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Ερευνητικά ερωτήματα στα οποία θα 
αποπειραθούμε να δώσουμε απάντηση 
• Ποια είναι η έννοια του εναλλακτικού τουρισμού, γιατί γίνεται στροφή 

στις μέρες μας στον Εναλλακτικό Τουρισμό και ποιες είναι οι ευρύτερα 
διαδεδομένες εναλλακτικές μορφές τουρισμού; Ποια η σχέση του με την 
έννοια του σύγχρονου Τουρισμού; 

• Πώς έχει εξελιχθεί ο Τουρισμός στην Ανάφη, κάνοντας μια ιστορική 
αναδρομή και μια σύντομη παρουσίαση του νησιού; 

• Ποιες από τις παραπάνω εναλλακτικές μορφές τουρισμού παρουσιάζουν 
ευκαιρίες για ανάπτυξη στην Ανάφη, τι έχει γίνει και πώς θα μπορούσαν 
να συμβάλουν περεταίρω στην ανάπτυξη του τουρισμού της περιοχής; 

• Ποια η προοπτική του τουρισμού στην Ανάφη και γενικότερα στην 
Ελλάδα; Ποιος ο ρόλος που θα μπορούσε να διαδραματίσει η τουριστική 
αγωγή και η τουριστική συνείδηση; 

 

 



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 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. 

 

 

 



• 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. 

 

 

• Ο τουρισμός είναι ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος βιομηχανικός τομέας, που αντιδρά άμεσα στις 
παγκόσμιες οικονομικές-κοινωνικές-πολιτικές προκλήσεις. Η παγκόσμια οικονομία εισήλθε σε 
περίοδο παρατεταμένης ύφεσης. 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. 

 

 

ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 
 



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 (ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 

 • Τουριστικό Μοντέλο που ακολούθησε η Ελλάδα (Μαζικό ή 
βιομηχανοποιημένο μοντέλο) 

 
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 



 
• Γιατί έχουμε στροφή στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού ή ήπιες μορφές τουρισμού δημιουργήθηκαν για να 
αντιμετωπιστεί ο σκληρός μαζικός τουρισμός και οι δυσμενείς περιβαλλοντικές και κοινωνικές του 
επιπτώσεις. 

  

• Ορισμός Εναλλακτικού Τουρισμού 

Ο εναλλακτικός τουρισμός απευθύνεται σε κοινό που αναζητάει άλλες µορφές τουρισμού πέρα 
από τον παραδοσιακό. Απευθύνεται 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 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 

 

 



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΚΑΠΟΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

• 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. 

 



• 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». 

 



• 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.  

 

• Προχριστιανικά χρόνια 

Η ύπαρξη της αρχαίας πόλης στο ύψωμα Καστέλλι και το εκτεταμένο τείχος όπως και το 
νεκροταφείο της, δείχνουν μία ευημερούσα πόλη μέχρι και κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο.  

• Χριστιανικά χρόνια 

Κατά τη Βυζαντινή περίοδο πειρατικές επιδρομές ανάγκασαν πολλούς κατοίκους να 
καταφύγουν στην Κρήτη. Η Ανάφη ενσωματώθηκε στο Ελληνικό κράτος το 1832. 

 

• 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. 

 

 



• 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.  

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 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. 

 



• Οικολογικός – Φυσιολατρικός Τουρισμός (Οικοτουρισμός) 

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. 

 

• Οικοτουρισμός στην Ανάφη 

Η Ανάφη παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες για ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού. Το ανατολικό τμήμα 
του νησιού, όπου υπάρχει και η χερσόνησος του Κάλαμου, έχει υπαχθεί στο “Νatura 2000”. 

Το νησί παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την ορνιθοπανίδα, η οποία χρησιμοποιεί την 
περιοχή ως μεταναστευτικό σταθμό. 

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). 

 



• 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. 

  

 



• 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).  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εξαιρετικής ποιότητας 
βότανα της Ανάφης, όπως είναι το Θυμάρι,  η ρίγανη,  το 
φασκόμηλο,  το θρούμπι,  ο κροκός (ζαφορά), αλλά  και  χόρτα  που 
γίνονται τουρσί, όπως  τα καπαρόφυλλα, το σταμναγκάθι και το 
κρίταμα. 

 



• 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. Η Ανάφη σύμφωνα με την αναθεώρηση της 
Κλιματικής ταξινόμησης του συστήματος Koppen (2007) παρουσιάζει ένα θερμό ερημικό κλίμα (BWh). 

  

• Αγροτουρισμός 

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 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.  

 

• Αγροτουρισμός στην Ανάφη 

Στην Ανάφη δεν έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα ο αγροτουρισμός εντούτοις προσφέρονται ευκαιρίες για 
ανάπτυξη.  

 



 
• Περιπατητικός Τουρισμός 

Ορισμός 

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 πολιτιστικά ταξίδια. 

 

• 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! 

 



• 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). 

• Διαδρομή 2:Το μονοπάτι του Καλάμου (Μ. Καλαμιώτισσας ή Ζωοδόχος Πηγή – Πάνω Καλαμιώτισσα). 

