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Πξόινγνο
Ο πνιιαπιαζηαζκόο ζηε ρξήζε ηεο έλλνηαο ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο αιιά θαη ε
αζάθεηα ή ε θαηάρξεζε πνπ ζπλνδεύνπλ απηή ηε ρξήζε, έρνπλ πιένλ θηάζεη ζηα
όξηα ηεο θνηλνηνπίαο ή ηεο επαλαιεπηηθόηεηαο κηαο θελήο ξεηνξείαο, δίρσο σζηόζν
απηή ε δηεύξπλζε ηεο ιεθηηθήο αμηνπνίεζεο λα αληηζηνηρεί ζε κηα εκβάζπλζε θαη
δηάρπζε ζηελ αμηνπνίεζή ηεο (όπσο απηή πνπ ζα επηδησθόηαλ κέζα από ηνπο ζηόρνπο
θαη ηνπο κεραληζκνύο ηεο εθπαίδεπζεο). Έηζη, ε έλλνηα δελ εμαληιείηαη ζε αλαθνξέο
ζηελ πξάζηλε αλάπηπμε ή ζηε δηαγελεαθήο θηινζνθίαο απνηξνπή ηεο δηαζπάζηζεο
ησλ πόξσλ ή ηεο ππεύζπλεο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πνιίηε. Οη δξάζεηο
πνπ αλνίγνληαη ζε ηνπηθό επίπεδν θαη νη νπνίεο είλαη δπλαηό λα εληαρζνύλ ζην πεδίν
ηεο αεηθνξίαο είλαη πνιιαπιέο θαη ζε κεγάιν βαζκό θαηλνηνκηθέο, εθόζνλ έξρνληαη
λα αληηκεησπίζνπλ ζε βάζνο θαη καθξνπξόζεζκα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, ησλ νπνίσλ
νη επηπηώζεηο δηαβάδνληαη ζε δηαθνξεηηθά αιιειεμαξηώκελα επίπεδα, από ην
νηθνλνκηθό ζην πνιηηηζκηθό, από ην πεξηβαιινληηθό ζην θνηλσληθό θαη εθηείλνληαη
όζν εθηείλεηαη ε ζπλέξγεηα ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ ζην δεκόζην θαη ηδησηηθό
ηνκέα. Απηή αθξηβώο ε ζπλέξγεηα αλαδεηθλύεη αθόκα κία θνξά ηελ θξηζηκόηεηα ηεο
παξέκβαζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θνξέσλ θαη ζρεδηαζκώλ. ην πεξηβάιινλ ηεο θξίζεο
ην νπνίν δηέξρεηαη κε δξακαηηθή έληαζε ε ειιεληθή θνηλσλία, ν επαλαπξνζδηνξηζκόο
ή εθ λένπ θαηαλόεζε ηόζν ηεο έλλνηαο ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο όζν θαη ησλ αμηώλ
πνπ ππεηζέξρνληαη ζε απηήλ είλαη ζεκαληηθό λα γίλνπλ, αθόκα πεξηζζόηεξν, εάλ ζην
πιαίζην απηό ε αιιειεγγύε, ν ζεβαζκόο, ε πξόιεςε, ε θξνληίδα θαη ν θνηλσληθόο
δεζκόο, ε θνηλή επζύλε, αθόκα-αθόκα ε ειεπζεξία (νθείινπλ λα) δηαπιέθνληαη κε
έλλνηεο

«ζθιεξέο»,

όπσο

ε

θαηλνηνκία,

ε

ίδηα

ε

αλάπηπμε,

ε

απνηειεζκαηηθόηεηα/απνδνηηθόηεηα ζπλδένληαο έηζη ηελ θιίκαθα ηεο εγγύηεηαο ησλ
δξάζεσλ κε εθείλελ ηεο απόζηαζεο ησλ ζρεδηαζκώλ – ζρεδηαζκώλ πνπ ζα
ππνβαζηάδνπλ θαη ζα ζξέθνπλ ηελ πξννπηηθή ηνπ κέιινληνο γηα ηα πιάζκαηα ηνπ
πιαλήηε, αλζξώπηλα θαη κε. Ζ επείγνπζα δηάζηαζε απηώλ ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ
δξάζεσλ πνπ ηνπο αληηζηνηρνύλ, είλαη αθξηβώο ην ζπζηαηηθό εθείλν ην νπνίν θαη
θαζηζηά ην εγρείξεκα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ηδηόκνξθν θαη ζεκαληηθό γηα ηνπο
θνηλσληθνύο θαη εθπαηδεπηηθνύο πεηξακαηηζκνύο θαη ρεηξηζκνύο. Ζ πεξηβαιινληηθή
ηζνξξνπία είλαη αδύλαηε έμσ από ηελ επίηεπμε έληαμεο θαη ηζόηεηαο ζην θνηλσληθό

επίπεδν θαη δίρσο νηθνλνκηθή επεκεξία γηα όινπο θαη όιεο (ζύκθσλα κε ην
παξάδεηγκα πεξί αεηθόξνπ αλάπηπμεο ησλ δεθαεηηώλ ηνπ ‘80 θαη ‘90), αθόκα
επηπιένλ αδύλαηε

εάλ, από απηό ην παξάδεηγκα, απνθιεηζηεί ε «κεηξηθή»

παξάκεηξνο ηνπ πνιηηηζκνύ (βι. πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά, αγξνηηθή θνπιηνύξα,
ηέρλεο θαη ηερληθέο, πνιηηηζηηθόο ηνπξηζκόο, δεκηνπξγηθόηεηα, πνιηηηζηηθή πνιηηηθή
θαη επηθνηλσλία, επηζηήκε, παηδεία, γλώζε) ζε ηνπηθό (επηβίσζε απηόρζνλσλ
ηνπηθώλ κνξθώλ θνπιηνύξαο, αξραίσλ παξαδόζεσλ), εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν. Σν
λα ηδσζεί ν πνιηηηζκόο θαη ε αεηθνξηθή αλάπηπμή ηνπ σο πξόθιεζε είλαη έλα από ηα
πξόζθαηα δηαθπβεύκαηα ζηελ εμέιημε ησλ αληηιήςεσλ πεξί αεηθνξηθόηεηαο θαη ζηε
δηαζύλδεζή ηνπο κε ην ζηόρν ηεο αλάπηπμεο. Ζ ζηήξημε ζπγρξόλσο ηεο ηαπηόηεηαο
θαη ηεο πνηθηινκνξθίαο κέζα από ηνλ δηα-πνιηηηζκηθό δηάινγν είλαη πιένλ δήηεκα
πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο θηινζνθίαο ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο
δηαθπβέξλεζήο ηεο. Θα πξέπεη νη ηνπηθνί πιεζπζκνί λα απνιακβάλνπλ ην δηθαίσκα
αθελόο ηεο δηαηήξεζεο ηεο θνπιηνύξαο ηνπο θαη αθεηέξνπ ηεο πξόζβαζήο ηνπο ζηνλ
πνιηηηζκό, θαη απηό αλαγθάδεη ζε ζπλδέζεηο θαη κε ηνπο ηξεηο ππιώλεο ηεο
νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο ηζνξξνπίαο. Καη κε απηήλ ηελ
έλλνηα, νη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο θνηλσλίεο είλαη θαηεμνρήλ θαιά ηνπνζεηεκέλεο
λα δηαζθαιίδνπλ απηή ηε ζύλδεζε κέζα από ηελ ππεξάζπηζε ηεο πνιηηηζκηθήο
πνηθηινκνξθίαο (βι. ηελ Αηδέληα 21 θαη ηηο δηεξγαζίεο ηνπ Εκηελεζηικού Γραθείοσ
Πόλεων και Ενωμένων Τοπικών Κσβερνήζεων θαηά ην 2010, ώζηε λα δηαηππσζεί κηα
πνιηηηθή ζέζε ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ηνπ πνιηηηζκνύ ζηνπο ππιώλεο ηεο αεηθόξνπ
αλάπηπμεο). Ζ ζπγθεθξηκέλε έκθαζε

