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Περίληψη 

Τι είναι νησί; Είναι ένα κομμάτι γης που περικλείεται από νερό. Αυτός είναι ίσως ο πιο απλός – 

γεωγραφικός – ορισμός που μπορεί να αποδώσει κανείς στην έννοια αυτή.  Αποτελεί το «νησί» πλέον 

μια καταφανή δομική μονάδα επιστημονικής ανάλυσης ή εξακολουθεί να είναι ακόμα ένα 

παραμελημένο θέμα υπό διαρκή (ανα)οριοθέτηση σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η ορατότητα της 

γεωγραφικής αυτής οντότητας ως «τόπου»; Πράγματι, ένας θεωρητικός προβληματισμός για «τους 

κόσμους» των νησιών, σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να μελετώνται «με τους δικούς τους όρους» 

(και κατά συνέπεια και με τους όρους των νησιωτών) δεν έχει διαδοθεί όσο θα αναμενόταν, παρά τη 

μεγάλη και συχνά έντονη διεθνή συζήτηση για τους προορισμούς, τις παραθαλάσσιες περιοχές και 

τη γαλάζια οικονομία που τροφοδοτεί σταθερά στις μέρες μας και άλλα ερευνητικά πεδία όπως αυτό 

του τουρισμού. Είναι το περιεχόμενο που αποδίδεται στην έννοια «νησί» ενιαίο για τις σχετικές ομάδες 

ενδιαφέροντος ή διαφοροποιείται; Επιδρά η βιωματική σχέση με τον τόπο και τα ταυτοτικά 

χαρακτηριστικά ενός νησιού στον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι πολίτες την έννοια του νησιού αλλά 

και της νησιωτικότητας; Σε αυτού του είδους τις ερωτήσεις επιχειρεί να απαντήσει το παρόν κείμενο 

μέσω της παρουσίασης επιλεγμένων ευρημάτων μεγάλης πανελλαδικής έρευνας για λογαριασμό του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τη χρήση δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Συμπληρώθηκαν 

περισσότερα από 1.200 ερωτηματολόγια από άτομα άνω των 17 ετών που διαμένουν μόνιμα στην 

Ελλάδα εκ των οποίων περισσότεροι από 500 κάτοικοι δήλωσαν πως διαμένουν μόνιμα σε νησιά ενώ 

οι υπόλοιποι στην ηπειρωτική χώρα. Η έρευνα αποδίδει με την υιοθέτηση αυτής της μεθοδολογίας 

ιδιαίτερη σημασία στις στάσεις και τις αντιλήψεις των πολιτών για ζητήματα νησιωτικότητας, αλλά 

και για την ίδια την έννοια «νησί». Σε πρακτικό επίπεδο η σημασία της διερεύνησης στάσεων και 

αντιλήψεων των πολιτών για θέματα τόπου, σχετίζεται άμεσα με ζητήματα διαχείρισης και 

προώθησης τόπων και κατά συνέπεια έχουν άμεση εφαρμογή στο πεδίο των εφαρμόσιμων δημόσιων 

πολιτικών.  
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Εισαγωγή   

Ο ορισμός του τι ακριβώς συνιστά τις Νησιωτικές Σπουδές έχει αποδειχθεί τόσο προβληματικός όσο 

η οριοθέτηση της έννοιας του τι συνιστά νησί. Η έννοια της Νησολογίας ως «η μελέτη των νησιών 

με τους δικούς τους όρους» τοποθετείται περίπου στις αρχές της δεκαετίας του ’90 από τον Grant 

McCall. Βασισμένος στο δικό του έργο και εμπειρία με τις νησιωτικές κοινότητες στον Ειρηνικό, ο 

McCall πρότεινε να θεωρηθεί ο 21ος αιώνας ως «Η Χιλιετία του Νησιού» και η Νησολογία να 

αναπτυχθεί «ως μια ρητορική, υποκατάστατος όρος για τους Νησιώτες και την κατανόηση των νησιών 

στη διαχείριση των δύο τρίτων των πόρων του πλανήτη». Ενώ η έννοια παραμένει υποανεπτυγμένη 

και στερείται παραγωγικής κριτικής, αυτή η χαλαρή ευελιξία της αποδεικνύεται χρήσιμη καθώς 

