
 



 

 

 

 

 

«Είναι καθήκον του Επισκόπου να μεριμνά 

για το ποίμνιο που ο Θεός του εμπιστεύθηκε. 

Είναι όμως εξίσου βασική υποχρέωση να μεριμνά 

και για τους ποιμένες που εξ ονόματός του 

διακονούν αυτό το ποίμνιο. 

Έχουμε χρέος λοιπόν να σταθούμε έμπρακτα στο 

πλευρό των ποιμένων και των συνεργατών μας. 

Να τους προσφέρουμε δυνατότητες συνεχούς 

κατάρτισης, ενίσχυσης και υποστήριξης στο 

δύσκολο έργο τους. Να φροντίσουμε ώστε όσα 

έμαθαν θεωρητικά στις σπουδές τους, να τα εμπλουτίσουν 

εκμεταλλευόμενοι τη γνώση και την εμπειρία άλλων κληρικών ή λαϊκών 

που έχουν εξειδικευθεί σε συγκεκριμένους τομείς διακονίας. 

Και ακόμη, πρέπει να προσφέρουμε στήριξη στην ιερατική οικογένεια, στα λαϊκά 

στελέχη μας, στους υποψηφίους αλλά και στους «απόμαχους» κληρικούς μας. 

Κύριο έργο του Ιδρύματος η «ποιμαντική των ποιμένων» και εργάτες του ένα 

πλήθος κυρίως κληρικών, αλλά και λαϊκών, που πρόθυμα θέλησαν να διακονήσουν 

τους αδελφούς τους εξ ονόματος του Επισκόπου τους με τρόπο οργανωμένο 

και ανταποκρινόμενο στις επιταγές της σύγχρονης πραγματικότητας». 

 

 

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 

Ιερώνυμος Β΄ 
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ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Το «Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» 

(Ι.Π.Ε.) είναι ένα αυτόνομο επιμορφωτικό και ερευνητικό εκκλησιαστικό ίδρυμα της 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το οποίο συστάθηκε με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς  

Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

22/Διεκπ.128/14-1-2015 (ΦΕΚ Β΄ 269) απόφασή της, και την τροποποίηση του 

Κανονισμού λειτουργίας, όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. τ. Β' 5152/31-12-2019 ως προς το 

άρθρο 1 παράγρ. 1.,  ενώ αποτελεί Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σύμφωνα 

με τον Ν. 4763/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 216 του Ν. 4823/2021. 

Ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο έχει σκοπό την εν γένει θεολογική και 

ποιμαντική επιμόρφωση των κληρικών, των λαϊκών μελών και εθελοντών της 

Εκκλησίας και τη συνεχή ενημέρωσή τους για τις κοινωνικές, πολιτισμικές, 

τεχνολογικές και πνευματικές εξελίξεις. Παράλληλα διοργανώνει μία σειρά από 

επιστημονικές – ερευνητικές δράσεις και μελέτες έχοντας ως στόχο τη διάσωση και 

ανάδειξη του πλούτου της Ορθοδόξου παραδόσεως και του Ελληνο-χριστιανικού 

πολιτισμού χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. 

Κατά την περίοδο 2013-2015 το Ι.Π.Ε. υλοποίησε την Πράξη «Προγράμματα Δια 

Βίου Εκπαίδευσης για την Ανάπτυξη των Κοινωνικών Δεξιοτήτων των Κληρικών και 

των Λαϊκών Στελεχών της Εκκλησίας», κατά την οποία επιμορφώθηκαν 1.000 

κληρικοί και λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας, ενώ κατά την περίοδο 2017-2021 στο 

πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» υλοποιήθηκαν 241 

τμήματα (64 εξ αποστάσεως) σε όλη την Ελλάδα, στα οποία συμμετείχαν 4.300 

κληρικοί και 1.700 λαϊκοί. 

Σήμερα το Ι.Π.Ε. υλοποιεί την Πράξη «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών 

Μαθημάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5073422 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η Πράξη 

αυτή έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση 140 επιμορφωτικών προγραμμάτων που 

απευθύνονται σε κληρικούς, λαϊκά στελέχη, συνεργάτες και εθελοντές της Εκκλησίας 
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και των φορέων της, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό μη εκκλησιαστικών φορέων 

και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας (3.000 συμμετοχές) σε 20 θεματικές ενότητες, οι 

οποίες σχεδιάστηκαν με βάση έρευνα ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών κατά την 

οποία συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 4.500 φύλλα αξιολόγησης προγραμμάτων 

(ανώνυμα ερωτηματολόγια) μέσω των οποίων αποτυπώθηκαν στατιστικά και 

αναδείχτηκαν πλήρως οι ποιμαντικές και επιμορφωτικές ανάγκες και οι σχετικές 

προτάσεις των κληρικών και των λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας, αλλά και του 

ανθρώπινου δυναμικού άλλων φορέων.  

Οι 20 θεματικές επιμορφωτικές ενότητες είναι:  

1. Λατρεία και πολιτισμός στη σύγχρονη ζωή (Λειτουργική – Τελετουργική) 

2. Συμβουλευτική σε σύγχρονα ζητήματα (Εξομολογητική) 

3. Κανονικό – εκκλησιαστικό δίκαιο: προεκτάσεις και εφαρμογή στον σύγχρονο 

τρόπο ζωής 

4. Οικουμενικές Σύνοδοι και σύγχρονη πραγματικότητα 

5. Η αισθητική της λατρείας 

6. Παιδαγωγική αξιοποίηση βιβλικών κειμένων 

7. Σύγχρονα προβλήματα και ζητήματα αιχμής υπό την οπτική των πατέρων της 

Εκκλησίας 

8. Οργάνωση και διοίκηση της ενορίας – προσφορά προς τον άνθρωπο 

9. Επιμόρφωση νέων στελεχών και εθελοντών εκκλησίας σε ζητήματα αιχμής 

(Υποψηφίων- νέων κληρικών και λαϊκών στελεχών) 

10. Θεωρία οργάνωσης και ανάπτυξης της εκκλησιαστικής αποστολής 

11. Οι άγιοι των Αθηνών. Πρόσωπα και πολιτιστικά μνημεία της εκκλησιαστικής 

ιστορίας της Αθήνας και τα μηνύματα τους στη σύγχρονη κοινωνία 

12. Ο άνθρωπος και το περιβάλλον στην προοπτική μιας πράσινης οικουμένης 

13. Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και Εκκλησία 

14. Η επίδραση και οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στον σύγχρονο άνθρωπο 

15. Πτυχές της ελληνικής επανάστασης του 1821 

16. Ισλαμικό πανόραμα: Κόσμος, Ευρώπη, Ελλάδα από τις απαρχές έως σήμερα 

17. Ολοκαυτώματα και αντισημιτισμός 

18. Επιμόρφωση εμπειροτεχνών ψαλτών και παραδοσιακών μουσικών 

19. Εμβάθυνση στη βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική 
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20. Ελληνικός και ευρωπαϊκός μουσικός πολιτισμός με έμφαση στην 

εκκλησιαστική μουσική 

Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, ενώ για την υποστήριξη των εξ αποστάσεως προγραμμάτων 

δημιουργείται ένα σύστημα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μία 

ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle, αποκλειστικά για τις ανάγκες του Ι.Π.Ε., στην οποία 

φιλοξενείται το σύνολο των θεματικών ενοτήτων και πλούσιο πρωτότυπο πολυμεσικό 

εκπαιδευτικό υλικό σε ένα προηγμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων ως επιμορφούμενοι θα πρέπει να 

επιλέξετε ένα θέμα από τα προτεινόμενα που υπάρχουν σε κάθε υποενότητα του 

εκπαιδευτικού υλικού και να εκπονήσετε μία γραπτή ερευνητική εργασία, 

συμβουλευόμενοι και τη σχετική βιβλιογραφία που παρατίθεται. Ως όριο απουσιών 

ορίζεται το 10% των συνολικών ωρών του προγράμματος, όσον αφορά τα διά ζώσης 

και τα εξ αποστάσεως με σύγχρονη μορφή εκπαίδευσης προγράμματα. 

Στη λήξη του προγράμματος καλείστε να διαθέσετε λίγα λεπτά και να 

συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Οι απόψεις σας για την 

αποτελεσματικότητα της επιμορφωτικής διαδικασίας, οι πιθανές δυσκολίες που 

αντιμετωπίσατε, όπως και οι προτάσεις σας είναι πολύ σημαντικές για την 

ανατροφοδότηση και βελτίωση του προγράμματος, αλλά και τον μελλοντικό 

σχεδιασμό νέων θεματικών ενοτήτων. 

Η παρούσα Θεματική Ενότητα έχει τίτλο  Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ και 

διαρκεί 28 ώρες. Στόχος της είναι να γνωρίσουν οι επιμορφούμενοι τη βιβλική 

διδασκαλία για τη δημιουργία του κόσμου και για τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό 

περιβάλλον, να μελετήσουν συγκεκριμένες στάσεις Αγίων απέναντι στην άλογη κτίση 

και, παραδειγματιζόμενοι από αυτές, να εφαρμόσουν ποιμαντικές μεθόδους, ώστε να 

βοηθήσουν τους πιστούς να ατενίσουν τον κόσμο ως «δώρο Θεού», τον οποίο οφείλουν 

να σέβονται, να προστατεύουν και να διαφυλάσσουν για τις επερχόμενες γενιές. 

Αποτελείται από τις εξής επιμέρους θεματικές ενότητες:  

Α/Α Τίτλος Επιμέρους Θεματικής Ενότητας Ώρες 

1.1.  Έναρξη – περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο πρόγραμμα 1 
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1.2.  Η σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος στην Αγία Γραφή 3 

2. 
Η χρήση και παράχρηση του φυσικού περιβάλλοντος στην Πατερική και 

Αγιολογική Παράδοση της Εκκλησίας 
4 

3. Το φυσικό περιβάλλον στη Λατρευτική πράξη και δέηση της Εκκλησίας 4 

4. Μοναχισμός και φυσικό περιβάλλον. Δράσεις και Δραστηριότητες 4 

5. Οικολογικά κινήματα και οικολογικές ομάδες. Νέοι και Οικολογία 4 

6. 
Θρησκείες και Οικολογία. Εκκλησιαστικοί Οργανισμοί (ΚΚΕ, WCC) και 

Οικολογία 
4 

7.1. Προς ένα ασκητικό πολιτισμό… για μια πράσινη οικουμένη! 2 

7.2. 
Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – Ανατροφοδότηση 

στόχων 
2 

 

Για την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ι.Π.Ε. θα θέλαμε να 

εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες προς τον Πρόεδρό του, Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 

Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β΄, για την πατρική αγάπη και το άοκνο 

ενδιαφέρον με το οποίο περιβάλλει το έργο του Ι.Π.Ε. Εγκάρδιες ευχαριστίες αρμόζουν 

και προς τα Μέλη του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε., τους εργαζομένους και τους συνεργάτες του, 

τους κ. Καθηγητές και τους Εκπαιδευτές που διδάσκουν στα προγράμματά του και 

κυρίως προς τον κ. Παναγιώτη Υφαντή, Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, 

καθώς και προς τον Δρ Κων/νο Ζορμπά, Άρχοντα Ιερομνήμονα του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου και Γεν. Δ/ντή της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, για τη σύνταξη του 

παρόντος πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού. Τέλος ευχαριστούμε πολύ και όλους 

εσάς για τη συμμετοχή σας στο παρόν πρόγραμμα, καθώς η παρουσία σας μας δίνει 

δύναμη να συνεχίσουμε τη διακονία μας. 

