
 

 

«Η ύπαιθρος ως πεδίο χωρο-κοινωνικών μετασχηματισμών: Σύγχρονες 
λειτουργικές δικτυώσεις υπό το πρίσμα της εξέλιξης του παραθερισμού» 

ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Π.Θ                                        

Υποψήφιος ∆ιδάκτορας, Ε.Μ.Π., Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,                                             
Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας                                                                    

Εργαστήριο Σχεδιαστικής Μεθοδολογίας και Ρύθμισης του Χώρου 
 

Περίληψη 
Η εισροή και παγίωση σε τμήματα της ελληνικής υπαίθρου, ιδιαίτερα του «περι-αστικού χώρου» 
της Αθήνας, νέων λειτουργιών στο πλαίσιο του ελεύθερου χρόνου/αναψυχής (παραθερισμός, 
τουρισμός) έδωσε διέξοδο σε πολυεπίπεδες/χωρο-κοινωνικές αλλαγές ή/και μετασχηματισμούς. 
Με παράδειγμα την Κέα (Τζια), η οποία λόγω της γεωγραφικής της γειτνίασης με την Αττική 
εξελίσσεται σε δορυφόρο παραθερισμού της Αθήνας, προσεγγίζονται οι αλλαγές εκείνες που 
διαμόρφωσαν ένα πλέγμα νέων όρων(-συνιστωσών) και συναρθρώνουν όψεις της «σύγχρονης» 
χωρο-κοινωνικής φυσιογνωμίας/«αναπαράστασης» της υπαίθρου.1 
Ιδιαίτερα κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες (μέσα ’90 έως την εκδήλωση της χρηματοπιστωτικής 
κρίσης και στην Ελλάδα), σε θυλάκους στην Κέα παρατηρείται «έξαρση» στην ανοικοδόμηση 
παραθεριστικής κατοικίας –σε πολύ μικρότερο βαθμό τουριστικών καταλυμάτων– ακολουθώντας, 
κυρίως, την «εκτός σχεδίου χωρικά διάσπαρτη δόμηση» σε τόπους υψηλού παραθεριστικού 
ενδιαφέροντος και ελκυστικότητας (Κούνδουρος, Καμπί, Οτζιάς κ.ά.). Κτήματα και βοσκότοποι 
μετατρέπονται σε «οικόπεδα» για την κάλυψη της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης για 
παραθεριστική κατοικία, η αγροτική γη συρρικνώνεται, «σταβλιά» (στάβλοι) και παλιές αγροικίες 
μετατρέπονται σε κατοικίες νέων χρηστών, ενώ η αξία της γης και των ακινήτων συμπαρασύρεται 
αυξητικά. 
Οι εξελίξεις αυτές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν «αυθαίρετα»/απουσία πολιτικής σχεδιασμού και 
ρύθμισης, εγγράφονται, πλέον, ευδιάκριτα στον τοπικό χώρο με μετασχηματισμούς τόσο στη 
φυσιογνωμία των οικισμών και στη διάρθρωση του οικιστικού δικτύου όσο και στα χαρακτηριστικά 
της τοπικής κοινωνίας (δημογραφικές αλλαγές, αλλαγές στη σύνθεση της απασχόλησης, στις 
υιοθετούμενες από τα τοπικά νοικοκυριά πρακτικές). Σήμερα, οι εξελίξεις αυτές φαίνεται να 
αποκτούν άλλη δυναμική επαναπροσδιοριζόμενες στο «νέο τοπίο», όπως αυτό διαμορφώνεται 
στο πλαίσιο της εν εξελίξει χρηματοπιστωτικής κρίσης. 
 
Λέξεις-κλειδί: χωρο-κοινωνικοί μετασχηματισμοί/ύπαιθρος, παραθερισμός, διάρθρωση οικιστικού 
δικτύου, τοπικά νοικοκυριά, «νέο τοπίο», σχεδιασμός του χώρου/πολιτική ρύθμισης

                                                            
1 Η ιχνηλάτηση μετασχηματισμών σε χωρο-κοινωνικά σύνολα της υπαίθρου στον «περι-αστικό χώρο» της 

Αθήνας αποτελεί πυρήνα διερεύνησης της υπό εξέλιξη διδακτορικής διατριβής: Μπακαούκας, Μ., 

«∆ιαδικασίες ‘εξευγενισμού’ (gentrification) στον εύθραυστο ελληνικό νησιωτικό χώρο. Ανισότητες, 

αντιφάσεις, διλήμματα. Ο ρόλος του σχεδιασμού», Αθήνα: Ε.Μ.Π., Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τομέας 

Πολεοδομίας και Χωροταξίας, επίβλεψη: Ε. Παναγιωτάτου. 
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Ι. Πλαίσιο διερεύνησης και μεθοδολογικές επιλογές 

Όπως προκύπτει από την ως σήμερα διερεύνηση,2  κατά τις τελευταίες δεκαετίες –από 

τις αρχές του ’80, με ιδιαίτερη ένταση κατά την τελευταία δεκαετία, πριν την εκδήλωση 

της κοινωνικο-οικονομικής «Κρίσης»– η Κέα έχει κατασταθεί ως υποδοχέας 

πολυεπίπεδων χωρο-κοινωνικών αλλαγών ή/και μετασχηματισμών στο πλαίσιο 

εξέλιξής της ως δορυφόρου παραθερισμού της Αθήνας. Στις εξελίξεις αυτές 

καταλυτικής σημασίας φαίνεται να είναι η γεωγραφική εγγύτητα του νησιού με την 

Αττική, η βελτίωση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων, καθώς και τα έργα υποδομής που 

υλοποιήθηκαν στην Αττική κατά την τελευταία δεκαετία, όπως η Αττική Οδός, και 

βελτίωσαν τις χρονοαποστάσεις προς τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.3  

Έκτοτε, στο νησί παρατηρείται «έξαρση» στην ανοικοδόμηση παραθεριστικής κατοικίας 

–σε πολύ μικρότερο βαθμό τουριστικών καταλυμάτων–4, η οποία ακολούθησε, κυρίως, 

την εκτός σχεδίου χωρικά διάσπαρτη δόμηση σε τόπους υψηλού τουριστικού 

ενδιαφέροντος και ελκυστικότητας (π.χ. Κούνδουρος, Οτζιάς). Κτήματα και βοσκότοποι 

μετατρέπονται σε «οικόπεδα» για την κάλυψη της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης για 

παραθεριστική κατοικία, η αγροτική γη συρρικνώνεται, παλιές αγροικίες και «σταβλιά» 

                                                            
2 Βλ. Μπακαούκας, Μ., ∆ιαδικασίες «εξευγενισμού» (gentrification) στον εύθραυστο ελληνικό νησιωτικό 

χώρο. Ανισότητες, αντιφάσεις, διλλήματα. Ο ρόλος του σχεδιασμού, διδακτορική διατριβή (σε εξέλιξη), 

Αθήνα: Ε.Μ.Π., Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας. 
3 Πρόκειται για το βορειότερο νησί του συμπλέγματος των ∆υτικών Κυκλάδων και το εγγύτερο στις ακτές 

της Αττικής αποτελώντας φυσική γέφυρα επικοινωνίας του ελλαδικού «κορμού» με το Αιγαίο. Απέχει 
μόλις δεκάξι –16– ναυτικά μίλια από το λιμάνι του Λαυρίου και συνδέεται ακτοπλοϊκά με αυτό με ιδιαίτερα 

συχνά δρομολόγια, τα οποία αυξάνονται κατά τη θερινή περίοδο, αλλά και τα σαββατοκύριακα, αφού στο 

νησί διαθέτουν παραθεριστική κατοικία κάτοικοι της Πρωτεύουσας, ενώ αποτελεί ακόμη και ημερήσιο 

προορισμό για επισκέπτες. Βλ. Αναστασίου, Τ., Κέα: Ιστορική μνήμη, περιήγηση, 5η έκδ., Ερμούπολη: 

Πολιτιστική Εταιρεία Αρχιπέλαγος, 2007 και Τραΐου, Ε. (επιμ.), Η νήσος Κέα,  Αθήνα: Η Καθημερινή-

Επτά Ημέρες, 8 Ιουλίου 2001. 
4 Η παραθεριστική κατοικία, όπου εκδηλώθηκε με μεγάλη γεωγραφική συγκέντρωση, φαίνεται να 

κράτησε μακριά ή υπό έλεγχο άλλες οργανωμένες μορφές μαζικού τουρισμού (ξενοδοχεία, καταλύματα). 

Βλ. Μπακαούκας, Μ., «∆ιαδικασίες «εξευγενισμού» (gentrification) στον εύθραυστο ελληνικό νησιωτικό 

χώρο» στα Πρακτικά του 17ου Πανελληνίου Μεταπτυχιακού Σεμιναρίου-Συνεδρίου για Υποψήφιους 

∆ιδάκτορες: Ζητήματα Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες, Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο 

Κρήτης, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής 

Έρευνας, 24-27 Σεπτεμβρίου 2010 (υπό δημοσίευση). 
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(στάβλοι) μετατρέπονται σε κατοικίες νέων χρηστών, ενώ η αξία της γης και των 

ακινήτων συμπαρασύρεται αυξητικά. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω εξελίξεων, υποθέτουμε πως η ραγδαία εξέλιξη αυτή του 

παραθερισμού, εξέλιξη «αυθαίρετη» και «απρογραμμάτιστη», απoυσία πολιτικών 

σχεδιασμού και ρύθμισης, έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές ή/και μετασχηματισμούς 

στον χώρο, αλλάζοντας τόσο το οικιστικό δίκτυο όσο και τη φυσιογνωμία των οικισμών, 

αλλά και στη φυσιογνωμία της τοπικής κοινωνίας. 

Την παραπάνω( υπο-)θέση διερευνήσαμε στη βάση  

 της αλλαγής του οικιστικού δικτύου –διαχρονική εξέλιξη–, 

 της φυσιογνωμίας των οικισμών σήμερα –με συγκεκριμένα κριτήρια που 

υιοθετούμε καταρτίσαμε τυπολογία οικισμών– και 

 των αλλαγών στην τοπική κοινωνία –δημογραφικές αλλαγές, σύνθεση 

απασχόλησης, καταναλωτικά πρότυπα και πρακτικές τοπικών νοικοκυριών– 

συνθέτοντας, εντέλει, τη σύγχρονη χωρο-κοινωνική –με έμφαση στην οικιστική– 

πραγματικότητα της Κέας.   

