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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας 
στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Το συγκεκριμένο 
εγχείρημα,  σύμφωνα  με  τους  υποστηρικτές  του,  αποτελεί  το  γεγονός  της  χρονιάς,  θα 
αναβαθμίσει  τον  τόπο  και  γενικότερα  θα  αλλάξει  την  καθημερινότητα  των  πολιτών 
επιφέροντας  ουσιαστική  αναβάθμιση  της  καθημερινής  τους  ζωής.  Σκοπός  της 
συγκεκριμένης  εργασίας  είναι  να  δούμε  ποια  είναι  η  γνώμη  των  ασκούντων  διοίκηση 
πρώτου  και  δεύτερου  βαθμού  για  συγκεκριμένα  θέματα  που  έχουν  να  κάνουν  με  το 
εγχείρημα αυτό.

Αρχικά  κάνουμε  μία  συνοπτική  αναφορά  σε  κάποιες  γενικές  πληροφορίες  που 
έχουν να κάνουν με την UNESCO. Αναφερόμαστε στην ιστορία της και στον τρόπο που 
ιδρύθηκε,  μιλάμε  για  τις  δραστηριότητες  της  και  κάνουμε  μία  ευρύτερη  αναφορά στον 
τομέα του πολιτισμού που μας ενδιαφέρει  περισσότερο στη συγκεκριμένη εργασία. Στη 
συνέχεια  αναφερόμαστε  στην  έννοια  της  παγκόσμιας  κληρονομιάς  και  στα  κριτήρια, 
κάποιο ή κάποια από τα οποία θα πρέπει να πληρεί ένα μνημείο για να καταγραφεί στον 
κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς.  Συνεχίζουμε  με  την  περιγραφή  του 
προς ένταξη μνημείου - χώρου, ακολουθεί μια περίληψη της αίτησης για την ένταξη της 
παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς και 
έπεται  η  απόφαση  της  επιτροπής  που  έκανε  δεκτή  την  αίτηση  αυτή.  Στη  συνέχεια 
ακολουθούν  μερικά  οφέλη  που  είχαν  κάποια  μνημεία  από  την  ένταξή  τους  στο 
συγκεκριμένο κατάλογο ενώ το θεωρητικό μέρος της εργασίας μας ολοκληρώνεται με τα 
ερωτήματα της έρευνάς μας καθώς επίσης και με μια περιγραφή του σχεδιασμού και της 
μεθοδολογίας που χρησιμοποιήσαμε.

Τα  στοιχεία  συλλέχθηκαν  με  ερωτηματολόγια  κατά  τη  χρονική  περίοδο  από  τη 
δευτέρα 18 Φεβρουαρίου μέχρι και την παρασκευή 21 Μαρτίου 2008. Το δείγμα μας ήταν 
οι βουλευτές του νομού, δημοτικοί και νομαρχιακοί σύμβουλοι, εκλεγμένοι στο τεχνικό και 
εμπορικό  επιμελητήριο  καθώς  επίσης  και  εκλεγμένοι  στον  εμπορικό  σύλλογο.  Τα 
αποτελέσματα της  έρευνας  έδειξαν  ότι η  πλειοψηφία των ερωτηθέντων βρίσκει  το  όλο 
εγχείρημα  σαν  κάτι  το  θετικό  που  θα  ωφελήσει  το  νησί  έστω και  λίγο.  Παρόλα αυτά 
πιστεύει ότι το εγχείρημα θα τύχει αμφιλεγόμενης (μερικής) αποδοχής (όπως ένταξη στο 
Ευρώ). Πιστεύει ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη πολιτική ωριμότητα από 
τους φορείς του τόπου, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις, θα πρέπει να 
υπάρξει  μεγαλύτερη  ενημέρωση  των  πολιτών,  ενώ  η  συμμετοχή  του  κράτους  για  την 
επίτευξη του σκοπού πρέπει να είναι πολύ πιο ενεργή. 

Λέξεις κλειδιά : UNESCO, Παλαιά Πόλη Κέρκυρας, Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών, 
          Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση, Chic Analysis.
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ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαδημητρίου για τη βοήθεια που μου προσέφερε στον 
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 1  Εισαγωγή

Το θέμα που πραγματεύεται η συγκεκριμένη εργασία είναι μία έρευνα σχετικά 

με την ένταξη της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO. Η επιτροπή παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco στην 31η 

σύνοδο  της  τις   28/6/2007   στην  πόλη  Christchurch  της  Νέας  Ζηλανδίας  αποφάσισε 

ομόφωνα  την  ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων 

παγκόσμιας κληρονομιάς. Πρόκειται για το γεγονός της χρονιάς στο νησί, που σύμφωνα 

με  τους  υποστηρικτές  του  εγχειρήματος,  θα  αναβαθμίσει  τον  τόπο  και  γενικότερα  θα 

αλλάξει  την  καθημερινότητα  των  πολιτών  επιφέροντας  ουσιαστική  αναβάθμιση  της 

καθημερινής τους ζωής.

Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να δούμε ποια είναι η γνώμη των 

ασκούντων διοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού στο νησί για το όλο αυτό εγχείρημα. Για 

την καλύτερη οργάνωση των αποτελεσμάτων μας χωρίσαμε την εργασίας σε δύο μέρη ένα 

θεωρητικό και ένα ερευνητικό.

Στο θεωρητικό μέρος αφού εξηγήσουμε τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέξαμε το 

συγκεκριμένο θέμα, αναφέρουμε κάποιες γενικές πληροφορίες για την UNESCO. Ξεκινάμε 

με κάποια ιστορικά στοιχεία για την ίδρυση της και συνεχίζουμε με κάποια γενικά στοιχεία 

για το τι είναι και τι κάνει. Η επόμενη παράγραφος ασχολείται με τις δραστηριότητες του 

οργανισμού στον τομέα του πολιτισμού, που είναι ο τομέας που μας ενδιαφέρει σε αυτή 

την  εργασία.  Αφού  εξηγήσουμε  την  έννοια  της  Παγκόσμιας  κληρονομιάς  κάνουμε  μία 

αναφορά στα κριτήρια, κάποιο ή κάποια από τα οποία πρέπει να πληρεί ένα μνημείο ώστε 

να μπει στον κατάλογο αυτό. Στην επόμενη παράγραφο γίνεται μία αναφορά στα μνημεία 

παγκόσμιας  κληρονομιάς  που έχει  η  χώρα μας  και  ακολουθεί  η  πρόταση ένταξης  της 

Παλαιάς  Πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  αυτό  καθώς  και  η  αιτιολόγηση  και 

παρουσίαση  της  εξαιρετικής  παγκόσμιας  αξίας  του  συγκεκριμένου  μνημείου.  Η 

παράγραφος  που  ακολουθεί  έχει  να  κάνει  με  τη  θετική  απάντηση  της  επιτροπής 

Παγκόσμιας κληρονομιάς και την αιτιολόγησή της, ενώ στην τελευταία παράγραφο γίνεται 

μία  αναφορά σε ορισμένα οφέλη που έχει  επιφέρει  σε  κάποια μνημεία  η ένταξη  στον 

κατάλογο αυτό.

Στα επόμενα κεφάλαια του πρώτου μέρους εξηγούμε το ερευνητικό κομμάτι  της 
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εργασίας  μας.  Στο πρώτο από τα κεφάλαια  αυτά αναφερόμαστε  στα θέματα τα οποία 

θήγουμε στο ερωτηματολόγιό μας, ενώ στο δεύτερο και τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου 

μέρους  αναφερόμαστε  στο  σχεδιασμό  της  έρευνας  και  στη  μεθοδολογία  που 

χρησιμοποιήσαμε. Αφού περιγράψουμε το θέμα της έρευνας μας, εξηγούμε για ποιο λόγο 

επιλέξαμε το συγκεκριμένο δείγμα για τα αποτελέσματά μας και  ολοκληρώνουμε με τα 

ερευνητικά εργαλεία και τη μεθοδολογία με την οποία διεκπεραιώσαμε τη συγκεκριμένη 

έρευνα.

Στο  δεύτερο  μέρος  της  εργασίας,  όπου  είναι  και  το  ερευνητικό  κομμάτι, 

ασχολούμαστε  με  τα  αποτελέσματα  της  έρευνάς  μας.  Αρχικά,  παραθέτουμε  και 

σχολιάζουμε τα αποτελέσματα του αρχικού ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια κάνουμε μία 

περιγραφή των διαγραμμάτων συχνοτήτων που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση 

των  μεταβλητών  και  συνεχίζουμε  με  το  κεφάλαιο  της  παραγοντικής  ανάλυσης 

αντιστοιχιών. Η μέθοδος αυτή θα μας δείξει κάποιες κύριες αντιπαραθέσεις μεταξύ των 

ατόμων  του  δείγματός  μας  καθώς  επίσης  και  κάποιες  ομαδοποιήσεις  και  κοινές 

συμπεριφορές μεταξύ των ερωτηθέντων.

Το επόμενο κεφάλαιο έχει  να κάνει  με την ανιούσα ιεραρχική ταξινόμηση. Με τη 

μέθοδο αυτή θα οργανωθούν τα στοιχεία του δείγματός μας σε κλάσεις σύμφωνα με τα 

κριτήρια  όπου  εμπλέκονται  όλα  τα  χαρακτηριστικά  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  την 

περιγραφή  των  αρχικών  αντικειμένων.  Τέλος,  ακολουθεί  ένα  κεφάλαιο  με  τα 

συμπεράσματα  που  προέκυψαν  από  την  έρευνά  μας,  η  βιβλιογραφία  που 

χρησιμοποιήσαμε και το παράρτημα που περιλαμβάνει  το ερωτηματολόγιο της έρευνάς 

αυτής.
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ΜΕΡΟΣ A. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 1  Κριτήρια Επιλογής θέματος
Το  θέμα  της  παρούσας  εργασίας  είναι  η  ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της 

Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Σκοπός 

της συγκεκριμένης εργασίας είναι να δούμε ποια είναι η γνώμη των ασκούντων διοίκηση 

πρώτου  και  δεύτερου  βαθμού  για  συγκεκριμένα  θέματα  που  έχουν  να  κάνουν  με  το 

εγχείρημα αυτό. Για την επιλογή του θέματος λάβαμε υπόψη τη μεγάλη δημοσιότητα της 

προσπάθειας αυτής, τα οφέλη που θα έχει το νησί από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του 

συγκεκριμένου  εγχειρήματος,  σύμφωνα  με  τους  υποστηρικτές  του,  καθώς  επίσης  και 

κάποιες αντιδράσεις πάνω σε ορισμένα θέματα από απλούς πολίτες του νομού.

 2  UNESCO

 2.1 Η ιστορία της UNESCO

“Από  το  1942,  στην  εμπόλεμη  περίοδο,  οι  κυβερνήσεις  των  ευρωπαϊκών 

χωρών, που αντιμετώπιζαν τη ναζιστική Γερμανία και τους συμμάχους της, συναντήθηκαν 

στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη σύνοδο των υπουργών παιδείας των συμμάχων (CAME). Ο 

δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος είχε λάβει τέλος, όμως οι χώρες αυτές έψαχναν τα μέσα για 

να αναδημιουργήσουν τα συστήματα εκπαίδευσής τους μόλις αποκαταστάθηκε η ειρήνη. 

Πολύ γρήγορα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα κέρδισε ορμή και πήρε σύντομα καθολική 

διάσταση. Οι νέες κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής των Ηνωμένων Πολιτειών, 

αποφάσισαν να μπουν στο πρόγραμμα αυτό.

Σύμφωνα με την πρόταση του CAME, μια διάσκεψη των ηνωμένων εθνών για 

την καθιέρωση μιας εκπαιδευτικής και πολιτιστικής οργάνωσης (ECO/CONF) συγκλήθηκε 

στο Λονδίνο από την 1η μέχρι την 16η Νοεμβρίου 1945. Μόλις και με τα βίας τελείωσε ο 

πόλεμος έγινε η έναρξη  της διάσκεψης. Στη διάσκεψη αυτή παρέστησαν αντιπρόσωποι 

44 χωρών. Κεντρισμένοι πάνω από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δύο χώρες που 

γνώρισαν μεγάλη κακουχία κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, οι εκπρόσωποι αποφάσισαν 
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να δημιουργήσουν μία οργάνωση που θα ενσωμάτωνε μία γνήσια ειρηνική κουλτούρα. 

Στα  μάτια  τους,  η  νέα  οργάνωση  έπρεπε  να  καθιερώσει  τη  «διανοητική  και  ηθική 

αλληλεγγύη της ανθρωπότητας» και, με αυτές τις ενέργειες, να αποτρέψει την έναρξη ενός 

άλλου παγκόσμιου πολέμου. 

Στο  τέλος  της  διάσκεψης,  τριάντα  επτά  χώρες  ίδρυσαν  την  εκπαιδευτική, 

επιστημονική και πολιτιστική οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO). Το σύνταγμα 

της UNESCO, υπογεγραμμένο στις 16 Νοεμβρίου 1945, τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 

1946 μετά την επικύρωση του από είκοσι χώρες: Αυστραλία, Βραζιλία,  Καναδάς,  Κίνα, 

Τσεχοσλοβακία, Δανία, Δομινικανή Δημοκρατία, Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, Ινδία, Λίβανος, 

Μεξικό,  Νέα  Ζηλανδία,  Νορβηγία,  Σαουδική  Αραβία,  Νότια  Αφρική,  Τουρκία,  Ηνωμένο 

Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη σύνοδος του γενικού συνεδρίου της UNESCO 

διοργανώθηκε  στο  Παρίσι  από  τις  19  Νοεμβρίου  έως  τις  10  Δεκεμβρίου  1946  με  τη 

συμμετοχή των αντιπροσώπων των 30 κυβερνήσεων που είχαν το δικαίωμα να ψηφίσουν. 

Οι στάχτες του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου απεικονίζονται στη σύνθεση των 

ιδρυτικών κρατών μελών της UNESCO. Η Ιαπωνία και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 

Γερμανίας  έγιναν  μέλη  το  1951,  ενώ  η  Ισπανία  το  1953.  Άλλοι  σημαντικοί  ιστορικοί 

παράγοντες, όπως ο ψυχρός πόλεμος, η διαδικασία ανεξαρτητοποίησης και η διάλυση της 

ΕΣΣΔ, άφησαν επίσης το ίχνος τους στην UNESCO. Η ΕΣΣΔ προσχώρησε στην UNESCO 

το 1954 και αντικαταστάθηκε από τη Ρωσική Ομοσπονδία το 1992. Δεκαεννέα αφρικανικά 

κράτη  έγιναν  μέλη  το  1960.  Δώδεκα  Δημοκρατίες  από  την  πρώην  Σοβιετική  Ένωση 

προσχώρησαν στην UNESCO την περίοδο 1991 ως 1993. 

Σαν μία συνεπεία της εισόδου της στα Ηνωμένα Έθνη, η Λαϊκή Δημοκρατία της 

Κίνας είναι η μόνη νόμιμη αντιπρόσωπος της Κίνας στην UNESCO από το 1971. Η Λαϊκή 

Δημοκρατία της Γερμανίας ήταν μέλος από το 1972 ως το 1990, όταν και προσχώρησε 

στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. 

Θέλοντας  να  συγκεκριμενοποιήσουμε  την  προέλευσή  της  UNESCO 

αναφέρουμε τους κύριους προκατόχους της οι οποίοι ήταν :

● Η διεθνής Επιτροπή της πνευματικής συνεργασίας (CICI), Γενεύη 1922-1946, 

η εκτελεστική αντιπροσωπεία της, το Διεθνές Ίδρυμα Πνευματικής Συνεργασίας

● Το διεθνές Γραφείο Εκπαίδευσης (IBE), Γενεύη, 1925-1968. Από το 1969 το IBE 

είναι μέρος της γραμματείας της UNESCO κάτω από τα δικά του καταστατικά. “

 (http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=6207&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html )
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 2.2  Γενικά για UNESCO. Τι είναι και τι κάνει.

“H UNESCO ( the United Nations Educational and Cultural Organisation) είναι η 

εκπαιδευτική, επιστημονική και πολιτιστική οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών και ιδρύθηκε 

στις  16  Νοεμβρίου  του  1945.  Γι  αυτή  την  ειδικευμένη  αντιπροσωπεία  των  Ηνωμένων 

Εθνών δεν είναι αρκετό να χτίσει τάξεις σε κατεστραμμένες χώρες ή να δημοσιεύσει τις 

επιστημονικές  σημαντικές  ανακαλύψεις.  Η  εκπαίδευση,  οι  κοινωνικές  και  φυσικές 

επιστήμες, ο πολιτισμός και η επικοινωνία είναι τα μέσα σε ένα πολύ πιο φιλόδοξο στόχο 

που είναι να χτίσει την ειρήνη στα μυαλά των ανθρώπων. 

Σήμερα  η  UNESCO  λειτουργεί  σαν  ένα  εργαστήριο  ιδεών  και  σαν  ένας 

σταθερός ρυθμιστής για να σφυρηλατήσει καθολικές συμφωνίες σε αναδυόμενα θέματα 

ηθικής. Η συγκεκριμένη οργάνωση επίσης, χρησιμεύει σαν ένα γραφείο ανταλλαγής – για 

τη διάδοση και την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσης – βοηθώντας τα κράτη μέλη να 

οικοδομήσουν  τις  ανθρώπινες  και  θεσμικές  ικανότητες  τους  σε  διάφορους  τομείς.  Εν 

ολίγοις, η UNESCO προωθεί τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των 193 κρατών μελών της 

(  από  τον  Οκτώβριο  του  2007  )  και  έξι  συνεργαζόμενων  μελών  στους  τομείς  της 

εκπαίδευσης, της επιστήμης, του πολιτισμού και της επικοινωνίας.

Η UNESCO εργάζεται για να δημιουργήσει τις συνθήκες για ένα γνήσιο διάλογο 

βασισμένο  στο  σεβασμό  των  κοινών  αξιών  και  την  αξιοπρέπεια  κάθε  κουλτούρας  και 

πολιτισμού. Αυτός ο ρόλος είναι  κρίσιμος, ιδιαίτερα όσον αφορά την τρομοκρατία,  που 

αποτελεί μία επίθεση ενάντια στην ανθρωπότητα. Ο κόσμος απαιτεί επειγόντως σφαιρικές 

εικόνες βιώσιμης ανάπτυξης που θα βασίζεται στην τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

, του αμοιβαίου συμβιβασμού και της ανακούφισης της φτώχειας τα οποία αποτελούν τον 

πυρήνα της αποστολής και των δραστηριοτήτων της οργάνωσης. 

Μέσω των στρατηγικών και των δραστηριοτήτων της, η UNESCO συμβάλλει 

ενεργά  στην  επίτευξη  των  Αναπτυξιακών  Στόχων  της  Διακήρυξης  της  Χιλιετίας  των 

Ηνωμένων Εθνών. Ειδικότερα οι στόχοι που έχει θέσει μέχρι το 2015 είναι :

● Να μειώσει στο το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν κάτω από συνθήκες ακραίας 

φτώχειας

● Να επιτύχει την καθολική βασική εκπαίδευση

● Να εξαλείψει τη διαφορά ως προς το φύλο στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση

● Να αγωνιστεί κατά του ιού του AIDS, της μαλάριας και άλλων ασθενειών

● Να εξασφαλίσει περιβαλλοντική υποστήριξη”
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(http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=3328&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTI
ON=201.html )

 2.3  UNESCO και πολιτισμός
Η συνθήκη που αφορά την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς, υιοθετήθηκε το 1972 και βασίστηκε στην πρόταση ότι ορισμένα μέρη είναι 

εξέχουσας παγκόσμιας σημασίας και με τη συγκεκριμένη μορφή αποτελούν κομμάτι της 

παγκόσμιας κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Πλήρως σεβόμενα την εθνική κυριαρχία και 

χωρίς να ζημιώνονται τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, που ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, 

τα  κράτη  που  αποδέχτηκαν  τη  συνθήκη  παγκόσμιας  κληρονομιάς αναγνώρισαν  ότι  η 

προστασία της παγκόσμιας κληρονομιάς είναι καθήκον της διεθνούς κοινότητας συνολικά. 

Η λίστα Παγκόσμιας κληρονομιάς αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει πάνω από 800 φυσικές και 

πολιτιστικές  τοποθεσίες,  από  το   Taj  Mahal  της  Ινδίας  μέχρι  την  αρχαία  πόλη  του 

Timbuktu στο Μάλι και θαύματα της φύσης σαν το Great Barrier Reef στην Αυστραλία. Το 

κέντρο παγκόσμιας κληρονομιάς είναι η μόνιμη γραμματεία της Συνθήκης.

Η  UNESCO  παρέχει  την  τεχνική  βοήθεια  για  την  προστασία  εξαιρετικών 

τοποθεσιών,  ιδίως  σε  περιοχές  που  έχουν  δει  συγκρούσεις  όπως  μεταξύ  άλλων  το 

Αφγανιστάν, η Καμπότζη, η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό και το Ιράκ.

Τα μνημεία και οι φυσικές τοποθεσίες απεικονίζουν μία διάσταση της κοινής μας 

κληρονομιάς.  Ένας  τεράστιος  πλούτος  πολιτιστικής  έκφρασης  μπορεί  να  βρεθεί  στις 

αναπτυσσόμενες χώρες υπό μορφή άυλης κληρονομιάς – τα φεστιβάλ, τα τραγούδια, οι 

γλώσσες και χώροι συνάντησης που τροφοδοτούν τη δημιουργικότητα και την αλληλεγγύη.

Η Διεθνής Συνθήκη για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που 

υιοθετήθηκε από το γενικό συνέδριο της UNESCO το 2003 είναι το πρώτο διεθνές όργανο 

που παρέχει ένα νομικό, διοικητικό και οικονομικό πλαίσιο για την προστασία αυτής της 

κληρονομιάς. Πριν τεθεί σε ισχύ, τον Απρίλιο του 2006, η UNESCO είχε πιστοποιήσει 90 

αριστουργήματα  της  προφορικής  και  άυλης  κληρονομιάς  της  ανθρωπότητας.  Αυτά  θα 

συμπεριληφθούν  στην  αντιπροσωπευτική  λίστα  της  άυλης  κληρονομιάς  της 

ανθρωπότητας, όπως απαιτείται από τη συνθήκη.

Υιοθετώντας την Καθολική Διακήρυξη σχετικά με την Πολιτιστική Ποικιλομορφία 

και  το  Σχέδιο  Δράσης  της,  το  2001,  τα  κράτη  μέλη  της  UNESCO  επιβεβαίωσαν  την 

πεποίθησή τους ότι η πολιτιστική ποικιλομορφία είναι μία από τις ρίζες της ανάπτυξης και 

του διαλόγου.  Το 2005 έγινε ένα νέο προς αυτή την κατεύθυνση βήμα με την υιοθέτηση 
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της  Συνθήκης  σχετικά  με  την  Προστασία  και  Προώθηση  της  ποικιλομορφίας  των 

Πολιτιστικών Εκφράσεων.

Η UNESCO εργάζεται σε διάφορα μέτωπα για να προωθήσει την πολιτισμική 

ποικιλομορφία και  το  διάλογο μεταξύ  των κουλτουρών και  των πολιτισμών.  Από τους 

δρόμους του μεταξιού ως τη διαδρομή των σκλάβων,  διάφορα ακαδημαϊκά ερευνητικά 

προγράμματα ρίχνουν φως στις θετικές και αρνητικές δυνάμεις που διαμορφώνουν την 

πολιτιστική  ποικιλομορφία  στο  παρελθόν  και  στο  παρόν.  Μελέτες  όπως  ο  Άτλας  των 

διακυβευμένων  γλωσσών  δίνουν  έμφαση  στην  ανάγκη  να  διατηρηθεί  η  γλωσσική 

ποικιλομορφία, ενώ ο δείκτης Translationum, δημιουργήθηκε το 1932 και είναι μια λίστα 

βιβλίων  μεταφρασμένων  σε  όλο  τον  κόσμο  (http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-

URL_ID=7810&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html ),  παρέχει  μια  διεθνή 

βιβλιογραφία μεταφρασμένων εργασιών.

Μέσω  της  Παγκόσμιας  Συμμαχίας  για  την  πολιτιστική  ποικιλομορφία,  η 

UNESCO  προωθεί  νέες  συνεργασίες  μεταξύ  δημόσιων  και  ιδιωτικών  παραγόντων  με 

σκοπό την υποστήριξη τοπικών πολιτιστικών βιομηχανιών, όπως μουσική και έκδοση, στις 

αναπτυσσόμενες  χώρες.  Η  συμμαχία  λειτουργεί  για  να  αυξήσει  τη  διαθεσιμότητα  των 

διαφορετικών,  προσιτών  πολιτιστικών  προϊόντων  παγκοσμίως,  για  να  αποτρέψει  την 

πειρατεία  και  να  ενθαρρύνει  το  σεβασμό  των  διεθνών  κανονισμών  πνευματικών 

δικαιωμάτων.  Περίπου 500 επιχειρήσεις και επαγγελματικές ενώσεις σε όλο τον κόσμο 

είναι μέλη της Συμμαχίας και συμμετέχουν στην εφαρμογή 50 περίπου προγραμμάτων.

Για όλα τα παραπάνω απαραίτητο είναι να υπάρχει και η απαραίτητη νομική 

κατοχύρωση. Για το λόγο αυτό η UNESCO έχει  κάποια βασικά νομικά όργανα για τον 

πολιτισμό που είναι τα παρακάτω :

● 1950 : Συμφωνία για την εισαγωγή εκπαιδευτικών, επιστημονικών και πολιτιστικών 

υλικών (Συμφωνία της Φλωρεντίας) με το πρωτόκολλό της (Ναϊρόμπι) να βελτιώνει 

τη διακίνηση της γνώσης

● 1952 :  Καθολική  Συνθήκη  Πνευματικών  Δικαιωμάτων,  ανανεώθηκε  το  1971, 

προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία, από επιστημονικά και λογοτεχνικά κείμενα 

μέχρι ταινίες και γλυπτά.

● 1954 :  Συνθήκη  για  την  Προστασία  της  Πολιτιστικής  Ιδιοκτησίας  σε  περίπτωση 

ένοπλης Σύγκρουσης

● 1970 : Συνθήκη σχετικά με τα μέσα για την απαγόρευση και την παρεμπόδιση της 

παράνομης  εισαγωγής,  εξαγωγής  και  μεταφοράς  ιδιοκτησίας  της  πολιτιστικής 
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περιουσίας. Αυτή η συνθήκη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των προσπαθειών για τη 

συγκράτηση του παράνομου εμπορίου τέχνης.

● 1972 :  Συνθήκη  που  αφορά  την  προστασία  της  παγκόσμιας  πολιτιστικής  και 

φυσικής κληρονομιάς. Η συνθήκη αυτή ήταν η πρώτη σύμβαση για να γεννηθεί η 

ιδέα ότι η ανθρωπότητα κατέχει μια κοινή κληρονομιά και το νομικό ίδρυμα για τη 

λίστα Παγκόσμιας κληρονομιάς.

● 1980 : Σύσταση σχετικά με τη θέση του καλλιτέχνη. Αναγνώρισε τους πρόσθετους 

όρους εργασίας των καλλιτεχνών και του μοναδικού ρόλου τους στην κοινωνία. 

● 2001 :  Συνθήκη  σχετικά  με  την  προστασία  της  υποβρύχιας  πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Ήταν η πρώτη σύμβαση για να προστατεύσει τέτοιες περιοχές όπως 

το φάρο της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο και τα ναυάγια που είναι πάνω από εκατό 

χρόνια.

● 2001 :  Καθολική  Διακήρυξη  σχετικά  με  τη  πολιτισμική  ποικιλομορφία,  που  την 

αναγνωρίζει ως τμήμα << της κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας >> . 

● 2003 : Συνθήκη για την προστασία της άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς. 

● 2005 : Συνθήκη σχετικά με την προστασία και την προώθηση της ποικιλομορφίας 

των πολιτιστικών εκφράσεων. 

 2.4  Παγκόσμια Κληρονομιά

“Στην παράγραφο αυτή θα ασχοληθούμε με το έργο της UNESCO όσον αφορά 

τον  πολιτισμό  και  την  παγκόσμια  κληρονομιά  που  είναι  και  το  θέμα  με  το  οποίο 

ασχολούμαστε στην εργασία μας. 

Η κληρονομία είναι το κληροδότημα μας από το παρελθόν, με τι ζούμε σήμερα 

και τι θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Η πολιτιστική και φυσική μας κληρονομία 

είναι  και  αναντικατάστατες πηγές ζωής και έμπνευσης.  Τοποθεσίες τόσο μοναδικές και 

διαφορετικές όσο οι έρημοι Serengeti της ανατολικής Αφρικής, οι πυραμίδες της Αιγύπτου, 

το Great Barrier Reef (κοραλλιογενής ύφαλος) της Αυστραλίας, οι μπαρόκ καθεδρικοί ναοί 

της λατινικής Αμερικής αποτελούν την παγκόσμια κληρονομία μας. Αυτό που καθιστά την 

έννοια  της  παγκόσμιας  κληρονομιάς  εξαιρετική  είναι  η  καθολική  εφαρμογή  της.  Οι 

τοποθεσίες  παγκόσμιας  πολιτιστικής  κληρονομιάς  ανήκουν  σε  όλους  τους  λαούς  του 

κόσμου ανεξαρτήτως της περιοχής που βρίσκονται.

Η εκπαιδευτική, επιστημονική και πολιτιστική οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών 
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(UNESCO) επιδιώκει να ενθαρρύνει τον προσδιορισμό, την προστασία και τη συντήρηση 

της  πολιτιστικής  και  φυσικής  κληρονομιάς  σε  όλο  τον  κόσμο  θεωρώντας  οτι  είναι 

σημαντικής σημασίας για την ανθρωπότητα. Αυτό ενσωματώνεται σε μία διεθνή συνθήκη 

αποκαλούμενη ως << Συνθήκη σχετικά με την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και 

φυσικής κληρονομιάς >> που υιοθετήθηκε από την UNESCO το 1972.

Η αποστολή παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO είναι :

● Να ενθαρρύνει τις χώρες να υπογράψουν τη συνθήκη παγκόσμιας κληρονομιάς και 

να εξασφαλίσει την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς τους

● Να ενθαρρύνει τα κράτη που έχουν αποδεχτεί τη συνθήκη παγκόσμιας κληρονομιάς 

να προτείνουν περιοχές μέσα στο εθνικό τους έδαφος για το συνυπολογισμό τους 

στη λίστα παγκόσμιας κληρονομιάς.

● Να ενθαρρύνει τα κράτη που έχουν αποδεχτεί τη συνθήκη παγκόσμιας κληρονομιάς 

να  καθιερώσουν  σχέδια  διαχείρισης  και  συστήματα  αναφοράς  με  σκοπό  τη 

διατήρηση των τοποθεσιών τους στη λίστα παγκόσμιας κληρονομιάς

● Να βοηθήσει τα κράτη που έχουν αποδεχτεί τη συνθήκη παγκόσμιας κληρονομιάς 

στην  προστασία  των  χαρακτηριστικών  παγκόσμιας  κληρονομιάς  με  την  παροχή 

τεχνικής βοήθειας και επαγγελματικής κατάρτισης

● Να  παρέχει  τη  βοήθεια  έκτακτης  ανάγκης  για  τις  τοποθεσίες  παγκόσμιας 

κληρονομιάς σε άμεσο κίνδυνο

● Να  υποστηρίξει  τις  δημόσιες  δραστηριότητες  ενημέρωσης  –  οικοδόμησης  των 

κρατών  που  έχουν  αποδεχτεί  τη  συνθήκη  παγκόσμιας  κληρονομιάς  για  τη 

διατήρηση της κληρονομιάς αυτής

● Να  ενθαρρύνει  τη  συμμετοχή  του  τοπικού  πληθυσμού  στη  διαφύλαξη  της 

πολιτιστικής και φυσικής τους κληρονομιάς

● Να ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία για τη διατήρηση της παγκόσμιας φυσικής και 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς “ (http://whc.unesco.org/en/about/ )

 2.5  Κριτήρια Επιλογής 

“Για να συμπεριληφθεί μία τοποθεσία στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας 

κληρονομιάς  πρέπει  να  είναι  εξαιρετικής  παγκόσμιας  σημασίας  και  να  ικανοποιεί 

τουλάχιστον  ένα  από τα δέκα κριτήρια  επιλογής.  Αυτά τα  κριτήρια  εξηγούνται  στις  << 
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Λειτουργικές  Οδηγίες  για  την  Εφαρμογή  της  Συνθήκης  Παγκόσμιας  κληρονομιάς >> 

(Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention )  που, 

εκτός από το κείμενο της Συνθήκης, είναι  το κύριο εργαλείο  εργασίας στην παγκόσμια 

κληρονομιά. Τα κριτήρια αναθεωρούνται ανελλιπώς από την επιτροπή για να αντανακλούν 

την εξέλιξη της ίδιας της έννοια της παγκόσμιας κληρονομιάς.

Μέχρι  και  το  τέλος  του 2004,  μία  τοποθεσία έμπαινε  στη  λίστα  παγκόσμιας 

κληρονομιάς με βάση έξι πολιτιστικά και τέσσερα φυσικά κριτήρια. Με την υιοθέτηση των 

αναθεωρημένων  λειτουργικών  οδηγιών  για  την  εφαρμογή  της  Συνθήκης  παγκόσμιας 

κληρονομιάς, υπάρχει μόνο ένα σύνολο δέκα κριτηρίων. 

● Κριτήρια Επιλογής
i. Να αντιπροσωπεύει ένα αριστούργημα ανθρώπινης δημιουργικής μεγαλοφυίας

ii. Να  αναδεικνύει  μία  σημαντική  ανταλλαγή  ανθρωπίνων  αξιών,  πάνω  από  ένα 

χρονικό διάστημα ή μέσα σε μία πολιτιστική περιοχή του κόσμου, στις εξελίξεις στην 

αρχιτεκτονική ή την τεχνολογία, στις μνημειακές τέχνες, στο σχεδιασμό πόλεων ή 

στο σχεδιασμό τοπίων.

iii. Να αναδεικνύει μία μοναδική ή τουλάχιστον εξαιρετική μαρτυρία μιας πολιτιστικής 

παράδοσης ή ενός πολιτισμού που υπάρχει ακόμα ή έχει εξαφανιστεί.

iv. Να  αποτελεί  εξαιρετικό  παράδειγμα  ενός  τύπου  κτιρίου,  αρχιτεκτονικού  ή 

τεχνολογικού συνόλου , ή μία τοποθεσία που να επεξηγεί ένα ή πολλά σημαντικά 

στάδια στην ιστορία της ανθρωπότητας.

v. Να αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα μιας παραδοσιακής ανθρώπινης αποικίας, 

μιας  χρήσης  του  εδάφους  ή  μιας  θαλάσσιας  χρήσης  αντιπροσωπευτική  μίας 

(πολλών)  κουλτούρας  (κουλτουρών),  ή  μιας  ανθρώπινης  αλληλεπίδρασης  με  το 

περιβάλλον  ειδικότερα  όταν  έχει  γίνει  τρωτό  κάτω  από  τον  αντίκτυπο  της 

αμετάκλητης αλλαγής.

vi. Να είναι άμεσα ή απτά συνδεδεμένο με γεγονότα ή παραδόσεις διαβίωσης, με ιδέες 

ή  πιστεύω  και  με  καλλιτεχνικά  ή  λογοτεχνικά  έργα  εξαιρετικής  παγκόσμιας 

σημασίας. ( Η επιτροπή θεωρεί ότι το συγκεκριμένο κριτήριο είναι προτιμότερο να 

χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα κριτήρια).
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vii. Να περιέχει εξαίσια φυσικά φαινόμενα ή περιοχές εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς και 

αισθητικής σπουδαιότητας.

viii.Να αποτελούν εξαιρετικά παραδείγματα σημαντικών σταδίων  της ιστορίας της γης, 

συμπεριλαμβανομένου του αρχείου της ζωής, σημαντικών εν εξελίξει γεωλογικών 

διαδικασιών  στην  ανάπτυξη  των  γνωρισμάτων  του  εδάφους,  ή  σημαντικών 

γεωμορφολογικών ή φυσιογραφικών χαρακτηριστικών.

ix. Να  αποτελούν  σημαντικά  παραδείγματα  που  αντιπροσωπεύουν  τις  σημαντικές 

τρέχουσες οικολογικές και βιολογικές διαδικασίες στην εξέλιξη και την ανάπτυξη του 

επίγειου, φρέσκου νερού, των παράκτιων και θαλασσίων οικοσυστημάτων και των 

κοινοτήτων των φυτών και των ζώων 

x. Να περιέχει τους σημαντικότερους και σπουδαιότερους φυσικούς βιότοπους για την 

επιτόπια  συντήρηση  της  βιολογικής  ποικιλομορφίας,  συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που περιέχουν τα απειλούμενα είδη σημαντικής καθολικής αξίας είτε από 

επιστημονικής άποψης είτε και από θέμα ύπαρξης.

Η προστασία, η διαχείριση, η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα των ιδιοτήτων 

είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες. Από το 1992 οι σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των  ανθρώπων  και  του  φυσικού  περιβάλλοντος  έχουν  αναγνωριστεί  ως  πολιτιστικά 
τοπία. “ (http://whc.unesco.org/en/criteria )

 2.6  UNESCO και Ελλάδα

Η Ελλάδα παρά τη μικρή της έκταση μπορεί να χαρακτηριστεί σαν μία χώρα με 

μεγάλη  πολιτιστική  κληρονομία  καθώς  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO υπάρχουν 17 καταγραφές από τη χώρα μας. Τα μνημεία αυτά 

με χρονολογική σειρά ένταξης είναι :

i. Ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες (1986)

ii. Οι Δελφοί (1987)

iii.  Η Ακρόπολη Αθηνών (1987)

iv.  Το Άγιον Όρος (1988)

v.  Τα Μετέωρα (1988)

vi. Τα Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά Μνημεία Θεσσαλονίκης (1988)
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vii. Η Επίδαυρος (1988)

viii. Η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου (1988)

ix. Η Ολυμπία (1989)

x. Ο Μυστράς (1989)

xi. Η Δήλος (1990)

xii. Η Μονή Δαφνίου, η Μονή Οσίου Λουκά και η Νέα Μονή (1990)

xiii. Το Πυθαγόρειο και το Ηραίο Σάμου (1992)

xiv. Η Βεργίνα (1996)

xv.  Οι Μυκήνες και η Τίρυνθα (1999)

xvi. Το Ιστορικό κέντρο (Χώρα), η Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου και το Σπήλαιο

  Αποκάλυψης στην Πάτμο (1999)

xvii. Η Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας (2007)

Από τα μνημεία αυτά το Άγιον Όρος και τα Μετέωρα είναι μεικτά (πολιτιστικά και 

φυσικά τοπία) ενώ τα υπόλοιπα δεκαπέντε είναι πολιτιστικά.

 2.7  Πρόταση ένταξης της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον 
κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 
Αιτιολόγηση / Παρουσίαση της εξαιρετικής παγκόσμιας αξίας.

Τις 22/3/2006 έγινε η πρόταση για την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας 

στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.Η αίτηση για την 

ένταξη της στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO έγινε με 

το σκεπτικό ότι πληρεί τα παρακάτω κριτήρια :

Κριτήριο i   :   Αντιπροσωπεύει ένα αριστούργημα της ανθρώπινης δημιουργικής   

       μεγαλοφυΐας 

Κριτήριο ii  :  αναδεικνύει μία σημαντική ανταλλαγή ανθρωπίνων αξιών, πάνω από ένα 

      χρονικό διάστημα ή μέσα σε μία πολιτιστική περιοχή του κόσμου, στις    

      εξελίξεις στην αρχιτεκτονική ή την τεχνολογία, στις μνημειακές τέχνες, στο 

      σχεδιασμό πόλεων ή στο σχεδιασμό τοπίων.
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Κριτήριο iv :  αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα ενός τύπου κτιρίου, αρχιτεκτονικού ή 

      τεχνολογικού συνόλου, η μία τοποθεσία που εξηγεί ένα ή πολλά σημαντικά

      στάδια στην ιστορία της ανθρωπότητας.

 Σαν  μία  περιγραφή  των  συνόρων  της  ορισμένης  ιδιοκτησίας  ορίστηκαν  τα 

παρακάτω.

● Η ορισμένη ιδιοκτησία
Η ορισμένη  ιδιοκτησία καθορίζεται  από τη θάλασσα στις  βόρειες  και  ανατολικές 

πλευρές, ενώ από το νότο και τη δύση τα όρια χαρακτηρίζονται από τους δρόμους 

που ακολουθούν την πορεία των οχυρωματικών τειχών. Ονομαστικά οι οδοί αυτοί 

είναι η οδός λοχαγού Βλάϊκου, η οδός Σταματίου Δεσσύλα και η οδός Ακαδημίας.

● Η ουδέτερη ζώνη της ιδιοκτησίας
Τα όρια της ουδέτερης ζώνης κόβουν διαγώνια την αστική δομή κατά μήκος της 

πορείας  διαφόρων  οδών.  Οι  οδοί  αυτές  είναι  η  Πολυχρονίου  Κωνσταντά,  η 

Κολοκοτρώνη, η Κύπρου, η Αναπαύσεως, η Dοrpfeld και η οδός Αναλήψεως.

Τα παραπάνω φαίνονται στην εικόνα που ακολουθεί :
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● με κίτρινο χρώμα απεικονίζεται η προτεινόμενη προς ένταξη περιοχή : 70 ha 

● με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η ζώνη προστασίας : 162 ha

● με γκρι χρώμα απεικονίζεται η ευρύτερη περιοχή της πόλης : 275 ha

● Συνολική έκταση της πόλης : 507 ha

όπου ha : εκτάρια
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Η ορισμένη ιδιοκτησία αποτελείται από την έκταση που αντιστοιχεί στην κάποτε-

περιτειχισμένη πόλη της Κέρκυρας, όπως αυτή αναπτύχθηκε δυναμικά και ως αποτέλεσμα 

γεωμετρικού  προγραμματισμού.  Ο  επηρεασμός  των  παραγόντων  περιέλαβε  τις 

διαδοχικές, επεμβάσεις μεγάλης κλίμακας στο αστικό σχέδιο που αφορούσαν το αμυντικό 

σύστημα, ειδικότερα μεταξύ του 15ου και του 18ου αιώνα, κατά τη διάρκεια της περιόδου της 

ενετικής κυριαρχίας και τελικά το 19ο αιώνα, κυρίως από τους Βρετανούς. 

i. Οι οχυρώσεις  με τα επιστεγασμένα στοιχεία τους, το παλιό και το νέο φρούριο, 

αποτελούν  μία  δουλεία  μεγάλης  τεχνικής  κλίμακας  που  κατασκευάστηκε  για  να 

υποστηρίξει τον κρίσιμο θαλάσσιο και στρατηγικό ρόλο που διαδραματίστηκε από 

την  Κέρκυρα στην προστασία  των συμφερόντων της  γαλήνιας  Δημοκρατίας  της 

Βενετίας, αλλά και για την προβολή του ηθικού κύρους και του μεγαλείου της. Ένα 

μνημείο υψίστης στρατιωτικής αρχιτεκτονικής σημασίας, σχεδιάστηκε και χτίστηκε 

από μερικούς από τους διασημότερους αρχιτέκτονες και στρατιωτικούς μηχανικούς 

που εργάζονταν για τη Βενετία. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητά τους αποδείχτηκε 

από  τις  διαδοχικές  απωθήσεις  των  τουρκικών  επιθέσεων.  Εκτός  από  την 

ενσωμάτωση όλων των εξελίξεων στην αμυντική επιστήμη κατά τη διάρκεια των 

τετρακοσίων ετών που κυβέρνησαν οι Βενετοί το νησί, οι εργασίες οχύρωσης της 

ενετικής Κέρκυρας επηρέασαν επίσης την ανάπτυξη του κατοικημένου συνόλου. Η 

σημασία  των  Κερκυραϊκών  οχυρώσεων  για  την  ιστορία  της  αμυντικής 

αρχιτεκτονικής είναι τεράστια. Και από τεχνική και από αισθητική άποψη αποτελούν 

ένα από τα λαμπρότερα παραδείγματα που συντηρούνται, όχι μόνο στην Ελλάδα, 

αλλά  πέρα  από  την  ανατολική  Μεσόγειο  ευρύτερα.  Μεταξύ  άλλων  θεωρούνται 

τεράστιας σημασίας για τη μελέτη των αρχών για την κατάστρωση και την εκτέλεση 

των οχυρώσεων με τους προμαχώνες χάρι στο απέραντο αρχειακό υλικό που έχει 

επιζήσει, κυρίως στα αρχεία της Βενετίας. 

ii. Το αστικό σύνολο  αναπτύχθηκε μέσα στα όρια του εδάφους και της θάλασσας. 

Σαφώς  καθορισμένο  από  τα  τείχη  της  περιμέτρου,  παγιώνει  διακριτικά  όλα  τα 

χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  του  αστικού  προγραμματισμού  των  περιτειχισμένων 

πόλεων της δύσης, κάτι  που το κάνει  σήμερα ένα χαρακτηριστικό και εξαιρετικά 

λεπτό  παράδειγμα  οργάνωσης  πόλης  σε  σχέση  με  τις  υπερασπίσεις  του.  Το 

πλαίσιο  προγραμματισμού,  από  κοινού  με  ένα  πυκνό  και  πολυόροφο  ύφος 

κατασκευής και μια μορφολογία οικοδόμησης που αφομοιώνει, σε πλήρη αρμονία 

και  συνοχή,  τα  χαρακτηριστικά  μιας  διαχρονικής  πολιτιστικής  διαδικασίας, 

δημιουργεί  μια  μοναδική  οντότητα  με  διεθνή  άξια  και  ιδιαίτερη  σημασία  για  την 
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ιστορία της αρχιτεκτονικής, του αστικού προγραμματισμού και των Καλών Τεχνών. 

Συγκεκριμένα,  μετά  από τις  καταστροφές  του 1953 που καταστράφηκαν σχεδόν 

ολοκληρωτικά τα δύο άλλα μεγάλα αστικά κέντρα του Ιονίου ( η Ζάκυνθος και η 

Κεφαλονιά)   η  σημασία  της  Κέρκυρας  για  την  ιστορία  της  αρχιτεκτονικής  είναι 

ανεκτίμητη και μοναδική. 

Τα  κτίρια  της  πόλης  που  χρονολογούνται  από  την  περίοδο  της  ενετικής 

κυριαρχίας  αποτελούν  ένα  σπάνιο  παράδειγμα  αρχιτεκτονικής  που  αναπτύχθηκε  στο 

ελληνικό  έδαφος,  αλλά  επηρεάστηκε  άμεσα  από  τα  ξένα  σύγχρονα  πρότυπα, 

αντιπροσωπεύοντας με αυτόν τον τρόπο την ελληνική συμμετοχή στις δυτικές μετακινήσεις 

(Αναγέννηση  και  μορφές  Μπαρόκ).  Συγχρόνως,  η  Κέρκυρα,  είναι  μία  από  τις  λίγες 

περιοχές του ελληνισμού στην οποία ο πολιτισμός προχώρησε ομαλά και χωρίς απότομες 

αναστολές,  είναι  ένα  σπάνια  συντηρημένο  παράδειγμα  μιας  εύκολης  μετάβασης  στο 

νεοκλασικισμό. Τα  τελευταία  αναδείχθηκαν  στη  δύση  ως  αποτέλεσμα  της  φυσικής 

συνέχειας  προηγουμένων  μορφών  και  συνδυάστηκαν  με  αυτές  με  μία  μοναδική 

ομοιογένεια. Επιπλέον, η σχέση με τη νεοκλασική αρχιτεκτονική είναι ειδικής σημασίας για 

την  ιστορία  της  σύγχρονης  ελληνικής  αρχιτεκτονικής,  δεδομένου  ότι  το  ύφος  αυτό 

πρωτοεμφανίστηκε στην Κέρκυρα από όλη την Ελλάδα.

Η πρόωρη ημερομηνία των νεοκλασικών κτηρίων στην Κέρκυρα είναι ενδεικτική 

των  διαφορών  που  υπήρξαν  εκείνη  τη  στιγμή  μεταξύ  του  νησιού  αφενός,  και 

οποιασδήποτε άλλης περιοχής των Βαλκανίων αφετέρου, και αυτό γιατί στο σύνολό τους 

περιοχές και λαοί ήταν εκείνη τη χρονική περίοδο ευρωπαϊκές αποικίες μίας σημαντικής 

αυτοκρατορίας,  αυτής  των  Τούρκων  σουλτάνων.  Τελικά,  εκτός  από  το  μορφολογικό 

ενδιαφέρον  της,  η  Κέρκυρα  είναι  επίσης  σημαντική  για  τη  μελέτη  της  ανάπτυξης  των 

αστικών πολυώροφων κτηρίων, δεδομένου ότι είναι η πρώτη ελληνική πόλη στην οποία 

εμφανίστηκε η ιδέα της οριζόντιας ιδιοκτησίας. 

Η εικόνα  της  πόλης  σήμερα είναι  ουσιαστικά  ένας  χάρτης  της  ιστορίας  των 

διαφορετικών  φάσεων  ανάπτυξής  της  και  της  δημιουργικής  συνύπαρξης  πολλών 

πολιτισμών τους οποίους διαδοχικά φιλοξένησε. Ο ειδικός ευρωπαϊκός και κοσμοπολίτικος 

χαρακτήρας της πόλης προσανατόλισε την ανάπτυξη των τεχνών,  και  συγκεκριμένα τη 

διανοούμενη και κοινωνική ζωή της, προς μια ανεξάρτητη μορφή έκφρασης για τα ιόνια 

νησιά, με σημαντικές επιρροές από τους Ενετούς που είχαν δώσει στους ντόπιους την 

πλούσια οπτική παράδοση της δύσης από την περίοδο της Αναγέννησης. 

Γενικά, η παλαιά πόλη της Κέρκυρας, είναι μια μοναδική πολιτιστική οντότητα 
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μιας υψηλής αισθητικής αξίας για τους παρακάτω λόγους : 

● Η αισθητική αξία που περικλείει αναγνωρίζεται στη δομή και τη μορφή της πόλης, 

καθώς επίσης και στις τέχνες, τις επιστολές και την κοινωνική ζωή της 

● Η παλαιά πόλη αναπτύχθηκε διαχρονικά, μέσω της όσμωσης των χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων των δύο κόσμων της Μεσογείου, της ανατολή και της δύση 

● Έχει συντηρηθεί, ζωντανή και ουσιαστικά αμετάβλητη, μέχρι και σήμερα. 

 2.8 Απάντηση επιτροπής παγκόσμιας κληρονομιάς για την 
ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των 
μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO

Η επιτροπή παγκόσμιας κληρονομιάς ενέταξε την παλαιά πόλη της Κέρκυρας 

στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς βάσει του κριτηρίου iv. 

Συγκεκριμένα αναφέρει στην απόφαση της η οποία είναι η 31 Com 8B.40 :

Έχοντας  εξετάσει  τα  έγγραφα  WHC-07/31.COM/8B  και 

WHC-07/31.COM/INF.8B.1 η επιτροπή παγκόσμιας κληρονομιάς αποφάσισε να εγγράψει 

την παλαιά πόλη της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της 

UNESCO  βάσει  του  κριτηρίου  iv.  Συγκεκριμένα  υιοθέτησε  την  παρακάτω  δήλωση 

εξαιρετικής παγκόσμιας αξίας :

Το σύνολο που απαρτίζουν οι  οχυρώσεις  και  η  παλαιά πόλη της Κέρκυρας 

βρίσκεται  σε   μία  στρατηγικής  σημασίας  θέση  στην  είσοδο  της  Αδριατικής  θάλασσας. 

Ιστορικά, οι ρίζες της πηγαίνουν πίσω στον 8ο αιώνα π.Χ. και στη βυζαντινή περίοδο. Γι 

αυτό  το λόγο έχει  υποστεί  διάφορες  επιρροές και  έχει  δεχτεί  ένα μείγμα διαφορετικών 

λαών.  Από το 15ο αιώνα, η Κέρκυρα ήταν κάτω από την ενετική κυριαρχία για περίπου 

τέσσερις  αιώνες,  περνώντας  στη  συνέχεια  στις  γαλλικές,  βρετανικές  και  ελληνικές 

κυβερνήσεις.  Σε   πολλές  περιπτώσεις,  έπρεπε  να  υπερασπίσει  την  ενετική  θαλάσσια 

αυτοκρατορία  ενάντια  στον  οθωμανικό  στρατό.  Η  Κέρκυρα  αποτελούσε  ένα  άριστο 

παράδειγμα οχυρωματικής αρχιτεκτονικής, σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Sanmicheli η 

αξία  του  οποίου  αποδείχθηκε  εμπράκτως  μέσα  από  τη  θετική  έκβαση  των  εκάστοτε 

εχθροπραξιών. Η Κέρκυρα έχει μία ιδιαίτερη ταυτότητα που απεικονίζεται στο σχεδιασμό 

του συστήματος οχύρωσής της και στο νεοκλασικού χαρακτήρα κτιριακό δυναμικό της. Γι 

αυτούς τους λόγους μπορεί να συγκαταλεχθεί στις σημαντικές μεσογειακές οχυρωμένες 

πόλεις λιμάνια.
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Κριτήριο  iv :  Το  σύνολο  του  αστικού  και  λιμενικού  συγκροτήματος  της 

Κέρκυρας,  με  κυρίαρχες  τις  ενετικής  προέλευσης  οχυρώσεις  του,  αποτελεί  ένα 

αρχιτεκτονικό δείγμα εξαιρετικής παγκόσμιας αξίας που διατηρεί τόσο την αυθεντικότητα, 

όσο και την ακεραιότητά του.

Η συνολική  μορφή των οχυρώσεων έχει διατηρηθεί και επιδεικνύει τα ίχνη  της 

ενετοκρατίας,  συμπεριλαμβανομένου  του  παλαιού  και  του  νέου  φρουρίου,  αλλά 

πρωτίστως επιδεικνύει τις επεμβάσεις από τη βρετανική περίοδο. Η σημερινή εικόνα του 

οικιστικού συνόλου είναι αποτέλεσμα της οικοδομικής δραστηριότητας του 19ου και του 

20ου  αιώνα.  Η  αυθεντικότητα  και  η  ακεραιότητα  των  αστικών  δομικών  στοιχείων 

παραπέμπει σε χαρακτηριστικά μιας νεοκλασικής πόλης.

Η ευθύνη για την προστασία του μνημείου επιμερίζεται σε διαφόρους φορείς και 

προκύπτει από διάφορα σχετικά διατάγματα. Στους φορείς περιλαμβάνονται το Ελληνικό 

Υπουργείο  Πολιτισμού  (υπουργική  απόφαση  του  1980),  το  υπουργείο  Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας  και  Δημοσίων  Έργων  (προεδρικό  διάταγμα  του  1980)  και  ο  Δήμος 

Κερκυραίων (προεδρικό διάταγμα του 1981).

Σχετικά με το θέμα είναι επίσης : ο ελληνικός νόμος για την ακτογραμμή των 

πόλεων και των νησιών εν γένει, ο νόμος περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής 

κληρονομιάς (ν. 3028/2002), καθώς και η ίδρυση στην Κέρκυρα μιας νέας ανεξάρτητης 

Εφορείας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων το 2006.

Η  ζώνη  προστασίας  έχει  ήδη  καθοριστεί.  Η  πολιτική  προληπτικών 

παρεμβάσεων αποκατάστασης και ενίσχυσης των οχυρώσεων και της πόλης έχουν ως 

αποτέλεσμα  μια  γενικώς  αποδεκτή  κατάσταση  διατήρησης.  Ωστόσο,  αρκετά  έργα  δεν 

έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, ενώ κάποια άλλα δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει. Υπάρχει ήδη ένα 

Σχέδιο Διαχείρισης. Ένα αστικό σχέδιο δράσης, που συνοδεύει το Σχέδιο Διαχείρισης του 

μνημείου, έχει εγκριθεί (2005) για την περίοδο 2002-2012.