άιισζηε αλνίγεη ην δξόκν πξνο ηελ

εθπαίδεπζε, ε νπνία αθξηβώο είλαη ην πξνλνκηαθό πεδίν πνπ ζπλδέεηαη θαη κε ηνπο
ηέζζεξηο ππιώλεο. Πξάγκαηη, ζπλείλαη θαη επ δελ είλαη γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη
ηελ παηδεία ην αεηθνξηθό δηαθύβεπκα, πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη
νηθνλνκηθά θξίζηκν θαη επείγνλ λα αληηκεησπηζηεί ζπζηεκαηηθά.
Καΐια Μαξία, Διεσθύνηρια Π.Μ.Σ. «Περιβαλλονηική Εκπαίδεσζη»
Θενδσξνπνύινπ Έιελα, Πρόεδρος Τμήμαηος Επιζηημών ηης Προζτολικής Αγωγής
και ηοσ Εκπαιδεσηικού Στεδιαζμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.)

ΑΕΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ή ΟΥΤΟΠΙΑ;

ΑΕΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ή ΟΥΤΟΠΙΑ;

ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»
ΤΕΠΑΕΣ
Πανεπιστήµιο Αιγαίου
Ρόδος 2013

3

ΑΕΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ή ΟΥΤΟΠΙΑ;

Απόψεις, στάσεις και πρακτικές των αγροτών της Ρόδου, σε θέµατα προστασίας
του περιβάλλοντος που σχετίζονται µε την γεωργική παραγωγή …………………
Αχθοφορίδου Γεωργία, Γκόβαρης Χρήστος & Σταµάτης Παναγιώτης

411

4 Ενότητα
Η οικονοµική διάσταση της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης
Η αειφόρος ανάπτυξη στο φάσµα του οικοτουρισµού: Προτεινόµενο µοντέλο
εφαρµογής. Μελέτες περίπτωσης ………………………………………………
Πιπίνος Γιώργος & Φώκιαλη Πέρσα
Τουριστική ανάπτυξη και πανεπιστήµιο. Η περίπτωση της Ρόδου ……………
Ξάνθης Αγαπητός & Φώκιαλη Πέρσα
Η ανάπτυξη του τουρισµού στη Ρόδο: κοινωνικές και περιβαλλοντικές
διαστάσεις……………………………………………………………………………….
Παπαστεργίου Κωνσταντινιά & Ιωσηφίδης Θεόδωρος

429

449

473

Ιαµατικές πηγές της Καλλιθέας Ρόδου…………………………………………….
Παπαδοµαρκάκης Ιωάννης

491

Αειφορική διαχείριση µεγάλων έργων. Απόψεις εκπαιδευτικών και φορέων για
την αξιοποίηση του Φράγµατος Γαδουρά στη Ρόδο ………………………………
Ρήγα Ιωάννα, Καΐλα Μαρία & Φώκιαλη Πέρσα

515

5 Ενότητα
Η πολιτιστική διάσταση της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης
Η αξιοποίηση της τοπικής γνώσης στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο
Ανάπτυξη ………………………………………………………………………………..
Παπαβασιλείου Βασίλης

535

Οι Βιβλιοθήκες στην πόλη της Ρόδου και η συµβολή τους στην εκπαίδευση …….
Ζουµπά Χρυσούλα & Πολεµικός Νικήτας

555

Η προστατευόµενη περιοχή της Κυµισάλας της Ρόδου: Γνώσεις και Στάσεις
Εκπαιδευτικών …………………………………………………………………..
Κολοκυθάς ∆ηµήτρης, Στεφανάκης Μανόλης Ι., Παπαβασιλείου Βασίλης ……
Αναψυχή και εκπαίδευση στην Κυµισάλα της νήσου Ρόδου ……………………
Βεργωτή Θωµαΐς, Φώκιαλη Πέρσα & Στεφανάκης Μανόλης Ι.

7

574

595

ΑΕΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ή ΟΥΤΟΠΙΑ;

Η προστατευόµενη περιοχή της Κυµισάλας της Ρόδου:
Γνώσεις και Στάσεις Εκπαιδευτικών
∆ηµήτρης Κολοκυθάς1, Μανόλης Ι. Στεφανάκης2, Βασίλης
Παπαβασιλείου3
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2. Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Αιγαίου
3. Λέκτορας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου

ABSTRACT
The protected area of Kymisala in Rhodes presents ecological, historical and
archaeological interest. The purpose of this research is to examine the attitudes
and knowledge of teachers in issues related to the cultural diversity of the area of
Kymisala, its history and the potential utilization of its pedagogical value. In
order to conduct this research, the questionnaire was chosen as the primary
method for the data collection. The survey population is consisted of all the
teachers working in primary and secondary education, in the municipal district of
Empona. According to the outcome of the research, the teachers believe that
students should be aware of the historical and cultural environment of their area
and therefore that the subject of local history should be included in the
curriculum. They also believe that the area of Kymisala in Rhodes can be used
for educational purposes related to Sustainable Development and that the
existence of an archaeological park, the creation of an environmental path, as
well as the improvement of the infrastructures, would increase their interest in
the area.

