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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.)
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ABSTRACT
In the area of Kymissala both nature and civilisation -the most crucial factors of
sustainable development- meet and coexist in harmony, while the other two factors,
that is the economy and society, are in such a state that they neither threaten the
conservation of the area nor are threatened by its development. With the application
of education in sustainable development as well as the consent and cooperation of the
local community, our aim is to make Kymissala an alternative option for recreational
activities and education for both the inhabitants and the visitors of the municipal
section of Atavyros in Rhodes.
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εκπαίδευση, εναλλακτικές µορφές τουρισµού
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τις τελευταίες δεκαετίες oι συνθήκες διαβίωσης και οι ολοένα αυξανόµενες
απαιτήσεις της καθηµερινότητας ώθησαν τον άνθρωπο στον αγώνα εξασφάλισης και
διατήρησης του προσωπικού κέρδους, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις των
ενεργειών του στο ευρύτερο περιβάλλον (φυσικό, πολιτισµικό, πολιτικό, κοινωνικό,
οικονοµικό). Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι καταστροφικές της συνέπειες, η
κατασπατάληση των φυσικών πόρων, η υποβάθµιση του φυσικού και πολιτισµικού
περιβάλλοντος είναι µερικά µόνο από τα πιο σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήµατα που
θέτουν σε κίνδυνο το µέλλον της ανθρωπότητας (Μοδινός, 2001).
Ωστόσο, η κακοδιαχείριση του περιβάλλοντος υπήρξε έντονη από την
αρχαιότητα, καθώς η οικολογική ισορροπία εξαρτάται πρωτίστως από τον τρόπο µε
τον οποίο προσλαµβάνει ο άνθρωπος τη φύση και δευτερευόντως από τα τεχνικά
µέσα, τη γοργή, δηλαδή, τεχνολογική ανάπτυξη του πολιτισµού (Μπουρατίνος,
1997). Θα πρέπει, άραγε, ο άνθρωπος να σταµατήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα,
ώστε να προστατεύσει το περιβάλλον, άρα τον ίδιο του τον εαυτό; Την απάντηση σε
αυτό το δίληµµα έρχεται να δώσει η στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΑΑ), η
οποία διακηρύσσει ότι υπάρχουν διέξοδοι, οι οποίες προάγουν την οικονοµική και
κοινωνική ευηµερία, διατηρώντας παράλληλα τους φυσικούς και πολιτισµικούς
πόρους (Φλογαΐτη, 2006).
Η ανάπτυξη παράγει αγαθά µέσα από την ορθολογική διαχείριση του
περιβάλλοντος, προάγει την οικονοµία (π.χ. προσφέρει θέσεις εργασίας) και
συγκροτεί τη δοµή του κοινωνικού συνόλου (π.χ. συγκρατεί τους ανθρώπους στον
τόπο καταγωγής τους) (Page, 1999). Τα ανθρώπινα έργα, από την άλλη πλευρά,
αναδεικνύονται µέσα από τη φύση και τα µνηµεία, που είναι άρρηκτα συνδεδεµένα
και εντάσσονται στο φυσικό περιβάλλον που τα δηµιούργησε (Παυλογεωργάτος,
2013). Εποµένως, τόσο το κοινωνικό-οικονοµικό, όσο το φυσικό και πολιτισµικό
περιβάλλον

δέχονται

ισχυρές

πιέσεις,

προερχόµενες

από

την

ανθρώπινη

δραστηριότητα, που αυξάνουν τους ρυθµούς ανάπτυξης, µε απώτερο σκοπό την
οικονοµική ευηµερία και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου (Reimold, 1999).
Το σχέδιο ΑΑ µιας περιοχής µπορεί να οριστεί ως ένα πλαίσιο ανάπτυξης
όλων των φυσικών και πολιτισµικών πόρων, στο βαθµό που επιτρέπει ένα µέγιστο
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επίπεδο ευηµερίας, συµπεριλαµβανοµένης της ποιότητας ζωής, στο παρόν και στο
µέλλον. Αυτό το πλαίσιο προϋποθέτει µια στρατηγική, η οποία εστιάζεται σε
περιβαλλοντικούς,

