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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη αποτελεί πόνημα του “Εργαστηρίου Πολιτικού και Πολιτιστικού 
Προβληματισμού” και δεν αποσκοπεί στο να αποτελέσει ένα αυτοτελές έργο, αλλά 
στο να συμπληρώσει την χωροταξική “Μελέτη ΠΠΧΣΑΑ Ιονίων” η οποία υποβλήθηκε 
και απορρίφθηκε από Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
(ΠΙΝ) τον Μάρτιο του 2013. Γιά την καλύτερη εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού 
εκτός από την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης πραγματοποιείται και ένας 
βασικός σχεδιασμός. 

Παρόλο που η θαλασσινή έκταση της χώρας υπερτερεί της στεριανής, παρόλο που 
η Ελλάδα είναι μία ναυτική χώρα, παρόλο που σύμφωνα με την συνθήκη της 
Λισσαβώνας και το Ελληνικό Σύνταγμα ο νησιωτικός χώρος  δικαιούται ιδιαίτερης 
μεταχείρισης οι χωροταξικοί σχεδιασμοί της Ελλάδας στρέφονται πρός την ξηρά 
και θεωρούν τα νησιά ως "προβληματικά" εξαρτήματα. Οι σχεδιαστές ξεκινούν 
συνήθως από δύο αξιώματα: (α) ότι η χωροταξία της Ελλάδας μπορεί να 
προσεγγιστεί χρησιμοποιώντας αποκλειστικά “στεριανά” μοντέλα και (β) ότι η 
Ελλάδα έχει ένα, το πολύ δύο κέντρα και οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας 
αποτελούν περιφέρειες οι οποίες όσο περισσότερο απομακρυσμένες από τα κέντρα 
είναι τόσο περισσότερο “περιφερειακές” χαρακτηρίζονται. Τα παραπάνω αξιώματα 
δεν ευσταθούν, η Ελλάδα είναι μία από τις νησιωτικότερες χώρες το κόσμου όχι 
μόνο με μεγάλο αριθμό διεσπαρμένων σε δύο κύρια πελάγη νησιών, αλλά και με 
μεγάλη ακτογραμμή. Η έκταση του θαλάσσιου χώρου (υφαλοκρηπίδα - ΑΟΖ) είναι 
μεγαλύτερη από αυτήν της στεριάς, ενώ η οικονομική δραστηριότητα στον 
θαλάσσιο χώρο έντονη καθώς οι μεγαλύτερες πηγές πλούτου της χώρας, ο 
τουρισμός και η ναυτιλία, έχουν άμεση σχέση με την θάλασσα. Η θάλασσα 
εναγκαλίζει τα νησιά και γιά αυτά δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά μέσον επικοινωνίας 
και δημιουργίας. Ο νησιωτικός λοιπόν χώρος είναι προβληματικός μόνο σε αυτόν 
που τον κοιτάζει από στεριανή και Ελλαδοκεντρική οπτική γωνία. Ο θαλάσσιος 
χώρος επίσης λόγω της διασποράς είναι “πολυκεντρικός” με κάθε νησί να αποτελεί 
μία αυτόνομη μονάδα και εκ των πραγμάτων όχι εξάρτημα άλλων περιοχών, το 
κάθε νησί όμως συνδέεται ιστορικά, πολιτιστικά, αλλά και οικονομικά και με εκτός 
της Ελλάδας περιοχές. Η Κέρκυρα, γιά παράδειγμα, έχει ισχυρότερους 
οικονομικούς δεσμούς με το Λονδίνο, παρά με την Αθήνα. Η έννοια της 
περιφερειακότητας, όπως εννοείται στην Ελλάδα, χάνει το νόημα της στην 
περίπτωση των νησιών, καθώς μία απομακρυσμένη από την Αθήνα νησιωτική πόλη, 
όπως η Κέρκυρα και η Ρόδος, μπορεί να έχει απείρως καλύτερες αεροπορικές και 
ακτοπλοϊκές συνδέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και με την Αθήνα απʼότι μία 
στεριανή πόλη, μπορεί να δέχεται μερικά εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο και 
όχι μόνο να μην είναι "περιφερειακή", αλλά αντίθετα να είναι κοσμοπολίτικη και 
περισσότερο ανεπτυγμένη σε διεθνές επίπεδο από άλλες εγκλωβισμένες στεριανές 
πόλεις. 

Η παρούσα λοιπόν πρόταση αποβλέπει, μεταξύ των άλλων, και στο να προσφέρει μία 
διαφορετική οπτική γωνία στους μελετητές, προφανώς άγνωστη σε αυτούς, αυτήν 
του νησιώτη, σύμφωνα με την οποία η θάλασσα δεν αποτελεί έναν παράγοντα 
απομόνωσης, αλλά ένα παράγοντα επικοινωνίας.  
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2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

2.1. Γεωπολιτική.
Η ΠΙΝ ευρίσκεται στο κέντρο της Μεσογείου εκτεινόμενη κατά μήκος του Ιονίου 
πελάγους από την είσοδο της Αδριατικής θάλασσας μέχρι τις παρυφές του Αιγαίου 
πελάγους. Η υφαλοκρηπίδα και η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της ΠΙΝ 
περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο τμήμα της κεντρικής Μεσογείου, προσεγγίζει αυτήν 
της Μάλτας και εφάπτεται αυτής της Λιβύης αποτελώντας το μεγαλύτερο τμήμα 
της Ελληνικής  δυτικής ΑΟΖ (Εικόνα 1). Η ΠΙΝ με 1.8% της χερσαίας έκτασης της 
Ελλάδας αποτελεί το 25% περίπου της θαλάσσιας έκτασης της χώρας. Η ΑΟΖ της 
ΠΙΝ υπολογίζεται ότι έχει σημαντικά κοιτάσματα υδρογονανθράκων και τα 
αποτελέσματα των ερευνών αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στο 2014. Λόγω της 
θέσης της η ΠΙΝ αποτελεί περιοχή μεγάλης σημασίας γιά την διέλευση δικτύων 
ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών μεταξύ Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης 
Ανατολής. Η Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Κέρκυρας διεισδύει στο νότιο τμήμα της 
Αδριατικής θάλασσας με αποτέλεσμα η ΠΙΝ να ανήκει στην ομάδα των Αδριατικών 
Περιφερειών. Τα θαλάσσια όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας ορίζουν 
μαζί με αυτά της Ιταλίας και της Αλβανίας το τριεθνές Οθωνοί - Ότραντο - 
Ακροκεραύνια (Αυλώνα) ελέγχει την είσοδο της Αδριατικής και την έξοδο της 
κεντρικής Ευρώπης στην Μεσόγειο θάλασσα. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά 
προσδίδουν στην ΠΙΝ ιδιαίτερη οικονομική και στρατηγική σημασία με το κέντρο 
βάρους της Ελλάδας να αλλάζει πλέον και να μετατοπίζεται προς το Ιόνιο πέλαγος, 
όπως ανέφερε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος κος Λιβιεράτος κατά την διάρκεια 
της ενημέρωσης των δημάρχων της ΠΙΝ γιά τα θέματα των υδρογονανθράκων. Την 
σημασία αυτή η ΠΙΝ έχει τη δυνατότητα να την αξιοποιήσει.

Εικόνα 1. Υπολογιζόμενη ΑΟΖ της ΠΙΝ σαν τμήμα της Ελληνικής ΑΟΖ (χάρτης από 
www.noiazomai.net).
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2.2. Ιστορικές καταβολές.
Η ΠΙΝ καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα του ιστορικού Επτανησιακού χώρου με 
εξαίρεση τα Κύθηρα και Αντικύθηρα τα οποία ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής, 
την νήσο Σάσωνα η οποία έχει παραχωρηθεί στην Αλβανία, το Βουθρωτό το οποίο 
ανήκει στην Αλβανία και τις ηπειρωτικές περιοχές, όπως την Πάργα και την 
Βόνιτσα, οι οποίες ανήκουν πλέον στις Περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. 
Η ΠΙΝ αποτελεί την σύγχρονη έκφραση της Επτανήσου Πολιτείας, του πρώτου νέου 
Ελληνικού κράτους το οποίο μαζί με το Βασίλειο της Ελλάδος συγχωνεύθηκαν γιά 
να σχηματίσουν το Βασίλειο των Ελλήνων, η δε πρωτεύουσα της ΠΙΝ, η Κέρκυρα, 
αποτελεί την πρώτη διεθνώς αναγνωρισμένη πρωτεύουσα νεο-Ελληνικού κράτους. 
Η καταβολή της ΠΙΝ της δίνει ιδιαίτερη θέση και ιστορική ισχύ τόσο στο Ελληνικό 
κράτος όσο και στο διεθνές στερέωμα. Η συμμετοχή των Επτανήσων στο 
μεταμεσαιωνικό γίγνεσθαι της Δυτικής Ευρώπης απετέλεσε την συμβολή του 
Ελληνικού έθνους στην αναγέννηση και τον διαφωτισμό. Πολιτιστικά λοιπόν η ΠΙΝ 
είναι ύψιστης σημασίας καθώς αποτελεί το σημείο τομής της ευρωπαϊκής Ανατολής 
και Δύσης.