ΛΕΞΕΙΣ

ΚΛΕΙ∆ΙΑ:

Κυµισάλα,

αρχαιότητες,

αειφορία,

εκπαίδευση,

προστατευόµενη περιοχή, διδασκαλία τοπικής ιστορίας.
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Εκτεταµένες γεωγραφικές εκτάσεις σε όλο τον πλανήτη παρουσιάζουν
ενδιαφέρον από την πλευρά της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης
για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Papadomarkakis et al., 2011· Tzaberis et al., 2012).
Άλλες διαθέτουν αρχαιολογική - ιστορική αξία, άλλες µεγάλη βιοποικιλότητα και
άλλες ιδιαίτερο φυσικό κάλλος (Prato and Fagre, 2005). Έτσι, καθίσταται
επιβεβληµένη η ανάγκη όλες αυτές οι περιοχές να προστατευτούν, από τις ποικίλες
επεµβάσεις του ανθρώπινου παράγοντα (Μότσια, 2006· Παπαβασιλείου, 2011·
Ματζάνος κ.ά., 2012). Ως προστατευόµενη περιοχή ορίζεται «Μια χερσαία ή
θαλάσσια έκταση, η οποία έχει προορισµό την προστασία και τη διατήρηση της
βιολογικής ποικιλότητας και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και η οποία
διαχειρίζεται µε κάθε νόµιµο και αποτελεσµατικό τρόπο» (IUCN, 1994).
Στην

Ελλάδα

περιοχές

οικολογικού

ή

πολιτιστικού

ενδιαφέροντος

αναγνωρίζονται ως προστατευόµενες είτε µέσω του χαρακτηρισµού τους µε βάση την
ισχύουσα εθνική νοµοθεσία, είτε µε την κατοχύρωσή τους στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών
πρωτοβουλιών ή διεθνών συµβάσεων (Ματζάνος κ.ά, 2010). Σε πολλές περιπτώσεις
παρατηρείται αλληλεπικάλυψη µεταξύ των προστατευόµενων περιοχών σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το ∆ίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό
Οικολογικό ∆ίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και
οικοτόπους ειδών που είναι σηµαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΥΠΕΚΑ, 2013).
Στόχος του είναι η δηµιουργία ενός δικτύου µε τις σηµαντικότερες περιοχές της
Ευρώπης µε πλούσια βιοποικιλότητα και η λήψη αποτελεσµατικών µέτρων
προστασίας των περιοχών αυτών (Apostolopoulou and Pantis, 2009).
Οι κυριότεροι στόχοι που υπηρετούν οι προστατευόµενες περιοχές είναι
οικολογικοί, πολιτιστικοί, κοινωνικοί, ψυχαγωγικοί και παιδαγωγικοί (Mose and
Weixbaumer, 2007). Η επίσκεψη και η παραµονή των επισκεπτών, τις περισσότερες
φορές συνδέεται µε διάφορες υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Οι επισκέπτες
επιθυµούν να γνωρίσουν και να απολαύσουν τις περιοχές αυτές, οι οποίες παράλληλα
λειτουργούν και ως υπαίθρια σχολεία για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του
κοινού (Bibelriether and Synge, 1994· McNeely, Harrison and Dingwall, 1994).
Στους στόχους που υπηρετούν, θα πρέπει αναµφίβολα να προστεθεί ότι οι
περιοχές αυτές αποτελούν τον πόλο έλξης ενός συνεχώς αυξανόµενου αριθµού
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επισκεπτών του οικολογικού τουρισµού που αναπτύσσεται ταχύτατα τα τελευταία
χρόνια (Λάγιου, 2005).
Οι

Προστατευόµενες

Περιοχές

µε

την

παροχή

των

κατάλληλων

διευκολύνσεων, οι οποίες µπορεί να ποικίλουν από απλά περιβαλλοντικά µονοπάτια,
µουσεία, κέντρα πληροφόρησης, κ.λπ., µέχρι εξειδικευµένα πανεπιστηµιακά
προγράµµατα, είναι δυνατό να µετεξελιχθούν σε σηµαντικά κέντρα εµπλουτισµού
των περιβαλλοντικών γνώσεων και καλλιέργειας των περιβαλλοντικών αξιών
(Μαραγκού κ.ά., 2003).
Οι περιοχές, που, εκτός από οικολογικό, παρουσιάζουν ιστορικό και
αρχαιολογικό ενδιαφέρον, είναι δυνατόν να προσφέρουν σηµαντικά παιδαγωγικά
οφέλη. Οι επισκέψεις σε αυτές παρέχουν πολύτιµες εµπειρίες σε εκπαιδευτικούς και
εκπαιδευόµενους, καθώς η βιωµατική µάθηση µπορεί να αποτελέσει την
αποτελεσµατικότερη παιδαγωγική µέθοδο για την κριτική προσέγγιση και ερµηνεία
των ιστορικών γεγονότων, τόσο σε τοπικό, όσο και σε ευρύτερο επίπεδο (Harrison,
1967. Λεοντσίνης, 1996· Ρεπούση, 2000). Αποτελούν τον ιδανικό χώρο για τη
διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στο πλαίσιο τόσο της τυπικής (Mocker and Spear,
1982), όσο και µη τυπικής εκπαίδευσης (Carlson, 2008).
Με τις επισκέψεις αυτές αποφεύγονται τα τετριµµένα της διδακτικής της
ιστορίας και επιτυγχάνεται ώστε η διδασκαλία του µαθήµατος να µην γίνεται µε την
παραδοσιακή µέθοδο του διδακτικού σχολικού βιβλίου, αλλά µε την έρευνα σε
τοπικό επίπεδο, µε τη µελέτη πεδίου και µε την εύρεση και επεξεργασία πρωτογενούς
ιστορικού υλικού. Οι µαθητές είναι ενεργοί στην διαδικασία της µάθησης, αφού
µπορούν να παρατηρούν, να περιγράφουν και να συγκρίνουν τις διάφορες πηγές.
Κοινωνικοποιούνται στο χώρο και στο χρόνο και εντάσσονται στο περιβάλλον που
ζουν έχοντας την αίσθηση ότι είναι µέλη µιας κοινωνίας που προϋπήρχε και που
συνεχώς εξελίσσεται, άρα σε µία κοινωνία µε φυσική συνέχεια (Λεοντσίνης, 1996·
Ρεπούση, 2000· Ανδρεαδάκης κ.ά., 2010: 241-251· Σβορώνου, 2011).
Στο πλαίσιο διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας ο εκπαιδευτικός µπορεί να
αναζητήσει τη συνδροµή και τη συνεργασία κάποιου ερευνητή για την υποστήριξη
το διδακτικού εγχειρήµατος. Ο ερευνητής µπορεί να είναι είτε τοπικός ιστοριογράφος
είτε µέλος µιας σχολικής οµάδας έρευνας ή κάποιου επιστηµονικού ιδρύµατος
(Leuilliot, 1996: 164-180· Ρεπούση, 2000: 100).
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Τα αποτελέσµατα είναι πιο δηµιουργικά, όταν υπάρχει συνεργασία
διαφορετικών σχολείων του ίδιου δήµου ή της ευρύτερης περιοχής, καθώς µπορεί να
προκύψει ανταλλαγή απόψεων, προτάσεων και εµπειριών, καθώς και παραγωγή
τοπικού ιστορικού υλικού (Ανδρεαδάκης κ.ά., 2010: 251)

