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1.Ειςαγωγικϐ ημεύωμα  

ν μζςω μιασ δφςκολθσ περιόδου όχι μόνο για 

τθ χϊρα μασ, αλλά και για ολόκλθρθ τθν 

ανκρωπότθτα ο νεοςφςτατοσ Διμοσ Δυτικισ 

Σάμου  ζχοντασ πλθγεί και υποςτεί τουλάχιςτον τρεισ  

πολφ ςκλθρζσ δοκιμαςίεσ: Το μεταναςτευτικό, τθν 

επιδθμία του Κορωνοϊοφ και πριν από λίγουσ μινεσ  

τον καταςτροφικό ςειςμό των 7 ίχτερ υπερζβαλε 

εαυτό να ανταποκρικεί ςτθν κακθμερινότθτα και ςτισ 

ανάγκεσ των πολιτϊν και αναπροςαρμόςαμε τισ 

προτεραιότθτζσ μασ. 

 Οι επόμενοι μινεσ είναι κρίςιμοι για τθν κοινωνία και 

τθν οικονομία, κακϊσ οι ςυνκικεσ μεταβάλλονται 

δραματικά κάκε θμζρα. Με πλιρθ ενςυναίςκθςθ  του 

κακικοντόσ μασ, ςυνεχίηουμε με υπευκυνότθτα το 

ζργο μασ ςτο δφςκολο ζτοσ που διανφουμε, δίνοντασ 

κακθμερινι μάχθ για τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ 

του διμου μασ, τθν αναςτφλωςθ και επιςκευι των 

υποδομϊν μασ, τθν ςτιριξθ των πλθγζντων πολιτϊν και 

επιχειριςεων,  για τθν ενίςχυςθ του κοινωνικοφ μασ 

ρόλου ςτον τομζα τθσ προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ 

και, πάντοτε, υπθρετϊντασ πιςτά το δθμόςιο ςυμφζρον 

και το κοινωνικό ςφνολο.  

Ραρακολουκϊντασ διαρκϊσ τισ ραγδαίεσ εξελίξεισ που 

προκαλεί θ πανδθμία COVID-19, αλλά και τισ ςυνζπειεσ 

του καταςτρεπτικοφ ςειςμοφ τθσ 30θσ Οκτωβρίου 2020, 

δθμιουργιςαμε ζνα Ζκτακτο Επιχειρηςιακό Σχζδιο 

Διαχείριςησ Κρίςησ, του οποίου οι κατευκφνςεισ και 

προτεραιότθτεσ αφοροφν ςε: 

 Υλοποίθςθ και αξιοποίθςθ κεμάτων 

αρμοδιότθτασ του Διμου, των διατάξεων των 

ΡΝΡ και των ςχετικϊν υπουργικϊν 

αποφάςεων με τισ οποίεσ κεςπίηονται μζτρα 

πρόλθψθσ, ενίςχυςθσ  και ενθμζρωςθσ για 

όλεσ τισ κατθγορίεσ πλθκυςμοφ από τθν 

πανδθμία και τον ςειςμό. 

 Συντονιςμό ενεργειϊν και δράςεων, 

προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ςυνζχεια τθσ 

λειτουργίασ των Υπθρεςιϊν του Διμου. 

Ε 
 

 

Ο Διμοσ Δυτικισ Σάμου 

οραματίηεται ζνα Διμο 

με αειφόρο ανάπτυξθ, 

ζνα διμο με ιςχυρι 

πολιτιςτικι και 

τουριςτικι ταυτότθτα, 

με ελκυςτικζσ υποδομζσ 

και υπθρεςίεσ. 

 

Αποςτολι μασ, ζνασ 

Διμοσ βιϊςιμοσ με 

υπθρεςίεσ και 

ανκρϊπινο υλικό 

δυναμικό που κα 

προςφζρει ανάπτυξθ 

για τθν κοινωνία, το 

αςτικό περιβάλλον, τθ 

δθμόςια υγεία μζςα 

από τθν αξιοποίθςθ τθσ 

Τεχνογνωςίασ, τθσ 

Τεχνολογίασ και τθσ 

ενεργοφ ςυμμετοχισ 

των πολιτϊν. 
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 Λιψθ μζτρων υγιεινισ προσ περιοριςμό τθσ 

εξάπλωςθσ του COVID-19.  

Οι ςτόχοι και τα ζργα που περιλαμβάνονταν ςτον 

επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό μασ για το ζτοσ 2021 

πικανότατα κα ανακεωρθκοφν, αμζςωσ μετά τθν 

ολοκλιρωςθ εφαρμογισ των ζκτακτων μζτρων και 

τθν επακόλουκθ εξζταςθ των επιπτϊςεων τθσ 

πανδθμίασ ςτθν οικονομία και τθν κοινωνία 

γενικότερα. 

Ωςτόςο ςυνεχίηουμε να ςχεδιάηουμε και να 

οραματιηόμαςτε ζνα καλφτερο μζλλον, βλζπουμε 

μπροςτά δεν ςπαταλάμε χρόνο οφτε δυνάμεισ για να 

υπεραςπιςτοφμε το χκεσ αλλά ενεργοφμε με βάςθ τθ 

λογικι του αφριο. 

Δράςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ   κακϊσ 

και δράςεισ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, τθσ 

δθμόςιασ υγείασ και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. 

Αποτελεί ςτοίχθμα να πετφχουμε και να 

δθμιουργιςουμε ζνα υποδειγματικό διμο. Θ 

αναβάκμιςθ των  παρεχόμενων υπθρεςιϊν με 

διεφρυνςθ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςυντείνουν 

ςτθν επιδίωξθ του ςκοποφ αυτοφ. 

Θ αποτελεςματικι διοίκθςθ αποτελεί τεράςτια 

ευκφνθ και ταυτόχρονα μεγάλθ πρόκλθςθ.  

Αίςκθμα ευκφνθσ διακατζχει όλα τα ςτελζχθ του 

οργανιςμοφ των οποίων θ εμπειρία και οι γνϊςεισ 

αποτελοφν «κεφάλαιο» για τθν επιτυχι υλοποίθςθ 

των ςτόχων μασ. 

 

 

 

 

 

Ο Διμοσ οφείλει να 

ςυντονίςει τισ 

προςπάκειεσ του 

οργανιςμοφ του, να  

ιεραρχιςει  τισ ανάγκεσ 

του, να εντοπίςει τουσ 

κινδφνουσ και να εςτιάςει 

ςτθν επίλυςθ 

προβλθμάτων 

βελτιϊνοντασ ςυνεχϊσ 

τθν απόδοςθ του. Πλα τα 

παραπάνω προχποκζτουν 

ζναν προγραμματιςμό 

ςτόχων και δράςεων, 

λειτουργία τθν οποία 

αποτελεί το παρόν Σχζδιο 
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2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ 

Το παρόν Ρρόγραμμα Τουριςτικισ Ρροβολισ του Διμου καταρτίςτθκε με βάςθ τουσ 

ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ του Ελλθνικοφ Τουριςμοφ  για το ζτοσ 2021 και ςφμφωνα  με  τουσ 

ςτόχουσ τθσ τουριςτικισ προβολισ των νθςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου. 

Το ςχζδιο κατατίκεται ςτθ Επιτροπι Τουριςτικισ Ρροβολισ του Διμου Δυτικισ Σάμου  για  

γνωμοδότθςθ  και λιψθ απόφαςθσ από το ΔΣ 

Το  Ρρόγραμμα Τουριςτικισ Ρροβολισ  μπορεί να ανακεωρείται ςτθν περίπτωςθ 

ουςιαςτικϊν αλλαγϊν ςτο εςωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον 

Το νομοθετικό πλαίσιο είναι το ακόλουθο:  

1. τισ αριθ. 14840/25-10-2012 και 514666/24-12-2014 Εγκυκλύουσ του 

Τπουργεύου Σουριςμοϑ-Ελληνικοϑ Οργανιςμοϑ Σουριςμοϑ (Ε.Ο.Σ), - Γενικόσ 

Διεϑθυνςησ Προβολόσ -Διεϑθυνςησ Έρευνασ Αγορϊσ και Διαφόμιςησ, 

2. τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 75, 93 , 95 & 96 του Ν. 3463/2006 ΥΕΚ 

Α΄114/8.06.2006, (Δημοτικϐσ Κοινοτικϐσ κώδικασ), 

3. τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΥΕΚ 87 

Α΄7.06.2010), ϐπωσ ιςχϑουν ςϑμφωνα με τα ϊρθρα του ν. 4555/2018 (ΥΕΚ 133Α'), 

4.  τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 46 του Ν.4276/2014, 

5. την εγκϑκλιο του ΕΟΣ( Αριθ. Πρωτ.: 16536 Αθήνα, 28 /12/2018), 
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3. ΣΤΑΤΘΓΙΚΘ ΤΟΥ ΕΛΛΘΝΙΚΟΥ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 

(Ε.Ο.Τ) & ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Η ςτρατηγικό που χαρϊςςει ο Ελληνικϐσ Οργανιςμϐσ Σουριςμοϑ 

(ΕΟΣ) για το 2021, ςτοχεϑει ςτην τϐνωςη του ελληνικοϑ τουριςμοϑ, 

με αιχμό την προβολό τησ χώρασ διεθνώσ 12 μόνεσ τον χρϐνο. την 

κατεϑθυνςη αυτό, και με ςτϐχο η Ελλϊδα να εύναι παροϑςα ςε 

παγκϐςμιο επύπεδο καθ’ ϐλη τη διϊρκεια του χρϐνου ξεκύνηςε  ςτα 

τϋλη Οκτωβρύου 2020, η καμπϊνια του Οργανιςμοϑ για την προβολό 

των πϋντε νηςιών του ανατολικοϑ Αιγαύου, τησ ϊμου, τησ Λϋρου, 

τησ Φύου, τησ Λϋςβου και τησ Κω, που ϋχουν δεχτεύ τον μεγαλϑτερο 

ϐγκο των προςφυγικών ροών. 

Η καμπϊνια, προϒπολογιςμοϑ 2 εκατ. ευρώ, αποτελεύται απϐ 6 

βύντεο, ϋνα για κϊθε νηςύ και ϋνα ακϐμη ςτο οπούο θα προβϊλλεται η 

Ελλϊδα ωσ τουριςτικϐσ προοριςμϐσ με ςτϐχευςη ςτισ αγορϋσ τησ 

Ευρώπησ και του Ιςραόλ. Επιδύωξη του ΕΟΣ, η διατόρηςη του brand 

τησ χώρασ «ενεργοϑ» 12 μόνεσ τον χρϐνο. 

Προςαρμοζϐμενοσ ο ΕΟΣ ςτισ ειδικϋσ ςυνθόκεσ που ϋχει 

δημιουργόςει η υγειονομικό κρύςη και με δεδομϋνο ϐτι δεν όταν 

εφικτό η πραγματοπούηςη  τουριςτικών εκθϋςεων με φυςικό 

παρουςύα, αναζητόθηκαν εναλλακτικϋσ μορφϋσ ςυμμετοχών ϐπωσ οι 

digital παρουςιϊςεισ προκειμϋνου να μπορϋςει να ςυμμετϋχει 

διαδικτυακϊ ςε εκθϋςεισ και να προγραμματύςει B2B ςυναντόςεισ 

που θα δώςουν περαιτϋρω ώθηςη ςτον ελληνικϐ τουριςμϐ ενϐψει 

του 2021, μιασ χρονιϊσ ιδιαύτερησ ςημαςύασ, ϋπειτα απϐ ϋνα 2020 

που κρύθηκε απϐ την πανδημύα του κορωνοώοϑ. 

ϑμφωνα με τον ετόςιο πρϐγραμμα τουριςτικόσ προβολόσ τησ 

Περιφϋρειασ Βορεύου Αιγαύου  και δεδομϋνου ϐτι οι δρϊςεισ 

τουριςτικόσ προβολόσ οφεύλουν να ςυνεχύζονται παρϊλληλα και 

μϊλιςτα ςε αυτό την ςυγκυρύα, με ιδιαύτερη ϋμφαςη και ϋνταςη ςτο 

ψηφιακϐ κομμϊτι, που θα εύναι το κϑριο εργαλεύο μασ για το επϐμενο 

διϊςτημα, καταρτύςτηκε το πρϐγραμμα τουριςτικόσ προβολόσ τησ 



 Ρρόγραμμα Τουριςτικισ Ρροβολισ  & ανάπτυξθσ 2021 
 

ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΜΟΤ ελύδα 7 
 

Περιφϋρεια Βορεύου Αιγαύου για το 2021, με ςταθερϐ 

προςανατολιςμϐ ςτουσ παρακϊτω βαςικοϑσ ςτρατηγικοϑσ ςτϐχουσ: 

  Αϑξηςη τησ αναγνωριςιμϐτητασ των νηςιών τησ Π.Β.Α. και 

ανϊπτυξη διακριτόσ τουριςτικόσ ταυτϐτητασ, τϐςο για το 

ςϑνολο τησ Π.Β.Α., ϐςο και για κϊθε νηςύ ξεχωριςτϊ 

(destination brand) 

  Προβολό των νηςιών τησ Π.Β.Α. ωσ προοριςμών που μποροϑν 

να προςφϋρουν ϋνα αςφαλέσ, διαφοροποιημένο και ειδικό 

τουριςτικϐ προώϐν, βαςιςμϋνο ςτα ιδιαύτερα φυςικϊ και 

πολιτιςμικϊ γνωρύςματα του κϊθε νηςιοϑ 

 Διαςϑνδεςη τησ τουριςτικόσ προβολόσ με τη γαςτρονομύα, 

την αγροδιατροφό, τον πολιτιςμϐ και το περιβϊλλον των 

νηςιών, ώςτε να υπϊρξει εμβϊθυνςη τησ διαςϑνδεςησ του 

τουριςμοϑ με ϊλλουσ παραγωγικοϑσ κλϊδουσ 

 Προςϋλκυςη μεγαλϑτερου αριθμοϑ επιςκεπτών με ϊμβλυνςη 

τησ εποχικϐτητασ τησ τουριςτικόσ ζότηςησ και 

επιμόκυνςη τησ τουριςτικόσ περιϐδου 

4. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΔΘΜΟΥ ΔΥΤΙΚΘΣ ΣΑΜΟΥ 

Ο Διμοσ Δυτικισ Σάμου ανικει ςτο Νομό Σάμου ςτθν  Ρεριφζρεια 

Βορείου Αιγαίου ζχει  ζκταςθ 187,33 τ.χλμ και ο πλθκυςμόσ του 12.427 

κάτοικοι, ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2011. 

Θ Δημοτική Ενότητα Καρλοβάςου αποτελείται από το Καρλόβαςι με 
πλθκυςμό 6.708 κατοίκουσ βρίςκεται ςτα Βορειοδυτικά του νθςιοφ και 
αποτελείται από 5 ςυνοικίεσ: Το Ραλαιό Καρλόβαςι, το Νζο Καρλόβαςι, 
το Μεςαίο Καρλόβαςι, τον Πρμο και το Λιμάνι.] Γι' αυτό ςτο παρελκόν 
λεγόταν Καρλοβάςια. Είχε πολλά βυρςοδεψεία και καπνεργοςτάςια τα 
οποία ςταδιακά ζκλειςαν λόγω τθσ ανάπτυξθσ άλλων μορφϊν 
βιομθχανίασ και τεχνολογίασ. Στο Καρλόβαςι βρίςκεται και θ Σχολι 
Θετικϊν επιςτθμϊν του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου , που περιλαμβάνει τισ 
ςχολζσ: Μθχανικϊν Ρλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν Συςτθμάτων, 
Μακθματικϊν και Στατιςτικισ. Από το Καρλόβαςι κατάγονταν 
ο Λυκοφργοσ Λογοκζτθσ, θγζτθσ των Σαμίων κατά τθν Επανάςταςθ του 
1821 και ο μουςικοςυνκζτθσ Μανϊλθσ Καλομοίρθσ. Επίςθσ, το 
Καρλόβαςι αποτζλεςε τόπο εξορίασ του Γιάννθ ίτςου. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB%CF%8C%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9_%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%85#cite_note-ICSDaegean-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82
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Θ Ρορφυριάδα εμπορικι ςχολι, είναι από τα πιο ςθμαντικότερα 
κτίςματα τθσ πόλθσ του Καρλοβάςου. Ιδρφκθκε το 1781 με οικονομικι 
δωρεά από τθ διακικθ του Επιςκόπου Ρροφυρίου. Εκτείνεται ςε ζνα 
μεγάλο μικοσ τθσ οδοφ Γοργφρα και ξεχωρίηει λόγω του μεγάλου του 
όγκου, αλλά και τθσ αρχιτεκτονικισ του. Ρλοφςια παλιά αρχοντικά και 
επιβλθτικζσ εκκλθςίεσ δθμιουργοφν τθν εικόνα μιασ πόλθσ όπου 
ςυμβαδίηει θ παράδοςθ με τθν επιχειρθματικότθτα, το νζο με το παλιό. 

Θ βορειοδυτικι περιοχι του διμου περιλαμβάνει τα παρακάτω χωριά & 
οικιςμοφσ: 

 Πλάτανοσ :Χτιςμζνοσ ψθλά ςτον Καρβοφνθ, ανάμεςα ςε δάςθ 
και κλιμακωτοφσ αμπελϊνεσ με εκπλθκτικι κζα ςτον 
επιβλθτικό Κζρκθ. Το δθμοτικό ςχολείο, παλιζσ κατοικίεσ, 
βρφςεσ και πλυςταριά αποτελοφν εξαιρετικά δείγματα λαϊκισ 
αρχιτεκτονικισ. Θ γραφικι πλατεία με τα πλατάνια ςφφηει από 
ηωι με φιλόξενα καφενεία και ταβζρνεσ. 

  Υδροφςςα: Ονομαςτι για τα πολλά τρεχοφμενα νερά και τα 
όμορφα πετρόκτιςτα ςπίτια. Ο επιςκζπτθσ αξίηει να δει τον 
ναό των Αγίων Ακαναςίου και Κυρίλλου του 18ου αιϊνα. 

 Κοντακαίικα : Χωριό με πολλά αμπζλια και υπζροχθ κζα. 
Ανατολικά, ςε απότομθ πλαγιά και υψόμετρο 650 μζτρων ςτθν 
τοποκεςία «Καςτροβοφνι» ςϊηονται ερείπια βυηαντινοφ 
οικιςμοφ. Επίνειό του είναι ο «Άγιοσ Νικόλαοσ» ι «Λιμανάκι» 
με μικρι παραλία, εξωκλιςι και ταβερνάκι για καλαςςινοφσ 
μεηζδεσ. 

 Κονταίικα: Χωριουδάκι με δροςερι πλατεία, ιδανικι για 
ανάπαυλα, περικυκλωμζνο από δάςθ και καλλιζργειεσ. 

 Άγιοι Θεόδωροι: Πμορφο μικρό χωριό, κρυμμζνο ςε 
καταπράςινθ ρεματιά, με πευκϊδθ βλάςτθςθ. 

 Λζκκα: Κτιςμζνθ ςε κατάφυτθ περιοχι, με μαγευτικι κζα από 
τθν πλατεία τθσ, ςτο Αιγαίο και ςτο Καρλόβαςι. Ζχει 
διατθριςει το χρϊμα μιασ παλιάσ εποχισ. 

 Καςτανιά: Γραφικό χωριό ςτουσ πρόποδεσ του Κζρκθ με 
πλοφςια βλάςτθςθ, αμπελϊνεσ και τρεχοφμενα νερά. 

 Κοςμαδαίοι: Χωριουδάκι ψθλά ςτον Κζρκθ με όμορφθ κζα. 
Από εκεί ξεκινά διαδρομι μζςα από το δάςοσ για τθ χαράδρα 
του Κακοπζρατου, όπου ςυναντάμε ςτθν Μονι τθσ Ραναγίασ 
και ςπιλαιο με εκκλθςάκι.  
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Στθν ευρφτερθ περιοχι του διμου τθσ βορειοδυτικισ Σάμου 
υπάρχουν και πολλοί μικροί αλλά γραφικοί οικιςμοί: 
Τςουρλαίοι, Νικολοφδεσ, Σουρήδεσ, Σακουλζικα, 
Σεβαςτζικα. 

 

Θ Δημοτική Ενότητα Μαραθοκάμπου με 2.837 κατοίκουσ 
 περιλαμβάνει τον Μαρακόκαμπο όπου βρίςκεται ςτο νοτιοδυτικό 
τμιμα τθσ Σάμου. Είναι μια όμορφθ μεςογειακι παραδοςιακι 
κωμόπολθ του πρϊθν Διμου Μαρακοκάμπου χτιςμζνθ αμφικεατρικά, 
με καμάρεσ και ςτενά δρομάκια ςτισ νότιεσ παρυφζσ του Κζρκθ. Ζχει 
πανοραμικι κζα, προσ τον κόλπο, τθν Ράτμο και το Αγακονιςι και 
προςφζρεται για περιιγθςθ. Είναι ζνα από τα πλζον αναπτυςςόμενα 
τουριςτικά κζντρα τθσ Σάμου κακϊσ ςυνδυάηει απζραντεσ παραλίεσ, 
ιςτορία και διατθρεί πλοφςια αρχιτεκτονικι κλθρονομιά. Θ ιςτορία του 
Μαρακοκάμπου ξεκινά από τα Βυηαντινά χρόνια, όπου παίηει 
ςθμαντικό ρόλο ςτισ ναυτικζσ και εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ 
αυτοκρατορίασ. Συχνά ζφταναν εδϊ οι αγιορείτεσ καλόγεροι για να 
εμπορευκοφν τα προϊόντα τουσ και να προμθκευτοφν ςυγχρόνωσ τα 
προϊόντα τθσ Σάμου που ιταν κυρίωσ λάδι και κραςί. Τθν εποχι τθσ 
επανάςταςθσ του 1821 και τθσ Θγεμονίασ τθσ Σάμου αργότερα ο 
Μαρακόκαμποσ αποτελοφςε καταφφγιο και κζντρο των Καρμανιόλων, 
των πρωτεργατϊν τθσ επανάςταςθσ. Ιςτορικά μζρθ που μπορεί κάποιοσ 
να επιςκεφτεί είναι ο όςιοσ Αντϊνιοσ, ναόσ όπου κθρφχκθκε θ 
επανάςταςθ ςτισ 17 Απριλίου 1821, το Γυμνάςιο το οποίο φιλοξενεί 
πλοφςια ςυλλογι παλαιϊν βιβλίων και το μουςείο με ιςτορικά ζγγραφα 
και κειμιλια. Στον Μαρακόκαμπο ςϊηεται το αρχοντικό του Σάμιου 
ιρωα Καπετάν Σταμάτθ. Συγκεκριμζνα: Ο Μαρακόκαμποσ ιταν θ 
γενζτειρα του Καπετάν Σταμάτη Γεωργιάδη, πολζμαρχου του 
Ναπολζοντα, ςτελζχουσ των Καρμανιόλων και ιρωα τθσ Σαμιακισ 
παλιγγενεςίασ που θ καταλυτικι του παρουςία ςτθν μάχθ του Κάβο 
Φονιά ζδωςε τθν νίκθ ςτα Σαμιακά όπλα το 1924. Θ οικογζνεια του 
Καπετάν Σταμάτθ, τα αδζρφια του, οι αδερφζσ του και οι γαμβροί του 
(ο ποιθτισ τθσ Σάμου Τυρταίοσ, ο Γεϊργιοσ Κλεάνκθσ και ο αρχθγόσ τθσ 
Σαμιακισ επανάςταςθσ Λυκοφργοσ Λογοκζτθσ), ζδωςαν τα πάντα για 
τον αγϊνα και πζκαναν ςτθν γθ τθσ εξορίασ τθν Εφβοια, όταν θ Σάμοσ 
ζγινε θγεμονία. Σϊηεται ακόμα ςτο Μαρακόκαμπο το ςπίτι του, όπου 
και φυλάςςονται τα προςωπικά αντικείμενα του αγωνιςτι. 
 Στθν εκκλθςία του Αγίου Αντωνίου που κεμελιϊκθκε το 1904 
φυλάςςεται θ καμπάνα που ιχθςε ςτον Μαρακόκαμπο ςτισ 17 Απρίλθ 
1821 καλϊντασ το χωριό για τον μεγάλο ξεςθκωμό. Στθν εκκλθςία αυτι 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=4918&
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φυλάςςεται ακόμα θ εικόνα που ζδωςαν ςαν τάμα οι καπεταναίοι που 
ακολοφκθςαν τον Καπετάν-Σταμάτθ κατά τθν ζναρξθ τθσ 
επαναςτάςεωσ. Στα χρόνια τθσ θγεμονίασ και του μεςοπολζμου ιταν 
Διμοσ με Ρρωτοδικείο, Ειρθνοδικείο, Αγρονομείο, Αςτικι Σχολι και 
Ραρκεναγωγείο. Στισ ςχολζσ αυτζσ δίδαξαν φωτιςμζνοι δάςκαλοι που 
ςποφδαςαν ςτισ ςχολζσ τθσ Ιωνίασ και τθσ Ευρϊπθσ όπωσ οι χωριανοί 
Καρατηάσ, Σφοίνθσ και Κϊνςτασ. Στα κινιματα του Θ. Σοφοφλθ, ςτουσ 
απελευκερωτικοφσ αγϊνεσ του 12-13 και ςτθν Μικραςιατικι 
εκςτρατεία, οι Μαρακοκαμπίτεσ ζδωςαν μαχθτικό παρόν. Αμζςωσ μετά 
τθν ζνωςθ τθσ Σάμου με τθν υπόλοιπθ Ελλάδα (1912) τζςςερα αδζλφια 
από τον Μαρακόκαμπο, οι ξακουςτοί "Γιαγάδεσ", νιϊκοντασ 
παραγκωνιςμζνοι, βγικαν ςτθν παρανομία. Με καταφφγιο τα βουνά και 
τθν υποςτιριξθ ομοϊδεατϊν τουσ, θ ανταρςία τουσ κράτθςε αρκετά 
χρόνια. Ζτςι θ ανταρςία των Γιαγάδων καταλαμβάνει ζνα μεγάλο 
κομμάτι τθσ Μαρακοκαμπίτικθσ Ιςτορίασ. Ο Μαρακόκαμποσ 
αντιςτάκθκε με πείςμα ςτθν Αλβανία όςο και ςτθν Μζςθ Ανατολι. 
  Αλλά και ςτα χρόνια τθσ ιταλογερμανικισ κατοχισ (1941-1944) οι 
Μαρακοκαμπίτεσ είχαν μεγάλθ δράςθ ςτθν Εκνικι Αντίςταςθ. Με 
επίςθμο όργανό τουσ τθν εφθμερίδα "Καρμανιόλοσ" ζδραςαν ςτα 
βουνά εναντίων των κατακτθτϊν. Ανάμεςα ςτουσ νεκροφσ τισ Καςτανιάσ 
που δολοφόνθςαν άνανδρα οι Ιταλοί, ιταν και πολλοί 
Μαρακοκαμπίτεσ. Ο Μαρακόκαμποσ γζννθςε τον Ρατριάρχθ 
Ιεροςολφμων Δαμιανό και τον Μθτροπολίτθ Αλζξανδρο Δθλανά. Ο 
μεγάλοσ αρχαιολόγοσ Μανϊλθσ Ανδρόνικοσ ζηθςε ζνα μζροσ από τα 
παιδικά του χρόνια ςτον Μαρακόκαμπο. Από το Γυμνάςιο 
Μαρακοκάμπου αποφοίτθςαν ο λογοτζχνθσ Γιάννθσ Χατηίνθσ κακϊσ και 
ο λογοτζχνθσ και ιςτορικόσ Αλζξθσ Σεβαςτάκθσ. 

