωνισµό µεταξύ 
παραγωγών πολλών χωρών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη συρρίκνωση των τιµών και 
τη µείωση των κερδών.  
 
Το ίδιο ισχύει και για τον τουρισµό. Το γεγονός ότι εδώ και τριάντα χρόνια το 
συγκριτικό πλεονέκτηµα των νησιών θεωρείται ο τουρισµός παραλίας, δε θα πρέπει 
να θεωρηθεί ως κάτι το αµετάβλητο, όσο και αν αυτό φαίνεται “απίθανο”. Το γεγονός 
ότι η Β. Μεσόγειος υφίσταται κρίση µε την εµφάνιση νέων µορφών τουρισµού (που 
έχουν άλλες προδιαγραφές και απαιτήσεις σε υποδοµές, σε ανθρώπινο δυναµικό και 
σε προϊόντα απ΄ ότι ο µαζικός τουρισµός και που δεν είναι εύκολο να υλοποιηθούν), 
αλλά και η ανάδυση νέων τουριστικών προορισµών πρέπει να προβληµατίσουν. 
Επίσης, δε θα πρέπει να ξεχνάµε ότι στις αρχές του αιώνα η θάλασσα δεν αποτελούσε 
πόλο έλξης και ότι µπορεί και πάλι, σε κάποια χρονική στιγµή, για λόγους που µπορεί 
να υποθέσει κανείς - όπως απαγόρευση έκθεσης στον ήλιο λόγω της τρύπας του 
όζοντος, ρύπανση της θάλασσας κλπ - να πάψει να αποτελεί. 
 
Εξ ίσου λάθος αποτελεί και η εγκατάλειψη ενός κλάδου, χωρίς να εξαντληθούν οι 
δυνατότητες προσαρµογής του στα νέα δεδοµένα µε την εισαγωγή καινοτοµιών µέσω 
της δηµιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών, που να ανταποκρίνονται στις 
σύγχρονες απαιτήσεις των καταναλωτών,. Ως παραδείγµατα τέτοιων προσαρµογών 
µπορούν να αναφερθούν η υιοθέτηση µορφών εναλλακτικού τουρισµού από τον 
µαζικό τουρισµό, η στροφή  της ελαιοκαλλιέργειας στη παραγωγή επώνυµων 

                                                 
3 ∆ε θα πρέπει να ξεφεύγει της προσοχής µας ότι η βιοµηχανία τροφίµων και ποτών αποτελεί  κλάδο 
αναπτυγµένο στις πιο µεγάλες βιοµηχανικές χώρες του κόσµου. Όµως η ανάπτυξη αυτή προϋποθέτει 
έρευνα, καινοτοµία και νέα προϊόντα 
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προϊόντωνκαι δευτερογενώς για κάλυψη των νέων τάσεων στη διατροφή-, ο 
προσανατολισµός της ναυπηγικής στην κατασκευή σκαφών αναψυχής κλπ. 
 
• η µαζικοποίηση της παραγωγής, η ανάπτυξη των µεταφορών και οι 
τεχνολογικές αλλαγές ως παράµετροι αλλαγής της χωροθέτησης των 
δραστηριοτήτων.  
Ο 20ος αιώνας σηµαδεύτηκε από την εντατικοποίηση και τη µαζικοποίηση της 
παραγωγής, αλλά και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και διαδικασιών στην 
παραγωγική διαδικασία, φαινόµενα που είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους 
των παραγόµενων προϊόντων σε όλους τους τοµείς. Οι παραγωγοί -και κατ’ επέκταση 
οι περιοχές στις οποίες ήταν εγκαταστηµένοι- που δεν µπόρεσαν για οποιοδήποτε 
λόγο να ακολουθήσουν την πορεία αυτή, βρέθηκαν σε δυσχερή θέση, γιατί σιγά-σιγά 
έχασαν τις εξωτερικές αγορές τους.  
 
Η ανάπτυξη των µεταφορικών µέσων και η µαζικοποίηση των µεταφορών όλων των 
τύπων σε παγκόσµιο επίπεδο επέδρασε στην αύξηση της κινητικότητας των αγαθών 
µε αποτέλεσµα τα προϊόντα να µεταφέρονται σε µεγάλες αποστάσεις µε χαµηλό 
κόστος. Συνέπεια του γεγονότος είναι η αδυναµία προστασίας των τοπικών αγορών 
από εισαγόµενα προϊόντα και κατ’ επέκταση των παραγωγών τους. Οι παραγωγοί 
αυτοί κάλυπταν -µε υψηλότερες τιµές αφού είχαν χαµηλότερη παραγωγικότητα- την 
τοπική αγορά, χωρίς να έχουν εξωτερικό ανταγωνισµό εξ αιτίας της δυσκολίας  
µεταφοράς προϊόντων (πχ. αραιά δροµολόγια, υψηλό κόστος, αδυναµία µεταφοράς 
ευπαθών προϊόντων). Όταν εµφανίστηκε ο ανταγωνισµός αυτός πολλοί τοπικοί 
παραγωγοί αναγκάστηκαν να διακόψουν  τις δραστηριότητές τους στον πρωτογενή 
και στο δευτερογενή τοµέα. Είναι κοινή διαπίστωση ότι πολλά προϊόντα, αν και 
εισαγόµενα στα νησιά, όχι µόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, είναι 
φθηνότερα από οµοειδή τοπικά προϊόντα (πχ. κηπευτικά, πατάτες, φρούτα), όχι όµως 
πάντα και ανάλογης ποιότητας.  
 
Συνέπεια των παραπάνω ήταν περιοχές όπως τα νησιά, οι ορεινές περιοχές και οι 
αποµακρυσµένες περιοχές, να δουν τον παραγωγικό ιστό τους να διαλύεται σταδιακά 
και τις παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες, είτε να χάνονται λόγω 
υποκατάστασής τους από άλλες (πχ. ελαιοσάπουνα - απορρυπαντικά, ραφείο - 
βιοµηχανία ρούχων, ξερά φρούτα - διατηρούµενα σε ψυγείο φρέσκα φρούτα, παστά 
τρόφιµα - κατεψυγµένα τρόφιµα, υποδηµατοποιείο - έτοιµα υποδήµατα, 
σαγµατοποιείο - αυτοκίνητα και µηχανάκια), είτε να µεταφέρονται σε άλλες περιοχές, 
και µονάδες που µπορούν να παράγουν τα ίδια αγαθά πιο αποτελεσµατικά και µε 
µικρότερο κόστος, αξιοποιώντας τις οικονοµίες κλίµακας, τις οικονοµίες 
συγκέντρωσης, το χαµηλότερο εργατικό κόστος κ.ά ( πχ. σιτηρά και βαµβάκι στις 
µεγάλες πεδιάδες, ναυπηγεία στην Κορέα κλπ). Το ίδιο µπορεί να συµβεί µε τον 
τουρισµό. Άλλωστε, η Μεσόγειος που προσελκύει περίπου το ένα τρίτο του 
παγκόσµιου τουριστικού ρεύµατος, βλέπει το ποσοστό της να µειώνεται συνεχώς 
υπέρ “εξωτικών” προορισµών, που έγιναν προσιτοί λόγω των εξελίξεων στον τοµέα 
των µεταφορών. Η κρίση αυτή της Μεσογείου που παρατηρείται τα τελευταία 15 
περίπου χρόνια, έχει σαφώς επηρεάσει την αποδοτικότητα των τουριστικών 
επιχειρήσεων και στη χώρα µας. 
 
∆εν είναι µικρότερη η αλλαγή που επήλθε σε τοµείς όπως η πολιτιστική δηµιουργία. 
Παλαιότερα η έλλειψη των µέσων επικοινωνίας είχε ως αποτέλεσµα να υπάρχει 
τοπική πολιτιστική δηµιουργία και εκδηλώσεις έκφρασής της (γιορτές, πανηγύρια), 
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ως απαραίτητο στοιχείο της καθηµερινής ζωής. Σήµερα και αυτά τα σύνορα έχουν 
“πέσει” µε άµεσα ορατές συνέπειες από την επικράτηση «εισαγόµενων» πολιτιστικών 
προϊόντων. 
 
