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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ

Ψο παρόν τεφχοσ αποτελεί το πρϊτο παραδοτζο του ζργου «Εκπόνθςθ MasterPlan τθσ
Πολιτιςτικισ Διαδρομισ Σαντορίνθσ» και αφορά ςτθν «Αποτφπωςθ και Ανάλυςθ τθσ
Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ» (Υαραδοτζο Α.1).
Θ ανάκεςθ του ζργου από το μθ κερδοςκοπικό ςωματείο «ΔΙΑΗΩΜΑ» εντάςςεται ςτο
πρόγραμμα «Πολιτιςτικι Διαδρομι ςτθ Θιρα» που εκπονεί το ςωματείο ςε ςυνεργαςία με
το Διμο Κιρασ, και αποςκοπεί ςτθ διαμόρφωςθ και ανάδειξθ ενόσ επϊνυμου και
εμπλουτιςμζνου με ςτοιχεία ποιότθτασ και αυκεντικότθτασ τουριςτικοφ προϊόντοσ,
ικανοφ να διαφοροποιιςει το μοντζλο τουριςτικισ ανάπτυξθσ του νθςιοφ μζςα από τθν
προςζλκυςθ επιςκεπτϊν ειδικϊν ενδιαφερόντων, τθν επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ
περιόδου («τουριςμόσ 365 θμζρεσ τον χρόνο»), αλλά και τθ κεματικι και χωρικι διεφρυνςθ
του φάςματοσ και των ςθμείων τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ του προοριςμοφ. Ωσ βαςικι
παράμετροσ αυτισ τθσ επιδίωξθσ αναδεικνφεται θ αξιοποίθςθ τθσ πλοφςιασ
περιβαλλοντικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του νθςιοφ, ςυνεκτικά με τθν τοπικι
παραγωγι αγακϊν και υπθρεςιϊν, με ςεβαςμό και ανάδειξθ τθσ ποικιλόμορφθσ
ιδιαιτερότθτασ του τόπου και με ςτόχο τθ βιϊςιμθ τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ Χαντορίνθσ.
Ψο παραδοτζο ζχει δομθκεί ςε δφο βαςικά μζρθ: α) τθν αποτφπωςθ του επιχειρθματικοφ
δυναμικοφ που ςυνδζεται άμεςα ι ζμμεςα με τθν τουριςτικι προςφορά τθσ Χαντορίνθσ,
κακϊσ και β) τθν καταγραφι και αξιολόγθςθ των πόρων που ςυνκζτουν το ευρφτερο
τουριςτικό προϊόν (κατά κεματικζσ μορφζσ τουριςμοφ), με ζμφαςθ ςτουσ πόρουσ εκείνουσ
που δφναται να αξιοποιθκοφν για τθ διαμόρφωςθ μιασ βιωματικισ διαδρομισ του
πολιτιςτικοφ τουριςμοφ ςτθ Χαντορίνθ. Ωσ «διαδρομι» δεν νοείται μια ςυγκεκριμζνθ και
αυςτθρι πορεία που κα κλθκεί να ακολουκιςει ο επιςκζπτθσ, αλλά ζνα ευρφτερο χωρικό
πεδίο, όπου μπορεί να περιπλανθκεί μζςα ι και γφρω από τουσ βαςικοφσ οικιςμοφσ, και να
βιϊςει αυκεντικζσ εμπειρίεσ από το φυςικό και πολιτιςτικό περιβάλλον του τόπου.
Σ Χφμβουλοσ, Ανάπτυξθσ Ρίκοσ Χμιτ, ςυνεργάςτθκε ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ζργου με τον
Αρχιτζκτονα-Υολεοδόμο, Ψόμασ Γκρζβε, που αποτζλεςαν τθν «ομάδα μελζτθσ». Για τθν
εκπόνθςθ του παραδοτζου πραγματοποιικθκαν επιτόπου επιςκζψεισ πεδίου κακϊσ και
ςειρά ςυνεντεφξεων με παράγοντεσ και προςωπικότθτεσ με ενεργι παρουςία ςτθ
τουριςτικι και πολιτιςτικι ηωι του νθςιοφ. Για τθ ςυνεργαςία και τισ πολφτιμεσ
πλθροφορίεσ που παρείχαν, θ ομάδα μελζτθσ επικυμεί να ευχαριςτιςει ιδιαίτερα τουσ:
Νίκο Ηϊρηο, Διμαρχο Κιρασ, Ιωάννα Βαμβακοφρθ, Σινολόγο, Βοφλα Διδϊνθ, Αρχιτζκτονα,
Λευτζρθ Ηϊρηο, Αρχαιολόγο και ιδιοκτιτθ του Voreina Gallery Suites, Τηζνθ Κυρίτςθ,
Αρχιτζκτονα και ςυνεργάτθ του Οαογραφικοφ Πουςείου Ε.Α. Οιγνοφ, Κϊςτα
Κωνςταντινίδθ, Υρόεδρο και Διευκφνων Χφμβουλο τθσ εταιρίασ Θλιότοποσ ΑΕ, Γιάννθ
Μπίτθ, Αρχιτζκτονα, Γιάννθ Σπιλάνθ, Αναπλθρωτι Ξακθγθτι του Υανεπιςτθμίου Αιγαίου
και Επιςτθμονικοφ Ωπεφκυνου για τθ μελζτθ «Ψουριςτικό Υαρατθρθτιριο Χαντορίνθσ»,
Γιϊργο Χατηθγιαννάκθ, ιδιοκτιτθ του εςτιατορίου «Χελινθ» ςτον Υφργο, και Γιάννθ
Ηθρίνθ, ςυνεργάτθ του «Διάηωμα».
3

Επιπλζον, θ ομάδα μελζτθσ ςυνεργάςτθκε με τθν εταιρία «Δρόμοσ Σφμβουλοι Μελετθτζσ
Ε.Π.Ε.», που εκπονεί τθ μελζτθ για τθ «Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν προςβαςιμότθτασ ςτουσ
βαςικοφσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και τα μουςεία τθσ νιςου Θιρασ».
Χτόχοσ είναι το παρόν παραδοτζο να αποτελζςει ζνα ηωντανό κείμενο που κα μπορεί να
ςυνεχίςει να εμπλουτίηεται με πρόςκετα και επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία, ϊςτε να
αποτελζςει μια βάςθ δεδομζνων που κα τροφοδοτεί τισ διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και
υλοποίθςθσ τθσ βιϊςιμθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ τθσ Χαντορίνθσ. Λδανικά, κα μπορζςει να
αποτελζςει τθ βάςθ δεδομζνων για τθν υποςτιριξθ λειτουργίασ του Ψουριςτικοφ
Υαρατθρθτθρίου και του Σργανιςμοφ Διαχείριςθσ και Υροβολισ Υροοριςμοφ (DMΠO
Destination Management & Marketing Organization) όπωσ προτείνεται από τθ μελζτθ του
Υανεπιςτθμίου Αιγαίου.
Ψζλοσ, θ ομάδα μελζτθσ προτίκεται – ςε ςυνεργαςία με το «Διάηωμα»– να κζςει το
περιεχόμενο του παρόντοσ παραδοτζου ςε διαβοφλευςθ ϊςτε να αρχίςει να εμπλουτίηεται
με περαιτζρω δεδομζνα και πλθροφορίεσ που κα ενιςχφςουν τθ χρθςιμότθτά του αφενόσ
ωσ υλικό βάςθσ για τθν εκπόνθςθ του δεφτερου παραδοτζου του παρόντοσ ζργου (Α.2
Διαμόρφωςθ Ρροτάςεων για τθ Δθμιουργία τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ Σαντορίνθσ) και
αφετζρου ωσ εργαλείο για τον ςχεδιαςμό τθσ βιϊςιμθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ τθσ
Χαντορίνθσ.

Υθγζσ φωτογραφιϊν εξωφφλλου:
www.greece-is.com/santorini
http://www.hcc.edu.gr/el
https://santorinihotels.co/2015/11/18/santorini-museums
www.findingreece.com/project/santorini-walking-tours
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2.

ΡΟΚΛΘΣΕΙΣ ΤΟΥΙΣΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΘΣ ΣΑΝΤΟΙΝΘΣ

Θ Χαντορίνθ αποτελεί μια πολφ ιδιαίτερθ περίπτωςθ εξζλιξθσ τθσ ωσ τουριςτικοφ
προοριςμοφ. Ενϊ μζχρι τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1970 εμφάνιηε μια υποτυπϊδθ κίνθςθ
επιςκεπτϊν, ςτθ ςυνζχεια αναπτφχκθκε με ραγδαίουσ και ςυνεχιηόμενουσ ρυκμοφσ, με
αποτζλεςμα ςιμερα να αποτελεί ζναν από τουσ διαςθμότερουσ τουριςτικοφσ
προοριςμοφσ παγκοςμίωσ.
Θ εξζλιξθ αυτι οδιγθςε αφενόσ ςτθν οικονομικι ευμάρεια των κατοίκων του νθςιοφ, τθν
πλθκυςμιακι αφξθςθ, τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθν άνοδο τθσ
απαςχόλθςθσ, αφετζρου όμωσ ςτθν απότομθ μετάλλαξθ τθσ τοπικι οικονομίασ του νθςιοφ
– από κυρίωσ αγροτικι και εξορυκτικι ςε αμιγϊσ τουριςτικι – και ςτθν άςκθςθ μεγάλων
πιζςεων ςτο φυςικό και οικιςτικό περιβάλλον του νθςιοφ.
Θ εκτόσ ςχεδίου δόμθςθ ςτθ Χαντορίνθ (όχι ακόμα ςτθ Κθραςιά) ζχει προκαλζςει
ςθμαντικι αλλοίωςθ του αγροτικοφ τοπίου. Σι υποδομζσ ενζργειασ και νεροφ, θ
διαχείρΛςθ των απορριμμάτων, τα λιμάνια και το αεροδρόμιο κακϊσ οι δρόμοι λειτουργοφν
τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ πζρα από τισ δυναμικότθτεσ τουσ. Ξαταγράφονται καταρρεφςεισ
των ςυςτθμάτων αυτϊν (διακοπζσ θλεκτροδότθςθσ και φδρευςθσ, κυκλοφοριακι
ςυμφόρθςθ, διακοπζσ λειτουργίασ λιμανιοφ) με δυςμενείσ επιπτϊςεισ τόςο ςτουσ
κατοίκουσ όςο και ςτουσ επιςκζπτεσ του νθςιοφ.
Σι αρνθτικζσ αυτζσ επιπτϊςεισ του τουριςμοφ ςτο περιβάλλον και τισ υποδομζσ ζχει φζρει
ςτθν επιφάνεια τον προβλθματιςμό και μια δθμόςια ςυηιτθςθ για τθν φζρουςα
ικανότθτα του νθςιοφ, τόςο ςε τοπικό όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο, κακϊσ και τθσ ανάγκθσ
λιψθσ μζτρων για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ ςτο νθςί.
Χτο επίκεντρο τθσ δθμόςιασ ςυηιτθςθσ βρίςκεται ο προβλθματιςμόσ τόςο τθσ τοπικισ
κοινωνίασ και του Διμου Κιρασ, όςο και τθσ παγκόςμιασ κοινότθτασ για τισ επιπτϊςεισ από
τθν τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ Χαντορίνθσ που ζχει υπερβεί πλζον τθν φζρουςα ικανότθτα
του νθςιοφ. Θ ανάλυςθ των δεδομζνων για τθν πίεςθ που υφίςταται το φυςικό και
οικιςτικό περιβάλλον υποδθλϊνει ότι θ υπζρβαςθ των ορίων κορεςμοφ, ςε ολοζνα
μεγαλφτερεσ περιοχζσ του νθςιοφ, απειλεί να προκαλζςει τθν υποβάκμιςθ του
ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ και ςυνεπϊσ να μετατραπεί ςε αναςταλτικό παράγοντα
για τθν μελλοντικι τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ Χαντορίνθσ.
Ενδεικτικά είναι εξάλλου τα αρνθτικά δθμοςιεφματα που πλθκαίνουν πλζον ςτον διεκνι
τφπο και αναφζρονται ςτθ – υπαρκτι ι δυνθτικι – απϊλεια τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ
Χαντορίνθσ ωσ τουριςτικοφ προοριςμοφ.
Χαρακτθριςτικό είναι το πρόςφατο δθμοςίευμα του CNN1 που κατατάςςει το νθςί ςτουσ
12 προσ αποφυγι προοριςμοφσ για το 2018, απλά επειδι ζχει φκάςει ςτο απόγειό του
τουριςτικά, με αποτζλεςμα οι τουρίςτεσ να μθν απολαμβάνουν τθν εξυπθρζτθςθ που κα
ικελαν, και το οποίο αναφζρει: «Υπάρχουν λίγα μζρθ ςτον κόςμο με κζα το θλιοβαςίλεμα,
τόςο κεαματικά όςο θ Σαντορίνθ, αλλά το μικροςκοπικό νθςί των Κυκλάδων φκάνει ςε
1

https://edition.cnn.com/travel/article/places-to-avoid-2018/index.html
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ςθμείο κορεςμοφ. Σχεδόν δφο εκατομμφρια άνκρωποι το επιςκζφκθκαν το 2017, 850.000
από κρουαηιερόπλοια που βγικαν ςτθν άκρθ τθσ Καλντζρασ, ενϊ οι επιβάτεσ ζμειναν για
λίγεσ ϊρεσ παρά για μζρεσ. Ενϊ οι αρικμοί αυτοί ζχουν περιοριςτεί ςε 8.000 τθν θμζρα,
από τον διμαρχο του νθςιοφ, με αυξανόμενο πλθκυςμό λόγω τθσ τουριςτικισ ζκρθξθσ, θ
Σαντορίνθ κινδυνεφει ςοβαρά να χάςει τθ γοθτεία τθσ.»
Σ γεωλόγοσ και τθλεπαρουςιαςτισ Mario Tozzi διαπιςτϊνει ςτον τίτλο πρόςφατου άρκρου
για τθν θμεριςια εφθμερίδα La Stampa2, ότι «από τθν αρχαία μαγεία τθσ Σαντορίνθσ,
απομζνει μόνο το θλιοβαςίλεμα» και εξθγεί: «Κάποιοσ που δεν ζχει επιςκεφκεί το νθςί
από τθ δεκαετία του 1980, με δυςκολία κα το αναγνϊριηε ςιμερα. Το νθςί αντιμετωπίηει
τθν μαηικι ειςβολι επιςκεπτϊν. Για 8 μινεσ επικρατεί το χάοσ. Μεγάλα πλοία και το
αεροδρόμιο ςτο φουλ, ςτο χωριό κάκε ςπίτι γίνεται πανςιόν. (…) Είναι καλό για τουσ
κατοίκουσ, αλλά θ κατανάλωςθ του αγακοφ ‘νθςί’ κα πρζπει να ανθςυχεί: τα μεγάλα
ξενοδοχεία ςχεδόν δεν ανικουν ςε Ζλλθνεσ και ο διευρυμζνοσ πλοφτοσ που κάποτε
ςυνόδευε τον τουριςμό ζχει δϊςει τθ κζςθ του ςε μια ςυγκζντρωςθ όπου ο μόνοσ ρόλοσ
που διατίκεται ςτουσ αυτόχκονεσ είναι αυτόσ των ςερβιτόρων. Άλλωςτε, ηει ακόμθ κανείσ
ςτθν Οία; Πλα τα κτίρια φιλοξενοφν ξενοδοχεία, ξενϊνεσ, καταςτιματα, μπαρ και
εςτιατόρια, δεν υπάρχει πλζον οφτε μια ιδιωτικι κατοικία. Πλα ςτο όνομα του
θλιοβαςιλζματοσ για το οποίο γνωρίηουμε τθν τιμι, αλλά όχι πλζον τθν αξία».
Επίςθσ, ρεπορτάη για τισ ςυνζπειεσ του μαηικοφ τουριςμοφ ςτο νθςί τθσ Χαντορίνθσ
προβλικθκε και ςτο δελτίο ειδιςεων τθσ δθμόςιασ τθλεόραςθσ FRANCE 2 ςτισ 5 Λουλίου
του 20173, όπου ο παρουςιαςτισ του δελτίου ανζφερε ςτθν ειςαγωγι του πϊσ ο «μαηικόσ
τουριςμόσ απειλεί τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ Σαντορίνθσ, θ οποία ζχει πζςει κφμα
τθσ επιτυχίασ τθσ, δεδομζνου ότι και για τισ αφίξεισ υπάρχουν όρια».
Ψο ρεπορτάη ςυνεχίηει ότι «τισ θμζρεσ του καλοκαιριοφ, προςελκφει περιςςότερουσ από
60.000 τουρίςτεσ θμερθςίωσ, εκ των οποίων πολλοί τθν επιςκζπτονται με
κρουαηιερόπλοια», ενϊ επιςθμαίνει τισ ιδιαιτερότθτεσ του οικοςυςτιματοσ τθσ Χαντορίνθσ
ωσ θφαιςτειακοφ νθςιοφ, υπογραμμίηοντασ και τισ ενδεχόμενεσ απειλζσ για το κραςί που
παράγεται ςτθν περιοχι.
Χτον απόθχο αυτϊν των διαπιςτϊςεων και προειδοποιιςεων, αναδεικνφεται θ ανάγκθ για
τθ διαφοροποίθςθ του προτφπου ανάπτυξθσ που ακολουκικθκε ςτισ προθγοφμενεσ
δεκαετίεσ και τον εμπλουτιςμό του τουριςτικοφ προϊόντοσ ςτθν κατεφκυνςθ του τρίπτυχου
«ποιότθτα – αυκεντικότθτα – πολιτιςμόσ». Θ μεταςτροφι αυτι ςτθν περίπτωςθ τθσ
Χαντορίνθσ ειδικότερα, προςανατολίηεται ςτθν απομάκρυνςθ από τθν φανταςμαγορικι
εμφάνιςθ του «τουριςμοφ πολυτελείασ» και ςτθ διαμόρφωςθ μιασ τουριςτικισ προςφοράσ
που ςυνδυάηει τον ςεβαςμό και τθν αναγνϊριςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, τθ
διατιρθςθ τθσ αυκεντικότθτασ του προοριςμοφ, ςε ςυνδυαςμό με υψθλισ ποιότθτασ
υπθρεςίεσ φιλοξενίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται από τισ ςφγχρονεσ τάςεισ του τουριςμοφ. Σ
καλφτεροσ τρόποσ για να επιτφχει αυτοφσ τουσ ςτόχουσ είναι να επικεντρωκεί ςτα ενδογενι
πλεονεκτιματά τθσ, τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά, τθν παραδοςιακι πρωτογενι τθσ
2

www.lastampa.it/2017/07/07/societa/viaggi/mondo/santorini-dellantica-magia-resiste-soltanto-iltramonto-Wk9LkT8zxznauhOqjOL5MJ/pagina.html
3
www.youtube.com/watch?v=SW7Fhnr8ka4
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παραγωγι και το μοναδικό φυςικό περιβάλλον, ϊςτε να τοποκετθκεί ωσ προοριςμόσ
βιϊςιμθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ ςτθ διεκνι αγορά.
Ψο πρότυπο αυτό ταυτίηεται με τθ επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου («τουριςμόσ όλον
τον χρόνο»), τθ διεφρυνςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ ςε νζα πεδία επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ, τθ διάχυςθ των οικονομικϊν και κοινωνικϊν ωφελειϊν ςτο ςφνολο του
νθςιοφ, αλλά και με τθ διαμόρφωςθ τουριςτικισ προςφοράσ ικανισ να προςελκφςει
επιςκζπτεσ ειδικϊν ενδιαφερόντων ςτο νθςί, με ςκοπό τθ δθμιουργικι, βιωματικι και
μεγαλφτερθσ διάρκειασ παραμονι τουσ ςτο νθςί. Χτο πλαίςιο αυτό, ο ςτρατθγικόσ
προςανατολιςμόσ ςε ζναν τουριςμό με επίκεντρο τον πολιτιςμό, ςε όλεσ τισ μορφζσ του,
αποτελεί ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο ενόσ μακροχρόνιου ςχεδιαςμοφ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ του
νθςιοφ.
Θ Χαντορίνθ πραγματοποιεί ιδθ βιματα προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ. Θ δθμοτικι αρχι, και
πολλζσ προςωπικότθτεσ από τον χϊρο των τουριςτικϊν επαγγελμάτων, αναπτφςςουν
ςχετικοφσ προβλθματιςμοφσ και αναηθτοφν τισ πρόςφορεσ λφςεισ. Ωσ βαςικι πρωτοβουλία
του Διμου Κιρασ και του Οιμενικοφ Ψαμείου υλοποιείται πιλοτικά ζνα ςφςτθμα
διαχείριςθσ των αφίξεων κρουαηιερόπλοιων ςτθν Ξαλντζρα.
Θ διαχείριςθ του ρεφματοσ των επιςκεπτϊν πρζπει αναμφίβολα να αποτελζςει ζναν
κεντρικό ςτόχο ςτον ςχεδιαςμό τθσ περαιτζρω τουριςτικισ ανάπτυξθσ του προοριςμοφ. Θ
τοπικι ςυηιτθςθ και τα πρϊτα μζτρα παρακολουκοφνται με μεγάλο ενδιαφζρον από τθ
διεκνι κοινότθτα. Υετυχθμζνεσ λφςεισ για τθν διαχείριςθ επιςκεπτϊν ςυγκαταλζγονται
εξάλλου ςτα κεντρικά ηθτιματα που απαςχολοφν παγκοςμίωσ τουσ ανκρϊπουσ του
τουριςμοφ. To Υαγκόςμιο Χυμβοφλιο Ψαξιδίου και Ψουριςμοφ (World Travel & Tourism
Council) διερεφνθςε το κζμα ςε πρόςφατθ ειδικι μελζτθ4 αλλά και ο απολογιςμόσ για το
2018 τθσ μεγαλφτερθσ τουριςτικισ ζκκεςθσ ITB5 το εντοπίηει ωσ βαςικό κζμα
προβλθματιςμοφ.
Χχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ των φαινομζνων τουριςτικοφ κορεςμοφ εντοπίηονται και
προτείνονται από το Ραγκόςμιο Συμβοφλιο Τουριςμοφ οι εξισ προςεγγίςεισ:


Ξατανομι επιςκεπτϊν ςτθν διάρκεια του χρόνου



Χωρικι διαςπορά επιςκεπτϊν ςε όλον τον προοριςμό



Υροςαρμογι τιμολογιςεων ςφμφωνα με ηιτθςθ και προςφορά



Ζλεγχοσ αρικμοφ κλινϊν



Υεριοριςμόσ πρόςβαςθσ και δραςτθριοτιτων

Θ Χαντορίνθ ζχει τθν τφχθ ότι θ ποςοτικι και ποιοτικι ανάπτυξθ του τουριςμοφ τθσ
επιτρζπουν να διερευνιςει διαχειριςτικά μζτρα προσ όλεσ τισ παραπάνω κατευκφνςεισ.

4

World Travel & Tourism Council, McKinsey & Company: Coping with success – Managing
overcrowding in tourism destinations, Dec. 2017
5
ITB World Travel Trends Report 2017/2018
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Ψο πεδίο τθσ κατανομισ των τουριςτικϊν ροϊν ςτο χρόνο και ςτον χϊρο προςφζρει ακόμθ
ςθμαντικά περικϊρια βελτίωςθσ. Ιδθ ζχουν πραγματοποιθκεί τα πρϊτα βιματα με τθν
ςυντονιςμζνθ πρωτοβουλία των τοπικϊν φορζων για τθν επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ
περιόδου, ωςτόςο εκτιμάται ότι οι αφίξεισ επιςκεπτϊν τον Λανουάριο εξακολουκοφν να
αντιςτοιχοφν μόνο ςτο 5% εκείνων του Αυγοφςτου.
Τποιοσ επιςκζπτθσ ζρκει ςτθ Χαντορίνθ κζλει να καυμάςει τθ κζα ςτθ Ξαλντζρα, και όχι
μόνο μια φορά. Υολλά αξιοκζατα και ςθμεία ενδιαφζροντοσ δεν ζχουν όμωσ αναδειχκεί
όςο αξίηουν και πολλζσ φορζσ δεν διευκολφνεται ο επιςκζπτθσ ςτθν επίςκεψι τουσ: από το
που κα ενθμερωκεί για το ωράριο λειτουργίασ και το που κα προμθκευκεί ειςιτιριο
ειςόδου μζχρι το πϊσ κα τα προςεγγίςει με δθμόςια ςυγκοινωνία.
Σι επαγγελματίεσ όλων των τουριςτικϊν κλάδων τθσ Χαντορίνθσ διακζτουν επαρκι γνϊςθ
των δυνατοτιτων τιμολόγθςθσ των υπθρεςιϊν τουσ. Θ κατανομι των επιςκεπτϊν ςτον
χρόνο και ςτο χϊρο ιδθ επθρεάηεται από τθν τιμολογιακι πολιτικι των επιχειριςεων, με
ςθμαντικά περικϊρια βελτίωςθσ και εδϊ. Αλλά και οι δθμόςιεσ και δθμοτικζσ υπθρεςίεσ
προσ τουσ επιςκζπτεσ μποροφν, μζςω τθσ τιμολόγθςθσ, να ςυμβάλλουν ςτθν καλφτερθ
διαχείριςθ των ροϊν, με ζνα πρϊτο παράδειγμα το μειωμζνο ειςιτιριο των αρχαιολογικϊν
χϊρων κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα.
Επίςθσ, θ επιβολι μζτρων περιοριςμοφ, είτε ςτθ δυναμικότθτα κλινϊν ςτα καταλφματα,
είτε ςτθν δόμθςθ, ςτθν κίνθςθ οχθμάτων αλλά και επιςκεπτϊν ςε χϊρουσ υψθλισ
επιςκεψιμότθτασ, πρζπει να τεκοφν επί τάπθτοσ ςτθ διαδικαςία αναηιτθςθσ και
αξιολόγθςθσ των ενδεδειγμζνων μζτρων.
Ψζλοσ, οι εξαρτθμζνεσ από το κεντρικό κράτοσ δθμόςιεσ υποδομζσ παρουςιάηουν μια
εικόνα που απαιτεί ακόμα ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ. Θ παραχϊρθςθ του αεροδρομίου ςε
ιδιωτικι εταιρεία διαχείριςθσ ζχει δθμιουργιςει προςδοκίεσ οι οποίεσ όμωσ μζνουν να
εκπλθρωκοφν. Θ διαςφνδεςθ του νθςιοφ με το θπειρωτικό δίκτυο θλεκτροδότθςθσ
προγραμματίηεται για διάςτθμα πζραν τθσ δεκαετίασ. Ξαι για τθν επιτακτικι ανάγκθ
ελζγχου τθσ δόμθςθσ και τθσ προςταςίασ του τοπίου και τθσ αγροτικισ γθσ δεν υπάρχει
προσ το παρόν πειςτικι πρόταςθ αποτελεςματικοφ ελεγκτικοφ μθχανιςμοφ.
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3.

ΑΡΟΤΥΡΩΣΘ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΘΣ ΘΘΑΣ

3.1
3.1.1

Τουριςτικζσ επιχειριςεισ και ςυναφείσ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ
Καταλφματα

Θ Χαντορίνθ – ζνασ από τουσ διαςθμότερουσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ παγκοςμίωσ –
διακζτει τα περιςςότερα τουριςτικά καταλφματα απ’ όλα τα νθςιά των Ξυκλάδων, τόςο ςε
ότι αφορά ςτα ξενοδοχεία όςο και ςτα ενοικιαηόμενα δωμάτια. Θ ςυνολικι δυναμικότθτα
των καταλυμάτων ςτο νθςί εκτιμάται ςε περιςςότερεσ από 60.000 κλίνεσ ςε ξενοδοχεία,
camping, ενοικιαηόμενα δωμάτια και διαμερίςματα, κακϊσ και ςε ιδιωτικζσ κατοικίεσ6. Θ
πλειοψθφία των επαγγελματικϊν κλινϊν είναι ςε ςυμπλθρωματικά καταλφματα, ενϊ ο
αρικμόσ των κλινϊν που προςφζρονται ςε ιδιωτικζσ κατοικίεσ είναι επίςθσ εξαιρετικά
υψθλόσ και διαμορφϊνει πλζον ζντονα μζςω τθσ ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ διαμεριςμοφ
τθν τουριςτικι προςφορά ςτθ Χαντορίνθ.
Χφμφωνα με τα πρόςφατα δθμοςιευμζνα ςτοιχεία του ενοδοχειακοφ Επιμελθτθρίου
Ελλάδοσ (ΕΕ) για το 2017, το ξενοδοχειακό δυναμικό τθσ Χαντορίνθσ αποτελείται από 280
ξενοδοχειακζσ μονάδεσ ςυνολικισ δυναμικότθτασ 13.502 κλινϊν, με τθν πλειονότθτα αυτισ
τθσ δυναμικότθτασ (51%) να κατανζμεται ςτισ υψθλότερεσ κατθγορίεσ (5 και 4 αςτεριϊν),
ποςοςτό υψθλότερο από το αντίςτοιχο μζςο όρο ςε επίπεδο χϊρασ (45%).

Ρίνακασ 1: Ξενοδοχειακό δυναμικό ςτθν Σαντορίνθ (2017)
ΚΑΤΘΓΟΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΩΜΑΤΙΑ

ΚΛΙΝΕΣ

5*

33

1.192

2.445

4*

85

2.324

4.497

3*

62

1.215

2.397

2*

65

1.599

3.048

1*

35

555

1.115

ΣΥΝΟΛΟ

280

6.885

13.502

Πηγή:

Ξενοδοχειακό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ

Χτον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηεται θ διαχρονικι μεταβολι τθσ κατανομισ του
ξενοδοχειακοφ δυναμικοφ ςυνολικά και ανά κατθγορία μεταξφ 2014 και 2017. Αν και ο
ςυνολικόσ αρικμόσ των μονάδων υποχϊρθςε ςε αυτι τθν τετραετία από 284 ςε 280,
6

«Ψουριςτικό Υανόραμα Χαντορίνθσ – Αποτφπωςθ τθσ κατάςταςθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ και
των επιπτϊςεϊν τθσ ςτον προοριςμό, ανάλυςθ SWOT και εναλλακτικά ςενάρια πολιτικισ»,
Υανεπιςτιμιο Αιγαίου, Εργαςτιριο Ψοπικισ και Ρθςιωτικισ Ανάπτυξθσ – Εργαςτιριο Ψουριςτικϊν
Πελετϊν και Ερευνϊν. Επιςτθμονικόσ Ωπεφκυνοσ: Γιάννθσ Χπιλάνθσ, 2017.
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προκφπτει ωςτόςο μια αιςκθτι διαφοροποίθςθ τθσ διαχρονικισ μεταβολισ όςον αφορά
ςτισ επιμζρουσ κατθγορίεσ διάρκρωςθσ του ξενοδοχειακοφ δυναμικοφ. Ψο 2014, μόνο το
36% των ξενοδοχείων ιταν ενταγμζνο ςτισ δφο ανϊτερεσ κατθγορίεσ (5* και 4*), ενϊ το
2017 το ποςοςτό αυτό ανιλκε πλζον ςε πάνω από 42%, γεγονόσ που αντανακλά τθν
κεαματικι αναβάκμιςθ τθσ ξενοδοχειακισ υποδομισ του νθςιοφ τα τελευταία χρόνια, και
ειδικότερα τθν ραγδαία αφξθςθ των μονάδων 5* κατά 50% (από 22 ςε 33), κακϊσ και των
μονάδων 4* κατά 6% αντίςτοιχα. Αντίκετα, οι μονάδεσ των χαμθλότερων κατθγοριϊν (2*
και 1*) μειϊκθκαν ςυνολικά κατά 17%, ενϊ ςτακερόσ παρζμεινε ο αρικμόσ των μονάδων
3*. Αντίςτοιχα, ςε όρουσ δυναμικότθτασ, προκφπτει αφξθςθ των κλινϊν ςτισ πεντάςτερεσ
μονάδεσ κατά 63%, ενϊ μειϊκθκαν οι κλίνεσ ςε μονάδεσ 2* και 1* ςυνολικά κατά 18%,
τάςθ που διαπιςτϊνεται τόςο ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ, όςο και τθσ Υεριφζρειασ Ροτίου
Αιγαίου.

Ρίνακασ 2: Μεταβολι ξενοδοχειακοφ δυναμικοφ Σαντορίνθσ 2014-2017
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΚΛΙΝΕΣ

ΚΑΤΘΓΟΙΑ

2014

2017

ΜΕΤΑΒΟΛΘ

2014

2017

ΜΕΤΑΒΟΛΘ

5*

22

33

50%

1.499

2.445

63%

4*

80

85

6%

3.832

4.497

17%

3*

62

62

0%

2.318

2.397

3%

2*

81

65

-20%

3.831

3.048

-20%

1*

39

35

-10%

1.225

1.115

-9%

ΣΥΝΟΛΟ

284

280

-1%

12.705

13.502

6%

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ

Ψο μζςο μζγεκοσ των ξενοδοχειακϊν μονάδων κυμάνκθκε το 2017 μεταξφ 32 κλινϊν για τισ
μονάδεσ τθσ χαμθλότερθσ κατθγορίασ (1*) και 74 για τα ξενοδοχεία 5*, με τον μζςο όρο για
το ςφνολο του ξενοδοχειακοφ δυναμικοφ του νθςιοφ να ανζρχεται ςε 48 που είναι
ςθμαντικά χαμθλότεροσ από το μζςο όρο τθσ χϊρασ (περίπου 82 κλίνεσ ανά μονάδα).
Εμφανίηει ωςτόςο μια ςυνεχι ανοδικι τάςθ, από 44 κλίνεσ ανά μονάδα που ιταν το 2014.
Ψο γεγονόσ αυτό αντανακλά τθν κυριαρχία ςτθν Χαντορίνθ ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων
μικροφ και μεςαίου μεγζκουσ, κακϊσ και τθ γενικότερθ ζλλειψθ μεγάλων μονάδων: ζξι
μόλισ ξενοδοχεία διακζτουν περιςςότερεσ από 200 κλίνεσ, με το μεγαλφτερο να ζχει
δυναμικότθτα 243 κλινϊν (το Santo Miramare Resort ςτον Υερίβολο – Εμπορείου)7.Υολφ
μικρόσ είναι κατά τα φαινόμενα και ο αρικμόσ των all inclusive ξενοδοχειακϊν μονάδων ςτο
νθςί.
7

Βάςθ δεδομζνων ενοδοχειακοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ.
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Χε ότι αφορά τθ παλαιότθτα των μονάδων, ςυνολικά 19 ξεκίνθςαν να λειτουργοφν ςτισ
δεκαετίεσ του 1960 και 1970 (οι πρϊτεσ τρεισ μονάδασ εγκαινιάςτθκαν μεταξφ 1963 και
1969), 188 μεταξφ 1980 και 1999, 46 τθ δεκαετία 2000 ζωσ 2009, ενϊ 32 από το 2010 και
μετά8.
Χφμφωνα με τα ςτοιχεία του ενοδοχειακοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, ςτθ Χαντορίνθ
λειτουργοφν επίςθσ τρεισ μονάδεσ Camping: ςτο Ξαμάρι (190 κζςεων), ςτθν Υερίςςα (83
κζςεων) και ςτα Φθρά (90 κζςεων, ενϊ διακζτει επίςθσ δωμάτια και κοιτϊνεσ τφπου youth
hostel).
Χτθ διάρκρωςθ τθσ ευρφτερθσ προςφοράσ καταλυμάτων όλων των μορφϊν ςτθ Χαντορίνθ
κυριαρχοφν τα ενοικιαηόμενα δωμάτια και διαμερίςματα, τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά των
οποίων όχι μόνο δεν υςτεροφν ζναντι των ξενοδοχειακϊν, αλλά ςυχνά υπερτεροφν.
Χφμφωνα με τα ςτοιχεία του Ωπουργείου Ψουριςμοφ, ςτο Πθτρϊο Ψουριςτικϊν
Επιχειριςεων (ΠΘΨΕ) εμφανίηονται να λειτουργοφν με επίςθμο ςιμα ςυνολικά 1.106
μονάδεσ ενοικιαηόμενων δωματίων και διαμεριςμάτων, με δυναμικότθτα 20.724 κλινϊν
(Πάρτιοσ 2018). Από αυτζσ, 177 μονάδεσ με 4.100 κλίνεσ κατατάςςονται ςτθν κατθγορία
των 4 κλειδιϊν, και 447 μονάδεσ με 8.573 κλίνεσ είναι 3 κλειδιϊν, δθλαδι το 56% των
μονάδων κατανζμεται ςτισ δφο αυτζσ κατθγορίεσ (61% ςε όρουσ δυναμικότθτασ κλινϊν).
Επιςθμαίνεται, ότι μεγάλοσ αρικμόσ μονάδων πολυτελείασ που κτίςτθκαν ςτθ περιοχι τθσ
Ξαλντζρασ λειτουργοφν με άδεια αυτισ τθσ κατθγορίασ. Άλλωςτε και μόνο ο αρικμόσ των
κλινϊν ςε μονάδεσ ενοικιαηόμενων δωματίων / διαμεριςμάτων 4 κλειδιϊν ξεπερνά κατά
πολφ αυτζσ των ξενοδοχείων 5* (177 ζναντι 33).

Ρίνακασ 3: Δυναμικόενοικιαηόμενων δωματίων ςτθν Σαντορίνθ (Μάρτιοσ 2018)
ΚΑΤΘΓΟΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΩΜΑΤΙΑ

ΚΛΙΝΕΣ

4 Ξλειδιά

177

1.662

4.100

3 Ξλειδιά

447

3.673

8.573

2 Ξλειδιά

376

2.841

6.396

1 Ξλειδί

106

758

1.655

ΣΥΝΟΛΟ

1.106

8.934

20.724

Πηγή: Μθτρϊο Τουριςτικϊν Επιχειριςεων (ΜΗΤΕ) Υπουργείου Τουριςμοφ

Σι πλατφόρμεσ τθσ «οικονομίασ του διαμοιραςμοφ» (sharing economy) τφπου Airbnb
ζχουν διειςδφςει τα τελευταία χρόνια δυναμικά ςτισ υπθρεςίεσ διαμονισ τθσ Χαντορίνθσ,
και θ βραχυχρόνια μίςκωςθ τουριςτικϊν κατοικιϊν αποτελεί πλζον μεταξφ των επιςκεπτϊν
8

Χτοιχεία Πθτρϊου Ψουριςτικϊν Επιχειριςεων, Ωπουργείο Ψουριςμοφ.
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τθσ μια πολφ διαδεδομζνθ επιλογι διαμονισ. Ευνοείται από τθν ανάπτυξθ των
διαδικτυακϊν εφαρμογϊν, αλλά και ιδιαίτερα από το γεγονόσ ότι ςτθν πλειοψθφία τουσ οι
τουρίςτεσ που επιςκζπτονται το νθςί δεν ταξιδεφουν οργανωμζνα, χωρίσ δθλαδι να ζχουν
αγοράςει κάποιο πακζτο διακοπϊν. Ενδεικτικι είναι εξάλλου θ αρκετά «ιςορροπθμζνθ»
βαρφτθτα των tour operators ςτθν αγορά τθσ Χαντορίνθσ ςυγκριτικά με άλλουσ ελλθνικοφσ
προοριςμοφσ (π.χ. Φόδοσ, Ξωσ, Ξριτθ)9. Χφμφωνα με εκτιμιςεισ τοπικϊν παραγόντων, το
μζγεκοσ τθσ οικονομίασ διαμοιραςμοφ ςτθ Σαντορίνθ ανζρχεται ςε 8.000-10.000 κλίνεσ ςε
ιδιωτικζσ κατοικίεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν παροχι υπθρεςιϊν διαμονισ αυτισ τθσ
μορφισ. Πόνο ςτθν πλατφόρμα τθσ Airbnb βρίςκονται καταχωρθμζνεσ προςφορζσ για
διαμονι τον Αφγουςτο άνω των 300 κατοικιϊν.
Αςφαλϊσ, το φαινόμενο τθσ υποκατάςταςθσ τθσ διαμονισ ςε επαγγελματικά καταλφματα
από εκείνα τθσ οικονομίασ διαμοιραςμοφ προκαλεί απϊλεια εςόδων ςτο ξενοδοχειακό
κλάδο, γεγονόσ που δθμιουργεί προβλιματα ειδικά ςε μικρότερεσ και παραδοςιακζσ
μονάδεσ καταλυμάτων χαμθλϊν ωσ μεςαίων κατθγοριϊν. Από τθν άλλθ όμωσ, δθμιουργεί
νζεσ πθγζσ ειςοδιματοσ, και ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ τθσ μικρο-επιχειρθματικότθτασ, και υπό
ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ για τθν αποφυγι ςυνκθκϊν ακζμιτου ανταγωνιςμοφ δφναται
να ςυμβάλλει ςτθν τουριςτικι ανάπτυξθ ενόσ τόπου. Από τθν πλευρά των καταναλωτϊν δε,
δφναται να δθμιουργιςει οφζλθ μζςα από τθν προςφορά νζων υπθρεςιϊν υψθλισ
ποιότθτασ και τθν παροχι χαμθλότερων τιμϊν. Τπωσ προκφπτει τα ςτοιχεία που
δθμοςίευςε θ πλατφόρμα ςφγκριςθσ ξενοδοχειακϊν τιμϊν Trivago, με βάςθ τισ
κακθμερινζσ αναηθτιςεισ τιμϊν μζςω του ςυςτιματόσ τθσ, θ μζςθ τιμι για δίκλινο δωμάτιο
για τον μινα Λοφλιο μειϊκθκε από 263 € το 2015 ςε 259 € το 2016, μείωςθ που αποδίδεται
κυρίωσ ςτον εντεινόμενο ανταγωνιςμό από τα καταλφματα τθσ οικονομίασ διαμοιραςμοφ.
Αξίηει να αναφερκεί, ότι το δεφτερο πιο δθμοφιλζσ κατάλυμα παγκοςμίωσ ςτθν
πλατφόρμα τθσ Airbnb είναι θ πολυτελισ υπόςκαφθ κατοικία “Hector Cave House” ςτθν
Σία.
Χτο βακμό δε που οι ιδιοκτιτεσ των επαγγελματικϊν τουριςτικϊν καταλυμάτων κεωροφν
ότι πλιττονται από τθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ διαμοιραςμοφ, αυτό μπορεί να τουσ
παρακινιςει ςτθν εφαρμογι μεκόδων ςφγχρονου τουριςτικοφ marketing και βελτίωςθσ
τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.Σι υπθρεςίεσ που προςφζρουν εξάλλου τα
επαγγελματικά καταλφματα δεν μποροφν να υποκαταςτακοφν πλιρωσ από τθ
δραςτθριότθτα τθσ βραχυχρόνιασ τουριςτικισ μίςκωςθσ ακινιτων, γεγονόσ που τουσ
παρζχει ζνα ςθμαντικό ςυγκριτικό πλεονζκτθμα το οποίο μποροφν να αξιοποιιςουν για να
διατθριςουν τθν ανταγωνιςτικότθτα τουσ ςτθν αγορά.
Χυγκριτικά με τα υπόλοιπα νθςιά των Ξυκλάδων, θ μζςθ διάρκεια εποχικισ λειτουργίασ
των καταλυμάτων τθσ Χαντορίνθσ είναι αρκετά μεγάλθ (Απρίλιοσ-Σκτϊβριοσ), θ οποία
ευνοείται από τθν υψθλι ηιτθςθ και το μζγεκοσ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ, ενϊ πολλά
καταλφματα παραμζνουν ανοικτά και περιςςότερουσ μινεσ ι και κακ’ όλθ τθ διάρκεια τουσ
ζτουσ. Ξατά τθν επίςκεψθ τθσ ομάδασ μελζτθσ ςτο νθςί τον Λανουάριο του 2018
αναφζρκθκε ότι παρζμεναν ανοικτά περίπου 120-150 καταλφματα ςε όλο το νθςί (μικρζσ
9

«Ψουριςτικό Υανόραμα Χαντορίνθσ – Αποτφπωςθ τθσ κατάςταςθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ και
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Υανεπιςτιμιο Αιγαίου, 2017.

12

ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, ενοικιαηόμενα δωμάτια, βίλεσ). Σ αρικμόσ αυτόσ δεν μποροφςε να
διαςταυρωκεί με ςτοιχεία από επίςθμεσ πθγζσ, εντοφτοισ από τθν καταχϊρθςθ των
διακζςιμων προσ κράτθςθ καταλυμάτων ςτο booking.com προκφπτει ότι πράγματι
λειτουργοφςε ζνα πλικοσ καταλυμάτων που προςζγγιηε το προαναφερόμενο μζγεκοσ.
Επιςθμαίνεται, ότι το μικρό μζγεκοσ των καταλυμάτων του νθςιοφ διευκολφνει τουσ
ιδιοκτιτεσ να παρατείνουν τθ διάρκεια λειτουργίασ τουσ, κακϊσ το πρόςκετο λειτουργικό
κόςτοσ είναι μικρό.
Θ ανάπτυξθ πολυτελϊν καταλυμάτων όλων των τφπων εμφανίηεται με μια ιδιαίτερα ζντονθ
δυναμικι τα τελευταία χρόνια, που δεν αντανακλάται μόνο ςτθν αφξθςθ των ξενοδοχείων
και ενοικιαηόμενων δωματίων - διαμεριςμάτων ςτισ ανϊτερεσ κατθγορίεσ (5 αςτεριϊν και 4
κλειδιϊν), αλλά και ςτισ διακρίςεισ και κατατάξεισ τουσ που επιτυγχάνουν ςε διεκνζσ
επίπεδο. Ενδεικτικά αναφζρεται θ κατάταξθ ςυγκεκριμζνων καταλυμάτων τθσ Χαντορίνθσ
μεταξφ των καλφτερων τθσ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν ζρευνα για το 2017 που δθμοςίευςε
το περιοδικό Travel + Leisure βάςει των προτιμιςεων των αναγνωςτϊν, ενϊ ζνα εξ αυτϊν
επιλζχκθκε και μεταξφ των εκατό καλφτερων ξενοδοχείων όλου του κόςμου10.Θ τάςθ
περαιτζρω εμπλουτιςμοφ του ξενοδοχειακοφ δυναμικοφ τθσ Χαντορίνθσ με νζεσ μονάδεσ
πολυτελείασ φαίνεται ότι κα ςυνεχίςει και τα επόμενα χρόνια με τουσ ίδιουσ ι ακόμθ και
αυξανόμενουσ ρυκμοφσ.
Υρόςφατα επίςθσ (Πάρτιοσ 2018), ξενοδοχειακι μονάδα τθσ Σίασ, δυναμικότθτασ 43
δωματίων / διαμεριςμάτων, ζλαβε το ςιμα «Boutique hotel» κατόπιν πιςτοποίθςθσ τθσ
από το ενοδοχειακό Επιμελθτιριο τθσ Ελλάδασ. Υρόκειται για το πρϊτο ξενοδοχείο ςτθν
Ελλάδα που λαμβάνει αυτό το ςιμα ςτο πλαίςιο τθσ πρωτοβουλίασ του ΕΕ για τθν
οριοκζτθςθ μικρϊν ξενοδοχείων τθσ χϊρασ που ζχουν επενδφςει ςτθν ποιότθτα, τθν
διαφοροποίθςθ και ςτθν προςφορά μοναδικϊν εμπειριϊν διαμονισ ςτουσ επιςκζπτεσ τουσ.
Ψο δυναμικό καταλυμάτων ςτο νθςί (ξενοδοχεία, ενοικιαηόμενα δωμάτια / διαμερίςματα
και βίλεσ) πρζπει εντοφτοισ να διακρικεί ςε δφο κατθγορίεσ διαφορετικϊν ταχυτιτων με
βάςθ τθν τοποκεςία τουσ: αφενόσ των επί των πλείςτων νεότερων, πολυτελϊν και
μικρότερων μονάδων που αναπτφςςονται με ραγδαίουσ ρυκμοφσ ςτα Φθρά, το Θμεροβίγλι,
τθν Σία, κακϊσ και τελευταία ςε περιοχζσ τθσ νοτιοδυτικισ πλευράσ του νθςιοφ κοντά ςτο
Ακρωτιρι που διακζτουν απρόςκοπτθ κζα ςτθν Ξαλντζρα, καιαφετζρου εκείνων που
βρίςκονται ςτισ υπόλοιπεσ τουριςτικζσ περιοχζσ, όπωσ το Ξαμάρι και θ Υερίςςα, όπου
κυριαρχοφν παλαιότερα καταλφματα μεγαλφτερθσ δυναμικότθτασ, αλλά και χαμθλότερθσ
κατθγορίασ, και τα οποία αναπτφςςονται με πιο ιπιουσ ρυκμοφσ. Ψα τελευταία εμφανίηουν
επίςθσ πολφ μεγαλφτερθ εποχικότθτα ςτθ λειτουργία τουσ, ςε αντίκεςθ με εκείνα τθσ
πρϊτθσ κατθγορίασ κακότι παραμζνουν ανοικτά είτε για μεγαλφτερο διάςτθμα από τθν
κερινι περίοδο ι και κατά τθ διάρκεια όλου του ζτουσ.
Τπωσ υπογραμμίηεται και ςε πρόςφατθ μελζτθ του Υανεπιςτθμίου Αιγαίου11, τα μεγζκθ
αυτά για το δυναμικό καταλυμάτων τθσ Χαντορίνθσ αντανακλοφν παράλλθλα τθν ιδιαίτερα
10
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υψθλι κοινωνικι και περιβαλλοντικι πίεςθ που αςκείται ςτο νθςί από τθν τουριςτικι
ανάπτυξθ, με βάςθ τουσ δείκτεσ «κλίνεσ ανά κάτοικο» και «κλίνεσ ανά τετραγωνικό
χιλιόμετρο» για το 2016. Υιο ςυγκεκριμζνα: οι επαγγελματικζσ κλίνεσ που αντιςτοιχοφν ςε
κάκε κάτοικο είναι 2,7, ενϊ αν ςυνυπολογιςτοφν και οι ιδιωτικζσ κλίνεσ θ πίεςθ ανζρχεται
ςε 4,5. Χε ότι αφορά ςτθ περιβαλλοντικι πίεςθ, οι επαγγελματικζσ κλίνεσ είναι 486 ανά τ.χ.,
και οι ςυνολικζσ κλίνεσ περίπου 800 ανά τ.χ.
Ψζλοσ, οι ιδιοκτιτεσ των επαγγελματικϊν καταλυμάτων τθσ Χαντορίνθσ είναι οργανωμζνοι
ςε τζςςερισ διαφορετικοφσ ςυλλογικοφσ φορείσ, όπου εκτόσ από τον κλάδο τθσ φιλοξενίασ
εκπροςωποφνται και επιχειρθματίεσ από τουσ κλάδουσ τθσ εςτίαςθσ, του εμπορίου, τθσ
παροχισ υπθρεςιϊν και τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ. Χφμφωνα με παράγοντεσ τθσ
Χαντορίνθσ, μόνο ζνασ περιοριςμζνοσ αρικμόσ ενεργϊν μελϊν ςυμμετζχει ςτα ςυλλογικά
αυτά όργανα, γεγονόσ που δυςχεραίνει τθν αποτελεςματικι εκπροςϊπθςθ και ςυμμετοχι
τουσ ςτθ διαμόρφωςθ πρωτοβουλιϊν και πολιτικϊν για το τουριςτικό προϊόν του νθςιοφ.

Ρίνακασ 4: Συλλογικοί φορείσ εκπροςϊπθςθσ τουριςτικϊν επιχειριςεων ςτθ Σαντορίνθ
Φορζασ
Ζνωςθ Ξενοδόχων Σαντορίνθσ12

Ζδρα

Μζλθ

Υερίςςα

www.santorinihoteliers.gr

Σωματείο Τουριςτικϊν Καταλυμάτων
Φθρά
Σαντορίνθσ «Θ Ατλαντίσ»
Επαγγελματικό Σωματείο Ιδιοκτθτϊν
Eνοικιαηομζνων Δωματίων,
Ξενοδοχείων, Τουριςτικϊν
Ρρακτορείων και Τουριςτικϊν
Επαγγελμάτων13

Φθρά

Επαγγελματικό Σωματείο Καμαριοφ
Θιρασ – Λδιοκτθτϊν, εκμεταλλευτϊν
ενοικιαηόμενων δωματίων,
ξενοδοχείων, τουριςτικϊν
πρακτορείων, τουριςτικϊν
επαγγελμάτων και απαςχολοφμενων
με τουριςτικζσ επιχειριςεισ

Ξαμάρι

Σωματείο Τουριςτικϊν Επιχειριςεων
Νότιασ Σαντορίνθσ (Εμπορείου –
Μεγαλοχωρίου – Ακρωτθρίου)

Υερίςςα

URL

63

www.atlantida-santorini.gr

www.santorinirooms.org.gr

272

www.southsantorini.com

12

Πζλοσ τθσ Υανελλθνίασ Σμοςπονδίασ ενοδόχων

13

Πζλοσ τθσ Υανελλθνίασ Σμοςπονδίασ Ψουριςτικϊν Ξαταλυμάτων
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3.1.2

Επιχειριςεισ εςτίαςθσ & αναψυχισ

Σ τομζασ τθσ εςτίαςθσ και αναψυχισ ςτθν Χαντορίνθ ζχει διαδραματιςει μια κεαματικι
πορεία τα τελευταία 40 χρόνια, τόςο ποςοτικά όςο και κυρίωσ ποιοτικά. Χιμερα
λειτουργοφν ςτα όρια του Διμου Χαντορίνθσ πάνω από 700 εςτιατόρια, ταβζρνεσ, μπαρ,
καφζ κλπ. είτε ςτα ξενοδοχεία είτε κυρίωσ αυτόνομα.
Θ πλειοψθφία των χϊρων εςτίαςθσ βρίςκεται ςτα Φθρά αλλά και όλοι οι άλλοι οικιςμοί
διακζτουν ποικιλία καταςτθμάτων εςτίαςθσ. Εξαίρεςθ αποτελοφν πλζον μόνο οι οικιςμοί
τθσ Κθραςιάσ, όπου θ προςφορά είναι περιοριςμζνθ, ενϊ το χειμϊνα είναι ςχεδόν
ανφπαρκτθ. εχωριςτι ενότθτα αποτελοφν τα καταςτιματα με κζα τθν καλντζρα, τα οποία
χαρακτθρίηονται και από διακριτι ςτάκμθ τιμϊν. Ψα καταςτιματα αναψυχισ και νυχτερινισ
διαςκζδαςθσ επικεντρϊνονται ςτα Φθρά.
Θ λειτουργία των καταςτθμάτων εςτίαςθσ και αναψυχισ χαρακτθρίηεται από ζντονθ
εποχικότθτα. Χχεδόν το ςφνολο των καταςτθμάτων λειτουργεί το εξάμθνο από τον Πάιο
ζωσ τον Σκτϊβριο. Ξατά τουσ ενδιάμεςουσ μινεσ Πάρτιο, Απρίλιο και Ροζμβριο θ
προςφορά για τουσ επιςκζπτεσ είναιπολφ ικανοποιθτικι. Ψουσ χειμερινοφσ μινεσ όμωσ,
από το Δεκζμβριο μζχρι το Φεβρουάριο, ο αρικμόσ των καταςτθμάτων, θ ποικιλία τουσ και
θ γεωγραφικι διαςπορά είναι περιοριςμζνθ και δεν επαρκεί για να ανταποκρικεί ςτισ
προςδοκίεσ απαιτθτικϊν επιςκεπτϊν.
Σ μεγάλοσ αρικμόσ χϊρων εςτίαςθσ ζχει οδθγιςει και ςε μια εξαιρετικι ποικιλία τθσ
προςφοράσ από streetfood ζωσ διεκνι gourmet τάςεισ, μοντζρνα ελλθνικι κουηίνα αλλά
και κινζηικα fastfood. Θ παραδοςιακι κουηίνα τθσ Χαντορίνθσ αποτελεί πλζον μόνο μια
μεταξφ πολλϊν επιλογϊν.
Χε ότι αφορά τθν ποιοτικι ςτάκμθ του τομζα εςτίαςθσ θ Χαντορίνθ ςυγκαταλζγεται πλζον
ςτουσ κορυφαίουσ ελλθνικοφσ προοριςμοφσ και πρζπει να κεωρθκεί ο Νο 1 νθςιϊτικοσ
προοριςμόσ Gourmet. Χτα κακιερωμζνα βραβεία εςτιατορίων "Χρυςοί Χκοφφοι" θ
Χαντορίνθ απζςπαςε το 2018 τρία από τα 24 βραβεία, ξεπερνϊντασ μεγάλουσ προοριςμοφσ
όπωσ τθν Κεςςαλονίκθ και τθν Ξριτθ.

Ρίνακασ 5: Βραβεία "Χρυςοί Σκοφφοι" 2018 ςε εςτιατόρια τθσ Σαντορίνθσ
Εςτιατόριο

Διεφκυνςθ

URL

Ξουκοφμαβλοσ

Φθρά

www.koukoumavlos.com

Lycabettus Restaurant

Σία

www.lycabettusrestaurant.com

Χελινθ

Υφργοσ

www.selene.gr

Πηγή:

www.xrysoiskoufoi.gr
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Χτον κακιερωμζνο ελλθνικό οδθγό αξιολόγθςθσ εςτιατορίων "Alpha Guide" καταγράφονται
ςχεδόν 30 εςτιατόρια με βακμό «καλό». Θ Χαντορίνθ παρουςιάηει εξαιρετικι πυκνότθτα
και ποικιλία πολφ καλϊν χϊρων εςτίαςθσ, οι οποίοι ςυγκεντρϊνονται γεωγραφικά κατά
πλειοψθφία ςτουσ οικιςμοφσ τθσ Ξαλντζρασ. Υολλά από τα εςτιατόρια αυτά ςυνδυάηουν το
καλό φαγθτό με τθν μοναδικι κζα και ατμόςφαιρα.

Ρίνακασ 6: Επιλεγμζνα εςτιατόρια του οδθγοφ ςχολιαςμοφ και αξιολόγθςθσ
"AlphaGuide" ςτθ Σαντορίνθ (άνω των 13 βακμϊν)
Εςτιατόριο

Διεφκυνςθ

URL

Santoro

Θμεροβίγλι

-

Ξουκοφμαβλοσ

Φθρά

www.koukoumavlos.com

Lycabettus Restaurant

Σία

www.lycabettusrestaurant.com

Χελινθ

Υφργοσ

www.selene.gr

Black Rock

Σία

www.santorini-secret.com/en/gastronomy

Ξόκκινο Υοδιλατο

Σία

http://redbicycle-oia.gr

Mylos

Φθροςτεφάνι

www.mylossantorini.com/

Ovac

Θμεροβίγλι

http://ovac.gr

Alios Alios

Σία

www.santomaris.gr/oia/en-gb/alios-iliosrestaurant-santorini

Anthos Restaurant

Σία

-

Feredini Restaurant

Σία

https://feredini.gr

FlyAway

Θμεροβίγλι

www.westeastsuites.com/en/gastronomy/f
lyaway-restaurant

Ξυρά - Φόηα

Βουρβοφλοσ

-

Χελινθ Meze & Wine

Υφργοσ

www.selene.gr

Ψο ψαράκι

Βλυχάδα

www.topsaraki.gr

Vanilia

Αγ. Γεράςιμοσ

www.vanilia.gr

Δθμιτρθσ

Σία

www.dimitris-ammoudi-restaurant.com

218 Ποίρεσ

Σία

www.218.gr/index-gr.html
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Δίχτυα

Υερίβολοσ

http://tadichtia.com

Fabrica

Υερίβολοσ

www.bohosantorini.com/fabricarestaurant

Παρμίτα

Πεγαλοχϊρι

www.marmitasantorini.gr

Finikia

Σία

www.finikiamemories.com/finikiarestaurant

Πεταξφ μασ

Ζξω Γωνιά

www.santorini-metaximas.gr

Seaside Lounge by Notos

Υερίβολοσ

www.seaside-restaurant.gr

Sphinx

Σία

www.sphinx.gr

Θ ςπθλιά του Ρικόλα

Ακρωτιρι

www.nikolascave.gr

The Athenian House

Θμεροβίγλι

www.theathenianhouse.com

Πηγή:

www.alpha-guide.gr

Χτον διαγωνιςμό "Ελλθνικι Κουηίνα", ο οποίοσ πρϊτθ φορά διενεργικθκε το 2018, πζντε
εςτιατόρια τθσ Χαντορίνθσ βραβεφκθκαν, αρικμόσ ο οποίοσ αντιςτοιχεί ςε ςχεδόν ςτο 10%
των βραβευμζνων εςτιατορίων τθσ χϊρασ.

Ρίνακασ 7: Βραβεία "Ελλθνικι Κουηίνα" 2018 ςε εςτιατόρια τθσ Σαντορίνθσ
Εςτιατόριο

Διεφκυνςθ

URL

Χελινθ

Υφργοσ

www.selene.gr

Black Rock

Σία

www.santorinisecret.com/en/gastronomy

Ξόκκινο Υοδιλατο

Σία

http://redbicycle-oia.gr

Santoro

Θμεροβίγλι

-

Mylos

Φθροςτεφάνι www.mylossantorini.com/

Πηγή: www.greekcuisineawards.gr/awards/best_greek_cuisine.aspx

Υάνω από 20 εςτιατόρια ςτθ Χαντορίνθ ςυμμετζχουν ςτο περιφερειακό ςιμα ποιότθτασ
"Aegean Cuisine". Ψο δίκτυο Aegean Cuisine υποςτθρίηεται από τα Επιμελθτιρια Ξυκλάδων
και Δωδεκανιςου με τθν κακοριςτικι ςυμβολι τθσ Υεριφζρειασ Ροτίου Αιγαίου. Είναι ζνα
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ςφςτθμα μελϊν-επιχειριςεων το οποίο επικυμεί και υπόςχεται να προςφζρει ςτουσ
επιςκζπτεσ αιγαιοπελαγίτικο ςυναίςκθμα και εμπειρία. Ζχει ςκοπό τθναξιοποίθςθ
τθσ ιδιαίτερα πλοφςιασ αιγαιοπελαγίτικθσ οινο-γαςτρονομίασ, προσ όφελοσ τθσ ανάδειξθσ
και προβολισ των τοπικά παραγόμενων προϊόντων, αλλά και τθσ δθμιουργίασ και
προϊκθςθσ του κεματικοφ τουριςμοφ.
Αρκετά από τα εςτιατόρια αυτά ζχουν καταξιωκεί ωσ κορυφαία ςτθν Ελλάδα μζςα από τα
βραβεία "Χρυςοί Χκοφφοι", "Ελλθνικι Ξουηίνα" και των αξιολογιςεων του "AlphaGuide".

Ρίνακασ 8: Σφςτθμα μελϊν-επιχειριςεων των νθςιϊν Νοτίου Αιγαίου "Aegean Cuisine"
ςτθ Σαντορίνθ
Εςτιατόριο

Διεφκυνςθ

URL

Ξουκοφμαβλοσ

Φθρά

www.koukoumavlos.com

Χελινθ

Υφργοσ

www.selene.gr

Fanari

Σία

www.fanarivillas.gr

Αςφρτικο

Φθρά

www.assyrtico-restaurant.com

Aroma Avlis Food & Wine Ζξω Γωνιά

www.artemiskaramolegoswinery.com/oinopoieio-santoriniestiatorio.php

Vassilikos Restaurant

Ξαμάρι

www.vassilikosrestaurant.com

Ψα δίχτυα

Εμπορείο

http://tadichtia.com/santorini

Dionysos in Atlantis

Φθρά

-

Aegialos

Ζξω Γιαλόσ Φθρϊν

www.yalos-santorini.com

Rocabella Χαντορίνθ

Θμεροβίγλι

www.rocabella-hotel-santorini.com

Skala

Σία

-

Sphinx

Σία

www.sphinx.gr

Vanilia

Αγ. Γεράςιμοσ

www.vanilia.gr

Volcano Blue

ΞαλντζραΦθρϊν

www.volcanoblue.gr

Θ ςπθλιά του Ρικόλα

Ακρωτιρι

www.nikolascave.gr

Ξόκκινο Υοδιλατο

Σία

http://redbicycle-oia.gr
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Ξρινάκι

Σία

-

Υφργοσ

Υφργοσ

www.pyrgos-santorini.com

Χελινθ Meze & Wine

Υφργοσ

www.selene.gr

Ψαβζρνα Φόηα

Βουρβοφλοσ

-

Ψο ψαράκι

Βλυχάδα

www.topsaraki.gr

Φερεντίνι

Σία

www.feredini.gr

Πηγή:

www.aegeancuisine.gr

Χθμαντικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ και κακιζρωςθ τθσ γαςτρονομίασ ςτθν Χαντορίνθ μζχρι και
ςιμερα ζπαιξε και παίηει ο εςτιάτορασ Γιϊργοσ Χατηθγιαννάκθσ με τα εςτιατόρια Χελινθ
αλλά και τθν προϊκθςθ πολλϊν πρωτοβουλιϊν, μεταξφ αυτϊν και του Aegean Cuisine και
των μακθμάτων μαγειρικισ. Ψα τελευταία χρόνια ςθμαντικόσ αρικμόσ εξαιρετικϊν ςεφ και
μαγείρων, Ελλινων και ξζνων, όπωσ ο Jerome Coustillas, προωκεί τθν εξζλιξθ τθσ
Χαντορίνθσ ωσ κορυφαίου ελλθνικοφ γαςτρονομικοφ προοριςμοφ. Ψο 2013 ανακθρφχκθκε
από το Διμο Κιρασ ςε «Ζτοσ Γαςτρονομίασ» με μεγάλο αρικμό εκδθλϊςεων και
πρωτοβουλιϊν, τόςο ςτθ Χαντορίνθ όςα και ςτθν Ακινα και ςε τουριςτικζσ εκκζςεισ του
εςωτερικοφ και εξωτερικοφ.
Θ ξεχωριςτι ποιότθτα του γαςτρονομικοφ τοπίου τθσ Χαντορίνθσ εξακολουκεί όμωσ να μθν
είναι εφκολα αντιλθπτι από τουσ ξζνουσ επιςκζπτεσ επειδι τα αναφερόμενα βραβεία,
ςιματα και οι οδθγοί είναι κακιερωμζνα και προβεβλθμζνα μόνο ςτθν Ελλάδα.

