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1. Η σηµασία ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος Αειφόρου Ανάπτυξης
στην Κυµισάλα
Η Κυµισάλα του ∆ήµου Αταβύρου στο δυτικό τµήµα της νήσου Ρόδου είναι
µια περιοχή µε σηµαντική ιστορική και αρχαιολογική σηµασία και πλούσιο φυσικό
περιβάλλον. Προστατεύεται από το ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο «NATURA 2000»,
καθώς αποτελεί τµήµα της προστατευόµενης περιοχής «Ακραµίτης-ΑρµενιστήςΑτάβυρος» και χαρακτηρίζεται ως ∆ιατηρητέο Μνηµείο της Φύσης (Ντάφης κ.α.,
1997). Η Κυµισάλα είναι µια περιοχή παρθένα, αναξιοποίητη και µέχρι σήµερα δεν
έχει ερευνηθεί στο βαθµό που θα έπρεπε, ενώ τα όµορα µε την Κυµισάλα χωριά του
∆ήµου Αταβύρου, Σιάννα, Μονόλιθος, Άγιος Ισίδωρος και Έµπωνα δεν έχουν
εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης (Βεργωτή, 2009).
Αυτοί οι παράγοντες αποτελούν πρόκληση για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων
και των προοπτικών ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Κυµισάλας µέσα από τις
αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης (ΑΑ) και τους σκοπούς και τους στόχους της
Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ). Άλλωστε, η φύση και ο πολιτισµός,
δύο από τους πυλώνες της ΑΑ, συναντώνται αρµονικά, ενώ οι άλλοι δυο, η οικονοµία
και η κοινωνία, βρίσκονται σε τέτοιο στάδιο, ώστε αφενός δεν απειλούν τη
διατήρηση της περιοχής και αφετέρου δεν απειλούνται από µια τυχόν ήπια ανάπτυξή
της. Η παρακάτω ανάλυση και αιτιολόγηση των σκοπιµοτήτων και δραστηριοτήτων
ανάπτυξης και οι προτάσεις που γίνονται προέρχονται από την εκπόνηση και
κατάθεση (Ιούλιος 2009) της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας µε τίτλο «Η
αειφορική διαχείριση νησιωτικών περιοχών µε πολιτισµικό και οικολογικό ενδιαφέρον.
Η περίπτωση της ευρύτερης περιοχής της αρχαίας Κυµισάλας στη Ρόδο», στα πλαίσια
του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του
Τµήµατος Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (Βεργωτή, 2009).
Η αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος προάγει την οικονοµική και
κοινωνική ευηµερία, διατηρώντας ταυτόχρονα τους φυσικούς και πολιτισµικούς
πόρους, εξασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα των επόµενων γενεών να έχουν
πρόσβαση τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο ευηµερίας µε αυτό της παρούσας γενεάς
(WCED, 1987). Η ΑΑ δηµιουργεί όλες τις προϋποθέσεις αφενός για την αρµονική
σχέση µεταξύ φύσης, πολιτισµού και οικονοµικό-κοινωνικής ανάπτυξης και
αφετέρου για την ευαισθητοποίηση των πολιτών, την ενεργό συµµετοχή τους στο
σχεδιασµό ή και την υλοποίηση δράσεων µέσα από ένα δίκτυο δραστηριοτήτων που
προκρίνει η ΕΑΑ. Πρόκειται για µια συνεχή και δια βίου εκπαίδευση που
εφαρµόζεται σε όλα τα στάδια της εξέλιξης του ατόµου συνδυάζοντας τυπικές, µη
τυπικές και άτυπες µαθησιακές διαδικασίες (Φλογαΐτη & Λιαράκου, 2008). Με άλλα
λόγια, κύριος στόχος της ΕΑΑ είναι η διαµόρφωση «περιβαλλοντικά υπεύθυνων
πολιτών» και «περιβαλλοντικά υπεύθυνων κοινωνικών οµάδων», η εξασφάλιση της

«ποιότητας ζωής» και η επίτευξη της «ανθρώπινης ευτυχίας» για τους ίδιους τους
πολίτες, αλλά και για τις επόµενες γενιές (Φλογαΐτη, 1998).
Η προοπτική ανάδειξής της Κυµισάλας στο µέλλον, ως πυρήνα ∆ιατήρησης της
Φυσικής και Πολιτισµικής Κληρονοµιάς στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου
Αταβύρου, στηρίζεται στην αµφίδροµη αρχή του «NATURA 2000», σύµφωνα µε την
οποία δεν µπορούµε να διαχειριζόµαστε µια περιοχή αν δεν την προστατεύουµε και
δεν µπορούµε να προστατεύουµε µια περιοχή αν δεν τη διαχειριζόµαστε κατάλληλα.