• οι κλασικές και µη εξειδικευµένες δραστηριότητες, µε χαµηλή προστιθέµενη 
αξία, “ωθούνται” προς τις λιγότερο αναπτυγµένες ζώνες.  
Η παγκόσµια ανάπτυξη έχει στηριχτεί σε διαδοχικά “κύµατα” αποµάκρυνσης των 
λιγότερο παραγωγικών δραστηριοτήτων, που χρησιµοποιούν τεχνολογίες ευρύτατα 
διαδεδοµένες και υψηλό ποσοστό ανειδίκευτου και φτηνού εργατικού δυναµικού, 
προς τη λιγότερο αναπτυγµένη περιφέρεια. Έτσι προϊόντα που παλαιότερα 
αποτέλεσαν µοχλό ανάπτυξης των αναπτυγµένων χωρών (πχ. υφαντουργία στη Μ. 
Βρετανία, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία), µε την πάροδο του χρόνου (µεταπολεµικά) 
εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα (και τις άλλες χώρες της Ν. Ευρώπης και της Β. 
Αφρικής) και σήµερα µε το άνοιγµα των συνόρων “περνούν” στις χώρες της 
Βαλκανικής και γενικότερα των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Αυτό δεν σηµαίνει 
ότι  δεν υπάρχει πλέον ο κλάδος αυτός στις αναπτυγµένες χώρες. Υπάρχει ως χώρος 
σχεδιασµού και κατασκευής (όχι πάντα) επώνυµων και ποιοτικών ρούχων. Η τάση 
είναι στις χώρες αυτές να διατηρείται µόνο το τµήµα της παραγωγής που 
χρησιµοποιεί ειδικευµένο προσωπικό και επιτρέπει υψηλή προστιθέµενη αξία 
(δηλαδή υψηλές αµοιβές για τους εργαζόµενους και υψηλά κέρδη για την 
επιχείρηση). Στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες εγκαθίστανται τα τµήµατα της 
παραγωγής που έχουν ανάγκη από ανειδίκευτο και φτηνό εργατικό δυναµικό, µε 
στόχο τη µείωση του κόστους παραγωγής. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι έτοιµες να 
διακόψουν την παραγωγή τους και να µετεγκατασταθούν όταν δεν πληρούνται οι 
συνθήκες αυτές, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές όπου οι εργασίες αυτές έχουν ανατεθεί 
σε τοπικούς υπεργολάβους που ανταγωνίζονται µεταξύ τους για το ποιος θα 
εξασφαλίσει τις συνθήκες για χαµηλότερο κόστος παραγωγής.  
 
• η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και η περιφερειοποίηση των παρεµβάσεων, 
έχει ως αποτέλεσµα την ουσιαστική κατάργηση των οικονοµικών συνόρων, την 
υψηλή κινητικότητα των κεφαλαίων, την αυξηµένη αλληλεπίδραση των οικονοµικών 
εξελίξεων και την αυξηµένη τάση για οµογενοποίηση των οικονοµικών, πολιτικών, 
πολιτιστικών και κοινωνικών διαδικασιών και συστηµάτων. Η δηµιουργία από την 
ΕΕ  µιας ενιαίας αγοράς  και της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ενοποίησης 
βρίσκεται µέσα στη λογική αυτή. 
 
Η απελευθέρωση αυτή έχει µεταβάλει καθοριστικά το πλαίσιο µέσα στο οποίο 
λειτουργούν οι επιχειρήσεις, οι οποίες υφίστανται υψηλό ανταγωνισµό ακόµη και 
στις “παραδοσιακές” τους αγορές. Η επιβίωσή τους εξαρτάται από το βαθµό 
εξειδίκευσής τους, από τις επενδύσεις που πραγµατοποιούν, το ρυθµό προσαρµογής 
στις νέες τεχνολογίες, από την υιοθέτηση καινοτοµιών στην παραγωγή, από την 
αύξηση της παραγωγικότητάς τους, που όλα συνθέτουν το βαθµό 
ανταγωνιστικότητάς τους.  
 
 
 Συνθετική παρουσίασης της ταυτότητας του ελληνικού νησιωτικού χώρου4 
 

                                                 
. 

 5



Από τις 10.000 περίπου νησιά, νησίδες και βραχονησίδες που περιβάλλουν την 
ελληνική χερσόνησο, σήµερα κατοικούνται τα 112. Από αυτά, τα 81 νησιά έχουν 
διοικητική αυτοτέλεια και αποτελούν έδρα ενός τουλάχιστον ΟΤΑ. Περίπου το 13% 
του πληθυσµού της χώρας κατοικεί στα νησιά που καλύπτουν το 19% του εδάφους 
της.  
 
Στο Αιγαίο Πέλαγος, υπάρχουν νησιά όλων των κατηγοριών: στο Νότο η Κρήτη –που 
συγκαταλέγεται στα πολύ µεγάλα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης µαζί µε τη 
Σαρδηνία, τη Σικελία και την Κορσική- αποτελεί τµήµα των νοτίων συνόρων µε την 
Αφρική5. Στο ∆υτικό Αιγαίο, σε σχετικά µικρή απόσταση από την ηπειρωτική 
Ελλάδα, υπάρχουν πολυάριθµα νησιά που ανήκουν διοικητικά σε νοµούς της 
ηπειρωτικής χώρας (Νησιά Αργοσαρωνικού, Β. Σποράδες, Εύβοια)6. Το υπόλοιπο 
Αιγαίο, ανάµεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, είναι κατάσπαρτο από νησιά µικρού 
και µεσαίου µεγέθους, που διοικητικά ανήκουν σε 5 νοµούς και 2 περιφέρειες 
αποκλειστικά νησιωτικές, αν εξαιρέσει κανείς τη Θάσο και τη Σαµοθράκη. Στο Ιόνιο 
Πέλαγος, και σε µικρή σχετικά απόσταση από τις δυτικές ακτές της Ελλάδας, 
υπάρχουν 5 νησιά µεσαίου µεγέθους και αρκετά µικρότερα, που ανήκουν στην 
Περιφέρεια Ιονίων Νησιών.  
 
Εξετάζοντας τις τάσεις των βασικών οικονοµικών και δηµογραφικών µεγεθών των  
νησιωτικών περιφερειών σε σχέση µε τις άλλες περιφέρειες της χώρας, αλλά και µε 
ό,τι συµβαίνει στις νησιωτικές περιφέρειες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών  προκύπτει 
ότι δεν βρισκόµαστε µπροστά σε µια οµοιογενή κατάσταση: Έτσι, 
: µη διαθέσιµα στοιχεία 
 
το Νότιο Αιγαίο φαίνεται να παρουσιάζει µια δυναµική εξέλιξη µετά τη δεκαετία του 
1970, αναστρέφοντας τη φθίνουσα τάση σε ό,τι αφορά στα οικονοµικά και τα 
δηµογραφικά µεγέθη, που είχε καταγραφεί µέχρι τότε. Το Ακαθάριστο Περιφερειακό 
Προϊόν (ΑΠΠ) της Περιφέρειας αυξάνεται µε ταχύτερους ρυθµούς απ’ ότι ο εθνικός 
µέσος όρος (ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του ’80), µε αποτέλεσµα να µεγεθύνεται τόσο 
το µερίδιό της στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ), όσο και το κατά κεφαλή 
ΑΠΠ, το οποίο από την αρχή της δεκαετίας του ’90 έχει ξεπεράσει τον εθνικό µέσο 
όρο (κυµαίνεται από 113 ως 125) (Πίνακας 2). Η ίδια τάση επιβεβαιώνεται και από τα 
δηµογραφικά στοιχεία: ο απασχολούµενος πληθυσµός αυξάνεται µετά το 1970, όπως 
και ο συνολικός πληθυσµός, που έχει ξεπεράσει σήµερα αυτόν του 1951. Τα ποσοστά 
ανεργίας ενώ ήταν σε πολύ χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε τον εθνικό µέσο όρο, µέχρι 
το 1997 (4,9% έναντι 10,3%), αυξήθηκαν στη συνέχεια (11,5% έναντι 11,1 το 2000). 
Τέλος, ακόµη και η φυσική κίνηση του πληθυσµού παρουσιάζεται τα τελευταία 
χρόνια έντονα θετική, αντίθετα µε ό,τι συµβαίνει στις περισσότερες περιφέρειες της 
χώρας που δε διαθέτουν µεγάλο αστικό κέντρο και έχουν υψηλό ποσοστό αγροτικού 
πληθυσµού, όπως συµβαίνει στο Ν. Αιγαίο. 
 

