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Καινοτομίες του Kythera Trails 

Το πρόγραμμα Kythera Trails αναζητά και αναπτύσσει καινοτομίες σε κάθε τομέα και κάθε βήμα 

εξέλιξής του. 

Εξελιγμένη σχεδίαση: Οι διαδρομές του Kythera Trails έχουν κορυφαία σχεδίαση: 

αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό τα παλιά μονοπάτια, είναι κυκλικής μορφής, εστιάζουν στη 

βέλτιστη εμπειρία του πεζοπόρου και αναδεικνύουν τον πλούτο της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς των Κυθήρων. Τα μονοπάτια των Κυθήρων, αποτέλεσαν εφαλτήριο για την 

Paths of Greece και παράδειγμα για δίκτυα άλλων περιοχών. Αναπροσαρμόστηκαν αρκετές 

φορές μέχρι να φτάσουν στη σημερινή τους μορφή. 

Πρωτοπόρο σύστημα σηματοδότησης: το δίκτυο μονοπατιών των Κυθήρων ακολουθεί 

το σύστημα της Paths of Greece, που εφαρμόστηκε πειραματικά για πρώτη φορά στα Κύθηρα 

το 2014. Από τότε μέχρι τώρα έχει εξελιχθεί και αποτελείται από πινακίδες εισαγωγής, 

πάσσαλους με προορισμούς και σήματα με χρώμα. Η πλοήγηση στα μονοπάτια συνοδεύεται 

από εργαλεία πλοήγησης (εφαρμογή, χάρτης κτλ.). Για κάθε νέα διαδρομή γίνεται έρευνα 

πεδίου και δημιουργείται φάκελος σηματοδότησης. Το σύστημα εστιάζει στην ασφάλεια και 

την άνεση του πεζοπόρου και είναι πλήρες, έτσι ώστε η χρήση του χάρτη να μην είναι 

αναγκαία. Επίσης, επιτυγχάνεται ελάχιστη δυνατή παρέμβαση στο τοπίο. 

INCREAte - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Φυσικής & Πολιτιστικής Κληρονομιάς. To 

Kythera Trails είναι το πρώτο αναπτυξιακό πρόγραμμα στον κόσμο που εφαρμόζει τη 

προσαρμοστική και ολοκληρωμένη διαχείριση INCREAte. Τo MedINA επέλεξε τα Κύθηρα σαν 

πιλοτική περιοχή εφαρμογής της προσέγγισης αυτής για να την αξιολογήσει. Η εφαρμογή 

του διαχειριστικού προτύπου INCREAte σε προγράμματα μονοπατιών προάγει την καινοτομία 

αλλά και την αποτελεσματικότερη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Έτσι, έχουμε παρουσιάσει αυτό το ‘πάντρεμα’ σε άλλους φορείς και προγράμματα 

μονοπατιών σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

http://www.kytheratrails.gr/
https://www.facebook.com/kytheratrails/
https://www.instagram.com/kytheratrails/
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MoU – σύμπραξη, συνεργασίες και διαχείριση προγράμματος. To Kythera Trails 

αναπτύσσεται με την υποστήριξη μιας ιδιότυπης διαχειριστικής σύμπραξης φορέων και 

επαγγελματιών, που έχει τη δυναμική να το αναδείξει ως κορυφαίο στην Ελλάδα. Η 

σύμπραξη έχει δομηθεί με κύριο διαχειριστικό φορέα το ΚΙΠΑ, νόμιμο ιδιοκτήτη των 

μονοπατιών την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας και με μνημόνιο συνεργασίας (MoU) των 

τεσσάρων φορέων που περιλαμβάνει το Δήμο Κυθήρων και το MedINA.  Υπάρχει τοπική 

διαχείριση του προγράμματος σε συνδυασμό με ταυτόχρονη διαχείριση δράσεων και πακέτων 

εργασίας που αναλογούν στους φορείς αλλά και συνεργασία διαρκείας με την Paths of 

Greece. Παράλληλα, μεγάλη βαρύτητα έχουν οι συνέργειες με τοπικές εταιρείες όπως η 

Pyrgos House και η Outdoors Activities Greece αλλά και διεθνείς φορείς όπως το Παγκόσμιο 

Δίκτυο Μονοπατιών (World Trails Network). 

