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Α. Ταυτότητα



Α. Ταυτότητα
Το καινοτόμο πρόγραμμα «Αιγαίου Μέθεξις» διοργανώθηκε για πρώτη 
χρονιά στην Άνδρο (15 έως 17 Ιουνίου 2018) από την αστική μη κερδοσκοπική 
εταιρεία «Πλέγμα».

 Το «Αιγαίου Μέθεξις» τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και πραγματοποιήθηκε με 
την σημαντική  υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου 
Άνδρου, της Zeus +Dione, καθώς επίσης του Andros Cycladic Tourism 
Network, της Ένωσης Ανδρίων, του Φιλοπροόδου Ομίλου «Το Γαύριον», του 
Χορευτικού Ομίλου Υδρούσας, της ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ, του Διεθνούς Φεστιβάλ 
Άνδρου, του Συλλόγου Γυναικών Άνδρου και του χορευτικού του 
συγκροτήματος «Χορεύανδρος».

Εντάχθηκε, επίσης, στο εθνικό κατάλογο των εκδηλώσεων για το 2018 
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, εκπροσωπώντας επίσημα την 
Άνδρο, καθώς επίσης συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα εκδηλώσεων της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου CycladesCulture. 



Α.1 Όραμα

Όραμα των διοργανωτών, των εθελοντών και των υποστηρικτών του 
είναι η δημιουργική αξιοποίηση της άυλης και υλικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς του Αιγαίου στο πλαίσιο του βιωματικού τουρισμού και η 
συστηματική σύνδεσή της με τους τρεις πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης, 
το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

Με στόχο την δημιουργία μιας ελκυστικής πρότασης βιωματικού 
τουρισμού, στην οποία η αυθεντικότητα, η γραφικότητα και η αίσθηση 
της μοναδικότητας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, το φετινό 
πρόγραμμα επικεντρώθηκε πολιτιστική κληρονομιά της Άνδρου εν γένει 
και στην ανάδειξη σημείων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τα οποία 
βρίσκονται στο Μπατσί, όπου και φιλοξενήθηκε η διοργάνωση. 



Α.2 Άξονες

Δόθηκε έμφαση στην ανάδειξη πτυχών της πολιτιστικής κληρονομιάς 
της Άνδρου και ιδίως:

α. στη μουσικοχορευτική της παράδοση

β. στη γαστρονομία της

γ. στη λαογραφία, ήθη και έθιμα, παραδοσιακές φορεσιές

δ. στην αρχιτεκτονική (οικισμός, διατηρητέα και παραδοσιακά κτίρια).

Οι άξονες αυτοί διαμόρφωσαν ένα ευρύτερο πλαίσιο λήψης 
αποφάσεων, το οποίο αποτυπώνεται σε διάφορες εκφάνσεις, όπως: 



















Α.2.1 Χώροι

Οι χώροι στους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι επιμέρους δράσεις 
του προγράμματος αποτελούνται από τους εξής:

α. Παλαιά Σφαγεία 

β. Καντούνι 

γ. πάνω τμήμα της κεντρικής Πλατείας του Μπατσίου (όπου το 1968 
γυρίστηκαν σκηνές της ταινίας «Κορίτσια στον Ήλιο)

δ. Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (παλαιά ενορία του Μπατσίου, ενταγμένη στον 
κατάλογο ιστορικών διατηρητέων μνημείων της Άνδρου από το 1992).



Α.2.2  Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμπεριλήφθηκε η αναβίωση της 
τοπικής παράδοσης της βεγγέρας, της βραδινής οικογενειακής 
επίσκεψης σε συγγενικό ή φιλικό σπίτι που λάμβανε μορφή μικρής 
γιορτής. 

Σε αυτή συμμετείχαν μουσικοί και χορευτές της Άνδρου.



Α.2.3 Σεμινάρια

Στο πρόγραμμα των σεμιναρίων εντάχθηκε η εισήγηση του Γιάννη 
Ξανθού για τα πανηγύρια της Άνδρου σήμερα και χθες.



Α.2.4 Έκθεση

Στη συλλογή της έκθεσης που διοργανώθηκε στα Παλαιά Σφαγεία 
συμπεριλήφθηκαν αντίγραφα παραδοσιακών φορεσιών της Άνδρου.



Α.2.5 Προβολή

 Η ψηφιακή αξιοποίηση φωτογραφιών, βίντεο, κειμένων και άρθρων 
για την πολιτιστική κληρονομιά της Άνδρου. 

