ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΛΑΩΝ

ΡΟΛΟΣ 1: Είστε οι εκπρόσωποι της εταιρείας « ΚΥΝΙΣΚΑ A.E.». Η
κατασκευαστική εταιρεία σκοπεύει να δημιουργήσει ένα συγκρότημα που θα
περιλαμβάνει ένα μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα με εστιατόριο, αναψυκτήριο,
υπαίθριο μπαρ, εξωτερική πισίνα, κέντρο διασκέδασης , παιδική χαρά , χώρους
εκδηλώσεων κ.ά. Ξέρετε ότι, για να μπορέσετε να προωθήσετε την πρότασή σας,
είναι απαραίτητο να πείσετε ότι αποτελεί την καλύτερη λύση για την ανάπτυξη, την
πρόοδο και την οικονομία του παραθαλάσσιου οικισμού, με την αύξηση της
επισκεψιμότητας από τουρίστες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας κ.ά..

Ποιοι θα ωφεληθούν;

Πώς θα τους πείσετε;

Ποιοι θα δυσαρεστηθούν;

Πώς θα τους πείσετε να μην
αντιδράσουν;
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ΡΟΛΟΣ 2: Είστε οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης
(δήμαρχος και δημοτικοί σύμβουλοι) που ασχολούνται με το φυσικό
περιβάλλον τον πολιτισμό και την οικιστική ανάπτυξη). Πρέπει να
αξιολογήσετε τα επιχειρήματα των διαφορετικών ομάδων, αναλύοντας τις
θετικές και τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει μια τέτοια εξέλιξη για
την οικονομική και κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής καθώς
και για τη διατήρηση των οικολογικών αξιών. Στο τέλος της συζήτησης θα
αποσυρθείτε για να αποφασίσετε συναινετικά για την καλύτερη λύση του
προβλήματος.

Τα υπέρ

Τα κατά

Για τους κατοίκους

Για τους κατοίκους

Για το περιβάλλον

Για το περιβάλλον

Ποιοι θα ωφεληθούν;

Ποιοι θα αντιδράσουν;
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ΡΟΛΟΣ 3: Είστε εκπρόσωποι μιας μη κρατικής οικολογικής
οργάνωσης της περιοχής που ονομάζεται «ΚPITAMO». Εδώ και χρόνια η
οργάνωση σας αγωνίζεται για την προστασία της περιοχής , η ποιότητα της οποίας
υποβαθμίζεται χρόνο με το χρόνο. Υποστηρίζετε ότι δίπλα στον παραθαλάσσιο
οικισμό υπάρχει ένα πλούσιο οικοσύστημα χερσαίο και θαλάσσιο με ιδιαίτερη
χλωρίδα με πολλά ενδημικά φυτά.

Είναι επίσης

χώρος περιπάτου, αναψυχής

και απόλαυσης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.
Αντιδράτε στην οποιαδήποτε παρέμβαση

στο χώρο

του οικισμού , γιατί

πιστεύετε ότι θα προκαλέσει αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον, θα υποβαθμισθεί
καθώς θα αυξηθεί η ρύπανση

και ο θόρυβος από την κίνηση των τροχοφόρων

και πιθανές άλλες επιπτώσεις.

Ποιοι θα ωφεληθούν;

Πώς θα τους πείσετε;

Ποιοι θα δυσαρεστηθούν;

Πώς θα τους πείσετε να μην
αντιδράσουν;
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ΡΟΛΟΣ

4:

Είστε

οι

εκπρόσωποι

των

διάφορων

μέσων

ενημέρωσης. Η δραστηριότητα θα ξεκινήσει με ένα δελτίο τύπου που θα
συντάξετε και θα διαβάσει κάποιος από σας , όπου θα γίνεται λόγος για τις
φήμες που αφορούν τις
«ΚΥΝΊΣΚΑ

δραστηριότητες

και τα σχέδια της εταιρείας

Α.Ε.» για την τουριστική αξιοποίηση

του παραθαλάσσιου

οικισμού . Ο ρόλος σας είναι ουσιαστικά συντονιστικός και δίνετε το λόγο σε
κάθε ομάδα που θέλει να μιλήσει. Για να αποφύγετε την αταξία και τον
θόρυβο μπορείτε να ζητήσετε από τις ομάδες να σας δώσουν γραπτώς τις
παρεμβάσεις τους.
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ΡΟΛΟΣ 5: Είστε οι κάτοικοι του μικρού παραθαλάσσιου
οικισμού ΠΛΥΤΡΑ και της ευρύτερης περιοχής. Δίπλα στον οικισμό
βρίσκεται η πόλη που βυθίστηκε στον μεγάλο σεισμό το 375 μ.χ. με ιδιαίτερο
αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Ο οικισμός παρουσιάζει αυξημένη δραστηριότητα κυρίως
το καλοκαίρι λόγω του τουρισμού. Οι κάτοικοι της περιοχής ασχολούνται με την
αλιεία, η οποία τελευταία δεν δίνει καλό εισόδημα στους αλιείς , με την γεωργία και
με τον τουρισμό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η κατασκευαστική εταιρεία που
σκοπεύει να δημιουργήσει ένα μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα με πολλές
δραστηριότητες όπως εστιατόριο, αναψυκτήριο, κέντρο διασκέδασης , παιδική
χαρά , χώρους εκδηλώσεων θα προσφέρει πολλές θέσεις εργασίας και κατά τη
διάρκεια της κατασκευής του αλλά και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του η οποία
θα συνεχίσει σύμφωνα με τις προθέσεις των ιδιοκτητών και καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους..

Ποιοι θα ωφεληθούν;

Πώς θα τους πείσετε;

Ποιοι θα δυσαρεστηθούν;

Πώς θα τους πείσετε να μην
αντιδράσουν;
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ΡΟΛΟΣ 6: Είστε Aρχαιολόγοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων και ανήκετε στο
υπουργείο Πολιτισμού…Βρίσκεστε στην πόλη του αρχαίου Ασωπού μιας πόλης με
ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον, που η ανάπτυξή της χρονολογείται τον 3ο αιώνα μ.χ.
δηλαδή την ρωμαϊκή εποχή όποτε ένας μεγάλος σεισμός 375 μχ. στάθηκε η αιτία να
καταστραφεί και να καταβυθιστεί το μεγαλύτερο μέρος της. Τα ευρήματα λοιπόν που
υπάρχουν στην ακτογραμμή της βυθισμένης πόλης είναι ελάχιστα σε σχέση με αυτά
που υπάρχουν στο βυθό.. Στην πόλη αυτή υπήρχε ναός Ρωμαίων αυτοκρατόρων,
γυμναστήριο, Ρωμαϊκό λουτρό με σπουδαίο ψηφιδωτό, θέατρο, νομισματοκοπείο κλπ.
Η αρχαιολογική δραστηριότητα στην περιοχή είναι ανύπαρκτη καθώς και η φύλαξη
της..
Να καταγράψετε τις προτάσεις σας χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως:
αρχαιολογική σκαπάνη, έρευνα , προβολή - ανάδειξη και προστασία της
πολιτιστικής κληρονομιάς, αρχαιοκαπηλία, γνώση της τοπικής ιστορίας ,
αξιοποίηση του χώρου και των ευρημάτων (πώς) , δημιουργία επισκέψιμου
υποβρύχιου αρχαιολογικού πάρκου, οικονομική ανάπτυξη, ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των κατοίκων κλπ.
Ποιοι θα ωφεληθούν;

Πώς θα τους πείσετε;

Ποιοι θα δυσαρεστηθούν;

Πώς θα τους πείσετε να μην
αντιδράσουν;