2.3. Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
Το φυσικό περιβάλλον των Ιόνιων νησιών αν και πολυποίκιλο, έχει κοινά 
χαρακτηριστικά, όπως το πράσινο, την εναλλαγή ορεινών, λοφωδών και πεδινών 
περιοχών και τις εξαιρετικές ακτογραμμές. Το ανθρωπογενές περιβάλλον, 
εκφρασμένο μέσα από την αρχιτεκτονική και τα πολιτισμικά χαρατηριστικά 
αποτελεί το αποτέλεσμα της μακραίωνης συμπόρευσης των νησιών και αναδεικνύει 
την πολιτισμική ενότητα και ιδιαιτερότητα τους. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά 
προσδίδουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και ένα “brand name” στα Επτάνησα που τα 
κάνουν διακριτά από τα υπόλοιπα Ελληνικά και Μεσογειακά νησιά.

2.4. Οικονομία.
Η διάσπαση του Ιονίου κράτους μετά την ένωση με την Ελλάδα σε νομούς είχε σαν 
συνέπεια την μείωση της εσωτερικής συνοχής και την αυξανόμενη διοικητική 
κυρίως εξάρτηση των νησιών από την απέναντι στεριά. Η αυξανόμενη κίνηση από 
και προς τον Ελλαδικό χώρο ισχυροποίησε σταδιακά τους οικονομικούς δεσμούς με 
τις όμορες στεριανές περιοχές, ενώ μείωσε αντίστοιχα τους ενδο-Επτανησιακούς. 
Η κύρια όμως οικονομική σχέση των Ιόνιων νησιών είναι πλέον με την Μεγάλη 
Βρετανία, την Γερμανία και την Ιταλία από τις οποίες προέρχεται το μεγαλύτερο 
τμήμα του εισοδήματος των. Η οικονομία των Ιόνιων νησιών παρουσιάζει μία 
μεγάλη και αυξανόμενη ομοιομορφία η οποία εκτός από τον πρωτογενή και 
δευτερογενή εστιάζεται πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό στον τριτογενή τομέα. Η 
εσωτερική αυτή οικονομική συνοχή τα διαφοροποιεί πλήρως από τις γειτονικές 
στεριανές περιοχές.

2.5. Οι τέσσερις πυλώνες της Επτανησιακής συνοχής και διαφορετικότητας.
Οι πυλώνες οι οποίοι στηρίζουν την συνοχή της ΠΙΝ, την διαφοροποίηση της από τις 
όμορες στεριανές περιοχές, αλλά και την μελλοντική ανάπτυξη της είναι: (α) η 
γεωπολιτική, (β) οι κοινές ιστορικές καταβολές και ο πολιτισμός, (γ) το κοινό 
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και (δ) η οικονομία. 

2.6. Όραμα.
Ο παλαιότερος στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας προέβλεπε γιά τα Ιόνια νησιά 
έμφαση στην τουριστική ανάπτυξη και μείωση του πληθυσμού της Κέρκυρας στις 
70.000 κατοίκους περίπου προφανώς επειδή ο αριθμός αυτός θεωρήθηκε σαν ο 
απαραίτητος γιά την καλή λειτουργία της τουριστικής βιομηχανίας. Ο νεώτερος 
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στρατηγικός σχεδιασμός δεν παρεκλίνει πολύ και προβλέπει ήπια αειφόρο 
τουριστική ανάπτυξη και συνεργασία με στεριανά κέντρα, δηλαδή ουσιαστικά 
διοικητική αποδυνάμωση και εξάρτηση από τις όμορες στεριανές περιοχές. Το θέμα 
που τίθεται είναι κατά πόσον ο Επτανησιακός λαός συμφωνεί με ένα όραμα το 
οποίο αποφασίστηκε από επάνω χωρίς να ερωτηθεί ο ίδιος.

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΙΝ.

Η απογραφή του 2011 έγινε με διαφορετική μεθοδολογία από τις προηγούμενες και 
σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ [1] τα αποτελέσματα δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με 
αυτά προηγούμενων απογραφών. Στην περίπτωση μάλιστα του μόνιμου πληθυσμού 
της ΠΕ Κέρκυρας [2, 3] η απόκλιση τιμών της απογραφής 2011 από τον 
υπολογιζόμενο μόνιμο πληθυσμό [4] είναι τόσο μεγάλη που θέτει σοβαρά 
ερωτηματικά ως προς την μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ κατά 
την απογραφή του 2011 [5]. Γιά τους παραπάνω λόγους στις ακόλουθες 
παραγράφους θα χρησιμοποιηθούν και με κάθε επιφύλαξη, μόνο τα στοιχεία του 
“πραγματικούʼ ή “de facto” πληθυσμού που αφορούν στον αριθμό ατόμων που 
βρέθηκαν παρόντα κατά την απογραφή και όχι του “μόνιμου πληθυσμού” ο οποίος 
βασίζεται στις δηλώσεις κατοικίας των ατόμων. Τα στοιχεία λοιπόν δείχνουν μία 
αύξηση του πραγματικού πληθυσμού της περιφέρειας κατά περίπου 5% (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Πραγματικός πληθυσμός ΠΙΝ ανά Περιφερειακή Ενότητα, (Πηγή 
ΕΛΣΤΑΤ).

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001 

[6]

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011 

[3]

ΑΛΛΑΓΗ %

ΠΕ Ζακύνθου 39,015 43,385 +11.20
ΠΕ Ιθάκης 3,084 3,209 +4.05
ΠΕ Κερκύρας 111,975 115,473 +3.12
ΠΕ Κεφαλονιάς 36,404 38,082 +4.61
ΠΕ Λευκάδας 22,506 23,912 +6.25
Σύνολο ΠΙΝ 212,984 224,061 +5.20

Η περιφέρεια μπορεί γεωγραφικά να χωριστεί σε δύο συμπλέγματα νησιών, το 
βόρειο και το νότιο. Το πρώτο αποτελείται από τα νησιά της Περιφερειακής 
Ενότητας (ΠΕ) Κέρκυρας και το δεύτερο από τα νησιά των υπόλοιπων ΠΕ. Ο 
πληθυσμός της ΠΙΝ ισοκατανέμεται μεταξύ του βορείου και του νοτίου 
συμπλέγματος με την Κέρκυρα να αποτελεί το πολυπληθέστερο νησί με περίπου το 
50% του πληθυσμού της περιφέρειας, αλλά και την πολυπληθέστερη πόλη. 

3.1. Βόρειο Σύμπλεγμα νησιών.
Χαρακτηριστικά: Η ΠΕ Κέρκυρας βρίσκεται στην γεωστρατηγικής σημασίας είσοδο 
της Αδριατικής στο τριεθνές σημείο μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Αλβανίας. Η 
πληθυσμιακή πυκνότητα του νησιού της Κερκυρας είναι από τις υψηλώτερες στην 
Ελλάδα και εάν αυτή συνδυαστεί με την έντονη οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου 
γίνεται αντιληπτό ότι το νησί αποτελεί έναν συμπαγή αστικό χώρο - προέκταση της 
πόλης. Τα όρια της πόλης της Κέρκυρας είναι δύσκολο να προσδιοριστούν καθώς 
οικιστικές περιοχές και ύπαιθρος διαχέονται η μία μέσα στην άλλη. Αυτό σε 
συνδυασμό με την παρουσία πολλών πόλων οικονομικής δραστηριότητας στο νησί, 
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οπως η Αχαράβη, η Λευκίμμη και το Σιδάρι καθιστά επιτακτική την ταύτιση πόλης 
Κέρκυρας και δήμου σε παραγωγικό - πληθυσμιακό τουλάχιστον επίπεδο. 

Αεροδρόμιο: Το αεροδρόμιο της Κέρκυρας είχε κατά το 2011 σχεδόν 1.000.000 
αφίξεις και αποτελεί το μεγαλύτερο σε κίνηση αεροδρόμιο της δυτικής Ελλάδας. 
Από τον Μάρτιο μέχρι και τον Νοέμβριο συνδέεται με απʼευθείας πτήσεις με ένα 
μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών πόλεων και αποτελεί την μοναδική πύλη αεροπορικής 
σύνδεσης με το εξωτερικό της ΒΔ Ελλάδας εξυπηρετώντας εκτός από την 
Κέρκυρα και τα απέναντι Ηπειρωτικά παράλια. Κατά το 2012 και 2013 παρατηρήθηκε 
σημαντική αύξηση πτήσεων εταιριών χαμηλού κόστους, μία τάση η οποία φαίνεται 
να αυξάνεται και κατά το 2014. Κατά τους χειμερινούς μήνες η σύνδεση 
περιορίζεται στις πτήσεις εσωτερικού που γίνονται προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 
Ιόνια νησιά. 