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί ο Μπάλος Άνδρου Σι Μπε Μολ που 
αξιοποιήθηκε στο προωθητικό βίντεο της διοργάνωσης.



Α.2.6 Παραδοσιακά προϊόντα
Τα παραδοσιακά προϊόντα Άνδρου που προσφέρθηκαν ως γεύματα, ως 
κεράσματα και δώρα:

α. εσπεριδοειδή Άνδρου

β. γλυκά (παστέλι, αμυγδαλωτά, καλσούνια, γλυκά κουταλιού, λουκουμάδες με 
μέλι Άνδρου (ποια)

γ. νερό ΣΑΡΙΖΑ, κρασί «Εν Χώναις Θαύμα», ντόπιο κρασί και ρακί, ANDROP, 
ποτά και αναψυκτικά (λικέρ τριαντάφυλλο, σουμάδα)

δ. λάδι Επαγρίς

ε. παραδοσιακά πιάτα (φουρτάλια, πατατοκεφτέδες, κρεατοκεφτέδες, 
ντοματοκεφτέδες πατατοκεφτέδες, κόκορας με ζυμαρικά, λαμπριάτης, 
παστίτσιο, τυρόπιτα, χορτόπιτα κ.ά.)

στ. τυριά (πετρωτή και λαδοτύρι)

ζ. χειροποίητα σαπούνια (Soap by Eleni)

η. βότανα (Cycladian Harmony, ΕΥ ΖΗΝ και το ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ)



Β. Συντελεστές



Β. Συντελεστές

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε χάρη στη συνεργασία και τη 
συμμετοχή:



Β.1Εισηγητές (10)

Δρ. Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη

Νίκος Οικονομίδης 

Νίκος Τσαντάνης

Πάνος Βέργος

Δρ. Αλέξανδρος Κλειδωνάς

Δημήτρης Μαρούλης

Γιώργος Λιάρος

Διονυσία Εφεντάκη

Γεωργία Ξανθού

Γιάννης Ξανθός



Β.2 Καλλιτέχνες (3)

Αργύρης Ψαθάς (μουσικός)

Ρίτσα Ποζιού (τραγούδι)

Ισιδώρα Ντούρου (εικαστικός)



Β.3 Χορευτές του «Χορεύανδρος» 
στη Βεγγέρα (19)

Ρένα Σακελλάρη, Γεωργία Ξανθού, Ιωάννης Ξανθός, Κατερίνα 
Βούλγαρη- Ξανθού, Φλωρέζα Σουσούδη, Μαρίνα Καλογρίδη, Νίκος 
Τηνιακός, Γιάννης Καλογρίδης, Ειρήνη Κριμπά, Δέσποινα Σταυρινού, 
Σταυρούλα Διαμαντοπούλου, Παρασκευή Μελισσή, Γιώτα Πετρή, 
Μαρκέλλα Δήμα, Ιωάννα Μπαφαλούκου, Νίκος Τσιντάρης, Γιώργος 
Γονέος, Αντώνης Περτέσης, Νίκος Μανδαράκας



Β.4 Μουσικοί από την Άνδρο στη 
Βεγγέρα (15)
Ανδρέας Ψαρρός

Βαγγέλης Τριανταφυλλάκης

Βαγγέλης Μαμάης

Βαγγέλης Χαλάς

Γιώργος Κακλαμάνης

Γιώργος Ρέρρας

Θοδωρής Μουστάκας

Κλεάνθης Γλυνός

Λούης Τριανταφυλλάκης

Μαίρη Ψαρρού

Νίκος Γλυνός

Νίκος Μανδαράκας

Πάνος Μάνεσης

Σταύρος Λαρίος

Tάσος Χαζάπης



Β.5 Εθελοντές (20)

Αγγελική Μελά

Αγγελική Τζουγάνου

Ανθή Μανδαράκα

Ασημίνα Πέππα

Ασημίνα Φωλίνα

Ασπασία Ζαννάκη

Ασπασία Ζαννάκη

Βαγγέλης Πανταζής

Γιώργος Αμιραδάκης

Δέσποινα Παπακωνσταντίνου

Ειρήνη Δρόσου

Έλενα Κουκκίδου

Ελευθερία Δρόσου

Ιωάννα Σαραγούδα

Μαρία Φαραντου

Μαρίτσα Φιλικού - Πιττακίδου

Νίκος Κατσίκης

Ορσαλία Μανδαράκα

Στάθης Κωστόπουλος

Χρυσοβαλάντης – Δημήτριος Αχλάδης



Β.7 Συμμετέχοντες (85)

Συμμετέχοντες από την Αθήνα, τη Λάρισα, τη Χαλκιδική, το Βόλο, την  
Ιταλία, την Ελβετία και την Αγγλία.



