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«Έλα παιηό κήλπκα γηα ηνλ 

ζύγρξνλν θόζκν», Ιλδηάλνο ηάηι  



«Ο κεγάινο αξρεγόο 

ζηελ Οπάζηγθηνλ καο 

κελάεη πσο ζέιεη λα 

αγνξάζεη ηε γε καο.» 

Ιλδηάλνο ηάιη 

Η απάληεζε ηνπ ηάηι, αξρεγνύ κηαο θπιήο Ιλδηάλσλ, ζηνλ 

πξόεδξν ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο Φξαλγιίλν 

Πεξο, 

Φξαλγιίλνο Πεξο 14νο 

πξόεδξνο ησλ ΗΠΑ 



 Πώο κπνξείηε λα αγνξάδεηε ή λα πνπιάηε ηνλ νπξαλό - ηε 

δέζηα ηεο γεο; 



Η γε δελ είλαη αδεξθόο ηνπ ιεπθνύ , αιιά 

ερζξόο πνπ πξέπεη λα ηνλ θαηαρηήζεη, θαη 

αθνύ ηνλ θαηαρηήζεη, πεγαίλεη παξαθάησ. 



…γηαηί  είλαη έλαο μέλνο πνπ θηάλεη ηε λύρηα θαη παίξλεη από 

ηε γε όια όζα ηνύ ρξεηάδνληαη.  



Η επηβνιή ησλ αλζξώπσλ ζην αζηηθό πεξηβάιινλ 

«Πνπζελά δε βξίζθεηαη κηα ήζπρε γσληά λα 

ζηαζείο , λα αθνύζεηο ηα θύιια ζηα δέληξα ηελ 

άλνημε ή ην ςηζύξηζκα πνπ θάλνπλ ηα 

δνπδνύληα πεηαξίδνληαο» Ιλδηάλνο ηάηι 

   



Οη ζύγρξνλεο πόιεηο 

πιηζκόο 

απιεζηία 

απνμέλσζε  



Με ην ηακάρη πνπ έρεη ζα θαηαπηεί ηε γε θαη ζα αθήζεη πίζσ 

ηνπ κηα έξεκν. 



Μα ηη κέλεη από ηε δσή, όηαλ έλαο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα αθνπγθξαζηεί ηε γιπθηά 

θσλή πνπ βγάλεη ην λπρηνπνύιη ή ηα ζπλαθνύζκαηα ησλ βαηξάρσλ νιόγπξα ζε έλα 

βάιην κέζα ζηε λπρηηά;  

  



αλ μέξακε ηα όλεηξα ηνπ ιεπθνύ, ηηο ειπίδεο πνπ πεξηγξάθεη 

ζηα παηδηά ηνπ ηηο καθξηέο ρεηκσληάηηθεο λύρηεο… 
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.Γ. 



Μόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο  

Κιηκαηηθέο αιιαγέο  

Ρύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο 

Η αδηαθνξία ηνπ αλζξώπνπ γηα ηε θύζε  



Ο ηόπνο ησλ ιεπθώλ 
Ο άλζξσπνο  είλαη έλαο από ηνπο 

κεγαιύηεξνπο θηλδύλνπο ηεο θύζεο. 

Η ζρέζε ηνπ εξπζξόδεξκνπ κε ηε 

θύζε ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη 

έλα κάζεκα γηα ην ζύγρξνλν 

άλζξσπν. Μ.Σ. 

Ο ηόπνο ησλ Ιλδηάλσλ 
O άλζξσπνο πξέπεη λα εθκεηαιιεύεηαη ηε θύζε 

εμεηάδνληαο όιεο ηηο πηζαλέο επηπηώζεηο πξηλ 

παξέκβεη ζε απηή.  Είλαη ζεκαληηθό λα θαηαιάβεη ν 

άλζξσπνο πόζν αλάγθε έρεη ηε θύζε , πσο δελ 

απνηειεί ηδηνθηεζία θαλελόο θαη ρσξίο απηή δελ ζα 

κπνξνύζε λα επηβηώζεη .Χ. Χ. 

.Γ. 

Η ζρέζε ησλ ιεπθώλ θαη ησλ Ιλδηάλσλ 

κε ηε θύζε  



Συνέπειες  

 Θα αθήζεη πίζσ ηνπ κία έξεκν 

 Θα ληώζεη κόλνο  θαη ζα πεζάλεη 

από εζσηεξηθή κνλαμηά  

 Όηαλ καγαξίδεηο ζπλέρεηα ην 

ζηξώκα ζνπ , θάπνηα λύρηα ζα 

πιαληάμεηο από ηηο καγαξηζηέο ζνπ  

 Η αλεμέιεγθηε εθκεηάιιεπζε 

επηθέξεη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 

θπζηθνύ πεξηβάιινληνο 

 Η ζηνρεπκέλε βειηίσζε ησ πιηθώλ 

όξσλ δσήο νδεγεί ζηελ πλεπκαηηθή 

λέθξσζε  

 Η ινγηθή ηεο βίαο πηνζεηείηαη σο 

απηνλόεην κέζν πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ν ζθνπόο  

 Οη ζπλέπεηεο ηεο νηθνινγηθήο 

θαηαζηξνθήο αθνινπζνύλ ηε λέα 

γεληά  σο παξαθαηαζήθε γηα ην 

κέιινλ ηνπο ην νπνίν  

πξνδηαγξάθεηαη δπζνίσλν  