Στθν νοτιοανατολικι πλευρά του Κζρκθ, μζςα ςτθν άγρια χαράδρα τθσ 
Κιοφρκασ υπάρχουν αρκετζσ ςπθλιζσ, γνωςτζσ ωσ ςπηλιζσ του μεγάλου 
Μαθηματικοφ Πυθαγόρα, οι οποίεσ ιταν για αυτόν το ςπουδαςτιριο, ο 
χϊροσ διαλογιςμοφ και αναψυχισ αλλά και εκεί κατζφυγε κυνθγθμζνοσ 
από τον τφραννο Ρολυκράτθ και ςτθ ςυνζχεια διζφυγε ςτθν Ιταλία 
(Συρακοφςεσ). 

Θ νοτιοδυτικι περιοχι του διμου περιλαμβάνει τα παρακάτω χωριά & 
οικιςμοφσ: 

 Κουμζικα: Χτιςμζνα ανάμεςα ςε λόφουσ διακζτουν μια 
πανζμορφθ πλατεία, με αιωνόβιο πλάτανο, παραδοςιακζσ 
βρφςεσ και καφενεδάκι. 
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 Σκουρζικα και Νεοχώρι: μικρά γειτονικά χωριουδάκια με ςτενά 
δρομάκια και όμορφεσ γειτονιζσ. Στθν ευρφτερθ περιοχι 
ςυναντάμε τουσ γαλινιουσ παρακαλάςςιουσ οικιςμοφσ τθσ 
Βελανιδιάσ, του Μπάλου, του Ρζρρθ, και του Ρεφκου, με 
ξεχωριςτζσ παραλίεσ και ωραία ταβερνάκια. 

 Όρμοσ Μαραθοκάμπου: Ραρακαλάςςιο παλιό ψαροχϊρι με 
ταβερνάκια ςτο λιμάνι που κάποτε ονομαηόταν «Γιαλόσ». 
Διακζτει μαρίνα, αλιευτικό καταφφγιο και μικρό μουςείο 
παραδοςιακισ ναυπθγικισ τζχνθσ. 

 Βοτςαλάκια: Τουριςτικά ανεπτυγμζνθ περιοχι κατά μικοσ τθσ 
ομϊνυμθσ παραλίασ από όπου φαντάηει επιβλθτικόσ ο ορεινόσ 
όγκοσ του Κζρκθ.  

 Καλλιθζα: Με υπζροχθ κζα προσ Ικαρία κι ζνα από τα ωραιότερα 
θλιοβαςιλζματα τθσ Σάμου. Ψθλότερα ςε πυκνόφυτθ πλαγιά 
βρίςκεται ςπιλαιο με το εκκλθςάκι τθσ Ραναγίασ Μακρινισ. Στον 
όρμο του Αγίου Ιςιδϊρου ςυναντάμε ζνα από τα παλαιότερα 
καρνάγια τθσ Σάμου. 

 Δρακαίοι: Το πιο απομακρυςμζνο χωριό του νθςιοφ ςε 
κατάφυτθ, βραχϊδθ πλαγιά του Κζρκθ. Θ κζα του εκτείνεται από 
τα μικραςιατικά παράλια ωσ το ακρωτιριο Δράκανο τθσ Ικαρίασ – 
αρχαίο παρατθρθτιριο και φρυκτωρία, από όπου πικανολογείται 
ότι αντλεί τθν ονομαςία του. 

Εδαφολογικά χαρακτηριςτικά: Θ γεωλογικι δομι του νθςιοφ είναι 
πολφπλοκθ και χαρακτθρίηεται από ζντονεσ τεκτονικζσ δομζσ. Το δυτικό 
μζροσ  αποτελείται από μάρμαρα ςχιςτόλικουσ, αςβεςτόλικουσ, 
φυλλίτεσ και μεταμορφωμζνα βαςικά πετρϊματα. 

Κλίμα: Το κλίμα είναι ιπιο και υγρό το χειμϊνα, ενϊ το καλοκαίρι είναι 
ξθρό. Θ Σάμοσ είναι ζνα από τα πιο θλιόλουςτα μζρθ τθσ Ευρϊπθσ, με 
περίπου 3.300,00 ϊρεσ θλιοφάνειασ το χρόνο (ι 74% του ζτουσ). 

Χλωρίδα: Θ πλοφςια χλωρίδα και θ μεγάλθ βιοποικιλότθτα είναι τα δυο 
βαςικά χαρακτθριςτικά του διμου αλλά και τθσ νιςου Σάμου  
γενικότερα. Θ κφρια καλλιζργεια είναι θ ελιά. Δεφτερθ καλλιζργεια 
είναι το αμπζλι ενϊ τα οπωροφόρα είναι μια ακόμθ κατθγορία 
καλλιεργοφμενων φυτϊν που ευδοκιμεί ςτθν περιοχι. Τα δάςθ πεφκθσ 
καταλαμβάνουν κυρίωσ ορεινζσ περιοχζσ. Μεγάλθ ποικιλία κάμνων 
αλλά και οικοςυςτθμάτων είναι  το είδοσ πουρνάρι, θ χαρουπιά, ο 
Σκίνοσ, αςπάλακοσ, θ κάπαρθ και πολλά είδθ ακόμθ. 



 Ρρόγραμμα Τουριςτικισ Ρροβολισ  & ανάπτυξθσ 2021 
 

ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΜΟΤ ελύδα 12 
 

Πανίδα: Τα πιο ςθμαντικά είδθ καλάςςιασ πανίδασ, είναι θ φϊκια 
monachus-monachus και θ χελϊνα θ caretta-caretta, που εντοπίηονται 
ςτθν παράκτια ηϊνθ του Μικροφ και του Μεγάλου Σεϊτάνι. Επίςθσ 
ςθμαντικό ενδιαίτθμα για τθν φϊκια monachus- monachus, αποτελεί θ 
βραχϊδθσ ακτι και το φαράγγι ςτο παράκτιο κρθμνό τθσ Χαράδρασ από 
το Κακοπζρατο μζχρι το Σεϊτάνι. Θ περιοχι Νatura προςτατεφεται 
ςφμφωνα με τον Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) και ζχει χαρακτθριςτεί 
βιολογικό πάρκο. Άλλα είδθ ο ςκαντηόχοιροσ, το τςακάλι ο λαγόσ, 
ςαφρεσ, χαμαιλζων κ.α 

Πολιτιςμικό Περιβάλλον: Οι οικιςμοί Μαρακόκαμποσ, Νεοχϊρι, 
Κουμείκα, Σκουρζικα, Ραλαιό Καρλόβαςι, Λζκα ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ 
τοπία ιδιαιτζρου φυςικοφ κάλλουσ (βλ. ΦΕΚ 867/Β/7.9.1974 & ΦΕΚ 
591/Β/15.05.2002). Σθμαντικά ςτοιχεία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 
του Διμου Δυτικισ Σάμου είναι τα διατθρθτζα κτίρια που υπάρχουν ς 
αυτόν, όπωσ θ Ρορφυριάδα ςχολι ςτο Καρλόβαςι και θ Κεντοφριοσ 
Αςτικι Σχολι ςτον Μαρακόκαμπο. Υπάρχουν ακόμθ Μουςείο 
Βυρςοδεψίασ, Λαογραφικό Μουςείο ςτο Καρλόβαςι, και ζνα πλικοσ 
μοναςτθριϊν μεγάλθσ ιςτορικισ και πολιτιςμικισ αξίασ όπωσ θ 
¨Μεταμόρφωςθ του Σωτιρα¨, ¨Άγιοσ Ιωάννθσ Θεολόγοσ¨, ¨Ο Ρροφιτθσ 
Θλίασ¨ και ςτο Κζρκθ το Μοναςτιρι του Ευαγγελιςμοφ. 

Ο Δήμοσ Δυτικήσ Σάμου είναι μζλοσ του Ελληνικοφ Δικτφου Υγειών 
Πόλεων του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ Π.Ο.Υ. το οποίο είναι το 
Δίκτυο των διμων τθσ χϊρασ μασ ςτο Ρ.Ο.Υ. 

Το Ελλθνικό Δίκτυο Υγειϊν Ρόλεων εργάηεται δε ςκεναρά για τθν 
υιοκζτθςθ και εφαρμογι των αρχϊν και μεκόδων του Ρ.Ο.Υ. για τθν 
προαγωγι τθσ υγείασ και τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ ςτουσ Διμουσ μζλθ του 
με αποδζκτεσ τουσ πολίτεσ τουσ. 

 
Η φιλοςοφύα για τη δημιουργύα τησ «ιδιαύτερησ τουριςτικόσ 
ταυτϐτητασ» του Δόμου Δυτικόσ ϊμου, βαςύζεται ςτα παρακϊτω 
κυρύαρχα ςτοιχεύα που θα αναδεύξουν  ειδικζσ  μορφζσ τουριςμοφ και 
να ςυμβάλλουν ουςιαςτικά ςτθν επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου, 
τθν προϊκθςθ και προβολι προτάςεων για ομάδεσ - ςτόχουσ όπωσ για 
παράδειγμα ο πολιτιςτικόσ, κρθςκευτικόσ και περιβαλλοντικόσ ι 
φυςιολατρικόσ τουριςμόσ, ο ςχολικόσ ι εκπαιδευτικόσ τουριςμόσ, 
τουριςμόσ τρίτθσ θλικίασ, ο ιαματικόσ τουριςμόσ κ.ο.κ.).  
Συγκεκριμζνα: 
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 Στην γεωμορφολογία και το ανάγλυφο του Δήμου, με πολλϋσ 
επιλογϋσ δημιουργικόσ και ψυχαγωγικόσ εναςχϐληςησ, 
αναδεικνϑοντασ τισ ΔΕ Καρλοβϊςου και Μαραθοκϊμπου ςε 
Σουριςτικϐ Προοριςμϐ ποικύλων Δραςτηριοτότων.  

  Στην μεγάλη ακτογραμμή με ςημαντικό αριθμό μοναδικού 
κάλλουσ παραλιών που θα μπορούςαν να φέρουν επάξια την 
«Γαλάζια Σημαία» μποροϑν να φιλοξενηθοϑν χιλιϊδεσ τουρύςτεσ, 
ϐχι μϐνο για κολϑμπι αλλϊ και ϊλλεσ «θαλϊςςιεσ» δραςτηριϐτητεσ 
ϐπωσ ψϊρεμα, θαλϊςςια ςπορ, καταδϑςεισ κ.λπ. 

 Στην κομβική θέςη που κατέχει η Σάμοσ, ςταυροδρϐμι λαών  
μεταξϑ Ανατολόσ και Δϑςησ και των υπϐλοιπων προοριςμών του 
Αιγαύου και τησ λοιπόσ Ελλϊδασ, αποτελεύ ςημαντικϐ Σουριςτικϐ & 
Πολιτιςτικϐ Κϋντρο µε πλοφςια ιςτορικι και πολιτιςτικι κλθρονομιά. 

 Στην πλούςια Ιςτορία του Δήμου Δυτικήσ Σάμου αλλά και 
ολόκληρησ τησ  Σάμου και ςτον μεγάλο πολιτιςτικό πλούτο. Η 
ιςτορικό και πολιτιςτικό κληρονομιϊ τησ ϊμου οφεύλει να εύναι 
κυρύαρχο και αναπϐςπαςτο ςτοιχεύο τησ τουριςτικόσ προβολόσ του 
Δόμου μασ. Σο αρχαιολογικϐ μουςεύο ϊμου βρύςκονται αγϊλματα 
απϐ το Ιερϐ τησ Ήρασ, ςυλλογό ξϑλινων αντικειμϋνων απϐ τον 7ο 
αιώνα π.Φ. και το ϊγαλµα του Κοϑρου που ϋχει 5 μϋτρα ϑψοσ. Επύςησ, 
υπϊρχει το Εκκληςιαςτικϐ Μουςεύο και το Μουςεύο αµιακοϑ Ούνου. 
Άλλα µϋρη που µπορεύ να επιςκεφτεύ κανεύσ εύναι ςτο Πυθαγϐρειο 
ϐπου υπϊρχει το βυζαντινϐ κϊςτρο, το αρχηγεύο του Λυκοϑργου 
Λογοθϋτη ςτην Επανϊςταςη, µαζύ µε τον πανϋµορφο ναϐ τησ 
Μεταµϐρφωςησ του ωτόροσ, το αναςτηλωµϋνο αρχαύο θϋατρο, το 
Ευπαλύνειο Όρυγµα, (ϋνα απϐ τα κορυφαύα επιτεϑγµατα µηχανικόσ 
του αρχαύου κϐςµου), τα ιςτορικϊ µοναςτόρια τησ Μεγϊλησ 
Παναγιϊσ και του Σιµύου ταυροϑ και το ναϐ τησ Ήρασ, τον οπούο η 
«UNESCO» ςυμπεριϋλαβε ςτα μνημεύα τησ παγκϐςμιασ πολιτιςτικόσ 
κληρονομιϊσ. Ακϐµη, ςτουσ Μυτιληνιοϑσ ο επιςκϋπτησ μπορεύ να δει 
τα ςπόλαια και τα αρχαύα ορυχεύα, και να επιςκεφτεύ το μουςεύο του 
Ιδρϑµατοσ  Ζηµϊλη ϐπου βρύςκονται τα απολιθωµϋνα οςτϊ ζώων 8-
10 εκατομμυρύων ετών που βρϋθηκαν ςτο νηςύ, µαζύ µε εκεύνα του 
περύφηµου  αµοθηρύου και να απολαϑςει το «Καπλϊνι τησ 
Βιτρύνασ».  

 Απϐ την αρχαιϐτητα αναπτϑχθηκε ςτη ϊμο η τέχνη τησ 
αγγειοπλαςτικήσ, η οπούα φτϊνει μϋχρι τισ ημϋρεσ μασ.  τα 
εργαςτόρια αγγειοπλαςτικόσ ςτα χωριϊ Μαυρατζαύοι, Κουμαραδαύοι, 
Μϑλοι και Καρλϐβαςι, φτιϊχνονται πανϋμορφα αγγεύα. Σο 
γνωςτϐτερο αγγεύο τησ ςαμιακόσ αγγειοπλαςτικόσ εύναι η «Κούπα 
του Πυθαγόρα». ϑμφωνα με την παρϊδοςη, ο Πυθαγϐρασ ϋφτιαξε 
μια κοϑπα, εφαρμϐζοντασ τουσ νϐμουσ τησ Υυςικόσ, για να πύνουν οι 
μαθητϋσ του το κραςύ με μϋτρο. Εςωτερικϊ, η κοϑπα εύχε μύα γραμμό 
που ϐριζε ωσ ποϑ ϋπρεπε να τη γεμύςει κανεύσ. Μια ςτϊλα παραπϊνω 
και η κοϑπα ϊδειαζε ϐλο το κραςύ τησ απϐ μύα κρυφό οπό ςτη βϊςη. 
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Με μια απλό εφαρμογό τησ υδραυλικόσ, ο Πυθαγϐρασ διδϊςκει την 
έννοια του μέτρου, να απολαμβϊνουμε δηλαδό το κραςύ που όδη 
ϋχουμε ςτην κοϑπα μασ, αντλώντασ τη μϋγιςτη ωφϋλεια! 

 Στη μοναδικότητα ύπαρξησ «βιομηχανικών καταςτημάτων» 
ςτο Δόμο Δυτικόσ ϊμου και ςυγκεκριμϋνα το 1863  ςε επύςημο 
ϋγγραφο τησ ϊμου αναφϋρεται για πρώτη φορϊ, η ϑπαρξη 
«βιομηχανικών καταςτημϊτων» εξαιτύασ τησ ϊνθηςησ των 
ταμπϊκικων ςτο Καρλϐβαςι τησ ϊμου για την περύοδο απϐ το 1880 
ωσ το 1930. Οι πρώτοι μϑλοι που λειτοϑργηςαν με ατμϐ 
χρηςιμοποιόθηκαν ςτο Καρλϐβαςι το 1889-1990, ϐπου και ιδρϑεται 
«Εταιρικϐσ ϑνδεςμοσ» ειδικϊ για αυτϐ το ςκοπϐ. Ο ανταγωνιςμϐσ 
μεγϊλων κϋντρων και η ελϊττωςη τησ ζότηςησ ςολοδϋρματοσ, 
ϋφεραν και την παρακμό ςτα βυρςοδεψεύα τησ ϊμου μετϊ το 1950. 
Τπϋςτηςαν ςοβαρϋσ ζημιϋσ απϐ τα 7.1 Ρύχτερ που χτϑπηςαν το νηςύ 
ςτισ 30 Οκτωβρύου 2020. 

  Στη μοναδικότητα του βιολογικού πάρκου ςτην περιοχή του 
Μικρού και του Μεγάλου Σεΰτάνι  προςτατευόμενη περιοχή 
Natura, που θεωρεύται απϐ τουσ ςημαντικϐτερουσ παγκοςμύωσ, 
καθώσ φιλοξενεύ πληθώρα ςπϊνιων ειδών. Ο οικοτουριςμϐσ, ο 
φυςιολατρικϐσ τουριςμϐσ, ο εκπαιδευτικϐσ τουριςμϐσ (επύςκεψη 
ςχολεύων, φοιτητών, ςυλλϐγων, αλλϊ και ΚΑΠΗ), εύναι μορφϋσ 
τουριςμοϑ που μποροϑν να αναπτυχθοϑν ςτο Δόμο Δυτικόσ ϊμου με 
επύκεντρο τον υδροβιϐτοπο, ςυμβϊλλοντασ ϋτςι ςτην επιμόκυνςη τησ 
τουριςτικόσ περιϐδου, αφοϑ ο παρϊκτιοσ τουριςμϐσ ϋχει πολϑ 
περιοριςμϋνη διϊρκεια (περιςςϐτερο τον Ιοϑλιο και τον Αϑγουςτο). 

 Στη μοναδικότητα του φυςικού τοπίου ςτην περιοχή  Ποτάμι, 
τρύα χιλιϐμετρα ϋξω απϐ το Καρλόβαςι βρύςκονται οι περύφημοι 
φυςικοί καταρράκτεσ τησ Σάμου. Οι καταρρϊκτεσ ϋχουν 
εξαιρετικό φυςικό ομορφιϊ και ςχηματύζουν δϑο μικρϋσ λύμνεσ, 
ιδανικϋσ για τουσ τολμηροϑσ που θϋλουν να κολυμπόςουν ςτα 
παγωμϋνα νερϊ τουσ. Για να θαυμϊςετε τουσ καταρρϊκτεσ απϐ 
κοντϊ θα πρϋπει να οδηγόςετε μϋχρι το Ποτϊμι και απϐ εκεύ να 
περπατόςετε για 1,5 χιλιϐμετρο επιπλϋον περνώντασ την εκκληςύα 
τησ Μεταμϐρφωςησ, την πιο παλιϊ εκκληςύα του νηςιοϑ η οπούα 
χρονολογεύται απϐ τον 11ο αιώνα. Η διαδρομό πλϊι ςτο ρυϊκι εύναι 
καταπληκτικό, εναλλϊςςεται αριςτερϊ και δεξιϊ τησ κούτησ 
περνώντασ πϊνω απϐ ξϑλινα γεφυρϊκια. Ένασ ϊγριοσ παρθϋνοσ 
βιϐτοποσ, που ξεπερνϊ κϊθε φανταςύα. Ένασ προοριςμϐσ απϐ μϐνο 
του, μια εξαιρετικόσ ομορφιϊσ διαδρομό, μια ωραύα εμπειρύα για τον 
επιςκϋπτη. 

