ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
Είναι αλήθεια ότι σήµερα η ανθρωπότητα αντιδρά µε ιδιαίτερη ευαισθησία σε µια
συγκεκριµένη ανθρωπογενή καταστροφή : στα πυρηνικά ατυχήµατα . Η τραγωδία του
Τσερνοµπίλ στοιχειώνει τη φαντασία κάθε ανθρώπου. Ωστόσο, δεν είναι η µόνη.
Η βιοµηχανική ρύπανση επεκτάθηκε παντού σαν ένας νέος « Μαύρος Θάνατος ».
Μαύρα κτίρια, µαύρες πόλεις, µαύρη ατµόσφαιρα, κατεστραµµένα αρχαία µνηµεία
του ανθρώπινου µεγαλείου, όξινη βροχή και νεκρά δάση, ασθένειες που µαστίζουν
την ανθρωπότητα. Η ατµοσφαιρική ρύπανση, η τρύπα του όζοντος, το φαινόµενο του
θερµοκηπίου και η συνεπαγόµενη αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη, απειλούν
να αλλάξουν τη µορφή ολόκληρης της Γης : Η ανθρωπότητα θα αντιµετωπίσει
έλλειψη νερού καθώς οι υδάτινοι πόροι των ηπείρων στερεύουν, ενώ όσο οι πάγοι
λιώνουν στους πόλους, ολόκληρα νησιά και ακτές θα βυθίζονται στην θάλασσα.
Σ΄όλο τον κόσµο το κλίµα µεταβάλλεται ,µε απρόβλεπτες συνέπειες. Μόλις τα
τελευταία χρόνια, για παράδειγµα, οι επιστήµονες αντιλήφθηκαν ότι πολλά φυσικά
φαινόµενα που παλαιότερα δεν ήταν τόσο ολέθρια, σήµερα, µε την µε την παρέµβαση
του ανθρώπου, έχουν µεταµορφωθεί σε ανελέητους τιµωρούς του. Το «Ελ Νίνιο» µε
το βαρύ φόρο σε ανθρώπινες ζωές και στο παγκόσµιο οικοσύστηµα αποτελεί ένα
µόνο παράδειγµα. Και ο κατάλογος δε σταµατά εδώ. Με δραστηριότητες όπως η
αναζήτηση πολύτιµων πόρων στα σπλάχνα της Γης – πετρέλαιο, άνθρακα,
µεταλλεύµατα -, η υλοτόµηση των δασών, η αποξήρανση λιµνών, τα κοντόφθαλµα
έργα διευθέτησης των υδάτινων ρευµάτων, ο άνθρωπος έχει αφήσει φρικτές πληγές
στο κορµί της Γης, µε αποτέλεσµα πληµµύρες, πυρκαγιές, διάβρωση του εδάφους,
λασπορροές, κατολισθήσεις, ερηµοποίηση. Οι πόλεις του, εξαιτίας της άναρχης
δοµής, κινδυνεύουν να µετατραπούν σε θανάσιµες παγίδες µε εκατόµβες θυµάτων σε
κάθε ισχυρό σεισµό, σε κάθε δυνατή βροχόπτωση.
Τώρα, στις αρχές της τρίτης χιλιετίας, καθώς η ανθρωπότητα ετοιµάζεται να
αντιµετωπίσει την πρόσκληση και πρόκληση των άστρων, ίσως να είναι η πρώτη
φορά που βρίσκεται τόσο κοντά στον αφανισµό. Μπροστά σ΄ένα τέτοιο ζοφερό
ενδεχόµενο οι άνθρωποι συσπειρώνονται και κινητοποιούνται. Συνεχώς πληθαίνουν
οι φωνές διαµαρτυρίας και πολλοί στρέφονται και πάλι στην µητέρα φύση για να
βρουν παρηγοριά, µακριά από τον απάνθρωπο σύγχρονο τρόπο ζωής. Έτσι , µέσα από
την αµφιβολία και την ελπίδα, είναι, επίσης, η πρώτη φορά που τόσοι άνθρωποι
ορθώνουν αποφασιστικά το ανάστηµα τους για να αντιµετωπίσουν τον κίνδυνο.
Στο λυκαυγές της νέας χιλιετίας, ενώ ο άνθρωπος ετοιµάζεται να εγκαταλείψει τη Γη
και να κατακτήσει έναν άλλο πλανήτη, συνειδητοποιεί αυτό που µε τόση σοφία είπε ο
Γκάντι: ∆εν κληρονοµήσαµε τον κόσµο µας από τους προγόνους µας, αλλά τον
δανειστήκαµε από τα παιδιά µας.
