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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ προτίθεται να συμβάλλει στο σχεδιασμό μιας Πολιτιστικής Διαδρομής στο νησί της 

Νάξου, με σκοπό να προετοιμαστεί με τη συμβολή του ένα ώριμο έργο για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ 2021-

2027, σύμφωνα με τις απαιτήσεις είτε του «εργαλείου» της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) 

είτε άλλου χρηματοδοτικού εργαλείου. Η Διαδρομή θα προταθεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Δήμο 

Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, καθώς και σε άλλους θεσμικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς. 

Παράλληλα, το ΔΙΑΖΩΜΑ θα προετοιμάσει ένα στοχευμένο Σχέδιο Μάρκετινγκ για τη Διαδρομή αυτή, 

ώστε να επιταχύνει τη δυνατότητα προώθησης και εφαρμογής της. 

 

Για το σκοπό αυτό το ΔΙΑΖΩΜΑ ανέθεσε στην εταιρεία ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε και στον Δημήτριο Π. Κούτουλα 

την εκπόνηση προγραμματικού κειμένου για την ανάλυση, την τεκμηρίωση και τον προσδιορισμό Χωρικής 

Αναπτυξιακής Στρατηγικής και Σχέδιο Δράσης για τη διαμόρφωση της «Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου», με 

αξιοποίηση του Εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης είτε άλλου χρηματοδοτικού εργαλείου, 

το οποίο θα επιλεγεί από την Περιφέρεια ή το Δήμο, προκειμένου να ενταχθεί στην προγραμματική περίοδο 

2021-2027. 

  

Το παρόν κείμενο, που έχει εκπονηθεί από τη ΣΤΑΔΔΙΟΝ Α.Ε., αποτελεί το Παραδοτέο Α: «Αρχική 

Διαγνωστική Προσέγγιση: Πλαίσιο Στρατηγικής» της ανωτέρω σύμβασης. Περιλαμβάνει δε τα ακόλουθα: 

- Ανάλυση των βασικών οικονομικών και κοινωνικών μεγεθών της Νάξου, με έμφαση στους τομείς του 

τουρισμού και του πολιτισμού. 

- Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και προσδιορισμός δυνατοτήτων και ευκαιριών. 

- Διατύπωση των Στρατηγικών Στόχων της «Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου». 

- Προσδιορισμός των βασικών «φυσικών» θέσεων της Διαδρομής. 

- Προσδιορισμός των βασικών βημάτων για την οικοδόμηση της Διαδρομής. 

 

Το Πλαίσιο Στρατηγικής, θα αξιοποιηθεί από το ΔΙΑΖΩΜΑ στη διαδικασία ανοιχτής διαβούλευσης – 

πρόσκλησης προς δυνητικούς θεσμικούς, επιχειρηματικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς εταίρους. Από 

τη διαδικασία αυτή θα προκύψει ένα συστηματικό πλαίσιο συνεργασίας και αλληλοενημέρωσης με τους 

εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους Φορείς. 
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2. Ο ΤΟΠΟΣ 

 

2.1  Γεωγραφική θέση 

 

Η Νάξος κατέχει κεντρική θέση στο Αιγαίο, ανατολικά της νήσου Πάρου και νοτιοανατολικά του 

Πειραιά, από τον οποίο απέχει 103 ναυτικά μίλια1.  

 

 
 

Το σχήμα της Νάξου είναι επίμηκες, με μέγιστο άξονα μήκους 32,77 Km και μέγιστο άξονα πλάτους 23,86 

Km. Είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, με έκταση 430 Km2 και μήκος ακτών 148 Km. Νότια – 

νοτιοανατολικά της βρίσκονται τα νησιά Ηράκλεια, Σχοινούσα, Κουφονήσι, Κάτω Κουφονήσι, Κέρος και 

Άνω και Κάτω Αντικέρι. Στα ανατολικά της βρίσκονται οι νησίδες Μάκαρες, Αγία Παρασκευή, Στρογγύλη 

και Δονούσα.  

 

 
1 Πολλά από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται: α) στη Διπλωματική Εργασία του Ν. Μυλωνά 
‘Ανάλυση Οικιστικού Δικτύου Ν. Νάξου’ (ΕΜΠ, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, 2012), β) στη Διπλωματική 
Εργασία της Κ. Τουλούπη ‘Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη στον Νησιωτικό Χώρο: η Περίπτωση της Νάξου’ (Πανεπιστήμιο Βόλου, 
Πολυτεχνική Σχολή, 2017), γ) στη Διπλωματική Εργασία της Μ. Λεγάκη ‘Τουριστική ανάπτυξη Κυκλάδων – Μελέτη Περίπτωσης 
της Νήσου Νάξου’ (ΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, 2018), καθώς και δ) στη Διδακτορική Διατριβή της Ν. 
Ευελπίδου ‘Γεωμορφολογικές και Περιβαλλοντικές Παρατηρήσεις στη Νήσο Νάξο, με τη Χρησιμοποίηση Μεθόδων 

Τηλεανίχνευσης και G.I.S.’ (ΕΚΠΑ, Σχολή Θετικών Επιστημών, 2001).    
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Πηγή: Google 
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2.2 Ανάγλυφο – Γεωλογικά Δεδομένα 

 

Το ανάγλυφο του νησιού διαμορφώνεται από το όρος Ζας (Ζεύς) ή Δρίο, που το διασχίζει από βορρά προς 

νότο, με ψηλότερη κορυφή τον Ζα, που είναι η υψηλότερη κορυφή των Κυκλάδων (1.002 m), και 

ακολουθούν το Μαυροβούνι (999 m), ο Κόρωνος (989 m), το Φανάρι (883 m), ο Παστελάς (871 m), οι 

Αλωνίστρες (815 m), η Αναθεματίστρα (779 m) και ο Άγιος Τρύφωνας (744 m). Στα ανατολικά οι πλαγιές 

της οροσειράς είναι απότομες, ενώ στα δυτικά διαμορφώνεται ομαλό ανάγλυφο με καλλιεργήσιμα εδάφη. Η 

δυτική πεδινή ζώνη («Λιβάδι») αντιπροσωπεύει το 30% της έκτασης του νησιού, με ήπιο ανάγλυφο και 

μικρές κλίσεις εδάφους, της τάξης του 5%.  Το κεντρικό και ανατολικό τμήμα του νησιού έχει κλίσεις που 

κυμαίνονται από 10% έως 30%, οι οποίες στα παράλια καταλήγουν σε κλίσεις της τάξης από 5% έως 10%.  

Ο ελαιώνας της Τραγαίας, μεγάλης έκτασης πεδινή ζώνη, εντοπίζεται στο κέντρο του νησιού. Στο ΒΑ άκρο 

του νησιού και στις δυτικές πλαγιές του Ζα, εντοπίζονται περιοχές με κλίσεις μεγαλύτερες του 30%. Το 

ορεινό τοπίο χαρακτηρίζεται από αναβαθμίδες, πεζούλες και τράφους (πέτρινα χωρίσματα αγροτεμαχίων). 

 

Το μεγαλύτερο τμήμα της ακτογραμμής έχει μικρές κλίσεις, με τιμές που κυμαίνονται από 0% έως και 15%. 

Μεγάλες κλίσεις και απόκρημνες ακτές βρίσκονται στο βόρειο και νότιο τμήμα του νησιού. Από τη Χώρα 

της Νάξου προς το Νότο βρίσκονται οι παραλίες Άγιος Γεώργιος, Άγιος Προκόπιος, Αγία Άννα, 

Πλάκα, Ορκός, Μικρή Βίγλα, Καστράκι, Γλυφάδα, Αλυκό, Πυργάκι και Αγιασσός. Από τη Χώρα της 

Νάξου προς το Βορρά, βρίσκονται οι παραλίες Γρόττα,, Αμμίτης, Χίλια Βρύση, Κάμπος, Αμπραάμ και 

Άγιοι Θεόδωροι. Στο Βορρά βρίσκονται οι παραλίες Απόλλωνας, Λιώνας, Αζαλάς, Μουτσούνα. Τέλος, 

από τα Ανατολικά παράλια προς το Νότο βρίσκονται οι παραλίες Λυγαρίδια, Ψιλή Άμμος, Κλειδός, 

Πάνορμος και Καλαντός. 

 

  
 Η Κόρωνος όπως φαίνεται από Σκαδό Νάξου. Παραλίες της Νάξου 

 Transferred from el.wikipedia to Commons  Πηγή: Αικ. Ελευθερίου 2012 
 by Alaniaris using CommonsHelper. 

 

Η Νάξος αποτελείται κυρίως από σχιστόλιθους, γνεύσιους και μάρμαρα, που καλύπτουν 76,96% της 

συνολικής της έκτασης, και δευτερευόντως από γρανοδιορίτη και μιγματίτη που καλύπτουν το 8,42% και 

7,14% αντίστοιχα. Τα ιζηματογενή πετρώματα καλύπτουν στο σύνολό τους το 7,47% της έκτασης του 

νησιού. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CF%8C_%CE%9D%CE%AC%CE%BE%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Alaniaris
https://tools.wmflabs.org/commonshelper/
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 Πηγή: Ν. Ευελπίδου, 2001 
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2.3 Σεισμικότητα 

 

Η Χώρα υποδιαιρείται σε τρεις Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας Ι, II, III, τα όρια των οποίων καθορίζονται 

στον Χάρτη Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδος. Η Νάξος τοποθετείται στη Ζώνη Ι (ζώνη 

χαμηλής σεισμικής επικινδυνότητας). 

  

 

 

Η μελέτη της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή των Κυκλάδων έχει καθορίσει την ύπαρξη δύο 

κύριων ομάδων ρηγμάτων: 

1. Μια σεισμική ζώνη διεύθυνσης Β-Ν, στο δυτικότερο τμήμα των Κυκλάδων, το οποίο συμπίπτει με τη 

ρηχή λεκάνη που χωρίζει το κυκλαδικό πλατώ από το πλατώ ανάμεσα στο νοτιότερο τμήμα της Αττικής 

και στο νοτιότερο τμήμα της Εύβοιας. 

2. Μια ασεισμική περιοχή ανάμεσα στις κεντρικές Κυκλάδες, όπου γίνονται μόνο μικρής έντασης 

δονήσεις. 

 

Στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα μεγάλα σεισμικά γεγονότα ( Ms > 6R) στον ελλαδικό χώρο 

κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 1975 – 2003. 
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Πηγή: Ν. Μυλωνάς, 2012 
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2.4 Κλίμα  

 

Το κλίμα της Νάξου, όπως και όλων των Κυκλάδων είναι εύκρατο, Μεσογειακού τύπου. Ειδικότερα: 

- Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 18,2οC. Το χειμώνα, η ελάχιστη θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από 

τους 9 οC, ενώ το καλοκαίρι η μέγιστη προσεγγίζει τους 27 οC.  Σημειώνεται ότι στις ορεινές περιοχές 

σημειώνονται χαμηλότερες θερμοκρασίες. 

- Το κλίμα είναι εν γένει ξηρό, με τη σχετική υγρασία να μην ξεπερνά το 75%. Στις ορεινές περιοχές 

καταγράφονται μετρήσεις με τη σχετική υγρασία γύρω στο 85%. 

- Βροχοπτώσεις σημειώνονται κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ οι θερινοί μήνες είναι ξηροί. Το μέσο 

ετήσιο ύψος βροχοπτώσεων φθάνει τα 365 mm, αλλά στα ορεινά, όπου σημειώνονται και χιονοπτώσεις, 

είναι σχεδόν διπλάσιο. Οι ημέρες βροχής είναι συνολικά 70 – 75 ανά έτος, όλες σχεδόν κατά τους 

χειμερινούς μήνες. 

- Οι άνεμοι είναι ισχυροί, 6-7 μποφόρ και συχνά 8 μποφόρ, και κατά κανόνα πνέουν από βόρειες 

διευθύνσεις. 

 

Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα κλιματολογικά δεδομένα της Νάξου, όπως αυτά 

καταγράφονται από το μετεωρολογικό σταθμό του αεροδρομίου της. 

 

 

 
Πηγή: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 
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2.5 Υδρολογικά Δεδομένα 

 

Η Νάξος, όπως και όλες οι Κυκλάδες, είναι φτωχή τόσο σε επιφανειακά όσο και σε υπόγεια νερά. Η ορεινή 

γεωμορφολογία του νησιού δημιουργεί μικρές κοιλάδες – λεκάνες απορροής, που αποχετεύουν μικρές 

ποσότητες νερών. Χαρακτηριστικό είναι το μεγάλο ποσοστό επιφανειακής απόχυσης, δηλαδή η μεγάλη 

εξατμισοδιαπνοή λόγω των ισχυρών ανέμων, της μεγάλης ηλιοφάνειας και της έλλειψης φυτοκάλυψης, με 

αποτέλεσμα να είναι μικρή η ετήσια κατείσδυση υδάτων.  

 

Στη Νάξο υπάρχει πληθώρα χειμάρρων και μικρορεμάτων, οι οποίοι κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

είναι άνυδροι, γεγονός που οφείλεται στις σπάνιες και μικρής έντασης – διάρκειας βροχοπτώσεις που 

παρατηρούνται στην περιοχή. Σε ολόκληρο το νησί δεν υπάρχουν λίμνες, εκτός των τεχνητών 

(λιμνοδεξαμενές Εγγαρών, φράγμα Φανερωμένης) που κατασκευάστηκαν τα τελευταία χρόνια για 

αρδευτικούς σκοπούς. 

 

   

Πηγή: Ν. Ευελπίδου, 2001 
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2.6 Χλωρίδα 

 

Η χλωρίδα της Νάξου είναι τυπική μεσογειακή και πολύ πλούσια. Από τη σύνθεση της βλάστησης, το 

υψόμετρο και το κλίμα, η Νάξος κατατάσσεται στις θερμομεσογειακές διαπλάσεις της Ανατολικής 

Μεσογείου (Oleo Ceratonion: ζώνη ελιάς – χαρουπιάς). 

 

Ο συνολικός αριθμός των τραχειόφυτων της Νάξου εκτιμάται σε 931 taxa, από τα οποία τα 910 είναι 

σπερματόφυτα. Όσον αφορά στο χωρολογικό φάσμα των σπερματοφύτων, τρία είναι στενότοπα ενδημικά 

Νάξου (0,33% - Cerastium runemarkii, Erysimum naxicola & Symphytum naxicola), 12 κυκλαδικά 

ενδημικά (1,32%), 51 αιγαιακά ενδημικά (5,6%), 146 ανατολικομεσογειακά ενδημικά (16,05%), 374 

πανμεσογειακά (41,1%) και 324 ευρύτερης εξάπλωσης taxa (35,6%). 

 

 
 Cerastium runemarkii  Symphytum naxicola 

 

Η φρυγανώδης - θαμνώδης βλάστηση είναι και στη Νάξο κυρίαρχη, αλλά αυτή η κυριαρχία θεωρείται ως 

νέο στοιχείο, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η καλλιέργεια σιτηρών σε αναβαθμίδες εξέλιπε λόγω διαφόρων 

οικολογικών (ξηρασία), κοινωνικών και οικονομικών αιτίων. Στα ασβεστολιθικά εδάφη το κυρίαρχο είδος 

φρύγανου είναι το θυμάρι (Coridothymus capitatus). Φρυγανώδης βλάστηση με κυρίαρχο είδος τη λαδανιά 

(Cistus creticus) απαντά συνήθως σε ελαφρώς όξινα έως ουδέτερα εδάφη. Το κοινότατο φρύγανο αστοιβή 

(Sarcopoterium spinosum) καταλαμβάνει μεγάλες εκτάσεις σε πυριτικά εδάφη, τα οποία στο παρελθόν 

καλλιεργούνταν.  

 

   
 Coridothymus capitatus Cistus creticus  Sarcopoterium spinosum 
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Τα δάση και οι συστάδες δέντρων δεν είναι σπάνια στη Νάξο αν και θεωρούνται κατά κανόνα 

υπολειμματικά στοιχεία που διατηρήθηκαν με λίγο πολύ ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Οι πλατύφυλλες δρυς 

(Quercus pubescens και Q. ithaburensis ssp. macrolepis), αλλά και η καστανιά (Castanea sativa), θεωρούνται 

εισαγόμενα είδη στο νησί και απαντούν κυρίως σε αναβαθμίδες, όπου χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά ως 

δέντρα σκίασης, ζωοτροφής και στη βυρσοδεψία. Το κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens) και κάποια πεύκα 

(Pinus chalepensis, P. brutia και P. nigra) επίσης θεωρούνται πως έχουν εισαχθεί στο νησί από τον άνθρωπο. 

 

Ως κλιμακικό δάσος της Νάξου θεωρείται αυτό της αριάς (Quercus ilex, αειθαλής δρυς) και σήμερα απαντά 

σε μεμονωμένες συστάδες στην κοιλάδα των Εγγαρών, στον Κυνίδαρο, στον Κόρωνο και στις δυτικές 

πλαγιές του Ζα, σε υψόμετρα 750 – 1.000 m. Υπάρχουν δέντρα με εκτιμούμενη ηλικία 1.250 – 2.500 έτη, 

ενώ τα νεότερα θεωρείται ότι είναι μεταξύ 100 - 200 ετών, γεγονός που υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει φυσική 

αναβλάστηση από το τέλος του 19ου αιώνα. Υποστηρίζεται ότι οι εδαφοκλιματικές συνθήκες είναι τέτοιες, 

που το δάσος αριάς θα μπορούσε δυνητικά να καταλάβει όλη την έκταση του νησιού έως τα κατώτερα 

υψόμετρα, όπου κυριαρχεί το θαμνοκυπάρισσο (Juniperus phoenicea - φίδα στις Κυκλάδες). Η αριά σπάνια 

συνυπάρχει με το κρητικό σφενδάμι (Acer sempervirens), ενώ σε κατώτερα υψόμετρα συνεμφανίζεται με το 

πουρνάρι (Quercus coccifera).  

 

   
 Quercus ilex Juniperus phoenicea Quercus coccifera 
 

Στη Β. Νάξο, όπου υπάρχουν πηγές και ρέματα καθώς και o μοναδικός ποταμός συνεχούς ροής του νησιού 

στην κοιλάδα των Εγγαρών, σχηματίζονται αζονικά παρόχθια δάση, τα οποία συγκαταλέγονται σε αυτά με 

τη μικρότερη ανθρωπογενή επίδραση και όπου κυριαρχούν ο πλάτανος (Platanus orientalis) σε μικρή αλλά 

και σε μεγάλη μορφή καθώς και η Ιτιά (Salix fragilis) και η λυγαριά (Vitexagnus).  Καθώς οι ρεματιές 

καθίστανται ξηρότερες, τα δέντρα αυτά υποκαθίστανται από πικροδάφνες (Nerium oleander), ενώ προς τις 

εκβολές των ρεμάτων επικρατούν τελικά τα αρμυρίκια (Tamarix hampeana). Μέσα στους αγρούς 

μεμονωμένα βρίσκουμε την γκορτσιά (Ρirus amygdalifornnis). Η Νάξος, λόγω της παρουσίας αρκετών 

ασβεστολιθικών γκρεμών, συντηρεί μεγάλη ποικιλία χασμοφύτων με αρκετά χαρακτηριστικά είδη. 

 

Στην θαμνώδη βλάστηση η οποία καταλαμβάνει κυρίως μερικές πλαγιές ανάμεσα σε αγρούς και σε απότομα 

πρανή, απαντώνται αρκετά είδη συνήθως υπό τη μορφή πυκνών θαμνώνων , ενώ στις λοφώδεις περιοχές 

εμφανίζονται και αραιές πευκοσυστάδες.  

 

Το σπάρτο (Spartium junceum) βρίσκεται κυρίως δίπλα σε δρόμους και μέσα στα ρέματα, ενώ η δενδρώδης 

μηδική (Medicago arborea) είναι συνήθως μεμονωμένη. Μέσα στην κοίτη των ρεμάτων απαντάται συχνά η 
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πικροδάφνη (Nerium oleander) ενώ στα πιο ξηροθερμικά σημεία βρίσκουμε τον ασπάλαθο (Calycotome 

vilosa).  

 

    
 Spartium junceum Medicago arborea Nerium oleander Calycotome vilosa 

 

Η ποώδης βλάστηση είναι η πιο πλούσια σε είδη καθώς καταλαμβάνει σχεδόν ολοκληρωτικά τους 

εγκαταλελειμμένους αγρούς και τα κενά μεταξύ των θάμνων. Τα πιο συχνά απαντώμενα είδη είναι το 

θυμάρι (Coridothymus capitatus), το χινοπόδι (Genista acanthoclados), η αφάνα (Poterium spinosum), το 

σπαράγγι (Asparagus acutifolius) και η κρεμμύδα (Urginea maritima). 

 

 
 Genista acanthoclados Poterium spinosum Asparagus acutifolius Urginea maritima 
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2.7 Πανίδα 

 

Τα πιο σημαντικά είδη από τα θηλαστικά της Νάξου είναι η αλεπού, που απαντάται σε μεγαλύτερη 

συχνότητα, ο λαγός του οποίου ο πληθυσμός συνεχώς μειώνεται, ο σκαντζόχοιρος, ο αρουραίος, η νυφίτσα, 

το κουνάβι, κ.ά. Από αυτά, άλλα θεωρούνται προστατευόμενα (σκίουροι, νυφίτσες) και άλλα 

χαρακτηρίζονται σαν ωφέλιμα θηράματα βάσει και των οποίων η θήρα απαγορεύεται (σκαντζόχοιρος, 

νυχτερίδες).  

 

Η ορνιθοπανίδα της Νάξου είναι αρκετά πλούσια, καθώς από τα 244, κυρίως μεταναστευτικά είδη πουλιών 

που έχουν παρατηρηθεί στις Κυκλάδες, τα 138 είδη (56,5%) έχουν καταγραφεί στο νησί. Τα μεταναστευτικά 

χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους οικοτόπων κατά τη διάρκεια της μετανάστευσής τους, με σκοπό την 

ξεκούραση και την τροφοληψία. 22 μεταναστευτικά είδη χρησιμοποιούν τη Νάξο ως τελικό προορισμό της 

μετανάστευσης. Επίσης, 23 είδη πουλιών φωλιάζουν μόνιμα στη Νάξο, μεταξύ των οποίων 

συμπεριλαμβάνονται αξιόλογοι πληθυσμοί όρνιου (Gyps fulvus), σπιζαετού (Hieraaetus fasciatus) και 

αετοβαρβακίνας (Buteo rufinus). 

 

  
 Gyps fulvus Hieraaetus fasciatus Buteo rufinus 

 

Το νησί διαθέτει πλούσια ερπετοπανίδα, με πιο κοινά φίδια το νερόφιδο (natrix natrix ), την οχιά (vipera 

ursini ), το καναλόφιδο (Natrix tessalata ) και τη δεντρογαλιά (Manpolon monspesulanus).  

 

 
Νανόχεντρα (Vipera ursinii) / Καλόξυλος Νάξος  

Andreas Farkonas - Δημοσιεύτηκε στις 22 Μαρ 2018 
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Από τις σαύρες η πιο κοινή είναι η πρασινόσαυρα (Lacerta viridis) και το αιγαιοπελαγίτικο είδος το κοινώς 

λεγόμενο κροκοδειλάκι (Agama stellio). Πολύ κοινά επίσης είναι τα σαμιαμίδια (Crytodactylus Kotschyi) 

και η σαλαμάνδρα (salamandra salamandra ).  

 

 
 Lacerta viridis Agama stellio 

 

Η Νάξος παρουσιάζει και μεγάλη ποικιλία μαλακίων και εδαφικών αρθρόποδων, ορισμένα από τα 

οποία είναι τοπικά ενδημικά είδη, καθώς και έντομα των περισσοτέρων τάξεων και ειδών (Ephemenoptera, 

Orthoptera, Coleoptera, Hemiptera, Lepidoptera, Diptera κ.α.).  

 

Στη θαλάσσια περιοχή της Νάξου υπάρχουν μόνιμα κοπάδια ψαριών, μαλάκια και καρκινοειδή, αλλά 

και υποθαλάσσια λιβάδια (Ποσειδωνία η ωκεάνιος - Posidonia oceanica). Στην ευρύτερη θαλάσσια 

περιοχή, στα ανατολικά  του νησιού, έχουν παρατηρηθεί μικροί πληθυσμοί Μεσογειακής φώκιας. 

 

  

 By Alberto Romeo  The Natural history museum in Milan, Italy.  
 albertoromeo@neomedia.it Diorama with a Monachus monachus (Monk seal).  
 http://www.romeofotosub.it Picture by Giovanni Dall'Orto, April 22 2007. 

 

  

mailto:albertoromeo@neomedia.it
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2.8 Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά 

 

Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ), αποτελούν ένα διεθνές δίκτυο περιοχών που είναι ζωτικές 

για την διατήρηση παγκοσμίως απειλούμενων ειδών, ενδημικών ειδών ή ειδών πουλιών που εξαρτώνται από 

τους συγκεκριμένους βιοτόπους για την επιβίωσή τους. Το δίκτυο αυτό φιλοδοξεί να εξασφαλίσει στα 

πουλιά κατάλληλους τόπους για αναπαραγωγή, διαχείμαση, ή στάση κατά μήκος των μεταναστευτικών 

διαδρόμων. 

 

Ένα μεγάλο τμήμα της Νάξου έχει χαρακτηριστεί ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά, με τον κωδικό GR 

154. 

 

 

 

Σημαντικές εκτάσεις της Περιοχής αυτής προστατεύονται ως Καταφύγια Άγριας Ζωής ή ως Περιοχή του 

δικτύου Natura 2000 (βλ. στη συνέχεια). 
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2.9 Οικότοποι 

 

Στον πίνακα και το διάγραμμα που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή της εδαφικής έκτασης της 

Νάξου στις διαφορετικές κατηγορίες οικοτόπων. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ % ΚΑΛΥΨΗ 

Θαλάσσιες περιοχές, Θαλάσσιες γλώσσες 23,20 

Ποταμοί, Εκβολές, Λασποτόπια, Λιμνοθάλασσες, Αλυκές 0,10 

Αλίπεδα, Αλατούχες στέπες, Αλατούχες βοσκές 0,75 

Παράκτιες θίνες, Αμμώδεις ακτές 2,18 

Κροκάλες, Απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Νησίδες 0,11 

Εσωτερικά γλυκά νερά (στάσιμα & κινούμενα νερά) 0,20 

Χερσότοποι, Θάμνοι, Μακία βλάστηση, Φρύγανα 63,13 

Άλλες αρόσιμες εκτάσεις 0,86 

Φυλλοβόλα δάση 0,08 

Αειθαλή δάση 7,79 

Εσωτερικοί βράχοι, Εσωτερικές θίνες 0,76 

Άλλες εκτάσεις (αστικές, βιομηχανικές περιοχές, δρόμοι, χέρσες περιοχές, μεταλλεία) 0,84 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 100,00 
 

Θαλάσσιες περιοχές, 

Θαλάσσιες γλώσσες; 23,2

Ποταμοί, Εκβολές, 

Λασποτόπια, Λιμνοθάλασσες, 

Αλυκές; 0,1

Αλίπεδα, Αλατούχες στέπες, 

Αλατούχες βοσκές; 0,75

Παράκτιες θίνες, Αμμώδεις 

ακτές; 2,18

Κροκάλες, Απόκρημνες 

βραχώδεις ακτές, Νησίδες; 

0,11

Εσωτερικά γλυκά νερά 

(στάσιμα & κινούμενα νερά); 

0,2

Χερσότοποι, Θάμνοι, Μακία 

βλάστηση, Φρύγανα; 63,13

Άλλες αρόσιμες εκτάσεις; 0,86

Φυλλοβόλα δάση; 0,08

Αειθαλή δάση; 7,79

Εσωτερικοί βράχοι, 

Εσωτερικές θίνες; 0,76

Άλλες εκτάσεις (αστικές, 

βιομηχανικές περιοχές, δρόμοι, 

χέρσες περιοχές, μεταλλεία); 

0,84

 Πηγή: 

Αικ. Ελευθερίου 2012 
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Το μεγαλύτερο τμήμα της Νάξου αποτελείται από χερσότοπους, θάμνους, μακία βλάστηση και  

φρύγανα (63,13%). Ωστόσο σημαντική κάλυψη έχουν τα αειθαλή δάση (7,79%) αλλά και οι παράκτιες 

θίνες, αμμώδεις ακτές (21,8%). 

 

Οι σημαντικότεροι οικότοποι της Νάξου παρουσιάζονται στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

 

 
Πηγή: http://www.oikoskopio.gr 

 

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η αποτύπωσης της κάλυψης γης, σύμφωνα με τα στοιχεία 

της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. 
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Πηγή: 
CORINE Land Cover 

 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία, και τη συνολική περιγραφή που προηγήθηκε, καθίσταται σαφές ότι η 

Νάξος διαθέτει έναν ιδιαίτερο φυσικό πλούτο, με μεγάλη ποικιλία φυσικών τοπίων, από παραθαλάσσια 

μέχρι ορεινά.  
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2.10  Προστατευόμενες Περιοχές 

 

2.10.1 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης του δικτύου Natura 

 

Στο δίκτυο Natura 2000 έχουν ενταχθεί δύο περιοχές της Νάξου: 

α) Η περιοχή «Κεντρική και Νότια Νάξος: Ζας και Βίγλα έως Μαυροβούνι και Θαλάσσια Ζώνη (όρμος 

Καράδες – όρμος Μουτσούνας)» με κωδικό GR4220014. Περιλαμβάνει ένα ορεινό χερσαίο και ένα 

παραθαλάσσιο τμήμα. Το ορεινό τμήμα διασχίζει το νησί από το βορρά ως το νότο, ενώ το 

παραθαλάσσιο περιτρέχει το νησί από την περιοχή της Βίγλας στα δυτικά, ως τη Μουτσούνα στα 

ανατολικά. Το νοτιοανατολικό τμήμα της περιοχής είναι πολύ σημαντικός σταθμός για τα 

μεταναστευτικά πουλιά. Η συνολική περιοχή παρουσιάζει μεγάλη ποικιλότητα χλωρίδας καθώς και 

τοπικά ενδημικά είδη, ενώ υπάρχουν και ερπετά, μαλάκια και εδαφικά αρθρόποδα. 

 
 

Συνολική Έκταση (ha) 8.721,71 

Χερσαία Έκταση (ha) 6.863,18 

Συνολική Περίμετρος (km) 185,9 

Μέγιστο Υψόμετρο (m) 997,0 

Πηγή: http://filotis.itia.ntua.gr 

 

β) Η περιοχή Νάξος: Όρη Αναθεματίστρα, Κόρωνος, Μαυροβούνθ, Ζας, Βιγλατούρι» με κωδικό 

GR4220026. Η περιοχή αποτελείται από τρία διακριτά τμήματα από το βορρά προς νότο, με ποικιλία 

οικοτόπων και μεγάλη ποικιλότητα χλωρίδας και πανίδας. Περιλαμβάνει λιμνοθάλασσες, λασπότοπους, 

αμμώδεις παραλίες, βραχώδεις ακτές, καθώς και παραλίες με πολυετή φυτά. Η περιοχή είναι μια 

σημαντική για διαβατικά και αναπαραγόμενα αρπακτικά είδη. Η σπουδαιότητά της στην επικράτεια του 

Αιγαίου είναι μεγάλη. 

http://filotis.itia.ntua.gr/


ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.   Σελ. 24 από 227 

 
 

Συνολική Έκταση (ha) 8721.71 

Χερσαία Έκταση (ha) 6863.18 

Συνολική Περίμετρος (km) 185.9 

Μέγιστο Υψόμετρο (m) 997.0 

Πηγή: http://filotis.itia.ntua.gr 
 

  

http://filotis.itia.ntua.gr/
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2.10.2 Βιότοποι CORINE 

 

Έχουν χαρακτηριστεί ως βιότοποι CORINE δύο περιοχές της Νάξου: 

 

α) Η περιοχή «Όρη Δίας (Ζας), Μαυροβούνι, Κόρωνος και Νότια Νάξο» με κωδικό A00010076. Η 

περιοχή είναι ελαφρώς δασώδης με εκτεταμένους θαμνότοπους που χρησιμοποιούνται ως βοσκοτόπια. 

Περιλαμβάνει θαλάσσιους γκρεμούς και παραλίες με βότσαλο, μικρές ρεματιές με γκρεμούς, καθώς και 

λωρίδες με πλατάνια κατά μήκος χειμάρρων. Από βοτανική άποψη είναι σημαντική περιοχή για την 

παρουσία τοπικών ενδημικών και άλλων ενδιαφέροντων ειδών. Επίσης είναι ορνιθολογικά σημαντική 

λόγω καλών πληθυσμών από Gyps fulvus (Όρνεα) και Hieraetus fasciatus (Σπιζαετός). 

 

          
 

Πηγή: http://filotis.itia.ntua.gr 
 

 

β) Η περιοχή «Αλυκές Νάξου» με κωδικό A00060027. Η περιοχή περιλαμβάνει λιμνοθάλασσα με 

αλμυρόβαλτο, που τμήμα του μετατρέπεται σε αλυκή. Αποτελεί σημαντικό καταφύγιο για τα 

μεταναστευτικά πουλιά. 

 
 

Πηγή: http://filotis.itia.ntua.gr 
 

  

Συνολική Έκταση (ha) 20192.36 

Χερσαία Έκταση (ha) 20000.0 

Συνολική Περίμετρος (km) 134.5 

Μέγιστο Υψόμετρο (m) 999.0 

Συνολική Έκταση (ha) 1.217,20 

Χερσαία Έκταση (ha) 1.500.0 

Συνολική Περίμετρος (km) 18,6 

Μέγιστο Υψόμετρο (m) 38,0 

http://filotis.itia.ntua.gr/
http://filotis.itia.ntua.gr/
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2.10.3 Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους 

 

Ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους έχει χαρακτηριστεί η Χώρα της Νάξου. 

 

 

Συνολική Έκταση (ha) 75,04 

Πηγή: http://filotis.itia.ntua.gr 

 

  

http://filotis.itia.ntua.gr/
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2.10.4 Υγρότοποι 

 

Το ελληνικό τμήμα της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης ξεκίνησε ήδη από το 2004 το πρόγραμμα 

«Προστασία των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου» με το οποίο καταγράφει την κατάσταση, αναδεικνύει 

τη σημασία και περιγράφει τις ανάγκες για τη διατήρηση των νησιωτικών υγροτόπων της Ελλάδας. Τα 

στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα προέρχονται από τα δημοσιευμένα αποτελέσματα αυτού 

του προγράμματος2. 

 

Ο κοινότερος τύπος υγροτόπου στα νησιά του Αιγαίου είναι τα παράκτια έλη, στα οποία είτε καταλήγει ένας 

ρύακας μόνιμης ή εποχιακής ροής ή τροφοδοτούνται υπογείως με γλυκό νερό (βλυχάδες) που «επικάθεται» 

πάνω στον θαλασσινό υδροφόρο ορίζοντα. Έτσι, το νερό τους είναι κυρίως υφάλμυρο, αλλά ανάλογα με την 

εποχή κυμαίνεται από γλυκό ως αλμυρό. Μπορεί να περιέχουν ή όχι ανοιχτές επιφάνειες νερού (λιμνούλες) 

και συνήθως διατηρούν νερό ή έχουν τουλάχιστον κορεσμένα με νερό εδάφη για όλη τη διάρκεια του έτους. 

Οι υγρότοποι του Αιγαίου φιλοξενούν μια μεγάλη ποικιλία ειδών χλωρίδας και πανίδας. Η τεράστια 

σημασία των υγροτόπων των νησιών, οφείλεται στο ότι αποτελούν ένα δίκτυο ενδιαιτημάτων κατά τη 

διάρκεια των μεταναστεύσεων των πουλιών. Ιδιαίτερα την άνοιξη οι υγρότοποι αυτοί αποτελούν 

αναντικατάστατους σταθμούς ξεκούρασης, τροφοδοσίας και καταφυγίου για εκατομμύρια μεταναστευτικά 

πουλιά από πολλά είδη, που χρησιμοποιούν τα νησιά ως ενδιάμεσους σταθμούς στο ταξίδι τους προς το 

βορρά. Οι υγρότοποι του Αιγαίου προσελκύουν ένα ολοένα αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών. Μερικά νησιά, 

όπως για παράδειγμα η Λέσβος, έχουν ήδη γίνει προορισμός τουριστών που παρατηρούν πουλιά, κυρίως σε 

υγροτόπους. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση μαθητών και φοιτητών είναι ακόμα δυο δραστηριότητες για τις 

οποίες προσφέρονται οι υγρότοποι και έχουν αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. 

 

 
Πηγή: http://www.oikoskopio.gr 

 

Από τους καταγεγραμμένους υγροτόπους στη Νάξο, παρουσιάζονται στη συνέχεια οι προστατευόμενοι. 

 

 
2 Πηγή: http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/general/search.php?action=advanced&param=location&lang=el_GR 
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NAX001 - Αλυκή 

Είναι ο μεγαλύτερος υγρότοπος των Κυκλάδων, 2 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά της Χώρας Νάξου. Τμήμα του 

είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για αλοπηγία, παραγωγή αλατιού σε βιομηχανική κλίμακα (αλυκή), έως 

το 1986. Σήμερα υφίστανται τέσσερις διακριτές επιφάνειες ανοικτού νερού, με αλατότητες από εντελώς 

γλυκό μέχρι υπεραλμυρό. Τα μεταναστευτικά πουλιά είναι κυρίως ερωδιόμορφα και χαραδριόμορφα, αλλά 

και πολλές πάπιες. Μέσα στον υγρότοπο συμβαίνει ερασιτεχνική αλιεία και βόσκηση, ενώ η λεκάνη 

απορροής του καταλαμβάνεται από εντατικές και εκτατικές καλλιέργειες, την μεγαλύτερη και 

παραγωγικότερη γεωργική περιοχή της Νάξου. Η Αλυκή βρίσκεται εντός των ορίων Καταφυγίου Άγριας 

Ζωής (ΦΕΚ 652/Β/2004). 

 

NAX002 - Λίμνες Αγίου Προκοπίου 

Τα έλη Αγίου Προκοπίου βρίσκονται 4,1 χλμ νοτιοδυτικά της Χώρας της Νάξου. Είναι τρία συνεχόμενα 

εποχικά λιμνία αλμυρού νερού σε αμμώδη υποστρώματα, τα οποία ανάλογα με το ύψος της στάθμης του 

νερού ενώνονται ή διαχωρίζονται περισσότερο. Η στάθμη του νερού διακυμαίνεται πολύ και συχνά τα δυο 

από τα τρία στεγνώνουν εντελώς. Κατά τις μεταναστευτικές περιόδους χρησιμοποιείται από πολλά είδη 

πουλιών. Ο υγρότοπος δεν χρησιμοποιείται παρά μόνο για πεζοπορία αναψυχής. Ο υγρότοπος βρίσκεται 

εντός των ορίων Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (GR4220014) του δικτύου Natura. 

 

NAX003 - Λίμνες Γλυφάδας 

Οι λίμνες Γλυφάδας βρίσκονται 12,5 χλμ. νότια της Χώρας Νάξου. Είναι τρεις σχεδόν διακριτές παράκτιες 

λιμνούλες, σε τύπο λιμνοθάλασσας, με νερό που κυμαίνεται από γλυκό μέχρι υπεραλμυρό. Ακριβώς δίπλα 

στις λίμνες προς τη μεριά της στεριάς υπάρχουν παλιά μαγγανοπήγαδα. Ίσως πρόκειται για τον καλύτερα 

διατηρημένο υγρότοπο της δυτικής ακτής της Νάξου, που χαρακτηρίζεται εν πολλοίς από την εξαιρετική 

ομορφιά του τοπίου και περιλαμβάνει τον οικότοπο προτεραιότητας 2250 (θίνες των παραλίων με Juniperus 

spp). Ο υγρότοπος αποτελεί σημαντικό σταθμό για πολλά είδη μεταναστευτικών πουλιών. Χρησιμοποιείται 

για πεζοπορία και βόλτες αναψυχής ενώ η γειτονική παραλία για κολύμβηση. Ο υγρότοπος βρίσκεται εντός 

των ορίων της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης του δικτύου Natura (GR4220014) και του Καταφυγίου Άγριας 

Ζωής (ΦΕΚ 857/Β/2004). 
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Πηγή: http://www.oikoskopio.gr 

 

NAX004 - Έλος Πυργάκι ή Ποταμίδες 

Το έλος Πυργάκι ή Ποταμίδες βρίσκεται 13,5 χλμ. Ν-ΝΑ της Χώρας Νάξου. Είναι μια μικρή εκβολή 

εποχικού ρέματος που στεγνώνει εντελώς το καλοκαίρι αλλά είναι και βλυχάδα δηλαδή δέχεται και υπόγεια 

νερά διότι ο υδροφόρος ορίζοντας είναι πολύ ψηλά όλο το χρόνο. Βρίσκεται πίσω από τη δημοφιλή παραλία 

Αλυκό. Φαίνεται να χρησιμοποιείται έντονα από τη μεταναστευτική ορνιθοπανίδα, ενώ στα εναπομείναντα 

στο τέλος της άνοιξης νερά παγιδεύονται μερικά ψάρια. Μέσα στο μικρό υγρότοπο εφαρμόζεται μόνο 

κυνήγι και λίγη βόσκηση, ενώ η λεκάνη απορροής είναι καλυμμένη κυρίως με εκτατικές και 

εγκαταλειμμένες καλλιέργειες, βοσκοτόπια και διάσπαρτες κατοικίες. Ο υγρότοπος προστατεύεται με το 

Π.Δ. των μικρών νησιωτικών υγροτόπων της Ελλάδας (Y422NAX004, ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012). 

 

NAX006 - Εκβολή Πηγών Σκουληκαριάς / Αμίτι 

Είναι η εκβολή του ρύακα των πηγών Σκουληκαριάς στην παραλία Αμίτι, 2,1 χλμ. Β του οικισμού Εγγαρές 

στη Νάξο. Ο υγρότοπος τροφοδοτείται από τον ρύακα που σχηματίζεται από τις πηγές Σκουληκαριάς που 

βρίσκονται στις Εγγαρές και από υπόγεια ύδατα και επηρεάζεται και από τη θάλασσα. Η σημασία του για τα 

μεταναστευτικά πουλιά είναι αξιοσημείωτη. Ο υγρότοπος προστατεύεται με το Π.Δ. των μικρών νησιωτικών 

υγροτόπων της Ελλάδας (Y422NAX006, ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012). 

 

NAX011 - Λίμνες Μικρής Βίγλας 

Οι λίμνες της Μικρής Βίγλας βρίσκονται δίπλα στον συνοικισμό Μικρή Βίγλα στη δυτική ακτή της Νάξου. 

Πρόκειται για τρία παράκτια, διακριτά σώματα νερού, ένα μεγάλο και εκατέρωθεν δυο μικρότερα, που 

έχουν μορφή λίμνης ή λιμνοθάλασσας που η αλατότητά τους κυμαίνεται από υφάλμυρο ως αλμυρό. Η 

τροφοδοσία τους με νερό γίνεται από υπόγεια νερά και τη θάλασσα. Ανάμεσα στις λίμνες και τη θάλασσα 

παρεμβάλλεται πλατιά ζώνη με μεγάλης ομορφιάς εκτεταμένες λευκές αμμοθίνες. Στη θάλασσα μπροστά 

από τον υγρότοπο υπάρχουν λιβάδια Ποσειδωνίας που φτάνουν μέχρι την ακτή. Αποτελεί σταθμό για πολλά 

είδη μεταναστευτικών πουλιών. Δεν υπάρχουν δραστηριότητες στον υγρότοπο, ενώ η λεκάνη απορροής 



ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.   Σελ. 30 από 227 

καταλαμβάνεται από εντατικές και εκτατικές καλλιέργειες και διάσπαρτη δόμηση. Βρίσκεται εντός των 

ορίων Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (GR4220014) του δικτύου Natura. Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα 

διατηρημένα υγροτοπικά τοπία των Κυκλάδων. 

 

   
Πηγή: http://www.oikoskopio.gr 

NAX013 - Έλος Αγιασσού 

Το έλος Αγιασσού βρίσκεται 8,4 χλμ. νότια  του οικισμού Άνω Σαγκρί, στη νότια ακτή του νησιού. Είναι 

ένα παράκτιο έλος που τροφοδοτείται από υπόγεια νερά, αλλά επηρεάζεται και από τη θάλασσα (βλυχάδα). 

Είναι μια φυσική κοιλότητα που διαχωρίζεται από τη θάλασσα με μια στενή λωρίδα αλουβιακού αμμώδους 

υλικού πάνω στην οποία έχει αναπτυχθεί αμμόφιλη βλάστηση. Συνήθως διατηρεί νερό καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έτους αλλά σε πολύ ξηρές χρονιές τα επιφανειακά νερά στεγνώνουν εντελώς. Είναι ο μεγαλύτερος 

καλαμώνας του νησιού. Χρησιμοποιείται πιθανότατα για φώλιασμα από πολλά μεταναστευτικά είδη 

πουλιών. Δεν γίνονται ανθρώπινες δραστηριότητες μέσα στον υγρότοπο, εκτός ίσως από κυνήγι. Βρίσκεται 

εντός των ορίων Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (GR4220014) του δικτύου Natura και προστατεύεται με το 

Π.Δ. των μικρών νησιωτικών υγροτόπων της Ελλάδας (Y422NAX013, ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012). 

 

NAX015 - Έλος Καλαντού 

Το έλος Καλαντού βρίσκεται 13,5 χλμ νότια του οικισμού Φιλώτι, στη νότια ακτή του νησιού. Είναι ένα 

εκβολικό σύστημα χειμάρρου με μεγάλη λεκάνη απορροής και ταυτόχρονα σημείο εκφόρτισης υπόγειων 

νερών που συνοδεύονται από έλη γλυκού νερού. Είναι ο πιο απομακρυσμένος από οικισμό υγρότοπος του 

νησιού και ίσως των Κυκλάδων. Η σημασία του είναι πολύ μεγάλη για πολλούς λόγους: είναι ο μοναδικός 

υγρότοπος στη νότια μεριά του νησιού, το όλο τοπίο είναι εξαιρετικού κάλλους, η ανθρώπινη επίδραση 

μικρή, η έκταση και η ποικιλία οικοτόπων επίσης αξιοσημείωτη όπως και η σημασία του για τα 

μεταναστευτικά πουλιά. Στα νερά του υγροτόπου υπάρχουν ψάρια και απαντώνται πολλά είδη 

χαραδριόμορφων και ερωδιόμορφων ειδών την άνοιξη. Η κύρια δραστηριότητα μέσα στον υγρότοπο αλλά 

και έξω από αυτόν είναι η βόσκηση. Η περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων Ειδικής Ζώνης Διατήρησης 

(GR4220014), Ζώνης Ειδικής Προστασίας (GR4220026) και Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά, ενώ 
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προστατεύεται με το Π.Δ. των μικρών νησιωτικών υγροτόπων της Ελλάδας (Y422NAX015, ΦΕΚ 

229/ΑΑΠ/2012). 

 

 
Πηγή: http://www.oikoskopio.gr  
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2.10.5 Καταφύγια Άγριας Ζωής 

 

Στη Νάξο έχουν οριστεί επτά Καταφύγια Άγριας Ζωής: 

- Ζα (Κορώνου Νάξου), με κωδικό K485 (Φ.Ε.Κ.: 546/93). 

- Φανάρι (Φιλοτίου Νάξου), με κωδικό K488 (Φ.Ε.Κ.: 698/21-9-82). 

- Προφ. Ηλίας (Δαμαριωνού Νάξου), με κωδικό K494 (Φ.Ε.Κ.: 659/7-8-79). 

- Ράχη Πολιχνίου (Σαγκρίου Νάξου), με κωδικό K495 (Φ.Ε.Κ. 860/25-11-88). 

- Τρούλος (Φιλοτίου Νάξου), K499 (Φ.Ε.Κ.: 430/87). 

- Αλυκή Δήμου Νάξου, με κωδικό K784 (Φ.Ε.Κ.:652/04-05-04). 

- Αλυκό Δήμου Νάξου, με κωδικό K788 (Φ.Ε.Κ.: 857/11-06-04). 

 

 
Πηγή: http://www.oikoskopio.gr 

 

Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής απαγορεύονται το κυνήγι, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων 

δεικτών, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή της άγριας χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης με φυσική 

βλάστηση με κάθε τρόπο, η καταστροφή φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση, η επιχωμάτωση και 

η αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδάτινων συστημάτων, η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων, 

η διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων, η ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα, καθώς και η υπαγωγή έκτασης 

του καταφυγίου σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητηρίων της 

άγριας πανίδας. Η εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων όπως και δρόμων επιτρέπεται, 

κατόπιν περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 
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3. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

 

3.1 Δημογραφικά στοιχεία 

 

3.1.1 Πληθυσμιακή εξέλιξη 

 

Ο πληθυσμός της Νάξου κατά το διάστημα 1981 – 2011 αυξήθηκε κατά 28%. Η αύξηση αυτή οφείλεται 

στην αύξηση του πληθυσμού της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Νάξου κατά 51,2%, καθώς ο πληθυσμός της 

Δ.Ε. Δρυμαλίας στο ίδιο χρονικό διάστημα μειώθηκε κατά 6,7%. 

 

 

 

  1981 1991 2001 2011 

Δ.Ε. ΝΑΞΟΥ 8.415 9.118 11.772 12.726 

   +8,4%  +29,1% +8,1% 

Δ.Ε. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 5.622 5.733 5.585 5.244 

   +2,0%  -2,6% -6,1% 

 ΣΥΝΟΛΟ ΝΑΞΟΥ 14.037 14.851 17.357 17.970 

   +5,8%  +16,9% +3,5% 

         

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 233.529 255.192 298.462 309.015 

   +9,3%  +17,0% +3,5% 

     

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 9.740.417 10.223.392 10.934.097 10.816.286 

   +5,0%  +7,0% -1,1% 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Η πληθυσμιακή εξέλιξη της Νάξου, από τον 19ο αιώνα μέχρι το 2011 παρουσιάζεται στο διάγραμμα που 

ακολουθεί. 
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Σε σχέση με τα στοιχεία του παραπάνω διαγράμματος σημειώνονται και τα ακόλουθα: 

 

- Από τις αρχές του 20ού αιώνα παρατηρήθηκε έντονη μεταναστευτική ροή προς την περιοχή της 

Αττικής. Αρχικά οι Νάξιοι μετανάστες εγκαταστάθηκαν στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, στα περίχωρα του 

Πειραιά. Ο κύριος όγκος των μεταναστών φαίνεται να προέρχεται από την βόρεια ορεινή Νάξο και 

συγκεκριμένα από τα «φτωχά» σε γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή «σμυριδοχώρια»: 

Κεραμωτή, Κόρωνος, Σκαδό, Μέση. Ακολουθεί λίγο αργότερα (1911) η περιοχή των Πατησίων 

(ενορία Αγίου Λουκά) όπου εγκαταστάθηκαν πληθυσμοί από τον πρώην Δήμο Κορωνίδας (Κωμιακή, 

Κόρωνος, Σκαδό, Κεραμωτή, Μέση) με την πλειοψηφία τους να προέρχεται από την Κωμιακή. Στην 

περιοχή του Ψυρρή, στο κέντρο της Αθήνας, εγκαταστάθηκαν αρκετοί μετανάστες από το Φιλώτι. 

Από την περίοδο του μεσοπολέμου και μετά την απελευθέρωση, και ιδιαίτερα την περίοδο 1945-1960, 

η μεταναστευτική κίνηση προς την Αθήνα αλλά και το εξωτερικό (Η.Π.Α., Καναδάς, Αυστραλία) 

αποκτάει μόνιμο χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί πληθυσμιακή συρρίκνωση. Οι Νάξιοι 

αρχικά εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Κυψέλης και σταδιακά επεκτάθηκαν προς τη νεόκτιστη 

περιοχή του Γαλατσίου, όπου αρκετοί χτίζουν τα δικά τους σπίτια. Έτσι προς το τέλος της δεκαετίας 

του 1970, έχει δημιουργηθεί στο Γαλάτσι μια μεγάλη περιοχή με πολλούς Ναξιώτες, γνωστή ως «Νέα 

Νάξος»3. Οι Νάξιοι της Αθήνας αναπτύσσουν έντονη πολιτιστική δραστηριότητα, και ιδρύουν ένα 

μεγάλο αριθμό συλλόγων. Το 1976 ιδρύθηκε η Ομοσπονδία Ναξιακών Συλλόγων «Ο.ΝΑ.Σ.» με 

στόχο τη μεγαλύτερη συσπείρωση τους, ώστε να προωθούνται δυναμικότερα και ομόφωνα τα 

αιτήματα των ανθρώπων της Νάξου προς τα κυβερνητικά κέντρα. Σήμερα στην Ομοσπονδία 

 
3 Σ. Σπυρόπουλος, 2012. 
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συμμετέχουν 26 σύλλογοι ως μέλη και 4 σύλλογοι ως αντεπιστέλλοντα μέλη. Καταγράφονται ακόμη 

άλλοι 7 σύλλογοι που δεν συμμετέχουν στην Ομοσπονδία4. 

