
 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 

“Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει” 

(Πρακτικά 14ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας – Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου 2016) 

 

ΑΤΛΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ 2, Θανάσης ΚΙΖΟΣ 1, Σοφία ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ 1, Μηνάς 

ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ1, Γεωργία ΠΑΛΑΓΓΑ2, Όλγα ΡΕΤΣΙΛΙΔΟΥ 1, Μιχαήλ ΒΑΪΤΗΣ 1, 

Απόστολος ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1, Νικολέττα ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΒΛΗ 1, Χαρούλα 

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ1, Μαγδαληνή ΡΕΠΑΚΗ 1, Νίκος ΣΟΥΛΑΚΕΛΛΗΣ 1, Απόστολος 

ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ 1  

(1) Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου, 811 32 Μυτιλήνη  

(2) Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Λόφος Πανεπιστημίου, 811 32 

Μυτιλήνη, ispil@env.aegean.gr   

 

Λέξεις κλειδιά: νησιά, άτλαντας, Ελλάδα, χάρτης 

Περίληψη 

Τα νησιά της Ελλάδας, αν και αναφέρονται πολύ συχνά σε συζητήσεις, είτε θετικά ως 

“μοναδικά μέρη” και ως “ιδανικοί προορισμοί”, είτε αρνητικά για καταστάσεις που 

αφορούν στις μεταφορές, στις υπηρεσίες υγείας ή στην απομόνωση, τη γήρανση του 

πληθυσμού, την εγκατάλειψη των παραδοσιακών δραστηριοτήτων κλπ, είναι εν πολλοίς 

άγνωστα. Στον Άτλαντα των Νησιών θέλουμε να μιλήσουμε για τα νησιά ως πραγματικές 

χωρικές οντότητες, τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ τους όσο και με την υπόλοιπη 

χώρα. Ο σκοπός του Άτλαντα είναι η παρουσίαση δεδομένων για τα νησιά της Ελλάδας 

που αφορούν χαρακτηριστικά και διεργασίες που επιχειρήσουν να εξετάσουν τις αιτίες 

πίσω από μεταβολές ή διαστάσεις ενός φαινομένου που μένουν κρυφές με μια επιπόλαιη 

ματιά. Η παρουσίαση των δεδομένων ξεκινά από το φυσικό περιβάλλον των νησιών, στη 

συνέχεια παρουσιάζεται ο πληθυσμός και ορισμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά, ενώ 

ακολουθεί η οικονομία τους, αρχικά γενικά ως παραγωγή και απασχόληση και έπειτα 

αναλυτικά για τους κυριότερους παραγωγικούς κλάδους, αγροτική παραγωγή και τουρισμό, 

ενώ παρουσιάζονται και κλάδοι ειδικού ενδιαφέροντος, όπως οι μεταφορές. Ο Άτλαντας 

ολοκληρώνεται με μια προσπάθεια να συνοψιστούν ορισμένα από τα ευρήματα των 

προηγούμενων ενοτήτων και να συζητηθούν οι επιλογές για ελκυστικά και βιώσιμα νησιά 

μέσα στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι. Το πλαίσιο παρουσίασης και ανάλυσης των 

δεδομένων κάθε ενότητας βασίζεται σε ομάδες μεταβλητών και δεικτών με βάση τα 

διαθέσιμα δεδομένα σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να 

μπορεί να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα ισχυρά και αδύνατα σημεία των νησιών, 

προσανατολίζοντας τον σχεδιασμό στην αξιοποίηση των πρώτων και στην αντιμετώπιση 

των δεύτερων μέσα από τις κατάλληλες πολιτικές που προσβλέπουν στην αύξηση ή στην 

προστασία του φυσικού, του ανθρωπογενούς, του ανθρώπινου και του κοινωνικού 

κεφαλαίου με βάση τη προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης.  
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Abstract  

Η περίληψη στα αγγλικά θα γραφεί με το στύλ "Normal ".  

 

 

Ευχαριστίες – Χρηματοδότηση: Ο Άτλας των Νησιών υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 

έργου «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Βασικός Παράγοντας για την Οικονομική και Κοινωνική 

Ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου Χώρου», ενταγμένο στην Πράξη «Στήριξη και Ανάδειξη 

Πολυνησιωτικών ΑΕΙ – Τα Πολυνησιωτικά ΑΕΙ ως Διεθνείς Πόλοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης και Έρευνας» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013, που 

συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 

εθνικούς πόρους.   

1. Εισαγωγή 

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής πληθυσμού 2011, 

περιλαμβάνονται 114 κατοικημένα νησιά από τα οποία τα 80 έχουν διοικητική υπόσταση, 

(δήμοι, δημοτικές ή τοπικές κοινότητες) και τα υπόλοιπα 34 αναφέρονται ως οικισμοί, με 

άλλες 440 νησίδες να αναφέρονται ως οικισμοί αλλά χωρίς πληθυσμό. Η έκταση τους είναι 

24772,71 km2 (ή 18,7% της συνολικής επιφάνειας της χώρας) και ο πληθυσμός τους 

1.632.955 κάτοικοι (ή 15,1% του συνολικού πληθυσμού). Η νησιωτική Ελλάδα 

περιλαμβάνει τις αμιγώς νησιωτικές Περιφέρειες του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, των 

Ιονίων Νησιών και της Κρήτης και ομάδες παράκτιων νησιών που ανήκουν σε περιφέρειες 

της ηπειρωτικής χώρας (νησιά Αργοσαρωνικού- Π. Αττικής, Βόρειες Σποράδες – Π. 

Θεσσαλίας) αλλά και μεμονωμένα νησιά (Σαμοθράκη & Θάσος – Π. Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης, Εύβοια & Σκύρος – Π. Στερεάς Ελλάδας). 

Στην ανάλυση για τον Άτλαντα των νησιών της Ελλάδας χρησιμοποιούνται οι εξής 

γεωγραφικές ενότητες: (α) 114 κατοικημένα νησιά ανεξάρτητα αν είναι διοικητική ενότητα 

για τα στοιχεία που αφορούν μόνο την έκταση, το μήκος ακτών και τον πληθυσμό, (β) 80 

νησιά τα οποία είναι κατ’ ελάχιστον μία τοπική ή δημοτική κοινότητα ή και περισσότερες 

και 34 νησιά που διοικητικά ανήκουν σε άλλα νησιά, (γ) 10 νησιά ή νησιωτικές ενότητες σε 

επίπεδο Νομού (NUTS 3) και 4 νησιά ή νησιωτικές ενότητες σε επίπεδο Περιφέρειας 

(NUTS 2). Με βάση τον πληθυσμό τα νησιά μπορούν να διακριθούν σε (Πίνακας 1): πολύ 

μεγάλα (> 500.000 κατοίκους), μεγάλα (50.000 έως 500.000 κατοίκους), μεσαία (5.000 

έως 50.000 κατοίκους), μικρά (750 έως 5000 κατοίκους) και πολύ μικρά (<750 κατοίκων, 

46 νησιά, μόλις 20 έχουν πληθυσμό πάνω από 100 κατοίκους). Η έκταση των νησιών 

συσχετίζεται με τον πληθυσμό τους και οι κατηγορίες με βάση την έκταση είναι παρόμοιες 

με αυτές με βάση τον πληθυσμό: πολύ μεγάλα (> 1.000 km2), μεγάλα (500 έως 1.000 

km2), μεσαία (100 έως 500 km2), μικρά (100 έως 50 km2), πολύ μικρά (21 μεταξύ 20 και 

50 km2 και 19 πάνω από 10 km2).  