3.1.3

Τουριςτικά γραφεία και πρακτορεία

Θ ραγδαία αφξθςθ του αρικμοφ των επιςκεπτϊν ζχει οδθγιςει ςε αντίςτοιχθ εξζλιξθ τθν
τοπικι αγορά των τουριςτικϊν γραφείων. Πε πάνω από 200 γραφεία (βλ. κατάλογο ςτο
παράρτθμα) παρουςιάηεται εξαιρετικι πυκνότθτα προςφερόμενων γενικϊν υπθρεςιϊν
τουριςμοφ, ιδιαίτερα ςτα Φθρά. Αντίκετα ςτθν Κθραςιά δεν λειτουργεί ακόμα και ςιμερα
οφτε ζνα τουριςτικό γραφείο.
Χτο νθςί δραςτθριοποιοφνται και δυο ταξιδιωτικά πρακτορεία με τοπικά γραφεία, θ
Hellenic Island Services ςτθν Πεςςαριά και θ γερμανικι TUI ςτα Φθρά.
Οειιτουργοφν επίςθσ περίπου 50 γραφεία μίςκωςθσ τουριςτικϊν λεωφορείων, αρικμόσ
πολφ ςθμαντικόσ για το μζγεκοσ του νθςιοφ. Πεγάλο μερίδιο των τουριςτικϊν λεωφορείων
ανταποκρίνεται ςτθν ηιτθςθ οργανωμζνων εκδρομϊν από τουσ επιςκζπτεσ κρουαηιζρασ. Ψα
τελευταία χρόνια πραρουςιάηεται ραγδαία αφξθςθ ςτον αρικμό Van περίπου 10 κζςεων, τα
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οποία διατίκενται τόςο από τα γραφεία ενοικίαςθσ λεωφορείων αλλά και από άλλουσ
παρόχουσ.
Λδιαίτερο χαρακτθριςτικό τθσ Χαντορίνθσ είναι θ παρουςία μεγάλου αρικμοφ τουριςτικϊν
γραφείων εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν για τουσ επιςκζπτεσ. Θ πλειοψθφία των γραφείων
με ςτόχευςθ ςε ειδικζσ δραςτθριότθτεσ ςχετίηεται με τθν κάλαςςα και αφορά μεταξφ
άλλων τισ καταδφςεισ, ιςτιοπλοϊκζσ εκδρομζσ, καλάςςια ςπόρ αλλά και το ψάρεμα. Ψα
γραφεία αυτά βρίςκονται τόςο ςτουσ οικιςμοφσ τθσ Ξαλντζρασ αλλά και ςτουσ ανατολικοφσ
παραλιακοφσ οικιςμοφσ. Περικά από αυτά, όπωσ των ιςτιοπλοϊκϊν εκδρομϊν,
εξυπθρετοφν ςε ςθμαντικό βακμό και τουσ επιςκζπτεσ τθσ κρουαηιζρασ.
Ειδικευμζνα γραφεία υπάρχουν για γαμιλια ταξίδια όπωσ επίςθσ για τον οινοτουριςμό, τθν
φωτογραφία, τθν πεηοπορία, τθν ποδθλαςία αλλά και τθν ιππαςία.
Ξακθμερινά διοργανϊνονται καταδυτικζσ εξορμιςεισ ςε 35 ςθμεία ςτθν καλντζρα, όπου θ
περιοχι ζχει ιδιαίτερο ενδιαφζρον λόγω τθσ ςπάνιασ και άγριασ ομορφιάσ τθσ, με τουσ
τοίχουσ να κόβουν απότομα και να δθμιουργοφν μοναδικζσ εικόνεσ. Εκτόσ από τθν
καλντζρα προτείνονται καταδφςεισ ςτον βυκό ςτο Αςπρονιςι, ςτον Φάρο του Ακρωτθρίου
με τισ ςπθλιζσ και τισ παραλίεσ τθσ Σίασ και τθσ Κθραςιάσ.

Ρίνακασ 9: Ειδικευμζνα τουριςτικά γραφεία καταδφςεων
Γραφείο

Διεφκυνςθ

URL

AtlantisOia

Σία

www.atlantisoia.com

Aegean Divers

Υφργοσ

www.aegeandivers.com

Santorini Dive Center

Υερίςςα

www.divecenter.gr

Mediterranean Dive Club

Υερίςςα

www.divingsantorini.com

Navy’s Waterworld

Ξαμάρι

www.navyswaterworld.gr

Volcano Dive Center

Ξαμάρι

www.scubagreece.com

Πηγή: Ζρευνα ςε τουριςτικοφσ οδθγοφσ και τουριςτικζσ ιςτοςελίδεσ

Ρίνακασ 10: Ειδικευμζνα τουριςτικά γραφεία ψαρζματοσ
Γραφείο

Διεφκυνςθ

URL

Santorini Fishing Tours

Βλυχάδα

www.santorini-fishing-tours.com

Πηγή:

Ζρευνα ςε τουριςτικοφσ οδθγοφσ και τουριςτικζσ ιςτοςελίδεσ
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Kορυφαία δραςτθριότθτα ςτθ Χαντορίνθ αποτελεί θ κρουαηιζρα ςτα νερά τθσ καλντζρασ,
τθν θμζρα ι τθν ϊρα του θλιοβαςιλζματοσ. Ωπάρχουν πολλζσ επιλογζσ για τθ διάρκεια τθσ
κρουαηιζρασ, για τον τφπο του πλοίου και τισ ςτάςεισ, ανάλογα με τθν εταιρεία που παρζχει
τισ υπθρεςίεσ.

Ρίνακασ 11: Ειδικευμζνα τουριςτικά γραφεία ιςτιοπλοϊασ
Γραφείο

Διεφκυνςθ

URL

Sunset Oia Sailing Cruises

Σία

www.sunset-oia.com

Santorini Yachting Club

Σία

www.santoriniyachtingclub.com

Santorini Sailing Center

Θμεροβίγλι

www.sailsgreece.com

Caldera Yachting

Φθρά

www.calderayachting.gr

Πηγή:

Ζρευνα ςε τουριςτικοφσ οδθγοφσ και τουριςτικζσ ιςτοςελίδεσ

Ρίνακασ 12: Ειδικευμζνα τουριςτικά γραφεία ενοικίαςθσ ςκαφϊν
Γραφείο

Διεφκυνςθ

URL

Explorer 1 Boat Rentals

Σία

www.explorer1.gr

Πηγή:

Ζρευνα ςε τουριςτικοφσ οδθγοφσ και τουριςτικζσ ιςτοςελίδεσ

Χτθν παραλία του Πονόλικου οι λάτρεισ του kite surf και του wind surf εκμεταλλεφονται
τουσ ανζμουσ που επικρατοφν εκεί για να κάνουν τα εναζρια ακροβατικά τουσ πάνω από τθ
κάλαςςα. Ενοικίαςθ kayak προςφζρεται ςτθν παραλία του Υερίβολου για βόλτεσ ςτθν
Άςπρθ και τθν Ξόκκινθ παραλία. Για τουσ λάτρεισ του surf επίςθσ προτείνεται ο Πονόλικοσ
όταν φυςοφν βοριάδεσ και θ Βλυχάδα, όταν οι άνεμοι ζρχονται από τον νότο. Ψζλοσ για το
Stand up paddle surfing and stand up paddle boarding (SUP) θ αγαπθμζνθ διαδρομι είναι
γφρω από το θφαίςτειο.

Ρίνακασ 13: Ειδικευμζνα τουριςτικά γραφεία καλάςςιων ςπορ
Γραφείο

Διεφκυνςθ

URL

Santorini Kite

Πονόλικοσ

www.santorinikite.gr
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Wave Sports

Υαρ.Υερίβολοσ www.wavesports.gr

Crazy Sports

Αγ. Γεϊργιοσ

www.crazysports.gr

Nemely Windsurf & Sup Center

Ξαμάρι

www.nemelycenter.com

Santorini Sea Kayak

Ακρωτιρι

www.santoriniseakayak.com

Πηγή:

Ζρευνα ςε τουριςτικοφσ οδθγοφσ και τουριςτικζσ ιςτοςελίδεσ

Για τουσ λάτρεισ τθσ αναρρίχθςθσ προςφζρονται 150 διαδρομζσ που ξεκινοφν από τθν
Υερίςςα ι το Ξαμάρι. Σ βακμόσ δυςκολίασ τουσ είναι από 4Α ζωσ 8.

Ρίνακασ 14: Ειδικευμζνα τουριςτικά γραφεία πεηοπορίασ
Γραφείο

Διεφκυνςθ

URL

Santorini Walking Tours

Φθροςτεφάνι

www.santoriniwalkingtours.com

Trekking Hellas

ΠζςαΥθγάδια www.trekking.gr

Γ. Δανζηθσ (αναρρίχθςθ)
Πηγή:

Ζρευνα ςε τουριςτικοφσ οδθγοφσ και τουριςτικζσ ιςτοςελίδεσ

Ρίνακασ 15: Ειδικευμζνα τουριςτικά γραφεία τοξοβολίασ
Γραφείο

Διεφκυνςθ

URL

Πεςαριά

www.santoriniarchery.gr

Οίλιαν Υαγουλάτου
Santorini Archery
Πηγή:

Ζρευνα ςε τουριςτικοφσ οδθγοφσ και τουριςτικζσ ιςτοςελίδεσ

Σργανωμζνεσ εκδρομζσ με ποδιλατα ξεκινοφν π.χ. από τον Υερίβολο, φτάνουν ι περνοφν
μζςα από το Εμπορείο και το Ακρωτιρι και διαρκοφν από 1,5 ζωσ 3,5 ϊρεσ αλλά υπάρχει
και θ δυνατότθτα γιαεξατομικευμζνθ περιιγθςθ.
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Ρίνακασ 16: Ειδικευμζνα τουριςτικά γραφεία ποδθλαςίασ
Γραφείο

Διεφκυνςθ

URL

Eco Bike Santorini

Υερίςςα

www.e-bikesantorini.gr

Santorini Adventures

Φθρά

www.santoriniadventures.gr

Πηγή:

Ζρευνα ςε τουριςτικοφσ οδθγοφσ και τουριςτικζσ ιςτοςελίδεσ

Για οργανωμζνεσ βόλτεσ με άλογο υπάρχουν πλζον αρκετζσ προτάςεισ και προτείνονται
πζντε βαςικζσ εκδρομζσ, που ξεκινοφν από το Πεγαλοχϊρι και φτάνουν ωσ τθν παραλία τθσ
Βλυχάδασ ι τθν καλντζρα του Ακρωτθρίου. Σι διαδρομζσ με μουλάρια πραγματοποιοφνται
κατά μικοσ τθσ καλντζρασ αλλά και ςε παραλίεσ.

Ρίνακασ 17: Ειδικευμζνα τουριςτικά γραφεία ιππαςίασ
Γραφείο

Διεφκυνςθ

URL

SantoriniHorseRiding

Πεγαλοχϊρι

www.santorini-horse-riding.com

Custom Design Excursions
Πηγή:

www.donkeys.gr

Ζρευνα ςε τουριςτικοφσ οδθγοφσ και τουριςτικζσ ιςτοςελίδεσ

Ειδικευμζνα γραφεία φωτογράφων προςφζρουν ποικιλία διαδρομϊν ςε πολλζσ
ενδιαφζρουςεσ, φωτογραφικά, γωνιζσ τθσ Χαντορίνθσ, όπωσ π.χ ξεκινϊντασ από τθν Σία,
περνϊντασ από το Ακρωτιρι, το Πεγαλοχϊρι και το Εμπορείο για να καταλιξει τθν ϊρα του
θλιοβαςιλζματοσ ςτο χωριό του Υφργου.

Ρίνακασ 18: Ειδικευμζνα τουριςτικά γραφεία φωτογραφίασ
Γραφείο

Διεφκυνςθ

K-Yellow Santorini Photo Tours
Santorini Photo Safari
Πηγή:

URL
www.kyellow.photo

Φθρά

www.santoriniphotosafari.com

Ζρευνα ςε τουριςτικοφσ οδθγοφσ και τουριςτικζσ ιςτοςελίδεσ

23

Σι οινικζσ περιθγιςεισ ςτα επιςκζψιμα οινοποιεία του νθςιοφ είναι μία από τισ πιο
δθμοφιλείσ δραςτθριότθτεσ ςτθ Χαντορίνθ. Σι επιςκζψεισ ςτα οινοποιεία περιλαμβάνουν
ξεναγιςεισ ςτουσ χϊρουσ και γευςιγνωςίεσ των κραςιϊν τουσ.

Ρίνακασ 19: Ειδικευμζνα τουριςτικά γραφεία οινοτουριςμοφ
Γραφείο

Διεφκυνςθ

URL

Santorini Wine Tours

Πεςαριά

www.santoriniwinetour.com

Santorini Wine Trails

Εμποριό

www.santoriniwinetrails.gr

Santorini Wine Adventure

Πεςαριά

www.winetoursantorini.gr

Πηγή:

Ζρευνα ςε τουριςτικοφσ οδθγοφσ και τουριςτικζσ ιςτοςελίδεσ

Υροσ τον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Αρχαίασ Κιρασ οργανϊνονται ολοκλθρωμζνεσ
περιθγιςεισ από το Ξαμάρι με minibus αφοφ ο χϊροσ δεν εξυπθρετείται από τα
δρομολόγια του ΞΨΕΟ.
Ρίνακασ 20: Ειδικευμζνα τουριςτικά γραφεία αρχαιολογικϊν περιθγιςεων
Γραφείο

Διεφκυνςθ

URL

Ancient Thira Tours

Ξαμάρι

www.ancient-thira.gr

Πηγή:

Ζρευνα ςε τουριςτικοφσ οδθγοφσ και τουριςτικζσ ιςτοςελίδεσ

Σι επιςκζπτεσ που αγαποφν να απολαμβάνουν τθ κζα από ψθλά μποροφν να βρουν
αρκετζσ επιλογζσ για πτιςεισ πάνω από τθ Χαντορίνθ και το Αιγαίο με ελικόπτερο, που
ξεκινοφν από μικρισ διάρκειασ υπερπτιςεισ του νθςιοφ και φτάνουν μζχρι ολοκλθρωμζνεσ
περιθγιςεισ πάνω από τθ Χαντορίνθ και τα γφρω νθςιά.

Ρίνακασ 21: Ειδικευμζνα τουριςτικά γραφεία εναζριων δραςτθριοτιτων
Γραφείο
Helicopter Private Services
Πηγή:

Διεφκυνςθ

URL
www.helicopterprivateservices.com

Ζρευνα ςε τουριςτικοφσ οδθγοφσ και τουριςτικζσ ιςτοςελίδεσ
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Αξιόλογοσ αρικμόσ γραφείων ζχει ειδικευτεί ςτθν οργάνωςθ ταξιδιϊν γάμου, αφοφ θ
Χαντορίνθ κεωρείται ζνασ από τουσ κορυφαίουσ προοριςμοφσ γάμου παγκοςμίωσ. Ψα
γραφεία αυτά ςυντονίηουν όλεσ τισ ςχετικζσ ειδικζσ υπθρεςίεσ (δεξιϊςεισ, φωτογράφιςθ,
νυφικά, ςτολιςμοί και λουλοφδια, τοφρτεσ κλπ.). Σ κλάδοσ αναπτφςςεται πλζον και με τθ
διοργάνωςθ ταξιδιϊν για τον εορταςμό επετείων γάμου.

Ρίνακασ 22: Ειδικευμζνα τουριςτικά γραφεία οργάνωςθσ γάμων
Γραφείο

Διεφκυνςθ

URL

A&D Concierge Santorini

Σία

www.conciergesantorini.gr

Elite Events Santorini

Πεςςαριά

www.eliteeventssantorini.com

Divine Weddings

Υφργοσ

www.divineweddingsantorini.com

Santorin Glam Weddings

Σία

Πηγή:

3.1.4

www.santoriniglamweddings.com

Ζρευνα ςε τουριςτικοφσ οδθγοφσ και τουριςτικζσ ιςτοςελίδεσ

Εταιρίεσ κρουαηιζρασ

Θ Ξαλντζρα τθσ Χαντορίνθσ αποτελεί ζναν από τουσ κορυφαίουσ προοριςμοφσ
κρουαηιζρασ ςτθν Ελλάδα. Ψα τελευταία χρόνια καταλαμβάνει, μετά από τον Υειραιά, τθ
δεφτερθ κζςθ ςε αρικμό αφίξεων πλοίων και επιβατϊν μεταξφ όλων των προοριςμϊν
κρουαηιζρασ ςτθν Ελλάδα. Χθμειϊνεται ότι θ Ξαλντζρα εμφανίηει αυτι τθν ελκυςτικότθτα
παρ’ ότι δεν διακζτει λιμάνι ςτο οποίο μποροφν να προςεγγίςουν κρουαηιερόπλοια και
όλεσ οι αποβιβάςεισ γίνονται υποχρεωτικά με λάντηεσ.
Ψο 2017, θ Χαντορίνθ υποχωρεί για πρϊτθ φορά ςτθν τζταρτθ κζςθ τθσ ςχετικισ εκνικισ
κατάταξθσ, τόςο ςε αρικμό πλοίων όςο και επιβατϊν, αφοφ πλζον προθγοφνται, εκτόσ του
Υειραιά, θ Πφκονοσ και θ Ξζρκυρα. Θ εξζλιξθ αυτι οφείλεται και ςτισ νζεσ ρυκμίςεισ για τθ
διαχείριςθ των αφίξεων κρουαηιερόπλοιων (berth allocation system) που ζχει ειςάγει και
εφαρμόηει το Οιμενικό Ψαμείο του Διμου Κιρασ.
Ψο ςφςτθμα διαχείριςθσ αφίξεων / αναχωριςεων κρουαηιερόπλοιων (berth allocation
system) αποτελεί το πρϊτο θλεκτρονικό πρόγραμμα διαχείριςθσ και λειτουργεί από το 2017
πιλοτικά, ςε ςυνεννόθςθ με τισ εταιρείεσ κρουαηιζρασ ςτθν Χαντορίνθ. Πζςα ςτισ επόμενεσ
τουριςτικζσ περιόδουσ το πρόγραμμα κα τεκεί ςε πλιρθ εφαρμογι, με τισ εταιρείεσ τθσ
κρουαηιζρασ να μποροφν να κατακζτουν το πρόγραμμά τουσ 15 μινεσ πριν τθν άφιξι τουσ
ςτο νθςί.
Θ ανεξζλεγκτθ κίνθςθ είχε οδθγιςει ςε μζρεσ αιχμισ ςτθν κυκλοφορία ζωσ και πάνω από
15.000 επιςκεπτϊν κρουαηιζρασ ςτο νθςί, με αποτζλεςμα τθν πολφωρθ ταλαιπωρία των
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επιβατϊν κατά τθν διαδικαςία αποβίβαςθσ με λάντηα και ανάβαςθσ αλλά και κατά τθσ
αντίςτοιχθσ επιςτροφισ, κακϊσ και επίςθσ τθ ςυμφόρθςθ ςτα ςτενά των Φθρϊν και τθσ
Σίασ, και ςτουσ δρόμουσ των οικιςμϊν αυτϊν, και τθν ταλαιπωρία για όλουσ τουσ
επιςκζπτεσ και κατοίκουσ.
Για το 2018 αναμζνεται πάλι αφξθςθ τθσ κίνθςθσ κρουαηιζρασ αφοφ προχωράει θ
προςαρμογι των εταιρειϊν κρουαηιζρασ ςτο νζο τρόπο διαχείριςθσ των αφίξεων των
πλοίων ςτθν Ξαλντζρα.

Ρίνακασ 23: Στοιχεία κρουαηιζρασ 2014 - 2017 των 10 κορυφαίων προοριςμϊν ςτθν
Ελλάδα
2017
α/
α

2016

2015

2014

Υροοριςμοί

Αρ.
αφίξ
κ/η

Αρ.
αφίξεων
επιβατϊν
κρουαη.

Αρ.
αφί
ξκ/η

Αρ.
αφίξεων
επιβατϊν
κρουαη.

Αρ.
αφί
ξκ/η

Αρ.
αφίξεω
ν
επιβατ
ϊν
κρουαη.

Αρ.
αφί
ξ κ/η

Αρ.
αφίξεων
επιβατϊν
κρουαη.

1

Υειραιάσ

576

1.055.559

625

1.094.135

621

980.149

606

1.055.556

2

Πφκονοσ

501

699.304

596

722.517

600

649.914

441

610.207

3

Ξζρκυρα

410

679.681

481

748.916

407

647.347

395

672.368

4

Χαντορίνθ

406

620.570

572

783.893

636

791.927

512

742.368

5

Ξατάκολο

271

567.047

274

505.111

242

459.882

251

584.879

6

Φόδοσ

248

274.903

299

314.689

340

342.063

314

311.182

7

Θράκλειο

131

181.693

165

238.780

170

219.805

160

242.951

84

128.067

86

147.915

59

96.612

38

33.304

136

110.878

147

91.785

192

124.476

156

109.429

50

61.598

77

85.463

112

149.227

79

88.032

8
9
10
Πηγή:

Χανιά
(Χοφδα)
Υάτμοσ
Ξεφαλονιά
- Λκάκθ

Ζνωςθ Λιμζνων Ελλάδοσ

Θ προγραμματιςμζνθ κίνθςθ για το ζτοσ 2018 ξεκινάει τζλοσ Μαρτίου και λιγει τον
Νοζμβριο. Σι μινεσ Πάιοσ με Σκτϊβριο παρουςιάηουν 60 με 70 αφίξεισ και μόνο ο
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Απρίλιοσ και ο Ροζμβριοσ είναι ενδιάμεςοι μινεσ. Ξατά το διάςτθμα από το Δεκζμβριο ζωσ
το τζλοσ Παρτίου δεν είναι προγραμματιςμζνθ καμία άφιξθ κρουαηιερόπλοιου. Χτουσ
μινεσ με ζντονθ κίνθςθ και ςε μζρεσ αιχμισ κα εξακολουκοφν να βρίςκονται ζωσ και επτά
πλοία ταυτόχρονα ςτθν Ξαλντζρα. Ψουσ ίδιουσ μινεσ εμφανίηονται όμωσ επίςθσ μζρεσ
χωρίσ καμία άφιξθ. Πε τθν κακιζρωςθ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ εξακολουκοφν να
υπάρχουν ςθμαντικά περικϊρια βελτίωςθσ.
Θ Ξαλντζρα είναι προοριςμόσ για ςχεδόν όλεσ τθσ επϊνυμεσ εταιρείεσ κρουαηιζρασ με
παρουςία ςτθν Πεςόγειο, μεταξφ των οποίων και θ Cunard Line με το πολυτελζσ Queen
Elizabeth. Υολλζσ από τισ εταιρείεσ ζχουν αφίξεισ με πάνω από ζνα πλοίο ενϊ θ εταιρεία με
τθν μεγαλφτερθ πυκνότθτα δρομολογίων με ςυνολικά τρία πλοία είναι θ Celestyal Cruises.

Ρίνακασ 24: Εταιρείεσ κρουαηιερόπλοιων προγραμματιςμζνεσ να αφιχκοφν ςτθ
Σαντορίνθ 2018
Εταιρεία Κρουαηιζρασ

Πνομα πλοίου

Princess Cruises

Pacific Princess, Sapphire Princess, Crown Princess

Celestyal Cruises

Majesty, Thomson Majesty, Celestyal Crystal,
Celestyal Olympia

Viking Ocean Cruises

Viking Star

MSC Cruise Management (UK)
Limited

MSC Musica, MSC Sinfonia

Grand Circle

Clio, Athena

Viking Ocean Cruises

Viking Star

Costa Crociere

Costa Deliziosa, Costa neoRiviera, Costa Luminosa

Voyagestoantiquity

Aegean Odyssey

Holland American Line

Koningsdam, Oosterdam

Pullmantur Cruises

Horizon

Norwegian Cruise Line

Norwegian Spirit

Mano Maritime

Golden Iris

Celebrity Cruises

Celebrity Reflection, Celebrity Constellation

Silversea Cruises

Silver Whisper, Silver Wind, Silver Muse

Thomson Cruises

TUI Discovery 2

Costa Cruise Management Ltd

Costa Deliziosa
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Seabourn Cruise Line

Seabourn Encore, Seabourn Odyssey

Azamara Cruises

Azamara Journey

P&O Cruises

Oceana

Royal Carribean

Vision of the Seas, Jewel of the Seas, Rhapsody of
the Seas

Oceania Cruises

Nautica, Riviera

Norwegian Cruises

Norwegian Spirit, Norwegian Star

Wind Star Cruises

Wind Star

Cunard Line

Queen Elizabeth

Hapag-Lloyd

Europa 2, Europa

Regent Seven Seas Cruises

Seven Seas Voyager

Sea Cloud Cruises

Sea Cloud

Crystal Cruises

Crystal Esprit

Star Clippers

Star Flyer

Mano Tours

Golden Iris

Club Med

Club Med II

Scenic

Scenic Eclipse

TUI Cruises

Mein Schiff 3

Ponant

Le Laperouse

Aida

Aidacara, Aidablu

Croisimer

La Belle De L Adriatique

Πηγή:

http://www.santoriniports.gr/cruise/cruise-arrivals-program

Σι λιμενικζσ υποδομζσ βαςίηονται ςτα ιςτορικά λιμάνια τθσ Χαντορίνθσ, ο ςχεδιαςμόσ των
οποίων δεν ανταποκρίνεται ςτθν ραγδαία αφξθςθ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ των τελευταίων
δεκαετιϊν.
Ψο λιμάνι του Ακθνιοφ είναι το κεντρικό λιμάνι του νθςιοφ τθσ Χαντορίνθσ. Βρίςκεται ςτουσ
πρόποδεσ τθσ καλντζρασ και απζχει 8 χλμ. από τα Φθρά, τθν πρωτεφουςα του νθςιοφ και 7
χλμ. από το Διεκνζσ Αεροδρόμιο τθσ Χαντορίνθσ.
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Ψο λιμάνι του Ακθνιοφ είναι θ κφρια πφλθ υποδοχισ των επιςκεπτϊν του νθςιοφ που
ζρχονται από τθ κάλαςςα. Χυνδζεται με το λιμάνι του Υειραιά κακθμερινά και κακ’ όλθ τθ
διάρκεια του χρόνου, κακϊσ και με τα γφρω νθςιά. Ψα δρομολόγια και οι ανταποκρίςεισ
πολλαπλαςιάηονται τουσ καλοκαιρινοφσ χρόνουσ.
Θ Χαντορίνθ ςυνδζεται με τον Υειραιά, τθν Υάρο, τθ Ράξο, τθν Μο, το Θράκλειο Ξριτθσ και
τθν Ανάφθ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ.
Ψουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ ςτουσ προοριςμοφσ ςφνδεςθσ προςτίκενται τα νθςιά
τθσ Πυκόνου, τθσ Πιλου, τθσ Ξω, τθσ Φόδου και άλλα.
Χτο λιμάνι του Ακθνιοφ λειτουργοφν διάφορα εςτιατόρια, καφζ και μίνι μάρκετ, ενϊ ςτθν
κλιματιηόμενθ αίκουςα αναμονισ επιβατϊν υπάρχει δυνατότθτα για δωρεάν αςφρματθ
ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο. Ψζλοσ, ςτο λιμάνι βρίςκεται πιάτςα ταξί αλλά και θ αφετθρία
λεωφορείων για τθ μεταφορά ςε όλεσ τισ περιοχζσ του νθςιοφ.
Ψουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ υψθλισ τουριςτικισ κίνθςθσ το λιμάνι του Ακθνιοφ παρουςιάηει
γενικι ςυμφϊρθςθ κακϊσ και επικίνδυνθ διάχυςθ κυκλοφορίασ οχθμάτων και πεηϊν,
ειδικά κατά τθν ταυτόχρονθ άφιξθ πλοίων.
Ψο λιμάνι του Ακθνιοφ παρουςίαςε το 2016 ςοβαρά προβλιματα ςτον προβλιτα που
ζδεναν τα πλοία τθσ ακτοπλοΐασ, (μετακινιςεισ πλακϊν ςτο υπόςτρωμα τθσ κάλαςςασ,
ςπθλαιϊςεισ ςτα κρθπιδϊματα, εκρίηωςθ μεταλλικϊν αναδομϊν, κακιηιςεισ και ρωγμζσ
ςτο οδόςτρωμα κ.ά). Ζχει δρομολογθκεί ζργο για να αποκαταςτακοφν οι προκλθκείςεσ
ηθμιζσ που υπζςτθ ο προβλιτασ του λιμζνα.
Ψο λιμάνι των Φθρϊν εξυπθρετεί αποκλειςτικά τθν κρουαηιζρα κακϊσ και τουριςτικά
εκδρομικά ςκάφθ και όχι τακτικά δρομολόγια τθσ ακτοπλοΐασ. Ψο λιμάνι ςυνδζεται με τα
Φθρά με μονοπάτι και το τελεφερίκ, δεν υφίςταται όμωσ οδικι ςφνδεςθ.
Ψο λιμάνι Αμμοφδθ τθσ Σίασ εξυπθρετεί επίςθσ τουριςτικά εκδρομικά ςκάφθ κακϊσ και τθν
τοπικι ςφνδεςθ με τα λιμανάκια τθσ Κθραςιάσ. Ψο λιμάνι ςυνδζεται με τθν Σία με μονοπάτι
κακϊσ και με τοπικό δρόμο.
Ψα λιμανάκια Κόρφου και ίβα εξυπθρετοφν τθν Κθραςιά. Ψο λιμάνι τθσ Φίβασ διακζτει
οδικι ςφνδεςθ με το κεντρικό οικιςμό Πανωλά, ενϊ του Ξόρφου ςυνδζεται μόνο με
μονοπάτι.
Χϊροσ που μπορεί να φιλοξενιςει ιδιωτικά ςκάφθ αναψυχισ λειτουργεί ςτο αλιευτικό
καταφφγιο ςτθν παραλία τθσ Βλυχάδασ.
Χτθν διαδικαςία μελζτθσ και αδειοδότθςθσ βρίςκεται θ μαρίνα ςτον Μονόλικο. Χφμφωνα
με τθν μελζτθ λιμενικϊν ζργων θ μαρίνα κα ζχει δυνατότθτα ελλιμενιςμοφ 350 μικρϊν και
μεγάλων ςκαφϊν αναψυχισ και χωροκετείται από τον προςινεμο (βόρειο) βραχίονα του
υφιςτάμενου ςιμερα λιμενίςκου μζχρι τον νότιο βραχίονα του Πονολίκου και καλφπτει
μζτωπο ακτισ μικουσ 350 μ περίπου. Σ Διμοσ Κιρασ ζχει υποβάλλει αίτθμα, τθν
ωρίμανςθ και επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν αδειοδότθςθσ του ζργου, να αναλάβει θ
κρατικι εταιρεία Enterprise Greece.
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3.1.5

Αεροπορικζσ εταιρίεσ

Ψο διεκνζσ αεροδρόμιο τθσ Σαντορίνθσ εγκαινιάςτθκε το 1972 είναι το μεγαλφτερο του
νοτίου Αιγαίου και λειτουργεί και ωσ βάςθ ςτρατιωτικϊν αεροςκαφϊν. Ψο κτίριο του
αεροςτακμοφ χτίςτθκε το 1989. Ψο αεροδρόμιο διακζτει ζναν κφριο διάδρομο και μια
λωρίδα τροχιοδρόμθςθσ για τα αεροςκάφθ και χϊρο ςτάκμευςθσ για ςυνολικά 6 επιβατικά
αεροπλάνα.
Απευκείασ πτιςεισ προσ τθ Χαντορίνθ πραγματοποιοφνται από τθν Ακινα, τθ Κεςςαλονίκθ
και το Θράκλειο Ξριτθσ, ενϊ διεκνείσ πτιςεισ ςυνδζονται ςυνικωσ μζςω του Διεκνοφσ
Αεροδρομίου Ακθνϊν. Ξατά τθ χειμερινι περίοδο εξυπθρετεί πτιςεισ κυρίωσ από τθν
Ακινα και τθ Κεςςαλονίκθ με τισ αεροπορικζσ εταιρείεσ Olympic Air, Ryan Air και Aegean
Air. Ξατά τθ διάρκεια τθσ κερινισ περιόδου, θ Χαντορίνθ ςυνδζεται με πολλά ευρωπαϊκά
αεροδρόμια μζςω ενόσ μεγάλου αρικμοφ απευκείασ διεκνϊν πτιςεων και charter.
Τπωσ προκφπτει και από τουσ πίνακεσ 25 και 26 ι εξζλιξθ τθσ κίνθςθσ από το 2012 ζωσ το
2017 είναι ραγδαία. Σ αρικμόσ των αεροςκαφϊν που προςγειϊκθκαν ςτθν Χαντορίνθ ζχει
αυξθκεί κατά ςχεδόν 130% ενϊ θ αφξθςθ του αρικμοφ των επιβατϊν είναι με πάνω από
160% ακόμα πιο εντυπωςιακι.
Ψο μζγεκοσ και θ ποιότθτα των υποδομϊν κακϊσ και οι υπθρεςίεσ εξυπθρζτθςθσ των
επιβατϊν δεν ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ που προκφπτουν από τθν αυξθμζνθ κίνθςθ.
Χφμφωνα με τθν ετιςια ζρευνα τθσ ειδικευμζνθσ ιςτοςελίδασ Sleeping in Airports για το
ζτοσ 2017 το αεροδρόμιο τθσ Χαντορίνθσ εμφανίηεται ωσ το δεφτερο χειρότερο τθσ
Ευρϊπθσ. 14

Ρίνακασ 25: Κίνθςθ Κρατικοφ Αερολιμζνα Σαντορίνθσ (αφίξεισ επιβατϊν / αεροςκαφϊν)
2012-2016
ΕΤΟΣ

ΚΙΝΘΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ

ΚΙΝΘΣΘ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

Αφίξεισ
επιβατϊν

Αφίξεισ
αεροςκαφϊν

Αφίξεισ
επιβατϊν

Αφίξεισ
αεροςκαφϊν

Αφίξεισ
επιβατϊν

Αφίξεισ
αεροςκαφϊν

2012

166.786

4.121

200.449

3.321

367.057

7.442

2013

185.378

4.100

244.449

4.042

429.827

8.142

2014

252.223

5.323

310.416

5.143

562.639

10.466

2015

361.525

6.637

356.443

5.939

717.968

12.576

2016

433.598

7.896

389.817

6.188

823.415

14.084

14

https://www.sleepinginairports.net/2017/best-airports-europe.htm
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2016/2012

160%

92%

94%

86%

124%

89%

Πηγή: Υπθρεςία Ρολιτικισ Αεροπορίασ, INSETE

Ρίνακασ 26: Κίνθςθ Κρατικοφ Αερολιμζνα Σαντορίνθσ (αρικμόσ επιβατϊν / αεροςκαφϊν)
2016-2017
ΕΤΟΣ

ΚΙΝΘΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ
Αρικμόσ
επιβατϊν

ΚΙΝΘΣΘ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ

Αρικμόσ
Αρικμόσ
Αρικμόσ
αεροςκαφϊν επιβατϊν αεροςκαφϊν

ΣΥΝΟΛΟ
Αρικμόσ
επιβατϊν

Αρικμόσ
αεροςκαφϊν

2016

897.770

7.892

809.211

6.190

1.706.981

14.082

2017

1.019.399

10.111

908.896

6.920

1.928.295

17.031

13,5%

28,1%

12,3%

11,8%

13,0%

20,9%

2016/17

Πηγή: Fraport

Από τισ 11 Απριλίου 2017, τθ λειτουργία του αερολιμζνα τθσ Χαντορίνθσ ανζλαβε θ εταιρία
Fraport Greece, θ οποία ιδρφκθκε το 2015 με αντικείμενο τθ ςυντιρθςθ, λειτουργία,
διαχείριςθ, βελτίωςθ και ανάπτυξθ των 14 Υεριφερειακϊν Αεροδρομίων τθσ Ελλάδασ που
παραχωρικθκαν προσ εκμετάλλευςθ για 40 χρόνια ςτθν κοινοπραξία Fraport / Τμιλοσ
Ξοπελοφηου, ςε εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ που υπζγραψε τον Δεκζμβριο του 2015 με το
Ψαμείο Αξιοποίθςθσ Λδιωτικισ Υεριουςίασ Δθμοςίου (ΨΑΛΥΕΔ). Πζτοχοι τθσ FraportGreece
είναι θ Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, ο Τμιλοσ Ξοπελοφηου και το
Ευρωπαϊκό Ψαμείο 2020 Marguerite.
Αποτελείται δε από δφο εταιρίεσ παραχωριςεων, με εταιρικι ζδρα ςτθν Ακινα, μια για
κάκε ομάδα παραχωριςεων που περιλαμβάνει ζκαςτθ 7 αεροδρόμια. Ψο αεροδρόμιο τθσ
Χαντορίνθσ ανικει ςτθν εταιρία Fraport Regional Airports of Greece B S.A. Επιπλζον,
ιδρφκθκε μια Ψρίτθ εταιρία (Management Company) με ζδρα τθν Ακινα και αντικείμενο τθν
ανάλθψθ και διαχείριςθ κεντρικϊν λειτουργιϊν τθσ Fraport Greece A και Fraport Greece B,
όπωσ τθν απαςχόλθςθ του προςωπικοφ και τθ ςφναψθ ςυμφωνιϊν με ςυμβοφλουσ και
προμθκευτζσ.
Χτισ 22 Παρτίου 2017, ςε εκδιλωςθ ςτθν οποία παραβρζκθκαν εκπρόςωποι τθσ τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ και των ενδιαφερόμενων φορζων του νθςιοφ, θ Fraport Greece παρουςίαςε
το επενδυτικό τθσ πρόγραμμα για το αεροδρόμιο τθσ Χαντορίνθσ μζχρι το 2021, το οποίο
περιλαμβάνει ζνα ευρφ φάςμα εργαςιϊν για τθ βελτίωςθ και αναβάκμιςθ τθσ υποδομισ
του αερολιμζνα (π.χ. βελτίωςθ του φωτιςμοφ και τθσ ςθματοδότθςθσ ςτουσ εςωτερικοφσ
και εξωτερικοφσ χϊρουσ, αναβάκμιςθ εγκαταςτάςεων υγιεινισ γενικι βελτίωςθ
παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτουσ επιβάτεσ, αναδιοργάνωςθ του χϊρου ςτάκμευςθσ των
αεροςκαφϊν, αφξθςθ τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ του αεροςτακμοφ με τθν αντικατάςταςθ
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τμιματοσ του υπάρχοντοσ και τθν ανζγερςθ νζου, αφξθςθ των ςτακμϊν check-in από 8 ςε
17, διπλαςιαςμό των ηωνϊν παραλαβισ αποςκευϊν από 1 ςε 2, αφξθςθ του ςυνολικοφ
αρικμοφ πυλϊν από 5 ςε 6, και αφξθςθ των ςθμείων αςφαλείασ και ελζγχου του
αεροδρομίου από 2 ςε 7).
Χτο αεροδρόμιο τθσ Χαντορίνθσ δραςτθριοποιοφνται ελλθνικζσ και ξζνεσ αεροπορικζσ
εταιρίεσ, τακτικϊν και ζκτακτϊν πτιςεων (charter), θ πλειοψθφία των οποίων μζςω
αντιπροςϊπων αεροπορικϊν εταιριϊν, κακϊσ και εταιρίεσ επίγειασ εξυπθρζτθςθσ
αεροςκαφϊν (Handling Agents).

Ρίνακασ 27: Αεροπορικζσ Εταιρίεσ
Αεροπορικζσ εταιρείεσ

Ρροοριςμοί
Χειμερινι και κερινι περίοδοσ:

AegeanAirlines

Ακινα

OlympicAir

Ακινα

Ryanair

Ακινα
Θερινι περίοδοσ:

Aegean Airlines

Κεςςαλονίκθ, Οάρνακα, Ψελ Αβίβ (από 25 Λουνίου 2018)

Alitalia

Πιλάνο-Οινάτε, Φϊμθ-Φιουμιτςίνο

Austrian Airlines

Βιζννθ, Γκρατσ

Aviolet (μζςωτθσ Air Serbia)

Βελιγράδι

Blu-express (μζςω τθσ Blue
Panorama Airlines)

Ππζργκαμο, Ππολόνια, Φϊμθ-Φιουμιτςίνο

British Airways

Οονδίνο-Χίκροου

British Airways (μζςω τθσ BA
City Flyer)

Οονδίνο-Αεροδρόμιο Χίτυ

Brussels Airlines

Βρυξζλλεσ (από 4 Παΐου 2018)

Condor

Πόναχο, Ρτίςελντορφ, Χτουτγάρδθ, Φρανκφοφρτθ

EasyJet

Βενετία, Οονδίνο-Γκάτγουικ, Πάντςεςτερ, ΠιλάνοΠαλπζνςα

EasyJet Switzerland

Γενεφθ

Edelweiss Air

Ηυρίχθ
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Αεροπορικζσ εταιρείεσ

Ρροοριςμοί

Eurowings

Χτουτγάρδθ

Eurowings (μζςω τθσ Air
Berlin)

Βιζννθ

Eurowings (μζςω τθσ
Germanwings)

Ξολωνία

Finnair

Ελςίνκι

Germania

Αμβοφργο

Iberia Express

Παδρίτθ

Jet Time

Ξοπεγχάγθ

Lufthansa

Πόναχο, Φραγκφοφρτθ (από 31 Παΐου 2018)

Naxos Air

Ράξοσ

Norwegian Air Shuttle

Ελςίνκι, Ξοπεγχάγθ, Οονδίνο-Γκάτγουικ, Τςλο, ΧτοκχόλμθΑρλάντα

Novair

Τςλο

Scandinavian Airlines

Ππζργκεν, Τςλο, Χτάβανγκερ, Ψρόντχαϊμ

Sky Express

Ακινα

Small Planet Airlines

Οονδίνο-Γκάτγουικ

Small Planet Airlines
(Ρολωνία)

Βαρςοβία

SmartWings (μζςω τθσ Travel
Service)

Υράγα

Thomas Cook Airlines

Οονδίνο-Γκάτγουικ

Transavia

Άμςτερνταμ

Transavia France

Υαρίςι-Σρλφ

TUI Airways

Οονδίνο-Γκάτγουικ, Πάντςεςτερ, Ππζρμιγχαμ, Ππρίςτολ

TUIfly Belgium

Βρυξζλλεσ

Volotea

Ακινα, Βενετία, Βερόνα, Γζνοβα, Παςςαλία (από 25
Απριλίου 2018), Ππάρι, Ππορντό, Ραντ, Ράπολθ, Υαλζρμο

Vueling

Βαρκελϊνθ, Φϊμθ-Φιουμιτςίνο, Φλωρεντία
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Αεροπορικζσ εταιρείεσ
Wings of Lebanon

Ρροοριςμοί
Βθρυτόσ

Εντόσ του αεροδρομίου λειτουργοφν επίςθσ ςτον χϊρο των αναχωριςεων ζνα κατάςτθμα
αφορολογιτων ειδϊν (“Hellenic Duty Free Shops”) και δφο καφετζριεσ-αναψυκτιρια (“Air
Canteen” και “on time coffee & more”), ενϊ ςτο χϊρο αφίξεων πζντε γραφεία ενοικίαςθσ
αυτοκινιτων (Avance, Avis Budget, Hertz Thrifty, Sixt, Suntime).

3.1.6

Επιχειριςεισ ενοικίαςθσ ΙΧ – δικφκλων

Εξαιρετικά αναπτυγμζνοσ είναι και ο τομζασ των επιχειριςεων ενοικίαςθσ αυτοκινιτων και
δικφκλων. Γφρω ςτισ 100 επιχειριςεισ δραςτθριοποιοφνται ςτθ Χαντορίνθ και ςε όλουσ
τουσ μεγάλουσ οικιςμοφσ. Δεν υπάρχουν ςτατιςτικά ςτοιχεία για τον αρικμό των
ενοικιαηόμενων αυτοκινιτων και δικφκλων. Ωφίςτανται, όμωσ, εκτιμιςεισ ότι ο ςτόλοσ των
οχθμάτων ανζρχεται ςτα 20.000.
Ψο οδικό δίκτυο δεν ανταποκρίνεται ςτον εποχικό αυτό φόρτο με βαςικζσ ςυνζπειεσ τθν
ταλαιπωρία των επιςκεπτϊν αλλά και τον κίνδυνο από τον αυξθμζνο αρικμό ατυχθμάτων.
Λδιαίτερα επικίνδυνα ζχουν αποδειχτεί τα δίκυκλα κακϊσ και τα ανοιχτά τετράκυκλα που
κυκλοφοροφν με άδεια δικφκλου («γουροφνεσ»).
Ξάποιεσ από τισ επιχειριςεισ ενοικίαςθσ αυτοκινιτων διακζτουν επίςθσ ποδιλατα. Σι
ειδικευμζνεσ επιχειριςεισ ενοικίαςθσ ποδθλάτων αναφζρονται ςτο κεφάλαιο 3.1.3.

3.1.7

Μεταφορικζσ επιχειριςεισ (ΚΤΕΛ, ταξί, πλωτζσ μεταφορζσ)

H ιςτορία του ΚΤΕΛ Θιρασ ξεκινά από το 1988. Από τότε εξυπθρετεί όλα τα χωριά του
νθςιοφ ςε κακθμερινι βάςθ. Χιμερα ζχει ςτθν κατοχι του 23 ςφγχρονα μεγάλα λεωφορεία
με τα οποία εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ των κατοίκων τθσ Χαντορίνθσ, αλλά και του όλο
αυξανόμενου αρικμοφ επιςκεπτϊν. Για τον λόγο αυτό διαφοροποιείται ςθμαντικά θ
πυκνότθτα των δρομολογίων μεταξφ χειμερινισ και κερινισ περιόδου. Ψα τελευταία χρόνια
υπάρχει επίςθσ λεωφορείο ςτθν Κθραςία για τισ μεταφορικζσ ανάγκεσ του νθςιοφ.
Θ διάρκρωςθ και πυκνότθτα των δρομολογίων για τθν εξυπθρζτθςθ των επιςκεπτϊν
κεωρείται εν γζνει ικανοποιθτικι, και ςυγκριτικά με άλλα νθςιά των Ξυκλάδων καλι. Χτα
βαςικά δρομολόγια τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ θ ςυχνότθτα φκάνει τουσ κερινοφσ μινεσ
τα 20 λεπτά. Ψο καλοκαίρι προςτίκενται επίςθσ δρομολόγια νυχτερινά κακϊσ και
δρομολόγια express για τθν εξυπθρζτθςθ των επιςκεπτϊν. Ψουσ μινεσ αιχμισ (Λοφλιοσ,
Αφγουςτοσ) όμωσ πολλά δρομολόγια είναι γεμάτα και παρουςιάηουν ςυχνά κακυςτεριςεισ.
Ξατά τον χειμϊνα διαφαίνεται θ ανάγκθ μεμονωμζνων προςαρμογϊν των δρομολογίων για
τθν εξυπθρζτθςθ των επιςκεπτϊν, όπωσ π.χ. βραδινό δρομολόγιο επιςτροφισ από τθν Σία.
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Σ αρχαιολογικόσ χϊροσ τθσ Αρχαίασ Κιρασ δεν εξυπθρετείται από δρομολόγια του ΞΨΕΟ.
Επίςθσ δεν υπάρχουν ειδικά (κυκλικά) δρομολόγια επιςκεπτϊν με τθν δυνατότθτα
πολλαπλισ επιβίβαςθσ-αποβίβαςθσ ςε ςθμεία τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ.
Σι τιμζσ των δρομολογίων του ΞΨΕΟ είναι ςυμφζρουςεσ για τθν εξυπθρζτθςθ των
επιςκεπτϊν. Δεν ζχουν κακιερωκεί όμωσ δυνατότθτεσ αγοράσ ειςιτθρίων πολλαπλϊν
διαδρομϊν, καρτϊν μιασ ι μερικϊν θμερϊν κακϊσ και θλεκτρονικισ αγοράσ ειςιτθρίων.

Ρίνακασ 28: Δρομολόγια ΚΤΕΛ Θιρασ
Διαδρομι

Αρικμόσ δρομολογίων
καλοκαίρι

Αρικμόσδρομολογίων
χειμϊνασ

Φθρά - Αεροδρόμιο

12

5

Φθρά - Oia

40

9

Φθρά - Βουρβοφλοσ

2

2

Φθρά - Θμεροβίγλι

40

9

Φθρά - Ξαρτεράδοσ - Πεςαριά

40

11

Φθρά - Ππαξζδεσ

2

2

Φθρά - Εμπορείο

40

10

Φθρά - Υερίςςα

40

10

Φθρά - Βλυχάδα

5

2

Φθρά - Ακρωτιρι (χωριό)

22

8

Φθρά - Ακρωτιρι (παραλία)

22

8

3

3

45

11

Ανάλογα τα δρομολογια
πλοίων

1

Φθρά - Πονόλικοσ - Ζξω Γωνιά
Φθρά - Ξαμάρι
Φθρά - Οιμάνι (Ακθνιόσ)

Πηγή:Ιζηοζελίδα ΚΤΕΛ Θήπαρ , ηαξιδιωηικοί οδηγοί

Θ Χαντορίνθ εξυπθρετείται από ςυνολικά 39 ταξί και θ Κθραςιά από δφο. Σ αρικμόσ των
ταξί παραμζνει ςτακερόσ για πολλά χρόνια κακϊσ δεν εκδίδονται νζεσ άδειεσ. Ψο
καλοκαίρι, και ειδικά τουσ μινεσ αιχμισ, τα διακζςιμα ταξί δεν επαρκοφν για τθν αυξθμζνθ
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ηιτθςθ των επιςκεπτϊν. Αλλά και κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα δεν εξαςφαλίηεται θ
εξυπθρζτθςθ με ταξί κακ’ όλο το εικοςιτετράωρο - οφτε ςτθν ςτάςθ ςτα Φθρά οφτε
τθλεφωνικά.
Ψα τελευταία χρόνια μεγάλο μζροσ τθσ οργανωμζνθσ μεταφοράσ επιςκεπτϊν
διεκπεραιϊνεται από τα περίπου 300 VAN τουριςτικϊν επιχειριςεων (τουριςτικων
γραφείων, ξενοδοχείων και λοιπϊν καταλυμάτων).
Από τθν δεκαετία του 1960 θ Ζνωςθ Λεμβοφχων Θιρασ15 εξυπθρετεί με τισ ςιμερα 20
ςφγχρονεσ λζμβουσ κυρίωσ τα κρουαηιερόπλοια ςτθν αποβίβαςθ και επιβίβαςθ των
επιςκεπτϊν τουσ από και προσ τα λιμάνια των Φθρϊν και του Ακθνιοφ, κακϊσ τα λιμάνια
τθσ Χαντορίνθσ δεν επιτρζπουν τθν προςζγγιςθ των μεγάλων πλοίων. Ψα ςκάφθ τθσ Ζνωςθσ
Οεμβοφχων διακζτουν χωρθτικότθτα εξυπθρζτθςθσ ζωσ και 1.850 ατόμων ταυτόχρονα. Χε
περίπτωςθ ταυτόχρονθσ άφιξθσ ι αναχϊρθςθσ πολλϊν κρουαηιερόπλοιων ακόμα και αυτι
θ χωρθτικότθτα όμωσ δεν επαρκεί και παρατθροφνται περιοριςμζνεσ κακυςτεριςεισ κατά
τθν διαδικαςία αποβίβαςθσ.
Επιςθμαίνεται, ότι τα ςκάφθ τθσ Ζνωςθσ Οεμβοφχων εξυπθρετοφν ςυχνά και κοινωνικό
ζργο, όπωσ ςτισ περιπτϊςεισ διακομιδισ αςκενϊν, μεταφοράσ μακθτϊν, περιπτϊςεισ
ζκτακτθσ ανάγκθσ και δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν.
Το « Μδρυμα Οοφλασ & Ευαγγζλου Ρομικοφ» ιδρφκθκε το ζτοσ 1979 από τον εφοπλιςτι
Ευάγγελο Ρομικό, ο οποίοσ κατζβαλε όλεσ τισ δαπάνεσ αγοράσ και εγκατάςταςθσ του
τελεφερίκ που ςυνδζει το παλιό λιμάνι των Φθρϊν με τθν πόλθ των Φθρϊν. Τα ζςοδα του
Λδρφματοσ από τθ λειτουργία του τελεφερίκ διατίκενται ςε κοινωφελι ζργα και ςκοποφσ.
Ψο Μδρυμα ανικει ςτο Διμο Κιρασ και αποτελεί ζνα επιτυχθμζνο παράδειγμα
αυτοδιαχείριςθσ τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
Ψο τελεφερίκ τθσ Χαντορίνθσ δφναται να εξυπθρετιςει ςυνολικά ζωσ και 1200 άτομα τθν
ϊρα και είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με Αυςτριακζσ προδιαγραφζσ. Σκτϊ μινεσ του
ζτουσ ζχει προγραμματιςμζνο δρομολόγιο κάκε 20 λεπτά ενϊ τουσ τζςςερισ χειμερινοφσ
μινεσ (Ροζμβριο-Φεβρουάριοο) ζχει δρομολόγια μόνο το πρωί και το απόγευμα κάκε μιςι
ϊρα. Χε φάςεισ αιχμισ εκτελοφνται δρομολόγια κάκε 5 λεπτά.
Ψο τελεφερίκ αποτελεί κρίςιμο ςφςτθμα μεταφοράσ για τθν εξυπθρζτθςθ των επιςκεπτϊν
κρουαηιζρασ, οι οποίοι αποβιβάηονται μζςω λζμβων ςτο παλιό λιμάνι των Φθρϊν. Ψισ ϊρεσ
αιχμισ με ταυτόχρονθ άφιξθ ι αναχϊρθςθ πολλϊν κρουαηιερόπλοιων με χιλιάδεσ
επιςκζπτεσ δεν επαρκεί ωςτόςο θ δυναμικότθτα του τελεφερίκ. Υαρουςιάηονται μεγάλεσ
ουρζσ τόςο ςτο λιμάνι όςο και ςτον οικιςμό των Φθρϊν με ςυνζπεια τθν ταλαιπωρία των
επιβατϊν, ςυχνά με αναμονι πάνω από μια ϊρα τόςο ςτθν αποβίβαςθ όςο και τθν
επιβίβαςθ. Επίςθσ δθμιουργείται ςυνωςτιςμόσ ςτα ςτενά τθσ περιοχισ του τερματικοφ
ςτακμοφ ςτα Φθρά.
Θ ςφνδεςθ μεταξφ Κιρασ και Κθραςιάσ διενεργείται με τα δρομολόγια του οχθματαγωγοφ
Ε/Γ-Ο/Γ-Α/Ν Νιςοσ Θθραςιά. Ψον χειμϊνα τα δρομολόγια πραγματοποιοφνται 4 φορζσ τθν
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εβδομάδα από και προσ Ξόρφοσ, Φίβα, Φθρά, Ακθνιό. Ψο καλοκαίρι τα δρομολόγια
αυξάνονται ζωσ και τρία θμερθςίωσ.
Επίςθσ υπάρχουν το καλοκαίρι ζωσ και τρία δρομολόγια θμερθςίωσ με λάντηα από το
λιμάνι τθσ Σίασ, Αμμοφδι προσ Φίβα και Ξόρφο, τα οποία τον χειμϊνα περιορίηονται ςε λίγα
δρομολόγια τθν εβδομάδα.
Ψα υφιςτάμενα χειμερινά δρομολόγια ςφνδεςθσ τθσ Κθραςιάσ με τθν Χαντορίνθ δεν
διαςφαλίηουν ςτον επιςκζπτθ τθν δυνατότθτα θμεριςιασ επίςκεψθσ ςτθν Κθραςία, όπωσ
και δεν υποςτθρίηουν εν γζνει τθν τουριςτικι τθσ ανάπτυξθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ.

3.2
Επιχειριςεισ και παραγωγοί τοπικϊν προϊόντων του πρωτογενοφσ και
δευτερογενοφσ τομζα

3.2.1

Παραγωγοί τοπικϊν προϊόντων του πρωτογενοφσ τομζα

Θ αγροτικι δραςτθριότθτα ιταν ιδιαιτζρωσ ανεπτυγμζνθ ςτθ Κιρα ζωσ τθ δεκαετία του
’60. Ψο ξθροκερμικό κλίμα και θ ιδιότυπθ ςφςταςθ του εδάφουσ ςε ςυνδυαςμό με το
περιοριςμζνο υδάτινο δυναμικό, αποτελεί τον κφριου παράγοντα ανάπτυξθσ ξθρικϊν
καλλιεργειϊν ςτο νθςί. Ψα ιδιαίτερα αυτά χαρακτθριςτικά επιτρζπουν μζχρι και ςιμερα τθν
παραγωγι μοναδικϊν προϊόντων. Ωσ πλζον ςθμαντικζσ παραδοςιακζσ καλλιζργειεσ
καταγράφονται αυτζσ τθσ αμπζλου, τθσ άνυδρθσ ντομάτασ, τθσ φάβασ, τθσ κάππαρθσ, τθσ
λευκισ μελιτηάνασ, του κατςουνιοφ (μικρά άνυδρα αγγοφρια) και του κρικαριοφ (που
χρθςιμοποιείται κυρίωσ ωσ ηωοτροφι). Χαρακτθριςτικά ςτοιχεία είναι μεν θ άριςτθ
ποιότθτα των παραγόμενων προϊόντων, αλλά παράλλθλα και οι ςχετικά χαμθλζσ αποδόςεισ
που ςχετίηονται με το μικροφ μζςου μεγζκουσ αγροτικό κλιρο, και τον οικογενειακό
χαρακτιρα των εκμεταλλεφςεων ςτθν πλειοψθφία τουσ.
Επιςθμαίνεται ότι θ γεωργικι δραςτθριότθτα ςτθ Χαντορίνθ εμφανίηεται να ςυρρικνϊνεται
διαχρονικά, κακϊσ αρχικά υπιρξε εγκατάλειψθ τθσ γεωργικισ γθσ μετά από τουσ
καταςτροφικοφσ ςειςμοφσ του 1956 και τθσ ςταδιακισ μείωςθσ του πλθκυςμοφ ςτο νθςί
(λόγων μετανάςτευςθσ), ενϊ από τθ δεκαετία του 80 οι καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ δζχονται
ιςχυρζσ πιζςεισ από τθν τουριςτικι και οικιςτικι ανάπτυξθ ςτο νθςί. Θ γεωργικι γθ ζχει
πλζον πολφ υψθλζσ αξίεσ, γεγονόσ που εξωκεί τουσ ιδιοκτιτεσ ςε μθ αγροτικζσ χριςεισ.
Ωπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ, θ γεωργία ωσ μόνιμθ απαςχόλθςθ υποκακίςταται και
χρθςιμοποιείται όλο και περιςςότερο μόνο ωσ ςυμπλιρωςθ του ειςοδιματοσ από άλλεσ
(κφριεσ) οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ. Επομζνωσ, τα παραδοςιακά προϊόντα που
παράγονται ςτο νθςί δεν επαρκοφν για τθν κάλυψθ τθσ τοπικισ ηιτθςθσ κατοίκων και
επιςκεπτϊν, ακόμθ και αν διατίκετο ολόκλθρθ θ καλλιεργιςιμθ γθ που υπολογίηεται ςε
55.000 ςτρζμματα.
Βαςικότερθ καλλιζργεια ςτθν Κιρα εξακολουκεί να είναι και ςιμερα θ
αμπελοκαλλιζργεια, με ρίηεσ ςτα προϊςτορικά χρόνια, θ οποία καταλαμβάνει το
μεγαλφτερο ποςοςτό καλλιεργιςιμθσ γθσ ςτθ Χαντορίνθ (περίπου 12.000-13.000
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ςτρζμματα). Σ αμπελϊνασ τθσ Χαντορίνθσ χαρακτθρίηεται ωσ αυτόρριηοσ, κακϊσ ποτζ δεν
προςβλικθκε από φυλλοξιρα, λόγω τθσ θφαιςτειακισ ςφςταςθσ του εδάφουσ, και ζτςι δεν
υπιρξε ανάγκθ χριςθσ αντιφυλλοξθρικϊν υποκειμζνων.
Υολφ πρόςφατα, ςτισ αρχζσ Παρτίου 2018, θ αμπελοινικι παράδοςθ και ο ιδιαίτεροσ
τρόποσ με τον οποίο καλλιεργοφνται οι αμπελϊνεσ τθσ Χαντορίνθσ και τθσ Κθραςιάσ,
εγγράφθκε ςτο Εκνικό Ευρετιριο τθσ Άυλθσ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ Ελλάδασ16,
γεγονόσ που αντανακλά το γεγονόσ ότι θ αμπελοοινικι παράδοςθ ιταν και είναι ςτο
επίκεντρο τθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ τθσ Χαντορίνθσ.
Σ αμπελϊνασ τθσ Χαντορίνθσ είναι από τουσ πιο ιδιόρρυκμουσ ςτον κόςμο και αποτελεί
εγγενζσ ςτοιχείο του τοπίου τθσ, με φυτά ευπροςάρμοςτα και ιδιαίτερα ανκεκτικά ςτισ
ξθροκερμικζσ ςυνκικεσ του νθςιοφ, με πλοφςιο και δυνατό ριηικό ςφςτθμα που διαπερνά
τθ κθραϊκι γθ. Σι δε Χαντορινιοί αμπελουργοί διαμζςου των αιϊνων ζχουν διαμορφϊςει
ιδιαίτερεσ καλλιεργθτικζσ τεχνικζσ εξαςφαλίηοντασ τθν επιβίωςθ των αμπελϊνων ςε αυτό
το εξαιρετικά αφιλόξενο οικοςφςτθμα. Θ κουλοφρα, το κυπελλοειδζσ γυριςτό ι ςτεφανωτό
ςφςτθμα μόρφωςθσ του κλιματοσ αποτελεί μια μοναδικι τεχνοτροπία τθσ Χαντορίνθσ που
διαςϊηεται μζςα από το πζραςμα των αιϊνων και είναι επθρεαςμζνθ με τισ κλιματικζσ
ςυνκικεσ του τόπου.
Θ απόφαςθ εξαίρεςθσ τθσ Χαντορίνθσ και τθσ Κθραςίασ (Λοφλιοσ 2009) από τθν επιδότθςθ
εκριηϊςεων ιταν ςθμαντικι για τθ διατιρθςθ του ςαντορινιοφ αμπελϊνα, ο οποίοσ δζχεται
ςυνεχείσ πιζςεισ από τθν άμετρθ τουριςτικι ανάπτυξθ, πιζςεισ που ζχουν ωσ αποτζλεςμα
τθ διαρκι μείωςι του (από περίπου 40.000 ςτρζμματα ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990
ςε λίγο παραπάνω από 12.000 ςτρζμματα ςιμερα). Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, ζχουν υπάρξει
πρωτοβουλίεσ για τθν κιρυξθ του Χαντορινιοφ αμπελϊνα ωσ προςτατευόμενο φυςικό
μνθμείο, τόςο για το εντελϊσ ξεχωριςτό οικοςφςτθμά του (terroir), όςο και για τθν ιδιότυπθ
διαμόρφωςθ των αμπελιϊν (αναφζρεται ενδεικτικά θ πρόταςθ για τθν ζνταξθ του
αμπελϊνα υπό τθν προςτατευτικι αιγίδα του καταλόγου Άυλθσ Υολιτιςτικισ Ξλθρονομιάσ
τθσ Unesco, θ οποία διατυπϊκθκε ςτο πλαίςιο Διεκνοφσ Χυμποςίου του οργανιςμοφ που
διοργανϊκθκε ςτθ Χαντορίνθ τον Ροζμβριο του 2015).
Θ ραγδαία αφξθςθ τα τελευταία χρόνια τθσ οινικισ παραγωγισ ςτο νθςί και τθσ ηιτθςθσ για
τισ τοπικζσ ποικιλίεσ ζχει ςυμβάλει κετικά ςτθ ςυγκράτθςθ τθσ καλλιεργοφμενθσ
επιφάνειασ, ςτθν εντατικοποίθςθ τθσ αμπελοκαλλιζργειασ και ςτθν αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ
για μίςκωςθ αμπελιϊν από τα οινοποιεία, ζχει όμωσ παράλλθλα εντείνει και τισ τάςεισ
όξυνςθσ του ανταγωνιςμοφ μεταξφ των οινοπαραγωγϊν για τθν εξαςφάλιςθ επαρκϊν
ποςοτιτων ςταφυλιϊν.
Σι περιςςότερεσ ιδιοκτθςίεσ είναι μικρζσ και τα αμπζλια είναι φυτεμζνα με άτακτο τρόπο,
με αραιι, κατά κανόνα, φφτευςθ και πολφ μικρι παραγωγι. Σι πολφ μικρζσ αποδόςεισ που
δφςκολα φτάνουν τα 300 - 350 κιλά ανά ςτρζμμα χαρακτθρίηουν εξάλλου του αμπελϊνα
16

Σ φάκελοσ για τθν εγγραφι (Δελτίο Χτοιχείου Άχλθσ Υολιτιςτικισ Ξλθρονομιάσ ), κατατζκθκε τον Φεβρουάριο
του 2017, εγκρίκθκε από τθν αρμόδια υπθρεςία του Ωπουργείου Υολιτιςμοφ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια θ απόφαςθ
ζνταξθσ υπογράφθκε από τθν Ωπουργό Υολιτιςμοφ κα και ζχει αναρτθκεί ςτθ ςχετικι ιςτοςελίδα για τθν Άυλθ
Υολιτιςτικι Ξλθρονομιά τθσ Ελλάδασ.
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τθσ Χαντορίνθσ. Θ κφρια ζκταςθ των αμπελϊνων βρίςκεται ςτθν περιοχι που ορίηεται από
τα χωριά Πεςαριά, Βόκωνασ, Ζξω Γωνιά, Πζςα Γωνιά, Υφργοσ Ξαλλίςτθσ, Εμπορείο,
Ακρωτιρι και Πεγαλοχϊρι.
Ζνα τμιμα των αμπελϊνων ζχουν πιςτοποιθκεί ωσ βιολογικοί, αλλά πρακτικά τα
περιςςότερα αμπζλια καλλιεργοφνται με χριςθ βιολογικϊν μεκόδων λόγω τθσ φυςικισ
αντίςταςθσ που ζχουν δθμιουργιςει το κλίμα και το θφαιςτειακό περιβάλλον ςε παράςιτα
και αςκζνειεσ.
Τλα αυτά ςε ςυνδυαςμό με τισ πλοφςιεσ εκιμικζσ πρακτικζσ ‒ θ βεντζμα (δθλαδι ο τρφγοσ)
ςτθ Χαντορίνθ είναι θ αφορμι για πανθγφρι ςε ολόκλθρο το νθςί ‒ αλλά και ςφγχρονεσ
εκδθλϊςεισ, όπωσ οινικζσ γιορτζσ και επιςτθμονικά ςυνζδρια, ςτοιχειοκετοφν τθν αξία των
αμπελοοινικϊν παραδόςεων τθσ Χαντορίνθσ ωσ πολιτιςμικοφ αγακοφ ςτθ ςφγχρονθ εποχι.
Θ καλλιζργεια τθσ τομάτασ ςτθ Χαντορίνθ ξεκίνθςε ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα (ςθ δεκαετία
1870-1880), με τθ ςυμμετοχι τθσ ςτθν οικονομικι ηωι του τόπου να είναι όμωσ μικρι και θ
διάκεςθ του προϊόντοσ να αφορά κυρίωσ τθν κάλυψθ των διατροφικϊν αναγκϊν των
κατοίκων τθσ. Αρχικά θ μεταποίθςι τθσ ςτθρίχκθκε ςτθν οικιακι επεξεργαςία και αργότερα
ςτθν βιομθχανικι, εκτοπίηοντασ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ τθν κυρίαρχθ
αμπελοκαλλιζργεια, αφοφ χάρισ ςτθν υψθλι ποιότθτά του, ο τοματοπολτόσ τθσ Χαντορίνθσ
γριγορα ζγινε επϊνυμοσ και καταξιϊκθκε ςτθν αγορά.
Θ ςυςτθματικι ειςαγωγι τθσ καλλιζργειασ τθσ τομάτασ ςτθ Χαντορίνθ πραγματοποιικθκε,
όταν, με τθν Σκτωβριανι επανάςταςθ, ζκλειςαν οι εμπορικοί δρόμοι των κραςιϊν τθσ
Χαντορίνθσ προσ τθ Φωςία, με αποτζλεςμα να ςυρρικνωκεί το αμπελουργικό ειςόδθμα και
να δθμιουργθκεί θ ανάγκθ ανάπτυξθσ νζων αποδοτικότερων καλλιεργειϊν.
Από το 1925, θ δυναμικι τθσ καλλιζργειασ ιταν τόςο μεγάλθ, ϊςτε ςυνολικά λειτοφργθςαν
ςτθν Χαντορίνθ δζκα εργοςτάςια επεξεργαςίασ τομάτασ, ενϊ το 1933 θ τοματοποιία τθσ
Χαντορίνθσ αναφζρεται ωσ μια από τισ δφο κφριεσ πλουτοπαραγωγικζσ πθγζσ τθσ αγροτικισ
παραγωγισ του νθςιοφ. Από τθν μεταπολεμικι περίοδο και μετά ςυντελείται ωςτόςο θ
ριηικι ςυρρίκνωςθ τθσ παραγωγισ τθσ, που αντανακλάται ςτθν παφςθ λειτουργίασ των 9
από τισ 10 μονάδεσ τοματοπολτοφ. Σι περιοχζσ Εμπορείου, Βουρβοφλου και Επιςκοπισ
Γωνιάσ ςυγκεντρϊνουν ςιμερα τθ μεγαλφτερθ παραγωγι βιομθχανικισ ντομάτασ. Σι
αποδόςεισ τθσ ςτα άνυδρα εδάφθ τθσ Χαντορίνθσ κυμαίνεται κατά μζςο όρο περί τα 500
κιλά ανά ςτρζμμα και μόνο ςε εξαίρετεσ περιπτϊςεισ προςεγγίηει τα 1.000 κιλά.
Tο 2013, το «Ψοματάκι Χαντορίνθσ» αναγνωρίςτθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ
Υροϊόν Σνομαςίασ Υροζλευςθσ (ΥΣΥ) και καταχωρικθκε ςτο κοινοτικό μθτρϊο για τθν
προςταςία των γεωγραφικϊν ενδείξεων και των ονομαςιϊν προζλευςθσ των γεωργικϊν
προϊόντων και των τροφίμων, ςε αναγνϊριςθ τθσ ιδιαιτερότθτασ του προϊόντοσ που
ςυνίςταται ςτο φυτικό υλικό και τισ ιδιαίτερεσ εδαφοκλιματικζσ ςυνκικεσ που υπάρχουν
ςτθ Χαντορίνθ και τα γφρω νθςιά, ςε ςυνδυαςμό με τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ
καλλιζργειασ που εφαρμόηουν οι παραγωγοί. Θ οριοκετθμζνθ γεωγραφικι ηϊνθ
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παραγωγισ περιλαμβάνει τθν Χαντορίνθ, τθν Κθραςία, τθν Υαλαιά και Ρζα Ξαμζνθ, το
Άςπρο (Αςπρονιςι), τθ Χριςτιανι και τθν Αςκανιά17.
Θ φάβα είναι από τα πλζον ςθμαντικά διατροφικά προϊόντα τθσ Χαντορίνθσ που
προζρχεται από το φυτό “LathyrusClymenum L.” και καλλιεργείται αποκλειςτικά και
ανελλιπϊσ ςτο νθςί εδϊ και 3.500 χρόνια. Ζχει ιδιαίτερα υψθλι κρεπτικι αξία κακϊσ είναι
πλοφςια ςε πρωτεΐνεσ και υδατάνκρακεσ, ενϊ το άνυδρο και θφαιςτειογενζσ ζδαφοσ τθσ
Χαντορίνθσ δίνει ςτο προϊόν μια διαφορετικι και πιο ζντονθ γεφςθ ςε ςχζςθ με τθ φάβα
που παράγεται ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ. Θ «Φάβα Χαντορίνθσ» καταχωρικθκε το 2011
με απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ωσ Υροϊόν Σνομαςίασ Υροζλευςθσ (ΥΣΥ)18. Θ
παραδοςιακι μζκοδοσ επεξεργαςίασ που περιλαμβάνει ωρίμαςθ ςε υπόςκαφεσκάναβεσ
και ξιρανςθ ςτον ιλιο.
Ξαι θ φάβα εμφανίηει ωςτόςο διαχρονικά μείωςθ των ςτρεμμάτων καλλιζργειασ, από 1.900
ςτρζμματα το 2011 ςε περίπου 980 ςτρζμματα το 2016, με τθν παραγωγι να φτάνει τουσ
180 τόνουσ ςε μια καλι χρονιά19. Χφμφωνα με πλθροφορίεσ τοπικϊν παραγόντων, θ
πραγματικά καλλιεργοφμενθ επιφάνεια είναι ςιμερα μόλισ 700 ςτρζμματα, αρχίηει όμωσ
να εμφανίηει πάλι μια αυξθτικι τάςθ.
Βαςικοί παραγωγοί τυποποιθμζνθσ ΥΣΥ Φάβασ Χαντορίνθσ ςτο νθςί είναι ςιμερα θ Ζνωςθ
Χυνεταιριςμϊν Κθραϊκϊν Υροϊόντων, θ βιοτεχνία παραγωγισ, καλλιζργειασ, επεξεργαςίασ
και τυποποίθςθσ φάβασ του Αγροκτιματοσ Γιάννθ Ρομικοφ ςτον Βόκωνα που λειτουργεί
από το 2006, ενϊ βιολογικι φάβα Χαντορίνθσ, πιςτοποιθμζνθ από τουσ οργανιςμοφσ
«ΔΘΩ» και «AGROCERT», παράγει το κτιμα Π. Ξοεμτηοποφλου ςτθν περιοχι Εξωμφτθ.

