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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

 ΘΕΜΑ Α 

 Α1. 

Ο συντάκτης του συγκεκριμένου κειμένου I. αναδεικνύει εύστοχα τους 

γενεσιουργούς παράγοντες  της  περιβαλλοντικής κρίσης του πλανήτη μας στην 

σημερινή εποχή. Αφομώμενος από τον 50ο εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γης 

και κατ’  επέκταση από την επιστολή που εστάλη, με σκοπό την διακύρηξη του Άρθρου 

31 ως θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος για  το υγιές ανθρώπινο πειρβάλλον,  

αποδίδει  σοβαρή ευθύνη  στη δημόσια πολιτική των κρατών. Θεωρεί  υπεύθυνη την 

έλλειψη γόνιμης  συνεργασίας των εθνών για την αποκατάσταση της φύσης,  που 

οφείλει να  διέπεται από τις αρχές της βιωσιμότητας,  από την επιστημονική γνώση, 

αλλά και την παραδοσιακή Κοινοτική Σοφία. Η απουσία συσπείρωσης  των πολιτών της 

Παγκόσμιας Κοινότητας για τη διαφύλαξη του πλανήτη, δεν παύει συγχρόνως να είναι 

υπαίτια για την περιβαλλοντική κρίση και πολύ περισσότερο για  την πανδημία του 

κορωνοιού  που συνδέεται άμεσα με αυτήν. Καταλήγοντας, ο κειμενογράφος 

αναγνωρίζει ότι η έγκριση του Άρθρου 31 για ένα υγιές περιβάλλον ευεργετεί τις 

μελλοντικές γενιές, ενώ   η προστασία του δικαιώματος αυτού πάντα αποτελεί ύψιστο 

χρέος του ατόμου, της Παγκόσμιας κοινωνίας και  της Πολιτείας των Εθνών.  

 

ΘΕΜΑ Β 

Β 1.i. 

α. Λάθος 

β. Λάθος 

γ. Λάθος 

δ Λάθος 

ε. Λάθος 

 

Β2. i.  

Ο στόχος του τίτλου του κειμένου I., Να κηρυχθεί το «υγιές φυσικό περιβάλλον» 

ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα,  σαφώς και αποδίδει με τρόπο πυκνό, σύντομο και 

εύστοχο το νόημά του, προϊδεάζοντας τον αναγνώστη για ό,τι ακολουθεί και  

κεντρίζοντας ταυτόχρονα, το ενδιαφέρον του. Πράγματι, βασιζόμενοι στα στοιχεία που 

τον στοιχειοθετούν ( γλώσσα, ύφος, οπτική γωνία , συντακτικά, γραμματικά στοιχεία, 

σημεία στίξης) γίνεται αντιληπτό ότι ο τίτλος είναι επικοινωνιακά αποτελεσματικός. 

Κατά κύριο λόγο γίνεται χρήση αναφορικής λειτουργίας της γλώσσας που διευκολύνει 

την εύληπτη απόδοση του νοήματος για την επιτακτική υποχρέωση, ο σημερινός 
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άνθρωπος να διεκδικήσει την κατοχύρωση του ανθρώπινου δικαιώματος για υγιές 

φυσικό περιβάλλον. Προσδίδεται συγχρόνως έμφαση στο βασικό σημείο με τη χρήση του 

σημείου στίξης των εισαγωγικών, «υγιές φυσικό περιβάλλον». Τέλος η χρήση της 

υποτακτικής έγκλισης ΄΄Να κηρυχθεί΄΄ αναδεικνύει  την αυτοβούληση, την αδήριτη 

ανάγκη της θεσμικής και έμπρακτης ανάγκης αυτού του δικαιώματος.  

 

ii.  

