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Άγιος Νικόλαος Κρήηης: Φσζική γραθικόηηηα και πολεοδομική ησποποίηζη 

 
Η Διιάδα πεξηιακβάλεηαη αλάκεζα ζηηο πεξηζζόηεξν λεζησηηθέο θαη παξάθηηεο ρώξεο 
ηνπ θόζκνπ (3000 θαη πιένλ λεζηά ‒ηα 124 θαηνηθεκέλα‒ θαη 15.000 km αθηέο). 
Δπηπιένλ, ζηε ρώξα απηή/καο ηα ηξία από ηα ηέζζεξα αθξαία ζεκεία νξίδνληαη 
αληίζηνηρα από ηξία κηθξά λεζάθηα: Γαύδνο (Νόηηα) Σηξνγγπιή (Αλαη.) Οζσλνί 
(Γπηηθά). Δμάιινπ, ιόγσ ηνπ λεζησηηθνύ εδάθνπο θαη ησλ αθηώλ ηα ζύλνξα ηεο ρώξαο 
επηκεθύλνληαη. Τι είναι όμωρ ένα νηζί, πώρ μεηπάηαι ηο μήκορ ηηρ ακηήρ (ηηρ 
ακηογπαμμήρ) και πόζο κονηά μαρ ή μακπιά μαρ είναι ηα νηζιά (πος ζε 
πολλέρ γλώζζερ η λέξη πος ηα δηλώνει ζημαίνει «απομονωμένα» [island = 
isolated land]);  
 
Τν ζύλνιν ηεο έθηαζεο ησλ ειιεληθώλ λεζηώλ (πάλσ από 3000) μεπεξλά ηα 25.000km2 
θαη ν πιεζπζκόο ηνπο ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 - ην 1.500.000 άηνκα. Ωο 
πξνο ηνλ αξηζκό ηνπο ππάξρεη δπζθνιία αθξηβνύο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θπξίσο ιόγσ 
έιιεηςεο θξηηεξίσλ γηα έλα ζπκβαηηθό νξηζκό ηεο λεζησηηθήο νληόηεηαο ηνπ 
ρακειόηεξνπ επηπέδνπ πνπ λα έρεη κηα πξαθηηθή αμία θαη ζεκαζία. Πξάγκαηη, ελώ 
γλσξίδνπκε κε βεβαηόηεηα πνην είλαη ην πην κεγάιν λεζί, δελ κπνξνύκε λα πνύκε ην 
ίδην γηα ην πην κηθξό. Μπνξνύκε λα επηρεηξήζνπκε κηα πξώηε πξνζέγγηζε γηα ηελ 
εύξεζε ηεο κνλάδαο αλαθνξάο κε θαηώηεξν όξην έθηαζεο (πρ 1 ηεηξ. ρηιηόκεηξν) ή 
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πιεζπζκνύ (π.ρ. 10 θαηνίθνπο) ή θαη ησλ δύν καδί κεγεζώλ ζπλδπαζκέλσλ. Η 
Eurostat (ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηεο Δ.Δ.) νξίδεη σο λεζί έλα ρώξν: 
  

 κε έθηαζε ηνπιάρηζηνλ 1 km2 (ελόο ηεηξαγσληθνύ ρηιηνκέηξνπ),  

 πνπ λα θαηνηθείηαη από κόληκν πιεζπζκό άλσ ησλ50 θαηνίθσλ, 

 λα ρσξίδεηαη από ηελ επξσπατθή ήπεηξν κε πδάηηλν δηάδξνκν πιάηνπο 
ηνπιάρηζηνλ 1 km (ρικ.),  

 λα κελ ζπλδέεηαη κε ζηαζεξή δεύμε (ηνύλει, γέθπξα) κε ηελ επεηξσηηθή Δπξώπε 
θαη  

 λα κελ πεξηιακβάλεη πξσηεύνπζα θξάηνπο.  
 
Ο νξηζκόο ηεο Eurostat ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία ζηαηηζηηθά επαξθώλ ρσξηθώλ θαη 
θνηλσληθν-νηθνλνκηθώλ κνλάδσλ γηα ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, γη’ απηό 
θαη θαιείηαη ηαπηόρξνλα «ζηαηηζηηθόο νξηζκόο».  