Λιμάνι: Η Κέρκυρα βρίσκεται επάνω στην γραμμή που ενώνει την Ελλάδα με την 
Αδριατική, αλλά και πλησίον των γραμμών που συνδέουν την Αδριατική με την 
Ανατολική και Δυτική Μεσόγειο, τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με την γειτνίαση 
της με τις απολήξεις της Εγνατίας και της Ιόνιας οδού προσδίδουν στην Κέρκυρα 
ιδιαίτερη σημασία. Το λιμάνι της Κέρκυρας είχε κατά το 2010 περί τις 1.500.000 
αφίξεις, αριθμός που το φέρνει πρώτο σε κίνηση επιβατών όχι μόνο στην δυτική, 
αλλά και στην εκτός Αττική Ελλάδα. Η κίνηση προέρχεται κυρίως από την Γραμμή 
Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα και από τις κρουαζιέρες. Ο αριθμός των πλοίων που 
προσεγγίζουν ερχόμενα από την Ιταλία φθίνει καθώς οι ναυτιλιακές εταιρίες στην 
προσπάθεια να μειώσουν τα κόστη προσέγγισης, σε συνδυασμό με τα υψηλά τέλη 
του λιμανιού της Κέρκυρας, υποχρεώνουν τους πελάτες να μετεπιβιβαστούν στο 
λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Η υποβάθμιση των γραμμών της Ιταλίας αποτελεί ένα 
σημαντικό πρόβλημα που απειλεί την οικονομία της Κέρκυρας. ʻΕνα χαρακτηριστικό 
όμως του λιμανιού είναι η εποχικότητα η οποία σχετίζεται τόσο με την κρουαζιέρα, 
η οποία απλώνεται σε μία περίοδο 8-9 μηνών, όσο και με τις αφίξεις από την Ιταλία. 

Συνολικά η κίνηση από αεροδρόμιο και λιμάνι, χωρίς να συνυπολογίζεται αυτή των 
μαρινών φθάνει γιά την ΠΕ Κέρκυρας περίπου στα 2.500.000 αφίξεις, μία συνολική 
κίνηση δηλαδή περίπου 5.000.000 επιβατών. Τα παραπάνω μεγέθη καθιστούν την 
Κέρκυρα ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα κίνησης επιβατών του ευρύτερου 
γεωπολιτικού χώρου της Αδριατικής - Ιονίου, αλλά και της Μεσογείου. 

Διεθνής παρουσία: Η Κέρκυρα, σαν ιστορική πρωτεύουσα κράτους, αλλά και σαν 
σημαντικός τουριστικός προορισμός διαθέτει διεθνή αίγλη και είναι διεθνώς 
αναγνωρίσιμη. Είναι μακράν η περισσότερο αναγνωρίσιμη διεθνώς πόλη της 
δυτικής Ελλάδας, το χαρακτηριστικό αυτό μαζί με τους ιστορικούς και 
πολιτισμικούς δεσμούς της με άλλες πόλεις της ευρύτερης περιοχής της κεντρικής 
Μεσογείου (Βενετία, Μάλτα, κλπ), αλλά και άλλων περιοχών της Ευρώπης 
γενικώτερα (Αγγλία, Σερβία, Ιταλία, κλπ) της προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα. Οι 
κυβερνητικές πολιτικές διαρκούς διοικητικής υποβάθμισης της Κέρκυρας μπορεί 
να μην την πλήττουν μέχρι στιγμής το κύρος της σε διεθνές επίπεδο, αλλά 
δημιουργούν έναν αρνητικό ψυχολογικό παράγοντα στους κατοίκους και φυσικά 
διοικητικές δυσλειτουργίες.

Πολιτισμός - παιδεία: Η παρουσία της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο 
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, η ύπαρξη του Ιόνιου Πανεπιστημίου, η 
πληθώρα πολιτιστικών σωματείων και οι εκδηλώσεις προσδίδουν στην Κέρκυρα τον 
χαρακτήρα ενός κόμβου πολιτισμού - παιδείας υπερτοπικού επιπέδου. Το μικρό 
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μέγεθος του Ιόνιου Πανεπιστημίου όμως σε συνδυασμό με την απουσία τμημάτων 
όπως Αρχιτεκτονικής, Ιατρικής, Τουρισμού, οικονομίας και Πολυτεχνείου καθώς και 
η απουσία συμφωνικής ορχήστρας δεν βοηθούν στο να αποκτήσει η Κέρκυρα την 
διεθνή δυναμική που θα την καθιστούσε διεθνές κέντρο πολιτισμού - παιδείας.

Οικονομία: Η οικονομία της Κέρκυρας είναι αυθόρμητη με την έννοια ότι δεν 
στηρίζεται σε δημόσιες επενδύσεις, όπως σε μεγάλα πανεπιστήμια ή νοσοκομεία, ή 
άλλα σημαντικά έργα υποδομής, αλλά στην αυθόρμητη ανάπτυξη του ιδιωτικού 
τομέα. Αυτό την φέρνει σε αντιδιαστολή με άλλους μεγάλους δήμους της δυτικής 
Ελλάδας. Ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας της Κέρκυρας έχουν 
εγκαταληφθεί κατά τα τελευταία 30 χρόνια και η οικονομία είναι 
προσανατολοσμένη στις υπηρεσίες και κυρίως στον τουρισμό. Επίσης ένας αριθμός 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και εμπορίου δραστηριοποιείται και στις απέναντι 
ακτές, με την μείωση των ναύλων των πλοίων να δίνουν ώθηση σε αυτή τη 
δραστηριότητα. Κατά την τελευταία δεκαετία παρατηρείται μία σταδιακή αύξηση 
του ενδιαφέροντος του πληθυσμού γιά τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα 
με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί μερικές μικρές, αλλά δυναμικές μονάδες. Ο 
κατασκευαστικός κλάδος, ο οποίος ήταν μεγάλης σημασίας υφίσταται σοβαρή 
κάμψη λόγω της γενικώτερης κρίσης. 

Δημόσια διοίκηση: Η ΠΙΝ και κατά επέκταση η Κέρκυρα, δεν απέκτησε ποτέ 
διοικητική αυτοτέλεια, όπως οι υπόλοιπες περιφέρειες. Η πόλη της Κέρκυρας από 
“εσφαλμένους” υπολογισμούς [7] δεν χαρακτηρίστηκε σαν πόλος πρωτεύουσας, 
αλλά δευτερεύουσας σημασίας, κάτι το οποίο δημιουργεί αυτόματα συνθήκες 
εξάρτησης  της από άλλες πόλεις - πρωτεύοντες πόλους. Κατά τα τελευταία χρόνια 
με την ένταξη της ΠΙΝ στην Γενική Διοίκηση Πελοπονήσου, Δυτικής Ελλάδας, 
Ιονίου παρατηρείται μία παραπέρα σταδιακή διοικητική αποδυνάμωση η οποία 
δημιουργεί δυσλειτουργίες, εξάρτηση από άλλες περιφέρειες, αλλά και ένα 
γενικώτερο κλίμα ανασφάλειας και απαισιοδοξίας. 

Συνολική εικόνα: Από μία απλή ανάλυση των παραπάνω χαρακτηριστικών της ΠΕ 
Κέρκυρας προκύπτει ότι διαθέτει την δυναμική γιά να εξελιχθεί στον 
σημαντικώτερο πόλο της δυτικής Ελλάδας και σε έναν από τους σημαντικώτερους 
της Αδριατικής - Κ. Μεσογείου. 

3.1.1. Η θέση του Βορείου Συμπλέγματος (ΠΕ Κέρκυρας)  στο εγγύς περιβάλλον 
του. 
Ο διοικητικός χώρος ενός τόπου μπορεί να είναι απολύτως ανεξάρτητος από τον 
οικονομικό χώρο του. Η οικονομική σχέση, αλλά και εξάρτηση, γιά παράδειγμα, των 
Επτανήσων με την Μεγάλη Βρετανία είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι με 
οποιαδήποτε άλλη περιοχή εντός και εκτός Ελλάδας, αυτό όμως δεν σημαίνει 
παράλληλα ότι δημιουργούνται ανάγκες ένταξης των Επτανήσων στο διοικητικό 
σύστημα της Βρετανίας. Έχοντας αυτό κατά νου διπιστώνει κανείς ότι η Κέρκυρα 
έχει έναν άμεσο οικονομικό χώρο ο οποίος εκτείνεται εκτός της ΠΙΝ, αλλά και 
εκτός της Ελλάδας. Οι όμορες περιοχές της ΠΕ Κέρκυρας, οι οποίες αποτελούν το 
φυσικό εγγύς περιβάλλον της, είναι οι περιφέρειες της Ηπείρου και της Αυλώνας. 

Ήπειρος: Από τα στοιχεία του Πίνακα (2) και με κάθε επιφύλαξη λόγω μη πλήρους 
συγκρισιμότητας των στοιχείων των δύο τελευταίων απογραφών, φαίνεται ότι 
υπάρχει μία τάση πληθυσμιακής μείωσης στην Ήπειρο όσον αφορά στον 
πραγματικό πληθυσμό. Η αύξηση του πραγματικού πληθυσμού της πόλης των 
Ιωαννίνων της τάξης του 14% μέσα στην τελευταία δεκαετία σε συνδυασμό με την 
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μείωση του πληθυσμού της ΠΕ Ιωαννίνων (νομού Ιωαννίνων) δείχνει ότι τα 
Γιάννενα δεν είναι μία πόλη υπερτοπικού χαρακτήρα η οποία ελκύει πληθυσμό από 
τον ευρύτερο χώρο, αλλά τοπικού χαρακτήρα με ισχυρή αστυφιλία εντός του 
νομού, πλησιάζει δε ένα πληθυσμιακό κατώφλι. Με παρόμοιο τρόπο η πόλη της 
Ηγουμενίτσας αυξάνεται σε μέγεθος κυρίως λόγω συγκέντρωσης του πληθυσμού 
της υπαίθρου. Τα Ιωάννινα βέβαια αποτελούν το κέντρο παροχής τριτοβάθμιων 
υπηρεσιών υγείας της ΒΔ Ελλάδας.