3.2.2

Οινοποιεία

Τπωσ προαναφζρκθκε, θ Χαντορίνθ διακζτει μια μακρόχρονθαμπελοοινικι παράδοςθ, με
ρίηεσ ςτα προϊςτορικά χρόνια. Σ ιδιαίτεροσ τρόποσ κλαδζματοσ, το ζδαφοσ, το μοναδικό
μικροκλίμα και θ ςυςςωρευμζνθ εμπειρία αιϊνων των αμπελοκαλλιεργθτϊν και των
οινοποιϊν τθσ Χαντορίνθσ ςυντελοφν ςτθν παραγωγι ιδιαίτερων οίνων εξαιρετικισ
ποιότθτασ, από τισ γθγενείσ ποικιλίεσ αμπζλου (περιςςότερεσ από 50), όπωσ το Αςφρτικο,
το Αθδάνι, το Ακιρι, το Μαυροτράγανο και άλλεσ.
Θ λευκι ποικιλία Aςφρτικο είναι ταυτιςμζνθ με τθ Χαντορίνθ, γθγενισ και μζχρι πριν λίγεσ
δεκαετίεσ καλλιεργείτο αποκλειςτικά ςτθ Χαντορίνθ. Χιμερα ζχει εξαπλωκεί ςχεδόν ςε όλθ
τθν Ελλάδα, αλλά εξακολουκεί να κυριαρχεί ςτθ ςφςταςθ του αμπελϊνα τθσ Χαντορίνθσ και
17

Υθγζσ: www.paseges.gr, Δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ αναγνϊριςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ C 167/22, 13.6.2013
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Θ γεωγραφικι περιοχι όπου παράγεται θ «Φάβα Χαντορίνθσ» περιλαμβάνει τα νθςιά Κιρα, Κθραςία, Υαλαιά
και Ρζα Ξαμζνθ, Άςπρο (Αςπρονιςι), Χριςτιανι και Αςκανιά του νομοφ Ξυκλάδων. Ξοινά χαρακτθριςτικά των
νθςιϊν αυτϊν είναι το θφαιςτειογενζσ ζδαφοσ και το πολφ ιδιαίτερο μικροκλίμα τουσ.
19

Υεριοδικό «Γεωργία & Ξτθνοτροφία», τεφχοσ 10/2016.
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καταλαμβάνει περίπου το 65% τθσ ςυνολικισ ζκταςισ του. Χθμαντικι για τα κραςιά τθσ
Χαντορίνθσ είναι και θ αρωματικι ποικιλία Αθδάνι που υπάρχει και ςε ερυκρι εκδοχι. Θ
επίςθσ λευκι ποικιλία Ακιρι είναι ευρζωσ διαδεδομζνθ ςε όλο το Αιγαίο, και ςτθ Χαντορίνθ
υπάρχει και θ ερυκρι εκδοχι τθσ, το μαυράκθρο που δίνει γλυκά ερυκρά κραςιά. Άλλεσ
ερυκρζσ ποικιλίεσ που καλλιεργοφνται ςτο νθςί είναι θ Αιγαιοπελαγίτικθ Παντθλαριά,
Βουδόματο και Παυροτράγανο.
Από τισ ντόπιεσ αυτζσ ποικιλίεσ παράγονται οι οίνοι Προςτατευόμενθσ Ονομαςίασ
Προζλευςθσ (ΠΟΠ) Σαντορίνθ20,με τισ εκδοχζσ τουσ Αςφρτικο-Χαντορίνθ και Ρυχτζρι (ξθροί
οίνοι), κακϊσ και το Vinsanto (γλυκόσ). Θ Σνομαςία Υροζλευςθσ Χαντορίνθ κεςμοκετικθκε
το 197121, ωςτόςο θ ουςιαςτικι παραγωγι οίνων που τθροφςαν τισ προδιαγραφζσ άρχιςε
μόλισ ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1980 (ωσ ςθμαντικζσ ςτθν κατεφκυνςθ αυτι
αναφζρονται οι πρωτοβουλίεσ που πιρε το Σινοποιείο Ππουτάρθ)22, ενϊ από το 1985 και
θ Ζνωςθ Χυνεταιριςμϊν Κθραϊκϊν Υροϊόντων ξεκινά τθν παραγωγι κραςιϊν Σνομαςίασ
Υροζλευςθσ Ανϊτερθσ Υοιότθτασ (ΣΥΑΥ)23. Χτθ ηϊνθ παραγωγισ οίνων ΥΣΥ Χαντορίνθ
περιλαμβάνεται και θ γειτονικι Κθραςιά.
Χιμερα, ςτθ Χαντορίνθ λειτουργοφν δεκαπζντε (15) οινοποιεία, θ πλειοψθφία των οποίων
είναι δθμιοφργθμα των τελευταίων τριϊν δεκαετιϊν. Τλα παράγουν οίνουσ ΥΣΥ Χαντορίνθ
και τα περιςςότερα αξιοποιοφν και τισ 3 ενδείξεισ. Ψα περιςςότερα οινοποιεία, εκτόσ από
τα λευκά ερυκρά ςταφφλια που παραλαμβάνουν από τουσ αμπελοκαλλιεργθτζσ του
νθςιοφ, διατθροφν ίδια αγροτικι εκμετάλλευςθ, είτε με ιδιόκτθτεσ ι ενοικιαηόμενεσ
εκτάςεισ. Θ Ζνωςθ Χυνεταιριςμϊν Κθραϊκϊν Υροϊόντων, που παράγει τα Santo Wines,
διαχειρίηεται κάκε χρόνο με διαφορά το μεγαλφτερο όγκο παραγωγισ λευκϊν και ερυκρϊν
ςταφυλιϊν ςτο νθςί.
Ξοινό χαρακτθριςτικό των οινοποιείων είναι οι ςφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ και ο άρτιοσ
τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ τουσ που ςυμβάλλουν ςτθν ςυςτθματικι και ολοκλθρωμζνθ
προςπάκεια για παραγωγι οίνων υψθλισ ποιότθτασ, μεςθμαντικζσ διακρίςεισ και βραβεία
τόςο ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ όςο και ςτο εξωτερικό. Ξαταγράφονται επίςθσ κάποια
μικρότερα οινοποιεία, με κάποια από αυτά να αποτελοφν διάδοχθ κατάςταςθ τθσ παλιάσ
κάναβασ24, όπωσ το «Ξάναβα Αβαντίσ» ςτθ Πεςαριά25, του Αντϊνθ Αρβανίτθ ςτο
Πεγαλοχϊρι, το «Captain Roussos» ςτον Βόκωνα26, το οινοποιείο «Ξαςτζλι» του Ευάγγελου

20

Σ λευκόσ ξθρόσ ΥΣΥ Χαντορίνθ παράγεται από τθν ποικιλία Αςφρτικο ςε ποςοςτό τουλάχιςτον
75%, το δε υπόλοιπο ποςοςτό από τισ ποικιλίεσ Αθδάνι και Ακιρι. Σ λευκόσ γλυκόσ ΥΣΥ Χαντορίνθ,
με τθν ζνδειξθ Vinsanto, από τουλάχιςτον 51% Αςφρτικο, αθδάνι άςπρο, ενϊ επιτρζπονται και
μικροποςότθτεσ από άλλεσ λευκζσ τοπικζσ ποικιλίεσ.
21
Βαςιλικό Διάταγμα 539//4.8.1971.
22
Δρόμοι του Ξραςιοφ - Σινοτουριςμόσ ςτθ Χαντορίνθ ςτθ Κθραςία& ςτθν Ανάφθ
(https://winesurveyor.weebly.com/tour1805-3.html)
23
Χφμφωνα με τθ νζα ευρωπαϊκι οινικι νομοκεςία οι οίνοι ΣΥΑΥ εντάςςονται ςτθν κατθγορία των
προϊόντων ΥΣΥ.
24

Ωπόςκαφα οινοποιεία που επικρατοφςαν ςτθ Χαντορίνθ μζχρι τον 20ο αιϊνα. Σι κάναβεσ
πρόςφεραν ιδανικζσ ςυνκικεσ υγραςίασ και ςτακερισ κερμοκραςίασ για τθν ωρίμανςθ του κραςιοφ.
25
www.avantisestate.gr
26
www.captainroussos.com
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Ξαραμολζγκου επίςθσ ςτον Βόκωνα, ενϊ υπό καταςκευι είναι και το μικρό οινοποιείο του
Υζτρου Ρομικοφ (Canava Petros Nomikos) ςτο Ξοντοχϊρι Φθρϊν.
Εκτιμάται ότι ςτα οινοποιεία αυτά εμφιαλϊνονται ςυνολικά περίπου 2 εκατομμφρια φιάλεσ
οίνου κάκε χρόνο. Επίςθσ παράγονται ςιμερα 58 ξθροί οίνοι ΥΣΥ Χαντορίνθ, εκ των
οποίων εννζα με τθν ζνδειξθ Ρυκτζρι, και 22 γλυκοί οίνοι Vinsanto27. Σίνοι ΥΣΥ Χαντορίνθ
προςφζρονται και από παραγωγοφσ εκτόσ Χαντορίνθσ μζςω ςυνεργαςιϊν με οινοποιεία
του νθςιοφ.
Ψα οινοποιεία του νθςιοφ είναι οργανωμζνα ςτον Σφνδεςμο Οινοπαραγωγϊν Σαντορίνθσ.
Χφμφωνα με το καταςτατικό του Χυνδζςμου, όλοι οι οινοπαραγωγοί τθσ Χαντορίνθσ είναι
μζλθ του, ωςτόςο μόνο λίγοι οινοπαραγωγοί δραςτθριοποιοφνται ενεργά, ςτοιχείο κοινό
για πολλοφσ ςυλλογικοφσ φορείσ του νθςιοφ. Εννζα (9) οινοπαραγωγοί ςυμμετζχουν επίςθσ
ωσ μζλθ ςτθν Ζνωςθ Οινοποιείων Αμπελουργϊν Νιςων Αιγαίου (ΕΡΣΑΡΑ), θ οποία
ςυςτάκθκε το 2008 με ζδρα ςτθν Ακινα28.
Χφμφωνα με πλθροφορίεσ που περιιλκαν ςτουσ μελετθτζσ, οι οποίεσ δεν μπόρεςαν όμωσ
να επαλθκευτοφν, όλα τα οινοποιεία του νθςιοφ ζχουν υπογράψει το «Χυμβόλαιο
Αυτοδζςμευςθσ » με τθν Εκνικι Διεπαγγελματικι Σργάνωςθ Αμπζλου και Σίνου (ΕΔΣΑΣ),
ςφμφωνα με το οποίο δεςμεφονται εκτόσ των άλλων ςτθν προςταςία του οίνου τθσ ηϊνθσ
ΥΣΥ, να τθροφν τθν εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία, να μθν ακολουκοφν ακζμιτεσ
πρακτικζσ ανταγωνιςμοφ, και να μθν διακινοφν ανϊνυμο χωρίσ επιςιμανςθ κραςί.
Δυναμικι είςοδο ςτθν οινοπαραγωγι ετοιμάηεται να κάνει πλζον και θ Θθραςιά με τθ
δθμιουργία οινοποιείου των Ψςακτςαρλι - Γεροβαςιλείου (Ξτιμα Βιβλία Χϊρα) ςε
ςυνεργαςία με τθν οινολόγο Λωάννα Βαμβακοφρθ από τθ Χαντορίνθ. Ψο νζο οινοποιείο
«Ξτιμα Πικρά Κιρα» ζχει ςυςτακεί και ιδθ καλλιεργοφνται 50 ςτρζμματα αμπελϊνα με
αςφρτικο, θ ςοδειά του οποίου αναμζνεται να δϊςει το 2018 τα πρϊτα κραςιά του
οινοποιείου.

Ρίν. 29: Οινοποιεία Σαντορίνθσ
Οινοποιείο

Ρεριοχι

Ιςτοςελίδα

Art Space Winery ANTΩΝΘΣΑΓΥΟΣ

Ζξω Γωνιά

www.artspace-santorini.com

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΡΟΙΘΤΙΚΘ

Ζξω Γωνιά

www.gaia-wines.gr

ΚΑΝΑΒΑ ΟΥΣΣΟΣ

Επιςκοπι Γωνιά

www.canavaroussos.gr

ΚΑΝΑΒΑ ΧΥΣΟΥ-ΤΣΕΛΕΡΟΥ

Υφργοσ

www.teselepos.gr

KASTELIWINES

Βόκωνασ

27

Λςτοςελίδα Winesurveyor (https://winesurveyor.weebly.com/pop_santorini.html).
http://aegeanwineries.gr/

28
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Οινοποιείο

Ρεριοχι

Ιςτοςελίδα

ΚΤΘΜΑ ΑΓΥΟΥ

Επιςκοπι Γωνιά

www.estate-argyros.com

ΚΤΘΜΑ ΣΙΓΑΛΑ

Ππαξζδεσ Σίασ

www.sigalas-wine.com

ΟΙΝΟΡΟΙΕΙΟ ΒΑΣΑΛΤΘ

Βουρβουλόσ

www.vassaltis.com

ΟΙΝΟΡΟΙΕΙΟ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ

Πεγαλοχϊρι

www.venetsanoswinery.com

ΟΙΝΟΡΟΙΕΙΟ ΜΡΟΥΤΑΘ
ΣΑΝΤΟΙΝΘΣ

Πεγαλοχϊρι

www.boutari-santorini.gr

ΟΙΝΟΡΟΙΕΙΟ ΚΑΑΜΟΛΕΓΚΟΥ
ΑΤΕΜΘ

Ζξω Γωνιά

www.santoriniwinery.com

ΟΙΝΟΡΟΙΕΙΟ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΡΟΥΛΟΥ / VOLCAN
WINES

Βόκωνασ

www.volcanwines.gr

ΟΙΝΟΡΟΙΕΙΟ ΧΑΤΗΘΔΑΚΘ

Υφργοσ

www.hatzidakiswines.gr

ΟΙΝΟΡΟΙΙΑ ΓΑΒΑΛΑ

Πεγαλοχϊρι

www.gavalaswines.gr

SANTO WINES

Υφργοσ

www.santowines.gr

3.2.3

www.artemiskaramolegoswinery.com

Συνεταιριςμοί αγροτικϊν – παραδοςιακϊν προϊόντων

Θ Ζνωςθ Συνεταιριςμϊν Θθραϊκϊν Προϊόντων (Santo) ιδρφκθκε το 194729 και αποτελεί
ςιμερα ζναν από τουσ δυναμικότερουσ Χυνεταιριςμοφσ τθσ Ελλάδασ με περιςςότερα από
1.200 ενεργά μζλθ (με τθν ζννοια ότι πραγματοποιοφν ςυναλλαγζσ με τθν Ζνωςθ). Πζλθ –
νομικά πρόςωπα είναι οι δεκατζςςερισ (14) πρωτοβάκμιοι Αναγκαςτικοί Χυνεταιριςμοί
Κθραϊκϊν Γεωργικϊν Υροϊόντων τθσ Κιρασ και τθσ Κθραςίασ, ενϊ μζλθ – φυςικά πρόςωπα
είναι υποχρεωτικά όλοι οι παραγωγοί φάβασ, τομάτασ και αμπζλου των δφο νθςιϊν, και
κατά ςυνζπεια και οι ιδιοκτιτεσ των οινοποιείων που αξιοποιοφν ιδιόκτθτεσ ι
ενοικιαηόμενεσ εκτάςεισ αμπζλου. Χε εφαρμογι του Ρόμου 4384/2016 για τουσ Αγροτικοφσ
Χυνεταιριςμοφσ τθσ χϊρασ, θ Ζνωςθ Χυνεταιριςμϊν Κθραϊκϊν Υροϊόντων μετατρζπεται ςε
Αγροτικό Χυνεταιριςμό µε τθ ςυγχϊνευςθ των αναγκαςτικϊν ςυνεταιριςμϊν – µελϊν του.
Θ επιχειρθματικι τθσ δράςθ τθσ Ζνωςθσ, εκπροςωπϊντασ όλουσ τουσ αγρότεσ του νθςιοφ,
ςυνειςφζρει με πολλοφσ τρόπουσ ςτθ οικονομικι ανάπτυξθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ.
Δζςμευςι τθσ αποτελεί θ διαφφλαξθ τθσ τοπικισ παράδοςθσ και ιςτορίασ, θ προςταςία των
29

Πε τον Ρόμο 359/1947, όπωσ τροποποιικθκε με το Ρ.Δ. 2587/1953.
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παραδοςιακϊν καλλιεργειϊν φάβασ – τομάτασ – αμπζλου, θ παραγωγι οίνων και
παραδοςιακϊν τοπικϊν προϊόντων Υροςτατευόμενθσ Σνομαςίασ Υροζλευςθσ Χαντορίνθ
(ΥΣΥ ) υψθλισ ποιότθτασ και θ αειφόροσ γεωργικι ανάπτυξθ του νθςιοφ. Είναι μζλοσ τθσ
Ξεντρικισ Χυνεταιριςτικισ Ζνωςθσ Αμπελοοινικϊν Υροϊόντων (ΞΕΣΧΣΕ), τθσ κλαδικισ
ςυνεταιριςτικισ οργάνωςθσ τρίτου βακμοφ που εκπροςωπεί ςυλλογικά τουσ
ςυνεταιριςμζνουσ Ζλλθνεσ αμπελουργοφσ και τουσ οινοποιθτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ τθσ
χϊρασ.
Θ Ζνωςθ λειτουργεί ωσ κακετοποιθμζνοσ δευτεροβάκμιοσ ςυνεταιριςμόσ, κατά μικοσ όλθσ
τθσ αλυςίδασ παραγωγισ και εμπορίασ γεωργικϊν προϊόντων: ωσ παραγωγόσ, κακϊσ
καλλιεργεί δικό τθσ αμπελϊνα και φάβα, ωσ βιομθχανία γεωργικϊν εφοδίων
προμθκεφοντασ τα μζλθ τθσ με υπολείμματα οινοποίθςθ που χρθςιμοποιοφνται για
οργανικι λίπανςθ και υπολείμματα επεξεργαςίασ τομάτασ που ςυμπλθρϊνουν τθ
διατροφι των αγροτικϊν ηϊων, κακϊσ ωσ μονάδα μεταποίθςθσ, διανομισ και εμπορίασ
(χονδρικισ και λιανικισ) των προϊόντων των μελϊν του. Σι οίνοι ΥΣΥ Χαντορίνθ, το
Ψοματάκι Χαντορίνθσ ΥΣΥ, θ Φάβα Χαντορίνθσ ΥΣΥ, θ κάππαρθ, τα καππαρόφυλλα κακϊσ
και παραδοςιακά γλυκά όπωσ ςταφφλι και τοματάκι είναι τα βαςικά προϊόντα που διακζτει
θ Santo.
Σι εγκαταςτάςεισ τθσ Santo ςιμερα περιλαμβάνουν το οινοποιείο SANTOWINES που
λειτουργεί με τθ νζα του μορφι από το 1992, το Ξζντρο Σινοτουριςμοφ Santo Wines,
κακϊσ και το μοναδικό πλζον ςτο νθςί εργοςτάςιο επεξεργαςίασ για το Ρτοματάκι
Χαντορίνθσ «SANTO».
Ψο νζο οινοποιείο Santo Wines τθσ Ζνωςθσ Χυνεταιριςμϊν Κθραϊκϊν Υροϊόντων
ολοκλθρϊκθκε και λειτουργεί από το 1992 ςτο χωριό Υφργοσ. Διακζτει χωρθτικότθτα
4.000 τόνων. Χτισ κάβεσ του οινοποιείου διατθρείται θ μεγαλφτερθ ςυλλογι οίνων, λευκϊν,
ερυκρϊν και Vinsanto οι οποίοι παλαιϊνουν ςε δρφινα βαρζλια. Ψο Ψμιμα Ζρευνασ και
Ανάπτυξθσ του οινοποιείου επενδφει ςτθ ςυνεχι βελτίωςθ των τεχνικϊν καλλιζργειασ και
οινοποίθςθσ, ενϊ διατθρεί φυτϊριο γθγενϊν ποικιλιϊν, θ μελζτθ και πειραματικι
καλλιζργεια των οποίων διαςφαλίηει τθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ του Κθραϊκοφ
αμπελϊνα.
Θ SantoWines δθμιοφργθςε το 1992 ταυτόχρονα με τθν καταςκευι του ςφγχρονου
οινοποιείου, το Κζντρο Οινοτουριςμοφ, τον επιςκζψιμο πολυχϊρο του Σινοποιείου, που
είναι αφιερωμζνοσ ςτο κραςί, τα τοπικά αγροτικά προϊόντα, τθ γαςτρονομία και τον
πολιτιςμό του νθςιοφ. Πε τθν εντυπωςιακι κζα ςτθν Ξαλντζρα, το Ξζντρο ζχει κακιερωκεί
ωσ πλζον ςθμαντικόσ προοριςμόσ οινοτουριςμοφ ςτο νθςί. Υροςελκφει ετθςίωσ πάνω από
400.000 επιςκζπτεσ από όλον τον κόςμο, όπου προςφζρεται ξενάγθςθ ςτο οινοποιείο τθσ
SantoWines, επίςκεψθ ςτισ κάβεσ παλαίωςθσ, προβολι οπτικοακουςτικοφ κεάματοσ για
τον αμπελϊνα, τθν οινοποιθτικι παράδοςθ και το κραςί τθσ Χαντορίνθσ, γευςιγνωςία,
δοκιμι κραςιϊν και παραδοςιακϊν γεφςεων του νθςιοφ.
Ψο εργοςτάςιο επεξεργαςίασ τομάτασ «ΣΑΝΤΟ» τθσ Ζνωςθσ Χυνεταιριςμϊν Κθραϊκϊν
Υροϊόντων ςτο Πονόλικο καταςκευάςτθκε το 1952, και είναι το μοναδικό που λειτουργεί
πλζον ςτο νθςί. Υρόκειται για ζνα ιδιαίτερα ενδιαφζρον από αρχιτεκτονικι άποψθ
βιομθχανικό κτίριο τθσ εποχισ, για το οποίο θ Ζνωςθ, αξιοποιϊντασ χρθματοδότθςθ από
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τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ το 2015, υλοποίθςε επενδυτικό πρόγραμμα για τθν αναπαλαίωςθ
του κτιρίου και τον εκςυγχρονιςμό των μθχανθμάτων, με ςτόχο θ SANTO να ςυνεχίςει να
παράγει προϊόντα υψθλισ ποιότθτασ από Ψοματάκι Χαντορίνθσ ΥΣΥ αλλά και να
δθμιουργιςει νζα καινοτόμα προϊόντα που να αναδεικνφουν τθν μοναδικότθτα τθσ τοπικισ
πρϊτθσ φλθσ. Χε ξεχωριςτό, ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο των εγκαταςτάςεων,
πραγματοποιείται θ επεξεργαςία και θ τυποποίθςθ τθσ φάβασ Χαντορίνθσ ΥΣΥ, τθσ
κάππαρθσ, των καππαρόφυλλων και των υπόλοιπων προϊόντων Santo.

3.2.4

Μεταποιθτικζσ και βιοτεχνικζσ επιχειριςεισ

Θ μεταποιθτικι δραςτθριότθτα ςτθν Κιρα αφορά αποκλειςτικά ςχεδόν τθν επεξεργαςία
τοπικϊν αγροτικϊν προϊόντων. Ωσ κυριότερεσ μονάδεσ (και δυναμικότερεσ) φζρονται αυτι
τθσ επεξεργαςίασ ντομάτασ, τθσ οινοποιίασ και ποτοποιίασ, τθσ κατεργαςίασ ξφλου και
παραγωγισ ςκυροδζματοσ κακϊσ και οριςμζνεσ μικρομεςαίεσ βιοτεχνίεσ για τθν
εξυπθρζτθςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ (ςυνεργεία, αρτοποιεία, κλπ).
Χφμφωνα με τα διακζςιμα ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ Χτατιςτικισ Αρχισ (ΕΟΧΨΑΨ), από τα
οποία εξαιροφνται οι κλάδοι με λιγότερεσ από 10 επιχειριςεισ, ςτθ Χαντορίνθ
λειτουργοφςαν το 2015 ςυνολικά 26 βιομθχανίεσ τροφίμων, 12 ποτοποιίεσ, 16 ξυλουργικζσ
μονάδεσ, 15 μονάδεσ παραγωγισ άλλων μθ μεταλλικϊν προϊόντων και 10 μονάδεσ
καταςκευισ μεταλλικϊν προϊόντων (ςιδιρου, αλουμινίου).
Πεγαλφτερθ επιχείρθςθ μεταποιθτικισ δραςτθριότθτασ ςτο νθςί είναι αυτι τθσ Ζνωςθσ
Χυνεταιριςμϊν Κθραϊκϊν Υροϊόντων (Santo) ςτον Υφργο, θ οποία δραςτθριοποιείται ςτθν
τυποποίθςθ διαφόρων αγροτικϊν προϊόντων των μελϊν τθσ, και λειτουργεί οινοποιείο και
εργοςτάςιο μεταποίθςθσ για το τοματάκι Χαντορίνθσ.
Εκτόσ από τθν Ζνωςθ, μικρότερθσ κλίμακασ τυποποιθμζνα προϊόντα παράγουν και
εμπορεφονται λιγοςτοί καλλιεργθτζσ, όπωσ ο Γιάννθσ Ρομικόσ που λειτουργεί τθ βιοτεχνία
τυποποίθςθσ φάβασ, τοματάκι, κελυφωτοφ φιςτικιοφ και κάππαρθσ («Αγρόκτθμα
Ρομικοφ»)30 και ο Υζτροσ Σικονόμου ςτο Πεγαλοχϊρι που άρχιςε το 1997 να
πειραματίηεται με τθν βιολογικι καλλιζργεια τθσ τομάτασ και ςιμερα ςυςκευάηει και
πουλά τοματοπολτό, λιαςτό και γλυκό τοματάκι Χαντορίνθσ με τθν επωνυμία «Άνυδρο»31.
Ψα προϊόντα του είναι πιςτοποιθμζνα από το Ελλθνικό Σργανιςμό Υιςτοποίθςθσ
Βιολογικϊν Υροϊόντων ΔΘΩ.
Τπωσ προαναφζρκθκε ςε προθγοφμενο κεφάλαιο, για τθν τυποποίθςθ του κραςιοφ,
λειτουργοφν ςτο νθςί δεκαπζντε ςφγχρονα οινοποιεία, με μακροχρόνια πείρα ςτθν
παραγωγι μιασ μεγάλθσ ποικιλίασ και υψθλισ ποιότθτασ οίνων ΥΣΥ Χαντορίνθ, παράλλθλα
με μια μικρισ κλίμακασ ιδιωτικισ παραγωγισ τυποποιθμζνου ι χφμα κραςιοφ από τουσ
ντόπιουσ ςτισ λεγόμενεσ «κάναβεσ», οι οποίεσ εξελίχκθκαν από τισ ςυνικωσ υπόςκαφεσ
«οινοποιθτικζσ γωνιζσ» ςτα ςπίτια και τισ αυλζσ των κατοίκων ςε μικρζσ οινοποιθτικζσ
μονάδεσ που αποτελοφςαν χωριςτά ςυγκροτιματα και δε ςυνδυάηονταν, όπωσ οι
30

www.madeinsantorini.gr

31

http://anydro.gr

45

παλαιότερεσ, με τθν κατοικία του παραγωγοφ. Ψζτοιεσ κάναβεσ διατθροφνται ςιμερα
ακόμθ ςτθ Πεςαριά, ςτο Πεγαλοχϊρι, ςτθν Επιςκοπι Γωνιά και ςτθν Ζξω Γωνιά.
Σ πιο ενεργόσ οινοποιθτικόσ φορζασ του νθςιοφ είναι θ Ζνωςθ Χυνεταιριςμϊν Κθραϊκϊν
Υροϊόντων – SantoWines και ακολουκοφν πολλζσ ιδιωτικζσ εταιρίεσ που
δραςτθριοποιοφνται ςτο νθςί τισ τελευταίεσ δεκαετίασ (με το οινοποιείο Ππουτάρθ να
πραγματοποιεί το πρϊτο εγχείρθμα παραγωγισ οίνου ΣΥΑΥ – ΥΣΥ Χαντορίνθ το 19851987).
Χτο νθςί λειτουργοφν επίςθσ οριςμζνεσ ποτοποιίεσ – αποςτακτιρια, όπωσ θ «Ξάναβα
Χαντορίνθ» ςτθ Πεςαριά που ιδρφκθκε το 1974, εκςυγχρονίςτθκε πλιρωσ το 2010 και
παράγει ςιμερα οφηο, τςικουδιά και λικζρ αρωματιςμζνα με βότανα τθσ κθραϊκισ γθσ.
Λδιαίτερο ενδιαφζρον ζχει θ δθμιουργία τθσ δυναμικισ μικρο-ηυκοποιίασ Donkey32 που
λειτουργεί από το 2011 ςτον παραδοςιακό οικιςμό Πζςα Γωνία (Ηυκοποιία Χαντορίνθσ
ΑΕΒΕ). Ψο ηυκοποιείο είναι επιςκζψιμο και προςφζρει ξεναγιςεισ ςτουσ χϊρουσ
παραγωγισ του.Θ Ηυκοποιία Χαντορίνθσ παράγει τρία είδθ φρζςκιασ, απαςτερίωτθσ και
αφιλτράριςτθσ μπίρασ, και καταβάλει προςπάκειεσ να ανταποκρικεί ςτθν αυξανόμενθ
ηιτθςθ τόςο ςτθν τοπικι αγορά όςο και εκτόσ Χαντορίνθσ. Λδιαίτερα κετικζσ προοπτικζσ για
τθν τοπικι γεωργικι παραγωγι προκφπτουν και από τθν επιδίωξθ τθσ εταιρίασ για χριςθ
ντόπιου κρικαριοφ ςτθν παραγωγικι τθσ διαδικαςία.

3.2.5

Καλλιτζχνεσ, δθμιουργοί και καταςκευαςτζσ ειδϊν λαϊκισ τζχνθσ

Θ Χαντορίνθ αποτελεί πόλο ζλξθσ καλλιτεχνϊν και δθμιουργϊν. Περικοί
δραςτθριοποιοφνται μόνιμα ςτο νθςί δθμιουργϊντασ τουσ δικοφσ τουσ χϊρουσ εργαςίασ
και εκκζςεων. Πε τον τρόπο αυτό ζχει αναπτυχκεί μια μικρι αλλά ενδιαφζρουςα τοπικι
καλλιτεχνικι ςκθνι.
Σ Χριςτόφοροσ Αςίμθσ είναι αναγνωριςμζνοσ διεκνϊσ ωσ «ο ηωγράφοσ τθσ Χαντορίνθσ». Θ
εςτίαςθ του, ςτα τοπία που ηωγραφίηει για 45 χρόνια, ςτο φυςικό φωσ ζχει εμπνεφςει
ακόμθ κι μια «ςχολι» λόγω του απαράμιλλου τρόπου με τον οποίο ςυλλαμβάνει το φωσ
των Ξυκλάδων και καταγράφει τα ςχιματα και τα ςτοιχεία του πολφ ιδιαίτερου τφπου
αρχιτεκτονικισ που ςυναντάται ςτθ Χαντορίνθ. Είναι διεκνϊσ αναγνωριςμζνοσ ωσ ζνασ από
τουσ κορυφαίουσ ηωγράφουσ τοπίου ςτθν Ελλάδα. Σ καλλιτζχνθσ διακόςμθςε, επίςθσ,
ολόκλθρο το εςωτερικό του κακεδρικοφ ναοφ τθσ Χαντορίνθσ ςτα Φθρά, ζνα δφςκολο ζργο
που χρειάςτθκε επτά χρόνια για να ολοκλθρωκεί κακϊσ ο κακεδρικόσ ναόσ είναι ο κφριοσ
τόποσ λατρείασ ςτο νθςί και το μζγεκοσ του είναι αποκαρρυντικό. Σ Χριςτόφοροσ Αςίμθσ
ςυνζκεςε μια ςειρά από τοιχογραφίεσ που καταλαμβάνουν το ςφνολο του εςωτερικοφ
χϊρου τθσ εκκλθςίασ και κεωροφνται εξαίρετα δείγματα βυηαντινισ τζχνθσ.
Θ γλφπτρια Ελζνθ Κολαϊτου αναηωογονεί ςυνεχϊσ το αιςκθτικό ενδιαφζρον και τθν
ευαιςκθτοποίθςθ του επιςκζπτθ μζςω των εξελιγμζνων δθμιουργιϊν τθσ ςε χαλκό,
κεραμικό και χρυςό. Χτα γλυπτά τθσ, οι κλαςικζσ μορφζσ ςυναντϊνται με τον μοντερνιςμό
32

www.santorinibrewingcompany.gr

46

μζςω μιασ προςωπικισ αντίλθψθσ τθσ πλαςτικότθτασ και του αρμονικοφ γάμου μεταξφ
διαφορετικϊν ςτοιχείων. Σι μεγάλθσ κλίμακασ δθμιουργίεσ τθσ βρίςκονται ςτον εξωτερικό
χϊρο του AK Art Foundation, όπου ο επιςκζπτθσ μπορεί επίςθσ να απολαφςει τθν
παγκοςμίου φιμθσ ςυλλογι κοςμθμάτων 22 χρυςϊν χειροποίθτων κοςμθμάτων.
Σ Γρθγόρθσ Κουςκουρισ, αποτελεί μια από τισ πιο δυναμικζσ παρουςίεσ ςτον ελλθνικό
εικαςτικό χϊρο, κακϊσ ςυνδυάηει τθ γνϊςθ τθσ παράδοςθσ, τισ ςπουδζσ και μια εκρθκτικι
δθμιουργικότθτα που χωρίσ να αποκόπτεται από το παρελκόν, λειτουργεί με μια εξαιρετικι
αμεςότθτα και ταφτιςθ με τισ ςφγχρονεσ τάςεισ τθσ γλυπτικισ.
Χτο εμπορικό κζντρο «Φάμπρικα» των Φθρϊν βρίςκεται θ γκαλερί του διεκνοφσ φιμθσ
γλφπτθ Γιϊργου Κυπρι, με μοντζρνα γλυπτά φτιαγμζνα από γυαλί και μζταλλο, κακϊσ και
μοναδικά χειροποίθτα κοςμιματα. Σ καλλιτζχνθσ ανζςυρε τα τοπικά χαρακτθριςτικά και τα
πρόβαλε με τεράςτια επιτυχία ςτα ζργα του. Υαρατθρϊντασ τισ επιβλθτικζσ ανκρϊπινεσ
μορφζσ ι τα κοπάδια των μεταλλικϊν ψαριϊν με τον ςιδερζνιο ςκελετό, μελετάσ, αναλφεισ,
φαντάηεςαι και αποκτάσ τθν ικανότθτα να ταξιδεφεισ ςτον ρυκμό των κοπαδιϊν που
περιςτρζφονται ςε δίνεσ. Χτα ζργα του διακρίνει κανείσ τθ ματαιοδοξία και τθν αρνθτικι
παρζμβαςθ των ανκρϊπων ςτον πλανιτθ. Σ καλλιτζχνθσ εκκζτει τα ζργα του από το 1990.
Ψα ζργα του Γερμανοφ καλλιτζχνθ Leoni Schmiedel είναι ζνα κολάη ςφνκεςθσ που γίνεται
από τθν επεξεργαςία επιφανειϊν και χρωμάτων. Ψα υλικά που χρθςιμοποιεί όπωσ άμμοσ,
περγαμθνι και κομμάτια που ςυλλζγονται από τθ φφςθ, κρατοφν τα μυςτικά των
παρελκόντων εποχϊν τθσ Ελλάδασ. Ψο ξφλο (ςμιλεμζνο από τθν άμμο και τθ κάλαςςα),
ξεκωριαςμζνα χαρτιά και χειρόγραφα από παλιά, και βιβλία ςυνενϊνονται ξανά με το να
αλλάηουν χρόνο και μζροσ.
Χε ζνα παραδοςιακό κτίριο του 18ου αιϊνα ςτο Πεγαλοχϊρι παρουςιάηονται τα ζργα
τζχνθσ τθσ Ιωάννασ Μπάμπαρθ και ςτθ Φοινικιά ζργα ηωγραφικισ από τθ Φρειδερίκθ
Νομικοφ.
Θ Μαρίνα Ταλαδουροφ και ο Γιάννθσ Βλαντωνόπουλοσ δθμιουργοφν μοναδικά
χειροποίθτα κεραμικά αντικείμενα διακόςμθςθσ και επιτραπζηιων ςκευϊν
χρθςιμοποιϊντασ διακεκριμζνεσ τεχνικζσ. Ψα ςχζδια και οι μορφζσ τουσ εμπνζονται από τθ
ηωι και τθ φφςθ τθσ Χαντορίνθσ. Θ μαφρθ θφαιςτειακι γθ, θ κόκκινθ τερακότα, το γαλάηιο
τθσ κάλαςςασ, το λευκό και το κόκκινο-πορτοκαλί χρϊμα του θλιοβαςιλζματοσ. Τλα μαηί
ςυνδυάηουν μοναδικά τισ ελεφκερεσ, οργανικζσ μορφζσ που περιγράφουν τθ ξεχωριςτι
αίςκθςθ του ςχιματοσ του αντικειμζνου με δυνατζσ, ςφγχρονεσ, γραμμικζσ μορφζσ.
Χτθ διαςταφρωςθ για το Ακρωτιρι και ςτο Φθροςτεφάνι παρουςιάηονται τα κεραμικά του
Ανδρζα Μάκαρθ, ο οποίοσ δθμιουργεί κεραμικά ςφμφωνα με τα πρότυπα τθσ αρχαίασ
Κθραικισ αγγειοπλαςτικισ ςτο εργαςτιριο του Χϊμα και Ρερό ςτο Πεγαλοχϊρι. Χτθ
διαςταφρωςθ εκκζτει τα ζργα του και ο Ανδρζασ Αλιφραγκισ.
Ψο Εργαςτιριο Βυηαντινισ Αγιογραφίασ με χειροποίθτεσ εικόνεσ βυηαντινισ τεχνοτροπίασ,
τισ οποίεσ ζχει επιμελθκεί θ αγιογράφοσ Κατερίνα Ιωαννίδου, βρίςκεται ςτα Φθρά και ςτθν
Σία το ατμοςφαιρικό υπόςκαφο εργαςτιριο αγιογραφίασ του Δθμιτρθ Κολιοφςθ.
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Σ Γιάννθσ Ρανταηισ ςυνκζτει μουςικι και δίνει παραςτάςεισ ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ για
πολλά χρόνια. Επιπλζον, είναι ζνασ πολφ γνωςτόσ τεχνίτθσ οργάνων με ιδιαίτερο
ενδιαφζρον για τθ μυκολογία και το ρόλο τθσ μουςικισ ςτο παρελκόν τθσ Ελλάδασ. Ξάνει
μια αξιοςθμείωτθ ςειρά από παραδοςιακά όργανα παράλλθλα με τα όργανα τθσ δικισ του
ςχεδίαςθσ, εμπνευςμζνα από εικονογραφικζσ μαρτυρίεσ από το παρελκόν και τθν
παγκόςμια μουςικι του παρόντοσ.
Χθμαντικόσ αρικμόσ Γκαλερί, κυρίωσ ςτα Φθρά και τθν Σία, εκκζτουν και προςφζρουν
ςθμαντικι ποικιλία ζργων τζχνθσ επϊνυμων αλλά και ανερχόμενων ελλινων, αλλά και
ξζνων, καλλιτεχνϊν.
Ξατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ δραςτθριοποιείται ςτθ Χαντορίνθ αξιόλογοσ αρικμόσ
δθμιουργϊν κοςμθμάτων, χρθςτικϊν αντικειμζνων design κακϊσ και ειδϊν λαϊκισ τζχνθσ.
Υζρα από μεγάλθ ποικιλία χειροποίθτων και πρωτότυπων κοςμθμάτων προςφζρονται
αντίγραφα τοιχογραφιϊν από το Ακρωτιρι, κεραμικι, εικόνεσ βυηαντινισ τεχνοτροπίασ,
τςάντεσ, t-shirts και δερμάτινα ςανδάλια.
Ειδικά ςτα Φθρά, κυρίωσ ςτθν γνωςτι “Gold Street”, κακϊσ και ςτθν Σία υπάρχουν
καταςτιματα πολλϊν επϊνυμων ελλθνικϊν οίκων κοςμθμάτων, μεταξφ αυτϊν και του
Οαλαοφνθ. Θ παραγωγι των κοςμθμάτων δεν γίνεται ςτθν Χαντορίνθ, το ελλθνικό κόςμθμα
είναι όμωσ διεκνϊσ αναγνωριςμζνο και προςελκφει το ενδιαφζρον ειδικισ μερίδασ των
επιςκεπτϊν.
Χθμαντικόσ αρικμόσ Boutique προςφζρουν μεγάλθ ποικιλία ροφχων και αξεςουάρ
επϊνυμων διεκνϊν και ελλθνικϊν εταιρειϊν μόδασ.

3.3

Ρολιτιςτικοί χϊροι, επιχειριςεισ και φορείσ

Θ Χαντορίνθ διακζτει ζνα εντυπωςιακό πλικοσ και εφροσ πολιτιςτικϊν χϊρων, μεταξφ των
οποίων δεςπόηουν τα μουςεία – δθμόςια και ιδιωτικά – που καλφπτουν μζςα από τα
εκκζματά τουσ μια ευρεία ποικιλία των ιδιαίτερων πτυχϊν και φάςεων τθσ ιςτορίασ του
νθςιοφ, αλλά και πολιτιςτικά κζντρα, εκκεςιακοί χϊροι κ.α.
Τςον αφορά ςτα μουςεία, τα πλζον εμβλθματικά και με τθν μεγαλφτερθ επιςκεψιμότθτα
είναι τα δφο Αρχαιολογικά Μουςεία ςτα Φθρά, το «Πουςείο Υροϊςτορικισ Κιρασ» και το
«Αρχαιολογικό Πουςείο Κιρασ».
Ψο «Μουςείο Προϊςτορικισ Θιρασ» λειτοφργθςε για πρϊτθ χρονιά το 2004 και φιλοξενεί
ευριματα που προζρχονται από τισ αναςκαφζσ τθσ Εν Ακιναισ Αρχαιολογικισ Εταιρείασ
ςτον προϊςτορικό οικιςμό του Ακρωτθρίου, αλλά και ευριματα από παλαιότερεσ
αναςκαφζσ του Γερμανικοφ Αρχαιολογικοφ Λνςτιτοφτου ςτθ κζςθ Υοταμόσ, κακϊσ και
ςθμαντικά αντικείμενα από τθν νεολικικι μζχρι τθν φςτερθ εποχι από τισ αναςκαφζσ τθσ
ΞΑϋ Εφορείασ Αρχαιοτιτων ςε διάφορεσ κζςεισ τθσ Κιρασ.
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Πε τθν ζκκεςθ γίνεται μια προςπάκεια να ςκιαγραφθκεί θ πορεία τθσ Κιρασ ςτουσ
προϊςτορικοφσ χρόνουσ μζςω επιλεγμζνων ευρθμάτων από τισ χιλιάδεσ που υπάρχουν ςτισ
αποκικεσ του μουςείο, αλλά και ςε αυτζσ του Ακρωτθρίου. Ψο μουςείο μπορεί να
κεωρθκεί ωσ προζκταςθ του αρχαιολογικοφ χϊρου του Ακρωτθρίου, αφοφ ςτεγάηει μερικζσ
από τισ ςθμαντικότερεσ και διεκνοφσ αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ τοιχογραφίεσ που
βρζκθκαν ςτισ αναςκαφζσ του οικιςμοφ, αλλά και κινθτά ευριματα του αςτικοφ αυτοφ
κζντρου ςτθν περίοδο τθσ μεγάλθσ ακμισ του.
Θ μόνιμθ ζκκεςθ του μουςείου ςτεγάηεται ςτο δεφτερο όροφο του κτθρίου, εμβαδοφ 600
τ.μ., ενϊ ο πρϊτοσ όροφοσ ςτεγάηει περιοδικζσ εκκζςεισ, που παρζχουν τθ δυνατότθτα να
ανακυκλϊνεται το πολυπλθκζσ υλικό των αποκθκϊν ςτο ιςόγειο του κτθρίου.
Επιςθμαίνεται, ότι οι τοιχογραφίεσ εκτίκεντο μζχρι το 2004 ςτο Αρχαιολογικό Πουςείο
Ακθνϊν, οπότε και μεταφζρκθκαν ςτο Πουςείο Υροϊςτορικισ Κφρασ όταν αυτό
λειτοφργθςε. Αποτελοφν δε μόνο ζνα μικρό μζροσ των τοιχογραφιϊν που ζχουν
ανακαλυφκεί, κακϊσ από τισ ςυνολικά 58 αποκαταςτθμζνεσ και ςυντθρθμζνεσ
τοιχογραφικζσ ςυνκζςεισ διαφόρων διαςτάςεων μόνο το 20% εκτίκεται ςτο κοινό, είτε ςτο
Αρχαιολογικό Πουςείο τθσ Ακινασ, είτε ςτο Πουςείο Υροϊςτορικισ Κφρασ. Ψο υπόλοιπο
80% φυλάςςονται ςτισ αποκικεσ του εργαςτθρίου ςυντιρθςθσ ςτο αρχαιολογικό χϊρο του
Ακρωτθρίου, κακϊσ λείπουν οι χϊροι και οι πόροι για τθν ζκκεςι τουσ ςτο κοινό.
Χτο «Αρχαιολογικό Μουςείο Θιρασ» φυλάςςονται τα ευριματα από τθν Αρχαία Κιρα,
αλλά και από τθν Αρχαϊκι, Φωμαϊκι, Ελλθνιςτικι και Γεωμετρικι περίοδο του νθςιοφ. Ψο
κτίριο όπου ςτεγάηεται καταςκευάςτθκε το 1960 για να αντικαταςτιςει το παλαιό μουςείο
του 1902 το οποίο καταςτράφθκε ςτουσ ςειςμοφσ του 1956.
Χε ςυνδυαςμό με τον αρχαιολογικό χϊρο τθσ «Υροϊςτορικισ Υόλθσ του Ακρωτθρίου», τα
δφο αυτά μουςεία αποτελοφν τα ςθμαντικότερα ςθμεία αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ ςτο
νθςί. Ξαι τα δφο αυτά μουςεία δζχονται κάκε χρόνο χιλιάδεσ ζλλθνεσ και ξζνουσ
επιςκζπτεσ: ςυνολικά 49.078 το 2016 (36.961 ςτο Πουςείο Υροϊςτορικισ Κφρασ και 12.117
ςτο Αρχαιολογικό Πουςείο Κιρασ), με ςθμαντικζσ αυξομειϊςεισ κατά τθν τελευταία
πενταετία (βλ. πίνακα 30). Θ επιςκεψιμότθτα αυτι δεν μπορεί να κεωρθκεί ωσ
ικανοποιθτικι, ενϊ αξιοςθμείωτθ είναι θ μείωςθ των επιςκεπτϊν το 2016. Χφμφωνα πάντα
με τθ μελζτθ του πανεπιςτθμίου Αιγαίου και τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ πεδίου που
διεξιχκθ, προκφπτει ότι μόνο το 3% των ερωτϊμενων τουριςτϊν επιςκζφκθκε
αρχαιολογικοφσ και μουςειακοφσ χϊρουσ κατά τθν παραμονι του ςτο νθςί, γεγονόσ που
αςφαλϊσ προκαλεί προβλθματιςμό για τθν ελκυςτικότθτα τουσ ςτουσ ςφγχρονουσ
επιςκζπτεσ τθσ Χαντορίνθσ33.
Ψα Πουςεία είναι ανοιχτά και επιςκζψιμα όλο τον χρόνο. Ψο αντίτιμο για τα ειςιτιρια
ειςόδου ανζρχεται ςε 6 € για το Πουςείο Υροϊςτορικισ Κιρασ και ςε 2 € για το
Αρχαιολογικό Πουςείο Κιρασ. Από το 2017 κακιερϊκθκε το Ενιαίο Ειςιτιριο (14 €) που
περιλαμβάνει επιςκζψεισ ςτο Αρχαιολογικό Πουςείο, το Πουςείο Υροϊςτορικισ Κιρασ, το
33

«Ψουριςτικό Υανόραμα Χαντορίνθσ – Αποτφπωςθ τθσ κατάςταςθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ και των
επιπτϊςεϊν τθσ ςτον προοριςμό, ανάλυςθ SWOT και εναλλακτικά ςενάρια πολιτικισ», Υανεπιςτιμιο Αιγαίου,
2017.
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Βυηαντινό Πουςείο ςτον Υφργο και τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ του Ακρωτθρίου και τθσ
Αρχαίασ Κιρασ.

Ρίνακασ 30: Επιςκζπτεσ Μουςείου Ρροϊςτορικισ Θιρασ (ΜΡΘ) και Αρχαιολογικοφ
Μουςείου Θιρασ (ΑΜΘ), 2013-2017
ΕΤΟΣ

ΜΡΘ

ΑΜΘ

ΣΥΝΟΛΟ

2013

50.045

18.395

68.440

2014

55.208

17.255

72.463

2015

53.732

16.840

60.572

2016

36.961

12.117

49.078

2017 (Ιαν.-Οκτ.)