 

- Σήμερα, μετά την ανάκαμψη που άρχισε τη δεκαετία του 1980, ο πληθυσμός της Νάξου είναι περίπου 

όσος και τη δεκαετία του 1940. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι έχει δραματικά μεταβληθεί η 

κατανομή του πληθυσμού, με υπερσυγκέντρωση κατοίκων στη Χώρα της Νάξου. Οι εικόνες που 

ακολουθούν δείχνουν καθαρά τη μεταβολή της οικιστικής πυκνότητας στη Χώρα της Νάξου ανάμεσα 

στο 1945 (αεροφωτογραφία της RAF) και στο σήμερα (αεροφωτογραφία της Google Earth).  

 

 
 

  

 
4 Πηγή: https://sites.google.com/site/naxossectioncidunesco/tmema-naxou-cid-unesco/katalogos-naxiakon-syllogon-

athenas 
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3.1.2 Φύλο και ηλικιακή κατανομή 

 

Από τους 17.970 μόνιμους κατοίκους της Νάξου (2011), οι 9.143 (50,9%) είναι άνδρες και οι 8.827 (49,1%) 

είναι γυναίκες. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού της 

Νάξου, συγκρινόμενη με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το σύνολο της χώρας. 

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΝΑΞΟΥ 

0-9 9,7% 11,0% 11,4% 

10-19 9,9% 10,3% 11,1% 

20-29 12,5% 10,5% 11,9% 

30-39 15,1% 11,6% 14,8% 

40-49 14,6% 11,8% 14,5% 

50-59 12,9% 12,6% 11,6% 

60-69 10,5% 13,6% 10,2% 

70-79 9,4% 11,0% 8,4% 

80+ 5,4% 7,4% 6,1% 
 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 59 ΕΤΩΝ 

ΝΑΞΟΣ 24,7% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 32,0% 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 25,3% 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ και Κ. Τουλούπη (Διπλωματική Εργασία) 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι, σε επίπεδο Π.Ε., η γήρανση του πληθυσμού στη Νάξο είναι 

χαμηλότερη του μέσου όρου τόσο της Περιφέρειας, όσο και της χώρας συνολικά. 
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3.2 Επίπεδο εκπαίδευσης 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται το επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων του Δήμου Νάξου και 

Μικρών Κυκλάδων.  

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΣ 

ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΩΝ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΑΣ 

Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου / 

Πτυχιούχοι Παν/μίου - Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, 

ανώτερων επαγγελματικών  και ισότιμων σχολών 

11,2% 12,1% 16,7% 

Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, 

Κολλέγια κλπ.) 

3,8% 4,8% 4,6% 

Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, Εκκλησιαστικού, 

Επαγγελματικού κλπ.) 

21,0% 21,8% 23,4% 

Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και πτυχιούχοι 

Επαγγελματικών Σχολών 

13,0% 15,6% 13,2% 

Απόφοιτοι Δημοτικού 29,2% 26,3% 23,3% 

Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και 

ανάγνωση / Ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή / Δε 

γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 

14,9% 12,4% 12,4% 

Μη κατατασσόμενοι (άτομα γεννηθέντα μετά την 
1/1/2005) 

7,0% 7,0% 6,3% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 36,0% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 38,8% 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 44,8% 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των πινάκων, ο Δήμος Νάξου υστερεί έναντι του μέσου όρου της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου και του μέσου όρου της χώρας σε:  

- κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου,  

- πτυχιούχους μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  

- αποφοίτους Λυκείου.  

 

Σημειώνεται ακόμη ότι είναι αυξημένα (σε σύγκριση με το μέσο όρο της χώρας) τα ποσοστά των αποφοίτων 

δημοτικού ή όσων εγκατέλειψαν το δημοτικό. 
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3.3 Στοιχεία Απασχόλησης και Ανεργίας 

 

Όπως παρουσιάζεται και στον πίνακα που ακολουθεί, στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων το 2011 

καταγράφηκαν 6.571 εργαζόμενοι.  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

1. Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη 510 

2. Επαγγελματίες 888 

3. Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 373 

4. Υπάλληλοι γραφείου 408 

5. Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές 1.332 

6. Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς 814 

7. Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 1.075 

8. Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και 

συναρμολογητές (μονταδόροι) 

362 

9. Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 809 

ΣΥΝΟΛΟ 6.571 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των εργαζόμενων ανά επάγγελμα για το Δήμο Νάξου και 

για το σύνολο της χώρας. 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΗΜΟΣ 

ΝΑΞΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΑΣ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

(ΝΑΞΟΣ – 

ΧΩΡΑ) 

1. Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη 7,8% 5,9% 1,9% 

2. Επαγγελματίες 13,5% 18,2% -4,7% 

3. Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 5,7% 8,9% -3,2% 

4. Υπάλληλοι γραφείου 6,2% 7,9% -1,7% 

5. Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές 20,3% 22,7% -2,4% 

6. Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς 12,4% 8,5% 3,9% 

7. Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 16,4% 12,3% 4,1% 

8. Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 

εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) 

5,5% 6,3% -0,8% 

9. Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 12,3% 9,5% 2,8% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 
 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζεται η κατανομή των εργαζόμενων ανά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας, τόσο για τους κατοίκους του Δήμου Νάξου, όσο και για το σύνολο της χώρας (στοιχεία 

απογραφής 2011). 
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ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 899 

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 871 

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 

1.047 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 192 

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

1.006 

Ν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 150 

Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

432 

Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 513 

Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

209 

ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 1.252 

ΣΥΝΟΛΟ 6.571 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΗΜΟΣ 

ΝΑΞΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΑΣ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

(ΝΑΞΟΣ – 

ΧΩΡΑ) 

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 13,7% 10,0% 3,7% 

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 13,3% 6,8% 6,4% 

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 

15,9% 17,5% -1,6% 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 2,9% 5,2% -2,3% 

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

15,3% 7,8% 7,5% 

Ν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2,3% 2,7% -0,5% 

Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

6,6% 9,7% -3,1% 

Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 7,8% 7,9% -0,1% 

Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

3,2% 6,4% -3,2% 

ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 19,1% 26,1% -7,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 0,0% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι βαρύνοντα ρόλο στην απασχόληση της Νάξου διαδραματίζει όχι 

μόνον ο τουρισμός (κλάδοι ΣΤ και Θ ανωτέρω) αλλά και ο πρωτογενής τομέας (κλάδος Α ανωτέρω). 

 

Ακολουθούν τα στοιχεία που παρουσιάζουν την εξέλιξη του δείκτη ανεργίας κατά την τελευταία δεκαετία 

για την Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου και για το σύνολο της χώρας. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι, κυρίως 

λόγω της συνεισφοράς του κλάδου του τουρισμού, η ανεργία στο Νότιο Αιγαίο αποκλιμακώνεται πολύ πιο 

γρήγορα σε σχέση με το σύνολο της χώρας. 
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ΕΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ 

(ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ -ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ) 

2008 8,3% 7,8% 0,6% 

2009 12,3% 9,6% 2,7% 

2010 14,6% 12,7% 1,9% 

2011 15,2% 17,9% -2,7% 

2012 15,4% 24,4% -9,0% 

2013 21,3% 27,5% -6,2% 

2014 20,1% 26,5% -6,4% 

2015 14,9% 24,9% -10,0% 

2016 17,4% 23,5% -6,1% 

2017 16,0% 21,5% -5,5% 

2018 16,9% 19,3% -2,4% 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

 

 

Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη η εποχικότητα της απασχόλησης στον τουρισμό, με αποτέλεσμα η ανεργία 

στο Νότιο Αιγαίο να παρουσιάζει κατά τη διάρκεια του έτος πολύ πιο έντονη διακύμανση, σε σύγκριση με 

τον εθνικό μέσο όρο. 
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3.4 Δίκτυο Οικισμών 

 

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων είναι ένας από τους 325 Καλλικρατικούς Δήμους στους οποίους 

υποδιαιρείται η χώρα (ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87Α/7.1.2010). Ο Δήμος περιλαμβάνει τις Δημοτικές Ενότητες 

(Δ.Ε.) Νάξου, Δρυμαλίας, Δονούσας, Ηρακλειάς, Κουφονησίων και Σχοινούσας. Αντικείμενο της μελέτης 

είναι η νήσος Νάξος, που περιλαμβάνει μόνο δύο από τις παραπάνω Δ.Ε., δηλαδή τη Δ.Ε. Νάξου και τη Δ.Ε. 

Δρυμαλίας.  

 

Στη Δ.Ε. Νάξου βρίσκεται η Χώρα της Νάξου, μοναδική αστική περιοχή και έδρα του Δήμου. Αποτελείται 

από τις δημοτικές κοινότητες Νάξου και Αγ. Αρσενίου και τις τοπικές κοινότητες Βίβλου, Γαλανάδου, 

Γαλήνης, Γλινάδου, Εγγαρών, Κινίδαρου, Μελάνων, Ποταμιάς και Σαγκρίου. Η Δ.Ε. Δρυμαλίας εκτείνεται  

στα βόρεια του Δήμου και αποτελείται από τις δημοτικές κοινότητες Απεράθου και Φιλωτίου και τις τοπικές 

κοινότητες Δαμαριώνα, Δανακού, Κεραμωτής, Κορωνίδας, Κορώνου, Μέσης, Μονής, Σκαδού και 

Χαλκείου. 

 

  

 

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού συγκεντρώνεται στη Χώρα της Νάξου, με περισσότερους από 7.000 

κατοίκους, ενώ σχετικά υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση παρατηρείται στους οικισμούς του Φιλωτίου με 

1.477 κατοίκους, της Απειράνθου με 722 και του Αγίου Αρσενίου με 717 κατοίκους. 
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4. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

4.1 Γενικά 

 

Η Νάξος κατέχει μία σημαντική θέση στις Κυκλάδες καθώς η μακραίωνη ιστορία του τόπου και των 

ανθρώπων του ξεκινά πολύ πριν την 5η χιλιετία π.Χ και συνεχίζεται αδιάλειπτη μέχρι και σήμερα 

δημιουργώντας ένα μοναδικό σε πλούτο και πολυμορφία πολιτιστικό μωσαϊκό. Οι πολιτιστικοί πόροι του 

νησιού διασπείρονται σε όλη του την έκταση και περιλαμβάνουν όχι μόνο τα υλικά κατάλοιπα της ιστορίας 

του αλλά συγχρόνως και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, όπως αυτή διατηρείται στη συλλογική μνήμη 

μέσα από τις παραδόσεις και τους θρύλους και όπως βιώνεται μέσα από τις γιορτές, τα έθιμα, τις σύγχρονες 

τεχνικές παραγωγής καθώς και τα τέχνεργα που συνθέτουν τη σύγχρονη πολιτιστική - δημιουργική 

«βιομηχανία». Συνολικά, η Νάξος διαθέτει μία ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα η οποία διακρίνεται για τον 

πλούτο της, τη ποικιλομορφία της και την μοναδικότητά της, όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικά στη 

συνέχεια.  

 

4.2 Το Μυθικό Παρελθόν 

 

Σημαντικά γεγονότα και πρόσωπα του μυθικού παρελθόντος συνδέονται με το νησί της Νάξου, 

διατηρούνται μέσα στις τοπικές παραδόσεις και τους λαϊκούς θρύλους της νεότερης εποχής, 

ενσωματώνονται στην πολιτιστική ταυτότητα του τόπου και χαρτογραφούν με έναν ιδιαίτερο τρόπο το 

πολιτιστικό τοπίο του νησιού. Θεοί και ήρωες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας πέρασαν από το νησί και 

έχουν αφήσει τα ίχνη τους διάσπαρτα σε όλο το νησί. 

 

Ο Δίας, σύμφωνα με το μύθο, γεννήθηκε στην Κρήτη αλλά φυγαδεύτηκε στη Νάξο και μεγάλωσε σε μία 

σπηλιά στο ψηλότερο βουνό του νησιού ( υψόμετρο 1.004μ.), που πήρε το όνομά του (Ζευς = Ζας) και 

αποτέλεσε ιερό χώρο και τελετουργικό σκηνικό. Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής, ντυμένοι με 

«μηλωτές» (=προβιές προβάτων) ανέβαιναν στο βουνό το καλοκαίρι, την εποχή της μεγάλης ξηρασίας, για 

να παρακαλέσουν το θεό να στείλει τους δροσερούς ανέμους. Η λατρεία του Θεού γινόταν σε ιερό τέμενος 

και δύο επιγραφές του 4ου αι. π.Χ ορίζουν ότι το βουνό είναι «ΟΡΟΣ ΔΙΟΣ ΜΗΛΩΣΙΟΥ», δηλαδή όρος του 

Δία, προστάτη των προβάτων. Παράλληλα, το ομώνυμο σπήλαιο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η αρχική 

του κατοίκηση ανάγεται στη νεολιθική εποχή. Σήμερα, η ανάβαση στον Ζα είναι μία από τις πιο δημοφιλείς 

πεζοπορικές σηματοδοτημένες διαδρομές του νησιού.  
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Πηγή: https://www.wikiloc.com/hiking-trails 

 

 

Πηγή: https://naxostrekking.com  

 

Ο Διόνυσος, έχει υποστηριχθεί από τους αρχαίους μυθογράφους ότι γεννήθηκε στο νησί και μεγάλωσε και 

αυτός στη σπηλιά του Ζα ή κατ’ άλλους στο «Κακό Σπήλαιο» της Κορώνου, όπου βρέθηκε η επιγραφή 

«ΔΡΙΟC ΔΙΟΝΥCΟΥ». Η λατρεία του Θεού της διασκέδασης και της αμπελουργίας συνδέεται με αγροτικές 

εορταστικές εκδηλώσεις καθώς και την ίδρυση ιερών, το σημαντικότερο των οποίων είναι στη θέση Ύρια, 

στο κέντρο της εύφορης κοιλάδας του Λιβαδιού, στα νότια της χώρας. 

 

Ο πιο ισχυρός τοπικός μύθος αφορά τη συνάντηση και το γάμο του Διονύσου με την Αριάδνη, μετά την 

εγκατάλειψη της από τον Θησέα κατά την επιστροφή του από την Κρήτη. Το νησάκι «Παλάτια» στο λιμάνι 

και το όρος Δριός, (το σημερινό βουνό Κόρωνος) συνδέονται το πρώτο με την προσάραξη του καραβιού του 

Θησέα και την εγκατάλειψη της Αριάδνης, και το δεύτερο με την ένωση του θεϊκού ζευγαριού. 

 

https://www.wikiloc.com/hiking-trails
https://naxostrekking.com/
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«Βάκχος και Αριάδνη», Τιτσιάνος (1520). The National Gallery, London. Google Arts & Culture 

Πηγή: https://artsandculture.google.com/asset/bacchus-and-ariadne/8AHkZL-6wDXkag?hl=en 

 

Η λατρεία του Απόλλωνα συνδέεται με τρεις περιοχές του νησιού: Την χώρα και ειδικότερα το νησάκι στην 

είσοδο του λιμανιού, όπου κατά την αρχαϊκή εποχή ο τύραννος του νησιού Λύγδαμης ξεκινά την ανέγερση 

ενός μεγαλόπρεπου ναού προς τιμή του Δηλίου Απόλλωνα, την περιοχή του Απόλλωνα, όπου εντοπίζεται 

υπαίθριο ιερό τέμενος βάσει επιγραφής χαραγμένης σε βράχο «ΟΡΟΣ ΧΩΡΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ», 

καθώς και την περιοχή της Τραγαίας.  

 

Ο μύθος της Δήμητρας και της Περσεφόνης και ο ιδιαίτερος συμβολισμός του για τον κύκλο της ζωής, τη 

σπορά και τις αγροτικές καλλιέργειες συνδέεται με ιδιαίτερο τρόπο με τη Νάξο. Στην εύφορη πεδιάδα του 

«Μπαούζι», στην περιοχή του Σαγκριού, αναπτύχθηκε κατά τον 8ο αι. υπαίθρια λατρεία χθόνιων θεοτήτων, 

όπως θα αναλυθεί περισσότερο στη συνέχεια. 

 

Παράλληλα, οι αρχαιολογικές έρευνες σε σπήλαια και σε κορυφές βουνών πιθανολογούν λατρείες και 

άλλων θεοτήτων, οι οποίες επιβιώνουν και σήμερα παραλλαγμένες μέσα από την ορθόδοξη θρησκευτική 

παράδοση στις ίδιες ή κοντινές θέσεις με εκείνες των αρχαίων χρόνων. Με αυτόν τον τρόπο, θέσεις που 

συνδέθηκαν με αρχαίες λατρείες και σε αυτές οικοδομήθηκαν τα πρώτα αρχαία ιερά, αιώνες αργότερα 

αποτέλεσαν το χώρο για την ανέγερση των πρώτων βυζαντινών εκκλησιών.  

 

  

https://artsandculture.google.com/asset/bacchus-and-ariadne/8AHkZL-6wDXkag?hl=en
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4.3 Πολιτιστική Κληρονομιά: Κηρυγμένοι Αρχαιολογικοί χώροι και Μνημεία  

 

Η Νάξος διαθέτει πλούσιο απόθεμα αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, όλων των περιόδων (προϊστορικά, 

αρχαία, βυζαντινά / μεσαιωνικά και νεότερα μνημεία) και όλων των τύπων (οικιστικά σύνολα, αρχαία ιερά 

και ναοί, μοναστηριακά συγκροτήματα και εκκλησίες, αμυντικά σύνολα, οχυρωματικές κατασκευές και 

πύργοι - κατοικίες, βιομηχανικά κτήρια, εγκαταστάσεις παραγωγής, τεχνικές κατασκευές, κλπ). Αυτός ο 

μνημειακός πλούτος εντοπίζεται σε όλη την έκταση, είτε εντός των οικισμών, είτε στην ύπαιθρο στις 

αγροτικές και ορεινές περιοχές του νησιού. Συνολικά καταγράφονται 199 κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι 

και μνημεία, εκ των οποίων 146 κηρύξεις αφορούν τη Δημοτική Ενότητα της Νάξου και 53 κηρύξεις 

αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Δρυμαλίας. Ο πλήρης κατάλογος των αρχαιολογικών χώρων και των 

μνημείων του νησιού ανά Δημοτική Ενότητα παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α.5 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται συνοπτικά το Πολιτιστικό Δυναμικό του νησιού ανά ιστορική περίοδο και 

κατηγορία6.  

 

4.3.1 Μνημεία Προϊστορικών και Κλασικών Χρόνων  

 

Στελίδα: Η αρχαιότερη μαρτυρία ανθρώπινης δραστηριότητας στο νησί, αλλά και μία από τις αρχαιότερες 

στον ελλαδικό χώρο, εντοπίζεται στη Ν.Δ Νάξο στο δίκορφο λόφο της Στελίδας. Εκεί, η ανασκαφική 

έρευνα, αποκάλυψε σε ένα λατομείο πυριτόλιθου εκατοντάδες λίθινα εργαλεία τα οποία προσιδιάζουν με τα 

εργαλεία των Νεάντερταλ όσο και των Homo sapiens και χρονολογούνται την Παλαιολιθική Περίοδο 

(80.000 – 100.000 π.Χ). Η σημασία της Στελίδας είναι μοναδική καθώς πρόκειται για παλαιότερη 

αρχαιολογική́ θέση στις Κυκλάδες στην οποία εντοπίζεται και η πρώτη χρήση της Ναξιακής σμυρίδας.7 

 

       

Πηγή: https://www.stelida.org/greek/  

 

 
5 Πηγή: http://listedmonuments.culture.gr/  
6 Η σχετική βιβλιογραφία για τον πολιτισμό και την ιστορία του νησιού είναι εντυπωσιακά πλούσια. Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μία 
αρκετά συνοπτική καταγραφή αξιοποιώντας κυρίως υλικό από πρόσφατες μελέτες, ακαδημαϊκές διατριβές καθώς και από τον Οδηγό 
του Δήμου Νάξου «Νάξος, Όλος ο κόσμος σε ένα Νησί, οδηγός», 2013. 
7 https://www.stelida.org/greek/  

https://www.stelida.org/greek/
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Κατά την 3η χιλιετία π.Χ., η Νάξος αναδεικνύεται σε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα του Πρωτοκυκλαδικού 

πολιτισμού. Η πληθώρα των κυκλαδικών ειδωλίων, τα οποία εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της 

Νάξου, καθώς και οι διάσπαρτες μικρές εγκαταστάσεις που έχουν εντοπιστεί στην ανατολική πλευρά του 

νησιού μαρτυρούν μία ιδιαίτερα ανεπτυγμένη κοινωνία με σημαντικό πολιτισμό.  

 

Πάνορμος: Σημαντικός αρχαιολογικός χώρος αυτής της περιόδου είναι η προϊστορική ακρόπολη του 

Πάνορμου (Κορφάρι των Αμυγδαλιών), στα νοτιοανατολικά του νησιού (πάνω από την ομώνυμη παραλία). 

Πρόκειται για μια οχυρωμένη ακρόπολη ενός οικισμού (μη ανεσκαμμένου) πάνω σε λόφο, σε μικρή 

απόσταση από τη θάλασσα, θέση στρατηγικής σημασίας καθώς επόπτευε τόσο τους θαλάσσιους δρόμους 

μεταξύ των μικρών Κυκλάδων όσο και τους χερσαίους προς τα ανατολικά και νότια του νησιού. Η 

ακρόπολη, που χρονολογείται στο τέλος της 3ης χιλιετίας π.Χ., σηματοδοτεί το πέρασμα σε μία οργανωμένη 

και ιεραρχημένη κοινωνία και αποτελεί σταθμό στην εξέλιξη της ναξιακής κοινωνίας των προϊστορικών 

χρόνων. Σήμερα, ο χώρος είναι ελεύθερα προσβάσιμος και εκτός από την περιήγηση γύρω από το τείχος και 

τα κατάλοιπα των οικιών, προσφέρει εξαιρετική θέα σε ένα μαγευτικό τοπίο. 

 

 

Πηγή: https://mynaxos.gr/2018/06/ακρόπολη-στο κορφάρι-αμυγδαλιών 

 

Γρόττα: Ιδιαίτερα σημαντικός για την προϊστορική Νάξο είναι ο οικισμός στην περιοχή της Γρόττας, στην 

βόρεια παραλία της Χώρας, ο οποίος έχει ταυτιστεί με την ακμάζουσα μυκηναϊκή «πόλη» της Νάξου, μαζί 

με τα νεκροταφεία της στα Απλώματα και στη θέση Καμίνι στα ανατολικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην 

πλατεία της Μητρόπολης, έχει αναδειχθεί ένα σημαντικό τμήμα του οικισμού με τη μορφή Επιτόπιου 

Μουσείου. Στο χώρο διασώζονται τμήμα του μυκηναϊκού τείχους, κυκλικές τράπεζες από αμμόπλακες, 

θραύσματα κεραμικών, πιθάρια, τράπεζες προσφορών, ένα μυκηναϊκό εργαστήριο κεραμικής, λείψανα 

νεκρικών περιβόλων και ένας ἓρμαξ, δηλαδή σωρός από πέτρες τις οποίες πετούσαν ο αρχαίοι πίσω τους 

κάθε φορά που έφευγαν από νεκροταφείο. 

 

https://mynaxos.gr/2018/06/ακρόπολη-στο
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Αρχαία Λατομεία στο Φλεριό και τον Απόλλωνα: Ιδιαίτερα σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, οι οποίοι 

συνδέονται με το Ναξιακό μάρμαρο και αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες του επιπέδου τεχνογνωσίας 

στην εξόρυξη και επεξεργασία του, έχουν εντοπιστεί στην ευρύτερη περιοχή του Φλεριού καθώς και στην 

περιοχή του Απόλλωνα. Εκεί βρίσκονται οι δύο σημαντικότεροι πυρήνες εξόρυξης ναξιακού μαρμάρου της 

αρχαιότητας. Αυτό αποδεικνύεται από την πληθώρα καταλοίπων λατόμευσης που εντοπίστηκαν και κυρίως 

από τα ημίεργα γυμνά ανδρικά αγάλματα υπερφυσικών διαστάσεων που βρέθηκαν σε αυτές τις θέσεις. Τα 

αγάλματα αυτά δουλεύονταν αρχικά στο τόπο εξόρυξης του μαρμάρου πριν μεταφερθούν στο τόπο 

προορισμού τους για την τελική λάξευση. 

 

Το πιο εντυπωσιακό όλων βρίσκεται στο αρχαίο λατομείο του Απόλλωνα στη Βόρεια Νάξο. Εκεί, είναι 

ορατές μέχρι και σήμερα δεκάδες τομές στα μάρμαρα, ενώ όλη η περιοχή είναι διάσπαρτη από λατομικά 

υλικά καθώς και από τα κατάλοιπα του συστήματος μεταφοράς του υλικού από το αρχαίο λατομείο έως το 

μόλο του αρχαίου λιμανιού στον Απόλλωνα. 
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Ο καθοριστικός ρόλος του Ναξιακού μαρμάρου ως εξαιρετικής ποιότητας υλικού για τη δημιουργία της 

μνημειακής αρχιτεκτονικής όσο και της μνημειακής γλυπτικής της αρχαιότητας και η σημασία των αρχαίων 

ναξιακών λατομείων και των  ημίεργων έχει αναγνωριστεί. Για το λόγο αυτό,  τα αρχαία λατομεία έχουν 

διαμορφωθεί κατάλληλα σε επισκέψιμους χώρους και τα εντυπωσιακά γλυπτά της πρώιμης γλυπτικής 

τέχνης διατηρούνται «κατά χώρα» και είναι εύκολα προσβάσιμα.  

 

Πύργος Χειμάρου: Σημαντική οχυρωματική κατασκευή και ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της 

ύστερης κλασικής περιόδου στη Νάξου (4ος-3ος αιώνας π.Χ.) είναι ο Πύργος του Χειμάρρου. Βρίσκεται 

στη νοτιοανατολική πλευρά του νησιού, στα μισά περίπου της διαδρομής από το Φιλώτι προς τον Καλαντό. 

Κατέχει κομβική θέση ανάμεσα στον Ζα - το ψηλότερο βουνό της Νάξου - και την θάλασσα, σ' ένα ύψωμα 

που ορίζεται από τους δύο χειμάρρους, το Χείμαρρο ανατολικά και τα Πετρόνια δυτικά.  

 

Ο πύργος είναι κυκλικός, με εξωτερική διάμετρο 9,20μ.,  εσωτερική 7,12μ. και περίπου 15 μέτρα ύψος. 

Εκτιμάται ότι το ύψος του όταν κατασκευάστηκε έφτανε τα 20μ. Το γεγονός ότι το κτίριο διατηρείται σε 

τόσο καλή κατάσταση αποδεικνύει την εξαιρετική τεχνική της κατασκευής του, δηλαδή την ικανότητα των 

αρχαίων λιθοτεχνιτών να τοποθετούν τις λαξευμένες πέτρες με ακρίβεια έτσι ώστε να μην χρειάζεται 

συνδετικό υλικό. Για το λόγω αυτό αποτελεί εξαιρετικό δείγμα της ελληνιστικής αμυντικής αρχιτεκτονικής. 

Επιπλέον, ο Πύργος περιβάλλεται από τετράγωνο περιτείχισμα, μέσα στο οποίο έχουν αποκαλυφθεί δύο 

μικροί απλοί καμαροσκεπείς βυζαντινοί ναοί (Ζωοδόχος Πηγή και Ανώνυμο) κτισμένοι πάνω στα ερείπια 

παλαιοχριστιανικής βασιλικής.8 

 

    

Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/Πύργος/Χειμάρρου#cite_note-:1-3 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται, με συνοπτικό τρόπο, σημαντικά αρχαία ιερά που παρουσιάζουν ενδιαφέρον 

για τους επισκέπτες της Νάξου καθώς και η ευρύτερη περιοχή του Φλεριού που περιλαμβάνει μνημεία 

διαφορετικών τύπων. 

 

 

 

 
8 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1811  

https://el.wikipedia.org/wiki/Πύργος/Χειμάρρου#cite_note-:1-3
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1811
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Ο Αρχαϊκός Ναός του Απόλλωνα (Πορτάρα) 

Η Πορτάρα, που είναι το «σήμα κατατεθέν» της Νάξου, βρίσκεται στο βόρειο άκρο του λιμανιού. Πρόκειται 

για τεράστια μαρμάρινη πύλη ενός εκατόμπεδου ναού που ξεκίνησε να χτίζεται γύρω στο 530 π.Χ. από τον 

τύραννο Λύγδαμι. Ο ναός έμεινε ημιτελής, και αργότερα λειτούργησε μία χριστιανική εκκλησία πάνω στα 

ερείπιά του. Κατά την περίοδο της ενετοκρατίας πολλά αρχιτεκτονικά μέλη του ναού χρησιμοποιήθηκαν για 

το χτίσιμο του κάστρου της Νάξου. 

 

 
Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/Πορτάρα 

 

Το Αρχαίο Ιερό των Υρίων 

Νότια της πόλης της Νάξου, στο κέντρο της εύφορης υγρής κοιλάδας του Λιβαδιού, λειτούργησε από τον 

14ο π.Χ. αι. έως και την περίοδο της Ρωμαιοκρατίας, ένα από τα σπουδαιότερα ιερά της πόλης, το οποίο 

ήταν αφιερωμένο στο Διόνυσο και ενδεχομένως και σε μια γυναικεία θεότητα της φύσης. 

 

Η λατρεία από την μυκηναϊκή εποχή έως τους γεωμετρικούς χρόνους ήταν υπαίθρια - όπως πιστοποιούν οι 

άφθονες αναθηματικές προσφορές - ενώ στη συνέχεια οικοδομήθηκαν τέσσερα διαδοχικά κτίρια, στην ίδια 

θέση και με τον ίδιο προσανατολισμό, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι διευρυμένες ανάγκες ενός 

«θρησκευτικού τελετουργικού» παράλληλα με την ανέγερση εστιατορίου για τις ανάγκες των πιστών. Η 

ιερότητα του χώρου διατηρείται μέχρι και σήμερα και η λατρεία συνεχίζεται αδιάλειπτα, όπως πιστοποιούν 

η παλαιοχριστιανική βασιλική που οικοδομήθηκε στην ίδια θέση και ο μικρός βυζαντινός ναός του Αγ. 

Γεωργίου που κτίστηκε λίγο μακρύτερα. 

 

Τα ιερά κτήρια των Υρίων αποτελούν απτές αποδείξεις για την αφετηρία της μνημειακής ιωνικής 

αρχιτεκτονικής και καθιστούν τη Νάξο πρωτοπόρο στην εξέλιξη της κατασκευής κτηρίων θρησκευτικού 

χαρακτήρα με μνημειακά χαρακτηριστικά. Παράλληλα, η συνέχεια της λατρείας στα Ύρια έχει μεγάλη 

ιστορική και κοινωνική αξία. Η αδιάκοπη λατρεία του Διονύσου κατά την αρχαιότητα και του συγγενούς 
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Αγίου Γεωργίου κατόπιν επιβεβαιώνει την ιδιαίτερη σημασία αυτού του χώρου στη θρησκευτική παράδοση 

του νησιού. Ο αρχαιολογικός χώρος είναι επισκέψιμος παράλληλα με τη μικρή μουσειακή συλλογή ενώ το 

έργο της αποκατάστασης του μνημείου και της ανάδειξης του χώρου πραγματοποιήθηκε από το 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας) και έχει τιμηθεί με το Βραβείο Europa Nostra 

2003. 

 

 

Το αρχαίο ιερό του Απόλλωνα & της Δήμητρας στο Γύρουλα Σαγκρίου 

Η κοιλάδα γύρω από τον λόφο που βρίσκεται νότια του χωριού Σαγκρί, ήταν από την αρχαιότητα γεμάτη 

αγροτικούς οικισμούς, οι κάτοικοι των οποίων ανέπτυξαν γύρω στον 8ο π.Χ. αιώνα τη λατρεία χθόνιων 

θεοτήτων που τελούνταν στην ύπαιθρο, με σκοπό να εξασφαλίζουν την ευφορία της γης. Κατά την αρχαϊκή 

εποχή, την περίοδο της τυραννίας του Λύγδαμι, κτίστηκε δίκλιτος ναός ιωνικού ρυθμού εξ ολοκλήρου από 

μάρμαρο. Τα χρόνια του χριστιανισμού, ο αρχαϊκός ναός μετατράπηκε σε τρίκλιτη βασιλική στην οποία 

ενσωματώθηκαν αρχιτεκτονικά μέλη του. Γύρω του αναπτύχθηκε συγκρότημα με εγκαταστάσεις παραγωγής 

λαδιού, κρασιού και εργαστήρια κεραμικής. Αργότερα η λατρεία συνεχίστηκε στον μονόχωρο ναό του Αγ. 

Ιωάννη που οικοδομήθηκε στην αψίδα της Βασιλικής. 

 

Ο μαρμάρινος ναός του αρχαίου ιερού είναι ιδιαίτερα σημαντικός γιατί αντιπροσωπεύει ένα από τα 

σημαντικότερα βήματα στην εξέλιξη της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Ο αρχαιολογικός χώρος είναι 

επισκέψιμος παράλληλα με τη μικρή μουσειακή συλλογή ενώ το έργο της αποκατάστασης του μνημείου και 

της ανάδειξης του χώρου πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Ιστορίας - 

Αρχαιολογίας) και έχει τιμηθεί με το Βραβείο Europa Nostra 2003. 
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Το αρχαίο Ιερό στις Πηγές των Μελάνων, τα Λατομεία και το Αρχαίο Υδραγωγείο
9
 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στη θέση Φλεριό, έχουν εντοπιστεί μεγάλα κοιτάσματα μαρμάρου καλής 

ποιότητας κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. Για τον λόγο αυτό αναπτύχθηκε εκεί μια σημαντική 

κοινότητα λατόμων από τον 8ο αι. π.Χ., η οποία έφτασε στην ακμή της κατά τον 7ο και 6ο αι. π.Χ., 

προωθώντας έτσι την ελληνική αρχιτεκτονική και γλυπτική. Στο κέντρο της περιοχής βρίσκεται αγροτικό 

ιερό αφιερωμένο σε γυναικεία θεότητα της ευφορίας της γης και στους δίδυμους γίγαντες Ώτο και Εφιάλτη, 

με τους οποίους συνδέθηκαν οι αρχαίοι λατόμοι της περιοχής που τους αναγνώριζαν ως προστάτες τους. 

 

 

 

 

 
9 Για το Έργο της μελέτης και ανάδειξης της περιοχής το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Ν. Αιγαίου στο Γ΄ 

Κ.Π.Σ. (2000 - 2006) βλ. τη σχετική έκδοση «Συντήρηση και ανάδειξη του αρχαίου υδραγωγείου Νάξου και του Ιερού 

των Πηγών στις Μέλανες», ΕΚΠΑ & ΠΕΠ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ, 2010, από όπου και το σχετικό εποπτικό υλικό της ενότητας. 
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Σήμερα ο χώρος είναι επισκέψιμος ενώ το έργο της ανάδειξης και διαμόρφωσης πραγματοποιήθηκε από το 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (Φιλοσοφική Σχολή – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας).  

 

 

 

Επιπλέον, στην περιοχή αυτή κατά την αρχαιότητα κατασκευάστηκε σε διάφορες φάσεις ένα εντυπωσιακό 

υδραγωγείο, μήκους 11 χλμ. Το υδραγωγείο χτίστηκε για να μεταφέρει νερό από τις πλούσιες πηγές του 

Φλεριού στη Χώρα. Κατά την αρχαϊκή του φάση ήταν κατασκευασμένο από πήλινους σωλήνες που 

ενώνονταν μεταξύ τους10. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό τεχνικό έργο που προϋποθέτει υψηλού 

επιπέδου γνώσεις και ανεπτυγμένες κατασκευαστικές τεχνικές.  

 

 

 

Σήμερα τα πιο σημαντικά τμήματα του υδραγωγείου έχουν αναστηλωθεί και είναι προσβάσιμα στους 

επισκέπτες χάρη στο έργο που υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Φιλοσοφική Σχολή – Τμήμα 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας). Παράλληλα, δημιουργήθηκε και λειτουργεί Κέντρο Ενημέρωσης επισκεπτών.  

 

 
10 Το σημείο εκκίνησης του υδραγωγείου ήταν μια λεκάνη απορροής ποταμού λαξευμένη στο βράχο, από όπου ακολουθούσε μια 
διαδρομή μέσα από τις περιοχές του Αγίου Θαλελαίου, των Αγγιδίων, και διά μέσου της πεδιάδας της Κατσάγρας κατέληγε στην 

πρωτεύουσα. 
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4.3.2 Οι Βυζαντινές εκκλησίες της Νάξου  

 

Η σημασία της Νάξου κατά τους Βυζαντινούς χρόνους (6ος - 15ος αι) επιβεβαιώνεται από τον εντυπωσιακά 

μεγάλο αριθμό των εκκλησιών της. Οι βυζαντινοί Ναοί είναι διάσπαρτοι στο νησί, με μεγαλύτερη όμως 

πυκνότητα στις πεδιάδες της ενδοχώρας, όπως στην περιοχή του Σαγκριού και στο εύφορο λεκανοπέδιο της 

Τραγαίας. Ειδικά στην περιοχή αυτή όπου αναπτύσσονται και πολύ ιδιαίτεροι οικισμοί (Φιλώτι, Χαλκί), 

συγκεντρώνονται οι περισσότεροι βυζαντινοί ναοί του νησιού και οι σημαντικότεροι των Κυκλάδων. Για το 

λόγο αυτό η Τραγαία έχει ονομαστεί «πελαγινός Μυστράς». Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 

θέσεις των ναών (5ος έως 12ος αι.), όπου φαίνεται η πύκνωση τους στις εν λόγω περιοχές. Σημειώνεται ότι ο 

συνολικός αριθμός των ναών είναι πολύ μεγαλύτερος καθώς ο χάρτης δεν περιλαμβάνει τα μνημεία των 

μεταγενέστερων περιόδων.  

 

 

Πηγή: Ασλανίδης, Κλ., «Βυζαντινή Ναοδομία στη Νάξο. Η μετεξέλιξη από την Παλαιοχριστιανική στη Μεσοβυζαντινή Αρχιτεκτονική». 
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Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι Βυζαντινοί ναοί και Μοναστήρια:  

 

Παναγία Δροσιανή, 6ος αι. Πρόκειται για μία από τις παλαιότερες εκκλησίες της Νάξου, με τοιχογραφίες 

που έχουν διασωθεί από την αρχική οικοδομική φάση αλλά και μεταγενέστερες και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 

(γυμνή λιθοδομή, τρίκογχο κωνικό δώμα με τρούλο και τρία μονόχωρα παρεκλήσσια με τρούλους στη 

βόρεια πλευρά). Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη Μονή, στο δρόμο προς το Χαλκί. 

 

 

By Olaf Tausch - Έργο αυτού που το ανεβάζει, CC BY 3.0,  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31161095 

 

Παναγία Πρωτόθρονη, 6ος αι - 7ος αι. Βρίσκεται στην είσοδο του χωριού Χαλκί και αποτελεί 

σημαντικότατο μνημείο. Αρχικά τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική που μετατράπηκε σε σταυροειδή 

εγγεγραμμένη με τρούλο. Στο εσωτερικό της σώζονται 5 στρώματα τοιχογραφιών (από την 

παλαιοχριστιανική φάση, την ανεικονική περίοδο του 9ου αι., τον 10ο, 11ο και 13ο αι). 

 

  

Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31161095
https://el.wikipedia.org/wiki
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Παναγία Κερά, 9ος αι. Αντιπροσωπεύει σπάνιο αρχιτεκτονικό τύπο, διατηρεί σύνθρονο και επισκοπικό 

θρόνο και φέρει τοιχογραφίες. Βρίσκεται στη θέση Λιοΐρι, περίπου ενάμιση χιλιόμετρο νοτιοανατολικά του 

οικισμού της Ατσιπάτης. 

 

Αγία Κυριακή, 9ος αι. Αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα βυζαντινά μνημεία όχι μόνο της Νάξου αλλά και 

των Βαλκανίων, αντιπροσωπευτικό δείγμα εικονομαχικού ναού με πλήθος τοιχογραφιών. Βρίσκεται στη 

θέση Καλλονή, 3 χλμ. ΒΑ της Απειράνθου. 

 

 

 

    

Πηγή: https://www.protothema.gr/city-stories/article/827317/mia-europaiki-diakrisi-gia-ti-naxo/ 

 

Άγιος Μάμας ή Παναγία Θεοσκέπαστη, 10ος αι. Πιθανότητα χτίστηκε πάνω σε ναό των παλαιοχριστιανικών 

χρόνων, παρουσιάζει εξαιρετικό ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Βρίσκεται σε μία κατάφυτη 

πεδιάδα έξω από την Ποταμιά με την οποία συνδέεται με μονοπάτι. 

 

Παναγία Δαμνιώτισσα, 9ος - 10ος αι. Βρίσκεται Βορειοδυτικά του χωριού Καλόξυλος, περίπου στα 300 

μέτρα, στη θέση όπου υπήρχε κάποτε οικισμός με το όνομα «Δαμίνος». Πρόκειται για παλιά βυζαντινή 

https://www.protothema.gr/city-stories/article/827317/mia-europaiki-diakrisi-gia-ti-naxo/
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εκκλησία του 9ου - 10ου αιώνα. Στο εσωτερικό διατηρούνται τοιχογραφίες του 12ου-13ου αιώνα καθώς και 

μαρμάρινα ανάγλυφα από βυζαντινά τέμπλα του 11ου αι 

 

Επίσης, σημαντικοί ναοί είναι οι εξής: Άγιος Γεώργιος Διασορίτης, 10ος -11ος αι., Άγιοι Απόστολοι, 10ος - 

11ος αι., Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος στο Κεραμί, 11ος - 13ος αι., Άγιος Νικόλαος στο Σαγκρί, 11ος αι., 

Μονή Τιμίου Σταυρού, 11ος - 12ος αι., Μονή Παναγίας Υψηλοτέρας, 16ος αι. 

 

Άγιος Γεώργιος Διασορίτης. Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/ 

 

Μονή Φωτοδότη Χριστού. Θεωρείται ως το αρχαιότερο καστρομοναστήρι στη Νάξο. Οι αγιογραφίες και οι 

χρονολογημένες επιγραφές του παραπέμπουν στη βυζαντινή εποχή. Κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας 

έγιναν προσθήκες και ενισχύσεις στην οχύρωση που του έδωσαν την τελική του μορφή που θυμίζει κάστρο. 

Βρίσκεται σε ύψωμα ΒΔ από το χωριό Δανακός της Νάξου. 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/
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4.3.3 Κάστρα και Μεσαιωνικοί Πύργοι  

 

Η Νάξος έχει πολλά κάστρα, τόσο προϊστορικά και βυζαντινά, όσο και Ενετικά. Ειδικότερα, τα πυργοειδή 

συγκροτήματα αποτελούν χαρακτηριστική ομάδα μνημείων της Νάξου και χρονολογούνται από τον 13ο έως 

τον 18ο αιώνα. Οι πιο πολλοί πύργοι του νησιού έχουν χαρακτηριστεί ως ενετικοί ή φράγκικοι και οι 

περισσότεροι έχουν κατασκευαστεί στην περίοδο της Τουρκοκρατίας από Ενετούς φεουδάρχες, μετά την 

εποχή του δουκάτου του Αιγαίου (1207-1566).  

 

Από τους πύργους, άλλοι ήταν τμήματα της οχύρωσης των κάστρων με αμυντικό χαρακτήρα, άλλοι ήταν 

πύργοι-οικίες, παραθεριστικά θέρετρα των αρχόντων, με βοηθητικά κτίσματα γύρω τους (αποθήκες, 

φούρνους, στάβλους, πατητήρια) και άλλοι πυργομονάστηρα, δηλαδή μοναστήρια με μορφή πύργου. Η 

παρουσία τους οφείλεται αφενός στη γενική αβεβαιότητα που επικρατούσε στο Αιγαίο, εξαιτίας της 

πειρατείας, αφετέρου στη φεουδαρχική οργάνωση της εξουσίας του νησιού που ξεκίνησε τα χρόνια του 

μεσαίωνα, συστηματοποιήθηκε επί ενετοκρατίας και τελικά επιβίωσε ακόμα και στα χρόνια της 

τουρκοκρατίας. Στον χάρτη που ακολουθεί φαίνεται η διασπορά τους. Χωροθετούνται κυρίως στην 

ενδοχώρα σε θέσεις στρατηγικής σημασίας, μέσα ή κοντά σε οικισμούς.  

 

 

Πηγή: https://www.kastra.eu/map.php  

 

Κάστρο Απαλίρου ή Κάστρο Σανούδου 

Βρίσκεται στη κεντρική Νάξο, κτισμένο στην κορυφή ενός λόφου, στην αγροτική περιοχή ανάμεσα στο 

Σαγκρί και στην Αγιασσό. Υπήρξε η καρδιά της Βυζαντινής Νάξου μέχρι τον 13ο αιώνα που ήρθαν οι 

https://www.kastra.eu/map.php
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Ενετοί. Σήμερα στο κάστρο σώζεται μεγάλο μέρος των τειχών με πύργους και προμαχώνες, στέρνες, όπως 

επίσης και λείψανα περίπου 250 κατοικιών, εκκλησιών, φούρνου, ελαιοτριβείου κ.α. 

 

Απάνω Κάστρο Νάξου 

Το κάστρο βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου ανάμεσα στην Ποταμιά και την Τραγαία, σε έναν απότομο 

λόφο ύψους 420 μέτρων. Κατά τη διάρκεια της Ενετοκρατίας αυτό ήταν το ισχυρότερο κάστρο στη Νάξο. 

Υπήρχαν παλαιότερες οχυρώσεις, αλλά σήμερα διατηρείται η φάση που κατασκευάστηκε από τους Ενετούς 

τον 13ο-14ο αιώνα για να ελέγχουν την ενδοχώρα. Πρόσβαση από δύσβατο μονοπάτι που ξεκινάει από την 

Ποταμιά. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικότεροι Πύργοι. Σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία 

των Πύργων - κατοικιών είναι ιδιόκτητοι. 

 

Πύργος Αγιάς 

Τύπος Πυργόσπιτου της Μεταβυζαντινής περιόδου (17ος αι). Βρίσκεται στη Βόρεια Νάξο, 6 χλμ έξω από το 

χωριό Απόλλωνα προς Χώρα. Πολύ κοντά στον Πύργο υπάρχει το Μοναστήρι της Αγιάς (αφιερωμένο στη 

Θεοτόκο) με το οποίο συνδέεται με μονοπάτι. Ο Πύργος είναι σε κακή κατάσταση διατήρησης λόγω 

πυρκαγιάς που ξέσπασε το 1992. 

 

Μονή Τιμίου Σταυρού - Πύργος Μπαζαίου 

Τύπος Πυργόσπιτου. Στο 12ο χλμ. του κεντρικού δρόμου, που ενώνει τη Χώρα της Νάξου με τη νησιωτική 

της ενδοχώρα, στον κάμπο της Αγιασσού. Κτίσμα του 1671, αρχικά λειτούργησε ως μοναστήρι του Τιμίου 

Σταυρού μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα. Είναι ο μοναδικός Πύργος που λειτουργεί ως χώρος υλοποίησης 

πολιτιστικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νάξου που διοργανώνει ο μη 

κερδοσκοπικός πολιτιστικός φορέας «Αιών» (ιδιοκτησίας Μπαζαίου).  
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Πύργος Μπελόνια 

Τύπος Πυργόσπιτου. Κτίσμα των αρχών του 17ου αι, από τους καλύτερα διατηρημένους πύργους του 

νησιού. Βρίσκεται στο Γαλανάδο, στην έξοδο προς Σαγκρί και κατοικείται (ιδιοκτησίας Μ. Μαραγκού). 

Δίπλα στον Πύργο βρίσκεται το δίκλιτο εκκλησάκι του Αγ. Ιωάννη (13ος αι.). 

 

 

https://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=belonia 

 

Πύργος Μπαρότση-Γρατσία 

Τύπος Πυργόσπιτου. Κτίσμα του 17ου αι., τριώροφο με ισχυρά τείχη, καγκελόφραχτα παράθυρα, βαριές 

ξύλινες πόρτες, κρεμαστή ξύλινη γέφυρα, ζεματίστρα και οικόσημα. Βρίσκεται στο Χαλκί Νάξου, είναι 

ανακαινισμένος και κατοικείται (ιδιοκτησίας Γ. Γρατσίας). 

 

https://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=gratsia  

 

 

 

https://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=belonia
https://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=gratsia
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Πύργος Φραγκόπουλου-Δελλαρόκα 

Τύπος Πυργόσπιτου. Πρόκειται για έναν από τους παλαιότερους πύργους του νησιού. Κτίσμα του 14ου 

αιώνα, με τρεις ορόφους, αμυντικές επάλξεις, ζεματίστρες και κλουβιά. Βρίσκεται στο Κουρουνοχώρι 

Νάξου (ιδιοκτησίας Ι. Δελλαρόκα). 

 

Πύργος Μαρκοπολίτη-Παπαδάκου 

Τύπος Πυργόσπιτου. Κτίσμα του 1776, τριώροφος, με εξαιρετική εσωτερική διαρρύθμιση και πλούσιο 

διάκοσμο, από τους πιο χαρακτηριστικούς αρχοντικούς πύργους της Νάξου και από τους ελάχιστους 

πύργους αυτού του τύπου που χτίστηκε από Ορθόδοξο. Βρίσκεται στο χωριό Ακάδημοι κοντά στον Πύργο 

Μπαρότση-Γρατσία στο Χαλκί (ιδιοκτησίας Παπαδάκου). 

 

 

https://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=markopoliti  

 

Πύργος Όσκελου 

Τύπος Πυργόσπιτου της Ενετοκρατίας, κτίσμα του 17ου αι. Βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο κοντά στο 

Καστράκι 15 χιλιόμετρα από τη Χώρα της Νάξου. 

 

Πύργος στο Σκεπόνι (Πύργος Γκριμάλντι) 

Τύπος Πυργόσπιτου. Βρίσκεται μέσα στον εγκαταλειμμένο από τη δεκαετία του 1970 οικισμό Σκεπόνι, στην 

ενδοχώρα της Νάξου (κοινότητα Κορωνίδα). Τετράγωνος πύργος που χρησίμευε προφανώς σαν κατοικία 

του τοπικού φεουδάρχη (ή ίσως του επιστάτη του). 

 

 

 

https://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=markopoliti
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Πύργος Κόκκου, συνοικισμός Λιεράδο Ποταμιάς (ιδιοκτησίας Στρ. Φουτάκογλου) 

Πρόκειται για ένα ενετικό αρχοντικό το οποίο διέθετε, εκτός των άλλων νερόμυλο, φουρναριό και 

χειροκίνητο λιοτρίβι, τα οποία σώζονται μέχρι σήμερα. 