Η πληθυσμιακή πυκνότητα αποτελεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο έναν δείκτη με δύο 

διαφορετικές ερμηνείες: οι αραιοκατοικημένες περιοχές (με πληθυσμό λιγότερο των 12,5 

κατοίκων ανά τχ) θεωρούνται «προβληματικές» που χρήζουν υποστήριξης ώστε να μην 



ερημοποιηθούν πλήρως, ενώ οι περιοχές με υψηλή πυκνότητα και σε συνδυασμό με 

μεγάλες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις θεωρείται ότι ως αστικές περιοχές έχουν 

μεγαλύτερες δυνατότητες για ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα υφίστανται και υψηλές 

περιβαλλοντικές πιέσεις. Με βάση το κριτήριο αυτό τα νησιά ταξινομούνται σε: Πολύ 

αραιοκατοικημένα νησιά (<12,5 κατοίκους ανά τχ: 30 μικρά νησιά), αραιοκατοικημένα 

νησιά (12,5 μέχρι 50 κατοίκους ανά τχ: 41 νησιά), μέσης πυκνότητας (50 μέχρι 100 

κατοίκους ανά τχ: 25 νησιά), υψηλής πυκνότητας (> 100 κατοίκους ανά τχ: 15 νησιά). 

 

Πίνακας: Κατάταξη των νησιών ανάλογα με έκταση και πληθυσμό 

Εκταση\ 

Πληθυσμός 

Πολύ μεγάλα 

(> 500.000 

κατ) 

Μεγάλα 

(500.000 – 

50.000 κατ) 

Μεσαία (5.000 

– 50.000 κατ) 

Μικρά (750 – 

5.000 κατ) 

Πολύ μικρά (750 >) 

Πολύ μεγάλα  

(>1000 km2) 

Κρήτη Εύβοια, 

Ρόδος, 

Λέσβος 

   

Μεγάλα (500 

– 1000 km2)  

 Χίος, 

Κέρκυρα 

Κεφαλληνία   

Μεσαία (100 

– 500 km2)  

   Σάμος,  Λήμνος, 

Νάξος, Ζάκυνθος, 

Ανδρος, Θάσος, 

Λευκάδα, 

Κάρπαθος, Κως, 

Ικαρία, Πάρος, 

Τήνος,  Κάλυμνος 

Κύθηρα, Σκύρος, 

Σαμοθράκη, Μήλος, 

Αμοργός, Ιος, Κέα 

 

 

Μικρά (100 

– 50 km2) 

  Σαλαμίνα, 

Μύκονος, Σύρος, 

Αίγινα, Θήρα, 

Λέρος 

Κύθνος, Αστυπάλαια,  

Ιθάκη, Σέριφος, 

Σίφνος, Κάσος, 

Αλόννησος, Τήλος, 

Σύμη 

 

Πολύ μικρά 

(50 km2 >) 

  Σκιάθος Υδρα, Νίσυρος, 

Κίμωλος, Αντίπαρος, 

Πάτμος, 

Φολέγανδρος, 

Φούρνοι, Παξοί, 

Πόρος, Σπέτσες, 

Μεγανήσι, 

Ελαφόνησος, Λειψοί, 

Οινούσσες, Αγκίστρι 

Αγ. Ευστράτιος, 

Σίκινος, Ψαρά, Ανάφη, 

Γαύδος, Χάλκη, 

Κάλαμος, Αντικύθηρα, 

Ηρακλειά, Αγαθονήσι, 

Δονούσα. Οθωνοί, 

Θύμαινα, Θηρασιά, 

Μεγίστη, Σχοινούσα, 

Αμουλιανή, Αρκοί, 

Καστός, Κουφονήσι, 

Ερικούσσα, Τριζόνια 

 



Στη συνέχεια ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των μεθοδολογικών επιλογών και της 

χαρτογραφικής παρουσίασης και έπεται η παρουσίαση των ενοτήτων του Άτλαντα και 

επιλεκτική παρουσίαση δεδομένων και χαρτών. 

 

2. Μεθοδολογικές Επιλογές και Χαρτογραφική Παρουσίαση 

Η ανάλυση επηρεάζεται και περιορίζεται από τη διαθεσιμότητα των δεδομένων για τη 

διοικητική πραγματικότητα των νησιών αφού το ελληνικό στατιστικό σύστημα είναι 

σχεδιασμένο με βάση τη διοικητική διαίρεση της χώρας. Το επιθυμητό επίπεδο ανάλυσης 

είναι αυτό του νησιού, αφού το κάθε ένα από αυτά λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα λόγω 

της φυσικής απομόνωσης του που κατά κανόνα δεν επιτρέπει τη μετακίνηση των κατοίκων 

του με ιδιωτικό μέσο για την κάλυψη των αναγκών τους (πχ. αγορές, εκπαίδευση, εργασία, 

υγεία κλπ). Όμως η οργάνωση του ελληνικού στατιστικού συστήματος με βάση τη 

διοικητική διαίρεση επιτρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στη καλύτερη περίπτωση σε 

επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος ή Δήμου, ενώ για τα επιπέδου Νομού (NUTS 3) και 

κυρίως Περιφέρειας (NUTS 2) οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι σχεδόν πλήρεις. Πρόσθετο 

πρόβλημα στην διαθεσιμότητα και στη συγκρισιμότητα των δεδομένων αποτελούν οι 

αλλαγές που έγιναν τα τελευταία 20 χρόνια στην αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης (Νόμοι 

2539/97 (Σχέδιο “Καποδίστριας”) και 3852/10 (Σχέδιο “Καλλικράτης”)), που έχουν 

οδηγήσει σε ενοποίηση των παλαιών μικρών δήμων και κοινοτήτων σε μεγαλύτερους 

δήμους. Αν και ο κανόνας της δεύτερης μεταρρύθμισης ήταν η δημιουργία δήμων-νησιών 