 2.9 Οφέλη από την ένταξη στον κατάλογο των μνημείων 
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO

Θέλοντας να βρούμε μερικά από τα οφέλη που επιφέρει η  ένταξη των μνημείων 

στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς βρήκαμε ένα βιβλίο με τίτλο <<Preserving the 

heritage of humanity?Obtaining world heritage statusand the impacts of listing.>> της Bart 

Johannes  Maria  van  der  Aa  το  οποίο  γράφτηκε  στα  πλαίσια  της  απόκτησης  του 
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διδακτορικού της διπλώματος στις χωρικές επιστήμες στο πανεπιστήμιο του Γκρόνινγκεν 

και  υποστηρίχθηκε  από την  επιχορήγηση υπ'  αριθμόν 425-13-006  από την  ολλανδική 

οργάνωση για τη επιστημονική έρευνα (NOW) κατά το έτος 2005. 

Το έκτο κεφάλαιο του συγκεκριμένου βιβλίου έχει τίτλο <<Touring world heritage 

>> (Περιοδεύοντας στην παγκόσμια κληρονομιά) και αναφέρεται σε κάποια από τα οφέλη 

που αποκόμισαν διάφορα μνημεία, σε διάφορες χώρες του κόσμου, μετά την ένταξή τους 

στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. 

Οι  τοποθεσίες  που  ανήκουν  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας 

κληρονομιάς  είναι  προπαντός  τουριστικά  θέλγητρα  και  λαμβάνουν  το  15  με  20% της 

τουριστικής αγοράς (Bart Johannes Maria van der Aa 2005 αναφορά σε Musitelli 2003: 

331). Ένας λόγος που συμβαίνει αυτό είναι λόγω του ότι η ένταξη αυτή δίνει μεγάλη και 

καλή φήμη στο συγκεκριμένο μνημείο.  Αύξηση στον αριθμό των επισκεπτών μετά  την 

ένταξη αναφέρονται σε πολλές τοποθεσίες όπως στο Te Wahipounamu (Νέα Ζηλανδία) 

(Bart Johannes Maria van der Aa 2005 αναφορά σε Watson 1992: 16; Hall and Piggin 

2002:  406)  και  στο  εθνικό  πάρκο   Mesa  Verde  (Ηνωμένες  Πολιτείες  Αμερικής)  (Bart 

Johannes Maria van der Aa 2005 αναφορά σε Ambio 1983: 142).

Μια πρώτη ανάλυση  του αριθμού των επισκεπτών σε περιοχές  παγκόσμιας 

κληρονομιάς οδηγεί σε δύο κύρια συμπεράσματα. Πρώτον, αύξηση επισκεπτών μετά την 

ένταξή στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς, παρατηρείται  κυρίως σε 

αποκεντρομένες περιοχές σε αντίθεση με πολλές κεντρικές τοποθεσίες όπου ο αριθμός 

των επισκεπτών είναι ήδη μεγάλος και πριν από την ένταξη. Για παράδειγμα, ο αριθμός 

των επισκεπτών στις εκκλησίες στη Vall de Boí (Ισπανία) διπλασιάστηκε μετά την ένταξή 

τους  στα  μνημεία  παγκόσμιας  κληρονομιάς,  ενώ  ο  αριθμός  των  εκκλησιών  που  είναι 

ανοιχτές  για  το  κοινό  αυξήθηκαν  από  μία  σε  έξι  μετά  την  ένταξη  αυτή.  Το  δεύτερο 

συμπέρασμα είναι ότι η ένταξη στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς έχει 

μεγαλύτερο αντίκτυπο στον αριθμό των ξένων επισκεπτών παρά σε αυτόν των εγχώριων 

κάτι που έχει σαν συνέπεια την αύξηση των επισκεπτών στο μνημείο κατά τη διάρκεια των 

τουριστικών περιόδων.

Πρέπει  να  αναφερθεί  όμως  ότι  η  ένταξη  ενός  μνημείου  στον  κατάλογο  των 

μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς δεν είναι ο μόνος παράγοντας αύξησης επισκεπτών. Ο 

αριθμός των επισκεπτών εξαρτάται από τρεις συχνά αλληλένδετους παράγοντες :

1. Στη δυνατότητα πρόσβασης και στο συνυπολογισμό της περιοχής στις διαδρομές 

και τους γύρους των τουριστών 

2. Στο επίπεδο προώθησης του μνημείου
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3. Στη  μεγαλύτερη  προσοχή  των  μέσων  μαζικής  ενημέρωσης  στο  μνημείο,  ως 

απόρροια της εγγραφής του στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς.

Η αυξανόμενη κάλυψη των μέσων μαζικής ενημέρωσης εκδηλώνεται ως εξής : 

Οι υπεύθυνοι των μνημείων έρχονται σε επαφή με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία 

είναι  πιο  πρόθυμα  να  ασχοληθούν  με  ένα  μνημείο  παγκόσμιας  κληρονομιάς.  Το 

ενδιαφέρον αυτό φτάνει στην κορύφωσή του αμέσως μετά την καταχώρηση του μνημείου 

στη  λίστα  παγκόσμιας  κληρονομιάς  και  εξασθενεί  μετά  από κάποιο  χρονικό  διάστημα 

επιστρέφοντας σε φυσιολογικά επίπεδα. 

Γενικά,  από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι  η ένταξη στον κατάλογο των 

μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  δίνει  μία  ώθηση,  όσον  αφορά  την  προσέλευση 

επισκεπτών στο εκάστοτε μνημείο, αλλά η περαιτέρω αξιοποίησή τους είναι υπόθεση των 

αρμοδίων.

 

 3   Ερωτήματα 

Με την έρευνά μας στοχεύουμε να δούμε ποια είναι η γνώμη των ασκούντων 

διοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού στα παρακάτω ερωτήματα :

➢ Ποια είναι  η ενημέρωση των κατοίκων του νομού σχετικά με την ένταξη  της 

παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO ;

➢ Πόσο θα βοηθήσει η ένταξη αυτή τουριστικά το νησί ;

➢ Πόσο θα αυξηθεί η ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί ;

➢ Το εγχείρημα θα τύχει ολικής ή αμφιλεγόμενης αποδοχής ;

➢ Πόσο θα διαφοροποιηθεί ο δήμος Κερκυραίων ως προς την ανάπτυξη έναντι 

των υπόλοιπων δήμων του νομού μετά την ένταξη αυτή;

➢ Πόσο  θα  αυξηθεί  το  εισόδημα  των  Κερκυραίων  μετά  την  ολοκλήρωση  του 

εγχειρήματος;

➢ Πόσο προβλέπουν κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί;

➢ Πόσο θα αυξηθούν οι εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας που θα φιλοξενούνται στο 

νησί;

➢ Πόσο  πολιτική  ωριμότητα  υπάρχει  στους  τοπικούς  φορείς  ώστε  να 
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πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις;

➢ Πόσο αναγκαία είναι και η πιο ενεργή συμμετοχή του κράτους για την επίτευξη 

του σκοπού;

 4  Σχεδιασμός έρευνας και μεθοδολογία

 4.1  Περιγραφή

Σκοπός της  συγκεκριμένης  έρευνας  ήταν να  δούμε  ποια  είναι  η  γνώμη των 

ασκούντων διοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού στο νησί σχετικά με το εγχείρημα της 

ένταξης  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO. Συγκεκριμένα ρωτήσαμε τη γνώμη τους για θέματα όπως το 

κατά πόσο θα ωφεληθεί το νησί, τόσο σε τουριστικό όσο και σε πολιτιστικό επίπεδο, από 

την επιτυχή κατάληξη του συγκεκριμένου εγχειρήματος, πόσο θα αυξηθεί το εισόδημα των 

Κερκυραίων μετά την ένταξη αυτή, πόσο πιστεύουν ότι είναι ενημερωμένοι οι πολίτες του 

νομού σχετικά με την ένταξη αυτή, πόσο πιστεύουν ότι υπάρχει πολιτική ωριμότητα στους 

φορείς του τόπου για την πραγματοποίηση των κατάλληλων διαχειριστικών κινήσεων και 

ποια πρέπει να είναι η συμμετοχή του κράτους για την επίτευξη του σκοπού.

 4.2  Συμμετέχοντες

Συμμετέχοντες  στη  συγκεκριμένη  έρευνα  ήταν  185  εκλεγμένοι  πολίτες  του 

νομού. Τα αξιώματα των ατόμων που ρωτήσαμε ήταν αυτά του βουλευτή, του νομάρχη, 

του αντινομάρχη, του νομαρχιακού συμβούλου, του δημάρχου, του αντιδημάρχου και του 

δημοτικού  συμβούλου.  Ρωτήσαμε  επίσης  και  εκλεγμένους  σε  κάποιο  από  τα  δύο 

επιμελητήρια (τεχνικό, εμπορικό) και στον εμπορικό σύλλογο. 

Η επιλογή των ατόμων αυτών έγινε με το σκεπτικό ότι είναι εκλεγμένοι οπότε 

εκφράζουν  αρκετές  από  τις  απόψεις  εκείνων  που  τους  εξέλεξαν.  Ρωτώντας  τους 

εκλεγμένους στις βουλευτικές, νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές μπορούμε να πούμε ότι 

πήραμε μία γνώμη για το συγκεκριμένο εγχείρημα από κατοίκους και δημότες όλων των 

δήμων  του  νομού  ανεξαρτήτως  χαρακτηριστικών  όπως  το  επάγγελμα,  το  μορφωτικό 
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επίπεδο  κ.τ.λ.  Ρωτώντας  τους  εκλεγμένους  στα  δύο  επιμελητήρια  και  τον  εμπορικό 

σύλλογο πήραμε τη γνώμη ενός μέρους των επαγγελματιών του νομού.  Ειδικότερα αν 

αναλογιστούμε ότι η Κέρκυρα είναι μία τουριστική περιοχή, που η οικονομία της στηρίζεται 

κατά κύριο λόγο στον τουρισμό, οι απαντήσεις των εκλεγμένων στο εμπορικό επιμελητήριο 

και στον εμπορικό σύλλογο είναι γνώμες ανθρώπων που στηρίζονται στον τουρισμό οπότε 

και οι γνώμη τους στον τομέα αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.

 4.3  Ερευνητικά εργαλεία

Το  εργαλείο  που  χρησιμοποιήσαμε  για  την  έρευνά  μας  ήταν  ένα  ανώνυμο 

ερωτηματολόγιο  19  ερωτήσεων οι  περισσότερες  από τις  οποίες  ήταν  κλειστού  τύπου. 

Εκτός των ερωτήσεων που αφορούσαν τα στοιχεία των ερωτηθέντων, το ερωτηματολόγιο 

μας περιελάμβανε θέματα όπως το κατά πόσο θα ωφεληθεί το νησί, τόσο σε τουριστικό 

όσο και σε πολιτιστικό επίπεδο από την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον 

κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO,  πόσο  θα  αυξηθεί  το 

εισόδημα των Κερκυραίων μετά την ένταξη αυτή, πόσο ενημερωμένοι είναι οι πολίτες του 

νομού σχετικά με την ένταξη αυτή, πόσο υπάρχει η πολιτική ωριμότητα στους τοπικούς 

φορείς ώστε να πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις και ποια πρέπει 

να είναι η συμμετοχή του κράτους για την επίτευξη του σκοπού. 

 4.4  Μεθοδολογία

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου. Το δείγμα της 

έρευνάς  μας  το  αποτελούσαν  185  εκλεγμένοι  πολίτες  του  νομού  είτε  στο  ελληνικό 

κοινοβούλιο,  είτε  σε  νομαρχιακά  και  δημοτικά  συμβούλια,  είτε  σε  κάποιο  από τα  δύο 

επιμελητήρια  (τεχνικό,  εμπορικό)  ή  στον  εμπορικό  σύλλογο.  Η  συμπλήρωση  των 

ερωτηματολογίων  έγινε  είτε  τηλεφωνικά,  είτε  από τους  ίδιους  αφού πρώτα τους  είχαν 

αποσταλεί  κατά τη  χρονική  περίοδο  από  τη  δευτέρα  18  Φεβρουαρίου  μέχρι  και  την 

παρασκευή  21  Μαρτίου  2008. Η επιλογή  των  ερωτηθέντων  που  ήταν  διαθέσιμοι  δεν 

ακολούθησε κανένα κριτήριο. Στους ερωτηθέντες παρουσιάστηκε ο σκοπός και το πλαίσιο 

διεξαγωγής της  έρευνας,  με  κριτήρια  τόσο τον  επιστημονικό  όσο και  τον  εμπιστευτικό 
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χαρακτήρα της, προκειμένου να ζητηθεί η συγκατάθεσή τους.

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της επεξεργασίας των δεδομένων της έρευνας 

τεκμηριώνεται  με  τη  χρήση  μεθόδων  ανάλυσης  δεδομένων  και  πιο  συγκεκριμένα  της 

παραγοντικής  ανάλυσης  αντιστοιχιών  και  της  ανιούσας  ιεραρχικής  ταξινόμησης.  Τα 

στοιχεία που συλλέξαμε τα επεξεργαστήκαμε με το πρόγραμμα Chic Analysis το οποίο 

ανήκει  στην  κατηγορία  του  λογισμικού  των  μεθόδων  της  Ανάλυσης  Δεδομένων 

(http://www.amarkos.gr/research/chic/ ), ενώ τα διαγράμματα που υπάρχουν στην άσκησή 

μας έγιναν με τη χρήση του υπολογιστικού φύλλου Open Document.

23

http://www.amarkos.gr/research/chic/


 ΜΕΡΟΣ Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 1 Παρουσίαση και σχολιασμός των απαντήσεων του 
ερωτηματολογίου

Στην ενότητα αυτή σχολιάζουμε τις απαντήσεις που λάβαμε κατά τη διάρκεια της 

έρευνάς μας παραθέτοντας ταυτόχρονα τα αποτελέσματα με τη μορφή διαγραμμάτων και 

πινάκων.

Από το παραπάνω διάγραμμα και τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι από το 

συνολικό μας δείγμα το 90,8% (168) είναι άνδρες ενώ μόλις το 9,2% (17) είναι γυναίκες.
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Από το σύνολο των ερωτηθέντων το 23,2% (43) είναι ηλικίας από 28 έως και 42 

ετών, το 47% (87) είναι ηλικίας από 43 έως και 54 ετών ενώ το 29,7% (55) είναι ηλικίας 

από  55 έως και 77 ετών.

Το  7%  (13)  των  ερωτηθέντων  είναι  μορφωτικού  επιπέδου  πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, το 37,3% (69) είναι μορφωτικού επιπέδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

το 55,7% (103) είναι επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Λόγω του μικρού ποσοστού των 

ερωτηθέντων  μορφωτικού  επιπέδου  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  στη  συνέχεια  της 

εργασίας μας θα θεωρήσουμε τις κλάσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

σαν  μία  κλάση  που  θα  την  ονομάσουμε  Α_Β_βάθμια  εκπαίδευση  και  θα  τη 

χρησιμοποιήσουμε στις αναλύσεις που θα ακολουθήσουν.
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Το 23,2% (43)  των ερωτηθέντων είναι  μισθωτοί,  το  34,1% (63)  ακολουθούν το 

επάγγελμα  του  ελεύθερου  επαγγελματία  επιστήμονα,  το  28,1%  (52)  είναι  ελεύθεροι 

επαγγελματίες,  το  7,6% (14)  είτε  είναι  συνταξιούχοι  είτε  ασχολούνται  με  τα  οικιακά,  το 

1,1% (2) είναι αγρότες ενώ το 5,9% (11) είτε εξασκεί κάποιο επάγγελμα διαφορετικό από 

τα παραπάνω είτε δεν απάντησε στην ερώτηση για το επάγγελμα που εξασκεί. Πρέπει να 

αναφέρουμε  ότι  στη  συνέχεια  της  εργασίας  μας  και  για  όλες  τις  αναλύσεις  που  θα 

ακολουθήσουν θα θεωρήσουμε τα επαγγέλματα των συνταξιούχων/ οικιακά, των αγροτών 

και των λοιπών επαγγελμάτων σαν ένα επάγγελμα με την ονομασία λοιπά επαγγέλματα 
που θα συγκεντρώνει το άθροισμα των ποσοστών των τριών επαγγελμάτων από τα οποία 

προέκυψε.

Το 12,4% (23) του συνόλου των ερωτηθέντων είναι άγαμοι ενώ το 87,6% (162) είναι 

έγγαμοι.
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Το 31,4% (58) του συνόλου των ερωτηθέντων έχει κύρια κατοικία σε κάποιον από 

τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας, το 55,1% (102) έχει κύρια κατοικία σε κάποιον από 

τους  δήμους  της  κεντρικής  Κέρκυρας  και  το  13,5% (25)  έχει  κύρια  κατοικία  στη  νότια 

Κέρκυρα.  Θεωρούμε ότι  οι  δήμοι  που απαρτίζουν το βόρειο  τμήμα του νομού είναι  οι 

ακόλουθοι  :  Εσπερίων,  Θιναλίων,  Κασσωπαίων,  Αγίου  Γεωργίου,  Φαιάκων  και 

Παλαιοκαστριτών.  Το κεντρικό  τμήμα του νομού θεωρούμε ότι  το  απαρτίζουν οι  δήμοι 

Κερκυραίων, Παρελίων και Αχιλλείων. Τέλος, ως νότια Κέρκυρα θεωρούμε τους δήμους 

Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων και Παξών.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων το 40% (74) είναι εγγεγραμμένο σε έναν από τους 

δήμους  της  βόρειας  Κέρκυρας,  το  42,7%  (79)  είναι  εγγεγραμμένο  σε  έναν  από  τους 

δήμους της κεντρικής Κέρκυρας και το 17,3% (32) εγγεγραμμένο σε έναν από τους δήμους 

της νότιας Κέρκυρας.
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Το  1,6%  (3)  του  δείγματός  μας  απάντησε  έχοντας  εκθέσει  υποψηφιότητα  στις 

βουλευτικές  εκλογές.  Το  6,5%  (12)  απάντησε  έχοντας  εκθέσει  υποψηφιότητα  στις 

νομαρχιακές  εκλογές,  το  70,8%  (131)  στις  δημοτικές,  το  6,5%  (12)  στις  εκλογές  του 

εμπορικού επιμελητηρίου, το 11,4% (21) στις εκλογές του τεχνικού επιμελητηρίου και τέλος 

το  3,2%  (6)  απάντησε  έχοντας  εκθέσει  υποψηφιότητα  στις  εκλογές  του  εμπορικού 

συλλόγου. Πρέπει να αναφέρουμε ότι στις περαιτέρω αναλύσεις μας θα θεωρήσουμε τους 

ερωτηθέντες που εξέθεσαν υποψηφιότητα στις βουλευτικές και στις νομαρχιακές εκλογές 

σαν μία κλάση ονομάζοντάς την νομαρχιακές εκλογές όπως θα κάνουμε και το ίδιο με το 

σύνολο των εκείνων που εξέθεσαν υποψηφιότητα στις εκλογές των δύο επιμελητηρίων και 

του εμπορικού συλλόγου. Τη νέα αυτή κλάση θα την ονομάσουμε λοιπές εκλογές.
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Το 19,5% (36)  των ερωτηθέντων κατέχει  κάποιο  από τα  παρακάτω αξιώματα  : 

Δήμαρχος,  Αντιδήμαρχος,  Νομάρχης,  Αντινομάρχης,   Βουλευτής.  Το  59,5% (110)  των 

ερωτηθέντων  μετά  την  εκλογή  του  κατέχει  το  αξίωμα  του  δημοτικού  ή  νομαρχιακού 

συμβούλου και το 21,1% (39) κατέχει  κάποιο αξίωμα σε ένα από τα δύο επιμελητήρια 

(εμπορικό, τεχνικό) ή στον εμπορικό σύλλογο.

Όσον αφορά τις απαντήσεις στην ερώτηση «Πόσο πιστεύετε ότι έχουν ενημερωθεί 

οι  πολίτες  του  νομού  σχετικά  με  την  ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον 

κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ;» είχαμε τα παρακάτω 

αποτελέσματα :  Το 20,5% (38) των ερωτηθέντων απάντησε  καθόλου,  το  72,4% (134) 
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απάντησε  λίγο ενώ μόλις το 7% (13) απάντησε  πολύ.  Πρέπει να αναφέρουμε ότι στις 

αναλύσεις που θα ακολουθήσουν θα θεωρήσουμε σαν μία κλάση τις απαντήσεις λίγο και 

πολύ την οποία και θα ονομάσουμε λίγο-πολύ.

Οι  απαντήσεις  που  πήραμε  στην  ερώτηση  «Πόσο  πιστεύετε  ότι  η  ένταξη  της 

παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της 

UNESCO θα βοηθήσει τουριστικά το νησί ;» ήταν οι ακόλουθες : Το 3,8% (7) απάντησε 

καθόλου, το 28,1% (52) απάντησε λίγο και το 68,1% (126) απάντησε πολύ. Αναφέρουμε 

ότι θα προχωρήσουμε σε μία ένωση των κλάσεων  καθόλου και  λίγο για τη δημιουργία 

μιας νέας κλάσης με την ονομασία καθόλου-λίγο όπου και θα τη χρησιμοποιήσουμε στις 

αναλύσεις που θα ακολουθήσουν.
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Στην ερώτηση «Πόσο πιστεύετε ότι θα ανέβει η ποιότητα των τουριστών που θα 

επισκέπτονται  το  νησί» οι  απαντήσεις  που πήραμε είναι  οι  ακόλουθες  :  Το 6,5% (12) 

απάντησε  καθόλου,  το 43,8% (81) απάντησε  λίγο και το 49,7% (92) απάντησε  πολύ. 

Όπως  και  προηγουμένως  έτσι  και  σε  αυτή  την  ερώτηση  θα  προχωρήσουμε  σε  μια 

συγχώνευση  κλάσεων  με  σκοπό  τη  δημιουργία  μιας  καινούργιας  που  θα 

χρησιμοποιήσουμε  στις  παρακάτω  αναλύσεις  μας.  Στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  θα 

συγχωνεύσουμε τις κλάσεις  καθόλου και  λίγο και θα προκύψει η νέα κλάση με όνομα 

καθόλου-λίγο.

Το 44,9% (83) πιστεύει  ότι  το  μέλλον του εγχειρήματος θα έχει  ολική  αποδοχή 
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(όπως ένταξη στην Ε.Ο.Κ.) ενώ το 55,1% (102) πιστεύει ότι το μέλλον του εγχειρήματος θα 

έχει αμφιλεγόμενη (μερική) αποδοχή (όπως ένταξη στο Ευρώ).

Στην ερώτηση «Πόσο πιστεύετε ότι θα διαφοροποιηθεί ως προς την ανάπτυξη ο 

δήμος Κερκυραίων έναντι των υπόλοιπων δήμων του νομού μετά την ένταξη της παλαιάς 

πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO 

;» το 5,9% (11) απάντησε  καθόλου,  το  48,1% (89) απάντησε  λίγο και  το 45,9% (85) 

απάντησε  πολύ.  Στη  συνέχεια  θα  προχωρήσουμε  στη  συγχώνευση  των  κλάσεων 

καθόλου και  λίγο για τη δημιουργία μιας νέας μεταβλητής με το όνομα  καθόλου-λίγο 
όπου και θα την χρησιμοποιήσουμε στις περαιτέρω αναλύσεις μας.
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Στην ερώτηση «Πόσο πιστεύετε ότι θα αυξηθεί το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη 

μετά  την  ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων 

παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ;» το 15,7% (29) απάντησε  καθόλου, το 62,7% 

(116) απάντησε λίγο και το 21,6% (40) απάντησε πολύ.

Στην  ερώτηση  «Πλην  της  υλικής  εισοδηματικής  επιτυχίας  (αν  επιτευχθεί)  πόσο 

προβλέπετε  κοινωνική,  πνευματική  και  ιστορική  ανάπτυξη  στο  νησί  ;»  το  3,2%  (6) 

απάντησε  καθόλου,  το  47% (87)  απάντησε  λίγο και  το  49,7% (92)  απάντησε  πολύ. 

Όπως και σε προηγούμενες ερωτήσεις έτσι και σε αυτή θα συγχωνεύσουμε τις κλάσεις 

καθόλου και  λίγο οπότε και θα προκύψει μία νέα με το όνομα καθόλου-λίγο την οποία 

και θα χρησιμοποιήσουμε στις αναλύσεις που ακολουθούν.
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Στην  ερώτηση  «Πόσο πιστεύετε  ότι  μετά  την  ολοκλήρωση του  εγχειρήματος  θα 

αυξηθούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας που θα φιλοξενούνται στο νησί ;» 

το  4,9%  (9)  απάντησε  καθόλου,  το  34,1%  (63)  απάντησε  λίγο και  το  61,1%  (113) 

απάντησε  πολύ.  Όπως  και  σε  προηγούμενες  ερωτήσεις  έτσι  και  σε  αυτή  θα 

συγχωνεύσουμε τις κλάσεις καθόλου και λίγο οπότε και θα προκύψει μία νέα με το όνομα 

καθόλου-λίγο την οποία και θα χρησιμοποιήσουμε στις περαιτέρω αναλύσεις μας.
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Στην ερώτηση «Πόσο πιστεύετε ότι υπάρχει πολιτική ωριμότητα στους φορείς του 

τόπου ώστε να γίνουν οι κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις ;» το 24,3% (45) απάντησε 

καθόλου, το 67,6% (125) απάντησε λίγο ενώ το 5,1% (15) απάντησε πολύ. Όπως και σε 

προηγούμενες ερωτήσεις έτσι και σε αυτή θα συγχωνεύσουμε τις κλάσεις λίγο και  πολύ 
οπότε  και  θα  προκύψει  μία  νέα  με  το  όνομα  λίγο-πολύ την  οποία  και  θα 

χρησιμοποιήσουμε στις αναλύσεις που ακολουθούν.

Στην  ερώτηση «Πόσο πιστεύετε  ότι  εκτός  από θέμα των  τοπικών φορέων είναι 

αναγκαία  και  η  πιο  ενεργή  συμμετοχή  του  κράτους  για  την  επίτευξη  του  σκοπού;  (Η 

Κέρκυρα  πλέον  δεν  είναι  μια  απλή  πόλη  των  39.487  κατοίκων  αλλά  ένα  μνημείο 

παγκόσμιας  πολιτιστικής  κληρονομιάς)»  το  2,7% (5)  απάντησε  καθόλου,  το  13% (24) 

απάντησε  λίγο και  το  84,3%  (156)  απάντησε  πολύ.  Όπως  και  σε  προηγούμενες 

ερωτήσεις έτσι και σε αυτή θα συγχωνεύσουμε τις κλάσεις καθόλου και λίγο οπότε και θα 

προκύψει μία νέα με το όνομα  καθόλου-λίγο την οποία και θα χρησιμοποιήσουμε στις 

παρακάτω αναλύσεις μας.

● Γενικό Σχόλιο

Παρατηρούμε ότι από ένα σύνολο 185 ερωτηθέντων η συντριπτική πλειοψηφία του 

δείγματός  μας  είναι  άνδρες  και  μάλιστα  σε  ποσοστό  90,8%  (168).  Οι  ηλικίες  των 

ερωτηθέντων κυμαίνονται από 28 έως και 77 ετών. Χωρίσαμε τις ηλικίες σε τρεις κλάσεις η 
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πρώτη  από  τις  οποίες  περιλαμβάνει  τις  ηλικίες  από  28  έως  και  42  ετών,  η  δεύτερη 

περιλαμβάνει τις ηλικίες από 43 έως και 54 ετών και η τελευταία περιλαμβάνει τις ηλικίες 

από 55 έως και 77 ετών . Από το δείγμα μας πάνω από το 50% και συγκεκριμένα το 

55,7%  είναι  μορφωτικού  επιπέδου  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  ακολουθούν  εκείνοι  με 

μορφωτικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έπονται εκείνοι το μορφωτικό επίπεδο των 

οποίων  είναι  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης.  Επίσης,  η  συντριπτική  πλειοψηφία  των 

ερωτηθέντων είναι  έγγαμοι  και  μάλιστα σε ποσοστό 87,6%. Οι περισσότεροι  από τους 

ερωτηθέντες  είναι  ελεύθεροι  επαγγελματίες  επιστήμονες,  ακολουθούν  οι  ελεύθεροι 

επαγγελματίες, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι/οικιακά. Το 1,1% του δείγματός μας είναι 

αγρότες ενώ το 5,9% είτε ασχολείται με κάποιο επάγγελμα που δεν ανήκει στις παραπάνω 

κατηγορίες είτε δεν απάντησε στην ερώτησή για το επάγγελμα που ασκεί.

Παρατηρούμε  ότι  η  πλειοψηφία των ερωτηθέντων του δείγματός  μας  έχει  κύρια 

κατοικία στους δήμους της κεντρικής  Κέρκυρας με εκείνους  που κατοικούν στο βόρειο 

τμήμα  του  νομού  να  ακολουθούν.  Ομοίως,  η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  είναι 

εγγεγραμμένη  στους  δήμους  της  κεντρικής  Κέρκυρας  με  τους  εγγεγραμμένους  στους 

δήμους του βόρειου τμήματος του νησιού να ακολουθούν.  Η διαφορά σε σχέση με τα 

αποτελέσματα  της  κύριας  κατοικίας  έχει  να  κάνει  με  την  αύξηση  των  ποσοστών  των 

εγγεγραμμένων στους δήμους του βόρειου και νότιου τμήματος του νομού και την πτώση 

του ποσοστού των εγγεγραμμένων στην κεντρική Κέρκυρα.  Το 70,8% του δείγματός μας 

εξέθεσε  υποψηφιότητα  στις  δημοτικές  εκλογές  με  το  υπόλοιπο  29,2% να  έχει  εκθέσει 

υποψηφιότητα σε εκλογές όπως βουλευτικές, νομαρχιακές, εκλογές εμπορικού ή τεχνικού 

επιμελητηρίου καθώς επίσης και στις εκλογές του εμπορικού συλλόγου. Οι περισσότεροι 

από τους ερωτηθέντες είναι αξιώματος νομαρχιακού ή δημοτικού συμβούλου με εκείνους 

που κατέχουν κάποιο αξίωμα στα επιμελητήρια ή στον εμπορικό σύλλογο να ακολουθούν 

και  να έπονται  εκείνοι  που το αξίωμά τους είναι  ένα εκ των δημάρχου,  αντιδημάρχου, 

νομάρχη, αντινομάρχη και βουλευτή. 

H ενημέρωση των πολιτών του νομού σχετικά με την ένταξη της παλαιάς πόλης της 

Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO είναι λίγη 
σύμφωνα  με  τους  περισσότερους  από  τους  ερωτηθέντες.  Ακολουθούν  εκείνοι  που 

πιστεύουν ότι οι πολίτες του νομού δεν έχουν ενημερωθεί  καθόλου και έπονται εκείνοι 

που  πιστεύουν  ότι  η  ενημέρωση  των  πολιτών  είναι  μεγάλη.  Το  εγχείρημα  αυτό  θα 

βοηθήσει  πολύ το  νησί  τουριστικά σύμφωνα  με  την  πλειοψηφία  του  δείγματός  μας. 

Δεύτεροι σε ποσοστό είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι θα το βοηθήσει  λίγο ενώ μόνο το 

3,8%  πιστεύει  ότι  δεν θα υπάρξει  καμία βοήθεια,  όσον αφορά τον τουρισμό, από την 
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ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO. 

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες,  σχεδόν το 50%, είναι  της άποψης ότι  η 

ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί θα αυξηθεί πολύ, με εκείνους που 

πιστεύουν ότι θα υπάρξει μικρή αύξηση της ποιότητας των τουριστών να ακολουθούν με 

ένα ποσοστό της τάξης του 43,8%. Ο δήμος Κερκυραίων θα διαφοροποιηθεί  λίγο, ως 

προς την ανάπτυξη, έναντι των υπόλοιπων δήμων του νομού μετά την ένταξη της παλαιάς 

πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της 

UNESCO, σύμφωνα με την πλειοψηφία του δείγματός μας. Όσον αφορά την αποδοχή του 

εγχειρήματος οι απόψεις διίστανται με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων, έστω και αν αυτή 

είναι μικρή, να πιστεύει ότι το εγχείρημα θα τύχει αμφιλεγόμενης αποδοχής (όπως ένταξη 

στο Ευρώ). 

Το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη θα αυξηθεί  λίγο  σύμφωνα με τη γνώμη των 

περισσοτέρων  από  τους  ερωτηθέντες,  ενώ  ακολουθούν  σε  ποσοστό  εκείνοι  που 

πιστεύουν σε μεγάλη αύξηση του εισοδήματος των Κερκυραίων. Η κοινωνική, πνευματική 

και ιστορική ανάπτυξη στο νησί θα είναι λίγη σύμφωνα με τη συντριπτική πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων όπως επίσης  λίγη  θα είναι  και η αύξηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων 

διεθνούς  εμβέλειας  που  θα  φιλοξενούνται  στο  νησί  μετά  την  ολοκλήρωση  του 

εγχειρήματος.  Η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  πιστεύει  ότι  υπάρχει  λίγη  πολιτική 

ωριμότητα στους φορείς του τόπου ώστε να γίνουν οι κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις 

ενώ δεύτεροι σε ποσοστό είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει  καθόλου πολιτική 

ωριμότητα  στους  φορείς  του  τόπου  για  την  πραγματοποίηση  των  κινήσεων  αυτών. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μόλις το 8,1% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι τοπικοί 

φορείς  έχουν  πολύ την πολιτική ωριμότητα για την πραγματοποίηση των κατάλληλων 

διαχειριστικών κινήσεων. 

Όσον αφορά τη συμμετοχή του κράτους για την επίτευξη του σκοπού το 84,3% 

πιστεύει  ότι  πρέπει  να είναι  πολύ πιο ενεργή,  ακολουθούν εκείνοι  που απάντησαν ότι 

πρέπει να είναι λίγο πιο ενεργή και έπονται εκείνοι που απάντησαν ότι δεν πρέπει να είναι 

καθόλου πιο ενεργή. Τέλος, σαν ένα γενικό σχόλιο μπορούμε να πούμε ότι η πλειοψηφία 

των ερωτηθέντων βρίσκει το όλο εγχείρημα σαν κάτι το θετικό που θα ωφελήσει το νησί 

έστω  και  λίγο.  Πιστεύει  ταυτόχρονα  ότι  θα  πρέπει  να  υπάρξει  μεγαλύτερη  πολιτική 

ωριμότητα  από  τους  φορείς  του  τόπου,  ώστε  να  γίνουν  οι  κατάλληλες  διαχειριστικές 

κινήσεις, θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ενημέρωση των πολιτών ενώ η συμμετοχή του 

κράτους για την επίτευξη του σκοπού πρέπει να είναι πολύ πιο ενεργή. 
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 2 Στατιστική Ανάλυση Διαγραμμάτων

Σε  αυτή  την  ενότητα  θα  σχολιάσουμε  τις  απαντήσεις  που  πήραμε  από  το 

σύνολο  των  185  ερωτηθέντων  σε  σχέση  με  κάποια  ιδιότητά  τους  όπως  η  ηλικία,  το 

μορφωτικό,  το  επάγγελμα,  το  δήμο  κύριας  κατοικίας,  το  δήμο  στον  οποίο  είναι 

εγγεγραμμένοι, τις εκλογές που εξέθεσαν υποψηφιότητα και το σημερινό τους αξίωμα.

 2.1 Σχολιασμός διαγραμμάτων Ηλικίας – Μεταβλητών

i. Ηλικία – Μορφωτικό Επίπεδο

Παρατηρούμε  ότι  από  τα  άτομα  ηλικίας  [28-43)  ετών  το  44,2%  (19)  είναι 

επιπέδου  μόρφωσης  μέχρι  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  και  το  55,8%  (24)  είναι 

επιπέδου μόρφωσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Από τα άτομα ηλικίας [43-55) το 43,7% (38) είναι επιπέδου μόρφωσης μέχρι 

και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  και  το  56,3%  (49)  είναι  επιπέδου  μόρφωσης 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τέλος, το 45,5% (25) των ατόμων ηλικίας 55 έως και 77 είναι είναι  επιπέδου 

μόρφωσης  μέχρι  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ενώ  το  54,5%  (30)  είναι  επιπέδου 

μόρφωσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Παρατηρούμε ότι και στις τρεις κατηγορίες που έχουμε χωρίσει τη μεταβλητή της 

ηλικίας  η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  είναι  επιπέδου  μόρφωσης  τριτοβάθμιας 
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εκπαίδευσης.

ii. Ηλικία – Επάγγελμα

Το 30,2% (13) των ατόμων ηλικίας από 28 έως και 42 ετών είναι μισθωτοί, το 

37,2% (16)  είναι  ελεύθεροι  επαγγελματίες  επιστήμονες,  το  30,2% (13)  είναι  ελεύθεροι 

επαγγελματίες ενώ το 2,3% (1) των ατόμων αυτής της ηλικίας είτε ασκεί κάποιο επάγγελμα 

που δεν ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες είτε δεν έχει απαντήσει στο ερώτημα για το 

επάγγελμα που εξασκεί.

Από τα άτομα ηλικίας 43 έως και 54 ετών το 24,1% (21) εξασκεί το επάγγελμα 

του μισθωτού, το 32,2% (28) είναι ελεύθεροι επαγγελματίες επιστήμονες, το 34,5% (30) 

είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ενώ το 9,2% (8) των ατόμων αυτής της ηλικίας είτε ασκεί 

κάποιο επάγγελμα που δεν ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες είτε δεν έχει απαντήσει στο 

ερώτημα για το επάγγελμα που εξασκεί.

Τέλος, το 16,4% (9) των ατόμων ηλικίας από 55 έως και 77 ετών είναι μισθωτοί, 

το 34,5% (19) είναι ελεύθεροι επαγγελματίες επιστήμονες, το 16,4% (9) είναι ελεύθεροι 

επαγγελματίες  ενώ  το  32,7%  (18)  των  ατόμων  αυτής  της  ηλικίας  είτε  ασκεί  κάποιο 

επάγγελμα  που  δεν  ανήκει  στις  παραπάνω  κατηγορίες  είτε  δεν  έχει  απαντήσει  στο 

ερώτημα για το επάγγελμα που εξασκεί.

Όσον  αφορά  τα  επαγγέλματα  των  ερωτηθέντων  παρατηρούμε  ότι  οι 

περισσότεροι  από  τους  ερωτηθέντες  ηλικίας  28  έως  και  42  ετών  είναι  ελεύθεροι 

επαγγελματίες  επιστήμονες  με  τους  ελεύθερους  επαγγελματίες  και  τους  μισθωτούς  να 
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ακολουθούν. Στις ηλικίες από 43 έως και 54 οι περισσότεροι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες 

με τους  ελεύθερους επαγγελματίες  επιστήμονες να ακολουθούν.  Αξιοσημείωτο είναι  το 

γεγονός ότι στις ηλικίες από 55 έως και 77 εκείνοι που ασχολούνται με κάποιο επάγγελμα 

διαφορετικό από αυτά που έχουμε κατηγοριοποιήσει είναι δεύτεροι σε ποσοστό μετά από 

τους ελεύθερους επαγγελματίες επιστήμονες.

iii. Ηλικία – Δήμος Κύριας Κατοικίας

Το 32,6% (14) των ατόμων ηλικίας από 28 έως  και 42 ετών έχει κύρια κατοικία 

σε κάποιον από τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας, το 53,5% (23) των ατόμων της ίδιας 

ηλικίας έχει κύρια κατοικία σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας ενώ το 

14% (6) των ερωτηθέντων της ηλικίας αυτής έχει  κύρια κατοικία σε κάποιον από τους 

δήμους της νότιας Κέρκυρας.

Το 29,9% (26) των ατόμων των ηλικίας από 43 έως και  54 ετών έχει  κύρια 

κατοικία σε κάποιον από τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας, το 58,6% (51) των ατόμων 

της ίδιας ηλικίας έχει κύρια κατοικία σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας 

ενω το 11,5% (10) των ερωτηθέντων της ηλικίας αυτής έχει κύρια κατοικία σε κάποιον από 

τους δήμους της νότιας Κέρκυρας.

Το 32,7% (18) των ατόμων ηλικίας από 55 έως και 77 έχει κύρια κατοικία σε 

κάποιον από τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας, το 50,9% (28) των ατόμων της ίδιας 

ηλικίας έχει κύρια κατοικία σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας ενώ το 

16,4% (9) των ερωτηθέντων της ηλικίας αυτής έχει κύρια κατοικία σε κάποιον από τους 
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δήμους της νότιας Κέρκυρας.

Παρατηρήθηκε  ότι  η  συντριπτική  πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως 

ηλικίας  έχει  κύρια  κατοικία  σε  κάποιον  από  τους  δήμους  της  κεντρικής  Κέρκυρας,  με 

εκείνους των οποίων η κύρια κατοικία είναι στη βόρεια Κέρκυρα να ακολουθούν και να 

έπονται εκείνοι που κατοικούν στο νότιο τμήμα του νομού.

iv. Ηλικία – Δήμος Εγγραφής

Το 39,5% (17) των ατόμων ηλικίας από 28 έως 42 ετών είναι εγγεγραμμένο σε 

έναν από τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας, το 44,2% (19) των ατόμων της ηλικίας αυτής 

είναι εγγεγραμμένο σε έναν από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας, ενώ το 16,3% (7) 

των ατόμων της συγκεκριμένης ηλικίας είναι εγγεγραμμένο σε έναν από τους δήμους της 

νότιας Κέρκυρας.

Το 41,4% (37) των ατόμων ηλικίας από 43 έως 54 ετών είναι εγγεγραμμένο σε 

έναν από τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας, το 42,5% (37) των ατόμων της ηλικίας αυτής 

είναι εγγεγραμμένο σε έναν από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας, ενώ το 16,1% (14) 

των ατόμων της συγκεκριμένης ηλικίας είναι εγγεγραμμένο σε έναν από τους δήμους της 

νότιας Κέρκυρας.

Το 38,2% (21) των ατόμων ηλικίας από 55 έως 77ετών είναι εγγεγραμμένο σε 

έναν από τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας, το 41,8% (23) των ατόμων της ηλικίας αυτής 

είναι εγγεγραμμένο σε έναν από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας, ενώ το 20% (11) 

των ατόμων της συγκεκριμένης ηλικίας είναι εγγεγραμμένο σε έναν από τους δήμους της 
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νότιας Κέρκυρας.

Όπως και στο προηγούμενο διάγραμμα έτσι και σε αυτό παρατηρήθηκε ότι η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων, ανεξαρτήτως ηλικίας, έχει κύρια κατοικία σε κάποιον από 

τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας, με εκείνους των οποίων η κύρια κατοικία είναι είναι 

στη βόρεια Κέρκυρα να ακολουθούν και να έπονται εκείνοι που κατοικούν στο νότιο τμήμα 

του  νομού.  Η  διαφορά  παρατηρείται  στο  γεγονός  ότι  η  διαφορά  σε  ποσοστό  μεταξύ 

εκείνων  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  δήμο  της  κεντρικής  με  εκείνους  που  είναι 

εγγεγραμμένοι  σε  δήμο της  βόρειας  Κέρκυρας  είναι  πολύ  μικρότερη  σε  σχέση  με  την 

ερώτηση για το δήμο κύριας κατοικίας.

v. Ηλικία – Εκλογές

Το  11,6%  (5)  των  ερωτηθέντων  ηλικίας  από  28  έως  και  42  ετών  εξέθεσε 

υποψηφιότητα  στις  νομαρχιακές  εκλογές,  το  60,5%  (26)  της  ηλικίας  αυτής  εξέθεσε 

υποψηφιότητα  στις  δημοτικές  εκλογές  και  το  27,9%  (12)  εξέθεσε  υποψηφιότητα  στις 

υπόλοιπες  εκλογές που συμπεριλάβαμε στο ερωτηματολόγιό μας. 

Το  8%  (7)  των  ερωτηθέντων  ηλικίας  από  43  έως  και  54  ετών  εξέθεσε 

υποψηφιότητα  στις  νομαρχιακές  εκλογές,  το  72,4%  (63)  της  ηλικίας  αυτής  εξέθεσε 

υποψηφιότητα  στις  δημοτικές  εκλογές  και  το19,5%  (17)  εξέθεσε  υποψηφιότητα  στις 

υπόλοιπες  εκλογές που συμπεριλάβαμε στο ερωτηματολόγιό μας. 
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Το  5,5%  (3)  των  ερωτηθέντων  ηλικίας  από  55  έως  και  77  ετών  εξέθεσε 

υποψηφιότητα  στις  νομαρχιακές  εκλογές,  το  76,4%  (42)  της  ηλικίας  αυτής  εξέθεσε 

υποψηφιότητα  στις  δημοτικές  εκλογές  και  το18,2%  (10)  εξέθεσε  υποψηφιότητα  στις 

υπόλοιπες  εκλογές που συμπεριλάβαμε στο ερωτηματολόγιό μας. 

Παρατηρούμε  ότι  η  συντριπτική  πλειοψηφία των ερωτηθέντων του δείγματός 

μας και στις τρεις κλάσεις που χωρίσαμε τη μεταβλητή της ηλικίας εξέθεσε υποψηφιότητα 

στις  δημοτικές  εκλογές με εκείνους  που εξέθεσαν υποψηφιότητα σε εκλογές πλην των 

δημοτικών ή των νομαρχιακών να ακολουθούν.

vi. Ηλικία – Αξίωμα

Από τα άτομα ηλικίας από  28 έως και 42 ετών το 7% (3) κατέχει είτε το αξίωμα 

του δημάρχου, είτε του νομάρχη, είτε του αντιδημάρχου, είτε του αντινομάρχη,  είτε του 

βουλευτή. Το 65,1% (28) των ατόμων της ηλικίας αυτής κατέχει κάποιο από τα αξιώματα 

του  δημοτικού  ή  νομαρχιακού  συμβούλου  και  το  27,9%  (12)  των  ατόμων  της 

συγκεκριμένης ηλικίας κατέχει κάποιο αξίωμα διαφορετικό από τα παραπάνω.

Από τα άτομα ηλικίας από  43 έως και 54 ετών το 2,3% (20) κατέχει  είτε το 

αξίωμα του δημάρχου, είτε του νομάρχη, είτε του αντιδημάρχου, είτε του αντινομάρχη, είτε 

του  βουλευτή.  Το  57,5%  (50)  των  ατόμων  της  ηλικίας  αυτής  κατέχει  κάποιο  από  τα 

αξιώματα του δημοτικού ή νομαρχιακού συμβούλου και το 19,5% (17) των ατόμων της 
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συγκεκριμένης ηλικίας κατέχει κάποιο αξίωμα διαφορετικό από τα παραπάνω.

Από τα άτομα ηλικίας από  55 έως και 77 ετών το 23,6% (13) κατέχει είτε το 

αξίωμα του δημάρχου, είτε του νομάρχη, είτε του αντιδημάρχου, είτε του αντινομάρχη, είτε 

του  βουλευτή.  Το  58,2%  (32)  των  ατόμων  της  ηλικίας  αυτής  κατέχει  κάποιο  από  τα 

αξιώματα του δημοτικού ή νομαρχιακού συμβούλου και το 18,2% (10) των ατόμων της 

συγκεκριμένης ηλικίας κατέχει κάποιο αξίωμα διαφορετικό από τα παραπάνω.

Παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματός μας είναι δημοτικοί ή 

νομαρχιακοί  σύμβουλοι  και  στις  τρεις  κλάσεις  που  έχουμε  χωρίσει  τη  μεταβλητή  της 

ηλικίας. Στις ηλικίες από 43 έως και 77 ετών ακολουθούν σε ποσοστό εκείνοι που κατέχουν 

είτε  το  αξίωμα  του  δημάρχου,  είτε  του  αντιδημάρχου,  είτε  του  νομάρχη,  έιτε  του 

αντινομάρχη, είτε του βουλευτή. Σε αντίθεση με το παραπάνω στις ηλικίες από 28 έως και 

42  ετών  τη  δεύτερη  σε  ποσοστό  θέση  καταλαμβάνουν  εκείνοι  που  έχουν  εκλεγεί  σε 

εκλογές πέραν των δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών.

vii.Ηλικία – Ενημέρωση Πολιτών

Το 30,2% (13)  των ατόμων ηλικίας  από 28 έως και  42 ετών πιστεύει  ότι  οι 

πολίτες του νομού δεν έχουν ενημερωθεί  καθόλου  σχετικά με την ένταξη της παλαιάς 

πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της 

UNESCO, ενώ το 69,8% (30) πιστεύει  ότι οι πολίτες του νομού έχουν ενημερωθεί από 

λίγο έως πολύ.

Το 16,1% (14)  των ατόμων ηλικίας  από 43 έως και  54 ετών πιστεύει  ότι  οι 
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πολίτες του νομού δεν έχουν ενημερωθεί  καθόλου  σχετικά με την ένταξη της παλαιάς 

πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της 

UNESCO, ενώ το 83,9% (73) πιστεύει  ότι οι πολίτες του νομού έχουν ενημερωθεί από 

λίγο έως πολύ.

Το 20% (11) των ατόμων ηλικίας από 43 έως και 77 ετών πιστεύει ότι οι πολίτες 

του νομού δεν έχουν ενημερωθεί  καθόλου σχετικά με την ένταξη της παλαιάς πόλης της 

Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ενώ το 

80% (44) πιστεύει ότι οι πολίτες του νομού έχουν ενημερωθεί από λίγο έως πολύ.

Όσον αφορά την ενημέρωση των πολιτών του νομού σχετικά με την ένταξη της 

παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της 

UNESCO  και  στις  τρεις  κλάσεις  που  έχουμε  χωρίσει  τη  μεταβλητή  της  ηλικίας  η 

πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  πιστεύει  ότι  έχουν  ενημερωθεί  από  λίγο  έως  πολύ  και 

ακολουθούν εκείνοι που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει καμία ενημέρωση όπου το μεγαλύτερο 

ποσοστό το συναντάμε στις ηλικίες από 28 έως και 42.

viii.Ηλικία – Τουρισμός

Η απάντηση του 30,2% (13) των ερωτηθέντων ηλικίας από 28 έως και 42 ετών 

για το πόσο πιστεύουν ότι η ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των 

μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα βοηθήσει  τουριστικά το νησί  ήταν 

από καθόλου έως λίγο σε αντίθεση με το 69,8% (30) που απάντησε πολύ.

Η απάντηση του 32,2% (28) των ερωτηθέντων ηλικίας από 43 έως και 54 ετών 

για το πόσο πιστεύουν ότι η ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των 
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μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα βοηθήσει  τουριστικά το νησί  ήταν 

από καθόλου έως λίγο σε αντίθεση με το 67,8% (59) που απάντησε πολύ.

Η απάντηση του 32,7% (18) των ερωτηθέντων ηλικίας από 55 έως και 77 ετών 

για το πόσο πιστεύουν ότι η ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των 

μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα βοηθήσει  τουριστικά το νησί  ήταν 

από καθόλου έως λίγο σε αντίθεση με το 67,3% (37) που απάντησε πολύ.

Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως ηλικίας πιστεύει 

ότι  ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO θα βοηθήσει πολύ το νησί  τουριστικά.

ix. Ηλικία – Ποιότητα Τουριστών

Βάσει  του 48,8% (21)  των ερωτηθέντων ηλικίας από 28 έως και  42 ετών η 

ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί θα ανέβει από καθόλου έως λίγο 
ενώ βάσει του 51,2% (22) θα ανέβει κατά πολύ.

Βάσει  του 55,2% (48)  των ερωτηθέντων ηλικίας από 43 έως και  54 ετών η 

ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί θα ανέβει από καθόλου έως λίγο 
ενώ βάσει του 44,8% (22) θα ανέβει κατά πολύ.

Βάσει  του 43,6% (24)  των ερωτηθέντων ηλικίας από 55 έως και  77 ετών η 

ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί θα ανέβει από καθόλου έως λίγο 
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ενώ βάσει του 56,4% (31) θα ανέβει κατά πολύ.

Όσον  αφορά  την  ποιότητα  των  τουριστών  που  θα  επισκέπτονται  το  νησί 

παρατηρούμε ότι  στις  ηλικίες από 28 έως και  42 ετών και  από 55 έως και  77 ετών η 

πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων πιστεύει  ότι  θα αυξηθεί  κατά  πολύ  σε  αντίθεση  με  την 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων ηλικίας από 43 έως και 54 ετών που πιστεύει ότι η ποιότητα 

των τουριστών θα αυξηθεί από καθόλου έως λίγο.

x. Ηλικία – Αποδοχή Εγχειρήματος

Το 41,9% (18) των ατόμων ηλικίας από 28 έως και  42 ετών εκτιμούν ότι  το 

εγχείρημα  θα  έχει  ολική  αποδοχή  (όπως  ένταξη  στη  Ε.Ο.Κ.),  ενώ  το  το  58,1%  (25) 

πιστεύει ότι η αποδοχή του εγχειρήματος θα είναι  αμφιλεγόμενη (μερική) (όπως ένταξη 

στο Ευρώ).

Το 44,8% (39) των ατόμων ηλικίας από 43 έως και  54 ετών εκτιμούν ότι  το 

εγχείρημα  θα  έχει  ολική  αποδοχή  (όπως  ένταξη  στη  Ε.Ο.Κ.),  ενώ  το  το  55,2%  (48) 

πιστεύει ότι η αποδοχή του εγχειρήματος θα είναι  αμφιλεγόμενη (μερική) (όπως ένταξη 

στο Ευρώ).

Το 47,3% (26) των ατόμων ηλικίας από 55 έως και  77 ετών εκτιμούν ότι  το 

εγχείρημα  θα  έχει  ολική  αποδοχή  (όπως  ένταξη  στη  Ε.Ο.Κ.),  ενώ  το  το  52,7%  (29) 

πιστεύει ότι η αποδοχή του εγχειρήματος θα είναι  αμφιλεγόμενη (μερική) (όπως ένταξη 

στο Ευρώ).
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Παρατηρούμε ότι και στις τρεις κλάσεις που χωρίσαμε τη μεταβλητή της ηλικίας 

η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  πιστεύει  ότι  το  εγχείρημα  θα  τύχει  αμφιλεγόμενης 
(μερικής) αποδοχής (όπως ένταξη στο Ευρώ) με υψηλότερο ποσοστό στα άτομα ηλικίας 

από 28 έως και 42 ετών.

xi. Ηλικία – Ανάπτυξη Δήμου Κερκυραίων

Το 51,2% (22) των ερωτηθέντων ηλικίας από 28 έως και 42 ετών πιστεύει οτι 

μετά  την  ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων 

παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO  ο  δήμος  Κερκυραίων  θα  διαφοροποιηθεί  από 

καθόλου έως λίγο, ως προς την ανάπτυξη, έναντι των υπόλοιπων δήμων του νομού, ενώ 

το 48,8% (21) πιστεύει ότι ο δήμος Κερκυραίων θα διαφοροποιηθεί  πολύ.

Το 58,6% (51) των ερωτηθέντων ηλικίας από 43 έως και 54 ετών πιστεύουν ότι 

μετά  την  ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων 

παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO  ο  δήμος  Κερκυραίων  θα  διαφοροποιηθεί  από 

καθόλου έως λίγο, ως προς την ανάπτυξη, έναντι των υπόλοιπων δήμων του νομού, ενώ 

το 41,4% (36) πιστεύει ότι ο δήμος Κερκυραίων θα διαφοροποιηθεί πολύ.