43.874

11.009

54.883

Πηγή:

ΕΛΣΤΑΤ, Επιςκζπτεσ Μουςείων κατά Μινα

Χτα δφο αυτά αρχαιολογικά μουςεία, εποπτευόμενα από το Ωπουργείο Υολιτιςμοφ,
προςτίκεται ζνα ιδιαίτερα αξιόλογο – για τα δεδομζνα και το μζγεκοσ του νθςιοφ –
δυναμικό ιδιωτικϊν μουςείων και ιδρυμάτων, τα περιςςότερα εκ των οποίων είναι
ανοιχτά και επιςκζψιμα μόνο κατά τθ διάρκεια τθσ κερινισ περιόδου (μεταξφ Απρίλιο και
Σκτϊβριο), ενϊ αρκετά παραμζνουν κλειςτά οριςμζνεσ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ και κατά τθν
καλοκαιρινι περίοδο. Αποτελοφν εντοφτοισ ιδιαίτερα ςθμαντικοφσ πυρινεσ τθσ
πολιτιςτικισ ηωισ του νθςιοφ, αλλά και ολοζνα περιςςότερο ςθμεία προςζλκυςθσ του
τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ των επιςκεπτϊν, ενϊ πολλοί από αυτοφσ χρθςιμοποιοφνται και
για τθ φιλοξενία εκδθλϊςεων, περιοδικϊν εκκζςεων και μουςικϊν παραςτάςεων. Χτθν
καταγραφι των μουςειακϊν χϊρων που ακολουκεί, προςτίκενται και μικτοί μουςειακοί /
εκκεςιακοί χϊροι ι χϊροι εκδθλϊςεων / εκκζςεων κλπ.
Ψο «Αρχοντικό Αργυροφ» ςτθν Πεςαριά είναι ζνα πολφ όμορφα και με γοφςτο
ανακαινιςμζνο αρχοντικό καταςκευαςμζνο ςτισ αρχζσ του αιϊνα που ςιμερα λειτουργεί ωσ
μουςείο, παρουςιάηοντασ τα αντικείμενα τθσ κακθμερινισ χριςθσ εκείνθσ τθσ εποχισ.
Αξιόλογοσ είναι ο χϊροσ τθσ κουηίνασ με τα είδθ για τθν παραςκευι του φαγθτοφ που
χρθςιμοποιοφνταν εκείνθ τθν εποχι, κακϊσ και το ςαλόνι με τα χειροποίθτα ξυλόγλυπτα
ζπιπλα τθσ εποχισ.
Ψο λαογραφικό μουςείο «Κάναβα Σαντορίνθσ» (Canava Santorini)34 που λειτουργεί ςτισ
εγκαταςτάςεισ τθσ ποτοποιίασ – αποςταγματοποιίασ του Οουκά Ουγνοφ ςτθ Πεςαριά είναι
ζνασ καινοφργιοσ χϊροσ που περιλαμβάνει αναπαράςταςθ τθσ διαδικαςίασ απόςταξθσ

34

www.canavasantorini.com
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οφηου και λικζρ, εργαςτιριο βαρελοποιίασ και καλακοπλεκτικισ, κακϊσ και ζνα
παραδοςιακό καφενείο.
Ψο «Λαογραφικό Μουςείο Μανϊλθ Λιγνοφ» ςτο Ξοντοχϊρι Φθρϊν ιδρφκθκε το 1992 και
φιλοξενείται ςε χϊρουσ, πολλοί εκ των οποίων υπόςκαφοι, που δθμιουργικθκαν το 1861
για να λειτουργιςουν ωσ αρχοντικό και οινοποιείο. Σ ιδιοκτιτθσ του μουςείου, Πανϊλθσ
Οιγνόσ, μετά από χρόνια ζρευνασ και αναηιτθςθσ κατόρκωςε να ςυγκεντρϊςει και να
ςυντθριςει πολλά παλιά αντικείμενα τα οποία ςιμερα εκκζτει ςε χϊρουσ που ζχουν
διαμορφωκεί ζτςι ϊςτε να παρουςιάηουν το πϊσ ιταν τα παλιά χρόνια διάφορεσ μικρζσ
εμπορικζσ επιχειριςεισ του τόπου, όπωσ το υποδθματοποιείο, το βαρελοποιείο κ.α.
(εργαςτιρι παραδοςιακϊν επαγγελμάτων). Ψο μουςείο διακζτει επίςθσ μια μεγάλθ
ςυλλογι ντοκουμζντων και ιςτορικϊν βιβλίων για τθν Χαντορίνθ, παλιοφσ χάρτεσ, ζγγραφα,
γκραβοφρεσ και άλλα αντικείμενα που μαρτυροφν τθν ιςτορία του τόπου. Χτουσ χϊρουσ του
Πουςείου φιλοξενοφνται επίςθσ περιοδικζσ εκκζςεισ και εκδθλϊςεισ.
Ψο «Μπελλϊνειο Πολιτιςτικό Κζντρο» δεν κεωρείται μουςείο πλθν όμωσ από το 1994
οπότε και λειτουργεί ζχει φιλοξενιςει τισ περιςςότερεσ και ςθμαντικότερεσ πολιτιςτικζσ
εκδθλϊςεισ τθσ Χαντορίνθσ αποτελϊντασ τον πυρινα τθσ πολιτιςτικισ δραςτθριότθτα του
νθςιοφ. Ψο «Ππελλϊνειο Υολιτιςτικό Ξζντρο» βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ πόλθσ των Φθρϊν
και κατά καιροφσ φιλοξενεί τα καλοκαίρια ςθμαντικζσ ατομικζσ ι και ομαδικζσ εικαςτικζσ
εκκζςεισ. Διακζτει επίςθσ τθν μοναδικι δθμόςια βιβλιοκικθ του νθςιοφ.
Ψο «Μουςείο Αρχαίων Ελλθνικϊν και Βυηαντινϊν Μουςικϊν Οργάνων» ςτθν Σία
εγκαινιάςτθκε τθν Άνοιξθ του 2010. Ψο ςθμείο άλλωςτε ςτο οποίο βρίςκεται είναι ζνα από
τα πλζον πολυςφχναςτα ςτο νθςί, ςτο κζντρο του παραδοςιακοφ οικιςμοφ τθσ Σίασ. Ψο
Πουςείο φιλοξενεί ςυλλογι με περιςςότερα από 40 χειροποίθτα, κυρίωσ από ξφλο,
μουςικά όργανα που χρθςιμοποιοφνταν ςτθν Αρχαία Ελλάδα και πρόκειται για καταςκευζσ
του μελετθτι τθσ μουςικισ, με καταγωγι από τθν Σία, Χριςτόδουλου Χάλαρθ, ο οποίοσ τα
παραχϊρθςε ςτο Διμο τθσ Χαντορίνθσ.
Ψο «Μουςείο του Μεγάρου Γκφηθ» ωσ μζροσ του Υολιτιςτικοφ Ξζντρου «Πζγαρο Γκφηθ»
που βρίςκεται ςτα Φθρά, ιδρφκθκε και λειτουργεί από τθν Ξακολικι Επιςκοπι Κιρασ. Ψο
μουςείο φιλοξενεί παλιοφσ χάρτεσ και γκραβοφρεσ τθσ Χαντορίνθσ, χειρόγραφα,
φωτογραφίεσ από τα παλιά χρόνια, κοςτοφμια τθσ παλιάσ εποχισ και πίνακεσ ηωγραφικισ.
Ξάκε Αφγουςτο ςτο Πζγαρο Γκφηθ διοργανϊνεται φεςτιβάλ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων με
ςυναυλίεσ νζων Ελλινων μουςικϊν, εικαςτικζσ εκδθλϊςεισ, εκκζςεισ ηωγραφικισ και
χαρακτικισ, παρουςιάςεισ βιβλίων κ.α.
Ψο «Μουςείο Οίνου» τθσ οικογζνειασ Ξουτςογιανόπουλου ςτθν περιοχι Βόκωνα
ςτεγάηεται ςτον ίδιο χϊρο με το οινοποιείο Volcan Wines, και ςτουσ χϊρουσ του
παρουςιάηεται θ διαδικαςία με τθν οποία γινόταν θ οινοποίθςθ τα παλιά χρόνια ςτθν
Χαντορίνθ. Χτα εκκζματα του μουςείου περιλαμβάνονται παλιά μθχανιματα για τθν
εκχφμωςθ των ςταφυλιϊν μζχρι το τελικό ςτάδιο τθσ εμφιάλωςθσ. Θ επίςκεψθ του
μουςείου υποςτθρίηεται από ςφγχρονα ςυςτιματα ξενάγθςθσ, πλοφςιο φωτογραφικό
υλικό, αποςπάςματα δθμοςιεφςεων ςε εφθμερίδεσ, ενϊ δεκάδεσ ομοιϊματα από
χειροποίθτεσ κοφκλεσ ςε φυςικό μζγεκοσ, αναπαριςτοφν τον τρόπο εργαςίασ των
ανκρϊπων τθν παλιά εποχι. Εξαιρετικά εντυπωςιακό είναι το γεγονόσ ότι ςτο ςφνολό του
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ςχεδόν το Πουςείο είναι υπόςκαφο, ςτα 3-10 μζτρα κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ και
ουςιαςτικά αποτελείται από ζνα ςφμπλεγμα υπόγειων διαδρόμων και αικουςϊν, χϊρουσ
ςτουσ οποίουσ γινόταν θ οινοποίθςθ ςτα προθγοφμενα χρόνια.
Ψο «Μουςείο (Ζκκεςθ) Ορυκτϊν και Πετρωμάτων» ςτθν Υερίςςα αν και μικρό ςε μζγεκοσ,
διακζτει ςθμαντικζσ ςυλλογζσ και εκκζματά που παρουςιάηουν ζνα μζροσ τθσ γεωλογικισ
ιςτορίασ του νθςιοφ. Χτο μουςείο, το οποίο ιδρφκθκε το 2006, εκτίκενται πετρϊματα από
διάφορεσ περιοχζσ του νθςιοφ και τθσ καλντζρασ, τα οποία εξθγοφν τθν ςφςταςθ και
ςτρωματογραφία τθσ κακϊσ και το πωσ ιταν και ςχθματοποιικθκε το νθςί ωσ αποτζλεςμα
τθσ θφαιςτειακισ δραςτθριότθτασ.
Ψο «Ναυτικό Μουςείο» ςτεγάηεται ςε ζνα νεοκλαςικό κτίριο ςτθν Σία και ςτουσ χϊρουσ
του εκτίκενται αντικείμενα, φωτογραφίεσ, χειρόγραφα, θμερολόγια, μακζτεσ πλοίων και
ζγγραφα ςχετικά με τθν πλοφςια και ςθμαντικι ναυτικι ιςτορία κατά τθν περίοδο τθσ
μεγάλθσ ακμισ τθσ ναυτοςφνθσ του νθςιοφ (αρχζσ του 1900 μζχρι και το 1940 περίπου
οπότε και θ μθχανοκίνθτθ ναυςιπλοΐα οδιγθςε ςτθν απόςυρςθ των ιςτιοφόρων που είχαν
ζδρα το λιμάνι τθσ Σίασ). Ψθν περίοδο εκείνθ, τα ςκάφθ τθσ Χαντορίνθσ ταξίδευαν ςε όλα τα
μεγάλα λιμάνια τθσ Πεςογείου κακϊσ και ςτθν Φωςία μεταφζροντασ τοπικά προϊόντα του
νθςιοφ και κυρίωσ κραςί, το οποίο ςτθν Φωςία ιταν εξαιρετικά δθμοφιλζσ.
Ψο «Παραδοςιακό Χωριό του Δρόςου-Χρυςοφ – θ Σαντορίνθ που ζφυγε» βρίςκεται ςτον
Υφργο και αποτελείται από ζνα ςυγκρότθμα κατοικιϊν ςτα οποία εκτίκενται αντικείμενα,
βιβλία, φωτογραφίεσ και ανκρϊπινα ομοιϊματα που αναπαριςτοφν τθν ηωι και τθν
κακθμερινότθτα ςτθν Χαντορίνθ τα παλιά χρόνια. Ενδιαφζρον παρουςιάηει θ αρχιτεκτονικι
των κτιρίων που είναι φτιαγμζνα ζτςι ϊςτε να κυμίηουν ζναν παλιό παραδοςιακό οικιςμό.
Χτουσ χϊρουσ του φιλοξενοφνται κατά καιροφσ κυρίωσ λαογραφικζσ πολιτιςτικζσ
εκδθλϊςεισ.
Θ «Συλλογι Εικόνων και Βυηαντινϊν Κειμθλίων» ςτον αναςτθλωμζνο κακολικό ναό τθσ
Αγίασ Ψριάδοσ ςτον Υφργο, αν και περιοριςμζνθ ςε μζγεκοσ, φιλοξενεί πολλά και ςθμαντικά
αντικείμενα κακθμερινισ χριςθσ αλλά και κρθςκευτικισ λατρείασ που χρθςιμοποιοφνταν
τα προθγοφμενα χρόνια αλλά και τθν Βυηαντινι περίοδο. Θ ςυλλογι φιλοξενεί εικόνεσ,
ξυλόγλυπτα, φορεςιζσ τθσ παλιάσ εποχισ κακϊσ και χειρόγραφα που μαρτυροφν τθν
ιςτορία του Υφργου, του οικιςμοφ που αποτζλεςε ζναν από τουσ τζςςερισ διμουσ τθσ
εποχισ των αρχϊν του αιϊνα. Χθμειϊνεται, ότι ο ναόσ αναςτθλϊκθκε το 1975 με
πρωτοβουλία του Χυλλόγου Υυργίων Κιρασ και αρχικά ςτζγαηε τθ ςυλλογι κειμθλίων του
Υφργου. Από το 1977 τελεί υπό τθν αιγίδα τθσ 2θσ Εφορίασ Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων του
Ωπουργείου Υολιτιςμοφ.
Ψο «Συνεδριακό Κζντρο Πζτρου Μ. Νομικοφ» δεν κεωρείται μουςείο, ςτουσ χϊρουσ του
όμωσ ζχουν φιλοξενθκεί εκκζςεισ, παρουςιάςεισ και μουςικζσ παραςτάςεισ (όπωσ θ
«Ζκκεςθ των αναπαραγωγϊν των τοιχογραφιϊν τθσ προϊςτορικισ πόλθσ του Ακρωτθρίου»
που από το 2011 βρίςκεται ςτον νζο τθσ χϊρο "Santozeum" ςτα Φθρά). Σ χϊροσ ςτεγάηεται
ςε ζνα νεοκλαςικό αρχοντικό που ζχει μετατραπεί ςε ζνα ςφγχρονο λειτουργικό Χυνεδριακό
Ξζντρο και διακζτει αίκουςα ςυνεδριάςεων 178 τ.μ., μζγιςτθσ χωρθτικότθτασ 200 ατόμων, ,
αίκουςα ςυμβουλίων χωρθτικότθτασ 20 ατόμων, χϊρο για ομάδεσ εργαςίασ, χϊρουσ
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γραμματειακισ και τεχνικισ υποςτιριξθσ, χϊρουσ για δεξιϊςεισ και κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ,
κακϊσ και όλα τα ςφγχρονα οπτικό-ακουςτικά μζςα.
Ψο Εικαςτικό Ξζντρο «ArtSpace» αποτελεί ζναν από τουσ εντυπωςιακότερα ςυντθρθμζνουσ
εκκεςιακοφσ χϊρουσ ςτθν Χαντορίνθ, ςε ζνα υπόςκαφο παλιό οινοποιείο του 1861 ςτθν
Ζξω Γωνιά που ζχει ανακαινιςτεί και βρίςκεται πάλι ςε λειτουργία. Από το 1998 φιλοξενεί
κάκε καλοκαίρι ζργα ηωγραφικισ και γλυπτικισ αναγνωριςμζνων αλλά και ανερχόμενων
Ελλινων και ευρωπαίων καλλιτεχνϊν. Ψο οινοποιείο καταςκευάςτθκε το 1860 και
λειτοφργθςε ωσ ζνα από τα μεγαλφτερα ςε παραγωγι οινοποιεία του νθςιοφ μζχρι και λίγο
πριν τον ςειςμό του 1956, οπότε και ςχεδόν εγκαταλείφκθκε για να ξαναπάρει ηωι από τον
εγγονό του ιδρυτι, Αντϊνθ Αργυρό το 1998, οπότε και ανακαινίςτθκε με μεγάλθ προςοχι
ϊςτε να διατθρθκεί όπωσ ακριβϊσ ιταν ςτο παρελκόν. Χτουσ χϊρουσ του κάκε καλοκαίρι
εκτίκενται ςθμαντικότατα ζργα τζχνθσ Ελλινων και ευρωπαίων εικαςτικϊν. Πεγάλο
ενδιαφζρον παρουςιάηει θ αρχιτεκτονικι του κτθρίου μιασ και οι περιςςότεροι από τουσ
χϊρουσ των εκκζςεων είναι υπόςκαφοι.
Χτισ εγκαταςτάςεισ του παλιοφ εργοςταςίου τομάτασ «Δ.Ρομικόσ», ςτθν παραλία τθσ
Βλυχάδασ λειτουργοφν από το 2014, με πρωτοβουλία και προςφορά τθσ οικογζνειασ
Ρομικοφ, ταυτόχρονα το πολιτιςτικό κζντρο «Εργοςτάςιο Τεχνϊν Σαντορίνθσ
SantoriniArtsFactory» (SAF) και το Βιομθχανικό Μουςείο Τομάτασ, ςτουσ ίδιουσ χϊρουσ
όπου γινόταν θ παραγωγικι διαδικαςία πριν λίγεσ δεκαετίεσ.
Ψο εργοςτάςιο ςτθ Βλυχάδα κτίςτθκε το 1945 από τον Γιϊργο Ρομικό, γιο του Δθμθτροφ
Ρομικοφ που είχε πρωτοςτατιςει ςτθν παραγωγι τοματοπολτοφ ςτθν Χαντορίνθ με τθ
λειτουργία τθσ πρϊτθσ βιοτεχνίασ προβιομθχανικισ τεχνολογίασ ςτθ Πεςαριά το 1915. Ψο
εργοςτάςιο τθσ Βλυχάδασ ζπαυςε να λειτουργεί το 1981, και μετατράπθκε τελικά ςε ζνα
ςφγχρονο μουςειακό χϊρο που προςφζρει ςτουσ επιςκζπτεσ του μία αναδρομι ςτο
παρελκόν, ακολουκϊντασ τθν πορεία καλλιζργειασ, επεξεργαςίασ και παραγωγισ τομάτασ,
ενόσ από τα πιο διάςθμα και παραδοςιακά προϊόντα τθσ Χαντορίνθσ. Ψα εκκζματα του
Πουςείου περιλαμβάνουν μθχανζσ επεξεργαςίασ από το 1890, παλιά χειρόγραφα βιβλία
του εργοςταςίου, παλιά εργαλεία, τισ πρϊτεσ ετικζτεσ, κακϊσ και οπτικοακουςτικό υλικό με
μαγνθτοςκοπθμζνεσ αφθγιςεισ ανκρϊπων που εργάςτθκαν ςτο εργοςτάςιο.
Υαράλλθλα, ςτο πολιτιςτικό κζντρο χϊρο του SAF διοργανϊνονται εκκζςεισ, εκδθλϊςεισ
και λοιπζσ πολιτιςτικζσ δράςεισ, ωσ μζροσ ενόσ πλοφςιου καλλιτεχνικοφ και πολιτιςτικοφ
προγράμματοσ που ζχει αναδειχκεί ςε ζνα ιδιαίτερα δυνατό ςθμείο αναφοράσ για τθν
τοπικι πολιτιςτικι ταυτότθτα του νθςιοφ.
«Santozeum - Ζκκεςθ των αναπαραγωγϊν των τοιχογραφιϊν τθσ προϊςτορικισ πόλθσ του
Ακρωτθρίου. Θ ςυλλογι, θ οποία από το καλοκαίρι του 2011 φιλοξενείται ςτουσ χϊρουσ
του «Αρχοντικοφ τθσ οικογζνειασ Ρομικοφ» ςτα Φθρά, παρουςιάηει τα πιςτά αντίγραφα
των τοιχογραφιϊν τθσ προϊςτορικισ πόλθσ του Ακρωτθρίου (περιςςότερεσ από 34
τοιχογραφίεσ ι μζρθ των τοιχογραφιϊν, ςε πιςτζσ αναπαραγωγζσ, που δθμιουργικθκαν
ςτθν Γαλλία), μιασ και οι περιςςότερεσ από τισ αυκεντικζσ τοιχογραφίεσ δεν είναι
ςυντθρθμζνεσ και δεν εκτίκενται. Θ ςυλλογι χρθματοδοτικθκε από τον Υζτρο Π. Ρομικό,
και από το 1998 οπότε και παρουςιάςτθκε πρϊτθ φορά ςτο κοινό, φιλοξενοφνταν αρχικά
ςε αίκουςεσ του «Χυνεδριακοφ Ξζντρου Ρομικοφ».
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Ρίν. 31: Συνοπτικόσ πίνακασ κφριων μουςειακϊν / πολιτιςτικϊν χϊρων Σαντορίνθσ
Μουςείο / Εκκεςιακόσ Χϊροσ

Ρεριοχι

Ιςτοςελίδα

ΑΧΟΝΤΙΚΟ ΑΓΥΟΥ

Πεςαριά

http://argyrosmansion.com

ΛΑΟΓΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΝΩΛΘ
ΛΙΓΝΟΥ

Ξοντοχϊρι Φθρϊν

www.santorinisfolkmuseum.com

ΚΑΝΑΒΑ ΣΑΝΤΟΙΝΘ

www.canavasantorini.com

ΜΡΕΛΛΩΝΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ

Φθρά

www.bellonio.gr

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΧΑΙΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΟΓΑΝΩΝ

Σία

-Ρ/Α-

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΟΥ ΓΚΥΗΘ

Φθρά

http://gyzimegaron.gr

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΙΝΟΥ

Βόκωνασ

www.santoriniwinemuseum.com

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΥΚΤΩΝ ΚΑΙ
ΡΕΤΩΜΑΤΩΝ

Υερίςςα

-Ρ/Α-

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Σία

-Ρ/Α-

ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΟ ΧΩΙΟ ΤΟΥ
ΔΟΣΟΥ-ΧΥΣΟΥ

Υφργοσ

-Ρ/Α-

ΣΥΛΛΟΓΘ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ
ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΚΕΙΜΘΛΙΩΝ

Υφργοσ

-Ρ/Α-

ΣΥΝΕΔΙΑΚΟ ΚΕΝΤΟ ΡΕΤΟΥ Μ.
ΝΟΜΙΚΟΥ

Φθρά

www.thera-conferences.gr

ART SPACE

Ζξω Γωνιά

www.artspace-santorini.com

SANTORINI ARTS FACTORY

Βλυχάδα

www.santoriniartsfactory.gr

SANTOZEUM

Φθρά

www.santozeum.com

Θ Χαντορίνθ διακζτει ζνα πλικοσ ςυμπλθρωματικϊν πολιτιςτικϊν χϊρων (γκαλερί,
εκκεςιακοί χϊροι, εργαςτιρια κλπ.), και λοιποφσ χϊρουσ που φιλοξενοφν πολιτιςτικζσ
εκδθλϊςεισ, όπωσ θ AK Art Galleries ςτα Φθρά (www.ak-galleries.com), θ Crossroadςτον
Υφργο, θ Spira Marble Art Gallery (SMAG) ςτθ Πεςςαριά, το ςτοφντιο 1260:C Ceramic ςτο
Πεγαλοχϊρι(http://1260ceramicstudio.com), θ γκαλερί Oia Treasures ςτθν Σία (www.oiatreasures.eu), και το εκκεςιακό κζντρο La Ponta(www.symposionsantorini.com), το οποίο
βρίςκεται μζςα ςτο ενετικό Ξαςτζλι του Ακρωτθρίου, και φιλοξενεί ζκκεςθ και εργαςτιριο
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τςαμποφνασ, ζνα είδοσ λαϊκοφ αςκαφλου, κακϊσ και άλλα παραδοςιακά ελλθνικά όργανα,
κρουςτά και αυλοφσ.
Επιςθμαίνεται, ότι με επιπλζον χϊρουσ ςε 25 περίπου ξενοδοχεία του νθςιοφ
ςυμπλθρϊνεται ζνα αρκετά αξιόλογο εφροσ ςυνεδριακισ υποδομισ, μικροφ ζωσ μεςαίου
μεγζκουσ, για τθ φιλοξενία ςυνεδρίων και λοιπϊν εκδθλϊςεων. Απουςιάηουν ωςτόςο
χϊροι για τθ διοργάνωςθ μεγαλφτερων ςυνεδρίων / εκδθλϊςεων που κα μποροφςαν να
διαμορφϊςουν μια υποςτθρικτικι ι ακόμθ και αυτόνομθ μορφι τουριςτικισ προςφοράσ
ςτο νθςί, π.χ. με τθ φιλοξενία επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων διεκνοφσ κλίμακασ ιδιαίτερα κατά
τθ περίοδο χαμθλισ τουριςτικισ κίνθςθσ.
Αξίηει να αναφερκεί ότι ςτο νθςί λειτουργοφν δφο κινθματογράφοι, το ςινεμά
Villaggio35ςτο Ξαμάρι (λειτουργεί όλον τον χρόνο) και το κερινό ςινεμά Cine Kamari36,
επίςθσ ςτο Ξαμάρι. Υροβολζσ ταινιϊν διοργανϊνονται επίςθσ ςτο κερινό ςινεμά του
Λδρφματοσ Ρομικοφ, αλλά και ςτο αμφικζατρο του οινοποιείου Ππουτάρθ ςτο Πεγαλοχϊρι
από τθν Κινθματογραφικι Λζςχθ Θιρασ37(κατά τθ χειμερινι περίοδο από Ροζμβριο ζωσ
Απρίλιο).
Θ Ξινθματογραφικι Οζςχθ Κιρασ (ΞΟΚ) ιδρφκθκε το 1992 με 22 ιδρυτικά μζλθ και
ςφμφωνα με το καταςτατικό τθσ ζχει ωσ ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ τζχνθσ του
κινθματογράφου, τθν κινθματογραφικι παιδεία των μελϊν και του ςυνόλου, τθν
ςυνεργαςία με πολιτιςτικά ςωματεία, κακϊσ και τθν παρζμβαςθ ςε ςυνολικότερα
πολιτιςτικά και αναπτυξιακά ηθτιματα.
Εκτόσ τθσ τακτικισ προβολισ ταινιϊν διοργανϊνει επίςθσ προβολζσ των Φεςτιβάλ Δράμασ
και Κεςςαλονίκθσ, προςκλιςεισ ςκθνοκετϊν και κεατρικϊν ομάδων, παραςτάςεισ
κουκλοκζατρου, μουςικζσ ςυναυλίεσ, γευςτικά χάπενινγκ, κακϊσ και ειδικζσ προβολζσ και
εκδθλϊςεισ ςε ςυνεργαςία με τον Διμο Κιρασ και άλλουσ φορείσ ςχετικά με πολιτιςμικά,
εκπαιδευτικά και περιβαλλοντικά ηθτιματα (π.χ. προβολζσ για το Ζτοσ Γαςτρονομίασ, τθ
ςυντιρθςθ και ςιμανςθ των μονοπατιϊν, το βιοκλιματικό ςτζγαςτρο του Ακρωτθρίου, τον
αμπελϊνα τθσ Χαντορίνθσ, τουσ μακθτζσ των Δθμοτικϊν ςχολείων τθσ Κιρασ).
Ψζλοσ, πολιτιςτικοί ςφλλογοι και λοιποί ςφλλογοι που αναπτφςςουν πολιτιςτικζσ
δραςτθριότθτεσ ςτο νθςί είναι μεταξφ άλλων οι:


Δθμοτικόσ Ακλθτικόσ Υολιτιςτικόσ Υεριβαλλοντικόσ Σργανιςμόσ Χαντορίνθσ –
ΔΑΥΥΣΧ (Ζδρα: Ξαρτεράδοσ) - www.dappos.gr



Υολιτιςτικόσ Χφλλογοσ Εςτία (Ζδρα: Υφργοσ)– www.santorinipyrgos.com/el/aboutestia



Υολιτιςτικόσ Χφλλογοσ Κιρασ



Χφλλογοσ για τθν Υροςταςία του Υεριβάλλοντοσ "Φοίβοσ"

35

www.villaggiocinema.gr
https://cinekamari.gr/
37
www.kileth.gr
36
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3.4



Χφλλογοσ Υοντίων & Φίλων Υοντίων Κιρασ "Σι Ακρίτεσ"



Χφλλογοσ Ξρθτϊν Κιρασ "Ψο Αρκάδι"



Υολιτιςτικόσ Οαογραφικόσ Χφλλογοσ Πεγαλοχωριανϊν "Ψο Πετόχι" (Ζδρα:
Πεγαλοχϊρι)



Διεκνισ Χφλλογοσ Γυναικϊν Χαντορίνθσ



Χφλλογοσ Φθριανϊν Κιρασ



Χφλλογοσ Πεςαγωνιατϊν Χαντορίνθσ



Χφλλογοσ Ξοντοχωριανϊν Χαντορίνθσ



Χφλλογοσ Πεςςαριτϊν "Σ Άγιοσ Δθμιτριοσ"



Χφλλογοσ Εξωγωνιατϊν "O Άγιοσ Χαράλαμποσ"



Χφλλογοσ Εμποριτϊν Χαντορίνθσ



Χφλλογοσ Φθροςτεφανιωτϊν Χαντορίνθσ

Επαγγελματικζσ ενϊςεισ και λοιποί φορείσ

To Επιμελθτιριο Κυκλάδων38 είναι ο μοναδικόσ τοπικόσ φορζασ εκνικισ και διεκνοφσ
εμβζλειασ που εκπροςωπεί και υποςτθρίηει 17.000 επιχειριςεισ – μζλθ ςτα 24 νθςιά των
Ξυκλάδων.
Είναι το ςυλλογικό όργανο, θ «φωνι» των Ξυκλαδιτϊν επιχειρθματιϊν ςτα κζντρα λιψθσ
αποφάςεων, προαςπίηοντασ τα ςυμφζροντα και τθν ανάπτυξθ των επιχειριςεων τθσ
περιοχισ.
Υαράλλθλα λειτουργεί και ωσ κεςμοκετθμζνοσ ςφμβουλοσ τθσ Υολιτείασ ςε κζματα
επιχειρθματικότθτασ και εργάηεται για τθ βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ λειτουργίασ των
τοπικϊν επιχειριςεων αλλά και τθσ ποιότθτασ ηωισ όλων όςων ηοφν και εργάηονται ςτισ
Ξυκλάδεσ.
Είναι ζνα από τα πρϊτα «ψθφιακά επιμελθτιρια» τθσ χϊρασ με τελευταίασ τεχνολογίασ
εξοπλιςμό - μθχανογραφικό, λειτουργικό και τθλεδιάςκεψθσ -ζτςι ϊςτε να γεφυρϊνει τα
φυςικά εμπόδια τθσ «νθςιωτικότθτασ» και να βρίςκεται κοντά ςτα μζλθ του.
Ψον Δεκζμβριο του 2005 δθμιουργικθκε γραφείο ςτθ Χαντορίνθ ζξω από τα Φθρά, το οποίο
ςιμερα εξυπθρετεί τα πάνω από 4.000 μζλθ ςτο νθςί κακϊσ και ςτθν Κθραςιά, τθν Ανάφθ,
τθν Φολζγανδρο, τθ Χίκινο και τθν Μο. Διακζτει πλιρθ εξοπλιςμό διαςφνδεςθσ με τα
κεντρικά ςτθ Χφρο κακϊσ και αίκουςα εκδθλϊςεων χωρθτικότθτασ 80 ατόμων.
38

www.e-kyklades.gr
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Χτθν Χαντορίνθ εδρεφει ςθμαντικόσ αρικμόσ τοπικϊν επαγγελματικϊν ςυλλόγων, κυρίωσ
ςε ότι αφορά τα επαγγζλματα του τουριςτικοφ κλάδου:


Εμπορικόσ Χφλλογοσ Χαντορίνθσ



Ζνωςθ ενοδόχων Χαντορίνθσ



Χωματείο Ενοικιαηόμενων Δωματίων & Διαμεριςμάτων Χαντορίνθσ



Χωματείο Ψουριςτικϊν Ξαταλυμάτων «Θ Ατλαντίδα»



Επαγγελματικό Χωματείο ιδιοκτθτϊν και εκμεταλλευτϊν ενοικιαηόμενων δωματίων
ξενοδοχείων-τουριςτικϊν πρακτορείων και τουριςτικϊν επαγγελμάτων Χαντορίνθσ



Επαγγελματικό Χωματείο Ξαμαρίου Κιρασ – Λδιοκτθτϊν, Εκμεταλλευτϊν
Ενοικιαηόμενων Δωματίων, ενοδοχείων, Ψουριςτικϊν Υρακτορείων, Ψουριςτικϊν
Επαγγελμάτων και Απαςχολοφμενων με Ψουριςτικζσ Επιχειριςεισ



Χωματείο τουριςτικϊν επιχειριςεων Εμπορείου – Πεγαλοχωρίου – Ακρωτθρίου
Κιρασ



Χωματείο Εςτιατόρων Χαντορίνθσ



Χωματείο Λδιοκτθτϊν Ρυκτερινϊν Ξζντρων Χαντορίνθσ



Χφλλογοσ Ενοικιαηόμενων Αυτοκινιτων



Χφλλογοσ Ενοικιαηόμενων Ποτοποδθλάτων

Θ οργάνωςθ των παραπάνω ςυλλόγων εμφανίηεται περιοριςμζνθ κακϊσ δεν διακζτουν
μόνιμο προςωπικό ι οργανωμζνθ ιςτοςελίδα και ωσ εκ τοφτου οριοκετοφνται και οι
δυνατότθτεσ προςφοράσ ςυςτθματικϊν υπθρεςιϊν.
Πεταξφ των λοιπϊν (επιςτθμονικϊν κλπ.) φορζων του νθςιοφ ξεχωρίηει το Ινςτιτοφτο
Μελζτθσ και Παρακολοφκθςθσ του Θφαιςτείου Σαντορίνθσ (ΙΜΠΘΣ ), ζνασ μθ
κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ που ιδρφκθκε το καλοκαίρι του 1995, του οποίου πρωταρχικόσ
ςτόχοσ είναι να ςυνεχίςει να διατθρεί τθ λειτουργία του Υαρατθρθτθρίου του Θφαιςτείου
και τα δίκτυα παρακολοφκθςθσ, τα οποία δθμιουργικθκαν ςτο πλαίςιο ερευνθτικοφ
προγράμματοσ που χρθματοδοτικθκε από τθν ΕΕ.
Ξφριοσ ςτόχοσ του είναι θ προϊκθςθ τθσ θφαιςτειακισ ζρευνασ ςτο νθςί, και πιο
ςυγκεκριμζνα θ όςο το δυνατόν πιο ακριβι εκτίμθςθ των θφαιςτειακϊν φαινομζνων και θ
πρόβλεψθ οποιαςδιποτε μελλοντικισ θφαιςτειακισ ζκρθξθσ.
Ψο ΛΠΥΘΧ ζχει εγκαταςτιςει ςτθ Χαντορίνθ ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ,
το οποίο εγγυάται τθν ζγκαιρθ πρόβλεψθ τθσ πικανισ θφαιςτειακισ ζκρθξθσ και
αναλαμβάνει τθν ευκφνθ να αντικροφςει τυχόν ψευδείσ δθλϊςεισ ι φιμεσ ςχετικά με μια
αρνθτικι κατάςταςθ του θφαιςτείου.
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Πεταξφ των ιδρυτικϊν μελϊν, το ΛΠΥΘΧ περιλαμβάνει τθν πλειοψθφία των Ελλινων
επιςτθμόνων που ςυμμετείχαν ςτο προαναφερκζν πρόγραμμα τθσ Ε.Ε., τα μζλθ των
πολιτικϊν αρχϊν τθσ Χαντορίνθσ και τα μζλθ του κοινοφ που ενδιαφζρονται για τα
θφαιςτειακά φαινόμενα ςτο νθςιωτικό ςφμπλεγμα τθσ Χαντορίνθσ.
Ζδρα του Υαρατθρθτθρίου είναι το Φθροςτεφάνι, ςε κτίριο που ζχει προςφερκεί από τον
Υζτρο Π. Ρομικό, ενϊ τα ςειςμικά ςιματα καταρτίηονται ςε εγκατάςταςθ ςτο λόφο του
Υροφιτθ Θλία.

3.5

Δθμόςιεσ και δθμοτικζσ επιχειριςεισ και οργανιςμοί

Ψο Δθμοτικό Λιμενικό Ταμείο Θιρασ είναι το Ρομικό Υρόςωπο του Διμου Κιρασ που είναι
υπεφκυνο για τθ διαχείριςθ των λιμανιϊν, των καταφυγίων αλιευτικϊν ςκαφϊν και του
Αλιευτικοφ Ξαταφυγίου τθσ Βλυχάδασ.
Ψο Δθμοτικό Οιμενικό Ψαμείο Κιρασ είναι υπεφκυνο για τισ ζντεκα λιμενικζσ ηϊνεσ τθσ
Χαντορίνθσ και τθσ Κθραςιάσ, και ςυγκεκριμζνα για τα λιμάνια Ακθνιοφ, Φθρϊν, και
Αμμουδίου Σίασ, για το Αλιευτικό Ξαταφυγίο Βλυχάδασ και τα καταφφγια μικρϊν
ςκαφϊν Αρμζνθ Σίασ, Πονολίκου, Ζξω Γυαλοφ Φθρϊν, Βουρβοφλου, Υορί, Παφρθσ Υζτρασ
ςτθ Χαντορίνθ, κακϊσ και του Ξόρφου και τθσ Φίβασ ςτθ Κθραςιά.
Ψο Δθμοτικό Οιμενικό Ψαμείο Κιρασ παρζχει ζνα ευρφ φάςμα υπθρεςιϊν που
περιλαμβάνει:


Εξυπθρζτθςθ επιβατϊν ακτοπλοΐασ και κρουαηιζρασ ςτο λιμάνι του Ακθνιοφ και τον
όρμο των Φθρϊν και διαχείριςθ του επιβατικοφ ςτακμοφ, χϊρου ςτάκμευςθσ ΛΧ
αυτοκινιτων ςτον Ακθνιό, αφετθρία αςτικϊν λεωφορείων και πιάτςα ταξί ςτο
λιμάνι του Ακθνιοφ και του τελεφερίκ ςτα Φθρά.



Εξυπθρζτθςθ επιβατικϊν, οχθματαγωγϊν, φορτθγϊν και εμπορικϊν πλοίων κακϊσ
και κρουαηιερόπλοιων που περιλαμβάνει τθν αγκυροβόλθςθ, τον ελλιμενιςμό, τθν
υδροδότθςθ, τθν θλεκτροδότθςθ και τθ διαχείριςθ αποβλιτων.



Εξυπθρζτθςθ φορτίων (φόρτωςθ, εκφόρτωςθ) ςτο λιμάνι του Ακθνιοφ.



Εξυπθρζτθςθ ιδιωτικϊν και αλιευτικϊν ςκαφϊν που περιλαμβάνει τθν
αγκυροβόλθςθ, τον ελλιμενιςμό, τθν υδροδότθςθ, τθν θλεκτροδότθςθ, τθ
διαχείριςθ αποβλιτων ςτο αλιευτικό καταφφγιο τθσ Βλυχάδασ.

Θ Χαντορίνθ αποτελεί ζναν από τουσ δθμοφιλζςτερουσ προοριςμό κρουαηιζρασ ςτθν
Ελλάδα. Ξάκε χρόνο περίπου 900.000 επιςκζπτεσ φκάνουν ςτθ Χαντορίνθ με
κρουαηιερόπλοια που αγκυροβολοφν ςτθν καρδιά τθσ καλντζρασ και εξυπθρετοφνται από
το λιμάνι του Ακθνιοφ, αλλά και από τον όρμο των Φθρϊν.
Πε ςκοπό τθν καλφτερθ και αςφαλζςτερθ εξυπθρζτθςθ επιςκεπτϊν και κρουαηιερόπλοιων,
το Δ.Ο.Ψ. Κιρασ δθμιοφργθςε εφαρμογι προγραμματιςμοφ των Αφίξεων – Αναχωριςεων
των κρουαηιερόπλοιων που επιςκζπτονται το νθςί.
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Ψο Δθμοτικό Οιμενικό Ψαμείο Κιρασ διακζτει αλιευτικό καταφφγιο και χϊρο ςτθν παραλία
τθσ Βλυχάδασ που μπορεί να φιλοξενιςει ιδιωτικά ςκάφθ αναψυχισ μικουσ μζχρι 15μ. και
βάκουσ ζωσ 2,5μ. κατά μζςο όρο. Πεταξφ όλων των άλλων υπάρχει θ δυνατότθτα παροχισ
νεροφ και ρεφματοσ κακϊσ και δωρεάν αςφρματθ ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο. Επίςθσ
παρζχεται θ δυνατότθτα ανζλκυςθσ και κακζλκυςθσ ςκαφϊν.
Σ Δθμοτικόσ Ακλθτικόσ Ρολιτιςτικόσ Ρεριβαλλοντικόσ Οργανιςμόσ Σαντορίνθσ
(Δ.Α.Ρ.Ρ.Ο.Σ.)39 προιλκε από τθ μετατροπι του Δθμοτικοφ Ακλθτικοφ Σργανιςμοφ
Χαντορίνθσ (ΔΑΣΧ) το 201140, με ςκοπό τθν ανάπτυξθ δράςεων ςτουσ τομείσ του
πολιτιςμοφ , του ακλθτιςμοφ και του περιβάλλοντοσ, όπωσ ειδικότερα:

39
40



Ψθν ανάλθψθ δράςεων για τθν πολιτιςτικι ανάπτυξθ του Διμου Κιρασ και τθν
εφαρμογι πολιτικϊν για τθν ανάδειξθ και προςταςία του τοπικοφ πολιτιςμοφ, τθ
προβολι των πολιτιςτικϊν αγακϊν και των ςφγχρονων πολιτιςτικϊν ζργων που
παράγονται ςε τοπικό επίπεδο, με τθ δθμιουργία-ςτιριξθ-ςυνεργαςία πολιτιςτικϊν
και πνευματικϊν κζντρων, φιλαρμονικϊν και ςχολϊν διδαςκαλίασ μουςικισ,
ςχολϊν χοροφ, ηωγραφικισ, υφαντικισ, λαογραφίασ κ.λπ., κακϊσ και τθ μελζτθ και
εφαρμογι πολιτιςτικϊν προγραμμάτων, τθν προϊκθςθ τθσ καλλιτεχνικισ παιδείασ
με τθ λειτουργία καλλιτεχνικϊν τμθμάτων και προγραμμάτων ςτουσ τομείσ των
εικαςτικϊν και παραςτατικϊν τεχνϊν.



Ψθ διοργάνωςθ φεςτιβάλ, μουςικϊν ςυναυλιϊν, κεατρικϊν παραςτάςεων,
πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και καλλιτεχνικϊν δρϊμενων ι τθ ςυμμετοχι του
Σργανιςμοφ ςε αυτά.



Ψθν εφαρμογι πολιτικϊν για τθν ανάδειξθ και προςταςία τθσ υλικισ και άυλθσ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του Διμου. Ψθν προαγωγι ςε τοπικό επίπεδο τθσ
ςφγχρονθσ πολιτιςτικισ παραγωγισ και καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ επαγγελματικοφ
ι εραςιτεχνικοφ επιπζδου και τθν ενδυνάμωςθ του καλλιτεχνικοφ ανκρϊπινου
δυναμικοφ τθσ περιοχισ.



Ψθν ανάπτυξθ του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ.



Ψθν επιμζλεια και ζκδοςθ πολιτιςτικϊν εντφπων, βιβλίων, περιοδικϊν και τθν
παραγωγι πολιτιςτικοφ ψθφιακοφ υλικοφ.



Ψθν υποδοχι κινθματογραφικϊν και φωτογραφικϊν παραγωγϊν με ςκοπό τθν
προςταςία και προαγωγι του πολιτιςμοφ.



Ψθ διοργάνωςθ και υποςτιριξθ ακλθτικϊν εκδθλϊςεων και τθν υποςτιριξθ του
ςωματειακοφ ακλθτιςμοφ.



Ψθν υποςτιριξθ ψυχαγωγικϊν, ακλθτικϊν, πολιτιςτικϊν και επιςτθμονικϊν
ςυνεδριακϊν εκδθλϊςεων διεκνοφσ, εκνικοφ, περιφερειακοφ, Ρομαρχιακοφ

www.dappos.gr
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επιπζδου και φορζων τοπικοφ χαρακτιρα, κακϊσ και τθν υποςτιριξθ ατόμων με
ειδικζσ ανάγκεσ.


Ψθν εκπόνθςθ τοπικϊν προγραμμάτων για τθν προςταςία και αναβάκμιςθ του
φυςικοφ, αρχιτεκτονικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ, ςτο πλαίςιο των εκνικϊν
και ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν.



Ψθν εκπόνθςθ προγραμμάτων για τθν αςτικι αναηωογόνθςθ τθσ επικράτειασ του
διμου, τθν καλλιζργεια οικολογικισ ςυνείδθςθσ κυρίωσ ςτθ νεολαία με τθν
παράλλθλθ δθμιουργία και λειτουργία μθχανιςμοφ αντιμετϊπιςθσ αρνθτικϊν
φαινομζνων που αμαυρϊνουν τθν τουριςτικι εικόνα του Διμου ςτον τομζα του
περιβάλλοντοσ.



Ψθν εκπόνθςθ προγραμμάτων για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ περιοχισ, τθν ίδρυςθ
και λειτουργία εργαςτθρίων.



Ψθ δικτφωςθ με περιβαλλοντικοφσ φορείσ ςε εκνικό, ευρωπαϊκό και διεκνζσ
επίπεδο, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τθν προϊκθςθ ςυνεργαςιϊν με
φορείσ, εταιρίεσ, και ειδικοφσ, αξιοποιϊντασ προγράμματα ζρευνασ & τεχνολογίασ
με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν, για τθν κάλυψθ των ςφγχρονων
αναγκϊν και απαιτιςεων, τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ που ςχετίηεται με το
περιβάλλον.

Θ Τουριςτικι Μονομετοχικι Δθμοτικι Ανϊνυμθ Εταιρεία Αξιοποίθςθσ Δθμοτικϊν
Ακινιτων του Διμου Κιρασ, με διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΘΘΑ Μ.Α.Ε.» ςυςτάκθκε το 2010
ωσ μετεξζλιξθ τθσ «Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υολιτιςτικισ – Ψουριςτικισ Ανάπτυξθσ Διμου
Κιρασ» (ΔΕΥΣΨΑΚ).
Χφμφωνα με τα οριηόμενα από το καταςτατικό ςυςτάςεϊσ τθσ ΓΕΩΚΘΦΑ Π.Α.Ε., βαςικόσ
ςκοπόσ τθσ εταιρείασ είναι θ οργάνωςθ και αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ δθμοτικισ περιουςίασ
και θ εκμετάλλευςθ κοινόχρθςτων χϊρων ςτθν κατεφκυνςθ τθσ δθμιουργίασ νζων πόλων
ανάπτυξθσ προσ όφελοσ του τόπου και τθσ τοπικισ κοινωνίασ.
Χτο πλαίςιο του εταιρικοφ τθσ ςκοποφ, θ δθμοτικι Α.Ε. ζχει αναλάβει τθν οργάνωςθ και
αξιοποίθςθ των κοινόχρθςτων χϊρων αιγιαλοφ και παραλίασ δφο Δθμοτικϊν Ξοινοτιτων
και ςυγκεκριμζνα τθσ Δ.Ξ. Επιςκοπι Γωνιάσ (παραλία Ξαμαρίου) και τθσ Δ.Ξ. Εμπορείου
(παραλίεσ Υερίςςασ – Υεριβόλου - Αγίου Γεωργίου). Επιπλζον, θ εταιρεία είναι
επιφορτιςμζνθ με τθν προςταςία και αξιοποίθςθ του φυςικοφ γεωλογικοφ πάρκου Ριςου
Ρζασ Ξαμζνθσ (θφαίςτειο Κιρασ).

3.6

Ψθφιακά και ζντυπα μζςα προβολισ, πλθροφόρθςθσ & ενθμζρωςθσ

Χε ακολουκία προσ τθ κζςθ τθσ Χαντορίνθσ ωσ τουριςτικοφ προοριςμοφ διεκνοφσ
εμβζλειασ, ζχει αναπτυχκεί ςιμερα μια πλθκϊρα – κυρίωσ ξενόγλωςςων – ψθφιακϊν
μζςων προβολισ τθσ ωσ τουριςτικοφ προοριςμοφ και πλθροφόρθςθσ των επιςκεπτϊν του
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νθςιοφ, όπωσ ιςτοςελίδεσ, ιςτολόγια (blogs) και εφαρμογϊν του διαδικτφου (μζςα
κοινωνικισ δικτφωςθσ – social media, Apps για smartphones και tablets). Ψο ευρφ αυτό
φάςμα ψθφιακϊν μζςων ςυμπλθρϊνεται από μια ςειρά ζντυπων εκδόςεων (π.χ.
τουριςτικϊν οδθγϊν) που καλφπτουν επίςθσ μια ευρεία κεματολογία τουριςτικοφ
ενδιαφζροντοσ.
Βαςικι διαπίςτωςθ ωςτόςο όςον αφορά ςτθ Χαντορίνθ, είναι θ απουςία μιασ κεντρικισ
πφλθσ τουριςτικισ πλθροφόρθςθσ για το νθςί, ςτα πρότυπα αντίςτοιχων πυλϊν (DMO
portals) διεκνϊν τουριςτικϊν προοριςμϊν που διαςυνδζονται και τροφοδοτοφνται µε υλικό
από τουσ φορείσ τθσ τουριςτικισ οικονομίασ του προοριςμοφ, και παρζχουν τόςο άμεςθ
και ςυνεχϊσ επικαιροποιθμζνθ ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ για τον τουριςτικό
προοριςμό, όςο και εξειδικευμζνεσ πλθροφορίεσ για όλουσ τουσ τφπουσ επιςκεπτϊν του
προοριςμοφ.

Ψο μεγάλο ζλλειμμα ςυνεργιϊν που χαρακτθρίηει τουσ επιχειρθματίεσ και τουσ
ςυλλογικοφσ επαγγελματικοφσ φορείσ του νθςιοφ αποτυπϊνεται και ςτθν παρουςία
τθσ Χαντορίνθσ ςτο διαδίκτυο, θ οποία δεν ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ ενόσ
ςφγχρονου τουριςτικοφ προοριςμοφ διεκνοφσ εμβζλειασ όπωσ ζχει καταςτεί πλζον
θ Χαντορίνθ. Αποτελεί δε ζνα πολφ ιςχυρό επιχείρθμα για τθν αναγκαιότθτα
δθμιουργίασ ενόσ DMMO ςτο νθςί.
Θ ιςτοςελίδα www.santorini.gr που αποτελεί τθν επίςθμθ πφλθ τουριςτικισ
πλθροφόρθςθσ του Διμου Θιρασ, προςφζρει μεν ζνα ευρφ φάςμα χριςιμων
πλθροφοριϊν ςτον επιςκζπτθ (ςε τζςςερισ γλϊςςεσ), αλλά απζχει ςθμαντικά από το
επίπεδο και τθν ποιότθτα ςε περιεχόμενο και λειτουργίεσ που προςφζρουν διεκνϊσ
αντίςτοιχα DMO portals. Ωσ βαςικζσ αδυναμίεσ αναφζρεται ενδεικτικά θ μθ τακτικι
ενθμζρωςθ τθσ ιςτοςελίδασ, θ απουςία λειτουργικϊν ςυνδζςμων, οι ελλιπείσ περιγραφζσ
και το πενιχρό φωτογραφικό υλικό.
Εξίςου προβλθματικό κεωρείται και το παρεχόμενο επίπεδο πλθροφόρθςθσ και
λειτουργίασ των ιςτοςελίδων βαςικϊν φορζων εξυπθρζτθςθσ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ ςτο
νθςί (π.χ. του ΞΨΕΟ Κιρασ, θ ιςτοςελίδα του οποίου είναι μόνο ςτα Ελλθνικά).
Λδιαίτερα επιβαρυντικό είναι και το γεγονόσ ότι δεν λειτουργεί μια κεντρικι διαδικτυακι
πφλθ πλθροφόρθςθσ που να προβάλλει το ςφνολο των πολιτιςτικϊν και λοιπϊν
εκδθλϊςεων που διοργανϊνονται ςτο νθςί από τουσ διάφορουσ φορείσ (θμερολόγιο
εκδθλϊςεων), λειτουργία που κα επζτρεπε αφενόσ τθν πιο πλιρθ ενθμζρωςθ των
επιςκεπτϊν για τα πολιτιςτικά δρϊμενα κατά τθν παραμονι τουσ ςτο νθςί, και αφετζρου
τον προγραμματιςμό επιςκζψεων ςτο νθςί με κίνθτρο τθν επίςκεψθ κάποιασ ι μιασ ςειράσ
από εκδθλϊςεισ.
Σι ιδιαίτερα αξιόλογεσ ιςτοςελίδεσ των ιδιωτικϊν φορζων για το πρόγραμμα εκδθλϊςεϊν
τουσ (π.χ. http://gyzimegaron.gr/therino-festival, www.santoriniartsfactory.gr και
www.santorinimusicfestival.gr) παρζχουν μόνο αποςπαςματικι πλθροφόρθςθ, και δεν
μποροφν να υποκαταςτιςουν το ζλλειμμα μιασ κεντρικισ πθγισ πλθροφόρθςθσ για το
ςυνολικό φάςμα των εκδθλϊςεων ςτο νθςί. Αναφζρεται επίςθσ, ότι θ ενότθτα με το
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πρόγραμμα εκδθλϊςεων που αναρτάται ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διμου Κιρασ 41 (ςτα
Ελλθνικά και Αγγλικά) αφορά μόνο ςτισ εκδθλϊςεισ που διοργανϊνονται από τον Διμο και
τα νομικά πρόςωπα αυτοφ (π.χ. τθ ΔΑΥΥΣΧ). Θ δε ιςτοςελίδα τθσ ΔΑΥΥΣΧ42 παρζχει ςαφϊσ
περιςςότερθ πλθροφορία, εντοφτοισ καλφπτει μόνο μζροσ των εκδθλϊςεων που
διοργανϊνονται ςτο νθςί, ενϊ και θ πλθροφόρθςθ αυτι παρζχεται αποκλειςτικά ςτα
Ελλθνικά.
Ξατά τα λοιπά, μεταξφ των επιλογϊν διαδικτυακισ πλθροφόρθςθσ που προςφζρονται ςτον
επιςκζπτθ του νθςιοφ, δεςπόηουν διαδικτυακοί ςφνδεςμοι ιδιωτικϊν εταιριϊν / φορζων
που προβάλλουν επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ – π.χ. υπθρεςίεσ καταλυμάτων και
διοργάνωςθσ εκδρομϊν – πολλζσ από τισ οποίεσ εμπίπτουν ςτισ εναλλακτικζσ τουριςτικζσ
δραςτθριότθτεσ που εξετάηει θ παροφςα μελζτθ (πεηοπορία, οινοτουριςμόσ κ.α.), κακϊσ
και ταξιδιωτικό πλθροφοριακό υλικό για τθ Χαντορίνθ. Χτθν πλειονότθτά τουσ, οι ιςτοχϊροι
αυτοί αποτελοφν πθγζσ ευρείασ και επίκαιρθσ πλθροφόρθςθσ, ενϊ εμφανίηονται ψθλά ςτισ
αναηθτιςεισ του Google. Ενδεικτικά αναφζρονται οι ακόλουκοι ιςτότοποι:







www.santorini.com και www.santorinihotel.gr, ιδιοκτθςία τθσ Santorini ® Web, με
ζδρα τθ Χαντορίνθ, που παρζχουν τρίγλωςςθ (Ελλθνικά-Αγγλικά-Φϊςικα)
πλθροφόρθςθ και ςυνδζςεισ με ζνα ευρφ φάςμα επιχειριςεων που
δραςτθριοποιοφνται ςτον τουριςτικό τομζα του νθςιοφ.
www.santorini.net παρζχει τουριςτικι πλθροφόρθςθ (ςτα Αγγλικά) και ανικει τον
όμιλο εταιρειϊν Θλιότοποσ με ζδρα το Θμεροβίγλι.
www.santorini-islandguide.com, ιδιοκτθςίασ του Π. Ξαραμολζγκου (Villa Atlantis
Beach ΕΥΕ) με κατάλογο επιχειριςεων και πλικοσ πλθροφοριϊν τουριςτικοφ
ενδιαφζροντοσ.
Santorini-View.com, ιδιοκτθςία τθσ Atlantis Software P.C.43, που προςφζρει και
δυνατότθτα διενζργειασ κρατιςεων ςε ξενοδοχεία μζςω τθσ Booking.com™.

Αρκετι τουριςτικι πλθροφόρθςθ παρζχουν και οι ιςτότοποι μεμονωμζνων τουριςτικϊν
οδθγϊν
που
δραςτθριοποιοφνται
επαγγελματικά
ςτο
νθςί
(π.χ.
www.yoursantoriniguide.com και www.santoriniguide.gr).
Πακράν περιςςότεροι είναι ωςτόςο οι ιςτότοποι ξζνων εταιριϊν, οι οποίοι εκτιμάται ότι
αποτελοφν τισ κφριεσ – ςχεδόν αποκλειςτικζσ – πθγζσ πλθροφόρθςθσ των αλλοδαπϊν
επιςκεπτϊν ςτο νθςί, τουλάχιςτον κατά το ςχεδιαςμό του ταξιδιοφ τουσ. Σριςμζνεσ
αποτελοφν αυτόνομουσ ιςτοχϊρουσ και blogs (π.χ. https://santorinidave.com/santorini),
άλλεσ ειδικά αφιερωμζνεσ ενότθτεσ για επιλεγμζνουσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ ςε
ιςτότοπουσ γνωςτϊν εκδοτικϊν οίκων ταξιδιωτικϊν οδθγϊν (π.χ. Lonely Planet44) ι
ζντυπων μζςων ενθμζρωςθσ (The Telegraph45). Σριςμζνεσ λειτουργοφν και ωσ πλατφόρμεσ
διαχείριςθσ κρατιςεων μζςω ςφνδεςθσ με ταξιδιωτικά γραφεία (π.χ. θ διεκνισ πλατφόρμα
41

www.thira.gov.gr/egovernment/εκδθλϊςεισ
www.dappos.gr
43
http://atlantis-soft.com/
44
www.lonelyplanet.com/greece/cyclades/santorini-thira
45
www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/greece/cyclades/santorini
42
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κρατιςεων εκδρομϊν www.getyourguide.com με ειδικι ενότθτα για τθ Χαντορίνθ όπου
προβάλλονται προςφορζσ ταξιδιωτικϊν γραφείων για εκδρομζσ ςτο νθςί.
Ψουριςτικι πλθροφόρθςθ ςτουσ επιςκζπτεσ του νθςιοφ παρζχεται πλζον και από τθν
ενότθτα για τον Αερολιμζνα Κιρασ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Fraport46, εταιρίασ διαχείριςθσ 14
περιφερειακϊν αεροδρομίων τθσ χϊρασ, μεταξφ των οποίων και αυτό τθσ Χαντορίνθσ.
Ωσ ειδθςεογραφικοι ιςτότοποι – με περιεχόμενο αποκλειςτικά ςτα Ελλθνικά –
καταγράφονται κυρίωσ οι εξισ:
O διαδικτυακόσ τόποσ και το newsletter τθσ www.atlantea.news που ανικουν ςτθν
εταιρεία «Ζντυποι και Διαδικτυακοί Σδθγοί ΕΥΕ», μζλοσ του ομίλου Θλιότοποσ. Θ
θλεκτρονικι ζκδοςθ Atlantea ξεκίνθςε το 2012 ωσ ατλαντίσ, δθμοςιεφοντασ κζματα
επικαιρότθτασ τθσ Χαντορίνθσ και του Ροτίου Αιγαίου, κακϊσ και κζματα γενικότερου
ενδιαφζροντοσ, ενϊ από το 2016 εκδίδεται πλζον με το όνομα Atlantea και με διευρυμζνθ
κεματολογία. Ψο Atlantea αποςτζλλει επίςθσ κακθμερινά με θλεκτρονικό μινυμα ζνα
newsletter ςε περίπου 3500 αποδζκτεσ, το οποίο περιζχει τουσ τίτλουσ των ειδιςεων που
δθμοςιεφτθκαν ςτον ιςτότοπο το προθγοφμενο 24ωρο.
Σι ειδιςεισ και τα άρκρα που δθμοςιεφονται είναι κατανεμθμζνα ςτισ ακόλουκεσ
κατθγορίεσ που αφοροφν ςτα αντίςτοιχα πεδία ενδιαφζροντοσ: Επικαιρότθτα
Αγορά (Shopping, Ρζα τθσ Αγοράσ κ.α.), Ψουριςμόσ, Υολιτιςμόσ, Γεφςθ, Ωγεία, Ακλθτικά και
Υεριςςότερα. Εκτόσ από τθ ροι ειδιςεων, ςτο Altantea αναρτϊνται επίςθσ μια ενότθτα με
μικρζσ αγγελίεσ, θμερολόγιο εκδθλϊςεων, το πρόγραμμα αφίξεων κρουαηιερόπλοιων ςτο
νθςί, οι κζςεισ των πλοίων ςτθ γφρω καλάςςια περιοχι, κακϊσ και οι κζςεισ των
αεροπλάνων ςτθ γφρω περιοχι.
Επίςθσ, λειτουργοφν οι ειδθςεογραφικοί ιςτότοποι Νζα Σαντορίνθσ, κακθμερινι
θλεκτρονικι εφθμερίδα για τθ Χαντορίνθ, ιδιοκτθςίασ τθσ Volcano View Α.Ε., Santo News,
ιδιοκτθςία του δθμοςιογράφου Δθμιτρθ Υράςςου, και Santorinipress, των
δθμοςιογράφων Υαναγιϊτθ Πθτιλθναίου και Παντϊσ Χτουρνάρα.

Ρίνακασ 32: Ιςτοςελίδεσ τουριςτικισ προβολισ & πλθροφόρθςθσ / Ειδθςεογραφικζσ &
ενθμερωτικζσ ιςτοςελίδεσ
Ιζηόηοπος

Ιδιοκηηζίας

URL

ATLANTEA

Τμιλοσ Θλιότοποσ

www.atlantea.news

SANTONET

Santorini ® Web

www.santorini.com
www.santorinihotel.gr

SANTO NEWS

Δθμιτρθσ Υράςςοσ

www.santonews.com
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www.jtr-airport.gr/el/category-detailed/ctg_id-454/nd_id-1362
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SANTORINI ISLAND GUIDE

Π. Ξαραμολζγκοσ

www.santorini-islandguide.com

SANTORINI PRESS

Πθτιλθναίοσ / Χτουρνάρα

https://santorinipress.gr

SANTORINI VIEW COM

Atlantis Software P.C.

www.santorini-view.com/guides/

ΡΕΑ ΧΑΡΨΣΦΛΡΘΧ

Volcano View Α.Ε.

www.neasantorinis.gr

Ρθγι: Ζρευνα ςτο διαδίκτυο

Τςον αφορά ςτισ ζντυπεσ εκδόςεισ, αναφζρονται ενδεικτικά:
Σ οδθγόσ Santorini Island Guide που εκδίδεται από τον Π. Ξαραμολζγκο (Villa Atlantis
Beach ΕΥΕ) και διανζμεται δωρεάν (free press). Σ δίγλωςςοσ οδθγόσ (Ελλθνικά-Αγγλικά)
κυκλοφορεί από το 2008 και περιζχει πλθκϊρα φλθσ (καταλφματα, υπθρεςίεσ, αγορζσ,
αξιοκζατα, δραςτθριότθτεσ κ.α.)
Σ οδθγόσ Santorini Guidebook (Red Guidebook of Santorini)47 που εκδίδεται από τον όμιλο
Θλιότοποσ που ξεκίνθςε να διανζμεται δωρεάν και πλζον διατίκεται προσ πϊλθςθ από
βιβλιοπωλεία εντόσ και εκτόσ Χαντορίνθσ, καταςτιματα τουριςτικϊν ειδϊν και άλλα ςθμεία
ςτθ Χαντορίνθ, κακϊσ και από το θλεκτρονικό κατάςτθμα www.santorini.net/shop/. Σ
οδθγόσ ζχει 160 ςελίδεσ και είναι γραμμζνοσ ςτα ελλθνικά και τα αγγλικά, και παρζχει
πλθροφορίεσ για τθν ιςτορία, τθ γεωλογία, τθ γεωγραφία, τα αξιοκζατα, τθ διαμονι, τθν
εςτίαςθ, τθ διαςκζδαςθ και πολλά άλλα κζματα ςχετικά με τθ Χαντορίνθ.
Λδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει και το τεφχοσ ειδικοφ αφιερϊματοσ Greece is Santorini
που κυκλοφόρθςε το 2017 από τισ εκδόςεισ Εξερευνθτισ – Explorer Α.Ε. που ανικει ςτον
εκδοτικό οίκο τθσ Ξακθμερινισ, με φλθ υψθλισ ποιότθτασ και αιςκθτικισ. Θ φλθ του
περιοδικοφ δθμοςιεφεται και ςτθν ιςτοςελίδα των εκδόςεων τθσ εταιρίασ48.
Επιςθμαίνεται τζλοσ, ότι από το 1958 ζωσ και τα τζλθ του 2015 κυκλοφοροφςε ςτθ
Χαντορίνθ θ μθνιαία εφθμερίδα «Θθραϊκά Νζα», αρχικά από τον εκδότθ Αντϊνθ Οιγνό και
ςτθ ςυνζχεια, από το 1970, από το υιό του, Πανϊλθ Οιγνό.

47
48

www.santoriniguidebook.gr
www.greece-is.com
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4.

ΡΟΟΙ & ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΜΟΦΩΣΘΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ

4.1

Ρόροι & υποδομζσ αρχαιολογικοφ τουριςμοφ

Χτθν μικρι ζκταςθ τθσ Χαντορίνθσ υπάρχουν δυο εξαιρετικοφ ενδιαφζροντοσ επιςκζψιμοι
αρχαιολογικοί χϊροι, το Ακρωτιρι όπου βρζκθκαν οι τοιχογραφίεσ με παγκόςμια
ακτινοβολία, και θ Αρχαία Κιρα. Αντίςτοιχα υπάρχουν και δυο αρχαιολογικά μουςεία
όπου εκτίκενται ευριματα των αναςκαφϊν, το Πουςείο Υροϊςτορικισ Κιρασ κακϊσ και το
Αρχαιολογικό Πουςείο Κιρασ, και τα δυο ςτα Φθρά (βλ. κεφάλαιο 3.3). Πζςα από τουσ
εξαιρετικοφσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ αυτοφσ και τα αντίςτοιχα μουςεία ο επιςκζπτθσ ζχει
τθ δυνατότθτα να γνωρίςει και να κατανοιςει δυο ιςτορικοφσ πολιτιςμοφσ, τον
προϊςτορικό και τον αρχαίο ελλθνικό. Σι αρχαιολογικοί αυτοί χϊροι και τα μουςεία είναι τα
πιο πολυςφχναςτα των Ξυκλάδων. Σ αρχαιολογικόσ χϊροσ ςτο Ακρωτιρι είναι ο 11οσ πλζον
επιςκζψιμοσ τθσ χϊρασ και το Πουςείο Υροϊςτορικισ Κιρασ το 12ο ςε επιςκεψιμότθτα.

Ρίνακασ 33: Επιςκζψιμοι αρχαιολογικοί χϊροι
Αρχαιολογικόσ χϊροσ

Διεφκυνςθ

Ακρωτθρίου

Ακρωτιρι

Αρχαίασ Κιρασ

Ξαμάρι

URL
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh
351.jsp?obj_id=2410
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh
351.jsp?obj_id=2454

Ωπάρχουν άλλοι 6 κθρυγμζνοι αρχαιολογικοί χϊροι, οι οποίοι δεν είναι επιςκζψιμοι. Κζςεισ
αρχαιολογικϊν ευρθμάτων υπάρχουν και ςτθν Κθραςιά όπου ςτθ κζςθ Ξοίμθςθ
εντοπίςτθκε προϊςτορικόσ οικιςμόσ τθσ Υρϊιμθσ και Πζςθσ Εποχισ του Χαλκοφ, ενϊ από
τθν Αρχαϊκι περίοδο και εξισ το κζντρο κατοίκθςθσ εντοπίςτθκε ςτο νοτιοανατολικό τμιμα
του νθςιοφ, ςτθν κορυφι του Υροφιτθ Θλία.

Ρίνακασ 34: Αρχαιολογικά μουςεία
Αρχαιολογικό Μουςείο

Διεφκυνςθ

Αρχαιολογικό Πουςείο Κιρασ

Φθρά

Πουςείο Υροϊςτορικισ Κιρασ

Φθρά

URL
http://odysseus.culture.gr/h/1/gh
151.jsp?obj_id=3400
http://odysseus.culture.gr/h/1/gh
151.jsp?obj_id=3325

Ψο Ακρωτιρι ιταν ζνα από τα ςθμαντικότερα κζντρα του Αιγαίου ςτα προϊςτορικά χρόνια.
Σι πρϊτεσ εγκαταςτάςεισ χρονολογοφνται από τθν Ϊςτερθ Ρεολικικι Εποχι. Ξατά τθ Πζςθ
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και τθν Υρϊιμθ Ϊςτερθ Εποχι του Χαλκοφ ο οικιςμόσ αυτόσ επεκτάκθκε και αναδείχκθκε ςε
ζνα από τα ςθμαντικότερα αςτικά κζντρα και λιμάνια του Αιγαίου.
Θ μεγάλθ του ζκταςθ (περίπου 200 ςτρζμματα), θ άριςτθ πολεοδομικι του οργάνωςθ, το
αποχετευτικό του δίκτυο, τα περίτεχνα πολυϊροφα κτίρια του με τον ζξοχο τοιχογραφικό
διάκοςμο, τθν πλοφςια επίπλωςθ και οικοςκευι μαρτυροφν για τθ μεγάλθ του ανάπτυξθ.
Θ ηωι ςτθν πόλθ τελείωςε απότομα το τελευταίο τζταρτο του 17ου π.Χ. αιϊνα, όταν οι
κάτοικοι τθσ αποφάςιςαν να τθν εγκαταλείψουν εξαιτίασ ιςχυρϊν ςειςμϊν. Ακολοφκθςε θ
ζκρθξθ του θφαιςτείου. Ψα θφαιςτειακά υλικά που κάλυψαν τθν πόλθ και ολόκλθρο το νθςί
προςτάτευςαν ωσ ςιμερα τα κτίρια και το περιεχόμενό τουσ, όπωσ ζγινε και ςτθν Υομπθία.
Χτοιχεία για τθν κατοίκθςθ του Ακρωτθρίου τθσ Κιρασ κατά τθν προϊςτορικι εποχι
άρχιςαν να ζρχονται ςτο φωσ από το δεφτερο ιμιςυ του 19ου αιϊνα. Σι ςυςτθματικζσ
όμωσ αναςκαφζσ άρχιςαν εκεί το 1967 από τον κακθγθτι Σπυρίδωνα Μαρινάτο υπό τθν
αιγίδα τθσ εν Ακιναισ Αρχαιολογικισ Εταιρείασ. Πετά τον κάνατο του Παρινάτου, ςτα
1974, θ αναςκαφι ςυνεχίηεται υπό τθν διεφκυνςθ του κακθγθτι Χριςτου Ντοφμα.
Θ αναςκαφι ςτο Ακρωτιρι καλφπτεται ςτο ςφνολό τθσ από ζνα κλειςτό βιοκλιματικό
ςτζγαςτρο για τθν προςταςία των ευρθμάτων. Ψο ςτζγαςτρο δθμιουργεί και για τουσ
επιςκζπτεσ ςυνκικεσ προςταςίασ από τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ και διευκολφνει ζτςι τθν
παραμονι τουσ ςτον χϊρο τόςο το καλοκαίρι όςο και τον χειμϊνα, ενϊ παρζχει τθν
αίςκθςθ ενόσ τεράςτιου μουςειακοφ χϊρου.
Ψθν αντίκετθ αίςκθςθ δίνει θ αναςκαφι τθσ Αρχαίασ Κιρασ, λόγω κζςθσ εκτεκειμζνθ ςτισ
καιρικζσ ςυνκικεσ και πολλζσ μζρεσ ςε ζντονο αζρα, αλλά και με εξαιρετικι κζα ςτισ
ανατολικζσ παραλίεσ, κακϊσ και μεγάλα τμιματα του νθςιοφ και του Αιγαίου Υελάγουσ.
H πόλθ τθσ Αρχαίασ Θιρασ, κτιςμζνθ επάνω ςτο λόφο μζςα ςτο βουνό που δεςπόηει ςτθ
νοτιοανατολικι ακτι τθσ Χαντορίνθσ, ιδρφκθκε από Δωριείσ αποίκουσ τον 8ο αι. π.Χ. και
αποτελοφςε από τθν εποχι τθσ ίδρυςισ τθσ ζωσ και το τζλοσ τθσ αρχαιότθτασ το αςτικό,
διοικθτικό και κρθςκευτικό κζντρο τθσ πόλθσ-κράτουσ τθσ Κιρασ.
Θ πόλθ τθσ Αρχαίασ Κιρασ ακμάηει κατά τθν αρχαϊκι και ελλθνιςτικι περίοδο. Παρτυρίεσ
για τθν ακμι τθσ κατά τθν αρχαϊκι εποχι και για τουσ πρϊτουσ αιϊνεσ κατοίκθςισ τθσ
προςφζρουν κυρίωσ τα νεκροταφεία τθσ και οι τόποι λατρείασ κακϊσ θ ςυνεχισ κατοίκθςθ
δεν επζτρεψε να διαςωκοφν παρά λιγοςτά μόνο οικοδομικά κατάλοιπα από τθν εποχι
ίδρυςθσ τθσ μζχρι τθν ελλθνιςτικι περίοδο.
Χτθν τελευταία, ςτθν οποία οφείλεται κυρίωσ και θ μορφι με τθν οποία διαςϊηεται θ πόλθ,
αναπτφςςεται ζντονθ οικοδομικι δραςτθριότθτα. Ψότε φαίνεται ότι διαμορφϊνονται οι
μεγάλεσ οικοδομικζσ νθςίδεσ και καταςκευάηονται τα άνδθρα που κακορίηουν τθν εικόνα
τθσ πόλθσ, επάνω ςτα οποία κτίηονται τα οικοδομιματά τθσ. Θ Αγορά επεκτείνεται,
ιδρφονται πολυάρικμα δθμόςια κτίρια και θ κατοικθμζνθ περιοχι, περιοριςμζνθ αρχικά
ςτθν απάνεμθ ζκταςθ γφρω από τθν Αγορά, εξαπλϊνεται ακόμα και ςτα εκτεκειμζνα ςτουσ
ανζμουσ μζρθ τθσ ράχθσ. Υαράλλθλα πλθκαίνουν οι τόποι λατρείασ, ιδρφονται ιερά προσ
τιμιν ξζνων κεοτιτων και των Υτολεμαίων βαςιλζων, οι λατρείεσ των οποίων ειςάγονται
τθν περίοδο αυτι, και κτίηονται κτίρια για τθ ςτζγαςθ κρθςκευτικϊν ςυλλόγων. Ψθν εποχι
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αυτι πλθκαίνουν και τα γλυπτά που κοςμοφν τθν αγορά, τα δθμόςια κτίρια και τα ιερά,
ενϊ ςχετικά πλοφςιοσ είναι και ο εξοπλιςμόσ των ςπιτιϊν.
Θ πόλθ και τμιματα του εκτεταμζνου νεκροταφείου τθσ αποκαλφφκθκαν με τισ αναςκαφζσ
ευρείασ κλίμακασ που διενιργθςαν ο γερμανόσ φιλόλογοσ-επιγραφολόγοσ Friedrich
Freiherr Hiller von Gaertringen και οι ςυνεργάτεσ του από το 1896 ζωσ το 1902.