πολιτισµικούς,

κοινωνικούς

και

οικονοµικούς

στόχους,

λαµβάνοντα υπόψη την επίδραση των εξωγενών παραγόντων και των ιδιαίτερων
αναγκών της περιοχής (Nijkamp and Ouwersloot 1999). Μια προοπτική, όµως, που
απαιτεί συλλογική προσπάθεια και δράση από όλους τους πολίτες και τους τοπικούς
φορείς. Εξάλλου, ένα από τα πιο σηµαντικά αποτελέσµατα των τελευταίων
Παγκοσµίων ∆ιασκέψεων για την ΑΑ είναι ότι οι αρχές και οι στόχοι της µπορούν να
επιτευχθούν µόνο µέσω της ευαισθητοποίησης των πολιτών και της ενεργού
συµµετοχής τους στο σχεδιασµό και την υλοποίηση δράσεων για το περιβάλλον
(Φώκιαλη κ.α., 2005).
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαµόρφωση των νέων στάσεων και αξιών
είναι, πρωτίστως, η παροχή ειδικής εκπαίδευσης του πληθυσµού µε γνώσεις και
δεξιότητες σε θέµατα περιβάλλοντος. Μιας εκπαίδευσης που εγείρει το ενδιαφέρον
και ευαισθητοποιεί γύρω από τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, οπότε καθιστά το
άτοµο ενεργό πολίτη και ικανό να αξιολογήσει το µέγεθος του προβλήµατος,
συµβάλλοντας δραστικά στην επίλυση ή την πρόληψη αυτού (Stapp, 1969). Με άλλα
λόγια, διαµορφώνει «περιβαλλοντικά υπεύθυνους πολίτες» και «περιβαλλοντικά
υπεύθυνες κοινωνικές οµάδες». Το επίπεδο των σχέσεων που καλλιεργείται µεταξύ
των πολιτών και των ίδιων µαζί µε το περιβάλλον συµβάλλει καθοριστικά στην
εξασφάλιση της «ποιότητας ζωής» και κατ’ επέκταση στην επίτευξη της
«ανθρώπινης ευτυχίας» για τους ίδιους, τους πολίτες, αλλά και για τις επόµενες γενιές
(Φλογαΐτη, 1998).
Γι’ αυτό το σκοπό εφαρµόζεται η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ή όπως
τα τελευταία χρόνια έχει µετονοµαστεί η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
(ΕΑΑ) (UNESCO-EPD, 1997). Πρόκειται για µία συνεχή και διά βίου εκπαίδευση
που εφαρµόζεται σε όλα τα στάδια της εξέλιξης του ατόµου συνδυάζοντας τυπικές,
άτυπες και µη τυπικές µαθησιακές διαδικασίες (Χυσαφίδης, 2005). Είναι σταθερά
προσανατολισµένη σε αξίες και είναι µια εκπαίδευση, πολιτική και δηµοκρατική, που
πιστεύει και στοχεύει στη σύνδεση του σχολείου µε την κοινωνία, δίνοντας έµφαση
όχι µόνο στους περιβαλλοντικούς, αλλά και στους κοινωνικούς και οικονοµικούς
παράγοντες (Λιαράκου και Φλογαΐτη, 2007).
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΕΞΟ∆ΟΙ ΜΕ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ο τουρισµός χρησιµοποιείται από τις κυβερνήσεις ως ένα µέσον οικονοµικής
και κοινωνικής ανάπτυξης, καθώς τονώνει και αναβαθµίζει τη ζωή του κοινωνικού
συνόλου στην περιφέρεια και κυρίως στις νησιωτικές περιοχές. Στην Ελλάδα,
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που διανύει τη δύσκολη περίοδο της οικονοµικής
κρίσης ψάχνοντας νέες διεξόδους ανάκαµψης και ανάπτυξης, έχει, ήδη, γίνει
κατανοητό ότι το τουριστικό πρότυπο της προσέλκυσης του µαζικού τουρισµού και
του «all inclusive» έχει αποτύχει, αφού όχι µόνο δεν συνεισφέρει στην οικονοµική
ανάπτυξη του τουριστικού προορισµού, αλλά, παράλληλα, έχει αρνητικές συνέπειες
στο φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον.
Ο Αειφορικός Τουρισµός (ΑΤ) προκρίνει την ΑΑ και συµβάλλει στην
προώθηση

της

ΕΑΑ.

Ο

ΑΤ

συνδυάζει

οικονοµικο-κοινωνικά

στοιχεία

αειφορικότητας και προϋποθέτει κατάλληλη γνώση και δράση προκειµένου να
µεταδώσει στάση και αξίες. Η κοινωνία δεσµεύεται για τη διατήρηση των φυσικών
και πολιτισµικών χαρακτηριστικών της περιοχής ευθύνης της, συµµετέχοντας ενεργά
σε οποιαδήποτε τουριστική επέµβαση ή ανάπτυξη που θα επιφέρει το ζητούµενο
οικονοµικό όφελος και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.
Η ποιότητα των τουριστών µε ειδικά ενδιαφέροντα, σε συνδυασµό µε το
φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον, που προσφέρεται ως τουριστικό προϊόν στον
επισκέπτη, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και τη διατήρηση του
ΑΤ. Τα οφέλη (οικονοµικά, κοινωνικά, πολιτισµικά, περιβαλλοντικά) τόσο για το
γηγενή πληθυσµό, όσο και για τον επισκέπτη είναι πολλά. Για παράδειγµα,
βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο του ντόπιου πληθυσµού, δηµιουργούνται νέες θέσεις
εργασίας, εξασφαλίζονται κεφάλαια για νέες επενδύσεις, βελτιώνονται και
αυξάνονται οι υποδοµές (Λογοθέτης, 2004). Βασική προϋπόθεση είναι όσοι
ασχολούνται µε τον τουρισµό να εκπαιδεύονται και να επιµορφώνονται σε θέµατα
τουριστικής διαχείρισης, ώστε να µπορούν να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις.
Η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών δεν προϋποθέτει µόνο κρατικό σχεδιασµό,
αλλά εξαρτάται από τον κάθε πολίτη ξεχωριστά, τον επιχειρηµατία, τον εργαζόµενο,
από την Περιφέρεια, το Νοµό ή το ∆ήµο (Φώκιαλη, 1988).
Ο ΑΤ περιλαµβάνει τις Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού (ΕΜΤ), όπως ο
Οικοτουρισµός, ο Αγροτουρισµός, ο Πολιτισµικός Τουρισµός κ.α. Σκοπός του είναι η
προώθηση ενός προτύπου αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης σε περιοχές που ήδη
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έχουν αναπτυγµένο τον οργανωµένο µαζικό τουρισµό και σε περιοχές που βρίσκονται
σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και διαθέτουν τα στοιχεία εκείνα που µε την κατάλληλη
διαχείριση θα αποκτήσουν βιώσιµα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά (Κοκκώσης και
Τσάρτας, 2001).
Η πολυµορφία της ελληνικής φύσης, ορεινή, πεδινή, παράκτια ή νησιωτική µε
τα σπάνια οικοσυστήµατα, την εξαιρετική βιοποικιλότητα και τον πολιτισµό (ιστορία,
αρχαιολογία,