 Στη μοναδικότητα ϑπαρξησ Ιαματικήσ πηγήσ ςτο νηςύ μασ και 
ςυγκεκριμϋνα ςτο Καρλοβάςι. ϑμφωνα με την ιςτορύα και  
αναφορϊ του Κώςτα Καμποϑρη ςτο βιβλύο του "Το χρονικό τησ 
Σάμου" τ. Β', ς. 69 αναφέρεται «Πριν απϐ κϊμποςα χρϐνια, πολλού 
Καρλοβαςύτεσ μεταβαύνοντεσ για μπϊνιο ςτο Ποτϊμι διαπύςτωναν 
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ϐτι ςε μερικϊ ςημεύα, κοντϊ ςτην παραλύα, η θϊλαςςα όταν χλιαρό. 
Αυτϐ όταν αφορμό να ςυςταθεύ το 1954 μια επιτροπό με πρϐεδρο 
τον Ε. Φατζηγεωργύου, η οπούα μετεκϊλεςε τον εκ Κουμαραδαύων 
γεωλϐγο και υδρολϐγο Ελιςαύο Καραγεωργύου να εξακριβώςει αν 
υπϊρχει θερμοπηγό και που. Ο ειδικϐσ διαπύςτωςε ϐτι υπϊρχει 
υποθαλϊςςια πηγό ςτο τϊδε ςημεύο. Η Επιτροπό αμϋςωσ προϋβη ςε 
ερανικό ςυγκϋντρωςη χρημϊτων και με χρηματικό κρατικό 
ςυμπαρϊςταςη διϊνοιξε ςόραγγα 156 μϋτρων. το τϋρμα τησ 
ςόραγγασ βρϋθηκαν δυϐ πηγϋσ: Μια μεγϊλη και μια μικρό, μϋςησ 
θερμοκραςύασ 34 ϋωσ 36 βαθμών, ςε ϊλλη δε μεταγενϋςτερη εξϋταςη 
βρϋθηκαν 29-30 βαθμού και πόραν το χαρακτηριςμϐ 
θερμομεταλλικϋσ ιςχυρϊ ραδιενεργϋσ 265 μονϊδων MOCHE ό 964 
ΕΜΑΝ υποχλωροδιοϑχεσ και ιωδιοϑχεσ. 
Όμωσ οι αποκαλυφθεύςεσ πηγϋσ φαύνεται ϐτι δεν όταν οι κϑριεσ 
πηγϋσ, αλλϊ δευτερεϑουςεσ, δεν ςυνεχύςτηκε ϐμωσ η διϊνοιξη τησ 
ςόραγγασ απϐ ϋλλειψη χρημϊτων. Κατϐπιν των διαπιςτώςεων 
αυτών, ο ιδιοκτότησ των πηγών ΕΟΣ αποφϊςιςε να τισ αξιοποιόςει 
και να τισ εκμεταλλευθεύ, αλλϊ δεν ϋθεςε ςε εφαρμογό τισ αποφϊςεισ 
του εκτϐσ μιασ χωροταξικόσ μελϋτησ βϊςει τησ οπούασ καταρτύςτηκε 
κτηματολογικϐσ πύνακασ απαλλοτριώςεωσ 500 ςτρεμμϊτων γησ. Η 
ϋκταςη αυτό ςε τελευταύα ςχεδιαςτικό μορφό αξιοποιόςεωσ του 
πϋριξ των πηγών χώρου περιορύςτηκε ςε 110 ςτρϋμματα ανόκοντα 
ςτο Δημϐςιο κι ϋτςι το θϋμα αυτϐ τακτοποιόθηκε αζημύωτοσ για τον 
ΕΟΣ. Αλλϊ τελικϊ, ο ΕΟΣ αναθεώρηςε την απϐφαςό του για την 
εκμετϊλλευςη των Ιαματικών Πηγών απϐ τον ύδιο και τισ 
παραχώρηςε ςτο Δόμο Καρλοβϊςου…» Μετϊ την ϋκδοςη ςχετικόσ 
 Διαπιςτωτικόσ Πρϊξησ του Δημϊρχου ϊμου, 
(779/Α.Π.ΟΙΚ.Γ.Δ.39/02-04-2019), κου Μιχϊλη Αγγελϐπουλου, 
ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα μεταβύβαςησ τησ κυριϐτητασ εδαφικόσ 
ϋκταςησ επιφανεύασ 22.220,43 τ.μ., απϐ τον Ε.Ο.Σ. ςτο Δόμο ϊμου, 
νυν Δόμο Δυτικόσ ϊμου, που αφορϊ ςτην Ιαματικό πηγό Ποταμύου 
Καρλοβϊςου και εκδϐθηκε το πιςτοποιητικϐ μεταγραφόσ ςτισ 15 
Απριλύου 2019 απϐ το Τποθηκοφυλακεύο Καρλοβϊςου.  

 Στην ναυπηγική παράδοςη του Δήμου Δυτικήσ Σάμου (π.χ. 
ταρςανάδεσ). το βορειοδυτικϐ τμόμα τησ ϊμου, ςτην περιφϋρεια 
τησ τοπικόσ κοινϐτητασ του χωριοϑ Δρακαύοι, βρύςκεται ο μικρϐσ 
οικιςμϐσ του Όρμου Αγύου Ιςιδώρου (ό Αώ ύδερησ) που εκτϐσ απϐ την 
ϊγρια ομορφιϊ του, ϋχει προςφϋρει ςημαντικϊ ςτην ιςτορύα τησ 
παραδοςιακόσ ξυλοναυπηγικόσ τϋχνησ. Ο Όρμοσ του Αγύου Ιςιδώρου 
αποτελεύ τον επύνειο των χωριών Δρακαύων και Καλλιθϋα και όταν 
ζωτικόσ ςημαςύασ για τα δυο χωριϊ, αφοϑ μϋχρι το 1965 που 
καταςκευϊςτηκε ο αμαξωτϐσ δρϐμοσ, η επικοινωνύα με το υπϐλοιπο 
νηςύ γινϐταν  ςχεδϐν αποκλειςτικϊ απϐ την θϊλαςςα με κϑριο Λιμϊνι 
ςϑνδεςησ του Καρλοβϊςου. Σο ϐνομα προϋρχεται απϐ το ομώνυμο 
ξωκλόςι του οικιςμοϑ κτιςμϋνο το 1530, αφιερωμϋνο ςτον Άγιο 
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μϊρτυρα Ιςύδωρο εν Φύω, προςτϊτη των αρτοποιών και των 
ναυτικών και αποτελεύ πϐλο ϋλξησ επιςκεπτών απϐ την Ελλϊδα και 
το εξωτερικϐ, αναδεικνϑοντασ την ςε ϋνα δυναμικϐ προοριςμϐ 
τουριςμοϑ. το ςημεύο αυτϐ αξύζει να ςημειωθεύ και η δημιουργύα 
μουςεύου ναυτικόσ τϋχνησ και παρϊδοςησ ςτον Όρμο Μαραθοκϊμπου 
το οπούο ϋχει ενταχθεύ ςε χρηματοδοτοϑμενο πρϐγραμμα και 
αναμϋνεται η ολοκλόρωςη του με πολλαπλϊ οφϋλη για την 
τουριςτικό προβολό του τϐπου. 

 Στην ανάδειξη και προβολή των τοπικών προΰόντων, 
εδεςμάτων και ςυνταγών, ςε μια ςυνϋργεια επιχειρηματιών και 
παραγωγών, με απώτερο ςκοπϐ την ανϊδειξη τησ μεςογειακόσ 
διατροφόσ και τη ςϑνδεςη του πρωτογενό (γεωργύα, κτηνοτροφύα, 
αλιεύα), του δευτερογενό (αγροδιατροφό) με τον τριτογενό τομϋα 
(εςτύαςη, φιλοξενύα). Ξεχωρύζουν παραδοςιακϊ και ςϑγχρονα 
εργοςτϊςια επεξεργαςύασ ελιϊσ ςε ϐλη την περιφϋρεια καθώσ και το 
εργοςτϊςιο ςαπωνοποιύασ το οπούο βρύςκεται ςτον δεϑτερο αιώνα 
λειτουργύασ του με εξαγωγϋσ ανϊ τον κϐςμο.  

 Στη δυνατότητα ανάπτυξησ και ςτήριξησ πληθώρασ 
αθλητικών υποδομών και δραςτηριοτήτων (καταδυτικϊ πϊρκα, 
θαλϊςςια ςπορ, ιςτιοπλοϏα, ποδηλαςύα κ.λπ. προσ την κατεϑθυνςη 
προώθηςησ του αθλητικοϑ τουριςμοϑ. ημαντικϐ ρϐλο προσ την 
κατεϑθυνςη αυτό θα διαδραματύςει η ολοκλόρωςη του ϋργου 
«Καταδυτικϋσ διαδρομϋσ ςε θαλϊςςιεσ προςτατευϐμενεσ διαδρομϋσ 
τησ Ανατολικόσ Μεςογεύου –Ανϊπτυξη Δικτϑου Καταδυτικοϑ 
Σουριςμοϑ (ΑνΔιΚατ)» με δικαιοϑχο το Δόμο ϊμου απϐ το 
ςυγχρηματοδοτοϑμενο πρϐγραμμα INTERREG ΕΛΛΑΔΑ –ΚΤΠΡΟ π/υ  
264.300,00. Πρϐκειται για καταςκευό και πιλοτικό πϐντιςη τεχνητών 
υφϊλων ςτην Ελλϊδα, ϋνα υποθαλϊςςιο παραγωγικϐ πϊρκο που ϋχει 
χωροθετηθεύ ςτην περιοχό του κϐλπου Μαραθοκϊμπου. Πϋρα απϐ τα 
θαλϊςςια ςπορ, το ϐροσ Κϋρκησ με εξαιρετικϐ φυςικϐ βραχώδησ 
ανϊγλυφο, προςφϋρει τϋρψη και ψυχαγωγύα για τουσ λϊτρεισ των 
αναρριχητικών πεδύων και ςϑντομα θα υπϊρξει πιςτοπούηςη 
αςφαλεύασ αυτών και επιπϋδου δυςκολύασ 

 Σο Πανεπιςτήμιο Αιγαίου (το οπούο ιδρϑθηκε με ςκοπϐ την 
ανϊδειξη και ςτόριξη τησ πολιτιςμικόσ ενϐτητασ και ςυνϋχειασ του 
Αιγαιακοϑ χώρου) με την ςχολό θετικών επιςτημών, ϋνα 
πανεπιςτόμιο – δύκτυο, το καϑχημα του Δόμου Δυτικόσ ϊμου,  εκτϐσ 
απϐ την παροχό ςϑγχρονησ ποιοτικόσ εκπαύδευςησ, επικεντρώνει τισ 
δραςτηριϐτητϋσ του και ςτην καλλιϋργεια και προαγωγό τησ βαςικόσ 
και εφαρμοςμϋνησ ϋρευνασ. Η ςϑνδεςη με Ελληνικϊ και ξϋνα 
Πανεπιςτόμια, Ερευνητικϊ Κϋντρα και Επιχειρόςεισ, τα ϊρτια 
εξοπλιςμϋνα εργαςτόρια, η υψηλό ποιϐτητα του ερευνητικοϑ και 
επιςτημονικοϑ προςωπικοϑ ϋχουν οδηγόςει ςτα εξαιρετικϊ 
αποτελϋςματα που το Πανεπιςτόμιο Αιγαύου ϋχει να επιδεύξει ςτον 
τομϋα αυτϐν. Αναμφύβολϊ οι περγαμηνϋσ και η εξαύςια θϋςη που 
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κατϋχει διεθνώσ ςυμβϊλλει ςτην προώθηςη του ςυνεδριακοϑ 
τουριςμοϑ με πολλαπλϊ οφϋλη για την τοπικό κοινωνύα του Δόμου 
Δυτικόσ ϊμου. Για τουσ παραπϊνω λϐγουσ απαιτεύται η ανϊπτυξη 
μιασ αμοιβαύασ  δημιουργικόσ ςχϋςησ μεταξϑ Πανεπιςτημύου και 
τοπικόσ κοινωνύασ η  οπούα θα καταβϊλει κϊθε δυνατό προςπϊθεια 
ςτόριξησ των φοιτητών και αναβϊθμιςη του επιπϋδου διαβύωςησ 
αυτών εύτε με την εξαςφϊλιςη- παροχό  υποτροφιών ςε φοιτητϋσ 
που διακρύνονται ιδιαιτϋρωσ για την επύδοςό τουσ ςτην επιςτόμη και 
ςτο όθοσ τουσ, εύτε με ςυνεργύεσ ςϑνδεςησ τησ τοπικόσ κοινωνύασ με 
το Πανεπιςτόμι, μϋςα απϐ την υλοπούηςη προγραμμϊτων πρακτικόσ 
ϊςκηςησ προςφϋροντασ ευκαιρύα ςτουσ ςυμβαλλομϋνουσ να 
αναπτϑξουν και να εφαρμϐςουν   τεχνικϋσ και ικανϐτητεσ αλλϊ και να 
πραγματοποιηθοϑν πτυχιακϋσ εργαςύεσ- ϋρευνεσ προσ ϐφελοσ των 
παραγωγικών μονϊδων αλλϊ και του δόμου γενικϐτερα. Σαυτϐχρονα 
απαιτεύται ςυνεργαςύα και βοόθεια και ϊλλων ευρϑτερων 
πολιτιςτικών, πνευματικών και κοινωνικών δυνϊμεων των ντϐπιων 
και απανταχοϑ αμύων οι οπούοι θα ςυμβϊλλουν με κϊθε δυνατϐ 
τρϐπο ςτην οργϊνωςη πνευματικών και πολιτιςτικών εκδηλώςεων 
με ςκοπϐ την ανϊδειξη των ςυγκριτικών πλεονεκτημϊτων  του 
ιδρϑματοσ αλλϊ και προβολόσ του τϐπου μασ. 

 Στη θρηςκευτική κληρονομιά του Δήμου Δυτικήσ Σάμου –
Μοναςτήρια, ϐπωσ η Μονό του Προφότη Ηλύα η οπούα εύναι 
χτιςμϋνη ςτη βορειοδυτικό πλευρϊ τησ ϊμου, κοντϊ ςτο Καρλϐβαςι 
με αξιϐλογεσ φορητϋσ εικϐνεσ, επϊργυρη αυτό του Προφότη Ηλύα 
(1804). Ο ναϐσ εύχε ιςτορηθεύ το 1787 "δια χειρϐσ Ιωϊννου αμύου 
του ζωγρϊφου και ελαχύςτου". Η Μονό Ζωοδϐχου Πηγόσ  η οπούα 
βρύςκεται ςε μια καταπρϊςινη χαρϊδρα με πλατϊνια, πεϑκα και 
θϊμνουσ κοντϊ ςτο χωριϐ Κοςμαδαύοι, ςτη δυτικό ϊμο. την 
παραλιακό τοποθεςύα Ποτϊμι, ςώζονται ερεύπια φρουριακόσ 
οχϑρωςησ τησ βυζαντινόσ ϐπωσ πιςτεϑεται, εποχόσ. Η εκκληςύα αυτό, 
γνωςτό ςόμερα ωσ "Αγιϊ ωτόρω" (Μεταμϐρφωςη του ωτόρωσ), 
θεωρεύται παλιϐτερη τησ ερόμωςησ τησ ϊμου (1476-1562). Όλα 
αυτϊ τα μνημεύα ιςτορικόσ και αρχιτεκτονικόσ αξύασ μποροϑν να 
αποτελϋςουν μύα ιςχυρό βϊςη για την ανϊπτυξη του θρηςκευτικοϑ 
τουριςμοϑ. Ξεχωρύζουν ςτην ΔΕ Μαραθοκϊμπου, τα διϊςπαρτα 
ξωκλόςια που ξεφυτρώνουν ςε βουνϐ και θϊλαςςα, ϐπωσ ο 
Προφότησ Ηλύασ ςτην κορυφό του ϐρουσ Κϋρκη κατεβαύνοντασ τισ 
πλαγιϋσ ο επιςκϋπτησ ςυναντϊ την Μονό Ευαγγελύςτριασ που 
αποτϋλεςε ούκοσ πύςτησ και αφοςύωςησ κατϊ ςειρϊ ετών για πολλϋσ 
μοναχϋσ. την ϊλλη πλευρϊ του βουνοϑ αξύζει κανεύσ να προςκυνόςει 
ςτο εκκληςϊκι τησ Παναγύασ τησ Μακρινόσ και τησ Αγύασ Σριϊδασ 
ςτην Σ.Κ. Καλλιθϋασ. 

 
Η ςτρατηγικό του City Branding θα πρϋπει να ςυνδεθεύ με κϊθε 
πτυχό τησ ζωόσ τησ πϐλησ και ϐχι να αποτυπωθεύ απλϊ ςε ϋνα 
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λογϐτυπο. Θα περικλεύει την ανϊπτυξη των ΔΕ Καρλοβϊςου και 
ΔΕ Μαραθοκϊμπου, ϐχι μϐνο ςε ϐρουσ αναψυχόσ και τουριςμοϑ 
αλλϊ και ςε ϐρουσ προςϋλκυςησ επενδϑςεων, ενύςχυςησ των 
υπαρχουςών υποδομών και ανϋςεων για τουσ πολύτεσ και 
καλωςορύςματοσ νϋων κατούκων, επενδυτών, εργαζομϋνων και 
ειδικευμϋνων μεταναςτών. 
 
Η ϐλη διαδικαςύα ξεκινϊει με τη δημοτικό αρχό η οπούα πιςτεϑει 
ϐτι το City and Place Branding εύναι ϋνασ απϐ τουσ 
ςημαντικϐτερουσ τρϐπουσ για να αποκτόςει και να διατηρόςει 
μια ανταγωνιςτικό ταυτϐτητα των ΔΕ Καρλοβϊςου και ΔΕ 
Μαραθοκϊμπου,. τη δημοτικό αρχό, που εύναι 
προςανατολιςμϋνη ςτο City Branding, η ϐλη διαδικαςύα 
λειτουργεύ ωσ οργανωτικό κουλτοϑρα, που κατευθϑνει ϐλεσ τισ 
αποφϊςεισ και αποτελεύ αναπϐςπαςτο μϋροσ του λειτουργικοϑ 
μοντϋλου (ΑΠ.Δ.50/2021 ΑΔΑ:6ΕΛΜ46ΜΥΟ8-Ν7Β).  
 
 
 
 
 
 

5. ΣΥΝΘΘΚΕΣ & ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΡΟΥ ΕΡΘΕΑΗΟΥΝ ΤΟ ΕΤΘΣΙΟ 
ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΘΣ 

 
Για το νεοςϑςτατο Δόμο Δυτικόσ ϊμου, απαιτεύται πρωταρχικϊ: 
 
 ΑΝΑΛΤΗ ΑΓΟΡΑ & ΒΑΙΚΨΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ ΜΕ 

ΦΑΡΣΟΓΡΑΥΗΗ ΣΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΜΟΤ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ 
ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ. Η ανϊλυςη πρϋπει να εςτιϊζει ςτα 
χαρακτηριςτικϊ, τισ τουριςτικϋσ υποδομϋσ, τα ςτοιχεύα 
ζότηςησ, την προςβαςιμϐτητα και τισ δυνατϐτητεσ του 
τουριςτικοϑ προοριςμοϑ. Επιπλϋον, η ανϊλυςη πρϋπει να 
περιλαμβϊνει τη μελϋτη των επιπτώςεων τησ παγκϐςμιασ 
πανδημικόσ κρύςησ Covid-19 ςτην τουριςτικό κύνηςη του 
δόμου, των κινδϑνων, των απειλών, των προοπτικών και των 
ευκαιριών για το 2021, καθώσ και ςε βϊθοσ χρϐνου. 
υγκριτικϊ για τα ϋτη 2019 και 2020 η επιβατικό κύνηςη ςτο 
αεροδρϐμιο τησ ϊμου παρουςιϊζει αντιπροςωπευτικϊ την 
παρακϊτω εικϐνα. 
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Πύνακασ 1 

 
 
το πύνακα 1, ςϑμφωνα με ςτοιχεύα τησ Fraport, ςτο αεροδρϐμιο τησ 
ϊμου παρουςιϊζεται το ϋτοσ 2020, ςημαντικό μεύωςη (-69,9%) τησ 
επιβατικόσ κύνηςησ με ςυνολικϋσ αφύξεισ (εγχώριεσ και διεθνόσ) 144.299 
επιβατών ϋναντι του ϋτουσ 2019 οι οπούεσ κυμϊνθηκαν ςε 479.980 .  
 
 
Πύνακασ 2 

 
 
τον Πύνακα 2 καταγρϊφεται επύςησ ςτο αεροδρϐμιο τησ ϊμου, η 
αντύςτοιχη επιβατικό κύνηςη με αϑξηςη τησ αυτόσ, κατϊ 3,7% το ϋτοσ 
2019 με ςυνολικϊ 479.980 επιβϊτεσ ςυγκριτικϊ με το ϋτοσ 2018 οι 
οπούοι όταν 462.749. 
 
Πύνακασ 3 
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τον Πύνακα 3 ςϑμφωνα με την ύδια πηγό, βλϋπουμε ϐτι οι ςυνολικϋσ 
πτόςεισ ςτο αεροδρϐμιο τησ ϊμου, παρουςύαςαν το ϋτοσ 2020 
μεύωςη (-47,8) με αριθμϐ πτόςεων 3.274 ϋναντι 6.272 το ϋτοσ 
2019.  

 
Πύνακασ 4 

 

 
 

τον Πύνακα 4 καταγρϊφηκαν αντύςτοιχα 6.272 πτόςεισ το ϋτοσ 2019, 
ϋναντι 6.203 το ϋτοσ 2018 και παρουςιϊςτηκε αυξητικό πορεύα 
κατϊ 1,1% . 
 

τουσ  επϐμενουσ πύνακεσ ακολουθεύ με βϊςη τα ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα 
τησ Frapport μια ανϊλυςη του επιβατικοϑ κοινοϑ και των πτόςεων 
ανϊ χώρα προϋλευςησ για τα ϋτη 2020, 2019 και 2018. 
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Πύνακασ  5 
 

 
 
τον Πύνακα 5 βλϋπουμε το οι εγχώριεσ αφύξεισ ανόλθαν ςτουσ 100.669 
επιβϊτεσ, ακολουθεύ η Ολλανδύα με 20.732 επιβϊτεσ, η Γερμανύα με 
13.770, η λοβενύα με 3.457, η Δανύα με 3.081, η Ελβετύα με 2.410 επιβϊτεσ 
και υπϐλοιπεσ χώρεσ με 180 επιβϊτεσ. υμπεραςματικϊ λϐγω τησ 
πανδημύασ παρουςιϊςτηκε ςημαντικό μεύωςη επιβατικόσ κύνηςησ για το 
ϋτοσ 2020 τησ τϊξεωσ  (-69,9%) 
 
 
 
Πύνακασ 6 

 
 
Παρϐμοια, η εικϐνα των 3.274 πτόςεων για το ϋτοσ 2020 τησ εγχώριασ και 
διεθνόσ κύνηςησ για τισ προτιμόςεισ των επιβατών. 
 
Πύνακασ 7 
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τον Πύνακα 7, βλϋπουμε το επιβατικϐ ενδιαφϋρον και την αντύςτοιχη 
εικϐνα των αφύξεων για το ϋτοσ 2019. Οι εγχώριεσ αφύξεισ ανόλθαν ςτουσ 
181.455 επιβϊτεσ, ακολουθεύ η Ολλανδύα με 70.174 επιβϊτεσ, η Γερμανύα 
με 44.145, η ουηδύα με 40.916, η Νορβηγύα με 21.265, η Ιταλύα με 20.735, 
η Δανύα με 20.252, η Σςεχύα με 14.986, η Μεγϊλη Βρετανύα με 11.197, η 
Αυςτρύα με 11.144, η Υιλανδύα με 10.994, το Βϋλγιο με 8.534, Ελβετύα με 
6.489, η Πολωνύα με 6.329 ακολουθοϑν το Ιςραόλ με 3.874 επιβϊτεσ, η 
λοβενύα με 2.413, η Ρουμανύα με 1.780 και ϊλλεσ χώρεσ με 204 επιβϊτεσ. 
 

 

Πύνακασ 8 
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Παρϐμοια με τον πύνακα 7, διαμορφώνεται η εικϐνα των 6.272 πτόςεων 
για το ϋτοσ 2019 τησ εγχώριασ και διεθνόσ κύνηςησ για τισ προτιμόςεισ 
των επιβατών. 

