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Περίληψη 
Πολλές τοποθεσίες στην Ελλάδα συχνά χαρακτηρίζονται ως αποµονωµένες. Τόσο στην 
ορεινή όσο και στη νησιωτική Ελλάδα, ο όρος «αποµόνωση» χρησιµοποιείται συχνά ως 
περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί. Ωστόσο, δεν έχει εξεταστεί στην περίπτωση της 
Ελλάδας κατά πόσο η αποµόνωση είναι ένας µετρήσιµος και συγκρίσιµος παράγοντας που 
µπορεί να δώσει χρήσιµα στοιχεία για τις αναπτυξιακές πολιτικές που πρέπει να ληφθούν. Η 
µελέτη της αποµόνωσης σε παγκόσµιο επίπεδο έχει αποδείξει τη πολυδιάστατη φύση της. 
Είναι αλήθεια ότι η αποµόνωση έχει πολλές πτυχές όπως γεωγραφική, οικονοµική, 
ψυχολογική κ.α., και όσο προστίθενται παράγοντες στη µελέτη του φαινοµένου είναι πιο 
δύσκολο να βγουν αξιόπιστα συµπεράσµατα ή/ και να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα. Η 
αποµόνωση συνδέεται (ή και συγχέεται) µε άλλους όρους όπως π.χ. η περιφερειακότητα. 
Όµως, ένας γενικά αποδεκτός τρόπος µέτρησης της γεωγραφικής αποµόνωσης είναι µέσω της 
προσβασιµότητας. Η προσβασιµότητα είναι ένας καθαρά γεωγραφικός προσδιορισµός µιας 
τοποθεσίας, ο οποίος µετράει την δυσκολία ή ευκολία πρόσβασης σε µια περιοχή. Ωστόσο, 
πλέον έχουν δηµιουργηθεί και άλλες µεθοδολογίες όπως η δυνητική προσβασιµότητα, η 
οποία συνυπολογίζει και τη θελκτικότητα του προορισµού. Με τον τρόπο αυτό, στην 
προσβασιµότητα, και κατ’ επέκταση στην αποµόνωση, εισάγονται και άλλοι όροι, όπως 
δηµογραφικοί, οικονοµικοί κ.α. Τα µοντέλα αυτά έχουν συνήθως µορφή βαρυτικών 
µοντέλων. Η ποσοτικοποίηση της προσβασιµότητας και της αποµόνωσης αποτελεί ένα 
χρήσιµο εργαλείο στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη πολιτικών. Επιπρόσθετα, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε επιστηµονικό επίπεδο ως γεωγραφικός δείκτης ανισοτήτων. Αν και έχει 
εκπονηθεί ένα µεγάλο πλήθος µελετών σχετικά µε την προσβασιµότητα διαφόρων περιοχών, 
οι περιπτώσεις των νησιών έχουν εξεταστεί σε πολύ µικρότερο βαθµό. Η Ελλάδα 
χαρακτηρίζεται από εκτενή νησιωτικό χώρο και η µελέτη της προσβασιµότητας απαιτεί µια 
ισχυρή µεθοδολογία που να επιτρέπει τον εντοπισµό των ειδικών συνθηκών που επικρατούν 
στα νησιά. Στην παρούσα έρευνα, εξετάζεται η κατάλληλη προσαρµογή ενός δείκτη 
προσβασιµότητας/ αποµόνωσης, του «Accessibility/ Remoteness Index of Australia (ARIA)», 
στην Ελλάδα µε ιδιαίτερη έµφαση στα νησιά. Το αναπτυχθέν µοντέλο, «Accessibility/ 
Remoteness Index of Greece (ARI(gr))», ανταποκρίνεται στην Ελληνική πραγµατικότητα και 
παρέχει ορθά αποτελέσµατα για τη σχετική γεωγραφική προσβασιµότητα/ αποµόνωση των 
νησιών του Ελληνικού χώρου. 
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1 Εισαγωγή 
Η αποµόνωση είναι µια αφηρηµένη έννοια. Εξετάζοντάς τη µε γεωγραφικούς όρους, µπορεί  
να ειπωθεί ότι εκφράζει την περιορισµένη προσβασιµότητα µιας γεωγραφικής περιοχής. 
Γενικότερα, η έννοια της προσβασιµότητας είναι ένα πολυδιάστατο θέµα µε πολλούς 
ορισµούς και έννοιες (Spiekermann and Wegener, 2006). Η ποσοτικοποίησή της είναι 
ιδιαίτερα χρήσιµη στη χάραξη πολιτικής όπως στο σχεδιασµό δικτύων και στον περιφερειακό 
σχεδιασµό (Copus, 2001, Geurs and Van Wee, 2004). 

Η ποσοτικοποίηση της προσβασιµότητας µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε διάφορους 
τρόπους. Η επικρατέστερη µορφή είναι οι δείκτες προσβασιµότητας, οι οποίοι περιγράφουν 
µια τοποθεσία σχετικά µε δραστηριότητες ή ευκαιρίες που υπάρχουν στην ίδια ή/ και άλλες 
περιοχές και το δίκτυο µεταφορών που τις συνδέει (Páez et al., 2012, Spiekermann and 
Wegener, 2006). Σε αντιστοιχία, η αποµόνωση ερµηνεύεται ως η δυσκολία  προσβασιµότητας 
µιας περιοχής σε σχέση µε συγκεκριµένες ανάγκες (Spiekermann and Neubauer, 2002). 
Ένας σηµαντικός αριθµός µοντέλων και δεικτών αποµόνωσης/ προσβασιµότητας έχει 
αναπτυχθεί.  Τα περισσότερα βασίζονται στη γενικότερη µορφή των βαρυτικών µοντέλων 
προσβασιµότητας, των οποίων το όνοµα προκύπτει εξαιτίας της οµοιότητας µε το Νευτονικό 
µοντέλο για τη βαρύτητα, µε γενική µορφή την Εξίσωση 1: 
 
Εξίσωση 1. Γενική µορφή βαρυτικών µοντέλων προσβασιµότητας. 
Equation 1. General formulation of gravity-based accessibility models. 
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Όπου: 
Α η προσβασιµότητα (accessibility) για τον οικισµό/ περιοχή i  
����	 η συνάρτηση δραστηριοτήτων για το κάθε κέντρο δραστηριοτήτων/ υπηρεσιών j 

����	 η συνάρτηση του κόστους ταξιδιού από i σε j 
 
Μια πιο συγκεκριµένη περίπτωση της εξίσωσης είναι η εύρεση του κόστους ταξιδιού για ένα 
συγκεκριµένο εύρος υπηρεσιών στο οποίο η συνάρτηση δραστηριοτήτων γίνεται: 
�� | 1 if �� ≥ ��� 
         0 if �� < ��� 
Όπου ��� ένα όριο δραστηριοτήτων. 
 