µνηµεία,

παραδόσεις)

µπορεί

να

λειτουργήσει

ως

µια

πλουτοπαραγωγική πηγή αναπτύσσοντας ΕΜΤ και προσελκύοντας επισκέπτες µε
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και ανησυχίες ή οδηγώντας προς αυτήν την κατεύθυνση
άτοµα που για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή µε αυτά τα στοιχεία. Με αυτήν τη
στρατηγική καλλιεργείται και αναπτύσσεται η τουριστική συνείδηση, µε αποτέλεσµα
το άτοµο να καλύπτει τις ανάγκες και τις επιθυµίες του χωρίς να επιβαρύνει το
φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον (Παπαζήση και Παπαζήση, 2007). Ένας σκοπός
και στόχος που πραγµατώνεται µόνο µέσα από την ΕΑΑ, που συνεπάγεται και την
εδραίωση του ΑΤ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η ΚΥΜΙΣΑΛΑ
Η Ρόδος τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί έναν κατεξοχήν τουριστικό
προορισµό, καθώς πρόκειται για έναν ευνοηµένο τόπο, που συνδυάζει και
αναδεικνύει τον εξαιρετικό φυσικό πλούτο µε την ιστορία και τον πολιτισµό από την
αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Εκτός από τους επισκέπτες, ακόµη κι ένας µόνιµος
κάτοικος του νησιού σε κάθε εξόρµησή του, ίσως για πρώτη φορά, ανακαλύπτει
τοποθεσίες και απολαµβάνει τοπία µοναδικής φυσικής οµορφιάς και πολιτισµικού
ενδιαφέροντος.
Το βόρειο τµήµα του νησιού χαρακτηρίζεται από έντονη οικιστική και
τουριστική ανάπτυξη και δέχεται σε µεγάλο βαθµό το λεγόµενο µαζικό τουρισµό.
Αντίθετα, στο νοτιοδυτικό τµήµα παραµένει καλά διατηρηµένο το φυσικό
περιβάλλον σε συνδυασµό µε το πολιτισµικό, δηλαδή τα αξιοθέατα και τις
αρχαιότητες, τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιµα. Υπάρχουν, µάλιστα, περιοχές που
µόλις τα τελευταία χρόνια άρχισαν να ερευνώνται συστηµατικά µε σκοπό την
ανάδειξη και την αξιοποίησή τους.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Κυµισάλα και η ευρύτερη περιοχή
της. Η Κυµισάλα είναι µία ηµιορεινή, δασώδης περιοχή που εµπίπτει στα διοικητικά
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όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Αταβύρου. Βρίσκεται στη δυτική ακτή του νησιού της
Ρόδου, καταλαµβάνοντας το βορειοδυτικό τµήµα των δηµοτικών διαµερισµάτων
Σιαννών και Μονολίθου, στα δυτικά του Αταβύρου και στους βόρειους πρόποδες του
Ακραµίτη. Κοντά στην Κυµισάλα βρίσκονται επίσης τα δηµοτικά διαµερίσµατα
Άγιος Ισίδωρος και Έµπωνα (εικ. 1).

Εικ. 1. Χάρτης της ευρύτερης περιοχής της Κυµισάλας

Η φύση και ο πολιτισµός προσδίδουν την ιδιαίτερη φυσιογνωµία της Κυµισάλας
και της ευρύτερης περιοχής της, που είναι κατάσπαρτη από αρχαιότητες.
Σχετικά µε το φυσικό περιβάλλον, λιγοστά είναι τα καταγεγραµµένα στοιχεία για
το φυσικό της περιβάλλον (Βεργωτή, 2009). Η ευρύτερη περιοχή έχει εναχθεί στο
ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο «NATURA 2000» (κωδικός GR 4210005), καθώς
αποτελεί τµήµα της προστατευόµενης περιοχής «Ακραµίτης-Αρµενιστής-Ατάβυρος»,
που χαρακτηρίζεται ως ∆ιατηρητέο Μνηµείο της Φύσης (Official Journal of the
European Union 2006, L 259, 1-104. Ντάφης κ.α., 1997). Η κοιλάδα της είναι ζωτική
και εύφορη, ανθίζει η γεωργική καλλιέργεια και ιδιαίτερα η αµπελοκαλλιέργεια (εικ.
2), δίνοντας εξαιρετικής ποιότητας σταφύλι και κρασί, ενώ το πυκνό πευκοδάσος
(εικ. 3) και το είδος του πεύκου που ευδοκιµεί, ευνοεί τη µελισσοκοµία (εικ. 4).
Υπάρχει ποικιλία ειδών χλωρίδας, όπως φασκόµηλο, γλυφόνι, σάψυχο, δεντρολίβανο,
πουρνάρια και αγριοελιές, αλλά και πανίδας, όπως αιγοπρόβατα, ελάφι, άγριος λαγός,

600

ΑΕΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ή ΟΥΤΟΠΙΑ;

γυπαετός και άλλα. Το ελκυστικό φυσικό τοπίο συµπληρώνεται από το απέραντο
γαλάζιο του Αιγαίου (εικ. 5) µε τα νησιά Χάλκη, Αλιµνιά, Τραγούσα και Στρογγύλη
(Βεργωτή, 2009· 2010).