Η έρευνα στηρίχτηκε τόσο σε θεωρητική διερεύνηση (δευτερογενές υλικό: βιβλιογραφία, 

ερευνητικά έργα, μελέτες κ.λπ.) όσο και σε παρατήρηση και συνεντεύξεις5 δύο 

επιπέδων (έρευνα πεδίου): 

 σε επίπεδο νησιού: συνεντεύξεις σε πληροφοριοδότες-κλειδί (φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, μεσίτες που δραστηριοποιούνται στο νησί) και 

 σε επίπεδο οικισμού: συνεντεύξεις σε τοπικά νοικοκυριά και παραθεριστές. 

 

 

 

 

                                                            
5 Οι συνεντεύξεις διενεργήθηκαν  κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2012. 



4 

 

ΙΙ. Οικιστικές διασυνδέσεις: Το «χρονικό» μιας αλλαγής υπό το πρίσμα χωρικών 
λειτουργιών και οικονομικών δραστηριοτήτων 

ΙΙ.Α. «Παραδοσιακός πυρήνας» οικιστικών διασυνδέσεων: Ιουλίδα (Χώρα) 

μέσα δεκαετίας ’60: «ρευστοί καιροί» 
Το πρώτο ρεύμα παραθεριστικού, κυρίως, αλλά και τουριστικού, «εποικισμού» στα 

μέσα της δεκαετίας του ’60 βρήκε την Κέα να πορεύεται στο πλαίσιο των 

«παραδοσιακών δομών» της... Την περίοδο εκείνη η Κέα, όπως και τα νησιά στο 

σύνολό τους άλλωστε, βίωνε την μετεμφυλιακή δημογραφική συρρίκνωση της 

υπαίθρου και η παραγωγική της βάση συναρθρωνόταν, σχεδόν αποκλειστικά,6 από 

αγροτικές (γεωργικές και κτηνοτροφικές)/ «παραδοσιακές» δραστηριότητες.  

Ο «αστικός» πληθυσμός του νησιού που δραστηριοποιούταν, κυρίως, στο εμπόριο 

κατοικούσε στη Χώρα (Ιουλίδα), ενώ ο αγροτικός διέμενε μόνιμα στην ενδοχώρα (τις 

«εξοχές») διαθέτοντας, συχνά, μια δευτερεύουσα κατοικία στη Χώρα,  την οποία και 

χρησιμοποιούσε, κυρίως, στο πλαίσιο των επαγγελματικών συναλλαγών του με τους 

τοπικούς εμπόρους ή/και τον εφοδιασμό του νοικοκυριού με τα απαραίτητα αγαθά που 

δεν μπορούσε να παράγει.7 Οι  οικονομικής φύσης αυτές δραστηριότητες 

διαμόρφωσαν, λοιπόν, ένα πλέγμα κοινωνικο-οικονομικών σχέσεων και οικιστικού 

περιβάλλοντος, τέτοιου όπου η Χώρα αποτελούσε τον «δορυφόρο» γύρω από τον 

οποίο αναπτύσσονταν οι αγροτικοί οικισμοί της ενδοχώρας. 

                                                            
6 Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου στην Κέα αναπτύχθηκε μια ιδιαιτέρως ακμάζουσα γεωργική και 

κτηνοτροφική κοινότητα.  

Παράλληλα με τις αγροτικές δραστηριότητες, όμως, στο νησί λειτούργησε και μια εύρωστη βιομηχανική 

μονάδα παραγωγής εμαγιέ, η οποία από το 1927 (έτος έναρξης της λειτουργίας της) ως το 1957, όπου 

και κλείνει οριστικά, αποτελεί τη μεγαλύτερη μονάδα στο είδος της στα Βαλκάνια και απασχολεί μεγάλο 

τμήμα του παραγωγικού πληθυσμού του νησιού. Το κλείσιμο του εργοστασίου, σε συνδυασμό με το 

μετεμφυλιακό κλίμα της υπαίθρου, αποτελεί παράγοντα-κλειδί για την (εσωτερική και εξωτερική) 

μετανάστευση που αρχίζει να πλήττει το νησί. Έκτοτε, ο πληθυσμός του νησιού αρχίζει να φθίνει, πολλές 

μικρές τοπικές επιχειρήσεις κλείνουν, ως αποτέλεσμα το 1961 να αναστείλει τη λειτουργία του ακόμη και 

το Γυμνάσιου του νησιού.  

Βλ. Τ. Αναστασίου (2007, op.cit.) και Μουζάκη-Χιονάτου, Μ., Ο ξωτάρης της Τζιας, Κέα: ιδιωτική έκδοση, 

2009. 
7 Βλ. Τ. Αναστασίου (2007, op.cit.), Μ. Μουζάκη-Χιονάτου (ibid.) και ∆ήμος Κέας, Μελέτη: Κ. 

Φωτόπουλος, «Μελέτη Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης ∆ήμου Κέας (Στάδιο Α’: 

Ανάλυση-∆ιάγνωση-Προοπτικές)», Αθήνα 2005. 
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Το παγιωμένο αυτό πλέγμα φαίνεται να μην μπορεί να διαρρήξει το μικρό, αλλά 

καθοριστικής σημασίας, κύμα «εποικισμού» που προαναφέραμε, το οποίο 

κατευθύνεται προς τον Κούνδουρο, μια άγονη (για τις αγροτικές δραστηριότητες) 

παράκτια περιοχή, στον οποίο, ύστερα από κατατμήσεις,8 ανοικοδομούνται οι πρώτες 

παραθεριστικές κατοικίες, καθώς και το πρώτο ξενοδοχείο του νησιού, ιδιαίτερα 

μεγάλης δυναμική για εκείνη την εποχή, το οποίο λειτούργησε ως το 2000. 

 
στη δεκαετία του ’80: κάτι… αρχίζει να «κινείται» 
Το δεύτερο κύμα παραθερισμού, μεγαλύτερης έντασης αυτή τη φορά, εκδηλώνεται στις 

αρχές του ’80, βρίσκοντας το νησί δημογραφικά απομειωνόμενο, με έκδηλες τις 

επιπτώσεις της πρότερης μετανάστευσης (εξωτερικής και εσωτερικής: αστικοποίηση)… 

Εκείνη την περίοδο το νησί αρχίζει να καθίσταται ως υποδοχέας σημαντικής, σταδιακά 

αυξανόμενης, ζήτησης για παραθεριστική κατοικία στον, ήδη κηρυγμένο, παραδοσιακό 

οικισμό της Χώρας (Ιουλίδα), όπως προέκυψε από συνεντεύξεις στα τοπικά νοικοκυριά 

που διαβιούν μόνιμα σε αυτή.  

Η παρθενικότητα του τόπου, σε συνδυασμό με τη γειτνίαση με την Αττική και τη 

γενικότερη βελτίωση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων, αλλά και «το αδιέξοδο που 

δημιούργησε στην Αττική η αυθαίρετη και απρογραμμάτιστη εκμετάλλευση των 

παραδοσιακών χώρων αναψυχής και παραθερισμού»,9 αποτέλεσαν καταλυτικούς 

παράγοντες για την προσέλκυση παραθερισμού, καθώς και των πρώτων καταλυμάτων 

και συναφών τουριστικών υπηρεσιών στη Χώρα. 

Έτσι, η λειτουργική σημασία της Χώρας από «παραδοσιακό» εμπορικό κέντρο 

μετασχηματίζεται σταδιακά σε πυρήνα έλξης παραθεριστών, τουριστικών καταλυμάτων 

και συναφών υπηρεσιών αναψυχής προς εξυπηρέτηση των νέων χρηστών, 

παραμένοντας, ωστόσο, ο κύριος πόλος οικιστικών δικτυώσεων στο νησί, δικτυώσεων 

                                                            
8 Σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο περί των κατατμήσεων γης, το οποίο και ευνόησε την «ανεξέλεγκτη» 

οικιστική ανάπτυξη σε πολλές περιοχές της χώρας, βλ. Παναγιωτάτου, Ε., κ.ά., «Παραθεριστική κατοικία 

και οικιστική ανάπτυξη στην Ελλάδα (ερευνητικό έργο)», Αθήνα: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., Γενική ∆ιεύθυνση 

Περιβάλλοντος και Χωροταξίας-Ε.Μ.Π., Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Εργαστήριο Σχεδιαστικής 

Μεθοδολογίας & Ρύθμισης του Χώρου-Ε.Κ.Κ.Ε., Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Κοινωνιολογίας, 1997. 
9 Βλ. Βλαχούτσικος, Χρ., Μελέτη: Θ. Παπαγιάννης και Συνεργάτες – Αρχιτέκτονες Πολεοδόμοι Μηχανικοί, 

«Οικιστική ανάπτυξη στην θέση Βρόσκοπος – Κέα», Αθήνα 1981, σελ. 24-25. 
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οι οποίες φαίνεται να διαρρηγνύονται από τη συρρίκνωση των αγροτικών 

δραστηριοτήτων, λόγω διαρροής του ενεργού πληθυσμού εξαιτίας της μετανάστευσης.  

Η ανακήρυξη της Ιουλίδας, όμως, ως παραδοσιακού οικισμού με συνεκτική δομή και 

φυσιογνωμία, γεγονός που δεν επέτρεπε ιδιαίτερες παρεμβάσεις στο οικιστικό της 

απόθεμα, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική της θέση (σε απόσταση από τις ακτές),  τη 

δύσκολη προσπελασιμότητα στο εσωτερικό της (αδυναμία διέλευσης μηχανοκίνητων 

οχημάτων) και τη βελτίωση του οδικού δικτύου κατά μήκος του νησιού οδήγησαν στη 

σταδιακή ανάδειξη και άλλων παράκτιων οικισμών ως ιδιαίτερου παραθεριστικού 

ενδιαφέροντος. Έτσι, στο ήδη αμείωτο παραθεριστικό ενδιαφέρον για την περιοχή του 

Κούνδουρου έρχεται να προστεθεί και αυτό για τον Οτζιά και το Γιαλισκάρι, στα βόρεια 

του νησιού. 

