
ΗΠαιδαγωγική Οµάδα του ΚΠΕ Νεάπολης και οι συνεργάτες της
µε το παραµύθι «Η επιστροφή» υπόσχονται τόσο για τους µαθη-

τές που επισκέπτονται το ΚΠΕ για να συµµετάσχουν στην εφαρµογή
του Προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Νοφαλιάς: Ταξί-
δι στην Φύση και την Παράδοση» όσο και για τους µεγάλους που έρ-
χονται σε επαφή µε το πρόγραµµα ή χρησιµοποιούν το υλικό του σχε-
τικού εκπαιδευτικού φακέλου, την αντιστροφή της πορείας που θα ο-
δηγήσει στο ξεκίνηµα της επιστροφής στις ρίζες µας. Μιας επιστρο-
φής εκεί από όπου κάποτε όλοι ξεκινήσαµε…

Έχει έρθει, νοµίζουµε, η ώρα για να επιστρέψουµε σε µια οικολογι-
κή φυσική φιλοσοφία, σε µια οικολογική κοινωνική φιλοσοφία βασι-
σµένη στην ελευθερία και την συνειδητοποίηση. Εάν θέλουµε να επι-
βιώσουµε από την οικολογική καταστροφή, πρέπει να αποκεντρωθού-
µε ξανά, να ανακτήσουµε βιοπεριφερειακές µορφές παραγωγής και
καλλιέργειας, να δώσουµε ποικιλία στην τεχνολογία µας, να την ανα-
πτύξουµε πάνω σε ανθρώπινες κλίµακες.

Ας επιχειρήσουµε λοιπόν το ταξίδι που για χρόνια αιωρείται στον
αέρα. Ως µνηστήρες πάνσεπτοι του µεταγενέστερου που µοιραστήκαµε
τα σκοτάδια και τα κάναµε δικά µας ας γυρίσουµε πίσω στα ρυτιδω-
µένα ερείπια που αφήσαµε ή σφετεριστήκαµε. Ας τολµήσουµε, επιτέ-
λους, το ταξίδι στο πρόσφατο παρελθόν του τόπου µας προκειµένου,
µέσα από τα αποµεινάρια του χρόνου, να εµπλουτίσουµε την προσωπι-
κότητά µας µε µια νέα αίσθηση σιγουριάς και αυτονοµίας σκέψης. Η
λατρεία της πόλης ως περιοχής όπου κυριαρχεί ο «πραγµατικός πολιτι-
σµός», έχει πια φτάσει στα όρια της. Αντίθετα, ο ανθρώπινος βιότοπος
του Μετοχιού κατάλληλα προφυλαγµένος µπορεί να παραµείνει ακόµη
και σήµερα απόλυτα σύµφωνος µε τη φύση ενώ ταυτόχρονα να βρί-
σκεται κοντά στα έθιµα και τις παραδόσεις µας. Αυτή η επιστροφή και
η συνακόλουθη αποκάλυψη και διαχείριση της σηµειολογίας του Με-
τοχιού, στηριγµένη πάνω στην παρατηρητικότητα και την ανακάλυ-
ψη του χώρου µπορεί να µας προσφέρει αναµφισβήτητα έναν τερά-
στιο κώδικα σηµείων και δεικτών…
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