Βεβαίως, δε θα µπορούσαµε να παραβλέψουµε τις επιτυχίες του ανθρώπινου γένους
στον πλανήτη, αλλά το µεγάλο ερώτηµα παραµένει: Θα καταφέρουν τα έξι
δισεκατοµµύρια ψυχές που κατοικούν σήµερα στην Γη να διατηρήσουν τα παιδιά
τους την κληρονοµιά της φυσικής αφθονίας που τους εµπιστεύτηκαν οι πρόγονοί
τους; Ο φωτογράφος Γιαν Αρτύ-Μπερτράν εργάστηκε επί πέντε χρόνια, πετώντας
πάνω από κάθε γωνία του πλανήτη, µε σκοπό να δηµιουργήσει ένα αρχείο της
οµορφιάς που σώθηκε από τη συνεχώς επεκτεινόµενη βιοµηχανία, αλλά και των
µεταβολών που έχει προκαλέσει η τελευταία στο φυσικό τοπίο.
Εµείς, ως νοήµονα όντα που κατοικούν σε κάθε γωνιά της Γης, αποφασίσαµε να
κρατήσουµε στην µνήµη µας την οµορφιά αυτού του πλανήτη, σαν µια µικρή
σταγόνα µπλε σε µαύρο φόντο. Ας µην αφήσουµε τα σύννεφα να σκιάσουν τη Γη
µας, µια Γη που χρειάζεται τη βοήθειά µας. ας τη βοηθήσουµε να σωθεί!

(Απόσπασµα από άρθρο στο περιοδικό «Γαιόραµα» / Μάιος – Ιούνιος 2000)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α. Να αποδώσετε την περίληψη του παραπάνω κειµένου σε 100-120 λέξεις.
25 µονάδες
Β.1 Να σχολιάσετε το απόσπασµα «∆εν κληρονοµήσαµε…παιδιά µας». σε 60-80
λέξεις
10 µονάδες
Β.2. Να βρείτε στο κείµενο τρεις τρόπους πειθούς που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας
για να µας πείσει για την ορθότητα των σκέψεων του.
10 µονάδες
Β.3 Να γράψετε τα αντώνυµα για τις παρακάτω λέξεις:
έλλειψη, συνέπειες, αφανισµός, δηµιουργήσει, νοήµονα
5 µονάδες
Γ. Τα δεκαπενταµελή συµβούλια των Λυκείων του ∆ήµου σας διοργανώνουν µια
εκδήλωση ευαισθητοποίησης και διαµαρτυρίας µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα
Περιβάλλοντος. Ως εκπρόσωπος όλων των µαθητών της πόλης σας, να απευθυνθείτε
στους συγκεντρωµένους πολίτες ενηµερώνοντάς τους για τους λόγους, τους
παράγοντες και τις συνθήκες που έχουν οδηγήσει στο σύγχρονο περιβαλλοντικό
εφιάλτη καθώς και για τις δυνατότητες αντιµετώπισης του προβλήµατος. (600 λέξεις)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο αρθρογράφος στο κείµενό του πραγµατεύεται το ζήτηµα της ατµοσφαιρικής
ρύπανσης και των συνεπειών της στον άνθρωπο και τον πλανήτη. Αρχικά,
αναφέρεται στις δυσµενείς παρεµβάσεις του ανθρώπου στο οικοσύστηµα, που
οδηγούν σε µόλυνση του περιβάλλοντος, λειψυδρία, κλιµατικές αλλαγές και αφήνουν
σοβαρές πληγές στη γη. Στη συνέχεια, διαπιστώνει πως ο κόσµος έχει πλέον
συνειδητοποιήσει την επικείµενη καταστροφή, ώστε δεν µένει αµέτοχος στο
πρόβληµα, αλλά δραστηριοποιείται προκειµένου να το αντιµετωπίσει. Εκφράζει
ωστόσο την ανησυχία του για το αν θα κατορθώσουν οι νεότερες γενιές να
διατηρήσουν τον φυσικό πλούτο που τους κληροδοτήθηκε και συνοψίζει
απευθύνοντας προς όλους τους αναγνώστες του έκκληση σωτηρίας της γης.
Β.1.