χρησιμοποιείται ως ένα βολικό και αναγνωρίσιμο σημείο αναφοράς μέσα στην πολυεπίπεδη και 

διαφορετική ακαδημαϊκή κοινότητα των νησιωτικών σπουδών. Έτσι, το σχετικά πρόσφατο 

Περιοδικό των Νησιωτικών Σπουδών, ακολουθώντας τη γραμμή του McCall αναδεικνύει το 

συμπέρασμα ότι : «Οι Νησιωτικές Σπουδές είναι η παγκόσμια, συγκριτική και διεπιστημονική μελέτη 

των νησιών με τους δικούς τους όρους».  

Τι μπορεί όμως να σημαίνει στην πράξη «μελέτη των νησιών με τους δικούς τους όρους;» Στην 

παρούσα έρευνα επιχειρούμε να προσεγγίσουμε αυτή την οπτική με τρείς τρόπους: (α) να δώσουμε 

βήμα να εκφράσουν τις απόψεις τους για διάφορα σχετικά με τη νησιωτική ζωή θέματα τους ίδιους 

τους κατοίκους ελληνικών νησιών, (β) επιχειρώντας να δώσουμε ένα πιο εμπλουτισμένο περιεχόμενο 

στην έννοια «νησί», πέρα από έναν – μάλλον κοινώς αποδεκτό -  γεωγραφικό ορισμό και (γ) 

σκιαγραφώντας το περιεχόμενο της έννοιας της «νησιωτικότητας» σήμερα.  Για να επιτευχθούν τα 

ανωτέρω μεθοδολογικά, η παρούσα μελέτη δίνει έμφαση συνολικά στα Ελληνικά νησιά μέσω χρήσης 

ποσοτικών κυρίως ερευνητικών εργαλείων και όχι μεμονωμένων μελετών περιπτώσεων, υιοθετείται 

η κατηγοριοποίηση των νησιών σε συμπλέγματα και εστιάζουμε στην εξαγωγή συμπερασμάτων που 

δυνητικά μπορεί να έχουν μια καθολική κάλυψη και εφαρμογή.  

Νησιά, Νησιώτες & Νησιωτικότητα: αφετηριακές επισημάνσεις 

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας και η γεωμορφολογία του εδάφους της την καθιστά μια κατεξοχήν 

θαλάσσια και νησιωτική χώρα. Ο νησιωτικός χαρακτήρας της Ελλάδας διαμορφώνεται από τη 

μεγαλύτερη στη Μεσόγειο παράκτια ζώνη μήκους 15.000 χλμ., καθώς και τα περίπου 3. 000 νησιά 

και νησίδες εκ των οποίων κατοικούνται περίπου 120 από αυτά (Κοκκώσης και Μέξα, 2002) με τα 

80 έχουν διοικητική υπόσταση (Κίζος και Σπιλάνης, 2015), ενώ αναμένονται τα νέα στοιχεία που θα 

προκύψουν από την απογραφή που θα διενεργηθεί φέτος. Η φυσιογνωμία των νησιωτικών περιοχών 

παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις ως προς την έκταση, το φυσικό περιβάλλον, τη δημογραφική 

σύνθεση και τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά. Ο νησιωτικός χώρος της Ελλάδας είναι 

έντονα κατακερματισμένος, εμφανίζει μεγάλη γεωγραφική διασπορά και καταλαμβάνει το 19% της 

συνολικής επικράτειας, περιλαμβάνοντας νησιά μικρότερα του 1 τ.χλμ. έως 8.335 τ.χλμ το 
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μεγαλύτερο. Ελάχιστα νησιά έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο των 10.000 κατοίκων και μόνο τέσσερα 

ξεπερνούν τους 100.000 (Κρήτη, Εύβοια, Κέρκυρα, Ρόδος) (Κοκκώσης και Μέξα, 2002). 

Γεωγραφικά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα παράκτια και τα ωκεάνια νησιά. Ιδιαίτερα τα μικρά 

νησιά παρουσιάζουν έντονες διαφοροποιήσεις αλλά και αρκετά κοινά χαρακτηριστικά, με 

βασικότερα τα ακόλουθα (Αλεξόπουλος, 2008): 

• Το μικρό μέγεθος με αποτέλεσμα την ανεπάρκεια πρώτων υλών και την περιορισμένη 

αποδοτικότητα των συντελεστών παραγωγής. 