υπάρχουν αρκετές εξαιρέσεις δημιουργώντας την ακόλουθη πολύπλοκη κατάσταση, η 

οποία οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις σε κενά στα δεδομένα:  

i. Νησιά-δήμοι των οποίων τα όρια περιορίζονται σε ένα νησί, 

ii. Νησιά-δήμοι που περιλαμβάνουν εκτός από ένα κατοικημένο νησί και ένα η 

περισσότερα ακατοίκητα νησιά, με αποτέλεσμα να μη συμπίπτει η έκταση του 

δήμου και του ομώνυμου νησιού (π.χ. η έκταση του Δήμου Ζακύνθου δεν συμπίπτει 

με την έκταση του νησιού Ζάκυνθος γιατί συμπεριλαμβάνει και το ακατοίκητο νησί 

Στροφάδες), 

iii. Νησιά-δήμοι που περιλαμβάνουν και κατοικημένα νησιά που δεν ήταν ποτέ 

διοικητικές οντότητες (δηλαδή κοινότητες ή δήμοι πριν την έναρξη της αλλαγής του 

χάρτη των ΟΤΑ το 1997). Για τα νησιά αυτά δεν είναι διαθέσιμος παρά μόνο ο 

συνολικός πληθυσμός από την απογραφή, ενώ στα στοιχεία του Δήμου 

περιλαμβάνονται και τα στοιχεία που αφορούν τα νησιά αυτά. Παραδείγματα 

αποτελούν ο Δήμος Καλύμνου που περιλαμβάνει και κατοικημένα νησιά που δεν 

είναι διοικητικές ενότητες (Ψέριμος, Τέλενδος, Πλάτη) αλλά και ακατοίκητα νησιά 

(Καλόλιμνος, Ιμια), ο Δήμος Πάτμου (Αρκοί), ο δήμος Φούρνων-Κορσεών 

(Θύμαινα) κλπ., 

iv. Νησιά-δήμοι που περιλαμβάνουν και κατοικημένα νησιά που ήταν παλαιότερα 

ανεξάρτητοι ΟΤΑ και εντάχθηκαν κατά την πρώτη ενοποίηση ως Κοινοτικά ή 

Δημοτικά Διαμέρισμα σε ΟΤΑ άλλου νησιού πχ. Θηρασιά αποτέλεσε ΚΔ της 



Κοινότητας Οίας στη Θήρα και με τη δεύτερη ενοποίηση έγινε Τοπική Κοινότητα 

με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν δεδομένα για όλες τις μεταβλητές, 

v. Νησιά-δήμοι που περιλαμβάνουν και κατοικημένα νησιά που ήταν παλαιότερα 

ανεξάρτητοι ΟΤΑ και εντάχθηκαν στη τελευταία ενοποίηση ως Δημοτικές 

Ενότητες. Παράδειγμα αποτελούν ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (που 

συμπεριλαμβάνει τα νησιά Κουφονήσι, Δονούσα, Σχοινούσα και Ηρακλειά ως 

Δημοτικές Ενότητες), ο Δήμος Κέρκυρας τα νησιά Μαθράκι, Ερεικούσσα και 

Οθωνοί, ο Δήμος Λευκάδας τα νησιά Κάλαμο και Καστό κλπ., 

vi. Νησιά με διοικητική υπόσταση που τα διοικητικά τους όρια επεκτείνονται και στην 

ηπειρωτική Ελλάδα πχ Τριζόνια, Ελαφόνησος, Αμμουλιανή. 

 

Ταυτόχρονα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις-μεταβλητών όπου η πληροφορία δεν είναι 

διαθέσιμη σε επίπεδο Δήμου ή κατώτερο -ώστε να υπάρξουν στοιχεία ανά νησί- για λόγους 

που συνδέονται με την μεθοδολογία της έρευνας ή του υπολογισμού των δεδομένων (πχ. 

στοιχεία που αφορούν το ΑΕΠ, ετήσιες έρευνες απασχόλησης κλπ.). Η χρήση δεδομένων 

σε επίπεδο νομού (NUTS 3) ή μόνο περιφέρειας (NUTS 2) επιτρέπει να υπάρχει 

πληροφόρηση έστω και σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι, η κατάργηση 

των Νομών ως διοικητικών ενοτήτων και η αντικατάσταση τους από Περιφερειακές 

Ενότητες έχει επηρεάσει ορισμένα πρόσφατα στοιχεία που δίνει η ΕΛΛΣΤΑΤ και απαιτεί 

προσεκτικούς χειρισμούς ώστε τα δεδομένα να είναι συγκρίσιμα διαχρονικά. Η δομή της 

παρουσίασης των δεδομένων «παρακολουθεί» τις ανάγκες σε πληροφορίες που 

καταγράφονται σε σχετικές εκθέσεις της ΕΕ όπως είναι οι Περιοδικές εκθέσεις 

Οικονομικής, Κοινωνικής και Χωρικής Συνοχής, η EUROSTAT Regional Yearbook, οι 

εκδόσεις “ESPON ΑΤLAS” κλπ.  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΛΕΤΕΣ  

 

3. Οι Ενότητες του Άτλαντα των Νησιών 

Ο Άτλαντας διαρθρώθηκε σε 8 ενότητες που περιλαμβάνουν τη γεωγραφία των 

νησιών, τον πληθυσμό τους, την οικονομία τους, την αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό, τις 

μεταφορές, τους οικισμούς και την ελκυστικότητα και βιωσιμότητα των νησιών. 

3.1. Γεωγραφία 

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται το φυσικό περιβάλλον των νησιών (το κλίμα, η 

γεωλογία, τα εδάφη, το ανάγλυφο, η κάλυψη και η οι χρήση χρήσεις γης). Όσον αφορά στο 

κλίμα των ελληνικών νησιών (αλλά και της Ελληνικής επικράτειας), αυτό έχει τα 

χαρακτηριστικά του Μεσογειακού κλίματος (ήπιους και βροχερούς χειμώνες, σχετικώς 

θερμά και ξηρά καλοκαίρια και μεγάλη ηλιοφάνεια), με ποικιλία τύπων τόσο από 

Ανατολικά προς Δυτικά, όσο και από Βόρεια προς Νότια (υγρές περιοχές Δυτικά και 



ετήσιο υετό υψηλότερο από 800 mm και περιοχές στις Κυκλάδες και στην Ανατολική 

Κρήτη με υετό χαμηλότερο από 300 mm). Η Γεωλογική γεωλογική δομή των νησιών της 

Ελλάδας όπως και γενικά της χώρας χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία γεωλογικών 

σχηματισμών, αποτέλεσμα της σύνθετης γεωλογικής ιστορίας και εξέλιξης της. Τα εδάφη 

διακρίνονται σε 4 τύπους: (α) Leptosols (περιορισμένο σχετικά βάθος, συχνές εμφανίσεις 

του μητρικού πετρώματος, και υψηλής ευαισθησίας στην ερημοποίηση), (β) Cambisols (σε 

περιοχές όπου το σχηματιζόμενο έδαφος είναι σχετικά πρόσφατο και ανάλογα με το 

μητρικό υλικό (ασβεστόλιθοι ή ηφαιστειακά πετρώματα) είναι αντίστοιχα υψηλότερης ή 

χαμηλότερης ποιότητας και λιγότερο ή περισσότερο ευαίσθητα σε ερημοποίηση), (γ) 

Fluvisols (εδάφη από αλουβιακές ή άλλες αποθέσεις, σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν τις 

μοναδικές επίπεδες εκτάσεις), (δ) Regosols (εδάφη ρηχά και φτωχά, συνήθως 

χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι). Το ανάγλυφο των νησιών είναι λοφώδες, με έντονες και 

