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ΜΗΝΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (05/06/2010)
Λίγα είναι τα πράγματα στη ζωή μας που η μεγάλη τους σημασία μας είναι
πολύ οικεία , σχεδόν αυτονόητη. Μεταξύ αυτών στη πρώτη θέση βρίσκεται το
περιβάλλον.
Το περιβάλλον, ανόργανα συστατικά (ατμόσφαιρα, έδαφος, υπέδαφος,
νερό) και οργανικά (φυτά, ζώα), αποτελεί το χώρο όπου κινούμαστε καθημερινά,
ζούμε, αναπνέουμε, σκεφτόμαστε, εργαζόμαστε και δημιουργούμε.
Άνθρωπος και περιβάλλον αποτελούν μια αδιάσπαστη ενότητα. Όλη η ζωή
μας και τα πολιτιστικά μας δημιουργήματα είναι προϊόν της αλληλεπιδράσεως μας
με το φυσικό περιβάλλον.
Έχουμε συνηθίσει να απολαμβάνουμε τα αγαθά του (αέρα, φως, νερό,
πράσινο) και όμως δεν το φροντίζουμε κατάλληλα. Με ποικίλους τρόπους
μολύνουμε και ρυπαίνουμε το περιβάλλον καθημερινά και με την πάροδο του
χρόνου, αν εξακολουθήσουμε να συμπεριφερόμαστε κατ’ αυτόν τον τρόπο,
σίγουρα θα το πληρώσουμε ακριβά. Ήδη το περιβάλλον μας στέλνει τα δυσάρεστα
μηνύματά του, τα οποία, δυστυχώς, δεν τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Πρόκειται
πράγματι για μια συμπεριφορά που μόνο άφρονες άνθρωποι μπορεί να
επιδεικνύουν.
Αυτά βέβαια δεν πρέπει να λέγονται μόνο σε επετειακές χρονικές στιγμές,
όπως είναι η φετινή Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος. Αλλά θα πρέπει να
χαρακτηρίζουν σε καθημερινή βάση την πολιτική και ατομική μας δράση για να
μπορέσουμε να προλάβουμε τα χειρότερα. Γι’ αυτό ας αποτελέσει η φετινή
Παγκόσμια Επέτειος του Περιβάλλοντος την απαρχή όλων εκείνων των ενεργειών
μας, που θα ανακόψουν την καταστροφή και θα αναβαθμίσουν το περιβάλλον και
τη ζωή μας γενικότερα. Ας αναλάβουμε όλοι, πολίτες, πολιτεία, διάφοροι φορείς,
όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα περιορίσουν το κακό που προκαλούμε στο
περιβάλλον και ας φροντίσουμε να το ομορφύνουμε. Γιατί ομορφαίνοντας το
περιβάλλον, ομορφαίνουμε την ίδια μας τη ζωή.