• Την περιφερειακότητα και την αίσθηση απομόνωσης με επακόλουθο το υψηλό κόστος 

παραγωγής, μεταφοράς, υποδομής. 

• Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα καθώς και την ιδιαίτερη πολιτιστική 

ταυτότητα. 

• Τις ασταθείς δημογραφικές εξελίξεις. 

Ως προς τον αριθμό των νησιωτικών εδαφών ανά περιφέρεια, το  Αιγαίο βρίσκεται στην πρώτη θέση 

με 3.380 νησιωτικά εδάφη, ακολουθούμενο από την Κρήτη, τη Θεσσαλία, τα Ιόνια Νησιά, τη Στερεά 

Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Το μεγαλύτερο νησιωτικό 

σύμπλεγμα της Ελλάδας είναι το Αιγαίο Αρχιπέλαγος, όπου συναντάται πλήθος νησιών μικρού και 

μεσαίου μεγέθους που ανήκουν διοικητικά στις περιφέρειες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου. Το δυτικό 

Αιγαίο περιλαμβάνει πολυάριθμα νησιωτικά συμπλέγματα (Βόρειες Σποράδες, Νησιά 

Αργοσαρωνικού), τα οποία διοικητικά ανήκουν στην ηπειρωτική χώρα (Μέργος κ.ά., 2005). 

Αποκλειστικά νησιωτικές περιφέρειες της χώρας είναι το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά 

και η Κρήτη, οι οποίες καταλαμβάνουν το 15% της έκτασης και το 12% του πληθυσμού της χώρας. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πολιτικοοικονομική σκοπιά παρουσιάζει το γεγονός ότι οι νησιωτικές 

περιφέρειες αποτελούν όχι μόνο τις συνοριακές περιοχές της χώρας αλλά και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Μέργος κ.ά., 2005). 

Τις τελευταίες δεκαετίες ο ελληνικός νησιωτικός χώρος αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικό-

οικονομικά προβλήματα, όπως η εγκατάλειψη και μετανάστευση στα αστικά ηπειρωτικά κέντρα, οι 

γεωπολιτικές ανακατατάξεις και διοικητικές αναδιαρθρώσεις καθώς και η συρρίκνωση/απομόνωση 

των τοπικών αγορών λόγω καινοτομιών στα συστήματα μεταφοράς και επικοινωνίας εις βάρος των 

μικρών νησιών. Για δεκαετίες, οι οριζόντιες χωρικό-αναπτυξιακές πολιτικές που υιοθετούνται, 

εξομοιώνουν το νησιωτικό χώρο με τα αστικά ηπειρωτικά κέντρα, αδιαφορώντας για την ιδιαίτερη 

φυσιογνωμία και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του, δε μπορούν να αποτελούν τη βάση μιας 

ολοκληρωμένης αναπτυξιακής προσέγγισης των νησιών (Κουτσοπούλου, 2012). Η εξίσωση του 

χώρου μέσα από τις κλασικές στρατηγικές ανταγωνιστικότητας, αφενός δε λαμβάνει υπόψη τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των νησιών και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τους και αφετέρου δεν επιτυγχάνει 
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τους τιθέμενους στόχους οικονομικής ευημερίας, αλλοιώνοντας περαιτέρω τη νησιωτική 

φυσιογνωμία (Σπιλάνης κ.ά., 2005). 

Χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας 

Η νησιωτικότητα ως πρωταρχικά γεωγραφική έννοια αναφέρεται σε μια φυσική κατάσταση μιας 

περιοχής που περικλείεται από νερό, βουνά ή έρημο. Ένα απομονωμένο μέρος, το οποίο εξαιτίας της 

φυσικής και της κοινωνικής απομόνωσης, έχει ένα σύνολο συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Ως εκ 

τούτου, η νησιωτικότητα αναφέρεται στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά των νησιών: το μικρό 

μέγεθος, την απομακρυσμένη τοποθεσία και την απομόνωση, τα μοναδικά κοινωνικά, πολιτιστικά 

