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Αντί Προλόγου

Ο κίνδυνος ένός παγκοσμίου οικολογικού ολέθρου απο
τελεί σήμερα αναπόσπαστο μέρος τής καθημερινής άνθρώπινης 
αγωνίας. Πολλοί ύποστηρικτές τής σωτηρίας τής φύσης δέ διστά
ζουν μάλιστα νά έντάξουν τίς προσπάθειές τους σέ κάθε είδους 
οικολογικές πρωτοβουλίες καί κινήματα. 'Από τά άντιπολεμικά 
κινήματα μέχρι τίς διάφορες οικολογικές ομάδες - ακόμη καί 
αυτού του οίκοφεμινισμου - συνθέτουν τό νέο σκηνικό μέσα στό 
οποίο αναπτύσσεται ή σημερινή οικολογική συνείδηση.

’Ανάμεσα στά κινήματα αυτά υπάρχει καί μία μειονότητα, 
πού οί ανησυχίες των οπαδών τους ταυτίζονται μέ τίς αποκαλυ
πτικές αντιλήψεις διαφόρων Θρησκειών. Πρότασή τους ή απο
μάκρυνση άπό κάθε οίκονομικο-πολιτική ιδεολογία. Στόχος τους 
ή άρμονική συμβίωση μέ τό οικοσύστημα. Οί κοινότητες αυτές, 
διαφορετικές άπό τίς γνωστές παραδοσιακές άγροτικές κοινό
τητες, άπο τελούν τό “μικρό υπόλοιπο” τό οποίο είναι έτοιμο νά 
καθορίσει τό μέλλον τού κόσμου καί τού πλανήτη μας μέ θεμιτούς 
ακόμη καί αθέμιτους τρόπους.

Στό Κεφάλαιο A ’ τού βιβλίου μέ τίτλο Σύγχρονες προ
σεγγίσεις τού οικολογικού προβλήματος” γίνεται μία προσπάθεια 
ερμηνείας τής θρησκευτικότητας τών οικολογικών κινημάτων. 
Ή θρησκευτικότητα αυτή εκφράζεται μέσα άπό ένα “άμάλγαμα” 
διαφόρων θρησκευτικών αντιλήψεων (Νέα Εποχή, ΑντΒεντιστές, 
Ινδικές θρησκείες κ.λπ.), ένώ ό Χριστιανισμός αποτελεί συμπλή



ρωμα όλων των υπολοίπων*. Οί οπαδοί τους δεν αποδέχονται 
τόν ομολογιακό χαρακτήρα τής Θρησκείας. ’Απεναντίας έπιλέ- 
γουν άλα έκεΐνα τά στοιχεία τά όποια θεωρούν απαραίτητα γιά 
τόν σεβασμό τής Βιόσφαιρας καί οδηγούν στήν παγκόσμια καταλ- 
λαγή τού ανθρώπου μέ τό φυσικό περιβάλλον.

Τό μοναστικό κοινοβούλιο αποτελεί γιά πολλές οικολο
γικές ομάδες τό κατ' έξοχήν πρότυπο λειτουργίας τους. Η άπο- 
δοχή των πνευματικών κανόνων πού διέπουν τήν μοναστική 
κοινότητα είναι καθαρά επιφανειακή καί πολλές φορές έπιπόλαιη. 

’Αποτέλεσμα ή δημιουργία νέων ουτοπικών κοινοτήτων**, οπού 
ή λιτότητα, ή όλιγοδεΐα καί ή ολιγάρκεια είναι έννοιες χωρίς 
ουσιαστικό περιεχόμενο. Απεναντίας, στήν πατερική καί άσκητική 
παράδοση ή κτίση άποτελεί έργο τού Θεού. Ό κόσμος είναι 
εύλογία καί δώρο Θεού πρός τόν άνθρωπο, ό όποιος μέ τή 
σειρά του τήν επιστρέφει στόν 'ίδιο τόν Δημιουργό- “Τά σά έκ 
τών σών, σοί προσφέρομεν, κατά πάντα καί διά πάντα”. Ή παρα
πάνω προβληματική τής ευχαριστιακής καί δοξολογικής διά
στασης τού κόσμου άποτελεί μία νέα προσέγγιση τού οικολογικού 
προβλήματος άπό τήν πλευρά τής ορθόδοξης έκκλησίας. Ή 
καθιέρωση άπό τό σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο τής πρώτης 
Σεπτεμβρίου, ημέρας τής Ίνδίκτου καί ένάρξεως τού Εκκλησια
στικού έτους, ώς ημέρα προστασίας τού φυσικού περιβάλλοντος, 
δέν προσδίδει στόν άνθρωπο τόν ρόλο τού απλού καταναλωτή 
αλλά τού “ιερέα τής δημιουργίας καί οικονόμου της”.

Ή οργάνωση διαφόρων σεμιναρίων, συνεδρίων, σέ 
συνεργασία μέ τήν επιστήμη, τήν πολιτεία καί άλλους φορείς 
αποτελούν πλέον μία αναγκαία πραγματικότητα. Στίς διάφορες

* ΒΑ. τίς εισαγωγικές παρατηρήσεις του J. Seguy στό έργο ιών D. 
Leger-B. Hervieu, Des communautés pour les temps difficiles, Paris 1983, 
σεΑ. 7-11.

** K. Ζορμπά, Ή άνθρώπινη άξια στίς κοινωνικές ουτοπίες, Κατερίνη 
1997, σεΑ. 218.



συνάξεις μπορεί νά διακρίνει κανείς τήν ανάγκη μίας σύγκλισης 
της επιστήμης καί τής Εκκλησίας πρός μία κοινή άντιμετώπιση 
των προ(σ)κλήσεων τής περιβαλλοντικής κρίσης. Διαβάζοντας ό 
άναγνώστης τά βασικά κείμενα - τουλάχιστον όσα είναι δημο
σιευμένα - πού παρουσιάζονται στό Κεφάλαιο Β' τού βιβλίου 
μπορεί νά άντιληφθεϊ πλήρως τή θεολογική βάση των κειμένων 
αύτών, μέσα άπό τήν όποια μπορούν νά αναπτυχθούν οί παράμε
τροι εκείνες, πού θά έχουν ώς αποτέλεσμα τήν καλύτερη προσέγ
γιση τού οικολογικού προβλήματος. Καί οί προσπάθειες αυτές 
είναι αρκετές τόσο στό χώρο τού Οικουμενικού Πατριαρχείου 
(Μηνύματα. Σεμινάρια, Πατριαρχικές επισημάνσεις κ.λπ.) όσο 
καί σέ διορθόδοξο καί διαχριστιανικό έπίπεδο (Συνέδρια, Δια
κηρύξεις κ.λπ.). Κάποια άπό τά παραπάνω κείμενα έχουν μετα
φραστεί στήν έλληνική γλώσσα ένώ άλλα διορθόδοξα κείμενα 
παρέμειναν στήν αγγλική γλώσσα γιά τούς μή ελληνόφωνους, 
πού επιθυμούν νά έχουν μία σχετική ενημέρωση.

Στό Κεφάλαιο Γ' τού βιβλίου μέ τίτλο “Εκπαίδευση καί 
Περιβάλλον” γίνεται μία πρώτη προσπάθεια ανάλυσης τού όρου 
“περιβαλλοντική άγωγή” σύμφωνα μέ τίς συστάσεις των διαφόρων 
διασκέψεων τής UNESCO***. Στήν έλληνική έκπαιδευτική 
πραγματικότητα έπικρατεί ή αντίληψη ότι τό μάθημα τής περιβαλ
λοντικής αγωγής μπορεί νά διδάσκεται άπό ειδικούς, όπως 
φυσικούς ή μαθηματικούς, έκτος άπό τόν θεολόγο****. Μία τέτοια

*** UNESCO, Trends in Environmental Education since the Tbilisi 
conference, UNESCOUNEP, 1983. Ακόμη, Environmental Education for our 
common future. A handbook for teachers in Europe, Norwegian University Press, 
1991.

**** Βλ. τίς σχετικές μελέτες K. Αθανασίου, Περιβαλλοντική Εκπαί
δευση καί Θρησκευτική Άγωγή. Μία αντιφατική συνύπαρξη. Εκπαιδευτική 
Κοινότητα 24(1993)14-16 καί Νικ. Χρονόπουλου, Άντιστρατεύεται ή θρη
σκευτική άγωγή τήν Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εκπαιδευτική Κοινότητα, 
27(1994)14-16.



άντίληψη είναι έσφαλμένη, αφού κανείς δέν μπορεί νά αποκλείσει 
τό φυσικό περιβάλλον από τίς πνευματικές του διαστάσεις. "Οπως 
βέβαια έσφαλμένη θεωρείται καί ή άντίληψη δη τό οικολογικό 
πρόβλημα μπορεί νά άνπμετωπισθεΐ χωρίς τή βοήθεια τής έπι- 
στήμης. Ή ιστορία μάς διδάσκει ότι κάθε έπηυχία μίας κοινωνίας 
οφείλεται στή δημιουργική σύγκλιση τής διανοητικής αναζήτησης 
τής επιστήμης, τής πολιτικής εύθύνης καί τής διακονίας τής 
Εκκλησίας πρός τόν άνθρωπο. Γιά τόν λόγο αυτόν ή περιβαλ
λοντική αγωγή είναι άναπόστατο μέρος όλων τών υπολοίπων 
μαθημάτων καθώς καί τής συνεχούς έμπειρίας του νέου στήν 
οικογένεια, τήν κοινωνία καί τήν ένορία. 7α μαθήματα- προτάσεις 
πού παρουσιάζονται στό βιβλίο αποτελούν ένα βοηθητικό εγχει
ρίδιο γιά τόν θεολόγο - καθηγητή, τόν κατηχητή, τόν δάσκαλο 
άκόμη καί τόν φοιτητή ή μαθητή, πού θά ήθελαν νά άσχοληθοϋν 
μέ τή διδασκαλία τού φυσικού περιβάλλοντος στό σχολείο ή 
στήν ένορία κ.λπ.

Τά παρακάτω κείμενα πού άκολουθούν είναι καρπός 
προσωπικής μελέτης καί έρευνας τών διαφόρων οικολογικών 
κινημάτων στήν Ελλάδα καί τήν Ευρώπη. Σίγουρα υπάρχουν 
έλλείψεις. Οί φίλοι αναγνώστες ας κρίνουν μέ έπιείκεια τίς 
ατέλειες καί τούς ευχαριστούμε έκ τών προτέρων γιά τίς καλό
πιστες παρατηρήσεις τους. Ευχαριστούμε τέλος, όλους όσους 
βοήθησαν στήν έκδοση τού βιβλίου καί κυρίως τόν έκδοτικό 
οίκο ΤΕΡΤΙΟΣ γιά τήν πρόθυμη καί απρόσκοπτη έκδοτική συνερ
γασία.

Κωνσταντίνος Βασ. Ζορμπάς 
+ Εορτή 'Αγίου Νεκταρίου, 

’Επισκόπου Πενταπόλεως τού θαυματουργού



ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ





1. Ηθικά διλήμματα ατό τέλος τής 6' έν Χριστώ χιλιετίας

Βρισκόμαστε στό τέλος τής τελευταίας δεκαετίας του 
εικοστού αιώνα, μόλις ένα βήμα πρίν από τήν άνατολή τής 
τρίτης έν Χριστώ χιλιετίας1. Είναι παγκόσμια ή διαπίστωση ότι 
μέ τήν πρόοδο τής επιστήμης καί τής τεχνολογίας, ό άνθρωπος 
ζεΐ ανάμεσα στό πρότυπο μίας επικείμενης αποκαλυπτικής κατα
στροφής καί στό πρότυπο μίας νέας φανταστικής κοινωνίας. Καί 
αυτός ό αιώνας τελειώνει μέ συσσωρευμένα προβλήματα καί 
νέα ερωτηματικά, γιά τά όποια δέν υπάρχουν πειστικές λύσεις 
καί προοπτικές.

Ό άνθρωπος άνέκαθεν άναζητοϋσε τό όραμα ενός νέου 
κόσμου, τή δημιουργία μιας παγκόσμιας αδελφότητας, πού ή 
υλοποίησή της παρέμεινε μέχρι σήμερα απραγματοποίητο όνειρο. 
Ή μετακομμουνισπκή εποχή, τήν οποία πολλοί υπερασπίστη
καν, όχι μόνον δέν μπόρεσε νά άποκαταστήσει τήν νέα πραγμα
τικότητα αλλά άπεναντίας ένθάρρυνε τήν κατανάλωση καί τήν 
καλλιέργεια τής φιλαυτίας1 2. Ή αποτυχία αυτή των διαφόρων

1. Ό Σεβ. Μητρ. Εφέσου κ. Χρυσοστόμος προσδίδει στήν έννοια του 
χρόνου ένα Χριστοκεντρικό προσανατολισμό. “Συν” καί “έν” Χριστώ σημαίνει 
δτι σέ κάθε “φάση της έφ' έξης ζωής θά είναι παρών ό Κύριος, ό όποιος καί 
θά κατευθύνει τή Βιωτή καί πολιτεία μας καί τήν κάθε θετική προσπάθειά μας 
πρός ιό καλλίτερο”. Βλ. περισσότερα στήν ομιλία κατά τήν επίσημη υποδοχή 
του στήν Ακαδημία Αθηνών ( 10.12.1996), μέ θέμα 'Ορθοδοξία καί Ορθόδοξος 
Πολιτισμός εις τό τέλος μιας χιλιετίας, ΔΡΩΜΕΝΑ. Ιανουάριος 1996, σελ. 13.

2. Βλ. "Ομιλία του Προέδρου τής Τσεχίας Vaclav Havel στήν Wash
ington τό 1993, μέ τήν ευκαιρία τών έγκαινίων του Holocaust Memorial Mu
seum.



ιδεολογιών οφείλεται κατά κύριο λόγο γιατί στηρίχθηκαν μονό
πλευρα στόν ανθρωποκεντρισμό, πού ήταν μοιραίος γιά τό 
μέλλον της άνθρώπινης ιστορίας. Οΐ άποτυχίες των ανθρωπο
κεντρικών ιδεολογιών δημιούργησαν στόν άνθρωπο ανασφάλεια 
καί φόβο γιά τό μέλλον του, μέ άποτέλεσμα νά άναζητήσει τή 
σωτηρία του σέ “νέα θρησκευτικά καί παραθρησκευτικά κινήματα” 
καί “εις μίαν είδωλολατρικήν σχεδόν προσκόλλησιν εις τάς ύλικάς 
αξίας του κόσμου τούτου”3.

Ή παγκοσμιότητα τών προβλημάτων καί ή συστηματο
ποίησα τους σέ διεθνές πλέον επίπεδο είναι τά Βασικά χαρακτη
ριστικά της σημερινής εποχής, ή οποία βρίσκεται μπροστά σέ 
μία τεχνική λογικοποίηση του κόσμου, οπού τά ηθικά διλήμματα 
είναι πλέον εμφανή:

• Οί επιστημονικές άνακαλύψεις καί μάλιστα αυτές τών 
μεταμοσχεύσεων τών άνθρωπίνων οργάνων, τής τεχνικής γονι
μοποίησης (in vitro καί in vivo κυοφορία), τά πειράματα σέ 
άνθρώπους δημιουργούν καθημερινά ένα μεγάλο άριθμό ηθικών 
προβλημάτων, πού τόσο ό νομοθέτης όσο καί ό θεολόγος άδυνα- 
τούν νά δώσουν μία πλήρη άπάντηση4.

• Κάθε νέα τεχνολογία Βασίζεται καί σέ μία νέα λογική 
πού συγκρούεται μέ τήν πολιτιστική ταυτότητα τού τόπου πού 
μεταφέρεται. Κάθε μορφή νέας τεχνολογίας αναγκαστικά μετα
βάλλει τή σκέψη καί τόν τρόπο συμπεριφοράς, τόσο τού φυσικού, 
άσο καί τού πολιτιστικού χώρου πού τό φιλοξενεί, κυρίως στίς

3. 'Απόσπασμα άπό τό Μήνυμα τών Προκαθημένων τών Άγιωτάτων 
'Ορθοδόξων 'Εκκλησιών στό Φανάρι, 13-15.3.1992, Ένημέρωσις, 3-4(1992)3.

4. Νά σημειώσουμε στό σημείο αύτό ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν 
ακόμη συγκεκριμένες ρυθμίσεις, έκτος άπό τόν ’Αστικό Κώδικα, άρθρο 1471, 
παρ. 2, σύμφωνα μέ τήν όποια αποκλείεται ή προσβολή τής πατρότητας άν ό 
σύζυγος συγκατατέθηκε στήν γονιμοποίηση. Βλ. περισσότερα Γ. Μαντζαρίδη, 
Χριστιανική Ηθική. Θεσσαλονίκη. 1995. σελ. 450-2. 476,505. Μέ τό ειδικό 
θέμα “Βιοηθικά διλήμματα καί ’Ορθοδοξία” ασχολήθηκε τό Διεπιστημονικό 
Διορθόδοξο Συνέδριο, τό οποίο συνδιοργάνωσαν ή Παγκόσμια Ομοσπονδία 
'Ορθοδόξων Νεολαιών «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» καί ή 'Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης 
άπό 31.10.-3 Νοεμβρίου 1997.



χώρες τού τρίτου κόσμου5.
• Ή αυτόνομη ανάπτυξη του τεχνικού πολιτισμού, ανεξάρ

τητα άπό τόν άνθρωπο καί άπό κάθε συμβολισμό, - παρά μόνο 
τόν μαθηματικό -, βρίσκει τόν άνθρωπο μπροστά σε ένα νέο 
χώρο, τού σημερινού κυΒερνοχώρου' (cyber-space) τού Internet, 
πού άποΒλέπει περισσότερο ατό άποτέλεσμα παρά ατό ’ίδιο τό 
πρόβλημα. Οί Εκκλησίες, οί θρησκείες καί οί αιρέσεις χτίζονται 
πλέον στά δίκτυα τού INTERNET6.

• Οί 'ηλεκτρονικές έκκλησίες’ Βρίσκονται πλέον μέσα 
στό ηλεκτρονικό δίκτυο γιά νά μπορέσουν νά άνταποκριθούν στίς 
νέες άνάγκες τών πιστών τους μέ την ON LINE επικοινωνία. Οί 
νέες κοινωνικές άνάγκες τών πιστών δίδουν τή δυνατότητα 
ατούς 'κυΒερνο-προφητες’ νά έπικοινωνούν μέ όλο τόν κόσμο 
Όλες οί ομολογίες έχουν κατανοήσει ότι τό παγκόσμιο ηλεκτρο
νικό δίκτυο μπορεί νά γίνει ό μόνιμος συνεργάτης τους, μιά καί 
όλοι πιστεύουν ότι ή τρίτη χιλιετία θά είναι 'κυΒερνο-πνευματική’7.

5. Βλ. Τ. Verhlest, Racines pour vivre. Sud-Nord: Identités culturelles 
et développement, Bruxelles, 1978.

6. Βλ S. Bonis, INTERNET REPORTER, 3(1995)16-21.
7. "Αν καί είναι ακόμη δύσκολο νά ακούσει κανείς τήν ομιλία ιών 

εκκλησιαστικών αρχηγών μπορεί όμως νά εξομολογηθεί στόν προσωπικό 
ηλεκτρονικό υπολογιστή ή νά μάθει νά χρησιμοποιεί τό ροζάριο (κοινώς κομπο
σκοίνι). Είναι απλό! Γράφεις τό όνομά σου, τή διεύθυνσή σου καί άφήνεις τή 
ψυχή σου στά χέρια τού προσωπικού υπολογιστή. Ή άφεση τών άμαρτιών 
έρχεται άμέσως χωρίς νά πονάνε τά γόνατά σου! Τά θρησκευτικά κείμενα πού 
κυκλοφορούν στό Internet είναι πολλά. Οί Δομινικανοί μοναχοί π.χ. έχουν τή 
δική τους ομάδα, οί Φραγκισκανοί προτείνουν μία ξενάγηση ατούς θησαυρούς 
τής Άσίζης, ενώ οί Ιησουίτες προβάλλουν τίς ιεραποστολικές τους επιτυχίες 
στήν Κίνα. Οί Μορμόνοι έχουν εδώ καί καιρό εισάγει όλα τους τά συγγράμματα 
στόν κυβερνοχώρο καί μπορεί κανείς μέ μιά λέξη 'κλειδί’ νά άπαντήσει οέ όλα 
του τά ενδιαφέροντα.

Υπάρχει όμως καί ή άλλη πλευρά τού νομίσματος. Ή scientologie - 
τό γνωστό στήν Ελλάδα ΚΕΦΕ - προσφέρει στά 8 εκατομμύρια (!!!) μέλη της νά 
βρει τρόπους γιά νά ξεπεράοουν τά προσωπικά τους προβλήματα, όπως τά 
ναρκωτικά, τό άλκοόλ ή νά άνταποκριθούν στίς νέες άνάγκες τής προστασίας 
τού περιβάλλοντος, τόν άναλφαδητισμό καί τά δικαιώματα τού άνθρώπου. "Αν 
όμως μπορεί νά Βρει κανείς ένα μεγάλο κατάλογο επιλογών άπό διάφορες



• Δέν θά πρέπει νά παραλείψουμε καί τίς νέες μορφές 
αιρέσεων πού δέν ταυτίζονται μέ τούς παλαιούς τρόπους δράσης. 
Ή πρόβλεψη του μέλλοντος έχει λάβει σήμερα μορφή επιδημίας. 
Άστρολόγοι, μάντεις καί μελλοντολόγοι έχουν κυριεύσει τή ζωή 
τού άνθρώπου, άπό τήν έρωτική του τύχη ώς τά πολιτικά πράγματα 
του τόπου καί άπό τήν έκβαση τής οικονομίας μέχρι τούς πολέ
μους πού μάς άπειλοϋν. Οί νέες θρησκείες διέπονται άπό ένα 
άπολύτως πρακτικό καί φονταμεντολιστικό πνεύμα70. Οί τελετάρ
χες τους δέν κυριαρχούνται άπό μία μεταφυσική αγωνία Επικοι
νωνούν μέ τούς πιστούς τους μέ κανόνες δοσοληψίας. Οί εξουσια
στικές φαντασιώσεις τού αποκρυφισμού, πού συναντώνται μέ τή 
διαφημιστική λογική των νέων, προσελκύουν τό νεόφυτο άξιοποιώ- 
ντας τίς πιό λαμπρές παραδόσεις τού θεάματος, γιά νά τόν μετατρέ
ψουν στή συνέχεια σέ άτομο χωρίς συνείδηση καί ελευθερία.

• Στό τέλος τού αιώνα ό σύγχρονος πολιτισμός έπιδιώκει 
τήν ενοποίηση καί τήν ομοιομορφία των πάντων μέσω των νέων 
αναλήψεων περί τής παγκοσμιότητας (universalismus)8. Οραμα
τίζεται τό μέλλον τού κόσμου μέσα άπό νέα ιδεολογικά συστή
ματα. Ή άνάπτυξη ενός παγκοσμίου κράτους, ή ιδεολογική παγ
κοσμιότητα τής θρησκείας μέ τίς αρχές τής νέας εποχής, οί 
παγκόσμιες πολιτικές καί οικολογικές πρωτοβουλίες διαφόρων 
κινημάτων, εναποθέτουν τίς ελπίδες τους στήν παγκοσμιότητα 
τού ύπέρ-άνθρώπου, ό οποίος άποτελεΐ μέρος τού υπέρ - κόσμου.

Όλα τά παραπάνω μπορούν νά θεωρηθούν ώς μία άντί- 
δραση τού άνθρώπου άπένανπ στόν αυστηρό κοινωνικο-πολιτικό

ομολογίες, υπάρχει καί ή άμυνα. Τό πρόγραμμα του R. Sender Barayon, ή κόρη 
τού οποίου χάθηκε στό δίκτυα μιας αίρεσης στήν 'Αμερική, προσφέρει τή 
δυνατότητα μιας κοινής άποστολικής δράσης απέναντι σέ κάθε είδους αίρεσης ή 
ολοκληρωτικού θρησκεύματος. 'Αποστέλλει ενημερωτικές επιστολές στό μέλη 
του καί δίδει πληροφορίες γιά όλες τίς αιρέσεις καί τίς θρησκείες.

7α. Βασ. Γιούλτση, Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Θεσ/νίκη, 19963, 
σελ. 239 κ.έξ.. Πρβλ.Ι Trouslard, Ή Πρόκληση των αιρέσεων. Σύγχρονα Βήματα. 
102(1997)65-72.

8. Βλ. Σε6. Μητρ. Δημητριάδος Χριστοδούλου, Ή 'Ορθοδοξία καί ή 
νέα τάξη, Τό Βήμα, 16 Μαρτίου 1997.



συντηρητισμό. Παράλληλα υποδεικνύουν τήν ανικανότητα τού 
σημερινού ανθρώπου για καρποφόρα σκέψη καί δράση. Κάτω 
άπό τήν αιγίδα τής επιστήμης ό άνθρωπος διέκοψε κάθε σχέση 
μέ τόν δημιουργικό ού-τόπο, άλλά καί άπό τό όνειρο τής απλής 
επιστροφής στήν άρχέγονη κατάσταση τού εύ-τόπου έπιθυμώντας 
νά δημιουργήσει μία νέα κοινωνική πραγματικότητα9.

Οί νέες προκλήσεις φέρνουν καί πάλι τήν Ορθόδοξη 
Εκκλησία μπροστά στό δίλημμα τής χρήσης τού λόγου στή 
σημερινή εποχή10. Κανείς δέν μπορεί νά αμφισβητήσει τή χρήση 
- καί όχι τήν κατάχρηση - τής τεχνολογίας. Άλλά καί κανείς 
δέν μπορεί νά ξεφύγει άπό τούς στόχους τού γραπτού καί 
προφορικού λόγου. Ή παρακάτω μαρτυρία τού Μ. Βασιλείου 
είναι χαρακτηριστική: “τό γάρ μή παρέργως άκούειν των θεο- 
λογικών φωνών, άλλά πειράσθαι τόν εν έκάστη λέξει καί εν 
έκαστη συλλαβή κεκρυμμένον νουν έξιχνεύειν, ούκ αργών είς

9. Βλ. περισσότερα, Κ. Ζορμπά, Ή ανθρώπινη αξία στις κοινωνικές 
ουτοπίες, Τέρτιος, Κατερίνη 1997.

10. Γιά τίς προσπάθειες προβολής του Οικουμενικού Πατριαρχείου τής 
Κωνσταντινουπόλεως στό Internet, μέ τή βοήθεια τού Άριστοτέλειου Πανεπιστημίου, 
βλ. Ή Καθημερινή, 15.9.1996. ’Ακόμη, Ή τεχνολογία στήν υπηρεσία τής Εκκλη
σίας, Ή 'Ορθοδοξία στήν Ελλάδα καί τόν κόσμο, 'Οκτώβριος, 5(1995)3. Ά. 
Καλογήρου, Εκκλησία, Κληρικοί καί Internet, βλ. σχετικά καί Ό 'Εφημέριος, 
2(1997)40-41. Γιά τίς αρνητικές επιπτώσεις τής Πληροφορικής Βλ. Μαθήματα 
τρόμου άπό τό INTERNET. ’Ελεύθερος Τύπος, 3.2.1996. Μέ τήν ευκαιρία αύτή 
δημοσιεύουμε μερικές διευθύνσεις' στό Internet 'Ορθοδόξων μηνυμάτων:

- Νέα τού Οικουμενικού Πατριαρχείου: http:/www. patriarchate.org/
NEWS.

- Ορθόδοξα Παγκόσμια Νέα: http://www.goarch.org.
- Αρχιεπισκοπή Αμερικής: http://www.goarch.org
- Διευθύνσεις Έλληνα-Ορθοδόξων Ενοριών: http://www.goarch.org/ 

access/parish directory.
- Αγιολόγιο: http://www.goarch.org./access/calendar.
- Περί τής Ορθοδόξου Πίστεως: http://www.goarch.org./access/or-

thodoxy.
- Ορθόδοξο βιβλιοπωλείο Τίμιου Σταυρού: http://www.goarch,org./ 

access/hcbks. Γιά περισσότερες πληροφορίες βλ. καί Ό 'Εφημέριος, 10(1997) 
184-186.



ευσέβειαν, άλλά γνωριζόντων τόν σκοπόν της κλήσεως ημών. 
Ότι πρόκειται ήμΐν όμοιωθηναι Θεώ, κατά τό δυνατόν ανθρώπου 
φύσει”. Καί συνεχίζει: “Όμοίωσις δέ, οΰκ άνευ γνώσεως. Ή δε 
γνώσις ούκ εκτός διδαγμάτων (...) έπειδή δυσθήρατος ή άλήθεια, 
πανταχόθεν ήμΐν έξιχνευτέα”11. Αυτό σημαίνει ότι κάθε προσπά
θεια πού άποσκοπεΐ στή σωστή γνώση είναι θεμιτή. Μία νέα 
ήθική διάσταση στήν πορεία τής άνθρώπινης ιστορίας είναι αν 
όχι άπαραίτητη ’ίσως άναγκαία γιά νά άντιληφθεΐ ό σημερινός 
άνθρωπος ότι ή ζωή του άποτεήεΐ μία προέκταση ή έπέκταση 
του Λόγου γιά τήν έπιθίωση του άνθρώπινου προσώπου ώς 
“εικόνας του Θεού”11 12.

11. Περί τού Αγίου Πνεύματος, 2, P. G., 32:69.
12. Βλ. περισσότερα στό Μήνυμα τών Προκαθημένων τών ’Ορθοδόξων 

Εκκλησιών στήν Πάτμο, Έπίσκεψις, 522(1995)8.



“Τη αυτή ημέρα, απαρχή τής νέας Ίνδικτιώνος, ώρισεν 
ή Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία πρώτον ποιήσθαι 
δεήσεις, προσευχάς, έντεύξεις, ευχαριστίας υπέρ πάντων 
ανθρώπων καί υπέρ προστασίας καί διαφυλάξεως τής 
περιβαλλούσης ημάς φύσεως από φθοράς καί άλλοι- 
ώσεων”

(’Από τό Συναξάρι της Πρώτης Σεπτεμβρίου)

2. Οικολογικές παρατηρήσεις έν έτει σωτηρίω 2.000 μ.Χ.

Τό οικολογικό κίνημα παρουσιάζεται σήμερα ώς ένα 
πολιτιστικό, πολιτικό καί κοινωνικό κίνημα πού ξεπερνά τήν απλή 
έννοια τής οικολογίας13. Οί παρακάτω παρατηρήσεις επιβεβαιώ
νουν τό γεγονός ότι παρά τίς προσπάθειες των διαφόρων οικολο
γικών κινημάτων γιά τή διάσωση τής δημιουργίας, καθημερινά 
γινόμαστε μάρτυρες μιας νέας οικολογικής πραγματικότητας μέ 
άΒέΒαιο τό μέλλον τής άνθρώπινης κοινωνίας.

Παρατήρηση πρώτη:
Αίγυπτος. Ό ’Ιωσήφ καλείται νά ερμηνεύσει τά όνειρα 

τού Φαραώ. “Καί ίδού ώσπερ έκ τού ποταμού άνέβαινον επτά 
βόες καλαί τώ ε'ίδει καί εκλεκτοί ταϊς σαρξίν καί έβόσκοντο έν 
τώ αχεί. 'Άλλαι δέ επτά βόες άνέβαινον μετά ταύτας έκ τού 
ποταμού αίσχραί τώ ε’ίδει καί λεπταί ταίς σαρξίν καί ένέμοντο 
παρά τάς βόας παρά τό χείλος τού ποταμού. Καί κατέφαγον αί 
επτά βόες αί αίσχραί καί λεπταί ταίς σαρξίν τάς έπί τάς βόας τάς 
καλάς τώ ε'ίδει καί τάς εκλεκτός” (Γεν. 41:2-3). Καί άκολουθεϊ 
ή δεύτερη πληγή τού Φαραώ μέ τήν επιδρομή των Βατράχων:

13. Τόν επιστημονικό κλάδο τής οικολογίας θεμελίωσε επιστημονικά 
ό Θεόφραστος (373-228 π.Χ.) άπό τήν Έρεσό, μαθητής τού ’Αριστοτέλη καί 
διάδοχός του στην περιπατητική σχολή του Λυκείου. Κατά τόν Θεόφραστο ό 
σκοπός τής φύσης είναι ή αναπαραγωγή καί ή δημιουργία των προϋποθέσεων 
νέων γενεών σέ άλα τά είδη καί τά γένη. Βλ. περισσότερα Ά. Κανελλόπουλου, 
Οικολογία καί Οικονομική τού Περιβάλλοντος, 'Αθήνα 1985. Πρδλ. L’ Ecologie, 
Encyclopédie du Monde Actuel, Paris 1980.



“ei δέ μή βούλει σύ έξαποστεΐλαι, ιδού έγώ τύπτω πάντα τά όριά 
σου τοίς βατράχοις” (Έξ. 7:27).

Ευρώπη 1996. Ή 'Αγγλία καταστρέφει καί καταστρέ- 
φεται. Καταστρέφει τάς 6όας καί καταστρέφεται ή οικονομία 
της. Ή Γαλλία τόν τελευταίο καιρό ζητά έμπορους γιά την παρα
γωγή Βατράχων, πού απουσιάζουν άπό τό πιάτο τού Γάλλου 
άστοΰ. "Ολος ό ευρωπαϊκός κόσμος ζητά ερμηνεία. Γιατί αυτή ή 
καταστροφή; ’Απάντηση: Τρελλές άγελάδες ή τρελλός κόσμος;

Τό πρόβατο εμφανίζει μιά μορφή έγκεφαλικής έξασθέ- 
νησης (νόσος Scrapie) γνωστή έδώ καί 200 χρόνια, πού δέν 
μεταδίδεται στον άνθρωπο. Ή άγελάδα μολύνεται άπό τις τροφές 
των προβάτων, πού χρησιμοποίησαν οί γεωργοί. Ή άρρώστια 
εΐναι άνθεκτική καί παραμένει στό κρέας, τό όποϊο καταναλώνουν 
τά κατοικίδια ζώα καί ό άνθρωπος. Περιπτώσεις Creutzfeldt- 
Jacob ιδιαίτερα σέ νεαρής ηλικίας άτομα δημιουργούν φόβους 
άτι πρόκειται γιά μόλυνση πού προέρχεται άπό τίς άγελάδες.

Παρατήρηση δεύτερη:
'Έξοδος άπό τήν Αίγυπτο. Ό Μωϋσής πορεύεται μέ τόν 

λαό τού Θεού πρός τήν έρημο. Ή φωνή του Φαραώ, μετά τίς 
επτά πληγές, δυνατή καί άπελπισμένη: “Ανάστατε καί έξέλθετε 
έκ του λαού μου” (Έξ. 12:29).

Ευρώπη 1996. Ή φωνή τού Πρωθυπουργού τής Αγγλίας 
έπαναλαμβάνεταί: Let my people go (on the market). Ό λαός 
πεινά. Καί ένώ ό μόσχος ό σιτευτός γίνεται χρυσός (Έξ. 12:32) 
άπό τούς καταναλωτές, πού δέν θά τόν ξαναδούν ατά μάτια 
τους, οί κρεοπώλες ψάχνουν νά γεμίσουν τίς βιτρίνες τους μέ 
τό μάννα’ καί τά 'ορτύκια' τής έρήμου.

Ευρώπη 1996. Ή γή τής έπαγγελίας μπροστά μας.
Ή Γενετική μηχανική στό άποκορύφωμά της. Καί αυτό 

σημαίνει δυνατότητα έπέμβασης στό DNA των κυττάρων, νά τό 
συνδυάζεις, νά τό μεταλλάσσεις καί νά μετατρέπεις τά γονίδια 
πού φέρουν τήν κληρονομικότητα τού οργανισμού. Αυτό σημαίνει 
άτι μπορείς νά δημιουργήσεις:

- γιγάντιο κοτόπουλο μέ γονίδια μοσχαριού,



- πατάτες μέ γονίδια άπό σκόρπιά,
- φράουλες καί ντομάτες μέ γονίδια άπό ψάρι πού άντέχει 

στό κρύο.
Μέ τήν άλλαγή των γονιδίων δημιουργουνται οργανι

σμοί μέ νέες ιδιότητες, ανεξέλεγκτες στή φύση καί στόν άνθρω
πο. Ή Γενετική μηχανική μπορεί νά ύποκαταστήσει οέ μεγάλο 
Βαθμό τά οίστρογόνα, τά φυτοφάρμακα μέ μεταλλαγμένα DNA 
των ιδίων προϊόντων πού νά μπορούν νά άντιστέκονται στό 
άνοσοποιητικό τους σύστημα στίς σημερινές άσθένειες, πού μέχρι 
τώρα έπεμΒαίναμε εξωτερικά'". 'Ήδη υπάρχουν αποφάσεις τής 
Ευρωπαϊκής "Ενωσης πού θεωρούν τά προϊόντα αυτά οικολογικά. 
Καί ενώ ό κίνδυνος άπό τά λιπάσματα, τά φυτοφάρμακα κ.λπ. 
άπομακρύνεται, στή σημερινή γή τής επαγγελίας τής Ενωμένης 
Ευρώπης ένας άλλος κίνδυνος εμφανίζεται. Είναι ό κίνδυνος 
τής αλλαγής τής φύσης, των φυτών καί των ζώων μέ τήν νέα 
τεχνολογία τής κλωνοποίησης14 15. Ίσως ό άρος άτι Βρισκόμαστε 
μπροστά σέ μιά γενετική Χιροσίμα’ δέν είναι τόσο ξένος ώστε 
νά μπορέσει νά καθιερωθεί πλέον στή συνείδησή μας. Πάντως 
σίγουρα Βιώνουμε τήν 'οικολογική τρομοκρατία’, όπως πολύ 
εύστοχα παρατήρησε ή Α.Θ.Π. ό Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. 
Βαρθολομαίος Α’ σέ Μήνυμά του έπί τή Ημέρα προστασίας τού

14. Στή Βρετανία κυκλοφόρησαν βιοτεχνολογικές ντομάτες στην αγορά, 
στίς όποιες έχει ύποστεϊ μετάλλαξη τό ένζυμο πού προκαλεΐ φυσιολογική σήψη 
ώστε νά γίνει πιό σκληρή καί νά μήν σαπίζει εύκολα. Μεταλλάχθηκαν άπό 
ομάδα επιστημόνων, άνάμεσά τους καί ό Ντόν Γρίερσον, ειδικός σέ θέματα 
Γενετικής, τού Πανεπιστημίου Νότιγχαμ τής ’Αγγλίας. Τό πρόβλημα είναι άτι 
δέν έχει άκόμη διερευνηθεΐ άν τά καινούργια προϊόντα βιοτεχνολογίας προκαλοΰν 
άλλεργίες στόν άνθρωπο ή άν εύυοοϋν τήν άνάπτυξη βακτηριδίων άνθεκπκών 
στά συνήθη άντιΒιοτικά. Γιά τό ίδιο πρόβλημα των μεταλλαγμένων προϊόντων, 
κυρίως τής ντομάτας, πού επιδιώκει ή Εταιρεία Zeneca στήν Ελλάδα, δέν υπάρχουν 
άκόμη επίσημες άποφάσεις άπό τήν πλευρά τών υπεύθυνων Υπουργείων. Βλ. 
περισσότερα Κλωνοποίηση. Εφιάλτης ή πρόοδος, ΜΕΤΡΟ. 6(1996)71-75. ΠρΒλ. 
τή σχετική πληροφόρηση τής Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων γιά τό ίδιο 
θέμα στήν εφημερίδα Χανιώτικα Νέα, 27.4.1996.

15. Βλ. σχετική Βιβλιογραφία στήν Υποσημείωση 84.



Περιβάλλοντος16.
Παρατήρηση τρίτη:
Βρισκόμαστε μπροστά στους Κριτές. Ο Λαός του Θεού 

υποστηρίζεται άπό τούς Κριτές. “’Ακούσατε, βασιλείς, ένωτίζεσθε, 
σατράπαι δυνατοί. Έγώ τώ Κυρίω ασομαι, ψαλώ τώ Θεώ 'Ισραήλ ” 
(Κριταί, 5:3). Οί Κριτές τής Ευρωπαϊκής 'Ένωσης όμως δέν 
άυτιδρούν.

Ασφαλώς τό έρώτημα πού θέτει ό καθένας είναι αν 
μπορεί πράγματι νά κάνει κάτι ή Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατα 
τό Συμβούλιο Υπουργών Υγείας τής Ευρωπαϊκής "Ενωσης άπο- 
φάσισε ότι τά βιοτεχνολογικά προϊόντα πρέπει νά έχουν ειδική 
επισήμανση. ’Αλλά γιά νά ίσχύσει αύτό πρέπει νά έγκριθεϊ άπό 
τό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι πού δέν έγινε μέχρι σήμερα. 
Αύτό σημαίνει ότι τά προϊόντα αύτά κυκλοφορούν τώρα στήν 
αγορά, άλλά καί αν έγκριθοϋν ποιος θά γνωρίζει τήν ύπαρξή 
τους γιά νά ένδιαφερθεϊ περισσότερο;17

16. ’Αποτέλεσμα της οικολογικής σκοτίας “είναι έπί παραδείγματι ή 
οικολογική αναλήθεια υπό μορφήν σκοπίμου άποκρύψεως, ακόμη καί διαστροφής, 
τής περί τά οικολογικά ζητήματα άληθείας. Ή οικολογική τρομοκρατία ύπό μορφήν 
υπερβολής ή καταχρηστικής παρεμβάσεως έπί των φυσικών δεδομένων ένίοτε 
πρός άσκησιν άκόμη καί διακρατικής απειλής καί βίας. Ή ώμή παραβίασις διεθνών 
συμβάσεων έπί τών αναγκαίων οικολογικών ρυθμίσεων. Ή έπίμονος άρνησις 
άποδοχής τών οικονομικών βαρών τής στοιχειώδους έστω οικολογικής πειθαρχίας 
καί πλήθος άλλων παραβιάσεων, αϊτινες άπειλούσιν ευθέως άκόμη καί αυτούς 
τούς αιθέρας”(1.9.1996). Τά παραπάνω επιβεβαιώνονται καί άπό τό γεγονός ότι 
οί τρομοκρατικές ενέργειες, τόν τελευταίο καιρό, έχουν πάψει νά είναι παραδο
σιακές’. Νέες μορφές τρομοκρατίας, όπως ή χρήση χημικών στήν ’Ιαπωνία, δημιουρ
γούν νέα ερωτήματα. ’Από τήν άλλη οί νέες μορφές πολέμου θά είναι μάλλον 
οικολογικές’. Πριν λίγα χρόνια ό Γενικός Γραμματέας τού Ο.Η.Ε. Μπούτρος 
Μπούτρος Γκάλι. ώς Υπουργός Εξωτερικών τής Αίγυπτου είχε κάνει τήν εξής 
διαπίστωση: “Ό έπόμενος πόλεμος στήν περιοχή μας θά γίνει γιά τό νερό. Δέν 
θά έχει σχέση μέ τήν πολιτική” Καί ένας τέτοιος πόλεμος είναι αναπόφευκτος 
αφού κανείς δέν μπορεί νά απαντήσει πολιτικά σέ ποιόν άνήκει ό ποταμός 
Νείλος. ΠρΒλ. Ά. Δροΰγος, Οί τρομοκράτες οπλίζονται’ καί μέ.... πυρηνικά. Απο
γευματινή. 23.2.1997.

17. Βλ. Οικολογική Γεωργία. 42-43(1996)6. Πρβλ. Γίνετε πράσινοι’ 
καταναλωτές, Απογευματινή, 16.3.1997.



Καλουμεν “σύμπαντα τόν 'Ορθόδοξον καί Χριστιανι
κόν κόσμον, όπως, όμού μετά της Μητρός Αγίας του 
Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, άναπέμπη κατ' έτος κα
τά τήν ημέραν ταύτην δεήσεις καί ικεσίας πρός τόν 
των αλών Κτίσην, ευχαριστηρίους μεν διά τό μέγα δώ
ρο ν τής δημιουργίας, ίκετηρίους δε διά τήν προστα
σίαν καί σωτηρίαν αυτής από παντός κακού”.

(Μήνυμα της ΑΘ.Π. Οικουμενικού Πατριάρχου Δημητρίου Α', 1989).

3. Οικολογικά κινήματα. Μιά προσπάθεια συμφιλίωσης με 
ιή Δημιουργία;

Τά σημερινά οικολογικά κινήματα18, πού διαγράφονται 
ώς συνείδηση προστασίας καί συμφιλίωσης με τή φύση, καί 
εμφανίζονται δλο καί περισσότερο στήν Εύρώπη καί τήν Ελλάδα, 
είναι οί οικολογικές ομάδες τίς όποιες θά μπορούσαμε νά τίς

18. Σε μελέτη πού έγινε άπό τήν Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
τό 1989, με θέμα “Οί Ευρωπαίοι καί τό Περιβάλλον τους”, διαπιστώθηκε ή 
ύπαρξη 120 περίπου οικολογικών κινημάτων. Σήμερα θά μπορούσαμε νά 
μιλήσουμε γιά τήν ύπαρξη τουλάχιστον 200 μέ ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά τή 
Φύση. Ή κοινωνιολογική ανάλυση πού έγινε στή συνέχεια έδωσε τήν παρα
κάτω τυπολογία:

α. Ρομαντικά κινήματα. Ή ομορφιά τής φύσης, ή αρμονία τών χρωμάτων, 
ή οικολογική ισορροπία θά οδηγήσει πολλούς νέους νά πλησιάσουν τό φυσικό 
περιβάλλον μέσα άπό τίς καλλιτεχνικές του ομορφιές. Πολλά άπό τά κινήματα 
αύτά έχουν εντάξει τίς θεωρίες τους κάτω άπό μιά μυστικιστική σχέση μέ τή 
φύση. 'Αποτέλεσμα ή ανάπτυξη μιας άλλης κατηγορίας τών

β. Θρησκευτικών κινημάτων. Ή φύση εδώ λατρεύεται γιά τίς κρυφές 
διαστάσεις της προσδίδοντας μιά θρησκευτική άναφορά σέ αυτήν. Στήν Ελλάδα 
καί τήν Εύρώπη ή επιστροφή πολλών νέων πρός τή φύση έχει δημιουργήσει 
νέους τόπους λατρείας καί πίστης πρός τήν άγνωστη θεά. Είναι χαρακτηριστική 
ή παρακάτω φράση τού τραγουδιστή Στίνγκ: “Ή Οικολογία είναι ή νέα θρησκεία. 
Είναι δλα αύτά πού πρέπει νά κάνουμε γιά τό μέλλον”. Τά Νέα, 20.4.1995.

γ. Τέλος, έχουμε τά άντι-επιστημονικά κινήματα. Δηλαδή τίς ομάδες 
εκείνες οί όποιες Βλέπουν στήν τεχνολογία τό εργαλείο καταστροφής τού 
κόσμου, κυρίως άπό τήν άμέλεια καί τών πειραματικών επεμβάσεων καί



χαρακτηρίσουμε ώς νεο αγροτικό καί νεο μοναστηριακό κινή
ματα19 Καί οί δύο άντιλήψεις είναι τάσεις δημιουργίας ή καλύ
τερα προστασίας τού άγροτικού πολιτισμού καί τής άγροτικής 
υπαίθρου. Ή προστασία αυτή έχει πολλές φορές ταυτισθεΐ καί 
μέ τήν αγορά τής γής στήν Ελλάδα20. Τά κινήματα αύτά έχουν 
ώς Βάση τόν οικολογικό τρόπο ζωής σέ άντιπαράθεση άπό αυτόν 
τού ’οίκοφάγου’ (όχι φυτοφάγου) τού σημερινού πολιτισμού. 
Άντιπαραθέτουν έναν νέο τρόπο ζωής πού ταυτίζεται μέ τήν 
άρμονία τής φύσης, σέ άντίθεση μέ αυτόν πού προβάλλει ό 
συγκεκριμένος χαρακτήρας ανάπτυξης τής σύγχρονης Βιομηχα
νικής κοινωνίας μας.

Οί Βασικές θέσεις τους είναι οί εξής:
1. Όταν είσαι φυτοφάγος, αρχίζεις νά έρευνας γιά τό 

πρόβλημα τής ζωής καί τό μέλλον τού κόσμου. Μέ τόν τρόπο 
αυτόν καταλαβαίνεις οτι δέν είσαι ένα τυχαίο καταναλωτικό 
προϊόν. Είσαι κάτι. Αύτό τό κάτι μάς κρατά στή ζωή πού κάνουμε. 
Φθάνουμε στόν Θεό χωρίς νά περάσουμε άπό τήν Εκκλησία,

παρεμβάσεων ίου ανθρώπου στό φυσικό περιβάλλον. Δέν πρέπει νά αγνοήσουμε 
τή διάσταση αυτή όταν, σύμφωνα μέ δημοσιογραφικά στοιχεία, στή Γερμανία 
χρειάστηκε νά έπέμβει ή αστυνομία - ή μεγαλύτερη επιχείρηση μετά τόν 6' 
παγκόσμιο πόλεμο (!) - γιά νά απομακρυνθούν οί χιλιάδες νέοι, οί όποιοι 
εμπόδιζαν τή μεταφορά ταξικών αποβλήτων στά κρατίδια τής Γερμανίας.

19. Είναι χαρακτηριστική ή παρακάτω περιγραφή ενός απλού Κρητικού: 
“Δέκα νομάτοι έμείναμε. Νά, έκεΐ κάθεται ένας Ιταλός, πιό κάτω ένας άλλος, 
παραπέρα ένας Γερμανός. Μάς έχουν ζώσει γύρω-γύρω στό Λίστρατο καί 
δουλεύουν τή γή (...). Στό Πέρι κατοικεί ένας Γερμανός κοινωνιολόγος, γνωστός 
μέ τό όνομα Βέρνερ, πού Βαπτίστηκε καί πήρε τό όνομα Μιχάλης. Αγόρασε τά 
12 κτίσματα τού χωριού, τά όποια έχει μετατρέψει σέ μικρές βίλες καί στά 
υπόλοιπα στεγάζει ζώα. ’Αγόρασε καί 15 στρέμματα μέ ελαιόδεντρα καί άλλα 
δέντρα πού τά καλλιεργεί”. Βλ. Γερμανοί καί Ιταλοί άγοράζουν σπίτια στήν 
Κρήτη, Τό Νέα, 27.2.1993. Πρβλ. Κ. Χαραλαμπόπουλου. Οικολογία τής 
Εκκλησίας ή οικολογία των κινημάτων, 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια, 26.7.1996.

20. Οί παραδοσιακοί οικισμοί σέ νησιά “παραδίδονταΓ ατούς ξένους. .. 
Ή Καθημερινή, 29.8.1993. Μπροστά στήν νέα αυτή πραγματικότητα ή 

’Ορθόδοξος ’Ακαδημία Κρήτης οργάνωσε Παγκράτιο Φοιτητικό Συνέδριο μέ 
θέμα: “Προστασία καί διασφάλιση τής Κρητικής γής”. Βλ. Διάλογοι Καταλλαγής 
42(1996)336. Πρβλ. περισσότερα στά Νέα, 6.7.1996, σελ. 37.



τήν προσευχή, άλλα μόνον μέσα άπό τήν ιερότητα τής ’ίδιας τής 
φύσης.

2. Ή εργασία καί ή επαφή με τό περιβάλλον μάς δίδουν 
τό άληθινό νόημα τής ζωής. Ή γή. όταν τήν προσέχεις, γίνεται 
ηθικό μάθημα. Μιλά στήν καρδιά καί σου μαθαίνει τήν άρμονία 
καί τή συμφιλίωση μέ τή ζωή.

3. ’Ανάμεσα στήν Οικολογία καί τή Βίβλο υπάρχει μία 
άλήθεια. Καί οί δύο μάς διδάσκουν δτι ό άνθρωπος πρέπει νά 
άνακαλύψει τούς νέους καιρούς καί νά στραφεί πρός τήν άγρο- 
τική εργασία. Ό οίκολόγος ερμηνεύει τό Βιβλίο τής Άποκαλύ- 
ψεως μέ τόν δικό του τρόπο: “Ό κόσμος θά καταστραφεί όπως 
ακριβώς περιγράφεται άπό τόν Ιωάννη στήν ’Αποκάλυψη. Ό 
Αρμαγεδών τής πυρηνικής δύναμης, ή καταστροφή τής ατμόσφαι
ρας, ό βιασμός των αδυνάτων θά μάς φέρει μπροστά στή δύναμη 
τής καταστροφής του δολλαρίου καί του ματεριαλισμού”21.

Τόν τελευταίο καιρό έχει άναπτυχθεΐ σέ πολλούς άνθρώ- 
πους, καί ιδιαίτερα στους νέους, μιά έντονη προσπάθεια ερμηνείας 
τής 'Αποκάλυψης συνδεδεμένη μέ τούς συμβολισμούς του 
Βιβλίου, πού τήν καθιστά ένα σχεδόν τρομακτικό κείμενο22. Τό

21. Theodore Roszak, Où finit le désert? Paris 1973, σελ. 31. Στό 
ίδιο θέμα πρβλ. Alan Watts, Amour et Connaissance. Une nouvelle manière de 
vivre, Paris 1966. Bienheureuse Insécurité. Une réponse à !’ angoise de notre 
temps, Paris 1977. Etre Dieu. Au-Delà de Γ Au-Delà. Paris 1977.

22. Μέ τήν ανακήρυξη άπό τό Οικουμενικό Πατριαρχείο του 1994 
ώς ’Έτους Άποκαλύψεως, (6ζΥ τήν Πατριαρχική απόδειξη έπί τοΐς Χρίστου- 
γέννοις, ’Εκκλησία, 1(1995)3-5) όλο καί περισσότερα δημοσιεύματα μιλούν 
γιά τήν επικείμενη καταστροφή τού πλανήτη. Βλ. τίς σχετικές μελέτες εβδο
μαδιαίου ενημερωτικού δελτίου μέ τόν γενικό τίτλο, Ό κόσμος πέρα άπό τό 
2.000 μ.Χ., Επτά Ημέρες, 1.1.1995 καί 17.9.1995. Έτος 'Αποκάλυψης. Νέες 
'Εποχές, Τό Βήμα, 15.6.1995. Κ. Ζορμπά, 1995. Έτος (τής) Άποκαλύψεως 
γιά τά σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα. Καθ' οδόν, Θεσσαλονίκη, 7- 
8(1994)95-98. Πρβλ. τίς παρακάτω μελέτες σχετικά μέ τό Βιβλίο τής 
'Αποκάλυψης: Σ. Άγουρίδη, Ή 'Αποκάλυψη τού Ίωάννου, Θεσσαλονίκη 1994. 
Δ. Κυρτάτα, Ή 'Αποκάλυψη τού Ίωάννου καί οί έπτά Εκκλησίες της Ασίας, 
Αθήνα 1994. X Βαρβογλή. Κοσμικές καταστροφές, Τό Βήμα, 2.2.1997. Ρ. 
Prigent, L’ Apocalypse de saint Jean, Lausanne - Paris 1981. Apocalypse et



μέλλον του καταναλωτικού πολιτισμού μας καί ό κίνδυνος 
άφανισμού του είναι τό σημείο αναφοράς σχεδόν όλων των 
οικολογικών ομάδων. ’Αγαπημένο τους θέμα τό τέλος του 
κόσμου23. Ή κολλεκτιδίστικη φαντασία μεταφράζεται σέ μοντέρνα 
μυθολογία, όπου σκιαγραφεΐται τό σχέδιο πού μοιάζει μέ εκείνο 
της ’Αποκάλυψης. Ή 'ίδια γλώσσα της ’Αποκάλυψης επαναλαμβά
νεται σέ παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύουν ότι ή καταστροφή δέν 
θά άργήσει νά έλθει, ενώ πολλοί είναι εκείνοι πού Βλέπουν νά 
έρχεται τό τέλος του κόσμου καί θά εξαφανίσει άπό προσώπου 
τής γης τούς κακούς’ καί θά σωθούν οί καλοί’ - προστάτες - τής 
φύσης24. Γιά τήν νεο-αποκαλυπτική σκέψη, ό μοντέρνος άνθρω-

théologie de Γ espérance, Congrès de l ’ Association Catholique française pour 
Γ étude de la Bible, Paris 1977. L. Thompson, The Book of Revelation, Apoca
lypse and Empire, Oxford - New York 1990.

23. Βλ. L. Thomas, Civilisation et Divagation, Paris 1979. Πρβλ. 
καί τό ειδικό αφιέρωμα του Περιοδικού Naturopa, 83(1997) του Συμβουλίου 
της Ευρώπης.

24. Τό αξιοπρόσεκτο, όπως τό άποκαλεΐ ή εφημερίδα Guardian, 
Βιβλίο του Ντάμιαν Τόμσον μέ τίτλο, Τό τέλος τού χρόνου. Πίστη καί φόβος 
στή σκιά τής χιλιετίας, έκδ. Σίνκλερ-Στίβενσον, 365 σελ., επισύρει τήν προσοχή 
στό γεγονός οτι τά τελευταία χρόνια τής 6’ χιλιετίας πολλά οικολογικά 
κινήματα συμμερίζονται ορισμένα χαρακτηριστικά άπό τίς έσχατολογικές κρίσεις 
παλαιότερων εποχών. Αυτά συνδέονται ακόμη καί μέ τήν όργή καί τήν απο
γοήτευση κατά τού κατεστημένου, τήν έλλειψη ισχυρών καί χαρισματικών 
ηγετών. Ή ύπαρξη τών μικρών ομάδων άπό τή βομβιστική ενέργεια στό 
Τόκιο, στό Γουάκο τού Τέξας μέχρι τήν Άτλάντα εμφανίζονται ώς μία τραγική 
κανονικότητα'. Τά μέλη τών ομάδων αυτών είναι πεπεισμένα οτι έχουν εκλεγεί 
γιά νά σώσουν ιόν κόσμο άπό τίς κατακλυσμικές καταστροφές πού θά ιόν 
εξαφανίσουν. Τό τέλος του 2.000 μ.Χ. εμπνέει άτομα καί ομάδες πού ποθούν 
νά απαλλαγούν άπό έναν κόσμο πού τόν βρίσκουν εχθρικό. Βλ. περισσότερα 
Ή. Λουκά, Λατρείες καταστροφικές, Ίατροκοινωνικό πρόβλημα μέ έθνικές 
διαστάσεις, Αθήνα 1992. Ή πρόσφατη τραγωδία τής αυτοκτονίας τών 39 
μελών τής αίρεσης στό Σάν Ντιέγκο τής Καλιφόρνιας (28 Μαρτίου 1997) 
είναι ένα άκόμη στοιχείο πού έπιΒεβαιώνει τήν ύπαρξη καί μιας άλλης 
διάστασης τών κινημάτων αύτών, πού θά τήν χαρακτηρίζαμε ώς ούφολογική 
εσχατολογία'. Σε συνέντευξή του ό καθηγητής θεολόγος Λάρι Τρέπατε, ειδικός 
στις σύγχρονες θρησκείες καί αιρέσεις στό Πανεπιστήμιο τού Ούόρτμπουρνκ 
(Άϊόβα), σημειώνει μεταξύ άλλων: “Όσο περίεργο κι αν φαίνεται σέ μάς,



πος αποτελεί τό θύμα της ’ίδιας της ανάπτυξης. Από τή στιγμή 
πού έχασε τήν επαφή του με τό φυσικό περιβάλλον, ό φόβος 
αυτός έχει τόν πρώτο λόγο στήν 'άποκαλυπτική συνείδηση’: “Παί
ζουμε μέ τή φωτιά”, “Κανείς δεν μπορεί νά μάς σώσει ” “Ό άνθρω
πος τυφλώθηκε καί δέν βλέπει τά λάθη του”, είναι μερικές μόνο 
φράσεις πού προσδιορίζουν τήν οικολογική συνείδηση των διαφό
ρων οικολογικών κινημάτων. Ό Lanza del Vasto σημειώνει: “Βλέ
πετε on oi άνθρωποι προσπαθούν νά κατασκευάσουν ό.τιδήποτε 
μπορεί νά καταστρέφει άπό αύτά πού ό ϊδιος δημιούργησε”25.

Ή οικολογική συνείδηση τών μελών τής Νέας Εποχής

είμαι σίγουρος δτι θεωρούν τόν θάνατό τους ώς μετάβαση σέ μιά άλλη 
διάσταση της ύπαρξης. "Οπως θά έκανε καί ένας ίνδουϊστής ή ένας βουδιστής, 
μέ τήν έννοια τής μετενσάρκωσης ή τής μετακόμισης σ’ ένα άλλο βασίλειο 
τής ύπαρξης. Ο Βουδισμός θεωρεί τήν αυτοκτονία εύγενή πράξη. Ό θάνατος 
δέν αντιμετωπίζεται ώς έχθρός, κάτι τό όποιο πρέπει κανείς νά φοβάται”. 
Γιατί όμως τό Internet έλκύει τόσο πολύ αυτούς τούς ανθρώπους; Καί συνεχίζει:

“’Επειδή προσθέτει μιά νέα διάσταση στόν προσηλυτισμό καί τήν 
πρόσβαση στίς αιρέσεις. Πολλοί άπό έκείνους πού οδηγούνται σ’ αυτές ανα
ζητούν άπόλυτες απαντήσεις. Συχνά είναι λαμπρά μυαλά, άλλά κοινωνικά 
έσωστρεφείς. "Ετσι, ή προσέγγιση τής θρησκείας μέσω τού ήλεκτρονικού 
ύπολογιστή είναι ιδανική γι’ αυτούς τούς άνθρώπους. Παρέχει άμεση πρόσβαση, 
δέν γνωρίζει γεωγραφικούς περιορισμούς καί έπιτρέπει τήν άνωνυμία. "Οπως 
ορισμένοι άνθρωποι χρησιμοποιούν τό τηλέφωνό τους γιά νά κάνουν έρωτα, 
έτσι μπορεί νά χρησιμοποιηθεί ό ηλεκτρονικός υπολογιστής γιά τή θρησκεία”.

Ο Τρέπατε δέν θεωρεί τυχαίο τό γεγονός δτι πολλοί άπό τούς 
άνθρώπους πού κλίνουν πρός τίς επιστήμες καταλήγουν νά γίνουν χριστιανοί 
φονταμενταλιστές'. Είναι ιδεαλιστές, πού έχουν Βαρεθεί τίς κύριες θρησκείες 

καί άναζητοϋν περιπέτεια. Στίς αιρέσεις άναζητοΰν τήν οικογένεια πού δέν 
γνώρισαν, τή στενή σχέση πού δέν συνήψαν στήν προσωπική τους ζωή, τόν 
πατέρα' πού δέν τούς καθοδήγησε ποτέ. Ό ορισμός μιας αίρεσης είναι δτι 
έχει έναν άπόλυτο ηγέτη πού άσκεϊ άπόλυτη εξουσία στά μέλη. Τά Νέα, 
29.3.1997. ΠρΒλ. Τό Βήμα, 30.3.1997 καί Καθημερινή, 30.3.1997.

25. Pour éviter la fin du monde, Paris 1979, σελ. 140. Ό οικολο
γικός όλεθρος είναι πρό τών πυλών, αν συνεχισθεΐ ή χωρίς σωφροσύνη 
άνθρώπινη δραστηριότητα, στήν όποια οφείλεται τό φαινόμενο τού θερμοκηπίου. 
Βλ. Ό άνθρωπος υπεύθυνος γιά τήν 'άποκάλυψή, Καθημερινή, 15.10.1995, 
σελ. 24. ΠρΒλ. Πλανήτης Γή. “Είδος” πρός εξαφάνιση, Ή Καθημερινή, 
23.4.1995, σελ. 13.



(New Age) έχει επηρεάσει κατά πολύ τά περισσότερα οικολογικά 
κινήματα. Σύμφωνα με τις οικολογικές αντιλήψεις τους προτεί
νουν στό σύνολό τους μία ολοκληρωτική μετατροπή τής άνθρώ- 
πινης κοινωνίας. ’Έτσι μπορούμε νά διαβάσουμε τά έξης: “Ό ανδρας 
καί ή γυναίκα της Νέας 'Εποχής θεωρούνται δημιουργήματα 
του κόσμου (...) προτείνουν μία νέα Διαθήκη μέ τή Φύση. (...) 
σέβονται τή Γη ώς ένα ζωντανό οργανισμό, συμβιώνουν μαζί 
της καί συμμετέχουν μέ τόν τρόπο αυτόν στήν κοσμική συνεί
δηση”26. Ή οικολογία είναι ή άγαπημένη άπασχόληση όλων 
σχεδόν των κοινοτήτων τής Νέας Εποχής. Δέν θά μπορούσε 
άλλοστε νά επιβιώσει 30 ολόκληρα χρόνια ή κοινότητα τού Findhorn 
τής Σκωτίας, χωρίς τήν άπασχόληση των μελών της μέ τήν οικολογία 
καί μέ πολλά θρησκευτικά στοιχεία όπως π.χ. τού άνιμισμού27.

Ο σύμβουλος τής Νέας Εποχής David Spangler τονίζει 
ότι τελικά θά μπορούσε τά απλό ένδιαφέρον γιά τά φυσικό 
περιβάλλον νά μετατραπεί σέ ένα νέο παγκόσμιο πολιτισμό. 
Γράφει σχετικά: “Ή οικολογία θεωρείται ώς μία νέα δράση τής 
σχέσης ανάμεσα στό μέρος καί τό δλον. Ή οικολογία θεωρείται 
ώς βάση τής νέας μεταβιομηχανικής κοινωνίας”28. Ή έννοια 
τής Γαίας29 κυριαρχεί στήν οικολογική άντίληψη τής Νέας 
Εποχής. Ή Γή είναι ή άρχή καί τό τέλος πόσης ύπάρξεως καί

26. L. Petit - R. Aucoin, Guide du Nouvel Age, Paris 1990, σελ 17.
27. Ό ανιμισμός (anima = ψυχή) πρόκειται γιά θρησκεία μέ έμφαση 

στή θεοποίηση της φύσης. Οί οπαδοί της πιστεύουν οτι υπάρχουν άόρατες 
μυστικές δυνάμεις πού κυριαρχούν στή φύση, μέ αποτέλεσμα ό άνθρωπος νά 
οδηγείται στή μαγεία ώς μέσον έξιλεασμού τού κόσμου. Αυτή ή θεώρηση 
αναπτύχθηκε στήν 'Αφρική καί ειδικότερα στή φυλή των Μασσάϊ τής Ανατο
λικής Αφρικής, οπού βιώνεται έντονα ό ανιμισμός.

28. D. Splangler, Emergence. Quand grandissent les enfants du 
Verseau. Paris 1985, σελ. 46.

29. Θεά τής αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, προσωποίηση τής Γής 
Κατά τόν Ησίοδο παρουσιάσθηκε πρώτη άπό τούς Θεούς μετά τό Χάος, 
παντρεύτηκε τόν Ουρανό άπό τόν όποιο έγέννησε τούς Τιτάνες, τούς Γίγαντες, 
τούς Κύκλωπες καί τούς Έκατόγχειρες. Ό "Ομηρος δίδει τόν καλύτερο ορισμό 
γιά τή Γή καί τήν ονομάζει “Γαίαν παμμήτεφαυ”(Ύμνοι. 30) καί ό Αισχύλος 
“παμμήτορα Γην” (Προμηθεύς Δεσμώτης, 88).



