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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Αυτή η εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος 

<<Ερευνητική Εργασία>> της Α΄ και Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΜΕ Τ.Λ. ΑΝΑΦΗΣ. Ο χρόνος διεξαγωγής ήταν όλο το σχολικό έτος 2016-2017. Το 

θέμα της εργασίας μας είναι << Οι Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού στην Ανάφη>>. 

Ήταν ένα θέμα που μας άρεσε και θέλαμε να το ερευνήσουμε. Έτσι αποφασίσαμε να 

ασχοληθούμε με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, καθώς ζούμε σε ένα νησί που 

στηρίζεται ιδιαίτερα στον τουρισμό και που θα πρέπει να αξιοποιηθεί και να 

προβληθεί, έτσι ώστε να γίνει ακόμα περισσότερο ένας ελκυστικός τουριστικός 

προορισμός.  

Ιδιαίτερα στις μέρες μας δίνεται σημασία στον ποιοτικό τουρισμό και γι’ αυτό 

υπάρχει μια στροφή στον εναλλακτικό τουρισμό,  κύρια χαρακτηριστικά του οποίου 

είναι η αναζήτηση της αυθεντικότητας και της επαφής µε την φύση, η άρνηση των 

απρόσωπων τουριστικών πακέτων, η αποφυγή των κοσµικών παραλιών, ο 

συνδυασµός των διακοπών µε την προσφορά εθελοντικής εργασίας. Επίσης ο 

εναλλακτικός τουρισμός συµβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την 

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ προσφέρει λύσεις σε προβλήματα της 

τουριστικής εποχικότητας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο τουρισμός είναι ένας πολύ διαδεδομένος τρόπος ψυχαγωγίας ειδικά στον 

δυτικό κόσμο ενώ παράλληλα αποτελεί μία πολύ μεγάλη βιομηχανία και τη 

σημαντικότατη πηγή εσόδων για τουριστικές χώρες, όπως και η Ελλάδα. Ο τουρισμός 

είναι αποτέλεσμα μεμονωμένης ή ομαδικής μετακίνησης ανθρώπων σε διάφορους 

τουριστικούς προορισμούς και η διαμονή τους με σκοπό την ικανοποίηση των 

ψυχαγωγικών αναγκών. Οι διάφορες μορφές του τουρισμού περιλαμβάνουν 

απαραίτητα δυο βασικά στοιχειά: το ταξίδι στον προορισμό και τη διαμονή σε αυτόν. 

Ο εναλλακτικός τουρισμός αποτελεί τμήμα των ειδικών μορφών τουρισμού, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός ειδικού κίνητρου στη ζήτηση και από την 

ανάπτυξη μιας αντίστοιχης ειδικής υποδομής. Με τον εναλλακτικό τουρισμό, οι 

άνθρωποι αναζητούν ένα διαφορετικό τρόπο διακοπών, ο οποίος συνδέεται με την 

προστασία της τοπικής κουλτούρας, την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος, αλλά και με την αποφυγή της χρήσης υπηρεσιών οργανωμένου 

μαζικού τουρισμού. Ένας προορισμός που προσφέρεται ιδιαίτερα για εναλλακτικό 

τουρισμό είναι και το νησί μας, η Ανάφη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

 

1.1.Η έννοια του σύγχρονου τουρισμού 

Ο τουρισμός στη σύγχρονη μορφή του, θα μπορούσε να οριστεί σαν, η 

πρόσκαιρη μετακίνηση ανθρώπων από τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους, σε έναν 

άλλο τόπο, με σκοπό την ικανοποίηση των τουριστικών τους αναγκών (ξεκούραση, 

αναψυχή), καθώς και η οργανωμένη προσπάθεια για την προσέλκυση, υποδοχή και 

καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών των ανθρώπων. 

Ο γενικός αυτός ορισμός του τουριστικού φαινομένου έχει δύο άξονες. Ο 

πρώτος άξονας, που αφορά την πρόσκαιρη μετακίνηση των ανθρώπων για 

τουριστικούς λόγους, είναι αυτός της τουριστικής ζήτησης. Ο δεύτερος άξονας του 

τουρισμού, που αναφέρεται στην υποδοχή και εξυπηρέτηση αυτών που μετακινούνται 

για τουριστικούς λόγους, είναι το παραγωγικό μέρος, η τουριστική προσφορά. Τα 

προϊόντα ή οι υπηρεσίες που ζητούνται και προσφέρονται στην τουριστική αγορά, τα 

ονομάζουμε τουριστικά προϊόντα. 

 

1.2.Η εξέλιξη του τουρισμού 

Ο τουρισμός υπήρχε από πολύ παλιά, αλλά η αρχαία Ελλάδα τον καθιέρωσε. 

Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν μεγάλη σημασία στους 

ξένους επισκέπτες. 

Πρωτεργάτης του νεώτερου τουρισμού στην Ευρώπη υπήρξε ο Άγγλος 

Thomas Cook που για πρώτη φορά το 1841 οργάνωσε μια ημερήσια εκδρομή με 

τρένο μεταξύ δύο πόλεων της Βόρειας Αγγλίας. Γρήγορα συνειδητοποίησε ότι αυτή η 

εξυπηρέτηση που έκανε σε μερικούς γείτονες του είχε ζήτηση. Στα επόμενα είκοσι 

πέντε χρόνια η εταιρία που δημιούργησε είχε μεγαλώσει πουλώντας τουριστικό 

προϊόν –εκδρομές και είχε γραφεία σε μεγάλες ευρωπαϊκές και αμερικανικές πόλεις.  

Τη μεγάλη του ανάπτυξη γνώρισε ο τουρισμός μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 

και ιδιαίτερα αφότου το αεροπλάνο έγινε σχετικά φθηνό μέσο μαζικής μετακίνησης. 

 

1.3.Παράγοντες που επηρεάζουν το τουριστικό φαινόμενο 

Ο τουρισμός είναι ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος βιομηχανικός τομέας, που 

αντιδρά άμεσα στις παγκόσμιες οικονομικές-κοινωνικές-πολιτικές προκλήσεις και 
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εξαρτάται από το γινόμενο δύο κύριων μεταβλητών. Η πρώτη μεταβλητή αφορά το 

παρεχόμενο τουριστικό προϊόν και η δεύτερη τη ζήτηση του τουριστικού προϊόντος. 

Όσο αυξάνονται οι δύο αυτές μεταβλητές τόσο αυξάνονται και τα έσοδα από τον 

τουρισμό. Σήμερα, η πρώτη μεταβλητή παραμένει σχεδόν σταθερή σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη. Όμως, η δεύτερη μεταβλητή παρουσιάζει κάμψη κυρίως λόγω της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης αλλά και δευτερευόντως λόγω της παρακμής του 

τουριστικού προϊόντος, αλλά και λόγω της συνεχώς αυξανόμενης συγκρουσιακής 

κατάστασης παγκοσμίως. Επειδή στην Ελλάδα πάντοτε σχεδιάζουμε με στόχο το 

βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, οι λύσεις που πρέπει να αναζητηθούν δεν αφορούν 

το παρεχόμενο τουριστικό προϊόν καθώς δεν υπάρχει και ο απαιτούμενος χρόνος για 

βελτιώσεις. Αυτές θα πρέπει να επισημανθούν από τον κρατικό φορέα τουριστικής 

ανάπτυξης και να αποτελέσουν αντικείμενο μακροχρόνιας πολιτικής, που θα 

αποφέρει αποτελέσματα σε βάθος 5-10 ετών. Επομένως θα πρέπει να αρκεσθούμε 

στην πώληση του ίδιου τουριστικού προϊόντος αλλά μπορούμε να αυξήσουμε τη 

δεύτερη μεταβλητή, που είναι η ζήτηση, αν προηγουμένως αναλύσουμε τους 

ακόλουθους παράγοντες, που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά κυρίως τη ζήτηση του 

τουριστικού προϊόντος. 

 

 Παγκόσμια οικονομική κρίση 

Οι οικονομολόγοι συμφωνούν, ότι η παγκόσμια οικονομία εισήλθε σε 

περίοδο παρατεταμένης ύφεσης. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της 

ύφεσης αναμένεται να συρρικνώσουν τις καταναλωτικές δαπάνες, να 

αυξήσουν την ανεργία και να προκαλέσουν ισχυρές αποπληθωριστικές 

πιέσεις. Άρα, είναι προφανές ότι ένας από τους τομείς που θα πληγούν 

άμεσα ένεκα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης είναι ο τουρισμός, 

καθώς οι καταναλωτές επαναπροσδιορίζουν την ιεράρχηση των 

καταναλωτικών τους αναγκών. Η ανάλυση του παράγοντα της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης  οδηγεί σε χρήσιμα και εκμεταλλεύσιμα 

συμπεράσματα. Ένα από αυτά είναι να εντοπίσουμε τις χώρες που δεν 

παρουσιάζουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία τους. Για 

παράδειγμα, οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες της Μέσης Ανατολής 

αναλυτικότερα Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, 

Μπαχρέιν και Κατάρ έχουν οπωσδήποτε μείωση των εσόδων τους λόγω 

και της πτώσης της παγκόσμιας τιμής του πετρελαίου, αλλά είναι γενικά 
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σε πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση από το Ηνωμένο Βασίλειο, την 

Ιταλία και τη Γερμανία, οι οποίες αποτελούν περίπου το 38% του 

εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα. Στην κατηγορία αυτή θα 

μπορούσαν να προστεθούν και χώρες όπως η Ρωσία και η Ιαπωνία. Μια 

άλλη παράμετρος που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη, αναφορικά με τη 

σχέση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και τον τουρισμό, είναι οι 

εκτιμήσεις των οικονομολόγων περί οικονομικής ανάκαμψης των ΗΠΑ. 

Δηλαδή, η παγκόσμια οικονομία θα αρχίσει να ανακάμπτει από τις ΗΠΑ 

και αργότερα θα ακολουθήσει η ανάκαμψη των χωρών της Ευρώπης. 

Επομένως, η επένδυση σε μια τέτοια πληροφορία πιθανόν να αποφέρει 

αποτελέσματα, ειδικά αν συνδυασθεί με πρωτοβουλίες του Υπουργείου 

Εξωτερικών σε διμερή ελληνικά -αμερικανικά θέματα. 

 

 Εσωτερική κατάσταση ασφάλειας 

Ο τομέας της εσωτερικής ασφάλειας χαρακτηρίζεται δεύτερος στην 

ιεραρχία των παραγόντων που επηρεάζουν τον τουρισμό και δυστυχώς 

επηρεάζει σημαντικά την εισροή τουριστών, οι οποίοι αναζητούν ποιοτικό 

τουριστικό προϊόν. Βέβαια, η εικόνα της εσωτερικής ασφάλειας στην 

Ελλάδα δεν μπορεί να αλλάξει μέσα σε μερικούς μήνες. Απαιτείται 

σχεδιασμός σε βάθος χρόνου και διυπουργική συνεργασία. Τα θέματα που 

θα πρέπει να απασχολήσουν τους κρατικούς μηχανισμούς για την επίλυση 

του συνεχώς επιδεινούμενου θέματος της εσωτερικής ασφάλειας και 

συνεπώς την εικόνα στο εξωτερικό είναι: 

 

α. Η αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης κυρίως μέσω τροποποίησης 

του «κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ». 

                  β. Η εκπαίδευση της αστυνομίας προκειμένου να ανταπεξέλθει στις ανά- 

                  γκες της αναδυόμενης πολυπολιτισμικής ελληνικής κοινωνίας. 

γ. Η αντικατάσταση των πολιτικών προς τις προσδοκίες και τις ανάγκες 

του κοινωνικού συνόλου, προκειμένου να περιορισθούν τα φαινόμενα 

κοινωνικών αντιδράσεων. 
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δ. Η ετοιμότητα των κρατικών φορέων για την αντιμετώπιση κάθε είδους 

συμβατικής ή ασύμμετρης απειλής, που πιθανόν να εκδηλωθεί στη χώρα 

μας. 

 

 Δημιουργία Intelligence Cell  

Το Intelligence Cell ή περιγραφικά η ομάδα που θα συλλέγει, θα 

επεξεργάζεται και θα εκτιμά κάθε είδους πληροφορία που αφορά τον 

τουρισμό, ίσως αποτελεί το πολυτιμότερο εργαλείο που θα μπορούσε να 

έχει στη διάθεσή του ένα Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, 

προκειμένου να σχεδιάσει και να εφαρμόσει την κατάλληλη τουριστική 

πολιτική. Δεν αποτελούν μόνο οι οικονομικοί δείκτες στοιχεία ανάλυσης 

προς εκμετάλλευση. Όπως ήδη αναφέρθηκε «ο τουρισμός είναι ένας 

ιδιαίτερα ευαίσθητος βιομηχανικός τομέας που αντιδρά άμεσα στα 

οικονομικά-κοινωνικά-πολιτικά φαινόμενα» και τέτοια φαινόμενα είναι η 

παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Κάθε μεταβολή στο παγκόσμιο γεωπολιτικό, 

οικονομικό ή κοινωνικό γίγνεσθαι δημιουργεί προϋποθέσεις 

εκμετάλλευσης και στη συγκεκριμένη περίπτωση προς όφελος της 

τουριστικής ανάπτυξης. Οι διεθνείς σχέσεις δημιουργούν νέα δεδομένα 

άμεσα εκμεταλλεύσιμα. Όταν για παράδειγμα μια χώρα αποτελεί 

τουριστικό προορισμό μιας άλλης και σε μια δεδομένη στιγμή οι σχέσεις 

των δύο χωρών επιδεινωθούν, τότε δημιουργούνται προϋποθέσεις 

εκμετάλλευσης από μια τρίτη χώρα, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις, 

τις αναλύει και εκτιμά την κατάσταση των πραγμάτων.  

 

 Στοχοθετημένη διαφήμιση 

Η τουριστική διαφήμιση αποτελεί την πρώτη ενέργεια του κάθε Υπουργού 

Τουριστικής Ανάπτυξης, ειδικά όταν οι εκτιμήσεις για τον τουρισμό είναι 

δυσοίωνες. Σίγουρα τουριστική ανάπτυξη χωρίς διαφημιστική καμπάνια 

δεν νοείται, καθότι αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στη σχεδίαση της 

στρατηγικής του μάρκετινγκ αλλά και της επικοινωνιακής πολιτικής. 

Όμως, η τουριστική διαφήμιση θα πρέπει να είναι έγκαιρη και 

στοχοθετημένη. Δηλαδή, να φθάνει στο σωστό καταναλωτή, στον 
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κατάλληλο χρόνο και αφού προηγουμένως έχει ληφθεί υπόψη η 

συμπεριφορά και η ιστορία της αγοράς. 

 

Οι παραπάνω παράγοντες δεν είναι οι μοναδικοί που θα μπορούσαν να 

αναφερθούν και να αποτελέσουν πεδίο ανάλυσης για την ενίσχυση της ελληνικής 

τουριστικής ανάπτυξης. Κρίνονται όμως σημαντικοί, καθότι επηρεάζουν άμεσα τη 

βούληση του πιθανού ξένου τουρίστα να επιλέξει τη χώρα μας για τις επόμενες 

διακοπές του. Επιπρόσθετα θέματα τα οποία απασχολούν ή θα μπορούσαν να 

απασχολήσουν τους αρμόδιους φορείς είναι: 

 

α. Η αγαστή συνεργασία του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και του 

ΕΟΤ με τον ιδιωτικό τουριστικό τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί 

συμφωνία για τη διαμόρφωση ελκυστικών τουριστικών πακέτων και την 

εύρυθμη λειτουργία των καταλυμάτων.   

 

β. Η συνεργασία με τα υπόλοιπα Υπουργεία, που πιθανόν μπορούν να 

συμβάλουν στην τουριστική ανάπτυξη. Για παράδειγμα, σχεδόν σε 

καθημερινή βάση, το κάθε υπουργείο έχει επαφές με ξένες αποστολές τα 

μέλη των οποίων θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως φορείς της 

διαφημιστικής τουριστικής καμπάνιας όταν επέστρεφαν στη χώρα τους, αν 

το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης το είχε σχεδιάσει και είχε 

προηγηθεί διυπουργική συνεργασία. 

 

γ. Η στήριξη από την ΕΕ του ενδοευρωπαϊκού κοινωνικού τουρισμού, 

όπως σωστά τέθηκε στο Συμβούλιο των Υπουργών Ανταγωνιστικότητας 

της ΕΕ στις Βρυξέλλες, από τον Έλληνα Υπουργό Τουριστικής 

Ανάπτυξης, καθότι η εφαρμογή της ιδέας αυτής θα μπορούσε να 

συμβάλει, ως ένα βαθμό, στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, 

δημιουργώντας επενδύσεις, θέσεις απασχόλησης καθώς και ενίσχυση των 

μεταφορών και του εμπορίου. 