Είναι ολοφάνερη η αλήθεια που τόσες φορές αγνοούµε ή αναβάλλουµε να
συνειδητοποιήσουµε στη φράση του Γκάντι. Κληρονοµούµε αλλά και κληροδοτούµε
τη γη, το φυσικό περιβάλλον, που απλά έτυχε να ταξιδεύουµε πάνω σ’ αυτό µέσα στο
χρόνο. Και αν η «κληρονοµιά» αυτή φέρνει τη χαρά της «απόκτησης» δεν
αντιλαµβανόµαστε πολλές φορές ότι δεν αφορά στην «ιδιοποίηση» αλλά µάλλον
στην «ενοικίαση» αυτού του «κληροδοτήµατος». Εποµένως είναι αδήριτη ανάγκη να
διαφυλάξουµε ότι έχει αποµείνει ώστε «Αυτός ο κόσµος ο µικρός, ο Μέγας» που λέει
και ο ποιητής να αποµείνει γεµάτος ζωή και όλα τα χαρακτηριστικά που καθιστούν τη
φύση «Μητέρα» όλων µας.
Β.2.
«Η Βιοµηχανική ρύπανση…βυθίζονται στη θάλασσα» : επίκληση στο συναίσθηµα.

Με τα αλλεπάλληλα δραµατικά παραδείγµατα και µε συγκινησιακά φορτισµένες
φράσεις όπως «ένας νέος Μαύρος Θάνατος», «νεκρά δάση, ασθένειες που µαστίζουν
την ανθρωπότητα» και άλλες ο αρθογράφος επιδιώκει να µας προσεγγίσει µέσω του
συναισθήµατος και να µας προβληµατίσει.
«Μόλις τα τελευταία χρόνια…ερηµοποίηση». :Επίκληση στη λογική
Η χρήση παραδειγµάτων δηµιουργεί την εικόνα της καταστροφής του φυσικού
περιβάλλοντος όσο πιο παραστατικά µπορεί να παρουσιαστεί.
«Είπε ο Γκάντι: ∆εν …τα παιδιά µας»: Επίκληση στην αυθεντία.
Αναφέροντας τα λόγια ενός τόσο σηµαντικού ανθρώπου ο συγκεκριµένος
προβληµατισµός του αρθρογράφου δεν επιδέχεται αµφισβήτηση,
Β.3.
έλλειψη: επάρκεια, αφθονία, πλούτος
συνέπειες: αίτια, αφορµές
αφανισµός: επιβίωση, δηµιουργία
δηµιουργήσει: καταστρέψει, φθείρει, διαλύσει, αφανίσει
νοήµονα: ανόητα, άλογα

Γ.
Αγαπητοί συµπολίτες,
Η παρουσία όλων µας στη σηµερινή εκδήλωση αποτυπώνει την έκδηλη αγωνία µας
για το µέλλον του περιβάλλοντος και διατρανώνει τη διάθεσή µας να αγωνιστούµε
για την ανατροπή αυτής της κατάστασης. Η φύση δεν αποτέλεσε για τον άνθρωπο
µόνο πηγή ζωής και καταφύγιο αλλά και εφαλτήριο έµπνευσης και γνώσης.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα οι φυσικοί φιλόσοφοι όπως επίσης και ο
προβληµατισµός µετά το Μεσαίωνα που ξεκινά από την φύση. Ο άνθρωπος όµως
αφελής παρέκαµψε τη σηµασία της φύσης στη ζωή του και ασέλγησε σε βάρος της.
Τόσο έντονη είναι αυτή η παρέµβαση που είναι λογικό οι επόµενες γενιές, αν
υπάρξουν, να καταριούνται τον χρυσό αιώνα της τεχνολογίας που αρχίζει να
θαµπώνει επικίνδυνα. Σήµερα η κατάσταση που επικρατεί είναι άκρως ανησυχητική
και αυτό γιατί υφίσταται µια πρωτοφανής ανατροπή της φυσικής ισορροπίας, τέτοια
που δεν απειλείται µόνο η ευζωία και η υγεία του ανθρώπου, αλλά η ίδια του η
επιβίωση, το µέλλον της ζωής και ο πλανήτης στο σύνολό του. Χαρακτηριστικά
παραδείγµατα: Η νέκρωση των θαλασσών, η µόλυνση των υδροφόρων οριζόντων, η
ρύπανση του αέρα από αυτοκίνητα και εργοστάσια, η τρύπα του όζοντος, το
φαινόµενο του θερµοκηπίου, η εκχέρσωση των εδαφών, η εξαφάνιση των δασών. Τα
αίτια του φαινοµένου είναι πολλά και επικεντρώνονται στην νοοτροπία του
ανθρώπου που δεν έχει κατανοήσει ότι ο ίδιος είναι ένα κοµµάτι της φύσης.

