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Περίληψη 

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

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

στις μεταφορές, τις υπηρεσίες υγείας ή την απομόνωση, τη γήρανση του πληθυσμού, την 

εγκατάλειψη των παραδοσιακών δραστηριοτήτων κ.λπ., 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 το 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.  

mailto:ispil@env.aegean.gr
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Abstract  

Greek Islands are largely unknown, even if they are very often mentioned and 

discussed, either as “unique” or “ideal destinations” or negatively for health, remoteness 

and ageing issues. In the Atlas of the Islands, we want to talk about these islands as real 

spatial entities, discuss similarities and differences among them and between them and the 

continent. The goal of the Atlas is to present data on characteristics and processes and seek 

to see the causes behind these processes. The presentations start with the natural 

environment of the islands, followed by their population and other social characteristics, 

their economy, an overview and then more focus on agriculture and tourism, along with 

transport. In the end, we attempt to summarize the findings and discuss the options for 

viable and sustainable islands in the EU and global setting. The presentation is performed 

with indicators comparable with national and EU ones and the design is such that useful 

information is offered for positive and negative features of the islands and assisting 

planning for them. 

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 

24.772,71 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 – Περιφ. Αττικής, Βόρειες Σποράδες – 

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

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Εύβοια & Σκύρος – Περιφ. 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 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 (EC-Regional Policy, 2011b) 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).  
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Πίνακας 1: Κατάταξη των νησιών ανάλογα με έκταση και πληθυσμό 

Έκταση\ 

Πληθυσμός 

Πολύ μεγάλα 

(> 500.000 

κάτ.) 

Μεγάλα 

(500.000 – 

50.000 κάτ.) 

Μεσαία (5.000 

– 50.000 κάτ.) 

Μικρά (750 – 

5.000 κάτ.) 

Πολύ μικρά 

(750 > κάτ.) 

Πολύ μεγάλα  

(>1000 km2) 

Κρήτη Εύβοια, Ρόδος, 

Λέσβος 

   

Μεγάλα (500 

– 1000 km2)  

 Χίος, Κέρκυρα Κεφαλληνία   

Μεσαία (100 

– 500 km2)  

   Σάμος, Λήμνος, 

Νάξος, 

Ζάκυνθος, 

Άνδρος, Θάσος, 

Λευκάδα, 

Κάρπαθος, Κως, 

Ικαρία, Πάρος, 

Τήνος, Κάλυμνος 

Κύθηρα, Σκύρος, 

Σαμοθράκη, 

Μήλος, Αμοργός, 

Ίος, 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 Ύδρα, 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, 

Αμμουλιανή, 

Αρκοί, Καστός, 

Κουφονήσι, 

Ερικούσσα, 

Τριζόνια 

Πηγή: Σπιλάνης, Κίζος, (επιμ.), 2015 

 

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 απομόνωσής του που κατά κανόνα δεν επιτρέπει τη μετακίνηση των κατοίκων 

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

υγεία κ.λπ.).  
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Χάρτης 1: Περιφέρειες της Ελλάδας με νησιά και αμιγώς νησιωτικές Περιφέρειες 

 
Πηγή: συγγραφείς 
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Όμως η οργάνωση του ελληνικού στατιστικού συστήματος με βάση τη διοικητική 

διαίρεση επιτρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στην 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 στη 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 εκτός από ένα κατοικημένο νησί περιλαμβάνουν και ένα ή 

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, Ίμια), ο Δήμος Πάτμου (Αρκοί), ο Δήμος Φούρνων-Κορσεών 

(Θύμαινα) κ.λπ., 

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 (π.χ. η 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 (νησιά Μαθράκι, Ερεικούσσα και Οθωνοί), 

ο Δήμος Λευκάδας (νησιά Κάλαμο και Καστό) κ.λπ., 

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

ηπειρωτική Ελλάδα (π.χ. 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 τη μεθοδολογία της έρευνας ή του υπολογισμού των δεδομένων (π.χ. 
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στοιχεία που αφορούν το ΑΕΠ, ετήσιες έρευνες απασχόλησης κ.λπ.). 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 αντικατάστασή τους από Περιφερειακές Ενότητες, έχει 

επηρεάσει ορισμένα πρόσφατα στοιχεία που δίνει η ΕΛΣΤΑΤ 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 (European Commission, 2014), η EUROSTAT Regional Yearbook (EUROSTAT, 

2014, EUROSTAT, 1994, οι εκδόσεις “ESPON ΑΤLAS” (ESPON, 2013, ESPON, 2011) 

κ.λπ.  

