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                                          ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

      

Στα πλαίσια του μαθήματος των θρησκευτικών της Α΄ γυμνασίου ασχολούμαστε 

κάθε χρόνο με την δημιουργία του ανθρώπου και του κόσμου καθώς τα παιδιά 

διδάσκονται θέματα της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι μας δίνεται η ευκαιρία να 

μιλήσουμε για την καταστροφή του περιβάλλοντος, τα αίτια αυτής της καταστροφής 

αλλά και τρόπους αντιμετώπισης των οικολογικών προβλημάτων. Δίνεται η 

δυνατότητα στα παιδιά να εκφραστούν δημιουργικά πάνω σε αυτά τα ζητήματα είτε 

προφορικά, είτε γραπτά, είτε και καλλιτεχνικά.  

         Η εργασία  αυτή είναι αποτέλεσμα της διαθεματικής προσέγγισης των 

διδακτικών ενοτήτων 25-27 του διδακτικού εγχειριδίου. Η θεολογική διάσταση 

εστιάζεται στο ότι ο χριστιανός οφείλει να διαχειρίζεται με σεβασμό την δημιουργία 

και όχι να την θεωρεί ιδιοκτησία του προτάσσοντας το οικονομικό όφελος. Ανάμεσα 

στα πολλά οικολογικά προβλήματα που επισημάνθηκαν δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση 

στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδιαίτερα στην εγκατάσταση τεραστίων 

ανεμογεννητριών στο παρθένο δάσος του Κρούστα και στην ευρύτερη περιοχή της 

Κριτσάς. Το ζήτημα έχει απασχολήσει πολύ την τοπική κοινωνία, η οποία 

αναρωτιέται για το αν τελικά οι ανεμογεννήτριες συμβάλλουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος  ή αντιθέτως επιτείνουν την καταστροφή του. Ιδιαίτερα αρνητική 

διάσταση στο ζήτημα δίνει η βιομηχανοποίηση των Α.Π.Ε., η οποία τείνει να 

καταστήσει την Κρήτη ένα απέραντο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας.  

Τα παιδιά κλήθηκαν να προβληματισθούν  πάνω στο θέμα μια και ήδη είχαν γίνει 

αποδέκτες της έντονης ανησυχίας των ενηλίκων. Παρακολούθησαν κάποια βίντεο 

στα οποία παρουσιάστηκε το μέγεθος των ανεμογεννητριών και η αναγκαιότητα 

διάνοιξης πολύ μεγάλων δρόμων προκειμένου αυτές να μεταφερθούν στα δάση 

καθώς και η επίπτωση που έχουν στην εξαφάνιση σπανίων ειδών πουλιών και ζώων.  

Στην συνέχεια τους ζητήθηκε να εκφράσουν την άποψη τους αλλά και τα 

συναισθήματα τους για το γεγονός του σχεδιασμού εγκατάστασης ανεμογεννητριών 

στην περιοχή τους αλλά και ευρύτερα στην Κρήτη. 
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       Έπειτα από αυτό εργάστηκαν ομαδικά δημιουργώντας μαντινάδες και 

ζωγραφίζοντας πανό, όπου αποτυπώνεται η ευαισθητοποίηση τους αλλά και η 

αποφασιστικότητα τους να αναχαιτίσουν την καταστροφή της φύσης και του τόπου 

τους.  

        Στο τέλος της εργασίας παρατίθεται  η δουλειά ομάδας μαθητών της Β΄ 

γυμνασίου. Στα πλαίσια του δευτέρου κεφαλαίου του διδ. εγχειριδίου οι μαθητές 

διδάσκονται τις παραβολές του Χριστού και καλούνται να διαπιστώσουν πως μέσα 

από μια ιστορία μπορούν οι άνθρωποι να αντιληφθούν καλύτερα μια αλήθεια. Έτσι 

δημιούργησαν  μια παραβολή ορμώμενοι από το ζήτημα των ανεμογεννητριών και 

έδωσαν το δικό τους μήνυμα. 