πολύ έντονες κλίσεις, κατακερματισμένο ανάγλυφο, με λίγες επίπεδες εκτάσεις, κυρίως 

παραθαλάσσιες και αλουβιακές. Εκτός από την Κρήτη, στα υπόλοιπα νησιά δεν υπάρχει 

κορυφή ψηλότερη των 2000 μέτρων, ενώ εξαιτίας της μικρής έκτασης, δεν αναπτύσσονται 

μεγάλες υδρολογικές λεκάνες και η αποστράγγιση των νερών της βροχής πραγματοποιείται 

μέσω μικρών παράκτιων και εποχικών ρεμάτων. Η επέμβαση του ανθρώπου στο ανάγλυφο 

γίνεται εδώ εμφανής, καθώς έχοντας να αντιμετωπίσει την μικρή έκταση των πεδινών 

εκτάσεων και τις έντονες κλίσεις σε συνδυασμό με το γεωλογικό υπόβαθρο οδηγήθηκε στη 

κατασκευή αναβαθμίδων για την αύξηση των επίπεδων εκτάσεων. Σε αυτές έχουν 

καλλιεργηθεί σιτηρά, ψυχανθή, κηπευτικά, αμπέλια και δενδρώνες (ελαιώνες, μαστιχώνες, 

αμυγδαλεώνες, βελανιδιές, κτλ.) σε όλα σχεδόν τα νησιά. 

Η κάλυψη γης στα νησιά της Ελλάδας είναι αποτέλεσμα 3 διαφορετικών παραγόντων: 

(α) του κλίματος, (β) των εδαφών, (γ) των ανθρώπινων παρεμβάσεων. Το κλίμα οδηγεί σε 

3-4 διαφορετικές διαπλάσεις, όλες σχετικές με Μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα: (α) 

Μακία βλάστηση (δέντρα και θάμνους αείφυλλων, σκληρόφυλλων φυτών όπως αείφυλλη 

βελανιδιά (πουρνάρι ή πρίνος, Quercus coccifera), ο σχίνος (Pistacia lentiscus), η ελιά 

(Olea europaea) κ.α.), (β) Φρύγανα (χαμηλοί θάμνοι αείφυλλων και σκληρόφυλλων φυτών, 

συνήθως με ύψος ως 1μ όπως η αστοιβή (Sarcopoterium spinosum) και η λαδανιά (Cistus 

creticus, Cistus salviifolius) κ.α. και που αποτελούν μια από τις σημαντικότερες καλύψεις 

γης στα ξηρότερα νησιά), (γ) Δάση πεύκης (Pinus sp.) σε συστάδες ή σε δάση, (δ) Δάση 

πλατύφυλλων (δάση φυλλοβόλων σε υγρές περιοχές ή/και σε υψηλότερα υψόμετρα από 

βελανιδιές (Q. ithaburensis, Q. pubescens, Q. cerris και Q. infectoria), πλατάνια (Platanus 

orientalis), κ.α.). Το 52,1% της συνολικής έκτασης των νησιών (με την Κρήτη) 

χαρακτηρίζεται ως θαμνώνες (μακί, φρύγανα ή συνδυασμοί τους), η κύρια χρήση των 

οποίων είναι η βόσκηση. Δεύτερη σε έκταση κάλυψη είναι η “ετερογενής γεωργική γη” με 

22,6% στην οποία περιλαμβάνονται μικτές εκτάσεις καλλιέργειας ετήσιων φυτών και 

μόνιμων καλλιεργειών, αλλά και μακία βλάστηση και φρύγανα. Αυτό το μικρο-μωσαϊκό 

διαφορετικών καλύψεων είναι ενδεικτικό του πολύπλοκου μωσαϊκού του τοπίου των 

νησιών με τα μικρά σε έκταση αγροτεμάχια.  

 



3.2. Δημογραφία 

Εξετάζονται οι εξής μεταβλητές του πληθυσμού των νησιών: (α) ο πληθυσμός και οι 

μεταβολές του τις τελευταίες δεκαετίες, (β) η φυσική κίνηση, (γ) ποιοτικά χαρακτηριστικά 

όπως η κατανομή ηλικιών και η μεταβολή της και (δ) το επίπεδο εκπαίδευσης. 

Όσον αφορά στον πληθυσμό και στις μεταβολές του. με εξαίρεση λίγων νησιών που 

καταγράφουν αύξηση του πληθυσμού συνεχώς, η περίοδος 1951 - 1981 μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως μια περίοδος πολύ σημαντικής πληθυσμιακής μείωσης για τα νησιά, 

ιδιαίτερα για τα μικρότερα από αυτά. Οι απώλειες αυτές αφορούσαν κατοίκους -κυρίως 

τους νεότερους σε ηλικία- που μετακινήθηκαν είτε σε μεγάλα ηπειρωτικά κέντρα, 

σπανιότερα σε γειτονικά μεγαλύτερα νησιά, είτε στο εξωτερικό. Από το 1981 και έπειτα, ο 

πληθυσμός αρχικά σταθεροποιείται και στη συνέχεια αυξάνεται λιγότερο ή περισσότερο ως 

το 2001 και παρουσιάζει μικτές τάσεις (μικρή αύξηση αλλά και μείωση σε πολλά νησιά) 

την επόμενη δεκαετία. Η φυσική κίνηση εκφράζει το ρυθμό αντικατάστασης ενός 

πληθυσμού, καθώς συνδέει τις γεννήσεις και τους θανάτους σε μια περιοχή. Σε επίπεδο 

νησιών 19 νησιά έχουν θετική φυσική κίνηση, ενώ η πλειοψηφία των νησιών παρουσιάζει 

αρνητική φυσική κίνηση, σε ορισμένες περιπτώσεις ιδιαίτερα αρνητική. Σήμερα το 

ποσοστό του πληθυσμού της ΕΕ με ηλικία κάτω των 15 ετών είναι 15,6%, ενώ το ποσοστό 

των άνω των 65 ετών είναι 18,2%. Στις νησιωτικές περιφέρειες παρουσιάζονται δύο 

εικόνες: τα Ιόνια και το Β. Αιγαίο έχουν μικρότερο ποσοστό πληθυσμού νεαρής ηλικίας 

(14,3% και 14,0% αντίστοιχα), αντίθετα, Ν. Αιγαίο και Κρήτη παρουσιάζουν καλύτερα 

αποτελέσματα. Σε επίπεδο νησιών η διαφοροποίηση είναι πολύ μεγαλύτερη.  