Μερίδιο στην έστω και περιορισμένης δυναμικής τουριστική δραστηριότητα έχει αρχίσει, 

ήδη, να διεκδικεί και η Κορησσία, το Λιμάνι, στην οποία ως την τελευταία εικοσαετία 

δραστηριοποιούταν το «εργοστάσιο εμαγιέ»10 του νησιού. Η οικονομική δραστηριότητα 

αυτή, καθώς και οι συμπληρωματικές προς αυτήν δραστηριότητες που εδράζονταν στο 

Λιμάνι, είχαν επικαθορίσει τον οικιστικό αυτό χώρο ως έναν ιδιαίτερα εύρωστο 

λειτουργικά πόλο του νησιού, ενώ η οριστική παύση της λειτουργίας (1962) του 

εργοστασίου οδήγησε στη διαρροή εργατικού δυναμικού προς την Αθήνα και το 

Λαύριο, επηρεάζοντας, έτσι, άμεσα την οικονομική και δημογραφική φυσιογνωμία του, 

αλλά και ολόκληρου του νησιού.11 

 

                                                            
10 Βλ. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων, ∆ιεύθυνση Οικιστικής Πολιτικής και 

Κατοικίας, «Μελέτη προστασίας και ανάπτυξης οικισμών νήσου Κέας: Αξιολόγηση υφιστάμενης 

κατάστασης, πολιτική προστασίας (Α’ Φάση)», Αθήνα 1996β. 
11 Βλ. υποσημ. 6. 
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ΙΙ.Β. Η ανάδειξης μιας «νέας κεντρικότητας» / «σύγχρονες» οικιστικές 
διασυνδέσεις: Κορησσία (Λιμάνι) 

στη δεκαετία του ’90: ένα μεταλλασσόμενο «σκηνικό» 
Όπως προέκυψε από την εμπειρική παρατήρηση, από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 

στο νησί παρατηρείται  «έξαρση» στην ανοικοδόμηση παραθεριστικής κατοικίας, σε 

πολύ μικρότερο βαθμό τουριστικών καταλυμάτων.   

Η παραθεριστική αυτή ανοικοδόμηση ακολούθησε την ανάπτυξη εντός των ορίων 

υφιστάμενων συνεκτικών οικισμών ή σε επέκτασή τους, καθώς και την εκτός σχεδίου 

χωρικά διάσπαρτη δόμηση σε τόπους υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος και 

ελκυστικότητας (π.χ  Κούνδουρος, Οτζιάς).12 Κτήματα και βοσκότοποι μετατρέπονται 

σε «οικόπεδα» για την κάλυψη της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης για παραθεριστική 

κατοικία, η οποία συμπαρασύρει την αύξηση της αξίας των ακινήτων και συρρικνώνει 

την αγροτική γη, με βοσκοτόπους, παλιές αγροικίες και «σταβλιά» (στάβλοι) να 

μετατρέπονται σε κατοικίες οικονομικά εύρωστων χρηστών.  

Η κατάσταση αυτή εντείνεται διαρκώς φτάνοντας στο απόγειό της στα μέσα της 

δεκαετίας του ’90, όπου πρώην εσωτερικοί μετανάστες δεύτερης γενιάς επιστρέφουν 

στο νησί για να απασχοληθούν στις «σύγχρονες» για το νησί δραστηριότητες, όπως 

αυτές προέκυψαν από τη μετατροπή του σε υποδοχέα μιας συνεχώς αυξανόμενης 

παραθεριστικής, αλλά και τουριστικής, ζήτησης (οικοδόμηση παραθεριστικής κατοικίας, 

καταλύματα, συμπληρωματικές προς τις «σύγχρονες» λειτουργίες υπηρεσίες), γεγονός 

που συνέπεσε και με την εισροή στο νησί αλλοδαπών οικονομικών μεταναστών. 

Έτσι, ο μόνιμος πληθυσμός του νησιού αυξάνεται13 αισθητά ξεπερνώντας, έστω και 

οριακά, τον πληθυσμό του στις αρχές της δεκαετίας του ’60, πριν τη μετανάστευση, 

                                                            
12 Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική διερεύνηση, η παραθεριστική κατοικία στον ελληνικό χώρο 

διαρθρώθηκε χωρικά: 

 εντός ορίων υφιστάμενων συνεκτικών οικισμών ή σε επέκτασή τους με περιορισμένη επέκταση 

παραδοσιακών ή μη, 

 διάσπαρτα, σε ευρύτερες ζώνες παραθεριστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος και 

 εκτός υφιστάμενων οικισμών, με τη μορφή οργανωμένων συγκροτημάτων επιχειρηματικού ή 

συνεταιριστικού χαρακτήρα, ως μέρος της εκτός σχεδίου χωρικά διάσπαρτης δόμησης σε τόπους 

υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος και ελκυστικότητας. 

Βλ. Ε. Παναγιωτάτου, κ.ά. (1997, op.cit.). 
13 Βλ. «Στοιχεία Απογραφής Πληθυσμού, ΕΛ.ΣΤΑΤ.» 1961 έως 2001. 
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γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην (επανα-)σύσταση ενός κοινωνικού ιστού που 

θα μπορούσε να «επωμιστεί» την επιφαινόμενη αναπτυξιακή διαδικασία.  

 

κατά την τελευταία δεκαετία: μια νέα «πραγματικότητα» 
Κατά την τελευταία δεκαετία, και έως την εκδήλωση της «Κρίσης» στην Ελλάδα, η 

ανοικοδόμηση στο νησί, κυρίως παραθεριστικών κατοικιών, εξελίσσεται με την ίδια, και 

μεγαλύτερη, δυναμική, όπως καταδεικνύεται από επεξεργασία στοιχείων που αφορούν 

τόσο στην «οικοδόμηση νέων κατοικιών»14  όσο και στην «έκδοση οικοδομικών 

αδειών».  

Η συρρίκνωση των «παραδοσιακών» αγροτικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με τη 

διόγκωση των «σύγχρονων», προσανατολισμένων προς τις υπηρεσίες, 

δραστηριοτήτων, τη γεωγραφική θέση των νέων πόλων παραθερισμού και τη δύσκολη 

προσπελασιμότητα της Χώρας από τους νέους χρήστες-παραθεριστές, οδήγησε στην 

αλλαγή των οικιστικών συσχετίσεων και την ανάδειξη ενός νέου δυναμικού πυρήνα 

υπηρεσιών, αυτού της Κορησσίας, ο οποίος και συγκεντρώνει μεγάλο μέρος των 

τοπικών εξυπηρετήσεων. 

Η εικόνα που παρουσιάζει η Χώρα σήμερα είναι διαφορετική σε σχέση με το υπόλοιπο 

νησί, μια εικόνα που αρχίζει να παγιώνεται κατά την τελευταία δεκαετία (2002 και μετά), 

όπως προέκυψε από την εμπειρική διερεύνηση. Μεγάλο μέρος του κτιριακού 

                                                            
14 Σύμφωνα με την εξέλιξη της «οικοδόμησης νέων κατοικιών» στην Κέα, η ανοικοδόμηση της τελευταίας 

δεκαπενταετίας χωρίζεται σε τρεις διακριτές φάσεις: α’ φάση: 1999-2003/ιδιαίτερα έντονη ανοικοδόμηση, 

β’ φάση: 2003-2007/σημαντική ανοικοδόμηση, γ’ φάση: 2007-2010/συρρίκνωση της ανοικοδόμησης. 

∆ιάγραμμα 1. Εξέλιξη οικοδόμησης κατοικιών στην Κέα 

 

             Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ιδία επεξεργασία 
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αποθέματος παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης και ερήμωσης, αφού οι ιδιοκτήτες τους 

δεν μπορούν να προβούν σε συντήρηση ή ανακαίνιση των ιδιοκτησιών τους λόγω 

υψηλού κόστους.  

Από τη Χώρα απομακρύνθηκαν όλες οι οχλούσες τουριστικές δραστηριότητες, που 

εδράζονταν ως τότε για να εξυπηρετούν τις ανάγκες της τουριστικής δραστηριότητας 

στο νησί, ενώ και οι ∆ημόσιες Υπηρεσίες, που εξυπηρετούν –αποκλειστικά, 

τουλάχιστον κατά τη χειμερινή περίοδο– τους μόνιμους κατοίκους του νησιού , αρχίζουν 

να μετοικούν στο Λιμάνι, μετατρέποντάς το σε έναν περιφερειακό πόλο υπηρεσιών και 

δραστηριοτήτων τουρισμού με εμφανή σημάδια οικιστικών πιέσεων, αλλά και 

αισθητικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Η παραπάνω υποβάθμιση εντείνεται 

ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι οι παραθεριστές που κατακλύζουν το νησί κατά 

τους θερινούς μήνες και τα σαββατοκύριακα όλου του έτους δεν εξυπηρετούνται πια 

από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Χώρας, αλλά του Λιμανιού. 

Η ανάπτυξη αυτή του Λιμανιού φαίνεται να έχει πάρει τη μορφή της «οικιστικής 

διεύρυνσης», αφού η γεωγραφική του θέση, σε συνδυασμό με τη δυσκολία πρόσβασης 

στη Χώρα, επέτρεψε την εξέλιξή του σε «κύριο πόλο εξυπηρετήσεων και περαιτέρω 

οικιστικών δικτυώσεων»/«νέα κεντρικότητα», εξυπηρετώντας τους δυο σημαντικούς 

γραμμικούς πυρήνες παραθερισμού «Γιαλισκάρι – Βουρκάρι – Οτζιάς»15 (στα βόρεια 

του νησιού) και «Ποίσσες – Κούνδουρος – Καμπί» (στα δυτικά), ακόμη και την πάλαι 

ποτέ «αυτόνομη» Χώρα. 