Εικ. 2. Αµπελοκαλλιέργειa

Εικ. 3. Πευκοδάσος

Εικ. 4. Μελισσοκοµία

Εικ. 5. Θέα από τον Άγιο Φωκά

Όσον αφορά στο πολιτισµικό περιβάλλον στην κηρυγµένη αρχαιολογική ζώνη της
Κυµισάλας και της ευρύτερης περιοχής της (ΦΕΚ, Τεύχος Αναγκαστικών
Απαλλοτριώσεων και Πολεοδοµικών Θεµάτων 218/15.06.12), υπάρχουν διάσπαρτα
αρχαιολογικά κατάλοιπα, ένδειξη ύπαρξης ενός σηµαντικού οικιστικού δικτύου, που
κατά την αρχαιότητα αποτελούσε τον ∆ήµο των Κυµισαλέων και υπαγόταν
διοικητικά στην Κάµιρο. Γνώρισε ιδιαίτερη ακµή κατά την αρχαϊκή, την κλασική και
την ελληνιστική περίοδο, ενώ η ανθρώπινη παρουσία πρέπει να ήταν έντονη µέχρι
και τα παλαιοχριστιανικά χρόνια (Στεφανάκης και Πατσιαδά, 2009-2011, 93-94).
Οι αρχαιότητες της Κυµισάλας υπέστησαν σοβαρές φθορές στο πέρασµα των
αιώνων κυρίως από τη δράση αρχαιοκαπήλων, την πυκνή βλάστηση, την
υπερβόσκηση και την ανθρώπινη δραστηριότητα (γεωργία, κτηνοτροφία, οικοδόµηση
κ.α.) (Στεφανάκης και Πατσιαδά, 2009-2011, 70-71). Τον Ιούλιο του 2006 η περιοχή
άρχισε να µελετάται συστηµατικά, από ιστορική και αρχαιολογική άποψη, µε την
ανάληψη συστηµατικής αρχαιολογικής έρευνας από το Τµήµα Μεσογειακών
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Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σε συνεργασία µε την ΚΒ΄ Εφορεία
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ∆ωδεκανήσου (Στεφανάκης και
Πατσιαδά, 2009-2011).
Για να προσεγγίσει κανείς την Κυµισάλα θα πρέπει, δυόµιση χιλιόµετρα πριν από
τα Σιάννα, στρίβοντας δεξιά, να κατηφορίσει τον σύγχρονο δρόµο, που στο
µεγαλύτερο τµήµα του ακολουθεί τα χνάρια της αρχαίας διαδροµής (εικ. 6)
περνώντας από τις αρχαιολογικές θέσεις Αλώνια, Στελιές και Μαρµαρούνια. Από τα
Μαρµαρούνια η αρχαία οδός οδηγούσε στον λόφο του Αγίου Φωκά, όπου βρίσκεται
η ακρόπολη, ενώ συνεχίζοντας τον σύγχρονο αγροτικό δρόµο, προς τα δυτικά, ο
επισκέπτης κατευθύνεται προς τους πρόποδες του Ακραµίτη, απ΄ όπου µπορεί να
εισχωρήσει στο λεκανοπέδιο της Κυµισάλας, περνώντας από την θέση Καµπάνες,
πριν φτάσει στην κεντρική νεκρόπολη, στα βόρεια του λεκανοπεδίου. Ο αγροτικός
δρόµος συνεχίζει ακόµη δυτικότερα για να διακλαδωθεί προς τα βόρεια και να φτάσει
µέχρι τον οικισµό των Βασιλικών και τον όµορο οικισµό των Ναπών.
Βορειοανατολικά αυτού του δικτύου αρχαιολογικών θέσεων βρίσκεται ο µικρός
όρµος της Γλυφάδας, όπου πιθανότατα βρισκόταν το αρχαίο επίνειο του ∆ήµου των
Κυµισαλέων και δυτικά του ένας ακόµη οικισµός στον λόφο Χάρακας. Πέραν της
κεντρικής νεκρόπολης της Κυµισάλας, ένας ακόµη αριθµός θέσεων µε µικρότερα
νεκροταφεία ή συστάδες τάφων έχουν εντοπιστεί κοντά στους οικισµούς
(Στεφανάκης και Πατσιαδά, 2009-2011, 86-92· Hope Simpson and Lazenby, 1973,
146-147· Inglieri, 1936, 50-54· Mauri, 1926· Pernier, 1914, 236-242).

Εικ. 6. Αρχαιολογικές θέσεις της Κυµισάλας (Στεφανάκης και Πατσιαδά 2009-2011, εικ. 5)
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Στην αρχαιολογική ζώνη της Κυµισάλας ξεχωρίζουν τρεις θέσεις/πυρήνες
ιδιαίτερου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (ο.π.):
(α) η ακρόπολη στην κορυφή του λόφου του Αγίου Φωκά, που περικλείεται από
εντυπωσιακό οχυρωµατικό περίβολο (Στεφανάκης και Πατσιαδά, 2009-2011, 74-76)
(εικ. 7) και στην κορυφή της φιλοξενεί τα κατάλοιπα ναού (εικ. 8) του 2ου ή 1ου αι.
π.Χ. (Στεφανάκης και Πατσιαδά, 2009-2011, 72-74). Λίγο χαµηλότερα, µεταξύ του
οχυρωµατικού περιβόλου και του ανατολικού τµήµατος της νεκρόπολης, υπάρχει το
αρχαίο λατοµείο (εικ. 9) απ’ όπου εξορυσσόταν ο ντόπιος γκρίζος ασβεστόλιθος
(Στεφανάκης και Πατσιαδά, 2009-2011, 72-74), που χρησιµοποιήθηκε για την
οικοδόµηση πολλών µνηµείων της περιοχής (Στεφανάκης και Πατσιαδά, 2009-2011,
76).