                                                 
5 Συνήθως η Κρήτη δε συµπεριλαµβάνεται στις αναλύσεις που γίνονται στη χώρα µας για τα νησιά, µια 
και λόγω µεγέθους υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση από τον υπόλοιπο νησιωτικό χώρο. Στη 
παρούσα ανάλυση, όπου επιχειρείται συνολική προσέγγιση του νησιωτικού προβλήµατος, έχει 
συµπεριληφθεί.  
6 Σύµφωνα µε τον στατιστικό ορισµό της EUROSTAT (EU, 1994), νησιά όπως η Εύβοια και η 
Λευκάδα, που έχουν σταθερή σύνδεση µε την ηπειρωτική χώρα, η Σαλαµίνα και ο Πόρος µε απόσταση 
µικρότερη του 1 χλµ από τη στεριά και τα νησιά µε λιγότερο από 50 κατοίκους (περίπου 20) δε 
θεωρούνται νησιά, για τις ανάγκες της διαρθρωτικής πολιτικής της ΕΕ.  
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Η Κρήτη παρουσιάζει µια λιγότερο καλή κατάσταση: το κατά κεφαλή ΑΕΠ 
κυµαίνεται γύρω από τον εθνικό µέσο όρο κατά τη δεκαετία του ’90, ο πληθυσµός 
αυξάνεται συνεχώς (+30% από το 1951) µε φυσική κίνηση που υπερέχει σταθερά του 
εθνικού µέσου όρου, ενώ και η ανεργία παραµένει επίσης σταθερά χαµηλή (6,9% το 
2000). 
 
Στα Ιόνια νησιά η κατάσταση είναι λιγότερο θετική, αν και οι περισσότεροι δείκτες 
παρουσίασαν βελτίωση κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80. Το ΑΠΠ αυξήθηκε 
µέχρι το 1994 από τότε µε ρυθµούς γρηγορότερους του εθνικού µέσου όρου για να 
ξεπεράσει τον εθνικό µέσο όρο (106 για το 1994) πριν µειωθεί στο 89 για το 2000. Ο 
συνολικός πληθυσµός έχει ξεπεράσει αυτόν του 1971, αλλά όχι αυτόν του 1951 και 
παρουσιάζει τάση αύξησης, ενώ η φυσική κίνηση παραµένει αρνητική. Η ανεργία 
παραµένει σε σχετικά χαµηλά επίπεδα, όπως σχεδόν και σε όλες  τις υπόλοιπες 
νησιωτικές περιφέρειες (9,0% το 1996). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 2. ΑΠΠ ελληνικών νησιωτικών νοµών και περιφερειών7 
 

 1990 1994 1997 2001 
Περιφ. Β. Αιγαίου 83 96 89 
Ν. Λέσβου 71 81,4 103,3 95,9 
Ν. Σάµου 79 95,6 93,3 84,2 
Ν. Χίου 60 76,9 82,4 79,2 
Περιφ. Ν. Αιγαίου 125 123 113 
Ν. Κυκλάδων 101 102,7 114,2 103,2 
Ν. ∆ωδεκανήσου 117 137,9 127,7 118,4 
Περιφ. Ιονίων Νήσων 103 92 89 
Ν. Κεφαλονιάς 79 101 92,9 81,7 
Ν. Κερκύρας 95 107,7 92,2 94,8 
Ν. Ζακύνθου 91 103,5 83,7 72,6 
Ν. Λευκάδας 69 84,7 102 100,4 
Περιφ. Κρήτης 101 100 97 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 100 100 100 100 
Πηγή: ΕΣΥΕ, Εθνικοί Λογαριασµοί   

 
Το Βόρειο Αιγαίο παρουσιάζει γενικά αρνητική πορεία, αν και ορισµένοι δείκτες 
σηµείωσαν πρόσφατα µικρή βελτίωση: το κατά κεφαλή ΑΕΠ πλησίασε αρκετά τον 
εθνικό µέσο όρο (97 το 2000, αλλά περιορίστηκε στο 89 το 2001), ενώ η ανεργία για 
                                                 
7 Από το 1994 η µέτρηση του ΑΕΠ γίνεται µε βάση τον υπολογισµό της περιφερειακής προστιθέµενης 
αξίας και τα στοιχεία δεν είναι συγκρίσιµα µε εκείνα των προηγουµένων ετών. Η νέα µεθοδολογία 
υπολογισµού του ΑΕΠ µείωσε τη βαρύτητα του πρωτογενούς τοµέα υπέρ των υπηρεσιών. Οι σχετικά 
χαµηλότερες επιδόσεις των περιφερειών για το 2001 οφείλονται στο γεγονός ότι υπολογίστηκαν µε 
βάση τον πραγµατικό πληθυσµό, που ήταν υψηλότερος από τις εκτιµήσεις που γίνονται για τα 
ενδιάµεσα έτη.   
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την ίδια χρονιά περιορίστηκε στο 7,1%. Μια θετική εξαίρεση αφορά στον συνολικό 
πληθυσµό, που αυξήθηκε στη δεκαετία του ’90, λόγω παλιννόστησης. Όµως η τάση 
αυτή κινδυνεύει να ανατραπεί και πάλι εξ αιτίας της συνεχιζόµενης έντονα αρνητικής 
φυσικής κίνησης του πληθυσµού.  
 
Τα παράκτια τέλος νησιά µπορούν να οµαδοποιηθούν γεωγραφικά σε τρεις 
ενότητες: τα νησιά του Αργοσαρωνικού (Σαλαµίνα, Αίγινα, Πόρος, Ύδρα, Σπέτσες), 
που µαζί µε Κύθηρα – Αντικύθηρα ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής, τις Β. 
Σποράδες (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος, Σκύρος), που ανήκουν στους νοµούς 
Μαγνησίας και Ευβοίας και τα νησιά του Β. Αιγαίου (Θάσος, Σαµοθράκη), που 
ανήκουν στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης. Η εξέλιξη του πληθυσµού 
στο σύνολο των νησιών παρουσιάζεται θετική για την περίοδο 61-91 (+14%), κυρίως 
εξ αιτίας του πληθυσµιακού βάρους της Σαλαµίνας και της Αίγινας, που ουσιαστικά 
λειτουργούν ως προάστια της πρωτεύουσας, και σε µικρότερο βαθµό των 
τουριστικών νησιών (Θάσος, Σκιάθος, Σκόπελος). Το ίδιο γεγονός έχει επηρεάσει και 
τη σύνθεση της απασχόλησης (24,8% στη µεταποίηση), αλλά και την ανεργία, η 
οποία µε 8,7% πλησιάζει τον εθνικό µέσο όρο. 
 
Η παραπάνω περιγραφή που στηρίχθηκε σε ορισµένα πολύ βασικά οικονοµικά και 
δηµογραφικά µεγέθη σε περιφερειακό επίπεδο, θα µπορούσε να δηµιουργήσει την 
εντύπωση ότι βρισκόµαστε µπροστά σε µια ξεκάθαρη κατάσταση σε ό,τι αφορά στη 
δυναµική των υπό εξέταση περιοχών και των προοπτικών ανάπτυξής τους. Όµως, η 
ανάλυση σε µικρότερη κλίµακα (επίπεδο νοµού και νησιού, όπου αυτό είναι εφικτό), 
αλλά και σε µεγαλύτερο βάθος, µε την παράθεση και άλλων ποσοτικών και ποιοτικών 
δεδοµένων, αποκαλύπτουν µια κατάσταση περισσότερο πολύπλοκη αναφορικά µε τις 
ανισότητες µεταξύ περιοχών, τις καθυστερήσεις που σηµειώνονται σε ορισµένους 
τοµείς και εν τέλει τις δυνατότητες µακροχρόνιας ανάπτυξής τους.  
 