Η ευρύτερη περιοχή της Κυµισάλας
Η περιοχή της Κυµισάλας (εικ. 1), η οποία αποτελεί το αντικείµενο µελέτης της
παρούσας εργασίας, βρίσκεται περίπου 70 χιλιόµετρα νοτιοδυτικά της πόλης της
Ρόδου, στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Αταβύρου. Περιλαµβάνει πολλά µικρά
εύφορα λεκανοπέδια, λόφους, κοιλάδες και ένα απέραντο δάσος πεύκης, που µαζί
δηµιουργούν ένα τοπίο µοναδικού φυσικού κάλλους, στο οποίο δεσπόζει ο
επιβλητικός ορεινός όγκος του Ακραµίτη. Χαρακτηρίζεται ως µία περιοχή ιδιαίτερης
φυσικής οµορφιάς, η χλωρίδα και η πανίδα της οποίας είναι εξαιρετικά πλούσιες όσο
και σπάνιες. Παρουσιάζει, επιπλέον, εντονονότατο ιστορικό και πολιτισµικό
ενδιαφέρον, καθώς φιλοξενεί –και κρύβει κάτω από το πυκνό πευκοδάσος της– ενάν
µεγάλο αριθµό αρχαιολογικών θέσεων και µνηµείων που ανήκαν κατά την
αρχαιότητα στον ∆ήµο των Κυµισαλέων, και τα οποία η αρχαιολογική έρευνα έχει
φέρει στο φως τα τελευταία χρόνια.

Το φυσικό περιβάλλον της Κυµισάλας
Η περιοχή της Κυµισάλας σήµερα αποτελεί τµήµα της προστατευόµενης
περιοχής «Ακραµίτης–Αρµενιστής–Ατάβυρος» του δικτύου «Natura 2000» (κωδικός
GR 4210005) (εικ. 2) και προστατεύεται ως Μνηµείο της Φύσης, καθώς παρουσιάζει
γεωµορφολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον και φιλοξενεί πανίδα και σπάνια είδη
χλωρίδας µε ιδιαίτερη βοτανική, φυτογεωγραφική, αισθητική και ιστορική σηµασία
(Official Journal of the European Union 2006, L 259, 1-104).
Η προστατευόµενη περιοχή εκτείνεται σε µια έκταση που ξεπερνά τα δεκαεπτά
χιλιάδες εκτάρια, καταλαµβάνει το νοτιοδυτικό τµήµα της Ρόδου και περιλαµβάνει
τους ορεινούς όγκους του Αταβύρου και του Ακραµίτη, την περιοχή γύρω από τον
ποταµό Σιανίτη και την παράκτια έκταση από τον κόλπο του Παπαγιώργη και το
ακρωτήριο Αρµενιστής, έως τον κόλπο της Απολακκιάς στα νότια. Μέσα σε αυτήν
την έκταση απαντούν πολλοί τύποι οικοτόπων, όπως υποθαλάσσια λιβάδια,
αµµουδιές µε αµµοθίνες και φωκοσπηλιές, πευκοδάση και αυτοφυή κυπαρισσοδάση.
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Όλα αυτά, σε συνδυασµό µε την ευρύτερη φυσιογνωµία του τόπου, τις
αρχαιότητες, την ανθρωπογεωγραφία, την τοπική παράδοση, τον λαϊκό πολιτισµό και
τους κοντινούς παραδοσιακούς οικισµούς δηµιουργούν έναν χώρο εξαιρετικού
ενδιαφέροντος και µοναδικής σηµασίας (Βεργωτή, 2009· Βεργωτή, 2010·
Στεφανάκης, 2010β).

Η αρχαιολογική σηµασία της Κυµισάλας
Από το 2006 στην περιοχή της Κυµισάλας διεξάγεται συστηµατική αρχαιολογική
έρευνα από το Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και την
ΚΒ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, µε σκοπό τον εντοπισµό
των διάσπαρτων µνηµείων και αρχαιολογικών θέσεων της Κυµισάλας, τη
συστηµατική ανασκαφή των σηµαντικότερων από αυτά και, µεσοπρόθεσµα, την
ανάδειξη του χώρου (Στεφανάκης και Πατσιαδά, 2009-2011· Στεφανάκης, 2009·
Στεφανάκης, 2010α· Στεφανάκης, 2010β).
Η οκταετής έρευνα έχει καταδείξει ότι η έκταση που καταλαµβάνουν σήµερα οι
αρχαιότητες του ∆ήµου των Κυµισαλέων ξεπερνά τα 10.000 στρέµµατα (εικ. 3) και
περιλαµβάνει:
Α) ισχυρά τειχισµένη ακρόπολη στην κορυφή του λόφου του Αγίου Φωκά, όπου
σώζωνται εντυπωσιακά τµήµατα του οχυρωµατικού περιβόλου που την περιέτρεχε
και ο οποίος χρονολογείται στο 4ο αι. π.Χ., ενώ στο πλάτωµα της κορυφής κείτονται
τα κατάλοιπα ενός µικρού ελληνιστικού ναού του 3ου-2ου αι. π.Χ. (Στεφανάκης και
Πατσιαδά, 2009-2011: 72-76).
Β) επτά τουλάχιστον εγκαταστάσεις/οικισµούς, που επικοινωνούν οπτικά µε την
ακρόπολη στις θέσεις: Βασιλικά, Νάπες, Χάρακας, Γλυφάδα/Μονοσύρια, Στελιές,
Μαρµαρούνια και Καµπάνες (Στεφανάκης και Πατσιαδά, 2009-2011: 86-92).
Γ) νεκροταφεία που αναπτύσσονται δίπλα στους οικισµούς, µε την κεντρική
νεκρόπολη να είναι µακράν το µεγαλύτερο και πιο ενδιαφέρον. Οι τάφοι είναι κατά
κύριο λόγο θαλαµοειδείς, λαξευµένοι στον φυσικό βράχο, έχουν ένα προθάλαµο ή
δρόµο µε σκαλοπάτια, έναν ή δύο ταφικούς θαλάµους και διατάσσονται σε σειρές,
κλιµακωτά στις πλαγιές των λόφων. ∆ε λείπουν και τα υπέργεια ταφικά µνηµεία,
κτιστές επιτάφιες κατασκευές, ισοδοµικής τοιχοδοµίας. Οι µέχρι σήµερα έρευνες
στην κεντρική νεκρόπολη της Κυµισάλας έχουν πετύχει να προσδιορίσουν τη χρήση
της από τους αρχαϊκούς χρόνους (7ος αι. π.Χ.) µέχρι και την Ύστερη Αρχαιότητα (4ος578
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6ος αι.), κυρίως µέσα από σύνολα κεραµικής που προέρχονται από ασύλλητους
τάφους, όσο και από κατάλοιπα σύλλησης (Στεφανάκης και Πατσιαδά, 2009-2011:
76-86).