 

 

 

Πύργος της Υψηλοτέρας 

Τύπος «πυργομονάστηρου» με έντονο φρουριακό χαρακτήρα. Πρέπει να υπήρξε αρχικά κανονικό φρούριο 

που με την προσθήκη κάποιων μεταγενέστερων στοιχείων μετατράπηκε σε μοναστήρι, το οποίο ιδρύθηκε 

1660 από τον Ιάκωβο Κόκκο. 1 χλμ ΒΔ από το χωριό Γαλήνη της Νάξου.  
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4.3.4 Μνημεία της Νεότερης Ιστορίας και Οικονομίας: Μύλοι, Ελαιοτριβεία και σμυριδωρυχεία 

 

Ανεμόμυλοι 

Στη Νάξο, η χρήση των ανεμόμυλων υπήρξε αρκετά εκτεταμένη, λόγω του πλούσιου αιολικού δυναμικού 

της. Κατά κανόνα οι ανεμόμυλοι στεγάζονταν σε κυλινδρικά, πέτρινα, διώροφα κτίρια. Στα όρια της 

Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας και ειδικότερα στους οικισμούς Δαμαριώνα, Φιλοτίου, Απεράθου, 

Κορώνου, Μονής και Βίβλου (Τριπόδων) έχει καταγραφεί μεγάλος αριθμός παλαιών ανεμόμυλων που 

αποτελούν προβιομηχανικά μνημεία ιδιαίτερης αξίας. Επίσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

TRIMED: «Ο πολιτισμός του ψωμιού, του κρασιού και της ελιάς» ( Culture 2000), στο οποίο συμμετείχε ο 

πρώην Δήμος Δρυμαλίας σε συνεργασία με την ΑΡΙΑΔΝΗ Α.Ε, αξιολογήθηκαν και καταγράφηκαν 

αναλυτικά σε Βάση Δεδομένων οι ακόλουθοι ανεμόμυλοι11: 

- Ανεμόμυλος στον Αη Γιάννη - Απείρανθος 

- Ανεμόμυλος της Παναγίας - Απείρανθος 

- Ανεμόμυλος του Λαφαζάνη - Απείρανθος 

- Ανεμόμυλος του Ντράκου - Απείρανθο 

- Ανεμόμυλος του Φρατζέσκου - Απείρανθο 

- Ανεμόμυλος του Μαυρομμάτη - Φιλώτι 

- Ανεμόμυλος των Ασμυριγλών - Κόρωνος 

- Ανεμόμυλοι (7) - Βίβλος (Τρίποδες) 

 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/Τρίποδες/Νάξου 

 

Το 2017, η ΕΦΑ Κυκλάδων υλοποίησε στη Νάξο εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις στην θεματική 

του «αέρα», με το γενικό τίτλο «Πνοές Ανέμων» και αντικείμενο τους Ανεμόμυλους στο πλαίσιο της 

επικοινωνιακής δράσης πανελλαδικής εμβέλειας με τίτλο "Περιβάλλον και Πολιτισμός" (Το γενικό 

συντονισμό του Προγράμματος είχε το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας της 

Διεύθυνσης Μουσείων του ΥΠ.ΠΟ.Α). 

 
11 Μυλωνάς, Ν., (2012), σελ. 236. 
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Νερόμυλοι  

Στη Νάξο έχουν εντοπιστεί περίπου 90 νερόμυλοι. Αυτοί βρίσκονται κυρίως στο κεντρικό και βόρειο τμήμα 

του νησιού, ειδικά στην περιοχή γύρω από το χωριό Κορωνίδα (Κωμιακή), κατά μήκος του ποταμού που 

ρέει μεταξύ των χωριών Εγγαρές και Κυνίδαρος, στην περιοχή της Ποταμιάς, κοντά στα χωριά Μέλανες και 

Μύλοι, καθώς στην περιοχή γύρω από τα χωριά Χαλκί και Δανακό. Οι βασικές τους λειτουργίες ήταν η 

παραγωγή αλευριού. Πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι οι περισσότεροι δεν προστατεύονται από τη 

νομοθεσία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 12. 

- Οι νερόμυλοι της Κορωνίδας. Πρόκειται για 8 νερόμυλους  

- Οι νερόμυλοι της Μαρμαρωτής, κοντά στις Μέλανες. Πρόκειται για δύο συνεχόμενους νερόμυλους 

που ανήκαν σε Ιησουΐτες μοναχούς. 

- Οι νερόμυλοι της Μέσης Ποταμιάς: α) του Μαρούλη, που αποτελεί τμήμα ενός συγκροτήματος 

κατοικίας με βοηθητικούς χώρους, β) του Κόκκου, που αποτελεί τμήμα του συγκροτήματος του 

εντυπωσιακού Πύργου, γ) του Δελλακόρα και δ) του Καραγεώργη. 

- Δύο νερόμυλοι στην Κόρωνο 

- Πέντε νερόμυλοι στην Απείρανθο 

- Τρεις νερόμυλοι στο Χαλκί  

- Δύο νερόμυλοι στην Κεραμωτή 

- Ένας νερόμυλος στα Μονοίτσια  

- Ένας νερόμυλος στους Ακάδημους 

- Πέντε νερόμυλοι στο Δανακό 

 

Ελαιοτριβεία 

Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός παραδοσιακών ελαιοτριβείων στο νησί. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο 

στην περιοχή της Δρυμαλίας, έχουν εντοπιστεί 89 προβιομηχανικά ελαιοτριβεία, τα περισσότερα από τα 

οποία βρίσκονται στα ορεινά χωριά και φαίνεται ότι λειτουργούσαν μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 

(Ακαδήμοι:2, Απείρανθος:10, Βουρβουριά:1, Δαμαλάς:1, Δαμαριώνας:10, Δανακός:2, Καλόξυλος:4, 

Κεραμί:1, Κεραμωτή:2, Κόρωνος:5, Κωμιακή:1, Μέση:1, Μονή:5, Μονοίτσια:3, Σκαδό:3, Τσικαλαριό:1, 

Φιλώτι:12, Χαλκί:2, Χείμαρρος:1). Δυστυχώς, η σημερινή κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και 

των μηχανισμών τους, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι κακή, ενώ το καθεστώς προστασίας τους είναι 

ελλιπές. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες από τους ιδιοκτήτες τους και την 

τοπική κοινότητα για την αποκατάσταση και την λειτουργία τους ως επιτόπια μουσεία (π.χ. σε Δαμαλά, 

Κόρωνο, Φιλώτι, Κωμιακή, Μέση)13. 

 
12 Για του Νερόμυλους της Νάξου, βλ. α) το πρόγραμμα «HYDRIA project» που υλοποιήθηκε από την MONUMENTA την περίοδο 
2008-2009 με την υποστήριξη της UNESCO και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος του MIO-ECSDE, και αφορούσε τη συλλογή, 
αποθήκευση & διανομή νερού από την Αρχαιότητα έως την προβιομηχανική εποχή. Πηγή: http://www.hydriaproject.info/gr/greece-

naxos-watermills/setting12/ β) το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα TRIMED: «Ο πολιτισμός του ψωμιού, του κρασιού και της ελιάς» ( 

Culture 2000). Πηγή: Μυλωνάς, Ν., (2012), σελ. 236 και γ) τη Μελέτη «Πρότυπος Χωροταξικός Σχεδιασμός Δήμου Δρυμαλίας για 
την ανάδειξη και προστασία της φυσιογνωμίας του», Πανεπιστήμιο Αιγαίου», σελ. 53-60.  
13 Για την καταγραφή των ελαιοτριβείων στην περιοχή Δρυμαλίας βλ. «Πρότυπος Χωροταξικός Σχεδιασμός Δήμου Δρυμαλίας για 

την ανάδειξη και προστασία της φυσιογνωμίας του». Πανεπιστημίου Αιγαίου, σελ. 51-67. 

http://www.hydriaproject.info/gr/greece-naxos-watermills/setting12/
http://www.hydriaproject.info/gr/greece-naxos-watermills/setting12/
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Αποκατεστημένο ελαιοτριβείο του 1884 στις Εγγαρές Νάξου, επισκέψιμο ως Μουσείο. 
Πηγή:https://www.newsbeast.gr/travel/destinations/arthro/4979046/ena-paradosiako-elaiotriveio-toy-1884-stis-eggares-naxoy  

 

 

Η σμύριδα, τα ορυχεία και ο εναέριος 

 

Η σμύριδα (στην τοπική διάλεκτο "σμυρίγλι" και "ασμυρίγλι"), είναι ορυκτό πέτρωμα, γνωστό ήδη από την 

αρχαιότητα, το οποίο χρησιμοποιείται ως αποξεστικό και λειαντικό, για μέταλλα, γυαλί, ξύλα ή πετρώματα, 

αλλά και ως αντιολισθητικό σε δάπεδα και δρόμους. Η σμύριδα απαντάται μόνο στη Νάξο σε 

εκμεταλλεύσιμη ποσότητα και υψηλή ποιότητα (η ‘Ναξία πέτρα’ αναφέρεται από αρχαίους συγγραφείς). Τα 

κοιτάσματα σμύριδας εντοπίζονται στην περιοχή Αργοκοίλι, στο βορειοανατολικό ορεινό τμήμα της Νάξου, 

γύρω από τα χωριά Απείρανθος και Κόρωνος. 

 

Στην περιοχή αυτή, σε έκταση 2.500 στρ., αναπτύχθηκε ένα εκτεταμένο και ολοκληρωμένο δίκτυο που 

αποτελεί μεγάλο έργο βιομηχανικής παραγωγής και περιλαμβάνει τις στοές των ορυχείων και τις εξωτερικές 

τους εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, αποθήκες κ.λ.π. Επιπλέον, την περίοδο 1926-1929 

κατασκευάστηκε εναέριος σιδηρόδρομος, μήκους 9 χλμ, για τη μεταφορά της σμύριδας από τα ορυχεία της 

Στραβολαγκάδας στο λιμάνι της Μουτσούνας, με σκοπό τη μείωση του κόστους μεταφοράς. Ο εναέριος 

περιλάμβανε 5 σταθμούς, 72 πυλώνες ύψους έως και 50 μέτρων, βαγονέτα, εγκαταστάσεις φόρτωσης, 

μηχανοστάσια, αποθήκες υλικού και εγκαταστάσεις φόρτωσης και λειτούργησε από το 1930 έως το 1982 

που τέθηκε εκτός λειτουργίας. 

 

Η λειτουργία των σμυριδωρυχείων αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την κοινωνία και την οικονομία 

των γύρω οικισμών που ονομάζονται «σμυριδοχώρια» και στα οποία συγκαταλέγονται, ο Δανακός, η 
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Κεραμωτή, το Σκαδό, η Μέση, αλλά κυρίως η Απείρανθος και η Κόρωνος14. Σήμερα, στην περιοχή των 

ορυχείων είναι ενεργά περίπου 50 ορυχεία που φθάνουν μέχρι 600 μέτρα βάθος. Οι είσοδοι πολλών στοών 

καθώς και οι εγκαταστάσεις των ορυχείων διακρίνονται ακόμα και σήμερα σε όλη τη διαδρομή του 

επαρχιακού δρόμου που συνδέει την Κόρωνο με τον Λιώνα, έναν από τους εμπορικούς σταθμούς 

μεταφόρτωσης.  

 

 

 

Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας τους, τα σμυριδωρυχεία και το εναέριο σύστημα μεταφοράς κηρύχθηκαν 

διατηρητέα μνημεία της σύγχρονης βιομηχανικής ιστορίας και αποτελούν μαζί με το φαράγγι της 

Στραβολαγκάδας και τους όρμους του Λυώνα και της Μουτσούνας ένα ιστορικό τοπίο. Το 2000 εγκρίθηκε 

ένα πρόγραμμα περιηγητικής αξιοποίησης των ορυχείων και του εναέριου, βασισμένο σε συνολικότερη 

μελέτη του Ε.Μ.Π15. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί εφικτό να υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο 

 
14 Το 1830, με ψήφισμα του κυβερνήτη Καποδίστρια, τα σμυριδωρυχεία χαρακτηρίζονται εθνικά κτήματα και στη συνέχεια το 
ελληνικό δημόσιο εκχωρεί στους κατοίκους των χωριών Απείρανθος, Κόρωνος και Σκαδό το προνόμιο εξόρυξης, μεταφοράς και 
κατοχής μεριδίων από τα κοιτάσματα της σμύριδας, με την υποχρέωση να την παραδίδουν αποκλειστικά στο δημόσιο, που 

αποτελούσε και αποτελεί τον μοναδικό έμπορο (μονοπώλιο). Η διαδικασία εκμετάλλευσης του εθνικού αυτού ορυκτού πλούτου 

μέσα από την «ιδιότυπη» σχέση των «προνομιούχων» σμυριδεργατών και του Δημοσίου επηρέασε σημαντικά τη ζωή των οικισμών 
αυτών στο μεγαλύτερο διάστημα του 20ου αι.  
15 Η συνολική μελέτη του Ε.Μ.Π στόχο είχε την ανάδειξη και προστασία του φυσικού και ιστορικού βιομηχανικού τοπίου μέσω της 
αξιοποίησης των μονοπατιών της σμύριδας, της διαδρομής του εναέριου και τέλος των σταθμών και των ορυχείων. Προέβλεπε 
σήμανση και αποκατάσταση δικτύου μονοπατιών και στοών ορυχείων, δημιουργία υπαίθριου μουσείου στην περιοχή της 
Στραβολαγκάδας, συντήρηση και αποκατάσταση των μηχανοστασίων και αποθηκών στη Μουτσούνα. Τα έργα που 

πραγματοποιήθηκαν στη Στραβολαγκάδα και τη Σαραντάρα χρηματοδοτήθηκαν από τα Προγράμματα LEADER ΙΙ Κυκλάδων 
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έργο προστασίας και ανάδειξης συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας υπαίθριου μουσείου στη 

Στραβολαγκάδα, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.  

 

 

Φωτό: Γ. Δέτσης, Μερική άποψη των αποκατεστημένων εγκαταστάσεων στη Στραβολαγκάδα. 
Πηγή: http://www.aegeanislands.gr/el/islands/people-projects-naxos/smyrida.html 

 

 
(1997-2001) και MEDSTONE - Recite II (1998-2002), ήταν όμως αποσπασματικά και έμειναν ημιτελή. Για την περιοχή των 

σμυριδωρυχείων και τα έργα αποκατάστασης βλ.: «Νάξος, Αρμενίζοντας στο Χρόνο», σελ. 501- 510 και Μυλωνάς Ν., σελ. 161-163. 
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4.4 Οι Οικισμοί της Νάξου  

 

Η Νάξος διαθέτει ένα εντυπωσιακό δίκτυο οικισμών, στους οποίους αποτυπώνεται η μακραίωνη ιστορία και 

ο πολιτισμός του νησιού. Στην παρούσα ενότητα θα γίνει συνοπτική παρουσίαση των οικισμών με αναφορά 

στα στοιχεία που συνθέτουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία τους με έμφαση σε κάποιες χωρικές ενότητες όπως 

είναι η Χώρα, οι οικισμοί της Τραγαίας, τα σμυριδοχώρια κ.λ.π καθώς συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον 

λόγω της πυκνότητας των μνημειακών τους υποδομών, του φυσικού πλούτου καθώς και των ιστορικών και 

πολιτιστικών αξιών που εμπεριέχουν. 

 

4.4.1 Η Χώρα  

 

Η χώρα της Νάξου αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της έννοιας του «Ανοικτού Μουσείου», καθώς 

τα μνημεία της αρχαιότητας και του Βυζαντίου μαζί με το Φράγκικο κάστρο και τα αρχοντικά του, τη 

συνοικία του Μπούργκου, το δίκτυο των στενών δρόμων και το πλήθος των εκκλησιών του συνθέτουν έναν 

ισχυρό σε σημασία πολιτιστικό πόλο, ο οποίος αποκτά μία ιδιαίτερη δυναμική αν προστεθούν σε αυτό οι 

σύγχρονες πολιτιστικές υποδομές και δράσεις. Όπως άλλωστε έχει διατυπωθεί «η Χώρα της Νάξου δεν είναι 

απλά μια γραφική Κυκλαδίτικη Χώρα, αλλά μια από τις πιο σημαντικές και πιο ζωντανές Μεσαιωνικές 

Καστροπολιτείες της Ελλάδος».  

 

 

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 146 κηρύξεις του ΥΠ.ΠΟΑ που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα της 

Νάξου, οι 66 κηρύξεις αφορούν είτε μεμονωμένα κτίσματα είτε ευρύτερα οικιστικά σύνολα στη Χώρα,  τα 

οποία περιλαμβάνουν: 

- Το μεσαιωνικό κάστρο, τη συνοικία «Κάστρο» και τη συνοικία «Μπούργκο» στις υπώρειες της 

σημερινής χώρας. 

- Την χώρα της Νάξου, ως αρχαιολογικού χώρου, με θεσμοθετημένα όρια για την προστασία του ως 

ιδιαίτερα αξιόλογου συνόλου. 
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- Εικοσιπέντε εκκλησίες της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου, ορθόδοξες και καθολικές. 

- Μεσαιωνικές και φράγκικες οχυρωματικές κατασκευές (πύλες, πύργοι, πυργόσπιτα) και ιστορικά 

αρχοντικά.  

- Τον προϊστορικό οικισμό στην περιοχή της Γρόττας, στην βόρεια παραλία της Χώρας, ο οποίος έχει 

ταυτιστεί με την ακμάζουσα μυκηναϊκή «πόλη» της Νάξου, μαζί με τα νεκροταφεία της στα 

Απλώματα και στη θέση Καμίνι στα ανατολικά.  

- Τον αρχαιολογικό χώρο στο νησάκι του Βάκχου, γνωστό ως «Παλάτια», με την μακραίωνη ιστορία 

του και το ασυνήθιστο και μοναδικό σ’ ολόκληρο το Αιγαίο μνημείο της «Πορτάρας», δηλαδή της 

πύλης του ημιτελούς εκατόμπεδου ναού των αρχαίων χρόνων.  

 

Μεταξύ των σημαντικότερων μνημείων του μεσαιωνικού Κάστρου, συγκαταλέγονται: 

- Η βόρεια κύρια πύλη του κάστρου, η «Τρανή Πόρτα», καθώς και το «Παραπόρτι», η νοτιοδυτική 

πύλη του.  

- Ο πύργος «Della Rocca Barozi», ένα από τα παλαιότερα αρχοντικά του κάστρου στο οποίο 

στεγάζεται το Ενετικό - Λαογραφικό Μουσείο ανήκει στην οικογένεια Καραβία. Πρόκειται για ένα 

επιτόπιο μουσείο - μνημείο καθώς στα πολυάριθμα δωμάτια του αρχοντικού και τους βοηθητικούς 

χώρους εκτίθενται έπιπλα και χρηστικά αντικείμενα από τις συλλογές της οικογένειας που 

χρονολογούνται από το 1207 έως σήμερα. Το Μουσείο λειτουργεί καθημερινά, από τον Απρίλιο 

μέχρι και τον Οκτώβριο, από τις 10:00 έως τις 15:00 και από τις 19:00 έως τις 22:00. Παράλληλα, 

στον χώρο του φιλοξενείται το Domus Festival (αφορά κυρίως σε μουσικές εκδηλώσεις), ένα 

φεστιβάλ που διοργανώνεται από το 1999 και λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο από τον Απρίλιο μέχρι τον 

Οκτώβριο. 

- Ο Πύργος Γλέζου (Crispi). Είναι ο μόνος πύργος που διασώζεται από τους 12 περιμετρικούς 

πύργους που προστάτευαν αρχικά το ενετικό κάστρο. Επίσης, πρόκειται για την μοναδική 

οχυρωματική κατασκευή - πύργο στη Νάξο, η οποία έχει προσαρτημένο και ένα κυκλικό πύργο. 

Σήμερα, ο πύργος ανήκει, μετά από δωρεά της οικογένειας Π. Γλέζου, στο ΥΠ.ΠΟΑ και στεγάζει το 

Βυζαντινό Μουσείο με αντιπροσωπευτικά έργα (κυρίως γλυπτά) της περιόδου από τον 7ο έως τον 

12ο αιώνα από τις εκκλησίες της Νάξου και των Κυκλάδων.  

- Το κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου το αποτελεί επιβλητικό δείγμα της αρχιτεκτονικής που 

αναπτύχθηκε στη Νάξο κατά την εποχή της φραγκοκρατίας. Είναι πενταώροφο και κατασκευάστηκε 

στη διαδρομή του φράγκικου τείχους, συμπεριλαμβάνοντας δύο από τους πύργους του. Αρχικά 

λειτούργησε ως μοναστήρι του τάγματος των Ιησουϊτών μοναχών που εγκαταστάθηκαν στη Νάξο 

αρχές του 17ου αι. Στο τέλος του 19ου αι. - αρχές του 20ού στέγασε την φημισμένη Εμπορική 

Σχολή, ενώ από το 1973 μέχρι σήμερα λειτουργεί ως Αρχαιολογικό Μουσείο αρμοδιότητας 

ΥΠ.ΠΟΑ. Στις αρχαιολογικές συλλογές του Μουσείου περιλαμβάνονται σημαντικότατα ευρήματα, 

ιδιαίτερα της πρωτοκυκλαδικής περιόδου (3200 - 2300 π.Χ.) αλλά και από τις παλαιότερες φάσεις 

των ιστορικών χρόνων, πολλά από τα οποία είναι μοναδικά. Μοναδική είναι, μετά από την 
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αντίστοιχη του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, η συλλογή των πρωτοκυκλαδικών μαρμάρινων 

ειδωλίων.  

- Σημαντικά μνημεία των καθολικών είναι η Μητρόπολη των Καθολικών (Υπαπαντή), το Καθολικό 

Επισκοπικό Μέγαρο, η Καπέλα Καζάτζα, η Μονή Καπουκίνων με το ναό του Αγίου Αντωνίου της 

Πάδουα. 

- Ιδιαίτερη αναφορά αξίζουν το κτήριο της Σχολής Ουρσουλινών, το οποίο έχει παραχωρηθεί από το 

Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο Νάξου και μετά από τις εργασίες αποκατάστασης χρησιμοποιείται για 

πολιτιστικούς σκοπούς Στο κτίριο σήμερα στεγάζεται και το Ιστορικό Αρχείο ενώ διαμορφώνεται 

και η Βιβλιοθήκη. Επίσης, η Μονή Ουρσουλινών η οποία ανακαινίστηκε πρόσφατα από την 

Αρχιεπισκοπή Τήνου και Νάξου και το κτίριο χρησιμοποιείται και λειτουργεί ως πνευματικό και 

πολιτιστικό κέντρο της Καθολικής Αρχιεπισκοπής. 

- Η Παναγία Θεοσκέπαστη. 

 

Μεταξύ των σημαντικότερων μνημείων της Χώρας συγκαταλέγονται: 

- Το Επιτόπιο Αρχαιολογικό μουσείο της Γρόττας 

- Η Μητρόπολη των Ορθοδόξων στην περιοχή της Γρόττας 

- Η Παναγία Μυρτιδιώτισσα  
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4.4.2 Παραδοσιακοί Οικισμοί και χωριά της Νάξου  

 

Η Νάξος, λόγω του μεγέθους της, του γεωγραφικού της ανάγλυφου αλλά κυρίως της οικονομίας που 

ανέπτυξε στο πέρασμα των χρόνων, είναι από τα λίγα νησιά των Κυκλαδων το οποίο συγκεντρώνει ένα τόσο 

μεγάλο αριθμό ζωντανών οικισμών μέχρι σήμερα. 

 

Στο νησί υπάρχουν αρκετοί οικισμοί οι οποίοι διατηρούν τη φυσιογνωμία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 

των Κυκλάδων. Είκοσι δύο οικισμοί που αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο περίπου των οικισμών του νησιού 

έχουν χαρακτηριστεί με Προεδρικά Διατάγματα ως παραδοσιακοί οικισμοί και έχουν οριστεί συγκεκριμένοι 

όροι δόμησης που καθορίζουν την αρτιότητα των οικοπέδων αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

κατοικιών με σκοπό την διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του χαρακτηριστικού χρώματος των 

Κυκλάδων. Οι οικισμοί αυτοί αφορούν στο 40% περίπου του συνολικού πληθυσμού του νησιού και οι 

περισσότεροι από αυτούς είναι ορεινοί. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι οικισμοί αυτοί ανά 

Δημοτική Ενότητα με πληροφορίες σχετικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που τους διέπει16.  

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ 

 

Α/Α Δ.Ε ΟΙΚΙΣΜΟΙ - 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

(ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) 

ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

1 ΝΑΞΟΥ ΒΙΒΛΟΣ 1096/13-2-86 (Επανακαθορισμός ορίου με 

την 4027/30-11-1994 απόφαση Νομάρχη) 

504Δ-14.07.1988 

504Δ-14.07.1988 

2 ΝΑΞΟΥ ΓΑΛΑΝΑΔΟ 1096/13-2-86 504Δ-14.07.1988 

3 ΝΑΞΟΥ ΓΛΙΝΑΔΟ 1096/13-2-86 504Δ-14.07.1988 

4 ΝΑΞΟΥ ΚΥΝΙΔΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ 504Δ-14.07.1988 

5 ΝΑΞΟΥ ΚΟΥΡΟΥΝΟΧΩΡΙ 4630/28-7-93 504Δ-14.07.1988 

6 ΝΑΞΟΥ ΑΝΩ ΠΟΤΑΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ 345Δ/2-6-1989 

7 ΝΑΞΟΥ ΜΕΣΗ ΠΟΤΑΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ 504Δ-14.07.1988 

8 ΝΑΞΟΥ ΚΑΤΩ ΠΟΤΑΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ 504Δ-14.07.1988 

9 ΝΑΞΟΥ ΑΝΩ ΣΑΓΚΡΙ  504Δ-14.07.1988 

10 ΝΑΞΟΥ ΚΑΤΩ ΣΑΓΚΡΙ 403/20-1-86 (αντικαταστάθηκε από την 

3587/17-9- 90 δημ. Φ.Ε.Κ 528/28-09-90 και 

αργότερα από την 3722/11-6-1993) 

504Δ-14.07.1988 

11 ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ  ΑΠΕΙΡΑΘΟΣ* 8585/18-12-86 345Δ/2-6-1989 

12 ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ  ΦΙΛΩΤΙ* 4134/9-7-86 (αντικαταστάθηκε από την 
8596/18-12- 96) 

504Δ-14.07.1988 

13 ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ  ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ* ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ 345Δ/2-6-1989 

14 ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ  ΚΕΡΑΜΩΤΗ* ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ  

15 ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ  ΚΟΡΩΝΙΔΑ* 6830/5-10-1987  

16 ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ  ΑΓΙΑ* ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ  

17 ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ  ΚΟΡΩΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ 504Δ-14.07.1988 

18 ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ  ΜΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ 504Δ-14.07.1988 

19 ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ  ΚΕΡΑΜΙ 343/26-01-88 &1221/29-03-95 504Δ-14.07.1988 

20 ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ  ΧΑΛΚΙ 343/26-01-88 &1221/29-03-95 504Δ-14.07.1988 

21 ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ  ΑΚΑΔΗΜΟΙ 343/26-01-88 &1221/29-03-95 504Δ-14.07.1988 

22 ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ  ΚΑΛΟΞΥΛΟΣ 343/26-01-88 &1221/29-03-95 504Δ-14.07.1988 
*Πρόκειται για οικισμούς προ του 1923. 

 
16Πηγή: http://www.ypai.gr/cms_files/dynamic/c66103/law.document/paradosiakoi_oikismoi.pdf_el_GR.pdf  
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Στον χάρτη που ακολουθεί φαίνεται η γεωγραφική τους διασπορά τους.  

 

 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικότερα χωριά και οι παραδοσιακοί οικισμοί του νησιού 

ομαδοποιημένοι ανά χωρική ενότητα: 

 

Τα πεδινά χωριά 

Γαλανάδο: Παραδοσιακός οικισμός στα ΝΔ του νησιού, κτισμένος αμφιθεατρικά με θέα την πεδιάδα του 

Λιβαδιού και τη Χώρα. Χαρακτηριστική για την οικονομία του χωριού είναι η μεγάλη παραγωγή πατάτας 

και γάλακτος.  

Γλινάδο: Παραδοσιακός οικισμός στα ΝΔ του νησιού, στον κάμπο του Λιβαδιού με πανοραμική θέα και 

σημαντική αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. 

Γαλήνη: Αγροτικό χωριό κτισμένο αμφιθεατρικά στη δυτική πλευρά της κοιλάδας των Εγγαρών. Κοντά στο 

χωριό βρίσκεται ο Ι.Ν. της Παναγίας Ατταλιώτισας, το Μοναστήρι της Υψηλοτέρας και οι αρχαίες κρήνες 

της περιοχής Μεσονήσι. 

Εγγαρές: Μικρό χωριό λίγα χιλιόμετρα βορειότερα της Χώρας, κοντά στη Γαλήνη, σε ιδιαίτερα εύφορη 

πεδιάδα με πολλά νερά και κατάφυτες καλλιεργημένες εκτάσεις. Στο χωριό έζησε ο Ν. Καζαντζάκης, ο 

οποίος χαρακτήρισε την περιοχή ως επίγειο παράδεισο στην «Αναφορά στο Γκρέκο». Επίσης, κοντά στο 

χωριό υπάρχουν οι εγκαταλειμμένοι οικισμοί Μέσα Γειτονιά με τον Πύργο του Φουφόπουλου και η 

Λαγκάδα με τους επτά διατηρητέους νερόμυλους. Επίσης, στο χωριό βρίσκονται δύο ελαιοτριβεία του 19ου 

αι.. Το ένα από τα δύο στεγάζει το κοινοτικό γραφείο μαζί με το ιατρείο του χωριού, ενώ το δεύτερο, ιδ. Ν. 

Λιανού, έχει αποκατασταθεί και λειτουργεί ως επιτόπιο Μουσείο (βλ. συνέχεια). 
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Ποταμιά (Άνω - Μέση - Κάτω): Αποτελείται από τέσσερις παραδοσιακούς διατηρητέους οικισμούς (Άνω 

Ποταμιά, Μέση Ποταμιά, Λιεράδο και Κάτω Ποταμιά), οι οποίοι αναπτύσσονται σε μία καταπράσινη 

κοιλάδα με τρεχούμενα νερά, αιωνόβια πλατάνια, και κατάφυτα περιβόλια, διάσπαρτη ξωκλήσια, πύργους 

και παλιούς νερόμυλους. Την περίοδο της Φραγκοκρατίας γνώρισε μεγάλη ακμή, καθώς υπήρξε δημοφιλές 

θέρετρο πολλών Ενετών αρχόντων. 

 

 

https://www.touristorama.com/ανωποταμια-ναξος 

 

Σαγκρί (Άνω Σαγκρί - Κάτω Σαγκρί): Παραδοσιακός διατηρητέος οικισμός, γνωστός για την καταπληκτική 

αρχιτεκτονική του, κτισμένος σε εύφορο οροπέδιο στη νοτιοδυτική πλευρά του νησιού. Σημαντικά μνημεία 

του οικισμού Άνω Σαγκρί είναι το πρώην μοναστήρι του Αγίου Ελευθερίου, το οποίο λειτούργησε ως σχολή 

κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και σήμερα στεγάζει Λαογραφικό μουσείο. Στην ευρύτερη περιοχή του 

οικισμού, βρίσκονται σημαντικά μνημεία όλων των ιστορικών περιόδων, όπως ο αρχαιολογικός χώρος του 

Γύρουλα, καθώς και αξιόλογες βυζαντινές εκκλησίες, όπως η Παναγία Ορφανή, δίπλα στον ανακαινισμένο 

ενετικό πύργο του Παλαιολόγου (1699), η Παναγία Αρκουλιώτισσα, ο Άγιος Αρτέμιος και ο Άγιος 

Νικόλαος.  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Άνω_Σαγκρί_Νάξου    

 

Μέλανες: Πρόκειται για έναν από τους αρχαιότερους οικισμούς της Νάξου. Στην ευρύτερη περιοχή του 

οικισμού, το Φλεριό, αναπτύχθηκε η γλυπτική, όπως μαρτυρεί ο Κούρος των Μελάνων (6ος αι. π.Χ), ενώ 

σημαντικά μνημεία της αρχαιότητας λόγω των νερών της είναι το Ιερό των Πηγών και το αρχαίο 

υδραγωγείο. Η σημασία της περιοχής σε όλες τις ιστορικές περιόδου αποδεικνύεται από το πλήθος των 

βυζαντινών ναών, από τα μνημεία της ενετοκρατίας (το θέρετρο του Σανούδου στις Καμπόνες, ο Πύργος του 

Σανούδου στο Κουρουνοχώρι) αλλά και από τους νερόμυλους της νεότερης εποχής. 

https://www.touristorama.com/ανωποταμια-ναξος
https://el.wikipedia.org/wiki
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Τα ορεινά χωριά 

Χαλκί (Τραγαία): Μικρό αλλά μοναδικό κεφαλοχώρι στο κέντρο της Νάξου το οποίο εξελίχθηκε σε 

σπουδαίο εμπορικό κέντρο ολόκληρης της ορεινής Νάξου, λόγω της θέσης του ως κόμβου, καθώς ένωνε 

οδικώς όλα τα χωριά. Ξεχωρίζει για τα παλιά του αρχοντικά με τις πλακόστρωτες αυλές, τα περισσότερα 

σήμερα ανακαινισμένα. Μέσα και γύρω από το χωριό υπάρχουν βυζαντινές εκκλησίες με τοιχογραφίες και 

ψηλοί ενετικοί πύργοι: η Παναγία η Πρωτόθρονη (6ο αιώνα μ. Χ.), ο Άγιος Γεώργιος ο Διασορίτης (9ο 

αιώνα μ Χ.) και ο Πύργος του Μπαρότση (Γρατσία) μεγαλόπρεπο κτίριο που κτίστηκε στις αρχές του 17ου 

αιώνα από την ενετική οικογένεια Μπαρότσι. Πολύ κοντά στο Χαλκί βρίσκονται τα γραφικά χωριά 

Ακάδημοι, Καλόξυλος και Κεραμί που διακρίνονται για τα φροντισμένα σπίτια με τους κήπους και τις αυλές 

τους όσο και για τις βυζαντινές εκκλησίες και τους εντυπωσιακούς Πύργους. 

 

                  

http://www.wondergreece.gr/ 

 

Κυνίδαρος: Ορεινό χωριό, 15 χλμ περίπου ανατολικά της Χώρας. Κτισμένος σε πετρώδη πλαγιά και σε 

υψόμετρο 400μ., βρίσκεται δίπλα στα σύγχρονα λατομεία μαρμάρου της Νάξου και περιστοιχίζεται από 

λαγκαδιές κατάφυτες με ελιές, πλατάνια και βελανιδιές. Το χωριό είναι γνωστό για τα πανηγύρια του αφού 

έχει μεγάλη μουσικοχορευτική παράδοση και εκεί διοργανώνονται τα περισσότερα πανηγύρια από 

οποιοδήποτε άλλο χωριό της Νάξου. 

 

Μονή: Ορεινό παραδοσιακό χωριό στο κέντρο της Νάξου, δυτικά της Απειράνθου. Βρίσκεται στα 500 μέτρα 

ύψος και έχει απεριόριστη θέα προς στο λεκανοπέδιο της Τραγαίας. Τα σπίτια του οικισμού είναι τα 

περισσότερα πέτρινα, κτισμένα σύμφωνα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική καθώς οι κάτοικοι του χωριού 

θεωρούνται «μάστορες της πέτρας». Επιπλέον, οι γυναίκες του χωριού διατηρούν με ζήλο την παραδοσιακή 

τέχνη της υφαντικής στον αργαλειό και στο χωριό λειτουργεί ο σύλλογος υφαντριών Μονής Νάξου. Στον 

οικισμό διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση τα κοινοτικά πλυντήρια, γνωστά ως "πηγάδι" καθώς και δύο 

ελαιοτριβεία., ενώ κοντά στον οικισμό βρίσκεται ο Ι.Ν της Παναγίας Δροσιανής, που αποτελούσε αρχικά 

τμήμα μοναστηριού, από το οποίο πήρε και το όνομα του ο οικισμός.  

 

http://www.wondergreece.gr/
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Πηγή: www.gtp.gr Φωτο: © Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 

 

Απείρανθος: Ημιορεινό χωριό, που διατηρεί ζωντανό τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, κτισμένο στους 

ανατολικούς πρόποδες του βουνού Φανάρι, σε ύψος 600 μέτρων. Χαρακτηριστικά της ιδιαίτερης 

φυσιογνωμίας του συνιστούν τα μαρμάρινα καλντερίμια με τις καμάρες, οι γραφικές πλατείες με τα 

καφενεία, τα διώροφα σπίτια με τους χαρακτηριστικούς «ανεφανούς» (καπνοδόχους), καθώς και το 

απεραθίτικο γλωσσικό ιδίωμα, η ποιητική διάθεση των κατοίκων (η Απείρανθος είναι γνωστή και ως «το 

χωριό που στιγουργεί»), η υφαντική παράδοση και τα έθιμα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το πλήθος καθώς 

και από την ποικιλία των μουσείων που υπάρχουν. Την οικονομική και καλλιτεχνική άνθηση του οικισμού 

στα βυζαντινά χρόνια μαρτυρούν οι εκκλησίες με επάλληλα στρώματα τοιχογραφιών από την εποχή της 

Εικονομαχίας ως τον 13ο αιώνα. Μοναδικό μνημείο στα Βαλκάνια, η Αγία Κυριακή με τις περίφημες 

ανεικονικές παραστάσεις. Τόπος βοσκών και γεωργών, σμυριδεργατών, ποιητών, ανθρώπων των 

γραμμάτων, της τέχνης, της πολιτικής, τ’ Απεράθου περηφανεύεται για την «αυθεντικότητά» του. 

                  

http://www.naxosisland.eu/gr/villages/apeiranthos.htm  

 

Φιλώτι: Ημιορεινό παραδοσιακό χωριό στην κεντρική Νάξο, κτισμένο σε δύο λόφους, στους πρόποδες του 

Ζα, σε ύψος 400 μέτρων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο οικισμό της Νάξου, ιδιαίτερα 

ζωντανό όλες τις εποχές του χρόνου αλλά ιδιαίτερα το καλοκαίρι, με πλούσια πολιτιστική δυναμική (στο 

χωριό λειτουργεί το πολιτιστικό κέντρο του Συλλόγου Φιλωτών, στο οποίο στεγάζεται η Βιβλιοθήκη 

Ανωμερίτη, η Κινηματογραφική Λέσχη καθώς και η Λέσχη Ανάγνωσης). Αναπτύσσεται σε τρεις οικισμούς: 

http://www.gtp.gr/
http://www.naxosisland.eu/gr/villages/apeiranthos.htm
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τον Κλέφαρο, το Ραχίδι και το Λιοΐρι, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους μέσα από ένα δίκτυο 

πλακόστρωτων δρόμων. Το κέντρο του οικισμού είναι η «γέφυρα», η πολύβουη πλατεία με τον εντυπωσιακό 

αιωνόβιο πλάτανο. Ξεχωρίζουν ο ναός της Παναγιάς της Φιλωτίτισσας, αφιερωμένος στην Κοίμηση της 

Θεοτόκου (1718) στη θέση παλαιού βυζαντινού ναού και ο Πύργος του Μπαρότση. Το χωριό φημίζεται για 

τα πανηγύρια του καθώς και για τα κτηνοτροφικά του προϊόντα, αφού στην περιοχή εκτρέφονται γύρω στα 

60.000 αιγοπρόβατα. 

 

https://www.naxospress.gr/arthro/oikonomia/pnai-filoti-naxos-mpike-se-programma-hrimatodotisis-o-vrefonipiakos-stathmos 

 

Κορωνίδα (Κωμιακή): Είναι το βορειότερο ορεινό χωριό της Νάξου, κτισμένο στην εύφορη πλαγιά του 

όρους Κόρωνος. Σημαντικά αξιοθέατα είναι ο υστεροβυζαντινός ναός της Θεοσκέπαστης στο κέντρο του 

χωριού, τα ανακαινισμένα κτήρια του νερόμυλου, του ελαιοτριβείου και του πατητηριού σε κοντινή 

απόσταση καθώς και ο εγκαταλελειμμένος παραδοσιακός οικισμός Σκεπόνι με τον χαρακτηριστικό Πύργο. 

Συνεχίζοντας βορειότερα, η διαδρομή ολοκληρώνεται στον γραφικό όρμο του Απόλλωνα. 

 

 

https://www.naxospress.gr/arthro/oikonomia/pnai-filoti-naxos-mpike-se-programma-hrimatodotisis-o-vrefonipiakos-stathmos
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Κόρωνος: Ορεινός παραδοσιακός οικισμός της Βορειοδυτικής Νάξου, από τους παλαιότερους του νησιού, 

κοντά στην περιοχή των σμυριδωρυχείων. Είναι κτισμένος στις αντικριστές πλευρές μιας βαθιάς και 

καταπράσινης ρεματιάς και αποτελείται από επτά γειτονιές Η ιδιαίτερη ρυμοτομία και η παραδοσιακή 

αρχιτεκτονική των σπιτιών συνθέτουν μια ασυνήθιστη εικόνα που ξεφεύγει από τις κυκλαδίτικες καταβολές. 

Γύρω από την Κόρωνο απαντώνται ιδιαίτερα αξιόλογοι οικισμοί. Στα ανατολικά βρίσκεται το Αργοκοίλι 

(μοναστήρι Αργοκοιλιώτισσας), ο Λιώνας, που είναι το επίνειο της Κορώνου και υπήρξε το παλαιότερο 

λιμάνι εξαγωγής της σμύριδας, ο μεσαιωνικός αγροτικός οικισμός της Ατσιπάπη με τους βυζαντινούς ναούς 

του Αγ. Ισιδώρου (11ος αι.) και την Παναγία Κερά (9ος αι., θέση Λιοίρι). Στα βόρεια του χωριού βρίσκεται 

το μικρό παραδοσιακό χωριό Σκαδό που ανήκει και αυτό στα σμυριδοχώρια και διατηρεί ζωντανό τον 

παραδοσιακό του χαρακτήρα, παρά τη σχετική εγκατάλειψη αρκετών σπιτιών του. 

 

 

https://www.in.gr/2018/08/07/plus/diakopes/idees-gia-taksidia/koronos-ena-paradosiako-kefaloxori-tis-oreinis-naksou/  

 

  

https://www.in.gr/2018/08/07/plus/diakopes/idees-gia-taksidia/koronos-ena-paradosiako-kefaloxori-tis-oreinis-naksou/


ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.   Σελ. 80 από 227 

4.5 Έθιμα και παραδόσεις 

 

Η Νάξος αποτελεί το ζωντανό αποθετήριο μιας ιδιαίτερα ξεχωριστής και ιδιαίτερα πλούσιας σε ποικιλία και 

μέγεθος λαϊκής παράδοσης: δημοτικά τραγούδια και παραδοσιακοί χοροί, λαϊκά πανηγύρια, έθιμα και 

συνήθειες της καθημερινότητας, γιορτές και λατρευτικές τελετές, αποτελούν πρωτίστως κοινωνικές 

πρακτικές με έντονα συμβολικό χαρακτήρα οι οποίες συνδέονται άρρηκτα με τον «κύκλο του χρόνου» και 

την παραδοσιακή ζωή και οικονομία και απαντώνται κυρίως στα χωριά και τους παραδοσιακούς οικισμούς 

του νησιού. 

 

Η μουσικοχορευτική παράδοση της Νάξου έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης από λαογράφους και 

εθνολόγους καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του ατόμου και της κοινότητας. Ως προς τις 

μουσικοχορευτικές πρακτικές, τα χωριά της ορεινής Νάξου συνθέτουν μίαν ιδιαίτερη ομάδα με έντονη 

παρουσία και ιδιαιτερότητα. «Αυτά τα χωριά είναι ο Κινίδαρος, η Απείρανθος, η Κωμιακή, η Κόρωνος και το 

Φιλώτι τα οποία εμφανίζουν, εκτός από συχνότατα, χρονικά, χορευτικά γεγονότα, πολλούς οργανοπαίχτες και 

πρωτοστατούν στη χορευτική και τη μουσική πραγματικότητα του νησιού»17. Επίσης, το Δημοτικό τραγούδι 

της Νάξου αλλά και το αυτοσχέδιο δίστιχο τραγούδι με πιο γνωστό τα «κοτσάκια» (δίστιχα ή οκτάστιχα 

λαϊκά στιχάκια, που δημιουργούνται αυθόρμητα σε ώρες χαράς ή λύπης και μπορούν να τραγουδηθούν 

άμεσα) είναι ιδιαίτερα γνωστά και αγαπητά. Στις παραδοσιακές γιορτές, τα γλέντια και τα πανηγύρια του 

νησιού απαραίτητη είναι η συνοδεία των τοπικών μουσικών οργάνων, όπως η τσαμπούνα και το ντουμπάκι, 

καθώς και των έγχορδων, όπως το λαούτο και το βιολί που τις τελευταίες δεκαετίες έχουν επικρατήσει σε 

βάρος των υπόλοιπων παραδοσιακών οργάνων. Τέλος, από τους πιο δημοφιλείς χορούς είναι ο ναξιώτικος 

συρτός - μπάλος. 

 

Στη συνέχεια καταγράφονται ενδεικτικά κάποια από τα πιο γνωστά πανηγύρια και γιορτές, τα οποία 

διατηρούν παραδοσιακά χαρακτηριστικά:  

 

Πανηγύρια 

- της Παναγίας Αργοκοιλιώτισσας στην Κόρωνο (Μεγάλη Παρασκευή) 

- του Αγίου Θαλαλαίου στο ομώνυμο χωριό (20 Μαΐου) 

- των Αγίων Αποστόλων στις Μέλανες (30 Ιουνίου) 

- της Αγίας Κυριακής στην Ποταμιά (7 Ιουλίου) 

- του Αγίου Προκοπίου στο ομώνυμο χωριό (8 Ιουλίου) 

- του Αγίου Νικόδημου στη Χώρα και στο Γλινάδο (14 Ιουλίου) 

- της Αγίας Παρασκευής στον Κυνίδαρο (26 Ιουλίου) 

- του Σωτήρος στο Γλινάδο, στον Δαμαριώνα και στο Κουρουνοχώρι (6 Αυγούστου) 

- της Παναγίας σε όλο το νησί και ιδιαίτερα στο Φιλώτι (15 Αυγούστου) 

 
17 « ‘Ανασκαλέματα’ του τραγουδιού, της μουσικής και του χορού της Νάξου», Σπηλιακός, Στ. στο «Νάξος, Αρμενίζοντας στο 

Χρόνο», σελ. 361. 
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- τα Εννιάμερα της Παναγίας στους Τρίποδες (23 Αυγούστου) 

- του Αγίου Ιωάννη στην Απείρανθο, στον Απόλλωνα και στο Αγερσανί (29 Αυγούστου) 

- της Θεοσκέπαστης, στην Κωμιακή και στην Ποταμιά (8 Σεπτεμβρίου) 

- της Παναγίας Δροσιανής, στη Μονή (8 Σεπτεμβρίου) 

- του Τιμίου Σταυρού στους Τρίποδες και στη Μονή (14 Σεπτεμβρίου) 

- του Αγίου Νικολάου στον Κυνίδαρο (6 Δεκεμβρίου) 

 

Από την ανωτέρω συνοπτική καταγραφή είναι εμφανές ότι τα περισσότερα πανηγύρια πραγματοποιούνται 

από την Άνοιξη έως το Φθινόπωρο με αποτέλεσμα να συνιστούν και σημαντικές συμμετοχικές 

δραστηριότητες και για τους επισκέπτες του νησιού την περίοδο αυτή, εκτός από τους μόνιμους κατοίκους.  

 

Γιορτές και έθιμα  

 

Απόκριες: Θεωρείται το μεγαλύτερο καρναβάλι των Κυκλάδων και πιστεύεται ότι αποτελεί επιβίωση των 

πανάρχαιων Διονυσιακών εορτών που γεννήθηκαν στο νησί, ενώ και χρονικά συμπίπτει με τα αρχαία 

Ανθεστήρια. Σημαντικά έθιμα της Χώρας είναι τα Μεθυδότια (άνδρες ντυμένοι Σάτυροι και γυναίκες 

μαινάδες αναπαριστούν σκηνές από την ζωή του Διονύσου και των ακολούθων του) και οι λαμπαδηφορίες. 

Το δρώμενο της λαμπαδηφορίας εκκινεί από το Ενετικό Κάστρο και τη Σχολή Ουρσουλινών από όπου 

ξεκινά η πομπή. Πλήθος κόσμου, με αναμμένες δάδες και συνοδεία τυμπάνων ξεχύνονται στη παραλία 

ντυμένοι με άσπρα σεντόνια και βαμμένα πρόσωπα. 

         

Λαμπαδηφορία. Πηγή:https://pculiar.com/el/events/methidotia-and-lampadiforia-at-naxos-carnival  

Φωτογραφία: Αντώνης Χρυσάκης 

 

Παράλληλα, στα ορεινά χωριά, όπως η Απείρανθος, το Φιλώτι και η Κόρωνος, πραγματοποιούνται τα 

αποκριάτικα δρώμενα με «κουδουνάτους», άντρες ζωσμένους με κουδούνια που κρατούν τη «σόμπα» 

(διονυσιακό φαλλό) και προκαλούν εκκωφαντικό θόρυβο στους στενούς δρόμους των χωριών για να 

εξορκίσουν τα κακά πνεύματα. Στα χωριά της κεντρικής και νότιας Νάξου, τις Εγγαρές, τις Μέλανες και τη 

Γαλήνη πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι κορδελάτοι και φουστανελάτοι, δηλαδή ομάδες ανδρών που 
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σχηματίζουν ομάδες, τα μπαϊράκια, και «περιοδεύουν» στα κοντινά χωριά, ενώ τόσο η διαδικασία της 

μεταμφίεσής τους, όσο και τα παραστατικά δρώμενα αυτών των εθίμων ακολουθούν μία ιδιαίτερη 

τελετουργία.18  

 

 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούν τα χοιροσφάγια, αποκριάτικο έθιμο με ρίζες στην αρχαιότητα, που 

απηχούν αρχαίες εξιλαστήριες και καθαρτήριες θυσίες το οποίο τηρείται στα ορεινά χωριά, το Φιλώτι και 

την Απείρανθο. 

 

 

Τα έθιμα του Πάσχα: Στις Μέλανες, φτιάχνουν τις "περιφάνες", (= περί + φανός ), δηλαδή πολλά μακριά 

ξερά καλάμια ενωμένα και δεμένα που τα στοιβάζουν στην άκρη του δρόμου, από όπου θα περάσει ο 

Επιτάφιος τη Μεγάλη Παρασκευή. Την ίδια ημέρα, στη Μονή της Παναγίας Δροσιανής μοιράζονται 

«λαζαράκια» (ψωμάκια με ανθρώπινη μορφή) μαζί με ρακί . Επίσης, στην Κωμιακή αναβιώνει τα τελευταία 

χρόνια τη Δευτέρα του Πάσχα το έθιμο της "Κούνιας": oι νέοι του χωριού στήνουν αυτοσχέδιες κούνιες στα 

καλντερίμια για να κουνάνε τα ανύπαντρα κορίτσια απαγγέλλοντας αυτοσχέδιους στίχους.  

 

Αϊ Γιάννης ο Κλήδονας: Τα άλματα πάνω από τη φωτιά -για να φύγουν μακριά τα κακά πνεύματα και οι 

αρρώστιες είναι το χαρακτηριστικό της γιορτής του Αϊ Γιάννη (23 Ιουνίου) στον Κλήδονα. Οι νοικοκυρές 

ετοιμάζουν αλμυρές πίτες, οι οποίες θεωρείται πως έχουν «μαγικές δυνάμεις». 

 

 

 

 

 

 
18 Βλ. σχετικά «Χορευτικά Δρώμενα της Απόκριας στη Νάξο. Φουστανελάδες ή Κορδελάτοι ή Λεβέντες», Στ. Σπηλιάτος., στο 
Περιοδικό Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα, τ. 38, σελ 43-48. Επίσης, σύμφωνα με τους μελετητές της λαϊκής παράδοσης, οι κορδελάτοι 
και οι φουστανελάτοι, στα χρόνια της Ενετοκρατίας, ήταν ένας τρόπος να επικοινωνούν μεταξύ τους οι ορθόδοξοι, ενώ λέγεται ότι 
στη διάρκεια της επανάστασης του ’21, έραβαν τριγωνικά τα μαντηλάκια που είχαν στο στήθος τους και εκεί μέσα έκρυβαν 

μπαρούτι για να το μεταφέρουν στην Πελοπόννησο και αλλού.  

 

Κορδελάτοι και Κουδουνάτοι. http://www.naxiotypia.gr/index.php/topikh-epikairothta/572-akolouuontas-toys-kordelatoys 
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Γιορτές και Εκδηλώσεις που συνδέονται με την τοπική οικονομία 

 

 

 

Η Γιορτή του Ψαρά. Διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 28 Ιουνίου στον Απόλλωνα. Εκτός από τους κατοίκους 

του χωριού συμμετέχουν επισκέπτες από την Κωμιακή, τα γύρω χωριά αλλά και από την υπόλοιπη Νάξο. Η 

γιορτή ξεκινάει με εσπερινό στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, ακολουθεί ευλογία των υδάτων και των 

καϊκιών, και στη συνέχεια γίνεται πανηγύρι με ζωντανή παραδοσιακή μουσική και φαγητό που 

επικεντρώνεται στα θαλασσινά.  

