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Στο πλαίσιο της δραστηριότητας του ΠΕΑΑ οι μαθητές έγραψαν ποιήματα και 

σατυρικά κείμενα, συνέθεσαν μουσική και έφτιαξαν βίντεο με θέμα τις 

συνέπειες από την ανθρώπινη αδιαφορία για την καταστροφή του 

περιβάλλοντος και την ανάγκη για βιώσιμη ή αειφόρο ανάπτυξη.  

Επιλέξαμε μερικά αντιπροσωπευτικά από αυτά τα έργα: 
 

Χρώμα στη φύση 
 

Πρώτη φορά που το είδα στεκότανε  

Ήταν το δέντρο που πάντοτε σώπαινε 

Χρόνια και χρόνια ποτέ δε μιλούσε  

και την αγάπη του σε μας τη σκορπούσε 

  

Μα απόψε όμως τα πράγματα άλλαξαν  

και τη ζωή του οι άνθρωποι αφάνισαν  

Χιλιάδες φλόγες το περικυκλώνουν  

και σε μια νύχτα φριχτά το σκοτώνουν  

  

Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα 

χρώμα στη φύση αμέσως θα χάριζα 

Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα  

χρώμα στη φύση αμέσως θα χάριζα 

  

Τώρα το δέντρο γυμνό πια δεσπόζει  

με ένα μανδύα που δε του αρμόζει  

Μέσα από τα μάτια του αν μπορούσες να δεις  

Νέα ζωή θα 'θελες να γευτείς 

  

Και το μοναδικό που ζητά 

Να σταθείς πλάι του με λίγη καρδιά 

Ξέχνα το ''εγώ'' σου για μια στιγμή 

και κοίτα γύρω σου την καταστροφή 

  

Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα 

χρώμα στη φύση αμέσως θα χάριζα 

Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα  

χρώμα στη φύση αμέσως θα χάριζα. 

 

Χρύσα Γκαρμάτη,  

Τάξη Γ1 



 Δελτίο Περιβάλλοντος 
 

Καλησπέρα στο Περιβαλλοντικό κοινό μας! 

Είμαστε και σήμερα κοντά σας για να μοιραστούμε ευχάριστα γεγονότα και να 

σας γεμίσουμε αισιοδοξία για το μέλλον! 
 

- Πεντακόσιοι περίπου άνθρωποι κινδύνευσαν από πυρκαγιά, όταν ένας 

ακόμα έξυπνος συμπατριώτης μας, δεν είναι άλλωστε και λίγοι αυτοί, 

αποφάσισε να ψήσει τις πανσετούλες του στην περιοχή Αμόνι του Σοφικού 

Κορινθίας χρησιμοποιώντας για προσάναμμα κουκουνάρια από τα γύρω 

πεύκα. Ούτε λόγος για το παρακείμενο δασάκι! Δεν θα το ξαναδείτε ποτέ! 

Πως τα κατάφερε ρε παιδιά μέσα στο χειμώνα; 
 

- Στη βόρεια Ελλάδα μεγάλο νέφος τσίκνας από νοβοπάν και ότι άλλο 

βρεθεί μπροστά τους θα παρατηρηθεί, ιδιαίτερα στην περιοχή Ξάνθης και 

Αλεξανδρούπολης. Ντουμάνι την έχουμε κάνει τη χώρα με την αύξηση της 

τιμής του πετρελαίου! 
 

- Ας πάμε όμως και στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, όπου 

τσουνάμι σκουπιδιών θα κατακλύσει τους δρόμους πολλών δήμων λόγω 

της παρατεταμένης απεργίας των σκουπιδιάρικων. Γι΄ αυτό μην ξεχάσετε 

να βάλετε τις ιατρικές σας μάσκες πριν βγείτε έξω.  Μια προσφορά της 

«Telemasketing stores»!  Ειδικά στο κέντρο της Αθήνας το ύψος της 

πλημμύρας θα είναι τέτοιο που θα χρειαστείτε φουσκωτό για να πάτε στη 

δουλειά σας.  Ας μην ξεχνάμε τον χορηγό μας «Eco Boats A.E.»! 
 

- Πολλά ψόφια ψάρια ξεβράστηκαν στις ανατολικές ακτές της Εύβοιας.  

Δυναμίτες από ανεύθυνους ψαράδες ή η φύση μας εκδικείται με τον τρόπο 

της;  Μένει να το διαλευκάνουμε… 
 

- Και τώρα τα καλά νέα.  Στην Κρήτη παρατηρείται μια μείωση των 

απορριμμάτων στις ακτές.  Ε! Ας είναι καλά η Green Beach που κάνει 

περιοδείες, δηλαδή τον μπαμπούλα, αυτό τον καιρό… 
 

- Έχουμε επίσης μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε σχέση με τις 

προηγούμενες ημέρες, μάλλον επειδή η τιμή της βενζίνης έχει φτάσει στα 

ύψη.  Να και το καλό με την οικονομική κρίση.  Ότι δεν κατάφερε η 

περιβαλλοντική μας παιδεία θα μας το φορέσει καπέλο η φτώχεια. 
 

- Αν και με όλα αυτά εξακολουθείτε να μένετε αραχτοί στους καναπέδες 

σας έ, τι να σας πούμε!  Σας αξίζουν τα χειρότερα!  Καλό σας βράδυ. 
Πάνος Αθανασίου  

Τάξη Γ1  