Ρίνακασ 35: Μθ επιςκζψιμοι αρχαιολογικοί χϊροι
Αρταιολογικός τώρος
Απσαιολογικόρ σώπορ ζηη πεπιοσή Αγ. Νικολάος
Απσαιολογικόρ σώπορ ζηο λόθο Απσαγγέλος Θήπαρ
Απσαιολογικόρ σώπορ ζηη θέζη "Κοςλούμπα" Θήπαρ
Απσαιολογικόρ σώπορ ζηη θέζη ηων "Οπςσείων Μαςπομάηη" "Επμήρ"
Απσαιολογικόρ σώπορ οπςσείων Καπαγιώπγη (μεζοκςκλαδικό νεκποηαθείο) ζηη θέζη
"Φηέλλορ"
Απσαιολογικόρ σώπορ ζηη θέζη "Φηέλλορ" Οπςσείων Φηπών
Υθγι:

http://listedmonuments.culture.gr

Θ τελευταία δεκαετία τθσ κρίςθσ ζχει αφιςει το αποτφπωμα τθσ ςτθν διαχείρθςθ των
αρχαιολογικϊν πόρων και υποδομϊν τθσ Χαντορίνθσ. Θ κρατικι χρθματοδότθςθ των
αναςκαφϊν και τθσ ςυντιρθςθσ των ευρθμάτων, κυρίωσ των τοιχογραφιϊν, ςτο Ακρωτιρι
ζχει διακοπεί. Ψο ςωματείο «Εταιρεία Στιριξθσ Σπουδϊν Ρροϊςτορικισ Θιρασ», το οποίο
ιδρφκθκε από τον κακθγθτι Ρτοφμα και φίλουσ των αναςκαφϊν κατάφερε να
ςυγκεντρϊςει για κάποια χρόνια χριματα για τα εργαςτιρια ςυντιρθςθσ. Ψο ςωματείο
λειτουργεί επίςθσ ζξω από τον αρχαιολογικό χϊρο ζνα πωλθτιριο με ζργα τζχνθσ και
μικροαντικείμενα εμπνευςμζνα από τα ευριματα του Ακρωτθρίου.
Ψα τελευταία χρόνια, θ Εν Ακιναισ Αρχαιολογικισ Εταιρίασ, ωσ φορζασ των αναςκαφϊν,
ζχει δεχτεί χορθγία τθσ εταιρείασ Kaspersky Lab για τθ ςυνζχιςθ του ζργου ςυντιρθςθσ και
αναςκαφισ. Ψο KasperskyLab μεταξφ άλλων ανζλαβε τθ χρθματοδότθςθ:


τθσ μελζτθσ ςτερζωςθσ των κτιςμάτων που ζχουν ιδθ ζρκει ςτο φωσ,



τθσ ςυμπλθρωματικισ αναςκαφισ ςτον αρχαιολογικό χϊρο, και



τθσ αποκατάςταςθσ μιασ από τισ τοιχογραφίεσ που ζχουν ιδθ βρεκεί.49

49

www.archetai.gr/site/content.php?artid=1828,
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Υαρ’ όλεσ τισ παραπάνω προςπάκειεσ καταγράφονται αρκετζσ ελλείψεισ ςτουσ
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και ςτα αρχαιολογικά μουςεία τθσ Χαντορίνθσ ςε ότι αφορά τθν
εξυπθρζτθςθ και διευκόλυνςθ των επιςκεπτϊν.
Βαςικζσ παρατθριςεισ που ιςχφουν για όλουσ τουσ χϊρουσ είναι οι ακόλουκεσ:


Θ ςιμανςθ ςτθν πρόςβαςθ για οδθγοφσ αλλά και για πεηοφσ είναι ανεπαρκισ ζωσ
ανφπαρκτθ.



Δεν υπάρχουν ιςτοςελίδεσ με πλθροφορίεσ για τουσ χϊρουσ, τα ευριματα και
εκκζματα αλλά και χρθςτικά κζματα.



Δεν υπάρχουν ψθφιακζσ εφαρμογζσ για τθν κακοδιγθςθ και ενθμζρωςθ του
επιςκζπτθ μζςω τθλεφϊνου/tablet.



Δεν είναι δυνατι θ αγορά ειςιτθρίων μζςω Internet οφτε θ προκράτθςθ για
ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ.

Ειδικότερα, ςτο Ακρωτιρι είναι ανεπαρκείσ οι ταμπζλεσ με απεικονίςεισ και γραπτζσ
ενθμερϊςεισ ςτισ διαδρομζσ ςτθν αναςκαφι. Ψο πωλθτιριο δεν διακζτει οφτε ζντυπο
(βιβλία, χάρτθ, απεικονίςεισ) οφτε ψθφιακό υλικό ςχετικά με τθν αναςκαφι και οφτε
αντίγραφα από τα ευριματα όπωσ π.χ. τισ εξαιρετικζσ τοιχογραφίεσ ωσ αναμνθςτικά. Ξατά
τθν χειμερινι λειτουργία – λόγω ζλλειψθσ προςωπικοφ – είναι προςβάςιμοσ μόνο ο
περιμετρικόσ διάδρομοσ και όχι ο κεντρικόσ, ο μόνοσ που παρζχει τθν δυνατότθτα να δει
και να περιθγθκεί ο επιςκζπτθσ ςτα αρχαία κτίρια από τθν πραγματικι οπτικι γωνιά του
ανκρϊπου.
Θ Αρχαία Θιρα δεν ςυνδζεται με δθμόςια ςυγκοινωνία / λεωφορείο του ΞΨΕΟ. Σ
αρχαιολογικόσ χϊροσ δεν διακζτει για τουσ επιςκζπτεσ ςθμεία ςκίαςθσ, τρεχοφμενο νερό,
αναψυκτιριο ι πωλθτιριο. Σι χϊροι υγιεινισ δεν λειτουργοφν.
Ψο Μουςείο Ρροϊςτορικισ Θιρασ είναι ςχετικά ςφγχρονο αλλά οι χϊροι του δεν επαρκοφν
για να παρουςιάςουν παρά ζνα πολφ μικρό ποςοςτό των ευρθμάτων τθσ αναςκαφισ και
ιδιαίτερα των μοναδικϊν τοιχογραφιϊν. Χτο μουςείο δεν λειτουργεί πωλθτιριο, οι χϊροι
υγιεινισ είναι εκτόσ λειτουργίασ, θ οργάνωςθ τθσ πρόςβαςθσ είναι δυςλειτουργικι και θ
εξωτερικι όψθ δίνει εικόνα εγκατάλειψθσ επειδι φαίνεται ότι δεν ζχει ξαναβαφτεί από τθν
ζναρξθ λειτουργίασ.
Ψο Αρχαιολογικό Μουςείο Θιρασ δίνει εξωτερικά και εςωτερικά εικόνα εγκατάλειψθσ και
άμεςθσ ανάγκθσ εργαςιϊν κτιριακισ ςυντιρθςθσ. Θ μουςειολογικι οργάνωςθ τθσ ζκκεςθσ
δεν φαίνεται να ζχει ανανεωκεί από τθν ζναρξθ λειτουργίασ του μουςείου το 1960.
Θετικζσ ενζργειεσ των τελευταίων ετϊν ςτθν κατεφκυνςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ των
επιςκεπτϊν αποτελοφν θ κακιζρωςθ ενιαίου ειςιτθρίου και για τα πζντε ςθμεία
αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ (αναςκαφζσ και μουςεία) κακϊσ και θ μείωςθ του τιμιματοσ
των ειςιτθρίων κατά τθν χειμερινι περίοδο.

http://atlantea.news/i_kaspersky_lab_symmaxos_ton_anaskafon_sto_akrotiri/
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O αρχαιολογικόσ τουριςμόσ αποτελοφςε τθ πρϊτθ μορφι οργανωμζνου ξζνου τουριςμοφ
προσ τθν Ελλάδα, ςτθ ςυνζχεια των ξζνων περιθγθτϊν του 18ουκαι 19ουαιϊνα. Πεγάλθ
διεκνι δθμοςιότθτα πιρε το 1953 θ επίςκεψθ ςτθ Χαντορίνθ του γερμανοφ καγκελάριου
Adenauer με βαςικό ςτόχο τθν περιιγθςθ ςτθν Αρχαία Κιρα. Χτο επίκεντρο του διεκνοφσ
ενδιαφζροντοσ μπικε θ αρχαιολογία τθσ Χαντορίνθσ με τθν ανακάλυψθ του Ακρωτθρίου
από τον κακθγθτι Παρινάτο. Θ ραγδαία αφξθςθ του αρικμοφ των επιςκεπτϊν του νθςιοφ
ζκτοτε δεν ζχει οδθγιςει όμωσ ςε αντίςτοιχθ αφξθςθ του ενδιαφζροντοσ για τουσ
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και τα μουςεία.

Χάρτθσ 1
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Θ χορθγία ξζνθσ ιδιωτικισ εταιρείασ για τθν υποςτιριξθ τθσ αναςκαφισ του Ακρωτθρίου
αποτελεί μια ενδιαφζρουςα πρωτοβουλία προσ τθν ςωςτι κατεφκυνςθ ςυνεργαςίασ του
ιδιωτικοφ και δθμοςίου τομζα. Υζρα από τθν αντιμετϊπιςθ των αναφερόμενων άμεςων
λειτουργικϊν ελλείψεων των αρχαιολογικϊν χϊρων και μουςείων απαιτείται μια ςθμαντικι
προςπάκεια για τθν προβολι και ανάδειξθ των αρχαιολογικϊν ευρθμάτων με
θλεκτρονικά μζςα.

4.2

Ρόροι & υποδομζσ αρχιτεκτονικοφ τουριςμοφ

Θ αρχιτεκτονικι τθσ Σαντορίνθσ – με επίκεντρο τουσ οικιςμοφσ τθσ καλντζρασ – είναι
κεντρικό και αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ παγκόςμιασ εικόνασ του νθςιοφ.
Θ παραδοςιακι αρχιτεκτονικι παρουςιάηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον τόςο ςτουσ οικιςμοφσ ωσ
ςφνολα (πολεοδομικι και αρχιτεκτονικι ςυγκρότθςθ) όςο και ςτα επιμζρουσ ςτοιχεία
τουσ, τισ κατοικίεσ, αρχοντικζσ και λαϊκζσ, τουσ ναοφσ, τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, τουσ
μφλουσ και τισ βιομθχανίεσ. Θ λαϊκι κυκλαδίτικθ αρχιτεκτονικι χαρακτθρίηεται από τθν
αυςτθρι γεωμετρικότθτα των κτιςμάτων τθσ και τθ λειτουργικότθτα τουσ. Σι γενικζσ
ςυνκικεσ – κλίμα, τοπίο, δομικά υλικά – που επικρατοφν ςτισ Ξυκλάδεσ προςδίδουν ενιαίο
φφοσ ςτθν αρχιτεκτονικι - ωςτόςο, οι τοπικζσ διαφορζσ δθμιουργοφν ςτθ Χαντορίνθ
ποικιλία ειδικϊν λφςεων.
Χε μια προςπάκεια αξιολόγθςθσ τθσ αρχιτεκτονικισ τθσ Χαντορίνθσ ζχουν ξεχωριςτό
ενδιαφζρον όμωσ και τρεισ διακριτζσ ςφγχρονεσ φάςεισ:


θ οργανωμζνθ ανοικοδόμθςθ μετά τουσ ςειςμοφσ του 1956



το πρόγραμμα του ΕΣΨ ςτα παραδοςιακά κτίρια τθσ Σίασ του 1976



οι πολυτελείσ και αρχιτεκτονικά ενδιαφζρουςεσ μικρζσ τουριςτκζσ μονάδεσ.

Θ λαϊκι αρχιτεκτονικι τθσ Χαντορίνθσ αποτζλεςε ςτοιχείο ενδιαφζροντοσ και ζμπνευςθσ
κορυφαίων αρχιτεκτόνων του 20ου αιϊνα πζρα από τα όρια του νθςιοφ αλλά και των
Ξυκλάδων.
Χτον αντίποδα τθσ ιδαίτερθσ αρχιτεκτονικισ τθσ Χαντορίνθσ βρίςκεται θ αλλοίωςθ του
αγροτικοφ τοπίου τθσ – ςε μεγάλθ ζκταςθ και ςε ςθμαντικό βακμό - από τθν διάςπαρτθ
εκτόσ ςχεδίου δόμθςθ κατά το διάςτθμα των τελευταίων 40 ετϊν. Σι ιςχφουςεσ διατάξεισ
προςταςίασ όλου του νθςιοφ ωσ τόπου ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ κακϊσ και των
ρυκμίςεων τθσ δόμθςθσ δεν απζτρεψαν τθν εξζλιξθ αυτι. Θ ενδυνάμωςθ τθσ
αμπελοκαλλιζργειασ τθν τελευταία δεκαετία φαίνεται να ςυμβάλλει ςτθ διατιρθςθ των
εναπομεινάντων αγροτικϊν κυλάκων. Ευτυχϊσ θ Κθραςιά διατθρεί μζχρι ςιμερα τθν
εικόνα του παραδοςιακοφ αγροτικοφ τοπίου ςε μεγάλο βακό.
Ψθν ιδιαίτερα αξιόλογθ αρχιτεκτονικι παράδοςθ τθσ Χαντορίνθσ βιϊνει ο επιςκζπτθσ τθσ
ςτα οικιςτικά τθσ ςφνολα. 16 οικιςμοί ςτθν Σαντορίνθ κι ζνασ ςτθ Θθραςία ζχουν
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αναγνωριςτεί και προςτατεφονται μζςω δυο διαταγμάτων50 ωσ παραδοςιακοί ςτο ςφνολο
τουσ. Λδιαίτερο χαρακτθριςτικό πζντε οικιςτικϊν ςυμπλεγμάτων τθσ Χαντορίνθσ είναι τα
καςτζλια, οχυρωμζνα τμιματα ςτισ κορυφζσ των ςθμαντικϊν οικιςμϊν, τα οποία
προςτατεφονται και ιδιαιτζρωσ ωσ ξεχωριςτζσ οικιςτικζσ ενότθτεσ. Σικιςτικά ςφνολα τθσ
κρθςκευτικισ αρχιτεκτονικισ παράδοςθσ με ειδικό ενδιαφζρον αποτελοφν τα τρία
μοναςτιρια τθσ Χαντορίνθσ κι ζνα ςτθν Κθραςιά.
Σι παραδοςιακοί οικιςμοί ζχουν ο κακζνασ τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και πολεδομικό
χαρακτιρα του, τθν ειδικι ιςτορία του κακϊσ και πλζον τθν ειδικι εξζλιξθ ωσ τουριςτικόσ
προοριςμόσ (Βλ. αναλυτικι περιγραφι οικιςμϊν ςτθ ςελ. 137 του παραρτιματοσ).
Τπωσ οι οικιςμοί ζτςι και τα καςτζλια ζχουν το κακζνα ειδικό χαρακτιρα και ξεχωριςτι
ιςτορία (Βλ. αναλυτικι περιγραφι καςτελιϊν ςτθ ςελ. 141 του παραρτιματοσ).
Ψζλοσ και τα μοναςτιρια τθσ Σαντορίνθσ και τθσ Θθραςίασ ζχει το κακζνα τoν δικό του
ξεχωριςτό αρχιτεκτονικό χαρακτιρα. Τλα βρίςκονται ςε κζςεισ με ιδιαίτερθ κζα, τα τρία
προσ τθν καλτντζρα και το μοναςτιρι του Υροφιτθ Θλία προσ όλο το νθςί (Βλ. αναλυτικι
περιγραφι μοναςτθριϊν ςτθ ςελ. 143 του παραρτιματοσ).
Χτθ Χαντορίνθ υπάρχουν τουλάχιςτον 600 εκκλθςίεσ και ξωκλιςια. Χτισ εκκλθςίεσ του
νθςιοφ κυριαρχεί θ ανϊνυμθ λαϊκι αρχιτεκτονικι. Ωσ επί το πλείςτον ζχουν μεγάλεσ,
κατάλευκεσ, επιφάνειεσ ςε τμιματα με μορφι κφβου, ορκογϊνιου παραλλθλεπίπεδου,
οκταγωνικοφ πρίςματοσ, ςφαίρασ και κυλίνδρου. Δεν ζχουν αρχιτεκτονικό διάκοςμο και
διακζτουν λίγα και μικρά ανοίγματα. Ωπάρχουν υπόςκαφοι και κτιςτοί, που είναι οι
πολυπλθκζςτεροι. Ωπόςκαφεσ είναι το ζνα πζμπτο των εκκλθςιϊν του νθςιοφ και ζχουν
φτιαχτεί όπωσ τα αντίςτοιχα ςπίτια. Είναι μικρζσ και απλζσ, οι χϊροι τουσ είναι
ςπθλαιϊδεισ και ςκοτεινοί, δεν ζχουν διάκοςμο, αλλά παρόλα αυτά ςυγκινοφν τον
επιςκζπτθ.
Σ απλοφςτεροσ αρχιτεκτονικόσ τφποσ είναι θ Βαςιλικι, μονόκλιτθ μαρμαροςκζπαςτθ, ι με
τροφλο, δίκλιτθ (πιο ςπάνιοσ τφποσ, με χαρακτθριςτικι τθν Αγία Ειρινθ
ςτθν Υερίςςα κτιςμζνθ πριν τον 12ο αιϊνα). Ψρίκλιτθ Βαςιλικι είναι ο Άγιοσ Ρικόλαοσ ο
Ξίςθρασ ςτον Υφργο. Ωπάρχουν επίςθσ Χταυροκολικοί και Χταυροειδείσ εγγεγραμμζνοι
ναοί. Ωπάρχουν και οι μεγάλοι ναοί που κτίςτθκαν ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα.
Χαρακτθριςτικά δείγματα ιταν θ Υαναγία του Ππελλϊνια ςτα Φθρά και ο Αγιοσ Γεϊργιοσ
ςτθν Σία (πριν από τον ςειςμό). Βαςίηονται ςε βυηαντινά και κλαςικά ελλθνικά
αρχιτεκτονικά πρότυπα. Χυνολικά ζχουν κθρυχτεί προςτατευμζνα διατθρθτζα μνθμεία
μζχρι ςιμερα 29 εκκλθςίεσ (βλ. πίνακα 53 ςτο παράρτθμα).
Ειδικόσ τφποσ κτιρίου τθσ αγροτικισ οικονομίασ ιταν ο ανεμόμυλοσ. Θ Χαντορίνθ
αρικμοφςε περί τουσ 70 ανεμόμυλουσ! Σμάδεσ μφλων υπιρχαν ςτθν Σία, ςτον Χκάρο,
ςτο Εμπορείο. Άλεκαν κυρίωσ κρικάρι και λιγότερο ςιτάρι –κατά καιροφσ και φάβα.
Χαρακτθριςτικά τθσ αρχιτεκτονικισ τουσ ιταν θ φπαρξθ των κόλων, που δε ςυναντάμε ςε
κανζναν άλλο ελλθνικό ανεμόμυλο και δθμιουργεί μια αίςκθςθ άνεςθσ χϊρου και ο

50

Υροεδρικό Διάταγμα 19-10-1978 (ΦΕΞ 594Δ'/13-11-1978), Υροεδρικό Διάταγμα 17-06-1988 (ΦΕΞ
504Δ'/14-07-1988)
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ςυνδυαςμόσ μφλων-φοφρνων που ιταν ενιαίεσ επιχειριςεισ και ςχθμάτιηαν ςυγκροτιματα
που περιλάμβαναν δυο-τρεισ φοφρνουσ, τθν κατοικία τθσ οικογζνειασ του μυλωνάφοφρναρθ, αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, ηυμωτιριο και τθ μάντρα για τα ηϊα. Τλα τα κολωτά
αυτά κτίςματα βρίςκονταν κάτω από τον μφλο για να μθν του κόβουν τον αζρα. Άλλα ιταν
επιφανειακά και άλλα υπόςκαφα. Λδιαίτερα εντυπωςιακι είναι και ςιμερα θ ςυγκζντρωςθ
επτά ερειπωμζνων ανεμόμυλων ςτθ κζςθ Γαβρίλοσ ςε αγροτικό τοπίο νότια του Εμπορείου.
14 από τουσ υφιςτάμενουσ ανεμόμυλουσ ζχουν κθρυχκεί διατθρθτζοι ωσ μνθμεία τθσ
αγροτικισ οικονομίασ.

Ρίνακασ 36: Διατθρθτζοι ανεμόμυλοι τθσ Σαντορίνθσ
Ανεμόμυλοσ

Διεφκυνςθ

Ανεμόμυλοσ ιδιοκτ. Λακϊβου Δρόςου
Ανεμόμυλοσ ιδιοκτ. κλθρονόμων Αντϊνθ Δρόςου

Εμπορειό

Ανεμόμυλοσ ιδιοκτ. κλθρονόμων Αρτζμθ Δαρηζντα
Ανεμόμυλοσ ιδιοκτ. κλθρονόμων Χταφρου Βάλβθ
Ανεμόμυλοσ ιδοκτ. Πιχάλθ Δρόςου

Ξαρτεράδοσ

Ανεμόμυλοσ ιδοκτ. Πιχάλθ Δρόςου

Ξαρτεράδοσ

Δφο Ανεμόμυλοι ιδοκτ. Πιχάλθ Δρόςου

Ξαρτεράδοσ

Δφο ανεμόμυλοι ιδιοκτ. Ειρινθσ Παυρομμάτθ

«Ξαλντζρα» Πεγαλοχωρίου

Πφλοσ {Βγ (1)}

Πεςαριά

Πφλοσ {Βγ (2)}

Πεςαριά

Ανεμόμυλοσ ιδοκτ. Ξλθρονόμων Αντϊνθ Δρόςου

Φθρά

Πφλοσ με τα προςκτίςματα του

Σία

Υθγι:

http://listedmonuments.culture.gr

Χτθ Χαντορίνθ διατθροφνται και προςτατεφονται βιομθχανικζσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, ςε
μεγάλο βακμό ςυνδεδεμζνα με τθν επεξεργαςία αγροτικϊν προϊόντων. Ψα εργοςτάςια
τοματοπολτοφ αποτελοφν ζνα πολφ ενδιαφζρον δείγμα βιομθχανικισ αρχιτεκτονικισ.
Ξάποια από αυτά είναι και ςιμερα ςε πολφ καλι κατάςταςθ, ςτο Πονόλικο, ςτθ Βλυχάδα,
ςτθν παραλία ΑΒΛΧ. Ψο πρϊτο καταςκευάςτθκε μεταξφ 1925-1926 ςτον Πονόλικο από τουσ
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Δ. Ρομικό, Δ. Πανουδάκθ και Ξ. Ρομικό. Χτθ ςυνζχεια ιδρφκθκε το εργοςτάςιο Εμμανουιλ
και Πθνά Ξαραμολζγκου και το εργοςτάςιο ΑΒΛΧ, ςτθν παραλία του Βόκωνα, γφρω ςτο
1935-1936. Χτθ διάρκεια τθσ Ξατοχισ φτιάχτθκε το εργοςτάςιο Χτζλιου Πενδρινοφ
(ΧΨΕΟΟΑ) ςτον Εξωμφτθ, του Ευςτακίου Ξανακάρθ ςτον Ζξω Γιαλό και ςτθ Βλυχάδα του
Γεωργίου Δ. Ρομικοφ και του Χ. Υρζκα.
Ξζντρο βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων ιταν και θ Πεςςαριά. Χαρακτθριςτικά είναι τα
εργοςτάςια του Βενετςάνου και του Ρομικοφ κακϊσ και τα παλιά πλεκτιρια Παρκεηίνθ.
Θ κάναβα (εργαςτιριο παραγωγισ και πϊλθςθσ κραςιοφ) του Βενετςάνου είχε τρεισ
κόλουσ ςτθ ςειρά, ενϊ το ρακιδιό του Ρομικοφ ακολουκοφςε τθν τυπολογία του
«εμπορικοφ κζντρου». Σι αναφερόμενεσ βιομθχανικζσ και αποκθκευτικζσ εγκαταςτάςεισ
ςτθ Πεςςαριά κακϊσ και θ κάνναβα (ςιταποκικθ) του Βενιζρθ προςτατεφονται ςιμερα ωσ
διατθρθτζα μνθμεία.

Ρίνακασ 37: Διατθρθτζα βιομθχανικά κτίρια τθσ Σαντορίνθσ
Βιομθχανικά κτίρια

Διεφκυνςθ

Ψο ςφνολο ( το Χυγκρότθμα) των εγκαταςτάςεων του
Υαλαιοφ Σρυχείου Κθραϊκισ γθσ

Κθραςία

Εργοςτάςιο οινοπνεφματοσ ιδ. Αντωνίου Βενετςάνου

Πεςαριά

Εργοςτάςιο ιδ. Γεωργίου Παρκεηίνθ

Πεςαριά

Ξάναβα (Σιναποκικθ), ιδ. Αντϊνθ Βενετςάνου

Πεςαριά

Ξάναβα (Χιταποκικθ), ιδ. Λωάννθ Βενιζρθ

Πεςαριά

Υθγι:

http://listedmonuments.culture.gr

Θ μεγάλθ πλειοψθφία των κτιρίων ςτο νθςί ανικει ςτθν ανϊνυμθ λαϊκι κατοικία, θ οποία
χαρακτθρίηει και τθν εικόνα των περιςςότερων οικιςμϊν. Ειδικόσ και ιδιαίτεροσ τφποσ
κτιρίου τθσ λαϊκισ αρχιτεκτονικισ είναι θ κάναβα. Ψον 18ο και 19ο αιϊνα εμφανίηεται ο
τφποσ του αςτικοφ αρχοντικοφ, ο οποίοσ βρίςκεται μεμονωμζνα ςτουσ περιςςότερουσ
οικιςμοφσ. Χτα καςτζλια διατθρείται όμωσ και ο πιο παλιόσ τφποσ του καςτρόςπιτου.
Χιμερα ζχουν κθρυχκεί διατθρθτζα ςυνολικά 53 μεμονωμζνα κτίρια (βλ. πίνακα 54 ςτο
παράρτθμα) κατοικίασ ςτθ Χαντορίνθ, επί το πλείςτον του τφπου των αρχοντικϊν (βλ.
ςχετικό κατάλογο ςτο παράρτθμα).
Χαρακτθριςτικόσ τφποσ τθσ αςτικισ αρχιτεκτονικισ τθσ Χαντορίνθσ είναι τα καπετανόςπιτα
– αρχοντικά ςπίτια που ανικαν ςτισ εφπορεσ οικογζνειεσ των καπετάνιων. Σι ναυτικοί και
ζμποροι ζφερναν διάφορα αντικείμενα από τα ταξίδια που ζκαναν με αποτζλεςμα το
ςυνδυαςμό διαφορετικϊν πολιτιςμικϊν (αναγεννθςιακϊν, νεοκλαςικϊν) ςτοιχείων και τθ
δθμιουργία ενόσ ιδιόμορφου φφουσ. Εςωτερικά τα καπετανόςπιτα ιταν ςυμμετρικά. Υίςω
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βριςκόταν το υπνοδωμάτιο και μπροςτά το «πρόχειρο» και το «καλό» δωμάτιο, δεξιά και
αριςτερά από το διάδρομο αντιςτοίχωσ. Σ θμικυκλικόσ φεγγίτθσ πάνω από τθν κφρια
είςοδο, τα διακοςμθτικά πιλάςτρα (παραςτάδεσ) τθσ πρόςοψθσ και οι εναλλαγζσ ςτα υλικά
διαμόρφωςθσ τθσ όψθσ, μαρτυροφν τισ βενετςιάνικεσ επιρροζσ. Σικιςτικά ςφνολα
αρχοντικϊν υπάρχουν ςε ςυγκεκριμζνεσ ςυνοικίεσ όπωσ του Χιδερά ςτθν Σία, ςτο
Φραγκομαχαλά των Φθρϊν και ςτο κζντρο τθσ Πεςαριάσ.
Χχετικά με τθν λαϊκι αρχιτεκτονικι μπορεί να γίνει μια γενικι διάκριςθ τυπολογιϊν ςτθ
ςχζςθ τθσ κατοικίασ με το ζδαφοσ. Ψα μοναδικά υπόςκαφα κτίρια, ιδαίτερο χαρκτθριςτκό
τθσ Χαντορίνθσ, είναι λαξευμζνα ςτο κατακόρυφο μζτωπο του ςτρϊματοσ άςπασ του
εδάφουσ, ενϊ τθν πρόςοψθ αυτϊν καλφπτει κτιςτόσ τοίχοσ με ανοίγματα. Ππροςτά είναι θ
ςάλα και πίςω θ κρεβατοκάμαρα, που φωτίηεται και αερίηεται μζςω τθσ ςάλασ. Σ
διαχωριςτικόσ τοίχοσ ζχει ανοίγματα ίδια με τον εξωτερικό τοίχο – δθλαδι, πόρτα ςτθ
μζςθ, παράκυρα δεξιά και αριςτερά κι ζνα παράκυρο-φεγγίτθ πάνω από τθν πόρτα. Θ
κουηίνα είναι μια μικρι και χαμθλι γωνία, που επικοινωνεί με τθ ςάλα. Σι κτιςτζσ
κατοικίεσ είναι εξ ολοκλιρου υπζργειεσ. Χε επίπεδο όψθσ ο κόλοσ ωσ βαςικι δομι, είτε
προβάλλεται, είτε κρφβεται με τθ διαμόρφωςθ οριηοντίου δϊματοσ. Ψα θμίκτιςτα ςπίτια
ζχουν το κτιςτό μζροσ τουσ από τθν πλευρά τθσ ειςόδου και το υπόςκαφο από τθν τυφλι
εςωτερικι πλευρά. Ψο κφριο χαρακτθριςτικό τουσ είναι θ απλότθτα και θ πλαςτικότθτα των
κτιριακϊν όγκων. Ενδιαφζρον ζχει το γεγονόσ ότι «διειςδφουν» το ζνα μζςα ςτο άλλο,
ζχουν κόλουσ με διάφορα ςχιματα, ι μεγζκθ, και οι υπαίκριοι χϊροι τουσ ζχουν
ακανόνιςτα ςχιματα.
Ειδικι μνεία πρζπει να γίνει ςτθν δομι τθσ κάναβασ, δθλαδι του παραδοςιακοφ
οινοπαραςκευαςτθρίου. Χτο μπροςτινό τμιμα υπάρχει αυλι, ενϊ ςτο βάκοσ του
μακρόςτενου κεντρικοφ χϊρου παραςκευισ υπάρχει ο μεγάλοσ λθνόσ. Χτα πλάγια
υπάρχουν κατά περίπτωςθ μικρότεροι λθνοί αλλά και αποκικεσ με δοχεία κραςιοφ.
Λδιαίτεροσ κτιριακόσ τφποσ είναι το καςτρόςπιτο. Ψα καςτρόςπιτα εντοπίηονται ςτα
καςτζλια και με τθν περιμετρικι χωροκζτθςθ τουσ αποτελοφν το τείχοσ τουσ. Σι εξωτερικοί
τοίχοι των καςτρόςπιτων ςχθματίηουν ζνα αυςτθρό ςυμπαγζσ μζτωπο που κακορίηει τθν
μορφι του καςτελιοφ. Χαρακτθριςτικό είναι το μεγάλο φψοσ (ζωσ και τρεισ ορόφουσ) των
κτιρίων αυτϊν και τα ολιγάρικμα και μικρά ανοίγματα ςτθ εξωτερικι τουσ πλευρά. Σ
περιοριςμόσ χϊρου δικαιολογεί τθν κακ’ φψοσ ανάπτυξθ των κτιρίων,που είναι
ςτενομζτωπα, ζχουν μικρι ι κακόλου αυλι και είςοδο μόνο από τθν εςωτερικι πλευρά.
Δίπλα ςτθν εκτεταμζνθ και ιδιαίτερα ενδιαφζρουςα παραδοςιακι αρχιτεκτονικι ζχουν
ενδιαφζρον για τον επιςκζπτθ και κάποιεσ παρεμβάςεισ τθσ ςφγχρονθσ αρχιτεκτονικισ.
Πετά τουσ ςειςμοφσ τθσ Χαντορίνθσ, καταςκευάςτθκαν από το 1956 ζωσ το 1960 από τον
Ξωνςταντίνο Δεκαβάλλα και τθν ομάδα των ςυνεργατϊν του (Βαςίλθσ Γρθγοριάδθσ,
Χάββασ Ξονταράτοσ, Βαςίλθσ Ππογάκοσ, Ρίκοσ Χοπουντηισ) ζντεκα νζα οικιςτικά
ςυγκροτιματα, 10 ωσ επζκταςθ υφιςτάμενων οικιςμϊν και ζνασ καινοφριοσ οικιςμόσ, το
Ξαμάρι. H ςτζγαςθ των ςειςμόπλθκτων ζγινε με τφπουσ πυρινων κατοικίασ, που χτίςτθκαν
από τουσ δικαιοφχουσ ςε οικόπεδα τα οποία τουσ παραχωρικθκαν με κλιρωςθ. Tο
ςφςτθμα που προκρίκθκε για το ςχζδιο των οικιςμϊν αυτϊν βαςίςτθκε ςτο διαχωριςμό τθσ
τροχαίασ κυκλοφορίασ από τθν κίνθςθ των πεηϊν. Για τουσ μεταςτεγαηόμενουσ
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μελετικθκαν δφο βαςικοί τφποι κατοικίασ με δυνατότθτα παραλλαγϊν και επεκτάςεων. Tο
κλίμα, θ ανάγκθ να χρθςιμοποιθκοφν τοπικά υλικά όπωσ θ ελαφρόπετρα, και ο ςεβαςμόσ
για το πατροπαράδοτο, οδιγθςαν ςτθ μορφι αυτϊν των τφπων κατοικίασ. H κολωτι ςτζγθ
αποτελεί ορκολογιςτικι απάντθςθ ςτα προβλιματα ζλλειψθσ ξυλείασ, ανάγκθσ οικονομίασ
ςε ειςαγόμενα υλικά και ταχφτερθσ εκτζλεςθσ.
H ανοικοδόμθςθ χωρίςτθκε ςε δφο φάςεισ. Χτθν πρϊτθ, αντιμετωπίςτθκαν οι πιο
επείγουςεσ από τισ μεταςειςμικζσ ανάγκεσ: θ ςτζγαςθ των ςειςμοπακϊν και των
ακατάλλθλα ςτεγαςμζνων με τθν επιςκευι 500 περίπου κατοικιϊν και τθν καταςκευι 750
νζων μονάδων αντιςειςμικϊν πυρινων, θ ανζγερςθ και επιςκευι ςχολικϊν κτθρίων και
παιδικϊν ςτακμϊν, και θ επιςκευι των εκκλθςιϊν. Χτθ δεφτερθ φάςθ, αντιμετωπίςτθκαν
τα λιγότερο επείγοντα ζργα αποκατάςταςθσ και τα ζργα γενικότερθσ ωφζλειασ: θ
δθμιουργία κοινοτικϊν κζντρων, θ ανζγερςθ δθμόςιων κτθρίων και θ διατιρθςθ και
διαμόρφωςθ ςθμαντικϊν ςυγκροτθμάτων τοπικισ αρχιτεκτονικισ.
Χτο πλαίςιο τθσ ανοικοδόμθςθσ του νθςιοφ θ ανζγερςθ νζων διδακτθρίων όπου υπιρχε
ανάγκθ ςτουσ οικιςμοφσ αποτζλεςε ξεχωριςτό ζργο. Ψα δθμοτικά ςχολεία βαςίηονται ςε μια
τυπικι μονάδα δφο αικουςϊν διδαςκαλίασ, που είχε ειδικά μελετθκεί ϊςτε να ςυνδυάηεται
εφκολα και κατά ποικίλουσ τρόπουσ με άλλεσ όμοιεσ μονάδεσ και με άλλα κτιριακά ςτοιχεία
(γραφεία, υπόςτεγα, χϊρουσ υγιεινισ), προκειμζνου να επιτευχκοφν θ κάλυψθ
διαφοροποιθμζνων αναγκϊν και θ προςαρμογι ςε διαφορετικζσ ςυνκικεσ εδάφουσ και
οικοπζδου.Tα ςχζδια παρουςιάηουν δφο βαςικζσ παραλλαγζσ του τυπικοφ διτάξιου
ςχολείου, που χρθςιμοποιικθκαν ςε τζςςερισ οικιςμοφσ του νθςιοφ, και το εξατάξιο
ςχολείο που χτίςτθκε ςτθν πρωτεφουςα του νθςιοφ, τα Φθρά. Iδιαίτερθ ςθμαςία δόκθκε
ςτθν οικονομία τθσ καταςκευισ, τον προςανατολιςμό και τον φυςικό αεριςμό.
Ψα κτίρια τθσ ανοικοδόμθςθσ τθσ Χαντορίνθσ ςχεδιάςτθκαν και υλοποίθκθκαν από μια
ομάδα εξαιρετικϊν νεαρϊν αρχιτεκτόνων και αποτελοφν ςπάνιο δείγμα οργανωμζνθσ
δόμθςθσ κατοικίασ αλλά και ςχολικϊν και άλλων ειδικϊν κτιρίων ςτο ςτιλ του
μοντερνιςμοφ. Άλλα κτίρια ζχουν αλλιωκεί ςε μεγάλο βακμό και άλλα βρίςκονται ςε κακι
κατάςταςθ. Θ μοναδικι αυτι αρχιτεκτονικι παρζμβαςθ τθσ δεκαετίασ του 1950 αξίηει να
τφχει προςοχισ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ αποκατάςταςθσ και προςταςίασ.51
Ψο 1976, θ Σία εντάςςεται ςτο πρόγραμμα του ΕΟΤ για τθν ‘»Ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ
Ραραδοςιακϊν Οικιςμϊν»’ υπεφκυνοσ του οποίου ιταν ο Άρθσ Ξωνςταντινίδθσ. Ωπεφκυνθ
για τον οικιςμό τθσ Σίασ ιταν θ αρχιτζκτονασ Βοφλα Πποηινζκθ-Διδϊνθ, για ζνα διάςτθμα
16 χρόνων που διιρκθςε το πρόγραμμα. Χκοπόσ του προγράμματοσ υπιρξε θ αναςτιλωςθ
παραδοςιακϊν ερειπωμζνων κτθρίων και θ αξιοποίθςθ τουσ ωσ τουριςτικά καταλφματα,
ςτο πλαίςιο του οποίου:


επιςκευάςτθκαν 80 ςπίτια δυναμικότθτασ 200 κλινϊν τα οποία ο ΕΣΨ διαχειρίςτθκε
για μερικά χρόνια προτοφ επιςτραφοφν ςτουσ νόμιμουσ ιδιοκτιτεσ,
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διαμορφϊκθκε το πρϊτο δίκτυο αποχζτευςθσ κακϊσ επίςθσ και μια δεξαμενι
νεροφ ςτο Αμμοφδι,



δθμιουργικθκε το υφαντιριο ςτο οποίο απαςχολοφνταν πολλζσ γυναίκεσ τθσ
περιοχισ,



ιδρφκθκε το Ραυτικό μουςείο ςε ζνα αναςτθλωμζνο καπετανόςπιτο –
φωτογραφίεσ καπεταναίων, ξφλινα ακρόπρωρα, εργαλεία από τα καρνάγια,
υδατογραφίεσ των Σιατικϊν καραβιϊν, παλαιά ναυλοςφμφωνα είναι μερικά από τα
εκκζματα του μουςείου που μαρτυροφν τθ μεγάλθ ναυτικι ανάπτυξθ του οικιςμοφ,



αναςτθλϊκθκαν ςθμαντικά δείγματα τθσ παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ όπωσ
εκκλθςίεσ, μφλοι και κάναβεσ,



διαμορφϊκθκε ζνα παλιό καφενείο ςε γραφείο του ΕΣΨ, και



καταςκευάςτθκε ο τοίχοσ αντιςτιριξθσ των πρανϊν του Αμμουδιοφ και ο
πεηόδρομοσ που οδθγεί απζναντι από το νθςάκι του Αγίου Ρικολάου.

Ψο ζργο του ΕΣΨ διακρίκθκε με βραβείο από τθν Europa Nostra το 1979 και από τθν
Biennale αρχιτεκτονικισ τθσ Χόφιασ, το 1986. Θ πρϊτθ φάςθ τθσ παρζμβαςθσ του ΕΣΨ ςτθν
Σία υλοποιικθκε ςε μικρό χρονικό διάςτθμα, είχε μεγάλθ επιτυχία και αποτζλεςε
παράδειγμα για τισ αντίςτοιχεσ προςπάκειεσ ςε άλλα μζρθ τθσ χϊρασ. Χτθν ίδια τθν Σία και
ςε όλθ τθν Χαντορίνθ αποτζλεςε παράδειγμα για τουσ ιδιϊτεσ, οι οποίοι μιμικθκαν τθν
προςζγγιςθ τα αμζςωσ επόμενα χρόνια.
Θ αρχιτεκτονικι των πολυτελϊν μικρϊν ξενοδοχείων τθσ Χαντορίνθσ, κυρίωσ
διαμορφϊνοντασ εςωτερικά υφιςτάμενα κτίρια ςτουσ οικιςμοφσ τθσ καλντζρασ, φζρνει τθν
Χαντορίνθ ςτο επίκεντρο του αρχιτεκτονικοφ ενδιαφζροντοσ ςτθν παροφςα φάςθ τθσ
κρίςθσ. Χτθν ςυμμετοχι τθσ Ελλάδασ ςτθν 14θΠπιεννάλε Αρχιτεκτονικισ τθσ Βενετίασ
“Tourism Landscapes – Remaking Greece” γίνεται πολλαπλι αναφορά ςτθν τουριςτικι
αρχιτεκτονικι τθσ Χαντορίνθσ. Σ Π. Φιλιππίδθσ52 αναφζρει τα παραδείγματα του
ξενοδοχείου Santorini Grace, του ξενοδοχείου Υεροβολάσ και του Perivolas Hideaway ςτθ
Κθραςιά ωσ πρωτοποριακά ςτθν ανταπόκριςθ των επίκαιρων τάςεων τθσ αναηιτθςθσ των
επιςκεπτϊν. Ειδικά το τελευταίο παράδειγμα τθσ αρχιτζκτων Ξαβάγια δεν ζχει βραβευκεί
μόνο με το Βραβείο του περιοδικοφ Δομζσ 2011 αλλά ζχει βρει επίςθσ εκτεταμζνθ
δθμοςιότθτα ςε ειδικευμζνα περιοδικά ςε όλο τον κόςμο. Ψο πλικοσ των αρχιτεκτονικά
αξιόλογων τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων τθσ Χαντορίνθσ των τελευταίων ετϊν δεν ζχει
καταγραφεί και αποτιμθκεί ςυςτθματικά. Αποτελεί όμωσ ειδικό φαινόμενο και αξίηει τθσ
επιςτθμονικισ προςοχισ.
Το εξαιρετικό ενδιαφζρον τθσ αρχιτεκτονικισ και των οικιςμϊν τθσ Σαντορίνθσ δεν ζχει
τφχει μζχρι ςιμερα τθσ αντίςτοιχθσ ανάδειξθσ για τουσ επιςκζπτεσ, οφτε ζχει γίνει
προςπάκεια προςζλκυςθσ ομάδων ειδικοφ ενδιαφζροντοσ.

52

Γιάννθσ Αίςωποσ (επ.): Ψοπία Ψουριςμοφ, Ακινα 2014
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Τλοι οι οικιςμοί, και τα καςτζλια, είναι βζβαια προςβάςιμοι για τουσ επιςκζπτεσ και ειδικά
αυτοί τθσ καλντζρασ αποτελοφν πόλοι ζλξθσ για ευχάριςτεσ βόλτεσ ςτα ςοκάκια. Δεν
διατίκεται, και δεν ζχει παραχκεί, όμωσ καμία ςυςτθματικι πλθροφόρθςθ για τθν
αρχιτεκτονικι και τθν πολεοδομικι τουσ εξζλιξθ με κανζναν τρόπο, οφτε επί τόπου με τθν
μορφι πινακίδων οφτε ςτο διαδίκτυο. Λδιαίτερα, λείπουν χάρτεσ των οικιςμϊν ι τμθμάτων
τουσ, με ενδείξεισ για τα κτίρια και ςθμεία ειδικοφ ενδιαφζροντοσ κακϊσ και προτεινόμενεσ
διαδρομζσ.
Χάρτθσ 2
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Χε ότι αφορά τα κτίρια το χαμθλό επίπεδο διακζςιμθσ πλθροφόρθςθσ είναι αντίςτοιχο. Δεν
υπάρχει ςιμανςθ των διατθρθτζων ι άλλων αξιόλογων κτιρίων οφτε ιςτοςελίδα με
ςχετικζσ πλθροφορίεσ. Επιπρόςκετα δεν υπάρχουν όμωσ και εςωτερικοί χϊροι
προςβάςιμοι και επιςκζψιμοι για τθν κατανόθςθ τθσ τυπολογίασ των παραδοςιακϊν
κτιρίων από τουσ επιςκζπτεσ. Εξαίρεςθ αποτελοφν κάποια από τα ιδιωτικά μουςεία, τα
οποία παρζχουν τθν εςωτερικι εικόνα παραδοςιακϊν κτιρίων με τθν επίπλωςθ τουσ
(Πουςείου Οιγνοφ, Πζγαρο Αργυροφ). Ξαι ςτα μουςεία αυτά όμωσ δεν διατίκεται
επιςτθμονικά επεξεργαςμζνθ πλθροφορία οφτε για τθν αρχιτεκτονικι κλθρονομιά του
νθςιοφ οφτε για τα ςυγκεκριμζνα κτίρια.
Υαρόμοια εικόνα επικρατεί και ςτα ειδικά κτίρια όπωσ τουσ ανεμόμυλουσ και τισ
βιομθχανίεσ. Εδϊ εξαιρζςεισ αποτελοφν το Πουςείο Ψομάτασ ςτθν Βλυχάδα το οποίο
αναςτθλϊκθκε πρόςφατα και είναι προςβάςιμο, όπωσ και το οινοποιείο του Βενετςάνου.
Ψζλοσ, και για τθν κρθςκευτικι αρχιτεκτονικι θ επεξεργαςμζνθ πλθροφορία είναι ςε
αντίςτοιχο χαμθλό επίπεδο. Ειδικά για τουσ ξζνουσ επιςκζπτεσ είναι ςχεδόν αδφνατο να
πλθροφορθκοφν αξιόπιςτα τισ ϊρεσ πρόςβαςθσ ςε μοναςτιρια και εκκλθςίεσ, παρά μόνο
προφορικά και επί τόπου. Ωσ εκ τοφτου οι επιςκζψεισ τουσ δεν μπορεί παρά να είναι
τυχαίεσ.
Ενϊ θ Χαντορίνθ αποτζλεςε μεταπολεμικά ςυχνά προοριςμό εκπαιδευτικϊν ταξιδιϊν
ςχολϊν αρχιτεκτονικισ και πολεοδομίασ, τόςο από το εςωτερικό (π.χ. ΕΠΥ, Αριςτοτζλειο
Υανεπιςτιμιο), όςο και από το εξωτερικό (π.χ. Βιζννθ, Cincinatti) θ πλθκϊρα του
παραγόμενου υλικοφ, εν μζρει εξαιρετικοφ επιπζδου, (ςχζδια αποτφπωςθσ κτιρίων και
οικιςμϊν, προτάςεισ παρεμβάςεων) δεν είναι ςυγκεντρωμζνθ και προςβάςιμθ ςτο
ενδιαφερόμενο κοινό. Ψο ίδιο ιςχφει και για ςχετικό αρχειακό υλικό όπωσ ςχζδια
καταςκευισ κτιρίων και εγκαταςτάςεων.

4.3

Ρόροι & υποδομζσ γαςτρονομικοφ τουριςμοφ

Θ Χαντορίνθ ζχει εξελιχκεί τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ςε ζνα ιδιαίτερα ενδιαφζρον
γαςτρονομικό μικρόκοςμο, που ςυνδυάηει ςτοιχεία τθσ τοπικισ γαςτρονομικισ παράδοςθσ
με τθ ςφγχρονθ και υψθλισ ποιότθτασ γαςτρονομία που εμπλουτίηει τθν τουριςτικι
προςφορά του νθςιοφ.
Θ κουηίνα του νθςιοφ βαςίηεται κυρίωσ ςτα αγροτικά τθσ προϊόντα, θ γεφςθ των οποίων
χαρακτθρίηεται από το θφαιςτιογενζσ τθσ χϊμα. Επίκεντρο τθσ παραδοςιακισ ςαντορινιάσ
διατροφισ είναι «το» φάβα, όπωσ λζγεται από τουσ ντόπιουσ. Χιμερα προϊόν πλζον
Υροςτατευόμενθσ Σνομαςίασ Υροζλευςθσ ΥΣΥ αποτελεί βαςικό ςυςτατικό τθσ διατροφισ
διαχρονικά αφοφ το απολάμβαναν οι Πινωίτεσ αρκετζσ χιλιάδεσ χρόνια πριν. Θ φάβα
ςερβίρεται παραδοςιακά ςε πολλζσ παραλλαγζσ όπωσ φρεςκοβραςμζνθ με μόνο τα
αρϊματά τθσ και λίγο λαδάκι ωσ ορεκτικό, «Υαντρεμζνθ» με ντομάτα, κρεμμυδάκια και
κάπαρθ, με ςάλτςα από μελιτηάνα ι με κομματάκια χοιρινοφ ωσ κανονικό γεφμα,
φαβατόςουπα, κεφτεδάκια φάβασ, φαβατόρυηο, φάβα ςτισ ομελζτεσ.
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Άλλο αγαπθμζνο προςφάι των Κθραίων είναι το κρυλικό ςαντορινιό τοματάκι, το οποίο
αποτελεί βαςικό ςυςτατικό τθσ ντόπιασ παραδοςιακισ ςαλάτασ με κρίκινο παξιμάδι,
κατςοφνι (ξερικό αγγουράκι), κάππαρθ και χλωρό κατςικίςιο τυρί. Ξλαςςικζσ ςυνταγζσ είναι
οι αφράτοι τοματοκεφτζδεσ και ο πελτζσ «τφπου Κιρασ».
Χαρακτθριςτικζσ είναι οι εξαιρετικζσ άςπρεσ μελιτηάνεσ για τθν μελιτηανοςαλάτα και τον
ςαντορινιό μουςακά, μαηί με μικρζσ πατατοφλεσ και ςτρογγυλά κολοκυκάκια του νθςιοφ.
εχωριςτό ςτοιχείο τθσ τοπικισ κουηίνασ είναι τα ψάρια που προζρχονται από τουσ
κοντινοφσ ψαρότοπουσ. Ψοπικζσ ςυνταγζσ είναι θ μπραντάδα, αφράτο φιλζτο μπακαλιάρου
ντυμζνο με κουρκοφτι ςυνοδευμζνοσ από μια ραφινάτθ ςκορδαλιά με μελιτηάνα, αλλά και
πιττάκια ακερίνασ, ι ψαράκια ςαβόρι, τθγανιςμζνα με ξφδι και ςκόρδο.
Χε ότι αφορά τα γλυκά τοπικζσ ςυνταγζσ είναι το γλυκό του κουταλιοφ από μικρά τοματίνια
γαρνιριςμζνα με κανζλα και ολόκλθρα αμφγδαλα και τα μελετίνια – παραδοςιακό
παςχαλινό γλφκιςμα.
Ψα προϊόντα ΡΟΡ (φάβα, τοματάκια) τθσ Σαντορίνθσ διατίκενται πλζον και ςυςκευαςμζνα
προσ τουσ επιςκζπτεσ και αποτελοφν με τον καιρό κλαςςικό souvenir. Θ Ζνωςθ
Χυνεταιριςμϊν Κθραϊκϊν Υροϊόντων SANTOS λειτουργεί ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ςτον
Υφργο με κζα τθν καλντζρα ςε ζνα ςφγχρονο και καλά οργανωμζνο πωλθτιριο, όπου
διακζτει δίπλα ςτα κραςιά και τα αγροτικά προϊόντα ΥΣΥ, όμωσ και άλλα τοπικά, όπωσ
κάππαρθ, φιςτίκι κλπ..
Θ μοναδικι δυνατότθτα για τον επιςκζπτθ να ζρκει οργανωμζνα ςε επαφι με τθν
παραγωγι των τοπικϊν προϊόντων αποτελεί το Αγρόκτθμα Ι. Νομικοφ, το οποίο βρίςκεται
ςτθν περιοχι του Βόκωνα, ς’ ζνα παραδοςιακό κολωτό κτίςμα, και είναι ανοικτό
κακθμερινά. Θ επίςκεψθ μπορεί να περιλαμβάνει ξενάγθςθ ςτισ τοπικζσ καλλιζργειεσ,
πζραςμα ςτθ μονάδα επεξεργαςίασ τθσ φάβασ και τυποποίθςθσ των προϊόντων και δοκιμι
προϊόντων ςτθν αίκουςα γευςιγνωςίασ.
Αναςταλτικόσ παράγοντασ ιδθ ςιμερα αλλά και για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ τοπικισ
κουηίνασ αποτελεί θ περιοριςμζνθ παραγωγι των τοπικϊν αγροτικϊν προϊόντων. Ψα
εςτιατόρια δεν βρίςκουν επαρκι ποςότθτεσ ςτθν τοπικι αγορά και υποχρεοφνται ςτθν
χριςθ υλικϊν άλλθσ προζλευςθσ, με χαρακτθριςτικό αποτζλεςμα ςυχνά θ φάβα που
ςερβίρεται να μθν είναι «Φάβα Χαντορίνθσ». Ανάλογα με τθν εξζλιξθ του αμπελϊνα
απαιτείται μια αυξθμζνθ και αποτελεςματικότερθ προςταςία και κατοχφρωςθ τθσ υψθλισ
παραγωγικότθτασ τθσ αγροτικισ γθσ. Θ ζλλειψθ τοπικισ παραγωγισ μπορεί διαφορετικά να
αποτελζςει ςτοιχείο κινδφνου για τθ διατιρθςθ και ανάπτυξθ του «γαςτρονομικοφ
προοριςμοφ Χαντορίνθ».
Αφοφ πρόςφατα επεκτάκθκε θ οινοποιθτικι δραςτθριότθτα ςτθ Θθραςιά φαίνεται ότι το
νθςί αυτό παρζχει επίςθσ ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ για τθν αγροτικι καλλιζργεια. Χφμφωνα
με μελζτθ μόνο το 9% τθσ αγροτικισ γθσ καλλιεργείται. Σι παρκζνεσ αυτζσ εκτάςεισ
παρζχουν ιδανικζσ ςυνκικεσ για τθν καλλιζργεια βιολογικϊν προϊόντων.
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Ψο εξαιρετικό τοπίο των γαςτρονομικϊν εςτιατορίων τθσ Χαντορίνθσ ζχει αναλυκεί ςτο
κεφάλαιο 3.1.2. Ψο τοπίο αυτό ζχει αποκτιςει ζνα ιδιαίτερο δυναμιςμό και εξελίςςεται
χρόνο με το χρόνο με τθν προςκικθ νζων εςτιατορίων gourmet υψθλοφ επιπζδου.
Υαρατθρείται όμωσ ότι τα βραβευμζνα εςτιατόρια, και γενικότερα τα γαςτρονομικά
εςτιατόρια, λειτουργοφν μόνο εποχιακά και ακολουκοφν τισ διακυμάνςεισ του μαηικοφ
τουριςμοφ. Ψο φαινόμενο αυτό αποτελεί τροχοπζδθ για τθν προςζλκυςθ ποιοτικοφ
τουριςμοφ τισ ενδιάμεςεσ εποχζσ και ιδιαίτερα τον χειμϊνα. Επίςθσ αποτελεί ζνδειξθ ότι θ
Χαντορίνθ δεν αποτελεί ακόμα αυτόνομο γαςτρονομικό προοριςμό.
Υροσ τθν ίδια κατεφκυνςθ πρζπει να ερμθνευτεί και θ ςχετικά χαμθλι αναγωριςιμότθτα
τθσ Χαντορίνθσ ωσ γαςτρονομικόσ προοριςμόσ διεκνϊσ. Ψα ςχετικά ελλθνικά βραβεία δεν
ζχουν ςθμαντικι απιχθςθ διεκνϊσ και μζχρι ςτιγμισ κανζνα εςτιατόριο δεν ζχει λάβει
αςτζρι Michelin. Επίςθσ όμωσ, θ Χαντορίνθ δεν εμφανίηεται ωσ προοριςμόσ ςε ειδικευμζνα
γραφεία γαςτρονομικϊν ταξιδιϊν.
Χχετικά με τθν γαςτρονομία τθσ Χαντορίνθσ ο Διμοσ Κιρασ, ςε ςυνεργαςία με τοπικοφσ
φορείσ, ανζλαβε και διεκπεραίωςε το 2013 με μεγάλθ επιτυχία το «Ζτοσ Γαςτρονομίασ»,
μια ςθμαντικι πολυδιάςτατθ πρωτοβουλία προϊκθςθσ που περιελάμβανε μεταξφ άλλων
τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ:


παρουςίαςθ και δθμοςιοποίθςθ τθσ πρωτοβουλίασ ςε ειδικζσ εκδθλϊςεισ, όπωσ
ςτο Πουςείο Ακρόπολθσ ςτθν Ακινα,



δθμιουργία διαδικτυακοφ τόπου,



οργάνωςθ των παραγωγικϊν κλάδων τθσ Χαντορίνθσ,



δθμιουργία προωκθτικοφ εντφπου με τίτλο “Gastronomy in Santorini – A Unique
Experience”,



εκπαιδευτικά ςεμινάρια για τουσ επαγγελματίεσ των επιχειριςεων εςτίαςθσ και φιλοξε
νίασ,



πρόγραμμα εκδθλϊςεων για τουσ κατοίκουσ, τουσ επαγγελματίεσ και τουσ επιςκζπτεσ
τθσ Χαντορίνθσ,



διοργάνωςθ
ςτθ
Χαντορίνθ
του
ςυνεδρίου
53
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καλλιτεχνικζσ εκκζςεισ,



παρουςίαςθ ςε ελλθνικζσ και διεκνείσ
εκκζςεισ τουριςμοφ και εκκζςεισ προβολισ
προϊόντων και ςε ςυνζδρια επαγγελματικϊν φορζων,



παραδοςιακά πανθγφρια και γιορτζσ που πρόβαλαν τα τοπικά προϊόντα,
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δθμοςίευςθ
δελτίων τφπου για τθν ενθμζρωςθ παραγωγϊν,
τουριςμοφ και επιςκεπτϊν54.

επιχειρθματιϊν του

Θ πρωτοβουλία αυτι βρικε ςθμαντικι αναγνϊριςθ τόςο ςτθ Χαντορίνθ όςο και ςε όλθ τθν
Ελλάδα, ενϊ αποτελεί ςθμαντικό τεκμιριο για το δυναμιςμό και τθν αποτελεςματικότθτα
τοπικϊν ςυνεργιϊν, και ςυνζβαλε ουςιαςτικά ςτθν ανάδειξθ τθσ Χαντορίνθσ ωσ κορυφαίου
γαςτρονομικοφ προοριςμοφ ςτθν Ελλάδα.

Χάρτθσ 3

54

Δελτίο Ψφπου: Σι Δράςεισ που πραγματοποιικθκαν ςτο πλαίςιο τθσ πρωτοβουλίασ «2013
Ζτοσ Γαςτρονομίασ ςτθ Χαντορίνθ»

81

Υρζπει όμωσ να επιςθμανκεί ότι θ πρωτοβουλία δεν αξιοποιικθκε ςτθ ςυνζχεια και
χριςιμα εργαλεία, όπωσ θ ιςτοςελίδα, αντί να εξελιχκοφν εγκαταλείφκθκαν. Επίςθσ
εκτιμάται ότι ενϊ θ πρωτοβουλία είχε εξαιρετικά αποτελζςματα εντόσ τθσ χϊρασ, θ διεκνισ
τθσ απιχθςθ παρζμεινε περιοριςμζνθ.
Ψο εξαιρετικό τοπίο των εςτιατορίων τθσ Χαντορίνθσ αναπτφχκθκε ςε μεγάλο βακμό χάρθ
ςτθν ιδιωτικι πρωτοβουλία των επαγγελματιϊν του τομζα. Ψο «Ζτοσ Γαςτρονομίασ 2013»
τεκμθρίωςε και το υφιςτάμενο δυναμικό για πρωτοβουλίεσ κοινισ δράςθσ και ςυνεργιϊν.
Χτθν κατεφκυνςθ αυτι μποροφν να εντοπιςτοφν πλθκϊρα δυνθτικϊν ενεργειϊν που
μποροφν να δρομολογθκοφν για τθν εμβάκυνςθ και παραπζρα ανάπτυξθ του κλάδου με:


αφξθςθ τθσ διεκνοφσ απιχθςθσ τθσ Χαντορίνθσ ωσ γαςτρονομικό προοριςμοφ μζςω
διεκνϊν κριτικϊν εςτιατορίων και ειδικϊν δθμοςιογράφων,



επζκταςθ τθσ λειτουργίασ εςτιατορίων gourmet και τουσ χειμερινοφσ μινεσ,



ειδικά τοπικά γραφεία οργάνωςθσ γαςτρονομικϊν ταξιδιϊν,



προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ εςτιατορίων για τθν προςφορά προγραμμάτων μαγειρικισ
πολλαπλϊν θμερϊν,



ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ εςτιατορίων και οινοποιείων για τθν προςφορά
ςυνδυαςμζνων τουριςτικϊν εμπειριϊν,



δθμιουργία πρόςκετων επιςκζψιμων αγροκτθμάτων,



αφξθςθ τθσ παραγωγισ τοπικϊν προϊόντων, τθσ αγροτικισ γθσ κα τθσ τοπικισ αλιείασ.

Θ διεκνισ επιςτθμονικι κοινότθτα και ο οργανιςμόσ World Food Travel Association55
κεωροφν τον γαςτρονομικό τουριςμό βαςικό τομζα του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ, εφόςον
το φαγθτό αποτελεί μια από τισ πιο ςθμαντικζσ εκφράςεισ του κακθμερινοφ πολιτιςμοφ.
Χυνεχίηοντασ τθν πορεία των τελευταίων ετϊν, θ τοπικι γαςτρονομικι κοινότθτα
προςφζρει βάςιμεσ προοπτικζσ για να αναγνωριςτεί θ Χαντορίνθ και διεκνϊσ ωσ
αυτόνομοσ γαςτρονομικόσ προοριςμόσ, αλλά και να αποτελζςει ζναν ςθμαντικό πυλϊνα
ςτθν οικοδόμθςθ του προφίλ τθσ ωσ πολυδιάςτατου προοριςμοφ πολιτιςτικοφ τουριςμοφ.