 

 

 

 

 

                                                            
15 Η δυναμική αυτής της παράκτιας γραμμικής ανάπτυξης διακρίνεται, ήδη, από τις αρχές της δεκαετίας 

του ’80. Βλ. Υπουργείο ∆ημοσίων Έργων, Γενική ∆ιεύθυνση Οικισμού, Μελέτη: Χρ. Ζαμπέλης και 

συνεργάτες-μελετητές, «Μελέτη οργανώσεως χώρων παραθερισμού: Οικιστική περιοχή Οτζιά 

Κοινότητος Κορησσίας Ν. Κέας», Αθήνα 1980.   
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ΙΙΙ. Η σύγχρονη φυσιογνωμία των οικισμών 

III.Α. Οικιστική διάρθρωση και δυναμική 

Σύμφωνα με τις «Προτάσεις Χωροταξικής Οργάνωσης-1984»16, το οικιστικό δίκτυο της 

Κέας συναρθρώνεται από είκοσι συνολικά οικισμούς, έναν 3ου επιπέδου 

(Ιουλίδα/Χώρα) και δεκαεννιά17 5ου επιπέδου, κατηγοριοποίηση,  η οποία αντανακλά 

την τότε δυναμική και δυνατότητα εξέλιξής τους18. (Βλ. Χάρτη 1) 

Ο «παρωχημένος» χαρακτήρας αυτής της κατηγοριοποίησης των οικισμών, στη βάση 

της οποίας κατά την τελευταία εικοσιπενταετία «χαράσσεται» αναπτυξιακή πολιτική 

(μελέτες στρατηγικού ή/και επιχειρησιακού προσανατολισμού), καθίσταται ευδιάκριτος 

αν αναλογιστούμε το ρυθμό με τον οποίο αυξάνεται ο αριθμός των οικισμών ανά 

δεκαετία –από τη δεκαετία του 1970 έως σήμερα–, καθώς και τους χωρο-κοινωνικούς 

μετασχηματισμούς που επισημάναμε παραπάνω.19  

Σήμερα, το οικιστικό δίκτυο της Κέας συναρθρώνεται από τριάντα τέσσερεις οικισμούς. 

Από αυτούς, μόνο οι τρεις είναι οριοθετημένοι και χαρακτηρισμένοι ως οικισμοί 

καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 1700 στρ. (Βουρκάρι, Ιουλίδα και Κορησσία),20 ενώ 
                                                            
16 Βλ. Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, ∆ιεύθυνση Χωροταξίας, «Νομός Κυκλάδων: 

Προτάσεις χωροταξικής οργάνωσης (συνοπτικό σχέδιο δομικών παρεμβάσεων)», Αθήνα 1984. 
17 Πρόκειται για τους οικισμούς Αγία Μαρίνα, Άγιος Θεόδωρος, Αστράς, Ελληνικά, Καστανιές, Κάτω 

Μεριά, Κοκκινάδα, Κούνδουρος, Πέρα Μεριά, Πήσσαι, Πλαγιά, Σταυρουδάκι, Χαβουνά, Κορησσία, 

Βουρκάρι, Μαυραμπέλιον, Μυλοπόταμος, Οτζιάς, Φωτημάρι. 
18 Βλ. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων, Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος-

∆ιεύθυνση Χωροταξίας, Μελέτη: Enviplan, Γ. Τσεκούρας και Συνεργάτες, «Μελέτη χωρικών επιπτώσεων 

των κοινοτικών προγραμμάτων και πολιτικών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Α’ Φάση-Τεύχος 1)», 

Αθήνα 1996α. 
19 Ο αριθμός των οικισμών στο νησί αυξανόταν, τουλάχιστον ως την «Κρίση», με ρυθμό «αλγεβρικής 

προόδου», γεγονός που οφείλεται, πρωτίστως, στη ραγδαία εξέλιξη του παραθερισμού.  

Σχετικά με τη διαχρονική οικιστική διάρθρωση της Κέας, βλ., αναλυτικά, Μπακαούκας, Μ., «Σύγχρονες 

λειτουργικές δικτυώσεις και χωρο-κοινωνικές αλλαγές υπό το πρίσμα της εξέλιξης του παραθερισμού: 

Συνθέτοντας μεθοδολογική προσέγγιση για την οικιστική φυσιογνωμία της Κέας», μεταπτυχιακή 

διπλωματική εργασία (αδημοσίευτη), Αθήνα: Ε.Μ.Π., ∆.Π.Μ.Σ. «Πολεοδομία και Χωροταξία», 2013. 
20 Σύμφωνα με το Π.∆. 24.4.85 (ΦΕΚ 181∆/3.5.85) ως οικισμοί χαρακτηρίζονται: 

 το Βουρκάρι (ΦΕΚ 1375∆/31.12.86), «Αξιόλογος στάσιμος οικισμός» (αρτιότητα 600 τ.μ.), 

 η Κορησσία (ΦΕΚ 1375∆/31.12.86), «Ενδιαφέρων δυναμικός παράλιος οικισμός» (αρτιότητα 1000 

τ.μ.) και 
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πέντε είναι χαρακτηρισμένοι ως Παραδοσιακοί (Ιουλίδα, Βουρκάρι, Κορησσία, Πλαγιά 

και Μυλοπόταμος)21. (Βλ. Χάρτη 1) Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφή 

2001), μεγαλύτεροι πληθυσμιακά είναι αυτοί της Ιουλίδας (Χώρας, 723 κάτοικοι) και της 

Κορησσίας (Λιμάνι, 494 κάτοικοι), οι οποίοι και συγκεντρώνουν το σύνολο των 

εξυπηρετήσεων του νησιού, τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα. Οι υπόλοιποι 

οικισμοί είναι κατά πολύ μικρότεροι πληθυσμιακά και είτε αποτελούν τους «αγροτικούς» 

οικισμούς της ενδοχώρας, περιοριζόμενοι, κυρίως, σε συστάδες σπιτιών εκατέρωθεν 

του κύριου οδικού δικτύου22 του νησιού (Ελληνικά, Κάτω Μεριά, Κοκκινάδα, 

Μυλοπόταμος, Πέρα Μεριά, Πλαγιά, Φωτημάρι, Χαβουνά) είτε πρόκειται για οικισμούς 

παραθεριστικής ή/και τουριστικής φυσιογνωμίας, «βραχύβιους» ή μη,  με σχετική 

συνοχή (Βουρκάρι, Καμπί, Κούνδουρος, Όρκος, Οτζιάς, Πήσσαι)  ή διασπορά23. 

                                                                                                                                                                                              
 η Ιουλίδα, (ΦΕΚ 972∆/6.10.87), «Αξιόλογος φθίνων οικισμός» (αρτιότητα 500 τ.μ.). 

Βλ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (1996β, op.cit.) και Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων, 

∆ιεύθυνση Χωροταξίας, Μελέτη: Ηλ. Μπεριάτος, «Ειδική Χωροταξική Μελέτη Κέας – Κύθνου – Σερίφου – 

Σίφνου: Για τον καθορισμό χρήσεων γης για ανάπτυξη και προστασία στα πλαίσια του Κοινοτικού 

Προγράμματος Envireg (Α’ Φάση)», Αθήνα 1993.  
21 Σύμφωνα με τα αντίστοιχα ΦΕΚ, ως παραδοσιακοί οικισμοί χαρακτηρίζονται: 

 το Βουρκάρι, ΦΕΚ 504/∆/14.7.88, 

 η Ιουλίδα, ΦΕΚ 594/∆/13.11.78, 

 η Κορησσία, ΦΕΚ 504/∆/14.7.88, 

 ο Μυλοπόταμος, ΦΕΚ 504/∆/14.7.88 και 

 η Πλαγιά, ΦΕΚ 504/∆/14.7.88. 
22 Το βασικό οδικό δίκτυο του νησιού έχει μήκος 59 χμ. περίπου. Σύμφωνα με το Β.∆./6-2-56 (ΦΕΚ 

47Α/8-2-56), ως επαρχιακές οδοί καθορίσθηκαν: 

 η οδός Κορησσίας-Ιουλίδας-Ελληνικών-Όρμου Καμπίου και 

 η οδός Κορησσίας – Βουρκαρίου- Κόκκας- Οτζιά- Καστριανής-Ιουλίδας, 

ενώ (μετέπειτα) ως κύριες δημοτικές οδοί οι: 

 Ιουλίδας-Ποισσών-Κούνδουρου-Καμπίου και 

 Ποισσών-Κάτω Μεριάς.  

Βλ. ∆ήμος Κέας (2005, op.cit.). 
23 Περιοχές με μεγάλη πυκνότητα διάσπαρτων κατοικιών συγκεντρώνονται, κυρίως, στον Κούνδουρο, 

στους λόφους νοτιοδυτικά της Κορησσίας (περιοχή Αγ. Τριάδα-Σπαθί ), γύρω από τον Οτζιά, μεταξύ 

Βουρκαρίου και Οτζιά , καθώς και στο Σπαθί. Ibid 
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Στη διαμόρφωση του οικιστικού δικτύου καταλυτικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν οι 

συνθήκες/πρακτικές με τις οποίες πραγματοποιήθηκε η δόμηση στο νησί, που δεν είναι 

άλλες από την εκτός σχεδίου διάσπαρτη δόμηση, μιας και οι νέες οικοδομές στο 

μεγαλύτερο μέρος τους δεν δομούνται πλέον εντός ή/και πλησίον των ορίων των 

υπαρχόντων οικισμών.24 Η πρακτική αυτή δόμησης οδήγησε στη δημιουργία νέων 

οικισμών με σαφή, κυρίως, λειτουργική (παραθεριστική) φυσιογνωμία, ενώ το πλέγμα 

παραγόντων συγκράτησης του τοπικού πληθυσμού ή προσέλκυσης νέου, καθώς και 

οικονομικών δραστηριοτήτων, φαίνεται να συντηρεί  ή/και να μεγεθύνει (οικιστική 

ανάπτυξη εντός των ορίων υφιστάμενων συνεκτικών οικισμών) τους ήδη υπάρχοντες 

οικισμούς –δεν παρατηρείται  ερήμωση οικισμών–.25 

Έτσι λοιπόν, η ραγδαία οικιστική ανάπτυξη που παρατηρείται στο νησί, με ιδιαίτερη 

ένταση κατά την τελευταία, σχεδόν, εικοσαετία, πραγματοποιήθηκε άναρχα, 

διαρρηγνύοντας ευαίσθητες χωρικές και περιβαλλοντικές ισορροπίες. Η δυναμική αυτής 

της εξέλιξης φαίνεται να ανακόπτεται «βίαια», ως απόρροια της «Κρίσης», η οποία 

πλήττει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστικά, η έκδοση νέων οικοδομικών 

αδειών αγγίζει το ναδίρ κατά τα τελευταία χρόνια,26 ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

περαιτέρω διερεύνηση θα παρουσίαζε η καταγραφή και αξιολόγηση του οικιστικού 

αποθέματος ανά οικισμό, καταδεικνύοντας τη δυναμική των οικισμών σε συνθήκες 

«Κρίσης». 