Πίνακας 2. Πραγματικός πληθυσμός Περιφέρειας Ηπείρου ανά Περιφερειακή 
Ενότητα, (Πηγή ΕΛΣΤΑΤ).

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001 

[6]

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011 

[3]

ΑΛΛΑΓΗ %

ΠΕ Άρτας 78,134 68,912 -11,80
ΠΕ Θεσπρωτίας 46,091 44,483 -3,49
ΠΕ Ιωαννίνων 170,239 168,299 -1,14
ΠΕ Πρέβεζας 59,356 58,027 -2,24
Σύνολο Π Ηπείρου 353,820 339,721 -3,98

Αυλώνα: Η Περιφέρεια της Αυλώνας έχει πληθυσμό περίπου 200.000 κατοίκων από 
τους οποίους οι 78.000 περίπου ζουν στην νοτίως των Ακροκεραυνίων ορέων 
περιοχή. Οι Άγιοι Σαράντα μαζί με το Εξαμίλι έχουν έναν πληθυσμό περίπου 42.000 
κατοίκων [8]. Η περιοχή των Αγίων Σαράντα παρουσιάζουν μία αύξηση πληθυσμού 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες η οποία οφείλεται κυρίως σε μετανάστευση 
πληθυσμών από άλλα σημεία της χώρας. 

Ο κόλπος της Κέρκυρας διαχωρίζει, αλλά και συνδέει το νησί με τα απέναντι 
παράλια. Η περιοχή η οποία οριοθετείται από τα Ακροκεραύνια όρη στα βόρεια, από 
τα όρη του Δέλβινου και της Παραμυθιάς στα δυτικά, από την πεδιάδα του 
Αχέρωντα νότια της Πάργας και από το νησιωτικό σύμπλεγμα της Κέρκυρας στα 
δυτικά αποτελεί έναν γεωγραφικό χώρο στο κέντρο του οποίου βρίσκεται ο 
κλειστός κόλπος της Κέρκυρας. Στο μέσον περίπου του τελευταίου είναι 
αναπτυγμένο το κέντρο της πόλης της Κέρκυρας η οποία αποτελεί την μεγαλύτερη 
πόλη της ευρύτερης περιοχής. Η ανθρώπινη δραστηριότητα εκτείνεται σχεδόν 
χωρίς διακοπή κατά μήκος της ανατολικής ακτής του νησιού από το βορειότερο 
στο νοτιώτερο άκρο του κάνοντας αισθητή την παρουσία της Κέρκυρας στα 
απέναντι παράλια. Στον παραπάνω χώρο του τριγώνου Κέρκυρας - Ηγουμενίτσας - 
Αγίων Σαράντα είναι σαφής η οικονομική επιρροή της Κέρκυρας. Η οικονομία της 
Ηγουμενίτσας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο λιμάνι της του οποίου το 
μεγαλύτερο μέρος της κίνησης σχετίζεται με την κίνηση προς την Κέρκυρα, καθώς 
περίπου 1.600.000 επιβάτες διακινούνται κατά έτος στην γραμμή Κέρκυρας - 
Ηγουμενίτσας. Οι Άγιοι Σαράντα έχουν μία ισχυρή οικονομική σχέση με την 
Κέρκυρα, καθώς ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού των εργάζεται μόνιμα ή 
εποχιακά σε αυτήν, αλλά και εξαρτώνται τουριστικά σε κάποιο βαθμό από αυτήν. Η 
παραπάνω ζώνη οικονομικής επιρροής της Κέρκυρας έχει πληθυσμό περίπου 
250.000 κατοίκους και αποτελεί το σημαντικώτερο αστικό σύμπλεγμα της ΒΔ 
Ελλάδας (Εικόνα 2). Η περιοχή αυτή είναι απόλυτα διακριτή από την φυσική αστική 
περιοχή των Ιωαννίων η οποία δεν μπορεί παρά να εκτείνεται πέραν των ορεινών 
όγκων Παραμυθιάς - Σουλίου. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κέρκυρας με την 
Ηγουμενίτσα είναι τακτική, αλλά η διαδρομή είναι μεγάλης διάρκειας (1.5 - 2 ώρες), 
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αντίθετα η σύνδεση με τους Αγίους Σαράντα έχει μικρή συχνότητα (γύρω στα δύο 
δρομολόγια την ημέρα), αλλά είναι σύντομη (30 λεπτά) λόγω χρήσης ιπτάμενων 
δελφινιών. 

Εικόνα 2. Περιοχή οικονομικής επιρροής της Κέρκυρας - Βόρειος Πόλος (ζώνη α1ʼ) 
με πληθυσμό περίπου 250.000 κατοίκων (σκιασμένη περιοχή). Κόκκινες γραμμές: 
παράκτια ανθρώπινη δραστηριότητα Κέρκυρας. Γαλάζιες γραμμές: παράκτια 
ανθρώπινη δραστηριότητα Αλβανίας. Πράσινες γραμμές: παράκτια ανθρώπινη 
δραστηριότητα Ελλάδας.

Στον αντίποδα, στο προτεινόμενο ρυθμιστικό σχέδιο Ιωαννίνων αναγνωρίζεται ως 
αστική ζώνη επιρροής των Ιωαννίνων η περιοχή Θεσπρωτίας - Αγ. Σαράντα - 
Κέρκυρας. Είναι άξιο λόγου ότι στον σχετικό χάρτη έχει γίνει προσπάθεια 
πληθυσμιακής υποβάθμισης της Κέρκυρας. Ενώ ο πληθυσμός της πόλης των 
Ιωαννίνων αναφέρεται στον σημερινό Καλλικράτειο δήμο, με πληθυσμό δηλαδή 
άνω των 100.000 κατοίκων, η Κέρκυρα σημειώνεται με πληθυσμό κάτω των 30.000 
κατοίκων (λιγώτερο δηλαδή και από τον Καποδιστριακό δήμο) την στιγμή που ο 
Καλλικράτειος δήμος της Κέρκυρας έχει επίσης πληθυσμο άνω των 100.000 
κατοίκων!
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Εικόνα 3. Υποτιθέμενη αστική ζώνη επιρροής Ιωαννίνων (Πηγή: Ρυθμιστικό σχέδιο 
Ιωαννίνων [9]).

3.2. Νότιο Σύμπλεγμα νησιών.
Χαρακτηριστικά: Το νότιο σύμπλεγμα έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά 
από αυτά του βορείου. Αποτελείται από τέσσερα κύρια νησιά από τα οποία η 
Λευκάδα ενώνεται με γέφυρα με την στεριά, ενώ η Κεφαλονιά και η Ιθάκη είναι 
αρκετά απομακρυσμένες από αυτήν. Η πυκνότητα του πληθυσμού είναι σχετικά 
μικρή με την Κεφαλονιά να παρουσιάζει μεγάλη πληθυσμιακή διασπορά και την 
Ζάκυνθο αντίθετα μεγάλη συγκέντρωση στην ευρύτερη περιοχή της πόλης όπου 
κατοικεί το μεγαλύτερο ποσοστό των σχεδόν 45.000 κατοίκων του νησιού. 

Αεροδρόμια: Το αεροδρόμιο της Ζακύνθου είχε κατά το 2011 460.000 αφίξεις και 
αποτελεί το δεύτερο σε κίνηση αεροδρόμιο της δυτικής Ελλάδας μετά από αυτό 
της Κέρκυρας. Το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς είχε 170.000 και του Ακτίου που 
εξυπηρετεί κυρίως την Λευκάδα 150.000 αφίξεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο 
αριθμός αφίξεων εσωτερικού γιά την Κεφαλονιά είναι περίπου 23.000, γιά την 
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Ζάκυνθο περίπου 12.000 και γιά το Άκτιο μόνο 2.500 πλέον. Οι αριθμοί αυτοί είναι 
δυσανάλογα μικρότεροι των σχεδόν 130.000 αφίξεων εσωτερικού της Κέρκυρας.  Ο 
συνολικός αριθμός αεροπορικών αφίξεων λοιπόν του νοτίου συγκροτήματος ήταν 
περίπου 750.000 επιβάτες. Τα παραπάνω αεροδρόμια συνδέονται κατά την θερινή 
περίοδο με απʼευθείας πτήσεις με ένα μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών πόλεων. Κατά 
τους χειμερινούς μήνες η σύνδεση περιορίζεται στις πτήσεις εσωτερικού που 
γίνονται προς Αθήνα και προς τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά.  

Λιμάνια: Η πρόσβαση της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης στην δυτική και βόρεια 
Ελλάδα γίνεται μέσω της Λευκάδας. Το λιμάνι της Βασιλικής είναι ικανοποιητικό 
πλην της οδικής πρόσβασης του και του Φισκάρδου οριακά επαρκές, αντίθετα όλα 
τα λιμάνια της Ιθάκης είναι ανεπαρκή. Τα δρομολόγια κατά τους θερινούς μήνες 
είναι αρκετά τακτικά, όχι όμως κατά τους χειμερινούς. Η σύνδεση Ιθάκης - 
Κεφαλονιάς μέσω του Πισαετού είναι η ταχύτερη, αλλά το Ιθακήσιο λιμάνι είναι 
εντελώς προβληματικό. Η σύνδεση Κεφαλονιάς Ζακύνθου μέσω της Πεσάδας και 
του Αγίου Νικολάου είναι η συντομώτερη δυνατή, αλλά το λιμάνι της Πεσάδας είναι 
σχεδόν ανύπαρκτο και η σύνδεση είναι προβληματική με αποτέλεσμα η Ζάκυνθος 
να είναι σχεδόν αποκομμένη τον χειμώνα από τα υπόλοιπα νησιά. Η κρουαζιέρα 
αναπύσσεται στην Κεφαλονιά όχι όμως στην Ζάκυνθο καθώς δεν υπάρχει 
κατάλληλη προβλήτα. 