Βασική επιδίωξη είναι ο σχεδιασµός µιας ισόρροπης ανάπτυξης, η οποία θα πηγάζει
από το τρίπτυχο: περιβαλλοντική προστασία και διατήρηση, οικονοµική ανάπτυξη
και κοινωνική συνοχή, που ισοδυναµεί µε την εφαρµογή ενός σχεδίου ΑΑ
(Μυλόπουλος, 2006).
2. Αειφορικό Πάρκο: Ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα Αειφόρου Ανάπτυξης
στην Κυµισάλα µε ανάδειξη του φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος
Προτείνεται ένα πρόγραµµα ΑΑ µε περιβαλλοντικούς σχεδιασµούς και
αναπτυξιακά πλαίσια, που θα αναδείξει την Κυµισάλα σε ένα αειφορικό υπαίθριο
φυσικό και πολιτισµικό πάρκο αναψυχής και εκπαίδευσης, που λειτουργικά θα
αποτελέσει στο µέλλον χώρο προσέλκυσης του εναλλακτικού τουρισµού και πεδίο
προώθησης της ΕΑΑ. Η δηµιουργία ενός αειφορικού υπαίθριου πάρκου θα
αναβαθµίσει ποιοτικά και περιβαλλοντικά την ευρύτερη περιοχή της Κυµισάλας
(Στελιές, Αλώνια, Μαρµαρούνια, Άγιο Φωκά, Βασιλικά, Καµπάνες, Χάρακα,
Γλυφάδα) και θα αποτελέσει την αφορµή για παράλληλη ανάπτυξη των όµορων
χωριών (Σιάννα, Μονόλιθο, Άγιο Ισίδωρο, Έµπωνα) (Βεργωτή, 2009). Για να
στηριχθεί, όµως, η ανάπτυξη στους άξονες: (α) εκπαίδευση και (β) εναλλακτικές
µορφές τουρισµού (ΕΜΤ), θα πρέπει να προβλεφθούν υποδοµές που θα αναδείξουν
την περιοχή και θα συµβάλλουν δραστικά, ώστε οι επισκέπτες να βιώσουν και να
υιοθετήσουν τα νέα µηνύµατα (Φασούλας, 2006).
2.1 Υπαίθριο Μουσείο
Ένα από τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Κυµισάλας είναι η
µακραίωνη ιστορική της πορεία από την πρώιµη κιόλας αρχαιότητα. Η Κυµισάλα,
συνδυάζοντας τη φύση και τον πολιτισµό, διαθέτει όλες τις απαραίτητες
προϋποθέσεις που θα την αναδείξουν σε ένα Υπαίθριο Μουσείο, έχοντας ως κεντρικό
πυρήνα την αρχαία Νεκρόπολη της Κυµισάλας στους πρόποδες του λόφου του Αγίου
Φωκά, το αρχαίο Λατοµείο και το αρχαίο Ιερό στην κορυφή του λόφου Αγίου Φωκά
και ως περιφερειακά κέντρα τις Στελιές και τις αρχαιολογικές θέσεις Αλώνια,
Μαρµαρούνια, Βασιλικά, Καµπάνες, Χάρακα και Γλυφάδα (Βεργωτή, 2009). Σε
αντίθεση µε την ψυχολογία και τα συναισθήµατα που αναπτύσσονται σε ένα κλειστό,
στεγασµένο µουσείο, όπου ο επισκέπτης «βοµβαρδίζεται» µε πολλά και διαφορετικά
εκθέµατα που δεν κατανοεί εύκολα τη σηµασία τους και δεν αφοµοιώνει τα µηνύµατα
που πηγάζουν από αυτά, στο Υπαίθριο Μουσείο η άµεση επαφή µε το µνηµείο
διδάσκει τον επισκέπτη, ενισχύει την αισθητική και την ιδεολογία του και συµβάλλει
στη διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης προσωπικότητας (Μιχαλάκη-Κόλλια, 2004).