Με βάση την 6η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινωνικο-οικονοµική 
κατάσταση των περιφερειών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1999), ο βαθµός αστικοποίησης 
των περιφερειών και ο βαθµός εξάρτησής τους από τον συνήθως χαµηλής 
παραγωγικότητας πρωτογενή τοµέα από µη αγοραίες υπηρεσίες ή από άλλους 
παραγωγικούς κλάδους που φθίνουν, αποτελούν παραµέτρους που επηρεάζουν την 
εξέλιξη του παραγόµενου προϊόντος και του δηµιουργούµενου εισοδήµατος. Άλλες, 
όπως η παραγωγικότητα της εργασίας, το ποσοστό των απασχολούµενων, το ποσοστό 
του πληθυσµού που βρίσκεται σε παραγωγική ηλικία, το επενδεδυµένο κεφάλαιο (σε 
παραγωγικές δραστηριότητες, αλλά και σε υποδοµές), επηρεάζουν την 
αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας8. Τέλος η 
πραγµατοποιούµενη έρευνα και η εισαγωγή καινοτοµιών, η ορθολογική χρήση των 
φυσικών πόρων, το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσµού και η αποτελεσµατικότητα 
της διοίκησης επηρεάζουν το µέλλον και τη βιωσιµότητα των οικονοµιών, δεδοµένου 
ότι επηρεάζουν καθοριστικά τη µετεξέλιξη του τοπικού παραγωγικού συστήµατος, 
προς δραστηριότητες µε υψηλότερη προστιθέµενη αξία.  

                                                 
8 Βέβαια ισχύει και το αντίστροφο: µια ανταγωνιστική οικονοµία ελκύει όλο και περισσότερες 
παραγωγικές επενδύσεις. Θα µπορούσε λοιπόν κανείς να χρησιµοποιήσει το νεολογισµό της 
σωρευτικής ελκυστικότητας ή της σωρευτικής «απωθητικότητας» για να υπογραµµίσει ότι υπάρχει 
συχνά αµφίδροµη σχέση αιτιότητας-αιτιατού µεταξύ του βαθµού ανάπτυξης µιας περιοχής και των 
µεταβλητών που αναφέραµε προηγούµενα. Έτσι για παράδειγµα, σε µια περιοχή µε χαµηλή 
παραγωγικότητα και χαµηλούς ρυθµούς δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας, δύσκολα προσελκύονται 
άτοµα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης.   
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Τα χαρακτηριστικά της οικονοµίας των νησιών 
 
Στη συνέχεια θα προσπαθήσουµε να εξετάσουµε την κατάσταση στο νησιωτικό χώρο, 
αναλύοντας τα βασικά χαρακτηριστικά του οικονοµικού συστήµατος που το 
θεωρούµε ως καθοριστικό στη συνολική πορεία µιας περιοχής.  
 
Με βάση τα πρόσφατα στοιχεία του ΑΕΠ  µόνο οι νοµοί του Ν. Αιγαίου φαίνεται να 
ξεπερνούν συστηµατικά τον εθνικό µέσο όρο του κατά κεφαλή ΑΠΠ, ενώ οι Ν. Χίου 
και Ζακύνθου συγκαταλέγονται µεταξύ των «φτωχότερων» νοµών της χώρας9 
(Πίνακας 2). Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τόσο οι απότοµες αυξοµειώσεις του 
δείκτη, που παρατηρείται σε πολλούς νοµούς της χώρας, όσο και η έντονα φθίνουσα 
πορεία των τουριστικών νοµών της Κέρκυρας και της Ζακύνθου. 
 
Η κατάσταση εµφανίζεται επίσης θετική για τα νησιά σε ό,τι αφορά στους δείκτες 
δηλωθέντος εισοδήµατος, άµεσων φόρων και καταθέσεων: οι νησιωτικοί νοµοί 
βρίσκονται αναλογικά σε πολύ υψηλή σειρά στην κατάταξη των νοµών, αλλά µακριά 
από τα δύο µεγάλα αστικά κέντρα που σηµειώνουν τις υψηλότερες επιδόσεις σε 
εθνικό επίπεδο (Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τον µεταξύ τους άξονα).  
 
Κατ’ αρχήν, η θέση των δύο αστικών κέντρων δείχνει την επιρροή που αυτά ασκούν 
σε ολόκληρη την ελληνική οικονοµία και υπογραµµίζουν το γεγονός ότι πολλές από 
τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια, είτε ανήκουν σε µόνιµους 
κατοίκους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, είτε έχουν την έδρα τους σ’ αυτές, µε 
αποτέλεσµα να υπάρχει µεγάλη διαρροή εισοδηµάτων από την περιφέρεια. Επιπλέον, 
στην περίπτωση του τουρισµού ισχύει το εξής: εξ αιτίας της εποχικότητας της 
δραστηριότητας µεγάλο µέρος των επιχειρηµατιών και εργαζόµενων στον τοµέα 
παραµένει στα νησιά µόνο ορισµένους µήνες (από 3 έως 8 σε ακραίες περιπτώσεις), 
ενώ πολλοί απασχολούνται ευκαιριακά (1 ή 2 µήνες). Επίσης, η εποχική αύξηση του 
πληθυσµού (τουριστών και παραθεριστών) δηµιουργεί πρόσθετη οικονοµική 
δραστηριότητα, εκφραζόµενη σε προϊόν και φόρους, που όµως επιµερίζεται µόνο 
στους µόνιµους κατοίκους όταν κατασκευάζονται δείκτες ως προς τον πληθυσµό για 
την πραγµατοποίηση συγκρίσεων µεταξύ περιοχών. 
 
Υψηλά εισοδήµατα και αποταµιεύσεις δηµιουργεί και η πρόσοδος που αποκτάται από 
την εκποίηση της γης10. Η µεγάλη ζήτηση για παραθεριστική κατοικία και 
τουριστικές δραστηριότητες, έχει κυριολεκτικά «εκτοξεύσει» τις τιµές των οικοπέδων 
εντός και εκτός οικισµού, γεγονός που, σε συνδυασµό µε την οικοδοµική 
δραστηριότητα που ακολουθεί, δηµιουργεί µια επίπλαστη και µη βιώσιµη αύξηση 
των µεγεθών. Τα εισοδήµατα που προέρχονται από τη γεωπρόσοδο καταναλώνονται 
σε µεγάλο ποσοστό ή αποταµιεύονται για να καταναλωθούν αργότερα και δεν 
επενδύονται, ώστε να διευρύνουν την παραγωγική βάση των νησιών και να 
δηµιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης και µόνιµες πηγές εισοδήµατος για τους 
κατοίκους των νησιών, ενώ οι παραθεριστικές κατοικίες δηµιουργούν τεκµαρτά και 
όχι πραγµατικά εισοδήµατα. Εποµένως, για να συντηρηθεί αυτό το µοντέλο 
                                                 
9 Η κατάταξη της Χίου µας υπενθυµίζει ότι το ΑΠΠ απεικονίζει την παραγωγική δοµή και ισχύ µιας 
περιοχής και δεν αντανακλά απαραίτητα και το επίπεδο ευηµερίας, που επηρεάζεται και από άλλους 
παράγοντες (πχ. πρόσοδοι, µεταβιβαστικές πληρωµές). 
10 Ενδιαφέρουσα είναι ανάλυση για το ρόλο της προσόδου –ειδικά εκείνης που προέρχεται από τους 
µισθούς του δηµοσίου- στην αναπτυξιακή πορεία της Κορσικής  (Levoratto N., 2001) 
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ανάπτυξης (µεγέθυνσης θα ήταν ο ορθότερος όρος) θα πρέπει να συνεχιστεί η 
εκποίηση της γης και η δόµησή της, µοντέλο που δεν έχει κανένα από τα 
χαρακτηριστικά της αειφόρου ανάπτυξης.     
 
