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Ορόσημα του Kythera Trails 

Χρονικό Σημείο Ορόσημο 

Οκτώβριος 2009 Μεμονωμένες προσπάθειες ανθρώπων που ασχολήθηκαν με τα μονοπάτια 

των Κυθήρων και πολλές συζητήσεις καταλήγουν στην έκθεση των 

Τσαραβόπουλος και συν.: “Πρόταση για την υλοποίηση ολοκληρωμένου 

δικτύου μονοπατιών στα Κύθηρα” 

2010 Το ΚΙΠΑ αγκαλιάζει την πρωτοβουλία και αναλαμβάνει να υλοποιήσει το 

πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ονομάζεται ‘Πορφυρά Μονοπάτια’. Δημιουργία 

της Ιστοσελίδας kytherahiking.com 

Σεπτέμβριος 2010 Πρώτη παρουσίαση του προγράμματος στην τοπική κοινωνία, με την ενεργό 

συμμετοχή και του Δήμου Κυθήρών. 

Μάρτιος 2011 Καθαρίζονται 35 χλμ διαδρομών με ανάθεση σε εργολάβο. Κάποια από αυτά 

καταλήγουν στο δίκτυο, άλλα όχι. 

2011 Η ιστοσελίδα www.kytherahiking.com  γίνεται η κύρια πύλη πληροφόρησης 

για τα μονοπάτια των Κυθήρων. Περνάν στα χέρια του ΚΙΠΑ οι ιστότοποι 

www.kythera-hiking.com και www.kythira-hiking.com που είχε φτιάξει ο 

James Prineas κατόπιν εντολής και πληρωμής από το ΚΙΠΑ 

2011 Μεγαλώνει το εύρος του προγράμματος. Εδραιώνεται η αντίληψη ότι το 

πρόγραμμα δεν αφορά απλά τη δημιουργία όμορφων μονοπατιών, αλλά 

γενικότερα τη βιώσιμη ανάπτυξη των Κυθήρων, τον οικοτουρισμό, την 

περιβαλλοντική και βιωματική εκπαίδευση κ.α. Το πρόγραμμα δεν θέλει απλά 

να παραδώσει κάποιο έργο στην τοπική κοινωνία, αλλά να γίνει κτήμα αυτής. 

http://www.kytheratrails.gr/
https://www.facebook.com/kytheratrails/
https://www.instagram.com/kytheratrails/
http://www.kytherahiking.com/
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Συνεπώς στόχος είναι η ενεργός εμπλοκή κατοίκων και φορέων. Στα 

πλαίσια αυτά γίνονται στρατηγικές συνεργασίες με την Ελληνική Εταιρεία 

Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), την Περιφέρεια Αττικής, το Ευρωπαϊκό 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (ΕΚΕΠΕΚ) του Πάντειου 

Πανεπιστημίου, την ΜΚΟ ‘Σπείρα’ κ.α. 

Ιούλιος 2011 Υλοποιείται το πρώτο οργανωμένο πρόγραμμα εθελοντών. Σε συνεργασία 

με την οργάνωση ΕΛΙΞ, έρχονται τέσσερις εθελοντές για ένα μήνα στα 

Κύθηρα και εργάζονται εθελοντικά στα μονοπάτια. 

Οκτώβριος 2011 Παρουσίαση των μονοπατιών τους επιχειρηματίες των Κυθήρων 

Αύγουστος 2011 Το ΚΙΠΑ, διοργανώνει παραδοσιακό γλέντι στον πολυχώρο Ζείδωρο στο 

Καψάλι για την ενίσχυση του προγράμματος μονοπατιών. 

2012 Πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την ΕΕΠΦ αναδασώσεις με το 

δημοτικό σχολείο Ποταμού. 

Αύγουστος 2012 Ολοκληρώνεται ο καθαρισμός και σηματοδότηση των έξι πρώτων 

διαδρομών Μ1, Μ11, Μ15, Μ19, Μ31, Μ41 

2012 Διαμοιράζεται το πρώτο φυλλάδιο Kythera Hiking με 6 διαδρομές, χάρτη, 

περιγραφές και QR codes. 