Στο Υπαίθριο Μουσείο της Κυµισάλας ο επισκέπτης µέσα από ένα ειδικά
διαµορφωµένο δίκτυο διαδροµών σχεδιασµένο πάνω στα χνάρια της αρχαίας
διάνοιξης θα µπορεί να δει από κοντά, να περιπλανηθεί και να απολαύσει τα
αρχαιολογικά µνηµεία και τα αρχαιολογικά ευρήµατα στη θέση όπου βρέθηκαν και

στον τόπο όπου ανήκουν. Μια διαδροµή ανάµεσα στο παρελθόν και το παρόν, τον
πολιτισµό και τη φύση, καθώς οι αρχαιότητες είναι διάσπαρτες µέσα στο δάσος κάτω
από τη σκιά του πυκνού πεύκου. Κατά την περιπλάνησή του ο επισκέπτης, ακόµη και
σήµερα, έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει διαφορετικά είδη χλωρίδας και πανίδας,
ενώ η επιβλητική θέα µε το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου και η εναλλαγή του τοπίου
µε τα ψηλά βουνά του Αταβύρου και του Ακραµίτη σε συνδυασµό µε τους
αµπελώνες στο λεκανοπέδιο της Κυµισάλας ξεκουράζει και γαληνεύει την ψυχή
(Βεργωτή, 2009).
2.2. Φυσικό Πάρκο
Η Κυµισάλα µε την ιδιαίτερη φυσιογνωµία της µπορεί να συνδυάσει το
υπαίθριο µουσείο, την επαφή µε τον πολιτισµό και την τοπική ιστορία µε τη φύση και
τις ΕΜΤ. Σε συνδυασµό µε το υπαίθριο µουσείο µπορεί να εξελιχθεί σε ένα Φυσικό
Πάρκο, όπου το δάσος, οι καλλιέργειες, τα µελίσσια και τα διάφορα είδη χλωρίδας
(φασκόµηλο, γλυφόνι, σάψυχο, δεντρολίβανο, πουρνάρια, αγριοελιές) και πανίδας
(ελάφι, άγριος λαγός, γυπαετός, αιγοπρόβατα) θα προσελκύσουν τουρισµό υψηλής
αισθητικής και ποιότητας, που εναρµονίζεται µε τη φύση και τα οικολογικά
συστήµατα, µέσα σε ένα κλίµα πολιτισµικής ανταλλαγής και αρµονικής συνύπαρξης
των ανθρώπων µε το ιστορικό τοπίο (Βεργωτή, 2009). Με άλλα λόγια θα αναπτυχθεί
ο Αειφορικός Τουρισµός που περιλαµβάνει περιβαλλοντικούς, πολιτισµικούς,
κοινωνικούς και οικονοµικούς παράγοντες και αντιπροσωπεύεται από πολλές και
διαφορετικές ΕΜΤ (Σαΐτας, 1995).
Οι ΕΜΤ που µπορεί να εφαρµοστούν στην περιοχή της Κυµισάλας είναι:
(α) Ο Οικοτουρισµός – Αγροτουρισµός και πιο συγκεκριµένα ο Οινοτουρισµός,
λόγω της εκτεταµένης αµπελοκαλλιέργειας. Στα πλαίσια του Οινοτουρισµού µπορεί
να σχεδιαστούν διαδροµές µεταξύ των αµπελώνων που βρίσκονται στο λεκανοπέδιο
ανάµεσα στο βουνό του Ακραµίτη και τους λόφους του Αγίου Φωκά και της
Κυµισάλας, να εφαρµοστούν προγράµµατα γνωριµίας µε την καλλιέργεια του
αµπελιού και τις ποικιλίες του, την παραγωγή του κρασιού και των υποπροϊόντων
του, όπως της σούµας, και να συνδυαστούν µε επισκέψεις στα δύο σύγχρονα
οινοποιεία της Ρόδου, Emery και Cair (Βεργωτή, 2009). Με επίκεντρο το αµπέλι και
το κρασί ο επισκέπτης θα περιηγείται και θα ταξιδεύει στον κόσµο του κρασιού από
την αρχαιότητα µέχρι σήµερα µαθαίνοντας τι ακριβώς κρύβεται πίσω από τα σύντοµα
λόγια της ετικέτας ενός επώνυµου οίνου. Επιπλέον, ο επισκέπτης δε θα διστάσει,
εκτός από το κρασί, να δοκιµάσει τα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα και την τοπική
κουζίνα (Πασαλίδου, 2007).