Το 49,1% (27) των ερωτηθέντων ηλικίας από 55 έως και 77 ετών πιστεύουν οτι 

μετά  την  ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων 

παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO  ο  δήμος  Κερκυραίων  θα  διαφοροποιηθεί  από 

καθόλου έως λίγο, ως προς την ανάπτυξη, έναντι των υπόλοιπων δήμων του νομού ενώ 

το 50,9% (28) πιστεύει ότι ο δήμος Κερκυραίων θα διαφοροποιηθεί πολύ.
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Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ηλικίας από 28 έως και 54 ετών πιστεύει οτι ο 

δήμος Κερκυραίων θα διαφοροποιηθεί,  ως προς την ανάπτυξη,  έναντι  των υπόλοιπων 

δήμων  του  νομού  από  καθόλου έως  λίγο σε  αντίθεση  με  την  πλειοψηφία  των 

ερωτηθέντων ηλικίας από 55 έως και 77 ετών που πιστεύει ότι ο δήμος Κερκυραίων θα 

διαφοροποιηθεί πολύ, ως προς την ανάπτυξη,  έναντι των υπόλοιπων δήμων του νομού.

xii.Ηλικία – Εισόδημα Κερκυραίου 

Το 11,6% (5)  των  ατόμων ηλικίας  από  28  έως  και  42  ετών  πιστεύει  ότι  το 

εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη δεν θα αυξηθεί  καθόλου μετά την ένταξη της παλαιάς 

πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της 

UNESCO, το 60,5% (26) πιστεύει ότι θα αυξηθεί  λίγο και το 27,9% (12) πιστεύει οτι θα 

αυξηθεί πολύ.

Το 16,1% (14) των ατόμων ηλικίας από 43 έως και  54 ετών πιστεύει  ότι  το 

εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη δεν θα αυξηθεί  καθόλου μετά την ένταξη της παλαιάς 

πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της 

UNESCO, το 66,7% (58) πιστεύει ότι θα αυξηθεί  λίγο και το 17,2% (15) πιστεύει ότι θα 

αυξηθεί πολύ.

Το 18,2% (10) των ατόμων ηλικίας από 55 έως και  78 ετών πιστεύει  ότι  το 

εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη δεν θα αυξηθεί  καθόλου μετά την ένταξη της παλαιάς 

πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της 
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UNESCO, το 58,2% (32) πιστεύει ότι θα αυξηθεί  λίγο και το 23,6% (13) πιστεύει ότι θα 

αυξηθεί πολύ.

Παρατηρούμε  ότι  οι  ερωτηθέντες  όλων  των  ηλικιών,  στην  πλειοψηφία  τους, 

πιστεύουν ότι το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη θα αυξηθεί λίγο, μετά την ένταξη της 

παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της 

UNESCO,  ενώ  ακολουθούν  με  μεγάλη  διαφορά εκείνοι  που  πιστεύουν  ότι  θα  αυξηθεί 

πολύ.

xiii. Ηλικία – Κοινωνική – Πνευματική – Ιστορική Ανάπτυξη Κέρκυρας

Το 55,8% (24) των ατόμων ηλικίας από 28 έως και 42 ετών πιστεύει ότι πλην 

της  υλικής  εισοδηματικής  επιτυχίας  (αν  επιτευχθεί)  θα υπάρξει  από καθόλου έως λίγο 

κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί ενώ το 44,2% (19) πιστεύει ότι η 

κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί θα είναι μεγάλη.

Το 52,9% (46) των ατόμων ηλικίας από 43 έως και 54 ετών πιστεύει ότι πλην 

της  υλικής  εισοδηματικής  επιτυχίας  (αν  επιτευχθεί)  θα υπάρξει  από καθόλου έως λίγο 

κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί ενώ το 47,1% (41) πιστεύει ότι η 

κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί θα είναι μεγάλη.

Το 41,8% (23) των ατόμων ηλικίας από 55 έως και 77 ετών πιστεύει ότι πλην 

της  υλικής  εισοδηματικής  επιτυχίας  (αν  επιτευχθεί)  θα υπάρξει  από καθόλου έως λίγο 

κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί ενώ το 58,2% (32) πιστεύει ότι η 
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κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί θα είναι μεγάλη.

Παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων στις ηλικίες από 28 έως και 

42 ετών και από 43 έως και 54 ετών πιστεύει ότι η κοινωνική, πνευματική και ιστορική 

ανάπτυξη στο νησί θα είναι από καθόλου έως  λίγο σε αντίθεση με την πλειοψηφία των 

ατόμων ηλικίας από 55 έως και 78 ετών που πιστεύει ότι θα υπάρξει μεγάλη κοινωνική, 

πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί.

xiv. Ηλικία Αύξηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Το 32,6% (14) των ερωτηθέντων ηλικίας από 28 έως και 42 ετών πιστεύει ότι 

μετά  την ολοκλήρωση του εγχειρήματος  οι  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  διεθνούς  εμβέλειας 

που θα φιλοξενούνται στο νησί θα αυξηθούν από καθόλου έως λίγο, ενώ το 67,4% (29) 

πιστεύει ότι θα αυξηθούν πολύ.
Το 41,4% (36) των ερωτηθέντων ηλικίας από 43 έως και 54 ετών πιστεύει ότι 

μετά  την ολοκλήρωση του εγχειρήματος  οι  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  διεθνούς  εμβέλειας 

που θα φιλοξενούνται στο νησί θα αυξηθούν από καθόλου έως λίγο, ενώ το 58,6% (51) 

πιστεύει ότι θα αυξηθούν πολύ.
Το 40% (22) των ερωτηθέντων ηλικίας από 55 έως και 78 ετών πιστεύει ότι μετά 

την ολοκλήρωση του εγχειρήματος οι πολιτιστικές εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας που θα 

φιλοξενούνται στο νησί θα αυξηθούν από καθόλου έως λίγο, ενώ το 60% (33) πιστεύει ότι 
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θα αυξηθούν πολύ.

Παρατηρούμε  ότι  και  στις  τρεις  κατηγορίες  που  χωρίσαμε  τη  μεταβλητή  της 

ηλικίας  η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  πιστεύει  ότι   μετά  την  ολοκλήρωση  του 

εγχειρήματος  οι  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  διεθνούς  εμβέλειας  που θα φιλοξενούνται  στο 

νησί θα αυξηθούν πολύ.

xv.  Ηλικία – Πολιτική Ωριμότητα Φορέων

Το 27,9% (12) των ερωτηθέντων ηλικίας από 28 έως και 42 ετών πιστεύει ότι 

δεν υπάρχει  καθόλου πολιτική ωριμότητα από τους φορείς του τόπου ώστε να γίνουν οι 

κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις,  ενώ το 72,1% (31) πιστεύει  ότι οι φορείς του τόπου 

έχουν  από  λίγο έως  πολύ την  πολιτική  ωριμότητα  ώστε  να  πραγματοποιήσουν  τις 

κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις.

Το 27,6% (24) των ερωτηθέντων ηλικίας από 43 έως και 54 ετών πιστεύει ότι 

δεν υπάρχει  καθόλου πολιτική ωριμότητα από τους φορείς του τόπου ώστε να γίνουν οι 

κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις,  ενώ το 72,4% (63) πιστεύει  ότι οι φορείς του τόπου 

έχουν  από  λίγο έως  πολύ την  πολιτική  ωριμότητα  ώστε  να  πραγματοποιήσουν  τις 

κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις.

Το 16,4% (9) των ερωτηθέντων ηλικίας από 55 έως και 77 ετών πιστεύει ότι δεν 

υπάρχει  καθόλου πολιτική  ωριμότητα  από  τους  φορείς  του  τόπου  ώστε  να  γίνουν  οι 

κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις,  ενώ το 83,6% (46) πιστεύει  ότι οι φορείς του τόπου 
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έχουν  από  λίγο έως  πολύ την  πολιτική  ωριμότητα  ώστε  να  πραγματοποιήσουν  τις 

κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις.

 Παρατηρούμε ότι  και  στις τρεις  κατηγορίες  που χωρίσαμε τη μεταβλητή  της 

ηλικίας η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει  ότι οι φορείς του τόπου έχουν από λίγο 
έως  πολύ την  πολιτική  ωριμότητα  ώστε  να  πραγματοποιήσουν  τις  κατάλληλες 

διαχειριστικές κινήσεις. με υψηλότερο ποσοστό στις ηλικίες από 55 έως και 77 ετών και με 

χαμηλότερο ποσοστό στις ηλικίες από 28 έως και 42 ετών.

xvi. Ηλικία – Συμμετοχή Κράτους

Το 20,9% (9) των ερωτηθέντων ηλικίας από 28 έως και 42 ετών πιστεύει ότι η 

συμμετοχή του κράτους για την επίτευξη του σκοπού πρέπει να είναι από καθόλου έως 

λίγο πιο ενεργή ενώ το 79,1% (34) πιστεύει ότι η συμμετοχή του κράτους πρέπει να είναι 

πολύ πιο ενεργή.

Το 10,3% (9) των ερωτηθέντων ηλικίας από 43 έως και 54 ετών πιστεύει ότι η 

συμμετοχή του κράτους για την επίτευξη του σκοπού πρέπει να είναι από καθόλου έως 

λίγο πιο ενεργή ενώ το 89,7% (78) πιστεύει ότι η συμμετοχή του κράτους πρέπει να είναι 

πολύ πιο ενεργή.

Το 20% (11) των ερωτηθέντων ηλικίας από 55 έως και 77 ετών πιστεύει ότι η 

συμμετοχή του κράτους για την επίτευξη του σκοπού πρέπει να είναι από καθόλου έως 

λίγο πιο ενεργή ενώ το 80% (44) πιστεύει ότι η συμμετοχή του κράτους πρέπει να είναι 
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πολύ πιο ενεργή.

Παρατηρούμε  ότι  και  στις  τρεις  κατηγορίες  που  χωρίσαμε  τη  μεταβλητή  της 

ηλικίας η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει οτι η συμμετοχή του κράτους πρέπει να 

είναι πολύ πιο ενεργή για την επίτευξη του σκοπού.

● Γενικό σχόλιο

Παρατηρήθηκε ότι στην πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες όλων των ηλικιών είναι 

επιπέδου  μόρφωσης  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  οπότε  και  εξηγείται  ότι  το  πιο  συχνά 

εμφανιζόμενο επάγγελμα είναι αυτό του ελεύθερου επαγγελματία επιστήμονα, με αυτά του 

ελεύθερου επαγγελματία και του μισθωτού να ακολουθούν σε όλες τις κατηγορίες πλην της 

κατηγορίας που περιλαμβάνει τις ηλικίες από 55 έως και 77 ετών. Τα άτομα της κλάσης 

αυτής  που  ασχολούνται  με  κάποιο  επάγγελμα  διαφορετικό  από  τα  παραπάνω  είναι 

δεύτεροι σε ποσοστό.

Η κύρια κατοικία της πλειοψηφίας των ερωτηθέντων όλων των ηλικιών βρίσκεται 

σε  κάποιον  από  τους  δήμους  της  κεντρικής  Κέρκυρας.  Οι  περισσότεροι  από  τους 

ερωτηθέντες  σε  όλες  τις  κατηγορίες  ηλικιών  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  κάποιο  δήμο  της 

κεντρικής Κέρκυρας και ακολουθούν με μικρή διαφορά εκείνοι που είναι εγγεγραμμένοι σε 

κάποιον  από  τους  δήμους  του  βορείου  τμήματος  του  νομού.  Επίσης,  η  συντριπτική 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων όλων των ηλικιών εξέθεσε υποψηφιότητα στις δημοτικές 

εκλογές ενώ κατέχει το αξίωμα του δημοτικού ή νομαρχιακού συμβούλου.

Όσον  αφορά  την  ενημέρωση  των  πολιτών  σχετικά  την  ένταξη  της  παλαιάς 

πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO 

η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, σε όλες τις κατηγορίες ηλικιών, πιστεύει ότι υπάρχει από 

λίγο έως  πολύ.  Πιστεύει  ακόμα  ότι  το  εγχείρημα  αυτό  θα  βοηθήσει  πολύ το  νησί 

τουριστικά. Μια πρώτη διαφορά ως προς τις απόψεις των ερωτηθέντων του δείγματός μας 

παρατηρείται  στο θέμα της ποιότητας των τουριστών που θα επισκέπτονται  το νησί.  Η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων,  ηλικίας από 28 έως και 42 ετών και από 55 έως και 77 

ετών, πιστεύει ότι η ποιότητα των τουριστών θα ανέβει από καθόλου έως λίγο σε αντίθεση 

με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων ηλικίας από 43 έως και 54 ετών που πιστεύει ότι  θα 

ανέβει πολύ.

Οι  περισσότεροι  εκ  των  ερωτηθέντων  ανεξαρτήτως  εικάζουν  ότι  το  όλο 
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εγχείρημα θα τύχει  αμφιλεγόμενης (μερικής) αποδοχής (όπως ένταξη στο Ευρώ). Όσον 

αφορά  τη  διαφοροποίηση  ως  προς  την  ανάπτυξη  του  δήμου  Κερκυραίων  έναντι  των 

υπόλοιπων δήμων του νομού η πλειοψηφία των ατόμων ηλικίας από 28 έως και 54 ετών 

θεωρεί ότι η διαφοροποίηση αυτή θα είναι από ανύπαρκτη έως λίγη. Σε αντίθεση με τους 

παραπάνω ερωτηθέντες η πλειοψηφία των ατόμων ηλικίας από 55 έως και 77 ετών θεωρεί 

ότι  ο  δήμος  Κερκυραίων  θα  διαφοροποιηθεί  πολύ ως  προς  την  ανάπτυξη  έναντι  των 

υπόλοιπων δήμων του νομού.

Στην  πλειοψηφία  τους  οι  ερωτώμενοι  όλων  των  ηλικιών  πιστεύουν  ότι  το 

εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη θα αυξηθεί  λίγο με το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων 

αυτής της άποψης να παρατηρείται στις ηλικίες 43 με 54. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

όλων των κατηγοριών των ηλικιών πιστεύει ότι μετά την ολοκλήρωση του εγχειρήματος οι 

πολιτιστικές εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας που θα φιλοξενούνται στο νησί θα αυξηθούν 

από  λίγο  έως  πολύ.  Οι  εκδηλώσεις  αυτές  όμως  σύμφωνα  με  την  πλειοψηφία  των 

ερωτηθέντων ηλικίας από 28 έως και  42 ετών και  από 43 έως και  54 ετών,  δεν είναι 

αρκετές ώστε να προκαλέσουν μεγάλη κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο 

νησί καθώς  προβλέπει ότι η κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί θα 

είναι από ανύπαρκτη έως λίγη σε αντίθεση με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων ηλικίας 

από  55  έως  και  77  ετών  που  προβλέπει  μεγάλη   κοινωνική,  πνευματική  και  ιστορική 

ανάπτυξη στο νησί.

Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων όλων των ηλικιών θεωρεί 

ότι η πολιτική ωριμότητα των τοπικών φορέων για την πραγματοποίηση των κατάλληλων 

διαχειριστικών κινήσεων είναι από λίγη έως πολλή και θεωρεί επίσης ότι η συμμετοχή του 

κράτους για την επίτευξη του σκοπού πρέπει να είναι πολύ πιο ενεργή.
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 2.2 Σχολιασμός διαγραμμάτων Μορφωτικού επιπέδου – 
Μεταβλητών

i. Μορφωτικό Επίπεδο - Ηλικία

Το 23,2% (19) των ερωτηθέντων με επίπεδο μόρφωσης έως και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση είναι ηλικίας από 28  έως και 42 ετών, το 46,3% (38) των ερωτηθέντων με το 

ίδιο επίπεδο μόρφωσης είναι  ηλικίας από 43 έως και 54 ετών και το 30,5% (25)  των 

ατόμων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου είναι ηλικίας από 55 έως και 77 ετών.

Το  23,3%  (24)  των  ερωτηθέντων  με  επίπεδο  μόρφωσης  τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης είναι ηλικίας από 28 έως και 42 ετών, το 47,6% (49) των ερωτηθέντων με το 

ίδιο επίπεδο μόρφωσης είναι  ηλικίας από 43 έως και 54 ετών και το 29,1% (30)  των 

ατόμων του συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου είναι ηλικίας από 55 έως και 77 ετών.

Παρατηρούμε ότι και στις δύο κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου η πλειοψηφία 

των ερωτηθέντων είναι ηλικίας από 43 έως και 54 ετών με εκείνους που είναι ηλικίας από 

55 έως και 77 ετών να ακολουθούν.
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[28-43) 0,232 (19) 0,233 (24)
[43-55) 0,463 (38) 0,476 (49)
[55-78) 0,305 (25) 0,291 (30)



ii. Μορφωτικό Επίπεδο - Επάγγελμα

Το  25,6%  (21)  των  ερωτηθέντων  με  επίπεδο  μόρφωσης  μέχρι  και 

δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  ασκεί  το  επάγγελμα  του  μισθωτού,  το  2,4%  (2)  ασκεί  το 

επάγγελμα του ελεύθερου επαγγελματία επιστήμονα, το 47,6% (39) ασκεί το επάγγελμα 

του  ελεύθερου  επαγγελματία  και  το  24,4%  (20)  του  συνόλου  των  ερωτηθέντων 

μορφωτικού επιπέδου μέχρι  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης ασκεί  κάποιο επάγγελμα 

που δεν ανήκει  στις παραπάνω κατηγορίες επαγγελμάτων είτε  δεν έχει  απαντήσει  στη 

συγκεκριμένη ερώτηση.

Το  21,4%  (22)  των  ερωτηθέντων  με  επίπεδο  μόρφωσης  τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης ασκεί το επάγγελμα του μισθωτού, το 59,2% (61) ασκεί το επέγγελμα του 

ελεύθερου επαγγελματία επιστήμονα, το 12,6% (13) ασκεί το επάγγελμα του ελεύθερου 

επαγγελματία  και  το  6,8%  (7)  του  συνόλου  των  ερωτηθέντων  μορφωτικού  επιπέδου 

τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  ασκεί  κάποιο  επάγγελμα  που  δεν  ανήκει  στις  παραπάνω 

κατηγορίες επαγγελμάτων είτε δεν έχει απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση.

Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό από τους ερωτηθέντες με επίπεδο 

μόρφωσης  μέχρι  και  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  ασκεί  το  επάγγελμα  του  ελεύθερου 

επαγγελματία  με  αυτό  του  μισθωτού να  ακολουθεί.  Σχεδόν το  60% από τα  άτομα  με 

μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης ακολουθεί  το  επάγγελμα του ελεύθερου 

επαγγελματία  επιστήμονα  με  αυτό  του  μισθωτού  να  ακολουθεί.  Αξιοσημείωτο  είναι  το 
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γεγονός ότι το 2,4% των ερωτηθέντων με επίπεδο μόρφωσης μέχρι και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση μας απάντησε ότι εξασκεί κάποιο επάγγελμα που ανήκει στην κατηγορία του 

ελεύθερου επαγγελματία επιστήμονα.

iii. Μορφωτικό Επίπεδο – Δήμος Κύριας Κατοικίας

Από τα άτομα μορφωτικού επιπέδου μέχρι και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το 

45,1% (37) έχει κύρια κατοικία σε κάποιον από τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας, το 

36,6% (30)  έχει κύρια κατοικία σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας και 

το 18,3% (15)  έχει κύρια κατοικία σε κάποιον από τους δήμους της νότιας Κέρκυρας.

Από τα άτομα μορφωτικού επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 20,4% (21) 

έχει κύρια κατοικία σε κάποιον από τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας, το 69,9% (72) 

έχει κύρια κατοικία σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας και το 9,7% (10) 

έχει κύρια κατοικία σε κάποιον από τους δήμους της νότιας Κέρκυρας.

Παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων επιπέδου μόρφωσης 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει κύρια κατοικία σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής 

Κέρκυρας, ενώ το μικρότερο ποσοστό κατοίκων του συγκεκριμένου  μορφωτικού επιπέδου 

παρατηρείται  στο  νότιο  τμήμα του  νομού.  Τέλος,  η  πλειοψηφία των ατόμων επιπέδου 

μόρφωσης μέχρι και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατοικεί στο βόρειο τμήμα του νησιού.
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Α_Β_βαθμια Τριτοβαθμια
Βορεια 0,451 (37) 0,204 (21)

Κεντρικη 0,366 (30) 0,699 (72)
Νοτια 0,183 (15) 0,097 (10)



iv. Μορφωτικό Επίπεδο – Δήμος Εγγραφής

Από τα άτομα μορφωτικού επιπέδου μέχρι και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το 

50% (41) είναι εγγεγραμμένο στους δήμους της βόρειας Κέρκυρας, το 31,7% (26) είναι 

εγγεγραμμένο στους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας και το 18,3% (15) στους δήμους του 

νότιου τμήματος του νομού.

Από τα άτομα μορφωτικού επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 32% (33) 

είναι  εγγεγραμμένο  στους  δήμους  της  βόρειας  Κέρκυρας,  το  51,5%  (53)  είναι 

εγγεγραμμένο στους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας και το 16,5% (17) στους δήμους του 

νότιου τμήματος του νομού.

Παρατηρήθηκε ότι  το 50% των ερωτηθέντων με επίπεδο μόρφωσης έως και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι εγγεγραμμένο στους δήμους του βόρειου τμήματος του 

νομού,  ενώ  πάνω  από  το  50%  των  ερωτηθέντων  επιπέδου  μόρφωσης  τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης  είναι εγγεγραμμένοι στους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας.
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Βορεια 0,5 (41) 0,32 (33)

Κεντρικη 0,317(26) 0,515 (53)
Νοτια 0,183 (15) 0,165 (17)



v. Μορφωτικό Επίπεδο - Εκλογές

Το  1,2%  (1)  των  ατόμων  μορφωτικού  επιπέδου  μέχρι  και  δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης  εξέθεσε  υποψηφιότητα  στις  νομαρχιακές εκλογές,  το  85,4%  (70)  στις 

δημοτικές εκλογές και το 13,4% (11) σε κάποια από τις εκλογές των δύο επιμελητηρίων 

(τεχνικού, εμπορικού) ή του εμπορικού συλλόγου.

Το 13,6% (14) των ατόμων μορφωτικού επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

εξέθεσε υποψηφιότητα στις νομαρχιακές εκλογές, το 59,2% (61) στις δημοτικές εκλογές 

και το 27,2% (28) σε κάποια από τις εκλογές των δύο επιμελητηρίων (τεχνικού, εμπορικού) 

ή του εμπορικού συλλόγου.

Παρατηρούμε  ότι  σχεδόν  στο  σύνολό  τους  οι  ερωτηθέντες  μορφωτικού 

επιπέδου μέχρι και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξέθεσαν υποψηφιότητα στις δημοτικές 

εκλογές. Επίσης, παρατηρείται το γεγονός ότι σχεδόν το 60% των ερωτηθέντων επιπέδου 

μόρφωσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξέθεσε υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές ενώ 

ακολουθούν  σε  ποσοστό,  και  στις  δύο  κατηγορίες  που  αναλύουμε  εδώ,  εκείνοι  που 

εξέθεσαν υποψηφιότητα σε κάποια από τις λοιπές εκλογές.
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Νομαρχιακες 0,012 (1) 0,136 (14)

Δημοτικες 0,854 (70) 0,592 (61)
Λοιπές_Εκλογές 0,134 (11) 0,272 (28)



vi. Μορφωτικό Επίπεδο - Αξίωμα

Από  το  σύνολο  των  ερωτηθέντων  με  επίπεδο  μόρφωσης  μέχρι  και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση το 15,9% (13) κατέχει είτε το αξίωμα του δημάρχου, είτε του 

αντιδημάρχου, είτε του νομάρχη, είτε του αντινομάρχη, είτε του βουλευτή. Το 70,7% (58) 

κατέχει το αξίωμα είτε του δημοτικού είτε του νομαρχιακού συμβούλου και το υπόλοιπο 

13,4  (11)  κατέχει  κάποιο  αξίωμα  σε  κάποιο  από  τα  επιμελητήρια  ή  στον  εμπορικό 

σύλλογο.

Από  το  σύνολο  των  ερωτηθέντων  με  επίπεδο  μόρφωσης  τριτοβάθμια 

εκπαίδευση το 22,3% (23) κατέχει είτε το αξίωμα του δημάρχου, είτε του αντιδημάρχου, 

είτε  του  νομάρχη,  είτε  του  αντινομάρχη,  είτε  του  βουλευτή.  Το  50,5% (52)  κατέχει  το 

αξίωμα είτε του δημοτικού είτε του νομαρχιακού συμβούλου και το υπόλοιπο 27,2 (28) 

κατέχει κάποιο αξίωμα σε κάποιο από τα επιμελητήρια ή στον εμπορικό σύλλογο.

Παρατηρούμε  ότι  η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  ανεξαρτήτως  μορφωτικού 

επιπέδου  κατέχει  είτε  το  αξίωμα  του  δημοτικού  είτε  του  νομαρχιακού  συμβούλου. 

Παρατηρούμε  επίσης  ότι  από  τους  ερωτηθέντες  με  επίπεδο  μόρφωσης  μέχρι  και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση περισσότεροι κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα που ασκούν 

διοίκηση παρά κάποιο αξίωμα σε κάποιο από τα επιμελητήρια ή τον εμπορικό σύλλογο. 

Ακριβώς το αντίθετο παρατηρείται στους ερωτηθέντες επιπέδου μόρφωσης τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης όπου αυτοί που κατέχουν κάποιο από τα λοιπά αξιώματα  είναι περισσότεροι 
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από αυτούς που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα που ασκούν διοίκηση.

vii.Μορφωτικό Επίπεδο – Ενημέρωση Πολιτών

Το 18,3% (15) των ατόμων μορφωτικού επιπέδου μέχρι  και  δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης θεωρεί ότι οι πολίτες του νομού δεν έχουν ενημερωθεί  καθόλου σχετικά με 

την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO, ενώ το 81,7% (67) πιστεύει ότι οι πολίτες του  νομού έχουν 

ενημερωθεί από λίγο έως πολύ σχετικά με το εγχείρημα αυτό.

Το 22,3% (23) των ατόμων μορφωτικού επιπέδου μέχρι  και  δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης θεωρεί ότι οι πολίτες του νομού δεν έχουν ενημερωθεί  καθόλου σχετικά με 

την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO, ενώ το 77,7% (80) πιστεύει ότι οι πολίτες του  νομού έχουν 

ενημερωθεί από λίγο έως πολύ σχετικά με το εγχείρημα αυτό.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου πιστεύει 

ότι η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με  την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας 

στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO είναι από λίγη έως 

πολλή. Από αυτούς που θεωρούν ότι  δεν υπάρχει καθόλου ενημέρωση το μεγαλύτερο 

ποσοστό  παρατηρείται  στους  ερωτηθέντες  επιπέδου  μόρφωσης  τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.
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Καθολου_10 0,183 (15) 0,223 (23)
Λιγ_Πολ_10 0,817 (67) 0,777 (80)



viii.Μορφωτικό Επίπεδο - Τουρισμός

Από  τους  ερωτηθέντες  με  επίπεδο  μόρφωσης  μέχρι  και  δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση το 35,4% (29) πιστεύει ότι η ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον 

κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO  θα  βοηθήσει  από 

καθόλου έως λίγο τουριστικά το νησί, ενώ το 64,6% (53) πιστεύει ότι θα το βοηθήσει κατά 

πολύ.

Από  τους  ερωτηθέντες  με  επίπεδο  μόρφωσης  τριτοβάθμια  εκπαίδευση  το 

29,1% (30) πιστεύει  ότι η ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των 

μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα βοηθήσει από  καθόλου έως  λίγο 
τουριστικά  το νησί, ενώ το 70,9% (73) πιστεύει τι θα το βοηθήσει κατά πολύ.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων όλων των μορφωτικών επιπέδων πιστεύει ότι 

το νησί θα βοηθηθεί πολύ τουριστικά από την ένταξη της  παλαιάς πόλης της Κέρκυρας 

στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO με το μεγαλύτερο 

ποσοστό να παρατηρείται στα άτομα μορφωτικού επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
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Καθ_Λιγ_11 0,354 (29) 0,291 (30)

Πολυ_11 0,646 (53) 0,709 (73)



ix. Μορφωτικό Επίπεδο – Ποιότητα Τουριστών

Από  τους  ερωτηθέντες  με  επίπεδο  μόρφωσης  έως  και  δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση το 53,7% (44) πιστεύει ότι η ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται το 

νησί θα ανέβει από καθόλου έως λίγο ενώ το 46,3% (38) πιστεύει σε πολύ μεγάλη άνοδο 

της ποιότητας των τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί.

Από  τους  ερωτηθέντες  με  επίπεδο  μόρφωσης  τριτοβάθμια  εκπαίδευση  το 

47,6% (49) πιστεύει ότι η ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί θα ανέβει 

από καθόλου έως λίγο ενώ το 52,4% (54) πιστεύει σε πολύ μεγάλη άνοδο της ποιότητας 

των τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί.

Στην  ερώτηση  για  το  πόσο  θα  ανέβει  η  ποιότητα  των  τουριστών  που  θα 

επισκέπτονται το νησί παρατηρήθηκε μια πρώτη διαφορά ως προς τις απαντήσεις μεταξύ 

των  ερωτηθέντων  μορφωτικού  επιπέδου  έως  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  και 

μορφωτικού  επιπέδου τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης.  Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων της 

πρώτης  κατηγορίας  πιστεύει  ότι  η  αύξηση της ποιότητας  των τουριστών θα είναι  από 

ανύπαρκτη  έως  λίγη  σε  αντίθεση  με  την  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  της  δεύτερης 

κατηγορίας που πιστεύει σε μεγάλη αύξηση.
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x. Μορφωτικό Επίπεδο – Αποδοχή Εγχειρήματος

Το  37,8%  (31)  των  ερωτηθέντων  μορφωτικού  επιπέδου  μέχρι  και 

δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  θεωρεί  ότι  η  αποδοχή  του  εγχειρήματος  θα  είναι  ολική 

(όπως  ένταξη  στην  Ε.Ο.Κ.)  ενώ  το  62,2%  (51)  πιστεύει  ότι  το  εγχείρημα  θα  τύχει 

αμφιλεγόμενης (μερικής) αποδοχής (όπως ένταξη στο Ευρώ).

Το  50,5%  (52)  των  ερωτηθέντων  μορφωτικού  επιπέδου  τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης θεωρεί ότι η αποδοχή του εγχειρήματος θα είναι ολική (όπως ένταξη στην 

Ε.Ο.Κ.)  ενώ το 49,5% (51) πιστεύει  ότι  το εγχείρημα θα τύχει  αμφιλεγόμενης (μερικής) 

αποδοχής (όπως ένταξη στο Ευρώ).

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων μορφωτικού επιπέδου μέχρι και 

δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  πιστεύουν  ότι  η  αποδοχή  του  εγχειρήματος  θα  είναι 

αμφιλεγόμενη  (μερική)  (όπως  ένταξη  στο  Ευρώ).  Αντίθετα  στην  κατηγορία  των 

ερωτηθέντων  μορφωτικού  επιπέδου  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  η  οριακή  πλειοψηφία 

πιστεύει ότι το εγχείρημα θα τύχει ολικής αποδοχής (όπως ένταξη στη Ε.Ο.Κ.).
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xi. Μορφωτικό Επίπεδο – Ανάπτυξη Δήμου Κερκυραίων

Το  51,2%  (42)  των  ερωτηθέντων  μορφωτικού  επιπέδου  έως  και 

δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  πιστεύει  ότι  μετά  την  ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της 

Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ο δήμος 

Κερκυραίων θα διαφοροποιηθεί από καθόλου έως λίγο ως προς την ανάπτυξη έναντι των 

υπόλοιπων δήμων του νομού, ενώ το 48,8% (40) πιστεύει ότι η διαφοροποίηση αυτή θα 

είναι μεγάλη.

Το  56,3%  (58)  των  ερωτηθέντων  μορφωτικού  επιπέδου  τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης πιστεύει ότι μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο 

των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO  ο  δήμος  Κερκυραίων  θα 

διαφοροποιηθεί από  καθόλου έως  λίγο ως προς την ανάπτυξη έναντι  των υπόλοιπων 

δήμων του νομού, ενώ το 43,7% (45) πιστεύει ότι η διαφοροποίηση αυτή θα είναι μεγάλη.

Παρατηρούμε  ότι  η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  ανεξαρτήτως  μορφωτικού 

επιπέδου  θεωρεί  ότι  η  διαφοροποίηση  του  δήμου  Κερκυραίων  έναντι  των  υπόλοιπων 

δήμων του νομού, ως προς την ανάπτυξη, θα είναι από ανύπαρκτη έως λίγη. Η διαφορά 

σε ποσοστό εκείνων που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη άποψη με εκείνους που θεωρούν 

οτι  η  διαφοροποίηση  αυτή  θα  είναι  μεγάλη  είναι  μεγαλύτερη  στα  άτομα  μορφωτικού 

επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
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Α_Β_βαθμια Τριτοβαθμια
Καθ_Λιγ_14 0,512 (42) 0,563 (58)

Πολυ_14 0,488 (40) 0,437 (45)
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xii.Μορφωτικό Επίπεδο – Εισόδημα Κερκυραίου Πολίτη

Από τα άτομα επιπέδου μόρφωσης μέχρι και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το 

17,1% (14) πιστεύει ότι μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο 

των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη 

δεν θα αυξηθεί  καθόλου, το 51,2% (42) πιστεύει ότι θα αυξηθεί  λίγο και το 31,7% (26) 

πιστεύει ότι θα αυξηθεί πολύ.

Από τα άτομα επιπέδου μόρφωσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 14,6% (15) 

πιστεύει  ότι  μετά  την  ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των 

μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη δεν 

θα  αυξηθεί  καθόλου,  το  71,8% (74)  πιστεύει  ότι  θα  αυξηθεί  λίγο και  το  13,6% (14) 

πιστεύει ότι θα αυξηθεί πολύ.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων όλων των μορφωτικών επιπέδων πιστεύει ότι 

μετά  την  ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων 

παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO  θα  υπάρξει  μικρή  αύξηση  στο  εισόδημα  του 

Κερκυραίου  πολίτη. Διαφορά  ως  προς  τις  απόψεις  παρατηρείται  στο  ότι  οι  αμέσως 

λιγότεροι  σε  ποσοστό  από  τους  ερωτηθέντες  μορφωτικού  επιπέδου  μέχρι  και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεωρούν ότι το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη θα αυξηθεί 

πολύ,  ενώ  στην  κατηγορία  των  ερωτηθέντων  μορφωτικού  επιπέδου  τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης τη δεύτερη σε ποσοστό θέση καταλαμβάνουν εκείνοι που πιστεύουν ότι δεν 
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θα υπάρξει καμία αύξηση στο εισόδημα των Κερκυραίων.

xiii.Μορφωτικό Επίπεδο – Κοινωνική – Πνευματική – Ιστορική Ανάπτυξη 
Κέρκυρας

Στην  ερώτηση  <<  Πλην  της  υλικής  εισοδηματικής  επιτυχίας  (αν  επιτευχθεί) 

πόσο προβλέπετε κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί ;>> το 51,2% 

(42)  των  ερωτηθέντων  με  επίπεδο  μόρφωσης  μέχρι  και  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση 

απάντησε από καθόλου έως λίγο ενώ το 48,8% (40) απάντησε πολύ.

Στην  ίδια  ερώτηση  ερώτηση  το  49,5%  (51)  των  ερωτηθέντων  μορφωτικού 

επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απάντησε από καθόλου έως λίγο ενώ το 50,5% (52) 

απάντησε πολύ.

Η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  μορφωτικού  επιπέδου  μέχρι  και 

δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης   προβλέπει  ότι  η  κοινωνική,  πνευματική  και  ιστορική 

ανάπτυξη στο νησί  θα είναι  από ανύπαρκτη έως  λίγη,  με την οριακή πλειοψηφία των 

ατόμων  μορφωτικού  επιπέδου  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  να  προβλέπει  πολύ μεγάλη 

κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί.
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Α_Β_βαθμια Τριτοβαθμια
Καθ_Λιγ_16 0,512 (42) 0,495 (51)

Πολυ_16 0,488 (40) 0,505 (52)



xiv.Μορφωτικό Επίπεδο – Αύξηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Το  40,2%  (33)  των  ερωτηθέντων  μορφωτικού  επιπέδου  έως  και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστεύει ότι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας 

που θα φιλοξενούνται στο νησί μετά την ολοκλήρωση του εγχειρήματος θα αυξηθούν από 

καθόλου έως λίγο, ενώ το 59,8% (49) πιστεύει ότι θα αυξηθούν πολύ.

Το  37,9%  (39)  των  ερωτηθέντων  μορφωτικού  επιπέδου  τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης  πιστεύει  ότι  οι  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  διεθνούς  εμβέλειας  που  θα 

φιλοξενούνται  στο  νησί  μετά  την  ολοκλήρωση  του  εγχειρήματος  θα  αυξηθούν  από 

καθόλου έως λίγο, ενώ το 62,1% (64) πιστεύει ότι θα αυξηθούν πολύ.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων όλων των μορφωτικών επιπέδων πιστεύουν 

ότι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας που θα φιλοξενούνται στο νησί μετά την 

ολοκλήρωση του εγχειρήματος θα αυξηθούν από  λίγο έως  πολύ.  Μάλιστα το ποσοστό 

των ατόμων και στις δύο κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου που έχουν τη συγκεκριμένη 

άποψη είναι γύρω στο 60%.
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Α_Β_βαθμια Τριτοβαθμια
Καθ_Λιγ_17 0,402 (33) 0,379 (39)

Πολυ_17 0,598 (49) 0,621 (64)
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xv.  Μορφωτικό Επίπεδο – Πολιτική Ωριμότητα Φορέων

Το  29,3%  (24)  των  ερωτηθέντων  μορφωτικού  επιπέδου  μέχρι  και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστεύει ότι δεν υπάρχει καθόλου πολιτική ωριμότητα στους 

τοπικούς φορείς  ώστε να γίνουν οι κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις, ενώ το 70,7% (58) 

πιστεύει ότι οι φορείς του τόπου έχουν από λίγο έως πολύ την πολιτική ωριμότητα ώστε 

να πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις.

Το  20,4%  (21)  των  ερωτηθέντων  μορφωτικού  επιπέδου  τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης πιστεύει ότι δεν υπάρχει καθόλου πολιτική ωριμότητα στους τοπικούς φορείς 

ώστε να γίνουν οι κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις, ενώ το 79,6% (82) πιστεύει ότι οι 

φορείς  του  τόπου  έχουν  από  λίγο έως  πολύ την  πολιτική  ωριμότητα  ώστε  να 

πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, και των δύο κλάσεων που έχουμε χωρίσει τη 

μεταβλητή του μορφωτικού επιπέδου, υποστηρίζει ότι οι φορείς του τόπου έχουν από λίγο 
έως  πολύ την  πολιτική  ωριμότητα  ώστε  να  πραγματοποιήσουν  τις  κατάλληλες 

διαχειριστικές κινήσεις
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Α_Β_βαθμια Τριτοβαθμια
Καθολου_18 0,293 (24) 0,204 (21)
Λιγ_Πολ_18 0,707 (58) 0,796 (82)
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xvi. Μορφωτικό Επίπεδο – Συμμετοχή Κράτους

Στην ερώτηση << Πόσο πιστεύετε ότι  εκτός από θέμα των τοπικών φορέων 

είναι αναγκαία και η πιο ενεργή συμμετοχή του κράτους για την επίτευξη του σκοπού; ( Η 

Κέρκυρα  πλέον  δεν  είναι  μία  απλή  επαρχιακή  πόλη  των  39.487  κατοίκων  αλλά  ένα 

μνημείο  παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς)  >> το 20,7% (17) των ερωτηθέντων με 

μορφωτικό επίπεδο μέχρι  και  δευτεροβάθμια εκπαίδευση απάντησε από  καθόλου έως 

λίγο και το 79,3% (65)  απάντησε πολύ.
Στην ίδια ερώτηση το 11,7% (12) των ερωτηθέντων με μορφωτικό επίπεδο την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση απάντησε από καθόλου έως λίγο και το 88,3% (91)  απάντησε 

πολύ.
Είναι  φανερό  ότι  η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  ανεξαρτήτως 

μορφωτικού επιπέδου θεωρεί ότι η συμμετοχή του κράτους για την επίτευξη του σκοπού 

πρέπει να είναι πολύ πιο ενεργή.

● Γενικό σχόλιο

Η πλειοψηφία του δείγματός μας είναι άτομα επιπέδου μόρφωσης τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης οι  περισσότεροι  εκ των οποίων είναι  ηλικίας από 43 έως και 54 ετών και 

εξασκούν  το  επάγγελμα  του  ελεύθερου  επαγγελματία  επιστήμονα,  σε  αντίθεση  με  τα 

άτομα μορφωτικού επιπέδου μέχρι  και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η πλειοψηφία των 
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οποίων εξασκεί το επάγγελμα του ελεύθερου επαγγελματία.

Οι  περισσότεροι  από  τους  ερωτηθέντες  επιπέδου  μόρφωσης  τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης έχουν κύρια κατοικία σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας, 

ενώ εκείνοι με επίπεδο μόρφωσης μέχρι και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατοικούν σε 

κάποιον  από  τους  δήμους  του  βόρειου  τμήματος  του  νησιού.  Ανάλογα  με  την  κύρια 

κατοικία των ερωτηθέντων, αλλά με φανερά χαμηλότερα ποσοστά, γίνεται και η κατανομή 

των ποσοστών για το δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι οι ερωτηθέντες του δείγματός 

μας.

Οι  περισσότεροι  εκ  των  ερωτηθέντων,  ανεξαρτήτως  μορφωτικού  επιπέδου 

εξέθεσαν υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές και κατέχουν είτε το αξίωμα του δημοτικού 

είτε  του  νομαρχιακού  συμβούλου.  Παρατηρείται  επίσης  το  γεγονός  ότι  από  τα  άτομα 

επιπέδου μόρφωσης τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  περισσότεροι  κατέχουν  κάποιο  αξίωμα 

στα δύο επιμελητήρια ή στον εμπορικό σύλλογο παρά κάποιο αξίωμα μέσω του οποίου να 

ασκούν  διοίκηση.  Σε  αντίθεση  με  αυτό  από  τα  άτομα  επιπέδου  μόρφωσης  μέχρι  και 

δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  εκείνοι  που  κατέχουν  κάποιο  αξίωμα  μέσω  του  οποίου 

ασκούν διοίκηση είναι περισσότεροι από εκείνους που  κατέχουν κάποιο αξίωμα στα δύο 

επιμελητήρια ή στον εμπορικό σύλλογο.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων των δύο κατηγοριών που έχουμε χωρίσει τη 

μεταβλητή  του  μορφωτικού  επιπέδου  υποστηρίζει  ότι  οι  πολίτες  του  νομού  έχουν 

ενημερωθεί από λίγο έως πολύ σχετικά με την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας 

στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ομοίως, ταύτιση 

απόψεων παρατηρείται και στο θέμα του τουρισμού καθώς οι περισσότεροι πιστεύουν ότι 

η ένταξη αυτή θα βοηθήσει πολύ το νησί, τουριστικά.

Διάσταση απόψεων παρατηρείται για πρώτη φορά στην ερώτηση που έχει να 

κάνει με την ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί καθώς η πλειοψηφία 

των ερωτηθέντων με επίπεδο μόρφωσης μέχρι και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θεωρεί 

ότι θα αυξηθεί από καθόλου έως λίγο σε αντίθεση με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

με επίπεδο μόρφωσης την τριτοβάθμια εκπαίδευση που πιστεύουν ότι  η ποιότητα των 

τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί θα αυξηθεί πολύ.
Διαφορετική άποψη παρατηρείται και στις απαντήσεις για την αποδοχή που θά 

έχει  το  εγχείρημα  της  ένταξης  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των 

μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων  με 

επίπεδο μόρφωσης μέχρι και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πιστεύει ότι το εγχείρημα θα 

τύχει  αμφιλεγόμενης  (μερικής)  αποδοχής  (όπως  ένταξη  στο  Ευρώ)  και  μάλιστα  με 
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ποσοστό  62,2%  ενώ  έστω  και  οριακά  (50,5%)  η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων 

τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης πιστεύει  ότι  το  εγχείρημα θα τύχει  ολικής  αποδοχής  (όπως 

ένταξη στην Ε.Ο.Κ.).

Όσον αφορά τη διαφοροποίηση ως προς την ανάπτυξη του δήμου Κέρκυραίων 

έναντι  των  υπόλοιπων  δήμων  του  νομού  μετά  την  ένταξη   της  παλαιάς  πόλης  της 

Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO υπάρχει 

ταύτιση απόψεων μεταξύ των πλειοψηφιών των δύο κατηγοριών που έχουμε χωρίσει τη 

μεταβλητή  του  μορφωτικού  επιπέδου  καθώς  πιστεύουν  ότι  είτε  δεν  θα  υπάρξει 

διαφοροποίηση είτε η διαφοροποίηση που θα υπάρξει θα είναι μικρή.

Το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη βάσει της πλειοψηφίας των ερωτηθέντων 

ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου θα αυξηθεί λίγο. Η κοινωνική, πνευματική και ιστορική 

ανάπτυξη  στο  νησί  βάσει  της  οριακής  πλειοψηφίας  των  ερωτηθέντων  μορφωτικού 

επιπέδου μέχρι και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι από ανύπαρκτη έως λίγη ενώ 

βάσει της πιο οριακής πλειοψηφίας των ερωτηθέντων μορφωτικού επιπέδου τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης θα είναι μεγάλη.

Τέλος,  όσον αφορά τις  τρεις τελευταίες  ερωτήσεις του ερωτηματολογίου μας 

παρατηρείται ταύτιση απόψεων μεταξύ της πλειοψηφίας των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως 

μορφωτικού επιπέδου. Σύμφωνα με αυτή οι πολιτιστικές εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας 

που θα φιλοξενούνται στο νησί θα αυξηθούν πολύ, οι φορείς του τόπου έχουν από λίγο 
έως  πολύ την  πολιτική  ωριμότητα  ώστε  να  πραγματοποιήσουν  τις  κατάλληλες 

διαχειριστικές κινήσεις και η συμμετοχή του κράτους πρέπει να είναι πολύ πιο ενεργή για 

την επίτευξη του σκοπού.

73



 2.3 Σχολιασμός διαγραμμάτων Επαγγέλματος – Μεταβλητών

i. Επάγγελμα - Ηλικία

Το 30,2% (13) των ερωτηθέντων που εξασκούν το επάγγελμα του μισθωτού 

είναι ηλικίας από 28 έως και 42 ετών, το 48,8% (21) είναι ηλικίας από 43 έως και 54 ετών 

και το 20,9% (9) είναι ηλικίας από 55 έως και 77 ετών.

Το 25,4% (16) των ερωτηθέντων που εξασκούν το επάγγελμα του ελεύθερου 

επαγγελματία επιστήμονα είναι ηλικίας από 28 έως και 42 ετών, το 44,4% (24) είναι ηλικίας 

από 43 έως και 54 ετών και το 30,2% (19) είναι ηλικίας από 55 έως και 78 ετών.

Το 25% (13)  των ερωτηθέντων που εξασκούν το επάγγελμα του ελεύθερου 

επαγγελματία είναι ηλικίας από 28 έως και 42 ετών, το 57,7% (30) είναι ηλικίας από 43 

έως και 54 ετών και το 17,3% (9) είναι ηλικίας από 55 έως και 78 ετών.

Το  3,7%  (1)  των  ερωτηθέντων  που  εξασκούν  κάποιο  επάγγελμα  που  δεν 

μπορεί να ενταχθεί στις παραπάνω κατηγορίες, ή δεν έχουν απαντήσει στην ερώτησή για 

το επάγγελμα που εξασκούν, είναι ηλικίας από 28 έως και 42 ετών, το 29,6% (8) είναι 

ηλικίας από 43 έως και 54 ετών και το 66,7% (18) είναι ηλικίας από 55 έως και 77 ετών.
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[28-43)
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[55-78)

Μισθωτος Ελ.Επ.Επιστ. Ελ.Επ. Λοιπα_Επαγ.
[28-43) 0,302 (13) 0,254 (16) 0,25 (13) 0,037 (1)
[43-55) 0,488 (21) 0,444 (28) 0,577 (30) 0,296 (8)
[55-78) 0,209 (9) 0,302 (19) 0,173 (9) 0,667 (18)



Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των μισθωτών, των ελεύθερων επαγγελματιών 

επιστημόνων και των ελεύθερων επαγγελματιών είναι ηλικίας από 43 έως και 54 ετών, σε 

αντίθεση  με  την  κατηγορία  των  λοιπών  επαγγελμάτων  όπου  η  πλειοψηφία  των 

ερωτηθέντων είναι ηλικίας από 55 έως και 77 ετών. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να εξηγηθεί 

από το γεγονός ότι στην κατηγορία των λοιπών επαγγελμάτων έχει συμπεριληφθεί και η 

ιδιότητα του συνταξιούχου/οικιακά.

ii. Επάγγελμα – Μορφωτικό Επίπεδο

Το  48,8%  (21)  των  μισθωτών  είναι  επιπέδου  μόρφωσης  μέχρι  και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 51,2% (22) είναι επιπέδου μόρφωσης τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.

Το  3,2%  (2)  των  ελεύθερων  επαγγελματιών  επιστημόνων  είναι  επιπέδου 

μόρφωσης  μέχρι  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  και  το  96,8%  (61)  είναι  επιπέδου 

μόρφωσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το 75% (39) των ελεύθερων επαγγελματιών είναι επιπέδου μόρφωσης μέχρι 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 25% (13) είναι επιπέδου μόρφωσης τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.
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Επάγγελμα – Μορφωτικό Επίπεδο

Α_Β_βαθμια
Τριτοβαθμια

Μισθωτος Ελ.Επ.Επιστ. Ελ.Επ. Λοιπα_Επαγ.
Α_Β_βαθμια 0,488 (21) 0,032 (2) 0,75 (39) 0,741 (20)
Τριτοβαθμια 0,512 (22) 0,968 (61) 0,25 (13) 0,259 (7)



Το 74,1% (20) των ερωτηθέντων που ασχολούνται με κάποιο επάγγελμα που 

δεν μπορεί να ενταχθεί στις παραπάνω κατηγορίες επαγγελμάτων, ή δεν έχουν απαντήσει 

στην  ερώτηση  για  το  επάγγελμα  που  εξασκούν,  είναι  επιπέδου  μόρφωσης  μέχρι  και 

δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης και  το  25,9% (7)  είναι  επιπέδου μόρφωσης τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.

Σχεδόν  στο  σύνολό  τους  οι  ελεύθεροι  επαγγελματίες  επιστήμονες  είναι 

επιπέδου  μόρφωσης  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  όπως  επίσης  και  η  πλειοψηφία  των 

ερωτηθέντων του δείγματός μας που ασκούν το επάγγελμα του μισθωτού. Στις άλλες δύο 

κατηγορίες  επαγγελμάτων  η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  είναι  επιπέδου  μόρφωσης 

μέχρι και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

iii. Επάγγελμα – Δήμος Κύριας Κατοικίας

Από το σύνολο των μισθωτών το 41,9% (18) κατοικεί  σε κάποιον από τους 

δήμους της βόρειας Κέρκυρας, το 46,5% (20) κατοικεί σε κάποιον από τους δήμους της 

κεντρικής Κέρκυρας και το 11,6% (5) έχει κύρια κατοικίας σε κάποιον από τους δήμους του 

νότιου τμήματος του νομού.
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Επάγγελμα – Δήμος Κύριας Κατοικίας

Βορεια
Κεντρικη
Νοτια

Μισθωτος Ελ.Επ.Επιστ. Ελ.Επ. Λοιπα_Επαγ.
Βορεια 0,419 (18) 0,143 (9) 0,288 (15) 0,593 (16)

Κεντρικη 0,465 (20) 0,762 (48) 0,558 (29) 0,185 (5)
Νοτια 0,116 (5) 0,095 (6) 0,154 (8) 0,222 (6)



Από  το  σύνολο  των  ελεύθερων  επαγγελματιών  επιστημόνων  το  14,3%  (9) 

κατοικεί σε κάποιον από τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας, το 76,2% (48) κατοικεί σε 

κάποιον από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας και το 9,5% (6) έχει κύρια κατοικίας σε 

κάποιον από τους δήμους του νότιου τμήματος του νομού.

Από  το  σύνολο  των  ελεύθερων  επαγγελματιών  το  28,8%  (15)  κατοικεί  σε 

κάποιον από τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας, το 55,8% (29) κατοικεί σε κάποιον από 

τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας και το 15,4% (8) έχει κύρια κατοικίας σε κάποιον από 

τους δήμους του νότιου τμήματος του νομού.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που ασχολούνται με κάποιο επάγγελμα που 

δεν μπορεί να ενταχθεί στις παραπάνω κατηγορίες επαγγελμάτων, ή δεν έχουν απαντήσει 

στην ερώτηση για το επάγγελμα που εξασκούν, το 59,3% (16) κατοικεί σε κάποιον από 

τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας, το 18,5% (5) κατοικεί σε κάποιον από τους δήμους 

της κεντρικής Κέρκυρας και το 22,2% (6) έχει κύρια κατοικίας σε κάποιον από τους δήμους 

του νότιου τμήματος του νομού.

Ο  κύριος  όγκος  των   ελεύθερων  επαγγελματιών  επιστημόνων  έχει  κύρια 

κατοικία  στην  κεντρική  Κέρκυρα.  Η  πλειοψηφία  των  ελεύθερων  επαγγελματιών  και  η 

οριακή πλειοψηφία των μισθωτών κατοικούν και αυτοί στην κεντρική Κέρκυρα με εκείνους 

που  έχουν  κύρια  κατοικία  σε  κάποιον  από  τους  δήμους  της  βόρειας  Κέρκυρας  να 

ακολουθούν.  Όσον  αφορά  εκείνους  που  ασχολούνται  με  κάποιο  επάγγελμα  που  δεν 

μπορεί  να ενταχθεί  στις  παραπάνω κατηγορίες  επαγγελμάτων,  ή δεν έχουν απαντήσει 

στην ερώτηση για το επάγγελμα που εξασκούν, η πλειοψηφία τους κατοικεί στη βόρεια 

Κέρκυρα με εκείνους που κατοικούν σε έναν από τους δήμους του νότιου τμήματος του 

νομού να ακολουθούν.
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iv. Επάγγελμα – Δήμος Εγγραφής

Το 48,8% (21) του συνόλου των μισθωτών είναι  εγγεγραμμένο σε έναν από 

τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας, το 37,2% (16) είναι εγγεγραμμένο σε έναν από τους 

δήμους της κεντρικής Κέρκυρας και το 14% (6) είναι εγγεγραμμένο σε κάποιον από τους 

δήμους του νότιου τμήματος του νομού.

Το 28,6% (18) του συνόλου των ελεύθερων επαγγελματιών επιστημόνων είναι 

εγγεγραμμένο  σε  έναν  από  τους  δήμους  της  βόρειας  Κέρκυρας,  το  55,6%  (35)  είναι 

εγγεγραμμένο σε έναν από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας και το 15,9% (10) είναι 

εγγεγραμμένο σε κάποιον από τους δήμους του νότιου τμήματος του νομού.

Το 34,6% (18) του συνόλου των ελεύθερων επαγγελματιών είναι εγγεγραμμένο 

σε έναν από τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας, το 48,1% (25) είναι εγγεγραμμένο σε 

έναν από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας και το 17,3% (9) είναι εγγεγραμμένο σε 

κάποιον από τους δήμους του νότιου τμήματος του νομού.