Εικ. 7. Οχυρωµατικός περίβολος (Στεφανάκης και Πατσιαδά, 2009-2011, εικ. 14)
Εικ. 8. Ναός (Στεφανάκης και Πατσιαδά, 2009-2011, εικ. 8)

(β) η κεντρική νεκρόπολη µε θαλαµοειδείς τάφους λαξευµένους στο φυσικό βράχο
(εικ. 10), η οποία εκτείνεται από τις δυτικές υπώρειες του λόφου του Αγίου Φωκά,
στην ανατολική πλαγιά µέχρι και τους βορειοδυτικούς πρόποδες του απέναντι λόφου
της Κυµισάλας. Η αρχαιολογική έρευνα έχει καταδείξει ότι η νεκρόπολη ήταν σε
χρήση τουλάχιστον από τον 7ο αι. π.Χ. µέχρι και την Ύστερη Αρχαιότητα (5ος-6ος
αι. µ.Χ.). (Στεφανάκης και Πατσιαδά, 2009-2011, 76-86). Η ακρόπολη, το λατοµείο
και η νεκρόπολη συνδέονταν, κατά την αρχαιότητα, οφιοειδώς µε δρόµο
(Στεφανάκης και Πατσιαδά, 2009-2011, 76), τµήµατα του οποίου µέχρι σήµερα είναι
ορατά.
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Εικ. 9. Λατοµείο (Στεφανάκης και Πατσιαδά, 2009-2011, εικ. 18)
Εικ. 10 Λαξευτοί τάφοι στη νεκρόπολη (Στεφανάκης και Πατσιαδά, 2009-2011, εικ. 76)

(γ) Ο εκτεταµένος οικισµός των Βασιλικών, όπου σώζονται τα εντυπωσιακά, λόγω
της καλής τους διατήρησης, αλλά και της έκτασης που καταλαµβάνουν, κτιριακά
κατάλοιπα ενός οικιστικού κέντρου (εικ. 11), µε πληθώρα κτισµάτων και δωµατίων
και έναν µεγάλο περίβολο (Στεφανάκης και Πατσιαδά, 2009-2011, 88-90).

Εικ. 11. Άποψη του οικισµού στα Βασιλικά (Στεφανάκης και Πατσιαδά, 2009-2011, εικ. 120)

Παρά τη σηµαντικότητά της η Κυµισάλα και η ευρύτερη περιοχή της είναι
παρθένα και αναξιοποίητη. Επιπλέον, τα όµορα χωριά, Σιάννα, Μονόλιθος, Άγιος
Ισίδωρος και Έµπωνα, όπου οι ντόπιοι ασχολούνται κυρίως µε τη γεωργία, την
κτηνοτροφία και τη µελισσοκοµία, δεν έχουν εισέλθει ακόµη σε τροχιά ανάπτυξης, µε
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αποτέλεσµα να παρατηρείται το φαινόµενο της εσωτερικής µετανάστευσης προς την
πόλη της Ρόδου (Βεργωτή, 2009).
Αυτοί οι παράγοντες (φύση, πολιτισµός, κοινωνία, οικονοµία) αποτελούν
πρόκληση για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων και των προοπτικών ανάπτυξης της
Κυµισάλας και της ευρύτερης περιοχής της µέσα από τις αρχές της ΑΑ και τους
σκοπούς και τους στόχους της ΕΑΑ. 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 (Βεργωτή, 2009·
Βεργωτή, 2010· Στεφανάκης, Παπαβασιλείου και Κολοκυθάς, 2011).