ζωής: “Έκ Γαίης γάρ πάντα καί εις Γην πάντα τελευτά”30. Ένας 
άλλος σύμβουλος ό James Lovelock πιστεύει on κάθε καταστροφή 
ενός μέρους του πλανητικού συστήματος σημαίνει καί τήν κατα
στροφή τής Γαίας δηλαδή μέρους τού πλανητικού συστήματος 
άρα καί τήν καταστροφή τού άνθρώπινου γένους31 Πιστεύεται 
μάλιστα οτι μέσα σέ αυτή τήν 'γαιανική ταυτότητα’ ή άνθρωπό- 
τητα δέν μπορεί νά είναι τίποτε άλλο παρά “τό μέσον μέσα από 
τό όποιο ή Γαία λαμβάνει τήν όντότητά της”. Γι’ αυτό καί τά 
μέλη τής Νέας Εποχής δέν άρκεΐ μόνον νά σκέπτονται π.χ. τόν 
πλανήτη, άλλά νά γίνονται τά ’ίδια 'πλανήτης’, νά ταυτίζονται μέ 
αύτόν. Οί κήποι τής κοινότητας τού Findhom, οί οικολογικές 
πολιτείες, ή μουσική τής Νέας ’Εποχής, ή λατρεία τής θεάς Γαίας 
δλα μαζί οδηγούν στήν οικολογική συνείδηση των μελών τους32

Καταλαβαίνουμε άπό τίς παραπάνω άναφορές τό άδιέ- 
ξοδο των δοξασιών τών διαφόρων προσεγγίσεων γιά τή φύση. 
Πρέπει νά έχουμε ύπόψη μας, σέ οτι άφορά τό θέμα αύτό, πώς 
ή έμπρακτη αυτή θεωρία, άπό τήν πλευρά τής ηθικής τουλάχιστον, 
δέν μπορεί νά γίνει άποδεκτή άφού ό άνθρωπος είναι ένα 
όργανο ενός απρόσωπου κόσμου, πού οδηγεί μέ γρήγορους 
ρυθμούς τή φιλοσοφία τών σύγχρονων οίκολόγων σέ ένα 
πνευματικό ολοκληρωτισμό’33.

Όλα τά παραπάνω άποτελούν σίγουρα μιά φωνή άπελ- 
πισίας καί διαμαρτυρίας μπροστά στά άδιέξοδα τού ορθολογικού 
τρόπου ανάπτυξης34. Ή οικολογία άπό τή συνειδητοποίησα τής

30. Βλ. Ξενοφάνους, Περί Φύσεως, 27. Πρβλ. Μ. Φαράνιου, 'Ηθική 
τού φυσικού κόσμου, Άθήναι 1977.

31. J. Ε. Lovelock, Gaia, Oxford 1989 καί σε γαλλική μετάφραση 
Les âges de Gaia. Paris 1990.

32. P. Russel, La Terre s’ éveille. Les sauts évoluifs de Gaia, Paris 
1989. σελ. 233.

33. M. Lacroix, La spiritualité totalitaire. Le New Age et les sectes, 
Paris 1995.

34. Στό Μήνυμά του ό μακαριστός Πατριάρχης Δημήτριος Α’ τό 
1989 σημειώνει: “Άτυχώς εις τάς ημέρας μας ό άνθρωπος, ύπό τήν έπίδρασιν 
ενός άκρου ορθολογισμού καί ευδαιμονισμού, εχει χάσει τήν αϊσθησιν τής



σκληρής πραγματικότητας τής καταστροφής τού περιβάλλοντος, 
εμφανίζεται σήμερα ώς ό προάγγελος ή καλύτερα ώς ό φορέας 
μιας καινούργιας εποχής, όπου έξασκεϊ πλήρως μιά κυρίαρχη 
επιρροή στίς κοινωνικές διεργασίες. Ή προβληματική αύτή τής 
παγκόσμιας καταστροφής έχει οδηγήσει πολλούς σέ μία νέα 
άντίληψη γιά τή Φύση, τά μοναστικά κοινόβια καί τίς πρώτες 
άποστολικές κοινότητες35. Ή κοινή γλώσσα όλων σχεδόν τών

ιερότατος της δημιουργίας καί ένεργεί ώς αυθαίρετος έξουσιαοτής καί 
βάναυσος καταπατητής της. ’Αντί τού ευχαριστιακού καί ασκητικού πνεύματος, 
μέ τό όποιον έγαλούχησεν ή 'Ορθόδοξος Εκκλησία τά τέκνα της έπί αιώνας, 
παρατηρεϊται σήμερον βιασμός τής φύσεως πρός ίκανοποίησιν όχι βασικών 
αναγκών τού ανθρώπου, αλλά μιας άτελευτήτου καί διαρκώς αύξανομένης 
σειράς ορέξεων καί έπιθυμιών, τάς όποιας ένθαρρύνει ή επικρατούσα φιλοσοφία 
τής καταναλωτικής κοινωνίας”.

35. Οί παρακάτω περιπτώσεις είναι χαρακτηριστικές: “Πρέπει νά 
μάθουμε τί είναι τά μοναστήρια. Ή δομή τους είναι συγκεκριμένη καί δέν 
μπορούμε νά τήν αλλάξουμε. Τό μοναστήρι είναι βίωμα. Γιά μάς αυτό πού 
κάνουμε είναι μιά έπανάσταση πού πρέπει νά δείξουμε στόν κόσμο τή βαρβα- 
ρότητά του καί νά συμφιλιωθούμε μέ τή φύση.Τό μοναστήρι είναι ένα σπίτι 
πού άντιστέκεται στόν κόσμο. Αύτή ή άντινομία μάς επηρεάζει καί αύτός ό 
συγκεκριμένος τρόπος ζωής άποτελεΐ γιά μάς στόχο υποστήριξης τών ανθρω
πίνων αξιών γιά νά εγκατασταθεί ή χαρά στή γή”. Άπό τό 6ι6λίο της D. 
Hervien - Léger, Le retour à ία nature, Paris 1979, σελ. 78. Ο Ντίτερ Μπάχμαν 
καί ή Μαρία Άϊζανμπλάτερ άπό τό Μόναχο έπέλεξαν τό Άκρωτήρι 'Ακρίτας 
της Μεσσηνίας γιά νά κτίσουν πέτρα μέ πέτρα τό δικό τους παράδεισο. Χωρίς 
ηλεκτρικό, χωρίς τηλέφωνο καί τηλεόραση καί μέ τό νερό νά απέχει χιλιόμετρα 
μακριά, τό ζευγάρι Βιώνει τήν απόλυτη ένωση μέ τή φύση, παρέα μέ δέκα 
συντρόφους του, πέντε βουνίσια άλογα, έναν γάιδαρο, δύο σκυλιά καί δύο 
γάτες. “Τό καλοκαίρι”, λένε, “άπασχολούμαατε μέ τούς τουρίστες πού έρχονται 
έδώ νά κάνουν ιππασία. Έτσι μαζεύουμε λίγα χρήματα καί τόν χειμώνα 
ασχολούμαστε μέ τίς έλιές καί άλλες γεωργικές εργασίες. Μένουμε έδώ καί 
παρακολουθούμε στίς φωτεινές νύχτες τά μηνύματα τών αστεριών”. Καί ή 
Μαρία μιλά γιά τήν μεγάλη άπόφαση. “"Οταν ήρθαμε έδώ κάτι μίλησε στήν 
καρδιά μας. 'Αποφασίσαμε νά τά παρατήσουμε όλα καί νά μεταναστεύσουμε 
έδώ. Πουλήσαμε καί τά υπάρχοντά μας καί εγκατασταθήκαμε έδώ όπου 
άγοράσαμε αύτή τή γή μέ λίγα χρήματα. Φτιάχναμε τό σπίτι, ανοίγαμε μονο
πάτια καί ονομάσαμε τήν ύποτυπώδη φάρμα Άρίων'. Τυπώσαμε καί διαφη
μιστικά φυλλάδια γιά τούς ξένους καί οί νέοι μας έπισκέπτονται συχνά άπό



οικολογικών κινημάτων προσδιορίζεται άπό τήν άποκαλυπτική 
καταστροφή σέ παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύουν δτι ή αναρχία 
πού επικρατεί στον κόσμο δεν είναι άσχετη με τήν καταστροφή 
τής φύσης. "Αποδέχονται τήν ιδέα δτι ή μόνη λογική διέξοδος 
είναι ό φυσικός" τρόπος ζωής των οικολογικών ομάδων μέ τή 
λατρεία τής φύσης. Γι’ αύτό καί ό όρος 'κοινωνική οικολογία", 
σύμφωνα μέ τούς οπαδούς τους, δέν είναι τίποτε άλλο παρά τό 
μέσον γιά νά “ξεπεράσουν τή βιομηχανική, καπιταλιστική κοινωνία 
τής κυριαρχίας καί στή θέση της νά οικοδομήσουν μία οικολογική 
κοινωνία αύτάνομων κοινοτήτων καί ανθρώπων”36.

Ό οίκολόγος προτείνει κώδικες συμπεριφοράς ή σειρά

τή Μεσσηνία”.
’Αλλά υπάρχουν καί οί πιό συνειδητοί οίκολόγοι οί όποιοι υποστηρίζουν: 

“Στήν αρχή δέν γνωρίζαμε τά Βιολογικά προϊόντα. 'Αγοράζαμε τά κοινά 
όπως όλοι μας. Κάποια στιγμή άρχίσαμε νά κοιτάζουμε τή σύνθεσή τους. 
Διαπιστώσαμε πώς πολλά άπό αύτά τά συνθετικά πού περιείχαν στή σύνθεσή 
τους χρησιμοποιούνται στό εργαστήρι καί γιά νά τά πλησιάσεις χρειάζεται 
μάσκα καί γάντια. Εμείς τά αγοράζαμε καί τά τρώγαμε. Από τότε άρχίσαμε 
νά καλλιεργούμε τόν κήπο μας. Φτειάξαμε τά δικά μας προϊόντα, αλλά δέν 
εϊμασταν καί τόσο ευχαριστημένοι. Αρχίσαμε νά ψάχνουμε, νά ρωτούμε καί 
νά ταξιδεύουμε. Βρήκαμε κι άλλους, αγοράσαμε ένα κτήμα καί τώρα ζούμε 
όλοι μαζί καλλιεργώντας τή γή!”.

Καί άλλου: “Τό δυσκολότερο γιά μάς”, διαβάζουμε σέ εφημερίδα, 
“ήταν νά πάρουμε τήν απόφαση ότι θά ζήσουμε έδώ. Τό αρχικό μας κεφάλαιο 
συγκεντρώθηκε άπό τούς μισθούς μας καί άπό τήν έκποίηση κάποιων περου- 
σιακών μας στοιχείων στό Μόναχο. Φροντίζουμε τά άλογα πού άγοράσαμε 
φτηνά άπό έναν Τσιγγάνο καί παίρνουμε τό γάλα άπό τά κατσικοπρόβατα 
καί τά αυγά άπό τίς κότες καί τά πουλάμε στήν αγορά”. Βλ. Τά Νέα, 24.9.1994

Βέβαια υπάρχει σέ δλα αύτά καί κάποια αλήθεια. Ή παρακάτω 
μαρτυρία ενός 'συνειδητού οίκολόγου’ 92 χρόνων, καί θυμίζουν τίς προφητείες 
τού αγίου Κοσμά τού Αίτωλού, είναι χαρακτηριστική: “Ακοΰς τόσα σήμερα. 
Τά γελάδια τρελλάθηκαν. Τά φρούτα είναι άνοστα. Τά πάντα είναι άρρωστα. 
Δοξάζω τόν Θεό πού βρέθηκα έδώ. Ό παράδεισός μου είναι αυτός. Καί ένα 
νά ξέρουν δλοι. Θά ρθει έποχή πού τά φρούτα θά κρέμονται στά κλαριά 
σειρά νά τά φας καί δέν θά απλώνεις τό χέρι σου νά φας. Θά σού τά δίνουν 
τσάμπα καί δέν θά τά παίρνεις”. Τά Νέα. 8.4.1996.

36. Βλ. Οικολογικό Ημερολόγιο, Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 3. Πρβλ. 
Ήμερολόγιον Ίεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 1991.



μέτρων γιά mv προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Μαθαίνει 
νά προσεύχεται στή φύση, ζεϊ σέ μικρές ομάδες η σέ οργανωμένες 
κλειστές κοινότητες37.

Φιλοξενεί όσους μπορεί νά έμπιστευθεϊ καί θά τού 
φανούν χρήσιμοι καί δέν έχει πολλές επαφές μέ τό οργανωμέ
νο σύστημα τής κοινωνίας. ’Απάντηση στό τεχνοκρατικό καί 
καταναλωτικό σύστημα είναι ή έμπρακτη λύση μέ τήν καλλιέρ
γεια των Βιολογικών λαχανικών. Μερικές φορές άναζητούν ατά 
κεραμικά ή στά γυναικεία άπλά κοσμήματα μέ τήν έπιγραφή 
'χειροποίητα’, τρόπους γιά νά έπικοινωνήσουν καί νά ευαισθητο
ποιήσουν νέα μέλη.

Δέν έχουν πολιτικά συνθήματα καί δέν επιδιώκουν νά 
συμπαραταχθούν μέ κάποιο πολιτικό κόμμα38. Στόχος τους ή 
άνοικοδόμηση νέων διαπροσωπικών σχέσεων, πού βασίζονται 
στήν άναζήτηση τής άμοιΒαίας θέλησης, άναγκαίας γιά τήν 
άντιπροσωπευτική πάλη ενός ευρύτερου οικολογικού κινήματος 
Ενός κινήματος χωρίς ’ποιητικούς’ όραμαησμούς39, καί αυτόνομης 
παρέμβασης στό κοινωνικό καί πολιτικό πεδίο. Τό άποτέλεσμα 
είναι ή κατάληξή του σέ ένα “άπλά συμπλήρωμα πολιτικών σχη
ματισμών”40. Καί αυτό είναι εύκολο νά άποδειχθεΐ αν άνατρέξει 
κανείς στά επίσημα στοιχεία τών υποψηφίων, στίς εκλογές τής

37. Βλ. Δαμασκηνού Παπανδρέου, Μητρ. Ελβετίας, Ορθοδοξία 
καί Κόσμος, Κατερίνη 1993, σελ. 100.

38. B. Lalonde - D. Simonet, Quand vous voudrez, Paris 1978, σελ.
224.

39. “"Αν υπάρχει, συλλογίζομαι, γιά τόν καθένα μας ένας διαφορε
τικός, προσωπικός Παράδεισος, ανεπανόρθωτα ό δικός μου θά πρέπει νά 'ναι 
σπαρμένος μέ δένδρα λέξεων πού τ’ ασημώνει ό άνεμος καθώς λεύκες άπό 
ανθρώπους, πού βλέπουν νά έπαναστρέφει επάνω τους τό δίκιο πού τούς είχε 
άφαιρεθεΐ, άπό πουλιά πού ακόμα καί μέσα στην αλήθεια τού θανάτου επιμέ
νουν νά κελαηδούν έλληνικά καί νά λέν έρωτας, έρωτας, έρωτας Από
σπασμα άπό το κείμενο τού Όδυσσέα Έλύτη “Πρώτα - Πρώτα” Ανοιχτά 
Χαρτιά, Ίκαρος, 1982.

40. Βλ. Paul Salomon, Les nouveaux Aventures de Γ Esprit, Paris
1978.



22ας Σεπτεμβρίου 1996. Σέ σύνολο 27 σχηματισμών, 7 πολιτικά 
κόμματα διεκδικουν τήν αυθεντία τους στην υπηρεσία των μελών 
τού κόμματος γιά τή σωτηρία του περιβάλλοντος41.

Διάφορα κινήματα προστασίας του φυσικού περιβάλ
λοντος, παράλληλα με ποικίλα κινήματα οικολογικής προστα
σίας καί ομάδες 'άνένταχτων’, ’φεμινιστική οικολογία’ ή Έοο- 
Feminism = Οίκοφεμινισμός’42 κ.λπ. είναι τό σκηνικό οπού ανα
πτύσσεται ή οικολογική συνείδηση. "Ας δούμε όμως μέ ποιόν 
τρόπο άντιλαμβάνεται ή ’Ορθόδοξος παράδοση τίς εννοιες καταλ- 
λαγή, κοινόβιο καί δημιουργία.

41. Στις βουλευτικές εκλογές του 1996 εμφανίσθηκαν 5 διαφορε
τικοί πολιτικοί οικολογικοί συνδυασμοί. Αξίζει ακόμη νά σημειωθεί καί ή 
υποψηφιότητα κομμάτων μέ έσχατολογική προοπτική (π.χ. Κόμμα Ελληνισμού, 
Χριστοπιστία, κ.λπ.). Βλ. Θαν. Άργυράκη, Οί ... λοιποί τής εκλογικής μάχης, 
Ελεύθερος Τύπος, 9.9.1996, σελ. 23.

42. A. Primavesi, From Apocalypse to Genesis. Ecology, Feminism 
and Christianity, Great Britain 1991. D. Hallman, Ecotheology, WCC, 1994. 
κυρίως τό Κεφ. Insights from Eco-feminism, σελ. 175-199. Πρβλ. καί σχετικά 
άρθρα στό περιοδικό Ecotheology, 3(1997) καί Ecofeminism and Theology, 
European Society of women in Theological Research, 2/94.



“Ίδωμεν δέ όμως καί πρός τούτοις καί αυτήν τήν έξ αρ
χής παράδοσιν καί διδασκαλίαν καί πίστιν τής καθολικής 
Εκκλησίας, ήν ό μέν Κύριος εδωκεν, οί δέ απόστολοι έκή- 
ρυξαν, καί οί πατέρες έφύλαξαν. Έν ταύτη yàp ή 'Εκκλη
σία τεθεμελίωται, καί ό ταύτης έκπίπτων ου τ’ αν εϊη, ου τ' 
αν ετι λέγοπο Χριστιανός”.

(S. Athanasii, Ορρ. Pars l-Historica etDogmatica, P.G., 26. 
593D-596A).

4. Ή ορθόδοξος άπάντησις τοΰ κοινοβίου

Ο βίος ιών μοναχών στό κοινόβιο, όπως τονίσαμε καί 
παραπάνω, άποτελεϊ γιά τίς περισσότερες οικολογικές ομάδες 
τό κατ' εξοχήν μοντέλο μίμησης. Αύτή εκφράζεται μέσα άπό μία 
μονόπλευρη άποδοχή των εξωτερικών γνωρισμάτων του κοινο
βίου, χωρίς νά γίνεται μία Βαθύτερη κατανόηση τών Βασικών 
αρχών πού τό διέπουν43. Ό Γάλλος περιηγητής Pierre Belon, 
πού έπισκέφθηκε τό "Αγιο Όρος τό 1546, περιγράφει μέ ένα 
θαυμάσιο τρόπο τή ζωή τών μοναχών. “Ή ζωή τών μοναχών”. 
γράφει, “είναι πολύ παράξενη. 'Όλοι μαζί καί ό καθένας ξεχω
ριστά έχουν μέ κάτι νά άσχοληθούν. Νά κλαδέψουν τ' άμπέλια, 
νά οργώσουν τά χτήματα, νά κόψουν τά ξύλα, νά σκαλίσουν τά 
περιβόλια, νά ψαρέψουν. ’Άλλοι είναι παπουτσίδες, άλλοι ραφτά- 
δες, άλλοι μαραγκοί, άλλοι ναυπηγοί, άλλοι μυλωνάδες, άλλοι 
χτιστάδες, μέ δύο λόγια δουλεύουν σέ άλα τά έπαγγέλματα. 
Χαράματα βγαίνουν άπό τήν πύλη του μοναστηριού, καθένας 
μέ τό εργαλείο του στό χέρι καί τό σακκούλι στόν ώμο, μέ 
μερικά παξιμάδια καί κανένα κρεμμύδι (...). Ή βασική τους τροφή 
είναι αλατισμένες ελιές, βρεχτοκούκια καί λάχανα”430. Ένας

43. Γιά τήν ιστορική εξέλιξη τού μοναστικού κέντρου Βλ Δ. 
Παπαχρυσάνθου, Ό αθωνικός μοναχισμός, Μορφωτικό "Ιδρυμα Εθνικής 
Τράπεζας, 'Αθήνα 1992, σελ. 54 κ.έξ.

43α. Βλ. περισσότερα γιά τό Ιδιο θέμα ΠΡΩΤΑΤΟΝ, 63(1997)5.



άλλος περιηγητής ό Christophore Buoldemonti συμπληρώνει: 
“Καθισμένοι οί μοναχοί στά κελιά τους, άλλοι υφαίνουν ένδυμα- 
σίες, άλλοι ράβουν υποδήματα, άλλοι ετοιμάζουν δίχτυα, άλλοι 
κατεργάζονται τό μαλλί, πλέκουν καλάθια μέ Βέργιες λιγαριάς 
ή πλάθουν πήλινα πιθάρια γιά τό κρασί, άλλοι φτιάχνουν καλυμ
μαύκια. Καί στήν ορισμένη ώρα, δλοι σπεύδουν νά δοξολογή
σουν τό Θεό. Κι άνάμεσά τους βασιλεύει αιώνια ειρήνη”44.

Αυτή ή δοξολογική κατάσταση στήν οποία ζεϊ ό μοναχός 
εχει ύψίστη σημασία γιά τή λειτουργία του κοινοβίου440. Είναι

44. Όπ. παρ., σελ. 3. Παρόμοια περιγραφή τής μοναστικής κοινότητας 
μάς δίδει καί ό Σωτ. Μπαλατσούκας: “Στόν 'Άθωυα στό Περιβόλι τής 
Παναγιάς’, οί μοναχοί εύχαριστοΰν θερμά τό Θεό γιά κάθε δωρεά καί ευλογία 
σεβόμενοι τήν κτίση. Ό μοναχός, εδώ αντίθετα πρός τά κοσμικά πλαίσια, 
θεωρεί τήν πενία, πλούτο, ώς δόξα τήν άδοξία, τήν έγκράτεια καί τήν άσκηση, 
σέ όλες τίς μορφές της, χαρά, τήν ακτημοσύνη, άνεση, το φυσικό περιβάλλον 
καί τήν κτίση πηγές καί αφορμή δοξολογίας καί ευχαριστίας πρός τόν Κτίστη. 
Ό κελλιώτης, ό βουρδουνάρης μοναχός (διακονητής των ζώων), ό μπαξεβάνης 
(κηπουρός), ό άρσανάρης (διακονητής τού λιμανιού), ό ψαράς, ό μελισσοκόμος, 
ό μοναστηριακός μοναχός προσεγγίζουν τό φυσικό περιβάλλον καί τήν κτίση 
ολόκληρη μέ διάκριση, σεβασμό καί αγάπη.

Στό πρότυπο αύτό τής κοινωνίας πού διέπεται άπό τίς άρχές του 
σεβασμού, τής αλήθειας καί τής αγάπης στίς σχέσεις τών μοναχών μεταξύ 
τους, άλλά καί μέ τόν περιβάλλοντα κόσμο, δεν παρατηρεί κανείς ενα άντιϋλικό 
καί όντιφυσικό πνεύμα άλλά μιά σύζευξη καί αλληλεξάρτηση ύλικοΰ καί 
πνευματικού κόσμου. Ενδεικτικά ή πνευματική ατμόσφαιρα τήν ώρα τής 
τράπεζας. Οί μοναχοί καί οί προσκυνητές τού "Αθω, κατά τή διάρκεια τού 
γεύματος, παίρνουν καί πνευματική τροφή, κατά τήν άνάγνωση κάποιου 
κειμένου άπό τό συναξάρι ή τά πατερικά κείμενα.

Εκτός τούτου, στόν άγιο τόπο τής Αθωνικής πολιτείας ό άσκητής 
μοναχός χαρακτηρίζεται άπό θείο σεβασμό καί δικαιοσύνη, άπό στοργική 
μέριμνα καί άγάπη γιά τή διατήρηση τής φυσικής ισορροπίας καί αρμονίας. 
Ο μοναχός δεν άρκείται σέ τεχνικές λύσεις, άλλά μέ τόν τρόπο του, αδυσώ

πητα, κινείται σέ άνώτερα πνευματικά καί σωτηριολογικά πλαίσια γιά νά 
παραδειγματίσει στή δυνατότητα άποκατάστασης άρμονικής - ειρηνικής συμφι
λίωσης καί συμβίωσης στή σχέση μέ τά φυτά καί τά ζώα, τό φυσικό περιβάλλον 
γενικότερα". Βλ. "Αγιον 'Όρος, Ή Καθημερινή 17.8.1997. σελ. 19 κ.έξ.

44α. Πρέπει νά τονίσουμε στό σημείο αύτό οτι ή δημιουργία μίας 
ομάδας άναχωρητών συνδέεται πάντοτε καί μέ τήν οικοδόμηση τής έκκλησίας



άδιανόητο νά μιλήσει κανείς γιά μία οικολογική λειτουργία του 
κοινοβίου χωρίς νά άναφερθεϊ στήν έκκλησιολογική κοινωνία 
των μοναχών, οπού τό "Αγιο Πνεύμα “συνάγει καί οίκοδομεΐ” 
Μέσα στήν Χριστοκεντρική αυτή κοινότητα, δοξολογία καί δη
μιουργία δεν άποτελούν δύο άντιφατικές έννοιες. Ο προορισμός 
τής όλης δημιουργίας συνδέεται άμεσα μέ τήν Εκκλησία, όπου 
καί ή ’ίδια ή φύση βρίσκει τήν πραγματική της σημασία καί 
σωτηρία. Μέ τόν τρόπο αυτόν τό τριαδολογικό δόγμα τής ’Εκκλη
σίας μας άποτελεϊ, σύμφωνα μέ τόν Καθηγητή Γ. Μαντζαρίδη, 
τό κατ’ εξοχήν κοινωνικό δόγμα45. Ή συνύπαρξη των τριών 
προσώπων τής Αγίας Τριάδος μάς μεταφέρει στήν κοινωνία μέ 
τό φυσικό περιβάλλον. Καθώς ή εκδήλωση αύτή δεν είναι εκδή
λωση άνάγκης άλλά ολοκλήρωση, έτσι καί ή συνύπαρξη τού 
άνθρώπου μέ τήν φύση είναι καί πρέπει νά είναι εκδήλωση 
ανιδιοτελούς άγάπης.

'Όλη ή φύση, όλος ό κόσμος γίνεται δεκτός καί αγιά
ζεται άπό τόν ’ίδιο τόν Δημιουργό. Χρόνος καί ύλη άνάγονται 
στό Θεό ό όποιος ήλθε στόν κόσμο “ϊνα πληρώσει τά πάντα”46. 
Ο Μέγας Αθανάσιος μάλιστα τονίζει ότι “Τριάς rοίνυν αγία

(6λ. Βίος Θεοφάνη, σελ. 21, παρ. 33, Βίος Παύλου, σελ. 51, Βίος Λαζάρου, 
σελ. 512, παρ. 11). Μέ τήν εγκατάστασή τους σε ένα χώρο, οί μοναχοί 
θεωρούσαν καθήκον τους νά άσχοληθούν πρώτα απ' δλα μέ τό κτίσιμο μιας 
μικρής εκκλησίας (Π.χ. ό Νικηφόρος τού Μηδικίου καί ό Φώτιος άπό τή 
Θεσσαλονίκη, ό όποιος έκτισε μία εκκλησία στήν κορυφή τού Χορταΐτη 
καθώς καί σέ πολλά σπήλαια). Βλ. Arsenij, Pohvalnoe slovo îv. Fotiju, 
Novgorod 1987, σελ. 20.

45. Γ. Μαντζαρίδη, Τό ήθικόν νόημα τού περί Τριάδος δόγματος, 
Μέθεξις Θεού, Θεσ/νίκη 1979. Β. Γιούλτση, Θεολογία καί διαπροσωπικές 
σχέσεις κατά τόν Μέγαν Φώτιον, Θεσ/νίκη 1974. Πρ6λ. G. Larentzakis, La 
dimension théologique de la réconciliation dans une perspective Orthodoxe, 
Service Orthodoxe de Press, Paris 209(1996)18-23. M. Vogt, Verantwortung 
für die Schöpfung, Herder-Korrespondenz, 8(1996)402-407

46. Έφ. 4:11. Μέ τό γενικό θέμα “Έλθέ, Πνεύμα "Αγιον, άνακαί- 
νισον πάσαν τήν κτίσιν”, πραγματοποιήθηκε στήν Καμπέρα τής Αυστραλίας ή 
ΐ Γενική Συνέλευση τού Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών άπό 7- 
20.2.1991. Ό μακαριστός Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως



καί τελεία έστίν, εν Πατρί καί Υίώ καί άγίω Πνεύματι θεολο- 
γουμένη, ούδέν άλλότριον ή έξωθεν έπιμιγνύμενον εχουσα, ουδέ 
εκ δημιουργού καί γενητοϋ συνισταμένη, άλλ’ όλη τού κτίζειν 
καί δημιουργειν ούσα. Όμοία δέ έαυτρ καί αδιαίρετός έστι τη 
φύσει, καί μία ταύτης ή ενέργεια. Ό γάρ Πατήρ διά τού Λόγου 
εν Πνεύματι άγίω τά πάντα ποιεί. Καί ούτως ή ένότης τής 'Αγίας 
Τριάδος σώζεται. Καί ούτως είς Θεός εν τρ Εκκλησία κηρύττεται, 
ο έπί πάντων, καί διά πάντων, καί έν πάσιν’. Επί πάντων μέν 
ώς Πατήρ, ώς αρχή καί πηγή διά πάντων’ δέ διά τού Λόγου καί 
'έν πάσι ' δέ έν τω Πνεύματι τω άγίω. Τριάς δέ έστίν ούχ έως 
ονόματος μόνον καί φαντασίας λέξεως, άλλά άληθεία καί υπάρ
ξει Τριάς”47.

Τό μυστήριο τής δημιουργίας καί τής ύπάρξεως έχει τίς 
ρίζες του στό θέλημα τής 'Αγίας Τριάδος. Ό κόσμος υπάρχει 
επειδή ό ’ίδιος ό τριαδικός Θεός, θέλησε καί θέλει τήν ύπαρξή

Δημήτριος Α’ είς τό Μήνυμά του τόνισε τή σημασία τής 'Αγίας Τριάδος στό 
έργο τής Δημιουργίας καί τής σωτηρίας, υπογραμμίζοντας δτι ή Σύναξη 
πρέπει νά άπαντήσει “διορθωτικός είς τά παγκόσμια καί πόσης άποχρώσεως 
οικολογικά κινήματα των ήμερων οτι έξαντλώνται είς τήν οριζόντιον καί 
λησμονούν τήν κατακόρυφον, είς ούδέν απολύτως θά όφελήσουν τήν έπ 
εσχάτων ιδιαιτέρως όδυνωμένην δημιουργίαν, έμψυχον καί άψυχον

Ό δέ μακαριστός Πατριάρχης 'Αλεξάνδρειάς Παρθένιος Γ μεταξύ 
άλλων τόνισε καί τά εξής: “Έχουμε χρέος νά κρατούμε τήν κτίση καλήν 
λίαν', όπως τήν δημιούργησε ό Θεός, γιατί έπάνω της έπιφέρεται τό "Αγιο 
Πνεύμα. Νά μή λερώνομε, νά μή μολύνομε, νά μή σπιλώνομε τήν φύση καί 
τόν άνθρωπο. Νά αγαπάμε πάντοτε τόν άνθρωπο καί τήν κτίση”, ένώ ό 
Πατριάρχης Μόσχας καί πόσης Ρωσίας κ. Αλέξιος Β' τόνισε οτι “ή άνακαίνιση 
έν Πνεύματι δέν απαιτεί μόνον οικολογία στην 'κτίση', στό περιβάλλον καί 
στό διάστημα, αλλά πρώτα άπ άλα οικολογία στό πνεύμα, οικολογία στό 
κοινωνικό περιβάλλον πού διέπει τίς ανθρώπινες σχέσεις. Ένώ δεόμεθα τού 
Άγιου Πνεύματος νά ανανεώσει ολη τήν Κτίση, έμεΐς ώς τήν απαρχήν τού 
Πνεύματος εχοντες' (Ρωμ., 8:23), καλούμεθα νά άναλάβουμε τίς εύθύνες 
μας καί τίς υποχρεώσεις μας, διότι 'Θεού έσμέν συνεργοί (Α' Κορ. 3:9)” Βλ. 
περισσότερα Γ. Λαιμόπουλου, Έλθέ. Πνεύμα Άγιον. Άνακαίνισον πάσαν 
τήν κτίσιν, Τέρτιος, 1991 καί του ίδιου, Ή Ζ’ Γενική Συνέλευση τού 
Παγκοσμίου Συμβουλίου τών Εκκλησιών, Τέρτιος, 1992.

47. Μ. Αθανασίου, Επιστολή πρός Σεραπίωνα, P.G., 26 596Α.



του. Ή εξάρτηση αύτή καθιστά τή δημιουργία μία πραγματική 
κοινωνία άγάπης καί ικανή νά “ύπερβεΐ ολους τούς περιορισμούς 
της καί νά μετάσχει στην ζωή τού αιωνίου Θεού, στην ζωή τής 
'Αγίας Τριάδος”47α.

Ή ορθόδοξη παράδοση άγκαλιάζει τόν άνθρωπο σέ κάθε 
στιγμή τής ζωής του μέ τίς αιτήσεις “υπέρ εύκρασίας αέρων, 
ευφορίας των καρπών τής γής”. ’Αντιμετωπίζει ειρηνικά τούς 
φυσικούς κινδύνους καί εύχεται υπέρ “καιρών ειρηνικών”, προ
σεύχεται γιά την άρση των κινδύνων όπως τίς ξηρασίες, τήν 
άνομβρία, τίς άρρώστιες, τήν πείνα, τούς σεισμούς. Ή ευλογία 
των ύδάτων μέ τόν Μεγάλο 'Αγιασμό εκφράζει τήν άγάπη τής 
Εκκλησίας πρός τόν κόσμο καί τόν καλεϊ στή μεταμόρφωσή 
του48. Ή κτίσις έλευθερώνεται, μέ τόν τρόπο αύτόν άπό τή δουλεία 
τής φθοράς στήν οποία βρίσκεται καί άποτελεϊ στή συνέχεια 
άναπόστατο κομμάτι τής ελευθερίας “τών τέκνων τού Θεού”49. 
Μέσα ατό λειτουργικό αύτό Βίωμα ό άνθρωπος - καί ό μοναχός - 
άποτελεϊ “τόν πρίγκηπα τής δημιουργίας καί ένεργεί οίωνεί ώς 
ίερεύς τής δημιουργίας”50. Τί σημαίνει όμως “ίερεύς τής δημιουρ
γίας;” Ίερωσύνη σημαίνει ότι ό άνθρωπος μεταχειρίζεται τήν 
κτίση ώς κάτι πού προορίζεται γιά τόν Θεό, όχι μόνο γιά νά 
έπιζήσει, όπως αύτό τονίζεται άπό τίς διάφορες οικολογικές 
ομάδες, άλλά γιά νά ολοκληρωθεί στά χέρια τού άνθρώπου. Ό 
ΣεΒ. Μητρ. Περγάμου σημειώνει ότι όταν ό άνθρωπος γίνεται 
“ίερεύς τής δημιουργίας”, γίνεται επίσης καί ό Ιδιος συνδημιουρ-

47α. Βλ. Πορίσματα τοΰ Συνεδρίου τών ’Ορθοδόξων καί τών 
’Ανατολικών ’Ορθοδόξων μή Χαλκηδονίων Εκκλησιών, ’Ορθόδοξος ’Ακαδημία 
Κρήτης, 25.11-4.12.89.

48. Βλ. περισσότερα Ί. Άθανασόπουλου, “Ίο οικολογικόν πρόβλημα” 
εις τήν υμνολογίαν τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, Εκκλησία, 18(1990)655 
κ.έξ. Πρ6λ. Γ. Γαλίτη, θεολογική θεώρηση τής ύλης, Ανάτυπο άπό τόν 32ο 
Τόμο “Επίσημοι Λόγοι” τού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 1996, σελ. 16 
κ. έξ.

49. Ρωμ. 8:22.
50. Μήνυμα του Πατριάρχη Δημήτριου Α’ γιά τό Περιβάλλον, τό

1989.



γός51. Μιλώντας γιά “ίερωσύνη ” συνεχίζει, “μιλάμε γιά μιά ευρύ
τερη υπαρξιακή συμπεριφορά, πού περιλαμβάνει όλες τίς ανθρώ
πινες ενέργειες στίς όποϊες υπάγονται οί συνειδητές ή ακόμη 
καί οί ασυνείδητες εκδηλώσεις αυτών τών δύο έκφράσεων τής 
ίερωσύνης: τής υποστατικής καί τής έκστατικής”52. Μέ τόν τρόπο 
αυτόν ό άνθρωπος είναι αδιάσπαστο καί ουσιώδες μέρος της 
δημιουργίας, άλλα καί Βασιλεύς της δημιουργίας καί συγκληρο- 
νόμος τού Θεού. Ο άγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος περιγράφει 
μέ ένα θαυμάσιο τρόπο τή θέση τού άνθρώπου ώς Βασιλέα τού 
κόσμου: “Ή, ϊνα τά μικρά λέγω καί τά όρώμενα, τίς έδωκέ σοι 
κάλλος ουρανού βλέπειν, ήλιου δρόμον, σελήνης κύκλον, αστέ
ρων πλήθος, καί τήν έν τούτοις πάσιν, ώσπερ έν λύρα, εύαρμο- 
στίαν καί τάξιν ώσαύτως εχουσαν, ωρών άλλαγάς, μεταΒολάς 
καιρών, ενιαυτών περιόδους, ημέρας καί νυκτός ίσομοιρίαν, γής 
έκφύσεις, άέρος χύσιν, πλάτη θαλάττης καί λελυμένης καί ίστα- 
μένης, βάθη ποταμών, ανέμων ρεύματα: Τίς ύετούς, γεωργίαν, 
τροφάς, τέχνας, οικήσεις, νόμους, πολιτείας, βίον ήμερον, οίκείω- 
σιν πρός τό συγγενές; Πόθεν σοι τών ζώων τά μέν ήμέρωται 
καί ύπέζευται, τά δέ τροφή παραδέδοταί; Τίς σε κύριον καί 
βασιλέα πάντων κατέστησε τών έπί τής γής; Τίς, ϊνα μή καθ’ 
έκαστον λέγω, πάντα, οίς προέχει τών άλλων άνθρωπος, έδω- 
ρήσατο;”53.

Ή περί δημιουργίας τού κόσμου Βιβλική διήγηση54 επι
βεβαιώνει τά παραπάνω. Ο Άδάμ λαμβάνει τήν εντολή νά δώσει 
ονόματα στό σύνολο τών ζωντανών οργανισμών, συνεργώντας 
μέ τόν δικό του τρόπο στήν ολοκλήρωση τής βιοποικιλίας τών 
ειδών. Τό άξίωμα όμως τών οικολογικών κινημάτων είναι δια

51. Σε6. Μηιρ. Περγάμου Ιωάννη, Ή κτίση ώς εύχαριστία. Θεο- 
λογική προσέγγιση στό πρόβλημα της οικολογίας, Αθήνα 1993, σελ. 119- 
120.

52. Αυτόθι.
53. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος ιδ’, Περί φιλοπτωχείας P.G.,

35:888Β.
54. Γεν. 2:19-20.



φορετικό: ό άνθρωπος χρειάζεται τή φύση, όλλά ή φύση δεν 
χρειάζεται τόν άνθρωπο. Αύτό όμως έρχεται σέ άντίθεση με τήν 
εντολή τής όνοματοδοσίας πού δίδει ό Θεός στον άνθρωπο. 
Χάνεται ή ευθύνη τού άνθρώπου άπέναντι στή δημιουργία. Απε
ναντίας στήν ορθόδοξη παράδοση άποτελεϊ ευθύνη τού κάθε 
πιστού “οχι μόνο γιά τή συντήρηση άλλα καί γιά τήν καλλιέργεια 
τής φύσης, έτσι ώστε νά άποκαλυφθεί τό έσχατο νόημα καί ό 
σκοπός τής δημιουργίας καί νά έκπληρωθεί μέσα άπό τά ανθρώ
πινα οντα”55. ’Ακόμη καί ή άρχιτεκτονική τού κοινοβίου άποκα- 
θιστά τήν άρμονική σχέση μέ τό φυσικό περιβάλλον μέσα στό 
όποϊο δομήθηκε μέ αίσθηση τού μέτρου καί τής ελευθερίας 
’Αρχιτεκτονικό καί φυσικό κάλλος ταυτίζονται άπόλυτα καί προσ
δίδουν μία ισόρροπη σχέση άνάμεσα στήν κυριαρχία καί τή 
διαχείριση56.

Ή Θεία Λειτουργία άποτελεϊ τό κριτήριο μεταξύ τής 
αυθεντικής σχέσης μέ τή συμμετοχή μας στήν εμπειρία τού γε
γονότος καί τήν καταγραφή τής εμπειρίας αύτής, ή οποία είναι 
πάντοτε έκκλησιαστική. Στή Θεία Λειτουργία “ήμϊν δέ σύμφωνος 
ή γνώμη τής ευχαριστίας καί ή ευχαριστία βέβαιοί τήν γνώμην”57 
καί μάλιστα γύρω άπό τόν Επίσκοπο Ί'να άσφαλές ή καί βέβαιον 
παν δ πράσσεται”58. Ή άνάμνηση άποτελεϊ άνάμνηση καί μαρτυ

55. Σε6. Μηιρ. Περγάμου 'Ιωάννη, Αποκάλυψη καί φυσικό 
περιβάλλον. Σύναξις, 56(1996)19.

56. “Ό μοναχός έχει βαθειά επίγνωση δη είναι ό κυρίαρχος της 
φύσεως καί ό διαχειριστής της, άλλά δέν λησμονεί δη είναι καί ό ιερέας τής 
δημιουργίας, ό λειτουργός της, πού χρέος εχει νά τήν παριστάνει καί νά τήν 
υψώνει μπροστά στόν Δημιουργό της” Θ Παπαγιάννη, ϊερομ. 'Ελισαίου 
Συμωνοπειρίτη, Φυσικός χώρος καί μοναχισμός, Ομιλία στό Ίδρυμα 
Γουλανδρη - Χόρν. 'Αθήνα, 1993, ΠρΒλ. Άρχ. Βασιλείου, Ή υπέρβαση τού 
θανάτου στήν Μοναχική Ζωή, "Αγιο Όρος, 5.

57. “Pour nous notre façon de penser s’ accorde avec Γ eucharistie 
et Γ eucharistie en retour confirme notre façon de penser”, Adversus Haereses. 
IV, 18,5.

58. ”"Οπου äv φανή ό Επίσκοπος έκεΐ τό πλήθος έστω, ώσπερ 
οπού äv η Ιησούς Χριστός, έκεΐ ή καθολική Εκκλησία”, Ιγνατίου Θεοφό-



ρία τού κάθε Χριστιανού γιά τόν Δημιουργό καί τή δημιουργία. 
Η πτώση τού άνθρώπου σημαίνει καί πτώση της φύσης καί ό 
αγιασμός τού άνθρώπου σημαίνει καί τόν άγιασμό της φύσης 
Ή φύση “συστενάζει καί συνωδίνει”59 καί τό έργο τού κάθε 
Χριστιανού δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα συνεχές κλάμμα γιά 
τόν κόσμο καί τή σωτηρία του.

Ο Ντοστογιέφσκυ γράφει: “'Αγάπησε ολη τήν κτίση 
τού Θεού, τά πάντα μέσα σ’ αυτήν καί κάθε κόκκο άμμου. 
Αγάπησε τό κάθε φύλλο, τήν κάθε ηλιαχτίδα από τό φως τού 
Θεού. Αγάπησε τά ζώα, αγάπησε τά φυτά, αγάπησε τό κάθε π. 
Καί όταν αγαπήσεις τά πάντα τότε θά αγαπήσεις μέσα σου κάθε 
π τό μυστικό τού Θεού. Αγάπησε τά ζώα. Ό Θεός τούς εχει 
δώσει σπέρματα σκέψης καί άνόθευτης χαράς. Μή τήν ταράξεις. 
Μήν τά βασανίζεις, μήν τούς στερήσεις τή χαρά τους, μήν βαδίσεις 
ένάντια στίς προθέσεις καί τό σχέδιο τού Θεού”. Ή “διακονία 
τής καταλλαγής”59α δεν μπορεί νά παραμείνει άποκλειστικά καί 
μόνο σε φιλανθρωπικά έργα. Συνεχίζεται σε ολόκληρη τή 
δημιουργία. Είναι χαρακτηριστική ή παρακάτω αναφορά τού 
Αγίου Ισαάκ τού Σύρου: “μιά καρδιά πού συμπονεΐ είναι αυτή 
πού φλέγεται γιά ολη τή δημιουργία. Γιά τά πουλιά, γιά τά ζώα 
τής γης, γιά ολη τήν κτίση. Γι’ αύτό καί προσεύχεται ακόμη καί 
γιά τά φίδια, μέ αυτή τήν απέραντη συμπόνοια πού φουσκώνει 
τήν καρδιά καί πού δεν γνωρίζει δρια, γιατί αισθάνεται όντως ή

ρου. Επιστολή πρός Σμυρναίους, VIII 2. “Ή σημασία καί σπουδαιότης τής 
Θείας Εύχαριστίας ώς κέντρου καί κριτηρίου τής όλης ζωής τής Εκκλησίας 
είναι προφανής. Πάντα τά ιερά μυστήρια καί σύμπασα ή εκκλησιαστική ζωή 
κινούνται περί τήν Θείαν Ευχαριστίαν καί άντλούν ύπόστασιν έκ τής σχέσεώς 
των πρός αυτήν. Ή Θεία Ευχαριστία, τελούμενη έκάστοτε Οπό τήν προεδρίαν 
ή έν όνόματι τού κανονικού Επισκόπου τού τόπου, αποτελεί τόν άξονα καί τό 
κριτήριου τής όλης ζωής τής Εκκλησίας, άποκαλύπτουσα τό βαθύτερου καί 
έσχατου νόημα τής ύπάρξεως όλης τής κτίσεως, τό όποιον είναι ή κοινωνία 
έν τή ζωή τού τριαδικού Θεού” Από τό Μήνυμα ιών Προκαθημένων των 
Ορθοδόξων 'Εκκλησιών στην Πάτμο. Σύναξις. 56(1996)10.

59. Ρωμ. 8:22.
59α. Β' Κορ. 5:17-19.



ίδια κατ' εικόνα Θεού”60. Καί δεν είναι ή μόνη περιγραφή. Σε 
άλες σχεδόν τίς αγιογραφίες τής ερήμου τού Σινά, του Αγίου 
'Όρους, στήν 'Αλάσκα, στίς στέππες του Βόλγα, πολύ συχνά 
άγρια θηρία υπηρετούν καί διαλέγονται με τόν τρόπο τους. Είναι 
χαρακτηριστικός μάλιστα, μεταξύ άλλων, καί ό βίος τού οσίου 
Παχωμίου, οπού διαβάζουμε: ΊΊαχωμίω δέ τοσαύτη χάρις παρά 
Θεού δεδώρητο, (...) ώς καί επάνω όψεων καί σκορπιών κατά τό 
γεγραμμένον πατούντα τούτον άβλαβη διαμένειν, ήδη δέ ποτέ 
καί κροκοδείλω χρησάμενον ώς όχήματι διαπεράσαι τόν ποταμόν, 
καί τοΐς λοιποϊς δέ άγρίοις θηρίοις συναναστρέφεσθαι άδεώς, 
μηδέν ύπ' αυτών βλαβερόν υφιστάμενον”. Παρόμοια είναι καί ή 
διήγηση του ΆΒΒά Μακαρίου: “Διηγήσατο δέ ήμΐν καί ό δούλος 
τού Χριστού Παφνούτιος ό τού γενναίου τούτου μαθητής, δτι 
μιας τών ημερών καθεζομένου τού Μακαρίου οίκου έν τη αυλή, 
καί τώ Θεώ προσομιλούντος ύαινα λαβούσα τόν έαυτής σκύμνον 
τυφλόν όντα ήνεγκε, καί τώ θυριδίω τής αυλής κρούσασα τη 
κεφαλή είσήλθεν ετι αύτού έκεϊ καθεζομένου, καί ρίπτει αυτόν 
ύπό τούς πόδας αύτού. Τούτον τόν σκύμνον λαβών ό άγιος 
Μακάριος καί έπιπτύσας τοΐς όφαλμοϊς αύτού έπηύξατο, καί 
παραχρήμα όνέβλεψε, καί θηλάσαντα αυτόν ύαινα à π ήλθε”61. 
Ή κτίση αύτή, σύμφωνα με τόν Καθηγητή Βασ. Γιούλτση, “ξεκινά 
από τήν αύτογνωσία καί είναι όρχικά συμφιλίωση τού όνθρώπου 
μέ τόν Θεό καί τόν εαυτό του καί στη συνέχεια συμφιλίωση μέ 
τό συνάνθρωπο καί τό περιβάλλον”62.

Ή άσκητική χρήση τού κόσμου παρακινεί τόν άνθρωπο 
σε μία δοξολογική κατανόηση τού κόσμου. Δεν είναι λίγες 
φορές πού οί μοναχοί διηγούνται διάφορες ιστορίες γιά νά 
περιγράφουν μέσα άπό τή σοφία τής φύσης τίς άρετές τής

60. Πνευματικά "Εργα, Λόγοι 81, έκδ. Θεοτόκη, Άθήναι 1985,
σελ. 306.

61. Acta Sanctorum macariorum, PG., 34:197C.
62. Τό Οικολογικό πρόβλημα ώς κοινωνικό κακό, Καιρός, Έπετηρίς 

Θεολογικης Σχολής Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1995, σελ. 
350. Πρβλ. Άθ. Νίκα, “Γεροντική Οικολογία”, Μαρτυρία, 186(1997)7-12.



χριστιανικής ζωής63. 'Ακόμη καί ή στέρηση πολλές φορές μπορεί 
νά γίνει άπόλαυση τής αποκάλυψης του Θεού, άφοΰ ό Ιδιος ό 
άνθρωπος καί πάλι τόν εναποθέτει στά χέρια του Θεού. Μέ τήν 
προοπτική αυτή, ή άσκηση, ό περιορισμός στήν “αναγκαία χρεία”, 
δέν ταυτίζεται μέ τήν πειθαρχία σέ κάποιο οικολογικό πρόγραμμα 
μέ τή δημιουργία καθαρών προϊόντων φιλικά πρός τό περιβάλλον, 
αλλά είναι άποτέλεσμα τής αυτογνωσίας καί τής θεογνωσίας63“. 
Ή διαφορά άνάμεσα στήν οικολογική συνείδηση καί τήν έκκλη- 
σιαστική συνείδηση είναι ή εξής: “Ό άνθρωπος μέ τό νά Βλέπει 
τόν έαυτό του ώς κρίκο άνάμεσα στ ή φύση καί τόν Θεό, σέβεται 
τόν άπρόσωπο κόσμο, όχι μόνο γιά νά τόν διατηρήσει άλλά νά 
τόν καλλιεργεί καί νά τόν ένσωματώνει σέ μορφές πολιτισμού, 
οί όποιες τόν άνυψώνουν στό δικό του επίπεδο, σέ αιώνια

63. “Έλεγε ό άββάς Μακάριος, ο π ore ήμην νεότερος, άκηδιάσας 
έν τώ κελλίω έξήλθον εϊς τήν έρημον, λέγων τώ λογισμώ μου, οτι ω αν 
άπαντήσης, έρώτησον αυτόν ώφελείας. Καί ευρον παιδίον βάσκον βούς, καί 
λέγω αύτώ. Τί ποιήσω, παιδίον, οτι πεινώ; Λέγει μοι. Φάγε. Πάλιν είπον, οτι 
έφαγον, καί πάλιν πεινώ. Πάλιν λέγει μοι. Καί πάλιν φάγε. Καί πάλιν είπον, 
οτι πολλάκις έφαγον, καί πάλιν πεινώ. Τότε λέγοι μοι. Τάχα όνος εί, άββά, 
οτι πάντοτε τρώγειν θέλεις. Καί ωφεληθείς άνεχώρηαα”. RG.. 34209C. Καί 
άλλου: “Άλλά συ δσον ευρίσκεις άρτον φάγε, καί άφες δλην τήν γην καί 
άπελθε εις τό χείλος τοΰ ποταμού, καί πίε δσον χρείαν έχεις, καί πάρελθε, 
καί μή ζητήσης πόθεν έρχεται, ή πώς ρέει...”. Ομιλία 12. RG.. 34:564. Πρβλ. 
Βλ. Φειδά. Μοναχισμός καί κόσμος, ’Επίσκεψις, 541(1997)17 κ.έξ.

63α. Νά σημειωθεί εδώ οτι στους Βίους των άγιων τονίζεται ή 
άνάγκη νά περάσει ό μοναχός, καί μάλιστα ό δόκιμος, ενα διάστημα στό 
κοινόβιο. Τήν άναγκαιότητα αυτή εξηγεί πρός τόν νεαρό μοναχό Ίωαννίκιο 
ένας γηραιός μοναχός: “Ή μέν πρόθεσίς σου, τέκνου, καλή, ή δέ πρός τήν 
αθλητικήν παλαίστραν έπιθυμία μόνοις πρέπουσα τοΐς προπαιδευθείσι τά θεία 
καί έν άσκήσει χρονίσασι. Δει γάρ re έν κοινοβίω μοναχών πρότερον είσελ- 
θόντα τήν τής πρός Θεόν υμνωδίας γνώσιν λαβείν, μαθείν re καιρόν καί 
τάξιν προσευχών καί πολέμους δαιμόνων, είθ' ούτως ήσυχαστικώς καί έμπείρως 
εις τήν κατά τών έχθρών πάλην χωρήσαι, μήπως άδιδάκτως εις τήν κατ 
εκείνων παράταξιν προσορμήσας άντί τοΰ βαλεϊν βληθείης καί αντί τοΰ ήττήσαι 
έλεεινότατα ήττηθής”. Βίος Ίωαννικίου A ’, σελ. 339. Σχετικά μέ τό ίδιο θέμα 
καί τήν άναγκαιότητα τής υποταγής πρβλ. Θεοδώρου Στουδίτου. Επιτάφιος 
εις Πλάτωνα, RG., 99:813CD.



έπιβίωση καί σωτηρία"64. Χαρακτηριστική είναι καί ή παρακάτω 
άναφορά πού κάνει ό ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος, καί θά μπορούσε 
μάλιστα νά θεωρηθεί ώς βασικό αξίωμα της χριστιανικής οικο
λογικής διαφοροποίησης ανάμεσα στους οίκολόγους καί τούς 
Χριστιανούς: “Τούτω διεστήκαμεν των άπιστων, τώ κρίσεις έτέρας 
περί των πραγμάτων εχειν. Όρά τόν ουρανόν ό άπιστος, καί 
προσκυνεΐ. Θεόν γάρ είναι νομίζει. Όρά τήν γην, καί θεραπεύει, 
καί πρός τά αισθητά κέχηνεν. Άλλ ' ημείς ούχ ούτως■ άλλ ' όρώμεν 
τόν ουρανόν, καί τόν πεποιηκότα αύτόν θαυμάζομεν. Ού γάρ 
Θεόν αύτόν, άλλ ' εργον είναι Θεού πεπιστεύκαμεν. Όρώ τήν 
κτίσιν άπασαν, καί δι’ αύτής χειραγωγούμαι πρός τόν δημιουργόν 
(...). Έτέρως εγώ βλέπω τά πράγματα, καί έτέρως έκείνος"65.

64. Ή κτίση ώς ευχαριστία, οπ. παρ., σελ. 123.
65. Homiliae de Lazouro V. P.G., 48:1020.



“Έγκρατείας δέ ό κάλλιστος όρος καί κανών ούτως έστω, 
τό μήτε πρός τρυφήν, μήτε πρός κακοπάθειαν τής σαρκός 
Βλέπειν, άλλά φεύγειν εν έκατέρω τήν άμετρίαν, ϊνα μήτε 
πολυσαρκούσα ταράσσηται, μήτε, νοσώδης γενομένη, αδύ
νατή πρός τήν των έντολών εργασίαν”.

(Μέγας Βασίλειος. P.C.. 31:876)

5. Πρός ένα άσ(κη)τικό πολιτισμό;

Τό μήνυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου γιά τήν 
καθιέρωση τής Πρώτης Σεπτεμβρίου ώς 'Ημέρας Προσευχής σέ 
πανορθόδοξο επίπεδο έρχεται σέ μιά δύσκολη στιγμή τής 
άνθρωπότητας. ’Έρχεται γιά νά δώσει ένα διέξοδο στό οικολο
γικό αδιέξοδο τής εποχής μας καί νά άποκαταστήσει μιά γιά 
πάντα τή θέση τής ’Ορθοδοξίας άπέναντι στήν οικολογική κρίση 
καί τά διάφορα οικολογικά κινήματα. Ή ευθύνη τού κάθε πιστού 
ξεχωριστά είναι μεγάλη, άλλά καί τής Ιδιας τής θεολογίας ή 
οποία προσφέρει έναν πλούτο ιδεών στό θέμα τής οικολογίας66.

66. Σέ συνέντευξή του ό Σεβ. Μητρ. Περγάμου Ιωάννης, ό όποιος 
πρώτος ανέπτυξε τή θεολογία τής οικολογίας (6λ. τά άρθρα του στό επιστη
μονικό Περιοδικό King ’s Theological Review, Vol. 12 καί 13. 1989 καί 1990) 
τονίζει γιά τό οικολογικό πρόβλημα καί τά έξης: “Ή 'Ορθοδοξία εχει αποδείξει, 
χάρη καί πάλι σέ πρωτοβουλίες τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, οτι θεωρεί 
τό πρόβλημα τής προστασίας τού Φυσικού περιβάλλοντος σοβαρό καί επείγον. 
Ή πρώτη καί βασική ’λύση’, χωρίς τήν όποια καμία λύση τού έφιαλτικοΰ 
αύτού προβλήματος δεν είναι δυνατή, είναι ή συνειδητοποίησα τού προβλή
ματος. Ή άλλη προϋπόθεση λύσεως τού προβλήματος είναι ή συνειδητοποίησα 
των πνευματικών διαστάσεων του. Ή οικολογική καταστροφή οφείλεται χωρίς 
αμφιβολία στήν εύδαιμονιστική καί εγωιστική στάση τού ανθρώπου απέναντι 
στους ανθρώπους του καί στήν υλική φύση.

Ή Ορθοδοξία εχει δύο κυρίως αντίδοτα στήν κατάσταση αυτή. Τό 
ενα είναι ό σεβασμός πρός τήν υλική δημιουργία τού Θεού.

Ή εικονογράφηση καί ή χρησιμοποίηση τής υλικής δημιουργίας 
στή λατρεία τής ορθοδόξου Εκκλησίας, κυρίως όμως στή Θεία Ευχαριστία, 
στήν όποια ό υλικός κόσμος αγιάζεται καί 'άναφέρεται' στό Θεό ώς σώμα 
τού Χριστού', δείχνουν οτι ή Ορθοδοξία εχει μία αντίληψη, γιά τό φυσικό 
περιβάλλον, ή όποια άποτρέπει τήν άλόγιστη καταστροφή του.



Ο ασκητικός πολιτισμός67 η ό πολιτισμός τήςέγκρά- 
τειας -σέ άντίθεση μέ τόν άστικό πολιτισμό της κατανάλωσης - 
στόν όποιο καλείται νά επανελθεί ό σημερινός άνθρωπος είναι 
μιά ακόμη επιβεβαίωση άτι τό οικολογικό πρόβλημα, όπως καί 
κάθε άλλο κοινωνικό πρόβλημα, στό Βάθος παραμένει νά είναι 
καί πρόβλημα ηθικό! ’Ασφαλώς καί τό οικολογικό πρόβλημα

Τό άλλο είναι ή ασκητική παράδοση τής Ορθοδοξίας, ή οποία 
στοχεύει στό νά κάμψει τήν έγωκεντρικότητα του ανθρώπου, πού τόν κάνει 
ικανό νά άγαπά όλα τά δημιουργήματα τού Θεού, καί νά μή θεωρεί τόν 
κόσμο γύρω του υπηρέτη τής δικής του ευδαιμονίας

Μέ άλλα λόγια ή Ορθοδοξία δέν έχε; νά προτείνει συγκεκριμένα 
προγράμματα άντιμετωπίσεως τού προβλήματος άλλά πιστεύει οτι ή λύση 
βρίσκεται στήν καλλιέργεια ένός ήθους, τό οποίο καί μόνο μπορεί νά βοηθήσει, 
ώστε τά διάφορα προγράμματα διασώσεως τού φυσικού περιβάλλοντος νά 
επιτύχουν”. Ή Καθημερινή, 5.9.1993, σελ. 8. Πρβλ. Ήλία Οικονόμου. Θεο- 
λογική θεώρησις των προβλημάτων τού περιβάλλοντος, Ελληνική Ανθρω
πιστική 'Εταιρεία, Άθήναι 1973. Τού ίδιου. 'Ορθοδοξία καί Οικολογία, Ανά- 
τυπον άπό τό Περιοδικό ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Άθήναι 1989. Τού ίδιου. Θεολογική 
Οικολογία, ’Αθήνα 1994. Οικολογία καί Θεολογία, Ιωάννης ό Βαπτιστής, 
329(1992)107-108.

67. “Ή ορθόδοξος Εκκλησία προτείνεται νά έπιστήση τήν προσοχή 
των ανθρώπων στό ορθόδοξο ευχαριστιακό καί ασκητικό ήθος, τό οποίο 
αποτελεί τό έπισφράγισμα τής σχέσεως τής Ορθοδόξου 'Εκκλησίας πρός τή 
φύση. Οί 'Εκκλησίες θά πρέπει νά προβάλλουν διαρκώς στούς πιστούς των, 
άλλά καί στόν κόσμο γενικά, αύτόν τόν απλό, δίκαιο άλλά καί ολοκληρωμένο 
τρόπο ζωής. Ή ανθρωπότητα έχει ανάγκη ένός άπλούατερου τρόπου ζωής, 
μιας νέας ασκητικής, χάρη τής δημιουργίας”, Συμπεράσματα τού Διορθόδοξου 
Οικολογικού Συνεδρίου στήν 'Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (5-12.11.91).

Ό π. Γεώργιος Μεταλληνός σέ συνέντευξή του λέγει γιά τό ίδιο 
θέμα: “Ή νηστεία είναι κατ' εξοχήν πνευματικό μέσο γιά τή θεραπεία καί 
άποκατάσταση τής άνθρώπινης ύπάρξεως, δηλαδή τής ένότητος τού άνθρώπου 
μέ τόν συνάνθρωπο καί τήν κτίση. Ή νηστεία μαζί μέ τήν προσευχή άποκα- 
θιστούν τήν έσωτερική ισορροπία τού άνθρώπου καί τόν καθιστούν δεκτικό 
τής Θείας Χάριτος, τόν άνοίγουν στήν άκτιστη Θεία Χάρη. Οί Ορθόδοξοι 
Χριστιανοί δέν βλέπουμε τή σωματική ύγεία αυτόνομα, ώς απλή σωματική 
εύεξία άλλά σέ συνδυασμό μέ τήν πνευματική διάσταση τής ζωής μας” 
'Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, 1-16.11.1992. Πρβλ. Ή άσκηση στή ζωή μας. Σύναξη. 
53 (1995). Θ. Ψαριώτη, Οικολογική προσέγγιση στό νόημα της Σαρακοστής 
Άνάπλασις, 367(1996)180-181.



δεν μπορεί νά παραμείνει μόνο στην άπλή θέαση ιών γεγονότων. 
Από ποιμαντικής πλευράς οί ποιμένες βρίσκονται μπροστά σέ 

μιά νέα πραγματικότητα, όταν πρέπει νά μεταφέρουν στους 
πιστούς τό μήνυμα ότι κάθε καταστροφή του φυσικού 
περιβάλλοντος θεωρείται ώς “σοβαρωτάτη άμαρτία”68.

Τά οικολογικά κινήματα δημιουργούν τίς περισσότερες 
φορές μάζες άτόμων’. πού Βασίζονται στίς άτομικοποιημένες 
σχέσεις των ανθρώπων. Η διαπίστωση των ’ίδιων των οίκο
λόγων είναι σημαντική: “Ή οικολογία ώς έταϊρος ατό κεντρικό 
πολιτικό παιχνίδι εχει άποτύχει. Χρησιμοποίησαν τό κίνημα σάν 
αερόστατο πού θά τούς σήκωνε άπό τό παρελθόν, άλλά άπέ- 
τυχαν”69. Ή 'Ορθόδοξος Εκκλησία δεν ταυτίζεται μέ κανένα 
οικολογικό κίνημα ή οργάνωση. “Ή 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία είναι

68. “77 ’Ορθόδοξος 'Εκκλησία εχει πολλούς λόγους νά θεωρή τό 
ζήτημα τής προστασίας τού φυσικού περιβάλλοντος ώς έξαιρετικώς σοβαρόν 
καί έπεΐγον. Οί λόγοι διά τό τοιοΰτον έντονον ενδιαφέρον ήμών διά τήν 
προστασίαν τού φυσικού περιβάλλοντος είναι βαθύτατοι, είναι λόγοι θεολογικοί, 
τουτέστιν λόγοι πίστεως, καί λόγοι ποιμαντικοί, ήτοι λόγοι ευαισθησίας πρός 
τόν κόσμον καί τήν έν αύτώ άποστολήν καί διακονίαν τής Εκκλησίας. Δι 
ημάς κάθε καταστροφή τού φυσικού περιβάλλοντος ύπό τού άνθρωπον άποτελεΐ 
προσβολήν κατά τού Δημιουργού καί προξενεί θλίψιν, έν δέ τώ μέτρω καθ ο 
εύθυνόμεθα οί άνθρωποι δι’ αύτό, έπιβάλλει εις πάντας ημάς μετάνοιαν. Διά 
τόν λόγον τούτον κάθε ένέργεια τού άνθρωπον άποτελοϋσα εις τήν κατα
στροφήν τού φυσικού περιβάλλοντος δέον νά θεωρήται ώς σοβαρωτάτη άμαρτία. 
Πρόκειται περί μιας νέας ήθικής, π οποία πρέπει νά διδαχθεί εις τούς πιστούς 
μας. Οί πιστοί πρέπει νά ευαισθητοποιηθούν εις τήν σοβαρότητα τής αμαρτίας 
αυτής καί νά ένστερνισθοΰν τό άνάλογον ήθος. Νά παύσουν νά θεωρούν 
τούς έαυτούς τους ώς ίδιοκτήτας τής φύσεως καί νά άντιλαμβάνωνται τήν 
άποστολήν των ώς ιερέων τής δημιουργίας, οί όποιοι έχουν ώς καθήκον των 
νά αναφέρουν τήν υλικήν κτίσιν εις τόν Δημιουργόν. Εις τό ήθος τούτο 
δύναται νά ύποβοηθήση τούς πιστούς τής Εκκλησίας ήμών τόσον ή λειτουργική 
δσον καί ή ασκητική παράδοσις τής Εκκλησίας” (31.3.1992).