Διεθνής παρουσία: Η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά είναι τα τελευταία χρόνια γνωστοί 
διεθνείς τουριστικοί προορισμοί με την Λευκάδα να βρίσκεται σε πορεία αύξησης 
της αναγνωρισιμότητας της, ενώ η Ιθάκη έχει υψηλή αναγνωρισιμότητα λόγω του 
ονόματος της. Οι ιστορικοί και πολιτισμικοί δεσμοί των νησιών με άλλες πόλεις της 
Ιταλίας κυρίως αλλά και βόρειων κρατών ενδυναμώνει την θέση των νότιων νησιών 
στο διεθνές στερέωμα. 

Πολιτισμός - παιδεία: Η έντονη πολιτιστική δραστηριότητα και η πολιτισμική 
διαφορετικότητα των νησιών από τις απέναντι ακτές σε συνδυασμό με την ύπαρξη 
του ΤΕΙ δημιουργούν τις συθήκες ανάπτυξης ενός υπερτοπικού πόλου πολιτισμού - 
παιδείας, κάτι το οποίο όμως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Τα νότια νησιά δεν 
διαθέτουν την κρίσιμη πληθυσμιακή μάζα ώστε να ξεφύγουν από τα στενά πλαίσια 
του τοπικού και να εκτοξευθούν στην τροχιά του εθνικού ή και διεθνούς 
ενδιαφέροντος. Παρόλα αυτά υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως το 
φεστιβάλ Λευκάδας, η γκιόστρα και το καρναβάλι της Ζακύνθου, που αποκτούν 
εθνικό ή και διεθνή χαρακτήρα. 

Οικονομία: Η οικονομία του Νοτίου Συμπλέγματος, όπως και της Κέρκυρας, είναι 
αυθόρμητη με την έννοια ότι δεν στηρίζεται σε δημόσιες επενδύσεις, αλλά στην 
αυθόρμητη ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Ο πρωτογενής τομέας είναι συγκριτικά 
περισσότερο ανεπτυγμένος από τον αντίστοιχο της Κέρκυρας, αλλά η οικονομία 
προσαναταλίζεται όλο και περισσότερο στον τουρισμό. Ο κατασκευαστικός κλάδος, 
ο οποίος είχε ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια υφίσταται σοβαρή κάμψη λόγω της 
γενικώτερης κρίσης. 

Δημόσια διοίκηση: Το Νότιο Σύμπλεγμα παρουσιάζει μία αυξημένη διοικητική 
εξάρτηση από την απέναντι στεριά. Η εσωτερική συνοχή της ΠΙΝ δεν ενισχύθηκε 
ποτέ καθώς οι κεντρικές κυβερνήσεις διαχρονικά δεν την στηρίζουν. Καμμία από 
τις πόλεις του Νοτίου Συγκροτήματος δεν έχει χαρακτηριστεί σαν δευτερεύων 
πόλος με αποτέλεσμα να αυξάνεται διαρκώς η διοικητική εξάρτηση κυρίως από την 
Πάτρα.  
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Συνολική εικόνα: Από μία απλή ανάλυση των παραπάνω χαρακτηριστικών του 
Νοτίου Συγκροτήματος προκύπτει ότι ενώ θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα πόλο 
υπερτοπικής σημασίας αυτό δεν διαβλέπεται λόγω κυρίως της πληθυσμιακής 
διασποράς και της έλλειψης της απαραίτητης κρίσιμης μάζας. 

3.2.1. Η θέση του Νοτίου Συμπλέγματος στο εγγύς περιβάλλον του. 
Οι όμορες περιοχές των νότιων νησιών, οι οποίες αποτελούν το φυσικό εγγύς 
περιβάλλον των, είναι η ΠΕ Πρέβεζας και η εγγύς ακτή της Αιτωλοακαρνανίας γιά 
την Λευκάδα και η ΠΕ Ηλείας γιά την Ζάκυνθο. Από τα στοιχεία του Πίνακα (2) 
φαίνεται ότι υπάρχει μία τάση πληθυσμιακής μείωσης στην ΠΕ Πρέβεζας, ενώ 
αντίθετα παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού της Λευκάδας. 

Στην Λευκάδα, υπάρχει μία ζώνη οικονομικής σχέσης που ορίζεται από το τρίγωνο 
Λευκάδα - Πρέβεζα - Βόνιτσα με τον χώρο οικονομικής επιρροής της Λευκάδας να 
εκτείνεται στην ΒΔ πλευρά της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας. Η Λευκάδα είναι μεν 
πληθυσμιακά μικρότερη της Πρέβεζας, αλλά είναι πόλη οικονομικά έντονα ενεργή 
και αποτελεί το κοινωνικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. 

Η Ζάκυνθος θα μπορούσε να έχει σαν σφαίρα οικονομικής επιρροής τις απέναντι 
ακτές της Ηλείας, αλλά αυτό καθίσταται δύσκολο λόγω της εγγύτητας του Πύργου, 
αλλά και της Πάτρας. Το αεροδρόμιο της Ζακύνθου όμως, καθώς είναι το 
σημαντικώτερο της ευρύτερης περιοχής, αναβαθμίζει τον ρόλο της πόλης σαν 
κόμβο συγκοινωνιών. Η Ζάκυνθος τέλος έχει μίας μορφής διοικητική εξάρτηση από 
την Πάτρα. 

Η Κεφαλονιά και η Ιθάκη δεν έχουν έντονη οικονομική σχέση με τις απέναντι ακτές 
εκτός βέβαια από την Πάτρα με την οποία έχουν μίας μορφής διοικητική εξάρτηση. 
Οι πόλεις του Αργοστολίου και του Ληξουρίου αποτελούν ένα δίπολο και μπορούν 
να θεωρηθούν σαν ένα σύμπλεγμα. Η Κεφαλονιά, όπως και η Ιθάκη, έχουν 
σημαντική σχέση με την Λευκάδα, καθώς αυτή αποτελεί μαζί με τον Αστακό τον 
σύνδεσμο τους με την δυτική και βόρεια Ελλάδα. 

4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ.

4.1. Όραμα.
Βασική προϋπόθεση γιά την ανάπτυξη του χωροταξικού σχεδιασμού αποτελεί η 
ύπαρξη ενός οράματος. Αυτό όπως έχει περιγραφεί από τον εθνικό στρατηγικό 
σχεδιασμό στην § 2.6 είναι κοντόφθαλμο και ασφυκτικό γιά την δυναμική των 
Ιόνιων νησιών. Σαν όραμα λοιπόν προτείνεται:

“ Η αειφόρος ανάπτυξη των Ιονίων νήσων, μέσα στα πλαίσια μίας καθαρά 
νησιωτικής Ιόνιας αυτοδιοικούμενης συνεκτικής Περιφέρειας, με έμφαση στην:
• προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος,
• βελτίωση των δεικτών διαβίωσης των κατοίκων με ανάδειξη των Ιόνιων 

νησιών σε ένα διεθνές οικονομικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κέντρο, 
• διεύρυνση και διεθνοποίηση της Επτανησιακής οικονομίας,
• διατήρηση και ανάπτυξη του Επτανησιακού πολιτιστικού πλούτου,
• αποκεντρωμένη ενδοπεριφερειακή διοίκηση,
• παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών υγείας μέσα στον χώρο των Επτανήσων.”
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4.2. Ανάλυση SWOT. 
Γιά την επίτευξη του οράματος απαιτείται ο ορθός σχεδιασμός που προκύπτει από 
την ανάλυση των στοιχείων που αναφέρθηκαν στις παραπάνω παραγράφους όπως 
αυτή παρατίθεται στον Πίνακα 4. 

Πίνακας 4. Ανάλυση SWOT της ΠΙΝ.
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

•Σημαντική γεωπολιτική θέση στο κέντρο 
της Μεσογείου και ιδιαίτερα του Βορείου 
Συγκροτήματος ανάμεσα από Ν. Ιταλία και 
Ν. Αλβανία, κλειδί της Αδριατικής.
•Εγγύτητα με το Μιλάνο, το μεγαλύτερο 
βιομηχανικό και οικονομικό κέντρο της 
Μεσογείου και ένα από τα μεγαλύτερα του 
κόσμου.
•Παρουσία κοιτασμάτων 
υδρογονανθράκων.
•Ιδιαίτερη φιλική και ιστορική σχέση με το 
Βελιγράδι.
•Διεθνής αίγλη της Κέρκυρας και 
αναγνωρισιμότητα των υπόλοιπων 
νησιών.
•Ανεπτυγμένος τριτογενής τομέας - 
τουρισμός.
•Καλή και βελτιούμενη αεροπορική σύνδεση 
με μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών πόλεων.
•Εξαιρετικό φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον.
•Εξαιρετικός πολιτιστικός πλούτος και 
δυναμική.
•Παρουσία ΑΕΙ.
•Σφαίρα οικονομικής επιρροής της 
Κέρκυρας και στις απέναντι ακτές. 