Η υλοποίηση ενός Άτλαντα ο οποίος να χαρτογραφεί στοιχεία και δεδομένα για το 

σύνολο των νησιών της Ελληνικής επικράτειας και ταυτόχρονα να τα αντιμετωπίζει ως 

τμήματα συνόλων (Περιφέρειες) ή και ως ξεχωριστές οντότητες, αποτελεί πρόκληση για τους 

χαρτογράφους. Η παρουσίαση ομοιοτήτων και διαφορών τόσο μεταξύ των νησιωτικών 

περιοχών, όσο και των νησιών με την υπόλοιπη χώρα, δίνει στους χαρτογράφους τη 

δυνατότητα και την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν διαφορετικούς τρόπους απεικόνισης, οι 

οποίοι να αποδίδουν και βοηθούν τη σύγκριση του συνόλου των αποτελεσμάτων και 

δεδομένων για διαφορετικές θεματικές (είτε γενικού ενδιαφέροντος, όπως η οικονομία, είτε 

ειδικού, όπως οι μεταφορές). Ο χαρτογραφικός σχεδιασμός ενός Άτλαντα θα πρέπει να 

αποδίδει κατά το βέλτιστο τρόπο τη σύγκριση των δεδομένων προσφέροντας και 

συνδυάζοντας χρήσιμες πληροφορίες για τα ισχυρά και αδύνατα σημεία των νησιών στο 

σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. 

Σημαντικότερη δυσκολία κατά τον σχεδιασμό του Άτλαντα των Νησιών αποτέλεσε η 

αρχική παραδοχή, της παρουσίασης πολλών διαφορετικών δεδομένων και δεικτών για το 

σύνολο των νησιών της Ελλάδος στην ίδια «βέλτιστη» χαρτογραφική κλίμακα, σε 

διαφορετικό μέγεθος χαρτών και με τρόπο ώστε να εμφανίζονται όλα τα απαιτούμενα βασικά 

στοιχεία του χάρτη, καθώς και η δυνατότητα πρόσθετων στοιχείων και πληροφορίας σε 

γραφικές απεικονίσεις, όπως π.χ. γραφήματα. Κατά συνέπεια, πρώτο και σημαντικότερο 

στάδιο κατά τη χαρτογραφική διεργασία, αποτέλεσε η επιλογή σταθερής χαρτογραφικής 

κλίμακας και μεγέθους της χαρτοσύνθεσης και των περιεχομένων της. Βασικός στόχος ήταν 

κάθε επιθυμητός τρόπος παρουσίασης και δόμησης του περιεχομένου του Άτλαντα των 

Νησιών στο κοινό να είναι εφικτός χωρίς την αλλαγή κλίμακας και χωρίς τη χρήση 

διαφορετικού μεγέθους υπομνημάτων ή απόκρυψη στοιχείων του χάρτη. Έπειτα από δοκιμή 

πολλών διαφορετικών χαρτογραφικών κλιμάκων και μεγεθών έγινε εφικτό η τελική 

χαρτοσύνθεση να είναι πάντοτε σε συμφωνία με το μέγεθος του Άτλαντα, άλλα και την 

επιθυμητή δόμηση του περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα, κάθε χαρτοσύνθεση να μπορεί να 

τοποθετηθεί μόνη της ως χάρτης δισέλιδου (σαλόνι) του Άτλαντα ή ταυτόχρονα με στήλες 

κείμενου, ή και γραφήματα, χωρίς την αλλαγή της αρχικής χαρτογραφικής κλίμακας. 

Τέλος άλλη μια ιδιαιτερότητα κατά την επιλογή της κλίμακας ήταν η εμφάνιση του 

συνόλου της Ελληνικής επικρατείας ως μια χωρική οντότητα, στην οποία να απεικονίζεται η 

νήσος Μεγίστη (Καστελόριζο) χωρίς την χρήση ενθέτου. Η επιλογή αυτή είχε ως αποτέλεσμα 

την απεικόνιση της Μεγίστης σε τέτοιο μέγεθος στο οποίο η απεικόνιση θεματικών 

δεδομένων της περιοχής να μην είναι εφικτή. Για την επίλυση του προβλήματος αυτού 



 

7 

επιλέχθηκε το χαρτογραφικό “τρικ” της δημιουργίας ενθέτου σε μεγαλύτερη χαρτογραφική 

κλίμακα από αυτή του χάρτη και η τοποθέτησή του επάνω από την πραγματική του θέση. Το 

ίδιο χαρτογραφικό “τρικ” χρησιμοποιήθηκε και για στο νησάκι “Τριζόνια” στον Κορινθιακό 

κόλπο. 