 

  Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης 

Αν. Διευθυντής Ι.Π.Ε. 
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1.1 Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – 

Εισαγωγή στο πρόγραμμα 

 

1.1.1 Περιγραφή  

 Το οικολογικό πρόβλημα, όπως και κάθε άλλο πρόβλημα του ανθρώπου, 

οφείλει να αντιμετωπισθεί στη ρίζα του, η οποία δεν είναι άλλη από μια 

διαστρεβλωμένη συμπεριφορά του ιδίου απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. Το 

οικολογικό κακό, όπως αυτό προσδιορίζεται από την ορθόδοξη θεολογική παράδοση, 

δεν είναι λιγότερο κακό από οποιοδήποτε άλλο υπαρξιακό, ηθικό ή κοινωνικό κακό, 

το οποίο εμφανίζεται στην ανθρώπινη ιστορία. Για να μπορέσει να αντιμετωπισθεί το 

μεγάλο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και της καταστροφής του φυσικού κόσμου, 

πρέπει να αντικρύσουμε τον κόσμο ως «δώρο Θεού» προς αυτόν, για να κατορθώσει 

να τον προστατεύσει και συγχρόνως να επιστρέψει ευχαριστιακά και δοξολογικά προς 

τον Δημιουργό του. Τα ζητήματα αυτά πραγματεύεται η Θεματική Ενότητα 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ.  

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα Θεματική Ενότητα: 

 εμπεριέχει μια μεθοδική και συστηματική μελέτη και διδασκαλία της 

ορθόδοξης θεολογίας σχετικά με το περιβάλλον και την ευθύνη του ανθρώπου 

για την προστασία ολόκληρης της κτιστής δημιουργίας,  

 αναδεικνύει τις υπαρξιακές, πνευματικές και ηθικές ρίζες του οικολογικού 

προβλήματος, και  

 εντοπίζει το θεωρητικό πλαίσιο και τις πρακτικές λύσεις, που προκύπτουν από 

τις κειμενικές πηγές, από την εμπειρική κληρονομιά και από τις σύγχρονες 

αναζητήσεις και δράσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την αντιμετώπιση και 

υπέρβαση του οικολογικού και των συναφών προβλημάτων. 

 

1.1.2. Στόχοι 

Η Θεματική Ενότητα στοχεύει να:   

 εισαγάγει τους σπουδαστές στις βασικές θεολογικές αρχές της Βίβλου, της 

κατοπινής πατερικής και αγιολογικής γραμματείας και της εν γένει ορθόδοξης 

θεολογικής παράδοσης για τον κόσμο, στην σχέση τους με την Ποιμαντική 
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Θεολογία της Εκκλησίας, καθώς και στο ιστορικό, θεολογικό και εσχατολογικό 

τους υπόβαθρο·  

 βοηθήσει τους επιμορφούμενους να αποκτήσουν τις ειδικές και αποκλειστικές 

εκείνες εμπειρίες, τις σχετικές με την καθολικότητα και την οντολογία της 

Ποιμαντικής διακονίας μέσω της μελέτης του «λιτού βίου» που πρέπει να 

διέπουν τον άνθρωπο-πιστό στον κόσμο· 

 καλύψει συνολικά, από άποψη μελέτης, έρευνας, σπουδής και ζωής της 

Εκκλησίας, το ευρύ φάσμα των δύο χιλιετιών, με σαφή κατ’ αρχάς επικέντρωση 

στη βιβλική προσέγγιση του ανθρώπου με τον φυσικό κόσμο, για να 

μελετηθούν στην συνέχεια οι προεκτάσεις και απορροές της στο ενασκούμενο 

ποιμαντικό πεδίο και την εν γένει διαποίμανση του κόσμου, καθώς και οι 

σύγχρονες ποιμαντικές αντιστοιχήσεις τους· 

 εξετάσει και αναδείξει τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της αγιολογικής 

παράδοσης και της λειτουργικής ζωής, καθώς και τις προεκτάσεις τους στην 

καθημερινότητα του ανθρώπου με συγκεκριμένα παραδείγματα. Ιδιαίτερη 

βαρύτητα δίδεται στη σχέση της καθημερινής ζωής του μοναχού με την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στις πνευματικές και οικολογικές 

της πτυχές·  

 βοηθήσει τους σπουδαστές να κατανοήσουν τα όρια της διεπιστημονικής 

συνεργασίας, απαραίτητης για την αντιμετώπιση του οικολογικού 

προβλήματος·  

 εξοικειώσει τους επιμορφούμενους με περιβαλλοντικά κείμενα και πρακτικές 

τόσο της Ορθοδόξου εκκλησίας, όσο και άλλων Εκκλησιών και 

εκκλησιαστικών Οργανισμών. 
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1.2 Η σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος στην Αγία Γραφή 

 

Λέξεις κλειδιά: Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη, Φύση, Κτίση, Περιβάλλον, 

Δυαρχία, Δημιουργία-Ανακαίνιση, Θεία οικονομία, θεία Πρόνοια, κατ’ εικόνα και 

καθ’  ομοίωσιν, οικονόμος-ιερέας της κτίσης.  

 

1.2.1. Εισαγωγικά 

Η χριστιανική προσέγγιση και πραγμάτευση οποιουδήποτε θέματος ή προβλήματος δεν 

μπορεί παρά να έχει μια βιβλική αφετηρία και να αναπτύσσεται πάντοτε γύρω από έναν 

θεοκεντρικό και σωτηριολογικό άξονα. Πράγμα που ισχύει τόσο για θέματα που 

μοιάζουν συνομήλικα με την ανθρώπινη σκέψη και εμπειρία όσο και για ζητήματα που 

προέκυψαν στη διάρκεια των αιώνων και κορυφώθηκαν στους νεότερους χρόνους. 

Γιατί, όμως, θα αναρωτηθεί κανείς, είναι πάντα απαραίτητη αυτή η βιβλική αφετηρία 

και η σωτηριολογική προοπτική;  

Πρώτον, διότι η Αγία Γραφή συνιστά το θεολογικό αλφαβητάρι, την 

αστείρευτη πηγή και συνάμα το πιο πολύτιμο συστατικό της ιερής παράδοσης, το οποίο 

η Εκκλησία παράγει, διαφυλάσσει και εμπλουτίζει κατά την ιστορική της όδευση και 

τη γεωγραφική της εξάπλωση.  

Και δεύτερον, διότι η Εκκλησία δίχως τον στέρεο θεοκεντρικό άξονα και την 

ποιμαντική μέριμνά της για τη σωτηρία του σύμπαντος κόσμου, διακυβεύει την 

ταυτότητά της ως «Σώματος Χριστοῦ»1 και την αποστολή της, η οποία εμπνέεται 

επίσης από τον Ιδρυτή της: να προσλαμβάνει, την ιστορία, την ιστορική και 

πολιτισμική σάρκα του κόσμου και να την αγιάζει, όπως ακριβώς Εκείνος 

ενσαρκώθηκε2, και μάλιστα, «μορφή δούλου λαβών»3 («παίρνοντας μορφή δούλου») 

για να θεώσει τον άνθρωπο («πρόσλημμα»4) και τον κόσμο ολόκληρο. 

Οι παραπάνω δύο προϋποθέσεις συνθέτουν ένα συμπαγές πλαίσιο που από τη 

μία πλευρά αναδεικνύει τις θεολογικές πτυχές κάθε θέματος και από την άλλη ανιχνεύει 

και προτείνει πνευματικά γόνιμες και ωφέλιμες προτάσεις και στάσεις ζωής. Δίχως τη 

βιβλική βάση και την εκκλησιαστική σωτηριολογική προοπτική, η ανάλυση κάθε 

θέματος μπορεί να είναι εμβριθής ή βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη, όμως δεν μπορεί να 

                                                             
1 Κολ, 1, 18. 
2 Ιω 1, 14. 
3 Φιλ 2, 7. 
4 Βλ. την Ευχή Η΄ του αγίου Συμεών του Μεταφραστού στην Ακολουθία της θείας Μεταλήψεως. 
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ικανοποιήσει εντελώς τις ανάγκες του πνευματικού ανθρώπου. Και αυτό γιατί μια 

τέτοια ανάλυση παραμένει άσχετη με την πίστη ως ζωντανή σχέση του ανθρώπου με 

τον ζώντα Τριαδικό Θεό και ανίκανη να ανταποκριθεί στο αίτημα της καθημερινής 

μεταποίησης αυτής της πίστης σε συγκεκριμένες -ατομικές και συλλογικές- 

συμπεριφορές με πνευματικό αντίκρισμα. Αρκετά συχνά, μάλιστα, ορισμένες 

αναλύσεις, που στερούνται ενός στέρεου θεοκεντρικού άξονα (τον άξονα, δηλαδή, της 

ζωτικής σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό και την σωτήρια βούλησή Του) προκαλούν 

μεγαλύτερη σύγχυση από το πρόβλημα που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν. Αυτό 

συμβαίνει όταν η προτεινόμενη εξήγηση και λύση αυτονομείται, απολυτοποιείται και 

προσλαμβάνει έναν οιονεί μεταφυσικό χαρακτήρα, ανταγωνιζόμενη εντέλει ως ένα 

μεταξύ των πολλών ειδώλων, τον ίδιο τον Δημιουργό. Μάλιστα, τέτοιες εκτροπές στις 

προσπάθειες αντιμετώπισης του οικολογικού ζητήματος οδήγησαν στην απόδοση 

θεϊκών ιδιοτήτων στη φύση και, αναπόφευκτα, στην επανάκαμψη αρχαίων, 

ανιμιστικών και παγανιστικών αντιλήψεων και συμπεριφορών5.  

Στο φως των παραπάνω παρατηρήσεων, είναι εύλογη και επιτακτική η 

προσπάθεια του Επιμορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών να 

προσφέρει στα στελέχη της ποιμαντικής της διακονίας, κληρικούς και λαϊκούς,  

κατάλληλη θεωρητική σκευή, ζωντανά και δοκιμασμένα παραδείγματα και καλές 

πρακτικές (βιβλική και θεολογική κατάρτιση, βιώματα και στάσεις ζωής των αγίων, 

ποιμαντικές προτάσεις, νεότερες και σύγχρονες συνοδικές αποφάσεις και θέσεις 

ορθόδοξων θεολόγων κ.λπ.) για το οικολογικό πρόβλημα και την ορθόδοξη θέαση μιας 

πράσινης οικουμένης.     

