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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

 
Α.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ- ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Η Δονούσα  ανήκει στις Μικρές Κυκλάδες, βρίσκεται ανατολικά της Νάξου και  βόρεια της 

Αμοργού( που μαζί αποτελούν τα ακραία ανατολικά νησιά των Κυκλάδων). Απέχει 24 ν. μίλια 

από το λιμάνι της Νάξου και 127  από το λιμάνι του Πειραιά.. 

Μορφολογία: Η έκτασή της είναι 13,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα Έχει σχήμα ακανόνιστο, και 

μήκος ακτών  34,7 km. Εμφανίζει χαρακτήρα  ημιορεινού νησιού με κύριες μορφολογικές 

εξάρσεις τα υψώματα Βάρδια (385μ) και Πάπας (383μ)στα κεντρικά –ανατολικά. Μορφολογικά 

το ανάγλυφο του νησιού μπορεί να χωρισθεί σε δύο τμήματα: το δυτικό, που είναι σχετικά 

ομαλό, όπου βρίσκεται και το μοναδικό λιμάνι του νησιού και στο ανατολικό που είναι έντονο. 

Οι ακτές του νησιού είναι κρημνώδεις και βραχώδεις με μεγάλες κλίσεις,. Το υπέδαφος 

χαρακτηρίζεται πλούσιο σε μεταλλεύματα και πετρώματα και μέχρι το 1950 λειτουργούσαν 

ορυχεία σιδήρου, χαλκού, αλουμινίου και άτσαχα.  

Το κλίμα της είναι θαλάσσιο Μεσογειακό και χαρακτηρίζεται από το χαμηλό θερμομετρικό 

εύρος, τον ήπιο χειμώνα και το παρατεταμένο ξηρό και δροσερό καλοκαίρι.  

Οι μηνιαίες μετρήσεις για το γεωργικό έτος 2012-2013, περιγράφονται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

Πηγή: Αυτόματης καταγραφής μετεωρολογικός σταθμός Δονούσας. Λειτουργεί από Σεπτέμβριο 2012. 
 

   Το ετήσιο ύψος βροχόπτωσης είναι περιορισμένο και από τα χαμηλότερα της Ελλάδας. Οι 

Κυκλάδες, γενικότερα, χαρακτηρίζονται από τον μεγαλύτερο αριθμό αίθριων ημερών κατά την 

διάρκεια του έτους, και οι μικρές Κυκλάδες από τον μεγαλύτερο 

Άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της περιοχής είναι ότι είναι ανεμόπληκτη, με ετήσιους 

ισχυρούς έως σφοδρούς ανέμους (συνήθως Ιούνιο-Σεπτέμβρη) κυρίως βόρειας διεύθυνσης, 

αλλά και με ξαφνικούς, μικρής διάρκειας, που φτάνουν την δύναμη ισχυρής θύελλας. Η θέση 

της (βορειοανατολικό σημείο των Κυκλάδων ) ευνοεί την ένταση αυτών των φαινομένων, και γι 

αυτό είναι γνωστή σαν ‘’το ανεμοδαρμένο νησί’’.  

ΜΕΣΕΣ 
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ: 

ΣΕΠ 
2012 

ΟΚΤ 
2012 

ΝΟΕ 
2012 

ΔΕΚ 
2012 

ΙΑΝ 
2013 

ΦΕΒ 
2013 

ΜΑΡ 
2013 

ΑΠΡ 
2013 

ΜΑΙ 
2013 

ΙΟΥΝ 
2013 

ΙΟΥΛ 
2013 

ΑΥΓ 
2013 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
 

25,9 
 

24,1 
 

20,9 
 

17,3 
 

15 
 

15,7 
 

17,7 
 

20,4 
 

24,5 
 

26 
 

25,4 
 

27 

ΜΕΓΙΣΤΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

 
29,2 

 
26,6 

 
24,1 

 
21 

 
17,5 

 
18,2 

 
20,9 

 
23,8 

 
28,8 

 
29,2 

 
27,4 

 

 
29,7 

ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

 
22,6 

 
21,6 

 
17,7 

 
13,6 

 
12,5 

 
13,2 

 
14,5 

 
17,0 

 
20,2 

 
22,8 

 
23,5 

 
24,2 

.ΣΧΕΤΙΚΗΣ 
ΥΓΡΑΣΙΑΣ(%) 

 
75,2 

 
74,4 

 
74,6 

 
73,1 

 
71,4 

 
73,5 

 
71 

 
71,7 

 
72,7 

 
70,2 

 
75 

 
76,3 

ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ: 
309,6mm 

 
1,6 

 
16 

 
88,2 

 
40 

 
42 

 
72,4 

 
39,8 

 
5,2 

 
4,4 

 
- 

 
- 

 
- 
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Α.2  ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

2.1 Η Δονούσα έχει χαρακτηριστεί από την επιστημονική κοινότητα ως :’’μικρό νησί με 

ποικιλία μεσογειακών οικοσυστημάτων’’ και καταγράφεται στην κατηγορία: βιότοπος CORINE 

με κωδικό A00060029 . Αποτελεί σημαντική περιοχή για μεταναστευτικά πουλιά, ενδημικά είδη 

και θαλάσσια ζωή. 

 Στα δάση /φυσικές περιοχές της Δονούσας περιλαμβάνονται εκτάσεις κυρίως με : α) 

θάμνους και χορτολίβαδα, β) ποολίβαδα, γ)σκληρόφυλλη βλάστηση.  

Στις αγροτικές περιοχές  περιλαμβάνονται: α) ετερογενείς αγροτικές εκτάσεις και β) 

αγροτικές εκτάσεις με σημαντικό ποσοστό φυσικής βλάστησης.  

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Δασικής Υπηρεσίας, πάνω από το μισό της αγροτικής έκτασης 

έχει εγκαταλειφθεί(εκτάσεις με αναβαθμίδες, κελιά, αλώνια-όλα από πέτρα- που έχουν τώρα 

πια φρύγανα και μεμονωμένα άτομα δασικής βλάστησης-σχίνα, φίδες). 

 

                                                     ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ                 
                                                           

στρέμματα 
 

 

Σύνολο 
εκτάσεων 

Καλλιεργού
μενες/αγρα 
ναπαύσεις 

Βοσκότοποι  
δάση 

Εκτάσεις 
με  νερά 

Εκτάσεις 
οικισμών 

Άλλες 
εκτάσεις 

ΔΟΝΟΥΣΑ 13.800 900 1900 7400 0 100 3.500 

Κυκλάδες 
2.599.400 836.100 789.005 690.004 3.000 33.007 246.700 

Περιφέρεια  
5.316.500 1.602.000 1.309.900 1.890900 16.100 86.000 411.600 

(Στατιστική 1999-2000) 
 

Οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ποσοστά δασικής κάλυψης (συνδυασμός θαμνώδους και 

ποώδους βλάστησης) εκτείνονται κυρίως στην ανατολική πλευρά της λεκάνης απορροής του 

κυριότερου ρέματος που εκβάλλει στον όρμο του ‘’Ξυλομπάτη’’ μέχρι και το ύψωμα ‘’Πάπας’’. 