 

Τα Δημήτρια. Διοργανώνονται την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου στο Σαγκρί. Περιλαμβάνουν κατά κύριο 

λόγο αγροτουριστικά περίπτερα όπου ο επισκέπτης μπορεί να δοκιμάσει από κοντά τα προϊόντα που παράγει 

η Νάξια γη. Στον προαύλιο χώρο του μοναστηριού του Αγίου Ελευθερίου πραγματοποιούνται συναυλίες και 

θεατρικές παραστάσεις, ενώ στους εσωτερικούς χώρους παρουσιάζονται εκθέσεις ζωγραφικής. 

 

Η Γιορτή της Πατάτας. Τον Αύγουστο πραγματοποιείται η ονομαστή «Γιορτή της Πατάτας» από την Ένωση 

Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου (ΕΑΣ) στο προαύλιο των πρώην εγκαταστάσεων της ΕΑΣ, στη θέση 

Κάπαρες στην Αγία Άννα. Κάθε χρόνο χιλιάδες κόσμου κάθε ηλικίας, ντόπιοι και επισκέπτες γεύονται την 

νόστιμη Ναξιώτικη πατάτα μαγειρεμένη με μεράκι και φαντασία, πίνουν ντόπιο κρασί, γλεντούν και 

χορεύουν στους ήχους της παραδοσιακής μουσικής, αφιερωμένη σε πιο γνωστό τοπικό προϊόν. 

 

Η Γιορτή του Λαδιού. Η διαδικασία εξαγωγής του λαδιού γίνεται αφορμή και δημιουργεί το πλαίσιο μιας 

συμμετοχικής γιορτής που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στον χώρο του ανακαινισμένου 

ελαιοτριβείου στο Δαμαλά στα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου. Στο τέλος, προσφέρονται τοπικές 

νοστιμιές και κρασί με τη συνοδεία παραδοσιακής μουσικής. 

 

Η Γιορτή του Κρασιού. Ο τρύγος αποτελεί ιδιαίτερη γιορτή για τους κατοίκους καθώς συνδέεται με τον 

Διόνυσο. Επιπλέον, για τους επισκέπτες του νησιού, το «τελετουργικό» περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους 
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στάδια καθώς και το πάτημα σταφυλιών σε παραδοσιακό πατητήρι και ομιλία για το αμπέλι και το κρασί 

προκειμένου να αποκτηθεί μία συνολική εμπειρία.. 

 

Το ρακιτζό. Η διαδικασία απόσταξης της ρακής που πραγματοποιείται στο τέλος του Σεπτέμβρη έχει πολύ 

μεγάλη σημασία για τους κατοίκους των οικισμών του νησιού καθώς έχει τα χαρακτηριστικά γιορτής, αφού 

περιλαμβάνει τραγούδι, μουσική και χορό.  

 

Φεστιβάλ 

 

Το Φεστιβάλ Νάξου πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι (Ιούλιο έως Σεπτέμβριο) από το 2001 έως σήμερα και 

φιλοξενείται στη Μονή Τιμίου Σταυρού (Πύργος Μπαζαίου), που αποκαταστάθηκε για το σκοπό αυτό. Την 

καλλιτεχνική ευθύνη του Φεστιβάλ έχει ο Πολιτιστικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός “ΑΙΩΝ”. Στόχος 

του Φεστιβάλ, σύμφωνα με τους δημιουργούς του είναι «να δημιουργηθεί ένα σταθερό κοινό υψηλών 

προδιαγραφών, και να ενισχυθεί ο πολιτιστικός τουρισμός στην ενδοχώρα του νησιού, με θετικές επιπτώσεις 

στην τοπική οικονομία». Το Φεστιβάλ περιλαμβάνει θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, εικαστικές 

εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις.  

 

Φεστιβάλ Τεχνών “Elaia Festival”. Φιλοξενείται στο γραφικό χωριό Καλόξυλο τις πρώτες ημέρες του 

Αυγούστου και είναι αφιερωμένο στη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη φωτογραφία μέσα από τα έργα 

σύγχρονων δημιουργών με παράλληλες παρουσιάσεις θεατρικών και μουσικοχορευτικών παραστάσεων . 
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4.6 Πολιτιστικοί Φορείς και Σύλλογοι 

 

Στη Νάξο δραστηριοποιούνται 52 φορείς με αντικείμενο την προστασία και την προβολή της τοπικής 

παράδοσης και του λαϊκού πολιτισμού. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ότι οι μισοί σχεδόν δημιουργήθηκαν 

τις δεκαετίες 1980 - 1990 με έδρα την Αττική, ενώ στη συνέχεια η συντριπτική πλειοψηφία των φορέων που 

συστήνονται έχουν έδρα τη Νάξο. Ειδικότερα, από τους 23 πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία του 

νησιού, οι 11 βρίσκονται στο Δήμο Νάξου και οι 12 στον πολύ μικρότερο πληθυσμιακά Δήμο Δρυμαλίας. 

Σύμφωνα με την έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (2003), έχουν καταγραφεί δεκαέξι 

πολιτιστικές υποδομές, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται 5 Βιβλιοθήκες, 7 πνευματικά κέντρα, 3 

Μουσεία καθώς και μία πινακοθήκη, τα οποία λειτουργούν υπό την εποπτεία αυτών των Φορέων. Επιπλέον, 

όλοι οι Φορείς διαθέτουν τις δικές τους πολιτιστικές ομάδες παραδοσιακού χορού, ενώ σε μεγάλο ποσοστό 

έχουν αναπτυχθεί και ομάδες που ασχολούνται με τη χορωδία, τη μουσική και το θέατρο.  

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της Νάξου και καταγράφεται ο 

συνολικός αριθμός των Υποδομών και των Πολιτιστικών Ομάδων που διαθέτει ο καθένας, ενώ η 

γεωγραφική κατανομή των υποδομών τους παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα.  

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΑΡ. ΟΜΑΔΕΣ  ΑΡ. 

1 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ "Ο 
ΖΕΥΣ" 

√ 2 √ 4 

2 ΑΠΕΡΑΘΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ" √ 1 √ 3 

3 ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΩΝ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΕΡΑΘΟΥ ΝΑΞΟΥ 

    √ 1 

4 ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ     √ 2 

5 ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ 

ΠΟΛΙΧΝΙΟΥ ΝΑΞΟΥ "ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ" 

    √ 1 

6 ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΞΟΥ "Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ"     √ 2 

7 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΑΡΙΓΩΣ ΠΙΤΤΑΡΑ         

8 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΕΡΑΘΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΙΝΑ √ 1     

9 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ  √ 3 √ 4 

10 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΟΥ 
ΝΑΞΟΥ 

√ 1 √ 1 

11 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΕΡΑΘΟΥ ΝΑΞΟΥ (ΠΟΑΝ) √ 4 √ 3 

12 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ         

13 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ √ 1 √ 3 

14 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΩΝΟΥ          

15 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΝΙΔΑΡΟΥ ΝΑΞΟΥ     √ 2 

16 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΑΝΩΝ ΝΑΞΟΥ 
"ΚΟΥΡΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ" 

√ 1 √ 1 

17 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΩΜΙΑΚΗΣ  √ 1 √ 2 

18 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΟΝΗΣ ΝΑΞΟΥ "ΤΟ ΠΕΤΑΛΟ"         

19 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΑΞΟΥ √ 1 √ 2 

20 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η 
ΦΙΛΩΤΙΤΙΣΣΑ" 

        

21 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ         

22 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΑΝΑΚΟΥ "Ο ΦΩΤΟΔΟΤΗΣ"         

23 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ 
ΝΑΞΟΥ  

        

ΣΥΝΟΛΟ 
 

16 
 

31 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ    ΜΟΥΣΕΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ 

  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ   ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΕΣ  

  ΜΟΥΣΕΙΑ / ΣΥΛΛΟΓΕΣ   ΘΕΑΤΡΑ 

 
Πηγή: ΥΠ.ΠΟ. Εθνικό Κέντρο Ερευνών (ΕΚΚΕ). Χάρτης Λαϊκού Πολιτισμού Νομών Κυκλάδων και Σάμου. Τόμος Ι, 

Αθήνα 2003, σελ. 73. 
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4.7 Πολιτιστικές Υποδομές και Επενδύσεις  

 

4.7.1 Μουσεία και επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας ΥΠ.ΠΟ.Α. 

 

Από το σύνολο των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων του Παραρτήματος A, οι οργανωμένοι και 

επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι (με εισιτήριο) και τα μνημεία, είναι οι εξής: 

- Επιτόπιο Μουσείο Μητρόπολης Νάξου 

- Πύργος Γλέζου (Κρίσπι), Κάστρο Χώρας  

- Αρχαιολογικός Χώρος και Συλλογή Υρίων 

- Αρχαιολογικός Χώρος και Συλλογή Σαγκρίου  

 

Επίσης, τα Μουσεία και οι Αρχαιολογικές Συλλογές αρμοδιότητας ΥΠ.ΠΟΑ (ΕΦΑ Κυκλάδων) είναι οι 

εξής19: 

- Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου 

- Αρχαιολογική Συλλογή Απειράνθου. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού και ιδρύθηκε στη δεκαετία 

του 1960 με πρωτοβουλία των κατοίκων του χωριού φιλοξενώντας αρχικά την αρχαιολογική 

συλλογή του Μ. Μπογδάνη, ενώ στη συνέχεια εμπλουτίστηκε με υλικό από τις αρχαιολογικές 

έρευνες στην ευρύτερη περιοχή.  

- Αρχαιολογική Συλλογή Κουρουνοχωρίου 

 

 

  

 
19 Στο ΦΕΚ 2173/Β/13.7.2016 (Αρ. Απόφασης: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/ Φ32-Φ56/226261/ 135785/ 7473/ 4873/) 
καθορίζονται οι τιμές των εισιτηρίων (κύριο και μειωμένο) καθώς και η τιμή του ενιαίου εισιτηρίου για την επίσκεψη σε όλους τους 

οργανωμένους χώρους και τα αρχαιολογικά μουσεία αρμοδιότητας ΥΠ.ΠΟΑ (9€ για 5 ημέρες).  
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4.7.2 Μουσεία και πολιτιστικές υποδομές άλλων φορέων  

 

Το νησί διαθέτει σημαντικό αριθμό μικρών σε μέγεθος αλλά όχι σε σημασία Μουσείων και συλλογών, τα 

περισσότερα από τα οποία βρίσκονται εντός των οικισμών του. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα πιο 

γνωστά. 

- Γεωλογικό Μουσείο Απειράνθου. Το Μουσείο υπάγεται διοικητικά στο Νομικό Πρόσωπο 

Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ) 

του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Πρωτολειτούργησε το 1964 αλλά διαλύθηκε στη 

διάρκεια της δικτατορίας για να ξαναλειτουργήσει συστηματικά από το 1987 με πρωτοβουλία του 

Μανώλη Γλέζου, ο οποίος δώρισε και μεγάλο μέρος της προσωπικής του συλλογής. Σήμερα, 

στεγάζεται στο χώρο του δημοτικού σχολείου ενώ μετά από πρόσφατη αναδιαρρύθμιση των 

εκθεμάτων (2016), με πρωτοβουλία του καθηγητή Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Ν. 

Σκαρπέλη, έχει επεκταθεί και στο ισόγειο του Πολιτιστικού κέντρου του χωριού. Οι συλλογές του 

αριθμούν πάνω από 2.000 δείγματα πετρωμάτων, ορυκτών, μεταλλευμάτων και απολιθωμάτων και η 

έκθεση χωρίζεται σε διακριτές ενότητες γεωγραφικές καθώς και θεματικές. Το μουσείο θεωρείται 

από τα πληρέστερα της Ελλάδας στο είδος του. 

- Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απειράνθου. Λειτουργεί από το 1966 και χωρίζεται σε τμήματα 

θάλασσας και ξηράς. Περιλαμβάνει ενυδρείο, εξαιρετική συλλογή από όστρακα, σκελετούς 

δελφινιών και την εντυπωσιακά μεγάλη συλλογή ειδών χλωρίδας από την υδρολογική λεκάνη του 

χειμάρρου Περαχωρίτη. Το μουσείο έχει αναπτύξει σημαντική εκπαιδευτική δράση, διοργανώνοντας 

συνέδρια και εκδηλώσεις. 

- Λαογραφικό Μουσείο Απειράνθου. Βρίσκεται στην κεντρική πλατεία και διαθέτει πάνω από 1.200 

εκθέματα λαϊκής τέχνης. Ιδρύθηκε το 1986, με πρωτοβουλία του Μανώλη Γλέζου, στη μνήμη του 

Απεραθίτη αγωνιστή της Αντίστασης Γ. Κατεινά. Όλα τα εκθέματά του είναι δωρεές των κατοίκων 

του χωριού. 

- Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Απειράνθου.  

- Λαογραφικό Μουσείο Βίβλου. Στεγάζεται στον ανακαινισμένο χώρο του παλιού ελαιοτριβείου του 

χωριού. Εκτίθενται, εκτός από τα παραδοσιακά εργαλεία και τις εγκαταστάσεις παραγωγής του ίδιου 

του ελαιοτριβείου, οικιακά σκεύη, γεωργικά εργαλεία και αντικείμενα καθημερινής χρήσης που 

παραπέμπουν στον προβιομηχανικό τρόπο ζωής και εργασίας καθώς και στις καθημερινές συνήθειες 

των παλαιών κατοίκων του χωριού. 
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4.7.3 Πολιτιστικές Παρεμβάσεις, Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Ευκαιρίες  

 

Η προβολή και αξιοποίηση του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου της Νάξου έχει αποτελέσει αφενός 

αντικείμενο μελέτης από τους ειδικούς επιστήμονες του κλάδου και αφετέρου πεδίο συστηματικής 

προσπάθειας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων από  το 1988 μέχρι  σήμερα.  

 

Από το σύνολο των Έργων που έχουν υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα του Νοτίου Αιγαίου στο Β΄ Κ.Π.Σ (1994 - 1999) και στο Γ΄ Κ.Π.Σ (2000 -2006)  σημαντικές 

παρεμβάσεις αποτελούν οι εξής: 

- Επισκευή και Αναστήλωση του Πυργομονάστηρου του Χριστού Φωτοδότη στο Δανακό Νάξου 

(κωδ. ΟΠΣ: 82712) με φορέα υλοποίησης τη ΔΑΒΜΜ. 

- Συντήρηση και Ανάδειξη Αρχαίου Υδραγωγείου Νάξου και Ιερού των Πηγών στις Μέλανες (κωδ. 

ΟΠΣ: 84496) με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

- Δημιουργία Επιτόπιου Μουσείου Γρόττας (πλατεία Μητρόπολης) με φορέα υλοποίησης το 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

- Διαμόρφωση και Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου στα Ύρια με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, τη συμβολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου και τη συγχρηματοδότηση του Υπουργείου 

Αιγαίου το οποίο βραβεύθηκε με το Ευρωπαϊκό βραβείο Europa Nostra. 

- Διαμόρφωση και Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Γύρουλα με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο 

Αθηνών τη συμβολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου και τη συγχρηματοδότηση του Υπουργείου 

Αιγαίου το οποίο βραβεύθηκε με το Ευρωπαϊκό βραβείο Europa Nostra. 

- Συντήρηση και ανάδειξη του αρχαίου υδραγωγείου Νάξου και του Ιερού των Πηγών στις Μέλανες 

 

Στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013 υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα έργα: 

- Στερέωση - Συντήρηση Βυζαντινών Μνημείων Νάξου: Αποκατάσταση Ι. Ν. Ταξιάρχη στα 

Μονοίτσια. Συντήρηση και Αποκατάσταση Ι. Ν. Παναγίας Ορφανής στο Σαγκρί (κωδ. ΟΠΣ: 

299825) με φορέα υλοποίησης την 2η ΕΒΑ. 

- Επισκευή Σχολής Ουρσουλινών και μετατροπή της σε Πολιτιστικό κέντρο με φορέα υλοποίησης το 

Δήμο Νάξου 

 

Παράλληλα με τις Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις αξίζει να αναφερθούν έργα και παρεμβάσεις που 

υλοποιούνται είτε από Εθνικούς πόρους είτε μέσω χορηγιών και ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων. Στο πλαίσιο 

αυτό αξίζει να αναφερθεί το σχετικά πρόσφατο  έργο της Αποκατάστασης του Βυζαντινού ναού της Αγίας 

Κυριακής κοντά στην Απείρανθο, το οποίο πραγματοποιήθηκε από την Εφορεία Κυκλάδων (2013 - 2016) 

και το οποίο βραβεύθηκε με το Ευρωπαϊκό βραβείο Europa Nostra. Η αρχική χρηματοδότηση έγινε από τους 

συλλόγους J.-G. Eynard, Amitiés gréco-suisses και το Ίδρυμα Ι. Φ. Κωστοπούλου, και στη συνέχεια  με την 
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γενναιόδωρη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, της Μαρίνας και του Θανάση Μαρτίνου, καθώς 

και την πολύτιμη συνεισφορά του συλλόγου Association Hagia Kyriaki, Naxos. 

 

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2014 - 2020) θα πρέπει να αναφερθούν τα ακόλουθα έργα, 

τα οποία έχουν ενταχθεί και βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης: 

- NAXiOS - Ψηφιακή εφαρμογή ξενάγησης πολιτιστικών πόρων και πλατφόρμα διαχείρισης 

πολιτιστικού περιεχομένου Νάξου με φορέα υλοποίησης το Δήμο Νάξου. 

- Νησίδα Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου με φορέα υλοποίησης την ΕΦΑ Κυκλάδων προκειμένου 

να αποκατασταθούν τρία μεσαιωνικά κτήρια (αρχαιολογικό μουσείο,  Πύργος Γλέζου και κτήριο 

Αεροπορίας) και να οργανωθεί σε αυτά εξ αρχής μια ενιαία μόνιμη έκθεση με τον χαρακτήρα 

Θεματικού Μουσείου για τον πολιτισμό της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων διαχρονικά. 

- Ψηφιακή Ανάδειξη Πολιτιστικού Αποθέματος Κυκλάδων (οριζόντιο έργο) με φορέα υλοποίησης 

την ΕΦΑ Κυκλάδων. 

- Δράσεις προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού (οριζόντιο έργο) με φορέα 

υλοποίησης την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

 

Εκτός από έργα που αφορούν πολιτιστικές υποδομές, σημαντικές είναι και οι δράσεις και εκδηλώσεις που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αναγνωρισμένων Θεσμών. Η Νάξος συμμετέχει στο δίκτυο «Ευρωπαϊκή 

Γιορτή Μουσικής», ενός θεσμού που λειτουργεί από το 1999 σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την προώθηση 

της ζωντανής μουσικής, την υποστήριξη νέων δημιουργών και την προβολή ανερχόμενων και καταξιωμένων 

καλλιτεχνών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ενιαία μουσική εκδήλωση (πραγματοποιείται τις ίδιες μέρες σε 

όλες τις πόλεις της Ευρώπης με έναρξη το θερινό ηλιοστάσιο στις 21 Ιουνίου), οργανώνεται - για την 

Ελλάδα - από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Μουσικές Εκδηλώσεις Συντονισμός Οργάνωση» 

(ΑΜΚΕ ΜΕΣΟ) σε συνεργασία με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και με την υποστήριξη εθελοντών, και 

προσφέρεται πάντα δωρεάν. Φέτος οι τριήμερες μουσικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Χαλκί20.  

 

Επίσης, το Υπουργείο Πολιτισμού και η ΕΦΑ Κυκλάδων υλοποιούν δράσεις ευαισθητοποίησης και 

ενημέρωσης στο πλαίσιο του Θεσμού «Ημέρες Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς» και «Πράσινες Πολιτιστικές 

Διαδρομές». 

 

Τέλος, σημαντική είναι και η συμβολή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «MONUMENTA» με  

στόχο την ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού και 

πολιτιστικού πλούτου του νησιού μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, ομιλίες και δράσεις21.  

 

 
20 Για το θεσμό βλ. http://www.europeanmusicday.gr/i-idea/. Για το πρόγραμμα στο Χαλκί βλ. 

http://www.europeanmusicday.gr/naxos/  
21 Οι δράσεις της  MONUMENTA εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Τοπικές Κοινωνίες και Μνημεία» με τη συνδρομή του 
ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://tkm.monumenta.org/τα 

μνημεία-είναι-γύρω μας/  
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4.8 Πολιτιστικές και Εναλλακτικές Διαδρομές 

 

4.8.1 Περιπατητικές διαδρομές  πολιτιστικού και φυσιολατρικού ενδιαφέροντος  

Στη Νάξο διατηρούνται τα παλιά μονοπάτια που συνέδεαν τους οικισμούς μεταξύ τους αλλά και με την 

ύπαιθρο του νησιού και αποτελούσαν το βασικότερο σύστημα μετακίνησης των κατοίκων από την 

αρχαιότητα έως τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Τα τελευταία χρόνια, τα μονοπάτια αυτά έχουν 

σηματοδοτηθεί, συντηρούνται συστηματικά και παρουσιάζονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με 

αναλυτικές πληροφορίες. Σήμερα, το δίκτυο των μονοπατιών, συνολικού μήκους εκατοντάδων χιλιομέτρων, 

προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία στον επισκέπτη να περπατήσει την αυθεντική ενδοχώρα και να 

εξερευνήσει σχεδόν όλους τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους του νησιού με έναν ιδιαίτερο τρόπο. 

Σύμφωνα με τον Τουριστικό Οδηγό του Δήμου Νάξου (2013), το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει έντεκα 

περιπατητικές διαδρομές, οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια.22 

        Διαδρομή 1: Απείρανθος - Σμυριδωρυχεία   Διαδρομή 2: Φιλώτι (κυκλική) 

        

   Διαδρομή 3: Δανακός - Τραγαία.  

      

Πινακίδα σήμανσης στο χωριό Δανακός με πληροφόρηση της χρονοαπόστασης μεταξύ των σταθμών της Διαδρομής 3.   

Πηγή: «Οδηγός: Νάξος. Όλος ο κόσμος σε ένα Νησί» (2013), σελ. 63.  

 

 
22 Είναι χαρακτηριστικό ότι στον έντυπο οδηγό του Δήμου Νάξου που εκδόθηκε το 2013 παρουσιάζονται επτά διαδρομές ενώ 
σήμερα το δίκτυο μονοπατιών έχει εμπλουτιστεί με τέσσερις νέες διαδρομές Για περισσότερες πληροφορίες ανά Διαδρομή βλ:  
Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (εκδ), «Οδηγός: Νάξος. Όλος ο κόσμος σε ένα Νησί» (2013) και ηλεκτρονικά 

https://www.naxos.gr/category/νάξος/δραστηριότητες/πεζοπορία-στη-νάξο/. Οι χάρτες αυτής της ενότητας προέρχονται από τον 
έντυπο οδηγό.  
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Διαδρομή 4: Τραγαία (Χαλκί) (κυκλική). 

Η διαδρομή αυτή διασχίζει κυκλικά το μεγαλύτερο μέρος του ελαιώνα και του «βυζαντινού πάρκου» 

Τραγαίας, διερχόμενη από τους παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής Χαλκί, Μονοίτσια, Μονή, 

Καλόξυλο και Ακαδήμους με πλήθος Βυζαντινών ναών εντός των οικισμών και γύρω από αυτούς, πύργους, 

πηγές και κρήνες. 

 

 

Διαδρομή 5: Χαλκί - Τσικαλαριό - Απάνω Κάστρο - Άγιος Ανδρέας - Άνω Ποταμιά. 

 

 

Διαδρομή 6: Μέλανες (Άγιοι Απόστολοι) - θέση Μητροπόλου. 

Πρόκειται για μεγάλη διαδρομή με ιδιαίτερη ποικιλομορφία η οποία διασχίζει το πλούσιο σε υδάτινο 

δυναμικό κεντρικό τμήμα της Νάξου (συγκρότημα παραδοσιακών νερόμυλων, σήραγγα αρχαίου 

υδραγωγείου, το Ιερό των πηγών, κλπ).  
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Διαδρομή 7: Τσικαλαριό - Γύρουλας (ναός Δήμητρας και Κόρης). Η διαδρομή διέρχεται από πολλούς 

βυζαντινούς ναούς πριν καταλήξει στο αρχαίο ναό της Δήμητρας στο Γύρουλα μέσα από αγροτικούς 

δρόμους και λιθόστρωτα μονοπάτια.  

 

 

 

Διαδρομή 8: Μονή – Σίφωνες – Μονή (Κυκλική) 

Διαδρομή 9: Κόρωνος – Απόλλωνας 

Διαδρομή 10: Κόρωνος – Λυώνας 

Διαδρομή 11: Κυνίδαρος-Εγγαρές 

 

  



ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.   Σελ. 94 από 227 

Ποδηλατικές διαδρομές  

 

Η Νάξος προσφέρεται τόσο για ορεινή ποδηλασία όσο και για ποδηλασία δρόμου, λόγω της πλούσιας φύσης 

της, που παρέχει μεγάλες εναλλαγές τοπίων. Τα τελευταία χρόνια σχεδιάστηκαν έξι ποδηλατικές διαδρομές 

που καλύπτουν σημαντικά τμήματα του νησιού και διέρχονται από σημαντικούς οικισμούς και σημαντικά 

μνημεία της φύσης και του πολιτισμού23. Στη συνέχεια απεικονίζονται δύο από αυτές τις διαδρομές με 

συνοπτικές πληροφορίες από τον ηλεκτρονικό οδηγό του Δήμου Νάξου. 

 

 

 

 

 

  

 
23 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. https://www.naxos.gr/category/νάξος/δραστηριότητες/ποδηλασία/  
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5. ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 

5.1 Υποδομές Μεταφορών 

 

5.1.1 Λιμενικές εγκαταστάσεις 

 

Το κεντρικό λιμάνι της Νάξου εξυπηρετεί επιβατικά και εμπορικά πλοία. Απέχει από το λιμάνι του Πειραιά 

103 ναυτικά μίλια και 87 ναυτικά μίλια από το λιμάνι της Ραφήνας. Το λιμάνι της Νάξου εξυπηρετεί και 

μικρότερα πλοιάρια καθώς και επιβατικά πλοία ενδοκυκλαδικών συνδέσεων. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 

8315/2007 (ΦΕΚ 202/Β/2007) αποτελεί έναν από τους 25 Λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος 

(διανομαρχιακού επιπέδου) του ελληνικού χώρου, κατηγορίας Κ3. 

 

 

Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, οι λιμενικές εγκαταστάσεις επιβαρύνονται υπέρμετρα. Το έργο της 

επέκτασης του προβλήτα της αποβάθρας και της εκβάθυνσης του λιμένα ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της 

Επικρατείας (2006) λόγω της ύπαρξης ενάλιων αρχαιοτήτων. Στη μαρίνα της Νάξου μπορούν να 

αγκυροβολήσουν 49 σκάφη, έως 18 μέτρα μήκος. Σύμφωνα με τη Μελέτη ΓΠΣ Δ. Νάξου (ENVIPLAN, 

2010), η λιμενική εγκατάσταση κρίνεται ανεπαρκής ως προς την εξυπηρέτηση της εμπορικής, τουριστικής 

και επιβατικής κίνησης, ενώ παράλληλα αναγκαία είναι η κατασκευή αίθουσας αναμονής για τους επιβάτες 

από την Λιμενική Αρχή Νάξου. 

 

Το αλιευτικό καταφύγιο στον Καλαντό διαθέτει μερικές θέσεις για μικρά και μεσαία σκάφη. Αλιευτικό 

καταφύγιο προβλέπεται επίσης και στον όρμο Απόλλωνα. 
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5.1.2 Αεροδρόμιο 

 

Το κρατικό αεροδρόμιο Νάξου «Απόλλων» λειτουργεί από το 1992 και βρίσκεται σε απόσταση 3 

χιλιομέτρων από τη Χώρα της Νάξου. Στο αεροδρόμιο εκτελούνται πτήσεις εσωτερικού με σύνδεση μόνο με 

το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η διάρκεια του ταξιδιού είναι μόλις 45 λεπτά. Ο αερολιμένας της 

Νάξου δε διαθέτει τις ανάλογες υποδομές για την προσγείωση και απογείωση μεγάλων αεροσκαφών, καθώς 

οι διαστάσεις του αεροδιαδρόμου είναι 900 m x 30 m. Ως αποτέλεσμα, οι αεροπορικές εταιρείες 

πραγματοποιούν πτήσεις με αεροπλάνα μικρής χωρητικότητας (ελικοφόρα). Η επιφάνεια των κτηριακών 

εγκαταστάσεων είναι αναλόγως περιορισμένη (300 τ.μ.).  

 

Η συχνότητα των πτήσεων διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με την επιβατική ζήτηση, μεταξύ θερινής 

και χειμερινής περιόδου. Συγκεκριμένα, κατά τη χειμερινή περίοδο πραγματοποιείται ημερησίως μία πτήση, 

με εξαίρεση μία ημέρα της εβδομάδας που ο αερολιμένας βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Αντιθέτως, τους 

μήνες αιχμής Ιούνιο-Σεπτέμβριο, τα δρομολόγια αυξάνονται σε τρεις ή τέσσερις πτήσεις ημερησίως 

(Αερολιμενικό Γραφείο Κρατικού Αερολιμένα Νάξου (ΚΑΝΞ), 2016). Μέχρι πρόσφατα, ο μόνος τύπος 

αεροσκάφους μέσω του οποίου πραγματοποιούνταν οι πτήσεις προς και από τον αερολιμένα Νάξου, ήταν τα 

αεροσκάφη Dash-8/100, χωρητικότητας 37 θέσεων. Ο συγκεκριμένος τύπος αεροσκαφών, είναι 

σχεδιασμένος για εκτέλεση δρομολογίων κυρίως σε αεροδρόμια εσωτερικού με μικρού μήκους διάδρομο. 

Σύμφωνα με το Αερολιμενικό Γραφείο ΚΑΝΞ (2016), τελευταία έχουν προστεθεί δρομολόγια αεροσκαφών 

τύπου ATR 42/100, χωρητικότητας 48 θέσεων. 
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5.1.3 Οδικό δίκτυο 

 

Σύμφωνα με τη Μελέτη Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Ν. Αιγαίου το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 

του νησιού είναι το εξής:  

 

1. Νάξος (πόλη) - Χαλκί - Απέραθος (μέσω Γαλανάδου και Φιλοτίου). 

2. Απέραθος - Κόρωνος - Σκαδός - Όρμος Απόλλωνα μέσω Σταυρού, Κεραμωτής και Κωμιακής. 

3. Χαλκί - Μονή - Σταυρός - Κεραμωτής. 

4. Απέραθος - Όρμος Μουτσούνας. 

5. Δαμαριώνας - Φιλώτι - Δανακός. 

6. Γαλανάδο - Σαγκρί - Πολίχνη, μέσω Γλινάδου, Αγ. Αρσενίου και Βίβλου. 

7. Ενωτική Επαρχ. Οδών 1 και 6 στο Σαγκρί. 

8. Νάξος (πόλη) - Εγγαρές - Κινίδαρος - Μονή, μέσω Αχάψης. 

9. Νάξος (πόλη) - Μέλανες - Ποταμιά - Άνω Ποταμιά - Χαλκί μετά διακλαδώσεων Αγίου Θαλαλαίου και 

Μύλων - Κουρουνοχωρίου. 

 

Το κύριο οδικό δίκτυο εξυπηρετεί ικανοποιητικά τις κοινότητες ως προς τις μεταφορικές ανάγκες. Το 

συνολικό μήκος του υπολογίζεται σε 491 Km. από τα οποία τα 225 είναι ασφαλτοστρωμένα. Παρατηρείται 

δηλαδή ασφαλτόστρωση περίπου του 46% του κύριου οδικού δικτύου. Το δευτερεύον οδικό δίκτυο 

υπολογίζεται σε 335χλμ. από τα οποία τα 12 Km αποτελούν δασικούς δρόμους. Η οδοποιία πρέπει να 

εκσυγχρονιστεί με έργα βελτίωσης και συντήρησης, όπως διανοίξεις υφιστάμενων οδών ή νέες χαράξεις, με 

στόχο την αποτελεσματικότερη κάλυψη των μεταφορικών αναγκών των κατοίκων αλλά και των τουριστών. 

Κατά τη χειμερινή περίοδο, έντονα προβλήματα δημιουργούνται στις αγροτικές οδούς λόγω της έλλειψης 

τεχνικών έργων, καθιστώντας απαραίτητη την ασφαλτόστρωση ή τσιμεντόστρωση τους.  
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Κατά τη θερινή περίοδο, παρατηρείται αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος σε όλο το δίκτυο. Ιδιαίτερα 

οξυμένα είναι τα φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης στο λιμάνι και γύρω από το Κάστρο της Νάξου, 

λόγω της στενότητας των οδών αλλά και λόγω της ανεπάρκειας χώρων στάθμευσης. 

 

 

 

Οι εσωτερικές μετακινήσεις πραγματοποιούνται με δρομολόγια λεωφορείων ΚΤΕΛ (Υπεραστικό ΚΤΕΛ 

Νάξου Α.Ε.), τα οποία ωστόσο διακόπτονται νωρίς το βράδυ, ενώ υπάρχουν ορεινές κυρίως περιοχές που 

δεν εξυπηρετούνται όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Η εταιρεία διαθέτει σήμερα από 17 εξοπλισμένα 

λεωφορεία (A/C, TV). Τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ Νάξου παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. 

 

Δρομολόγια Δευτέρας - Παρασκευής 

Προορισμοί Από Νάξο Από χωριά 

Απόλλωνας 13:30 06:50-15:30 

Άγ. Προκόπιος, Αγ. Άννα, Πλάκα 10:00-14:30-17:30 10:30-15:00-18:00 

Αμπραάμ 13:30 07:15 

Απόλλωνας Παραλιακά 14:30 Τρίτη & Πέμπτη 06:50 Τρίτη & Πέμπτη 

Απείρανθος 09:30-11-13:30-15 07:50-08:45-13:45-16:15 

Γαλανάδο 07:15-09:30-11-12-13:30-15 08:30-09:10-14:15-16:45 

Γλινάδο, Αγερσάνι, Τρίποδες 07:30-11-13-14:30 07:30-08:45-14:00 

Δανακός 13:30, Δευτ.-Τετ.-Παρ. 07:15, Δευτ.-Τετ.-Παρ. 

Εγγαρές, Γαλήνη 13:30 07:30 

Καστράκι 13:00-14:30 07:20-13:30 

Κινίδαρος 12:00 06:50-12:30-14:15 

Κορωνό, Σκάδο 09:30-13:30 07:30-16:00 

Κωμιακή 09:30-13:30 07:15-15:45 

Μέσση 13:30, Τρίτη & Πέμπτη 07:00, Τρίτη & Πέμπτη 

Μέλανες, Μύλοι 07:30-12:00-14:30 07:20-12:15-14:20 

Μικρή Βίγλα 14:30, Τρίτη & Πέμπτη 07:30, Τρίτη & Πέμπτη 

Μονή 13:30 07:50 

Πυργάκι 14:30 07:15 

Τσικαλαριό, Ποταμιά 14:30 08:15 

Φιλώτι, Χάλκι, Σαγκρί 07:15-09:30-11-12-13:30-15 06:50-08:15-09-14-16:30 
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Δρομολόγια Σαββάτου 

Προορισμοί Από Νάξο Από χωριά 

Απόλλωνας 9:30-13:30 06:50-15:30 

Άγ. Προκόπιος, Αγ. Άννα, Πλάκα 10:00-14:30-17:30 10:30-15:00-18:00 

Απείρανθος 9:30-11-12-13:30-15 07:50-08:45-13:45-16:15 

Γαλανάδο 9:30-11-12-13:30-15 08:30-14:20-16:45 

Γλινάδο, Τρίποδες 11:00-13:00 07:30-08:45-13:30 

Κορωνό, Σκάδο 9:30-13:30 07:30-16:00 

Κωμιακή 9:30-13:30 07:15-15:45 

Μέλανες, Μύλοι 12:00 07:10 

Φιλώτι, Χάλκι, Σαγκρί 9:30-11-12-13:30-15 06:50-08:15-09-14-16:30 

Δρομολόγια Κυριακής 

Προορισμοί Από Νάξο Από χωριά 

Απόλλωνας 9:30-13:30 06:50-15:30 

Άγ. Προκόπιος, Αγ. Άννα, Πλάκα 10:00-14:30-17:30 10:30-15:00-18:00 

Απείρανθος 9:30-11:00-13:30 07:50-13:45-16:15 

Κορώνο, Σκάδο 9:30-13:30 07:30-16:00 

Κωμιακή 9:30-13:30 07:15-15:45 

Φιλώτι, Χάλκι, Σαγκρί 9:30-11:00-13:30 08:10-14:00-16:30 
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5.2 Κοινωνικές Υποδομές 

 

5.2.1 Υποδομές εκπαίδευσης 

 

Στο νησί λειτουργούν 24 Νηπιαγωγεία και 22 Δημοτικά σχολεία. Επίσης, υπάρχουν 5 Γυμνάσια, μία 

Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), ένα Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(ΕΕΕΕΚ), ένα Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ), ένα Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) και δύο 

Γενικά Λύκεια.  

 

5.2.2 Υποδομές υγείας και πρόνοιας 

 

Στη Νάξο λειτουργεί Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας. Το 2007 και ύστερα από δωρεά επεκτάθηκε η 

κτιριακή του υποδομή, ώστε η συνολική του επιφάνεια να είναι 3.230 τ.μ. Στο ΓΝ-ΚΥ Νάξου υπάγεται το 

Κέντρο Υγείας Αμοργού και 14 Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΠΙ) και Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΙ) 

των γύρω μικρών νησιών (Αμοργός, Κουφονήσια, Δονούσα, Σχοινούσα και Ηρακλειά), που καλύπτουν τις 

ανάγκες του τοπικού πληθυσμού στο νησί και των προαναφερθέντων γύρω νησιών. Στο ΓΝ-ΚΥ Νάξου 

υπηρετούν οι εξής ειδικότητες: Παθολόγου, Γενικού Ιατρού, Παιδιάτρου, Ορθοπεδικού, Οδοντιάτρου, 

Γυναικολόγου, Χειρουργού, Καρδιολόγου, Αγροτικοί Ιατροί.  

 

 

 

Επίσης, στη Χώρα της Νάξου λειτουργούν το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), που 

εξυπηρετεί περίπου 220 άτομα, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και δύο 

βρεφονηπιακοί σταθμοί.  
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5.3 Τεχνικές Υποδομές 

 

5.3.1 Ύδρευση - Άρδευση  

 
Για τις ανάγκες ύδρευσης και αποχέτευσης λειτουργούν από το 1994 λιμνοδεξαμενή στην περιοχή «Γαλήνη 

Εγγαρών» με χωρητικότητα 600.000 m3, και από το 2004 φράγμα στην περιοχή «Φανερωμένη» με 

χωρητικότητα 1.467.000 m3. Επιπλέον, κατασκευάζεται νέο φράγμα στην περιοχή «Τσικαλαριό», 

χωρητικότητας 3.000.000 m3.  

 

 

 

Παράλληλα, υπάρχουν αρδευτικές και υδρευτικές γεωτρήσεις κατά κύριο λόγο στα πεδινά τμήματα, οι 

οποίες αποσκοπούν στην κάλυψη των αναγκών του πρωτογενούς τομέα και της ύδρευσης, ενώ στα ορεινά 

τμήματα οι αντίστοιχες ανάγκες καλύπτονται κυρίως μέσω πηγαδιών και πηγών. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η 

κατανάλωση νερού κατά τη θερινή περίοδο, λόγω των αυξανόμενων τουριστικών αναγκών και αρδευτικών 

απαιτήσεων. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις αυτές πρόσφατα ο Δήμος εγκατέστησε μονάδα 

αφαλάτωσης δυναμικότητας 1.000 m3/ημέρα. 
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5.3.2 Απορρίμματα  

 

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στην περιοχή 

«Κορυφή Ξύδι». Ο ΧΥΤΑ Νάξου κατασκευάστηκε σε έναν χώρο συνολικής έκτασης 170 στρεμμάτων, 

καταλαμβάνοντας τα 44 από αυτά. Έχει μέση ετήσια δυναμικότητα 15.450 τόνους αστικών στερεών 

αποβλήτων και σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει για 20 χρόνια, με δυνατότητα την 20ετία αυτή να δεχτεί 

συνολικά 463.500 κυβικά μέτρα αποβλήτων. Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 τον Φεβρουάριο του 2012, με δικαιούχο την Εγνατία Οδό 

Α.Ε. και η σύμβαση υπογράφτηκε τον Μάιο του 2014. Ο συνολικός του προϋπολογισμός έφτασε τα 10,4 

εκ. ευρώ, από τον οποίο ένα μέρος θα μεταφερθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020, ενώ ένα μέρος των απαλλοτριώσεων πληρώθηκε από τον 

εθνικό προϋπολογισμό. 

 

Πρόκειται για ένα έργο τεράστιας σημασίας για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της Νάξου και των 

τεσσάρων μικρών νησιών που υπάγονται στον Δήμο Νάξου (Ηρακλειά, Δονούσα, Σχοινούσα και 

Κουφονήσια), δεδομένου ότι ο ΧΥΤΑ δέχεται τα απορρίμματα και των πέντε νησιών, ενώ παράλληλα 

ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση των 11 Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (7 στη Νάξο και 1 

σε καθένα από τα μικρά νησιά), οι οποίοι λειτουργούσαν παράνομα. 

 

 

Η συλλογή των απορριμμάτων γίνεται τους καλοκαιρινούς μήνες κάθε ημέρα της εβδομάδας και τους 

χειμερινούς κάθε έξι ημέρες. Για την αποκομιδή χρησιμοποιούνται απορριμματοφόρα, ένα εκ των οποίων 

είναι ανοικτού τύπου. Παρά το γεγονός της βελτίωσης του οδικού δικτύου χρειάζεται βελτιστοποίηση των 

οδικών προσβάσεων για την αποκομιδή ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο καθαριότητας και να διατηρηθεί 

το λειτουργικό κόστος σε χαμηλά επίπεδα. Η ρύπανση τέλος που προκαλείται από τους κάδους 

καθαριότητας ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες απαιτεί την ύπαρξη συστήματος διαρκούς καθαρισμού. 

Καταβάλλονται προσπάθειες για την εφαρμογή της ανακύκλωσης των απορριμμάτων, σε συνεργασία με 

ιδιωτικές εταιρείες. Υπάρχουν δυνατότητες και θα πρέπει να τεθούν προτεραιότητες για την εφαρμογή 
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πολιτικών για προώθηση υγιεινών και περιβαλλοντικά φιλικών τρόπων διάθεσης απορριμμάτων – συνεχής 

παρότρυνση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων για ελεγχόμενη διαχείριση απορριμμάτων και αποφυγή 

ανεξέλεγκτης ρίψης σε αφύλακτες και περιβαλλοντικά σημαντικές περιοχές. 

 

5.3.3 Αποχέτευση  

 
Στην περιοχή Λειβάδια της Τ.Κ. Γλινάδου λειτουργεί εργοστάσιο Βιολογικού Καθαρισμού και μικρότεροι 

ΒΙΟΚΑ λειτουργούν στις περιοχές Γαλήνης και Εγγαρών, Χαλκείου και Απόλλωνα. Το δίκτυο αποχέτευσης 

δεν έχει αποτυπωθεί ποτέ. Στην ορεινή Νάξο οι οικισμοί που δεν διαθέτουν βιολογικό καθαρισμό ρίχνουν τα 

λύματα στους χείμαρρους. 

 
5.3.4 Ενέργεια  

 
Οι ανάγκες σε ενέργεια εξυπηρετούνται από το από το δίκτυο της ΔΕΗ που ηλεκτροδοτείται από τον 

Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής (ΑΣΠ) στην Νάουσα της Πάρου. Η σύνδεση μέσω της οποίας διοχετεύεται η 

ηλεκτρική ενέργεια είναι υποθαλάσσια και πέραν της Νάξου, ο ΑΣΠ τροφοδοτεί και τα υπόλοιπα νησιά του 

Δήμου. Οι ανάγκες τις περιόδους αιχμής για τη Νάξο είναι 30 MW διότι παρουσιάζεται αυξημένη 

τουριστική κίνηση η οποία συχνά δημιουργεί προβλήματα χαμηλής τάσης, ενώ τους χειμερινούς μήνες οι 

ανάγκες ελαττώνονται και αντιστοιχούν σε 12-13 MW.  

 

Μικρό μέρος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτεται από ανεμογεννήτριες (Α/Γ) και από 

φωτοβολταϊκά. Έχουν εγκατασταθεί 11 Α/Γ (9 στην περιοχή «Κόρωνος» και 2 στην περιοχή «Γαλήνη»), 

συνολικής ισχύος 8 MW. Επίσης, έχουν εγκατασταθεί 75 οικιακά φωτοβολταϊκά ισχύος 5 KW, και 15 

φωτοβολταϊκά σε αγροτεμάχια ισχύος 100 KW. Τέλος, η ηλιακή ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιείται για 

θέρμανση νερού, τόσο για οικιακή χρήση όσο και από τα ξενοδοχεία.  

 
5.3.5 Τηλεπικοινωνίες  

 
Οι βασικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή η εξασφάλιση 

τηλεφωνίας και δεδομένων (data) στενού εύρους (narrowband), κρίνονται επαρκείς και καλύπτονται από τις 

υπάρχουσες υποδομές τηλεπικοινωνίας. Η τηλεφωνική υποδομή είναι εκσυγχρονισμένη και χρησιμοποιείται 

ψηφιακή τεχνολογία στο σύνολο του οικιστικού δικτύου. Επίσης, ο Δήμος, αλλά και πολλά ξενοδοχεία της 

Νάξου, προσφέρουν δωρεάν πρόσβαση σε ασύρματο δίκτυο internet (WiFi). 
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6. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

6.1 Μακροοικονομικά Δεδομένα 

 

Στον πίνακα και το διάγραμμα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη του κατά κεφαλή ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος (σε ευρώ, τρέχουσες τιμές) για το σύνολο της χώρας, την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

και το Νομό Κυκλάδων. 

 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ΕΛΛΑΔΑ 13.071 14.011 14.994 16.371 17.683 18.134 19.769 21.061 21.845 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 15.557 16.174 16.293 18.185 19.666 20.609 22.012 23.389 24.747 

ΆΝΔΡΟΣ, ΘΗΡΑ, 

ΚΕΑ, ΜΗΛΟΣ, 

ΜΥΚΟΝΟΣ, 

ΝΑΞΟΣ, ΠΑΡΟΣ, 

ΣΥΡΟΣ, ΤΗΝΟΣ 

17.017 17.513 18.164 20.670 23.129 25.211 25.860 28.185 29.388 

  
2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 

ΕΛΛΑΔΑ 21.386 20.324 18.643 17.311 16.475 16.402 16.381 16.378 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 22.872 21.709 19.748 18.163 17.874 18.045 18.280 17.769 

ΆΝΔΡΟΣ, ΘΗΡΑ, 

ΚΕΑ, ΜΗΛΟΣ, 

ΜΥΚΟΝΟΣ, 

ΝΑΞΟΣ, ΠΑΡΟΣ, 

ΣΥΡΟΣ, ΤΗΝΟΣ 

27.428 26.153 23.442 20.481 21.756 21.470 21.713 21.660 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
*Προσωρινά στοιχεία 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι στο διάστημα 2008 – 2016 το κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο 

προϊόν, σε τρέχουσες τιμές, μειώθηκε: 

- κατά 5.467 ευρώ (25,0%) στο σύνολο της χώρας, 

- κατά 6.978 ευρώ (28,2%) στην Περιφέρεια νοτίου Αιγαίου, 

- κατά 7.728 ευρώ (26,3%) στις Κυκλάδες. 

 

Η μεγάλη πτώση του κατά κεφαλή ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος αποτυπώνεται στο διάγραμμα που 

ακολουθεί. 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι το Νότιο αιγαίο υπέστη στο διάστημα 2008 – 2016 μείωση του κατά κεφαλή 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε ποσοστό 28%, πολύ μεγαλύτερη από το μέσο εθνικό όρο, που ήταν 

25%, όπως παρουσιάζεται και στο ακόλουθο διάγραμμα. 

 

 

Όπως παρουσιάζεται και στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016, ως προς το μέγεθος του κατά 

κεφαλή ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατατάσσεται δεύτερη μεταξύ των 

Περιφερειών της χώρας. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ 

ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (2016) 

1 ATTΙΚΗ 22.204 

2 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 17.769 

3 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 15.182 

4 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 14.727 

5 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 14.361 

6 ΚΡΗΤΗ 13.811 

7 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 13.579 

8 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 12.880 

9 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 12.662 

10 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 12.266 

11 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 12.058 

12 ΉΠΕΙΡΟΣ 11.785 

13 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ 11.432 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Το Νότιο Αιγαίο μαζί με την Αττική αποτελούν τις δύο Περιφέρειες με κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο 

προϊόν μεγαλύτερο του μέσου όρου της χώρας. 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το κατά κεφαλή ΑΕΠ ανά Περιφερειακή Ενότητα για το 2016 

(σε ευρώ, τρέχουσες τιμές). 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ 

ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ 

(2016) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ 

ΑΕΠ 

(2016) 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 32.031 ΜΕΣΣΗΝΙΑ 12.475 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 25.269 ΙΚΑΡΙΑ, ΣΑΜΟΣ 12.433 

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 22.888 ΈΒΡΟΣ 12.403 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ 

ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ 

(2016) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ 

ΑΕΠ 

(2016) 
ΆΝΔΡΟΣ, ΘΗΡΑ, ΚΕΑ, ΜΗΛΟΣ, 

ΜΥΚΟΝΟΣ, ΝΑΞΟΣ, ΠΑΡΟΣ, ΣΥΡΟΣ, 

ΤΗΝΟΣ 

21.660 ΛΕΣΒΟΣ, ΛΗΜΝΟΣ 12.325 

ΒΟΙΩΤΙΑ 20.786 ΠΡΕΒΕΖΑ 12.089 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 18.879 ΛΕΥΚΑΔΑ 12.041 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΝΗΣΟΙ 18.365 ΧΙΟΣ 12.019 

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 18.323 ΛΑΚΩΝΙΑ 12.005 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 18.054 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11.999 

ΦΛΩΡΙΝΑ 16.828 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 11.792 

ΑΡΚΑΔΙΑ 16.015 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 11.509 

ΚΟΖΑΝΗ 15.632 ΚΙΛΚΙΣ 11.408 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΚΩΣ, ΡΟΔΟΣ 15.411 ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ 

11.352 

ΚΕΡΚΥΡΑ 15.048 ΠΕΛΛΑ 11.324 

ΛΑΣΙΘΙ 14.956 ΤΡΙΚΑΛΑ 11.254 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ 14.882 ΆΡΤΑ 10.958 

ΙΘΑΚΗ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 14.520 ΗΛΕΙΑ 10.941 

ΛΑΡΙΣΑ 14.375 ΗΜΑΘΙΑ 10.827 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 14.168 ΠΙΕΡΙΑ 10.816 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.023 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 10.765 

ΧΑΝΙΑ 14.019 ΦΩΚΙΔΑ 10.530 

ΦΘΙΩΤΙΔΑ 13.689 ΔΡΑΜΑ 10.466 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 13.538 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 10.190 

ΚΟΡΙΝΘΙΑ 13.501 ΡΟΔΟΠΗ 10.026 

ΡΕΘΥΜΝO 13.432 ΞΑΝΘΗ 10.015 

ΘΑΣΟΣ, ΚΑΒΑΛΑ 13.410 ΓΡΕΒΕΝΑ 9.989 

ΕΥΒΟΙΑ 13.322 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 9.870 

ΑΧΑΪΑ 13.004 ΣΕΡΡΕΣ 9.863 

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 12.676   

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δέκα Περιφερειακές Ενότητες που έχουν κατά κεφαλή 

εγχώριο προϊόν μεγαλύτερο του μέσου όρου της χώρας. Όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα αυτό, οι 

Κυκλάδες κατατάσσονται στην τέταρτη θέση, μετά τον Κεντρικό και τον Βόρειο Τομέα Αθηνών και μετά τη 

Δυτική Αττική. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη της προστιθέμενης αξίας ανά κλάδο για τις Κυκλάδες. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά τη συνολική μείωση κατά 25,7%, τέσσερις κλάδοι παρουσιάζουν αύξηση:  

- κατασκευές, +34,9% 

- χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, +7,4% 

- διαχείριση ακίνητης περιουσίας, +2,6% 

- επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές και υποστηρικτικές 

δραστηριότητες, +9,2%. 