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
•Εποχικότητα τουρισμού με κίνηση από 
Απρίλιο μέχρι και Οκτώβριο. 
•Εποχικότητα αεροπορικών συνδέσεων με 
το εξωτερικό (Μάρτιος - Νοέμβριος).
•Μεγάλος αριθμός καταλυμάτων χαμηλής 
ποιότητας που υπολειτουργούν.
•Ανεπαρκείς έως προβληματικές υποδομές 
(οδικό δίκτυο, ακατάλληλα λιμάνια γιά 
ενδοπεριφερειακή σύνδεση, και σύνδεση 
της ΒΔ Κέρκυρας με την Ιταλία, προβλήτες 
κρουαζιερόπλοιων, αεροδρόμια).
•Μείωση δρομολογίων πλοίων με την 
Ιταλία.
•Ανεπαρκής ενδοπεριφερειακή συγκοινωνία 
σε αντιδιαστολή με αρκετά ανεπτυγμένη 
εξωπεριφερειακή. 
•Υποβαθμισμένο φυσικό περιβάλλον σε 
περιοχές άναρχης τουριστικής ανάπτυξης 
(κυρίως Κέρκυρα και Ζάκυνθος).
•Μικρό μέγεθος Ιονίου Πανεπιστημίου και 
ΤΕΙ Ιονίων νήσων.
•Απουσία σημαντικών διεθνών 
εκδηλώσεων πολιτισμού.
•Έλλειψη σύνδεσης των πολιτιστικών 
φορέων μεταξύ των νησιών.
•Απουσία συμφωνικής ορχήστρας και 
σχολής καλών τεχνών που θα βοηθούσαν 
την πολιτιστική ανθοφορία.
•Απουσία τριτοβάθμιων δομών υγείας και 
εξάρητηση από άλλα κέντρα. 
Υποβαθμισμένα νομαρχιακά νοσοκομεία.
•Διαχωρισμός σε δύο γεωγραφικές 
ενότητες (Βόρειο και νότιο σύμπλεγμα) με 
ισοκατανομή του πληθυσμού - 
διεσπαρμένος πληθυσμός, ιδιαίτερα στα 
νότια νησιά με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 
η κρίσιμη δημιουργική μάζα.
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
•Αξιοποίηση της γεωπολιτικής σημασίας 
της ΠΙΝ με: 
•Ανάπτυξη ενός χώρου οικονομικής 
συνεργασίας στον οποίο θα 
συμπεριλαμβάνεται ολόκληρη η ΠΙΝ και οι 
Περιφέρειες Πούλιας και Αυλώνας. 
Ισχυροποίηση των δεσμών μέσω 
δημιουργίας επαγγελματικών δικτύων με 
παράλληλη βελτίωση της ακτοπλοϊκής 
σύνδεσης της Κέρκυρας και σταδιακά των 
άλλων νησιών με Ν. Ιταλία. 
•Ανάπτυξη ενός βόρειου πόλου με κέντρο 
την Κέρκυρα και με ζώνη οικονομικής 
συνεργασίας  τους Αγ. Σαράντα - 
Ηγουμενίτσα. Διασύνδεση επιμελητηρίου 
Κέρκυρας - Αγ. Σαράντα με παράλληλη 
βελτίωση των θαλάσσιων συγκοινωνιών.
•Δημιουργία ενός νότιου πολυκεντρικού 
πόλου ανάπτυξης ο οποίος θα 
περιλαμβάνει Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά 
και Ζάκυνθο. Η ζώνη οικονομικής 
συνεργασίας θα επεκτείνεται στην Πρέβεζα 
και στην περιοχή του Ξηρόμερου 
Αιτωλοακαρνανίας.
•Ανάπτυξη του αερολιμένα της Κέρκυρας 
σε κύρια πύλη αεροπορικής εισόδου της ΒΔ 
Ελλάδας και ΝΔ Αλβανίας με επέκταση των 
πτήσεων εξωτερικού και κατά τον χειμώνα.
•Επέκταση της τουριστικής περιόδου και 
κατά τον χειμώνα (αρχικά στην Κέρκυρα) 
κατά τα πρότυπα άλλων Μεσογειακών 
προορισμών, συνδυασμός με 
επιχειρηματικές δραστηριότητες.  

•Εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων με 
φιλικές προ το περιβάλλον μεθόδους, 
εξασφάλιση αντισταθμιστικών οφελών, 
ολική διαχείριση της παραγωγής 
υδρογονανθράκων και όχι απλά εξόρυξης.

ΑΠΕΙΛΕΣ
•Αντιμετώπιση του Επτανησιακού 
πολιτισμού από την πλευρά των Ελλήνων 
ως ενός “ξένου” στοιχείου και δυσκολία 
ενσωμάτωσης του στο Ελληνικό 
πολιτισμικό πλέγμα.
•Ανεπαρκείς κυβερνητικοί σχεδιασμοί. 
Προσπάθεια διοικητικής υποβάθμισης της 
ΠΙΝ, βλέψεις άλλων πόλεων γιά διοικητικό 
έλεγχο (πχ προσπάθεια Ιωαννίνων γιά 
υπαγωγή της Κέρκυρας στην αστική 
περιοχή των!)
•Ο εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός βλέπει 
τα Επτάνησα σαν εξαρτήματα της ξηράς 
και όχι σαν αυτόνομες νησιωτικές μονάδες.
•Ανταγωνισμός στο τομέα του τουρισμού 
και της κρουαζιέρας από αναδυόμενα 
κέντρα (πχ Κροατία).
•Αύξηση τελών στα ιδιωτικοποιημένα 
λιμάνια και αεροδρόμια με αποτέλεσμα την 
μείωση των προσεγγίσεων και πτήσεων.
•Υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος 
από κατασκευές σε προς εκποίηση δημόσια 
γή, από ανεμογεννήτριες και αντλίες 
υδρογονανθράκων.  
•Υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος 
από ανικανότητα του κράτους να ελέγξει 
την κοπή των ελαιοδένδρων.

4.3. Πολιτικές.
Από την ανάλυση προκύπτει ένας αριθμός πολιτικών που απαιτούνται γιά την 
αξιοποίηση των δυνατών σημείων και των ευκαιριών καθώς και γιά την εκμηδένηση 
των αδύνατων σημείων και των απειλών. Οι πολιτικές αυτές κρίνονται απαραίτητες 
γιά την υλοποίηση του οράματος της ΠΙΝ και αποτελούν στοιχεία τόσο του 
επιχειρησιακού, όσο και του χωροταξικού σχεδιασμού. 

4.3.1.UΒασική πολιτική:
Α. Ο όλος επιχειρησιακός και χωροταξικός σχεδιασμός της ΠΙΝ πρέπει να 
σταματήσει να κοιτάει προς την απέναντι ακτή και να στραφεί προς στην θάλασσα, 
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δηλαδή προς το Ιόνιο πέλαγος και προς την Μεσόγειο, προς τα μικρά και μεγάλα 
νησιά του αρχιπελάγους.
Β. Η ΠΙΝ να διασυνδεθεί με την ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής και με μεγάλα  
Ευρωπαϊκά κέντρα, όπως το Μιλάνο, το Λονδίνο και η Μόσχα, αξιοποιώντας την 
γεωπολιτική της θέση και την διεθνή αίγλη και παρουσία της Κέρκυρας η οποία 
είναι η μόνη πόλη της δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου που ρεαλιστικά μπορεί να 
“σταθεί” επάξια σε διεθνές επίπεδο. 

4.3.2.UΕπι μέρους πολιτικές επιχειρησιακού - χωροταξικού σχεδιασμού:

1. Προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, όχι απλά με 
απαγόρευση ή περιορισμό οικονομικών δραστηριοτήτων, αλλά με τρόπο που αυτές 
να εναρμονιστούν με το περιβάλλον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να 
εξασφαλίζουν αειφορία. 

2. Βελτίωση των δεικτών διαβίωσης των κατοίκων με ανάδειξη των Ιόνιων νησιών 
σε ένα διεθνές οικονομικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κέντρο. Αυτό μπορεί να 
υλοποιηθεί με:

α. Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της οικονομίας με:
i. Ενίσχυση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.
ii. Διαφοροποίηση του τριτογενούς τομέα (υπηρεσιών), με ανάπτυξη και 
άλλων δραστηριοτήτων πλην του τουρισμού (εμπόριο, συμβουλευτική, 
παραγωγή λογισμικών, κλπ).

iii. Ενίσχυση της καινοτομίας.

β. Ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας με:
i. Συνεργασία Ιονίου Πανεπιστημίου και ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
ii. Εμπλουτισμό των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με νέα 
τμήματα.

iii.Δημιουργία ιδρυμάτων έρευνας, όπως επανασύσταση και διεύρυνση του 
αντικειμένου του Ινστιτούτου Ελαίας σε Ινστιτούτο Πρωτογενούς 
Παραγωγής. 

γ. Ενδυνάμωση και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου των νησιών με:
i. Διεύρυνση της παροχής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις τέχνες.
ii. Διασύνδεση των πολιτιστικών σωματίων των Επτανήσων, των ωδείων, 
των σχολών ΑΕΙ, κλπ με δημιουργία ενός πολιτιστικού δικτύου.

iii. Οργάνωση και διεύρυνση φεστιβάλ τεχνών και γραμμάτων. 