Μια παραλλαγή της Εξίσωσης 1 χρησιµοποιεί ο ARIA+, ένας δείκτης αποµόνωσης/ 
προσβασιµότητας για την Αυστραλία (Glover and Tennant, 2003). Η µεθοδολογία του 
µοντέλου είναι ιδιαίτερα σαφής εννοιολογικά και απαιτεί µόνο δύο παράγοντες (πληθυσµό 
και απόσταση) για τους υπολογισµούς. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι σηµαντικά για την 
ανάλυση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων καθώς και για την κατανόηση και διάδοση του 
δείκτη. 
 
2 Μεθοδολογία 
Η εφαρµογή του δείκτη ARIA+ απαιτεί την ταξινόµηση των οικισµών σε κατηγορίες 
κέντρων υπηρεσιών και τον υπολογισµό των κοντινότερων αποστάσεων από όλους τους 
οικισµούς προς τα κέντρα υπηρεσιών. Ουσιαστικά ο ARIA+ εκφράζει την αποµόνωση ως το 
συγκριτικό βαθµό δυσκολίας στην πρόσβαση σε διαφορετικά επίπεδα εξυπηρέτησης 
αναγκών, που σχετίζονται µε αντίστοιχα πληθυσµιακά κέντρα. Ως επίπεδο ανάλυσης 
θεωρείται η χώρα. 
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Η ταξινόµηση των οικισµών πραγµατοποιείται βάσει πληθυσµού χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 
ταξινόµησης των Φυσικών ∆ιακοπών (Natural Breaks). Ο πληθυσµός εκφράζει την τάξη του 
οικισµού ως κέντρο υπηρεσιών υγείας και παιδείας, καθώς βρέθηκε ότι υπάρχει ισχυρή 
στατιστική συσχέτιση του πληθυσµού µε τις υποδοµές υγείας και παιδείας. Υπό αυτή την 
έννοια, όσο µεγαλύτερος είναι ο πληθυσµός ενός οικισµού, τόσο περισσότερες οι υπηρεσίες 
υγείας και παιδείας, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται και η «βαρυτική» δράση του οικισµού. 
 
2.1 ∆εδοµένα 
Για τη γεωγραφική και υπολογιστική εφαρµογή του µοντέλου, συγκεντρώθηκαν τα εξής 
απαιτούµενα δεδοµένα:  

• Οικισµοί, ∆ηµοτικές/ Τοπικές κοινότητες, ∆ήµοι, Περιφέρειες (ΕΛΣΤΑΤ, 2016a, 
ΕΛΣΤΑΤ, 2016b, ΕΛΣΤΑΤ, 2016c, ΕΛΣΤΑΤ, 2016d). 

• Απογραφή πληθυσµού 2011 (ΕΛΣΤΑΤ, 2012). 
• Εθνικό οδικό δίκτυο της Ελλάδας (∆ΜΕΟ, 2015). 
• Λιµάνια και θαλάσσιο δίκτυο (EurogeoGraphics, 2015). 
• Πληθυσµιακή πυκνότητα Ελλάδας ανά km2 (Eurostat, 2012). 
• Νοσοκοµεία, κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία της Ελλάδας (ΚΕΕΛΠΝΟ, 

2008). 
• ∆ροµολόγια πλοίων από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας

1 και την 
ιστοσελίδα «Οδηγός του Πολίτη»2. 

 
2.2 Παραδοχές 
Η ανάπτυξη του µοντέλου βασίζεται σε ορισµένες παραδοχές και περιορισµούς, οι οποίες  
προσαρµόστηκαν για την περίπτωση της Ελλάδας.  
Οι βασικές παραδοχές του ARIA+ είναι: 

• Το µέγεθος του πληθυσµού είναι το κριτήριο έλξης µιας περιοχής. 
• Το µέγεθος του πληθυσµού µιας περιοχής είναι ταυτόχρονα ένδειξη αυξηµένων 

υπηρεσιών υγείας και παιδείας. 
• Η έλξη µιας περιοχής βάσει πληθυσµού δεν είναι συνεχής, αλλά διακριτή σε 

κατηγορίες. Κατ’ επέκταση, οι περιοχές χωρίζονται σε πληθυσµιακές κατηγορίες 
«κέντρων υπηρεσιών». 

• Η δυσκολία πρόσβασης σε µια περιοχή εξαρτάται µόνο από την απόσταση. 
• Οι νησιωτικές περιοχές παρουσιάζουν τουλάχιστον διπλάσια δυσκολία στην 

πρόσβαση συγκριτικά µε τις ηπειρωτικές. 
• Εντός των αστικών περιοχών η προσβασιµότητα δεν µεταβάλλεται. 

Προκειµένου να εφαρµοστούν οι παραπάνω παραδοχές στην Ελλάδα, εξετάστηκε η 
συσχέτιση των υπηρεσιών υγείας και παιδείας µε τον πληθυσµό των περιοχών. Οι 
συσχετίσεις υπολογίστηκαν µε χωρικές ενώσεις και την εγγύτητα των γεωγραφικών 
οντοτήτων. Βρέθηκε ότι για την Ελλάδα ο πληθυσµός των οικισµών παρουσιάζει ισχυρή 
συσχέτιση µε τον αριθµό των νοσοκοµείων και σχολείων σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,01. 
Για τον εντοπισµό των αστικών περιοχών χρησιµοποιήθηκε η σχετική τυπολογία της ΕΕ περί 
ορισµού αστικών περιοχών (Eurostat, 2015). Σύµφωνα µε την τυπολογία, αστική θεωρείται 
µια περιοχή (ελάχιστη έκταση 1x1km) µε πυκνότητα πληθυσµού άνω των 300 κατοίκων/ km2 
και απόλυτο πληθυσµό µεγαλύτερο από 5.000 σε συνεχή έκταση µε την προηγούµενη 
πυκνότητα πληθυσµού. Για τους αντίστοιχους υπολογισµούς χρησιµοποιήθηκαν τα ψηφιακά 
δεδοµένα της πληθυσµιακής πυκνότητας της Ελλάδας ανά km2 (Eurostat, 2012).  
 

                                                 
1 http://www.yen.gr/  
2 http://www.odigostoupoliti.eu 



4 
 

2.3 Παραµετροποίηση για την Ελλάδα 
Για την ταξινόµηση χρησιµοποιήθηκε (όπως και στην βασική µεθοδολογία του δείκτη) η 
µέθοδος των Φυσικών ∆ιακοπών. Ωστόσο, η ταξινόµηση οριοθετήθηκε από δύο 
περιορισµούς: 

• Το όριο των 5.000 κατοίκων αποτελεί φυσική διακοπή (break point) της ταξινόµησης, 
καθώς εκφράζει και το όριο των αστικών περιοχών σύµφωνα µε την οδηγία της ΕΕ. 