Για το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού, με βάση την απογραφή του 2011, το 

ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας που έχει ολοκληρώσει την ανώτερη και 

ανώτατη εκπαίδευση είναι 15,9%. Οι νησιωτικές περιφέρειες υπολείπονται από το επίπεδο 

αυτό, με τη Περιφέρεια Ν. Αιγαίου (ΠΝΑ) να σημειώνει τη χαμηλότερη επίδοση (10,9%) -

που είναι και η χειρότερη σε επίπεδο χώρας- και τη Κρήτη την καλύτερη μεταξύ των 

νησιών (13,7%) και την 3η σε επίπεδο χώρας. Σε ότι αφορά στον αντίθετο δείκτη, δηλαδή 

το ποσοστό του πληθυσμού που έχει στη καλύτερη περίπτωση ολοκληρώσει το Γυμνάσιο, 

τα δεδομένα ακολουθούν παρόμοιες κατανομές, με τη Περιφέρεια των Ιονίων να έχει τη 

χειρότερη επίδοση με 54,7%, σημειώνοντας την 3η χειρότερη επίδοση πανελλαδικά και τη 

Κρήτη την καλύτερη μεταξύ των νησιών με 50,2% και 3η πανελλαδικά όταν ο μέσος 

εθνικός όρος είναι 46,6% και η επίδοση της Αττικής 36,2%. 

 

3.3. Οικονομία – επιχειρήσεις  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η ανάλυση της οικονομικής κατάστασης των 

ελληνικών νησιών. Αυτή βασίζεται κυρίως στη παρουσίαση των εξελίξεων σε ότι αφορά το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) που αποτυπώνει την αξία της παραγωγής προϊόντων 

και υπηρεσιών και τη διαχρονική εξέλιξη της (μεγέθυνση ή μείωση) και δίνει επίσης 

πληροφορίες για τη παραγωγική δομή. Παράλληλα, με τη χρήση του δείκτη «κατά κεφαλή 

ΑΕΠ», γίνονται οι συγκρίσεις μεταξύ περιοχών, ενώ παρέχεται πληροφορία για το επίπεδο 

ανάπτυξης μιας περιοχής σε συνδυασμό με τη χρήση άλλων μεταβλητών και δεικτών. Η 



ανάλυση έχει δύο σημαντικά μειονεκτήματα: (α) βασίζεται κυρίως σε δεδομένα σε επίπεδο 

Περιφέρειας ή Νομού με αποτέλεσμα να έχουμε «εικόνα» για το τι συμβαίνει σε επίπεδο 

νησιού (ενδοπεριφερειακές ανισότητες) μόνο έμμεσα από τα στοιχεία της απασχόλησης, (β) 

οι χρησιμοποιούμενοι δείκτες βασίζονται σε δεδομένα που αφορούν τον μόνιμο πληθυσμό. 

Όμως, ειδικά σε νησιά, δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και εργάζονται άτομα που δεν 

κατοικούν μόνιμα σε αυτά, αφού η εποχικότητα της κύριας δραστηριότητας που είναι ο 

τουρισμός το επιτρέπει. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να υπερεκτιμάται η ανάπτυξη 

των νησιωτικών περιοχών όταν υπολογίζεται με βάση το κκ ΑΕΠ, ενώ και τα στοιχεία 

παραγωγικότητας δεν είναι αντιπροσωπευτικά για τους ίδιους λόγους. Τέλος, θα πρέπει να 

γίνει κατανοητό ότι οι τιμές του ΑΕΠ δεν “μετριούνται” πραγματικά, αλλά αποτελούν 

προσεγγίσεις και υπολογισμούς που ναι μεν προσεγγίζουν την πραγματικότητα, αλλά 

συχνά δεν αντανακλούν όλες τις διαφορετικές οικονομικές λειτουργίες σε μια περιοχή, 

ιδιαίτερα σε μια νησιωτική (μικρή και απομονωμένη).   

Το συνολικό ΑΕΠ των νησιών δεν θα μπορούσε παρά να ακολουθήσει την εξέλιξη 

που σημειώνεται στο σύνολο της χώρας από το 2008 με μείωση της τάξεως μεταξύ 20 και 

25% μέχρι το 2012, έχοντας ήδη επιστρέψει στα επίπεδα του 2004. Σε ότι αφορά τη δομή 

της οικονομίας των νησιών, αυτή διαφέρει καθοριστικά από εκείνη της υπόλοιπης χώρας με 

αρκετές ιδιαιτερότητες ανά νομό: Ο πρωτογενής τομέας είναι χαμηλός σχεδόν παντού, η 

μεταποίηση είναι σχεδόν ανύπαρκτη, ο κλάδος των κατασκευών έχει θιγεί ιδιαίτερα από τη 

κρίση, οι κλάδοι του εμπορίου, των μεταφορών - αποθήκευσης και των ξενοδοχείων - 

εστίασης αποτελούν τον σημαντικότερο οικονομικό τομέα των νησιών που στην αρχή του 

αιώνα είχε ξεπεράσει το 50% στα Ιόνια και στο Ν. Αιγαίο, τις δύο περιφέρειες όπου ο 

τουρισμός αποτελεί πρακτικά μονοκαλλιέργεια. Τέλος, σε ότι αφορά τις δημόσιες 

υπηρεσίες: (α) η μείωση σε απόλυτες τιμές τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο 

νησιών για τη περίοδο 2008-12 ήταν της τάξεως του 13% σε σχέση με το -20% που 

μειώθηκε γενικά το ΑΕΠ, με αποτέλεσμα η συνεισφορά τους να έχει αυξηθεί και (β) η 

παρουσία του δημόσιου τομέα να είναι ιδιαίτερα υψηλή στο Β. Αιγαίο όπου ειδικά στη 

Λέσβο (με 35,2%) και δευτερευόντως σε Ηράκλειο και Χανιά (σε όλες τις περιπτώσεις 

πρόκειται για διοικητικά κέντρα με έντονη παρουσία Πανεπιστημιακών σχολών) να 

ξεπερνά τον εθνικό μέσο όρο.  

Σε ότι αφορά στις επιχειρήσεις των νησιών, αυτό που προκύπτει είναι ότι όσο 

μικρότερος ο πληθυσμός, τόσο η παρουσία των κλάδων είναι περιορισμένη. Έτσι για 

παράδειγμα ο Ν. Σάμου έχει επιχειρήσεις σε 16 κλάδους λιγότερους απ’ όσο ο Ν. 

Ηρακλείου που έχει πολλαπλάσιο πληθυσμό, ενώ ορισμένες δραστηριότητες εξυπηρετούν 

το σύνολο της Κρήτης. Το φαινόμενο αυτό είναι ακόμη περισσότερο έντονο σε επίπεδο 

νησιού: η Ανάφη έχει επιχειρήσεις σε 8 κλάδους, η Μεγίστη και η Φολέγανδρος σε 9, ενώ 

η Ρόδος και η Μύκονος σε 20 που είναι και το σύνολο των κλάδων σε επίπεδο δήμου. 