Γνωσιακή Βάση για τα Μονοπάτια – Επιστημονική Καταγραφή POIs – Εθνογραφία 

- Αφηγήσεις: Το Kythera Trails είναι το πρώτο δίκτυο μονοπατιών που έχει αναπτύξει μια 

επιστημονική γνωσιακή βάση που αφορά τα μονοπάτια, τα σημεία ενδιαφέροντος (POIs) 

φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κατά μήκος των διαδρομών αλλά και τις διασυνδέσεις 

φύσης και πολιτισμού. Η γνωσιακή βάση είναι μία από τις κύριες δράσεις του MedINA στα 

Κύθηρα και στηρίζεται στην επιστημονική καταγραφή POIs, τη μελέτη διασυνδέσεων φύσης 

και πολιτισμού με το εργαλείο IMNC, την εθνογραφική έρευνα με 40+ ημιδομημένες εις 

βάθος συνεντεύξεις και τη βιβλιογραφική επισκόπηση. Θεωρούμε ότι η Γνωσιακή Βάση 

αποτελεί μια πολύτιμη κιβωτό τοπικής γνώσης, παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Το 

Kythera Trails θα είναι πρώτο δίκτυο μονοπατιών με περιγραφές σημείων και αφηγήσεις 

βασισμένες σε εθνογραφική έρευνα. 

Green Flag Trails – Αειφόρος Διαχείρηση Μονοπατιών: Τα δύο πρώτα πιστοποιημένα 

μονοπάτια στην Ευρώπη με το σήμα Green Flag Trails βρίσκονται στα Κύθηρα και είναι 

διαδρομές του επίσημου δικτύου. Στα Κύθηρα έλαβε χώρα και το πρώτο σεμινάριο 

επιθεωρητών Green Flag Trails στην Ευρώπη. Το Kythera Trails βάζει σταδιακά το σύστημα 

Green Flag Trails στην καρδιά της διαχείρισης των μονοπατιών. 

http://www.kytheratrails.gr/
https://www.facebook.com/kytheratrails/
https://www.instagram.com/kytheratrails/
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Interpret Europe & Hikers Friendly Hotels - Επιχειρηματικό οικοσύστημα και 

κατάρτιση: Με την πρωτοβουλία του MedINA, το Kythera Trails έγινε το πρώτο πρόγραμμα 

μονοπατιών, που πραγματοποίησε τα σεμινάρια κατάρτισης ξεναγών ερμηνείας του Interpret 

Europe δωρεάν για την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, υλοποιείται η πιστοποίηση 

καταλύματων που προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες προς τους πεζοπόρους με το σήμα 

Hikers Friendly Hotels. Η διάδραση με την τοπική οικονομία και τους επιχειρηματίες είναι 

δομικό στοιχείο του προγράμματος. Έχει ξεκινήσει με την πρώτη παρουσίαση το 2011 και 

συνεχίζει ακόμα με διάφορες μορφές. 

Branding: Το πρώτο δίκτυο μονοπατιών στην Ελλάδα που είχε τη δικιά του εταιρική 

ταυτότητα (brand).  Στην αρχή λεγόταν ‘Πορφυρά Μονοπάτια’, μετά ‘Kythera Hiking’, το 

2016 άλλαξε λογότυπο και το 2019 μετονομάστηκε σε Kythera Trails με νέα οπτική 

ταυτότητα. 

Ιστοσελίδα: Πρώτη ιστοσελίδα στην Ελλάδα αφιερωμένη σε δίκτυο μονοπατιών. 

www.kytherahiking.gr αναπτύχθηκε το 2010 και ήταν διαθέσιμο σε 5 γλώσσες. Το 2016 

άλλαξε ριζικά η ιστοσελίδα. Το 2020 αναμένεται η νέα ιστοσελίδα www.kytheratrails.gr 

παρουσιάζοντας τη νέα εταιρική ταυτότητα του δικτύου. 

QR codes: Το πρώτο δίκτυο μονοπατιών στην Ελλάδα που χρησιμοποίησε QR codes στο 

πρωθητικό φυλλάδιο το 2012 και στις πινακίδες εισαγωγής των 8 πρώτων μονοπατιών της 

αρχικής φάσης του δικτύου. 

Αδελφοποιήσεις: Το Kythera Trails είναι το μόνο δίκτυο μονοπατιών στην Ελλάδα που έχει 

πραγματοποιήσει δύο αδελφοποιήσεις. Χρησιμοποιώντας το μηχανισμό ‘Friendship Trails’ 

του Παγκοσμίου Δικτύου Μονοπατιών, αδελφοποιήθηκε το 2016 η Διαδρομή Μ01 της Χώρας 

με το San’in Kaigan Geopark Trail της επαρχείας Tottori της Ιαπωνίας. Ακολούθησε η 

Διαδρομή Μ41 του Μυλοποτάμου που αδελφοποιήθηκε με το Bruce Trail Conservancy του 

Καναδά. 

http://www.kytheratrails.gr/
https://www.facebook.com/kytheratrails/
https://www.instagram.com/kytheratrails/
http://www.kytherahiking.gr/
http://www.kytheratrails.gr/
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Ανάπτυξη και ενσωμάτωση αναρριχητικών μονοπατιών Via Ferrata: Το 2020, τα 

Κύθηρα έγιναν το πρώτο μικρό νησί στην Ελλάδα με αναρριχητικό μονοπάτι «Via Ferrata», 

πλήρως ενσωματωμένο στο δίκτυο μονοπατιών Kythera Trails. Η πρώτη via ferrata 

κατασκευάστηκε στην Κακιά Λαγκάδα και συνδέει το κυκλικό πεζοπορικό μονοπάτι Μ31 

(Ποταμός – Παλιόχωρα – Ποταμός) με το Μ36, Διακόφτι - Αγία Πελαγία, που είναι υπό 

διαμόρφωση. Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την τοπική εταιρεία Outdoors Activities 

Greece. 