 

  

                                                            
24 Βασικό κριτήριο στην επιλογή οικοπέδου για ανοικοδόμηση παραθεριστικής κατοικίας αποτελεί η 

γειτνίαση με περιοχές κολύμβησης, η θέα προς τη θάλασσα και ο προσανατολισμός. 
25 Η ιδιαίτερη μορφολογία  των νέων παραθεριστικών οικισμών (σε σχέση με τους «παραδοσιακούς») 

έγκειται στη φυσιογνωμία των χρηστών τους. Τα καταναλωτικά πρότυπα των χρηστών-παραθεριστών, 

σε συνδυασμό με την αναζήτηση του «εξωτικού» που τους στερεί η διαβίωση σε αστικές περιοχές, αλλά 

και τις υφιστάμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση, τους παρακινούν σε δόμηση σε 

μεγάλο εμβαδόν οικοπέδων. Έτσι, ενώ το μέσο εμβαδόν των οικοπέδων στα «παραδοσιακά» τμήματα 

των οικισμών κυμαίνεται στα 300 τ.μ., στις αναπτυσσόμενες περιοχές Β΄ κατοικίας τα οικόπεδα 

υπερβαίνουν σε έκταση τα 1.000 τ.μ. και πολλά από αυτά είναι της τάξης των 4.000 τ.μ. (ανάλογα με το 

νομοθετικό πλαίσιο δόμησης). Ibid, καθώς και ∆ήμος Κέας, Μελέτη: Κ. Φωτόπουλος, «Μελέτη Σχεδίου 

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης ∆ήμου Κέας (Στάδιο Β1: Πρόταση)», Αθήνα 2007. 
26 Βλ. υποσημ. 14. 
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III.B. Ιχνηλατώντας χωρο-κοινωνικές αλλαγές και «σύγχρονες» οικιστικές 
δικτυώσεις υπό το πρίσμα της εξέλιξης του παραθερισμού 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της εμπειρικής διερεύνησης, συνάγεται το συμπέρασμα πως 

κοινός παρονομαστής των αλλαγών που υφίσταται η φυσιογνωμία των οικισμών, αλλά 

και οι λειτουργικές δικτυώσεις που αναπτύσσουν μεταξύ τους, είναι η ραγδαία εξέλιξη 

του παραθερισμού.  

Η αρχική ζήτηση για παραθεριστική κατοικία που προσανατολίστηκε χωρικά στους 

συνεκτικούς –ήδη υπάρχοντες/υφιστάμενους– οικισμούς του νησιού (κυρίως Ιουλίδα 

και Βουρκάρι) και επεκτάθηκε και σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που 

χαρακτηρίζονταν επιπλέον για την προσβασιμότητα και την εγγύτητά τους με αυτούς, 

σήμερα, επεκτείνεται σε όλη, σχεδόν, την επιφάνεια του νησιού, όπου σε προσβάσιμες 

ή δυσπρόσιτες περιοχές εντοπίζονται θύλακοι παραθεριστικής κατοικίας.  

Οι εξελίξεις αυτές συντέλεσαν στη διαμόρφωση οικισμών με «ιδιαίτερα» ποιοτικά 

χαρακτηριστικά –φυσιογνωμία–, αναδεικνύοντας κρίσιμα ζητήματα για αυτούς, 

ζητήματα τα οποία τα οποία ο σχεδιασμός αδυνατεί να «απεικονίσει»-εντοπίσει και να 

ρυθμίσει. 

Υιοθετώντας την παραπάνω θέση, καταρτίσαμε «τυπολογία οικισμών», η οποία ως 

ευέλικτο εργαλείο «απεικόνισης» για περαιτέρω σχεδιασμό, επιχειρεί μια «ουσιαστική»  

«αναγνώριση»/«ανάγνωση» της φυσιογνωμίας των οικισμών της Κέας βάσει των 

παρακάτω κριτηρίων: 

 εγγύτητα με το Λιμάνι και τη Χώρα, όπου φαίνεται να συγκεντρώνονται οι 

περισσότερες τοπικού (και υπερτοπικού) χαρακτήρα εξυπηρετήσεις, 

 προσβασιμότητα (οδικό δίκτυο, υποδομές), 

 είδος δόμησης (εντός, εκτός σχεδίου δόμηση), 

 λειτουργικότητα (αμιγείς θύλακοι παραθερισμού, συνύπαρξη δραστηριοτήτων), 

 τάσεις μετατροπής παραθεριστικής κατοικίας σε μόνιμη, 

 προσφορά και ζήτηση παραθεριστικής κατοικίας στην «Κρίση». 

Οι οικισμοί που ομαδοποιούνται βάσει κοινών χαρακτηριστικών (κριτηρίων), αφορούν 

σε οικισμούς με κρίσιμη πληθυσμιακή μάζα, παραγωγική βάση, καθώς και οικιστική και 

παραθεριστική δυναμική. Τόσο τα κριτήρια όσο και η ένταξη των οικισμών στους 

τύπους οικισμών που προέκυψαν, μπορεί να εμπλουτιστούν ή/και αλλάξουν σε άλλη 

χρονική στιγμή ή με άλλη αφετηρία διερεύνησης. 
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Έτσι, προέκυψαν οι παρακάτω τύποι οικισμών… 

Τύπος Α’: Συρρίκνωση παραθερισμού –η Χώρα/Ιουλίδα– 

Όπως προαναφέραμε, το δεύτερο, και μεγαλύτερο, κύμα παραθεριστικού εποικισμού 

της Κέας (δεκαετία ’80) προσανατολίστηκε, αρχικά τουλάχιστον, προς τη Χώρα και 

εξελίχθηκε εντός των ορίων του παραδοσιακού οικισμού με παρεμβάσεις σε 

παλαιότερα κτιριακά κελύφη. 

Οι παραθεριστές που κατευθύνθηκαν προς τη Χώρα ήταν, κυρίως, άνθρωποι της 

«πολιτισμικής παραγωγής» και μαζί με τα μικρομεσαία νοικοκυριά, πρώην εσωτερικούς 

μετανάστες δεύτερης γενιάς, που διατηρούν παραθεριστική κατοικία εκεί, συνθέτουν τη 

φυσιογνωμία των νέων χρηστών, οι οποίοι φαίνεται να μετατρέπουν σταδιακά την 

παραθεριστική τους κατοικία σε μόνιμη (ειδικά σε περίπτωση συνταξιοδότησής τους). 

Το ρεύμα αυτό, λοιπόν, προσέλκυσε στη Χώρα και τα πρώτα τουριστικά καταλύματα 

του νησιού, καθώς και ένα πλέγμα δραστηριοτήτων συμπληρωματικό στον 

παραθερισμό και τον τουρισμό.  

Η τοπική κοινωνία –σήμερα, στον οικισμό της Ιουλίδας διαμένει μόνιμα το μεγαλύτερο 

μέρος της τοπικής κοινωνία του νησιού, πρόκειται για τον οικισμό με τη μεγαλύτερη 

οικιστική ανάπτυξη– «αντιδρά» στις νέες αυτές συνθήκες αναπροσανατολίζοντας την 

παραγωγική της βάση. Η «παραδοσιακή» απασχόληση στον πρωτογενή 

συρρικνώνεται, καθώς προσανατολίζεται σε οικονομικές δραστηριότητες του τριτογενή 

παραγωγικού τομέα.  

Ιδιαίτερη διόγκωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την απασχόληση 

(2001), παρατηρείται στον δευτερογενή τομέα, αφορώντας στον κλάδο τον 

κατασκευών, γεγονός που οφείλεται  στη δυναμική της ανοικοδόμησης στο σύνολο του 

νησιού, καθώς και στους οικονομικούς μετανάστες από τα Βαλκάνια που 

εγκαταστάθηκαν στο νησί στις αρχές της δεκαετίας του ‘90, επιλέγοντας, κυρίως, ως 

τόπο διαμονής τη Χώρα, και αποτέλεσαν φθηνό εργατικό δυναμικό για την εξέλιξη του 

κλάδου αυτού. 

Οι αλλαγές αυτές και οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν για την τοπική κοινωνία, 

ανέστειλαν τη διαρροή πληθυσμού. Σήμερα, όπως προέκυψε από την εμπειρική 

διερεύνηση, παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού που διαμένει στη Χώρα, γεγονός 

που οφείλεται, παρά την περαιτέρω  διαρροή τοπικού πληθυσμού προς το Λιμάνι, στην 

εισροή των οικονομικών μεταναστών της δεκαετίας του ’90, αλλά και στη μετατροπή 
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παραθεριστικών κατοικιών της Χώρας σε μόνιμες κατοικίες. Βέβαια, ο τοπικός 

πληθυσμός εμφανίζει υψηλά ποσοστά γήρανσης και αφορά σε ηλικιωμένες οικογένειες, 

οι οποίες δεν ακολούθησαν το ρεύμα μετεγκατάστασης προς το Λιμάνι. 

Συνιστώσες των νέων συνθηκών αυτών, πέρα από τις μορφές απασχόλησης, ήταν η 

βελτίωση του εισοδήματος των τοπικών νοικοκυριών –παράλληλα με την αποκομιδή 

κερδών από την πώληση οικοπέδων που στη συνέχεια μετατράπηκαν σε 

παραθεριστικές κατοικίες, όπως κατέδειξαν οι συνεντεύξεις σε τοπικά νοικοκυριά–, η 

βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και η υιοθέτηση νέων καταναλωτικών προτύπων 

–σαφώς επηρεασμένα από τους νέους χρήστες/τάσεις μιμητισμού–, συνιστώσες οι 

οποίες συναρθρώνουν μια «σύγχρονη νησιωτική κοινωνικο-οικονομική τάξη», της 

οποίας η μέχρι πρόσφατα «βιωματική» ταυτότητα εμφανίζεται ιδιαίτερα «αλλοιωμένη». 