(β) Ο Πολιτισµικός τουρισµός, που θα συνδυάζει τις δυο παραµέτρους του, τον
Αρχαιολογικό και τον Εκπαιδευτικό τουρισµό: (α) ως Αρχαιολογικός σχετίζεται µε
την επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία και (β) ως Εκπαιδευτικός µε
την επίσκεψη σχολείων και οµάδων µε ειδικά ενδιαφέροντα σε περιοχές µε
πολιτισµικό ενδιαφέρον. Και οι δυο επιµέρους ενότητες του πολιτισµικού τουρισµού
είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µεταξύ τους, καθώς αλληλοσυµπληρώνονται και
αλληλοεξαρτώνται, αφού ο αρχαιολογικός τουρισµός εµπεριέχει τον εκπαιδευτικό
χαρακτήρα σε θέµατα πολιτισµού, παράδοσης και διαµόρφωσης της πολιτισµικής
συνείδησης, τόσο της υλικής, δηλαδή την προστασία µνηµείων, όσο και της άυλης, τη
διατήρηση, δηλαδή, αρχών και αξιών (Στεφανάκης, 2006).
Ο Πολιτισµικός τουρισµός µπορεί να αναδείξει µελλοντικά την Κυµισάλα σε
ένα Πολιτιστικό Κέντρο, ως πόλο έλξης επισκεπτών που ασχολούνται ειδικότερα µε

την ιστορία και την αρχαιολογία και γενικότερα µε τον πολιτισµό και επιθυµούν να
συνδυάσουν την αναψυχή µε την εκπαίδευση και την ανεµελιά µε τη βιωµατική
γνώση, πέρα από την καθιερωµένη του βιβλίου και των πολυµέσων. Σηµείο
αναφοράς θα είναι η ίδια η Κυµισάλα (Νεκρόπολη, Λατοµείο, Ιερό) µε άξονες: (i) την
ευρύτερη περιοχή (Στελιές, Αλώνια, Μαρµαρούνια, Βασιλικά, Χάρακα, Καµπάνες,
Γλυφάδα) και (ii) τα γύρω χωριά (Σιάννα, Μονόλιθο, Άγιο Ισίδωρο, Έµπωνα,
Κρητηνία), θέσεις οι οποίες βρίθουν αρχαιοτήτων και ιστορικών µνηµείων, που
εξαρτώνται χρονολογικά, ιστορικά και αρχαιολογικά µεταξύ τους, δηµιουργώντας µια
κοιτίδα πολιτισµού (Βεργωτή, 2009).
2.3 Η Κυµισάλα ως κέντρο προώθησης της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο
Ανάπτυξη
Κύριος σκοπός της δηµιουργίας του αειφορικού πάρκου της Κυµισάλας είναι
να αποτελέσει ένα ανοικτό πεδίο προώθησης, εφαρµογής και υιοθέτησης της ΕΑΑ.
Στόχος είναι ο συνδυασµός αναψυχής και εκπαίδευσης και η ανάπτυξη
δραστηριοτήτων µε θεµατικό άξονα τη φύση και τον πολιτισµό. Έννοιες σηµαντικές
στη σηµερινή εποχή, καθώς η διατήρηση και η προστασία τους αποτελεί βασική
προϋπόθεση για την εξασφάλιση µιας καλύτερης και ποιοτικής ζωής στο παρόν και
το µέλλον. Άλλωστε, η άµεση επαφή µε το φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον
συµβάλλει στη διαµόρφωση της φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης και του σεβασµού
απέναντι σε κάθε µορφή έκφρασης του πολιτισµού (αρχαίου, λαϊκού κλπ.) (Banks,
2000).
Στα πλαίσια της ΕΑΑ µπορεί να εφαρµοστούν εκπαιδευτικά προγράµµατα που
θα απευθύνονται και θα προσαρµόζονται αναλόγως σε άτοµα κάθε ηλικίας και
ατοµικού ενδιαφέροντος, όπως µαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, αγρότες και στον
ντόπιο πληθυσµό, µια προοπτική που µπορεί να είναι εφικτή µε τη συνεργασία του
∆ήµου Αταβύρου, της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ωδεκανήσου, του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, του Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) και άλλων επισήµων φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων
(Ορφανός, Φατσέα, Τόγια, 2006). Παρακάτω προτείνονται εκπαιδευτικά
προγράµµατα µε θέµα τη φύση και τον πολιτισµό:
Α) Εκπαιδευτικά προγράµµατα για το φυσικό περιβάλλον (Βεργωτή, 2009):
1. «Το δίκτυο «NATURA 2000», η σηµασία, οι σκοποί και οι στόχοι του. Οι
περιοχές της Ρόδου που εντάσσονται στο «NATURA 2000». Επίσκεψη στις
προστατευόµενες περιοχές της Ρόδου, «Ακραµίτη-Αµενιστή-Ατάβυρο», «Προφήτη
Ηλία-Επτά
Πηγές-Πεταλούδες»,
ενηµέρωση
και
ευαισθητοποίηση
των
συµµετεχόντων για τη σηµασία και την προστιθέµενη αξία των φυσικών και
πολιτισµικών πόρων των ηµιορεινών περιοχών του νησιού, τόσο ως ελεύθερου
αγαθού, όσο και ως οικονοµικού πόρου.