69. Τά Νέα, 5.11.1992. Παρόμοια είναι καί ή διαπίστωση πού 
γίνεται σέ σχετικό Μήνυμα άπό τήν Α.Θ.Π. τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην 
κ.κ. Βαρθολομαίον Α', ό όποιος σημειώνει σχετικά: “Καθ' ήν, λοιπόν, έποχήν, 
αδελφοί καί τέκνα έν Κυρίω, διεθνείς οργανισμοί καί διακρατικοί νομοθεσίαι 
καί έπιστημονικά έρευνητικά προγράμματα ένούνται εις Ιερεμιάδας καί 
θρήνους, διά νά κρούσουν τόν κώδωνα τού κινδύνου εις τόν άνθρωπον, ώστε



ή Εκκλησία καί αποτελεί παρουσία καί μαρτυρία ένός συγκε
κριμένου τρόπου ύπόρξεως (...) με τή φύση καί τόν άνθρωπο”70. 
Κάθε μορφή επικοινωνίας έξω από τίς διαπροσωπικές σχέσεις 
τής τριαδικής κοινωνίας είναι καταδικαστέες. Οί σύγχρονοι τρόποι 
επικοινωνίας ανάμεσα στους ήλεκτρονικούς υπολογιστές ή τό 
Internet71 φέρουν μεγάλη ευθύνη γιά τήν περιβαλλοντική κρίση, 
καθώς βασίζονται στή σύγχρονη άτομιστική αντίληψη γιά τήν 
κοινωνία καί έπι-κοινωνία72.

Ή ορθόδοξη παράδοση παραμένει άμετακίνητη στον 
προσωποκεντρικό χαρακτήρα τής πνευματικής εμπειρίας καί τής 
πίστης. Ή μυστηριακή ζωή τής Εκκλησίας μέ τήν μεταμόρφωση 
του άνθρωπίνου προσώπου ανακαινίζει τόν κόσμο. ’Απεναντίας 
ή ιδεολογία εγκλωβίζεται στό χώρο του στοχασμού καί ό ίδεο- 
λόγος έχει στραμμένες τίς ενέργειες του πρός τίς προσωπικές 
του αρχές. Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι εϊτε τό οικολογικό κίνημα 
θά εκφραστεί μέσα άπό μία νέα κοινωνική, οικονομική καί 
πολιτική παγκόσμια τάξη είτε θά ταφεί κάτω άπό τίς πέτρες του. 
Ή οικολογική παρέμβαση ή θά είναι οικουμενική ή δέν θά 
υπάρξει ποτέ73. Μέσα στό πνεύμα αυτό ό ’Απόστολος Παύλος

έγκαίρως νά άνανήψη πρό του έπερχομένου γενικού χάους, τό όποιον άπειλεϊ 
τήν παγκόσμιον τάξιν καί ισορροπίαν εις τά διάφορα λεγάμενα οικοσυστήματα ' 
όχι μόνον τού ήμετέρου πλανήτου, αλλά καί τού σύμπαντος κόσμου, ημείς 
άπό τού Οικουμενικού Πατριαρχείου πρωτίστως εις τήν συνείδησιν τού έπί 
μέρους ανθρώπου απευθυνόμενοι καλούμεν τούτον νά γευθή καθημερινώς 
εν άφελότητι καρδίας τά αγαθά τού Θεού, ώς κοινωνών έν φόβω καί τρόμω. 
άλ/Υ έν ταύτώ καί έν δοξολογία καί άγαλλιάσει των αγαθών τής κτίσεως” 
(1.9.1993).

70. Άπό τά Πορίσματα του Πανορθοδόξου Συνεδρίου γιά τό Φυσικό 
Περιβάλλον στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, τό 1992.

71. Προσοχή κάποιος σάς παρακολουθεί στον κυβερνοχώρο. 
Καθημερινή, 8.9.1996. ΠρΒλ. περισσότερα Β. Γιούλτση, Εκκλησία καί Μ.Μ.Ε . 
’Εκκλησιαστική 'Αλήθεια, 1-16.7.1997, σελ. 7-8.

72. Βλ. περισσότερα στά Πορίσματα του Τρίτου Οικολογικού 
Σεμιναρίου στό Φανάρι (Ιούνιος, 1996) μέ θέμα “Επικοινωνία καί κοινωνία. 
Μιά θεολογική προσέγγιση στή μετάδοση περιβαλλοντικών ανησυχιών".

73. Κ. Τσουκαλά, Οικολογικά οράματα. Ή στιγμή τής ελευθερίας 
ήταν χθες, Τό Βήμα, 27.6.1993.



γράφοντας στους Κορινθίους σημειώνει: “εϊ δέ καί έγνώκαμεν 
κατά σάρκα Χριστόν, αλλά νυν ούκέτι γινώσκομεν, ώστε εϊ τις 
έν Χριστώ καινή κτίσις. Τά αρχαία παρηλθεν, ιδού γέγονε καινά 
τά πάντα"74. Αύτό μάς φέρνει πιό κοντά στις οικολογικές έννοιες 
όπως, 'ύποΒάθμιση' καί καθαρό προϊόν’ καί μάς υπενθυμίζουν 
τή διάσπαση της φύσης, τά θάνατο της ζωής, τόν ’άκάθαρτο’ τρόπο 
ζωής. "Αν ή άνακύκλωση είναι ένα μέσο ευαισθησίας απέναντι 
στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, ή άντίληψη αυτή 
δημιουργεί σίγουρα νέα ηθικά προβλήματα άπό τή στιγμή πού 
ό άνθρωπος άρχίζει νά παρεμβαίνει στήν κυκλική ροή τής φύσης. 
’Αρχίζει νά γίνεται αποδεκτή ή θέση πώς σέ άλα τά πράγματα, 
άκόμη καί ό ’ίδιος ό άνθρωπος, μπορούν νά ’άνα-κυκλωθούν’. 
Ή άνθρώπινη παρέμβαση στό φυσικό περιβάλλον έρχεται σέ 
άντίθεση μέ τήν 'κυκλική ζωή τού κόσμου πού φέρνει μέσα της 
τόν θάνατο. Ή ζωή μπορεί νά γίνει καινή μόνο μέσα άπό τό 
θάνατο. Τό μυστήριο τής ζωής είναι τό μόνο προϊόν’ πού δέν 
μπορεί νά 'ανακυκλωθεί’. Στό άναστημένο πρόσωπο τού Χριστού 
ή υλική δημιουργία εισέρχεται στήν αιωνιότητα τής καινής ζωής. 
Δέν υπάρχει πλέον άνακύκλωση, άλλά έπανοικοδόμηση75.

Ό άΒΒάς Δωρόθεος υπογραμμίζει μάλιστα άτι τίποτε

74. Β’ Κορ. 5:17-18. Πρβλ. Νικ. Πρωτόπαπας, Ό Απόστολος Παύλος 
καί τό οικολογικό πρόβλημα. 'Εκκλησία. 11(1987)454-456 κ.έξ.

75. Στήν προβληματική αύτή μάς μεταφέρει μέ ένα θαυμάσιο κείμενό 
του ό άΒΒάς Μακάριος, ό όποιος γράφει: “Οϋτω πάσαις ταίς φιλοθέοις ψυχαΐς, 
τούτέστι τοίς άληθινοίς Χριστιανοΐς, εατι μήν πρώτος Ξανθικός, ό καλούμενος 
Απρίλιος, δπερ έοτίν ήμέρα της άναστάσεως (...) ούτος χαράν προσφέρει 
πάση τη κτίσει Ούτος άμφιέννυσι τά γυμνά δένδρα, τήν γην διανοίγων. 
Ούτος πάσι τοΐς ζώοις χαράν προσφέρει ούτος τήν ίλαρότητα πάσι δεικνύει, 
ούτός έστι των Χριστιανών πρώτος μέν Ξανθικός, δς έστι τής άναστάσεως 
καιρός, έν ω δοξασθήσονται τά σώματα αύτών. διά τού άπό νύν όντος έν 
αύτοΐς φωτός αρρήτου, τούτέστι τής δυνάμεως τού Πνεύματος δπερ εσται 
αύτοΐς τότε ένδυμα, βρώσις, πόσις. άγαλλίασις, χαρά, ειρήνη, άμφιον, ζωή 
αιώνιος. Πάσα γάρ καλλονή λαμπρότατος, καί ώραιότητος ουρανίου, εις αυτούς 
τό Πνεύμα τής θεότητας γίνεται τότε, δπερ άπό τού νύν δέξασθαι κατηξιώθησαν”. 
P.G., 34:513D. Βλ. περισσότερα Κ.Μ. George, Easter and Ecology, One World, 
193(1994)4-5.



δεν είναι γιά πέταγμα. Καί ή συνείδησις άπέναντι στην προστασία 
της φύσης έχει άμεση σχέση μέ τή Βοήθεια πρός τόν πλησίον. 
Γράφει σχετικά: “Καί αύτη έστίν ή πρός τόν Θεόν συνείδησις 
(...) καί τούτο έστι τό φυλάξαι συνείδησιν πρός τόν πλησίον. Τό 
δέ πρός τάς ϋλας φυλάξω έστίν. ϊνα μή κακώς κέχρηταί τις 
πράγματι■ ϊνα μή αφή πράγμα άχρειωθηναι. ή ριφήναι άλλα καν 
ϊδη τί ποτέ έρριμμένον, μή παρίδη. καν εύτελές η, άλλα συστέλλρ 
καί θήση είς τόν ίδιον τόπον”750.

Πίσω άπό τόν οικολογικό όρο 'ύπο-Βαθμισμένη' ποιότητα 
ζωής Βρίσκουμε τόν θεολογικό όρο τής φθαρτής' δημιουργίας, 
πού άποτελεΤ άντικείμενο του θανάτου καί τής φθοράς. Ο οίκο
λόγος ξεχνά πώς ή σφραγίδα τής φθοράς Βρίσκεται σέ όλο τό 
σύμπαν. Καμία άνακύκλωση δέν μπορεί νά είναι άποτελεσμα- 
τική έξω άπό τήν ’Ανάσταση. Ή ’Ανάσταση είναι ή μόνη άληθινή 
άνα-κύκλωση’ τής ζωής! Ή λιτανεία μέ τήν περιφορά των αγίων 
εικόνων γίνεται όχι μόνον στίς δύσκολες στιγμές αντίξοων και
ρικών φαινομένων, άλλα καί γιά τήν προστασία τής ίδιας τής 
φύσης σέ καιρούς ειρηνικούς. Ο συμβολικός κύκλος πού σχη
ματίζεται μέ τήν έξοδο καί τήν επιστροφή στήν εκκλησία έχει 
σωτηριολογικό χαρακτήρα καί προστατεύει άπό τό δαιμονικό 
στοιχείο ότι Βρίσκεται μέσα σ’αύτόν.

Τά οικολογικά κινήματα είναι εγκλωβισμένα μέσα στό 
ιδεολογικό καί εξουσιαστικό εκείνο όχημα, ικανό νά κινήσει 
τήν άνθρωπότητα χωρίς Θεό76! Κάθε ζήλος γιά τήν οικολογία,

75α. S. Dorothei Abbatis, Διδασκαλία 3,3, P.G., 88:1656 D. Καί στό 
Μικρόν Εύχολόγιον στήν περί “Τάξις γινομένη όταν συμβρ τό μιαρόν ή 
ακάθαρτον προσφάτως έμπεσεΐν είς άγγεϊον έλαίου, .... ή μέλιτος π άλλου 
τίνος”, σελ. 310 κ.έξ. διαβάζουμε σχετικά μέ τήν έννοια του αποβλήτου: “καί 
μηδέν ήγείσθαι απόβλητον, τό διά θείου λόγου, καί της πρός σέ έντεύξεως 
άγιαζόμενον”.

76. Ή Α.Θ.Π. ό Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α’ 
σημειώνει: “καί είναι προφανές άτι ai εννοιαι aura/ τού λειτουργού καί τού 
οικονόμου υπερβαίνουν άπείρως τό σύγχρονον διεθνές ιδεώδες τού άορίστως 
καλουμένου οίκολόγου, διά τόν όποιον δέν γνωρίζομεν ούτε πώς αντιλαμβά
νεται τόν οίκον, ούτε πώς λατρεύει τόν λόγον. Διότι όμιλούμεν μέν σήμερον



χωρίς γνώση καί επίγνωση είναι ριψοκίνδυνος. Έξ ’ίσου ριψο
κίνδυνη είναι καί ή αρνητική στάσις τής θεολογίας απέναντι 
στην οικολογία.

Ή σωτηρία του περιβάλλοντος δεν μπορεί νά έλθει μέσα 
άπό ιδεολογίες καί κομματισμούς. Οί ιδεολογίες δρουν άποσπα- 
σματικά στην λύση του οικολογικού προβλήματος καί δέν μπο
ρούμε νά πούμε δτι θά λύσουν τό πρόβλημα μέ επιστημονικά 
τρύκ’. Όπως καί άντιθέτως δέν μπορεί νά υπάρξει θεολογικά 
μιά δίκαιη οικολογία'. Ό άγρότης πού ύπερπαράγει αθέμιτα 
καί Βιάζει τό περιβάλλον, βιάζει καί τό πρόσωπο τού ίδιου τού 
Δημιουργού. Κάθε Βιασμένη παρέμβαση τού άνθρώπου άπέναντι 
στή φύση είναι καί μιά ϋβρις άπέναντι στον ίδιο τόν Δημιουργό. 
Διότι ό μόνος φυσικός Ιδιοκτήτης’, πού δικαιούται τόν χαρακτη
ρισμό αυτόν, είναι ό ίδιος ό Δημιουργός77. Κι όπως πολύ χαρα
κτηριστικά γράφει ό άγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος, ό Θεός δέν 
βρέχει μόνο γιά τό χωράφι σου καί άφήνει έξω τό χωράφι τού 
αμαρτωλού. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος καί βρέχει έπί δικαίους 
καί άδικους78. Τή φιλανθρωπία τού Θεού τή γνωρίζει ό Χριστιανός 
άπό τήν πρώτη στιγμή τής χριστιανικής του ζωής. Στήν ευχή τού 
Βαπτίσματος διαβάζουμε: “Σέ ύμνε! ήλιος. Σέ δοξάζει σελήνη. 
Σοί υπακούει τό φώς. Σέ φρίττουσιν άβυσσοι. Σοί δουλεύουσιν ai 
nnyai (...). Συ πρός άναπνοάς τόν άέρα έξέχεας. ’Αγγελικοί δυνάμεις 
σοί λειτουργούσιν, οί των Αρχαγγέλων χοροί σέ προσκυνούσε

οί πάντες διά τούς μυρίους κινδύνους εις τό οίκο-σύστημα, χωρίς όμως τήν 
παραμικρόν αναφοράν εις τόν τά πάντα συστησάμενον”’ (1.9.1992).

77. “Τού Κυρίου ή γη καί τό πλήρωμα αύτοΰ”. Ψαλμ. 24:1.
78. “Μιμησώμεθα νόμον Θεού τόν άνωτάτω καί πρώτον, δς βρέχει 

μέν τούς δικαίους καί άμαρτωλούς, όνατέλει δέ πάσιν ομοίως τόν ήλιον. Γην 
δέ χερσαίοις πάσιν ήπλωσεν άνετον, καί κρήνας, καί ποταμούς, καί ϋλας. 
Αέρα δέ πτηναϊς φύσεσι, καί ύδωρ δσοις ό βίος ένυδρος, καί τάς πρώτας τού 
ζην άφορμάς άφθονους άπασιν έχαρίσατο... ”. Gratio XIV-de Pauperum Amore, 
PG., 35:8890. Πρβλ. Μθ., 5:45. Γιά m δικαιοσύνη στή φύση μιλά καί ό 
άββάς Μακάριος, ό όποιος σημειώνει: “Πάντα τά φαινόμενα εκτισεν ό Θεός, 
καί εδωκε τοΐς άνθρώποις εις άνάπαυσιν καί τρυφήν, καί νόμον δικαιοσύνης 
έδωκεν αύτοίς”, Ομιλία ιγ', σελ. 569.



τά πολυόμματα Χερουβίμ, καί τά έξαπτέρυγα Σεραφίμ, κύκλω 
έστώτα, καί περιϊπτάμενα, φόβω της απροσίτου σου δόξης κατακα- 
λύπτεται”79.

Συνεχώς όλο καί περισσότερο άκούγεται από τό στόμα 
των νέων της Ευρώπης ή φράση, ώς προσπάθεια έμπρακτης 
(αντιμετώπισης του οικολογικού προβλήματος καί τής εξαφάνι
σης τών ειδών: “Όχι, ευχαριστώ, είμαι φυτοφάγος”80. 'Ασφαλώς 
κάτι τέτοιο είναι άληθινό όταν σκεφθεϊ κανείς ότι γιά τήν παρα
γωγή ενός κιλού μοσχαριού χρειάζονται 20 κιλά δημητριακά, 
20.000 λίτρα νερό καί σέ ενέργεια 5 λύτρα πετρέλαιο. Τό ’Ινστι
τούτο Worldwatch Institute άναφέρει μάλιστα ότι ή φυτοφαγία 
μπορεί νά άποβεϊ ένα στοιχείο κλειδί τής παγκόσμιας στρατηγικής

79. Μικρόν Ευχολόγιο, σελ. 72. Σιά Πορίσματα του Συνεδρίου 
’Ορθοδόξων καί Ανατολικών ’Ορθοδόξων μή - Χαλκηδονίων ’Εκκλησιών μέ 
θέμα: “Έλθέ Πνεύμα "Αγιον, ’Ανακαίνισαν πάσαν τήν κτίσιν”, μεταξύ άλλων 
διαβάζουμε καί τά έξης: “Ή μεταμόρφωσις καί ό αγιασμός τής δημιουργίας 
αρχίζει μέ τήν δική μας μεταμόρφωση ατό Βάπτισμα, τήν αναγέννησή μας εξ 
ϋδατος καί πνεύματος’. Στά ρείθρα τού Βαπτίσματος άπεκδυόμεθα τόν παλιό 
άνθρωπο καί ένδυόμεθα τόν νέο, άνακαινιζόμεθα κατά τήν εικόνα τού δημιουρ
γού Θεού, γινόμεθα τέκνα φωτός καί κληρονόμοι τής αιωνίου ζωής. (...) ή 
Εκκλησία κατά τόν άγιασμά τών ύδάτων τού βαπτίσματος ζητεί άπό τόν Θεό 
νά άναδείξει τό ύδωρ αυτό ύδωρ άπολυτρώσεως' (...). “Ετσι, στήνμεταμόρφωση 
καί τόν άγιασμά τού βαπτιζομένου συμμετέχει καί δλη ή φύση” 'Ορθόδοξος 
Ακαδημία Κρήτης, 25.11,4.12.1989. Πρβλ. Αγιασμός τού σύμπαντος κόσμου 
ώς σκοπός τής εκκλησιαστικής λατρείας, στό Γ. Μεταλληνοΰ, Ή θεολογική 
μαρτυρία τής έκκλησιαστικής λατρείας, Αθήνα 1996, σελ. 305-335.

80. Γιά τούς φυτοφάγους τά εστιατόρια βοηθούν μέ πρωτότυπες, 
νόστιμες, υγιεινές φυτοφαγικές άπολαύσεις, δπως λέγει διαφημιστικό σλόγκαν 
τού Εστιατορίου Edem στήν Αθήνα. Παρόμοιες είναι καί οί τουριστικές 
οικολογικές προσφορές όπως, Πλωτές Οικολογικές Περιηγήσεις, Οικολογικός 
"Αμαζόνιος, Στενά τού Μαγγελλάνου κ.λπ. Καί αλλού διαβάζουμε, “Φυγή 
άπό τήν καθημερινότητα μέ καγιάκ, άναρρίχηση, κάνιονιγκ, ορειβατική ποδη
λασία, αλεξίπτωτο πλαγιάς, πεζοπορία, ράφτινγκ, Ή Καθημερινή, 4.4.1997. 
Ή χορτοφαγία είχε μεγάλη διάδοση στή Συρία, οπού οί μοναχοί τρέφονταν 
μόνο μέ χόρτα καί έλαβαν τό όνομα Βοσκοί’ Βλ. Σωζόμενος, Εκκλησιαστική 
Ιστορία, Βερολίνο, 1960, GCS 50, σελ. καί Εύάγριος, Εκκλησιαστική Ιστορία, 

Λονδίνο, 1898, σελ. 30. Πρβλ. Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et de



διατροφής. Τι σημαίνει αύτό; Πρέπει ολοι μας νά περάσουμε 
άπό τό κρέας στή χορτοφαγία. Πιστεύουμε οτι ή άγνοια όπως 
καί ή μόδα, δσο καί ή καθημερινή αδιαφορία μας γιά τό περι
βάλλον, οδηγείται γρήγορα στό ρομαντισμό. Ο ρομαντισμός 
ώς τυπικό παράδειγμα άντικειμενοποίησης ουτοπικών συνθημάτων 
τής σημερινής μας εποχής “επιχειρεί νά προβάλλει τά συναισθή
ματα, του έαυτού μας αύτό καθ' έαυτά ώς άντικειμενικές προβολές 
του έγώ πάνω στόν κόσμο”81. Καί σ’ αυτή τήν άγνοια βασίζεται 
ολόκληρη ή οικολογική συνείδηση των περισσοτέρων οικολο
γικών κινημάτων τά όποια “ένούνται εις Ιερεμιάδας καί θρήνους” 

Κομματιάζουμε τόν κόσμο καί τήν οικουμένη. Καί εδώ 
πρέπει νά μείνουμε καί νά δούμε τή σχέση τού μέρους μέ τό 
άλον τής κτίσης. Μήπως καί εδώ δέν ισχύει ό λόγος του 'Απο
στόλου Παύλου - μέ κάποια αλλαγή - γιά τίς έριδες πού υπήρχαν 
στήν Κόρινθο; “Λέγω δέ τούτο, οτι έκαστος υμών λέγει. Έγώ 
μέν είμί Παύλου, έγώ δέ Άπολλώ, έγώ δέ Κηφά, έγώ δέ Χριστού. 
Μεμέρισται ό Χριστός;”83. Θά μπορούσαμε νά πούμε: “Έγώ είμί 
διά τήν καρέτα - καρέτα. έγώ διά τήν λευκή άρκτο, έγώ διά 
τούς ίχθεϊς, έγώ διά τά πτηνά. Μεμέρισται ό κόσμος;”. Κανένα 
τμήμα αυτού τού κόσμου δέν μπορεί νά νοηθεί άπό μόνο του, 
χωρίς τή σχέση του πρός τό άλον84. Ή κτίσις περιλαμβάνει τήν

la Liturgie, II 1, σελ. 1084. Σχετικά μέ τίς υπερβολές στή νηστεία κατά τήν 
πρώτη χριστιανική περίοδο 6λ. Η. Musurillo, The problem of Ascetical fasting 
in the Greek Patristic Writers, Traditio, 12(1956)1-64.

81. Βλ. τή σύντομη άλλά πλούσια μελέτη του X. 'Αρβανίτη, Θεολογία 
καί οικολογική κρίση. Σημεία επαφής, Έξοδος, 12-16(194)16.

83. Α' Κορ. 1:12.
84. Οί νέες μορφές τής τεχνολογίας καί μάλιστα αυτή τής 

κλωνοποίησης δημιουργούν νέα ηθικά προβλήματα ώς πρός τήν βιοποικιλία 
καί τά ειδικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου έν συνόλω. Βλ. Κλωνοποίηση: το 
θαύμα καί ή απειλή, Τό Βήμα, 2.3.1997. Γιατί ό κλωνισμός δέν έχει μέλλον 
ατούς άνθρώπους, Ή Καθημερινή, 2.3.1997, Σ. Τσίρου, Ή νομική περιπέτεια 
τής κλωνοποίησης, Ή Καθημερινή, 16.3.1997. Παιδί άπό κατά λάθος 
κλωνοποίηση, Τά Νέα, 11.3.1997. Κλωνισμός καί διλήμματα, Ή Καθημερινή 
9.3.1997.



ύλη, ιό χώμα, τά φυτά κ.λπ. καί όπως ιονίζει ό άγιος ’Ιωάννης ό 
Δαμασκηνός ή δημιουργία δεν πρέπει νά νοηθεί “εν τόπω όλλ’ 
ουσία”85. Άν άφαιρεθεΐ ένα κομμάτι του κόσμου καταστρέφεται 
τό σύνολο. Ό Θεός δημιούργησε τήν οικουμένη ώς ένα ενιαίο

Τά είδη αναπτύσσονται όχι απομονωμένα τό ένα άπό τό άλλο, 
άλλα μέσα σέ ένα δεδομένο οικοσύστημα. Ή Βιολογική ποικιλία αποτελεί τό 
ύπαρχον άθροισμα των δημιουργημάτων τού Θεού στην γή. Μέ τήν έννοια 
αύτή ή Βιοποικιλία είναι σημαντική καί στήν πατερική σκέψη. Παραθέτουμε 
μερικά μόνο κείμενα οπού μπορεί κανείς νά άντιληφθεϊ κάλλιστα τή σημασία 
της πολλαπλότητας των ειδών:

• Τιινώσκομεν δέ, οτι πάσα ή κτίσις τοΰ Θεού δι’ αυτού οίκονο- 
μείται. Αυτός γάρ έποίησεν ουρανόν, γην, ζώα, ερπετά, θηρία, σ βλέπομε ν, 
τόν δέ αριθμόν άγνοούμεν. Τίς γάρ άνθρώπων οϊδεν, εί μή μόνον ό Θεός ό 
ών εν πάσΓ. ΆΒΒά Μακαρίου. Ομιλία ιβ\ PG.. 34:561D.

• “Ού γάρ ουρανόν έποίησε μόνον, άλλά καί γην. ού γην μόνον, 
αλλά καί ήλιον, ούχ ήλιον μόνον, άλλά καί αστέρας, ούκ άστέρας μόνον, 
αλλά καί άέρα, ούκ αέρα μόνον, άλλά καί νεφέλας, ού νεφέλας μόνον, άλλά 
καί αιθέρα, ούκ αιθέρα μόνον άλλά καί λίμνας, καί πηγάς, καί ποταμούς, καί 
όρη, καί νάπας, καί βουνούς, καί λειμώνας, καί παραδείσους, καί σπέρματα, 
καί φυτά, βοτάνων είδη ποικίλα, καί διάφορα σχήματα καί διαφόροις ένεργείας, 
καί διαφόρους φύσεις, σ πανταχού τώ κόσμω περιττών ίδοι τις αν... "Ίωάννου 
Χρυσοστόμου, In illud isae, ego dominus deusfeci lumen etc, PG., 56:142-143.

• “ος γε Κύριός έστιν ούρανού καί πάσης διακοσμήσεως, ωρών καί 
καιρών σοφός οικονόμος, κυβερνήτης τών πάντων, ώσπερ τινά χορόν εύτακτον 
τάς ώρας καί τάς τροπάς άλλήλαις ύποχωρεΐν όρίσας, ίνα τή εαυτών ποικιλία 
ταϊς διαφόροις ημών έπαρκέσωσι χρείαις”. Μ. Βασιλείου. 'Ομιλία ρηθεϊσα έν 
λιμώ, PG., 3T317A.

85. PG., 94:853. Sources Chrétiennes, 96(1963)217. Τήν έννοια 
τής παγκοσμιότητας τής φύσης περιγράφει ό άΒΒάς Μακάριος σέ σχέση μέ 
τήν πολλαπλότητα τών λαών ώς εξής: “Στόμα ούρανός ού κινεί, ούτε γλώτταν, 
ουδέ υπερώαν, ούδέ όδόντας, ούδέ χείλη. Πώς ούν ή φωνή πρόεισι; πώς δέ 
ή ημέρα φθέγγεται; Ούδέ γάρ τούτα όργανα φωνητικά έστιν. άλλά δρόμος 
έστίν ήλιου καί σελήνης, ημέρα καί νύξ, καιρού πάροδος.. άλλά καί ό Σκύθης. 
καί ό Θράξ, καί ό Μαύρος, καί ό 'Ινδός, καί ό Σταυρομάτης. καί πάσα λαλιά 
καί πάσα γλώττα, καί παν έθνος δυνήσεται ταύτης ύπακούειν τής φωνής 
Πώς καί τίνι τρόπω; Τούτο λοιπόν ακούε, ίνα μάθης πώς σιγών ό ούρανός 
φθέγγεται. "Οταν γάρ ϊδης αύτοΰ κάλλος, τό μέγεθος, τήν θέσιν, τό διαρκές 
τήν φαιδρότατα, καί τούτα πάντα συναγαγών παρά σαυτώ δοξάσης τόν 
Δημιουργόν, εύφημήσης τόν ποιήσαντα, ό ούρανός φωνήν άφήκε, διά τής 
γλώττης άναπέμψας τώ Θεώ δόξαν”, Ομιλία ιδ\ PG., 34:141.



σύνολο καί ή ευθύνη των Εκκλησιών προσβλέπει στό νά δώσουν 
μιά δίκαιη δράση της αρμονίας τού κόσμου ανάμεσα στον 
άνθρωπο καί τό περιβάλλον86.

Ή παρακάτω άποψη τού επιστήμονα S. J. Gould θά 
μπορούσε νά έχει νόημα μέσα άπό τή θέση αύτή: "Æv μπορούμε 
νά νικήσουμε στη μάχη γιά τή διάσωση των ειδών καί τού 
περιβάλλοντος χωρίς νά σφυρηλατήσουμε καί εν a συναισθη
ματικό δεσμό άνάμεσα σέ μάς καί τή φύση - γιατί δεν θά άγω- 
νισθούμε νά σώσουμε κάτι πού δέν άγαπάμε - κάτι πού ή ύπαρξή 
του είναι άφηρημένη”87.

Καί ενώ συχνά γίνεται λόγος άτι ή επιστήμη διαθέτει τά 
μέσα γιά τήν άντιμετώπιση τής καταστροφής, οί ίδιοι οί επιστή
μονες δέν μπορούν νά τά εφαρμόσουν χωρίς τή θέσπιση ειδικών 
πολιτικών μέσων88. Στή “Συλλογική έκκληση Επιστήμης καί Θρη-

86. Βλ. τήν πρόταση τής Νορβηγικής ’Εκκλησίας γιά τήν ήθική 
προσέγγιση τής σημερινής καταναλωτικής κοινωνίας, The Consumer Society 
as an Ethical Challenge, Report for the Norwegian Bishops’ Conference 1992 
Church of Norway, 1995. Γιά τήν προσέγγιση τής Ρωμαιοκαθολικής 'Εκκλησίας 
στό οικολογικό πρόβλημα βλ. De la Nature. De la Physique classique au souci 
Ecologique, Paris 1992 καί W. Cranberg-Michaelson, Redeeming the Cre
ation, World Council of Churches (WCC), 1992. D. Hallman. Ecotheology, 
WCC. 1994, L. Rasmussen, Earth Community, earth ethics, WCC. 1996.

87. S. J. Gould, Unenchanted Evening, Natural History, September, 
1991, σελ. 14.

88. Στό παγκόσμιο οικουμενικό συνέδριο πού πραγματοποιήθηκε 
άπό 12-14.7.1979 μέ θέμα “Πίστη. ’Επιστήμη καί τό Μέλλον” όποφασίσθηκε 
ή άνάγκη μιας νέας ηθικής πράξης. Ή απόφαση του συνεδρίου όριστικοποιή- 
θηκε μετά τίς εργασίες στό Ναϊρόμπι τής ετήσιας σύσκεψης τής υποεπιτροπής 
“’Εκκλησία καί Κοινωνία” καί τονίσθηκε ή άνάγκη ανάπτυξης μιας κοινωνικής 
ηθικής. Βλ. G. Voss, Die Bemeuhungen des Oekumenischen Rates der Kirchen 
um ein gemeinsammes sozialethisches Zeugnis der Kirche, Una Sancta, 34 
(1979)202-203. Τό συνέδριο βασίσθηκε σέ κείμενο τού Τρίτου Τμήματος τής Δ' 
Γενικής Συνέλευσης τού Παγκοσμίου Συμβουλίου τών Εκκλησιών στήν Ουψά
λα, μέ θέμα: “Οικονομική καί Κοινωνική ανάπτυξη τού κόσμου”, όπου τονίσθηκε 
καί ή σημασία τού διαλόγου άνάμεσα σέ ειδικούς γιά έναν ειλικρινή διάλογο μέ 
σκοπό τήν άφύπνιση τών Εκκλησιών καί τών Χριστιανών στό οικολογικό 
πρόβλημα. Βλ. Κ. Schmidt. Wissenschaft und die Zukunft. Oekumenisches 
Forum, 28(1979)385.



οκείας γιά τό περιβάλλον τόν Μάιο του 1992, της οποίας ήγή- 
θηκαν διάσημοι επιστήμονες, έγινε καί ή παρακάτω διαπίστωση: 
Ενώ ή επιστήμη κατανοεί καί διαθέτει τρόπους δράσης, έν τούτοις. 
ή 'ίδια δεν μπορεί νά εμπνέει καί νά κινητοποιεί τίς ηθικές 
χορδές τού ανθρώπου πρός δράση. Μέ άλλα λόγια, ή θρησκεία 
είναι ή μόνη ηθική πυξίδα πλεύσης γιά τήν έπιστήμη89.

Η χριστιανική πίστη θέτει ώς Βάση γιά τή σωτηρία τού 
φυσικού περιβάλλοντος τήν εμπειρία, τήν ίδια τή ζωή. Τό άσκητικό 
φρόνημα τού άνθρώπου σημαίνει έναν συνεχή σεβασμό τού 
άνθρώπου άπέναντι στή φύση. Ή έπιστήμη δέν μπορεί νά κάνει 
τά πάντα μόνη της. Μπορεί νά Βοηθήσει στή θεραπεία, όμως ή 
θεραπεία αύτή θά πρέπει νά έχει ώς στόχο τήν καλύτερη κοινωνία 
τού άνθρώπου μέ τόν Θεό. Δέν είναι άδιάφορο καί τό γεγονός 
ότι πολλοί επιστήμονες Βλέπουν μιά νέα κατανόηση άνάμεσα 
στον τρόπο σκέψης των φυσικών επιστημόνων καί τών θεολόγων 
στό χώρο τής οικολογίας90. Ή παρατήρηση τού Niels Bohr γιά 
τήν έννοια τής 'συμπληρωματικότατος' άνάμεσα στίς επιστήμες 
καί τίς διάφορες θεωρίες είναι σημαντική. Ο Καθηγητής Ά. 
Βεργανελάκης τονίζει ότι σήμερα χρειάζονται καί οί δύο εικόνες 
γιά νά δοθεί πλήρης περιγραφή τής ατομικής πραγματικότητας91. 
Καί αυτό έρχεται σέ πλήρη εφαρμογή όταν στον χώρο τής επι
στήμης σήμερα δέν είναι λίγοι εκείνοι οί οποίοι μιλούν γιά τήν 
άνάγκη τής μετάνοιας ώς λύση τής οικολογικής κρίσης. Ό 
γνωστός Πολωνός φιλόσοφος L. Kolakowski στό 6ο Διεθνές

89. ΒΑ. περισσότερα Η. Daly, Έπιστήμη, Θρησκεία καί Συντηρητική 
'Ανάπτυξη. Σύναξις. 56(1996)34 κ. έξ. Πρ6Α. Λ. Σκούντζου Ή ηθική πτυχή 
τού οικολογικού προβλήματος, Εκκλησιαστική Αλήθεια, 16.11.1988.

90. “Τά δικαιώματα τού Θεού διδασκόμενα καί γνωριζόμενα 
θεοφιλώς”, τονίζει στό Μήνυμά του ή Α.Θ.Π. ό Οικουμενικός Πατριάρχης 
κ.κ. Βαρθολομαίος Α', “καθιστούν τούς ανθρώπους άδελφούς καί κοινωνούς 
μεταξύ των καί δΤ ευχαριστιακής χρήσεως τού κόσμου, κοινωνούς καί τής 
απείρου αγάπης τού Θεού, καί όχι καταναλωτάς, ώς τούς έδίδαξεν ό άθεος 
ανθρωπισμός ή ή σύγχρονος ευδαιμονική άγελοποίησις διά τής προόδου τής 
τεχνολογίας” (1.9.1993).

91. Ά Βεργανελάκη, 'Ανατομία τού σήμερα. Αθήνα, 1996, σελ. 111.



Συνέδριο τής International Society for Universalism μεταξύ άλλων 
τόνισε άτι ή “μετάνοια αποτελεί σίγουρα μία νέα έππακτική 
κατηγορία σέ πολλούς τομείς τής ζωής(...). Μετάνοια σημαίνει 
μία ολοκληρωτική αλλαγή τής νοοτροπίας (...) ή μετάνοια είναι 
επείγουσα στή ζωή μας”92.

* * *

Υπήρχε πάντοτε στίς αγροτικές κοινωνίες μιά αυστηρή 
κοινωνικότητα ανάμεσα στον άνθρωπο καί στή φύση. Δέν είναι 
λίγες φορές πού γίναμε μάρτυρες τού παρακάτω διαλόγου ανά
μεσα σέ γειτόνους: “Είχα δουλειά ατό πλάι καί περνώντας έκοψα 
ένα απίδι από τήν απιδιά σου”. Ασφαλώς δέν είναι μόνο ή 
γνωστοποίηση, άλλά πίσω άπό τήν γνωστοποίηση υπήρχε καί ό 
σεβασμός, κάτι πού σήμερα ΐά περισσότερα φρούτα πέφτουν καί 
σαπίζουν περιφρονημένα κάτω άπό τό δένδρο. Τήν ϊδια εικόνα 
παρουσιάζει καί ό ά66άς Μακάριος, οπού μπορεί νά διακρίνει 
κανείς τήν πατερική ευαισθησία άπέναντι στή φύση: “Έϊπεν ό 
άβΒάς Παφνούτιος ό μαθητής τού άββά Μακαρίου, ότι έλεγεν ό 
γέρων, δτι δτε ήμην παιδίον, μετά των άλλων παιδίων έΒοσκον 
Βοΐδια. Καί άπήλθον κλέψαι συκίδια. Καί ώς τρέχουσιν, έπεσεν 
έν έξ αυτών, καί λαβών έφαγον αύτό. Καί δτε μνημονεύω αύτού, 
κάθημαι κλαίων”93.

92. “Metanoia is certainly a new becoming, a new categorical im
perative in the crucial domains of life (...). Metanoia, as a radical change in 
mentality (...) metanoia is a matter of urgency". Dialogue and Universalism, 
1/1995, σελ. 5-6 και 10. Ή θέση αύτή συμπίπτει απόλυτα μέ τήν πατερική 
κατά τήν όποια μετάνοια σημαίνει μία ριζική άλλαγή, μία μεταστροφή, άλλαγή 
σκέψης, προθέσεων, πεποιθήσεων καί όραματισμών.

93. PG., 34:257C. Παρόμοια είναι καί ή περίπτωση τού άββά 'Ιωάννη 
τού Σαβαΐτου οπού διαβάζουμε στό Γεροντικό τού Σι νά: “Μαθημένων ημών 
εις τά Άρσελάου, ιδού έν μια χοιρόγρυλλος τελεία ήνεγκεν τό τέκνον αύτής 
μικρόν Βαστάζουσα αύτό έπί τού στόματος αύτης καί εθηκε αύτό τυφλόν όντα 
έπί τούς πόδας τού γέροντος. Ίδών ουν αύτό ό όσιος τυφλόν, έπτυσεν χαμαί 
καί ποιήσαντος αύτού πηλόν καί χρίσαντος τούς οφθαλμούς αύτού εύθέως 
άνέβλεψεν. Καί προσεγγίσασα έφίλησεν τά ίχνη τού γέροντος καί λαβούσα 
τό τέκνον περιπατούν έποίει σκιρτώσα. Τη ούν έπαύριον ιδού φέρει πρός τόν



Όλα τά παραπάνω άποτελουν μία πρόταση άναθεώρη- 
σης της νοοτροπίας σε ο,τι έχει σχέση μέ τόν κόσμο. Από τή 
στιγμή πού μπορεί νά υπάρξει εκκλησιαστική συνείδηση μπορεί 
νά συνυπάρξει καί ή οικολογική συνείδηση94. Ή ενορία θά 
πρέπει νά ξαναγίνει τό εργαστήρι τής οικολογικής συνείδησης 
των νέων95. Ή ορθόδοξη χριστιανική άγωγή είναι υπόθεση 6ιω-

γέροντα ή μήτηρ μίαν κράμβην τελείαν έπί τού στόματος κόπω πολλώ σύρουσα 
αύτήν καί ύπομειδιάσας ό όσιος, λέγει πρός αυτήν■ 'Πόθεν ήνεγκας τούτο; 
Πάντως έκ τών κηπίων των πατέρων εκλεψας αύτό, έγώ κλεψιμαία ού τρώγω, 
άλλά όπελθε όθεν εκλεψας αύτό θές αύτό πάλιν'. Καί ώσπερ καταισχυνθέν 
τό ζώον ελαβεν τήν κράμβην καί άπήγαγεν έν τω κηπίω έξ ου άφείλατο αύτήν”.

94. Σέ άρθρο του ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου καί 
Σέλινου Ειρηναίος γράφει γιά τή σημερινή οικολογική συνείδηση τά έξης: 
“μιά τέτοια αναστάσιμη ημέρα νεαρός άγρότης βαστούσε τήν ψεκαστήρα καί 
ψέκαζε τίς ανθισμένες μαργαρίτες ατό χωράφι του. Τό χωράφι του δέν ήταν 
ούτε άμπέλι, ούτε περβόλι. Ήταν μιά άγριοπλαγιά μέ άραιά έλαιόδενδρα καί 
ό νεαρός άγρότης βιάστηκε πρωί-πρωί νά τίς δολοφονήσει μέ τό Τραμοξόν' 
τής ψεκαστήρας του. Κι είναι φοβερό τό θέαμα νά περνάς τήν άνοιξη από 
τούς αγρούς καί νά βλέπεις δίπλα ατό λουλουδένιο πράσινο, τό χαλκόμαυρο, 
τό πένθιμο νεκροταφείο τών δολοφονημένων λουλουδιών. Ώ Χριστέ μου τί 
Θάλεγες γι' αύτή τή δολοφονία. Δέν θά ξανάλεγες τό φοβερό σου λόγο 
Γενεά πονηρά καίμοιχαλίς, εως πότε...'".Τά κρίνα του άγροϋ δολοφονούνται 

(μέ... ψεκαστήρες), Χανιώτικα Νέα, 7.5.1992, σελ. 12.
95. Βλ. Γ. Τσέτση. Ή συνειδητοποίησα του οικολογικού προβλήματος 

στήν Ενορία, Απόστολος Βαρνάβας, Λευκωσία, 1995. Ως πρακτικά μέτρα 
στή μελέτη αύτή άναφέρονται καί τά έξης:

1) Κηρύγματα μέ άναφορά στίς σχέσεις του ανθρώπου μέ τή φύση 
σέ τακτές ημέρες καί έορτές.

2) Νά καταργηθεϊ άπό τή λειτουργική ζωή τής ένορίας κάθε τί πού 
έχει βλαβερές παρενέργειες καί συμβάλλει στή ρύπανση τού περιβάλλοντος 
(π.χ. συνθετικό θυμίαμα).

3) Χρήση φυσικών υφασμάτων γιά τήν κατασκευή ιερών άμφιων 
καί λειτουργικών καλυμμάτων.

4) Οργάνωση ειδικών σεμιναρίων άπό ειδικούς γιά τήν εύαισθητο- 
ποίηση τών πιστών.

5) Χρήση ύλικών στή γραμματειακή υποστήριξη πού θά λαμβάνει 
ύπ’ όψη της τά οικολογικά κριτήρια

6) Τέλος, ειδικές κατηχητικές καί έπιμορφωτικές συνάξεις μέ 
άναφορά σέ όλα τά βιβλικά καί πατερικά χωρία πού άναφέρονται στή σχέση



ματική καί μπορεί νά συνδυασθεϊ άμεσα τό οικολογικό με την 
αισθητική άγωγή. Σήμερα πού αμβλύνεται ή αίσθηση του κάλλους 
στήν καθημερινή μας ζωή ό άνθρωπος έχει άνάγκη μιας 
υπέρβασης τής αηδίας γιά νά ακούσει καί νά δεϊ τό κάλλος τής 
φύσης δοξάζοντας τόν Δημιουργό96 'Όταν ό κόσμος εκκλησιά
ζεται, ώραΐζεται καί γίνεται ολόκληρος Εκκλησία. Χαρακτη
ριστικά, ό άγιος Συμεών ό Νέος Θεολόγος σημειώνει: “Έμοί 
δοκεϊ κόσμον ώραϊσμένον είναι τήν Εκκλησίαν Χριστού καί 
αυτόν (...) τόν άνθρωπον, έν ω κατοικείν λέγεται καί έμπεριπατεϊν 
τόν Θεόν καί τάς ακτίνας των χαρισμάτων αυτού φαίδρας, ώς 
ήλιος δικαιοσύνης ών, καταπέμπειν”97.

τού ανθρώπου μέ τό φυσικό περιβάλλον. Πρβλ. Ά. Κεσελόπουλου, Οί ιερείς 
καί τό Φυσικό περιβάλλον. Κληρονομιά, 27(1995)83-97.

96. Στήν πατερική σκέψη ή σχέση τού φυσικού κάλλους καί τής 
δοξολογίας τού Δημιουργού είναι άλληλένδετη.Ό Κύριλλος ’Αλεξάνδρειάς 
σημειώνει: “ώσπερ yàp τοΰ ύφαντού τήν τέχνην ή παμποίκιλος, έσθής άναβοά, 
καί τόν ναυπηγόν ή άδιαβλήτως έχουσα ναΰς άνακηρύττει. καί τόν σιδηρέα 
τό έργον αύτοΰ. Οΰτω καί ή κτίσις, ής άρτίως διεμνημονεύσαμεν, άφωνος 
μεν, ήγουν άλογος; λαλιαί δέ ώσπερ αυτής τό θαύμά έστι, καί οϊον φωνή τό 
κάλλος καί ή εύταξία. Τό γάρ διήγημα τό ουράνιον, καί τό ρήμα τό παρά τής 
ημέρας βοώμενον, φωνή μέν άναρθρος ούκ εστιν, ούτε λαλιά διά στόματος, 
διδασκαλία δέ θείας δυνάμεως γίνεται τοϊς έπαΐειν έπισταμένοις σιωπώσης 
φωνής”. Exposition in Psalmos, PG., 69:829B. Καί ό ’Ιωάννης Χρυσόστομος 
συμπληρώνει: “77 ουν; των οφθαλμών τήν θέαν ον τίς αίτιάσαιτο; Ούδαμώς. 
Ουδέ γάρ ό οφθαλμός τοΰ όλίσθου αίτιος γέγονεν, ά/)λ ’ π τής προαιρέσεως 
ραθυμία, καί τό τής έπιθυμίας άχαλίνωτον. Ό γάρ οφθαλμός διά τούτο έδη- 
μιουργήθη, ώστε διά τούτου κατοπτεύοντας, τά τοΰ Θεού δημιουργήματα, 
δοξάζειν τόν τούτων ποιητήν”. 'Ομιλία κβ’, P.G., 53-54:189. Καί αλλού: “Μη 
τοίνυν άνθρωπίνω λογισμώ τά τού Θεού έργα περιεργαζώμεθα άλλ ’ έκ των 
έργων οδηγούμενοι, θαυμάζωμεν τόν τεχνίτην”, Τά ευρισκόμενα πάντα. Ομιλία 
II, RG., 53-54:30. Ό Μέγας Βασίλειος στό έργο του Περί τής τού άνθρώπου 
κατασκευής τονίζει ότι: “Σκεύος εί θεόπλαστον παρά Θεού γενόμενου. Δόξασε 
τόν ποιήσαντα. Ουδέ γάρ άλλου τινός ενεκεν έγένου, ή ϊνα οργάνου ής 
επιτήδειον τής δόξης τού Θεού. Καί γάρ ό κόσμος ούτος σοι ολος ώσπερ τι 
βιβλίου έγγραφον έστιν, ύπαγορευόμενον τήν δόξαν τοΰ Θεού, τήν απόκρυφου 
καί άόρατον τοΰ Θεού μεγαλωσύνην δι' έαυτοΰ διαγγέλλον σοι τώ νούν 
εχοντι, εις κατανόησιν Θεού τής άλήθειας” PG , 30:41C.

97. Λόγοι Ηθικοί A , Sources Chrétiennes 122, σελ. 236. Πρβλ. Ά.



Μέσα στή συνεχιζόμενη καταστροφική μανία των άνθρώ- 
ηων ή επιστήμη πιστεύει ότι ό κόσμος δεν έχει μέλλον. Τό 
τέλος δέν είναι ανέφικτο καί στήν χριστιανική μας παράδοση. 
Πιστεύουμε όμως οτι άκόμη καί τό τέλος τού κόσμου δέν είναι 
ένα τυχαίο ή ένα άσκοπο γεγονός. Δέν πρέπει νά ξεχνούμε νά 
ευθυγραμμίζουμε τούς σκοπούς μας μέ τούς σκοπούς τού ’ίδιου 
τού Θεού. "Αν μέ τίς πράξεις μας επιφέρουμε τό πρόωρο τέλος 
τού κόσμου, γράφει ό Σε6. Μητρ. Περγάμου κ. Ιωάννης, “εύθυ- 
νόμαστε ώς σφετεριστές του προνομίου τού Θεού. Τό 'ίδιο θά 
συμβεί αν επιχειρήσουμε νά παρατείνουμε τόν κόσμο, όπως 
επιδιώκουν οί οίκολόροι”98. Τό νά άπελπιζόμαστε μέ τή σκέψη 
πώς δ,τι καί νά κάνουμε ό κόσμος θά τελειώσει, είναι σάν νά 
χάνουμε τήν πίστη μας όχι μόνο στήν υπόσχεση τού Θεού άλλα 
καί στή δική μας προσωπική εμπειρία τού προορισμού, πού πηγάζει 
άπό εμάς τούς 'ίδιους καί άπό τόν κόσμο πού άνήκουμε. Ή 
αντίθετη περίπτωση άφήνει τούς επίδοξους οίκολόγους άστήρι- 
κτους μέσα στή μακροχρόνια άπελπισία τής μονόπλευρης θέασης 
ατό παρακάτω παράδειγμα:

Τό νά βλέπουμε τό δάσος χωρίς νά βλέπουμε τά δένδρα 
είναι μία μονόπλευρη άντίληψη. Τό ίδιο συμβαίνει όταν θέλουμε 
νά βλέπουμε τά δένδρα χωρίς νά βλέπουμε τό δάσος!

Κεσελόπουλου, Ό εκκλησιασμός ιού κόσμου στό νΆνθρωπος καί Φυσικό 
περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 1989 σελ. 202.

98. Σύναξη. 56(1996)22 κ.έξ.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ B

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ





A. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ 

ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

1. Χαιρετισμός της Α.Θ.Π. τού Οικουμενικού Πατριάρχου 
κ.κ. Δημητρίου, εις τό ΠεριΒαλλοντολογικό Συνέδριο 

της Πάτμου τό 1988*

Ελλόγιμα μέλη του ΠεριΒαλλοντολογικού Συνεδρίου,

Δεν υπάρχει καταλληλότερος τόπος μελέτης του οικο
λογικού προβλήματος άπό τήν κεκτημένην τό Σπήλαιον τής Άπο- 
καλύψεως ιερόν νήσον τής Πάτμου. Έν τω ΒιΒλίω τής Άποκα- 
λύψεως ό θεόπνευστος καί θεοκίνητος συγγραφεύς, απόστολος 
καί ευαγγελιστής ’Ιωάννης, κρούων τόν κώδωνα του κινδύνου 
χιλιετηρίδας δλας πρό των οικολογικών κινημάτων, παρουσιάζει, 
κατά παραστατικόν καί δραματικόν τρόπον, τήν καταστροφήν 
τής φύσεως ως συνέπειαν τής πνευματικής χθαμαλότητος καί 
άνισορροπίας του άνθρώπου.

Κατά τήν περιγραφήν αυτήν οί άνθρωποι κατακαίονται 
υπό μεγάλου καύματος (13,14), συγχρόνως μέ τήν κατάκαυσιν 
των δένδρων καί των χόρτων (8,7). Τά ϋδατα μολύνονται καί 
πολλοί τών ανθρώπων άποθνήσκουν “έκ των ύδάτων, öu έπι- 
κράνθησαν” (8,10). Φεύγουν καί κρύπτονται εις τά σπήλαια τής 
γής, έντρομοι πρό τής μεγάλης καταστροφής (6,12). Υπάρχει

* Εκκλησία, 16(1988)603-604.



τόση φρίκη καί τόσος πόνος έκ των δεινών αυτών συμπτωμάτων 
της καταστροφής του περιβάλλοντος, ώστε πολλοί εύχονται νά 
άποθάνουν, αλλά ό θάνατος είναι άργός καί παρατεταμένος· 
“καί έν ταΐς ήμέραις έκείναις ζητήσουσιν οί άνθρωποι ιόν θάνατον 
καί ού μή εΰρήσουσιν αυτόν- καί έπιθυμήσουσιν άποθανεϊν καί 
φεύγει ό θάνατος απ' αύτών” (9,5).

Τό πρώτον βιβλίον της 'Αγίας Γραφής, ή Γένεσις, 
παρουσιάζει τόν άνθρωπον, λόγω τής τηρήσεως τών εντολών 
του Θεού νά ζή εντός παραδείσιου περιβάλλοντος, εργαζόμενος 
άλλά συγχρόνως φυλάσσων καί προστατεύων τόν κόσμον “καί 
έλαβε Κύριος ό Θεός τόν άνθρωπον ον έπλασε καί έθετο αυτόν 
εν τω παραδείσω τής τρυφής έργάζεσθαι καί φυλάσσειν”{2,15).

Δυστυχώς, μακρυνθείς του Θεού ό άνθρωπος καί άπο- 
λέσας διά τής άμαρτίας τήν πνευματικήν αύτοϋ ευστάθειαν καί 
ισορροπίαν, διέσπασε τόν άρρηκτον σύνδεσμον μεταξύ τής 
εργασίας άφ’ ενός καί τής φροντίδας διά τήν προστασίαν του 
κόσμου άφ’ ετέρου. Κινούμενος ύπό υλιστικής Βουλιμίας προβαίνει 
όχι άπλώς εις χρήσιν τού κόσμου, διά τήν έξασφάλισιν τής έπι- 
Βιώσεως αύτού, άλλ’ εις κατάχρησιν καί καταλήστευσιν τής (ρύ
σεως, διά νά ζη έν πολυτελεία καί άνέσει καί άπανθρώπω πλησμο
νή. Ή κτίσις όμως έκδικεϊται τόν άνθρωπον, έξεγειραμένη ενα
ντίον του άπολέσαντος τήν συνετήν έπ’ αυτής κυριαρχίαν καί 
μεταΒληθέντος εις ληστήν καί κλέπτην καί κακοποιόν.

’Έναντι τού παραδείσου τής Γενέσεως, τής δημιουργίας, 
ώς έξήλθεν αΰτη καλλίστη καί άκεραία έκ τών χειρών τού Δημι
ουργού, τό τελευταίου βιβλίον τής Αγίας Γραφής, ή Άποκάλυ- 
ψις, παρουσιάζει τό κατάντημα τού λεηλατηθέντος καί καταστρα- 
φέντος ύπό τού άνθρώπου κόσμου. Είναι διά τούτο όρθοτάτη ή 
διαπίστωσις άτι τό οικολογικόν είναι πρωτίστως πνευματικόν πρό
βλημα. Περιορίζων τάς υλικός αύτού άνάγκας ό άνθρωπος, όχι 
μόνον κατακτά τήν πνευματικήν τελειότητα καί έλευθερίαν, άλλά 
συγχρόνως διασώζει καί τήν κτίσιν. Καί εις τήν άρχαίαν ελληνικήν 
σκέψιν καί εις τόν Χριστιανισμόν ή όλιγοδεΤα είναι πνευματικόν 
κατόρθωμα, ένώ ή πολυτέλεια, ή σπατάλη καί ή τρυφή είναι



δείγματα Βαρβαρότητας.
Ή Ορθοδοξία, προΒάΑΑουσα τήν άσκησιν καί όΑιγο- 

δεΐαν, κυρίως όμως κατευθύνουσα τά ενδιαφέροντα των ανθρώ
πων πρός τά πνευματικά, δύναται άποτεΑεσματικώς νά συμΒάΑΑη 
εις τήν άντιμετώπισιν του οίκοΑογικού προΒΑήματος. Έμφανεστάτη 
δε άπόδειξις τούτου είναι ή παραδείσια τω όντι κατάστασις του 
περί τάς ιερός μονός φυσικού περιΒάΑΑοντος. Οί μοναχοί σέβονται 
τήν δημιουργίαν καί τήν κτίσιν, ήτις άποκαΑύπτει τά μεγαΑεϊα 
τού Θεού, διά τούτο καί δέν τήν κακοποιούν.

Δέν άμφιΒάΑΑομεν ότι τά συνέδριον υμών θά Βοηθήση 
εις τήν κατανόησιν των ποΑΑών προΒΑημάτων των σχετικών 
πρός τήν προστασίαν τού περιΒάΑΑοντος. Εύχόμεθα διά τούτο 
πΑήρη εύόδωσιν των σκοπών καί έπιδιώξεων αυτού καί συγ- 
χαίρομεν πάντας υμάς.



2. Μήνυμα τής Α.Θ.Π., τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου 
κ.κ. Δημητρίου, έπί τη 'Ημέρα Προστασίας 

τοΰ Περιβάλλοντος (31.8.1989)*

Ο Οικουμενικός ούτος τής 'Ορθοδοξίας θρόνος, φύλαξ 
καί εκφραστής του αίωνοθίου πνεύματος τής πατερικής παραδό- 
σεως, ερμηνευτής δε πιστός τού ευχαριστιακού καί λειτουργικού 
βιώματος τής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας, μετά πολλής τής άγωνίας 
παρακολουθεί τήν συντελουμένην εις τάς ημέρας μας άνηλεή 
υπό τού ανθρώπου καταπάτησιν καί καταστροφήν τού φυσικού 
περιβάλλοντος, μέ συνεπείας λίαν επικινδύνους δι’ αύτήν τούτην 
τήν έπιΒίωσιν τού ύπό τού Θεού πλασθέντος φυσικού κόσμου.

Ή ύπό τού συγχρόνου ανθρώπου κατάχρησις τής έν τή 
δημιουργία προνομιακής αύτού θέσεως καί τής πρός αύτόν 
εντολής τού Δημιουργού, όπως “κατακυριεύση τής γης” (Γεν. 
1,28), έχει ήδη οδηγήσει τόν κόσμον εις χείλος αποκαλυπτικής 
αύτοκαταστροφής, είτε μέ τήν μορφήν επικινδύνου δι δλα τά 
έμβια όντα μολύνσεως τής φύσεως, είτε μέ τήν μορφήν έξοντώ- 
σεως πολλών ειδών τοΰ ζωικού καί τού φυτικού Βασιλείου, είτε 
μέ ποικίλους άλλους τρόπους. Επιστήμονες καί άλλοι θεράποντες 
τού πνεύματος κρούουν ήδη τόν κώδωνα τού κινδύνου καί 
ομιλούν περί φαινομένων απειλητικών διά τήν ζωήν τού πλανήτου 
μας, ώς είναι τό έπικληθέν 'φαινόμενου τού θερμοκηπίου’, τού 
οποίου αί πρώται ενδείξεις έχουν ήδη έπισημανθή.

Έν άψει τής τοιαύτης καταστάσεως ή Εκκλησία τού 
Χριστού δέν δύναται νά παραμένη άσυγκίνητος. Αποτελεί θεμε

* Έπίσκεψις, 425(1989)2-3.



λιώδες δόγμα της πίστεώς της, ότι ό κόσμος έδημιουργήθη ύπό 
του Θεού Πατρός, ό Όποιος όμολογείται εις τό Σύμβολου της 
πίστεώς της ώς “ποιητής ουρανού καί γης, ορατών τε πάντων 
καί άοράτων”. Ό άνθρωπος, κατά τούς μεγάλους της Εκκλησίας 
Πατέρας, άποτελεϊ τόν πρίγκηπα της δημιουργίας, ό όποιος προι
κισμένος μέ τό προνόμιο της ελευθερίας, καί μετέχωυ συγχρόνως 
τού υλικού καί τού πνευματικού κόσμου, έπλάσθη γιά νά άναφέρη 
τήν δημιουργίαν εις τόν Δημιουργόν, ώστε νά σωθή ή κτίσις 
άπό τήν φθοράν καί τόν θάνατον,

Τόν υψηλόν αυτόν προορισμόν τού άνθρώπου έξεπλή- 
ρωσε, μετά τήν άστοχίαν καί τήν πτώσιν τού πρώτου Άδάμ, ό 
“έσχατος Άδάμ”, ό ένανθρωπήσας Υιός καί Λόγος τού Θεού, ό 
Κύριος ημών ’Ιησούς Χριστός, ό Όποιος ήνωσεν έυ τώ προσώ- 
πω Του τήν κτιστήν δημιουργίαν μέ τόν άκτιστου Θεόν, καί 
διηνεκώς άναφέρει αύτήν ώς αίωνίαν ευχαριστιακήν άναφοράν 
καί προσφοράν εις τόν Πατέρα. Ή Εκκλησία εις κάθε θείαυ 
Λειτουργίαν συνεχίζει τήν άναφοράν καί προσφοράν αύτήν ύπό 
τήν μορφήν τού ’Άρτου καί τού Οίνου, στοιχείων δηλονότι τής 
ύλικής κτίσεως, καί διά τού τρόπου τούτου διαδηλώνει συνεχώς 
άτι ό άνθρωπος δέν είναι προορισμένος νά κατεξουσιάζη τής 
κτίσεως, ώς έάν ήτο ό ιδιοκτήτης τής δημιουργίας, άλλά νά 
ενεργή οίονεί ώς ίερεύς τής δημιουργίας καί ώς οικονόμος της, 
καλλιεργών αύτήν έυ άγάπη καί άναφέρων αύτήν έν ευχαριστία 
μετά δέους καί σεβασμού εις τόν Δημιουργόν.

Άτυχώς εις τάς ημέρας μας ό άνθρωπος, ύπό τήν έπί- 
δρασιν ενός άκρου ορθολογισμού καί εύδαιμουισμού, έχει χάσει 
τήν α'ίσθησιν τής ιερότατος τής δημιουργίας καί ένεργεϊ ώς αύ- 
θαίρετος έξουσιαστής καί Βάναυσος καταπατητής της. ’Αντί τού 
εύχαριστιακού καί άσκητικού πνεύματος, μέ τό όποιον έγαλού- 
χησεν ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία τά τέκνα της έπί αιώνας, παρατη- 
ρεΐται σήμερον ένας Βιασμός τής φύσης πρός ίκανοποίησιυ όχι 
βασικών τού άνθρώπου αναγκών, άλλά μιας άτελευτήτου καί 
διαρκώς αύξανομένης σειράς ορέξεων καί έπιθυμιών, τάς οποίας 
ενθαρρύνει ή επικρατούσα φιλοσοφία τής καταναλωτικής κοινωνίας.



Άλλ’ ή κτίσις “συστενάζει καί συνωδίνει”(Ρωμ. 8, 22), 
άρχίζει δε ήδη νά διαμαρτύρεται διά τήν μεταχείρισίν της υπό 
τού ανθρώπου. Δεν δυνατοί ό άνθρωπος έπ άπειρον καί κατά 
τό δοκοϋν νά εκμεταλλεύεται τάς πηγάς τής φυσικής ένεργείας. 
Τό τίμημα τής άλαζονείας του θά είναι ή αύτοκαταστροφή του, 
εάν συνεχισθή ή παρούσα κατάστασις.

Ταυτα έν συναισθήσει χρέους καί πατρικής πνευματικής 
εύθύνης λαθόντες ύπ' άψιν καί ένωτιζόμενοι τήν άγωνίαν τού 
συγχρόνου άνθρώπου, ήχθημεν μετά τής περί ημάς Αγίας καί 
Ίεράς Συνόδου εις τήν άπόφασιν, όπως όρίσωμεν τήν πρώτη 
ημέραν τού μηνάς Σεπτεμβρίου έκάστου έτους, ημέραν κατά τήν 
οποίαν, επ' ευκαιρία τής εορτής τής Ίνδίκτου, τής ένάρξεως 
δηλονότι τού εκκλησιαστικού έτους, εύχαί καί ίκεσίαι υπέρ τής 
όλης δημιουργίας άναπέμπονται έν τώ καθ’ ημάς Ίερώ τής 'Ορθο
δοξίας Κέντρω ως ημέραν προστασίας τού φυσικού περιβάλλοντος.

"Οθεν, καλούμεν διά τού παρόντος Πατριαρχικού ήμών 
Μηνύματος σύμπαντα τόν 'Ορθόδοξον καί τόν Χριστιανικόν 
κόσμον, όπως, όμού μετά τής Μητρός ’Αγίας τού Χριστού Μεγά
λης ’Εκκλησίας, άναπέμπη κατ’ έτος κατά τήν ήμέραν τούτην 
δεήσεις καί ικεσίας πρός τόν των όλων Κτίστην, εύχαριστηρίους 
μέν διά τό μέγα δώρον τής δημιουργίας, ίκετηρίους δέ διά τήν 
προστασίαν καί σωτηρίαν αύτής άπό παντός κακού. Συγχρόνως 
δέ πατρικώς προτρεπόμεθα τούς μέν άνά τήν οικουμένην πιστούς 
όπως νουθετούν εαυτούς καί τά τέκνα αύτών εις σεβασμόν καί 
διαφύλαξιν τού φυσικού περιβάλλοντος, τούς δέ τήν εύθύνην 
τής διακυΒερνήσεως των λαών έμπεπιστευμένους ήγέτας, όπως 
προΒούν άνευ χρονοτριβής εις πάσαν άπαραίτητον ενέργειαν, 
πρός προστασίαν καί διάσωσιν τής φυσικής δημιουργίας.

’Επί δέ τούτοις, τά βέλτιστα υπέρ τού κόσμου παντός 
αίτούμεθα παρά Κυρίω καί άπονέμομεν πάσι, τοΐς εγγύς καί τοΐς 
μακράν, όλόθυμον τήν Πατριαρχικήν καί πατρικήν ήμών εύλογίαν.

Tfi 1η Σεπτεμβρίου 1989 
Ό Κωνσταντινουπόλεως, διάπυρος πρός 

Θεόν ευχέτης πάντων υμών



3. Μήνυμα τής Α.Θ.Π., τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου 
κ.κ. Δημητρίου, στό Παγκόσμιο Συνέδριο μέ θέμα: 

“Δικαιοσύνη, Ειρήνη καί ακεραιότητα τής Δημιουργίας” 
(24.2.1990)*

Τώ Αίδεσιμολογιωτάτω Δρι EMILIO CASTRO, Γενικω 
Γραμματεϊ τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, χάριν καί 
ειρήνην παρά Θεού.

Ή προϊοΰσα κατά τούς νεωτέρους χρόνους αύτονόμησις 
καί άπομάκρυνσις τοΰ άνθρώπου άπό τόν Θεόν, ένταθεΐσα υπό 
τήν έπίδρασιν των ποικιλώνυμων ιδεολογικών καί κοινωνικών 
συστημάτων, συνεσκότισε τήν διαύγειαν τοΰ νόμου τής συνειδή- 
σεως καί διέστρεψε τήν άρρηκτου καί λειτουργικήν σχέσιν τοΰ 
άνθρώπου πρός τόν Δημιουργόν καί τήν Θείαν δημιουργίαν. Ή 
τοιαύτη πνευματική άλλοτρίωσις προσδιορίζει καί τήν άλλοτρίωσιν 
αύτοΰ εις τάς σχέσεις πρός τόν συνάνθρωπον. Ο θεόθεν τεταγμέ- 
νος φύλαξ καί οικονόμος τής Θείας δημιουργίας διεκδικεΐ, ώς 
γνωστόν, νά καταστή ιδία δυνάμει αυθαίρετος κύριος καί άλαζο- 
νικός διαχειριστής αυτής, περιφρονών όχι μόνον τήν ιερότητα, 
αλλά καί τήν απόλυτον αναγκαιότητα αυτής διά τήν έπιβίωσιν 
τοΰ άνθρωπίνου γένους. Καθίσταται δέ ουτω άμεσος άπειλή δι 
αυτήν τούτην τήν ζωήν τοΰ πλανήτου καί τροφοδοτεί συνεχώς 
τήν καθολικήν άγωνίαν διά τοΰ έπικρεμαμένου ή έπισειομένου 
κινδύνου μιας άποκαλυπτικής καταστροφής τοΰ κόσμου. Τά “όψώ- 
νια όμως τής αμαρτίας, θάνατος” (Ρωμ. 6,23).