Η εικόνα που παρουσιάζει η Χώρα σήμερα είναι διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν, 

αλλά και με το υπόλοιπο νησί, μια εικόνα που αρχίζει να παγιώνεται κατά την τελευταία 

δεκαετία (2002 και μετά), όπως προκύπτει από την έως σήμερα εμπειρική διερεύνηση. 

Μεγάλο μέρος του κτιριακού αποθέματός της παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης και 

ερήμωσης, αφού οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν μπορούν να προβούν σε συντήρηση ή 

ανακαίνιση των ιδιοκτησιών τους λόγω κόστους, κατάσταση που επιδεινώνεται και από 

την αποχώρηση πολλών οικονομικών μεταναστών, λόγω της «Κρίσης».  

Έτσι, πολλά κελύφη, ιδιαίτερα στον παραδοσιακό ιστό, παραμένουν ακατοίκητα –ο 

οικισμός της Ιουλίδας παρουσιάζει το μεγαλύτερο οικιστικό απόθεμα κανονικών 

κατοικιών στο νησί, το 69% επί των κανονικών κατοικιών παρουσιάζεται ως «κενό», 

σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2001–, η αξία των ακινήτων είναι ιδιαίτερα χαμηλή 

συγκριτικά με άλλες περιοχές υψηλής ζήτησης και οι κάτοικοι μιλούν για ένα «σχέδιο 

αποστείρωσης» δραστηριοτήτων και υποβάθμισης του οικισμού από επενδυτικά 

συμφέροντα. 

   

 

 

 

 

 

 



17 

 

Τύπος Β’: ∆ραστηριότητες αναψυχής και υπηρεσιών σε αλληλεξάρτηση με την 
παραθεριστική κατοικία –Το Λιμάνι/Κορρησία– 

Από τη Χώρα απομακρύνθηκαν όλες οι οχλούσες τουριστικές δραστηριότητες, που 

εδράζονταν ως τότε για να εξυπηρετούν τις ανάγκες της τουριστικής δραστηριότητας 

στο νησί, ενώ και οι ∆ημόσιες Υπηρεσίες, που εξυπηρετούν τους μόνιμους κατοίκους 

του νησιού, αρχίζουν να μετοικούν στο Λιμάνι, μετασχηματίζοντάς το από περιφερειακό 

πόλο εξυπηρετήσεων –«υπολειμματικό», πάλαι ποτέ, ως προς την Ιουλίδα-Χώρα– σε 

κύριο πόλο εξυπηρετήσεων τοπικής και υπερτοπικής σημασίας (υπηρεσίες, 

δραστηριότητες τουρισμού κ.λπ.). Άλλωστε, οι παραθεριστές που κατακλύζουν το νησί 

κατά τους θερινούς μήνες και τα σαββατοκύριακα όλου του έτους δεν εξυπηρετούνται 

από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Χώρας, αλλά του Λιμανιού. 

Οι εξελίξεις αυτές φαίνεται να τονώνουν το ήδη υπάρχον ρεύμα μόνιμων κατοίκων της 

Ιουλίδας για μετοίκηση στο Λιμάνι. Έτσι, ο πληθυσμός της Κορησσίας παρουσιάζει 

ιδιαίτερη ανάκαμψη κατά τις τελευταίες δεκαετίες και αφορά, κυρίως, σε νεανικά 

νοικοκυριά, τα οποία αποφασίζουν να εγκατασταθούν εκεί λόγω των δυσκολιών από τη 

γεωγραφική απομόνωση της Ιουλίδας, σε σχέση με το υπόλοιπο νησί, αλλά και των 

εξυπηρετήσεων που εδράζονται πλέον σε αυτήν, όπως προέκυψε από συνεντεύξεις σε 

τοπικά νοικοκυριά.  

Η τάση αυτή έχει οδηγήσει στη σύσταση ενός δυναμικού πληθυσμιακού και 

παραγωγικού πυρήνα. Οι ενεργώς απασχολούμενοι, οι οποίοι αυξάνονται με 

μεγαλύτερο ρυθμό συγκριτικά με τη Χώρα, προσανατολίζονται σε δραστηριότητες του 

τριτογενή παραγωγικού τομέα, ενώ σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι 

απασχολούμενοι στον δευτερογενή τομέα, ο οποίος αφορά στον κλάδο των 

κατασκευών και εναρμονίζεται με την οικοδομική άνθιση των τελευταίων δεκαετιών στο 

νησί. Η υπερδιόγκωση αυτή (τάσεις λειτουργικής εξειδίκευσης) στον τομέα των 

υπηρεσιών δικαιολογείται, άλλωστε, από το γεγονός πως στο Λιμάνι εδράζονται πολλά 

τουριστικά καταλύματα. Τα καταλύματα αυτά –τα περισσότερα από τις αρχές τις 

δεκαετίας του ’90–,  παρέχουν τουριστικές εξυπηρετήσεις χαμηλού επιπέδου, δεν 

έχουν, ως σήμερα, εκσυγχρονιστεί, ως αποτέλεσμα να μην είναι ανταγωνιστικά ως 

προς τα νεότερα του νησιού, και απευθύνονται σε χρήστες χαμηλότερων εισοδημάτων. 

Σήμερα, στο Λιμάνι είναι ιδιαίτερα εμφανή τα σημάδια οικιστικής πίεσης, αλλά και 

αισθητικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, γεγονός που καθιστά χαμηλή τη ζήτηση 

και τις τιμές ακινήτων εντός των ορίων του οικισμού. 
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Τύπος Γ’: «Παραδοσιακοί» παραθεριστικοί οικισμοί, θύλακοι υψηλών εισοδημάτων σε 
σταθερή τροχιά εξέλιξης και «ανθεκτικότητα» στην «Κρίση» – Κούνδουρος, Οτζιάς– 

Με ιδιαίτερα έντονη ένταση εξελίχθηκε η ανοικοδόμηση παραθεριστικής κατοικίας στην 

Κέα και σε παραθαλάσσιες περιοχές ακολουθώντας την εκτός σχεδίου χωρικά 

διάσπαρτη δόμηση σε τόπους υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος και ελκυστικότητας. 

Σε οικισμούς, όπως ο Κούνδουρος και ο Οτζιάς, η παραθεριστική κατοικία ακολούθησε 

την εκτός σχεδίου δόμηση είτε διάσπαρτη είτε υπό τη μορφή οργανωμένων –μαζικών– 

συγκροτημάτων παραθεριστικής κατοικίας (συνήθως έχουν τη μορφή «περίκλειστων 

κοινοτήτων»/«gated communities»), ήδη από τη δεκαετία του ‘60. 

Στην πρόωρη ανάπτυξή τους συντέλεσε ιδιαίτερα η γεωγραφική τους θέση  (περιοχές 

«φιλέτο») και η σχετική γειτνίασή τους με την Ιουλίδα (Κούνδουρος) και το Λιμάνι 

(Κορησσία). Έτσι, κτήματα και βοσκότοποι μετατράπηκαν σε οικόπεδα, για την κάλυψη 

της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης για παραθεριστική κατοικία, η οποία συμπαράσυρε 

την αύξηση της αξίας των ακινήτων και συρρίκνωσε την αγροτική γη, μετατρέποντας 

βοσκοτόπους, παλιές αγροικίες και «σταβλιά» (στάβλοι) σε κατοικίες οικονομικά 

εύρωστων27 χρηστών, οι οποίοι καταλύουν στο νησί, κυρίως, κατά τη θερινή περίοδο. 

Στους οικισμούς αυτούς, όπου συγκεντρώνεται ιδιαίτερα μεγάλο πλήθος «κενών 

κανονικών κατοικιών»-παραθεριστικές κατοικίες, δε διαμένει μόνιμα κανείς, σχεδόν, 

από την τοπική κοινωνία και πέρα από ελάχιστες εξυπηρετήσεις που αφορούν σε 

λουόμενους, πρόκειται για αμιγείς θυλάκους παραθερισμού.  

Σήμερα, κατά την περίοδο της «Κρίσης», οι οικισμοί αυτοί φαίνεται να ανθίστανται στο 

ευρύτερο στάσιμο κλίμα οικιστικής ανάπτυξης που επικρατεί στο νησί. Οι συνεντεύξεις 

σε μεσίτες της περιοχής κατέδειξαν πως αρκετοί, κυρίως αλλοδαποί, ευρωπαϊκής 

προέλευσης, επενδύουν σε παραθεριστική κατοικία «υψηλών προδιαγραφών», ενώ η 

                                                            
27 Όπως προκύπτει και από προγενέστερη έρευνα για την παραθερισμό στην Κέα, η παραθεριστική 

κατοικία σε οικισμούς σαν τον Κούνδουρο και τον Οτζιά κατανέμεται σε μεσαίες και υψηλές κοινωνικο-

επαγγελματικές ομάδες (εισοδηματικά στρώματα). Οι παραθεριστές παρουσιάζουν υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο, με κυρίαρχο τύπο νοικοκυριού τον οικογενειακό και σημαντική την παρουσία παραθεριστών 

οικογενειακού τύπου με εργαζόμενους και τους δύο γονείς. Από την ίδια μελέτη προκύπτει πως η χρήση 

της παραθεριστικής κατοικίας γίνεται καθόλη τη θερινή περίοδο, αλλά και τα σαββατοκύριακα όλου του 

έτους. Η κατοικία χρησιμοποιείται από το σύνολο της οικογένειας και δε διακρίνεται προοπτική 

ενοικίασης ή πώλησης, ενώ δεν αποτελεί τη μόνη παραθεριστική διέξοδο της οικογένειας.  

Βλ. Ε. Παναγιωτάτου, κ.ά. (1997, op.cit.). 
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αξία των ακινήτων (γης και κτισμένου περιβάλλοντος) είναι η υψηλότερη στο νησί. 

Τέλος, η ισχνή28 μετατροπή παραθεριστικών κατοικιών σε μόνιμες, φαίνεται να 

απομειώνεται, αφού κάποια νοικοκυριά, κυρίως στον Οτζιά, που είχαν επιλέξει την 

περιοχή ως τόπο μόνιμης/ή σχεδόν μόνιμης κατοικίας, επιστρέφουν στην πάλαι ποτέ 

κύρια κατοικία τους στην Πρωτεύουσα, όπως προέκυψε από συνεντεύξεις σε 

παραθεριστές. 