      Η εργασία αυτή είναι καρπός μιας εκπαιδευτικής δράσης που πηγάζει από την 

πεποίθηση ότι το σχολείο οφείλει να συνδέει τα ιδανικά που προβάλλει με την 

σύγχρονη πραγματικότητα και όχι να τα παρουσιάζει κοινότυπα σαν αόριστες και 

γενικευμένες ιδέες που δεν έχουν καμία σχέση με την ζωή των μαθητών. Απορρέει 

ακόμη από την πεποίθηση ότι πολλές φορές τα παιδιά με τον απλό και ανόθευτο από 

συμφέροντα λόγο τους μπορούν να καταστούν οδοδείκτες σε σημαντικά κοινωνικά 

προβλήματα. Αρκεί να τα αφουγκραζόμαστε... 

 

                                                                                12 Ιουνίου 2012 

                                                                      Αργυρή Μπούκα, θεολόγος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 Κατά την γνώμη μου το γεγονός ότι θα μπουν ανεμογεννήτριες στα 

καταπράσινα και γεμάτα ζωή όρη της Κρήτης είναι πάρα πολύ κακό, γιατί θα 

κοπούν τόσα δέντρα και θα σκοτωθούν τόσα ζώα που ζουν σε αυτούς τους 

τόπους. Επίσης νομίζω πως αν θα τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες θα 

μειωθεί και ο τουρισμός, επειδή οι τουρίστες που έρχονται στην Κρήτη δεν θα 

μπορούν να δουν καθόλου πράσινο. Μόνο πίσσα και ανεμογεννήτριες! Αυτό το 

γεγονός μου προκαλεί νεύρα και θυμό, γιατί σε καμιά περίπτωση δεν θα 

ήθελα να μην υπάρχει η φύση. Αυτό το γεγονός δεν πρέπει να 

πραγματοποιηθεί, για να μην χαθεί ο φυσικός πλούτος του νησιού μας! Κάτω 

οι ανεμογεννήτριες!                 

 

 Στην Κριτσά και στον Κρούστα και σε όλη την Κρήτη. Εγώ νοιώθω 

ξεσηκωμό γιατί δεν είναι δυνατόν να θέλουν να καταστρέψουν τόσο όμορφο 

τοπίο για να βάλουν ανεμογεννήτριες και να παίρνει το ρεύμα η υπόλοιπη 

Ευρώπη. Επίσης νοιώθω θυμό για τους ανθρώπους που το αποφάσισαν να 

καταστρέψουν το   περιβάλλον και τα πουλιά. Εγώ και όλοι οι υπόλοιποι 

νοιώθουμε αδικημένοι, γιατί θα καταστραφεί το περιβάλλον και εμείς δεν θα 

κερδίσουμε τίποτα. Νοιώθω λύπη για όσα θα καταστραφούν αλλά και για τους 

ανθρώπους που το αποφάσισαν, γιατί έχασαν το μυαλό τους. Είμαι 

απογοητευμένος, γιατί δεν το περίμενα να γίνει τέτοιο πράγμα. 

 

 Νευριάζω πάρα πολύ με το θέμα ανεμογεννήτριες, διότι θα καταστραφεί το 

περιβάλλον. Επίσης νευριάζω, γιατί όταν θα πηγαίνω μερικές φορές βόλτα 

στο δάσος όχι μόνο δεν θα έχει δέντρα αλλά δεν θα έχει και ζώα. Αυτή είναι 

η δική μου άποψη γι’ αυτό το θέμα. 