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΦΙΑΛΤΗ
•

Η αύξηση του πληθυσµού, συνδυαζόµενη µε το φαινόµενο της αστυφιλίας.
Τα τελευταία χρόνια ο πληθυσµός της γης αυξάνεται µε γεωµετρική πρόοδο.
Αυτό το δεδοµένο σε συνδυασµό µε το φαινόµενο της αστυφιλίας όπου όλοι
οι άνθρωποι συσσωρεύονται στις πόλεις – τέρατα είχε δραµατικές συνέπειες.
Η γη δεν έχει τη δυνατότητα να θρέψει όλους τους κατοίκους της, γι’ αυτό
είτε εντατικοποιείται η καλλιέργειά της είτε εµπλουτίζεται συνεχώς µε
θρεπτικά στοιχεία. Οι µεγάλες πόλεις εκτός από την αλλοίωση που
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προκαλούν στο φυσικό τοπίο από την ρυµοτοµία τους και την άναρχη
δόµηση, µολύνουν τις περιοχές γύρω απ’ αυτές αφού τα απόβλητα είναι
πολλά.
Ασυνειδησία µε σκοπό τη µεγιστοποίηση του κέρδους. Στην καταναλωτική
εποχή που ζούµε, η αλλοτρίωση έχει επεκταθεί σ’ όλους τους τοµείς δράσης
του ανθρώπου. Το κλίµα ευδαιµονισµού επηρέασε τόσο αρνητικά τον
άνθρωπο που άρχισε να καταστρέφει αλόγιστα το περιβάλλον.
Χαρακτηριστικότατο παράδειγµα τα απόβλητα από τις βιοµηχανίες. Αντί να
υπάρχει σύστηµα βιολογικού καθαρισµού για να µην επιβαρύνουν το
περιβάλλον, απλά… αποβάλλονται σε θάλασσες, στη στεριά, στον αέρα.
Αυτό είναι φυσικό γιατί τα παραπάνω συστήµατα είναι ασύµφορα οικονοµικά
για τις επιχειρήσεις και επιλέγεται ο εύκολος τρόπος της αποβολής τους χωρίς
καµία επεξεργασία.
Η τεχνολογική ανάπτυξη όπως αυτή εκφράζεται µέσα από τη βιοµηχανική
ανάπτυξη. Αποτέλεσµά της – χωρίς προγραµµατισµό και πρόληψη –
ανάπτυξης ήταν η ενεργειακή κρίση αφού προηγήθηκε η άσκοπη κατανάλωση
των φυσικών πόρων. Εξάλλου οι µη βιοδιασπώµενες ενώσεις που απλά
επιβαρύνουν την υγεία είναι µια ανατριχιαστική πραγµατικότητα. Επίσης οι
άναρχα δοµηµένες βιοµηχανίες είναι κίνδυνος για τους κατοίκους των γύρω
περιοχών. Όλες αυτές όµως οι καταστάσεις δεν είναι προϊόν της σηµερινής
κοινωνίας αλλά εµφανίστηκαν παλαιότερα και συνεχώς διογκώνονται µέχρι
σήµερα που έχουν φτάσει στο απροχώρητο.
Η λειτουργία του κάθε µεµονωµένου ιδιώτη. Στην περίπτωση αυτή το
κοινωνικό συµφέρον παραγκωνίζεται και θυσιάζεται στο βωµό του ατοµικού.
Όποιος έτυχε να έχει στην ιδιοκτησία του ένα κοµµάτι γης δεν σκέφτεται
τίποτα άλλο παρά πώς θα του αποδώσει το µέγιστο οικονοµικό όφελος. Η
οικολογική παθογένεια µε άµεσο συντελεστή το οικονοµικό κέρδος, την
αφέλεια ή χειρότερα την αµέλεια είναι η πιο θλιβερή συνενοχή του ανθρώπου
σ' αυτό το περιβαλλοντικό "έγκληµα".
Αποµάκρυνση από τη φύση. Ο άνθρωπος είναι γεγονός ότι είναι στενά
συνδεδεµένος και εξαρτηµένος από τη φύση. Ο υλιστής και εγωιστής
άνθρωπος της σηµερινής εποχής όµως έχει αποκτήσει την ψευδαίσθηση ότι
είναι ανεξάρτητος και αυτάρκης. Αυτήν την εντύπωση της αυτάρκειας την
απέκτησε όταν ικανοποιήθηκαν όλες οι υλικές του ανάγκες. Έτσι οι ψυχικοί
του δεσµοί µε τη φύση, τη γη του διερρήχθησαν ανεπανόρθωτα. "Η κοινωνία
είναι ο κόσµος µας και η φύση µας είναι ξένη" λέει ο Dilthey.