 

ΑΝΔΡΟΣ, ΘΗΡΑ, ΚΕΑ, ΜΗΛΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ, ΝΑΞΟΣ, ΠΑΡΟΣ, ΣΥΡΟΣ, ΤΗΝΟΣ 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ 

(εκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές) 

ΚΛΑΔΟΙ 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* % 
ΜΕΤΑ-

ΒΟΛΗ 

Γεωργία, δασοκομία και 
αλιεία 

84 89 78 75 70 71 67 69 60 -28,4% 

Ορυχεία, λατομεία, 
βιομηχανία, παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος, 
φυσικού αερίου, ατμού, 

κλιματισμού και νερού, 
επεξεργασία λυμάτων, 
διαχείριση αποβλήτων 
και δραστηριότητες 
εξυγίανσης 

165 163 145 139 122 161 159 161 155 -5,6% 

Κατασκευές 112 179 188 187 196 152 73 79 151 34,9% 

Χονδρικό και λιανικό 

εμπόριο, επισκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσυκλετών, 
μεταφορές και 
αποθήκευση, 
δραστηριότητες 

1.903 1.632 1.547 1.293 1.039 1.224 1.309 1.290 1.205 -36,7% 
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ΑΝΔΡΟΣ, ΘΗΡΑ, ΚΕΑ, ΜΗΛΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ, ΝΑΞΟΣ, ΠΑΡΟΣ, ΣΥΡΟΣ, ΤΗΝΟΣ 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ 

(εκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές) 

ΚΛΑΔΟΙ 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* % 
ΜΕΤΑ-

ΒΟΛΗ 

υπηρεσιών παροχής 
καταλύματος και 
υπηρεσιών εστίασης 

Ενημέρωση και 
επικοινωνία 

29 30 30 25 20 21 18 18 17 -40,6% 

Χρηματοπιστωτικές και 

ασφαλιστικές 
δραστηριότητες 

53 57 56 45 35 61 43 51 56 7,4% 

Διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 

348 369 423 402 437 395 378 368 357 2,6% 

Επαγγελματικές, 
επιστημονικές και 
τεχνικές δραστηριότητες, 

διοικητικές και 
υποστηρικτικές 
δραστηριότητες 

71 66 54 45 41 45 48 76 78 9,2% 

Δημόσια διοίκηση και 
άμυνα, υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση, 
εκπαίδευση, 
δραστηριότητες σχετικές 

με την ανθρώπινη υγεία 
και την κοινωνική 
μέριμνα 

369 372 324 313 247 229 229 230 222 -39,9% 

Τέχνες, διασκέδαση, 
ψυχαγωγία, άλλες 
δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών, 

δραστηριότητες 
νοικοκυριών ως 
εργοδοτών, μη 
διαφοροποιημένες 
δραστηριότητες 
νοικοκυριών που 
αφορούν την παραγωγή 
αγαθών και υπηρεσιών 

για ίδια χρήση, 
δραστηριότητες 
ετερόδικων οργανισμών 
και φορέων 

100 127 84 99 98 99 90 98 99 -1,4% 

ΣΥΝΟΛΟ 3.234 3.084 2.929 2.623 2.305 2.457 2.416 2.439 2.401 -25,7% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της προστιθέμενης αξίας ανά κλάδο για τις 

Κυκλάδες και για το σύνολο της χώρας. Είναι χαρακτηριστικός ο βαρύνων ρόλος που έχει για τις Κυκλάδες 

ο κλάδος που περιλαμβάνει τις υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης, καθώς και ο κλάδος των 

κατασκευών. 
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ΚΛΑΔΟΙ ΑΝΔΡΟΣ, 

ΘΗΡΑ, ΚΕΑ, 

ΜΗΛΟΣ, 

ΜΥΚΟΝΟΣ, 

… 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΑΣ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

(ΚΥΚΛΑΔΕΣ – 

ΧΩΡΑ) 

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 2,5% 4,1% -1,6% 

Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 
αερίου, ατμού, κλιματισμού και νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση 

αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης 

6,5% 14,5% -8,1% 

Κατασκευές 6,3% 2,5% 3,8% 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών, μεταφορές και αποθήκευση, δραστηριότητες υπηρεσιών 
παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης 

50,2% 23,4% 26,8% 

Ενημέρωση και επικοινωνία 0,7% 3,5% -2,8% 

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 2,4% 4,5% -2,1% 

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 14,9% 17,5% -2,7% 

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές 
και υποστηρικτικές δραστηριότητες 

3,2% 5,1% -1,9% 

Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, 
εκπαίδευση, δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την 

κοινωνική μέριμνα 

9,2% 20,6% -11,4% 

Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία, άλλες δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών, δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών, μη 
διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών που αφορούν την 
παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση, δραστηριότητες 
ετερόδικων οργανισμών και φορέων 

4,1% 4,2% -0,1% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 0,0% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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6.2 Οι Επιχειρήσεις στη Νάξο 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται των σύνολο των 2.076 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στην Νάξο. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι ταξινομημένες κατά νομική μορφή και κλάδο δραστηριότητας. 

Σημειώνεται ότι, λόγω του γεγονότος ότι μία επιχείρηση μπορεί να δραστηριοποιείται σε περισσότερους του 

ενός κλάδους, η στήλη «ΣΥΝΟΛΟ» δεν αθροίζει τις τιμές των επιμέρους κλάδων, αλλά αποτυπώνει το 

πραγματικό σύνολο των επιχειρήσεων ανά νομική μορφή. 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ - 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Α.Ε. 16 13 22 14 29 

ΕΠΕ 6 2 12 2 18 

Ο.Ε. 97 69 113 31 199 

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ 16 8 31 8 45 

ΑΤΟΜΙΚΗ 578 420 871 440 1.707 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 

0 0 6 3 7 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 0 2 1 0 3 

ΑΛΛΗ 19 9 46 25 68 

ΣΥΝΟΛΟ 732 523 1.102 523 2.076 

Πηγή: Επιμελητήριο Κυκλάδων (https://www.e-kyklades.gr/catalogue/catalogue.jsp?context=201) 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτουν οι εξής κύριες παρατηρήσεις, ως προς τη νομική μορφή των 

επιχειρήσεων: 

- Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων (82,2%) είναι ατομικές, δηλαδή πολύ μικρές 

επιχειρήσεις. 

- Ωστόσο, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι στη Νάξο δραστηριοποιούνται 29 ανώνυμες 

και 18 εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. 

- Σημαντική είναι η παρουσία των συνεταιρισμών: ο Αγροτικός - Ελαιουργικός Συνεταιρισμός 

Δαμαρίωνα Νάξου, ο Αστικός Συνεταιρισμός Κρεοπωλών Νάξου Περιορισμένης Ευθύνης και ο 

Αστικός Συνεταιρισμός Χειροποίητων Παραδοσιακών και μη Προιόντων και Ειδών Απειράνθου Νάξου 

- Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης. 

 

Σε ότι αφορά την κλαδική διάρθρωση των επιχειρήσεων, σημειώνονται τα ακόλουθα: 

- Είναι σημαντική η παρουσία των τουριστικών επιχειρήσεων που αποτελούν το 25,2% του συνόλου. 

- Εξίσου σημαντική είναι η παρουσία των βιοτεχνικών – μεταποιητικών επιχειρήσεων (επίσης 25,2% του 

συνόλου). 

 

Σημαντικό ρόλο στον κλάδο της μεταποίησης έχει η επεξεργασία αγροτικών προϊόντων και η παραγωγή 

τροφίμων. Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί ο ιδιαίτερος ρόλος της Ένωσης Αγροτικών 

Συνεταιρισμών Νάξου, η οποία έχει τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας και συγκροτείται από τους 

εξής 12 συνεταιρισμούς με 3.654 μέλη:  

- Α.Σ. Αγίου Αρσενίου Νάξου  



ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.   Σελ. 112 από 227 

- Α.Σ. Γαλανάδου Νάξου  

- Α.Σ. Γλινάδου Νάξου  

- Α.Σ. Δαμαριώνος Νάξου  

- Α.Σ. Δανακού Νάξου  

- Α.Σ.  Κορώνου Νάξου  

- Α.Σ.  Κωμιακής Νάξου  

- Α.Σ.  Μελάνων Νάξου  

- Α.Σ.  Βίβλου Τριπόδων Νάξου  

- Α.Σ.  Φιλοτίου Νάξου  

- Α.Σ.  Χαλκείου Νάξου  

- Α.Σ. Αιγιάλης Αμοργού  

 

Η ΕΑΣ Νάξου παράγει μία μεγάλη γκάμα τυριών που παράγονται από φρέσκο, παστεριωμένο ντόπιο γάλα, 

όπως η Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π., το Κεφαλοτύρι Νάξου, το Γίδινο Νάξου, το «Ναξιώτικο» Λευκό Τυρί, η 

γλυκιά και η ξινή Μυζήθρα, το Ορεινό Νάξου, το Ξινότυρο αλλά και η Καπνιστή Γραβιέρα, καθώς και το 

Τυρί με βότανα και μπαχαρικά. Παράλληλα παράγει φρέσκο παστεριωμένο γάλα της, το γιαούρτι Νάξου και 

νωπό βούτυρο. Επίσης, σπουδαίο ρόλο στην ιστορία και την ανάπτυξη της ΕΑΣ Νάξου παίζει η  ξακουστή 

Πατ άτα Νάξου με τη μεγάλη θρεπτική αξία και την πλούσια γεύση, που παράγεται κυρίως στα πεδινά 

παραθαλάσσια χωράφια με παραδοσιακό τρόπο λίπανσης εδώ και δεκαετίες. Στην Νάξο παράγεται και 

πατατόσπορος, για να διασφαλιστεί η ποιότητα των επόμενων σοδιών. Η  Ε.Α.Σ. Νάξου απασχολεί 135 

μόνιμους εργαζόμενους και περίπου 40 εποχικούς. 
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6.3 Οικονομικές Δραστηριότητες (πλην τουρισμού) 

 

6.3.1 Γεωργία - Κτηνοτροφία  

 

Οι αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα για την τοπική 

οικονομία. Η Νάξος παράγει αγροτικά (ελιά, ελαιόλαδο, πατάτα, κρασί, εσπεριδοειδή) και κτηνοτροφικά 

προϊόντα (γάλα, τυροκομικά, κρέας). Υπογραμμίζεται η σημασία της γραβιέρας Νάξου, που έχει 

αναγνωριστεί ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) που παρασκευάζεται από αγελαδινό και 

αιγοπρόβειο γάλα. 

 

Στην πεδινή-ημιορεινή δυτική περιοχή της Νάξου έχει αναπτυχθεί η πατατοκαλλιέργεια για την παραγωγή 

πιστοποιημένου πατατόσπορου ή βρώσιμης πατάτας Νάξου. Καλλιεργούνται επίσης εσπεριδοειδή 

(ειδικότερα κιτριάς) κριθάρι και οπωροκηπευτικά. Στην ίδια περιοχή πραγματοποιείται εκτροφή βοειδών 

γαλακτοπαραγωγής και παχύνσεως. 

  

Στις ορεινές περιοχές βρίσκονται ελαιώνες και αμπελώνες. Συγκέντρωση ελαιώνων εντοπίζεται στην 

περιοχή της Τραγαίας. Στη Νάξο λειτουργούν τέσσερα ελαιοτριβεία παραδοσιακού τύπου. Στις περιοχές 

αυτές αναπτύσσεται κτηνοτροφία αιγοπροβάτων. 

 

6.3.2 Μελισσοκομία  

 

Ο μελισσοκομικός σύλλογος του νησιού απαρτίζεται από 71 μέλη που παράγουν περίπου 50 τόνους 

θυμαρίσιο μέλι ετησίως.  

 

6.3.3 Αλιεία  

 

Η αλιευτική δραστηριότητα στη Νάξο υστερεί συγκριτικά με νησιά των Κυκλάδων και απασχολεί 

μικρή μερίδα εργαζομένων. 

 

6.3.4 Εξορυκτικές δραστηριότητες  

 

Το Ναξιακό μάρμαρο («κρυσταλλίνα»), φημισμένο ήδη από την αρχαιότητα είναι το σημαντικότερο 

λατομικό προϊόν του νησιού. Συνολικά λειτουργούν 12 λατομεία μαρμάρου, το προϊόν των οποίων κυρίως 

εξάγεται.  
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Στο χάρτη που ακολουθεί, με καφέ χρώματα σημειώνονται τα μάρμαρα, τα οποία καταλαμβάνουν την 

μεγαλύτερη έκταση του νησιού. 

 

 

 

Η εξόρυξη και κατεργασία μαρμάρου στη Νάξο έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα. Το γεγονός αυτό 

τεκμηριώνεται από τα εκτεταμένα αρχαία λατομεία στην Ποταμιά, στις Μέλανες και στον Απόλλωνα, με τα 

ημίεργα που σώζονται μέχρι και σήμερα, καθώς από το ιερό στο Φλεριό των Μελάνων στο οποίο 

εκτελούσαν τις λατρευτικές τους δραστηριότητες οι αρχαίοι λατόμοι.  

 

Οι κούροι της Νάξου είναι οι αρχαιότεροι που έχουν βρεθεί στον ελλαδικό χώρο. Σημαντικά μαρμάρινα 

ναξιακά γλυπτά είναι ο Απόλλων των Ναξίων στη Δήλο, ή ο ημιτελής Διόνυσος στον Απόλλωνα της Νάξου, 

τολμηρά μονόλιθα έργα, ύψους γύρω στα 10μ., τεκμηριώνουν την εξέλιξη της μεγάλης ολόγλυφης εικόνας, 

όπως επίσης οι κούροι της Δήλου ή η Άρτεμις της Νικάνδρης, από τα μέσα του 7ου μέχρι το τέλος του 6ου 

π.Χ. αιώνα.  
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 Ο Κούρος στην Ποταμιά Η Άρτεμις της Νικάνδρης 

 

Άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Σφίγγα των Ναξίων στους Δελφούς (περίπου 570 π.Χ.), η Οικία 

των Ναξίων στη Δήλο και οι δύο από τις πιο πρώιμες κόρες της Ακρόπολης (γύρω στο 550 π.Χ.) που έχουν 

κατασκευαστεί από ναξιακό μάρμαρο. Ένα άλλο ναξιακό αφιέρωμα στη Δήλο ήταν 16 λιοντάρια σε 

παράταξη κατά τα αιγυπτιακά πρότυπα (γύρω στο 600 π.Χ.). 

 

Στο χώρο της αρχιτεκτονικής τεκμηριώνεται ότι στη Νάξο αναπτύχθηκε η μεγάλη μαρμάρινη ιωνική 

αρχιτεκτονική. Στο ιερό του προστάτη της Νάξου Διονύσου στα Ύρια, μια σειρά τεσσάρων διαδοχικών 

ναών (800-550 π.Χ.), τεκμηριώνει το πέρασμα από τα απλά υλικά στο μάρμαρο. Ο Νάξιος Βύζης 

παραδίδεται ότι πρώτος κατασκεύασε μαρμάρινη στέγη γύρω στο 570 π.Χ. Επίσης, στο ιερό της Δήμητρας 

στον Γύρουλα κοντά στο χωριό Σαγκρί, ένας ολομάρμαρος ναός, που κατασκευάστηκε περί το 525 π.Χ., 

δείχνει ότι ήδη στα χρόνια αυτά οι Νάξιοι τεχνίτες είχαν επινοήσει τα μεγάλα θυρώματα, τις εκλεπτύνσεις 

των καμπυλοτήτων στα ναϊκά οικοδομήματα και την οπτική αύξηση του εσωτερικού χώρου, με την 

κατάργηση της οροφής και την εφαρμογή δικλινούς στέγης – οροφής, όλα στοιχεία που αξιοποιούνται 

αργότερα στην κλασική αττική αρχιτεκτονική. 

 

   
 Ιερό Διονύσου – Ύρια Ιερό Δήμητρας - Σαγκρί 

 

Ένα άλλο πολύ σημαντικό ορυκτό της Νάξου είναι σμύριδα, η οποία χρησιμοποιείται ως αποξεστικό και 

λειαντικό για μέταλλα, γυαλί, ξύλο και πετρώματα, αλλά και ως αντιολισθητικό υλικό για δάπεδα και 

δρόμους. Η Νάξος αποτελεί ουσιαστικά τη μοναδική σμυριδοπαραγωγό περιοχή της Ευρώπης. Τα 

σμυριδοφόρα κοιτάσματα του νησιού βρίσκονται στο βορειοανατολικό ορεινό τμήμα της Νάξου, γύρω από 
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την Απείρανθο και τον Κόρωνα. Τα σμυριδωρυχεία της Νάξου ανήκαν στο ελληνικό δημόσιο από το 1852, 

το οποίο εκχώρησε στους κατοίκους των χωριών Απείρανθος, Κόρωνος και Σκαδό το προνόμιο 

εκμετάλλευσης της σμύριδας, με την υποχρέωση να την παραδίδουν αποκλειστικά στο δημόσιο. Οι 

σμυριδεργάτες εξόρυσσαν τη σμύριδα, κατασκευάζοντας σήραγγες βάθους 50  - 250 μ. Υπολογίζεται ότι την 

περίοδο 1913-14 περισσότεροι από 1.000 εργάτες δούλευαν σε περίπου 500 υπόγειες στοές. Για τη 

μεταφορά της σμύριδας από τον τόπο εξόρυξης στον τόπο φόρτωσης δημιουργήθηκε το 1926-1929 εναέριος 

σιδηρόδρομος. Αποτελούνταν από 72 πυλώνες, βαγονέτα, εγκαταστάσεις φόρτωσης, μηχανοστάσια, 

αποθήκες υλικού και εγκαταστάσεις φόρτωσης, ενώ λειτούργησε από το 1930 έως το 1978 όπου 

καταργήθηκε ως αντιοικονομικός. 

 

 
Original uploader was Templar52 at el.wikipedia 

 

Τα σμυριδορυχεία έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα μνημεία της σύγχρονης βιομηχανικής ιστορίας. 

 

6.3.5 Μεταποίηση  

 

Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις στη Νάξο έχουν μικρό μέγεθος επιχειρήσεις και σδραστηριοποιούνται κυρίως 

στην κοπή και επεξεργασία μαρμάρου, στην ποτοποιία και κονσερβοποιία, καθώς και στην επεξεργασία της 

αγροτικής παραγωγής. Σύμφωνα με στοιχεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο νησί λειτουργούν οι εξής 

μονάδες μεταποίησης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων:  

- Τέσσερις επιχειρήσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων (γραβιέρα Νάξου, μυζήθρα και 

αρσενικό τυρί).  

- Ένα ιδιωτικό και δύο δημόσια σφαγεία που ενοικιάζονται σε ιδιώτες, με συνολική ετήσια παραγωγή 

περίπου 1.000 τόνων κρέατος.  

- Πέντε ελαιοτριβεία (Μονής, Δαμαριώνα, Φιλοτιού, Χαλκείου και Μελάνων) που παράγουν κατά μέσο 

όρο 300 τόνους ελαιόλαδου ετησίως.  

- Δύο ποτοποιίες που παράγουν το λικέρ «κίτρου Νάξου», σημαντικό τοπικό προϊόν με ονομασία 

προέλευσης.  
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-  Ένα οινοποιείο παραγωγής βιολογικού κρασιού.  

- Τρία εργαστήρια παραγωγής παραδοσιακών γλυκών του κουταλιού και μαρμελάδων.  

 

 

 

6.3.6 Εμπορικές δραστηριότητες 

 

Οι συνήθεις εμπορικές δραστηριότητες αφορούν στην λειτουργία μαγαζιών γενικού εμπορίου και ιδιαίτερα 

ειδών διατροφής και τουριστικών ειδών. Από το σύνολο των εμπορικών καταστημάτων το μεγαλύτερο 

μέρος βρίσκεται συγκεντρωμένο στην Χώρα της Νάξου ενώ στα χωριά οι πλέον συνήθεις εμπορικές 

επιχειρήσεις είναι αυτές των μικρών μαγαζιών, γενικού εμπορίου. 

 

Όσον αφορά την τοπική παραγωγή και το εξαγωγικό εμπόριο από το νησί, αξίζει να αναφερθούν τα 

προϊόντα με την σημαντικότερη συμβολή είναι: 

- η πατάτα (ως Πατατόσπορος και ως Πατάτα Φαγητού) 

- τα κτηνοτροφικά προϊόντα (τυρί, γάλα, κρέας, μέλι) και 

- τα Λατομικά προϊόντα (μάρμαρο). 

 

Στα προϊόντα αυτά υπάρχει επάρκεια στην τοπική αγορά και σημαντικό τμήμα τους προωθείται σε εξαγωγή 

από το νησί, ιδιαίτερα προς την Αθήνα. Η μεταφορά από την Νάξο των προϊόντων γίνεται με φορτηγά 

αυτοκίνητα από τους ιδιωτικούς χώρους παραγωγής ή αποθήκευσης έως το λιμάνι και από εκεί η μεταφορά 

συνεχίζεται με τα πλοία έως τα σημεία εκφόρτωσης (κυρίως τον Πειραιά). Το λιμάνι της Νάξου δεν διαθέτει 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης και φόρτωσης προϊόντων, με αποτέλεσμα, τόσο η εξαγωγή όσο και η εισαγωγή 

προϊόντων, να γίνεται κυρίως μέσω φορτηγών αυτοκινήτων, τα οποία με την σειρά τους μεταφέρονται με τα 

ferry-boat.  
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7. Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

7.1 Στοιχεία για το Σύνολο της Χώρας  

 

7.1.1 Οι Εξελίξεις της Τελευταίας Δεκαετίας 

 

Το ιδιαίτερο αντικείμενο της μελέτης επιβάλλει την ενδελεχή ανάλυση του κλάδου του τουρισμού και 

ειδικότερα του πολιτιστικού τουρισμού, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Η ανάλυση αυτή 

περιλαμβάνεται στο παρόν κεφάλαιο, όπως και στο επόμενο.  

 

Σε ό,τι αφορά στον κλάδο του τουρισμού, αποτελεί κοινό τόπο η διαπίστωση ότι τα τελευταία χρόνια ο 

εισερχόμενος τουρισμός στη χώρα μας έχει σημειώσει αλματώδη μεγέθυνση. Στο διάγραμμα που ακολουθεί 

παρουσιάζεται η εξέλιξη της ταξιδιωτικής κίνησης μη κατοίκων στην Ελλάδα από το 2005 έως και το 2018. 

 

 

 

Όπως παρουσιάζεται στο παραπάνω διάγραμμα, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μη κατοίκων αυξάνεται 

διαρκώς επί μία δεκαετία, με αποτέλεσμα στην περίοδο 2009 – 2018 να εμφανίζεται αύξηση της τάξης του 

122%. 

 

Η εξέλιξη αυτή είχε θετική επίπτωση στο ΑΕΠ και την απασχόληση για το σύνολο της χώρας. Ωστόσο, 

πρέπει να σημειωθεί ότι στο διάστημα 2009 – 2018, παρότι οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 121,7%, οι 

ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν μόνο κατά 54,7%, όπως παρουσιάζεται και στο διάγραμμα που 

ακολουθεί.    
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Αυτή η σχετική υστέρηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων συγκριτικά με τις αφίξεις, οφείλεται στην πολύ 

σημαντική μείωση, περίπου κατά 30%, της δαπάνης ανά ταξίδι, όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα που 

ακολουθεί. Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι έχει μειωθεί από τα 697 ευρώ (2019) στα 486 ευρώ (2018). Φυσικά τα 

σχεδόν 750 ευρώ ανά ταξίδι, δηλαδή η επίδοση της περιόδου 2005 – 2006, σήμερα μοιάζει εξωπραγματική.   

 

 

 
 

Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει γίνει ελκυστικός τουριστικός προορισμός για τουρίστες χαμηλών οικονομικών 

δυνατοτήτων. Ένας δείκτης που συνηγορεί στη διαπίστωση αυτή είναι ότι ο αριθμός των διανυκτερεύσεων 

ανά ταξίδι έχει επίσης μειωθεί από τις 9,5 (2009) στις 7 (2018), σημειώνοντας δηλαδή μείωση κατά ποσοστό 

26,3%. 
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7.1.2 Χρονικές και Χωρικές Ανισοκατανομές 

 

Είναι γνωστό ότι η εισερχόμενη τουριστική κίνηση χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, καθώς η 

συντριπτική πλειονότητα των αφίξεων πραγματοποιείται στο διάστημα Ιούνιος – Σεπτέμβριος. Όπως 

παρουσιάζεται και στο διάγραμμα που ακολουθεί, στο 30% περίπου του χρόνου πραγματοποιείται το 70% 

των αφίξεων. 

 

 

 

Όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί, πέντε Περιφέρειες (Ν. Αιγαίο, Κρήτη, Αττική, Κ. 

Μακεδονία και Ιόνια) αποτελούν τους κύριους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Οι Περιφέρειες αυτές 

συγκεντρώνουν (2018): 

- το 81,8% των επισκέψεων, 

- το 86,2% των διανυκτερεύσεων, και 

- το 88,9% των ταξιδιωτικών εισπράξεων. 

 

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στα διαγράμματα που ακολουθούν. 
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7.1.3 Προβλήματα Υπερτουρισμού 

 

Μία βαρύνουσα αρνητική επίπτωση των ανισοκατανομών που προαναφέρθηκαν είναι τα φαινόμενα του 

υπερτουρισμού. Πρώτη τέτοια περίπτωση είναι φυσικά η Ακρόπολη των Αθηνών. Μέχρι το 2010 στο 

ερώτημα «πόσοι είναι οι επισκέπτες στην Ακρόπολη;» η απάντηση «περίπου ένα εκατομμύριο» ήταν 

προσεγγιστικά σωστή. Πράγματι για χρόνια ο αριθμός των επισκεπτών είχε μία διακύμανση της τάξης των ± 

200.000 γύρω από το ένα εκατομμύριο. Σήμερα, ωστόσο, η προηγούμενη απάντηση είναι εντελώς 

λανθασμένη. 

 

Όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί, από το 2010 μέχρι και το 2018 ο αριθμός των 

επισκεπτών στην Ακρόπολη τριπλασιάστηκε (αύξηση κατά 189,6%). Η θεαματική αυτή μεταβολή αλλάζει 

τελείως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου, αλλά και του κέντρου της 

Αθήνας, καθώς θέτει εντελώς νέα και πιθανώς δυσεπίλυτα προβλήματα διαχείρισης, τόσο του χώρου όσο 

και της πόλης στο σύνολό της. 

 

 

 

Το 2018 καταγράφηκαν 3.150.604 επισκέπτες στην Ακρόπολη. Αυτός ο αριθμός είναι κατά πολύ 

μεγαλύτερος από τον αριθμό των επισκεπτών σε οποιοδήποτε άλλο αρχαιολογικό χώρο της Ελλάδας. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Κνωσό, που αποτελεί το δεύτερο πλέον επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο, ο 

αριθμός των επισκεπτών το 2018 ήταν 855.663.  
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Οι 3.150.604 επισκέπτες στην Ακρόπολη είναι περίπου όσοι και οι μόνιμοι κάτοικοι όλης της Αττικής, 

τριπλάσιοι των μονίμων κατοίκων της Περιφερειακή Ενότητας του Κεντρικού Τομέα Αθηνών και σχεδόν 

πενταπλάσιοι των μονίμων κατοίκων του Δήμου Αθηναίων24.  

 

Όπως παρουσιάζεται και στο διάγραμμα που ακολουθεί, ο μέσος ημερήσιος αριθμός επισκεπτών στην 

Ακρόπολη, κατά τους μήνες αιχμής φθάνει σχεδόν τους 13.000 επισκέπτες (2018). Είναι προφανές ότι 

κάποιες ημέρες ο αριθμός των επισκεπτών θα υπερβαίνει και αυτή την τιμή.  

 

 

 

Οι ουρές αναμονής και η συνακόλουθη ταλαιπωρία, συχνά κάτω από συνθήκες καύσωνα, σίγουρα δεν είναι 

ό,τι αναμένει ο επισκέπτης, αλλά ούτε και ό,τι, θεωρητικά τουλάχιστον, σχεδιάζει να προσφέρει σε αυτόν η 

Ελλάδα, ως χώρα υποδοχής. Ο συνωστισμός προφανώς αλλοιώνει την ποιότητα της εμπειρίας που 

προσδοκούν όσοι επισκέπτονται την Ακρόπολη και την Αθήνα γενικότερα. 

 

Από την άλλη πλευρά, η συγκέντρωση τόσο μεγάλων αριθμών τουριστών σε μία περιορισμένη αστική 

περιοχή δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην ποιότητα της ζωής των κατοίκων.  

 

Το φαινόμενο του υπερτουρισμού (overtourism) απασχολεί ήδη τους καθιερωμένους τουριστικούς 

προορισμούς, κυρίως στην Ευρώπη (π.χ. Βαρκελώνη) αλλά και αλλού. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 

χώρες που υποφέρουν από υπερτουρισμό, ήδη από το 2016, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που 

 
24 Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής πληθυσμού του 2011, ο μόνιμος πληθυσμός της Αττικής ήταν 3.828.434, του Κεντρικού 

Τομέα Αθηνών 1.029.520 και του Δήμου Αθηναίων 664.046.  
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ακολουθεί25. Ήδη έχουν εντοπιστεί τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω του υπερτουρισμού στη 

Σαντορίνη26. 

 

The Top 10 countries for overtourism 

1. Croatia (57,587,000 tourists to 4,170,600 locals - 1380.78%) 

2. Iceland (1,891,000 tourists to 334,250 locals - 565.74%) 

3. Hungary (52,890,000 tourists to 9,817,960 locals - 538.71%) 

4. Denmark (28,692,000 tourists to 5,731,120 locals - 500.64%) 

5. France (202,930,000 tourists to 66,896,110 locals 303.35%) 

6. Czech Republic (30,915,000 tourists to 10,561,630 locals - 292.71%) 

7. Singapore (16,404,000 tourists to 5,607,280 locals - 292.55%) 

8. Cyprus (3,286,000 tourists to 1,170,130 locals - 280.82%) 

9. Greece (28,071,000 tourists to 10,746,740 locals - 261.20%) 

10. Spain (115,561,000 people to 46,443,960 locals - 248.82%) 

 

 

 

  

 
25 Πηγή: http://www.traveller.com.au/countries-with-the-most-tourists-per-head-of-population-destinations-suffering-overtourism-
h10huf 
26 Research for TRAN Committee - Overtourism: impact and possible policy responses, European Parliament 2016. 

http://www.traveller.com.au/countries-with-the-most-tourists-per-head-of-population-destinations-suffering-overtourism-h10huf
http://www.traveller.com.au/countries-with-the-most-tourists-per-head-of-population-destinations-suffering-overtourism-h10huf
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7.2 Στοιχεία για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  

 

7.2.1 Οι Ταξιδιωτικές Εισπράξεις 

 

Η Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου είναι ο πρωταθλητής της χώρας στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες 

έφθασαν τα 4,41 δις ευρώ το 2018, ποσό που αντιπροσωπεύει το 28,2% του συνόλου της χώρας. 

 

Όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί, κατά το διάστημα 2016 – 2018 οι ταξιδιωτικές 

εισπράξεις στο Νότιο Αιγαίο αυξήθηκαν κατά 40,8%, δηλαδή με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με τον 

εθνικό μέσο όρο, που ήταν 22,8%. 

 

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω εξέλιξης, το μερίδιο του Νοτίου Αιγαίου επί του συνόλου των ταξιδιωτικών 

εισπράξεων της χώρας, αυξήθηκε από το 24,6% (2016) στο 28,2% (2018). 
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Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των ταξιδιωτικών εισπράξεων ανά χώρα 

προέλευσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του διαγράμματος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις προέρχονται κυρίως 

από τουρίστες προερχόμενους από τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με σημαντική συμμετοχή των 

ΗΠΑ, της Ιταλίας και της Γαλλίας. 
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7.2.2 Οι Επισκέψεις 

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατατάσσεται στη δεύτερη θέση (μετά την Κεντρική Μακεδονία) σε ό,τι 

αφορά τον αριθμό ταξιδιωτικών επισκέψεων το 2018, με 6,6 εκατ. επισκέψεις το 2018, τιμή που 

αντιπροσωπεύει το 19% του συνόλου. 

 

 

 

Όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί, το διάστημα 2016 – 2018 οι ταξιδιωτικές επισκέψεις 

στο Νότιο Αιγαίο αυξήθηκαν κατά 26,8%, δηλαδή με ρυθμό ταχύτερο του εθνικού μέσου όρου. 

 

 

Η πλειονότητα των τουριστών προέρχεται από τη Γερμανία, ενώ σημαντικά μερίδια εκπροσωπούνται από το 

Ηνωμένο Βασίλειο,  τις ΗΠΑ, την Ιταλία και τη Γαλλία. 
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7.2.3 Οι Διανυκτερεύσεις 

 

Η Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου είναι ο πρωταθλητής της χώρας στις διανυκτερεύσεις, οι οποίες έφθασαν 

τα 51 εκατομμύρια το 2018, τιμή που αντιπροσωπεύει το 22,5% του συνόλου της χώρας. 

 

 

 

Όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί, την περίοδο 2016  - 2018 οι διανυκτερεύσεις στο Νότιο 

Αιγαίο αυξήθηκαν κατά 27,7%, δηλαδή με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο του 19,2% που ήταν ο εθνικός 

μέσος όρος. 
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Η πλειονότητα διανυκτερεύσεων αφορά τουρίστες των από τη Γερμανία, ενώ σημαντικά μερίδια 

εκπροσωπούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο,  την Ιταλία τη Γαλλία, και τις ΗΠΑ. 
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7.2.4 Μέση Δαπάνη ανά Επίσκεψη 

 

Η Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου είναι ο περισσότερο ακριβός τουριστικός προορισμός της χώρας, καθώς η 

δαπάνη ανά επίσκεψη σε αυτήν είναι 665,8 ευρώ, πολύ υψηλότερη του μέσου εθνικού όρου που δεν ξεπερνά 

τα 450 ευρώ.     

 

 

Το διάστημα 2016 – 2018 η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στο Νότιο Αιγαίο αυξήθηκε κατά 11%, ενώ το ίδιο 

διάστημα η μέση δαπάνη για το σύνολο της χώρας παρέμεινε σταθερή. 
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Το διάστημα 2016 – 2018 η δαπάνη ανά επίσκεψη σημείωσε ανοδική πορεία για όλους τους τουρίστες, 

ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, με εξαίρεση τους προερχόμενους από τις ΗΠΑ, στους οποίους σημειώθηκε 

σημαντική μείωση του 2018. 

 

 

7.2.5 Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

 

Ανάλογη είναι η εικόνα της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση, όπου το Νότιο Αιγαίο σημειώνει την 

υψηλότερη τιμή των 86,4 ευρώ, έναντι των 69 ευρώ που είναι ο εθνικός μέσος όρος. 

 

 

Το διάστημα 2016 – 2018 η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στο Νότιο Αιγαίο αυξήθηκε κατά 10,2%, ενώ 

το ίδιο διάστημα η μέση δαπάνη για το σύνολο της χώρας αυξήθηκε κατά 3%. 
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Περισσότερα ευρώ δαπανούν ανά διανυκτέρευση οι τουρίστες από τις ΗΠΑ, και ακολουθούν από απόσταση 

οι Βρετανοί, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί. 
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7.3 Στοιχεία για τη Νάξο  

 

7.3.1 Τουριστικά Καταλύματα 

 

Ξενοδοχειακό Δυναμικό 

 

Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα στοιχεία του ξενοδοχειακού δυναμικού της Νάξου 

(μονάδες, δωμάτια και κλίνες). 
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Όπως παρουσιάζεται στα παραπάνω διαγράμματα, κατά τα τελευταία χρόνια η έμφαση στην ανάπτυξη του 

ξενοδοχειακού δυναμικού δεν έχει δοθεί τόσο στην ποσοτική αύξηση των μονάδων και των κλινών, όσο 

στην ποιοτική αναβάθμισή τους. Ωστόσο, η Νάξος εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με το Νότιο Αιγαίο. 

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα που ακολουθούν, στη Νάξο οι κλίνες 5 και 4 αστέρων αποτελούν το 18% 

του συνόλου, ενώ στο Νότιο Αιγαίο το αντίστοιχο ποσοστό είναι 59,7%. 
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Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 

 

Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα στοιχεία δυναμικού ενοικιαζόμενων δωματίων της 

Νάξου (μονάδες, δωμάτια και κλίνες). 
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Όπως παρουσιάζεται στα παραπάνω διαγράμματα, κατά τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί θεαματική 

αύξηση των κλινών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, με παράλληλη προσπάθεια για την ποιοτική αναβάθμισή 

τους. Ωστόσο, η Νάξος εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με το Νότιο Αιγαίο. Όπως φαίνεται στα 

διαγράμματα που ακολουθούν, στη Νάξο οι κλίνες 4 και 3 κλειδιά αποτελούν το 35,4% του συνόλου, ενώ 

στο Νότιο Αιγαίο το αντίστοιχο ποσοστό είναι 41,4%. 
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Κάμπινγκ 

 

Στη Νάξο καταγράφονται τρία κάμπινγκ, δύο από τα οποία λειτουργούν στην Αγία Άννα και ένα στον Άγιο 

Γεώργιο (πηγή: https://www.e-camping.gr/campings/kyklades/naxos). 
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7.3.2 Ταξιδιωτική Κίνηση 

 
Λιμένας Νάξου 

 

Η ταξιδιωτική κίνηση στον λιμένα της Νάξου κατά το διάστημα 2009 – 2018 σημείωσε θεαματική αύξηση 

της τάξης του 24,2%. Ως αποτέλεσμα, το σύνολο της ταξιδιωτικής κίνησης (αφίξεις και αναχωρήσεις) 

υπερέβη το ένα εκατομμύριο επιβάτες το 2018, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό. Η Νάξος δεν αποτελεί 

σημαντικό προορισμό κρουαζιέρας, με αποτέλεσμα να αποβιβάζεται σε αυτήν μικρός αριθμός επιβατών 

αυτής της κατηγορίας. 
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Αεροδρόμιο Νάξου 

 

Το αεροδρόμιο της Νάξου, παρά τα προβλήματα υποδομών που προαναφέρθηκαν, λειτουργεί ως 

εναλλακτική πύλη εισόδου – εξόδου του νησιού. Κατά το διάστημα 2009 – 2017 παρουσιάστηκε θεαματική 

αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης του αεροδρομίου, της τάξης του 117,9%. 
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7.3.3 Αφίξεις – Διανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχειακά Καταλύματα 

 

Κατά το διάστημα 2010 – 2017, οι αφίξεις στα ξενοδοχειακά καταλύματα της Νάξου αυξήθηκαν κατά 

180%. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο σε ημεδαπούς (+145,6%) όσο και σε αλλοδαπούς (+211,4%) 

τουρίστες. Το ίδιο χρονικό διάστημα οι αφίξεις στα ξενοδοχειακά καταλύματα στην Περιφέρεια του Νοτίου 

Αιγαίου αυξήθηκαν κατά 69,2%, αύξηση που οφείλεται σε αλλοδαπούς τουρίστες (+124,9%), καθώς 

σημειώθηκε μείωση των ημεδαπών τουριστών. Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται στα διαγράμματα 

που ακολουθούν. 
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Αντίστοιχη είναι και η εικόνα των διανυκτερεύσεων. Στη Νάξο παρατηρείται θεαματική αύξηση των 

διανυκτερεύσεων όχι μόνο των αλλοδαπών (+210%) αλλά και των ημεδαπών τουριστών (+101,8%), ενώ 

στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου η αύξηση των διανυκτερεύσεων οφείλεται αποκλειστικά στους 

αλλοδαπούς τουρίστες (+95,8%), καθώς μειώθηκαν οι διανυκτερεύσεις ημεδαπών τουριστών (-14,2%). 
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7.3.4 Εποχικότητα – Πληρότητα Τουριστικών Καταλυμάτων 

 

Η τουριστική κίνηση στη Νάξο παρουσιάζει έντονη εποχικότητα. Ενδεικτικά, το 84,6% των αφίξεων στο 

λιμάνι της Νάξου πραγματοποιείται στο διάστημα Απρίλιος – Αύγουστος. 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ  ΛΙΜΕΝΑ  ΝΑΞΟΥ  
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Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι για μία μικρή χρονική περίοδο (Ιούλιος – Αύγουστος) η 

πληρότητα των ξενοδοχειακών μονάδων προσεγγίζει το 100%. Από την άλλη πλευρά, και για τους ίδιους 

ακριβώς λόγους, η μέση πληρότητα των μονάδων στη Νάξο κινείται σε επίπεδα χαμηλότερα του μέσου όρου 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
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Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθούν τα εξής στοιχεία: 

α) Ένα πολύ σημαντικό μέρος, ίσως το 50%, των τουριστών της Νάξου είναι Έλληνες, πολλοί μάλιστα εξ 

αυτών παραθερίζουν σχεδόν κάθε καλοκαίρι στο νησί λόγω καταγωγής. 

β) Οι Έλληνες δεν προτιμούν τη διαμονή σε ξενοδοχείο. Αυτή η επιλογή συγκεντρώνει μόνο το 23% των 

προτιμήσεων, όσο σχεδόν και η εκδοχή της διαμονής σε ιδιόκτητη κατοικία (22%). Πρώτη κατά σειρά 

προτίμησης έρχεται η εκδοχή της διαμονής σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο, ενώ σημαντικό ποσοστό των 

Ελλήνων τουριστών (12%) διαμένει σε συγγενείς ή φίλους27. 

 

 

 

Η ίδια έρευνα διαπιστώνει ότι οι Έλληνες πραγματοποίησαν 12 διανυκτερεύσεις κατά μέσο όρο το 2012. Αν 

από αυτούς εξαιρεθούν όσοι διαμένουν περισσότερο από 30 ημέρες (κατά κανόνα κατάγονται από τη Νάξο 

και έχουν ιδιόκτητη κατοικία στο νησί) ο μέσος όρος των διανυκτερεύσεων των Ελλήνων διαμορφώνεται 

στις 9 διανυκτερεύσεις. Από την άλλη πλευρά, ο μέσος όρος διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών είναι περίπου 

6. 

 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι ημέρες διαμονής σε 

ξενοδοχεία των αλλοδαπών κυμαίνονται γύρω από το 4,5 ενώ το ημεδαπών περιορίζονται γύρω από το 3,5 ή 

και λιγότερο. Ανάλογα δεδομένα καταγράφονται και για το σύνολο της Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου. 

 

 
27 Δ. Κούτουλας, Έκθεση Συμπερασμάτων για την Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών Νάξου 2012. 
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Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά μέσο όρο οι ημέρες διαμονής στα ξενοδοχειακά καταλύματα της 

Νάξου είναι σαφώς περισσότερες από το μέσο όρο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
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φιλοξενία από συγγενείς και φίλους. Ως αποτέλεσμα, η πλειονότητα των διανυκτερεύσεων στα 

ξενοδοχειακά καταλύματα της  Νάξου πραγματοποιούνται από αλλοδαπούς τουρίστες. Το ίδιο συμβαίνει και 

σε όλη την Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι στα Νάξο οι διανυκτερεύσεις 

των Ελλήνων διατηρούν σημαντικό μερίδιο της τάξης του 30%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την 

Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου περιορίζεται σε λιγότερο από 20%. 
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7.3.5 Πρώτες Διαπιστώσεις 

 

Στην Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών Νάξου που προαναφέρθηκε28, αλλά και από τα στοιχεία των 

διανυκτερεύσεων μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ29 διαπιστώνεται η πολύ σημαντική συμμετοχή των Ελλήνων 

επισκεπτών στη διαμόρφωση της τουριστικής αγοράς της Νάξου.  

 

Στην Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών καταγράφονται τα εξής, σε ό,τι αφορά τους Έλληνες επισκέπτες: 

- Αυτοί αποτελούν το 53% του δείγματος, ποσοστό που δεν πρέπει να απέχει πολύ από την πραγματική 

αναλογία των Ελλήνων στο σύνολο των επισκεπτών της Νάξου, δεδομένου ότι η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της συμπτωματικής δειγματοληψίας, με μέγεθος δείγματος που 

προσεγγίζει το 1% του συνόλου των επισκεπτών.  

- Οι Έλληνες έχουν περίπου διπλάσιο χρόνο μέσης παραμονής στη Νάξο, σε σύγκριση με τους 

αλλοδαπούς. 

- Επίσης, οι Έλληνες συγκροτούν ένα «πιστό κοινό» επισκεπτών της Νάξου. Μία μόνο φορά δήλωσαν 

ότι επισκέφθηκαν τη Νάξο μόνο το 30% των Ελλήνων. Ένας στους τρεις Έλληνες επισκέπτες έχουν 

ταξιδεύσει στη Νάξο 10 ή και περισσότερες φορές. 

- Οι σταθεροί επισκέπτες της Νάξου κατά κανόνα κατάγονται από το νησί, και έχουν ως μόνιμη κατοικία 

στην Αθήνα. Κατά πλειονότητα διαμένουν σε ιδιόκτητες κατοικίες ή φιλοξενούνται από συγγενείς και 

φίλους, και συχνά παραμένουν στο νησί για ένα μήνα ή και περισσότερο. 

- Αυτοί οι ίδιοι, οι Νάξιοι της Αθήνας, οι οποίοι και διατηρούν στενούς δεσμούς με τον τόπο καταγωγής 

τους, αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές της Νάξου, καθώς φαίνεται ότι επηρεάζουν τους 

φιλικούς και κοινωνικούς κύκλους τους. Πράγματι, ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων επισκεπτών 

δήλωσε ότι ακολούθησε τις συστάσεις φίλων. 

- Κύριες δραστηριότητες των Ελλήνων είναι τα μπάνια, η επίσκεψη αξιοθέατων και η νυχτερινή 

διασκέδαση. 

 

Στην ίδια έρευνα, καταγράφονται τα εξής, σε ό,τι αφορά τους αλλοδαπούς επισκέπτες: 

- Και αυτοί σε μεγάλο ποσοστό επισκέφθηκαν τη Νάξο επηρεασμένοι από τη γνώμη φίλων τους. 

- Σημαντικό μερίδιο (11% του συνόλου) έχουν οι Γάλλοι, ακολουθούμενοι από Ιταλούς, τους Βρετανούς 

και τους Γερμανούς. 

- Οι αλλοδαποί επισκέπτες εκτός από τα μπάνια και τη νυχτερινή διασκέδαση, δείχνουν εντονότερο 

ενδιαφέρον για την επίσκεψη αξιοθέατων, την άθληση και τις δραστηριότητες στη φύση. 

 

Τέλος, η προαναφερθείσα μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ διαπιστώνει ότι η Νάξος υποστηρίζει τον τουρισμό «ήλιος - 

θάλασσα» καθώς και τον πολιτιστικό τουρισμό.  

 

 
28 Δ. Κούτουλας, ό.π. 
29 ΙΝΣΕΤΕ, Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος Νοτίου Αιγαίου – Οδικός Χάρτης 2015 – 2020. 
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Για τον τουρισμό «ήλιος - θάλασσα» η μελέτη αναφέρει ως ισχυρά σημεία της Νάξου τις εξής παραλίες: 

Αγία Άννα, Άγιος Προκόπιος, Άγιος Γεώργιος, Μικρή Βίγλα, Πλάκα, Απόλλωνας, Πάνορμος, Άλυκο και 

Πυργάκι. Σημειώνεται ότι οι παραλίες της Αγίας Άννας, του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Προκοπίου 

έχουν βραβευθεί το 2019 με το σήμα της «γαλάζιας σημαίας». Αντίστοιχα, για τον πολιτιστικό τουρισμό, ως 

ισχυρά σημεία καταγράφονται ο Ναός Απόλλωνα στην Πορτάρα, ο Ναός της Δήμητρας στο Σαγκρί, το 

Ενετικό Μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο στην Απείρανθο, το Ελαιοτριβείο 

Εγγαρών, αλλά και η Παλιά Πόλη της Νάξου ως σύνολο. 

 

Από όσα προαναφέρθηκαν, συνάγονται δύο κύρια συμπεράσματα:  

- Πρώτον, ότι οποιαδήποτε πολιτική διαμορφωθεί για την ανάπτυξη του τουρισμού στη Νάξο θα πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη της όχι μόνο τον εισερχόμενο τουρισμό αλλά και τον εσωτερικό τουρισμό, ο οποίος 

κατέχει σημαίνουσα θέση στη διαμόρφωση της τουριστικής αγοράς του νησιού. 

- Δεύτερον, ότι ο πολιτιστικός τουρισμός θα πρέπει να υποστηριχθεί, ώστε, παράλληλα με τον τουρισμό 

«ήλιος - θάλασσα», να καταστεί μία κύρια αιτία προσέλκυσης επισκεπτών στη Νάξο. 

 

Τα ζητήματα του πολιτιστικού τουρισμού αναλύονται στο επόμενο κεφάλαιο. 
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8. Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

8.1 Γενικά 

 

Πολιτιστικός τουρισμός30 είναι η ειδική μορφή τουρισμού κατά τον οποίο οι επισκέπτες-τουρίστες 

ανακαλύπτουν, γνωρίζουν και βιώνουν την ιστορία, την παράδοση, την πολιτιστική κληρονομιά, το 

σύγχρονο πολιτισμό, καθώς και την κουλτούρα και την ταυτότητα της χώρας και του λαού της, μέσα από 

πολιτιστικές δραστηριότητες αναψυχής.  

 

Οι δραστηριότητες αφορούν: 

α) πολιτιστικές επισκέψεις και περιηγήσεις για τη γνωριμία με την πολιτιστική κληρονομιά υλική και 

άυλη, σε αξιοθέατα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, κτίρια 

και μνημεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, εθνικά και ιστορικά μνημεία, ιστορικά κέντρα πόλεων, 

παραδοσιακούς οικισμούς, βιβλιοθήκες και κάθε χώρο πολιτισμού και δράσεις που συνδέονται με τη 

μυθολογία, τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία, τη μουσική, το τραγούδι, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη 

φωτογραφία και κάθε τέχνη, καθώς και αναβιώσεις και ψηφιακές αναπαραστάσεις ιστορικών, 

μυθολογικών και άλλων πολιτιστικών σεναρίων,  

β) πολιτιστικές θεματικές διαδρομές που είναι το σύνολο φυσικών ή τεχνητών αξιοθέατων με βάση ένα 

συγκεκριμένο θεματικό πλαίσιο, ιστορικό, πολιτιστικό και βιωματικό, που παρέχουν εκπαίδευση και 

αναψυχή,  

γ) πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ που είναι οποιαδήποτε οργανωμένη δραστηριότητα αναψυχής 

των επισκεπτών-τουριστών για την απόκτηση εξατομικευμένης και αυθεντικής εμπειρίας, με κάθε 

είδους ενεργή συμμετοχή ή ενασχόληση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός τόπου. 

 

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί μία πολύ σημαντική παράμετρο στη 

διαμόρφωση της συνολικής φυσιογνωμίας της χώρας, ως διεθνώς καθιερωμένου τουριστικού προορισμού. 

Χωρίς να παραγνωρίζεται η αξία των φεστιβάλ σύγχρονης τέχνης (κινηματογραφικά, θεατρικά, μουσικά, 

παραδοσιακής μουσικής και χορού, κλπ) εν γένει αναγνωρίζεται ότι η κινητήρια δύναμη του πολιτιστικού 

τουρισμού στην Ελλάδα είναι η πολιτιστική της κληρονομιά με έμφαση στην προϊστορική και κλασική 

εποχή. 

 

Κάτω από αυτό το πρίσμα θα αναλυθεί τη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου ο πολιτιστικός τουρισμός στην 

Ελλάδα συνολικά, και ειδικότερα στη Νάξο. 

 

  

 
30 Ν. 4582/2018 «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον 

τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις», άρθρο 12. 
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8.2 Στοιχεία για το Σύνολο της Χώρας  

 

8.2.1 Οι Εξελίξεις της Τελευταίας Δεκαετίας 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στη χώρα μας σημείωσε αύξηση κατά 121,7% 

κατά την τελευταία δεκαετία. 

 

 

 

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των επισκεπτών στους αρχαιολογικούς 

χώρους και τα μουσεία της χώρας. Όπως παρουσιάζεται και στα διαγράμματα που ακολουθούν, κατά την 

περίοδο 2009 – 2018: 

- οι επισκέπτες στους αρχαιολογικούς χώρους αυξήθηκαν κατά 116,1% 

- οι επισκέπτες στα μουσεία αυξήθηκαν κατά 102,7% 

- το σύνολο των επισκεπτών (σταθμισμένος μέσος όρος) αυξήθηκε κατά 111,8%. 