 Ο συντάκτης του κειμένου Ι. στην έβδομη παράγραφο επιχειρώντας να πείσει 

για την συνταγματική κατοχύρωση   του οικουμενικού δικαιώματος σε ένα υγιές φυσικό 

περιβάλλον επιλέγει ως κύριο τρόπο πειθούς την επίκληση στην αυθεντία , αλλά και 

την επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη. Συγκεκριμένα, παραθέτει τη φράση του 

Καθηγητή - Ακαδημαϊκού Κ. Δεσποτόπουλου , «Το φυσικό περιβάλλον είναι ο ζείδωρος 

χώρος του ανθρώπου και αξίζει την προστασία μας για να διατηρήσει την υπέρ της ζωής 

του ανθρώπου λειτουργία του». Το επικοινωνιακό αποτέλεσμα αυτού του μέσου πειθούς 

είναι φανερό στον δέκτη. Το φυσικό περιβάλλον ενέχει ζωτική σημασία, θέση που 

ασπάζεται και ο Ακαδημαϊκός  κ. Δεσποτόπουλος και αναδεικνύει το νόημά της εύστοχα 

μέσω της μεταφορικής χροιάς του λόγου΄΄… ζείδωρος χώρος του ανθρώπου 

..’’Παράλληλα η χρήση ρητορικού ερωτήματος, ως μέσου πειθούς  στον τρόπο πειθούς 

της επίκλησης στο συναίσθημα  ΄΄Άραγε είναι δυνατή μια καθολική ενσυναίσθηση ότι η 

αναγνώριση του δικαιώματος σε ένα υγιές περιβάλλον αποτελεί καθήκον - ύψιστο 

Χρέος - που όλοι οφείλουμε να αναλάβουμε, αν, αλήθεια,  θέλουμε να προστατέψουμε 

την ευημερία, την επιβίωσή μας, να σώσουμε τούτον τον πλανήτη και τη Ζωή του, να 

σώσουμε το Σπίτι μας – τη Φύση, Εμάς και τα παιδιά όλου του Κόσμου; ΄΄ ενισχύει την 

προθετικότητα πειθούς του συντάκτη για την αναγκαιότητα κατοχύρωσης του 

δικαιώματος σε ένα υγιές περιβάλλον. 

 

B2. iii)  

 H προστασία του φυσικού περιβάλλοντος συνεπάγεται και προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μάλιστα του ύψιστου, αυτού της ανθρώπινης Ζωής. 

Η φύση, πράγματι, αποτελεί τον ζείδωρο χώρο του ανθρώπου και καθορίζει την 

υπόσταση, αλλά και ποιότητα της ζωής του. Το φυσικό περιβάλλον είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένο με τις συνθήκες διαβίωσης και αποκατάστασης του, όπως η υγεία, η τροφή, 

η πρόσβαση σε πρώτες ύλες (νερό), η ασφάλεια κ.ά. Ένα υγιές φυσικό περιβάλλον 

λειτουργεί καταλυτικά, θεμελιακά εξ ορισμού  στην διασφάλιση αυτών των αναγκών, 

την βελτίωση των συνθηκών ζωής του τείνοντας στην ποιότητα, την ευημερία του, την 

διαιώνισή του. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η αναγνώριση ύπαρξης ενός υγιούς 

φυσικού περιβάλλοντος, ως ουσιώδες, θεμελιακό ανθρώπινο δικαίωμα, καθώς και η 

προάσπιση και η αέναη διαφύλαξή του με ενσυναίσθηση. 

 

Β2. iv)  

 O συντάκτης στην έβδομη παράγραφο του κειμένου Ι. κάνει χρήση ερωτήματος.  

Συγκεκριμένα, ενδεικτικό είναι το χωρίο, “ Άραγε είναι δυνατή μια καθολική 

ενσυναίσθηση ότι η αναγνώριση του δικαιώματος σε ένα υγιές φυσικό περιβάλλον 

αποτελεί καθήκον - ύψιστο Χρέος - που όλοι οφείλουμε να αναλάβουμε, αν, αλήθεια,  

θέλουμε να προστατέψουμε την ευημερία, την επιβίωσή μας και να σώσουμε τούτον τον 

πλανήτη και τη Ζωή του,  το Σπίτι μας – τη Φύση, Εμάς και τα παιδιά όλου του Κόσμου; 

“. Σκοπός του κειμενογράφου κυρίαρχα, είναι να προάγει τον προβληματισμό του 
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αναγνώστη σχετικά με το κύριο μέλημα του ανθρώπου  στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και της απληστίας των Δυτικών κρατών, να 

συναισθανθεί  τη μέγιστη σοβαρότητα του οικολογικού αδιέξοδου για την ίδια την 

ύπαρξή του, αλλά και των επόμενων γενιών. Ο κειμενογράφος προσδίδει, σαφώς, 

ζωντάνια, ζωηρότητα, αμεσότητα, οικειότητα στον λόγο του, ενώ δίνεται η αίσθηση του 

διαλόγου, με τον αναγνώστη, καθώς  καθίσταται κατά αυτόν τον τρόπο ενεργός – 

συμμέτοχος στην προβληματική κατάσταση της φύσης και στο επιτακτικό κάλεσμα- 

κέλευσμα για την αποκατάστασή της. 