και φυσικά χαρακτηριστικά. Η παραδοσιακή οπτική της νησιωτικότητα ως στείρο μειονέκτημα, 

ενδεχομένως να πηγάζει από αναξιοποίητες ευκαιρίες που πηγάζουν από «μια έλλειψη συνοχής σε 

τοπικό επίπεδο μεταξύ των φυσικών πόρων, του ανθρώπινου κεφαλαίου και του θεσμικού πλαισίου» 

(Gloersen et al., 2012). Ωστόσο, η νησιωτικότητα είναι κάτι περισσότερο από μια γεωγραφική 

κατάσταση (status), ένα μίγμα γεωγραφικών χαρακτηριστικών. Μπορεί να θεωρηθεί μια «συνθήκη» 

η οποία είναι το  αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων και διαφόρων κοινωνικών, οικονομικών και 

κοινωνικών συνθηκών. Ο McCall (1994) ανέδειξε (αναγνώρισε) μια σειρά χαρακτηριστικών της 

νησιωτικότητας που έχουν υιοθετηθεί ευρέως για την περιγραφή της «νησιωτικής κατάστασης» υπό 

ένα πιο πρακτικό πρίσμα. Για αρκετό καιρό, η νησιωτικότητα έχει χρησιμοποιηθεί ως όρος για να 

περιγράψει τα κοινά χαρακτηριστικά όλων των  νησιών ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, τον 

πληθυσμό τους και το αναπτυξιακό τους στάδιο. Η απομακρυσμένη τοποθεσία είναι η ουσία των 

νησιών ως περιοχών και αυτή η απομάκρυνση τα κάνει ελκυστικά για τους τουρίστες καθώς 

αντιπροσωπεύουν «το άλλο/το διαφορετικό». Η νησιωτικότητα τείνει να είναι διαχρονικά 

συνυφασμένη με προβλήματα των νησιωτικών περιοχών με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

της τότε ΕΟΚ να αναφέρεται στα νησιά ως μειονεκτικές περιοχές (Σπιλάνης, 1996).  

Παράλληλα, η νησιωτικότητα σε θεσμικά κείμενα και η εφαρμογή της από θεσμικά όργανα (στην 

Ελλάδα) είχε αρκετά προβλήματα και προκλήσεις. Ήδη από την εισαγωγή μιας μακρο-περιφερειακής 

στρατηγικής, η Ε.Ε. είχε τονίσει την αναγκαιότητα καλύτερης σύνδεσης των νησιωτικών περιοχών 

με την ηπειρωτική χώρα έτσι ώστε να βρεθεί μια «θεραπεία» για τα «μόνιμα δομικά μειονεκτήματα» 

(Declaration 30 – Amsterdam Treaty) των νησιών τα οποία συνδέονται ακριβώς με αυτό το νησιωτικό 

status.  Ορισμένοι ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν ότι η εννοιολογική βάση των πολιτικών για τα νησιά 

της Ε.Ε. απέτυχε να εκτιμήσει τίς δυνατότητες και τις προκλήσεις της συνδεσιμότητας και επέμενε 

αντίθετα να επιμορφώσει τους παίκτες ώστε να συμπεριφέρονται σύμφωνα με παραδοσιακά 

συστήματα νησιωτικότητας/ απομόνωσης που είχε επικρατήσει ειδικά στη μεταπολεμική περίοδο και 

είχε οδηγήσει στην οικονομική και δημογραφική τους κατάρρευση αφού το αναπτυξιακό μοντέλο 

πριμοδοτούσε τη συγκέντρωση στα αστικά κέντρα.  
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Αντίθετα, και στην παρούσα εργασία επιχειρούμε να προσεγγίσουμε την έννοια της νησιωτικότητας 

τόσο υπό το πρίσμα ενός συνόλου φυσικών και δεδομένων χαρακτηριστικών όσο και υπό το πρίσμα 

της απομόνωσης που προκύπτει από τα ίδια τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά αλλά και από τις 

πολιτικές που έχουν κατά καιρούς εφαρμοστεί για τα νησιά. Συνεπώς, υιοθετούμε μια πιο ισόρροπη 