 

Τύπος ∆’: Παραθερισμός σε συνύπαρξη με τουρισμό, αλλά και υπηρεσίες αναψυχής 
(εστίαση) –Βουρκάρι, (Γιαλισκάρι), Πήσσες– 

Το Βουρκάρι και οι Πήσσες αποτελούν οικισμούς στους οποίους συνυπάρχουν 

παραθεριστική κατοικία, κατοικία του τοπικού πληθυσμού, ενοικιαζόμενα δωμάτια, 

καθώς και συμπληρωματικές τουριστικές δραστηριότητες. Πρόκειται για 

«παραδοσιακούς» οικισμούς της Κέας, οι οποίοι φαίνεται να εξελίσσονται οικιστικά 

ιδιαίτερα έντονα κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Το Βουρκάρι, λόγω της γειτνίασής του με 

το Λιμάνι και την ύπαρξη σε αυτό της μοναδικής οργανωμένης μαρίνας ελλιμενισμού 

σκαφών αναψυχής του νησιού, και οι Πήσσες, λόγω του ιδιαίτερου φυσικού τους 

κάλους τους, προσέλκυσαν τόσο παραθεριστικές κατοικίες όσο και τουριστικά 

καταλύματα. 

Το Βουρκάρι, το οποίο τείνει να συνενωθεί οικιστικά με το γειτονικό Γιαλισκάρι, 

συγκεντρώνει την πιο εκσυγχρονισμένη και ανταγωνιστική μερίδα τουριστικών 

καταλυμάτων στο νησί. Σχετικά με την εξέλιξη της παραθεριστικής κατοικίας, αυτή 

εξελίσσεται εντός και με επέκταση του υφιστάμενου οικισμού. Πρόκειται για 

παραθεριστική κατοικία, η οποία εμφανίζεται υπό τη μορφή οργανωμένων 

συγκροτημάτων παραθεριστικής κατοικίας απευθυνόμενη σε υψηλά, κυρίως, 

εισοδήματα εμφανίζοντας τάσεις μετατροπής παραθεριστικών κατοικιών σε μόνιμες, 

λόγω της γειτνίασής του με την Κορρησία. 

Οι παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με  την ύπαρξη σε αυτό μιας «πίατσας» 

υπηρεσιών εστίασης (εστιατόρια, μπαρ), συνέβαλε καθοριστικά στη συγκράτηση και 

                                                            
28 Άλλωστε η απόσταση από τον κύριο πόλο εξυπηρετήσεων, το Λιμάνι, ή τη Χώρα καθιστά 

προβληματική τη μόνιμη εγκατάσταση των παραθεριστών, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Οι 

περιοχές-θύλακοι αυτοί χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται ως «ησυχαστήρια». 



20 

 

περαιτέρω αύξηση του πληθυσμού του, ο οποίος προσανατολίζεται σε οικονομικές 

δραστηριότητες του τριτογενή τομέα της παραγωγικής διαδικασίας.  

Σήμερα, όπως διαμορφώνεται η προσφορά και η ζήτηση στο νησί –σύμφωνα με 

συνεντεύξεις σε μεσίτες του νησιού–, το Βουρκάρι (και το Γιαλισκάρι) αναδεικνύεται ως 

η περιοχή με τη μεγαλύτερη πραγματική αξία γης και ακινήτων. 

Οι Πήσσες αποτελούν έναν οικισμό, ο οποίος φαίνεται να έχει, σε γενικές γραμμές, τα 

ίδια χαρακτηριστικά ως προς τη διαμόρφωση της δυναμικής του με το Βουρκάρι. Η 

ύπαρξη στην περιοχή τουριστικών καταλυμάτων και υπηρεσιών εστίασης (εξυπηρετούν 

μεγάλη μερίδα χρηστών του γειτονικού Κούνδουρου) φαίνεται πως παράλληλα με την 

εξέλιξη του παραθερισμού λειτούργησαν ως καταλυτικές συνιστώσες για τη συντήρηση 

και ενδυνάμωση μιας κρίσιμης πληθυσμιακής μάζας, η οποία προσανατολίζεται, ως 

προς την απασχόλησή της, σε οικονομικές δραστηριότητες του δευτερογενή και 

τριτογενή παραγωγικού τομέα. Ο πληθυσμός του οικισμού εξειδικεύεται με τις 

οικοδομικές δραστηριότητες, αφού οι παραθεριστικές κατοικίες της περιοχές δεν 

εμφανίζουν την «εργολαβική φυσιογνωμία» των συγκροτημάτων παραθεριστικής 

κατοικίας στο Βουρκάρι (και το Γιαλισκάρι). 

Σήμερα, οι Πήσσες δε φαίνεται να παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση, συγκριτικά με άλλους 

οικισμούς στο νησί. 

 

Τύπος Ε’: Οικισμοί δυναμικής αγροτικής φυσιογνωμίας –Ελληνικά, Κάτω Μεριά, 
Χαβουνά– 

Στην Κέα διατηρούνται, ακόμη και σήμερα, στη φάση της «όψιμης επέλασής» του 

παραθερισμού, οικισμοί με αγροτική φυσιογνωμία και δυναμική. 

Οικισμοί σαν τα Ελληνικά, την Κάτω Μεριά και τα Χαβουνά διατηρούν μια κρίσιμη 

πληθυσμιακή μάζα, σαφώς συρρικνούμενη διαχρονικά, η οποία απασχολείται, σχεδόν 

αποκλειστικά, σε οικονομικές δραστηριότητες του πρωτογενή παραγωγικού τομέα. Η 

παραγωγική δυναμική τους είναι ιδιαίτερα ζωτικής σημασίας για το νησί, αφού το 

μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής παραγωγής του νησιού συγκεντρώνεται εκεί, σε ένα 

τοπικό (στο σύνολο του νησιού) αγροτικό περιβάλλον που αμομειώνεται29 με τη 

                                                            
29 Χαρακτηριστικά, η αλιεία και οι καλλιέργειες παρουσιάζονται ιδιαίτερα συρρικνωμένες, όπου προϊόντα 

των κλάδων εισάγονται «φασόν» από την Αθήνα, ενώ η κτηνοτροφία καλύπτει οριακά τις ανάγκες του 

ντόπιου πληθυσμού. 
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διόγκωση του δευτερογενή (κατασκευές) και του τριτογενή (παροχή υπηρεσιών) 

παραγωγικού τομέα. 

Η γεωγραφική θέση των οικισμών (στην ενδοχώρα του νησιού) αυτών δεν τους 

επέτρεψε να ακολουθήσουν το «μοντέλο» οικιστικής ανάπτυξης, όπως αυτό 

διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε στο νησί, με επίκεντρο τις παράκτιες περιοχές/οικισμούς. 

Τα νοικοκυριά που διαβιούν στους οικισμούς αυτούς είναι αμιγώς αγροτικά και φαίνεται 

να μη διέθεταν στην ιδιοκτησία τους «αξιοποιήσιμες» εκτάσεις γης, τις οποίες θα 

μπορούσαν να «οικοπεδοποιήσουν», να πουλήσουν και να βελτιώσουν το βιοτικό τους 

επίπεδο μετοικώντας σε κάποιον από τους οικιστικούς/λειτουργικούς πόλους του 

νησιού (Ιουλίδα ή Κορρησία). Έτσι, ακόμη και σήμερα παραμένουν «παραδοσιακά» 

αγροτικά νοικοκυριά, τα οποία δε φαίνεται να έχουν μεταβάλει τις πρακτικές διαβίωσής 

τους.  

Σε οικισμούς σαν αυτούς, παρατηρείται υποτυπώδης συνύπαρξη με παραθεριστικές 

κατοικίες μεσαίων εισοδημάτων, οι οποίες σήμερα, λόγω της «Κρίσης», προσφέρονται 

προς πώληση. Οι περιοχές αυτές δεν παρουσιάζουν κάποιο αγοραστικό ενδιαφέρον 

από πλευράς ζήτησης, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, όπως προαναφέραμε, 

γεγονός που δημιουργεί ένα συνεχώς αυξανόμενο ανεκμετάλλευτο οικιστικό απόθεμα 

(stock) παραθεριστικών κατοικιών.   

 

Τύπος ΣΤ’: Νέοι παραθεριστικοί οικισμοί –Καμπί, Μελισσάκι, Όρκος, Σπαθί…– 

Όπως προαναφέραμε, ο αριθμός των οικισμών στην Κέα αυξάνεται με ιδιαίτερα έντονο 

ρυθμό, λόγω της ραγδαίας εξέλιξης του παραθερισμού. Οι οικισμοί που έχουν 

προκύψει κατά τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως παράκτιοι,  παρουσιάζουν αμιγώς 

παραθεριστική φυσιογνωμία και έχουν προκύψει υπό το θεσμικό πλαίσιο της εκτός 

σχεδίου δόμησης. Η συγκέντρωση των παραθεριστικών κατοικιών εμφανίζεται με 

τοπικές πυκνώσεις και αραιώσεις, ενώ στην εξέλιξη των ίδιων των οικισμών 

καθοριστικής σημασίας ήταν τα έργα υποδομής που πραγματοποιήθηκαν είτε με 

ιδιωτική πρωτοβουλία είτε με «κατευθυνόμενη» στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

μιας και αναπτύχθηκαν σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτες περιοχές, λειτουργικά αποκομμένοι 

από τους πυρήνες «παραδοσιακών» ή «σύγχρονων» οικιστικών δικτυώσεων. 

Πρόκειται για οικισμούς στους οποίους συγκεντρώνονται παραθεριστικές κατοικίες 

υψηλών εισοδημάτων, πολλές φορές υπό τη μορφή των «περίκλειστων κοινοτήτων». 
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Χαρακτηριστικός των νέων αυτών οικισμών είναι το Καμπί, το οποίο κατά την τελευταία 

δεκαετία γνώρισε ραγδαία οικιστική εξέλιξη τείνοντας να συνενωθεί με το γειτονικό 

Κούνδουρο.  