3. Διεύρυνση και διεθνοποίηση της Επτανησιακής οικονομίας - ανάδειξη των 
Επτανήσων ως σημαντικού κέντρου της Κ. Μεσογείου εγκαθιστώντας  συνεργασίες 
σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς με κέντρα της διεθνούς ευρύτερης 
περιοχής.

α. Προσδιορισμός τριών ζωνών διεθνούς συνεργασίας:
i. Ζώνη ά επιπέδου (όμορες περιοχές): Γιά το βόρειο σύμπλεγμα νησιών 

(νομός Κέρκυρας) οι απέναντι ακτές της ΒΔ Ελλάδας και ΝΔ Αλβανίας. 
Γιά το νότιο σύμπλεγμα νησιών οι περιοχές Πρέβεζας, Βόνιτσας και 
Ξηρόμερου.

ii. Ζώνη β΄επιπέδου (πλησίον περιοχές άμεσης συνεργασίας): Αδριατική+, 
δηλαδή οι παράκτιες περιοχές της Αδριατικής που ήδη συμμετέχουν στα 
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προγράμματα Αδριατικής μαζί με την ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου, η 
οποία αποτελεί το μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της Μεσογείου και 
ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου.  

iii. Ζώνη γ΄επιπέδου (πλέον απομακρυσμένες περιοχές συνεργασίας): 
Τουλάχιστον το Λονδίνο, με το οποίο υπάρχουν ισχυροί πολιτισμικοί και 
οικονομικοί δεσμοί, η Μόσχα με την οποία υπάρχει εν δυνάμει μεγάλη 
διασύνδεση και το Ντύσσελντορφ ως τμήμα του ογκωδέστερου 
οικιστικού συγκροτήματος  της Ευρώπης, το οποίο βρίσκεται στην 
περιοχή της ΒΔ Γερμανίας - Ολλανδίας - Βελγίου. 

β. Συνεργασία στον τομέα των μεταφορών με τακτικές απʼευθείας συνδέσεις 
με τις παραπάνω πόλεις και χρήση των αεροδρομίων τους ως κόμβο γιά 
ανταποκρίσεις.

γ. Συνεργασία στο τομέα της επιχειρηματικότητας και του πολιτισμού με την 
διενέργεια παράλληλων η χρονικά διοφοροποιημένων εκδηλώσεων, όπως 
εκθέσεων και φεστιβάλ.

δ. Συνεργασία στον τομέα του εμπορίου με εγκαθίδρυση επιχειρηματικών 
διασυνδέσεων πλέον του τουρισμού. 

4. Ευαισθητοποίηση των πολιτών και του κράτους σχετικά με την νησιωτική 
ταυτότητα των Επτανήσων και της σημαντικότητας γιά την Ελλάδα του ιδιαίτερου 
πολιτισμού των, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με  πανελλήνια καμπάνια αιρετών και 
φορέων των Επτανήσων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει κατανοητό από τους 
Έλληνες πολίτες ότι η Επτανησιακή ιστορία και κουλτούρα είναι Ελληνική ιστορία 
και κουλτούρα και αποτελεί κτήμα όλων των Ελλήνων, οπότε δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ξενοφοβικά και τα Επτάνησα πρέπει να ενδυναμώνονται αντί να 
υποβαθμίζονται. 

4.3.3.UΕπί μέρους στόχοι επιχειρησιακού σχεδιασμού.
Γιά την υλοποίηση των παραπάνω πολιτικών πρέπει να τεθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

1. Ενίσχυση της παρακολούθησης εφαρμογής της νομοθεσίας σε θέματα 
περιβάλλοντος (παράνομες κατασκευές και επεκτάσεις κτιρίων, κοπή 
ελαιοδένδρων, κλπ). 

2. Πραγματοποίηση rebranding της πόλης της Κέρκυρας, αλλά και των νότιων 
πόλεων ώστε να εξελιχθούν σε πολιτιστικά, εκθεσιακά, συνεδριακά, επιχειρηματικά 
και καινοτομικά κέντρα με λειτουργία καθʼόλη την διάρκεια του έτους. Η διεθνής 
ακτινοβολία και οι σχέσεις της Κέρκυρας μπορούν να στηρίξουν αυτό το 
εγχείρημα.

3. Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας της ζώνης β1ʼ επιπέδου, η οποία ήδη 
υπάρχει μεταξύ των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Απουλίας και Αυλώνας Εικόνα (4), 
αλλά και της ΠΙΝ .

4. Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας β2ʼ επιπέδου, η οποία ήδη υπάρχει 
μεταξύ της ΠΙΝ και των Περιφερειών της Αδριατικής. Εξέλιξη της Κέρκυρας στον 
νότιο πόλο της Αδριατικής ώστε να ισοσκελιστεί το βάρος του βορείου πόλου, της 
Βενετίας (Εικόνα 5). Η προοπτική αυτή έχει ήδη θετική αντιμετώπιση από την 
Απουλία και την Αλβανία. Σύμφωνο συνεργασίας με φορείς του Μιλάνου και του 
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Βελιγραδίου ώστε μαζί με την τακτική αεροπορική σύνδεση να αναπτυχθούν 
επιχειρηματικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές σχέσεις. Ανάπτυξη τουριστικής 
συνεργασίας με την Βενετία γιά δημιουργία ελκυστικών πακέτων γιά τουρίστες 
προερχόμενους κυρίως από μακρυνές χώρες οι οποίοι επιθυμούν να συνδυάσουν 
πολιτισμό και ξεκούραση. 

5. Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας γʼ επιπέδου, με την υλοποίηση 
σύμφωνου συνεργασίας με φορείς του Λονδίνου, της Μόσχας και της ευρύτερης 
οικιστικής περιοχής της ΒΔ Γερμανίας - Ολλανδίας - Βελγίου ώστε μαζί με την 
τακτική αεροπορική σύνδεση να αναπτυχθούν επιχειρηματικές, εκπαιδευτικές και 
πολιτιστικές σχέσεις.

6. Επιμήκηνση της τουριστικής περιόδου στηριζόμενοι στις ενέργειες των 
υπολοίπων παραγράφων, σε συνδυασμό δηλαδή με την πολιτιστική, επιχειρηματική, 
κλπ ανάπτυξη. 

7. Συνεργασία του Ιονίου Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Εμπλουτισμός 
των τουλάχιστον με τμήματα Καλών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Ιατρικής (στην 
Κέρκυρα με παράλληλη αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου σε τριτοβάθμιο), 
Τουρισμού, Κινηματογραφίας (ώστε να αναπτυχθεί και αυτός ο τομέας της 
επιχειρηματικότητας σε συνδυασμό με το εξαιρετικό περιβάλλον των νησιών). Η 
διασύνδεση των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θα έχει σαν συνέπεια την 
ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των νησιών, την βελτίωση της έρευνας και την 
στήριξη της τοπικής οικονομίας.

8. Δημιουργία επιχειρηματικών Πανεπτανησιακών δικτύων (συμπεριλαμβανομένων 
και των περιοχών Θεσπρωτίας - Πάργας, Αγ. Σαράντα - Δέλβινου και Πρέβεζας - 
Ξηρόμερου) όπως στον τομέα της παραγωγής τροφίμων, ώστε να αποκτηθεί η 
κρίσιμη μάζα γιά την ανάπτυξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα. Τα 
δίκτυα αυτά να συνεργαστούν με επιχειρήσεις της Πούλιας και της Αυλώνας. 

9. Αναβάθμιση της σημασίας του αερολιμένα της Κέρκυρας σε ολόκληρη την ΒΔ 
Ελλάδα και ΝΔ Αλβανία με επέκταση των πτήσεων εξωτερικού και κατά την 
διάρκεια του χειμώνα. Καθημερινή ετήσια σύνδεση τουλάχιστον με Μιλάνο, 
Λονδίνο, Μόσχα, Ντύσσελντορφ και τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα με 
Βελιγράδι.  Αυτό θα επιτευχθεί με την προτεινόμενη επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου, αλλά και την βελτίωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Παρόμοια 
αναβάθμιση μπορεί να γίνει και γιά το αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Σε περίπτωση 
πώλησης των αεροδρομίων, αλλά και των λιμανιών διασφάλιση διατήρησης 
χαμηλών τελών ώστε να προσελκύονται οι αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρίες.

10. Σταδιακή αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων της Κέρκυρας με την 
Ηγουμενίτσα και τους Άγιους Σαράντα με πλοία υψηλών ταχυτήτων και 
τουλάχιστον ωριαία συχνότητα. Η αναβάθμιση θα στηριχθεί στην χρήση του 
μεταφορικού ισοδυνάμου γιά την μείωση του κόστους μεταφορών και στην 
αυξημένη κίνηση επιβατών και εμπορευμάτων που θα προέλθει από την ενισχυμένη 
οικονομική συνεργασία Κέρκυρας - Ηγουμενίτσας - Αγίων Σαράντα. 

11. Ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων των νησιών και σύνδεση μέσω 
υδροπλάνων ώστε να διευκολύνεται η γρήγορη και αυθημερόν μετάβαση κατοίκων 
και τουριστών από νησί σε νησί, αλλά και σε γειτονικές περιοχές του ιονίου - 
Αδριατικής.
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12. Δημιουργία πολιτιστικών Πανεπτανησιακών δικτύων (συμπεριλαμβανομένων και 
των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) και υποδομών, όπως θεάτρων και 
όπερας, ώστε να αποκτηθεί η κρίσιμη μάζα γιά να σχηματιστεί Επτανησιακή 
συμφωνική ορχήστρα και να οργανωθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη την 
διάρκεια του έτους.