Σε περιπτώσεις όπως η Χίος, τα υψηλά εισοδήµατα, σε σχέση µε το πολύ χαµηλό 
κατά κεφαλή ΑΕΠ, οφείλονται στο γεγονός ότι µεγάλο µέρος των εισροών 
προέρχεται από τη ναυτιλία µια  οικονοµική δραστηριότητα εκτός νοµού και κυρίως 
εκτός χώρας. Επίσης, το υψηλό επίπεδο αποταµίευσης των κατοίκων του Β. Αιγαίου 
(όπως επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία των οικογενειακών προϋπολογισµών – 
Πίνακας 3), σε συνδυασµό µε το χαµηλό διαθέσιµο εισόδηµα ανά οικογένεια, 
υποκρύπτει «άδηλα» εισοδήµατα ή εξαιρετικά ιδιαίτερο καταναλωτικό πρότυπο, που 
συνοδεύεται από την απροθυµία των νησιωτών να επαναεπενδύσουν τα κέρδη τους. 
Είναι όντως γεγονός ότι η ανασφάλεια που έχει δηµιουργηθεί στους νησιώτες 
αναφορικά µε το αναπτυξιακό µέλλον των νησιών, σε συνδυασµό µε τη σχετικά 
χαµηλή κερδοφορία των επιχειρήσεων στους περισσότερους κλάδους και την 
προηγηθείσα µακρά περίοδο µαρασµού και ύφεσης, τους οδηγεί είτε σε τοποθετήσεις 
εύκολα ρευστοποιήσιµες, είτε σε αγορές ακινήτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η 
απροθυµία αυτή «συµβάλλει» τόσο στην αύξηση των αποταµιεύσεων, όσο και στην 
περιορισµένη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης που παρατηρείται. 
 
 
 
 
Πίνακας 3. Οικογενειακοί προϋπολογισµοί, 1994 
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Μ.Ο. Μηνιαίου 

Οικογ. Εισοδήµατος 
(χιλιάδες δρχ.) 

Σύνολο 
Ελλάδος = 

100 

Σύνολο 
Αποταµιευτικών 

Καταθέσεων/ Κάτ. (εκ. 
δρχ.) 

Σύνολο 
Ελλάδος = 

100) 

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆. ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 267,7 82 0,88 78
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 301,6 93 1,07 94
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 266,1 82 0,85 75
ΗΠΕΙΡΟΥ 285,8 88 0,87 77
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 276,6 85 0,86 76
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 328,6 101 1,22 108
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 296,8 91 0,75 66
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 304,6 94 0,78 69
ΑΤΤΙΚΗΣ 368,0 113 1,51 133
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 314,6 97 0,95 84
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 287,5 88 1,24 110
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 327,7 101 1,39 123
ΚΡΗΤΗΣ 316,1 97 0,89 79
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 325,3 100 1,13 100
Πηγή: ΕΠΙΛΟΓΗ 1998  

 
Εξετάζοντας τη σύνθεση του ΑΠΠ ανά τοµέα και κλάδο, παρατηρούνται τα εξής: 
 Ο πρωτογενής τοµέας, αν και συρρικνώνεται συνεχώς σε απόλυτα και σε 

σχετικά µεγέθη του ΑΠΠ, σε ό,τι αφορά στην κλαδική διάρθρωση, σηµειώνει χαµηλά 
ποσοστά, µόνο στους νοµούς ∆ωδεκανήσου, Κυκλάδων και Χίου, ενώ στους 
υπόλοιπους ξεπερνά το µέσο εθνικό όρο (12%), φτάνοντας στο 28% στη Λέσβο και 
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στο 27% στη Ζάκυνθο11. Τα στοιχεία της απασχόλησης ανά τοµέα επιβεβαιώνουν την 
παραπάνω διαπίστωση και υπογραµµίζουν το δισταγµό πολλών νησιωτών να 
εγκαταλείψουν οριστικά την, έστω χαµηλής παραγωγικότητας, γεωργία υπέρ του 
τουρισµού12. Η παράκτια αλιεία φαίνεται να συρρικνώνεται, ιδιαίτερα µε τα 
πρόσφατα µέτρα της ΕΕ για την απόσυρση σκαφών, ενώ η ιχθυοκαλλιέργεια γνωρίζει 
ιδιαίτερη άνθιση, σε ορισµένα νησιά όπως η Χίος, η Λέρος και η Κεφαλονιά. 
 Στο δευτερογενή τοµέα υπάρχει διπλή εξέλιξη: η µεταποίηση έχει µικρή και 

φθίνουσα βαρύτητα στη διαµόρφωση του ΑΠΠ σε όλους τους νοµούς (κάτω από το 
5%), αφού εγκαταλείφθηκαν σχεδόν όλες οι παραδοσιακές δραστηριότητες, όπως 
υφαντουργία, βυρσοδεψία κλπ. Αντίθετα, οι κλάδοι των κατασκευών και της 
παραγωγής νερού και ηλεκτρικού παρουσιάζουν αύξηση, επηρεαζόµενοι από την 
αυξανόµενη τουριστική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριµένα, η κατασκευή κατοικιών 
(κυρίως παραθεριστικών) έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις, ιδιαίτερα στους νοµούς 
∆ωδεκανήσου, Κερκύρας και πρόσφατα στο Ν. Κυκλάδων, γεγονός που δε σχετίζεται 
µε τις µεταβολές του µόνιµου πληθυσµού, αλλά µε την τουριστική ζήτηση και τη 
ζήτηση για παραθεριστική κατοικία. 
 Γενικά ο τριτογενής είναι ο τοµέας που σηµειώνει τη σταθερότερη πορεία 

καταγράφοντας, εκτός µιας ή δυο εξαιρέσεων, αυξήσεις από χρόνο σε χρόνο και 
εποµένως αυξάνει το ποσοστό του ως προς το σύνολο. Οι αλλαγές στη σύνθεση του 
ΑΠΠ υπέρ των υπηρεσιών στους περισσότερο «προβληµατικούς» νοµούς, οφείλεται 
κύρια στη µείωση των παραδοσιακών κλάδων (πχ. γεωργία στη Λέσβο και στη 
Λευκάδα), παρά σε αύξηση της παραγωγής σε νέους κλάδους. Οι «λοιπές υπηρεσίες» 
του τοµέα (κατηγορία στην οποία υπάγεται και ο τουρισµός στην ταξινόµηση του 
ΑΕΠ ανά κλάδο) βρίσκονται σε συνεχή και έντονη αύξηση, ιδιαίτερα σε νοµούς όπως 
της ∆ωδεκανήσου, των Κυκλάδων, της Ζακύνθου και της Κέρκυρας, όπου, µαζί µε 
την Κρήτη, συγκεντρώνεται το µεγαλύτερο µέρος (περισσότερο από το 60%) της 
τουριστικής δραστηριότητας της χώρας. Ο αριθµός των τουριστικών κλινών13 δείχνει 
καλύτερα που αναπτύσσεται περισσότερο ο τουρισµός, ενώ ο δείκτης τουριστικής 
έντασης δείχνει τη σχέση µεταξύ κλινών και µονίµων κατοίκων. Έτσι, νησιά όπως η 
Ρόδος, η Κως, η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος συγκεντρώνουν µεγάλο αριθµό κλινών σε 
απόλυτα µεγέθη, ενώ µικρότερα νησιά όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος κλπ 
έχουν µεγάλη τουριστική πυκνότητα. 
 