• Λόγω της κατανοµής πληθυσµού στην Ελλάδα, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη 
καταλαµβάνουν από µία ξεχωριστή κατηγορία κέντρων υπηρεσιών. Ο περιορισµός 
δεν συγκρούεται µε τα αποτελέσµατα της µεθόδου των Φυσικών ∆ιακοπών. Στη 
συνέχεια, προστέθηκε µία ακόµα κατηγορία κέντρων υπηρεσιών (σύνολο 7) για να 
είναι πιο οµαλή η ταξινόµηση στο εύρος 5.000 – 200.000 κατοίκων. 

Τα αποτελέσµατα της ταξινόµησης των οικισµών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
 
Πίνακας 1. Κατηγοριοποίηση των οικισµών της Ελλάδας σε κέντρα υπηρεσιών βάσει 
πληθυσµού. 
Table 1. Classification of settlements to service centers in Greece based on population. 

Κατηγορία 
Κ.Υ./ οικισµών 

Μέγεθος 
πληθυσµού 

Αριθµός 
Κ.Υ./ 
οικισµών 

% Πληθυσµός % 

A (Αθήνα) > 900.000 1 0,01 3.400.000 

4.220.000 

31,51 

39,11 B 
(Θεσσαλονίκη) 

200.000 - 900.000 1 0,01 820.000 7,60 

C 100.000 - 200.000 4 0,03 650.000 650.000 6,02 6,02 

D 30.000 - 100.000 23 0,17 1.500.000 1.500.000 13,90 13,90 

Ε 5.000 - 30.000 108 0,82 1.200.000 1.200.000 11,12 11,12 

F 1.000 - 5.000 663 5,02 1.250.000 1.250.000 11,58 11,58 

G 200 - 1.000 3.340 25,28 1.470.000 1.470.000 13,62 13,62 

Λοιποί 0 - 200 9.074 68,67 500.000 500.000 4,63 4,63 

 
Η δεύτερη σηµαντική παραµετροποίηση του µοντέλου αφορά στη δυσκολία πρόσβασης 

µιας περιοχής. Για την Ελλάδα, προτιµήθηκε ο χρόνος ταξιδιού στα κέντρα υπηρεσιών αντί 
της απόστασης. Με τον τρόπο αυτό, εισάγεται στο µοντέλο η ποιοτική διάσταση του δικτύου 
µεταφορών. Για τη Αυστραλία, ο χρόνος ταξιδιού έδειξε ότι δεν είχε ιδιαίτερη αξία ως 
παράγοντας προσβασιµότητας, καθώς οι αποστάσεις είναι ιδιαίτερα µεγάλες, σε σηµείο που η 
πρόσβαση σε πολλές περιοχές είναι αδύνατον να πραγµατοποιηθεί σε εύλογο χρονικό 
διάστηµα ταξιδιού (π.χ. σε εύρος µίας ηµέρας). Για την Ελλάδα όµως, η ποιοτική διάσταση 
του δικτύου έχει µεγαλύτερη αξία. Όλες σχεδόν οι αποστάσεις είναι δυνατόν να 
πραγµατοποιηθούν εντός µίας ηµέρας, µε αποτέλεσµα η δυσκολία στη πρόσβαση να 
εκφράζεται ορθότερα από το χρόνο ταξιδιού. Επίσης, η µέση ταχύτητα σε διάφορα σηµεία 
του δικτύου (Εθνικές οδοί, επαρχιακές οδοί κλπ.) διαφοροποιείται σηµαντικά. 

Ο χρόνος ταξιδιού υπολογίζεται από την απόσταση και τη µέση ταχύτητα ταξιδιού του 
δικτύου. Για το οδικό δίκτυο δόθηκαν τέσσερις διαφορετικές ταχύτητες ταξιδιού, βάσει των 
κατηγοριών της ∆ΜΕΟ (2012). Μια ακόµα δόθηκε για τις θαλάσσιες διαδροµές. Οι απόλυτες 
τιµές των ταχυτήτων δεν έχουν ιδιαίτερη σηµασία, διότι στο δείκτη υπολογίζονται οι λόγοι 
των χρόνων ταξιδιού (χρόνος ταξιδιού προς το κοντινότερο κέντρο υπηρεσιών διά το µέσο 
χρόνο ταξιδιού όλων των οικισµών προς το κοντινότερο κέντρο υπηρεσιών). Έτσι, αν για τις 
θαλάσσιες διαδροµές η βαρύτητα είναι 1 (30 km/ h), για το οδικό δίκτυο είναι από 1,5 ως 3 
(45 km/ h – 90 km/ h, στην ηπειρωτική χώρα ως 120 km/ h), ανάλογα µε τον τύπο του οδικού 
δικτύου (Πίνακας 2). 
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Πίνακας 2. Βαρύτητες βάσει ταχύτητας ταξιδιού για τον υπολογισµό του χρόνου ταξιδιού. 
Table 2. Weights of travel time based on travel speed. 

Τύπος ∆ικτύου Ενδεικτική µέση ταχύτητα ταξιδιού (km/ h) Βαρύτητα 
Θαλάσσιο 30 1 
Οδικό (4) 45 1,5 
Οδικό (3) 60 2 
Οδικό (2) 90 3 
Οδικό (1)* 120 4 
*Το δίκτυο εµφανίζεται µόνο στην ηπειρωτική Ελλάδα 
 
2.4 Νησιά 
Εκτός από την εισαγωγή του χρόνου ταξιδιού, µια επιπλέον παράµετρος η οποία έχει 
ιδιαίτερη αξία για το νησιωτικό χώρο είναι η συχνότητα των δροµολογίων. Η ανάγκη για 
αυτή την προσθήκη προέρχεται από το γεγονός ότι, παρόλο που γενικότερα οι αποστάσεις 
στην Ελλάδα µπορούν να διανυθούν εντός µίας ηµέρας, σε αρκετά νησιά η πρόσβαση σε 
µεγαλύτερα κέντρα υπηρεσιών εντός µίας ηµέρας είναι αρκετά δύσκολη εξαιτίας των 
περιορισµένων δροµολογίων. Το γεγονός αυτό θα αλλοίωνε σηµαντικά την εικόνα της 
σχετικής προσβασιµότητας των νησιών µε παρόµοια µεν χρονοαπόσταση από τα κέντρα 
υπηρεσιών, αλλά µε σηµαντική διαφορά στην εβδοµαδιαία συχνότητα δροµολογίων. 

Λόγω του δαιδαλώδους δικτύου µεταφορών στα νησιά, έγιναν οι εξής παραδοχές για τη 
γενίκευση του συστήµατος, ώστε να είναι εφικτή η άµεση σύγκριση των νησιών αλλά και µια 
σχετική σύγκριση µε την ηπειρωτική Ελλάδα: 

1. Χρησιµοποιήθηκαν µόνο τα χειµερινά δροµολόγια πλοίων, τα οποία εκφράζουν τις 
δυσµενέστερες  συνθήκες προσβασιµότητας λόγω συχνότητας δροµολογίων. 
Εξάλλου, οι µόνιµοι κάτοικοι των νησιών αυτών αποτελούν τον πληθυσµό 
ενδιαφέροντος.  