Στις επόμενες σελίδες θα παρουσιάσουμε τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και 

φυσικού περιβάλλοντος στην Αγία Γραφή, εκκινώντας από τις διηγήσεις της Παλαιάς 

Διαθήκης σχετικά με τη δημιουργία του κόσμου, τη θέση και την ευθύνη του ανθρώπου 

απέναντι στην κτίση, τις συνέπειες της πτώσης στο περιβάλλον. Επίσης, θα 

αναφερθούμε στην αντίστοιχη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης, σχετικά με την 

ευθύνη του ανθρώπου, του τελευταίου δημιουργήματος απέναντι στην κτίση. Επίσης, 

θα αναφερθούμε στην παρουσία και τον ρόλο της ύλης στην Καινή Διαθήκη.  

 

 

 

                                                             
5 Βλ. 7.5. της Θεματικής Ενότητας. 
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1.2.2 Η δημιουργία του κόσμου σύμφωνα με το βιβλίο της Γενέσεως 

Οι αναφορές στον φυσικό κόσμο αφθονούν στην Αγία Γραφή. Ωστόσο, οι 

σημαντικότερες εντοπίζονται στα δύο πρώτα κεφάλαια του πρώτο της βιβλίο, γνωστό 

ως Γένεσις. Ο ελληνικός τίτλος του βιβλίου που οφείλουμε στους Ο΄ είναι μετάφραση 

ενός εβραϊκού όρου («μπερεσίθ»), που σημαίνει «απαρχή και δημιουργός αιτία»6 και 

είναι η αρκτική λέξη του του κειμένου. Η Γένεσις εμπεριέχει δύο διαφορετικές 

διηγήσεις ή εκδοχές για τη δημιουργία του κόσμου, που αντιστοιχούν σε ισάριθμες 

παραδόσεις.  

Η πρώτη διήγηση (Γεν 1,1-2,4α) υπακούει σε ένα «προδιαγεγραμμένο σχέδιο»7 

με μια στοιχειώδη αλλά σαφή δομή, που εκτείνεται σε έξι «ημέρες». Αρχικά 

περιγράφεται η χαώδης κατάσταση που επικρατεί προτού ο Θεός ξεκινήσει το 

δημιουργικό του έργο. Την πρώτη «ημέρα» της δημιουργίας ο Θεός δημιουργεί το φως 

και με τον τρόπο αυτό το διαχωρίζει από το παγερό σκοτάδι (1,3-5). Τη δεύτερη 

«ημέρα» δημιουργεί το «στερέωμα», δηλαδή τον νοητό ορίζοντα που σχηματίζεται από 

τον χωρισμό των ουράνιων από τα επίγεια νερά (1,6-8). Την τρίτη «ημέρα» ο Θεός 

διαχωρίζει τα νερά από τη στεριά (1,9-10 ) και πάνω στη φρέσκια και νωπή γη 

δημιουργεί τον κόσμο των φυτών (1,11-13). Την τέταρτη «μέρα» ο Θεός δημιουργεί 

τα ουράνια σώματα (1,14-19) και την πέμπτη τους οργανισμούς που κατοικούν στη 

θάλασσα και τα πτηνά που πετούν στον αέρα (1, 20-23). Την έκτη «ημέρα» δημιουργεί 

τα ζώα που κατοικούν στην στεριά, (1, 24-25) καθώς και τον άνθρωπο, ο οποίος, 

μάλιστα,  έχει το μοναδικό προνόμιο να δημιουργηθεί «κατ’ εἰκόνα και καθ’ ὁμοίωσιν» 

του Θεού (1, 26-31). Στον άνθρωπο, μάλιστα, ο Θεός εκτός από την ευλογία του 

πολλαπλασιασμού και της κραταίωσης πάνω στη γη, προσφέρει και το προνόμιο της 

κυριαρχίας πάνω στην υπόλοιπη κτίση και της απόλαυσης των καρπών της γης.  

Με το τέλος κάθε δημιουργικής «ημέρας», ο Θεός ευλογεί το αποτέλεσμα και 

εύχεται καρποφορία και γονιμότητα. Ολοκληρώνοντας το έργο του, στο τέλος της 

έκτης ημέρας, παρουσιάζεται ικανοποιημένος από το σύνολο της δημιουργίας 

χαρακτηρίζοντάς όλα τα όντα «καλά λίαν» (1, 31). Την «έβδομη» ο Θεός αναπαύεται 

και την ευλογεί ως ημέρα ολοκλήρωσης της δημιουργίας του (2, 3).  

                                                             
6 Στ. Ε. Καλαντζάκης, Επίτομη Εισαγωγή στην Παλαιά διαθήκη μετά στοιχείων θεολογίας, εκδ. Γράφημα, 

Θεσσαλονίκη 2016, σ. 240. 
7 Μ. Δ. Κωνσταντίνου, Ρήμα Κυρίου κραταιόν. Αφηγηματικά κείμενα από την Παλαιά Διαθήκη, εκδ. Π. 

Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 42001, σ. 47. 
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Η δεύτερη διήγηση (Γεν 2,4β-25), ανήκει στη λεγόμενη «J-παράδοση» (από τη 

χρήση του θείου ονόματος Γιαχβέ) η οποία, παρά τη θέση της είναι αρχαιότερη από 

την πρώτη. Αυτή χαρακτηρίζεται από μία έντονη αφηγηματική ζωντάνια που οφείλεται 

στην τολμηρή χρήση των ανθρωπομορφισμών8. Στη θέση του χάους, το οποίο στην 

πρώτη διήγηση προηγείται της δημιουργικής παρέμβασης του Θεού, η δεύτερη 

παρουσιάζει ένα ερημικό τοπίο, γυμνό από οποιαδήποτε μορφή ζωής (2,4α-5). Η 

δημιουργία παρουσιάζεται κατ’ αρχάς ως μια προσπάθεια ζωογόνησης της ξερής γης9. 

Γι’ αυτό και ο Θεός πρώτα απ’ όλα κάνει να αναβλύσει νερό από τη γη (2,6) για να την 

ξεδιψάσει και να την καταστήσει γόνιμη.  

Και εδώ η Βίβλος προβάλλει τη μοναδικότητα του ανθρώπου, εφόσον ο τρόπος 

της δημιουργίας του μαρτυρεί μια πολύ ιδιαίτερη, οιονεί «σωματική» σχέση με τον 

Θεό. Πράγματι, η διήγηση παρουσιάζει τον Θεό να πλάθει τον άνθρωπο από πηλό, να 

φυσά μέσα στα ρουθούνια του και να τον μεταμορφώνει σε ζωντανό ον (2,7). Κατόπιν, 

ο Θεός φυτεύει έναν όμορφο κήπο, όπου τοποθετεί τον άνθρωπο για να τον καλλιεργεί 

και να απολαμβάνει όλους τους καρπούς του (2,8.15), εκτός από εκείνους του δέντρου 

της γνώσης του καλού και του κακού (2,16). 

 

1.2.3. O Θεός ως δημιουργός, ο κόσμος ως κτίση. 

Οι δύο διαφορετικές βιβλικές διηγήσεις για τη δημιουργία του κόσμου δεν εμποδίζουν 

την ενιαία πρόσληψή τους από την Εκκλησία. Είναι προφανές ότι αμφότερες 

αλληλοσυμπληρώνονται εστιάζοντας το ενδιαφέρον των αναγνωστών στο ποιητικό 

υποκείμενο και στον σκοπό της δημιουργίας και λιγότερο στον τρόπο της. Πράγματι, το 

ιερό κείμενο ενδιαφέρεται κυρίως να δείξει ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός όλων των 

όντων. Επιπλέον, δείχνει τη διαφορά ανάμεσα στη βιβλική διδασκαλία για τον υλικό 

κόσμο και τις κοσμολογικές αντιλήψεις και παραστάσεις άλλων φιλοσοφικών, 

θρησκευτικών και μυθολογικών παραδόσεων της εποχής.  

Οι προχριστιανικές μυθολογικές παραστάσεις και οι φιλοσοφικές προσπάθειες 

εξήγησης του κόσμου απέδιδαν σε αυτόν αιώνιες ιδιότητες. Ο άνθρωπος ήταν μέρος 

του κόσμου αλλά σε αντίθεση με την ύλη αυτός ήταν υποκείμενος στην τρεπτότητα, 

τη φθαρτότητα και τη θνητότητα. Επιπλέον, ο κόσμος δεν θεωρείτο προϊόν κάποιας 

δημιουργικής υπερβατικής αρχής αλλά αντιθέτως, ήταν αυτός που γεννούσε τις 

                                                             
8 Μ. Κωνσταντίνου, Ρήμα Κυρίου κραταιόν, σ. 48. 
9 Δ. Καϊμάκης, Θέματα παλαιοδιαθηκικής θεολογίας, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 30. 
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διάφορες θεότητες που με τη σειρά τους, όπως δείχνουν οι μυθολογικές φλέβες της 

λαϊκής εθνικής θρησκείας, τα ομηρικά έπη και οι αρχαίες τραγωδίες, δρούσαν, 

έπασχαν, συγκρούονταν μεταξύ τους και με τους ανθρώπους, και συχνά συντρίβονταν, 

μέσα στους αδυσώπητους και άκαμπτους κανόνες ενός αιώνιου συμπαντικού θεάτρου.  

Ενώ άλλες παραδόσεις παρουσιάζουν την ύλη να γεννά θεούς (θεογονία), η 

Βίβλος παρουσιάζει έναν Θεό, που ανασύρει στην ύπαρξη όλα τα όντα. Μάλιστα, η 

εγγύτητα του εκλεκτού λαού με την ειδωλολατρία κατά την ελληνιστική εποχή, θα 

οδηγήσει στην διατύπωση της εκ του μηδενός (ex nihilo) δημιουργίας10, η οποία έμελλε 

να αναχθεί από την κατοπινή εκκλησιαστική και πατερική σκέψη σε θεμελιώδη αρχή 

της χριστιανικής διδασκαλίας για τη κτίση (κτισιολογία), έναντι της διδασκαλίας για 

τον κόσμο (κοσμολογία) άλλων θρησκευτικών παραδόσεων και φιλοσοφικών 

συστημάτων. Όπως έκανε ο Παλαιός Ισραήλ ενώπιον ενός κόσμου όπου κάθε στοιχείο 

της φύσης λατρευόταν ως θεός, έτσι και ο Νέος Ισραήλ, η Εκκλησία του Χριστού, 

θεωρεί χρέος της να διακηρύσσει «το μεγαλείο του μοναδικού Θεού, που διακρίνεται 

μέσα από τα έργα του»11.   