Η διαδικασία συμβολισμού των χαρτών ξεκινά από τον διαχωρισμό των δεδομένων 

σε κατηγορίες, αρχικά σε ποιοτικά και ποσοτικά. Τα ποσοτικά δεδομένα στη συνέχεια 

διαχωρίστηκαν επιμέρους σε εκείνα που ανήκουν σε κλίμακα τάξης και σε κλίμακα 

διαστήματος. Έτσι, τελικά προκύπτουν τρεις κατηγορίες συμβολισμού. 

Για τα ποιοτικά δεδομένα (ονομαστικής κλίμακας) χρησιμοποιήθηκε η οπτική 

μεταβλητή της απόχρωσης. Τα νησιά που ανήκουν στον ίδιο Δήμο ή αντίστοιχα στον ίδιο 

Νομό ή Περιφέρεια (Χάρτης 1), έχουν την ίδια απόχρωση. Διαφορετική απόχρωση 

συμβολίζει διαφορετικό σύνολο, ενώ η ίδια απόχρωση μπορεί να επαναληφθεί σε περιοχές 

που έχουν απόσταση μεταξύ τους και δεν γειτνιάζουν, οπότε δύσκολα ενοποιούνται 

νοηματικά. Η ένταση της κάθε απόχρωσης δεν εμφανίζει μεταβολές εφόσον δεν υπάρχει 

κάποια ιεραρχία στη σχέση των δεδομένων. 

Για τα δεδομένα που οι τιμές τους παρουσιάζουν ποσοτική μεταβολή 

χρησιμοποιήθηκε η οπτική μεταβλητή της έντασης του χρώματος. Η διαβάθμιση που διέπει 

τις τιμές ακολουθείται από μια χρωματική αντιστοιχία άτονου–έντονου μιας απόχρωσης. Οι 

μικρές τιμές συμβολίζονται με άτονο χρωματισμό και οι μεγάλες με έντονο. Η χρήση 

συμβολισμού με κυμαινόμενη ένταση δημιουργεί την αίσθηση ιεραρχίας των σχέσεων. Για 

αυτή τη μορφή συμβολισμού δημιουργήθηκαν τρεις παλέτες με πέντε διαβαθμίσεις η κάθε 

μία και αποχρώσεις πράσινου, μωβ και πορτοκαλί οι οποίες εναλλάσσονται στις ενότητες 

του Άτλαντα (Εικόνα 1). Π.χ. πράσινες διαβαθμίσεις στους χάρτες της αγροτικής παραγωγής, 

μωβ στην οικονομία, πορτοκαλί στον τουρισμό (στον χάρτη που απεικονίζει τις τουριστικές 

κλίνες ανά τ.χλμ. όσο μεγαλύτερη η πυκνότητα των κλινών τόσο μεγαλύτερη η ένταση του 

χρώματος). 

 

Εικόνα 1: Οι χρησιμοποιούμενες παλέτες και οι τιμές τους στο σύστημα CMYK 
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Στις περιπτώσεις που τα δεδομένα ανήκουν σε ζευγάρια αντίθετων τιμών όπως για 

παράδειγμα μικρή, μεσαία, μεγάλη αύξηση και αντίστοιχη μείωση, τότε χρησιμοποιείται η 

τρίτη περίπτωση συμβολισμού. Δύο διαφορετικές κορεσμένες αποχρώσεις (ακραίες τιμές) 

που βαθμιδωτά η έντασή τους μειώνεται όσο πλησιάζουν το μηδέν (ο χάρτης 4 ακολούθως 

που παρουσιάζει τη μεταβολή της έκτασης ετήσιων καλλιεργειών για την περίοδο 1961-

2010. Η μεγαλύτερη μείωση συμβολίζεται με σκούρο πράσινο χρώμα που «ανοίγει» καθώς 

η διαφορά μειώνεται. Αντίστοιχα, η μεγαλύτερη αύξηση συμβολίζεται με έντονο-σκούρο 

μωβ χρώμα, που όσο γίνεται πιο ανοιχτό η διαφορά γίνεται μικρότερη). 

