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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΕΑ 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

 

Το τελευταίο διάστημα η Κίνηση Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ», αξιοποιώντας τα 

αποτελέσματα της απόλυτης συνέργειας μεταξύ των πολιτών, των φορέων και των 

θεσμών του κράτους, των χορηγών και των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων, σχεδιάζει και προτείνει την υλοποίηση νέων ολιστικών προγραμμάτων 

πολιτιστικού τουρισμού, τα οποία έχουν ως στόχο την ένταξη των μνημείων στο κέντρο 

της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

 

2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ: 

 

Η πολιτιστική διαδρομή είναι ένα εξειδικευμένο και επώνυμο τουριστικό προϊόν, το 

οποίο διαμορφώνεται με βάση ένα συγκεκριμένο συνεκτικό στοιχείο, συνήθως 

αρχαιότητες, όπως π.χ. παρεμφερή στοιχεία της ίδιας περιόδου ή διαφόρων περιόδων 

ή ακόμη και ιστορικές διαδρομές, μύθοι κ.α. Η περιβαλλοντική διαδρομή κατά 

ανάλογο τρόπο διαμορφώνεται με βάση τα στοιχεία της φύσης και τους περιβάλλοντος. 

 

Στόχος του παραπάνω προγράμματος είναι να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για τη 

βιώσιμη – οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική - ανάπτυξη μιας περιοχής, αλλά 

και για τη σύνδεση των σπουδαίων μνημείων του πολιτισμού και της φύσης με την 

τοπική επιχειρηματικότητα και την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα της περιοχής, 

όπως αυτή αποτυπώνεται και στη φιλοσοφία των προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. (2014-

2020). 

 

Στην Ελλάδα έχει σχεδιασθεί και υλοποιείται με πρωταγωνιστικό ρόλο της 

Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισμού η πρώτη πολιτιστική διαδρομή 

των αρχαίων θέατρων της Ηπείρου. Το καινοτομικό αυτό έργο υλοποιείται ήδη με 

χρηματοδότηση, ύψους 37 εκ. ευρώ από το Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 (πρόγραμμα 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ηπείρου). Η διαδρομή των θεάτρων της Ηπείρου εκτείνεται σε 

τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες και περιλαμβάνει πέντε σπουδαίους αρχαιολογικούς 

χώρους: τη Δωδώνη, τη Νικόπολη, την Κασσώπη, την Αμβρακία και τα Γίτανα. 

 

Με αφετηρία την Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου 

σχεδιάζονται και οικοδομούνται ανάλογα προγράμματα σε όλη τη χώρα, σε 

συνεργασία πάντα με το Υπουργείο Πολιτισμού και τους αρμόδιους φορείς. 

 

Το εργαλείο που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση των Πολιτιστικών – 

Περιβαλλοντικών Διαδρομών είναι η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ). Η 

Ο.Χ.Ε. αποτελεί ένα εργαλείο για την υποστήριξη της καινοτομικής ανάπτυξης σε μία 
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γεωγραφική περιοχή με βάση το κοινό χωρικό στοιχείο. Η Ολοκληρωμένη Χωρική 

Επένδυση, αντλεί πόρους από περισσότερα τους ενός Ευρωπαϊκά ταμεία και 

περισσότερα του ενός Επιχειρησιακά Προγράμματα (Περιφερειακά και Τομεακά), 

δημιουργώντας έναν ευέλικτο χρηματοδοτικό μηχανισμό που ξεπερνά τους 

περιορισμούς χρηματοδότησης και τους περιορισμούς που μπορούν να θέτουν οι 

επιμέρους Θεματικοί Στόχοι και Χρηματοδοτικές Προτεραιότητες του κάθε ταμείου 

και του κάθε επιμέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 

 

3. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Ο κύκλος ζωής των παραπάνω προγραμμάτων αποτελείται από τρεις μεγάλες φάσεις. 