Στη λεκάνη του παραπάνω ρέματος μέχρι την παραλία Κέδρος, φύονται κέδροι σε συστάδες. 

Σε παραλιακές κυρίως εκτάσεις, με ήπιες κλίσεις σχηματίζονται- μικρής έκτασης- εύφορες 

κοιλάδες, όπου αναπτύσσονται κυρίως καλλιέργειες οπωροκηπευτικών. 

Στο ΒΔ και Α τμήμα του νησιού οι ακτές που  σχηματίζονται είναι βραχώδεις- απόκρημνες, όπου 

υπάρχουν θαλάσσιες σπηλιές, με σταλακτίτες και σταλαγμίτες. 

Υπάρχουν επίσης αρκετά περιπατητικά μονοπάτια, που διατρέχουν τους ορεινούς όγκους και 

τις δύσβατες περιοχές. Διέρχονται από εκτάσεις που αποτελούν αξιόλογα τοπία και έχουν 

διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό ανέπαφες από την οικιστική –τουριστική ανάπτυξη.  

Οι ενδιαφέρουσες αμμώδεις  παραλίες στον Κέδρο, το Λιβάδι και το Βαθύ Λιμενάρι είναι 

προσβάσιμες από μονοπάτια. 

Στους πρόποδες του  ‘’Πάπα’’, στην περιοχή Καψάλα και ανάντη της παραλίας ‘’Κέδρος’’ 

υφίστανται ανενεργά πλέον μεταλλεία. 
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Α3. ΙΣΤΟΡΙΑ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 

Τα πρώτα ίχνη κατοίκησης του νησιού ανήκουν στην Πρωτοκυκλαδική περίοδο(3η χιλιετία 

π.Χ), όπως αποδεικνύουν οι δύο οικισμοί στις θέσεις ‘’Αχτιά των Αγριλιών’’ και ‘’Μύτη του 

Τράχυλα’’, οι οποίοι προφανώς συγκροτούσαν δύο μικρές κοινότητες, που στηρίζονταν στην 

κτηνοτροφία και την αλιεία και ήταν ενταγμένες στον ευρύ πολιτιστικό ορίζοντα του 

Πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού.  

Ήταν γνωστή από τότε λόγω της θέσης της (κεντρικό Αιγαίο) και αναφέρεται όχι μόνο σε 

ιστορικά κείμενα που αφορούν θαλάσσιους δρόμους αλλά και σε έπη(Βιργίλιος/ Αινειάδα). 

Στα Γεωμετρικά χρόνια και μετέπειτα, αποτελούσε αγκυροβόλιο στο κεντρικό Αιγαίο και ήταν 

χώρος διακίνησης εμπορευμάτων από την κυρίως Ελλάδα προς Νότο και Ανατολή (Δωδεκάνησα 

και Δυτικές Μικρασιατικές ακτές) και αντίστροφα.  

Στα χρόνια της Ρωμαϊκής κυριαρχίας, παραχωρήθηκε στους Ρόδιους για ναυτικό αγκυροβόλι. 

Στην περίοδο του Μεσαίωνα και της Οθωμανικής κυριαρχίας αποτέλεσε ορμητήριο πειρατικών 

δραστηριοτήτων . 

Στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, εφοδιάζονταν με κάρβουνο τα δύο μεγαλύτερα γερμανικά θωρηκτά 

.  Από το 1929 αποτελούσε ανεξάρτητη κοινότητα. 

 

Α.4  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ- ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
 

Η Δονούσα είναι νησί της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου και αποτελεί Δημοτική Ενότητα 

του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Αποτελείται από ένα Δημοτικό Διαμέρισμα, που, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, περιλαμβάνει: 

  Τη νήσο Δονούσα με τέσσερις οικισμούς: Δονούσα(Σταυρός), Καλοταρίτισσα, Μερσίνη 

και Χαραυγή (Μεσαριά). 

 Τις νησίδες: Αγία Παρασκευή, Μαχαίρες, Σκυλονήσι και Στρογγυλή, που δεν έχουν 

σήμερα μόνιμο πληθυσμό. 

 
Ο μόνιμος πληθυσμός της, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011, ανέρχεται σε 

167 κατοίκους. 

 

Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται η εξέλιξη του μόνιμου και του πραγματικού πληθυσμού: 

Μόνιμος Πληθυσμός  / ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

  2001 2011 

ΔΟΝΟΥΣΑ 166 167 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 109.956 117.987 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 298.462 308.975 
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ/ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

Δονούσα 272 210 149 116 157 163 176 

Κυκλάδες 125.959 99.959 86.337 88.458 94.005 112.615 124.525 

 
                                     ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 1951-1961 1961-1971 1971-1981 1981-1991 1991-2001 2001-2011 

Δονούσα -22,79 % -29,05 % -22,15 % 35,34 % 3,82 % 7,98 % 

Κυκλάδες -20,64 % -13,63 % 2,46 % 6,27 % 19,8 % 10,58 % 

 
 

Όπως φαίνεται  στην δεκαετία του ’50  η ποσοστιαία μείωση του πληθυσμού είναι σχεδόν 

ίση με των Κυκλάδων. Στις επόμενες δεκαετίες όμως και μέχρι την 10ετία του ’90, παρατηρείται 

σταδιακή μείωση, που συνολικά φτάνει το 60%, η οποία είναι ανακόλουθη των Κυκλάδων. Η 

θεαματική άνοδος συνέβη  την δεκαετία 1981-1991. 

 
Στο διάγραμμα που ακολουθεί, φαίνεται η εξέλιξη του μονίμου πληθυσμού: 

 

 
 
Οι ηλικιακές ομάδες του μόνιμου πληθυσμού, κατά την απογραφή του 2011, περιγράφονται ως 

εξής: 
Σχοινούσα – Δονούσα – Ηρακλειά 

 0-14 15-24 25-64 65 και άνω Σύνολο 

Άρενες 38 22 179 56 239 

Θήλεις 34 23 127 56 240 

Σύνολο 72 45 306 112 535 
Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Μέχρι σήμερα έχουν ανακοινωθεί συγκεντρωτικά για τα νησιά Δονούσα-Σχοινούσα-  Ηρακλειά. 
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Α.5 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 

5.1 Μεταφορών 

 

     Το οδικό δίκτυο του νησιού χαρακτηρίζεται φτωχό. Η κύρια ασφαλτοστρωμένη οδός που 

υφίσταται στο νησί, είναι η οδός που ενώνει τους οικισμούς του νησιού . 

 Δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς, δεδομένου ότι οι μετακινήσεις του μονίμου 

πληθυσμού δεν υποστηρίζουν τέτοια λειτουργία. Εξυπηρετούνται με Ι.Χ αυτοκίνητα (υπάρχουν 

15ΙΧ , 3αγροτικά και 8 μικρά ιδιωτικά λεωφορεία των τουριστικών μονάδων), και το καλοκαίρι 

οι επισκέπτες του νησιού εξυπηρετούνται από δύο ιδιωτικά μέσα (ταξί χωρίς τις απαιτούμενες 

άδειες) και μια βάρκα (κυρίως για την μετάβασή τους στους τόπους κατασκήνωσης). Ελάχιστοι 

επισκέπτες έρχονται με αυτοκίνητο, και κάποιοι με μηχανές. 

 Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει πρατήριο βενζίνης στο νησί και οι κάτοικοι που διαθέτουν 

οχήματα προμηθεύονται, με δοχεία, καύσιμα από το Κουφονήσι.  

Τα δύο τελευταία χρόνια, από αρχές Ιουλίου έως 20 Σεπτεμβρίου, αποσπάται λεωφορείο από 

το ΚΤΕΛ Νάξου, το οποίο εκτελεί 4 με 5 δρομολόγια την ημέρα. Το πρόβλημα όμως δεν λύνεται, 

γιατί όλα τα πλοία της γραμμής έχουν αφίξεις τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Θεωρείται αναγκαίο 

να δοθούν άδειες ταξί . 

 

     Η ακτοπλοϊκή σύνδεση εξυπηρετείται από το λιμάνι στον Σταυρό, που κατασκευάστηκε 

το 1986 και συμπληρώθηκε ο κυματοθραύστης το 1996.Δεν είναι αποτελεσματικά 

προφυλαγμένο  και συμβαίνει κάποιες φορές να μην είναι δυνατός ο ελλιμενισμός των πλοίων 

της γραμμής, οπότε ακυρώνεται το δρομολόγιο , και δεν επαναλαμβάνεται.  Τα δρομολόγια των 

πλοίων έχουν ως εξής:  

 Από Πειραιά, τρεις φορές την εβδομάδα εκτελείται το δρομολόγιο Πάρος-Νάξος-

Δονούσα-Αιγιάλη- Αστυπάλαια και αντίστροφα.(Blue Star). Τους θερινούς μήνες ένα επιπλέον 

με την ίδια διαδρομή. 

  Από Σύρο όλο το έτος μία φορά την εβδομάδα, εκτελείται το δρομολόγιο Σύρος- Πάρος-

Νάξος-Δονούσα-Αιγιάλη-Κατάπολα- Κουφονήσι-Σχοινούσα-Ηρακλειά-Νάξος-Πάρος-Σύρος. 

  Από Αμοργό(πρωί) τρία την εβδομάδα με το τοπικό ‘’Σκοπελίτης’’, που εκτελεί το 

δρομολόγιο Κατάπολα-Αιγιάλη-Δονούσα-Κουφονήσι-Σχοινούσα-Ηρακλειά-Νάξο και 

αντίστροφα ( το απόγευμα) 

 

 Υπάρχει ένα διεθνών προδιαγραφών ελικοδρόμιο, στον οικισμό του Σταυρού, κοντά στο 

λιμάνι. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση, κυρίως για την αερομεταφορά έκτακτων περιστατικών. 
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5.2 ύδρευσης-υδροδότησης 
 

      Στον οικισμό Δονούσα (Σταυρός): υπάρχουν δύο γεωτρήσεις, από τις οποίες με αγωγό 

γεμίζει μικρή δεξαμενή, όπου τροφοδοτούνται επτά βρύσες πόσιμου νερού διάσπαρτες στον 

οικισμό. Το δίκτυο που καλύπτει τις κατοικίες του οικισμού, τροφοδοτείται από μεγάλη 

δεξαμενή(1200κ.μ), η οποία γεμίζει με αγωγό από υδροφόρο πλοίο , το οποίο μεταφέρει νερό 

από το Λαύριο Αττικής, συχνότερα το καλοκαίρι και 5-6 φορές το υπόλοιπο έτος. 

      Στον οικισμό Μερσίνη: σε απόσταση περίπου 200 μέτρα νότια του οικισμού και σε 

υψόμετρο 120 μέτρων, υπάρχει πηγή με τρεχούμενο νερό, με σημαντική παροχή κατά τους 

χειμερινούς μήνες, ιδιαίτερα μετά από βροχοπτώσεις. Απ’ αυτό το νερό γεμίζει δεξαμενή και με 

πιεστικό μηχανισμό και επιφανειακό σωλήνα στέλνεται σε δεξαμενή πάνω από τον οικισμό και 

από κει με φυσική ροή, στις αυλές των σπιτιών(δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις στα περισσότερα 

σπίτια ).  

      Στον οικισμό Μεσαριά: υπάρχει γεώτρηση βάθους 200μ. και δεξαμενή 100κ.μέτρων, με 

δίκτυο διανομής. 

Στην Καλοταρίτισσα υπάρχει δεξαμενή που γεμίζει με βρόχινο νερό και η υδροληψία γίνεται 

με δοχεία. Τα τελευταία χρόνια 2 χρόνια μεταφέρεται νερό με βυτίο(φορτωμένο σε καΐκι) από 

Κουφονήσι και Νάξο, ώστε να καλυφθούν εν μέρει, κάποιες ανάγκες. Έχει προταθεί από την 

τοπική αυτοδιοίκηση να επεκταθεί το δίκτυο της Μεσαριάς, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες 

και αυτού του οικισμού. 

Επιπλέον αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης, 

δυναμικότητας 150κ.μ/ημέρα, στον οικισμό Σταυρό. 

 

5.3 άρδευσης 
 

  Στην Δονούσα δεν υπάρχει καμιά δημοτική υδροληψία που να διατίθεται για γεωργική 

χρήση. Όλα τα πηγάδια είναι ιδιωτικά και σύμφωνα με αναφορές των κατοίκων το νερό είναι 

υφάλμυρο. Οι περιοχές που αναπτύσσονται αρκετοί φρεάτιοι υδροφόροι ορίζοντες είναι στον 

Σταυρό , με στάθμες που κυμαίνονται από (-1.8m) έως (-8.00 m), όπως προέκυψε από μετρήσεις 

15 πηγαδιών την περίοδο 3/9 έως  9/9/2009. Μικρής δυναμικότητας υδροφορία αναπτύσσεται 

και στην Μεσαριά. 

Καρστικοί υδροφόροι ορίζοντες μέτριας έως μεγάλης δυναμικότητας αναπτύσσονται στο 

μεγαλύτερο μέρος του νησιού, μέσα στα μάρμαρα. Βασικό πρόβλημα εκμετάλλευσής τους 

αποτελεί η άμεση επικοινωνία με την θάλασσα, με αποτέλεσμα την υφαλμύρωση.  

Από την πηγή που βρίσκεται στο Μερσίνι ποτίζεται μικρή καλλιεργημένη έκταση με 

κηπευτικά και ωποροφόρα, με αυτοσχέδιο αρδευτικό σύστημα (χωμάτινα αυλάκια) των 

γεωργών.  Το μεγαλύτερο μέρος του νερού φεύγει στην θάλασσα. Δεν έχει επιχειρηθεί μέχρι 

στιγμής αξιοποίηση της πηγής, επειδή η ποσότητα του νερού το καλοκαίρι είναι μικρή και το 
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χειμώνα που η παροχή είναι σημαντικά μεγαλύτερη , δεν υπάρχουν ανάγκες ύδρευσης/ 

άρδευσης (σε γεωλογική-υδρογεωλογική μελέτη του 2000 , προτάθηκε η υδρομάστευση της 

πηγής κατά τους χειμερινούς μήνες) . 