 

δ. Η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, ο οποίος ναι μεν δεν θα 

αποφέρει εισροή ξένων κεφαλαίων, όμως θα βοηθήσει στη διατήρηση της 
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πληρότητας των καταλυμάτων, στη διατήρηση των θέσεων εργασίας και 

γενικότερα στην κίνηση της αγοράς των παράκτιων τουριστικών 

περιοχών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 
 

2.1.Ο Μαζικός Τουρισμός 

Στον 20
ο
 αιώνα αναπτύσσεται ο μαζικός τουρισμός. Γίνεται λόγος για 

βιομηχανία τουρισμού. Στην ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας βοήθησε η 

ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου και μια νέα κοινή αντίληψη: τουρισμός για όλους. 

Ο μαζικός τουρισμός είχε αρνητικές επιπτώσεις και για τον τουρίστα και για 

τη χώρα υποδοχής. Ο τουρίστας, θύμα της μαζοποίησης και τυποποίησης στράφηκε 

στην αναζήτηση του αυθεντικού, τοπικού, παραδοσιακού. Θύματα είναι και οι χώρες 

υποδοχής όπως η Ελλάδα. Η εισβολή ξένων προτύπων, η διάρρηξη των 

οικογενειακών δεσμών, οι ανταγωνιστικές σχέσεις ντόπιων-ξένων, η άναρχη 

χωροθέτηση ξενοδοχειακών μονάδων, είναι μερικές από τις συνέπειες. 

 

2.2. Τουριστικό Μοντέλο που ακολούθησε η Ελλάδα 

Μεταπολεμικά και η Ελλάδα ακολούθησε το μοντέλο του μαζικού τουρισμού. 

Στόχος της τουριστικής πολιτικής της ήταν η προσέλευση μεγάλου αριθμού 

τουριστών, που σημαίνει και περισσότερο τουριστικό συνάλλαγμα. Το μοντέλο αυτό 

λειτουργεί με βάση τον φθηνό τουρισμό, τον ήλιο και τη θάλασσα κτλ. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να προκληθούν δυσμενείς περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. 

 

2.3. Γιατί έχουμε στροφή στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

Τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες, εξαιτίας του φαινομένου του μαζικού 

τουρισμού και για την αντιμετώπιση του προβλήματος της εποχικότητας, αλλά και 

γενικώς για την καταπολέμηση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει 

σήμερα ο τουρισμός σε πολλές χώρες υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών, οι 

υπεύθυνοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την διαμόρφωση της τουριστικής 

πολιτικής αναπτύσσουν διάφορες εναλλακτικές μορφές τουρισμού, οι οποίες κάτω 

από προϋποθέσεις μπορούν να δώσουν διέξοδο στα αδιέξοδά του. Οι εναλλακτικές 

μορφές τουρισμού ή ήπιες μορφές τουρισμού δημιουργήθηκαν για να αντιμετωπιστεί 

ο σκληρός μαζικός τουρισμός και οι δυσμενείς περιβαλλοντικές και κοινωνικές του 

επιπτώσεις. 
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2.4. Ορισμός Εναλλακτικού Τουρισμού 

Με τον όρο εναλλακτικός τουρισµός προσδιορίζουμε το σύνολο εκείνων των 

τουριστικών υπηρεσιών που διακρίνονται από εξειδίκευση. Απευθύνεται σε κοινό 

που αναζητάει άλλες µορφές τουρισμού πέρα από τον παραδοσιακό. Επίσης με τον 

όρο εναλλακτικός τουρισμός ορίζεται το σύνολο των ολοκληρωμένων τουριστικών 

υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται από εξειδίκευση ανάλογα µε τις ιδιαίτερες 

ανάγκες και προτιµήσεις των πελατών τους, απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο 

κοινό, στηρίζονται σε οικολογικά ανεκτές και ήπιες δραστηριότητες, ενώ 

αναδεικνύουν τις φυσικές ομορφιές µιας  περιοχής χωρίς να τις βλάπτουν ή 

καταστρέφουν.  

Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, σε αντίθεση με τον κλασσικό (μαζικό) 

τουρισμό, έχουν ως στόχο τον σεβασμό προς το περιβάλλον και την πολιτιστική 

κληρονομιά, αλλά και την ανάπτυξη νέων τρόπων προσέλευσης τουριστών με 

προϋπόθεση, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την 

δημιουργία ειδικών υποδομών. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του εναλλακτικού τουρισμού είναι η αναζήτηση της 

αυθεντικότητας και της επαφής µε την φύση, η άρνηση των απρόσωπων τουριστικών 

πακέτων, η αποφυγή των κοσµικών παραλιών, ο συνδυασµός των διακοπών µε την 

προσφορά εθελοντικής εργασίας, συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και 

την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσφέρει λύσεις σε προβλήματα της 

τουριστικής εποχικότητας. Θεωρείται µικρής κλίµακας ανάπτυξης του τουρισµού, 

που προέρχεται και οργανώνεται από τον τοπικό πληθυσµό ή τους τοπικούς φορείς 

και προσελκύει τουρίστες µε ειδικά ενδιαφέροντα.  

Η φιλοσοφία του εναλλακτικού τουρισμού συνοψίζεται στη διαφύλαξη του 

περιβάλλοντος και των πόρων του τουριστικού προορισμού, στην ικανοποίηση των 

αναγκών του ντόπιου πληθυσμού και στη δυνατότητα των χωρών στις οποίες 

υπάρχουν οι τουριστικοί προορισμοί να παίρνουν αυτές τις αποφάσεις της 

τουριστικής τους ανάπτυξης, σύμφωνα με τις δικές τους τουριστικές πολιτικές και όχι 

με αυτές των τουριστικών επιχειρηματιών. 
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2.5. Οι ευρύτερα διαδεδομένες εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

Τα σημαντικότερα είδη τουρισμού που συνθέτουν αυτό που ονομάζουμε 

εναλλακτικό τουρισμό είναι:  

 Αγροτουρισμός  

 Οικοτουρισμός  

 Επαγγελματικός τουρισμός  

 Πολιτιστικός τουρισμός  

 Μαθησιακός τουρισμός  

 Θρησκευτικός τουρισμός  

 Τουρισμός υγείας  

 Κοινωνικός τουρισμός  

 Θαλάσσιος τουρισμός  

 Αθλητικός τουρισμός  

 Γεωτουρισμός  

 Ορεινός-ορειβατικός τουρισμός  

 Χιονοδρομικός τουρισμός και τουρισμός χειμερινών αθλημάτων  

 Περιπατητικός τουρισμός 

 Κατασκηνωτικός τουρισμός 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o  : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΚΑΠΟΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

3.1. Καλώς ήλθατε στην Ανάφη 

Στην εσχατιά των Κυκλάδων, ζυμωμένη στον ήλιο του Αιγαίου και την 

αρμύρα της θάλασσας, μοναχική μέσ’ στην απλότητά της, η Ανάφη παραμένει ένα 

νησί μακριά από τους ρυθμούς της σύγχρονης ανάπτυξης. Ο επισκέπτης της, 

παίρνοντας γεύσεις από το μοναδικό τοπίο και τη νησιώτικη φιλοξενία που απλόχερα 

θα του προσφερθεί, θα την αγαπήσει μόνιμα και σταθερά. Το νησί παίρνει αργά-αργά 

τη θέση του στο τουριστικό «στερέωμα». Σήμερα, είναι σε θέση να παρέχει όλες τις 

απαραίτητες υπηρεσίες στον ταξιδιώτη, που δεν έρχεται στην Ανάφη σαν κάποιος 

οποιοσδήποτε τουρίστας, αλλά συνήθως φέρει όλα τα χαρακτηριστικά του παλαιού 

περιηγητή. Περιηγητή ενός παρθένου κι απόκοσμου τόπου, που τον ανακαλύπτει 

συνεχώς ανιχνεύοντας τον από στεριά και θάλασσα και που του προσφέρει πολλές 

ευκαιρίες για εναλλακτικό τουρισμό. 
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3.2. Πώς προήλθε το όνομα Ανάφη 

Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Ανάφη οφείλει το όνομά της στο γεγονός  ότι 

αναδύθηκε (αναφάνηκε)  από τα νερά του Αιγαίου, μετά από επιθυμία  

του Απόλλωνα, ώστε να προσφέρει καταφύγιο στους ταλαιπωρημένους από την 

καταιγίδα Αργοναύτες. Αυτοί έκτισαν, προς τιμή του, το ναό του Απόλλωνα 

Αστεάλτα  κοντά  στο  μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής. Κάθε χρόνο τιμούσαν τον 

θεό με μια γιορτή που ονομαζόταν «Υακίνθεια». 

 

3.3.Ιστορικά στοιχεία σχετικά με την Ανάφη 

Στην Ανάφη εγκαταστάθηκαν Φοίνικες και αργότερα Δωριείς, οι οποίοι 

κατοίκησαν το κέντρο του νησιού και ίδρυσαν την πόλη της Ανάφης. Στη διάρκεια 

του 5ου αι. π.Χ. η Ανάφη έγινε μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας.  

 

3.3.1.Προχριστιανικά χρόνια 

Η ύπαρξη της αρχαίας πόλης στο ύψωμα Καστέλλι και το εκτεταμένο 

τείχος όπως και το νεκροταφείο της, δείχνουν μία ευημερούσα πόλη, η  οποία 

φαίνεται να είχε ισχυρή παρουσία μέχρι και κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο. Η αρχαία 

πόλη στο Καστέλλι ευημερούσε και κατά την ελληνιστική εποχή (3ος -2ος αιώνας 

π.Χ) κόβοντας δικό της νόμισμα, στη μία πλευρά του οποίου απεικονίζεται ο 

Απόλλωνας Αιγλήτης και στην άλλη ένας κρατήρας με μια μέλισσα που συμβολίζει 

την ανάπτυξη της μελισσοκομίας στο νησί, δραστηριότητα που διατηρείται μέχρι 

σήμερα. 

 

3.3.2.Χριστιανικά χρόνια 

Κατά τη Βυζαντινή περίοδο το νησί συνεχίζει να κατοικείται στο 

Καστέλλι, χωρίς όμως κάποια ιδιαίτερη παρουσία. Στο Μεσαίωνα το νησί ανήκε στο 

Δουκάτο της Νάξου και κυβερνήθηκε από Βενετούς ηγεμόνες οι οποίοι δεν μπόρεσαν 

να το απαλλάξουν από τις πειρατικές επιδρομές οι οποίες ανάγκασαν πολλούς 

κατοίκους να καταφύγουν στην Κρήτη. Το 1537 λεηλατήθηκε από τον 

Μπαρμπαρόσα, υποδουλώθηκε στους Τούρκους, συμμετείχε ενεργά στην 

επανάσταση του 1821 και ενσωματώθηκε στο Ελληνικό κράτος το 1832. Κατά τη 

διάρκεια της πρώτης ενετικής κυριαρχίας φαίνεται ότι παράλληλα με το Καστέλι 

δημιουργήθηκε ένας νέος οικισμός στη σημερινή Χώρα, ενώ κάποιες οχυρώσεις 
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ανεγέρθηκαν στο όρος Κάλαμος, στη σημερινή θέση της Πάνω Μονής 

Καλαμιώτισσας.   

 

3.3.3.Επί βασιλείας του Όθωνα 

Στα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα, λόγω του γεγονότος ότι οι Αναφιώτες 

ήταν οι καλύτεροι οικοδόμοι της χώρας, αρκετοί κάτοικοι μετακινήθηκαν από το νησί 

στην Αθήνα με διαταγή του βασιλιά για να κτίσουν τα  ανάκτορα. Εγκαταστάθηκαν 

στους πρόποδες της Ακρόπολης και δημιούργησαν τη δική τους γειτονιά, 

τα «Αναφιώτικα», τα οποία ήταν μια μικρογραφία του νησιού τους και αποτελεί, 

μέχρι σήμερα, ένα  αρχιτεκτονικό στολίδι της Αθήνας. 

 

3.3.4.Η Ανάφη σαν τόπο εξορίας 

Την εποχή του μεσοπολέμου (1914-1940) για τους ποινικούς 

κρατουμένους, πέρα από την ποινή της φυλάκισης, εφαρμοζόταν και η ποινή της 

εξορίας, πρακτική που επεκτάθηκε στη συνέχεια και στους πολιτικούς 

κρατούμενους. Στόχος της εξορίας ήταν η απομόνωση των ανεπιθύμητων ατόμων 

από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και ο περιορισμός τους σε απομονωμένα νησιά, 

συνήθως με λίγους κατοίκους, όπου δεν θα μπορούσαν να εξασκούν τις θεωρούμενες 

παράνομες δραστηριότητες τους ή να διασπείρουν τις «ανατρεπτικές» ιδέες τους. 

 

3.4.Σύντομη παρουσίαση της Ανάφης 

Χαρακτηρισμένη ως νησί ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, η Ανάφη διαθέτει 

πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα, γεγονός σπάνιο για Κυκλαδονήσι, με αποτέλεσμα σε 

πολλές τοποθεσίες της να έχουν δημιουργηθεί από τους κατοίκους, μικροί 

καταπράσινοι κήποι. Η Χώρα κτισμένη αμφιθεατρικά πάνω στο λόφο, έχει σαν 

κύριο χαρακτηριστικό τα ολόλευκα σπίτια με τους θόλους στην σκέπη, τα στενά 

δρομάκια από πέτρα, όλα κτισμένα στα ερείπια του Βενετσιάνικου Κάστρου. 

Η Ανάφη, σχεδόν ανέπαφη από τον χρόνο, διαθέτει χρυσαφένιες αμμουδιές 

και βαθυπράσινα νερά. To νησί είναι μοναδικός τόπος για όσους επιθυμούν γαλήνιες 

διακοπές, ένα πεντακάθαρο φυσικό περιβάλλον και έναν απλό τρόπο ζωής κοντά 

στους φιλόξενους κατοίκους του. 

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει διάνοιξη δρόμων, προς όλες τις κατευθύνσεις 

του νησιού, εξυπηρετώντας εκείνους που έχουν ή θέλουν να ενοικιάσουν μεταφορικό 

μέσο. Αν βέβαια είστε λάτρης της πεζοπορίας θα έχετε την δυνατότητα να τη 
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συνδυάσετε με την εξερεύνηση του νησιού ή και με την επίσκεψη 

στους Αρχαιολογικούς χώρους. Η αναρρίχηση  είναι ένα από τα σπορ που 

ενδείκνυνται στην Ανάφη, φτάνει να έχετε κατάλληλο εξοπλισμό. 

Η εσωτερική συγκοινωνία   είναι ικανοποιητική με τακτικά δρομολόγια από 

τη Χώρα για τον Άγιο Νικόλαο (Λιμάνι), Κλεισίδι, Κατσούνι, Φλαμουρού, Μικρός 

και Μεγάλος Ρούκουνας, Μέγας Ποταμός, Άγιοι Ανάργυροι και Μοναστήρι. Επίσης 

μπορείτε να εξυπηρετηθείτε ενοικιάζοντας δίκυκλο. Η Ανάφη συνδέεται 

ακτοπλοϊκώς όλο το χρόνο με Πειραιά, Σύρο, Πάρο, Νάξο, Ίο, Σίκινο, Φολέγανδρο, 

Θηρασιά και Σαντορίνη. 

Το νησί διαθέτει ενοικιαζόμενα δωμάτια στη Χώρα, τα περισσότερα από τα 

οποία είναι νεόκτιστα. Επίσης ενοικιαζόμενα δωμάτια θα βρείτε στο Λιμάνι, 

στο Κλεισίδι και στον Ρούκουνα. 

 

3.5. Οικολογικός – Φυσιολατρικός Τουρισμός (Οικοτουρισμός) 

 

3.5.1.Παράγοντες ανάπτυξης του Οικοτουρισμού 

Η ανάπτυξη του οικοτουρισμού αποδίδεται και συναρτάται με ορισμένα 

προβλήματα που δημιούργησε η αύξηση και κυρίως ο τρόπος ανάπτυξης του μαζικού 

τουρισμού, προβλήματα κυρίως περιβαλλοντικής και κοινωνικής - πολιτιστικής 

υποβάθμισης περιοχών ή χωρών, αλλά και άνισης κατανομής του προκαλούμενου 

οικονομικού οφέλους. Η αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του 

πληθυσμού, γενικά ή της τουριστικής αγοράς ειδικότερα και οι στόχοι για μια 

βιώσιμη και αειφόρο τουριστική ανάπτυξη που επιδιώκουν διάφοροι τομείς (διεθνείς, 

κρατικοί, επιχειρηματικοί) θεωρούνται οι κύριοι προωθητικοί παράγοντες του 

οικοτουρισμού. 