 

Μεγϊλο εύναι το πλόγμα του κορωνοώοϑ και ςτην επιβατηγϐ ναυτιλύα τησ 
Ελλϊδοσ, καθώσ ςϑμφωνα με μελϋτη που ϋδωςε ςτη δημοςιϐτητα το 
Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) το 2020 η 
επιβατικό κύνηςη ςτισ γραμμϋσ εςωτερικοϑ μειώθηκε κατϊ 55% ςε ςχϋςη 
με το 2019. 
Η πανδημύα COVID-19 και τα μϋτρα για τον περιοριςμϐ τησ 
εξϊπλωςησ του κορωνοώοϑ ϋχουν ϋντονα αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ ςτον κλϊδο 
τησ επιβατηγοϑ ναυτιλύασ. Η αβεβαιϐτητα για την εξϋλιξη τησ πανδημύασ 
ςτο ϊμεςο μϋλλον και τον βαθμϐ που θα επηρεϊςει την τουριςτικό κύνηςη 
μεςοπρϐθεςμα αποτελοϑν τουσ κυριϐτερουσ κινδϑνουσ ςτουσ οπούουσ 
καλεύται να ανταπεξϋλθει ο κλϊδοσ. 
Μεςοπρϐθεςμα, οι προοπτικϋσ του κλϊδου επηρεϊζονται αρνητικϊ απϐ 
τισ υποβαθμιςμϋνεσ λιμενικϋσ υποδομϋσ, καθώσ ςτα περιςςϐτερα λιμϊνια 
τησ χώρασ ο εξοπλιςμϐσ υποδοχόσ παραμϋνει ανεπαρκόσ, γεγονϐσ που 
ςυμβϊλλει ςτην ϑπαρξη καθυςτερόςεων ςτην εκτϋλεςη των 
προγραμματιςμϋνων δρομολογύων. Επιπλϋον, η μετϊβαςη ςε οικονομύα 
χαμηλών εκπομπών ϊνθρακα και η υιοθϋτηςη μϋτρων που απορρϋουν απϐ 
την εθνικό πολιτικό για την Ενϋργεια και το Κλύμα την δεκαετύα 2020-
2030 επηρεϊζει τη λειτουργύα του κλϊδου τησ επιβατηγοϑ ναυτιλύασ. 
Η υποχρεωτικό απϐ τισ αρχϋσ του 2020 ςυμμϐρφωςη με τη νϋα διεθνό 
περιβαλλοντικό νομοθεςύα για εφοδιαςμϐ ϐλων των πλούων με 
καϑςιμα μικρόσ περιεκτικϐτητασ ςε θεύο, οδηγεύ ςε αϑξηςη του κϐςτουσ 
καυςύμου. Κατϊ ςυνϋπεια, αςκεύται αρνητικό επύδραςη ςτο λειτουργικϐ 
κϐςτοσ των επιχειρόςεων, γεγονϐσ που επηρεϊζει την ανταγωνιςτικϐτητα 
του κλϊδου. 
Η ςυμμϐρφωςη ςτουσ περιβαλλοντικοϑσ κανονιςμοϑσ που ϋχουν τεθεύ 
δημιουργεύ την ανϊγκη για επύςπευςη τησ ανανϋωςησ του ςτϐλου. χεδϐν 
τα μιςϊ πλούα που δρομολογοϑνται απϐ τισ κυριϐτερεσ ακτοπλοώκϋσ 
επιχειρόςεισ εύναι ηλικύασ απϐ 20 ϋωσ 29 ϋτη, ενώ 2 ςτα 5 πλούα του 
ςτϐλου χρηςιμοποιοϑνται για περιςςϐτερα απϐ 30 χρϐνια. Σο γεγονϐσ ϐτι 
η ακτοπλοϏα αποτελεύ το μοναδικϐ δύκτυο ςυγκοινωνιακόσ ςϑνδεςησ για 
μεγϊλο αριθμϐ νηςιωτικών περιοχών ςε ςυνδυαςμϐ με την αναγκαιϐτητα 
διατόρηςησ τησ καλϑτερησ δυνατόσ προςφορϊσ ακτοπλοώκών υπηρεςιών 
υποδεικνϑει την αναγκαιϐτητα ςταδιακόσ απϐςυρςησ των παλαιϐτερων 
πλούων και αντικατϊςταςησ τουσ με νεϐτευκτα. 
Σϋλοσ, οι υψηλού ςυντελεςτϋσ του Υ.Π.Α που εφαρμϐζονται ςτα 
ακτοπλοώκϊ ειςιτόρια επηρεϊζουν αρνητικϊ τη διαμϐρφωςη του 
μεταφορικοϑ κϐςτουσ επιβατών και οχημϊτων ςτην Ελλϊδα. Ο Υ.Π.Α ςτα 
ακτοπλοώκϊ ειςιτόρια για επιβϊτεσ μειώθηκε ςτο 13% ςτο πλαύςιο τησ 
ςτόριξησ τησ οικονομύασ λϐγω τησ πανδημύασ, με την ιςχϑ του μϋτρου να 
ϋχει επεκταθεύ ϋωσ τισ 30 Απριλύου 2021. 

https://www.cnn.gr/tag/iove
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Η επαναφορϊ του Υ.Π.Α ςτο 24% θα ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την επιςτροφό 
τησ χώρασ ςτη 2η υψηλϐτερη θϋςη μεταξϑ των χωρών-μελών τησ Ε.Ε με 
βϊςη το ϑψοσ του ςυντελεςτό Υ.Π.Α. ςτισ μετακινόςεισ επιβατών και 
οχημϊτων. Εύναι ενδεικτικϐ ϐτι ςτην Ιταλύα – χώρα με ςυγκρύςιμο ϐγκο 
επιβατικόσ κύνηςησ μϋςω θαλϊςςησ ςτην Ε.Ε – ο αντύςτοιχοσ ςυντελεςτόσ 
διαμορφώνεται ςτο 10%. 
 

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΕΣ 

 
 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ  

προςαρμοςμϋνη ςτα νϋα δεδομϋνα και την μετϊ covid εποχό, 
με εξειδύκευςη και κατηγοριοπούηςη  των ςτοιχεύων του 
Σουριςτικοϑ Προώϐντοσ (γαςτρονομύα, ιςτορύα και 
πολιτιςμϐσ, φϑςη παραλύεσ, δραςτηριϐτητεσ κλπ) του Δόμου  
μασ με ςκοπϐ την δημιουργύα μιασ ανταγωνιςτικόσ 
ταυτϐτητασ. Η προβολό τησ μοναδικϐτητασ του τϐπου μϋςα 
απϐ την ταυτϐτητα και την εικϐνα του, ωσ μϊρκα (city-brand) 
εύναι ο τρϐποσ ιςχυροπούηςησ του χαρακτόρα και των 
χαρακτηριςτικών του και  κατοχϑρωςησ του προφύλ του. Κϊθε 
πϐλη ςόμερα ϋχει ανϊγκη τη δημιουργύα-ςχεδύαςη τησ δικόσ 
τησ εικϐνασ και ταυτϐτητασ που θα την κϊνει αναγνωρύςιμη 
και γνωςτό ςε ϐλο τον κϐςμο. Για αυτϐ το λϐγο ο Δόμοσ 
Δυτικόσ ϊμου (ΔΔ) πρϋπει να επικεντρωθεύ ςτην οπτικό 
επικοινωνύα και ςχεδιαςμϐ τησ εικϐνασ του, καθώσ και των 
Ενοτότων Καρλοβϊςου και Μαραθοκϊμπου που τον 
απαρτύζουν. Η εικϐνα ενϐσ τϐπου, εύναι μια ομϊδα νοητικών 
ςυςχετιςμών που ϋχουν οι ϊνθρωποι για αυτϐν. Ακϐμα, εύναι 
ϋνα ςϑνολο εικϐνων που αναφϋρεται ςε εξωτερικϊ ςτοιχεύα 
ϐπωσ κτύρια, ιδιϐτητεσ τησ πϐλησ, χρώματα, φαγητϐ ό 
πρακτικϋσ αντικατοπτρύζοντασ ταυτϐχρονα και τον εςωτερικϐ 
κϐςμο, τα αιςθόματα, οι επιθυμύεσ που γεννιοϑνται 
ςκεπτϐμενοι τον τϐπο αυτϐν καθώσ και τα ςυναιςθόματα που 
ϋχουμε για αυτϐν τον τϐπο. 

 ΦΕΔΙΑΜΟ: Ο ςχεδιαςμϐσ θα πρϋπει να βαςιςτεύ ςε 
ερωτηματολϐγια ικανοπούηςησ τουριςτών –επιςκεπτών , 
ευρόματα απϐ ιςτοςελύδεσ καταγραφόσ εμπειριών και 
εντυπώςεων ϐπωσ για παρϊδειγμα το Trip Advisor κλπ. αλλϊ 
και εκπαύδευςη μϋςω web ςεμιναρύων των τουριςτικών 
επαγγελματιών ςε ςυνεργαςύα με ειδικοϑσ επιςτόμονεσ ςτο 
τομϋα του μϊρκετινγκ. 

 ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΨΘΗΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ Ε ΕΝΣΤΠΗ & 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΥΗ: Προκειμϋνου να πραγματοποιηθοϑν 
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παρουςιϊςεισ ςε επιλεγμϋνο κοινϐ πρακτϐρων –
δημοςιογρϊφων κρύνεται απαραύτητη η δημιουργύα 
προωθητικοϑ υλικοϑ για την παρουςύαςη του νηςιοϑ μασ και 
του δόμου μασ γενικϐτερα, ωσ ταξιδιωτικϐ προοριςμϐ. Αυτϐ 
πρακτικϊ απαιτεύ χαρτογρϊφηςη και ςόμανςη ςημεύων 
τουριςτικοϑ ενδιαφϋροντοσ ϐπωσ αξιοθϋατα, ιςτορύα, τοπικϊ 
προώϐντα, φυςικού πϐροι, εκδηλώςεισ κλπ των τουριςτικών 
οδηγών και χαρτών, ϋντυπων και ηλεκτρονικών για την 
καλϑτερη ενημϋρωςη των επιςκεπτών. Εκτυπώςεισ μονόσ ό 
διπλόσ ϐψησ ανϊλογα με την πληροφορύα αλλϊ και κϊθε 
εντϑπου πληροφϐρηςησ αφύςεσ κλπ θα αποτελοϑςε ςημαντικϐ 
εργαλεύο  για επιςκϋπτεσ μεγαλϑτερησ ηλικύασ οι οπούοι δεν 
εύναι εξοικειωμϋνοι με την νϋα τεχνολογύα. Επιπρϐςθετα η 
αγορϊ μικροϑ αριθμοϑ ηλεκτρονικοϑ προωθητικοϑ υλικοϑ usb 
ό η δημιουργύα ενϐσ βύντεο προώθηςησ του Δόμου Δυτικόσ 
ϊμου ώςτε να προβληθεύ διαδικτυακϊ αλλϊ και να δοθεύ 
ςτουσ tour operators και travel bloggers εύναι μια κύνηςη με 
πολλαπλϊ οφϋλη για τον τϐπο μασ. Η δημιουργύα ενϐσ 
τουριςτικοϑ ηλεκτρονικοϑ οδηγοϑ με  αδελφοποιημϋνεσ πϐλεισ 
ϐπωσ για παρϊδειγμα με το Δόμο Πειραιϊ και δημοςύευςό του 
ςτισ αντύςτοιχεσ ιςτοςελύδεσ θα αποτελοϑςε ϋνα διαφορετικϐ 
τρϐπο διαφόμιςησ και προβολόσ του Δόμου μασ και του νηςιοϑ 
μασ κατ’ επϋκταςη. 

 ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ του Δόμου για την παροχό 
επιπρϐςθετων υπηρεςιών INΣERNET MARKETING μϋςα απϐ 
μύα διαδραςτικό ιςτοςελύδα επικοινωνύασ η οπούα θα ςυμβϊλει 
ϐχι μϐνο ςτην βελτύωςη τησ καθημερινϐτητασ και τησ 
ποιϐτητασ των υπηρεςιών του δόμου απϋναντι ςτουσ δημϐτεσ 
του, αλλϊ θα αναπτϑξει μια επικοινωνιακό πλατφϐρμα που θα 
τοποθετεύ το Δόμοσ μασ και θα τον διαφοροποιεύ απϐ τουσ 
ανταγωνιςτικοϑσ προοριςμοϑσ. Για το ςκοπϐ αυτϐ απαιτεύται 
η δημιουργύα καμπϊνιασ (campaign concept) που ςυςτόςει τον 
προοριςμϐ αυτϐ ωσ ιδιαύτερο –μοναδικϐ και θα αναδεύξει τα 
χαρακτηριςτικϊ του γνωρύςματα. το πλαύςιο τησ καμπϊνιασ 
θα πρϋπει να προταθοϑν τα υλικϊ που θα αποτελϋςουν την 
εργαλειοθόκη δημιουργικών ςτοιχεύων (campaign toolbox)  
και για το ςκοπϐ αυτϐ να ςχεδιαςτεύ ϋνα οικοςϑςτημα (digital 
ecosystem) με πυρόνα το portal που θα περιλαμβϊνει τα social 
media assets του Δόμου (το Facebook μια επύςημη δηλαδό 
ςελύδα που θα ενημερώνεται αυτϐματα και προγραμματιςμϋνα 
με ςυγκεκριμϋνεσ δημοςιεϑςεισ –posts- ανϊ τακτϊ χρονικϊ 
διαςτόματα, το Linked in ϋνα ςημεύο ςυνϊντηςησ ϐλων των 
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επαγγελματιών με ςτϐχο να ςυνδϋςει ϐλουσ τουσ 
επαγγελματύεσ του κϐςμου, το Instagram με ςκοπϐ την 
οπτικοπούηςη του τουριςτικοϑ προώϐντοσ με τρϐπο ςϑγχρονο 
και ελκυςτικϐ μϋςα απϐ φωτογραφύεσ και βύντεο μικρόσ 
διϊρκειασ αλλϊ και δημιουργύα ιςτοριών –stories-με 
δυνατϐτητα αναδημοςιεϑςεων και αναρτόςεων απϐ 
επώνυμουσ και μη bloggers κλπ, το You Tube Channel για 
θεματικϊ βύντεο που θα προβϊλλουν τον προοριςμϐ με 
αληθινϋσ ιςτορύεσ και εμπειρύεσ επιςκεπτών κλπ,) καθώσ και 
τισ ςυνδεδεμϋνεσ ςελύδεσ και blogs (ςελύδεσ φορϋων τουριςμοϑ 
του Δόμου). Σο οικοςϑςτημα θα τροφοδοτεύται με περιεχϐμενο 
που θα αναπτυχθεύ με βϊςη την κεντρικό ιδϋα τησ καμπϊνιασ 
που ςτϐχο θα ϋχει να αναδεύξει την τουριςτικό ταυτϐτητα του 
Δόμου μασ (city brand).ΑΠ.ΟΙΚ.ΕΠ. 55/2021 ΑΔΑ:Ψ2ΓΧ46ΜΥΟ8-
3ΥΘ 

 ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ: Η εξωςτρϋφεια 
αποτελεύ τη μοναδικό δυνατϐτητα για μακροπρϐθεςμη 
τουριςτικό ανϊπτυξη, ιδιαύτερα εν μϋςω βαθϑτατησ 
οικονομικόσ κρύςησ. Ο δόμοσ Δυτικόσ ϊμου επειδό δεν μπορεύ 
να ςυμμετϋχει αυτϐνομα ςε εκθϋςεισ του εξωτερικοϑ για 
οικονομικοϑσ λϐγουσ, εξαιτύασ του μεγϊλου κϐςτουσ 
ςυμμετοχόσ ςε αυτϋσ, θα πρϋπει να ςυμμετϊςχει ςτισ πλϋον 
αποδοτικϋσ ελληνικϋσ και διεθνεύσ εκθϋςεισ τουριςμοϑ, για την 
προώθηςη τησ ιςτορικόσ και πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ του 
Δόμου αλλϊ και ολϐκληρου του νηςιοϑ, των εναλλακτικών 
δραςτηριοτότων, ϐπωσ του περιπατητικοϑ τουριςμοϑ, του 
θρηςκευτικοϑ τουριςμοϑ, του πολιτιςτικοϑ τουριςμοϑ, κ.λ.π. 
ςε ςυνεργαςύα με τον Δόμο Ανατολικόσ ϊμου και την 
Περιφϋρεια Βορεύου Αιγαύου. 

 ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε VIRTUAL ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΕ ΕΚΘΕΕΙ 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ: Πρϐκειται για την νϋα γενιϊ εκθϋςεων που ςτϐχο 
ϋχουν να προωθόςουν τον ελληνικϐ τουριςμϐ, ςτην εποχό 
μετϊ την πανδημύα, με ςτϐχο την επιμόκυνςη τησ τουριςτικόσ 
περιϐδου. Η ςυμμετοχό ςε B2B ςυναντόςεισ μϋςω ειδικόσ 
πλατφϐρμασ με τουριςτικοϑσ πρϊκτορεσ και τουριςτικϊ 
γραφεύα ϊλλων χωρών και ςτοχευϐμενων αγορών μποροϑν να 
ςυμβϊλλουν με τον καλϑτερο δυνατϐ τρϐπο ςτην προβολό του 
δόμου μασ και του νηςιοϑ μασ γενικϐτερα.  

 ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΨΝ ΚΑΣΑΥΤΓΙΨΝ & ΑΓΚΤΡΟΒΟΛΙΨΝ: 
το Δόμο Δυτικόσ ϊμου ϋχουν χωροθετηθεύ το Αγκυροβϐλιο 
Σουριςτικών καφών ςτο Καρλϐβαςι και το Καταφϑγιο 
Σουριςτικών καφών ςτο Λιμϋνα Μαραθϐκαμπου, τα οπούα 
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εξυπηρετοϑν τουριςτικϊ την βορειοδυτικό και νοτιοδυτικό 
πλευρϊ του νηςιοϑ, δημιουργώντασ προϒποθϋςεισ αςφαλοϑσ 
ελλιμενιςμοϑ και τϐνωςησ τησ επιςκεψιμϐτητασ. Δεδομϋνου 
ϐτι ο θαλϊςςιοσ τουριςμϐσ απευθϑνεται, κατϊ το πλεύςτον ςε 
υψηλϊ ειςοδηματικϊ ςτρώματα μπορεύ να επιφϋρει ςημαντικϊ 
οφϋλη ςτην οικονομύα του τϐπου. Σο Αγκυροβϐλιο 
Σουριςτικών καφών ςτο Καρλϐβαςι χωροθετόθηκε 
ςϑμφωνα με την υπ’ αριθμ. Σ/2008/28.04.1998 απϐφαςη τησ 
Τπουργοϑ Ανϊπτυξησ (ΥΕΚ 449/Β/12-05-1998) και η χρόςη 
και εκμετϊλλευςό του ϋχει παραχωρηθεύ απϐ το Ελληνικϐ 
Δημϐςιο  ςτο Δόμο Δυτικόσ ϊμου, οπούοσ αποτελεύ τον 
καθολικϐ διϊδοχο των δικαιωμϊτων και υποχρεώςεων του 
(ΥΕΚ 141/Β/05-02-2007). Σο Καταφϑγιο Σουριςτικών 
καφών Μαραθοκϊμπου χωροθετόθηκε ςϑμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 15659/19.02. 2005 απϐφαςη του Τφυπουργοϑ 
Σουριςτικόσ Ανϊπτυξησ (ΥΕΚ 1437/Δ’/30.12.2005) και η 
χρόςη και εκμετϊλλευςό του ϋχει παραχωρηθεύ απϐ το 
Ελληνικϐ Δημϐςιο ςτο Δόμο Δυτικόσ ϊμου, ο οπούοσ αποτελεύ 
τον καθολικϐ διϊδοχο των δικαιωμϊτων και υποχρεώςεων του 
(ΥΕΚ 1437/Δ’/30.12.2005). Η λειτουργύα και ανϊπτυξό τουσ 
με ανταποδοτικϐτητα, θα επιφϋρει μϐνο θετικϊ αποτελϋςματα 
ςτο Δόμο Δυτικόσ ϊμου, τϐςο μϋςα απϐ την κοινωνικό οπτικό 
των θϋςεων προςωρινόσ και μϐνιμησ απαςχϐληςησ ϐςο και 
απϐ την αναμενϐμενη ενύςχυςη τησ επιςκεψιμϐτητασ. Ψςτϐςο, 
προκειμϋνου να επιτευχθεύ η μεγιςτοπούηςη των 
πλεονεκτημϊτων με το μικρϐτερο δυνατϐ κϐςτοσ για το δόμο, 
θα πρϋπει να πραγματοποιηθοϑν μύα ςειρϊ ενεργειών που 
περιλαμβϊνουν την αναλυτικό καταγραφό των πιθανών 
δραςτηριοτότων τουσ και την εξϋταςη των δυνατοτότων 
ανϊπτυξησ και λειτουργύασ τουσ. Επιπλϋον, η λειτουργύα τουσ 
απαιτεύ ειδικό τεχνογνωςύα και ςυνεπώσ η παραχώρηςη του 
δικαιώματοσ λειτουργύασ και εκμετϊλλευςόσ τουσ ςε ανϊδοχο 
κρύνεται απαραύτητη. Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι ο Δόμοσ Δυτικόσ 
ϊμου αναδεικνϑεται ςε τϐπο προοριςμοϑ υψηλών 
τουριςτικών προδιαγραφών τϐςο ςτο Καρλϐβαςι με τισ 
κατϊλληλεσ τουριςτικϋσ μονϊδεσ που διαθϋτει ϐςο και ςτη 
παραλύα του Μαραθοκϊμπου  ϐπου υπϊρχουν περύπου 5.000 
κλύνεσ δηλαδό το 25% περύπου των κλινών του νηςιοϑ μασ.   

 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΛΟΒΑΟΤ Ψ ΠΡΟΨΡΙΝΟ ΗΜΕΙΟ 
ΕΙΟΔΟΤ –ΕΞΟΔΟΤ ΣΗ ΦΨΡΑ: Με Κοινϋσ Τπουργικϋσ 
Αποφϊςεισ, των υπουργών Προςταςύασ του Πολύτη –
Οικονομικών –Ναυτιλύασ  και Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ, για τα ϋτη 
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2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019 εύχε επιτραπεύ 
προςωρινϊ και για το χρονικϐ διϊςτημα τησ τουριςτικόσ 
περιϐδου, απϐ 1ησ ΜαϏου ϋωσ και την 31η Οκτωβρύου, η εύςοδοσ 
προςώπων ςτο ελληνικϐ ϋδαφοσ και η ϋξοδοσ απϐ αυτϐ, απϐ 
τον λιμϋνα Καρλοβαςύων ϊμου. Σο ϋργο του διαβατηριακοϑ 
ελϋγχου, ανατύθετο ςτο Αςτυνομικϐ Σμόμα Καρλοβαςύων 
ϊμου, ενώ αυτϐ του τελωνειακοϑ ελϋγχου ςτο Σελωνεύο 
ϊμου. Η ςϑνδεςη του ύγατςικ, του επινεύου του εφεριχιςϊρ, 
προαςτύου, ουςιαςτικϊ, τησ μϑρνησ των 4.500.000 κατούκων, 
με το λιμϊνι Καρλοβϊςου, απεδεύχθη ϐτι λειτουργεύ ωσ 
αναπτυξιακϐ εργαλεύο ϐχι μϐνο για το Καρλϐβαςι, αλλϊ  για 
ολϐκληρο το νηςύ τησ ϊμου. Ειδικϐτερα, για τα νηςιϊ του 
Ανατολικοϑ Αιγαύου, η τουρκικό αγορϊ αποτελεύ μια 
ςημαντικό πηγό τουριςτών υψηλοϑ ειςοδόματοσ, που 
ςυνειςφϋρουν ςημαντικϊ ςτην τοπικό οικονομύα. Παρϊλληλα, 
θεωροϑμε ϐτι η ανϊπτυξη και διατόρηςη ϐςο το δυνατϐν 
περιςςοτϋρων ςημεύων ειςϐδου – εξϐδου απϐ την χώρα θα 
υποβοηθόςει ςημαντικϊ την χειμαζϐμενη τοπικό και εθνικό 
οικονομύα και θα ςυμβϊλλει ςτην περαιτϋρω οικοδϐμηςη ενϐσ 
αιςθόματοσ αμοιβαύασ εμπιςτοςϑνησ μεταξϑ των δϑο λαών. Η 
προγραμματιςμϋνη αναβϊθμιςη του Λιμϋνα Καρλοβϊςου, με 
μια ςειρϊ εργαςιών για την εκβϊθυνςό του θα διαςφαλύςει τον 
ελλιμενιςμϐ ϐλων των τϑπων ςκαφών και θα επιτρϋψει πλϋον 
την προςϋγγιςη κρουαζιερϐπλοιων τελευταύασ γενιϊσ ενϐψει 
επανεκκύνηςησ τησ κρουαζιϋρασ κατϊ την θερινό περύοδο. Ο 
Δόμοσ Δυτικόσ ϊμου με αύτημϊ του οφεύλει να ςυνεχύςει να 
ςτηρύζει τισ προςπϊθειεσ αυτϋσ και να ςυμβϊλει με κϊθε 
δυνατϐ τρϐπο για την εϑρυθμη και αςφαλό λειτουργύα των 
ςυνεργαζϐμενων υπηρεςιών Σελωνεύου και Αςτυνομύασ 
προκειμϋνου να εύναι δυνατϐσ, εκ μϋρουσ των tour operators, ο 
προγραμματιςμϐσ η ανϊδειξη και η πώληςη του ςχετικοϑ 
τουριςτικοϑ πακϋτου. Ενδεικτικϊ, παρουςιϊζουμε ςτο 
παρακϊτω Πύνακα 9, την επιβατικό κύνηςη των αφύξεων και 
αναχωρόςεων επιςκεπτών ςτην Πϑλη ειςϐδου – εξϐδου Λιμϋνα 
Καρλοβϊςου, με βϊςη τα επύςημα ςτοιχεύα του διαβατηριακοϑ 
ελϋγχου του Αςτυνομικοϑ Σμόματοσ Καρλοβϊςου. 