Β.8 Κοινό (1.200)

Τις ανοικτές δράσεις του «Αιγαίου Μέθεξις» παρακολούθησαν 
περισσότεροι από 1.200 θεατές.



Γ. Πρόγραμμα



Γ.1 Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018

11:30- 14:30: Σεμινάριο: "Βιολί και Λαούτο" | Ν. 
Οικονομίδης

18:00-20:00:Σεμινάριο "Χοροί Άνδρου" | Γ. 
Ξανθού

20:00-21:00:Εισήγηση "Παράδοση και 
Νεωτερικότητα" | Δρ. Α. Πολύμερου - Καμηλάκη

Σάββατο 16 Ιουνίου 2018

10:30-12:30: Σεμινάριο "Τσαμπούνα" | Ν. 
Τσαντάνης

12:30-14:30: Σεμινάριο  "Χοροί Κύθνου" | Δ. 
Εφεντάκη

18:00 – 20:00:Σεμινάριο "Χοροί Πάρου" | Γ. 
Λιάρος

20:00 – 21:00: Εισήγηση "Το Πανηγύρι στην 
Άνδρο"| Γ. Ξανθός

Κυριακή 17 Ιουνίου 2018

10:30-12:30: Σεμινάριο "Λύρα" | Α. Κλειδωνάς

13:00-15:00: Σεμινάριο "Χοροί Νάξου" | Μ. 
Μπαφαλούκου

16:30-18:30: Σεμινάριο "Σαντούρι" | Π. Βέργος

https://www.aegeanmethexis.gr/oikonomidis
https://www.aegeanmethexis.gr/xanthou
https://www.aegeanmethexis.gr/a-polymeroy-kamilaki
https://www.aegeanmethexis.gr/tsantanis
https://www.aegeanmethexis.gr/efentaki
https://www.aegeanmethexis.gr/liaros
https://www.aegeanmethexis.gr/xanthos
https://www.aegeanmethexis.gr/kleidonas
https://www.aegeanmethexis.gr/mpafaloukou
https://www.aegeanmethexis.gr/vergos


Γ.2 Πρόγραμμα παράλληλων 
δράσεων
α. Έκθεση «Παραδοσιακές φορεσιές και 
σύγχρονα ενδύματα εμπνευσμένα από την 
παράδοση»

Παρασκευή 15 – Κυριακή 17 Ιουνίου | Παλαιά 
Σφαγεία

Με την υποστήριξη της Zeus+Dione, του 
Συλλόγου Γυναικών Άνδρου και του 
Χορευτικού Συγκροτήματος Υδρούσας.

β. Βεγγέρα – Γιορτή υποδοχής

Παρασκευή  16 Ιουνίου, 9 μ.μ.| άνω τμήμα 
κεντρικής πλατείας

Με τη συμμετοχή του Χορευτικού 
συγκροτήματος του Συλλόγου Γυναικών 
Άνδρου «Χορεύανδρος» και μουσικών της 
Άνδρου.

γ. Γλυπτική με ζυμάρι

Σάββατο 16 Ιουνίου, 6 μ.μ.| Γραφείο 
«Αιγαίου Μέθεξις»

Εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης για 
παιδιά. Επιμέλεια: Ισιδώρα Ντούρου.

δ. Παραδοσιακό γλέντι

Σάββατο 16 Ιουνίου, 9 μ.μ.| Ι.Ν. Αγίου 
Γεωργίου Μπατσίου

Συμμετείχαν οι μουσικοί: Νίκος Οικονομίδης 
(βιολί), Ρίτσα Ποζιού (τραγούδι), Νίκος 
Τσαντάνης (τσαμπούνα), Αργύρης Ψαθάς 
(λαούτο) και Αλέξανδρος Κλειδωνάς (λύρα).



Δ. Αντίκτυπος



Δ.1.Ανάδειξη προορισμού

Η Άνδρος προβλήθηκε ως προορισμός και συνδέθηκε τον εορτασμό 
του ευρωπαϊκού έτους για την πολιτιστική κληρονομιά και μάλιστα πριν 
την έναρξη της τουριστικής περιόδου (η προβολή ξεκίνησε τον 
Ιανουάριο του 2018).