 

Αντίστοιχα, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των επισκεπτών είχαν δωρεάν (ελεύθερη) πρόσβαση: 

- τα εισιτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους αυξήθηκαν κατά 43,0% 

- τα εισιτήρια στα μουσεία αυξήθηκαν κατά 46,7% 

- το σύνολο των εισιτηρίων (σταθμισμένος μέσος όρος) αυξήθηκε κατά 44,0%. 
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Η αύξηση του αριθμού των εισιτηρίων είχε με τη σειρά της, ως αποτέλεσμα, την αύξηση των εισπράξεων 

από εισιτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της χώρας. Όπως παρουσιάζεται και στο 

διάγραμμα που ακολουθεί, κατά την περίοδο 2009 – 2018: 

- οι εισπράξεις στους αρχαιολογικούς χώρους αυξήθηκαν κατά 149,7% 

- οι εισπράξεις στα μουσεία αυξήθηκαν κατά 128,1% 

- το σύνολο των εισπράξεις (σταθμισμένος μέσος όρος) αυξήθηκε κατά 146,0%. 



ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.   Σελ. 154 από 227 

 

 

Όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει στο παραπάνω διάγραμμα, η αύξηση των εισπράξεων ήταν ραγδαία 

κατά την τελευταία τριετία (2016 – 2018), κατά την οποία εφαρμόστηκε νέα τιμολογιακή πολιτική του 

ΥΠΠΟΑ με σημαντικές αυξήσεις (συχνά διπλασιασμό) των τιμών των εισιτηρίων.  
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8.2.2 Η Σχέση Εισερχόμενου Τουρισμού και Επισκεπτών Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων 

 

Αποτελεί κοινό τόπο το γεγονός ότι η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση παρουσιάζει έντονη εποχικότητα. 

Όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί, στο επτάμηνο Απρίλιος – Οκτώβριος πραγματοποιείται 

το 89% των εισόδων μη μονίμων κατοίκων στην Ελλάδα. 

 

 

Εντελώς αντίστοιχη είναι και η εικόνα των εισπράξεων από εισιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους και 

μουσεία, όπου στο ίδιο χρονικό διάστημα (Απρ. – Οκτ. 2018) πραγματοποιείται το 90,5% του συνόλου. 

 

 

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση και τα εισιτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία 

εμφανίζουν ανάλογη διακύμανση, όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί. Οι δύο χρονοσειρές 

παρουσιάζουν την ίδια ουσιαστικά κυματομορφή, δηλαδή την ίδια εποχικότητα. Ο συντελεστής συσχέτισης 
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των δύο αριθμητικών συνόλων είναι εξαιρετικά υψηλός (0,9227). Στην πραγματικότητα, τα εισιτήρια στους 

αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία παρακολουθούν ανά μήνα τις διακυμάνσεις των αφίξεων μη 

κατοίκων στη χώρα μας. 

 

 

 

Περαιτέρω, η συσχέτιση των δύο μεταβλητών δεν αφορά μόνο στη μηνιαία τους διακύμανση, αλλά και στα 

απόλυτα, ετήσια μεγέθη τους, όπως παρουσιάζεται και στο διάγραμμα που ακολουθεί. 

 

 

Από το παραπάνω διάγραμμα διαπιστώνονται τα ακόλουθα: 

- Οι δύο αυτές παράμετροι έχουν ισχυρή συσχέτιση (r =0,89622). Με τον έναν ή άλλο τρόπο, ο αριθμός 

των εισιτηρίων παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα του εισερχόμενου τουρισμού. 
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- Ωστόσο, στο διάστημα 2009 – 2018, ενώ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 121,7%, ο 

αριθμός των εισιτηρίων αυξήθηκε μόνο κατά 43,0%. 

 

Είναι σαφές ότι η συνεχής αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης παρασύρει και τον αριθμό των 

εισιτηρίων. Αλλά, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξάνεται πολύ πιο γρήγορα (με μία αναλογία 2,5:1) 

συγκρινόμενη με την αύξηση του αριθμού των εισιτηρίων. Και δια γυμνού οφθαλμού διαπιστώνεται ότι οι 

δύο γραμμές τάσης αποκλίνουν. Τα στοιχεία αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο λεγόμενος «πολιτιστικός 

τουρισμός» δεν αποτελεί κύρια προτεραιότητα για τους τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα. Το 

συμπέρασμα αυτό συνάδει και με τα ευρήματα πρόσφατης μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου 

Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ)31. Στη μελέτη αυτή διαπιστώνεται ότι οι τουρίστες που 

επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 2016 και το 2017 στην πλειοψηφία τους επέλεξαν τη χώρα μας για διακοπές 

ήλιου και θάλασσας (70,4% το 2016 και 68,4% το 2017) και ακολούθως για περιηγητικό τουρισμό (11,3% 

το 2016 και 12,8% το 2017), citybreak (7,2% το 2016 και 8,0% το 2017) και κρουαζιέρα (4,2% το 2016 και 

4,0% το 2017). Τα υπόλοιπα τουριστικά προϊόντα εμφάνισαν χαμηλά μερίδια που δεν ξεπερνούν στο σύνολό 

τους το 2,0%. 

 

Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία της Ελλάδας χάνουν μέρος της ελκυστικότητάς τους απέναντι στους 

αλλοδαπούς επισκέπτες της χώρας μας. Όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί, ενώ το 2005 

αντιστοιχούσαν περίπου 2 τουρίστες για κάθε 1 εισιτήριο, την τελευταία περίοδο η αναλογία αυτή 

διαμορφώνεται περίπου στη σχέση 3:1. 

 

 

Φαίνεται ότι σημείο καμπής σε αυτή την αναλογία είναι το 2009, τα έτος δηλαδή μετά το οποίο αρχίζει η 

ραγδαία αύξηση του αριθμού των ταξιδιωτών που επισκέπτονται την Ελλάδα.  

  

 
31 Προφίλ εισερχόμενου τουρισμού για διακοπές στην Ελλάδα 2016 – 2017, Άρης Ίκκος και Σεραφείμ Κουτσός, ΙΝΣΕΤΕ Οκτ. 2018. 
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8.2.3 Οι Έλληνες Επισκέπτες Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ένα πολύ σημαντικό μέρος των επισκεπτών της Νάξου είναι Έλληνες. Συνεπώς, 

είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος η ανάλυση της σχέσης των Ελλήνων με την Πολιτιστική τους Κληρονομιά, 

και ιδιαίτερα με τα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους της χώρας. Ελλείψει συστηματικών 

στατιστικών στοιχείων για το σύνολο της χώρας, σε πρώτη φάση η εξέταση του θέματος επικεντρώνεται στο 

Μουσείο της Ακρόπολης. 

 

Το Μουσείο Ακρόπολης δημοσιεύει κάθε χρόνο απολογιστικά στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνονται 

εξαιρετικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα έρευνας κοινού32. Στα στοιχεία αυτά οι μεμονωμένοι επισκέπτες του 

μουσείου διαχωρίζονται από τους επισκέπτες που προσέρχονται σε ομάδες. Περαιτέρω, οι μεμονωμένοι 

επισκέπτες διαχωρίζονται ανά χώρα προέλευσης. Επίσης, παρέχονται στοιχεία για τα μειωμένα και τα 

δωρεάν εισιτήρια, τους μαθητές, κλπ. Από κάθε άποψη η έρευνα του Μουσείου Ακρόπολης είναι εξαιρετικά 

πολύτιμη. Θα ήταν ευχής έργο να διενεργούνται στο μέλλον ανάλογες έρευνες στους σημαντικότερους 

αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι Έλληνες 

αντιπροσώπευαν την πλειονότητα των μεμονωμένων επισκεπτών μόνο κατά την πρώτη περίοδο της 

λειτουργίας του Μουσείου. Σταδιακά το ποσοστό των Ελλήνων μεμονωμένων επισκεπτών μειώνεται, με 

αποτέλεσμα κατά την περίοδο Ιούνιος 2017 – Μάιος 2018 να βρίσκεται στο 23%33.  
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32 Πηγή: Ετήσιοι Απολογισμοί Μουσείου Ακρόπολης (https://www.theacropolismuseum.gr/el/content/etisios-apologismos). Τα 
στοιχεία της έρευνας δεν δημοσιεύονται σε ετήσια βάση, αλλά στη βάση 12μηνων περιόδων (Ιούνιος – Μάιος επόμενου έτους). 
33 Αφορά σε μεμονωμένους επισκέπτες. Δεν περιλαμβάνονται οι ομάδες επισκεπτών (σχολεία, οργανωμένες εκδρομές, κ.λπ.). 

https://www.theacropolismuseum.gr/el/content/etisios-apologismos
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Η παραπάνω εικόνα αντικατοπτρίζει τη σταδιακή μείωση του αριθμού των Ελλήνων επισκεπτών σε 

απόλυτους αριθμούς. Ενώ την περίοδο 2010 – 2011 ο αριθμός των Ελλήνων επισκεπτών υπερέβαινε τις 470 

χιλιάδες, κατά την περίοδο 2017 – 2018 ο αριθμός αυτός δεν ξεπέρασε τις 285 χιλιάδες. Όπως 

παρουσιάζεται και στο διάγραμμα που ακολουθεί, μέσα σε 7 χρόνια, από το 2011 έως και το 2018, ο 

αριθμός των μεμονωμένων Ελλήνων επισκεπτών στο Μουσείο Ακρόπολης μειώθηκε κατά 40%. 

 

Σε μία αντίστροφη, ανοδική πορεία, ο αριθμός των μεμονωμένων αλλοδαπών επισκεπτών 

υπερδιπλασιάστηκε, ξεπερνώντας τους 950.000 κατά την περίοδο 2017 -2018. 
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Σημειώνεται ότι το Μουσείο Ακρόπολης αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς δικαιολογημένα 

θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστικό για τους Έλληνες, για μία σειρά από λόγους: 

- προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με ενδιαφέρουσες και ανανεωμένες κάθε χρόνο περιοδικές 

εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, και άλλες δραστηριότητες,  

- έχει διατηρήσει για πολλά χρόνια πολύ χαμηλές τιμές, 

- έχει συνδεθεί άμεσα τη διεκδίκηση των γλυπτών του Παρθενώνα. 

 

Παρόλα αυτά, η συμμετοχή των Ελλήνων επισκεπτών βαίνει διαρκώς μειούμενη. Θα μπορούσε κανείς, 

λαμβάνοντας υπόψη και την αύξηση τις τιμής του εισιτηρίου στο Μουσείο Ακρόπολης, από τα 5 στα 10 

ευρώ, να διακινδυνεύσει την πρόβλεψη ότι ο αριθμός των Ελλήνων μεμονωμένων επισκεπτών θα 

διατηρήσει φθίνουσα πορεία και κατά την τρέχουσα περίοδο 2018 -2019. 
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Προκειμένου να αντιληφθούμε τη στάση των Ελλήνων απέναντι στην Πολιτιστική Κληρονομιά τους, εκτός 

από τα ποσοτικά στοιχεία που παρέχονται από το Μουσείο Ακρόπολης, ιδιαίτερα χρήσιμα είναι τα στοιχεία 

που δημοσιεύει το Ευρωβαρόμετρο34.  

 

Σε ό,τι αφορά την «αντιλαμβανόμενη» σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι Έλληνες με εξαιρετικά 

υψηλά δηλώνουν «πολύ σημαντική». Ενδεικτικά: 

- Στο ερώτημα «πόσο σημαντική πιστεύετε ότι είναι η πολιτιστική κληρονομιά, για σας προσωπικά;» το 

65% των Ελλήνων απάντησε «πολύ σημαντική» έναντι του 42% που είναι ο μέσος κοινοτικός όρος. 

 

 

- Ακόμη υψηλότερα ποσοστά σημειώνουν οι Έλληνες όταν το παραπάνω ερώτημα αναφέρεται σε 

ευρύτερες διοικητικές ενότητες. Οι Έλληνες θεωρούν την Πολιτιστική Κληρονομιά «πολύ σημαντική» 

για την τοπική τους κοινότητα σε ποσοστό 66%, για την περιφέρειά τους σε ποσοστό 67% και για τη 

χώρα τους σε ποσοστό 77%35. 

 

 

 
34 Eurobaromètre Spécial 466, Rapport Le Patrimoine Culturel, Déc. 2017. Συνοπτική έκδοση στα ελληνικά: Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 
466, Οι Ευρωπαίοι και η πολιτιστική κληρονομιά, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2017. 
35 Άμεσα σχετιζόμενη είναι η απάντηση και στο ερώτημα: «αισθάνεστε υπερηφάνεια για ένα ιστορικό μνημείο ή χώρο, έργο τέχνης 
ή παράδοση (π.χ. φεστιβάλ, μουσική, χορός, κ.λπ.) από την περιοχή σας ή από τη χώρα σας». Στο ερώτημα αυτό οι Έλληνες 
έρχονται πρώτοι με το 67% να συμφωνεί πλήρως (41% Ε.Ε.) και το 96% να συμφωνεί πλήρως ή να τείνει να συμφωνήσει (82% 

Ε.Ε.). 



ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.   Σελ. 161 από 227 

Ωστόσο, όταν, η έρευνα εξετάζει τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις, η εικόνα που παρουσιάζουν οι Έλληνες είναι 

εντελώς αντίστροφη:  

- Στο ερώτημα «πόσες φορές τους τελευταίους 12 μήνες έχετε επισκεφθεί κάποιο ιστορικό μνημείο ή 

χώρο;» μόλις το 41% των Ελλήνων δηλώνει «τουλάχιστον μία φορά» έναντι του 61% που είναι ο μέσος 

κοινοτικός όρος36.  

 

 Αυτό το 41% αναλύεται ως εξής: 35% 1 έως 2 φορές, 4% 3 έως 5, και 2% περισσότερες από 5. 

Ενδεικτικά, ο κοινοτικός μέσος όρος της ομάδας «περισσότερες από 5 φορές» είναι 10%, δηλαδή 

πενταπλάσιος της ελληνικής επίδοσης. 

- Αντίστοιχα, στο ερώτημα «πόσες φορές τους τελευταίους 12 μήνες έχετε επισκεφθεί μουσεία ή αίθουσες 

εκθέσεων;», το ποσοστό των ελλήνων συρρικνώνεται στο εμφατικό 28%, έναντι του 50% που είναι ο 

μέσος κοινοτικός όρος37. 

 

Το 28% αναλύεται ως εξής: 24% 1 έως 2 φορές, 3% 3 έως 5, και 1% περισσότερες από 5. Ο κοινοτικός 

μέσος όρος της ομάδας «περισσότερες από 5 φορές» είναι 6%, δηλαδή εξαπλάσιος της ελληνικής επίδοσης.  

 

 
36 Συγκριτικά με προηγούμενη μέτρηση του Ευρωβαρόμετρου (2013) σημειώνεται αύξηση 19 μονάδων για την Ελλάδα και 9 

μονάδων για τον κοινοτικό μέσο όρο. 
37 Συγκριτικά με προηγούμενη μέτρηση του Ευρωβαρόμετρου (2013) σημειώνεται αύξηση 12 μονάδων για την Ελλάδα και 13 

μονάδων για τον κοινοτικό μέσο όρο. 
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Οι Έλληνες καταλαμβάνουν σταθερά την τελευταία θέση ανάμεσα στους ευρωπαίους των 28 και σε όλα τα 

άλλα σχετικά ερωτήματα, στα οποία δίνει την απάντηση «τουλάχιστον μία φορά»: 

- το 24% για την παρακολούθηση παραδοσιακής ή κλασικής εκδήλωσης τεχνών του θεάματος, (43% 

Ε.Ε.) 

- το 9% για την επίσκεψη σε ένα χώρο εργασίας παραδοσιακού επαγγέλματος, (30% Ε.Ε.) 

- το 10% για την επίσκεψη σε δημόσια βιβλιοθήκη ή αρχείο, (30% Ε.Ε.) 

- το 11% για την παρακολούθηση κλασικής ευρωπαϊκής ταινίας που δημιουργήθηκε τουλάχιστον πριν 10 

χρόνια (26% Ε.Ε.). 

 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί συνοψίζονται τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων του 

Ευρωβαρόμετρου. Ο κατακόρυφος άξονας εκφράζει πόσο μεγάλη σημασία για τη χώρα τους πιστεύουν οι 

πολίτες της Ε.Ε. ότι έχει η Πολιτιστική Κληρονομιά. Ο οριζόντιος άξονας εκφράζει το μέσο βαθμό 

συμμετοχής των πολιτών κάθε χώρας σε δύο τομείς: ιστορικά μνημεία / χώροι και μουσεία / γκαλερί. 
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Θα περίμενε κανείς πως όταν αυξάνεται η σημασία που αποδίδεται στην Πολιτιστική Κληρονομιά, ανάλογα 

θα αυξάνεται και η συμμετοχή σε συναφείς εκδηλώσεις. Ωστόσο, ο συντελεστής συσχέτισης των δύο 

μεταβλητών είναι πολύ μικρός (Pearson’s r = 0,0587). Ο βαθμός συμμετοχής των πολιτών κάθε χώρας στις 

εκδηλώσεις Πολιτιστικής Κληρονομιάς δεν συναρτάται ευθέως με το μέγεθος της σημασίας που της 

αποδίδει. Οι παράμετροι που οδηγούν στη συμμετοχή ή μη λειτουργούν μέσα από πολύ πιο πολύπλοκους 

μηχανισμούς.  

 

Από ποιοτική σκοπιά, οι χώρες της Ε.Ε. μπορούν με τα παραπάνω δεδομένα να ταξινομηθούν σε τέσσερις 

ομάδες, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα που ακολουθεί. 

 

Η ομάδα των χωρών που αποδίδουν μεγάλη σημασία και ταυτόχρονα έχουν μεγάλη συμμετοχή στις 

εκδηλώσεις της Πολιτιστικής Κληρονομιάς περιλαμβάνει τους «συνήθεις υπόπτους»: Σουηδία, Ολλανδία 

και Δανία. Στο άλλο άκρο, η ομάδα των χωρών που αποδίδουν μικρή σημασία και έχουν μικρή συμμετοχή 

περιλαμβάνει τις χώρες της Ιβηρικής και ορισμένες χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Ανάμεσά τους 

τοποθετείται η πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μία περιοχή που κινείται κοντά στο 

μέσο ευρωπαϊκό όρο, τόσο στην απόδοση σημασίας, όσο και στο βαθμό συμμετοχής.  

 

Τέλος, μία ομάδα τεσσάρων χωρών έχουν ιδιότυπη εικόνα: παρουσιάζουν πολύ χαμηλή συμμετοχή, παρά 

την εξαιρετικά μεγάλη σημασία που αποδίδουν στην πολιτιστική κληρονομιά για τη χώρα τους. Η Ελλάδα 

καταλαμβάνει την πιο ακραία θέση σε αυτή την ομάδα και, φυσικά, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ερώτημα: «η παρουσία Πολιτιστικής Κληρονομιάς μπορεί να επηρεάσει τον 

προορισμό των διακοπών σας;», θετική ή μάλλον θετική απάντηση έδωσε το 55% των Ελλήνων, οι οποίοι 

καταλαμβάνουν έτσι την προτελευταία θέση στην κατάταξη των δυνητικών πολιτιστικών τουριστών. 
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Πώς ερμηνεύεται αυτή η εικόνα; Οι ίδιοι οι Έλληνες38, αντιλαμβάνονται ως εμπόδια για την πρόσβασή τους 

σε χώρους ή δραστηριότητες Πολιτιστικής Κληρονομιάς τα εξής (με δυνατότητα πολλαπλής απάντησης): 

- κόστος: 52% (34% Ε.Ε.) 

- έλλειψη χρόνου: 45% (37% Ε.Ε.) 

- έλλειψη ενδιαφέροντος: 34% (31% Ε.Ε.) 

- έλλειψη πληροφόρησης: 32% (25% Ε.Ε.) 

- οι χώροι/δραστηριότητες είναι απομακρυσμένοι ή δυσπρόσιτοι: 13% (12% Ε.Ε.) 

- έλλειψη /περιορισμένη επιλογή χώρων ή δραστηριοτήτων: 14% (12% Ε.Ε.) 

- κακή ποιότητα χώρων /δραστηριοτήτων: 6% (6% Ε.Ε.) 

- άλλο: 6% (4% Ε.Ε.) 

- κανένα: 5% (8% Ε.Ε.) 

 

Το ζήτημα απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, σε ό,τι αφορά τόσο της οικονομικές όσο και τις ιδεολογικές 

παραμέτρους που καθορίζουν τη στάση των Ελλήνων απέναντι στην Πολιτιστική Κληρονομιά. 

 

 
38 Στην ίδια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου. 
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8.3 Στοιχεία για την Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου 

 

8.3.1 Διαπεριφερειακές Κατανομές και Ανισότητες 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, πέντε Περιφέρειες (Ν. Αιγαίο, Κρήτη, Αττική, Κ. Μακεδονία και Ιόνια) 

αποτελούν της κύριους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Οι Περιφέρειες αυτές συγκεντρώνουν το 

88,9% της ταξιδιωτικής είσπραξης, ενώ κάθε μια από της υπόλοιπες επτά συγκεντρώνει πολύ χαμηλά 

ποσοστά, από το 0,4% έως το 2,7% του συνόλου (2018). 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ  ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ (2018)
(ΕΥΡΩ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ) 
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η περιφερειακή κατανομή των εισπράξεων από εισιτήρια σε 

αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία (2018). 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΕ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ  ΚΑΙ  ΜΟΥΣΕΙΑ (2018)
(ΕΥΡΩ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ) 
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή
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Όπως παρουσιάζεται στο παραπάνω διάγραμμα, τρεις κύριοι τουριστικοί προορισμοί (Αττική, Κρήτη και Ν. 

Αιγαίο) συγκεντρώνουν το 78,9% των εισπράξεων από εισιτήρια. Αντίθετα, οι δύο άλλοι κύριοι τουριστικοί 

προορισμοί (Κεντρική Μακεδονία και Ιόνια) συγκεντρώνουν χαμηλά ποσοστά. Από τις υπόλοιπες 

Περιφέρειες ξεχωρίζει η Πελοπόννησος, που συγκεντρώνει ποσοστό 8,7% των εισπράξεων από εισιτήρια. 

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

(2018)39 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΕ ΑΡΧ. ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΟΥΣΕΙΑ (2018)40 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 28,2% 11,7% 

ΚΡΗΤΗ 20,0% 14,7% 

ΑΤΤΙΚΗ 14,6% 52,5% 

Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 14,5% 2,5% 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 10,8% 0,8% 

ΠΕΛ/ΝΗΣΟΣ 2,7% 8,7% 

ΑΜΘ 2,1% 0,3% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1,7% 0,0% 

ΗΠΕΙΡΟΣ 1,4% 0,3% 

Δ. ΕΛΛΑΔΑ 1,4% 4,2% 

ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ 1,2% 4,0% 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1,0% 0,3% 

Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  0,4% 0,0% 

ΣΥΝΟΛΑ 100,0% 100,0% 

 

Παρότι σωστά έχει διαπιστωθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο η άμεση εξάρτηση των εσόδων των 

Αρχαιολογικών Χώρων και των Μουσείων της χώρας από τον εισερχόμενο τουρισμό, η συσχέτιση δεν είναι 

ισχυρή, αν εξεταστούν τα δύο αυτά μεγέθη σε περιφερειακό επίπεδο (r = 0,46598). Αυτό σημαίνει ότι οι 

αλλοδαποί επισκέπτες συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε συγκεκριμένους αρχαιολογικούς χώρους ή και 

μουσεία, ανεξάρτητα από την περιοχή που επιλέγουν να περάσουν της διακοπές της.  

 

Όπως παρουσιάζεται και στο διάγραμμα που ακολουθεί, η Αττική συγκεντρώνει ένα δυσανάλογα μεγάλο 

ποσοστό, δηλαδή περισσότερες από της μισές εισπράξεις από εισιτήρια. Αντίθετα, η Περιφέρεια του Ν. 

Αιγαίου αναλογικά υπολείπεται στα έσοδα των εισιτηρίων, σε σύγκριση με τη συνολική τουριστική δαπάνη. 

 

Η Αττική παρουσιάζεται ως σημαντικός προορισμός πολιτιστικού τουρισμού, κάτι το αναμενόμενο λόγω 

της Ακρόπολης, αλλά και των Μουσείων της. Αντίθετα, οι άλλες τέσσερις Περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο, 

Κρήτη, Κεντρική Μακεδονία και Ιόνια, που τοποθετούνται πολύ χαμηλά σε σχέση με τη διαγώνιο του 

διαγράμματος, παρουσιάζουν ισχυρά χαρακτηριστικά τουρισμού ήλιου και θάλασσας. 

 
39 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. 
40 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. 
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(2018)

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος και Ελληνική Στατιστική Αρχή  

Στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζονται τα στοιχεία για της υπόλοιπες επτά Περιφέρειες χαμηλής 

τουριστικής κίνησης. 
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος και Ελληνική Στατιστική Αρχή

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρείται ότι τρεις Περιφέρειες βρίσκονται πάνω από τη διαγώνιο, αποτελούν 

δηλαδή προορισμούς πολιτιστικού τουρισμού: η Πελοπόννησος (με κύριους πόλους έλξης επισκεπτών της 

Μυκήνες και την Επίδαυρο), η Δυτική Ελλάδα (με κύριο πόλο έλξης επισκεπτών τον Αρχαιολογικό Χώρο 

και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας) και η Στερεά Ελλάδα (με κύριο πόλο έλξης επισκεπτών τον 

Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο των Δελφών). 
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Συμπερασματικά, η Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου ενώ αποτελεί τον σημαντικότερο τουριστικό προορισμό 

της χώρας, δεν αποτελεί ταυτόχρονα και τον σημαντικότερο προορισμό πολιτιστικού τουρισμού. Μία από 

τις αιτίες αυτού του φαινομένου θα παρουσιαστεί στη συνέχεια. 
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8.3.2 Η σταθερότητα των Προορισμών Πολιτιστικού Τουρισμού 

 

Αν η κατανομή ανάμεσα στις Περιφέρειες εμφανίζει σημαντικές ανισότητες, οι ενδοπεριφερειακές 

ανισοκατανομές των εισπράξεων από τα εισιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, είναι ακόμη πιο 

ισχυρές. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα συγκεντρώνουν το 65,2% των εισπράξεων από 

εισιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, έναντι ποσοστού 34,8% που συγκεντρώνουν οι Κυκλάδες. 

 

 

 

Η ανάλυση των δεδομένων ανά νησί, δείχνει ισχυρότατη εσωτερική πόλωση ανά Περιφερειακή Ενότητα. 

 

 

Στα Δωδεκάνησα, η Ρόδος συγκεντρώνει το 87,7% των εισπράξεων της Π.Ε., η Κως το 12,0%, ενώ όλα τα 

άλλα νησιά περιορίζονται στο μόλις 0,3%. Στις Κυκλάδες, αντίστοιχα, η Σαντορίνη συγκεντρώνει το 62,7% 
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και η Δήλος (με τη Μύκονο) το 32,2% των εισπράξεων της Περιφερειακής Ενότητας. Η Μήλος και η Νάξος 

εμφανίζουν μετρήσιμες επιδόσεις (2,3% και 1,2% αντίστοιχα) ενώ όλα τα υπόλοιπα νησιά συγκεντρώνουν 

το 1,6% των εσόδων. 

 

Το φαινόμενο της ανισοκατανομής των εισπράξεων, από εισιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, 

ανάμεσα στις Περιφερειακές Ενότητες είναι κοινό σε όλες τις Περιφέρεις της χώρας. 

 

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής: 

- Στην Αττική, το 96,5% των εισπράξεων πραγματοποιούνται στην Π.Ε. του Κεντρικού Τομέα, στην 

πραγματικότητα στα όρια του Δήμου Αθηναίων (Ακρόπολη και οι πέριξ αυτής Αρχαιολογικοί Χώροι – 

Μουσείο Ακρόπολης). 

- Στην Κρήτη, το 75,6% των εισπράξεων πραγματοποιούνται στην Π.Ε. Ηρακλείου, με ισχυρούς πόλους 

έλξης επισκεπτών την Κνωσό και το Μουσείο Ηρακλείου. 

 

 

Προκειμένου να ερμηνευθεί το φαινόμενο, πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο παράμετροι: 

- Πρώτον, ότι, όπως παρουσιάστηκε, η κινητήρια δύναμη που τροφοδοτεί την επισκεψιμότητα των 

μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων είναι ο εισερχόμενος τουρισμός. 

- Και δεύτερον, ότι ο εισερχόμενος τουρισμός κατευθύνεται στερεοτυπικά προς τους ίδιους πολιτιστικούς 

προορισμούς, οι οποίοι έχουν καθιερωθεί, τουλάχιστον τα τελευταία 50 χρόνια. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 24 αρχαιολογικοί χώροι με τις μεγαλύτερες εισπράξεις για το 

2018 (μεγαλύτερα από 500.000 ευρώ). Για λόγους σύγκρισης, περιλαμβάνονται και οι 24 χώροι με τις 

μεγαλύτερες εισπράξεις το 197041. Οι 24 χώροι του 1970 συγκέντρωσαν το 97,3% των συνολικών 

εισπράξεων της χρονιάς, ενώ οι αντίστοιχοι 24 χώροι του 2018 συγκέντρωσαν το 94,8%. 

  

 
41 Τα στοιχεία για το 1970 προέρχονται από την έκδοση «Πολιτιστικαί Στατιστικαί», Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 

1975. 
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ΟΙ 24 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (>500.000 ΕΥΡΩ ΤΟ 2018) 

1970 2018 

Α/Α ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΧΩΡΟΣ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

(ΔΡΧ.) 

Α/Α ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

(ΕΥΡΩ) 

1 Ακροπόλεως 10.041.394 1 Ακρόπολη 42.731.690 

2 Δελφοί 3.447.025 2 Κνωσός 9.238.469 

3 Αρχαία Ολυμπία 1.777.650 3 Λίνδος 5.040.951 

4 Κνωσός 1.502.370 4 Αρχαία Ολυμπία 3.741.060 

5 Μυκήναι 1.439.888 5 Επίδαυρος 3.337.686 

6 Παλαιά Κόρινθος 1.392.995 6 Ολυμπιείο 3.308.304 

7 Επίδαυρος 1.363.845 7 Μυκήνες & Θησαυρός Ατρέα 3.019.194 

8 Δήλος 1.131.224 8 Αρχ. Χώρος Δελφών 2.742.402 

9 Σούνιο 836.393 9 Σπιναλόγκα 2.593.144 

10 Ακρόπολις Λίνδου 716.287 10 Ακρωτήρι Θήρας 2.544.650 

11 Θησαυρός Ατρέως 617.249 11 Αρχαία Αγορά 2.046.821 

12 Θέατρον Διονύσου 443.233 12 Σούνιο 1.631.796 

13 Μυστράς 368.040 13 Δήλος 1.491.516 

14 Ναός Αφαίας 300.674 14 Βασιλικοί Τάφοι Βεργίνας 1.007.448 

15 Κάμιρος 290.072 15 Αρχαία Κόρινθος 986.900 

16 Ακρόπολις Ιαλισού 244.233 16 Μυστράς 972.786 

17 Φρούριον Παλαμιδίου 187.390 17 Σπήλαιο Ψυχρού (Δικταίο άντρο) 932.208 

18 Ολυμπιείον 172.971 18 Ασκληπιείο Κω 911.184 

19 Ελευσίς 158.047 19 Φρούριο Παλαμηδίου 884.200 

20 Τίρυνς 123.210 20 Βιβλιοθήκη Αδριανού 749.355 

21 Ασκληπιείον Κω 85.180 21 Φαιστός 718.828 

22 Ανάκτορον Νέστορος 60.568 22 Φρούριο Κέρκυρας 639.535 

23 Πέλλα 60.104 23 Ρωμαϊκή Αγορά 629.367 

24 Ρωμαϊκή Αγορά 42.872 24 Κάμειρος  570.180 

ΣΥΝΟΛΟ 24 ΑΡΧ. ΧΩΡΩΝ 26.272.933 ΣΥΝΟΛΟ 24 ΑΡΧ. ΧΩΡΩΝ 92.469.674 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 26.992.021 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 97.520.848 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ 24 ΑΡΧ. 

ΧΩΡΩΝ 

97,3% ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ 24 ΑΡΧ. ΧΩΡΩΝ 94,8% 

 

Αν στον παραπάνω πίνακα υπάρχει ένα εντυπωσιακό στοιχείο, αυτό είναι το γεγονός ότι οι δύο κατάλογοι 

των πλέον επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων είναι κατά βάση ταυτόσημοι. Αν και έχει περάσει σχεδόν 

μισός αιώνας, στον κατάλογο του 2018 εμφανίζονται μόνο έξι νέοι αρχαιολογικοί χώροι42.  Από αυτούς, 

τρεις χώροι άρχισαν να λειτουργούν ήδη από τη δεκαετία του 1970: το Ακρωτήρι της Θήρας (1973), το 

Σπήλαιο Ψυχρού (1977) και η Φαιστός (1979). Το Φρούριο της Κέρκυρας άρχισε να λειτουργεί με εισιτήριο 

από το 1994, μετά της εργασίες αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν εν όψει της Συνόδου Κορυφής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (24 και 25 Ιουνίου 1994). Οι χώροι που αποτελούν πραγματικά επιτυχημένες νέες 

εισόδους στον κατάλογο των 24 πλέον επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων είναι η Σπιναλόγκα και η 

Βεργίνα. Ο χώρος της Σπιναλόγκας άρχισε να λειτουργεί με εισιτήριο από το 2000 και σήμερα βρίσκεται 

 
42 Οι χώροι γύρω από την Ακρόπολη περιλαμβάνονται και στους καταλόγους, ρητά ή σιωπηρά, αναλόγως της εκάστοτε πολιτικής 

μεμονωμένου ή κοινού εισιτηρίου.  
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στην 9η θέση της κατάταξης. Αντίστοιχα, οι Βασιλικοί Τάφοι της Βεργίνας άρχισαν να λειτουργούν με 

εισιτήριο από το 1993 και σήμερα βρίσκονται στη 14η θέση της κατάταξης. 

 

Οι πλέον επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι στη συντριπτική τους πλειονότητα: 

-  Έχουν καθιερωθεί ως τουριστικοί προορισμοί πριν από πολλά χρόνια, ήδη από το 1970, αρκετοί δε από 

αυτούς και πολύ παλαιότερα, ήδη από την εποχή του μεσοπολέμου.  

- Αναφέρονται στους αρχαίους χρόνους, προϊστορικούς ή ιστορικούς (καταγράφονται μόνο τέσσερις 

χώροι: Σπιναλόγκα, Μυστράς, Παλαμήδι και Φρούριο Κέρκυρας, που αναφέρονται στη βυζαντινή ή 

μεταβυζαντινή περίοδο. 

- Βρίσκονται στη νότια Ελλάδα: 6 στην Αττική, 6 στην Πελοπόννησο, 5 στο νότιο Αιγαίο, 4 στην Κρήτη 

και ένας στη Φωκίδα. Πάνω από τον 39ο παράλληλο χωροθετούνται μόνον το φρούριο της Κέρκυρας 

και η Βεργίνα. 

 

ΟΙ 24 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΜΕ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 500.000 ΕΥΡΩ

(2018)

 
 

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ανάγλυφα το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η παράδοση στην καθιέρωση ενός 

αρχαιολογικού χώρου ως πόλου έλξης επισκεπτών με διεθνή εμβέλεια. Αν δούμε το φαινόμενο με όρους 

αγοράς, διαπιστώνεται ότι υφίσταται ανταγωνισμός όχι μόνο μεταξύ χωρών που προσφέρουν αναδειγμένους 

και επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και μεταξύ των αρχαιολογικών χώρων στο εσωτερικό της 

ίδιας χώρας, στην προκειμένη περίπτωση της Ελλάδας. 

 

Μέσα από μία πολυετή διαδικασία έχει διαμορφωθεί μία ομάδα αρχαιολογικών χώρων, που έχουν 

αναδειχθεί «πρωταθλητές». Φυσικά εθνικός πρωταθλητής, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι η Ακρόπολη με τη 

γύρω περιοχή της. Τις επόμενες δύο θέσεις, επίσης χωρίς αμφιβολία, έχουν καταλάβει η Κνωσός και η 

Λίνδος. Ακολουθούν οι περιφερειακοί πρωταθλητές, όπως είναι η Ολυμπία, η Επίδαυρος, οι Μυκήνες, οι 

Δελφοί, η Δήλος, η Βεργίνα, κλπ. που συμπληρώνουν την ομάδα των 24 αρχαιολογικών χώρων. 
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Με τον τρόπο αυτό έχει δημιουργηθεί μία λίγο ως πολύ κλειστή ομάδα πόλων έλξης επισκεπτών. Το φράγμα 

που πρέπει να υπερβεί ένας νέος αρχαιολογικός χώρος, ώστε να ενταχθεί στην ομάδα των πρωταθλητών 

φαίνεται ότι είναι πολύ υψηλό. Είναι πιθανό να γίνουν κάποιες αλλαγές στην ουρά της κατάταξης. Για 

παράδειγμα, αν συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό η ανοδική πορεία των εσόδων της Αρχαίας Μεσσήνης, μπορεί 

σε λίγα χρόνια να ενταχθεί στην ομάδα των 2443.  Ωστόσο, ο βασικός πυρήνας των αρχαιολογικών χώρων 

αυτής της ομάδας λογικά θα παραμείνει αναλλοίωτος. 

 

Αυτή η σταθερότητα των αρχαιολογικών χώρων που έχουν καθιερωθεί διεθνώς ως τουριστικοί προορισμοί 

είναι η βάση των προβλημάτων που ήδη έχουν εντοπιστεί ως δια- και ενδο-περιφερειακές ανισότητες. 

 

Οι 24 αρχαιολογικοί χώροι που εξετάστηκαν είχαν το 2018, εισπράξεις πάνω από τις 500.000 ευρώ. Τα 

μουσεία που το 2018 είχαν εισπράξεις πάνω από 500.000 είναι μόνο τα εξής επτά: 

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  2018 

(Ευρώ) 

Ακρόπολης 5.190.935 

Εθνικό Αρχαιολογικό Αθηνών 2.737.867 

Ηρακλείου 1.877.366 

Δελφών 1.652.808 

Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου-Ιπποτών Ρόδου 1.293.249 

Αρχαίας Ολυμπίας 773.832 

Μπενάκη 720.961 

 

Από αυτά τα επτά μουσεία, τα πέντε είναι στενά συνδεδεμένα με καθιερωμένους αρχαιολογικούς χώρους 

και μνημεία (Ακρόπολη, Κνωσός, Δελφοί, Μεσαιωνική Ρόδος, Ολυμπία). Δεν είναι υπερβολή να 

υποστηρίξει κανείς ότι οι ροές επισκεπτών στα ελληνικά μουσεία προσδιορίζονται από την εμβέλεια των 

αρχαιολογικών χώρων με τους οποίους τα μουσεία αυτά είναι συνδεδεμένα.  

 

Όπως φαίνεται και στο χάρτη που ακολουθεί, και τα 7 μουσεία με εισπράξεις άνω των 500.000 ευρώ (το 

2018) βρίσκονται στη νότια Ελλάδα. 

 
43 Σημειώνεται ότι από το 2019 οι τιμές των εισιτηρίων στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης θα μειωθούν από τα 12 / 6 

ευρώ στα 10 / 5 ευρώ (κύριο / μειωμένο εισιτήριο). 
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ΤΑ 7 ΜΟΥΣΕΙΑ 

ΜΕ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 500.000 ΕΥΡΩ

(2018)

 
 

Το 1970, τα επτά μουσεία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις ήταν τα εξής: 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  1970 

(Δραχμές) 

Εθνικό Αρχαιολογικό 4.009.041 

Ηρακλείου 1.322.410 

Δελφών 1.652.808 

Ρόδου 822.460 

Στοάς Αττάλου 718.620 

Παλατιού Μεγάλου Μαγίστρου 681.329 

Αρχαίας Ολυμπίας 543.485 

 

Όπως στους αρχαιολογικούς χώρους, έτσι και στα μουσεία η εικόνα ουσιαστικά έχει παραμείνει 

απαράλλακτη, με την εξαίρεση του νέου Μουσείου Ακρόπολης: 

- Η Στοά Αττάλου εμφανίζεται ως Αρχαία Αγορά στον κατάλογο των 24 αρχαιολογικών χώρων. 

- Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ρόδου δεν παρουσιάζεται στον κατάλογο του 2018, αλλά είναι πολύ 

κοντά στις 500.000 ευρώ (440.067 για την ακρίβεια). 

- Το Μουσείο Μπενάκη δεν εμφανίζεται στον κατάλογο του 1970 απλά γιατί είναι όγδοο, με εισπράξεις 

392.430 δραχμές. 

 

Τόσο στους αρχαιολογικούς χώρους, όσο και στα μουσεία έχει δημιουργηθεί μία κλειστή ομάδα πόλων 

έλξης επισκεπτών. Το φράγμα που πρέπει να υπερβεί ένα νέο μουσείο, ώστε να ενταχθεί στην ομάδα των 

πρωταθλητών φαίνεται ότι είναι πολύ υψηλό. Η καθιέρωση του Μουσείου Ακρόπολης και η κατάκτηση από 

αυτό της πρώτης θέσης στην κατάταξη, αποτελεί ένα εξαιρετικό γεγονός. Το γεγονός αυτό αναμφίβολα 

σχετίζεται, εκτός από τα εξαιρετικά ποιοτικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ίδιο Μουσείο, και με την 

ισχυρή θεματική και γεωγραφική συνάφεια που έχει με τον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης.  
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8.4 Στοιχεία για τη Νάξο 

 

Στη Νάξο, το Υπουργείο Πολιτισμού λειτουργεί τις εξής δομές, με εισιτήριο εισόδου: 

- το Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Κάστρο Χώρας της Νάξου, 

- τη Συλλογή Απειράνθου Νάξου, με εισιτήριο από το 2016, 

- τον Αρχαιολογικό Χώρο και Συλλογή Υρίων Νάξου, 

- τον Αρχαιολογικό Χώρο και Συλλογή Σαγκρίου Νάξου, 

- επίσης, λειτουργεί στο Κάστρο της Χώρας και ο Πύργος Γλέζου, με την έκθεση «η Τέχνη της 

Γλυπτικής στα Βυζαντινά Χρόνια». 

 

Ο αριθμός των επισκεπτών και οι εισπράξεις από εισιτήρια στις παραπάνω υποδομές παρουσιάζονται στα 

διαγράμματα που ακολουθούν. 
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Είναι προφανές ότι το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Κάστρο της Χώρας αποτελεί τον κύριο πόλο έλξης 

επισκεπτών. Το φαινόμενο αυτό εκ πρώτης όψεως φαίνεται ιδιάζον, καθώς εν γένει στην Ελλάδα οι 

Αρχαιολογικοί Χώροι προσελκύουν υπερδιπλάσιους επισκέπτες σε σύγκριση με Μουσεία. Ωστόσο, είναι 

σχετικά εύκολο να ερμηνευτεί, καθώς ο περίπατος στο Κάστρο γίνεται σχεδόν από όλους τους επισκέπτες 

του νησιού, ακόμη και από αυτούς που έχουν ως κύριο ενδιαφέρον τον τουρισμό του τύπου «ήλιος - 

θάλασσα», είτε το πρωί πριν από το μπάνιο είτε το βράδυ, μετά τη θάλασσα. 

 

Ο αριθμός των επισκεπτών στο Μουσείο, που κυμαίνεται περί τους 20 έως 25 χιλιάδες κατ’ έτος, είναι 

σχετικά ικανοποιητικός, καθώς το Μουσείο της Νάξου βρίσκεται στη δεύτερη θέση επισκεψιμότητας μεταξύ 

των Μουσείων της Π.Ε. Κυκλάδων, όπου πρώτο είναι το νέο Μουσείο Θήρας, με σχεδόν διπλάσιους 

επισκέπτες. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των επισκεπτών στο Μουσείο της Νάξου 

υπολείπεται κατά πολύ των επισκεπτών στο νησί, οι οποίοι ήταν περισσότεροι από  500 χιλιάδες το 2018. 

Υπάρχουν, συνεπώς, σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, και από την άποψη αυτή οι επενδύσεις στη 

μουσειακή υποδομή του Κάστρου, που υλοποιούνται κατά την τρέχουσα περίοδο, είναι δικαιολογημένες. 

Προφανώς θα πρέπει στο μέλλον, με τη λειτουργία των νέων μουσειακών εγκαταστάσεων, να μεταβληθεί 

και η τιμολογιακή πολιτική, με αύξηση των τιμών των εισιτηρίων. Τα τελευταία χρόνια, όπου οι τιμές των 

εισιτηρίων ήταν 2 ευρώ για το κύριο και 1 ευρώ για τα μειωμένο, η μέση είσπραξη ανά επισκέπτη 

κυμαινόταν γύρω από το οριακά χαμηλό ποσό των 1,5 ευρώ. 

 

Από την άλλη πλευρά, οι Αρχαιολογικοί Χώροι της Νάξου σημειώνουν οριακά χαμηλές επιδόσεις. Οι αιτίες 

που μπορούν να οδηγήσουν έναν αρχαιολογικό χώρο ή μουσείο σε πολύ χαμηλά επίπεδα επισκεψιμότητας, 

πολλές και διαφορετικές όπως: 

- δεν είναι εύκολη η πρόσβαση (βρίσκεται σε απομονωμένη ή δυσπρόσιτη περιοχή), 

- δεν λειτουργεί σε τακτική βάση (ελλείψει επαρκούς προσωπικού – φυλάκων), 

- δεν έχει διαφημιστεί επαρκώς, δεν έχει καταστεί γνωστό σε ένα ευρύτερο κοινό, 

- δεν είναι ελκυστικός προορισμός – δεν προσφέρεται κάποια σημαντική εμπειρία στον επισκέπτη. 

 

Ειδικότερα, για την περίπτωση της Νάξου πρέπει να σημειωθεί ότι ο πλέον προβεβλημένος και επισκέψιμος 

Αρχαιολογικός χώρος της Νάξου, που είναι η «Πορτάρα», είναι ανοικτός στο κοινό χωρίς εισιτήριο. Το ίδιο 

ισχύει για το επιτόπιο μουσείο στη Μητρόπολη της χώρας, όπως και για τον χώρο των αρχαίων λατομείων  

μαρμάρου στον Απόλλωνα, όπου είναι προσβάσιμος στο κοινό το ημίεργο γλυπτό του Διονύσου, χωρίς 

εισιτήριο.  

 

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, ένας φιλάρχαιος επισκέπτης της Νάξου, θα μπορούσε να ικανοποιηθεί, 

επισκεπτόμενος ένα Αρχαιολογικό Μουσείο και δύο Αρχαιολογικούς Χώρους, ενώ το ΥΠΠΟΑ θα 

εισέπραττε μόλις 2 ή 3 ευρώ (από το 2019). 
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Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι και στις Κυκλάδες, όπως και σε όλη την Ελλάδα, είναι ισχυρή η 

ανισοκατανομή των επισκεπτών ανάμεσα στους διεθνώς καθιερωμένους και στους μη καθιερωμένους 

πολιτιστικούς προορισμούς. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το 93,4% των εσόδων των Αρχαιολογικών 

χώρων των Κυκλάδων πραγματοποιείται σε δύο μόνο χώρους, στο Ακρωτήρι της Θήρας και στη Δήλο. Από 

την άποψη αυτή, κρίνεται ως λογική και αναμενόμενη η δημιουργία θαλάσσιας διαδρομής από τη Νάξο 

προς τη Δήλο. Με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζεται και καθίσταται περισσότερο ελκυστικό το πολιτιστικό 

περιεχόμενο της Νάξου. 

 

Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει. Η Νάξος διαθέτει πολύ σημαντικούς Αρχαιολογικούς Χώρους, πολλοί 

από τους οποίους έχουν δεχθεί υποδειγματική ανάδειξη. Οι χώροι αυτοί πρέπει να αξιοποιηθούν κατάλληλα, 

προσελκύοντας τους επισκέπτες, αλλοδαπούς και Έλληνες, αλλά και τους μόνιμους κατοίκους του νησιού. 

Το ίδιο ισχύει για τα βυζαντινά και μεσαιωνικά μνημεία, για τα νεότερα μνημεία του νησιού, όπως και για 

τα μνημεία της βιομηχανικής αρχαιολογίας. Η αποτελεσματική διαχείριση αυτού του πολιτιστικού πλούτου 

είναι ένα από τα ζητούμενα της Πολιτιστικής Διαδρομής της Νάξου. 

 

Μία άλλη παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η εξής: δίπλα στη δημόσια Πολιτιστική 

Κληρονομιά που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού, αναπτύσσονται δραστηριότητες ημι-δημόσιου ή 

και ιδιωτικού χαρακτήρα, που έχουν ως στόχο την παρουσίαση, την ανάδειξη και τη συμμετοχή του 

επισκέπτη σε παραδοσιακές δραστηριότητες. 

 

Για παράδειγμα, δραστηριότητες ημι-δημόσιου χαρακτήρα είναι όσες σχετίζονται με τη διατήρηση των 

τοπικών εθίμων, των προφορικών παραδόσεων, της παραδοσιακής μουσικής, κ.λπ. Οι δραστηριότητες αυτές 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών πρωτοβουλιών, από διαλέξεις, εκδόσεις και συνέδρια, μέχρι 

γιορτές, πανηγύρια και άλλες συλλογικές εκδηλώσεις. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται και καθίσταται 

προσβάσιμος στο ευρύ κοινό ο παραδοσιακός άυλος πολιτισμός της Νάξου. 

 

Από την άλλη πλευρά, έχουν αναπτυχθεί και φαίνεται ότι θα αναπτυχθούν περαιτέρω και μάλιστα με ταχύ 

ρυθμό δραστηριότητες ιδιωτικού χαρακτήρα, κατά τις οποίες οι τουρίστες επισκέπτονται αγροτικές ή 

βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και παρακολουθούν τη διαδικασία παραγωγής προϊόντων. Σε ορισμένες μάλιστα 

περιπτώσεις συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αυτή. Η συμμετοχή μπορεί να περιορίζεται στην εμπειρία 

μιας παραδοσιακής πεζοπορικής διαδρομής, ή και να προχωρεί στη συλλογή γεωργικών προϊόντων, στη 

φροντίδα ποιμνίου ή και στη μαγειρική παραδοσιακών συνταγών. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται και 

καθίσταται προσβάσιμος στο ευρύ κοινό ο παραδοσιακός υλικός πολιτισμός της Νάξου.   

 

Για τις παραπάνω, ημι-δημόσιες ή και ιδιωτικές δραστηριότητες δεν διατίθενται έγκυρα στατιστικά 

δεδομένα. Ωστόσο, η υιοθέτησή τους, η προβολή τους και η υποστήριξή τους, είναι επίσης ένα από τα 

ζητούμενα της Πολιτιστικής Διαδρομής της Νάξου. 
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9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

 

9.1 Η Νάξος είναι μία Επιτυχημένη Περίπτωση 

 

Από όσα έχουν προηγηθεί, καθίσταται προφανές ότι η Νάξος είναι μία περίπτωση, όπου η στροφή της 

οικονομίας της προς τον τουρισμό έχει στεφθεί από επιτυχία. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της επιτυχίας 

είναι τα εξής: 

 

- Κατά την τελευταία δεκαετία οι αφίξεις τουριστών στη Νάξο διατηρήθηκαν πάνω από τις 300 χιλιάδες, 

ακόμη και στις πιο δύσκολες χρονιές. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια σημειώθηκε θεαματική άνοδος, με 

αποτέλεσμα οι αφίξεις το 2018 να υπερβούν τις 500 χιλιάδες. 

- Στη διαδικασία αυτή το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν παρουσίασε τάσεις βελτίωσης, όπως 

αποτυπώνεται από τη σταδιακά αναβάθμιση των κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων 

(ξενοδοχείων και δωματίων).  

- Παράλληλα με τον τουρισμό, η Νάξος διατήρησε δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, τόσο σε ό,τι 

αφορά τον αγροδιατροφικό τομέα, όσο και την εξόρυξη μαρμάρου. 