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας, η οποία αποτελεί µέρος ευρύτερης, είναι η
διερεύνηση των στάσεων και των γνώσεων των εκπαιδευτικών A/βάθµιας και
Β/βάθµιας εκπαίδευσης, όσον αφορά στην ιστορική πλαισίωση για την περιοχή
της Κυµισάλας της Ρόδου µέσα από την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Η έρευνα επικεντρώνεται σε θέµατα πολιτιστικής ποικιλότητας αναφορικά της
περιοχή και πιο συγκεκριµένα, στην αναγνωσιµότητα της περιοχής και της
ιστορίας της. Για το θέµα αυτό έχουν γίνει και στο παρελθόν ανάλογες έρευνες
(Βεργωτή, 2009· Βεργωτή, 2010· Κολοκυθάς, 2011α· Κολοκυθάς, 2011β·
Στεφανάκης, Παπαβασιλείου και Κολοκυθάς, 2011· Κολοκυθάς, Στεφανάκης και
Παπαβασιλείου 2013).
Το ερωτηµατολόγιο αρχικά περιλαµβάνει µία σειρά γενικών ερωτήσεων για
τον προσδιορισµό της ταυτότητας του δείγµατος και στη συνέχεια ακολουθεί
µία σειρά ερωτήσεων που οριοθετούνται από τους δύο ερευνητικούς άξονες
µελέτης. Ο πρώτος διερευνά τις γνώσεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών για
θέµατα φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος µε γενικό αλλά και τοπικό
ενδιαφέρον, ενώ ο δεύτερος τις γνώσεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών
ειδικώς για την περιοχή της Κυµισάλας και τη δυνατότητα αξιοποίησής της στο
πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την
Αειφόρο Ανάπτυξη.
Τον πληθυσµό αναφοράς της έρευνας αποτελούν εκπαιδευτικοί της
πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στα σχολεία
του δηµοτικού διαµέρισµατος της Έµπωνας, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί στην
πρωτοβάθµια και καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων στη δευτεροβάθµια. Το
ερωτηµατολόγιο διενεµήθη σε όλους του εκπαιδευτικούς οι οποίοι συνολικά
είναι εικοσιέξι (26), το επέστρεψαν, όµως, συµπληρωµένο δεκαεννέα (19).
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται µε συνοπτικό τρόπο τα αποτελέσµατα από την
επεξεργασία

των

δεδοµένων

που

προέκυψαν

από

τη

συµπλήρωση

του

ερωτηµατολογίου. Η παρουσίασή τους γίνεται µε πίνακες και διαγράµµατα, έτσι ώστε
να είναι πληρέστερη η εικόνα από τις απαντήσεις του ερευνητικού πληθυσµού.
Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση «Εάν ασχολείστε στην
τάξη µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση, επεξεργάζεστε τοπικά περιβαλλοντικά
ζητήµατα;». Οι απαντήσεις στην συγκεκριµένη ερώτηση αποτυπώνονται στον πίνακα
1, παρακάτω.
Από τις δηλώσεις σε αυτή την ερώτηση προκύπτει ότι από τους 19
εκπαιδευτικούς, έξι (6) ασχολούνται µε περιβαλλοντικά ζητήµατα τοπικού
ενδιαφέροντος και εννέα (9) απέχουν από αυτά, δύο (2) απάντησαν «∆εν ξέρω/ ∆εν
απαντώ» ενώ δύο (2) δεν απάντησαν καθόλου. Στη συνέχεια αναφέρουν ότι οι
θεµατικές ενότητες που κάλυψαν στο πλαίσιο των τοπικών περιβαλλοντικών
ζητηµάτων ήταν «το θέµα της ανακύκλωσης», «Το δάσος του Καψή» και το «Αιολικό
Πάρκο της Ρόδου».
Απάντηση

Αρ.
Απαντήσεων

9

10
6

ΝΑΙ

6

5

ΟΧΙ

9

0

2

ΝΑΙ

∆εν ξέρω/∆εν
απαντώ
Πίνακας

1:

Απαντήσεις

2
του

ΟΧΙ

Δεν ξέρω/Δεν
απαντώ

ερευνητικού ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ραβδόγραµµα απαντήσεων του

πληθυσµού στην ερώτηση «εάν ασχολείστε ερευνητικού

πληθυσµού στην ερώτηση «εάν

στην ταξη µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση, ασχολείστε στην ταξη µε την περιβαλλοντική
επεξεργάζεστε
ζητήµατα;»

τοπικά

περιβαλλοντικά εκπαίδευση, επεξεργάζεστε τοπικά περιβαλλοντικά
ζητήµατα;»

Κατόπιν, κλήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις «Πιστεύετε ότι η πολιτισµική
κληρονοµιά ενός τόπου είναι µέρος της Π.Ε.;» και «Πιστεύετε ότι οι µαθητές θα πρέπει
να γνωρίζουν το ιστορικό και πολιτισµικό περιβάλλον του τόπου τους;». Από τις
απαντήσεις προκύπτει πως και οι δεκαεννέα εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η
πολιτιστική κληρονοµιά ενός τόπου εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της
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Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και πως οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν την
ιστορία και το πολιτισµικό περιβάλλον του τόπου τους.
Στην συνέχεια, ερωτήθηκαν «Θεωρείτε υποχρέωση των εκπαιδευτικών να
διδάσκουν στους µαθητές την ιστορία του τόπου τους;».
Στην ερώτηση αυτή, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (δεκαέξι (16)
εκπαιδευτικοί) θεωρούν ότι είναι υποχρέωση των εκπαιδευτικών να διδάσκουν την
ιστορία του τόπου, όπου υπηρετούν, στους µαθητές τους. Μόλις τρεις (3) αναφέρουν
ότι κάτι τέτοιο δεν συνιστά υποχρέωση τους.
Η ερώτηση που ακολουθεί ζητά από τους εκπαιδευτικούς να αναφέρουν κατά
πόσο γνωρίζουν την ιστορία της περιοχής.