Επιπλέον, αυτή η διακήρυξη εξασφαλίζει την αγαθότητα ολόκληρου του 

κόσμου, εφόσον ως κτίση δεν μπορεί παρά να φέρει τη σφραγίδα της δημιουργικής 

αγάπης του Κτίσαντα. Σύμφωνα με τη Γένεση, ο Θεός πιστοποίησε την καλοσύνη  όλων 

των όντων, χαρακτηρίζοντας ως «καλή λίαν» τη δημιουργία12. Η συγκεκριμένη 

παραδοχή της Βίβλου θα αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη και αργότερα, όταν η 

Εκκλησία θα αντιμετωπίσει ακραίες εγκρατιτικές τάσεις και αιρετικές αντιλήψεις, που 

δέχονταν την ύπαρξη δύο συμπαντικών θεοτήτων ή αρχών (δυαρχία). Σύμφωνα με 

αυτές τις αντιλήψεις ο υλικός κόσμος που ζούμε είναι πλάσμα μιας χθόνιας και 

σκοτεινής κοσμολογικής αρχής ή θεότητας (ενίοτε ταυτιζόταν με τον δημιουργό Θεό 

της Παλαιάς Διαθήκης), η οποία βρίσκεται σε μόνιμη διαπάλη με μια άλλη αγαθή, 

ουράνια και υπεραισθητή αρχή ή θεότητα, που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον 

υλικό κόσμο. Κάποιες από αυτές τις αιρέσεις (όπως των Καθαρών) έφθασαν στο 

σημείο να δαιμονοποιήσουν τον αισθητό κόσμο στο σύνολό του, και να καταδικάζουν 

ακόμη και τη χρήση της ύλης στα μυστήρια, όπως φερ’ ειπείν, τον οίνο στη θεία 

Ευχαριστία, για λόγους εγκράτειας. Η βιβλική διδασκαλία διαλύει τις σκιές, τις 

                                                             
10 2 Μακ 7, 28. 
11 P. Auvrey, «Δημιουργία», μτφρ. Μίρκα Σκαρά, ΛΒΘ, σ. 244. Πρβλ. Αλ. Σμέμαν, Πιστεύω, Ακρίτας, 

Αθήναι , σ. 65-66. 
12 Γεν 1, 31. 
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συγχύσεις και τις ακρότητες: ούτε θεοποιεί ούτε δαιμονοποιεί τον κόσμο. Δεν τον 

μετατρέπει σε είδωλο που ανταγωνίζεται αλλά τον σέβεται ως καρπό της δημιουργικής 

αγάπης του Θεού.   

 

1.2.4. Ο κόσμος, πεδίο της θείας οικονομίας και αντικείμενο της θείας Πρόνοιας 

Από την άλλη πλευρά, είναι φανερό ότι η βιβλική διδασκαλία για τη δημιουργία 

του κόσμου δεν επιδιώκει να ικανοποιήσει την περιέργεια του αναγνώστη, ο οποίος 

διψά για “επιστημονικές” ή “ιστοριογραφικές” παρατηρήσεις, όπως είναι η αρχή του 

κόσμου, η λεπτομερής περιγραφή του τρόπου, η ακριβής χρονολόγηση και διάρκεια 

των φάσεων της δημιουργίας ή ο γεωγραφικός τους προσδιορισμός. Αντιθέτως, σκοπός 

του κειμένου είναι να εισαγάγει τον αναγνώστη στον κεντρικό άξονα γύρω από τον 

οποίο περιστρέφονται όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής: την ιστορία της «θείας 

οικονομίας», τη σωτηρία του ανθρώπου και του σύμπαντος κόσμου. 

Αυτό τον κεντρικό, σωτηριολογικό άξονα αλλά και σκοπό της δημιουργίας 

επιβεβαιώνει και η βιβλική αντίληψη του χρόνου. Η δημιουργία του κόσμου γίνεται εν 

χρόνω· ακριβέστερα, ο χρόνος είναι και αυτός δημιούργημα του Θεού. Όπως είδαμε 

παραπάνω, η δημιουργία εκτείνεται σε επτά «ημέρες». Η λέξη «ημέρα» δεν έχει 

κυριολεκτική αλλά μεταφορική σημασία· παραπέμπει σε μία σκόπιμα απροσδιόριστη 

χρονική περίοδο ή ένα στάδιο της δημιουργίας, η οποία για τον λόγο αυτό  ακολουθεί 

ένα προοδευτικό και εξελικτικό σχήμα. Εκκινεί από τη δημιουργία των στοιχειωδών 

άψυχων στοιχείων και φαινομένων της φύσης για να προχωρήσει σταδιακά στους πιο 

σύνθετους και πιο πολύπλοκους ζωντανούς οργανισμούς. Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα 

με τη Βίβλο, η δημιουργία του κόσμου εγκαινιάζει τον χρόνο. Επιπλέον, σε αντίθεση 

με άλλες θρησκευτικές πεποιθήσεις ή φιλοσοφικές αντιλήψεις που υιοθετούν μία 

κυκλική και επαναλαμβανόμενη αντίληψη του χρόνου, η βιβλική διήγηση απεικάζει 

μια γραμμική κατανόηση του χρόνου. Πράγματι, ο χρόνος έχει μία αφετηρία που 

λαμβάνει χώρα στο αχρονολόγητο περιβάλλον της δημιουργίας του κόσμου (πρωτο-

ιστορία), έχει μία εξελικτική πορεία (προϊστορία και ιστορία) και ένα αναμενόμενο 

«τέλος». Αυτό το «τέλος», συνδυάζοντας και τις δύο σημασίες της λέξης, δηλαδή τη 

λήξη/ολοκλήρωση και τον σκοπό/τελείωση), αναφέρεται στην εσχατολογική 

αναδημιουργία του κόσμου, ο οποίος με τα λόγια του προφήτη Ησαΐα αποτελεί ένα 

«καινόν ουρανόν» και μία «καινήν γήν»13, ελεύθερη πλέον από τα δεσμά του χρόνου.    

                                                             
13 Πρβλ. Ησ 65:17· 66:22. 
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Ένας ορθόδοξος μελετητής της Παλαιάς Διαθήκης σχολιάζει σχετικά: 

«Αρχίζοντας η Βίβλος την εξιστόρησή της με το “ἐν ἀρχῇ», δηλώνει ταυτόχρονα ότι 

σ’  αυτή την αρχή αντιστοιχεί και ένα τέλος. Ό,τι μεσολαβεί αποτελεί την Ιστορία όπως 

την αντιλαμβάνονται οι βιβλικοί συγγραφείς, τη διαλεκτική, δηλαδή, των 

πρωτοβουλιών του Θεού και των απαντήσεων του ανθρώπου. Ο τρόπος με τον οποίο 

η Παλαιά Διαθήκη περιγράφει την ιστορία των σχέσεων του Θεού με τον άνθρωπο είναι 

να αφηγείται μια επιμέρους ιστορία. Όμως αυτή η επιμέρους ιστορία του Θεού με έναν 

λαό δεν χάνει ποτέ την αναφορά της στην ιστορία του συνόλου, στην ιστορία της 

ανθρωπότητας και του κόσμου.  […] είναι μια ιστορία σωτηρίας, που συνήθως 

ονομάζεται “ιστορία της θείας οικονομίας”»14. Μάλιστα, αυτή η ιστορία της θείας 

οικονομίας, εκτός από τις σωτηριώδεις ενέργειες του Θεού που την τέμνουν και τις 

αντίστοιχες εμπειρίες του εκλεκτού λαού (του Παλαιού και στη συνέχεια του Νέου 

Ισραήλ), αρδεύονται από τη θεία Πρόνοια, δηλαδή τη διαρκή φροντίδα του Θεού για 

τον κόσμο ολόκληρο. «Η καθοριζόμενη από τις σωτηριώδεις ενέργειες του Θεού 

ιστορία παραμένει στενά συνδεδεμένη με τη μέριμνα του Θεού για τον κόσμο. Ο κριτής 

πρέπει να γεννηθεί, ο προφήτης πρέπει να φάει και ο ιερέας χρειάζεται ζώα για να 

θυσιάσει. Έτσι η πρόνοια του Θεού φροντίζει την οικογένεια, τη σοδειά στα χωράφια, 

τα ζώα στα βοσκοτόπια»15.  

Η Εκκλησία γνωρίζει ότι η Πρόνοια του Θεού αφορά όλα τα δημιουργήματα 

και την επικαλείται σε ποικίλες περιστάσεις, όπως θα αναλύσουμε αργότερα16. 

Ωστόσο, στο επίκεντρο και της θείας οικονομίας και της θείας Πρόνοιας παραμένει ο 

άνθρωπος, κάθε άνθρωπος ξεχωριστά και ολόκληρη η ανθρωπότητα. 

 

1.2.5. Ο άνθρωπος απέναντι στο περιβάλλον 

  Ο άνθρωπος είναι, όπως είδαμε, πλασμένος από χώμα, στο οποίο οφείλει και 

το όνομά του «Αδάμ» (δηλαδή χοϊκός) αλλά ζωοποιείται από την πνοή του Θεού17. 

Εμπνευσμένοι από αυτή τη βιβλική εικόνα, οι Πατέρες της Εκκλησίας ατενίζουν στον 

άνθρωπο το μοναδικό πλάσμα που μετέχει και της υλικής και της πνευματικής φύσης, 

έναν «κόσμον έτερον, εν σμικρώ μέγαν»18. Η ιδιαιτερότητα του ανθρώπου έγκειται 

                                                             
14 Μ. Δ. Κωνσταντίνου, …τού συνιέναι τὰς γραφάς. 13+1 βήματα εισαγωγής στην Παλαιά Διαθήκη, εκδ. 

Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2014, σ. 5-6. 
15 Ό.π., σ. 6. 
16 Βλ. ενότητα 7.3. 
17 Γεν 2:7. 
18 Γρηγόριος ο Θεολόγος, Λόγος ΜΕ΄. Εις το άγιον Πάσχα, Ζ: PG 36, 632ΑΒ. Πρβλ. του ιδίου, Λόγος ΛΗ .́ 

Εις τα θεοφάνεια 12: PG 36, 324Α. Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς χαρακτηρίζει τον άνθρωπο «μείζονα ἐν 
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αφενός στο οντολογικό προνόμιο να διαθέτει κοινές ιδιότητες με τον Δημιουργό Του, 

όπως είναι η ελευθερία, η λογική, το κυριαρχικό, η κρίση, η δημιουργικότητα κ.λπ. Και 

αφετέρου στη δυνατότητά του να αναπτύξει αυτές τις ιδιότητες, ώστε με τη βοήθεια 

του Θεού, να γίνει όμοιός Του («καθ’ ομοίωσιν»19).  Αν και μετέχει λοιπόν της φύσης 

των υπόλοιπων ζώων, ο άνθρωπος είναι το μοναδικό «ζώον θεούμενον»20, δηλαδή ένα 

ζώο που έχει τη δυνατότητα να θεωθεί. 

«Και έθετο αυτόν εν τω παραδείσω της τρυφής, εργάζεσθαι αυτόν και 

φυλάσσειν»21. Επίσης, χάρις στην «κατ’ εικόνα» δημιουργία του, ο πρωτόπλαστος 

άνθρωπος, στο πλαίσιο της κυριαρχικής του θέσης μέσα στον κόσμο22, καλείται να 

γίνει εργάτης, καλλιεργητής, προστάτης και οικονόμος της κτίσης και, συνεπώς, 

συνεργάτης Του. Αυτή η θέση και ο ρόλος του ανθρώπου ως οικονόμου μάς επιτρέπει 

να διεισδύσουμε στον πυρήνα του προβληματισμού μας, δηλαδή στη σχέση μεταξύ 

ανθρώπου και περιβάλλοντος. Οι στάσεις και οι συμπεριφορές του ανθρώπου απέναντι 

στη φύση, που συνθέτουν τα θεμέλια για μια ορθόδοξη οικολογία, είναι τα ακόλουθα.  