2. «Γνωριµία µε το δάσος της Κυµισάλας και τη σηµασία του. Πώς µπορούµε να
το προστατέψουµε». Επίσκεψη και άµεση επαφή µε το δάσος. Οργάνωση σεµιναρίων
από ειδικούς (δασοπυροσβέστες, δασοφύλακες κλπ.) για την προστασία του δάσους
από πυρκαγιά και τρόπους αντίδρασης σε µια τέτοια περίπτωση.
3. «Η καλλιέργεια του αµπελιού και η διαδικασία παραγωγής του κρασιού».
Γνωριµία µε τις αµπελοκαλλιέργειες, παρακολούθηση και συµµετοχή στη διαδικασία
παραγωγής του κρασιού και άλλων υποπροϊόντων (σούµα). Συνδυασµός µε επίσκεψη
σε ένα από τα δυο εργοστάσια οίνου της Ρόδου.

4. «Η µελισσοκοµία και η διαδικασία παραγωγής του µελιού». Γνωριµία µε το
µελίσσι και τη διαδικασία παραγωγής του µελιού και άλλων προϊόντων (γύρη,
βασιλικός πολτός, µελεκούνι). Παρακολούθηση σεµιναρίων από µελισσοκόµους.
Συνδυασµός µε επίσκεψη στη Μελισσοκοµική Ρόδου.
Β) Εκπαιδευτικά προγράµµατα για το πολιτισµικό περιβάλλον (Βεργωτή,
2009):
1. «Η Κυµισάλα από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα». Επίσκεψη και γνωριµία µε
την ιστορία της Κυµισάλας και της ευρύτερης περιοχής της (Στελιές, Αλώνια,
Μαρµαρούνια, Βασιλικά, Χάρακα, Καµπάνες, Γλυφάδα).
2. «Τα ταφικά έθιµα». Παρατήρηση των τάφων και των αρχαιολογικών
ευρηµάτων και κτερισµάτων που παραµένουν στη θέση όπου βρέθηκαν.
Παρακολούθηση της αρχαιολογικής έρευνας ενός τάφου σε συνδυασµό µε σεµινάρια
για τα ταφικά έθιµα της αρχαιότητας.
3. «Η αρχαία λατρεία». Επίσκεψη στο αρχαίο Ιερό στην κορυφή του λόφου του
Αγίου Φωκά και στον Αταβύριο ∆ία. Σεµινάριο για τις θεότητες και τη λατρεία τους
στην αρχαία Ελλάδα.
4. «Τοπική ιστορία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Μελέτη της ιστορικής
πορείας της περιοχής µέσα από τις φυσικές ή ανθρωπογενείς επεµβάσεις που υπέστη
στο πέρασµα των χρόνων (Περδίκης, 2005).
5. «Τα παραδοσιακά επαγγέλµατα και η εξέλιξή τους µέσα στο χώρο και στο
χρόνο». Γνωριµία µε τα παραδοσιακά επαγγέλµατα που διατηρούνται µέχρι σήµερα
στην περιοχή και µε εκείνα που έχουν εκλείψει.
Γενικότερα η συµµετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες προκρίνει τη µάθηση
µέσα από τη δράση, που αποτελεί την κύρια στρατηγική της βιωµατικής µάθησης.
Μέσα από µια τέτοια διαδικασία οι συµµετέχοντες αποκτούν εµπειρίες, δεξιότητες,
γνώσεις και αξίες ζωής που συµβάλλουν σε µεγάλο βαθµό στη διαµόρφωση πολιτών
µε κριτική σκέψη και ευαισθησίες (Γεωργόπουλος, 2002), καθώς, επίσης,
αναπτύσσονται ικανότητες, όπως η παρατηρητικότητα, η µνήµη, η φαντασία και η
ώθηση προς µια ολιστική µάθηση (Μακρίδου, 2007).
Η Κυµισάλα, ωστόσο, µε την πολυποίκιλη φυσιογνωµία της µπορεί να
προχωρήσει ένα βήµα παραπέρα αποκαλύπτοντας τη διευρυµένη έννοια της ΕΑΑ.