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης της Κυµισάλας
επιλέχτηκε η µέθοδος της ποιοτικής έρευνας. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκε η
συνέντευξη, µέσω της οποίας µπορεί κανείς να διεισδύσει σε βάθος και να συλλέξει
πληροφορίες άγνωστες στο ευρύ κοινό, όπως και να εκµαιεύσει στοιχεία, τα οποία
µέσω της συζήτησης µπορεί να οδηγήσουν σε κατευθύνσεις που δεν είχαν
προηγουµένως προβλεφθεί (Φράγκος, 2004).
Στη συνέντευξη συµµετείχαν συνολικά 23 άτοµα:
α) ντόπιοι,
β) διοικούντες,
γ) µέλη της αρχαιολογικής έρευνας (επιστηµονικό και εργατικό προσωπικό,
φοιτητές),
δ) µόνιµοι κάτοικοι της νήσου Ρόδου.
Η επιλογή των συµµετεχόντων στη συνέντευξη έγινε λαµβάνοντας υπόψη τις δύο
βασικές αρχές που διασφαλίζουν την επιτυχία µιας µελέτης, που αφορά στην
ανάπτυξη µιας περιοχής (Καραγεώργος, 2002):
(α) η µελέτη πρέπει να στηρίζεται σε αξιόπιστα δεδοµένα για το γεωγραφικό τοπίο,
το κοινωνικό-οικονοµικό περιβάλλον, τη φύση και τον πολιτισµό και
(β) η µελέτη που αφορά στο µέλλον της περιοχής πρέπει να στηρίζεται στις απόψεις ή
προτάσεις αυτών που θα επηρεαστούν από την εφαρµογή της, εν προκειµένω του
ντόπιου πληθυσµού.
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Η αλληλεπίδραση µεταξύ τεχνοκρατών - µελετητών και τοπικής κοινωνίας
διασφαλίζει την επιτυχία της µελέτης.
Με τη συνέντευξη και τη µετέπειτα επεξεργασία της συγκεντρώθηκαν
πληροφορίες για την Κυµισάλα, διερευνήθηκε η στάση της τοπικής κοινωνίας σε µια
µελλοντική αξιοποίηση στα πλαίσια του ΑΤ και της ΕΑΑ και διατυπώθηκαν
προτάσεις ανάδειξής της. Η συνδροµή όλων ήταν πολύτιµη, καθώς από τα
αποτελέσµατα της έρευνας προέκυψε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο αξιοποίησης της
Κυµισάλας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ο κεντρικός ερευνητικός άξονας, ο οποίος αναλύεται στην παρούσα εργασία,
αφορά τις απόψεις και προτάσεις για τις προοπτικές ανάπτυξης της Κυµισάλας και
της ευρύτερης περιοχής της. Από τους ντόπιους, οι νέοι σε ηλικία είναι υπέρ της
υλοποίησης καινοτόµων σχεδίων για την ανάδειξη της περιοχής, όπως η προώθηση
των Εναλλακτικών Μορφών Τουρισµού (ΕΜΤ), µε την προϋπόθεση ότι θα
διατηρηθούν αναλλοίωτα τα εγγενή χαρακτηριστικά της. Θεωρούν ότι αποτελεί
µοναδική διέξοδο για να µην εγκαταλείψουν τον τόπο καταγωγής τους προς
αναζήτηση νέων ευκαιριών στην πόλη της Ρόδου κι εκτός του νησιού.
Οι ηλικιωµένοι, από τη δική τους πλευρά, εµφανίζονται επιφυλακτικοί σε µια
προοπτική µελλοντικής αξιοποίησης της περιοχής, καθώς δεν επιθυµούν την
προσέλκυση του µαζικού τουρισµού. Κατά την άποψή τους τίθεται σε κίνδυνο η
διατήρηση της φυσιογνωµίας του τόπου τους.
Οι διοικούντες ως αρχή, αλλά και ως κάτοικοι της περιοχής, όπως, επίσης, οι
επιστήµονες που υλοποιούν την αρχαιολογική έρευνα στην Κυµισάλα υποστηρίζουν
την ανάδειξή της στο µέλλον, ως πυρήνα ∆ιατήρησης της Φυσικής και Πολιτισµικής
Κληρονοµιάς στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό σηµαίνει ότι θα 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 (Ντάφης κ.α.,
1997). Βασική επιδίωξη θα είναι ο σχεδιασµός µιας ισόρροπης ανάπτυξης, η οποία θα
πηγάζει από το τρίπτυχο: περιβαλλοντική προστασία και διατήρηση, οικονοµική
ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.
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Κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης δεν τονίστηκαν µόνο τα κοινωνικά και
οικονοµικά οφέλη που µπορεί να προκύψουν στο µέλλον. Αναδείχθηκε, επίσης, η
διάσταση του εκπαιδευτικού χαρακτήρα που µπορεί να προσφέρει η Κυµισάλα, σε
θέµατα περιβάλλοντος και πολιτισµού, για την τοπική κοινωνία, τους επισκέπτες,
τους ερευνητές και τις επιστήµες. Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά σηµείωσε ένας
µόνιµος κάτοικος της περιοχής «η εκπαίδευση είναι το θεµέλιο για οποιαδήποτε νέα
επένδυση».
Στο σύνολό τους οι συµµετέχοντες υποστήριξαν ότι απαραίτητη προϋπόθεση για
την ανάδειξη της Κυµισάλας είναι πρωτίστως η ολοκλήρωση της αρχαιολογικής
έρευνας, ώστε να αναδειχθεί η πολιτιστική σηµασία των µνηµείων, όπως, επίσης, η
βελτίωση του οδικού δικτύου, ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση. Είναι αξιοσηµείωτο
ότι για την ταχύτερη υλοποίηση αυτών των προϋποθέσεων οι ντόπιοι, ήδη,
προσφέρουν ακόµη και εθελοντικά της υπηρεσίες τους.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ
Η επεξεργασία των προτάσεων που προέκυψαν κατά τη συνέντευξη έγινε στο
πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος ΑΑ της περιοχής. Οι προτάσεις των
συµµετεχόντων συγκλίνουν σε τρεις δυνητικές παρεµβάσεις που είναι απόλυτα
συµβατές µε τον ΑΤ και την ΕΑΑ. Τη δηµιουργία, δηλαδή, ενός Αειφορικύ Πάρκου
αποτελούµενο από Υπαίθριο Μουσείο και Φυσικό Πάρκο (Στεφανάκης, 2010), που
µέσα από τη σύνθεση και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων θα µετεξελιχθεί σε
Κέντρο για την προώθηση και την υιοθέτηση της ΕΑΑ. Μια προοπτική που θα
αναβαθµίσει ποιοτικά και περιβαλλοντικά την ευρύτερη αρχαιολογική ζώνη της
Κυµισάλας και θα αποτελέσει αφορµή για παράλληλη ανάπτυξη των όµορων χωριών
(Σιάννα, Μονόλιθο, Άγιο Ισίδωρο, Έµπωνα) (Βεργωτή, 2009, Βεργωτή, 2010).