             Πύνακασ 9 
 

 Ρφλθ ειςόδου 
Λιμζνα 

Καρλοβάςου 2017 2018 2019 2020 

ΑΦΙΞΕΙΣ 16.986 10.153 11.526   

  ΑΝΑΧΩΘΣΕΙΣ  16.370 10.462 11.564   
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Παρατόρηςη : Σο ϋτοσ 2020, λϐγω τησ πανδημύασ η ταξιδιωτικό κύνηςη 
του εν θϋματι ςυνοριακοϑ ςημεύου όταν μηδενικό. 

 
 
 ΔΡΑΕΙ ΔΗΜΟΙΨΝ ΦΕΕΨΝ με προτϊςεισ για οργϊνωςη 

εκδηλώςεων, φιλοξενιών δημοςιογρϊφων-ταξύδια εξοικεύωςησ 
Fam trips, για αναζότηςη αγορών ενδιαφϋροντοσ με ςτϐχο την 
προβολό, την επικοινωνύα και την δημοςιϐτητα του τϐπου μασ 
μϋςα απϐ δημοςιεϑςεισ, ϊρθρα, ςυνϋδρια, ημερύδεσ, 
διαγωνιςμοϑσ φωτογραφύασ, πολιτιςτικϊ ημερολϐγια και 
δρϊςεισ με καταγραφό των παραδϐςεων, τα ϋθιμα, τισ 
τοποθεςύεσ. Αποςτολό ενημερωτικών δελτύων και 
προωθητικών ενεργειών αλλϊ και πληρωμϋνων 
καταχωρόςεων ςε ϐλα τα Μϋςα Μαζικόσ Ενημϋρωςησ 
(τηλεϐραςη, περιοδικϊ, διαδύκτυο). Διεϑρυνςη επαφών με 
ακτοπλοώκϋσ γραμμϋσ και αεροπορικών εταιρειών για 
δυνατϐτητα ςϑνδεςησ περιςςϐτερων νηςιών και χωρών. 
Δημιουργύα info-kiosk ςημεύα κλειδιϊ ϐπωσ αεροδρϐμια και 
λιμϊνια που θα κατευθϑνουν τον επιςκϋπτη αλλϊ και παροχό 
«ϋξυπνων» και ςϑγχρονων πρακτικών για την βελτύωςη των 
ςυνθηκών των επιςκεπτών ςτουσ κοινϐχρηςτουσ χώρουσ 
ϐπωσ για παρϊδειγμα το ανατομικϐ «ηλιακϐ παγκϊκι» το 
οπούο παρϋχει μϋςα απϐ την λειτουργύα δυο (2) 
φωτοβολταώκών την μετατροπό τησ ηλιακόσ ενϋργειασ ςε 
ηλεκτρικό με δυνατϐτητα φωτιςμοϑ, φϐρτιςησ ηλεκτρονικών 
ςυςκευών και Wifi.  Δημιουργύα αναμνηςτικών δώρων ϐπωσ 
για παρϊδειγμα φανελϊκια, καπϋλα, τςϊντεσ, κϊρτεσ, 
επιςτολϐχαρτα με το brand-name του Δόμου μασ και κϊποια 
χαρακτηριςτικό φωτογραφύα κλπ. Φορόγηςη υποτροφιών ςε 
αριςτεϑςαντεσ φοιτητϋσ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου, 
Σμόματοσ Θετικών Επιςτημών επιβραβεϑοντασ και 
προϊγοντασ την αριςτεύα. ε ακαδημαώκϐ επύπεδο, οι 
υποτροφύεσ βοηθοϑν τουσ φοιτητϋσ να ολοκληρώςουν τισ 
ςπουδϋσ τουσ χωρύσ να χρειϊζεται να εργϊζονται 
παρϊλληλα. Έτςι, μποροϑν να επικεντρωθοϑν 
ςτην ακαδημαώκό τουσ επύδοςη, να ϋχουν 
τουσ υψηλϐτερουσ βαθμοϑσ και να φτϊςουν ακϐμα πιο 
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κοντϊ ςτον εκϊςτοτε ςτϐχο τουσ. Όμωσ, ακϐμα και αν θϋλουν 
να εργαςτοϑν, ϋχοντασ την υποτροφύα, μποροϑν να επιλϋξουν 
μια δουλειϊ που θα τουσ προςφϋρει ςημαντικό εμπειρύα και 
γνώςεισ για το μελλοντικϐ τουσ ςχϋδιο. Οι εργοδϐτεσ 
γνωρύζουν πϐςο ανταγωνιςτικϐ εύναι το πεδύο των 
υποτροφιών και πϐςο δυςανϊλογοσ εύναι ο αριθμϐσ των 
διαθϋςιμων χρηματικών βοηθημϊτων και των 
ενδιαφερϐμενων φοιτητών. Αυτϐ τουσ καθιςτϊ 
αμϋςωσ, ελκυςτικοϑσ υποψόφιουσ για τη θϋςη εργαςύασ. 
Τποτροφύα ςημαύνει ελευθερύα! Αποκτϊ κανεύσ το χρϐνο που 
χρειϊζεται για να ανακαλϑψει νϋεσ δυνατϐτητεσ και 
δεξιϐτητεσ  ςυμμετϋχοντασ ςτισ διϊφορεσ φοιτητικϋσ 
ομϊδεσ τησ ςχολόσ τουσ, ϐπωσ εύναι η θεατρικό ομϊδα ό το 
φοιτητικϐ ραδιϐφωνο. Επιπλϋον, μπορεύ να διατεθεύ χρϐνοσ 
ςτον εθελοντιςμϐ με πολλαπλϊ οφϋλη για την ύδια την τοπικό 
κοινωνύα που ςτηρύζει και τροφοδοτεύ αυτϋσ τισ προςπϊθειεσ 
(feedback). Επύ ςειρϊ ετών, το Πανεπιςτόμιο Αιγαύου 
διοργανώνει θερινϊ ςχολεύα και διεθνό ςυνϋδρια και ϐπωσ 
εύναι γνωςτϐ οι διοργανώςεισ αυτϋσ λϐγω τησ υψηλόσ 
ποιϐτητϊσ τουσ ελκϑουν το ενδιαφϋρον επιςτημϐνων 
παγκϐςμιου κϑρουσ. Δεδομϋνου ϐτι οι διοργανώςεισ τϋτοιων 
ςυνεδρύων ϋχουν ιδιαύτερη ςημαςύα ϐχι μϐνο για την 
επιςτημονικό κοινϐτητα αλλϊ και για την τοπικό κοινωνύα και 
ςυνειςφϋρουν με καθοριςτικϐ τρϐπο ςτην ανϊπτυξη τησ 
περιοχόσ μασ προτεύνεται ο Δόμοσ μασ να ϋλθει αρωγϐσ  και να  
ενιςχϑει οικονομικϊ εφεξόσ, τισ ςυνεργύεσ τησ χολόσ Θετικών 
επιςτημών, ςτα πλαύςια των οικονομικών δυνατοτότων του 
και εφϐςον οι γενικϐτερεσ ςυνθόκεσ επιτρϋπουν τϋτοιεσ 
πρωτοβουλύεσ και δρϊςεισ.  
 

 ΕΙΔΙΚΕ ΟΜΑΔΕ ΕΠΙΚΕΠΣΨΝ (θεματικϐσ τουριςμϐσ), που 
ϋρχονται ςτο νηςύ για τισ ςυγκεκριμϋνεσ εκδηλώςεισ ϐπωσ: 
 

Σο φεςτιβϊλ ΗΡΑΙΑ – ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΑ, εύναι το μϐνο φεςτιβϊλ 
ςτην Ελλϊδα που αντλεύ τη βαςικό του διαδρομό απϐ την 
φιλοςοφικό και την επιςτημονικό ςκϋψη τησ Ιωνύασ ϐπωσ 
αυτό παραδϐθηκε απϐ τα ϊξια πνευματικϊ τησ τϋκνα 
(Πυθαγϐρασ, Θαλόσ, Αναξύμανδροσ, Αναξιμϋνησ, Αρύςταρχοσ, 
Μϋλιςςοσ κ.α.). Σαυτϐχρονα, εύναι ϋνασ θεςμϐσ που 
αναφϋρεται ςτο πολιτιςτικϐ γύγνεςθαι του νηςιοϑ, του τϐπου, 
αλλϊ και εν γϋνει του διεθνοϑσ ορύζοντα. Βαςικϐσ ςτϐχοσ του 
φεςτιβϊλ εύναι, να δημιουργόςει και να κρατόςει ϋνα ανοιχτϐ 
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διϊλογο ςκϋψησ με ϐτι πιο ςημαντικϐ ςυμβαύνει, ό 
ανακαλϑπτεται γϑρω απϐ τισ ςυμπαντικϋσ αξύεσ ό εν γϋνει τη 
φιλοςοφικό ςκϋψη ςε ϐλο τον κϐςμο. Θα μποροϑςαμε να 
ποϑμε ϐτι η ϊμοσ εύναι ο τϐποσ ςτον οπούο κϊθε χρϐνο 
ςυγκεντρώνονται τα νϋα ρεϑματα τησ ςκϋψησ ςτη φιλοςοφύα, 
ςτα μαθηματικϊ, την αςτρονομύα και την φυςικό απϐ τη μια, 
αλλϊ και ϋνασ τϐποσ ϐπου η πούηςη διαλϋγεται με τισ μουςικϋσ 
του κϐςμου, καθώσ ςτο φεςτιβϊλ πραγματοποιοϑνται 
ςημαντικϊ καλλιτεχνικϊ γεγονϐτα.  

 Σο ΡΑΛΛΤ ΑΝΣΙΚΑ «Tour de Samos»: Πρϐεδροσ τησ 

οργανωτικόσ επιτροπόσ εύναι ο κοσ Ιωϊννησ Ιγγλϋςησ, ο οπούοσ 

και ανϋλαβε την πρωτοβουλύα να γύνει θεςμϐσ το Ρϊλλυ Αντύκα 

«Tour de Samos» ςτο νηςύ μασ. Πρϐκειται για ϋνα Αγώνα 

Ιςτορικών Αυτοκινότων, ϋνασ αγώνασ φιλικοϑ χαρακτόρα, 

ακρύβειασ και ϐχι ταχϑτητασ, που διεξϊγεται ςε δϑο ςκϋλη 

(ϊββατο και Κυριακό, με διαφορετικϋσ διαδρομϋσ) ςε 

δρϐμουσ κανονικόσ κυκλοφορύασ, με πλόρη τόρηςη του Κ.Ο.Κ 

και χωρύσ να χρειαςτεύ να ληφθοϑν ειδικϊ μϋτρα για την 

κύνηςη των υπολούπων οχημϊτων. Δεκϊδεσ υπϋροχα 

αυτοκύνητα ϊλλων δεκαετιών καλϑπτουν περύπου 200 

χιλιϐμετρα με regularity ειδικϋσ διαδρομϋσ μπροςτϊ απϐ τα 

περιςςϐτερα ςημεύα ιςτορικοϑ και αρχιτεκτονικοϑ 

ενδιαφϋροντοσ τησ ϊμου, καθώσ και απϐ πανϋμορφα 

παραθαλϊςςια και ορεινϊ τοπύα του νηςιοϑ. Ο αγώνασ 

ςυνδιοργανώνεται απϐ διϊφορα αθλητικϊ ςωματεύα, τελεύ υπϐ 

την ϋγκριςη τησ Επιτροπόσ Αγώνων Αυτοκινότου τησ 

Ομοςπονδύασ Μηχανοκύνητου Αθλητιςμοϑ Ελλϊδοσ και 

διεξϊγεται ςϑμφωνα με τον Διεθνό Αγωνιςτικϐ Κώδικα τησ 

FIA και τον ΕΑΚ Ιςτορικών Αυτοκινότων, με πλόρη τόρηςη 

των διατϊξεων του Κώδικα Οδικόσ Κυκλοφορύασ. 

 ΛΕΤΚΕ ΝΤΦΣΕ: Οι «Λευκϋσ Νϑχτεσ» γεννόθηκαν ωσ ιδϋα 

ςτην Αγύα Πετροϑπολη, ϐπου τουσ καλοκαιρινοϑσ μόνεσ ο 

όλιοσ δϑει  πολϑ αργϊ, και με το αχνϐ λυκαυγϋσ να κυριαρχεύ.  

ϑντομα επεκτϊθηκαν ωσ θεςμϐσ ςε εκατοντϊδεσ πϐλεισ ςε 

ϐλη την Ευρώπη –εδώ και μερικϊ χρϐνια και ςε πολλϋσ 

ελληνικϋσ, μεταξϑ τουσ και αυτό τησ ϊμου. Οι «Λευκϋσ 

Νϑχτεσ» δύνουν τη δυνατϐτητα ςε κατούκουσ και επιςκϋπτεσ να 

δουν και να βιώςουν τισ αςτικϋσ περιοχϋσ με τρϐπο 



 Ρρόγραμμα Τουριςτικισ Ρροβολισ  & ανάπτυξθσ 2021 
 

ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΜΟΤ ελύδα 32 
 

διαφορετικϐ απϐ τον ςυνηθιςμϋνο, φωτιςμϋνεσ και ςε 

εγρόγορςη, κϑτταρα ϐχι μϐνο ψυχαγωγύασ και καλλιτεχνικών 

εκδηλώςεων, αλλϊ και ςυνολικόσ λειτουργύασ τησ πϐλησ ςε 

βραδινϋσ ώρεσ. 

 Σο Υεςτιβϊλ “KARLOVASSI OPEN CITY” εύναι πολϑ γνώριμο 

για τουσ κατούκουσ τησ ϊμου και ςυνεχύςτηκε και το ϋτοσ 

2019 απϐ τον Σοπικϐ Εμπορικϐ ϑλλογο 

Καρλοβϊςου, ο οπούοσ διοργϊνωςε με 

μεγϊλη επιτυχύα την βραδιϊ, που τϐςο 

πολϑ αγκϊλιαςε η τοπικό κοινωνύα αλλϊ 

και οι επιςκϋπτεσ του νηςιοϑ.  Προςφορϋσ 

απϐ τον εμπορικϐ ςϑλλογο, φαγητϐ, 

μουςικϋσ εκδηλώςεισ και χορευτικού 

ςϑλλογοι δύνουν ςτην πϐλη μια λαμπερό 

εικϐνα και ςτουσ επιςκϋπτεσ και κατούκουσ 

του νηςιοϑ μια αξϋχαςτη βραδιϊ. υμμετϋχουν: Αθλητικού και 

πολιτιςτικού ςϑλλογοι, οι παραγωγού ςαμιώτικων προώϐντων ο 

ςϑλλογοσ εςτύαςησ και ψυχαγωγύασ και πολλού επιχειρηματύεσ 

του νηςιοϑ. Ζωντανό Μουςικό, επιλογϋσ μουςικόσ απϐ dj’s, 

χορϐσ, παιχνύδια και πολλϋσ ακϐμη εκδηλώςεισ,  πλαιςιώνουν 

και  εμπλουτύζουν αυτό την ξεχωριςτό βραδιϊ που  

περιλαμβϊνει και ςημαντικϋσ εκπτώςεισ και προςφορϋσ απϐ 

πλευρϊσ των καταςτημϊτων. Ανοιχτό Πϐλη-Ανοιχτό Αγορϊ-

"Ανοιχτού" Άνθρωποι! 

 

Ο Δόμοσ Δυτικόσ ϊμου, αρωγϐσ κϊθε προςπϊθειασ ςτηρύζει τισ 

δρϊςεισ και τα θεμϋλια που ϋθεςε ο ενιαύοσ Δόμοσ ϊμου, ςτο 

τομϋα τησ προβολόσ και ανϊπτυξησ του νηςιοϑ μασ. Έχοντασ 

πολϑτιμη παρακαταθόκη και τεχνογνωςύα, θεωρεύ ϐτι ϋχει την 

βϊςη, το εφαλτόριο, για την επύτευξη νϋων ςτϐχων αξιοποιώντασ 

τισ οικονομύεσ κλύμακασ, υιοθετώντασ καλϋσ πρακτικϋσ μϋςα απϐ 

την αμοιβαύα ςυνεργαςύα τησ τοπικόσ κοινωνύασ και των πολιτών 

τησ αλλϊ και την διαδημοτικό ςυνεργαςύα ςε τοπικϐ, εθνικϐ και 

διεθνϋσ επύπεδο. 
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7. ΑΞΟΝΕΣ & ΜΕΤΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΙΣΤΙΚΘΣ 

ΡΟΒΟΛΘΣ & ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

 
ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ  ΠΡΟΒΟΛΗ 

 

ΑΞΟΝΑ 1ος 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 ΓΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΑΜΟΤ 

  ΣΟΥΟΙ  

  ΔΙΑ-ΥΡΘΕΣΙΑΚΟΙ 

  Αρμόδιες σπηρεζίες : 

  
ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΑΡΥΟΤ 
Γ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

  ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

  

1. Μείωςθ του οικολογικοφ αποτυπϊματοσ του Διμου Δυτικισ Σάμου 
(των επιδράςεων δθλαδι των ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων πάνω ςτθ 
γθ) .Το "οικολογικό αποτφπωμα" εκτιμάει τουσ φυςικοφσ πόρουσ που 
απαιτοφνται για να υποςτθριχκοφν οι υλικζσ ανάγκεσ ενόσ ατόμου ι 
ενόσ πλθκυςμοφ ςφμφωνα με τον τρόπο ηωισ, τισ ςυνικειεσ και τθν 
τεχνολογία που χρθςιμοποιείται.  Αυτό κα επιτευχκεί με τθν 
αναβάκμιςθ των υποδομϊν κακαριότθτασ, τθσ υγειονομικισ 
προςταςίασ, τθσ φδρευςθσ, αποχζτευςθσ ςε όλο τον Διμο και 
ιδιαιτζρωσ, ςτισ περιοχζσ που αποτελοφν τουριςτικό προοριςμό, 
πρωτοβουλίεσ και δράςεισ ανακφκλωςθσ, εφαρμογι καλϊν πρακτικϊν 
θλεκτροκίνθςθσ και φόρτιςθσ οχθμάτων μζςα από ςταδιακι 
αναβάκμιςθ του ςτόλου οχθμάτων του διμου που κα λειτουργοφν και 
κα «ςυμπεριφζρονται» υποδειγματικά ςτθν πόλθ και ςτα χωριά. 

ΜΔΣΡΟ 1.1  

2. Δθμιουργία μθτρϊου τουριςτικϊν επιχειριςεων και καταγραφι των 
αναγκϊν και των αιτθμάτων των εκπροςϊπων του τουριςτικοφ κλάδου 
ςε όλεσ τισ περιοχζσ του διμου. 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ & 
ΤΓΥΡΟΝΩΝ 

ΓΡΑΔΩΝ  

3.Εφαρμογι προγραμμάτων μζςα από τθν ςυνεργαςία του Διμου με τα 
Κζντρα Δια Βίου Μάκθςθσ για διαρκι επαγγελματικι κατάρτιςθ των 
επαγγελματιϊν που ςυνδζονται με τον τουριςμό. Κακολικότθτα τθσ 
τουριςτικισ ςυνείδθςθσ, αλλαγι νοοτροπίασ & επαγγελματικισ 
δεοντολογίασ (ςτιριξθ υγιοφσ επιχειρθματικότθτασ). 

 

4.Σχεδιαςμόσ  δράςθσ αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων ςυνκθκϊν (πυρκαγιάσ, 
ςειςμοφ κλπ) κατά τθν διάρκεια τουριςτικισ περιόδου 

Δ ΣΟΠΙΚΟ 
ΔΠΙΠΔΓΟ         ΜΔ 
ΣΗΝ ΤΝΤΠΑΡΞΗ  

5.Δθμιουργία Δθμοτικοφ Τουριςτικοφ Κζντρου Ρλθροφόρθςθσ INFO 
KIOSK και ςτελζχωςθ με άτομα που κα μιλοφν, τουλάχιςτον δυο ξζνεσ 
γλϊςςεσ και ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ κα ζχουν δραςτθριοποιθκεί, 
(εμπειρία) ςτο χϊρο του τουριςμοφ. 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ 
ΓΡΑΔΩΝ  

6.Σιμανςθ αξιοκζατων, μνθμείων, μονοπατιϊν, χαρτογραφιςεισ και 
οτιδιποτε κρίνεται απαραίτθτο για τθν πλθροφόρθςθ και διευκόλυνςθ 
των επιςκεπτϊν με τθν δθμιουργία ζντυπου αλλά και ψθφιακοφ 
οδθγοφ. 

"ΓΗΜΟΣΙΚΗ 
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ" 

7. Δράςεισ για ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων ανάδειξθσ και 
διατιρθςθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ π.χ ΕΛΛΑΔΑ 2021, ΕΘΙΜΑ, 
ΚΑΝΑΒΑΛΙ 
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  ΣΟΥΟΙ  

  ΔΙΑ-ΥΡΘΕΣΙΑΚΟΙ 

  Αρμόδιες σπηρεζίες: 

  
ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΑΡΥΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ‘Η/& ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

  
 

  
1.Ανάδειξθ & ενίςχυςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ 
(αρχαιολογικοφ, κρθςκευτικοφ, περιθγθτικοφ κλπ) 

ΜΔΣΡΟ 1.2  

2.Αξιοποίθςθ του μνθμονίου ςυνεργαςίασ με το Ρανεπιςτιμιο Αιγαίο 
Τμιμα Θετικϊν Επιςτθμϊν και διαμόρφωςθ δθμοτικοφ ι άλλου χϊρου 
ςε ςυνεδριακό κζντρο με καμπίνεσ διερμθνείασ, εξοπλιςμό, βοθκθτικζσ 
αίκουςεσ και χϊρουσ φιλοξενίασ ενόσ ικανοποιθτικοφ αρικμοφ 
ςυνζδρων.(Ο ςυνεδριακόσ τουρίςτασ ςτατιςτικά, ξοδεφει 10 φορζσ 
περιςςότερα χριματα από τον τουρίςτα διακοπϊν). 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ  
ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΜΔΑ 

ΑΠΌ ΑΝΑΓΔΙΞΗ 

3.Επιςτθμονικόσ/ςυνεδριακόσ τουριςμόσ είναι ζνασ τομζασ που μπορεί 
να προβλθκεί με ςωςτζσ ενζργειεσ όπωσ προγραμματικζσ ςυμβάςεισ, 
ςφμφωνα ςυνεργαςίασ με πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ εςωτερικοφ & 
εξωτερικοφ, εφαρμόηοντασ μνθμόνια ςυνεργαςίασ με Ρανεπιςτιμια και 
χρθματοδοτϊντασ δράςεισ  (υποτροφίεσ , ςυμμετοχζσ ςε ςυνζδρια κλπ) 
με ςκοπό τθν ανάδειξθ και προβολι τθσ τοπικισ κοινωνίασ   
(αξιοποιϊντασ Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα κ.α) διότι διακζτουμε 
μοναδικι περιουςία για επιςτθμονικζσ αρχιτεκτονικζσ, γεωλογικζσ, 
ιςτορικζσ, πολιτιςτικζσ διατριβζσ (ενδεικτικά Αρίςταρχοσ, Ρυκαγόρασ, 
Ευπαλίνοσ, ςπάνια χλωρίδα και πανίδα κ.α)  

ΤΓΚΡΙΣΙΚΩΝ 
ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΩΝ 

4. Συμμετοχι ςε εκκζςεισ τουριςμοφ ςε Ελλάδα & εξωτερικό ςφμφωνα 
με τα ςχετικά προγράμματα που ανακοινϊνονται, παγκοςμίωσ όταν και 
εφόςον οι ςυνκικεσ το επιτρζπουν λόγω τθσ πανδθμίασ και τθσ μετά 
COVID-19 εποχισ. 