 

3.5.2.Ορισμός 

Γενικά, ο οικοτουρισμός ορίζεται ως μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη 

ταξιδιωτική δραστηριότητα, σε σχετικά άθικτες φυσικές περιοχές, με στόχο την 

απόλαυση και γνωριμία των φυσικών, αλλά και ενταγμένων στο φυσικό περιβάλλον, 

αγαθών. Όντας μια περιορισμένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων δραστηριότητα - ή 

μη καταναλωτική - ο οικοτουρισμός εκτός του ότι προσφέρει ευχαρίστηση / 

απόλαυση και γνώσεις / εμπειρίες στον επισκέπτη, διατηρεί και ενισχύει την ευημερία 
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των τοπικών κοινοτήτων, που θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα μιας τέτοιας 

δραστηριότητας και αναπτυξιακής διαδικασίας. 

Ο οικολογικός τουρισμός είναι μια εναλλακτική μορφή η οποία έχει άμεση 

σχέση με το αγροτικό περιβάλλον και είναι συνυφασμένος και με δραστηριότητες σε 

αγροτικούς χώρους, οι οποίες προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος και 

προσφέρει στους τουρίστες θετικές εμπειρίες και ευκαιρίες για γνωριμία με το 

περιβάλλον και γενικότερα με την ύπαιθρο. 

Άλλες έννοιες όπως ο τουρισμός φύσεως ή φυσιολατρικός και ο 

περιβαλλοντικός τουρισμός σχετίζονται με τον οικοτουρισμό και κατά συνέπεια με 

τον αγροτουρισμό. Αυτές οι μορφές εστιάζονται σε δραστηριότητες υπαίθριας 

αναψυχής που χρησιμοποιούν πόρους με ειδικά φυσικά χαρακτηριστικά όπως για 

παράδειγμα χιόνι, θάλασσα, αέρα ή δραστηριότητες συλλεκτικού χαρακτήρα (κυνήγι 

- σουβενίρ), με διάφορους βαθμούς επίδρασης στο περιβάλλον. 

 

3.5.4.Ευκαιρίες ανάπτυξης του Οικοτουρισμού στην Ελλάδα 

Αλλά και η Ελλάδα παρουσιάζει ευκαιρίες για την ανάπτυξη του 

οικοτουρισμού και εντοπίζονται: 

 Στον πλούτο και ποικιλία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων 

 Στη στήριξη από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προστατευομένων περιοχών 

 Στα προσφερόμενα από τον κρατικό τομέα οικονομικά κίνητρα / κονδύλια, 

εθνικά και κοινοτικά 

 Στην αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού 

 Στη συσσώρευση σχετικών με τον οικοτουρισμό και αγροτουρισμό εμπειριών. 

 

3.5.5.Τα βασικά χαρακτηριστικά του Οικοτουρισµού είναι: 

1) Ο τουριστικός προορισµός που είναι πάντοτε η φύση µε όλο τα οικοσυστήµατα 

και την άγρια ζωή που διαθέτει. Αυτό το φυσικό περιβάλλον πρέπει να είναι 

αυθεντικό, χωρίς καµία ανθρώπινη δραστηριότητα να έχει αλλοιώσει την µορφή της. 

2) Το ενδιαφέρον για το περιβάλλον του τουριστικού προορισµού. Σκοπός του 

οικοτουρισµού είναι να γνωρίσει ο επισκέπτης την φύση και να την απολαύσει. Αυτό 

όµως πρέπει να γίνει κατά τέτοιον τρόπο ώστε να µην καταστραφεί τίποτε απολύτως. 

Αντιθέτως θα πρέπει να διαφυλαχτεί σε τέτοια κατάσταση ώστε να µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί από τις παρούσες και τις µελλοντικές γενεές µε τον ίδιο ακριβώς 

τρόπο. 
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3) Το ενδιαφέρον για τον τοπικό πληθυσµό: ο οικοτουρισµός πρέπει να έχει τοπικό 

προσανατολισµό. Πρέπει να βασίζεται στην τοπική υποδοµή, να δίνει τα κέρδη της 

στους ντόπιους για να αυξηθεί το εισόδηµά τους ώστε και αυτοί µε την σειρά τους να 

το χρησιµοποιήσουν προς όφελος της κοινωνίας και του τοπικού περιβάλλοντος. 

4) Η αειφορία, η ηπιότητα και το µικρό µέγεθος: ο οικοτουρισµός είναι αειφορικός, 

ήπιος, µαλακός και αντιµαζικός. Χρησιµοποιεί την υπάρχουσα υποδοµή και κάνει το 

παν για να διατηρηθεί η αρµονία της φύσης. 

5) Η γνωριµία µε τη φύση, η απόκτηση γνώσεων για την φύση και η απαίτηση 

εµπειριών: οι άνθρωποι που λατρεύουν τον οικοτουρισµό θέλουν να µάθουν την 

φύση, να γνωρίσουν τους νόµους της και να αποκτήσουν εµπειρίες όσο χρονικό 

διάστηµα θα είναι µακριά από την καθηµερινότητα της πόλης. 

 

3.5.6.Οικοτουριστικά προϊόντα 

Ονοµάζονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες που πηγάζουν από το φυσικό 

περιβάλλον ή δηµιουργούνται από τον ντόπιο πληθυσµό. Αντιπροσωπευτικά 

οικοτουριστικά προϊόντα: 

 Η επαφή και η γνωριµία µε την χλωρίδα και πανίδα του τόπου. 

 Η ηρεµία και η ησυχία που προσφέρει το φυσικό περιβάλλον. 

 Η εξερεύνηση και η γνωριµία τοπίων φυσικού κάλλους (πχ βουνά, λίµνες, 

δάση, 

 φαράγγια, δρυµοί, σπήλαια, υδροβιότοποι κλπ). 

 Η δυνατότητα σωµατικής άσκησης ή παρατήρηση αθλοπαιδιών 

(περιπατητικός 

 τουρισµός, ποδηλασία κλπ). 

Τέλος πρέπει να σηµειώσουµε ότι καµία δυσµενή επίδραση δεν είχε ο 

οικοτουρισµός στο περιβάλλον. Αντιθέτως έχει σκοπό την προστασία του 

περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση ακόµα περισσοτέρων ανθρώπων σε θέµατα 

που αφορούν την φύση. 

 

 

3.5.7.Οικοτουρισμός στην Ανάφη 

Η Ανάφη παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες για ανάπτυξη του οικολογικού 

τουρισμού. Το ανατολικό τμήμα του νησιού, όπου υπάρχει και η χερσόνησος του 
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Κάλαμου, έχει υπαχθεί στο “Νatura 2000”. Η ποιότητα της περιοχής προκύπτει από 

το γεγονός ότι η χερσόνησος είναι φυσικά προστατευμένη, επειδή τα απότομα 

βράχια, οι γκρεμοί και η απουσία δρόμων καθιστούν δύσκολη την πρόσβαση. Έχει 

μεγάλη αισθητική αξία (ιδιαίτερα η χερσόνησος Κάλαμος) και αρχαιολογικό 

ενδιαφέρον (ιδιαίτερα η τοποθεσία Μοναστήρι) ενώ υπάρχουν πολλά ανεξερεύνητα 

σπήλαια. Το νησί παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την ορνιθοπανίδα, η 

οποία χρησιμοποιεί την περιοχή ως μεταναστευτικό σταθμό. Από την Ορνιθολογική 

εταιρεία εντάσσεται στις σημαντικές περιοχές για την προστασία των πουλιών στην 

Ελλάδα. Η χλωρίδα της είναι πλούσια σε κοινά και ενδημικά είδη (τα τελευταία 

έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς τα περισσότερα από αυτά είναι σπάνια και 

ενδημικάτου Αιγαίου). 

 

 

3.5.7.1 Γεωγραφική θέση 

Η Ανάφη βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του κυκλαδικού συμπλέγματος, 

με πλησιέστερο νησί τη Σαντορίνη (Θήρα). Ανήκει διοικητικά στο νομό Kυκλάδων 

και ειδικότερα στην περιφερειακή ενότητα Θήρας. Η Ανάφη έχει σχήμα περίπου 

τριγωνικό με μία ανατολική χερσόνησο και τέσσερις ακατοίκητες νησίδες στα νότια 

του νησιού (Φτενά, Παχιά, Μακριά).  Είναι γενικά ορεινό νησί με έντονο 

ακτογραφικό διαμελισμό χωρίς όμως μεγάλες κολπώσεις. Έχει έκταση 38,4 

τετραγωνικά χιλιόμετρα, μήκος ακτών 32,4 χιλιόμετρα και μέγιστο ύψος 579 μέτρα 

(βουνό Βίγλα). Η απόσταση του νησιού από τον Πειραιά είναι 155 ναυτικά μίλια. 

 

3.5.7.2.Πανίδα 

Στις απόκρημνες πλαγιές της Ανάφης, όπως στον Κάλαμο και τις 

βραχονησίδες Φτενά, Μακριά και Παχιά, φωλιάζει ο μαυροπετρίτης, το γεράκι του 

Αιγαίου. Γνωστός και ως βαρβάκι, είναι μεταναστευτικό πουλί που έρχεται στη 

Μεσόγειο τον Απρίλιο και στα τέλη Οκτωβρίου επιστρέφει στη Μαδαγασκάρη και τα 

άλλα νησιά του Ινδικού για να ξεχειμωνιάσει. Στην Ελλάδα αναπαράγεται το 85% 

του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ η Ανάφη υπολογίζεται ότι φιλοξενεί περίπου 300 

ζευγάρια. Σ’ αυτή την περιοχή του Αιγαίου ζει ακόμη το σπάνιο είδος του 

αιγαιόγλαρου, που είναι το μόνο είδος γλάρου που ζει αποκλειστικά στη Μεσόγειο. 

Στην Ανάφη, το είδος αναπαράγεται στις νησίδες γύρω από το νησί. Στο βόρειο μέρος 

του νησιού βρίσκουν καταφύγιο πολλές φώκιες. 
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3.7.5.3.Χλωρίδα 

Η Ανάφη διαθέτει πλούσιο και μοναδικό βοτανόκηπο ιδιαίτερα στα 

Ανατολικά και Νότια τμήματα του Νησιού με καταγεγραμμένα πάνω από 85 είδη 

φρυγανώδους βλάστησης. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η εξαιρετική ποιότητα 

θυμαριού που βοηθάει την ανάπτυξη της μελισσοκομίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

προκαλεί η αυτοφυής βλάστηση της ζαφοράς (κρόκος).  Το ανάγλυφο δημιουργεί 

αρκετές κοιλάδες σημαντικού μήκους που καταλήγουν στις παραλίες. Στα πρανή του 

νησιού υπάρχει αρκετή βλάστηση και εκεί αναπτύσσεται κατά κύριο λόγω από τους 

κατοίκους η γεωργική παραγωγή. Υπάρχει αξιόλογη επιφάνεια δουλεμένη με 

αναβαθμίδες κυρίως στα νότια του νησιού. Αξιοπρόσεκτο επίσης είναι ότι στα όρια 

των ιδιοκτησιών έχουν αναπτυχθεί από παλιά φραγκοσυκιές και αθάνατοι που 

οριοθετούν και την έκταση που χρησιμοποιείται για γεωργική χρήση. 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εξαιρετικής ποιότητας βότανα της 

Ανάφης, όπως είναι το Θυμάρι,  η ρίγανη,  το φασκόμηλο,  το θρούμπι,  ο κροκός 
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(ζαφορά), αλλά  και  χόρτα  που γίνονται τουρσί, όπως  τα καπαρόφυλλα, το 

σταμναγκάθι και το κρίταμα. 

 

3.7.5.4.Κλίμα 

Ο καιρός στη Ανάφη  μοιάζει με τον καιρό που επικρατεί συνολικά στο 

Αιγαίο και το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας, και είναι ξηρός και 

θερμός. Τα καλοκαιρινά μεσημέρια είναι συνήθως πολύ ζεστά και συνιστάται να 

φοράτε καπέλο κι αντηλιακό. Για τους βραδινούς περιπάτους σας μπορεί να 

χρειαστείτε μια ελαφριά ζακέτα καθώς ορισμένες φορές η θαλασσινή αύρα είναι κάτι 

παραπάνω από δροσερή. Η θάλασσα είναι ιδιαίτερα ζεστή κι ευχάριστη το καλοκαίρι, 

αλλά σε ορισμένες περιοχές να είναι ταραγμένη λόγω των Αυγουστιάτικων ανέμων. 

Ο Σεπτέμβριος κι ο Οκτώβριος είναι θερμοί μήνες και ενδείκνυνται για εξορμήσεις 

στη Ανάφη , που γίνονται ακόμη πιο ευχάριστες καθώς οι επισκέπτες είναι αισθητά 

λιγότεροι. Και την εποχή αυτή η θάλασσα είναι ζεστή για κολύμπι και θαλάσσια 

σπορ, ενώ τα μεσημέρια που δεν καίει τόσο πολύ ο ήλιος γίνονται ιδανικά για 

περιηγήσεις στ’ αξιοθέατα. Από το Νοέμβριο μέχρι το Μάρτιο, που θεωρείται 

χαμηλή τουριστική περίοδος, o καιρός είναι πιο κρύος κι η θερμοκρασία δεν ξεπερνά 

τους 16 βαθμούς. Η Ανάφη σύμφωνα με την αναθεώρηση της Κλιματικής 

ταξινόμησης του συστήματος Koppen (2007) παρουσιάζει ένα θερμό ερημικό κλίμα 

(BWh) και παράλληλα μαζί με την Σαντορίνη αποτελούν τις μόνες περιοχές στην 

Ευρώπη με τέτοιου είδους κλίμα. 

 

3.7.5.5.Το όρος Κάλαμος 

Η θέση και το θέαμα προκαλεί απερίγραπτο δέος στον επισκέπτη… Ορατός 

από όπου κι αν στέκεται κανείς στο νησί ο Κάλαμος, στο νοτιοανατολικό τμήμα του 

22 χλμ. από τη Χώρα, αποτελεί ένα θεσπέσιο μνημείο της φύσης και, αναμφίβολα, το 

στολίδι της Ανάφης. Πρόκειται για έναν επιβλητικό ασβεστολιθικό βράχο ύψους 460 

μ. που συνδέεται με το υπόλοιπο νησί μέσω ενός μικρού ισθμού. Σύμφωνα με τις 

τοπικές λαϊκές δοξασίες καθώς τον πλησιάζεις, νιώθεις κάτι να σε βαραίνει. Δεν είναι 

τυχαίο που ο Γάλλος περιηγητής Τουρνεφόρ τον αποκάλεσε: «έναν από τους 

φοβερότερους βράχους του κόσμου»! Μάλιστα, θεωρείται ο δεύτερος μεγαλύτερος 

της Μεσογείου, μετά το Γιβραλτάρ, ενώ περιλαμβάνεται στην περιοχή δικτύου 

προστατευόμενων περιοχών Natura. 
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Φιλοξενεί σπάνια είδη χλωρίδας και παρουσιάζει εντυπωσιακά 

γεωμορφολογικά στοιχεία. Ο βράχος κατοικήθηκε – περιστασιακά τουλάχιστον – στα 

μεσαιωνικά χρόνια σαν θέση καταφυγίου από τους ποικιλώνυμους επιδρομείς. 

 Στο ψηλότερο άκρο του φιλοξενεί σήμερα τη Μονή της Καλαμιώτισσας, 

αφιερωμένη στην Παναγία, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με θρύλους και 

τοπικές παραδόσεις … Πρόκειται για μονόχωρο ναό με τρούλο και ιδιότυπα 

αρχιτεκτονικά στοιχεία, που περιβάλλεται από λιγοστά κελιά και μικρή δεξαμενή. 

 Στη βόρεια πλευρά του Κάλαμου βρίσκεται το Δρακοντόσπηλο, ένα σπήλαιο 

απρόσιτο από τη θάλασσα και προσεγγίσιμο μόνο από ένα μονοπάτι. Το εντυπωσιακό 

στόμιό του ξεπερνά σε ύψος τα 10 μ. Πιο μέσα το νερό που στάζει στα τοιχώματα 

δημιουργεί χρυσοπράσινες αποθέσεις, κολώνες και φυσικές γούρνες, ενώ οι 

σταλακτίτες του βρίσκονται ακόμα στο στάδιο του σχηματισμού. Οι ντόπιοι 

πιστεύουν ότι το εσωτερικό του καταλήγει σε μεγαλύτερα βάθη διατρέχοντας κατά 

μήκος τον Κάλαμο με διέξοδο σε άλλο μικρότερο σπήλαιο στη νότια πλευρά του 

μονολιθικού βράχου. 