Οικονοµικός ανταγωνισµός µεταξύ των κρατών.
Όλα τα κράτη µε
επικεφαλής τις µεγάλες δυνάµεις έχουν επιδοθεί σ’ έναν ανούσιο αγώνα
επικράτησης. Με γνώµονα την εξουσία και την καθοδήγηση πολλών κρατών
οι µεγάλοι της υφηλίου εξοπλίζονται συνεχώς. Οι εξοπλισµοί όµως αυτοί
προϋποθέτουν την προστασία του περιβάλλοντος. Τα αναγκαία µέτρα δεν
πάρθηκαν και περίτρανα είναι τα παραδείγµατα ολόκληρων περιοχών όπως η
έρηµος της Νεβάδα που καταστράφηκε για να αναπτυχθούν τα πυρηνικά
όπλα.
Ελλιπής κρατική πρωτοβουλία όπως και µε αργά αντανακλαστικά
προβληµατισµός στα πλαίσια της διεθνούς κοινότητας. Η έρευνα για
εναλλακτικές και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας καθώς και για τον περιορισµό
της ολέθριας, για το περιβάλλον, χρήσης της τεχνολογίας από τις µεγάλες
βιοµηχανίες, είναι στατική και χωρίς πνοή εδώ και χρόνια.
Το χειρότερο ίσως απ’ όλα είναι η συνενοχή των πολιτών στη διόγκωση του

προβλήµατος. Οι πολίτες ένοχα σιωπούν και αδιαφορούν για το εξελισσόµενο
έγκληµα χωρίς να αντιδρούν. Ακόµη χειρότερα πολλοί πιστεύουµε ότι το
πρόβληµα είναι από µακρινό ως ανύπαρκτο και βέβαια δεν αφορά εµάς αλλά
τους … άλλους. Αυτοεξαγνιζόµενοι βαφτίζουµε ως αποκλειστικά υπαίτιους
τους οικονοµικά ισχυρούς ανθρώπους και λαούς, όχι άδικα, και
αυτοαπαλλασσόµαστε από κάθε ευθύνη και στην πρόκληση αλλά και στη
θεραπεία του φαινοµένου.
• Αλλά και οι πολιτικοί δεν είναι άµοιροι ευθυνών. ∆εν είναι µόνο η αδράνεια
και η αναβλητικότητά τους στη λήψη µέτρων. Είναι κυρίως το γεγονός ότι δεν
τολµούν να συγκρουστούν µε τους εκφραστές των µεγάλων οικονοµικών
συµφερόντων και να επιβάλλουν στις βιοµηχανίες τις σύγχρονες οικολογικές
µεθόδους παραγωγής προϊόντων και διαχείρισης αποβλήτων. Συχνά µάλιστα
συνειδητά κλείνουν τα µάτια στις οικολογικές ατασθαλίες των ισχυρών
αποκοµίζοντας προσωπικά οφέλη σε βάρος όλων µας.
Αγαπητοί µου συµπολίτες, η «παραδοσιακή» αντίληψη για το ζήτηµα του
περιβάλλοντος έκανε λόγο για πρόβληµα ταξικό στη δηµιουργία του αλλά
υπερταξικό στις συνέπειές του. Η σύγχρονη πραγµατικότητα όµως αναιρεί και αυτήν
την αντίληψη. Οι πλούσιοι και ισχυροί του κόσµου επιβαρύνουν ανενδοίαστα το
περιβάλλον για να εξυπηρετήσουν τα στυγνά οικονοµικά τους συµφέροντα και οι
βασικοί «δέκτες» αυτής της επιβάρυνσης είναι τα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα,
οι άνθρωποι, παιδιά ενός κατώτερου θεού µάλλον, που στοιβάζονται στις
υποβαθµισµένες φτωχογειτονιές του κόσµου. Μιλάµε πλέον µε όρους
περιβαλλοντικών διακρίσεων και περιθωριοποιήσεων, ειδικά εκεί όπου η περιβόητη
«ανάπτυξη» αφήνει τ’ αποµεινάρια της. Η ανάγκη λοιπόν να δραστηριοποιηθούµε για
το περιβάλλον, για την ίδια µας τη ζωή καθίσταται επιτακτικότερη από ποτέ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
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•
•
•
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•
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Ανακύκλωση – εναλλακτικές µορφές ενέργειας («πράσινη» ενέργεια),
βιολογικός καθαρισµός βιοµηχανικών απορριµµάτων, αξιοποίηση της
σύγχρονης υψηλής τεχνολογίας για την προστασία του περιβάλλοντος.
