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Οι δρόμοι του Νερού του Ψηλορείτη 
         

 Εκ μέρους του Ομίλου Ρεθύμνου για την UNESCO, του  Πολιτιστικού                  
 Οργανισμού «Το Σπίτι των Κουρητών» και του Οικομουσείου  Κουρητία Οδός,           
  χαιρετίζω το σύνολο των εργασιών του σημερινού και αυριανού συμποσίου.       
  Θα ήθελα να ευχαριστήσω του οργανωτές για την ευκαιρία συμμετοχής που        
μας παρέχουν και εύχομαι η προσπάθεια αυτή να αποτελέσει τη συνέχεια για   
  δράσεις ανάπτυξης που θα στηρίζουν και θα επεκτείνουν τον πολιτισμό ως  
  κυρίαρχη στάση ζωής και φιλοσοφίας. 

   

Η ιστορία του ανθρώπου είναι ταυτισμένη με το νερό και τη θάλασσα. Γύρω από αυτό συγκρότησε την 
κοινωνία του, τον πολιτισμό του, δημιούργησε εμπόριο    και επικοινώνησε με ξένους λαούς. Ο 
πρωτόγονος άνθρωπος αντιμετώπισε το νερό με ευγνωμοσύνη και λάτρεψε ως θεό το υδάτινο 
στοιχείο: Πηγές, ποτάμια, τη βροχή, τις λίμνες και τη θάλασσα. Το νερό αξιοποιήθηκε και ως μέσο 
απολύμανσης και καθαρμών καθώς και ως σύμβολο αγνότητας και αναγέννησης. Κατά τη μυθολογία 
θεωρήθηκε ως αγωγός στον Άδη, στον κόσμο των νεκρών. Είναι ο γνωστός Αχέροντας ποταμός  από τη 
λέξη αχός που σημαίνει θλίψη και θρήνο για την απώλεια και το θάνατο. Θεοί και θνητοί έδιναν όρκο 
στα νερά της Στύγας, στα οποία η Θέτις βούτηξε τον Αχιλλέα καθιστώντας τον αθάνατο και άτρωτο. 
Γνωστή η    αρχαία ελληνική εκδοχή που αναφέρεται στον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα. Οι περίοδοι 
ξηρασίας στην ιστορία περιγράφονται πάντα με τα μελανότερα χρώματα στα βιβλία της . Ωστόσο, ενώ 
ο πολιτισμός έχει φτάσει σ’ ένα επίπεδο που θέλει να υπερηφανεύεται ότι μπορεί να προσφέρει τα 
πάντα και σε αφθονία στο σύγχρονο άνθρωπο, την ίδια στιγμή απειλεί την ίδια την επιβίωση του 
πλανήτη. Η μόλυνση των υδάτων από τις βιομηχανίες και τους πολέμους, ο περιορισμός του νερού  με 
το χτίσιμο μεγάλων φραγμάτων, τα καμένα δάση που δεν μπορούν να συγκρατήσουν το νερό της 
βροχής και η κακή διαχείριση για τη συλλογή και αποθήκευσή του είναι τα κύρια αίτια της μεγάλης 
λειψυδρίας που απειλεί τον πλανήτη.  Σήμερα δυστυχώς  απέσβετο το λάλον ύδωρ  και πήρε μαζί του 
μια ολόκληρη εποχή με κοινωνικές αναπαραστάσεις και καθημερινές πρακτικές. Ευτυχώς όμως 
υπάρχουν ίχνη, αποτυπώματα και πολιτιστικά κοιτάσματα σε αρχαιολογικές θέσεις όπου ήκμασαν 
ισχυρές πόλεις και σημαντικοί παραδοσιακοί οικισμοί  κοντά σε ποτάμια και παραπόταμους με πηγές 
για πόσιμο νερό. Επίσης, μνημεία της προβιομηχανικής κληρονομιάς όπως φάμπρικες, νερόμυλοι, 
υδραγωγεία  είναι ορόσημα και αποκαλύπτουν τα βήματα του ανθρώπου. 

Το όρος Ψηλορείτης, το ιερό βουνό της Κρήτης, καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα του νησιού και έχει 
ύψος 2.456 μ.  Αποτελείται από 8 δήμους και 165 οικισμούς με μοναδικά, γεωλογικά χαρακτηριστικά 
και πλούσια βιοποικιλότητα. Ανθρώπινες δραστηριότητες χρονολογούνται από την 6η χιλιετία π.χ. που 
τεκμηριώνονται από μια πλειάδα αρχαιολογικών θέσεων. 