2. Τα δροµολόγια (Χάρτης 1) δόθηκαν ως βαρύτητες στις χρονοαποστάσεις. Θεωρήθηκε 
ότι περισσότερα από ένα ηµερήσια δροµολόγια δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα την ευκολία 
στη προσβασιµότητα, καθώς για πολλά νησιά η χρήση περισσοτέρων του ενός 
δροµολογίου ηµερησίως δεν έχει πρακτική αξία (εξαιτίας του χρόνου για να 
πραγµατοποιηθεί το ταξίδι). Επίσης, επειδή τα δροµολόγια εµφανίζουν εβδοµαδιαία 
περιοδικότητα, η συχνότητα ανά βδοµάδα ανάγεται ως αναφορά στις βαρύτητες. Οι 
βαρύτητες δίνονται αντιστρόφως ανάλογα των εβδοµαδιαίων δροµολογίων ως 
πολλαπλασιαστές στην απόσταση (και κατ’ επέκταση στο χρόνο), όπου τα 
εβδοµαδιαία δροµολόγια έχουν τιµές από 1,0-2,0. Η τιµή 1,0 αντιστοιχεί σε 
καθηµερινά δροµολόγια ενώ η τιµή 2,0 σε 1 δροµολόγιο την εβδοµάδα ή και 
λιγότερα. Οι ενδιάµεσες τιµές της βαρύτητας (1 ως 6 δροµολόγια την εβδοµάδα) 
υπολογίζονται µε την Εξίσωση 2: 

 
Εξίσωση 2. Υπολογισµός της βαρύτητας του χρόνου ταξιδιού (��) βάσει 
δροµολογίων. 
Equation 2. Weight of travel time (��) based on itineraries. 

�� = 1 + (1 − 	��έ���	���	�����ά���	��	����� ό"#�
7 ) 

 



 

3. Καθώς για το δείκτη δεν
ταχύτητες των διαδροµών
χρησιµοποιούνται για τον
τις διαφορές του χρόνου ταξιδιού

δικτύου. 
 

Χάρτης 1. Κύρια εβδοµαδιαία χειµερινά

δήµων (χωρική διάκριση σε επίπεδο
Map 1. Major winter weekly itineraries of ferries per central port of municipalities
differentiation at municipality level
 
2.5 Εφαρµογή του µοντέλου 
Κατόπιν των τροποποιήσεων, το
Remoteness Index of Greece 
Η τελική µορφή του µοντέλου 
 
Εξίσωση 3. Μοντέλο προσβασιµότητας
Εξίσωση 3. Accessibility model for Greece 

�� = ��&'()*
�+&,)*------------ +

��&'().
�+&,).------------ +

 
Όπου: 
�� ο δείκτης αποµόνωσης κάθε οικισµού

/012��3 για 4={A, B, C, D
κοντινότερο οικισµό j της κάθε κατηγορίας

το δείκτη δεν απαιτούνται απόλυτες τιµές χρονοαποστάσεων
των διαδροµών δεν έχουν ιδιαίτερη επίδραση. Οι τιµές

χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των χρονοαποστάσεων. Οι βαρύτητες
του χρόνου ταξιδιού στη στεριά και θάλασσα αλλά και εντός

εβδοµαδιαία χειµερινά δροµολόγια επιβατικών πλοίων ανά
διάκριση σε επίπεδο δήµων). 

Major winter weekly itineraries of ferries per central port of municipalities
tiation at municipality level). 

 
τροποποιήσεων, το παραγόµενο µοντέλο, το οποίο ονοµάζεται

 (ARI(gr))», εφαρµόζεται για το σύνολο του Ελληνικού
µοντέλου παρουσιάζεται στην Εξίσωση 3: 

Μοντέλο προσβασιµότητας για την Ελλάδα – ARI(gr). 
Accessibility model for Greece – ARI(gr). 

- +⋯+ ��&'()6
�+&,)6------------  , για 47 τάξεις κέντρων υπηρεσιών

κάθε οικισµού i 
D, E, F, G} , ο χρόνος ταξιδιού κάθε οικισµού

της κάθε κατηγορίας 4 κέντρων υπηρεσιών. 

6 

χρονοαποστάσεων, οι απόλυτες 
επίδραση Οι τιµές του Πίνακα 2 

Οι βαρύτητες ορίζουν 
θάλασσα αλλά και εντός του οδικού 

 

πλοίων ανά κεντρικό λιµάνι 

Major winter weekly itineraries of ferries per central port of municipalities (spatial 

οποίο ονοµάζεται «Accessibility/ 
σύνολο του Ελληνικού χώρου. 

κέντρων υπηρεσιών 

κάθε οικισµού i προς τον 
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/81293--------- για 4={A, B, C, D, E, F, G} , ο µέσος χρόνος ταξιδιού όλων των οικισµών i προς τους 
κοντινότερους οικισµούς j της κάθε κατηγορία 4 κέντρων υπηρεσιών. 
Και αν /012��36:* ≤ /012��36 , τότε /012��36 =	/012��36:* 
 

Ο τελευταίος περιορισµός του µοντέλου αποτρέπει τη µη πραγµατική κατάσταση, κατά 
την οποία πραγµατοποιείται ταξίδι µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας σε µικρότερο κέντρο 
υπηρεσιών, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκεται ένα µεγαλύτερο κέντρο υπηρεσιών. Για 
παράδειγµα, ο κάτοικος της Θήβας δεν θα χρειαστεί να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη ή την 
Πάτρα, γιατί η Αθήνα (υπερ)καλύπτει τις υπηρεσίες αυτών των πόλεων και βρίσκεται σε 
κοντινότερη απόσταση. 

Ο δείκτης υπολογίζεται για κάθε οικισµό ξεχωριστά. Όµως, για την χαρτογραφική του 
απεικόνιση, γίνεται παρεµβολή των σηµείων των οικισµών βάσει του δείκτη µε όρια την 
Ελληνική ακτογραµµή. Με τον τρόπο αυτό, δίνονται συνεχείς τιµές στο δείκτη που 
καλύπτουν το σύνολο του Ελληνικού χώρου. Επίσης, ανάλογα µε την εφαρµογή, οι τιµές του 
δείκτη µπορούν να αποδοθούν συγκεντρωτικά για µεγαλύτερες διοικητικές µονάδες (π.χ. 
κοινότητες ή δήµους). 