Το 63% (17) από το σύνολο των ερωτηθέντων που ασχολούνται  με κάποιο 

επάγγελμα που δεν μπορεί να ενταχθεί στις παραπάνω κατηγορίες επαγγελμάτων, ή δεν 

έχουν απαντήσει στην ερώτηση για το επάγγελμα που εξασκούν, είναι εγγεγραμμένο σε 

έναν από τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας, το 11,1% (3) είναι εγγεγραμμένο σε έναν 
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Βορεια
Κεντρικη
Νοτια

Μισθωτος Ελ.Επ.Επιστ. Ελ.Επ. Λοιπα_Επαγ.
Βορεια 0,488 (21) 0,286 (18) 0,346 (18) 0,63 (17)

Κεντρικη 0,372 (16) 0,556 (35) 0,481 (25) 0,111 (3)
Νοτια 0,14 (6) 0,159 (10) 0,173 (9) 0,259 (7)



από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας και το 25,9% (7) είναι εγγεγραμμένο σε κάποιον 

από τους δήμους του νότιου τμήματος του νομού.

Παρατηρούμε  ότι  η  πλειοψηφία  των  μισθωτών  και  εκείνων  που  εξασκούν 

κάποιο  από  τα  λοιπά  επαγγέλματα  είναι  εγγεγραμμένη  στους  δήμους  του  βόρειου 

τμήματος  του  νομού.  Σε  αντίθεση  με  αυτό,  οι  περισσότεροι  εκ  των  ελεύθερων 

επαγγελματιών  επιστημόνων  και  των   ελεύθερων  επαγγελματιών  είναι  εγγεγραμμένοι 

στους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ενώ στη νότια 

Κέρκυρα  παρατηρείται  το  μικρότερο  ποσοστό  εγγεγραμμένων  των  τριών  πρώτων 

κατηγοριών επαγγελμάτων στην κατηγορία των λοιπών επαγγελμάτων οι εγγεγραμμένοι 

στη νότιο τμήμα του νομού είναι περισσότεροι από εκείνους που είναι εγγεγραμμένοι στο 

κεντρικό τμήμα.

v. Επάγγελμα - Εκλογές

Το 7% (3) των μισθωτών εξέθεσε υποψηφιότητα στις νομαρχιακές εκλογές, το 

90,7%  (39)  στις  δημοτικές  και  το  2,3%  (1)  εξέθεσε  υποψηφιότητα  είτε  στις  εκλογές 

κάποιου εκ των δύο επιμελητηρίων είτε στις εκλογές του εμπορικού συλλόγου.
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Επάγγελμα – Εκλογές

Νομαρχιακες
Δημοτικες
Λοιπ ές_Εκλ
ογές

Μισθωτος Ελ.Επ.Επιστ. Ελ.Επ. Λοιπα_Επαγ.
Νομαρχιακες 0,07 (3) 0,127 (8) 0,058 (3) 0,037 (1)

Δημοτικες 0,907 (39) 0,508 (32) 0,654 (34) 0,963 (26)
Λοιπές_Εκλογές 0,023 (1) 0,365 (23) 0,288 (15) 0 (0)



Το  12,7%  (8)  των  ελεύθερων  επαγγελματιών  επιστημόνων  εξέθεσε 

υποψηφιότητα στις νομαρχιακές εκλογές, το 50,8% (32) στις δημοτικές και το 36,5% (23) 

εξέθεσε  υποψηφιότητα  είτε  στις  εκλογές   κάποιου  εκ  των δύο επιμελητηρίων είτε  στις 

εκλογές του εμπορικού συλλόγου.

Το  5,8%  (3)  των  ελεύθερων  επαγγελματιών  εξέθεσε  υποψηφιότητα  στις 

νομαρχιακές εκλογές,  το  65,4%  (34)  στις  δημοτικές  και  το  28,8%  (15)  εξέθεσε 

υποψηφιότητα είτε στις εκλογές  κάποιου εκ των δύο επιμελητηρίων είτε στις εκλογές του 

εμπορικού συλλόγου.

Το 3,7% (1)  των ερωτηθέντων που ασχολούνται με κάποιο επάγγελμα που δεν 

μπορεί  να ενταχθεί  στις  παραπάνω κατηγορίες  επαγγελμάτων,  ή δεν έχουν απαντήσει 

στην ερώτηση για το επάγγελμα που εξασκούν, εξέθεσε υποψηφιότητα στις νομαρχιακές 
εκλογές,  το  96,3%  (25)  στις  δημοτικές  ενώ  κανένας  δεν  εξέθεσε  υποψηφιότητα  στις 

εκλογές των δύο επιμελητηρίων ή του εμπορικού συλλόγου.

Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως επαγγέλματος 

εξέθεσε υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές. Οι αμέσως λιγότεροι  εκ των ελεύθερων 

επαγγελματιών,  επιστημόνων και  μη,  εξέθεσαν  υποψηφιότητα  στις  λοιπές  εκλογές,  σε 

αντίθεση  με  τους  μισθωτούς  και  εκείνους  που  ασχολούνται  με  κάποιο  από  τα  λοιπά 

επαγγέλματα  που  εξέθεσαν  υποψηφιότητα  στις  νομαρχιακές εκλογές.  Τέλος, 

αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι κανένας από εκείνους που εξασκούν κάποιο από τα 

λοιπά επαγγέλματα δεν εξέθεσε υποψηφιότητα στις εκλογές των δύο επιμελητηρίων ή του 

εμπορικού συλλόγου.
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vi. Επάγγελμα - Αξίωμα

Θεωρούμε τα αξιώματα του δημάρχου, του αντιδημάρχου,  του νομάρχη,  του 

αντινομάρχη και του βουλευτή σαν την πρώτη ομάδα αξιωμάτων και με αυτή την ονομασία 

θα κάνουμε την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας για το συγκεκριμένο διάγραμμα.

Το 23,3% (10)  των μισθωτών κατέχει  κάποιο από τα αξιώματα της πρώτης 

ομάδας.  Το  74,4%  (32)  κατέχει  είτε  το  αξίωμα  του  δημοτικού,  είτε  του  νομαρχιακού 

συμβούλου και το 2,3% (1) κατέχει κάποιο από τα λοιπά αξιώματα.

Το 19% (12) των ελεύθερων επαγγελματιών επιστημόνων κατέχει κάποιο από 

τα αξιώματα της πρώτης ομάδας. Το 44,4% (28) κατέχει είτε το αξίωμα του δημοτικού, είτε 

του νομαρχιακού συμβούλου και το 36,5% (23) κατέχει κάποιο από τα λοιπά αξιώματα.

Το 11,5% (6) των ελεύθερων επαγγελματιών κατέχει κάποιο από τα αξιώματα 

της  πρώτης  ομάδας.  Το  59,6%  (31)  κατέχει  είτε  το  αξίωμα  του  δημοτικού,  είτε  του 

νομαρχιακού συμβούλου και το 28,8% (15) κατέχει κάποιο από τα λοιπά αξιώματα.

Το 29,6% (8) των ερωτηθέντων που ασχολούνται με κάποιο επάγγελμα που 

δεν μπορεί να ενταχθεί στις παραπάνω κατηγορίες επαγγελμάτων, ή δεν έχουν απαντήσει 

στην  ερώτηση  για  το  επάγγελμα  που εξασκούν,  κατέχει  κάποιο  από τα  αξιώματα  της 

πρώτης ομάδας. Το 70,4% (19) κατέχει είτε το αξίωμα του δημοτικού είτε του νομαρχιακού 
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Δ/Αντιδ/Ν/Αντιν/Βουλ 0,233 (10) 0,19 (12) 0,115 (6) 0,296 (8)
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συμβούλου, ενώ κανένας από τους ερωτηθέντες αυτής της κατηγορίας δεν κατέχει κάποιο 

από τα λοιπά αξιώματα.

Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως επαγγέλματος 

κατέχει  είτε  το  αξίωμα  του  δημοτικού  είτε  του   νομαρχιακού  συμβούλου.  Οι  αμέσως 

λιγότεροι  εκ  των  ελεύθερων  επαγγελματιών  επιστημόνων  και  των  ελεύθερων 

επαγγελματιών κατέχουν κάποιο από τα λοιπά αξιώματα, σε αντίθεση με τους μισθωτούς 

και εκείνους που ασχολούνται με κάποιο από τα λοιπά επαγγέλματα που κατέχουν κάποιο 

από τα αξιώματα της πρώτης ομάδας. Τέλος, το γεγονός ότι κανένας από εκείνους που 

εξασκούν κάποιο από τα λοιπά επαγγέλματα δεν κατέχει κάποιο από τα λοιπά αξιώματα 

κρίνεται αναμενόμενο καθώς όπως είδαμε και στο προηγούμενο διάγραμμα κανένας από 

τους ερωτηθέντες της συγκεκριμένης κατηγορίας δεν εξέθεσε υποψηφιότητα στις λοιπές 

εκλογές.

vii.Επάγγελμα – Ενημέρωση Πολιτών

Το 11,6% (5)  των ερωτηθέντων που εξασκούν το επάγγελμα του  μισθωτού 

πιστεύει ότι οι πολίτες του νομού δεν έχουν ενημερωθεί  καθόλου σχετικά με την ένταξη 
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της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς 

της UNESCO, σε αντίθεση με το 88,4% (38) που πιστεύει ότι οι πολίτες του νομού έχουν 

ενημερωθεί από λίγο έως πολύ.
Το 25,4% (16) των ερωτηθέντων που εξασκούν το επάγγελμα του ελεύθερου 

επαγγελματία  επιστήμονα  πιστεύει  ότι  οι  πολίτες  του  νομού  δεν  έχουν  ενημερωθεί 

καθόλου σχετικά με την ένταξη  της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των 

μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO,  σε  αντίθεση  με  το74,6%  (47)  που 

πιστεύει ότι οι πολίτες του νομού έχουν ενημερωθεί από λίγο έως πολύ.
Το 23,1% (12) των ερωτηθέντων που εξασκούν το επάγγελμα του ελεύθερου 

επαγγελματία πιστεύει ότι οι πολίτες του νομού δεν έχουν ενημερωθεί καθόλου σχετικά με 

την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO, σε αντίθεση με το 76,9% (40) που πιστεύει ότι οι πολίτες του 

νομού έχουν ενημερωθεί από λίγο έως πολύ.
Το 18,5% (5) των ερωτηθέντων που εξασκούν κάποιο επάγγελμα διαφορετικό 

από  τα  παραπάνω,  ή  δεν  έχουν  απαντήσει  στην  ερώτηση  για  το  επάγγελμα  που 

εξασκούν, πιστεύει ότι οι πολίτες του νομού δεν έχουν ενημερωθεί καθόλου σχετικά με την 

ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO, σε αντίθεση με το 81,5% (22) που πιστεύει ότι οι πολίτες του 

νομού έχουν ενημερωθεί από λίγο έως πολύ.

Παρατηρούμε  ότι  σε  όλες  τις  κατηγορίες  επαγγελμάτων  η  πλειοψηφία  των 

ερωτηθέντων πιστεύει  ότι  οι  πολίτες  του νομού έχουν ενημερωθεί  από λίγο έως πολύ 

σχετικά  με την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων 

παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
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viii.Επάγγελμα - Τουρισμός

Το  25,6% (11)  των  ερωτηθέντων  που  ασκούν  το  επάγγελμα  του  μισθωτού 

πιστεύει  ότι  η  ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων 

παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα βοηθήσει από καθόλου έως λίγο τουριστικά το 

νησί ενώ το 74,4% (32) πιστεύει ότι θα το βοηθήσει πολύ.

Το 28,6% (18)  των ερωτηθέντων που ασκούν το  επάγγελμα του ελεύθερου 

επαγγελματία επιστήμονα πιστεύει ότι η  ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον 

κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO  θα  βοηθήσει  από 

καθόλου έως λίγο  τουριστικά το νησί ενώ το 71,4% (45) πιστεύει ότι θα το βοηθήσει πολύ.

Το 30,8% (16)  των ερωτηθέντων που ασκούν το  επάγγελμα του ελεύθερου 

επαγγελματία πιστεύει ότι η  ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των 

μνημείων παγκόσμιας  κληρονομιάς  της UNESCO θα βοηθήσει  από καθόλου έως λίγο 

τουριστικά το νησί ενώ το 69,2% (36) πιστεύει ότι θα το βοηθήσει πολύ.

Το 51,9% (14) των ερωτηθέντων που ασκούν κάποιο επάγγελμα διαφορετικό 

από τα παραπάνω ή δεν έχουν απαντήσει στην ερώτηση για το επάγγελμα που ασκούν 

πιστεύει  ότι  η  ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων 

παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα βοηθήσει από καθόλου έως λίγο τουριστικά το 
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Πολυ_11 0,744 (32) 0,714 (45) 0,692 (36) 0,481 (13)



νησί ενώ το 48,1% (13) πιστεύει ότι θα το βοηθήσει πολύ.

Παρατηρούμε  ότι  η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  των  κατηγοριών  των 

μισθωτών,  των  ελεύθερων  επαγγελματιών  επιστημόνων  και  των  ελεύθερων 

επαγγελματιών πιστεύει ότι η ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των 

μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα βοηθήσει  πολύ το νησί τουριστικά. 

Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των  ερωτηθέντων των κατηγοριών αυτών η πλειοψηφία 

εκείνων που ασχολούνται  με κάποιο επάγγελμα διαφορετικό  από τα παραπάνω ή δεν 

έχουν απαντήσει  στην ερώτηση για το επάγγελμα που ασκούν πιστεύει  ότι  το νησί  θα 

βοηθηθεί από καθόλου έως λίγο τουριστικά μετά την ολοκλήρωση του εγχειρήματος.

ix. Επάγγελμα – Ποιότητα Τουριστών

Το 53,5% (23) των μισθωτών απάντησε ότι η ποιότητα των τουριστών που θα 

επισκέπτονται το νησί θα ανέβει από καθόλου έως λίγο, ενώ το 46,5% (20) απάντησε ότι 

θα ανέβει πολύ.

Το  42,9% (27)  των ελεύθερων επαγγελματιών επιστημόνων απάντησε  ότι  η 

ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί θα ανέβει από καθόλου έως λίγο, 

ενώ το 57,1% (36) απάντησε ότι θα ανέβει πολύ.
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Πολυ_12 0,465 (20) 0,571 (36) 0,538 (28) 0,296 (8)



Το 46,2% (24) των ελεύθερων επαγγελματιών απάντησε ότι  η ποιότητα των 

τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί θα ανέβει από καθόλου έως λίγο, ενώ το 53,8% 

(28) απάντησε ότι θα ανέβει πολύ.

Το 70,4% (19) των ερωτηθέντων που ασκούν κάποιο επάγγελμα διαφορετικό 

από τα παραπάνω ή δεν έχουν απαντήσει στην ερώτηση για το επάγγελμα που ασκούν 

απάντησε ότι  η ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται  το νησί  θα ανέβει  από 

καθόλου έως λίγο, ενώ το 29,6% (8) απάντησε ότι θα ανέβει πολύ.

Παρατηρούμε ότι οι απόψεις της πλειοψηφίας των μισθωτών και εκείνων που 

ασχολούνται  με κάποιο από τα λοιπά επαγγέλματα ταυτίζονται  καθώς πιστεύουν ότι  η 

ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί θα ανέβει από καθόλου έως λίγο, 

σε αντίθεση με την πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών επιστημόνων και μη που 

πιστεύει ότι θα υπάρξει μεγάλη αύξηση της ποιότητας των τουριστών.

x. Επάγγελμα – Αποδοχή Εγχειρήματος

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που ασκούν το επάγγελμα του μισθωτού το 

41,9%  (18)  πιστεύει  ότι  το  εγχείρημα  θα  τύχει  ολικής  αποδοχής  (όπως  ένταξη  στην 
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Μισθωτος Ελ.Επ.Επιστ. Ελ.Επ. Λοιπα_Επαγ.
Ολικη 0,419 (18) 0,556 (35) 0,423 (22) 0,296 (8)

Αμφιλεγομενη 0,581 (25) 0,444 (28) 0,577 (30) 0,704 (19)



Ε.Ο.Κ.), ενώ το 58,1% (25) πιστεύει ότι το εγχείρημα θα τύχει αμφιλεγόμενης (μερικής) 

αποδοχής (όπως ένταξη στο Ευρώ).

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που ασκούν το επάγγελμα του ελεύθερου 

επαγγελματία  επιστήμονα  το  55,6%  (35)  πιστεύει  ότι  το  εγχείρημα  θα  τύχει  ολικής 

αποδοχής (όπως ένταξη στην Ε.Ο.Κ.), ενώ το 44,4% (28) πιστεύει ότι το εγχείρημα θα 

τύχει αμφιλεγόμενης (μερικής) αποδοχής (όπως ένταξη στο Ευρώ).

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που ασκούν το επάγγελμα του ελεύθερου 

επαγγελματία το 42,3% (22) πιστεύει ότι το εγχείρημα θα τύχει ολικής αποδοχής (όπως 

ένταξη στην Ε.Ο.Κ.), ενώ το 57,7% (30) πιστεύει ότι το εγχείρημα θα τύχει αμφιλεγόμενης 

(μερικής) αποδοχής (όπως ένταξη στο Ευρώ).

Από  το  σύνολο  των  ερωτηθέντων  που  ασκούν  κάποιο  διαφορετικό  από  τα 

παραπάνω επαγγέλματα, ή δεν έχουν απαντήσει  στην ερώτηση για το επάγγελμα που 

ασκούν, το 29,6% (8) πιστεύει ότι το εγχείρημα θα τύχει ολικής αποδοχής (όπως ένταξη 

στην  Ε.Ο.Κ.),  ενώ  το  70,4%  (19)  πιστεύει  ότι  το  εγχείρημα  θα  τύχει  αμφιλεγόμενης 

(μερικής) αποδοχής (όπως ένταξη στο Ευρώ).

Εδώ παρατηρείται  μια ταύτιση απόψεων της πλειοψηφίας στις  τρεις  από τις 

τέσσερις κατηγορίες που έχουμε χωρίσει τη μεταβλητή του επαγγέλματος που λέει ότι το 

εγχείρημα  θα  τύχει  αμφιλεγόμενης  (μερικής)  αποδοχής  (όπως  ένταξη  στο  Ευρώ). 

Διαφοροποιείται  η κατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών επιστημόνων που πιστεύει 

ότι το εγχείρημα θα τύχει ολικής αποδοχής (όπως ένταξη στην Ε.Ο.Κ.).

xi. Επάγγελμα – Ανάπτυξη Δήμου Κερκυραίων
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Το  51,2% (22)  των  ερωτηθέντων  που  ασκούν  το  επάγγελμα  του  μισθωτού 

πιστεύει ότι ο δήμος Κερκυραίων θα διαφοροποιηθεί από καθόλου έως λίγο ως προς την 

ανάπτυξη έναντι των υπόλοιπων δήμων του νομού μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της 

Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ενώ το 

48,8% (48) πιστεύει ότι θα διαφοροποιηθεί πολύ.

Το  52,4% (33)  των ερωτηθέντων που ασκούν το  επάγγελμα του ελεύθερου 

επαγγελματία  επιστήμονα  πιστεύει  ότι  ο  δήμος  Κερκυραίων  θα  διαφοροποιηθεί  από 

καθόλου έως λίγο ως προς την ανάπτυξη έναντι των υπόλοιπων δήμων του νομού μετά 

την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO, ενώ το 47,6% (30) πιστεύει ότι θα διαφοροποιηθεί πολύ.

Το  55,8% (29)  των ερωτηθέντων που ασκούν το  επάγγελμα του ελεύθερου 

επαγγελματία  πιστεύει  ότι  ο  δήμος  Κερκυραίων θα διαφοροποιηθεί  από  καθόλου έως 

λίγο ως προς την ανάπτυξη έναντι των υπόλοιπων δήμων του νομού μετά την ένταξη της 

παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της 

UNESCO, ενώ το 44,2% (23) πιστεύει ότι θα διαφοροποιηθεί πολύ.

Το  59,3%  (16)  των  ερωτηθέντων  που  ασκούν  κάποιο  από  τα  λοιπά 

επαγγέλματα πιστεύει ότι ο δήμος Κερκυραίων θα διαφοροποιηθεί από καθόλου έως λίγο 
ως προς την ανάπτυξη από έναντι των υπόλοιπων δήμων του νομού μετά την ένταξη της 

παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της 

UNESCO, ενώ το 40,7% (11) πιστεύει ότι θα διαφοροποιηθεί πολύ.

Η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  ανεξαρτήτως  επαγγέλματος  πιστεύει  ότι  ο 

δήμος Κερκυραίων μετά την ένταξη της  παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των 

μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα διαφοροποιηθεί από  καθόλου έως 

λίγο ως προς την ανάπτυξη έναντι των υπόλοιπων δήμων του νομού.
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Μισθωτος Ελ.Επ.Επιστ. Ελ.Επ. Λοιπα_Επαγ.
Καθ_Λιγ_14 0,512 (22) 0,524 (33) 0,558 (29) 0,593 (16)

Πολυ_14 0,488 (21) 0,476 (30) 0,442 (23) 0,407 (11)



xii.Επάγγελμα – Εισόδημα Κερκυραίου Πολίτη

Από τους ερωτηθέντες που ασκούν το επάγγελμα του μισθωτού το 9,3% (4) 

πιστεύει  ότι  μετά  την  ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των 

μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη δεν 

θα αυξηθεί  καθόλου,  το  65,1% (28)  πιστεύει  ότι  θα αυξηθεί  λίγο ενώ το  25,6% (11) 

πιστεύει ότι θα αυξηθεί πολύ.

Από τους ερωτηθέντες που ασκούν το επάγγελμα του ελεύθερου επαγγελματία 

επιστήμονα το 15,9% (10) πιστεύει ότι μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας 

στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς  της UNESCO το εισόδημα του 

Κερκυραίου πολίτη δεν θα αυξηθεί  καθόλου, το 68,3% (43) πιστεύει ότι θα αυξηθεί λίγο 
ενώ το 26,9% (10) πιστεύει ότι θα αυξηθεί πολύ.

Από τους ερωτηθέντες που ασκούν το επάγγελμα του ελεύθερου επαγγελματία 

το 17,3% (9) πιστεύει ότι μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο 

των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη 

δεν θα αυξηθεί  καθόλου, το 55,8% (29) πιστεύει ότι θα αυξηθεί  λίγο ενώ το 26,9% (14) 
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Μισθωτος Ελ.Επ.Επιστ. Ελ.Επ. Λοιπα_Επαγ.
Καθόλου_15 0,093 (4) 0,159 (10) 0,173 (9) 0,222 (6)

Λίγο_15 0,651 (28) 0,683 (43) 0,558 (29) 0,593 (16)
Πολυ_15 0,256 (11) 0,159 (10) 0,269 (14) 0,185 (5)
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Επάγγελμα – Εισόδημα Κερκυραίου Πολίτη

Καθόλου_15
Λίγο_15
Πολυ_15



πιστεύει ότι θα αυξηθεί πολύ.

Από  τους  ερωτηθέντες  που  ασκούν  κάποιο  από  τα  λοιπά  επαγγέλματα  το 

22,2% (6) πιστεύει ότι μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο 

των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη 

δεν θα αυξηθεί  καθόλου, το 59,3% (16) πιστεύει ότι θα αυξηθεί  λίγο ενώ το 18,5% (5) 

πιστεύει ότι θα αυξηθεί πολύ.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων όλων των κατηγοριών που έχουμε χωρίσει τη 

μεταβλητή του επαγγέλματος πιστεύει  ότι το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη μετά την 

ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας 

κληρονομιάς  της  UNESCO  θα  αυξηθεί  λίγο.  Στις  κατηγορίες  των  μισθωτών  και  των 

ελεύθερων  επαγγελματιών  επιστημόνων  στη  δεύτερη  θέση  βρίσκονται  εκείνοι  που 

πιστεύουν  ότι  θα  αυξηθεί  πολύ, ενώ  στην  κατηγορία  των  λοιπών  επαγγελμάτων 

βρίσκονται εκείνοι που δεν πιστεύουν σε καμία αύξηση του εισοδήματος των Κερκυραίων. 

Τέλος,  στην  κατηγορία  των  ελεύθερων  επαγγελματιών  επιστημόνων  εκείνοι  που  δεν 

πιστεύουν σε καμία αύξηση του εισοδήματος του Κερκυραίου πολίτη είναι όσοι και εκείνοι 

που πιστεύουν σε μεγάλη αύξηση.

xiii.Επάγγελμα – Κοινωνική – Πνευματική – Ιστορική Ανάπτυξη Κέρκυρας
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Μισθωτος
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Καθ_Λιγ_16
Πολυ_16

Μισθωτος Ελ.Επ.Επιστ. Ελ.Επ. Λοιπα_Επαγ.
Καθ_Λιγ_16 0,488 (21) 0,46 (29) 0,615 (32) 0,407 (11)

Πολυ_16 0,512 (22) 0,54 (34) 0,385 (20) 0,593 (16)



Το  48,8% (21)  των  ερωτηθέντων  που  ασκούν  το  επάγγελμα  του  μισθωτού 

προβλέπει  ότι  η  κοινωνική,πνευματική  και  ιστορική  ανάπτυξη  στο  νησί  θα  είναι  από 

ανύπαρκτη έως μικρή, ενώ το 51,2% (22) προβλέπει  μεγάλη κοινωνική,πνευματική και 

ιστορική ανάπτυξη στο νησί.

Το  46%  (29)  των  ερωτηθέντων  που  ασκούν  το  επάγγελμα  του  ελεύθερου 

επαγγελματία επιστήμονα προβλέπει ότι η κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη 

στο  νησί  θα  είναι  από  ανύπαρκτη  έως  μικρή,  ενώ  το  54%  (34)  προβλέπει  μεγάλη 

κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί.

Το  61,5% (32)  των ερωτηθέντων που ασκούν το  επάγγελμα του ελεύθερου 

επαγγελματία προβλέπει ότι η κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί θα 

είναι  από  ανύπαρκτη  έως  μικρή,  ενώ  το  38,5%  (20)  προβλέπει  μεγάλη  κοινωνική, 

πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί.

Το  40,7%  (11)  των  ερωτηθέντων  που  ασκούν  κάποιο  από  τα  λοιπά 

επαγγέλματα προβλέπει ότι η κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί θα 

είναι  από  ανύπαρκτη  έως  μικρή,  ενώ  το  59,3%  (16)  προβλέπει  μεγάλη  κοινωνική, 

πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί.

Πλην των ελευθέρων επαγγελματιών η πλειοψηφία των υπόλοιπων κατηγοριών 

που  έχουμε  χωρίσει  τη  μεταβλητή  του  επαγγέλματος  προβλέπει  μεγάλη  κοινωνική, 

πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί. Η πλειοψηφία των ελευθέρων επαγγελματιών 

όμως  προβλέπει ότι η παραπάνω ανάπτυξη θα είναι από ανύπαρκτη έως μικρή.
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xiv.Επάγγελμα – Αύξηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Το  30,2%  (13)  των  μισθωτών  πιστεύει  ότι   η  αύξηση  των  πολιτιστικών 

εκδηλώσεων που θα φιλοξενούνται στο νησί μετά την ολοκλήρωση του εγχειρήματος θα 

είναι  από  ανύπαρκτη  έως  μικρή,  ενώ  το  69,8% (30)  πιστεύει  σε  μεγάλη  αύξηση  των 

εκδηλώσεων αυτών.

Το  34,9% (30)  των  ελεύθερων επαγγελματιών  επιστημόνων πιστεύει  ότι   η 

αύξηση  των  πολιτιστικών  εκδηλώσεων  που  θα  φιλοξενούνται  στο  νησί  μετά  την 

ολοκλήρωση του εγχειρήματος θα είναι  από ανύπαρκτη έως μικρή, ενώ το 65,1% (41) 

πιστεύει σε μεγάλη αύξηση των εκδηλώσεων αυτών.

Το  44,2%  (23)  των  ελεύθερων  επαγγελματιών  πιστεύει  ότι   η  αύξηση  των 

πολιτιστικών  εκδηλώσεων  που  θα  φιλοξενούνται  στο  νησί  μετά  την  ολοκλήρωση  του 

εγχειρήματος θα είναι από ανύπαρκτη έως μικρή, ενώ το 55,8% (29) πιστεύει σε μεγάλη 

αύξηση των εκδηλώσεων αυτών.

Το  51,9%  (14)  των  ερωτηθέντων  που  ασκούν  κάποιο  από  τα  λοιπά 

επαγγέλματα πιστεύει ότι  η αύξηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα φιλοξενούνται 

στο νησί μετά την ολοκλήρωση του εγχειρήματος θα είναι από ανύπαρκτη έως μικρή, ενώ 

το 48,1% (13) πιστεύει σε μεγάλη αύξηση των εκδηλώσεων αυτών.
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Μισθωτος Ελ.Επ.Επιστ. Ελ.Επ. Λοιπα_Επαγ.
Καθ_Λιγ_17 0,302 (13) 0,349 (22) 0,442 (23) 0,519 (14)

Πολυ_17 0,698 (30) 0,651 (41) 0,558 (29) 0,481 (13)
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Επάγγελμα – Αύξηση Πολιτιστικών
 Εκδηλώσεων

Καθ_Λιγ_17
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Πλην της πλειοψηφίας των ερωτηθέντων που ασκούν κάποιο από τα λοιπά 

επαγγέλματα, η οποία πιστεύει ότι μετά την ολοκλήρωση του εγχειρήματος οι πολιτιστικές 

εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας που θα φιλοξενούνται στο νησί θα αυξηθούν από καθόλου 

έως  λίγο,  οι  πλειοψηφίες  όλων  των  υπόλοιπων  κατηγοριών  που  έχουμε  χωρίσει  τη 

μεταβλητή του επαγγέλματος πιστεύουν ότι η αύξηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων που 

θα φιλοξενούνται στο νησί μετά την ολοκλήρωση του εγχειρήματος θα είναι μεγάλη.

xv.Επάγγελμα – Ωριμότητα Φορέων

Από το σύνολο των μισθωτών το 16,3% (7) πιστεύει ότι οι φορείς του τόπου δεν 

έχουν την πολιτική ωριμότητα ώστε να γίνουν οι κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις, ενώ το 

83,7% (36) πιστεύει ότι υπάρχει από λίγο έως πολύ πολιτική ωριμότητα στους φορείς του 

τόπου για την πραγματοποίηση των κατάλληλων διαχειριστικών κινήσεων.

Από το  σύνολο  των  ελεύθερων επαγγελματιών  επιστημόνων το  23,8% (15) 

πιστεύει  ότι  οι  φορείς  του τόπου δεν έχουν την πολιτική ωριμότητα ώστε να γίνουν οι 

κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις, ενώ το 76,2% (48) πιστεύει ότι υπάρχει από λίγο έως 

πολύ πολιτική  ωριμότητα  στους  φορείς  του  τόπου  για  την  πραγματοποίηση  των 

κατάλληλων διαχειριστικών κινήσεων.

Από το σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών το 34,6% (18) πιστεύει  ότι  οι 
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Μισθωτος Ελ.Επ.Επιστ. Ελ.Επ. Λοιπα_Επαγ.
Καθολου_18 0,163 (7) 0,238 (15) 0,346 (18) 0,185 (5)
Λιγ_Πολ_18 0,837 (36) 0,762 (48) 0,654 (34) 0,815 (22)
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Επάγγελμα – Ωριμότητα Φορέων

Καθολου_18
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φορείς  του  τόπου  δεν  έχουν  την  πολιτική  ωριμότητα  ώστε  να  γίνουν  οι  κατάλληλες 

διαχειριστικές  κινήσεις,  ενώ  το  65,4% (34)  πιστεύει  ότι  υπάρχει  από  λίγο έως  πολύ 
πολιτική ωριμότητα στους φορείς του τόπου για την πραγματοποίηση των κατάλληλων 

διαχειριστικών κινήσεων.

Από  το  σύνολο  των  ερωτηθέντων  που  ασκούν  κάποιο  από  τα  λοιπά 

επαγγέλματα  το  18,5%  (5)  πιστεύει  ότι  οι  φορείς  του  τόπου  δεν  έχουν  την  πολιτική 

ωριμότητα  ώστε  να  γίνουν  οι  κατάλληλες  διαχειριστικές  κινήσεις,  ενώ  το  81,5%  (22) 

πιστεύει ότι υπάρχει από λίγο έως πολύ πολιτική ωριμότητα στους φορείς του τόπου για 

την πραγματοποίηση των κατάλληλων διαχειριστικών κινήσεων.

Η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  ανεξαρτήτως  επαγγέλματος 

πιστεύει ότι υπάρχει από λίγο έως πολύ πολιτική ωριμότητα στους φορείς του τόπου ώστε 

να γίνουν οι κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις.

xvi.Επάγγελμα – Συμμετοχή Κράτους

Το 20,9% (9)  των μισθωτών πιστεύει  ότι  η  συμμετοχή του κράτους  για  την 

επίτευξη του σκοπού πρέπει να είναι από καθόλου έως λίγο πιο ενεργή, σε αντίθεση με το 
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Επάγγελμα – Συμμετοχή Κράτους

Καθ_Λιγ_19
Πολυ_19

Μισθωτος Ελ.Επ.Επιστ. Ελ.Επ. Λοιπα_Επαγ.
Καθ_Λιγ_19 0,209 (9) 0,079 (5) 0,192 (10) 0,185 (5)

Πολυ_19 0,791 (34) 0,921 (58) 0,808 (42) 0,815 (22)



79,1% (34) που πιστεύει ότι πρέπει να είναι πολύ πιο ενεργή.

Το  7,9%  (5)  των  ελεύθερων  επαγγελματιών  επιστημόνων  πιστεύει  ότι  η 

συμμετοχή του κράτους για την επίτευξη του σκοπού πρέπει να είναι από καθόλου έως 

λίγο πιο ενεργή, σε αντίθεση με το 92,1% (58) που πιστεύει ότι πρέπει να είναι πολύ πιο 

ενεργή.

Το 19,2% (10) των ελεύθερων επαγγελματιών πιστεύει  ότι  η  συμμετοχή του 

κράτους για την επίτευξη του σκοπού πρέπει να είναι από καθόλου έως λίγο πιο ενεργή, 

σε αντίθεση με το 80,8% (42) που πιστεύει ότι πρέπει να είναι πολύ πιο ενεργή.

Το 18,5% (5) των ερωτηθέντων που ασκούν κάποιο από τα λοιπά επαγγέλματα 

πιστεύει ότι η συμμετοχή του κράτους για την επίτευξη του σκοπού πρέπει να είναι από 

καθόλου έως λίγο πιο ενεργή, σε αντίθεση με το 81,5% (22) που πιστεύει ότι πρέπει να 

είναι πολύ πιο ενεργή.

Είναι  φανερό  ότι  ανεξαρτήτως  επαγγέλματος  η  συντριπτική  πλειοψηφία  των 

ερωτηθέντων πιστεύει ότι η συμμετοχή του κράτους πρέπει να είναι πολύ πιο ενεργή για 

την επίτευξη του σκοπού.

● Γενικό σχόλιο
Στο  δείγμα  μας  οι  περισσότεροι  από  τους  ερωτηθέντες  είναι  ελεύθεροι 

επαγγελματίες  επιστήμονες,  ακολουθούν  οι  ελεύθεροι  επαγγελματίες,  οι  μισθωτοί  και 

έπονται εκείνοι που ασχολούνται με κάποιο επάγγελμα διαφορετικό από τα παραπάνω ή 

δεν απάντησαν στην ερώτηση για το επάγγελμα που ασκούν.

 Η πλειοψηφία των μισθωτών, των ελεύθερων επαγγελματιών επιστημόνων και 

των ελεύθερων επαγγελματιών είναι ηλικίας από 43 έως και 54 ετών, ενώ η πλειοψηφία 

των ερωτηθέντων που ασχολούνται με κάποιο επάγγελμα διαφορετικό από τα παραπάνω 

ή δεν απάντησαν στην ερώτηση για το επάγγελμα που εξασκούν, είναι ηλικίας από 55 έως 

και 77 ετών. Αυτό μπορεί να οφείλεται και στο ότι έχουμε συμπεριλάβει στην κατηγορία 

των λοιπών επαγγελμάτων τους ερωτηθέντες που είναι συνταξιούχοι ή ασχολούνται με τα 

οικιακά.  Η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  ελεύθερων  επαγγελματιών  επιστημόνων  είναι 

επιπέδου  μόρφωσης  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  όπως  και  η  (οριακή)  πλειοψηφία  των 

μισθωτών. Οι περισσότεροι από τους ελεύθερους επαγγελματίες και εκείνους που ασκούν 

κάποιο από τα λοιπά επαγγέλματα είναι επιπέδου μόρφωσης μέχρι και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.

Στην  κεντρική  Κέρκυρα  κατοικούν  οι  περισσότεροι  από  τους  ελεύθερους 
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επαγγελματίες, επιστήμονες και μη, καθώς επίσης και οι περισσότεροι μισθωτοί. Στις τρεις 

αυτές κατηγορίες εκείνοι που κατοικούν στους δήμους της νότιας Κέρκυρας είναι λιγότεροι 

από τους ερωτηθέντες που κατοικούν στο υπόλοιπο τμήμα του νομού. Στην κατηγορία των 

λοιπών επαγγελμάτων όμως, παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων κατοικεί 

στη βόρεια Κέρκυρα με εκείνους που κατοικούν στο νότιο τμήμα του νομού να ακολουθούν 

και  να  έπονται  εκείνοι  που  κατοικούν  σε  κάποιον  από  τους  δήμους  της  κεντρικής 

Κέρκυρας. Όσον αφορά το δήμο που είναι εγγεγραμμένοι οι ερωτηθέντες παρατηρούμε ότι 

στις  κατηγορίες  των  ελεύθερων  επαγγελματιών  (επιστημόνων  και  μη)  και  των  λοιπών 

επαγγελμάτων, τα αποτελέσματα συμβαδίζουν με εκείνα της κύριας κατοικίας με τη μόνη 

διαφορά  ότι  έχει  μειωθεί  το  ποσοστό  των  δήμων  της  κεντρικής  Κέρκυρας  και  έχουν 

αυξηθεί  τα  ποσοστά  των  δήμων  του  βόρειου  και  νότιου  τμήματος  του  νομού.  Στην 

κατηγορία των μισθωτών παρατηρείται μια διαφοροποίηση ως προς τα αποτελέσματα σε 

σχέση με αυτά της κύριας κατοικίας καθώς εκείνοι  που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον 

από  τους  δήμους  της  βόρειας  Κέρκυρας  καταλαμβάνουν  το  μεγαλύτερο  ποσοστό,  με 

εκείνους που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας να 

ακολουθούν.

Η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  ανεξαρτήτως  επαγγέλματος  εξέθεσε 

υποψηφιότητα  στις  δημοτικές  εκλογές.  Στις  κατηγορίες  των  ελεύθερων  επαγγελματιών 

(επιστημόνων και μη ) οι αμέσως λιγότεροι από τους ερωτηθέντες εξέθεσαν υποψηφιότητα 

στις  εκλογές  των δύο  επιμελητηρίων ή  του  εμπορικού  συλλόγου  (λοιπές  εκλογές).  Το 

μεγαλύτερο ποσοστό υποψηφίων στις νομαρχιακές εκλογές παρατηρείται στην κατηγορία 

των ελεύθερων επαγγελματιών επιστημόνων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κανένας 

που εξασκεί  κάποιο από τα λοιπά επαγγέλματα δεν εξέθεσε υποψηφιότητα στις λοιπές 

εκλογές. 

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες κατέχουν το αξίωμα του δημοτικού ή 

του νομαρχιακού συμβούλου. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από 

τα  λοιπά  αξιώματα  βρίσκεται  στις  κατηγορίες  των  ελεύθερων  επαγγελματιών 

(επιστημόνων  και  μη),  πράγμα  φυσιολογικό  καθώς  στις  δύο  αυτές  κατηγορίες 

παρατηρήθηκε  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  υποψηφίων  στις  λοιπές  εκλογές.  Τέλος,  οι 

περισσότεροι, κατά απόλυτη συχνότητα, με αξίωμα κάποιο από αυτό του δημάρχου, του 

αντιδημάρχου, του νομάρχη, του αντινομάρχη ή του βουλευτή βρίσκονται στην κατηγορία 

των  ελεύθερων  επαγγελματιών  επιστημόνων  αλλά  ως  προς  τη  σχετική  συχνότητα,  οι 

περισσότεροι  που  κατέχουν  κάποιο  από  τα  παραπάνω  αξιώματα  είναι  εκείνοι  που 

εξασκούν κάποιο από τα λοιπά επαγγέλματα.
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Η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  ανεξαρτήτως  επαγγέλματος 

πιστεύει ότι οι πολίτες του νομού έχουν ενημερωθεί από  λίγο έως πολύ σχετικά με την 

ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας 

κληρονομιάς  της  UNESCO. Όσον  αφορά  των  τουρισμό  οι  περισσότεροι  από  τους 

μισθωτούς  και  τους  ελεύθερους  επαγγελματίες  (επιστήμονες  και  μη)  πιστεύουν  ότι  η 

ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO θα βοηθήσει  πολύ το νησί τουριστικά. Από την άλλη μεριά η 

πλειοψηφία, έστω και αν αυτή είναι οριακή, των ερωτηθέντων που ασχολούνται με κάποιο 

από τα λοιπά επαγγέλματα πιστεύει ότι το εγχείρημα αυτό θα βοηθήσει από καθόλου έως 

λίγο τουριστικά το νησί. 

Οι  απόψεις  των  ερωτηθέντων  για  την  ποιότητα  των  τουριστών  που  θα 

επισκέπτονται  το  νησί  διαφέρουν ως προς το επάγγελμα.  Οι  μισθωτοί  και  εκείνοι  που 

εξασκούν κάποιο από τα λοιπά επαγγέλματα πιστεύουν ότι η ποιότητα των τουριστών θα 

ανέβει  από  καθόλου έως  λίγο σε  αντίθεση  με  την  πλειοψηφία  των  ελεύθερων 

επαγγελματιών (επιστημόνων και μη) που πιστεύουν ότι θα ανέβει  πολύ.  Οι μόνοι που 

πιστεύουν ότι το εγχείρημα θα τύχει ολικής αποδοχής (όπως ένταξη στην Ε.Ο.Κ.) είναι οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες επιστήμονες. Σε αντίθεση με αυτούς οι πλειοψηφίες όλων των 

υπόλοιπων κατηγοριών που έχουμε χωρίσει τη μεταβλητή του επαγγέλματος πιστεύουν 

ότι το εγχείρημα θα τύχει αμφιλεγόμενης (μερικής) αποδοχής (όπως ένταξη στο Ευρώ). 

Μία ακόμα ερώτηση που έχουμε κοινή απάντηση από τις πλειοψηφίες, έστω και αν αυτές 

κάποιες φορές είναι οριακές, όλων των κατηγοριών των επαγγελμάτων είναι αυτή που έχει 

να κάνει με τη διαφοροποίηση του δήμου Κερκυραίων ως προς την ανάπτυξη έναντι των 

υπόλοιπων δήμων του νομού. Η απάντηση που πήραμε είναι ότι η διαφοροποίηση αυτή 

ενδέχεται να μην υπάρξει ενώ στην περίπτωση που υπάρξει θα είναι μικρή.

Η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  ανεξαρτήτως  επαγγέλματος  πιστεύει  ότι  το 

εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον 

κατάλογο  των μνημείων παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO θα αυξηθεί  λίγο. Στις 

κατηγορίες  των  μισθωτών  και  των  ελεύθερων  επαγγελματιών  δεύτεροι  σε  ποσοστό 

έρχονται εκείνοι που υποστηρίζουν ότι θα αυξηθεί πολύ, ενώ σε αντίθεση με τις δύο αυτές 

κατηγορίες  στην  κατηγορία  των  λοιπών  επαγγελμάτων  δεύτεροι  σε  ποσοστό  έρχονται 

εκείνοι που πιστεύουν ότι δεν θα υπάρξει καμία αύξηση στο εισόδημα των Κερκυραίων. 

Ακόμα,  στην  κατηγορία  των  ελεύθερων  επαγγελματιών  επιστημόνων  εκείνοι  που 

υποστηρίζουν ότι  δεν θα υπάρξει  καμία  αύξηση στο  εισόδημα του  Κερκυραίου  πολίτη 

συγκεντρώνουν  το  ίδιο  ποσοστό  με  εκείνους  που  πιστεύουν  σε  μεγάλη  αύξηση  του 
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εισοδήματος.

Ενώ  η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  στις  κατηγορίες  των  μισθωτών,  των 

ελεύθερων επαγγελματιών επιστημόνων και των λοιπών επαγγελμάτων, ακόμα και αν σε 

κάποιες  από  αυτές  είναι  οριακή,  πιστεύει  ότι  η  κοινωνική,  πνευματική  και  ιστορική 

ανάπτυξη στο νησί θα είναι μεγάλη, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων στην κατηγορία των 

ελεύθερων επαγγελματιών θεωρεί  πως είτε  δεν θα υπάρξει  κοινωνική,  πνευματική  και 

ιστορική ανάπτυξη στη νησί είτε θα υπάρξει αλλά θα είναι μικρή.

Όσον αφορά στην αύξηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας 

που θα φιλοξενούνται στο νησί μετά την ολοκλήρωση του εγχειρήματος η πλειοψηφία των 

μισθωτών και των ελεύθερων επαγγελματιών (επιστημόνων και μη) πιστεύει ότι θα είναι 

μεγάλη. Οι περισσότεροι όμως από τους ερωτηθέντες που ασκούν κάποιο από τα λοιπά 

επαγγέλματα πιστεύουν ότι είτε δεν θα υπάρξει αύξηση, είτε θα παρατηρηθεί μικρή αύξηση 

των  εκδηλώσεων  αυτών  παρόλο  που  στην  προηγούμενη  ερώτηση  απάντησαν  ότι  θα 

υπάρξει μεγάλη κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί.

Τέλος, όσον αφορά την πολιτική ωριμότητα των τοπικών φορέων και την πιο 

ενεργή  συμμετοχή  του  κράτους  για  την  επίτευξη  του  σκοπού  παρατηρήθηκε  ταύτιση 

απόψεων της πλειοψηφίας των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως επαγγέλματος. Σύμφωνα με τις 

απόψεις αυτές η πολιτική ωριμότητα των τοπικών φορέων για την πραγματοποίηση των 

κατάλληλων διαχειριστικών κινήσεων είναι από ανύπαρκτη έως  λίγη,  ενώ η συμμετοχή 

του κράτους πρέπει να γίνει πολύ πιο ενεργή για την επίτευξη του σκοπού.
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 2.4 Σχολιασμός διαγραμμάτων Δήμου Κύριας Κατοικίας – 
Μεταβλητών

i. Δήμος Κύριας Κατοικίας - Ηλικία

Το 24,1% (14) των ερωτηθέντων του δείγματός μας που έχουν κύρια κατοικία 

σε κάποιον από τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας είναι ηλικίας από 28 έως και 42 ετών, 

το 44,8% (26) είναι ηλικίας από 43 έως και 55 ετών και το 31% (18) είναι ηλικίας από 55 

έως και 77 ετών.

Το 22,5% (23) των ερωτηθέντων του δείγματός μας που έχουν κύρια κατοικία 

σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας είναι  ηλικίας από 28 έως και 42 

ετών, το 50% (51) ε είναι ηλικίας από 43 έως και 55 ετών και το 27,5% (28) είναι ηλικίας 

από 55 έως και 77 ετών.

Το 24% (6) των ερωτηθέντων του δείγματός μας που έχουν κύρια κατοικία σε 

κάποιον από τους δήμους της νότιας Κέρκυρας είναι ηλικίας από 28 έως και 42 ετών, το 

40% (10) είναι ηλικίας από 43 έως και 55 ετών και το 36% (9) είναι ηλικίας από 55 έως και 

77 ετών.

Παρατηρούμε  ότι  σε  όλα  τα  διαμερίσματα  που  έχουμε  χωρίσει  το  νομό  η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι είναι ηλικίας από 43 έως και 54 ετών. Αμέσως μετά σε 

ποσοστό έρχονται  τα άτομα είναι  ηλικίας  από 55 έως και  77 ετών και  ακολουθούν οι 

ερωτηθέντες ηλικίας από 28 έως και 42 ετών.
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Βορεια Κεντρικη Νοτια
[28 – 43) 0,241 (14) 0,225 (23) 0,24 (6)
[43 – 55) 0,448 (26) 0,5 (51) 0,4 (10)
[55 – 78) 0,31 (18) 0,275 (28) 0,36 (9)
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ii. Δήμος Κύριας Κατοικίας – Μορφωτικό Επίπεδο

Το 63,8% (37) των κατοίκων της βόρειας Κέρκυρας είναι επιπέδου μόρφωσης 

μέχρι και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε αντίθεση με το 36,2% (21) που είναι επιπέδου 

μόρφωσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το 29,4% (30) των κατοίκων της κεντρικής Κέρκυρας είναι επιπέδου μόρφωσης 

μέχρι και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε αντίθεση με το 70,6% (72) που είναι επιπέδου 

μόρφωσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το  60% (15)  των  κατοίκων  της  νότιας  Κέρκυρας  είναι  επιπέδου  μόρφωσης 

μέχρι και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε αντίθεση με το 40% (10) που είναι επιπέδου 

μόρφωσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η πλειοψηφία των κατοίκων της βόρειας και νότιας Κέρκυρας είναι επιπέδου 

μόρφωσης μέχρι  και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αντίθεση με την πλειοψηφία των 

κατοίκων  της  κεντρικής  Κέρκυρας  που  είναι  επιπέδου  μόρφωσης  τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.
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Βορεια Κεντρικη Νοτια
Α_Β_βαθμια 0,638 (37) 0,294 (30) 0,6 (15)
Τριτοβαθμια 0,362 (21) 0,706 (72) 0,4 (10)



iii. Δήμος Κύριας Κατοικίας – Επάγγελμα

Το 31% (18) των ερωτηθέντων που έχουν κύρια κατοικία σε κάποιον από τους 

δήμους της βόρειας Κέρκυρας ασκεί το επάγγελμα του μισθωτού, το 15,5% (9) ασκεί το 

επάγγελμα του ελεύθερου επαγγελματία επιστήμονα, το 25,9% (15) ασκεί το επάγγελμα 

του ελεύθερου επαγγελματία και το 27,6% (16) ασκεί κάποιο επάγγελμα διαφορετικό από 

τα παραπάνω ή δεν έχει απαντήσει στην ερώτηση για το επάγγελμα που ασκεί.

Το 19,6% (20) των ερωτηθέντων που έχουν κύρια κατοικία σε κάποιον από 

τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας ασκεί το επάγγελμα του μισθωτού, το 47,1% (48) 

ασκεί  το  επάγγελμα του  ελεύθερου επαγγελματία  επιστήμονα,  το  28,4% (29)  ασκεί  το 

επάγγελμα  του  ελεύθερου  επαγγελματία  και  το  4,9%  (5)  ασκεί  κάποιο  επάγγελμα 

διαφορετικό από τα παραπάνω ή δεν έχει απαντήσει στην ερώτηση για το επάγγελμα που 

ασκεί.

Το 20% (5) των ερωτηθέντων που έχουν κύρια κατοικία σε κάποιον από τους 

δήμους του νότιου τμήματος του νομού ασκεί  το επάγγελμα του μισθωτού, το 24% (6) 

ασκεί  το  επάγγελμα  του  ελεύθερου  επαγγελματία  επιστήμονα,  το  32%  (8)  ασκεί  το 

επάγγελμα  του  ελεύθερου  επαγγελματία  και  το  24%  (6)  ασκεί  κάποιο  επάγγελμα 

διαφορετικό από τα παραπάνω ή δεν έχει απαντήσει στην ερώτηση για το επάγγελμα που 

ασκεί.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων που κατοικούν στη βόρεια Κέρκυρα ασκούν το 

επάγγελμα  του  μισθωτού.  Στην  κεντρική  Κέρκυρα  οι  περισσότεροι  κάτοικοι  ασκούν  το 

επάγγελμα του ελεύθερου επαγγελματία επιστήμονα ενώ στο νότιο τμήμα του νομού οι 
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Βορεια Κεντρικη Νοτια
Μισθωτος 0,31 (18) 0,196 (20) 0,2 (5)

Ελ.Επ.Επιστ. 0,155 (9) 0,471 (48) 0,24 (6)
Ελ.Επ. 0,259 (15) 0,284 (29) 0,32 (8)

Λοιπα_Επαγ. 0,276 (16) 0,049 (5) 0,24 (6)
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ελεύθεροι  επαγγελματίες αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων. Στο βόρειο 

τμήμα του νομού οι αμέσως λιγότεροι από τους μισθωτούς είναι εκείνοι που ασχολούνται 

με  τα  λοιπά  επαγγέλματα,  ακολουθούν  οι  ελεύθεροι  επαγγελματίες  και  έπονται  οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες επιστήμονες. Στους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας το αμέσως 

μικρότερο ποσοστό από αυτό των ελεύθερων επαγγελματιών επιστημόνων το κατέχουν οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες, ακολουθούν οι μισθωτοί και έπονται εκείνοι που ασχολούνται με 

κάποιο  από  τα  λοιπά  επαγγέλματα.  Τέλος,  στο  νότιο  τμήμα  του  νομού  οι  ελεύθεροι 

επαγγελματίες  επιστήμονες  και  εκείνοι  που  ασχολούνται  με  κάποιο  από  τα  λοιπά 

επαγγέλματα έρχονται δεύτεροι σε ποσοστό με εκείνους που ασκούν το επάγγελμα του 

μισθωτού να έπονται.

iv. Δήμος Κύριας Κατοικίας – Δήμος Εγγραφής

Στο  σύνολό  τους  οι  ερωτηθέντες  (58)  που  κατοικούν  σε  κάποιον  από τους 

δήμους της βόρειας Κέρκυρας είναι εγγεγραμμένοι και σε κάποιον από αυτούς. 

Το 15,7% (16) από τους κατοίκους της κεντρικής Κέρκυρας είναι εγγεγραμμένοι 

σε  κάποιον  από τους  δήμους  του  βόρειου  τμήματος  του  νησιού,  το  77,5% (79)  είναι 

εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας και το 6,9% (7) σε 

κάποιον από τους δήμους του νότιου τμήματος του νομού.

Το  100%  (25)   των  ερωτηθέντων  που  κατοικούν  στη  νότια  Κέρκυρα  είναι 

εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους δήμους του νότιου τμήματος του νομού.

Παρατηρούμε ότι οι κάτοικοι των δήμων του βόρειου και νότιου τμηματος του 
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Βορεια Κεντρικη Νοτια
Βορεια 1 (58) 0,157 (16) 0

Κεντρικη 0 0,775 (79) 0
Νοτια 0 0,069 (7) 1 (25)



νομού  είναι  και  εγγεγραμμένοι  στους  δήμους  αυτούς.  Σε  αντίθεση  με  το  παραπάνω 

ορισμένοι από τους κατοίκους του κεντρικού τμήματος του νησιού είναι εγγεγραμμένοι σε 

κάποιο δήμο της βόρειας ή νότιας Κέρκυρας.

v. Δήμος Κύριας Κατοικίας - Εκλογές

Το 96,6% (56) των ερωτηθέντων που κατοικούν στη βόρεια Κέρκυρα εξέθεσε 

υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές, το 3,4% (2) εξέθεσε υποψηφιότητα είτε στις εκλογές 

ενός  εκ  των  δύο  επιμελητηρίων  (τεχνικό,  εμπορικό)  είτε  στις  εκλογές  του  εμπορικού 

συλλόγου, ενώ κανένα από τα άτομα που δήλωσαν ότι η κύρια κατοικία τους βρίσκεται σε 

κάποιον  από  τους  δήμους  της  βόρειας  Κέρκυρας  δεν  εξέθεσε  υποψηφιότητα  στις 

νομαρχιακές εκλογές .