Ο Ψηλορείτης είναι η κύρια υδρολογική λεκάνη της κεντρικής Κρήτης. Θεωρείται εργαστήρι μελέτης 
γεωλογικών φαινομένων που κύριο ρόλο διαδραμάτισε το νερό και που προσδίδει προστιθέμενη αξία 
στην περιοχή του. Το νερό του Ψηλορείτη χάνεται μέσα στη γη του και στην προσπάθειά του να 
εκβάλει στη θάλασσα δημιουργεί σπήλαια, καταβόθρες, υπαίθρια μουσεία πέτρινων πτυχώσεων, 
καρστικά τοπία, φαράγγια, οροπέδια, όπως η Νίδα με τα μητάτα,  ξηρολιθικά κτίσματα, κατοικίες των 
βοσκών, γλυπτά της φύσης, έργα τέχνης πάνω στα ανθρακικά πετρώματα, ένα πλούτο γεωλογικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς, ένα υπαίθριο γεωλογικό μουσείο, κρήνες, πηγές, λίμνες, χείμαρρους και 



ποτάμια. Η πηγή του Αλμυρού στη βόρειο-ανατολική άκρη του Ψηλορείτη προσφέρει τη μεγαλύτερη 
ποσότητα νερού της Κρήτης. Επίσης, μεγάλες πηγές νερού είναι της περιοχής Ζαρού. Στην περιοχή 
Βότομος μέρος των πηγών δημιουργεί μια τεχνητή λίμνη από όπου ξεκινά το μονοπάτι Ε4 που 
καταλήγει στο δάσος του Ρούβα. Το νερό εμφιαλώνεται και μάλιστα χαρακτηρίστηκε το καλύτερο νερό 
του κόσμου. Στη νότιο-ανατολική ρίζα του βουνού η λιμνοδεξαμενή του Διγενή, στον οικισμό Γέργερη, 
προελληνική ρίζα που σχετίζεται με την ύπαρξη πηγαίων νερών.  Ο κύκλος του νερού καθορίζει τις 
ιδιαιτερότητες του ανάγλυφου του βουνού και δημιουργεί γεωδιαδρομές συντελώντας στην ανάπτυξη 
του γεωτουρισμού. Το 2001 δημιουργήθηκε το γεωπάρκο του Ψηλορείτη έκτασης περίπου 1.200 τ.χλμ. 
με πρωτοβουλία της αναπτυξιακής εταιρείας ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ και την επιστημονική υποστήριξη 
του μουσείου φυσικής ιστορίας του Παν/μιου Κρήτης. Το 2004 συγκαταλέγεται στο δίκτυο των 
γεωπάρκων της Ευρώπης, το δε 2015 αναγνωρίζεται από την UNESCO παγκόσμιο γεωπάρκο. Πρόσφατα 
ανήκει στο δίκτυο ιερών βουνών της Μεσογείου Mediterranean Emblematic Mountains.   