Τα δηµοσιευµένα στοιχεία των ιδιωτικών και δηµόσιων επενδύσεων δεν οδηγούν σε 
ασφαλή συµπεράσµατα, εξ αιτίας του διαφορετικού τρόπου υπολογισµού τους. Με 
βάση µελέτη του ΚΕΠΕ που χρησιµοποιεί στοιχεία των εθνικών λογαριασµών14, το 
ποσοστό των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου που έγιναν στις 3 νησιωτικές 
περιφέρειες τα έτη 1980 και 1987, υστερούσαν του αντίστοιχου ποσοστού του 
πληθυσµού. Αντίθετα, µε βάση τα στοιχεία του ΥΠΕΘΟ, σε ότι αφορά τις δηµόσιες 
επενδύσεις από τις δεκαετίες ’80 και ’90 (συγκεκριµένα οι επενδύσεις µέσω των 
νοµαρχιακών προγραµµάτων), φαίνεται πως η κατά κεφαλή δηµόσιες δαπάνες είναι 
υψηλότερες για τα νησιά από το µέσο όρο της χώρας. Σε ό,τι αφορά στις ιδιωτικές 
                                                 
11 Με βάση τα πρόσφατα, αλλά ανεπίσηµα ακόµη, αναθεωρηµένα στοιχεία του ΑΕΠ, το προϊόν του 
πρωτογενή τοµέα αντιστοιχεί στο 8, 17 και 14% αντίστοιχα του συνολικού. 
12 Σ’ αυτό συµβάλλουν σ’ ένα βαθµό και οι κοινοτικές επιδοτήσεις, είτε αυτές προορίζονται για τη 
στήριξη αγορών, είτε αυτές προορίζονται για τη στήριξη του εισοδήµατος των αγροτών των 
µειονεκτικών περιοχών, όπως είναι οι νησιωτικές (πχ. λάδι, κρασί, σιτηρά, κτηνοτροφία). Ας 
σηµειωθεί ότι στις Κυκλάδες η γεωργία εµφανίζεται ως ο πρώτος σε απασχόληση κλάδος, σε ό,τι 
αφορά στους µόνιµους κατοίκους βεβαίως. 
13 Όπου συµπεριλαµβάνονται τόσο τα ξενοδοχεία, όσο και τα ενοικιαζόµενα δωµάτια 
14 ΚEPE, 1997, Basic data of regional socioeconomic development in Greece. 
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επενδύσεις µέσω του Ν.1262/82, οι περιφέρειες Ιονίων και Ν. Αιγαίου φαίνεται να 
έχουν προβάδισµα έναντι των άλλων περιφερειών της χώρας.  
 
Επιπλέον, θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι µεγάλο τµήµα των ιδιωτικών επενδύσεων 
κατευθύνεται στην κατοικία, παραθεριστική ως επί το πλείστον, εποµένως σε δεύτερη 
φάση ενισχύει τους καταναλωτικούς κλάδους της οικονοµίας. Επίσης, το µεγαλύτερο 
µέρος των ιδιωτικών επενδύσεων που χρηµατοδοτήθηκαν στα νησιά στη δεκαετία 
του ’80 (µε τον νόµο 1262/82) πραγµατοποιήθηκε στον τουριστικό τοµέα 
(ξενοδοχειακά καταλύµατα) και συγκεντρώθηκε κύρια στη ∆ωδεκάνησο (10,6% του 
συνόλου) και δευτερευόντως στη Σάµο, τις Κυκλάδες, την Ζάκυνθο και την Κέρκυρα 
. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί σε µεγάλο βαθµό και την εξέλιξη που το ΑΠΠ είχε 
στους νοµούς αυτούς στην πορεία του χρόνου. Η αλλαγή του νόµου (1892/90) που 
συνέπεσε µε αλλαγή της φιλοσοφίας (ενίσχυση Αττικής, Θράκης και βιοµηχανίας σε 
βάρος του τουρισµού), µείωσε σε απόλυτα µεγέθη τις επενδύσεις. Την περίοδο αυτή, 
όλοι νησιωτικοί νοµοί βλέπουν τα ποσά που επενδύονται να µειώνονται δραµατικά σε 
απόλυτα µεγέθη και µόνο  ο Ν. Σάµου είδε την ποσοστιαία συµµετοχή του να 
αυξάνεται. 
 
Το σχετικά χαµηλό εξάλλου κατά κεφαλή ποσό στις υποδοµές δηµιουργεί υστέρηση 
στα νησιά, δεδοµένου ότι ο κατακερµατισµένος χώρος απαιτεί πολλαπλάσιες δαπάνες 
για την κάλυψη και των πλέον βασικών αναγκών, όπως η εκπαίδευση, οι µεταφορές, 
ο ηλεκτροφωτισµός, η ύδρευση, η υγεία, κλπ σε κάθε ένα από τα νησιά που δε 
µπορούν να επωφεληθούν από ανάλογες επενδύσεις οι οποίες γίνονται σε όµορες 
περιφέρειες ή νησιά. Εποµένως, ο συνήθως χρησιµοποιούµενος τρόπος σύγκρισης 
των επενδύσεων µε αναγωγή ανά κάτοικο δεν έχει νόηµα στον νησιωτικό χώρο σε 
ό,τι αφορά στη δαπάνη ή στη διαθεσιµότητα των υποδοµών (πχ. νοσοκοµειακές 
κλίνες, γιατροί), ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις τα αποτελέσµατα χρήσης των 
υποδοµών (πχ. κατανάλωση ηλεκτρικού, τηλεφωνικές συνδέσεις) είναι ιδιαίτερα 
παραπλανητικά, δεδοµένου ότι δε λαµβάνουν υπόψη την κάλυψη των αναγκών του 
εποχικού πληθυσµού.  
 
Οµοίως, η αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων για υποδοµές και των ιδιωτικών 
επενδύσεων σε κατοικίες, µπορεί να έχει άµεσες επιπτώσεις στην αύξηση του ΑΕΠ 
και του εισοδήµατος, αλλά δεν δηµιουργεί υποχρεωτικά προϋποθέσεις για 
µακροχρόνια αύξηση του ΑΕΠ και ανάπτυξη. Πράγµατι, αν δεν βελτιωθούν οι 
συνθήκες ελκυστικότητας µιας περιοχής, έτσι ώστε τα πρόσθετα εισοδήµατα να 
οδηγήσουν σε παραγωγικές επενδύσεις, και αυτές µέσω των πολλαπλασιαστικών 
αποτελεσµάτων σε νέες κοκ, τότε θα συνεχίσουν να αυξάνονται η κατανάλωση και 
πιθανώς οι αποταµιεύσεις, όχι όµως οι παραγωγικές δυνατότητες της περιοχής. 
 
 
Τέλος στον τοµέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) οι τρεις 
πολυνησιωτικές περιφέρειες παρουσιάζουν εξαιρετικά χαµηλά ποσοστά, τόσο στον 
αριθµό των απασχολουµένων, όσο και στα ποσά που διατίθενται. Τα δύο 
Πανεπιστήµια, του Αιγαίου και του Ιονίου, αποτελούν τους µόνους πόλους έρευνας 
στο νησιωτικό χώρο -πλην Κρήτης βέβαια όπου ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύµατα έχουν 
εδραιώσει τη θέση τους, όπως αυτό καταδεικνύεται από ποσοτικά και ποιοτικά 
στοιχεία, που όµως για να αποδώσουν θα πρέπει να γίνει ευρύτερα κατανοητός ο 
αναπτυξιακός τους ρόλος και να στηριχθεί το ερευνητικό τους έργο –ιδιαίτερα αυτό 
που σχετίζεται µε τις ανάγκες του νησιωτικού χώρου- ουσιαστικά και µακροχρόνια. 
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Η αδυναµία αυτή των νησιωτικών περιοχών, πλην Κρήτης, που καταγράφεται τις 
τελευταίες δεκαετίες στο να δηµιουργήσουν ένα θετικό πλαίσιο για την τεχνολογική 
πρόοδο, την εισαγωγή και ενσωµάτωση καινοτοµιών στη διαδικασία παραγωγής και 
διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών και γενικότερα στην πρόοδο της τοπικής γνώσης 
και των δεξιοτήτων του τοπικού πληθυσµού, καθιστά τις οικονοµίες αυτές 
µακροχρόνια µη ανταγωνιστικές. (Levratto N. 2001). 
 
Η ανάδειξη των νέων προοπτικών 
 
Η αδυναµία των πολιτικών που εφαρµόστηκαν να δώσουν λύσεις στο αναπτυξιακό 
πρόβληµα των νησιών, οδήγησε στο συµπέρασµα ότι οι ιδιαιτερότητες των νησιών 
ταυτίζονται µε φυσικά µειονεκτήµατα και ότι είναι αδύνατο να ανατραπούν. Ως µόνη 
διέξοδος παρουσιάζεται συχνά, πέρα από τη χωρίς όρια τουριστική ανάπτυξη, η σε 
σταθερή βάση επιδότηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων (ακόµη και του 
τουρισµού όπως πχ. στην περίπτωση των υπερχρεωµένων ξενοδοχείων).  
 