 Η ευθύνη της φροντίδας του φυσικού περιβάλλοντος. Ήδη στον παράδεισο, 

στον ειδυλλιακό κήπο της τρυφής, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται εμπειρικά ότι η 

επιβίωσή του εξαρτάται από την ευρυθμία και τη ζωντάνια της φύσης: από την 

ηπιότητα των εποχών, από την καθαριότητα του αέρα και των θαλασσών, από 

τη  γενναιοδωρία των νεφών και των ποταμών και από τη γονιμότητα της γης. 

Δυνάμει των θείων χαρισμάτων του, των διανοητικών του ικανοτήτων και της 

φυσικής του δύναμης καλείται να εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες για 

την λειτουργική παραγωγικότητα αλλά και την ανάπαυσή της23, να την σέβεται, 

                                                             
σμικρώ»: Ομιλία 53, 35 στο Γρηγορίου του Παλαμά, Ομιλίαι ΚΒ΄, έκδ. Σοφοκλέους του εξ Οικονόμων, 

Αθήνησι 1861, σ. 172. 
19 Γεν 1:26. 
20 Γρηγόριος Ναζιανζηνός, Λόγος 45. Εις το άγιον Πάσχα 7: PG 36, 632AB. Πρβλ. ο ίδιος, Λόγος 38. 

Εις τα Θεοφάνια 11: PG 36, 321C. 
21 Γεν 2, 15. Ο Καθηγητής Ηλίας Οικονόμου, στα απαρέμφατα «εργάζεσθαι» και «φυλάσσειν», εντόπισε 

τη «διπλή οικολογική εντολή» που περιγράφει «τον σκοπό της δραστηριότητας του ανθρώπου μέσα στο 

φυσικό περιβάλλον». Όπου το μεν πρώτο αναφέρεται στην «καλλιέργεια και εκμετάλλευση» του 

φυσικού περιβάλλοντος και το δεύτερο στο καθήκον της συντήρησής του. Βλ. Ηλ. Οικονόμου, σ. 143-

144. 
22 Εύγλωττη απόδειξη της κυριαρχίας του ανθρώπου στην κτίση είναι η ονοματοδοσία των ζώων (Γεν 

2:20). 
23 Η προστασία της γης, συνδυασμένη με τη φιλανθρωπία και τη φιλοπτωχία, στον Παλαιό Ισραήλ 

καθορίστηκε μέσω αυστηρών διατάξεων και θεσμών, που αφορούσαν την έβδομη ημέρα (Σάββατο) και 

το έβδομο έτος (σαββατικό). Επίσης από το κοινωνικό θεσμό του Ιωβηλαίου έτους, «με το οποίο κάθε 

ιδιοκτησία που στο πέρασμα του χρόνου είχε πωληθεί, επέστρεφε στον αρχικό της ιδιοκτήτη. Ειδικότερα 

κατά το Ιωβηλαίο έτος ίσχυαν οι παρακάτω διατάξεις: α) αποχή από την καλλιέργεια για έναν ολόκληρο 

χρόνο (αγρανάπαυση), β) απελευθέρωση όλων των δούλων, γ) επιστροφή κάθε ιδιοκτησίας στον αρχικό 

ιδιοκτήτη και δ) παραγραφή κάθε χρέους»: Μ. Γκουτζιούδης, Ιωβηλαίο έτος, Μελχισεδέκ και η προς 
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να την προστατεύει και την καλλιεργεί με λογική, μέτρο, και φρόνηση και να 

μοιράζει δίκαια και φιλάνθρωπα τους καρπούς της.  

 Η επίγνωση της δημιουργίας ως ενός ενιαίου και κοινού οίκου. Η θετική στάση 

του απέναντι στη γη, από την οποία τρέφεται, πρέπει να  αγκαλιάζει ολόκληρη 

τη δημιουργία, η οποία μοιάζει με έναν ζωντανό οργανισμό, αποτελούμενο από 

διαφορετικά μέλη, που όμως αλληλοσυμπληρώνονται, αλληλοβοηθιούνται και 

αλληλοπεριχωρούνται μεταξύ τους. Μάλιστα, η συνεργασία τους αυτή είναι 

τόσο πολύτιμη και απαραίτητη, ώστε, όταν το ένα πονά να συμπάσχουν μαζί 

του τα υπόλοιπα και να δυσλειτουργεί ολόκληρο το σώμα, πράγμα που μας 

θυμίζει όσα επεσήμανε ο απόστολος Παύλος για τα μέλη του εκκλησιαστικού 

σώματος24.  

 Η πνευματική διάσταση της φροντίδας του περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος, αν και 

ο ίδιος τμήμα της δημιουργίας, γνωρίζει και αναγνωρίζει το φυσικό περιβάλλον 

ως ένα θείο δώρο. Έτσι, μέσω της φροντίδας της φύσης και της κατανάλωσης 

και απόλαυσης των καρπών της γης ο άνθρωπος επιβεβαιώνει τον δεσμό 

αγάπης που τον συνδέει με τον Θεό, από τον οποίον προέρχονται όλα τα 

πνευματικά αλλά και τα υλικά αγαθά. Έτσι, όταν ο άνθρωπος καλλιεργεί τη γη 

και γεμίζει ικανοποίηση με το αποτέλεσμα του μόχθου του, ταυτόχρονα 

καλλιεργεί και τον εσωτερικό του εαυτό, την πνευματική του ταυτότητα και 

αποστολή.  

 Η ευγνωμοσύνη και η ευχαριστία στον Δημιουργό. Ο άνθρωπος μέσα σε αυτό 

το περιβάλλον που πλημμυρίζει από τα απτά σημάδια της δόξας, της αγάπης 

και της φροντίδας του Θεού νιώθει την ανάγκη να εκφράσει την ευγνωμοσύνη 

του προς τον Δημιουργό. Πολλοί Ψαλμοί μεταμορφώνουν αυτή τη στάση του 

πιστού σε μία ποιητική προσευχή, που διηγείται τη θεία δημιουργία και 

εκβάλλει στην ευχαριστία και την δοξολογία του Θεού25.  

 

 

 

                                                             
Εβραίους επιστολή. Συμβολή στη διαμόρφωση της χριστιανικής σωτηριολογίας, εκδ. Πουρναρά, 

Θεσσαλονίκη 2006, σ. 51-108· εδώ: 68. 
24 Α΄ Κορ 12, 25-26.  
25 Βλ. ενδεικτικά τους Ψαλμούς 8, 9, 46, 65, 75, 103, 104, 151. Πιο αναλυτικά για βλ. Δ. Καϊμάκης, 

Θέματα Παλαιοδιαθηκικής Θεολογίας, σ. 35-46. Για την ευχαριστιακή στάση του ανθρώπου απέναντι 

στον Θεό θα αναφερθούμε και στην ενότητα 7.3. 
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1.2.6. Οι συνέπειες της πτώσης του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον 

Παραπάνω, επισημάνθηκε ότι σύμφωνα με τη βιβλική διδασκαλία, το φυσικό 

περιβάλλον, η αισθητή και υλική δημιουργία, ο κόσμος στο σύνολό του, είναι καλός 

και ευλογημένος (βλ. 1.3.) Παρόλα αυτά, ο όρος «κόσμος» στη βιβλική γραμματεία 

(όπως αργότερα στην ασκητική και πατερική) έχει δύο σημασίες: (α) μία θετική 

σύμφωνα με την οποία, ο κόσμος ως ένα «κόσμημα» που με το κάλλος του φανερώνει 

την αγαθότητα του δημιουργού της, και (β) μία αρνητική, που παρουσιάζει τον κόσμο 

ως μέσο έκφρασης της «θείας οργής»26
. Η Βίβλος δεν αντιφάσκει. Η θετική σημασία 

αναφέρεται στη δημιουργία, όπως αυτή πλάστηκε από τον Θεό, ενώ η αρνητική 

προϋποθέτει την πτώση του ανθρώπου, η οποία συμπαρέσυρε ολόκληρη την κτίση. 

Σύμφωνα με το τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως, οι αρμονικές σχέσεις μεταξύ 

ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος διαταράσσονται εξαιτίας του προπατορικού 

αμαρτήματος, το οποίο, μάλιστα, «είχε άμεση σχέση με τη χρήση του κόσμου και της 

δημιουργίας»27. Πράγματι, ο άνθρωπος, παρά τη σχετική απαγόρευση του Θεού28, 

γεύεται τον καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού29, συναινώντας 

στις σχετικές προτροπές του όφι, που προσωποποιεί τον διάβολο.  

Οι συνέπειες της πτώσης συνθέτουν ένα αντεστραμμένο κάτοπτρο της σχέσης 

μεταξύ ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος, εκτός του παραδείσου της τρυφής. Ο 

Θεός αίροντας την αρχική ευλογία της αύξησης και κυριαρχίας του ανθρώπου στον 

κόσμο, τώρα καταριέται τη γη, και η καλλιέργεια και καρποφορία της πλέον απαιτούν 

εξαντλητικό κόπο και θλίψη, όπως και η τεκνογονία αφόρητες ωδίνες30. Η φύση 

μετατρέπεται σε ένα αφιλόξενο και εχθρικό περιβάλλον, γεμάτο παγίδες και κινδύνους. 

Κάθε φαινόμενο, κάθε πράγμα, κάθε ον, από τις καταιγίδες στις πλημμύρες, από τις 

πυρκαγιές μέχρι τις ξηρασίες, απειλούν ή εμποδίζουν τη γονιμότητα της γης ή 

καταστρέφουν τη σοδειά, και από την επιθετικότητα και των άγριων ζωών εναντίον 

των πιο αδύναμων αλλά και εναντίον των ανθρώπων, ολόκληρη η δημιουργία μοιάζει 

με ένα πεδίο ανταγωνισμού, βίας και δίψας για κυριαρχία απέναντι στον άλλο. 

Επιπλέον, η θνητότητα που είχε προαναγγείλει ο Θεός στον άνθρωπο σε περίπτωση 

                                                             
26 Πρβλ. C. Lesquivit - P. Grelot, «Κόσμος», μτφρ. Μαρία Σκαρά, ΛΒΘ, σ. 578- 580.  
27 Κεσελόπουλος, Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον. Σπουδή στον άγιο Συμεών το Νέο Θεολόγο, εκδ. 

Δόμος, Αθήνα 21992, σ. 93. 
28 Γεν 2:17. 
29 Γεν 3:1-7. 
30 Γεν 1:28. 
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παράβασης της εντολής, γίνεται ένα αδυσώπητο δεδομένο που αισθητοποιεί και πάλι 

η γη, η οποία από πηγή ευχαρίστησης μετατρέπεται σε τάφο. 