Μέσα από τις επιστήµες και τα γράµµατα, δηλαδή µέσα από το χώρο του πνεύµατος,
µπορεί να καλλιεργήσει συνειδήσεις και να στρέψει την τοπική κοινωνία και τους
επισκέπτες σε κατευθύνσεις που υπερνικούν τα σηµερινά δεδοµένα (άγχος,
καθηµερινότητα, προσωπικό κέρδος). Στόχος των δράσεων που προτείνονται
παρακάτω είναι η διεύρυνση του πνευµατικού ορίζοντα και η δηµιουργία µιας
ολοκληρωµένης προσωπικότητας, που συνδυάζει τη γνώση µε τη χαρά της ζωής και
της δηµιουργίας (Βεργωτή, 2009).
1) Περιβαλλοντική Αρχαιολογία (ΠΑ): Στην Κυµισάλα µπορεί να γίνει γνωστός,
αλλά και να αναπτυχθεί σε επιστηµονικό επίπεδο ο σχετικά νέος κλάδος της
Αρχαιολογίας, η ΠΑ, που ερευνά το χώρο στον οποίο έζησε και έδρασε ο άνθρωπος
και τις επεµβάσεις που δέχτηκε από αυτόν το οικοσύστηµα. Η ΠΑ µέσα από τα
αποτελέσµατα ασχολείται µε την ανασύσταση του παρελθόντος και την ερµηνεία του
σε σχέση µε το σύγχρονο περιβάλλον (Καραλή, 1991). Με τη συνδροµή της ΠΑ και
σε συνδυασµό µε άλλες επιστήµες (Παλαιοβοτανική) οι επισκέπτες θα κατανοήσουν
τη διαδικασία µέσα από την οποία, στο πέρασµα των χρόνων, η Κυµισάλα πήρε τη
σηµερινή της µορφή και ότι, όπως οι ίδιοι, έτσι και οι πρόγονοί τους δρούσαν µε

σκοπό να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Επίσης, θα
συνειδητοποιήσουν ότι η σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος διαµορφώνει
από το µακρινό παρελθόν µέχρι σήµερα την καθηµερινότητα του ατόµου και η
ισορροπία της επηρεάζει το µέλλον των επόµενων γενεών (Καραλή, 2005).
2) Εφαρµογή πανεπιστηµιακών προγραµµάτων: Στα πλαίσια της ανώτατης
εκπαίδευσης και σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, την Εφορεία
Αρχαιοτήτων ∆ωδεκανήσου και το ∆ήµο Αταβύρου µπορεί να εφαρµοστούν
προγράµµατα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών από την Ελλάδα, αλλά και το
εξωτερικό. Προπτυχιακοί ή µεταπτυχιακοί φοιτητές αρχαιολογίας ή τοπογραφίας,
γεωπονίας και δασοπονίας θα έρχονται στην Κυµισάλα για να µελετήσουν, ανάλογα
µε την ειδικότητά τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της (Ζούρος, 2002).
3) Καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης κατά της αρχαιοκαπηλίας: Σε συνεργασία
µε το ∆ηµοτικό σχολείο, το Γυµνάσιο και το Λύκειο της Έµπωνας και στα πλαίσια
της ΕΑΑ µπορεί να εφαρµοστούν εξειδικευµένα προγράµµατα για τους µαθητές και
τους επισκέπτες µε σκοπό την καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης κατά της
αρχαιοκαπηλίας. Η Κυµισάλα, όπως και άλλες τοποθεσίες της χώρας µας µε
µακραίωνη ιστορική πορεία, παράδοση και πολιτισµό, έχει υποστεί στο παρελθόν και
συνεχίζει να υφίσταται τις καταστροφικές συνέπειες της δράσης των αρχαιοκαπήλων
(Βεργωτή, 2009). Με τη συµµετοχή των επισκεπτών, αλλά και της τοπικής κοινωνίας
σε αυτά τα προγράµµατα καλλιεργείται ο σεβασµός προς την πολιτισµική
κληρονοµιά και επιταχύνεται η διαδικασία λήψης µέτρων προστασίας των
πολιτισµικών τεκµηρίων σε ατοµικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (Αποστολίδης,
2006).