* Ένημέρωσις. 3 (ΣΤ -1990) 1-3.



Πράγματι, σήμερον ό άνθρωπος, ή κορωνίς τής θείας 
δημιουργίας παρουσιάζεται ενώπιον του Θεού ώς κατησχυμένος 
ξένος καί άδύναμος επαίτης εις τό ’ίδιον τό εγκόσμιον Βασίλειον 
αύτοϋ.

Πράγματι, σήμερον ή αλόγιστος εφαρμογή του αυθαι
ρέτου κριτηρίου τής δυνάμεως διασπά τήν ιδέαν τής ένότητος 
τού ανθρωπίνου γένους καί τού κόσμου καί κατακερματίζει τό 
ύπέροχον μεγαλείου τού άνθρωπίνου προσώπου.

Πράγματι, σήμερον ό άνθρωπος καταργεί διά τής μανίας 
τής επιβολής καί τής ουτοπίας τής κυριαρχίας τό πνεύμα τής 
ειρήνης, έπιΒάλλων εις τήν θέσιν αυτής τήν ψυχολογίαν τού 
τρόμου καί τού πολέμου, διά των οποίων παραμορφώνει τάς 
αδελφικός σχέσεις των λαών καί των κοινωνιών.

Πράγματι, τελεσιουργεϊται σήμερον τό μυστήριον τής 
άνομίας καί Βλασφημεϊται τό όνομα τού Θεού έν τοΐς έθνεσι διά 
τής συστηματικής αδικίας λαών καί κοινωνικών ομάδων.

Πράγματι, σήμερον ή άφθονία τών πλουσίων δωρεών 
τού Θεού εις τόν άνθρωπον κατασπαταλάται διά τής Βαναύσου 
έκμεταλλεύσεως καί τής αδίκου κατανομής αύτών.

Πράγματι, σήμερον τό καθολικόν αίτημα διά κοινωνι
κήν δικαιοσύνην καί τόν στοιχειώδη σεβασμόν τών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ηχεί πλέον ώς “ξένον άκουσμα” είς τάς άκοάς τών 
αρχόντων τού αίώνος τούτου.

Πράγματι, σήμερον τό φαινόμενου τής άπειλητικής καί 
δι’ αύτήν είσέτι τήν ζωήν πείνης έπεκτείνεται συνεχώς είς μέγα 
τμήμα τού πλανήτου μας καί καταλύει πάσαν έννοιαν άνθρω- 
πίνης άξιοπρεπείας.

Πράγματι, σήμερον αποτελεί κοινήν συνείδησιν ή καθο
ριστική εύθύνη τού χριστιανικού κόσμου διά τήν τοιαύτην πολύ
πτυχον πνευματικήν άλλοτρίωσιν τού συγχρόνου άνθρώπου, ή 
οποία συντηρείται διά τής δυναμικής έπιΒολής τών αρχών τών 
διαφόρων ιδεολογικών καί κοινωνικών συστημάτων.

Πράγματι, σήμερον ή θεραπεία τού πνευματικού καί τού 
φυσικού κακού είναι πρώτιστον χρέος τού χριστιανικού κόσμου.



ό όποιος οφείλει νά άγωνισθή έν μετανοία καί παρρησία διά 
τήν άποκατάστασιν του “λόγου” τής δημιουργίας καί του “λόγου” 
τής θείας οικονομίας.

Ή Ορθόδοξος Εκκλησία έξέφρασε τήν τοιαύτην συν- 
είδησιν αυτής εις τήν Γ’ Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν 
(1986) διά τής ομοφώνου Διακηρύξεως τής άποφάσεως αυτής 
νά συμβάλλη εις τήν “έπικράτησιν τής ειρήνης, τής δικαιοσύνης, 
τής ελευθερίας, τής αδελφοσύνης καί τής αγάπης μεταξύ των 
λαών, καί άροιν των φυλετικών διακρίσεων”, τονίσασα τό υψιστον 
πνευματικόν χρέος του ορθοδόξου καί του χριστιανικού γενικώ- 
τερον άνθρώπου διά τήν άποκατάστασιν των χριστιανικών ιδεωδών 
τής ειρήνης, τής κοινωνικής δικαιοσύνης καί τής άδελφοσύνης 
μεταξύ των λαών: “Ημείς οΐ 'Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έπειδή κατα- 
νοούμεν τό νόημα τής σωτηρίας, αίσθανόμεθα το χρέος νά άγω
ν ιζώμεθα διά τήν άνακούφισιν τής άσθενείας, τής δυστυχίας καί 
τής άγωνίας. Επειδή βιούμεν τήν έμπειρίαν τής ειρήνης, δέν 
δυνάμεθα να ε’ίμεθα άδιάφοροι διά τήν άπουσίαν της άπό τήν 
σύγχρονον κοινωνίαν. Επειδή εύηργετήθημεν άπό τήν θείαν 
δικαιοσύνην, άγωνιζόμεθα διά μίαν πληρεστέραν δικαιοσύνην 
εις τόν κόσμον καί διά τήν έξουδετέρωσιν πόσης καταπιέσεως. 
Επειδή ζώμεν κάθε ημέραν τήν θείαν συγκατάβασιν, μαχόμεθα 
έναντίον κάθε φανατισμού καί μισαλλοδοξίας μεταξύ τών αν
θρώπων καί τών λαών Επειδή διακηρύσσομεν συνεχώς τήν 
ένανθρώπησιν τού Θεού καί τήν θέωσιν τού άνθρώπου, ύπερ- 
ασπιζόμεθα τά άνθρώπινα δικαιώματα δι' όλους τούς ανθρώ
πους καί δι’ όλους τούς λαούς. Επειδή βιούμεν τήν θείαν δωρεάν 
τής ελευθερίας μέ τό άπολυτρωτικόν εργον τού Χριστού, δυνάμεθα 
νά προβάλλωμεν πληρέστερα τήν καθολικήν άξίαν της διά κάθε 
άνθρωπον καί κάθε λαόν. 'Επειδή, τρεφόμενοι μέ τό σώμα καί 
τό αίμα τού Κυρίου έν m θεία Ευχαριστία βιούμεν τήν άνάγκην 
τού μερισμού τών δωρεών τού Θεού μετά τών άδελφών μας, 
κατανοούμεν πληρέστερον τήν πείναν καί τήν στέρησιν καί άγω- 
νιζόμεθα διά τήν ύπερνίκησιν αυτών. 'Επειδή προσδοκώμεν καινήν 
γήν καί καινούς ουρανούς, δπου θά έπικρατή ή άπόλυτος δίκαιο-



σύνη, όγωνιζόμεθα εδώ καί τώρα (hic et nunc) διά τήν άναγέν- 
νησιν καί τήν άνακαίνισιν τον ανθρώπου καί τής κοινωνίας”

Τό Οικουμενικόν ΠατριαρχεΤον διά Μηνύματος άνεκή- 
ρυξε μετ' άπόφασιν της Αγίας καί Ιερός Συνόδου “την πρώτην 
ημέραν του μηνάς Σεπτεμβρίου έκάστου έτους”, καθ’ ην αρχεται 
τό εκκλησιαστικόν έτος κατά τήν ορθόδοξον παράδοσιν, ημέραν 
προσευχής υπέρ “προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος”, “έν 
ουναισθήσει χρέους καί πατρικής πνευματικής ευθύνης”. Εις τό 
Μήνυμα τούτο πρός “τόν ορθόδοξον καί τόν χριστιανικόν κόσμον” 
έτονίσαμεν δτι ό ’Ιησούς Χριστός “ήνωσεν έν τώ προσώπω Του 
τήν κτιστήν δημιουργίαν μέ τόν άκτιστον Θεόν καί διηνεκώς 
όναφέρει αύτήν ώς a ιωνίαν ευχαριστιακήν όναφοράν καί προσφο
ράν πρός τόν Πατέρα. Ή Εκκλησία εις κάθε Θείαν Λειτουργίαν 
συνεχίζει τήν όναφοράν καί προσφοράν αύτήν υπό τήν μορφήν 
του άρτου καί τού οίνου, στοιχείων δηλονότι τής υλικής κτίσεως...” 

"Οθεν, άπευθύνοντες θερμόν χαιρετισμόν καί πατρικός 
ευλογίας πρός τήν έν Σεούλ τής Κορέας “Παγκόσμιον Συνέλευ- 
σιν” τού Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών διά τήν ηροώθη- 
σιν τής παγχριστιανικής ενότητας εις τήν άντιμετώπισιν των ζητη
μάτων Δικαιοσύνης-Είρήνης καί άκεραιότητος τής Δημιουργίας, 
εύχόμεθα εύόδωσιν των εργασιών τής Συνελεύσεως καί προσ- 
ευχόμεθα διά τε τήν ύπέρβασιν τού συγχρόνου πνευματικού 
αδιεξόδου καί διά τήν άποκατάστασιν τής κοινωνικής δικαιοσύνης 
καί τής ειρήνης μεταξύ τών λαών τής γής εις δόξαν τού έν 
Τριάδι Θεού καί σωτηρίαν τού κόσμου.

Αύτού τού Κυρίου τής ειρήνης, τής δικαιοσύνης καί πόσης 
τής κτίσεως ή χάρις καί τό άπειρον έλεος εϊη μετά τής ύμετέρας 
Αίδεσιμολογιότητος καί μετά πάντων τών μετεχόντων εις τήν 
Συνέλευσιν.

Τή 24η Φεβρουάριου 1990 
Ό Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος 

διάπυρος πρός Θεόν ευχέτης



4. Μήνυμα τής Α.Θ.Π., τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου Α’, πρός τό Διορθόδοξον Συνέδριου 

έπί τής προστασίας τοΰ Φυσικού Περιβάλλοντος.
(’Ορθόδοξος ’Ακαδημία Κρήτης, 6-12.11.1991)

Μετά πολλής χαράς καί ίκανοποιήσεως χαιρετίζομεν τήν 
έναρξιν τού Διορθοδόξου Συνεδρίου έπί τής προστασίας τού 
φυσικού περιβάλλοντος. Ή πραγματοποίησή τού Συνεδρίου τούτου 
άπετελεΐ ιδιαιτέραν επιθυμίαν καί προσδοκίαν τού άοιδίμου καί 
μακαριστού προκατόχου ήμών Πατριάρχου Δημητρίου, δστις καί 
συνεκάλεσεν, άποφάσει τής περί αυτόν Αγίας καί Ίεράς Συνόδου, 
αυτό, άπευθυνθείς διά Πατριαρχικών Γραμμάτων αυτού πρός 
τούς Μακαριωτάτους καί Ίερωτάτους ’Αρχηγούς των Ορθοδόξων 
Εκκλησιών, όπως άποστείλωσιν εις αυτό άντιπροσώπους. "Ηδη 
ή έπί τό αυτό καί έπί τώ σκοπώ τούτω σύναξις τών τοιούτων 
αντιπροσώπων έν τή Όρθοδόξω ’Ακαδημία Κρήτης πληροί ασφα
λώς άγαλλιάσεως τήν μακαρίαν ψυχήν τού άειμνήστου Πατριάρ
χου, παρακινεί δέ καί ημάς εις δοξολογίαν πρός τόν Κύριον καί 
εις έκφρασιν θερμών ευχαριστιών πρός πόντος υμάς, τούς άπό 
έγγύς καί άπό μακράν συναχθέντας άντιπροσώπους τών Άγιω- 
τάτων Ορθοδόξων ’Εκκλησιών καί παρατηρητής έκ τών άλλων 
Εκκλησιών καί ’Ομολογιών, ώς καί διεθνών οργανισμών. Τήν 
θετικήν υμών άνταπόκρισιν εις τήν πρωτοβουλίαν ταύτην τού 
Οικουμενικού Πατριαρχείου μεγάλως έκτιμώμεν.

Ή σπουδαιότης τού Συνεδρίου υμών μόλις είναι άνάγκη 
νά τονισθή Ο άοίδιμος Πατριάρχης Δημήτριος εις Μήνυμα 
Αυτού τήν α’ Σεπτεμβρίου τού έτους 1989 έξέφρασε τήν βαθεϊαν



ανησυχίαν συνόλου τής ’Ορθοδοξίας, άλλα καί παντός ύπευθύνως 
σκεπτομένου ανθρώπου, διά τήν ραγδαίως συντελουμένην κατα
στροφήν του φυσικού περιβάλλοντος, διά τήν οποίαν άκεραίαν 
τήν ευθύνην φέρει ή ύπό του άνθρώπου άλόγιστος χρήσις καί 
κατάχρησις τής υλικής δημιουργίας του Θεού. ’Ήδη “ή κτίσις 
συστεγάζει καί συνωδίνει ” κατά τήν εκφρασιν τού ’Αποστόλου 
Παύλου, ύπό τό πέλμα τής άνθρωπίνης άπληστίας, καί ή εύθύνη 
των πνευματικών καί πολιτικών ηγετών, άλλα καί παντός άν
θρώπου, είναι πελώρια. Ή ’Ορθοδοξία οφείλει καί αύτή νά δώση 
τήν μαρτυρίαν αύτής. Τό Συνέδριο ύμών καλείται νά συμΒάλλη 
εις τούτο.

Παρόντες νοερώς εις τάς εργασίας ύμών έπευλογούμεν 
αύτάς πατρικώς, καί εύχόμεθα άπό καρδίας, όπως τό Πανάγιον 
Πνεύμα όδηγήση τό εργον ύμών εις πλήρη έπιτυχίαν, ώστε καί 
διά τού τρόπου τούτου νά δοξασθή τό άγιον όνομα του έν Τριάδι 
Θεού, νά σφυρηλατηθή ετι περαιτέρω ή ένότης τής Άγιωτάτης 
'Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας καί νά διακονηθή ή σωτηρία τού 
άνθρώπου καί συνόλου τής κτίσεως.

Ή δέ τού Δημιουργού πόσης τής κτίσεως χάρις καί τό 
άπειρον έλεος εϊη μετά πάντων ύμών.

Τή 5η Νοεμβρίου 1991 
Ό Κωνσταντινουπόλεως διάπυρος πρός 

Θεόν εύχέτης Βαρθολομαίος



5. Συμπεράσματα καί Προτάσεις 
του παραπάνω Διορθοδόξου Οικολογικού Συνεδρίου, 

(’Ορθόδοξος ’Ακαδημία Κρήτης, 6-12.11.1991)

II
(...) Τό συνέδριο κατέληξε στά έξης κύρια συμπεράσματα 

ώς πρός τίς θεμελιώδεις αρχές, πού πηγάζουν από τήν εξέταση 
τής ’Ορθοδόξου θέσεως σέ σχέση μέ τό οικολογικό πρόβλημα.

α) Ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία συμμερίζεται τήν εύαισθη- 
σία καί τό ενδιαφέρον εκείνων πού ανησυχούν γιά τό αύξανό- 
μενο Βάρος πού επιτίθεται στό φυσικό περιβάλλον έξ αιτίας τής 
ανθρώπινης καταχρήσεως τήν οποία ή Εκκλησία ονομάζει αμαρ
τία, καί γιά τήν οποία καλέ! ολους τούς άνθρώπους σέ μετάνοια. 
Υπάρχει ή τάση υά έπιδιώκεται μιά άνανέωση τής ηθικής, ένώ ή 
Ορθόδοξος Εκκλησία πιστεύει ότι ή λύση πρέπει νά άναζητηθή 
στό λειτουργικό, ευχαριστιακό καί άσκητικό ήθος τής Ορθοδόξου 
παραδόσεως.

β) Ή Ορθόδοξος ’Εκκλησία δέν ταυτίζεται μέ καμμιά 
οικολογική κίνηση, κόμμα ή οργάνωση, ούτε άπό τήν άποψη τής 
ιδεολογίας καί φιλοσοφίας, ούτε άπό εκείνη τής μεθόδου ή των 
προγραμμάτων πού πρέπει νά έφαρμοσθούν γιά τή λύση τού 
οικολογικού προβλήματος. Ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία είναι ή Εκ
κλησία, καί ώς έκ τούτου άποτελεΐ παρουσία καί μαρτυρία ενός 
νέου τρόπου ύπάρξεως μέ Βάση τήν ειδική θεολογική θεώρηση, 
πού αύτή έχει, των σχέσεων τού άνθρώπου μέ τό Θεό, τούς 
συνανθρώπους του καί τή φύση.



III
Μέ τίς γενικές αυτές αρχές στή σκέψη τους οί σύνεδροι 

τού Διορθοδόξου Συνεδρίου θά ήθελαν νά απευθυνθούν εύλαΒώς 
πρός τίς Εκκλησίες τους υποβάλλοντας τίς άκόλουθες προτάσεις.

1. Ή 'Ορθόδοξος Εκκλησία, προτείνεται, νά έπιστήση 
τήν προσοχή των άνθρώπων στό 'Ορθόδοξο ευχαριστιακό καί 
άσκητικό ήθος, τό όποιο άποτελεΐ τό έπισφράγισμα τής σχέσεως 
τής "Ορθοδόξου ’Εκκλησίας πρός τή φύση. Οί Εκκλησίες θά 
πρέπει νά προβάλλουν διαρκώς ατούς πιστούς των, άλλά καί 
στον κόσμο γενικά, αυτόν τόν απλό, δίκαιο άλλά καί ολοκληρω
μένο τρόπο ζωής. Ή άνθρωπότητα έχει άνάγκη ενός άπλούστερου 
τρόπου ζωής, μιας νέας άσκηπκής, χάρη τής δημιουργίας.

2. Κάθε αυτοκέφαλος καί αύτόνομος 'Ορθόδοξος ’Εκκλη
σία προτείνεται νά καθιέρωση τήν 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους 
ώς ημέρα ειδικών προσευχών καί δεήσεων γιά ολόκληρη τή 
δημιουργία - ώς ημέρα προστασίας όλης τής δημιουργίας τού 
θεού.

3. Κάθε ’Εκκλησία προτείνεται νά άναλάΒη προγράμ
ματα χριστιανικής περιδαλλοντολογικής έκπαιδεύσεως. Αύτό θά 
πρέπει νά περιλάΒη όλες τίς πλευρές τής θεολογικής έκπαιδεύσεως 
τή δημιουργία σειράς μαθημάτων καί έκπαιδευτικών μέσων γιά 
τά κατηχητικά σχολεία, καθώς καί τήν προετοιμασία τού καταλλή
λου υλικού γιά χρήση στή θρησκευτική έκπαίδευση στά κρατικά 
σχολεία. Τό υλικό αύτό θά μπορούσε νά χρησιμοποιηθή επίσης 
στίς χώρες εκείνες, οπού ή ’Εκκλησία διευθύνει πρωτοβάθμια ή 
καί δευτεροβάθμια σχολεία. Ιδιαίτερα συνιστάται νά θεωρηθή ή 
1η Σεπτεμβρίου ώς ό κατάλληλος χρόνος τόσο στή διδασκαλία 
δσο καί στό κήρυγμα, γιά ειδική έμφαση στήν άνάγκη νά προστα- 
τευθή ή δημιουργία τού Θεού. Έκεϊ δπου ή ’Εκκλησία έχει άνώ- 
τερα έκπαιδευτικά ιδρύματα θά πρέπει νά καλλιεργή καί νά ένθαρ- 
ρύνη τήν έρευνα σέ τομείς πού θά ήταν εύεργετικοί γιά τό 
περιβάλλον - όπως οί έναλλακτικές πηγές ενέργειας.

4. Κάθε Εκκλησία προτείνεται νά άσχοληθή μέ έργα ή 
τοπικές πρωτοβουλίες πού συντελούν στήν προστασία όλης τής



δημιουργίας. Κάθε Εκκλησία καλό θά είναι νά άναλάθη τέτοια 
έργα καί πρωτοβουλίες στό επίπεδο της ενορίας, της επισκοπής 
καί της τοπικής Εκκλησίας ευρύτερα. ’Έτσι:

Στις ενορίες:
• Θά μπορούσαν νά οργανωθούν προγράμματα άνα- 

κυκλώσεως χάρτου, γυαλιού, μετάλλων καί μετατρέψιμων σε 
λίπασμα οργανικών άποβλήτων.

• Νά έξοικονομηθή ενέργεια μέσα στά εκκλησιαστικά 
κτίρια μέ κατάλληλη μόνωση καί έλεγχο τού φωτισμού.

• Νά ένθαρρυνθή ή εξοικονόμηση νερού.
• Νά ένθαρρυνθή λιγώτερη χρήση τού αυτοκινήτου.
Στό επίπεδο των επισκοπών:
• Θά μπορούσαν νά άναζητηθούν ευκαιρίες γιά παρα

γωγή εναλλακτικής ένέργειας (ηλιακής, αιολικής, ή χρήση βιο
μάζας) σάν ένα άμεσο καί πρακτικό μέτρο.

• Νά ύποστηριχθή ή δημιουργία καί νά προωθηθή ή 
επέκταση εθνικών δρυμών.

5. Κάθε Εκκλησία προτείνεται νά έξετάση τή χρήση τής 
γής, τών κτιρίων καί τών επενδύσεων, τά όποια ελέγχει ή έπη- 
ρεάζει, καί νά ΒεΒαιωθή άτι χρησιμοποιούνται μέ τρόπο πού δέν 
θά προξενήση βλάβη στό περιβάλλον, άλλά θά τό Βελτίωση.

6. Κάθε Εκκλησία, προτείνεται, νά διοργανώνη συνα
ντήσεις πού θά καλύπτουν θέματα άπό τή θεολογία μέχρι τίς 
περιβαλλοντολογίας επιστήμες, ώστε νά Βοηθηθή σέ περαιτέρω 
συμμετοχή σέ περιΒαλλοντολογικά καί βιοηθικά ζητήματα. Τέτοιες 
συναντήσεις θά πρέπει νά επιζητούν νά μεταφέρουν τίς άπόψεις 
τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας σέ όσους άσχολούνται μέ τήν επι
στήμη καί τό περιβάλλον, καί οι όποιοι δέν είναι μέλη τής Ορθο
δόξου ’Εκκλησίας, μέ άντάλλαγμα τήν γνώση καί τήν εμπειρία 
τους.

7. Οι αύτοκέφαλες καί αύτόνομες ’Εκκλησίες κάθε περι
οχής προτείνεται νά συνεργάζονται επί συγκεκριμένων περιβαλ
λοντολογιών θεμάτων, τά όποια υπερβαίνουν τά άρια τών έπί 
μέρους’Εκκλησιών.



8. Ή 'Ορθόδοξος Εκκλησία προτείνεται νά κόμη επίσημη 
έκκληση στό Συνέδριο των Ηνωμένων ’Εθνών επί του Περιβάλ
λοντος καί της Άναπτύξεως (UNCED), πού θά πραγματοποιηθώ 
στή Βραζιλία τόν ’Ιούνιο τού 1992. Ή έκκληση αύτή θά μπορούσε, 
μεταξύ άλλων, νά έπισημάνεί:

α) "Οτι σύμφωνα με τή ρήση τού Κυρίου μας στό κατά 
Αουκάν Εύαγγέλιον (6,31) Καθώς θέλετε, ϊνα ποιώσιν ύμίν οί 
άνθρωποι καί υμείς ποιείτε αύτοίς ομοίως”, κανένα βιομηχανικό 
προϊόν δέν θά πρέπει νά έξάγεται καί κανένα άπόΒλητο νά 
άποθηκεύεται σέ κάποια χώρα, αν ή χώρα προελεύσεως δέν θά 
τό δεχόταν στό δικό της έδαφος.

6) "Οτι σύμφωνα μέ τή χριστιανική εντολή γιά τή σωστή 
διαχείριση τών πόρων, θά πρέπει νά δοθή κάθε δυνατή Βοήθεια 
γιά τήν άποδοτική χρήση τής ένέργειας. Γιά παράδειγμα, κάτι 
τέτοιο ίσως επιβάλλει τήν άρση τής φορολογίας τών δαπανών 
γιά μόνωση, καθώς καί τήν κατάργηση τών έπιδοτήσεων γιά 
τήν παραγωγή καί χρήση μή άνανεώσιμων πηγών ένέργειας, 
πού είναι ιδιαίτερα βλαπτικές γιά τό περιβάλλον. ’Ίσως επίσης 
επιβάλλει τήν αύξηση τών φόρων, μέ σκοπό τόν περιορισμό τής 
χρήσεως καυσίμων, ώστε νά επιτευχθώ μιά συνετώτερη χρήση 
πόρων, άπως τό κάρβουνο καί ή Βενζίνη.

9. Ή Ορθόδοξος Εκκλησία καλόν θά ήτο νά ένθαρ- 
ρύνη καί υποστήριξή τούς νέους σέ πρωτοβουλίες έργων καί 
προγραμμάτων προστασίας τού περιβάλλοντος, άπως κατασκη
νώσεις εργασίας σχετικές μέ περιΒαλλοντολογικά ζητήματα, καί 
επιμορφωτικά προγράμματα.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, ή Παγκόσμια ’Οργάνωση ’Ορθοδό
ξου Νεολαίας, θά πρέπει νά ένθαρρύνη Ορθόδοξες οργανώσεις 
νέων νά δράσουν στούς τομείς αύτούς, καί θά μπορούσε νά 
χρησιμεύση ώς συντονιστικό σώμα γιά τήν άνάπτυξη προγραμ
μάτων Ορθοδόξου νεολαίας σέ παγκόσμιο έπίπεδο.



6. ’Ορθόδοξος ’Ακαδημία Κρήτης 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ*

Ο Γενικός Διευθυντής Δρ. Αλέξανδρος Παπαδερός είσ- 
ηγεΐται τά ακόλουθα:

Ή ’Ορθόδοξος ’Ακαδημία Κρήτης (Ο.Α.Κ.) συνεργάζεται 
άπό ετών σε εθνικό καί διεθνές - οικουμενικό επίπεδο με Εκ
κλησίες, Πανεπιστήμια καί διαφόρους ’Οργανισμούς σε θέματα 
σχέσεων ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ καί ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, γιά τά όποια έχει 
έπιδείξει ώς γνωστόν, Ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά τά τελευταία 
χρόνια καί ή ’Ιερά Μητρόπολη μας Κισάμου καί Σελίνου. Οί 
εμπειρίες μας άπό τή δραστηριότητα αυτή έχουν έμπλουτισθεϊ 
σέ Βαθμό, πού δικαιολογεί τήν εισήγηση νά ιδρύσει ή 'Ορθόδοξος 
Ακαδημία Κρήτης (σέ συνδυασμό καί με τό ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ) ένα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 
καί νά άνακοινώσει τήν άπόφαση αυτή επίσημα κατά τή διάρκεια 
τού προσεχούς Διορθοδόξου Συνεδρίου, γιά τήν προστασία τού 
φυσικού περιβάλλοντος, πού συγκαλεϊται άπό τό Οικουμενικό 
Πατριαρχείο στήν έδρα του Ιδρύματος άπό 5 μέχρι 12 Νοεμβρίου 
1991. Ή σύσταση τού ’Ινστιτούτου θά άποτελέσει συγκεκριμένη 
θετική άπάντηση τής Ο.Α.Κ. στίς σχετικές πρωτοβουλίες τής 
Μητρός Εκκλησίας.

2. Ή παρούσα εισήγηση, πέραν τής ώς άνω εμπειρίας, 
στηρίζεται καί σέ σειρά διερευνητικών συζητήσεών μας με ειδικούς

* Διάλογοι Καταλλαγης, 23-24(1991)189 κ. έξ.



επιστήμονες άπό τόν χώρο τής θεολογίας καί τής Τεχνολογίας 
(ύπό τήν ευρύτατη σημασία του ορού), οί απόψεις των οποίων 
συγκλίνουν όχι μόνο στή χρησιμότητα, αλλά πολύ περισσότερο 
στην αναγκαιότητα ενός τέτοιου ’Ινστιτούτου.

3. Ή Διοικούσα Έπιστροπή τού Πολυτεχνείου Κρήτης 
(έδρα: Χανιά), άνταποκρινόμενη σε σχετική πρότασή μας, ύπο- 
σχέθηκε ότι κατά τήν επόμενη συνεδρία αύτής, τής 29ης Οκτω
βρίου 1991, θά εξετάσει τή δυνατότητα συνεργασίας του Πολυ
τεχνείου με τήν ’Ορθόδοξο ’Ακαδημία γιά τήν οργάνωση καί 
λειτουργία τού ’Ινστιτούτου.

4. Τό ’Ινστιτούτο μπορεί νά άναπτύξει τή δραστηριότητά 
του σε συνεργασία με τήν ’Εκκλησία, με Πανεπιστήμια τής Ελ
λάδος καί τού εξωτερικού, καθώς καί με οικουμενικούς καί άλλους 
’Οργανισμούς, πού επιδιώκουν παραπλήσιους σκοπούς.

5. ’Αποστολή τού ’Ινστιτούτου κατά τό πρώτο στάδιο τής 
λειτουργίας του είναι κυρίως:

α) Ή κριτική άξιολόγηση τής μέχρι σήμερα δραστηριό
τητας της στον οικολογικό τομέα καί ή περαιτέρω συστηματικό
τερη άνάπτυξή του.

6) Ή δημοσίευση κειμένων οικολογικού ενδιαφέροντος. 
Αύτά είναι κατά προτεραιότητα:

- Εισηγήσεις, μελέτες καί άλλα οικολογικά κείμενα πού 
έχουν συγκεντρωθεί ήδη στήν Ο.Α.Κ.

- ’Επιτομή κειμένων οικολογικού ενδιαφέροντος άπό τήν 
'Αγία Γραφή καί τήν πατερική, λειτουργική καί γενικότερα τή 
χριστιανική Γραμματεία (πρωτότυπο κείμενο, νεοελληνική μετά
φραση, σχόλια). Ή έπιτομή θά άπευθύνεται γενικά στή διανόη
ση καί ειδικότερα στό δάσκαλο καί τόν μαθητή.

- Μετάφραση καί δημοσίευση ξένων θεολογικών καί 
άλλων κειμένων οικολογικού περιεχομένου.

- Ετοιμασία καί έκδοση συγκριτικού ΛΕΞΙΚΟΥ ΘΕΟ
ΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ. Θά περιλαμβάνει Βασικούς οικολο
γικούς όρους, μέ άνάλυση καί σύγκριση τού περιεχομένου τους, 
όπως τό άντιλαμΒόνεται ή άρχαία ελληνική καί ή ορθόδοξη



παράδοση άφ’ ενός, καί ή σύγχρονη επιστήμη, ή τεχνολογία καί 
ή πολιτική θεωρία άφ’ ετέρου. "Ενα τέτοιο Λεξικό θεωρείται 
άπαραίτητο γιά τόν άποτελεσματικό διεπιστημονικό διάλογο καί 
τή γενικότερη σπουδή των οικολογικών ζητημάτων.

γ) Ή εντατικοποίηση τού οικολογικού διαλόγου μεταξύ 
θεολόγων, τεχνολόγων, οικονομολόγων, πολιτικών, κ.ά. μέ ανα
φορά καί σέ σχετικές διεκκλησιαστικές καί άλλες πρωτοβουλίες 
καί άποφάσεις (Οικουμενικές Συνελεύσεις τού BASEL, τής 
ΣΕΟΥΛ καί τής ΚΑΜΠΕΡΑΣ, Πρόγραμμα τού Παγκοσμίου Συμ
βουλίου Εκκλησιών “Δικαιοσύνη, Ειρήνη καί ’Ακεραιότητα τής 
Δημιουργίας” - JPIC, συναφή προγράμματα τού Ο.Η.Ε., κ ά ).

δ) Ή προαγωγή, ειδικότερα, τού διορθοδόξου διαλόγου 
επί οικολογικών θεμάτων υπό τήν καθοδήγηση τού Οικουμενικού 
Πατριαρχείου.

ε) Ή προσπάθεια καθιερώσεως καί άναπτύξεως διαθρη- 
σκευτικού οικολογικού διαλόγου (κυρίως μεταξύ Χριστιανισμού, 
Ιουδαϊσμού καί Ισλαμισμού) έπί τού συμπλέγματος τών οικολο

γικών προβλημάτων τής ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ καί ή επιδίωξη καταρτίσεως 
άπό κοινού καί άποδοχής μιας ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΤΗΣ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ μέ θεμελειώδεις ήθικές άρχές καί άμοιβαϊες δε
σμεύσεις γιά μακροπρόθεσμη συνεργασία πρός οικολογική προ
στασία τής Μεσογείου.

στ) Ή εφαρμογή παιδαγωγικών μέτρων οικολογικής 
θεωρίας καί πράξης, ιδίως στά πλαίσια τής οικουμενικής - διεθνούς 
δραστηριότητας τού ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟ
ΤΗΤΑΣ.

ζ) Ή συμμετοχή τού Ινστιτούτου σέ οικολογικά συνέδρια 
καί άλλες συναφείς έκδηλώσεις, μέ στόχο άφ’ ενός τόν πνευματικό 
εμπλουτισμό τού Ινστιτούτου καί τήν προαγωγή τών σχέσεών 
του καί άφ’ ετέρου τήν προβολή θέσεων τής έλληνορθοδόξου 
παραδόσεως έπί οικολογικών ζητημάτων.

6. Ή διασύνδεση ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ και ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ σκο
πεύει κυρίως:

α) Στήν ενθάρρυνση τής ορθόδοξης Θεολογίας νά έπί-



δείξει τό επιβαλλόμενο άπό τήν κρισιμότητα των περιστάσεων 
ενδιαφέρον γιά τήν προστασία τής ζωής σε όλες τίς μορφές της 
καί του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα, λαμΒάνοντας υπόψη 
καί τίς σχετικές έξελίξεις στην έπιστήμη, τήν τεχνολογία, τήν 
οικονομία καί τήν πολιτική σε τοπικό καί διεθνές έπίπεδο.

β) Στήν έπεξεργασία θεολογικά καί έπιστημονικά τεκμη
ριωμένων εισηγήσεων πρός τίς κατά τόπους Ορθόδοξες Εκ
κλησίες, ώστε νά διευκολύνει τήν πληρέστερη συμμετοχή τους 
στήν αντιμετώπιση των οικολογικών προβλημάτων.

γ) Στή δημιουργική πρόκληση καί πρόσκληση πρός τούς 
έργάτες τής Επιστήμης, τής Τεχνολογίας καί τής Πολιτικής, νά 
μήν περιορίζονται σε πραγματικές μόνο θεωρήσεις των οικολο
γικών προβλημάτων, μέ συνέπεια νά διαιωνίζονται καί νά έπι- 
δεινώνονται τά αδιέξοδα, άλλά νά συνεκτιμούν τά Βαθύτερα 
ηθικά καί πνευματικά αιτίά τους, έτσι, ώστε οί έκάστοτε προτεινό- 
μενες λύσεις νά είναι σφαιρικές καί άποτελεσματικές.

δ) Στήν ύπό τό παραπάνω πρίσμα έκπόνηση έπιστημο- 
νικών μελετών, πού θά αφορούν πρώτιστα τήν οικολογία τής 
Κρήτης καί εύρύτερα τής Μεσογείου, καί τέλος,

ε) Στήν έφαρμογή έκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως 
σέ μεταπτυχιακό στάδιο καί σέ έθνικό καί διεθνές έπίπεδο μέ 
στόχο, σύν τοϊς άλλοις, τή σπουδή καί προβολή τής έλληνορθό- 
δοξης διδασκαλίας καί σκέψης γύρω άπό τά θεμελειώδη ζητήματα 
τής ζωής καί τού κόσμου.

7. Ή στελέχωσα τού Ινστιτούτου θά γίνει μέ άκαδη- 
μαϊκά κριτήρια στό πλαίσιο Κανονισμού, πού θά συμφωνηθή 
μεταξύ τής ’Ορθοδόξου ’Ακαδημίας καί τού Πολυτεχνείου Κρή
της, έφ’ όσον τό τελευταίο άποδεχθεΤ τελικά τήν πρότασή μας.

8. Οΐ δαπάνες λειτουργίας τού ’Ινστιτούτου θά καλύ
πτονται μέ έπιχορηγήσεις του άπό τήν Ορθόδοξο ’Ακαδημία καί 
τό Πολυτεχνείο Κρήτης, άπό τό Ελληνικό Δημόσιο καί άπό 
Κοινοτικούς καί άλλους πόρους.

Τό Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα άπό συζήτηση, άποφα-
σίζεί:



Ομόφωνα υιοθετεί τήν παραπάνω εισήγηση του Γενικού 
Διευθυντοϋ στό σύνολό της καί ιδρύει

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 
ώς Παράρτημα τής 'Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, σύμφωνα 
με τίς διατάξεις του άρθρου 13 του Β. Δ/τος 838/1970 (’Οργα
νισμού τής 'Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης). Τό ειδικότερο καθε
στώς τού ’Ινστιτούτου θά διαμορφωθεί σε συνεργασία με τό 
Πολυτεχνείο Κρήτης. Γιά τήν άντιμετώπιση μέρους των πρώτων 
δαπανών τού Ινστιτούτου άποφασίζεται νά έγγραφε! στόν Προϋ
πολογισμό τής Ο.Α.Κ. έτους 1992 ειδικό κονδύλια ποσού 
10.000.000 δρχ.



7. Πατριαρχική άπόδειξις τής Α.Θ.Π., 
του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α', 

επί τοϊς Χριστουγένυος (25.12.1991)*

’Απευθυνόμενοι τό πρώτον επί τη μεγάλη τούτη των 
Χριστουγέννων εορτή πρός πόντος τούς αγαπητούς εν Χριστώ 
αδελφούς καί συλλειτουργούς καί τά απανταχού προσφιλή τής 
Εκκλησίας τέκνα, άφ' ής ή άρρητος Βουλή του Παναγάθου 
Θεού έκάλεσε τήν ήμετέραν Μετριότητα έπί τήν παλαίφατον 
τούτην καί πρωτόθρονον τών ’Ορθοδόξων Καθέδραν, ούδένα 
άλλον χαιρετισμόν ήγούμεθα άρμοδιώτερον άπό τόν θεοδίδακτον 
εκείνον τών αγγέλων ύμνον:

“Δόξα έν ύψίστοις Θεώ
καί έπί γης ειρήνη,
έν άνθρώποις εύδοκία” (Λουκ. 2,14).
Ο ύμνος ουτος, ό θεσπέσιος, όχι μόνο καταγγέλλει κατά 

τόν πλέον άδιάψευστον τρόπον τόν Βαθύτερον σκοπόν τού 
άρρητου καί άπερινοήτου καί όντως φρικτού Μυστηρίου τής κατά 
σάρκα οικονομίας τού Θεού, άλλά συγχρόνως κρίνει άνέκαθεν 
καί θά κρίνη εις τό διηνεκές τήν παγκόσμιον άνθρωπίνην Ιστορίαν.

’Ιδιαίτερα δέ θά κρίνη άσιγήτως, τόσον τήν θεολογίαν 
όσον καί τήν ήθικήν ημών τών χριστιανών έν τώ> κόσμω. ώς 
φορέων καί κληρονόμων τής πλήρους Θείας Άποκαλύψεως, καί 
διά τούτο άκριΒώς περισσότερον υπευθύνων πάντων τών άλλων 
διά τά έν τώ κόσμω πράγματα μετά Χριστόν.

* Αποστόλου Δανιηλίδη, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Α', Κείμενα - 
Όμιλίω, Κατερίνη 1994, σελ. 40-43.



Ούδεμία υπάρχει άμφιβολία ότι έάν διά της Ένανθρω- 
πήσεως του Κυρίου δοξάζεται ό έν ύψίστοις Θεός κατά τό μέτρου 
κατά τό όποιον τελειούται καί θεουται ό επί γης άνθρωπος, είναι 
προφανές οτι εις τόν αγγελικόν ύμνον των Χριστουγέννων εχομεν 
δεδομένην συνεπτυγμένως τήν άρραγη 6άσιν της αληθούς θεολο
γίας, συγχρόνως δέ καί της συναφούς πρός αυτήν χριστιανικής 
ανθρωπολογίας καί ηθικής.

Εις μίαν εποχήν ώς ή σημερινή, εποχήν επικινδύνων 
παρεμβάσεων τού ανθρώπου όχι μόνον εις τά εξωτερικά γεγο
νότα τού συλλογικού ιστορικού βίου καί εις τήν φυσικήν δημιουρ
γίαν, αλλά καί εις τό άδυτον τής άνθρωπίνης ψυχής, διά των 
πειραματισμών τής επιστήμης έπί των γονιδίων καί τής καθόλου 
γενετικής, πρέπει νά τονίσωμεν ύπευθύνως ώς Εκκλησία, οτι ή 
θεολογία τού Εμμανουήλ, τού “μεθ' ημών ό Θεός”, σημαίνει 
βασικώς δύο τινά ύψίστης σπουδαιότατος διά τόν κόσμον:

Πρώτον, σεβασμόν τού όλου άνθρώπου, κατ’ έπέκτασιν 
δέ καί ολοκλήρου τού φυσικού περιβάλλοντος, διότι είναι προ
φανές ότι περιβάλλον καί περιβαλλόμενος εύρίσκονται εις άμεσον 
καί διαρκή άλληλεπίδρασιν.

Δεύτερον, σεβασμόν όλων τών άνθρώπων, άνεξαρτήτως 
φυλής, φύλου, θρησκεύματος, ιδεολογίας ή άλλων κατά κόσμον 
διακρίσεων, έφ’ όσον υπέρ πάντων ένηνθρώπησε καί διά πάντας 
έσταυρώθη ό τά πάντα κτίσας Θεός.

Βάσει τών δύο τούτων συγκεκριμένων αρχών, αί όποΐαι 
προφανώς έχουν θέσιν κεντρικών θεολογικών άξιωμάτων τού 
Χριστιανισμού, πρέπει νά άνακρίνεται καί νά άποτιμάται πάντοτε 
ό Βίος καί ή πολιτεία τών χριστιανών έν τώ κόσμω, τόσον ώς έπί 
μέρους άτόμων, όσον καί ώς συντεταγμένων έκκλησιαστικών, 
κοινωνικών ή έθνικών συνόλων.

Είναι δέ ιδιαιτέρως έπιδεΒλημένον καί χρήσιμον νά 
ύπογραμμισθούν μετ' έμφάσεως αί άξιωματικαί αύται άλήθειαι 
σήμερον, καί μάλιστα έπί m μεγάλη έορτή τών Χριστουγέννων, 
διότι άκριΒώς αί κοινωνικο-πολιτικαί έξελίξεις τού τελευταίου 
καιρού, όχι μόνον εις τάς χώρας τού τέως “σιδηρού παραπε



τάσματος”, άλλά καί έν τη Δυτική Ευρώπη καί εις ολόκληρον 
τόν κόσμον, έχουν δημιουργήσει νέας δυνατότητας προβολής 
καί έπαληθεύσεως των θεμελιωδών χριστιανικών θέσεων, από 
τήν άποτελεσματικότητα των οποίων θά κρίνη ή λοιπή άνθρω- 
πότης καί τήν έν γένει άξιοπιστίαν του όλου πνευματικού καί 
κοινωνικού μηνύματος των Χριστουγέννων.

Ύποχρεούμεθα, λοιπόν, έν m πρήξει καί τή καθημερινή 
Βιοπάλη, νά διδάσκωμεν, καί μάλιστα πρωτίστως διά τού σιωπηρού 
παραδείγματος μας, ότι πιστεύομεν εις Θεόν ζώντα - κτίστην, 
προνοητήν καί κυβερνήτην τού παντός, άνταποδίδοντα έκάστω 
κατά τό φρόνημα καί τό έργον αυτού - καί ότι ταύτα πιστεύοντες 
καί Βιούντες, είναι άδύνατον νά συμΒιΒασθώμεν μέ πίστιν εις 
άΒεΒαίαν τινά, άπρόσωπον καί άδιάφορον έναντι τού κόσμου 
καί τών έν τω κόσμω “Δύναμιν”.

Όφείλομεν ωσαύτως νά πείσωμεν τούς μεθ’ ήμών καί 
περί ήμάς πιστούς ή άδιαφόρους, οτι ό ύφ’ ήμών λατρευόμενος 
Θεός - ώς ό ένανθρωπήσας Εμμανουήλ - δέν είναι νοητός 
άνευ τού “πληρώματος χάρηος καί αλήθειας” (Ιωάν. 1,14), τό 
οποίον άπεκάλυψε διά παντός ό δΓ ήμάς σαρκωθείς Υιός καί 
Λόγος τού Θεού έν τω κόσμω, καί ότι συνεπώς ό κόσμος δέν 
είναι δυνατόν νά στερηθή τών τοιούτων άνωθεν χαρισμάτων.

Ή “χάρις” έπομένως καί ή “άλήθεια”, τών οποίων τό 
πλήρωμα άπεκάλυψεν ώς σωτήριον παρακαταθήκην υπέρ πάντων 
ό ένανθρωπήσας Θεός, δέν έπιτρέπουν οίονδήτινα ακρωτηριασμόν 
τού κόσμου καί τού άνθρώπου, ούτε οίανδήτινα παραπλάνησα ή 
έξαπάτησιν. Διά τούτο όσοι έτόλμησαν νά προσβάλλουν καθ’ 
οίονδήτινα τρόπον τά ιερά ταύτα δικαιώματα τού άνθρώπου καί 
τού κτιστού κόσμου γενικώτερον, άπεκαλύφθησαν άργά ή γρή
γορα καί άπεδοκιμάσθησαν, παραδοθέντες εις τήν δικαίαν κρίσιν 
τού Θεού, άλλά καί εις τήν καταισχύνην καί περιφρόνησιν πάντων, 
καί όχι μόνον τών κατά καιρούς άδικηθέντων.

Όλα, λοιπόν, τά προβλήματα, τά όποια εύρίσκονται έν 
έξάρσει έπί τού παρόντος, είτε ταύτα άφορούν εις τήν αύτο- 
διάθεσιν, τήν άνεξαρτησίαν, τήν έδαφικήν άκεραιότητα, τάς



εθνικός μειονότητας ή τούς πρόσφυγας εις τάς χώρας τού καταρ- 
ρεύσαντος “σιδηρού παραπετάσματος” καί αλλαχού, είτε άναφέ- 
ρονται εις τάς οικονομικός, τάς πολιτιστικός καί πολιτικός ισορ
ροπίας εντός της διαμορφουμένης “Ηνωμένης Ευρώπης”, εϊτε 
ακόμη προκύπτουν όπό τήν παγκόσμιον άθλιότητα ώς έκ των 
φαινομένων τού διαρκώς όγκουμένου εις πολλάς περιοχάς της γης 
υποσιτισμού, της τρομοκρατίας η των όνιάτων άσθενειών, πρέπει 
άπαραιτήτως νά κριθούν καί επιλυθούν μέ γνώμονα τήν “χάριν καί 
τήν άλήθειαν” πού άπεκάλυψε δι όλους ό ένανθρωπήσας Θεός.

Τούτο σημαίνει ότι διά τήν ριζικήν θεραπείαν των μνη- 
μονευθέντων δεινών τού συγχρόνου κόσμου καί άνθρώπου δέον 
νά ύπερβώμεν, άρχοντες καί άρχόμενοι, τό μέχρι τούδε έν πολλοϊς 
καί παρά πολλών ποικιλοτρόπως άναπτυχθέν ιδανικόν ενός στεί
ρου άνθρωπισμοΰ χωρίς Θεόν, διότι όπου παραθεωρεΐται ό Θεός, 
έκεϊ δέν θεωρείται ποτέ έν τη ολοκληρία του καί ό άνθρωπος.

Τά προβλήματά μας, ώς έκ τούτου, δέν είναι δυνατόν 
νά άντιμετωπισθούν μόνον άπό τήν οικονομικήν, τήν κοινωνικήν ή 
τήν πολιτικήν αυτών όψιν, άλλά καί άπό τό ήθικόν καί θρησκευτικόν 
Βάθος των, τό όποιον έξασφαλίζει τήν άπαραίτητον ισορροπίαν, 
ώστε νά ύπάρξη ειρήνη καί ευδοκία μεταξύ τών άνθρώπων, τά 
πνευματικά δηλαδή άκριΒώς έκεϊνα άγαθά, τά όποια ύμνησαν οί 
άγγελοι τήν νύκτα τών Χριστουγέννων, καί εκτοτε τά έπιζητεΐ 
συνεχώς ή ταλαίπωρος άνθρωπότης, δυστυχώς έπί ματαίω. έφ’ όσον 
τά αναζητεί εις “φρέαρ συντετριμμένον”.

Είθε κατά τό έπί θύραις Νέον ’Έτος ή παγκόσμιος κοι
νότατης νά εύρεθή περισσότερον κατηλλαγμένη πρός έαυτήν 
καί πρός τόν περιβάλλοντα αυτήν φυσικόν κόσμον, ώστε ή ειρήνη 
καί ή ευδοκία τού Θεού νά παύση νά είναι άπλησίαστος ουτοπία.

Ή χάρις τού έν Βηθλεέμ Τεχθέντος Σωτήρος Χριστού 
μετά τής άφ' ήμών Πατριαρχικής ευχής καί ευλογίας εϊη μετά 
πάντων υμών, τέκνα κατά πνεύμα περιπόθητα.

Χριστούγενα 1991
Ο Κωνσταντινουπόλεως ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, 
διάπυρος πρός Θεόν ευχέτης πάντων υμών.



8. Απόσπασμα από ιό Μήνυμα 
τής Πρώτης Σύναξης των Προκαθημένων 
των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών.

(Φανάρι, 15.3.1992)*

(...) Πελώρια όμως είναι καί τά προβλήματα, ότινα δη- 
μιουργούνται έκ τής προόδου τούτης καί διά τήν έπιβίωσιν τού 
ανθρώπου ώς ελευθέρου προσώπου, πλασθέντος “κατ' εικόνα 
καί καθ’ όμοίωσιν” του Θεού. Ή πρόοδος τής Γενετικής, ένώ 
δύναται νά συμβάλλη μεγάλως εις τήν καταπολέμησιν πολλών 
άσθενειών, είναι δυνατόν νά μεταΒάλλη το άνθρώπινον ον άπό 
ελεύθερον πρόσωπον εις κατευθυνόμενον καί ελεγχόμενου αντι
κείμενου υπό των δυναμένων πρός τούτο.

Παρόμοιοι είναι οί κίνδυνοι καί διά τήν έπιβίωσιν τού 
φυσικού περιβάλλοντος. Ή άλόγιστος καί εύδαιμονιστική χρήσις 
τής υλικής δημιουργίας υπό τού άνθρώπου, μέ τήν Βοήθειαν τής 
επιστημονικής καί τεχνολογικής προόδου έχει ήδη αρχίσει νά 
έπιφέρη άνεπανόρθωτον καταστροφήν εις τό φυσικόν περιβάλλον. 
Ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία, μή δυναμένη νά παραμένη άπαθής 
ενώπιον τοιαύτης καταστροφής, καλεΤ δι ημών πάντας τούς Ορθο
δόξους, όπως άφιερώσουν τήν πρώτην Σεπτεμβρίου έκάστου έτους, 
ημέραν ένάρξεως τού Εκκλησιαστικού έτους, εις προσευχής καί 
δεήσεις υπέρ τής διασώσεως τής δημιουργίας τού Θεού καί εις 
ενστερνισμόν τής πρός τήν φύσιν στάσεως, τήν οποίαν υπαγορεύει 
ή Θεία Ευχαριστία καί ή άσκητική παράδοσις τής Εκκλησίας

* Αποστόλου Δανιηλίδη, οπ. παρ., σελ. 83-84.



7. Εν μέσω τοιούτωυ μεγάλων δυνατοτήτων, άλλα καί 
κινδύνων τής σημερινής άνθρωπότητος, ή 'Ορθόδοξος Εκκλη
σία χαιρετίζει κάθε πρόοδον πρός τήν καταλλαγήν καί τήν ενό
τητα. ’Ιδιαιτέρως χαιρετίζει τήν πορείαν τής Ευρώπης πρός τήν 
ενότητα αυτής, καί υπενθυμίζει τό γεγονός ότι εντός αυτής 
διαδιούν μέγας αριθμός Ορθοδόξων, ενώ άναμένεται νά προ
στεθούν καί άλλοι Ορθόδοξοι εις αύτήν εις τό μέλλον. Δεν 
πρέπει νά λησμονήται ότι αί χώροι τής Νοτίου καί ’Ανατολικής 
Ευρώπης κατοικοϋνται έν πλειονότητι ύπό ’Ορθοδόξων λαών, 
συμβαλλόντων άποφασιστικώς εις τήν πολιτιστικήν διαμόρφωσιν 
τού Ευρωπαϊκού πολιτισμού καί πνεύματος. Τό γεγονός τούτο 
καθιστά τήν ’Εκκλησίαν ήμών σημαντικόν παράγοντα εις τήν 
διαμόρφωσιν τής Ηνωμένης Εύρώπης καί αυξάνει τάς εύθύνας 
αυτής (...).

8. Ταύτα έν τή άγάπη τού Κυρίου διακηρύττοντες έπί τη 
αγία καί μεγάλη ταύτη Κυριακή τής ’Ορθοδοξίας, καλούμεν 
άπαντας τούς άνά τήν οικουμένην εύσεΒεΐς Ορθοδόξους πιστούς 
εις τήν ενότητα περί τούς κανονισμούς αυτών ποιμένας, τούς δέ 
πιστεύοντας εις Χριστόν εις καταλλαγήν καί αλληλεγγύην πρό 
τών έπαπειλούντων τόν κόσμον σήμερον κινδύνων.

Ή δέ χάρις τού Κυρίου ήμών ’Ιησού Χριστού καί ή 
άγάπη τού Θεού καί Πατρός καί ή κοινωνία τού Αγίου Πνεύ
ματος εϊη μετά πάντων υμών (Β' Κορ. 13.13). ’Αμήν.

’Εν Φαναρίω, έν τοϊς Πατριαρχείοις, 
Κυριακή τής 'Ορθοδοξίας, 15η Μαρτίου 1992.

ΟΙ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ 
ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ



9. Χαιρετισμός της Α.Θ.Π.,
τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου Α', 

εις τό Οικολογικόν Συνεδρίαν 
έν τη Ιερά Μονή της 'Αγίας Τρίοδος Χάλκης 

(1.6.1992)*

Υψηλότατε,
Ιερότατοι άγιοι αδελφοί,
'Αγαπητοί φίλοι,

Μετά πολλής χαράς ύποδεχόμεθα πάντας υμάς, ώς ό 
κανονικός επίσκοπος της Ιερός ταύτης Μονής καί άπευθύνομεν 
πρός ενα έκαστον έξ ύμών τήν πατρικήν ημών ευλογίαν, επικα
λούμενοι επί τό έργον τής συνάξεως ύμών ενταύθα πλουσίαν 
τήν χάριν του Κυρίου.

Ή έν τω μέσω ήμών παρουσία κατά τάς ημέρας ταύτας, 
μάλιστα δέ εις τό παρόν συνέδριου, τής Ύμετέρας Βασιλικής Υψη
λότητας ούχί μόνον περιποιεϊ μεγάλην τιμήν εις τήν Εκκλησίαν 
ήμών, άλλά καί παρέχει εις πάντας ήμός τήν πολύτιμον εύκαιρίαν, 
όπως ώφεληθώμεν πνευματικός έκ τής παγκοίνως άνεγνω- 
ρισμένης καί Βαθύτατα διεθνώς έκτιμωμένης εμπειρίας καί προσφο
ράς τής Ύμετέρας Βασιλικής Υψηλότητας εις τόν χώρον των 
καταΒαλλομένων σήμερον προσπαθειών πρός προστασίαν του 
φυσικού περιβάλλοντος. 'Όντως, Υψηλότατε, ολίγοι έχουν προσ
φέρει εις τόν κρίσιμου τούτον χώρον, όσα προσφέρετε ύμεϊς. 
Χρέος ήμών ήγούμεθα, ώς εκκλησιαστικού ήγέτου, ϊνα άναγνω-

* Αποστόλου Δανιηλίδη, δπ. παρ., σελ. 134-136.



ρίσωμεν καί έπαινέσωμεν τούτο, έκφράζοντες καί ενταύθα τάς 
ευχαριστίας ημών καί της Εκκλησίας ημών.

Ή 'Ορθόδοξος ’Εκκλησία έχει πολλούς λόγους νά θεωρή 
τό ζήτημα τής προστασίας τού φυσικού περιβάλλοντος ώς έξαι- 
ρετικώς σοβαρόν καί επείγον. Ήδη ό αείμνηστος προκάτοχος 
ημών Πατριάρχης Δημήτριος είχεν έπισημάνει εις τό άπό πρώτης 
Σεπτεμβρίου 1989 Μήνυμα αυτού τήν κρισιμότητα τού όλου 
θέματος, ενώ οί άδελφοί Προκαθήμενοι τών άγίων 'Ορθοδόξων 
’Εκκλησιών κατά τήν πρόσφατον αυτών έν Φαυαρίω Σύναξιν 
έξέφρασαν κατά τρόπον επίσημον τήν πλήρη αυτών συμφωνίαν 
πρός τήν τοιαύτην θέσιν τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, διακη- 
ρύξαντες πρός πάντας ότι σύνολος ή Ορθοδοξία υιοθετεί τήν 
πρωτοβουλίαν τού Οικουμενικού Πατριαρχείου πρός καθιέρωσιν 
τής πρώτης Σεπτεμβρίου έκάστου έτους ώς ημέρας προσευχών 
διά τήν προστασίαν τής δημιουργίας τού Θεού. Ώς εϊπομεν ήδη 
έν τη προσφωνήσει ημών υποδεχόμενοι Υμάς, Υψηλότατε, έν 
τοϊς Πατριαρχείοις, έχομεν δι’ έλπίδος ότι τήν πρωτοβουλίαν ταύτην 
τού Οικουμενικού Πατριαρχείου θέλουσιν υιοθετήσει καί αί λοιποί 
Χριστιανικοί Έκκλησίαι, ώστε νά καθιερωθή ύπό πάντων τών εις 
Χριστόν πιστευόντων ή πρώτη Σεπτεμβρίου έκάστου έτους ώς 
χρόνος προσευχών διά τήν προστασίαν τού φυσικού περιβάλλοντος.

Είδικώς ώς πρός τήν καθ’ ημάς Άγιωτάτην Ορθόδοξον 
’Εκκλησίαν ώς κατέδειξε, συν τοϊς αλλοις, καί τό έν Κρήτη συνελθόν 
κατά τόν παρελθόντα Νοέμβριον, m πρωτοβουλία τού ήμετέρου 
Θρόνου, Διορθόδοξον Συνέδριου, όπερ καί έτίμησε διά τής πα
ρουσίας καί ενεργού συμμετοχής αυτής ή Ύμετέρα Βασιλική 
Ύψηλότης, οί λόγοι διά τό τοσούτον έντονον ενδιαφέρον ημών 
διά τήν προστασίαν τού φυσικού περιβάλλοντος είναι βαθύτατοι, 
καί θά ήδύναντο νά διακριθούυ εις δύο βασικός κατηγορίας: 
είναι λόγοι θεολογικοί, τούτέστιυ λόγοι πίστεως, καί λόγοι ποιμα
ντικοί, ήτοι λόγοι ευαισθησίας πρός τόν κόσμον καί τήν έν αύτώ 
αποστολήν καί διακονίαν τής ’Εκκλησίας.

Καί πρώτον μέν ώς πρός τούς θεολογικούς λόγους τυγ
χάνει γνωστόν ότι οί Πατέρες τής Εκκλησίας άντελήφθησαν



πάντοτε τήν έν Χριστώ σωτηρίαν ώς άναφερομένην ούχί μόνον 
εις τόν άνθρωπον, άλλά διά τού άνθρωπον εις ολην τήν κτίσιν. Ό 
Κύριος ημών ’Ιησούς Χριστός είναι ή “άνακεφαλαίωσις” όλης τής 
δημιουργίας, κατά τήν γνωστήν έκφρασιν τού 'Αγίου Ειρηναίου, 
ενώ ό μέγας θεολόγος καί Πατήρ τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας 
"Αγιος Μάξιμος ό Ομολογητής κατά τόν ζ αιώνα έπέμεινε τόσον 
πολύ εις τήν σπουδαιότατα τής υλικής δημιουργίας έν τώ δλω 
σχεδίω τής θείας Οικονομίας, ώστε νά 6λέπη τόν άνθρωπο ώς 
μικρόκοσμον καί τήν έν Χριστώ σωτηρίαν ώς μίαν “κοσμικήν 
λειτουργία” εις τήν οποίαν συμμετέχει ολόκληρος ή υλική κτίσις. 
Είναι, άλλωστε, ένδεικτικόν τής πίστεως τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας 
τό γεγονός, ότι εις τό έπίκεντρον τής ζωής αυτής κεϊται ή Θεία 
Ευχαριστία, ή οποία δεν είναι τίποτε άλλο άπό μίαν “λειτουρ
γίαν", τούτέστιν κοινόν εργον τού λαού τού Θεού, έν τώ όποίω οί 
πιστοί φέρουν τά δώρα τής δημιουργίας, τόν άρτον, τόν οίνον, 
διά νά μεταβληθούν τούτα εις τό Σώμα καί τό Αίμα τού Χριστού, 
καί νά άναφερθούν εις τόν Δημιουργόν έν εύχαριστία. Οί Ορθό
δοξοι χριστιανοί πιστεύομεν άκραδάντως άτι ό υλικός κόσμος 
ούχί μόνον έδημιουργήθη υπό τού Θεού, άλλ’ έχει ώς προορι
σμόν τήν συμμετοχήν του εις τήν δόξαν καί τήν αιώνιον ζωήν έν 
Χριστώ διά τού ανθρώπου. Σκοπός τελικός τής δημιουργίας δεν 
είναι, συνεπώς, ή χρήσις καί έκμετάλλευσίς της διά τήν ευδαιμονίαν 
τού άνθρώπου, άλλα κάτι πολύ ύψηλότερον καί ίερώτερο.

Εντεύθεν πηγάζουν καί οί ποιμαντικοί λόγοι διά τήν 
μέριμναν τής Εκκλησίας διά τό φυσικόν περιβάλλον. Δ;’ ημάς 
κάθε καταστροφή τού φυσικού περιβάλλοντος ύπό τού άνθρώ
που αποτελεί προσβολήν κατά τού Δημιουργού καί προξενεί 
θλΐψιν, έν δε τώ μετρώ καθ’ ό εύθυνόμεθα οί άνθρωποι δι’ αυτό, 
έπιΒάλλει εις πάντας ημάς μετάνοιαν. Διά τόν λόγον τούτον 
κάθε ένέργεια τού άνθρώπου συντελούσα εις τήν καταστροφήν 
τού φυσικού περιβάλλοντος δέον νά θεωρήται ώς σοΒαρωτάτη 
άμαρτία. Πρόκειται περί μιας νέας ήθικής, ή οποία πρέπει νά 
διδαχθή εις τούς πιστούς μας. Οί πιστοί πρέπει νά ευαισθητοποι
ηθούν είς τήν σοβαρότητα τής αμαρτίας αύτής καί νά ένστερ-



νισθοΰν τό άνάλογον ήθος. Νά παυσουν νά θεωρούν εαυτούς 
ώς ίδιοκτήτας τής φύσεως καί νά αντιλαμβάνονται τήν άποστολήν 
των ώς ιερέων τής δημιουργίας, οί όποιοι έχουν ώς καθήκον 
των νά άναφέρουν τήν υλικήν κτίσιν εις τόν Δημιουργόν. Εις τό 
ήθος τούτο δύναται νά ύποΒοηθήση τούς πιστούς τής Εκκλησίας 
ημών τόσον ή λειτουργική όσον καί ή άσκητική παράδοσις τής 
Εκκλησίας.

Ταύτα ώς γενικός σκέψεις ήμών περί τού άπασχολούντος 
τό Συνέδριον τούτο θέματος. Μετά πολλής προσδοκίας άναμέ- 
νομεν τούς λόγους, τούς οποίους θά εχη τήν εύγενή καλωσύ- 
νην νά άπευθύνη ή Αυτού Βασιλική Ύψηλότης, ό Πρίγκηψ 
Φίλιππος, τόν όποϊον καί παρακαλούμεν όπως λάΒη τόν λόγον.



10. Μήνυμα επί τη Ημέρα Προστασίας 
Συνόλου τής Κτίσεως (1.9.1992)*

Πρός τούς άπανταχοϋ 'Ορθοδόξους Χριστιανούς καί 
πάντας τούς θεοσεβείς ανθρώπους, χάριν καί ειρήνην παρά Θεού 
Πατρός καί Κυρίου ημών ’Ιησού Χριστού, έν άγιασμώ Πνεύματος 
Παρακλήτου.

Ή αρχή τού εκκλησιαστικού έτους, καθαγιαζομένη διά 
τής παραδοσιακής τελετής τής Ίνδίκτου, άποτελεϊ ωσαύτως χαρα
κτηριστικόν σταθμόν καί εις τήν ζωήν τής καθόλου περί ημάς 
κτίσεως. Ό δέ σταθμός ούτος εκφράζεται, ώς γνωστόν, εις μεν 
τό Βόρειον Ήμισφαίριον τού πλανήτου μας ώς απαρχή τού Φθι
νοπώρου, εις δέ τό Νότιον ώς άφετηρία τής Άνοίξεως.

“Φθινόπωρον” λοιπόν, καί “’Άνοιξις”, τά όποια εις τήν 
λαϊκήν άντίληψιν ισχύουν συνήθως ώς διαμετρικώς άντίθετα 
δεδομένα, εις τήν πραγματικότητα συναιρούνται εις τήν αρχήν 
τού Εκκλησιαστικού ’Έτους ώς κατά Θεόν ταυτότης.

’Έτσι δύναται ό πιστός νά γνωρίζη ότι αρχή καί τέλος 
άποτελούν κατ' ουσίαν δύο όψεις τής αυτής κτιστής πραγματι
κότητας, ή οποία οφείλει διά “δόξης” καί "ατιμίας” νά όδευση 
εις τήν οριστικήν τελείωσιν αυτής, διό καί δεν επιτρέπεται νά 
μάς φοβίζη τό σχήμα καί ό ρυθμός τού παρόντος κόσμου.

Τήν θεμελιώδη αυτήν αλήθειαν άναγνωρίζοντες, καθι
στάμεθα έδραϊοι καί άμετακίνητοι επί τήν πέτραν τής πίστεως, 
οπότε καί ή έπώδυνος ήμών πορεία ανάμεσα εις τά “ρέοντα” καί

* Αποστόλου Δανιηλίδη, δπ. παρ., σελ. 217-220.



τά “έστώτα” άπαλλάσσεται έκ των προτέρων άπό τόν πάντοτε 
έλλοχεύοντα ηθικόν κίνδυνον, του νά μετεωρισθώμεν δηλαδή 
είς τόν οίστρον τής δυνάμεως έπί τη άπαρχρ καί άκμρ, νά κατα- 
ποντισθώμεν δέ άνευλαΒώς είς τά έρέΒη τής άπογνώσεως έπί τη 
λήξει καί κατά κόσμον άδυναμία.