Στα βόρειο-δυτικά όρια του γεωπάρκο εκβάλει ο ξεροπόταμος (από το ιερό-πόταμος), αυλοπόταμος ή 
μυλοπόταμος που δημιουργεί ένα σημαντικό υδροβιότοπο στο Κρητικό πέλαγος. Στην αρχαιότητα είχε 
την ονομασία Όαξος ή Οάξης και πίστευαν ότι ήταν ένας από τους Κουρήτες που μεταμορφώθηκε σε 
ποτάμι και έδωσε την ονομασία του στην επαρχία Μυλοποτάμου  νομού Ρεθύμνου. Η γεωφυσική 
απεικόνιση του Μυλοποτάμου χαρακτηρίζεται από το όρος Ίδη, τον υψηλότερο ορεινό όγκο και τα 
Ταλαία Όρη, τη χαμηλότερη οροσειρά. Ο γεροπόταμος δέχεται στην κοίτη του το νερό από την 
ευρύτερη περιοχή της Νίδας που καθιέρωται λόγω της τέλεσης καθαρμών και μύησης στο Ιδαίον 
Άντρον (ιδαία μυστήρια) όπου λατρευόταν ο Κρηταγενής Δίας και μυούσαν τους νέους οι Κουρήτες. 
Στο λατρευτικό αυτό σπήλαιο ο Πλάτων έγραψε το μύθο του σπηλαίου, έζησε ο Πυθαγόρας και δίδαξε 
ο καθάρτης  Επιμενίδης ο Κρής από την Ελεύθερνα  την τελετουργία των καθαρμών με αγιασμένο νερό. 
Κατά το Στέφανο Ξανθουδίδη ο Γεροπόταμος είναι «ο κυριότερος ποταμός της ομωνύμου επαρχίας 
εκβάλλων εις Κρητικόν Πέλαγος, ως παρέχων το ύδωρ προς κίνησιν υδρόμυλων». Ο Μύλος (υδρόμυλος 
– νερόμυλος) που λειτουργούσε με την αξιοποίηση της υδατόπτωσης  για την άλεση σιτηρών και την 
παρασκευή ψωμιού, τη  βάση της Κρητικής διατροφής, χρησιμοποιήθηκε λεκτικά ως πρώτο συνθετικό 
της ονομασίας Μυλοπόταμος, εξ ου και η ονομασία της περιοχής Μυλοπόταμος. «Έστιδ’ορεινή και 
δασεία η νήσος, έχε δ’αυλώνας ευκάρπους. Εν μέσω δ’εστί το Ιδαίον όρος . Στράβων, χ, 4, 4(Φώτο). Η 
λέξης  αυλών  που σημαίνει  αυλάκι, διώρυγα, στενό μεταξύ βουνών, χρησιμοποιήθηκε ως πρώτο 
συνθετικό και ο Γεροπόταμος ονομαζόταν και Αυλοπόταμος, εξ ου και η Μητρόπολις Ρεθύμνου και 
Αυλοποτάμου. 

Στην περιοχή όπου βρίσκεται ο παραδοσιακός οικισμός Επισκοπή στο Μυλοπόταμο υπάρχουν πολλοί 
αυλώνες που δημιουργήθηκαν από τη διάβρωση των ασβεστολιθικών πετρωμάτων, από τα νερά του 
ποταμού και των παραπόταμών του 

Και τώρα συνεχίζοντας το οικολογικό μας αυτό ταξίδι θα αναφερθώ στις βορειο-δυτικές υπώρειες του 
Ψηλορείτη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μυλοποτάμου όπου δραστηριοποιούμεθα μέσω του 
Οικοτροφείου  που συστήσαμε το 2005, ένα ανοιχτό μουσείο με έδρα «Το Σπίτι των Κουρήτων», 
ιστορικό μνημείο στα Τζανακιανά Μαργαρίτες, διεθνές κέντρο κεραμικής, που λειτουργεί ως 
παραδοσιακός ξενώνας και πολιτιστικό κέντρο.  

Το Οικομουσείο είναι ένας φορέας έρευνας, μελέτης, τεκμηρίωσης, διαχείρισης, προστασίας του 
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το Οικομουσείο χάραξε 
«δρόμους»  που θεωρούνται πιλοτικές παρεμβάσεις και αποσκοπούν στην ορθολογική διαχείριση της 
περιοχής δημιουργώντας τη βάση για μακρόχρονη αναπτυξιακή δραστηριότητα.  

Επίσκεψη στον ιστορικό οικισμό Επισκοπή Μυλοποτάμου -πρώτη λατινική επισκοπική έδρα της Κρήτης. 
Επίσκεψη στα μνημεία: καθεδρικός ναός Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, 13ος αι. στα ερείπια 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Ο ναός επικοινωνούσε με υπόγεια διάβαση με το επισκοπικό Μέγαρο, 
γνωστό ως Πύργος των Κυρίμηδων, μνημείο αγροτικής  προβιομηχανικής κληρονομιάς. Στους 
ισόγειους χώρους, εσωτερικές απόψεις της φάμπρικας με το ελαιοτριβείο και του ελαιόσπιτου με το 



χειροκίνητο μηχάνημα σύνθλιψης ελαιοκάρπου (πρέσας), παραδοσιακός νερόμυλος του Κυριμογιάννη, 
μνημείο Υδροκίνητης  προβιο-μηχανικής εποχής, περίοδος ενετοκρατίας. Μεσαιωνικό υδραγωγείο. 