Δ.2 Προβολή πολιτιστικής 
κληρονομιάς μέσω της 
διοργάνωσης
Το «Αιγαίου Μέθεξις» συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των ΜΜΕ, ενώ υπήρξε 
σημαντική δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ψηφιακά 
μέσα.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Δ.2.1 ΜΜΕ

Τηλεόραση - Ραδιόφωνο

Τηλεοπτική κάλυψη του συνόλου των εκδηλώσεων από συνεργείο του ΑΝΤ1

Ραδιοφωνικές συνεντεύξεις στο σταθμό Επικοινωνία και στην 

Ραδιοφωνικό σποτ στον Αστέρα

Προβολή προωθητικού βίντεο στο κανάλι SYROS TV1

http://www.syrostv1.gr/2/index.php/topika-nea/781-viomatiko-seminario-stin-andro


Δ.2 Προβολή πολιτιστικής 
κληρονομιάς μέσω της διοργάνωσης

Έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος

Άρθρο στη Βραδινή της Κυριακής (έντυπη έκδοση)

Πρώτο Θέμα

Zougla

All About Festivals

Newsbeast

Nooz

Ανδριακή

Dancetheater

Timelink

Cat is art 

Tetragwno

Fulltime

Xoreytis

Mesogeios sto kokkino

Πρώτη Σελίδα

Localit

Kulturosupa

Μηλέικα νέα

Cyclades24

Naxostimes

Greecetravelmagazine

Ικαριακή

http://www.protothema.gr/city-stories/article/765473/ena-taxidi-sti-laiki-nisiotiki-mas-paradosi/
http://www.zougla.gr/politismos/article/egeou-me8eksis---ena-trimero-viomatiko-seminario-stin-andro
http://www.allaboutfestivals.gr/festivals/%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%82/
https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/3458648/viomatiko-seminario-stin-andro-gia-ta-kikladitika-panigiria-ke-ton-laiko-politismo
http://www.nooz.gr/entertainment/1485020/ena-biwmatiko-seminario-gia-ton-politismo-toy-aigaioy-kai-ti-methexi-sta-panigyria
http://andriakipress.gr/2018/05/19/ti-einai-to-plegma-aigaiou-metheksis/
http://www.dancetheater.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/item/13713-%CF%86%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%
http://www.timelink.gr/arthro/music-and-xoros/aigaioy-meuejis-15-17-ioynioy-sthn-andro
https://www.catisart.gr/egeou-methexis-triimero-viomatiko-seminario-stin-andro/
https://tetragwno.gr/2018/02/aigaiou-methexis-ena-triimero-viomatiko-seminario-stin-andro/
https://www.full-time.gr/2018/05/%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82-15-17-%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85-2018-%CE%BB%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/
https://xoreytis.gr/%CE%93%CE%B5%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CF%82/%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%82/
http://mesogiosstokokkino.gr/%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%82-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CE%B2%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9/
http://www.paraskinia.com/2018/02/15-17.html
http://www.localit.gr/archives/tag/%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%82
http://www.kulturosupa.gr/greece/andros-24542/
https://www.mileikanea.gr/news/cyclades-news/5740-aigaiou-methelxis-ena-trihmero-viwmatiko-seminario-sthn-andro
https://cyclades24.gr/2018/05/%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%B9/
http://www.naxostimes.gr/kyklades/15316-paratasi-stin-prothesmia-dilosis-symmetoxon-sto-festival-aigaiou-metheksis
http://www.greecetravelmagazine.com/travel-news/articles/239/aigaioy-metheksis-ena-monadiko-politistiko-festibal-sthn-andro-programma-dhlwseis-symmetoxhs
https://www.ikariaki.gr/%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-15-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-17-%CE%B9%CE%BF/


Δ.2 Προβολή πολιτιστικής 
κληρονομιάς μέσω της διοργάνωσης

Κοινή Γνώμη (εφημερίδα των Κυκλάδων)