3 Αποτελέσµατα 
Τα αποτελέσµατα του δείκτη δείχνουν ότι το µοντέλο µπορεί να εφαρµοστεί και για 
ενδοχώριους υπολογισµούς της αποµόνωσης. Στην ιδιαίτερη περίπτωση των Ελληνικών 
νησιών, χρησιµοποιήθηκε ο µέσος χρόνος ταξιδιού από τους οικισµούς που βρίσκονται σε 
νησιωτικούς δήµους, αντί του µέσου όρου σε εθνικό επίπεδο. Ως αποτέλεσµα αυτού, 
παράγεται ένας δείκτης µε όρια που περιγράφουν µόνο τις διαφορές προσβασιµότητας µεταξύ 
των νησιών. Σηµειώνεται ότι οι υπολογισµοί περιορίστηκαν στα νησιά, µόνο ως σηµεία 
προέλευσης και όχι ως προορισµοί. Στους προορισµούς συµπεριλήφθηκαν όλοι οι οικισµοί 
της Ελλάδας, διότι τα µεγαλύτερα κέντρα υπηρεσιών της χώρας βρίσκονται στην ηπειρωτική 
Ελλάδα και η ανάγκη πρόσβασης σε αυτά είναι έντονη από κάθε σηµείο προέλευσης 
(οικισµό). 
Μερικά ενδεικτικά αποτελέσµατα του δείκτη: 

• Ο δείκτης κατόπιν παρεµβολής δίνει συνεχείς τιµές για όλο το χωρικό εύρος της 
χώρας σε ανάλυση εικονοστοιχείου 100x100m. Το εύρος των τιµών κυµαίνεται από 
0,2 ως 18. 

• Η κατηγοριοποίηση των τιµών του δείκτη σε 5 κατηγορίες αποµόνωσης (Πολύ 
Προσβάσιµη, Προσβάσιµη, Μέτρια Προσβάσιµη, Αποµονωµένη και Πολύ 
Αποµονωµένη) πραγµατοποιείται µε τη µέθοδο των Φυσικών ∆ιακοπών. 

• Οι ενδονησιωτικές µεταβολές της αποµόνωσης είναι διακριτές και προέρχονται τόσο 
από την κατανοµή του πληθυσµού όσο και από το οδικό δίκτυο (Χάρτης 2). 

• Η εγγύτητα στην ηπειρωτική Ελλάδα έχει ουσιαστικό ρόλο στο δείκτη, αλλά η 
συνεισφορά του πληθυσµού είναι εµφανής στα µεγάλα νησιά, όπως η Κρήτη, η Χίος 
και η Λέσβος. Το αντίθετο συµβαίνει για νησιά µε µικρό πληθυσµό, όπως Κύθηρα, 
Σαµοθράκη, ∆υτικές Κυκλάδες κ.α. (Χάρτης 2). 

• Στην Κρήτη βρίσκονται οι περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας µε τη µεγαλύτερη 
προσβασιµότητα. Ωστόσο, λόγω του µεγέθους του νησιού, το εύρος του δείκτη 
καλύπτει 4 από τις 5 κατηγορίες αποµόνωσης. Ο δείκτης εντοπίζει τις έντονες 
διαφοροποιήσεις προσβασιµότητας του νησιού, µε αποτέλεσµα οι περιοχές κοντά στις 
µεγάλες πόλεις να εντάσσονται στη κατηγορία «Πολύ Προσβάσιµες» ενώ άλλες 
περιοχές, όπως το Ελαφονήσι και το φαράγγι της Σαµαριάς, παρά τη σχετική εγγύτητά 
τους µε τα Χανιά, ανήκουν στην κατηγορία «Αποµονωµένη» (Χάρτης 2). 

 



 

Χάρτης 2. Κατηγορίες προσβασιµότητας
Map 2. Accessibility/ remoteness classification in Greek Islands.

• Οι Κυκλάδες, αν και χωρικά

όλο το εύρος των κατηγοριών
• Το Ανατολικό Αιγαίο είναι

ύπαρξης κέντρων υπηρεσιών
των νησιών. Αυτό οφείλεται
απόσταση από την ηπε

 
Συγκεντρωτικά, σε επίπεδο νησιών
µε αρκετούς τρόπους. Ένας τρόπος
γεωγραφική οντότητα (Χάρτης

ορθότερα την αποµόνωση σε σχέση
άλλα νησιά µε µεγαλύτερα κέντρα
διαφοροποιήσεις. 

Από τα συγκεντρωτικά στατιστικά
προκύπτει ότι από τα 92 νησιά που

του 2011) 34 (37%) εντάσσονται
και 39 (42%) στις κατηγορίες
14 πιο αποµονωµένα νησιά της Ελλάδας

στον Πίνακα 4. Ένα τελευταίο ενδιαφέρον

της κατηγορίας αποµόνωσης

προσβασιµότητα, ενώ στις κατηγορίες

εντάσσονται τα µικρότερα νησιά

προσβασιµότητας/ αποµόνωσης στα νησιά της Ελλάδας
Accessibility/ remoteness classification in Greek Islands. 

αν και χωρικά καταλαµβάνουν µικρό ποσοστό του Αιγαίου

των κατηγοριών αποµόνωσης (Χάρτης 2).  
Ανατολικό Αιγαίο είναι λιγότερο αποµονωµένο από ότι το Κεντρικό

κέντρων υπηρεσιών (µεγάλων πληθυσµιακά πόλεων) στις ανατολικές

Αυτό οφείλεται σε ιστορικούς λόγους καθώς και 
ηπειρωτική Ελλάδα είναι µεγάλη (Χάρτης 2). 

επίπεδο νησιών (γεωγραφικά ή διοικητικά), ο δείκτης µπορεί
τρόπος είναι µε την ελάχιστη τιµή του δείκτη για

Χάρτης 3). Με τη µέθοδο αυτή, η τιµή για το κάθε
αποµόνωση σε σχέση µε την προσβασιµότητα των νησιών στη

µεγαλύτερα κέντρα υπηρεσιών, αλλά «απαλείφονται» 

στατιστικά στοιχεία του δείκτη σε γεωγραφικό
τα νησιά που διατηρούν µόνιµο πληθυσµό (σύµφωνα µε

εντάσσονται στις κατηγορίες «Πολύ Προσβάσιµη» 
κατηγορίες «Αποµονωµένη» και «Πολύ Αποµονωµένη

νησιά της Ελλάδας (κατηγορία «Πολύ Αποµονωµένη

τελευταίο ενδιαφέρον αποτέλεσµα αφορά στην έκταση των

αποµόνωσης. Τα µεγαλύτερα νησιά είναι αυτά µε

ενώ στις κατηγορίες «Αποµονωµένη» και «Πολύ

µικρότερα νησιά της Ελλάδας (Πίνακας 3). 
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νησιά της Ελλάδας. 

ποσοστό του Αιγαίου, καλύπτουν 

εντρικό εξαιτίας της 
πόλεων στις ανατολικές ακτές 
καθώς και εξαιτίας του ότι η 

δείκτης µπορεί να αποδοθεί 
του δείκτη για το κάθε νησί ως 

για το κάθε νησί εκφράζει 
των νησιών στη στεριά ή σε 

 οι ενδονησιωτικές 

γεωγραφικό επίπεδο νησιών, 
σύµφωνα µε την απογραφή 

Προσβάσιµη» και «Προσβάσιµη» 
Αποµονωµένη» (Πίνακας 3). Τα 
Αποµονωµένη») παρουσιάζονται 
στην έκταση των νησιών βάσει 

αυτά µε τη µεγαλύτερη 
και Πολύ Αποµονωµένη» 
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Η απόδοση των τιµών σε διοικητικό επίπεδο, και ιδιαίτερα από δήµους και πάνω, δεν 
έχει ιδιαίτερη αξία, διότι οι διοικητικές διαιρέσεις δεν ακολουθούν, απαραίτητα, 
δηµογραφικά και γεωγραφικά στοιχεία, µε αποτέλεσµα οι συγκεντρωτικές τιµές του δείκτη 
να µην παρέχουν αξιόλογα συµπεράσµατα. 
 