Με βάζε ηα παξαπάλσ δελ ζεσξνύληαη ζηαηηζηηθά σο λεζηά  
- ε Ιξιαλδία θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία ή  
- ε Κύπξνο, ε Μάιηα θαη ε λήζνο Σηεηιάλδε ζηε Γαλία 
πνπ πεξηιακβάλνπλ πξσηεύνπζεο θξαηώλ.  

Δπίζεο δελ ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά σο λεζί  
- ε Λεπθάδα (κε εκη-κόληκε δεύμε θαη κηθξή απόζηαζε από ηελ 

Αηησιναθαξλαλία)  
- ν Παζάο (κε 5 θαηνίθνπο ην 1991) ηνπ λνκνύ Χίνπ ή  
- ε λήζνο Σακηνπνύια αθνύ έρεη έθηαζε 0,82 ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα θαη 

πιεζπζκό 7 θαηνίθνπο ην 1991. 
 
Μειεηώληαο θαλείο λεζηά θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο θαιείηαη λα απαληήζεη ζην αλ ε 
λεζησηηθόηεηα είλαη κεηνλεμία ή αμηνπνηήζηκε ηδηαηηεξόηεηα. Δίλαη όκσο βέβαην  όηη ηα 
λεζηά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμύ ησλ ιηγόηεξν 
αλαπηπγκέλσλ πεξηθεξεηώλ.  
 

 
 

Εικ. 1. Τν ζαιάζζην κέησπν ηεο Διιάδαο αλεγκέλν ζε κέηξα αθηήο αλά ηεηξ. ρκ. 
εδάθνπο 

 
Αλ ζπγθξίλνπκε ηα 132.000 πεξίπνπ km2 (ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα) ηεο έθηαζεο ηεο κε 
ηα πεξίπνπ 15.000 ρηιηόκεηξα ηεο αθηνγξακκήο ηεο (ηο 50% ηηρ οποίαρ ανήκει ζηα 
νηζιά) ηόηε ζα βιέπακε όηη γηα θάζε ηεηξ. ρηιηόκεηξν αληηζηνηρνύλ 113 κέηξα αθηήο 
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(«ζαιάζζην κέησπν») όηαλ ν παγθόζκηνο κέζνο όξνο είλαη κόιηο 4,5 κέηξα αθηήο αλά 
ηεηξαγσληθό ρηιηόκεηξν επηθαλείαο ηεο ρώξαο (Βι. Δηθ. 1). 

 

 
 
Τα ειιεληθά λεζηά απνηεινύλ ην 19,1% ηηρ επιθάνειαρ ηηρ σώπαρ θαη 
ζπγθεληξώλνπλ ην 14% ηος πληθςζμού ηεο, ελώ ζηελ Ιηαιία, κε ηηο δύν 
κεγαινλήζνπο Σηθειία θαη Σαξδελία, ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη 16,7% θαη 10% 
πεξίπνπ. Σε απόιπηεο ηηκέο ε Διιάδα έξρεηαη δεύηεξε (κε πξώηε ηελ Ιηαιία) θαη 
αθνινπζνύλ. ζε κεγάιε απόζηαζε, νη ππόινηπεο ρώξεο (πίνακαρ 1). 
 
Σηηο ζρέζεηο ηνπ θνηλνύ θαη ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα λεζηά δελ έρεη ζεκαζία ε 
αληηθεηκεληθή απόζηαζε πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο (επθιείδεηα απόζηαζε) αιιά ε 
πξαγκαηηθή δπλαηόηεηα κεηάβαζεο ζην λεζί, αλάινγα κε ηελ ππθλόηεηα (ζπρλόηεηα) 
ησλ δξνκνινγίσλ.  Απηή ζπλζέηεη κηα εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα (εηθνληθή απόζηαζε) 
πνπ ζπλήζσο εθθξάδεηαη ζε ρξόλν ή γίλεηαη αληηιεπηή σο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη από 
ηε δεδνκέλε ηπραία ζηηγκή κεδέλ κέρξη πνπ λα θηάζεη θαλείο ζην λεζί. Σηε ρξνληθή 
ζηηγκή κεδέλ πξέπεη λα πξνζηεζεί 1) ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άθημε ζην 
θεληξηθό ιηκάλη (π.ρ. ηνπ Πεηξαηά), 2) ν κέζνο όξνο ησλ ρξόλσλ ησλ 
πξαγκαηνπνηνύκελσλ δξνκνινγίσλ, 3) ν ρξόλνο αλακνλήο ζην ιηκάλη θαη 4) ε 
ζπρλόηεηα ησλ δξνκνινγίσλ. Με αθεηεξία ηελ νιιαλδηθή πόιε Μάαζηξηρη, αλάινγα 
κε ηηο πξνεγνύκελεο ηαμηδησηηθέο δηάξθεηεο, ηα ειιεληθά θαη άιια επξσπατθά λεζηά 
«βξίζθνληαη» ζε δηάθνξεο ζέζεηο ζηελ Δπξώπε θαη ζε άιια γεσγξαθηθά ζεκεία (Δηθ. 
2.). 
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Εικ. 2. Η «κεηάζεζε» ησλ λεζηώλ αλάινγα κε ηηο ζπγθνηλσληαθέο δπλαηόηεηεο. 
 
Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ κήθνπο ησλ αθηώλ ησλ επεηξσηηθώλ θαη ησλ λεζησηηθώλ εδαθώλ 
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ραξηνγξαθηθή αλαπαξάζηαζή ηνπο. Όζν αθξηβέζηεξε είλαη 
απηή ηόζν αθξηβέζηεξνο είλαη θαη ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ κήθνπο ησλ αθηώλ (ηεο 
αθηνγξακκήο). Η αλαθξίβεηα πξνθύπηεη από ηελ ππνρξεσηηθή γενίκεςζη ζηελ νπνία 
θαηαθεύγνπκε γηα λα απνδώζνπκε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ δηακειηζκνύ ησλ αθηώλ. Η 
γελίθεπζε καο επηηξέπεη λα απνδώζνπκε κηα θπζηθή θακππιόηεηα ηεο αθηήο (θαη θάζε 
θακπύιεο γξακκήο ζην ρώξν) κε κηα απιή επζεία, δειαδή έλα «επζύγξακκν ηκήκα».  
Πξνθαλώο ηηο πεξηζζόηεξεο θακππιώζεηο ηηο απνδίδνπκε κε πεξηζζόηεξα επζύγξακκα 
ηκήκαηα, δειαδή κε κηα ηεζιαζκέλε. Απηήο ηεο ηεζιαζκέλεο κεηξνύκε ην κήθνο. Αο 
δνύκε ζρεκαηηθά πώο γίλεηαη απηό. 
 
Σην ραξηνγξαθηθό ζρήκα ηεο Δηθ. 3. (α), απεηθνλίδνπκε ζρεκαηηθά κηα αθηή κε δύν 
εκηθπθιηθά αθξσηήξηα θαη έλαλ εκηθπθιηθό θόιπν αθηίλαο R. Η ζπλνιηθή αθηνγξακκή 
ηνπο έρεη κήθνο αθξηβώο Lα = πR+πR+πR = 3πR = 9,42R.  
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Εικ. 3. (α). Τν ζεσξεηηθό κήθνο ηεο αθηνγξακκήο είλαη 3πR = 9,42R. 
 
Με κηα «αδέμηα» γελίθεπζε πξώηεο βαζκίδαο γελίθεπζεο ζεσξνύκε όηη ε αθηή είλαη 
επζύγξακκε, νπόηε ην κήθνο ηεο αθηνγξακκήο γίλεηαη Lβ = 6R. Βι. Δηθ. 3. (β).  

 

 
 

Εικ. 3. (β). Με ηελ πξώηε βαζκίδα γελίθεπζεο, ην κήθνο ηεο αθηνγξακκήο γίλεηαη 6R. 
 
Με κηα βειηησκέλε γελίθεπζε δεύηεξεο βαζκίδαο γελίθεπζεο ζεσξνύκε όηη ε αθηή είλαη 
θαηά ηκήκαηα επζύγξακκε. Δπηιέμακε σο επζύγξακκα ηκήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 
ηεζιαζκέλε ηηο πιεπξέο ηεηξαγώλνπ πνπ εγγξάθεηαη ζηνλ θάζε θύθιν (δειαδή θάζε 
θνξά κηζό ηεηξάγσλν). Από ηε γεσκεηξία μέξνπκε πσο ην κήθνο πιεπξάο ηνπ 
εγγεγξακκέλνπ ηεηξαγώλνπ είλαη R  = 1,41R. Τν κήθνο ηεο αθηνγξακκήο γίλεηαη Lγ = 
6R  = 8,46R. Βι. Δηθ. 3. (γ).  
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Εικ. 3. (γ). Με ηελ δεύηεξε βαζκίδα γελίθεπζεο, ην κήθνο ηεο αθηνγξακκήο γίλεηαη 
8,46R. 