Στην κατεύθυνση που χαράζει η πτώση του ανθρώπου θα πρέπει να 

ερμηνευθούν και οι «οικολογικές» καταστροφές31, που αφηγούνται τα ιερά κείμενα, 

όπως είναι ο κατακλυσμός32, η κατάκαυση των Σοδόμων και Γομόρρων33, οι δέκα 

πληγές της Αιγύπτου34 κ.α. Και εδώ, ο γνώμονας του Θεού είναι η σωτηρία του 

ανθρώπου. Κάθε καταστροφή λειτουργεί θεραπευτικά και ολοκληρώνεται με μία 

ανάλογη οικολογική και σωτηριολογική διαθήκη, που συνάπτει ο Θεός με 

συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως τον Νώε και τον Λώτ ή με τον πιστό λαό, ανανεώνοντας 

τις αμοιβαίες δεσμεύσεις για την τελική ανακαίνιση του κόσμου.  

 

1.2.7. Ο Ιησούς Χριστός ως Νέος Αδάμ  

Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, η δημιουργία του κτιστού κόσμου 

πραγματοποιήθηκε μέσω του Λόγου του Θεού. Η Καινή Διαθήκη θεμελιώνεται στο 

γεγονός της ενσάρκωσης που αποτελεί τον άξονα της χριστιανικής πίστης. Ο 

αγαπημένος μαθητής του Χριστού ξεκινά το Ευαγγέλιό λέγοντας πως αυτός ο 

προαιώνιος Λόγος, δια του οποίου δημιουργήθηκε ο κόσμος, αυτός που είναι η ζωή και 

το φως του κόσμου35, «σάρξ εγένετο»36 (έγινε άνθρωπος), δηλαδή προσέλαβε τις 

ιδιότητες του δημιουργήματος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η σάρκα του Χριστού 

επιβεβαιώνει την αξία της ύλης και ολόκληρης της δημιουργίας37. Επιπλέον, ο  Λόγος 

μέσω της σταυρωμένης και αναστημένης ανθρώπινης φύσης του Ιησού οδηγεί στην 

σωτηρία όχι μόνο το ανθρώπινο γένος αλλά και ολόκληρη την κτίση. Εφόσον δε, η 

αμαρτία του ανθρώπου συμπαρέσυρε στην πτώση και την κτίση, η σωτηρία του 

ανθρώπου συντελεί και στη σωτηρία της κτίσης38.  

                                                             
31 Βλ. Ηλ. Β. Οικονόμου, Θεολογική Οικολογία, σ. 199 κ.ε. 
32 Γεν 6:1-8,22. 
33 Γεν 18:20-23. 
34 Εξ 7:8-12,34. 
35 Ιω 1:1-5. 
36 Ιω 1:14. 
37 Βλ. Ν. Νησιώτης, «Η φύση ως κτίση. Συμβολή στο πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος από 

φιλοσοφική και θεολογική άποψη», Σύναξη 14 (1985), 11-20· εδώ:14-15. 
38 E. Bianchi, «La salvaguardia del creato», Εισήγηση στο XX Convegno Ecumenico Internazionale di 

spiritualità ortodossa με θέμα “L’uomo, custode del creato”, in collaborazione con le Chiese Ortodosse, 

Bose, 5 settembre 2012, προσιτό στο https://www.monasterodibose.it/ospitalita/convegni/convegni-

spiritualita-ortodossa/1192-2012-uomo-custode-del-creato/6448-relazione-di-enzo-bianchi-2012-

uomo-custode-creato   
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Η ενσάρκωση του Ιησού Χριστού εκπληρώνει τις μεσσιανικές προφητείες και 

τις προσδοκίες του παλαιού Ισραήλ εγκαινιάζοντας ένα νέο ή μάλλον το έσχατο 

κεφάλαιο της ιστορίας της θείας οικονομίας, εφόσον εισάγει την ιστορία και τον κόσμο 

στα έσχατα. Ο αγαπημένος μαθητής ξεκινά το Ευαγγέλιό του, γράφοντας για τον 

Χριστό ότι είναι ο αιώνιος Λόγος που υπήρχε από την αρχή με τον Θεό προτού 

ενσαρκωθεί, πως είναι ο δημιουργός, η ζωή και το φως του κόσμου39.  

Η ενανθρώπηση του Λόγου, το λεγόμενο “γεγονός Χριστός”, ολοκληρώνει τη 

βιβλική διδασκαλία της δημιουργίας κορυφώνεται σε μία ενατένιση του Υιού του Θεού 

ως τεχνίτη, προτύπου και τέλους (ολοκλήρωσης) κάθε όντος40. Σε μία από τις 

πρωτοχριστιανικές ομολογίες πίστης, που εντοπίζεται στην Α΄ προς Κορινθίους 

επιστολή του αποστόλου Παύλου41, η κυριότητα του Χριστού συνδέεται οργανικά με 

τη συμμετοχή του στη δημιουργία και τη σωτηριολογική του δράση42. Τη 

ανακαινιστική δράση του Χριστού ως Υιού Θεού τονίζει ο απόστολος των εθνών και 

στον ακόλουθο χριστολογικό ύμνο της προς Κολοσσαείς επιστολής του43. 

Ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ, που ήρθε για να εκπληρώσει την αποτυχημένη 

αποστολή του παλαιού44, και να ενσαρκώσει την οδό της αλήθειας που πρέπει να 

βαδίσουν οι άνθρωποι για να οδηγηθούν στον ουράνιο Πατέρα: «ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ 

ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ» («Εγώ είμαι η οδός, 

η αλήθεια και η ζωή· κανείς δεν παηγαίνει στον Πατέρα παρά μόνο αν περάσει από 

μένα»)45. Οι θεραπευτικές, αναγεννητικές και σωτήριες πτυχές της παρουσίας και 

δράσης του Χριστού46, επιδιώκουν την αποκατάσταση της ενότητας, της συνεργασίας 

και της αρμονικής συνύπαρξης των έμψυχων και άψυχων στοιχείων που την 

συναποτελούν, με αναφορά στην προπτωτική κατάσταση. 

Όπως προαναφέρθηκε, η ενσάρκωση του Χριστού εισάγει την ιστορία στα 

έσχατα και αναδημιουργεί την κτίση, όμως η οριστική ανακαίνιση του κόσμου μέλλει 

να συντελεστεί στην τελική κρίση. Μέχρι την τελείωση της νέας δημιουργίας και την 

                                                             
39 Ιω 1:1 κ.ε. 
40 Πρβλ. P. Auvrey, «Δημιουργία», ΛΒΘ, σ. 247. 
41 Α΄ Κορ 8:6.  
42 Ιω. Γαλάνης, Η σχέση ανθρώπου και κτίσεως κατά την Καινή Διαθήκη, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 29-31. 
43 Ό.π., σ. 32 κ.ε.· Οt. Hofius, «Ο Χριστός ως συνδημιουργός και ανακαινιστής της κτίσεως κατά τον 

χριστολογικό ύμνο Κολ. 1,15-20», μτφρ. Χρ. Καρακόλη, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, 

Ο Απόστολος Παύλος και το φυσικό περιβάλλον (Βέροια, 25-28 Ιουνίου 1999), εκδ. Ι. Μητρόπολις 

Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, Βέροια 1999, σ. 125-141. 
44 Α΄ Κορ 15:21· Ρωμ 5:12,28. 
45 Ιω 14:6. 
46 Εφ 1:10. Β΄ Κορ 5:18 κ.ε.· Κολ 1:20. 
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πραγμάτωση των εσχάτων, ο κόσμος κείται ανάμεσα στο “ήδη και όχι ακόμη”. Η κτίση 

φέρει τις συνέπειες της πτώσης που έχει σχεδόν οδηγήσει στη λήθη τον κήπο της 

τρυφής, όμως ο Χριστός χρησιμοποιεί, φανερώνει και αποκαθιστά την κτίση, στην 

αρχαία προπτωτική της λειτουργία. 

 

1.2.8. Η σχέση ανθρώπου και κτίσης στη διδασκαλία και στο παράδειγμα του 

Χριστού  

Η σχέση του ανθρώπου με την κτίση στην Καινή Διαθήκη προσλαμβάνει έναν 

χριστοκεντρικό χαρακτήρα και μια σαφέστερα σωτηριολογική προοπτική. Όπως έχει 

παρατηρηθεί, ο Χριστός δεν δίνει συγκεκριμένες εντολές με σαφές οικολογικό 

περιεχόμενο47. Ωστόσο, η ευρύτερη διδασκαλία και το παράδειγμά του υπαινίσσονται 

ή εμπνέουν συγκεκριμένες απόψεις και στάσεις απέναντι στην κτίση, οι οποίες δεν 

μπορεί παρά να εντάσσονται και αυτές στην προοπτική της θείας οικονομίας. 

Ανακαινισμένος δυνάμει του νέου Αδάμ-Χριστού, ο άνθρωπος καλείται να γεωργεί και 

να διαχειρίζεται με διάκριση, δικαιοσύνη και σωφροσύνη μέσα στην προοπτική του 

θείου σχεδίου για τη σωτηρία· μια σωτηρία που δεν αφορά μόνο τον ίδιο αλλά και τον 

κόσμο: ο άνθρωπος δεν σώζεται ούτε εκτός ούτε απέναντι στην κτίση αλλά εντός της 

και μαζί της.   

Η Καινή Διαθήκη τονίζει περισσότερο απ’ όσο η Παλαιά, τις υποχρεώσεις του 

ανθρώπου απέναντι στην κτίση48. Ένας βασικός γνώμονας που καθορίζει και τη σχέση 

του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον είναι η εμπιστοσύνη στη θεία Πρόνοια. Ο 

Χριστός διδάσκει ότι  άνθρωποι πρέπει να επιζητούν τη βασιλεία του Θεού και την 

επικράτηση του θελήματός του και όλα τα άλλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν49, 

επιβεβαιώνοντας τον ψαλμικό στίχο: «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν, οἱ δὲ 

ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ» («Πλούσιοι σε φτώχεια 

ξέπεσαν και πείνασαν· όμως αυτοί που αναζητούν τον Κύριο κανένα δε θα στερηθούν 

απ’ όλα τα αγαθά»)50. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να αφοσιώνεται στη συσσώρευση 

πλούτου και υλικών αγαθών. Η επιθυμία του χρήματος υποδουλώνει τον άνθρωπο στον 

Μαμωνά, ο οποίος ανταγωνίζεται την μοναδική αυθεντική κυριότητα του Θεού51. 

                                                             
47 Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, Οικολογική ερμηνεία και Καινή Διαθήκη. Μέθοδος και παραδείγματα, εκδ. 