 

v.  

Το παρόν πολυτροπικό κείμενο αποτελεί αποτελεί μικρή αφίσσα.Έγκειται στο 

συνδυασμό σημειωτικών συστημάτων (εικονιστικό – οπτικό μήνυμα και γλωσσικό – 

λεκτικό μήνυμα). Ανάμεσα στα δύο μονοτροπικά κείμενα / μηνύματα υπερτερεί το 

οπτικό έναντι του γλωσσικού που διαδραματίζει ρόλο κατεξοχήν συμπληρωματικό και 

επεξηγηματικό. Συγκεκριμένα πρόκειται για μια αφίσα αφυπνιστικού χαρακτήρα, όπου 

ο πομπός του κειμένου, ο αφισογράφος έχει ως δέκτη, ένα ευρύτερο κοινό και μάλιστα 

τα άτομα όλης  της σημερινής κοινωνίας. Ως θέμα του φέρει τη ζωτική θέση που ενέχει 

η φύση για τον άνθρωπο. Είναι η ύπαρξή του, η Καρδιά που χτυπά, το σπίτι του, η 

οικογένειά του. Σαφώς η αφίσα, ως σύνολο σημειωτικών τρόπων, το οποίο σχετικά με 

την οπτική πρόσληψη αποτελεί σημαντικότερο πόλο της κειμενικής λειτουργίας στο 

πολυτροπικό περιβάλλον απεικονίζει έναν κορμό δέντρου που τον αγκαλιάζουν παιδικά 

χέρια, χέρια της Αλήθειας και της αληθινής Αγάπης. Μια ολόκληρη οικογένεια, η 

Καρδιά τους το σπίτι τους  χωρούν  σε αυτήν την αγκαλιά, πιστοποιώντας με τον  πιο 

παραστατικό τρόπο τη σχέση πλήρους αλληλεξάρτησης ανθρώπου και φύσης. 

Στην προσπάθεια αποκωδικοποίησης του γλωσσικού – λεκτικού μηνύματος 

είναι φανερή τόσο η συμβολική – κωδικοποιημένη – συνυποδηλωτική διάσταση, όσο και 

η κυριολεκτική (μη κωδικοποιημένη – δηλωτική). Γίνεται λόγος για την ανάγκη 

αρμονικής σχέσης ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος, (Η Φύση είναι το Σπίτι μας, 

είμαστε Εμείς , είναι η Καρδιά μας που χτυπά , είναι τα Παιδιά μας, είναι η Ζωή 

αυτού του Πλανήτη!), ενώ το ασύνδετο σχήμα επιτείνει την άμεση αποκάλυψη των 

θαυμάτων της φύσης. Έχοντας διαπιστώσει και τα δύο μηνύματα του πολυτροπικού 

κειμένου, γίνεται αντιληπτό ότι ο στόχος του αφισογράφου είναι να προσδώσει έμφαση 

στο σεβασμό και την αγάπη για τη φύση, στην έμμετρη και έλλογη χρήση των  φυσικών 

πόρων , χωρίς να οδηγεί τον άνθρωπο σε αλλοτρίωση του λειτουργώντας συγχρόνως 

και ισοπεδωτικά για την ίδια την υπόστασή του.  

 

Β3. I 

ταυτόχρονα: συγχρόνως 

επηρεάζουν: επενεργούν 

αρνητικά: επιζήμια 

ρίζες: καταβολές 

παράνομο: παραβατικό  

υπογραμμίζει: τονίζει 

φανεί: παρουσιαστεί 

δυνατό: εφικτό 

αμεριμνησία: αναλγησία 

ολιγωρία: αδιαφορία 
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 ιι.  