 
Τέινο κε κηα αθόκα πην βειηησκέλε γελίθεπζε ηξίηεο βαζκίδαο γελίθεπζεο ζεσξνύκε 
όηη ε αθηή είλαη θαηά ηκήκαηα επζύγξακκε θαη επηιέμακε σο ζρήκα πνπ εγγξάθεηαη 
θάζε θνξά (κηζό) εμάγσλν. Από ηε γεσκεηξία μέξνπκε πσο ην κήθνο πιεπξάο ηνπ 
εγγεγξακκέλνπ εμαγώλνπ είλαη ίζν κε ηελ αθηίλα R. Τν κήθνο ηεο αθηνγξακκήο γίλεηαη 
Lδ =  9R. Βι. Δηθ. 3. (δ).  
 

 
 

Εικ. 3. (δ). Με ηελ ηξίηε βαζκίδα γελίθεπζεο, ην κήθνο ηεο αθηνγξακκήο γίλεηαη 9R. 
 

Πξνθαλώο,  ε πξαγκαηηθόηεηα είλαη πνιύ πην πεξίπινθε, ελώ ηα επζύγξακκα 

ηκήκαηα ηεο ηεζιαζκέλεο δελ πξνθύπηνπλ από γλσζηά γεσκεηξηθά ζρήκαηα.  Βι. Δηθ. 
4. (α) θαη (β). Δμάιινπ όζν μεγαλύηεπη είλαη ε θιίκαθα, δειαδή όζν μικπόηεπορ 
είλαη ν παξνλνκαζηήο ηεο, ηόζν πην κεγαιύηεξν ζρήκα πξνθύπηεη. Απηό επηηξέπεη 
πεξηζζόηεξα κεηξήζηκα ηκήκαηα ηεο ηεζιαζκέλεο άξα θαη κεγαιύηεξν αξηζκό ζην 
απνηέιεζκα κέηξεζεο ηνπ κήθνπο ηεο αθηνγξακκήο. Σηνλ Πίλαθα 2 βιέπνπκε  όηη  κε  
θιίκαθα «50Κ» (δειαδή 1:50.000) ην κήθνο ηεο ειιαδηθήο αθηνγξακκήο θέξεηαη ίζν κε 
17.245 ρηιηόκεηξα.  Η Ννξβεγία κε ηα πνιπάξηζκα θηόξδ θέξεηαη λα έρεη κήθνο 
αθηνγξακκήο 83.210 ρηιηόκεηξα. Τν World Factbook ηεο CIA, κε ηειεπηαία ελεκέξσζε 
ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 2009, έρεη γηα ηελ Διιάδα ηελ πνιύ κηθξή ηηκή 13.676 km. Ίζσο 
πξόθεηηαη γηα απόθιηζε κε γεσπνιηηηθή αθεηεξία θαη ζθνπηκόηεηα. 
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Εικ. 4. (α) και (β).  Απηό επηηξέπεη Όζν πεξηζζόηεξα είλαη ηα κεηξήζηκα ηκήκαηα ηεο 
ηεζιαζκέλεο ηόζν κεγαιύηεξν είλαη ην απνηέιεζκα κέηξεζεο ηνπ κήθνπο ηεο 
αθηνγξακκήο. Σην (β) έρνπκε 16(L/2) = 8L ελώ ζην (α) έρνπκε 7L.   

 
 

 
Πιν. 2. Τν απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο ηνπ κήθνπο ηεο αθηνγξακκήο ειαηηώλεηαη όζν  
κηθξαίλεη ε θιίκαθα. Η θιίκαθα «50K» (δειαδή 1:50.000) είλαη κεγαιύηεξε από ηελ 
«250K» (δειαδή 1:250.000) επεηδή ν παξνλνκαζηήο 50.000 είλαη κηθξόηεξνο. 

 