 

3.6. Αγροτουρισμός 

 

3.6.1.Ορισμός 

O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού κατά την οποία οι επισκέπτες μένουν 

σε αγρόκτημα και συμμετέχουν σε αγροτικές εργασίες. Σημείο αναφοράς των 

διακοπών σε ένα αγρόκτημα-ξενώνα είναι η άμεση επαφή του επισκέπτη με την 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


27 
 

αγροτική ζωή, τις καλλιέργειες, με την φύση, τη χλωρίδα και την πανίδα, κάτι το 

ιδιαίτερο για το μεγαλύτερο ποσοστό του σύγχρονου Ευρωπαίου πολίτη, κατοίκου 

αστικής περιοχής. Πέρα από την υποδοχή και τη φιλοξενία του επισκέπτη σε ένα 

περιβάλλον λιτό με τοπικό χαρακτήρα και όλες τις απαραίτητες ανέσεις, προβλέπεται 

και η ενεργή συμμετοχή του τουρίστα σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων. Ενδεικτικές 

από αυτές είναι: 

 αγροτικές δραστηριότητες (συμμετοχή στις εργασίες), 

 παρατήρηση οικοσυστήματος (πουλιών, πανίδας, χλωρίδας, επισκέψεις 

υγροβιότοπων, κ.λ.π) 

 αθλήματα περιπέτειας (π.χ ράφτινγκ, πεζοπορία κ.λ.π), 

 πολιτιστικές περιηγήσεις (π.χ επισκέψεις σε μοναστήρια, εκκλησίες, 

λαογραφία μουσεία, κ.ά., παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους). 

 διάφορα μαθήματα (π.χ μαθήματα αργαλειού, ελληνικών χορών, 

γαστρονομίας - ελληνικής κουζίνας, γευσιγνωσία, οινοποιεία, τοπικά 

προϊόντα, κ.λ.π) 

 

Η βασική ιδιαιτερότητα της πρακτικής αυτής της μορφής τουρισμού στις 

ανεπτυγμένες αγροτουριστικά χώρες (Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία) είναι πως βασίζεται 

σε διαμονή σε φάρμες στην ύπαιθρο, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στον αντίστοιχο 

βαθμό στην Ελλάδα, αν και διαθέτει μεγάλο αξιοποιήσιμο κεφάλαιο προς αξιοποίηση 

(λαϊκός και πολιτιστικός πλούτος, γεωφυσικά στοιχεία, κ.τ.λ.) και με τις κατάλληλες 

προσαρμογές στα δεδομένα του Ελληνικού τοπίου, ο Ελληνικός Αγροτουρισμός 

μπορεί να βρεθεί σε ανταγωνιστική θέση συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ παράλληλα ενισχύει 

το εισόδημα των κατοίκων στις περιοχές-προορισμούς. 

 

3.6.2.Χαρακτηριστικά του αγροτουρισμού 

Αγροτουρισμός ονομάζεται η εναλλακτική εκείνη μορφή τουρισμού η οποία 

αναπτύσσεται σε μη τουριστικά κορεσμένες αγροτικές περιοχές και συνδέεται με 

κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές αξίες, οι οποίες επιτρέπουν τόσο στους 

οικοδεσπότες όσο και στους φιλοξενούμενους των περιοχών αυτών να υφίστανται 

αλληλεπιδράσεις και να μοιράζονται εμπειρίες. Τα χαρακτηριστικά του 

αγροτουρισμού είναι: 
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 Η συμπλήρωση και βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος. 

 Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας του αγροτικού 

πληθυσμού. 

 Η συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού. 

 Η βελτίωση και διάθεση των τοπικών, γεωργικών και βιοτεχνικών προϊόντων. 

 Η προστασία του περιβάλλοντος. 

 Οι γεωργοί διαθέτουν τα προϊόντα τους στους επισκέπτες. 

 Ο επισκέπτης, έχει την ευκαιρία να δει από κοντά εργασίες που γίνονται με 

παραδοσιακό τρόπο συμμετέχοντας αν το θελήσει σ’ αυτές. 

 Με τον αγροτουρισμό επιδιώκεται η διαφύλαξη, η προβολή και η αξιοποίηση 

της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

 Στη διάρκεια του έτους οργανώνονται στην ύπαιθρο διάφορες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις. 

 Συνεχίζεται η παράδοση στην υφαντική, στο κέντημα, στο πλέξιμο και 

φτιάχνονται χειροτεχνήματα με χαρακτηριστικά της τοπικής λαϊκής τέχνης. 

 Οι αγρότισσες φτιάχνουν διάφορα παραδοσιακά τοπικά παρασκευάσματα, 

αξιοποιώντας τα προϊόντα της γεωργικής εκμετάλλευσης και της ντόπιας 

παραγωγής και τα διαθέτουν κυρίως μέσα από τους αγροτικούς 

συνεταιρισμούς. 

 Η διατήρηση, η προβολή και η αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής και 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

 Η γνωριμία του επισκέπτη με τις αγροτικές περιοχές, τις αγροτικές ασχολίες, 

τη παραδοσιακή κουζίνα και την καθημερινή ζωή των κατοίκων. 

 Η επαφή του επισκέπτη με τη φύση καθώς και με τις δραστηριότητες της 

υπαίθρου. 

 

3.6.3. Οικοαγροτουρισµός 

 ∆ιαµονή σε αγροκτήµατα (φάρµες). 

 Φιλοξενία σε µικρά καταλύµατα. 

 Αγροτουρισµός από εθελοντές. 

 Διαμονή και φιλοξενία ατόμων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις όπου οι 

επισκέπτες συμμετέχουν στη ζωή της αγροτικής οικογένειας και στις 

γεωργικές δραστηριότητες γενικότερα. 
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 Κάμπινγκ μέσα σε αγροκτήματα. 

 Κάμπινγκ σε προστατευόμενους χώρους ( φυσικά πάρκα). 

 

 

3.6.4.Αγροτουρισμός στην Ανάφη 

Στην Ανάφη δεν έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα ο αγροτουρισμός εντούτοις 

προσφέρονται ευκαιρίες για ανάπτυξη.  

 

3.6.4.1.Αναφιώτικες εξοχές και κατοικίες 

Οι αναφιώτικες εξοχές χαρακτηρίζονται από τα μεμονωμένα συγκροτήματα 

αγροικιών, τις κατοικίες, που παρουσιάζουν κοινά μεταξύ τους μορφολογικά 

στοιχεία, αλλά μοναδικά στο είδος τους στο χώρο του Αιγαίου. Συναντώνται παντού 

σχεδόν στην αναφιώτικη ύπαιθρο. 

Εξοχές όπου εξακολουθεί να παρατηρείται γεωργική και κτηνοτροφική 

δραστηριότητα, βρίσκονται συνήθως σε μέρη κοντά σε ρεματιές, με λιγοστή 

βλάστηση, που μοιάζουν με οάσεις στο γυμνό και άνυδρο γενικά τοπίο της Ανάφης. 

Περιοχές με τέτοια χαρακτηριστικά είναι η Βαγιά, οι Λάκκοι, η Βρύση, το Δράπανο, 

η Καμμένη Λαγκάδα, ο Ρούκουνας, με ελιές, αμπέλια, συκιές και φραγκοσυκιές. Σ’ 

ολόκληρη εξ άλλου την αναφιώτικη ύπαιθρο είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη η 

μελισσοκομία. 

Τα συγκροτήματα αγροικιών της Ανάφης, οι “κατοικιές”, αποτέλεσαν 

ανέκαθεν τη βάση της αγροτικής οικονομίας του νησιού. Μόνιμες σχεδόν κατοικίες 

των αναφιωτών αγροτών στο παρελθόν και περιστασιακά κατοικούμενες στις μέρες 

μας, συναντώνται διάσπαρτες σ’ ολόκληρο το νησί. Καθεμιά τους συνιστά μια πλήρη 

αγροτική εγκατάσταση, με ισόγεια κτίσματα προσαρμοσμένα αρμονικά στο επικλινές 

έδαφος. Οι “κατοικιές”, μεγάλος αριθμός από τις οποίες έχουν κηρυχθεί διατηρητέες, 

συγκροτούνται στη συνηθέστερη μορφή τους από οκτώ κτηριακές μονάδες: την 
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καθαυτό κατοικία, το μονόσπιτο ή φουρνόσπιτο, το φούρνο, το σταύλο και το μαντρί, 

τον αχυρώνα, το αλώνι και την ξώμαντρα. 

 

3.6.4.2.Τοπικά Προϊόντα της Ανάφης 

Στις ταβέρνες και τα εστιατόρια του νησιού μπορείτε να δοκιμάσετε πολλές 

τοπικές γεύσεις και φυσικά να επιλέξετε φρέσκια ψάρια. 

 Τοπικές σπεσιαλιτέ του νησιού, είναι: Xειροποίητα ζυμαρικά (Μπαλόθια), 

Τυρόψωμο μυρωμένο με ζαφορά (ζαφοριστό ψωμί), Φυλλαράκια λεπτής ζύμης 

μελωμένα και πασπαλισμένα με σησάμι ή καρύδα(ξεροτήγανα), σησάμι ανακατεμένο 

με μέλι και κανέλλα (Σησάμελο), γλυκά τυροπιτάκια με ντόπια αυγά και μυζήθρα 

(Μελιτερά),μισοφέγγαρα λεπτής ζύμης μεσησάμι ,καρυδια και μέλι(γεμιστά) και 

αγνό Αναφιώτικο μέλι ανακατεμένο με ξεφλουδισμένη αμυγδαλόψιχα(κουφέτο). 

 Τα τοπικά προϊόντα που παράγονται στην  Ανάφη είναι λίγα αλλά όλα αγνά 

και πολύ γευστικά, μπορείτε να τα προμηθευτείτε από  τα καταστήματα. Στο νησί 

 παράγεται από ντόπιους παραγωγούς μέλι από θυμάρι με  έντονο άρωμα και χρώμα, 

ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας, λαδοτύρι και κρασί. Επίσης θα ενθουσιαστείτε με 

τα εξαιρετικής ποιότητας βότανα του νησιού όπως: θυμάρι, ρίγανη, φασκόμηλο, 

θρούμπι, κροκός (ζαφορά) αλλά και  χόρτα  που γίνονται τουρσί όπως  τα 

καπαρόφυλλα, σταμναγκάθι και κρίταμα. 

 

3.7.Περιηγητικός Τουρισμός 

Το κίνητρο του τουρίστα σε αυτή την περίπτωση είναι η περιήγηση. 

Εκδηλώνεται σε περιοχές με πολιτιστική παράδοση και ωραίο φυσικό  περιβάλλον. 

Οι τουρίστες-περιηγητές κινούνται αυτόνομα(όχι ταξίδι διοργανωμένο από 

τουριστικό γραφείο). Περιλαμβάνει κυρίως ομαδικά ταξίδια (οικογένειες, παρέες) και 

Χρησιμοποιείται το αυτοκίνητο ως μεταφορικό μέσο. Εξειδικευμένη μορφή του 

Περιηγητικού τουρισμού είναι ο περιπατητικός τουρισμός(γνωριμία μιας περιοχής, 

περπατώντας τα μονοπάτια της). 

 

3.7.1.Ορισμός Περιπατητικού τουρισμού 

Ο περίπατος ορίζεται ως η μετακίνηση με τα πόδια, ενώ ο περιπατητικός 

τουρισμός ορίζεται ως η μορφή τουρισμού, όπου ο περίπατος είναι ο βασικός σκοπός 

της εκδρομής ή του ταξιδιού, χωρίς να είναι ένας ακόμη συμπληρωματικός λόγος 

όπως γίνεται για παράδειγμα στον τουρισμό αναψυχής στην θάλασσα ή στα 
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πολιτιστικά ταξίδια. Η σημασία του Περιπατητικού Τουρισμού είναι μεγάλη μια και 

είναι μετά την ποδηλασία (59%) και την κολύμβηση (57%), η τρίτη δημοφιλέστερη 

μορφή ήπιας αθλητικής ενασχόλησης στη Γερμανία σε ποσοστό 41%, ενώ είναι η 

δημοφιλέστερη μορφή αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου. 

 

3.7.2.Χαρακτηριστικά Περιπατητικού Τουρισμού 

Ο περίπατος αποτελεί μία πολυδιάστατη ενασχόληση στον ελεύθερο χρόνο. 

Επιπλέον ο περίπατος αποτελεί μία αθλητική δραστηριότητα, συμβάλλει ως στοιχείο 

αναψυχής, ευεξίας και υγείας, ενώ ακόμη προσφέρει μία κοινωνική εμπειρία αφού οι 

αθλητικές δραστηριότητες μπορούν να διακριθούν σε σχέση με τη συμμετοχή σε 

ατομικές και ομαδικές. Η αξιολόγηση του κάθε τουρίστα ξεχωριστά για τον εκάστοτε 

τουριστικό προορισμό που επιλέγει, εξαρτάται από τον τύπο του προορισμού και τις 

προσδοκίες που έχει ανάλογα με τις παρεχόμενες πληροφορίες που του διατίθενται 

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του περιπατητικού τουρισμού είναι τα παρακάτω: 

 Έχει μικρό κόστος 

 Μπορεί να πραγματοποιηθεί παντού 

 Είναι ευχάριστος 

 Έχει θετικό αντίκτυπο στην υγεία 

 Είναι φυσικός τρόπος μετακίνησης του ανθρώπου, άρα δε χρειάζεται να 

διδαχθεί 

 Είναι μια διαχρονική αθλητική δραστηριότητα που μπορεί να 

πραγματοποιείται σε κάθε ηλικία 

 Προάγει τις κοινωνικές επαφές και την κοινωνική συμπεριφορά 

 Μπορεί να συνδυαστεί με πολλές άλλες δραστηριότητες 

 Μπορεί να διαμορφωθεί, κάτω από το πρίσμα της σωματικής επιβάρυνσης, 

ατομικά 

 Μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά μονάδα, με τον ή την σύντροφο, φίλο ή 

με ομάδες 

 Μπορεί να πραγματοποιηθεί σχεδόν κάθε μέρα του χρόνου με 

οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες 

 

3.7.3.Προϋποθέσεις ανάπτυξης του Περιπατητικού Τουρισμού 

Είμαστε σε θέση να πούμε πως η Ελλάδα πληροί τα βασικά χαρακτηριστικά, 

ώστε να υποστηρίξει την ανάπτυξη του περιπατητικού τουρισμού. Ο κοινός στόχος 
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είναι η προσέλκυση των τουριστών και ειδικότερα των Γερμανών, διότι περπατούν σε 

πολύ μεγάλο και εντατικό βαθμό και αποτελούν το νούμερο ένα πληθυσμό σε αφίξεις 

τουριστών σε τουριστικές περιοχές που προσφέρουν πεζοπορία. Για την ολοκλήρωση 

των διαδικασιών που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του περιπατητικού τουρισμού, 

απαιτούνται: 

 Η χάραξη, η σήμανση και η πιστοποίηση των μονοπατιών. 

 Η υιοθέτηση αναπτυξιακής πολιτικής προς την κατεύθυνση, την 

υποστήριξη και την ενθάρρυνση του περιπατητικού τουρισμού από τις 

διοικητικές αρχές. 

 Η επιμόρφωση στελεχών και προσωπικού των τουριστικών 

επιχειρήσεων. 

 Η δημιουργία εξειδικευμένων ταξιδιωτικών γραφείων υποδοχής 

τουριστών περιπατητικού τουρισμού. 

 Η εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ και η θεσμική ή 

ακόμη και η άτυπη δικτύωση μεταξύ των φορέων και των τουριστικών 

επιχειρήσεων ορίζεται ζωτικής σημασίας για την ανάδειξη της χώρας 

μας σε προορισμό περιπατητικού τουρισμού.  

 

3.7.4.Περιπατητικός Τουρισμός στην Ανάφη 

Η Ανάφη προσφέρει πολλές ευκαιρίες πεζοπορίας και περιήγησης που 

ξεκουράζουν τον τουρίστα που του αρέσει η φύση. Η Ανάφη είναι ο προορισμός που 

κατ’ εξοχήν προσελκύει τον οδοιπόρο περιηγητή, δίνοντάς του τη δυνατότητα ν’ 

ανακαλύψει άγνωστες πτυχές της αναφιώτικης υπαίθρου, μέσα από εκτεταμένο 

δίκτυο επιλεγμένων μονοπατιών. Το δίκτυο αυτό, συνολικού μήκους 18   

 χιλιομέτρων, διατρέχει μεγάλο μέρος του νησιού και συγκροτεί τις  Διαδρομές 

Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος, οι οποίες διασχίζουν σημεία ή καταλήγουν σε 

προορισμούς ξεχωριστής ιστορικής – πολιτιστικής ή περιβαλλοντικής σημαίας. Η 

πεζοπορία επιβάλλεται καθώς τα μονοπάτια είναι πολλά, το τοπίο είναι άγονο κι από 

παντού αντικρίζεις τον επιβλητικό βράχο του Μοναστηριού! 
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3.7.4.1.Τα μονοπάτια της Ανάφης 

Τα μονοπάτια της Ανάφης έχουν χωριστεί σε 6 διαδρομές πολλές από τις 

οποίες είναι η μία συνέχεια της άλλης και επομένως μπορούν να γίνουν μαζί. Το 

σύνολο των μονοπατιών είναι 32 χλμ. και θεωρητικά απαιτούμενος χρόνος χωρίς 

στάσεις είναι οι 13 ώρες που όμως αυξάνουν, καθώς μερικές διαδρομές είναι μετ’ 

επιστροφής.  