Όµως, θα πρέπει να θυµίσουµε εδώ, ότι πολλά από τα νησιά που σήµερα 
χαρακτηρίζονται υπανάπτυκτα, υπήρξαν σε παλαιότερες εποχές (σε πολλές 
περιπτώσεις µέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα) λίκνα του πολιτισµού και κέντρα 
ανάπτυξης. Εποµένως, η νησιωτικότητα δε µπορεί να θεωρηθεί a priori συνώνυµο της 
καθυστέρησης, ούτε τα χαρακτηριστικά των νησιωτικών πολιτισµών, που έχουν 
αφήσει απτά στοιχεία δηµιουργικότητας, πρωτοβουλίας και φαντασίας, ως αίτια της 
καθυστέρησης ή και της µαταίωσης της αναπτυξιακής διαδικασίας. 
 
Η ανατρεψιµότητα ή µη των χαρακτηριστικών που θεωρούνται ως “µειονεξίες”, 
εξαρτάται από την οπτική γωνία και την προσέγγιση µε την οποίαν εξετάζεται το 
αναπτυξιακό πρόβληµα. Αναλύοντας ιστορικά την εξέλιξη της αναπτυξιακής 
πορείας των νησιών, βλέπουµε ότι η επικράτηση του σηµερινού µοντέλου ανάπτυξης 
αποτέλεσε - µαζί µε τη µείωση της σπουδαιότητας των θαλάσσιων δρόµων - τη 
γενεσιουργό αιτία της σηµερινής κατάστασης, που ξεκίνησε στην αρχή του 20ου 
αιώνα και πήρε µεγάλες διαστάσεις µετά τον 2ο παγκόσµιο πόλεµο. Κατά συνέπεια -
και τα στατιστικά δεδοµένα συµφωνούν- µπορούµε να θεωρήσουµε ότι, µε βάση αυτό 
το µοντέλο ανάπτυξης, η νησιωτικότητα αποτέλεσε παράγοντα αποτρεπτικό για την 
εγκατάσταση ανθρώπων και δραστηριοτήτων, αποτελώντας συγκριτικό µειονέκτηµα. 
Εποµένως, θα πρέπει να δεχθούµε ότι η «εµπορικότητα» των χαρακτηριστικών 
των νησιών µεταβλήθηκε κατά τις διάφορες ιστορικές εποχές, ανάλογα µε τις 
εξελίξεις της τεχνολογίας, των καταναλωτικών, των πολιτισµικών και των 
αναπτυξιακών προτύπων, των γεωπολιτικών ανακατατάξεων κλπ µε αποτέλεσµα 
άλλοτε τα ίδια χαρακτηριστικά να αποτελούν το συγκριτικό µειονέκτηµα και άλλοτε 
το συγκριτικό πλεονέκτηµα των νησιών.  
 
Η περιθωριοποίηση των νησιών είχε, όπως αναφέρθηκε ήδη, ως επακόλουθο, 
επιπτώσεις σε όλους τους τοµείς. Οι επιπτώσεις αυτές -µείωση και γήρανση του 
πληθυσµού, µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας, έλλειψη υποδοµών, 
τεχνολογική και πολιτιστική περιθωριοποίηση κλπ- εξ αιτίας της έντασης και της 
γενίκευσής τους σε όλους τους νησιωτικούς χώρους-, ενδύθηκαν τη µορφή εγγενών 
και αναλλοίωτων χαρακτηριστικών των νησιών, ενώ δεν αποτελούν παρά τις 
δευτερογενείς επιπτώσεις από την εφαρµογή του συγκεκριµένου µοντέλου ανάπτυξης 
και αποτελούν χαρακτηριστικά της υπανάπτυξης, ανεξάρτητα από τον ιδιαίτερο χώρο 
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όπου αυτή εµφανίζεται. Τα ίδια χαρακτηριστικά παρατηρούνται και στις άλλες 
«προβληµατικές» περιοχές της ηπειρωτικής χώρας (πχ. ορεινές). 
 
Σηµαντικό ενδιαφέρον έχει να εξετάσουµε αν τα πρωτογενή χαρακτηριστικά της 
νησιωτικότητας -που σε µεγάλο βαθµό είναι φυσικά και µόνιµα- παραµένουν ακόµη 
και σήµερα ανασταλτικοί παράγοντες ανάπτυξης, δηλαδή µειονεκτήµατα, που δεν 
επιδέχονται αντιµετώπιση. Όµως, η εξέλιξη της τεχνολογίας, οι κοινωνικο-
οικονοµικές εξελίξεις και η διαφοροποίηση των αναπτυξιακών στόχων και 
προσδοκιών σε παγκόσµιο επίπεδο, φαίνεται να µεταβάλουν ουσιωδώς την 
κατάσταση.  Αποτέλεσµα αυτού είναι ότι οι ιδιαιτερότητες των νησιών, δηλαδή  το 
µικρό µέγεθος, η περιφερειακότητα, η αποµόνωση και το ιδιόµορφο φυσικό και 
πολιτιστικό περιβάλλον, να µπορούν να αποτελέσουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα, µε 
την προϋπόθεση ότι θα εφαρµοστούν οι κατάλληλες πολιτικές και κυρίως κατάλληλη 
αναπτυξιακή στρατηγική. 
 
Εποµένως, κρίσιµο στοιχείο, πρόκληση για το νησιωτικό χώρο, αποτελεί η 
αξιοποίηση του µεταβαλλόµενου διεθνούς περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο 
εξελίσσονται τα νησιά, µετατρέποντας τα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας 
από µειονεκτήµατα σε πλεονεκτήµατα. Από τις αλλαγές που καταγράφονται στο 
ευρύτερο περιβάλλον και δηµιουργούν νέο αναπτυξιακό πλαίσιο και νέες προοπτικές 
για το νησιωτικό χώρο, αναφέρουµε ιδιαίτερα: 
 
- τις τεχνολογικές αλλαγές που επιτρέπουν να επανεκτιµηθεί η βαρύτητα αρχών 
όπως οι οικονοµίες κλίµακας και οι οικονοµίες συγκέντρωσης, όσον αφορά στην 
οργάνωση του χώρου και της παραγωγικής διαδικασίας. Οι αλλαγές αυτές 
αναφέρονται στην εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στους τοµείς των επικοινωνιών, 
της πληροφόρησης, της παραγωγής και στους τοµείς της παιδείας, της υγείας και της 
µεταφοράς πληροφορίας.  
 
- τις άλλες τεχνολογικές αλλαγές (ανάπτυξη νέων µορφών ενέργειας, τεχνολογίες 
µερικής υποκατάστασης φυσικών πόρων, πρόοδος στον τοµέα των µεταφορών κλπ), 
που περιορίζουν τις επιπτώσεις που προέρχονται από το µικρό µέγεθος και την 
αποµόνωση των νησιών. 
 
- το κυρίαρχο ρόλο που διαδραµατίζουν σήµερα οι υπηρεσίες στο σχηµατισµό 
του εθνικού πλούτου, γεγονός που απελευθερώνει τα νησιά από τους περιορισµούς 
που επιβάλλει η έλλειψη επαρκών φυσικών πόρων, η µικρή φέρουσα ικανότητά τους, 
αλλά και ακόµη η µικρή τοπική αγορά (αφού η παραγωγή των υπηρεσιών 
επηρεάζεται λιγότερο από το πρόσθετο µεταφορικό κόστος). 
 
- την τάση για µετακίνηση των προϊόντων που έχουν τυποποιηθεί και δεν 
χρειάζονται εξειδικευµένο προσωπικό από τις αναπτυγµένες προς τις 
υπανάπτυκτες χώρες, ενώ στις πρώτες εµφανίζονται νέα προϊόντα (Λαµπριανίδης 
2002, σ.112) Την πορεία αυτή, ακολουθεί και ο τουρισµός µε την εµφάνιση των νέων 
µορφών, που απαιτούν ειδικευµένο προσωπικό και επιτρέπουν τη δηµιουργία υψηλής 
προστιθέµενης αξίας. 
 