4.4

Ρόροι & υποδομζσ γεωλογικοφ τουριςμοφ

Θ Χαντορίνθ ξεχωρίηει από όλα τα νθςιά των Ξυκλάδων αλλά και ςυνολικά τθσ ανατολικισ
Πεςογείου λόγω τθσ γεωλογικισ τθσ υπόςταςθσ και εξζλιξθσ. Θ επιςτθμονικι ζρευνα δεν
ζχει μόνο πολφ βακιζσ ρίηεσ ςτο νθςί, αλλά και το επιςτθμονικό ενδιαφζρον παραμζνει
αμείωτο αφοφ ςυνεχϊσ προκφπτουν νζεσ ανακαλφψεισ. Χτθ Χαντορίνθ ςυναντάμε ζνα από
55
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τα μεγαλφτερα γεωλογικά γεγονότα που γνϊριςε θ ανκρωπότθτα τα τελευταία 10.000
χρόνια. Θ λεγόμενθ «Πινωικι ζκρθξθ», ςφμφωνα με τα δεδομζνα των ερευνθτϊν, αποτελεί
τθ δεφτερθ ςε μζγεκοσ θφαιςτειακι ζκρθξθ ςτθν ιςτορία, μετά από αυτι του θφαιςτείου
Ψαμπόρα, τθσ Λνδονθςίασ, το 1825. Από τθν τελευταία χρονολόγθςθ με τθν μζκοδο του
ραδιενεργοφ άνκρακα ςε ζνα κλαδί ελιάσ που βρζκθκε καμμζνο ςτθν τζφρα τθσ ζκρθξθσ, θ
ζκρθξθ τοποκετείται μεταξφ 1627 και 1600 π.Χ., πικανότατα τθν περίοδο 1613-1614.
Χιμερα το θφαίςτειο τθσ Χαντορίνθσ είναι το μοναδικό εν ενεργεία ςτθν ανατολικι
Πεςόγειο και θ τελευταία ζκρθξθ παρουςιάςτθκε το 1950, λίγα χρόνια πριν από τον μεγάλο
ςειςμό των 7,5 Φίχτερ του 1956.
Θ Κιρα δεν είναι εξ ολοκλιρου θφαιςτειακό νθςί και δεν είχε πάντα το ςθμερινό τθσ
μζγεκοσ. Υροτοφ αρχίςει θ θφαιςτειακι δραςτθριότθτα ςτθν περιοχι, δφο βραχϊδεισ
άξονεσ από θμικρυςταλλοςχιςτϊδθ πετρϊματα, ορατοί και ςιμερα, αποτελοφςαν το
αρχικό ςχιμα του νθςιοφ. Θ αρχικι αυτι μορφι μεγάλωςε ςταδιακά και επεκτάκθκε
κυρίωσ προσ τα βόρεια, τα βορειοδυτικά και τα δυτικά με τθν εναπόκεςθ λάβασ από
διάφορουσ κρατιρεσ, όταν εκεί πριν από πολλζσ εκατοντάδεσ χιλιετίεσ πρωτοξεκίνθςε θ
θφαιςτειακι δράςθ. Χτθν πορεία του χρόνου θ Χαντορίνθ πιρε κάποτε ζνα περίπου
ςτρογγυλό ςχιμα το οποίο αντιςτοιχεί με τθ ςθμερινι εξωτερικι γραμμι τθσ Κιρασ, τθσ
Κθραςίασ και του Αςπρονθςιοφ.
Χιμερα οι πλευρζσ και των τριων νθςιϊν από τθν μεριά του κόλπου είναι γκρεμνϊδεισ. Τςο
απότομα και ψθλά είναι τα γκρεμνά πάνω από τθ κάλαςςα, άλλο τόςο είναι και κάτω από
τθν επιφάνειά τθσ. Ψο μζγιςτο φψοσ των γκρεμϊν που αντικρίηει κάποιοσ μπαίνοντασ ςτον
κόλπο τθσ Χαντορίνθσ είναι ςτο Θμεροβίγλι (330 μ. περίπου). Ψο μζτωπο τθσ Ξαλντζρασ
αγκαλιάηει ςε μικοσ και τα τρια νθςιά και αποτελεί ανυπζρβλθτο δείγμα ηωγραφικισ
δεινότθτασ τθσ φφςθσ.
Χτο επίκεντρο των γεωλογικϊν μνθμείων τθσ Χαντορίνθσ βρίςκεται θ μοναδικι
εντυπωςιακι καλντζρα. Είναι όμωσ και άλλα ςθμεία του νθςιου που παρουςιάηουν
ξεχωριςτό γεωλογικό ενδιαφζρον. Πια δεφτερθ κατθγορία κζςεων δυνθτικοφ
ενδιαφζροντοσ για τουσ επιςκζπτεσ αποτελοφν τα παλιά ορυχεία εξόρυξθσ τθσ κθραικισ
γθσ. Χτα γεολογικά φαινόμενα τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ ανικουν τζλοσ και οι ιαματικζσ
πθγζσ ςτθν Υαλιά και Ρζα Ξαμμζνθ.
Ψο εντυπωςιακότερο ςτοιχείο τθσ Χαντορίνθσ αποτελεί θ τεραςτίων διαςτάςεων και
μοναδικι ςτο είδοσ τθσ καλάςςια Καλντζρα, αποτζλεςμα τθσ Πινωικισ ζκρθξθσ. Σ
ςχθματιςμόσ τθσ Ξαλντζρασ, με βάκοσ 1.500 μζτρα, πραγματοποιικθκε ςταδιακά λόγω των
πολλαπλϊν κατακρθμνίςεων που είχαν ςυμβεί ςε προθγοφμενεσ εποχζσ θφαιςτειακισ
δραςτθριότθτασ. Θ ςυγκεκριμζνθ όμωσ ζκρθξθ αποτελεί μία από τισ μεγαλφτερεσ πλινιακζσ
εκριξεισ κατά τθν οποία οριςτικοποιικθκε το ςθμερινό ςχιμα τθσ Ξαλντζρασ,
εκςφενδονίηοντασ περίπου 30-40 χλμ3 μάγματοσ. Ψο άδειαςμα του μαγματικοφ καλάμου
ακολουκικθκε από τθν κατάρρευςθ τθσ οροφισ του, που αποτελοφςε το μεγαλφτερο
μζροσ του νθςιοφ. Αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα να καταποντιςτεί το κεντρικό τμιμα του και
να μείνουν ςτθν επιφάνεια μόνο τμιματα τθσ περιφζρειασ ςε ςχιμα δακτυλίου, θ ςθμερινι
Χαντορίνθ (Κιρα), θ Κθραςιά και το Αςπρονιςι. Θ Ξαλντζρα, αυτι θ λεβθτοειδισ λεκάνθ
ςτο κζντρο τουσ, αποτελείται από πρανι φψουσ 200-300 μ. ςτα οποία διακρίνονται όλα τα
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ςτρϊματα από τα προϊόντα των διαφορετικϊν θφαιςτειακϊν εκριξεων και των οποίων οι
χρωματικοί τόνοι ποικίλουν. Υάνω από όλα τα ςτρϊματα, υπζρκεινται το λευκό ςτρϊμα τθσ
κίςςθρθσ και τθσ κθραϊκισ γθσ, πάχουσ 30-50 μ.
Θ Χαντορίνθ ανικει ςτο θφαιςτειακό τόξο του Αιγαίου, χαρακτθρίηεται ενεργό θφαίςτειο
και μαηί με τα νθςιά Κθραςία και Αςπρονιςι είναι απομεινάρια του θφαιςτειογενοφσ
νθςιοφ Χτρογγφλθ, θ οποία ιταν ζνασ θφαιςτειακόσ κϊνοσ. Σι θφαιςτειακοί κϊνοι που
βγικαν ςτθν επιφάνεια, κατά διαςτιματα, ςχθμάτιςαν τα εξισ νθςιά: τθν Ραλαιά Καμζνθ,
τθ Πικρι και τθ Νζα Καμζνθ, τθν Ξαμζνθ Γεωργίου του Αϋ, τθν Ξαμζνθ του Φουκζ, τθν
Αφρόςςα και τθ Δάφνθ. Χτθν πορεία τα νθςιά αυτά μεγάλωςαν και τελικά ενϊκθκαν, εκτόσ
τθσ Υαλαιάσ Ξαμζνθσ.
Χτθν Ρζα Ξαμζνθ γίνεται τα τελευταία χρόνια μια πρϊτθ προςπάκεια ςτοιχειϊδουσ
οργάνωςθσ τθσ επίςκεψθσ του πιο πολυςφχναςτου γεωλογικοφ μνθμείου. Υερίπου 200.000
άτομα επιςκζπτονται κάκε χρόνο τθ Ρζα Ξαμζνθ και περπατοφν ςτα προςεκτικά
διαμορφωμζνα μονοπάτια μζχρι τθν κορυφι του νθςιοφ. Ψο «Γεωλογικό Υάρκο» τθσ Ρζασ
Ξαμζνθσ διαχειρίηεται θ Δθμοτικι επιχείρθςθ «Γεωκιρα» που ζχει και τθν ευκφνθ τθσ
κακαριότθτασ. Χε αρκετά ςθμεία τθσ διαδρομισ υπάρχουν ςκίαςτρα για όςουσ κζλουν να
ξεκουραςτοφν και να προςτατευκοφν από τον ιλιο. Οφςθ για τθ διάκεςθ ςτουσ επιςκζπτεσ
χϊρων υγιεινισ δεν ζχει όμωσ βρεκεί.
Ξατά τθν επίςκεψθ ςτθν Ρζα και Υαλιά Ξαμζνθ υπάρχει θ δυνατότθτα ο επιςκζπτθσ να
κολυμπιςει ςτα ηεςτά νερά των υποκαλάςςιων ιαματικϊν πθγϊν. Υροσ το παρόν δεν
υπάρχουν οφτε εγκαταςτάςεισ οφτε μζτρα διαχείριςθσ των πθγϊν αυτϊν. Σ Διμοσ Κιρασ
ζχει όμωσ πρόςφατα ξεκινιςει τθ διαδικαςία αναγνϊριςθσ των πθγϊν ςφμφωνα με τθν
ςχετικι νομοκεςία.
Θ Κόκκινθ Ραραλία αποτελείται από κϊνουσ ςκωριϊν βαςαλτικισ και ανδεςιτικισ
ςφςταςθσ, οι οποίοι ςχθματίςτθκαν κατά τον πρϊτο κφκλο εκριξεων από τθν ενεργοποίθςθ
μικρότερων θφαιςτειακϊν κζντρων, πριν 530-430.000 χρόνια.
Ψα τελευταία χρόνια, θ Ξόκκινθ Υαραλία ζχει κρικεί ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνθ τόςο
για τθ παραμονι λουομζνων όςο και για τθ προςζγγιςθ περιπατθτϊν ςτθν παραλία και
ιδιαίτερα ςτισ περιοχζσ που επάνω τουσ υψϊνονται απότομα γκρεμνά ςκουριάσ. Από το
2013, ο Διμοσ Κιρασ ζχει απαγορεφςει τθ διζλευςθ και προςζγγιςθ λουόμενων και
περιπατθτϊν ςτθν «Ξόκκινθ Υαραλία» λόγω επικινδυνότθτασ εκδιλωςθσ καταπτϊςεων.
Χτθν Ραραλία Βλυχάδα υπάρχουν μεγάλθσ κλίμακασ μορφζσ αιολικισ διάβρωςθσ ςε
αποκζςεισ τθσ τζταρτθσ μινωικισ φάςθσ των οποίων το πάχοσ ςτθν παραλία φτάνει τα 40
μζτρα. Υρόκειται για ςτρϊματα λεπτόκοκκθσ ςτάχτθσ με κλάςματα κίςςθρθσ και πολλά
μικρά λικικά βρίςκονται εκτεκειμζνα ςτθν αςταμάτθτθ διάβρωςθ του ανζμου ενϊ
υπζρκεινται των αποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ μινωικισ φάςθσ από παχιά ςτρϊματα
λεπτόκοκκθσ ςτάχτθσ και κίςςθρθσ με πολλά λικικά.
Σι κϊνοι ςκωριϊν του Μαφρου και Κόκκινου Βουνοφ δθμιουργικθκαν πριν 60-40.000
χρόνια, λόγω τθσ επαναδραςτθριοποίθςθσ θφαιςτειακϊν κζντρων εκείνο το διάςτθμα.
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Υρόκειται για ςκωρίεσανδεςιτικισ ςφςταςθσ ςτισ οποίεσ απαντϊνται και μεγαλφτερου
μεγζκουσ θφαιςτειακζσ βολίδεσ και λικάρια.
Επτά χιλιόμετρα βορειοανατολικά τθσ Χαντορίνθσ και ςε βάκοσ 500 μ κάτω από τθν
επιφάνεια τθσ κάλαςςασ, βρίςκεται ζνα κορυφαίο και ςυνάμα αινιγματικό φυςικό
φαινόμενο, το υποκαλάςςιο θφαίςτειο Κολοφμπο, το οποίο μζςα ςε μερικζσ δεκάδεσ
χρόνια και μετά από πολυάρικμεσ εκριξεισ ζφταςε ςιμερα να ζχει διάμετρο περίπου 1700
μ. Ποιάηει με μια τεράςτια καλδζρα (χοάνθ) ςτο βυκό τθσ κάλαςςασ. Ψο φψοσ του πάνω
και κάτω από το βυκό τθσ κάλαςςασ φκάνει το 1 χλμ, ενϊ θ διάμετροσ του - που ςτο
ςυντριπτικό τθσ μζροσ βρίςκεται «κρυμμζνθ» ςτο φλοιό τθσ Γθσ – φτάνει τα 11 χλμ. Χτθν
ευρφτερθ, ιδιαίτερα «δραςτιρια» περιοχι, δθμιουργικθκαν άλλοι 18 υποκαλάςςιοι
θφαιςτειακοί κϊνοι με φψοσ που φτάνει μζχρι και τα 200 μ. Ζλλθνεσ επιςτιμονεσ
διαπίςτωςαν ότι ςτο πυκμζνα του θφαιςτείου και ςε βάκοσ 500 μ. εκλφονται χρυςάφι,
αντιμόνιο, κάλλιο, άργυροσ, αρςενικό, υδράργυροσ, ψευδάργυροσ αλλά και διοξείδιο του
άνκρακα ςε τόςο μεγάλεσ ποςότθτεσ που ποτζ άλλοτε δεν ζχουν καταγραφεί.
Πία από τισ πιο εντυπωςιακζσ θφαιςτειακζσ φλζβεσ τθσ Ξαλντζρασ τθσ Χαντορίνθσ είναι ο
Κόκκινοσ Ιγκνιμβρίτθσ ςτθν περιοχι Αμμοφδι τθσ Σίασ. Υρόκειται για μια κατακόρυφθ
διείςδυςθ λάβασ μζςα ςε ροζσ παλαιότερων φλεβϊν. Θ λάβα αυτι παράχκθκε πριν από
40.000 χρόνια, κατά τθ διάρκεια ενόσ εκρθκτικοφ επειςοδίου από το θφαιςτειακό κζντρο
τθσ Κιρασ, με αποτζλεςμα τθ δθμιουργία του ςχθματιςμοφ «Ανϊτερεσ Χκωτίεσ 2».
Υικανότατα το θφαιςτειακό υλικό να διείςδυςε μζςα ςτθ ρθξιγενι επιφάνεια. Θ φλζβα
είναι ακόμθ πιο εντυπωςιακι γιατί λόγω τθσ διάβρωςθσ των γφρω υλικϊν, προεξζχει προσ
τα επάνω και μοιάηει με μικρό τείχοσ.
Χτο Ακρωτιριο Κολοφμπο παρατθροφνται εντυπωςιακζσ ςτρωματοειδείσ αποκζςεισ του
δακτυλίου τόφφων56 Ξολοφμπου. Χχθματίςτθκαν ςτο διάςτθμα 60-40.000 χρόνια περίπου,
κατά τον δεφτερο κφκλο εκριξεων, ωσ αποτζλεςμα υδροθφαιςτειακισ δραςτθριότθτασ
τφπου Maar λόγω τθσ επαναδραςτθριοποίθςθσ θφαιςτειακϊν κζντρων. Πζςα ςτισ
ςτρϊςεισ είναι εμφανι μικρά πρόςφατα ριγματα αλλά και θφαιςτειακζσ βολίδεσ.
Χτον Ρροφιτθ Θλία εμφανίηεται το προ-θφαιςτειακό υπόβακρο τθσ Χαντορίνθσ. Ψα
πετρϊματα μαρτυροφν ζνα παλιό μθ-θφαιςτειακό νθςί, από μεταμορφωμζνα
αςβεςτολικικά πετρϊματα και ςχιςτόλικουσ Άνω Πεςοηωικοφ. Ψο τοπίο ςτθ ηϊνθ αυτι
μοιάηει πολφ με τα γειτονικά νθςιά Μο και Αμοργό.57
Υρόςφατα δυο επιςτιμονεσ του τομζα, ο Πιχάλθσ Φυτίκασ, Υρόεδροσ του Λνςτιτοφτου
Πελζτθσ και Υαρακολοφκθςθσ Θφαιςτείου Χαντορίνθσ και ομότιμοσ κακθγθτισ
γεωκερμίασ ςτο Αριςτοτζλειο Υανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ, και ο Walter Freidrich,
ομότιμοσ κακθγθτισ γεωλογίασ του Υανεπιςτθμίου Aarhus Δανίασ, ανακθρφχκθκαν
επίτιμοι δθμότεσ Κιρασ. Θ ανακιρυξθ ζγινε ςε ζνδειξθ αναγνϊριςθσ του ζργου τουσ και τθσ
εν γζνει προςφοράσ τουσ ςτθ Χαντορίνθ και τθν επιςτιμθ.
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πυροκλαςτικό πζτρωμα που προζρχεται από υλικά που εκτινάςονται από το θφαίςτειο
Υθγι ςτοιχείων: www.topoguide.gr/greece_geology_treasures.php
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Θ Θθραϊκι Γθ αποτζλεςε για το νθςί, δίπλα ςτα αγροτικά προϊόντα του κραςιοφ και τθσ
ντομάτασ, βαςικό ςτοιχείο τθσ οικονομίασ του ωσ ςπουδαίο οικοδομικό υλικό. Ψα ορυχεία
εξόρυξθσ αποτελοφν ςιμερα μνθμεία τθσ οικονομικισ ιςτορίασ αλλά και ςθμεία
γεωλογικοφ ενδιαφζροντοσ.
Θ Κθραϊκι γθ, θφαιςτειογενζσ προϊόν με αμμϊδθ ςφςταςθ, που προιλκε από τθν ζκρθξθ
του θφαιςτείου τθσ Κιρασ, καλφπτει ολόκλθρθ ςχεδόν τθν επιφάνεια των νιςων Κιρα,
Κθραςία και Αςπρονιςι.
Υεριζχει οξείδια του πυριτίου ςε ςφμπλοκα άλατα μετάλλων και όταν αναμειχκεί
με αςβζςτθ δίνει ζνα ιςχυρό κονίαμα, το οποίο ςκλθραίνει ςε δυςμενείσ ςυνκικεσ
υγραςίασ ακόμθ και κάτω από το νερό. Δεν κατατρϊγεται από τθ κάλαςςα και με τα χρόνια
ςκλθραίνει ακόμα περιςςότερο. Θ ςπουδαιότθτα τθσ κθραϊκισ γθσ ωσ οικοδομικοφ υλικοφ
ςε μεγάλα ζργα, λιμενικά και άλλα (διϊρυγα του Χουζη, λιμάνι τθσ Αλεξάνδρειασ και τθσ
Ξωςτάντηασ), και θ μεγάλθ ηιτθςθ δθμιοφργθςαν ςτο παρελκόν τα ορυχεία κθραϊκισ γθσ
ςτθν Σία, ςτα Φθρά, ςτο Ακρωτιρι και ςτθ Κθραςιά.
Από τα μζςα του 19ου αιϊνα, θ εξόρυξθ τθσ θφαιςτειογενοφσ τζφρασ γινόταν από
διαφόρουσ μικροϊδιοκτιτεσ τθσ επιφάνειασ ςτθν οποία απαντά θ τζφρα ςτθ Κιρα και τθ
Κθραςία. Οόγω τθσ ςχετικισ ευκολίασ τθσ εκμετάλλευςθσ, ζνα πλικοσ μικροπαραγωγϊν
δραςτθριοποιείται από τα μζςα του 19ου αιϊνα και ζωσ το 1970 ςτθν εξόρυξθ τθσ
θφαιςτειογενοφσ τζφρασ με υποτυπϊδεισ μεκόδουσ και ςτοιχειϊδεισ υποδομζσ, ςυχνά
χωρίσ μθχανικά μζςα.
Χτθν Σία, τα παλιά ορυχεία τθσ κθραϊκισ γθσ βρίςκονται ςτο βορειοανατολικό μζροσ του
οικιςμοφ ενϊ μεγάλθ ζκταςθ καταλαμβάνουν ςτο νότιο μζροσ των Φθρϊν. Θ επιφανειακι
εξόρυξθ και θ ελεφκερθ φόρτωςθ τθσ κθραϊκισ γθσ από τισ πλαγιζσ τθσ
καλντζρασ επζφεραν αλλοιϊςεισ ςτο φυςικό και οικιςμζνο περιβάλλον. Ωπό τθν πίεςθ τθσ
τουριςτικισ ανάπτυξθσ μετά από ζναν αιϊνα ζντονθσ εξορυκτικισ δραςτθριότθτασ, δεν
χορθγοφνται πλζον άδειεσ εξόρυξθσ κθραϊκισ γθσ, ενϊ οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ
ζκλειςαν ςταδιακά από τισ αρχζσ του 1980.
Ψα ορυχεία κθραϊκισ γθσ τθσ Χαντορίνθσ είναι ζνα μνθμείο βιομθχανικισ κλθρονομιάσ, ζνα
ανοικτό γεωλογικό μουςείο, αλλά παράλλθλα και ζνασ ηωντανόσ μάρτυρασ τθσ ιςτορικισ
και κοινωνικισ εξζλιξθσ του νθςιοφ. Ρότια των Φθρϊν διατθρείται εγκαταλειμμζνο κι ζνα
βιομθχανικό κτίριο ςτον χϊρο των ορυχείων. Ξανζνα ορυχείο δεν είναι ςιμερα
προςβάςιμο, ι και διαμορφωμζνο, για επίςκεψθ από ενδιαφερόμενουσ επιςκζπτεσ.
Ενϊ θ γεωλογία, με το παγκόςμιασ εμβζλειασ ςφμβολο τθσ καλντζρα, αποτελεί τον πυρινα
τθσ ιδιαιτερότθτασ και ελκυςτικότθτασ τθσ Χαντορίνθσ δεν ζχει αποτελζςει μζχρι ςιμερα
ςυςτθματικό αντικείμενο τουριςτικισ ανάδειξθσ και διαχείριςθσ. Δεν υπάρχει κάποιοσ
υπαίκριοσ ι ςτεγαςμζνοσ χϊροσ πλθροφόρθςθσ (γεωλογικό μουςείο) γφρω από τα
ιδιαίτερα γεωλογικά φαινόμενα τθσ Χαντορίνθσ, δεν ζχουν τοποκετθκεί ςχετικζσ υπαίκριεσ
πινακίδεσ, όπωσ και δεν υπάρχει ςχετικό ζντυπο υλικό, αλλά και καμία ςυςτθματικι
θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ ι εφαρμογι (app) για smartphones / tablets. Εδϊ καταγράφεται
μια ςθμαντικι ζλλειψθ όχι μόνο ςτθν χρθςτικι πλθροφόρθςθ των επιςκεπτϊν αλλά και ζνα
βαςικό κενό ςτθν διαμόρφωςθ τθσ εικόνασ και τθσ ιςτορίασ του νθςιοφ (storytelling). Θ
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μικρι ςυλλογι ορυκτϊν και απολικωμάτων δεν ζχει αυτό τον ςκοπό και δεν μπορεί να
ανταποκρικεί ςτο εγχείρθμα αυτό. Ενκαρρυντικό βιμα προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι αποτελεί
ωςτόςο θ πρόςφατθ πρωτοβουλία του Διμου Κιρασ για τθ δθμιουργία εκκεςιακοφ χϊρου
θφαιςτειολογικϊν ευρθμάτων («Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ Γεωλογικισ Λςτορίασ Χαντορίνθσ»)
ςτο διατθρθτζο πρϊθν Ξοινοτικό Ξατάςτθμα Ζξω Γωνιάσ, με χρονικό ορίηοντα λειτουργίασ
τισ αρχζσ του 2019.

Χάρτθσ 4
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4.5

Ρόροι & υποδομζσ καλάςςιου τουριςμοφ

Ωσ καλάςςιοσ τουριςμόσ ορίηεται το ςφνολο των τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων που
αναπτφςςονται ςτο καλάςςιο χϊρο και ςτισ ακτζσ μιασ περιοχισ υποδοχισ τουριςτϊν. Θ
μορφι αυτι του τουριςμοφ καλφπτει ζνα ευρφ φάςμα επιλογϊν που περιλαμβάνει τισ
καλάςςιεσ περιθγιςεισ με ςκάφθ αναψυχισ (ιςτιοπλοϊκά, μθχανοκίνθτα ςκάφθ,
καλαμθγοί κλπ.), τισ καλάςςιεσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ (π.χ. καλάςςιο ςκι,
windsurfing), τισ καταδφςεισ και το υποβρφχιο ψάρεμα.
Χτθ διάρκεια των προθγοφμενων δεκαετιϊν o καλάςςιοσ τουριςμόσ ςτθν Ελλάδα, από μία
περιοριςμζνθσ εμβζλειασ δραςτθριότθτα που προςζλκυε λίγουσ και με ειδικά
ενδιαφζροντα τουρίςτεσ, εξελίχκθκε και αναδείχκθκε ςε μία από τισ ςθμαντικότερεσ
ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ. Ψο yachting – θ καλάςςια περιιγθςθ με ιδιωτικά ι ναυλωμζνα
επαγγελματικά (τουριςτικά) ςκάφθ – αποτελεί πλζον τθν αντιπροςωπευτικότερεσ μορφζσ
καλάςςιου τουριςμοφ ςτθν Ελλάδα.
Ψο επαγγελματικό – τουριςτικό yachting αναπτφςςεται δυναμικά και ςτθ Σαντορίνθ τα
τελευταία χρόνια, κυρίωσ με τθ μορφι καλάςςιων εκδρομϊν που προςφζρονται με
ναφλωςθ επαγγελματικϊν ςκαφϊν αναψυχισ (catamaran, καλαμθγοί, ιςτιοπλοϊκά,
παραδοςιακά καΐκια, φουςκωτά ταχφπλοα), είτε με πλιρωμα (crewed boats), είτε χωρίσ
(bare boats).
Θ μονοιμερθ καλάςςια περιιγθςθ ςτθν Ξαλντζρα και άλλεσ περιοχζσ του νθςιοφ αποτελεί
πλζον μια πολφ δθμοφιλι επιλογι για τουσ επιςκζπτεσ τθσ Χαντορίνθσ, κακϊσ αποτελεί τθν
βάςθ για ανάπτυξθ μιασ ποικιλίασ δραςτθριοτιτων ψυχαγωγίασ, όπωσ θλιοκεραπεία πάνω
ςτο ςκάφοσ, εραςιτεχνικι αλιεία, προςζγγιςθ ςε δυςπρόςιτεσ από τθν ξθρά ακτζσ,
καταδφςεισ κολφμβθςθ ςε απομονωμζνουσ όρμουσ, καλάςςιο ςκι κ.α. Υαρουςιάηει δε μια
ςτακερά αυξανόμενθ ηιτθςθ – ειδικά για τθ μίςκωςθ catamaran – που τροφοδοτείται από
τθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ υψθλϊν απαιτιςεων και ικανοποιείται από πλειάδα
τουριςτικϊν γραφείων ςτο νθςί.
Αντίκετα, θ Χαντορίνθ δεν αποτελεί ακόμθ ςθμαντικό προοριςμό προςζγγιςθσ
διερχόμενων ςκαφϊν αναψυχισ, ιςτιοπλοϊκϊν και μθχανοκίνθτων, ιδιόκτθτων ι
επαγγελματικϊν, που πραγματοποιοφν περιθγιςεισ ςτθ κάλαςςα του Αιγαίου και ζχουν ωσ
βάςθ εκκίνθςθσ τισ μαρίνεσ τθσ Αττικισ, τθσ Ξριτθσ ι άλλων νθςιϊν των Ξυκλάδων. Ξφριεσ
αιτίεσ είναι θ ζλλειψθσ κατάλλθλθσ υποδομισ ελλιμενιςμοφ των ςκαφϊν, τόςο ςε όρουσ
αςφάλειασ από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, όςο και παροχισ υπθρεςιϊν εξυπθρζτθςθσ, αλλά και
θ ςχετικι απόςταςθ από τισ βάςεισ εκκίνθςθσ που δεν διευκολφνει τθν προςζγγιςθ από
μικρότερα ςκάφθ (κυρίωσ ωσ προσ τον χρόνο που απαιτείται για τθ μετάβαςθ του νθςιοφ).
Θ Χαντορίνθ διακζτει φυςικά λιμάνια, λιμενικζσ ηϊνεσ και αλιευτικά καταφφγια, ωςτόςο
μόνο το αλιευτικό καταφφγιο τθσ Βλυχάδασ χρθςιμοποιείται για τον ελλιμενιςμό – μικρϊν
κυρίωσ– ιδιωτικϊν ςκαφϊν αναψυχισ (μζχρι 15 μ. μικουσ), κακϊσ είναι το μόνο που
παρζχει αςφαλζσ αγκυροβόλιο και βαςικζσ υπθρεςίεσ εξυπθρζτθςθσ ςτα ςκάφθ αναψυχισ
που καταπλζουν. Ψο αλιευτικό καταφφγιο διαχειρίηεται το Δθμοτικό Λιμενικό Ταμείο
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Θιρασ58, μζλοσ τθσ Ζνωςθσ Οιμζνων Ελλάδοσ59, και ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ
ςυμπεριλαμβάνεται θ δυνατότθτα ανζλκυςθσ και κακζλκυςθσ ςκαφϊν, παροχι νεροφ και
ρεφματοσ, τουαλζτεσ, κακϊσ και δωρεάν αςφρματθ ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο. Υροβλθματικι
είναι ιδιαίτερα θ ζλλειψθ χϊρων ελλιμενιςμοφ των επαγγελματικϊν ςκαφϊν, ο αρικμόσ
των οποίων ςτθ Χαντορίνθ ζχει αυξθκεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια.
Αναμφιςβιτθτα, θ δθμιουργία μιασ οργανωμζνθσ μαρίνασ κα προςζλκυε περιςςότερα
ιδιωτικά και μεγαλφτερα τουριςτικά ςκάφθ (που δφνανται να διανφςουν τισ ςχετικά
μεγάλεσ αποςτάςεισ για τθν πρόςβαςθ ςτο νθςί), και κα είχε πολλαπλά οφζλθ για τθν
ενίςχυςθ του καλάςςιου τουριςμοφ τθσ Χαντορίνθσ. Αυτόν το ςκοπό εξυπθρετεί και θ
πρόταςθ του Διμου Κιρασ για καταςκευι μαρίνασ ςτον Πονόλικο, με δυνατότθτα
ελλιμενιςμοφ 350 μικρϊν και μεγάλων ςκαφϊν αναψυχισ, και προχπολογιςμό ζργου ςτα
24 εκατ. Ευρϊ. Σι ςχετικζσ μελζτεσ ζχουν ξεκινιςει να εκπονοφνται το 2012, με τθ μελζτθ
λιμενικϊν ζργων να ζχει ςυνταχκεί από τθν Αναπτυξιακι Εταιρεία Ξυκλάδων, ενϊ θ
Χτρατθγικι Πελζτθ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΧΠΥΕ) εκπονικθκε από το μελετθτικό
γραφείο Marnet ATE.
Χτισ αρχζσ του 2018, το Οιμενικό Ψαμείο Κιρασ και ο Διμοσ Κιρασ κατζκεςαν αίτθςθ ςτο
Enterprise Greece για τθν υπαγωγι του ζργου ςτο κακεςτϊσ για τθν επιτάχυνςθ των
διαδικαςιϊν αδειοδότθςθσ (Fast Track) που προβλζπει ο Ρόμοσ 3894/2010. Σ Διμοσ
Κιρασ και το Οιμενικό Ψαμείο ζχουν ιδθ προχωριςει ςτθν κατάκεςθ τθσ ΧΠΥΕ ςτθ
Διεφκυνςθ Οιμζνων του ΕΣΨ, ζτςι ϊςτε να ξεκινιςει θ διαδικαςία ζγκριςι τθσ κακϊσ και θ
χωροκζτθςθ του ζργου. Υαράλλθλα, ο Διμοσ βρίςκεται ςε διαδικαςία αναηιτθςθσ
επενδυτι, ο οποίοσ κα αναλάβει τθ δθμιουργία τθσ μαρίνασ.
Θ Χαντορίνθ προςφζρει πολλζσ επιλογζσ για καλάςςια ςπορ. Χχεδόν όλεσ οι παραλίεσ είναι
καλά οργανωμζνεσ και διακζτουν εγκαταςτάςεισ καλάςςιων ςπορ (windsurf, kayak,
snorkeling), όπωσ και δυνατότθτα ενοικίαςθσ καταδυτικοφ εξοπλιςμοφ και προςφορά
μακθμάτων ςε κζντρα καταδφςεων.
Θ απελευκζρωςθ των καταδφςεων αναψυχισ με τθν ψιφιςθ του ςχετικοφ νόμου
3409/200560, πυροδότθςε τθ ραγδαία ανάπτυξθ του ιδιωτικοφ καταδυτικοφ τομζα.
Υαράλλθλα, κεςπίςτθκε με τον νόμο θ δυνατότθτα χαρακτθριςμοφ και παραχϊρθςθσ
αυτοτελϊν καλάςςιων εκτάςεων με ςκοπό τθ δθμιουργία καταδυτικϊν πάρκων από
δθμόςιουσ, δθμοτικοφσ, ιδιωτικοφσ ι και μικτοφσ φορείσ, κακϊσ και από μθ κυβερνθτικζσ
οργανϊςεισ61.
Θ αλλαγι του νομικοφ πλαιςίου ζδωςε νζα πνοι ςτον καταδυτικό τουριςμό και ςτθν
Χαντορίνθ, όπου ςφμφωνα με τθν ζρευνα των μελετθτϊν λειτουργοφ ςιμερα τουλάχιςτον
ζξι πιςτοποιθμζνα κζντρα (ςχολζσ) καταδφςεων, εξυπθρετϊντασ τθν ποιοτικι ανάπτυξθ
αυτισ τθσ μορφισ τουριςμοφ ςτο νθςί.
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www.santoriniports.gr
www.elime.gr
60
ΦΕΞ/Α/273/2005
61
Άρκρο 13 του Ρ. 3409/2005, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 10 του Ρ. 4296/2014
(ΦΕΞ/Α/214/2014).
59
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Αξίηει, τζλοσ, να αναφερκεί θ ζλλειψθ φπαρξθσ ςτο νθςί ενόσ ςυλλογικοφ φορζα
εκπροςϊπθςθσ των επαγγελματιϊν του καλάςςιου τουριςμοφ – πζραν τθσ οργάνωςθσ
των τουριςτικϊν γραφείων ςτα γενικά ςυλλογικά τουσ όργανα. Ζνασ τζτοιοσ φορζασ κα
μποροφςε να λειτουργιςει υποςτθρικτικά προσ τθν περαιτζρω προβολι και προϊκθςθ του
καλάςςιου τουριςμοφ ςτθ Χαντορίνθ, αλλά και να λειτουργιςει ςυνδυαςτικά με τθν
ανάπτυξθ άλλων ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ. Επιςθμαίνεται, ότι το Δθμοτικό Οιμενικό
Ψαμείο Κιρασ και ο Διμοσ Κιρασ καλφπτουν ςε ζναν μικρό βακμό τισ ανάγκεσ ανάδειξθσ
τθσ προςφοράσ καλάςςιου τουριςμοφ ςτο νθςί, αλλά αυτι θ προςπάκεια δεν μπορεί να
κεωρθκεί επαρκισ, και αςφαλϊσ απαιτείται να υποκαταςτακεί από ζνα ολοκλθρωμζνο
πρόγραμμα προβολισ και προϊκθςθσ.
Χάρτθσ 5
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Σ Ναυτικόσ Όμιλοσ Σαντορίνθσ, με ζδρα ςτθ Βλυχάδα, αποςκοπεί ςτθν προαγωγι και τθ
διάδοςθ καλάςςιων και ναυτικϊν ακλθμάτων. Δραςτθριοποιείται ειδικότερα ςτθ
διοργάνωςθ, διεξαγωγι ι ςυμμετοχι ςε κάκε μορφισ ναυτακλθτικϊν αγϊνων (π.χ.
εςωτερικϊν, διαςυλλογικϊν, πανελλθνίων πρωτακλθμάτων) ςτα ακλιματα υποβρυχίων
δραςτθριοτιτων, κολφμβθςθσ, ιςτιοπλοΐασ ανοιχτισ καλάςςθσ, καλάςςιου ςκι,
υδατοςφαίριςθσ, κωπθλαςίασ, ακλθτικισ αλιείασ κ.α. Υαρζχει επίςθσ υπθρεςίεσ
εκπαίδευςθσ για τθν απόκτθςθ ικανότθτασ χειριςμοφ ταχφπλοου ςκάφουσ, ιςτιοπλοΐασ,
καλάςςιου ςκι κ.α. Υαράλλθλα, ο ΡΣΧ ςτθρίηει και ςυμμετζχει ςε κοινωνικζσ, ακλθτικζσ και
πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν μετάδοςθ των αξιϊν του καλάςςιου
πολιτιςμοφ.

Ρίνακασ 38: Ειδικευμζνα τουριςτικά γραφεία Θαλάςςιου τουριςμοφ
Γραφείο

Διεφκυνςθ

URL

Aegean Divers

Υφργοσ

www.aegeandivers.com

Akron Aoton

Βλυχάδα

www.santorinispeedsailing.com

Alex Private Boat Rental

Πεγαλοχϊρι

www.santoriniboatrental.com

Angel Sailing Santorini

Βλυχάδα

http://angelsailing.gr

Atlantis Oia

Σία

www.atlantisoia.com

Barbarossa Sailing

Σία

http://barbarossasailing.com

Barca Sailing

Βλυχάδα

Bella Aurora & Thalassa

Θμεροβίγλι

Caldera Yachting Santorini

Φθρά

www.calderayachting.gr

Caldera's Boats Sea Excursions

Φθρά

www.santorini-seaexcursions.com

Captain George Santorini Yachting

Βλυχάδα

Crazy Sports

Υερίβολοσ

www.crazysports.gr

Explorer1 Boat Rentals

Σία

www.explorer1.com

Fishing Tours by Georgaros

www.santorini-fishing-tours.com

Grace Cruises

www.gracecruises.com

Grand Little Miracles Sailing

Βλυχάδα

http://glmsantorinisailing.com/
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Γραφείο

Διεφκυνςθ

URL

Greece Holiday Tours

Φθρά

Kite Surf

Πονόλικοσ

www.santorinikite.gr

Luxurious Private Yachting Experience

Βλυχάδα

www.santorini-yachtcruises.com

Magna Santorini

Σία

www.magna-santorini.com

Mediterranean Dive Club

Υερίςςα

www.divingsantorini.com

Navys Waterworld Dive Center

Ξαμάρι

http://navyswaterworld.gr/

Nemely Windsurf & Sup Center

Ξαμάρι

www.nemelycenter.com

Lions VIP Group

NST Travel
Roussos Tours

Φθρά

Santorini Boat Tours

Φθρά

Santorini Day Tours by Dimitris P.

Φθρά

Santorini Dive Center

Υερίςςα

Santorini Dreams

Βλυχάδα

Santorini Exclusive Sailing Odysseas
Sailing Yacht

Φθρά

Santorini Luxury Trips

www.divecenter.gr

www.santoriniluxurytrips.com

Santorini-Manganari Cruise
Santorini Sail

Φθρά

www.santorinisail.com

Santorini Sailing

Φθροςτεφάνι

www.santorinisailing.com

Santorini Sailing Center

Θμεροβίγλι

www.sailsgreece.com

Santorini Sea Kayak - Day Tours

Ακρωτιρι

www.santoriniseakayak.gr

Santorini Yachting

Βλυχάδα

http://santoriniyachting.com/

Santorini Yachting Club

Σία

www.santoriniyachtingclub.com
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Γραφείο

Διεφκυνςθ

URL

Sea Jets
Spiridakos Sailing & Yacht Cruises

Φθρά

www.santorini-yachts.com

Sunmarine Travel Services

Φθροςτεφάνι

www.sunmarine.gr

Sunset Oia

Σία

www.sunset-oia.com

The Pirate Private Fishing Tours

Φθρά

Trekking Hellas Sea Kayaking- Day
Tours
Pelagos Cruises Santorini

Φθρά

https://santorinitours.cruises/

Volcano Dive Center

Ξαμάρι

www.scubagreece.com

Wavesports

Υερίβολοσ

www.wavesports.gr

X-treme Watersports Santorini

Ξαμάρι

https://extreme-watersports.gr/

Πηγή:

4.6

Ζρευνα ςε τουριςτικοφσ οδθγοφσ και τουριςτικζσ ιςτοςελίδεσ

Ρόροι & υποδομζσ οινοτουριςμοφ

Θ αμπελοκαλλιζργεια ςτθ Χαντορίνθ, το αμπζλι και το κραςί είναι άρρθκτα δεμζνα με τθν
πολιτιςτικι, κοινωνικι και οικονομικι ηωι του νθςιοφ, από τθν αρχαιότθτα μζχρι και
ςιμερα. Σ δεςμόσ αυτόσ ενιςχφεται ςιμερα με τθν εντυπωςιακι ανάπτυξθ του
οινοτουριςμοφ ςτθ Σαντορίνθ που εδϊ και πολλά χρόνια ακολουκεί μια εντυπωςιακι
διαδρομι δυναμικισ διείςδυςθσ και κακιζρωςθσ μεταξφ των προςφερόμενων τουριςτικϊν
επιλογϊν για τουσ επιςκζπτεσ του νθςιοφ και προςφζρεται ωσ ςυνδετικό ςτοιχείο μεταξφ
του γαςτρονομικοφ και πολιτιςτικοφ τουριςμοφ (τοπικά / παραδοςιακά προϊόντα,
παραδοςιακι κουηίνα, αγροτικι κλθρονομιά). Ειδικότερα επιτυγχάνεται θ προςζγγιςθ του
επιςκζπτθ – Ζλλθνα και ξζνο – ςτισ αμπελουργικζσ περιοχζσ του νθςιοφ όπου παράγονται
παραδοςιακά υψθλισ ποιότθτασ οίνοι, ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάδειξθ – διατιρθςθ του
τοπίου, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, κακϊσ και με πλικοσ τοπικϊν πολιτιςτικϊν
δραςτθριοτιτων.
Χιμερα, θ Χαντορίνθ ζχει αναπτφξει μια εντυπωςιακι οινοτουριςτικι δραςτθριότθτα που
εξελίςςεται ςε ζνα αυτόνομο, πολυδιάςτατο και πλιρωσ ανταγωνιςτικό προϊόν τθσ
τουριςτικισ προςφοράσ του νθςιοφ, και που αναδεικνφει τθν οινικι παράδοςθ, το φυςικό
περιβάλλον και τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ Χαντορίνθσ.
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Θ ανάπτυξθ αυτι του οινοτουριςμοφ ςτθν Χαντορίνθ μετρά μόλισ λίγεσ δεκαετίεσ. Ι ταν
ςυγκεκριμζνα αρχζσ του 1990 όταν το οινοποιείο Ππουτάρθ ςτο Πεγαλοχϊρι άνοιξε τισ
πόρτεσ του οργανϊνοντασ ξεναγιςεισ, γευςτικζσ δοκιμζσ και ζνα πολυκζαμα για τθν
ιςτορία του κραςιοφ ςτο νθςί. Εικοςιοκτϊ χρόνια μετά θ Χαντορίνθ ζχει πλζον κακιερωκεί
ωσ ζνασ από τουσ κορυφαίουσ οινοτουριςτικοφσ προοριςμοφσ παγκοςμίωσ. Ενδεικτικά
αναφζρεται, ότι ςε ρεπορτάη του Condé Nast Traveler το 2016 για τον οινοτουριςμό, θ
Χαντορίνθ κατατάςςεται ςτθν όγδοθ κζςθ των καλφτερων οινοτουριςτικϊν προοριςμοφσ
παγκοςμίωσ62. Επίςθσ, ςε άρκρο του το CNN Greece κατατάςςει τθ Χαντορίνθ ςτουσ 15
καλφτερουσ δρόμουσ του κραςιοφ ςτον κόςμο63.
Χτο επίκεντρο αυτισ τθσ οινοτουριςτικισ προςφοράσ βρίςκεται θ δυνατότθτα περιιγθςθσ
ςτα αμπελοτόπια του νθςιοφ, κακϊσ και επίςκεψθσ και ξενάγθςθσ ςτα οινοποιεία, τα
οποία διακζτουν υψθλοφ επιπζδου υποδομζσ για τθν ανάδειξθ τθσ οινικισ παράδοςθσ.
Σργανωμζνεσ δραςτθριότθτεσ ςτα ςφγχρονα οινοποιεία και ςε παραδοςιακζσ υπόςκαφεσ
κάναβεσ, μοναδικά ςτον κόςμο αμπζλια με κζα τθν Ξαλντζρα και το Αιγαίο, το Πουςείο
Σίνου, εςτιατόρια αξιϊςεων με ενδιαφζρουςεσ λίςτεσ κραςιϊν και κάβεσ, ςυνκζτουν μια
ιδιαίτερα ελκυςτικι τουριςτικι προςφορά που ςυνδυάηεται ιδανικά τόςο με τθν ποιοτικι
γαςτρονομικι παράδοςθ των Ξυκλάδων, όςο και με τθν ιδιαίτερθ πολιτιςτικι παράδοςθ
του νθςιοφ. Ενδιαφζρον παρουςιάηει επίςθσ θ ςυνφπαρξθ του οινοτουριςτικοφ προϊόντοσ,
όπωσ ζχει διαμορφωκεί, με τισ δραςτθριότθτεσ ανάπτυξθσ του τουριςμοφ πολυτζλειασ ςτθ
Χαντορίνθ.
Βαςικό κορμό των προςφερόμενων υπθρεςιϊν και δραςτθριοτιτων κατά τθν επίςκεψθ ςτα
οινοποιεία αποτελοφν οι ξεναγιςεισ ςτουσ χϊρουσ παραγωγισ των οινοποιείων, προβολζσ
οπτικοακουςτικοφ υλικοφ για τον αμπελϊνα, τθν οινοποιθτικι παράδοςθ και τουσ οίνουσ
τθσ Χαντορίνθσ, γευςιγνωςίεσ ςε ςυνδυαςμό με τθν πϊλθςθ οίνων, αλλά ςυχνά και λοιπϊν
παραδοςιακϊν προϊόντων του νθςιοφ, ενϊ ςυμπλθρϊνεται από ειδικζσ μορφζσ
δραςτθριοτιτων, όπωσ yoga και ηωγραφικι ςτα αμπελοτόπια. Ξαι όλα αυτά, ενϊ θ πρϊτθ
οργανωμζνθ εκδρομι οινοτουριςμοφ ςτθ Χαντορίνθ πραγματοποιικθκε μόλισ το 2010.
Σι δραςτθριότθτεσ αυτζσ προςφζρονται είτε ςε μεμονωμζνουσ ταξιδιϊτεσ, είτε επί το
πλείςτον ςε ομάδεσ επιςκεπτϊν, οργανωμζνεσ από εξειδικευμζνα ταξιδιωτικά γραφεία.
Χτον πίνακα αναφζρονται τα πλζον προβεβλθμζνα, ενϊ αντίςτοιχεσ οινοτουριςτικζσ
εκδρομζσ και δραςτθριότθτεσ προςφζρουν και άλλα ταξιδιωτικά γραφεία του νθςιοφ.

Ρίνακασ 39: Ειδικευμζνα τουριςτικά γραφεία οινοτουριςμοφ
Γραφείο
Santorini Wine Tours

Διεφκυνςθ
Πεςαριά

URL
www.santoriniwinetour.com

62

www.cntraveler.com/galleries/2015-12-17/the-hottest-wine-destinations-of-2016

63

http://edition.cnn.com/travel/article/wine-trail-destinations/index.html
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Santorini Wine Trails

Εμποριό

www.santoriniwinetrails.gr

Santorini Wine Adventure

Πεςαριά

www.winetoursantorini.gr

Πηγή:

Ζρευνα ςε τουριςτικοφσ οδθγοφσ και τουριςτικζσ ιςτοςελίδεσ

Χφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ τοπικϊν παραγόντων, τα οινοποιεία τθσ Χαντορίνθσ
υποδζχονται ςυνολικά τουλάχιςτον 650.000 επιςκζπτεσ τον χρόνο (ςε ςφνολο 2
εκατομμυρίων τουριςτϊν που δζχεται θ Χαντορίνθ ετθςίωσ). 400.000 επιςκζπτεσ ετθςίωσ
ςυγκεντρϊνει μόνο το Οινοτουριςτικό Κζντρο τθσ Ζνωςθσ Χυνεταιριςμϊν Κθραϊκϊν
Υροϊόντων (Santo) με τθν εκπλθκτικι κζα ςτθν Ξαλντζρα – ο μεγαλφτεροσ χϊροσ
επιςκζψιμου οινοποιείου ςτθ Χαντορίνθ, και ζνα από τα μεγαλφτερα ςε όλθ τθν Ελλάδα.
Από τθν ςυγκζντρωςθ δεδομζνων που περιζχονται ςτισ ιςτοςελίδεσ των 16 μεγαλφτερων
οινοποιείων ςτθ Χαντορίνθσ προκφπτει ότι οι εγκαταςτάςεισ τουσ είναι ςτο ςφνολό τουσ
επιςκζψιμεσ και διακζτουν ςφγχρονεσ υποδομζσ και υπθρεςίεσ για τθν εξυπθρζτθςθ των
επιςκεπτϊν που υπερκαλφπτουν τισ ανάγκεσ και τθ ηιτθςθ (πρόβλθμα εξυπθρζτθςθσ
φαίνεται να προκαλείται μόνο κατά τισ ϊρεσ αιχμισ όταν φτάνουν οι επιςκζπτεσ από τα
κρουαηιερόπλοια). Αρκετά δε από τα οινοποιεία διακζτουν υποδομζσ και κατάλλθλα
διαμορφωμζνουσ χϊρουσ για τθν φιλοξενία ςυνεδρίων και άλλων εκδθλϊςεων, κακϊσ και
για τθ διενζργεια δεξιϊςεων και τελετϊν γάμου.
Επιςθμαίνεται, ότι με τθν ζκδοςθ τθσ Ωπουργικισ Απόφαςθσ 1746/201564, και ςε εφαρμογι
του άρκρου 25 του Ρ. 4276/201465, κακορίςτθκαν οι προχποκζςεισ για τθν «παροχι
υπθρεςιϊν υποδοχισ, ξενάγθςθσ, φιλοξενίασ και εςτίαςθσ ςε χϊρουσ λειτουργικά
ενοποιθμζνουσ με οινοποιθτικζσ εγκαταςτάςεισ ι και αμπελϊνεσ», και ειδικότερα οι
τεχνικζσ, λειτουργικζσ και ειδικζσ προδιαγραφζσ των εγκαταςτάςεων των οινοτουριςτικϊν
επιχειριςεων που αποτελοφν προχπόκεςθ για τον χαρακτθριςμό τουσ ωσ «επιςκζψιμων»
και τθν ζκδοςθ του «Σιματοσ Επιςκζψιμου Οινοποιείου». Χτθ Χαντορίνθ, μόλισ τζςςερα
φζρεται να ζχουν πιςτοποιθκεί μζχρι ςιμερα από το υπουργείο Ψουριςμοφ.
Εκτόσ από τισ ευρζωσ φάςματοσ προωκθτικζσ δράςεισ που πραγματοποιοφνται τα
τελευταία χρόνια για τθν ανάδειξθ και κακιζρωςθ των ποιοτικϊν ποικιλιϊν οίνου τθσ
Χαντορίνθσ ςτθν παγκόςμια αγορά κραςιοφ, ςθμαντικό βιμα για τθν προϊκθςθ και
προβολι του οινοτουριςμοφ ςτθ Χαντορίνθ αποτελεί και θ διοργάνωςθ μιασ ςειράσ
εκδθλϊςεων και ςυνεδρίων διεκνοφσ βελθνεκοφσ ςτο νθςί, όπωσ του Διεκνοφσ Συνεδρίου
για τον Οινικό Τουριςμό (IMIC) το 201666, το οποίο πραγματοποιικθκε ςτο Χυνεδριακό
Ξζντρο Υζτροσ Π. Ρομικόσ με τθν επιςτθμονικι ςυνεργαςία του Υανεπιςτθμίου Αιγαίου,
και ςτο οποίο ςυμμετείχαν επαγγελματίεσ από τον χϊρο του τουριςμοφ, οινοποιοί,
επιςτιμονεσ και ερευνθτζσ από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίςθσ τα διεκνι ςυμπόςια
«Άμπελοσ» που πραγματοποιικθκαν το 2003, το 2006, το 2013 και το 2017. Πε
64

Εκνικό κεςμικό πλαίςιο που αφορά τον αγροτουριςμό (κακϊσ και τον οινοτουριςμό), ΦΕΞ 135/τ. Β’/22-012015
65
ΦΕΞ 155/30−07−2014
66
http://imic2016.conferences.gr
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πρωτοβουλία του «Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Υόλεων του Ξραςιοφ» διοργανϊκθκε το 2017 και
ςτθν Χαντορίνθ θ εκδιλωςθ «Ανοιχτζσ Πόρτεσ», όπου οι ςυμμετζχοντεσ οινοπαραγωγοί
του νθςιοφ67 υποδζχτθκαν τουσ επιςκζπτεσ τουσ με δωρεάν ξεναγιςεισ και γευςτικζσ
δοκιμζσ, και με ςτόχο τθν γνωριμία του κοινοφ με τθν οινικι παραγωγι και παράδοςθ.
Υαρά τθν εντυπωςιακι ςυνολικά ανάπτυξθ τθσ οινοτουριςτικισ προςφοράσ ςτθ Χαντορίνθ,
κυρίωσ με μεμονωμζνεσ πρωτοβουλίεσ των τοπικϊν οινοπαραγωγϊν, υφίςτανται ακόμθ
περικϊρια για περαιτζρω βελτίωςθ και αναβάκμιςθ τθσ τουριςτικισ αξιοποίθςθσ τθσ
αμπελοοινικισ παράδοςθσ τθσ Σαντορίνθσ, και τθν ενίςχυςθ του δεςμοφ με τθν
πολιτιςτικι, κοινωνικι και οικονομικι ηωι του νθςιοφ.
Χτο επίκεντρο αυτισ τθσ προςπάκειασ τοποκετείται θ ανάγκθ διαμόρφωςθσ μιασ
ευρφτερθσ ςυνεργατικισ ςχζςθσ επαγγελματιϊν / φορζων του δθμόςιου και ιδιωτικοφ
τομζα που ςχετίηονται με τον οινοτουριςμό και ουςιαςτικισ δικτφωςθσ των
οινοπαραγωγϊν του νθςιοφ, με ςκοπό τον ολοκλθρωμζνο ςχεδιαςμό του οινοτουριςτικοφ
προϊόντοσ, κακϊσ και θ χάραξθ οινοτουριςτικϊν διαδρομϊν («Δρόμοι του Κραςιοφ τθσ
Σαντορίνθσ»), που εκτόσ από τθν (διαδικτυακι) χαρτογράφθςθ των επιςκζψιμων
οινοποιείων και τθσ αμπελουργικισ ηϊνθσ τθσ Χαντορίνθσ, αποςκοπεί ςτθ ςυμπλθρωματικι
ανάδειξθ τοποκεςιϊν, αξιοκζατων, μνθμείων και εκδθλϊςεων λαογραφικοφ και
πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ, αλλά και τθ διαςφνδεςθ με επαγγελματίεσ που προςφζρουν
υπθρεςίεσ οινοτουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ (π.χ. επιχειριςεισ εςτίαςθσ, καταλφματα,
ταξιδιωτικά γραφεία) για τθν προςφορά αλλθλοςυμπλθρϊμενων δραςτθριοτιτων και
ενίςχυςθσ των ιδθ προςφερόμενων υπθρεςιϊν.
Αναφζρεται ενδεικτικά, ότι ςτθ Χαντορίνθ δεν αναπτφχκθκε ζωσ ςιμερα κάποια
πρωτοβουλία, αντίςτοιχθ εκείνων άλλων οινοτουριςτικϊν προοριςμϊν τθσ χϊρασ για τθ
δικτφωςθ των οινοποιείων με τθν ζνταξι τουσ ςε «Δρόμο του Ξραςιοφ» (π.χ. όπωσ ςτισ
περιπτϊςεισ των «Δρόμοι του Ξραςιοφ Βορείου Ελλάδασ»68, «Δρόμοι του Ξραςιοφ
Υελοποννιςου»69 και «Δρόμοι του Ξραςιοφ Αττικισ»70), με εξαίρεςθ τθν τοποκζτθςθ
πινακίδων ςιμανςθσ «Δρόμοι του Ξραςιοφ» για τθν κατεφκυνςθ των τουριςτϊν ςτα
επιςκζψιμα οινοποιεία, με πρωτοβουλία του Διμου Κιρασ.
Σι λόγοι για τθν ζλλειψθ δικτφωςθσ των οινοπαραγωγϊν του νθςιοφ είναι μάλλον
πολφπλευροι: θ ζνταςθ του ανταγωνιςμοφ γφρο από τθν εξαςφάλιςθ των περιοριςμζνων
ποςοτιτων ςταφυλιϊν ςτο νθςί που εκφράηεται και μζςα από τθν ιςχνι ςυμμετοχι των
οινοπαραγωγϊν ςτο ςυλλογικό τουσ όργανο (Χφνδεςμο Σινοπαραγωγϊν Χαντορίνθσ), το
μικρό μζγεκοσ του νθςιοφ που δεν κακιςτά τόςο ζντονθ τθν ανάγκθ δικτφωςθσ των
επιχειριςεων, αλλά κυρίωσ και το γεγονόσ ότι ο οινοτουριςμόσ ςτθ Χαντορίνθ ακολοφκθςε
μια αυτοτροφοδοτοφμενθ διαδρομι ανάπτυξθσ και δεν χρειάςτθκε ενιςχυτικζσ
πρωτοβουλίεσ για τθν προϊκθςι του.
Εντοφτοισ, ςτο πλαίςιο τθσ κατεφκυνςθσ για τθν ανάπτυξθ ςυμπλθρωματικϊν μορφϊν
τουριςμοφ ςτο νθςί, με ςκοπό τον εμπλουτιςμό και τθν ποιοτικι διαφοροποίθςθ του
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Αμπελϊνασ Γαβαλά, Ξάναβα Φοφςςοσ, Ξτιμα Αργυροφ, Ξτιμα Χιγάλα, Ππουτάρθσ Σινοποιθτικι, SantoWines.
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τουριςτικοφ μοντζλου, προκφπτει θ ανάγκθ διαμόρφωςθσ μιασ ολοκλθρωμζνθσ
οινοτουριςτικισ πρόταςθσ, με ζμφαςθ ςτθ βιωματικι εμπειρία των επιςκεπτϊν, ςτθν
προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, κακϊσ και ςτθ ςτιριξθ τθσ ευρφτερθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ και των τοπικϊν πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων ςτθ Χαντορίνθ.

Ρίνακασ 40: Επιςκζψιμα Οινοποιεία Σαντορίνθσ
Οινοποιείο

Ρεριοχι

Ιςτοςελίδα

Art Space Winery – ANTΩΝΘΣ
ΑΓΥΟΣ

ΖξωΓωνιά

www.artspace-santorini.com

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΡΟΙΘΤΙΚΘ

ΖξωΓωνιά

www.gaia-wines.gr

ΚΑΝΑΒΑ ΟΥΣΣΟΣ

Επιςκοπι Γωνιά

www.canavaroussos.gr

ΚΑΝΑΒΑ ΧΥΣΟΥ-ΤΣΕΛΕΡΟΥ

Υφργοσ

www.tselepos.gr

KASTELI WINES

Βόκωνασ

ΚΤΘΜΑ ΑΓΥΟΥ

Επιςκοπι Γωνιά

www.estate-argyros.com

ΚΤΘΜΑ ΣΙΓΑΛΑ

Ππαξζδεσ Σίασ

www.sigalas-wine.com

ΟΙΝΟΡΟΙΕΙΟ ΒΑΣΑΛΤΘ

Βουρβουλόσ

www.vassaltis.com

ΟΙΝΟΡΟΙΕΙΟ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ

Πεγαλοχϊρι

www.venetsanoswinery.com

ΟΙΝΟΡΟΙΕΙΟ ΜΡΟΥΤΑΘ
ΣΑΝΤΟΙΝΘΣ

Πεγαλοχϊρι

www.boutari-santorini.gr

ΟΙΝΟΡΟΙΕΙΟ ΚΑΑΜΟΛΕΓΚΟΥ
ΑΤΕΜΘ

ΖξωΓωνιά

www.san-toriniwinery.com

ΟΙΝΟΡΟΙΕΙΟ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΡΟΥΛΟΥ / VOLCAN
WINES

Βόκωνασ

www.volcanwines.gr

ΟΙΝΟΡΟΙΕΙΟ ΧΑΤΗΘΔΑΚΘ

Υφργοσ

www.hatzidakiswines.gr

ΟΙΝΟΡΟΙΙΑ ΓΑΒΑΛΑ

Πεγαλοχϊρι

www.gavalaswines.gr

SANTO WINES

Υφργοσ

www.santowines.gr

Ζρευνα ςε τουριςτικοφσ οδθγοφσ και τουριςτικζσ ιςτοςελίδεσ
(www.santorini.gr,www.http://greek-wineries.com)
Πηγή:
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Χάρτθσ 6

Ειδικότερθ επιδίωξθ αυτισ τθσ προςζγγιςθσ πρζπει να είναι ο εμπλουτιςμόσ του
υφιςτάμενου μοντζλου εξυπθρζτθςθσ «ευκαιριακϊν» επιςκεπτϊν (κυρίωσ των
κρουαηιερόπλοιων ςτο πλαίςιο των εκδρομικϊν προτάςεων που περιλαμβάνουν ζνα
ολιγόωρο πρόγραμμα ξενάγθςθσ ςε οινοποιείο και αγορά προϊόντων) προσ τθν κατεφκυνςθ
ςτόχευςθσ του ειδικοφ κοινοφ των ςφγχρονων οινοτουριςτϊν, οι οποίοι ζχουν διαφορετικά
κίνθτρα επίςκεψθσ, που εκπορεφονται από τθν αναηιτθςθ νζων εμπειριϊν, τθν ενεργό
ςυμμετοχι, αλλά και ςτθν ικανοποίθςθ τουσ που αποκτοφν από τθν επαφι τουσ με το
χϊρο, τθ φφςθ, κακϊσ και με τθν τοπικι κοινωνία, παράδοςθ και ιςτορία. Θ ςυμμετοχι
δθλαδι ςε δραςτθριότθτεσ που αξιοποιοφν τα πολιτιςτικά, κρθςκευτικά, λαογραφικά,
αρχιτεκτονικά και γαςτρονομικά ςτοιχεία τθσ περιοχισ, διαφοροποιοφν το τουριςτικό
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προϊόν και του προςδίδουν ςτοιχεία ταυτότθτασ, αυκεντικότθτα και μοναδικότθτα άμεςα
ςχετιηόμενα με το χϊρο.

4.7

Ρόροι & υποδομζσ πεηοπορικοφ τουριςμοφ

Σ πεηοπορικόσ τουριςμόσ ωσ ειδικι μορφι τουριςμοφ αναφζρεται ςτα τουριςτικά εκείνα
ρεφματα που πραγματοποιοφν ζνα ταξίδι είτε με αποκλειςτικό κίνθτρο τθν πεηοπορία ςτθν
περιοχι επιλογισ, είτε ωσ ςυμπλθρωματικι δραςτθριότθτα κατά τθν παραμονι τουσ ςε
ζναν τόπο. Χφμφωνα με το οριςμό που προτείνει ο Σργανιςμόσ Ψουριςμοφ τθσ Ρζασ
Ηθλανδίασ αφορά ςτθν κατθγορία τουριςτϊν «άνω των 15 ετϊν που ςυμμετζχουν ςε
δραςτθριότθτεσ περπατιματοσ ι πεηοπορίασ άνω τθσ μιςισ ϊρασ τουλάχιςτον μία φορά
κατά τθ διάρκεια ταξιδιοφ τουσ»71.Σι τουρίςτεσ αυτισ τθσ κατθγορίασ αναηθτοφν όμορφα
τοπία και εμπειρίεσ φφςθσ για τισ πεηοπορικζσ τουσ εξορμιςεισ. Πε τθν ζννοια αυτι
εμπίπτει ςτθν ευρφτερθ κατθγορία του φυςιολατρικοφ τουριςμοφ.
Βαςικό πλεονζκτθμα του πεηοπορικοφ τουριςμοφ είναι ότι μπορεί να ςυμβάλει με βιϊςιμο
τρόπο ςτθν αντιμετϊπιςθ διάφορων προκλιςεων που ςυνδζονται με τθν τουριςτικι
ανάπτυξθ πολλϊν προοριςμϊν – και ειδικά των νθςιωτικϊν τθσ χϊρασ μασ:


Σι επιςκζπτεσ που εμπίπτουν ςε αυτι τθν κατθγορία τουριςμοφ διακρίνονται για
τθν περιβαλλοντικι τουσ ευαιςκθςία και το ενδιαφζρον τουσ για το φυςικό
περιβάλλον και τισ ιδιαιτερότθτεσ ενόσ τόπου. Πε τθν εξζλιξθ αυτισ τθσ μορφισ
τουριςτικισ ηιτθςθσ διαμορφϊνονται ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για τθν προςταςία του
φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ, κακϊσ ενεργοποιείται θ ανάγκθ για τθν
ςυγκρότθςθ μιασ αποτελεςματικισ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ςτον προοριςμό.
Υαράλλθλα, ςυνδράμει ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ ωσ προσ τθν
ανάγκθ προςταςίασ του τοπίου, των φυςικϊν πόρων και τθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ από τισ επιπτϊςεισ τθσ τουριςτικισ και οικιςτικισ ανάπτυξθσ του
προοριςμοφ.



Θ μορφι αυτι του τουριςμοφ δφναται να ενιςχφςει τθν ελκυςτικότθτα
υφιςτάμενων και να δθμιουργιςει νζουσ πόρουσ προςζλκυςθσ επιςκεπτϊν ςε μια
περιοχι, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθ διαφοροποίθςθ και τον εμπλουτιςμό τθσ
τουριςτικισ προςφοράσ του προοριςμοφ, π.χ. μζςω τθσ δυνατότθτασ που
παρζχεται ςτουσ περιθγθτζσ για τθν εξερεφνθςθ και γνωριμία τουσ με τθν
πολιτιςτικι παράδοςθ, τθν τοπικι ιςτορία, τθν γαςτρονομία και τα τοπικά
προϊόντα, αλλά και με ςυμπλθρωματικζσ μορφζσ δραςτθριότθτασ (π.χ.
οινοτουριςμόσ).

71

«Χχζδιο δράςθσ για τον φυςιολατρικό – περιθγθτικό τουριςμό ςτισ Ξυκλάδεσ», Τλγα Ξαραγιάννθ, Επιμζλεια Γ.
Χπιλάνθ, Υανεπιςτιμιο Αιγαίου, Εργαςτιριο Ψοπικισ και Ρθςιωτικισ Ανάπτυξθσ, Εργαςτιριο Ψουριςτικϊν
Ερευνϊν και μελετϊν, Πάιοσ 2015.
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Υαράλλθλα, ςυμβάλλει ςτθ διάχυςθ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ ςε περιοχζσ του
προοριςμοφ, οι οποίεσ δεν ζχουν ακόμθ αποκομίςει οφζλθ από τθν τουριςτικι
ανάπτυξθ (όπωσ μειονεκτοφςεσ περιοχζσ και οικιςμοί ςτον αγροτικό χϊρο),
διαμορφϊνοντασ ςταδιακά νζεσ ευκαιρίεσ και οικονομικά οφζλθ για τισ τοπικζσ
κοινωνίεσ, αλλά και ζνα κλίμα επαναξιολόγθςθσ τθσ αξίασ του τοπίου, τθσ φφςθσ
και τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ από τουσ κατοίκουσ τουσ.



Ψζλοσ, κακϊσ θ ηιτθςθ για ταξίδια αυτισ τθσ μορφισ εκφράηεται κυρίωσ τθν άνοιξθ
και το φκινόπωρο διαμορφϊνονται ιδανικζσ δυνατότθτεσ επιμικυνςθσ τθσ
τουριςτικισ περιόδου ςτουσ προοριςμοφσ που εμφανίηουν ζντονα το πρόβλθμα
τθσ εποχικότθτασ.