 

Η πρώτη φάση αφορά το σχεδιασμό των παραπάνω προγραμμάτων, καθώς και την 

εκπόνηση και έγκριση της στρατηγικής τους, με τα εξής βήματα: 

 

α) Κατάρτιση του αρχικού κειμένου στρατηγικής. 

β) Δημόσια διαβούλευση. 

γ) Έγκριση της Στρατηγικής από το Περιφερειακό Συμβούλιο. 

δ) Έγκριση από τον Περιφερειάρχη του Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΟΧΕ. 

  

Η δεύτερη φάση αφορά την οικοδόμηση κάθε προγράμματος και συμπίπτει με 4 

διακριτά βήματα:   

α) εξασφάλιση των υποδομών (λειτουργικών και αρχαιολογικών),  

β) υλοποίηση του marketing και των ψηφιακών δράσεων του προγράμματος,  

γ) συμμετοχή της επιχειρηματικότητας, 

δ) διακυβέρνηση του προγράμματος. 

 

Η τρίτη φάση αφορά τη σωστή λειτουργία των παραπάνω προϊόντων πολιτιστικού 

τουρισμού, απαραίτητη προϋπόθεση της οποίας είναι η εξασφάλιση ενός Φορέα 

Λειτουργίας και Διαχείρισης (Destination Management Organization - DMO), ο οποίος 

θα μεριμνά καθημερινά, ώστε όλη η «αλυσίδα» πόρων και υπηρεσιών των παραπάνω 

ολιστικών προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού να διατηρεί υψηλή ποιότητα». 

 

 

1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΕΑ: 

 

Κέα, ευρύτερα γνωστή και ως Τζιά, είναι η «πύλη των Κυκλάδων», το έκτο σε μέγεθος 

Κυκλαδονήσι και ταυτόχρονα το κοντινότερο νησί στην Αττική, καθώς απέχει 16 μόλις 

ναυτικά μίλια από το Λαύριο, μόλις μια ώρα ταξίδι με το πλοίο. Σε σχήμα σταγόνας, 

με συνολική επιφάνεια 131 τ.χλμ., περίμετρο ακτής 85 χλμ. η Κέα έχει σήμερα περίπου 

2.500 μόνιμους κατοίκους. Παρά την έντονη οικοδομική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια 

και την παράλληλη σταδιακή τουριστική ανάπτυξη, έχει καταφέρει να διατηρήσει τον 

παραδοσιακό χαρακτήρα της.  
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Είναι γνωστό, ότι η νήσος Κέα, παρά την ύπαρξη σημαντικών φυσικών και 

πολιτιστικών πόρων και παρά το πλεονέκτημα της σχετικής γειτνίασης με την Αττική 

των 4 εκ. κατοίκων, έχει ελάχιστη –συγκριτικά με τις δυνατότητές της-τουριστική 

ανάπτυξη, γεγονός που αποδεικνύεται από τον μικρό αριθμό τουριστικών κλινών, αλλά 

και από την πολύ περιορισμένη τουριστική της περίοδο. Ουσιαστικά, η μόνη μορφή 

τουρισμού που διακινεί πράγματι κάποια αξιόλογη κίνηση είναι ο θαλάσσιος 

τουρισμός  (yachting). 

 

Ωστόσο, στο Π.Ε.Π. Ν. Αιγαίου 2014-2020 αναφέρεται ότι: «Επιδίωξη είναι η 

ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, περιηγητικού, 

πεζοπορικού, πολιτιστικού, θαλάσσιου κ.τ.λ.)».  

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6γ «Διατήρηση, προστασία, 

προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς», περιλαμβάνεται ο 

Ειδικός Στόχος 6γ 2 «Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς 

των μικρών νησιών της Περιφέρειας για την υποστήριξη του τουρισμού εμπειρίας στο 

πλαίσιο της στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης». Ως μέσο για την επίτευξη των στόχων 

αυτών, το Π.Ε.Π. προβλέπει: «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών, οργάνωση μόνιμων 

πολιτιστικών θεσμών σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους κ.α., που προσφέρουν την 

ευκαιρία για διαφοροποίηση του παραγόμενου τουριστικού προϊόντος» με ενδεικτικούς 

δικαιούχους «των ανωτέρω δράσεων να είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, 

η Περιφέρεια, οι Ο.Τ.Α. και πολιτιστικοί φορείς». 