 Διαδρομή 1:Το μονοπάτι της Καλαμιώτισσας(Χώρα – Μονή Καλαμιώτισσας). 

Ξεκινάει από τη Χώρα και διασχίζει τις νότιες ακτές της Ανάφης περνώντας 

από τις παραλίες του νησιού. Μετά από τρεισήμισι ώρες μαζί με τις στάσεις 

καταλήγει στην Μονή Καλαμιώτισσας (Ζωοδόχος Πηγή), όπου βρίσκεται και 

ο αρχαίος ναός του Απόλλωνα Αιγλήτη. 

 Διαδρομή 2:Το μονοπάτι του Καλάμου (Μ. Καλαμιώτισσας ή Ζωοδόχος 

Πηγή – Πάνω Καλαμιώτισσα). Αν κανείς έχει αντοχή, μπορεί να συνεχίσει 

από τη διαδρομή 1. Η συνολική διαδρομή μαζί με τις στάσεις φτάνει τις 6-7 

ώρες. Η διαδρομή αυτή είναι η ομορφότερη του δικτύου μονοπατιών της 
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Ανάφης και ίσως θα πρέπει κανείς να την κάνει ξεχωριστά από τις άλλες, 

ξεκινώντας νωρίς από το πρωί για να έχει το χρόνο να την απολαύσει. 

 Διαδρομή 3:Το μονοπάτι της Αρχαίας Ανάφης (Λιμάνι Καταλυμάτσα – 

Αρχαία Ανάφη (Καστέλλι) – Εκκλησία Άγιος Μάμμας – Μονή 

Καλαμιώτισσας (Ζωοδόχος Πηγή). Διασχίζει την Αρχαία Ανάφη και μέσω 

ενός αρχαίου μονοπατιού καταλήγει και αυτή στη Μονή της Καλαμιώτισσας. 

Η διαδρομή αυτή αποτελεί παράκαμψη της διαδρομής 1, αλλά μπορεί κάποιος 

να την ξεκινήσει και αυτόνομα από ένα σημείο του ασφαλτόστρωτου δρόμου, 

Χώρα – Μονή Καλαμιώτισσας. Η διαδρομή γίνεται λίγο περίπλοκη όταν 

φτάνει στον αρχαίο οικισμό στο Καστέλλι και χρειάζεται προσοχή για να βρει 

κάποιος τη τη συνέχειά της. Στο μέσο της διαδρομής συναντάμε το εκκλησάκι 

του Αγίου Μάμμα από το οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε και μια αυτόνομη 

διαδρομή μέχρι τη Μονή της Καλαμιώτισσας. 

 Διαδρομή 4:Το μονοπάτι του Δραπάνου (Χώρα – Κορυφή – Βίγλα – Θέση 

Δράπανο). Η διαδρομή αυτή επισκέπτεται τηνψηλότερη κορυφή της Ανάφης, 

την Βίγλα και συνεχίζει μέχρι τις άγριες βόρειες ακτές στην περιοχή Δράπανο. 

Μπορούμε να κάνουμε ένα τμήμα της διαδρομής, δηλαδή να ανεβούμε στην 

κορυφή Βίγλα ή να την παρακάμψουμε και να πάμε κατ’ ευθείαν στο 

Δράπανο, που είναι ένα από  τα πιο παρθένα μέρη του νησιού καθώς ακόμα 

δεν έχει κατασκευαστεί δρόμος προς τα εκεί. Το τελευταίο τμήμα της 

διαδρομής θα πρέπει να το κάνουμε υποχρεωτικά Πήγαινε/Έλα. Όλη η 

διαδρομή μαζί με το τμήμα της επιστροφής διαρκεί περίπου 4 ώρες. 

 Διαδρομή 5:Το μονοπάτι του Αγίου Αντωνίου (Μονή Καλαμιώτισσας – 

Εκκλησία Άγιος Αντώνιος – Εκκλησία Άγιος Μάμμας). Η διαδρομή αυτή 

ξεκινάει από τη Μονή Καλαμιώτισσας και επισκέπτεται το μικρό εκκλησάκι 

του Αγίου Αντωνίου γατζωμένο πάνω στις απόκρημνες βόρειες πλαγιές του 

νησιού. Τη διαδρομή αυτή μπορούμε να τη συνδυάσουμε με τη διαδρομή 3, 

ώστε να πραγματοποιήσουμε μια κυκλική διαδρομή ξεκινώντας και 

επιστρέφοντας στο εκκλησάκι του Αγίου Μάμμα. 

 Διαδρομή 6: Το μονοπάτι της Χαλέπας  (Εκκλησία Άγιος Μάμμας – Κορυφή 

Χαλέπας). Η διαδρομή αυτή αποτελεί παράκαμψη της Διαδρομής 3 και είναι 

μία ανάβαση στην Κορυφή Χαλέπα όπου μπορούμε να απολαύσουμε τη θέα 

προς τον Κάλαμο. 
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Εκτός από τις παραπάνω, υπάρχουν και οι παρακάτω εναλλακτικές διαδρομές, 

που ουσιαστικά είναι συνδυασμοί των διαδρομών που αναφέραμε και κάποιες από 

αυτές περιέχουν και δρόμο: 

 Χώρα - Άγιος Δημήτριος - Άγιος Αντώνιος: Διαδρομή που ξεκινάει από τη 

Χώρα και καταλήγει στο γραφικό εκκλησάκι το Αγίου Αντωνίου με τις 

τοιχογραφίες του 14ου αιώνα, στις ανατολικές ακτές του νησιού. 

 Χώρα - Σταυρός - Βίγλα - Παναγιά των Βουβών: Ένα μονοπάτι προς την 

ψηλότερη κορυφή του νησιού, τη Βίγλα, που στο παρελθόν υπήρξε 

παρατηρητήριο. 

 Χώρα - Βουνιά - Βρύση: Διαδρομή που κατευθύνεται στη βόρεια πλευρά του 

νησιού και καταλήγει στη Βρύση, μία εντυπωσιακά καταπράσινη τοποθεσία. 

 Χώρα - Βαγιά - Λάκκοι: Περπάτημα προς τη δυτική πλευρά του νησιού, που 

καταλήγει στη Βαγιά με τις ιαματικές πηγές θείου, που όμως δεν 

αξιοποιήθηκαν ποτέ. 

 Χώρα – Ρούκουνας – Μοναστήρι. 

 Μηλιές – Καστέλι – Ιερά Οδός -  Μοναστήρι. 

 

3.8 Κατασκηνωτικός Τουρισμός (Camping) 

 

3.8.1.Ορισμός Κατασκήνωσης 

Η κατασκήνωση (συχνά χρησιμοποιείται και ο αγγλικός όρος 'camping') είναι 

ένας τρόπος προσωρινής εγκατάστασης και διαμονής ενός ή περισσοτέρων βραδιών 

στη φύση, συνήθως εντός σκηνής και με τη βοήθεια υπνόσακου. Στις μέρες μας, τις 

περισσότερες φορές η διανυκτέρευση στο φυσικό περιβάλλον πραγματοποιείται 

ηθελημένα, για λόγους αναψυχής και επαφής με τη φύση. 

 

3.8.2 Ορισμός Οργανωμένης κατασκήνωσης 

Η κατασκήνωση πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένο για αυτό το 

σκοπό χώρο, γνωστό και ως 'κάμπινγκ' ('camping'). Τέτοιοι χώροι είναι δυνατόν να 

παρέχουν από απολύτως βασικές διευκολύνσεις στον κατασκηνωτή (νερό, ηλεκτρικό 

ρεύμα, χώρους υγιεινής) μέχρι και υπηρεσίες ενός τυπικού ξενοδοχείου (εμπορικά 

καταστήματα, νυχτερινή διασκέδαση κ.α.). 
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3.8.3  Οργανωμένη κατασκήνωση (camping) στην Ανάφη. 

Ένα σημαντικό βήμα είναι και το οργανωμένο κάμπινγκ που πρόκειται να 

γίνει στο Ρούκουνα και το οποίο θα προσελκύσει πολλούς τουρίστες που τους αρέσει 

ιδιαίτερα η επαφή με τη φύση 

 

3.9. Θρησκευτικός-Πολιτιστικός Τουρισμός 

 

3.9.1.Ορισμός 

Ο θρησκευτικός τουρισμός αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ελληνικής τουριστικής 

κίνησης και αφορά την επίσκεψη σε θρησκευτικούς τόπους λατρείας, όπως 

μοναστήρια και εκκλησίες. Ο Θρησκευτικός τουρισμός είναι μια εναλλακτική μορφή 

τουρισμού που πηγάζει από την ανάγκη των πιστών να γνωρίσουν την μεγαλοπρέπεια 

της πίστης τους και να έρθουν πιο κοντά στη θρησκεία τους. Ανέκαθεν οι Έλληνες 

συνήθιζαν να εκφράζουν το θρησκευτικό τους αίσθημα, τη βαθιά τους πίστη και 

ευλάβεια προς το Θεό, βασικό χαρακτηριστικό της Ορθοδοξίας εδώ και 2.000 χρόνια.  

Τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας είναι αναπόσπαστο τμήμα της εθνικής 

κληρονομιάς και αποτελούν αξιόλογο πόλο έλξης  επισκεπτών. Οι βυζαντινές και 

μεταβυζαντινές εκκλησίες, οι  επιβλητικοί καθεδρικοί ναοί, τα ξωκλήσια, τα 

μοναστήρια, με την  αξιόλογη εικονογράφησή τους, με ψηφιδωτά, τοιχογραφίες και  

εικόνες, μαρτυρούν την επίμονη προσήλωση με την θρησκευτική  λατρεία. Ο 

θρησκευτικός τουρισμός αφορά κυρίως ευσεβείς  περιηγητές, φιλέρευνους τουρίστες, 

αλλά και θαυμαστές της  βυζαντινής τέχνης, οι οποίοι, μέσα από πολιτιστικά 

οδοιπορικά στον  ελληνικό χώρο, έρχονται σε επαφή με την πνευματικότητα της  

ορθοδοξίας. 

Ο θρησκευτικός Τουρισμός χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: 

 Προσκυνητές τουρίστες στους οποίους επικρατεί το θρησκευτικό κίνητρο, 

επισκέπτονται μία περιοχή αποκλειστικά για την επίσκεψη στον θρησκευτικό 

χώρο 

  τουρισμός θρησκευτικής κληρονομιάς, του οποίου οι τουρίστες ταξιδεύουν 

ομαδικά και συνδυάζουν το ταξίδι τους και με άλλες τουριστικές 

δραστηριότητες  

 

3.9.2.Τα κίνητρα του Θρησκευτικού Τουρισμού 

Τα κίνητρα του θρησκευτικού τουρισμού είναι τα εξής: 
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 το πανανθρώπινο θρησκευτικό συναίσθημα, το οποίο παρακινεί τους 

τουρίστες να μεταβαίνουν σε τόπους των θρησκευτικών εκδηλώσεων για να 

ικανοποιήσουν τις θρησκευτικές τους ανάγκες. 

 η διασπορά των θρησκευτικών μνημείων-τόπων λατρείας σε διαφορετικούς 

τόπους από τους τόπους που διαμένουν οι θρησκευόμενοι. 

 ο χαρακτηρισμός των μεγάλων χριστιανικών γιορτών σαν ημερών αργίας, 

γεγονός που επιτρέπει στους εργαζόμενους να απομακρύνονται από τις 

εργασίες τους, όπως και στους γονείς με παιδιά σχολικής ηλικίας. 

 η επιθυμία επιστροφής στις ρίζες, τάση που τα τελευταία χρόνια συνεχώς 

ενδυναμώνεται. 

 η επιθυμία φυγής από τα αστικά κέντρα, η οποία ενισχύεται  από την 

πιεστική, αγχώδη, και κουραστική ζωή της πόλης και από τις ψυχοσωματικές 

επιβαρύνσεις του αστικού περιβάλλοντος. 

 

3.9.3.Θρησκευτικός Τουρισμός στην Ανάφη 

 

3.9.3.1.Ιερά Μονή Παναγίας Καλαμιωτίσσης 

Στην Ανάφη υπάρχουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης του Θρησκευτικού 

τουρισμού. Στο νοτιοανατολικό άκρο της Ανάφης και πάνω στο όρος «Κάλαμος» 

ιδρύθηκε η Ιερά Μονή Παναγίας Καλαμιωτίσσης, αφιερωμένη στο Γενέθλιο της 

Θεοτόκου. Πρώτος μοναχός εγκαταστάθηκε στη Μονή το έτος 1715 κάποιος 

εμποροπλοίαρχος από την Οία της Σαντορίνης, τον οποίο ακολούθησε αργότερα και 

ο αδερφός του. Το απότομο της περιοχής του όρους «Κάλαμος» έγινε αιτία ερήμωσης 

της παλαιάς Μονής, η οποία τελικά μεταφέρθηκε στη σημερινή της θέση, σε έδαφος 

επίπεδο, στον αύλειο χώρο του αρχαίου ιερού του Απόλλωνος Αιγλήτη. Η νέα Μονή 

οικοδομήθηκε το έτος 1850 από τον τότε Ηγούμενο, αναφαίο Αρχιμανδρίτη Μακάριο 

Αρβανίτη. Το νησί της Ανάφης σεμνύνεται για την προστάτιδά του, την Παναγία την 

«Καλαμιώτισσα», που πήρε την ονομασία της από το γεγονός ότι, κατά την τοπική 

παράδοση, η εικόνα της Θεοτόκου βρέθηκε σε κορυφή βράχου, αναρτημένη πάνω σε 

καλάμι. Πρόκειται για δεσποτική εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου στον 

εικονογραφικό τύπο της Οδηγήτριας, εκατέρωθεν της οποίας, στο άνω τμήμα της 

εικόνας υπάρχουν δύο Άγγελοι. Είναι καλυμμένη με αργυρό κάλυμμα και 

χρονολογείται πριν τον 18
ο
 αιώνα. Η Παναγία η «Καλαμιώτισσα» εορτάζει στις 8 

Σεπτέμβρη. 
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3.9.3.1.1.Το πανηγύρι της Παναγίας της Καλαμιώτισσας 

Η μεγαλύτερη αναφιώτικη γιορτή γίνεται στο χώρο της Μονής 

Καλαμιώτισσας στις 7-8 Σεπτεμβρίου. Δύο μέρες πριν τη γιορτή στο μοναστήρι της 

Ζωοδόχου Πηγής (8 Σεπτεμβρίου), γίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα θρησκευτική 

τελετουργία. Η εικόνα της Παναγίας μεταφέρεται από τους κατοίκους ως την κορυφή 

του Καλάμου, στην παλαιά Μονή της Παναγίας Καλαμιώτισσας όπου ακολουθεί 

«ολονύκτια» τελετή. Η επιστροφή γίνεται το επόμενο πρωινό. 

 

3.9.3.2.Το Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής 

Το Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής βρίσκεται πάνω στο στενό ισθμό που 

χωρίζει τον κύριο όγκο του νησιού από το μεγαλοπρεπή βράχο του Κάλαμου. Είναι 

χτισμένο στη θέση του επιφανούς αρχαίου ναού του Απόλλωνα Αιγλήτη. Από τα 

χρόνια της Τουρκοκρατίας ως τις μέρες μας, η Μονή λειτουργεί ως προσκύνημα με 

εξαιρετική απήχηση μέσα κι έξω από τα όρια της Ανάφης. Το μοναστήρι εορτάζει τη 

1η Παρασκευή μετά το Πάσχα, ενώ εκεί γίνεται στις 7-8 Σεπτεμβρίου το μεγάλο 

πανηγύρι του νησιού προς τιμήν της Παναγίας της Καλαμιώτισσας. 