θεώρηση των νησιών, όπου στο πλαίσιο του σύγχρονου μοντέλου ανάπτυξης με έμφαση στην 

ανάπτυξη των δικτύων και η στροφή προς αυθεντικά και ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες 

αναδεικνύεται η ρευστότητα που χαρακτηρίζει τον κόσμο των νησιών. Επιπροσθέτως, λαμβάνουμε 

υπόψιν τη συζήτηση που είναι ακόμα «ανοιχτή» στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, στην οποία 

επιχειρείται και θεωρητικά να αποδοθεί ένα διαφορετικό, πιο ισόρροπο νόημα στην έννοια της 

νησιωτικότητας και έτσι προκύπτει και το δίπολο: Insularity VS Islandness. Για το δίπολο αυτό 

υπάρχει ακόμα και τοποθέτηση το 2011 από το European Spatial Planning Observation Network 

(ESPON) (Σπιλάνης, 2012).  Συνεπώς, ένας αλληλοτροφοδοτούμενος αρνητισμός τόσο σε θεσμικό 

όσο και θεωρητικό επίπεδο ουσιαστικά είχε εγκλωβίσει την εξέλιξη της ίδιας της έννοιας των νησιών 

αλλά και της νησιωτικότητας διεπιστημονικά.  

Ερευνητικό ερώτημα & ερευνητικά κενά 

Τι είναι νησί; Είναι ένα κομμάτι γης που περικλείεται από νερό. Αυτός είναι ίσως ο πιο απλός – 

γεωγραφικός – ορισμός που μπορεί να αποδώσει κανείς στην έννοια αυτή.  Αποτελεί το «νησί» πλέον 

μια καταφανή δομική μονάδα επιστημονικής ανάλυσης ή εξακολουθεί να είναι ακόμα ένα 

παραμελημένο θέμα υπό διαρκή (ανα)οριοθέτηση σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η ορατότητα της 

γεωγραφικής αυτής οντότητας ως «τόπου»; Είναι μια γεωγραφική οντότητα; Είναι κατασκευή του νου; 

Είναι το ένα ή και τα δύο ταυτόχρονα; Είναι τελικά παράδεισος ή κόλαση; Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα 

στις αντιλήψεις των ερωτώμενων ανάλογα με το αν είναι μόνιμοι κάτοικοι νησιού ή μόνιμοι κάτοικοι 

ηπειρωτικής περιοχής; Πόσο θετικά ή αρνητικά είναι φορτισμένες οι έννοιες του νησιού και της 

νησιωτικότητας; 

Ταυτότητα έρευνας 

Σε αυτή την παρουσίαση περιλαμβάνονται επιλεγμένα ευρήματα από μεγάλη ποσοτική έρευνα που 

διεξήχθη το χρονικό διάστημα μεταξύ 2 και 20 Οκτωβρίου 2020. Χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικό 

δομημένο ερωτηματολόγιο. Το θέμα της έρευνας ήταν «Νησιωτικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» και 

υλοποιήθηκε με απεύθυνση σε άτομα άνω των 18 ετών και άνω που διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα. 

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής για το Τμήμα 

Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022.  

Μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό συγκεντρώθηκαν 1.423 ερωτηματολόγια από τα οποία προέκυψε 

το τελικό αξιοποιήσιμο δείγμα της έρευνας με 1.263 ερωτηματολόγια. Ξεχωρίζει ότι από τον 

πληθυσμό στόχο προέκυψαν δύο διακριτές ομάδες: 567 άτομα που δήλωσαν ότι η μόνιμη κατοικία 
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τους βρίσκεται σε ένα από τα 4 κύρια συμπλέγματα νησιών (Ιόνια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και 

Βορειοανατολικό Αιγαίο) και 696 που δήλωσαν ότι η μόνιμη κατοικία τους βρίσκεται στην 

ηπειρωτική χώρα.  