Πίνακας 3. Γεωγραφικά στατιστικά στοιχεία του ARI(gr) για τα νησιά χρησιµοποιώντας την 
ελάχιστη τιµή του δείκτη ανά νησί. 
Table 3. Geographical statistics in Greek Islands for the minimum ARI(gr) value of each 
island entity. 

Κατηγορία ARI(gr) Αριθµός νησιών % Μέση έκταση νησιού (km2) 
Πολύ Προσβάσιµη 18 20% 649 
Προσβάσιµη 16 17% 220 
Μέτρια Προσβάσιµη 19 21% 202 
Αποµονωµένη 25 27% 39 
Πολύ Αποµονωµένη 14 15% 45  

 
Πίνακας 4. Νησιά µε µόνιµο πληθυσµό που εντάσσονται στην κατηγορία «Πολύ 
Αποµονωµένη» µε συγκεντρωτική απόδοση του δείκτη ARI(gr) σε επίπεδο νησιού 
(γεωγραφικά) χρησιµοποιώντας την ελάχιστη τιµή. 
Table 4. Inhabited islands that belong in the ARI(gr) class “Very Remote” by applying 
ARI(gr) aggregated for each island geographical entity using the minimum value. 

No Νήσος Πληθυσµός ARI(gr) min 
1 Καστελόριζο 492 17,39 
2 Φαρµακονήσι 10 17,35 
3 Αγαθονήσι 185 17,23 
4 Μάραθος 5 14,86 
5 Αρκοί 44 14,86 
6 Χάλκη 478 14,61 
7 Αντικύθηρα 68 14,59 
8 ∆ονούσα 167 14,28 
9 Τήλος 780 13,57 
10 Άγιος Γεώργιος (Κουφονήσια) 141 13,18 
11 Κάσος 1084 13,18 
12 Ανάφη 271 12,98 
13 Κάρπαθος 6181 12,98 
14 Λειψοί 790 12,65 



 

Χάρτης 3. ∆είκτης ARI(gr) συγκεντρωτικά
τιµή. 
Map 3. ARI(gr) index aggregated for each island entity using the minimum 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί µια λεπτοµερέστερη
 
3.1 Νησιά Ιονίου 
Τα νησιά του Ιονίου εµφανίζουν
πληθυσµό, η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος

απευθείας σύνδεση µε την ηπειρωτική
πληθυσµού τους αλλά και λόγω
αν και δεν υστερεί ιδιαίτερα σε πληθυσµό

αποµόνωσης. Εκτός από το πληθυσµό
διαδροµή, ένας βασικός λόγος είναι

οδικό δίκτυο, κάτι που οφείλεται
ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία της

διπλάσιο από αυτό της Ζακύνθου
 
3.2 Περιφερειακή Ενότητα Νήσων

Η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων

Αντικύθηρα. Παρά τις παραπλήσιες

διαφοροποίηση στην αποµόνωση
κανόνα στην κατηγορία «Πολύ Προσβάσιµα

την Αθήνα. Αντίθετα, τα Κύθηρα

από τη στεριά, εντάσσονται στις

) συγκεντρωτικά για κάθε νησί χρησιµοποιώντας

ARI(gr) index aggregated for each island entity using the minimum 

ακολουθεί µια λεπτοµερέστερη ανάλυση για κάποιες νησιωτικ

εµφανίζουν αρκετές διαφοροποιήσεις (Χάρτης 4). Τα δύο
Κέρκυρα και η Ζάκυνθος (η Λευκάδα δεν συµπεριλαµβάν

µε την ηπειρωτική χώρα) είναι τα πιο προσβάσιµα νησιά
αλλά και λόγω της µικρής διάρκειας θαλάσσιας διαδροµής
ιδιαίτερα σε πληθυσµό από τη Ζάκυνθο, εµφανίζει εντονότερα

Εκτός από το πληθυσµό και τη λίγο µεγαλύτερη σε διάρκεια
βασικός λόγος είναι το εξαιρετικά εκτεταµένο για το µέγεθος

που οφείλεται στο δύσκολο ανάγλυφο του νησιού. Ενδε
στοιχεία της ∆ΜΕΟ το οδικό δίκτυο της Κεφαλονιάς

της Ζακύνθου. 

Ενότητα Νήσων 
Ενότητα Νήσων περιλαµβάνει τα νησιά του Αργοσαρωνικού

παραπλήσιες αποστάσεις µε τη στεριά, εµφανίζουν

στην αποµόνωση (Χάρτης 4). Τα νησιά του Αργοσαρωνικού

κατηγορία Πολύ Προσβάσιµα» λόγω της µικρής απόστασης από

Κύθηρα και Αντικύθηρα, αν και βρίσκονται σε κοντινή
εντάσσονται στις κατηγορίες «Αποµονωµένη» και «Πολύ
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χρησιµοποιώντας την ελάχιστη 

ARI(gr) index aggregated for each island entity using the minimum value. 

νησιωτικές ενότητες. 

Τα δύο µεγαλύτερα σε 
συµπεριλαµβάνεται καθώς έχει 

προσβάσιµα νησιά, και εξαιτίας του 
θαλάσσιας διαδροµής. Η Κεφαλονιά, 

εντονότερα φαινόµενα 
µεγαλύτερη σε διάρκεια θαλάσσια 

για το µέγεθος του νησιού 
νησιού Ενδεικτικά αναφέρεται 
της Κεφαλονιάς είναι σχεδόν 

Αργοσαρωνικού και Κύθηρα – 
στεριά εµφανίζουν µεγάλη 
Αργοσαρωνικού είναι κατά 

απόστασης από τη στεριά και 
βρίσκονται σε κοντινή απόσταση 

και Πολύ Αποµονωµένη», 



 

κάτι που οφείλεται στο µικρό πληθυσµό
στη Νοτιοανατολική Πελοπόννη

 

Χάρτης 4. Κατηγορίες του δείκτη

Περιφερειακή Ενότητα Νήσων

Map 4. ARI(gr) index classes. 
 
 
Πίνακας 5. ∆ηµ./Τοπ. Κοινότητες

µεγαλύτερες τιµές του δείκτη 
Table 5. Local Communities of Ionian Islands kai Regional Unit of Islands that display the 
larger values of the ARI(gr) index.

