
Ποια είναι η στάση του ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον;  

Ο υψηλός πολιτισμός που δημιούργησε ο άνθρωπος αναμφισβήτητα του 
έδωσε τη δυνατότητα να διευκολύνει και να βελτιώσει τη ζωή του. Με τις 
γνώσεις και τα τεχνικά μέσα που απέκτησε μπόρεσε να κατανοήσει το 
περιβάλλον του, να ερμηνεύσει τα φυσικά φαινόμενα, που κάποτε του 
προκάλεσαν δέος και να απελευθερωθεί από τους καταναγκασμούς της 
φύσης.  

Ταυτόχρονα όμως αυτή τεχνολογική ανάπτυξη οδήγησε τον άνθρωπο στην 
αλαζονεία. Γιατί όχι μόνο θέλησε να κατανοήσει τη φύση αλλά προσπάθησε 
να την υποτάξει και να την εκμεταλλευτεί στο έπακρο. Αυτή η παράλογη 
στάση του δημιούργησε σήμερα ανυπέρβλητα προβλήματα. Το φυσικό 
περιβάλλον μολύνεται, εξοντώνεται και καταστρέφεται με ραγδαίους ρυθμούς 
από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Φαίνεται πως ο άνθρωπος αυτό το 
ευφυές ον, έχει λησμονήσει ότι αποτελεί και αυτός μέρος της φύσης και ότι 
χωρίς αυτή είναι αδύνατο να επιβιώσει μα παρόλα αυτά συμπεριφέρεται με 
τον πιο ανόητο τρόπο. Παρασυρμένος από την απληστία του, εκμεταλλεύεται 
τα αγαθά της φύσης προκαλώντας ανυπολόγιστου  μεγέθους καταστροφές 
και θέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια του τη ζωή.  

 

Να αγαπάς – Παντελής Θαλασσινός 
 
Να αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα  
τους  γνωστούς και τους άγνωρους τόπους  
τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα  
και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους  
τα θεριά να αγαπάς και τα ανήμερα  
τα νησιά, τα ποτάμια, τα αστέρια .  
κι αν ποτέ σε πληγώσουν κατάστηθα  
φίλοι αγρίμια, λευκά περιστέρια  
να ‘γαπάς τα βουνά και τα πέλαγα 
τους  γνωστούς και τους άγνωρους τόπους  
τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα  
και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους  
τα θεριά να αγαπάς και τα ανήμερα  
τα νησιά, τα ποτάμια, τα αστέρια. 
Την δική σου γαλήνη και κείνα  
Που με αγάπη τον νου μας φωτίζουνε,  
Και βλασταίνουν τα βουνά και τα κρίνα 
Να αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα  
τους  γνωστούς και τους άγνωρους τόπους  
τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα  
και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους  
τα θεριά να αγαπάς και τα ανήμερα  
τα νησιά, τα ποτάμια, τα αστέρια .  
 

 



Μερικές συμβουλές για τη σωτηρία του πλανήτη  

 Αποφύγετε όλα τα προϊόντα αμιάντου . 

 Χρησιμοποιείστε στα ψώνια σας πάνινη τσάντα αντί για πλαστική . 

 Προτιμάτε να αγοράζετε αναψυκτικά σε γυάλινα μπουκάλια. 

 Αναζητήστε στις συσκευασίες το λογότυπο της ανακύκλωσης . 

 Μην αγοράζετε προϊόντα που προέρχονται από ζώα ή φυτά που 
κινδυνεύουν με εξαφάνιση . 

 Ανακυκλώστε εφημερίδες και περιοδικά. 

 Προτιμάτε να αγοράζετε βιολογικά προϊόντα. 

 Βάλτε ηλιακό θερμοσίφωνα. 

 Μην ξεχνάτε να σβήνετε όσα φώτα δεν σας χρειάζονται. 

 Μην αφήνετε ηλεκτρικές συσκευές σε κατάσταση αναμονής . 

 Χρησιμοποιείστε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης : λεωφορεία, 
τρένα, ποδήλατα ή περπάτημα. 

 Φυτέψτε ένα δέντρο. 

 

ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ 
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