Η  περιβαλλοντική κρίση,  εκτός του τρόμου και του πανικού, ταυτόχρονα 

κατέστη κυρίαρχη αιτία για σκέψεις και προβληματισμούς για την κλονισμένη πλέον,  

σχέση της ανθρωπότητας με τη φύση. Οι ερευνητές που μελέτησαν τις τελευταίες 

10ετίες, τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν οι ιοί, η άγρια ζωή και η καταστροφή των 

ενδιαιτημάτων των ζώων, διαπίστωσαν ότι η χωρίς διάκριση κακομεταχείριση της 

φύσης, η αποψίλωση των δασών και η μετατροπή γαιών με σκοπό παράνομο την 

οικονομική εκμετάλλευση οδηγούν  πολλά άγρια είδη να αναζητήσουν τροφή σε 

ανθρώπινα περιβάλλοντα, όπου έρχονται σε διάδραση αρνητικά με τα «ήμερα» είδη, 

αναπαράγοντας και δημιουργώντας νέες αλυσίδες ασθενειών. Το 75% των νέων 

αναδυόμενων λοιμωδών νόσων έχουν ρίζες από τα ζώα, αλλά δεν ευθύνονται αυτά. Η 

βιομηχανική κτηνοτροφία, που περιορίζει όλο και περισσότερο την άγρια φύση, σε 

συνδυασμό με τη μετανάστευση ζώων λόγω κλιματικής αλλαγής, για να 

καλλιεργηθούν κτηνοτροφικά φυτά (όπως η σόγια), υπογραμμίζει  ότι ενέχουν 

επιπτώσεις στην ισορροπία του κλίματος, στην υγεία των οικοσυστημάτων και της 

βιοποικιλότητας. Σοβαρότατες είναι οι επιπτώσεις και στην υγεία των ανθρώπινων 

κοινωνιών, (αφού καταστρέφουν  με αμεριμνησία και ολιγωρία  τους πράσινους 

πνεύμονες του πλανήτη) και «στριμώχνουν» την άγρια ζωή, φτάνουν πολύ κοντά της 

και διευκολύνουν  να φανεί το δυνατό πέρασμα των λοιμωδών ζωονόσων στον 

άνθρωπο. Καταληκτικά, το κέλευσμα για αποκατάσταση ανθρώπινης σχέσης και φύσης 

διαφαίνεται περισσότερο από επιτακτικό. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.   Το συγκεκριμένο κείμενο αποτελεί επιστολή που γράφτηκε γύρω στο 1855, 

δόθηκε στη δημοσιότητα το 1976 και δημοσιεύτηκε μεταφρασμένη στα ελληνικά το 1977 

στην εφημερίδα Το Βήμα. Σε αυτήν υπάρχει η απάντηση που έδωσε ο αρχηγός μιας 

φυλής Ινδιάνων, ο Σιάτλ, στον πρόεδρο των ΗΠΑ Φραγκλίνο Πίρς (1853-1857), όταν 

αυτός ζήτησε να πουλήσουν οι Ινδιάνοι τη γη τους στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Τα λόγια 

του  του Ινδιάνου Σιάτλ γεμάτα σοφία και αξιοπρέπεια, αναδεικνύουν και το θεματικό 

κέντρο, την επιτακτική ανάγκη ύπαρξης αρμονικής σχέσης ανθρώπου φύσης  και 

σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος. Η αδιαφορία για τη φύση, η κερδοθηρία και ο 

ωφελιμισμός σε βάρος της  επιβάλλεται να πάψουν άμεσα, χωρίς σύγκρουση 

πολιτισμών (Ινδιάνοι/Λευκοί), χωρίς διακρίσεις, Εμείς και οι Άλλοι (= Ινδιάνοι), αλλά με 

σεβασμό στην ετερότητα. Οι κειμενικοί δείκτες που λειτουργούν υποστηρικτικά 

αφορούν τη μορφή , όπως η ποιητική γλώσσα με τα  Σχήματα λόγου, Προσωποποιήσεις 

/ Μεταφορές: § 2 «Πώς μπορείτε … τη ζέστα της γης;», « ... κάθε ζουζούνι είναι … ιερό», § 

3 «Με το ταμάχι που έχει θα καταπιεί τη γη ...», § 5 « ... ιερή γωνιά του δάσους …», «... το 

θέαμα των φουντωμένων λόφων το κηλιδώσουν …», « …έχε γεια στο φαρί …», § 6 «Του 

ερυθρόδερμου του είναι ακριβός ο αγέρας …», § 7 « ... τις ελπίδες που περιγράφει …», «… 

τα οράματα που ανάφτει στο μυαλό τους …»προσδίδουν ζωντάνια στο λόγο, ενώ 

καταστούν το νόημα εύληπτο. Επιπρόσθετα,  η θέση ρητορικού ερωτήματος, διεγείρει 

τον προβληματισμό, (Τί είναι ο άνθρωπος δίχως τα ζώα;) για τη σχέση ανθρώπου και 

φύσης. 

