
ΗΠαιδαγωγική Οµάδα του ΚΠΕ Νεάπολης και οι συνεργάτες της
δηµιούργησαν «Μια ιστορία που δεν τελειώνει ποτέ» µε σκοπό

να βοηθήσουν τόσο τους µαθητές που επισκέπτονται το ΚΠΕ για να
συµµετάσχουν στην εφαρµογή του Προγράµµατος Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης «Θάλασσα και γλυφό νερό» όσο και τους µεγάλους που
έρχονται σε επαφή µε το πρόγραµµα ή χρησιµοποιούν το υλικό του
σχετικού εκπαιδευτικού φακέλου να αντιληφθούν ότι, παρά τις πολυε-
πίπεδες αλλαγές που υφίστανται οι κοινωνίες µας σε ό,τι αφορά στα
συστήµατα και τα µέσα παραγωγής, καθώς και στην εµφάνιση νέων ή
εναλλακτικών τεχνιτών προϊόντων, οι φυσικοί τοπικοί πόροι, και στην
προκειµένη περίπτωση το αλάτι το οποίο υπήρξε σηµαντικό πολυλει-
τουργικό συστατικό όχι µόνο για την διαβίωση του ανθρώπου από την
αυγή του πολιτισµού ακόµη αλλά και για την αποκρυστάλλωση µιας
σειράς ανεξίτηλων στοιχείων πολιτισµικού χαρακτήρα, µπορούν και
σήµερα, µε βάση τις µεταπαραγωγικές χρήσεις τους, να µετατραπούν
από παρηκµασµένα τώρα άλλοτε όµως βασικά υλικά επιβίωσης και ε-
µπορίας σε µοχλούς τοπικής ανάπτυξης και ένα σίγουρο βήµα προς την
αειφορία και την τοπική κοινωνικο-οικονοµική πρόοδο.

Και εµείς, λοιπόν, που οι πρόγονοι µας τράφηκαν για αιώνες κυριο-
λεκτικά µε «ψωµί και αλάτι», ας δείξουµε, όπως η κόρη της ιστορίας
µας, στον σύγχρονο βασιλιά της «προόδου» ότι µπορούµε να αποκα-
ταστήσουµε ξανά την χαµένη αµεσότητά µας µε την παραγωγική αει-
φορική διαχείριση των παραδοσιακών φυσικών πόρων και να προ-
στατεύσουµε τα ευρύτερα οικοσυστήµατα µέσα από τα οποία τους α-
ντλούµε. Έτσι η Ιστορία µας µπορεί πραγµατικά να µην τελειώσει πο-
τέ…
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