- τις αλλαγές που καταγράφονται σχετικά µε τις ανθρώπινες επιδιώξεις υπέρ 
ποιοτικών στόχων, όπως η διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, η 
προτίµηση για προϊόντα "υγιεινά", µη µαζικής παραγωγής και υψηλής ποιότητας, η 
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διάθεση προσέγγισης τοπικών πολιτισµών, η βελτίωση του πλαισίου της καθηµερινής 
ζωής µε στροφή προς τις µικρές κλίµακες. Τα φαινόµενα αυτά χαρακτηρίζουν συχνά 
τις µικρές και αποµονωµένες νησιωτικές κοινωνίες, δηµιουργώντας ανάλογα 
πλεονεκτήµατα. Η ανάπτυξη των νέων µορφών τουρισµού, που παρατηρείται από το 
τέλος της προηγούµενης δεκαετίας, είναι συνέπεια αυτής της εξέλιξης. 
 
- την αυξανόµενη ζήτηση που εκφράζουν τα "λευκά κολάρα" (ερευνητές, ανώτερα 
στελέχη επιχειρήσεων κλπ), οι καλλιτέχνες, άτοµα µε οικονοµική επιφάνεια και 
άλλες κατηγορίες πληθυσµού, για εγκατάστασή τους σε χώρους µε υψηλής 
ποιότητας φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον, αλλά και υψηλή ποιότητα 
παρεχόµενων υπηρεσιών. 
 
- την συνεχώς αυξανόµενη βαρύτητα που έχει στον οικονοµικό τοµέα ο ελεύθερος 
χρόνος και οι δραστηριότητες που συνδέονται µε αυτόν. 
 
- την  ενίσχυση του περιφερειακού και τοπικού επιπέδου ως του κατάλληλου 
επιπέδου λήψης αποφάσεων για τη ρύθµιση των ανισορροπιών της αγοράς,  µε 
στόχο την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των τοπικών προβληµάτων, 
υποκαθιστώντας στο ρόλο αυτό το κεντρικό κράτος, γεγονός που λειτουργεί σαν 
αντίβαρο στη διεθνοποίηση των οικονοµιών.  
 
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών, που 
µέχρι τώρα θεωρούνταν ως φυσικά µη ανατρέψιµα µειονεκτήµατα και κατά συνέπεια 
ως εµπόδια στην ανάπτυξη, µπορούν να µεταβληθούν σε πλεονεκτήµατα ή 
"ουδετεροποιούνται". Πολλά από τα νησιά φαίνεται να διαθέτουν σε αφθονία 
αρκετούς από τους "πόρους" εκείνους που επιθυµεί να "καταναλώσει" ο σηµερινός 
κάτοικος των αναπτυγµένων χωρών, όπως είναι η µικρή κλίµακα, η αποµόνωση, το 
ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον και η υψηλής αξίας πολιτιστική κληρονοµιά, 
δηµιουργώντας µε το τρόπο αυτό και αντίστοιχα συγκριτικά πλεονεκτήµατα. 
 
Ενδεικτικά, θα αναφέρουµε ότι η ανάπτυξη των νέων µορφών ειδικού ενδιαφέροντος 
τουρισµού (πχ. πολιτιστικός, θαλάσσιος, περιηγητικός, εκπαιδευτικός, αγροτικός, 
υπαίθριος κλπ) µπορεί να αξιοποιήσει τους µοναδικούς φυσικούς και πολιτιστικούς 
πόρους που διαθέτουν τα νησιά, εφόσον αναδειχτούν κατάλληλα και οργανωθούν 
κατάλληλα για την υποδοχή «εναλλακτικών τουριστών». Παράλληλα αυτού του 
τύπου οι τουρίστες – καταναλωτές  ενδιαφέρονται  και για τοπικά-αυθεντικά 
προϊόντα, γεγονός το οποίο µπορεί να δώσει ώθηση στην τοπική παραγωγή (κυρίως 
γεωργική και κτηνοτροφική, αλλά και την µεταποίηση-χειροτεχνία), αφού η νέα αυτή 
ζήτηση δεν εξαρτάται µόνο από την τιµή, αλλά από την ποιότητα και ιδιαίτερα την 
“εικόνα” των προϊόντων αυτών (πχ. παραδοσιακά προϊόντα). Η διεύρυνση της 
τοπικής αγοράς µπορεί να συνεχιστεί µε την εξαγωγή των προϊόντων αυτών και προς 
τον τόπο µόνιµης κατοικίας των τουριστών. 
 
Βέβαια, η ύπαρξη των πόρων και των νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης αποτελούν 
αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την έξοδο από την υπανάπτυξη. Για να είναι 
δυνατή η αξιοποίησή τους χρειάζεται σχεδιασµός της ανάπτυξης, µε στόχο τη 
βελτίωση της ελκυστικότητας των νησιών, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις 
ιδιοµορφίες του νησιωτικού χώρου και τις διεθνείς συνθήκες, έτσι ώστε να 
µεγιστοποιηθούν τα οφέλη που θα προκύψουν για την περιφέρεια µε την ανάπτυξη 
συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων, για την ελαχιστοποίηση των οικονοµικών 
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διαρροών, την κινητοποίηση των µηχανισµών για την επιτόπια επανεπένδυση των 
κερδών κλπ. Ο σχεδιασµός αυτός θα πρέπει να γίνει µε βάση αρχές προσαρµοσµένες 
στις ιδιαιτερότητες των νησιών. Είναι αναγκαίο να γίνει αξιοποίηση του φυσικού 
συγκριτικού πλεονεκτήµατος, του γεγονότος δηλαδή ότι βρίσκονται στη ζώνη 
του ήλιου για την οποία υπάρχει µεγάλη ζήτηση αυτήν την περίοδο, µε βάση ένα 
διπλό σκεπτικό:  
(α) ότι το συγκριτικό πλεονέκτηµα δεν είναι υποχρεωτικά φυσικό, µόνιµο και 
σταθερό, αλλά µεταβάλλεται µε την πάροδο του χρόνου και την αλλαγή των 
εξωτερικών συνθηκών. Για το λόγο αυτό, δεν θα πρέπει να δοµηθεί το σύνολο της 
οικονοµίας γύρω από την εκµετάλλευση του συγκεκριµένου πλεονεκτήµατος, 
φυσικού στην περίπτωση των νησιών, δηµιουργώντας  κατάσταση εύθραυστης 
µονοκαλλιέργειας, 
(β) ότι είναι αναγκαίο να παρακολουθούνται οι εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο, ώστε 
να "αποκαλυφθούν" ή ακόµη καλύτερα να "κατασκευαστούν" νέα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα, που δε θα είναι απαραίτητα "φυσικά", αλλά κάλλιστα µπορεί να είναι 
"ανθρωπογενή" (δηλαδή δηµιουργήµατα του ανθρώπου, όπως πχ. εξειδικευµένο 
ανθρώπινο δυναµικό, συσσώρευση κεφαλαίου και γνώσης σε δυναµικούς τοµείς), 
προετοιµάζοντας µε αυτόν τον τρόπο το αύριο, διευρύνοντας τις µελλοντικές 
επιλογές. 
 
Εποµένως, αυτή η αξιοποίηση δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την κατανάλωση 
των πόρων αυτών, αλλά πρέπει να στοχεύει στη διατήρηση και την ανάδειξή τους µε 
τη δηµιουργία υψηλής προστιθέµενης αξίας, µέσω της ενσωµάτωσης υψηλής 
ποιότητας ανθρώπινης εργασίας Άλλωστε πρόκληση για τον 21ο αιώνα είναι η 
εφαρµογή στα νησιά της πολιτικής της αειφορίας, δηλαδή της σταθερής 
αναπτυξιακής πορείαςπου να επιτρέπει τη διατήρηση της φυσιογνωµίας 
(ποικιλοµορφία) και των χαρακτηριστικών τους (µικρή κλίµακα) σε βάθος χρόνου, 
προσελκύοντας έναν σταθερό µόνιµο πληθυσµό. 
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