- Ιδιαίτερη σημασία έχει για τη Νάξο ο αγροδιατροφικός τομέας, καθώς συνδυάζεται άμεσα με τον 

τουρισμό, τη γαστρονομία, την τοπική κουζίνα, εν τέλει την ταυτότητα της Νάξου. 

- Οι οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν διατήρησαν το κατά κεφαλή ακαθάριστο προϊόν της 

Νάξου, όπως και όλης της Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου, σε υψηλά επίπεδα, παρά την μείωση που 

υπέστη λόγω της οικονομικής κρίσης. 

- Σημαντική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το γεγονός ότι ο πληθυσμός της Νάξου 

αυξάνεται σταθερά από το 1981 μέχρι και το 2011. Η Νάξος παρουσιάζει μία υγιή δημογραφική 

εξέλιξη. 
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9.2 Τα Συγκριτικά Πλεονεκτήματα της Νάξου 

 

Η επιτυχία της Νάξου ως τουριστικού προορισμού βασίζεται σε μία σειρά από αντικειμενικά πλεονεκτήματα 

που διαθέτει το νησί.  

 

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής: 

 

- Γεωγραφικά πλεονεκτήματα: η Νάξος τοποθετείται στο κέντρο των Κυκλάδων, με αποτέλεσμα να είναι 

εύκολη η πρόσβαση σε αυτήν, τόσο από το λιμάνι του Πειραιά και της Ραφήνας, όσο και από τα γύρω 

νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. 

 

- Γεωμορφολογικά πλεονεκτήματα: το πλούσιο ανάγλυφο της Νάξου, με τις μεγάλες αντιθέσεις του 

ορεινού όγκου, των κοιλάδων και του πεδινού τμήματος, με τις απόκρημνες ακτές και τις αμμώδεις 

παραλίες, προσφέρει μια εξαιρετική ποικιλία τοπίων και αποτελεί το σκηνικό πάνω στο οποίο μπορούν 

να υλοποιηθούν πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες. Λόγω της γεωμορφολογίας της, η Νάξος 

διαθέτει πλούσια κοιτάσματα μαρμάρου, τα οποία αξιοποιήθηκαν ήδη από την αρχαιότητα, αλλά και 

σήμερα αποτελούν εξαγωγική δραστηριότητα και πλουτοπαραγωγική πηγή του νησιού.   

 

- Κλιματολογικά πλεονεκτήματα: Το κλίμα της Νάξου, τυπικό μεσογειακό, με σχετικά ήπιους χειμώνες 

και καλοκαίρια χωρίς καύσωνες, είναι ιδανικό τόσο για την ανάπτυξη αγροτικών – κτηνοτροφικών 

δραστηριοτήτων, όσο και για τη διαμονή και περιήγηση τουριστών σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του 

έτους. Το κλίμα της Νάξου, σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές παραλίες της την έχουν καθιερώσει ως 

έναν ιδανικό προορισμό θαλάσσιου τουρισμού.  

 

- Περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα: Η γεωγραφία, η γεωμορφολογία και το κλίμα, συνδυαζόμενα έχουν 

προσδώσει στη Νάξο οικοσυστήματα με ενδημική χλωρίδα και πανίδα, οικοτόπους με αποδημητικά 

πουλιά, και εν γένει με πολλές περιοχές που μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον τουριστών με 

περιβαλλοντικά – οικολογικά ενδιαφέροντα. 

 

- Αγροδιατροφικά πλεονεκτήματα: Όλα τα παραπάνω έχουν προσδώσει στη Νάξο τη δυνατότητα να 

αναπτύξει σημαντικές γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Αποτελεί πολύ σημαντικό 

πλεονέκτημα της Νάξου το γεγονός ότι διαθέτει επιτόπου αλλά και εξάγει επώνυμα προϊόντα 

(γραβιέρα, πατάτα, κίτρο). 

 

- Μυθολογικά, ιστορικά και αρχαιολογικά πλεονεκτήματα: Η από αρχαιοτάτων χρόνων κατοίκηση της 

Νάξου μέχρι και τις μέρες μας έχει αφήσει ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μυθολογία και την ιστορία. 

Το αποτύπωμα αυτό γίνεται ορατό και μέσα από τα μνημειακό πλούτο του νησιού, που καλύπτει ένα 

χρονολογικό φάσμα από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι και τον 20ό αιώνα. Σημαντικές αρχαιολογικές 
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θέσεις έχουν αναδειχθεί και η μουσειακές υποδομές αναβαθμίζονται. Η χώρα της Νάξου αποτελεί ένα 

πολύ ιδιαίτερο οικιστικό σύνολο. Για όλους αυτούς τους λόγους η Νάξος αποτελεί έναν προορισμό που 

μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες με αρχαιολογικά / πολιτισμικά ενδιαφέροντα. 

 

- Πλεονεκτήματα τρόπου ζωής: Η Νάξος επί 30 χρόνια σημειώνει πληθυσμιακή αύξηση. Αυτό σημαίνει 

ότι συνολικά είναι ένας «καλός τόπος για να ζήσεις». Και αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι είναι και 

ένας «καλός τόπος διακοπών», ένας τόπος που όταν κάποιος ολοκληρώσει την επίσκεψή του διατηρεί 

θετική ανάμνηση της εμπειρίας του. 

 

- Πλεονεκτήματα σταθερού κοινού: Σε συνάφεια με το παραπάνω πλεονέκτημα, είναι σημαντικό ότι η 

Νάξος έχει με τα χρόνια διαμορφώσει ένα σύνολο επισκεπτών, όχι μόνο Ελλήνων αλλά και αλλοδαπών, 

που επανέρχονται στο νησί δύο, τρεις ή και περισσότερες φορές μετά την πρώτη τους επίσκεψη. Η 

Νάξος έχει διαμορφώσει έτσι ένα πιστό και σταθερό κοινό που την επισκέπτεται κατ’ επανάληψη. 

Παράλληλα, σημαντικό πλεονέκτημα της Νάξου είναι οι ίδιοι Νάξιοι, και κυρίως οι μετανάστες στην 

Αθήνα ή και αλλού, οι οποίοι αποτελούν ένα σύνολο σταθερών επισκεπτών κάθε χρόνο στο νησί, αλλά 

και τους καλύτερους διαφημιστές του στους κοινωνικούς και επαγγελματικούς κύκλους τους.     

 

Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το σημαντικότερο πλεονέκτημα της Νάξου, όπως και κάθε τόπου, 

είναι οι άνθρωποι που την κατοικούν. Οι Νάξιοι είναι αυτοί που διαχειρίζονται τους φυσικούς πόρους και τις 

υποδομές του νησιού, είναι αυτοί που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες, είναι αυτοί που προσφέρουν 

φιλοξενία στους επισκέπτες. Τελικά, είναι αυτοί που με την ενεργητικότητα, την επινοητικότητα και την 

επιχειρηματικότητα που τους διακρίνει, δημιούργησαν την επιτυχία της Νάξου ως τουριστικού προορισμού. 

 

 

 
  



ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.   Σελ. 181 από 227 

9.3 Η Ταυτότητα της Νάξου 

 

Η Ελλάδα, ως σύνολο, το Αιγαίο και οι Κυκλάδες ειδικότερα είναι επώνυμοι τουριστικοί προορισμοί, με 

διεθνή αναγνώριση. Ειδικότερα, όμως η Νάξος έχει το προνόμιο να είναι ένας αυτοτελής επώνυμος και 

αναγνωρίσιμος προορισμός. Η επωνυμία Naxos είναι παγκοσμίως γνωστή, όχι μόνο ως νησί του Αιγαίου, 

αλλά και ως μία σημαντική δισκογραφική εταιρεία, με σημαντική παρουσία, ιδιαίτερα στο χώρο της 

κλασικής μουσικής και της τζαζ. Η εταιρεία Naxos ιδρύθηκε το 1987 από τον Klaus Heymann, έναν 

Γερμανό κάτοικο του Hong Kong. Στο επίσημο site της εταιρείας44 δηλώνεται από την ίδια την εταιρεία ο 

λόγος που επιλέχθηκε η επωνυμία Naxos: «Μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που λαμβάνουμε είναι "γιατί 

ονομάζεστε Νάξος;" Η απάντηση είναι απλή. Η Νάξος, το διάσημο ελληνικό νησί, ανέκαθεν συνδέεται με την 

κλασική Ελλάδα, μια γη τέχνης και πολιτισμού, αυτή είναι μια προφανής συσχέτιση. Το νησί γέννησε επίσης το 

μύθο της Αριάδνης, το οποίο έχει εμπνεύσει πολλούς συνθέτες, κυρίως τον Richard Strauss, του οποίου η 

όπερα Αριάδνη στη Νάξο συμβάλλει στην ενίσχυση των μουσικών και καλλιτεχνικών συνειρμών του ονόματός 

μας». Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρων ο τρόπος με τον οποίο η μυθολογία, η ιστορία η αρχαία ελληνική τέχνη 

και αρχιτεκτονική, ενέπνευσαν τον ιδρυτή μιας σύγχρονης επιχείρησης που ιδρύθηκε από ένα Γερμανό στην 

Άπω Ανατολή. Η συσχέτιση της δισκογραφικής εταιρείας με την αρχαίο πολιτισμό της Νάξου αποτυπώνεται 

ευθέως και στο λογότυπο της εταιρείας. 

 

 

 

Σε κάθε περίπτωση, η Νάξος είναι ένας επώνυμος τουριστικός προορισμός. Σε αυτή την πραγματικότητα 

στηρίζεται το γεγονός ότι κύρια διαδικασία διαφήμισης της Νάξου είναι το διαδικτυακό «word of mouth»45. 

Ωστόσο, σημειώνεται ότι, αν και μπορεί να προβάλλεται ως προορισμός πολιτιστικού τουρισμού, με 

παραπομπές στο αρχαίο παρελθόν της, στην πραγματικότητα η Νάξος είναι κυρίως ένας προορισμός 

θαλάσσιου τουρισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι στο ερώτημα «τι σας άρεσε περισσότερο στη Νάξο», η 

πλειονότητα των επισκεπτών (Ελλήνων και αλλοδαπών) ανέφερε τις παραλίες46. 

 

Είναι δυνατόν να αλλάξει αυτή η εικόνα της Νάξου; Προκειμένου να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί μία 

τέτοια προσπάθεια, πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο παράμετροι: 

 
44 https://www.naxosmusiclibrary.com/Subscriber/AboutUs.asp?active=w_naxos 
45 Δ. Κούτουλας, Έκθεση Συμπερασμάτων για την Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών Νάξου 2012. 
46 ό.π. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Klaus_Heymann
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- Αφενός, τα αντικειμενικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Νάξου, όπως αυτά αναφέρθηκαν 

προηγουμένως. 

- Οι άλλες, πλην των παραλιών, αναφορές των επισκεπτών στο ερώτημα «τι τους άρεσε περισσότερο στη 

Νάξο». Αυτές οι αναφορές περιλαμβάνουν: το φαγητό και τα τοπικά προϊόντα, τη φύση και το τοπίο, τα 

χωριά, τα αξιοθέατα, τη Χώρα, τη φιλικότητα των κατοίκων, τη διάχυτη αίσθηση ηρεμίας, και την 

ορεινή ενδοχώρα, και ιδίως τον Ζα (οι δύο τελευταίες αναφορές προέρχονται από αλλοδαπούς 

επισκέπτες)47.  

 

Αν ληφθούν υπόψη όλα όσα έχουν ήδη αναφερθεί, είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι η Νάξος αποτελεί μια 

σύνοψη όλων των τουριστικών προϊόντων που μπορεί να προσφέρει η χώρα μας: 

- Εξαιρετικές παραλίες και θαλάσσια σπορ. 

- Μνημεία όλων των περιόδων και καλή κατάσταση διατήρησης και επαρκή ανάδειξη. 

- Ένα συμπαγές μνημειακό σύνολο, που ταυτόχρονα είναι και ζωντανός οικισμός, στη χώρα της Νάξου. 

- Ορεινές περιοχές και πεζοπορικές διαδρομές. 

- Χωριά και παραδοσιακούς οικισμούς. 

- Τοπικά προϊόντα και μεσογειακή κουζίνα. 

- Παραδοσιακή μουσική και τοπικά έθιμα. 

κλ.π. 

 

Η Νάξος είναι όλη η Ελλάδα σε ένα νησί. 

  

 

 

 

  

 
47 ό.π. 
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9.4 Αδυναμίες και Περιορισμοί  

 

Οι αδυναμίες που εντοπίζονται από την προαναφερθείσα έρευνα48 είναι οι εξής: 

- Σκουπίδια στις παραλίες, στους οικισμούς και στους δρόμους. 

- Συμπεριφορά των επαγγελματιών και των  κατοίκων. 

- Τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. 

- Έλλειψη χώρων στάθμευσης. 

- Δρομολόγια δημόσιων συγκοινωνιών. 

- Οδική σήμανση. 

- Κατάσταση του λιμανιού.  

Επιπλέον οι αλλοδαποί τουρίστες επεσήμαναν και τα εξής προβλήματα: 

- ο δυνατός άνεμος, 

- η ηχορύπανση, 

- η έλλειψη τουριστικών πληροφοριών. 

 

Οι παραπάνω αδυναμίες προέρχονται από έρευνα που διενεργήθηκε το 2012, ωστόσο τα περισσότερα από 

τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν τότε παραμένουν μέχρι και σήμερα. Πολλά μάλιστα από τα προβλήματα 

αυτά αφορούν το σύνολο της χώρας, όπως παρουσιάζεται σε μια πολύ πιο πρόσφατη μελέτη που 

διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΣΕΤΕ49. Η μελέτη αυτή, βάσει της εμπειρίας των τουριστών αξιολογεί την 

Ελλάδα σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της στη Νότια Ευρώπη (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Μάλτα, 

Τουρκία και Κροατία). 

 

 
 

48 Δ. Κούτουλας, Έκθεση Συμπερασμάτων για την Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών Νάξου 2012. 
49 ΣΕΤΕ, Αξιολόγηση του brand «Ελλάδα» και σύγκριση με τον ανταγωνισμό στη Ν. Ευρώπη βάσει της εμπειρίας των τουριστών, 
2019. Η μελέτη αυτή έχει ως πρωτογενές υλικό 654 συνεντεύξεις μετά την επίσκεψη των ταξιδιωτών στην Ελλάδα (2015 – 2017) 
γεωγραφικά κατανεμημένες(19% Αθήνα, 50% Νησιά, 25% Βόρεια Ελλάδα και 6% Πελοπόννησος) και 6.543 συνεντεύξεις σε άλλες 

χώρες της Νότιας Ευρώπης. 
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Σύμφωνα με τη μελέτη του ΣΕΤΕ, η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός υστερεί κατά πολύ, σε σχέση με τις 

ανταγωνίστριες χώρες της Νότιας Ευρώπης, στα εξής θέματα: 

- Κέντρα Πληροφοριών. 

- Καθαριότητα / Εικόνα των Πόλεων. 

- Σηματοδότηση. 

- Πολιτιστικά Θεάματα. 

- Υποδομές Μεταφορών. 

- Αγορές (Shopping). 

- Νυχτερινή Ζωή. 

Επίσης υστερεί, σχετικά, στα εξής θέματα: 

- Πολιτιστικές και Ψυχαγωγικές Δραστηριότητες. 

- Ιστορικά Μνημεία και Αξιοθέατα.  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αξιολόγηση που γίνεται για τη χώρα μας από τους τουρίστες πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος, από αυτούς δηλαδή που επισκέπτονται τακτικά μουσεία, εκκλησίες, κάστρα, ιστορικούς 

χώρους και μνημεία κατά τη διάρκεια της διαμονής τους ως κύριες δραστηριότητες. Σύμφωνα με αυτή την 

κατηγορία των τουριστών, η Ελλάδα υστερεί σημαντικά στη συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στη 

νυχτερινή ζωή, στις αγοραστικές επιλογές, στην καθαριότητα των δημόσιων χώρων και των πόλεων, στη 

βοήθεια των επισκεπτών και στην ευκολία επικοινωνίας με τους κατοίκους. 

 

 

 

Όσα προαναφέρθηκαν σε αυτή την ενότητα συνθέτουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνονται οι 

περιορισμοί για την ανάπτυξη του τουρισμού, και ειδικότερα του πολιτιστικού τουρισμού, τόσο στην 

Ελλάδα εν γένει, όσο και στη Νάξο ειδικότερα. 



ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.   Σελ. 185 από 227 

Οι αδυναμίες που διαπιστώθηκαν αποτελούν και τα σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί έμφαση, 

προκειμένου να προσελκύσει η Νάξος επισκέπτες πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ώστε να καταστεί επώνυμος 

προορισμός πολιτιστικού τουρισμού. Η αντιμετώπισή τους δεν μπορεί να γίνει με ενιαίο τρόπο, αλλά κατά 

περίπτωση. Για παράδειγμα, διαφορετικά αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των σκουπιδιών και εν γένει της 

καθαριότητας και ευπρέπειας του δημόσιου χώρου, και τελείως διαφορετικά οργανώνεται και τίθεται σε 

εφαρμογή ένα πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων που μπορεί να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των 

τουριστών. Επίσης, θα πρέπει να ερμηνευθούν σωστά οι παρατηρήσεις των τουριστών. Για παράδειγμα, 

όταν παραπονιούνται για την κατάσταση του λιμανιού, μάλλον θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι εννοούν την 

ανυπαρξία επίγειων υποδομών εξυπηρέτησης και λιγότερο την ανάγκη νέας προβλήτας. 

 

Σε κάθε όμως περίπτωση, το σύνολο των αδυναμιών που εντοπίζονται θα πρέπει να εξεταστεί κάτω από το 

πρίσμα του κυρίαρχου προβλήματος του τουρισμού της Νάξου, που δεν είναι άλλο από την εποχικότητα της 

προσέλευσης των επισκεπτών. 

 

Η εποχικότητα του τουρισμού οξύνει όλα τα προβλήματα, καθώς για ένα πολύ περιορισμένο χρονικό 

διάστημα δοκιμάζονται τα όρια και οι αντοχές των υποδομών και των υπηρεσιών του νησιού. Το 

κυκλοφοριακό και το πρόβλημα της στάθμευσης προσλαμβάνει ανεπίλυτες διαστάσεις μόνο για 2 μήνες. Το 

ίδιο ισχύει και για άλλα θέματα υποδομών και υπηρεσιών, όπως είναι η ύδρευση, η διαχείριση σκουπιδιών, η 

παροχή υπηρεσιών υγείας, κλπ.  

 

Μία λύση είναι η ευέλικτη διαχείριση, με εποχική προσαρμογή, όπου αυτό είναι δυνατόν, όπως π.χ. στην 

καθαριότητα και την αποκομιδή απορριμμάτων.  Μία άλλη λύση είναι η μεγέθυνση των υποδομών, ώστε να 

μπορούν να ανταπεξέλθουν στην πίεση της τουριστικής περιόδου. Η λύση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε 

ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή στην παροχή πόσιμου 

νερού. Δεν είναι ωστόσο δυνατόν να εφαρμοστούν σε κάθε περίπτωση, είτε για αντικειμενικούς λόγους, είτε 

λόγω δυσθεώρητων δαπανών. Για παράδειγμα το κυκλοφοριακό πρόβλημα και το πρόβλημα των χώρων 

στάθμευσης μπορεί να βελτιωθεί με διάφορες «έξυπνες» λύσεις, ωστόσο υπάρχουν αντικειμενικοί 

περιορισμοί, τόσο στη Χώρα όσο και σε άλλους οικισμούς. Εξ άλλου, όσο και να μεγεθύνει κανείς τις 

υποδομές των μεταφορών, πάντα θα υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα, καθώς η βελτίωση των οδικών 

αξόνων και των χώρων στάθμευσης θα προσελκύσει περισσότερα οχήματα, οι κάτοχοι των οποίων σήμερα 

διστάζουν να οδηγήσουν κάτω από τις πολύ δύσκολες συνθήκες της περιόδου τουριστικής αιχμής. 

 

Πρωταρχικά, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιχειρηθεί η εκτόνωση της πίεσης που δέχεται το νησί. 

Εκτόνωση γεωγραφική, με την ανάδειξη του ορεινού τμήματος του νησιού και εκτόνωση χρονική, με την 

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 
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10. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ  

 

10.1 Ορισμοί 

 

Η πολιτιστική διαδρομή είναι ένα επώνυμο προϊόν πολιτιστικού τουρισμού50, το οποίο διαμορφώνεται με 

βάση ένα συγκεκριμένο συνεκτικό στοιχείο. Ως εκ τούτου: 

- Διαθέτει ένα κεντρικό θέμα /συνεκτικό στοιχείο. 

- Καλύπτει μια προσδιορισμένη χωρικά περιοχή. 

- Αποκτά αναγνωρίσιμη «ταυτότητα», με ιδιαίτερη επωνυμία (Brand). 

  

Η Πολιτιστική Διαδρομή έχει στόχο να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη μιας καθορισμένης 

περιοχής. Μια ανάπτυξη που θα είναι βιώσιμη από οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη. 

 

Ειδικότερα, στόχοι μιας Διαδρομής είναι:  

- Να προσελκύσει επισκέπτες στην συγκεκριμένη περιοχή. 

- Να επιμηκύνει την τουριστική περίοδο. 

- Να δημιουργήσει ευκαιρίες στις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς προϊόντων και υπηρεσιών, που 

δραστηριοποιούνται στην συγκεκριμένη περιοχή, ώστε να αυξήσουν τα έσοδά τους.  

- Να προσελκύσει νέες επενδύσεις. 

- Να εξασφαλίσει πόρους για τη συντήρηση των υποδομών (αρχαιολογικών χώρων και μνημείων – 

περιοχών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος). 

 

Προϋποθέσεις για την επιτυχία μιας πολιτιστικής διαδρομής είναι: 

- Αξιοθέατα και συναφείς υποδομές: μνημεία, μουσεία, περιοχές περιβαλλοντικής περιήγησης, καθώς και 

οι υποδομές υποστήριξης αυτών, προσπελάσιμες, συντηρημένες, κλπ. 

- Υποδομές σύνδεσης επί μέρους σημείων & περιήγησης: οδικό δίκτυο, μονοπάτια πεζοπορίας, 

ποδηλατόδρομοι, συγκοινωνίες, πεζόδρομοι, διαδρομές μέσα στους οικισμούς, προσπελάσιμες και 

συντηρημένες. 

- Επιχειρήσεις που προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες, εμπλουτίζονται με καινοτόμες υπηρεσίες, και 

συμμετέχουν σε δίκτυο για την διαχείριση της διαδρομής. 

 

  

 
50 Για την έννοια, τη δομή και τις προϋποθέσεις λειτουργίας μιας πολιτιστικής διαδρομής ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι επεξεργασίες 
του Πολιτιστικού Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», βλ. http://www.diazoma.gr/GR/ Politistikes_diaromes.asp και ειδικότερα το κείμενο: 
«Οδηγός Τουριστικής Διαδρομής - Πολιτιστικό Σωματείο Διάζωμα, Φεβρουάριος 2015» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Σωματείου (Μπέτυ Χατζηνικολάου, Γιάννης Ζηρίνης και Μαρία Σοφικίτου). 

http://www.diazoma.gr/GR/
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10.2 Πολιτιστική Διαδρομή: η υλική της διάρθρωση και τα συνεκτικά στοιχεία της 

 

Κάθε Διαδρομή αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία: τους Κύριους Κόμβους και τους Συνδετήριους 

Άξονες. Οι Κύριοι Κόμβοι σε κάθε Διαδρομή πρέπει κατ’ ελάχιστο να εκπληρώνουν τρεις προϋποθέσεις: 

- να είναι αναγνωρισμένοι για την πολιτιστική ή και περιβαλλοντική τους αξία,  

- να αποτελούν πόλους έλξης σημαντικού αριθμού επισκεπτών ή να έχουν τις δυνατότητες να 

αναπτυχθούν σε αυτή την κατεύθυνση,  

- να έχουν τη δυνατότητα επαρκούς εξυπηρέτησης των επισκεπτών σε υψηλό ποιοτικό επίπεδο, είτε 

επιτόπου είτε σε κοντινή απόσταση. 

 

Σε κάθε γεωγραφική ενότητα, άρα και σε κάθε διαδρομή, είναι πιθανό να υπάρχει ένας πόλος έλξης 

επισκεπτών, με διεθνή αναγνώριση και ακτινοβολία, που έχει ήδη καθιερωθεί ως σημαντικός τουριστικός 

προορισμός. Η ύπαρξη ενός τέτοιου πόλου προσδίδει στη Διαδρομή ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, ένα 

ισχυρό θεμέλιο για την οικοδόμησή της. Αυτός ο πόλος αποτελεί για τη Διαδρομή τον Κόμβο με 

Δεσπόζουσα Σημασία, καθώς μπορεί να προσδώσει το ιδιαίτερο περιεχόμενο, το χαρακτήρα και την 

ταυτότητα της Διαδρομής. 

 

Κάποιοι κόμβοι, ένας ή περισσότεροι, αποτελούν τις πύλες εισόδου της Διαδρομής, λόγω της γεωγραφικής 

τους θέσεις, π.χ. γειτνίαση με αεροδρόμια, λιμάνια, θέση σε κύριους οδικούς άξονες, κλπ. Οι κόμβοι αυτοί 

είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικοί, καθώς αποτελούν για τον επισκέπτη την πρώτη εικόνα και εμπειρία, και 

οδηγούν στην πρώτη, συχνά κρίσιμη, αξιολόγηση της Διαδρομής. 

 

Οι Συνδετήριοι Άξονες συνδέουν τους Κύριους Κόμβους. Είναι οδικοί ή θαλάσσιοι άξονες, που πρέπει να 

εκπληρώνουν τα εξής κριτήρια: 

 - να εξασφαλίζουν ασφάλεια και άνεση στη μετακίνηση, 

- να έχουν κατάλληλο μήκος και διαμόρφωση, ώστε ο χρόνος μετακίνησης από έναν κόμβο στον επόμενο 

να είναι περιορισμένος, 

- να δίνουν τη δυνατότητα χρήσης αξιόπιστων και τακτικών μαζικών μέσων μεταφοράς (λεωφορειακές 

συνδέσεις, τρένα, ακτοπλοΐα). 

 

Η βασική δομή μιας Διαδρομής παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί. 
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Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται σχηματικά η δομή ενός Κόμβου και η ανάλυσή της στα 

επιμέρους στοιχεία της.  

 

 

 

Όπως παρουσιάζεται στο παραπάνω διάγραμμα, κάθε Κύριος Κόμβος έχει μία σύνθετη δομή που 

περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους στοιχεία: 

 

ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΟΜΒΟΣ 1 ΚΟΜΒΟΣ ΜΕ

ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ

ΣΗΜΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ...

ΑΞΟΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Η ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗΜΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 

ΚΥΡΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΟΜΒΟΣ

Ο ΑΞΟΝΑΣ ΠΟΥ

ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟΝ

ΚΟΜΒΟ

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΘΕΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΔΙΚΤΥΟ

ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ
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- Ο Κύριος Κόμβος, που περιέχει το εσωτερικό δίκτυο, με θέσεις ενδιαφέροντος και σημεία 

εξυπηρέτησης των επισκεπτών. 

- Το άμεσο περιβάλλον του Κόμβου, το οποίο μπορεί να προστατεύεται με ειδικό καθεστώς (π.χ. ζώνη 

προστασίας γύρω από αρχαιολογικό χώρο). Σε κάθε περίπτωση, ο άμεσος περιβάλλων χώρος του 

Κόμβου λειτουργεί ως ενδιάμεση ζώνη (buffer zone), προετοιμάζει τον επισκέπτη για την ειδική 

εμπειρία που θα γνωρίσει κατά την παραμονή του στον Κόμβο. Στην περίπτωση που ο Κόμβος 

καθιερώνεται μέσα σε αστικό περιβάλλον, είναι κρίσιμο ζήτημα η συνολική ανάπλαση του οικιστικού 

συνόλου, τουλάχιστον στην άμεσα περιβάλλουσα περιοχή. 

- Τα τοπικά δίκτυα διαδρομών στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο του Κόμβου, στα οποία επίσης 

υπάρχουν θέσεις ενδιαφέροντος ή και σημεία εξυπηρέτησης των επισκεπτών.  

 

Πέραν των ανωτέρω, σημειώνονται και τα ακόλουθα: 

- Η σύνδεση των κύριων κόμβων μπορεί να πραγματοποιείται όχι μόνο μέσω των κύριων αξόνων, αλλά 

και μέσω των τοπικών δικτύων διαδρομών. 

- Όταν δύο κόμβοι βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, και ιδιαίτερα όταν διαθέτουν χαρακτηριστικά που 

μπορούν να συνδυαστούν και να αλληλοσυμπληρωθούν, τότε μπορούν να λειτουργήσουν ενιαία, ως 

δίπολο. Στις περιπτώσεις αυτές ενισχύεται η ελκυστικότητα των κόμβων, καθώς είναι δυνατόν να 

αλληλοενισχυθούν συνδυαστικά, με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.  

 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται σχηματικά το σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν τη 

Διαδρομή: 
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Όπως διαπιστώνεται από όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Πολιτιστική Διαδρομή δεν είναι ένα μονοδιάστατο 

τουριστικό προϊόν, το οποίο μπορεί να «καταναλωθεί» άπαξ και να εξαντληθεί σε μία επίσκεψη. Λόγω του 

πλούτου και της ποικιλίας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, καθώς και λόγω της δυναμικής 

συγκέντρωσης και δικτύωσης των θέσεων ενδιαφέροντος, η Διαδρομή δίνει την δυνατότητα στον επισκέπτη 

– περιηγητή να επιλέξει κάθε φορά κάτι διαφορετικό, ανάλογα με τον χρόνο που διαθέτει, τα ιδιαίτερα κάθε 

φορά ενδιαφέροντά του, την εποχή της επίσκεψης, κλπ. 

 

 

Τα κύρια πλεονεκτήματα που έχει αυτή η διάρθρωση της διαδρομής είναι ότι προσφέρει τη δυνατότητα 

«εναλλακτικών διαδρομών» και ως εκ τούτου καθιστά την Πολιτιστική Διαδρομή έναν διαρκή και 

ανεξάντλητο τουριστικό προορισμό για τον δυνητικό επισκέπτη.  

 

  

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, μία Διαδρομή μπορεί να είναι51: 

-  μια πραγματική διαδρομή ή ένας δρόμος που  χρησιμοποιείται ήδη, 

-  ένα δίκτυο τόπων και υποδομών, 

-  μια καθορισμένη γεωγραφική περιοχή, η οποία συνδέεται με ένα κοινό θέμα, 

 
51 Πηγή: «European Cultural Routes, A Practical Guide», Federal Ministry for European and International Affairs, 2013. 

ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΚΟΜΒΟΣ ΜΕ

ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ

ΣΗΜΑΣΙΑ

«ΔΙΠΟΛΟ»

«ΣΥΝΔΕΣΗΜΕΣΩ

ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ»
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-  μια διαδρομή που διασχίζει περιοχές και η οποία χαρακτηρίζεται από ή συνδέεται με κάποιο ιστορικό, 

καλλιτεχνικό ή κοινωνικό ζήτημα. 

 

Στις περιπτώσεις εκείνες όπου μία Διαδρομή αναπτύσσεται σε μεγάλη γεωγραφική έκταση, τα συνεκτικά 

της στοιχεία είναι κυρίως δύο: 

- η εννοιολογική συνοχή της, δηλαδή η συνάφεια των διαφορετικών θέσεων και δικτύων γύρω από ένα 

θέμα ή μία θεματική ενότητα (ιστορική, μυθολογική, ή άλλη), 

- η ενιαία σε υψηλό επίπεδο παροχή υπηρεσιών προς τον επισκέπτη, η κοινή πρακτική όλων των 

παραγόντων που συμμετέχουν στη διαδρομή (κρατικών, μη κερδοσκοπικών, ιδιωτών, κλπ.). 

 

Σε ένα παράδειγμα Διαδρομής που λειτουργεί στην Κροατία, καταγράφονται οι εξής ελάχιστες απαιτήσεις 

για τη διαμόρφωση και λειτουργία της52: 

- δύο (ή περισσότερα) φυσικά ή πολιτιστικά σημεία ενδιαφέροντος, επαρκώς ανεπτυγμένα και ελκυστικά 

για τους τουρίστες, 

- πέντε ή περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας υψηλής ποιότητας (εστιατόρια, ξενοδοχεία, κλπ.), 

- τέσσερις διαφορετικοί τύποι καταλυμάτων (κατασκηνώσεις, αγροτουριστικές μονάδες, ιδιωτικά 

καταλύματα, ξενοδοχεία κ.λπ.), 

- τουριστικό κέντρο πληροφοριών ή άλλο σημείο πληροφοριών, 

- οργανωμένες περιοχές στάσης και σύντομης ανάπαυσης κατά μήκος της διαδρομής, (χώρος 

στάθμευσης, εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, εγκαταστάσεις υγιεινής, χώρος διάθεσης απορριμμάτων 

κ.λπ.). 

 

 

Οι παραπάνω απαιτήσεις υλοποιούν το πνεύμα της ολιστικής προσέγγισης στην παροχή υψηλής ποιότητας 

εξυπηρετήσεων προς τους επισκέπτες. Με τον τρόπο αυτό, η Διαδρομή μπορεί να αξιοποιήσει την 

πολιτιστική, ιστορική και φυσική Κληρονομιά, επιτυγχάνοντας καλύτερο επίπεδο της παρουσίασης και της 

ερμηνείας της, ώστε να κατευθύνει την τουριστική ζήτηση / δραστηριότητα προς περιοχές όπου ο τουρισμός 

δεν είναι αναπτυγμένος. 

 

 

 
52 Πηγή: Managing Visitors on Thematic Cultural Routes  Handbook. Ministry of Tourism of the Republic of Croatia Lujzijana 

Association, Zagreb, 2013. 
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10.3 Παραδείγματα Πολιτιστικών Διαδρομών 

 

Το πρόγραμμα των Πολιτιστικών Διαδρομών  εγκαινιάστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1987, 

δηλαδή πριν από 31 χρόνια. Στόχος του είναι να δείξει, μέσα από ένα ταξίδι στον ευρωπαϊκό χώρο και τον 

χρόνο, πώς η κουλτούρα των διαφορετικών χωρών και πολιτισμών της Ευρώπης συμβάλλει σε μία κοινή 

Πολιτιστική Κληρονομιά. Σήμερα, αριθμούνται 31 θεματικές πολιτιστικές διαδρομές οι οποίες  καλύπτουν 

περίπου 70 χώρες και ένα ευρύ φάσμα: από την αρχιτεκτονική και το τοπίο, μέχρι τις θρησκευτικές 

επιρροές, από την γαστρονομία και την άυλη κληρονομιά, μέχρι τις μεγάλες μορφές της ευρωπαϊκής τέχνης, 

της μουσικής και της λογοτεχνίας53. 

 

Σύμφωνα με το προγραμματικό κείμενο, το παράδειγμα των Πολιτιστικών Διαδρομών της Ευρώπης 

προσφέρει ένα πρότυπο διακρατικής διαχείρισης του πολιτισμού και του τουρισμού και επιτρέπει συνέργειες 

μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και ενός ευρέος φάσματος ενώσεων και 

κοινωνικοοικονομικών παραγόντων54. Στην πραγματικότητα, κάθε πολιτιστική διαδρομή λειτουργεί ως 

δίκτυο, που πρέπει να  αναπτύσσεται πάνω σε πέντε άξονες προτεραιότητας55:  

 

- Συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης,  

- ανάδειξη της υλικής και άυλης ευρωπαϊκής κληρονομιάς,  

- πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ανταλλαγές για νέους Ευρωπαίους,  

- σύγχρονη πολιτιστική και καλλιτεχνική πρακτική,  

- πολιτιστικός τουρισμός και βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη. 

 

Ανεξάρτητα από την συζήτηση που γίνεται σήμερα σχετικά με τις βασικές τους αδυναμίες που εντοπίζονται 

στην χαμηλή διακρατική συνδεσιμότητα και συνοχή, την έλλειψη στρατηγικών μάρκετινγκ και 

εμπειρογνωμοσύνης στη διαχείριση δικτύων, και της αδυναμίας τους να λειτουργήσουν πραγματικά ως 

αυτοτελή προϊόντα πολιτιστικού τουρισμού, αναγνωρίζεται η θετική συμβολή τους στην οικονομική 

ανάπτυξη, την προώθηση δικτύων και συνεργασιών στον τομέα του πολιτισμού, την ενθάρρυνση στην 

ανάπτυξη νέων προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού και καινοτόμων υπηρεσιών56. 

 

Τέλος, σημειώνεται ότι η Ελλάδα συμμετέχει μόλις σε πέντε από τις 31 Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές διαδρομές, 

γεγονός που την κατατάσσει στις χώρες με αναξιοποίητο δυναμικό πολιτιστικών διαδρομών, όπως 

παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

  

 
53 https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/by-theme  
54  https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/about  
55 «European Cultural Routes, A Practical Guide», Federal Ministry for European and International Affairs, 2013. 
56 Στο ίδιο. 

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/by-theme
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/about
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

 

ΕΤΟΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

1987 The Santiago De Compostela Pilgrim Routes  

1991 The Hansa  

1993 The Viking Routes  

1994 The Via Francigena  

1997 The Routes of El legado andalusi  

2003 The Phoenicians’ Route √ 

2003 The Pyrenean Iron Route  

2004 European Mozart Ways  

2004 The European Route of Jewish Heritage  

2005 The Saint Martin of Tours Route  

2005 The Cluniac Sites in Europe  

2005 The Routes of the Olive Tree √ 

2005 Via Regia  

2007 TRANSROMANICA - The Romanesque Routes of European Heritage  

2009 The Iter Vitis Route √ 

2010 The European Route of Cistercian abbeys  

2010 The European Cemeteries Route √ 

2010 Prehistoric Rock Art Trails  

2010 European Route of Historic Thermal Towns √ 

2010 The Route of Saint Olav Ways  

2012 The European Route of Ceramics  

2013 The European Route of Megalithic Culture  

2013 The Huguenot and Waldensian trail  

2014 ATRIUM - Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century  

2014 Réseau Art Nouveau Network  

2014 Via Habsburg  

2015 The Roman Emperors and Danube Wine Route  

2015 The European routes of Emperor Charles V  

2015 Destination Napoleon  

2015 In the Footsteps of Robert Louis Stevenson  

2016 Fortified towns of the Greater Region  

 

Επίσης, σε εθνικό επίπεδο, είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί το πρόγραμμα «Πράσινες Πολιτιστικές 

Διαδρομές» του Υπουργείου Πολιτισμού, που υλοποιείται κάθε Άνοιξη από το 2012 έως σήμερα, με στόχο 

την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης και την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα προστασίας και 

ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας. Το πρόγραμμα εστιάζει 

κάθε χρόνο σε κάποιο ιδιαίτερο θέμα, αλλά είναι ταυτόχρονα και πολυσυλλεκτικό, καθώς περιλαμβάνει 

ενημερωτικές παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές ξεναγήσεις, περιηγήσεις, περιπάτους, 

πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καλλιτεχνικά δρώμενα κ.ά. Παράλληλα, αποτελεί ένα καλό παράδειγμα 

δικτύωσης και συνεργασίας καθώς συμμετέχουν σε αυτό Δήμοι, πολιτιστικοί σύλλογοι, περιβαλλοντικές 

οργανώσεις, σωματεία και συνεταιρισμοί πολιτών, αλλά και πολλοί εθελοντές57.  

 

  

 
57 http://www.culture.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=2822  

http://www.culture.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=2822
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10.4 Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις: Μια νέα ευκαιρία για την ανάπτυξη 

Πολιτιστικών Διαδρομών 

 

Τα τελευταία χρόνια, οι πολλαπλές προκλήσεις (οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές) που 

αντιμετωπίζει η Ευρώπη δημιούργησαν την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης εδαφικής προσέγγισης η οποία να 

είναι πολυδιάστατη και προσαρμοσμένη στα κατά τόπους χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο της 

ολοκληρωμένης εδαφικής επένδυσης, εντάχθηκαν νέα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

υλοποίηση τοπικών εδαφικών στρατηγικών. 

 

Η Ολοκληρωμένη Χωρική (ΟΧΕ)58 ή Εδαφική (ΟΕΕ) Επένδυση είναι ένα εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την υλοποίηση εδαφικών στρατηγικών με ολοκληρωμένο τρόπο. Επιτρέπει στα Κράτη - Μέλη της 

Ένωσης να υλοποιήσουν Επιχειρησιακά προγράμματα με οριζόντιο τρόπο και να αντλήσουν 

χρηματοδότηση από διάφορους άξονες προτεραιοτήτων ενός ή περισσότερων Επιχειρησιακών 

προγραμμάτων προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για μία 

συγκεκριμένη περιοχή.  

 

Ως τέτοια, η ύπαρξη της ΟΧΕ παρέχει τη δυνατότητα αποτελεσματικής υλοποίησης ολοκληρωμένων 

δράσεων μέσω απλοποιημένης χρηματοδότησης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι ΟΧΕ μπορούν να 

αξιοποιηθούν αποδοτικά μόνο εάν η εν λόγω συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή διαθέτει μια 

ολοκληρωμένη, διατομεακή εδαφική στρατηγική.  

 

Τα βασικά στοιχεία μιας ΟΧΕ είναι :  

- καθορισμένη περιοχή και ολοκληρωμένη εδαφική στρατηγική ανάπτυξης, 

- δέσμη δράσεων προς υλοποίηση από διαφορετικά Διαρθρωτικά Ταμεία,  

- ρυθμίσεις διακυβέρνησης για τη διαχείριση της. 

 

Οι πολλαπλασιαστικές δυνατότητες ανάπτυξης και οι ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσα από τις ΟΧΕ 

έχουν ήδη αναγνωριστεί στην Ελλάδα από τις αρμόδιες αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης, τόσο σε 

Περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη εγκριθεί και υλοποιούνται μέσω 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων δύο πολιτιστικές διαδρομές σε δύο Περιφέρειες της χώρας: 

 

- H Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου, με συνεκτικό στοιχείο τα αρχαία θέατρα 

της περιοχής, είναι το πρώτο πρόγραμμα Ο.Χ.Ε που εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 2014 - 2020, με φορέα λειτουργίας την Αναπτυξιακή Ηπείρου. 

 

 
58 Πολιτική Συνοχής 2014-2020, Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση http://ec.europa.eu/regional_policy/sources /docgener/informat/ 

2014/iti_el.pdf.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources%20/docgener/informat/%202014/iti_el.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources%20/docgener/informat/%202014/iti_el.pdf
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- Η Πολιτιστική διαδρομή Εγνατίας Οδού («Via Egnatia») με συνεκτικό στοιχείο την αρχαία Εγνατία οδό 

στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι το δεύτερο πρόγραμμα Ο.Χ.Ε που εγκρίθηκε και 

χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ ΑΜΘ 2014 - 2020, με φορέα λειτουργίας την Διαχειριστική Αρχή του 

ΠΕΠ. 

 

 

 

Παράλληλα, έχει υποβληθεί και πρόκειται να εγκριθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα η «Πολιτιστική 

Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με συνεκτικό στοιχείο επτά κόμβους 

(Δίπολο: Χαλκίδα –Ερέτρια, Δελφοί - Παρνασσός, Καρπενήσι, Θερμοπύλες - Οίτη, Θήβα, Αρχαιολογικό 

Πάρκο Ορχομενού, Σκύρος) και φορέα λειτουργίας την Αναπτυξιακή Φθιώτιδας. 
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Πηγή: http://www.diazoma.gr/cultural-routes/πολιτιστική-διαδρομή-στερεάς-ελλάδα/ 

 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τις τρεις ανωτέρω Ο.Χ.Ε Πολιτιστικών Διαδρομών οι οποίες 

αναφέρονται σε επίπεδο Περιφέρειας, ο στρατηγικός σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Εδαφικών Επενδύσεων 

στην Ελλάδα έχει κινητοποιήσει και τους Δήμους της χώρας. Σε αυτή τη φάση σχεδιάζεται η  Πολιτιστική 

Διαδρομή της Σαντορίνης.  

 

Από όσα παρουσιάστηκαν στις αμέσως προηγούμενες ενότητες εξάγονται κάποια πρώτα συμπεράσματα, τα 

οποία είναι σημαντικά προκειμένου να σχεδιαστεί η στρατηγική της ΟΧΕ για την Πολιτιστική διαδρομή της 

Νάξου, τα οποία συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 

Οι ανωτέρω Πολιτιστικές Διαδρομές σχεδιάστηκαν όχι ως άθροισμα μεμονωμένων έργων και δράσεων μίας 

κατηγορίας ή ενός τύπου. Η επιλογή της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης  έγινε προκειμένου να 

επιτευχθεί η αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος, επειδή ακριβώς παρέχει τη δυνατότητα να 

χρηματοδοτηθεί η Διαδρομή από διαφορετικά Διαρθρωτικά Ταμεία ενός ή περισσότερων Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων και από διαφορετικούς Άξονες Προτεραιότητας ενός Ε.Π. Με τον τρόπο αυτό 

εξασφαλίζεται η κινητοποίηση των απαραίτητων οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση 

της ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανάπτυξη και προώθηση ενός επώνυμου τουριστικού προϊόντος. 

Δηλαδή στις Ο.Χ.Ε. που προαναφέρθηκαν περιλαμβάνονται διαφορετικοί τύποι δράσεων – έργων, όπως 

έργα υποδομών, δράσεις κατάρτισης, ενέργειες ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, δράσεις προβολής – 

marketing, έργα πληροφορικής - ψηφιακών εφαρμογών, δράσεις ενίσχυσης της αγροτικού τομέα, κ.ά. 

 

Το σημαντικότερο όμως πλεονέκτημα της Ο.Χ.Ε. δεν είναι η χρηματοδοτική ευελιξία που παρέχει για την 

υλοποίηση της Διαδρομής, αλλά οι θεσμικές – λειτουργικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις που τη 
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συνοδεύουν. Πρώτον, για τη διαμόρφωση, την υλοποίηση και τη λειτουργία της Ο.Χ.Ε. απαιτείται η 

κινητοποίηση όχι μόνο του δημόσιου τομέα, με τη στενή έννοια του όρου, αλλά και όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων και παραγόντων: η Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ, υπηρεσίες της Περιφέρειας, ο 

Δήμος με τις υπηρεσίες του, το Υπουργείο Πολιτισμού, κλπ. πρέπει να συνεργαστούν με Επαγγελματικά 

Επιμελητήρια, ενώσεις επιχειρήσεων, συνεταιρισμούς και άλλους φορείς του επιχειρηματικού κόσμου. Η 

κινητοποίηση και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στοχεύει τόσο στην καλύτερη διαμόρφωση της Ο.Χ.Ε., 

όσο και στη μόχλευση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των δράσεων. Η κινητοποίηση όλων αυτών των 

παραγόντων πρέπει να έχει θεσμική υπόσταση, και στο ζήτημα αυτό κρίσιμη παράμετρος είναι η διαδικασία 

της διαβούλευσης και της δημιουργίας ενός εταιρικού σχήματος που θα εξασφαλίζει όρους συμμετοχής και 

διαφάνειας. 

 

Τέλος, και σε συνέχεια με το προηγούμενο, η Ο.Χ.Ε. απαιτεί την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της 

Διαδρομής. Κρίσιμη παράμετρος στο ζήτημα αυτό είναι η επιλογή του κατάλληλου φορέα διαχείρισης 

και λειτουργίας της Διαδρομής. Ο φορέας αυτός θα πρέπει να είναι διαχειριστικά ευέλικτος και να 

συγκροτηθεί κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα τόσο του ίδιου, όσο και της Διαδρομής. 
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10.5 Η Πολιτιστική Διαδρομή στο νησί της Νάξου ως Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση: Τα 

πρώτα βήματα 

 

Η ευκαιρία για το νησί της Νάξου να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του, ενδυναμώνοντας 

περαιτέρω την πολιτιστική του ταυτότητα μέσα από την συγκρότηση μιας Πολιτιστικής Διαδρομής στην 

λογική της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης δεν πρέπει να χαθεί. Η χρονική συγκυρία είναι θετική 

καθώς  σε αυτή τη φάση ξεκινά ο αναπτυξιακός σχεδιασμός  για το νέο ΕΣΠΑ 2021 - 2027 με την  

εκκίνηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και την κατάρτιση και υποβολή  προτάσεων από τους αρμόδιους 

φορείς σχεδιασμού των υπουργείων και των Περιφερειών καθώς και των κοινωνικοοικονομικών εταίρων και 

τη διαβούλευση. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στη νέα προγραμματική περίοδο έμφαση δίνεται 

στους παρακάτω πέντε στόχους πολιτικής59: 

1) Μια εξυπνότερη Ευρώπη — καινοτόμος και έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός. 

2) Μια πιο «πράσινη» Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. 

3) Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη — κινητικότητα και περιφερειακές διασυνδέσεις ΤΠΕ. 

4) Μια πιο κοινωνική Ευρώπη — υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. 

5) Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της — βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών, 

αγροτικών και παράκτιων περιοχών χάρη σε τοπικές πρωτοβουλίες. 

 

Από τα ανωτέρω είναι σαφές ότι στο νέο ΕΣΠΑ 2021 - 2027, η χωρική ανάπτυξη μετατρέπεται σε έναν 

διακριτό Στόχο Πολιτικής και αποκτά βαρύνουσα σημασία και επιπλέον είναι εμφανές ότι  η πολιτική 

συνοχής στηρίζει πλέον διακριτά τις αναπτυξιακές στρατηγικές που καταρτίζονται σε τοπικό επίπεδο και 

ενισχύει τον ρόλο των τοπικών αρχών.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, το βασικό ζητούμενο για το νησί της Νάξου είναι να διαμορφωθεί η Στρατηγική και το 

Σχέδιο Δράσης και να προετοιμαστεί έγκαιρα η πρόταση για την ΟΧΕ «Πολιτιστική Διαδρομή στο νησί της 

Νάξου», αφού οριστικοποιηθεί μετά από ευρεία διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και 

λοιπούς ενδιαφερομένους. Απώτερος στόχος είναι ο Δήμος Νάξου και μικρών Κυκλάδων να διεκδικήσει 

χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων και δράσεων στη βάση της ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης. 

 

Στο Στ΄ Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο που διοργάνωσε το Νο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.60 Δήμου Νάξου και 

Μικρών Κυκλάδων στο Ανδρονίκειο Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού Δαμαριώνας (30.8.2018 - 2.9.2018) με 

 
59 «1η Εγκύκλιος για τον σχεδιασμό  του Νέου Εταιρικού Συμφώνου για το πλαίσιο ανάπτυξης 2021- 2027 στο πλαίσιο του 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού», ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ/ΕΑΣ ΕΣΠΑ/ΕΥΣΣΑ/ 60072 - 06/06/2019. 
60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
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τίτλο «Η ΝΑΞΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ»61, παρουσιάστηκε μία πρόταση  πολιτιστικής διαδρομής 

στη λογική της ΟΧΕ από διεπιστημονική ομάδα (Β. Λαμπρινουδάκη, Μ. Βαμβακά,  Θ. Μπιλή, Μ. 

Μαγνήσαλη, Α. Σφυρόερα). Η προτεινόμενη διαδρομή με τίτλο « Ένα μοναδικό διαχρονικό ταξίδι στον 

ευρωπαϊκό πολιτισμό» καθώς «το συνεκτικό στοιχείο της πολιτιστικής διαδρομής που αρμόζει καλύτερα 

στη Νάξο είναι η διαχρονικότητα των σημαντικών συμβολών της στον ευρωπαϊκό πολιτισμό» αντιμετωπίζει 

όλους τους πόρους του νησιού με γνώμονα την ολιστική τους διαχείριση και προβολή. Στην πρόταση αυτή η 

«υλική διάρθρωση της διαδρομής» συγκροτείται από μία «βασική διαδρομή που αποτελεί την «σπονδυλική 

στήλη»  και ένα δίκτυο έξι συμπληρωματικών διαδρομών, όπως σχηματικά παρουσιάζεται στον χάρτη που 

ακολουθεί.  