“Μεθόριον ον” λοιπόν, ό άνθρωπος - κατά τήν Πατερι- 
κήν γλώσσαν - άνά μέσον των υλικών καί πνευματικών κτισμάτων, 
καθίσταται “μεθόριος” επίσης καί ύπό τήν εποψιν του χρόνου, 
ώστε νά δύναται εν “ώρα πειρασμού”νά προγεύεται καρτερικώς 
τής “ημέρας σωτηρίας”

Διά τών ώς άνω όμως συσχετισμών τό άλον κτιστόν 
σόμπαν δεν υποβαθμίζεται τό παράπαν είς τό επίπεδον μιάς 
άνευθύνου σχετικότατος καί σχετικοκρατίας. Άντιθέτως, διά τού 
τρόπου τούτου προβάλλεται τό κτιστόν είς τήν κατά Θεόν μονα
δικότητα καί ίερότητά του, οπότε άποδεικνύονται όχι άντίθετα, 
άλλά Βαθέως συσχετικά τό “θέρος” καί ό “χειμών", τό “φώς” καί 
τό “σκότος”, τό “μέγα” καί τό “μικρόν”, τό “στιγμιαϊον” καί τό 
“αιώνιον”, τό “Ολικόν” καί τό “πνευματικόν”, τό “θεϊον” καί τό 
“άνθρώπινον”, έφ’ όσον Βεβαίως διά πάντων τούτων άποκα- 
λύπτεται καί σταδιακώς πραγματούται έν χώρω καί χρόνω τό 
σωτήριον θέλημα τού πάντων επέκεινα Παναγάθου Θεού.

Έν τώ πλαισίω όμως ακριβώς τών ώς άνω καί πάλιν 
συνειρμών καί συσχετισμών, ό άνθρωπος δέν άφέθη ύπό τού 
Θεού ώς απλούς θεατής ή άνεύθυνος καταναλωτής τού κόσμου 
καί τών έν τώ κόσμω. Όλως τουναντίον, έκλήθη ό άνθρωπος 
έπί τό εργον πρωτίστως ώς κοινωνός καί αλληλέγγυος πρός 
σύμπασαν τήν κτιστήν δημιουργίαν, προικισμένος δέ απ' άρχής 
διά τού “κατ' εικόνα”, καλείται έν συνεχεία είς άδιάλειπτον αύ- 
θυπέρβασιν, ώστε έν ύπευθύνω συνεργεία μετά τού κτίστου Θεού 
νά καθαγιάση τόν σύμπαντα κόσμον, γενόμενος ουτω πιστός 
“λειτουργός" καί “οικονόμος”.

Καί είναι προφανές άτι αί εννοιαι αύται τού λειτουργού 
καί οικονόμου υπερβαίνουν άπείρως τό σύγχρονον διεθνές 
ιδεώδες τού άορίστως καλουμένου “οίκολόγου”, διά τόν οποίον



συνήθως δεν γνωρίζομεν ούτε πώς «αντιλαμβάνεται τόν “οίκον”, 
ούτε πώς λατρεύει τόν “λόγον”. Διότι ομιλούν μεν σήμερον οί 
πάντες διά τούς μυρίους κινδύνους εις τό “οίκο-σύστημα”, χωρίς 
τήν παραμικρόν αναφοράν εις τόν τά πάντα “συστησάμενον” 
Θεόν. Καταγράφουν δε έναγωνίως επίσης οί πάντες τά συνεχώς 
φθίνοντα “άποθέματα” εις καίρια συστατικά ζωής καί κινήσεως 
έν τη φύσει, χωρίς όμως καί πάλιν ουδέ λέξιν νά λέγουν διά τόν 
έν άπείρω ευδοκία καί άγαθότητι άποθέσαντα πάντα τά άγαθά 
Του εις χρήσιν καί τροφήν ύμετέραν Θεόν, άφ' ής έν σοφία 
έπηξε τόν ουρανόν καί τήν γην, καταπλουτίσας ουτω τό σόμπαν 
διά παντοδαπών πηγών ύδατος ζώντος.

Γενόμενος πάντως ό άνθρωπος λειτουργός καί οικο
νόμος Θεού εις τήν καθόλου κτίστην δημιουργίαν, δέν εύημεροϊ 
άπλώς καί δέν ευτυχεί μόνον κατά κόσμον. Τούτο θά ήτο άγελαία 
ολιγάρκεια καί άνευλαδής μινιμαλισμός. Τό κύριον καί μόνιμον 
έν προκειμένω κέρδος είναι ότι διά τής ένθέου χρήσεως τού 
κόσμου ό άνθρωπος πραγματώνει θεοσεδώς τήν εύλογημένην 
έξέλιξιν τού “κατ' εικόνα” ε\ς τό “καθ' όμοίωσιν”, όπως άκριδώς 
μετατρέπονται χάριτι Θεού, καί ερήμην άκόμη τού άνθρώπου, 
καί αί λοιποί άγαθαί καταΒολαί τού σύμπαντος άπό τού “δυνάμει” 
είς τό “ένεργεία”, εις όλοκλήρωσιν τού προαιώνιου σχεδίου τής 
όλης θείας οικονομίας.

Τάς ευλαβείς ταύτας σκέψεις άπευθύνοντες σήμερον 
πρός τό πλήρωμα τής Εκκλησίας καί πάντα άνθρωπον καλής 
θελήσεως, έπιθυμοϋμεν νά τιμήσωμεν έπαξίως καί θεοπρεπώς 
τήν ύπό τριετίας ώς ιδιαιτέραν ήμέραν προστασίας τής συνόλου 
κτίσεως καθιερωθεϊσαν άπό τής καθ’ ημάς Μητρός Αγίας τού 
Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας άπαρχήν τής Ίνδίκτου, γενομένην 
άποδεκτήν ώς τοιαύτην καί ύπό ολοκλήρου τής ’Ορθοδοξίας. 
Τούτο όμως πράττοντες έχομεν μιάν άκόμη θεόσδοτον εύκαιρίαν 
όπως καλέσωμεν καί παρακαλέσωμεν πόντος άνθρώπους, καί 
δή τούς πιστούς, νά έπαγρυπνούν συνεχώς έπί τόν άνθρωπον 
καί τόν κόσμον, είς σωτηρίαν πάντων ημών καί δόξαν τού Κτίστου.

Οί δέ λόγοι ημών ούτοι καί οί πέραν τών λόγων στοχα



σμοί έπί τη εύσήμω ταύτη ήμερα καθίστανται πλέον επίκαιροι, 
απευθυνόμενοι από του 'Ιερού Κέντρου τής ’Ορθοδοξίας έπί τη 
πρώτη καί ιστορική Συνάξει τής όλης έν ένεργεία Ιεραρχίας του 
πανσέπτου Οικουμενικού θρόνου, διά τής οποίας Ιεράς Συνάξεως 
ή Μήτηρ Εκκλησία επιζητεί άμεσωτέραν σύμπραξιν καί καλύτερον 
συντονισμόν τής 'Αγίας καί Ίεράς Συνόδου μετά των άνά τόν 
κόσμον ποιμαινόντων ή καθ’ οίονδήποτε άλλον τρόπον διακο- 
νούντων λοιπών 'Ιεραρχών του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ή Συνοδικώς άποφασισθεϊσα ϊνα συνέρχηται άνά διετίαν 
Σύναξις αΰτη τής καθ’ ήμάς Ιεραρχίας, πέραν τών άλλων αγαθών, 
ήτοι τής έκ του σύνεγγυς κοινωνίας τών άδελφών έν m κοινή 
εύθύνη, τής άμοιδαίας ένημερώσεως καί τού άλληλοστηριγμού, 
άσφαλώς άποτελεΐ μεγάλην παρηγοριάν καί ένθάρρυνσιν καί 
διά τά εις τά πέρατα τής γής έσκορπισμένα έν γένει τέκνα τής 
’Εκκλησίας τά υπό τών ποιμένων των έκπροσωπούμενα. Διότι 
άτενίζοντες οί άνά τόν κόσμον πιστοί άπό καιρού εις καιρόν είς 
ένιαίαν συγκρότησιν τό όλον σώμα τής σεβάσμιος έν ένεργεία 
Ιεραρχίας θά αναγνωρίζουν αύτήν ώς “θείαν παρεμβολήν” έναντι 
τών πειρασμών, τών θλίψεων καί τών κινδύνων έν τώ κόσμω, 
διό καί θά αίσθάνωνται μεγαλυτέραν έν Θεώ ασφάλειαν.

Όθεν χαιρετίζοντες αδελφικώς τούς άπό περάτων συν- 
αχθέντας ένταύθα άδελφούς Ίεράρχας, έπευχόμεθα πρός τούς 
έγγύς καί τούς μακράν λοιπούς κληρικούς καί πιστούς τής 'Αγίας 
τού Χριστού Μεγάλης ’Εκκλησίας εύλογημένον τόν ύπό τοιούτους 
άγαθούς οιωνούς άρχόμενον νέον έκκλησιαστικόν ένιαυτόν τής 
χρηστότατος Κυρίου, ου ή χάρις καί τό άπειρον έλεος εϊη μετά 
πάντων άνθρώπων.

α’ Σεπτεμβρίου 1992

Ό Κωνσταντινουπόλεως, διάπυρος πρός Θεόν ευχέτης
Βαρθολομαίος



11. Μήνυμα τής Α.Θ.Π.,
τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α’, 

έπί τη Ήμερα Προστασίας συνόλου τής κτίσεως
(1.9.1993)*

’Έχοντες καθιερώσει μετά των λοιπών Άγιωτάτων αδελ
φών 'Ορθοδόξων Εκκλησιών ώς ημέραν ειδικήν υπέρ τής περί 
ημάς φύσεως μερίμνης καί προσευχής τήν α’ Σεπτεμβρίου έκαστου 
έτους, καλούμεθα καί εφέτος νά άναπέμψωμεν όλόθυμον πρός 
τόν κτίστην ορατών καί αοράτων δοξολογίαν, ότι εθετο ημάς έν 
τη εαυτού δημιουργία ώς τόν Πρωτόπλαστον έν τώ παραδείσω 
τής τρυφής.

Τό θεμελιωδέστερον των ορθοδόξων δογμάτων, τό οποί
ον όμιλεϊ τόσον διά τήν παντοδυναμίαν, τήν πανσοφίαν καί τήν 
άκραν άγαθότητα καί άνύστακτον πρόνοιαν τού Δημιουργού, 
όσον καί έν ταύτω διά τήν ευγένειαν καί υψηλήν τιμήν τού 
κτιστού έν γένει, έχοντος τόν άνθρωπον ώς κορωνίδα αυτού, 
είναι Βεβαίως τό δόγμα τής έκ τού μηδενός δημιουργίας τού 
κόσμου.

Καί ειρωνεύονται μέν οί τά τού κόσμου μόνον φρονού- 
ντες καί τάς φιλοσοφικός “των ’Αθηναίων πλακάς” γνωρίζοντες 
τήν τοιαύτην περί τής έκ τού μηδενός δημιουργίας πεποίθησιν 
των πιστών, έπικαλούμενοι πρός τούτο τό άξίωμα τής φθειρομένης 
καί έν ταυτολογία ματαιότητας άναιρουμένης γνώσεως, καθ’ ό 
“έκ τού μηδενός ούδέν συνάγεται”, πλήν τού κατά κόσμον

* Ορθοδοξία, Περίοδος Β', Τεύχος Α’, 1994, σελ. 209-211.



απολύτου μηδενός προηγείται καί ύπέρκειται πάντοτε αυτός ούτος 
ό πέραν καί ύπεράνω χώρου καί χρόνου καί ποιότητας καί ποσό
τητας καί αιτιώδους σχέσεως η έξαρτήσεως άναρχος καί άδιά- 
δοχος Θεός.

Καί επειδή του άνενδεούς καί άνάρχου τούτου Θεού ώς 
περιληπτικόν όνομα εδωκεν ό Εύαγγελιστής ’Ιωάννης τήν τό 
κεφάλαιον πασών των ηθικών ιδιοτήτων αποτελούσαν άγάπην 
διά τού επιγραμματικού εκείνου “ό Θεός αγάπη έστί” (Δ’ ’Ιωάν. 
4,16), δικαιούμεθα οί τόν λόγον τής έν Θεώ άποκαλύψεως 
δεξάμενοι νά πιστεύωμεν ότι τά πάντα έκτισται έξ άπολύτου 
αγάπης καί έν άπολύτω ελευθερία παρά τού κτίτορος καί πατρός 
των πάντων Θεού, τού καλέσαντος, κατά τόν θειον Παύλον, “τά 
μή όντα ώς όντα” (Α' Κορ. 2,29).

Ύπό τοιαύτην θεόσδοτον θεολογικήν προοπτικήν άτενί- 
ζοντες τήν έν ήμίν καί περί ημάς κτίσιν τού Θεού, άσφαλώς 
δικαιούμεθα νά διακατεχώμεθα ύπό άπολύτου αισιοδοξίας ένώπιον 
ακόμη καί των μεγαλύτερων κινδύνων των στοιχείων τής φύσεως 
ή των παρεκτροπών τής ιστορίας, διότι γνωρίζομεν ότι “δικαίων 
ψυχαί έν χειρί Θεού καί ού μή άψητοι αυτών βάσανος” (Σοφ. 
Σολ. 3,1).

Τό πρώτον, λοιπόν, ζητούμενον, πρό τών οίωνδήποτε 
άνωμαλιών τής φύσεως καί τής ιστορίας, δεν είναι τόσον τό νά 
ε’ίμεθα σοφοί καί Ισχυροί διά νά προΒλέπωμεν έγκαίρως καί νά 
άντιμετωπίζωμεν άναλόγως σεισμούς καί καταποντισμούς καί 
άλλος συνήθως άπροΒλέπτους θεομηνίας, ούτε τό νά εϊμεθα 
έξωπλισμένοι διά τών έφοδίων τής κατά κόσμον γνώσεως καί 
έπιστήμης πρός άπόκρουσιν τών καθ’ ημών στρατευομένων 
δυνάμεων οίουδήποτε εχθρού ή έπιδρομέως, άλλά πρό πάντων 
τό νά ε’ίμεθα δίκαιοι, έπιζητούντες νά διδασκώμεθα διά Βίου άνά 
πάσαν στιγμήν τελειότερον καί Βαθύτερον τά δικαιώματα τού 
Θεού.

Διά τούτο δεν είναι τυχαΐον τό ότι έκ τών προτέρων 
δοξολογούμεν τόν Κύριον έν τή Όρθοδόξω λατρεία, έπικα- 
λούμενοι τήν παρ’ Αυτού καί μόνον διδαχήν τών άμεταθέτων



δικαιωμάτων Αύτοΰ. Καί ουδέποτε εϊμεθα τόσον ισχυροί καί 
τεθωρακισμένοι ενώπιον πόσης άπροΒλέπτου δυνάμεως όσον, 
όταν ψάλλωμεν, ώς οί παϊδες, την ωδήν του ’Αγαπητού: “Ευλο
γητός εΐ, Κύριε, δίδαξόν με τά δικαιώματά σου”.

Καθ’ ήν, λοιπόν, εποχήν, αδελφοί καί τέκνα έν Κυρίω, 
διεθνείς οργανισμοί καί διακρατικοί νομοθεσίαι καί επιστημο
νικά ερευνητικά προγράμματα ένούνται εις 'Ιερεμιάδας καί θρή
νους, διά νά κρούσουν τόν κώδωνα τού κινδύνου εις τόν άνθρω
πον, ώστε εγκαίρως νά άνανήψη πρό τού έπερχομένου γενικού 
χάους, τό όποϊον άπειλεϊ τήν παγκόσμιον τάξιν καί Ισορροπίαν 
εις τά διάφορα λεγάμενα “οικοσυστήματα” όχι μόνον τού ήμετέρου 
πλανήτου, άλλά καί τού σύμπαντος κόσμου, ημείς άπό τού Οικου
μενικού Πατριαρχείου πρωτίστως εις τήν συνείδησιν τού έπί μέ
ρους άνθρώπου άπευθυνόμενοι καλούμεν τούτον νά γευθή καθη
μερινώς έν άφελότητι καρδίας τά αγαθό τού Θεού, ώς κοινωνών 
έν φόδω καί τρόμω, άλλ’ έν ταύτώ καί έν δοξολογία καί άγαλ- 
λιάσει των αγαθών τής κτίσεως.

Ο πανικός ουδέποτε έπέτρεψεν εις τόν άνθρωπον νά 
κρίνη νηφαλίως καί νά σταθμίση δικαίως τάς πρός έαυτόν καί 
τόν περί αυτόν κόσμον καί τόν ύπεράνω αυτού άγρυπνούντα Θεόν 
υποχρεώσεις. Άλλ’ άκριθώς αί υποχρεώσεις αυται ώς έχουν 
ρυθμισθή έξ αυτής τούτης τής άρχικής στιγμής τής δημιουργίας 
ύπ’ αυτού τού δικαιοκρίτου Θεού αποτελούν καί “τά δικαιώματά 
Του”, περί των οποίων έγένετο λόγος ανωτέρω.

Οί άνθρωποι συνήθως ομιλούν καί αγωνίζονται νά έπι- 
σημάνουν καί καθιερώσουν τά ανθρώπινα δικαιώματα, τά όποια 
κατά κανόνα έν ιδιοτέλεια καί φοβία οριζόμενα, καθίστανται πάντοτε 
δυνάμεις καί διεκδικήσεις χωριστικοί μεταξύ των προσώπων καί 
των ομάδων καί των τάξεων καί των λαών.

Τά δικαιώματα τού Θεού, άντιθέτως, τυγχάνουν έξ ορι
σμού περιληπτικά τόσον τού έπί μέρους όσον καί τού καθόλου, 
διά τούτο διδασκόμενα καί γνωριζόμενα θεοφιλώς καθιστούν 
τούς ανθρώπους άδελφούς καί κοινωνούς μεταξύ των καί δΤ 
ευχαριστιακής χρήσεως τού κόσμου κοινωνούς καί τής άπειρου



αγάπης του Θεού, καί όχι καταναλωτάς, ώς τούς έδίδαξεν ό 
άθεος ανθρωπισμός η ή σύγχρονος εύδαιμονιστική άγελοποίησις 
διά της υβριστικής προόδου της τεχνολογίας.

Ως έκ τούτου πρώτιστον καθήκον των πιστών τουλά
χιστον είναι νά έγκύπτωμεν καί νά μελετώμεν συνεχώς εμβρι
θέστερου εις τόν νόμον καί τά δικαιώματα του Θεού, ώστε νά 
σεβώμεθα τάς ύπ Αυτού τεθείσας έν τη φύσει ισορροπίας, άποΒαί- 
νοντες ιλαροί δόται καί εύγνώμονες ληπται των έν τώ κόσμω 
τούτω θαυμασίων Αύτού.

Ή δε χάρις τού πανοικτίρμονος καί Παναγάθου Θεού, 
σύν τη άφ’ ημών πατρική καί Πατριαρχική ευλογία καί ευχή, εϊη 
μετά πάντων των φοβούμενων τόν Κύριον.

Ό Κωνσταντινουπόλεως, διάπυρος 
πρός Θεόν, ευχέτης Βαρθολομαίος



12. Απόσπασμα της Ομιλίας της Α.Θ.Π., 
του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου A , 
πρός τήν ολομέλειαν τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

(Στρασβούργον, 19.4.1994)*

(...) ’Ανάλογα συμπεράσματα νομίζομεν άτι συνάγονται 
καί έκ τού δευτέρου παραδείγματος κρίσιμου καί άγωνιώδους 
της έποχης ημών προβλήματος, τού οικολογικού. Γνωρίζομεν 
άπαντες τάς εφιαλτικός διαστάσεις, τάς οποίας προσλαμβάνει 
όσημέραι τό πρόβλημα.

Επιτρέψατε ήμϊν τήν πεποίθησιν άτι τό οικολογικόν πρό
βλημα τής εποχής ημών άπαιτεϊ ριζικήν άναθεώρησιν τής κοσμο
λογίας ημών. ’Άλλην ερμηνείαν τής ύλης καί τού κόσμου, άλλην 
στάσιν τών άνθρώπων έναντι τής φύσεως, διαφορετικήν νοημα- 
τοδότησιν τής προσλήψεως καί χρήσεως τών υλικών άγαθών. 
Ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία καί Θεολογία προσπαθεί, έν τώ μέτρω 
τών πνευματικών αυτής δυνάμεων, νά συνεισφέρη εις τόν περί 
τό πρόβλημα τούτο άναγκαϊον διάλογον. Μέ πρωτοβουλίαν τού 
Οικουμενικού Πατριαρχείου οί ’Ορθόδοξοι καθιερώσαμεν τήν 
Ιην Σεπτεμβρίου έκάστου έτους ώς ημέραν περισυλλογής καί 
προσευχής διά τήν άντιμετώπισιν τής συντελουμένης οικολογικής 
καταστροφής τού πλανήτου ημών. Διά διεθνούς συνεδρίου έν 
Κρήτη, έξ άλλου, ένεκαινιάσαμεν συστηματικήν θεολογικήν 
μελέτην τού προβλήματος. Άλλ αί προσπάθειαι ημών δέν έχουν 
νόημα εάν παραμείνουν άποσπασματικαί. Δραττόμεθα τής εύ-

* ’Ορθοδοξία, Περίοδος Β', Τεύχος Γ, 1994, σελ. 498.



καίριας της ενώπιον υμών παρουσίας ημών, διά νά δηλώσωμεν, 
δπ εϊμεθα έτοιμοι νά θέσωμεν τάς ισχνός ημών δυνάμεις εις την 
διάθεσιν του Εύρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου διά πάσαν περαιτέρω 
μελέτην καί προσπάθειαν πανευρωπαϊκής άντιμετωπίσεως του 
οικολογικού προβλήματος (...).



13. Ομιλία της Α.Θ.Π., τοΰ Οικουμενικού Παιριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου A κατά τήν ευαρξιυ των εργασιών 

τοΰ δεύτερου Οικολογικού Σεμιναρίου έν Χάλκη, 
με θέμα: “Περιβάλλον καί Θρησκευτική Παιδεία” 

(19-30.6.1994)*

By the grace of God, to whom we express our heartfelt 
gratitude, we convene this interfaith gathering in this venerable 
centre of Orthodoxy. We are pleased that it is convened in the 
hospitable environment of this monastery, where our alma mater, 
the Theological School of Halki existed, and this year celebrates 
the 150th anniversary since its inception.

By the will of God this Conference is the first in a series 
of seminars which we intend to convene on a yearly basis, here on 
this amiable and charming island of Halki (Heybeliada). This con
ference is convened by decision of our Holy and Sacred Synod, 
which by separate decision reached in its meeting of June 6, 1989. 
has decreed that September 1st of each year not only be desig
nated the beginning of the ecclesiastical year, but furthermore be 
dedicated to the protection of our natural environment.

By this significant decision reached under the spiritual 
guidance of our predecessor. Patriarch Dimitrios of blessed 
memory, we recognise that our Church must actively involve it-

' Ορθοδοξία, Περίοδος B', Τεύχος Γ, 1994, σελ. 631-634, Γιά τίς 
εισηγήσεις καί τά πορίσματα του Συνεδρίου 6λ. The Environment and Reli
gious Education, Summer Seminary on Halki ’94, έκδ. Militos, 91 σελ



self in the universal problem of the poor management of the envi
ronment created by numerous and unfortunate abuses of nature 
by humanity. Human beings were created by God to have sover
eignty over nature, not to exercise tyranny over it. Many sectors 
of society have recognised that the ecological problem is associ
ated with the moral crisis of the human person and that the use of 
nature depends on the perception, position, and training of human 
beings regarding the cosmos, for according to the ancient saying, 
“man is the measure of all things”.

Now that we have awakened to the impending destruc
tion of nature and all that this implies, how has society responded 
in recent years? We note here the so-called “plans for peaceful 
coexistence ” (between mankind and nature) along with plans for 
the “development of the environment”. All these concerns are of 
course commendable. As we know, however, they are limited in 
their effectiveness. Who will find and apprehend those individu
als responsible for forest fires? Who will restrain those who ille
gally cut down trees? Who and how will we control those uncon
scionable individuals who pollute our waters, rivers, and seas? 
Who will restrain the greedy?

We, the Church, must help willingly, firmly, and exten
sively, with this pressing, vital concern. We will help by enlight
ening the conscience of men and women to cultivate respect for 
human beings and for all matter. Our goal is to give people feeling 
and install in them the fear of God so that they may avoid wrong
doing, vulgarity, impropriety, inhumanity, and especially egotism. 
Usually those who torch forests, those who illegally cut trees, and 
those who pollute our shores, are egocentric individuals with hard
ened hearts, who do so out of greed and for purely utilitarian pur
poses. A good Christian cannot, rather, a good Christian is not 
permitted by conscience, to destroy nature and the environment. 
We cannot be a source of immoral or destructive acts.

According to Socrates, “virtue is taught”. In conformity 
with our position therefore, upon much meditation and thought,



we have chosen as the theme of this gathering, the relationship 
between religious education and the environment. By restricting 
the discussion of the conference to religious education, we do not 
exclude nor do we underestimate other forms and levels of secu
lar and parochial education. Our goal, and we beseech the atten
tion of the esteeemed participants to this point, is to examine the 
ways and means by which we may sensitise and influence the 
desires and the attention of our students to this most urgent issue.

So that we are not left with empty or hollow words, we 
are of the opinion that our attention must be given to developing 
programs of practical application. Tree planting initiatives must 
be undertaken, for example, as we have done today, and as we did 
last December on this island. Groups of students can cultivate 
gardens, while yet others can care and tend to forest regions. Along 
with a series of lectures, seminars should be organised intended 
on enlightening students concerning planting procedures, garden
ing and similar activities. Other groups of children in our secular, 
parochial and catechetical schools may adopt vegetable or flower 
gardens, forested regions, church compounds, abandoned proper
ties or farm regions cultivated for the common good, as well as 
areas with natural beauty which they will care for on a voluntary 
basis. Their example can serve to sensitise their parents and el
ders who can then be motivated to do likewise.

We especially advise the clergy and others in parish min
istry to encourage love for nature, to care for trees and shrubs and 
the church properties and cemeteries. It is only fitting that love 
for the environment begin in the church compound, which must 
be replete with greenery and flowers in bloom throughout all the 
seasons of the year, “for the Author of beauty has created them 
(Wisdom of Solomon 13:3).

This beauty of nature is the will of God. Subsequently we 
are obligated to preserve rather than destroy the environment. 
Hence any destruction of nature clearly constitutes sin.

We entreat your attention primarily to these final thoughts.



As we read the agonising warnings of the conservationists, the 
geologists, the biologists and other specialists, who remind us of 
the great folly of the violation of nature with its foreseeable tragic 
consequences, you, my beloved speaker and participants, con
tribute today to a momentous task of timely significance for our 
planet.

“For He (God) did not create it (the earth) a chaos, He 
formed it to be inhabited” (Isaih 45:18). Humanity is obligated 
therefore not to destroy the earth, creating chaotic conditions with 
fires and a scarcity of water, but rather to develop and enhance it. 
“You who have nothing to do, plant a tree in the corner of your 
garden so that others may come and sit there to rest and recol
lect”. Such are the words by Adamo, in a timely song with your 
friends as an indication of your ecological concerns. In life, only 
those divinely inspired and with zeal, those who love their envi
ronment, create the things of God. “Seedtime and harvest, cold 
and heat, summer and winter, day and night, shall not cease” 
(Genesis 8:22).

You, our beloved, contribute to the concern for the proper 
order and legitimate status of the cosmos. Cosmos is defined as 
meaning to decorate; it is defined as a love for beauty and de
cency. May you be blessed by God.

Permit us to confide in you our thoughts. We do not be
lieve much in the strong and the mighty, or in people in authority. 
We believe rather in those willing and patient individuals who do 
not lose sight of their objective; the objective for good. Do not 
forget the acknowledgement of the ancient Greeks that "drops of 
water make rocks hollow”.

Many simple people in various small corners of the earth, 
with nominal but continuous daily concerns, can change the world, 
even if only slightly, for the better. Today we celebrate the Feast 
of the Holy Spirit, the day after Pentecost. We celebrate the tri
umph of the few, the weak - by human standards - holy disciples 
and apostles of our Lord, who, empowered by the fire of Pente-



cost, changed the world 2000 years ago and for all time, so that 
today we prepare to enter the third millennium after Christ.

My brothers and sisters: May we continue primarily to 
cultivate the field of the soul, but also the garden of our home, so 
that future generations may reap the fruit of our labour.

Before we conclude, we should like to wholeheartedly 
and openly express how much it means to us personally, and to 
the Ecumenical Patriarchate, that His Royal Highness, Prince 
Philip, has agreed to share in this summer seminar programme as 
a co-patron. This is not the first time that His Royal Highness has 
cooperated with our Church in facing such problems which con
cern all of humankind. Furthermore, we would also like to ex
press our sincere appreciation to the authorities of the Turkish 
government for their understanding, cooperation, and moral sup
port.

We should also like to thank all those who were kind 
enough to send the greetings and messages which we have just 
heard. We are greatly encouraged by all these manifestations of 
support in our modest efforts for the protection of God’s creation.

Welcome into our midst!



14. Μήνυμα τής Α.Θ.Π.,
τού Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α\ 

έπί τη Ημέρα Προσευχών 
υπέρ τής Προστασίας τού Φυσικοΰ Περιβάλλοντος

(1.9.1994)*

’Αδελφοί καί τέκνα έν Κυρίω,

Εις πολλάς περιπτώσεις κατά τήν διάρκειαν του εκκλη
σιαστικού έτους ή Εκκλησία παρακαλεΤ τόν Κύριον νά προστατεύει 
τήν άνθρωπότητα από φυσικός καταστροφής λοιμούς, λιμούς, 
σεισμούς, καταποντισμούς. Σήμερον συμβαίνει τό αντίστροφον. 
Τήν Ιην Σεπτεμβρίου, ημέραν άφιερωμένην εις τήν δημιουργίαν 
τού Θεού, ή Εκκλησία παρακαλεΤ τόν Δημιουργόν νά προστα
τεύσει τήν φύσιν άπό τάς συμφοράς, τάς οποίας προκαλούν οί 
άνθρωποι, συμφοράς όπως ή μόλυνσις, ό πόλεμος, ή έκμετάλλευ- 
σις, ή σπατάλη καί ή έκκοσμίκευσις. Θά φανή ίσως παράδοξον 
ότι τό σώμα των πιστών, ώς αντιπρόσωπος τής φύσεως, παρακαλεΤ 
τόν Θεόν νά τήν προστατεύσει άπό τόν ’ίδιον τόν άνθρωπον, άπό 
τάς ιδίας των πράξεις. Άλλ’ έκ τής προοπτικής αύτής ή ’Εκκλησία 
έν τη σοφία της φέρει ενώπιον μας ένα μήνυμα βαθυτάτης ση
μασίας, ένα μήνυμα τό οποίον θίγει τό κεντρικόν πρόβλημα τής 
πεπτωκυΐας άνθρωπότητος καί τής άποκαταστάσεώς της. Πρό
κειται διά τό πρόβλημα τής πολώσεως μεταξύ ατομικής άμαρτίας 
καί συλλογικής ευθύνης.

* ’Ορθοδοξία, Περίοδος Β’. Τεύχος Δ', 1994, σεΑ. 765-768.



Ή Άγια Γραφή μάς Λέγει δη “είτε πάσχει εν μέλος, 
συμπάσχει πάντα τά μέλη”(Α’ Κορ. 12,26). Διότι υπάρχει άλλη- 
Λεγγύη εις τό άνθρώπινον γένος, άφοϋ έπΛάσθησαν οί άνθρωποι 
κατ’ εικόνα του Τριαδικού Θεού καί υπάρχουν έν άμοιθαιότητι 
καί άΛΛηΛεξαρτήσει. Κανείς άνθρωπος δέν δύναται νά άπομονωθή 
άπό τούς άΛΛους. Εϊμεθα “άλλήλων μέλη ” (Έφ. 4,25) καί, συνε
πώς, κάθε πράξις ενός μέλους τής άνθρωπότητος επηρεάζει άναπο- 
φεύκτως όλα τά άλλα μέλη. Κανείς δέν ϊσταται μόνος καί κανείς 
δέν πίπτει μόνος. Κατά τόν Γέροντα Ζωσιμάν εις τούς “ Αδελφούς 
Καραμαζώφ ” του Ντοστογιέφσκη, ό καθείς μας είναι “υπεύθυνος 
διά τόν καθένα καί δι' άλα".

Μέ ποιον τρόπον τό κεντρικόν τούτο πρόβλημα συνδέε
ται μέ τό θέμα τής προστασίας τού περιβάλλοντος άπό τάς πρά
ξεις των άνθρώπων; ’Αποτελεί οδυνηρόν διαπίστωσιν άτι ή άνθρω- 
πότης, τόσον άτομικώς όσον καί εις τό σύνολόν της, δέν βλέπει 
πλέον τόν φυσικόν κόσμον ώς σημεΐον καί μυστήριον τού Θεού, 
αλλά μάλλον ώς άνηκείμενον έκμεταλλεύσεως. Κανείς δέν είναι 
άμέτοχος ένοχης διά τήν έλλειψιν σεβασμού πρός τήν φύσιν, 
διότι σεβασμός πρός τήν φύσιν σημαίνει άναγνώρισιν δη άλα τά 
δημιουργήματα καί δντα κατέχουν μοναδικήν θέσιν εις τήν δη
μιουργίαν τού Θεού. 'Όσον περισσότερον ευαίσθητοι γινόμεθα 
έναντι τής δημιουργίας τού Θεού γύρω μας, τόσον περισσότερον 
συνειδητοποιούμεν τόν κόσμον τού Θεού εντός μας. Όταν 
άρχίσωμεν νά βλέπωμεν τήν φύσιν ώς εργον τού Θεού, τότε 
άρχίζομεν νά κατανοώμεν τήν θέσιν μας ώς άνθρώπων εντός 
τής φύσεως. Ή αληθινή έκτίμησις οίουδήποτε δντος συνίσταται 
εις τήν άνακάλυψιν τού εξαιρετικού μέσα εις τό σύνηθες.

Μόνον ή άμαρτία είναι εύθυνή καί κοινή, όπως είναι 
δλα τά προϊόντα τής άμαρτωλής τεχνολογίας. ’Αλλά ή άμαρτία 
είναι εκείνη, ή οποία εύρίσκεται εις τήν ρίζαν τής καταστροφής 
τού περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος άπέτυχεν ώς πρός τήν εύγενή 
του κλήσιν: νά μετάσχη εις τήν δημιουργικήν ενέργειαν τού 
Θεού εις τόν κόσμον. Ύπετάγη εις μίαν άντίληψιν περί άναπτύ- 
ξεως, ή όποια άξιολογεϊ τήν παραγωγικότητα ύπεράνω τής άξιο-



πρεπείας καί τόν πλούτον ύπεράνω της άνθρωπίνης άκεραιότητος. 
Βλέπομεν, ώς παράδειγμα, λεπτός οικολογικός ισορροπίας νά 
άνατρέπωνται άπό τήν άνεξέλεγκτον καταστροφήν του ζωϊκοΰ 
καί φυτικού Βίου ή άπό τήν Βάναυσου έκμετάλλευσιν των πλου- 
τοπαραγωγικών πηγών. Δεν θ’ άπετέλει υπερβολήν, έάν έλέγετο 
ότι πάντα ταυτα, άκόμη καί έάν διευεργοϋνται εις τό όνομα τής 
προόδου καί τής ευημερίας, τελικώς αποβαίνουν εις Βάρος τής 
άνθρωπότητος.

Δεν είναι, λοιπόν, χωρίς λόγον τό ότι ή κτίσις “συστενάζει 
καί συν ωδίνει" (Ρωμ. 8,22). Διότι δεν είναι άληθές ότι άρχικώς 
έθεωρήθη άπό τόν Θεόν “καλή λίαν”; Δημιουργημένη άπό τόν 
Θεόν, ή κτίσις αντανακλά θείαυ σοφίαν, θειον κάλλος, θείαν 
άλήθειαν. Κάθε τι τό οποίου προέρχεται άπό τόν Θεόν έχει 
διάχυτου έυτός του τήν θείαν έυέργειαν. Οί ύμνοι καί αί δεήσεις 
τής Ακολουθίας τής 1ης Σεπτεμβρίου, τάς οποίας συνέθεσεν ό 
χαρισματικός ύμνογράφος τής Αγίας τού Χριστού Μεγάλης 
'Εκκλησίας, άείμυηστος άγιορείτης μοναχός Γεράσιμος, έξαίρουν 
τό κάλλος τής κτίσεως, άλλά συγχρόνως μάς υπενθυμίζουν τήν 
τραγικήν κατάχρησίν της έκ μέρους μας. Μάς καλούν εις μετά
νοιαν διά τάς πράξεις μας εις Βάρος τής δωρεάς αυτής τού 
Θεού. Έχομεν κάμει τόν κόσμον αυτόν περισσότερον σκοτεινόν, 
περισσότερον Βασανισμένου. Αί συνέπειαι τής συγκρούσεως τής 
φύσεως μέ τόν άνθρωπον έσήμανον όντως μίαν άφύσικου κατα
στροφήν άνυπολογίστων διαστάσεων. Δέν είναι, συνεπώς, ορθόν 
καί έπιΒεΒλημένον νά ένεργήσουν σήμερον οί χριστιανοί ώς ή 
φωνή έκείνη, ή οποία θά φέρη ενώπιον τού Θρόνου τού Θεού 
τήν εκκλησιυ διά τήν σωτηρίαν τής φύσεως;

Ή Εκκλησία διδάσκει ότι ό προορισμός τού άνθρώπου 
είναι νά έπανορθώση τήν ορθήν σχέσιν μεταξύ Θεού καί κόσμου, 
όπως ήτο εις τόν Παράδεισον. Διά τής μετάνοιας αί δύο περιοχαί, 
τής φύσεως καί τού άνθρώπου, δύνανται νά καταστούν άντικεί- 
μευον φροντίδας καί δημιουργικής προσπάθειας. ’Αλλ’ ή μετάνοια 
πρέπει νά συνοδεύεται άπό καλώς εστιασμένος πρωτοβουλίας, 
αί όποϊαι έκφράζουν τό ήθος τής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Υπάρχει



ιό ευχαριστιακόν ήθος, ιό οποίον, ύπεράνω όλων, σημαίνει χρησιν 
των φυσικών πόρων έν ευχαριστία, άναφοράν των πάλι εις τόν 
Θεόν. Άλλ’ όχι μόνον αυτών, άλλα καί ημών τών ιδίων. Είς τήν 
Θείαν Ευχαριστίαν άποδίδομεν είς τόν Θεόν ο,τι είναι ίδικόν 
Του: τόν άρτον καί τόν οίνον ώς Σώμα καί Αίμα Χρίστου. Ως 
αντιπροσωπευτικά δε τών καρπών της κτίσεως δεν είναι πλέον 
αιχμάλωτα τά στοιχεία τούτα είς τήν πτώσιν, άλλ' άπελευθερώ- 
νονται καί καθαίρονται άπό αυτήν, καί γίνονται ίκανά νά δεχθούν 
εντός των τήν θείαν παρουσίαν. Συγχρόνως προσευχόμεθα δΓ 
ημάς τούς ίδιους νά άγιασθώμεν, διότι διά τής άμαρτίας έξεηέσα- 
μεν καί διεψεύσαμεν τάς βαπτισματικάς μας υποσχέσεις.

Δεύτερον, εχομεν τό άσκητικόν ήθος τής Ορθοδοξίας, 
τό όποιον περιλαμβάνει νηστείαν καί άλλας πνευματικός άσκήσεις. 
Όλα αύτά μάς κάμουν νά άναγνωρίσωμεν ότι όλα είναι δώρα 
του Θεού προωρισμένα νά ικανοποιήσουν τάς άνάγκας μας. 
Δέν είναι ιδιοκτησία μας, διά νά τά καταχρώμεθα καί σπαταλώμεν, 
έπειδή εχομεν τήν δυνατότητα νά πληρώνωμεν δι' αύτά.

Τρίτον, τό λειτουργικόν μας ήθος υπογραμμίζει τό χρέος 
διά κοινοτικήν φροντίδα καί συμμετοχήν. Ιστάμεθα πρό τού Θεού 
άπό κοινού, καί κατέχομεν άπό κοινού τάς επιγείους ευλογίας 
τάς οποίας εδωσεν ό Θεός είς όλα τά δημιουργήματά Του. “Ή 
μή κοινωνία τού πλούτου μας μέ τούς πτωχούς αποτελεί κλοπήν 
άπό τούς πτωχούς καί στέρησιν τών μέσων τής ζωής των- δέν 
κατέχομεν τόν ίδικόν μας πλούτον, άλλά τόν ίδικόν των”, μάς 
υπενθυμίζει ό ιερός Πατήρ. Ιστάμεθα ενώπιον τού Κτίστου ώς ή 
’Εκκλησία τού Θεού, ή οποία, κατά τήν 'Ορθόδοξον Θεολογίαν, 
είναι ή συνεχής ενσαρκος παρουσία τού Κυρίου ήμών 'Ιησού 
Χριστού έπί τής γής παρουσία διά τήν σωτηρίαν όλου τού κόσμου, 
όχι μόνον τών άνθρώπων, άλλ’ ολοκλήρου τής κτίσεως.

Τό ήθος τής ’Εκκλησίας, είς όλας τάς εκφάνσεις του, 
δηλώνει σεβασμόν πρός τήν ύλην: τόν κόσμον γύρω μας, τά 
άλλα δημιουργήματα, τά ίδια τά σώματά μας. ’Εντεύθεν, τό Πα
τριαρχικόν μας Μήνυμα διά τήν παρούσαν ήμέραν τής προστασίας 
τού περιβάλλοντος είναι νά διατηρήσωμεν μίαν σταθερόν στάσιν



σεβασμού εις όλας τάς σχέσεις μας με τήν υλικήν Δημιουργίαν. 
Δεν άναμένομεν. βεβαίως, νά άφήσωμεν άνέπαφον ιό φυσικόν 
περιβάλλον. Έν ιούτοις, θά πρέπει νά έπιλέξωμεν: ή νά τό κάμωμεν 
νά αντανακλά πλεονεξίαν καί άσχημίαν, ή νά τό χρησιμοποιήσω- 
μεν κατά τοιούτον τρόπον, ώστε νά φαίνεται τό κάλλος των 
έργων τού Θεού διά μέσου των ίδικών μας έργων.

Η χάρις καί τό άπειρον έλεος τού Δημιουργού πόσης 
τής κτίσεως καί Προνοητού Θεού εϊη μετά πάντων υμών, άδελφοί 
καί τέκνα τής Εκκλησίας προσφιλή.

α' Σεπτεμβρίου 1994

Ο Κωνσταντινουπόλεως, άγαπητός έν Χριστώ αδελφός 
καί διάπυρος πρός Θεόν ευχέτης 

Βαρθολομαίος



15. Ομιλία τής Α.Θ.Π.,
τού Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α’, 

εις τό Β Οικολογικόν Σεμινάριον 
έν τη 'Ιερά Μονή τής 'Αγίας Τρίοδος Χάλκης 

με θέμα: “Περιβάλλον καί ’Ηθική” (12-11.6.1995)*

Ή καθ’ ημάς Μήτηρ Αγία ίου Χριστού Μεγάλη ’Εκκλη
σία, δικαίως σεμνύνεται έν Θεώ, ότι έν τώ πλαισίω των πρός τόν 
κόσμον γενικωτέρων διακονιών αυτής, έσπευσεν έκ των πρώτων 
νά ένταξη καί πρόγραμμα όλον Οικολογικών Συνεδρίων καί 
τούτο Βεβαίως ούχί διά νά φανή άπλώς συμπορευομένη μέ τούς 
νεωτέρους καιρούς, άλλα μάλλον έκ τής βαθυτάτης πεποιθήσεως 
οτι, καί διά τών τοιούτων πρωτοβουλιών αυτής, ή Εκκλησία κι
νείται εξ ολοκλήρου καί άξιωματικώς έντός τού κυρίου έργου, τό 
οποίον ένεπιστεύθη εις αύτήν ό Θεός έν τή Ιστορία, ήτοι τού 
Ευαγγελισμού καί τής έν Χριστώ σωτηρίας τών ανθρώπων καί 
τού κόσμου.

Έκ τής βαθυτάτης τούτης πεποιθήσεως όρμώμενοι. φρο- 
νούμεν ταπεινώς ότι, κατά τούς πονηρούς καιρούς ους διέρχεται 
ή παγκόσμιος σύγχρονος άνθρωπότης, τό νά όμιλή τίς άπλώς 
περί οικολογικών θεμάτων, είναι μέν οπωσδήποτε άξιέπαινος 
καί φιλότιμος πρωτοβουλία, αλλά κινδυνεύει ένίοτε νά παρεξηγηθή 
ό τοιουτος, ώς άγονος συνοδοιπόρος τού “συρμού” τής παρούσας 
ώρας, τόν εντυπωσιασμόν μάλλον διώκων καί έπιζητών ή τήν

*Γιά τίς εισηγήσεις καί τά πορίσματα τού Συνεδρίου 8Λ. The Environe- 
ment and Ethics, Sumner Seminary on Halki ’95, Ed. Militos, 79 σελ.



πραγματικήν διαφώτισιν καί ουσιαστικήν συμβολήν εις τήν 
λύσιν των συναφών προβλημάτων.

Τίς δύναται άληθώς νά άρνηθή ότι, παρά τάς καταβαλ
λόμενος άπό τίνος καί άπό διαφόρων πλευρών τίμιας προσπά
θειας πρός λυσιτελή άντιμετώπισιν τών κραυγαλεωτέρων έν προ- 
κειμέυω αιτημάτων, έξακολουθούμεν οί πάντες νά άμιλλώμεθα 
τούς πάντας, περί του οικολογικού προβλήματος, όμιλούντες μάλ
λον καί βατολογοΰντες ή τά όρθά φρονουντες άμα καί πράτ- 
τοντες;

Εις άναχαίπσιν άκριβώς του τεραστίου τούτου κινδύνου, 
οστις - ώς συνήθως σιωπηρώς καί ’ίσως άσυναισθήτως - άπειλεί 
νά ματαίωση πολύν επί του θέματος θεωρητικόν μόχθον, 
άποΒλέπει τό παρόν ήμέτερον εύλογημένον Συνεδρίαν, ύπό τήν 
στέγην τής παλακράτου τούτης Ιερός Μονής 'Αγίας Τριάδας 
τής Χάλκης, διά τού γενικού θέματος αυτού “Οικολογία καί 
’Ηθική”.

Ως έκ τούτου, χρέος πατρικόν ήγησάμεθα, ϊνα επ’ ευκαι
ρία άπευθύνωμεν είσαγωγικώς ούχί απλώς τόν έμπρέποντα χαι
ρετισμόν καί τήν πρός τούς προφρόνως συναγμένους Συνέδρους 
άπό τής Μητρός Εκκλησίας ολόθυμου ημών Πατριαρχικήν 
ευλογίαν, άλλ έν τώ> πυεύμαπ καθαρώς ποιμαντικής μερίμνης 
καί όλίγας σκέψεις έπί τού θέματος, αϊτινες ίσως θέτουν έκ 
προοιμίου τόν δάκτυλον “έπί τόν τύπον τών ήλων”, διά μίαν 
άληθώς θεοφιλή έκτίμησιν τών ευθυνών καί καθηκόντων τού 
κατ’ εικόνα Θεού κπσθέντος άνθρώπου, έναντι ολοκλήρου τού 
έν έαυτώ καί περί εαυτόν κτιστού σύμπαυτος.

Έπιτραπήτω, οθεν, πρωτίστως νά είπωμεν ότι, τό έν Βου
λιμία πολλάκις διεκδικούμενον έν τη φύσει, όντως φρικτόυ προι- 
κοδότημα, τού είναι ημάς κτισθέυτας “κατ' εικόνα καί όμοίωσιν 
Θεού”, προδιαγράφει έξ ορισμού καί τό έπιΒαλλόμενον εις ημάς 
άνάλογον ήθος, έναντι εαυτών καί άλλήλωυ, καθώς καί τού 
περί ημάς μικροκόσμου ή μακροκόσμου, οπότε μόνον καί άληθώς 
εύαρεστούμεν τώ “έκ τού μηδενός” τά πάντα ώς “καλά λίαν” 
κτίσαντι Θεώ.



Τούτο σημαίνει, έν άλλαις λέξεσιν, on, ό άνθρωπος, ώς 
ορατή καί ζώσα είκών του Θεού έν τω κόσμω, δεν δικαιούται νά 
εχη ήθος μή θεοπρεπές καί μή φιλόθεον. Διότι τότε, ώς “μεταλά
βω ν της εϊκόνος καί μή φυλάξας”, καθίσταται εισηγητής καί 
πρωτεργάτης του κακού, τό όποιον ευτυχώς ό Δικαιοκρίτης Θεός 
ανακόπτει, διά του φυσικού θανάτου, “ϊνα μή τό κακόν αθάνατον 
γένηται”

’Αλλά τό έκ τού Θεού πηγάζον καί τήν απρόσιτον καί 
άγνωστον Αυτού ουσίαν μαρτυρούν ήθος περιγράφεται, δι όλης 
τής Βίβλου καί τής έν γένει Άποκαλύψεως του Θεού, καθώς 
καί διά τού λόγου των Θεοφόρων τής 'Εκκλησίας Πατέρων, 
πανταχού καί πάντοτε ώς Χάρις.

Θά ήτο σχολαϊον καί άλως περιττόν νά διευκρινίσωμεν, 
πρός Χριστιανούς διανοουμένους όμιλούντες, άτι ό Βαθύτατος 
χαρακτήρ τής Χάριτος τού Παναγάθου Θεού, είναι τό παντελώς 
δωρεάν, ήτοι τό απολύτως άνανταπόδοτον. Θά ύπενθυμίσωμεν 
όμως έν τούτοις, ότι έν τή Βιβλική διηγήσει περί Δημιουργίας, ή 
Χάρις τού Θεού έκδηλούται άρχικώς μέν ώς εύνοια, ευδοκία, 
εύσπλαγχνία, φιλανθρωπία κ.ά., είτα δε, ήτοι μετά τήν πτώσιν 
καί αποστασίαν τού ανθρώπου, ώς έλεος, μακροθυμία, ίλασμός, 
άνακεφαλαίωσις, άποκατάστασις καί υιοθεσία.

Πάντως, καί εις τήν μίαν καί εις τήν άλλην φάσιν, τό 
άγιον θέλημα τού Θεού, πρέπει άπεριφράστως νά εϊπωμεν. ότι 
έξεδηλώθη πάντοτε ύπό μορφήν νόμου καί τάξεως, ότινα ούδείς 
δύναται νά καταστρατηγήση ατιμωρητί, διότι τό όλον σχέδιον 
τού Παναγάθου Δημιουργού άποτελεϊ ένιαίαν καί άδιάσπαστον 
θείαν “οικονομίαν”. Είτε, λοιπόν, περί φυσικών, είτε περί ήθικών 
καί πνευματικών νόμων όμιλούμεν, τήν αυτήν άπειρον χάριν τού 
Θεού άναγνωρίζομεν καί έπισημαίνομεν, Βέβαιοι όντες, ότι τό 
αρραγές ύπόΒαθρον τής καθόλου “Οικολογίας , είναι πάντοτε ή 
Θεία Οικονομία.

Έξόχως ένδεικτικά πάντα τούτα των οίκτιρμών τού Παν
σόφου καί Παντοδυνάμου Θεού, δέον άσφαλώς νά αποτελούν 
κατευθυντηρίους γραμμάς καί τού ήμετέρου ήθους άδιαλείπτως



έν τω κόσμω. Διότι, έάν ό Θεός, κατά Πλάτωνα, “αεί γεωμετροΐ”, 
έπεται ότι καί ό άνθρωπος άεί οφείλει νά άναγιγνώσκη έν τοϊς 
του κόσμου καί νά υπάκουη.

Έν τω πλαισίω της τοιαύτης εύλαβούς εγρηγόρσεως 
έναντι του κόσμου, θά πρέπει νά λάθωμεν σοθαρώς ύπ’ όψιν καί 
τήν στοιχειώδη σειράν έν τη καθόλου τάξει της Δημιουργίας, 
καθ' ην ό Θεός εις τό έργον της Έξαημέρου, έχώρησεν, ώς 
γνωστόν, άπό των άτελεστέρων έπί τά τελειότερα. Τήν δε τοιαύτην 
άντίστροφον ιεραρχίαν γνωρίζοντες καί άναγνωρίζοντες, ίσως 
τότε σεβασθώμεν έκ νέου καί τήν άναντίρρητον καί μυστικήν 
ιερότητα, τήν όποιαν έχει όχι μόνον καθ’ εαυτόν, ώς έργον του 
Θεού αέκ τού μηδενός” προελθόν, άλλά καί διά τό είναι καί τό 
εύ είναι του ανθρώπου, ό πρό του άνθρώπου κτισθείς υλικός 
κόσμος, τόν όποιον σήμερον όχι πάντοτε δοκίμως, χάριν συντο
μίας. χαρακτηρίζομεν ώς “φυσικόν περιβάλλον”.

Κατακλείοντες, έπιθυμούμεν νά εϊπωμεν, ότι τό περιλά- 
λητον σχολαστικόν άξίωμα τής Δυτικής ’Εκκλησίας “Gratia prae- 
supponit Naturam”, έπί του οποίου κατ’ ουσίαν ολόκληρος ή 
Δύσις έστήριξε τάς περί Φυσικού Δικαίου καί των πλείστων κοινω- 
νικοπολιτικών προβληματισμών θεωρίας αυτής - παλαιοτέρας καί 
νεωτέρας - θά ταλαιπωρήται πάντοτε καί θά άδικήται Οπό τήν 
μονομέρειαν του πεπτωκότος κτίστου έν γένει, έφ’ όσον δέν θά 
όλοκληρούται συμπληρούμενον διά του διορθωτικού “Natura prae- 
supponit Gratiam”, ώς όρθώς υπέδειξε πρό πολλοϋ, εις σχετικόν 
αυτού μελέτημα, Ιεράρχης τού καθ’ ήμάς Οικουμενικού Θρόνου. 
Διότι όντως, μόνον “έν τη λειτουργική συνειδήσει τής ’Ορθοδο
ξίας”, λαμπρύνεται θεοφιλώς καί λυτροΰται σύμπασα ή κτιστή 
Δημιουργία τού Θεού.

Έν τω πνεύμαπ των σκέψεων τούτων, χαιρετίζομεν μετά 
πάσης πατρικής στοργής καί αγάπης τούς συνδραμόντας ένταύθα 
Συνέδρους, εύχαριστούμεν καί συγχαίρομεν τή ’Οργανωτική τού 
Συνεδρίου Επιτροπή, έπικαλούμεθα δέ έπί πάντας πλούσιον τόν 
άνωθεν φωτισμόν, εις απόλυτον φωτισμόν, εις άπόλυτον έπιτυχίαν 
των έργασιών τού Συνεδρίου. ’Αμήν.



16. ’Απόσπασμα της 'Ομιλίας τής Α.Θ.Π., 
του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α’, 

κατά τήυ τελετήν τής Άνακηρύξεώς του 
σε Επίτιμον Διδάκτορα εις τό Πανεπιστήμιον Αιγαίου

(27.10.1994)*

(...) Ή σύγχρονος οικολογία, ώς θεματική επιστημονικής 
έρεύνης, άλλα καί υπό τήν μορφήν κινημάτων σταυροφορίας 
διά τήν σωτηρίαν τού γηΐνου οικοσυστήματος, είναι εκφρασις, 
έκ των πλέον χαρακτηριστικών, έπικεντρώσεως τού άνθρωπίνου 
ενδιαφέροντος εις τήν πρακτικήν χρησιμότητα. Ή λογική τής 
προστασίας τού περιβάλλοντος προβάλλεται ώς άμιγώς χρηστική 
ώφελιμοθηρική λογική: ’Εάν δέν προστατεύσωμεν τό φυσικόν 
περιβάλλον, ή ίδική μας έπιβίωσις θά καθίσταται όλονέν δυσχε- 
ρεστέρα καί προβληματική, ένώ λίαν συντόμως θά άπειληθή αυτή 
αυτή ή παρουσία τού άνθρωπίνου είδους επί τού πλανήτου ήμών. 
Ό κίνδυνος εκφυλισμού ή καί άφανισμού τού άνθρωπίνου γένους 
διαγράφεται όσημέραι επικείμενος.

Εν τω πλαισίω τής προφανεστάτης ταύτης λογικής, τό 
φυσικό περιβάλλον νοείται ώς άναγκαία καί ικανή συνθήκη τής 
άνθρωπίνης έπιβιώσεως, άλλα συνθήκη ή πλαίσιον χρηστικώς 
νοούμενον. Ό προβληματισμός περιορίζεται εις τόν τρόπον τής 
χρήσεως. Δέν ενδιαφέρει ή καταγωγή καί ή αιτία τής φυσικής 
πραγματικότητας, ουδέ άναζητεϊται “νόημα” ερμηνευτικόν τής 
κοσμικής ευταξίας καί άρμονίας, τής σοφίας καί τού κάλλους

* Εκκλησιαστική 'Αλήθεια, 16.12.1994, σελ. 3.



της φύσεως. Δυνατόν τά φύσει υπαρκτά νά έδημιουργήθησαν 
ύπό άγνωστου “άνωτέρας δυνάμεως”, δυνατόν νά είναι προϊόντα 
άνερμηνεύτου “τυχαιότητος”, η αυτοματικής δυναμικής - επίσης 
άνεξηγήτου - ένυπαρχούσης έγγενώς εις τήν συγκρότησιν της 
ύλης. Έν πόση περιπτώσει, δεν είναι ή ερμηνεία της αιτίας καί 
τού σκοπού ή δίδουσα νόημα εις τά υπαρκτά. Η σημασία των 
υπαρκτών περιορίζεται εις μόνην τήν χρησιμότητα καί ώφελιμότητά 
των διά τόν άνθρωπον.

Έκκινούντα έκ τής χρηστικής τούτης λογικής, τά οικο
λογικά κινήματα σήμερον απαιτούν τόν καθορισμόν κανόνων 
χρήσεως τής φύσεως ύπό τού ανθρώπου. Ή οικολογία φιλοδοξεί 
νά είναι μία πρακτική ήθική τής ανθρώπινης συμπεριφοράς έναντι 
τού φυσικού περιβάλλοντος. Άλλ’ όπως καί πάσα άλλη ηθική 
προκαλεϊ καί ή οικολογία τό ερώτημα: Ποιος καί μέ ποιαν αυθε
ντίαν καθορίζει τούς κανόνας τής άνθρωπίνης συμπεριφοράς, 
ποια λογική καθιστά υποχρεωτικούς τούς κανόνας τούτους, έκ 
ποιας πηγής άντλούν τήν έγκυρότητά των;

Ό ορθολογισμός τής χρηστικής σκοπιμότητας καί ώφελι- 
μοθηρίας είναι μάλλον ή μόνη άπάντησις των οίκολόγων εις τό 
ερώτημα τούτο. Ή όρθότης τής οικολογικής ήθικής τεκμαίρεται 
έκ τής προφανούς χρησιμότητας αυτής. Είναι λογικώς άδιαμφισβή- 
τητον άτι διά νά έπιΒιώση έπί τής γής τό άνθρώπινον είδος, 
απαιτούνται συνθήκαι φυσικού περιβάλλοντος έπιτρέπουσαι τήν 
άνθρωπίνην έπιΒίωσιν.

Ό ορθολογισμός όμως τής χρηστικής σκοπιμότητας καί 
ώφελιμοθηρίας ώδήγησε καί εις τήν καταστροφήν τού φυσικού 
περιβάλλοντος. Δεν καταστρέφει ό άνθρωπος τό περιβάλλον έξ 
άνοήτου μαζοχισμού κινούμενος. Τό καταστρέφει έν m προ
σπάθεια του νά έκμεταλλευθή τήν φύσιν, προκειμένου νά έξα- 
σφαλίση περισσότερός ευκολίας καί ανέσεις καθημερινού βίου. 
Ή λογική τής καταστροφής τού περιβάλλοντος είναι άκριΒώς ή 
ιδία μέ τήν λογικήν τής προστασίας τού περιβάλλοντος. Καί αί 
δύο “λογικοί” άντιμετωπίζουν τήν φύσιν ώς χρηστικόν άποκλει- 
στικώς δεδομένον. Δεν αποδίδουν εις αυτήν κάποιο διαφορετικόν



νόημα. Κινούνται εις τό αυτό επίπεδον όντολογικής ερμηνείας 
της φυσικής πραγματικότητας - ή, όρθότερον. εις τό κενόν ηθελη
μένης παρακάμψεως πόσης όντολογικής ερμηνείας.

Τοιουτοτρόπως, ή διαφορά την οποίαν εμφανίζουν αί 
δύο “λογικοί” (τής καταστροφής καί τής προστασίας του οικοσυ
στήματος) είναι μόνον ποσοτική: Οί οίκολόγοι άπαιτοϋν περιω- 
ρισμένην καί έλεγχομένην έκμετάλλευσιν τού φυσικού περιβάλ
λοντος, ποσοτικήν μείωσιν, ή οποία καί θά έπιτρέψμ τήν πλέον 
μακροπρόθεσμον έκμετάλλευσιν αυτού. Ζητούν ορθολογικόν 
περιορισμόν τής αλογίστου χρήσεως, δηλαδή είδος χρησιμοθη- 
ρικού ορθολογισμού “όρθοτέρου” τού χρησιμοθηρικού ορθολο
γισμού τής σήμερον έκμεταλλεύσεως τής φύσεως. Ζητούν χρη- 
σιμοθηρικήν “έγκράτειαν” εις τήν χρησιμοθηρίαν.

Ποιος όμως καί διά ποίων μέτρων θά όρίση τήν πληρε- 
στέραν αυτήν (ποσοτικήν) ορθότητα έν τω πλαισίω τής ιδίας καί 
μονοτρόπου χρηστικής λογικής; Τό αίτημα, μολονότι έμφανίζεται 
ώς άκρως ορθολογικόν, είναι έξ ορισμού, άλλά καί έν τή πρήξει, 
άνορθόλογον. Έξ ορισμού άντιφατικόν, διότι δέν είναι δυνατόν 
ή χρησιμοθηρία νά άντιμάχεται τήν χρησιμοθηρίαν. Καί έν τή 
πράξει άνορθόλογον, διότι ή πλειοψηφία τού πληθυσμού τής 
γής δέν δέχεται νά στερηθή τάς ευκολίας καί άνέσεις, τάς οποίας 
έξησφάλισεν ή καταστροφή τού περιβάλλοντος εις έλαχίστην 
μειονότητα “προηγμένων” κοινωνιών.

Διά νά διασωθή τό αίτημα των οίκολόγων, άπαιτεΐται 
λογική άλλη, ικανή νά ύποκαταστήση τήν λογικήν τής χρησιμο
θηρίας. Νά θεμελιωθή τό αίτημα εις δλως διαφορετικήν σκοπι
μότητα. Εις τόν άλτρουϊσμόν λόγου χάριν τού ενδιαφέροντος 
διά τήν τύχην των επομένων γενεών, ή εις τήν άπαίτησιν “ποιό
τητας" τής ζωής μή κρινομένης έκ τής καταναλωτικής εύχερείας 
καί πλησμονής. Απαιτούνται, δηλαδή, καθολικώς άποδεκταί σκο
πιμότητες μή-χρηστικαί. Καί εις τόν καθορισμόν μή-χρηστικών 
σκοπιμοτήτων είναι έκ τών πραγμάτων άδύνατον νά συμφω
νήσουν πάντες οί άνθρωποι μέ κριτήρια μόνον ορθολογικά. Πρέπει 
νά γεννηθούν εις τόν άνθρωπον διαφορετικοί άνάγκαι καί άλλη



ίεράρχησις άναγκών. Καί διαφορετικοί άνάγκαι προκύπτουν μό
νον, όταν έν τη συνειδήσει του άνθρώπου ή φύσις, ό κόσμος, 
αποκτήσουν άλλο νόημα, όχι άποκλειστικώς χρηστικόν.

Αί μονοθεϊστικοί θρησκευτικοί παραδόσεις διασώζουν 
εκδοχήν τής φυσικής πραγματικότητας ούχί άποκλειστικώς χρη
στικήν. Ο κόσμος εις τάς παραδόσεις ταύτας είναι δημιούργημα 
του Θεού. Ή χρήσις τού κόσμου ύπό τού άνθρώπου συνιστά 
έμπρακτον σχέσιν τού άνθρώπου με τόν Θεόν, έφ’ όσον ό Θεός 
παρέχει καί ό άνθρωπος δέχεται τά φυσικά αγαθά ώς προσφοράν 
τής θείας άγάπης.

Δύο δασικοί συνέπεια) προκύπτουν έκ τής τοιαύτης 
εκδοχής:

Πρώτη συνέπεια, ότι ή χρήσις τού κόσμου δέν είναι διά 
τόν άνθρωπον αύτοσκοπός, άλλα είναι ό τρόπος τής σχέσεως 
αυτού μέ τόν Θεόν. Εάν μετατρέψη ό άνθρωπος τήν χρήσιν εις 
εγωκεντρικήν άπληστίαν έκμεταλλεύσεως, εις καταδυνάστευσιν 
καί καταστροφήν τής φύσεως, τότε άρνεϊται καί άναιρεϊ τήν 
ίδικήν του ζωτικήν σχέσιν μέ τόν Θεόν, σχέσιν προωρισμένην 
νά συνεχισθή έν τη αίωνιότητι.

Δευτέρα συνέπεια: ό κόσμος, ώς δημιούργημα τού Θεού, 
παύει νά είναι διά τόν άνθρωπον ουδέτερον άντι-κείμενον χρή- 
σεως. Ενσαρκώνει τόν λόγον τού Δημιουργού, όπως καί παν 
καλλιτέχνημα ενσαρκώνει τόν λόγον τού καλλιτέχνου. Τά άντι- 
κείμενα τής φυσικής πραγματικότητας φέρουν τήν σφραγίδα 
τής σοφίας καί τής άγάπης τού Δημιουργού αυτών, είναι λόγοι 
τού Θεού καλούντες τόν άνθρωπον εις διάλογον μετά τού Θεού.

Έν τούτοις, είναι δεδομένου ιστορικόν γεγονός ότι ή 
σημερινή εκδοχή τού κόσμου ώς ουδετέρου άντικειμένου χρήσεως, 
τό όποϊον ό άνθρωπος δύναται νά κατεξουσιάση διά τήν εγω
κεντρικήν αυτού άπόλαυσιν, συνιστά εκδοχήν γεννηθεϊσαν καί 
διαμορφωθεϊσαν έν τοΐς κόλποις τής Χριστιανικής Εύρώπης.

Θά άπήτει ειδικήν διατριβήν ή άνάλυσις των ιστορικών 
συνθηκών καί τών θεωρητικών προϋποθέσεων, αϊτινες ώδήγησαν 
τήν Χριστιανικήν Εύρώπην εις τήν ύποκατάστασιν τής σχέσεως



ανθρώπου καί κόσμου διά της άντιλήψεως της απεριορίστου 
κυριαρχίας του ανθρώπου έπί του κόσμου. Οί Λόγοι της διαφο- 
ροποιήσεως τούτης δεν είναι άσχετοι με τούς Λόγους, οϊτινες 
προύκάΛεσαν τό οδυνηρόν Σχίσμα τού 11ου αίώνος: τήν άπο- 
κοπήν της Δυτικής Χριστιανοσύνης έκ τού ενιαίου σώματος τής 
Μιας. 'Αγίας, ΚαθοΛικής καί ΆποστοΛικής ΈκκΛησίας.