Winter Sunday Walks – ενσωμάτωση στην τοπική κοινωνία (κοινότητα πρακτικής). 

Είναι μια μοναδική πρωτοβουλία στον ελλαδικό χώρο με τον τρόπο και τη συχνότητα που 

πραγματοποιείται. Είναι επίσης η μεγαλύτερη εκδήλωση στα Κύθηρα κατά τη διάρκεια της 

χειμερινής περιόδου από πλευράς συμμετοχής κόσμου και αριθμού ξεναγήσεων. Στις 

κυριακάτικες πεζοπορίες, οι κάτοικοι των Κυθήρων γνωρίζουν τον τόπο τους και 

συναναστρέφονται μέσα από το περπάτημα . Έτσι γίνονται κοινωνοί και πρεσβευτές του 

νησιού και των μονοπατιών. Άρχισε το Φθινόπωρο του 2016, και λαμβάνει χώρα κάθε 

Κυριακή, από Οκτώβριο μέχρι Απρίλη, δωρεάν, με ανοιχτή συμμετοχή, σε συνεργασία με το 

τουριστικό γραφείο Pyrgos House. Μέχρι τώρα, έχουν πραγματοποιηθεί 80+ εκδομές και ο 

αριθμός συμμετεχόντων κυμαίνεται από 25 μέχρι 120. Η πρωτοβουλία, έχει και τη δικιά της 

εταιρική ταυτότητα ‘Winter Sunday Walks’, το δικό της λογότυπο που ανανεώθηκε το 2020, 

και το δικό της tagline ‘Γνώρισε τον τόπο σου’ . Η ιδέα δημιουργίας περιπατητικής ομάδας 

στα Κύθηρα υπάρχει από το 2012. 

Διεθνής Δικτύωση - World Trails Network, Med Hub: To Kythera Trails είναι το μόνο 

δίκτυο μονοπατιών της Ελλάδας που έχει συμμετάσχει ανελλιπώς σε όλα τα Παγκόσμια 

Συνέδρια Μονοπατιών (World Trails Conference) από το 2014 και μετά, με την αρωγή της 

Paths of Greece. Επίσης, από το 2014 είναι μέλος του WTN. Παράλληλα, οι συντελεστές του 

Kythera Trails συμμετέχουν ενεργά σε διεθνή εργαστήρια, αποστολές και δράσεις. Έτσι, το 

Kythera Trails επωφελείται από τις τελευταίες τάσεις στον τομέα των μονοπατιών και της 

πεζοπορίας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Επίσης, έχουν ξεκινήσει πρωτοβουλίες 

http://www.kytheratrails.gr/
https://www.facebook.com/kytheratrails/
https://www.instagram.com/kytheratrails/
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δικτύωσης και συνεργασίας φορέων και προγραμμάτων μονοπατιών στο μεσογειακό χώρο 

με την ονομασία ‘Mediterranean Hub’. 

Marketing: Το Kythera Trails ξεδιπλώνει σταδιακά μια σειρά από δράσεις μάρκετινγκ. Από 

το 2019, οι προσπάθειες είναι πιο συντονισμένες μετά και από τη μελέτη της Paths of Greece 

«Δράσεις εξωστρέφειας για τα μονοπάτια των Κυθήρων». Πέρα από την ιστοσελίδα και τα 

social media που διατηρεί ενεργά, έχει σημειώσει αρκετές επιτυχίες στον τομέα αυτό, όπως 

την προβολή στο ντοκιμαντέρ του Mountain TV της νοτιοκορεάτικης τηλεόρασης το 2014 

και αλλά και τη συμμετοχή στην εκπομπή «Des Racines Et Des Ailes» της γαλλικής 

τηλεόρασης France 3 το 2017. Με την υποστήριξη του Δήμου Κυθήρων, έχει λάβει μέρος σε 

δύο διεθνείς εκθέσεις: την TourNatur 2017 στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας και την 

Destinations Nature 2018 στο Παρίσι. 

 

http://www.kytheratrails.gr/
https://www.facebook.com/kytheratrails/
https://www.instagram.com/kytheratrails/