Προσωπικά, ταυτίζομαι με τη θέση του Ινδιάνουπου λειτουργεί προφητικά για τη 

σημερινή εποχή. Πράγματι, η γη ανήκει σε όλους και δεν αποτελεί αντικείμενο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD_%CE%A0%CE%B9%CF%81%CF%82
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αγοροπωλησίας,  οι λευκοί θεωρούν τη γη αντίπαλο και με την απληστία τους την 

καταστρέφουν διαρκώς. Ο θεός είναι ίδιος για όλους και η γη δημιούργημά του. 

Καταστρέφοντάς την ο άνθρωπος περιφρονεί το δημιουργό και βλάπτει τον εαυτό του. 

Οι πόλεις των λευκών είναι αντιαισθητικές και η ζωή σ’ αυτές δεν έχει αξία, γιατί είναι 

μακριά από τη φύση. Όλοι οφείλουμε να μεταχειριστούμε τα ζώα σαν αδέρφια μας, 

γιατί αν εξαφανιστούν τα ζώα η ίδια μοίρα θα βρει    και τον άνθρωπο. Επιτάσσεται να 

αγαπήσουμε τη γη, όπως οι Ινδιάνοι και να μην την καταστρέψουμε ώστε να την 

παραδώσουμε στους απογόνους μας. Είναι ανάγκη να σεβαστούμε το δημιούργημα του 

θεού και να μη φερόμαστε αλαζονικά, γιατί  κανένας δεν  μπορεί να ξεφύγει απ τη 

μοίρα των ανθρώπων, το θάνατο. Επιλογικά, είναι απόλυτη αναγκαιότητα, κάθε 

ανθρώπινη πράξη  να συνάδει με τη ζωή της φύσης και την αποκατάσταση των πληγών 

της.                           

 

ΘΕΜΑ Δ ( Δοκίμιο Πειθούς) 

Δ1. 

 Ευνόητα, σήμερα, την εποχή της παγκοσμιοποίησης και των εκπληκτικών 

επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων, ο άνθρωπος έχει υιοθετήσει μια 

υλιστική νοοτροπία, αλλοιώνοντας την πραγματική αξία των πραγμάτων, 

επικεντρωμένος καθαρά πλέον και αλαζονικά,   στην χρησιμοθηρία και την ακόρεστη 

απόκτηση πλούτου. Εθελοτυφλώντας και αμεριμνώντας τείνει αδιάλειπτα στην πλήρη 

καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας το, αλόγιστα προς όφελός 

του μετατρέποντάς το  σε χώρο ανθυγιεινό, με μείζονα προβλήματα για την χλωρίδα, 

την πανίδα, αλλά και την ύπαρξη του ίδιου. Σε αυτό το σημείο, επιτακτική κρίνεται 

εύλογα, η διερεύνηση των αιτών του οικολογικού αδιεξόδου, αλλά πασιφανές ζητούμενο 

αποτελεί και η ανάδειξη τρόπων για την αντιμετώπισή του.  

 Πρωτίστως, ποικίλες και συναφείς μεταξύ τους σκοπιμότητες από ισχυρούς 

παράγοντες ευθύνονται για τη διάσταση της οικολογικής καταστροφής. Οι οικονομικοί, 

στρατιωτικοί και πολιτικοί ανταγωνισμοί, κυρίως των ισχυρών χωρών της Δύσης, με 

σκοπό την επικράτηση σε παγκόσμιο επίπεδο και τη μεγιστοποίηση του κέρδους, αλλά 

και των σφαιρών επιρροής τους , λειτουργούν σε βάρος των συνθηκών ζωής της 

παγκόσμιας κοινότητας και της οικολογικής ισορροπίας. Εξάλλου, η ραγδαία και 

αλματώδης βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη οδήγησαν και οδηγούν 

ακατάπαυστα  επίσης, στην υπερεκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και τη 