 

 

5.4 τηλεπικοινωνιών και ενέργειας 
 

Τηλεφωνικά δίκτυα: Υπάρχει υπέργειο(υπόγειο στον Σταυρό) δίκτυο του Ο.Τ.Ε  που φτάνει 

σε όλους τους οικισμούς. Στον οικισμό Σταυρό , υπάρχουν άμεσες συνδέσεις(γύρω στις 100). 

Στους λοιπούς οικισμούς εφαρμόζεται σύνδεση μέσω τηλεφωνικών κέντρων-κεραιών 

(συνδέσεις με ειδικές διατάξεις). Η κινητή τηλεφωνία, λόγω θέσης του νησιού, εξυπηρετείται 

από όλα τα δίκτυα, χωρίς να υπάρχει- κανενός-  κεραία εγκατεστημένη στο νησί. 

 

Ηλεκτρική Ενέργεια: Στην Δονούσα υπάρχει εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, 

εγκατεστημένης ισχύος  500 kw, με καύσιμο diesel. Δίκτυο ηλεκτροφωτισμού υπάρχει σε όλους 

τους οικισμούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε θέση κοντά στο Μερσήνι , υπάρχει ιδιωτική κατοικία 

ενεργειακά αυτόνομη(με μικρή ανεμογεννήτρια και ηλιακά κάτοπτρα). Γενικά το νησί, διαθέτει 

συγκριτικά πλεονεκτήματα στον τομέα των ΑΠΕ, λόγω κλιματικών συνθηκών. Μέχρι σήμερα το 

δυναμικό του είναι αναξιοποίητο. Οι τουριστικές εγκαταστάσεις δεν αξιοποιούν τη σύγχρονη 

τεχνολογία για την εξοικονόμηση ενέργειας. 

 

 

5.5 αποχέτευσης-απορριμμάτων 
 

   λύματα:  Οι περισσότερες κατοικίες και εγκαταστάσεις έχουν βόθρους, που 

κατασκευάστηκαν ως στεγανοί.  

   Έχει δρομολογηθεί από ‘’ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε’’ έργο τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων 

και διάθεσης (για το οποίο εκδόθηκε η με αριθμό.35955/8557/30-7-13 έγκριση Π.Ο και 

αναμένεται εντός του Νοεμβρίου η δημοπράτηση του), αποκλειστικά για τις ανάγκες του 

οικισμού Σταυρός (η επαναδιάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων έχει προβλεφθεί να γίνεται 

σε έκταση 70 στρεμμάτων με αυτοφυή βλάστηση).  Για τους λοιπούς οικισμούς δεν υπάρχει 

κάποιος σχεδιασμός. 

    απορρίμματα : στο ΒΔ τμήμα του νησιού υπάρχει χώρος απόθεσης απορριμμάτων. Η 

συλλογή γίνεται με απορριμματοφόρο, που περνά το καλοκαίρι κάθε μέρα στον Σταυρό και δύο 

φορές την εβδομάδα στους άλλους οικισμούς. Τον χειμώνα δύο φορές την εβδομάδα στον 

Σταυρό και μία στους άλλους. 
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5.6  κοινωνικές υποδομές 

 

Στον οικισμό Δονούσα στεγάζονται σε διώροφη οικοδομή το Κοινοτικό Κατάστημα και ΚΕΠ ( 

ισόγειος χώρος, 30 τ. μ περίπου) και το Αγροτικό ιατρείο (όροφος). 

 

     υγείας: Υπάρχει ένα πλήρως εξοπλισμένο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, για το 

οποίο προβλέπονται 2 θέσεις γιατρών (ειδικευμένου και αγροτικού) και μία θέση νοσηλευτικού 

προσωπικού. Τα τελευταία χρόνια δεν είναι στελεχωμένο,  οπότε, για την εξυπηρέτηση του 

νησιού μεταβαίνει (και εγκαθίσταται ανά δεκαπενθήμερο) ένας  από τους αγροτικούς γιατρούς 

του  νοσοκομείου της Νάξου. Αυτό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για την ποιότητα των 

παρασχόμενων υπηρεσιών. Άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι αυτό της στέγασής του, κυρίως γιατί 

φιλοξενείται στον όροφο  . 

 

     διοίκησης-εξυπηρέτησης πολιτών: λειτουργεί ΚΕΠ με έναν υπάλληλο  και το Κοινοτικό 

Γραφείο με  έναν γραμματέα. Συστεγάζονται σε παλαιό(1960) και ανεπαρκές κτίριο από άποψη 

διαθέσιμων αιθουσών  . 

 

     Άθλησης: η αθλητική υποδομή περιορίζεται σε ένα γήπεδο 5Χ5 και σε χώρους 

αθλοπαιδιών στους αύλειους χώρους των Σχολείων. 

 

     Εκπαίδευσης: Στην Δονούσα (Σταυρός) Λειτουργούν Μονάδες Πρωτοβάθμιας & 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως εξής:  

 

Το Νηπιαγωγείο στεγάζεται σε μια αίθουσα του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου και 

στελεχώνεται από 1 Νηπιαγωγό. Την σχολική χρονιά 2012-2013 φοίτησαν  4 νήπια και την 

τρέχουσα φοιτούν 2 . 

 Το Δημοτικό Σχολείο είναι μονοθέσιο, με μία αίθουσα διδασκαλίας και ένα γραφείο 

διδασκόντων. Στην αυλή παιδική χαρά και μία μπασκέτα. Την σχολική χρονιά  2012-2013 

φοίτησαν  11 παιδιά και την τρέχουσα φοιτούν 14. 

Τα Γυμνάσιο-Λύκειο  στεγάζονται σε σύγχρονο κτίριο, με 3 αίθουσες διδασκαλίας, 1 

εργαστήριο πληροφορικής-φυσικής, 1 γραφείο διδασκόντων και αυλή με μία μπασκέτα. Την 

σχολική χρονιά  2012-2013 φοίτησαν  2 παιδιά στο Γυμνάσιο και 4 στο Λύκειο και την τρέχουσα 

φοιτούν 2 παιδιά στο Γυμνάσιο και 4 στο Λύκειο. 
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Α.6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

   Η απασχόληση στο νησί περιγράφεται στην απογραφή του 2001(νεότερα στοιχεία δεν 
υπάρχουν), ως εξής: 
 

 

Αριθμός απασχολουμένων κατά 
τομέα δραστηριότητας Μη δυνάμενοι 

να καταταγούν 
σύνολο 

Α΄ΓΕΝΗΣ 
 

Β΄ΓΕΝΗΣ 
 

Γ΄ΓΕΝΗΣ 

ΔΟΝΟΥΣΑ 
 

1* 5 13 2 21 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

5.234 12.083 24.793 4.074 46.184 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

9.854 25.529 80.932 12.425 128.740 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

621.043 959.028 2.552.073 490.678 4.622.822 

 
*σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Νάξου το έτος 1998 εγκρίθηκαν 

ως δικαιούχοι εξισωτικής αποζημίωσης (κατ’αποκλειστικό ή κύριο επάγγελμα αγρότες)  9 

άτομα, το 1999  , 10άτομα  το 2000 και 11  το 2001. 