                                                                                

 Εγώ αισθάνομαι ότι μας κάνουν μεγάλη αδικία και ότι αυτοί θέλουν να 

γεμίσουν την ΚΡΗΤΗ με ανεμογεννήτριες για  να παίρνουν όλες οι άλλες 

χώρες ενέργεια από τις «ανεμογεννήτριες της ΚΡΗΤΗΣ». Σε καμιά 

περίπτωση δεν θα συμφωνούσα για να κάνουν τόσο μεγάλο κακό στην ΚΡΗΤΗ 

για να επωφεληθούν αυτοί. Εάν ένα στο εκατομμύριο γίνει κάτι τέτοιο θα 

καταστραφεί όλη η ΚΡΗΤΗ. Δεν θέλω να γίνει ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί αγαπώ 

το νησί που γεννήθηκα και μεγάλωσα. 
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 Δεν είναι καλό να βάλουμε ανεμογεννήτριες σε όλη την Κρήτη και 

ειδικότερα στη Κριτσά, γιατί χιλιάδες δέντρα θα κοπούν, χιλιάδες πουλιά θα 

πεθάνουν και όλα αυτά γιατί κάποιοι θέλουν λεφτά. Εγώ θα προτιμούσα να 

μαζευτούμε όλοι μαζί και να μην τους αφήσουμε να κάνουν τίποτα. Να πάμε 

σε αυτούς που συμφωνούν  με τους άλλους και να πάμε να τους αλλάξουμε 

γνώμη. Γιατί είναι κρίμα να καταστραφεί τόση ωραία έκταση μόνο και μόνο για 

να έχουν οι άλλοι χρήματα. 

 

 Νοιώθω λύπη, γιατί σκέφτομαι ότι θα καταστραφούν τόσα δέντρα για να 

βάλουν ανεμογεννήτριες. Όμως μερικές φορές προβληματίζομαι, γιατί από 

την μια είναι καλό να βάλουν γιατί με τον άνεμο θα μπορούμε να έχουμε ρεύμα 

χωρίς να πληρώνουμε. Δεν θέλω όμως κάθε πρωί που θα σηκώνομαι να πάω 

στο σχολείο, να βλέπω τις ανεμογεννήτριες αντί ένα πολύ όμορφο 

περιβάλλον. Επίσης τα συναισθήματα και οι σκέψεις μου για αυτό το θέμα 

είναι ανάμεικτα, γιατί από την μια θα είναι καλό να βάλουν ανεμογεννήτριες 

αλλά από την άλλη αν το καλοσκεφτούμε είναι κακό γιατί θα σκοτωθούν τόσα 

πουλιά και θα καταστραφεί ένα όμορφο δάσος.                                     

                                                                                     

 Οι ανεμογεννήτριες από μια άποψη είναι καλές, από την άλλη είναι κακές 

γιατί μπορεί να βγάζουν ρεύμα και λεφτά αλλά σκοτώνονται πολλά πουλιά και 

κόβουμε δέντρα για να το κάνουμε αυτό. Έτσι καλύτερα να μην το κάνουμε 

καθόλου. 

                                                                                      

 Αυτό το γεγονός δεν μου αρέσει με τις ανεμογεννήτριες, γιατί 

καταστρέφουν τα δάση, καταστρέφουν τη φύση και δεν θα έχουμε οξυγόνο. 

Εγώ είμαι κατά των ανεμογεννητριών. 

 

 Θέλουν να καταστρέψουν τα βουνά μας. Εμείς δεν έχουμε ιδέα τι θα γίνει. 

Υπάρχουν λύσεις όμως δεν τους ενδιαφέρουν. Αυτοί δεν φταίνε τόσο όσο 

εμείς. Εμείς πρέπει να προστατέψουμε τον τόπο μας. Πρέπει να κάνουμε 

κάτι. Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει το κακό που έρχεται. Πρέπει να τους 

ενημερώσουμε. 