Το 13,7% (14) των ερωτηθέντων που κατοικούν στην κεντρική Κέρκυρα εξέθεσε 

υποψηφιότητα στις  νομαρχιακές εκλογές, το 50% (51) στις δημοτικές και το 36,3% (37) 

εξέθεσε υποψηφιότητα σε κάποια από τις λοιπές εκλογές.

Το  4%  (1)  από  τους  ερωτηθέντες  με  κύρια  κατοικία  σε  κάποιον  από  τους 

δήμους της νότιας Κέρκυρας εξέθεσε υποψηφιότητα στις  νομαρχιακές εκλογές, το 96% 

(24) στις δημοτικές εκλογές, ενώ κανένας από τους κατοίκους της νότιας Κέρκυρας δεν 

εξέθεσε υποψηφιότητα σε κάποια από τις λοιπές εκλογές.

Παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων του βόρειου και του 
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νότιου τμήματος του νομού εξέθεσε υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές. Αξιοσημείωτο 

είναι και το γεγονός ότι κανένας από τους κατοίκους της βόρειας Κέρκυρας δεν εξέθεσε 

υποψηφιότητα στις νομαρχιακές εκλογές, ενώ από αυτούς της νότιας Κέρκυρας κανένας 

δεν εξέθεσε υποψηφιότητα στις λοιπές εκλογές. Όσον αφορά τους ερωτηθέντες με κύρια 

κατοικία σε κάποιον από τους δήμους του κεντρικού τμήματος του νομού βλέπουμε ότι 

έχουν εκθέσει υποψηφιότητα σε όλες τις εκλογές που συμπεριλάβαμε στο ερωτηματολόγιο 

μας με την πλειοψηφία τους να έχει εκθέσει υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές.

vi. Δήμος Κύριας Κατοικίας - Αξίωμα

Θεωρούμε τα αξιώματα του δημάρχου, του αντιδημάρχου,  του νομάρχη,  του 

αντινομάρχη  και  του  βουλευτή  σαν  μία  ομάδα  αξιωμάτων  μέσω των  οποίων  ασκείται 

διοίκηση. Την ομάδα αυτή την ονομάζουμε πρώτη ομάδα αξιωμάτων και με τον όρο αυτό 

θα τη χρησιμοποιήσουμε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων του παραπάνω γραφήματος.

Το  17,2%  (10)  των  ερωτηθέντων  με  κύρια  κατοικία  σε  κάποιον  από  τους 

δήμους της βόρειας Κέρκυρας κατέχει κάποιο από τα αξιώματα της πρώτης ομάδας, το 

79,3% (46) κατέχει το αξίωμα του νομαρχιακού ή δημοτικού συμβούλου και το 3,4% (2) 

κατέχει κάποιο από τα λοιπά αξιώματα.

Το  18,6%  (19)  των  ερωτηθέντων  με  κύρια  κατοικία  σε  κάποιον  από  τους 

δήμους της κεντρικής Κέρκυρας κατέχει κάποιο από τα αξιώματα της πρώτης ομάδας, το 

45,1% (46) κατέχει το αξίωμα του νομαρχιακού ή δημοτικού συμβούλου και το 36,3% (37) 
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κατέχει κάποιο από τα λοιπά αξιώματα.

 Το 28% (7) των ερωτηθέντων με κύρια κατοικία σε κάποιον από τους δήμους 

της νότιας Κέρκυρας κατέχει κάποιο από τα αξιώματα της πρώτης ομάδας, το 72% (18) 

κατέχει  το  αξίωμα  του  νομαρχιακού  ή  δημοτικού  συμβούλου  ενώ  κανένας  από  τους 

κατοίκους του νότιου τμήματος του νομού δεν κατέχει  κάποιο από τα λοιπά αξιώματα, 

πράγμα  φυσιολογικό  αφού  δεν  υπήρχαν  άτομα  που  να  εξέθεσαν  υποψηφιότητα  στις 

λοιπές εκλογές και να κατοικούν στο νότιο τμήμα του νομού.

Παρατηρούμε  ότι  η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  ανεξαρτήτως  κύριας 

κατοικίας  κατέχουν  το  αξίωμα  του  δημοτικού  ή  νομαρχιακού  συμβούλου.  Από  τους 

κατοίκους της νότιας Κέρκυρας δεν υπάρχει κάποιος που να κατέχει κάποιο από τα λοιπά 

αξιώματα πράγμα φυσιολογικό αφού δεν υπήρχαν άτομα που να εξέθεσαν υποψηφιότητα 

σε  κάποια  από  τις  λοιπές  εκλογές  και  να  κατοικούν  στο  νότιο  τμήμα  του  νομού. 

Παρατηρείται  επίσης  το  γεγονός  ότι  από  τους  κατοίκους  της  κεντρικής  Κέρκυρας  οι 

ερωτηθέντες  που  κατέχουν  κάποιο  από  τα  λοιπά  αξιώματα  είναι  περισσότεροι  από 

εκείνους  που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα της πρώτης ομάδας ενώ το αντίθετο 

παρατηρείται στους ερωτηθέντες με κύρια κατοικία κάποιον από τους δήμους του βόρειου 

τμήματος του νομού.

vii.Δήμος Κύριας Κατοικίας – Ενημέρωση Πολιτών

Το 22,4% (13) των κατοίκων της βόρειας Κέρκυρας πιστεύει ότι οι πολίτες του 
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νομού  δεν  έχουν ενημερωθεί  καθόλου σχετικά  με  την  ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της 

Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ενώ το 

77,6% (45) πιστεύει ότι έχουν ενημερωθεί από λίγο έως πολύ.
Το 2ο,6% (21) των κατοίκων της κεντρικής Κέρκυρας πιστεύει ότι οι πολίτες του 

νομού  δεν  έχουν ενημερωθεί  καθόλου σχετικά  με  την  ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της 

Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ενώ το 

79,4% (81) πιστεύει ότι έχουν ενημερωθεί από λίγο έως πολύ.

Το 16% (4) των κατοίκων της νότιας Κέρκυρας πιστεύει ότι οι πολίτες του νομού 

δεν έχουν ενημερωθεί καθόλου σχετικά με την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας 

στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ενώ το 86% (21) 

πιστεύει ότι έχουν ενημερωθεί από λίγο έως πολύ.

Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως δήμου κύριας 

κατοικίας  πιστεύουν  ότι  οι  πολίτες  του  νομού  έχουν  ενημερωθεί  από  λίγο έως  πολύ 
σχετικά με την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων 

παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

viii.Δήμος Κύριας Κατοικίας - Τουρισμός

Το  37,9%  (22)  των  ερωτηθέντων  με  κύρια  κατοικία  σε  κάποιον  από  τους 

δήμους της βόρειας Κέρκυρας πιστεύει  ότι η ένταξη της παλαιάς  πόλης της Κέρκυρας 
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στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα βοηθήσει από 

καθόλου έως  λίγο τουριστικά το νησί,  ενώ το 62,1% (36) πιστεύει  ότι  θα το βοηθήσει 

πολύ.

Το  30,4%  (31)  των  ερωτηθέντων  με  κύρια  κατοικία  σε  κάποιον  από  τους 

δήμους της κεντρικής Κέρκυρας πιστεύει ότι η ένταξη της παλαιάς  πόλης της Κέρκυρας 

στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα βοηθήσει από 

καθόλου έως  λίγο τουριστικά το νησί,  ενώ το 69,6% (71) πιστεύει  ότι  θα το βοηθήσει 

πολύ .

Το 24% (6) των ερωτηθέντων με κύρια κατοικία σε κάποιον από τους δήμους 

της  νότιας  Κέρκυρας  πιστεύει  ότι  η  ένταξη  της  παλαιάς   πόλης  της  Κέρκυρας  στον 

κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO  θα  βοηθήσει  από 

καθόλου έως λίγο τουριστικά το νησί, ενώ το 76% (19) πιστεύει ότι θα το βοηθήσει πολύ.

Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως δήμου κύριας 

κατοικίας πιστεύουν ότι η ένταξη της παλαιάς  πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των 

μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα βοηθήσει πολύ το νησί τουριστικά.

ix. Δήμος Κύριας Κατοικίας – Ποιότητα Τουριστών

Από  τους  ερωτηθέντες  που  δήλωσαν  κύρια  κατοικία  σε  κάποιον  από  τους 

δήμους  του  βόρειου  τμήματος  του  νομού  το  58,6% (34)  πιστεύει  ότι  η  ποιότητα  των 
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τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί θα ανέβει από καθόλου έως λίγο, ενώ το 41,4% 

(24) πιστεύει ότι θα ανέβει πολύ.

Από  τους  ερωτηθέντες  που  δήλωσαν  κύρια  κατοικία  σε  κάποιον  από  τους 

δήμους του κεντρικού τμήματος του νομού το 47,1% (48) πιστεύει  ότι  η ποιότητα των 

τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί θα ανέβει από καθόλου έως λίγο, ενώ το 52,9% 

(54) πιστεύει ότι θα ανέβει πολύ.

Από  τους  ερωτηθέντες  που  δήλωσαν  κύρια  κατοικία  σε  κάποιον  από  τους 

δήμους του νότιου τμήματος του νομού το 44% (11) πιστεύει ότι η ποιότητα των τουριστών 

που θα επισκέπτονται το νησί θα ανέβει από καθόλου έως λίγο, ενώ το 56% (14) πιστεύει 

ότι θα ανέβει πολύ.

Παρατηρούμε  ότι  ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων με  κύρια  κατοικία  σε 

κάποιον από τους δήμους της κεντρικής ή νότιας Κέρκυρας πιστεύει ότι η ποιότητα των 

τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί θα ανέβει πολύ, ενώ η πλειοψηφία των κατοίκων 

του  βόρειου  τμήματος  του  νομού  πιστεύει  ότι  η  ποιότητα  των  τουριστών  που  θα 

επισκέπτονται το νησί θα ανέβει από καθόλου έως λίγο.

x. Δήμος Κύριας Κατοικίας – Αποδοχή Εγχειρήματος

Το  34,5%  (20)  των  ερωτηθέντων  με  κύρια  κατοικία  σε  κάποιον  από  τους 

δήμους της βόρειας Κέρκυρας πιστεύει ότι το εγχείρημα θα τύχει ολικής αποδοχής (όπως 

ένταξη στην Ε.Ο.Κ.),  ενώ το 65,5% (38) πιστεύει  ότι  θα τύχει  αμφιλεγόμενης (μερικής) 
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αποδοχής (όπως ένταξη στο Ευρώ).

Το 48% (49) των ερωτηθέντων με κύρια κατοικία σε κάποιον από τους δήμους 

της κεντρικής Κέρκυρας πιστεύει ότι το εγχείρημα θα τύχει ολικής αποδοχής (όπως ένταξη 

στην Ε.Ο.Κ.), ενώ το 52% (53) πιστεύει ότι θα τύχει αμφιλεγόμενης (μερικής) αποδοχής 

(όπως ένταξη στο Ευρώ).

Το 56% (14) των ερωτηθέντων με κύρια κατοικία σε κάποιον από τους δήμους 

της νότιας Κέρκυρας πιστεύει ότι το εγχείρημα θα τύχει ολικής αποδοχής (όπως ένταξη 

στην Ε.Ο.Κ.), ενώ το 44% (11) πιστεύει ότι θα τύχει αμφιλεγόμενης (μερικής) αποδοχής 

(όπως ένταξη στο Ευρώ).

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων με κύρια κατοικία σε κάποιον από τους δήμους 

της νότιας Κέρκυρας πιστεύει ότι το εγχείρημα θα τύχει ολικής αποδοχής (όπως ένταξη 

στην Ε.Ο.Κ.), σε με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων με κύρια κατοικία σε κάποιον από 

τους δήμους της βόρειας ή κεντρικής Κέρκυρας που πιστεύει ότι το εγχείρημα θα τύχει 

αμφιλεγόμενης (μερικής) αποδοχής (όπως ένταξη στο Ευρώ).

xi. Δήμος Κύριας Κατοικίας – Ανάπτυξη Δήμου Κερκυραίων

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που κατοικούν στο βόρειο τμήμα του νομού 

το 53,4% (31) πιστεύει ότι ο δήμος Κερκυραίων μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της 

Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO  θα 
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διαφοροποιηθεί από  καθόλου έως  λίγο  ως προς την ανάπτυξη έναντι  των υπόλοιπων 

δήμων του νομού, ενώ το 46,6% (27) πιστεύει ότι θα διαφοροποιηθεί πολύ .

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που κατοικούν στο κεντρικό τμήμα του νομού 

το 54,9% (56) πιστεύει ότι ο δήμος Κερκυραίων μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της 

Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO  θα 

διαφοροποιηθεί από  καθόλου έως  λίγο ως προς την ανάπτυξη έναντι  των υπόλοιπων 

δήμων του νομού, ενώ το 45,1% (46) πιστεύει ότι θα διαφοροποιηθεί πολύ .

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που κατοικούν στο νότιο τμήμα του νομού το 

52%  (13)  πιστεύει  ότι  ο  δήμος  Κερκυραίων  μετά  την  ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της 

Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO  θα 

διαφοροποιηθεί από  καθόλου έως  λίγο ως προς την ανάπτυξη έναντι  των υπόλοιπων 

δήμων του νομού, ενώ το 48% (12) πιστεύει ότι θα διαφοροποιηθεί πολύ .

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως δήμου κύριας κατοικίας πιστεύει 

ότι   ότι  ο  δήμος  Κερκυραίων μετά  την  ένταξη  της παλαιάς  πόλης  της Κέρκυρας στον 

κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα διαφοροποιηθεί από 

καθόλου έως λίγο ως προς την ανάπτυξη έναντι των υπόλοιπων δήμων του νομού.

xii.Δήμος Κύριας Κατοικίας – Εισόδημα Κερκυραίου Πολίτη

Το  13,8%  (8)  των  ερωτηθέντων  που  δήλωσαν  ως  δήμο  κύριας  κατοικίας 

κάποιον από τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας πιστεύει ότι το εισόδημα του Κερκυραίου 
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πολίτη δεν θα αυξηθεί καθόλου  μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον 

κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ίδιο είναι και το ποσοστό 

εκείνων που πιστεύουν ότι το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη θα αυξηθεί πολύ, ενώ το 

72,4% (42) πιστεύει ότι θα υπάρξει μικρή αύξηση του εισοδήματος των Κερκυραίων μετά 

την ολοκλήρωση του εγχειρήματος.

Το  18,6%  (19)  των  ερωτηθέντων  που  δήλωσαν  ως  δήμο  κύριας  κατοικίας 

κάποιον  από  τους  δήμους  της  κεντρικής  Κέρκυρας  πιστεύει  ότι  το  εισόδημα  του 

Κερκυραίου πολίτη δεν θα αυξηθεί  καθόλου  μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της 

Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, το  60,8% 

(62) πιστεύει ότι θα υπάρξει μικρή αύξηση του εισοδήματος του Κερκυραίου πολίτη μετά 

την  ολοκλήρωση του  εγχειρήματος  και  το  20,6% (21)  πιστεύει  σε  μεγάλη  αύξηση του 

εισοδήματος των Κερκυραίων.

Το 8% (2) των ερωτηθέντων που δήλωσαν ως δήμο κύριας κατοικίας κάποιον 

από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας πιστεύει ότι το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη 

δεν  θα  αυξηθεί  καθόλου  μετά  την  ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον 

κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, το  48% (12) πιστεύει ότι 

θα υπάρξει μικρή αύξηση του εισοδήματος του Κερκυραίου πολίτη μετά την ολοκλήρωση 

του  εγχειρήματος  και  το  44%  (11)  πιστεύει  σε  μεγάλη  αύξηση  του  εισοδήματος  των 

Κερκυραίων.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων με κύρια κατοικία στη βόρεια και 

κεντρική Κέρκυρα πιστεύει ότι το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη θα αυξηθεί λίγο  μετά 

την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας 

κληρονομιάς  της  UNESCO.  Από  τους  κατοίκους  του  νότιου  τμήματος  του  νησιού  η 

πλειοψηφία πιστεύει επίσης ότι το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη θα αυξηθεί  λίγο. Η 

πλειοψηφία όμως αυτή είναι οριακή καθώς 12 από τους ερωτηθέντες υποστηρίζουν την 

παραπάνω  άποψη,  ενώ  την  άποψη  για  μεγάλη  αύξηση  του  εισοδήματος   την 

υποστηρίζουν 11.
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xiii.Δήμος Κύριας Κατοικίας – Κοινωνική – Πνευματική – Ιστορική 
Ανάπτυξη Κέρκυρας

Από το σύνολο των κατοίκων του βόρειου τμήματος του νομού το 39,7% (23) 

προβλέπει ότι η κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη που θα υπάρξει στο νησί θα 

είναι  από  ανύπαρκτη  έως  λίγη,  ενώ  το  60,3%  (35)   προβλέπει  μεγάλη  κοινωνική, 

πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί.

Από το σύνολο των κατοίκων του κεντρικού τμήματος του νομού το 55,9% (57) 

προβλέπει ότι η κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη που θα υπάρξει στο νησί θα 

είναι  από  ανύπαρκτη  έως  λίγη,  ενώ  το  44,1%  (45)   προβλέπει  μεγάλη  κοινωνική, 

πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί.

Από το  σύνολο  των κατοίκων του  νότιου  τμήματος  του  νομού το  52% (13) 

προβλέπει ότι η κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη που θα υπάρξει στο νησί θα 

είναι από ανύπαρκτη έως λίγη, ενώ το 48% (12)  προβλέπει μεγάλη κοινωνική, πνευματική 

και ιστορική ανάπτυξη στο νησί.

Ενώ η πλειοψηφία των κατοίκων του κεντρικού και νότιου τμήματος του νομού 

πιστεύει ότι η  κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη που θα υπάρξει στο νησί θα 

είναι  από  ανύπαρκτη  έως  λίγη,  η  πλειοψηφία  των  κατοίκων  της  βόρειας  Κέρκυρας 

προβλέπει μεγάλη κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί.

112

Βορεια Κεντρικη Νοτια
Καθ_Λιγ_16 0,397 (23) 0,559 (57) 0,52 (13)
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xiv.Δήμος Κύριας Κατοικίας – Αύξηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Το  31%  (18)  των  κατοίκων  της  βόρειας  Κέρκυρας  πιστεύει  ότι  μετά  την 

ολοκλήρωση  του  εγχειρήματος  οι  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  διεθνούς  εμβέλειας  που  θα 

φιλοξενούνται στο νησί θα αυξηθούν από καθόλου έως λίγο, ενώ το 69% (40) πιστεύει σε 

μεγάλη αύξηση των πολιτιστικών αυτών εκδηλώσεων.

Το  40,2% (41)  των κατοίκων  της  κεντρικής  Κέρκυρας  πιστεύει  ότι  μετά  την 

ολοκλήρωση  του  εγχειρήματος  οι  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  διεθνούς  εμβέλειας  που  θα 

φιλοξενούνται στο νησί θα αυξηθούν από καθόλου έως λίγο, ενώ το 69% (61) πιστεύει σε 

μεγάλη αύξηση των πολιτιστικών αυτών εκδηλώσεων.

Το  52%  (13)  των  κατοίκων  της  νότιας  Κέρκυρας  πιστεύει  ότι  μετά  την 

ολοκλήρωση  του  εγχειρήματος  οι  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  διεθνούς  εμβέλειας  που  θα 

φιλοξενούνται στο νησί θα αυξηθούν από καθόλου έως λίγο, ενώ το 48% (12) πιστεύει σε 

μεγάλη αύξηση των πολιτιστικών αυτών εκδηλώσεων.

Η πλειοψηφία των κατοίκων της βόρειας και κεντρικής Κέρκυρας πιστεύει ότι 

μετά την ολοκλήρωση του εγχειρήματος  οι  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  διεθνούς εμβέλειας 

που θα φιλοξενούνται στο νησί θα αυξηθούν πολύ, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των 

κατοίκων  της  νότιας  Κέρκυρας  που  πιστεύει  ότι  η  αύξηση  των  πολιτιστικών  αυτών 

εκδηλώσεων θα είναι από ανύπαρκτη έως μικρή.
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Βορεια Κεντρικη Νοτια
Καθ_Λιγ_17 0,31 (18) 0,402 (41) 0,52 (13)

Πολυ_17 0,69 (40) 0,598 (61) 0,48 (12)



xv.Δήμος Κύριας Κατοικίας – Πολιτική Ωριμότητα Φορέων

Το 24,1% (14) των ερωτηθέντων που δήλωσαν κύρια κατοικία σε κάποιον από 

τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας πιστεύει ότι οι τοπικοί φορείς δεν έχουν καθόλου την 

πολιτική ωριμότητα ώστε να γίνουν οι κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις, ενώ το 75,9% 

(44) πιστεύει ότι οι τοπικοί φορείς έχουν από λίγο έως πολύ την πολιτική ωριμότητα ώστε 

να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις.

Το 25,5% (26) των ερωτηθέντων που δήλωσαν κύρια κατοικία σε κάποιον από 

τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας πιστεύει ότι οι τοπικοί φορείς δεν έχουν καθόλου την 

πολιτική ωριμότητα ώστε να γίνουν οι κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις, ενώ το 74,5% 

(76) πιστεύει ότι οι τοπικοί φορείς έχουν από λίγο έως πολύ την πολιτική ωριμότητα ώστε 

να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις.

Το 20% (5) των ερωτηθέντων που δήλωσαν κύρια κατοικία σε κάποιον από 

τους δήμους της νότιας Κέρκυρας πιστεύει ότι οι τοπικοί φορείς δεν έχουν καθόλου την 

πολιτική ωριμότητα ώστε να γίνουν οι κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις, ενώ το 80% (20) 

πιστεύει ότι οι τοπικοί φορείς έχουν από λίγο έως πολύ την πολιτική ωριμότητα ώστε να 

πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις.

Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως δήμου κύριας 

κατοικίας πιστεύει ότι οι τοπικοί φορείς έχουν από λίγο έως πολύ την πολιτική ωριμότητα 

ώστε να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις.
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xvi.Δήμος Κύριας Κατοικίας- Συμμετοχή Κράτους

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν κύρια κατοικία σε κάποιον από 

τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας το 13,8% (8) πιστεύει ότι η συμμετοχή του κράτους 

πρέπει να είναι από καθόλου έως λίγο πιο ενεργή για την επίτευξη του σκοπού, ενώ το 

86,2% (50) πιστεύει ότι πρέπει να είναι πολύ πιο ενεργή.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν κύρια κατοικία σε κάποιον από 

τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας το 14,7% (15) πιστεύει ότι η συμμετοχή του κράτους 

πρέπει να είναι από καθόλου έως λίγο πιο ενεργή για την επίτευξη του σκοπού, ενώ το 

85,3% (87) πιστεύει ότι πρέπει να είναι πολύ πιο ενεργή.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν κύρια κατοικία σε κάποιον από 

τους δήμους της νότιας Κέρκυρας το 24% (6) πιστεύει ότι η συμμετοχή του κράτους πρέπει 

να είναι από καθόλου έως λίγο πιο ενεργή για την επίτευξη του σκοπού, ενώ το 76% (19) 

πιστεύει ότι πρέπει να είναι πολύ πιο ενεργή.

Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως δήμου κύριας 

κατοικίας πιστεύει ότι η συμμετοχή του κράτους πρέπει να είναι πολύ πιο ενεργή για την 

επίτευξη του σκοπού.
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Βορεια Κεντρικη Νοτια
Καθ_Λιγ_19 0,138 (8) 0,147 (15) 0,24 (6)

Πολυ_19 0,862 (50) 0,853 (87) 0,76 (19)



● Γενικό σχόλιο

Η πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  του  δείγματός  μας,  δήλωσε  ότι  έχει  κύρια 

κατοικία σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας, με εκείνους που κατοικούν 

σε κάποιον από τους δήμους του βόρειου τμήματος του νομού να ακολουθούν. Σε όλα τα 

γεωγραφικά διαμερίσματα που χωρίσαμε το νομό η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι 

ηλικίας από 43 έως και 54 ετών με εκείνους που είναι ηλικίας από 55 έως και 77 ετών να 

καταλαμβάνουν το αμέσως μικρότερο ποσοστό. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες 

που  κατοικούν  στην  κεντρική  Κέρκυρα  είναι  επιπέδου  μόρφωσης  τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης σε αντίθεση με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων που κατοικούν στη βόρεια 

και  στη  νότια  Κέρκυρα  που  είναι  επιπέδου  μόρφωσης  μέχρι  και  δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων που κατοικούν στη βόρεια Κέρκυρα ασκεί το 

επάγγελμα του μισθωτού. Ακολουθούν εκείνοι που ασχολούνται με κάποιο από τα λοιπά 

επαγγέλματα,  οι  ελεύθεροι  επαγγελματίες  και  έπονται  οι   ελεύθεροι  επαγγελματίες 

επιστήμονες.  Σε  αντίθεση  με  τη  βόρεια  Κέρκυρα  στο  κεντρικό  τμήμα  του  νομού  η 

πλειοψηφία των κατοίκων είναι ελεύθεροι επαγγελματίες επιστήμονες, με τους ελεύθερους 

επαγγελματίες να ακολουθούν, ενώ λιγότεροι από όλους είναι εκείνοι που ασχολούνται με 

κάποιο από τα λοιπά επαγγέλματα. Τέλος, στη νότια Κέρκυρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες 

είναι  οι  περισσότεροι  από  τους  ερωτηθέντες,  με  τους  ελεύθερους  επαγγελματίες 

επιστήμονες  και  εκείνους  που  ασχολούνται  με  κάποιο  από  τα  λοιπά  επαγγέλματα  να 

ακολουθούν.

Όσον αφορά το δήμο που είναι εγγεγραμμένοι οι ερωτηθέντες παρατηρούμε ότι 

όσοι δήλωσαν ότι κατοικούν στο βόρειο και στο νότιο τμήμα του νομού είναι εγγεγραμμένοι 

σε κάποιον από τους αντίστοιχους δήμους. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τους κατοίκους 

του κεντρικού τμήματος του νησιού καθώς υπάρχουν άτομα που είναι εγγεγραμμένα σε 

κάποιο δήμο διαφορετικό από τους τρεις που αποτελούν την κεντρική Κέρκυρα.

Η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  ανεξαρτήτως  δήμου  κύριας 

κατοικίας  εξέθεσε  υποψηφιότητα  στις  δημοτικές  εκλογές  και  κατέχει  το  αξίωμα  του 

δημοτικού  ή  νομαρχιακού  συμβούλου.  Στο  βόρειο  τμήμα  του  νομού  δεν  υπήρξαν 

υποψήφιοι στις νομαρχιακές εκλογές και αντίστοιχα δεν υπήρξαν υποψήφιοι στις λοιπές 

εκλογές που να κατοικούν στο νότιο τμήμα του νομού. Για το λόγο αυτό δεν εμφανίζονται 

και ερωτηθέντες που να κατέχουν κάποιο από τα λοιπά αξιώματα και να κατοικούν στη 
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νότια Κέρκυρα.  Έτσι τα δύο γεωγραφικά διαμερίσματα που έχουν κατοίκους όλων των 

αξιωμάτων είναι το βόρειο και το κεντρικό.

Όσον αφορά την ενημέρωση των πολιτών για την ένταξη της παλαιάς πόλης 

της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και το 

κατα πόσο θα βοηθήσει τουριστικά το νησί, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, ανεξαρτήτως 

κύριας κατοικίας, πιστεύει ότι η ενημέρωση που υπάρχει είναι από λίγη έως πολύ και το 

νησί θα βοηθηθεί πολύ τουριστικά με την επίτευξη του συγκεκριμένου εγχειρήματος.

Ενώ όμως σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα που έχουμε χωρίσει το νομό η 

πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  πιστεύει  ότι  τουριστικά  το  νησί  θα  ωφεληθεί  πολύ, η 

πλειοψηφία των κατοίκων του βορείου τμήματος του νομού θεωρούν ότι η ποιότητα των 

τουριστών θα αυξηθεί από καθόλου έως λίγο. 
Πλην της πλειοψηφίας των κατοίκων της νότιας Κέρκυρας, που θεωρεί ότι το 

εγχείρημα θα τύχει  ολικής αποδοχής (όπως ένταξη  στην Ε.Ο.Κ.),  οι  πλειοψηφίες  των 

κατοίκων των άλλων δύο γεωγραφικών διαμερισμάτων θεωρούν ότι το εγχείρημα θα τύχει 

αμφιλεγόμενης (μερικής)  αποδοχής  (όπως  ένταξη  στο  Ευρώ).  Ανεξαρτήτως  δήμου 

κύριας  κατοικίας  οι  περισσότεροι  από  τους  ερωτηθέντες  πιστεύουν  ότι  ο  δήμος 

Κερκυραίων θα διαφοροποιηθεί από  καθόλου έως  λίγο, ως προς την ανάπτυξη, έναντι 

των υπόλοιπων δήμων του νομού.
Όσον αφορά το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη μετά την ένταξη της παλαιάς 

πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO 

η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων που κατοικούν στο βόρειο και κεντρικό τμήμα 

του νομού και η οριακή πλειοψηφία εκείνων που κατοικούν στο νότιο τμήμα πιστεύει ότι θα 

αυξηθεί λίγο. Πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι κάτοικοι της νότιας Κέρκυρας οι οποίοι σε ένα 

ποσοστό  σχεδόν  ίδιο  με  εκείνων  που  πιστεύουν  σε  μικρή  αύξηση  του  εισοδήματος 

πιστεύουν ότι το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της 

Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO  θα 

αυξηθεί πολύ. 
Σύμφωνα  με  την  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  που  κατοικούν  στο  βόρειο 

τμήμα του νομού η κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί θα είναι μεγάλη, 

όπως μεγάλη θα είναι  και η αύξηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας 

που  θα  φιλοξενούνται  στο  νησί.  Σύμφωνα  με  την  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  που 

κατοικούν στο κεντρικό και νότιο τμήμα του νομού η κοινωνική, πνευματική και ιστορική 

ανάπτυξη στο νησί θα είναι  από ανύπαρκτη έως μικρή και αυτό κάνει  αξιοσημείωτο το 

γεγονός ότι η πλειοψηφία των κατοίκων της κεντρικής Κέρκυρας  πιστεύει ότι η αύξηση 
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των πολιτιστικών εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας που θα φιλοξενούνται στο νησί θα είναι 

μεγάλη.

Τέλος,  παρατηρείται  ταύτιση  απόψεων  της  πλειοψηφίας  των  ερωτηθέντων, 

ανεξαρτήτως δήμου κύριας κατοικίας όσον αφορά την πολιτική ωριμότητα των τοπικών 

φορέων  για  την  πραγματοποίηση  των  κατάλληλων  διαχειριστικών  κινήσεων  και  όσον 

αφορά την πιο ενεργή συμμετοχή του κράτους για την επίτευξη του σκοπού. Και στις δύο 

περιπτώσεις η απάντηση της πλειοψηφίας ήταν από λίγο έως πολύ.
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 2.5 Σχολιασμός διαγραμμάτων Δήμου Εγγραφής – Μεταβλητών

i. Δήμος Εγγραφής - Ηλικία

Το 23% (17) των ερωτηθέντων που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους 

δήμους της βόρειας Κέρκυρας είναι ηλικίας από 28 έως και 42 ετών, το 48,6% (36) είναι 

ηλικίας από 43 έως και 54 ετών και το 28,4% (21) είναι ηλικίας από 55 έως και 77 ετών.

Το 24,1% (19) των ερωτηθέντων που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους 

δήμους της κεντρικής Κέρκυρας είναι ηλικίας από 28 έως και 42 ετών, το 46,8% (37) είναι 

ηλικίας από 43 έως και 54 ετών και το 29,1% (23) είναι ηλικίας από 55 έως και 77 ετών.

Το 21,9% (7) των ερωτηθέντων που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους 

δήμους της νότιας Κέρκυρας είναι ηλικίας από 28 έως και 42 ετών, το 43,8% (14) είναι 

ηλικίας από 43 έως και 54 ετών και το 34,4% (11) είναι ηλικίας από 55 έως και 77 ετών.

Παρατηρούμε  ότι  η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  ανεξαρτήτως  δήμου 

εγγραφής είναι ηλικίας από 43 έως και 54 ετών, ακολουθούν εκείνοι που είναι ηλικίας από 

55 έως και 77 ετών  και έπονται εκείνοι που είναι από 28 έως και 42 ετών.
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ii. Δήμος Εγγραφής – Μορφωτικό Επίπεδο

Το  55,4% (41)  των  ερωτηθέντων  που  δήλωσαν  ότι  είναι  εγγεγραμμένοι  σε 

κάποιον  από τους  δήμους  της  βόρειας  Κέρκυρας  είναι  επιπέδου μόρφωσης μέχρι  και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το 44,6% (33) είναι επιπέδου μόρφωσης τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.

Το  32,9% (26)  των  ερωτηθέντων  που  δήλωσαν  ότι  είναι  εγγεγραμμένοι  σε 

κάποιον από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας είναι επιπέδου μόρφωσης μέχρι και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το 67,1% (53) είναι επιπέδου μόρφωσης τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.

Το  46,9% (17)  των  ερωτηθέντων  που  δήλωσαν  ότι  είναι  εγγεγραμμένοι  σε 

κάποιον  από  τους  δήμους  της  νότιας  Κέρκυρας  είναι  επιπέδου  μόρφωσης  μέχρι  και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το 53,1% (17) είναι επιπέδου μόρφωσης τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.

Η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων σε κάποιον από τους δήμους της βόρειας 

Κέρκυρας είναι επιπέδου μόρφωσης μέχρι και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε αντίθεση 

με την πλειοψηφία των εγγεγραμμένων στους δήμους της κεντρικής και νότιας Κέρκυρας 

που είναι επιπέδου μόρφωσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
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iii. Δήμος Εγγραφής - Επάγγελμα

Το  28,4% (21)  των  ερωτηθέντων  που  δήλωσαν  ότι  είναι  εγγεγραμμένοι  σε 

κάποιον από τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας ασκεί το επάγγελμα του μισθωτού, το 

24,3% (18) ασκεί το επάγγελμα του ελεύθερου επαγγελματία επιστήμονα, ίδιο ποσοστό με 

εκείνο  των  ελεύθερων  επαγγελματιών,  ενώ  το  23%  (17)  είτε  ασχολείται  με  κάποιο 

επάγγελμα  διαφορετικό  από  τα  παραπάνω  είτε  δεν  απάντησε  στην  ερώτηση  για  το 

επάγγελμα που ασκεί.

Το 20,3% (16) των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είναι εγγεγραμμένοι σε έναν 

από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας ασκεί το επάγγελμα του μισθωτού, το 44,3% 

(35) ασκεί το επάγγελμα του ελεύθερου επαγγελματία επιστήμονα, το 31,6% (25) ασκεί το 

επάγγελμα  του  ελεύθερου  επαγγελματία  και  το  3,8%  (3)  είτε  ασχολείται  με  κάποιο 

επάγγελμα  διαφορετικό  από  τα  παραπάνω  είτε  δεν  απάντησε  στην  ερώτηση  για  το 

επάγγελμα που ασκεί.

Το 18,8% (6) των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είναι εγγεγραμμένοι σε έναν 

από τους δήμους της νότιας Κέρκυρας ασκεί το επάγγελμα του μισθωτού, το 31,3% (10) 

ασκεί  το  επάγγελμα  του  ελεύθερου  επαγγελματία  επιστήμονα,  το  28,1% (9)  ασκεί  το 

επάγγελμα  του  ελεύθερου  επαγγελματία  και  το  21,9%  (7)  είτε  ασχολείται  με  κάποιο 

επάγγελμα  διαφορετικό  από  τα  παραπάνω  είτε  δεν  απάντησε  στην  ερώτηση  για  το 

επάγγελμα που ασκεί.
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Μισθωτος 0,284 (21) 0,203 (16) 0,188 (6)

Ελ.Επ.Επιστ. 0,243 (18) 0,443 (35) 0,313 (10)
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Λοιπα_Επαγ. 0,23 (17) 0,038 (3) 0,219 (7)
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Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων που είναι εγγεγραμμένοι σε 

κάποιον  από  τους  δήμους  της  κεντρικής  ή  νότιας  Κέρκυρας  ασκεί  το  επάγγελμα  του 

ελεύθερου επαγγελματία επιστήμονα, με τους ελεύθερους επαγγελματίες να ακολουθούν. 

Σε αντίθεση με το παραπάνω η πλειοψηφία των ερωτηθέντων που είναι εγγεγραμμένοι σε 

κάποιον από τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας ασκεί το επάγγελμα του μισθωτού, με 

τους ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και μη, να ακολουθούν με το ίδιο ποσοστό.

iv. Δήμος Εγγραφής – Δήμος Κύριας Κατοικίας

Το 78,4% (58) των εγγεγραμμένων σε κάποιον από τους δήμους της βόρειας 

Κέρκυρας κατοικεί και σε κάποιον από αυτούς, το 21,6% (16) κατοικεί σε κάποιον από 

τους  δήμους  της  κεντρικής  Κέρκυρας,  ενώ  κανένας  από  τους  ερωτηθέντες  που  είναι 

εγγεγραμμένος σε κάποιο δήμο της βόρειας Κέρκυρας δεν δήλωσε ότι έχει κύρια κατοικία 

σε κάποιον από τους δήμους του νότιου τμήματος του νομού.

Όλοι όσοι δήλωσαν ότι είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους δήμους της 

κεντρικής Κέρκυρας δήλωσαν επίσης ότι έχουν και κύρια κατοικία σε κάποιον από αυτούς 

τους δήμους.

Το 21,9% (7)  των εγγεγραμμένων σε κάποιον  από τους  δήμους  της  νότιας 

Κέρκυρας κατοικεί στο κεντρικό τμήμα του νησιού, το 78,1% (25) κατοικεί στο νότιο τμήμα 

του νομού, ενώ δεν υπάρχει κανένας που να κατοικεί στο βόρειο τμήμα του νησιού.

Παρατηρούμε  ότι  όλοι  όσοι  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  δήμους  της  κεντρικής 

Κέρκυρας κατοικούν και σε αυτούς, ενώ από το σύνολο των εγγεγραμμένων σε κάποιον 
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από τους δήμους της βόρειας ή νότιας Κέρκυρας η συντριπτική πλειοψηφία κατοικεί σε 

κάποιον  από  τους  δήμους  αυτούς  και  οι  υπόλοιποι  κατοικούν  σε  κάποιο  δήμο  του 

κεντρικού τμήματος του νομού.

v. Δήμος Εγγραφής - Εκλογές

Το 91,9% (68) των ερωτηθέντων που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους 

δήμους της βόρειας Κέρκυρας εξέθεσε υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές, το 8,1% (6) 

εξέθεσε  υποψηφιότητα  σε  κάποια  από  τις  λοιπές  εκλογές  ενώ  κανένας  που  να  είναι 

εγγεγραμμένος  σε  κάποιον  από  τους  δήμους  της  βόρειας  Κέρκυρας  δεν  εξέθεσε 

υποψηφιότητα στις νομαρχιακές εκλογές.

Το 16,5% (13) των ερωτηθέντων που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους 

δήμους  της  κεντρικής  Κέρκυρας  εξέθεσε  υποψηφιότητα  στις  νομαρχιακές εκλογές,  το 

46,8% (37) στις δημοτικές εκλογές και το 36,7% (29) σε κάποια από τις εκλογές των δύο 

επιμελητηρίων ή του εμπορικού συλλόγου.

Το 6,3% (2) των ερωτηθέντων που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους 

δήμους της νότιας Κέρκυρας εξέθεσε υποψηφιότητα στις νομαρχιακές εκλογές, το 81,3% 

(26)  στις  δημοτικές  εκλογές  και  το  12,5%  (4)  σε  κάποια  από  τις  εκλογές  των  δύο 

επιμελητηρίων ή του εμπορικού συλλόγου.

Η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  ανεξαρτήτως  δήμου  εγγραφής  εξέθεσε 

υποψηφιότητα στις  δημοτικές  εκλογές.  Από τους εγγεγραμμένους  στη βόρεια Κέρκυρα 

κανένας δεν εξέθεσε υποψηφιότητα στις νομαρχιακές εκλογές με το μεγαλύτερο ποσοστό 
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υποψηφίων στις εκλογές αυτές να είναι εγγεγραμμένο σε κάποιον από τους δήμους της 

κεντρικής  Κέρκυρας.  Επίσης,  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  υποψηφίων  σε  κάποια  από  τις 

λοιπές εκλογές παρατηρείται στους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας.

vi. Δήμος Εγγραφής - Αξίωμα

Το 16,2% (12) των εγγεγραμμένων σε κάποιον από τους δήμους της βόρειας 

Κέρκυρας κατέχει  είτε  το  αξίωμα του δημάρχου είτε  του αντιδημάρχου (δεν  μπορεί  να 

κατέχει κάποιο από τα αξιώματα του νομάρχη, του αντινομάρχη ή του βουλευτή καθώς δεν 

υπήρξαν  υποψήφιοι  ούτε  στις  νομαρχιακές  ούτε  στις  βουλευτικές  που  να  είναι 

εγγεγραμμένοι σε κάποιον από αυτούς τους δήμους), το 75,7% (56) κατέχει το αξίωμα του 

δημοτικού  ή  νομαρχιακού  συμβούλου  και  το  8,1%  (6)  κατέχει  κάποιο  από  τα  λοιπά 

αξιώματα (αξιώματα των δύο επιμελητηρίων και του εμπορικού συλλόγου).

Το 19% (15)  των εγγεγραμμένων σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής 

Κέρκυρας κατέχει είτε το αξίωμα του δημάρχου είτε του αντιδημάρχου, είτε του νομάρχη, 

είτε του αντινομάρχη, είτε του βουλευτή, το 44,3% (35) κατέχει το αξίωμα του δημοτικού ή 

νομαρχιακού συμβούλου και το 36,7% (29) κατέχει κάποιο από τα λοιπά αξιώματα.

Το 28,1% (9)  των εγγεγραμμένων σε κάποιον από τους δήμους της νότιας 

Κέρκυρας κατέχει είτε το αξίωμα του δημάρχου είτε του αντιδημάρχου, είτε του νομάρχη, 

είτε του αντινομάρχη, είτε του βουλευτή, το 59,4% (19) κατέχει το αξίωμα του δημοτικού ή 

νομαρχιακού συμβούλου και το 12,5% (4) κατέχει κάποιο από τα λοιπά αξιώματα.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως δήμου εγγραφής κατέχει κάποιο 

124

Βορεια Κεντρικη Νοτια
Δ/Αντιδ/Ν/Αντιν/Βουλ 0,162 (12) 0,19 (15) 0,281 (9)

ΔΣ/ΝΣ 0,757 (56) 0,443 (35) 0,594 (19)
Λοιπα_Αξιωματα 0,081 (6) 0,367 (29) 0,125(4)
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από τα αξιώματα του δημοτικού ή νομαρχιακού συμβούλου. Από τα αξιώματα που ασκούν 

διοίκηση το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται στους εγγεγραμμένους στη νότια Κέρκυρα, 

ενώ στην κεντρική Κέρκυρα εμφανίζεται  το υψηλότερο ποσοστό εκείνων που κατέχουν 

κάποιο από τα λοιπά αξιώματα.

vii.Δήμος Εγγραφής – Ενημέρωση Πολιτών

Το 21,6% (16) των ερωτηθέντων που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους 

δήμους της βόρειας Κέρκυρας πιστεύει  ότι οι πολίτες του νομού δεν έχουν ενημερωθεί 

καθόλου σχετικά με την ένταξη  της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των 

μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO,  ενώ  το  78,4%  (58)  πιστεύει  ότι  οι 

πολίτες του νομού έχουν ενημερωθεί από λίγο έως πολύ.

Το 20,3% (16) των ερωτηθέντων που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους 

δήμους της κεντρικής Κέρκυρας πιστεύει ότι οι πολίτες του νομού δεν έχουν ενημερωθεί 

καθόλου σχετικά με την ένταξη  της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των 

μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO,  ενώ  το  79,7%  (63)  πιστεύει  ότι  οι 

πολίτες του νομού έχουν ενημερωθεί από λίγο έως πολύ.

Το 18,8% (6) των ερωτηθέντων που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους 

δήμους  της  νότιας  Κέρκυρας πιστεύει  ότι  οι  πολίτες  του  νομού δεν  έχουν ενημερωθεί 

καθόλου σχετικά με την ένταξη  της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των 

μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO,  ενώ  το  81,3%  (26)  πιστεύει  ότι  οι 

πολίτες του νομού έχουν ενημερωθεί από λίγο έως πολύ.
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Παρατηρούμε  ότι  η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  ανεξαρτήτως  δήμου 

εγγραφής πιστεύει ότι οι πολίτες του νομού έχουν ενημερωθεί από λίγο έως πολύ σχετικά 

με την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO.

viii.Δήμος Εγγραφής - Τουρισμός

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που είναι  εγγεγραμμένοι  σε  κάποιον από 

τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας το 33,8% (25) πιστεύει ότι η ένταξη της παλαιάς πόλης 

της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα 

βοηθήσει από καθόλου έως λίγο τουριστικά το νησί, ενώ το 66,2% (49) πιστεύει ότι  το 

νησί θα βοηθηθεί πολύ από το όλο εγχείρημα όσον αφορά τον τουρισμό.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που είναι  εγγεγραμμένοι  σε  κάποιον από 

τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας το 31,6% (25) πιστεύει  ότι  η ένταξη της παλαιάς 

πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO 

θα βοηθήσει από καθόλου έως λίγο τουριστικά το νησί, ενώ το 68,4% (54) πιστεύει ότι  το 

νησί θα βοηθηθεί πολύ από το όλο εγχείρημα όσον αφορά τον τουρισμό.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που είναι  εγγεγραμμένοι  σε  κάποιον από 

τους δήμους της νότιας Κέρκυρας το 28,1% (9) πιστεύει ότι η ένταξη της παλαιάς πόλης 

της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα 

βοηθήσει από καθόλου έως λίγο τουριστικά το νησί, ενώ το 71,9% (23) πιστεύει ότι  το 
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νησί θα βοηθηθεί πολύ από το όλο εγχείρημα όσον αφορά τον τουρισμό.

Παρατηρούμε  ότι  η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  ανεξαρτήτως  δήμου 

εγγραφής πιστεύει  ότι  η  ένταξη  της παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας στον κατάλογο των 

μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα βοηθήσει πολύ το νησί τουριστικά.

ix. Δήμος Εγγραφής – Ποιότητα Τουριστών

Το 56,8% (42) των εγγεγραμμένων σε κάποιον από τους δήμους της βόρειας 

Κέρκυρας πιστεύει ότι η ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί θα ανέβει 

από καθόλου έως λίγο, ενώ το 43,2% (32) πιστεύει ότι θα ανέβει πολύ.
Το 44,3% (35) των εγγεγραμμένων σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής 

Κέρκυρας πιστεύει ότι η ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί θα ανέβει 

από καθόλου έως λίγο, ενώ το 55,7% (44) πιστεύει ότι θα ανέβει πολύ.

Από τους ερωτηθέντες που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους δήμους 

της νότιας Κέρκυρας το ποσοστό εκείνων που πιστεύουν ότι η ποιότητα των τουριστών 

που θα επισκέπτονται το νησί θα ανέβει από καθόλου έως λίγο (50%) (16) είναι ίδιο με 

εκείνο των ερωτηθέντων που πιστεύουν ότι θα υπάρξει μεγάλη αύξηση της ποιότητας των 

τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί.

Ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από 
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τους  δήμους  της  βόρειας  Κέρκυρας  πιστεύει  ότι  η  ποιότητα  των  τουριστών  που  θα 

επισκέπτονται το νησί θα ανέβει από καθόλου έως λίγο, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας πιστεύει σε 

μεγάλη  αύξηση  της  ποιότητας  των  τουριστών  που  θα  επισκέπτονται  το  νησί.  Στην 

κατηγορία των ερωτηθέντων που είναι εγγεγραμμένοι στη νότια Κέρκυρα το 50% πιστέυει 

ότι η ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί θα ανέβει από καθόλου έως 

λίγο και το υπόλοιπο 50% πιστεύει ότι θα ανέβει πολύ.

x. Δήμος Εγγραφής – Αποδοχή Εγχειρήματος

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που είναι  εγγεγραμμένοι  σε  κάποιον από 

τους  δήμους  της  βόρειας  Κέρκυρας  το  39,2% (29)  πιστεύει  ότι  το  εγχείρημα θα τύχει 

ολικής αποδοχής (όπως ένταξη στην Ε.Ο.Κ.), ενώ το 60,8% (45) πιστεύει ότι το εγχείρημα 

θα τύχει αμφιλεγόμενης (μερικής) αποδοχής (όπως ένταξη στο Ευρώ).

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που είναι  εγγεγραμμένοι  σε  κάποιον από 

τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας το 44,3% (35) πιστεύει  ότι το εγχείρημα θα τύχει 

ολικής αποδοχής (όπως ένταξη στην Ε.Ο.Κ.), ενώ το 55,7% (44) πιστεύει ότι το εγχείρημα 

θα τύχει αμφιλεγόμενης (μερικής) αποδοχής (όπως ένταξη στο Ευρώ).

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που είναι  εγγεγραμμένοι  σε  κάποιον από 

τους δήμους της νότιας Κέρκυρας το 59,4% (19) πιστεύει ότι το εγχείρημα θα τύχει ολικής 
αποδοχής (όπως ένταξη στην Ε.Ο.Κ.), ενώ το 40,6% (13) πιστεύει ότι το εγχείρημα θα 

τύχει αμφιλεγόμενης (μερικής) αποδοχής (όπως ένταξη στο Ευρώ).
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Ολικη 0,392 (29) 0,443 (35) 0,594 (19)

Αμφιλεγομενη 0,608 (45) 0,557 (44) 0,406 (13)



Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους 

δήμους  της  βόρειας  ή  κεντρικής  Κέρκυρας  πιστεύει  ότι  το  εγχείρημα  θα  τύχει 

αμφιλεγόμενης  (μερικής)  αποδοχής  (όπως  ένταξη  στο  Ευρώ),  σε  αντίθεση  με  την 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους δήμους της 

νότιας Κέρκυρας που πιστεύει ότι το εγχείρημα θα τύχει  ολικής αποδοχής (όπως ένταξη 

στην Ε.Ο.Κ.).

xi. Δήμος Εγγραφής – Ανάπτυξη Δήμου Κερκυραίων

 Το 48,6% (36) των εγγεγραμμένων σε κάποιον από τους δήμους της βόρειας 

Κέρκυρας πιστεύει ότι ο δήμος Κερκυραίων μετά ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας 

στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα διαφοροποιηθεί 

από καθόλου έως λίγο ως προς την ανάπτυξη έναντι των υπόλοιπων δήμων του νομού, 

ενώ το 51,4% (38) πιστεύει ότι θα διαφοροποιηθεί πολύ.
 Το 58,2% (46) των εγγεγραμμένων σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής 

Κέρκυρας πιστεύει ότι ο δήμος Κερκυραίων μετά ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας 

στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα διαφοροποιηθεί 

από καθόλου έως λίγο ως προς την ανάπτυξη έναντι των υπόλοιπων δήμων του νομού, 

ενώ το 41,8% (33) πιστεύει ότι θα διαφοροποιηθεί πολύ.

 Το 56,3% (18) των εγγεγραμμένων σε κάποιον από τους δήμους της νότιας 
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Κέρκυρας πιστεύει ότι ο δήμος Κερκυραίων μετά ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας 

στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα διαφοροποιηθεί 

από καθόλου έως λίγο ως προς την ανάπτυξη έναντι των υπόλοιπων δήμων του νομού, 

ενώ το 43,8% (14) πιστεύει ότι θα διαφοροποιηθεί πολύ.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους 

δήμους της βόρειας Κέρκυρας πιστεύει ότι ο δήμος Κερκυραίων μετά ένταξη της παλαιάς 

πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO 

θα διαφοροποιηθεί πολύ ως προς την ανάπτυξη έναντι των υπόλοιπων δήμων του νομού, 

ενώ  η  πλειοψηφία  των  εγγεγραμμένων σε  κάποιον  από τους  δήμους  της  κεντρικής  ή 

νότιας Κέρκυρας πιστεύει ότι είτε δεν θα υπάρξει διαφοροποίηση ως προς την ανάπτυξη 

του δήμου Κερκυραίων έναντι  των υπόλοιπων δήμων του νομού είτε η διαφοροποίηση 

που θα υπάρξει θα είναι μικρή .

xii.Δήμος Εγγραφής – Εισόδημα Κερκυραίου Πολίτη

Το 10,8% (8) των εγγεγραμμένων σε κάποιον από τους δήμους της βόρειας 

Κέρκυρας πιστεύει ότι το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη δεν θα αυξηθεί καθόλου μετά 

την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO, το 74,3% (55) πιστεύει ότι θα αυξηθεί λίγο και το 14,9% (11) 

πιστεύει ότι θα αυξηθεί πολύ.
Το 20,3% (16) των εγγεγραμμένων σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής 
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Κέρκυρας πιστεύει ότι το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη δεν θα αυξηθεί καθόλου μετά 

την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO, το 57% (45) πιστεύει ότι θα αυξηθεί  λίγο και το 22,8% (18) 

πιστεύει ότι θα αυξηθεί πολύ.

Το  15,6% (5)  των εγγεγραμμένων σε κάποιον  από τους  δήμους  της  νότιας 

Κέρκυρας πιστεύει ότι το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη δεν θα αυξηθεί καθόλου μετά 

την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO, το 50% (16) πιστεύει ότι θα αυξηθεί  λίγο και το 34,4% (11) 

πιστεύει ότι θα αυξηθεί πολύ.

Το μεγαλύτερο ποσοστό από το σύνολο των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως του 

δήμου που είναι εγγεγραμμένοι το συγκεντρώνουν εκείνοι που πιστεύουν ότι το εισόδημα 

του Κερκυραίου πολίτη θα αυξηθεί λίγο μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας 

στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO και  ακολουθούν 

εκείνοι που πιστεύουν σε μεγάλη αύξηση του εισοδήματος.

xiii.Δήμος Εγγραφής – Κοινωνική – Πνευματική – Ιστορική Ανάπτυξη 
Κέρκυρας

Το 43,2% (32)  των εγγεγραμμένων σε κάποιον από τους δήμους της βόρειας 

Κέρκυρας πιστεύει ότι η κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί θα είναι 

από ανύπαρκτη έως λίγη, ενώ το 56,8% (42) πιστεύει ότι θα υπάρξει μεγάλη κοινωνική, 

πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί.
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Το 57% (45)  των εγγεγραμμένων σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής 

Κέρκυρας πιστεύει ότι η κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί θα είναι 

από ανύπαρκτη έως λίγη, ενώ το 43% (34) πιστεύει  ότι  θα υπάρξει  μεγάλη κοινωνική, 

πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί.

Το 50% (16)   των εγγεγραμμένων σε κάποιον από τους δήμους της νότιας 

Κέρκυρας πιστεύει ότι η κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί θα είναι 

από ανύπαρκτη  έως λίγη,  ενώ το υπόλοιπο 50% (16) πιστεύει  ότι  θα υπάρξει  μεγάλη 

κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί.