 

 

Α.6.1  ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ(2012), στην Δονούσα υποβλήθηκαν 17 αιτήσεις για 

λήψη ενιαίας οικονομικής ενίσχυσης, εκ των οποίων οι 8 αφορούσαν κατά κύριο επάγγελμα 

αγρότες, καθώς αιτήθηκαν επιπλέον και την εξισωτική αποζημίωση . 

 

Φυτική παραγωγή 
 
                   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ(ενιαία ενίσχυση 2012) 

περιγραφή 
Έκταση(Ha) 

 
ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ 21,35 
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 101,07 
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 1,14 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 0,95 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1,34 

ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ    0,11 

                                                                    Σύνολο                            125,96 
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ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ(ετήσια στατιστική 2012) 

 

Είδος καλλιέργειας Έκταση 
(στρ) 

Παραγωγή 
(κιλά) 

παρατηρήσεις 

Σιτάρι μαλακό1 10 420 Για αλεύρι 

Κριθάρι καρπός 116 8000 Ζωοτροφή/ αλεύρι 

Κτηνοτροφικά για καρπό 30 2700 (διάφορα ψυχανθή) 

Κτηνοτροφικά για σανό 
282 19.350 

κριθ.140, βίκος 64, αραβ.9,διαφ.60 
 

Λαθούρι(φάβα) 28 1.260 όσπρια 

Ρεβίθια (όσπρια) 8 200 

φακή(όσπρια) 2 90 

Κουκιά 2 100 

Σουσάμι 2 3 25 Για αρτοποιία 

     ΣΎΝΟΛΟ 481   

1 Αρκετή  ποσότητα καλλιεργείται μαζί με κριθάρι(σμιγός).Αλέθεται τα τελευταία χρόνια στην Σχοινούσα, 

γιατί ο ανεμόμυλος έχει εγκαταλειφθεί. 
2 Παλιά και μέχρι την δεκαετία  του ΄70 η παραγωγή έφτανε 500 κιλά ετησίως και προμήθευαν Αμοργό και 

Σχοινούσα. 

                                       
 
 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ(ετήσια στατιστική 2012) 

είδος Έκταση 
(στρεμ) 

Παραγωγή 
( χιλ/μα) 

 

Καρπούζια-πεπόνια 6 1.000  

πατάτες 46 20.000  

Λάχανα και κουνουπίδια 7 560  

Κρεμμύδια1 32  (ξερά 30, χλωρά 2) 

Τομάτα υπαίθρου 35 6300  

Λοιπά  μποστάνια 13 645 (κολοκ, μελιτζ., αγγούρια) 

ΣΥΝΟΛΟ 139   

 
 
                                                 
 

 
1 Από αναφορές κατοίκων, παλιά και μέχρι την δεκαετία  του 70 η παραγωγή έφτανε 200 τόνους ετησίως 

και προμηθεύονταν η Κάλυμνος, Σάμος, Ικαρία, Μυτιλήνη (παράγονταν με ξερική καλλιέργεια και 

προτιμώντο λόγω της καλής τους ποιότητας μακρά διατήρηση. Συγκεκριμένα το 1978, από μία μόνο  

περιοχή –Καλοταρίτισα- φορτώθηκαν σε καΐκια 48 τόνοι για την Κάλυμνο). 
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                                    ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ/ ΑΜΠΕΛΙΑ  (ετήσια στατιστική 2012)               

Διάσπαρτα δένδρα Αριθμός 
δένδρων 

παραγωγή 
(χιλ/μα) 

παρατηρήσεις 

εσπεριδοειδή  53 860 37 λεμονιές, 10πορτ/λιές, 9 μανταρινιές 

πυρηνόκαρπα  80 1280 46 βερικοκιές, 15ροδακινιές 

συκιές  36  30 για νωπά /6 για ξερά 

μηλοειδή  16  10 κυδωνιές, 6 αχλαδιές 

ελιές(ελαιοποίηση) 300 600 ελαιόκαρπος1 (εκθλίβεται στην Αμοργό) 

αμυγδαλιές    9 80  

ροδιές  18   

Χαρουπιές ήμερες         14                                      για διατροφή ζώων 

Αμπέλια 
2(αμπελώνες) 

32στρέμματα / 1000κιλά μούστος και 2000 κιλά επιτραπέζια 

 
Τα γεωργικά μηχανήματα που υπάρχουν στο νησί, περιγράφονται ως εξής: 
 

Είδος μηχανήματος αριθμός 

  αντλίες   βενζινοκίνητες 14 

αντλίες   πετρελαιοκίνητες 8 

  αντλίες    ηλεκτροκίνητες   5 

  μονοαξονικοί ελκυστήρες(φρέζες) 16 
                                ( Πηγή: ετήσιο  στατιστικά δελτίο 2012 ) 

 
 

Συνδυάζοντας τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα στοιχεία που περιέχονται στην <<ετήσια 

γεωργική έρευνα>>, αυτά του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Νάξου και της Δασικής 

Υπηρεσίας, καθώς και αυτά που συγκεντρώθηκαν από  συνεντεύξεις και πληροφορίες από τους 

παλαιότερους και νεότερους μονίμους κατοίκους του νησιού, διαπιστώθηκε ότι ο πρωτογενής 

τομέας τις δύο τελευταίες δεκαετίες διαδραματίζει μεν σημαντικό ρόλο στην οικονομία της 

Δονούσας, δεν εξασκείται όμως επαγγελματικά . Αποσκοπεί αποκλειστικά στην 

αυτοκατανάλωση ή στην περιορισμένη τοπική κατανάλωση (π.χ υπάρχει μόνο ένας 

επαγγελματίας ελαιοπαραγωγός).  

 

Στα περισσότερα σπίτια υπάρχει έκταση με κηπευτικά και λίγα οπωροφόρα, που καλύπτουν 

τις ανάγκες της οικογένειας και μερικές φορές διατίθενται και στα εστιατόρια που διαθέτουν οι 

ίδιοι οι παραγωγοί.  

                                                 
1 Διασταυρώθηκε το στοιχείο με το ελαιοτριβείο της Αμοργού και προέκυψε ότι το 2011 ο ελαιόκαρπος που 

συγκομίστηκε ήταν 3000κιλά και η παραγωγή λαδιού 568 και το 2012συγκομίστηκαν 1200 με παραγωγή 224 

κιλά λάδι. Σύμφωνα με αναφορές ,δεν συγκομίζεται ο ελαιόκαρπος από όλα τα δέντρα. 
2 Παράγονταν (σήμερα σε ελάχιστη ποσότητα) περίφημο λιαστό κρασί στα λεγόμενα μεθύρια (πήλινα δοχεία).  
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Οι μικρές καλλιεργούμενες γεωργικές περιοχές, βρίσκονται ‘’το πλείστον’’ μέσα στα όρια 

των οικισμών και στις παρυφές τους, όπου εξασφαλίζεται εύκολη προσπέλαση. 

 Οι εκτάσεις με εμφανή σημάδια παλαιότερης εκμετάλλευσης (πεζούλες, διαμορφώσεις) 

εντοπίζονται συνήθως διασκορπισμένες σε διάφορες θέσεις του νησιού με δυσκολία ή 

αδυναμία πρόσβασης με συμβατά, για την εποχή, μεταφορικά- καλλιεργητικά μέσα (π.χ. 