 

 Νοιώθω πολύ λυπημένη για αυτό το θέμα. Είμαι πολύ θυμωμένη με όλους 

αυτούς που προσπαθούν να καταστρέψουν την ίδια μας τη ζωή! Σκέφτομαι τα 
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δέντρα, τα πουλιά, τα λουλούδια και όλα αυτά που δίνουν χρώμα στην ζωή 

μας, να καταστρέφονται. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να περιοριστεί ο χώρος 

που καταλαμβάνει μια ανεμογεννήτρια. Τόσα πουλιά σκοτώνονται εξ αιτίας 

της αχαριστίας των ανθρώπων. Θέλω πολύ να βοηθήσω με όποιον τρόπο 

μπορώ για μια καλύτερη ζωή! 

 

 Εμένα δεν μου αρέσει που σε μερικά μέρη στην Κρήτη έχουν βάλει 

ανεμογεννήτριες, για σημαντικούς λόγους, όπως: τα πουλιά που πεθαίνουν 

από τους έλικες, επειδή χαλάνε το περιβάλλον, γιατί χαλάνε πολύ τσιμέντο 

μόνο για μια, δηλαδή άμα βάλουν πολλές ανεμογεννήτριες θα χρειαστούν πολύ 

τσιμέντο και τρίτος λόγος και τελευταίος είναι ότι κόβονται δέντρα. 

 

 Εγώ είμαι πολύ προβληματισμένη και στεναχωρημένη, διότι πιστεύω ότι 

όλα αυτά μας καταστρέφουν. Είναι λοιπόν αρνητικό, διότι οι ανεμογεννήτριες 

σκοτώνουν πάρα πολλά σπάνια πουλιά και για να τις βάλουν καταστρέφουν 

πάρα πολλά δέντρα, φυτά και τα ζώα χάνουν τις φωλιές τους. Επίσης με αυτό 

το πράγμα μας δείχνουν αυτοί οι μεγαλοεπιχειρηματίες ότι είναι πολύ 

άπληστοι με το να σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους και όχι την φύση. 

Παράλληλα μας λένε ότι οι ανεμογεννήτριες είναι ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και ότι είναι καλές αλλά στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ 

κακές, γιατί καταστρέφουν το περιβάλλον. Ακόμη αυτοί που τις φτιάχνουν δεν 

προσπαθούν να βρουν άλλες λύσεις έτσι ώστε να μην καταστρέφουν τη φύση. 

                                                                             

 Το γεγονός ότι θα βάλουνε ανεμογεννήτριες στο δάσος τση Κριτσάς με 

στεναχωρεί, γιατί καταστρέφουν πολύ μεγάλες εκτάσεις από δάσος και επίσης 

σκοτώνουν πολλά είδη πουλιών. Εγώ νομίζω πως δεν μπορούν να χτίσουν 

ανεμογεννήτριες στην Κριτσά και να παίρνουν το ρεύμα στην Ευρώπη αλλά 

μπορούμε να τση χτίσουμε στην Ευρώπη και να παίρνουμε εμείς το ρεύμα! 

                                                                                        

 Εγώ δεν συμφωνώ με τους άλλους  να κάνουν ανεμογεννήτριες, γιατί θα 

καταστρέψουν δέντρα και δεν θα έχουμε πολύ οξυγόνο για όλους, θα 

καταστρέψουνε πολύ μέρος του βουνού για να φτιάξουν τις ανεμογεννήτριες, 

θα χαλάσουνε πολλά μπετά και σίδερα για να τις φτιάξουν και επίσης θα 

σκοτώνονται πολλά πουλιά που πηγαίνουν εκειά. 
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 Νοιώθω νεύρα και θυμό μέσα μου για το γεγονός ότι σε κάποια ορεινά μέρη 

της Κριτσάς και του Κρούστα θα μπουν κάποιες ανεμογεννήτριες. Με αυτόν 

τον τρόπο καταστρέφονται πιο γρήγορα τα δάση και τα σπάνια φυτά – δέντρα 

και ακόμα τα σπάνια ζώα. Αυτό για εμένα είναι ένα λάθος και είμαι κατά των 

ανεμογεννητριών. Από την μια είναι καλό γιατί θα παράγεται ενέργεια χωρίς 

ρύπανση προς το περιβάλλον. Από την άλλη είναι πολύ κακό, γιατί θα 

καταστραφούν δάση και θα χρειαστεί πολύ ενέργεια  για να φτιαχτούν και θα 

μολυνθεί ακόμη περισσότερο. 