• Διαδρομή 3:Το μονοπάτι της Αρχαίας Ανάφης (Λιμάνι Καταλυμάτσα – Αρχαία Ανάφη (Καστέλλι) – 
Εκκλησία Άγιος Μάμμας – Μονή Καλαμιώτισσας (Ζωοδόχος Πηγή). 

• Διαδρομή 4:Το μονοπάτι του Δραπάνου (Χώρα – Κορυφή – Βίγλα – Θέση Δράπανο). 

• Διαδρομή 5:Το μονοπάτι του Αγίου Αντωνίου (Μονή Καλαμιώτισσας – Εκκλησία Άγιος Αντώνιος – 
Εκκλησία Άγιος Μάμμας). 

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

 



• 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 

• Χώρα - Σταυρός - Βίγλα - Παναγιά των Βουβών 

• Χώρα - Βουνιά – Βρύση 

• Χώρα - Βαγιά – Λάκκοι 

• Χώρα – Ρούκουνας – Μοναστήρι. 

• Μηλιές – Καστέλι – Ιερά Οδός -  Μοναστήρι 



• Κατασκηνωτικός Τουρισμός (Camping) 

 

• 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. 

  

 

 

 

• 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 

 



• Θρησκευτικός-Πολιτιστικός Τουρισμός 

Ορισμός 

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.  

  

• Θρησκευτικός Τουρισμός στην Ανάφη 

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. 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. Η Παναγία η «Καλαμιώτισσα» 
εορτάζει στις 8 Σεπτέμβρη 



• 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).  

• 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). 

 



• Πολιτιστικός Τουρισμός 

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.). 

  

• Πολιτιστικός Τουρισμός στην Ανάφη 

Αρχαιολογικοί χώροι στην Ανάφη 

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. 

 

 



• Θαλάσσιος Τουρισμός 

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 δραστηριότητες, όπως τα θαλάσσια σπορ. Στο θαλάσσιο τουρισμό 
περιλαμβάνεται και τουρισμός μιας ημέρας με θαλαμηγό και κρουαζιερόπλοιο. 

  

• 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 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. 

  

 



• Παραλίες της Ανάφης 

Οι παραλίες της Ανάφης δεν είναι οργανωμένες. Διαθέτουν άγρια ομορφιά, πεντακάθαρα νερά, και 
μια αίσθηση ηρεμίας αφού ποτέ δεν κατακλύζονται από 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. 

• Αθλητικός Τουρισμός 

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 



• Αθλητικός Τουρισμός στην Ανάφη 

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. 

• 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.  

  

 

• 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. 

 



• Ορειβατικός Τουρισμός 

Ορειβατικός τουρισμός είναι η εναλλακτική μορφή τουρισμού κατά τη διάρκεια της οποίας οι τουρίστες 
αναπτύσσουν ορειβατικές δραστηριότητες ή παρακολουθούν ορειβατικές δραστηριότητες. 

 

• 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.  

 

• 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. 

• Μάλιστα, θεωρείται ο δεύτερος μεγαλύτερος της Μεσογείου, μετά το Γιβραλτάρ, ενώ περιλαμβάνεται 
στην περιοχή δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura. 

• 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. 
 



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 
 

•  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. 

• 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. 

 



• 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 
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: 

• Να είστε ευγενείς προς όλους. 

• Χαμογελάτε. 

• Να είστε θετικοί στην παροχή πληροφοριών. 

• Δείχνετε σεβασμό και διακριτικότητα. 

• Δείχνετε πραγματικό ενδιαφέρον προς τους επισκέπτες. 

• Έχετε ευρύτητα πνεύματος και κατανόηση. 

• Καθησυχάσετε και μείνετε ψύχραιμοι χωρίς εκνευρισμούς. 

• Καθαριότητα 

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

 

• 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. 
 



     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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Διαδικτυακές πηγές (1/2) 

• http://anafi.gr/ 

• http://www.e-kyklades.gr/travel/tourism/anafi?lang=el 

• http://www.ethnos.gr/notio_aigaio/arthro/anafi_to_gibraltar_tou_aigaiou-
63231033/ 

• http://www.ypaithros.gr/o-peripatitikos-tourismos-paragontas-touristikis-anaptyxis/ 

• http://www.discovergreece.com/el/greek-islands/cyclades/anafi 

• http://agrocosmos.com/%CF%88%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B5
-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%86%CE%B7-
%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CE%B3%CE%BF%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9/ 
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• http://www.sportcyclades.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=5
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%CF%84%CE%B1-
%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%
B9%CE%BA%CE%AC-2012&Itemid=159 

• http://traveldailynews.gr/columns/article/1381 
• http://www.alfavita.gr/arthron/koinonia/giati-eroteytika-tin-anafi 
• http://traveldailynews.gr/columns/article/1381#sthash.FC1s3b5M.dpuf 
• https://el.wikipedia.org 
• http://www.geostrategy.gr/categories/greece/tourism/greece_tourism_20

090601.html 
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Οι μαθητές 
• Αρβανίτης Ματθαίος (Α’ Λυκείου) 

• Ρούσσος Νικόλαος (Β’ Λυκείου) 

• Χάλαρη Ειρήνη (Α’ Λυκείου) 
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