Η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων σε κάποιον από τους δήμους της βόρειας 

Κέρκυρας πιστεύει ότι θα υπάρξει μεγάλη κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη 

στο νησί, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων που είναι εγγεγραμμένοι σε 

κάποιον  από  τους  δήμους  της  κεντρικής  Κέρκυρας  που  πιστεύει  ότι  η  κοινωνική, 

πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί θα είναι από ανύπαρκτη έως λίγη. Τέλος, από 

τους  ερωτηθέντες  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  κάποιον  από  τους  δήμους  της  νότιας 

Κέρκυρας το 50% (16) πιστεύει σε μεγάλη κοινωνική πνευματική και ιστορική ανάπτυξη 

στο νησί ενω το υπόλοιπο 50% (16) πιστεύει ότι η ανάπτυξη αυτή θα είναι από ανύπαρκτη 

έως λίγη.

xiv. Δήμος Εγγραφής – Αύξηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που είναι  εγγεγραμμένοι  σε  κάποιον από 
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τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας το 31,1% (23) πιστεύει ότι μετά την ολοκλήρωση του 

εγχειρήματος  οι  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  διεθνούς εμβέλειας  που θα φιλοξενούνται  στο 

νησί θα αυξηθούν από καθόλου έως λίγο, ενώ το 68,9% (51) πιστεύει ότι θα αυξηθούν 

πολύ.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που είναι  εγγεγραμμένοι  σε  κάποιον από 

τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας το 41,8% (33) πιστεύει ότι μετά την ολοκλήρωση του 

εγχειρήματος  οι  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  διεθνούς εμβέλειας  που θα φιλοξενούνται  στο 

νησί θα αυξηθούν από καθόλου έως λίγο, ενώ το 58,2% (46) πιστεύει ότι θα αυξηθούν 

πολύ.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που είναι  εγγεγραμμένοι  σε  κάποιον από 

τους δήμους της νότιας Κέρκυρας το 50% (16) πιστεύει  ότι  μετά την ολοκλήρωση του 

εγχειρήματος  οι  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  διεθνούς εμβέλειας  που θα φιλοξενούνται  στο 

νησί θα αυξηθούν από  καθόλου έως  λίγο, ενώ το υπόλοιπο 50% (16) πιστεύει  ότι θα 

αυξηθούν πολύ.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους 

δήμους  της  βόρειας  ή  κεντρικής  Κέρκυρας  πιστεύει  ότι  μετά  την  ολοκλήρωση  του 

εγχειρήματος  θα  υπάρξει  μεγάλη  αύξηση  των  πολιτιστικών  εκδηλώσεων  διεθνούς 

εμβέλειας που θα φιλοξενούνται στο νησί, κάτι που πιστεύει και το 50% των ερωτηθέντων 

που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους δήμους του νότιου τμήματος του νομού. Το 

υπόλοιπο 50% των εγγεγραμμένων σε κάποιον από τους δήμους της νότιας  Κέρκυρας 

πιστεύει ότι μετά την ολοκλήρωση του εγχειρήματος οι πολιτιστικές εκδηλώσεις διεθνούς 

εμβέλειας που θα φιλοξενούνται στο νησί θα αυξηθούν από καθόλου έως  λίγο πράγμα 

που ενστερνίζεται και η μειοψηφία των ερωτηθέντων των άλλων δύο κατηγοριών.
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xv.Δήμος Εγγραφής – Πολιτική Ωριμότητα Φορέων

Το 21,6% (16)  των εγγεγραμμένων σε κάποιον από τους δήμους της βόρειας 

Κέρκυρας πιστεύει ότι οι τοπικοί φορείς δεν έχουν καθόλου την πολιτική ωριμότητα ώστε 

να γίνουν οι κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις, ενώ το 78,4% (58) πιστεύει ότι υπάρχει 

από  λίγο έως  πολύ πολιτική  ωριμότητα  στους  φορείς  του  τόπου  ώστε  να 

πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις.

Το 26,6% (21)  των εγγεγραμμένων σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής 

Κέρκυρας πιστεύει ότι οι τοπικοί φορείς δεν έχουν καθόλου την πολιτική ωριμότητα ώστε 

να γίνουν οι κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις, ενώ το 73,4% (58) πιστεύει ότι υπάρχει 

από  λίγο έως  πολύ πολιτική  ωριμότητα  στους  φορείς  του  τόπου  ώστε  να 

πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις.

Το  25% (8)   των  εγγεγραμμένων  σε  κάποιον  από  τους  δήμους  της  νότιας 

Κέρκυρας πιστεύει ότι οι τοπικοί φορείς δεν έχουν καθόλου την πολιτική ωριμότητα ώστε 

να γίνουν οι κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις, ενώ το 75% (24) πιστεύει ότι υπάρχει από 

λίγο έως πολύ πολιτική ωριμότητα στους φορείς του τόπου ώστε να πραγματοποιηθούν 

οι κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις.

Η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  ανεξαρτήτως  δήμου  εγγραφής  πιστεύει  ότι 

υπάρχει  από  λίγο έως  πολύ πολιτική  ωριμότητα  στους  φορείς  του  τόπου  ώστε  να 

πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις.
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xvi.Δήμος Εγγραφής – Συμμετοχή Κράτους

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που είναι  εγγεγραμμένοι  σε  κάποιον από 

τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας το 14,9% (11) πιστεύει ότι η συμμετοχή του κράτους 

πρέπει να είναι από καθόλου έως λίγο πιο ενεργή για την επίτευξη του σκοπού, ενώ το 

85,1% (63) πιστεύει ότι πρέπει να είναι πολύ πιο ενεργή.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που είναι  εγγεγραμμένοι  σε  κάποιον από 

τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας το 13,9% (11) πιστεύει ότι η συμμετοχή του κράτους 

πρέπει να είναι από καθόλου έως λίγο πιο ενεργή για την επίτευξη του σκοπού, ενώ το 

86,1% (68) πιστεύει ότι πρέπει να είναι πολύ πιο ενεργή.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που είναι  εγγεγραμμένοι  σε  κάποιον από 

τους δήμους της νότιας Κέρκυρας το 21,9% (7) πιστεύει  ότι  η συμμετοχή του κράτους 

πρέπει να είναι από καθόλου έως λίγο πιο ενεργή για την επίτευξη του σκοπού, ενώ το 

78,1% (25) πιστεύει ότι πρέπει να είναι πολύ πιο ενεργή.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως δήμου εγγραφής πιστεύει ότι η 

συμμετοχή του κράτους πρέπει να είναι  πολύ πιο ενεργή για την επίτευξη του σκοπού.
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● Γενικό σχόλιο

Από το σύνολο των  185 ατόμων που αποτελείται το δείγμα μας η πλειοψηφία 

των  ερωτηθέντων  είναι  εγγεγραμμένη  σε  κάποιον  από  τους  δήμους  της  κεντρικής 

Κέρκυρας, με εκείνους που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους δήμους του βόρειου 

τμήματος  του  νησιού  να  ακολουθούν  σε  ποσοστό.  Ανεξαρτήτως  δήμου  εγγραφής  η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι  ηλικίας από 43 έως και  54 ετών,  ενώ δεύτεροι  σε 

ποσοστό έρχονται οι ερωτηθέντες ηλικίας από 55 έως και 78 ετών.

Οι  περισσότεροι  από τους ερωτηθέντες  που είναι  εγγεγραμμένοι  σε κάποιον 

από  τους  δήμους  της  βόρειας  Κέρκυρας  είναι  επιπέδου  μόρφωσης  μέχρι  και 

δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  σε  αντίθεση  με  την  πλειοψηφία  εκείνων  που  είναι 

εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής ή νότιας Κέρκυρας που είναι 

επιπέδου μόρφωσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι  ελεύθεροι  επαγγελματίες  επιστήμονες  αποτελούν  την  πλειοψηφία  των 

ερωτηθέντων που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής ή νότιας 

Κέρκυρας,  με  τους  ελεύθερους  επαγγελματίες  να  ακολουθούν.  Σε  αντίθεση  με  το 

παραπάνω οι περισσότεροι από τους εγγεγραμμένους σε κάποιον από τους δήμους της 

βόρειας Κέρκυρας ασκούν το επάγγελμα του μισθωτού με του ελεύθερους επαγγελματίες, 

επιστήμονες και  μη, να ακολουθούν με το ίδιο ποσοστό. Τέλος, όσον αφορά τα λοιπά 

επαγγέλματα  το  μεγαλύτερο  ποσοστό παρατηρείται  στους εγγεγραμμένους  σε  κάποιον 

από τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας και το μικρότερο στους ερωτηθέντες που είναι 

εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας.

Παρατηρούμε επίσης, ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους δήμους 

της  κεντρικής  Κέρκυρας  δήλωσαν  ότι  έχουν  κύρια  κατοικία  και  σε  κάποιον  από  τους 

δήμους  αυτούς.  Το  φαινόμενο  αυτό  δεν  παρατηρείται  ούτε  σε  εκείνους  που  είναι 

εγγεγραμμένοι στη βόρεια Κέρκυρα, ούτε σε εκείνους που είναι εγγεγραμμένοι στο νότιο 

τμήμα του νομού καθώς υπάρχουν ερωτηθέντες που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από 

τους δήμους αυτούς αλλά κατοικούν σε κάποιον από τους δήμους του κεντρικού τμήματος 

του νησιού.

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες ανεξαρτήτως δήμου εγγραφής εξέθεσαν 

υποψηφιότητα  στις  δημοτικές  εκλογές  και  ακολουθούν  εκείνοι  που  εξέθεσαν 

υποψηφιότητα σε κάποια από τις λοιπές εκλογές. Παρατηρούμε ακόμα ότι κανένας από 

τους ερωτηθέντες  που είναι  εγγεγραμμένος  σε  κάποιον  από τους  δήμους της  βόρειας 

Κέρκυρας δεν εξέθεσε υποψηφιότητα στις νομαρχιακές εκλογές. Όσον αφορά το αξίωμα 
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που κατέχουν οι  ερωτηθέντες παρατηρούμε ότι  η πλειοψηφία τους ανεξαρτήτως δήμου 

εγγραφής κατέχουν το αξίωμα του δημοτικού ή νομαρχιακού συμβούλου.  Στο κεντρικό 

τμήμα του νομού δεύτεροι,  σε ποσοστό, έρχονται εκείνοι  που κατέχουν κάποιο από τα 

λοιπά αξιώματα σε αντίθεση με το βόρειο και νότιο τμήμα του νομού που στην αντίστοιχη 

θέση  βρίσκονται  εκείνοι  που  κατέχουν  κάποιο  από  τα  αξιώματα  του  δημάρχου,  του 

αντιδημάρχου, του νομάρχη, του αντινομάρχη ή του βουλευτή.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως δήμου εγγραφής πιστεύει ότι οι 

πολίτες του νομού έχουν ενημερωθεί από  καθόλου έως  λίγο σχετικά με την ένταξη της 

παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της 

UNESCO, όπως επίσης πιστεύει ότι η ένταξη αυτή θα βοηθήσει πολύ το νησί τουριστικά.

Η ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται  το  νησί,  σύμφωνα με την 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους δήμους της 

κεντρικής Κέρκυρας, θα αυξηθεί πολύ ενώ σύμφωνα με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας  θα αυξηθεί 

από καθόλου έως λίγο πράγμα αξιοσημείωτο αφού η συγκεκριμένη πλειοψηφία πιστεύει 

ότι το όλο εγχείρημα θα βοηθήσει πολύ το νησί τουριστικά . Από τους εγγεγραμμένους σε 

κάποιον  από  τους  δήμους  του  νότιου  τμήματος  του  νομού  οι  μισοί  πιστεύουν  ότι  η 

ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί θα αυξηθεί από καθόλου έως λίγο 
ενώ οι άλλοι μισοί πιστεύουν ότι η ποιότητα των τουριστών θα αυξηθεί πολύ.

Πλην της πλειοψηφίας των εγγεγραμμένων σε κάποιον από τους δήμους της 

νότιας Κέρκυρας που πιστεύει ότι το εγχείρημα θα τύχει  ολικής αποδοχής (όπως ένταξη 

στην Ε.Ο.Κ.),  οι  πλειοψηφίες των εγγεγραμμένων σε δήμους της κεντρικής και βόρειας 

Κέρκυρας πιστεύουν ότι το εγχείρημα θα τύχει αμφιλεγόμενης (μερικής) αποδοχής (όπως 

ένταξη στο Ευρώ).

Ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από 

τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας πιστεύει ότι μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της 

Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ο δήμος 

Κερκυραίων  θα  διαφοροποιηθεί  πολύ ως  προς  την  ανάπτυξη  έναντι  των  υπόλοιπων 

δήμων του νομού, η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων σε κάποιον από τους δήμους της 

κεντρικής ή νότιας Κέρκυρας πιστεύει ότι είτε δεν θα υπάρξει καμία τέτοια διαφοροποίηση 

ενώ στην περίπτωση που υπάρξει θα είναι μικρή.

Οι  περισσότεροι  από τους ερωτηθέντες  ανεξαρτήτως του δήμου στον  οποίο 

είναι εγγεγραμμένοι πιστεύουν ότι μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον 

κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO  το  εισόδημα  του 
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Κερκυραίου πολίτη θα αυξηθεί λίγο, ενώ ακολουθούν σε ποσοστό εκείνοι που πιστεύουν 

σε μεγάλη αύξηση του εισοδήματος των Κερκυραίων.

Η κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη του νησιού σύμφωνα με την 

πλειοψηφία των εγγεγραμμένων στους δήμους του βορείου τμήματος του νησιού θα είναι 

μεγάλη, ενώ σύμφωνα με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων που είναι εγγεγραμμένοι σε 

κάποιον από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας θα είναι από ανύπαρκτη έως μικρή. 

Όσον αφορά τους ερωτηθέντες που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους δήμους της 

νότιας  Κέρκυρας  οι  μισοί  υποστηρίζουν  την  άποψη  των  εγγεγραμμένων  στη  βόρεια 

Κέρκυρα ενώ το υπόλοιπο 50% υποστηρίζει την άποψη των εγγεγραμμένων στο κεντρικό 

τμήμα του νησιού.

Οι  περισσότεροι  από τους ερωτηθέντες  που είναι  εγγεγραμμένοι  σε κάποιον 

από τους δήμους της βόρειας ή κεντρικής Κέρκυρας πιστεύουν ότι μετά την ολοκλήρωση 

του εγχειρήματος οι πολιτιστικές εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας που θα φιλοξενούνται στο 

νησί θα αυξηθούν πολύ, κάτι που υποστηρίζει και το 50% των εγγεγραμμένων σε κάποιον 

από τους δήμους της νότιας  Κέρκυρας.  Το υπόλοιπο 50% πιστεύει  ότι  οι  πολιτιστικές 

εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας που θα φιλοξενούνται στο νησί μετά την ολοκλήρωση του 

εγχειρήματος θα αυξηθούν από καθόλου έως λίγο.
 Τέλος, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως του δήμου στον οποίο 

είναι  εγγεγραμμένοι πιστεύει  ότι η πολιτική ωριμότητα των φορέων του τόπου ώστε να 

γίνουν οι κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις είναι από λίγη έως πολύ, ενώ υποστηρίζει ότι 

η συμμετοχή του κράτους πρέπει να είναι πολύ πιο ενεργή για την επίτευξη του σκοπού.
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 2.6 Σχολιασμός διαγραμμάτων Εκλογών – Μεταβλητών

Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουμε τη μεταβλητή των εκλογών σε σχέση με τις 

υπόλοιπες μεταβλητές του ερωτηματολογίου μας. Στις αναλύσεις που θα ακολουθήσουν 

με τον όρο νομαρχιακές εκλογές θα θεωρούμε τις νομαρχιακές και βουλευτικές εκλογές, 

με τον όρο δημοτικές θα εννοούμε τις δημοτικές εκλογές, ενώ με τον όρο λοιπές εκλογές 

θα θεωρούμε τις εκλογές των δύο επιμελητηρίων (εμπορικού και τεχνικού) και αυτές του 

εμπορικού συλλόγου.

i. Εκλογές - Ηλικία

Το 33,3% (5) των ερωτηθέντων που εξέθεσαν υποψηφιότητα στις νομαρχιακές 
εκλογές είναι ηλικίας από 28 έως και 42 ετών, το 46,7% (7) είναι ηλικίας από 43 έως και 54 

ετών, ενώ το 20% (3) είναι ηλικίας από 55 έως και 77.

Το 19,8% (26) των ερωτηθέντων που εξέθεσαν υποψηφιότητα στις δημοτικές 
εκλογές είναι ηλικίας από 28 έως και 42 ετών, το 48,1 (63) είναι ηλικίας από 43 έως και 54 

ετών, ενώ το 32,1% (42) είναι μ ηλικίας από 55 έως και 77.

Το 30,8% (12) των ερωτηθέντων που εξέθεσαν υποψηφιότητα σε κάποια από 

τις λοιπές εκλογές είναι ηλικίας από 28 έως και 42 ετών, το 43,6% (17) είναι ηλικίας από 

43 έως και 54 ετών, ενώ το 25,6% (10) είναι ηλικίας από 55 έως και 77.

Παρατηρούμε ότι  η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως των εκλογών 
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στις  οποίες  εξέθεσαν  υποψηφιότητα  είναι  ηλικίας  από  43  έως  και  54  ετών.  Στις 

νομαρχιακές και στις λοιπές εκλογές το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό υποψηφίων είναι 

ηλικίας από 28 έως και 43 ετών σε αντίθεση με τις  δημοτικές εκλογές που το δεύτερο 

μεγαλύτερο ποσοστό υποψηφίων είναι ηλικίας από 55 έως και 77.

ii. Εκλογές – Μορφωτικό Επίπεδο

 

Το 6,7% (1) των ερωτηθέντων που εξέθεσαν υποψηφιότητα στις νομαρχιακές 
εκλογές είναι μορφωτικού επιπέδου μέχρι και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το 93,3% 

(14) είναι επιπέδου μόρφωσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το 53,4% (70) των ερωτηθέντων που εξέθεσαν υποψηφιότητα στις δημοτικές 
εκλογές είναι μορφωτικού επιπέδου μέχρι και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το 46,6% 

(61) είναι επιπέδου μόρφωσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το 28,2% (11) των ερωτηθέντων που εξέθεσαν υποψηφιότητα σε κάποια από 

τις  λοιπές  εκλογές είναι  μορφωτικού επιπέδου μέχρι  και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

ενώ το 71,8% (28) είναι επιπέδου μόρφωσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  που  εξέθεσαν  υποψηφιότητα  στις 

νομαρχιακές και  στις  λοιπές  εκλογές  είναι  επιπέδου  μόρφωσης  τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης σε αντίθεση με την πλειοψηφία των υποψηφίων στις δημοτικές εκλογές που 

είναι επιπέδου μόρφωσης μέχρι και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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Α_Β_βαθμια
Τριτοβαθμια

Νομαρχιακες Δημοτικες Λοιπές_Εκλογές
Α_Β_βαθμια 0,067 (1) 0,534 (70) 0,282 (11)
Τριτοβαθμια 0,933 (14) 0,466 (61) 0,718 (28)



iii. Εκλογές - Επάγγελμα

Το 20% (3) των υποψηφίων στις νομαρχιακές εκλογές ασκεί το επάγγελμα του 

μισθωτού  ποσοστό  ίδιο  με  εκείνο  των  ερωτηθέντων  που  ασκούν  το  επάγγελμα  του 

ελεύθερου επαγγελματία. Το 53,3% (8) ασκεί το επάγγελμα του ελεύθερου επαγγελματία 

επιστήμονα και το 6,7% (1) ασκεί κάποιο επάγγελμα διαφορετικό από τα παραπάνω ή δεν 

απάντησε στην ερώτηση για το επάγγελμα που ασκεί.

Το 29,8% (39) των  υποψηφίων στις  δημοτικές εκλογές ασκεί το επάγγελμα 

του  μισθωτού,  το  24,4%  (32)  ασκεί  το  επάγγελμα  του  ελεύθερου  επαγγελματία 

επιστήμονα, το 26% (34)  ασκεί το επάγγελμα του ελεύθερου επαγγελματία και το 19,8% 

(26)  ασκεί  κάποιο  επάγγελμα  διαφορετικό  από  τα  παραπάνω  ή  δεν  απάντησε  στην 

ερώτηση για το επάγγελμα που ασκεί.

Το  2,6% (1)  των   υποψηφίων σε  κάποια από τις λοιπές εκλογές  ασκεί  το 

επάγγελμα του μισθωτού, το 59% (23) ασκεί το επάγγελμα του ελεύθερου επαγγελματία 

επιστήμονα, το 38,5% (15)  ασκεί το επάγγελμα του ελεύθερου επαγγελματία ενώ κανένας 

από τους υποψηφίους σε κάποια από τις λοιπές εκλογές δεν ασκεί κάποιο από τα λοιπά 

επαγγέλματα.

Στην  κατηγορία  των  ερωτηθέντων  που  εξέθεσαν  υποψηφιότητα  στις 

νομαρχιακές εκλογές  πάνω από το  50% των  υποψηφίων  ασκούν  το  επάγγελμα  του 

ελεύθερου  επαγγελματία  επιστήμονα,  με  τους  ελεύθερους  επαγγελματίες  και  τους 

μισθωτούς να ακολουθούν με το ίδιο ποσοστό. 

Στην  κατηγορία  των  υποψηφίων  στις  δημοτικές εκλογές  η  πλειοψηφία  των 
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υποψηφίων είναι μισθωτοί με τους ελεύθερους επαγγελματίες να ακολουθούν. Στην τρίτη 

θέση  βρίσκονται  οι  ελεύθεροι  επαγγελματίες  επιστήμονες  και  έπονται  εκείνοι  που 

ασχολούνται με κάποιο από τα λοιπά επαγγέλματα.

Τέλος, στην κατηγορία των υποψηφίων σε κάποια από τις  λοιπές  εκλογές το 

59% ασκεί  το επάγγελμα του ελεύθερου επαγγελματία επιστήμονα με τους ελεύθερους 

επαγγελματίες  να ακολουθούν με αρκετά  μεγάλο ποσοστό.  Από τους υποψηφίους της 

συγκεκριμένης κατηγορίας, μόνο ένας ασκεί το επάγγελμα του μισθωτού ενώ κανένας δεν 

ασκεί κάποιο από τα λοιπά επαγγέλματα.

iv. Εκλογές – Δήμος Κύριας Κατοικίας

Το  93,3%  (14)  των  υποψηφίων  στις  νομαρχιακές εκλογές  δήλωσε  κύρια 

κατοικία σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας, το 6,7% (1) κατοικεί σε 

κάποιον από τους δήμους της νότιας Κέρκυρας, ενώ κανένας από τους υποψηφίους στις 

νομαρχιακές εκλογές δεν κατοικεί σε κάποιον από τους δήμους του βόρειου τμήματος του 

νομού.

Από  τους  υποψηφίους  στις  δημοτικές εκλογές  το  42,7%  (56)  κατοικεί  σε 

κάποιον από τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας, το 38,9% (51) κατοικεί στην κεντρική 

Κέρκυρα και το 18,3% (24) δήλωσε ότι έχει κύρια κατοικία σε κάποιον από τους δήμους 

του νότιου τμήματος του νομού.

Όσον αφορά τους υποψηφίους στις  λοιπές  εκλογές το 5,1% (2) κατοικεί στη 

βόρεια Κέρκυρα, το 94,9% (37) στην κεντρική, ενώ κανένας από τους υποψηφίους στις 
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Νομαρχιακες Δημοτικες Λοιπές_Εκλογές
Βορεια 0 (0) 0,427 (56) 0,051 (2)

Κεντρικη 0,933 (14) 0,389 (51) 0,949 (37)
Νοτια 0,067 (1) 0,183 (24) 0 (0)



συγκεκριμένες εκλογές δεν κατοικεί στο νότιο τμήμα του νομού.

Η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων στις  νομαρχιακές και στις  λοιπές 
εκλογές κατοικούν στο κεντρικό τμήμα του νησιού. Ακόμα, παρατηρούμε ότι κανένας από 

τους  υποψηφίους  στις  νομαρχιακές εκλογές  δεν  κατοικεί  στη  βόρεια  Κέρκυρα  όπως 

επίσης κανένας από τους υποψηφίους στις λοιπές εκλογές δεν δήλωσε κύρια κατοικία σε 

κάποιον από τους δήμους του νότιου τμήματος του νομού. Όσον αφορά τις  δημοτικές 
εκλογές παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων κατοικεί στη βόρεια Κέρκυρα με 

εκείνους  που δήλωσαν ως δήμο κύριας κατοικίας κάποιον από τους δήμους του κεντρικού 

τμήματος του νησιού να ακολουθούν.

v. Εκλογές – Δήμος Εγγραφής

Το  86,7%  (13)  των  ερωτηθέντων  που  εξέθεσαν  υποψηφιότητα  στις 

νομαρχιακές εκλογές  είναι  εγγεγραμμένο  σε  κάποιον  από τους  δήμους  της  κεντρικής 

Κέρκυρας,  το  13,3% (2)  είναι  εγγεγραμμένο  σε  κάποιον  από τους  δήμους  του  νότιου 

τμήματος του νομού, ενώ κανένας από τους υποψηφίους στις νομαρχιακές εκλογές δεν 

είναι εγγεγραμμένος σε κάποιον από τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που  εξέθεσαν υποψηφιότητα στις δημοτικές 
εκλογές  το  51,9% (68)  είναι  εγγεγραμμένο  σε  κάποιον  από τους  δήμους  της  βόρειας 

Κέρκυρας, το 28,2% (37) είναι εγγεγραμμένο σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής 

Κέρκυρας και το 19,8% (26) δήλωσε ότι είναι εγγεγραμμένο σε κάποιον από τους δήμους 
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Νομαρχιακες Δημοτικες Λοιπές_Εκλογές
Βορεια 0 (0) 0,519 (68) 0,154 (6)

Κεντρικη 0,867 (13) 0,282 (37) 0,744 (29)
Νοτια 0,133 (2) 0,198 (26) 0,103 (4)



του νότιου τμήματος του νομού.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που  εξέθεσαν υποψηφιότητα στις  λοιπές 
εκλογές  το  15,4%  (6)  είναι  εγγεγραμμένο  σε  κάποιον  από  τους  δήμους  της  βόρειας 

Κέρκυρας, το 74,4% (29) είναι εγγεγραμμένο σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής 

Κέρκυρας και το 10,3% (4) δήλωσε ότι είναι εγγεγραμμένο σε κάποιον από τους δήμους 

του νότιου τμήματος του νομού.

Η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  υποψηφίων  στις  νομαρχιακές εκλογές  είναι 

εγγεγραμμένη σε κάποιον από τους δήμους της νότιας Κέρκυρας, με κανέναν από τους 

υποψηφίους στις  συγκεκριμένες  εκλογές να είναι  εγγεγραμμένος  σε  κάποιον από τους 

δήμους  του  βόρειου  τμήματος  του  νησιού.  Στις  δημοτικές εκλογές  η  πλειοψηφία  των 

ερωτηθέντων είναι εγγεγραμμένη σε κάποιον από τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας, ενώ 

οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες που εξέθεσαν υποψηφιότητα στις λοιπές εκλογές 

είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους κεντρικούς δήμους του νομού.

vi. Εκλογές - Αξίωμα
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Νομαρχιακες Δημοτικες Λοιπές_Εκλογές
Δ/Αντιδ/Ν/Αντιν/Βουλ 0,467 (7) 0,221 (29) 0 (0)

ΔΣ/ΝΣ 0,533 (8) 0,779 (102) 0 (0)
Λοιπα_Αξιωματα 0 (0) 0 (0) 1 (39)



Το 46,7% (7) των ερωτηθέντων που εξέθεσαν υποψηφιότητα στις νομαρχιακές 
εκλογές κατέχει κάποιο από τα αξιώματα, του νομάρχη, του αντινομάρχη ή του βουλευτή. 

Το  53,3%  (8)  κατέχει  το  αξίωμα  του  νομαρχιακού  συμβούλου,  ενώ  κανένας  που  να 

εξέθεσε  υποψηφιότητα  στις  νομαρχιακές εκλογές  δεν  κατέχει  κάποιο  από  τα  λοιπά 

αξιώματα.

Το 22,1% (29) των ερωτηθέντων που εξέθεσαν υποψηφιότητα στις δημοτικές 
εκλογές κατέχει  κάποιο από τα αξιώματα του δημάρχου ή του αντιδημάρχου, το 77,9% 

(102) κατέχει  το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου ενώ κανένας από τους υποψηφίους 

στις δημοτικές εκλογές δεν κατέχει κάποιο από τα λοιπά αξιώματα.

Όλοι όσοι εξέθεσαν υποψηφιότητα στις λοιπές εκλογές (39) κατέχουν κάποιο 

από τα λοιπά αξιώματα.

Οι  περισσότεροι  από  τους  ερωτηθέντες  που  εξέθεσαν  υποψηφιότητα  στις 

νομαρχιακές εκλογές  κατέχουν το αξίωμα του νομαρχιακού συμβούλου.  Αντίστοιχα,  η 

πλειοψηφία των υποψηφίων στις  δημοτικές εκλογές  κατέχει  το  αξίωμα του δημοτικού 

συμβούλου ενώ στο σύνολό τους εκείνοι που εξέθεσαν υποψηφιότητα στις λοιπές εκλογές 

κατέχουν κάποιο από τα λοιπά αξιώματα.

vii.Εκλογές – Ενημέρωση Πολιτών

Το 20% (3) των ερωτηθέντων που εξέθεσαν υποψηφιότητα στις νομαρχιακές 
εκλογές πιστεύει ότι οι πολίτες του νομού δεν έχουν ενημερωθεί καθόλου σχετικά με την 
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ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO, ενώ το 80% (12) πιστεύει ότι έχουν ενημερωθεί από λίγο έως 

πολύ.

Το 16% (21) των ερωτηθέντων που εξέθεσαν υποψηφιότητα στις  δημοτικές 
εκλογές πιστεύει ότι οι πολίτες του νομού δεν έχουν ενημερωθεί καθόλου σχετικά με την 

ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO, ενώ το 84% (110) πιστεύει ότι έχουν ενημερωθεί από  λίγο 
έως πολύ.

Το 35,9% (14) των ερωτηθέντων που εξέθεσαν υποψηφιότητα σε κάποια από 

τις  λοιπές εκλογές  πιστεύει  ότι  οι  πολίτες  του  νομού δεν  έχουν ενημερωθεί  καθόλου 
σχετικά με την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων 

παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ενώ το 64,1% (25) πιστεύει ότι έχουν ενημερωθεί 

από λίγο έως πολύ.

Ανεξαρτήτως των εκλογών στις οποίες εξέθεσαν υποψηφιότητα η πλειοψηφία 

των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι πολίτες του νομού έχουν ενημερωθεί από λίγο έως πολύ 
σχετικά με την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων 

παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

viii.Εκλογές - Τουρισμός

Από  το  σύνολο  των  ερωτηθέντων  που  εξέθεσαν  υποψηφιότητα  στις 

νομαρχιακές εκλογές  το  33,3%  (5)  πιστεύει  ότι  η   ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της 
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Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO  θα 

βοηθήσει από καθόλου έως λίγο τουριστικά το νησί, ενώ το 66,7% (10) πιστεύει ότι θα το 

βοηθήσει πολύ.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που εξέθεσαν υποψηφιότητα στις δημοτικές 
εκλογές  το  29,8% (39)  πιστεύει  ότι  η   ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον 

κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO  θα  βοηθήσει  από 

καθόλου έως  λίγο τουριστικά το νησί,  ενώ το 70,2% (92) πιστεύει  ότι  θα το βοηθήσει 

πολύ.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που εξέθεσαν υποψηφιότητα σε κάποια από 

τις λοιπές εκλογές το 38,5% (15) πιστεύει ότι η  ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας 

στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα βοηθήσει από 

καθόλου έως  λίγο τουριστικά το νησί,  ενώ το 61,5% (24) πιστεύει  ότι  θα το βοηθήσει 

πολύ.

Ανεξαρτήτως των εκλογών στις οποίες εξέθεσαν υποψηφιότητα η πλειοψηφία 

των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο 

των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO  θα  βοηθήσει  πολύ το  νησί 

τουριστικά.

ix. Εκλογές – Ποιότητα Τουριστών

Το  53,3%  (8)  των  υποψηφίων  στις  νομαρχιακές εκλογές  πιστεύει  ότι  η 
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ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί θα ανέβει από καθόλου έως λίγο, 

ενώ το 46,7% (7) πιστεύει ότι θα ανέβει πολύ.

Το 49,6% (65) των υποψηφίων στις δημοτικές εκλογές πιστεύει ότι η ποιότητα 

των τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί θα ανέβει από καθόλου έως λίγο, ενώ το 

50,4% (66) πιστεύει ότι θα ανέβει πολύ.

Το 51,3% (20) των υποψηφίων των  λοιπών εκλογών πιστεύει ότι η ποιότητα 

των τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί θα ανέβει από καθόλου έως λίγο, ενώ το 

48,7% (19) πιστεύει ότι θα ανέβει πολύ.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων που εξέθεσαν υποψηφιότητα στις  δημοτικές 
εκλογές πιστεύει ότι η ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί θα ανέβει 

πολύ,  σε  αντίθεση  με  τις  πλειοψηφίες  των  υποψηφίων  των  νομαρχιακών και  των 

λοιπών εκλογών που πιστεύουν ότι η ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται το 

νησί θα ανέβει από καθόλου έως λίγο.

x. Εκλογές – Αποδοχή Εγχειρήματος

Το  40%  (6)  των  υποψηφίων  στις  νομαρχιακές εκλογές  πιστεύει  ότι  το 

εγχείρημα θα τύχει ολικής αποδοχής (όπως ένταξη στην Ε.Ο.Κ.), ενώ το 60% (9) πιστεύει 

ότι το εγχείρημα θα τύχει αμφιλεγόμενης (μερικής) αποδοχής (όπως ένταξη στο Ευρώ).

Το  47,3%  (62)  των  υποψηφίων  στις  δημοτικές εκλογές  πιστεύει  ότι  το 

εγχείρημα  θα  τύχει  ολικής  αποδοχής  (όπως ένταξη  στην  Ε.Ο.Κ.),  ενώ  το  52,7% (69) 

πιστεύει ότι το εγχείρημα θα τύχει αμφιλεγόμενης (μερικής) αποδοχής (όπως ένταξη στο 
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Ευρώ).

Το 38,5% (15) των υποψηφίων στις  λοιπές εκλογές πιστεύει ότι το εγχείρημα 

θα τύχει ολικής αποδοχής (όπως ένταξη στην Ε.Ο.Κ.), ενώ το 61,5% (24) πιστεύει ότι το 

εγχείρημα θα τύχει αμφιλεγόμενης (μερικής) αποδοχής (όπως ένταξη στο Ευρώ).

Η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  ανεξαρτήτως  των  εκλογών  στις  οποίες 

εξέθεσαν  υποψηφιότητα  θεωρεί  ότι  το  εγχείρημα  θα  τύχει  αμφιλεγόμενης  (μερικής) 

αποδοχής (όπως ένταξη στο Ευρώ).

xi. Εκλογές – Ανάπτυξη Δήμου Κερκυραίων

Το 73,3% (11) των υποψηφίων στις νομαρχιακές εκλογές πιστεύει ότι μετά την 

ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO ο δήμος Κερκυραίων θα διαφοροποιηθεί από  καθόλου έως 

λίγο ως προς την ανάπτυξη έναντι των υπόλοιπων δήμων του νομού, ενώ το 26,7% (4) 

πιστεύει ότι θα διαφοροποιηθεί πολύ.

Το 51,1% (67) των υποψηφίων στις  δημοτικές εκλογές πιστεύει ότι μετά την 

ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO ο δήμος Κερκυραίων θα διαφοροποιηθεί από  καθόλου έως 

λίγο ως προς την ανάπτυξη έναντι των υπόλοιπων δήμων του νομού, ενώ το 48,9% (64) 

πιστεύει ότι θα διαφοροποιηθεί πολύ.

Το  56,4%  (33)  των  υποψηφίων  στις  λοιπές εκλογές  πιστεύει  ότι  μετά  την 
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ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO ο δήμος Κερκυραίων θα διαφοροποιηθεί από  καθόλου έως 

λίγο ως προς την ανάπτυξη έναντι των υπόλοιπων δήμων του νομού, ενώ το 43,6% (17) 

πιστεύει ότι θα διαφοροποιηθεί πολύ.

Η  πλειοψηφία  των  υποψηφίων  ανεξαρτήτως  των  εκλογών  που  εξέθεσαν 

υποψηφιότητα πιστεύει ότι ο δήμος Κερκυραίων μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της 

Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO  θα 

διαφοροποιηθεί από  καθόλου έως  λίγο ως προς την ανάπτυξη έναντι  των υπόλοιπων 

δήμων του  νομού.  Το μεγαλύτερο  ποσοστό υποστηρικτών της  συγκεκριμένης  άποψης 

εμφανίζεται στους υποψηφίους των νομαρχιακών εκλογών και είναι 73,3%.

xii.Εκλογές – Εισόδημα Κερκυραίου Πολίτη

Το  26,7%  (4)  των  υποψηφίων  των  νομαρχιακών εκλογών  πιστεύει  ότι  το 

εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη δεν θα αυξηθεί  καθόλου μετά την ένταξη της παλαιάς 

πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της 

UNESCO, το 60% (9) πιστεύει ότι θα αυξηθεί λίγο και το 13,3% (2) πιστεύει ότι θα αυξηθεί 

πολύ.
Το  11,5%  (15)  των  υποψηφίων  των  δημοτικών  εκλογών  πιστεύει  ότι  το 

εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη δεν θα αυξηθεί  καθόλου μετά την ένταξη της παλαιάς 

πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της 
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UNESCO, το 64,1% (84) πιστεύει ότι θα αυξηθεί  λίγο και το 24,4% (32) πιστεύει ότι θα 

αυξηθεί πολύ.

Το 25,6% (10) των υποψηφίων των λοιπών εκλογών πιστεύει ότι το εισόδημα 

του Κερκυραίου πολίτη δεν θα αυξηθεί καθόλου μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της 

Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, το 59% 

(23) πιστεύει ότι θα αυξηθεί λίγο και το 15,4% (6) πιστεύει ότι θα αυξηθεί πολύ.

Η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  ανεξαρτήτως  των  εκλογών  που  εξέθεσαν 

υποψηφιότητα πιστεύει ότι το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη θα αυξηθεί λίγο μετά την 

ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας 

κληρονομιάς  της  UNESCO.  Στις  κατηγορίες  των  νομαρχιακών και  λοιπών εκλογών 

δεύτεροι σε ποσοστό έρχονται εκείνοι που υποστηρίζουν ότι το εισόδημα των Κερκυραίων 

δεν θα αυξηθεί καθόλου, σε αντίθεση με εκείνη των δημοτικών εκλογών που στη δεύτερη 

θέση  βρίσκονται  εκείνοι  που  πιστεύουν  σε  μεγάλη  αύξηση  του  εισοδήματος  των 

Κερκυραίων.

xiii.Εκλογές – Κοινωνική – Πνευματική – Ιστορική Ανάπτυξη Κέρκυρας

Το 80% (12) των ερωτηθέντων που εξέθεσαν υποψηφιότητα στις νομαρχιακές 
εκλογές πιστεύει ότι η κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί θα είναι από 

ανύπαρκτη έως μικρή, ενώ το 20% (3) πιστεύει ότι θα είναι μεγάλη.

Το 44,3% (58) των ερωτηθέντων που εξέθεσαν υποψηφιότητα στις δημοτικές 
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εκλογές πιστεύει ότι η κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί θα είναι από 

ανύπαρκτη έως μικρή, ενώ το 55,7% (73) πιστεύει ότι θα είναι μεγάλη.

Το 80% (12) των ερωτηθέντων που εξέθεσαν υποψηφιότητα σε κάποια από τις 

λοιπές εκλογές πιστεύει ότι η κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί θα 

είναι από ανύπαρκτη έως μικρή, ενώ το 20% (3) πιστεύει ότι θα είναι μεγάλη.

Η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  υποψηφίων  των  νομαρχιακών εκλογών 

πιστεύει  ότι  η  κοινωνική,  πνευματική  και  ιστορική  ανάπτυξη  στο  νησί  θα  είναι  από 

ανύπαρκτη  έως  μικρή,  κάτι  με  το  οποίο  συμφωνεί  και  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των 

υποψηφίων  των  λοιπών εκλογών.  Από  την  άλλη  μεριά  οι  περισσότεροι  από  τους 

υποψηφίους στις δημοτικές εκλογές πιστεύουν ότι η κοινωνική, πνευματική και ιστορική 

ανάπτυξη στο νησί θα είναι μεγάλη.

xiv.Εκλογές – Αύξηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Το 60% (9) των υποψηφίων στις  νομαρχιακές εκλογές πιστεύει ότι μετά την 

ολοκλήρωση  του  εγχειρήματος  οι  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  διεθνούς  εμβέλειας  που  θα 

φιλοξενούνται στο νησί θα αυξηθούν από καθόλου έως λίγο, ενώ το 40% (6) πιστεύει ότι 

θα αυξηθούν πολύ.

Το 35,1% (46) των υποψηφίων στις δημοτικές εκλογές πιστεύει  ότι  μετά την 

ολοκλήρωση  του  εγχειρήματος  οι  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  διεθνούς  εμβέλειας  που  θα 

φιλοξενούνται στο νησί θα αυξηθούν από καθόλου έως λίγο, ενώ το 64,9% (85) πιστεύει 
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ότι θα αυξηθούν πολύ.

Το 43,6% (17)  των υποψηφίων των  λοιπών εκλογών πιστεύει  ότι  μετά την 

ολοκλήρωση  του  εγχειρήματος  οι  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  διεθνούς  εμβέλειας  που  θα 

φιλοξενούνται στο νησί θα αυξηθούν από καθόλου έως λίγο, ενώ το 56,4% (22) πιστεύει 

ότι θα αυξηθούν πολύ.

Πλην  της  πλειοψηφίας  των  υποψηφίων  των  νομαρχιακών εκλογών  που 

πιστεύει ότι μετά την ολοκλήρωση του εγχειρήματος οι πολιτιστικές εκδηλώσεις διεθνούς 

εμβέλειας  που  θα  φιλοξενούνται  στο  νησί  θα  αυξηθούν  από  καθόλου έως  λίγο,  οι 

πλειοψηφίες των υποψηφίων των δημοτικών και των  λοιπών εκλογών πιστεύουν ότι οι 

πολιτιστικές εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας που θα φιλοξενούνται στο νησί θα αυξηθούν 

πολύ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των υποστηρικτών της άποψης αυτής εμφανίζεται στην 

κατηγορία των υποψηφίων των δημοτικών εκλογών.

xv.Εκλογές – Ωριμότητα Φορέων

Από  το  σύνολο  των  υποψηφίων  των  νομαρχιακών εκλογών  το  26,7% (4) 

πιστεύει ότι δεν υπάρχει  καθόλου πολιτική ωριμότητα στους φορείς του τόπου ώστε να 

γίνουν οι κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις, ενώ το 73,3% (11) πιστεύει ότι οι φορείς του 

τόπου έχουν από  λίγο έως πολύ την πολιτική ωριμότητα για την πραγματοποίηση των 

κινήσεων αυτών.

Από το σύνολο των υποψηφίων των δημοτικών εκλογών το 16,8% (22) πιστεύει 

ότι δεν υπάρχει  καθόλου πολιτική ωριμότητα στους φορείς του τόπου ώστε να γίνουν οι 
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κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις, ενώ το 83,2% (109) πιστεύει ότι οι φορείς του τόπου 

έχουν από  λίγο έως πολύ την πολιτική ωριμότητα για την πραγματοποίηση των κινήσεων 

αυτών.

Από το σύνολο των υποψηφίων των λοιπών εκλογών το 48,7% (19) πιστεύει 

ότι δεν υπάρχει  καθόλου πολιτική ωριμότητα στους φορείς του τόπου ώστε να γίνουν οι 

κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις, ενώ το 51,3% (20) πιστεύει  ότι οι φορείς του τόπου 

έχουν από λίγο έως πολύ την πολιτική ωριμότητα για την πραγματοποίηση των κινήσεων 

αυτών.

Η συντριπτική  πλειοψηφία των υποψηφίων των νομαρχιακών και  δημοτικών 

εκλογών υποστηρίζει  ότι οι φορείς του τόπου έχουν από  λίγο έως  πολύ  την πολιτική 

ωριμότητα ώστε να πραγματοποιήσουν τις  κατάλληλες  διαχειριστικές  κινήσεις.  Την ίδια 

άποψη  έχει  και  η  πλειοψηφία  των  υποψηφίων  των  λοιπών εκλογών  μόνο  που  η 

πλειοψηφία αυτή είναι οριακή.

xvi.Εκλογές – Συμμετοχή Κράτους

Το  6,7%  (1)  των  υποψηφίων  των  νομαρχιακών εκλογών  πιστεύει  ότι  η 

συμμετοχή  του  κράτους  πρέπει  να  είναι  από  καθόλου έως  λίγο πιο  ενεργή  για  την 

επίτευξη του σκοπού, ενώ το 93,3% (14) πιστεύει ότι η συμμετοχή του κράτους πρέπει να 

είναι πολύ πιο ενεργή.

Το  16,8%  (22)  των  υποψηφίων  των  δημοτικών εκλογών  πιστεύει  ότι  η 

συμμετοχή  του  κράτους  πρέπει  να  είναι  από  καθόλου έως  λίγο πιο  ενεργή  για  την 
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επίτευξη του σκοπού, ενώ το 83,2% (109) πιστεύει ότι η συμμετοχή του κράτους πρέπει να 

είναι πολύ πιο ενεργή.

Το 15,4% (6) των υποψηφίων των λοιπών εκλογών πιστεύει ότι η συμμετοχή 

του κράτους πρέπει  να είναι  από  καθόλου έως  λίγο πιο ενεργή για την επίτευξη του 

σκοπού, ενώ το 84,6% (33) πιστεύει ότι η συμμετοχή του κράτους πρέπει να είναι  πολύ 
πιο ενεργή.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως των εκλογών που 

εξέθεσαν υποψηφιότητα πιστεύει ότι η συμμετοχή του κράτους πρέπει να είναι κατά πολύ 
πιο ενεργή για την επίτευξη του σκοπού.

● Γενικό σχόλιο

Η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  εξέθεσε  υποψηφιότητα  στις  δημοτικές 

εκλογές, με τους υποψηφίους των λοιπών εκλογών να ακολουθούν και να έπονται εκείνοι 

από  τους  ερωτηθέντες  που  εξέθεσαν  υποψηφιότητα  στις  νομαρχιακές εκλογές.  Οι 

περισσότεροι από τους υποψηφίους είναι ηλικίας από 43 έως και 54 ετών. Στις δημοτικές 
εκλογές οι αμέσως λιγότεροι σε ποσοστό είναι ηλικίας από 55 έως και 77 ετών σε αντίθεση 

με τους υποψηφίους στις νομαρχιακές και  λοιπές εκλογές που είναι ηλικίας από 28 έως 

και 43 ετών.

Η  πλειοψηφία  των  υποψηφίων  στις  νομαρχιακές και  λοιπές εκλογές  είναι 

επιπέδου  μόρφωσης  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  σε  αντίθεση  με  την  πλειοψηφία  των 

υποψηφίων  στις  δημοτικές εκλογές  που  είναι  επιπέδου  μόρφωσης  μέχρι  και 

δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.  Αξιοσημείωτο  είναι  το  ποσοστό  των  υποψηφίων  των 

νομαρχιακών εκλογών με επίπεδο μόρφωσης την τριτοβάθμια εκπαίδευση το οποίο είναι 

93,3%.

Όσον αφορά τα επαγγέλματα που ασκούν οι ερωτηθέντες, παρατηρούμε ότι η 

πλειοψηφία των υποψηφίων στις νομαρχιακές και λοιπές εκλογές ασκεί το επάγγελμα του 

ελεύθερου  επαγγελματία  επιστήμονα.  Παρατηρείται  ίδιο  ποσοστό  μισθωτών  και 

ελεύθερων επαγγελματιών στην κατηγορία των υποψηφίων στις νομαρχιακές εκλογές με 

εκείνους  που ασχολούνται  με κάποιο από τα λοιπά επαγγέλματα  να ακολουθούν.  Δεν 

υπάρχει  κανένας  υποψήφιος στις  λοιπές εκλογές που να  ασκεί  κάποιο από τα λοιπά 

επαγγέλματα, ενώ το ποσοστό των μισθωτών είναι πολύ μικρό. Τέλος, στην κατηγορία 
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των υποψηφίων στις δημοτικές εκλογές παρατηρείται μια <<ομοιομορφία>> στα ποσοστά 

με  μεγαλύτερο  εκείνο  των  μισθωτών.  Ακολουθούν  οι  ελεύθεροι  επαγγελματίες,  οι 

ελεύθεροι  επαγγελματίες  επιστήμονες  και  έπονται  εκείνοι  που  ασχολούνται  με  κάποιο 

επάγγελμα  διαφορετικό  από  τα  παραπάνω  ή  δεν  απάντησαν  στην  ερώτηση  για  το 

επάγγελμα που ασκούν.

Η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων στις νομαρχιακές εκλογές κατοικεί 

στην κεντρική Κέρκυρα, με ένα μόνο άτομο να έχει δηλώσει δήμο κύριας κατοικίας κάποιον 

από τους  δήμους του νότιου  τμήματος  του νομού.  Στις  λοιπές εκλογές  η συντριπτική 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων που εξέθεσαν υποψηφιότητα,  δήλωσαν σα δήμο κύριας 

κατοικίας κάποιον από τους δήμους του κεντρικού τμήματος του νομού, ενώ κανένας δε 

δήλωσε ότι κατοικεί σε κάποιον από τους δήμους της νότιας Κέρκυρας. Οι υποψήφιοι των 

δημοτικών εκλογών κατοικούν σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα που χωρίσαμε το νομό 

με τους περισσότερους να κατοικούν στη βόρεια Κέρκυρα και εκείνους που κατοικούν στην 

κεντρική να ακολουθούν.

Κανένας  από  τους  υποψηφίους  στις  νομαρχιακές εκλογές  δεν  είναι 

εγγεγραμμένος σε κάποιον από τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας, με τη συντριπτική 

πλειοψηφία  των  υποψηφίων  στις  συγκεκριμένες  εκλογές  να  είναι  εγγεγραμμένη  στους 

δήμους του κεντρικού τμήματος του νομού.  Το μεγαλύτερο ποσοστό  υποψηφίων στις 

λοιπές εκλογές είναι εγγεγραμμένο σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας 

με τους εγγεγραμμένους στους δήμους του βόρειου και νότιου τμήματος του νομού να 

ακολουθούν με την παραπάνω σειρά αλλά με μικρά ποσοστά. Στις δημοτικές εκλογές η 

πλειοψηφία των υποψηφίων είναι εγγεγραμμένη σε κάποιον από τους δήμους της βόρειας 

Κέρκυρας, με εκείνους του κεντρικού τμήματος του νομού να ακολουθούν και να έπονται οι 

εγγεγραμμένοι στους δήμους της νότιας Κέρκυρας.

Οι περισσότεροι από τους υποψηφίους στις νομαρχιακές εκλογές κατέχουν το 

αξίωμα του νομαρχιακού συμβούλου με εκείνους που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα 

του νομάρχη, του αντινομάρχη ή του βουλευτή να ακολουθούν. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

από  τους  υποψηφίους  στις  δημοτικές εκλογές  κατέχει  το  αξίωμα  του  δημοτικού 

συμβούλου και ακολουθούν εκείνοι που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα του δημάρχου 

ή του αντιδημάρχου. Όλοι οι υποψήφιοι των  λοιπών εκλογών κατέχουν κάποιο από τα 

λοιπά αξιώματα και κανένα από τα άλλα που έχουν να κάνουν με τις νομαρχιακές και τις 

δημοτικές εκλογές καθώς δεν εξέθεσαν σε αυτές υποψηφιότητα.

Σύμφωνα με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως των εκλογών στις 

οποίες εξέθεσαν υποψηφιότητα οι πολίτες του νομού έχουν ενημερωθεί από καθόλου έως 
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λίγο σχετικά με την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων 

παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 

Όσον αφορά τον τουρισμό οι περισσότεροι από τους υποψηφίους σε όλες τις 

εκλογές που συμπεριλάβαμε στο ερωτηματολόγιό μας, θεωρούν ότι η  ένταξη της παλαιάς 

πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO 

θα  βοηθήσει  πολύ το  νησί.  Σύμφωνα  όμως  με  την  πλειοψηφία  των  υποψηφίων  στις 

νομαρχιακές και στις λοιπές εκλογές η ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται το 

νησί θα αυξηθεί από καθόλου έως λίγο,  κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τη γνώμη της 

πλειοψηφίας των ερωτηθέντων, που εξέθεσαν υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές, που 

πιστεύει σε μεγάλη αύξηση της ποιότητας των τουριστών.

Η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  ανεξαρτήτως  των  εκλογών  στις  οποίες 

εξέθεσαν  υποψηφιότητα  πιστεύει  ότι  το  εγχείρημα  θα  τύχει  αμφιλεγόμενης  (μερικής) 

αποδοχής  (όπως  ένταξη  στο  Ευρώ).  Θερμότεροι  υποστηρικτές  της  άποψης  αυτής 

εμφανίζονται οι υποψήφιοι των νομαρχιακών εκλογών.

 Ο δήμος Κερκυραίων θα διαφοροποιηθεί από καθόλου έως λίγο, ως προς την 

ανάπτυξη, έναντι των υπόλοιπων δήμων του νομού μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης 

της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO 

σύμφωνα με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων, ανεξαρτήτως των εκλογών που εξέθεσαν 

υποψηφιότητα.  Όπως και  στην προηγούμενη ερώτηση έτσι  και  σε αυτή το μεγαλύτερο 

ποσοστό  υποστηρικτών  της  συγκεκριμένης  άποψης  εμφανίζεται  στην  κατηγορία  των 

υποψηφίων στις νομαρχιακές εκλογές.

Η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  ανεξαρτήτως  των  εκλογών  που  εξέθεσαν 

υποψηφιότητα πιστεύει ότι το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη θα αυξηθεί λίγο μετά την 

ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας 

κληρονομιάς  της  UNESCO.  Στις  κατηγορίες  των  νομαρχιακών και  λοιπών εκλογών 

δεύτεροι σε ποσοστό έρχονται εκείνοι που υποστηρίζουν ότι το εισόδημα των Κερκυραίων 

δεν  θα  αυξηθεί  καθόλου,  ενώ  σε  εκείνη  των  δημοτικών εκλογών  στη  δεύτερη  θέση 

βρίσκονται εκείνοι που πιστεύουν σε μεγάλη αύξηση του εισοδήματος των Κερκυραίων.

Η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων των νομαρχιακών εκλογών, πιστεύει 

ότι η κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί θα είναι από ανύπαρκτη έως 

λίγη,  κάτι  που  βρίσκει  σύμφωνη  και  την  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  που  εξέθεσαν 

υποψηφιότητα σε  κάποια από τις  λοιπές εκλογές.  Όσον αφορά τους υποψηφίους των 

δημοτικών  εκλογών  οι  περισσότεροι  από  αυτούς  πιστεύουν  σε  μεγάλη  κοινωνική, 

πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί.
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Παρόλο που η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε κάποια από τις λοιπές εκλογές 

πιστεύει  ότι  η  κοινωνική,  πνευματική  και  ιστορική  ανάπτυξη  στο  νησί  θα  είναι  από 

ανύπαρκτη  έως  λίγη  στην  ερώτηση  για  την  αύξηση  των  πολιτιστικών  εκδηλώσεων 

διεθνούς  εμβέλειας  που  θα  φιλοξενούνται  στο  νησί  μετά  την  ολοκλήρωση  του 

εγχειρήματος, απάντησε ότι πιστεύει σε μεγάλη αύξησή τους. κάτι που βρίσκει σύμφωνους 

και  τους  περισσότερους  από  τους  υποψηφίους  στις  δημοτικές εκλογές.  Διαφορετική 

άποψη για το θέμα αυτό έχει η πλειοψηφία των ερωτηθέντων στις νομαρχιακές εκλογές 

καθώς πιστεύει ότι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας που θα φιλοξενούνται 

στο νησί μετά την ολοκλήρωση του εγχειρήματος είτε δε θα αυξηθούν  καθόλου είτε θα 

αυξηθούν λίγο.