  

 

 

 
61 https://e-naxos.eu/2018/01/30/η-νάξος-διά-μέσου-των-αιώνων/  

https://e-naxos.eu/2018/01/30/η-νάξος-διά-μέσου-των-αιώνων/
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Παράλληλα, με την υλική της διάρθρωση και την επιλογή των προτεινόμενων κόμβων και θέσεων, η 

πρόταση περιγράφει τα αναγκαία βήματα  για τη επιτυχημένη οικοδόμηση της Διαδρομής και δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση στις συνέργειες που πρέπει να αναπτυχθούν τόσο στην φάση του σχεδιασμού, όσο και στη φάση της 

λειτουργίας της. 

 

Για την ομάδα μελέτης, την οποία αποτελούν άνθρωποι που έχουν βαθιά γνώση για το νησί τόσο σε 

επιστημονικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, η πρόταση με την κατάλληλη εξειδίκευσή της θα μπορούσε, ως 

ολοκληρωμένο πολιτιστικό και τουριστικό προϊόν, να αναδείξει την δυναμική ταυτότητα της Νάξου και 

κυρίως  «να στρέψει την οικονομία του νησιού προς τον ποιοτικό τουρισμό, την βιωσιμότητά του και την 

αειφορία, προφταίνοντας τα αδιέξοδα της φυσικής αλλοίωσης και της κοινωνικής υπερφόρτωσης που ήδη 

πλήττουν άλλους προορισμούς»62. Το ενδιαφέρον σε αυτή την πρόταση είναι ότι δίνει έμφαση στην ολιστική 

ποιότητα προς την οποία θα πρέπει να κατευθυνθεί ο πολιτιστικός τουρισμός στο νησί και αναγνωρίζει την 

δυναμική που έχει η ορεινή Νάξος στον τομέα αυτό. 

 

Κατά συνέπεια, με βάση όλα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω αλλά και στα προηγούμενα κεφάλαια προκύπτει 

αβίαστα το συμπέρασμα ότι στη Νάξο υπάρχει ήδη ένα σημαντικό κεφάλαιο από δράσεις και πρωτοβουλίες 

που έχουν ήδη αναληφθεί προς την κατεύθυνση αυτή και θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατάλληλα για το 

σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της Χωρικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής του νησιού.  

 

 

 

 

 

  

 
62 Από το κείμενο της Παρουσίασης  της ομιλίας του καθηγητή κου Β. Λαμπρινουδάκη 
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11. Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΝΑΞΟΥ: ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

 

11.1 Η Λογική της Παρέμβασης  

 

Η Πολιτιστική Διαδρομή Νάξου, ως μία Ολοκληρωμένη Χωρική επένδυση οικοδομείται σύμφωνα με τη 

λογική με την οποία έχουν σχεδιαστεί τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ. Η Πολιτιστική Διαδρομή 

θα αποτελέσει ουσιαστικά ένα «μικρό» αυτοτελές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που διαρθρώνεται ως εξής:  

- Γενικός Στρατηγικός Στόχος  

- Ειδικοί Στόχοι.  

- Κατηγορίες Πράξεων.  

- Πράξεις.  

 

Η Πολιτιστική Διαδρομή Νάξου πρέπει να έχει μετρήσιμους εκ των προτέρων στόχους, ποσοτικοποιημένους 

σε ένα Σύστημα Δεικτών, συμβατό με το Σύστημα Δεικτών του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.  

 

Επίσης, η Πολιτιστική Διαδρομή Νάξου θα έχει:  

- Ιδιαίτερο Σύστημα Διακυβέρνησης,  

- Ιδιαίτερη Τεχνική Βοήθεια.  

 

Η λογική της Ο.Χ.Ε., προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της, συνίσταται στα εξής:  

- Στη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων διαφορετικών Διαρθρωτικών Ταμείων.  

- Στη συγκέντρωση πόρων από διαφορετικά Επιχειρησιακά Προγράμματα.  

- Στην κινητοποίηση – μόχλευση ιδιωτικών πόρων.  

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται σε πρώτη μορφή, ως αρχικό σχέδιο, τα στοιχεία που συνθέτουν την Ο.Χ.Ε. 

«Πολιτιστική Διαδρομή Νάξου». Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης, ώστε να 

οριστικοποιηθούν, να εμπλουτιστούν και να εξειδικευτούν στα επόμενα στάδια της εμπειρογνωμοσύνης. 

 

  



ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.   Σελ. 202 από 227 

11.2 Ο Γενικός Στρατηγικός Στόχος της Ο.Χ.Ε. «Πολιτιστική Διαδρομή Νάξου» 

  

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, έχει διαπιστωθεί ότι η Νάξος αποτελεί μία επιτυχημένη περίπτωση, 

όπου η στροφή της οικονομίας της προς τον τουρισμό, ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία έχει στεφθεί 

από επιτυχία. Οι αριθμοί των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων στο νησί έχουν αυξηθεί με πολύ γρήγορους 

ρυθμούς. 

 

Οποιαδήποτε τουριστική πολιτική για τη Νάξο είναι αυτονόητο ότι πρέπει να προσπαθήσει να επιτύχει δύο 

στόχους: 

- Να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα η προσέλευση επισκεπτών στη Νάξο, ή και να επιτύχει ακόμη 

μεγαλύτερες επιδόσεις. 

- Να θεραπεύσει τα προβλήματα υπερτουρισμού, δηλαδή τας προβλήματα που δημιουργούνται λόγω 

συγκέντρωσης ενός πολύ μεγάλου αριθμού επισκεπτών σε ένα μικρό χρονικό και χωρικό πλαίσιο, κατά 

την περίοδο αιχμής του θερινού τουρισμού. 

 

Οι δύο παραπάνω στόχοι φαίνονται σε πρώτη ματιά αντιφατικοί, ωστόσο είναι δυνατή η ταυτόχρονη 

επιδίωξή τους, εάν επιτευχθούν δύο βασικοί μετασχηματισμοί στις τουριστικές ροές, δηλαδή: 

- Εάν διευρυνθεί χρονικά η τουριστική περίοδος. 

- Εάν διευρυνθεί γεωγραφικά η τουριστικά ενδιαφέρουσα Νάξος, με έμφαση στις ημιορεινές και ορεινές 

περιοχές που σήμερα είναι από τουριστική άποψη λιγότερο ελκυστικές.  

 

 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω μετασχηματισμοί, η Στρατηγική της Ο.Χ.Ε. στοχεύει στον 

εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της Νάξου, ώστε αυτό να μην περιορίζεται στον τουρισμό «ήλιος - 

θάλασσα», αλλά να έχει ως ισότιμη συνιστώσα του τον Πολιτιστικό Τουρισμό.  

 

 

Για να επιτευχθεί ο Στόχος αυτός, πρέπει να δρομολογηθούν συγκεκριμένες ομάδες δράσεων, οι οποίες: 

- Θα ενισχύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Νάξου, εν γένει, και ειδικότερα στον τομέα του 

Πολιτιστικού Τουρισμού. 

- Θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και τις αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί. 

- Θα ανοίγουν νέες προοπτικές, με την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων marketing και προηγμένων 

εφαρμογών πληροφορικής. 

- Θα διασφαλίζουν την ολική ποιότητα του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. 

- Θα εγγυώνται την οργανωτική και διοικητική συνοχή του όλου προγράμματος. 
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11.3 Πρόταση Ειδικών Στόχων της Ο.Χ.Ε. «Πολιτιστική Διαδρομή Νάξου» 

 

Ο Γενικός Στρατηγικός στόχος εξειδικεύεται στους Ειδικούς Στόχους που περιγράφονται στη συνέχεια, 

στους οποίους εντάσσονται και οργανώνονται οι ομάδες δράσεων που προαναφέρθηκαν. 

 

ΕΣ 1: Ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, περιοχές 

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, μνημεία της φύσης). Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: α) Η 

ενίσχυση και λειτουργική αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών που αναδεικνύουν το πολιτιστικό και 

φυσικό περιβάλλον (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, διαδρομές μέσα σε οικιστικά σύνολα, πεζοπορικές 

διαδρομές στην ύπαιθρο, κέντρα ενημέρωσης, κ.λπ.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ψηφιακές εφαρμογές 

στα μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους. β) Η ενίσχυση υφιστάμενων και η δημιουργία νέων 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων και θεσμών (φεστιβάλ, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, 

εικαστικές εκθέσεις, πανηγύρια, κ.λπ.). 

 

ΕΣ 2: Αναβάθμιση της εικόνας και της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου της Πολιτιστικής Διαδρομής. 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: α) Μελέτη και υλοποίηση δράσεων διαχείρισης 

απορριμμάτων, ευπρεπισμού και καθαριότητας των οικιστικών συνόλων, των παραλιών και εν γένει της 

Πολιτιστικής Διαδρομής. β) Η μελέτη και υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και η οργάνωση των 

χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων σε επιλεγμένες θέσεις της Νάξου. γ) Στοχευμένες παρεμβάσεις 

αναβάθμισης του οδικού δικτύου του νησιού. δ) Σήμανση της Πολιτιστικής Διαδρομής. ε) Μελέτη και 

υλοποίηση αναβαθμισμένων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης κοινού στο λιμάνι της Νάξου. στ) Η 

αναβάθμιση των συγκοινωνιών με μέσα μαζικής μεταφοράς. 

 

ΕΣ 3: Τόνωση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας με έμφαση στο τρίπτυχο Τουρισμός – Πολιτισμός – 

Περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: α) Η συγκρότηση και λειτουργία συστάδας 

(cluster) επιχειρήσεων συνδεδεμένων με την Πολιτιστική Διαδρομή, με τη μορφή Τοπικού Συμφώνου 

Ποιότητας. β) Η ενίσχυση επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα με τουριστικές δραστηριότητες. γ) Η 

ενίσχυση δραστηριοτήτων παραγωγής τοπικών προϊόντων (π.χ. υφαντά, κεραμικά, κ.λπ.). δ) Η ενίσχυση 

καινοτόμων δράσεων στους τομείς της αγροδιατροφής, του εναλλακτικού τουρισμού και των νέων 

τεχνολογίες, με στόχο την ανανέωση προϊόντων και υπηρεσιών. ε) Η ενίσχυση εξωστρεφών – τουριστικών 

παραγωγικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, όπως είναι η διαμόρφωση προγραμμάτων επίσκεψης για την 

παρακολούθηση της διαδικασίας παραγωγής σε γεωργικές, εξορυκτικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις. 

 

ΕΣ 4: Προώθηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της στοχευμένης κατάρτισης - επανακατάρτισης 

στον τομέα του Πολιτιστικού – Περιβαλλοντικού Τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται 

ενδεικτικά: α) Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων που αναζητούν εργασία σε 

τοπική κλίμακα στον τομέα του τουρισμού και πολιτισμού. β) α) Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και 
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δεξιοτήτων εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας σε τοπική κλίμακα στον τομέα του 

τουρισμού και πολιτισμού. 

 

ΕΣ 5: Επικοινωνία, Δημοσιότητα και Προβολή της Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής Διαδρομής. Στο 

πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: α) Κατάρτιση και εφαρμογή του νέου marketing plan και 

προβολή της Διαδρομής καθ’ όλη την προγραμματική περίοδο 2021 - 2027. β) Οργάνωση και προβολή του 

εναρκτήριου γεγονότος της Διαδρομής (Launching event). γ) Ταξίδια εξοικείωσης (famtrips) τουριστικών 

συντακτών, στελεχών εξειδικευμένων tour operators και bloggers. δ) Στοχευμένο marketing σε 

εξειδικευμένους Τ.Ος, αεροδρόμια, σε εταιρείες κρουαζιέρας, κλπ., σε συνεργασία με Γραφεία Εξωτερικού 

ΕΟΤ. ε) Σχεδιασμός και Προμήθεια αναμνηστικών/συλλεκτικών δώρων σχετικών με τη Διαδρομή. στ) 

Σχεδιασμός και εκτύπωση εντύπων (φυλλάδια, αφίσες). ζ) Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων. η) Κατάρτιση 

και εφαρμογή προγράμματος μέσων (media plan) με έμφαση στο διαδίκτυο. θ) Οργανωμένη αξιοποίηση των 

πολιτιστικών φορέων της περιοχής και των εκδηλώσεων, που ήδη πραγματοποιούνται, και σύνδεσή τους με 

τη Διαδρομή. 

 

ΕΣ 6: Τεχνική - διοικητική – διαχειριστική υποστήριξη της υλοποίησης και λειτουργίας της Ο.Χ.Ε. Στο 

πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται τας εξής: α) Η δημιουργία και λειτουργία του Φορέα Λειτουργίας της 

Πολιτιστικής Διαδρομής (Destination Management Organization – DMO). Οι αρμοδιότητες και η δομή του 

Φορέα Λειτουργίας θα αναλυθούν σε επόμενο κεφάλαιο, και θα οριστικοποιηθούν μετά και την 

ολοκλήρωση της σχετικής διαβούλευσης. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι θα έχει συντονιστικές αρμοδιότητες, 

θα υποστηρίζει τη λειτουργία του Συμφώνου Ποιότητας και του cluster των επιχειρήσεων, και θα παρακινεί 

όλους τους συμμετέχοντες στην Πολιτιστική Διαδρομή, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις 

τους. Επίσης, θα αναλάβει την υλοποίηση «οριζόντιων» δράσεων, όπως είναι το marketing Πολιτιστικής 

Διαδρομής, καθώς και οι ψηφιακές εφαρμογές της Πολιτιστικής Διαδρομής στο διαδίκτυο. β) Τεχνική 

υποστήριξη των τελικών δικαιούχων του Προγράμματος, εφόσον αυτό απαιτείται. 
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11.4 Η Δομή της Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου 

 

11.4.1 Γενικά 

 

Προκειμένου να σχεδιαστεί η Πολιτιστική Διαδρομή της Νάξου και να προσδιοριστούν οι φυσικές της 

θέσεις και οι κύριοι κόμβοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα βασικά σημεία: 

 

- Οι Πολιτιστικές Διαδρομές που έχουν μέχρι σήμερα μελετηθεί στην Ελλάδα κατά κανόνα καλύπτουν 

ευρείες γεωγραφικές περιοχές, στην πραγματικότητα ολόκληρες διοικητικές Περιφέρειες, όπως 

αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο (Ήπειρος, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Στερεά Ελλάδα). Σε 

όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο καθορισμός των κόμβων και των φυσικών διαδρομών είναι αναγκαίος για 

την καλύτερη καθοδήγηση των ροών των επισκεπτών μέσα σε ένα ευρύ γεωγραφικό χώρο, ώστε η 

Πολιτιστική Διαδρομή να αποκτήσει συνεκτικό περιεχόμενο και ταυτότητα προϊόντος. 

- Στην περίπτωση της Νάξου, καθώς πρόκειται για ένα μεγάλο μεν νησί αλλά με «διαχειρίσιμη» 

γεωγραφική έκταση, το ζητούμενο είναι εντελώς διαφορετικό. Ο σχεδιασμός της Διαδρομής θα πρέπει να 

διαφοροποιείται από τη μέχρι σήμερα ισχυρή ταυτότητα του νησιού ως τουριστικού προορισμού «ήλιου - 

θάλασσας», να ενοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον πολιτιστικό του πλούτο, να αποτυπώνει τη 

διαχρονική του ιστορία και να εκφράζει την πολύπλευρη πολιτιστική του ταυτότητα. Ως εκ τούτου, η 

Πολιτιστική Διαδρομή της Νάξου εκ των πραγμάτων δίνει έμφαση στην ενδοχώρα και απομακρύνεται 

από το τουριστικό νοτιοδυτικό παραλιακό μέτωπο, χωρίς ωστόσο να το αποκλείει.  

- Ο σχεδιασμός της Διαδρομής θα πρέπει να στηρίζεται καταρχάς σε έναν σχετικά μικρό αριθμό θέσεων 

προκειμένου ο βασικός κορμός της Διαδρομής να είναι εύληπτος και συνεκτικός. Αυτό στην περίπτωση 

της Νάξου είναι ιδιαίτερα δύσκολο γιατί το νησί, σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε, διαθέτει 

σημαντικό πλήθος πολιτιστικών θέσεων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τους δυνητικούς κόμβους 

της Πολιτιστικής Διαδρομής. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η δυσκολία, η επιλογή θα γίνει με 

γνώμονα την αντιπροσωπευτικότητα και μοναδικότητα των πολιτιστικών θέσεων που προτείνονται ως 

κόμβοι της Διαδρομής. 

 

Επίσης, ως προς το εννοιολογικό περιεχόμενο της Διαδρομής πρέπει να επισημανθεί ότι η επιλογή μίας 

αυστηρής θεματικής προσέγγισης, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη υποενότητα (π.χ. Βυζαντινά κάστρα 

και εκκλησίες, μνημεία Βιομηχανικής Αρχαιολογίας, κ.λπ.), θα στερούσε από το νησί το πιο σημαντικό 

χαρακτηριστικό του που είναι η αδιάλειπτη παραγωγή Πολιτισμού σε όλη τη μακραίωνη ιστορία του έως 

σήμερα. Κατά συνέπεια, η ταυτότητα της Πολιτιστικής Διαδρομής της Νάξου θα πρέπει να προβάλει αυτό 

ακριβώς ως κεντρικό θέμα και βασικό «συνδετήριο άξονα» μεταξύ των κόμβων και των θέσεων 

πολιτιστικού και φυσιολατρικού ενδιαφέροντος.  

 

Στη συνέχεια, και προκειμένου να αποτυπωθεί η εικόνα της Διαδρομής χαρτογραφούνται οι φυσικές θέσεις 

που δυνητικά μπορούν να αποτελέσουν τους πόλους της Διαδρομής, οι συνδετήριοι άξονες της Διαδρομής 
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και στη συνέχεια προτείνονται οι κύριοι κόμβοι, δηλαδή οι Πολιτιστικές Θέσεις που αντιπροσωπεύουν τους 

σημαντικότερους σταθμούς στην μακραίωνη ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού. 

 

  



ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.   Σελ. 207 από 227 

11.4.2 Οι Θέσεις Ενδιαφέροντος 

 

Η Πολιτιστική Διαδρομή της Νάξου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σχετίζεται με το δίκτυο των οικισμών του 

νησιού, όπως παρουσιάζεται στο χάρτη που ακολουθεί.  

 
Πηγή: http://www.greek-tourism.com/Naxos/map.htm 

 

Παράλληλα, λειτουργούν ή μπορούν να λειτουργήσουν με τη μορφή δικτύων διάφορες ενότητες θέσεων της 

Πολιτιστικής Διαδρομής, οι οποίες έχουν θεματική συνάφεια. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα 

παραδείγματα: 

 

- Το δίκτυο αρχαιολογικών χώρων προϊστορικών έως και αυτοκρατορικών χρόνων. 

 
Πηγή: Αρχαιογνωσία, τ.5 



ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.   Σελ. 208 από 227 

- Το δίκτυο μνημείων βυζαντινής περιόδου. 

 

 

- Το δίκτυο των περιοχών περιβαλλοντικού – οικολογικού ενδιαφέροντος. 

 

 

Θα μπορούσε κανείς να απαριθμήσει και άλλα δίκτυα, όπως: το δίκτυο παραλιών, το δίκτυο θέσεων 

βιομηχανικής αρχαιολογίας, το δίκτυο θέσεων παρατήρησης πουλιών, κ.ο.κ. Συνολικά στη Νάξο 

καταγράφονται 2.067 θέσεις ενδιαφέροντος, όπως παρουσιάζεται και στο χάρτη που ακολουθεί. 
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Πηγή: https://www.e-kyklades.gr/tourism/naxos_map?lang=el 

 

Στα παραπάνω σημεία ενδιαφέροντος πρέπει να προστεθούν τα σημεία άμεσου, χρηστικού, τουριστικού 

ενδιαφέροντος, που σχετίζονται με τη διαμονή, τη γαστριμαργία, τις αγορές και τη διασκέδαση. Πρέπει 

ακόμη να προστεθούν οι αγροτικές, κτηνοτροφικές, εξορυκτικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις που έχουν 

εξωστρεφείς – τουριστικές δραστηριότητες, αυτές δηλαδή που διοργανώνουν επισκέψεις ομάδων στις 

εγκαταστάσεις τους, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις παραγωγικές διαδικασίες. 

  



ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.   Σελ. 210 από 227 

11.4.3 Οι Συνδετήριοι Άξονες των Θέσεων Ενδιαφέροντος 

 

Οι θέσεις ενδιαφέροντος συνδέονται μέσω του οδικού δικτύου. 

 

 

Επίσης, συνδέονται μέσω μονοπατιών, τα οποία καθίστανται στις μέρες μας όλο και πιο δημοφιλή. Για τη 

Νάξο έχουν προταθεί πολλές εναλλακτικές πεζοπορικές διαδρομές. 

 
 Πηγή: https://www.naxostrek.com/ Πηγή: http://www.truenaxos.com 

 

 

Περαιτέρω, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στο εσωτερικό κάθε κόμβου – οικισμού διαμορφώνονται 

εναλλακτικές διαδρομές επίσκεψης και περιήγησης, όπως π.χ. στο Κάστρο της Χώρας. 
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11.4.4 Οι «Φυσικές Θέσεις» - Κύριοι Κόμβοι της Διαδρομής  

 

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, ο κόμβος με τη δεσπόζουσα σημασία στη Νάξο είναι 

αναμφισβήτητα ο Αρχαϊκός Ναός του Απόλλωνα (η Πορτάρα) στη Χώρα για τους ακόλουθους λόγους: 

- Πρόκειται για το σήμα κατατεθέν του νησιού. 

- Αποτελεί το πιο δημοφιλές και αναγνωρισμένο τουριστικό αξιοθέατο. 

- Η θέση του στα «Παλάτια» συνδέεται με τον πιο ισχυρό τοπικό μύθο (Θησέας - Αριάδνη και Διόνυσος). 

- Βρίσκεται σε περίοπτη θέση στο βόρειο άκρο του λιμανιού που αποτελεί την βασική πύλη εισόδου στο 

νησί. 

 

Οι άλλοι προτεινόμενοι κόμβοι της Διαδρομής είναι οι ακόλουθες πολιτιστικές θέσεις: 

- Το Αρχαίο Ιερό του Διονύσου στα Ύρια, λόγω της ισχυρής σημασίας του για την μυθολογία, τη λατρεία 

και την αδιάλειπτη συνέχεια του θρησκευτικού τελετουργικού που εγκαθιδρύθηκε στον χώρο.  

- Το Αρχαίο Ιερό του Απόλλωνα και της Δήμητρας στο Γύρουλα λόγω της σπουδαιότητάς του για την 

εξέλιξη της μνημειακής αρχιτεκτονικής καθώς και για την διαχρονική του λειτουργία ως θρησκευτικό 

κέντρο. 

- Ο Βυζαντινός Ναός της Παναγίας Δροσιανής, ως η παλαιότερη εκκλησία της Νάξου, αναγνωρισμένο ήδη 

πολιτιστικό «αξιοθέατο» και αντιπροσωπευτικό παράδειγμα του Βυζαντινού πολιτισμού στο νησί.  

- Τα ιδιαίτερα Μουσεία και οι συλλογές της Απειράνθου (αρχαιολογική, γεωλογική, φυσικής ιστορίας, 

λαογραφική, εικαστικών τεχνών) μαζί με τις δύο σημαντικές πυργοκατοικίες από την Φραγκοκρατία που 

βρίσκονται στην είσοδο του οικισμού.  

- Η περιοχή των Σμυριδορυχείων με το Μουσείο λόγω της σπουδαιότητας τους για τη νεότερη οικονομική 

και κοινωνική ιστορία του νησιού. 

- Το αρχαίο λατομείο μαρμάρου και ο κούρος του Απόλλωνα λόγω της ιδιαίτερης σημασίας τους για την 

ιστορία της εξόρυξης και της κατεργασίας του ναξιακού μαρμάρου και της μνημειακής γλυπτικής.  

- Το αρχαίο υδραγωγείο και το ιερό των πηγών στις Μέλανες  

 

Οι Προτεινόμενοι κόμβοι της Πολιτιστικής Διαδρομής αποτυπώνονται στο χάρτη που ακολουθεί. 
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11.4.5  Οι Συνδετήριοι Άξονες, τα Τοπικά και τα Εσωτερικά Δίκτυα των Κόμβων 

 

Στη Νάξο, η σύνδεση των κύριων κόμβων μεταξύ τους πραγματοποιείται μέσω του υπάρχοντος οδικού 

δικτύου του νησιού, όπως φαίνεται στο χάρτη που ακολουθεί. 

 

 

 

Παράλληλα μπορούν να αναπτυχθούν δευτερεύοντα δίκτυα διαδρομών (οδικά, πεζοπορικά, ποδηλατικά, 

κ.λπ.), που θα συνδέουν τους κύριους κόμβους της διαδρομής είτε μεταξύ τους είτε με άλλες θέσεις 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στο ευρύτερο περιβάλλον τους. Ο εμπλουτισμός του βασικού 

κορμού της διαδρομής με δευτερεύοντα τοπικά δίκτυα είναι σκόπιμος, αφενός γιατί οι πολιτιστικοί και 

φυσικοί πόροι του νησιού είναι πολλοί και ποικίλοι, και αφετέρου επειδή με τον τρόπο αυτό δίνεται η 

δυνατότητα στον επισκέπτη να κάνει τις δικές του επιλογές, ανάλογα με τον χρόνο παραμονής του στο νησί, 

τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του ή και την εποχή του χρόνου. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί το δίκτυο 

πεζοπορικών διαδρομών που έχει αναπτύξει ο Δήμος Νάξου και θα πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα. 
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Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν με μορφή παραδειγμάτων πώς αποτυπώνονται τα τοπικά δίκτυα διαδρομών 

καθώς και το εσωτερικό δίκτυο ενός κόμβου. 

 

Όπως φαίνεται στο χάρτη που ακολουθεί, ο κόμβος της Παναγίας Δροσιανής μπορεί να αποτελέσει το 

κέντρο ενός τοπικού δικτύου με τους βυζαντινούς ναούς που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της 

Τραγαίας και θα αναδεικνύει την ιδιαίτερη ιστορία αυτής της περιοχής.  

 

 

 

Επίσης, ο κόμβος της Πορτάρας, καθώς βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη Χώρα δεν πρέπει μόνο να 

αξιοποιήσει το δικό του εσωτερικό δίκτυο διαδρομής αλλά και τη δικτύωση με τις σημαντικές πολιτιστικές 

θέσεις που βρίσκονται σε στενή εγγύτητα με αυτόν, όπως η νησίδα των Μουσείων στο κάστρο, ο 

μεσαιωνικός οικισμός καθώς και το επιτόπιο Μουσείο της Γρόττας,, όπως παρουσιάζεται στον χάρτη που 

ακολουθεί. 
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Ανάλογα τέτοια παραδείγματα προσφέρονται και για όλους τους υπόλοιπους κόμβους και θα πρέπει να 

μελετηθούν κατάλληλα στη φάση της εξειδίκευσης και οικοδόμησης της Διαδρομής.  

 

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, οι προτεινόμενοι κόμβοι της 

Πολιτιστικής Διαδρομής. θα αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης πριν την οριστικοποίηση τους. Η 

συμφωνία όλων των παραγόντων που θα συμμετάσχουν στο σχεδιασμό είναι αναγκαία προϋπόθεση για την 

επιτυχία του όλου εγχειρήματος. 
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11.5 Βασικά βήματα για την Οικοδόμηση της Διαδρομής 

 

Η Πολιτιστική Διαδρομή Νάξου είναι ένα αυτοτελές πρόγραμμα, το οποίο αποτελείται από τρεις μεγάλες 

φάσεις, με διακριτά επιμέρους βήματα για την υλοποίησή τους. Ειδικότερα: 

 

Η πρώτη φάση αφορά το σχεδιασμό και περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους βήματα: 

- Κατάρτιση του αρχικού κειμένου στρατηγικής, στο οποίο αποτυπώνονται το όραμα, οι στρατηγικοί και 

επιμέρους στόχοι, ιεραρχούνται οι προτεραιότητες και ορίζονται οι κατευθύνσεις και οι ομάδες των 

δράσεων. 

- Δημόσια διαβούλευση. 

- Έγκριση της Στρατηγικής από το Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου. 

- Υποβολή της Στρατηγικής σε Πρόσκληση που θα εκδοθεί από την ΕΥΔ του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου. 

- Έγκριση από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου του Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΟΧΕ. 

 

Κατά τη φάση αυτή είναι αναγκαίο και ιδιαίτερα κρίσιμο να αξιολογηθούν οι πολιτιστικές υποδομές και να 

ιεραρχηθούν οι δράσεις, τα έργα και οι πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν για να εκκινήσει η 

υλοποίηση του προγράμματος. Ο προγραμματικός σχεδιασμός και η εξειδίκευσή της ΟΧΕ αποτελούν τα 

απτά αποτελέσματα και «παραδοτέα» αυτής της φάσης, τα οποία στη συνέχεια θα πρέπει να τροφοδοτήσουν 

την επόμενη φάση της οικοδόμησης του προγράμματος. 

 

Η δεύτερη φάση αφορά την οικοδόμηση της Διαδρομής και περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους 

βήματα: 

- Υλοποίηση των αναγκαίων τεχνικών έργων για τις πολιτιστικές και λοιπές υποδομές της Διαδρομής.  

- Υλοποίηση ενεργειών προβολής και επικοινωνίας - marketing, δράσεις προβολής. 

- Ανάπτυξη των ψηφιακών εφαρμογών και δράσεων.  

- Κατάρτιση τοπικού  συμφώνου ποιότητας - συμμετοχή της επιχειρηματικότητας. 

- Οικοδόμηση της Διακυβέρνησης του προγράμματος και σύσταση του κατάλληλου φορέα που θα 

αναλάβει τη λειτουργία της. 

 

Η τρίτη φάση αφορά τη φάση κατά την οποία η Πολιτιστική Διαδρομή τίθεται σε λειτουργία ως 

ολοκληρωμένο Πολιτιστικό προϊόν. Αποτελεί τη πιο μακρά και δυναμική φάση του κύκλου ζωής της 

Διαδρομής. Περιλαμβάνει και αυτή τα ακόλουθα επιμέρους βήματα: 

- Τη δοκιμαστική λειτουργία κατά την οποία ελέγχονται τα αποτελέσματα της προηγούμενης φάσης. 

- Τη λήψη όλων των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση αστοχιών ή 

δυσλειτουργικών πρακτικών.  

- Την ανάληψη πρωτοβουλιών για την συνεχή προβολή και βελτίωση της Διαδρομής ως 

ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος. 
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Κατά τη φάση αυτή, ανεξάρτητα από τις αρμοδιότητες που έχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λειτουργίας, 

καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας για την καλή λειτουργία της είναι ο Φορέας που αναλαμβάνει τη 

Λειτουργία και τη Διαχείριση της Διαδρομής (D.M.O). 
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11.6 Το Σύστημα Διακυβέρνησης της Διαδρομής 

 

11.6.1 Το Θεσμικό Πλαίσιο 

 

Το θεσμικό πλαίσιο για τη διακυβέρνηση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων καθορίζεται από τις 

Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού: 

- «Εγκύκλιος Σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών 

Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

της προγραμματικής περιόδου 2014-2020», Α.Π. 81168 / ΕΥΣΣΑ 1796 / 30/7/2015 . 

- «Οδηγίες για τη διαχείριση και εφαρμογή των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης», 

Α.Π.  40134/ΕΥΘΥ/373 / 12/04/2016. 

 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω εγκυκλίους, αρμόδιοι φορείς για τις Ο.Χ.Ε. είναι: 

 

α) H Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ): Η ΕΑΣ / Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και 

Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), αρμόδια υπηρεσία για θέματα Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, για την 

έκδοση σχετικών κατευθύνσεων και οδηγιών εφαρμογής, για τις σχετικές εκθέσεις προόδου και για το 

συντονισμό του δικτύου Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι 

των αρμόδιων υπηρεσιών σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ για θέματα ΕΚΤ. 

β) Οι Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ): Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους έχουν την ευθύνη για: 

- την εξειδίκευση των βασικών κατευθύνσεων για την εφαρμογή των ΟΧΕ, 

- τον προσδιορισμό των φορέων που θα εμπλακούν στο σχεδιασμό Στρατηγικών ΟΧΕ και το 

επίπεδο εμπλοκής τους στην εφαρμογή των Στρατηγικών ΟΧΕ και την υλοποίηση των επί μέρους 

δράσεων/πράξεων, 

- τη διαβούλευση με τις τοπικές αρχές και τους τοπικούς φορείς για την ωρίμανση των ΟΧΕ, 

- την επιλογή του τρόπου εφαρμογής των ΟΧΕ (π.χ. εκχώρηση σε ΕΦ, επιλογή πράξεων από αστική 

αρχή - εκχώρηση καθηκόντων-, υλοποίηση από τη ΔΑ εκχώρηση σε ΕΦΔ της επιλογής και της 

υλοποίησης των πράξεων, εκχώρηση σε ΕΦ/Αστική Αρχή της επιλογής των πράξεων και 

υλοποίηση από την ΔΑ ή ΕΦΔ), 

- τη διαμόρφωση μεθοδολογίας και κριτηρίων επιλογής τόσο των ΟΧΕ όσο και των επί μέρους 

δράσεων / πράξεων, 

- τις ενέργειες δημοσιότητας και προώθησης των ΟΧΕ. 

γ) Ενδιάμεσοι φορείς / Φορείς Στρατηγικής: Ενδιάμεσοι φορείς δύναται να είναι κεντρικός φορέας, 

περιφερειακές αρχές ή διαπεριφερειακό συντονιστικό όργανο, αστικές αρχές και τοπικοί αναπτυξιακοί 

φορείς όπως οργανισμοί και νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. Στρατηγικός Φορέας είναι ο φορέας που 

διαμορφώνει και υποβάλει τη χωρική στρατηγική εκτός ΒΑΑ χωρίς να αναλαμβάνει καθήκοντα 

ενδιάμεσου φορέα. 
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11.6.2 Περίγραμμα του Συστήματος Διακυβέρνησης της Διαδρομής 

 

Προκειμένου να διαμορφωθεί και να υλοποιηθεί αποτελεσματικά η Πολιτιστική Διαδρομή Νάξου, 

απαιτείται να συνεργαστούν πολλοί και πολύ διαφορετικοί φορείς, προερχόμενοι τόσο από το δημόσιο όσο 

και από τον ιδιωτικό τομέα. Η συνεργασία όλων αυτών των φορέων αποτελεί και τον πυρήνα της 

καινοτομικής προσέγγισης που χαρακτηρίζει τη δημιουργία και τη λειτουργία της Διαδρομής. Αποτελεί μια 

ουσιαστική πρόκληση για το μέλλον που πρέπει να κατακτηθεί. Ειδικότερα, αναφέρονται οι εξής φορείς: 

 

- Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο οποίος αναλαμβάνει θεμελιώδη στρατηγικό και 

συντονιστικό ρόλο στο εγχείρημα. 

- Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  

- Η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου. 

- Τα αρμόδια Τομεακά Υπουργεία, όπως το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

- Άλλοι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, που έχουν ρόλο και αρμοδιότητα σε επιμέρους έργα, που θα 

εξειδικευθούν στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Διαδρομής. Για παράδειγμα ιδιαίτερο ρόλο μπορεί να 

διαδραματίσει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του 

ελληνικού τουριστικού προϊόντος), το Υπουργείο Τουρισμού (προδιαγραφές επιχειρήσεων, προβολή 

της διαδρομής, κλπ), το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (μεγάλοι οδικοί άξονες, λιμάνια, 

αεροδρόμια), και άλλοι. 

- Επαγγελματικές οργανώσεις, όπως είναι το Επιμελητήριο Κυκλάδων, το Νο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου 

Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ή ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. 

- Οι επιχειρήσεις της Νάξου, αλλά και υπερτοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στη Νάξο. 

- Η Κοινωνία των Πολιτών. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί και ο ιδιαίτερο ρόλος του 

Σωματείου «Διάζωμα», το οποίο, απαλλαγμένο από τους διαχειριστικούς περιορισμούς του δημοσίου 

μπορεί με πολλούς τρόπους να υποστηρίξει την Πολιτιστική – Περιβαλλοντική Διαδρομή της Στερεάς 

Ελλάδας. 

 

Οι παραπάνω φορείς θα συγκροτήσουν το εταιρικό σχήμα που θα συγκροτήσει τη στρατηγική της 

Πολιτιστικής Διαδρομής. Τον κύριο ρόλο σε αυτό το εταιρικό σχήμα θα έχει ο Δήμος Νάξου και Μικρών 

Κυκλάδων, ο οποίος, ως φορέας στρατηγικής θα ορίσει τον Φορέα Λειτουργία (D.M.O.) και θα διοργανώσει 

τη δημόσια διαβούλευση. 
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11.6.3 Ο Φορέας Λειτουργίας της Διαδρομής 

 

Η αποτελεσματική λειτουργία και η συνεχής και συστηματική συντήρηση της Διαδρομής, ως θεματικού 

τουριστικού προϊόντος, απαιτεί τη θεσμοθέτηση και τη ενεργοποίηση του κατάλληλου Φορέα Λειτουργίας. 

Ο Φορέας Λειτουργίας θα εποπτεύεται από το Φορέα Στρατηγικής, δηλαδή από το Δήμο Νάξου και Μικρών 

Κυκλάδων. Σημαντικό είναι να συγκροτηθεί και να αρχίσει να λειτουργεί ο Φορέας Λειτουργίας της 

Διαδρομής, πριν την ολοκλήρωση της Ο.Χ.Ε., για τρεις κυρίως λόγους: 

- Πρώτον, για να εκπαιδευτούν σταδιακά τα στελέχη του και να εξοικειωθούν στα καθήκοντά τους, τα 

οποία είναι πρωτότυπα και καινοτομικά για τα ελληνικά δεδομένα. 

- Δεύτερον, γιατί πρέπει ήδη κατά τη φάση οικοδόμησης της Διαδρομής, ο Φορέας Λειτουργίας να 

αναλάβει ως Δικαιούχος της Ο.Χ.Ε. την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, κυρίως σε ό,τι αφορά το 

portal και το marketing της Διαδρομής. 

- Τρίτον, γιατί πρέπει ήδη κατά τη φάση οικοδόμησης της Διαδρομής, να εξασφαλιστεί η κινητοποίηση 

και η δικτύωση των επιχειρήσεων, ώστε να διαμορφωθεί το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας, στη 

διαχείριση του οποίου θα συμμετέχει ο Φορέας Λειτουργίας. 

 

Ο Φορέας Λειτουργίας θα έχει τις εξής κύριες αρμοδιότητες: 

 

α) Αρμοδιότητες παρακολούθησης και συντονισμού 

Ο Φορέας Λειτουργίας θα έχει διαρκώς πλήρη και τεκμηριωμένη εικόνα για τη λειτουργία και τα 

προβλήματα της διαδρομής. Στο πλαίσιο αυτό:  

- Θα παρακολουθεί και θα παρακινεί τους φορείς διαχείρισης και λειτουργίας των επιμέρους υποδομών, 

ώστε να τηρούνται από όλους τα συμφωνηθέντα για τη διασφάλιση υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών 

(π.χ. ωράρια λειτουργίας, κοινές σημάνσεις, κλπ). 

- Θα συντονίζει τους φορείς διαχείρισης και λειτουργίας των επιμέρους υποδομών, ώστε να ιεραρχούν 

σωστά τις δράσεις τους και να προτάσσουν τα αιτήματα των μελών της Διαδρομής.  

- Θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την αξιοποίηση ευκαιριών, 

όπως είναι η προώθηση στοχευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, η διαμόρφωση 

δράσεων ανταλλαγής εμπειριών και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε θέματα Διαδρομών και Πολιτιστικού 

Τουρισμού, η δικτύωση της διαδρομής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, κ.ά.   

 

β) Αρμοδιότητες κινητοποίησης παραγωγικών κλάδων 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της πολιτιστικής διαδρομής είναι αυτή να υποστηριχθεί από τις 

παραγωγικές δυνάμεις της Περιφέρειας. Πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή 

των δυνάμεων αυτών στο δίκτυο της Πολιτιστικής Διαδρομής. Στο πλαίσιο αυτό, η Διαδρομή πρέπει να 

κινητοποιήσει: 
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- επιχειρήσεις που έχουν άμεση63 ή και έμμεση64 σχέση με την τουριστική αγορά της Νάξου, ώστε αυτές 

να καταστούν αρωγοί της Διαδρομής, με άμεσα οφέλη στον κύκλο εργασιών τους, 

- επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και τη διάθεση αναμνηστικών προϊόντων της 

Διαδρομής (έντυπα και αντικείμενα), 

- παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, με σκοπό την πιστοποίηση των προϊόντων τους σε σχέση με τη 

Διαδρομή. 

 

Παράλληλα πρέπει να κινητοποιηθούν:   

- τα Περιφερειακά και τοπικά μέσα μαζικής επικοινωνίας για την προβολή της Διαδρομής εν γένει 

(χορηγοί επικοινωνίας) αλλά και για τη διαφήμιση των προαναφερθεισών επιχειρήσεων, 

- μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες θα υιοθετήσουν και θα ενισχύσουν την Πολιτιστική Διαδρομή, στο 

πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης65.  

 

  

 
63 Π.χ. καταλύματα, εστίαση, ξεναγοί, τουριστικά γραφεία, αναψυχή, καταστήματα τουριστικών προϊόντων, μαρίνες, χιονοδρομικά 
κέντρα, ιαματικά, κλπ. 
64 Π.χ. ΚΤΕΛ, ταξί, κινητή τηλεφωνία, φαρμακεία, ακτοπλοϊκές εταιρείες, κλπ. 
65 Σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στην Πράσινη Βίβλο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001), 
«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς 
και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη, καθώς αντιλαμβάνονται ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά οδηγεί στην αειφόρο επιχειρηματική επιτυχία» (Πηγή: Ελληνικό Δίκτυο 

για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη). 
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11.7 Οργάνωση της Δημόσιας Διαβούλευσης 

 

Η διαβούλευση είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να εξασφαλίσει τον καλύτερο σχεδιασμό της 

Διαδρομής, αλλά και τις ιδανικές προϋποθέσεις για την επιτυχή και αποτελεσματική εφαρμογή της. Οι 

στόχοι της διαβούλευσης είναι: 

- η συνεχής επικοινωνία των βασικών συντελεστών της Διαδρομής, ώστε να εξασφαλίζεται ο άμεσος 

συντονισμός σε κάθε βήμα σχεδιασμού και υλοποίησής της, 

- η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του ευρύτερου δυνατού φάσματος των ενδιαφερομένων 

(επαγγελματίες, κάτοικοι, επαγγελματικές ενώσεις, κοινωνία των πολιτών, κ.α.) σχετικά με τους 

στόχους της Διαδρομής, καθώς και σχετικά με τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις, 

- η ανταλλαγή και η καταγραφή των διαφορετικών απόψεων, ώστε να διορθωθούν – βελτιωθούν πλευρές 

της Διαδρομής και των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων, 

- η προσέλκυση και άλλων συντελεστών στην ήδη διαμορφωμένη βασική ομάδα των συντελεστών της 

Διαδρομής (από τον επιχειρηματικό κόσμο, από φορείς πολιτισμού, κ.α.), 

- η εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής συμφωνίας ή τουλάχιστον συναίνεσης στη σχεδιαζόμενη 

Διαδρομής και τις παρεμβάσεις που τη συνοδεύουν. 

 

 Η διαβούλευση είναι μία συνεχής διαδικασία, η οποία ξεκινάει από τη στιγμή σύλληψης της Στρατηγικής 

και συνεχίζεται και μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που σχεδιάζονται. Διακρίνεται σε τρεις φάσεις: 

α) Η ex-ante διαβούλευση που πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την τελική έγκριση της Διαδρομής και την 

ένταξή της στο ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο αυτής επιβεβαιώνεται η συμβατότητα της Στρατηγικής ως προς τις 

εκφρασμένες ανάγκες και προσδοκίες των συντελεστών, η προτεραιότητα των προτεινόμενων 

παρεμβάσεων σε σχέση με άλλες επιλογές και η εφικτότητα – ωριμότητα των παρεμβάσεων που 

προκρίνονται. 

β) Η on-going διαβούλευση, η οποία θα παρακολουθεί την εξέλιξη των παρεμβάσεων κατά το στάδιο της 

υλοποίησής τους. 

γ) Η ex-post διαβούλευση, η οποία θα παρακολουθήσει την αποτελεσματική και σύμφωνη με τη 

Στρατηγική λειτουργία των υποδομών και των θεσμών που θα δημιουργηθούν από την εφαρμογή των 

σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων. 

 

Η διαβούλευση είναι δυνατόν να υλοποιηθεί με διαφορετικά μέσα και εργαλεία, στα οποία περιλαμβάνονται 

τα εξής: 

α) Τακτικές συναντήσεις του πυρήνα της διαβούλευσης. Σε αυτές συζητούνται και αναλύονται όλα τα 

θέματα που ανακύπτουν σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας της Στρατηγικής και των παρεμβάσεων 

που την αποτελούν.  

β) Ενημέρωση μέσω του Τύπου. Οι κύριοι συντελεστές ενημερώνουν το ευρύτερο δυνατό κοινό με 

συνεντεύξεις στον τοπικό (έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο) καθώς και στα ΜΜΕ (ραδιόφωνο, 

τηλεόραση). 
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γ) Ιστοσελίδα διαβούλευσης. Σε αυτήν αναρτώνται όλα τα σχετικά κείμενα Στρατηγικής, καθώς και οι 

προτεινόμενες παρεμβάσεις. Η λειτουργία της ιστοσελίδας είναι αμφίδρομη, δηλαδή είναι δυνατή τόσο 

η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, όσο και η καταχώριση επώνυμου σχολίου. 

δ) Διανομή και επεξεργασία ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο διανέμεται σε διαφορετικές ομάδες - 

στόχους της περιοχής παρέμβασης (επαγγελματίες, επισκέπτες, μόνιμους κατοίκους, νέους, 

πολιτιστικούς φορείς). 

ε) Ανοιχτές συναντήσεις διαβούλευσης. Υλοποιούνται ανοιχτές συναντήσεις διαβούλευσης με τις ομάδες - 

στόχους της Στρατηγικής. 

στ) Θεματικά εργαστήρια. Υλοποιούνται θεματικά εργαστήρια, ανά γεωγραφική περιοχή ή ανά Ειδικό 

Στόχο της Στρατηγικής, με στόχο την καλύτερη ανάλυσή της και τη συλλογή προτάσεων από θεσμικούς 

και ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες. 

ζ) Συνεντεύξεις με ειδικούς – εμπειρογνώμονες. 

η) Συντονισμός δυνητικών τελικών δικαιούχων. Πραγματοποιούνται συναντήσεις εργασίας και 

συντονισμού με όλους τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους, ώστε να εξασφαλιστεί η πληρότητα και η 

ωριμότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων. 
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11.8 Το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας 

 

Προτείνεται η δημιουργία ενός Τοπικού Συμφώνου Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Πολιτιστικής 

Διαδρομής Νάξου, το οποίο θα έχει τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στη συνέχεια66.  

 

α) Συμμετοχή 

- Στο Σύμφωνο μπορούν να συμμετέχουν επαγγελματίες, επιχειρήσεις, οργανισμοί και φορείς 

ιδιωτικού, κοινωφελούς και δημόσιου χαρακτήρα, που ασκούν δραστηριότητα η οποία βρίσκεται 

σε άμεση ή έμμεση γεωγραφική ή/και λειτουργική αλληλεπίδραση με την Πολιτιστική διαδρομή 

Νάξου.  

- Η συμμετοχή είναι εθελοντική και δηλωτική της αυτοδέσμευσης κάθε μέλους ότι αποδέχεται τους 

κανόνες του Συμφώνου, ώστε ατομικά αλλά κυρίως μέσω συνεργειών θα συμβάλει στην ανάδειξη 

της τοπικής ταυτότητας και στη δημιουργία του καλού ονόματος (brand name) της Πολιτιστικής 

Διαδρομής. 

- Κάθε μέλος έχει ισότιμη συμμετοχή, ανεξάρτητα του μεγέθους της επιχείρησής του. 

 

β) Υποχρεώσεις των μελών 

- Κάθε μέλος θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε ένα ελάχιστο αριθμό κριτηρίων, στα οποία θα κληθεί 

να συμμορφωθεί μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα από τη λειτουργία του Συμφώνου. Τα 

κριτήρια θα συμφωνηθούν μέσα από τη διαδικασία της διαβούλευσης και θα είναι απλά, ώστε να 

μην απαιτούνται πολύπλοκες και δαπανηρές διαδικασίες. 

- Τα ισχύοντα συστήματα πιστοποίησης θα λαμβάνονται υπόψη. 

- Σε πρώτη φάση οι δαπάνες που σχετίζονται με τη λειτουργία του Συμφώνου θα καλυφθούν από 

χορηγίες  επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν σε αυτό, είτε από συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα του ΕΣΠΑ. 

- Σε μία δεύτερη φάση λειτουργίας του Συμφώνου, τα μέλη θα κληθούν να συνεισφέρουν με έναν 

περιορισμένο οικονομικό πόρο για την ενίσχυση της λειτουργίας του Συμφώνου και της 

Διαδρομής. 

 

γ) Λειτουργίες του Συμφώνου 

- Σε κάθε μέλος του Συμφώνου απονέμεται το Σήμα της Διαδρομής, ως ένδειξη της ποιότητας των 

υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρει. Στόχος είναι το Σήμα της Διαδρομής να καθιερωθεί 

στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά ως ένα αξιόπιστο σήμα ποιότητας υψηλού κύρους. 

 
66 Τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη συνέχεια στηρίζονται στη μελέτη: «Μελέτη για την οργάνωση της τοπικής οικονομίας 
της Ηπείρου στην Πολιτιστική Διαδρομή Αρχαίων Θεάτρων Ηπείρου» που εκπονήθηκε από την Τόπος Συμβουλευτική (2017), με 
χρηματοδότηση του Σωματείου Διάζωμα (http://www.diazoma.gr/site-assets/Meleti-Politistiki_Diadromi_Arhaiwn_theatrwn_tis_ 

Ipeirou __Topiki_Oikonomia.pdf). 
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- Κάθε μέλος του Συμφώνου θα προβάλλεται αδαπάνως μέσα από το portal της Διαδρομής, στο 

οποίο θα υπάρχει και link, ώστε να μπορεί ο επισκέπτης του portal να μεταβεί άμεσα στην 

ιστοσελίδα του μέλους. 

- Επίσης, κάθε μέλος θα προβάλλεται αδαπάνως σε όλες τις συλλογικές δράσεις προβολής, 

ενημέρωσης και marketing που θα υλοποιήσει ο Φορέας Διαχείρισης της Διαδρομής (D.M.O.), με 

χρηματοδότηση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ. 

- Επιπλέον, κάθε μέλος θα μπορεί να συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα κατάρτισης και 

επανακατάρτισης που θα υλοποιήσει ο Φορέας Διαχείρισης της Διαδρομής.), με χρηματοδότηση 

από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ.  

 

δ) Σύστημα Διοίκησης του Συμφώνου 

Τα όργανα του Συμφώνου είναι: 

- Η Γενική Συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει. Η Γενική 

Συνέλευση επιλέγει τα μέλη που την εκπροσωπούν στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 

- Η Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται κατά πλειοψηφία από μέλη που εκλέγονται 

από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και από μέλη που ορίζονται από το Δήμο Νάξου και Μικρών 

Κυκλάδων. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης εκλέγεται εκ των μελών που ορίζονται από 

το Δήμο. Συνεδριάζει τακτικώς (π.χ. 3 φορές το χρόνο) και έχει την ευθύνη λήψης των αποφάσεων 

που αφορούν τη λειτουργία του Συμφώνου. 

- Η Εκτελεστική Επιτροπή, που είναι ολιγομελές όργανο, έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των 

αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης. Συμμετέχει ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Παρακολούθησης, ενώ η πλειοψηφία των μελών αποτελείται από μέλη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. 

- Η Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία μεριμνά και την ορθή εφαρμογή των όρων του Συμφώνου και 

αποτελείται από μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης με εγνωσμένο κύρους, με πλειοψηφία από 

μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. 

 

Σε πρώτη φάση η Διοίκηση του Συμφώνου θα επιλεγεί από τους συμμετέχοντες με πρωτοβουλία του Δήμου 

και τη λογική της ομοφωνίας. Σε δεύτερη φάση, μετά από μία πρώτη περίοδο λειτουργίας του Συμφώνου, η 

εκλογή των οργάνων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες τότε καταστατικές προβλέψεις. 
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