 

5. Συμμετοχι ςε ψθφιακζσ VIRTUAL εκκζςεισ τουριςμοφ ςε Ελλάδα & 
εξωτερικό ςφμφωνα με τα ςχετικά προγράμματα που ανακοινϊνονται 
κάκε φορά. 

  

6. Θρθςκευτικόσ τουριςμόσ με ανάδειξθ των ιςτορικϊν βυηαντινϊν 
μοναςτθριϊν & ςυμμετοχι ςε κρθςκευτικζσ εκδθλϊςεισ, τελετζσ & 
πανθγφρεισ. Δυνατότθτα να αναπτφςςεται ο τουριςμόσ όλεσ τισ εποχζσ 
του χρόνου. 

  

7. Οικοτουριςμόσ /οικολογικόσ τουριςμόσ με προβολι περιθγιςεων ςε 
παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, βιότοπουσ, πεηοπορία ςε μονοπάτια, 
ςπιλαια, Ανάδειξθ & προςταςία περιοχϊν φυςικοφ κάλλουσ τοπίων & 
περιοχϊν NATURA 2000. 

  

8. Ρροϊκθςθ τοπικϊν γαςτρονομικϊν προϊόντων ςε ςυνεργαςία με 
τοπικοφσ παραγωγοφσ με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ & 
ςτιριξθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

  

9.Αδελφοποιιςεισ πόλεων ςτα πλαίςια ανταλλαγισ κουλτοφρασ & 
πολιτιςμοφ με ςτόχο προςζλκυςθ επιςκεπτϊν 

  10.Υιοκζτθςθ χάρτθ καλισ ςυμπεριφοράσ ςτθ φφςθ και ςτο περιβάλλον 

    

  ΣΟΥΟΙ  

  ΔΙΑ-ΥΡΘΕΣΙΑΚΟΙ 

  Αρμόδιες σπηρεζίες : 

  ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΑΡΥΟΤ 
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ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ή/& ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

  

1. Ταξίδια εξοικείωςθσ (fam trips) που αφοροφν τθν φιλοξενία 
δθμοςιογράφων & τουριςτικϊν πρακτόρων από τισ χϊρεσ αγορϊν 
ςτόχων τθσ Σάμου (ςκανδιναβικζσ, αυςτριακζσ, κινζηικεσ αγορζσ κλπ). 

ΜΔΣΡΟ 1.3  

2. Ολοκλθρωμζνα προγράμματα  και δράςεισ ςε κεματικζσ μορφζσ 
προτεραιότθτασ όπωσ ςυνεδριακόσ τουριςμόσ, μακθτικόσ, 
κρθςκευτικόσ, πολιτιςτικόσ τουριςμόσ, ακλθτικόσ τουριςμόσ με 
προβολι δράςεων τοπικϊν, περιφερειακϊν και ευρωπαϊκϊν 
διοργανϊςεων (ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ, ΙΣΤΙΟΡΛΟΪΑΣ REGATA, ΝΑΥΤΑΘΛΘΤΙΚΟΙ 
ΑΓΩΝΕΣ, ΚΛΡ) γαςτρονομικόσ  τουριςμόσ με προβολι και ςυμμετοχι ςε 
δράςεισ τοπικζσ, περιφερειακζσ , ορειβατικόσ τουριςμόσ, κλπ. Δράςεισ  
προϊκθςθσ τθσ τοπικισ ιςτορίασ και του  πολιτιςμοφ (π.χ ΕΛΛΑΔΑ 
2021,) αφιζρωμα και προβολι  εξεχουςϊν προςωπικοτιτων των τεχνϊν, 
γραμμάτων και καλλιτεχνϊν  που δραςτθριοποιικθκαν  ι κατάγονται 
από το τόπο μασ (Γιάννθσ Χατηίνθσ, Γιάννθσ  ίτςοσ, ‘Ερθ  ίτςου, Λίτςα 
Ψαραφτθ, Νίκοσ Σταυρίδθσ, Καίτθ Γκρζυ, Ευαγγελία Σαμιωτάκθ, 
Μανϊλθσ  Καλομοίρθσ, Κϊςτασ  οφκουνασ , Οδυςςζασ Μοςχονάσ κλπ.) 

ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ 
ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ 
ΓΙΑ ΣΙ ΓΡΑΔΙ 
ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΟΤ 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΜΔ 

ΣΟΥΟ ΣΗ ΜΔΙΩΗ 
ΣΗ 

ΔΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 
ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

3. Ανάπτυξθ ενθμερωτικϊν δράςεων & γενικά κάκε μορφισ ενεργειϊν 
για τθ διατιρθςθ & προβολι τθσ παράδοςθσ τθσ Σάμου με πρόγραμμα 
δθμιουργίασ κεματικϊν δικτφων -διαδρομϊν - δράςεων (π.χ. τρυγθτόσ , 
παραγωγι οίνου ςε παραδοςιακά εργαςτιρια, ιςτορία επεξεργαςίασ 
δζρματοσ & βραδιζσ "Ταξιδεφοντασ ςτθν Εποχι ακμισ Βυρςοδεψείων", 
"Φιλοξενία ςε Ραραδοςιακό ςπιτικό", "Υφαίνοντασ ςτον Αργαλειό" 
"Λαογραφικι Τζχνθ & Ραράδοςθ", "Φτιάχνω με πυλό τθ δικι μου 
κοφπα"  "Ραιχνίδια μιασ άλλθσ Εποχισ για μικρά & μεγάλα παιδιά", 
"Μια Ηωγραφιά εικόνα για τθ Σάμο" , ‘’ Ζκιμο οβίδων Μαρακοκάμπου’’ 
‘’Ναυτικι Εβδομάδα’’ ,‘’Δράςθ Φιλαρμονικισ  ζργο & Ιςτορία’’ κλπ).  

 

4.Συνεργαςία με όμορο διμο, με άλλα ΝΡΔΔ , Ρεριφζρεια & 
παραγωγικοφσ φορείσ τθσ  Σάμου για κζματα που ςυνάδουν με τουσ 
ςκοποφσ του Διμου μασ και του νθςιοφ γενικότερα 

 

5.Χρθματοδότθςθ & υλοποίθςθ εκδόςεων για τθν προϊκθςθ του 
τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ Σάμου 

 

6.Συμμετοχι του Διμου ωσ εταίροσ ι ανάδοχοσ  ζργου ςε 
ςυγχρθματοδοτοφμενα ευρωπαϊκά  προγράμματα για τον τουριςμό  &  
ςυμμετοχι ςε δίκτυα τουριςτικϊν δράςεων & εκδθλϊςεων 

 

7.Αξιοποίθςθ τουριςτικοφ καταφυγίου και αγκυροβολίου για τθν  
ανάπτυξθ του καλάςςιου τουριςμοφ και τθν τοπικισ οικονομίασ 

  

8.Τοπικά ςφμφωνα ςυνεργαςίασ για τθν διατιρθςθ τθσ τοπικισ 
κλθρονομιάσ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ φκοράσ. Συνεργαςία 
διμου, ΝΡΔΔ, περιφζρειασ με ςυμμετοχι όλων ομάδων που 
εμπλζκονται ςτο τουριςμό (ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, καταλφματα, 
εςτιατόρια, ταβζρνεσ, παραδοςιακοί ςυνεταιριςμοί κ.α) 
προκειμζνου να δθμιουργθκεί ζνα ομοιογενζσ δίκτυο 
ςυνεργαςίασ ςε ζνα κοινό πλαίςιο κανόνων. 
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ΜΔΣΡΟ 1.4 
ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 
ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ 
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΜΟΤ 

1.Ρροβολι και ανάπτυξθ επίςθμθσ πολιτικισ για τθ χριςθ 
κοινωνικϊν δικτφων (=ςυγκζντρωςθ & ςυμμετοχι ατόμων ςε 
ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ) αξιοποίθςθσ τθσ δθμοτικότθτασ που τουσ 
επιτρζπει να δθμιουργιςουν ζνα θμι-δθμόςιο προφίλ ςε ζνα 
δικτυακό χϊρο. Ενδεικτικά : α) Facebook β) Twitter (=ςφντομα 
μθνφματα γ) Blogger (εφκολθ δθμιουργία) δ) Linkedln 
(=επαγγελματικό, δθμιουργία προφίλ, ανεφρεςθ ςυνεργατϊν, ε) 
Instagram (=Επεξεργαςία & δθμοςίευςθ φωτογραφιϊν) ςτ) 
Pinterest (=Αποκικευςθ προϊόντων) κλπ. Ρροτείνεται, ςφμφωνα 
με τθν πολιτικι διοίκθςθσ του ΕΟΤ on line προγράμματα ςτισ 
ςθμαντικότερεσ πλατφόρμεσ και δίκτυα τθσ Κίνασ.π.χ. 
visitgreece.gr ςτθν κινζηικθ γλϊςςα και κοινζσ διαφθμιςτικζσ 
ενζργειεσ με ςθμαντικοφσ Τour Operators και αεροπορικζσ 
εταιρείεσ για παράδειγμα μια διαφθμιςτικι καταχϊρθςθ τθσ 
Σάμου, ςτον οδθγό τθσ AEGEAN AIRLINES κλπ 

  

2. Ραρόμοια, ςφμφωνα με διεκνείσ KEY PLAYERS τθσ τουριςτικισ 
αγοράσ ενδεικτικά EXPEDIA, LASTMINUTE.COM,TRIPADVISOR κ.α 
(πθγι ΕΟΤ) 

  

3. Συνζργιεσ Διαφιμιςθσ & προβολισ ςε μεγάλα δίκτυα όπωσ NATIONAL 
GEOGRAPHIC, ADAC, κ.α (πθγι ΕΟΤ) 

 
 

ΑΞΟΝΑ 2ος 
ΒΔΛΣΙΩΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ  

  ΣΟΥΟΙ  

  ΔΙΑ-ΥΡΘΕΣΙΑΚΟΙ 

  Αρμόδιες σπηρεζίες : 

  
ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΑΡΥΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

  ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

  

1. Δθμιουργία διαδραςτικισ  ιςτοςελίδασ με ςφγχρονα ελκυςτικά 
εργαλεία για τθν τουριςτικι προβολι του διμου και τθσ νιςου 
Σάμου γενικότερα, τθν αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ και τθν 
παροχι  πολφτιμων πλθροφοριϊν  ςε κάκε ενδιαφερόμενο πολίτθ 
και φορζα. 

  

2. Αμφίδρομθ επικοινωνία και εξυπθρζτθςθ του Ρολίτθ με 
θλεκτρονικά μζςα ----- Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. 

ΜΔΣΡΟ 2.1  

3.Κατάρτιςθ κανονιςμοφ πλθροφόρθςθσ των πολιτϊν και 
κανονιςμοφ διαβοφλευςθσ. 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ 
ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟΝ 

ΠΟΛΙΣΗ 

4.Ραροχι υπθρεςιϊν internet ςτουσ πολίτεσ ςε επιλεγμζνα ςθμεία 
τθσ πόλθσ (Δθμοτικά Κτίρια – Ρλατείεσ – Δθμοτικοφσ χϊρουσ 
αναψυχισ κ.α.) με ζξυπνεσ και ςφγχρονεσ λφςεισ. 

  5. Κατάρτιςθ Χάρτασ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων των πολιτϊν 

    

  ΣΟΥΟΙ  

  ΔΙΑ-ΥΡΘΕΣΙΑΚΟΙ 
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  Αρμόδιες σπηρεζίες : 

  
ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΑΡΥΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

  ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

  

1. Αναβάκμιςθ του υφιςτάμενου εξοπλιςμοφ και ςυμπλθρωματικι 
προμικεια νζου 

ΜΔΣΡΟ 2.2  

2.Ενθμζρωςθ-κατάρτιςθ ςτα νζα δεδομζνα που αφοροφν ςτθ 
διοίκθςθ του  

 ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ 
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ 
ΓΗΜΟΤ 

3.Σχεδιαςμόσ μζτρων για τθ βελτίωςθ διαδικαςιϊν (οικονομικι 
διαχείριςθ εςόδων και δαπανϊν, προμικειεσ, διαχείριςθ του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ, κλπ) ςε κζματα που άπτονται τθν 
τουριςτικι προβολι του διμου 

  4. Δράςεισ για τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ των υπθρεςιϊν 

    

  ΣΟΥΟΙ  

  ΔΙΑ-ΥΡΘΕΣΙΑΚΟΙ 

  Αρμόδιες σπηρεζίες  

  
ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΑΡΥΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

  ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

  

1. Συνεχι επιμόρφωςθ – κατάρτιςθ ςτο θλεκτρονικό μάρκετινγκ 
μζςω ςεμιναρίων για απόκτθςθ γνϊςεων & δεξιοτιτων. 

ΜΔΣΡΟ 2.3  

2. Μζτρα για τθν εςωτερικι πλθροφόρθςθ του προςωπικοφ για τα 
τρζχοντα κζματα που το αφοροφν. 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 
ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ  

3. Αποτελεςματικότερθ και ορκότερθ αντιμετϊπιςθ των κεμάτων 
που ςυνεχϊσ προκφπτουν λόγω του ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενου 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τον τρόπο λειτουργίασ των 
υπθρεςιϊν – νομοκεςία/νομολογία, κείμενεσ διατάξεισ, 
εγκυκλίουσ κ.λ.π. 

  

4. Ενζργειεσ για τθ διάγνωςθ των αναγκϊν βελτίωςθσ των 
προςόντων του προςωπικοφ μζςα από τθν ςυνεχι εκπαίδευςθ. 

  

5. Ρρογραμματιςμόσ αναγκϊν ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ 
επιμζρουσ υπθρεςίεσ. 

  6. Μζτρα για τθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ. 

    

  ΣΟΥΟΙ  

  ΔΙΑ-ΥΡΘΕΣΙΑΚΟΙ 

  Αρμόδιες σπηρεζίες : 

  
ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΑΡΥΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

  ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

  1.Μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων. 

ΠΟΡΟΙ 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΔΙ 

ΜΔΣΡΟ 2.4 

2. Βελτίωςθ των ενεργειϊν για τα ζςοδα -χορθγίεσ-δωρεζσ-
επιχορθγιςεισ εκ μζρουσ τθσ Ε.Ε και κάκε άλλου κρατικοφ ι 
δθμόςιου φορζα & διεκνοφσ οργανιςμοφ 

  

3. Ζςοδα από το αντίτιμο των πραγμάτων ι των υπθρεςιϊν, που 
παρζχει (ειςιτιρια, εκδόςεισ, εκδθλϊςεισ) 
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4.Ζςοδα από τθν ςυμμετοχι του ςε εκνικά και ευρωπαϊκά 
προγράμματα 

Απολογιςτικϊ το Δόμοσ μασ ςτο ϋτοσ 2020 ςυμμετεύχε ςτην ϋκθεςη 

τουριςμοϑ τησ Ουτρϋχτησ, ςτην Ολλανδύα, ςτην ϋκθεςη Tour Nature 

2020, ςτο Ντύςελντορφ τησ Γερμανύασ  και  πραγματοπούηςε την 

παραγωγό βύντεο με ςκοπϐ την ενδυνϊμωςη τησ επικεψιμϐτητασ 

αλλϊ και την παρουςύαςη τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ του τϐπου 

(ΑΠ.ΔΗΜ.699/20 ΑΔΑ:Ρ0ΡΔ46ΜΥΟ8-91Ι).Σο αφιϋρωμα εύχε ωσ εξόσ : 

******************************************************************** 

Αφιζρωμα Διμου Δυτικισ Σάμου 

Συνεργαςία με ANALLYSISMEDIAGROUP 

Σκθνοκεςία : Βαςίλθσ Κατερινόπουλοσ 

ΚΑΛΩΣΠΙΣΜΑ Δθμάρχου κυρίου Λυμπζρθ Αλζξανδρου 

Ο Διμοσ μασ, αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ πανζμορφθσ Σάμου, του Ρυκαγόρα, του 

Αρίςταρχου και του Επίκουρου με τθν μακραίωνθ ιςτορία τθσ  και τα ιςτορικά μνθμεία  και 

ζργα, με το μοναδικό ςτον κόςμο Ευπαλίνειο Πρυγμα και τον Ναό τθσ  Ήρασ, απλϊνεται 

ςτθν δυτικι πλευρά του νθςιοφ. 

Ο Διμοσ τθσ Δυτικισ Σάμου με ζδρα το ιςτορικό Καρλόβαςι και τα πανζμορφα χωριά του, 

ςκαρφαλωμζνα ςτισ κατάφυτεσ πλαγιά του Κζρκθ και του Καρβοφνθ, γράφει και αυτόσ τθν 

δικι του ιςτορία. 

Ο τόποσ αυτόσ κρφβει απζραντεσ δθμιουργικζσ δυνατότθτεσ ςε όλουσ τουσ τομείσ, με τθν 

δθμιουργικότθτα των κατοίκων του αποτυπωμζνθ παντοφ, ςτα αρχοντικά ςπίτια , ςτισ 

επιβλθτικζσ εκκλθςίεσ , ςτα κτίρια των παλιϊν βυρςοδεψείων αλλά και ςτα δθμόςια κτίρια. 

Στισ τζχνεσ και τα γράμματα με τθν ςχολι κετικϊν επιςτθμϊν του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου « 

Ρυκαγόρασ ο Σάμιοσ» με τα τρία τμιματα –μακθματικϊν, ςτατιςτικισ και αναλογιςτικισ 

επιςτιμθσ και το μθχανικϊν και πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. 

Η ναυτοςφνθ, το εμπόριο, θ βιοτεχνία και θ γεωργία είναι ςτο DNA  όλων! Στουσ ορεινοφσ 

αμπελϊνεσ παράγεται το μοναδικό μοςχάτο ςταφφλι και ςτο εργοςτάςιο του οινοποιθτικοφ 

ςυνεταιριςμοφ αλλά και ςε οινοποιεία ιδιωτϊν , ηυμϊνονται  τα περίφθμα ςαμιϊτικα 

κραςιά. 

Το μυρωδάτο λάδι μασ τυποποιείται και ςυςκευάηεται ςε πρότυπεσ βιοτεχνίεσ και εξάγεται 

μαηί με τα προϊόντα του εργοςταςίου ςαπωνοποιίασ ςε ολόκλθρο τον κόςμο! 

Εδϊ ςυνυπάρχουν αρμονικά οι ομορφιζσ τθσ φφςθσ και των ανκρϊπων ενϊ ζχουν 

δθμιουργθκεί και όλεσ εκείνεσ οι υποδομζσ για να μπορζςει κανείσ να τισ ηιςει και να τισ 

απολαφςει. Οι πανζμορφεσ και πεντακάκαρεσ παραλίεσ των Σειτανιϊν , του Ροταμιοφ με 



 Ρρόγραμμα Τουριςτικισ Ρροβολισ  & ανάπτυξθσ 2021 
 

ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΜΟΤ ελύδα 39 
 

τουσ Καταρράκτεσ του , του Μπάλου , των Βοτςαλακίων , τθσ Ψιλισ άμμου και του Λιμνιϊνα 

μαγεφουν τον επιςκζπτθ. 

Τα πανφψθλα και κατάφυτα βουνά μασ, Κζρκθσ και Καρβοφνθσ με τα ςθματοδοτθμζνα 

μονοπάτια τουσ και τα αναρριχθτικά τουσ πεδία, προςφζρουν ελκυςτικό εναλλακτικό 

τουριςμό. Ραράλλθλα, ςτοχεφουμε ςτον ιαματικό με τθν αξιοποίθςθ των πθγϊν Ροταμίου 

αλλά και ςτον κρθςκευτικό, μζςα από τα μοναςτιρια μασ και τισ εκκλθςίεσ μασ.  

Οι υψθλοφ επιπζδου ξενοδοχειακζσ εγκαταςτάςεισ μποροφν να ανταποκρικοφν ςε όλεσ τα 

απαιτιςεισ του τουριςμοφ. Το ίδιο και οι παραδοςιακζσ ταβζρνεσ με παραδοςιακι 

ςαμιϊτικθ κουηίνα από τοπικά προϊόντα γθσ και κάλαςςασ.  

Τα ξακουςτά πανθγφρια μασ που διοργανϊνονται το καλοκαίρι από  τουσ εκελοντζσ  ςτισ 

πλατείεσ  των χωριϊν,  μασ μζνουν αξζχαςτα ςε όςουσ τα ζχουν ηιςει και ζχουν γλεντιςει 

με τουσ φιλόξενουσ κατοίκουσ. 

Για τουσ εκελοντζσ μασ , είμαςτε περιφανοι γιατί είναι πρϊτοι ςτον αγϊνα για τθν διάςωςθ 

τθσ φφςθσ αλλά και πρϊτοι ςτθν διαςκζδαςθ μαηί με του πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ του 

τόπου μασ αλλά και τον ιδιαιτζρωσ ενεργό και δραςτιριο τοπικό εμπορικό ςφλλογο 

Καρλοβάςου που κακιζρωςε το Φεςτιβάλ Karlovassi Open City Ανοιχτό Πϐλη-Ανοιχτό 

Αγορϊ-"Ανοιχτού" Άνθρωποι! 

Για όλα αυτά και για πολλά άλλα που κα ηιςετε και κα μάκετε ςασ καλϊ να ζρκετε ςτθ 

Σάμο και ςτον Διμο μασ και είμαι ςίγουροσ ότι κα γίνει ο μόνιμοσ προοριςμόσ ςασ. 

ΟΔΟΙΡΟΙΚΟ – ΓΥΙΣΜΑΤΑ 

1Θ ΘΜΕΑ  

1.ΕΚΚΛΘΣΙΑ ΚΟΙΜΘΣΘΣ ΤΘΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ -ΜΘΤΟΡΟΛΘ ΚΑΛΟΒΑΣΟΥ  

Διαςχίηοντασ τθν κεντρικι πλατεία και ακολουκϊντασ το πλακόςτρωτο ςοκάκι προσ τα 

πάνω κάπου ςτα δεξιά ανταμϊνεισ τθ μεγαλοπρεπι, εκκλθςία Κοιμιςεωσ τθσ Θεοτόκου, 

ςου προκαλεί δζοσ από τθ ςτιγμι που ςτζκεςαι ςτο προαφλιο χϊρο. 

Συνδυάηει αρμονικά ορκόδοξα αλλά και κακολικά ςτοιχεία. 