Το 1212 έγινε η πρώτη λατινική επισκοπική έδρα Κρήτης και συνέχισε έως το 1669.  

Επίσκεψη στον παραδοσιακό οικισμό Μουρτζανά με μνημεία βυζαντινής, ενετικής και οθωμανικής 
αρχιτεκτονικής.  
Πεζοπορική διαδρομή, περιήγηση στην περιοχή Μούσαι με νερόμυλους. 
Ο παραδοσιακός οικισμός βρίσκεται στην παλαιά εθνική οδό Ρεθύμνου – Ηρακλείου, στην κατάληξη 
του φαραγγιού του Μουρτζιανιώτη παραπόταμου. Κτίσθηκε από τον Αυτοκράτορα Νικ. Φωκά το 961 
μ.χ. ως αποτέλεσμα της κύριας πολιτικής των Βυζαντινών για την ελληνοποίηση του νησιού. Ο οικισμός 
είναι πλούσιος σε αρχιτεκτονική και ήκμασε κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας. Έχουν χαρακτηρισθεί 
με προεδρικό διάταγμα ως παραδοσιακός οικισμός υψηλής πολιτιστικής αξίας, με πλήθος μικρών και 
μεγάλων οικημάτων με ιδιόμορφη τεχνοτροπία. Τα ενετικά αρχοντικά μαρτυρούν ότι τα Μουρτζανά 
είναι από τα παλαιότερα χωριά του Μυλοποτάμου.  Από τα Μουρτζανά ξεκινά μια πεζοπορική 
διαδρομή κατά μήκος του παραπόταμου που οδηγεί στον οικισμό Μούσαι ή Μούσι, σε ένα επίγειο 
παράδεισο, κτισμένο στα βάθη του φαραγγιού κοντά στις πηγές με το κρυστάλλινο νερό που τρέχει 
ακατάπαυστα. Εδώ τέσσερις νερόμυλοι λειτουργούσαν σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Το ποτάμι έδινε 
τροφή για επιβίωση. Οι νερόμυλοι είναι τα αρχιτεκτονικά αποτυπώματα περιόδων ιστορικών, που 
σηματοδοτούν την πολιτιστική κληρονομιά τους και το κοινωνικό τους περιεχόμενο. Οι Μυλωνάδες 
δούλευαν την νύχτα, παρέα με τις κουκουβάγιες, τα ξωτικά και τις νεράιδες. 

Σήμερα έχουμε τα απομεινάρια τους, την αποτύπωση της ερημοποίησης, της εγκατάλειψης μετά από 
μια μαζική  φυγή. Χάσκουν αραχνιασμένοι, κρυμμένοι στους βάλτους, τους κισσούς και τα πλατάνια.  
Σήμερα ο ήχος του ποταμού μας προσκαλεί σε περιηγήσεις  ανάμεσα στο δάσος με τα κυκλάμινα, τις 
πικροδάφνες, τις χουρμαδιές και τα τεράστια πλατάνια.  
Πεζοπορική διαδρομή στον Άγιο Σύλλα, Δαμαβόλου, Αβδανίτες- Καλντερίμια,στέρνες, νερόμυλοι, 
παραδοσιακός φούρνος, πλούσια βλάστηση και καταφύγιο πολλών ειδών πουλιών.  
Ο Άγιος Σύλλας, ο οποίος απαρτίζεται από τέσσερα σπίτια, βρίσκεται στην παλαιά οδό Ρεθύμνου – 
Ηρακλείου ακριβώς εκεί που ο Δαμαβολίτης ποταμός συναντά τον Γεροπόταμο. Μια πεζοπορική 
διαδρομή ξεκινά από τον παραδοσιακό οικισμό, συνεχίζει την πορεία του στις όχθες του παραπόταμου 
με καταρράκτες και νερόμυλους και συναντά το προβιομηχανικό κέντρο του οικισμού Δαμαβόλος. 