Αιγαίο365

Open Mind

Orathess

Mykonos Daily

Tour Market

Goddess

Newpost

Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης 
Άνδρου

Money - Tourism

Santorini Press

My Review

City post

http://www.koinignomi.gr/news/politismos/prosehos/2018/02/26/aigaioy-methexis-stin-andro.html
https://www.aigaio365.gr/aaigaiou-metheksis-triimero-viomatiko-programma-stin-andro/
https://theatromusicbooks.blogspot.gr/2018/02/blog-post_56.html
https://www.orathess.gr/events/%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81/
https://www.mykonosdaily.gr/new/8090_trihmero-viomatiko-programma-aigaiou-methexis-sthn-andro
https://www.tour-market.gr/aigaioy-metheksis-sthn-andro/
https://www.goddess.gr/eu-zin/i-omorfi-andros-se-perimenei-na-xorepseis-mpalo-sta-panygyria-kai-stis-beggeres
http://newpost.gr/entertainment/ekdhlwseis/656844/labete-theseis-laografiko-seminario-sto-mpatsi-ths-androy
https://www.androsfilm.gr/prosklisi-stis-anoiktes-draseis-toy-aigaioy-methexis/
https://money-tourism.gr/egeou-methexis-stin-andro/#axzz5J43FtW14
https://santorinipress.gr/aigaiou-metheksis-apo-tis-15-eos-tis-17-iouniou-stin-andro/
http://www.myreview.gr/concerts/news/24-4/31466/andros-15-17-iouniou-2018-laikos-politismos-paradosiaki-mousiki-kai-xoros-authentiki-diaskedasi/
http://www.citypost.gr/triimero-viomatiko-programma-aigaioy-methexis-stin-andro/


Δ.2.2 Social media

Facebook Page

Μου αρέσει: 912 | Ακόλουθοι:923

 Instagram

680 followers

 YouTube

1.100 views

 Google

339 clicks

Νewsletter

Αποστολή 5 e-newsletter | 5.000 
παραλήπτες ανά αποστολή

 Site

6.683 visits

 Blog

1. 021 post views.



Δ.2 Οικονομικές επιπτώσεις

Η διοργάνωση του «Αιγαίου Μέθεξις» έχει ως επακόλουθο την τόνωση 
της οικονομίας της Άνδρου, ενισχύοντας άμεσα επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται κυρίως στους κλάδους του τουρισμού, της 
εστίασης και της ακτοπλοΐας. 

Το «Αιγαίου Μέθεξις» έχει επίσης σημαντικές έμμεσες επιπτώσεις στην 
τοπική οικονομία, καθώς οι συμμετέχοντες που φιλοξενούνται στο νησί 
για τρεις ημέρες, καταναλώνουν προϊόντα και υπηρεσίες τοπικών 
επιχειρήσεων (επιχειρήσεις εστίασης και λιανεμπορίου), ενώ το Μπατσί
επισκέφθηκε πλήθος κόσμου της Άνδρου για να παρακολουθήσει τις 
ανοικτές δράσεις του προγράμματος (Βεγγέρα την Παρασκευή 15 
Ιουνίου και Παραδοσιακό γλέντι το Σάββατο 16 Ιουνίου 2018).



Δ.2.1 Δαπάνες

Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες συνολικού ύψους 11.732,20€ 
αναλύονται κατ’ αντικείμενο στον ακόλουθο πίνακα:

Είδος δαπάνης Ποσό (σε €)

Δαπάνες φιλοξενίας (διαμονή) 1.065

Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια 536,5

Δαπάνες Εστίασης 832,32

Αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές 6.507,02

Δαπάνες προβολής και 

επικοινωνίας

1.253,20

Λοιπά Έξοδα 1.114

ΣΥΝΟΛΟ: 11.732,20



Δ.2.2 Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 10.293 €.

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Δήμος Άνδρου κάλυψε δαπάνη ήχου αξίας 
300 ευρώ και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κάλυψε δαπάνη ήχου αξίας 1.000 ευρώ, 
με ισόποσες αναθέσεις σε ανάδοχη εταιρεία παροχής ηχητικού εξοπλισμού

Πηγή εσόδων Ποσό (σε €)

Έσοδα από αντίτιμα συμμετοχής 6.022
Έσοδα από πωλήσεις (αναψυκτήριο) 371
Έσοδα από χορηγίες 3.900

ΣΥΝΟΛΟ: 10.293



Δ.2.3 Οικονομικό αποτέλεσμα 
διοργάνωσης

Η διοργάνωση του «Αιγαίου Μέθεξις» παρουσίασε έλλειμμα 1439, 22
ευρώ το οποίο θα καλύψει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία ΠΛΕΓΜΑ 
από άλλες πηγές. 