Μζρα ι νφχτα ςτζκει επιβλθτικι και ςε προδιακζτει να τθν επιςκεφκείσ 

2.ΕΜΡΟΙΚΘ ΣΧΟΛΘ –ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ – ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΟΒΑΣΟΥ  

Σε αυτό το νεοκλαςικό κτίριο ςτεγάηεται τμιμα του Ρανεπιςτθμίου  

3.ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ –ΑΧΟΝΤΙΚΟ ΒΛΙΑΜΟΥ-ΚΑΑΓΙΑΝΝΘ- ΞΑΝΑΓΘΣΘ ΣΤΘΝ 

ΡΕΙΟΧΘ ΙΒΑΣ  

Ο Άγιοσ Νικόλαοσ είναι μια από τισ πιο ωραιότερεσ εκκλθςιζσ του καρλοβαςίου, 

μεγαλοπρεπζςτατθ ςαν αρχιτεκτόνθμα που δεςπόηει ςτθν γφρο περιοχι. Ιδρφκθκε τον 20 

αιϊνα με δωρεά του εφπορου επιχειρθματία, βυρςοδζψθ τθσ περιοχισ Γεϊργιοσ Βλιάμοσ 

του οποίου το αρχοντικό διαπρζπει βόρεια του ναοφ. Ο  ίδιοσ ιταν αρχικά ο κφριοσ δωρθτισ 

τθσ όλθσ καταςκευισ . 
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Η κεμελίωςθ του ναοφ ζγινε τον Απρίλιο του 1904, ενϊ θ αποπεράτωςθ του ολοκλθρϊκθκε 

δυόμιςι μόλισ χρόνια μετζπειτα και ο αγιαςμόσ των κυρανοιξιων τελζςτθκε τον Σεπτζμβριο 

του 1906, όπωσ αναγράφεται ςε μαρμάρινθ επιγραφι πάνω από τθν εξωτερικι κεντρικι 

είςοδο του ναοφ. 

ίβα 

Η ίβα παλαιότερα ιταν απάνεμθ περιοχι, όπου ζδεναν τα καΐκια που μετζφεραν ςτο 
Καρλόβαςιπρϊτεσ φλεσ και ζπαιρναν κατεργαςμζνα δζρματα, λάδι, κραςί και άλλα 
προϊόντα τθσ δυτικισ Σάμου. Το όνομα προιλκε κατά πάςα πικανότθτα από το ριμα 
«αριβάρω», που ςθμαίνει «φκάνω» και αφοροφςε ςτα πλεοφμενα που ζφκαναν εκεί. 
Μζχρι το 1960 θ ίβα ιταν θ πιο ακμάηουςα περιοχι του Καρλοβάςου, όπου 
ςυγκεντρωνόταν το μεγαλφτερο μζροσ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ηωισ τθσ πόλθσ. 
Βυρςοδεψεία, αποκικεσ, εμπορικά, τράπεηεσ, αρχοντικά, καφενεία και κζντρα διαςκζδαςθσ 
ςυνζκεταν ζνα παραδοςιακό βιομθχανικό ζργο. Η ζνωςθ τθσ Σάμου με τθν Ελλάδα βρίςκει 
πρωτοπόρουσ τουσ Καρλοβαςίτεσ, ενϊ θ Μικραςιατικι καταςτροφι φζρνει ςτο Καρλόβαςι 
ομογενείσ πρόςφυγεσ από τθ γειτονικι Μικρά Αςία. Ζτςι, το 1923 ςτθ ίβα ιδρφεται 
προςφυγικόσ καταυλιςμόσ. Η υποχϊρθςθ τθσ βιοτεχνίασ δζρματοσ, αλλά και θ καταςτροφι 
τθσ παραλίασ από τουσ βορειοδυτικοφσ ανζμουσ οδιγθςαν ςτθν παρακμι τθσ περιοχισ. 
 
4.ΒΥΣΟΔΕΨΙΑ ΚΑΛΟΒΑΣΟΥ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΣΟΔΕΨΙΑΣ 

Η βυρςοδεψία του Καρλοβαςίου άνκθςε  από το 1880 ωσ το 1930.Τθν περίοδο εκείνθ 

λειτουργοφςαν πάνω από 50 βυρςοδεψία.Αποτζλεςε ςθμαντικό παράγοντα τθσ Σαμιακισ 

οικονομίασ και ζγινε ρυκμιςτισ τθσ οικονομικισ ηωισ του νθςιοφ , ενϊ ςυνζβαλε ςθμαντικά 

ςτθν αναβάκμιςθ του οικονομικοφ ,πολιτιςτικοφ , εκπαιδευτικοφ και κοινωνικοφ επιπζδου 

του Καρλοβάςου . 

5.ΕΟΣΣ ΣΑΜΟΥ 

6.ΘΓΕΜΟΝΙΚΟ ΜΕΓΑΟ  ΤΩΑ  ΣΤΕΓΑΗΕΤΑΙ  Θ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΟΥ 

ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ –ΛΑΟΓΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

7.ΡΟΤΑΜΙ- ΚΑΤΑΑΚΤΕΣ 

Τρία χιλιόμετρα ζξω από το Καρλόβαςι, ςτθν περιοχι "ποτάμι" βρίςκονται οι περίφθμοι 
φυςικοί καταρράκτεσ τθσ Σάμου. Οι καταρράκτεσ ζχουν εξαιρετικι φυςικι ομορφιά και 
ςχθματίηουν δφο μικρζσ λίμνεσ, ιδανικζσ για τουσ τολμθροφσ που κζλουν να κολυμπιςουν 
ςτα παγωμζνα νερά τουσ. 

Για να καυμάςετε τουσ καταρράκτεσ από κοντά κα πρζπει να οδθγιςετε μζχρι το Ροτάμι και 
από εκεί να περπατιςετε για 1,5 χιλιόμετρο επιπλζον φτάνοντασ ςτθν εκκλθςία τθσ 
Μεταμόρφωςθσ, τθν πιο παλιά εκκλθςία του νθςιοφ θ οποία χρονολογείται από τον 11ο 
αιϊνα. Εκεί ακριβϊσ είναι και το μζςο τθσ διαδρομισ. Από εκεί κα ςυνεχίςετε 
ςκαρφαλϊνοντασ τα 50-60 ξφλινα ςκαλοπάτια που υπάρχουν για να βρεκείτε ςτον πρϊτο 
καταρράκτθ. Αν κζλετε να βρεκείτε ςτον μεγάλο καταρράκτθ κα πρζπει να κολυμπιςετε 50 
μζτρα περίπου κακϊσ ςτο ςθμείο εκείνο τα νερά βακαίνουν και δε μπορεί κανείσ να 
περάςει με τα πόδια. 

8.ΟΙΝΟΡΟΙΕΙΟ ΒΑΚΑΚΘ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

9.ΧΩΙΟ ΚΟΝΤΕΪΚΑ  
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10. ΑΜΡΕΛΩΝΕΣ ΧΩΙΟΥ ΡΛΑΤΑΝΟΥ  

11. ΡΛΑΤΑΝΟΣ ΧΩΙΟ-ΒΥΣΘ 

12.ΧΩΙΟ ΑΓΙΟΙ-ΘΕΟΔΩΟΙ  

13.ΧΩΙΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ –ΜΝΘΜΕΙΟ ΡΕΣΟΝΤΩΝ  

Νότια τθσ Λζκκασ και ςε απόςταςθ τεςςάρων χιλιομζτρων ςκαρφαλωμζνο ςτισ πλαγιζσ του 
Φτεριά, δθλαδι τουσ πρόποδεσ του βουνοφ Κζρκθ, μζςα ςε πυκνι και οργιϊδθ βλάςτθςθ 
βρίςκεται το χωριό τθσ Καςτανιάσ.. Το χωριό πιρε το όνομα του από τισ πολλζσ καςτανιζσ 
που υπιρχαν τα παλιά χρόνια ςτθν περιοχι. Οι ςθμερινοί κάτοικοι αςχολοφνται με τθ 
γεωργία, κυρίωσ με τθν αμπελοκαλλιζργεια. 
Το χωριό ςυνολικά αποτελεί ζνα αξιοκζατο για τουσ επιςκζπτεσ. Η αρχιτεκτονικι του, θ 
βλάςτθςθ αλλά και οι πλατείεσ του ζχουν μια ξεχωριςτι ομορφιά. Η εκκλθςία του χωριοφ 
εορτάηει ςτισ 23 Αυγοφςτου. Σε περιοχι ανάμεςα ςτθν Λζκα και τθν Καςτανιά βρίςκεται θ 
εκκλθςία τθσ Αγίασ Τριάδασ. 
Οι Καςτανιϊτεσ ςυνδζκθκαν από νωρίσ με τουσ κοινωνικοφσ αγϊνεσ του νθςιοφ.Το όνομα 
του Ακαναςίου, υιοφ του Δθμιτρθ, το βρίςκουμε μαηί με τουσ δυο ςυντρόφουσ του 
Λογοκζτθ που εξορίηονται για τουσ αγϊνεσ τουσ από το νθςί, ςτα 1812. 
H Καςτανιά ζχει ςθμαδζψει και τθ νεότερθ ιςτορία τθσ Σάμου. Στισ 30 Αυγοφςτου 1943, οι 
Ιταλοί κατακτθτζσ εκτζλεςαν εν ψυχρϊ εικοςιεφτά χωριανοφσ, τιμωρϊντασ ςτο πρόςωπό 
τουσ όλουσ τουσ Σαμιϊτεσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν Αντίςταςθ. Η Καςτανιά αποτελεί ΖΝΑ 
ΜΑΤΥΙΚΠ ΧΩΙΠ ζνα  ςφμβολο τθσ αντιςταςιακισ ιςτορίασ τθσ Σάμου. 
 

2θ ΘΜΕΑ  

1.ΟΜΟΣ –ΡΛΑΝΑ ΜΕ ΨΑΟΚΑΪΚΑ  

2.ΜΑΑΘΟΚΑΜΡΟΣ  

Οι οικιςτικοί πυρινεσ του Μαρακοκάμπου όπωσ μαρτυροφν διάφορα τοπωνφμια και 

παραδόςεισ, ζχουν τθν αφετθρία τουσ ςτθν αρχαία Σάμο. Τότε λόγω τθσ γειτνίαςθσ με τθν 

Ιωνία, ο Σαμιακόσ Ρολιτιςμόσ άνκθςε κυρίωσ γφρω από το Ιερό τθσ Ήρασ ςτθν Ανατολικι 

Σάμο, ενϊ για τθν Κεντρικι και Δυτικι Σάμο ελάχιςτα είναι γνωςτά. 

  Πμωσ τα πολλά και ςε ευρεία διαςπορά ερείπια μεγάλων οικιςμϊν με τείχθ και ιερά ςτθν 

περιοχι του Διμου μασ, κακϊσ και ζγγραφα ςτοιχεία επιβεβαιϊνουν τθν ζντονθ ανάπτυξθ 

τθσ Νοτιοδυτικισ Σάμου κατά τουσ Βυηαντινοφσ και κυρίωσ κατά τουσ Μεταβυηαντινοφσ 

χρόνουσ. 

  Από τα φυςικά λιμάνια του Διμου μασ γίνονταν οι εμπορικζσ ςυναλλαγζσ με 

τθν Δωδεκάνθςο και τθν υπόλοιπθ Ελλάδα, ενϊ από εδϊ ο Βυηαντινόσ ςτόλοσ ιλεγχε το 

κεντρικό Αιγαίο ελλιμενιηόμενοσ ςε αυτά τα φυςικά ορμθτιρια. 

  Η ανάπτυξθ του Διμου μασ φαίνεται ςθμαντικι κατά τουσ μεταβυηαντινοφσ χρόνουσ οπότε 

θ ανατολικι Σάμοσ ερθμϊκθκε από τον φόβο των επιδρομϊν των Τοφρκων και των 

πειρατϊν. Η μορφολογία του εδάφουσ και θ ιδιοςυγκραςία των κατοίκων του 

Μαρακοκάμπου και θ ναυτιλιακι δραςτθριότθτα τουσ, ερμθνεφουν τθν διατιρθςθ ακμαίασ 

κοινωνικισ και οικονομικισ ηωισ ςτθν περιοχι μασ κατά τθν εποχι που αναφζρεται από 

τουσ ιςτορικοφσ ωσ εριμωςθ τθσ υπόλοιπθσ Σάμου. Στο λιμάνι του Πρμου Μαρακοκάμπου - 

τότε με το όνομα Σπθλιά, ναυπθγοφνταν με τθν καυμαςτι ξυλεία του Κζρκθ γερά 

http://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=69551&
http://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=11427&
http://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=8371&
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πλεοφμενα. Τα εμπορικά πλοία του Μαρακοκάμπου διζςχιηαν όλθ τθν Μεςόγειο και τθν 

Μαφρθ Θάλαςςα αντιμετωπίηοντασ νικθφόρα τουσ πειρατζσ και τουσ Τοφρκουσ, και 

αποτελοφςαν τθν γζφυρα τθσ Δυτικισ Σάμου με τον Ελλθνιςμό τθσ Ιωνίασ και τθσ κεντρικισ 

Ελλάδασ. Ψυχωμζνοι Μαρακοκαμπίτεσ ναυτικοί ζλαβαν μζροσ με τα πλεοφμενα τουσ ςτθν 

εκςτρατεία του Μ. Ναπολζοντα ςτθν Αίγυπτο και πολλοί από αυτοφσ χάκθκαν ςτθν μάχθ 

των Ρυραμίδων. 

   Ο Μαρακόκαμποσ ιταν θ γενζτειρα του Καπετάν Σταμάτθ Γεωργιάδθ, πολζμαρχου του 

Ναπολζοντα, ςτελζχουσ των Καρμανιόλων και ιρωα τθσ Σαμιακισ παλιγγενεςίασ που θ 

καταλυτικι του παρουςία ςτθν μάχθ του Κάβο Φονιά ζδωςε τθν νίκθ ςτα Σαμιακά όπλα το 

1924. Η οικογζνεια του Καπετάν Σταμάτθ, τα αδζρφια του, οι αδερφζσ του και οι γαμβροί 

του (ο ποιθτισ τθσ Σάμου Τυρταίοσ, ο Γεϊργιοσ Κλεάνκθσ και ο αρχθγόσ τθσ Σαμιακισ 

επανάςταςθσ Λυκοφργοσ Λογοκζτθσ), ζδωςαν τα πάντα για τον αγϊνα και πζκαναν ςτθν γθ 

τθσ εξορίασ τθν Εφβοια, όταν θ Σάμοσ ζγινε θγεμονία. Σϊηεται ακόμα ςτο Μαρακόκαμπο το 

ςπίτι του, όπου και φυλάςςονται τα προςωπικά αντικείμενα του αγωνιςτι. 

  Στθν εκκλθςία του Αγίου Αντωνίου που κεμελιϊκθκε το 1904 φυλάςςεται θ καμπάνα που 

ιχθςε ςτον Μαρακόκαμπο ςτισ 17 Απρίλθ 1821 καλϊντασ το χωριό για τον μεγάλο 

ξεςθκωμό. Στθν εκκλθςία αυτι φυλάςςεται ακόμα θ εικόνα που ζδωςαν ςαν τάμα οι 

καπεταναίοι που ακολοφκθςαν τον Καπετάν-Σταμάτθ κατά τθν ζναρξθ τθσ επαναςτάςεωσ. 

Στα χρόνια τθσ θγεμονίασ και του μεςοπολζμου ιταν Διμοσ με Ρρωτοδικείο, Ειρθνοδικείο, 

Αγρονομείο,  

Αξίηει να περπατιςετε ςτα  γραφικά ςοκάκια , να περιπλανθκείτε τθν πάνω και τθν κάτω 

ροφα , να ξαποςτάςετε ςτθν πλατεία τθσ Λοφγκασ , και να απολαφςετε ζνα μεηεδάκι ςτθν 

πλατεία του Αγίου Αντωνίου  πριν να ξεκινιςετε τθν  διαδρομι για το Σπιλαιο του 

Ρυκαγόρα! 

   

3.ΟΙΝΟΡΟΙΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΘ  

4.ΧΩΙΟ ΚΟΥΜΕΪΚΑ – ΕΛΑΙΟΤΙΒΕΙΟ ΜΑΚΟΥ -ΜΡΑΛΟΣ –ΚΑΛΑΔΑΚΙΑ –ΛΑΟΓΑΦΙΚΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΥΜΕΪΚΩΝ  

5.ΟΜΟΣ  ΓΑΦΙΚΟ ΨΑΟΧΩΙ  –ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΓΚΑΦΙΤΙ ,ΤΟ ΡΩΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΡΑΓΚΟΣΜΙΩΣ  

Τουριςτικό παραδοςιακό χωριό που διακζτει μαρίνα και αλιευτικό καταφφγιο αλλά και 

καταδυτικό πάρκο προςεχϊσ! Σε αυτό το χωριό υπάρχει το πρϊτο ανοικτό μουςείο 

ναυτοςφνθσ, μζςα από γκράφιτι ηωντανεφει θ ιςτορία του ψαροχωρίου.  

Ραρουςίαςθ γαςτρονομίασ-καταπλθκτικά μεηεδοπωλεία  με παραδοςιακι κουηίνα και 

φρζςκα ψάρια. 

6.ΚΟΥΑΗΙΕΑ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΘΣ ΤΟΥΙΣΤΙΚΘΣ ΡΕΙΟΧΘΣ ΚΑΜΡΟΥ ΜΑΑΘΟΚΑΜΡΟΥ –ΕΩΣ  

ΡΑΑΛΙΑ ΛΙΜΝΙΩΝΑ  

Ξεκινιςαμε από το λιμάνι του όρμου , είδαμε τθν 5χλμ ακτογραμμι του Κάμπου 

Μαρακοκάμπου , Ψιλι άμμο Μαρακοκάμπου , Σπθλιά Κάππου , Ραραλία Λιμνιϊνα. 

http://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=4918&
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Ο Κάμποσ Μαρακοκάμπου αποτελεί τθν ναυαρχίδα του τουριςμοφ τθσ δυτικισ Σάμου με 

ξενοδοχειακζσ δομζσ , εςτιατόρια και διάφορεσ παροχζσ επιπζδου για τουσ τουρίςτεσ. 

7. ΧΩΙΟ ΚΟΝΤΑΚΕΪΚΑ  

8.ΡΟΦΥΙΑΔΑ ΣΧΟΛΘ  

ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟ ΑΦΙΕΩΜΑ !!!!! 

Ρορφυριάδα Σχολι 

Βρίςκεται ςτο κζντρο ακριβϊσ απζναντι από τθν πλατεία Βαλαςκαντηθ ,θ οποία είναι και θ 

κεντρικι και τα τελευταία 50 χρόνια φιλοξενεί το Δθμοτικό Σχολείο. 

Η Ρορφυριάδα εμπορικι ςχολι ,είναι από τα πιο ςθμαντικότερα κτίςματα τθσ πόλθσ του 
Καρλοβάςου. Ιδρφκθκε το 1781 με οικονομικι δωρεά από τθ διακικθ του Επιςκόπου 
Ρροφυρίου. 

Η Σχολι αυτι άρχιςε να λειτουργεί κανονικά από το 1898.Στο διδακτιριο υπιρχαν δυο 
ςχολζσ θ Ρορφυριαδα Αςτικι και θ Ρροφυριαδα Εμπορικοί. 

 Εκτείνεται ςε ζνα μεγάλο μικοσ τθσ οδοφ Γοργφρα και ξεχωρίηει λόγω του μεγάλου του 
όγκου, αλλά και τθσ αρχιτεκτονικισ του. Είναι όλο πζτρινο και ςτθν είςοδό του κυριαρχοφν 4 
μεγάλεσ κολϊνεσ φψουσ περίπου. Μπροςτά από τθν Ρορφυριάδα υπάρχει ζνα πολφ μεγάλο 
προαφλιο το οποίο χρθςιμοποιείται για ςυναυλίεσ, κυρίωσ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ όπου 
το Δθμοτικό παραμζνει κλειςτό. 

9.ΡΟΤΑΜΙ –ΧΟΕΥΤΙΚΟ –ΘΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ  

To εξωκλιςι του Αγίου Νικολάου Στο Ροτάμι, ζχει μια πολφ ςφγχρονθ αρχιτεκτονικι 

εξωτερικά, αλλά εςωτερικά είναι κλαςικό. Το εξωκλιςι είναι χτιςμζνο πάνω ςε ζνα βράχο 

με μία υπζροχθ κζα, βρίςκεται ακριβϊσ πάνω από τθν παραλία "Ροτάμι". Να τονίςουμε ότι 

το ςχιμα τθσ εκκλθςίασ ςυμβολίηει ζνα χζρι που δείχνει τον Θεό. 

10.ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΛΟΒΑΣΙ –ΒΑΔΙΝΕΣ ΛΘΨΕΙΣ –BARBERIA(ΚΟΥΕΙΟ –ΚΑΦΕ) 

11.ΡΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΑΣΚΑΤΗΘ-ΒΑΔΥ –ΚΕΝΤΙΚΘ ΡΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΟΒΑΣΟΥ  

3Θ ΘΜΕΑ  

1.ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΟΣ –ΚΑΝΑΓΙΟ – ΤΑΣΑΝΑΔΕΣ 

2.ΧΩΙΑ ΔΑΚΑΙΟΙ- ΚΑΛΛΙΘΕΑ  

3.ΣΡΘΛΙΑ ΡΥΘΑΓΟΑ ΜΑΑΘΟΚΑΜΡΟΣ  

Στθν νοτιοανατολικι πλευρά του Κζρκθ, μζςα ςτθν άγρια χαράδρα τθσ Κιοφρκασ 

υπάρχουν αρκετζσ ςπθλιζσ, γνωςτζσ ωσ ςπθλιζσ του μεγάλου Μακθματικοφ Ρυκαγόρα.Θ 

μια βρίςκεται βορειότερα, πάνω ςτθ κάκετθ ςχεδόν πλαγιά του βουνοφ και είναι γνωςτι 

με το όνομα Ραναγία θ Σαρανταςκαλιώτιςςα λόγω τθσ εκκλθςοφλασ που υπάρχει μζςα 

και τα ςαράντα ςκαλιά που είναι ςκαλιςμζνα ςτο βράχο και οδθγοφν ς’ αυτιν. Μζςα ς’ 

αυτι τθ ςπθλιά υπάρχει μικρι δεξαμενι που είναι πάντα γεμάτθ νερό που ςτάηει απ’ τθν 
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οροφι. Το Αγίαςμα. Θ δεφτερθ βρίςκεται λίγο νοτιότερα ςτθν ορκοπλαγιά του βουνοφ 

όπου εκεί κατζφυγε κυνθγθμζνοσ από τον τφραννο Ρολυκράτθ , ο Ρυκαγόρασ.  

4.ΣΚΘΝΕΣ ΜΕ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΡΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SIRENA 

5.ΜΕ ΤΘΝ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΘΣ –ΕΡΙΣΚΕΨΘ ΣΤΟ ΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΤΑΝΙ. 

Δφο από τισ ωραιότερεσ παραλίεσ του νθςιοφ ςε ςχετικά κοντινι απόςταςθ από τθν 

παραλία Ροτάμι ςτο Καρλόβαςι ςε ζνα άγριασ φυςικισ ομορφιάσ τοπίο. Ζχει χαρακτθριςτεί 

βιολογικό πάρκο κακϊσ εκεί ςυναντά κανείσ φϊκιεσ Monachus-monachus που είναι είδοσ 

υπό εξαφάνιςθ. Η πρόςβαςθ γίνεται είτε με καΐκι από το λιμάνι του Καρλοβάςου είτε με τα 

πόδια από τθν παραλία Ροτάμι. Είναι μια πολφ ευχάριςτθ και ςχετικά χαλαρι πεηοπορικι 

διαδρομι. Ρερπατϊντασ μζςα ςε ζνα μονοπάτι 3,5 χλμ κατάφυτο με δζντρα φτάνετε πρϊτα 

ςτο Μικρό Σεϊτάνι, παραλία με βότςαλο και βακιά, κακαρά νερά και ςτθ ςυνζχεια φτάνετε 

ςτο Μεγάλο Σεϊτάνι.  