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στην έρευνα – μεταξύ άλλων – κλήθηκαν να απαντήσουν 

σε μια ανοιχτή ερώτηση δηλώνοντας σε ξεχωριστά πεδία δύο λέξεις που τους έρχονται στο μυαλό  

όταν ακούνε τη λέξη «νησί». Καταγράφηκαν συνολικά 2.409 λέξεις, καθώς κάποιοι από τους 

συμμετέχοντες/ουσες δεν συμπλήρωσαν λέξη στο δεύτερο πεδίο. Ακολούθως τους δόθηκε η 

δυνατότητα να απαντήσουν σε κλειστή ερώτηση σύνδεσης της λέξης «νησί» με σειρά 

προκαθορισμένων λέξεων. Επίσης, κλήθηκαν να απαντήσουν σε κλειστή ερώτηση με βαθμό 

συμφωνίας/διαφωνίας σε συγκεκριμένες προτάσεις που επιχειρούσαν να δώσουν ένα πιο σαφές 

στίγμα για το περιεχόμενο της έννοιας της «νησιωτικότητας». Τα επιλεγμένα πρωτόλεια ευρήματα 

από την επεξεργασία αυτών των ερωτήσεων παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα.  

Επιλεγμένα Βασικά ευρήματα για το περιεχόμενο των εννοιών ΝΗΣΙ και ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Έννοια: Νησί 

Το σύνολο των απαντήσεων στην ανοιχτή ερώτηση για τις «δύο λέξεις που έρχονται στο νου κάποιου 

όταν ακούει τη λέξη νησί» κατηγοριοποιήθηκαν μέσα από τρεις διακριτές φάσεις.  Στην 1η φάση το 

σύνολο των λέξεων που καταγράφηκαν κωδικοποιήθηκε σε 53 κατηγορίες ο οποίες ποικίλαν από 

γεωγραφικά χαρακτηριστικά, κλιματικές και καιρικές συνθήκες, ονόματα νησιών, τοποθεσίες και 

έννοιες που σχετίζονται με το ταξίδι. Στη 2η φάση κατηγοριοποίησης οι 53 κατηγορίες 

κωδικοποιήθηκαν/ ομαδοποιήθηκαν σε 15. Η 3η φάση εστίασε στη δημιουργία μόνο τριών 

κατηγοριών έτσι ώστε να συμπυκνωθεί σε αυτές ένα βασικό debate στο πεδίο των νησιωτικών 

σπουδών, αν τα νησιά είναι περισσότερο κόλαση ή παράδεισος είτε να ζεις είτε να επισκεφθείς.  

Πραγματοποιήθηκε ανάλυση συχνοτήτων (frequencies analysis) χρησιμοποιώντας μεταβλητή από τη 

δέσμη δημογραφικών ερωτήσεων για το αν η μόνιμη κατοικία βρίσκεται σε νησί ή όχι ώστε να 

αναδειχθούν διαφορές μεταξύ κατοίκων νησιών και κατοίκων ηπειρωτικών περιοχών. 

Όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει στους πίνακες που ακολουθούν για τους συμμετέχοντες στην 

έρευνα που απάντησαν ότι η μόνιμη κατοικία τους βρίσκεται σε νησί, η συντριπτική πλειοψηφία 

δήλωσε ότι όταν κάποιος αναφερθεί στη λέξη νησί, αυτή εκλαμβάνεται ως «παράδεισος να ζει κανείς 

ή να επισκεφθεί». Ωστόσο, το ποσοστό εκείνων που δεν διαμένουν σε νησί αλλά απάντησαν ότι 

συνδυάζουν το νησί με την ευρύτερη έννοια του παράδεισου είναι μεγαλύτερο από εκείνο όσων 

απάντησαν ότι  διαμένουν σε νησί. Αντίστοιχα, μεταξύ των δύο ομάδων – κατοίκων νησιωτικών 

περιοχών και κατοίκων ηπειρωτικών περιοχών – παρατηρεί κανείς διαφορές στα ποσοστά που 

συνδυάζουν τη λέξη νησί με την κατηγορία της «κόλασης να ζει κανείς/να επισκεφθεί κανείς».  
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Πίνακας 1: Βρίσκεται η μόνιμη κατοικία σας σε νησί; = ΝΑΙ 

  

Απαντήσεις 

N Ποσοστό 

Όταν κάποιος σας αναφέρει τη λέξη 

«νησί», ποιες είναι οι δύο πρώτες λέξεις 

που σας έρχονται στο μυαλό;  