Η συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας που επέφερε στην Κέα η «Κρίση» δε 

φαίνεται να επηρεάζει τους οικισμούς αυτούς. Η οικοδομική δραστηριότητα συνεχίζεται 

ακόμη και σήμερα στους οικισμούς αυτούς και αφορά στην κατασκευή κατοικιών 

υψηλών προδιαγραφών, οι οποίες απευθύνονται σε ιδιαίτερα εύρωστες κοινωνικο-

επαγγελματικές ομάδες/χρήστες. 
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IV. (Επανα-)προσδιορίζοντας τα εργαλεία σχεδιασμού: Η αναγκαιότητα 
«αναγνώρισης» της μεταβαλλόμενης χωρο-κοινωνικής πραγματικότητας  

Από την ως σήμερα διερεύνηση στην Κέα, προκύπτει πως στις αρχές του ’80 το νησί 

καθίσταται ως υποδοχέας ζήτησης, αρχικά περιορισμένης, για παραθεριστική κατοικία 

στον, ήδη κηρυγμένο, παραδοσιακό οικισμό της Χώρας (Ιουλίδα). Η παρθενικότητα του 

τόπου, σε συνδυασμό με τη γειτνίασή του με την Αττική, τη γενικότερη βελτίωση των 

ακτοπλοϊκών συνδέσεων, καθώς και το αδιέξοδο που δημιούργησε στην Αττική η 

αυθαίρετη και απρογραμμάτιστη εκμετάλλευση των παραδοσιακών χώρων αναψυχής 

και παραθερισμού, προσελκύει παραθερισμό, καθώς και τα πρώτα καταλύματα και 

συναφείς τουριστικές υπηρεσίες στη Χώρα. 

Έκτοτε, στο νησί παρατηρείται «έξαρση» στην ανοικοδόμηση παραθεριστικής 

κατοικίας, σε πολύ μικρότερο βαθμό τουριστικών καταλυμάτων, ακολουθώντας την 

ανάπτυξη εντός των ορίων υφιστάμενων συνεκτικών οικισμών ή σε επέκτασή τους, 

καθώς και την εκτός σχεδίου χωρικά διάσπαρτη δόμηση σε τόπους υψηλού 

τουριστικού ενδιαφέροντος και ελκυστικότητας (π.χ. Κούνδουρος, Οτζιάς). Κτήματα και 

βοσκότοποι μετατρέπονται σε «οικόπεδα» για την κάλυψη της συνεχώς αυξανόμενης 

ζήτησης για παραθεριστική κατοικία, η οποία συμπαρασύρει την αύξηση της αξίας των 

ακινήτων και συρρικνώνει την αγροτική γη, με βοσκοτόπους, παλιές αγροικίες και 

«σταβλιά» (στάβλοι) να μετατρέπονται σε κατοικίες οικονομικά εύρωστων χρηστών.  

Όπως προέκυψε από τη διερεύνηση, οι «ασυνέχειες» που εντοπίζονται στην Κέα και 

αφορούν στο οικιστικό της περιβάλλον μπορούν να ερμηνευτούν στη βάση της εξέλιξης 

της λειτουργίας του παραθερισμού στο νησί, αλλά και της εξέλιξης των οικιστικών 

δικτυώσεων.  

Έτσι, η εμπειρική διερεύνηση ανέδειξε πως στο νησί συνυπάρχουν οικισμοί με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι μεγαλύτεροι πληθυσμιακά οικισμοί, στους οποίους 

διαμένει και το μεγαλύτερο μέρος της τοπικής κοινωνίας, είναι η Ιουλίδα (Χώρα) –

Τύπος Α’–, που αποτέλεσε και τον πρώτο, ουσιαστικό, δίαυλο για την εξέλιξη του 

παραθερισμού στο νησί (1980 κι έπειτα), και η Κορησσία (Λιμάνι) – Τύπος Β’–, η οποία 

αποτελεί τη «νέα κεντρικότητα» του νησιού και συγκεντρώνει το μεγαλύτερο πλήθος 

εξυπηρετήσεων τοπικής και υπερτοπικής φυσιογνωμίας και εμβέλειας. 

Στους οικισμούς που γειτνιάζουν με το Λιμάνι  –Τύπος ∆’: Βουρκάρι (Γιαλισκάρι)– 

παρατηρείται συγκέντρωση παραθεριστικής κατοικίας (με τάσεις μετατροπής 
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παραθεριστικών κατοικιών σε μόνιμες), συναφών σε αυτή δραστηριοτήτων αναψυχής,  

ενώ εντοπίζονται έντονες οικιστικές (τάση οικιστικής «ενοποίησης») και 

περιβαλλοντικές πιέσεις. 

Οι οικισμοί στους οποίους κατευθύνθηκε, αρχικά τουλάχιστον, ο παραθερισμός 

εξελίσσονται σε σχετική γειτνίαση με τη Χώρα και το Λιμάνι –Τύπος Γ’: Κούνδουρος, 

Οτζιάς–, αντίστοιχα, ακολουθώντας την εκτός σχεδίου χωρικά διάσπαρτη δόμηση σε 

τόπους υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος και ελκυστικότητας. Εκεί, η παραθεριστική 

κατοικία φαίνεται να εξελίσσεται με ιδιαίτερη ένταση «παρ-ενεργώντας» στη 

συρρίκνωση της αγροτικής γης και την πορεία του νησιού προς την «μονο-λειτουργική» 

εξειδίκευσή του. 

Τέλος, η συνάρθρωση της οικιστικής φυσιογνωμίας του νησιού ολοκληρώνεται με τη 

συνύπαρξη δυναμικών αγροτικών οικισμών –Τύπος Ε’–, καθώς και «νέων» οικισμών 

υπό διαμόρφωση –Τύπος ΣΤ’– με σαφή παραθεριστικό προσανατολισμό. 

Ένα οικιστικό σύνολο/δίκτυο δε συναρθρώνεται, όμως,  μόνο από χωρικές λειτουργίες 

ή οικονομικές δραστηριότητες, αλλά και από «τρόπους ζωής». Έτσι, η τοπική κοινωνία, 

σήμερα, εμφανίζει συμπτώματα διαφοροποίησης ή/και εξάρθρωσής της. Η νέα 

«νησιωτική κοινωνικο-οικονομική τάξη» που έχει αναδειχτεί υιοθετεί νέες μορφές 

απασχόλησης, αλλά και πρότυπα κατανάλωσης, σαφώς επηρεασμένη από τους νέους 

χρήστες (έντονη τάση μιμητισμού), βελτιώνοντας μεν το βιοτικό της επίπεδο 

καθιστώντας δε τη μέχρι πρόσφατα «βιωματική» της ταυτότητα ιδιαίτερα αλλοιωμένη. 

Ο σχεδιασμός, όπως προκύπτει από την «ανάγνωση» και αξιολόγηση των 

«εργαλείων» του και την εμπειρική διερεύνηση, παρουσιάζει αδυναμία30 στην 

«απεικόνιση και παρακολούθηση» κρίσιμων ζητημάτων, όπως: 

 

 

                                                            
30 Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι «Τύποι Οικισμών» που εντοπίστηκαν, με τις «ασυνέχειες» που 

«παράγουν», οι οποίοι φαίνεται να χρήζουν ιδιαίτερης ρύθμισης (π.χ ως προς τις οικιστικές ή/και 

περιβαλλοντικές πιέσεις που δημιουργούνται…) από το σχεδιασμό, ο οποίος, όπως προκύπτει από την 

«ανάγνωση» των «εργαλείων» του, στην προκειμένη περίπτωση Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., αν και αναγνωρίζει 

«παθογενείς καταστάσεις» για την Κέα (ως νησί) δεν εξειδικεύει χωρικά, ώστε να ρυθμίσει τοπικά –σε 

επίπεδο μικρο-κλίμακας-θυλάκου– ζητήματα. 
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  η άναρχη οικιστική επέκταση, 

 οι συγκρούσεις/πιέσεις σε χρήσεις κατοικίας, τουρισμού, παραθερισμού, αγροτικής 

γης –οι μεγαλύτερες πιέσεις εμφανίζονται στις παράκτιες ζώνες της Κορησσίας, του 

Βουρκαρίου , του Οτζιά των Ποισσών και του Κούνδουρου–, 

 η συνύπαρξη α’ και β’ κατοικίας, 

 η αλλαγή των της χρήσης των εκτάσεων που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως 

υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας, 

 η πυκνή δόμηση σε περιοχές παραθεριστικής κατοικίας, 

  η οικιστική, περιβαλλοντική και αισθητική υποβάθμιση, 

 η μετατροπή α’ σε β’ κατοικία, 

 οι αλλαγές στη φυσιογνωμία της παραθεριστικής κατοικίας 

 ζητήματα απασχόλησης και τοπικής κοινωνία 

αγνοώντας παντελώς το χωρο-κοινωνικό πλαίσιο που φαίνεται να παγιώνεται σε 

επιμέρους τόπους, αδυναμία που φαίνεται  να οξύνει, αντί να αμβλύνει τέτοια ζητήματα, 

μετασχηματίζοντας την πάλαι ποτέ «ειδυλλιακή» (idyll) εικόνα που χαρακτήριζε το 

νησιωτικό χώρο σε μια εικόνα «κρίσης» (crisis).31 

 

 

Η διερεύνηση, με τη μεθοδολογία που ανέπτυξε και την αναγνώριση 

στο χώρο θυλάκων διαφορετικής φυσιογνωμίας, θα μπορούσε να 

αποτελέσει μια καταρχήν προσέγγιση των τοπικών λειτουργικών και 

αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της περιοχής για περαιτέρω χάραξη 

πολιτικών ρύθμισης του χώρου, όντας ένα ιδιαίτερα χρήσιμο 

«εργαλείο» στα χέρια της τοπικής αυτοδιοίκησης.

                                                            
31 Οι οικονομικοί μετασχηματισμοί που συντελέστηκαν στη βρετανική ύπαιθρο και η αλλοτρίωση των 

τοπικών αγροτικών κοινωνιών αλλοίωσαν την ευρύτερη εικόνα της υπαίθρου. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει η S.Neal, για την ύπαιθρο παγιώθηκαν δυο αντιθετικές εικόνες, αυτή του «ειδυλλιακού» και 

αυτή του «σε κρίση» τόπου, κατάσταση η οποία οξύνεται «απουσία σχεδιασμού». Βλέπε, περεταίρω, 

Neal, S., Rural Identities: Ethnicity and Community in the Cotemporary English Countryside, Surrey: 

Ashgate, 2009, σελ.4-5. 
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