Υπαίθριο Μουσείο
Η Κυµισάλα, συνδυάζοντας τη φύση και τον πολιτισµό, µπορεί να αναδειχθεί σε
ένα Υπαίθριο Μουσείο, έχοντας ως κεντρικούς πυρήνες την ακρόπολη στο λόφο του
Αγίου Φωκά, την κεντρική νεκρόπολη της Κυµισάλας και τον οικισµό των
Βασιλικών, που θα συνδέονται µε περιπατητικό µονοπάτι, και ως περιφερειακά
κέντρα τις αρχαιολογικές θέσεις Αλώνια, Στελιές και Μαρµαρούνια στα νότια και την
Γλυφάδα, το Όγλυµα και τον Χάρακα στα ανατολικά (εικ. 6). Ο επισκέπτης µέσα από
607

ΑΕΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ή ΟΥΤΟΠΙΑ;

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 (Βεργωτή, 2009· Βεργωτή, 2010).
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, σε αντίθεση µε την ψυχολογία και τα
συναισθήµατα που αναπτύσσονται σε ένα στεγασµένο µουσείο, όπου ο επισκέπτης
«βοµβαρδίζεται» µε διαφορετικά εκθέµατα, που πολλές φορές δεν κατανοεί, ούτε
αφοµοιώνει τη σηµασία τους (Μιχαλάκη-Κόλλια, 2004).

Φυσικό Πάρκο
Παράλληλα, και σε συνδυασµό µε το Υπαίθριο Μουσείο, η Κυµισάλα µπορεί να
εξελιχθεί σε ένα Φυσικό Πάρκο, όπου το δάσος, οι καλλιέργειες, τα µελίσσια και τα
διάφορα είδη χλωρίδας και πανίδας θα προσελκύουν τουρισµό υψηλής αισθητικής
και ποιότητας. Με άλλα λόγια, θα αναπτυχθεί ο ΑΤ, που στην περιοχή µελέτης θα
αντιπροσωπεύεται από ΕΜΤ, που εναρµονίζονται µε τη φύση και τα οικολογικά
συστήµατα, µέσα σε ένα κλίµα πολιτισµικής ανταλλαγής και αρµονικής συνύπαρξης
επισκεπτών και ιστορικού τοπίου. Προτείνονται (Βεργωτή, 2009· Βεργωτή, 2010):
Α) ο Οικοτουρισµός – Αγροτουρισµός, ως συγγενείς µορφές εναλλακτικού
τουρισµού, καθώς και οι δύο σχετίζονται µε τη φύση, σε µια περιοχή που στηρίζεται
κατά κύριο λόγο στον πρωτογενή τοµέα και προσφέρουν πολλαπλές επιλογές σε
επισκέπτες µε αντίστοιχα ενδιαφέροντα, όπως:
I. φυσιολατρία µε περιδιάβαση στο δάσος, εξερεύνηση της χλωρίδας και της πανίδας
και γνωριµία µε τις καλλιέργειες (αµπελουργία, µελισσοκοµία, ελαιόδεντρα κ.α.).
II. συµµετοχή σε αγροτικές εργασίες αγροκτηµάτων.
III. συνδυασµός µε άλλες δραστηριότητες, όπως πολιτισµός, αθλητισµός, θρησκεία κ.α.
Β) ο Οινοτουρισµός, λόγω της εκτεταµένης αµπελοκαλλιέργειας. Μπορεί να
σχεδιαστούν διαδροµές µεταξύ των αµπελώνων, που βρίσκονται στο λεκανοπέδιο
ανάµεσα στο βουνό του Ακραµύτη 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
(π.χ. σούµα) και να συνδυαστούν µε επισκέψεις στα δύο σύγχρονα οινοποιεία της
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Ρόδου, Emery και Cair. 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, δοκιµάζοντας, παράλληλα, τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
και την τοπική κουζίνα.
Γ) ο Πολιτισµικός Τουρισµός µε τις δύο παραµέτρους του, Αρχαιολογικό
(επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία) και Εκπαιδευτικό (επίσκεψη
σχολείων και οµάδων µε ειδικά ενδιαφέροντα), που θα προβάλλει την Κυµισάλα και
τα όµορα χωριά µε τα ιστορικά τους µνηµεία (Αταβύριος ∆ίας, Κάστρο Μονολίθου
κ.α.), ως ένα Πολιτισµικό Κέντρο, πόλο έλξης επισκεπτών µε πολιτισµικά
ενδιαφέροντα. Και οι δυο παράµετροι 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 αρχών και αξιών
(Στεφανάκης, 2010· Στεφανάκης, 2008· Στεφανάκης, 2006).
Συνοπτικά άλλες ΕΜΤ που υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθούν στην
Κυµισάλα και την ευρύτερη περιοχή είναι ο Θρησκευτικός, ο Αθλητικός και ο
Συνεδριακός Τουρισµός.