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα έχει να κάνει με την βαρύτητα των επιμέρους κλάδων 

σε αριθμό επιχειρήσεων, αλλά κυρίως σε τζίρο. Σε επίπεδο νομών υπάρχει απόλυτη 

κυριαρχία του κλάδου του «λιανικού εμπορίου» τόσο σε επίπεδο αριθμού επιχειρήσεων 

όσο και σε τζίρο καλύπτοντας άμεσες και έμμεσες ανάγκες μονίμων κατοίκων, 

παραθεριστών και τουριστών. Οι άλλοι κλάδοι που βρίσκονται σχεδόν πάντα στις πρώτες 

θέσεις είναι αυτοί των «καταλυμάτων», «υπηρεσιών εστίασης», «χονδρικού εμπορίου» και 



ακολουθούν κλάδοι που συνδέονται με τον τομέα των κατασκευών. Οι βιομηχανίες 

τροφίμων έχουν σημαντική παρουσία κυρίως στη Κρήτη, στη Λέσβο, στην Εύβοια, στη 

Σάμο και μικρότερη στα Ιόνια νησιά,  οι βιομηχανίες ποτών σε Σάμο, Λέσβο και Κυκλάδες 

, οι επιχειρήσεις ζωικής και φυτικής παραγωγής σε Εύβοια, Λασίθι, Κεφαλλονιά, Κυκλάδες 

και Λέσβο, ενώ οι επιχειρήσεις αλιείας και υδατοκαλλιεργειών σε Κεφαλλονιά και Χίο.  

 

3.4. Αγροτική Παραγωγή: Εκμεταλλεύσεις και Παραγωγοί 

Όπως έχει ήδη αναπτυχθεί και σε προηγούμενες ενότητες, η φυσική γεωγραφία των 

Ελληνικών νησιών δεν μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα κατάλληλη για ανάπτυξη εντατικών 

και μεγάλης έκτασης καλλιεργειών – εκτροφών. Τα χαρακτηριστικά που περιορίζουν την 

υποστήριξη τέτοιου είδους εντατικοποίηση και μεγάλης κλίμακας καλλιέργειες – εκτροφές 

είναι κυρίως το ανάγλυφο και η έλλειψη φυσικών πόρων (έδαφος, νερό). Στη συγκεκριμένη 

ενότητα παρουσιάζονται οι μεταβολές τις περιόδου 1960 – 2010 που είναι ριζικές στα 

νησιά αν και δεν ήταν ομοιόμορφες σε όλη αυτή την περίοδο. Τέτοιες μεταβολές 

αναφέρονται στη μη-ελκυστικότητα της αγροτικής παραγωγής ως επαγγελματικής 

δραστηριότητας στην Ελλάδα. Η αντιστροφή της πληθυσμιακής κίνησης σε πολλά νησιά 

από το 1980 και μετά δεν συνοδεύτηκε από αυξημένη επαγγελματική ενασχόληση με τη 

γεωργία, αλλά με τον τουρισμό και τα συναφή επαγγέλματα. Άλλη σημαντική μεταβολή 

σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά της αγροτικής παραγωγής: από μια δραστηριότητα που 

είχε ως σκοπό την προμήθεια αγαθών στο νοικοκυριό και επιπλέον από αυτά αγαθά για την 

αγορά, σήμερα είναι σχεδόν αποκλειστικά προσανατολισμένη για την παραγωγή προϊόντων 

για κοντινές ή μακρινές αγορές. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της 

αγροτικής παραγωγής σήμερα, με τη Σήμερα, η αγροτική παραγωγή στα Ελληνικά νησιά 

είναι σε υποχώρηση, η παραγωγή αγροτικών προϊόντων έχει ελαττωθεί πάρα πολύ και 

υπάρχει διάκριση της γεωργίας από την κτηνοτροφία και την  εντατικοποίηση της 

κτηνοτροφίας προβάτων και αιγών. Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι η μεταβολή 

του πληθυσμού δεν συσχετίζεται με τις μεταβολές της χρησιμοποιούμενης ή της 

καλλιεργούμενης γης, με εξαίρεση τα πολύ μικρά νησιά. Φαίνεται έτσι, ότι άλλοι εξωγενείς 

παράγοντες έχουν επιδράσει στις μεταβολές αυτές. Τέτοιοι εξωγενείς παράγοντες είναι: (α) 

Το είδος της καλλιέργειας, καθώς μόνιμες φυτείες - δενδρώνες διατηρούνται πιο εύκολα 

σχετικά παραγωγικές με περιοδικές επισκέψεις στο νησί από «απόντες» αρχηγούς, σε 

σχέση με ενασχόληση με κτηνοτροφία ή αροτραίες καλλιέργειες που απαιτούν πιο 

συστηματική ή και καθημερινή απασχόληση, (β) Η αύξηση της σημασίας των 

«ερασιτεχνών» αγροτών που είναι είτε συνταξιούχοι που επιστρέφουν στα νησιά, είτε 

πολυδραστήριοι αρχηγοί, με απασχόληση εκτός αγροτικής παραγωγής, (γ) Η απόσταση από 

την ηπειρωτική χώρα ή από μεγαλύτερο νησί και η ευκολία πρόσβασης, καθώς προφανώς 

σε νησιά που είναι πιο εύκολα προσβάσιμα είναι ευκολότερη η διατήρηση εκμετάλλευσης, 

έστω και «από απόσταση», (δ) Η τουριστική ανάπτυξη, που σχετίζεται με τα προηγούμενα, 

καθώς μπορεί να προσφέρει απασχόληση και πηγές εισοδήματος που να επιτρέπουν την 

ενασχόληση και με την αγροτική παραγωγή περιοδικά.   

 



3.5. Τουρισμός  

Ο τουρισμός αποτελεί μια υπηρεσία που τέμνει πολλές δραστηριότητες, όπως το 

εμπόριο (χονδρικό και λιανικό) και ο κλάδος των κατασκευών μαζί με άλλες 

δραστηριότητες που επηρεάζονται άμεσα και έμμεσα από τη πρόσθετη δαπάνη που 

προκαλεί ο τουρισμός και διαχέεται στην οικονομία. Η παρουσίαση γίνεται χωριστά για την 

προσφορά και τη ζήτηση. 

Όσον αφορά στην προσφορά, οι κλίνες αποτελούν το βασικό μέγεθος που καθορίζει τη 

παραγωγική δυναμικότητα του τουρισμού σε έναν προορισμό και διακρίνονται σε 3 

κατηγορίες: τις κλίνες σε ξενοδοχειακά καταλύματα και τα campings, τις κλίνες σε μη 

κύρια καταλύματα και τις κλίνες σε ιδιωτικές κατοικίες. Με βάση σύνολο των διαθέσιμων 

κλινών μπορούμε να διακρίνουμε τα νησιά σε 3 κατηγορίες: (α) Τα «ξενοδοχειακά» νησιά, 

δηλαδή αυτά που διαθέτουν μεγαλύτερο αριθμό ξενοδοχειακών κλινών στο σύνολο των 

τουριστικών κλινών που είναι τα κύρια νησιά οργανωμένου τουρισμού όπως πχ. η Κως, η 

Ρόδος η Ζάκυνθος, η Κρήτη, η Κάρπαθος, η Αλόννησος, η Κέρκυρα, η Σάμος, (β) τα νησιά 

«room to let», δηλαδή αυτά που διαθέτουν μεγάλο αριθμό ενοικιαζομένων δωματίων και 

κατοικιών σε σχέση με το σύνολο των ξενοδοχειακών κλινών που είναι μεσαία και μικρά 

νησιά είτε μη τουριστικά (πχ. Κίμωλος, Ηρακλειά, Σίκινος, Κύθνος, ανάφη), είτε 

τουριστικά όπως η Πάρος και η Θήρα και (γ) τα «παραθεριστικά» νησιά δηλαδή αυτά που 

διαθέτουν μεγαλύτερο αριθμό ιδιωτικών-παραθεριστικών κατοικιών παρά τουριστικών. 