Εξαίρεση των παραπάνω χωροπληθικών χαρτών αποτελούν οι χάρτες 6 & 7 όπου η μεταβολή 

της ποσότητας συμβολίζεται με τη μεταβολή του μεγέθους σημειακού συμβόλου. 

3. Ενότητες του Άτλαντα των Νησιών 

Ο Άτλαντας διαρθρώθηκε σε 9 ενότητες που περιλαμβάνουν τη γεωγραφία των νησιών, 

τον πληθυσμό τους, την οικονομία τους, την απασχόληση, την αγροτική παραγωγή, τον 

τουρισμό, τις μεταφορές, τους οικισμούς και την ελκυστικότητα και βιωσιμότητα των νησιών 

(EC-Regional Policy, 2011a, European Commission, 2013). 

3.1. Γεωγραφία 

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

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

ελληνικών νησιών, 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. 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 η αείφυλλη 

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

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

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

creticus, Cistus salviifolius) κ.ά. 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.ά.).  

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

ιδιαίτερα για τα μικρότερα από αυτά (Γράφημα 1, Χάρτης 2).  

 

Γράφημα 1: Πληθυσμός Ελλάδας και Ελληνικών Νησιών 1951-2011 

 
Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφές πληθυσμού Ελληνικού κράτους 1951-2011, επεξεργασία από συγγραφείς 

 

 

Χάρτης 2: Μεταβολή Πληθυσμού % ανά νησί 1951-2011 

 
Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφές πληθυσμού Ελληνικού κράτους 1951-2011, επεξεργασία από συγγραφείς 
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Για το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού, με βάση την απογραφή του 2011 (Χάρτης 

3), 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 την 

Κρήτη να έχει 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%. 

 

 

Χάρτης 3: Επίπεδο εκπαίδευσης στα Ελληνικά νησιά % του πληθυσμού (2011) για δύο κλάσεις: α) 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, β) Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 
Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή πληθυσμού Ελληνικού κράτους 2011, επεξεργασία από συγγραφείς 

 

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 εξέλιξή της (μεγέθυνση ή μείωση) και δίνει επίσης 

πληροφορίες για τη παραγωγική δομή. Παράλληλα, με τη χρήση του δείκτη «κατά κεφαλή 
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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 (Γραφήματα 2 και 3). Αποτέλεσμα των 

παραπάνω είναι να υπερεκτιμάται η ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών όταν υπολογίζεται 

με βάση το κατά κεφαλή 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 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). 

 

Γράφημα 2: Αριθμός τουριστικών επιχειρήσεων ως ποσοστό (%) του συνόλου  

ανά Νησιωτικό Νομό, 2010 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία από συγγραφείς 

 

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 
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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. 

 

Γράφημα 3: Τζίρος τουριστικών επιχειρήσεων ως ποσοστό (%) του συνόλου  

ανά Νησιωτικό Νομό, 2010 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία από συγγραφείς 

 

 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. Απασχόληση 

Η παρουσίαση της κατάστασης της αγοράς εργασίας αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

θέμα, ιδιαίτερα εξαιτίας της μεγάλης αύξησης της ανεργίας ως συνέπεια της αρνητικής 

εξέλιξης στη μεταβολή της συνολικής παραγωγής στην Ελληνική οικονομία από το 2009 

μέχρι σήμερα. Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στα ελληνικά νησιά 

ήταν το 2013 υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (10,8%) με εξαίρεση την 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (18,3%), έναντι 20,7% στην Π. Ν. Αιγαίου, 21,3% στην Π. Β. 

Αιγαίου και 24,4% στην Π. Κρήτης. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στην ανεργία των νέων: 
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ο μέσος ευρωπαϊκός όρος ήταν 23,4%, ενώ στο Ν. Αιγαίο 37,0%, στη Κρήτη 45,3% και στα 

Ιόνια 49,8% (δεν υπήρχαν στοιχεία για το Β. Αιγαίο). 