 

Συνεπώς, μετά από συνεννόηση με το Δήμο Κέας, το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

κατάρτισε και υπέβαλε στο Δήμο Προκαταρκτικό Σχέδιο για τη δημιουργία μιας 

Πολιτιστικής και Περιβαλλοντικής Διαδρομής στο νησί της Κέας, το οποίο και 

υιοθέτησε ο Δήμος. 

 

Η διαδρομή αυτή έχει σχεδιαστεί ως ένα επώνυμο τουριστικό προϊόν-εμπειρία, ένα 

προϊόν πολιτιστικού τουρισμού και τουρισμού της φύσης (περιπατητικού τουρισμού, 

οικοτουρισμού), το οποίο εξ’ αρχής θα αποκτήσει «τουριστική ταυτότητα», με μια 

επωνυμία – Brand. Το προϊόν αυτό, θα εξασφαλίζει άμεσα οφέλη στην τοπική 

οικονομία και –κατά συνέπεια- κοινωνία του νησιού, δεδομένου ότι θα συνδέσει τα 

μνημεία της φύσης και του πολιτισμού του νησιού με την τοπική παραγωγή και τις 

τοπικές επιχειρήσεις (τουριστικές, επισιτιστικές, αγροτικές, οικοτεχνία, σύγχρονη 

καλλιτεχνική παραγωγή κ.λπ.). Στόχο θα έχει να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για την 

ανάπτυξη του νησιού.  

 

Το νησί της Κέας διαθέτει αξιόλογα μνημεία και πολιτιστικούς πόρους που μαρτυρούν 

τη διαχρονική ιστορία του νησιού. Ενδεικτικά αναφέρονται:  

• ο προϊστορικός οικισμός της Αγίας Ειρήνης,  

• η αρχαία Καρθαία, μία από τις τέσσερεις πόλεις-κράτη του νησιού, η οποία 

διαθέτει σπουδαία δημόσια κτίρια, μεταξύ των οποίων και ένα αρχαίο θέατρο, 
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• ο ελληνιστικός πύργος της Αγίας Μαρίνας 

• η Ιουλίδα, μία από τις τέσσερις αρχαίες πόλεις-κράτη της Κέας, πατρίδα των 

ποιητών Βακχυλίδη και Σιμωνίδη του Κείου, του γιατρού Ερασίστρατου και 

του φιλοσόφου Αρίστωνα,  

• το Μοναστήρι της Παναγιάς της Καστριανής στο λόφο Καστρί, 

• ο αρχαϊκός Λέοντας της Τζιας,  

• το αρχαιολογικό Μουσείο της Ιουλίδας,  

• το Πρώην Δημαρχείο της Ιουλίδας (νεοκλασικό κτίριο του 1902), 

• το Παλιό σχολείο της Ιουλίδας, νεοκλασικό κτίριο σε σχέδια του Ερνέστου 

Τσίλερ, 

• ζωγραφιές του Αλέκου Φασιανού στα στεγάδια της Ιουλίδας. 

• παραδοσιακούς οικισμούς όπως η πρωτεύουσα Ιουλίδα, το Βουρκάρι, η 

Κορησσία, οι Ποίσσες, 

• αξιόλογα κτίρια βιομηχανικής αρχιτεκτονικής στην περιοχή Κόκκα, 

• υδατόμυλους στην κοιλάδα της Φλέας, 

• βρύση του Ροκομένου, 

• Βυζαντινά μνημεία (π.χ. Επισκοπή, Αγ. Άννα, Κόγχη στο Νερό, Δώδεκα 

Απόστολοι). 