 

3.9.3.3.Εξωκλήσια της Ανάφης 

Οι γιορτές στα ξωκλήσια της Ανάφης είναι πολύ σημαντικές για τους 

κατοίκους του νησιού. Όλοι επίσης οι επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν σε 

αυτές, πρόκειται για σημαντική εμπειρία. Ιδιότυπα και πολυάριθμα ξωκλήσια 

ξεπροβάλλουν στις βουνοπλαγιές, και με ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας εκείνα του 

Σταυρού (15ος αιώνας) στους πρόποδες της Βίγλας, του Αγίου Μάμα και της 

Παναγιάς στο Δοκάρι κοντά στο Καστέλλι, του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο 
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Δράπανο, της Παναγιάς των Βουβών προς τη Βρύση, του Αγίου Αντωνίου, 

γαντζωμένο στις απόκρημνες Β. ακτές του νησιού με τις χαρακτηριστική διπλή 

καμάρα στην οροφή. Στο μοναδικό βυζαντινό ναό του νησιού,  θα δείτε τοιχογραφίες 

της Υπαπαντής, της Ανάληψης και της Γέννησης οι οποίες χρονολογούνται στις 

αρχές του 14οαι. Εκτός από το πανηγύρι της Παναγίας της Καλαμιώτισσας. Άλλα 

σημαντικά πανηγύρια είναι: Του Προφήτη Ηλία στη Βρύση (20 Ιουλίου),  του Αγίου 

Παντελεήμονα στη Βαγιά (27 Ιουλίου), του Δεκαπενταύγουστο στη Χώρα, του Αγίου 

Δημητρίου στο Μαντούρλο (27 Οκτωβρίου), του Αγίου Αντωνίου (17 Ιανουαρίου). 

 

3.9.3.4. Πάσχα στην Ανάφη 

Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ζυμώνουν «τυρόπιτες», δηλαδή κίτρινο 

ψωμί με αναφιώτικη ζαφορά (σαφράν) και ντόπιο τυρί. Το απόγευμα σε όλο το χωριό 

είναι διάχυτη η μυρωδιά του ξύλου που καίγεται επί πολύ ώρα για να προετοιμάσει το 

«φουρνί» να δεχτεί το κατσικάκι σε ταψί με αναφιώτικο τυρί, σκεπασμένο καλά με 

αλουμινόχαρτο, για 6 ώρες περίπου. Στην Ανάφη την Μεγάλη Εβδομάδα οι 

νοικοκυρές ετοιμάζουν τα πασχαλινά γλυκίσματα, τσουρέκια με κόκκινα αυγά, 

κουλουράκια και τα παραδοσιακά μελιτερά με φρέσκια μυζήθρα. Η πόρτα και η 

καπνοδόχος του «φουρνιού» σφραγίζεται με λάσπη από χώμα, για να μην περάσει 

αέρας και καεί το κρέας. Μετά την Ανάσταση το κατσικάκι είναι έτοιμο. Την 

Κυριακή του Πάσχα οι καμπάνες χτυπάνε χαρμόσυνα από το πρωί. Το απόγευμα 

γίνεται η Δεύτερη Ανάσταση και όλοι οι κάτοικοι συγκεντρώνονται στην πλατεία του 

Αγίου Νικολάου, όπου μετά την λειτουργία και την περιφορά των εικόνων, 

μοιράζονται γλυκά από τις οικογένειες που έχουν χάσει κάποιον δικό τους. 

 

3.10. Πολιτιστικός Τουρισμός 

 

3.10.1.Ορισμός Πολιτιστικού Τουρισμού 

Ο πολιτιστικός τουρισμός είναι η εναλλακτική μορφή τουρισμού που έχει σαν 

κύρια τουριστική δραστηριότητα την επαφή, γνωριμία, γνώση και απόλαυση του 

πολιτιστικού πολιτισμού των τουριστικών προορισμών και τη συμμετοχή σε ή την 

παρακολούθηση διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων με: 

1.Επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς  χώρους, ιστορικά μνημεία, 

πινακοθήκες, βιβλιοθήκες, αίθουσες τέχνης, παραδοσιακούς οικισμούς, 
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μοναστήρια, αξιοθαύμαστες φυσικές περιοχές, κτήρια με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, 

λοιπά αρχιτεκτονήματα, διάφορα ιδρύματα κ.λπ. 

2.Παρακολουθήσεις συναυλιών, θεατρικών  παραστάσεων, όπερας, επιδείξεων, 

παραδοσιακών χωρών και τραγουδιών αναπαραστάσεων ιστορικών γεγονότων 

και τοπικών εθίμων, παραγωγής  τοπικών προϊόντων κ.λπ. 

3.Συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως πανηγύρια, φεστιβάλ, κοινωνικές 

και πνευματικές δραστηριότητες εκδρομές, μαθήματα που αναφέρονται στον 

πολιτισμό, ανασκαφές, χώρους κ.λπ. 

 

3.10.2.Τι είναι πολιτισμός 

Ο πολιτισμός είναι το σύνολο των υλικών και πολιτιστικών επιτευγμάτων μιας 

ομάδας ανθρώπων. Ο Πολιτισμός και η τέχνη είναι δύο έννοιες στενά συνυφασμένες. 

Τέχνη είναι η χαρακτηριστική έκφραση του πολιτισμού μιας δεδομένης περιόδου. 

Τέχνες όπως η αρχιτεκτονική, γλυπτική, κεραμική, υφαντική, η μουσική, κατασκευή 

κοσμημάτων και ζωγραφική έχουν μια μακροχρόνια παράδοση στην Ελλάδα, όπου οι 

πολιτισμοί είχαν ήδη αναπτυχθεί σε Προϊστορικά Χρόνια. 

 

3.10.3.Τι περιλαμβάνει ο Πολιτιστικός Τουρισμός 

Ο πολιτιστικός τουρισμός σχετίζεται με την επίσκεψη σε ένα τόπο με στόχο 

την επαφή με τα πολιτιστικά στοιχεία αυτού (αρχαιολογικά, βυζαντινά, κλασικά ή 

νεότερα μνημεία, ιστορία, τέχνες, λαογραφία κτλ.). Συνήθως δεν εμφανίζεται μόνος 

του, εκτός των περιπτώσεων εκπαιδευτικών εκδρομών σχολείων, αλλά 

πραγματοποιείται συμπληρωματικά με κάποιο άλλο είδος τουρισμού, προσφέροντας 

γνώση και ποικιλία στο τουριστικό προϊόν. Ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί ένα 

από τα παλαιότερα και δημοφιλέστερα είδη τουρισμού. Από τους περασμένους 

αιώνες άτομα ή ομάδες περιηγητών, αναζητώντας τη γνώση, την εμπειρία, την 

προσωπική ανακάλυψη, πραγματοποιούσαν ταξίδια σε τόπους με αρχαιολογικό, 

ιστορικό, λαογραφικό ή θρησκευτικό ενδιαφέρον, σε μέρη με διαφορετικό πολιτισμό 

και εθνολογικές ιδιομορφίες. Ο πολιτιστικός τουρισμός προσφέρει ευκαιρίες για 

πολιτιστική εμπειρία, προσφέρει την περιήγηση στη φυσική, καλλιτεχνική και 

πνευματική κληρονομιά μίας περιοχής καθώς και στη σημερινή δημιουργία.  

Επίσης, περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε δραστηριότητες είτε παθητικές, όπως 

παρακολούθηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (μουσικών συναυλιών, θεατρικών 

παραστάσεων κ.ά.), επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, περιηγήσεις 
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σε πολιτιστικές διαδρομές, είτε ενεργητικές, όπως εκμάθηση τοπικής μαγειρικής, 

τέχνης ή συμμετοχή σε λαογραφικές δραστηριότητες. Μία άλλη σημαντική 

παράμετρος που χαρακτηρίζει αυτή την μορφή τουρισμού, είναι η στενή και 

ουσιαστική επαφή που αποκτούν οι επισκέπτες με τον τοπικό πληθυσμό, τα ήθη και 

τις παραδόσεις του, σε συνδυασμό με τα πολιτισμικά δρώμενα στην περιοχή.  

 

3.10.4.Πολιτιστικός Τουρισμός στην Ανάφη 

 

3.10.4.1.Αρχαιολογικοί χώροι στην Ανάφη 

Τα ευρήματα από τη ρωμαϊκή περίοδο, είναι πλούσια και διεσπαρμένα στην 

περιοχή. Ο λόφος της αρχαίας πόλης έχει ύψος 327 μέτρα. Εδώ διακρίνονται τα 

ερείπια του άστεως της πόλης-κράτους των Αναφαίων, που ιδρύθηκε πιθανότατα τον 

8ο π.χ. αιώνα από Δωριείς αποίκους και κυριάρχησε στη ζωή του νησιού ως το τέλος 

του αρχαίου κόσμου. Στο Καστέλι, είναι ορατή η οχύρωση της πόλης και εκτεταμένα 

κατάλοιπα του νεκροταφείου της. Τα ευρήματα από τη ρωμαϊκή περίοδο, εποχή 

ακμής για το νησί είναι πλούσια και διεσπαρμένα στην περιοχή, με ιδιαίτερα 

εντυπωσιακή τη σαρκοφάγο που βρίσκεται δίπλα στο ιστορικό ξωκλήσι Παναγιά στο 

Δοκάρι. Ανασκαφές δεν έχουν γίνει στο νησί μόνο τα αγάλματα που ήταν διάσπαρτα 

και ορατά στο χώρο συγκεντρώθηκαν δίπλα σε ένα μικρό χώρο δίπλα στο ΚΕΠ. Από 

την αρχαία πόλη ξεκινούσαν δύο οδοί, η μία οδηγούσε στα σημερινά Κατελυμάτσα, 

όπου ήταν το επίνειο της πόλης. Η άλλη που λεγόταν Ιερά Οδός και ξεκινούσε από 

την ανατολική πλευρά της πόλης οδηγούσε στο Ιερό του Απόλλωνα Αιγλήτη 

(σημερινή Μονή Ζωοδόχου Πηγής). Σώζονται σε αρκετό ύψος τμήματα της 

τοιχοποιίας τόσο του ίδιου του ναού όσο και του περιβόλου του, που αποτελούν 

τμήματα και του σημερινού περιβόλου της Μονής. Ο περίβολος είναι 

κατασκευασμένος ισοδομικά από λίθους τεραστίων διαστάσεων και διατηρείται, 

ακόμη και σήμερα, σε μεγάλο ύψος. Επάνω του στηρίζονται άλλωστε, τόσο τα κελιά 

όσο και διάφορα άλλα κτίσματα της μονής. Η τοποθεσία όπου βρίσκεται ο ναός  είναι 

ιδιαίτερου κάλλους, γι’ αυτό και είχε επιλεγεί από τους αρχαίους, οι οποίοι είχαν 

κτίσει ένα μεγάλο οικοδομικό συγκρότημα που εξυπηρετούσε τη λατρεία, αλλά και 

την υποδοχή των πιστών. Το άγαλμα του Αιγλήτη Απόλλωνα εκτίθεται στο 

Βρετανικό Μουσείο. Κάθε χρόνο τελούνταν γιορτή προς τιμήν του θεού, τα 

Υακίνθεια. Η συλλογή είναι ανοικτή για το κοινό Τρίτη και Πέμπτη 10:00-14:00. 
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3.10.4.2.Πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Ανάφη 

Πολλές σταθερές αλλά και έκτακτες (κυρίως καλοκαιρινές) πολιτιστικές 

εκδηλώσεις οργανώνονται και πραγματοποιούνται στη Ανάφη σε ετήσια βάση, τόσο 

από το Δήμο Ανάφης, τον Πολιτιστικό Σύλλογο, αλλά και το σύλλογο απανταχού 

Αναφαίων με τα Αργοναυτικά. 

Οι φορείς του νησιού διοργανώνουν κάθε καλοκαίρι παραδοσιακό νησιώτικο 

γλέντι στην πλατεία της Χώρας αλλά και εκθέσεις με λαογραφικό υλικό και 

φωτογραφίες. Οι γιορτές στα ξωκλήσια της Ανάφης είναι πολύ σημαντικές για τους 

κατοίκους του νησιού. Όλοι επίσης οι επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν σε 

αυτές, πρόκειται για σημαντική εμπειρία. 

 

3.11.Θαλάσσιος Τουρισμός 

 

3.11.1.Ορισμός 

Ο θαλάσσιος τουρισμός είναι ο τουρισμός που σχετίζεται με την 

πραγματοποίηση δραστηριοτήτων στη θάλασσα. Συνήθως αφορά την κολύμβηση και 

την αναψυχή στην παραλία, αλλά με την εναλλακτική του έννοια περιέχει και λοιπές 
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δραστηριότητες, όπως τα θαλάσσια σπορ. Στο θαλάσσιο τουρισμό περιλαμβάνεται 

και τουρισμός μιας ημέρας με θαλαμηγό και κρουαζιερόπλοιο. 

Όσοι αγαπούν τα θαλάσσια σπορ, θα θεωρήσουν την Ελλάδα επίγειο 

παράδεισο. Οι λάτρεις της περιπέτειας μπορούν να επιδοθούν σε υποβρύχια 

φωτογράφιση , αλλά και οι πιο αθλητικοί μπορούν να επιλέξουν μία από τις πολλές 

θαλάσσιες αθλητικές δραστηριότητες  που μπορούν να πραγματοποιηθούν στα 

ελληνικά νερά, όπως οι καταδύσεις και το υποβρύχιο ψάρεμα. 

 

3.11.2. Προϋποθέσεις ανάπτυξης θαλάσσιου τουρισμού 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού είναι η 

δημιουργία της κατάλληλης υποδομής και ανωδομής, δηλαδή η κατασκευή 

σύγχρονων και άρτια εξοπλισμένων μαρίνων για τον ελλιμενισμό, τον ανεφοδιασμό 

και γενικά την εξυπηρέτηση των σκαφών αναψυχής, των επιβατών και των 

πληρωμάτων τους και στη συμπλήρωση ή και ανανέωση του στόλου των σκαφών 

αναψυχής και των κρουαζιερόπλοιων.  

 

3.11.3.Κρουαζιέρες 

Η Ελλάδα, ως τουριστικός προορισμός, αποτελεί ειδυλλιακό χώρο για να 

πραγματοποιηθούν ολιγοήμερες ή πολυήμερες κρουαζιέρες, καθώς διαθέτει πολλά 

νησιά και λιμάνια που μπορεί κανείς να επισκεφθεί, αλλά και ιδανικό κλίμα, το οποίο 

επιτρέπει ένα ευχάριστο ταξίδι τις περισσότερες εποχές του χρόνου.  

Επιπλέον, μια κρουαζιέρα στις ελληνικές θάλασσες δίνει την ευκαιρία να 

επισκεφθούμε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, μοναδικές εκκλησίες και 

μοναστήρια, μνημεία νεώτερων χρόνων, εξαιρετικά ενδιαφέροντα μουσεία και 

παραδοσιακούς οικισμούς αλλά και να απολαύσουμε τις φυσικές ομορφιές πολλών 

περιοχών της χώρας. 

Στην Ελλάδα λειτουργούν αρκετές εταιρείες, που διοργανώνουν Κρουαζιέρες 

στις ελληνικές θάλασσες και νησιά, ενώ και ξένες εταιρίες δραστηριοποιούνται στον 

τομέα αυτό. 

 

3.11.4.Θαλάσσιος Τουρισμός στην Ανάφη 

Ο θαλάσσιος τουρισμός παρουσιάζει αρκετές δυνατότητες ανάπτυξης στην 

Ανάφη εντούτοις δεν έχει αναπτυχθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Απαραίτητη 

προϋπόθεση όπως είπαμε και παραπάνω είναι η κατασκευή σύγχρονης και άρτιας 
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εξοπλισμένης μαρίνας που δυστυχώς απουσιάζει από το νησί. Ένα άλλο μειονέκτημα 

είναι και η δυσκολία προσέγγισης του λιμανιού ειδικά όταν υπάρχουν νότιοι άνεμοι 

που το κάνουν να μην είναι εύκολα προσπελάσιμο κι επομένως υπάρχει η ανάγκη για 

ένα καλύτερο και πιο σύγχρονο λιμάνι. Ωστόσο διαθέτει παρθένες παραλίες οι 

περισσότερες με ψιλή άμμο και καταγάλανα νερά.  

Ο γύρος του νησιού της Ανάφης  με σκάφος  θα σας επιτρέψει να 

ανακαλύψετε παραλίες με δύσκολη ή και ανύπαρκτη την πρόσβασή τους οδικώς. 

Ιδιαίτερα το πέρασμα από τον Κάλαμο με τους κάθετους πανύψηλους βράχους 

προκαλεί δέος και είναι σίγουρα η πιο συγκλονιστική εμπειρία στον περίπλου του 

νησιού. Ο γύρος του νησιού με σκάφος ξεκινάει τον Ιούνιο και γίνεται, εφόσον 

μαζευτούν τουλάχιστον 10 άτομα, σταματάει σε όποια παραλία θέλουν οι επιβάτες 

για να κάνουν μπάνιο και πηγαίνει και απέναντι στις νησίδες της Ανάφης, την 

Μακρά, την Παχειά και τα Φτενά, όπου υπάρχει και το εκκλησάκι του Αγίου Πέτρου. 