«Δεμέτη»,  Θεσσαλονίκη 2013, σ. 67-68.  
48 Ιω. Γαλάνης, «Οικολογία και Εκκλησία», στο έργο του ίδιου, Βιβλικές ερμηνευτικές και θεολογικές 

μελέτες, εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 478. 
49 Μτ 6:33. 
50 Ψλ 33:11. 
51 Μτ 6:24· Λκ 16:13. 
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Εξίσου αυστηρή είναι η εντολή του Χριστού για την αποφυγή της πλεονεξίας, την 

οποία επιβεβαιώνει η παραβολή του άφρονος πλουσίου52. Στην προκειμένη περίπτωση 

η ψευδαίσθηση της αυτάρκειας, η αλαζονεία και η έλλειψη φιλανθρωπίας που 

συνοδεύει την οικονομική ευμάρεια, οδηγεί στην απώλεια. Ο ο άνθρωπος δεν 

χρειάζεται να ανησυχεί ή να αγωνιά για  το αύριο· εξάλλου, σύμφωνα με την προσευχή 

που μάς δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός, ζητάμε από τον ουράνιο Πατέρα να μας δώσει τον 

καθημερινό απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο53.  

Ο Χριστός επίσης βεβαιώνει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί54, και 

συνέστησε προσευχή και νηστεία για την καταπολέμηση των δυνάμεων του κακού55. 

Από την άλλη πλευρά, όμως, ο ίδιος έχει μία θετική στάση απέναντι στην υλική 

δημιουργία. Συνηθίζει να συμμετέχει σε τραπέζια και να μοιράζεται τις καθημερινές 

χαρές μαζί με τους συνανθρώπους που επιθυμούν και χαίρονται τη συντροφιά του. 

Μάλιστα, οι Φαρισαίοι κατηγορούν τον Χριστό στους μαθητές του επειδή συντρώγει 

με αμαρτωλούς και τελώνες, για να τους απαντήσει ο ίδιος ότι ήρθε για να καλέσει όχι 

τους δίκαιους αλλά τους αμαρτωλούς σε μετάνοια56. Σε άλλη συνάφεια, οι ίδιοι 

κατηγορούν αυτή τη φορά τους μαθητές στον Ιησού πως παραβίασαν τις απαγορεύσεις 

του Σαββάτου, επειδή έτριψαν λίγα στάχυα για να φάνε τους σπόρους και να 

ξεγελάσουν την πείνα τους, και εκείνος τους υπερασπίζεται βεβαιώνοντας ότι ο 

άνθρωπος όταν βρίσκεται σε ανάγκη η σωτηρία του προέχει της τήρησης των 

θρησκευτικών απαγορεύσεων57.  

Τέλος, ακόμη πιο σημαντική, στην ίδια προοπτική, είναι μία από τις εμφανίσεις 

του αναστημένου Χριστού στους μαθητές του, κατά την οποία τους ρωτά αν έχουν 

τίποτα φαγώσιμο και τρώει μαζί τους58. Εδώ, η λήψη της τροφής, όπως συμβαίνει και 

με την ψηλάφηση των πληγών από τον δύσπιστο Θωμά59, αποδεικνύουν την πλήρη 

σωματικότητα του Χριστού και, συνεκδοχικά, τον δοξασμό του ανθρωπίνου σώματος 

και ολόκληρης της κτίσης.   

 

 

                                                             
52 Λκ 12:16-21. 
53 Μτ 6:11.  
54 Μτ 4:4.  
55 Μκ 9:29. 
56 Μτ 9:11-13. 
57 Μτ 12:1-8. 
58 Μτ 12:1-8. 
59 Ιω. 20:24-29. 
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1.2.9. Στοιχεία της φύσης και του υλικού κόσμου στις «αυτοαποκαλύψεις» του 

Χριστού.    

Στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο ο Ιησούς αποκαλύπτει τον εαυτό του μέσω 

εκφράσεων που αποκαλούνται «εγώ ειμί» από τις δύο επαναλαμβανόμενες αρχικές 

τους λέξεις. Σκοπός του είναι αφενός να φανερώσει την ταυτότητά του, τη μεσσιανική 

και αποκαλυπτική του δράση για τη σωτηρία του κόσμου και αφετέρου να δείξει στους 

ανθρώπους πώς θέλει να Τον κατανοούν60. Είναι ενδιαφέρον ότι σε πολλές από αυτές 

τις αυτοαποκαλύψεις του ο Χριστός παρομοιάζει τον εαυτό του με φυσικά φαινόμενα 

και υλικά στοιχεία, γι’ αυτό και τις παραθέτουμε στη συνέχεια, μαζί με ένα σύντομο 

ερμηνευτικό σχολιασμό.  

«Ἐγώ εἰμὶ ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς»61. Ο Χριστός είναι ο άρτος που έρχεται από τον 

ουρανό, κομίζοντας το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με το οποίο, αυτός που θα δεχθεί 

τον Υιό, θα αναστηθεί την έσχατη μέρα62. Όποιος τρώγει τον ουράνιο άρτο θα ζήσει 

για πάντα63.  

«Ἐγώ εἰμὶ τὸ φῶς τοῦ κόσμου»64. Ο Χριστός χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως 

(πνευματικό) φως, το οποίο ακολουθούν όσοι δεν επιθυμούν να περιπλανώνται μέσα 

στο (πνευματικό) σκότος της πνευματικής άγνοιας και της αμαρτίας.  

«Ἐγώ εἰμὶ ἡ θύρα τῶν προβάτων» και «Ἐγώ εἰμὶ ὁ ποιμὴν ὁ καλός»65. 

Απεικάζοντας τις σχετικές παραστάσεις της Παλαιάς Διαθήκης, ο Χριστός παρουσιάζει 

τον εαυτό του ως τη θύρα που θα εξασφαλίσει τη σωτηρία των προβάτων και ως τον 

ποιμένα, που αναγνωρίζει τα πρόβατά του και θυσιάζεται γι’ αυτά. Έτσι, θέλει να τον 

βλέπουν οι άνθρωποι: σαν πόρτα, μέσω της οποίας οι άνθρωποι εισέρχονται στην 

αιώνια ζωή και σαν ποιμένα που θυσιάζεται για χάρη τους. 

 «Ἐγώ εἰμὶ ἡ ὁδός,…»66. Ο Χριστός παρουσιάζεται ως ο μοναδικός δρόμος, που 

οδηγεί στον Πατέρα, εφόσον ο Πατέρας γνωρίζεται μόνο μέσω του Υιού.  

«Ἐγώ εἰμὶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή»67. Ο Χριστός περιγράφει τον εαυτό Του σαν 

αληθινό κλήμα, με την έννοια ότι αμπελουργείται από τον Θεό Πατέρα. 

                                                             
60 Χ. Γ. Ατματζίδης, Θεολογία της Καινής Διαθήκης, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2019, σ. 981. 
61 Ιω 6:35.48. 
62 Ιω 6:38. 
63 Ιω 6:8. 
64 Ιω 8:12. 
65 Ιω 10:7 και 10:14, αντίστοιχα. 
66 Ιω 14:6. 
67 Ιω 14:6. 
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Ο Χριστός χρησιμοποιεί ανάλογες εικόνες του φυσικού περιβάλλοντος για να 

χαρακτηρίσει ή να νουθετήσει τους μαθητές (και ευρύτερα τους ακροατές και τους 

πιστούς κάθε εποχής). Αν οι μαθητές θέλουν να καρποφορήσουν θα πρέπει να 

παραμείνουν σαν κληματόβεργες ενωμένοι με το αληθινό κλήμα-Χριστό. Στην επί του 

Όρους ομιλία, οι ακροατές του Χριστού καλούνται να παραδειγματιστούν από τα 

πουλιά του ουρανού και τα κρίνα του αγρού την απόλυτη  εμπιστοσύνη στον Θεό, ο 

οποίος πράγματι εξασφαλίζει σε αυτά τροφή, ένδυμα αλλά και ομορφιά68. Σε άλλη 

συνάφεια, ο Χριστός παρομοιάζει τους μαθητές του με «πρόβατα» που στέλνονται να 

κηρύξουν το άγγελμα της σωτηρίας ανάμεσα σε «λύκους», συμβουλεύοντάς τους να 

είναι «φρόνιμοι» (συνετοί) σαν τα φίδια και «ἀκέραιοι» (ακέραιοι, αγνοί) σαν τα 

περιστέρια69. Τέλος, ο πιστός είναι το αλάτι της γης70, γιατί διατηρεί και νοστιμίζει 

(δίνει νόημα) τον ανθρώπινο κόσμο μέσα στη διαθήκη του με τον Θεό71  και το φως 

του κόσμου72  εφόσον με το κήρυγμα και τη βίωση του ευαγγελίου θα συμβάλουν στη 

νοηματοδότηση και μεταμόρφωση του κόσμου.  

 

1.2.10. Θαυματουργικές παρεμβάσεις του Ιησού στη φύση  

Ορισμένα από τα θαύματα που αφηγούνται οι ιερείς συγγραφείς παρουσιάζουν 

τον Χριστό να παρεμβαίνει στη φύση και στους νόμους που τη διέπουν. Ο Χριστός 

μέσω αυτών των θαυμάτων δείχνει τη μέριμνά του για τις υλικές ανάγκες των 

ανθρώπων, διδάσκει τη δύναμη της πίστης, φανερώνει τη μεσσιανική του ταυτότητα 

και δείχνει τη λειτουργία της ανακαινισμένης κτίσης. Τέτοια είναι τα εξής73: 

 Η μετατροπή του νερού σε οίνο, στο γαμήλιο γλέντι στην Κανά, όπου είχε 

προσκληθεί μαζί με την μητέρα και τους μαθητές του. Εκεί, ο Χριστός όχι μόνο 

δεν περιφρονεί τα προσφερόμενα αγαθά και τη συλλογική χαρά των ανθρώπων 

αλλά επιτελεί το πρώτο του θαύμα, για να παρατείνει την ευφρόσυνη γιορτή74.  

                                                             
68 Μτ 6:25-34. Μια εμβριθή ανάλυση του εδαφίου μέσα από ένα οικολογικό πρίσμα βλ. στο Αικατερίνη 

Τσαλαμπούνη, Οικολογική ερμηνεία και Καινή Διαθήκη, σ. 68-85.  
69 Μτ 12:1-8. 
70 Μτ 5:13. 
71 X. Léon-Dufour, LD, «Αλάτι», μτφρ. Ι. Καραβιδόπουλος, Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας, σ. 52.  
72 Μτ 5:14-16. 
73 Εκτενή ανάλυση των θαυμάτων αυτών βλ. στο Χ. Γ. Ατματζίδης, Θεολογία της Καινής Διαθήκης, 209-

229. 
74 Ιω 2:1-11. 
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 Το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε ψωμιών και των δύο ψαριών, που 

επιτέλεσε ο Χριστός, για να χορτάσει το πλήθος των πεινασμένων ακροατών 

του75.  

 Τα θαύματα του ελέγχου ή αποκατάστασης της φύσης, όπως η βάδιση πάνω 

στα νερά της λίμνης76, ο κατευνασμός των κυμάτων77 και οι θαυμαστές αλιείες 

κατά την κλήση των μαθητών78 και κατά την (προαναφερθείσα) τρίτη εμφάνιση 

του αναστημένου Χριστού σε αυτούς79. 