Απάντηση

Αρ.
Απαντήσεων

ΝΑΙ

6

ΟΧΙ

13

13

15
10

6

5
0
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Πίνακας 2: Απαντήσεις του ερευνητικού ∆ιαγραµµα 2: Ραβδογραµµα απαντήσεων του
πληθυσµού στην ερώτηση «γνωρίζετε την ερευνητικού
ιστορία της περιοχής όπου εργάζεστε»

πληθυσµού

στην

ερώτηση

«γνωρίζετε την ιστορία της περιοχής όπου
εργάζεστε»

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 2, έξι (6) εκπαιδευτικοί γνωρίζουν την ιστορία
της περιοχής ενώ οι υπόλοιποι δεκατρείς (13) δεν τη γνωρίζουν. Εµβαθύνοντας
περισσότερο στις απαντήσεις αυτές διαπιστώνεται ότι από τους εκπαιδευτικούς που
γνωρίζουν την ιστορία της ευρύτερης περιοχής της Έµπωνας, οι µισοί (δηλαδή οι
τρεις) κατάγονται από το νησί της Ρόδου, ενώ οι άλλοι µισοί κατάγονται από άλλα
µέρη της Ελλάδας. Υπάρχουν ωστόσο και δύο εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, αν και
κατάγονται από το νησί της Ρόδου δεν γνωρίζουν την ιστορία της συγκεκριµένης
περιοχής. Είναι γεγονός ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών που δεν γνωρίζουν την
τοπική ιστορία (έντεκα εκπαιδευτικοί) δεν κατάγονται από την Ρόδο.
Ακολούθως οι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν «Με ποιους πιστεύετε ότι πρέπει κυρίως
να συνεργαστείτε για να ενηµερωθείτε για την ιστορία της περιοχής;» Από µία σειρά
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προτεινοµένων απαντήσεων οι ερωτώµενοι έπρεπε να επιλέξουν µόνο µία. Οι
απαντήσεις αποτυπώνονται στο πίνακα 3.

Με ποιους πιστεύετε ότι πρέπει κυρίως να συνεργαστείτε για να
ενηµερωθείτε για την ιστορία της περιοχής

Αρ. Απαντήσεων

Με το διευθυντή

1

Με επιστήµονες που εργάζονται στην περιοχή

6

Με τους τοπικούς παράγοντες

11

Κάποιον άλλο.

1

Πίνακας 3: Απαντήσεις του ερευνητικού πληθυσµού στην ερώτηση «µε ποιους
πιστεύετε ότι πρέπει κυρίως να συνεργαστείτε για να ενηµερωθείτε για την ιστορία της
περιοχής»

Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί και πιο
συγκεκριµένα έντεκα (11) από τους δεκαεννέα (19) θεωρούν ότι πρέπει να
συνεργασθούν µε του τοπικούς παράγοντες για να ενηµερωθούν για την τοπική
ιστορία. Επίσης έξι (6) θεωρούν ότι πρέπει να συνεργαστούν µε επιστήµονες που
εργάζονται στην περιοχή, ενώ ένας (1) µε τον ∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας.
Επίσης, ένας (1) αναφέρει ότι επιλέγει να ενηµερωθεί για την τοπική ιστορία από το
«internet και βιβλία που αναφέρουν ιστορικά γεγονότα».
Στη συνέχεια τέθηκε το ερώτηµα: «Θα παροτρύνατε τους γονείς των µαθητών να
επισκέπτονται συχνά τους χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος της περιοχής τους;». Σε
αυτή την ερώτηση δεκαπέντε (15) απάντησαν «ΝΑΙ», ένας (1) απάντησε «ΟΧΙ».
Τρεις (3) εκπαιδευτικοί απάντησαν «∆εν ξέρω/ ∆εν απαντώ».
Εµβαθύνοντας την έρευνά µας στην ιστορική περιοχή της Κυµισάλας οι
εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν αν γνωρίζουν την περιοχή της Κυµισάλας. Από τις
απαντήσεις που δόθηκαν προκύπτει ότι από το σύνολο των εκπαιδευτικών που
υπηρετούν

στο

δηµοτικό

διαµέρισµα

της

Έµπωνας

µόλις

τέσσερις

(4)

εκπαιδευτικοί γνωρίζουν την περιοχή, ενώ οι δεκαπέντε (15) δεν τη γνωρίζουν.
Η επόµενη ερώτηση που τους τέθηκε ήταν: «Έχετε επισκεφθεί την περιοχή της
Κυµισάλας;». Οι απαντήσεις αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα 6.
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18

20

απάντηση αρ. απαντήσεων

10

ΝΑΙ

1

1
0

ΟΧΙ

ΝΑΙ

18

ΟΧΙ

Πίνακας 4: Απαντήσεις του ερευνητικού ∆ιάγραµµα 3: : Ραβδόγραµµα απαντήσεων του
πληθυσµού στην ερώτηση «έχετε επισκεφθεί ερευνητικού πληθυσµού στην ερώτηση «έχετε
την περιοχή της Κυµισάλας;»
επισκεφθεί την περιοχή της Κυµισάλας;»

Έτσι, ένας (1) εκπαιδευτικός δήλωσε πως έχει επισκεφτεί την Κυµισάλα, ενώ
οι υπόλοιποι δεκαοκτώ (18) πως δεν την έχουν επισκεφθεί. Ο εκπαιδευτικός ο
οποίος επισκέφθηκε την περιοχή δήλωσε ότι συνειδητά επεδίωξε να γνωρίσει τους
αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής, όπως καταγράφηκε στην ανοικτού τύπου
επεξηγηµατική ερώτηση «Για ποιο λόγο την επισκεφθήκατε;».
Αµέσως µετά κλήθηκαν να απαντήσουν κατά πόσο πιστεύουν ότι η περιοχή της
Κυµισάλας έχει περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.