13. Παρουσίαση του Επτανησιακού πολιτισμού και ιστορίας σε τοπικό και εθνικό 
επίπεδο με:

α. Εκπομπές στην τοπική και εθνική ραδιοτηλεόραση.
β. Έντονη διαδικτυακή παρουσία.
γ. Τοπική διδασκαλία της Επτανησιακής ιστορίας και ντοπιολαλιάς στην 
βαθμίδα του Γυμνασίου, όπως πειραματικά έχει γίνει με την Ποντιακή.
δ. Καθιέρωση της 21ης Μαρτίου, ημέρας ίδρυσης της Επτανήσου Πολιτείας, 
του πρώτου Νεο-Ελληνικού κράτους, ως ημέρα Επτανησιακής υπερηφάνειας.

4.3.3.UΕπι μέρους στόχοι χωροταξικού σχεδιασμού.
Από τα παραπάνω προκύπτουν οι αναγκαίες ενέργειες χωροταξικού σχεδιασμού:

1. Αναβάθμιση της Κέρκυρας σε πρωτεύοντα αστικό πόλο, διαδικασία η οποία 
προβλέπεται από το ΕΣΠΑ. Αυτό θα δώσει το πλεονέκτημα στην Ελλάδα να έχει μία 
προκεχωρημένη ισχυρή πόλη στο γεωπολιτικής και οικονομικής σημασίας τρίγωνο 
Κέρκυρα - Ότραντο - Αυλώνα και στα Επτάνησα ένα αξιόλογο διοικητικό κέντρο.

2. Υλοποίηση ενός Βόρειου Πόλου οικονομικής συνεργασίας της ζώνης α1ʼ 
επιπέδου ο οποίος με κέντρο την Κέρκυρα θα καλύπτει την περιοχή των Αγίων 
Σαράντα και της Θεσπρωτίας με συνολικό πληθυσμό περί τις 250.000 κατοίκους
(Εικόνα 2). 

3. Δημιουργία ενός πολυκεντρικού Νότιου Πόλου ζώνης α2ʼ επιπέδου ο οποίος θα 
χαρακτηριστεί ως δευτερεύων πόλος στο εθνικό σύστημα και θα αποτελείται από 
το σύμπλεγμα Λευκάδα - Αργοστόλι - Ληξούρι - Ζάκυνθος. Ο πόλος αυτός θα 
μοιράζεται υπηρεσίες, υγεία, εκπαίδευση, κλπ. Η περιοχή οικονομικής συνεργασίας 
θα επεκτείνεται και στην περιοχή της Πρέβεζας και της Βόνιτσας (Εικόνα 3) με την 
όλη περιοχή να αποτελεί τμήμα της νότιας αʼ ζώνης και με συνολικό πληθυσμό περί 
τις 180.000 κατοίκους. 

4.  Υλοποίηση επι μέρους σχεδίων:
α. Καθορισμός χρήσεων γής και θαλάσσης χρησιμοποιώντας ένα ορθολογικό 
και δίκαιο γιά τους πολίτες σύστημα. Προσανατολισμός στην βιολογική 
γεωργία. Δημιουργία βιομηχανικών πάρκων.
β. Πολεοδομικός σχεδιασμός πόλεων και χωριών ώστε να αποφεύγεται η 
άναρχη δόμηση. Πολεοδόμηση δομημένων περιοχών.
γ. Οργάνωση σχεδίου ανάπλασης και ανακατασκευής των υποβαθμισμένων 
τουριστικών περιοχών. Να δίνεται προτεραιότητα (μέσα στα πλαίσια του 
εφικτού) σε απόσυρση η και σε ριζικές ανακαινήσεις υπαρχουσών 
τουριστικών υποδομών παρά σε κατασκευή νέων.
δ. Ελαχιστοποίηση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος από δημόσιες 
υποδομές, όπως με υπογειοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, 
τηλεπικοινωνιών και ύδρευσης.
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Εικόνα 3. Οικονομική ζώνη Νοτίου Συγκροτήματος - Νότιος Πόλος (ζώνη α2ʼ).

5. Ορθολογική αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων με:
α. Χρήση των φιλικότερων προς το περιβάλλον εγκαταστάσων και μεθόδων 
εξόρυξης.
β. Υλοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων σταδίων της αλυσίδας 
παραγωγής - επεξεργασίας - εμπορίας υδρογονανθράκων στα Ιόνια νησιά 
ώστε μεγάλο τμήμα της προστιθέμενης αξίας να παραμένει στα Ιόνια νησιά. 

6. Σχεδιασμός και σταδιακή υλοποίηση της "Επτανησιακής Οδού" (Εικόνα 7) η οποία 
θα συνδέει τα Επτάνησα από βορρά σε νότο και θα διευκολύνει την επικοινωνία και 
την μεταφορά προϊόντων. Η Επτανησιακή οδός θα διέρχεται από τα σημαντικώτερα 
κέντρα των νησιών και η αναπτυσσόμενες γύρω της δραστηριότητες θα 
δημιουργούν μία οικονομική και κοινωνική ζώνη η οποία θα έχει συνέχεια από νησί 
σε νησί. Η Επτανησιακή Οδός θα αποτελείται από τους κατακόρυφους οδικούς 
άξονες των νησιών και τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις μεταξύ τους με εφαρμογή του 
μεταφορικού ισοδύναμου. Ο άξονας θα ξεκινάει από ένα νέο λιμάνι στη ΒΔ 
Κέρκυρα το οποίο θα την συνδέει με το Ότραντο, το πλησιέστερο σημείο της 
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Ιταλίας, και από εκεί μέσω Λευκίμμης, Λευκάδας (αφού υλοποιηθεί η 
προγραμματισμένη διαπλάτυνση του διαύλου), Βασιλικής, Φισκάρδου, Πεσάδας και 
Αγίου Νικολάου θα καταλήγει στην Ζάκυνθο και στον Λαγανά. Κομβικό σημείο γιά 
την Επτανησιακή οδό αποτελεί η πόλη της Λευκάδας, καθώς αυτή είναι οδικά 
συνδεδεμένη με την ηπειρωτική Ελλάδα και με την Ιόνια οδό. Το τμήμα Κέρκυρα - 
Λευκάδα θα εξυπηρετεί την κίνηση μεταξύ Κέρκυρας και νότιας Ελλάδας 
υποκαθιστώντας την διαδρομή Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα - Άκτιο. Εναλλακτικά φυσικά 
θα μπορεί να χρησιμοποιείται η διαδρομή Ηγουμενίτσα - Άκτιο - Λευκάδα. Το τμήμα 
Ζάκυνθος - Κεφαλονιά - Λευκάδα (ή και απ'ευθείας σύνδεση Ζάκυνθος - Λευκάδα) 
θα εξυπηρετεί την σύνδεση της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς με την Εγνατία και 
την βόρεια Ελλάδα.

Εικόνα 4. Διασυνοριακή συνεργασία Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Απουλίας και 
Αυλώνας (ζώνη β1ʼ). Κόκκινος κύκλος: Τριεθνές Αδριατικής.
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Εικόνα 5. Περιοχή Αδριατικής συνεργασίας συν Μιλάνο (ζώνη β1ʼ + β2ʼ). Οι δύο 
πόλοι, Βενετία και Κέρκυρα.
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Εικόνα 6. Περιοχή ζώνης γʼ, Λονδίνο, Μόσχα, ΒΔ Γερμανία - Ολλανδία - Βέλγιο.
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Εικόνα 7. Επτανησική οδός (κόκκινο). Συνδυασμός αυτοκινητοδρόμων και 
πορθμειακών γραμμών. Εναλλακτικές - συμπληρωματικές διαδρομές (πορτοκαλί).

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την παραπάνω ανάλυση και από τις προτάσεις προκύπτει ότι τα Επτάνησα 
έχουν σημαντικές προοπτικές γιά το μέλλον. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η 
προσέγγιση του Ελληνικού κράτους η οποία χρησιμοποιεί στεριανά κριτήρια και 
αντιμετωπίζει την ΠΙΝ ως έναν έντονα περιφερειακό και εξαρτώμενο από τις 
απέναντι ακτές χώρο. Η συντηρητική και ανεπαρκής αυτή προσέγγιση έχει σαν 
αποτέλεσμα την διοικητική υποβάθμιση της ΠΙΝ και την αποδυνάμωση της 
παρουσίας της χώρας στο στρατηγικής και οικονομικής σημασίας Ιόνιο πέλαγος 
που αποτελεί το 1/4 του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου. Αποτελεί αρμοδιότητα και 
υποχρέωση του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Περιφερειακής αρχής να πιέσει 
προς την κατεύθυνση αλλαγής της παραπάνω προσέγγισης. Η μεγαλύτερη ευκαιρία 
των Επτανήσων είναι η ανάπτυξή τους σαν μία συμπαγή αυτοδιοικητική περιοχή η 
οποία θα επιτύχει διασύνδεση με σημαντικά κέντρα του Ευρωπαϊκού χώρου και θα 
διευρύνει τις οικονομικές και πολιτιστικές της δραστηριότητες.
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