αγροτικά αυτοκίνητα- μονοαξονικοί/διαξονικοί ελκυστήρες).   

Σε παλιά κείμενα και μαρτυρίες η Δονούσα μνημονεύεται σαν τόπος με πλούσια γεωργική 

παραγωγή(κρεμμύδια, ελιές, αμπέλια, όσπρια). Δεν αναφέρονται τοπικές φυτικές ποικιλίες, 

παρά μόνο η παρασκευή ιδιαίτερων αρτοσκευασμάτων(π.χ  ψωμί από σμιγό), τρόποι εμπορίας 

παραγόμενων προϊόντων(π.χ ανταλλαγή σουσαμιού με αλεύρι με τους Αμοργιανούς)κ.α.πολλά,  

τα οποία σε μικρό βαθμό συνεχίζονται και σήμερα, αλλά από ηλικιωμένους.    

            Αξίζει να σημειωθεί -σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τοπικών φορέων - ότι δεν 

υπάρχει στην Δονούσα το έντονο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν άλλα Κυκλαδονήσια όσον 

αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς (π.χ κληρονόμοι που δεν μπορούν να εξευρεθούν ή 

συμφωνήσουν) και σχεδόν στο σύνολό της η γεωργική γη μπορεί σχετικά εύκολα να αξιοποιηθεί 

από νέους κατόχους. Επίσης έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και ερευνούν τις δυνατότητες 

εγκατάστασής τους στο νησί αρκετοί νέοι, με καταγωγή από Δονούσα,  των οποίων οι 

οικογένειες κατέχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, για επιστροφή στο νησί και ενασχόλησή τους με 

παραδοσιακές καλλιέργειες. 

 

Ζωική παραγωγή 

  

Η κτηνοτροφία στο νησί είναι περιορισμένη, παρόλο ότι υπάρχει διαθέσιμη έκταση 

κατάλληλης αυτοφυούς βλάστησης και καλλιέργειας κτηνοτροφών. Δεν εκτρέφονται βοοειδή 

και πρόβατα (ούτε και στο παρελθόν), παρά μόνον αίγες  (800 >του έτους)   

Όλα τα παραγόμενα προϊόντα (κρέας, ξινομυζήθρα και σκληρό τυρί ), διατίθενται 

αποκλειστικά στο νησί και στους εποχιακούς επισκέπτες.   

Η διατροφή των αιγών στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην βόσκηση σε αυτοφυείς κυρίως 

βοσκότοπους, και η συμπληρωματική τροφή είναι στο μεγαλύτερό της μέρος ιδιοπαραγόμενη.  

 Η απουσία σύγχρονου σφαγείου και  τυροκομείου, δημιουργεί προβλήματα εις βάρος της 

προβολής των εξαιρετικών προϊόντων, αλλά και εγκατάστασης νέων στο νησί, για εξάσκηση, 

επαγγελματικά, της αιγοτροφίας.  

Όλες οι εκμεταλλεύσεις στερούνται άδειας εγκατάστασης και στον πίνακα που ακολουθεί 

έγινε μια προσπάθεια για την περιβαλλοντική τους κατάταξη, με στόχο την διευκόλυνση- 

ενημέρωση των κτηνοτρόφων για την απόκτησή της , αλλά και μια διερεύνηση για το προφίλ 

των κτηνοτρόφων (άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, ηλικία κλπ ). 
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 ≤ 2  π. ισοδυνάμων Από 2-5 ισοδύναμα > των 10 ισοδυνάμων 

α/α αρ. 
αιγών 

Άλλη  
απασχόληση 

Αρ. 
αιγών 

Άλλη  
απασχόληση 

Αρ. 
αιγών 

Άλλη  
απασχόληση 

1. 17 ΟΧΙ 52 ΟΧΙ 360 ΟΧΙ 

2. 21 ΟΧΙ  71 ΟΧΙ  

3. 25 ΟΧΙ  92 ΟΧΙ 

4. 27 Εν. δωμάτια  

5. 29 εστιατόριο 

6. 37 συνταξιούχος 

7. 39 ΟΧΙ 

Σύνολο κτην/φικών μονάδων:11/   ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΓΩΝ : 770 
(ο αριθμός των ζώων περιγράφεται σύμφωνα με την ενιαία ενίσχυση 2012 ) 

 
όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα, όλες σχεδόν οι εκμεταλλεύσεις είναι μικρές και  

μπορούν να αποκτήσουν σχετικά εύκολα την άδεια. 
 
Εκτρέφονται επίσης χοιρινά- όρνιθες ,ως οικόσιτα. 

   

Είδος 
Αριθμός 
κεφαλών 

Βάρος κρέατος 
(kgr) 

Χοίροι για σφαγή 
28 

 
540 

Πουλερικά (όρνιθες/ινδιάνοι κλπ) για σφαγή 310 420 

Όρνιθες χωρικής εκτροφής για αυγά 610 30.100 αυγά 
                       ( Πηγή: ετήσιο  στατιστικά δελτίο 2012 ) 

 
Η μελισσοκομία εξασκείται ερασιτεχνικά (από αναφορές περίπου 100 ευρωπαϊκές κυψέλες/ 

από 3-4 μελισσοκόμους), παρόλο που υπάρχει διαθέσιμη έκταση με πλούσια αυτοφυή 

βλάστηση (κυρίως θυμάρι-ρείκι). Από αναφορές φαίνεται ότι υπήρχε παράδοση στην 

μελισσοκομία, αλλά οι κάτοικοι απογοητεύτηκαν μετά την εξάπλωση ασθενειών με συνέπεια 

την απώλεια όλων των μελισσοσμηνών, που υπήρχαν στο νησί. 

 

 

αλιεία 

    Στην Δονούσα  απασχολούνται 2 ψαράδες ενεργά(‘’επί του σκάφους κατά την αλιευτική 

δραστηριότητα) , σε δύο μικρά αλιευτικά σκάφη (δίχτυα- παραγάδια)  και επιπλέον έχουν δοθεί 

άδειες( από το Λιμεναρχείο Νάξου) για 5 ερασιτεχνικά αλιευτικά σκάφη(ψαρόβαρκες), τα οποία 

εξασκούν συστηματική αλιεία, και συμμετέχουν σχεδόν όλοι οι άντρες του νησιού. 

Τα αλιεύματα διατίθενται στην τοπική αγορά ή για αυτοκατανάλωση.  

Η πλήρης αξιοποίηση της θάλασσας της Δονούσας, γίνεται από Κουφονησιώτες και 

Αμοργιανούς επαγγελματίες ψαράδες .Σύμφωνα με αναφορές των κατοίκων του νησιού έχει 

υποβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια ο θαλάσσιος πλούτος σε ποσότητα και ποικιλία αλιευμάτων 

σε ποσοστό πάνω από 50%. 