2014 Επέκταση του δικτύου με τη προσθήκη της Διαδρομής Μ36 (Αγία Μόνη – 

Διακόφτι) 

Νοέμβριος 2014 Προβάλλεται το ντοκιμαντέρ του νοτιοκορεάτικου Mountain TV στην 

τηλεόραση με θέμα τα μονοπάτια των Κυθήρων 

2014 Νέο σύστημα σηματοδότησης. Αρχή γίνεται πειραματικά με το Μ36 

http://www.kytheratrails.gr/
https://www.facebook.com/kytheratrails/
https://www.instagram.com/kytheratrails/
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2014 Με την υποστήριξη της Paths of Greece, το Kythera Hiking γίνεται μέλος του 

Παγκόσμιου Δικτύου Μονοπατιών (World Trails Network), κάτι που ισχύει 

μέχρι σήμερα. 

Ιούνιος 2015 Ολοκληρώνεται η διάνοιξη των μονοπατιών της Αποκλείστρας στο Λαζαρέτο 

και στον ανεμόμυλο στο Καψάλι εθελοντικά. Μετέπειτα, γίνονται μέρος του 

δικτύου ως Διαδρομή Μ12. 

Αύγουστος 2015  Πρώτη ξενάγηση στα μονοπάτια για την Πορφυρίς στα πλαίσια του Porphyris 

Festival. Θα επαναληφθεί το 2016 και το 2017. 

Οκτώβριος 2015 Έκθεση του Ρήγα Ζαφειρίου και της Νάντιας Μεγαλοκονόμου ‘Κατάσταση 

Μονοπατιών’ 

Ιούνιος 2016 Αρχίζουν οργανωμένες έρευνες πεδίου για την επέκταση του δικτύου (Μ44 

κ.α.) 

Ιούλιος 2016 Το MedINA διοργανώνει το συμμετοχικό εργαστήρι «Σχεδιάζοντας μαζί για 

τον τόπο μας. Ένα όραμα για τη φύση και τον πολιτισμό». Ξεκινάει η εμπλοκή 

του MedINA στα Κύθηρα. Ο τουρισμός και τα μονοπάτια αναδεικνύονται ως 

τομέας προτεραιότητας για παρέμβαση. 

Ιούλιος 2016 Το ΚΙΠΑ αποκτά τη δικιά του επαγγελματική εργαλειοθήκη με 

μηχανήματα, εργαλεία και υλικά όπως θαμνοκοπτικό, αλυσοπρίονο κ.α. 

Αύγουστος 2016 Νέα ιστοσελίδα και νέος λογότυπος, κρατώντας την ονομασία Kythera 

Hiking 

Οκτώβριος 2016 Με την αρωγή της Paths of Greece, γίνεται η πρώτη αδελφοποίηση με το 

San’in Kaigan Geopark Trail, της επαρχείας Tottori της Ιαπωνίας 

http://www.kytheratrails.gr/
https://www.facebook.com/kytheratrails/
https://www.instagram.com/kytheratrails/
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Οκτώβριος 2016 Ξεκινάν τα Winter Sunday Walks, οι δωρεάν ξεναγήσεις στο μονοπάτια 

των Κυθήρων για την τοπική κοινωνία σε συνεργασία με το τουριστικό 

γραφείο Pyrgos House. Πέρα από του δικό του όνομα, οι εκδρομές αυτές 

έχουν και τη δικιά τους εταιρική ταυτότητα 

Νοέμβριος 2016 Ολοκληρώνονται οι βασικές διανοίξεις της Διαδρομής Μ44 σε όλους τους 

οικισμούς γύρω από τα Αρωνιάδικα 

Μάρτιος 2017 Ολοκληρώνεται η χάραξη αλλά και οι βασικές διανοίξης της Διαδρομής Μ49 

Καραβάς – Μουδάρι – Πλατεία Άμμος - Καραβάς 

Μάιος 2017  Δεύτερη αδελφοποίηση. Αυτή τη φορά με το Bruce Trail Conservancy του 

Καναδά 

Σεπτέμβριος 2017 Τα μονοπάτια των Κυθήρων συμμετέχουν πρώτη φορά σε διεθνή έκθεση: 

TourNatur 2017 στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας 

Σεπτέμβριος 2017 Σε πανηγυρική εκδήλωση, υπογράφεται Μνημόνιο Συνεργαίας (MoU) 

μεταξύ των τεσσάρων φορέων: του ΚΙΠΑ, του MedINA, του Δήμου Κυθήρων 

και της Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων 

Νοέμβριος 2017 Η γαλλική τηλεόραση παίζει το επεισόδιο «La Grèce en heritage» της  