4) Καλλιέργεια της τουριστικής συνείδησης: Η καλλιέργεια της τουριστικής
συνείδησης σε έναν τουριστικό προορισµό, όπως η Ελλάδα, φαίνεται ότι απουσιάζει
από την τυπική εκπαίδευση. Για να καλυφθεί αυτό το κενό χρειάζεται να ληφθούν
πρωτοβουλίες από φορείς της τοπικής κοινωνίας και όλων των βαθµίδων
εκπαίδευσης για την εφαρµογή προγραµµάτων µε στόχο την καλλιέργεια της
τουριστικής συνείδησης. Στις µικρότερες, µάλιστα, ηλικίες είναι καθοριστική, καθώς
επηρεάζει τη µετέπειτα πορεία του κάθε ατόµου ξεχωριστά και την αντίδρασή του σε
θέµατα τουρισµού, είτε ως τουρίστας, είτε ως επενδυτής ή ως κάτοικος σε µια
τουριστική περιοχή. Η Κυµισάλα και η εφαρµογή των ΕΜΤ θεωρείται ιδανική
περίπτωση επίτευξης αυτού του σκοπού µέσα από µια διαρκή συνεργασία των
αρµοδίων φορέων, που θα περιλαµβάνει ολοκληρωµένα και οργανωµένα σχέδια
εργασίας, συντονισµένο προγραµµατισµό και αξιολόγηση των δράσεων (Ακρίβος,
2007).
5) Τουρισµός των αγροτών: Στα πλαίσια των ΕΜΤ στην Κυµισάλα µπορεί να
ενταχθεί ο λεγόµενος «τουρισµός των αγροτών» µε την οργάνωση εξειδικευµένων
προγραµµάτων υπό τη µορφή σεµιναρίων για την επιµόρφωση του αγροτικού
πληθυσµού. Στα επιµορφωτικά σεµινάρια θα µπορούν να λαµβάνουν µέρος άτοµα
που ασχολούνται ήδη ή που θέλουν να ασχοληθούν µε την αµπελουργία, τη
µελισσοκοµία, την οινοποιία ή αγρότες που επιθυµούν να εκπαιδευτούν, ώστε να
ασχοληθούν επαγγελµατικά µε τις ΕΜΤ. Μέσα από αυτά τα προγράµµατα θα
εκπληρώνονται οι στόχοι της εκπαίδευσης και της αναψυχής (Λογοθέτης, 1988).
6) Παιδικές κατασκηνώσεις: Η δηµιουργία παιδικών κατασκηνώσεων στην
ευρύτερη περιοχή της Κυµισάλας, όπου κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών θα
µπορούν να φιλοξενούνται παιδιά από τη Ρόδο και την υπόλοιπη Ελλάδα, θα
αποτελέσει µια µοναδική ευκαιρία γνωριµίας µε την Κυµισάλα και το ∆ήµο

Αταβύρου, που συνδυάζει τη φύση µε τον πολιτισµό και το βουνό µε τη θάλασσα. Τα
παιδιά θα βιώσουν από κοντά την αγροτική ζωή και θα λάβουν µέρος σε
εκπαιδευτικά προγράµµατα και µέσα από τις δραστηριότητες θα νιώσουν τη χαρά της
γνώσης και του παιχνιδιού (Ανδριώτη, 2007).
3. Πολύκεντρο
Έχοντας ως πυρήνα την Κυµισάλα και βασικό στόχο την προώθηση της ΕΑΑ
µπορεί να δηµιουργηθεί ένα Πολύκεντρο, οι υποδοµές του οποίου θα λειτουργούν
στα γύρω από την Κυµισάλα χωριά του ∆ήµου Αταβύρου. Στο Πολύκεντρο θα
οργανώνονται εκπαιδευτικά προγράµµατα, συνέδρια, σεµινάρια, ηµερίδες και άλλες
δράσεις µε σκοπό τη διάδοση της σηµασίας της διατήρησης της φυσικής και
πολιτισµικής κληρονοµιάς. Πολύκεντρα µε ανάλογη ταυτότητα και σκοπό
διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη λαϊκή επιµόρφωση και ο ∆ήµος Αταβύρου θα
κατορθώσει να δηµιουργήσει πολιτιστικούς πυρήνες σε κάθε χωριό δίνοντας πνοή
στις τοπικές κοινωνίες (Cappellin, 1993). Το Πολύκεντρο προτείνεται να αποτελείται
από τα εξής (Βεργωτή, 2009):
(α) Αρχαιολογικό και Λαογραφικό µουσείο ή συλλογές, που θα συνδέουν την
τοπική ιστορία µε την παράδοση. Ένας προτεινόµενος χώρος είναι στις κτιριακές
εγκαταστάσεις του παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου των Σιαννών.