Αρ.
Απαντήσεων

Απάντηση
ΝΑΙ

6

13

15
10

6

5
0

∆εν ξέρω/ ∆εν απαντώ

13

ΝΑΙ

Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ

Πίνακας 5: Απαντήσεις του ερευνητικού ∆ιαγράµµα 4: Ραβδόγραµµα απαντήσεων του
πληθυσµού στην ερώτηση «πιστεύετε ότι η ερευνητικού
περιοχή

της

Κυµισάλας

περιβαλλοντικό ενδιαφέρον»

πληθυσµού

στην

ερώτηση

έχει «πιστεύετε ότι η περιοχή της Κυµισάλας έχει
περιβαλλοντικό ενδιαφέρον»

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 5, έξι (6) εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι
πιστεύουν πως έχει η περιοχή περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, ενώ κανένας δεν
απάντησε ότι δεν έχει. Επίσης δεκατρείς (13) απάντησαν «∆εν ξέρω/ ∆εν απαντώ».
Κατόπιν, ερωτήθηκαν «Αν απαντήσατε προηγουµένως ναι, µε ποιον τρόπο θα την
εντάξετε στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης;».
Από τις απαντήσεις βλέπουµε ότι πέντε (5) εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι µπορούν
να εντάξουν την περιοχή της Κυµισάλας στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, µε την πραγµατοποίηση σχολικής εκδροµής, τέσσερις (4) για τη
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διενέργεια επιτόπιας έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης project, ένας (1) στο πλαίσιο
επίσκεψης σε αρχαιολογικό χώρο και τρεις (3) για µία επίσκεψη στο δάσος.
Η επόµενη ερώτηση που υποβλήθηκε στους εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν
στην έρευνα ήταν «Η ύπαρξη αρχαιολογικού πάρκου στην περιοχή της Κυµισάλας θα
αύξανε το ενδιαφέρον σας να την εντάξετε σε κάποιο πρόγραµµα Π.Ε.;».
Στην ερώτηση αυτή, δεκατρείς (13) εκπαιδευτικοί απάντησαν θετικά ότι η ύπαρξη
αρχαιολογικού πάρκου θα αύξανε το ενδιαφέρον τους προκειµένου να εντάξουν την
Κυµισάλα σε ένα πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ένας (1) απάντησε
αρνητικά, ενώ πέντε (5) απάντησαν «∆εν ξέρω/ ∆εν απαντώ».
Η τελευταία ερώτηση της έρευνας ήταν «Η ύπαρξη περιβαλλοντικών µονοπατιών
στην περιοχή της Κυµισάλας θα αύξανε το ενδιαφέρον σας να την επισκεφθείτε;».
Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση αυτή αποτυπώνονται στον
πίνακα και το διάγραµµα, παρακάτω.

ΝΑΙ
∆εν ξέρω/ ∆εν
απαντώ

17

17

20
10

2

2
0
ΝΑΙ

Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ

Πίνακας 6: Απαντήσεις του ερευνητικού ∆ιάγραµµα 5: Ραβδογραµµα απαντήσεων του
πληθυσµού στην ερώτηση «η ύπαρξη ερευνητικού πληθυσµού στην ερώτηση «η
περιβαλλοντικών µονοπατιών στην περιοχή ύπαρξη περιβαλλοντικών µονοπατιών
της Κυµισάλας θα αύξανε το ενδιαφέρον περιοχή
σας να την επισκεφθείτε»

της

Κυµισάλας

θα

αύξανε

στην
το

ενδιαφέρον σας να την επισκεφθείτε»