Κατάρτιση συνολικού εθνικού προγράµµατος για παρέµβαση στο αλόγιστο
κέρδος, ενδυνάµωση της περιφερειακής ανάπτυξης και της αποκέντρωσης,
ορθολογική οριοθέτηση των χρήσεων γης µε στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.
Ανάπτυξη της οικολογίας ως επιστήµης, οικολογικές οργανώσεις άµεσα
χρηµατοδοτούµενες από το κράτος.
Κρατική πρωτοβουλία µε απλωµένο έναν οικολογικό «µανδύα» σε όλους τους
τοµείς της δηµόσιας ζωής (οικολογική συνείδηση µέσω της παιδείας,
δηµιουργία "Υπουργείου Περιβάλλοντος" ή ενίσχυση άλλων πολιτικών
φορέων, π.χ. το κόµµα των "Πράσινων" στη Γερµανία, οικολογική χάραξη
πορείας και σε άλλα υπουργεία όπως τα Ανάπτυξης, Οικονοµίας κ.α.)
Ποινική νοµοθεσία και αυστηρές και εφαρµόσιµες ποινές για αδικήµατα που
αφορούν στην καταστροφή και µόλυνση του περιβάλλοντος.
Αναδηµιουργία του φυσικού πλούτου που έχει υποστεί ζηµιές (αναδάσωση,
δεντροφύτευση, αγρανάπαυση, βιολογικές καλλιέργειες, διασταυρώσεις
ειδών, δηµιουργία βιολογικών πάρκων, προστατευόµενων δρυµών,
εγγειοβελτιωτικά έργα κ.α.).
Περισσότερο πράσινο στις πόλεις, δηµιουργία πάρκων, αλσυλλίων, τόπων

αναψυχής και «συνάντησης» µε τη «Μητέρα» φύση στην καθηµερινότητα
των τσιµεντένιων πόλεών µας.
• Ιδιαίτερη µέριµνα, ειδικά εµείς οι Έλληνες, πρέπει να δείξουµε για την
προστασία των µνηµείων του πολιτισµού.
• Ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης. Είναι ευθύνη όλων µας να
συνειδητοποιήσουµε την κρισιµότητα των στιγµών και να πειστούµε ότι η
κοινωνική συνείδηση αποδεικνύεται µέσω της οικολογικής ευαισθησίας και
δράσης. Ακόµη, οφείλουµε να καταλάβουµε ότι ο αγώνας για το περιβάλλον
είναι η σύγχρονη εκδοχή του πατριωτισµού.
• Είναι ιδιαίτερα σηµαντική η δραστηριοποίηση των νέων που οφείλουν να
κάνουν σηµαία του αγώνα τους και ιδανικό για το µέλλον τη σωτηρία του
πλανήτη. Με τη µαχητικότητά τους και τον εθελοντισµό τους µπορούν να
δώσουν νέα πνοή στα οικολογικά κινήµατα.
Ο Μανόλης Ανδρόνικος ασχολούµενος µε το ζήτηµα της προστασίας του
περιβάλλοντος είχε γράψει περίπου τα εξής: Ο ακρογωνιαίος λίθος στη λύση του
προβλήµατος της προστασίας του περιβάλλοντος είναι η παιδεία. Αλλά και το ζήτηµα
της παιδείας είναι κατεξοχήν πολιτικό. Είναι δηλαδή ζήτηµα της πολιτείας, της
πολιτικής ηγεσίας και των πολιτών. Κι αν οι πολιτικοί άρχοντες του τόπου έχουν την
αρµοδιότητα να θεσµοθετήσουν τις απαιτούµενες παρεµβάσεις, οι πολίτες έχουµε την
ευθύνη να διατρανώσουµε την αντίθεσή µας στη διογκούµενη υποβάθµιση της
ποιότητας ζωής, να ασκήσουµε τη µέγιστη δυνατή πίεση προς όλους για να έχει το
περιβάλλον κι ο πλανήτης το µέλλον που του αξίζει. κι αυτό ακριβώς κάνουµε
σήµερα εδώ.
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