Αλιευτικό καταφύγιο υπάρχει σε σημείο του λιμανιού της Δονούσας. 
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ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

τουρισμός 
  

             Το εξαιρετικό φυσικό τοπίο της Δονούσας, το χαρακτηριστικό οικιστικό περιβάλλον 

των οικισμών, οι παραλίες στον Σταυρό και στην Καλοταρίτισσα αλλά και το πλήθος των μικρών 

σε όλη σχεδόν την περίμετρο του νησιού, το πολιτισμικό περιβάλλον και κυρίως ο ήρεμος 

ρυθμός ζωής, είναι τα ισχυρά στοιχεία που ευνοούν την προσέλκυση των επισκεπτών.  

    

   Καταγραφή τουριστικών υποδομών: (επιμελητήριο2011) 

 

 α)καταλύματα . Στην Δονούσα λειτουργούν σήμερα 12 επιχειρήσεις που συνολικά διαθέτουν 

480 κλίνες, και καταγράφονται ως ενοικιαζόμενα δωμάτια. Τα καταλύματα αυτά έχουν δομηθεί 

έτσι, ώστε να πλησιάζουν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του νησιού. 
 

 β)εστίαση .Στην εστίαση καταγράφονται 10 επιχειρήσεις(που στις περισσότερες προσφέρεται 

φαγητό, καφές, ποτά και λειτουργούν και συχνά σαν κέντρα διασκέδασης).  

 

 Διακίνηση   τουριστών,  χαρακτηριστικά  τους,  χωρική   και   χρονική    κατανομή 

 Η τουριστική δραστηριότητα ανήκει στους Δονουσιώτες.  . Η αιχμή της τουριστικής 

περιόδου εντοπίζεται τον Αύγουστο, όπου οι περισσότεροι επισκέπτες είναι κυρίως Έλληνες και 

Ευρωπαίοι αλλοδαποί. Οι Δονουσιώτες που παραθερίζουν στο νησί , έχουν σχεδόν όλοι δικές 

τους κατοικίες, όπου φιλοξενούν συγγενείς , φίλους, συνεργάτες.  Τα τελευταία χρόνια έχει 

παρατηρηθεί μια σημαντική επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Συγκεκριμένα ,ξεκινά από 

τον Μάη και αυξάνεται σταδιακά έως και τον Ιούνιο και το φθινόπωρο μειώνεται σταδιακά από 

τον Σεπτέμβριο ως και Οκτώβρη.   Οι επισκέπτες αυτών τον περιόδων είναι κυρίως Γερμανοί 

φυσιοδίφες, περιπατητές και έρχονται ή μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες. 

 

 Επιπλέον η Δονούσα, σε αντίθεση με τις άλλες μικρές Κυκλάδες, έχει γίνει ο παράδεισος για 

τους φανατικούς του ελεύθερου camping. Σε δύο πανέμορφες παραλίες, <<Κέδρος>> και 

<<Λιβάδι>>, που βρίσκονται ανατολικά της πρωτεύουσας, συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο 

μέρος της τουριστικής κίνησης του νησιού, που υπολογίζεται σε 600-800 άτομα ημερησίως κατά 

την τουριστική περίοδο(Ιούλιος-20 Αυγούστου). ‘’Οι τουρίστες του camping’’ έρχονται στο νησί 

κατά κανόνα χωρίς μέσο μετακίνησης. Πηγαίνουν στο camping χρησιμοποιώντας ένα ‘’ιδιωτικό 

ταξί’’ ή βάρκα ή με τα πόδια και επισκέπτονται συχνά  τον Σταυρό για τις προμήθειές τους και 

για αναψυχή, με τον ίδιο τρόπο. Επισκέπτονται επίσης για φαγητό το Μερσίνι που διαθέτει 

ταβέρνα σε παλαιό κτίριο,  που αποκαταστάθηκε  και εξοπλίστηκε με ένταξή του στα ΟΠΑΑΧ 

του Ε.Π. <<Αγροτική  Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της υπαίθρου 2000-2006>> και την 

Καλοταρίτισσα, που λειτουργεί ‘’καφέ’’-ταβερνάκι, με παραδοσιακά φαγητά και κηπευτικά από 

το περιβόλι που φροντίζει μια ηλικιωμένη και μοναδική εναπομείνασα μόνιμη κάτοικος του 

οικισμού.  
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Στις  θέσεις της ελεύθερης κατασκήνωσης δεν υπάρχουν ούτε στοιχειώδεις υποδομές, εκτός 

από μια ταβέρνα –καφέ.  

Πρόκειται για μια ιδιόμορφη κατάσταση που επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον, λόγω 

έλλειψης υποδομών, και κατά πολλούς ελάχιστα συμμετέχει στην οικονομία του νησιού, ενώ 

κατ’ άλλους η ανοχή του τόπου απέναντι στους ελεύθερους κατασκηνωτές αποβλέπει στην 

διατήρηση του εισοδήματος σημαντικού-σχετικά-αριθμού επαγγελματιών που προμηθεύουν 

στους κατασκηνωτές τα στοιχειώδη και απαραίτητα (φούρνος, ψιλικά, μπακάλικο, καφέ, 

ταβέρνες, μετακινήσεις). 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ. 

 

 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 

1. Η σημαντική θετική μεταβολή του πληθυσμού του νησιού ,συνδυασμένη με την συνεχώς 

αυξανόμενη ανεργία που επικρατεί κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρα μας 

λόγω της οικονομικής κρίσης, εμπνέει αισιοδοξία για την μελλοντική πορεία της 

δημογραφικής εξέλιξης του νησιού, με επιστροφή κυρίως νέων ατόμων στο νησί, που 

επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα. 
 

2. Υπάρχουν οι βασικές προϋποθέσεις (βοσκοτόπια, καλλιεργούμενες ζωοτροφές) 

ανάπτυξης της κτηνοτροφίας με ποιοτικά /βιολογικά προϊόντα. 
 

3. Υπάρχουν οι βασικές προϋποθέσεις (καλλιεργήσιμη γη, καλλιέργειες που ευδοκιμούσαν 

στο παρελθόν και είχαν καλή εμπορία, λόγω της ποιότητάς τους-π.χ απουσία χημικής 

λίπανσης-) ανάπτυξης της γεωργικής παραγωγής με πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα  
 

4. Υπάρχει διαθέσιμη ακαλλιέργητη (σήμερα ) γεωργική γη. 
 

5. Υπάρχει δυνατότητα άρδευσης. 
 

6. Υπάρχουν οι βασικές προϋποθέσεις για την εξάσκηση της μελισσοκομίας 
 

7. Τα προϊόντα της αλιείας είναι ποιοτικά αξιόλογα 
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ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

1. Το μεγάλης ηλικίας ανθρώπινο δυναμικό, που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί σε νέες 

μεθόδους. 
 

2. Οι μειωμένες υπηρεσίες σε αναγκαίες – βασικές κοινωνικές  υποδομές (π.χ υγείας) 

αναστέλλουν την τάση επιστροφής και εγκατάστασης  νέων ατόμων.  
 

3.  Έλλειψη συνεργατισμού μεταξύ των λιγοστών παραγωγών  
 

4. Δυσκολίες προσβασιμότητας , κυρίως τον χειμώνα. 
 

5. Αυξημένο κόστος παραγωγής, λόγω νησιωτικότητας 
 

6. Δυσμενείς κλιματικές συνθήκες, όσον αφορά τις βροχοπτώσεις και τους ανέμους 
 

7. Υποβαθμισμένος υδροφόρος ορίζοντας. 
 