Παράδεισος να ζει κανείς  785 74% 

Παράδεισος να επισκεφθεί κανείς 143 13% 

Κόλαση να ζει κανείς/ να 

επισκεφθεί κανείς 
140 13% 

Σύνολο απαντήσεων 1068 100% 

 

 

Ακολούθως, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να απαντήσουν στην περίπτωση που κάποιος τους 

αναφέρει τη λέξη νησί, σε τι βαθμό θα τη συνδύαζαν με μια σειρά προκαθορισμένων λέξεων 

χρησιμοποιώντας πενταβάθμια κλίμακα, όπου το 1 σημαίνει ότι δεν την ταυτίζουν καθόλου και το 5 

ότι την ταυτίζουν απόλυτα με τη λέξη νησί. Όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς, στις 

προκαθορισμένες λέξεις που δόθηκαν, εντοπίζονται έντονες διαφορές μεταξύ κατοίκων νησιών και 

κατοίκων ηπειρωτικών περιοχών κυρίως στις λέξεις διακοπές, παράδεισος και σπίτι/οικείο. 

 

Πίνακας 2: Βρίσκεται η μόνιμη κατοικία σας σε νησί; = ΟΧΙ 

  

Απαντήσεις 

N Ποσοστό 

Όταν κάποιος σας αναφέρει τη 

λέξη «νησί», ποιες είναι οι δύο 

πρώτες λέξεις που σας έρχονται στο 

μυαλό;  

Παράδεισος να ζει κανείς  921 69% 

Παράδεισος να επισκεφθεί 

κανείς 
329 25% 

Κόλαση να ζει κανείς/ να 

επισκεφθεί κανείς 
91 7% 

Σύνολο απαντήσεων 1341 100% 
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Διάγραμμα 4 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5 

 

 

 

 

 

 

 

Έννοια: Νησιωτικότητα 

Όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει στους πίνακες που ακολουθούν οι πιο διακριτές διαφορές 

εντοπίζονται μεταξύ των δύο ομάδων – κατοίκων νησιών και κατοίκων ηπειρωτικών περιοχών – στο 

βαθμό συμφωνίας τους με το αν η νησιωτικότητα είναι καθαρά ακαδημαϊκός όρος και με το βαθμό 

συμφωνίας τους με το αν η νησιωτικότητα είναι το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 

οι νησιώτες στην καθημερινότητά τους. Στην ερώτηση για τη δυναμική των νησιών, οι απαντήσεις 

είναι σχεδόν αντίστοιχα μοιρασμένες.  
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Πίνακας 3 

 

Είστε μόνιμος κάτοικος 

νησιού ; 

Σύνολο NAI OXI 

Η νησιωτικότητα είναι 

ένας καθαρά 

ακαδημαϊκός όρος και δε 

σημαίνει τίποτα στην 

πράξη. 

Συμφωνώ 20,5% 15,4% 17,7% 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 14,9% 18,1% 16,7% 

Διαφωνώ 64,6% 66,5% 65,6% 

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Pearson Chi-Square 
Value = 6,808

a
 df = 2  

Asymp. Sig. (2-

sided) =,033  

 

Πίνακας 4 

  

Είστε μόνιμος κάτοικος 

νησιού ; 

Σύνολο NAI OXI 

H νησιωτικότητα 

είναι το σύνολο των 

προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι 

κάτοικοι των νησιών 

στην καθημερινότητά 

τους. 

Συμφωνώ 72,2% 61,9% 66,5% 

Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 17,2% 20,1% 18,8% 

Διαφωνώ 10,6% 18,0% 14,7% 

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Pearson Chi-Square 
Value =  

17,734
a
 df = 2 

Asymp. Sig. (2-

sided) =,000 

Πίνακας 5 

  

Είστε μόνιμος κάτοικος 

νησιού ; 

Σύνολο NAI OXI 

Η νησιωτικότητα 

εκφράζει τις 

δυνατότητες και τη 

δυναμική των 

νησιών. 