Γεγονός παραμένει άτι ή ζητούμενη σήμερον άΛΛαγή 
στάσεως τού ανθρώπου έναντι τού φυσικού περιβάλλοντος προϋ
ποθέτει άΛΛαγήν τού νοήματος, τό όποιον άποδίδει ό άνθρωπος 
εις τήν ύλην καί εις τόν κόσμον. Ή οίκοΛογία δέν θά έμπνεύση 
σεβασμόν τής φύσεως, έάν δέν έκφράση κοσμοΛογίαν διάφορον 
τής σήμερον εν τώ ποΛιτισμω ημών κρατούσης, άπηΛΛαγμένην 
τού άφεΛοϋς ύΛισμοϋ όσον καί τού έξ ’ίσου άφεΛοϋς ίδεαΛισμοϋ.

Θά έπιχειρήσωμεν έπιγραμματικώς νά έπισημάνωμεν τήν 
δυνατότητα τής ορθοδόξου έκκΛησιαστικής κοσμοΛογίας νά συμ- 
βάλλη εις τήν άκρως επίκαιρον άναζήτησιν τούτην. Έρείδονται 
αί άκροθιγείς ήμώς επισημάνσεις έπί των έργων κυρίως τού 
Αγίου Γρηγορίου Νύσσης, τού Αγίου Μαξίμου τού ΌμοΛογητού 
καί τού 'Αγίου Γρηγορίου τού ΠαΛαμά, χωρίς τούτο νά σημαίνη 
άτι δέν υπάρχουν καί άΛΛοι έκκΛησιαστικοί συγγραφείς συμβάλ- 
Λοντες κατ’ ουσίαν εις τό πρόΒΛημα.

Έπίκεντρον τής πατερικής συμβοΛής άποτεΛεΤ ή εισαγωγή 
μιας τρίτης όντοΛογικής κατηγορίας διά τήν ερμηνείαν τού υπαρ
κτικού γεγονότος καί τής αιτιώδους αυτού αρχής: Είναι ή κατη
γορία των ’Ενεργειών, ήτις καί προστίθεται εις τό ζεύγμα Ούσίας 
καί Ύποστάσεως, τό πρυτανεΐον εις τάς όντοΛογικάς τής φιλοσο
φίας άναλύσεις.

Παρ’ όλον άτι ή άφετηρία προβληματισμού τής εκκλη
σιαστικής σκέψεως ήτο κυρίως θεολογική, θά άντλήσωμεν έκ 
τής άνθρωπολογικής εμπειρίας άναλογίας ίκανάς όπως διασαφη
νίσουν έναργέστερον δι’ ημάς σήμερον τάς όντοΛογικάς ταύτας 
κατηγορίας:

Όμιλοϋμεν περί τής ούσίας τού άνθρώπου, άναφερό- 
μενοι εις κοινόν τρόπον μετοχής παντός άνθρώπου εις τήν ύπαρξιν.



εις τό είναι. Λέγομεν άτι ό άνθρωπος είναι υπαρξις όρθοθαδιστική, 
γελαστική, λογική, ποιητική - δημιουργική, έχει φαντασίαν, κρίσιν, 
θέλησιν, άγαπητικήν ικανότητα, κ.λπ. Πάντα ταύτα είναι γνωρίσμα
τα της κοινής ουσίας ή φύσεως του ανθρώπου.

'Αλλά τά κοινά γνωρίσματα τής ουσίας, άτινα καί ύποστα- 
σιάζει ή ατομική υπαρξις, είναι πραγματικοί υπαρκτικοί δυνατό
τητες, γνωρίσματα του τρόπου διά του οποίου ένεργεΤται πάσα 
άνθρωπίνη υπαρξις. Όμιλοΰμεν ουτω περί των ενεργειών τής 
ουσίας ή φύσεως, άναφερόμενοι εις τό γεγονός των υπαρκτικών 
δυνατοτήτων τής ουσίας ή φύσεως. Πάσα άνθρωπίνη υπαρξις 
ένεργεΤται δυναμικώς, είναι ένεργούμενον γεγονός σωματικών 
καί ψυχικών λειτουργιών, δυνατοτήτων λόγου, θελήσεως, φαντα
σίας, κρίσεως κ.λπ.

Έκάστη άνθρωπίνη άτομικότης ύποστασιάζει τάς κοινός 
ένεργείας τής άνθρωπίνης φύσεως κατά τρόπον μοναδικόν, άνό- 
μοιον καί άνεπανάληπτον. Πας άνθρωπος έχει λόγον, θέλησιν, 
φαντασίαν, κρίσιν, κ.λπ., όμως έκαστος έπί μέρους άνθρωπος 
λέγει, νοεί, θέλει, φαντάζεται κρίνει κατά τρόπον μοναδικόν, 
άνόμοιον καί άνεπανάληπτον. Αί ένέργειαι επομένως τής άνθρω
πίνης φύσεως συνιστουν όντολογικόν γεγονός, ούχί μόνο ώς 
χαρακτηρίζουσαι τόν κοινόν τρόπον ύπάρξεως τών άνθρώπων, 
άλλά καί ώς καθιστώσαι υποστατικόν τόν τρόπον αυτόν. Αί ενέρ
γειας ύποστασιαζόμεναι εις τό πρόσωπον, συγκροτούν καί αποκα
λύπτουν τήν άπόλυτον υπαρκτικήν ετερότητα του υποκειμένου.

Γνωρίζομεν τό άνθρώπινον υποκείμενον, τήν ετερότητα 
τής ύπάρξεως αυτού, χάρις εις τάς ένεργείας διά τών οποίων 
πραγματοποιείται καί έκδηλούται ή ύποκειμενικότης αυτού. Γνω
ρίζομεν τόν μουσουργόν Johan Sebastian Bach άκροώμενοι τών 
μουσικών αυτού συνθέσεων, γνωρίζομεν τόν ζωγράφον Rem- 
brand μέσω τών ζωγραφικών αυτού πινάκων. Οί ήχοι τής μουσικής 
τού Bach ή τά υλικά καί τά χρώματα τών πινάκων τού Rembrand 
είναι ουσίας διαφορετικής άπό τής άνθρωπίνης ουσίας τών δύο 
καλλιτεχνών. Όμως ή ποιητική (δημιουργική) ένέργεια τού καλλι
τέχνου, ή άποκαλύπτουσα τήν υποστατικήν αυτού έτερότητα, ένερ-



γεΤται καί μέσω ετερογενών ουσιών. Ή μουσική, ιό χρώματα, ή 
γραφή, τό μάρμαρον, ό πηλός, ενεργούν τόν λόγον του μουσικού, 
τού ζωγράφου, τού συγγραφέως, τού γλύπτου. ’Αποκαλύπτουν 
τό πρόσωπο τού καλλιτέχνου, τήν υπαρκτικήν αυτού ταυτότητα 
καί ετερότητα.

Τό όντολογικόν περιεχόμενον τής κατηγορίας τών υπο
στατικών ενεργειών επιτρέπει εις τό νά άποδώσωμεν τήν όντο- 
λογικήν “άρχήν” τής ύλης καί τού κόσμου εις προσωπικόν Θεόν. 
Ούχί εις τήν Ουσίαν τού Θεού, (γεγονός τό όποιον θά ώδήγει 
εις πανθεϊσμόν), αλλά εις τάς υποστατικός Ένεργείας τού Θεού. 
Αί θεϊαι Ένέργειαι άποκαλύπτουν τόν λόγον τής προσωπικής 
ετερότητας τού Θεού, λόγον ένεργούμενον μέσω τής ύλης, ουσίας 
όλως διαφόρου τής τού Θεού.

Δεκαπέντε περίπου αιώνας πρό τής θεωρίας τών Quanta 
εις τήν σύγχρονον Φυσικήν, ή ελληνική εκκλησιαστική σκέψις 
διεδεβαίου ότι ή ύλη είναι ενέργεια, “συνδρομή λογικών ποιο
τήτων” κτιστόν άποτέλεσμα τής άκτιστου θείας Ένεργείας. Ή 
κατά τήν ούσίαν διαφορά κτιστού καί άκτιστου δέν αποκλείει 
καί δέν εμποδίζει τό κτιστόν νά ένεργήται καί τήν υποστατικήν 
ετερότητα τού προσωπικού Θεού - Λόγου. Ακριβώς όπως οί ήχοι 
καί τά χρώματα, μολονότι ούσίαι ετερογενείς τού ανθρώπου, 
ενεργούν τόν λόγον τής δημιουργικής ένεργείας καί τής υπο
στατικής ετερότητας τού Bach ή τού Rembrand.

Μόνον όταν οί άνθρωποι άντιμετωπίσουν τήν ύλην καί 
τήν όλην φύσιν ώς δημιούργημα προσωπικού Δημιουργού, μόνον 
τότε ή χρήσις τής ύλης καί τής όλης φύσεως συνιστά όντως 
σχέσιν καί ούχί μονότροπον κυριαρχίαν τού άνθρώπου έπί τής 
φυσικής πραγματικότητας. Τότε μόνον θά καταστή δυνατόν νά 
όμιλώμεν περί “οικολογικής ήθικής”, ή οποία δέν άντλεΐ τόν 
κανονιστικόν χαρακτήρα αύτής έκ συμβατικών ορθολογικών κω
δίκων, άλλ’ έκ τής άνάγκης τού άνθρώπου νά αγαπά καί νά 
άγαπάται έν τώ πλαισίω σχέσεως προσωπικής. Ο λόγος τού 
κάλλους τών κτισμάτων είναι κλήσις τήν οποίαν άπευθύνει ό 
Θεός εις τόν άνθρωπον, κλήσις εις σχέσιν προσωπικήν καί κοινω



νίαν ζωής μετ’ Λύτου. Σχέσις ζωτική καί ζωοποιός. Ή σύγχρονος 
οικολογία θά ήδύνατο τότε νά είναι ή έμπρακτος άπάντησις τού 
ανθρώπου εις την κλήσιν τού Θεού, ή έμπρακτος μετοχή εις τήν 
μετ' Λύτου σχέσιν.

’Αρκεί όμως ή όντολογική διασάφησις του νοήματος 
τής ύλης καί του κόσμου διά νά προκληθή σχέσις διαφορετική 
τού συγχρόνου ανθρώπου μετά τής ύλης καί τού κόσμου; ’Ασφα
λώς όχι. Διά νά φθάση ό άνθρωπος νά άντιμετωπίζη τήν φύσιν 
με τόν σεβασμόν καί τό δέος, μέ τό όποιον αντιμετωπίζει μίαν 
προσωπικήν καλλιτεχνικήν δημιουργίαν, ή θεωρητική διασάφησις 
πρέπει νά γίνη βιωματική έπίγνωσις καί κοινωνική στάσις. Καί 
εις τό σημεΐον τούτο ό ρόλος τής κοινωνικής δυναμικής τής 
κυοφορουμένης εις τήν εκκλησιαστικήν παράδοσιν καί κοινότητα 
δυνατοί νά είναι άποφασιστικός. ’Αρκεί νά καθαρθή ή εκκλησιασ
τική συνείδησις έκ τής άλλοτριώσεως αύτής εις ιδεολογικόν 
εποικοδόμημα καί έκ τού αδρανούς εφησυχασμού αύτής έν m 
συντηρήσει θεσμικών τύπων.

Ή μεγάλη πρόκλησις, τήν οποίαν καλείται νά άξιοποιήση 
ή ορθόδοξος εκκλησιαστική συνείδησις σήμερον, είναι τά εκπλη
κτικά δεδομένα τής συγχρόνου φυσικής επιστήμης, ή νέα συναρ
παστική κοσμολογία, ή προκύπτουσα έκ τής μελέτης τής κβαντομη
χανικής: Ή ένεργειακή εκδοχή τής ύλης, ή σχετικότης χώρου 
καί χρόνου ώς συναρτήσεως τής παρουσίας τής ύλης, ή όλονέν 
σαφεστέρα άνθρωποκεντρική σκοπιμότης τού σύμπαντος. Ή 
γλώσσα τής φυσικής έπιστήμης σήμερον έμφανίζει εις ήμάς τήν 
συμπαντικήν πραγματικότητα ώς λόγον ένεργούμενον καί μή 
ύποστατικώς έντοπιζόμενον παρά μόνον έν φ συναντήσει αύτού 
μετά τού άνθρωπίνου προσωπικού λόγου.

’Εάν ύπάρχη μέλλον διά τά οικολογικά αιτήματα των 
συγχρόνων καιρών, τό μέλλον τούτο εδράζεται, πιστεύομεν, εις 
τήν έλευθέραν συνάντησιν τής ιστορικής έν m Εκκλησία εμπειρίας 
τού ζώντος Θεού μέ τήν έμπειρικήν πιστοποίησιν τού έν φ φύσει 
ένεργουμένου λόγου Αύτού.

Σάς εύχαριστούμε θερμώς.



17. Μήνυμα τής Α.Θ.Π., του Οικουμενικού Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου Α', έπί τη Ήμερα Προστασίας 

τού Περιβάλλοντος (1.9.1995)*

Αδελφοί καί τέκνα έν Κυρίω,

Διά μίαν ακόμη φοράν εφέτος καλούμεθα νά έορτάσω- 
μεν συν Θεώ τήν άπαρχήν του εκκλησιαστικού έτους μέ ειδικήν 
άναφοράν, καθ’ ά άπό έτών εχομεν πλέον θεσπίσει, εις τάς 
εύθύνας τού άνθρώπου έναντι τού έν έαυτώ καί περί εαυτόν έν 
γένει κτιστού, ιδία δέ του λεγομένου άψυχου φυσικού περιβάλ
λοντος.

Έν τω πλαισίω τού συν τω χρόνω όλονέν καί περισσό
τερον άναπτυσσομένου οικολογικού ενδιαφέροντος, ή καθ’ ημάς 
Μήτηρ Αγία τού Χριστού Μεγάλη Εκκλησία ήξιώθη νά συγκα- 
λέση κατά τό έκπνέον έτος 1995 σχετικόν Διεθνές Συνέδριου 
έν τη μυροβόλω νήσω τής Χάλκης καί τη παλακράτω Θεολογική 
Σχολή καί Μονή τής Αγίας Τριάδος. Τό Συνέδριου εκείνο εϊχεν 
ώς γενικόν θέμα “Οικολογία καί ’Ηθική”, έδωκε δέ καί εις τήν 
ήμετέραν Μετριότητα τήν ευκαιρίαν ϊνα εισαγωγικής εϊπωμεν 
τά είκότα άπό πλευράς τής Μητρός ’Εκκλησίας ώς πρός τήν 
ιερότητα τού έν γένει κτιστού καί τήν ώς έκ τούτης ύψίστην 
ευθύνην έν m καθόλου δημιουργία τού κατ’ εικόνα Θεού κτι- 
σθέντος άνθρώπου.

Εύκαιρον ήγούμεθα ϊνα ύπενθυμίσωμεν καί σήμερον τήν

* 'Ορθοδοξία, Περίοδος Β’, Τεύχος Γ, 1995, σελ. 393-394.



ην κατα το συνεδρίαν εκείνο εμνημονευσαμεν χρονικήν σειράν 
εις τήν παραγωγήν των έπί μέρους ειδών τής Δημιουργίας, από 
τής οποίας ανάγλυφος προκύπτει ή ευθύνη τού άνθρώπου ώς 
τοποτηρητοϋ του Δημιουργού Θεού έν τω κόσμω.

Οί Πατέρες τής Εκκλησίας θεοπρεπώς έκτιμήσαντες τήν 
έν λόγω χρονικήν σειράν έδίδαξαν ότι δλα τά πρό τού άνθρώπου 
εϊδη παρήχθησαν διά νά είσέλθη ουτος εις πλήρες Βασίλειον 
καί νά δράση έν αύτώ ώς Βασιλεύς καί ίερεύς καί διδάσκαλος.

Βλέπομεν, λοιπόν, ότι τό λεγόμενον τρισσόν άξίωμα τού 
Θεανθρώπου, περί τού οποίου έκτενώς όμιλεϊ ή θεολογία, έχει 
δοθή έν σπέρματι καί έξ ορισμού εις τόν άνθρωπον άπ αύτών 
τών πρωταρχικών σχέσεων τής φυσικής Δημιουργίας.

Αλλά τί σημαίνει δτι ό φυσικός άνθρωπος Βασιλεύει καί 
ιερουργεί καί διδάσκει μέσα εις τούς άπεράντους χώρους τής 
κτιστής Δημιουργίας; Σημαίνει δτι σπουδάζει συνεχώς καί διάκονε! 
καί προσεύχεται διά νά μετατρέψη έφ’ όρου ζωής όσην προφθάσει 
φθαρτότητα εις άφθαρσίαν.

Ή Εκκλησία τού σαρκωθέντος Θεού Λόγου συνεχί- 
ζουσα τό άπολυτρωτικόν έργον ’Εκείνου έν μέσω ενός κόσμου 
συγκεχυμένου καί συνεχώς παραπαίοντος, ουδέποτε θά παύση 
νά ύπενθυμίζη τάς θεμελιώδεις ταύτας άληθείας ώς πρός τήν 
θέσιν καί τόν προορισμόν τού άνθρώπου, εργω καί λόγω διδά
σκουσα τήν οδόν πρός διεξόδους.

Τήν άποστολήν τούτην καί ημείς άπό τής 'Αγίας τού 
Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κατά δύναμιν έκπληρούντες, άπε- 
φασίσαμεν μετά τών περί ήμάς άδελφών όπως καί έπί τω έπικει- 
μένω έορτασμώ τής 1900ής έπετείου τής έν m Ιερά Νήσω 
Πάτμω συγγραφής τής Άποκαλύψεως τού Ίωάννου, συγκροτή- 
σωμεν κατά τήν διάρκειαν τού πλού άπό τής πόλεως ημών εις 
τόν καθηγιασμένον εκείνον τόπον τής Πάτμου, ένθα διεσταυ- 
ρώθησαν άπό αιώνων πολιτισμοί ’Ανατολής καί Δύσεως καί Νότου 
καί Βορρά, Διεθνές Οικολογικόν Συμπόσιον, έν τή προσπάθεια 
νά άποκαλύψωμεν έκτενέστερον εις τούς οφθαλμούς τού συγχρό
νου άνθρώπου τάς διαστάσεις τού έν γένει κτιστού, ώς έθεάσατο



ταύτας, έν θεοπνευστία διατελών, ό Ευαγγελιστής τής άγάπης 
Ιωάννης ό Θεολόγος.

Όθεν, επικαλούμενοι επί πάντας άνθρώπους τούς άνωθεν 
φωτισμούς πρός θεοφιλή έν τή καθόλου δημιουργία Βιοτήν καί 
δράσιν, επί τω τελεί τής κοινής σωτηρίας, εύχόμεθα ειρήνην καί 
ευδοκίαν άδιατάρακτον έν πόση τή γή.

α' Σεπτεμβρίου 1995
Ό Κωνσταντινουπόλεως, άγαπητός έν Χριστώ άδελφός 

καί διάπυρος πρός Θεόν ευχέτης Βαρθολομαίος



18. 1995. ’Έτος Άποκαί\ύψεως.
Ο Παυαγιώταιος κηρύσσει έν πλώ τήν έναρξη 

ιών εργασιών τού Διεθνούς Οικολογικού Συμποσίου, 
με θέμα: “’Αποκάλυψη καί Περιβάλλον 95μ.Χ. - 1995μ.Χ.” 

καί με άφορμή τήν 1900ή επέτειο 
από τή συγγραφή τής Άποκαλύψεως τού Ίωάννου 

(21.-23. Σεπτεμβρίου 1995)

Μεταξύ άλλων στην ομιλία του ή Α.Θ.Π., ό Οικουμε
νικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, τονίζει καί τά έξης:

“Προερχόμεθα άπό πολλές πολιτιστικές φυλές, γλώσσες, 
έθνη καί πίστεις, άλλά μοιραζόμαστε έναν κοινό προβληματισμό 
γιά τό μέλλον του πλανήτη, τήν ποιότητα τής άνθρώπινης ζωής 
καί των ανθρωπίνων σχέσεων πάνω στή γή. Ή Κιβωτός μάς 
φέρνει αντιμέτωπους μέ τήν δική μας βασική ανεξαρτησία (...) 
μίαν αλήθειαν πού πρέπει νά προσανατολίζει τή σκέψη μας γιά 
τό μέλλον του κόσμου. Είτε άποκλίνουμε από τήν πορείαν μας 
είτε τό πλοίο μας βρεθεί σέ κίνδυνο, δέν θά υπάρξει σίγουρα 
κανείς έπιβάτης πρώτης θέσεως πού θά ξεφύγει άπό τίς συνέπειες”.

Τά έπτά σημεία γιά τή σωτηρία του πλανήτη, όπως τά 
κατέγραψαν οί ειδικοί, κατά τή διάρκεια του παραπάνω Συμποσίου, 
εΐναι τά έξης:*

1. ΥΠΕΡΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Ό ’Οργανισμός Τροφίμων καί Γεωργίας των Ήνωμέ-

* Άπό κείμενο του δημοσιογράφου Σπ. Σ. Νικολόπουλου.



νων Εθνών, άναφέρει ότι περίπου ιό 70% των παγκοσμίων 
άποθεμάτων θαλασσίων ψαριών ύπόκειται σε Βαριά εκμετάλ
λευση, εξαντλείται η επανακάμπτει άργά. Οί σημαντικότερες 
περιοχές άλιείας στόν κόσμο, έκ τών οποίων όλες είναι πρωτί- 
στως παράκτιες, έχουν έκμεταλλευθεϊ στά όριά τους η καί παρα
πέρα. Λόγω της υπερβολικής άλιείας εννέα μέρη Βρίσκονται 
σήμερα σέ σοβαρή παρακμή. Καθώς πλοία - έργοστάσια υψη
λής τεχνολογίας καί οί παραδοσιακοί ψαράδες μαζί άντλούν 
όλο καί περισσότερες ποσότητες Βιομάζας άπό παράκτια ϋδατα, 
ολόκληρα οικοσυστήματα έχουν άρχίσει νά καταρρέουν. Οί κοι
νότητες πού στηρίζονται στήν αλιεία φτωχαίνουν. Τά ψάρια 
επίσης γίνονται μιά άκριΒότερη πηγή διατροφής, καθώς ή προσ
φορά ύστερε! τής ζήτησης. Γιά έναν κόσμο μέ περιορισμένα 
άποθέματα ψαριών, μέ αυξανόμενο πληθυσμό, ό όποιος χρειάζεται 
περισσότερες πρωτεΐνες, καί μιά αυξανόμενη ζήτηση γιά ψάρια 
στόν άναπτυσσόμενο κόσμο, ή άνεπαρκής λήψη πρωτεϊνών στή 
διατροφή τών οικονομικά άδυνάτων πού έξαρτώνται άπό τήν 
άλιεία γίνεται άναπόφευκτη. Στήν πραγματικότητα ό όγκος τών 
ψαριών πού έξήχθησαν άπό τό 1974 - 1987 άπό άναπτυσσό- 
μενες χώρες πού άντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα καί 
έλλειψη πρωτεϊνών, σχεδόν τετραπλασιάστηκε.

2. ΧΗΜΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ Y ΑΛΤΩΝ
Τά χημικά ρυπογόνα, κύρια άπό Βιομηχανικά άπόΒλητα 

καί γεωργικά έντομοκτόνα, άποτελούν άλλη μιά επίθεση στό 
φυσικό περιβάλλον. Όταν τά τοξικά χημικά είσαχθοϋν στό περι
βάλλον, είναι δύσκολο νά Βγουν έφ’ όσον διαποτίζουν τά υπο
στρώματα καί μπαίνουν στήν άλυσίδα τροφής. Υψηλές στάθμες 
PCV (πολυχλωρικών διφαινυλίων), DDT, υδραργύρου, καδμίου 
καί άλλων χημικών, μπορεί νά προκαλέσουν όγκους, άναπαραγω- 
γικές διαταραχές, ακόμα καί θάνατο σέ πολλά ζώα, περιλαμΒανο- 
μένου καί τού άνθρώπου (άνάμεσα στό 1953 καί 1968, 649 
κάτοικοι στό Minamata, ’Ιαπωνία πέθαναν, άφού κατανάλωσαν 
τροφή μολυσμένη άπό Βιομηχανικό υδράργυρο).



3. ΕΥΤΡΟΦΙΑ (ΤΡΟΦΙΚΟΣ ΥΠΕΡ-ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ).

"Ενα πρόβλημα πού μπορεί νά χαρακτηριστεί σαν “ή 
υπερβολή ενός καλού πράγματος”, όπως πλεόνασμα θρεπτικών 
ουσιών (κυρίως νιτρικά καί φωσφορικά άλατα), άπό άγροτικά 
λιπάσματα, ΰδατα υπονόμων, όμβρια ΰδατα τών πόλεων, άκόμα 
καί βροχοπτώσεις πού περιέχουν νιτρογενή πού άπελευθερώ- 
νονται άπό τήν καύση άπολιθωμένων καυσίμων, καταλήγουν σε 
παράκτια ΰδατα. Τά θαλάσσια φυτά τρέφονται μέ αυτές τίς ουσίες 
καί πολλαπλασιάζονται μέ άπίστευτο ρυθμό, μέχρι νά σχηματίσουν 
“άνθη”. Καθώς τά φυτά αυτά πεθαίνουν καί άποσυντίθενται, άφή- 
νουν τά περιβάλλοντα ΰδατα χωρίς οξυγόνο καί προσωρινά χωρίς 
ζωή. Κι άκόμα χειρότερα, υπάρχει μιά έξαπλούμενη επιδημία 
άπό άνθη φυκιών πού είναι τοξικά. Αυτές οί “κόκκινες παλίρροιες” 
δηλητηριάζουν τή θαλάσσια ζωή καί θέτουν ολόκληρα οικοσυστή
ματα εκτός Ισορροπίας.

4. ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ
Τεράστιες πληθυσμιακές πιέσεις έχουν τεθεί σέ παράκτιες 

περιοχές τίς τρείς τελευταίες δεκαετίες. Τά επόμενα 30 χρόνια, 
το 70% του παγκοσμίου πληθυσμού θά ζεί σέ παράκτιες περιοχές 
- σχεδόν ένα δισεκατομμύριο περισσότερο άπό τόν τρέχοντα 
παγκόσμιο πληθυσμό. Καθώς οί άστικές περιοχές έπεκτείνονται 
καί χτίζονται δεύτερες κατοικίες καί τουριστικές εγκαταστάσεις, 
σημαντικοί βιότοποι τροποποιούνται ή χάνονται. "Αν οί παρούσες 
τάσεις συνεχιστούν, τό 70% τών κοραλιογενών σκοπέλων μας 
καί τό 60% ή περισσότερο τών έναπομεινάντων παρακτίων υδρο
βιοτόπων θά εξαφανιστεί σέ μερικές δεκαετίες (τό ότι τό μεγα
λύτερο μέρος τής παγκόσμιας άλιείας είναι παράκτια, καί τά 
περισσότερα ψάρια καί θαλασσινά καταναλώνονται στήν Ασία, 
γιά παράδειγμα, έξαρτάται άπό τούς κοραλιογενεϊς σκοπέλους 
καί τή θαλάσσια χλωρίδα γιά διάφορα σημαντικά στάδια τού 
κύκλου ζωής τους).



5. ΕΙΣΒΟΛΗ ΕΞΩΤΙΚΩΝ” (ΜΗ-ΓΗΓΕΝΩΝ) ΕΙΔΩΝ
Σύμφωνα μέ τό Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών των ΗΠΑ, 

οί βιολογικές εισβολές έχουν γίνει πανταχού παρούσες σχεδόν 
σέ όλους τούς βιοτόπους πού καταλαμβάνονται ή τροποποιούνται 
άπό άνθρώπινες δραστηριότητες, Ιδιαίτερα μέσω τής μεταφοράς 
νυμφών καί σπόρων σέ υδάτινο έρμα πλοίων, άλλά επίσης μέσω 
τών εισαγωγών πού σχετίζονται μέ τή θαλασσοκαλλιέργεια (ή 
αύξηση τών θαλασσίων φυτών καί ζώων ύπό ειδικές συνθήκες 
καλλιέργειας). Σύμφωνα μέ εκτιμήσεις πάνω άπό 3.000 είδη 
θαλασσίων ζώων καί φυτών μεταφέρονται άπό τό ένα μέρος στό 
άλλο άνά πάσα στιγμή μέ τά υδάτινα έρμα τών πλοίων. Τά 
παραδείγματα περιλαμβάνουν 1) τήν εισβολή στή Μαύρη Θάλασ
σα μιας σαρκοβόρας αμερικάνικης μέδουσας πού προκάλεσε 
τήν κατά 90% μείωση τής βιομάζας τού πλαγκτόν καί μιά εντυ
πωσιακή μείωση τής άλιείας τής άντζούγιας καί 2) τήν εισβολή 
στίς “Μεγάλες Λίμνες” τού ζεΒροειδούς μυδιού πού οδήγησε σέ 
οικονομικές άπώλειες εκατοντάδων εκατομμυρίων δολλαρίων.

6. ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑΣ

Ο προστατευτικός θόλος τής άτμόσφαιρας πού μάς προ
στατεύει άπό τίς επικίνδυνες υπεριώδεις άκτϊνες τού ήλιου διαΒρώ- 
νεται άπό χλωροφθοράνθρακες (CFC) καί άλλα διαΒρωτικά άέρια 
πού χρησιμοποιούνται στά κλιματιστικά συστήματα, ατούς καταψύ
κτες, στά άεριούχα σπρέι καί στοάς συνθετικούς άφρούς. Ενώ 
τό μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιά τά άποτελέσματα στρέφεται ατούς 
άνθρώπους (αύξημένα περιστατικά καρκίνου τού δέρματος, καταρ
ράκτης στά μάτια καί εξασθένηση τού άνοσοποιητικού συστή
ματος), υπάρχει ένα αύξανόμενο ενδιαφέρον γιά οικολογικά 
άποτελέσματα, περιλαμβάνοντας τά άποτελέσματα σέ αύγά ψα
ριών καί σέ νύμφες πού επιπλέουν πάνω ή κοντά στήν επιφάνεια 
τού ώκεανού. Ή υπερβολική ύπεριώδης άκτινοΒολία επιβραδύνει 
τήν φωτοσύνθεση καί τήν άνάπτυξη τού φυτοπλαγκτόν (φυτό- 
μορφοι οργανισμοί) καί μπορεί νά μεταλλάξει τή γεννετική τους



κατασκευή. Ή ’ίδια ή ώκεανική αλυσίδα τροφής βρίσκεται σέ 
κίνδυνο.

7. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Τό διοξείδιο του άνθρακα καί άλλα αέρια ενεργοποιού

μενα με ακτινοβολία, άπως τό μεθάνιο, τό όζον καί τό μονοξείδιο 
τού άζωτου, συνεισφέρουν στό άποκαλούμενο “φαινόμενο του 
θερμοκηπίου”. Ή Διακυβερνητική Επιτροπή γιά τήν ’Αλλαγή 
τού Κλίματος (IPCC) εκτιμά άτι μέχρι τό 2050 ό μέσος όρος τής 
επιφάνειας τής θάλασσας παγκοσμίως θά άνέλθει κατά 25-50 
εκατοστά, πλημμυρίζοντας τίς παράκτιες περιοχές χαμηλού υψο
μέτρου, όπως τά μικρά κοραλιογενή νησιά στον Ειρηνικό καί 
’Ινδικό Ωκεανό (π.χ. οί ΜαλδΤΒες, τό πυκνοκατοικημένο Μπαν- 
γκλαντές, καί τό δέλτα τού ποταμού Νείλου). Ή συχνότητα των 
τυφώνων καί των θυελλών θά αύξηθεϊ καί θά προκαλέσει Βαριές 
καταστροφές σέ πυκνοκατοικημένες περιοχές.



19. Απόσπασμα άπό ιό Μήνυμα 
τής Δεύτερης Σύναξης των Προκαθημένων 
των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών.

(Πάτμος, 26.9.1995)

10. Ιδιαιτέρως ώς πρός τό κρίσιμου καί απειλητικόν διά 
πάυτας οικολογικόν πρόβλημα έπαναλαμβάνομευ καί διά του 
παρόντος Μηνύματος τό ζωηρόν καί έντονον ενδιαφέρον τής 
'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας πρός ορθήν χρήσιν τού περιβάλλοντος. 
Ήδη κατά τήυ προηγουμένην έν Φαναρίω Σύναξιν ήμών διεδη- 
λώσαμεν τό ενδιαφέρον τούτο. Ύπενθυμίζομεν δ’ δη πρωτοβουλία 
τού Οικουμενικού Πατριαρχείου ώργανώθησαν σχετικά συνέδρια 
καί ώρίσθη ή πρώτη Σεπτεμβρίου έκαστου έτους ώς ήμερα 
προσευχών διά τήυ προστασίαν τού φυσικού περιβάλλοντος. Δια- 
δηλούμευ καί αύθις, δη θεωρούμεν τό θέμα τούτο έξόχως σοβαρόν 
καί καλούμεν όπαντας εις έγρήγορσιν καί λήψιν όλων των όνα- 
γκαίων μέτρων διά τήν διάσωσιν καί προστασίαν τής δημιουργίας 
τού Θεού. Ή 'Ορθόδοξος Εκκλησία θεωρεί τόν άνθρωπον οικο
νόμου καί ούχί ιδιοκτήτην τής υλικής κτίσεως, τήν άντίληψιν δέ 
τούτην εκφράζει ιδιαιτέρως δλως ή ασκητική καί λατρευτική - 
μάλιστα δέ ή εύχαριστιακή - αυτή παράδοσις καί εμπειρία. Είναι 
άυάγκη σήμερον όπως άπαντες έπιδείξωμεν όγάπην καί τηρή- 
σωμεν άσκητικήν στάσιν έναντι τής φύσεως.



20. Χαιρετισμός της Α.Θ.Π., 
του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου A , 

εις τό Γ Οικολογικόν Σεμινάριον 
έν τη Ιερά Μονή της 'Αγίας Τρίοδος τής Χάλκης, 

με θέμα: “Περιβάλλον καί Επικοινωνία” (1.7.1996)

Συγκροτούντες καί τήν φοράν τούτην, εις τόν αυτόν 
ενταύθα ιερόν χώρον τής επ' όνόματι τής Παναγίας Τριάδας 
τιμώμενης Ιερής Μονής καί τής περιπύστου Θεολογικής Σχολής 
τής Χάλκης, Συνέδριου Οικολογικού περιεχομένου, ήκιστα εχομεν 
τήν έντύπωσιν δτι τρόπον τινά έπανερχόμεθα επί ήδη έπαρκώς 
καλλιεργηθέντος εδάφους, οίονεί έκδαπανώντες πολυτίμους δυ
νάμεις έπί των αυτών άναιτίως.

Άντιθέτως, πιστεύομεν άκραδάντως δτι τό καθόλου Οικο
λογικόν πρόβλημα, ώς άνακαλύπτομεν τούτο όλονέν καί πλη
ρέστερου εις τάς αληθώς άπιθάνους προεκτάσεις αυτού, άπαιτεΐ 
μακροχρόνιον πρόγραμμα πολλαπλών ερευνών, ϊνα έν συνδυασμώ 
καί δημιουργική συνθέσει τών έκ τούτων συμπερασμάτων, δυνη- 
θώμεν νά άνημετωπίσωμεν λυσιτελώς τούς ήδη έπισημανθέντας 
κινδύνους παγκοσμίως, έκ τής αχρι τούδε πλημμελούς, αν μή 
καί έγκληματικής, συμπεριφοράς τού λογικού άνθρώπου έναντι 
τής άλογου καί αψύχου κτίσεως, έν m οποία έν τούτοις ό Θεός 
έτοποθέτησεν έξ αρχής τόν άνθρωπον ώς “έν παραδείσω τής 
τρυφής” κυρίαρχου μέν, πλήν έν ταύτώ καί θεράποντα καί 
λειτουργόν.

Τό θέμα, άλλωστε, τής έν γένει Οικολογίας, ώς θέτομεν 
τούτο ένταύθα σήμερον, έν συσχετισμώ πρός τό διαρκώς ζητού-



μενον αίτημα τής επικοινωνίας, Βέβαιον είναι ότι διανοίγει όλως 
καίριας προοπτικός διά τάς έπί μέρους εργασίας του παρόντος 
Συνεδρίου, διό καί χαιρετίζομεν τούτο Λίαν έκθύμως άπό τής 
Μητρός Εκκλησίας, αλλά καί προσωπικώς.

Ώς είναι εύνόητον, καί ώς εχομεν καί άλλοτε δηλώσει 
εις παρόμοιας έναρκτηρίους προσλαλιάς, διά των χαιρετιστή
ριων τούτων λόγων ημών έπί m ένάρξει των εργασιών, ουδόλως 
προτιθέμεθα νά προκαταλάΒωμεν ή έστω καί νά έπηρεάσωμεν 
έπί τής ουσίας τάς έν προκειμένω έργασίας, δοθέντος μάλιστα 
ότι ή ήμετέρα Μετριότης δέν όμιλε! ένταϋθα ώς εις των έπί του 
θέματος ειδικών.

Έν τούτοις, έπιθυμία ημών είναι άσφαλώς νά διατυπώ- 
σωμεν όλίγας γενικωτάτας έκ προοιμίου άξιωματικάς θέσεις τής 
’Εκκλησίας έπί του καθόλου αντικειμένου τής Οικολογίας, καί 
δή έν σχέσει πρός τήν καί ένταϋθα έξόχως ζωτικήν σημασίαν 
έχουσαν άνάπτυξιν μεγαλυτέρας κατά τό δυνατόν έπικοινωνίας, 
έπ’ άγαθώ τής συνόλου άνθρωπότητος καί τελικώς εις δόξαν 
Θεού.

Ταύτα λέγοντες, άρκεϊ νά δηλώσωμεν οίονεί έπιγραμ- 
ματικώς, ότι ο'ίαν σπουδαιότατα έχει διά τήν υγείαν οίουδήτινος 
ζώντος οργανισμού ή φυσιολογική καί άπρόσκοπτος λειτουργία 
τών έν τώ όργανισμώ τούτω διαφόρων συστημάτων - νευρικού, 
πεπτικού, κυκλοφοριακοΰ, κ ά. - ϊνα διατηρηθή έν ευεξία ολό
κληρον τό κατ’ άρχήν τήν έαυτοϋ άρτιμέλειαν καί άκεραιότητα 
έπιδιώκον υλικόν σώμα, τήν αυτήν κέκτηται άξίαν καί ή έλευθέρα 
λειτουργία τής έπικοινωνίας, διά νά ύπηρετηθή ίσομερώς καί 
δικαίως ολόκληρον τό σωματικόν πλέγμα τών διαφόρων Βιοτόπων 
καί έπί μέρους γεωγραφικών οικοσυστημάτων, έκ τής άμοιΒαίας 
πάντων τών υπευθύνων ένημερώσεως καί τού συντονισμού τών 
ένεργειών.

Καί διά νά διατυπώσωμεν τήν αύτήν άλήθειαν έπί τό 
πνευματικώτερον καί έπ θεοπρεπέστερον, θά ε’ίπωμεν ότι ώς ή 
μετά τού Θεού έν προσευχή κοινωνία καί ή μετά τών συνανθρώ
πων έν παντί έμπρακτος άλληλεγγύη καί άντίδοσις καθιστά όλη-



θώς εύλογημένην τήν νομήν του παρόντος κόσμου παντοίων 
αγαθών, ουτω καί ή άνετος επικοινωνία των επί μέρους φορέων 
εις τήν ρύθμισιν των οικολογικών δεδομένων του παρόντος, 
ισοδύναμε! μέ τό έπιβεδλημένον καί τήν ιερότητα τής προσευχής, 
ώστε πάντα τά κτιστά νά συνδεθούν εύχαριστιακώς έν τέλει εις 
αίνον του Ενός Δημιουργού καί Πατρός Θεού.

Εύχόμεθα, λοιπόν, όλοψύχως, έν τώ πνεύματι αληθώς 
προσευχής καί διακονίας τού όλου άνθρώπου καί τού όλου κτιστού 
σύμπαντος νά διεξαχθούν καί τού παρόντος Συνεδρίου αί ευλο
γημένοι προσπάθεια! καί έργασίαι, εύχαριστούμεν δέ έκ Βαθέων 
πρωτίστως τάς ενταύθα έντιμους κυβερνητικός άρχάς διά τάς 
παρεχομένας διευκολύνσεις, εϊτα δέ τήν Αυτού Βασιλικήν Υψηλό
τητα, τόν Δούκα τού Εδιμβούργου Πρίγκηπα Φίλιππον ότι καί 
τήν φοράν τούτην ηύδόκησε νά έπιτρέψη όπως θέσωμεν άπό 
κοινού υπό τούς άποστείλαντας μηνύματα έπί τή ένάρξει τού 
Συνεδρίου ημών, μέ έπί κεφαλής τόν Έξοχ. Πρόεδρον τών Ηνω
μένων Πολιτειών Αμερικής Bill Clinton, όσης έπί πλέον ήθέ- 
λησε νά άποστείλη έκ μέρους τού φίλου Αμερικανικού ’Έθνους 
καί τό μόλις φυτευθέν δενδρύλλιον, εις ενδειξιν τής έκτιμήσεως 
αυτού διά τάς οικολογικός προσπάθειας τού Οικουμενικού Πατρι
αρχείου.

Συγχαίροντες δέ τή Οργανωτική Επιτροπή τού Συνε
δρίου καί εύχαριστούντες πάσι τοϊς καθ’ οίονδήποτε τρόπον συμβα- 
λοϋσιν εις τήν πραγματοποίησιν τούτου, καθώς καί τοϊς φιλοφρό- 
νως προσελθούσι συνέδροις, έπικαλούμεθα έπί πόντος πλουσίους 
τούς φωτισμούς τού Παρακλήτου, άπονέμοντες έν ταύτώ καί τήν 
πατρικήν καί Πατριαρχικήν ήμών ευχήν.



21. Μήνυμα τής Α.Θ.Π.,
του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α', 

έπί τή Ημέρα Προστασίας τού Περιβάλλοντος 
(1.9.1996)*

Αίνος καί ευχαριστία καί δόξα τω έν Τριάδι προσκυνου- 
μένω Άγίω Θεω ημών, τω καταξιώσαντι ημάς, ϊνα έορτάσωμεν 
καί αύθις τήν άπαρχήν τού εκκλησιαστικού έτους καί την κατά 
παράδοσιν τελετήν τής νέας Ίνδικτιώνος.

Πρωτοβουλία τού καθ’ ημάς Οικουμενικού θρόνου ή 
ημέρα αυτή, ή πρώτη Σεπτεμβρίου τούτέστιν, καθιερώθη, ώς 
γνωστόν, έπί πλέον καί ώς ημέρα προσευχών καί δεήσεων υπέρ 
τής προστασίας του περιβάλλοντος ημάς φυσικού κόσμου. Καθιε- 
ρώθη μάλιστα πανορθοδόξως τή συναινέσει καί σύμπνοια μετά 
τώ χρόνω, καί οί λοιποί χριστιανοί θέλουσιν άποδεχθή τήν πρός 
αυτούς διατυπουμένην νύν ώδε πρότασιν καί παράκλησιν ημών, 
όπως πρό τού τέλους τής όσονούπω έκπνεούσης δευτέρας έν 
Χριστώ χιλιετίας καθιερώσωσιν άναλόγους προσευχής τή αύτή 
ήμέρα, ϊνα έν παντί τόπω τής δεσποτείας τού Κυρίου ύπό τών 
άνθρώπων οίκουμένω, δοξάζωμεν εύχαριστιακώς έφεξής κατά 
τήν ημέραν τούτην τό πανάγιον ’Όνομα τού Θεού ημών, τού 
ποιήσαντος τόν ουρανόν καί τήν γήν.

Περαιτέρω, κατέστη ομοίως παράδοσις, όπως έπί τή 
εύσήμω τούτη ήμέρα καί έορτή, ή ήμετέρα Μετριότης άπευθύνη 
έκ νέου παντί τώ πληρώματι τής Εκκλησίας πατρικήν νουθεσίαν

* Ορθοδοξία, Περίοδος Β’, Τεύχος Γ, 1996, σελ. 346-349



άδιαλείπτου υπέρ ίου φυσικού περιβάλλοντος προσευχής, επιση
μαίνει δ’ έν ταύτώ καί δσα κρίνονται ώς έπικαίρως άναγκαΤα.

Γνωστόν τοϊς πάσιν ότι πολλά άτυχώς τά τοιαύτα κατ' 
έτος. Ουδόλως παραθεωρουμεν τάς ύπό πολλών καταβαλλόμενος 
θετικός προσπάθειας. Διαπιστοϋμεν, έν τούτοις, οτι τό οικολογικόν 
πρόβλημα έν πολλοϊς περιπλέκεται καί ή οικολογική σκοτία 
έπεκτείνεται, τούτέστιν ή περί τά συναφή προβλήματα παχυλή 
άγνοια των πολλών καί ή έντεχνος προπαγάνδα τών ολίγων, 
οϊτινες άρέσκονται, Τνα έχωσιν ώς σύμμαχον αυτών τό σκότος. 
’Αποτέλεσμα τούτων είναι έπί παραδείγματι ή οικολογική ανα
λήθεια ύπό μορφήν σκοπίμου άποκρύψεως, ακόμη καί διαστρο
φής, τής περί τά οικολογικά ζητήματα αλήθειας, ή οικολογική 
τρομοκρατία ύπό μορφήν ύπερΒολής ή καταχρηστικής παρεμ
βάσεως έπί τών φυσικών δεδομένων ένίοτε πρός άσκησιν ακόμη 
καί διακρατικής άπειλής καί βίας, ή ώμή παραΒίασις διεθνών 
συμβάσεων έπί τών άναγκαίων οικολογικών ρυθμίσεων ή έπί- 
μονος άρνησις άποδοχής τών οικονομικών Βαρών τής στοιχειώ
δους έστω οικολογικής πειθαρχίας καί πλήθος άλλων παραβιά
σεων, αϊτινες άπειλούσιν ευθέως άκόμη καί αυτούς τούς αιθέρας.

Πάντα ταυτα συνοψίζονται εις μόνην τήν θλιβερόν διαπί- 
στωσιν, άτι παρά τάς οδυνηρός καθ’ ημέραν έμπειρίας καί τάς 
ύπό πολλών καταΒαλλομένας συντόνους προσπάθειας, έλάχιστα 
έχουσι σημειωθή αποτελεσματικά Βήματα έπί τής οδού, τής άγού- 
σης εις πραγματικήν καί σταθερόν συμφιλίωσιν τού άνθρώπου 
μετά τού περιβάλλοντος αύτόν φυσικού κόσμου.

Ή τοιαύτη αστοχία οφείλεται πρωτίστως εις τήν έμμονήν 
τού μεγαλυτέρου μέρους τής ανθρωπότητας εις τήν έσφαλμένην 
άντίληψιν, άτι τό οικολογικόν πρόβλημα τυγχάνει πρωτίστως ύπό- 
θεσις λογικών συναρτήσεων, αϊτινες έκφράζονται καί πραγμα
τοποιούνται διά τών μεθόδων καί τών μέσων τής πολιτικής, τής 
οικονομίας, τής τεχνολογίας καί τών λοιπών ανθρωπίνων δραστη
ριοτήτων.

'Ανάγκη διά τούτο, όπως ή Εκκλησία ύπομιμνήσκη στα- 
θερώς τήν ευαγγελικήν έν προκειμένω άλήθειαν, ότι αί ώς άνω



έκτροπα! άποτελούσι παραΒίασιν αυτών τούτων των θείων ρυθ
μίσεων της ζωής του φυσικού κόσμου, ήτις δεν είναι δυνατόν νά 
άφεθή ατιμωρητί εις τάς έκτροπός τής άντιζωής άνάγκη ϊνα ή 
Εκκλησία ύπομιμνήσκη, ότι άντιθέτως, ή ώς άνω τόσον έπιτακτι- 
κώς έπιΒαλλομένη συμφιλίωσις, όταν καί οπού κατορθούται, απο
τελεί κατ’ εξοχήν πνευματικόν γεγονός. ΆκριΒέστερον, άτι είναι 
καρπός αυτού τούτου τού 'Αγίου Πνεύματος, χορηγούμενος εις 
όσους έλευθέρως καί ένσυνειδήτως μετέχουσι τού μετά τήν Δημι
ουργίαν μεγίστου μυστηρίου τής θείας άγάπης, ήτοι τής έν Χριστώ 
καταλλαγής τού Θεού μετά τού άνθρώπου καί τού κόσμου παντός.

Ακριβώς δε ώς καταλλαγή νοείται καί διούται έν m 
Εκκλησία ή τοιαύτη συμφιλίωσις: “Θεάς ήν έν Χριστώ κόσμον 
καταλλάσσων έαυτώ”, μή λογιζόμενος μάλιστα εις τούς άνθρώ- 
πους τά παραπτώματα αυτών, διακηρύσσει ό τών έθνών ’Απόστο
λος Παύλος (Β" Κορ. 5.19). Διότι έκ Θεού τά πάντα καί έν 
προκειμένω ή άνακαίνισις τού παντός ή “καινή κτίσις”, μέτοχοι 
τής οποίας γινόμεθα διά τού αγίου Βαπτίσματος καί τών λοιπών 
άγιαστικών δωρεών έν τή ζωή τής ’Εκκλησίας. Έκ Θεού, “τού 
καταλλάξαντος ημάς έαυτώ διά 'Ιησού Χριστού” (5,18). Πρός 
τούτοις υπομιμνήσκει χρεωστικώς εις πάντας ή Εκκλησία, οτι 
αύτός ό Θεός εθεσεν “έν ήμϊν τόν λόγον της καταλλαγής” 
(5.18), οτι δηλαδή ένεπιστεύθη εις ημάς τούς χριστιανούς τήν 
εξαγγελίαν, τόν ευαγγελισμόν τού χαρμοσύνου τούτου μηνύματος 
τής συμφιλιώσεως, τής νέας άγαπητικής κοινωνίας τού Θεού 
πρός τόν άνθρωπον καί τόν κόσμον.

Προφανώς τούτο είναι τό πλέον άναγκαίον σήμερον, τό 
πλέον έπείγον διά τάς σχέσεις τού άνθρώπου πρός τόν υλικόν 
κόσμον. Ή καταλλαγή έν τή άνωτέρω έννοια. Ή συμφιλίωσις 
τούτέστιν όχι μόνον όρθολογικώς πρός ίδιον συμφέρον καί κέρδος 
υλικόν καί περαιτέρω υλικήν εύημερίαν καί υλιστικήν εύζωΐαν, 
άλλά θεολογικώς, ήτοι έν ταπεινώσει καί μετανοία πρός άληθινήν 
μετοχήν εις τό διά Χριστού άποκατασταθέν κάλλος τής κτίσεως 
μετά τού οποίου τό καλόν τού Βίου έναρμονίως συνάπτεται. Διότι 
καλόν καί κάλλος κοινήν εχουσι τήν πηγήν καί τήν αιτίαν, αυτόν



τούτον ιόν Θεόν, άποτελούντα άπαύγασμα του κάλλους του 
άκροτάτου τής θείας άγαθότητος καί ώραιότητος.

Ναι, προσφιλείς αδελφοί καί τέκνα έν Κυρίω αγαπητά, 
τούτο όντως καλόν, τό τής θείας άγαθότητος καί του θείου 
κάλλους μετέχον, ϊνα κατά Διονύσιον τόν ’Αρεοπαγίτην ε’ίπω- 
μεν: “καλόν μέν είναι λέγομεν τό κάλλους μετέχον, κάλλος δέ 
τήν μετοχήν τής καλλοποιου των όλων καλών αιτίας. Τό δέ 
υπερούσιον καλόν κάλλος μέν λέγεται, διά τήν όπ’ αύτου πάσι 
τοϊς ούσι μεταδιδομένην οίκείως έκόστω καλλονήν” (RG. 3,701C), 
άπό δέ τής θείας τούτης καλλονής καί ή πρός ήμάς προσταγή, 
όπως διασώζωμεν άμφότερα, τό τε έν ήμϊν καί πέριξ ήμών καλόν 
καί τό κάλλος, ώς ύψίστας δωρεάς του Θεού.

Διά τούς ανωτέρω λόγους χαιρετίζομεν άπό τού Ιερού 
τούτου Κέντρου τής 'Ορθοδοξίας ώς σημαντικόν γεγονός, ότι 
διά τήν προετοιμαζομένην Β’ Πανευρωπαϊκήν Οικουμενικήν 
Συνέλευσιν, ήτις πρόκειται ϊνα πραγματοποιηθή Θεού θέλοντας, 
έν Αυστρία κατά μήνα ’Ιούνιον τού προσεχούς σωτηρίου έτους 
1997, έπελέγη τό θέμα: “Καταλλαγή - δωρεά τού Θεού καί 
πηγή τής ζωής”.

Ή περί τό θέμα τούτο εύλόγως άναμενομένη κατ’ ιδίαν 
καί άπό κοινού ένασχόλησις των χριστιανών τής Ευρώπης πολλάς 
υπόσχεται ευλογίας, μεταξύ των οποίων έναργεστέραν προσδο- 
κώμεν καί τήν θέαν τού έν τή φύσει θείου κάλλους καί πλέον 
άποφασιστικήν τήν συστράτευσιν πάντων εις προστασίαν καί 
περαιτέρω άνάδειξιν αυτού διά των θείων χαρισμάτων καί των 
πολλαπλών δημιουργικών δυνάμεων τού ανθρώπου.

Ή δέ χάρις τού τό καλόν άπεργαζομένου καί τό κάλλος 
χορηγούντος Παναγάθου Θεού, σύν τή άφ’ ήμών Πατριαρχική 
εύλογία καί πατρική ευχή, εϊη μετά πάντων τών τιμώντων τά 
θαυμάσια Αύτού.

α' Σεπτεμβρίου 1996
Ο Κωνσταντινουπόλεως, άγαπητός έν Χριστώ αδελφός 

καί διάπυρος πρός Θεόν ευχέτης 
Βαρθολομαίος



22. Μήνυμα τής Α.Θ.Π.,
του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α’, 

επί τη λήξει τής 'εκστρατείας’ τού Παγκοσμίου Συμβουλίου 
Εκκλησιών υπέρ τής Προστασίας του Περιβάλλοντος 

καί τής προλήψεως τών κλιματολογικών αλλαγών*

Τό πρώτον περιβάλλον έντός του όποιου έτοποθέτησεν 
ό Θεός τόν ύπ’ αύτοϋ πλασθέντα βασιλέα τής κτίσεως άπεκλήθη 
“παράδεισος”, πρός δήλωσιν τής τελειότητας αύτοϋ καί τής 
ειρηνικής μετά του ανθρώπου συνεργασίας τών στοιχείων τής 
φύσεως. Τήν υπό τών στοιχείων τούτων άναγνώρισιν τής αυθε
ντίας καί τής υπεροχής του άνθρώπου Βίοι ή Εκκλησία τού 
Χρίστου έν τώ προσώπω τών άναχθέντων εις τήν πρό τής πτώσεως 
κατάστασιν Αγίων, ενώπιον τών οποίων θηρία ύπετάσσοντο 
βροχή συνεκρατεϊτο· πυρ έσβέννυτο· δηλητήρια άπέδαλλον τήν 
φθοροποιόν αυτών δύναμιν οφεις αβλαβείς καθίσταντο τραύματα 
έθεραπεύοντο- καί παν έν γένει τής αρμονικής συνεργασίας 
άνθρώπου καί φύσεως άνατρεπτικόν άπήρχετο καί τόν περίγυρον 
αύτών νέον παράδεισον έποίει.

Άντιθέτως ή τών άνθρωπίνων παθών καλλιέργεια καί 
άνάπτυξις καί ή του άνθρώπου άπό του Δημιουργού αύτοϋ Θεού 
άπομάκρυνσις τήν έπανάστασιν καί δυσαρμονίαν τών στοιχείων 
τής φύσεως προκαλεΐ καί τήν ήν Βιοϋμεν έπικειμένην καταστρο
φήν τού φυσικού περιβάλλοντος υποθάλπει.

Πάσαι αί τού άνθρώπου ένέργειαι, αί τήν καταστροφήν

* Ένημέρωσις, 2-3(ΙΓ- 1997)1-2.



της φύσεως άπεργαζόμεναι, έκ του εσωτερικού αύτοϋ πηγάζουσι 
καί άπαύγασμα τούτου συνιστώσι. Κατά τούτα τυγχάνει άδύνατον 
όπως άνθρωπίνη τις προσπάθεια επιτυχή έάν ταυτοχρόνως ή 
νοοτροπία πολλών μελών της κοινωνίας μή μεταΒληθή, ώς 
άλλωστε, καί εις πάσαν κοινήν προσπάθειαν ή ομόγνωμος συμβο
λή τών πλείστων, δεόντως βεβαίως πειθομένων έπιζητεΤται.

Τής παραδοχής τούτης εκφρασις Βεβαίως τυγχάνει καί 
ή έκδήλωσις υμών αυτή, δΓ ής γίνεται έν ταϊς άνθρωπίναις 
καρδίαις σπορά καί καλλιέργεια ιδεών, ώστε έξ αυτών καρποί 
ωφέλιμοι έκΒλαστήσωσι, καταστή δε δυνατή ή μεταβολή τής 
άνθρωπίνης νοοτροπίας.

Ή ύπερανάπτυξις τών άνθρωπίνων παθών συμπνίγει, 
ώς γνωστόν, τό διά τό περιβάλλον καί τάς κλιματολογικάς συνθή- 
κας ενδιαφέρον, διό καί κρίνομεν άτι δέον όπως ιεθή έμπόδιόν 
τι καί φραγμός εις εμπαθείς, τούτέστιν άμέτρους καί ύπέρφρονας, 
επιδιώξεις τών άνθρώπων έν προκειμένω, ώστε ή καρποφορία 
τών σπειρομένων άγαθών σπόρων νά είναι πολλαπλασία.

Διά τούς λόγους τούτους άπαραίτητον καθίσταται όπως 
καί ή διά τό περιβάλλον αξιέπαινος προσπάθεια ένταχθή εις 
μίαν εύρυτέραν τοιαύτην, εις τήν άναγέννησιν τού όλου άποΒλέ- 
πουσαν, ώστε τοιουτοτρόπως αί άκανθοι τού γενικωτέρου κακού 
έκριζωθώσι καί μαρανθώσι καί ή άνάπτυξις καί καρποφορία τού 
γενικωτέρου καλού καταστή δυνατή.

Ή πολεμική, επί παραδείγματι, μανία, ή κατά τόν άδελ- 
φόθεον ’Ιάκωβον έκ τών ηδονών ημών άπορρέουσα (Ίακ. 4, 1- 
2) δύναται έν μια ριπή Υνα προκαλέση εις τό περιβάλλον τοσαύτας 
καί τοιαύτας καταστροφάς, όσας γενεάί γενεών δέν θά δυνηθώσιν 
ασφαλώς όπως άποκαταστήσωσιν, ώς έκ τούτου δέ παρίσταται 
άνάγκη ίδεϊν καί τό θέμα τής προστασίας τού περιβάλλοντος ώς 
θέμα γενικωτέρας άναθεωρήσεως τών ιδεών ημών, ώστε γενέσθαι 
ημάς άρτιους έν πάοι, πρός πάν εργον άγαθόν κατηρτισμένους 
(Β' Τιμ. 3, 17), ώς άντιμετώπισε τό όλον τούτο θέμα ή καθ’ ήμάς 
Αγία τού Χριστού Μεγάλη Εκκλησία πρωτοΒούλως έν προκει
μένω κινηθεΐσα.



Έν τοιαύταις σκέψεσι καί αίσθήμασι, προαγόμεθα διά 
των μετά χεΐρας Πατριαρχικών ημών ευχετικών Γραμμάτων ϊνα 
συγχαρώμεν ύμίν έπί τη πρωτοβουλία καί διοργανώσει της λίαν 
ωφελίμου έκδηλώσεως τούτης, ώς καί πάντας τούς συνεργούς 
υμών καί ιδιαιτέρως τούς εκλεκτούς όμιλητάς, καί εύχόμεθα επι
τυχίαν καί μεγίστην έπί τών άνθρωπίνων καρδιών έπίδρασιν, καί 
άμα έπιδαψιλεύσωμεν πάσιν, όργανωταΐς καί άκροαταΤς, όλόθυ- 
μον τήν πατρικήν καί Πατριαρχικήν ημών ευλογίαν, ευχόμενοι 
ύμϊν δ,τι Βέλτιστον.

19 Φεβρουάριου 1997

Ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος, 
διάπυρος πρός Θεόν ευχέτης



23. Ομιλία της Α.Θ.Π.,
τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α’, 

κατά τήν έναρξη των εργασιών 
τοΰ Δ’ Οικολογικού Σεμιναρίου έν Χάλκη με θέμα: 

“Περιβάλλον καί Δικαιοσύνη” 
(25-30.6.1997)*

It is a well established fact that care for the environment 
of our human family regarding ecological matters constitutes a 
most urgent question for each and every human person. With ev
ery passing day the danger threatening the survival of life on this 
beautiful planet of our universe proves to be yet more clear and 
ever present. Today, a host of international organizations, govern
ments and leading non-governmental bodies are sending the same 
message, in no uncertain terms, that they are bearing down on the 
very visible danger posed by the real disturbance in the ecological 
balance, and each has set forth proposals for the prevention of the 
certain destruction of our planet of which we have been forewarned.

For this reason, the Ecumenical Patriarchate, the Mother 
Church, has taken this initiative and joined its own voice to those 
of many others and has taken diligent and incisive action for the 
protection of the environment, inasmuchas our material world is 
first and foremost a spiritual organism. The Church is compelled 
first by Her love in Christ for our endangered fellow man, and 
also by Her responsibility to not only teach the faith, but to prac

* BA. τό ίδιο κείμενο στην ελληνική στό Περιοδικό Έπίσκεψις, 
547(1997)4-6.



tice it (cf. James 2:14-17).
So it is that as in many other matters of faith, the Church 

risks being condemned as indifferent unless She speaks our ap
propriately whit the “word of truth ”. Failure to do so would result 
in opening the field to other voices, and it could sometimes result 
in the consequence that we, the believers in Christ, might not even 
recognize what our own faith teaches about these issues.

Therefore, our actions are out of love and a sence of re
sponsibility so that we may speak the truth and be of service to 
our fellow human beings. Our contribution to these efforts is the 
annual organizing of these environmental seminars here in the 
sacred monastery of the All Holy Trinity at Halki. The theme of 
this year’s seminar is “The Environment and Justice".

At first glance, these concepts might appear unrelated, 
but they are most certainly worth a closer look. In Holy Scripture, 
justice does not have only or principally the current meaning of 
the dispensing of justice, that is, of justice being served. Justice 
carries a more extensive and comprehensive sense of virtue, such 
as was expressed in the well-known aphorism of Aristotle: “Ev
ery virtue is contained in justice”. The just man does more than 
merely comply with the law; he bears in himself a higher concep
tion of justice, that is, of the perfect relationship of all things to 
one another. Thus, he is virtuous in every respect. For example, 
Holy Scriprure describes as “just" whosoever shows mercy all 
the day long and freely gives of himself, without any obligation 
of law. Likewise, Scripture portrays St. Joseph the Betrothed as 
just, that is, virtuous in all things, precisely because at the mo
ment he thought the All Holy Virgin was guilty of an illicit union 
(the result of discovering her pregnancy) he did not wish to make 
an example of her and subject her to the punishment prescribed 
by the law, death by stoning.

If justice is identified with this correct understanding, it 
becomes immediately apparent that the contemporary acute eco
logical problem has its root precisely in the lack of justice, in the



lack of that comprehensive virtue of possessing all virtues.
Man freely departed from this virtue when, at the prompt

ing of the serpent, he declared his autonomy from God and thereby 
overturned the relationship of love and trust towards God. As a 
icsult, we came to sense our own vulnerability; we began to know 
remorse, to hear the approaching footsteps of death, and since 
that time we have been filled with fear and anxiety (cf. Genesis 
2:9-11 ). Recall how, when Adam was called by God to give an 
account for his disobedience, instead of humbling himself and 
seeking forgiveness, he put the blame on God Himself, claiming 
that the cause was Eve, the helper whom God had given hin! 
Thus, Adam lost the opportunity for repentance and the restora
tion of love that would have absolved him from the fear of living 
the remaining years of his life in the inherited fear which has en
dured in every generation since.

From that time, man has been engaged in the Titanic, if 
not Sisyphean, attempt to reclaim the power of his kingship over 
creation through his own efforts, which he forfeited by his dis
obedience. He arrogantly struggles through his own means to es
tablish himself as God, to acquire for himself the very powers of 
divinity. Quite obviously, we have not succeeded in obtaining our 
desire. Surely there are many and varied passions of humankind 
which impel us to differing actions, but underneath them all one 
discovers our basic fear and uncertainty about the future. Conse
quently, we struggle to find substitutes for real hope and reassur
ance by which we can achieve security. Unfortunately, these ef
forts fail to establish us on the only true and firm foundation which 
is Christ Himself, for only trust and love for Him can cast out fear. 
Thus, we see man striving to shore himself up by accumulating 
wealth, and by manufacturing weapons to seek revenge and often 
to destroy his fellow man as an enemy, real or imagined. We con
tradict ourselves by exterminating certain creatures as being both
ersome while affirming that these same beings protect us from 
even more dangerous ones. Man has sought to take from the natu



ral world not only that which is necessary for his stability and 
survival, but often seeks to satisfy his perceived and ultimately 
false psychological needs, such as his need for self-display, luxu
ries and the like. Twenty percent of humanity consumes eighty 
percent of the world’s wealth and is accountable for an equal per
centage of the world’s ecological catastrophies. One cannot char
acterize this situation as “just” and what is more, this injustice has 
had a direct impact on the ecology of the environment. However, 
it is plain that this numerical minority of financially powerful 
people is not the only cause for the ecological ruin of our planet. 
Every person ruled by instinctual fears attempts to exploit and 
loot nature. Consider the willful scorching of the earth, over-fish
ing, wasteful hunting, excessive and dangerous recycling of re
sources, and other similar “injustices” against the ways of nature 
share in the responsibility for this ecological spiraling down.

During the course of this seminar, you will have the op
portunity to study these issues in detail. Our Modesty desires to 
convey to all of you participating here our heartfelt welcome, to
gether with our paternal prayer that you might worthily actualize 
the possibilities available to you during the course of this semi
nar. We encourage you to exhaust the present theme which we 
have raised here in a few points, just to prick your minds, by en
gaging your work from every perspective and glean ideas and 
hypotheses which are useful for all of humanity. For it is just in
deed for each of us to shoulder the burden of his or her own re
sponsibility and not to remain silent, thinking that others will take 
charge and be liable, and that we can remain an isolated, insignifi
cant factor. Only if there is “just” comprehension by each of us of 
our responsibility to work together - all of us - in a universal ef
fort, will we be able to hope for a better world.

This is what we are striving at, and for which we pray; 
and we invite each of you to join us in this effort.



24. Μήνυμα τής Α.Θ.Π.,
του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α’, 

έπί ιή Ημέρα Προστασίας τού Περιβάλλοντος 
(1.9.1997)*

’Αδελφοί καί τέκνα έν Κυρίω αγαπητά,

Ο πανοικτίρμων καί πανάγαθος Θεός, ό δημιουργήσας 
τόν άνθρωπον έξ ούκ οντων, ήθελεν όπως τό ήγαπημένον Αυτού 
πλάσμα, ό βασιλεύς τής κτίσεως, ό άνθρωπος, άπολαύη τής καλής 
λίαν δημιουργίας, άπό τής μεγαλειώδους άρμονίας τού ουρανίου 
στερεώματος μέχρι τού φυσικού κάλλους των επιγείων καί θαλασ
σίων ζωικών καί φυτικών Βασιλείων καί τής μετά τόσης άρμονικής 
ποικιλίας εναλλαγών, διαμορφωμένης γηΐνης έπιφανείας. Διότι 
διά τής θεωρίας των οντων καί τής ισορροπίας τής άρμονίας καί 
τού κάλλους αυτών ό άνθρωπος άνάγεται εις τόν θαυμασμόν 
τής πανυπερτελείου τελειότητας τού θείου Δημιουργού καί εντεύ
θεν εις τήν πρός Αυτόν άγάπην καί λατρείαν, δι’ ής άγιάζεται καί 
μέτοχος καθίσταται τής θείας μακαριότητας, δί ήν καί προώρισται.