Κοινότητα 
∆ηµοτική Κοινότητα Αντικυθήρων

Τοπική Κοινότητα Μητάτων 
Τοπική Κοινότητα Μυλοποτάµου 
Τοπική Κοινότητα Φριλιγκιανίκων

∆ηµοτική Κοινότητα Ερεικούσσης
∆ηµοτική Κοινότητα Οθωνών 
Τοπική Κοινότητα Καραβά 
Τοπική Κοινότητα Αντιπάτων Ερίσου
Τοπική Κοινότητα Φρατσίων 
Τοπική Κοινότητα Φισκάρδου 
Τοπική Κοινότητα Μυρτιδίων 
 

µικρό πληθυσµό τους και στην έλλειψη µεγάλων κέντρων
Πελοπόννησο. 

Κατηγορίες του δείκτη ARI(gr). Χάρτης για τα νησιά του

Ενότητα Νήσων. 
. Map for the Ionian Islands and the Regional Unit of Islands.

οινότητες Ιονίων νησιών και Περιφερειακή Ενότητα
δείκτη αποµόνωσης. 

Local Communities of Ionian Islands kai Regional Unit of Islands that display the 
larger values of the ARI(gr) index. 

Πληθυσµός ARI(gr) ∆ήµος

Αντικυθήρων 68 14,59 ∆ΗΜΟΣ

192 10,35 ∆ΗΜΟΣ

 102 9,94 ∆ΗΜΟΣ

Φριλιγκιανίκων 250 9,91 ∆ΗΜΟΣ

Ερεικούσσης 496 9,80 ∆ΗΜΟΣ

392 9,80 ∆ΗΜΟΣ

222 9,50 ∆ΗΜΟΣ

Αντιπάτων Ερίσου 191 9,44 ∆ΗΜΟΣ

167 9,38 ∆ΗΜΟΣ

295 9,33 ∆ΗΜΟΣ

132 9,31 ∆ΗΜΟΣ
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µεγάλων κέντρων υπηρεσιών 

 

τα νησιά του Ιονίου και 

Islands and the Regional Unit of Islands. 

Περιφερειακή Ενότητα Νήσων µε τις 

Local Communities of Ionian Islands kai Regional Unit of Islands that display the 

∆ήµος 
∆ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 



 

3.3 Βόρειο Αιγαίο 
Το Βόρειο Αιγαίο εµφανίζει ποικιλία
σχετικά µεγάλα σε πληθυσµό
στεριά και τα δροµολόγια είναι
Συνιστούν, επίσης, χαρακτηριστικά
της προσβασιµότητας, καθώς χαρακτηρίζονται
του πληθυσµού. Για παράδειγµα
αποµονωµένες στα ανατολικά παράλια

λιµάνια. Τα πιο αποµονωµένα νησιά

λιγότερο αποµονωµένο η Θάσος

 

Χάρτης 5. Κατηγορίες του δείκτη
Map 5. ARI(gr) index classes. 
 
 
Πίνακας 6. ∆ηµ./Τοπ. Κοινότητες

αποµόνωσης. 
Table 6. Local Communities of North Aegean that present the larger values of the ARI(gr) 
index.  
Κοινότητα 
Τοπική Κοινότητα Καρκιναγρίου 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 
Τοπική Κοινότητα Μαγγανίτου 
Τοπική Κοινότητα ∆ρακαίων 
∆ηµοτική Κοινότητα Ραχών 
Τοπική Κοινότητα Περδικίου 
Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 

εµφανίζει ποικιλία προσβασιµότητας (Χάρτης 5). Αν και
πληθυσµό, τα περισσότερα βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση

δροµολόγια είναι σχετικά λίγα, κυρίως εξαιτίας της µεγάλης
χαρακτηριστικά παραδείγµατα για τις ενδονησιωτικές διαφοροποιήσεις

προσβασιµότητας καθώς χαρακτηρίζονται και από µεγάλες εκτάσεις και
παράδειγµα η Λέσβος, η Χίος, η Σάµος και η Ικαρία

ανατολικά παράλια, όπου βρίσκονται οι µεγάλες πόλεις
αποµονωµένα νησιά είναι ο Αγ. Ευστράτιος και η Ικαρία 

η Θάσος. 

Κατηγορίες του δείκτη ARI(gr). Χάρτης για τα νησιά του Βορείου
. Map for the islands of North Aegean. 

οινότητες Βορείου Αιγαίου µε τις µεγαλύτερες τιµές

Local Communities of North Aegean that present the larger values of the ARI(gr) 

Πληθυσµός ARI(gr) ∆ήµος 
 281 13,24 ∆ΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

 270 12,08 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ

180 11,53 ∆ΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

112 10,70 ∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

1125 10,68 ∆ΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

334 10,24 ∆ΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

136 9,81 ∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
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Αν και τα νησιά είναι 
µεγάλη απόσταση από τη 

της µεγάλης διάρκειάς τους. 
ενδονησιωτικές διαφοροποιήσεις 

εκτάσεις και ανισοκατανοµή 
και η Ικαρία είναι λιγότερο 

µεγάλες πόλεις και τα κεντρικά 
 (Πίνακας 6) και το 

 

του Βορείου Αιγαίου. 

µεγαλύτερες τιµές του δείκτη 

Local Communities of North Aegean that present the larger values of the ARI(gr) 

∆ΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 
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Τοπική Κοινότητα Σκανδαλίου 85 9,76 ∆ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 
Τοπική Κοινότητα ∆άφνης 516 9,75 ∆ΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 
Τοπική Κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου 757 9,74 ∆ΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 
Τοπική Κοινότητα Φραντάτου 608 9,70 ∆ΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 458 9,42 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 

3.4 Κυκλάδες 
Για τις Κυκλάδες αξιοσηµείωτα συµπεράσµατα είναι τα εξής (Χάρτης 6): 

• Τα πιο προσβάσιµα  νησιά είναι η Σύρος, η Τήνος, η Κέα και η Μύκονος. 
• Οι ∆υτικές Κυκλάδες, παρά την εγγύτητά τους µε τον Πειραιά, είναι περισσότερο 

αποµονωµένες από τις Κεντρικές. Αυτό οφείλεται στο µικρότερο πληθυσµό και στα 
πιο αραιά δροµολόγια. 

• Η Θήρα, αν και σε µεγάλη απόσταση από τη στεριά συγκριτικά µε τις υπόλοιπες 
Κυκλάδες, έχει καλή σχετικά προσβασιµότητα.  

• Τα πιο αποµονωµένα νησιά των Κυκλάδων είναι η Αµοργός, η Αστυπάλαια, η Ανάφη 
και τα Κουφονήσια. 

• Η Νάξος, παρά το µικρό σχετικά µέγεθός της, εµφανίζει 3 διαφορετικές κατηγορίες 
αποµόνωσης. Αυτό οφείλεται στην ανοµοιοµορφία του νησιού, τόσο σε πληθυσµιακό 
όσο και γεωγραφικό επίπεδο. 