 

Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι το δίκτυο των μονοπατιών, που έχει αναπτυχθεί σε 

μήκος 36 χλμ. και που ήδη προσελκύει στο νησί περιπατητικό τουρισμό σε 

περιορισμένα μεγέθη. H Κέα διαφέρει από τα άλλα Κυκλαδονήσια για την πλούσια 

χλωρίδα της και ιδίως για τα δάση βασιλικής δρυός, που καλύπτουν το κεντρικό και 

ανατολικό τμήμα του νησιού. Το νοτιοανατολικό τμήμα της έχει ενταχθεί στο Δίκτυο 

Natura 2000. Επιπλέον, η Κέα, με τα χιλιόμετρα της ακτογραμμής της προσφέρει 

ακόμη και στον πιο απαιτητικό επισκέπτη ειδυλλιακές παραλίες με εντυπωσιακά 

κρυστάλλινα νερά. 

 

Στους παραπάνω πόρους θα πρέπει να προστεθεί η αξιόλογη συγκριτικά για νησί των 

Κυκλάδων γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή και γενικά τα τοπικά προϊόντα, η 

γαστρονομία, η λαογραφία και οι θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

 

Από την ανάλυση των παραπάνω γίνεται φανερό ότι μπορεί στο νησί της Κέας να 

συγκροτηθεί μια Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Διαδρομή, ως ένα πλήρες και 

ολιστικό πρόγραμμα Πολιτιστικού Τουρισμού, που θα συνδέει τα μνημεία φύσης και 

πολιτισμού. Το καταλληλότερο εργαλείο για την ανάπτυξη ενός τέτοιου προγράμματος 

είναι η Ο.Χ.Ε. Συνεπώς, πρωτίστως θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες 

για την ένταξη του προγράμματος στην Ο.Χ.Ε. 
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Εν συνεχεία για να υλοποιηθεί η παραπάνω διαδρομή θα πρέπει να γίνουν τα εξής 

ΒΉΜΑΤΑ: 

 

Α΄ φάση: σχεδιασμός: 

α) Κατάρτιση του αρχικού κειμένου στρατηγικής. 

β) Δημόσια διαβούλευση. 

γ) Έγκριση της Στρατηγικής από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου 

δ) Έγκριση από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού της ΟΧΕ. 

 

Β΄ φάση: οικοδόμηση προγράμματος:   

α) εξασφάλιση των υποδομών (λειτουργικών και αρχαιολογικών) της 

διαδρομής,  

β) υλοποίηση του marketing και των ψηφιακών δράσεων του προγράμματος,  

γ) συμμετοχή της επιχειρηματικότητας, 

δ) διακυβέρνηση του προγράμματος. 

 

Γ΄ φάση: λειτουργία Πολιτιστικής και Περιβαλλοντικής Διαδρομής στο νησί της Κέας 

και εξασφάλιση ενός Φορέα Λειτουργίας και Διαχείρισης (Destination Management 

Organization - DMO). Στην περίπτωση της Κέας, καθώς πρόκειται για ένα μικρό νησί, 

ως Φορέας Διαχείρισης του προϊόντος θα μπορεί να λειτουργήσει και μια κατάλληλη 

δομή / υπηρεσία του Δήμου της. 

 

Συνοψίζοντας, η Κέα διαθέτει αξιόλογους τουριστικούς πόρους, περιβαλλοντικά 

πλεονεκτήματα και πλούσια τοπική παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τα 

παραπάνω μπορούν να συνδυαστούν μέσα από την υλοποίηση ενός Ολιστικού 

Προγράμματος Πολιτιστικού Τουρισμού, δηλαδή μιας Πολιτιστικής – 

Περιβαλλοντικής Διαδρομής, και να προσφέρουν στο νησί μια ήπια τουριστική 

ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή θα ευνοήσει πολλαπλά το νησί, κυρίως λόγω των θέσεων 

εργασίας που θα δημιουργηθούν, της άνθισης των μικρών επιχειρήσεων που θα 

συνδεθούν άμεσα με τα μνημεία, αλλά και της συμβολής των τουριστών στη ζωντάνια 

της καθημερινής ζωής ακόμη και εκτός τουριστικής περιόδου.  


