
Η Δέσποινα Νάζου,  είναι  κοινωνική ανθρωπολόγος,  διδάκτωρ του  Πανεπιστημίου  του
Αιγαίου.  Εκπονεί  μεταδιδακτορική  έρευνα  στο  Τμήμα  Ιστορίας  και  Αρχαιολογίας  του
Πανεπιστημίου  Κρήτης με  θέμα  «Αρχαιολογία,  Τουρισμός  και  Τοπικές  Κοινωνίες:
υποδοχή,  πρόσληψη  και  οικειοποίηση  του  αρχαιολογικού  αποθέματος  στη  νησιωτική
Ελλάδα)» με ακαδημαϊκή υπεύθυνη του έργου την Νένα Γαλανίδου. Η έρευνά της (2017-
2021)  επικεντρώνεται  σε Δήλο,  Ρήνεια,  Μύκονο,  Μεγανήσι  και Λευκάδα  και
χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας/ΕΛΙΔΕΚ με φορέα
υλοποίησης το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 Είναι  απόφοιτη  του  τμήματος  Φιλοσοφικών  και  Κοινωνικών  Σπουδών  της
Φιλοσοφικής  Σχολής  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης,  διδάκτωρ  του  Τμήματος  Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη) Η διδακτορικής της
έρευνά  επικεντρώθηκε  στην  μυκονιάτικη  ταυτότητα  σε  σχέση  με  τις  επιχειρηματικές
δραστηριότητες  των  κατοίκων  της  Μυκόνου,  και  στην  σύνδεσή  της  με  την  έννοια  της
‘εντοπιότητας  στον  αγροτικό  χώρο  της  Ρήνειας  και  της  Δήλου.  Η  πρώτη  της
μεταδιδακτορική  της  έρευνα  (2003-2006)  αφορά  στη  γυναικεία  εργασία  στις  ατομικές,
οικογενειακές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον τουρισμό, στη Μυκόνο και τη Λέσβο
(χρηματοδοτούμενη μεταδιδακτορική έρευνα από το ερευνητικό πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ-
ΕΠΕΑΕΚ, Τμήμα Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου) . 

Ως  ερευνήτρια,  ασχολείται  με  την  ερμηνεία  πολλών  διαστάσεων  του  τουριστικού
φαινομένου στο ελληνικό πολιτισμικό πλαίσιο. Κυρίως διερευνά την κοινωνικό/πολιτισμική
μεταβολή  σε  περιοχές  με  τουριστικοποιημένες  οικονομίες,  ενώ  επικεντρώνεται  και  σε
τοπικές που αφορούν στην κοινωνική μνήμη, σην πολιτισμική κληρονομιά, στην συμβολική
όψη του ταξιδιού.

Έχει επίσης υπάρξει επιστημονική συνεργάτης της Γ.Γ. Ισότητας.
 Έχει  δημοσιεύσει  μελέτες  και  άρθρα  σε  πρακτικά  συνεδρίων,  σε  συλλογικούς

επιστημονικούς τόμους και σε επιστημονικά περιοδικά.
Εργάζεται  επίσης  ως  συνεργαζόμενη  ερευνήτρια-επιστημονική  συνεργάτιδα  στην

Επιφανειακή  Έρευνα  Προϊστορικών  Αρχαιοτήτων  Πανεπιστημίου  Κρήτης»  (Υπεύθυνη
Αρχαιολόγος:  Νένα  Γαλανίδου,  αναπληρώτρια  καθηγήτρια  Προϊστορικής  Αρχαιολογίας
Παν. Κρήτης) 

Έχει συμμετάσχει στα προγράμματα:
1. Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας

της  Ακαδημίας  Αθηνών  με  την  ονομασία  «Σαπφώ».  Στο  πλαίσιο  του  παραπάνω
προγράμματος  πραγματοποιήθηκε  για  οχτώ  μήνες  (Ιούνιος  1998  –  Ιανουάριος  1999)
επιτόπια  έρευνα  στη  Μύκονο  από  την  οποία  συγκεντρώθηκε  πλούσιο  εθνογραφικό,
ιστορικό και λαογραφικό υλικό που κατατέθηκε στην Ακαδημία Αθηνών με τη μορφή α)
κειμένου,  β)  φωτογραφιών  και  γ)  εθνογραφικού  ντοκυμαντέρ.  Το  υλικό  αφορούσε  τις
τοπικές εορτές και τις τελετουργικές πρακτικές στον κύκλο του χρόνου, τα ήθη και τα έθιμα
σχετικά με το χορό,  το τραγούδι την κατανάλωση ποτού και φαγητού, την αποδελτίωση
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τοπικών  εφημερίδων  της  προ-τουριστικής  περιόδου  οι  οποίες  αναφέρονται  στις
καθημερινές δραστηριότητες των κατοίκων και στους τρόπους βιοπορισμού τους.

2.  Γενική  Γραμματεία  Ισότητας/EΣΠΑ «Η ένταξη της διάστασης του φύλου στηνΣΠΑ  «Η  ένταξη  της  διάστασης  του  φύλου  στην
τουριστική ανάπτυξη της χώρας»

3. Project “MULTI-INSULARITY”: The University of the Aegean, as a key factor for
economic and social development of the Aegean area" (funded by the Ministry of
EΣΠΑ «Η ένταξη της διάστασης του φύλου στηνducation and the EΣΠΑ «Η ένταξη της διάστασης του φύλου στηνuropean Union) Special Topic Research Database on the studies
of tourism from the social sciences and the humanities

4. The South Aegean Tourism Observatory Project (University of The Aegean,
Greece):  Creating  mechanisms  for  scientific  tourism monitoring  in  South  Aegean
Region. The projection of tourism product." Special Topic  ‘The cultural tourism and
the Cultural heritage of The South Aegean region’

5. Scientific Associate, “INNOVARCH: Pilot educational project  on methodologies and
materials  for  introducing  Public  Archaeology  in  EΣΠΑ «Η ένταξη της διάστασης του φύλου στηνuropean  Higher  EΣΠΑ «Η ένταξη της διάστασης του φύλου στηνducation  curricula”.
Project partners (founded by the K2 - Strategic Partnerships - EΣΠΑ «Η ένταξη της διάστασης του φύλου στηνrasmus+ Programme of the
EΣΠΑ «Η ένταξη της διάστασης του φύλου στηνuropean  Union):  University  of  Crete  (GR),  Autonomous  University  of  Barcelona  (EΣΠΑ «Η ένταξη της διάστασης του φύλου στηνS),
University of Warsaw (PL) and Linnaeus University (SEΣΠΑ «Η ένταξη της διάστασης του φύλου στην). 

Η  Δέσποινα  Νάζου  έχει  επίσης  εκπαιδευτική  εμπειρία  καθώς  από  το  2004  είναι
διδάσκουσα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική
του Τουρισμού» του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Παν. Αιγαίου, στη Χίο). Έχει επίσης
διδάξει  στο  ΜΒΑ  του  τμήματος  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  (Παν  Αιγαίου,  Χίος),  στο
προπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Παν. Αιγαίου, Χίος), στο
Μεταπτυχιακό  πρόγραμμα  του  τμήματος  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  και  Ιστορίας  με
αντικείμενο  «  Γυναίκες  και  Φύλα.  Ανθρωπολογικές  και  Ιστορικές  Προσεγγίσεις»(Παν.
Αιγαίου).  Επίσης  υπήρξε  Συνεργαζόμενο  Εκπαιδευτικό  Προσωπικό  στο  μεταπτυχιακό
πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
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