 
3.5 ∆ωδεκάνησα 
Για τα ∆ωδεκάνησα παρατηρούνται τα εξής (Χάρτης 6): 

• Τα πιο αποµονωµένα νησιά είναι το Καστελόριζο, Το Φαρµακονήσι και το 
Αγαθονήσι (Πίνακας 7, Χάρτης 6). Το Καστελόριζο  είναι ταυτόχρονα και το πιο 
αποµονωµένο νησί στην Ελλάδα, βάσει του δείκτη. 

• Τα πιο προσβάσιµα νησιά είναι η Ρόδος και η Κως. Ενδονησιωτικά, οι περιοχές γύρω 
από τα κεντρικά λιµάνια των νησιών είναι και οι πιο προσβάσιµες, µε τουλάχιστον 
µία κατηγορία διαφορά. 

 
Πίνακας 7. ∆ηµ./Τοπ. κοινότητες ∆ωδεκανήσων µε τις µεγαλύτερες τιµές του δείκτη 
αποµόνωσης. 
Table 7. Local Communities of Dodecanese that demonstrate the larger values of the ARI(gr) 
index.  

Κοινότητα Πληθυσµός ARI(gr) ∆ήµος 
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 492 17,39 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 
Φαρµακονήσιον, το (νησίς) 10 17,35 ∆ΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 185 17,23 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 478 14,76 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 
Τοπική Κοινότητα Μενετών 662 14,41 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 
Τοπική Κοινότητα Ολύµπου 556 14,26 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 
Τοπική Κοινότητα Σπόων 169 14,21 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 
Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου 371 14,10 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 
Τοπική Κοινότητα Απερίου 355 13,99 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 
Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Χωρίου (τ.Τήλου) 296 13,79 ∆ΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 
 



 

Χάρτης 6. Κατηγορίες του δείκτη
∆ωδεκανήσων. 
Map 6. ARI(gr) index classes. 

4 Επίλογος 
Τα αποτελέσµατα του δείκτη
πραγµατικότητα και αποδίδουν χαρακτηριστικές

των νησιών. Η ακρίβεια του δείκτη
από τα διαθέσιµα δεδοµένα. Αυτό

τοποθεσιών και του δικτύου µεταφορών
Εθνικό δίκτυο και όχι το ∆ηµοτικό
ελλείψεις σε υψηλές αναλύσεις οι

Τέλος, σηµειώνεται ότι, αν
τουλάχιστον δύο είδη µεταφορών
όλοι οι τρόποι µετακίνησης (πχ
ορθά αποτελέσµατα για την αποµόνωση
υπηρεσιών. Ωστόσο, ένα σηµαντικό

µεταφορά φορτίων και αγαθών
του οδικού δικτύου και των πλοίων
έννοια της προσβασιµότητας που
περιοχή, και την αντίστροφη διαδικασία
 
 
 
 
 

Κατηγορίες του δείκτη ARI(gr). Χάρτης για τα νησιά των

. Map for the islands of Dodecanese and Cyclades.

του δείκτη ARI(gr) που αναπτύχθηκε ανταποκρίνονται
αποδίδουν χαρακτηριστικές λεπτοµέρειες, όσον αφορά στην

ακρίβεια του δείκτη και το επίπεδο ανάλυσης της εφαρµογής
δεδοµένα. Αυτό ανάγεται στην ανάλυση των χωρικών
δικτύου µεταφορών. Το οδικό δίκτυο της ∆ΜΕΟ περιλαµβάνει
όχι το ∆ηµοτικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, να υπάρχουν
αναλύσεις, οι οποίες όµως είναι αµελητέες σε εθνικό επίπεδο

αι ότι, αν και το δίκτυο είναι πολυτροπικό (δηλαδή χρησιµοποιούνται

είδη µεταφορών (οδικό δίκτυο και γραµµές πλοίων), δεν περιλαµβάνονται

µετακίνησης (πχ. αερογραµµές). Ένα πληρέστερο δίκτυο µπορεί
αποµόνωση εξετάζοντας την πλευρά της πρόσβασης

Ωστόσο ένα σηµαντικό κοµµάτι της προσβασιµότητας ανάγεται

και αγαθών. Επειδή η κύρια µεταφορά φορτίων πραγµατοποιείται
πλοίων, ο δείκτης ανταποκρίνεται καλύτερα σε

προσβασιµότητας που περιλαµβάνει, εκτός από την έλξη του υποκειµένου
αντίστροφη διαδικασία παροχής υπηρεσιών στο υποκείµενο
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νησιά των Κυκλάδων και 

Map for the islands of Dodecanese and Cyclades. 

ανταποκρίνονται στην Ελληνική 
όσον αφορά στην αποµόνωση 
της εφαρµογής του εξαρτάται 

ών οντοτήτων των 
∆ΜΕΟ περιλαµβάνει µόνο το 

αποτέλεσµα να υπάρχουν κάποιες 
σε εθνικό επίπεδο. 

δηλαδή χρησιµοποιούνται 
δεν περιλαµβάνονται 

δίκτυο µπορεί να δώσει πιο 
πλευρά της πρόσβασης σε κέντρα 

προσβασιµότητας ανάγεται και στη 
φορτίων πραγµατοποιείται µέσω 

καλύτερα σε µια πιο ευρεία 
έλξη του υποκειµένου σε µια 
υποκείµενο. 
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Abstract 
Many locations in Greece are often described as remote. However, there is a very limited 
literature in Greece concerning the quantifications and measurement of remoteness that may 
be used as a crucial factor in decision making and development policies. Worldwide studies 
have proven the multidimensional nature of remoteness. It is well argued that remoteness may 
appear in many forms like geographical, economical, psychological etc. and as more factors 
are added to the equation the harder it is to produce deductions and/ or to evaluate the results. 
Remoteness is often linked (or misinterpreted) with other terms e.g. peripherality. 
Nevertheless, a generally admissible method to measure remoteness is through accessibility. 
Accessibility is unambiguously a geographical attribute of a location, which measures the 
impedance to reach a destination. Nowadays, many and rich methodologies exist that include 
various factors, like the potential accessibility, which also accounts for the likelihood to visit a 
location. In this way, other parameters are introduced in accessibility, and consequently to 
remoteness, like demographics, economics etc. These models are often called gravity-based 
accessibility models. The quantification of accessibility and remoteness suggests a useful tool 
in decision making and policy making. In addition, it may be used in various sciences as a 
geographical index of inequalities. Although accessibility has been studied significantly, the 
case of islands has been given less attention. Greece is a country with extensive archipelagos 
and the study of accessibility requires a suitable methodology that may catch the unique 
features of the islands. In this study, a proven accessibility index – the “Accessibility/ 
Remoteness Index of Australia (ARIA)” – is modified and adjusted for Greece, given special 
care to the island regions. The produced model, namely “Accessibility/ Remoteness Index of 
Greece (ARI(gr))”, captures the major Greek geographical inequalities and yields accurate 
results for the relative accessibility/ remoteness of Greek islands. 