Η Κυµισάλα ως Κέντρο Προώθησης της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο
Ανάπτυξη
Στο Αειφορικό Πάρκο της Κυµισάλας προτείνεται, εκτός των άλλων, ο σχεδιασµός
και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε στόχο την προώθηση και την
υιοθέτηση της ΕΑΑ. Η συµµετοχή, άλλωστε, σε υπαίθριες δραστηριότητες προκρίνει
τη µάθηση µέσα από τη δράση, που αποτελεί την κύρια στρατηγική της βιωµατικής
µάθησης. Οι συµµετέχοντες αποκτούν εµπειρίες, δεξιότητες, γνώσεις και αξίες ζωής
που συµβάλλουν στη διαµόρφωση πολιτών µε κριτική σκέψη και ευαισθησίες
(Γεωργόπουλος, 2002), ενώ, παράλληλα, αναπτύσσονται ικανότητες, όπως η
παρατηρητικότητα, η µνήµη, η φαντασία και η ώθηση προς την ολιστική µάθηση
(Μακρίδου, 2007).
Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα θα απευθύνονται σε οµάδες επισκεπτών, όπως
µαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, αγρότες και ντόπιο πληθυσµό, σε συνεργασία µε
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τη ∆ηµοτική Ενότητα Αταβύρου, τη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ωδεκανήσου, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, την Αρχαιολογική Υπηρεσία και άλλους φορείς.
Το περιεχόµενο των προγραµµάτων µπορεί να σχετίζεται µε:
•

την Προστασία και τη ∆ιατήρηση της Φύσης

•

την Προστασία και τη ∆ιατήρηση του Πολιτισµού

•

την Καλλιέργεια της Εθνικής Συνείδησης κατά της Αρχαιοκαπηλίας.

•

την Καλλιέργεια της Τουριστικής Συνείδησης.
Στα πλαίσια της ανώτατης εκπαίδευσης προτείνεται, επιπλέον, η εφαρµογή
προγραµµάτων Πρακτικής Άσκησης φοιτητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε
συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, σε θέµατα αρχαιολογίας, τοπογραφίας,
γεωπονίας ή δασοπονίας, ενώ σε Επιστηµονικό Επίπεδο µπορεί να εφαρµοστεί, ένας
σχετικά νέος κλάδος, η Περιβαλλοντική Αρχαιολογία (Βεργωτή, 2009· Βεργωτή,
2010).

Πολύκεντρο
Με κεντρικό άξονα την Κυµισάλα και βασικό στόχο την ενίσχυση της λαϊκής
επιµόρφωσης προτείνεται, τέλος, η λειτουργία Πολυκέντρου, µε πολιτιστικούς
πυρήνες στα όµορα χωριά, δίνοντας πνοή στις τοπικές κοινωνίες. Το Πολύκεντρο
µπορεί να αποτελείται από (Βεργωτή, 2009· Βεργωτή, 2010):
(α) Αρχαιολογικό και Λαογραφικό µουσείο. Ως χώρος προτείνεται το παλαιό
∆ηµοτικό Σχολείο Σιαννών.
(β) Εργαστήριο αρχαιολογίας, στο παλαιό αστυνοµικό τµήµα Μονολίθου, που ήδη,
από το 2009, έχει αυτή τη χρήση, ως Κέντρο Αρχαιολογικής Έρευνας Κυµισάλας.
(γ) Χώρος υποδοχής για τα εκπαιδευτικά προγράµµατα. Ως χώρος προτείνεται το
παλαιό ∆ηµοτικό Σχολείο Μονολίθου.
(δ) Βιβλιοθήκη, στην ήδη υπάρχουσα βιβλιοθήκη του σχολείου στην Έµπωνα, µε
βιβλία σχετικά µε την ευρύτερη περιοχή, αλλά και στο Κέντρο Αρχαιολογικής
Έρευνας Κυµισάλας, στη Μονόλιθο.
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Ο συνδυασµός αναψυχής και εκπαίδευσης µε κριτήρια περιβαλλοντικής,
πολιτισµικής, κοινωνικής και οικονοµικής αειφορίας, η κατασκευή υποδοµών και
χώρων φιλοξενίας, η προβολή και η διαφήµιση, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις
βιωσιµότητας, στο µέλλον, για το Αειφορικό Πάρκο της Κυµισάλας, ως πυρήνα
∆ιατήρησης Φυσικής και Πολιτισµικής Κληρονοµιάς. Βασική προοπτική είναι η
αναζωογόνηση της υπαίθρου και η συγκράτηση του ντόπιου πληθυσµού και κυρίως
των νέων στον τόπο καταγωγής τους, γεγονός που θα συµπαρασύρει θετικά το
σύνολο της τοπικής κοινωνίας.
Καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας ενός τέτοιου µεταρρυθµιστικού σχεδίου είναι
ο άνθρωπος να χρησιµοποιήσει προς όφελός του τις γνώσεις, τις εµπειρίες και τις
ευαισθησίες που αποκτά στη διάρκεια της ζωής του. Σηµαντική προϋπόθεση είναι η
πολιτεία και η τοπική κοινότητα στην οποία ζει, µεγαλώνει και αναπτύσσει
δραστηριότητες να του παράσχει µια ολοκληρωµένη και πολύπλευρη εκπαίδευση,
καλλιεργώντας µία ενσυνείδητη προσωπικότητα µε αγάπη για τον τόπο του και
σεβασµό στο περιβάλλον.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο που διάγει η Ελλάδα, όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς
και οι αρχές της Ρόδου, η οποία πρωτίστως χαρακτηρίζεται ως σηµαντικότατος
τουριστικός προορισµός, θα πρέπει να ανασχεδιάσουν και να αναπροσαρµόσουν όλες
τις προσφερόµενες υπηρεσίες για να δοθεί εκ νέου ώθηση στην οικονοµία και να
εξασφαλιστεί η ζητούµενη «ποιότητα ζωής». Οι πολίτες οφείλουν να µάθουν να
παράγουν, να προσφέρουν και να καταναλώνουν µε µέτρο, σκεπτόµενοι πάντοτε το
µέλλον της χώρας, µε στόχο οι αειφορικές τοπικές κοινωνίες να αποτελέσουν
πραγµατικότητα και όχι απλά µια ουτοπία.
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