δημοφιλούς εκπομπής «Des Racines Et Des Ailes» της γαλλικής τηλεόρασης 

France 3 (29/11/2017) που παρουσίαζει μεταξύ άλλων τα μονοπάτια των 

Κυθήρων. Τα γυρίσματα είχαν γίνει στα Κύθηρα τον Ιούνιο του 2017 

Μάρτιος 2018 Συμμετοχή στη διεθνή έκθεση Destinations Nature 2018 στο Παρίσι 

Σεπτέμβριος 2018 Τα Μονοπάτια Κυθήρων συμμετέχουν με 2 παρουσιάσεις στο 7ο Παγκόσμιο 

Συνέδριο Μονοπατιών (World Trails Conference) στο Σαντιάγο της 

Ισπανίας 

http://www.kytheratrails.gr/
https://www.facebook.com/kytheratrails/
https://www.instagram.com/kytheratrails/
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Οκτώβριος 2018 Δημοσιεύονται στο διαδίκτυο οι δύο επιστημονικές καταγραφές του 

MedINA για τα Κύθηρα και Αντικύθηρα: Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Πολιτιστικών Χαρακτηριστικών 

Οκτώβριος 2018 Ολοκληρώνονται τα σεμινάρια για τη βιωματική ξενάγηση ερμηνείας φύσης 

και πολιτισμού με την πιστοποίηση Interpret Europe από το MedINA. 

Δεκέμβριος 2018 Γίνεται η πρώτη τοποθέτηση πασσάλων με αυτοκόλλητα βινυλίου που 

αποτελούν μέρος του νέου συστήματος σηματοδότησης 

Απρίλιος 2019 Ξεκινάει η σελίδα του Kythera Trails στο Instagram (Professional Account) 

Απρίλιος 2019 7 Απριλίου ολοκληρώνονται όλες οι διανοίξεις μονοπατιών, μαζί με τις 

βελτιώσεις που έγιναν σε κάποια τμήματα. Έτσι το δίκτυο φτάνει τις 11 

Διαδρομές και τα 100 χλμ. Διευρύνεται με τις προσθήκες νέων διαδρομών 

Μ04, Μ12, Μ44 και Μ49 και τις επεκτάσεις των υφιστάμενων Μ31, Μ37, Μ38 

και Μ41. 

Ιούνιος 2019 Ολοκληρώνεται η σήμανση με χρώμα σε όλο το μήκος των 100 χιλιομέτρων 

του δικτύου στις 8 Ιουνίου. Αποτελεί μέρος του νέου συστήματος 

σηματοδότησης 

Ιούνιος 2019 Δημοσιεύεται το πρώτο επιστημονικό άρθρο για την προσέγγιση INCREAte 

και την εφαρμογή της στα μονοπάτια των Κυθήρων στο επιστημονικό 

περιοδικό ‘Heritage’ με τίτλο «Reconnecting Nature and Culture—The 

INCREAte Approach and Its Practical Implementation in the Island of 

Kythera» 

Ιούλιος 2019 Το δίκτυο μονοπατιών των Κυθήρων αλλάζει εταιρική ταυτότητα 

(rebranding). Μετονομάζεται σε Kythera Trails με καινούργιο λογότυπο. 

http://www.kytheratrails.gr/
https://www.facebook.com/kytheratrails/
https://www.instagram.com/kytheratrails/
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Οκτώβριος 2019 Δύο μονοπάτια των Κυθήρων γίνονται τα πρώτα στην Ευρώπη πιστοποιημένα 

με Πράσινη Σημαία «Green Flag Trails». Το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο 

στην Ευρώπη για επιθεωρητές λαμβάνει χώρα στα Κύθηρα 

Νοέμβριος 2019 Εκπομπές στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος με αφηγήσεις από τα 

μονοπάτια των Κυθήρων. Η πρώτη έγινε στις 4 Νοεμβρίου και ακολούθησαν 

άλλες 2. 

Ιανουάριος 2020 Παρουσιάζεται το πρόγραμμα μονοπατιών στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου Κυθήρων 

Φεβρουάριος 2020 Τα Κύθηρα έγιναν το πρώτο μικρό νησί στην Ελλάδα με αναρριχητικό 

μονοπάτι «Via Ferrata», πλήρως ενσωματωμένο στο Kythera Trails. Αυτό 

έγινε σε συνεργασία με την τοπική εταιρεία Outdoors Activities Greece. 

Απρίλιος 2020 Η μελέτη για την επέκταση του δικτύου μονοπατιών (Φάση Β) είναι έτοιμη. 

Εκπονήθηκε από την Paths of Greece για λογαριασμό του MedINA 

Μάιος 2020 Υλοποιείται η πρώτη ολοκληρωμένη συντήρηση του δικτύου μονοπατιών 

 

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