Αφορά πολλές κατηγορίες νησιών; Αυτά που βρίσκονται κοντά στη πρωτεύουσα (πχ. Ν. 

Αργοσαρωνικού, Β. και Δ. Κυκλάδες), νησιά με υψηλή μετανάστευση τις προηγούμενες 

δεκαετίες με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές κενές κατοικίες που χρησιμοποιούνται ως 

παραθεριστικές και άλλα νησιά που θεωρήθηκαν ως «ιδανικά» για την ανάπτυξη της 2ης 

κατοικίας όπως δείχνουν τα αποτελέσματα στη σχετική ενότητα. 

Για την προσφορά, τα δεδομένα που παρουσιάζονται αφορούν σε δείκτες: τουριστικές 

κλίνες/κάτοικο (υποδηλώνει τη μέγιστη πίεση που ασκείται στον μόνιμο πληθυσμό από 

τους «ξένους», αλλοδαπούς και Έλληνες που επισκέπτονται το νησί για λίγες ημέρες), τον 

δείκτη τουριστικές κλίνες/έκταση (υποδηλώνει τη μέγιστη πίεση που ασκείται στο 

περιβάλλον τόσο από τις μόνιμες κατασκευές-υποδομές που δημιουργούνται για να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες των τουριστών, αλλά και την κατανάλωση πόρων σε 

συνδυασμό με τη παραγωγή αποβλήτων που προκύπτουν από την τουριστική 

κατανάλωση).  

 

3.6. Μεταφορές 

Οι μεταφορές στα νησιά -και ειδικά οι δημόσιες μεταφορές - καθορίζουν σε πολύ 

μεγαλύτερο βαθμό την καθημερινή ζωή των κατοίκων και τη λειτουργία των επιχειρήσεων 

απ’ ότι στην ηπειρωτική χώρα, αφού αποτελούν το μόνο μέσο για σύνδεση τους είτε με 

άλλα νησιά είτε με την ηπειρωτική χώρα. Η παρουσίαση γίνεται σε δύο επίπεδα. Στην αρχή 

παρουσιάζονται τα συνολικά δεδομένα αφίξεων – αναχωρήσεων για τα λιμάνια και τα 

αεροδρόμια των νησιών για μια επισκόπηση της κατάστασης και των μεταβολών τα 

τελευταία χρόνια. Η αναφορά αυτή όμως δεν προσφέρει την πραγματική εικόνα της 



πρόσβασης και της απομόνωσης των νησιών, που είναι συνάρτηση: της γεωγραφικής τους 

θέσης, των υπαρχόντων μεταφορικών υποδομών που αφορά κυρίως την ύπαρξη ή όχι 

αεροδρομίου και των χαρακτηριστικών του, του είδους και της ποιότητας των μεταφορικών 

μέσων, του κόστους, της ανάγκης για πρόσβαση σε κάποιες υποδομές και υπηρεσίες που 

δεν είναι τοπικά διαθέσιμες και αυτό αφορά κυρίως τα μικρά νησιά, και κυρίως των 

δρομολογίων είτε σε ότι αφορά τόσο το δίκτυο όσο τη συχνότητα των συνδέσεων και του 

πως αυτά διαμορφώνονται σε εβδομαδιαία και εποχιακή βάση. 

3.7. Κατοικίες 

Ιστορικά, η ανάπτυξη των οικισμών στα νησιά της Ελλάδας έχει ακολουθήσει τις 

ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές αλλαγές σε αυτά. Οι οικισμοί γενικά είχαν 

την τάση να είναι σαφώς οριοθετημένοι, με μικρούς ελεύθερους χώρους. Η 

παρακτιοποίηση ξενικά τον 20ο αιώνα και γίνεται ιδιαίτερα σημαντική μετά τη δεκαετία 

του 1950, συμπίπτοντας με τις πληθυσμιακές μεταβολές στα νησιά και την αύξηση των 

μεγαλύτερων οικισμών στα μεγάλα νησιά (π.χ. στη Λέσβο ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 

35% την περίοδο 1951-1981, ενώ ο πληθυσμός της Μυτιλήνης τριπλασιάστηκε την ίδια 

περίοδο). Γενικά, τρεις διαφορετικές περιπτώσεις αύξησης της δομημένης έκτασης είναι 

σημαντικές στα νησιά: (α) Νέοι οικισμοί σε παράκτιες περιοχές που δεν υπήρχαν οικισμοί 

στο παρελθόν για να εξυπηρετήσουν το αυξανόμενο τουριστικό ρεύμα. Οι οικισμοί αυτοί 

συνήθως έχουν αναπτυχθεί χωρίς σχέδιο, ενώ συχνά η δόμηση επεκτείνεται και εκτός 

οικισμού. (β) Επέκταση γύρω από παλιότερους παράκτιους οικισμούς που συνήθως 

περιλαμβάνουν την επέκταση των ορίων των παλαιότερων οικισμών με κτίρια σε πρώην 

χωράφια και κατά μήκος του δικτύου των δρόμων ή σε περιοχές με θέα. (γ) Επέκταση των 

“πρωτευουσών” των νησιών σε μεγαλύτερα ή μεσαίου μεγέθους νησιά που καταλαμβάνουν 

όλες τις γειτονικές περιοχές και εξυπηρετούν τις ανάγκες για κατοικία αλλά και για 

τουρισμό. Πολλοί οικισμοί χαρακτηρίζονται ως “παραδοσιακοί”. Το 1978 κηρύσσονται 

421 οικισμοί ως διατηρητέοι, μεταξύ των οποίων 169 στο Αιγαίο. Το 1988, 110 ακόμα 

οικισμοί των Κυκλάδων κηρύσσονται παραδοσιακοί. 

