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ΡΟΛΟΣ 1: Είστε οι εκπρόσωποι της εταιρείας « ΛΑΡΝΑΞ A.E.ΒΕ».  
Η κατασκευαστική εταιρεία  σκοπεύει να δημιουργήσει ένα συγκρότημα που θα 
περιλαμβάνει ένα τουριστικό περίπτερο  με εστιατόριο, αναψυκτήριο, υπαίθριο μπαρ, 
εξωτερική πισίνα,   κέντρο διασκέδασης , παιδική χαρά , χώρους εκδηλώσεων κ.ά. 
Ξέρετε ότι, για να μπορέσετε  να προωθήσετε την πρότασή σας,  είναι απαραίτητο  να 
πείσετε ότι αποτελεί την καλύτερη λύση για την ανάπτυξη, την πρόοδο και την 
οικονομία της κωμόπολης,  δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας  κ.ά.. Το απώτερο 
συμφέρον σας είναι να κατασκευάσετε το συγκρότημα με τα μικρότερα δυνατά έξοδα 
και να αποκομίσετε τα μεγαλύτερα δυνατά κέρδη από αυτό. 

 

ΡΟΛΟΣ 2: Είστε εκπρόσωποι μιας μη κρατικής οργάνωσης της    
περιοχής που ονομάζεται «Λεύκη».  
Εδώ και χρόνια η οργάνωση σας αγωνίζεται για την προστασία του φαραγγιού, η 
ποιότητα του οποίου υποβαθμίζεται χρόνο με το χρόνο. Υποστηρίζετε ότι στο 
φαράγγι υπάρχει ποικιλία φυτών, από τα οποία πολλά είναι ενδημικά, αρωματικά – 
φαρμακευτικά και καλλωπιστικά.  Επιπλέον το φαράγγι αποτελεί  ένα «φυσικό 
πνεύμονα» για την πόλη των Μολάων και την γύρω περιοχή  και χώρο περιπάτου, 
αναψυχής  και απόλαυσης για τους κατοίκους.  
Αντιδράτε στην οποιαδήποτε παρέμβαση  στο χώρο  του φαραγγιού  γιατί             
πιστεύετε ότι θα  προκαλέσει   αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον (φυτά ,ζώα, έντομα 
πτηνά), θα αυξηθεί η  ρύπανση   και ο θόρυβος από την κίνηση των τροχοφόρων  και  
πιθανές άλλες επιπτώσεις. 
 
ΡΟΛΟΣ 3:  
Είστε οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμαρχος και δημοτικοί σύμβουλοι 
που ασχολούνται με το φυσικό περιβάλλον τον πολιτισμό και την οικιστική 
ανάπτυξη). Πρέπει να αξιολογήσετε τα επιχειρήματα των διαφορετικών ομάδων, 
αναλύοντας τις θετικές και τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει μια τέτοια 
εξέλιξη για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη  του Δήμου καθώς και για τη 
διατήρηση των οικολογικών αξιών. Στο τέλος της συζήτησης θα αποσυρθείτε για να 
αποφασίσετε συναινετικά για την καλύτερη λύση του προβλήματος. 
 
ΡΟΛΟΣ 4: Είστε οι εκπρόσωποι των διάφορων μέσων ενημέρωσης. 
Η δραστηριότητα θα ξεκινήσει με ένα δελτίο τύπου που θα διαβάσει  κάποιος από 
σας , όπου θα γίνεται λόγος για τις φήμες που αφορούν τις  δραστηριότητες  και τα 
σχέδια της εταιρείας «ΛΑΡΝΑΞ Α.Ε.Β.Ε.»για την τουριστική αξιοποίηση  του 
φαραγγιού. Ο ρόλος σας είναι ουσιαστικά συντονιστικός και δίνετε το λόγο σε κάθε 
ομάδα που θέλει να μιλήσει. Για να αποφύγετε την αταξία και τον θόρυβο μπορείτε  
να ζητήσετε από τις ομάδες να σας δώσουν γραπτώς τις παρεμβάσεις τους. 