Συμφωνώ 65,0% 65,7% 65,3% 

Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 22,7% 24,8% 23,8% 

Διαφωνώ 12,4% 9,6% 10,8% 

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

Pearson Chi-Square 
Value = 2,900

a
 df = 2 

Asymp. Sig. (2-

sided) =,235 
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Καταληκτικά σχόλια 

Η έρευνα αποδίδει με την υιοθέτηση αυτής της μεθοδολογίας ιδιαίτερη σημασία στις στάσεις και τις 

αντιλήψεις των πολιτών για ζητήματα νησιωτικότητας, αλλά και για την ίδια την έννοια «νησί». Σε 

πρακτικό επίπεδο η σημασία της διερεύνησης στάσεων και αντιλήψεων των πολιτών για θέματα 

τόπου, σχετίζεται άμεσα με ζητήματα διαχείρισης και προώθησης τόπων και κατά συνέπεια έχουν 

άμεση εφαρμογή στο πεδίο των εφαρμόσιμων δημόσιων πολιτικών.  

Πράγματι, η διαδικασία του place-making ως στρατηγική και υλοποίηση ενός σχεδιασμού που έχει 

ως στόχο να μετατρέπει έναν «χώρο/τοποθεσία» σε «μέρος», «περνάει» μέσα από τη νοηματοδότηση 

σχετικά με τους ίδιους τους ανθρώπους που τον «χρησιμοποιούν» (Dovey, 1991 · Winikoff, 1995), 

δηλαδή αυτούς που διαμένουν και εργάζονται εκεί. Για αποτελεσματικότερο place-making στην 

περίπτωση των νησιωτικών περιοχών, πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο τι σημαίνει να ζει κανείς 

σε νησί. Δηλαδή να δοθεί όντως νόημα με όρους των ανθρώπων που «χρησιμοποιούν» μια νησιωτική 

περιοχή.  

Με την παραδοχή ότι για την αποτελεσματικότητα των όποιων πολιτικών – κυρίως σε τοπικό επίπεδο 

– απαιτείται συχνά εμπλοκή των πολιτών καθώς σε αυτούς τελικά εναπόκειται η όποια εφαρμογή, 

πρέπει να υπάρχει πιο συστηματική καταγραφή για διάφορα θέματα, στάσεις και αντιλήψεις των 

πολιτών γύρω από αυτά ακόμα και για έννοιες που αποστασιοποιημένα ίσως μοιάζουν ακραία 

θεωρητικές ή μη μετρήσιμες όπως το νησί και η νησιωτικότητα. 

Όπως μπορεί κανείς να διακρίνει από τα ευρήματα που παρουσιάζονται στην παρούσα έρευνα, ούτε 

η λέξη «νησί» αλλά ούτε και η έννοια της «νησιωτικότητας» για τη συντριπτική πλειοψηφία των 

πληθυσμών – στόχων που μελετώνται εδώ εκλαμβάνονται ως συνώνυμα του αποκλεισμού και ενός 

συνόλου αρνητικών εννοιών που ενισχύουν το αφήγημα που θέλει τη νησιωτικότητα να είναι στο 

σύνολό της «μειονεξία» η οποία δεν ευνοεί τις νησιωτικές περιοχές.  Ωστόσο, η ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων απαιτεί προσοχή καθώς υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το αν η φυσική 

απομόνωση των νησιών είναι και απομόνωση όσον αφορά τις μεταφορές και την ίδια την πρόσβαση. 

Αυτές οι απόψεις που κυριαρχούν τόσο στο δημόσιο διάλογο όσο και σε θεσμικά όργανα που 

σχεδιάζουν και υλοποιούν πολιτικές για τα νησιά, πρέπει να καταγράφονται και να εξετάζονται 

συγκριτικά και λαμβάνοντας υπόψιν τα διάφορα εννοιολογικά και επιστημονικά πλαίσια με τρόπους 

που να ενισχύουν την απαραίτητη διεπιστημονικότητα που απαιτείται στο σχεδιασμό εφαρμόσιμων 

πολιτικών για τις νησιωτικές και άλλες περιοχές με ιδιαιτερότητες, οι οποίες συχνά ομαδοποιούνται 

– όχι τυχαία – κάτω από όρους όπως «λιγότερο ευνοημένες περιοχές» ή «μειονεκτικές περιοχές». 

Σχηματικά, άλλωστε, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι και η απομόνωση και η συνδεσιμότητα 

είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος, αυτού της «νησιωτικότητας».  
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