Άλλ' ή άπόλαυσις των επιγείων καί τών ουρανίων άγα- 
θών δέν έδόθη τοϊς άνθρώποις άπροϋπόθετος. ’Έπρεπε νά είναι 
αυτή άποτέλεσμα καί τής οίκειοθελοϋς άλλά καί ενεργού θελή- 
σεως αυτών. Πρός ταύτα έδόθησαν εις τούς έν τω παραδείσω 
πρωτοπλάστους έντολαί άσκήσεως έγκρατείας (τού μή φαγεϊν 
έξ ώρισμένου καρπού) καί έργασίας (έργάζεσθαι καί φυλάσσειν

* Έπίσκεψις, 548(1997)2-4.



τόν κήπον, εις ον εΐχον τοποθετηθή). Έη πλέον δε έδόθη αύτοϊς 
ή εντολή τής αύξήσεως αύτών καί τής κατακυριεύσεως τής γής, 
ύπό τήν αύτήν Βεβαίως έννοιαν του έργάζεσθαι καί φυλάσσειν 
αυτήν, ώς ένα μείζονος έκτάσεως επίγειον παράδεισον.

Ή εντολή αΰτη ασφαλώς άφορά καί εις πάντας ημάς 
τούς διαδόχους των πρωτοπλάστων καί άποΒλέπει όχι μόνον, 
ούτε κυρίως είς τήν προστασίαν τής φύσεως καθ' έαυτήν, άλλ 
εις τήν διατήρησιν του χώρου διαΒιώσεως τών άνθρώπων υπέρ 
τών οποίων έπλάσθη ή κτίσις, ώραίου καί παραγωγικού καί έκπλη- 
ροϋντος τόν σκοπόν τής παντοειδούς πρός τόν άνθρωπον υπη
ρεσίας καί ύποστηρίξεως κατά τόν προορισμόν αυτού.

Άτυχώς όμως ή πτώσις τών πρωτοπλάστων καί ή άλλοί- 
ωσις τού θυμικού αύτών έπέφεραν ουσιώδη μεταβολήν καί τών 
αισθημάτων αύτών πρός τε τήν φύσιν καί πρός τόν συνάνθρωπον 
καί ούτως εύρισκόμεθα σήμερον ενώπιον μιας άκρως ίδιοτελούς 
καί πλεονεκτικής συμπεριφοράς πολλών άνθρώπων έναντι τού 
φυσικού περιβάλλοντος, ή οποία μαρτυρεί αδιαφορίαν αύτών 
διά τό φυσικό κάλλος καί τόν φυσικόν Βιότοπον, άλλά καί διά 
τάς συνθήκας διαΒιώσεως τών συνανθρώπων αύτών.

Πρός εύαισθητοποίησιν τών ανθρώπων επί τού καθή
κοντος διατηρήσεως κατά τό εφικτόν άλωβήτου τού φυσικού 
περιβάλλοντος χάριν αύτών τών ιδίων ώρίσαμεν τήν Ιην Σεπτεμ
βρίου ώς ημέραν προσευχής ύπέρ αύτού.

Τό φυσικόν περιβάλλον έχει Βεβαίως άξίαν καί καθ’ 
εαυτό, άλλά προσλαμβάνει μεγαλυτέραν όταν έξετάζεται έν συν
αρτήσει μετά τού εντός αύτού διαΒιούντος άνθρώπου, διότι πλέον 
ή βλάβη τού περιβάλλοντος δεν θίγει μόνον τήν φύσιν, άλλά καί 
τόν συνάνθρωπον τού οποίου καθιστά τόν Βίον δυσχερέστερον 
ή ήττον ώραϊον.

Ή έλεήμων καρδία, κατά τούς Πατέρας, παρ’ όλον ότι 
επιδιώκει τήν Βασιλείαν τών ούρανών καί αισθάνεται ότι δέν 
έχει ώδε μένουσαν πάλιν, άλλά τήν μέλλουσαν επιζητεί, έν τούτοις 
δέν άνέχεται οίανδήποτε βλάβην είς τό ζώα καί τό φυτά, ούδ’ 
είς αύτά τό άψυχα στοιχεία τής φύσεως. Αναγνωρίζει καί είς



αύτά τήν σχετικήν αξίαν, τήν οποίαν ό Θεός άπέδωσεν εις αύτά 
ώς τούτο προκύπτει έκ τού ότι έδημιούργησεν αύτά. Υπό ανάλο
γου πνεύματος δέον όπως έμφορούμεθα πάντες οί χριστιανοί. 
Δεν περιορίζομεν τάς προσδοκίας ημών μόνον εις τήν γην τούτην, 
ουδέ έγκαταλείπομεν τήν άναζήτησιν τής μελλούσης πολιτείας 
ημών, τής έπουρανίου δηλονότι Βασιλείας, αλλά γνωρίζοντες ότι 
ή εις τήν άνω 'Ιερουσαλήμ άγουσα οδός διέρχεται έκ τής τηρή- 
σεως τών εντολών τού Θεού κατά τήν παροδικήν διέλευσιν ημών 
έκ τού κόσμου τούτου, όπως τηρώμεν τήν άρχικήν έντολήν τής 
φυλάξεως τής κτίσεως άβλαβούς χάριν έαυτών τε καί τών συν
ανθρώπων ημών. Ο σεβασμός άλλωστε πρός τήν φυσικήν δημι
ουργίαν τού Θεού καί έμμέσως πρός τόν έκ ταύτης έπηρεαζόμε- 
νον συνάνθρωπον μαρτυρεί τήν λεπτότητα τών αισθημάτων τού 
άνθρώπου, ή οποία καί πρέπει νά χαρακτήριζα πάντα χριστιανόν.

Ήδη, διαγινώσκοντες ότι ούχί πάντες οί συνάνθρωποι 
ήμών έμφορούνται ύπό τοιούτου πνεύματος, παρακαλούμεν έν 
τή ημέρα ταύτη είδικώς τόν Κύριον όπως φωτίση αυτούς ϊνα 
άποφεύγουν τάς περιβαλλοντικός άναταραχάς καί ΒλάΒας καί 
όπως έν τή μακροθυμία Αυτού προστατεύη ημάς καί τήν καθ’ 
ήμών έπαναστατήσασαν λόγω τών αμαρτιών ήμών φύσιν άπό 
τών φυσικών καταστροφών έκ δυνάμεων έκφευγουσών τόν άν- 
θρώπινον έλεγχον.

Εύχηθώμεν λοιπόν καί αίτησώμεθα παρά τού Κυρίου 
καιρούς εύκράτους καί ειρηνικούς, άπό σεισμού, καταποντισμού, 
πυρός καί καταιγίδας καί πόσης λαίλαπας καί φυσικής άνατροπής 
απαλλαγμένους, έτι δέ καί άπό πόσης άνθρωπίνης καταστροφικής 
ένεργείας πεφυλαγμένους, ϊνα ήσύχως διάγοντες δοξάζωμεν έν 
ευχαριστία τόν δοτήρα παντός αγαθού Κύριον ήμών Ίησούν 
Χριστόν. Ού ή χάρις εϊη μεθ’ υμών. ’Αμήν.



25. Διεθνές καί Διαθρησκευτικό Συνέδριο 
γιά τή σωτηρία της Μαύρης Θάλασσας 

(20-28.9.1997)*

Μετά τήν επιτυχία τοΰ πρώτου Διεθνούς Οικολογικού 
Συμποσίου, μέ θέμα: “’Αποκάλυψη καί Περιβάλλον 95 μ.Χ. - 
1995 μ.Χ." (6λ. τά σχετικά Πορίσματα), πραγματοποιήθηκε τό 
δεύτερο διαθρησκευτικό συνέδριο ύπό τήν αιγίδα τού Οικου
μενικού Πατριαρχείου καί τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τό όποιο 
ασχολήθηκε μέ μία άπό τίς πιό υποβαθμισμένες περιβαλλοντικά 
περιοχές τού πλανήτη, τή Μαύρη Θάλασσα. Οί εργασίες τού 
Συμποσίου, πού πραγματοποιήθηκε έν πλω, ξεκίνησαν άπό τήν 
Τραπεζούντα καί μέ ενδιάμεσους σταθμούς τό Μπατούμι τής 
Γεωργίας, τό Νοβοροσίσκ τής Ρωσίας, τή Γιάλτα, τήν 'Οδησσό 
τής Ουκρανίας, τή Σουλίνα τής Ρουμανίας, τή Βάρνα τής Βουλγα
ρίας καί τήν Κωνσταντινούπολη καί έληξαν στή Θεσσαλονίκη, 
όπου άνακοινώθηκαν καί τά Συμπεράσματα.

* Δυστυχώς δεν είναι δυνατόν νά παραθέσουμε έδώ δλα τά κείμενα 
καί πορίσματα του Συνεδρίου. Ό αναγνώστης μπορεί νά μελετήσει κάποιες 
πτυχές τοΰ προβλήματος στά δύο παρακάτω δημοσιεύματα: Φωτισμένο καράβι 
στη Μαύρη Θάλασσα, Τό Βήμα, 5.10.1997, σελ. Α24. Τά απόβλητα νεκρώνουν 
τή Μαύρη Θάλασσα, Ή Καθημερινή, 12.10.1997, σελ. 22.



26. ’'Αλλες πρωτοβουλίες

Αξιόλογες πρωτοβουλίες έλαΒε καί ιό ’Ορθόδοξο Κέντρο 
τού Οικουμενικού Πατριαρχείου στό Σαμπεζύ (Γενεύη). Παρακάτω 
άναφέρουμε τά συμπεράσματα δύο βασικών Σεμιναρίων:

α. 13ο Διεθνές Μεταπτυχιακό Θεολογικό Σεμινάριο μέ θέμα: 
“Τό οικολογικό πρόβλημα σήμερα. Προοπτικές συμβολής 
των Χριστιανικών Εκκλησιών στην αντιμετώπισή του” 
(14-28.9.1992)*

... Συμπερασματικά μπορούμε νά πούμε ότι τά πορίσματα 
τού Σεμιναρίου περιεστράφησαν κατ’ άρχήν στή διαπίστωση των 
αιτίων τού οικολογικού προβλήματος:

- ρύπανση τής ψυχής καί τού νού τού άνθρώπου, αποτέ
λεσμα τής άποστασίας άπό τό Θεό, μέ συνέπεια τή διατάραξη 
τής αρμονικής σχέσεως τού άνθρώπου μέ τόν άνθρωπο καί μέ 
τόν κόσμο

- παρερμηνεία τής εντολής τής Γραφής (κατακυρίευση 
τής γής), πού οδήγησε στην καταδυνάστευση καί κατάχρηση 
τής δημιουργίας

- έναν άνθρωποκεντρισμό, πού οδήγησε στή συγκέντρωση 
τού πλούτου καί τής υλικής εύμάρειας στά χέρια τών ολίγων εις 
βάρος τών άλλων, στην υπερκατανάλωση, τή σπατάλη, τήν άναπτυ- 
ξιομανία καί τήν κερδοσκοπία, στήν άλόγιστη παρέμβαση τού

* Έπίσκεψις, 484(1992)14-15.



άνθρωπον στή λειτουργία της φύσεως, στις ολέθριες συνέπειες 
της Βιομηχανικής έπαναστάσεως καί της τεχνικής προόδου, μέ 
αναπότρεπτες συνέπειες τό φαινόμενο του θερμοκηπίου καί τή 
ρύπανση τού περιβάλλοντος, τίς έπικίνδυνες συνέπειες της χρή- 
σεως της πυρηνικής ένεργείας, τόν υπερπληθυσμό κ ο κ.

’Έναντι της καταστάσεως αυτής διετυπώθησαν μερικές 
προτάσεις θεραπείας της, οί όποιες έπεσήμαναν κυρίως τήν άνά- 
γκη μιας νέας ηθικής στάσεως καί συμπεριφοράς πού θά προκύπτει 
άπό τή μετάνοια, υπό τήν εύρύτερη έννοια τής άλλαγής πορείας 
σκέψεως καί συμπεριφοράς, καθώς καί τήν άσκητική θεώρηση 
τής ζωής, πού εκφράζεται μέ τήν ολιγάρκεια, τήν αυτάρκεια, τή 
λιτότητα, τή χρήση των άγαθών μέ φειδώ καί αύτοπεριορισμό - 
ιδεώδες πού είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τής ’Ορθοδοξίας. Άπό 
τή νέα αύτή στάση θά προκόψει άΒίαστα ή δικαιότερη κατανομή 
των υλικών άγαθών, ή καθαρή τεχνολογία, ή χρήση προϊόντων 
φιλικών πρός τό περιβάλλον, ό Βιολογικός καθαρισμός των άπο- 
βλήτων, ό μετριασμός τής άχαλίνωτης καταναλώσεως, ό περιο
ρισμός τής άτμοσφαιρικής ρυπάνσεως διά τής άναδασώσεως κ.λπ.

Πέρα, όμως, άπό αύτά τά πρακτικά συμπεράσματα καί 
εισηγήσεις, οί σύνεδροι, νέοι καί νέες κυρίως, ευρισκόμενοι στό 
μεταπτυχιακό στάδιο των σπουδών τους, προσπάθησαν νά χαρά
ξουν τίς κύριες γραμμές μιας ορθόδοξης θεολογίας τού φυσικού 
περιβάλλοντος καί τής προστασίας του, τήν οποία άντλησαν άπό 
τούς μεγάλους Πατέρες τής Εκκλησίας.

Κτίση γιά τούς Πατέρες σημαίνει άνάδυση άπό τό μή ον 
μέ τή δημιουργική ενέργεια τής Βουλήσεως του Θεού. Τό γεγονός 
αυτό συνεπάγεται ότι ή κτίση δέν είναι άνεξάρτητο καί αυτόνομο 
φαινόμενο. Ή δημιουργία δέν είναι αύθύπαρξη ούτε διασώζεται 
μόνη, άλλα συνέχεται καί διασώζεται άπό τό Θεό. Γι’ αυτό Θεός 
καί κόσμος, αν καί όντολογικά διακρίνονται ριζικά ώς έτερούσιες 
πραγματικότητες, παραλλήλως συνδέονται άρρηκτα, έφ’ όσον ή 
άπόλυτη εξάρτηση τής δημιουργίας άπό τόν Δημιουργό είναι 
αύτονόητη.

Στήν όντολογική κατηγορία των κτιστών άνήκει καί ό



άνθρωπος, πού συγκεφαλαιώνει όλη χή δημιουργία. Αποτελεί 
τό δυναμικό πυρήνα του σύμπαντος, ενώ τό σόμπαν τήν προέκταση 
του ανθρώπου. Νους καί αισθήσεις συνυπάρχουν στόν άνθρωπο 
σε μία “χαλκηδόνεια” σύνθεση. Ή διπλή άνθρώπινη φύση πού 
ενώνει μέσα της τά διαφορετικά στοιχεία τής δημιουργίας, θεω
ρείται μεσολαβητικά καί συμφιλιωτικά, έτσι ώστε όλα τά όντα νά 
συνενώνονται καί νά υψώνονται μέσα άπό αυτόν σέ αρμονία μέ 
τό Δημιουργό. Τήν άρμονική σχέση όμως άνθρώπου καί κτίσεως 
διαταράσσει ό ’ίδιος ό άνθρωπος, διακόπτοντας έτσι τόν άνυψωτικό 
δυναμισμό, όχι μόνο αυτού τού ίδιου, αλλά καί ολόκληρης τής 
κτίσεως. Ή αγάπη του γιά τήν ύλη καί τόν κόσμο άντιστρατεύεται 
τήν άγάπη του γιά τόν Θεό καί μέ αύτό τόν τρόπο ό φιλόϋλος 
παύει νά είναι καί φιλόθεος, αύτοφυλακιζόμενος στά κτιστά ένδο- 
κοσμικά δεδομένα. Ή δυσαρμονία μεταξύ άνθρώπου καί κτίσεως 
άποκαθίσταται μέ τό λυτρωτικό έργο τού Θεού. Ή χριστοκεντρική 
άντίληψη τής χριστιανικής άνθρωπολογίας άποτελεϊ τό θεμέλιο 
γιά τήν ερμηνεία τής σχέσεως τού άνθρώπου τόσο μέ τό Θεό, 
όσο καί μέ τόν κόσμο. Ή θεία Ένανθρώπιση άποτελεϊ τήν άφετη- 
ρία τής άποκαταστάσεως καί άνακαινίσεως τής κτίσεως. Ή άντί
ληψη αυτή προσδιορίζει καί τή στάση τής ’Εκκλησίας άπέναντι 
στόν κόσμο. Συμπυκνώνεται στό ιδανικό τής άγάπης, ή οποία 
άπαλύνει τή φιλαυτία καί τή δυναστική τοποθέτηση άπέναντι 
στόν κόσμο, μία στάση ζωής πού εκφράζει ιδιαίτερα ό ορθόδοξος 
μοναχισμός μέ τήν καλλιέργεια τού άσκηπκοΰ πνεύματος καί 
τήν ιδιαίτερη ευαισθησία του γιά τόν κόσμο.



6. 14ο Διεθνές Μεταπτυχιακό Θεολογικό Σεμινάριο με θέμα: 
“Οι Εκκλησίες καί τό οικολογικό πρόβλημα στην Ευρώ
πη” (25.9-10.10.1993)*

Μεταξύ των συμπερασμάτων τού παραπάνω Σεμιναρίου 
άναφέροντα καί τά έξης:

Ή φύση δέν μάς ανήκει
α) Ή ’Ορθόδοξη Εκκλησία κατανοεί ιδιαίτερα τήν ουσια

στική σημασία πού έχει γιά τόν άνθρωπο (τόν άγρότη κυρίως) ή 
διαδικασία τής καλλιέργειας καί παραγωγής των προϊόντων τής 
γής. Γι’ αύτό καί μέ τήν ποιμαντική της φροντίδα αγκαλιάζει 
κάθε σχετική απασχόληση τού άνθρώπου τόσο στην ξηρά, όσο 
καί στή θάλασσα.

’Έτσι, όπως είναι γνωστό, ή ’Εκκλησία μας έχει συντά- 
ξει ειδικές ευχές γιά τή σπορά, τό φύτεμα τού άμπελιοϋ, τόν 
τρύγο, τήν καλλιέργεια των όπωροφόρων, τήν άρδευση κ.λπ. Ή 
Εκκλησία άκόμη ένδιαφέρεται γιά τήν ύπαρξη των άπαραίτητων 
προϋποθέσεων γιά μία καλή καί πλούσια παραγωγή. Γι’ αύτό 
εύχεται “υπέρ ευκρασίας αέρων, ευφορίας των καρπών της γης”. 
Δέν λησμονεί επίσης τή διαδικασία τής θαλασσινής εργασίας 
καί προσεύχεται γιά τά δίχτυα των ψαράδων, τά πλοία κ.λπ. 
Στην έναρξη δέ κάθε παραγωγικής δραστηριότητας (εγκαίνια 
καταστήματος, εργοστασίου κ.λπ.) συμμετέχει μέ τήν τέλεση τής 
Ακολουθίας τού Αγιασμού μέ τήν οποία εύλογεϊται ό κόπος 
καί ό μόχθος των άνθρώπων καί εκφράζεται ή γενική θέση τής

* Χριστιανική, 9.12.1993, σελ. 8.



Ορθοδοξίας γιά τή μεταμόρφωση του υλικού στοιχείου (όλες οί 
σχετικές ευχές βρίσκονται στό Μικρό καί Μεγάλο Ευχολόγιο).

Ή κτίση, όπως καί ό άνθρωπος, είναι έκ Θεού. Δέν μάς 
άνήκει. Εμείς είμαστε οικονόμοι της δημιουργίας, οί όποιοι ανα
φέρουν τήν κτίση στό Δημιουργό.

Ή πλάση δέν έχει άλλο λόγο ύπάρξεως άπό τήν προσ
φορά λατρείας στό πρόσωπο του Δημιουργού της. Κάτι πού 
άριστοτεχνικά έκφράζεται στον ύμνο του 'Εσπερινού των Χριστου
γέννων: “77 σοί προσενέγκωμεν Χριστέ on ώφθης έπί γης ώς 
άνθρωπος δ/’ ημάς; Έκαστον γάρ των υπό Σου γενομένων κη- 
σμάτων τήν ευχαριστίαν Σοί προσάγει. Οί άγγελοι τόν ύμνον, οί 
ουρανοί τόν αστέρα, οί μάγοι τά δώρα, οί ποιμένες τό θαύμα, ή 
γή τό σπήλαιον, ή έρημος τήν φάτνην, ημείς δέ μητέρα Παρθένον. 
Ό πρό αιώνων Θεός έλέησον ημάς”. Ο άπόστολος Παύλος, στό 
8ο κεφαλ. τής πρός Ρωμαίους έπιστολής, τονίζει τήν έσχατολογική 
υπόσχεση καί τήν άπολυτρωτική έν τέλει μεταμόρφωση όλης τής 
κτίσεως άπό τόν Σωτήρα Ιησού Χριστό: “Λογίζομαι γάρ δτι ούκ 
αξία τά παθήματα τού νύν καιρού πρός τήν μέλλουσαν δόξαν 
άποκαλυφθήναι εις ημάς- ή γάρ άποκαραδοκία τής κτίσεως τήν 
άποκάλυψιν τών υιών τού Θεού όπεκδέχεται■ τη γάρ ματαιότητι 
ή κτίσις ύπετάγη, ούχ έκούσα αλλά διά τόν ύποτάξαντα, έπ 
έλπίδν δτι καί αύτή ή κτίσις έλευθερωθήσεται άπό τής δουλείας 
τής φθοράς εις τήν έλευθερίαν τής δόξης τών τέκνων τού Θεού- 
οϊδαμεν γάρ δτι πάσα ή κτίσις συστενάζει καί συνωδίνει αχρι 
τού νυν ου μόνον δέ, άλλά καί αυτοί τήν απαρχήν τού πνεύματος 
έχοντες, ημείς καί αυτοί- έν έαυτοΐς στενάζομεν υιοθεσίαν άπεκ- 
δεχόμενοι, τήν άπολύτρωσιν τού σώματος ημών”. Οί Έλληνες 
Πατέρες δέν έδίδαξαν μόνον πώς “ό Θεός έγινε άνθρωπος 
προκειμένου ό άνθρωπος νά γίνη Θεός”, άλλά καί πώς ή λοιπή 
δημιουργία είναι καί αύτή μεταμορφώσιμη άπό τίς άκτιστες ένέρ- 
γειες τού Θεού.

Φύση καί λατρεία
Αύτή ή βαθειά κατανόηση τής δημιουργίας, άναδεικνύ- 

εται στή λατρεία τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπου καί καθίστα



ται σαφής ό ρόλος του ανθρώπου ώς ίερέως τής δημιουργίας.
Οί ευχές καί οί ψαλμοί επί παραδείγματι μάς μιλούν γιά 

τόν έξαγιασμό όλης τής κτίσεως. Κάθε ήμερα στήν ακολουθία 
τού Εσπερινού διαβάζομε στον ψαλμό 103: “Εύλογεϊται τόν 
Κύριον πάντα τά έργα Κυρίου, έν παντί τόπω της δεσποτείας 
Αυτού ευλογεί ή ψυχή μου τόν ΚύριονΜε τόν τρόπο αυτό 
άποκαλύπτεται ή πίστη τής Εκκλησίας στήν μεταμόρφωση όλων 
των μορφών τής δημιουργίας.

Στίς Ορθόδοξες ακολουθίες συμμετέχουν όλες οί αισθή
σεις, ή όραση, ή άκοή, ή γεύση, ή όσφρηση, ή άφή Η ύλη 
χρησιμοποιείται καί τιμάται, είτε γιά ξύλο πρόκειται εϊτε γιά χρώμα, 
εϊτε είναι άρτος καί οίνος, εϊτε καιόμενο θυμίαμα. Ο άγιος 
’Ιωάννης ό Δαμασκηνός γράφει: “Καί σέβων ού παύσομαι τήν 
ύλην, δι’ ής ή σωτηρία μου ε'ίργασται”.

Καί ό άγιος Θεόδωρος, επίσκοπος Εδέσσης, άναφέρεί: 
“Διά τούτο χρηστέον, ϊνα εκ των χτισμάτων τόν κτίστην κατα- 
λαμβάνωμεν έν αύτοϊς εικόνες είσίν έν τοίς ούσι τού πρώτου 
πάντων αιτίου κατά τό αύτοϊς χωρητόν”.

Ή μεταμόρφωση καί ανακαίνιση τής κτίσεως, ή οποία 
άρχισε μέ τή σάρκωση τού Υιού καί Λόγου τού Θεού καί συνε
χίζεται μέ τήν άγιαστική τών πάντων λειτουργία τής Εκκλησίας 
ώς τού σώματος τού ζώντος Χριστού, τού έμψυχουμένου διά τής 
ένεργείας τού 'Αγίου Πνεύματος, βιώνεται πρωτίστως στή σύναξη 
τού λαού τού Θεού ύπό τόν επίσκοπο πρός τέλεση τού Μυστηρίου 
τής Θ. Εύχαριστίας. Ό άρτος καί ό οίνος, στοιχεία τής φύσεως, 
μεταπλασθέντα άπό τά άνθρώπινα χέρια σέ μία νέα μορφή, προσ- 
φέρονται στό Θεό μέ τήν ομολογία “τά σσ έκ τών σών”. Η 
πράξη αυτή άποδίδει όσο καμμία άλλη τήν πρωταρχική σχέση 
τού Άδάμ τόσο μέ τό Θεό, όσο καί μέ τή δημιουργία. Καί δέν 
άποτελεϊ μόνο σημείο άποκαταστάσεως αύτής τής σχέσεως, άλλα 
καί κάτι πολύ περισσότερο: πρόγευση τής έσχατολογικής καταστά- 
σεως τής δημιουργίας. Κάθε φορά πού μεταλαμβάνουμε τό Σώμα 
καί τό Αίμα τού Χριστού γινόμαστε κοινωνοί τής βασιλείας τής 
θείας ζωής. Αύτό σημαίνει ταυτοχρόνως καί τήν άποκατάσταση



τής άληθινής κοινωνίας του άνθρωπον μέ ολόκληρη τήν ανθρω
πότητα καί ολόκληρη τή δημιουργία.

6) Ή 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία πού έζησε έπί αιώνες κοντά 
στόν αγρότη καί τόν ναυτικό δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία γιά τή 
φθορά καί τή δυσαρμονία του φυσικού περιβάλλοντος. 'Έχοντας 
λοιπόν ύπ όψη τίς φοβερές συνέπειες, οικονομικές καί βιοτικές, 
πού έχουν οί φυσικές καταστροφές στή ζωή του άνθρώπου, συμπα- 
ρίσταται στήν άγωνία του καί τούς κινδύνους του. Γι αύτό εύχε
ται νά υπάρχουν πάντα “καιροί ειρηνικοί”, δηλαδή καλές καί όχι 
καταστρεπτικές καιρικές συνθήκες.

γ) Ή 'Εκκλησία γνωρίζει άκόμη πόσο άπαραίτητο είναι 
νά έχει κάθε άνθρωπος τά Βασικά υλικά αγαθό γιά τήν επιβίωσή 
του. Είναι καί αύτό ένα άκόμη στοιχείο πού φανερώνει τή σοβα
ρότητα μέ τήν οποία ή Εκκλησία άντιμετωπίζει τήν ύλικότητα 
καί σωματικότητα τού άνθρώπου. ’Έτσι, έχοντας πάντα μπροστά 
της τό υπόδειγμα τής ευλογίας των “πέντε άρτων καί τών δύο 
ιχθύων” άπό τόν Κύριο (Ματθ. 14,13) στήν ειδική ’Ακολουθία 
τής 'Αρτοκλασίας, ευλογεί τά Βασικά προϊόντα τής γής, τό κρασί, 
τό λάδι καί τό σιτάρι καί εύχεται τά άγαθά αυτά νά υπάρχουν μέ 
επάρκεια καί άφθονία σέ όλους τούς κατοίκους τού κόσμου: 
“Κύριε, Ιησού Χριστέ, ό Θεός ημών, ό εύλογήσας τούς πέντε 
άρτους εν τη έρήμω, καί έξ αυτών πεντακισχιλίους άνδρας 
χορτάσας, αύτός εύλόγησον καί τούς άρτους τούτους, τόν σίτον, 
τόν οίνον, καί τό ελαιον, καί πλήθυνον αύτό έν τη πόλει τούτη, 
καί εις τόν κόσμον σου άπαντα, καί τούς έξ αυτών μεταλαμβά- 
νοντας πιστούς δούλους σου άγίασον”. Καί ό λαός επιβεβαιώ
νοντας τή θέση τής Εκκλησίας διακηρύττει: “Πλούσιοι έπτώχευσαν 
καί έπείνασαν... ”

Ό εξαγνισμός τών φυσικών στοιχείων
δ) Βασική λειτουργία τής Εκκλησίας είναι ό έξαγια- 

σμός τών φυσικών στοιχείων καί ή μεταμόρφωσή τους σέ πραγμα
τικότητες τής βασιλείας τού Θεού. Σέ όλες τίς εκδηλώσεις της 
καί ιδιαίτερα στά Ιερά Μυστήρια είναι άπαραίτητη ή παρουσία 
τών υλικών στοιχείων, όπως τό ψωμί, τό νερό, τό κρασί, οί καρποί



της γης κ.λπ. Τά υλικά στοιχεία στην ’Ορθόδοξη Εκκλησία δεν 
χρησιμοποιούνται με άνιμιστική άντίληψη. Έδώ τά στοιχεία δεν 
εΐναι φορείς μυστικών καί μαγικών δυνάμεων, δεν είναι θεϊκά 
καθ’ έαυτά, άλλα άποκτούν νέο νόημα καί περιεχόμενο.

Τά υλικά στοιχεία με τήν παρουσία καί έπενέργεια του 
Αγίου Πνεύματος ελευθερώνονται άπό τή δουλεία της φθοράς 
καί συμμετέχουν “στην έλευθερία καί τήν ομορφιά των Υίών του 
Θεού” όπως λέει ό ’Απόστολος Παύλος. Μέ τόν τρόπο αυτό τά 
υλικά στοιχεία γίνονται διαφάνειες, διά μέσου αυτών δηλαδή 
άκηνοθολεϊ τό φώς τής θείας παρουσίας.

ε) Ή Ορθόδοξη Εκκλησία σεθάσθηκε τέλος τό φυσικό 
περιβάλλον καθ’ εαυτό. Ή ορθόδοξη άρχιτεκτονική δημιούργη
σε καλλιτεχνικά άριστουργήματα πού τά χαρακτηρίζει ή συνάρτηση 
μέ τήν κλίμακα τού άνθρώπου καί τό φυσικό τοπίο. Τά ορθόδοξα 
μοναστήρια καί τά μικρά ξωκλήσια είναι κομψοτεχνήματα άπόλυτα 
εναρμονισμένα μέ τό φυσικό περιβάλλον.

Κατόπιν διεξοδικών συζητήσεων κατά τή διάρκεια τού 
Σεμιναρίου διατυπώθηκαν προτάσεις θεραπείας τού όλου προβλή
ματος. Έπισημάνθηκε κυρίως ή άνάγκη μιας νέας ήθικής στάσεως 
καί συμπεριφοράς πού ξεκινάει άπό τήν λειτουργία τής Εκκλησίας 
μας, θά περνά μέσα άπό αύτήν καί, τέλος, θά καταλήγει πάλιν σ' 
αύτήν. Ή μετάνοια υπό τήν εύρύτερη έννοια τής άλλαγής πορείας 
σκέψεως καί συμπεριφοράς, καθώς καί ή άσκητική θεώρηση τής 
ζωής πού έκφράζεται μέ τήν ολιγάρκεια, τήν αύτάρκεια. τή λιτότητα 
καί τή χρήση τών άγαθών μέ φειδώ - ιδεώδες ιδιαίτερα χαρακτη
ριστικό τής ’Ορθοδοξίας - έπιΒάλλεται νά πραγματωθούν στή 
ζωή τών χριστιανών. Άπό τή νέα αυτή στάση θά προκόψει άΒίαστα 
ή δικαιότερη κατανομή τών υλικών άγαθών, ή καθαρή τεχνολογία, 
ή χρήση προϊόντων φιλικών πρός τό περιβάλλον, ό Βιολογικός 
καθαρισμός τών άποΒλήτων, ό μετριασμός τής άχαλίνωτης ρύ
πανσης διά τής άναδασώσεως κ.λπ.

Πέραν όμως αυτών τών πρακτικών συμπερασμάτων καί 
εισηγήσεων, οί σύνεδροι προσπαθήσαμε νά χαράξουμε τίς κύριες 
γραμμές μιάς ορθόδοξης θεολογίας, τού φυσικού περιβάλλοντος,



τήν όποιαν αντλούμε άπό τήν 'Αγία Γραφή καί τούς μεγάλους 
Πατέρες τής Εκκλησίας. Κτίση γιά τούς Πατέρες σημαίνει ανάδυ
ση άπό τό μή ον με τή δημιουργική ενέργεια τής Βουλήσεως του 
Θεού. Τό γεγονός αυτό άποδεικνύει ότι ή κτίση δέν είναι άνεξάρ- 
τητο καί αυτόνομο φαινόμενο. Ή δημιουργία δέν είναι αυθύ
παρκτη ούτε σώζεται μόνη, άλλά συνέχεται καί σώζεται άπό τό 
Θεό. ΓΓ αυτό Θεός καί κόσμος, αν καί όντολογικά διακρίνονται 
ώς έτερούσιες πραγματικότητες, παραλλήλως συνδέονται άρρηκτα, 
έφ’ όσον ή άπόλυτη εξάρτηση τής δημιουργίας άπό τό Δημιουργό 
είναι αυτονόητη.

Στήν όντολογική κατηγορία των κτιστών άνήκει καί ό 
άνθρωπος πού συγκεφαλαιώνει όλη τή δημιουργία. Αποτελεί τό 
δυναμικό πυρήνα τού σύμπαντος, ενώ τό σόμπαν τήν επέκταση 
τού άνθρώπου. Νούς καί αισθήσεις συνυπάρχουν στον άνθρωπο 
σέ μία “χαλκηδόνεια σύνθεση”. Ή διπλή άνθρώπινη φύση πού 
ενώνει μέσα της τό διαφορετικά στοιχεία τής δημιουργίας θεω
ρείται μεσολαβητική καί συμφιλιωτική έτσι ώστε όλα τό όντα νά 
συνενώνονται καί νά υψώνονται μέσα άπό αυτόν σέ άρμονία μέ 
τό Δημιουργό. Τήν αρμονική σχέση όμως άνθρώπου καί κτίσε
ως διαταράσσει ό ’ίδιος ό άνθρωπος, διακόπτοντας έτσι τόν άνυ- 
ψωτικό δυναμισμό όχι μόνο αυτού τού ’ίδιου, άλλά καί ολόκληρης 
τής κτίσεως. Ή μονοδιάστατη άγάπη γιά τήν ύλη καί τόν κόσμο 
άντιστρατεύεται τήν άγάπη γιά τό Θεό καί μέ αύτόν τόν τρόπο ό 
φιλόϋλος παύει νά είναι καί φιλόθεος, αύτοφυλακισμένος στά 
κτιστά ένδοκοσμικά δεδομένα. Ή δυσαρμονία μεταξύ άνθρώπου 
καί κτίσεως άποκαθίσταται μέ τό λυτρωτικό έργο τού Θεού πού 
εκφράζεται μέ τή λειτουργική καί μυστηριακή ζωή τής Εκκλησίας 
Ή χριστοκεντρική άντίληψη τής χριστιανικής άνθρωπολογίας 
άποτελεϊ τό θεμέλιο γιά τήν ερμηνεία τής σχέσεως τού άνθρώπου 
τόσο μέ τό Θεό, όσο καί μέ τόν κόσμο. Ή θεία ένανθρώπηση 
τού Υιού καί Δόγου τού Θεού άποτελεϊ τήν άφετηρία τής άποκατα- 
στάσεως καί άνακαινίσεως τής κτίσεως. Ή άντίληψη αύτή προσ
διορίζει καί τή στάση τής Εκκλησίας απέναντι στον κόσμο. Συμπυ
κνώνεται στό ιδανικό τής άγάπης, ή οποία απαλύνει τή φιλαυτία



καί τή δυναστική τοποθέτηση απέναντι στον κόσμο, μία στάση 
ζωής πού εκφράζει ιδιαίτερα ό ορθόδοξος μοναχισμός μέ τήν 
καλλιέργεια τού άσκηπκοϋ πνεύματος καί τήν ιδιαίτερη ευαι
σθησία του γιά τόν κόσμο.

Πρό τής παραθέσεως των προτάσεων μας κρίνουμε 
άπαραίτητο νά άφήσουμε νά μιλήσουν άντί ημών Πατέρες τής 
Εκκλησίας μέ τά κείμενά τους, μέ τή δική τους γλώσσα χωρίς 
καμμία ερμηνεία καί ό καθένας μπορεί νά βγάλει τά συμπε- 
ράσματά του:

“Ή δέ γη ήνόμησε διά τούς κατοικούντας αυτήν, διότι 
παρήλθοσαν τόν νόμον καί ήλλαξαν τά προστάγματα διαθήκην 
αιώνιον” (Ήσαΐας 24,3).

“Ή γή άγλώσσως βοά στενάζουσα. Τί μέ κακούς μιαίνετε 
πολλούς πάντες άνθρωποί; Καί υμών ό Δεσπότης φειδόμενος, 
ολην έμέ μαστίζει- λάβετε α'ίσθησιν καί εν μετανοία τόν Θεόν 
έξιλεώσασθε” (Κανών εις φόβον σεισμού).

“Έγκρατείας δέ ό κάλλιστος ορος καί κανών ούτος έστω, 
τό μήτε πρός τρυφήν μήτε πρός κακοπάθειαν τής σαρκός βλέπειν, 
αλλά φεύγειν εν έκατέρω τήν άμετρίαν, Υνα μήτε πολυσαρκουσα 
ταράσσηται, μήτε νοσώδης γενομένη, αδύνατη πρός τήν των 
έντολών εργασίαν...” (Μ. Βασιλείου, Ευρισκόμενα Πάντα).

Καί άπό τήν θύραθεν σοφία ό Ντοστογιέφσκυ πού ώραϊα 
σημειώνει: Αγάπησε ολη τήν κτίση τού Θεού, τά πάντα μέσα σ’ 
αυτήν καί κάθε κόκκο άμμου. Αγάπησε τό κάθε φύλλο, τήν 
κάθε ήλιακτίδα άπό τό φως τού Θεού. ’Αγάπησε τά ζώα, άγάπησε 
τά φυτά, άγάπησε τό κάθε τί. Καί όταν αγαπήσεις τά πάντα, τότε 
θά ανακαλύψεις στό κάθε τι τό μυστικό τού Θεού. Σάν τό 
αισθανθείς αύτό τότε νά άρχίσεις νά τό γνωρίζεις καί νά τό 
όντιλαμβάνεσαι κάθε ημέρα όλο καί πιό πολύ. Καί νά φθάσεις 
έν τέλει νά άγαπήσεις ολόκληρο τόν κόσμο μέ μία άνεξάντλητη 
παγκόσμια άγάπη πού νά αγκαλιάζει καί νά περιλαμβάνει τά 
πάντα. Άγάπησε τά ζώα: Ό Θεός τούς έχε; δώσει σπέρματα 
σκέψης καί άνόθευτη χαρά. Μή τήν ταράξεις. Μή τά Βασανίζεις, 
μή τούς στερήσεις τήν χαρά τους, μή βαδίσεις ένάντια στίς προθέ



σεις καί στό σχέδιο του Θεού".

'Ανάμεσα στίς πολλές πρωτοβουλίες διαφόρων Μητρο
πόλεων άξίζει νά άναφέρουμε καί τό δεκαήμερο Σεμινάριο πού 
διοργάνωσε ή Ιερά Μητρόπολης Λερού καί Κάλυμνου με θέμα: 
“'Ορθοδοξία, Οικολογία καί Περιβάλλον” (26-28.11.1993) καθώς 
καί τίς πρωτοβουλίες τής Παγκόσμιας 'Ομοσπονδίας ’Ορθοδόξων 
Νεολαιών «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» πού άπευθύνονται ειδικά σέ νέους 
(Ρουμανία. "Αγιο ’Όρος, Όρμύλια κ.λπ.). Ακόμη άξίζει νά σημειω
θεί καί ή πρώτη άγροηκή περιβαλλοντική ’Ημερίδα μέ θέμα: 
“’Αγρότης. Περιβάλλον. Πολιτισμός: Από ένα μεγάλο παρελθόν 
καί ένα μέτριο παρόν πρός ένα λαμπρό μέλλον στή Βοιωτία”. Ή 
Ημερίδα συνδιοργανώθηκε άπό τήν Ελληνική Διεπιστημονική 
Εταιρεία γιά τήν οικολογική γεωργία ΡΕΑ, τήν Κοινότητα Στειρίου 
καί τήν Ιερά Μητρόπολη θηβών καί ΛεΒαδείας.

Ή εφαρμογή μεθόδων καλλιεργειών καί κτηνοτροφίας 
φιλικών πρός τό περιβάλλον καί τόν άνθρωπο είναι άπό τούς 
άμεσους στόχους καί τής Ιερός Μονής Χρυσοπηγής ('Ιερά Μητρό
πολη Κυδωνιάς καί Άποκορώνου, Χανιά), άπό τό Παγκόσμιο 
Ταμείο γιά τή Φύση (WWF) τής Ελλάδος.



Β. Δ ΙΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

1. Συμβουλευτική συνάντηση σπουδών 
τοϋ Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (ΚΕΚ) 

(Βουκουρέστι, 22-26.3.1982).

"Υστερα άπό πρόσκληση του Πατριαρχείου τής Ρουμα
νίας συνήλθε ή Επιτροπή σπουδών του ΚΕΚ στό Θεολογικό 
’Ινστιτούτο του Βουκουρεστίου καί συζήτησε τό θέμα: “Ή φύση 
συστενάζει καί συνωδύνει. Ή ευθύνη των Χριστιανών τής Ευρώ
πης γιά τό οικολογικό πρόβλημα”. Ή Τρίτη ομάδα έκανε μιά 
θεολογική προσέγγιση τής καταστρεπτικής εκμετάλλευσης τής 
δημιουργίας καί έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ερμηνεία τού 
Συμβόλου τής Πίστεως (Νίκαιας καί Κωνσταντινουπόλεως) όπου 
άναφέρεται ότι ή άρχή τής Δημιουργίας είναι ό ϊδιος ό Θεός. 
Στό τέλος υιοθετήθηκαν οί παρακάτω προτάσεις:

1. ’Ανάγκη επεξεργασίας έκ νέου τών οικολογικών προ
κλήσεων, μιας θεολογίας τής δημιουργίας, ή οποία θά πρέπει νά 
έχει προεκτάσεις στην ηθική καί λειτουργική ζωή τών χριστιανών.

2. Ενημέρωση στίς ενορίες γιά τό οικολογικό πρόβλημα 
καί τήν εχθρική στάση τού άνθρώπου απέναντι στή δημιουργία.

3. Εκκλησία καί Επιστήμη πρέπει νά συνεργασθούν καί 
νά συνδιαλεχθούν.

4. Επιστήμη καί Τεχνολογία έχουν νά έπιτελέσουν ένα 
σημαντικό έργο στήν εξεύρεση νέων τρόπων αντιμετώπισης τής 
οικολογικής κρίσης.

5. ’Ανάπτυξη νέων μεθόδων στήν προστασία τού φυσικού



περιβάλλοντος.

2. Διάσκεψη της Σόφιας (1987) καί Μίνσκ Ρωσία (1989).

Τό θέμα της Στ Γενικής Συνέλευσης του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Εκκλησιών στό ΒανκοϋΒερ ήταν “’Ιησούς Χριστός 
- Ή ζωή του κόσμου”. Ή απάντηση των ’Ορθοδόξων Εκκλησιών 
στην παραπάνω Συνέλευση ήταν ή προετοιμασία δύο Διασκέψεων 
μέ θέμα: “Ειρήνη, Δικαιοσύνη καί ’Ακεραιότητα τής Δημιουργίας”.

Ή Πρώτη είχε θέμα: “’Ακεραιότητα τής Δημιουργίας” 
(Σόφια) καί ή δεύτερη: “Δικαιοσύνη καί Ειρήνη” (Μίνσκ). Καί οί 
δύο Διασκέψεις τελούσαν ύπό τήν αιγίδα τών τοπικών ορθοδόξων 
’Εκκλησιών.

Σημαντική ήταν ή άναφορά στό οτι οί Χριστιανοί κατα
νοούν τόν κόσμο όχι ώς κάτι τό αύτόνομο πού υπακούει τούς 
δικούς του κανόνες, άλλά εύθύνονται οί ίδιοι μέ τίς πράξεις του 
άπέναντι στό Δημιουργό. Ή Χριστολογική προσέγγιση τού οικο
λογικού προβλήματος ήταν σημαντική. Ή έλπίδα καί ή άποστολή 
τών Χριστιανών στηρίζεται στό πρόσωπο τού Ιησού Χριστού, ό 
όποιος είναι ό Δημιουργός. Ό σκοπός τού κόσμου είναι ή ίδια 
βασιλεία τού Θεού, ή κοινωνία μέ τόν ίδιο τόν Θεό. Μόνο στό 
πρόσωπο τού Ιησού Χριστού μπορούμε νά κατανοήσουμε ολό
κληρη τή σημασία τής δημιουργίας, ενώ στήν ’Ανάστασή Του 
αναγνωρίζουμε τόν τελικό σκοπό της. Κάθε αλληλεγγύη μέ τόν 
κόσμο πρέπει νά στηρίζεται σέ μία έκκλησιολογική Βάση μέ τίς 
ενέργειες τού Αγίου Πνεύματος. Τό "Αγιο Πνεύμα ώς Δημιουρ
γός καί Γεννήτορας τού κόσμου είναι ορατό επάνω στή γή διά 
τής ’Εκκλησίας καί στήν έκκλησιολογική κοινότητα, ή οποία 
συμπεριλαμβάνει ολόκληρη τήν άνθρωπότητα.

3. Διάσκεψη γιά τήν Ακεραιότητα τής Δημιουργίας 
(Σόφια, 24.10-2.11.1987)

Εν όψει τού Συνεδρίου τού Παγκοσμίου Συμβουλίου



των Εκκλησιών τό 1988 στό Όσλο, οί Ορθόδοξες Εκκλησίες 
συνέταξαν στό τέλος της Διάσκεψης κείμενο μέ θέμα “'Ορθόδοξες 
προοπτικές γιά τήν δημιουργία”. Στην παραπάνω Διάσκεψη συζη
τήθηκε τό θέμα τής δημιουργίας υπό τήν προοπτική του Τριαδολο- 
γικού δόγματος.

Τό κείμενο χωρίζεται σέ τρεις έπιμέρους ενότητες:
1. Ή Δημιουργία,
2. Ή καταστροφή τής Δημιουργίας,
3. Ή μεταμορφούμενη Δημιουργία.
Μεταξύ άλλων σημειώνονται καί τά εξής: Ή άξια τής 

Δημιουργίας δέν φαίνεται μόνο στό άτι ή Δημιουργία είναι καλή, 
αλλά καί στό γεγονός άτι είναι εξοπλισμένη γιά κατοικία των 
οντων. Ή άξία τής φυσικής Δημιουργίας άποκαλύπτεται άπό τό 
γεγονός οτι προέρχεται άπό τόν 'ίδιο τόν Θεό (γεγονός πού 
εκφράζεται μέ θαυμάσιο τρόπο στήν ορθόδοξη αγιογραφία), σέ 
άμεση σχέση μέ τήν ενσάρκωση τού Θεού καί τή θέωση τού 
άνθρώπου καί άποτελεΤ τήν άρχή τής συνειδητοποίησης τής 
βασιλείας τού Θεού. Μπορούμε νά πούμε οτι ό κόσμος είναι ή 
σκηνή πάνω στήν οποία ή άνθρωπότητα άναπτύσσεται άπό τήν 
δημιουργία μέχρι τή θέωσή της. Τό σύνολο τής δημιουργίας 
έχει ώς στόχο νά γίνει ένας μεταμορφωμένος κόσμος. Στή λύτρω
ση τής άνθρωπότητας συμπεριλαμβάνεται καί ή λύτρωση τού 
φυσικού κόσμου.

Στήν Έκθεση διαβάζουμε άκόμη:
1(45). Πιστεύουμε άτι ό Θεός είναι ό Δημιουργός γιά 

ο,τι όμορφο καί θαυμάσιο υπάρχει πάνω στή γή (Ψαλμός, 104) 
Σήμερα όμως βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά πληγωμένη δημιουργία 
ή οποία υποφέρει κάτω άπό τίς αντίξοες συνθήκες πού δημιούρ
γησε ό άνθρωπος, άποτέλεσμα τής αμαρτίας τής άνθρωπότητας. 
Μέσα στή φιλαυτία καί τήν πλεονεξία του ό άνθρωπος χρησιμο
ποίησε τίς καλές του ικανότητες γιά νά εκμεταλλευτεί τή δημιουρ
γία, νά καταστρέψει τήν ισορροπία τής φύσης καί νά διαμορφώσει 
διαφορετικά ο,τι δημιούργησε ό Θεός σέ μιά λυτρωτική κοινωνία 
μέ τόν άνθρωπο καί τόν 'ίδιο. Ή δημιουργία δέν είναι πλέον



ενσαρκωμένη στην ανθρωπότητα, ούτε βρίσκεται πραγματικά 
μπροστά άπό τόν κίνδυνο ενός καταστρεπτικού πυρηνικού πολέ
μου. Βρίσκεται σέ αρμονία μέ τόν Θεό.

2(46). Ή Δημιουργία πρέπει πάλι νά γίνει ένα. Αυτό 
μπορεί νά γίνει μόνο αν τήν επαναφέρουμε στην πρώτη επικοι
νωνία μέ τό Δημιουργό της, έτσι ώστε νά μπορέσει νά άποκτήσει 
τήν πληρότητα τού σκοπού της καί τή μεταμόρφωσή της (...).

3(47). Όπως στή Θεία Ευχαριστία υψώνονται άρτος 
καί οίνος σάν προσφορά γιά τή θέωση τού κόσμου καί όλων 
των άνθρώπων, είναι άναγκαΤο ένα μυστηριακό πλησίασμα τής 
δημιουργίας καί τήν επανένωσή μας μέ αυτήν.

4(48). Συμβουλεύουμε όλες τίς ορθόδοξες εκκλησίες 
νά υποστηρίξουν τό πρόγραμμα τού Παγκοσμίου Συμβουλίου 
’Εκκλησιών “Δικαιοσύνη μέ Ειρήνη καί ’Ακεραιότητα τής Δημιουρ
γίας”, έν όψει τής συνάντησης στή Βασιλεία τό 19901 1

1. Βλ. Gennadios Limouris, Justice, Peace and the Integrity of 
Creation, Insights from Orthodoxy, WCC, 1990. σελ. 15.



Γ. ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

1. Διακήρυξη τής Άσίζης (26-29.9.1986)

Στά πλαίσια των έορταστικών εκδηλώσεων γιά τό 25 
χρόνια άπό ιή δημιουργία του Παγκοσμίου Ταμείου γιά τή Φύση 
(WWF) πραγματοποιήθηκε διεθνές συνέδριο στήν Άσίζη με τή 
συμμετοχή πολλών οίκολόγων καί εκπροσώπων των διαφόρων 
θρησκειών (Χριστιανισμός, 'Ιουδαϊσμός, 'Ισλαμισμός, Βουδισμός 
καί ’Ινδουισμός).

Παρόμοιες συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στήν Ασίζη 
(21-24.10.1992 καί 20-23.10.1993) μέ τήν υπογραφή του 
περίφημου κειμένου “The Earth Charter“*. Τά δέκα Βασικά 
σημεία τής Διακήρυξης αυτής είναι:

1. We, the People of the Earth, recognize that human be
ings are part of and apart from nature. The protection of the envi
ronment is essential for human well-being and the enjoyment of 
fundamental rights, and as such requires the exercise of corre
sponding fundamental duties.

2. We acknowledge that sustainable use of resources re
quires an effective commitment to the development of a new con
sciousness and the correction of past errors and inequities, as well 
as the identification and the implementation of new relationships 
among individuals and human societies and with the Earth itself.

*The Earth Charter, Franciscan Center of the Environement Studies, 
Rome 1995, σελ. 13-16.



3. We are convinced that the development of just rela
tionships among individual human beings and societies, subject 
to commonly agreed rule of law, is necessary to the development 
of harmonious relations with the resources of the Earth

4. We have acquired the power to modify in fundamental 
ways the natural systems and life-sustaining conditions of the 
planet, and do therefore recognize our individual and joint respon
sibility to understand, respect and safeguard the dynamic processes 
of the Earth and all that is within its embrace, inanimate matter 
and all forms of life.

5. We assume our responsibilities for the moral and spiri
tual order necessary to maintain the life-sustaining capacities of 
the Earth.

6. We, adherents to different religions and philosophies, 
seek to expand the religious, cultural, and ethical dimensions of 
humman development, and encourage greater cooperation between 
religious and civil authorities in motivating the most appropriate 
decisions.

7. We acknowledge that, due to harmful activities and 
lack to foresight, we have created situations that often require 
immediate redress. All efforts must be made to improve our knowl
edge of environmental change - local, regional and global - and to 
develop and use technologies that are compatible with 
sustainability.

8. We acknowledge the crucial importance of a new un
derstanding of and new options for responsible parenthood, to be 
achieved through education, scientific research, and respect for 
ethical concerns.

9. We acknowledge our responsibility toward future gen
erations by striving to live in harmony with nature. We believe in 
joint stewardship of the nonliving and living elements of the Earth’s 
ecosystem. It is our conviction that this stewardship will permit 
us to advance toward sustainability for the future, and thus allow 
for development with equity.



10. We acknowledge that joint stewardship requires all 
individuals and communities, through their membership in states, 
to exercise their respective commitments and, consequently, to 
support other individuals, communities and states in their efforts 
to do the same.

2. Διάσκεψη τού Ρίο" και οί παρεμβάσεις των Εκκλησιών* **

Στά πλαίσια της Διασκέψεως του Ρίο, τό Παγκόσμιο 
Συμβούλιο Εκκλησιών (ΠΣΕ) σέ συνεργασία μέ τό Εθνικό 
Συμβούλιο Εκκλησιών της Βραζιλίας καί τό Συμβούλιο 'Εκκλησιών 
της Λατινικής ’Αμερικής συνεκάλεσε, άπό τήν πλευρά του, μιά 
“Οικουμενική Σύναξη” μέ τή συμμετοχή 147 εκπροσώπων δια
φόρων ’Εκκλησιών άπό 54 χώρες, ή οποία ένέσκυψε στό θέμα: 
“Πρός αναζήτηση ενός νέου ούρανοϋ καί μιας νέας γής”.

Μετά τή λήξη τών εργασιών, ή “Οικουμενική Σύναξη” 
άπηύθυνε στίς Εκκλησίες επιστολή στην οποία, αφού επισημαί
νει “τόν κρίσιμο χαρακτήρα τού κινδύνου πού απειλεί τήν ύφήλιο", 
μεταξύ άλλων, υπογραμμίζονται καί τά εξής: “Ή γή, ή μοναδική 
αυτή εστία μας, κινδυνεύει. Βρισκόμαστε στό χείλος τής αύτοκατα- 
στροφής. Γιά πρώτη φορά στήν ιστορία τής άνθρωπότητος ώρι- 
σμένα βασικά συστήματα, πού προϋποθέτουν καί έξασφαλίζουν 
τή ζωή τού πλανήτη μας, έχουν καταστραφεί άπό τόν άνθρωπο”

Παράλληλα μέ τήν παραπάνω επιστολή, ή Σύναξη κυκλο
φόρησε καί ένα κείμενο, στό όποιο άφ’ ενός σχολιάζει τή Δήλωση 
τού Ρίο καί άφ’ ετέρου διατυπώνει ώρισμένες σκέψεις ώς πρός 
τίς κλιματολογικές μεταβολές, τήν περίπτωση τών δασών καί

* Γιά τήν Διάσκεψη του Ρίο 6λ. Βραζιλία 1992 Καθημερινή 
31.5.1992. Ή γη αγωνία γιά τό μέλλον της, Ειδικό άφιέρωμα Τό Βήμα, 
7.6.1992 καί Rio, Coming together to save the earth. Time. Vol. 139. 22(1992). 
Πρ6λ. Ά. Βεργανελάκη, Παγκόσμια καί Τοπικά προβλήματα περιβάλλοντος 
καί οί επιδράσεις τους στίς Διεθνείς Σχέσεις, 3ο Συνέδριο "Ενωσης Ελλήνων 
καί Κυπρίων Φυσικών, Λευκωσία, 21-23.4.1989. R. Coste - J. P. Ribaut, Les 
nouveaux horizons de T Ecologie. Dans le sillage de Rio (ISBN: 2-227-315-85-7).

" Ένημέρωσις, 7(H-1992)3-4.



τήν “Πράξη 21”, ιό μεγαλόπνοο αύτό πρόγραμμα, τό όποιο άσχο- 
λεϊται μέ τό περιβάλλον καί τήν ανάπτυξη.

Στό κείμενο αύτό, ειδικότερα, άναφέρονται μεταξύ άλλων: 
“Οί Εκκλησίες, από πολλά χρόνια έχουν κινητοποιηθεί γιά τό 
περιβάλλον καί τήν ανάπτυξη καί ασφαλώς θά συνεχίσουν νά 
ένεργοποιούνται πρός τήν κατεύθυνση αυτή γιά πολύ ακόμη 
χρόνο. Θεωρούν τήν UNCED ώς ένα σταθμό στή μακρά διαδι
κασία πού αποβλέπει στήν άποκατάσταση τής βιωσιμότητας τής 
οικολογίας άφ’ ενός καί τής οικονομικής δικαιοσύνης στόν κόσμο 
αφ' έτέρου. Τό πρόγραμμα τής Πράξεως 21 ' δείχνει οτι τά προ
βλήματα πού αντιμετωπίζουμε είναι μακροπρόθεσμα. Δοθέντος 
δέ οτι είναι έπιτακτική καί επείγουσα ανάγκη νά προχωρήσουμε, 
ώς Εκκλησίες καλούμαστε νά διαδραματίσουμε ένα σημαντικό 
ρόλο έπί τού προκειμένου καί σέ συνεργασία μέ τίς κοινότητές 
μας νά προσδιορίσουμε τίς άπαραίτητες έκεΐνες αλλαγές πού θά 
συντελέσουν σέ μιά δίκαιη καί βιώσιμη έξέλιξη τού οικολογικού 
προβλήματος. Οί Εκκλησίες έχουν ασφαλώς πολλές δυνατό
τητες γιά νά συμβάλλουν στήν προβολή ώρισμένων Βασικών 
άρχών, όπως π.χ. είναι α) ό σεβασμός τής άκεραιότητος όλων 
τών ειδών τού πλανήτου μας. β) ή διατήρηση τής Βιολογικής 
διαφοράς, πού θά επιτρέψει μιά βιώσιμη ανάπτυξη καί θά έξασφα- 
λίσει τή σωστή πρόσβαση στίς παραγωγικές πηγές, γ) ή προστασία 
τών εδαφικών δικαιωμάτων τών αυτοχθόνων λαών πάνω στήν 
πατρώα τους γή, καί δ) ό έλεγχος τής άπειλής πού προκαλεϊται 
από δια-μεθοριακές μετακινήσεις έπικινδύνων αποβλήτων”.

3. Παγκόσμιο Forum έπί τοΰ περιβάλλοντος 
καί της άναπτύξεως γιά τήν επιβίωση.

(Μόσχα, 15-19 Ιανουάριου 1990)*

Από 15 έως 19 Ιανουάριου 1990 έπραγματοποιήθη στή 
Μόσχα διεθνές συνέδριο ύπό τόν τίτλο “Παγκόσμιο Forum έπί 
του περιβάλλοντος καί τής άναπτύξεως γιά τήν έπιΒίωση”. Τό

" Έπίσκεψις. 432(1990)20-23.



συνέδριο αυτό οργανώθηκε από τό “Παγκόσμιο Forum πνευμα
τικών καί κοινοβουλευτικών ηγετών γιά τήν ανθρώπινη έπιβίωση” 
καί τελούσε υπό τήν αιγίδα του Ανώτατου Σοβιέτ, όλων των 
θρησκευτικών κοινοτήτων τής Σοβιετικής Ένώσεως, τής Σοβιετικής 
’Ακαδημίας των Επιστημών καθώς καί του “Διεθνούς Ιδρύματος 
γιά τήν επιβίωση καί τήν ανάπτυξη τής άνθρωπότητος” Πρόεδρος 
τής οργανωτικής Επιτροπής τού συνεδρίου ήταν ό άκαδημαϊκός 
Ευγένιος Βελίχωφ, ειδικός σύμβουλος τού Προέδρου κ. Μιχαήλ 
Γκορμπατσώφ έπί θεμάτων επιστήμης, ελέγχου των εξοπλισμών 
καί ενεργειακής πολιτικής, άντιπρόεδρος δέ αύτής ό ΣεΒ. Μητρο
πολίτης Βολοκολάμσκ καί Γιουργιέφ κ. Πιτιρίμ.

Ή πρωτοβουλία όργανώσεως του συνεδρίου υπήρξε ένα 
άπό τά σπουδαιότερα άποτελέσματα τής πρώτης διασκέψεως (’Οξ
φόρδη, 'Απρίλιος 1988) του “Παγκοσμίου Forum έπί του περι
βάλλοντος καί τής άναπτήξεως γιά τήν επιβίωση”, όργανώσεως 
ή οποία ίδρύθη τό 1985 καί έχει τήν έδρα της στή Νέα Ύόρκη. 
προεδρεύεται δέ άπό τόν έκ των συμπροέδρων του συνεδρίου 
Αίδεσιμολ. James Park Morton.

Όπως έτόνισαν στό μήνυμά τους οί συμπρόεδροι τής 
οργανωτικής Επιτροπής: “τά προβλήματα, τά όποια άντιμετωπί- 
ζουν σήμερα τό περιβάλλον καί οί λαοί τού κόσμου, επιβάλλουν 
άμεσες καί συντονισμένες προσπάθειες. Οί κοινοβουλευτικοί καί 
θρησκευτικοί ηγέτες, οί επιχειρηματίες, οί δημοσιογράφοι, οί καλλι
τέχνες, οί έπιστήμονες καί οί φοπηταί οφείλουν νά έγκαινιάσουν 
μεταξύ τους ένα διάλογο, ό όποιος νά μετουσιωθεϊ σέ συγκεκρι
μένες άμεσες ένέργειες. Ή κοινή έπιβίωση τής άνθρωπότητος 
έξαρτάται άπό τίς ένέργειες αυτές”.

Στό συνέδριο έλαβαν μέρος 700 περίπου προσωπικότη
τες, μεταξύ τών οποίων πνευματικοί καί κοινοβουλευτικοί παρά
γοντες καθώς καί έκπρόσωποι τής συγχρόνου έπιστήμης καί 
τεχνολογίας, τής βιομηχανίας, τών τεχνών καί τών μέσων μαζικής 
ένημερώσεως. ’Αναφέρομε, μεταξύ αυτών, τόν Javier Perez de 
Guellar, Γενικό Γραμματέα τών Ηνωμένων Εθνών, τήν κυρία 
Gro Harlem Brundtland, τ. πρωθυπουργό τής Νορβηγίας, διεθνώς



γνωστή γιά την εργασία της ώς προέδρου τής Παγκοσμίου Επι
τροπής γιά τό περιβάλλον καί τήν άνάπτυξη, τόν Elie Wiesel, 
βραβείο Νόμπελ γιά τήν ειρήνη, τόν κ. Federico Mayor, Γενικό 
Διευθυντή τής UNESCO κ.ά. Ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου παρέστη ό ΣεΒ. Μητροπολίτης Ελβετίας κ Δαμα
σκηνός, ό όποιος καί προέΒη σε κατάλληλη παρέμβαση εξαιρούσα 
τήν άπό πλευράς ορθοδόξου θεολογίας θεμελίωσα τής προστασίας 
του φυσικού περιβάλλοντος.

Κατά τήν έναρκτήρια συνεδρία (Δευτέρα, 15 Ιανουάριου) 
έλαβαν πρώτα τόν λόγο τά μέλη τής οργανωτικής Επιτροπής, ό 
ακαδημαϊκός κ. Ευγένιος Βελίχωφ καί ό Σε6. Μητροπολίτης 
Βολοκολάμσκ κ. Πιτιρίμ, οί όποιοι ευχήθηκαν στους συνέδρους 
τό “ώς ευ παρέστητε”. Τό “Forum της Μόσχας”, έτόνισε στον 
χαιρετισμό του ό ΣεΒ. Μητροπολίτης Πιτιρίμ, “πρέπει τελικώς νά 
έπηρεάσει εύρυτέρους έπιχειρημαπκούς καί πολιτικούς κύκλους 
καί νά προωθήσει - όπως έλπίζομε - μία γενική αφύπνιση τής 
συνειδήσεως. Μόνο μία ευρύτερη διάδοση των πορισμάτων του 
σέ όλες τίς περιοχές τής γης είναι εις θέσιν νά έπηρεάσει τήν 
ανθρώπινη δραστηριότητα πείθοντας τούς ανθρώπους νά οικονο
μήσουν καί άποκαταστήσουν τό περιβάλλον τους. ’Έχομε ήδη 
ξεπεράσει τά όρια πέρα άπό τά όποια ή άπροβλημάτιστη έκμετάλ- 
λευση του περιβάλλοντος οδηγεί σέ ανεπανόρθωτες καταστροφές. 
Μόνο ή συνείδηση μπορεί νά κινητοποιήσει τή λογική σκέψη 
καί νά σώσει τήν ανθρωπότητα. Ή Εκκλησία δέν έχει νά προσφέ
ρει άλλο φάρμακο άπό αυτό”.

Κατά τήν διάρκεια των έν όλομελεία συνεδριών έξητά- 
σθησαν, έν συνεχεία, τά θέματα: ή σημερινή κατάσταση του 
περιβάλλοντος, ή γή καί ή άνθρώπινη κοινωνία, ή τεχνολογία, ή 
Βιομηχανία καί ή πολεοδομία (ήτοι τό αστικό περιβάλλον), ή 
παιδεία επί παγκοσμίου επιπέδου. Μετά τό πέρας τών εργασιών 
συνετάχθη ’Έκθεση τών επιστημονικών μελών του συνεδρίου 
καί υίοθετήθη “Δήλωση του Συνεδρίου έπί του προγράμματος 
δράσεως”.

Μεταξύ τών κυρίων σημείων, τά όποια έξητάσθησαν κατά



τή διάρκεια του συνεδρίου ησαν μερικές άπό τίς κρισιμότερες 
πλευρές του οικολογικού προβλήματος, ειδικότερα δέ: ή ηθική 
ευθύνη τής ανθρωπότητας γιά τήν εξασφάλιση μιας ισόρροπης 
άναπτύξεως των μέσων ίκανοποιήσεως των άνθρωπίνων αναγκών 
καί των φυσικόν διαδικασιών ή προστασία τής ποικιλίας των 
άνθρωπίνων πολιτισμών καί των άλλων ζωικών ειδών ή εξέταση 
τής ώφελείας πού θά προκόψει άπό τήν μετατροπή των στρατιω
τικών εξοπλισμών σέ προγράμματα οικολογικής ασφαλείας καί 
σταθερός οικονομικής άναπτύξεως, κ ο κ.