Δ.3 Προβολή ελληνικών και 
τοπικών επιχειρήσεων και 
προϊόντων
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης προβλήθηκαν τοπικοί παραγωγοί, 
συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις και τοπικά προϊόντα της Άνδρου, καθώς 
επίσης και μεγάλες ελληνικές εταιρείες. Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος 
των χορηγών:







Δ.4 Προώθηση συνεργασιών

Προωθήθηκε η συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και με την κοινωνία των πολιτών.

 Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος υποστηρικτών, χορηγών και 
χορηγών επικοινωνίας.











Δ.5 Προώθηση εθελοντισμού

Συστάθηκε και λειτούργησε 20 μελής ομάδα εθελοντικής υποστήριξης 
της διοργάνωσης.



Δ.6 Ευαισθητοποίηση παιδιών σε 
θέματα πολιτιστικής 
κληρονομιάς
Πραγματοποιήθηκε ανοικτή δράση – καλλιτεχνικό εργαστήρι για 
παιδιά δημοτικού, καθώς επίσης και ενημερωτική δράση για τους 
μαθητές της 5ης και της 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Μπατσίου.



Θεωρητικό Υπόβαθρο



Βιωματικός τουρισμός

Ο Βιωματικός Τουρισμός (experiential tourism) 
βασίζεται στην επαφή με τους ανθρώπους της τοπικής 
κοινωνίας και στην τοπική ταυτότητα του τουριστικού 
προορισμού. Περιλαμβάνει δραστηριότητες πέρα από 
τα συνηθισμένα, φιλικές προς το περιβάλλον οι οποίες 
παράλληλα χαρακτηρίζονται από σεβασμό προς την 
κουλτούρα και τον πολιτισμό του προορισμού. Η 
εμπειρία του τουρίστα μετατρέπεται σε βιωματική 
ανάμνηση μέσα από την πολιτισμική αναβίωση των 
παραδόσεων, της φιλοσοφίας και της τοπικής 
κληρονομιάς. 



Πολιτιστική κληρονομιά

Η πολιτιστική κληρονομιά εκδηλώνεται με διάφορες μορφές:

υλική – για παράδειγμα, κτίρια, μνημεία, τεχνουργήματα, ρούχα, έργα 
τέχνης, βιβλία, μηχανές, ιστορικές πόλεις, αρχαιολογικοί χώροι.

άυλη – πρακτικές, παραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις, δεξιότητες, 
καθώς και σχετικά μέσα, αντικείμενα και πολιτιστικοί χώροι, στα οποία 
αποδίδουμε αξία. Συμπεριλαμβάνονται η γλώσσα και οι προφορικές 
παραδόσεις, οι τέχνες του θεάματος, οι κοινωνικές πρακτικές και η 
παραδοσιακή χειροτεχνία.

φυσική – τοπία, χλωρίδα και πανίδα.

ψηφιακή – πόροι που έχουν δημιουργηθεί σε ψηφιακή μορφή (για 
παράδειγμα, ψηφιακή τέχνη ή κινούμενα σχέδια) ή που έχουν 
ψηφιοποιηθεί για να διατηρηθούν (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, 
εικόνων, βίντεο και αρχείων).



Πολιτιστική κληρονομιά

Παρόλο που η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει 
στο παρελθόν ή ότι είναι κάτι το στατικό, στην πραγματικότητα 
εξελίσσεται μέσα από την ουσιαστική συμμετοχή μας σε αυτή.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ) έχει ως στόχο να 
ενθαρρύνει περισσότερα άτομα να ανακαλύψουν και να ενστερνιστούν 
την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, και να ενισχύσει την αίσθησή 
τους ότι ανήκουν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο. Το σύνθημα του 
ΕΕΠΚ είναι: «Η κληρονομιά μας: όταν το παρελθόν συναντά το μέλλον»

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017D0864


Βιώσιμη ανάπτυξη

Σύμφωνα με τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη: η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι μία συνεχής πορεία αλλαγής και 
προσαρμογής, και όχι μία στατική κατάσταση, με στόχο την 
ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος, χωρίς όμως να μειώνεται η 
δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν και τις δικές 
τους ανάγκες, μέσα από την ισόρροπη και ισότιμη επιδίωξη και των 
τριών πυλώνων της Βιώσιμης Ανάπτυξης: Οικονομία – Περιβάλλον –
Κοινωνία. Μέσα από τη συμπόρευση, δηλαδή, της οικονομικής 
ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής προστασίας και της κοινωνικής 
συνοχής, όπως παραστατικά απεικονίζεται με το γνωστό ισόπλευρο 
τρίγωνο της Βιώσιμης Ανάπτυξης.