Επίσης από τις 10 Ιουνίου και κάθε Δευτέρα ξεκινάει κρουαζιερόπλοιο από τη 

Σαντορίνη που πάει στη Ρόδο και περνάει από την Ανάφη, έξω από το λιμάνι. 

 

 

Το λιμάνι της Ανάφης 

   

3.11.4.1.Παραλίες της Ανάφης 

Οι παραλίες της Ανάφης δεν είναι οργανωμένες. Διαθέτουν άγρια ομορφιά, 

πεντακάθαρα νερά, και μια αίσθηση ηρεμίας αφού ποτέ δεν κατακλύζονται από 
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κόσμο. Νότια θα συναντήσετε τις αμμουδερές παραλίες του Αγίου Νικολάου, το 

Κλεισίδι και το Κατσούνι. Μπορείτε να κολυμπήσετε στη Φλαμουρού, και στο 

Μικρό και Μεγάλο Ρούκουνα που είναι από τις ομορφότερες και δημοφιλέστερες 

παραλίες του νησιού. Από τις πιο όμορφες παραλίες, στη νότια πλευρά είναι και οι 

Αγιοι Ανάργυροι με το ομώνυμο εκκλησάκι. Βόρεια βρίσκονται οι βραχώδεις 

παραλίες Χάλαρα, Βρύση και Λιβόσκοπος. Προσφέρονται για ψάρεμα, 

ψαροντούφεκο και υποβρύχια παρατήρηση. Για κολύμπι προσφέρονται οι παραλίες 

Κλεισίδι, Έξω Ρούκουνας, Μέγας Ποταμός, Άγιοι Ανάργυροι, Μοναστήρι, Πράσα 

και Άγιος Γεώργιος. 

 

3.12.Αθλητικός Τουρισμός 

 

3.12.1.Ορισμός 

Ο αθλητικός τουρισμός είναι η εναλλακτική μορφή τουρισμού κατά τη 

διάρκεια της οποίας οι τουρίστες ασκούνται, γυμνάζονται, παίζουν ή αθλούνται και 

συγκεκριμένα επιδίδονται σε ένα ή περισσότερα αγωνίσματα. Η μορφή αυτή του 

τουρισμού ονομάζεται ειδικότερα αθλητικός τουρισμός ανάπαυσης ή αναψυχής. 

Όταν οι ασχολούμενοι με τον αθλητισμό (αθλητές, προπονητές, συνοδοί, 

βοηθητικό προσωπικό, οπαδοί) ταξιδεύουν για να συμμετάσχουν σε αθλητικούς 

αγώνες, αλλά προ, ενδιάμεσα και μετά τους αγώνες αναπτύσσουν τουριστικές 

δραστηριότητες, τότε προκύπτει η εναλλακτική μορφή του αθλητικού τουρισμού 

επιδόσεων ή άμιλλας. 

Η Ελλάδα, χώρα όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, είναι ιδανική για 

την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων καθώς και για την τέλεση αθλητικών 

αγώνων. Τις τελευταίες δεκαετίες, στη χώρα διοργανώνονται όλο και συχνότερα 

μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις σε πολλά σπορ (παγκόσμια πρωταθλήματα, 

πανευρωπαϊκοί αγώνες, σημαντικά διεθνή τουρνουά κ.ά.) με κορυφαίο γεγονός τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες 2004, στην Αθήνα. Οι αθλητικές αυτές διοργανώσεις 

συνέβαλαν σημαντικά στην κατασκευή, σε όλη την επικράτεια, πολλών σύγχρονων 

μεγαλύτερων ή μικρότερων αθλητικών εγκαταστάσεων, σταδίων και προπονητικών 

κέντρων για ένα ευρύ φάσμα αθλημάτων, όπου σήμερα οι κάτοικοι αλλά και οι 

επισκέπτες κάθε περιοχής έχουν την δυνατότητα να ασκηθούν στο αγαπημένο τους 

σπορ (στίβος, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, μπάσκετ, τένις, γκολφ, κτλ). 
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3.12.2.Κατηγορίες τουριστών που εντάσσονται στον αθλητικό τουρισμό 

Οι τουρίστες που εντάσσονται στον αθλητικό τουρισμό ανήκουν σε 7 

κατηγορίες, ανάλογα με τον βαθμό εμπλοκής τους στην αθλητική δραστηριότητα και 

είναι: 

1. Οι πρωταθλητές. 

2. Οι αθλητές.  

3. Οι νέοι αθλητές.  

4. Οι «ερασιτέχνες» αθλητές.  

5. Τουρίστες οι οποίοι αθλούνται συχνά. 

6. Τουρίστες οι οποίοι αθλούνται όταν ταξιδεύουν. 

7. Οι θεατές 

 

3.12.3. Μορφές αθλητικού τουρισμού που συναντώνται στην Ελλάδα 

Οι μορφές που προκύπτουν από τον αθλητικό τουρισμό   και συναντώνται 

στην Ελλάδα είναι:  

 Προπονητικός τουρισμός με επαγγελματικές ομάδες. Εδώ συγκαταλέγονται οι 

επαγγελματίες, ομάδες ή αθλητές και όλοι οι παράγοντες - συνοδοί κ.λ.π. που 

έρχονται για εγκλιματισμό ή προπόνηση σε έναν προορισμό και δημιουργούν 

τουριστική κίνηση. Αυτό συμβαίνει συνήθως έναν χρόνο πριν από ένα 

σημαντικό αθλητικό γεγονός στον προορισμό όπου έχει προγραμματιστεί ή σε 

άλλο προορισμό με παρόμοιες κλιματολογικές κυρίως συνθήκες. 

 Παρακολούθηση - θέαση γεγονότων. Φίλαθλοι επισκέπτες που με κεντρικό 

άξονα την παρακολούθηση του αθλητικού γεγονότος, δημιουργούν 

τουριστική δραστηριότητα. 

 Συμμετοχή σε μεγάλα γεγονότα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μικρότερης 

έκτασης αθλητικά γεγονότα, όπως οι μαραθώνιοι πόλεων (μαραθώνιος 

Ναυπλίου), τα τοπικά αθλητικά τουρνουά, οι πολυήμερες εκδηλώσεις 

υπαίθριων δραστηριοτήτων, οι δρόμοι προσανατολισμού στα δάση, όπου η 

συμμετοχή είναι συνήθως ανοιχτή και μαζική, κ.α. 

 Υπαίθριες δραστηριότητες. Αφορά σε εκδρομείς του σαββατοκύριακου, 

κυρίως ανθρώπους της πόλης, που εξορμούν για πολλαπλά σπορ και οικο-

πολιτιστικές δραστηριότητες. Συνήθως πηγαίνουν σε προστατευόμενες 

φυσικές περιοχές για σκι και ορειβασία σε χειμερινά θέρετρα το χειμώνα ή για 

μπάνιο, σέρφινγκ κ.λ.π. σε παραθαλάσσια θέρετρα το καλοκαίρι. 
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 Άθληση - ψυχαγωγία ξενοδοχείων. Ο αθλητισμός αναψυχής ή αθλητική 

αναψυχή αφορά στις ειδικές δραστηριότητες που διοργανώνουν οι μεγάλες 

κυρίως ξενοδοχειακές μονάδες. Στην Ελλάδα συνδυάζεται σε μεγάλο ποσοστό 

με πολιτιστικές, επιμορφωτικές αλλά και περιβαλλοντικές δραστηριότητες. 

Δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν ενεργητικά άτομα διάφορων 

ηλικιών, των οποίων όμως η ενασχόληση δεν εμπίπτει στις κατηγορίες του 

επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού. 

 

3.12.4.Αθλητικός Τουρισμός στην Ανάφη 

3.12.4.1.Αργοναυτικά 

Τα καλοκαίρια, 15 Αυγούστου-8 Σεπτεμβρίου, διοργανώνονται οι αθλητικοί 

αγώνες «Αργοναυτικά», που ολοκληρώνουν τις εκδηλώσεις τους με μεγάλο γλέντι 

στη Χώρα. Η διοργάνωση που πραγματοποιείται επί σειρά ετών στην Ανάφη και 

συνήθως διεξάγεται στα μέσα Αυγούστου συγκεντρώνει το ενδιαφέρων Ντόπιων και 

τουριστών και αποτελεί το αθλητικό γεγονός του νησιού με πάρα πολλές συμμετοχές. 

Ο Δήμος Ανάφης, ο οποίος είναι  ο διοργανωτής και ο αρωγός αυτής της εκδήλωσης 

κάνει τα πάντα ώστε αυτή η μεγάλη για τα δεδομένα του νησιού διοργάνωση να βγει 

εις πέρας και να αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις στους συμμετέχοντες.  

Στα «Αργοναυτικά» περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων αγωνισμάτων, 

τσουβαλοδρομίες, μαντηλοδρομίες, καθώς και αγώνας δρόμου από το λιμάνι μέχρι τη 

χώρα από τον παλιό δρόμο για τους νέους που είναι από 17-20 χρονών. Κατά τη λήξη 

των «Αργοναυτικών» όλοι όσοι συμμετέχουν στους αγώνες παίρνουν μετάλλιο και οι 

νικητές παίρνουν κύπελλο.  

 

3.12.4.2.Γήπεδο Ανάφης 

Στο χώρο του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Ανάφης Βρίσκονται δύο 

γήπεδα: Γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 και γήπεδο μπάσκετ. Πριν τέσσερα χρόνια έγινε 

πρωτάθλημα μεταξύ των νήσων Ανάφης, Θηρασιάς, Πάρου, Σαντορίνης, Σικίνου και 

Φολεγάνδρου. Οι αγώνες που διεξήχθησαν στην Ανάφη έγιναν σε αυτό το γήπεδο 

ποδοσφαίρου. Σε αυτό το πρωτάθλημα νίκησε η ομάδα της Σαντορίνης. 

Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού είναι η δημιουργία 

αθλητικών εγκαταστάσεων από το κράτος και τις τουριστικές επιχειρήσεις σε 

συνδυασμό με την ύπαρξη ειδικευμένου προσωπικού (γυμναστές, εκπαιδευτές 
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αθλημάτων, κ.λ.π.). Επομένως θα πρέπει να γίνουν βήματα και προς αυτή την 

κατεύθυνση για την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στην Ανάφη.  

 

 

 

 

 

3.13.Ορειβατικός Τουρισμός 

Ορειβατικός τουρισμός είναι η εναλλακτική μορφή τουρισμού κατά τη 

διάρκεια της οποίας οι τουρίστες αναπτύσσουν ορειβατικές δραστηριότητες ή 

παρακολουθούν ορειβατικές δραστηριότητες. 

Σαν ορεινές περιοχές σύμφωνα με τον κατακόρυφο γεωγραφικό διαμελισμό 

εννοούνται οι περιοχές: 

 Οι Λοφώδης περιοχές που καλύπτονται από λόφους ύψους 300-500 µέτρων, 

βατούς και προσπελάσιµους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.  

 Είναι µέσες ορεινές ή ηµιορεινές. Περιοχές δηλαδή που καλύπτονται από 

βουνά ύψους µέχρι 1500 µέτρα, µε στρογγυλές κορυφές και όχι µε απότοµες 

πλαγιές. Περιοχές που είναι βατές και προσπελάσιµες καθ' όλη τη διάρκεια 

του έτους, εκτός από το χειµώνα, οπότε µπορεί να καλύπτονται από χιόνια.  
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 Είναι ορεινές. Περιοχές, που καλύπτονται δηλαδή από βουνά µε υψόµετρο 

πάνω από 1500 µέτρα και έχουν συνήθως σκληρή ανάγλυφη µορφή, µε 

αιχµηρές κορυφές, απότοµες πλαγιές, χαράδρες, οι οποίες είναι βατές και 

προσπελάσιµες µόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.  

Ο ορειβατικός τουρισμός είναι διαφορετικός από τον περιπατητικό ή 

πεζοπορικό τουρισμό, γιατί αν και οι δύο ανήκουν στον τουρισμό υπαίθρου και 

ειδικότερα στον ορεινό τουρισμό, ο περιπατητικός τουρισμός είναι η τουριστική 

δραστηριότητα του εύκολου περπατήματος στις βατές και προσπελάσιμες λοφώδεις ή 

ημιορεινές περιοχές από πολλούς τουρίστες, με τη χρήση μόνο των ποδιών και χωρίς 

ειδικό εξοπλισμό, ενώ ο ορειβατικός τουρισμός είναι η τουριστική δραστηριότητα 

του δύσκολου ανεβάσματος στα υψηλά βουνά με τη χρήση των ποδιών και των 

χεριών και συχνά με τη χρησιμοποίηση ειδικού εξοπλισμού. 

Ορειβατικά καταφύγια είναι τα καταλύματα του ορειβατικού τουρισμού τα 

οποία χρησιμοποιούνται για την ξεκούραση και τη διανυκτέρευση των ορειβατών και 

ορειβατικά μονοπάτια είναι τα μονοπάτια που χρησιμοποιούν οι ορειβάτες για να 

αναρριχηθούν στα βουνά. Τα μονοπάτια αυτά είναι διαφορετικά αν και συμπίπτουν 

μερικώς από τα μονοπάτια του περιπατητικού τουρισμού. 

Και οι δύο αυτές μορφές τουρισμού είναι από τις πιο φθηνές τουριστικές 

μορφές αφού προσφέρουν φθηνά προϊόντα διατροφής και διαμονής και οι δύο μορφές 

εμπεριέχουν στοιχεία περιπέτειας και η ποιότητα των τουριστικών προϊόντων 

εξαρτάται από την οργάνωση και από την χρηματοδοτική ικανότητα των οργανωτών 

τους. 

Οι σηµαντικότερες δραστηριότητες του ορεινού τουρισµού είναι η ορειβασία, 

οι  περιηγήσεις µε ειδικά οχήµατα εκτός χαραγµένων δρόµων, οι πεζοπορίες, οι  

αναρριχήσεις, το ορειβατικό ποδήλατο, ο αλπινισµός, οι ορεινές κατασκηνώσεις, το 

πέταγµα µε δελταπλάνο ή παραπέντε, και άλλα. 

 

3.13.1.Ευκαιρίες για ορειβατικό τουρισμό στην Ανάφη 

Στην Ανάφη προσφέρονται πολλές ευκαιρίες για ορειβασία και αναρρίχηση, καθώς 

διαθέτει πολλά βουνά και ειδικά το όρος Κάλαμος. Τους ορειβάτες τους πηγαίνει 

σκάφος και τους αφήνει στο κάτω μέρος του βράχου και από κει και πέρα 

οργανωμένοι και με κατάλληλο εξοπλισμό ανεβαίνουν στο μοναστήρι, την Παναγία 

την Καλαμιώτισσα, στην κορυφή του βουνού.  
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ΚΑΛΑΜΟΣ - Ο υψηλότερος μονόλιθος της ανατολικής Μεσογείου 

Ορατός από όπου κι αν στέκεται κανείς στο νησί ο Κάλαμος, στο 

νοτιοανατολικό τμήμα του 22 χλμ. από τη Χώρα, αποτελεί ένα θεσπέσιο μνημείο της 

φύσης και, αναμφίβολα, το στολίδι της Ανάφης. Πρόκειται για έναν 

επιβλητικό ασβεστολιθικό βράχο ύψους 450 μ. που συνδέεται με το υπόλοιπο νησί 

μέσω ενός μικρού ισθμού. Σύμφωνα με τις τοπικές λαϊκές δοξασίες καθώς τον 

πλησιάζεις, νιώθεις κάτι να σε βαραίνει. Δεν είναι τυχαίο που ο Γάλλος περιηγητής 

Τουρνεφόρ τον αποκάλεσε: «έναν από τους φοβερότερους βράχους του κόσμου»! 

Μάλιστα, θεωρείται ο δεύτερος μεγαλύτερος της Μεσογείου, μετά το Γιβραλτάρ, ενώ 

περιλαμβάνεται στην περιοχή δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura. Οι 

αναρριχητές θα τον λατρέψουν, καθώς αποτελεί ιδανικό πεδίο δράσης για την 

αγαπημένη τους δραστηριότητα. 

Στην κορυφή του Καλάμου (460μ.), στην οποία οδηγεί μονοπάτι από τη Μονή 

Ζωοδόχου Πηγής, βρίσκεται η μονή της Παναγίας της Καλαμιώτισσας, που κτίσθηκε 

το 1715, δίπλα σε ερείπια μεσαιωνικού οχυρού. Η θέα είναι συγκλονιστική. Στον 

Κάλαμο βρίσκεται και το Δρακοντόσπηλο, ένα ενδιαφέρον σπήλαιο με σταλακτίτες 

και σταλαγμίτες, που όμως είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμο. 