σοβαρότατη ρύπανση του περιβάλλοντος. Μάλιστα και  το κλίμα της σημερινής 

κοινωνίας τροφοδοτεί και αυτό με τη σειρά του, το φαινόμενο, με έναν σύγχρονο τρόπο 

ζωής να κρίνεται μαζοποιημένος, υλιστικός, επιφανειακός και αλλοτριωμένος τείνοντας 

σε μαζική παραγωγή και κατανάλωση, και εν τέλει στην αλόγιστη, άμετρη και 

ανεξέλεγκτη εξάντληση των φυσικών πόρων. Η ανεπαρκής οικολογική παιδεία, ως 

σοβαρότατο αίτιο εξίσου , τροφοδοτούμενη από την ανενεργό πολιτότητα εντείνει την 

ελλειπή ευαισθητοποίηση του πολίτη σχετικά με το περιβάλλον και ενισχύει την 

αποστασιοποίησή του από τη φύση.  Η αναπροσαρμογή της στάσης μας απέναντί του 

και η εκλογίκευση της ανθρώπινης ανάπτυξης και δραστηριότητας, προτού οι συνέπειες 

καταστούν μη αντιστρέψιμες, διαφαίνονται πλέον επιβλητέες. Σε αυτό το σημείο 

εύλογος είναι ο προβληματισμός όλων ,  πώς είναι εφικτό να αμβλυνθεί αυτό το 

οικολογικό αδιέξοδο;   
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Ενδεχομένως με την συνειδητοποίηση της οικολογικής καταστροφής και της 

οικουμενικότητας του προβλήματος, ο άνθρωπος, ίσως μπορέσει να υιοθετήσει στάσεις 

που θα εντείνουν την αντιστροφή της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Μέσω διεθνούς 

οικολογικής συνεργασίας, παγκόσμιας μέριμνας και συμφωνίας με την παρέμβαση 

Διεθνών Οργανισμών και Πολιτειών,  είναι δυνατή η συνετή εκμετάλλευση των 

φυσικών πόρων και η εξοικονόμηση των πρώτων υλών στο πλαίσιο της πράσινης 

αειφόρου ανάπτυξης. Παράλληλα, σημαντική αποβαίνει και η υποχρεωτική οικολογική 

Αγωγή και Παιδεία , ενταγμένη πλέον θεσμικά στα εκπαιδευτικά προγράμματα  με 

στόχο την συνειδητοποίηση της απαράμιλλης αξίας της υγιούς σχέσης με το 

περιβάλλον στο πλαίσιο πάντα της Βιωματικής Μάθησης. Απαιτείται, άλλωστε,  έγκυρη 

και έγκαιρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πολίτη, από όλους τους φορείς 

αγωγής,  ενώ πέρα από την προσπάθεια αποφυγής μελλοντικών επιπτώσεων, ο 

άνθρωπος οφείλει να φροντίσει να αποκαταστήσει τις ήδη υπάρχουσες φθορές. Σαφώς, 

η συνείδηση της ατομικής ευθύνης, η συνυπευθυνότητα σε αυτόν τον κόσμο  

προϋποθέτουν την αλλαγή του σύγχρονου τρόπου ζωής και του μοντέλου ανάπτυξης, 

δυσπροσέγγιστοι στόχοι σαφώς, όχι όμως ανέφικτοι, αν ενέχουν ανθρωποκεντρικό 

περιεχόμενο και όραμα.    

 Συγκεφαλαιώνοντας, γίνεται αντιληπτό πως το φαινόμενο της οικολογικής 

κρίσης λαμβάνει ανησυχητική και ολέθρια διάσταση σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε.   

Απαιτείται πλέον συλλογική εγρήγορση και αδιάλειπτη προσπάθεια συγκερασμού 

θεωρίας και συνείδησης της πραγματικότητας, αυτής που τόσο απροκάλυπτα πλήττει το 

φυσικό περιβάλλον, την ίδια την Ύπαρξή του ανθρώπου. Βαρυσήμαντο χρέος όλων 

είναι να  γίνει πράξη άμεσα και αποτελεσματικά, η αποκατάσταση μιας υγιούς, γόνιμης 

σχέσης με το περιβάλλον, η οποία προϋποθέτει το σεβασμό απέναντι του και κυρίαρχα,  

την Αγάπη για αυτό.   

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