Θ Χαντορίνθ (όπωσ και θ γειτονικι Κθραςία) διακζτει πολλά μονοπάτια ςε όλθ τθν ζκταςι
τθσ, ιδανικά για περπάτθμα όλεσ τισ εποχζσ του χρόνου και με διαφορετικοφσ βακμοφσ
δυςκολίασ, προςφζροντασ ςτουσ περιθγθτζσ τθ δυνατότθτα εξερεφνθςθσ και γνωριμίασ
τουσ με τα μοναδικά τοπία τουριςτικοφ, πολιτιςτικοφ, περιβαλλοντικοφ και γεωλογικοφ
ενδιαφζροντοσ του νθςιοφ. Ζνα μεγάλο δίκτυο διατθρθμζνων λικόςτρωτων καλντεριμιϊν
απλϊνεται ςε όλο το νθςί, ενϊ αρκετά από τα μονοπάτια βρίςκονται κατά μικοσ τθσ
Ξαλντζρασ ι αποτελοφν «κατεβάςματα» προσ τθν κάλαςςα ςε πολλά ςθμεία ςε όλο το
μικοσ τθσ, από το Ακρωτιρι μζχρι τθν Σία, όπου απότομα μονοπάτια ςυνδζουν τουσ
οικιςμοφσ με τα επίνειά τουσ. Επίςθσ, πολλά μονοπάτια διζρχονται μζςα από το αγροτικό
τοπίο και τουσ αμπελϊνεσ, και τα γραφικά χωριά ςτθν ενδοχϊρα, κακϊσ και τουσ
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ του νθςιοφ, προςφζροντασ ςτο περιθγθτι μια ιδιαίτερα πλοφςια
και πολφπλευρθ ςφνκεςθ «ανακαλφψεων» κατά μικοσ των διαδρομϊν.
Θ πλζον γνωςτι περιπατθτικι διαδρομι, ςυνολικοφ μικουσ 10,2 χλμ., ξεκινά από
τα Φθρά, διαςχίηει το Φθροςτεφάνι, το Θμεροβίγλι και φτάνει ςτθν Σία, ακολουκϊντασ το
φρφδι τθσ Ξαλντζρασ, από όπου και προςφζρει μια εξαιρετικι κζα ςτθν παλιά και νζα
Ξαμμζνθ. Πια επίςθσ πολφ δθμοφιλισ διαδρομι είναι εκείνθ που ςυνδζει τον Υφργο με τον
αρχαιολογικό χϊρο τθσ Αρχαίασ Κιρασ και περνάει από τθν ψθλότερθ κορυφι του νθςιοφ,
ςτθν οποία δεςπόηει το μοναςτιρι του Υροφιτθ Θλία (μικοσ: 4,3 χλμ.).
Υολλά από τα μονοπάτια τθσ Χαντορίνθσ οργανϊκθκαν πρόςφατα (2014-2015) ςε ζνα
μεγάλο δίκτυο πεηοπορικϊν διαδρομϊν, με τθν ολοκλιρωςθ ενόσ φιλόδοξου ζργου για
τθν χαρτογράφθςθ και χάραξθ μονοπατιϊν, κακϊσ και τθ ςιμανςθ και τον κακαριςμό των
πεηοπορικϊν διαδρομϊν του νθςιοφ. Ψοποκετικθκαν επίςθσ ενθμερωτικζσ και
επεξθγθματικζσ πινακίδεσ για τα διάφορα αξιοκζατα που ςυναντά ο περιθγθτισ κατά
μικοσ των διαδρομϊν. Ψο ζργο αποτελεί πρωτοβουλία του πεηοπόρου Ξϊςτα Ηαρόκωςτα,
ο οποίοσ εκπόνθςε τθ ςχετικι μελζτθ, και υλοποιικθκε με τθ ςτιριξθ του Διμου Κιρασ και
τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Υεριβάλλοντοσ και Υολιτιςμοφ (ΕΟΟΕΨ)72.
Ψο ζργο περιζλαβε τθν χαρτογράφθςθ, ςυντιρθςθ και ςιμανςθ των παλιϊν μονοπατιϊν
που χρθςιμοποιοφνταν ιδθ από τα αρχαία χρόνια, όπωσ θ διαδρομι από τον Υφργο ςτθν
αρχαία Κιρα, και τθ χάραξθ νζων περιπατθτικϊν διαδρομϊν– ςυνολικά 13 κφριων και ζξι
μικρότερων ςτθ Χαντορίνθ, από τθν Σία και το Θμεροβίγλι ωσ το Ξαμάρι και το Ακρωτιρι,
72

www.monopatiapolitismou.gr
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και άλλων ζξι ςτθν εν πολλοίσ ανεξερεφνθτθ Κθραςιά, ςυνολικοφ μικουσ 75 χιλιομζτρων
διαδρομϊν. Ψο ζργο υλοποίθςε ο Διμοσ Κιρασ, ενϊ θ ΕΟΟΕΨ ανζλαβε τον κακαριςμό και
τθ ςυντιρθςθ των μονοπατιϊν.
Επίςθσ, πραγματοποιικθκε θ καταγραφι με επαγγελματικά GPS και αποτφπωςθ των
διαδρομϊν ςε χάρτθ, κακϊσ και θ ζκδοςθ πεηοπορικοφ χάρτθ με 25 ςυνολικά πεηοπορικζσ
διαδρομζσ ςτθ Χαντορίνθ και τθ Κθραςιά, ο οποίοσ κυκλοφορεί από τισ Εκδόςεισ ΑΡΑΒΑΧΘ
και διατίκεται επίςθσ ςε ψθφιακι μορφι για υπολογιςτζσ, κινθτά και ςυςκευζσ GPS.
Χυνολικά 16 περιπατθτικζσ διαδρομζσ περιλαμβάνονται επίςθσ ςτθν εφαρμογι για κινθτά
τθλζφωνα και tablets «topo Guide Χαντορίνθ»73, ζναν ςφγχρονο και λεπτομερι πεηοπορικό
οδθγό για το νθςί που ςχεδιάςτθκε και διατίκεται ςτθν αγορά από τθν topoGuide, εταιρία
με αντικείμενο τθ δθμιουργία και διάκεςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν ψθφιακισ
πεηοπορικισ ξενάγθςθσ και ερμθνείασ περιβάλλοντοσ74.

Ρίνακασ 41: Οι 13 κφριεσ περιπατθτικζσ διαδρομζστθσ Σαντορίνθσ
ΔΙΑΔΟΜΘ

ΜΘΚΟΣ

ΡΕΙΓΑΦΘ

4,3 χλμ.

Θ διαδρομι ςυνδζει το χωριό Υφργοσ με
τον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Αρχαίασ Κιρασ,
αφοφ περάςει από τθν υψθλότερθ κορυφι
του νθςιοφ, ςτθν οποία δεςπόηει το
μοναςτιρι του Υροφιτθ Θλία.

2. Πζςα Γωνιά-ΥφργοσΕμπορείο

4,4χλμ.

Θ διαδρομι ξεκινά από τον αςφαλτόδρομο
του Ξαμαριοφ ςτο ςθμείο τθσ
διαςταφρωςθσ για τθν Επιςκοπι, διαςχίηει
το χωριό τθσ Πζςα Γωνιάσ και ανθφορίηει
προσ τον Υφργο με μια μικρι παράκαμψθ
για το ναό του Αγίου Ρικολάου του
Ξίςςθρα. Διαςχίηει το ενετικό Ξαςτζλι και
φτάνει ςτθν πλατεία του Εμπορειοφ

3. Ξαμάρι-Αρχαία ΚιραΥερίςςα

2,9χλμ.

1. Υφργοσ-Πονι Υροφιτθ ΘλίαΑρχαία Κιρα

4. Υφργοσ-Άγιοσ Γεϊργιοσ το
Ξατεφυό-Επιςκοπι

2 χλμ.

5. Υφργοσ-Ζξω Γωνιά-Πζςα
Γωνιά-Επιςκοπι

2,8 χλμ

6. Υφργοσ-Πεγαλοχϊρι

2,2χλμ.

Υρόκειται για διαδρομι που κινείται ςε
ορεινό περιβάλλον και ζχει ιδιαίτερο
βοτανολογικό ενδιαφζρον.

Πικρι διαδρομι που ςυνδζει τα δφο

73

https://play.google.com/store/apps/details?id=anadigit.adventures.santorini
Θ εταιρία topoGuide δθμιουργικθκε το 2018 από τθ ςφμπραξθ τθσ AnaDigit, ελλθνικισεταιρίασ
εκδόςεων ζντυπων και ψθφιακϊν χαρτϊν, και τθσ γαλλικισ Ubicare.
74

101

ΔΙΑΔΟΜΘ

ΜΘΚΟΣ

ΡΕΙΓΑΦΘ
χωριά.

7. Πεγαλοχϊρι-ΥλάκαΠεγαλοχϊρι

3,4χλμ.

Θ διαδρομι παρουςιάηει μεγάλο γεωλογικό
ενδιαφζρον.

8. Υφργοσ-Βόκωνασ

1,9 χλμ.

Θ διαδρομι δεν περπατιζταιεδϊ και πολλά
χρόνια και βρίςκεται ςε κακι κατάςταςθ

9. Φθρά-Θμεροβίγλι-Σία

10,2 χλμ.

Υρόκειται για τθν πλζον δθμοφιλι
πεηοπορικι διαδρομι, μικουσ χιλιομζτρων,
που διαςχίηει τα Φθρά, το Φθροςτεφάνι, το
Θμεροβίγλι και ακολουκϊντασ το «φρφδι»
τθσ Ξαλντζρασ φτάνει ςτθν Σία

10. Φοινικιά-Ξυρά ΥαναγιάΞουλοφμποσ

4,6 χλμ.

11. Ακρωτιρι-ΠπάλοσΑποκικεσ-Ακρωτιρι

1,9 χλμ.

Θ διαδρομι κινείται ςτισ παραλίεσ τθσ
Ξαλντζρασ.

12. Φάροσ-Πζςα ΥθγάδιαΨαξιάρχθσ- Ξαμπιά- Ξόκκινθ
Υαραλία- Υροϊςτορικι πόλθΧωριό Ακρωτιρι

9,6 χλμ.

Θ διαδρομι αποτελεί ζναν ςυνδυαςμό
δρόμων, μονοπατιϊν, λικόςτρωτων, νζασ
διάνοιξθσ και βοτςαλωτισ παραλίασ.

13. Χωριό Ακρωτιρι-Αγία ΆνναΒλυχάδα

5,2 χλμ.

Σ περιπατθτικόσ τουριςμόσ προςελκφει κάκε χρόνο και περιςςότερουσ επιςκζπτεσ ςτθ
Χαντορίνθ, και ςυνκζτει μια ςυμπλθρωματικι προσ το ιδθ διαμορφωμζνο τουριςτικό
πρότυπο επιλογι δραςτθριότθτασ, απευκυνόμενθ ςε ζνα ευρφτερο κοινό αποδεκτϊν, το
οποίο υπερβαίνει εκείνο των τουριςτϊν που επιςκζπτονται το νθςί με αποκλειςτικό
κίνθτρο τθν πεηοπορία.
Ψθν εξζλιξθ αυτι ςθματοδοτεί και θ λειτουργία ειδικευμζνων τουριςτικϊν γραφείων που
δραςτθριοποιοφνται πλζον ςτον χϊρο αυτό και προςφζρουν οργανωμζνεσ πεηοπορικζσ
εκδρομζσ, αλλά και τθ δυνατότθτα περιιγθςθσ του νθςιοφ με εναλλακτικά και φιλικά προσ
το περιβάλλον μζςα, όπωσ ποδιλατα και άλογα.

Ρίνακασ 42: Ειδικευμζνα τουριςτικά γραφεία πεηοπορίασ, ποδθλαςίασ & ιππαςίασ
Γραφείο

Διεφκυνςθ

URL

Πεηοπορικζσ εκδρομζσ:
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Γραφείο

Διεφκυνςθ

URL

Santorini Walking Tours

Φθροςτεφάνι www.santoriniwalkingtours.com

Trekking Hellas Ξυκλάδων (Χαντορίνθ)

Ακρωτιρι

www.trekking.gr

Γ. Δανζηθσ (αναρρίχθςθ)

Υερίςςα

6944126339

Eco Bike Santorini Tours

Υερίςςα

www.e-bikesantorini.gr

Santorini Adventures

Άγιοσ
Γεϊργιοσ

www.santoriniadventures.gr

Santo Horse Riding

Ακρωτιρι

www.santorinihorseriding.gr

Santorini Horse Riding

Πεγαλοχϊρι

www.santorini-horse-riding.com

Ποδθλατικζσ εκδρομζσ:

Ιππαςία:

Πηγή:

Ζρευνα ςε τουριςτικοφσ οδθγοφσ και τουριςτικζσ ιςτοςελίδεσ

Πεταξφ των διάφορων πρωτοβουλιϊν που αναπτφςςονται τα τελευταία χρόνια ςτο νθςί
για τθν ενίςχυςθ του πεηοπορικοφ τουριςμοφ, αξίηει να ςθμειωκεί και θ πρόταςθ του κ.
Ηαρόκωςτα, εμπνευςτι του ζργου δθμιουργίασ του πεηοπορικοφ δικτφου ςτθ Χαντορίνθ,
για τθν υλοποίθςθ ςε ςυνεργαςία με το Διμο Κιρασ, ενόσ εξαιμερου προγράμματοσ
πεηοπορικοφ τουριςμοφ («Santorini Way») για τουσ εκτόσ τθσ υψθλισ τουριςτικισ
περιόδου μινεσ. Σι ςυμμετζχοντεσ ςτο πρόγραμμα κα ακολουκοφν τθ διαδρομι από τον
φάρο του Ακρωτθρίου μζχρι τθν Σία και ςτθ Κθραςιά, περνϊντασ από όλα τα παραδοςιακά
χωριάτθσ ενδοχϊρασ (τθν Ζξω Γωνιά, τθν Επιςκοπι Γωνιά, τον Υφργο, το Εμπορείο και τθν
Πεςςαριά), αλλά και τισ φθμιςμζνεσ παραλίεσ και τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ του
νθςιοφ. Σλοκλθρϊνοντασ το πρόγραμμα κα παίρνουν ζνα δίπλωμα ςυμμετοχισ, κακϊσ και
ζνα βαλιτςάκι με τοπικά προϊόντα ωσ δϊρο.
Ενδιαφζρον παρουςιάηει επίςθσ και θ διαδικτυακι προβολι του πεηοπορικοφ τουριςμοφ
ςτθ Χαντορίνθ, είτε με τθ μορφι ειδικϊν αφιερωμάτων ςε ιςτοςελίδεσ τουριςτικοφ
περιεχομζνου (π.χ. Viator75, Premium Europe76, No footprint77), ι ειδικϊν ενοτιτων ςτισ
πλατφόρμεσ θλεκτρονικϊν κρατιςεων (π.χ. Tripadvisor78), ι ιςτολόγιων (blogs) που
λειτουργοφν διάφορεσ ομάδεσ με κοινό ενδιαφζρον τθν πεηοπορία79.
75

www.viator.com/tours/Santorini/
www.mypremiumeurope.com/travel-news/greece/island-hiking-santorini.htm
77
www.nofootprint.gr/santorini-self-guided-walking-holiday
78
www.tripadvisor.com.gr/Attraction_Review-g189433-d2368798-Reviews-Hiking_Trail_Fira_OiaSantorini_Cyclades_South_Aegean.html
79
http://monopatiasantorinis.blogspot.gr, http://paths-of-santorini.blogspot.gr
76
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Θ Χαντορίνθ εμφανίηει ευνοϊκζσ προχποκζςεισ και ςυνκικεσ για τθ ςυγκρότθςθ μιασ
ελκυςτικισ και ανταγωνιςτικισ προςφοράσ πεηοπορικοφ τουριςμοφ. Αςφαλϊσ πρζπει οι
εμπνευςτζσ και διαχειριςτζσ μιασ τζτοιασ προςπάκειασ να ςυνεκτιμιςουν ςτθ διαδικαςία
αυτι τθν ιδθ διαμορφωμζνθ τουριςτικι ταυτότθτα και εικόνα του νθςιοφ. Είναι όμωσ
κετικό, ότι αρκετά από τα επιμζρουσ υφιςτάμενα πρότυπα τουριςτικισ ανάπτυξθσ τθσ
Χαντορίνθσ (τουριςμόσ πολυτελείασ, πολιτιςτικόσ / αρχαιολογικόσ τουριςμόσ,
αρχιτεκτονικόσ τουριςμόσ) – ειδικά κατά τθν χειμερινι περίοδο – μποροφν να
λειτουργιςουν ςυνδυαςτικά και αλλθλοτροφοδοτοφμενα με τον πεηοπορικό τουριςμό, ενϊ
ςε ςθμαντικό βακμό κάνουν χριςθ κοινϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν.

Χάρτθσ 7
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Χτθν κατεφκυνςθ αυτι, απαιτείται οι υπθρεςίεσ και υποδομζσ του πεηοπορικοφ τουριςμοφ
να χαρακτθρίηονται από τθν εφαρμογι κανονιςμϊν και ποιοτικϊν προτφπων, όπωσ τθν
πιςτοποίθςθ των μονοπατιϊν. Επιςθμαίνεται, ότι από το 2014 ζχει εκδοκεί Ωπουργικι
Απόφαςθ80που κακορίηει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ χάραξθσ, ςιμανςθσ, διάνοιξθσ και
ςυντιρθςθσ των ορειβατικϊν – πεηοπορικϊν μονοπατιϊν τθσ χϊρασ, και με τθν οποία
ςυγκροτικθκε ςφςτθμα Εκνικισ Υιςτοποίθςθσ των δικτφων μονοπατιϊν, ςε εφαρμογι τθσ
εκνικισ και ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ και εμπειρίασ.
Χτο πλαίςιο αυτό, καταγράφεται θ ανάγκθ ςυνεχοφσ προςπάκειασ για τθν περαιτζρω
αναβάκμιςθ του δικτφου μονοπατιϊν ςτο νθςί, και ειδικότερα θ υλοποίθςθ
ςυμπλθρωματικϊν ζργων κατά μικοσ των περιπατθτικϊν διαδρομϊν, όπωσ π.χ. θ
τοποκζτθςθ ελαφρϊν καταςκευϊν και εξοπλιςμοφ αναψυχισ για τθν εξυπθρζτθςθ των
περιθγθτϊν (παρατθρθτιρια, πάγκοι, κακίςματα, κάδοι κλπ.), αλλά και θ μζριμνα για
ειδικζσ ομάδεσ επιςκεπτϊν (μακθτζσ, άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ), ϊςτε να ενιςχυκεί θ
προςζλκυςθ μεγαλφτερου αρικμοφ επιςκεπτϊν περιθγθτικοφ ενδιαφζροντοσ ςτο νθςί.
Θ προςπάκεια αυτι, οφείλει ωςτόςο να ςυμπλθρωκεί παράλλθλα εκπόνθςθ ενόσ
ςυςτιματοσ υποδοχισ και διαχείριςθσ των επιςκεπτϊν ςτθν περιοχι, με ςκοπό τθν
αποτελεςματικι προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και τθν αποφυγι αρνθτικϊν
επιπτϊςεων ςε αυτό από τθν χριςθ των μονοπατιϊν, με γνϊμονα τθν φζρουςα ικανότθτα
του ευρφτερου χϊρου.
Υαράλλθλα, αναγκαία είναι θ δθμιουργία ενόσ ςυλλογικοφ δικτφου που να ςυνδζει τισ
προςπάκειεσ όλων των φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςε αυτό το πεδίο, με ςκοπό τθν
ολοκλθρωμζνθ διαςφνδεςθ τθσ περιθγθτικισ τουριςτικισ προςφοράσ ςτθ Χαντορίνθ – τόςο
όςον αφορά ςτα φυςιολατρικά, πολιτιςτικά και ιςτορικά ςτοιχεία που ςυνκζτουν τθν
προςφορά αυτι, όςο και το εφροσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, ϊςτε να δθμιουργθκεί
μια «ταυτότθτα» (brand) τθσ Χαντορίνθσ ωσ προοριςμοφ πεηοπορικοφ τουριςμοφ. Πια
τζτοια πρωτοβουλία οφείλει επίςθσ να ςυμβάλλει ςτθν προϊκθςθ και δθμιουργία
ολοκλθρωμζνων δικτφων πεηοπορικϊν και ποδθλατικϊν διαδρομϊν ςτο νθςί. Επίςθσ, να
ςυμπεριλαμβάνει ενζργειεσ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ προγραμμάτων προςζλκυςθσ
επιςκεπτϊν και δράςεων προβολισ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό, όπωσ και τθν ζκδοςθ
πεηοπορικοφ οδθγοφ και τθ δθμιουργία ςχετικισ ιςτοςελίδασ.
Χτόχοσ είναι να βοθκιςει τουσ επιςκζπτεσ του νθςιοφ να εξερευνιςουν με αςφάλεια και
ευκολία το φυςικό και πολιτιςμικό πλοφτο του νθςιοφ.

4.8

Ρόροι & υποδομζσ πολιτιςτικοφ τουριςμοφ (παραδοςιακά μουςεία – εκκζςεισ –
φεςτιβάλ κλπ.)

Σ πολιτιςτικόσ τουριςμόσ ςυνδζεται με τα κίνθτρα του ανκρϊπου για αναηιτθςθ
εμπειριϊν και αποκόμιςθ γνϊςεων για τον πολιτιςτικό πλοφτο–υλικό και άυλο – ενόσ
80

Ωπουργικι απόφαςθ 1513144/165/30.1.2017 » (ΦΕΞ 206/Βϋ/30.1.17), ςε εφαρμογι του άρκρου 42
παρ. 9 του Ρ. 4280/2014.
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τουριςτικοφ προοριςμοφ. Σ πολιτιςμόσ γίνεται αντιλθπτόσ από τα μνθμεία, τα ζκιμα και τισ
παραδόςεισ, τισ πολιτιςτικζσ και καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ κλπ. του τόπου. Θ επιδίωξθ
αυτι εντάςςεται ςτο ευρφτερο πεδίο του «βιωματικοφ τουριςμοφ» (experiential tourism)
και αναφζρεται ςε διαφορετικζσ μορφζσ τουριςμοφ, όπωσ δραςτθριότθτεσ ςτθ φφςθ, τον
γαςτρονομικό τουριςμό, τον αρχαιολογικό τουριςμό, τα εκπαιδευτικά ταξίδια κ.α.
Δεδομζνου ότι ο γαςτρονομικόσ, ο αρχαιολογικόσ και ο αρχιτεκτονικόσ τουριςμόσ
αποτελοφν αντικείμενο ξεχωριςτϊν ενοτιτων του παρόντοσ παραδοτζου, ςτο κεφάλαιο
αυτό θ ζννοια του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ περιορίηεται ςτο κίνθτρο επίςκεψθσ ενόσ
προοριςμοφ με ςκοπό τθν γνωριμία με τα τοπικά ικθ και ζκιμα, τθν λαογραφία και
ιςτορία του τόπου, κακϊσ και τθ ςυμμετοχι ςε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ και καλλιτεχνικά
δρϊμενα. Ψα ενδιαφζροντα αυτά μπορεί να ςυνκζτουν είτε το αποκλειςτικό κίνθτρο του
τουρίςτα για επίςκεψθ του προοριςμοφ, είτε να ςυν-διαμορφϊνουν ςε μικρότερο ι
μεγαλφτερο βακμό το ταξιδιωτικό κίνθτρο, από κοινοφ με άλλεσ μορφζσ τουριςτικισ
δραςτθριότθτασ.
Χτθ Σαντορίνθ, όπωσ και ςτουσ περιςςότερουσ καλοκαιρινοφσ προοριςμοφσ τθσ χϊρασ, οι
πρωτοβουλίεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ προςφοράσ ςε προϊόντα του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ
εκδθλϊνονταν διαχρονικά ςτθ ςκιά τθσ κυρίαρχθσ ταυτότθτασ του νθςιοφ ωσ κλαςικοφ
προοριςμοφ τουριςμοφ «ιλιου & κάλαςςασ», και ςτόχευαν επί το πλείςτον ςτθν ανάγκθ
εξυπθρζτθςθσ τθσ ηιτθςθσ για τον εμπλουτιςμό του φάςματοσ επιλογϊν που απευκφνονται
ςτο τουριςτικό κοινό τθσ κερινισ περιόδου. Χτο πλαίςιο αυτό, τα πολιτιςμικά αξιοκζατα
του νθςιοφ λειτουργοφν απλά ςυμπλθρωματικά προσ το διαμορφωμζνο τουριςτικό προϊόν,
ενϊ και οι πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ αναπτφςςονται κυρίωσ κατά τθν υψθλι τουριςτικι
περίοδο.
Θ Χαντορίνθ εξάλλου, προςελκφει κατά τα φαινόμενα (κακϊσ δεν υπάρχουν ςτατιςτικά
μεγζκθ για τθν τεκμθρίωςθ αυτισ τθσ διαπίςτωςθσ) ζναν περιοριςμζνο μόνο αρικμό
επιςκεπτϊν με πολιτιςτικά ενδιαφζροντα. Τπωσ επιςθμαίνεται ςε πρόςφατθ μελζτθ του
Υανεπιςτθμίου Αιγαίου81, «θ επιςκεψιμότθτα των ςθμαντικότερων ‘κζλγθτρων’ τθσ Θιρασ
δεν μπορεί να κεωρθκεί ιδιαίτερα υψθλι, ενϊ αυτι των μουςείων πρζπει να
προβλθματίςει ιδιαίτερα τουσ διαχειριςτζσ τουσ ςε ότι αφορά ςτθν ελκυςτικότθτα τουσ ςτθ
ςθμερινι πραγματικότθτα, αλλά και ςτον προοριςμό ςτο ςφνολό του». Χφμφωνα με τα
αποτελζςματα ζρευνασ τουριςτϊν που πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ μελζτθσ, μόνο
ποςοςτό 3% των ερωτϊμενων τουριςτϊν διλωςε ότι επιςκζφκθκε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ
και μουςειακοφσ χϊρουσ, ομοίωσ ζνα 3% επιςκζφκθκε εκκλθςίεσ. Ωσ αξιοςθμείωτθ
αναφζρεται επίςθσ θ ςθμαντικι μείωςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ όλων των αξιοκζατων για το
2016.Χφμφωνα εξάλλου με πλθροφορίεσ που ςυνζλεξε θ ομάδα μελζτθσ, ο μζςοσ όροσ
επιςκεψιμότθτασ (ςε ετιςια βάςθ) για οριςμζνα από τα μικρά ιδιωτικά μουςεία δεν
ξεπερνά τα 10 άτομα.

81

«Ψουριςτικό Υανόραμα Χαντορίνθσ – Αποτφπωςθ τθσ κατάςταςθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ και
των επιπτϊςεϊν τθσ ςτον προοριςμό, ανάλυςθ SWOT και εναλλακτικά ςενάρια πολιτικισ»,
Υανεπιςτιμιο Αιγαίου, 2017.
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Χτθ Χαντορίνθ διαμορφϊνεται εντοφτοισ τα τελευταία χρόνια μια πολυςχιδισ και ιδιαίτερα
ενδιαφζρουςα πολιτιςτικι προςφορά που τθν διαφοροποιεί πλζον ζντονα από τα
περιςςότερα άλλα νθςιά τθσ χϊρασ.
Ζνα αξιόλογο εφροσ από δθμοτικζσ επιχειριςεισ, πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ και
μεμονωμζνεσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ του νθςιοφ ςυμμετζχουν ςτθν αξιοποίθςθ τθσ
πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ του νθςιοφ, τθν ανάδειξθ των πολιτιςτικϊν πόρων και ςτθ
διοργάνωςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων, παράλλθλα με φορείσ και επαγγελματίεσ που
παρζχουν υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ και ςυμπλθρϊνουν τθν προςφορά πολιτιςτικοφ
τουριςμοφ ςτθ Χαντορίνθ.
Χτο επίκεντρο αυτισ τθσ προςφοράσ πολιτιςτικοφ τουριςμοφ ςτθ Χαντορίνθ που επιχειρεί
να ςυνδζςει τθ τουριςτικι δραςτθριότθτα με τθν τοπικι πολιτιςμικι παράδοςθ, τθν
αρχιτεκτονικι κλθρονομιά, τισ τζχνεσ και τθ γαςτρονομία του νθςιοφ, βρίςκονται
εκδθλϊςεισ, παραςτάςεισ, εκκζςεισ, εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ. που
διοργανϊνονται από δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ, αλλά και τα διάφορα ιδιωτικά
μουςεία και ιδρφματα.
Πεταξφ των πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων ξεχωρίηουν οι ςυναυλίεσ κλαςικισ μουςικισ ςτο
πλαίςιο του «Διεκνοφσ Μουςικοφ Φεςτιβάλ» που πραγματοποιείται από το 1979 κάκε
Χεπτζμβριο, το «Φεςτιβάλ Μεγάρου Γκφηθ»82που πραγματοποιείται από το 1981 κάκε
Αφγουςτο, το Santorini Jazz Festival, που λαμβάνει χϊρα τον Λοφλιο από το 1997, κακϊσ και
το πρόγραμμα εκδθλϊςεων που διοργανϊνει από το 2014 το Εργοςτάςιο Τεχνϊν
Σαντορίνθσ (Santorini Arts Factory SAF)83. Επίςθσ, τα «Θφαίςτεια», ζνα φεςτιβάλ με
εκδθλϊςεισ, ςυναυλίεσ, παραςτάςεισ χοροφ και εικονικι ζκρθξθ του θφαιςτείου με
πυροτεχνιματα που διεξάγεται τον Αφγουςτο.
Ψο «Διεκνζσ Μουςικό Φεςτιβάλ»84, όπου εμφανίηονται διάςθμοι καλλιτζχνεσ από όλο τον
κόςμο, διοργανϊνεται ςτον χϊρο του Χυνεδριακοφ Ξζντρου του Λδρφματοσ Υ.Π. Ρομικοφ
από το Πολιτιςτικό Σωματείο «Οι Φίλοι τθσ Σαντορίνθσ» και υπό τθν καλλιτεχνικι
διεφκυνςθ τθσ Ακθνάσ Ξαποδίςτρια, κακϊσ και υπό τθν αιγίδα και με τθ ςτιριξθ του Διμου
Κιρασ. Ψο «Κδρυμα Θιρασ – Πζτροσ Μ. Νομικόσ» ιδρφκθκε το 1993, με ςκοπό τθν
προϊκθςθ κάκε είδουσ πολιτιςτικισ, καλλιτεχνικισ, κοινωνικισ και επιςτθμονικισ
δραςτθριότθτασ ςχετικι με τθ Κιρα και τισ Ξυκλάδεσ. Υρωταρχικό ρόλο ανάμεςα ςε αυτζσ
κατζχει θ εκδοτικι δραςτθριότθτα. Επιπλζον, οργανϊνει ςυνζδρια, ςεμινάρια, εκκζςεισ,
ςυναυλίεσ. που αφοροφν ςτον πολιτιςμό τθσ Κιρασ και τθ γεωλογία του νθςιοφ κ.α.Ψο
μεγαλφτερο μζροσ των εκδθλϊςεων που διοργανϊνονται υπό τθν αιγίδα και με τθν
επίβλεψθ του Λδρφματοσ Κιρασ, λαμβάνουν χϊρα ςτο Χυνεδριακό Ξζντρο Υζτρου Π.
Ρομικοφ, που διαμορφϊκθκε ςε ζνα αναπαλαιωμζνο νεοκλαςικό κτίριο των Φθρϊν.
Χτο Πνευματικό Κζντρο «Μζγαρο Γκφηθ», ζνα από τα ςθμαντικότερα πολιτιςτικά ιδρφματα
τθσ Χαντορίνθσ, πραγματοποιοφνται κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ πολιτιςτικζσ
εκδθλϊςεισ που καλφπτουν όλο το φάςμα τθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ, όπωσ μουςικζσ
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εκδθλϊςεισ και ςυναυλίεσ κάκε είδουσ μουςικισ, κεατρικζσ παραςτάςεισ &
κινθματογραφικζσ προβολζσ, διαλζξεισ & παρουςιάςεισ βιβλίων, μόνιμεσ και περιοδικζσ
εκκζςεισ ςυλλογϊν ζργων τζχνθσ & φωτογραφικζσ εκκζςεισ.
Ψο «Φεςτιβάλ Μεγάρου Γκφηθ», μια καλοκαιρινι γιορτι πολιτιςμοφ που ξεκίνθςε να
πραγματοποιείται από το 1981, ζχει κακιερωκεί πλζον ωσ κεςμόσ ςτα κερινά καλλιτεχνικά
δρϊμενα τθσ Χαντορίνθσ, αναβακμίηοντασ τθν πολιτιςτικι τθσ ηωι και προςελκφοντασ τόςο
τουσ πολυάρικμουσ επιςκζπτεσ όςο και τουσ κατοίκουσ του νθςιοφ. Ψο φεςτιβάλ εντάχκθκε
το 2008 ςτο δίκτυο τθσ Ευρωπαϊκισ Γιορτισ τθσ Μουςικισ, και το 2015 ςτθν ευρωπαϊκι
πλατφόρμα EFFΕ – Europe for Festivals, Festivals for Europe που ζχει ωσ ςτόχο τθ
δθμιουργία μιασ πολιτιςτικισ πφλθσ για τθν παροχι πλθροφορίεσ ςτουσ επαγγελματίεσ και
ςτουσ πολίτεσ τθσ Ε.Ε. για τα καλφτερα Φεςτιβάλ που πραγματοποιοφνται ςτθν Ευρϊπθ,
κακϊσ και τθν επιβράβευςθ των καινοτόμων καλλιτεχνικϊν φεςτιβάλ για τθν εξαιρετικι
ςυμβολι τουσ ςτθν ευρωπαϊκι και ςτθν τοπικι εκνικι πολιτιςτικι ηωι.
Πε τθν αρωγι τθσ Ξακολικισ Επιςκοπισ Κιρασ, οι μουςικζσ εκδθλϊςεισ του Φεςτιβάλ
γίνονται πλζον και ςτουσ ιςτορικοφσ ναοφσ τθσ Ξακολικισ ςυνοικίασ, που ςθμαίνει ότι
μποροφν πλζον να προςκαλοφνται και μεγαλφτερα μουςικά ςφνολα. Από το 2017,
εγκαινιάςτθκαν δφο ςυνεργαςίεσ, με τθν Ξρατικι Σρχιςτρα Ακθνϊν και με τα Πουςικά
Χφνολα τθσ ΕΦΨ (Ελλθνικισ Φαδιοφωνίασ και Ψθλεόραςθσ). Επιςθμαίνεται, ότι όλεσ οι
εκδθλϊςεισ του φεςτιβάλ προςφζρονται δωρεάν ςτουσ κατοίκουσ και ςτουσ επιςκζπτεσ,
Ζλλθνεσ και ξζνουσ, χάρθ ςτθν οικονομικι αρωγι τθσ Ξακολικισ Επιςκοπισ Κιρασ.
Λδιαίτερα αξιοςθμείωτθ είναι ωςτόςο θ πρωτοβουλία τθσ καλλιτεχνικισ διεφκυνςθσ του
φεςτιβάλ Πεγάρου Γκφηθ για τθν κακιζρωςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων κακ’ όλθ τθ
διάρκεια του ζτουσ. Από τθν περίοδο 2016-17, οι εκδθλϊςεισ του Πεγάρου Γκφηθ
ςυνεχίςτθκαν και κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα, αποτελϊντασ πυρινα πολιτιςμοφ και πόλο
ζλξθσ τόςο για τουσ χειμερινοφσ επιςκζπτεσ όςο και για τουσ κατοίκουσ του νθςιοφ. Χε
ςυνεργαςία με το Διμο Κιρασ και το ΔΑΥΥΣΧ πραγματοποιικθκαν κατά τισ χειμερινζσ
περιόδουσ 2016/2017 και 2017/2018 τουλάχιςτον 50 εκδθλϊςεισ που περιελάμβαναν όλα
τα είδθ μουςικισ, κακϊσ και τθν παρουςίαςθ κεατρικϊν ζργων, παιδικϊν παραςτάςεων,
ακόμα και παραςτάςεων όπερασ. Σι εκδθλϊςεισ αυτζσ πραγματοποιοφνται τόςο ςτθν
ανακαινιςμζνθ αίκουςα του Πεγάρου Γκφηθ, όςο και ςτον υποβλθτικό κακεδρικό του Αγ.
Λωάννθ Βαπτιςτι (Ρτόμο).
Ψο φεςτιβάλ μουςικισ τηαη ςτο Ξαμάρι διοργανϊνεται από τθν αςτικι μθ κερδοςκοπικι
εταιρία«Santorini Jazz Festival», που ζχει ςκοπό τθν οργάνωςθ, παραγωγι και προϊκθςθ
πολιτιςτικϊν δρϊμενων. Ψο φεςτιβάλ ζχει πλζον κακιερωκεί ωσ καλλιτεχνικόσ κεςμόσ του
νθςιοφ και υποςτθρίηεται από τον Διμο Κιρασ, κακϊσ και από επιχειριςεισ –
χορθγοφσ από τθν Χαντορίνθ και τθν Ακινα. Χϊροσ φιλοξενίασ του φεςτιβάλ είναι ο
κερινόσ κινθματογράφοσ «Ξαμάρι».
Ψο «Εργοςτάςιο Τεχνϊν Σαντορίνθσ» (SAF), βραβευμζνο από τον Ευρωπαϊκό
Κεςμό EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe), φιλοξενεί κάκε χρόνο ζνα φεςτιβάλ
τεχνϊν με ζνα πλοφςιο πρόγραμμα δράςεων και καλλιτεχνικϊν δρϊμενων που
περιλαμβάνει κεατρικζσ και χορευτικζσ παραςτάςεισ, ςυναυλίεσ κλαςικισ και ςφγχρονθσ
μουςικισ, performances, ςεμινάρια και εικαςτικζσ εκκζςεισ. Ψο 2015, κατά τθ διάρκεια του
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καλοκαιριοφ, παρουςίαςε τθν εικαςτικι ζκκεςθ REMOVEMENT, ςτθν οποία φιλοξενικθκαν
ζργα ςθμαντικϊν Ελλινων και διεκνϊν καλλιτεχνϊν. Ψο καλοκαίρι του 2017 (από Λοφνιο
μζχρι αρχζσ Σκτϊβρθ) φιλοξζνθςε το διεκνζσ φεςτιβάλ ςφγχρονθσ τζχνθσ «Orange Water
3», παρουςιάηοντασ ςτουσ χϊρουσ του, ωσ ςυν-διοργανωτισ του φεςτιβάλ που τελεί υπό
τθν αιγίδα του Ωπουργείου Υολιτιςμοφ, του Ωπουργείου Ψουριςμοφ και τθσ Σλλανδικισ
Υρεςβείασ, εκκζςεισ ηωγραφικισ, γλυπτικισ, βιντεοπροβολζσ και εγκαταςτάςεισ από
διακεκριμζνουσ Ζλλθνεσ, Σλλανδοφσ αλλά και άλλων εκνικοτιτων εικαςτικοφσ.
Ψο SAF ιδρφκθκε το 2014 με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ Ελλθνικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ
μζςω πολιτιςτικϊν και εκπαιδευτικϊν δράςεων, τόςο ςτουσ Ζλλθνεσ όςο και ςτουσ ξζνουσ
επιςκζπτεσ του νθςιοφ. Χτεγάηεται ςε ζνα από τα πλζον αναγνωρίςιμα κτίρια τθσ
Χαντορίνθσ, το παλιό εργοςτάςιο τομάτασ ςτθ Βλυχάδα, το οποίο πλζον λειτουργεί ωσ
Βιομθχανικό Πουςείο Ψομάτασ «Δ. Ρομικόσ». Από το 2015, το SAF ξεκίνθςε ζναν κφκλο
ςυνεργαςίασ με το Πουςείο Ξυκλαδικισ Ψζχνθσ, τον Ξφκλο Ξυκλάδων και τθν Χτζγθ
Γραμμάτων και Ψεχνϊν.
Υόλοι ζλξθσ επιςκεπτϊν – Ελλινων αλλά και ξζνων – είναι και οι κρθςκευτικζσ εκδθλϊςεισ
και τα πανθγφρια τθσ Χαντορίνθσ, με ζναν ιςορροπθμζνο ςυνδυαςμό κρθςκευτικισ
ευλάβειασ και κοςμικισ διαςκζδαςθσ. Ξορυφαίο είναι το πανθγφρι τθσ Επιςκοπισ ςτθ
Πζςα Γωνιά το δεκαπενταφγουςτο, ςτο οποίο προςφζρεται παραδοςιακι φάβα, ενϊ
εξίςου γνωςτά είναι του Υροφιτθ Θλία(20 Λουλίου) ςτα Φθρά, των Αγίων Επτά Υαίδων(4
Αυγοφςτου) ςτθν Σία και του Αγίου Αβερκίου, προςτάτθ των κραςιϊν, ςτο Εμπορειό(22
Σκτωβρίου).
Πεταξφ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ξεχωρίηει το πρόγραμμα εκμάκθςθσ τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ που προςφζρει το Κζντρο Ελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ85 από το 2014 ςτο
Πεγαλοχϊρι. Ψο πρόγραμμα απευκφνεται ςε ενθλίκουσ ξενόγλωςςουσ ςπουδαςτζσ, οι
οποίοι επιςκζπτονται κατά τθ διάρκεια του δεκαπενκιμερου προγράμματοσ ιδιαίτερα
ςθμεία τθσ Χαντορίνθσ, για να μυθκοφν ςτον ελλθνικό πολιτιςμό και γνωρίςουν τθ ηωι των
ντόπιων, τισ εργαςίεσ, τισ κατοικίεσ και τισ ςυνικειεσ τουσ.
Ψζλοσ, θ πολιτιςτικι υποδομι του νθςιοφ περιλαμβάνει ζναν ιδιαίτερα αξιόλογο αρικμό
κεματικϊν μουςείων – δθμόςιων και ιδιωτικϊν – πολιτιςτικϊν κζντρων, ιδρυμάτων και
εκκεςιακϊν χϊρων (βλ. Ξεφάλαιο 3.3), τα οποία ςυμβάλλουν ςτθν ανάδειξθ
χαρακτθριςτικϊν τθσ τοπικισ παράδοςθσ και ιςτορίασ, αλλά και τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ και
καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ, και αποτελοφν ςθμεία αναφοράσ για τθν ολοκλθρωμζνθ
επίςκεψθ ςτθ Χαντορίνθ.
Επιςθμαίνεται, ότι επιςκζψεισ ςε πανθγφρια και μουςεία, κακϊσ και θ ςυμμετοχι ςε
πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ και καλλιτεχνικά δρϊμενα, ςυνκζτουν το πολιτιςτικό πρόγραμμα
που προςφζρουν πολλά από τα τουριςτικά γραφεία του νθςιοφ, που ςτοχεφουν ςτθν
εξυπθρζτθςθ μιασ αυξανόμενθσ ηιτθςθσ για ζνα πιο διευρυμζνο φάςμα επιλογϊν, θ οποία
εκδθλϊνεται κυρίωσ από το τουριςτικό ρεφμα τθσ κερινισ περιόδου, αλλά ολοζνα
περιςςότερο και από τουσ τουρίςτεσ που επιςκζπτονται το νθςί κατά τθ χειμερινι περίοδο.
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Θ εξυπθρζτθςθ αυτισ τθσ ηιτθςθσ αντανακλάται μεταξφ άλλων και ςτθ διευρυμζνθ
λειτουργία πολλϊν μουςείων και πολιτιςτικϊν χϊρων για διάςτθμα μεγαλφτερο από τθ
ςυνικθ τουριςτικι περίοδο.
Τςον αφορά ςτθν προβολι των δραςτθριοτιτων πολιτιςτικοφ περιεχομζνου ςτθ
Χαντορίνθ, ζχει τα τελευταία χρόνια διαμορφωκεί μια αξιόλογθ ποικιλία διαφορετικϊν και
καλά ενθμερωμζνων πθγϊν διαδικτυακισ πλθροφόρθςθσ, ςε τοπικό και υπερτοπικό
επίπεδο. Αρκετζσ ιςτοςελίδεσ αφιερϊνουν μάλιςτα μζροσ του περιεχομζνου τουσ ςτθν
ειδικι προβολι εκδθλϊςεων κατά τθ χειμερινι περίοδο. Ενδεικτικά αναφζρονται οι
επίςθμθ διαδικτυακι πφλθ του Διμου Κιρασ86 και του Δθμοτικοφ Ακλθτικοφ Υολιτιςτικοφ
Υεριβαλλοντικοφ Σργανιςμοφ Χαντορίνθσ (ΔΑΥΥΣΧ)87, και οι ενθμερωτικζσ ιςτοςελίδεσ «Ψα
Ρζα τθσ Χαντορίνθσ»88 και “Art & Life”89.
Ψα τελευταία χρόνια γίνεται πλζον αντιλθπτι και ςτθ Χαντορίνθθ ανάγκθ ςτροφισ προσ τον
ποιοτικό εμπλουτιςμό του τουριςτικοφ προϊόντοσ, μιασ διαδικαςίασ θ οποία μεταξφ άλλων
ακολουκεί τθν προςζγγιςθ κεϊρθςθσ τθ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ωσ εργαλείου βιϊςιμθσ
τοπικισ ανάπτυξθσ. Θ διαμόρφωςθ μιασ ελκυςτικισ τουριςτικισ προςφοράσ πολιτιςτικοφ
περιεχομζνου ςτθ Χαντορίνθ και θ επιδίωξθ δθμιουργίασ «ταυτότθτασ» ωσ προοριςμοφ
πολιτιςτικοφ τουριςμοφ, ςτον βακμό που οι πόροι πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ κα
μποροφν να αποτελοφν τουλάχιςτον ςυμπλθρωματικό – αν όχι αποκλειςτικό – κίνθτρο
επίςκεψθσ του νθςιοφ, αςφαλϊσ μπορεί να τθσ προςδϊςει ζνα ιςχυρό ανταγωνιςτικό
πλεονζκτθμα ςε ςχζςθ με άλλουσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ ςτθν Ελλάδα και ςτο
εξωτερικό, αλλά και τθ δυνατότθτα επίτευξθσ του ςτόχου για τουριςμό ςτο νθςί όλο τον
χρόνο.
Υαραμζνουν ωςτόςο ακόμθ ςθμαντικά περικϊρια για τθν ενίςχυςθ τθσ προβολισ και
ανάδειξθσ τθσ ιδιαίτερθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ τθσ Σαντορίνθσ, ϊςτε να μπορζςει να
ςυμβάλλει καταλυτικά ςτθ λειτουργία τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ ωσ αναπτυξιακοφ
παράγοντα του τόπου, αλλά και τθν προςζλκυςθ νζων οικονομικϊν λειτουργιϊν και τθν
ενκάρρυνςθ τθσ καινοτομίασ ςτθν τοπικι οικονομία.
Θ ανάγκθ εξάλλου για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ςτο
πλαίςιο τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ απαςχολεί πλζον και παγκόςμιουσ οργανιςμοφσ, όπωσ
τον Υαγκόςμιο Σργανιςμό Ψουριςμοφ, τθν UNESCO, τθ Διεκνι Σργάνωςθ Πνθμείων και
Ψόπων ICOMOS, τθν Υαγκόςμια Ψράπεηα (World Bank), και το Χυμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, οι
οποίοι τα τελευταία χρόνια ερευνοφν, ςχεδιάηουν και εφαρμόηουν πολιτικζσ διάδοςθσ και
ανάπτυξθσ του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ, τον οποίον εντάςςουν ςτα προγράμματά τουσ ωσ
ζνα από τα ςθμαντικότερα μζςα βιϊςιμθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ με τθ μικρότερθ δυνατι
επιβάρυνςθ ςτο περιβάλλον και τουσ τοπικοφσ πολιτιςμοφσ.
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Χάρτθσ 8

Πια προτεινόμενθ προςζγγιςθ για τθν αποτελεςματικι αξιοποίθςθ και διαχείριςθ των
πολιτιςτικϊν αξιϊν τθσ Χαντορίνθσ ωσ μζςο βιϊςιμθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ δφναται να
περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ βαςικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ υλοποίθςθσ:


τθ δθμιουργία πολιτιςτικϊν κεματικϊν διαδρομϊν με ςκοπό τθν ανάδειξθ και
καλλιζργεια όλων των πολιτιςτικϊν ςτοιχείων του νθςιοφ, με πρόβλεψθ ενεργειϊν
για τθν κακοδιγθςθ και τθ διευκόλυνςθ πρόςβαςθσ όςο το δυνατόν ευρφτερων
ομάδων επιςκεπτϊν ςε αυτζσ,
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τθν εντατικοποίθςθ και υποςτιριξθ των πρωτοβουλιϊν για τον εμπλουτιςμό –
ποςοτικό και ποιοτικό – των προςφερόμενων δραςτθριοτιτων πολιτιςτικοφ
περιεχομζνου κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ, κακϊσ και τθν υλοποίθςθ δράςεων
προβολισ τουσ ϊςτε να λειτουργιςουν τόςο ωσ μζςο προςζλκυςθσ επιςκεπτϊν
ειδικϊν ενδιαφερόντων, όςο και ωσ μζςο επιμικυνςθσ τθσ τουριςτικισ περιόδου
(ςτο πλαίςιο αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφζρον και θ επιλογι κατάλλθλων
μεκόδων και πρακτικϊν προςζλκυςθσ επαναλαμβανόμενων επιςκεπτϊν ςτο νθςί
με ςκοπό τθν καλλιζργεια μιασ πιο ςτενισ ςχζςθσ και «αφιζρωςθσ» του
ενδιαφζροντόσ τουσ ςτο πολιτιςτικό γίγνεςκαι τθσ Χαντορίνθσ),



τθν ανάδειξθ και προβολι δραςτθριοτιτων άμεςα ςυνυφαςμζνων με τθν τοπικι
αγροτικι, βιοτεχνικι και χειροτεχνικι παραγωγι, π.χ. τοπικά εργαςτιρια
παραδοςιακϊν τεχνϊν, ωσ ςυμπλθρωματικό μζςο ενίςχυςθσ τθσ μικρισ
επιχειρθματικότθτασ και διαφοροποίθςθσ τθσ παραγωγικισ βάςθσ ςτο νθςί,



τθν κινθτοποίθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ για τθν παροχι ςφγχρονων
(καινοτόμων) υπθρεςιϊν οργάνωςθσ και προβολισ εκδθλϊςεων.

Ξαι ςτθν περίπτωςθ αυτι, θ αποτελεςματικότθτα εφαρμογισ αυτϊν των κατευκυντιριων
γραμμϊν εξαρτάται ςε ςθμαντικό βακμό από το βακμό ευρφτερθσ δικτφωςθσ και
ςυνεργαςίασ όλων των φορζων και παραγόντων που δφναται να ςυνδιαμορφϊςουν τθν
προςφορά του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ ςτθ Χαντορίνθ (Δθμοτικι αρχι, πολιτιςτικοί
ςφλλογοι, ιδρφματα, επιχειριςεισ, επαγγελματικοί φορείσ κλπ.). Ωσ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ
αναδεικνφεται ςχετικά αφενόσ θ ανάγκθ ενεργοποίθςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ ςτθ
διαμόρφωςθ του πολιτιςτικοφ περιεχομζνου και των ςυναφϊν δράςεων, και αφετζρου θ
διαςφνδεςθ μεταξφ των φορζων διαχείριςθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, του
επιχειρθματικοφ δυναμικοφ τοπικισ παραγωγισ και παροχισ υπθρεςιϊν, κακϊσ και των
διαφόρων μορφϊν οργανϊςεων τθσ τοπικισ κοινωνίασ.

Ρίνακασ 43: Μουςεία
Όνομα

Διεύθσνζη

URL

Πουςείο Πζγαρο Γκφηθ

Φθρά

http://gyzimegaron.gr/grmuseu
m

Πουςείο Σίνου

Βόκωνασ

www.mouseioinou.gr

Χυλλογι Σρυκτϊν και
Απολικωμάτων

Υερίςςα

Αρχοντικό Αργυροφ

Πεςαριά

Εκκλθςιαςτικι Χυλλογι Υφργου

Υφργοσ

Ραυτικό Πουςείο

Σία

http://argyrosmansion.com
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SantoriniArtsFactory - Βιομθχανικό
Πουςείο Ρτομάτασ

Υαραλία
Βλυχάδασ

Ξάναβα Χαντορίνθ

Πεςαριά

Πουςείο μουςικϊν οργάνων

Σία

Traditional Village of DrososChryssos

Υφργοσ

4.9

www.santoriniartsfactory.gr

www.santorini-museum.com

Ρόροι & υποδομζσ μορφωτικοφ τουριςμοφ

Αν και ο μορφωτικόσ τουριςμόσ, ι εκπαιδευτικόσ τουριςμόσ, προσ το παρόν δεν βρίςκεται
ςτο επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ, οφτε των δθμοςίων φορζων άςκθςθσ τουριςτικισ
πολιτικισ αλλά οφτε και των επαγγελματικϊν φορζων, εν τοφτοισ θ Σαντορίνθ
ςυγκεντρϊνει και ςτον τομζα αυτό ποικίλουσ πόρουσ, υποδομζσ και κετικζσ
προχποκζςεισ. Εδϊ ςυγκαταλζγονται κτιριακζσ και οργανωτικζσ υποδομζσ ςυνεδρίων,
ποικίλοι χϊροι και δραςτθριότθτεσ ςεμιναρίων και μακθμάτων, επιτυχθμζνθ ιςτορία
ςυνεδρίων και εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ πανεπιςτθμίων.
Χτθν Χαντορίνθ υπάρχουν δυο ςχετικά μικρά, δυναμικότθτασ ζωσ 200 ςυνζδρων, αλλά καλά
οργανωμζνα ςυνεδριακά κζντρα και μια ζμπειρθ εταιρεία διοργάνωςθσ ςυνεδρίων.

Ρίνακασ 44: Συνεδριακά κζντρα τθσ Σαντορίνθσ
Συνεδριακό κζντρο

Διεφκυνςθ

URL

Υζτρου Π. Ρομικοφ

Φθρά

www.theraconferences.gr/PLAISIA.htm

Μδρυμα Ο. & Ε. Ππελλϊνια

Φθρά

www.bellonio.gr

Ψο Συνεδριακό Κζντρο Ρζτρου M. Nομικοφ είναι εγκατεςτθμζνο ςτα Φθρά, με κζα ςτθν
καλντζρα και το θφαίςτειο. Ψο νεοκλαςςικό Aρχοντικό με το χαρακτθριςτικό κόκκινο χρϊμα
ζχει μετατραπεί ςε ζνα ςφγχρονο λειτουργικό Χυνεδριακό Ξζντρο διατθρϊντασ παράλλθλα
τον παραδοςιακό του χαρακτιρα. Διακζτει αίκουςα ςυνεδριάςεων 178,40 τ.μ. μζγιςτθσ
χωρθτικότθτασ 200 ατόμων, με εξαίρετθ ακουςτικι και κλιματιςμό, αίκουςα ςυμβουλίων
χωρθτικότθτασ 20 ατόμων, χϊρουσ για ςυνεςτιάςεισ, δεξιϊςεισ και κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ,
χϊρο για ομάδεσ εργαςίασ, χϊρουσ για εγγραφζσ, γραμματειακι και τεχνικι υποςτιριξθ,
χϊρουσ για διαλείμματα καφζ, κακϊσ και όλα τα ςφγχρονα οπτικό-ακουςτικά μζςα.
Ψο Συνεδριακό Κζντρο του Ιδρφματοσ Λ. & Ε. Μπελλϊνια, επίςθσ ςτα Φθρά, μπορεί να
φιλοξενιςει ζωσ 160 άτομα και είναι εφοδιαςμζνο με τον απαραίτθτο τεχνολογικό
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εξοπλιςμό, ςυμβάλλοντασ ςτθν επιτυχία κάκε ςυνεδρίου, θμερίδασ ι διάλεξθσ. Υαρζχει
επίςθσ τθ δυνατότθτα διοργάνωςθσ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων (κεατρικϊν και μουςικϊν
παραςτάςεων), αλλά και εικαςτικϊν γεγονότων, ςυνειςφζροντασ ςτθν περαιτζρω
πολιτιςτικι ανάπτυξθ τθσ Χαντορίνθσ.
Υαράλλθλα, πολιτιςτικά κζντρα όπωσ το Πζγαρο Γκφηθ ι το Εργοςτάςιο Ψεχνϊν Χαντορίνθσ
(SAF) διακζτουν επίςθσ αίκουςεσ με τθν δυνατότθτα διενζργειασ μικρότερων ςυνεδρίων
ενϊ, τζλοσ, ςειρά ξενοδοχείων προςφζρει μικρότερεσ αίκουςεσ για ςυνζδρια ι ςεμινάρια.
Σ Θλιότοποσ, από το 1993, ζχει μεγάλθ εμπειρία ςτθ διοργάνωςθ και διαχείριςθ ςυνεδρίων
κι ζχει οργανϊςει με επιτυχία πάνω από 150 εκδθλϊςεισ ςτθ Χαντορίνθ. Διεκνείσ
οργανιςμοί και ενϊςεισ, μθ κυβερνθτικοί φορείσ, ξζνα και ελλθνικά πανεπιςτιμια,
ιδιωτικζσ εταιρείεσ από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό επιλζγουν να διοργανϊνουν ςυνζδρια,
ςυναντιςεισ, εκπαιδευτικά ςεμινάρια, εργαςτιρια κλπ. ςτθ Χαντορίνθ και να τθν κάνουν
διεκνι προοριςμό για διαςκζψεισ και ςυναντιςεισ κακ' όλθ τθσ διάρκεια του ζτουσ.90
Χτθ Χαντορίνθ διενεργείται κάκε χρόνο ςθμαντικόσ αρικμόσ ςυνεδρίων, μζροσ των οποίων
ζχει αντικείμενο που ςχετίηεται άμεςα με το νθςί. Εκτιμάται ότι ο τομζασ των ςυνεδριϊν
παρουςιάηει περικϊρια ανάπτυξθσ για μικρά ακροατιρια υψθλοφ επιπζδου, κυρίωσ από το
εξωτερικό, όπου θ ελκυςτικότθτα τθσ Χαντορίνθσ και οι εξαιρετικζσ υποδομζσ φιλοξενίασ
και εςτίαςθσ αποτελοφν βαςικό κριτιριο επιλογισ. Ξρίςιμοσ παράγοντασ για τθν προοπτικι
αυτι αποτελεί θ πφκνωςθ των άμεςων αεροπορικϊν ςυνδζςεων με επιχειρθματικά κζντρα
ςτθν Ευρϊπθ.
Χθμαντικι ανάπτυξθ παρουςιάηει τα τελευταία χρόνια ο τομζασ των ςεμιναρίων και
μακθμάτων που απευκφνεται ςτουσ επιςκζπτεσ του νθςιοφ. Σι βαςικοί τομείσ αφοροφν
ςτισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, με ζμφαςθ ςε εκείνεσ που ςχετίηονται με τθν κάλαςςα, ςτισ
καλλιτεχνικζσ (εικαςτικζσ τζχνεσ), ςτθν μαγειρικι και ςτισ παιδικζσ.
Ψθν μεγαλφτερθ ποικιλία προςφερόμενων μακθμάτων και ςεμιναρίων παρζχει ο τομζασ
των καλάςςιων ακλθμάτων. Λδιαίτερεσ προοπτικζσ ανοίγει θ πρόςφατθ δραςτθριοποίθςθ
του Ναυτικοφ Ομίλου Σαντορίνθσ ςτθν οργάνωςθ μακθμάτων ιςτιοπλοΐασ ανοικτισ
κάλαςςασ, και μάλιςτα τον Ροζμβριο. Ψα μακιματα παρζχουν τθν δυνατότθτα απόκτθςθσ
διπλϊματοσ καπετάνιου (skipper).

Ρίνακασ 45: Εταιρείεσ διοργάνωςθσ ςεμιναρίων ςτον τομζα των καλάςςιων ακλθμάτων
Σεμινάρια ακλθτιςμοφ

Διεφκυνςθ

URL

Atlantis Oia

Σία

http://atlantisoia.com

Aegean Divers

Υφργοσ

www.aegeandivers.com

90

http://heliotopos.conferences.gr
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Santorini Kite

Υαραλία
Πονόλικοσ

http://santorinikite.gr

Santorini Sea Kayak

Ακρωτιρι

www.santoriniseakayak.com

Nemely Windsurf & Sup Center

Ξαμάρι

www.nemelycenter.com

Santorini Horse Riding

Ακρωτιρι

www.santorinihorseriding.gr

Ραυτικόσ Τμιλοσ Χαντορίνθσ

Βλυχάδα

www.santorininc.com

Χτον καλλιτεχνικό τομζα τα μακιματα και ςεμινάρια (π.χ. γλυπτικισ, μαρμαρογλυπτικισ,
κεραμικισ) πραγματοποιοφνται ςυνικωσ ςε πολυχϊρουσ όπου ςυνυπάρχουν και
εργαςτιρια, γκαλερί και χϊροι εκκζςεων. Άλλα περιςταςιακά μακιματα, όπωσ ηωγραφικισ
και φωτογραφίασ, προςφζρονται ςε οργανωμζνουσ χϊρουσ ι ςτθν φπαικρο.

Ρίνακασ 46: Εταιρείεσ διοργάνωςθσ ςεμιναρίων ςτον τομζα τθσ τζχνθσ
Σεμινάρια τζχνθσ

Διεφκυνςθ

URL

Χϊμα και Ρερό

Πεγαλοχϊρι

Spira Marble

Πεςαριά

www.kouskouris.gr

Βαβζλ

Υαραλία Υορί

www.babelsantorini.gr/index.php

1260 Ceramic Sturio

Πεγαλοχϊρι

http://1260ceramicstudio.com

Symposion Music and Mythology

Πεγαλοχϊρι

www.symposionsantorini.com

Ψο εςτιατόριο Χελινθ ξεκίνθςε πρϊτο τα μακιματα μαγειρικισ ςτθ Χαντορίνθ, πλζον με
κακθμερινζσ εναλλακτικζσ προτάςεισ και ποικίλεσ μορφζσ, ςυνδυάηοντασ και τθ
γευςιγνωςία του κραςιοφ και του ελαιόλαδου. Άλλα εςτιατόρια, οινοποίεια αλλά και
ξενοδοχεία ζχουν ακολουκιςει κι ζχουν διαμορφϊςει ζνα πλοφςιο τοπίο επιλογϊν
μακθμάτων μαγειρικισ.
Ρίνακασ 47: Εταιρείεσ διοργάνωςθσ ςεμιναρίων ςτον τομζα τθσ μαγειρικισ
Σεμινάρια μαγειρικισ

Διεφκυνςθ

URL

Χελινθ

Υφργοσ

www.selene.gr
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Ξόκκαλο

Κιρα

https://kokkalosantorini.com

Σινοποιείο Αρτζμθ Ξαραμολζγκου

Ζξω Γωνιά

www.artemiskaramolegoswinery.com

Αξιοςθμείωτθ είναι θ εγκατάςταςθ κζντρου εκμάκθςθσ νζων ελλθνικϊν ςτο νθςί. Από το
2014, τα καλοκαιρινά μακιματα ελλθνικισ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ του Κζντρου Ελλθνικοφ
Ρολιτιςμοφ γίνονται ςτο Πεγαλοχϊρι. Ζτςι μια παρζα ανκρϊπων από όλον τον κόςμο
ςυμμετζχει ςτα πολιτιςτικά δρϊμενα του νθςιοφ με κζντρο τθν αγάπθ για τθν ελλθνικι
γλϊςςα και τον ελλθνικό πολιτιςμό. Ψο κζφι τθσ ελλθνικισ παράδοςθσ αλλά και το ανιςυχο
πνεφμα τθσ ςφγχρονθσ Ελλάδασ εκφράηουν διαχρονικζσ και πανανκρϊπινεσ αξίεσ με το δικό
τουσ ξεχωριςτό χρϊμα.

Ρίνακασ 48: Εταιρείεσ διοργάνωςθσ ςεμιναρίων ςτον τομζα τθσ εκμάκθςθσ γλϊςςασ
Σεμινάρια για γλϊςςασ

Διεφκυνςθ

URL

Ξζντρο Ελλθνικοφ Υολιτιςμοφ

Πεγαλοχϊρι

www.hcc.edu.gr

Τςον αφορά ςτισ δράςεισ για παιδιά πρωτοςτατεί το Εργοςτάςιο Ψεχνϊν Χαντορίνθσ SAF
ςτθν Βλυχάδα με εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαςτιρια κακ’ όλο το χρόνο,
ςυνεργαηόμενο ςτενά με εκπαιδευτικοφσ, ςχολεία, ςυλλόγουσ και αξιόλογουσ φορείσ όπωσ
το Πουςείο Ξυκλαδικισ Ψζχνθσ.