 

 Εγώ δεν θέλω να βάλουν ανεμογεννήτριες στην Κρήτη, γιατί έχουμε ήδη σε 

μερικά χωριά και πόλεις και δεν θέλω να γεμίσει όλη η Κρήτη, γιατί θα μας 

καταστρέψουν τα δάση. 

 

 Πιστεύω πως το να βάλει κάποιος ανεμογεννήτριες είναι πολύ μεγάλο 

λάθος. Εγώ όταν είχα ακούσει για αυτές νόμιζα πως θα ήταν κάποια 

οικολογικά μηχανήματα που θα μας βοηθούσαν από την βοήθεια του αέρα. 

Αλλά τελικά έκανα λάθος!  Όταν  παρακολουθήσαμε τα βίντεο που 

προβλήθηκαν στο σχολείο, σοκαριστήκαμε. Είδαμε πόσο κακό έκανε στο 

περιβάλλον και στα ζώα. Γιατί πρέπει να ξεριζώσουν χιλιάδες δέντρα για να 

βάλουν ανεμογεννήτριες και αυτό βλάπτει το περιβάλλον. Τέλος χιλιάδες ζώα 

που δεν ξέρουν τι είναι αυτό το πράγμα  πηγαίνουν εκεί κοντά και δεν 

αισθάνονται τον κίνδυνο  που πρόκειται να πάθουν.  

Και έτσι τα περισσότερα πουλιά πέφτουν πάνω στα φτερά της 

ανεμογεννήτριας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν. Εγώ είμαι 

κατά στις ανεμογεννήτριες και πιστεύω πως πρέπει να πάρουμε πιο δραστικά 

μέτρα. 

                                                                                        

 Δεν συμφωνώ να βάλουν ανεμογεννήτριες γιατί προτιμώ να βλέπω ένα 

τοπίο όμορφο με δέντρα και καθαρό οξυγόνο, παρά να βλέπω γύρω μου τις 

ανεμογεννήτριες να γυρίζουν και να σκοτώνουν πουλιά. Αλλά για να μπουν οι 

ανεμογεννήτριες πρέπει να κοπούν δέντρα και έτσι να κάνουν κακό στο 

περιβάλλον. 

 

 Εγώ αισθάνομαι λίγο άσχημα που βάζουν ανεμογεννήτριες, γιατί όχι μόνο 

που σκοτώνονται τόσα πουλιά  αλλά εξαφανίζονται και τα όμορφα δέντρα  που 
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υπάρχουν. Με αποτέλεσμα αν γεμίσει όλη η Ευρώπη με ανεμογεννήτριες δεν 

θα έχουμε πολύ οξυγόνο. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν βρίσκουν και λύσεις, 

μόνο καταστρέφουν τα δάση. 

 

 Τα συναισθήματα μου είναι έντονα. Νοιώθω λύπη, γιατί θα καταστραφεί το 

περιβάλλον και θα δημιουργηθούν μεγάλες οικολογικές καταστροφές αν 

βάλουν οι εταιρείες ανεμογεννήτριες στο χωριό μας. Σκέφτονται μόνο το 

συμφέρον τους  και τα χρήματα που θα αποκτήσουν. Ενώ μπορούν να 

σκεφτούν πολύ εύκολες λύσεις.  

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν πιο μικρές ανεμογεννήτριες και να βρίσκουν 

μέρη τα οποία δεν είναι κοντά σε χωριά. Ακόμα να χρησιμοποιήσουν 

ανεμόμυλους που είναι πιο μικροί και δεν προκαλούν τις ίδιες οικολογικές 

καταστροφές. Βγάζουμε το συμπέρασμα ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και η 

λύση είναι σκέψη! 