Η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων στις  νομαρχιακές και  δημοτικές 
εκλογές  πιστεύει  ότι  οι  φορείς  του  τόπου  έχουν  από  λίγο έως  πολύ την  πολιτική 

ωριμότητα  ώστε  να  πραγματοποιήσουν  τις  κατάλληλες  διαχειριστικές  κινήσεις.  Με  την 

άποψη αυτή συμφωνεί και  η πλειοψηφία των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι εξέθεσαν 

υποψηφιότητα σε κάποια από τις λοιπές εκλογές μόνο που η πλειοψηφία αυτή είναι ισχνή 

και η διαφορά των δύο απόψεων σε απόλυτη συχνότητα είναι μόλις ένα άτομο.

Τέλος,   η  συντριπτική  πλειοψηφία  των υποψηφίων όλων των  εκλογών που 

συμπεριλάβαμε στο ερωτηματολόγιό μας θεωρεί ότι η συμμετοχή του κράτους πρέπει να 

είναι πολύ πιο ενεργή για την επίτευξη του σκοπού.
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 2.7 Σχολιασμός διαγραμμάτων Αξιωμάτων – Μεταβλητών

Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουμε τα διαγράμματα των αξιωμάτων με όλες τις 

υπόλοιπες μεταβλητές. Για τη διευκόλυνσή μας στην παρακάτω ανάλυση θα θεωρήσουμε 

τα αξιώματα του δημάρχου,  του αντιδημάρχου,  του νομάρχη,  του αντινομάρχη και  του 

βουλευτή σαν μία ομάδα αξιωμάτων και θα την ονομάσουμε  πρώτη ομάδα αξιωμάτων. 

Ακόμα,  με  τον  όρο  λοιπά αξιώματα  εννοούμε  τα  αξιώματα  των  εκλεγμένων  στα  δύο 

επιμελητήρια (τεχνικό, εμπορικό) και στον εμπορικό σύλλογο.

i. Αξίωμα - Ηλικία

Το 8,3% (3)  των  ερωτηθέντων  που  κατέχουν  κάποιο  από τα  αξιώματα  της 

πρώτης ομάδας είναι ηλικίας από 28 έως και 42 ετών, το 55,6% (20) είναι ηλικίας από 43 

έως και 54 ετών και το 36,1% (13) είναι είναι ηλικίας από 55 έως και 77 ετών.

Το 25,5% (28) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα του 

δημοτικού ή νομαρχιακού συμβούλου είναι είναι ηλικίας από 28 έως και 42 ετών, το 45,5% 

(50) είναι είναι ηλικίας από 43 έως και 54 ετών και το 29,1% (32) είναι είναι ηλικίας από 55 

έως και 77 ετών.

Το 30,8% (3) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα  λοιπά αξιώματα 
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Δ/Αντιδ/Ν/Αντιν/Βουλ ΔΣ/ΝΣ Λοιπα_Αξιωματα
[28 – 43) 0,083 (3) 0,255 (28) 0,308 (12)
[43 – 55) 0,556 (20) 0,455 (50) 0,436 (17)
[55 – 78) 0,361 (13) 0,291 (32) 0,256 (10)



είναι είναι ηλικίας από 28 έως και 42 ετών, το 43,6% (17) είναι είναι ηλικίας από 43 έως και 

54 ετών και το 25,6% (10) είναι είναι ηλικίας από 55 έως και 77 ετών.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων όλων των αξιωμάτων είναι ηλικίας από 43 έως 

και 54 ετών. Στους ερωτηθέντες με αξίωμα κάποιο από την  πρώτη ομάδα αξιωμάτων, 

καθώς επίσης και στην κατηγορία των δημοτικών και νομαρχιακών συμβούλων δεύτεροι 

σε ποσοστό έρχονται οι ερωτηθέντες ηλικίας από 55 έως και 77 ετών και έπονται εκείνοι 

που είναι ηλικίας από 28 έως και 42 ετών. Αξίζει να σημειωθεί το πολύ μικρό ποσοστό των 

ερωτηθέντων ηλικίας από 28 έως και 42 ετών που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα της 

πρώτης ομάδας, μόλις 8,3%. Όσον αφορά τους ερωτηθέντες που κατέχουν κάποιο από 

τα λοιπά αξιώματα στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι ερωτηθέντες ηλικίας από 28 έως και 

42 ετών και έπονται τα άτομα ηλικίας από 55 έως και 77 ετών.

ii. Αξίωμα – Μορφωτικό Επίπεδο

Το 36,1% (13) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα της 

πρώτης ομάδας είναι μορφωτικού επιπέδου μέχρι και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ 

το 63,9% (23) είναι επιπέδου μόρφωσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
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Το 52,7% (58)  των ερωτηθέντων που κατέχουν το  αξίωμα του  δημοτικού ή 

νομαρχιακού  συμβούλου  είναι  μορφωτικού  επιπέδου  μέχρι  και  δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, ενώ το 47,3% (52) είναι επιπέδου μόρφωσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το 28,2% (11) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα  λοιπά αξιώματα 

είναι  μορφωτικού επιπέδου μέχρι  και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το 71,8% (28) 

είναι επιπέδου μόρφωσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα της 

πρώτης ομάδας ή  κάποιο  από  τα  λοιπά αξιώματα  είναι  επιπέδου  μόρφωσης 

τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  σε  αντίθεση  με  την  πλειοψηφία  των  δημοτικών  και 

νομαρχιακών  συμβούλων  που  είναι  μορφωτικού  επιπέδου  μέχρι  και  δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.  Το  μεγαλύτερο  ποσοστό  ερωτηθέντων  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης 

παρατηρείται στην κατηγορία των κατεχόντων κάποιου από τα λοιπά αξιώματα.

iii. Αξίωμα - Επάγγελμα

Το 27,8% (10)  των ερωτηθέντων της  πρώτης ομάδας αξιωμάτων ασκεί  το 
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επάγγελμα του μισθωτού, το 33,3% (12) ασκεί το επάγγελμα του ελεύθερου επαγγελματία 

επιστήμονα, το 16,7% (6) ασκεί το επάγγελμα του ελεύθερου επαγγελματία και το 22,2% 

(8) ασκεί κάποιο επάγγελμα διαφορετικό από τα παραπάνω είτε δεν έχει απαντήσει στην 

ερώτηση για το επάγγελμα που ασκεί.

Το 29,1% (32) των νομαρχιακών και δημοτικών συμβούλων ασκεί το επάγγελμα 

του  μισθωτού,  το  25,5%  (28)  ασκεί  το  επάγγελμα  του  ελεύθερου  επαγγελματία 

επιστήμονα, το 28,2% (31) ασκεί το επάγγελμα του ελεύθερου επαγγελματία και το 17,3% 

(19) ασκεί κάποιο επάγγελμα διαφορετικό από τα παραπάνω είτε δεν έχει απαντήσει στην 

ερώτηση για το επάγγελμα που ασκεί.

Το 2,6% (1) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα  λοιπά αξιώματα 

ασκεί  το  επάγγελμα  του  μισθωτού,  το  59%  (23)  ασκεί  το  επάγγελμα  του  ελεύθερου 

επαγγελματία επιστήμονα, το 38,5% (15) ασκεί το επάγγελμα του ελεύθερου επαγγελματία 

ενώ κανένας δεν ασκεί κάποιο επάγγελμα διαφορετικό από τα παραπάνω.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα της 

πρώτης ομάδας ασκεί  το  επάγγελμα  του  ελεύθερου  επαγγελματία  επιστήμονα,  με 

εκείνους που ασκούν το επάγγελμα του μισθωτού να ακολουθούν,  ενώ στην τελευταία 

θέση βρίσκονται  οι ελεύθεροι επαγγελματίες.  Οι περισσότεροι από τους δημοτικούς και 

νομαρχιακούς συμβούλους ασκούν το επάγγελμα του μισθωτού με μικρή όμως διαφορά 

σε ποσοστό από τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι με τη σειρά τους είναι για λίγο 

περισσότεροι από τους ελεύθερους επαγγελματίες επιστήμονες. Σχεδόν το 60% εκείνων 

που  κατέχουν  κάποιο  από  τα  λοιπά αξιώματα  ασκούν  το  επάγγελμα  του  ελεύθερου 

επαγγελματία  επιστήμονα,  με  τους  ελεύθερους  επαγγελματίες  να  ακολουθούν  και  να 

έπονται με πολύ μικρό ποσοστό οι μισθωτοί. Πρέπει να αναφερθεί ότι στη συγκεκριμένη 

κατηγορία  αξιωμάτων  δεν  υπάρχει  κανένας  που  να  ασκεί  κάποιο  από  τα  λοιπά 

επαγγέλματα.
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iv. Αξίωμα – Δήμος Κύριας Κατοικίας

Το 27,8% (10) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα της 

πρώτης ομάδας δήλωσαν ότι  έχουν κύρια κατοικία σε κάποιον από τους δήμους της 

βόρειας Κέρκυρας, το 52,8% (19) δήλωσε ότι κατοικεί σε κάποιον από τους δήμους της 

κεντρικής Κέρκυρας και 19,4% (7) δήλωσε ως δήμο κύριας κατοικίας κάποιον από τους 

δήμους του νότιου τμήματος του νομού.

Το 41,8% (46) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα του 

νομαρχιακού ή δημοτικού συμβούλου δήλωσαν ότι έχουν κύρια κατοικία σε κάποιον από 

τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας, ίδιο ποσοστό δήλωσε ότι κατοικεί σε κάποιον από 

τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας και 16,4% (18) δήλωσε ως δήμο κύριας κατοικίας 

κάποιον από τους δήμους του νότιου τμήματος του νομού.

Το 5,1% (2) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα  λοιπά αξιώματα 

δήλωσαν ότι έχουν κύρια κατοικία σε κάποιον από τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας, το 

94,9% (37) δήλωσε ότι κατοικεί σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας ενώ 

κανένας  δε  δήλωσε  ως  δήμο  κύριας  κατοικίας  κάποιον  από  τους  δήμους  του  νότιου 

τμήματος του νομού.
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Δ/Αντιδ/Ν/Αντιν/Βουλ ΔΣ/ΝΣ Λοιπα_Αξιωματα
Βορεια 0,278 (10) 0,418 (46) 0,051 (2)

Κεντρικη 0,528 (19) 0,418 (46) 0,949 (37)
Νοτια 0,194 (7) 0,164 (18) 0 (0)



Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα της 

πρώτης ομάδας  δήλωσε  ως  δήμο  κύριας  κατοικίας  κάποιον  από  τους  δήμους  της 

κεντρικής Κέρκυρας, με εκείνους που κατοικούν στη βόρεια Κέρκυρα να ακολουθούν. Ίδιο 

ποσοστό κατοίκων της βόρειας και κεντρικής Κέρκυρας κατέχει κάποιο από τα αξιώματα 

του  δημοτικού  ή  νομαρχιακού συμβούλου με  τους  κατοίκους  του  νότιου  τμήματος  του 

νησιού να ακολουθούν.  Κανένας  από τους κατοίκους της νότιας Κέρκυρας δεν κατέχει 

κάποιο από τα  λοιπά αξιώματα ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων που 

κατέχουν κάποιο από τα συγκεκριμένα αξιώματα είναι κάτοικοι της κεντρικής Κέρκυρας.

v. Αξίωμα – Δήμος Εγγραφής

Το 33,3% (12) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα της 

πρώτης ομάδας είναι εγγεγραμμένο σε κάποιον από τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας, 

το 41,7% (15)  είναι εγγεγραμμένο σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας 

και το 25% (9) είναι εγγεγραμμένο σε κάποιον από τους δήμους του νότιου τμήματος του 

νομού.

Το 50,9% (56) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα του 
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Δ/Αντιδ/Ν/Αντιν/Βουλ ΔΣ/ΝΣ Λοιπα_Αξιωματα
Βορεια 0,333 (12) 0,509 (56) 0,154 (6)

Κεντρικη 0,417 (15) 0,318 (35) 0,744 (29)
Νοτια 0,25 (9) 0,173 (19) 0,103 (4)
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δημοτικού ή νομαρχιακού συμβούλου είναι εγγεγραμμένο σε κάποιον από τους δήμους της 

βόρειας Κέρκυρας, το 31,8% (35) είναι εγγεγραμμένο  σε κάποιον από τους δήμους της 

κεντρικής Κέρκυρας και το 17,3% (19) είναι εγγεγραμμένο σε κάποιον από τους δήμους 

του νότιου τμήματος του νομού.

Το 15,4% (12) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα λοιπά αξιώματα 

είναι εγγεγραμμένο σε κάποιον από τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας, το 74,4% (29) 

είναι εγγεγραμμένο  σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας και το 10,3% (4) 

είναι εγγεγραμμένο σε κάποιον από τους δήμους του νότιου τμήματος του νομού.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα της 

πρώτης ομάδας καθώς  και  η  συντριπτική  πλειοψηφία,  με  ποσοστό  74,4%,  των 

ερωτηθέντων  που  κατέχουν  κάποιο  από  τα  λοιπά αξιώματα  είναι  εγγεγραμμένοι  σε 

κάποιον από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας και ακολουθούν σε ποσοστό, εκείνοι 

που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους δήμους του βόρειου τμήματος του νησιού. 

Σε αντίθεση με τα παραπάνω οι περισσότεροι  από τους νομαρχιακούς και  δημοτικούς 

συμβούλους είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας με 

εκείνους που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους δήμους του κεντρικού τμήματος 

του νησιού να ακολουθούν.

vi. Αξίωμα - Εκλογές
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Από το σύνολο των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα της 

πρώτης  ομάδας το  19,4% (7)  εξέθεσε  υποψηφιότητα  στις  νομαρχιακές εκλογές,  το 

80,6% (29)  στις  δημοτικές  ενώ κανένας  από τους ερωτηθέντες  της ομάδας αυτής δεν 

εξέθεσε υποψηφιότητα στις λοιπές εκλογές.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα του 

νομαρχιακού  ή  δημοτικού  συμβούλου  το  7,3%  (8)  εξέθεσε  υποψηφιότητα  στις 

νομαρχιακές εκλογές, το 92,7% (102) στις δημοτικές ενώ κανένας από τους ερωτηθέντες 

της ομάδας αυτής δεν εξέθεσε υποψηφιότητα στις λοιπές εκλογές.

Το σύνολο των ερωτηθέντων (39) που κατέχουν κάποιο από τα λοιπά αξιώματα 

εξέθεσε υποψηφιότητα σε κάποια από τις λοιπές εκλογές.

Η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  κατεχόντων  κάποιου  από  τα  αξιώματα  της 

πρώτης ομάδας και  του νομαρχιακού ή δημοτικού συμβούλου εξέθεσε υποψηφιότητα 

στις  δημοτικές  εκλογές.  Κανένας  από  τους  ερωτηθέντες  των  παραπάνω  ομάδων  δεν 

εξέθεσε υποψηφιότητα σε καμία από  τις λοιπές εκλογές. Το σύνολο των ερωτηθέντων 

που κατέχουν κάποιο από τα λοιπά αξιώματα εξέθεσε υποψηφιότητα σε κάποια από τις 

λοιπές εκλογές.
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Δ/Αντιδ/Ν/Αντιν/Βουλ ΔΣ/ΝΣ Λοιπα_Αξιωματα
Νομαρχιακες 0,194 (7) 0,073 (8) 0 (0)

Δημοτικες 0,806 (29) 0,927 (102) 0 (0)
Λοιπές_Εκλογές 0 (0) 0 (0) 1 (39)



vii.Αξίωμα – Ενημέρωση Πολιτών

Το 5,6% (2)  των  ερωτηθέντων  που  κατέχουν  κάποιο  από τα  αξιώματα  της 

πρώτης  ομάδας πιστεύει  ότι  οι  πολίτες  του  νομού  δεν  έχουν  ενημερωθεί  καθόλου 
σχετικά με την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων 

παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ενώ το 94,4% (34) πιστεύει ότι έχουν ενημερωθεί 

από λίγο έως πολύ.
Το 20% (22)  των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα  του 

δημοτικού  ή  νομαρχιακού  συμβούλου ότι  οι  πολίτες  του  νομού δεν  έχουν ενημερωθεί 

καθόλου σχετικά με την ένταξη  της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των 

μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ενώ το 80% (88) πιστεύει  ότι  έχουν 

ενημερωθεί από λίγο έως πολύ.

Το 35,9% (14) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα λοιπά αξιώματα 

πιστεύει ότι οι πολίτες του νομού δεν έχουν ενημερωθεί  καθόλου σχετικά με την ένταξη 

της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς 

της UNESCO, ενώ το 64,1% (25) πιστεύει ότι έχουν ενημερωθεί από λίγο έως πολύ.

167

Δ/Αντιδ/Ν/Αντιν/Βουλ ΔΣ/ΝΣ Λοιπα_Αξιωματα
Καθολου_10 0,056 (2) 0,2 (22) 0,359 (14)
Λιγ_Πολ_10 0,944 (34) 0,8 (88) 0,641 (25)
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Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως αξιώματος πιστεύει ότι οι πολίτες 

του νομού έχουν ενημερωθεί  από  λίγο έως  πολύ σχετικά με την ένταξη  της παλαιάς 

πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της 

UNESCO. Το μεγαλύτερο ποσοστό παρατηρείται στην κατηγορία των ερωτηθέντων που 

κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα της πρώτης ομάδας και το μικρότερο στην κατηγορία 

των λοιπών αξιωμάτων.

viii.Αξίωμα - Τουρισμός

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα της 

πρώτης ομάδας το 33,3% (12) πιστεύει ότι η ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας 

στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα βοηθήσει από 

καθόλου έως  λίγο τουριστικά το νησί,  ενώ το 66,7% (24) πιστεύει  ότι  θα το βοηθήσει 

πολύ.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα του 

δημοτικού ή νομαρχιακού συμβούλου το 29,1% (32) πιστεύει  ότι  η ένταξη της παλαιάς 

πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO 

θα βοηθήσει από καθόλου έως λίγο τουριστικά το νησί, ενώ το 70,9% (78) πιστεύει ότι θα 
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Δ/Αντιδ/Ν/Αντιν/Βουλ ΔΣ/ΝΣ Λοιπα_Αξιωματα
Καθ_Λιγ_11 0,333 (12) 0,291 (32) 0,385 (15)

Πολυ_11 0,667 (24) 0,709 (78) 0,615 (24)
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το βοηθήσει πολύ.

Από  το  σύνολο  των  ερωτηθέντων  που  κατέχουν  κάποιο  από  τα  λοιπά 
αξιώματα το 33,3% (12)  πιστεύει  ότι  η  ένταξη  της παλαιάς  πόλης της Κέρκυρας στον 

κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO  θα  βοηθήσει  από 

καθόλου έως  λίγο τουριστικά το νησί,  ενώ το 66,7% (24) πιστεύει  ότι  θα το βοηθήσει 

πολύ.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως αξιώματος πιστεύει ότι η ένταξη 

της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς 

της  UNESCO  θα  βοηθήσει  πολύ το  νησί  τουριστικά,  με  το  μεγαλύτερο  ποσοστό 

υποστηρικτών της συγκεκριμένης άποψης να εμφανίζεται στην κατηγορία των δημοτικών 

και νομαρχιακών συμβούλων.

ix. Αξίωμα – Ποιότητα Τουριστών

Το 41,7% (15) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα της 

πρώτης ομάδας πιστεύει ότι η ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί θα 

αυξηθεί από καθόλου έως λίγο, ενώ το 58,3% (21) πιστεύει ότι η ποιότητα των τουριστών 
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Δ/Αντιδ/Ν/Αντιν/Βουλ ΔΣ/ΝΣ Λοιπα_Αξιωματα
Καθ_Λιγ_12 0,417 (15) 0,527 (58) 0,513 (20)

Πολυ_12 0,583 (21) 0,473 (52) 0,487 (19)

Δ/Αντιδ/Ν/Αντιν/Βουλ
ΔΣ/ΝΣ

Λοιπ α_Αξιωματα

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Αξίωμα – Ποιότητα Τουριστών

Καθ_Λιγ_12
Πολυ_12



που θα επισκέπτονται το νησί θα αυξηθεί πολύ.

Το 52,7% (58) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα του 

δημοτικού  ή  νομαρχιακού  συμβούλου  πιστεύει  ότι  η  ποιότητα  των  τουριστών  που  θα 

επισκέπτονται το νησί θα αυξηθεί από καθόλου έως λίγο, ενώ το 47,3% (52) πιστεύει ότι 

η ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί θα αυξηθεί πολύ.

Το 51,3% (20) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα λοιπά αξιώματα 

πιστεύει  ότι  η ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται  το νησί  θα αυξηθεί  από 

καθόλου έως  λίγο,  ενώ το 48,7% (19) πιστεύει  ότι  η ποιότητα των τουριστών που θα 

επισκέπτονται το νησί θα αυξηθεί πολύ.

Πλην  της  πλειοψηφίας  των  ερωτηθέντων  που  κατέχουν  κάποιο  από  τα 

αξιώματα  της  πρώτης  ομάδας, που  πιστεύει  ότι  η  ποιότητα  των  τουριστών  που  θα 

επισκέπτονται το νησί θα αυξηθεί  πολύ, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων που κατέχουν 

κάποιο από τα  λοιπά αξιώματα και  εκείνη των νομαρχιακών ή δημοτικών συμβούλων 

πιστεύει  ότι  η ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται  το νησί  θα αυξηθεί  από 

καθόλου έως λίγο.

x. Αξίωμα – Αποδοχή Εγχειρήματος
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Δ/Αντιδ/Ν/Αντιν/Βουλ ΔΣ/ΝΣ Λοιπα_Αξιωματα
Ολικη 0,528 (19) 0,445 (49) 0,385 (15)

Αμφιλεγομενη 0,472 (17) 0,555 (61) 0,615 (24)
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Από το σύνολο των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα της 

πρώτης ομάδας το 52,8% (19) θεωρεί ότι το εγχείρημα θα τύχει ολικής αποδοχής (όπως 

ένταξη στην Ε.Ο.Κ.) ενώ το 47,2% (17) πιστεύει ότι το εγχείρημα θα τύχει  αμφιλεγόμενης 

(μερικής) αποδοχής (όπως ένταξη στο Ευρώ).

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα του 

δημοτικού ή νομαρχιακού συμβούλου, το 44,5% (49) θεωρεί  ότι  το εγχείρημα θα τύχει 

ολικής αποδοχής (όπως ένταξη στην Ε.Ο.Κ.) ενώ το 55,5% (61) πιστεύει ότι το εγχείρημα 

θα τύχει  αμφιλεγόμενης (μερικής) αποδοχής (όπως ένταξη στο Ευρώ).

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα λοιπά αξιώματα 

το  38,5% (15)  θεωρεί  ότι  το  εγχείρημα θα τύχει  ολικής αποδοχής (όπως ένταξη  στην 

Ε.Ο.Κ.) ενώ το 61,5% (24) πιστεύει ότι το εγχείρημα θα τύχει  αμφιλεγόμενης (μερικής) 

αποδοχής (όπως ένταξη στο Ευρώ).

Εκτός  της  πλειοψηφίας  των  ερωτηθέντων  που  κατέχουν  κάποιο  από  τα 

αξιώματα της πρώτης ομάδας, που πιστεύει ότι το εγχείρημα θα τύχει ολικής αποδοχής 

(όπως ένταξη στην Ε.Ο.Κ.), η πλειοψηφία των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα 

λοιπά αξιώματα  και  εκείνη  των  νομαρχιακών ή  δημοτικών  συμβούλων πιστεύει  ότι  το 

εγχείρημα θα τύχει αμφιλεγόμενης (μερικής) αποδοχής (όπως ένταξη στο Ευρώ).

xi. Αξίωμα – Ανάπτυξη Δήμου Κερκυραίων
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Το 55,6% (20) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα της 

πρώτης ομάδας πιστεύει ότι ο δήμος Κερκυραίων μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της 

Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO  θα 

διαφοροποιηθεί από  καθόλου έως  λίγο  ως προς την ανάπτυξη έναντι  των υπόλοιπων 

δήμων του νομού, σε αντίθεση με το 44,4% (16) πιστεύει ότι θα διαφοροποιηθεί πολύ.

Το 52,7% (58) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα του 

νομαρχιακού ή δημοτικού συμβούλου πιστεύει ότι ο δήμος Κερκυραίων μετά την ένταξη 

της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς 

της UNESCO θα διαφοροποιηθεί από καθόλου έως λίγο ως προς την ανάπτυξη έναντι 

των  υπόλοιπων  δήμων  του  νομού,  σε  αντίθεση  με  το  47,3%  (52)  πιστεύει  ότι  θα 

διαφοροποιηθεί πολύ.

Το 56,4% (22) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα λοιπά αξιώματα 

πιστεύει ότι ο δήμος Κερκυραίων μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον 

κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα διαφοροποιηθεί από 

καθόλου έως λίγο ως προς την ανάπτυξη έναντι των υπόλοιπων δήμων του νομού, σε 

αντίθεση με το 43,6% (17) πιστεύει ότι θα διαφοροποιηθεί πολύ.

Η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  ανεξαρτήτως  του  αξιώματος  που  κατέχουν 

πιστεύει ότι ο δήμος Κερκυραίων μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον 

κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα διαφοροποιηθεί από 

καθόλου έως λίγο ως προς την ανάπτυξη έναντι των υπόλοιπων δήμων του νομού.
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Δ/Αντιδ/Ν/Αντιν/Βουλ ΔΣ/ΝΣ Λοιπα_Αξιωματα
Καθ_Λιγ_14 0,556 (20) 0,527 (58) 0,564 (22)

Πολυ_14 0,444 (16) 0,473 (52) 0,436 (17)



xii.Αξίωμα – Εισόδημα Κερκυραίου Πολίτη

Το 13,9% (5) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα της 

πρώτης  ομάδας πιστεύει  ότι  το  εισόδημα  του  Κερκυραίου  πολίτη  δεν  θα  αυξηθεί 

καθόλου μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων 

παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO , το 58,3% (21) πιστεύει ότι θα αυξηθεί λίγο και το 

27,8% (10) πιστεύει σε μεγάλη αύξηση του εισοδήματος των Κερκυραίων.

Το 12,7% (14) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα του 

νομαρχιακού ή δημοτικού συμβούλου πιστεύει ότι το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη δεν 

θα αυξηθεί καθόλου μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των 

μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO , το 65,5% (72) πιστεύει ότι θα αυξηθεί 

λίγο και το 21,8% (24) πιστεύει σε μεγάλη αύξηση του εισοδήματος των Κερκυραίων.

Το 25,6% (10) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα λοιπά αξιώματα 

πιστεύει ότι το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη δεν θα αυξηθεί καθόλου μετά την ένταξη 

της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς 

της UNESCO , το 59% (23) πιστεύει  ότι θα αυξηθεί  λίγο και το 15,4% (6) πιστεύει  σε 

μεγάλη αύξηση του εισοδήματος των Κερκυραίων.
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Δ/Αντιδ/Ν/Αντιν/Βουλ ΔΣ/ΝΣ Λοιπα_Αξιωματα
Καθόλου_15 0,139 (5) 0,127 (14) 0,256 (10)

Λίγο_15 0,583 (21) 0,655 (72) 0,59 (23)
Πολυ_15 0,278 (10) 0,218 (24) 0,154 (6)
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 Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως του αξιώματος που κατέχουν 

πιστεύει  ότι  μετά  την  ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των 

μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO  θα υπάρξει μικρή αύξηση στο εισόδημα 

του Κερκυραίου πολίτη. Σε αντίθεση με τις κατηγορίες της πρώτης ομάδας αξιωμάτων και 

αυτής των δημοτικών και νομαρχιακών συμβούλων, όπου δεύτερη σε ποσοστό άποψη 

είναι εκείνων που πιστεύουν σε μεγάλη αύξηση του εισοδήματος των Κερκυραίων, στην 

κατηγορία των  λοιπών αξιωμάτων δεύτερη σε ποσοστό έρχεται η άποψη εκείνων που 

πιστεύουν  ότι  δεν  θα  υπάρξει  καμία  αύξηση  στο  εισόδημα των  Κερκυραίων  μετά  την 

ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO. 

xiii.Αξίωμα – Κοινωνική – Πνευματική – Ιστορική Ανάπτυξη Κέρκυρας

Το 52,8% (19) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα της 

πρώτης  ομάδας πιστεύει  ότι  η κοινωνική, πνευματική και  ιστορική ανάπτυξη που θα 

υπάρξει στο νησί θα είναι από ανύπαρκτη έως λίγη, ενώ το 47,2% (17) πιστεύει ότι θα 

υπάρξει μεγάλη κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί.

Το 46,4% (51) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα του 
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Δ/Αντιδ/Ν/Αντιν/Βουλ ΔΣ/ΝΣ Λοιπα_Αξιωματα
Καθ_Λιγ_16 0,528 (19) 0,464 (51) 0,59 (23)

Πολυ_16 0,472 (17) 0,536 (59) 0,41 (16)
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δημοτικού ή νομαρχιακού συμβούλου πιστεύει  ότι η κοινωνική, πνευματική και ιστορική 

ανάπτυξη που θα υπάρξει στο νησί θα είναι από ανύπαρκτη έως λίγη, ενώ το 53,6% (59) 

πιστεύει ότι θα υπάρξει μεγάλη κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί.

Το 59% (23) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα λοιπά αξιώματα 

πιστεύει ότι η κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη που θα υπάρξει στο νησί θα 

είναι από ανύπαρκτη έως λίγη, ενώ το 41% (16) πιστεύει ότι θα υπάρξει μεγάλη κοινωνική, 

πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί.

Οι  πλειοψηφίες  των ερωτηθέντων της  πρώτης ομάδας αξιωμάτων και  των 

λοιπών αξιωμάτων πιστεύουν ότι η κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη που θα 

υπάρξει στο νησί θα είναι από ανύπαρκτη έως λίγη σε αντίθεση με την πλειοψηφία των 

νομαρχιακών και δημοτικών συμβούλων που πιστεύει ότι θα υπάρξει μεγάλη κοινωνική, 

πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί.

xiv.Αξίωμα – Αύξηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Το  25% (9)  των  ερωτηθέντων  που  κατέχουν  κάποιο  από  τα  αξιώματα  της 
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Δ/Αντιδ/Ν/Αντιν/Βουλ ΔΣ/ΝΣ Λοιπα_Αξιωματα
Καθ_Λιγ_17 0,25 (9) 0,418 (46) 0,436 (17)

Πολυ_17 0,75 (27) 0,582 (64) 0,564 (22)



πρώτης  ομάδας πιστεύει  ότι  μετά  την  ολοκλήρωση  του  εγχειρήματος  οι  πολιτιστικές 

εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας που θα φιλοξενούνται στο νησί θα αυξηθούν από καθόλου 
έως  λίγο, σε αντίθεση με το 75% (27) που πιστεύει ότι θα υπάρξει μεγάλη αύξηση των 

πολιτιστικών αυτών εκδηλώσεων.

Το 41,8% (46) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα του 

δημοτικού ή νομαρχιακού συμβούλου πιστεύει ότι μετά την ολοκλήρωση του εγχειρήματος 

οι  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  διεθνούς  εμβέλειας  που  θα  φιλοξενούνται  στο  νησί  θα 

αυξηθούν από  καθόλου έως  λίγο,  σε αντίθεση με το 58,2% (64) που πιστεύει  ότι  θα 

υπάρξει μεγάλη αύξηση των πολιτιστικών αυτών εκδηλώσεων.

Το 43,6% (17) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα λοιπά αξιώματα 

πιστεύει ότι η μετά την ολοκλήρωση του εγχειρήματος οι πολιτιστικές εκδηλώσεις διεθνούς 

εμβέλειας  που  θα  φιλοξενούνται  στο  νησί  θα  αυξηθούν  από  καθόλου έως  λίγο,  σε 

αντίθεση με το 56,4% (22) που πιστεύει ότι θα υπάρξει μεγάλη αύξηση των πολιτιστικών 

αυτών εκδηλώσεων.

 Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξαρτήτως του αξιώματος που κατέχουν 

πιστεύει  ότι  μετά  την  ολοκλήρωση  του  εγχειρήματος  θα  υπάρξει  μεγάλη  αύξηση  των 

πολιτιστικών  εκδηλώσεων  διεθνούς  εμβέλειας  που  θα  φιλοξενούνται  στο  νησί.  Το 

μεγαλύτερο  ποσοστό  υποστηρικτών  της  συγκεκριμένης  άποψης  παρατηρείται  στην 

κατηγορία της πρώτης ομάδας αξιωμάτων. 

xv.Αξίωμα – Πολιτική Ωριμότητα Φορέων
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Από το σύνολο των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα της 

πρώτης ομάδας το 22,2% (8) πιστεύει ότι οι φορείς του τόπου δεν έχουν καθόλου την 

πολιτική ωριμότητα ώστε να γίνουν οι κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις, ενώ το 77,8% 

(28) πιστεύει ότι οι φορείς του τόπου έχουν από λίγο έως πολύ την πολιτική ωριμότητα 

για την πραγματοποίηση των κατάλληλων διαχειριστικών κινήσεων.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα του 

δημοτικού ή νομαρχιακού συμβούλου το 16,4% (18) πιστεύει ότι οι φορείς του τόπου δεν 

έχουν  καθόλου την  πολιτική  ωριμότητα  ώστε  να  γίνουν  οι  κατάλληλες  διαχειριστικές 

κινήσεις, ενώ το 83,6% (92) πιστεύει ότι οι φορείς του τόπου έχουν από λίγο έως πολύ 
την  πολιτική  ωριμότητα  για  την  πραγματοποίηση  των  κατάλληλων  διαχειριστικών 

κινήσεων.

Από  το  σύνολο  των  ερωτηθέντων  που  κατέχουν  κάποιο  από  τα  λοιπά 
αξιώματα το 48,7% (19) πιστεύει ότι οι φορείς του τόπου δεν έχουν καθόλου την πολιτική 

ωριμότητα  ώστε  να  γίνουν  οι  κατάλληλες  διαχειριστικές  κινήσεις,  ενώ  το  51,3%  (20) 

πιστεύει ότι οι φορείς του τόπου έχουν από λίγο έως πολύ την πολιτική ωριμότητα για την 

πραγματοποίηση των κατάλληλων διαχειριστικών κινήσεων.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων της πρώτης ομάδας αξιωμάτων 

και των δημοτικών και νομαρχιακών συμβούλων, καθώς επίσης και η οριακή πλειοψηφία 

των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα  λοιπά αξιώματα πιστεύει ότι οι τοπικοί 

φορείς έχουν από λίγο έως πολύ την πολιτική ωριμότητα ώστε να πραγματοποιήσουν οι 

κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις.
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Δ/Αντιδ/Ν/Αντιν/Βουλ ΔΣ/ΝΣ Λοιπα_Αξιωματα
Καθολου_18 0,222 (8) 0,164 (18) 0,487 (19)
Λιγ_Πολ_18 0,778 (28) 0,836 (92) 0,513 (20)



xvi.Αξίωμα – Συμμετοχή Κράτους

Το 16,7% (6) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα της 

πρώτης ομάδας πιστεύει ότι η συμμετοχή του κράτους πρέπει να είναι από καθόλου έως 

λίγο πιο  ενεργή  για  την  επίτευξη  του  σκοπού,  ενώ  το  83,3%  (30)  των  ατόμων  της 

κατηγορίας αυτής πιστεύει ότι η συμμετοχή του κράτους πρέπει να είναι πολύ πιο ενεργή.

Το 15,5% (17) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα του 

νομαρχιακού ή δημοτικού συμβούλου πιστεύει  ότι η συμμετοχή του κράτους πρέπει να 

είναι από καθόλου έως λίγο πιο ενεργή για την επίτευξη του σκοπού, ενώ το 84,5% (93) 

των ατόμων της κατηγορίας αυτής πιστεύει ότι η συμμετοχή του κράτους πρέπει να είναι 

πολύ πιο ενεργή.

Το 15,4% (6) των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα λοιπά αξιώματα 

πιστεύει ότι η συμμετοχή του κράτους πρέπει να είναι από καθόλου έως λίγο πιο ενεργή 

για  την  επίτευξη  του  σκοπού,  ενώ  το  84,6% (33)  των  ατόμων  της  κατηγορίας  αυτής 

πιστεύει ότι η συμμετοχή του κράτους πρέπει να είναι πολύ πιο ενεργή.

Η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  ανεξαρτήτως  του  αξιώματος  που  κατέχουν 

πιστεύει ότι η συμμετοχή του κράτους πρέπει να είναι  πολύ πιο ενεργή για την επίτευξη 

του σκοπού.
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Καθ_Λιγ_19
Πολυ_19

Δ/Αντιδ/Ν/Αντιν/Βουλ ΔΣ/ΝΣ Λοιπα_Αξιωματα
Καθ_Λιγ_19 0,167 (6) 0,155 (17) 0,154 (6)

Πολυ_19 0,833 (30) 0,845 (93) 0,846 (33)



● Γενικό σχόλιο

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων κατέχει κάποιο από τα αξιώματα του δημοτικού 

ή  νομαρχιακού  συμβούλου.  Ακολουθούν  εκείνοι  που  κατέχουν  κάποιο  από  τα  λοιπά 
αξιώματα  και  έπονται  με  μικρή διαφορά οι  ερωτηθέντες  που κατέχουν κάποιο  από τα 

αξιώματα τις πρώτης ομάδας.

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες είναι ηλικίας από 43 έως και 54 ετών . 

Στις  κατηγορίες  της  πρώτης ομάδας αξιωμάτων και  των δημοτικών και  νομαρχιακών 

συμβούλων ακολουθούν οι ερωτηθέντες ηλικίας από 55 έως και 77 ετών σε αντίθεση με 

την κατηγορία των λοιπών αξιωμάτων που στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι ερωτηθέντες 

ηλικίας από 28 έως και 42 ετών.

Εκτός από την πλειοψηφία των δημοτικών και νομαρχιακών συμβούλων, που 

είναι  επιπέδου μόρφωσης μέχρι  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  οι  πλειοψηφίες  των 

κατηγοριών της πρώτης ομάδας και των λοιπών αξιωμάτων είναι μορφωτικού επιπέδου 

τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης.  Το  μεγαλύτερο  ποσοστό  ερωτηθέντων  τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης παρατηρείται  στην κατηγορία των  λοιπών αξιωμάτων ίσως λόγω του ότι 

συμπεριλαμβάνονται  οι  εκλεγμένοι  του  τεχνικού  επιμελητηρίου  που  είναι  όλοι  του 

συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου.

Όσον αφορά τα επαγγέλματα παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα της  πρώτης ομάδας ασκεί  το επάγγελμα του 

ελεύθερου επαγγελματία επιστήμονα, με τους μισθωτούς να ακολουθούν. Στην τρίτη θέση 

βρίσκονται εκείνοι που ασχολούνται με κάποιο από τα λοιπά επαγγέλματα και έπονται οι 

ελεύθεροι  επαγγελματίες.  Οι  περισσότεροι  από  τους  δημοτικούς  και  νομαρχιακούς 

συμβούλους  ασκούν  το  επάγγελμα  του  μισθωτού,  ακολουθούν  οι  ελεύθεροι 

επαγγελματίες,  οι  ελεύθεροι  επαγγελματίες  επιστήμονες  και  έπονται  εκείνοι  που 

ασχολούνται με κάποιο από τα λοιπά επαγγέλματα. Οι κάτοχοι των λοιπών αξιωμάτων 

είναι  στην  πλειοψηφία  τους  ελεύθεροι  επαγγελματίες  επιστήμονες  με  τους  ελεύθερους 

επαγγελματίες να ακολουθούν, με μεγάλο ποσοστό, ενώ κανένας δεν ασκεί κάποιο από τα 

λοιπά επαγγέλματα.  Αξιοσημείωτο  είναι  το  γεγονός  ότι  στις  δύο  πρώτες  κατηγορίες 

αξιωμάτων που αναφέραμε τα ποσοστά των επαγγελμάτων είναι σχετικά κοντά το ένα με 

το άλλο σε αντίθεση με την κατηγορία των λοιπών αξιωμάτων που το ένα ποσοστό από 

το άλλο διαφέρει κατά πολύ.

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα 
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της  πρώτης ομάδας δήλωσαν ως δήμο κύριας κατοικίας κάποιον από τους δήμους της 

κεντρικής  Κέρκυρας,  με  εκείνους  που  κατοικούν  στο  βόρειο  τμήμα  του  νησιού  να 

ακολουθούν και να έπονται οι κάτοικοι του νότιου τμήματος του νομού. Οι λιγότεροι από 

τους  δημοτικούς  και  νομαρχιακούς  συμβούλους  κατοικούν στη  νότια  Κέρκυρα με  τους 

περισσότερους  να  κατοικούν  στο  βόρειο  και  κεντρικό  τμήμα  του  νομού  καθώς 

παρατηρείται ίδιο ποσοστό κατοίκων με τα συγκεκριμένα αξιώματα στα δύο αυτά τμήματα 

του νομού. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα 

λοιπά αξιώματα  κατοικεί  στη  κεντρική  Κέρκυρα,  ενώ κανένας  από την  κατηγορία  των 

αξιωμάτων αυτών δεν κατοικεί στα νότια του νομού.

Ενώ κανένας από εκείνους που κατέχουν κάποιο από τα λοιπά αξιώματα δεν 

κατοικεί στα νότια του νομού υπάρχουν άτομα από τη συγκεκριμένη κατηγορία που είναι 

εγγεγραμμένα  σε  κάποιον  από  τους  δήμους  της  νότιας  Κέρκυρας.  Η  συντριπτική 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων της κατηγορίας αυτής να είναι  εγγεγραμμένη σε κάποιον 

από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας. Οι περισσότεροι από τους νομαρχιακούς και 

δημοτικούς συμβούλους είναι  εγγεγραμμένοι  σε κάποιον από τους δήμους του βόρειου 

τμήματος του νομού, με εκείνους που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους κεντρικούς 

δήμους να ακολουθούν παρόλο που τα ποσοστά εκείνων που έχουν κύρια κατοικία στους 

δήμους της βόρειας ή κεντρικής Κέρκυρας είναι ίδια. Στην κατηγορία της πρώτης ομάδας 
αξιωμάτων η κατανομή των ερωτηθέντων είναι σαν εκείνη της κύριας κατοικίας μόνο που 

έχουν ανέβει τα ποσοστά των εγγεγραμμένων στη βόρεια και νότια Κέρκυρα.

Η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  κατεχόντων  κάποιου  από  τα  αξιώματα  της 

πρώτης ομάδας και κάποιου από τα αξιώματα του δημοτικού ή νομαρχιακού συμβούλου 

εξέθεσαν  υποψηφιότητα  στις  δημοτικές  εκλογές.  Κανένας  από  τους  ερωτηθέντες  των 

συγκεκριμένων κατηγοριών δεν εξέθεσε υποψηφιότητα σε κάποια από τις λοιπές εκλογές. 

Στο σύνολό τους οι ερωτηθέντες που κατέχουν κάποιο από τα λοιπά αξιώματα εξέθεσαν 

υποψηφιότητα στις λοιπές εκλογές.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων και μάλιστα με μεγάλο ποσοστό σε όλες τις 

κατηγορίες αξιωμάτων, ανεξαρτήτως του αξιώματος που κατέχουν, πιστεύει ότι οι πολίτες 

του νομού έχουν ενημερωθεί  από  λίγο έως  πολύ σχετικά με την ένταξη  της παλαιάς 

πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της 

UNESCO. Πιστεύει ακόμα, ότι το εγχείρημα αυτό θα βοηθήσει πολύ το νησί τουριστικά. Το 

μεγαλύτερο  ποσοστό  των  ερωτηθέντων  που  υποστηρίζουν  την  πρώτη  άποψη 

παρατηρείται στην κατηγορία των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα 

της πρώτης ομάδας, με το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων που υποστηρίζουν τη 
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δεύτερη  άποψη  να  παρατηρείται  στην  κατηγορία  των  δημοτικών  και  νομαρχιακών 

συμβούλων.

Οι  περισσότεροι  από  τους  δημοτικούς  και  νομαρχιακούς  συμβούλους  και 

εκείνους  που  κατέχουν  κάποιο  από τα  λοιπά αξιώματα  θεωρούν  ότι  η  ποιότητα  των 

τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί θα ανέβει από καθόλου έως λίγο, σε αντίθεση 

με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα της πρώτης 
ομάδας οι οποίοι πιστεύουν ότι θα υπάρξει μεγάλη αύξηση της ποιότητας των τουριστών.

Βάσει της πλειοψηφίας των δημοτικών και νομαρχιακών συμβούλων καθώς και 

της  πλειοψηφίας  των  ερωτηθέντων  που  κατέχουν  κάποιο  από τα  λοιπά αξιώματα  το 

εγχείρημα θα τύχει αμφιλεγόμενης (μερικής) αποδοχής (όπως ένταξη στο Ευρώ), ενώ η 

πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  που  κατέχουν  κάποιο  από  τα  αξιώματα  της  πρώτης 
ομάδας πιστεύει ότι το εγχείρημα θα τύχει ολικής αποδοχής (όπως ένταξη στην Ε.Ο.Κ.).

Η  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  ανεξαρτήτως  του  αξιώματος  που  κατέχουν 

πιστεύει ότι ο δήμος Κερκυραίων θα διαφοροποιηθεί από καθόλου έως λίγο ως προς την 

ανάπτυξη έναντι των υπόλοιπων δήμων του νομού μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της 

Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Η πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  ανεξαρτήτως  του  αξιώματος  που  κατέχουν 

πιστεύει  ότι  μετά  την  ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των 

μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO  θα υπάρξει μικρή αύξηση στο εισόδημα 

του Κερκυραίου πολίτη. Σε αντίθεση με τις κατηγορίες της πρώτης ομάδας αξιωμάτων και 

αυτής των δημοτικών και νομαρχιακών συμβούλων, όπου δεύτερη σε ποσοστό άποψη 

είναι εκείνων που πιστεύουν σε μεγάλη αύξηση του εισοδήματος των Κερκυραίων, στην 

κατηγορία των  λοιπών αξιωμάτων δεύτερη σε ποσοστό έρχεται η άποψη εκείνων που 

πιστεύουν  ότι  δεν  θα  υπάρξει  καμία  αύξηση  στο  εισόδημα των  Κερκυραίων  μετά  την 

ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO. 

Η  κοινωνική,  πνευματική  και  ιστορική  ανάπτυξη  στο  νησί  σύμφωνα  με  τις 

πλειοψηφίες  των ερωτηθέντων στις  κατηγορίες  της  πρώτης ομάδας και  των  λοιπών 
αξιωμάτων θα είναι από ανύπαρκτη έως λίγη, παρόλο που  οι πολιτιστικές εκδηλώσεις 

διεθνούς  εμβέλειας  που  θα  φιλοξενούνται  στο  νησί,  μετά  την  ολοκλήρωση  του 

εγχειρήματος,  θα  αυξηθούν  πολύ.  Η  πλειοψηφία  των  δημοτικών  και  νομαρχιακών 

συμβούλων  πιστεύει  ότι  και  οι  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  διεθνούς  εμβέλειας  που  θα 

φιλοξενούνται στο νησί, μετά την ολοκλήρωση του εγχειρήματος, θα αυξηθούν πολύ και 

ότι η  κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί θα είναι μεγάλη.
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Τέλος,  σύμφωνα  με  την  πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  ανεξαρτήτως  του 

αξιώματος  που  κατέχουν,  οι  τοπικοί  φορείς  έχουν  από  λίγο έως  πολύ την  πολιτική 

ωριμότητα  ώστε  να  πραγματοποιηθούν  οι  κατάλληλες  διαχειριστικές  κινήσεις,  ενώ  η 

συμμετοχή του κράτους πρέπει να γίνει πολύ πιο ενεργή για την επίτευξη του σκοπού.
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 3 Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών

 3.1 Γενικά

Η παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών (AFC) είναι η σημαντικότερη μέθοδος που 

πρέπει  να  γνωρίζει  κάποιος  που επιθυμεί  να  αναλύσει  ένα  πολυμεταβλητό  φαινόμενο 

χρησιμοποιώντας  την  αναλυτική  διείσδυση  της  πολυδιάστατης  στατιστικής  ανάλυσης. 

Πρωτοεμφανίστηκε στο χώρο της στατιστικής επιστήμης το 1930 αλλά για να εκτιναχθεί 

και να βγει από την αφάνεια  έπρεπε να εμφανιστεί στο προσκήνιο ο Benzecri  (1973) ο 

οποίος της έδωσε μια γεωμετρική παρουσίαση η οποία και της έδωσε την αρτιότητα ως 

προς την οποία υστερούσε μέχρι τότε. 

Η γεωμετρική παρουσίαση της μεθόδου είναι και το βασικό της πλεονέκτημα καθώς 

είναι η μέθοδος με την εφαρμογή της οποίας επιτυγχάνεται η «καλύτερη» απεικόνιση επί 

ευθείας και επιπέδου των στοιχείων δύο συνόλων που ορίζουν τις γραμμές και τις στήλες 

αντίστοιχα ενός πίνακα θετικών αριθμών, οι οποίοι είναι συχνότητες και η απεικόνιση σε 

χώρο μίας ή δύο διαστάσεων γίνεται  με τέτοιο  τρόπο ώστε  να λαμβάνονται  υπόψη οι 

ομοιότητες  και  διαφορές  των  κατανομών  (προφίλ)  των  γραμμών  και  των  στηλών του 

αρχικού πίνακα που περιγράφει το φαινόμενο που αναλύεται (Παπαδημητρίου 2007).

Πρόκειται για μία από τις μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων η οποία παρέχει τη 

δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης πινάκων δεδομένων που αναφέρονται 

σε  μεγάλο  αριθμό  ποιοτικών  μεταβλητών  (Παπαδημητρίου  2007).  Σκοπός  της  είναι  η 

αναλυτική περιγραφή πινάκων δεδομένων που αναφέρονται σε ποιοτικές μεταβλητές (και 

ποσοτικές  αρκεί  πιο  πριν  να  τις  έχουμε  μετατρέψει  σε  ποιοτικές  με  την  κατάλληλη 

διαδικασία), ώστε να καθίσταται εύκολη η ερμηνεία τους και η εξαγωγή συμπερασμάτων 

χωρίς καμία a priori υπόθεση ή περιορισμό (Παπαδημητρίου 2007), πράγμα που είναι από 

τα  μεγαλύτερα  πλεονέκτημα  της  έναντι  των  άλλων  μεθόδων  της  Πολυδιάστατης 

Στατιστικής Ανάλυσης που περιορίζονται στη μελέτη μεμονωμένων ή ανά δύο μεταβλητών. 

Ακόμα ένα σημαντικό πλεονέκτημα της παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών είναι 

ότι  το  μοντέλο  προσαρμόζεται  στα  δεδομένα  και  όχι  τα  δεδομένα  στο  υπό  εκτίμηση 

μοντέλο. 

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι η παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών είναι η, 

χωρίς καμία a priori υπόθεση, μελέτη των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των γραμμών 

(αντικείμενα) και των στηλών (μεταβλητές) ενός πίνακα δεδομένων. Για την AFC ο ρόλος 
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των γραμμών και των στηλών είναι συμμετρικός, με συνέπεια να θεωρείται η ιδανικότερη 

στατιστική  μέθοδος  ανάλυσης  πινάκων  συχνοτήτων,  συμπτώσεων,  διπλής  εισόδου, 

δεικτών καθώς και πλήρων ή λογικών πινάκων με στοιχεία 0 και 1 (Παπαδημητρίου 2007).

Στην  παρούσα  άσκηση  θα  εφαρμόσουμε  τη  μέθοδο  της  παραγοντικής 

ανάλυσης  αντιστοιχιών  στον  υποπίνακα  Burt  διαστάσεων  21  x  21,  όπου  για  γραμμές 

έχουμε τις ιδιότητες των ερωτηθέντων οι οποίες είναι η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το 

επάγγελμα που ασκούν,  ο δήμος κύριας κατοικίας,  ο δήμος εγγραφής, οι  εκλογές στις 

οποίες εξέθεσαν υποψηφιότητα και το αξίωμα που κατέχουν μετά την εκλογή τους. Μέσω 

της ανάλυσης αυτής θα προκύψουν κάποιες κύριες αντιπαραθέσεις  καθώς και κάποιες 

κοινές  συμπεριφορές  μεταξύ  μεταβλητών  και  των  αντικειμένων  του  πίνακα  που 

αναλύουμε.  Το  πιο  σημαντικό  απ’  όλα  είναι  ότι  τα  αποτελέσματα  αυτά  θα 

αναπαρασταθούν και  γραφικά πρώτα σε δύο άξονες  (πρώτο και  δεύτερο παραγοντικό 

άξονα) ξεχωριστά και στη συνέχεια στο παραγοντικό επίπεδο.

184



 3.2 Πρώτος Παραγοντικός Άξονας

Αναλύοντας  τον  πρώτο  παραγοντικό  άξονα  επί  του  οποίου  ερμηνεύεται  το 

38,647%  της ολικής πληροφορίας βρίσκουμε μία πρώτη κύρια αντιπαράθεση μεταξύ των 

αποτελεσμάτων μας. Παρατηρούμε λοιπόν ότι εκείνοι που πιστεύουν ότι οι τοπικοί φορείς 

δεν έχουν καθόλου την πολιτική ωριμότητα ώστε να γίνουν οι κατάλληλες διαχειριστικές 

κινήσεις  είναι  απομακρυσμένοι  από  το  υπόλοιπο  σύνολο  και  έρχονται  σε  κύρια 

αντιπαράθεση  με  εκείνους  που  ασκούν  το  επάγγελμα  του  μισθωτού,  εξέθεσαν 

υποψηφιότητα  στις  δημοτικές  εκλογές  και  κατέχουν  κάποιο  από  τα  αξιώματα  του 

δημάρχου,  του  αντιδημάρχου,  του  νομάρχη,  του  αντινομάρχη,  ή  του  βουλευτή. 

Χαρακτηριστικό επίσης της δεύτερης αυτής μερίδας ερωτηθέντων είναι ότι πιστεύουν ότι οι 

φορείς  του  τόπου  έχουν  από  λίγο έως  πολύ την  πολιτική  ωριμότητα  ώστε  να 

πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις. Πιστεύουν ακόμα ότι πλην της 

υλικής  εισοδηματικής  επιτυχίας  (αν  επιτευχθεί)  η  κοινωνική,  πνευματική  και  ιστορική 

ανάπτυξη στο νησί θα είναι μεγάλη.

Μεταξύ  των  ατόμων  που  βρίσκονται  σε  κύρια  αντιπαράθεση  και  προς  τα 
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αριστερά του άξονα βρίσκονται άτομα που εξέθεσαν υποψηφιότητα στις  νομαρχιακές  ή 

στις λοιπές εκλογές και κατέχουν κάποιο από τα λοιπά αξιώματα (αξίωμα σε κάποιο από 

τα επιμελητήρια ή τον εμπορικό σύλλογο). Οι ερωτηθέντες αυτοί θεωρούν ότι οι πολίτες 

του νομού δεν έχουν ενημερωθεί καθόλου σχετικά με την ένταξη της παλαιάς πόλης της 

Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και δεν 

πιστεύουν  σε  καμία  αύξηση   του  εισοδήματος  του  Κερκυραίου  πολίτη  μετά  την 

ολοκλήρωση  του  συγκεκριμένου  εγχειρήματος  καθώς  στη  συγκεκριμένη  ερώτηση 

απάντησαν καθόλου.