Ρίνακασ 49: Εταιρείεσ διοργάνωςθσ ςεμιναρίων ςτον τομζα των δράςεων για παιδιά
Σεμινάρια για παιδιά

Διεφκυνςθ

URL

Εργοςτάςιο Ψεχνϊν Χαντορίνθσ (SAF)

Βλυχάδα

www.santoriniartsfactory.gr

Ραυτικόσ Τμιλοσ Χαντορίνθσ

Βλυχάδα

www.santorininc.com

Σ τομζασ των μακθμάτων και ςεμιναρίων εκτιμάται ότι διακζτει ςθμαντικά περικϊρια
ανάπτυξθσ, τόςο ποςοτικά όςο και ςτθν ποικιλία των αντικειμζνων. Υικανά αντικείμενα για
τα οποία διακζτει άριςτεσ προχποκζςεισ θ Χαντορίνθ είναι θ γεωλογία, θ αρχαιολογία, θ
αρχιτεκτονικι και ο ίδιοσ ο τουριςμόσ. Ψζλοσ και θ φιλοςοφία παρουςιάηει ελκυςτικότθτα
ωσ μάκθμα ςεμιναρίων, ειδικά για τουσ ξζνουσ επιςκζπτεσ.
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Χάρτθσ 9

Σ μορφωτικόσ τουριςμόσ μπορεί να αναπτυχκεί ςε ειδικό κλάδο επειδι ςε κάποιεσ χϊρεσ
όπωσ π.χ. ςτθ Γερμανία διζπεται από προνομιακό κακεςτϊσ το οποίο παρζχει ςτουσ
εργαηόμενουσ πρόςκετεσ μζρεσ ετιςιασ άδειασ. Υροχπόκεςθ αποτελεί οι προςφερόμενεσ
μορφωτικζσ υπθρεςίασ να ανταποκρίνονται ςτισ δεςμεφςεισ του ςχετικοφ κανονιςμοφ. 91
Από τθν δεκαετία του 1960 θ Χαντορίνθ αποτελεί προςφιλι προοριςμό εκπαιδευτικϊν
ταξιδιϊν με ομάδεσ φοιτθτϊν, τόςο των ελλθνικϊν πανεπιςτθμίων όςο και των ξζνων. Θ
παράδοςθ αυτι, που ςυνεχίηεται μζχρι ςιμερα, αφορά κυρίωσ ςχολζσ αρχιτεκτονικισ,
πολεοδομίασ και γεωλογίασ, ενϊ πιο περιοριςμζνα και αρχαιολογίασ. Ζντονο ενδιαφζρον
91

www.bildungsurlaub.de/home.html
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και παρουςία ςτον τομζα αυτό ζχει το ΕΠΥ τθσ Ακινασ, κυρίωσ με τθν Χχολι Αρχιτεκτόνων,
και το Αριςτοτζλειο Υανεπιςτιμιο τθσ Κεςςαλονίκθσ. Αξιόλογο αποτζλεςμα ζχει παράξει θ
αποςτολι του Υανεπιςτθμίου του Cincinatti το 2004/5 με τθν μελζτθ “Plan for the future of
Santorini”.
Χε ότι αφορά τον μορφωτικό τουριςμό δεν ζχει γίνει αντικείμενο βακφτερου
προβλθματιςμοφ τθσ τοπικισ επαγγελματικισ κοινότθτασ του τουριςμοφ. Σι ιδιωτικζσ
δραςτθριότθτεσ ςεμιναρίων αποτελοφν ςυνικωσ παράπλευρθ δραςτθριότθτα άλλου
κεντρικοφ τουριςτικοφ αντικειμζνου (καλάςςια ςπορ, καλλιτεχνικι δραςτθριότθτα,
εςτιατόρια κλπ.). Εξαίρεςθ και ζνδειξθ μίασ νζασ τάςθσ αποτελεί θ λειτουργία κερινϊν
τμθμάτων εκμάκθςθσ τθσ Ελλθνικι γλϊςςασ που διοργανϊνει ςτθ Χαντορίνθ από το 2014
το Κζντρο Ελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ92. Ψο κζντρο αυτό αποτελεί τον πρϊτο αυτοφςιο φορζα
μορφωτικοφ τουριςμοφ ςτο νθςί και διακζτει και ςχετικό επιςτθμονικό υπόβακρο.93
Σι επιςκζψεισ ομάδων φοιτθτϊν υποςτθρίηονται μζχρι ςιμερα εκελοντικά από
μεμονωμζνουσ επαγγελματίεσ διαφόρων τουριςτικϊν κλάδων κακϊσ και τον Διμο Κιρασ.
Υροσ το παρόν δεν υπάρχει κάποια ςυςτθματικι πλθροφόρθςθ ενδιαφερόμενων
επιςκεπτϊν ςτον τομζα αυτϊν οφτε θ δυνατότθτα επικοινωνίασ ξζνων ςχολϊν ι
πανεπιςτθμίων με αρμόδιο πρόςωπο για τυχόν επίςκεψθ ςτο νθςί.

92

http://www.hcc.edu.gr/el/

93

http://imic2015.conferences.gr/wp-content/uploads/GEORGIADOU.pdf
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ΡΑΑΤΘΜΑ

Ρίνακασ 49: Τουριςτικά γραφεία
Γραφείο

Διεφκυνςθ

Aegean Pearl Travel

Φθρά

Aegean Trails

Βόκωνασ

Amprhitrion Holidays

Ξαρτεράδοσ

Ankor Travel

Υερίςςα

Another Tour

Πεςςαριά

Avantgarde Travel

Εμπορείο

Axion

Ακρωτιρι

B.U.S. Travel

Ξαμάρι

Beleon Tours

Ξαρτεράδοσ

Belonias Travel

Πεςςαριά

Black Pearl

Πεγαλοχϊρι

Blue Domes Tours Travel

Φθρά

Blue Lagoon Travel

Σία

Blue Line Santorini

Ζξω Γωνία

Blue Shades of Greece

Άνω Βουρβουλοςκιρασ

Boatmen

Φθρά

Boatmen

Θμεροβίγλι

Caldera Travel

Πεγαλοχϊρι

Choose Yafy

Αεροδρόμιο

Diakoutros Travel

Φθρά

Diakoutros Port Agency

Σρμόσ Φθρϊν

Diakoutros Port Agency

Ακινιοσ

Damigos Tours

Φθρά
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Damson

Ξαρτεράδο

Destination Santorini Travel Bureau

Φθρά

Dimitris Elite Travel

Ακρωτιρι

Discover Santorini

Ξαρτεράδοσ

Divine Weddings & Travel

Υφργοσ

DNA Travel

Ξαμάρι

Echo Kilo

Φθρά

Ecorama Holidays

Σία

Eleftherios Drossos

Σία

Endless Blue

Φθρά

G.L.C.

Θμεροβίγλι

Gats Travel Santorini

Ξαμάρι

GIS Travel

Ξαμάρι

Guide Tours

Σία

H.I.S. Χαντορίνθ

Ξαρτεράδο

Holiday Tours

Σρμόσ Ακινιου

Ifantasea Travel

Ακινιοσ

Indigo Tourism

Αγ. Ανδρζασ

J.S.Bellonias & Partners Ltd.

Πεςςαριά

KD Tours

Υερίςςα

Kivotos of Aegean

Βοφρκουλοσ

Koronios Tours

Φθροςτεφάνι

L.T.S. Luxury Transportation Services

Φθρά

Transfer and Tours
Love Amazing

Θμεροβίγλι

M.T.S. Incoming

Ξαρτεράδο

Manos Travel

Ξαρτεράδο
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Mega Travel Advisors

Φθρά

Memory Travel

Φθρά

Mendrinos Travel

Φθρά

Nick Marinakis Tours

Φθρά

Nomikos Travel Accommodation Division

Φθρά

Notos Travel

Πεγαλοχϊρι

NST Travel

Σία

NST Travel

Κιρα

Ocean Wave Tours

Θμεροβίγλι

Oia Tours

Σία

Omega Travel

Ξαρτεράδο

On Lava Travel

Υερίςςα

Orea Voyages

Σία

Pelican Tours & Travel

Φθρά

Pixel Tours

Υφργοσ

Planesi Travel

Ξαρτεράδοσ

Premium Services

Πεςςαριά

Princess Santorini Villas

Ακινιοσ

Rhapsody Travel

Πεςςαριά

Romani Tours

Υερίςςα

Round the Island

Επιςκοπι Γωνίασ

Sanmedtravelhub

Ξαρτεράδο

Santino

Φθρά

Santo Dreams Travel

Φθρά

Santo Info Park

Υερίςςα

Santo Line Tour

Ξαμάρι

Santo Magic

Ξαρτεράδο
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Santo Star Travel

Φθρά

Santo Volcano Tours & Travel

Φθρά

Santorini Day Tours

Πεςςαριά

Santorini Experts

Επιςκοπθ Γωνίασ

Santorini Express

Φθρά

Santorini Royal Travel

Εμπορείο

Santorini Sights Travel

Ξαμάρι

Santorini Skyline Travel

Ξοντοχϊρι

SantoriniTours

Σία

Santorini Wine Tour

Φθρά

Santorini's Finest Travel

Φθροςτεφάνι

Santorini's Finest Travel

Φθρά

Santorini Platinum Travel

Πεςςαριά

Smooth Travel

Φτζλοσ

Solaris Tours

Φθρά

Sostis Travel

Φθρά

Stella Maris Travel

Θμεροβίγλι

Sunmarine

Θμεροβίγλι

Sunmarine

Φθροςτεφάνι

Suntime Tourism Services

Φθροςτεφάνι

Thira Tours

Φθρά

Travel Lab

Φθρά

TUI Hellas

Πεςςαριά

TUI Hellas

Ξαμάρι

VF Events & Tours

Πεςςαριά

VIP Santorini

Πεγαλοχϊρι

Walkabout Tours and Adventure

Εμπορείο
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Water Blue Travel

Πεςςαριά

Water Blue Travel

Φθρά

Web Advisor

Πεςςαριά

X-Ray Kilo

Φθρά

Your Greek Friend

Υφργοσ

Zorzos Travel

Πεςςαριά

Ακρωτιρι Ψράβελ

Ακρωτιρι

Αργϊ

Φθρά

Αρχαία Κιρα Tours

Ξαμάρι

Αρχαία Κιρα Tours

Ξαμάρι

Ηθλελίδθσ Οφςοσ Tours

Ξαμάρι

Ηθλελίδθσ Οφςοσ Tours

Θμεροβίγλι

Ξαλντζρα

Φθροςτεφάνι

Ξαλντζρα

Ξαμάρι

Ξαλντζρα

Σία

Ξαλντζρα

Αμμοφδι

Ξαλντζρα

Θμεροβίγλι

Ξαφιζρθσ Ππλου

Φθροςτεφάνι

Ξελλζνθσ

Ξαρτεράδοσ

Ρτεςτινζιςον Χζρβιςεσ Γκρισ

Επιςκοπι Γωνίασ

Σιάνκθ

Πεςςαριά

Υεριθγιςεισ Ξαμάρι - Kamari Tours

Κιρα

Φουςζτοσ

Σία

Χαλαμάνδρεσ

Ξαρτεράδοσ

Χαρίτων Ψράβελ

Υερίςςα

Πάρκοσ Ξαρβοφνθσ και ΧΛΑ Σ.Ε.

Σία

Δανζηθ Χαραλαμπία και ΧΛΑ Σ.Ε.

Ξαμάρι
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Άμπερ Οάιτ Σ.Ε.

Θμεροβίγλι

Ηϊρηοσ Ελευκζριοσ και ΧΛΑ Ε.Ε.

Υφργοσ

Αργυρόσ Ξωνςταντίνοσ

Ξαμάρι

Valeriy Sholyak

Πεςςαριά

Δοιτςίδου Λωάννα

Ξαρτεράδο

Δαμίγοσ Γεϊργιοσ

Φθρά

Ξαραμολζγκοσ Εμμανουιλ

Ξαμάρι

Σία Γιϊτινγκ Σ.Ε.

Σία

Σία Γιϊτινγκ Σ.Ε.

Αγ. Οαηάρου

Σία Γιϊτινγκ Σ.Ε.

Θμεροβίγλι

Δρόςου Ειρινθ

Τρμοσ Ακινιου

Aqua Hotels

Θμεροβίγλι

Α. Φοφςςοσ - S. AgronΣ.Ε.

Βόκωνασ

Ππζλςθσ Βαςίλειοσ

Εμπορείο

DNG Ψουρ. Λδιωτ. Ξεφαλαουχικι Εταιρεία

Πεςςαριά

Elements Α.Ε. Ψουρ., ενοδ/κεσ, Εμπορικζσ

Φθρά

και Ψαξιδιωτικεσ Επιχ/ςεισ
Experience San Antonio Ψουρ. Επιχ.

Θμεροβίγλι

Πονοπρόςωπθ Α.Ε.
Gezim Poga Man

Βόκωνασ

Gremshi Renato

Σία

HoneymoonVillas - εν. Εμπ. Ψουρ. Α.Ε.

Θμεροβίγλι

Λωάννθσ Φενιζρθσ
Innovius Λδιωτικι Ξεφαλαιουχικι Εταιρεία

Ξαμάρι

Aegean Sunset Travel

Ακρωτιρι

Limarni Group IKE

Φθρά

Mega Travel Adnisors I.K.E.

Φθρά

Sandy Villas Α..Ψ.Ε.Ε.

Εμπορείο
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Vazeos Luxury Rentals IKE

Αεροδρόμιο

Volcano View Hotel AE

Πεςαριά

Wael Mohamed

Υερίςςα

Santorini Dream

Πεςςαριά

Α. Υαγϊνθσ - Λ. Χταματάκθ Σ.Ε.

Σία

Αλεφράγκθσ Ακανάςιοσ

Φθρά

Αρβανίτθσ Επιφάνειοσ

Ακρωτιρι

Αρβανίτθσ Θλίασ

Ζξω Γωνία

Αργυρόσ Εμμανουιλ

Ξαμάρι

Βαμβακοφςθσ Ρεκτάριοσ

Ξαμάρι

Βαςιλειάδου Αικατερίνθ

Ξαμάρι

Γεωργίου Γεϊργιοσ

Εμπορείο

Γεωργίου Ξαραμολζγκοσ ΣΕ

Εμπορείο

Δαμίγου Παρουλία

Θμεροβίγλι

Δανιιλ Ξοβαλζνκο

Πεςαριά

Δρόςου Δζςποινα

Υερίςςα

Kallisti Tours E-Services

Ξαρτεράδο

Θλιάνα Χιδθροποφλου

Υερίςςα

Ξαλαμπαλίκθσ Υαναγιϊτθσ

Ξαρτεράδο

Ξαλβίνου Παρία

Ακρωτιρι

Ξαλογιάννθσ Γεϊργιοσ

Εμπορείο

Ξανδφλθσ Χωτιριοσ

Πεςαριά

Ξαρακφκλα Ξωνςταντίνα

Σία

Santorini My Local Tour

Ξαρτεράδο

Ξατςανεβάκθσ Γεϊργιοσ

Υερίςςα

Ξατςίπθσ Ξωνςταντίνοσ

Υερίςςα

Santo Estrella Tours of Transfers

Ξαρτεράδο
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Οειβαδάροσ Άγγελοσ

Εξωμφτθσ

Οειβαδάρου Ξυριακι

Υερίςςα

Οειβαδάρου Σλυμπία

Υερίβολοσ

Οιγνόσ Πονοπρόςωπθ ΕΥΕ

Πεςαριά

Παινάσ Λωάννθσ

Ξαμάρι

Παλολλάρι Υαναγιϊτθσ

Ξαρτεράδο

Παρκζτοσ Γεράςιμοσ

Θμεροβίγλι

Πατκαίοσ Λωάννθσ

Φθρά

Ππαίκασ Χρυςοβαλάντθσ

Ακρωτιρι

Πποφμθσ Ξωνςταντίνοσ

Ζξω Γωνία

Santorini Road Trips Θλεκτρ. Ωπθρες.

Φιρα

E-Services
ΔρόςοσΡικόλαοσ

Εμπορείο

My Santorini Transfer

Ξαρτεράδο

ΡομικόσΧρυςόςτομοσ

Θμεροβίγλι

ΥαγϊνθσΚωμάσ

Σία

ΥελεκάνοσΥζτροσ

Ξαρτεράδο

Υρζκασ Ευάγγελοσ και ΧΛΑ Σ.Ε.

Ξαμάρι

Φοκαμπζλλα Χαντορίνθ ενοδοχείο &SPAEE

Θμεροβίγλι

Χακαβάρασ Ξωνςταντίνοσ

Βόκωνασ

Χαμ Εμπορικι και Ψουριςτικι ΛΞΕ

Σία

Χάρρθσ Θλίασ

Ζξω Γωνία

Χάχασ Ξαλφβθσ

Εμπορείο

Χιγάλασ Χταφροσ

Εμπορείο

Χιγάλασ Ευκφμιοσ

Φιρα

Χιδθρόπουλοσ Χτζφανοσ

Ακρωτιρι

Χκαρογιάννθσ Ξωνςταντίνοσ

Πεςςαριά
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Χουίςπορτ Αβιαρζπσ Ελλάσ

Αεροδρόμιο

Επίγεια Εξυπ. Αεροςκ. Α.Ε.
Χπυριδάκοσ Οεωνίδασ

Φθρά

Χυρίγοσ Πάριοσ

Ζξω Γωνία

Χυρίγοσ Χριςτοσ

Εμπορείο

Χωτθρίου Γεωργία

Ξαμάρι

Φ. Δθμόγλου - Γ. Δθμόγλου ΣΕ

Υερίςςα

Φιλίτςθσ Εμμανουιλ

Ξαρτεράδο

Ψαλτόπυλοσ Δθμιτριοσ

Ακρωτιρι

Ρθγι: Υπουργείο Τουριςμοφ (http://www.mintour.gov.gr/Statistics/mhtedata)

127

Ρίνακασ 50: Επιχειριςεισ ενοικίαςθσ λεωφορείων
Επιχείρθςθ ενοικίαςθσ λεωφορείων

Διεφκυνςθ

Αλζξιοσ Ηερβάσ Πονοπρόςωπθ Ε.Υ.Ε.

Σία

Υαπαγεωργίου Γεϊργιοσ

Θμεροβίγλι

Γιαννακόπουλοσ Οουκάσ

Ξαρτεράδοσ

Δρόςοσ Ρικόλαοσ

Εμπορείο

Οειβαδάρου Σλυμπία

Εμπορείο

Αναπλιϊτθσ Ελευκζριοσ

Φθρά

Χιγάλασ Ευκφμιοσ

Πεγαλοχϊρι

Ξαφίρθσ Ρικόλαοσ

Υφργοσ

Φουςτζρθσ Αντϊνιοσ

Πεςςαριά

Φωτεινόσ Οουκάσ

Ξαρτεράδο

Αρβανίτθσ Θλίασ

Ζξω Γωνία

Ξορϊνιοσ Εμμανουιλ

Πεςςαριά

αγοράκθσ Δθμιτρθσ

Υφργοσ

Ρομικόσ Ανάργυροσ

Ακρωτιρι

Ρτερβίςι Ζντμοντ

Ξαρτεράδοσ

Ηαμπζτθ Βάλβθ

Υερίςςα

Φοφςςοσ Οουκάσ

Ξαρτεράδο

Δρόςοσ Εμμανουιλ

Ξαρτεράδο

Φιλίτςθσ Ελευκζριοσ

Φθρά

Ξαβαλλάρθσ Υζτροσ

Φθρά

Ρομικόσ Ευκφμιοσ

Ξαρτεράδοσ

Ξαραμολζγκου Ρικολζτα

Εμπορείο

Υοφλθσ Υαναγιϊτθσ

Βόκωνασ

Παρκοφλθσ Φουςζτοσ

Σία

Ουγνόσ Αντϊνιοσ

Βόκωνασ
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Φφτρου Γεωργία

Υφργοσ

Παρκοηαννζσ Βαςίλειοσ

Ζξω Γωνία

Γεωργίου Γεϊργιοσ

Σία

Ρίκοσ και Αρτζμιδα Δαμιγοφ και ΧΛΑ Ε.Ε.

Θμεροβίγλι

Δαμιγόσ Ελευκζριοσ

Φθροςτεφάνι

Ππαίκασ Χρυςοβαλάντθσ

Ακρωτιρι

Ουγνόσ Αντϊνιοσ

Ζξω Γωνία

Αναςταςιάδθσ Λωάννθσ

Ξαρτεράδοσ

Α. Φουςτζρθσ - Ε. Γαβρίλθ Σ.Ε.

Πεςςαριά

Φφτροσ Ρικόλαοσ

Πεςςαριά

Αντωνοποφλου Αικατερίνθ

Ξοντοχϊρι

Φφτροσ Ελευκζριοσ

Ακρωτιρι

Ξαραμολζγκοσ Χτυλιανόσ

Ξαρτεράδο

Δαμιγόσ Ρικόλαοσ

Θμεροβίγλι

Φιλίτςθσ Εμμανουιλ

Ξαρτεράδο

Δαρηζντασ Ξωνςταντίνοσ

Υερίςςα

Οειβαδάροσ Άγγελόσ

Εξωμφτθσ

Ρθγι: Υπουργείο Τουριςμοφ (http://www.mintour.gov.gr/Statistics/mhtedata)
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Ρίνακασ 51: Αεροπορικζσ εταιρείεσ
Αεροπορικζσ Εταιρείεσ

URL

Adria Airways

www.adria.si/en/

Aegean Airlines

https://en.aegeanair.com/

Air Berlin

www.airberlin.com

Air Malta

www.airmalta.com/

Air Serbia

www.airserbia.com/

Alitalia

www.alitalia.com/it_it/

Arkia Israeli Airlines

www.arkia.com/

Astra Airlines

www.astra-airlines.gr/

Austrian Airlines

www.austrian.com/

BA CityFlyer

www.britishairways.com

BH Air

www.bhairlines.com/

Blue Air

https://borajet.com.tr

Blue Panorama Airlines (Italien)

www.blue-panorama.it

BoraJet

https://borajet.com.tr

British Airways

www.britishairways.com

Bulgaria Air

www.air.bg/en/

Bulgarian Air Charter

-

Condor

www.condor.com

Easyjet

www.easyjet.com

Edelweiss Air

www.flyedelweiss.com

El Al

www.elal.com

Ellinair

http://en.ellinair.com/
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Finnair

www.finnair.com/

Germania

www.flygermania.com

Germanwings

www.eurowings.com

Iberia Express

www.iberiaexpress.com

Israir

www.israirairlines.com/

Jet Story

http://jetstory.com/en/

Jetairfly

www.tuifly.be

Lufthansa

www.lufthansa.com

Meridiana

www.meridiana.it

Neos

www.neosair.it

Net Jets

www.netjets.com/

Niki

www.flyniki.com

Norwegian

www.norwegian.com

Novair

www.novair.se/

Olympic Air

www.olympicair.com

Primera Air Nordic

https://primeraair.com/

Primera Air Scandinavia

https://primeraair.com/

Ryanair

www.ryanair.com/gb/en/

SAS Scandinavian Airlines

www.flysas.com/

Sky Express

www.skyexpress.gr

Small Planet Airlines

www.smallplanet.aero

SmartLynx Airline

www.smartlynx.aero/

SmartLynx Estonia

www.smartlynx.aero/

SunExpress Deutschland

www.sunexpress.com
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TAROM

www.tarom.ro

Thomas Cook Airlines

www.thomascookairlines.com/

Thomas Cook Airlines Belgium

www.thomascookairlines.be

Transavia

www.transavia.com

Transavia France

www.transavia.com/enEU/destinations/france/

TUI Airways

www.tui.co.uk/flight/

TUI fly

www.tuifly.com/en/index.html

TUIfly Nordic

www.tuiflynordic.se/

Volotea

www.volotea.com

Vueling

www.vueling.com

Wings of Lebanon

-

Ρθγι: www.jtr-airport.gr/el/flights--more/flights--destinations#airlines
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Ρίνακασ 52: Επιχειριςεισ ενοικίαςθσ αυτοκινιτων
Επιχείρθςθ ενοικίαςθσ ΛΧ

Διεφκυνςθ

Βουρνάηοσ Χριςτοσ

Φιρα

Atlantic Rent A Car

Φιρα

Papus Rent A Car

Ξαμάρι

Δρόςου Κεϊνθ

Εμπορείο

GR Hermes Car Rental

Ξαμάρι

Celebrity Cars KosmosSantorini

Φιρα

Οανταβοφ Βαςιλικι

Αγ. Ακανάςιοσ

Chariot Apartments - Chariot Car Rental

Υερ. Δθμοτ. Κιρασ

Δανζηθσ Γεϊργιοσ

Πεςςαριά

Euromegka Λδιωτικι Ξεφαλαιουχικι Εταιρεία

Βόκωνασ

Π. Φφτροσ και ΧΛΑ Σ.Ε.

Υφργοσ

Υανόπουλοσ Χριςτοσ

Ξαρτεράδοσ

Ροιτάκθσ Χταφροσ

Υερίςςα

Φ. Δθμόγλου - Γ. Δθμόγλου

Υερίςςα

Οιγνόσ Ανδρζασ

Φθροςτεφάνι

Ξορϊνιοσ Λ. - Ευςτάκιοσ και ΧΛΑ Σ.Ε.

Φθρά

R-One Rent A Car

Πεςαριά

Avance - Rent A Car

Πεςαριά

Avance - Rent A Car

Αεροδρόμιο

Holidays Dotcom I.K.E.

Υφργοσ

Ξάναβεσ Σία Σ.Ε.

Σία

Ξοτρότςοσ Γρθγόρθσ

Επιςκοπι Γωνίασ

Ξάναβα ενοδοχειακζσ Α.Ε.

Πεγαλοχϊρι

Δρόςου Ειρινθ

Σρμόσ Ακθνίου

Ε. Ξαριπίδθσ - Γ. Ξαραγιάννθσ Σ.Ε.

Βουρβοφλοσ
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Pyrgos Kastelli Villas

Υφργοσ

Χιγάλασ Δθμιτριοσ

Φθρά

Nomikos Rent A Car

Ξαρτεράδοσ

Βλάχοσ και Γιαλαμάσ Σ.Ε.

Φθρά

Δανζηθσ Γ. - Ο. Σ.Ε.

Ξαμάρι

CRK MON IKE

Υφργοσ

Βαςςάλοσ Υαναγιϊτθσ και ΧΛΑ Ε.Ε.

Άγ. Γεϊργιοσ

Sunbird O.E.

Θμεροβίγλι

Ξατςανεβάκθσ Γεϊργιοσ

Υερίςςα

Ios Road Runner - ΜοσΔρομζασ

Οιμάνι Μου

Α. Ακαναςάκθσ και ΧΛΑ Ε.Ε.

Υφργοσ

Gold Street Rent A Car

Φθρά

Δενάξασ Πάρκοσ

Υεριςςά

Βαμβακοφςθσ Θ. & Δ. Σ.Ε.

Πεςαριά

Αιβαλιϊτθσ Λωάννθσ

Υερίςςα

Tudora Ghetau

Ξαμάρι

Α. Φοφςςοσ και ΧΛΑ Σ.Ε.

Ξαρτεράδο

CEM Car Rentals

Επαρχ. Φθρϊν - Σίασ

Princess Santorini Rent A Car

Ακινιο

Θ. Ξορφιανάκθσ - Ε. Βαλβισ Σ.Ε.

Υερίςςα

Ξιορςάββασ Βαςίλειοσ

Φθρά Σρμοφ
Υερίςςασ

Δρόςοσ Ελευκζριοσ και ΧΛΑ Σ.Ε.

Σία

IM. De Vision Ltd.

Σία

Avis

Αεροδρόμιο

Avis

Περμίγκια
Πονόλικου

αγοράκθσ Δθμιτρθσ

Υφργοσ
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Spiridakos Rent A Car

Φθρά

Spiridakos Rent A Car

Υφργοσ

Ξαρυςτινόσ Ευάγγελοσ

Εμπορείο

J & J Santorini Car Rental P.C.

Φθρά

Atlas Rent - Car Rental

Θμεροβίγλι

Hariz

Αγ. Γεϊργιοσ

Ξιλιακοφδθσ Λωάννθσ

Ξαμάρι

Υαναγιϊτθσ Βαηαίοσ Πονοπρόςωπθ Ε.Υ.Ε.

Σία

Βακάλθσ Γ. - Ψςοφλφα Α. Σ.Ε.

Πζςα Γωνία

Φενιζρθσ Γεράςιμοσ

Θμεροβίγλι

Φοφςςοσ Λωάννθσ

Βόκωνασ

Loizos

Ξαμάρι

Ηϊρηοσ Ρικόλαοσ και Λωάννθσ Σ.Ε.

Πεςςαριά

Lion Rental

Αεροδρόμιο

Lion Rental

Φθρά

Ε. Ουγνόσ και ΧΛΑ Σ.Ε.

Πεςςαριά

Jimmy's Rent A Car

Θμεροβίγλι

Jimmy's Rent A Car

Φθρά

Α. Φοφςςοσ - S. Agron Σ.Ε.

Βόκωνασ

Υαίρθσ Δθμιτριοσ

Ξαμάρι

Auto For You - Car Rental

Φθρά

Οφγνου Αργυροφλα

Ξαρτεράδο

Need For Speed

Θμεροβίγλι

Sun Time Rent A Car

Αεροδρόμιο

Sun Time Rent A Car

Φθροςτεφάνι

Ππογδάνθσ Γεϊργιοσ

Πονόλικοσ

Roussos Rentals

Ξαρτεράδο
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Solutions

Πεγαλοχϊρι

Hertz

Αεροδρόμιο

Hertz

Φθρά

Ηϊρηοσ Ελευκζριοσ

Υφργοσ

Valeriy Sholyak

Βόκωνασ

Χαντοκαρ

Ακινιοσ

Φομάνι Ανϊνυμθ Εταιρεία εν. & Ψουρ. Επιχ.

Υερίςςα

Car2Go

Άγ. Ανδρζασ

Ψςαλαπάτασ Δθμιτριοσ

Υερίςςα

Easy Rider

Ξαμάρι

Marianna Nikolova

Αγ. Υάντεσ

Morohai Constantin

Σία

Sergianni Rent A Car

Επιςκοπι Γωνίασ

Αναςταςιάδθσ Λωάννθσ

Ξαρτεράδο

Votsalo Rent A Car

Ξαμάρι

Υαπαλζξθσ Ξωνςταντίνοσ

Ακρωτιρι

Οιγνόσ Πάρκοσ

Ακινιο

Δακορωνίασ Αντϊνιοσ

Φθροςτεφάνι

Δαμαςκόσ Λωάννθσ

Ξαμάρι

Drive S.A.

Εμπορικό Ξζντρο
Αφροδίτθ

Ξόςμοσ

Φθρά

Damigos Rent A Car

Φθρά

Ρθγι: Υπουργείο Τουριςμοφ (http://www.mintour.gov.gr/Statistics/mhtedata)
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Παπαδοζιακοί οικιζμοί Σανηοπίνηρ

Ψο Ακρωτιρι ανικει ςτον τφπο του οχυροφ οικιςμοφ. Σ Γουλάσ (πφργοσ) ιταν ςτο κζντρο
του κάςτρου. Θ τελευταία φάςθ τθσ εξζλιξθσ του ςωηόταν ςε καλι κατάςταςθ μζχρι τον
ςειςμό τθσ 9θσ Λουλίου του 1956. Ψο τείχοσ γφρω του το ςχθμάτιηαν οι εξωτερικοί τοίχοι
των ςπιτιϊν. Ψα μορφολογικά χαρακτθριςτικά του ακολουκοφςαν αναγεννθςιακά πρότυπα.
Ψο παλιό χωριό του Βόκωνα είναι ζνα από τα πιο ενδιαφζροντα τθσ Χαντορίνθσ όςον
αφορά ςτθν αρχιτεκτονικι του. Ανικει ςτον τφπο των υπόςκαφων οικιςμϊν και
αναπτφχκθκε κατά μικοσ των τοιχωμάτων του «Υοταμοφ» και ςτθ γφρω περιοχι.
Εμφανίηεται ςε γραπτζσ πθγζσ και ςε απεικονίςεισ ςτα μζςα του 18ου αιϊνα. Θταν μια
πολφπλοκθ ςφνκεςθ κατοικθμζνων και ανοιχτϊν χϊρων, κτιςτϊν και υπόςκαφων. Ψισ
τελευταίεσ δεκαετίεσ του 19ου αιϊνα θ ευμάρεια αποτυπωνόταν ςτισ εντυπωςιακζσ
προςόψεισ με παραςτάδεσ, ψθλοτάβανεσ και ευρφχωρεσ υπόςκαφεσ κατοικίεσ, αρχοντικζσ
πφλεσ.
Ψο Καςτζλι ςτο Εμπορείο άρχιηε να κτίηεται απ’τον 15ο αιϊνα για τθν προςταςία των
κατοίκων από τισ πολλαπλζσ επιδρομζσ των πειρατϊν ςτθν εποχι εκείνθ. Βριςκόταν ςε
ςτρατθγικό ςθμείο και ιταν δφςκολα προςβάςιμο από τθ κάλαςςα. Είχε ζντονο φρουριακό
χαρακτιρα χάρθ ςτθ μορφολογία του εδάφουσ και ςτισ οργανωμζνεσ ωσ οχυρά κατοικίεσ
τθσ εξωτερικισ περιμζτρου, οι οποίεσ είχαν ελάχιςτα ανοίγματα προσ τα ζξω και
ςχθμάτιηαν ουςιαςτικά το τείχοσ. Χτο εςωτερικό είναι ζνασ μικρόσ λαβφρινκοσ με ςοκάκια
και ςτο πλάι ςκαλιά που αναρριχϊνται ςε μικρά πλατφςκαλα. Επίςθσ υπάρχουν υπζργειεσ
γζφυρεσ ανάμεςα ςτα ςπίτια. Αξιόλογο κτίριο ιταν το Δθμοτικό ςχολείο, κτιςμζνο με
δαπάνθ του Ανδρζα Χυγγροφ, το 1900.
Θ Ζξω Γωνιά είναι ζνα μικρό χωριό κτιςμζνο αμφικεατρικά ςε μια πλαγιά. Εχει όμορφεσ
εκκλθςίεσ, αρχοντικά και αρκετά διατθροφν τθν παραδοςιακι αρχιτεκτονικι. Ψο κακολικό
του Αγίου Χαραλάμπουσ φζρεται να ζχει ιδρυκεί το 1705.
Θ Επιςκοπι Γωνιά, είναι κτιςμζνθ ςτισ βόρειεσ υπϊρειεσ του βουνοφ του Υροφιτθ Θλία.
Είχε εκκλθςίεσ και αρχοντικά, κακϊσ και τθν εντυπωςιακι κάναβα του Ποςινιόρε
(Ξακολικόσ Επίςκοποσ Χαντορίνθσ), ζνα μεγάλο κτίςμα με ζξι κόλουσ ςτθ ςειρά. Θ Επιςκοπι
Γωνιάσ υπζςτθ εκτεταμζνεσ ηθμιζσ ςτον ςειςμό του 1956 και κτίςτθκε ο ςθμερινόσ οικιςμόσ
του Ξαμαρίου.
Ψο Θμεροβίγλι ζχει κτιςτεί γραμμικά πάνω ςτο χείλοσ τθσ Ξαλντζρασ, ςτο ψθλότερο ςθμείο
τθσ και προςφζρει μεγαλειϊδθ κζα ςτο θφαίςτειο. Είναι πικανό εδϊ να βριςκόταν
παρατθρθτιριο θμζρασ για να εντοπίηουν τα πειρατικά πλοία.
Σ Θόλοσ είναι μικρόσ οικιςμόσ βόρεια τθσ Σίασ με κζα τισ παραλίεσ.
O Καρτεράδοσ ανικει ςτον τφπο των υπόςκαφων οικιςμϊν και αναφζρεται ςτισ πθγζσ από
τα μζςα του 17ου αιϊνα. Ξακϊσ βριςκόταν ςτθν κοίτθ ενόσ παλιοφ χειμάρρου το χωριό
ιταν κυριολεκτικό αόρατο. Χτθ διάρκεια του 19ου αιϊνα ιταν ζνα από τα μεγαλφτερα
καπετανοχϊρια του νθςιοφ. Ψο χωριό είναι χωριςμζνο ςε δυο μζρθ: το κυρίωσ τμιμα του
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και το Βουνίτςο. Σ παλιόσ οικιςμόσ εντυπωςιάηει με τα υπόςκαφα ςπίτια κτιςμζνα δεξιά
και αριςτερά από τθν κοίτθ του χειμάρρου. Χτο κζντρο του Ξαρτεράδου υψϊνεται θ
εκκλθςία τθσ Ανάλθψθσ του Χωτιρα, με επιρροζσ από τθν ιταλικι εκκλθςιαςτικι
αρχιτεκτονικι και καμπαναριά που ζχουν ςχιμα πφργου.
Θ πρωτεφουςα τθσ Κθραςιάσ, ο Μανωλάσ, είναι κτιςμζνθ ςτο «φρφδι» τθσ καλντζρασ με
μεγαλειϊδθ κζα προσ τθ Κιρα. Σ οικιςμόσ είναι γραφικόσ, με ςτενά καλντερίμια,
παραδοςιακό φοφρνο, ζνα παλιό παντοπωλείο και τθν εκκλθςία του Αγίου Ξωνςταντίνου,
του 1874.
Ψο Μεγαλοχϊρι ακολουκεί τον τφπο των υπόςκαφων οικιςμϊν και αναφζρεται ςε γραπτζσ
πθγζσ από τα μζςα του 17ου αιϊνα. Αναπτφχκθκε κατά μικοσ του «Υοταμοφ», ζχει παλιά
αρχοντικά, υπόςκαφεσ κάναβεσ και ςπίτια κτιςμζνα με τθν τοπικι αρχιτεκτονικι,
προςτατευμζνα από ψθλοφσ τοίχουσ, για τον φόβο των πειρατϊν. Επίκεντρο είναι θ
πλατεία του «Υοταμοφ», ςτθν οποία οδθγοφν και οι δυο είςοδοι ςτο Πεγαλοχϊρι. Εκεί
δεςπόηουν οι εκκλθςίεσ των Ειςοδίων τθσ Κεοτόκου και των Αγίων Αναργφρων.
Σ οικιςμόσ Μεςςαριά άρχιςε να αναπτφςςεται από τα μζςα του 17ο αιϊνα χωρίσ όμωσ
εκτεταμζνεσ αναφορζσ. Ξατά τον 19ο αιϊνα αποτζλεςε το βιομθχανικό κζντρο τθσ
Χαντορίνθσ γεγονόσ το οποίο επθρζαςε ςθμαντικά τθν ανάπτυξθ και τθ μορφι του
οικιςμοφ. Ψο κζντρο του οικιςμοφ μεταφζρεται πλζον ςτο ςθμείο όπου απολιγουν οι
χείμαρροι, όπου βρίςκονται τα ςπίτια τθσ αποκαλοφμενθσ ωσ επίςθμθσ αρχιτεκτονικισ.
Χαρακτθριςτικά είναι τα τρία αρχοντικά του Αργυροφ, του Παρκεηίνθ και του Χαλίβερου.
To αρχοντικό Αργυροφ κτίςτθκε το 1888 και αποτελεί ζνα από τα πιο αξιόλογα νεότερα
μνθμεία ςτθ Χαντορίνθ. Χτο ίδιο ςθμείο εγκαταςτάκθκαν τα εργοςτάςια και οι λοιπζσ
βιοτεχνίεσ. Θ ιςτορικι ανάπτυξθ του οικιςμοφ είναι εμφανισ και ςτισ οικιςτικζσ ενότθτεσ
που δθμιουργοφνται μζςα ςτο ςφνολο του. Σ αρχικόσ οικιςμόσ που ζχει διαμορφωκεί από
υπόςκαφα και θμιυπόςκαφα κτίρια, το μεταγενζςτερο οικιςτικό ςφνολο αποτελείται από
τισ μεγάλεσ κατοικίεσ και τα βιομθχανικά κτίρια. O οικιςμόσ τθσ Πεςαρίασ παρουςιάηει
ζντονο ενδιαφζρον κακϊσ διαφοροποιείται ωσ προσ τον τρόπο ςυγκρότθςθσ από τουσ
άλλουσ οικιςμοφσ του νθςιοφ.
Σ οικιςμόσ Οία πιρε τθν ςθμερινι του ονομαςία κατά τθ δεκαετία του 1930 μιασ και
προθγουμζνωσ λεγόταν Επάνω Περιά ι και Ξαςτζλι του Αγίου Ρικολάου. Χυναντάμε
αναφορζσ για τθν Σία ςε γραπτά περιθγθτϊν από το 1650 κατά τθν περίδο τθσ
Φραγκοκρατίασ ςτθν Ελλάδα. Θ Σία ιταν το γνωςτό καπετανοχϊρι τθσ Χαντορίνθσ, που
γνϊριςε μεγάλθ οικονομικι ανάπτυξθ μζχρι και τον 19ο αιϊνα, με τον Ψαρταςανά
(ναυπθγικι μονάδα) ςτο Αρμζνθ. Θ δφναμθ τθσ προιλκε από τθν ανάπτυξθ ενόσ
πανίςχυρου ναυτικοφ ςτόλου με ζντονεσ εμπορικζσ ςχζςεισ με μεγάλα κζντρα τθσ
Ανατολικισ Πεςογείου και ςαν διαμετακομιςτικό κζντρο εμπορίου με κζντρα όπωσ τθ
Φωςία και τθν Αλεξάνδρεια. Σι πλοιοκτιτεσ αυτοί αποτελοφςαν και τθν ιςχυρι οικονομικι
τάξθ τθσ Σίασ. Ψο ςτοιχείο αυτό αποτυπϊνεται και ςτουσ αρχιτεκτονικοφσ τφπουσ των
καπετανόςπιτων ςτθν κορυφι τθσ καλντζρασ. Ψθν ίδια περίοδο υπιρχαν 13 διαφορετικζσ
ενορίεσ ςτθν Σία, μια τράπεηα, τελωνείο, πολλά μικρά κζντρα βιοτεχνίασ και μεγάλθ
αγροτικι παραγωγι. Σι ςειςμοί του 1956 αφινουν τον οικιςμό ςε τραγικι κατάςταςθ. Ψο
1976 θ Σία εντάςςεται ςτο πρόγραμμα του ΕΣΨ για τθν ‘’Ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ
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Υαραδοςιακϊν Σικιςμϊν’’ με ςκοπό τθν αναςτιλωςθ παραδοςιακϊν ερειπωμζνων κτιρίων
και τθν αξιοποίθςθ τουσ ωσ τουριςτικά καταλφματα. Ψο παράδειγμά του ακολοφκθςαν ςτθ
ςυνζχεια οι ιδιϊτεσ αναςτθλϊνοντασ κτίρια για να τα μετατρζψουν ςε ξενοδοχεία,
εςτιατόρια, καταςτιματα κ.α.
Θ Αρμζνθ είναι το παλιό λιμάνι τθσ Σίασ. Χτθν Αρμζνθ, που πιρε το όνομα τθσ από τα
άρμενα των πλοίων, τον 19ο αιϊνα λειτουργοφςαν καρνάγια όπου «κτίηονταν»
(καταςκευάηονταν) τα ιςτιοφόρα των ναυτικϊν τθσ Επάνω Περιάσ.
Ψα κτίςματα ςτο Αμμοφδι χρθςίμευαν ωσ αποκικεσ για τα εμπορεφματα. Xάρθ ςτθν
ποικιλία των όγκων και τθν πλαςτικότθτά τουσ αποτελοφν και ςιμερα ζνα ιδιαίτερα
ενδιαφζρον αρχιτεκτονικό ςφνολο. Χτα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1970, όταν άρχιςαν οι
αναςτθλϊςεισ κτιςμάτων τθσ Σίασ , ο ΕΣΨ αποφάςιςε να αναςτθλϊςει 15 κτίρια και ςτο
Αμμοφδι. Ψα περιςςότερα ιταν μονόχωρεσ κατοικίεσ με εςωτερικό πατάρι για φπνο.
Υαράλλθλα ζγιναν και ζργα υποδομισ μεταξφ των οποίων ο 800 μζτρων πεηόδρομοσ από
τον οικιςμό μζχρι τθ κζςθ όπου βρίςκεται το εκκλθςάκι του Αγίου Ρικολάου.
Σ ιςτορικόσ, διατθρθτζοσ πυρινασ του Ρφργου, το Ξαςτζλι, το οποίο βρίςκεται ςτθν
κορυφι του λόφου, αποτελεί μια οικιςτικι ενότθτα ςτθν οποία παρατθροφνται
ςυγκεκριμζνα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά. Ψα οικοδομιματα που εντοπίηονται εκεί είναι τα
Ξαςτρόςπιτα. Ψα κτίςματα αυτά χαρακτθρίηονταν από τθν ζλλειψθ αυλισ και ιταν κατά
βάςθ τριϊροφα, με τον ζναν όροφο να είναι υπόςκαφοσ ι θμιυπόςκαφοσ. Ψα Ξαςτρόςπιτα
βρίςκονταν το ζνα δίπλα ςτο άλλο και δθμιουργοφςαν, εξαιτίασ τθσ γεωμορφολογίασ του
εδάφουσ, του μεγάλου φψουσ και του τρόπου καταςκευισ τουσ, τον οχυρωματικό περίβολο
του Ξαςτελιοφ. Σι λίκινοι τοίχοι των κτιρίων ζχουν μεγάλο πάχοσ που μειϊνεται προσ τα
πάνω με αποτζλεςμα ο ςειςμόσ του 1956, ςε ςυνδυαςμό με τισ φυςικζσ φκορζσ, να
προκαλζςει τθν κατάρρευςθ πολλϊν κτιςμάτων. Χτο Βόρειο τμιμα του οικιςμοφ του
Υφργου παρατθρείται θ φπαρξθ οινοποιείων, οι λεγόμενεσ Ξάναβεσ. Χιμερα τα
περιςςότερα βρίςκονται ςε κακι κατάςταςθ. Χτο νότιο τμιμα του οικιςμοφ, απαντϊνται,
υπόςκαφα, θμιυπόςκαφα και εξϊςκαφα κτίςματα.
Θ Φοινικιά είναι από τα πιο όμορφα μεςογειακά χωριά, οικιςμόσ αγροτικόσ και δορυφόροσ
τθσ Σίασ. Βρίςκεται ςτθ ΒΔ πλευρά του νθςιοφ, με κζα ςτουσ Ππαξζδεσ και τθν παραλία
τουσ, τθν Μο και άλλα νθςιά. Είχε τθν τφχθ να μθν πλθγεί και τόςο από τον ςειςμό του 1956
και ξεχωρίηει για τθν αρχιτεκτονικι των ςπιτιϊν τθσ. Θταν γεμάτθ κάναβεσ – κεωρείται
μάλιςτα ότι ςτθν ακμι τθσ είχαν φτάςει τισ 150-200! Ψο κζντρο του χωριοφ ιταν θ άλλοτε
λεγόμενθ «λότηα», όπου λειτουργοφςε ο φοφρνοσ και ζνα μπακάλικο. Ζνα από τα
ωραιότερα ςθμεία του είναι το προαφλιο τθσ Αγίασ Πατρόνασ με τον χαρακτθριςτικό
φοίνικα και τθν υπζροχθ κζα. Ψα μονοπάτια τθσ Φοινικιάσ τα λζνε «Υοταμοφσ» και το
χειμϊνα εξακολουκοφν να οδθγοφν τα νερά προσ τον κάμπο.
Σ οικιςμόσ των Φθρϊν είναι θ πρωτεφουςα του Διμου Κιρασ. Θ πόλθ τθσ Κιρασ είναι
χτιςμζνθ ςτο "φρφδι" τθσ καλντζρασ, ςε υψόμετρο περίπου 250 μζτρων. Επίνειο τουσ είναι
ο Τρμοσ Φθρϊν Κιρασ. Θ πόλθ τθσ Κιρασ ιδρφκθκε ςτα τζλθ του 18ου αιϊνα, κατόπιν
ςυμφωνίασ όλων των αρχϊν του νθςιοφ για τθν επιλογι του χϊρου, όταν οι κάτοικοι
άρχιςαν να εγκαταλείπουν τθν παλιά πρωτεφουςα, το καςτζλι του Χκάρου. Χτον οικιςμό
βλζπουμε πολλά κτίρια με μεγαλφτερο φψοσ από ότι τα παραδοςιακά. Ψα Φθρά ζχουν
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πλζον ενωκεί με το Φθροςτεφάνι, τα Φράγκικα, το Ξοντοχϊρι και ςχεδόν με το Θμεροβίγλι.
Θ κεντρικι οδόσ των Φθρϊν ζχει αλλοιωκεί κακϊσ ζχει μετατραπεί ςε εμπορικό δρόμο
τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ.
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Καζηέλια Σανηοπίνηρ

Χτθν καρδιά του Εμπορείου βρίςκεται το πιο καλοδιατθρθμζνο καςτζλι του νθςιοφ.
Χτίςτθκε γφρω ςτο 1450 και αποτελοφςε το πιο «εμπορικό» από τα καςτζλια, μιασ και εδϊ
λειτουργοφςε θ αγορά του νθςιοφ και γινόταν θ διακίνθςθ των προϊόντων. Σ γουλάσ του
Εμπορείου, που βρίςκεται ςε κοντινι απόςταςθ, εκτόσ από τισ αμυντικζσ του ιδιότθτεσ,
λειτουργοφςε και ςαν χϊροσ για τθ φφλαξθ τθσ ςοδειάσ, ενϊ αποτζλεςε και μετόχι τθσ
Πονισ τθσ Υάτμου και κατοικοφςαν ς’ αυτόν μοναχοί.
Από το καςτζλι του Αγίου Νικολάου ςτθν Σία ςιμερα ςϊηεται ζνα κομμάτι του γουλά,
ζνασ πφργοσ μεγάλου φψουσ που κατά τθν περίοδο 15ου-18ου αι. είχε τθν χριςθ
παρατθρθτθρίου για πειρατικζσ επιδρομζσ. Υιρε το όνομά του από υπόςκαφθ εκκλθςία
αφιερωμζνθ ςτον Άγιο Ρικόλαο και χτίςτθκε γφρω ςτο 1450. Σ ςειςμόσ του 1956 ζπλθξε
και το καςτζλι του Αγίου Ρικολάου. Χιμερα, είναι ίςωσ το πιο διάςθμο ςθμείο του νθςιοφ
αφοφ ςτουσ μαυροκόκκινουσ, μιςογκρεμιςμζνουσ τοίχουσ του καταφκάνουν κάκε
απόγευμα άνκρωποι απ’ όλο τον κόςμο για να δουν το θλιοβαςίλεμα. Απ’ αυτό, το ίδιο
ςθμείο που οι Χαντορινιοί τριϊν αιϊνων (από τον 15ο ζωσ τον 18ο αιϊνα) ζβλεπαν τουσ
πειρατζσ να πλθςιάηουν.
Ψο Καςτζλι του Ακρωτθρίου χτίςτθκε γφρω ςτο 1335 και λεγόταν καςτζλι Υοφντα και La
Ponta. Υαραχωρικθκε από τον Ρικόλα Χανοφδο, δοφκα τθσ Ράξου, ςτθν οικογζνεια των
Γκοηαντίνι, που κράτθςαν τον γουλά υπό τθν κυριαρχία τουσ ωσ το 1617 και ενϊ οι Ψοφρκοι
είχαν καταλάβει το υπόλοιπο νθςί. Χτο καςτζλι του Ακρωτθρίου υπιρχε και δεφτεροσ
γουλάσ, λίγο πιο μακριά από τον πυρινα τθσ πολιτείασ. Χιμερα το καςτζλι του Ακρωτθρίου
ξαναηεί, μιασ και από το 2012 ςτον γουλά που βρίςκεται ςτθν κορυφι του Ξαςτελιοφ
λειτουργεί μουςείο και εργαςτιριο παραδοςιακϊν οργάνων και διοργανϊνονται βραδιζσ
μουςικισ.
O ςειςμόσ του 1956 άφθςε τα ςθμάδια του, αλλά το καςτζλι του Ρφργου ζχει κρατιςει τθν
ατμόςφαιρα τθσ εποχισ που χτίςτθκε. Ψο πιο ςφγχρονο από τα καςτζλια τθσ Χαντορίνθσ
χτίςτθκε γφρω ςτο 1580. Χτθν κορυφι του δζςποηε αρχικά πφργοσ που γκρεμίςτθκε για να
χτιςτεί θ μονι του Αγίου Γεωργίου. Σ οικιςμόσ ιταν χτιςμζνοσ πάνω ςε μια ςειρά από
υπόγειουσ δρόμουσ που χρθςιμοποιοφνταν ςαν καταφφγιο ςε περίπτωςθ που ο οικιςμόσ
ζπεφτε ςτα χζρια των εχκρϊν. Ψο καςτζλι του Υφργου γίνεται θ πρωτεφουςα του νθςιοφ
μετά τθν εγκατάλειψθ του Χκάρου.
Ψο καςτζλι του Σκάρου είναι το πιο παλιό καςτζλι τθσ Χαντορίνθσ, αλλά ςιμερα δεν
ςϊηεται τίποτα που να κυμίηει τθ μεςαιωνικι του αίγλθ. Σ μόνοσ μάρτυρασ για τθν εικόνα
του καςτελιοφ του Χκάρου είναι το ςχζδιο ςε μολφβι από τθ ςυλλογι του Thomas Hope και
αποδίδεται ςτον L.S. Fauvel. Ψο καςτζλι του Χκάρου χτίςτθκε μεταξφ του 1205 και 1230 και
λζγεται ότι καταςτράφθκε από ςειςμό τον 17ο αιϊνα, αλλά και ότι εγκαταλείφκθκε
ςταδιακά. Σ ςθμερινόσ επιςκζπτθσ του Χκάρου απολαμβάνει τθ φανταςτικι κζα που
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προςφζρει θ τοποκεςία, ενϊ το μοναδικό οίκθμα που υπάρχει είναι μια εκκλθςία
αφιερωμζνθ ςτθν Υαναγία, Κεοςκζπαςτθ.94

94

Υθγι ςτοιχείων: http://5a.arch.ntua.gr
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Ψο μοναςτιρι του Ρροφιτθ Θλία βρίςκεται ςτον Υφργο και αποτελεί ζνα πολφ ςθμαντικό
αξιοκζατο ςτθν Χαντορίνθ κακϊσ ςτεγάηει δφο μουςεία, το Οαογραφικό και το
Εκκλθςιαςτικό. Ξτίςτθκε ςτισ αρχζσ του 18ου αιϊνα και επεκτάκθκε ςτθ ςθμερινι του
μορφι τον 19ο αιϊνα. Ψο ςκαλιςτό ξφλινο τζμπλο εντυπωςιάηει όπωσ επίςθσ και τα
εκκζματα του λαογραφικοφ και του εκκλθςιαςτικοφ μουςείου. Ανάμεςα ςε αυτά, ςτο
λαογραφικό υπάρχουν παλαιά ζπιπλα, εργαλεία, ζγγραφα, μοναδικά βιβλία και ςτο
εκκλθςιαςτικό, εικόνεσ από τθν εποχι τθσ ίδρυςισ του, ιερά λείψανα κακϊσ και υπζροχα
ςκαλιςτά διςκοπότθρα. Ψο μοναςτιρι του Υροφιτθ Θλία βρίςκεται ςτο πιο ψθλό ςθμείο
τθσ Χαντορίνθσ με περιμετρικι κζα ςε όλο το νθςί αλλά και ςτο αιγαίο και τα γειτονικά
νθςιά.
Λδιαίτερο είναι το μοναςτιρι του Αγίου Νικολάου που βρίςκεται μεταξφ του Θμεροβιγλίου
και του Φθροςτεφάνου. Είναι αφιερωμζνο ςτον Άγιο Ρικόλαο με δφο παρεκκλιςια που
είναι αφιερωμζνα ςτθ Ηωοδόχο Υθγι και ςτον Άγιο Υαντελειμονα. Σ επιςκζπτθσ μπορεί να
καυμάςει το εξαίςιο ξυλόγλυπτο τζμπλο και τθν μοναδικι Βυηαντινι εικόνασ του Αγίου. Ψο
μοναςτιρι ιδρφκθκε το 1651 ςε διαφορετικό ςθμείο και βρίςκεται ςτθν ςθμερινι του κζςθ
από το 1851.
Ψο μοναςτιρι τθσ Αγίασ Αικατερίνθσ των Δομθνικανίδων Αδελφϊν που ζχει ονομαςτεί και
"Φοηαρία" βρίςκεται ςτθν κακολικι ςυνοικία των Φθρϊν. Ψο μοναςτιρι τθσ Αγίασ
Αικατερίνθσ ιδρφκθκε το 1596 από μία ευςεβι (κακολικι) Χαντορινιά, με τθ βοικεια του
τότε επιςκόπου Antonio de Marchis. Ψο αξιοπρόςεκτο του μοναςτθρίου είναι το
χαρακτθριςτικό «δζςιμο» του μπαρόκ ρυκμοφ με τθν αιγαιοπελαγίτικθ αρχιτεκτονικι.95
Ψο μοναςτιρι τθσ Κοίμθςθσ τθσ Θεοτόκου βρίςκεται ςτο νότιο-ανατολικό άκρο του νθςιοφ
ςτο ακρωτιρι Ψρυπθτι. Ξτίςκθκε το 1851 και αποτελείται από 18 κελιά. Ψο κακολικό τθσ
Πονισ, θ εκκλθςία τθσ Ξοίμθςθσ, ξεχωρίηει για το ρωςικό χρυςό τζμπλο με τουσ
Ευαγγελιςτζσ και τουσ Αποςτόλουσ Υζτρο και Υαφλο. Τπωσ και ςτθν περιοχι γφρω από τον
Υροφιτθ Θλία ζτςι και ςτθν περιοχι γφρω από τθν Πονι θ αρχαιολογικι μελζτθ,
υποδθλϊνει ςθμαντικι αρχαία κζςθ ςτθν περιοχι. Αυτό ενιςχφεται τόςο από τα αρχαία
αρχιτεκτονικά μζλθ ςτον χϊρο τθσ Πονισ όςο και από τα πολυάρικμα κεραμικά ευριματα.
Θ κζα από το ςθμείο αυτό προσ όλθ τθν Ξαλντζρα είναι πανζμορφθ.96

95

Υθγι ςτοιχείων: www.santorini-travel.gr/what-to-see/monasteries-churches

96

Υθγι ςτοιχείων: www.exploring-greece.gr/el/show/44900/:ttd/KIMISSI-THEOTOKU#.Wro7-Je-mCo
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Ρίνακασ 53: Διατθρθτζοι Ιεροί Ναοί
Ιερόσ Ναόσ

Διεφκυνςθ

Λ.Ρ. Αγίου Γεωργίου του εχρεωτι

Ξουλοφμπα, Κιρα

Λ.Ρ. Αγίασ Άννασ

Βόκωνασ

Λ.Ρ. Αγίασ Ψριάδοσ

Βόκωνασ

Λ.Ρ. Υαναγίασ τθσ Ψρφπασ ι Χζργαινασ

Βόκωνασ

Λ.Ρ. Υαναγίασ το Γενζκλιον

Βόκωνασ

Λ.Ρ. Αγίου Υροκοπίου

Οαγκάδι Βόκωνα

Λ.Ρ. Αγίου Γεωργίου

Ελιδι Βόκωνα

Λ.Ρ. Αγίου Υνεφματοσ

Βόκωνα

Λ.Ρ. Αγίου Γεωργίου

Βόκωνα

Λ.Ρ. Αγίου Λωάννου "Ψο Κεολοάκι"

Εμπορειό

Λ.Ρ. Επιςκοπισ Γωνιάσ

Κιρα

Λ.Ρ. Αγίασ Ειρινθσ

Επιςκοπι Γωνία

Λ.Ρ. Αγίου Γεωργίου

Επιςκοπι Γωνία

Λ.Ρ. Γενεκλίου

Επιςκοπι Γωνία

Λ.Ρ. Αγίου Πάρκου

Θμεροβίγλι

Λ. Ραόσ Υαναγίασ Χτακιανισ

Φθρά

Λ. Ραόσ Αγίασ Ειρινθσ

Φθρά

Λ. Ραόσ Αγίασ Χοφίασ τθσ Φράγκιςςασ

Φθρά

Λ. Ραόσ Αγίου Λωάννθ Κεολόγου

Φθρά

Λ. Ραόσ Αγίου Πθνά

Φθρά

Λ. Ραόσ Αγίου Χτυλιανοφ του Φράγκου

Φθρά

Λ. Ραόσ Χριςτοφ ι Πεταμόρφωςθσ του Χριςτοφ

Φθρά
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Λ. Ραόσ Υαναγίασ του Αθ Γιωργιοφ

Φθροςτεφάνι

Λ. Ραόσ Υαναγίασ Ξαλοφ

Κιρα

Ερείπια παλαιοχριςτιανικοφ ναοφ

Υερίςςα

Λ. Ραόσ Αγίου Αρτεμίου

Υφργοσ

Λ. Ραόσ Αγίου Γεωργίου

Υφργοσ

Λ. Ραόσ Αγίου Ρικολάου του Ξίςςθρα

Υφργοσ

Λ. Ραόσ Αγίων Αποςτόλων (μαηί με τουσ χϊρουσ διαμονισ
και το ςυγκρότθμα τθσ παλιάσ Χχολισ)

Υφργοσ

Ρθγι: http://listedmonuments.culture.gr

Ρίνακασ 54: Διατθρθτζα κτίρια
Διατθρθτζα κτίρια

Διεφκυνςθ

Ξτίριο πρϊθν Διοικθτθρίου

Φθρά

Ξτίριο πρϊθν Φρουραρχείου

Φθρά

Αρχοντικό Βαρβαριγου

Πεςαριά

Αρχοντικό, ιδ. Αντϊνθ Βενετςάνου

Πεςαριά

Αρχοντικό, ιδ. Ευτυχίασ Βενετςάνου

Πεςαριά

Αρχοντικό, ιδ. Χπφρου Παρκεηίνθ

Πεςαριά

Αρχοντικό Χαρπάκθ, ιδ. Χαρπάκθ

Φθρά

Ξτίριο και διαμορφϊςεισ περιβάλλοντα χϊρου του επί
του καλντεριμιοφ Γεωργίου Ξωβαίου (βόρεια) και ετζρου
νότια, φερόμενθσ ιδιοκτθςίασ Αγγ. και Ρ. Δαργζντα

Φθρά

Ξτίριο κοινοτικοφ καταςτιματοσ

Ζξω Γωνιά

Ξτίριο μαηί με τθν παλαιά επίπλωςι του με τθν παλαιά
οιναποκικθ του ιςογείου με όλο τον εξοπλιςμό τθσ,
ιδιοκτ. Γεωργίου Αργυροφ

Πεςαριά

Ξτίριο, ιδ. Γεωργίου Παρκεηίνθ

Πεςαριά

Ξτίριο, ιδ. Χταφρου Γλαντηι και Υαντελι Ξοναξι (πρϊθν
Χαλίβερου)

Πεςαριά
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Ξτίριο, ιδ. Άννασ Αςίμθ - Γεωργαλι
Ξτίριο Α, ιδ. Βαρβάρασ Χορϊτου - Φφτρου και Ευαγγζλου
Φφτρου
Ξτίριο Β, ιδ. Βαρβάρασ Χορϊτου- Φφτρου και Ευαγγζλου
Φφτρου
Ξτίριο, Ρ. Ξυκλάδων, φερομζνθσ ιδιοκτθςίασ Γεωργίου
Χιγάλα

Υφργοσ
Υφργοσ
Υφργοσ
Σία

Ξτιριακό ςυγκρότθμα, ιδ. Γεωργίου Παρκουλι

Σία

Ξαπετανόςπιτο, ιδ. Ξιοςζογλου

Σία

Ξαπετανόςπιτο, φερόμενο ωσ ιδιοκτθςία Παριζττασ
Ηάννου (πρϊθν Ε. Λ. Πανωλζςςου)

Σία

Ξτίριο, ιδ. Αικατερίνθσ Δαρηζντα

Σία

Ξτίριο, ιδ. Αναπλιϊτθ-Ππζθ

Σία

Ξτίριο, ιδ. Αναπλιϊτθ-Χίγουρα

Σία

Ξτίριο, ιδ. Αντωνίου Δακορϊνια

Σία

Ξτίριο, ιδ. Βαςιλείου Παρφςα

Σία

Ξτίριο, ιδ. Βοφλασ Χάλαρθ

Σία

Ξτίριο, ιδ. Δαρηζντα

Σία

Ξτίριο, ιδ. Ευαγγζλου Υλατι

Σία

Ξτίριο, ιδ. Λδομενζα Πανωλζςου

Σία

Ξτίριο, ιδ. Λουλίασ Πανωλζςςου

Σία

Ξτίριο, ιδ. Ξυριακισ Υλατι

Σία

Ξτίριο, ιδ. Οεονάρδου (πρϊθν Ηαράνθ)

Σία

Ξτίριο, ιδ. Ρικολάου Βαρβαροφηου

Σία

Ξτίριο, ιδ. Ρικολζττασ Πανωλζςςου

Σία

Ξτίριο, ιδ. Υρζκα

Σία

Ξτίριο, ιδ. Φίτασ Αλαφοφηου

Σία

Ξτίριο, φερόμενο ωσ ιδιοκτθςία Ακαναςίου Φοφςςου

Σία
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Ξτίριο, φερόμενο ωσ ιδιοκτθςία Ευαγγελίασ Αλεφραγκι
(ι Αλιφραγκι)

Σία

Ξτίριο, φερόμενο ωσ ιδιοκτθςία Κεοδοςίου Ξαρβοφνθ

Σία

Ξτίριο, φερόμενο ωσ ιδιοκτθςία Ξαλομοίρασ Χκουρτζλθ

Σία

Ξτίριο, φερόμενο ωσ ιδιοκτθςία κλθρονόμων Δεςποτίδθ

Σία

Ξτίριο, φερόμενο ωσ ιδιοκτθςία Παργαρίτασ Χαρρι
(πρϊθν κλθρονόμων Ειρινθσ Χαρρι)
Ξτίριο, φερόμενο ωσ ιδιοκτθςία Παρίασ Αλιφραγκι
(πρϊθν Α. Αλαφοφηου)

Σία
Σία

Ξτίριο, φερόμενο ωσ ιδιοκτθςία Παρίασ Βαμβακοφςθ

Σία

Ξτίριο, φερόμενο ωσ ιδιοκτθςία Πάρκου Χαλιβζρου

Σία

Ξτίριο, φερόμενο ωσ ιδιοκτθςία Πατκαίου Παυρομάτθ
και Παρίνου Ποςχάκθ
Ξτίριο, φερόμενο ωσ ιδιοκτθςία Ππλιάηου-Αναπλιϊτθ
και Χίγουρασ Αναπλιϊτθ
Ξτίριο, φερόμενο ωσ ιδιοκτθςία Ρικολάου Ρομικοφ (του
Οουκά)
Ξτίριο, φερόμενο ωσ ιδιοκτθςία Ρικολάου Ρομικοφ και
Οουκά Ρομικοφ

Σία
Σία
Σία
Σία

Ξτίριο, φερόμενο ωσ ιδιοκτθςία Ρικολάου Χαρρι

Σία

Ξτίριο, φερόμενο ωσ ιδιοκτθςία Ψιτίκασ Εμμανουιλ

Σία

"Υανθγυρόςπιτο"

Σία

Ξτίριο, φερόμενο ωσ ιδιοκτθςία Παρίασ Ξυριακοφ

Σία

Ξτίριο, φερόμενο ωσ ιδιοκτθςία Ρικολάου Αλιφραγκι

Σία

Ρθγι: http://listedmonuments.culture.gr
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