
02.11 Η ζωή στα νησιά  

  

Από τι επηρεάζεται η ζωή στα νησιά ; 

Η ζωή στα νησιά, ιδιαίτερα τον χειμώνα, επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, 
καθώς οι δυνατοί άνεμοι εμποδίζουν τα πλοία να "πιάσουν" στα λιμάνια τους, με 
αποτέλεσμα αυτά να μένουν χωρίς τρόφιμα και φάρμακα, οι ασθενείς να μην 
μπορούν να μετακινηθούν και τα προϊόντα των ίδιων των νησιωτών να μη μπορούν 
να μεταφερθούν και οι σοδειές να καταστρέφονται. Ταυτόχρονα η δημιουργία 
αεροδρομίων δεν είναι εύκολη, ιδιαίτερα στα μικρά νησιά και μάλιστα αυτά που 
δεν είναι τουριστικά. Όλα αυτά κάνουν τους νησιώτες να αισθάνονται 
απομονωμένοι και ανασφαλείς. 

  

Ποια είναι τα σπουδαιότερα προβλήματα των νησιωτών ; 

Η Ελλάδα έχει πάνω από 3.000 νησιά από τα οποία κατοικούνται μόνο τα 160. 
Μάλιστα τα τελευταία χρόνια ο πληθυσμός  των μικρών και απομονωμένων νησιών 
του Αιγαίου Πελάγους ολοένα και μειώνεται. Όμως και στα μεγαλύτερα νησιά 
παρουσιάζονται πολλά προβλήματα που κάνουν δύσκολη την ζωή των νησιωτών.  

Τα σπουδαιότερα από τα προβλήματα αυτά είναι : 

1. Ο αποκλεισμός τους εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. 

2. Ο αποκλεισμός τους από τις ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες προτιμούν 
πολυπληθέστερα και πιο τουριστικά νησιά. 

3. Η έλλειψη υποδομών και υπηρεσιών (Κέντρα Υγείας, ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό, Σχολεία όλων των βαθμίδων, Δημόσιες Υπηρεσίες). 

4. Λειψυδρία. Η έλλειψη νερού καλύπτεται είτε με τη μεταφορά του από άλλες 
περιοχές είτε με εγκαταστάσεις αφαλάτωσης. 

5. Η ανεργία. 

 

Τι είναι η άγονη γραμμή ; 

Τα αραιά δρομολόγια των πλοίων σε απομακρυσμένα και απομονωμένα νησιά 
αποτελούν την άγονη γραμμή. Τα νησιά αυτά δεν έχουν μεγάλη τουριστική κίνηση 
και η μετακίνηση των κατοίκων τους δεν μπορεί να είναι συχνή. 

  



Γλωσσάρι 

Καιρικές συνθήκες: τα στοιχεία που διαμορφώνουν τον καιρό ενός τόπου, όπως ο 
άνεμος, η θερμοκρασία, η υγρασία κ.λπ. 

  

Αν θέλεις, διάβασε κι αυτό... 

Η Κάλυμνος 

Η Κάλυμνος είναι το νησί των σφουγγαράδων. Οι Καλύμνιοι σφουγγαράδες 
φημίζονται ως οι καλύτεροι του κόσμου και αλιεύουν σημαντικές ποσότητες της 
παγκόσμιας παραγωγής σφουγγαριών.  Κάθε χρόνο   40-50  σπογγαλιευτικά 
αναχωρούν από το νησί για τις ακτές της   Β. Αφρικής. 

Πολλοί Καλύμνιοι σφουγγαράδες προσβάλλονται από τη «νόσο των δυτών». 
Εξαιτίας του μεγάλου βάθους, πολλές φορές προκαλούνται βλάβες στον οργανισμό, 
οι οποίες μπορεί να επιφέρουν μέχρι και τον θάνατο. Για τους Καλύμνιους, όμως, 
μεγαλύτερη σημασία έχει η αλιεία των σφουγγαριών. Κάθε φορά η αναχώρηση από 
το νησί για τον σκοπό αυτό αποτελεί μια ξεχωριστή τοπική γιορτή… 

Οι συγγραφείς 
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