Στο  κέντρο  του  άξονα  βρίσκονται  κατά  κύριο  λόγο  άτομα  που  ασκούν  το 

επάγγελμα  του  ελεύθερου  επαγγελματία,  κατοικούν,  αλλά  ταυτόχρονα  είναι  και 

εγγεγραμμένα  σε  κάποιον  από τους  δήμους  της  κεντρικής  Κέρκυρας.  Πιστεύουν ότι  η 

ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO θα βοηθήσει από καθόλου έως λίγο τουριστικά το νησί, όπως 

καθόλου έως  λίγο πιστεύουν ότι θα διαφοροποιηθεί ο δήμος Κερκυραίων ως προς την 

ανάπτυξη  έναντι  των  υπόλοιπων  δήμων  του  νομού  μετά  την  ολοκλήρωση  του 

εγχειρήματος. Τέλος, σύμφωνα με τη γνώμη τους, η κοινωνική, πνευματική και ιστορική 

ανάπτυξη  που  θα  υπάρξει  στο  νησί  θα  είναι  από  ανύπαρκτη  έως  λίγη,  όπως  από 

ανύπαρκτη  έως  λίγη  θα  είναι  και  η  αύξηση  των  πολιτιστικών  εκδηλώσεων  διεθνούς 

εμβέλειας που θα φιλοξενούνται στο νησί μετά την ολοκλήρωση του εγχειρήματος.

Μεταξύ των ατόμων που βρίσκονται σε κύρια αντιπαράθεση αλλά προς τα δεξιά 

του άξονα βρίσκονται κατά κύριο λόγο δημοτικοί και νομαρχιακοί σύμβουλοι ηλικίας από 

55 έως και  78  ετών.  Οι  ερωτηθέντες  αυτοί  πιστεύουν ότι  οι  πολίτες  του  νομού έχουν 

ενημερωθεί από λίγο έως πολύ σχετικά με την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας 

στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Πιστεύουν επίσης, 

ότι  η  ένταξη  αυτή  θα  βοηθήσει  πολύ  το  νησί  τουριστικά  και  θεωρούν  ότι  ο  δήμος 

Κερκυραίων  θα  διαφοροποιηθεί  πολύ ως  προς  την  ανάπτυξη  έναντι  των  υπόλοιπων 

δήμων του νομού μετά την ένταξη αυτή. Τέλος, είναι της άποψης ότι μετά την ολοκλήρωση 

του εγχειρήματος οι πολιτιστικές εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας που θα φιλοξενούνται στο 

νησί θα αυξηθούν πολύ.
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 3.3 Δεύτερος Παραγοντικός Άξονας

Με το δεύτερο παραγοντικό άξονα επί του οποίου ερμηνεύεται το 22,352% 

της ολικής πληροφορίας παρατηρούμε μία ακόμα κύρια αντιπαράθεση, τη δεύτερη κατά 

σειρά. Από τη μία μεριά βρίσκονται εκείνοι από τους ερωτηθέντες που κατοικούν και είναι 

εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους δήμους του νότιου τμήματος του νομού, πιστεύουν ότι 

το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας 

στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα αυξηθεί πολύ και 

είναι της άποψης ότι η συμμετοχή του κράτους για την επίτευξη του σκοπού πρέπει να 

είναι από καθόλου έως λίγο πιο ενεργή. 

Οι  ερωτηθέντες  με  τα  παραπάνω  χαρακτηριστικά  αντιπαρατίθενται  με 

εκείνους που κατοικούν και είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους δήμους της βόρειας 

Κέρκυρας,  είναι  επιπέδου μόρφωσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  ασκούν το επάγγελμα 

του  ελεύθερου επαγγελματία επιστήμονα ή κάποιο από τα λοιπά επαγγέλματα και είναι 

ηλικίας από 43 έως και 54 ετών. Τα άτομα της ομάδας αυτής πιστεύουν ότι η ένταξη της 

παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της 

UNESCO θα βοηθήσει  από  καθόλου έως  λίγο τουριστικά το νησί,  όπως επίσης από 
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καθόλου έως  λίγο θεωρούν  ότι  θα  ανέβει  και  η  ποιότητα  των  τουριστών  που  θα 

επισκέπτονται την Κέρκυρα. Είναι της άποψης ότι το εγχείρημα θα τύχει αμφιλεγόμενης 

(μερικής) αποδοχής (όπως ένταξη στο Ευρώ) και  ότι  το εισόδημα των Κερκυραίων θα 

αυξηθεί λίγο μετά την ολοκλήρωση του εγχειρήματος. Πιστεύουν όμως ότι πλην της υλικής 

εισοδηματικής  επιτυχίας  (αν  επιτευχθεί)  θα  υπάρξει  μεγάλη  κοινωνική,  πνευματική  και 

ιστορική  ανάπτυξη  στο  νησί,  όπως  μεγάλη  θα  είναι  και  η  αύξηση  των  πολιτιστικών 

εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας που θα φιλοξενούνται στο νησί. Τέλος, υποστηρίζουν ότι 

η συμμετοχή του κράτους για την επίτευξη του σκοπού πρέπει να είναι πολύ πιο ενεργή 

γιατί πλέον η Κέρκυρα δεν είναι μία απλή επαρχιακή πόλη των 39.487 κατοίκων αλλά ένα 

μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Παρατηρούμε  ότι  μεταξύ  των  ατόμων  που  βρίσκονται  σε  κύρια 

αντιπαράθεση,  βρίσκονται  άτομα που κατέχουν κάποιο από τα  αξιώματα  της  πρώτης 
ομάδας, είναι μορφωτικού επιπέδου μέχρι και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ασκούν το 

επάγγελμα του ελεύθερου επαγγελματία επιστήμονα. Κατοικούν και είναι εγγεγραμμένα σε 

κάποιον από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας και πιστεύουν ότι το εγχείρημα θα τύχει 

ολικής αποδοχής (όπως ένταξη στην Ε.Ο.Κ.). Σύμφωνα με τα άτομα αυτά η ένταξη της 

παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της 

UNESCO θα βοηθήσει  πολύ το  νησί  τουριστικά,  όπως επίσης  πολύ θα ανέβει  και  η 

ποιότητα  των  τουριστών  που  θα  επισκέπτονται  το  νησί.  Η  κοινωνική,  πνευματική  και 

ιστορική ανάπτυξη σύμφωνα με τη γνώμη τους θα είναι από ανύπαρκτη έως λίγη, ενώ από 

καθόλου έως  λίγο,  μετά  την  ολοκλήρωση  του  εγχειρήματος,  θα  αυξηθούν  και  οι 

πολιτιστικές εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας που θα φιλοξενούνται στο νησί.

188



 3.4 Παραγοντικό Επίπεδο

Αναλύοντας το παραγοντικό επίπεδο επί του οποίου ερμηνεύεται το 61% της 

ολικής  πληροφορίας,  έχουμε  ένα  ποσοστό  αρκετά  ικανοποιητικό  ώστε  να  βγάλουμε 

κάποια συμπεράσματα. Παρατηρούμε λοιπόν το σχηματισμό πέντε ομάδων με τα άτομα 

που τις απαρτίζουν να έχουν κάποια κοινή συμπεριφορά.

Η πρώτη ομάδα (ομάδα Α) που βρίσκεται στα αριστερά του οριζόντιου άξονα 

αποτελείται από άτομα τα οποία εξέθεσαν υποψηφιότητα στις νομαρχιακές ή στις λοιπές 

εκλογές και κατέχουν κάποιο από τα λοιπά αξιώματα. Πιστεύουν ότι οι πολίτες του νομού 

δεν έχουν ενημερωθεί  καθόλου σχετικά με την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας 

στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, δεν πιστεύουν σε 

καμία  αύξηση  του  εισοδήματος  του  Κερκυραίου  πολίτη  μετά  τη  συγκεκριμένη  ένταξη, 

καθώς στη συγκεκριμένη ερώτηση απάντησαν  καθόλου και υποστηρίζουν ακόμα ότι οι 

τοπικοί φορείς δεν έχουν καθόλου την πολιτική ωριμότητα ώστε να πραγματοποιήσουν τις 

κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις.

Η  δεύτερη  ομάδα  (ομάδα  Β)  βρίσκεται  πάνω  από  το  σημείο  τομής  των 
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αξόνων  και  αποτελείται  από  ερωτηθέντες  ηλικίας  από  43  έως  και  54  ετών,  επιπέδου 

μόρφωσης  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  οι  οποίοι  κατοικούν  και  είναι  εγγεγραμμένοι  σε 

κάποιον από τους δήμους της βόρειας Κέρκυρας και ασκούν το επάγγελμα του ελεύθερου 

επαγγελματία  επιστήμονα ή κάποιο από τα λοιπά επαγγέλματα.  Τα άτομα της ομάδας 

αυτής  πιστεύουν  ότι  η  ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των 

μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα βοηθήσει από  καθόλου έως  λίγο 
τουριστικά το νησί, όπως επίσης από  καθόλου έως  λίγο θα ανέβει και η ποιότητα των 

τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί. Ακόμα υποστηρίζουν ότι το εγχείρημα θα τύχει 

αμφιλεγόμενης  (μερικής)  αποδοχής  (όπως  ένταξη  στο  Ευρώ),  ενώ  το  εισόδημα  του 

Κερκυραίου  πολίτη  θα  αυξηθεί  λίγο.  Τέλος,  πιστεύουν  ότι  η  συμμετοχή  του  κράτους 

πρέπει να γίνει πολύ πιο ενεργή για την επίτευξη του σκοπού γιατί πλέον η Κέρκυρα δεν 

είναι  μία  απλή  επαρχιακή  πόλη  των  39.487  κατοίκων  αλλά  ένα  μνημείο  παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς..

Όσον αφορά την τρίτη ομάδα (ομάδα Γ), που βρίσκεται δεξιά του σημείου 

τομής των αξόνων, αποτελείται  από άτομα που εξέθεσαν υποψηφιότητα στις δημοτικές 

εκλογές,  κατέχουν  κάποιο  από  τα  αξιώματα  της  πρώτης ομάδας,  του  δημοτικού  ή 

νομαρχιακού συμβούλου, είναι ηλικίας από 55 έως και 77 ετών και ασκούν το επάγγελμα 

του  μισθωτού.  Είναι  της  άποψης  ότι  οι  πολίτες  του  νομού  είναι  από  λίγο έως  πολύ 
ενημερωμένοι σχετικά με την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των 

μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και πιστεύουν ακόμα ότι το εγχείρημα 

αυτό θα βοηθήσει  πολύ το νησί τουριστικά. Θεωρούν ότι το εγχείρημα θα τύχει ολικής 

αποδοχής (όπως ένταξη στην Ε.Ο.Κ.) και ότι ο δήμος Κερκυραίων μετά την ένταξη της 

παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της 

UNESCO θα διαφοροποιηθεί πολύ ως προς την ανάπτυξη έναντι των υπόλοιπων δήμων 

του  νομού.  Ένα  ακόμα χαρακτηριστικό  της  ομάδας  αυτής  είναι  ότι  τα  άτομα που την 

αποτελούν  πιστεύουν  ότι  οι  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  διεθνούς  εμβέλειας  που  θα 

φιλοξενούνται  στο  νησί  θα  αυξηθούν  πολύ,  όπως  μεγάλη  θα  είναι  και  η  κοινωνική, 

πνευματική και ιστορική ανάπτυξη του νησιού. Τέλος πιστεύουν ακόμα, ότι οι φορείς του 

τόπου έχουν από λίγο έως πολύ την πολιτική ωριμότητα ώστε να πραγματοποιήσουν τις 

κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις.

Η  τέταρτη  ομάδα  (ομάδα  Δ)  που  διακρίνουμε  στο  παραγοντικό  επίπεδο, 

βρίσκεται κάτω και δεξιά του σημείου τομής των αξόνων και αποτελείται από άτομα που 

είναι εγγεγραμμένα και κατοικούν σε κάποιον από τους δήμους του νότιου τμήματος του 

νομού.  Χαρακτηριστικά  των  ατόμων  της  ομάδας  αυτής  είναι  ότι  πιστεύουν  σε  μεγάλη 
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αύξηση  του  εισοδήματος  των  Κερκυραίων  μετά  την  ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της 

Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και ότι 

θεωρούν ότι η συμμετοχή του κράτους πρέπει να είναι από καθόλου έως λίγο πιο ενεργή 

για την επίτευξη του σκοπού.

Η πέμπτη και τελευταία ομάδα (ομάδα Ε) που διακρίνουμε στο παραγοντικό 

επίπεδο βρίσκεται λίγο κάτω και αριστερά του σημείου τομής των αξόνων και αποτελείται 

από  άτομα  επιπέδου  μόρφωσης  μέχρι  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  που  είναι 

εγγεγραμμένα και  κατοικούν σε κάποιον από τους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας και 

ασκούν το επάγγελμα του ελεύθερου επαγγελματία. Ένα από τα χαρακτηριστικά τους είναι 

η πίστη τους για μεγάλη άνοδο της ποιότητας των τουριστών που θα επισκέπτονται το 

νησί.  Πιστεύουν  ακόμα  ότι  μετά  την  ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον 

κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ο δήμος Κερκυραίων θα 

διαφοροποιηθεί από  καθόλου έως  λίγο ως προς την ανάπτυξη, έναντι των υπόλοιπων 

δήμων  του  νομού,  από  καθόλου έως  λίγο θα  αυξηθούν  οι  πολιτιστικές  εκδηλώσεις 

διεθνούς  εμβέλειας  που  θα  φιλοξενούνται  στο  νησί  μετά  την  ολοκλήρωση  του 

εγχειρήματος, ενώ η κοινωνική πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί θα είναι από 

ανύπαρκτη έως λίγη.

 3.5 Γενικό σχόλιο
Ολοκληρώνοντας  τη  διαδικασία  της  παραγοντικής  ανάλυσης  αντιστοιχιών 

καταλήγουμε  σε  ορισμένα  συμπεράσματα.  Αρχικά  παρατηρούμε  το  σχηματισμό  πέντε 

ομάδων τα άτομα που αποτελούν την καθεμία παρουσιάζουν κάποια κοινή συμπεριφορά 

μεταξύ  τους.  Η  πρώτη  ομάδα  που  σχηματίζεται  περιλαμβάνει  άτομα  που  εξέθεσαν 

υποψηφιότητα στις νομαρχιακές ή στις λοιπές εκλογές και κατέχουν κάποιο από τα λοιπά 
αξιώματα.  Τα  άτομα  αυτά  πιστεύουν  ότι  οι  πολίτες  του  νομού  δεν  έχουν  ενημερωθεί 

καθόλου σχετικά με την ένταξη  της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των 

μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, δεν πιστεύουν σε καμία αύξηση του 

εισοδήματος  του  Κερκυραίου  πολίτη  μετά  τη  συγκεκριμένη  ένταξη,  καθώς  στη 

συγκεκριμένη ερώτηση απάντησαν καθόλου και υποστηρίζουν ακόμα ότι οι τοπικοί φορείς 

δεν έχουν  καθόλου την πολιτική ωριμότητα ώστε να πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες 

διαχειριστικές κινήσεις.

Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δημότες και κατοίκους της βόρειας Κέρκυρας, 
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επιπέδου μόρφωσης τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  ηλικίας  από 43 έως και  54 ετών που 

ασκούν το επάγγελμα του ελεύθερου επαγγελματία επιστήμονα ή κάποιο από τα λοιπά 

επαγγέλματα.  Σύμφωνα  με  αυτούς  η  ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον 

κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO  θα  βοηθήσει  από 

καθόλου έως λίγο τουριστικά το νησί, όπως επίσης από καθόλου έως λίγο θα αυξηθεί 

και  η  ποιότητα  των  τουριστών που  θα  επισκέπτονται  το  νησί.  Το  εγχείρημα  θα  τύχει 

αμφιλεγόμενης  (μερικής)  αποδοχής  (όπως  ένταξη  στο  Ευρώ)  ενώ  το  εισόδημα  του 

Κερκυραίου  πολίτη  θα  αυξηθεί  λίγο.  Ακόμα,  είναι  της  άποψης  ότι  η  συμμετοχή  του 

κράτους πρέπει να είναι πολύ πιο ενεργή για την επίτευξη του σκοπού.

Η  τρίτη  ομάδα  αποτελείται  από  άτομα  που  εξέθεσαν  υποψηφιότητα  στις 

δημοτικές  εκλογές,  κατέχουν  κάποιο  από  τα  αξιώματα  της  πρώτης ομάδας, του 

νομαρχιακού  ή  δημοτικού  συμβούλου,  ασκούν  το  επάγγελμα  του  μισθωτού  και  είναι 

ηλικίας από 55 έως και 77 ετών. Τα άτομα της ομάδας αυτής παρουσιάζουν μία κοινή 

συμπεριφορά όσον αφορά τα παρακάτω θέματα. Συγκεκριμένα, πιστεύουν ότι οι πολίτες 

του νομού έχουν ενημερωθεί  από  λίγο έως  πολύ σχετικά με την ένταξη  της παλαιάς 

πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της 

UNESCO. Θεωρούν ότι η ένταξη αυτή θα βοηθήσει πολύ το νησί τουριστικά όπως επίσης 

πολύ θα  διαφοροποιηθεί  ο  δήμος  Κερκυραίων,  ως  προς  την  ανάπτυξη,  έναντι  των 

υπόλοιπων  δήμων  του  νομού.  Είναι  της  άποψης  ότι  το  εγχείρημα  θα  τύχει  ολικής 

αποδοχής  (όπως  ένταξη  στην  Ε.Ο.Κ.)  και  ότι  η  κοινωνική,  πνευματική  και  ιστορική 

ανάπτυξη στο νησί θα είναι μεγάλη. Τέλος, υποστηρίζουν ότι μετά την ολοκλήρωση του 

εγχειρήματος  οι  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  διεθνούς εμβέλειας  που θα φιλοξενούνται  στο 

νησί θα αυξηθούν πολύ και πιστεύουν ότι οι φορείς του τόπου έχουν από λίγο έως πολύ 
την  πολιτική  ωριμότητα  ώστε  να  πραγματοποιήσουν  τις  κατάλληλες  διαχειριστικές 

κινήσεις.

Η πλειοψηφία των κατοίκων και των δημοτών του νότιου τμήματος του νομού, 

που αποτελούν την τέταρτη ομάδα, θεωρούν ότι μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της 

Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO  το 

εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη θα αυξηθεί  πολύ, ενώ πιστεύουν ότι η συμμετοχή του 

κράτους για την επίτευξη του σκοπού πρέπει να είναι από καθόλου έως λίγο πιο ενεργή.

Η τελευταία ομάδα που σχηματίζεται αποτελείται από δημότες και κατοίκους της 

κεντρικής  Κέρκυρας,  επιπέδου  μόρφωσης  μέχρι  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  που 

ασκούν το επάγγελμα του ελεύθερου επαγγελματία. Ταύτιση απόψεων μεταξύ των ατόμων 

της  ομάδας  αυτής  παρατηρείται  σε  θέματα  όπως  η  ποιότητα  των  τουριστών  που  θα 
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επισκέπτονται το νησί, η διαφοροποίηση ως προς την ανάπτυξη του δήμου Κερκυραίων 

έναντι  των  υπόλοιπων  δήμων  του  νομού  μετά  την  ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της 

Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO,  η 

κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη που θα επιτευχθεί στο νησί και η αύξηση 

των πολιτιστικών εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας που θα φιλοξενούνται στην Κέρκυρα 

μετά  την  ολοκλήρωση του  εγχειρήματος.  Συγκεκριμένα,  πιστεύουν ότι  η  ποιότητα  των 

τουριστών  που  θα  επισκέπτονται  το  νησί  θα  αυξηθεί  πολύ,  από  καθόλου έως  λίγο 
θεωρούν ότι θα διαφοροποιηθεί ο δήμος Κερκυραίων, ως προς την  ανάπτυξη, έναντι των 

υπόλοιπων δήμων του νομού όπως επίσης και από ανύπαρκτη έως λίγη πιστεύουν ότι θα 

είναι  η  κοινωνική,  πνευματική  και  ιστορική  ανάπτυξη  στο  νησί  και  η  αύξηση  των 

πολιτιστικών εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας που θα φιλοξενούνται στην Κέρκυρα μετά 

την ολοκλήρωση του εγχειρήματος.

Εκτός από το σχηματισμό των παραπάνω ομάδων παρατηρούμε επίσης και μία 

διάσταση απόψεων, σε ορισμένα θέματα,  μεταξύ ερωτηθέντων που κατοικούν και είναι 

εγγεγραμμένοι  σε διαφορετικούς δήμους. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία 

εκείνων που κατοικούν και είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους δήμους της νότιας 

Κέρκυρας, πιστεύουν ότι μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο 

των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη 

θα αυξηθεί  πολύ. Πιστεύουν ακόμα ότι  η συμμετοχή του κράτους πρέπει να είναι από 

καθόλου έως  λίγο πιο ενεργή για την επίτευξη του σκοπού. Σε αντίθεση με αυτούς, η 

πλειοψηφία των κατοίκων και των δημοτών του βόρειου τμήματος του νομού, που ασκούν 

το  επάγγελμα  του  ελεύθερου  επαγγελματία  επιστήμονα  ή  κάποιο  από  τα  λοιπά 

επαγγέλματα, είναι επιπέδου μόρφωσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ηλικίας από 43 έως 

και 54 ετών πιστεύουν ότι η ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των 

μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα βοηθήσει από  καθόλου έως  λίγο 
τουριστικά το νησί,  όπως επίσης από  καθόλου έως  λίγο θεωρούν ότι  θα ανέβει  και η 

ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται  την Κέρκυρα.  Είναι  της άποψης ότι  το 

εγχείρημα θα τύχει αμφιλεγόμενης (μερικής) αποδοχής (όπως ένταξη στο Ευρώ) και ότι το 

εισόδημα  των  Κερκυραίων  θα  αυξηθεί  λίγο μετά  την  ολοκλήρωση  του  εγχειρήματος. 

Πιστεύουν όμως ότι πλην της υλικής εισοδηματικής επιτυχίας (αν επιτευχθεί) θα υπάρξει 

μεγάλη κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί, όπως μεγάλη θα είναι και η 

αύξηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων διεθνούς  εμβέλειας  που θα φιλοξενούνται  στην 

Κέρκυρα. Ακόμα, υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή του κράτους για την επίτευξη του σκοπού 

πρέπει να είναι  πολύ πιο ενεργή γιατί πλέον η Κέρκυρα δεν είναι μία απλή επαρχιακή 
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πόλη των 39.487 κατοίκων αλλά ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τέλος, παρατηρούμε ότι εκείνοι που πιστεύουν ότι οι τοπικοί φορείς δεν έχουν 

καθόλου την  πολιτική  ωριμότητα  ώστε  να  πραγματοποιήσουν  τις  κατάλληλες 

διαχειριστικές  κινήσεις  έρχονται  σε  αντιπαράθεση  με  την  πλειοψηφία  εκείνων  που 

εξέθεσαν υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές, κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα της 

πρώτης ομάδας και ασκούν το επάγγελμα του μισθωτού. Τα άτομα της δεύτερης αυτής 

μερίδας ερωτηθέντων υποστηρίζουν ότι οι φορείς του τόπου έχουν από λίγο έως  πολύ 
την πολιτική ωριμότητα ώστε να πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις 

και ότι πλην της υλικής εισοδηματικής επιτυχίας (αν επιτευχθεί) η κοινωνική, πνευματική 

και ιστορική ανάπτυξη στο νησί θα είναι μεγάλη.
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 4 Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση

 4.1 Γενικά

Ο όρος «ταξινόμηση» χρησιμοποιείται συνήθως για το διαμελισμό ενός συνόλου σε 

ομάδες – κλάσεις, έτσι ώστε το κάθε στοιχείο του να ανήκει σε μία μόνο κλάση καμία από 

τις  οποίες  δεν  είναι  κενή  (Παπαδημητρίου  2007).  Με  την  ταξινόμηση  αναδεικνύονται 

αλληλένδετα  συστήματα  κλάσεων  όπως  αυτά  που  συναντάμε  στη  φυσική.  Ο  όρος 

ιεραρχική  έγκειται  στο  γεγονός  ότι  η  δημιουργία  κλάσεων  γίνεται  διαδοχικά  και 

σχηματίζονται κλάσεις οι οποίες στη συνέχεια αναλύονται περισσότερο και περισσότερο. 

Δηλαδή  ξεκινώντας  από  ένα  σύνολο  αρχίζουμε  και  δημιουργούμε  κάποια  υποσύνολα 

βάσει κάποιων χαρακτηριστικών τα οποία με τη σειρά τους υποδιαιρούνται σε άλλα κ.ο.κ. 

Το αποτέλεσμα της ιεραρχικής ταξινόμησης είναι το δενδρόγραμμα της ιεράρχησης.

Υπάρχουν  δύο  μορφές  ιεραρχικής  ταξινόμησης,  η  κατιούσα  και  η  ανιούσα.  Η 

διαφορά τους είναι ότι για την πρώτη πρέπει να είμαστε εκ των προτέρων (a priori) βέβαιοι 

για τα σημαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα (σημαντικές παραμέτρους - ιδιότητες) που 

επιλέξαμε να καθορίσουν το διαχωρισμό στις ανώτερες ομάδες της ιεραρχίας. Επειδή κάτι 

τέτοιο  δεν  ισχύει  στην  άσκησή  μας  θα  ακολουθήσουμε  τη  διαδικασία  της  ανιούσας 

ιεραρχικής  ταξινόμησης ή της κατ’  αύξουσα ιεραρχία.  Μια δεύτερη  διαφορά τους,  που 

αποτελεί και πλεονέκτημα της ανιούσας από την κατιούσα ιεραρχική ταξινόμηση, είναι ότι 

η ανιούσα παρέχει τη δυνατότητα να καταχωρηθεί ένα νέο αντικείμενο, διαφορετικό των 

αρχικών,  σε  μια  μόνο  από  τις  κλάσεις  που  έχουν  δημιουργηθεί,  σύμφωνα  με  τα 

χαρακτηριστικά που έχουν ορίσει τον προσδιορισμό κάθε κλάσης.  Με τη διαδικασία της 

ανιούσας  ταξινόμησης,  ξεκινώντας  από  τα  αρχικά  στοιχεία,  σχηματίζουμε  διαδοχικά 

ανώτερες κλάσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια όπου εμπλέκονται όλα τα χαρακτηριστικά που 

χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή των αρχικών αντικειμένων. Αφού συμπληρωθεί το 

πλήρες  ιεραρχικό  δενδρόγραμμα  της  ανιούσας  ιεράρχησης  θα  αναζητήσουμε  τα 

σημαντικότερα  χαρακτηριστικά  κάθε  κλάσης.  Στην  παρούσα  άσκηση  εφαρμόσαμε  τη 

μέθοδο της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης στο λογικό πίνακα 0-1 διάστασης 185 x 42 

όπου για γραμμές έχουμε τα ερωτηματολόγια και για στήλες τις απαντήσεις που πήραμε.
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 4.2 Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση   

Ο αρχικός κόμβος Ο (μέσος ερωτώμενος) διασπάται στις δύο κλάσεις Α, των 

35 ερωτηθέντων και Ο1 των 150 ερωτηθέντων. Η διάσπαση αυτή οφείλεται στην υπεροχή 

της κλάσης Α ως προς τους ερωτηθέντες που εξέθεσαν υποψηφιότητα στις λοιπές εκλογές 

και κατέχουν κάποιο αξίωμα σε κάποιο από τα δύο επιμελητήρια (εμπορικό, τεχνικό) ή 

στον  εμπορικό  σύλλογο.  Η κλάση  Ο1,  των  150 ερωτηθέντων,  χαρακτηρίζεται  από την 

απουσία ατόμων που εξέθεσαν υποψηφιότητα σε κάποια από τις λοιπές εκλογές και από 

την απουσία ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα λοιπά αξιώματα. Η κλάση Α των 

υπόλοιπων 35 ερωτηθέντων έχει ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό την παρουσία  υποψηφίων 

σε κάποια από τις λοιπές εκλογές που κατέχουν κάποιο από τα λοιπά αξιώματα. Τα άτομα 

της  κλάσης αυτής  θεωρούν  ότι  οι  πολίτες  του  νομού  δεν  έχουν  ενημερωθεί  καθόλου 
σχετικά με την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων 

παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, δεν πιστεύουν σε καμία αύξηση του εισοδήματος 

του Κερκυραίου πολίτη μετά τη συγκεκριμένη ένταξη, καθώς στη συγκεκριμένη ερώτηση 
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απάντησαν  καθόλου και  υποστηρίζουν  ότι  οι  τοπικοί  φορείς  δεν  έχουν  καθόλου την 

πολιτική ωριμότητα ώστε να πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις.

Η  κλάση  Ο1 θεωρούμενη  ως  κόμβος  διασπάται  στην  κλάση  Β των  23 

ερωτηθέντων  και  στην  κλάση  Ο2 των  127  ερωτηθέντων.  Η  διάσπαση  αυτή  οφείλεται 

κυρίως στην υστέρηση της κλάσης Ο2 έναντι της κλάσης Β ως προς τους ερωτηθέντες που 

είναι  εγγεγραμμένοι  σε  κάποιον  από  τους  δήμους  της  νότιας  Κέρκυρας  και  ως  προς 

εκείνους που δήλωσαν ως δήμο κύριας κατοικίας κάποιον από τους δήμους τους νότιου 

τμήματος του νομού. Η κλάση  Ο2,  χαρακτηρίζεται  από την απουσία ερωτηθέντων που 

εξέθεσαν υποψηφιότητα σε κάποια από τις λοιπές εκλογές και κατέχουν κάποιο από τα 

λοιπά αξιώματα, καθώς επίσης και από την απουσία κατοίκων και δημοτών κάποιου από 

τους δήμους του νότιου τμήματος του νομού. Αντίθετα, η κλάση Β χαρακτηρίζεται κυρίως 

από την παρουσία ερωτηθέντων που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους δήμους 

της νότιας Κέρκυρας και από την παρουσία ατόμων που  κατοικούν σε κάποιον από τους 

δήμους  του  συγκεκριμένου  τμήματος  του  νομού.  Τα  άτομα  της  κλάσης  αυτής 

υποστηρίζουν ότι το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη θα αυξηθεί  πολύ μετά την ένταξη 

της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας  κληρονομιάς 

της UNESCO.

Η κλάση Ο2 με τη σειρά της διασπάται στην κλάση Δ των 112 ερωτηθέντων 

και στην κλάση Γ των 15 ερωτηθέντων. Η υπεροχή της κλάσης Γ έναντι της Δ ως προς 

τους  υποψηφίους  στις  νομαρχιακές εκλογές  ευθύνεται  κυρίως  για  τη  διάσπαση  της 

κλάσης  Ο2. Η παρουσία υποψηφίων στις  νομαρχιακές εκλογές χαρακτηρίζει κατα κύριο 

λόγο  την  κλάση  Γ.  Τα  άτομα  της  κλάσης  αυτής  πιστεύουν  ότι  πλην  της  υλικής 

εισοδηματικής επιτυχίας (αν επιτευχθεί) η κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη 

στο νησί θα είναι από ανύπαρκτη έως λίγη.

Σε αντίθεση με τη Γ η κλάση Δ χαρακτηρίζεται από την απουσία υποψηφίων 

στις  νομαρχιακές και στις λοιπές εκλογές αλλά και από την παρουσία υποψηφίων στις 

δημοτικές  εκλογές.  Χαρακτηρίζεται  επίσης  από  την  παρουσία  κατοίκων  του  βόρειου 

τμήματος του νησιού και ατόμων που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους δήμους 

του  ίδιου  τμήματος  του  νομού.  Ένα  ακόμα  χαρακτηριστικό  της  κλάσης  αυτής  είναι  η 

έλλειψη κατοίκων της νότιας Κέρκυρας και ατόμων που είναι εγγεγραμμένοι  σε κάποιον 

από  τους  δήμους  του  νότιου  τμήματος  του  νομού.  Τέλος,  η  συγκεκριμένη  κλάση 

χαρακτηρίζεται  και από την απουσία ερωτηθέντων που κατέχουν κάποιο από τα λοιπά 

αξιώματα.

Η  κλάση  Δ διασπάται  στις  κλάσεις  Δ1 και  Δ2 καθεμία  από  τις  οποίες 
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περιλαμβάνει 56 ερωτηθέντες. Η διάσπαση αυτή οφείλεται στην υπεροχή της κλάσης  Δ1 

έναντι της Δ2 ως προς τους κατοίκους του βόρειου τμήματος του νησιού και εκείνους που 

ασκούν κάποιο από τα λοιπά επαγγέλματα στοιχεία η παρουσία των οποίων  χαρακτηρίζει 

την κλάση  Δ1. Τα άτομα της κλάσης αυτής θεωρούν η ποιότητα των τουριστών που θα 

επισκέπτονται  το νησί  θα αυξηθεί  από  καθόλου έως  λίγο  και  πιστεύουν ακόμα ότι  το 

εγχείρημα θα τύχει αμφιλεγόμενης (μερικής) αποδοχής (όπως ένταξη στο Ευρώ).

Η κλάση  Δ2, με την πλειοψηφία των ατόμων που την απαρτίζουν να ασκεί το 

επάγγελμα  του  μισθωτού, χαρακτηρίζεται  από  την  παρουσία  ερωτηθέντων  που 

υποστηρίζουν  ότι  το  εγχείρημα  θα τύχει  ολικής  αποδοχής  (όπως ένταξη  στην  Ε.Ο.Κ.) 

καθώς επίσης και από την παρουσία εκείνων που πιστεύουν ότι μετά την ολοκλήρωση του 

εγχειρήματος  οι  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  διεθνούς εμβέλειας  που θα φιλοξενούνται  στο 

νησί θα αυξηθούν  πολύ. Χαρακτηριστικό της κλάσης αυτής είναι και η απουσία εκείνων 

που υποστηρίζουν ότι το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη δεν θα αυξηθεί καθόλου μετά 

την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας 

κληρονομίας της UNESCO, καθώς επίσης και η απουσία ερωτηθέντων που πιστεύουν ότι 

μετά την ολοκλήρωση του εγχειρήματος  οι  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  διεθνούς εμβέλειας 

που θα φιλοξενούνται στο νησί θα αυξηθούν από καθόλου έως λίγο. Τέλος, τα άτομα της 

κλάσης αυτής θεωρούν ακόμα ότι η ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί 

θα αυξηθεί πολύ. 

 4.3 Γενικό σχόλιο

Από τη διαδικασία της ιεραρχικής ταξινόμησης καταλήγουμε στις παρακάτω 

διαπιστώσεις. Από το αρχικό σύνολο των 185 ερωτηθέντων διαχωρίζονται 35 από αυτούς 

με κύριο χαρακτηριστικό  ότι  εξέθεσαν υποψηφιότητα στις λοιπές εκλογές και  κατέχουν 

κάποιο από τα λοιπά αξιώματα. Τα άτομα αυτά θεωρούν ότι οι πολίτες του νομού δεν 

έχουν ενημερωθεί καθόλου σχετικά με την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον 

κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας  κληρονομιάς της UNESCO, δεν πιστεύουν σε καμία 

αύξηση του εισοδήματος του Κερκυραίου πολίτη μετά τη συγκεκριμένη ένταξη, καθώς στη 

συγκεκριμένη ερώτηση απάντησαν  καθόλου και υποστηρίζουν ότι οι τοπικοί φορείς δεν 

έχουν  καθόλου την  πολιτική  ωριμότητα  ώστε  να  πραγματοποιήσουν  τις  κατάλληλες 

διαχειριστικές κινήσεις.

Από το υπόλοιπο σύνολο των 150 ερωτηθέντων διαφοροποιούνται 23 από 
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αυτούς με κύρια χαρακτηριστικά το ότι είναι δημότες και κατοικούν σε κάποιον από τους 

δήμους του νότιου τμήματος του νομού. Τα άτομα αυτά υποστηρίζουν ότι το εισόδημα του 

Κερκυραίου πολίτη θα αυξηθεί  πολύ μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας 

στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Από τους 127 ερωτηθέντες που απομένουν  διαφοροποιούνται 15  με κύριο 

χαρακτηριστικό το ότι εξέθεσαν υποψηφιότητα στις νομαρχιακές εκλογές. Οι ερωτηθέντες 

αυτοί πιστεύουν ότι πλην της υλικής εισοδηματικής επιτυχίας (αν επιτευχθεί) η κοινωνική, 

πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί θα είναι από ανύπαρκτη έως λίγη.

Τέλος,  το  σύνολο των 112 ερωτηθέντων που απέμεινε  χωρίζεται  σε  δύο 

υποσύνολα  των  56  ερωτηθέντων.  Το  πρώτο  αποτελείται  κυρίως  από  δημότες  και 

κατοίκους  του  βόρειου  τμήματος  του  νομού  που  ασκούν  κάποιο  από  τα  λοιπά 

επαγγέλματα. Τα άτομα του υποσυνόλου αυτού θεωρούν ότι η ποιότητα των τουριστών 

που θα επισκέπτονται  το νησί θα αυξηθεί από καθόλου έως λίγο και πιστεύουν ακόμα ότι 

το εγχείρημα θα τύχει αμφιλεγόμενης (μερικής) αποδοχής (όπως ένταξη στο Ευρώ). 

 Το δεύτερο από τα υποσύνολα αυτά περιέχει κατά κύριο λόγο άτομα που 

ασκούν το επάγγελμα του μισθωτού και χαρακτηρίζεται από την παρουσία ερωτηθέντων 

που υποστηρίζουν ότι το εγχείρημα θα τύχει ολικής αποδοχής (όπως ένταξη στην Ε.Ο.Κ.), 

καθώς επίσης και από την παρουσία εκείνων που πιστεύουν ότι μετά την ολοκλήρωση του 

εγχειρήματος  οι  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  διεθνούς εμβέλειας  που θα φιλοξενούνται  στο 

νησί  θα αυξηθούν  πολύ.  Χαρακτηριστικό  του  υποσυνόλου  αυτού  είναι  και  η  απουσία 

ατόμων  που  υποστηρίζουν  ότι  το  εισόδημα  του  Κερκυραίου  πολίτη  δεν  θα  αυξηθεί 

καθόλου μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων 

παγκόσμιας  πολιτιστικές  κληρονομιάς  της  UNESCO,  καθώς  επίσης  και  η  απουσία 

ερωτηθέντων που πιστεύουν ότι μετά την ολοκλήρωση του εγχειρήματος οι πολιτιστικές 

εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας που θα φιλοξενούνται στο νησί θα αυξηθούν από καθόλου 
έως  λίγο. Τέλος, τα άτομα του υποσυνόλου αυτού θεωρούν επίσης ότι η ποιότητα των 

τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί θα αυξηθεί πολύ. 

Σχηματικά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τα παρακάτω :
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Σύνολο 185 ερωτηθέντων

Απουσία υποψηφίων
 σε λοιπές εκλογές/

Λοιπά αξιώματα

Απουσία υποψηφίων σε λοιπές εκλογές/
Λοιπά αξιώματα

Απουσία κατοίκων-δημοτών νότιας
Κέρκυρας

Δημότες-κάτοικοι
 νότιας Κέρκυρας

Απουσία υποψηφίων στις νομαρχιακές
εκλογές, παρουσία υποψηφίων σε δημοτικές
εκλογές, κατοικοι-δημότες βόρειας Κέρκυρας
Απουσία κατοίκων-δημοτών νότιας Κέρκυρας

Απουσία υποψηφίων σε λοιπές εκλογές/ λοιπά αξιώματα

Υποψήφιοι σε νομαρχιακές
 εκλογές

Δημότες-κάτοικοι Βόρειας
Κέρκυρας

Λοιπά επαγγέλματα
Καθ_Λιγ_12

Αμφιλεγόμενη

Δημότες-κάτοικοι Βόρειας
Κέρκυρας

Λοιπά επαγγέλματα

Λοιπές εκλογές
Λοιπά αξιώματα

Καθόλου_10
Καθόλου_15
Καθόλου_18

Λοιπές εκλογές
Λοιπά αξιώματα

Μισθωτοί 
Ολική Αποδοχή

Πολύ_12
Πολύ_17

Απουσιάζουν 
Καθόλου_15
Καθ_Λιγ_17

Κάτοικοι – Δημότες
Νότιας Κέρκυρας

Πολύ_15

Υποψήφιοι σε
Νομαρχιακές Εκλογές

Καθ_Λιγ_16



 5 Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας  μπορούμε  να  πούμε  ότι  στο  δείγμα  των  185  ατόμων  που 

εφαρμόστηκε η έρευνά μας, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι άντρες, ηλικίας από 43 

έως και 54 ετών, κατοικεί και είναι εγγεγραμμένη στους δήμους της κεντρικής Κέρκυρας. Οι 

περισσότεροι  από  τους  ερωτηθέντες  του  δείγματός  μας  εξέθεσαν  υποψηφιότητα  στις 

δημοτικές εκλογές και κατέχουν το αξίωμα του δημοτικού ή νομαρχιακού συμβούλου, είναι 

επιπέδου μόρφωσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ασκούν το επάγγελμα του ελεύθερου 

επαγγελματία επιστήμονα.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων υποστηρίζει  ότι  οι  πολίτες του νομού έχουν 

ενημερωθεί  λίγο σχετικά με την ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο 

των  μνημείων  παγκόσμιας  πολιτιστικής  κληρονομιάς  της  UNESCO,  όπως  λίγο  (στην 

κλίμακα καθόλου, λίγο, πολύ) πιστεύει ότι θα διαφοροποιηθεί ο δήμος Κερκυραίων, ως 

προς  την  ανάπτυξη,  έναντι  των  υπόλοιπων  δήμων  του  νομού  μετά  την  ένταξη  αυτή. 

Θεωρεί  όμως  ότι  το  συγκεκριμένο  εγχείρημα  θα  βοηθήσει  πολύ το  νησί  τουριστικά, 

αυξάνοντας ταυτόχρονα πολύ και την ποιότητα των τουριστών που θα το επισκέπτονται. 

Στα θετικά του όλου εγχειρήματος συγκαταλέγεται, σύμφωνα με τη γνώμη της 

πλειοψηφίας και η μεγάλη κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη που θα υπάρξει 

στο  νησί  καθώς επίσης  και  η  μεγάλη  αύξηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων διεθνούς 

εμβέλειας που θα φιλοξενούνται στην Κέρκυρα μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου 

εγχειρήματος. Η ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων 

παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO  θα  βοηθήσει  και  στον  οικονομικό  τομέα  τους 

πολίτες του νομού καθώς σύμφωνα με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων το εισόδημα 

τους θα αυξηθεί έστω και λίγο. 

Παρόλα τα θετικά που αναφέραμε παραπάνω η άποψη των περισσοτέρων από 

τους  ερωτηθέντες  είναι  ότι  το  εγχείρημα  θα  τύχει  αμφιλεγόμενης  (μερικής)  αποδοχής 

(όπως  ένταξη  στο  Ευρώ).  Υποστηρίζουν  ακόμα  ότι  οι  τοπικοί  φορείς  έχουν  λίγο την 

πολιτική ωριμότητα για να πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις αλλά 

και  ότι  εκτός  από  θέμα  των  τοπικών  φορέων  είναι  αναγκαία  και  η  πολύ πιο  ενεργή 

συμμετοχή του κράτους για την επίτευξη του σκοπού καθώς η  Κέρκυρα πλέον δεν είναι 

μια  απλή  πόλη  των  39.487  κατοίκων  αλλά  ένα  μνημείο  παγκόσμιας  πολιτιστικής 

κληρονομιάς.

Θέλοντας να εξειδικεύσουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας προχωρήσαμε 

και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων μας βασιζόμενοι στις ιδιότητες των ερωτηθέντων 
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του δείγματός μας όπως η ηλικία, το επάγγελμα, το μορφωτικό επίπεδο κ.α. 

Παρατηρούμε λοιπόν ένα κύριο διαχωρισμό των ατόμων του δείγματός μας που 

οφείλεται  στους  υποψηφίους  στις  λοιπές  εκλογές  (εκλογές  επιμελητηρίων,  εμπορικού 

συλλόγου) που κατέχουν και κάποιο από τα λοιπά αξιώματα (αξίωμα σε κάποιο από τα 

δύο επιμελητήρια ή εμπορικό σύλλογο). Οι ερωτηθέντες αυτοί υποστηρίζουν ότι οι πολίτες 

του νομού δεν έχουν ενημερωθεί καθόλου σχετικά με την ένταξη της παλαιάς πόλης της 

Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO,  δεν 

πιστεύουν σε καμία αύξηση  του εισοδήματος του Κερκυραίου πολίτη μετά την ένταξη αυτή 

καθώς στη σχετική ερώτηση απάντησαν καθόλου και υποστηρίζουν ότι οι τοπικοί φορείς 

δεν έχουν  καθόλου την πολιτική ωριμότητα ώστε να πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες 

διαχειριστικές κινήσεις.

Από το  υπόλοιπο σύνολο ξεχωρίζουν οι  κάτοικοι  και  οι  δημότες  του  νότιου 

τμήματος του νομού οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη θα 

αυξηθεί  πολύ μετά  την  ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των 

μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Ξεχωριστή συμπεριφορά παρουσιάζουν και  οι  υποψήφιοι  των  νομαρχιακών 
εκλογών  (νομαρχιακές,  βουλευτικές)  οι  οποίοι  υποστηρίζουν  ότι  πλην  της  υλικής 

εισοδηματικής επιτυχίας (αν επιτευχθεί) η κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη 

στο νησί θα είναι από ανύπαρκτη έως λίγη. Την άποψη αυτή την υποστηρίζουν ακόμα οι 

δημότες και οι κάτοικοι του κεντρικού τμήματος του νησιού, μορφωτικού επιπέδου μέχρι 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ασκούν το επάγγελμα του ελεύθερου επαγγελματία.

Οι δημότες και οι κάτοικοι του βόρειου τμήματος του νομού που ασκούν κάποιο 

από τα λοιπά επαγγέλματα (συνταξιούχοι/οικιακά, αγρότες, δε λάβαμε απάντηση, κάποιο 

επάγγελμα διαφορετικό από αυτά που έχουμε κατηγοριοποιήσει) ή αυτό του ελεύθερου 

επαγγελματία  επιστήμονα,  είναι  μορφωτικού  επιπέδου  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  και 

ηλικίας  από  43  έως  και  54  ετών  θεωρούν  ότι  η  ποιότητα  των  τουριστών  που  θα 

επισκέπτονται  το νησί θα αυξηθεί από  καθόλου έως  λίγο και πιστεύουν ακόμα ότι το 

εγχείρημα θα τύχει αμφιλεγόμενης (μερικής) αποδοχής (όπως ένταξη στο Ευρώ). 

Οι  ερωτηθέντες  που  ασκούν  του  επάγγελμα  του  μισθωτού  πιστεύουν  ότι  η 

ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί θα αυξηθεί  πολύ όπως επίσης 

πολύ θα αυξηθούν, σύμφωνα με τη γνώμη τους και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις διεθνούς 

εμβέλειας  που  θα  φιλοξενούνται  στο  νησί  μετά  την  ολοκλήρωση  του  εγχειρήματος. 

Υποστηρίζουν ακόμα,  ότι  το συγκεκριμένο εγχείρημα θα τύχει  ολικής αποδοχής (όπως 

ένταξη στην Ε.Ο.Κ. ).
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Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας παρατηρήσαμε επίσης και κάποιες 

αντίθετες  συμπεριφορές  μεταξύ  κάποιων  εκ  των  ερωτηθέντων  του  δείγματός  μας. 

Παρατηρήσαμε λοιπόν ότι εκείνοι που πιστεύουν ότι οι τοπικοί φορείς δεν έχουν καθόλου 
την πολιτική ωριμότητα ώστε να πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις 

έρχονται σε αντιπαράθεση με την πλειοψηφία εκείνων που εξέθεσαν υποψηφιότητα στις 

δημοτικές εκλογές, κατέχουν κάποιο από τα αξιώματα της πρώτης ομάδας και ασκούν το 

επάγγελμα  του  μισθωτού.  Τα  άτομα  της  δεύτερης  αυτής  μερίδας  ερωτηθέντων 

υποστηρίζουν ότι οι φορείς του τόπου έχουν από λίγο έως πολύ την πολιτική ωριμότητα 

ώστε να πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις και πιστεύουν ακόμα 

ότι πλην της υλικής εισοδηματικής επιτυχίας (αν επιτευχθεί) η κοινωνική, πνευματική και 

ιστορική ανάπτυξη στο νησί θα είναι μεγάλη.

Η δεύτερη και τελευταία αντιπαράθεση παρατηρήθηκε μεταξύ ερωτηθέντων που 

κατοικούν και είναι εγγεγραμμένοι σε διαφορετικούς δήμους. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε 

ότι  η πλειοψηφία εκείνων που κατοικούν και είναι  εγγεγραμμένοι  σε κάποιον από τους 

δήμους  της  νότιας  Κέρκυρας,  πιστεύουν  ότι  μετά  την  ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της 

Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO  το 

εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη θα αυξηθεί πολύ. Πιστεύουν ακόμα ότι η συμμετοχή του 

κράτους πρέπει να είναι από καθόλου έως λίγο πιο ενεργή για την επίτευξη του σκοπού. 

Σε  αντίθεση  με  αυτούς,  η  πλειοψηφία  των  κατοίκων  και  των  δημοτών  του  βόρειου 

τμήματος του νομού, που ασκούν το επάγγελμα του ελεύθερου επαγγελματία επιστήμονα 

ή κάποιο από τα λοιπά επαγγέλματα, είναι επιπέδου μόρφωσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και  ηλικίας  από  43 έως και  54  ετών,  πιστεύουν ότι  η  ένταξη  της  παλαιάς  πόλης  της 

Κέρκυρας  στον  κατάλογο  των  μνημείων  παγκόσμιας  κληρονομιάς  της  UNESCO  θα 

βοηθήσει  από  καθόλου έως  λίγο τουριστικά το νησί,  όπως επίσης από  καθόλου έως 

λίγο θεωρούν ότι  θα ανέβει  και  η ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται  την 

Κέρκυρα. Είναι της άποψης ότι το εγχείρημα θα τύχει αμφιλεγόμενης (μερικής) αποδοχής 

(όπως ένταξη στο Ευρώ) και ότι το εισόδημα των Κερκυραίων θα αυξηθεί  λίγο μετά την 

ολοκλήρωση  του  εγχειρήματος.  Πιστεύουν  όμως,  ότι  πλην  της  υλικής  εισοδηματικής 

επιτυχίας (αν επιτευχθεί) θα υπάρξει μεγάλη κοινωνική, πνευματική και ιστορική ανάπτυξη 

στο νησί,  όπως μεγάλη θα είναι  και η αύξηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων διεθνούς 

εμβέλειας που θα φιλοξενούνται στην Κέρκυρα μετά την ολοκλήρωση του εγχειρήματος. 

Τέλος, υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή του κράτους για την επίτευξη του σκοπού πρέπει να 

είναι  πολύ πιο ενεργή γιατί πλέον η Κέρκυρα δεν είναι μία απλή επαρχιακή πόλη των 

39.487 κατοίκων αλλά ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.  
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Τέλος,  σαν ένα γενικό σχόλιο μπορούμε να πούμε ότι  η  πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων βρίσκει το όλο εγχείρημα σαν κάτι το θετικό που θα ωφελήσει το νησί έστω 

και  λίγο.  Παρόλα  αυτά  πιστεύει  ότι  το  εγχείρημα  θα  τύχει  αμφιλεγόμενης  (μερικής) 

αποδοχής  (όπως  ένταξη  στο  Ευρώ).  Πιστεύει  ταυτόχρονα  ότι  θα  πρέπει  να  υπάρξει 

μεγαλύτερη πολιτική ωριμότητα από τους φορείς του τόπου, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες 

διαχειριστικές κινήσεις, θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ενημέρωση των πολιτών, ενώ η 

συμμετοχή του κράτους για την επίτευξη του σκοπού πρέπει να είναι πολύ πιο ενεργή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ UNESCO
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο αυτό, σημειώνοντας τις
απαντήσεις σας στους αντίστοιχους χώρους ή τσεκάροντας τα αντίστοιχα 
τετραγωνάκια.

1. Φύλο:

α. Άνδρας β. Γυναίκα

2. Ηλικία : ________________

3. Μορφωτικό επίπεδο :

α.  Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

β.  Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

γ.  Τριτοβάθμια εκπαίδευση

4. Επάγγελμα : __________________

5. Οικογενειακή κατάσταση :

α. Άγαμος β. Έγγαμος

6. Σε ποιο δήμο είναι η κύρια κατοικία σας ; ________________________________

7. Σε ποιο δήμο είστε εγγεγραμμένος ;  _____________________________________

8. Σε ποιες εκλογές εκθέσατε υποψηφιότητα ;

α. Βουλευτικές εκλογές

β. Νομαρχιακές εκλογές

γ. Δημοτικές εκλογές

δ. Εκλογές εμπορικού επιμελητηρίου

ε. Εκλογές τεχνικού επιμελητηρίου

στ. Εκλογές εμπορικού συλλόγου

9. Ποιο το σημερινό σας αξίωμα μετά την εκλογή σας ; _________________
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10. Πόσο πιστεύετε ότι έχουν ενημερωθεί οι πολίτες του νομού σχετικά με την ένταξη της 
παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς 
της UNESCO ; 

α. Καθόλου

β. Λίγο

γ. Πολύ

11. Πόσο πιστεύετε ότι η ένταξη της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των 
μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα βοηθήσει τουριστικά το νησί ;

α. Καθόλου

β. Λίγο

γ. Πολύ

12. Πόσο πιστεύετε ότι θα ανέβει η ποιότητα των τουριστών που θα επισκέπτονται το νησί ;

α. Καθόλου

β. Λίγο

γ. Πολύ

13.  Το μέλλον του εγχειρήματος πιστεύετε ότι θα έχει

α. Ολική αποδοχή ( όπως ένταξη στην Ε.Ο.Κ. )

β. Αμφιλεγόμενη (μερική) αποδοχή ( όπως ένταξη στο Ευρώ)

14.  Πόσο πιστεύετε ότι θα διαφοροποιηθεί ως προς την ανάπτυξη ο δήμος Κερκυραίων 
έναντι των υπόλοιπων δήμων του νομού μετά την ένταξη της παλαιάς πόλης της 
Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO;

α. Καθόλου

β. Λίγο

γ. Πολύ

15.  Πόσο πιστεύετε ότι θα αυξηθεί το εισόδημα του Κερκυραίου πολίτη μετά την ένταξη 
της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO;

α. Καθόλου

β. Λίγο

γ. Πολύ
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16.  Πλην της υλικής εισοδηματικής επιτυχίας ( αν επιτευχθεί )  πόσο προβλέπετε κοινωνική, 
πνευματική και ιστορική ανάπτυξη στο νησί;

α. Καθόλου

β. Λίγο

γ. Πολύ

17. Πόσο πιστεύετε ότι μετά την ολοκλήρωση του εγχειρήματος θα αυξηθούν οι  πολιτιστικές 
εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας που θα φιλοξενούνται στο νησί ;

α. Καθόλου

β. Λίγο

γ. Πολύ

18.  Πόσο πιστεύετε ότι υπάρχει πολιτική ωριμότητα στους φορείς του τόπου ώστε να γίνουν οι 
κατάλληλες διαχειριστικές κινήσεις ;

α. Καθόλου

β. Λίγο

γ. Πολύ

19. Πόσο πιστεύετε ότι εκτός από θέμα των τοπικών φορέων  είναι αναγκαία και η πιο ενεργή 
συμμετοχή του κράτος για την επίτευξη του σκοπού ; (Η Κέρκυρα πλέον δεν είναι μία απλή 
επαρχιακή πόλη των 39.487 κατοίκων αλλά ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς)

α. Καθόλου

β. Λίγο

γ. Πολύ

Σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση σας στη συμπλήρωση αυτού του 
ερωτηματολογίου.
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