 



51 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ-

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

4.1. Τουριστική συνείδηση – αγωγή – φιλοξενία – εκπαίδευση 

Καλό θα ήταν να διευκρινίσουμε τους όρους τουριστική συνείδηση, τουριστική 

αγωγή, φιλοξενία και τουριστική εκπαίδευση. 

 

4.1.1.Τουριστική συνείδηση 

Με τον όρο τουριστική συνείδηση εννοούμε τις γνώσεις που κατέχουμε μέσω 

της επαγγελματικής και φιλικής εξυπηρέτησης του επισκέπτη τουρίστα, για να 

γνωρίσει καλύτερα τη χώρα μας. Επιπρόσθετα το τι μπορούμε να μεταδώσουμε στον 

επισκέπτη τουρίστα για να γνωρίσει καλύτερα την χώρα μας ή να τον βοηθήσουμε σε 

κάτι που μας ρωτά και εάν δεν γνωρίζουμε, να φροντίσουμε να μάθουμε για να 

πληροφορήσουμε σωστά τον επισκέπτη μας, με απώτερο σκοπό όλες αυτές οι 

γνώσεις να γίνουν τρόπος ζωής για όλους μας, χωρίς να απαιτούμε αμοιβή για την 

προσφερόμενη βοήθεια μας, διότι με αυτό τον τρόπο βοηθούμε την χώρα μας.  

Τουριστική Συνείδηση μπορεί να διδαχτεί και να μεταφερθεί από στόμα σε 

στόμα για να δημιουργήσουμε ένα τουριστικό προορισμό όπου όλο το κοινό να 

συμμετέχει στην άψογη παρουσίαση και προβολή της Τουριστικής Ελλάδας στο 

εξωτερικό. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι ευθύνη όλων μας να ενεργοποιηθούμε και να 
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συμμετάσχουμε όλοι στο έργο αυτό. Σε αυτό μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά και 

το σχολείο, το οποίο δύναται να καλλιεργήσει την τουριστική συνείδηση και παιδεία, 

αλλά και την ανάπτυξη κριτικής ικανότητας. 

Είναι σημαντικό όλο το κοινό και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της χώρας που 

είναι τόσο τουριστική, όπως και η νεολαία μας να κατέχουν τα ακόλουθα: 

 Γνώση της Τουριστικής υποδομής και προβολής της Ελλάδας 

 Γνώση της Ιστορίας και του πολιτισμού μας 

 Γνώση καλής συμπεριφοράς ευγένειας και σεβασμό προς στους επισκέπτες 

μας, στους εαυτούς μας, στους συνανθρώπους μας και το φυσικό μας 

περιβάλλον. 

 Οι επισκέπτες έρχονται όχι μόνον για το ήλιο και την Θάλασσα, αλλά να 

γνωρίσουν την Ιστορία και τον πολιτισμό μας. 

Πρέπει να μάθουμε να παρουσιάζουμε τη χώρα μας στους ξένους με 

υπερηφάνεια και αγάπη όπως θα θέλαμε να παρουσιάζουμε και να είμεθα υπερήφανοι 

για το σπίτι μας και την οικογένεια μας και να αποφεύγουμε την δυσφήμηση και τις 

αλληλοκατηγορίες. 

 

4.1.2.Τουριστική αγωγή 

Με τον όρο τουριστική αγωγή εννοούμε τη σωστή συμπεριφορά που πρέπει 

να δείχνει ο τουρίστας, τόσο στους ανθρώπους μιας περιοχής, την οποία 

επισκέπτεται, όσο και στη ίδια την περιοχή. 

 

4.1.3.Φιλοξενία 

Η φιλοξενία αναφέρεται στην πράξη της  περίθαλψης και φροντίδας ενός 

ξένου. 

 

4.1.4.Τουριστική εκπαίδευση 

Αναφέρεται στο επίπεδο γνώσεων που θα πρέπει να έχει αυτός που θα 

ασχοληθεί επαγγελματικά με τον τουρισμό. Σε μεταλυκειακό επίπεδο η τουριστική 

εκπαίδευση θεωρείται ως ανώτερη εκπαίδευση και προσφέρεται κατά κύριο λόγο από 

ιδιωτικές κυρίως σχολές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις στα πλαίσια των 

οικονομικών σχολών (ΤΕΙ-ΑΕΙ) προσφέρονται μαθήματα σχετικά με τον τουρισμό. 

Στα ΤΕΙ λειτουργούν τμήματα σχετικά με τον τουρισμό. 
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4.2.Η προοπτική του Ελληνικού Τουρισμού 

Η χώρα μας έχει επιλέξει εδώ και πολλές δεκαετίες τον αναπτυξιακό δρόμο 

του τουρισμού. Και γι’ αυτό το σκοπό θυσιάστηκε ένα μεγάλο μέρος της 

πρωτογενούς παραγωγής που ήταν η γεωργία, αλλά και της δευτερεύουσας 

παραγωγής που ήταν η βιομηχανία! Ο τριτογενής τομέας, η τουριστική ανάπτυξη 

γιγαντώθηκε. Χιλιάδες οικογένειες έμαθαν να ζουν με τον τουρισμό, ο οποίος 

προκάλεσε τα πρώτα χρόνια και επαναπατρισμό πολλών μεταναστών. Και όλα 

πήγαιναν μια χαρά. Διαφημίσεις με αφίσες και φυλλάδια σε όλες τις χώρες που 

ανακοίνωσαν τις ομορφιές της Ελλάδας αλλά και τις μοναδικές αρχαιότητες σε όλο 

τον κόσμο. Ήταν πάρα πολλοί οι επισκέπτες που μας είδαν, μας θαύμασαν και 

εφημερίδες και περιοδικά έγραφαν ύμνους για την Ελλάδα και τους ευγενείς 

Έλληνες. 

Και όλα καλά, ώσπου άρχισε η κατιούσα. Πού πήγε αυτή η καμπύλη 

ανάπτυξης; Τι έγινε; Δεν έγινε ξαφνικά βέβαια, έγινε σιγά-σιγά γιατί αφενός εμείς οι 

Έλληνες υποδεχθήκαμε τόσο χρήμα ξαφνικά που ξεχάσαμε την πολιτισμένη 

συμπεριφορά μας απέναντι στους ξένους και από την άλλη σε άλλες χώρες της 

Μεσογείου, όπως την Τουρκία, δημιουργείται ένας ισχυρός τουριστικός 

ανταγωνισμός. Φυσικές ομορφιές υπάρχουν σε πολλές χώρες. Ο «ήλιος» και η 

«θάλασσα» δεν είναι πλέον τόσο ελκυστικές σειρήνες στην προσέλκυση τουριστών. 

Τι έφταιξε; « Απρογραμμάτιστη και πελατειακή ανάπτυξη, χαμηλό επίπεδο 

υπηρεσιών, αισχροκέρδεια, ασέβεια στο πελάτη, έλλειψη κουλτούρας από πολλούς 

διακινητές του τουρισμού, έλλειψη εθνικού σχεδιασμού και προοπτικής της 

τουριστικής ανάπτυξης, διακρατικός ανταγωνισμός και πολλά άλλα…». Δηλαδή 

υπήρξε άναρχη ανάπτυξη καθώς απουσίαζε πλήρως η προοπτική για το μέλλον. 

Γράφει ένας Άγγλος δημοσιογράφος για μας τους Έλληνες: «Σήμερα, όμως, εμείς 

έχουμε πολιτισμό χάρις τα δικά σας φώτα, αλλά εσείς καταστρέφετε συστηματικά ότι 

υπέροχο έδωσε η χώρα σας…». 

 

4.2.1.Ποιο το μέλλον; 

Αντί να ξοδεύουμε χρήματα για τουριστικά έντυπα σε εκθέσεις για να προβάλουμε 

την Ελλάδα και τα νησιά μας (άλλωστε τις ομορφιές μας και την ιστορία μας την 

γνωρίζουν οι ξένοι), ας φροντίσουμε την ποιότητά μας. Μήπως είναι απαραίτητη η 

παράμετρος της τουριστικής παιδείας; Μήπως, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό θα 

πρέπει να παίρνουν μαθήματα δεοντολογίας για αναβάθμιση των υπηρεσιών και πόση 
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σημασία  έχει για την προοπτική της τουριστικής δυναμικής η ευγενική συμπεριφορά. 

Ο Οργανισμός Τουρισμού Γενεύης στην Ελβετία έδωσε σε όλες τις τουριστικές 

επιχειρήσεις ένα καλαίσθητο φυλλάδιο με τίτλο: «Θερμή υποδοχή σημαίνει 

ευτυχισμένοι επισκέπτες και τουρίστες» και οι συστάσεις: 

1. Να είστε ευγενείς προς όλους. 

2. Χαμογελάτε. 

3. Να είστε θετικοί στην παροχή πληροφοριών. 

4. Δείχνετε σεβασμό και διακριτικότητα. 

5. Δείχνετε πραγματικό ενδιαφέρον προς τους επισκέπτες. 

6. Έχετε ευρύτητα πνεύματος και κατανόηση. 

7. Καθησυχάσετε και μείνετε ψύχραιμοι χωρίς εκνευρισμούς. 

8. Καθαριότητα 

9. Ο τουρίστας δεν είναι «πουλί να το μαδάτε». 

 

4.2.2.Οι ευθύνες μας απέναντι στη χώρα και στον τουρισμό μας 

Πρέπει να βλέπουμε τους επισκέπτες που έρχονται στη Ελλάδα σαν 

φιλοξενούμενους και σαν οικογενειακούς φίλους μας. Τότε θα έχουμε κάνει την  πιο 

εγγυημένη και σίγουρη κερδοφόρα κοινωνικοοικονομική επένδυση του τόπου μας, 

διότι αυτός ήταν ο χαρακτήρας του Έλληνα και πρέπει να συνεχίσουμε αυτό τα 

χάρισμα. Αυτές ήταν μερικές από τις αρχές μας και εάν επιστρέψουμε στη βάση μας, 

τότε θα πετύχουμε στις προσπάθειες για την Ελλάδα μας.                           

Αν όλα αυτά τα δώσουμε σωστά, τότε ο επισκέπτης θα επιστρέψει στη χώρα 

του, ικανοποιημένος και θα μας διαφημίζει στους φίλους του. Έτσι θα μας έλθουν και 

άλλοι επισκέπτες τουρίστες και αυτοί που μας έρχονται θα συνεχίσουν να έρχονται 

ξανά και ξανά. Αυτό εννοούμε όταν διακηρύττουμε ότι στόχος μας είναι να 

αυξήσουμε τους επαναλαμβανόμενους Τουρίστες. Διότι και εμείς οι ίδιοι όταν πάμε 

διακοπές αναμένουμε όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες να είναι άψογες και 

σύμφωνα με το τίμημα που πληρώσαμε. Τότε πρέπει και εμείς να είμεθα άψογοι προς 

στους Ξένους μας. Απαραίτητο είναι ότι όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις να είναι 

καλά συντηρημένες όπως Ξενοδοχεία – εστιατόρια - κέντρα αναψυχής – αεροδρόμια 

-  αρχαιολογικοί, χριστιανικοί χώροι, μουσεία, καθώς και παραλίες, δρόμοι και 

πεζοδρόμια. Οι αρμόδιοι πρέπει να είναι αυστηροί στην εφαρμογή των ελέγχων και οι 

παρανομούντες να τιμωρούνται αμέσως. Μια κακή δυσφήμηση για αμέλεια μας από 
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τυχόν ατύχημα σε πελάτες μπορεί να αποτελέσει ζημιά ανεπανόρθωτη στην 

γενικότερη καλή προβολή της χώρα μας.     

Ο ποιοτικός τουρισμός δεν είναι αυτός που αφήνει μόνον χρήματα στον τόπο, 

αλλά είναι αυτός όταν προσφέρουμε στον τουρίστα τις αναμενόμενες υπηρεσίες  που 

πλήρωσε. Είναι ο Τουρίστας  που ενδιαφέρεται να γνωρίσει την Ιστορική και 

πολιτιστική Ελλάδα, τις παραδόσεις, τον τρόπο ζωής και το φυσικό περιβάλλον μας 

και είναι αυτός που εκτιμά τις προσπάθειες μας για την επαγγελματική εξυπηρέτηση 

που προσφέρουμε για επιτυχημένες  διακοπές. Αν δουλέψουμε όλοι με τα πιο πάνω 

δεδομένα, τότε θα έχουμε τουρισμό για πάντα, διότι έτσι δημιουργούμε την 

τουριστική υποδομή μας, επαγγελματικά σωστά. 

 

4.2.3.Ο εναλλακτικός Τουρισμός μπορεί να δώσει τη λύση 

Τα αδιέξοδα που έφερε το μοντέλο του μαζικού τουρισμού μπορούν να ξεπεραστούν 

με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που όπως είπαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο 

είναι πιο ποιοτικός τουρισμός που σέβεται και τον τουρίστα, αλλά και τη χώρα 

υποδοχής. Η χώρα μας έχει τη δυνατότητα και προσφέρει πολλές ευκαιρίες για την 

ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αρκεί να τις αξιοποιήσουμε και να 

τις εκμεταλλευτούμε!!! 

 

4.2.4.Το μέλλον του τουρισμού στην Ανάφη 

Όλα τα παραπάνω που ειπώθηκαν γενικά για την Ελλάδα ισχύουν και για την Ανάφη. 

Είδαμε ότι και η Ανάφη παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες για την ανάπτυξη 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού, φτάνει να αξιοποιηθούν. Πρέπει ακόμα να γίνουν 

κάποια πράγματα, όπως η κατασκευή καλύτερου λιμένα που να βοηθάει περισσότερο 

στον ασφαλή ελλιμενισμό των πλοίων. Επίσης θα βοηθούσε πάρα πολύ ιδιαίτερα το 

θαλάσσιο τουρισμό, η κατασκευή μιας άρτιας και πλήρως εξοπλισμένης μαρίνας, η 

οποία θα προσέλκυε κρουαζιερόπλοια, θαλαμηγούς, ιστιοφόρα και σκάφη αναψυχής 

που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πολύτιμη πηγή εσόδων για το νησί και να 

συμβάλουν έτσι στην περαιτέρω ανάπτυξή του. Ακόμα και η κατασκευή κάποιων 

επιπλέον αθλητικών εγκαταστάσεων θα μπορούσε να βοηθήσει. Ένα σημαντικό βήμα 

είναι και το οργανωμένο κάμπινγκ που πρόκειται να γίνει στο Ρούκουνα και το οποίο 

θα προσελκύσει πολλούς τουρίστες που τους αρέσει ιδιαίτερα η επαφή με τη φύση. 

Η «μικρή» Ανάφη είναι ένας προορισμός ξεχωριστός σε σχέση με τα μεγάλα 

τουριστικά ρεύματα. Φυσικές ομορφιές όπως παραλίες, μικροί ορεινοί όγκοι, αλλά 



56 
 

και μνημεία διαφόρων εποχών, αρχαιολογικοί χώροι και απομακρυσμένες εξοχές 

συνθέτουν μια εικόνα περίκλειστη από το μπλε της θάλασσας που αξίζει να γνωρίσει 

όποιος αγαπά την απλή και χωρίς επιτηδεύσεις ζωή. Ένα δίκτυο μονοπατιών 

διασχίζει όλο το νησί, προσφέροντας σε πολλά σημεία του εικόνες εξαιρετικής 

ομορφιάς με φόντο το Αιγαίο. 

Υπάρχουν προοπτικές για την ανάπτυξη και προβολή του νησιού ως 

προορισµό τουριστών που επιδιώκουν µια βαθύτερη σχέση µε το φυσικό και 

πολιτισµικό περιβάλλον του νησιού και όχι απλώς «κατανάλωση του ήλιου και της 

θάλασσας». Χρειάζεται, όµως, συνειδητή επιλογή από την τοπική κοινωνία αυτού 

του µοντέλου, κατάλληλος σχεδιασµός για τη µακροχρόνια διατήρηση του πλούτου 

καθώς και αναζήτηση νέων δρόµων βιώσιµου τουρισµού. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Το μέλλον του Ελληνικού τουρισμού μπορεί να είναι λαμπρό. Η  Ελλάδα είναι  πλέον 

παγκοσμίως «κλασική» τουριστική χώρα. Η πολιτιστική κληρονομιά, το φυσικό 

κάλος, τα Ελληνικά νησιά  και οι ατελείωτες παραλίες  προσδίδουν στην Ελλάδα, 

αλλά και ιδιαίτερα στο νησί μας, την Ανάφη,  σημαντικά  συγκριτικά φυσικά 

πλεονεκτήματα. Από όλους εμάς ,πολίτες και πολιτικούς, εξαρτάται αν θα τα 

αξιοποιήσουμε … Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το δημιουργούν. Το μέλλον είναι 

στα χέρια μας!!! 
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