                                                                                          

 Είμαι θυμωμένος, γιατί οι εταιρείες δεν σκέφτονται, θέλουν με το έτσι 

θέλω να καταστρέψουν τόσο ωραίο περιβάλλον. Τα ωραία μας βουνά θα 

καταστραφούν, όχι μόνο στην Κριτσά αλλά σε όλη την Κρήτη. Εγώ θα ήμουν 

υπέρ εάν αγόραζαν ένα μικρό χωριό να κάνουν ότι θέλουνε, τότε θα ήμουν 

μαζί τους.  

                                                                                   

 Για το γεγονός των ανεμογεννητριών νοιώθω απαίσια. Πριν δω τα βίντεο 

και τις εικόνες νόμιζα πως είναι κάτι θετικό. Στην πραγματικότητα όμως 

είναι κάτι απάνθρωπο, που ο Θεός μας έδωσε κάτι τόσο πολύτιμο και εμείς 

το καταστρέφουμε κοιτάζοντας την υπόλοιπη Ευρώπη και όχι το κακό που θα 

κάνουμε σε εμάς. Αφού  χαλάνε όλα αυτά τα βουνά κόβοντας τα δέντρα ή που 

σκοτώνονται πουλιά. Ακόμα οι ανεμογεννήτριες είναι τόσο μεγάλες που το 

σίγουρο είναι ότι τα βουνά θα γεμίσουν άρα καταστρέφονται. Αν μπορούσα, 

πραγματικά θα ήθελα να το σταματήσω αυτό και το σίγουρο είναι ότι για όλα 

υπάρχει λύση. Πιστεύω πως η νέα γενιά δηλαδή εμείς, θα φτιάξουμε τα 

πράγματα... όμως μπορεί και όχι μένοντας σε αυτήν την κακή κατάσταση. 
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ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ 

 

Τη φύση ψάχνω στα βουνά, μα πράμα μπλιό δεν βλέπω 

όλα τα καταστρέψανε και άλλο δεν αντέχω. 

 

Κριτσά μου όμορφο χωριό, πολλά ΄ναι τα καλά σου  

μα αυτοί τα καταστρέφουνε χωρίς την άδεια σου. 

   

Η φύση είναι σαν τον έρωτα, όμορφη και μεγάλη  

μα κόβουνε τα δέντρα της και τη καταστρέφουν πάλι. 

                                                                  

Ήθελα να ΄μουνα βοσκός και να κρατώ πριόνι  

να παίζω μια στην ανεμογεννήτρια και αίμα να σιρώνει. 

 

Στο Κρούστα ανεμογεννήτριες θέλουνε να βάλουν  

μα θα ξεσηκωθούν οι χωριανοί και θα το αναβάλλουν. 
 

Η φύση είναι πολύτιμη, διαμάντι στη ζωή μας  

που δεν την καταστρέφουμε γιατί είναι η ψυχή μας. 

 

Θα΄θελα να ΄μουν κυνηγός να πα τσι ξεπατώνω 

τσι ανεμογεννήτριες εκεί που τσι στηλώνουν. 

                                                              

Δεν είμαι κυνηγός μα ούτε οζά σκοτώνω 

και τσι ανεμογεννήτριες πάω και ξεπατώνω. 

 

Ένα κιβώτιο ρακή θα ρίξω να καούνε  

οι ανεμογεννήτριες στον τόπο μου αν ρθούνε. 
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Η παραβολή των κερδοφόρων λουλουδιών 
        
    Κάποτε σε ένα καταπράσινο λιβάδι φύτρωσαν δεκάδες-χιλιάδες 

αγριολούλουδα. Ανεμώνες, παπαρούνες, μαργαρίτες, μαχαιρίδες, μελισσάκια, 

μανουσάκια και άλλα πολλά δημιουργήματα της φύσης. Καθημερινά με 

συντροφιά τους τον ήλιο, τον δροσερό αεράκι της άνοιξης και το αφράτο χώμα 

της γης ζούσαν αρμονικά και με την ομορφιά τους στόλιζαν την περιοχή. Αυτό 

το λιβάδι ήταν πολύ μακριά από τους ανθρώπινους οικισμούς. Οι άνθρωποι 

δεν το είχαν ανακαλύψει, ίσως γι’ αυτό να διατηρούσε ακόμα την 

αυθεντικότητα και την φυσική αγριάδα του. 