(β) Εργαστήριο αρχαιολογίας για την επεξεργασία του αρχαιολογικού υλικού
της αρχαιολογικής έρευνας της Κυµισάλας και την εκπαίδευση των φοιτητών όλων
των ειδικοτήτων. Αυτό έχει ήδη δροµολογηθεί, καθώς το παλαιό αστυνοµικό τµήµα
Μονολίθου έχει παραχωρηθεί από το ∆ήµο Αταβύρου στο Τµήµα Μεσογειακών
Σπουδών και οργανώνεται από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου ως Κέντρο Αρχαιολογικής
Έρευνας Κυµισάλας (ΚΑΕΚ).
(γ) Ειδικά διαµορφωµένος χώρος υποδοχής των µικρών και µεγάλων
επισκεπτών για τις δράσεις των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Προτεινόµενος χώρος
είναι το παλαιό ∆ηµοτικό Σχολείο Μονολίθου.
(δ) Βιβλιοθήκη στην Έµπωνα, έχοντας ως πυρήνα την ήδη υπάρχουσα
βιβλιοθήκη του σχολείου, µε βιβλία σχετικά µε το φυσικό περιβάλλον, την ιστορία
και την παράδοση της Κυµισάλας και του κάθε χωριού του ∆ήµου Αταβύρου,
συνδεδεµένη µε την ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΚΑΕΚ στη Μονόλιθο και κατ’
επέκταση µε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες της κεντρικής βιβλιοθήκης του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
Συµπεράσµατα
Για να καταστεί βιώσιµο, στο µέλλον, το αειφορικό πάρκο της Κυµισάλας
χρειάζεται ο σχεδιασµός για την ανάδειξη και τη µετέπειτα λειτουργία του να
επικεντρωθεί σε κριτήρια που θα προβάλλουν και θα προωθήσουν την ΑΑ. Οι
επιπτώσεις της ΑΑ θα συµπαρασύρουν θετικά το σύνολο του ∆ήµου Αταβύρου
αναζωογονώντας την ύπαιθρο και προσφέροντας µια εναλλακτική πρόταση αναψυχής
και εκπαίδευσης για τους επισκέπτες του νησιού της Ρόδου, που διαφέρει από εκείνη
«του ήλιου και της θάλασσας» (Βεργωτή, 2009). Τα κριτήρια θα πρέπει να είναι
περιβαλλοντικής, πολιτισµικής, κοινωνικής και οικονοµικής αειφορίας (Φλογαΐτη &
Λιαράκου, 2008), ώστε να διασφαλίζεται ότι η Κυµισάλα, ως φυσικό, πολιτισµικό και
κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον, δε θα διαταραχτεί µελλοντικά από την άφιξη

επισκεπτών, αλλά αντίθετα θα επωφεληθεί ευνοώντας ταυτόχρονα την τοπική
κοινωνία (Φώκιαλη, 1988).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι η συναίνεση
της τοπικής κοινωνίας και των εµπλεκόµενων φορέων (Σπιλάνης, 1995). Με τη
µέθοδο της ποιοτικής έρευνας της συνέντευξης που εφαρµόστηκε στα πλαίσια της
µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας και έπειτα από την ανάλυση των
αποτελεσµάτων που προέκυψαν, διαπιστώθηκε ότι η τοπική κοινωνία επιθυµεί,
προτείνει και είναι έτοιµη να συνδράµει στην ανάδειξη της Κυµισάλας. Η ανάγκη της
συµµετοχής του ντόπιου πληθυσµού στις αρχές και τους στόχους της ΑΑ προϋποθέτει
αφενός γνώσεις για το περιβάλλον και αφετέρου διεξόδους οικονοµικής φύσης. Οι
γνώσεις για το περιβάλλον ή κατ’ επέκταση η διαµόρφωση δράσεων και αντιλήψεων
προϋποθέτουν κατάλληλη εκπαίδευση (Σκαναβή & Πετρενίτη, 2003). Βασική
επιδίωξη είναι να γίνει κατανοητό ότι το δίληµµα οικονοµική ανάπτυξη ή προστασία
του περιβάλλοντος µπορεί να µην υφίσταται και ότι είναι δυνατό ο αµοιβαίος
σεβασµός να οδηγήσει στη συνύπαρξη και των δύο µαζί συνθέτοντας το ζητούµενο
της «ποιότητας ζωής». Η ανάληψη, εποµένως, πρωτοβουλιών για την προώθηση της
ΕΑΑ µέσω, µάλιστα, των ΕΜΤ και των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, θα
εκπαιδεύσει την τοπική κοινωνία, αλλά και τους επισκέπτες µε στόχο να µάθουν
πρώτα να παράγουν και να προσφέρουν και έπειτα να καταναλώνουν µε µέτρο
σκεπτόµενοι το µέλλον (Βεργωτή, 2009).
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