Συνεχίζοντας τον ρου του ποταμού φτάνουμε στον παραδοσιακό οικισμό Αβδανίτες. .Στην πλατεία, η 
παλιά κρήνη με τον πλάτανο. Η κρήνη κατασκευάστηκε την περίοδο της Κρητικής πολιτείας το 1909 
και αποτελούσε την κύρια πηγή υδροδότησης των σπιτιών του οικισμού και πλάι οι πλύστρες για το 
πλύσιμο των ρούχων. Στο Μυλοπόταμο κατεγράφησαν 90 νερόμυλοι, οι περισσότεροι διάσπαρτοι 
στους χείμαρρους, τα φαράγγια και τις όχθες του Γεροπόταμου. Κτίσθηκαν στο τέλος της Βυζαντινής 
αυτοκρατορίας και άλλοι επί Ενετοκρατίας που ενθάρρυναν την καλλιέργεια των σιτηρών.  
 
Πεζοπορική διαδρομή στο φαράγγι του Αγίου Αντωνίου στην  Πατσό, με κατάληξη στη λίμνη του 
Φράγματος των Ποταμών. 
Περίπου 2 χιλιόμετρα από το χωριό του Αμαρίου Πατσός, συναντάμε το φαράγγι, τοπίο ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους με τρεχούμενο νερό ( ο χείμαρρος Πυξός) και αισθητικού – θρησκευτικού -  
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 
Ο ιερός χαρακτήρας του χώρου αυτού ξεκινάει πολλούς αιώνες πριν με τη δημιουργία του Ιερού κατά 
τη Μινωική περίοδο. Ο χώρος της αρχαίας λατρείας, καταλάμβανε τη βραχοσκεπή αλλά και τον 
υπαίθριο χώρο μέχρι την πηγή. Οι τελετουργίες γίνονταν στην ύπαιθρο όπως σε όλα τα ιερά αυτού του 
είδους, πολύ διαδεδομένο  στις αγροτικές περιοχές και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Καθοριστικά στοιχεία για 
την επιλογή του τόπου ήταν η ύπαρξη του νερού, η πυκνή βλάστηση και το επιβλητικό τοπίο. Η αρχαία 
λατρεία εδώ ήταν αδιάλειπτη για 24 αιώνες από τα Μινωικά χρόνια (2.000 π.χ.) έως το τέλος της 
Ρωμαιοκρατίας (4ος αιώνας μ.Χ.) και  μέχρι τη μετατροπή της σε χριστιανική. Αναθηματική επιγραφή 