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η εξέλιξη των μεγεθών της απασχόλησης και της 

ανεργίας μεταξύ των τριμήνων του ίδιου χρόνου και τη διαχρονική εξέλιξή του (Γράφημα 

4). Σε επίπεδο χώρας από το 2001 μέχρι και το 2008, η απασχόληση το 2ο και το 3ο τρίμηνο 

αυξανόταν με αντίστοιχη μείωση της ανεργίας. Το φαινόμενο αυτό ήταν πολύ εντονότερο 

στις Νησιωτικές Περιφέρειες εξαιτίας του τουρισμού, με αποτέλεσμα τα τρίμηνα αυτά η 

ανεργία να είναι πολλές φορές πολύ χαμηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο, ενώ το 1ο τρίμηνο 

αρκετά υψηλότερη. Από το 2011 και μετά η διακύμανση αυτή εξαλείφεται αφού η αύξηση 

της ανεργίας σε εθνικό επίπεδο ξεπερνά το ποσοστό που συναντάται στα νησιά σχεδόν όλα 

τα τρίμηνα. 

Γράφημα 4: Ποσοστό Ανεργίας ανά Τρίμηνο 2001 - 2015 για τις Νησιωτικές Περιφέρειες 

 
Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία από συγγραφείς 

 

3.5. 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 

(Χάρτες 4 και 5), 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 δε 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 
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σχεδόν αποκλειστικά προσανατολισμένη για την παραγωγή προϊόντων για κοντινές ή 

μακρινές αγορές.  

 

Χάρτης 4: Μεταβολή Έκτασης με ετήσιες καλλιέργειες 1961-2010 

 
Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφές γεωργίας – κτηνοτροφίας, επεξεργασία από συγγραφείς 

 

 
Χάρτης 5: Μεταβολή Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Γης 1961-2010 

 
Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφές γεωργίας – κτηνοτροφίας, επεξεργασία από συγγραφείς 



 

15 

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: (α) Το είδος της καλλιέργειας, καθώς μόνιμες φυτείες - δενδρώνες διατηρούνται πιο 

εύκολα σχετικά παραγωγικές με περιοδικές επισκέψεις στο νησί, (β) Η αύξηση της σημασίας 

των «ερασιτεχνών» αγροτών (είτε συνταξιούχοι που επιστρέφουν, είτε πολυδραστήριοι 

αρχηγοί), (γ) Η απόσταση από την ηπειρωτική χώρα ή από μεγαλύτερο νησί και η ευκολία 

πρόσβασης, (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.  

3.6. Τουρισμός  

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

εμπόριο (χονδρικό και λιανικό) και τον κλάδο 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. 

Χάρτης 6: Σύνολο τουριστικών κλινών (2013) 

 
Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία από συγγραφείς 

 

Όσον αφορά στην προσφορά, με βάση το σύνολο των διαθέσιμων κλινών (Χάρτης 6) 

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 
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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 (π.χ. 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. 

3.7. 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 (Χάρτης 7) και 

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

τελευταία χρόνια. 

 

Χάρτης 7: Αριθμός αποβιβασθέντων επιβατών στα λιμάνια των νησιών (2013) 

 
Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφές κατοικιών Ελληνικού Κράτους 1971-2011, επεξεργασία από συγγραφείς 

 

Η αναφορά αυτή όμως δεν προσφέρει την πραγματική εικόνα της πρόσβασης και της 

απομόνωσης των νησιών, που είναι συνάρτηση: της γεωγραφικής τους θέσης, των 
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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, σε ότι 

αφορά τόσο το δίκτυο όσο και τη συχνότητα των συνδέσεων, και του πως αυτά 

διαμορφώνονται σε εβδομαδιαία και εποχιακή βάση (Karampela, Kizos, Papatheodorou, 

2015, Karampela, Kizos, Spilanis, 2014, Spilanis, Kizos, Petsioti, 2012). 

3.8. Κατοικίες 

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

ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές αλλαγές σε αυτά (Χάρτης 8). 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).  

 

Χάρτης 8: Μεταβολή % αριθμού κανονικών κατοικιών 1971-2011 

 
Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία από συγγραφείς 

 

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 
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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 (Τσιλιμίγκας, Χατζηκωνσταντίνου, Λιάκος, 2015). 

3.9. 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 

ιδιαιτερότητές 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 (Spilanis, Kizos, Vaitis, Koukourouvli, 2013). 

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 τη γεωγραφία (που βρίσκεται ένα νησί, 

ποιο είναι το ανάγλυφό 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 (Σπιλάνης, 2012). 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 ότι η προσπάθεια δημιουργίας του Άτλαντα 

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. 

 

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

«Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική 
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ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου Χώρου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση», και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.  
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