Από τα δεδοµένα του πίνακα 6 προκύπτει ότι δεκαεπτά (17) εκπαιδευτικοί
απαντούν ότι η ύπαρξη περιβαλλοντικών µονοπατιών στην περιοχή της Κυµισάλας
θα αύξανε το ενδιαφέρον τους να την επισκεφθούν, ενώ δύο (2) δηλώνουν «∆εν
Ξέρω/ ∆εν απαντώ».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, όπως αυτά παρουσιάσθηκαν
παραπάνω, µπορούν να εξαχθούν σηµαντικά συµπεράσµατα σχετικά µε τις απόψεις
των εκπαιδευτικών για την διδασκαλία της ιστορίας της περιοχής της Κυµισάλας και
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για την ένταξη της περιοχής σε θέµατα Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Θεωρείται ότι η ιστορία του τόπου καταγωγής των µαθητών θα πρέπει να είναι µέρος
της διδακτέας ύλης, ακόµα και αν δεν είναι µέρος της γενικής ιστορίας και δεν
περιλαµβάνεται στα διδακτικά εγχειρίδια, όπως συµβαίνει και για την περίπτωση της
Κυµισάλας. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας είναι
µέρος της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και έχουν την υποχρέωση να τη
διδάσκουν στους µαθητές τους. Η γνώση για την ιστορία της περιοχής της Κυµισάλας
θα πρέπει να αναζητηθεί είτε από τους επιστήµονες και τους ερευνητές που
ασχολούνται µε την ιστορία της περιοχής είτε από βιβλιογραφικές πηγές ή το
διαδίκτυο. Επίσης, η συζήτηση µε τοπικούς παράγοντες που γνωρίζουν την ιστορία
του τόπου, αλλά και µε κάτοικους της περιοχής, θα µπορούσε να παρέχει κάποια
στοιχεία.
Επιπλέον, γονείς και µαθητές από κοινού θα πρέπει να επισκέπτονται τους
χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η περιοχή της Κυµισάλας, όπου
διενεργείται η ανασκαφή του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και της ΚΒ’ Εφορείας
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, αφού είναι ένας καλός τρόπος για να
βιώσουν οι µαθητές την ιστορία του τόπου. Μάλιστα, οι ίδιοι εκπαιδευτικοί θα ήταν
καλό να παροτρύνουν τους γονείς των µαθητών τους να επισκέπτονται τις
αρχαιότητες της Κυµισάλας.
Το γεγονός ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν κατάγονται από την περιοχή
του Αταβύρου και είναι στην πλειονότητα τους νεοδιόριστοι και µε ελάχιστο χρόνο
υπηρεσίας στην περιοχή της Έµπωνας, έχει ως αποτέλεσµα να µην γνωρίζουν την
ιστορία της περιοχής ή την αρχαιολογική έρευνα που γίνεται στην Κυµισάλα την
τελευταία οκταετία, αλλά ούτε ακόµη και την ύπαρξη της ίδιας της περιοχής. Ως εκ
τούτου θα πρέπει να αναπτυχθούν δράσεις προβολής του τόπου στο νησί της Ρόδου,
είτε από τους αρχαιολόγους που δραστηριοποιούνται στην Κυµισάλα, µε την
παρουσία τους στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, και συχνές δηµόσιες παρουσιάσεις
των αρχαιολογικών ερευνών, των ευρηµάτων και της σηµασίας των ανασκαφών που
διενεργούνται. Οι τοπικοί φορείς αλλά και οι κάτοικοι θα πρέπει επίσης να
συνδράµουν σε αυτή τη προσπάθεια προβολής, µε την διοργάνωση σχετικών τοπικών
εκδηλώσεων.
Αυτό όµως που κυρίως αναδεικνύει η έρευνα, το ότι δηλαδή η πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών δε γνωρίζει την περιοχή, θα µπορούσε να ξεπεραστεί µε την επίσκεψη
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των εκπαιδευτικών στην περιοχή της Κυµισάλας. Κάτι τέτοια θα µπορούσε να γίνει
µε την ευκαιρία µίας εκπαιδευτικής εκδροµής, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνει
ξενάγηση από τους ειδικούς επιστήµονες που δραστηριοποιούνται εκεί, ώστε οι
εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν την περιοχή, αλλά και να αντλήσουν στοιχεία για την
ιστορία της από έγκυρη πηγή. Κατά την διάρκεια αυτής της επίσκεψης θα τους δοθεί
επίσης µία πρώτης τάξεως ευκαιρία να αποκτήσουν µία καλή εικόνα του τοπίου και
του φυσικού πλούτου που υπάρχει, ώστε να µπορούν να σχεδιάσουν µελλοντικές
δραστηριότητες τους στον χώρο της Κυµισάλας, στο πλαίσιο της διδασκαλίας της
Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Μια πρώτη τέτοια προσπάθεια έγινε το
2011 και αφορούσε στην ευαισθητοποίηση των µαθητών της Α/βάθµιας εκπαίδευσης
της Έµπωνας, σε θέµατα αρχαιολογίας και περιβάλλοντος (Κολοκυθάς, Στεφανάκης
και Παπαβασιλείου, 2013).
Πέραν όµως του περιβαλλοντικού πλούτου και των αρχαιολογικών χώρων και
µνηµείων της Κυµισάλας, θα πρέπει να υπάρχουν και οι υποδοµές εκείνες που θα
κάνουν την περιοχή πιο ελκυστική στον επισκέπτη, ως χώρο εκδροµής ή αναψυχής.
Αυτό βεβαίως εντείνεται στην περίπτωση των εκπαιδευτικών και στην ελκυστικότητα
των µαθητών στο πλαίσιο τόσο µία εκπαιδευτικής εκδροµής, όσο και των τακτικών ή
των ηµερήσιων εκδροµών των σχολείων του νησιού.
Με την ίδρυση ενός υπαίθριου αρχαιολογικού – οικολογικού πάρκου, που έχει
ήδη προταθεί (Στεφανάκης, 2010β), όσο και µε τη δηµιουργία περιβαλλοντικών
µονοπατιών, θα αυξηθεί το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών να επισκεφθούν την
περιοχή, καθώς ο χώρος θα καταστεί καταλληλότερος για την πραγµατοποίηση
σχολικών εκδροµών. Το αρχαιολογικό – οικολογικό πάρκο θα µπορεί να δώσει στους
εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να διδάσκουν την τοπική ιστορία και τον πολιτισµό
στην κοιτίδα τους και τη δυνατότητα στους µαθητές να παρατηρούν επιτόπου τις
αρχαιότητες και να αντιλαµβάνονται τα αρχαιολογικά µνηµεία µέσα στο φυσικό τους
περιβάλλον. Παράλληλα θα οδηγήσει και ευρύτερες δράσεις που άπτονται τόσο του
εκπαιδευτικού όσο και του πολιτισµικού τουρισµού (Στεφανάκης, 2006· Στεφανάκης,
2008· Στεφανάκης 2010β).
Η χάραξη περιβαλλοντικών µονοπατιών και η δηµιουργία ενός υπαίθριου
µουσείου θεωρούνται επιβεβληµένες. Μέσα από αυτά τα µονοπάτια και σε σταθµούς
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων που θα έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα θα µπορούν
οι εκπαιδευτικού να υλοποιούν τόσο το µάθηµα της µελέτης του περιβάλλοντος, όσο
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και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Ακόµα πρέπει να σηµειωθεί ότι ένα
περιβαλλοντικό µονοπάτι θα δώσει και τη δυνατότητα ευκολότερης και πιο
ευχάριστης πρόσβασης στις θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Ταυτόχρονα
ενισχύει το έργο των εκπαιδευτικών για τη µελέτη της βιολογικής ποικιλότητας.
Παράλληλα η περιοχή θα αποτελέσει έναν ευχάριστο χώρο αναψυχής, τόσο για τους
µαθητές κατά τη εκδροµή τους, όσο όµως και τους απλούς επισκέπτες της ∆ηµοτικής
Ενότητας Αταβύρου που µπορεί να είναι οι κάτοικοι του νησιού της Ρόδου ή ξένοι
επισκέπτες (Βεργωτή, 2009· Βεργωτή, 2010· Κολοκυθάς, 2011α· Κολοκυθάς, 2011β·
Στεφανάκης, Κολοκυθάς και Παπαβασιλείου, 2011).
Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι οι εκδροµές θα πρέπει να
συνδυάζονται µε την ψυχαγωγία των παιδιών, κυρίως µε το παιχνίδι. Η δηµιουργία
χώρων αθλοπαιδιών ή εργαστηρίων, όπου η γνώση για την φύση, την αρχαιότητα και
την ιστορία της περιοχής θα αποκτάται µέσα από δηµιουργικό παιχνίδι, θα µπορούσε
να κάνει πιο ελκυστική την περιοχή στους µαθητές.
Η περιοχή της Κυµισάλας, όπως έχει δείξει η αρχαιολογική σκαπάνη, είναι µία
περιοχή µεγάλου αρχαιολογικού- ιστορικού - πολιτιστικού ενδιαφέροντος και
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της τοπικής ιστορίας, τόσο του νησιού της Ρόδου εν
γένει, όσο και της ∆ηµοτικής Ενότητας Αταβύρου ειδικότερα. Επιπλέον, αποτελεί ένα
τόπο µοναδικού φυσικού κάλλους. Όλα αυτά τα στοιχεία, όπως δείχνει και η έρευνα,
αποτελούν πλεονεκτήµατα για τους εκπαιδευτικούς και για τις δραστηριότητες της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Με την συνεργασία των εκπαιδευτικών και των
τοπικών φορέων, το σωστό συντονισµό και προγραµµατισµό των εκπαιδευτικών
εκδροµών, αλλά και τη κατάλληλη διαµόρφωση της περιοχής της Κυµισάλας, θα
µπορεί να οργανωθεί ένας χώρος µοναδικού αρχαιολογικού, ιστορικού, πολιτιστικού
και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, τον οποίο οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο
δηµοτικό διαµέρισµα της Έµπωνας θα µπορούν να εντάξουν στο πλαίσιο της
Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
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Εικ. 1: Άποψη της ευρύτερης περιοχής της Κυµισάλας από τον Ακραµίτη.
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Εικ. 2: Χάρτης τύπων οικοτόπων-βλάστησης της προστατευόµενης περιοχής
Ακραµίτης-Αρµενιστής-Ατάβυρος

Εικ. 3: Χάρτης µε θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην Κυµισάλα
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