Σέ δ,τι άφορά, ειδικότερα, στό ρόλο τής θρησκείας, 
ύπεγραμμίσθη άπό τόν Μητροπολίτη Ελβετίας, άτι ζούμε σήμερα 
τό τέλος τού ψυχρού πολέμου, πράγμα πού σημαίνει άτι οί θρη
σκείες καλούνται νά μεταδώσουν στόν κόσμο ά,τι βαθύτερο καί 
άληθινό υπάρχει στό μήνυμά τους. Ή θρησκεία είναι ή συνάντη
ση τής ψυχής μέ το Θεό, πράγμα πού σημαίνει άτι ό άνθρωπος, 
δημιουργημένος “κατ' εικόνα” τού Θεού, καλείται νά ζήσει σέ 
στενή κοινωνία μέ τό Δημιουργό του καί σέ αρμονική σχέση μέ 
τό φυσικό περιβάλλον του καί μέ τόν πλησίον του.

Ως ό μικρόκοσμος ενός μακροκόσμου, ό άνθρωπος έχει 
μία ειδική αποστολή πού τού έμπιστεύθη ό Θεός, τήν άποστολή 
δηλαδή νά φυλάττει καί νά καλλιεργεί τή γή. Αυτός πού έκλήθη 
νά φυλάττει δέν έχει τό δικαίωμα νά καταστρέφει. Ή θρησκεία 
οφείλει νά υπενθυμίζει στόν άνθρωπο άτι είναι ό συνδημιουργός, 
ό διαχειριστής καί ό προστάτης τού περιβάλλοντος, καί άτι τό 
περιβάλλον αυτό ανήκει στήν ανθρωπότητα όλων των εποχών

4. Διάσκεψη τού Σικάγου

4.1. Θρησκείες καί Οικολογία (31.8.-4.9.1993)

Ή συνάντηση αύτή άποτελούσε συνέχεια τού παγκο
σμίου συνεδρίου πού έλαβε χώρα στήν ’Ινδονησία. Στήν πόλη 
Semarang συζητήθηκε ό ρόλος τής θρησκευτικής έκπαίδευσης 
γιά τή σωτηρία τού πλανήτη. Οί διάφορες θρησκείες πού έλαβαν 
μέρος στή συνάντηση αύτή τόνισαν:



• τήν ιερότητα της ζωής,
• τήν ανάγκη συνεργασίας σε θέματα οικολογικά.
Στή Διάσκεψη του Σικάγου μεταξύ άλλων άποφα-

σίσθηκαν:
• ή κοινή στάση άπέναντι στην προστασία τού περιβάλ

λοντος παρά τίς διαφοροποιήσεις (θρησκευτικές, πολιτικές, εθνι
κές) των λαών καί

• τήν ανάγκη επαναπροσδιορισμού μιας κοινής στάσης 
άπέναντι στή ζωή, τήν ελευθερία καί τήν ευτυχία των άτόμων, 
των κοινωνιών, τών χωρών καί τών διαφόρων πολιτισμών τής 
γης.

4.2. Summit on Religions and Conservation 
(’Απρίλιος - Μάϊος 1995)

Η ιδιαιτερότητα αυτής τής σημαντικής πρωτοβουλίας 
είχε τρεις διαφορετικές συναντήσεις οτήν οποία έλαβαν μέρος 
εκπρόσωποι εννέα διαφορετικών θρησκειών.

Ή πρώτη πραγματοποιήθηκε στό Ohito (’Ιαπωνία άπό 
28.5-6.6.1995) μέ θέμα “Θρησκείες καί διαφύλαξη τού περιβάλ
λοντος”. Τό τελικό κείμενο μεταξύ άλλων υπογραμμίζει:

• τήν ενεργοποίηση τών θρησκευτικών κοινοτήτων γιά 
τήν άποτροπή τών πολέμων, τής Βίας καί τού σεβασμού τών 
άνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τη συνεργασία γιά τή διαφύλαξη 
καί τήν ακεραιότητα τής δημιουργίας,

• τή σωτηρία τής πολλαπλότητας τών διαφόρων οικοσυ
στημάτων καί τέλος

• τήν εισαγωγή τού θέματος τής δημιουργίας σέ άλα τά 
σχολικά εγχειρίδια τών θρησκευτικών όλων τών Βαθμιδών.

Ή συνάντηση έλαβε χώρα στό Atami (’Ιαπωνία) άπό 3- 
9 'Απριλίου, ενώ συμμετείχε καί ή Α.Θ.Π. ό Οικουμενικός 
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α'. Στή συνάντηση αύτή άποφα- 
σίσθηκαν:

• ή υιοθέτηση τών προτάσεων τού Ohito



• ή δέσμευση των εκπροσώπων με ειδικά οικολογικά 
προγράμματα καί

• ή συνεργασία των θρησκευτικών κοινοτήτων σέ οικο
λογικά θέματα.

Τέλος ή τρίτη συνάντηση έγινε στό Windsor (Ενωμένο 
Βασίλειο) άπό 29 ’Απριλίου - 9 Μαΐου. Τά Βασικότερα συμπε
ράσματα επικεντρώνονται στά πέντε παρακάτω σημεία:

1. Κάθε θρησκεία νά άναλάΒει τήν υιοθέτηση καί 
ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου οικολογικού προγράμματος 
γιά τά εννέα επόμενα χρόνια.

2. Τήν άποδοχή όλων των θρησκειών μιας οικολογικής 
Διαθήκης - πρόταση τής Ά.Β.Ύ. του Πρίγκηπος Φιλίππου Λουκάς 
του Εδιμβούργου, Διεθνούς Προέδρου τού WWF, καί τή δημιουρ
γία μιας συμβουλευτικής ομάδας γιά οικολογικά θέματα.

3. Τά Παγκόσμιο Ταμείο γιά τό Περιβάλλον (WWF) 
άνέλαΒε τήν υιοθέτηση πολλών οικολογικών προγραμμάτων πού 
θά ύλοποιηθούν πρίν τό τέλος τού 1995.

4. Τήν άποδοχή όλων τών προτάσεων τής συνάντησης 
τού Ohito.

5. Τή συμμετοχή στό πρόγραμμα καί τών Ταοϊστών τής 
Κίνας. Παράλληλα έγινε πρόταση γιά τή συνεργασία μέ τήν 
Παγκόσμια Τράπεζα, τή συμμετοχή σέ παρόμοια οικολογικά προ
γράμματα τού ΟΠΕ, τή συνεργασία μέ τίς μεγάλες Βιομηχανικές 
μονάδες καί τή χρηματοδότηση πολλών τηλεοπτικών έκπομπών 
μέ θέμα τήν άκεραιότητα τής δημιουργίας.

5. Διακήρυξη τού Τολέδου 
(6-7.11.1995)

’Άτυπη διαθρησκευτική συνάντηση μέ επίκεντρο τή σχέση 
άνάμεσα στίς μονοθεϊστικές θρησκείες καί τά ουμανιστικά κινή
ματα, μέ θέμα τό μέλλον τών ευρωπαϊκών καί μεσογειακών 
Χωρών. Ή συνάντηση αυτή τελούσε ύπό τήν αιγίδα τής Ενω
μένης Ευρώπης.



6. Διακήρυξη τοΰ Mühlheim

Συνέδριο του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών 
(ΚΕΚ) εις τήν ’Ακαδημία Mühlheim της Γερμανίας, άπό 28.4- 
4.5.1995, με θέμα: “Προστασία καί σεβασμός τής δημιουργίας 
του Θεού”. Στην Διακήρυξη άναφέρονταί:

1. The topic of Creation contains a rich variety of theo
logical points. For a long time, little attention has been paid to 
this, and therefore we need to catch up in terms of theology and 
in terms of ethics when it comes to implementing it in Church and 
society. Our spirituality of Creation needs to be rediscovered and 
enhanced. God remains faithful to his/her creation and is present 
in it. That is the foundation of our hope and of our commitment in 
a time when environmental issues are an uncapable burden.

2. “Safeguarding Creation’’ in all Churches is a develop
ing field of activities. Despite the great significance of ecological 
topics, the diverging social, economic and cultural conditions for 
Churches and parishes must not be overlooked.

3. This applies particularly to those Churches in a con
text of transition where there is the extremely high danger that 
ecological issues become marginalized or are neglected due to 
severe economic, social and inner-church problems. Deep crises 
and profound changes, e.g. agriculture and continuously rising 
unemployment, indicate that highly industrialized societies are 
also facing great challenges. Therefore ecological and social is
sues have to be addressed in a joint effort.

4. In the face of great ecological challenges action is 
needed immediately, especially in highly industrialized countries 
which are responsible for the largest part of global energy con
sumption and the emissions damaging the environment. That is 
why we regard it a priority task for European countries to discuss 
and implement a change in lifestyle, production and consumption 
patterns. The Churches must take part in it.

5. The dialogue with representatives from politics and



science revealed that much is expected from the Churches. They 
are expected to play an active role and to cooperate in the discus
sion on values and in the process of conscientization. They also 
could offer a framework for the discourse in society and should 
use their influence on political decision - makers.

6. The Mülheim conference not only made us more aware 
of how severe environmental degradation already is, but also how 
urgently we need a fundamental shift of direction in many fields 
and how time is running out. According to scientific studies, the 
energy consumption in the rich industrialized nations must be cut 
by not less than 80% in order to achieve sustainable development 
which also includes the peoples in the two-third world. Not least 
against this background Churches and parishes have to live up to 
a great responsibility.

7. Maintaining living conditions in European countries 
must not be dealt with in isolation from issues of justice and de
velopment in the countries of the Southern hemisphere. Develop
ment and the protection of the environment in the industrialized 
countries must be sustainable worldwide and open up opportuni
ties for developing a dignified and ecologically - friendly living 
standard in the developing countries as well as in the countries of 
Eastern Europe which are undergoing a transition.

Since the ecological challenge is of essential importance 
and has far-reaching consequences, we turn to our Churches, and 
through our Churches to society. We think the following to be of 
utmost urgency:

1.. .. The Churches’ responsibility for the environment has 
to be laid out in terms of structure and staff in such a way that it 
can be met continuously and become a constituent component of 
Church life.

1.1. On the one hand this requires concrete commitment 
in Church development work as well as in all areas of Church life 
and work. Ecological minimum standards, e.g. in the churches 
development work as well as in building and construction or in



energy conservation are just as much a part of it as the cultivation 
of Church-owned land, according to nature-oriented principles.

1.2. In correspondence to the concrete measures taken up 
inside the Churches, there is to be a ready openness for dialogue and 
cooperation on environment issues and Creation with all groups 
of society, especially with representatives from industry, politics, 
natural sciences and environmental organizations.

1.3. Finally, Churches have an obligation to create éco
logie awareness in their most typical fields of activity: in devel
opment programmes as well as in pastoral care, education, preach
ing and public statements.

2.. .. that Churches make an increasing use of their na
tional and ecumenical associations and training facilities,

2.1. to put their weight effectively in at international orga
nizations and negotiations for the sake of sefeguarding Creation.

2.2. in order to elaborate drafts for a wholistic and con
temporary spirituality of Creation, which enables individual Chris
tians and every parish to assume ecological responsibility in ev
ery-day life and in public.

2.3. in order to practice with all people of good will a 
new life-style which is essential for the safeguarding of life sup
port systems of this planet and for future generations. Especially 
as to the fear and the resistance that many people show towards a 
changed life-style, the Churches have to live up to a special task 
(.·.)·

7. Διάσκεψη τοΰ Συμβουλίου 
ιών Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (ΚΕΚ) 
μέ θέμα: “Οικολογία καί Ανάπτυξη”.

Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (19.-25 Ιουνίου 1995)

Διάσκεψη του ΚΕΚ καί τοΰ Συμβουλίου των Ρωμαιοκα
θολικών Επισκοπικών Συνόδων της Ευρώπης (CCEE) σέ 
συνεργασία μέ τήν Ευρωπαϊκή Οικουμενική ’Οργάνωση γιά τήν



’Ανάπτυξη (EECOD). Τό τελικό κείμενο όποτελεΐται άπό εξη 
Βασικά κεφάλαια: 1. Θεολογική προσέγγιση, 2. Οί ευθύνες των 
Ευρωπαϊκών Κρατών, 3. Ο ρόλος του άνθρώπου στή δημιουργία, 
4. Δημιουργία υπεύθυνων κοινωνιών, 5. ’Ατομικός καί ομαδικός 
τρόπος ζωής καί 6. Ή ευθύνη τών Εκκλησιών. Παραθέτουμε 
όπόσπασμα του τελευταίου κεφαλαίου (στην άγγλική). Ο άνα- 
γνώστης μπορεί νά ζητήσει ολόκληρο τό κείμενο άπό τήν ’Ορθό
δοξο Ακαδημία Κρήτης (στην άγγλική καί γαλλική γλώσσα).

6. THE RESPONSIBILITY OF THE CHURCHES
Only in recent times have many of the churches rediscov

ered their responsibility for the whole of creation and for future 
generations. Churches should proclaim a sustainable lifestyle with 
great humility in the awareness that for a long time they them
selves have been part of the predominant, destructive way of liv
ing. However, churches cannot claim a monopoly of solutions, 
especially not those coming from the technical and scientific fields.

It is against this background that we ask: What can 
churches do in terms of their cooperative wit ness for a sustain
able lifestyle? We wish to highlight some important challenges 
for the churches:

a) The churches have a prophetic responsibility, that is, 
they are not simply social institutions which behave according to 
their own laws. Their task is to listen carefully to God’s message 
in order to address today’s issues. In translating God’s will for 
modem times, the churches must be open to the world. They must 
read the signs of the times, dealing with the suffering of creation 
and listening to people as they share their stories, experiences 
and knowledge. The churches’ prophetic task is to proclaim God’s 
message to the world, even if it appears to be inconvenient, be
cause it challenges present trends and practices. However, not 
every message from the churches which contradicts present trends 
is prophetic: it is essential that the message has its foundation in 
Scripture and Tradition.



b) Churches also must proclaim a message of hope in the 
face of every sign of destruction. Many people today, especially 
the young, possess much knowledge and many insights about the 
distressing state of the planet. What is often lacking, however, is 
hope and a confidence in the future. Heightening people’s fear 
and bad conscience may lead to paralysing frustration and fatal
ism. The churches’ belief in the Kingdom of God, God’s grace in 
Jesus Christ and the renewing capacity of the Spirit should be a 
source of joy, inspiration and encouragement.

c) The proclamation of hope will not automatically change 
in the present situation. Therefore, the churches must give a cred
ible witness in their own daily life and should thereby be credible 
co-operators in God’s ongoing act of creation. Recognizing their 
own weaknesses as well as their own responsibility the churches 
ought to be good examples in practising a sustainable lifestyle 
which reflects the wholeness and holiness of life.

d) The churches recognize the spiritual dimension of life. 
They should advocate worship as an integral part of a sustainable 
lifestyle. The eucharist, meditation and prayer are ways in which 
we listen to God, put ourselves at God’s disposal, open ourselves 
to be filled with the Holy Spirit and are sent out on a mission of 
action for the survival for the whole of creation.

These challenges could, for instance, be met:
- by raising the awareness and commitment of believers with 

regard to their environmental responsibilities and capacity to act;
- by celebrating creation, through worship and liturgy, 

intercession and preaching; elements of worship should aim to 
link creation more clearly with daily life;

- by education and formation at all levels in the church, 
including the training of believers, teachers and ministers;

- by dialogue and co-operation with other religions, especially 
insofar as Europe is increasingly made up of multi-faith societies;

- by dialogue and co-operation with non-governmental or
ganizations, governments, universities, and so on, in view of the ex



tent of common interests concerning ecological responsibilities;
- by promoting ways of implementing Agenda 21, the 

action programme for the 21 st century adopted at the United Na
tions Conference for Environment and Development (UNCED) 
in Rio 1992, involving families, parishes, churches, local com
munities and the society as a whole;

- by promoting everyday measures for environmental 
protection, the prevention of biodiversity, energy savings and sys
tematic environmental auditing in parishes and all church-related 
institutions;

- by taking ecological considerations into account in all 
church-related activities including, for example: construction of 
buildings, management of lands, organization of parish centres, 
energy and resource consumption, and production and disposal 
of wastes;

- by promoting - together with others - the national and 
regional implementation of international ecological standards and 
conventions and resisting environmentally harmful actions such 
as nuclear testing.

8. Διακήρυξη ιοϋ KLINGENTAL 
27-29.10.1995 (’Αλσατία/Γαλλία)

Τό συνέδριο αύτό θά μπορούσε νά χαρακτηρισθεϊ ώς ή 
σημαντικότερη προσπάθεια προσέγγισης τού οικολογικού προ
βλήματος άπό τήν πλευρά των Θρησκειών. Τό θέμα ήταν “Οι
κολογία, ’Ηθική καί Πνευματικότητα” καί έλαβαν μέρος πάνω 
άπό 70 έκπρόσωποι διαφορετικών θρησκειών*. Τό συνέδριο

* Στή συνάντηση αύτή έγινε παρουσίαση του θέματος “Ή 'Ορθόδοξος 
’Εκκλησία άπένανη στά οικολογικά προβλήματα” μέ ομιλητή τόν Δρ. Κων/νο 
Ζορμπά. Βλ. Jean - Pierre Ribaut καί Marie - José Del Re y, L' usufruit de la 
terre, Paris 1997, σελ. 51 κ. έξ. Τό επόμενο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 
στήν ίδια πόλη με θέμα: “Τό ύδωρ” (26-30.11.1997), ένώ γιά τό 1998 τό θέμα 
του Συνεδρίου θά είναι “Ή Γή” (6-10.5.1998).



τελούσε υπό τή αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης καί τής 
Ρωμαιοκαθολικής 'Οργάνωσης ΡΑΧ CHRISTI. Στό τελικό κείμενο 
μεταξύ άλλων άναφέρονται καί τά εξής:

(...) Mais un souci commun habite chacun d’entre nous 
qui concerne surtout les générations futures malgré les innombra
bles conférences politiques et techniques, mondiales et régionales, 
études, chartes et autres déclarations, Γ état de la Terre continue à 
se dégrader de manière inquiétante, voire alarmante en particulier:

- la qualité de nombreux écosystèmes, tant marins que 
terrestres, et de leurs composants (eau, air, sol) régresse dange
reusement,

- de nombreuses ressources, marines ou terrestres, vivantes 
ou minérales, diminuent de manière inquiétante,

- Γ érosion, la dégradation des sols continuent à progresser,
- le réchauffement de Γ atmosphère ne ralentit pas,
- de plus, certaines politiques portent non seulement 

atteinte aux milieux naturels (forêts tropicales, par exemple) mais 
compromettent Γ existence même des populations locales. Au- 
delà, tout homme, toute vie est gravement en danger.

- dans de nombreuses régions du monde, les conflits armés 
détruisent Γ homme et son environnement.

Au vu de cette situation, des responsables religieux ont 
essayé de sensibiliser leurs croyants à ces problèmes et les appeler 
à réagir au nom de leur foi; par exemple à Assise (1986), puis 
Bâle (1989), Séoul (1990), Samarang, Indonésie (1993), Ohito, 
Japon et Windsor, Royaume-Uni (1995). Des appels semblables 
ont été lancés par les peuples indigènes, par des rationalistes.

Or, la situation est aujourd’ hui tellement sérieuse, que 
nous estimons devoir agir ensemble, unir nos efforts pour que nos 
différentes approches spirituelles et culturelles, loin de constituer 
des obstacles ou des freins à la coopération, soient des sources d’ 
enrichissement.

En conséquence, ENSEMBLE, nous invitions ardemment 
tout homme et toute femme de bonne volonté à:



- approfondir sa spiritualité, sa culture, pour y découvrir 
les richesses et les motivations V incitant au respect de la Nature 
et à une gestion durable de ses ressources pour le bénéfice des 
générations présentes et futures,

- dépasser le stade de la tolérance et de Γ écoute passive 
pour passer à celui de Γ écoute attentive, afin de chercher à com
prendre la démarche de P autre,

- privilégier les solutions à long terme au détriment de 
celles à court terme,

- privilégier harmonieusement les justifications rationnel
les et scientifiques de la conservation des ressources et Γ approche 
émotive, valorisant par exemple la beauté,

- développer une sensibilité spirituelle chez ses enfants et
ENSEMBLE, nous exhortons donc tous les peuples et

leurs dirigeants à agir concrètement et durablement pour une 
gestion et une protection responsable de notre partimoine commun.

ENSEMBLE, nous voulons exprimer et vivre cette 
solidarité.

Quand aux initiatives et actions concrètes les proposi
tions surabondent depuis longtemps, le plus important, c’ est que 
se développe en chacun et chacune, une attitude écologique, c’ 
est-à-dire qu’ à chaque instant nous soyons conscients du fait que 
nos choix, nos décisions ont des conséquences à long terme sur Γ 
environnement, le nôtre et celui des autres. II convient égalemant 
de redécouvrir Γ importance d’une certaine frugalité et de la mo
dération.

Cette conversion de nos comportements est particulière
ment importante dans les pays industrialisés, qui assument une 
responsabilité toute particulière dans Γ état actuel de la planète. 
Mais indépendamment de cette constatation, Femmes, hommes, 
quelques soient nos responsabilités, statuts ou fonctions, nous 
avons toutes et tous.

- à témoigner par notre comportement dans la vie quoti
dienne,



- à éduquer.
Νά σημειώσουμε ακόμη καί τήν οργάνωση του ευρω

παϊκού συμποσίου στην Francis of Assisi Academy στό Eichstaet 
της Βαυαρίας άπό 2-5.10.1996. Τό συνέδριο είχε ώς δασικό 
θέμα τήν καταλλαγή του άνθρώπου με τή δημιουργία, ώς συμβολή 
στήν προετοιμασία τής Β’ Πανευρωπαϊκής Οικουμενικής Συνέ
λευσης στό Γκράτς τής Αυστρίας (23-29.6.1997). με θέμα: “Καταλ- 
λαγή. Δωρεά Θεού καί πηγή νέας ζωής”*.

9. Οί Εκκλησίες καί τό οικολογικό πρόβλημα 
τής Μεσογείου**

Άπό 8 έως 12 Νοεμβρίου 1995 πραγματοποιήθηκε στήν 
πόλη S ABUDJA, νοτίως τής Ρώμης, σύσκεψη με θέμα ό ρόλος 
των Εκκλησιών στήν επίλυση των οικολογικών προβλημάτων 
τά όποια άντιμετωπίζει ή Μεσόγειος. Στό συνέδριο αύτό πού 
συνήλθε ύπό τήν αιγίδα τού Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών 
(ΚΕΚ), του Συμβουλίου τών Καθολικών ’Επισκοπικών Συνόδων 
τής Εύρώπης (CCEE) καί τήν οργανωτική ευθύνη τού Ευρωπαϊκού 
Οικουμενικού Κέντρου, τό όποιο εδρεύει στίς Βρυξέλλες, συμμε
τείχαν κληρικοί, θεολόγοι, κιονωνιολόγοι καί περιβαλλοντολόγοι, 
προερχόμενοι άπό διάφορες Εκκλησίες καί Πανεπιστημιακά 
Κέντρα τής Νοτίου Εύρώπης. Ή σύσκεψη άποσκοπούσε στήν 
άνταλλαγή πληροφοριών ώς πρός τίς οικολογικές πρωτοβουλίες 
τών κατά τόπους ’Εκκλησιών τής Νοτίου Εύρώπης καί στήν 
εύαισθητοποίση τού κοινού όσον αφορά στό ανυπέρβλητα οικο
λογικά προβλήματα τά όποια αντιμετωπίζει] ή Μεσόγειος.

Σημειώνουμε παρακάτω άποσπάσματα άπό τό τελικό 
κείμενο - ψήφισμα:***

* Βλ. έπί του θέματος Χριστιανισμός καί Ευρώπη. Προσπάθεια καταλ- 
λαγης στίς σημερινές Θρησκευτικές, Κοινωνικές καί Πολιτικές προκλήσεις, 
έκδ. ΤΕΡΤΙΟΣ, Χανιά, 1997.

** Ένημέρωσις, ΙΑ-1995, σεΑ. 3.
*** Γιά περισσότερες πληροφορίες ό αναγνώστης μπορεί να απευ

θυνθεί στό Centre Oecuménique Européen, 174 rue Joseph II, 1040 Bruxelles.



(...) 1. Problems of the Mediterranean Region
As Europeans from the South of Europe, we are concerned 

with the future of the Mediterranean Basin whose situation is par
ticularly serious. We observe that the Churches have taken little 
notice of the problems specific to the Mediterranean region. We 
believe that we must begin by taking inventory of all problems 
faced by Mediterranean countries, calling on the assistance of all 
governmental and non-governmental institutions responsible for 
environmental policies, management and research in the region.

Moreover, we are persuaded that the region consitutes 
one single geographic, economic and ecological unit which can
not be politically managed without recognition of its unified char
acter. A large part of the pollution of Mediterranean waters, for 
example, originates in countries of Eastern Europe and the Black 
Sea; addressing this problem, therefore, requires a pan-European 
political cooperation. The Mediterranean region has for several 
decades been politically neglected and has also suffered exten
sively as a result of the Cold War. Its population continues to 
increase at a rhythm which by far outpaces the resources of the 
region from a population of 175 million in 1956 one now projects 
a total of 355 million inhabitants in the region in the year 2000, 
that is double the number in the space of fifty years.

Mediterranean waters are now increasingly exposed to 
pollution and intensive fishing, which have had as a direct conse
quence the disappearance of numerous marine and coastal spe
cies of flora and fauna. Further, sensitive ecosystems, such as the 
coasts and arid lands, have suffered destructive industrial, touris
tic and agricultural development. One estimates there to have been 
a loss of 60% of the coastal zones since 1940 and observes a rapid 
and perhaps irreversible desertification in many areas. These phe
nomena often bring with them a degradation of the means of liv
ing of autochthonous peoples and the destruction of local and 
traditional cultures. The hydraulic disequilibrium between sea 
basins may become a source of conflict and constitutes a limiting



factor for the development of countries on the southern coasts of 
the Mediterranean.

Strongly marked by violence, the Mediterranean region 
is characterised by economic, social and cultural conflicts caused 
by severe disparities between the North and the South of Europe, 
between Europe and North Africa, as well as between rural and 
urban cultures. Faced with this cluster of problems, one notes the 
lack of success in negotiations between governments of Mediter
ranean states who appear unable to arrive at a consensus. Our 
experience in the region imposes on us a deep reflection on ques
tions of human and social ecology in order to better understand 
the ecological challenges and develop appropriate solutions.

As Christians, we are also conscious of our responsibil
ity vis-à-vis the whole planet which, for us, is the creation of God. 
God calls us to live in it as co-actors in his project of care, sharing 
and harmonious and useful development on behalf of the men 
and women of our generation as well as those of future genera
tions.

2. Becoming aware of the challenge
We have reflected extensively in our churces on the sub

ject of violence: violence of men toward women, violence be
tween persons, nations, ethnic groups, and also violence between 
religions. Social, cultural, ethnic and religious differences are very 
often used in order to affirm the superiority of one over another 
and to impose it by force. Our churches are profoundly concerned 
by these questions even if our practical commitment has fallen 
short.

2.1. Violence toward creation
We recognise, however, that the churces have had and 

continue to have difficulties in admitting that there also exists a 
violence exercised by man on creation - through wastage and the 
lack of respect for its resources - whose consequences have been 
well described by the international symposium recently held in 
Patmos on the initiative of the Ecumenical Patriarch of Constan



tinople.
These dangerous consequences include:
- the extinction of many species of animals and plants;
- the reduction of genetic diversity;
- the pollution of the hydrosphere, lithosphere and atmo

sphere;
- the destruction of habitat, desertification, and so on;
- the permanent pollution of many rivers, lakes, seas and 

subterranean waters.
- It goes without saying that both clergy and lay persons 

are called to be responsible for initiatives in favour of the envi
ronment, each according to his/her abilities and opportunities;

3.3. Encourage, as churches, cooperation with govern
mental and non-governmental organisations on environmental is
sues, especially by offering their support to at least one specific 
project with an international dimension for the next millennium, 
such as the renewal of the Black or Aegean Sea or the Mediterra
nean region as a whole;

3.4. Promote the largest diffusion possible of relevant en
vironmental informantion through publications and documents 
prepared by organisations and associations working on environ
mental problems in the region, and particulary those of the Plan 
Med, the Commission for the Sustainable Development of the 
Mediterranean, the Counsil of Europe, the Mediterranean Water 
Institute, as well as scientific research centres of international and 
national levels such as the Centre National de Recherche Scien
tifique;

3.5. Establish and implement rational ecological practices, 
respectful of the environment, at all levels of Christian organisa
tions by offering and taking training in the ecological manage
ment of church properties and activities. Among possible activi
ties we mention:

- the preparation and implementation of “ecological au
dits” or environmental assessment surveys at personal, commu



nity and institutional levels in Christian milieu;
- the elimination in all Christian intitulions of the use of 

technologies which waste or pollute, in favour of conservation, 
reuse, repair and recycling practices;

- the ecological use of lands belonging to the churches, 
for example in practising biological or extensive agriculture on 
them, creating natural reserves or reforesting properties;

- the application of ecological technologies in the con
struction and utilisation of buildings managed by the churches 
and Christian organisations;

- the investment of church revenues in enterprises that 
respect the environment;

3.6. Encourage Christian and public media to regularly 
offer reports and other programmes on ecological problems forms, 
such as:

- the creation of a “green award” conferred on individu
als or groups supporting environmental causes;

- the institution (or reestablishment) of a tree - planting 
ceremony on the occasion of a marriage, birth, or death;

- the proposal of a “green testament” designed in order to 
support an environmental foundation or organisation;

- the creation of a “Mediterranean Conservation Year”;
- the reminder of the value of water, symbol of life and 

purity on the occasion of a birth or baptism;
3.8. Engage in a process of interreligious dialogue. We 

especially stress the necessity of investigating the closest and most 
urgent cooperation between Christians of different confessions in 
the areas of environmental reflection and action. This dialogue 
should be extended to the leaders and laity of other religions, es
pecially Islam and Judaism, many of whose members are also 
directly affected by the pollution of the Mediterranean and in
creasingly restricted water. With the Apostle Paul we can affirm 
that the creation groans because of the grave forms of violence 
done to it. These forms of violence are undoubtedly linked to the



many aggressions humans inflict on one another and which result 
from a lack of a real and enduring peace.

There will be neither peace nor justice if not within a 
creation respected for itself by everyone. It is therefore impera
tive that Christians and the churches recover the meaning of the 
notion of sin by rendering it more comprehensive and by identi
fying also as sin every offence against the creation of God.

2.2. What are the possibilities of change?
To recognize one’s sin and confess it is to open oneself to 

the forgiveness of God and the illumination of his Spirit who ac
companies us in our commitment and on a new path. By the grace 
of God, we can today observe a greater attention to these prob
lems in the midst of the churches among Christians. Facing a cre
ation which groans and waits with a burning desire for the chil
dren of God to manifest themselves (Romans 8:22,19), Christians 
appear to have become more conscious of the urgency to reveal 
their faces as those the children of God before it is too late. The 
process begun in Basel cannot be arrested; on the contrary, it must 
be taken seriously and accelerated.

3. Lines of Action
We believe that it is necessary and urgent to determine 

forms of action capable of expressing a new theology, ethic and 
spirituality marked by the rejection of violence: this is translated 
positively by the love of others, of Creation, by solidarity and a 
simplicity of life, and by responsibility. Following the plan of 
action put forward by the Patmos symposium, we note several 
possible steps on this path:

3.1. Recognise and defend the rights of traditional com
munities. Autochthonous people are the architects and artisans of 
an ecological and sustainable management of the resources in their 
region.

3.2. Promote, as churches, the development and imple
mentation of educational programmes in the field of environment, 
in schools as well as in adult education;



- In this regard we emphasize the urgency in adopting a 
lifestyle inspired by simplicity of life and sobriety, and the rejec
tion of a mentality of consumption. We must rediscover that it is 
life which renders precious what we possess, and not our posses
sions which make life precious. In other words, we must redis
cover poverty (in the sense of sobriety) as a positive and liberat
ing challenge and as an opportunity for Christian witness through 
the recovery of the meaning of fasting, asceticism, the Sabbath 
rest and the jubilee year;

- A renewed lifestyle will allow adults to help young 
people become conscious of their responsibilities vis-à-vis the 
resources of the planet and its management, in an attitude of re
spect and sharing;

- The liturgical calendar and parish activities (catechetical, 
youth and charity events) should be occasions for encouraging a 
lifestyle open to sharing, solidarity and simplicity;

- One should not forget prayer requesting the grace and 
strength of God for daily conversion of resources. A common 
project on this theme could facilitate interconfessional and inter
religious dialogue, which we deem to be of primordial impor
tance.

We believe it of the utmost priority that CEC and CCEE 
be committed to promote as rapidly as possible an interreligious 
dialogue in collaboration with the Middle East Council of Chur
ches, European organisations such as CEPPLE and other religious 
institutions of the Maghreb region. In order to preserve the objec
tivity of this dialogue and avoid prejudicial judgments it is sug
gested that the dialogue be assisted by experts in the fields of 
social and religious sciences.





ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ





1. Ή περιβαλλοντική εκπαίδευση στό σχολείο

“'Αποτελούν ένθάρρυνσιν τού Οικουμενικού Πατριαρχείου 
εις τήν αμείωταν καί επίμονον πρωτοβουλίαν αύτοΰ διά τήν κινητο- 
ποίησιν της πνευματικής καί ηθικής ισχύος τής 'Ορθοδόξου ’Εκ
κλησίας, με στόχον τήν έπίτευξιν εκ νέου αρμονίας άνθρώπου καί 
κτίσεως ώς ευχαριστίας πρός τόν Δημιουργόν. Καί τούτο, διότι τό 
Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον διαβλέπει τήν ραγδαίαν έπιδείνωσιν 
των συνθηκών περιβάλλοντος εις παγκόσμιον κλίμακα καί μάλιστα 
πολλάκις μέ τρόπους μή αναστρέψιμους. Παραλλήλως όμως, έπι- 
σημαίνει δύο χαρμόσυνα γεγονότα. Άφ' ενός μέν τήν υίοθέτησιν 
υπό τής Διεθνούς Κοινότατος των άρχών τής άεκρορίας είς τήν 
χρήσιν των φυσικών πόρων καί είς τήν πλέον σώφρονα όντιμετώπισιν 
τής όναπτύξεως. Άφ’ ετέρου δέ τήν όγκουμένην κινητοποίησιν 
τών ανθρώπων καί ιδιαιτέρως τών νέων διά τήν καταπολέμησιν 
τών απειλών καί τήν στοργικοτέραν διαχείρησιν τού Πλανήτου” 
(άπό τήν εναρκτήριο ομιλία της Α.Θ.Π. τού Οικουμενικού Παιριάρ- 
χου κ.κ. Βαρθολομαίου Α’ είς τό Σεμιναρίου μέ θέμα: “Επικοινωνία 
καί κοινωνία. Μιά θεολογική προσέγγιση στή μετάδοση περιβαλ
λοντικών άνησυχιών”, Χάλκη, 1996)

Φθάνοντας στό τελευταίο μέρος του βιβλίου μπορεί νά 
διακρίνει κανείς τήν άνάγκη εισαγωγής στό Σχολείο, άκόμη 
καί στό Κατηχητικό του μαθήματος τής Περιβαλλοντικής Εκπαί
δευσης (ΠΕ)1. Όπως πολύ σωστά άναφέρθηκε στό παγκόσμιο

1. Τό μάθημα τής ΠΕ στή Ελλάδα είναι προαιρετικό, γεγονός πού 
δημιουργεί κάποια προβλήματα στην διδασκαλία του. Στό Ν. 1892/31.7.90, 
ΦΕΚ 101, τ. Α’, 1990, άναφέρονται καί τά εξής: “Σκοπός τής ΠΕ είναι νά



συνέδριο τής UNESCO στήν Τυφλίδα τής Γεωργίας ΠΕ “είναι 
ένα νέο έκπαιδευτικό σύστημα ίκανό νά διαμορφώσει συνειδητούς 
πολίτες μέ γνώσεις, ευαισθησίες, φαντασία καί επίγνωση των 
σχέσεων πού τούς συνδέουν μέ τό φυσικό καί άνθρωπογενές 
περιβάλλον”2. Ίον ορισμό αυτόν θά μπορούσε νά τόν ερμηνεύσει 
κανείς όχι τόσο ώς ανάγκη προσθήκης ενός ακόμη ειδικού 
μαθήματος τής Οικολογίας στό Σχολείο, άλλά ώς συνεργασία 
όλων των μαθημάτων καί των καθηγητών γιά μία ολοκληρωμένη 
εκπαίδευση στήν προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ή 
συμμετοχή καί ή συλλογικότητα, ώς βασικά στοιχεία επιτυχίας 
τού μαθήματος, ή έρευνα τού φυσικού περιβάλλοντος, ή συλλογή 
στοιχείων καί ή επεξεργασία τους, είναι μερικές μόνο ιδέες στίς 
όποϊες θά μπορούσε νά στηριχθεϊ ό υπεύθυνος τού μαθήματος.

Τά θέματα πού ακολουθούν μπορούν νά άξιοποιηθούν 
μέ προγραμματισμένες επισκέψεις στήν έξοχή, στήν Ενορία κ.λπ. 
στά πλαίσια διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ή προσ
έγγιση αυτών των θεμάτων άπό τούς μαθητές θά πρέπει νά έχει 
ενεργητικό χαρακτήρα καί ό προτεινόμενος στόχος νά άποτελεϊ 
ή ικανοποίηση τόσο τού γνωστικού, όσο καί τού συναισθημα
τικού, άλλά καί τού ψυχολογικού πεδίου τών μαθητών.

Η άγωγή ώς σκόπιμη καί συνειδητή ενέργεια οφείλει 
νά διευρύνει τόν γνωστικό ορίζοντα τού μαθητού καί νά συμβάλλει 
στή γνωστική του άνάπτυξη. Παράλληλα όμως πρέπει νά άπευθύ- 
νεται καί στό συναισθηματικό του κόσμο γιά νά έχει θετική καί

συνειδητοποιήσουν οί μαθητές τή σχέση τον ανθρώπου μέ τό φυσικό καί 
κοινωνικό περιβάλλον του, νά ευαισθητοποιηθούν γιά τά προβλήματα πού 
συνδέονται μέ αύτό καί νά δραστηριοποιηθούν, μέ ειδικά προγράμματα, ώστε 
νά συμβάλλουν στή γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους”. Βλ. περισσότερα 
Ά. Άθανασάκη, Θ. Κουσουρη, Σ. Κονμταρό. Σ„ Οικολογία καί Περιβάλλον γιά 
τήν Β' Τάξη Ε.Π.Λ.. ΟΕΔΒ, 'Αθήνα 1987. Πρβλ. Τάρταρης, Ε., Τό φύλλο καί 
ή επίδοση ιών μαθητών πού συμμετέχουν σε προγράμματα ΠΕ, Στ’ Πανελλήνιο 
Συνέδριο ΠΕ, Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1991.

2. Περιοδικό Φυσικός Κόσμος, 142(1993)44. Πρ6λ. Άλ. Γεωργο- 
πούλου καί ’Ελισάβετ Τσαλίκη, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Gutenberg, 'Αθήνα, 
1997.



ολοκληρωμένη συμβολή στή διαμόρφωση καί τήν άνάπτυξη μιας 
ισορροπημένης καί δημιουργικής προσωπικότητας3.

Παραθέτουμε στή συνέχεια μερικές σκέψεις - προτάσεις* 
γιά τή βοήθεια όλων εκείνων πού θά ήθελαν νά έργασθουν σέ 
ομάδες μέ μαθητές διαφορετικής ηλικίας. ’Ασφαλώς καί οί παρα
κάτω σκέψεις δέν είναι οί μόνες. Σίγουρα ό καθένας μπορεί 
μέσα άπό τίς εμπειρίες του νά αυτοσχεδιάσει καί νά προτείνει 
κάτι καλό, εντυπωσιακό θά λέγαμε, γιά τίς ομάδες. Στήν προσ- 
πάθειά μας αυτή μάς Βοήθησε τό Βιβλίο των A. Belopopsky - D. 
Oikonomou, Orthodoxy and Ecology, Resource Book, SYN- 
DESMOS, 1996, τό οποίο συμπληρώσαμε μέ Βάση τήν ελληνική 
πραγματικότητα.

3. Στόχος της πρωτοβάθμιας καί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι 
νά συμβάλλει “στην ολόπλευρη, άρμονική καί ισόρροπη άνάπτυξη των διανοη
τικών καί ψυχοσωματικών δυνάμεων τών μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα άπό 
φύλο καί καταγωγή, νά έχουν τή δυνατότητα νά εξελιχθούν σε ολοκληρωμέ
νες προσωπικότητες καί νά ζήσουν δημιουργικά”. Νόμος Πλαίσιο 1566/85. 
Κεφ. Α', "Αρθρο 1, παρ. 1.

* Ο υπεύθυνος καί οί μαθητές γιά νά έχουν μία ολοκληρωμένη 
εικόνα τών προτάσεων θά πρέπει νά λάβουν ύπ’ οψιν τό σύνολο τού Βιβλίου.



2. Βοηθητικό ύλικό γιά μαθήματα 
περιβαλλοντικής αγωγής 

(δασκάλους, καθηγητές, κατηχητές καί μαθητές)

Μάθημα Ιο
Ο κόσμος δημιουργεϊται άπό τόυ Θεό 'καλός λίαν’ 

Βιβλικά κείμενα

Γένεσις 1:1-2:25, Λευϊπκόν 25:23, Βασιλειών Α’ 29:14- 
16, Ψαλμός 49, 103,143-150, Ιωάν. 1:3, Πράξ. 17:24-25, Ρωμ. 
11:36, Α' Κορ. 11:12, Β’ Κορ. 5:8 καί Άποκ. 21:6, 22:13.

Ιδέες

• Μελέτη των πρώτων κεφαλαίων του Βιβλίου τής 
Γενέσεως (κείμενα άνάλογα μέ τήν ηλικία τών μαθητών).

• Περίπατος στην έξοχή (θάλασσα, δάσος, ζωολογικό 
κήπο). Προσπαθεΐστε νά βρείτε τά στοιχεία εκείνα πού υπάρ
χουν στά Κεφάλαια τής Γενέσεως στην έξοχή ή στό χώρο πού 
βρίσκεσθε (δένδρα, ζώα, φυτά κ.λπ). Χωρισμός τών μαθητών σέ 
μικρές ομάδες. Μόνοι τους νά άνακαλύψουν πτυχές του Βιβλίου 
τής Γενέσεως. Συζήτηση γιά όσα αντικείμενα άνακάλυψαν 
(χρώμα, χρήση, περιγραφή καί σχέση μέ άλλα άντικείμενα).

• Γιά τούς μεγαλύτερους μαθητές μελέτη τών κειμένων 
τής Γένεσης 1:1-2:1, 2:4-25 καί Ψαλμός 104. Συζήτηση μέ τούς 
μαθητές πάνω σέ όσα άντικείμενα γνωρίζουν τή σχέση τους, τή



χρησιμότητα τους κ.λπ.

Θέματα γιά συζήτηση

1. Ποια σειρά άκολουθεϊ ό Δημιουργός στή δημιουργία 
του κόσμου. Συζήτηση στή διαφοροποίηση των αντικειμένων καί 
τήν ποικιλία τους (Ψαλμός 103). Τί θά συνέθαινε αν δεν υπήρχε 
τό νερό, ό άέρας, τά δένδρα. Πόσο διαφορετικός θά ήταν τότε ό 
κόσμος.

2. Συζητεϊστε μέ τούς μαθητές τί λέει ό Δημιουργός 
όταν τελειώνει τό έργο του. Τί λέει γιά τόν άνθρωπο.

3. Οί μαθητές μπορούν νά σχηματίσουν τό δικό τους 
μικρόκοσμο καί νά τοποθετήσουν μέσα σέ αυτόν άντικείμενα 
πού θά τούς κάνουν νά νοιώθουν “καλά”. Πώς μπορούν νά 
συνυπάρχουν άλα αύτά μαζί.

4. Γιατί ό Θεός έπλασε τόν κόσμο. (Ό Θεός είναι Αγάπη 
καί δημιουργεί τόν κόσμο μέ αγάπη). Μελετήστε μαζί καί 
συζητεϊστε τόν Ψαλμό 103 καί 145-150. Οί μαθητές νά διαλέξουν 
ένα δικό τους στίχο καί νά συζητήσουν πάνω σέ αυτόν.

5. Δημιουργεϊστε μικρο-οικοσυστήματα. (Τό μάθημα τής 
'Ιστορίας, Φυσικής κ.λπ. μπορεί νά προσφέρει άρκετά παρα
δείγματα).

Ό Θεός δημιούργησε τόν κόσμο “καλόν λίαν”. Κάθε κομμάτι 
του κόσμου αποτελεί μέρος τού συνόλου καί δεν μπορεί νά 
υπάρξει μόνο του. Στόχος μας ή προστασία τού “σύμπαντος 
κόσμου” καί όχι οί μεμονωμένες προσπάθειες.



Μάθημα 2ο
Ό άνθρωπος “Βασιλεύς της δημιουργίας”

Βιβλικά Κείμενα

Ψαλμός 8:6, 21:1-7, 22:28, 24:7, 29:10, 47:7, 103:1-5 
καί 17-22 καί 138:4-5, Ήσαΐας 43:15, 31:1, Ματθαίος 2:2, 
21:5, 27:1-24, Λουκάς 19:38, I Τιμόθεος 1:17, 6:15.

Ιδέες

• Δώστε τήν ευκαιρία ατούς μαθητές νά συζητήσουν 
μαζί γιά τά άγαπημένα τους πράγματα. Ποιά είναι αύτά. Ποιες 
οί μεταξύ τους σχέσεις. Ποιά θά ήθελαν άκόμη. Γιατί;

• Συζητεϊστε μέ τούς μεγαλύτερους μαθητές τά σημεία 
του Βιβλίου τής Γενέσεως 1:26-31 καί 2:18-21. Ποιές είναι οί 
σχέσεις άνάμεσα στον άνθρωπο καί τό φυσικό καί ζωικό βασίλειο;

• Διαβάστε μαζί μέ τούς μαθητές τή ζωή διαφόρων άγιων, 
όπως του Αγίου Μάμα, τού Αγίου Σεραφείμ του Σαρώφ, του 
Αγίου Γερασίμου καί τού Αγίου Φραγκίσκου τής Άσίζης. 
Διαβάστε τόν βίο τού οσίου Παχωμίου (ΒΕΠ 41.93-94). τού 
Νείλου τού άσκητού (Φιλοκαλία 1, 186). Συζητεϊστε μέ τά παιδιά 
γιατί οί άγιοι έχουν καλές σχέσεις μέ τό φυσικό καί ζωικό 
περιβάλλον.

Θέματα γιά συζήτηση

1. Δώστε τήν εύκαιρία στά παιδιά (μικρές ομάδες) νά 
δημιουργήσουν τό δικό τους “βασίλειο”. Νά Βρούν τό υλικό 
(φωτογραφίες κ.λπ.) καί νά συζητήσουν μαζί.



2. Σέ μικρές ομάδες οί μαθητές μπορούν νά μιλήσουν 
γιά τά αποδεκτά πράγματα ατά δημιουργία. Μία άλλη ομάδα νά 
μιλήσει γιά τά μή άποδεκτά.

3. Σέ μικρές ομάδες οί μαθητές νά Βρουν καί νά μελε
τήσουν τά κείμενα: Ψαλμός 23 καί Γένεσις 1:26-31. Δώστε 
τους χρόνο νά διαβάσουν καί στή συνέχεια συζητήσετε μαζί τίς 
σχέσεις άνάμεσα στον Θεό καί τόν άνθρωπο. Τί ρόλο έχει ό 
άνθρωπος. Τί σημαίνει ή φράση “πολλές φορές ή μαστοριά 
ένίκησε τή φύση” καί “οποίος τή φύση άδικά, παιδεύεται στον 
"Αδη"! (ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ).

Ό Θεός δημιουργεί τόν άνθρωπο “κατ’ εικόνα καί ομοίωση” 
Αύτού. Ζητά από τόν Ίδιο νά καλλιεργεί καί νά φυλάττει τόν 
κόσμο. Κάθε προσπάθεια του ανθρώπου πού στρέφεται ενάντια 
στή φύση στρέφεται ένάντια στόν Δημιουργό καί αυτό είναι μία 
σοβαρή άμαρτία του Ίδιου τού άνθρώπου άπέναντι στόν Θεό.



Μάθημα 3ο
“Τά Σά εκ των Σών Σοί προσφέρομεν”

Βιβλικά καί άλλα Κείμενα

Ψαλμός 26:50 καί 51, Λ’ Πέτρου 2:5 καί 2:9. Θεία 
Λειτουργία του Ίωάννου Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλεί
ου καί του αγίου ’Ιακώβου του άδελφόθεου, Μικρόν Ευχολόγιου.

’Ιδέες

• Έπισκεφθεΐτε μέ τούς μαθητές τήν Ενορία της γειτο
νιάς. Εξηγείστε τί γίνεται κατά τήν ώρα τής Θείας Λειτουργίας 
(Μικρή καί Μεγάλη Είσοδος). Πώς προετοιμάζονται τά Τίμια 
Δώρα;

• Τί είναι τά Τίμια Δώρα. Γιατί προσφέρουμε δώρα στά 
άγαπημένα μας πρόσωπα. Είμαστε ευτυχισμένοι όταν μάς τά 
προσφέρουν. "Οταν δέυ μάς άρέσουν πώς νοιώθουμε.

• ΜελετεΤστε μαζί τήν ’Ακολουθία υπέρ τής Προστα
σίας του Περιβάλλοντος (1 Σεπτεμβρίου)*.

Συζηιείσιε

1. Ποιό είναι τό καλύτερο δώρο πού λάβατε μέχρι σήμερα. 
Ποιά τά συναισθήματα πού νοιώσατε. Μέ ποιόν τρόπο εκφρά
ζουμε τήν ευχαρίστησή μας σέ αυτόν πού μάς προσφέρει δώρα. 
Τί είδη δώρων μάς προσέφερε ό Θεός. Τί τά κάνουμε. Πώς 
εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας. Τί δώρο μπορούμε νά προσφέ

* Βλ. καί 'Αγίου Νικολάου ΚαβάσιΛα, Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, 
έκδ. “Τό περιβόλι τής Παναγίας”, Θεσσαλονίκη 1991.



ρουμε έμεϊς στόν Δημιουργό. Μελετεΐστε μαζί τά λειτουργικά 
κείμενα η μέρη άπό προσευχές πού μιλούν γιά τήν αγάπη μας 
πρός τόν Θεό.

2. Τί ευλογούμε στην Εκκλησία (νερό, σπίτι, φρούτα, 
κ.λπ). Διαβάστε μαζί τίς ευχές άπό τό Μικρό Ευχολόγιο. Προσπα- 
θεΐστε νά κάνετε μαζί κάτι νέο. Βρείτε ευκαιρίες όπου θά συμ
μετέχουν οί μαθητές σέ μία 'Ακολουθία τού Μικρού Ευχολογίου.

3. Διαβάστε μαζί τόν Ψαλμό 25.

4. Διαβάστε μαζί πώς κάνουμε τό πρόσφορο. Οί μαθητές 
μπορούν νά ρωτήσουν τούς μεγαλυτέρους καί νά ετοιμάσουν 
πρόσφορο γιά τήν επόμενη Θεία Λειτουργία. 'Εξηγείστε τί 
σημασία έχουν τά σύμβολα στό πρόσφορο. Διαβάστε μαζί τή 
Λειτουργία τού Ίωάννου τού Χρυσοστόμου καί τού Μεγάλου 
Βασιλείου. Τί σημαίνει “Τά σά έκ των σών Σοί προσφέρομεν*

Οί άνθρωποι είναι ιερείς της δημιουργίας. Κάθε τί πού έχουμε 
ατά χέρια μας είναι δώρο τού ίδιου τού Θεού πρός ολους τούς 
άνθρώπους. Τά πάντα άνήκουν στό Δημιουργό. Εμείς τά παίρ
νουμε, τά ευλογούμε καί τά επιστρέφουμε καί πάλι στό Δημιουργό.

* Βλ. Τά Σά έκ των Σών Σοί Προσφέρομεν, Ή ’Ορθοδοξία καί τό 
Οικολογικό πρόβλημα, 1991.



Μάθημα 4ο
Ή φύση “συστενάζει καί συνωδίνει ”

Βιβλικά Κείμενα

Ρωμαίους 8:18-25, Α' Κορινθίους 10:26 

’Ιδέες

• Σέ ένα μικρό χώρο όπου οί μαθητές ετοίμασαν τό δικό 
τους οικοσύστημα νά ρίξουν πετρέλαιο, λάδια αυτοκινήτου, κ.λπ. 
Μετά άπό λίγες ημέρες παρατηρείστε μαζί μέ τούς μαθητές τί 
συνέβη. Πώς μολύνθηκε; Τό οικοσύστημα λετουργεί; Τί συμβαίνει 
στό φυσικό περιβάλλον; Έπισκεφθεϊτε ένα χώρο όπου υπάρχουν 
εργοστάσια ή ένα χώρο όπου είναι ορατή ή μόλυνση τού περιβάλ
λοντος. Ζητείστε άπό έναν ειδικό νά σάς εξηγήσει πώς καταστρέ- 
φεται τό φυσικό περιβάλλον.

• Ζητείστε ενημερωτικό υλικό άπό τό Παγκόσμιο Ταμείο 
γιά τή Φύση (WWF) τής Ελλάδος, (’Ασκληπιού 14, 106 80 
ΑΘΗΝΑ, Τηλ. 01-3634661. (Βλ. άκόμη Αφιέρωμα ΤΑ ΝΕΑ, 5 
’Ιουνίου 1995 καί 50 μικρά πράγματα πού ό καθένας μπορεί νά 
κάνει γιά νά σώσει τόν κόσμο, Ή Καθημερινή. 28.6.1992)*.

• Μελετεΐστε μέ τή βοήθεια ειδικών άρθρων, επιστη
μονικών περιοδικών ή ο,τι άλλο υλικό μπορείτε νά βρείτε τά 
παρακάτω θέματα:

- ’Όξινη βροχή,
- Τρύπα τού όζοντος,

* Πολύτιμες πληροφορίες καί συμβουλές μπορούν νά βρουν οί νέοι 
κάι στό βιβλίο των Ντέηβιντ Σουζούκι καί Μπάρμπαρα Χέννερ, Μιά ματιά στό 
περιβάλλον (Looking at the environment), εκδόσεις ΑΔΩΝΙΣ, 1996.



- Μόλυνση του αέρα,
- Φυσικές πηγές,
- Εξαφάνιση ιών ειδών,
- Φαινόμενο του θερμοκηπίου*

Γνωρίζεις δ π:
• ή μεσογειακή φώκια Monachus monachus είναι τό 

σπανιότερο θηλαστικό στην Ευρώπη καί απειλείται άμεσα μέ 
εξαφάνιση. 'Ακόμη, άπό τίς 400 περίπου φώκιες πού ζουν σήμερα 
στόν κόσμο, οί μισές βρίσκονται στήν Ελλάδα.

• σέ περίπτωση άνάγκης, τά περισσότερα ψάρια μπορούν 
νά διανύσουν μέσα σ’ ένα μόνο δευτερόλεπτο μιά άπόσταση 
100 φορές μεγαλύτερη άπό τό μήκος τού σώματός τους.

• τό μεγαλύτερο ζώο πού υπάρχει είναι ή γαλάζια 
φάλαινα. Τό Βάρος της φτάνει τούς 120 τόνους, δσο ζυγίζουν 
17 ελέφαντες καί τό μήκος της μέχρι καί 30 μέτρα.

• 10 χρόνια μετά τήν καταστροφή τού Τσερνομπίλ
έχουμε:

- γιά 300 χρόνια άκόμη τό Καίσιο 137 στόν οργανισμό
μας.

- 22.000 τετρ. χιλιόμ., δηλαδή 18% τής ελληνικής γής 
έχει έπιθαρυνθεΤ μέ ραδιενέργεια μεταξύ τού 10-185 κιλομπε- 
κερέλ.

- τόν πρώτο χρόνο ό πληθυσμός τής Χώρας μας σύμφω
να μέ τίς έκτιμήσεις τού ’Εργαστηρίου Πυρηνικής Φυσικής τού 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης φορτίσθηκε μέ δόση άκτινοΒολίας 
216 μιλιρέμ, ή οποία έχει κατανεμηθεΐ ώς εξής: 94.63% μολύν- 
θηκε ή τροφική αλυσίδα. Δηλαδή δλα τά τρόφιμα πού τρώγαμε 
άπό τόν Μάϊο τού 1986 μέχρι τόν Αύγουστο τού 1987, τά 
προϊόντα τά όποϊα παρήγαμε έμεϊς οί ’ίδιοι (κυρίως τό σιτάρι)

* Μία άπλή παρουσίαση του φαινομένου του θερμοκηπίου κάνει ό 
Καθηγητής Ά. Βεργανελάκης, 'Ανατομία..., δη. παρ., σελ. 181 κ.έξ. Πρβλ. 
'Ελεύθερος Τύπος, 16.9.1997, σελ. 19.



καί άλα όσα είσάγαμε άπό τήν Ευρώπη. 5,37 % μόλυνση του 
αέρα καί του εδάφους. Πηγή Οικολογική Γεωργία, 42-43(1996), 
σελ. 9.

• οί καταστροφές του φυσικού περιβάλλοντος άπό τήν 
αύξηση τής θερμοκρασίας (χλωροφθοράνθρακες, τά αέρια τού 
άνθρακα καί τό μεθάνιο) έχουν ώς άποτέλεσμα τήν παρατε- 
ταμένη ζέστη στίς μεγαλουπόλεις τής Ασίας, τήν ελονοσία στήν 
Ευρώπη καί τήν άνοδο των ύδάτων. Ή Διακυβερνητική Ομάδα 
γιά τίς άλλαγές στό κλίμα τής Γής, ή οποία άπασχολεΐ 2.000 
ερευνητές άπό 30 χώρες, καί 'ίδρυσε ό γνωστός Μετεωρολόγος 
Μπέρτ Μπόλιν τό 1988, προβλέπει αύξηση τής θερμοκρασίας 
κατά 1,5 έως 3 βαθμούς στό διάστημα των επομένων 100 χρόνων. 
Εξέλιξη πρωτοφανή ατούς 6 αιώνες πού καταγράφουν τά κλι- 
ματολογικά φαινόμενα. Ό άριθμός των άτόμων πού έχουν πιθα
νότητες νά άντιμετωπίσουν “στρές λειψυδρίας” ενδέχεται νά 
φθάσει άνάμεσα στό 13% καί στό 20% τού παγκοσμίου πληθυ
σμού. Δηλαδή γύρω στά 2 δισ. κατοίκους τού πλανήτη, τό 2.050. 
Σήμερα περισσότερα άπό 1 δισ. άτομα δέν έχουν πρόσβαση σέ 
πόσιμο νερό καί τό ποσοστό τού πληθυσμού πού δέν εξυπηρετείται 
άπό δίκτυα καθαρισμού τού νερού αύξήθηκε άπό 64% τό 1990 
σέ 67% τό 1996. (Πηγή: Τό Βήμα, 29.7.1997). Πρβλ. καί τή 
σχετική έρευνα στήν εφημερίδα Le Monde, 2.7.1997).

• Γνωρίζεις άτι:
- Τρία εκατομμύρια τόνοι σκουπιδιών παράγοντα: κάθε 

χρόνο στήν Ελλάδα, δηλαδή 17,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, 
ένώ ό κάθε "Έλληνας παράγει καθημερινά 1 κιλό σκουπίδια.

- στήν Ελλάδα υπάρχουν 5.000 χωματερές καί δέν 
επαρκούν.

- 38-53 στρέμματα δάσους χρειάζονται γιά ένα τόνο
χαρτιού.

- Μισό κουτί πετρέλαιο χρειάζεται σέ ένέργεια ή παρα
γωγή ενός άλουμινένιου κουτιού άναψυκτικών. Μέ άλλα λόγια 
όση ενέργεια καταναλώνει ένα ραδιόφωνο σέ 4 ώρες ή μία 
τηλεόραση σέ 3 ώρες ή ένα ψυγείο σέ 3 ώρες.



- Μέ τήν ανακύκλωση 300.000 τόνων χαρτιού άπό τά 
σκουπίδια μπορεί νά εξοικονομηθούν 12 εκατομμύρια στρέμμα
τος δάσους. 100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού καί 1-2 δισε
κατομμύρια κιλοβατώρες ενέργεια.

- Ή Ελλάδα καταλαμβάνει τήν τελευταία θέση μεταξύ 
των κοινοτικών Χωρών γιά τήν προστασία τού περιβάλλοντος. 
(Πηγή: Τό Βήμα, 14.3.1993).

• Γνωρίζεις δτι άπό τίς 2.101 εγκαταστάσεις ξηρός πού 
έλέχθηκαν άπό τά Λιμεναρχεία όλης τής χώρας:

- 29% τών βιομηχανιών λειτουργούν χωρίς τήν άπαιτού- 
μενη άδεια διάθεσης τών άποΒλήτων τους.

- άπό τά 111 έλεγχθέντα άποχετευτικά δίκτυα τό 68% 
διαθέτει τά άστικά λύματα στή θάλασσα, χωρίς καμιά έπεξεργασία.

- 19% άπό τίς τουριστικές έγκαταστάσεις διαθέτει τά 
λύματα στή θάλασσα χωρίς καμία επεξεργασία.

- τό 87% τών σφαγείων δέν έχουν άδεια διάθεσης τών 
λυμάτων καί άποΒλήτων στή θάλασσα.

- τό 67% τών Νοσοκομείων δέν έχει τήν προΒλεπόμενη 
άδεια διάθεσης λυμάτων καί άποΒλήτων στή θάλασσα. Πηγή: 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Τά Νέα, 25.11.1993. ΠρΒλ. Γ. 
Φερενπνού, Θάλασσα, ή άπέραντη χωματερή, Ή Καθημερινή, 
27.7.1997.

Πρωτοβουλίες γιά τή χρήση άνακυκλώσιμων προϊόντων, 
συλλογή εφημερίδων, μπουκαλιών κ.λπ. Κάθε άταξία έπηρεάζει 
τό σύνολο τού φυσικού περιβάλλοντος. Δέν μπορούμε νά δεχθού
με δτι γιά τή σωτηρία τού φυσικού περιβάλλοντος μπορεί νά 
υπάρχουν “έπιστημονικά τρυκ” ή “επιστημονικές νησίδες”.



Μάθημα 5ο
“έργάζεσθαι καί φυλάσσειν την γην”

Βιβλικά Κείμενα

Ματθαίος 21:33-44 καί 25:14-30, Λουκάς 10:25-37 καί 
12:13-21.

Ιδέες

• Μελετεϊστε τίς Παραβολές της Καινής Διαθήκης καί 
ταξινομείστε άσα σημεία έχουν σχέση μέ τό φυσικό περιβάλλον 
καί τόν άνθρωπο.

• Προσπαθεϊστε νά καθαρίσετε μαζί τό οικοσύστημα 
πού μολύνατε. Είναι εύκολο;

• Γιατί ή Εκκλησία μας μιλά γιά “εγκράτεια” καί “άσκη
ση”; Τί ονομάζουν εγκράτεια οί Πατέρες τής Εκκλησίας μας;

Προτάσεις

1. Διαμονή ενός Σαβατοκύριακου σε ένα Μοναστήρι. 
Πώς ζούν εκεί οί μοναχοί ή οί μοναχές; Ποιά είναι ή σχέση 
τους μέ τό φυσικό περιβάλλον; (Βλ. Μοναχής Θεοξένης, Ή 
ορθόδοξη Μοναχική παράδοση καί ή σχέση μέ τό φυσικό περι
βάλλον, Μαρτυρία, 1992).

2. Προσπαθεϊστε μαζί νά κατασκευάσετε ένα μικρό κήπο 
στήν αύλή τής ενορίας, τού σχολείου, κ.λπ. Υιοθετείστε χώρους 
όπου θά έχετε πλήρη ευθύνη γιά τό μέλλον των μικρών φυτών 
καί δέντρων.

3. Σέ μικρές ομάδες κάθε Σάββατο ή άλλη ημέρα τής



εΒδομάδος νά υιοθετήσετε ένα κομμάτι του ένοριακοϋ ναού, ή 
του σχολείου καί νά είσθε υπεύθυνοι γιά τήν καθαριότητά του.

Ο άνθρωπος έλαβε τήν εντολή άπό τό Θεό νά καλλιεργεί 
τή Φύση καί νά δανείζετε άπό αυτήν μόνον ΰ,τι έχει άνόγκη. 
Φροντίζουμε γιά ο,τι έδωσε ό Θεός στόν άνθρωπο, τή γή, τόν 
ουρανό, τά νερά, τά δένδρα, τά ζώα καί φυσικά τούς ανθρώπους.
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Καθημερινά oho καί πληθαίνουν οί διαμαρτυρίες των διαφόρων οικολογικών 
κινημάτων καί οί ανακοινώσεις τους γιά τό σκοτεινό μέλλον του βιομηχανικού 
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πάλι θά αναζητήσουν σέ διάφορες θρησκείες δλα εκείνα τά απαραίτητα 
“οικολογικά” στοιχεία, πού θά οδηγήσουν τόν άνθρωπο σέ μία αρμονική συν
ύπαρξη μέ τό φυσικό περιβάλλον.

• "Η παρούσα μελέτηέπιχειρεΐ μία συστηματική κοινωνιολογική καί θεολο- 
γική προσέγγιση τών νέων αυτών οικολογικών φαινομένων καί άνταποκρί- 
νεται στά δεδομένα τής ελληνικής καί ευρύτερης ευρωπαϊκής κοινωνίας.

• 'Ακόμη δίδεται ή δυνατότητα στόν αναγνώστη νά παρακολουθήσει μέσα 
από τά θεολογικά κείμενα διαφόρων διορθόδοξων, διαχριστιανικών κ.ά. συνα
ντήσεων τίς βασικές παραμέτρους μέσα από τις όποιες μπορεί νά γίνει μία 
σωστή συνεργασία επιστήμης καίέκκλησίας πρός αντιμετώπιση τού οικολογικού 
προβλήματος.

• Τέλος, ή ανάγκη μιας καλύτερης περιβαλλοντικής αγωγής στήν Πρωτο
βάθμια καί Δευτεροβάθμια εκπαίδευση επιβάλλει καί έδώ τή συνεργασία μέ 
δλα τά μαθήματα τού σχολείου. Ό θεολόγος καθηγητής έχει τήν ευκαιρία νά 
εμπλουτίσει τίς γνώσεις του καί νά βοηθήσει γιά τήν επιτυχία τής περιβαλλο
ντικής εκπαίδευσης στό σχολείο μέ τόν δικό του τρόπο.
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αντίστοιχα Τμήματα Κοινωνικών καί Πολιτικών Σπουδών. Σέ επιστημονικές 
μελέτες καί άρθρα του, σέ ελληνικά καί ξένα περιοδικά, προσπαθεί νά ερμηνεύσει 
τά κοινωνικά, πολιτικά κ.ά. δρώμενα μέσα από μία θεολογική καί κοινωνιολο
γική προσέγγιση.
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