         Μια μέρα όμως όλα άλλαξαν. Ο παραδεισένιος αυτός τόπος 

ανακαλύφθηκε από τους ανθρώπους και έπεσε στα χέρια τους. Έχοντας 

όπως πάντα μοναδικό τους σκοπό την συσσώρευση χρημάτων, θέλησαν να το 

καταστρέψουν. Αποφάσισαν λοιπόν να ξεράνουν με διάφορα χημικά τα 

αγριολούλουδα για να φυτέψουν άλλα λουλούδια που θα τα πουλούσαν στα 

ανθοπωλεία. Καθημερινά, αφού φύτεψαν τα «κερδοφόρα λουλούδια», 

επισκέπτονταν το χώρο και αν έβλεπαν ότι δεν υπάρχει παραγωγή έριχναν 

όλο και περισσότερα λιπάσματα. 

          Έτσι τα χρόνια περνούσαν ώσπου και πάλι τα πράγματα ήρθαν στην 

αρχική τους μορφή. Μια «λουλουδίσια έκρηξη» έφερε και πάλι την ατόφια 

αυτή εικόνα στο φως του ως τώρα καταπιεσμένου τόπου. Η φύση δεν άντεξε 

την βίαιη αυτή συμπεριφορά των ανθρώπων και μέσα από το ξέσπασμα της 

απέβαλε τα γεμάτα φυτοφάρμακα λουλούδια. 

          Όπως και στην παραπάνω παραβολή έτσι και στον σκληρό και δύσκολο 

κόσμο που ζούμε η φύση και οι κάτοικοι των τοπικών κοινωνιών δεν θα 

δεχτούν και θα αντισταθούν με κάθε λογής ειρηνικό τρόπο στην εγκατάσταση 

των μεγάλου μεγέθους ανεμογεννητριών που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν 

εδώ στην περιοχή. 

 
               Είμαι μικιός αλλά μπορώ 
          όλους να τσι γκρεμίσω 
          και ένα καινούριο αύριο  
          ντελόγο να αρχίσω! 
                                                   (ομάδα μαθητών της Β΄ γυμνασίου) 
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Στην εργασία συμμετείχαν οι παρακάτω μαθητές: 

 

Α΄ γυμνασίου  

1. Αγγελάκη Μαρία                           11. Κουτουλάκης Παύλος 

2. Αφορδακός Νικόλαος                   12. Μασσάρου Μαρία 

3. Βολυράκης Ηρακλής                     13. Μουδάτσος Νικόλαος 

4. Γρηγοράκη Μαρία                         14. Μπρόκος Πέτρος 

5. Δατσέρη Μαρία                            15. Μπρόκου Αθηνά 

6. Δόγκα Μαρία                               16. Μπρόκου Ελεάνα 

7. Θραψανιώτης Γεώργιος                17. Σγουρός Γεώργιος 

8. Κοζύρης Εμμανουήλ                     18. Σγουρού Ελένη 

9. Κοζύρης Ιωάννης                        19. Σκυβάλλου Στέλλα 

10. Κουτάντου Μαρία                       20. Ταμπακάκης Εμμανουήλ 

                                                      21. Χατζηδάκης Σπύρος                    

                                                      22. Χωραφά Κυριακή 

 

Β΄ γυμνασίου 

 

1. Κατρίνη Γεωργία                             2.Λαγκαδινού Ειρήνη 

3. Σγουρού Μαρία                              4.Τζέφερσον Φρανσίν 

                                                         5. Μπρόκος Μανώλης     

 

 