Η περιοχι είναι προςτατευόμενοσ βιότοποσ του δικτφου Natura 2000 με κωδικό 

GR4120003.*1+ Στθ χλωρίδα τθσ περιοχισ περιλαμβάνονται δάςθ τραχείων πεφκων και 

μεςογειακϊν κυπαριςςίων, τα ενδθμικά είδθ: Άλυςςοσ Σάμου (Alyssumsamium), Ανκζμιδα 

θ ρόδινθ, Κονςολίντα τθσ Σάμου, κ.α.*2+Στθν περιοχι υπάρχουν αρπακτικά πουλιά και είναι 

πολφ ςθμαντικόσ ςτακμόσ ςτθ μετανάςτευςθ πουλιϊν. Στθν πανίδα τθσ περιοχισ 

περιλαμβάνονται μεςογειακζσ φϊκιεσ μοναχοί, χελϊνεσ καρζτα καρζτα, και πολλά είδθ 

νυχτερίδων. 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΘΣ (ΡΑΑΤΘΜΑ ΚΑΛΟΒΑΣΟΥ) 

Η Ε.Ο.Δ. είναι μθ κυβερνθτικι οργάνωςθ Ζρευνασ και Διάςωςθσ, τα μζλθ τθσ οποίασ 

ςυμμετείχαν ςε επιχειριςεισ από το 1978 ςε εκελοντικι βάςθ. Από το 1994 λειτουργεί με τθ 

μορφι ςωματείου. 

Στο Καρλόβαςι υπάρχει παράςτθμα τθσ ομάδασ διάςωςθσ που  ςυμμετζχει ςε επιχειριςεισ 

Ζρευνασ και Διάςωςθσ ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ και μαηικϊν καταςτροφϊν, 

οπουδιποτε λαμβάνουν χϊρα ςε ςτεριά και κάλαςςα. Στελεχϊνεται από επαγγελματίεσ και 

εραςιτζχνεσ διαςϊςτεσ με άριςτθ επιςτθμονικι και τεχνικι κατάρτιςθ, που ενεργοφν με 

εκελοντικι ςυνείδθςθ. 

******************************************************************** 
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ΜΕΡΟ ΙΙ 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΙΣΤΙΚΘΣ 

ΡΟΒΟΛΘΣ & ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ  2021 

Η δομό και ο προϒπολογιςμϐσ δαπανών του Ετόςιου Προγρϊμματοσ 
Σουριςτικόσ Προβολόσ και Ανϊπτυξησ, αποτελεύ ςυνϋχεια του 
Ετηςύου Προγρϊμματοσ Δρϊςησ του Δόμου για το ϋτοσ 2021. 
Καταρτύςτηκε, ϐςον αφορϊ ςτισ λειτουργύεσ και επενδϑςεισ, βϊςει 
του προϒπολογιςμοϑ δαπανών των τμημϊτων και των αντύςτοιχων 
κωδικών του προϒπολογιςμοϑ. Όπωσ θα δοϑμε παρακϊτω, για κϊθε 
μύα απϐ τισ προγραμματιςμϋνεσ δρϊςεισ, προςδιορύζονται: Σο 
χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ τησ δρϊςησ ο προϒπολογιςμϐσ 
δαπανών και η πηγό χρηματοδϐτηςησ τησ δρϊςησ. 
υγκεκριμϋνα: 

 Ο Δόμοσ Δυτικόσ ϊμου προτύθεται να ςυμμετϊςχει 

ςτην Virtual Έκθεςη «Πανϐραμα Νηςιωτικών 

Προοριςμών» που θα πραγματοποιηθεύ ςτισ 28-30 

ΜαϏου ςτο Χηφιακϐ Εκθεςιακϐ Κϋντρο τησ Mact Media 

Group. Σο Πανϐραμα Νηςιωτικών Προοριςμών ϋχει ςτϐχο 

να δώςει βόμα ςε ϐλα τα νηςιϊ τησ χώρασ ανεξαιρϋτωσ, να 

προβϊλλουν τα ςυγκριτικϊ τουσ πλεονεκτόματα, τισ ομορφιϋσ 

τουσ, τα αξιοθϋατα, τισ υπηρεςύεσ που προςφϋρονται ςτο κϊθε 

νηςύ, τισ δυνατϐτητεσ θεματικοϑ τουριςμοϑ που ϋχουν και να 

τα κοινωνόςουν ςτο εγχώριο και διεθνϋσ κοινϐ με ςτϐχο την 

ενύςχυςη τησ τουριςτικόσ κύνηςησ ςτην περιοχό τουσ και την 

ανϊπτυξη των τοπικών οικονομιών. Πραγματοποιεύται ςε 

ςυνεργαςύα με το Ελληνικϐ Δύκτυο Μικρών Νηςιών , 

Περιφερειών , Δόμων και ϊλλων φορϋων τουριςμοϑ. Λϐγω τησ 

πανδημύασ η ϋκθεςη θα πραγματοποιηθεύ ςτο ψηφιακϐ 

εκθεςιακϐ κϋντρο που δημιοϑργηςε η Mact Media Group -το 

πρώτο ςτην Ελλϊδα- ςε μια προςπϊθεια που δεν θα ϋχει 

τύποτα να ζηλϋψει απϐ μια ϋκθεςη με φυςικό παρουςύα και 

ταυτϐχρονα διαςφαλύζει την αςφϊλεια και την υγεύα εκθετών 

και επιςκεπτών. Σο Χηφιακϐ Εκθεςιακϐ Κϋντρο τησ Mact 

Media Group εύναι ςχεδιαςμϋνο ϋτςι ώςτε να απλϐ και φιλικϐ 

προσ τον χρόςτη και δεν απαιτεύ ιδιαύτερεσ ικανϐτητεσ χρόςησ 

των νϋων τεχνολογιών. Η ψηφιακό του ιςχϑσ μπορεύ να 
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εξυπηρετόςει παρϊλληλα δεκϊδεσ χιλιϊδεσ χρόςτεσ, 

ςυγκεκριμϋνα το Digital Event Platform διαθϋτει 

χωρητικϐτητα για ϋωσ και 50.000 ςυμμετϋχοντεσ. 

ημειώνουμε πωσ εγγυϊται την αςφϊλεια των προςωπικών 

δεδομϋνων εκθετών και επιςκεπτών και η λειτουργύα του εύναι 

απϐλυτα ςυμμορφωμϋνη με την κεύμενη νομοθεςύα GDPR. 

Μπαύνοντασ ςτο χώρο του Χηφιακοϑ Εκθεςιακοϑ Κϋντρου οι 

επιςκϋπτεσ κϊνουν εγγραφό ςτην υποδοχό με μια απλό 

διαδικαςύα και κατϐπιν μποροϑν να περιηγηθοϑν ςτα 

περύπτερα και να ςυμμετϋχουν ςτισ εκδηλώςεισ και τα 

ςυνϋδρια που διοργανώνονται ςτα πλαύςια τησ ϋκθεςησ που 

φιλοξενεύται. τα ψηφιακϊ περύπτερα οι εκθϋτεσ μποροϑν να 

παρουςιϊςουν τα προώϐντα και τισ υπηρεςύεσ τουσ και να 

ςυνομιλοϑν με τουσ επιςκϋπτεσ ςε πραγματικϐ χρϐνο με 

ςϑνδεςη βύντεο, ενώ δύνεται η δυνατϐτητα ςτουσ επιςκϋπτεσ 

να αντλοϑν πληροφοριακϐ υλικϐ και ψηφιακϊ φυλλϊδια απϐ 

κϊθε περύπτερο που επιςκϋπτονται. Διαθϋτουν 

προςαρμοζϐμενο περιβϊλλον για τη ενςωμϊτωςη λογϐτυπων, 

φύρμασ και brand και διαμορφώνονται ανϊλογα με τισ 

απαιτόςεισ ςασ. Παρϊλληλα τα περύπτερα παρϋχουν τη 

δυνατϐτητα για βύντεο προβολόσ, μϋςω των οπούων εταιρεύεσ 

και φορεύσ μποροϑν να ςυςτόνονται ςτουσ επιςκϋπτεσ. Οι 

εκθϋτεσ μποροϑν να κλεύνουν ραντεβοϑ και να οργανώνουν 

Β2Β ςυναντόςεισ, ενώ παρϊλληλα παρϋχεται και η δυνατϐτητα 

απευθεύασ πωλόςεων. Η επύςκεψη ςτην ϋκθεςη θα εύναι χωρύσ 

κϐςτοσ με ςτϐχο να προςελκϑςει το μϋγιςτο δυνατϐ κοινϐ και 

να διαφημιςτοϑν τα νηςιϊ μασ εντϐσ και εκτϐσ ςυνϐρων. 

Σο Πανϐραμα Νηςιωτικών Προοριςμών αποτελεύ μοναδικό 

ευκαιρύα προβολόσ για τα νηςιϊ, καθώσ αναμϋνεται να 

επιςκεφθοϑν την ϋκθεςη χιλιϊδεσ επαγγελματύεσ και 

τουριςτικού φορεύσ απϐ την Ελλϊδα και το εξωτερικϐ καθώσ 

και ιδιώτεσ. ε μια περύοδο που ο τουριςμϐσ ϋχει πληγεύ 

ςφϐδρα απϐ την πανδημύα η ϋκθεςη τησ Mact Media Group 

δύνει τη δυνατϐτητα προώθηςησ των τουριςτικών 

προοριςμών τησ χώρασ ςε ϋνα ευρϑ διεθνϋσ κοινϐ, τη 

δυνατϐτητα ςϑναψησ ςυνεργαςιών για το ϊμεςο και απώτερο 

μϋλλον. Σο ψηφιακϐ εκθεςιακϐ κϋντρο τησ Mact Media Group 
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εύναι το πρώτο αυτόσ τησ μορφόσ ςτην Ελλϊδα. Παρϋχει 

μοναδικϋσ δυνατϐτητεσ προβολόσ και πώληςησ προώϐντων και 

υπηρεςιών, διοργϊνωςησ ςυνεδρύων, διεξαγωγόσ Β2Β 

ςυναντόςεων, ενώ η υψηλϊ καταρτιςμϋνη ομϊδα τεχνικών ςε 

ςυνδυαςμϐ με την μακρϐχρονη εμπειρύα τησ εταιρεύασ ςτη 

διοργϊνωςη εκθϋςεων αποτελοϑν εγγϑηςη επιτυχύασ.Με μια 

πολϑ εϑκολη διαδικαςύα εγγραφόσ ςτην υποδοχό του 

Χηφιακοϑ Εκθεςιακοϑ Κϋντρου τησ Mact Media Group 

επαγγελματύεσ, αλλϊ και ιδιώτεσ μποροϑν να επιςκεφθοϑν 

χωρύσ κϊποιο κϐςτοσ το Πανϐραμα Νηςιωτικών Προοριςμών. 

Οι επιςκϋπτεσ τησ εικονικόσ ϋκθεςησ κλικϊροντασ πϊνω ςτο 

εκθεςιακϐ κϋντρο επιςκϋπτονται τα εικονικϊ περύπτερα. 

Επύςησ, ο  επιςκϋπτησ μπορεύ να ζητόςει ϊμεςη επικοινωνύα με 

ϋνα ό πολλοϑσ εκθϋτεσ μϋςω ϊμεςων μηνυμϊτων ηλεκτρονικοϑ 

ταχυδρομεύου ό με μια φωνητικό κλόςη ό ακϐμη μϋςα απϐ το 

chat room. Μϋςα ςτα εικονικϊ περύπτερα υπϊρχουν επύςησ 

εικονύδια, με τα οπούα μπορεύ ο επιςκϋπτησ να κατεβϊςει 

παρουςιϊςεισ ό καταλϐγουσ μαζύ με διαφημιςτικϊ ϋντυπα. 

Σο Χηφιακϐ Εκθεςιακϐ Κϋντρο τησ Mact Media 

Group παρϋχει τη δυνατϐτητα διεξαγωγόσ ϐχι ενϐσ, αλλϊ 

πολλών ςυνεδριών ταυτϐχρονα. το Πανϐραμα Νηςιωτικών 

Προοριςμών θα φιλοξενηθοϑν ςυνϋδρια για τη 

νηςιωτικϐτητα, τη Νηςιωτικό Πολιτικό ςε Ελλϊδα και ΕΕ, 

καθώσ και για την τουριςτικό προβολό των νηςιών και τον 

ρϐλο των DMO. Θα πϊρουν μϋροσ ςημαντικού ομιλητϋσ, ενώ 

ϐςοι παρακολουθοϑν θα ϋχουν τη δυνατϐτητα παρϋμβαςησ και 

υποβολόσ ερωτημϊτων, ϐπωσ ακριβώσ θα ςυνϋβαινε και ςε 

ϋνα ςυνϋδριο με φυςικό παρουςύα. Ποςϐ των 1.200 ευρώ ςυν 

Υ.Π.Α. εύναι το κϐςτοσ ςυμμετοχόσ για την ϋκθεςη (ΑΠ.ΟΙΚ.ΕΠ. 

105_2021 ΑΔΑ 607546ΜΥΟ8-5Υ9). 
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 Ο Δόμοσ Δυτικόσ ϊμου προτύθεται να ςυμμετϊςχει ςτο 1ο 

Διεθνϋσ Υεςτιβϊλ Γαςτρονομύασ ςτην Πϊρο. Η Unity Lead 

Enterprises διοργανώνει το 1ο Διεθνϋσ Υεςτιβϊλ 

Γαςτρονομύασ ςτην Πϊρο, το «Paros Food Panorama 

Festival». Σο Paros International  Food Panorama Festival θα 

διεξαχθεύ ςτισ 24-25 Ιουλύου 2021 ςτην πλατεύα Μαντώσ 

Μαυρογϋνουσ ςτην Παροικιϊ ςτην Πϊρο και θα διεξϊγεται 

κϊθε χρϐνο την ύδια περύοδο. Πρϐκειται για μια πολϑ – επύπεδη 

εκδόλωςη που μϋςω δρϊςεων, γευςιγνωςύα προώϐντων και 

των παρϊλληλων εκδηλώςεων, ςυνδϋουν την ταυτϐτητα των 

ανθρώπων με την περιοχό παραγωγόσ των προώϐντων, που 

αυτϐ εύναι που χαρακτηρύζεται ωσ γαςτρονομικό 

πολιτιςτικό ταυτϐτητα. Μια ευρϑτερη παρουςύαςη του 

γαςτρονομικοϑ, πολιτιςτικοϑ και τουριςτικοϑ προώϐντοσ τησ 

κϊθε χώρασ. τον εγκεκριμϋνο προϒπολογιςμϐ του Δόμου 

Δυτικόσ ϊμου οικονομικοϑ ϋτουσ 2021, υπϊρχουν 

εγγεγραμμϋνεσ ςχετικϋσ πιςτώςεισ: τον ΚΑΕ 15.6471.0001 με 

τύτλο: «Δαπϊνεσ για δρϊςησ τμόματοσ πολιτιςμοϑ – 

πολιτιςτικϋσ εκδηλώςεισ». Πύςτωςη ποςοϑ 2.000,00 € χωρύσ 

ΥΠΑ το οπούο αναλϑεται ωσ εξόσ: Κϐςτοσ περιπτϋρου 900,00 

€ . Οδοιπορικϊ – ημερόςια αποζημύωςη  και φιλοξενύα αιρετών 

1.100,00 € θα προβλεφθοϑν για την ςυμμετοχό του Δόμου 

Δυτικόσ ϊμου ςτο 1ο Διεθνϋσ Υεςτιβϊλ Γαςτρονομύασ ςτην 

Πϊρο που θα διεξαχθεύ ςτισ 24 – 25 Ιουλύου 2021 (ΑΠ.ΟΙΚ.ΕΠ. 

57_2021).  

 Με το υπ.αριθ.πρωτ.4978/23.10.2020 ϋγγραφο τησ Επιτροπόσ 

«Ελλϊδασ 2021» ϋγινε δεκτό η πρϐταςη του Δόμου Δυτικόσ 

ϊμου με αριθμϐ πρωτ. GR- 07074 για την δρϊςη «ΕΝΑΡΞΗ 

ΑΜΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΑΗ 1821 ΑΠΟ ΣΟΝ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΗ 

ΚΤΡΙΛΛΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΕΙΑ ΣΟΤ ΜΕΑΙΟΤ ΚΑΡΛΟΒΑΟΤ –

ΚΑΠΕΣΑΝ ΣΑΜΑΣΗ – «Ο ΚΑΠΕΣΑΝΙΟ ΣΗ 

ΕΠΑΝΑΣΑΗ».Η πρϐταςη αυτό εντϊςςετε ςτο εθνικϐ 

πρϐγραμμα δρϊςεων και εκδηλώςεων και τύθεται υπϐ την 

αιγύδα τησ επιτροπόσ και περιλαμβϊνει δϑο δρϊςεισ οι οπούεσ 

αφοροϑν εκδηλώςεισ για την ανϊδειξη τησ ςυμβολόσ του 

τϐπου μασ και των ηρώων μασ ςτην Ελληνικό Επανϊςταςη του 

1821. Λϐγω τησ υγειονομικόσ κατϊςταςησ που επικρατεύ αλλϊ 
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και των μϋτρων που εύναι ςε ιςχϑ οι δρϊςεισ δεν μποροϑν να 

πραγματοποιηθοϑν διϊ ζώςησ. Για τουσ λϐγουσ αυτοϑσ 

υπϊρχει η πρϐταςη δημιουργύασ ενϐσ 5λεπτου βύντεο ϐπου θα 

ςυμπεριλαμβϊνονται τα ιςτορικϊ δρώμενα που αναδεικνϑουν 

τουσ όρωεσ του τϐπου μασ καθώσ και τηλεοπτικό κϊλυψη 

αφηγόςεων και ημερύδασ απϐ τηλεοπτικϐ ςυνεργεύο. Η 

κϊλυψη τησ δαπϊνησ αφορϊ προϒπολογιςμϐ ϑψουσ 2.500,00 

χιλιϊδων ευρώ ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α για την 

δημιουργύα βύντεο πεντϊλεπτησ διϊρκειασ καθώσ και το ποςϐ 

των 1.000 ευρώ ςυν Υ.Π.Α για την τηλεοπτικό αναμετϊδοςη, 

προώθηςη και κϊλυψη των παραπϊνω. Οι δαπϊνεσ θα 

βαρϑνουν τον ΚΑΕ 15.6471.0003 με τύτλο «Εθνικϐ πρϐγραμμα 

εορταςμοϑ υπϐ την αιγύδα τησ Επιτροπόσ Ελλϊδα 2021» του 

οικονομικοϑ προϒπολογιςμοϑ 2021 του Δόμου Δυτικόσ ϊμου 

(ΑΠ ΟΙΚ.ΕΠ.100/2021 ΑΔΑ Ψ5Λ546ΜΥΟ8-ΡΔ1) 

 Δαπϊνεσ ςτόριξησ Πανεπιςτημύου Αιγαύου, με ςυμμετοχό ςε 

ςυνϋδρια και χορόγηςη υποτροφιών ςε αριςτεϑςαντεσ 

φοιτητϋσ ςυμβϊλλοντασ ϋμπρακτα ςτην ενδυνϊμωςη του 

ρϐλου και τησ προςφορϊσ του  Πανεπιςτημύου Αιγαύου και του 

Σμόματοσ Θετικών Επιςτημών ςτην τοπικό κοινωνύα του 

Δόμου μασ. 
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ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΝΕΓΕΙΩΝ 2021 
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Ε Ρ Ι Λ Ο Γ Ο Σ 

 
Ο ςχεδιαςμϐσ και ο προϒπολογιςμϐσ δαπανών εύναι ενδεικτικϐσ και 
αποτελεύ ϐρια δαπανών που μποροϑν να διατεθοϑν πϊντα με την 
οικονομικό δυνατϐτητα του δόμου και με βϊςη τισ εκϊςτοτε 
ςυγκυρύεσ. Μη ξεχνϊμε ϐτι τελοϑμε υπϐ καθεςτώσ ϋκτακτησ ανϊγκησ 
λϐγω ςειςμοϑ και πλημμϑρασ αυτϐ ϐμωσ δεν εμποδύζει το ςχεδιαςμϐ 
και την προςπϊθεια για δημιουργύα και προοπτικό. 
Η προςπϊθεια πρϋπει να εύναι ςυλλογικό. Αποτυπώνει τισ 
δυνατϐτητεσ και τισ επιλογϋσ που ϋχει ο κϊθε εμπλεκϐμενοσ φορϋασ 
ώςτε να ςυμβϊλει ςτο μϋγιςτο δυνατϐ ςτην πραγμϊτωςη του 
ςκοποϑ του Δόμου. Δραςτηριοποιοϑμαςτε πϊντα με γνώμονα το 
εςωτερικϐ και εξωτερικϐ περιβϊλλον ςτο οπούο ανόκουμε και το 
οπούο ϐπωσ αποδεύχτηκε ανατρϋπει την πορεύα των πραγμϊτων ςτο 
διηνεκϋσ. το πλαύςιο αυτϐ ςυζητοϑνται και αποφαςύζονται το 
ϐραμα του Δόμου και οι ςτρατηγικϋσ για την εκπλόρωςη αυτοϑ του 
ορϊματοσ που εύναι:  
 
 Η ανϊδειξη τησ ιδιαύτερησ ταυτϐτητασ και ελκυςτικϐτητασ τησ 

των ΔΕ Καρλοβαςύων και Μαραθοκϊμπου και η καθιϋρωςό 
τουσ ωσ μοναδικοϑσ ταξιδιωτικοϑσ προοριςμοϑσ με ιδιαύτερα 
χαρακτηριςτικϊ και φυςιογνωμύα 
 

 Η ενύςχυςη τησ επιχειρηματικϐτητασ και η βελτύωςη τησ 
ποιϐτητασ ζωόσ των κατούκων. 
 

 Σην ενύςχυςη & ενδυνϊμωςη του Πανεπιςτημύου Αιγαύου και 
του Σμόματοσ Θετικών Επιςτημών. 
 

 
 Αϑξηςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ και δημιουργύα επενδϑςεων 

με προςτιθϋμενη αξύα για το μϋλλον. 
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«Πρϋπει να οργανώςουμε τον τουριςμϐ ϋτςι, ώςτε να μην αποτελεύ 

μϐνο μια καλό εμπορικό δοςοληψύα, αλλϊ και μια ευκαιρύα για να 

δημιουργηθεύ ϋνασ περιςςϐτερο καλλιεργημϋνοσ και ειρηνικϐσ 

κϐςμοσ». 

 

Arthur Haulot 

 

Π. Πρϐεδροσ  

Παγκοςμύου Οργανιςμοϑ Σουριςμοϑ 
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Π Η Γ Ε  

 

 ΕΟΣ/ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ http://www.gnto.gov.gr/el 

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ 

ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΠ.Δ.107/2021 ΑΔΑ:6ΓΜΟ7ΛΨ-ΤΨ5 

 

 ΑΜΟ ΣΟ ΣΡΙΓΨΝΟ ΣΗ ΕΤΣΤΦΙΑ  

https://docplayer.gr/20752146-Samos-to-trigono-tis-

eytyhias-apotelesma-eytyhia-2. 

 

 Η ΒΤΡΟΔΕΧΕΙΑ ΣΟ ΚΑΡΛΟΒΑΙ ΑΜΟΤ 

https://www.samosin.gr 

 

 ΟΡΜΟ ΑΓ.ΙΙΔΨΡΟΤ  

https://www.samosin.gr/el/ 

 

 ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ 

https://www.aegean.gr/schools/ 

 

 ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟ (Κωμϐπολη) ΑΜΟ 

https://www.gtp.gr/LocInfo.asp?InfoId=28&Code=EGRNSA20

MRSOMS&PrimeCode=EGRNSA20MRSOMS&Level=8&PrimeLe

vel=8&lng=1 

 

http://www.gnto.gov.gr/el/%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%97
https://www.samosin.gr/
https://www.samosin.gr/el/
https://www.aegean.gr/schools/
https://www.gtp.gr/LocInfo.asp?InfoId=28&Code=EGRNSA20MRSOMS&PrimeCode=EGRNSA20MRSOMS&Level=8&PrimeLevel=8&lng=1
https://www.gtp.gr/LocInfo.asp?InfoId=28&Code=EGRNSA20MRSOMS&PrimeCode=EGRNSA20MRSOMS&Level=8&PrimeLevel=8&lng=1
https://www.gtp.gr/LocInfo.asp?InfoId=28&Code=EGRNSA20MRSOMS&PrimeCode=EGRNSA20MRSOMS&Level=8&PrimeLevel=8&lng=1

