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Ζητούμενο: Η ήπια και βιώσιμη ανάπτυξη
μέσα από εναλλακτικές μορφές τουρισμού



Έρευνα πεδίου - Διαπιστώσεις





Η αρχαία ακρόπολη του οικισμού Αρκάσα



Αρχαιότητες στη νησίδα Σαρία



Νεότερα μνημεία 
στην ύπαιθρο της Καρπάθου

•Ανεμόμυλοι (τουλάχιστον 110)
•Νερόμυλοι (τουλάχιστον 108)
•Αγροτικοί οικισμοί εποχιακής χρήσης
•Ξωκλήσια
•Μεμονωμένες ξερολιθικές κατασκευές

γεωργοκτηνοτροφικής χρήσης



• Αναβαθμίδες (βασταοί) 
• Αλώνια
• Σταύλοι για την εποχιακή διαμονή

των γεωργών/δεσπέριων
• Βοσκαρέες για την εποχιακή διαμονή

των βοσκών και την τυροκόμιση
• Αμπελόσπιτα για την παραγωγή κρασιού
• Λιοτρίβια για την παραγωγή ελαιολάδου
• Ταμπακιά για την επεξεργασία δερμάτων

Μεμονωμένες κατασκευές 
γεωργοκτηνοτροφικής χρήσης



Η τέχνη της ξερολιθιάς

Οκτώβριος 2018: Ένταξη της τέχνης της ξερολιθιάς
στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της παγκόσμιας
άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας
της UNESCO. 
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Πραστείο: Συνοικισμός εποχιακής χρήσης



Πραστείο: Συνοικισμός εποχιακής χρήσης
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Προτάσεις

Υιοθέτηση ενός μοντέλου ήπιας ανάπτυξης
αγροτουρισμού σε συνδυασμό με οικοτουρισμό.



Δημιουργία μικρών επιχειρήσεων

• Παραδοσιακές καλλιέργειες και κτηνοτροφία
• Επεξεργασία και μεταποίηση τοπικών

γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων



• Υπηρεσίες στον τομέα της διαμονής 
και της εστίασης

Δημιουργία μικρών επιχειρήσεων



Μορφές τουρισμού
στον οικισμό της Ολύμπου 

• Πολιτιστικός
• Θρησκευτικός
• Περιηγητικός



Άλλες πρόσφορες μορφές τουρισμού

• Πεζοπορικός
• Ορειβατικός
• Αναρριχητικός
• Γαστριμαργικός
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Νησίδα Σαρία: Η τοποθεσία Παλάτια



Ταφικά μνημεία Σαρακηνών (8ος -9ος αιώνας);;;
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Επίλογος



Προτεινόμενες μορφές τουρισμού 
για την αειφόρο ανάπτυξη της Καρπάθου

(Δεδομένοι ο  πολιτιστικός, ο θρησκευτικός,
ο περιηγητικός, και ο θαλάσσιος τουρισμός)

• Αγροτουρισμός (αγροτικοί οικισμοί εποχιακής
χρήσης και σκόρπια βοηθητικά κτίσματα)

• Οικοτουρισμός (ολόκληρο το νησί)
• Πεζοπορικός (ολόκληρο το νησί)
• Ορειβατικός (κεντρικό και βόρειο τμήμα)
• Αναρριχητικός (κεντρικό και βόρειο τμήμα)
• Γαστριμαργικός (ολόκληρο το νησί)



Κλείνοντας, τονίζεται ότι εάν υπάρξουν
τεκμηριωμένες προτάσεις προς αυτήν
την κατεύθυνση από τους αρμόδιους
φορείς, προφανέστατα θα ευνοηθούν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως
δείχνουν οι πολυάριθμες αντίστοιχες
εφαρμογές σε άλλες χώρες μέλη.





Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