του 1ου αιώνα π.χ. που είχε βρεθεί το 1888, μας πληροφορεί ότι στο ιερό λατρευόταν ο Κραναίος 
Ερμής (Ερμή Κραναίω Διόδωρος Στεφάνω ευχών). Το επίθετο παραπέμπει στην Κρήνη (δωρικά Κράνα), 
πηγή στο ιερό και κατά άλλους στο Κάρνος, που σημαίνει βόσκημα, καθόσον ο Ερμής στην Κρήτη ήταν 
βλαστικός και Νόμιος Θεός με αγροτικό και τοπικό χαρακτήρα. Η λατρεία του Ερμή ήταν διαδεδομένη 
στην Κρήτη (4 λατρευτικά σπήλαια) κυρίως για τις βλαστικές ιδιότητες που απηχούν τα ιδεώδη της 
Μινωικής λατρείας, επικεντρωμένης στη γονιμότητα της φύσης και στα συναισθήματα που 
προκαλούσε το μυστηριώδες φαινόμενο του κύκλου της βλάστησης. Με τη λατρεία του Ερμή άμεσα 
σχετίζεται και η λατρεία του θεού Πάνα, όπως πιστοποιείται από την εύρεση γλυπτού του ίδιου του 
θεού, δημοφιλέστατου στις τάξεις των αγροτών και κτηνοτρόφων. Μετά το φαράγγι της Πατσού 
φτάνουμε στο φράγμα των ποταμών. 
Ο Δρόμος των Κουρήτων 
Στις βορειοδυτικές υπώρειες του Ψηλορείτη 2 χείμαρροι παραπόταμοι του Γεροπόταμου, ο 
Φαραγγίτης ανατολικά και η Χαλοπότα δυτικά, ορίζουν τους λόφους του Πρινέ και της Ελεύθερνας. Τα 
δυο ρέματα ενώνονται στην ελληνιστική γέφυρα (330-367 π.χ.). Ανάμεσα στις ρεματιές δύο υψώματα 
σαν χερσόνησοι, το νησί και η θέση Πυργί, όπου ο κεντρικός διαχρονικός πυρήνας κατοίκησης, η 
Ακρόπολη της Ελεύθερνας, οι Ρωμαϊκές δεξαμενές, λαξευμένες στο πέτρωμα τεράστιου μεγέθους που 
τροφοδοτούσαν τα τεράστια λουτρικά συγκροτήματα του ανατολικού τομέα (φαραγγίτης). 
Η Ελεύθερνα είναι μια από τις σημαντικότερες αρχαίες πόλεις της Κρήτης. Κινητά ευρήματα 
τεκμηριώνουν την ανθρώπινη παρουσία εδώ τουλάχιστον από την 3η χιλιετία π.χ.  Οι Ρωμαϊκοί χρόνοι 
(1ο; αιώνας π.χ. – 2ος αιώνας μ.χ.) αποκαλύπτουν δρόμους, πολυτελείς κατοικίες, δημόσια λουτρά στις 
θέσεις Κατσίβελο και Ακρόπολη (2ος – 1ος αιώνας π.χ.). Μια Αφροδίτη, η σανδαλίζουσα, μαρτυρεί την 
ιστορία της Ελεύθερνας. Η σανδαλίζουσα ήταν προσφιλές ανάθημα των ναυτικών της Μεσογείου σε 
ιερά αλλά και διακοσμητικό στοιχείο σε οικίες. Η σχέση της θεάς με το νερό και το λουτρό είναι που 
δικαιολογεί την έκθεσή της σε περίοπτη θέση στο αίθριο του πολυσύχναστου δημόσιου μεγάλου 
λουτρού της Κρητικής πόλης. Ανατολικά και δυτικά του παραπόταμου της ελληνιστικής γέφυρας 
υπάρχουν νερόμυλοι και τα σπίτια των μυλωνάδων.                                                                     Η 
Ελεύθερνα, η ισχυρή αυτή πόλις της Κρήτης, σε μια φύσει οχυρή θέση, οφείλει κυρίως τη δύναμη και 
ανάπτυξή της στην παρουσία νερού που δημιούργησε εξαιρετικές συνθήκες για καλλιέργειες, 
μνημειακές ελιές, οριζοντιόκλαδα κυπαρίσσια και αρωματικά βότανα.                                                                                 
Η παιδεία και η εκπαιδευτική πολιτική για την ανάδειξη και την αξιοποίηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς αποτελούν τρόπο προστασίας και εργαλείο σύγχρονης πολιτιστικής και αειφορικής 
ανάπτυξης. Η εκπαίδευση στον πολιτισμό είναι αγωγή του πολίτη και του παρέχει τρόπο διαχείρισης 
με αποτέλεσμα την κοινωνικότητα και την ποιοτική ζωή μέσα από τη γνώση, τη συμμετοχή, τη 
βιωματική προσέγγιση, την επαφή με το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον.                                               
  Οι εκπαιδευτικές δράσεις είναι ταξίδια στην ιστορία και τον πολιτισμό. Προτείνουν τρόπους 
ανάγνωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ανοίγουν δρόμους ιστορίας και κατανόησης του εαυτού μας 
και των άλλων. Ως κύριο στόχο εντάσσουν την αφύπνιση του οικολογικού αισθήματος των κατοίκων 
και των επισκεπτών της υπαίθρου, την τόνωση του ενδιαφέροντος των πληθυσμών για την αξία της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Αποτελούν προσφορά στη δια βίου εκπαίδευση, στη βιώσιμη 
ανάπτυξη του τόπου και αποσκοπούν στην προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
συντελώντας στην εμπέδωση και υλοποίηση της αειφορίας. Τέλος, διαμορφώνουν μια πρωτότυπη 
μορφή επικοινωνίας, αναδεικνύουν και ισχυροποιούν την συλλογική μνήμη, εφαρμόζουν αειφορικές 
μορφές ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών. 
Κεντρικός και μετρήσιμος λόγος ύπαρξης της σημερινής μου ομιλίας ήταν να παρουσιάσω το νερό ως 
εργαλείο βιώσιμης, αειφορικής και οικονομικής ανάπτυξης μιας περιοχής που δημιουργεί κατάλληλες 
συνθήκες και προτάσεις καινοτομίας για την ενίσχυση και προώθησης του εναλλακτικού τουρισμού 
και στη συγκεκριμένη περίπτωση του γεωλογικού και πολιτιστικού.  

Σας ευχαριστώ 
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