8. Έλλειψη αρδευτικού συστήματος για την γεωργία και μη αξιοποίηση του αρίστης 

ποιότητας νερού αξιόλογης  πηγής που υπάρχει στο Μερσίνι, με αποτέλεσμα να χύνεται 

στην θάλασσα.  
 

9. Απουσία  υποδομών σφαγείου και τυροκομείου στο νησί. 

 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1. Οι φυσικοί πόροι του νησιού συγκριτικά με άλλες περιοχές , δεν έχουν καταναλωθεί. 
 

2. Η με, αργούς και ελεγχόμενους ρυθμούς ανάπτυξη του τουρισμού συμβάλλει στον να μην 

ανταγωνίζονται οι δύο κύριοι κλάδοι μεταξύ τους. 
 

3.  Το νησί βρίσκεται κοντά στην Νάξο και έχει σύνδεση με τα γύρω νησιά.  
 

4. Ως νησί κάτω των 1000 κατοίκων κατατάσσεται σε πιο ευνοϊκή κατηγορία για την ένταξη σε 

ευρωπαϊκά προγράμματα για την χρηματοδότηση ιδιωτικών ή συλλογικών επενδύσεων.  
 

5. Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει την δυνατότητα δημιουργίας μικρών μονάδων 

επεξεργασίας – συσκευασίας- τυποποίησης γεωργικών προϊόντων, προσαρμοσμένων στην 

μικρή παραγωγή του νησιού.  

 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ. 

Η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού λόγω έλλειψης ισχυρών κινήτρων επιστροφής και 

εγκατάστασης νέων οικονομικά ενεργών ατόμων στον πρωτογενή τομέα(π.χ βελτίωση των  

παροχών υγείας, εκπαίδευσης κλπ), καθώς και η έλλειψη ενημέρωσης για τις σύγχρονες 

απαιτήσεις στους τομείς : παραγωγή/ διακίνηση & εμπορία αγροτικών προϊόντων εγκυμονούν 

κινδύνους μη αξιοποίησης των  ευκαιριών που προκύπτουν .   
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Με  την μικρή αναδρομή στο παρελθόν, που επιχειρήθηκε να γίνει σ’αυτήν την έκθεση , 

διαπιστώθηκε ότι η Δονούσα είχε αξιοποιήσει ‘’τότε’’ αρκετά από τα πλεονεκτήματά της, 

τουλάχιστον σε  ότι αφορούσε τον πρωτογενή τομέα.  Το γεγονός αυτό έδινε την δυνατότητα 

όχι μόνον αυτάρκειας σε βασικά είδη διατροφής, αλλά και δραστηριότητας στον τομέα της 

εμπορίας γεωργικών προϊόντων. 

Σήμερα που οι σύγχρονες απαιτήσεις είναι διαφορετικές, ιδιαίτερα στον τομέα τυποποίησης 

και εμπορίας των προϊόντων του πρωτογενή τομέα, θεωρείται επιτακτική ανάγκη να 

αξιοποιηθούν όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού, στο πνεύμα της βιώσιμης και 

αειφόρου ανάπτυξης, που τον κύριο και βασικό ρόλο διαδραματίζει η πρωτογενής παραγωγή.   

Τα παραπάνω μπορούν να  επιτευχθούν στοχεύοντας στις παρακάτω δράσεις:  

 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 

1. Κατασκευή μικρού σφαγείου , προσαρμοσμένου στις ανάγκες του νησιού  , ή 

προμήθεια κινητής μονάδας σφαγής (η οποία θα εξυπηρετεί και τα άλλα νησιά), που 

οπωσδήποτε θα προβλέπεται η δυνατότητα σφαγής ζώων βιολογικής εκτροφής , ή  

επιδότηση της μεταφοράς ζώντων ζώων για σφαγή  

 

2. Αξιοποίηση φυσικών πόρων, όπως η πηγή στο Μερσίνη και διάθεσή της στους αγρότες. 

 

3. Εκπόνηση εργασίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και εξέταση για το ενδεχόμενο αλλαγής 

της έκτασης ( με αυτοφυή βλάστηση) που έχει  προγραμματισθεί για να δέχεται τα 

επεξεργασμένα λύματα του υπό κατασκευή ΒΙΟΚΑ, με έκταση που έχει ή μπορεί να 

δεχτεί μόνιμες καλλιέργειες.  

 

4. Πρόγραμμα ενίσχυσης για την δημιουργία μικρού επιδεικτικού/ πρότυπου 

αγροκτήματος όπου θα    καλλιεργούνται όλα τα όσπρια με τον παραδοσιακό τρόπο 

(σχεδόν βιολογικά), προσαρμοσμένο στις σημερινές απαιτήσεις για την  πιστοποίηση 

βιολογικών προϊόντων, με στόχους και την επέκταση της καλλιέργειας οσπρίων αλλά και 

της εξασφάλιση προϊόντων υψηλής ποιότητας. 

 

5. Κίνητρα για την αποκατάσταση /συντήρηση  πεζουλιών-αναβαθμίδων.  
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

 

1. Συμμετοχή σε προγράμματα εγκατάστασης νέων αγροτών και αξιοποίηση της  

εγκαταλειμμένης αγροτικής γης. 

 

2. Επέκταση της παραγωγής και εμπορίας κατσικίσιου κρέατος, εφόσον εξασφαλισθεί  ο  

χώρος σφαγής τους. 

 

3. Επέκταση της εκτροφής πουλερικών με στόχο την αυτάρκεια σε ποιοτικό κρέας και αυγά. 

 

4. Συστηματική ενημέρωση των μητρώων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.  

 

5. Τακτοποίηση των αδειών των σταβλικών εγκαταστάσεων. 

 
6. Επέκταση της καλλιέργειας  (μη ευπαθών) αγροτικών προϊόντων (  κρεμμυδιών , οσπρίων) 

με στόχο την εμπορία τους όχι μόνον στην τοπική αγορά. 

 

7. Επέκταση της παραδοσιακής  καλλιέργειας του  σουσαμιού με παράλληλη προμήθεια  

και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για συσκευασία του. 

 

6. Καλλιέργεια με βιολογικές μεθόδους παραγωγής των παραπάνω αγροτικών προϊόντων ή και 

άλλων που ευδοκιμούν στο νησί με στόχο την πιστοποίησή τους. 

 

7. Κατασκευή δεξαμενών συγκέντρωσης βρόχινου νερού . 

 
8. Συστηματική ενασχόληση με την μελισσοκομία. 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

1. Αναλυτική ενημέρωση/ εκπαίδευση σε όλους για τα οφέλη του συνεργατισμού και της  

ανάπτυξης συλλογικών δομών.  

 

2.  Άμεση και αναλυτική ενημέρωση για την αδειοδότηση των σταβλικών εγκαταστάσεων 

 

3. Προγράμματα κατάρτισης  σε βιολογικές /εναλλακτικές μορφές πρωτογενούς παραγωγής. 

 

4. Προγράμματα κατάρτισης  στην μελισσοκομία, επί τόπου. 

 

 