Γενικά, η αύξηση του αριθμού των κατοικιών στα νησιά (ο συνολικός αριθμός του 

οικιστικού αποθέματος), σύμφωνα με τις Απογραφές 1991 2011, είναι μεγάλη. Σε πολλές 

περιπτώσεις, η οικιστική αυτή ανάπτυξη έγινε χωρίς περιορισμούς και χωρίς σχέδιο, καθώς 

συνήθως πρόκειται για απρογραμμάτιστη και τυχαία δόμηση σε πρώην αγροτικές εκτάσεις, 

αλλά και με πολλές παρεκκλίσεις στα όρια οικισμών, στο παράκτιο μέτωπο, κατά μήκος 

οδών, κτλ., ενώ η παράνομη δόμηση αποτελεί επίσης μια δυσάρεστη αλλά υπαρκτή 

πραγματικότητα. Η εποχικά ιδιαίτερα αυξημένη πληθυσμιακή πυκνότητα και η υψηλή 

οικονομική δραστηριότητα, οδήγησαν στην εντατική ανάπτυξη του οικισμών και την 

άναρχη δόμηση, προκειμένου να καλυφθούν οι νέες ανάγκες για κατοικία και για 

τουριστικές υποδομές. Παραδείγματα όπως αυτά της Σαντορίνης και της Μυκόνου, αν και 

ομολογουμένως ακραία, δείχνουν τη δίχως όρια οικιστική ανάπτυξη, αλλά φανερώνουν και 

τα όρια που θέτει ο ίδιος ο περιορισμένος νησιωτικός χώρος, τόσο σε επίπεδο επάρκειας 

κατάλληλης γης για δόμηση, όσο και σε (αν)επάρκεια υποδομών κοινής ωφέλειας 

(ενέργεια, δρόμοι, συλλογή απορριμάτων, αποχέτευση και διαχείριση υγρών αποβλήτων) 

και φυσικών πόρων (νερό κυρίως) για να εξυπηρετηθούν οι κατοικίες αυτές.  



 

3.8. Ελκυστικότητα - Βιωσιμότητα των νησιών  

Τα νησιά είναι γεωγραφικές ενότητες και “πραγματικά” αντικείμενα, αλλά είναι και 

“συμβολικά” αντικείμενα, στη σκέψη και στις αντιλήψεις ανθρώπων και κοινωνικών 

ομάδων. Στις προηγούμενες ενότητες επιχειρήσαμε να αναπτύξουμε ορισμένα από τα 

σημαντικότερα “πραγματικά” χαρακτηριστικά τους, από το φυσικό περιβάλλον με τις 

ιδιαιτερότητες του, στον πληθυσμό με τις μεταβολές του, στην οικονομία και στην 

ποιότητα ζωής (υποδομές – υπηρεσίες). Στην τελευταία ενότητα επιχειρήσαμε να 

συνοψίσουμε πως τα πραγματικά και τα συμβολικά χαρακτηριστικά των νησιών είναι 

σημαντικά για να κατανοήσει κανείς ολοκληρωμένα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν 

σήμερα και να μπορέσει να σχεδιάσει τις κατάλληλες παρεμβάσεις για να ενισχύσει τα 

θετικά τους σημεία και να αμβλύνει τα αρνητικά.  

 

4. Συμπεράσματα 

Έστω και αν τα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας είναι κοινά όταν συγκρίνουμε τα 

νησιά (ακόμη και τα μεγάλα) με την ηπειρωτική χώρα, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και 

διαβαθμίσεις μεταξύ των νησιών που συνδέονται με την γεωγραφία (που βρίσκεται ένα 

νησί, ποιο είναι το ανάγλυφο του), το μέγεθος και την ιστορία του. Τα παραπάνω οδηγούν 

σε έντονες ενδοπεριφερειακές και ενδονομαρχιακές ανισότητες. Οι ανισότητες αυτές συχνά 

δεν είναι “ορατές”, διότι κυρίως τα οικονομικά μεγέθη που θα τις καταδείκνυαν 

αναφέρονται συνήθως σε επίπεδο νομού ή περιφέρειας. Ας υπογραμμιστεί εδώ ότι στο 

νησιωτικό χώρο οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία απ’ ότι 

στην ηπειρωτική χώρα, διότι η φυσική απομόνωση που δημιουργεί η θάλασσα, δεν 

επιτρέπει σχεδόν κανενός είδους “όσμωση” μεταξύ νησιών, όπως γίνεται μεταξύ των 

πόλεων και της ενδοχώρας τους. Παράλληλα, η φέρουσα ικανότητα του κάθε νησιού δεν 

μπορεί να συνδυαστεί με εκείνη των γειτονικών, έτσι ώστε να «παρακαμφθούν» 

προβλήματα στενότητας πόρων, ανθρώπινων και φυσικών. 

Κλείνοντας, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε και πάλι ότι η προσπάθεια δημιουργίας 

του Ατλάντα των Ελληνικών Νησιών είναι μια δυναμική διαδικασία, άλλωστε πολλά από 

τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν θα αλλάξουν ή έχουν ήδη αλλάξει, με στόχους την 

παρουσίαση των νησιών (των “γνωστών” και των “άγνωστων”), την υποστήριξη της 

εκπαίδευσης, της έρευνας αλλά και της λήψης αποφάσεων. 

 

Κατά την εισαγωγή εικόνας ή/και χάρτη θα χρησιμοποιηθεί το στυλ "Images". Είναι 

δυνατό οι εικόνες ή/και οι χάρτες να είναι έγχρωμοι, σε οποιοδήποτε format. Για την 

αναγραφή του τίτλου της εικόνας θα χρησιμοποιηθεί το στυλ "Captions" όπως και στο 

παράδειγμα που ακουλουθεί: 



 

Χάρτης 1.  Τίτλος χάρτη με το στυλ "Captions" και στη συνέχεια την λέξη χάρτης (ή 

εικόνα) και τον αριθμό με το στυλ "Captions + Bold".  

Κατά την εισαγωγή υποσημειώσεων θα χρησιμοποιηθεί το στυλ του υποδείγματος, 

όπως φαίνεται παρακάτω1. 

Οι επικεφαλίδες των πινάκων και τα περιεχόμενα τους με το στυλ "Table Contents". 

Style:  Font Size Alignement  

Περιεχόμενα Πίνακα Times New Roman 10.5 Centered  

Περιεχόμενα Πίνακα Times New Roman 10.5 Centered  

Περιεχόμενα Πίνακα Times New Roman 10.5 Centered  

Περιεχόμενα Πίνακα Times New Roman 10.5 Centered  

Περιεχόμενα Πίνακα Times New Roman 10.5 Centered  

Περιεχόμενα Πίνακα Times New Roman 10.5 Centered  

Περιεχόμενα Πίνακα Times New Roman 10.5 Centered  

Πίνακας 1.  Τίτλος πίνακα με το στυλ "Captions" και στη συνέχεια την λέξη χάρτης (ή 

εικόνα) και τον αριθμό με το στυλ "Captions + Bold". 

Bιβλιογραφία 

Για την βιβλιογραφία θα χρησιμοποιηθεί το στυλ "Normal" σύμφωνα με το υπόδειγμα 

που ακολουθεί: 

Επώνυμο1 Ο1., Επώνυμο2 Ο2., έτος. Τίτλος, Πόλη: Εκδότης (βιβλίο) 

Επώνυμο1 Ο1., Επώνυμο2 Ο2., έτος. "Τίτλος", Περιοδικό, Τόμ. 1, Νο 1, 100-110. 

(άρθρο σε περιοδικό) 

Επώνυμο1 Ο1., Επώνυμο2 Ο2., έτος. "Τίτλος", Πρακτικά του 10ου Συνεδρίου..., σελ. 

100-110, Πόλη: Εκδότης. (άρθρο σε πρακτικά συνεδρίου) 

                                                   
1
  Στις υποσημειώσεις χρησιμοποιείται το στυλ του υποδείγματος. 