Με τον τρόπο αυτό, ο Χριστός δείχνει τη αρμονική λειτουργία της κτίσης και την 

αποκατάσταση της σχέσης μεταξύ ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, η 

οριστική φανέρωση καινής κτίσης περιγράφεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη  η οποία 

μέσα στο φως του Ιησού Χριστού ολοκληρώνει τον δραματικό διάλογο μεταξύ 

δημιουργίας και εσχάτων που είχε εγκαινιάσει η Γένεσις80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
75 Ιω 6:1,14. Πρβλ. Μτ 14:13-21· Mκ 6:30-44· Λκ 9:10-17.  
76 Μτ 14:22-33. 
77 Βλ. Μτ 8:23-27· Mκ 4:35-41· Λκ 8:22-25. 
78 Βλ. Λκ 5:1-11. 
79 Βλ. Ιω 21:1-4. 
80 B. Rigaux- P. Grelot, «Αποκάλυψη», μτφρ. Β. Στογιάννος, ΛΒΘ, σ. 123. Πρβλ. π. Ιω. Σκιαδαρέσης, 

«Γένεση και Αποκάλυψη (τα πρώτα και τα έσχατα εν διαλόγω)», στον τόμο του ίδιου Η Αποκάλυψη του 

Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 55-122.  
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 1. Παρατηρήστε την ομοιότητα των δύο εικόνων. Στην πρώτη ο Χριστός δημιουργεί 

τον κόσμο και στη δεύτερη ο άνθρωπος δίνει ονόματα στα ζώα. Σύμφωνα με την 

Παλαιά Διαθήκη, η ονοματοδοσία σημαίνει εξουσία. Τι μας δείχνουν οι εικόνες αυτές 

για τη στάση του ανθρώπου απέναντι στα ζώα;  

 

Ο Χριστός δημιουργεί τα πτηνά και τα ψάρια.  

 

Ο άνθρωπος δίνει ονόματα στα ζώα 
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2. Γιατί η ορθόδοξη θεολογία προτιμά τον όρο κτίση από τον όρο φύση; 

3. Διαβάστε τον Ψαλμό 8 και περιγράψτε τη θέση του ανθρώπου (α) σε σχέση με τον 

Θεό και (β) με την υπόλοιπη δημιουργία. 

 

 4. Ο Δανός χριστιανός θεολόγος, φιλόσοφος και ποιητής Σαίρεν Κίρκεγκωρ 

(Søren  Kierkegaard, 1813-1855) με αφορμή την ευαγγελική περικοπή Μτ 6:24-34 

έγραψε την ακόλουθη προσευχή81. Αφού διαβάσετε προσεκτικά τα δύο κείμενα, 

περιγράψτε και σχολιάστε σε 100 λέξεις τι διδάσκουν τα πουλιά και τα αγριολούλουδα 

τον άνθρωπο για τον εαυτό του και τη σχέση του με τον Θεό; 

 

Ουράνιε Πατέρα! Αυτό που όταν βρισκόμαστε με άλλους και ιδιαίτερα μέσα στο 

ανθρώπινο πλήθος, δυσκολευόμαστε πολύ να μάθουμε κι αν το έχουμε μάθει κάπου 

αλλού πολύ εύκολα το ξεχνάμε, δηλαδή τι σημαίνει να είναι κανείς άνθρωπος και τι 

απαιτείται από μια θεϊκή σκοπιά για να είναι κανείς άνθρωπος, είθε να μπορέσουμε να 

το μάθουμε, ή αν έχει ξεχαστεί, να το μάθουμε εκ νέου, από το λουλούδι και το πουλί. 

Είθε να μπορέσουμε να μάθουμε από το λουλούδι και το πουλί τη σιωπή, την υπακοή, τη 

χαρά! 

 

 5. Εντοπίστε στο Σύμβολο Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως (“Πιστεύω”) τις αναφορές 

στη δημιουργία και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη σχέση τους με τη σχετική βιβλική 

διδασκαλία.  

 

 

                                                             
81 Βλ. S. Kierkegaard, Τα κρίνα του αγρού και τα πετεινά του ουρανού. Τρεις θεοσεβείς λόγοι. Μτφρ.-

Επίμετρο-Σημειώσεις Βασιλική Τσακίρη, εκδ. Άρτος Ζωής, Αθήνα 2018, σ. 11. Η μετάφραση που 

παραθέτουμε εδώ στηρίζεται αλλά δεν αναπαράγει την μετάφραση της επιμελήτριας τους τόμου. 
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2. Η χρήση και παράχρηση του φυσικού περιβάλλοντος στην 

Πατερική και Αγιολογική Παράδοση της Εκκλησίας 

Η κτίση στη διδασκαλία, την εμπειρία και την ποιμαντική διακονία των αγίων 

 

Λέξεις κλειδιά: Αγιότητα, Άγιοι, Φύση, Κτίση, Περιβάλλον, Ζώα, Φυσική Θεωρία 

Αναγωγικότητα, θέωση, Προστάτες άγιοι 

 

2.1. Αγιότητα και κτίση 

Με αφορμή το οικολογικό πρόβλημα που πλέον έχει προσλάβει τη μορφή ενός 

ζωντανού εφιάλτη με μετρήσιμα χαρακτηριστικά και μεγέθη (κλιματική αλλαγή, 

φαινόμενο του «θερμοκηπίου», λιώσιμο των πάγων, δηλητηρίαση του αέρα, των 

θαλασσών και της γης, εξάντληση των φυσικών πόρων κ.λπ.), γίνεται πολύς λόγος για 

την έμπρακτη αγάπη που πρέπει ο άνθρωπος να δείχνει απέναντι στη φύση. Συχνά 

όμως, αυτή η αγάπη περιορίζεται στα όρια ενός ειλικρινούς πλην αβαθούς 

συναισθηματισμού, τροφοδοτεί μία κινδυνολογική ρητορική και εκβάλλει σε 

αμφιλεγόμενες νοοτροπίες και συμπεριφορές. Πράγμα που οφείλεται κυρίως στο 

γεγονός ότι ο κόσμος, η φύση, το σύμπαν θεωρούνται σαν ένα κλειστό κύκλωμα χωρίς 

καμία δυνατότητα επικοινωνίας ή αναφοράς σε μια υπερβατική δημιουργική και 

προνοητική αρχή.  

Η Εκκλησία, από την πλευρά της, βιώνει και κατανοεί τον κόσμο σε αναφορά 

με τον δημιουργό Θεό και στο πλαίσιο της θείας οικονομίας, που όπως διαπιστώσαμε 

στην προηγούμενη ενότητα, συμπεριλαμβάνει τον άνθρωπο και όλη την κτίση. Η 

θεοκεντρική χρήση και συμπεριφορά απέναντι στο φυσικό περιβάλλον που προτείνει 

η Εκκλησία ενσαρκώνεται στη διδασκαλία και, κυρίως, στις εμπειρίες των αγίων, 

ανδρών και γυναικών, που κόσμησαν ή σφράγισαν την πορεία της Εκκλησίας στον 

χώρο και στον χρόνο. Τι όμως εννοούμε όταν αναφερόμαστε στους αγίους και στην 

αγιότητα; Ενώ στο χρονολογικό γεωγραφικό και πνευματικό περιβάλλον της Βίβλου 

άγιοι ήταν όλα τα μέλη της κοινότητας, που μαρτυρούσαν δοξολογικά την αγιότητα 

του Θεού, από την περίοδο των διωγμών και εξής, ο όρος «άγιος» αρχίζει να αποδίδεται 

και σε ένα μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας που αναγνωρίζεται από τα άλλα ως 

αξιομίμητο πρότυπο και ζωντανός οδοδείκτης στην πορεία προς την εν Χριστώ 
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τελείωση82. Ο άγιος είναι ο κατορθωμένος πνευματικός προορισμός στον οποίο τείνει 

η κοινότητα, η οποία σε αυτόν ατενίζει έναν «οιονεί» Χριστό, εφόσον όπως επεσήμανε 

ο π. Ιουστίνος Πόποβιτς «οι βίοι των Αγίων δεν είναι άλλο παρά η ζωή του Σωτήρος 

Χριστού η επαναλαμβανομένη εις κάθε άγιον»83. Αυτό σημαίνει ότι κάθε εκδοχή 

αγιότητας επικαιροποιεί και αναδεικνύει είτε το σταυρικό τέλος του Θεανθρώπου μέσω 

του μαρτυρίου, είτε κάποια ή περισσότερες πτυχές της επίγειας ζωής Του, όπως τη 

θεραπευτική, τη διδασκαλική, τη θαυματουργική κ.λπ. Εκφράζοντας την 

ευγνωμοσύνη, τη χαρά, τον θαυμασμό και την τιμή της προς τον άγιο, η κοινότητα 

μετατρέπει τη λειτουργική μνημόνευσή του σε δημόσια γιορτή.  

Δεν ήταν όλοι οι άγιοι λόγιοι, ούτε η αγιότητά τους βασίζεται στη μόρφωση, 

συμπεριλαμβανομένης και της θεολογικής. Αντιθέτως, σαν τη λέξη που έπεται του 

πράγματος, η θεολογία τρέφεται από την εμπειρία των αγίων και τη μεταποιεί σε 

κείμενο, στοχασμό και ποιμαντικές επιλογές. Αν και συχνά η αγιότητα ταυτίζεται με 

τα ασκητικά παλαίσματα, αφετηρία και σκοπός της είναι η συμφιλίωση και η ενότητα. 

Ο άγιος επιδιώκει αυτή την ενότητα σε κάθε επίπεδο ή αγωνιστικό μέτωπο: στη σχέση 

του με τον Θεό, στη σχέση του με τον εαυτό του, δηλαδή τη συντριβή του παλαιού 

Αδάμ που επιβιώνει εντός του και συχνά επαναστατεί, στη σχέση του με την κοινότητα 

και με τον άλλο, όσο κοντά ή μακριά κι αν βρίσκεται, και βέβαια, σε σχέση με την 

κτιστή δημιουργία στο σύνολό της84.  

Ο αείμνηστος Οικουμενικός πατριάρχης Δημήτριος παρατήρησε έγκαιρα, στο 

ήδη μακρινό 1988, ότι «το οικολογικόν είναι πρωτίστως πρόβλημα πνευματικόν»85. 

Από την πλευρά του, ο μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζηζιούλας συμπλήρωσε ότι 

οι ρίζες του οικολογικού προβλήματος «βρίσκονται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει 

χωριστεί από την υπόλοιπη δημιουργία. Αυτή είναι στην πραγματικότητα η ρίζα του 

προβλήματος: ότι ο άνθρωπος αποκόπηκε από την υπόλοιπη δημιουργία και θεώρησε 

                                                             
82 Π. Αρ. Υφαντής, «Η αγιότητα του αίματος. Το μαρτύριο ως εκκλησιαστική μαρτυρία και 

εκκλησιολογική πρόκληση», στον τόμο του ίδιου Η αγιότητα του μαρτυρίου και η μαρτυρία της αγιότητας. 

Θεολογικά μελετήματα, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 25-37.   
83 Αρχιμ. Ἰ. Πόποβιτς, Άνθρωπος και Θεάνθρωπος, μτφρ. Ιερομ. Α. Γιέβτιτς, εκδ. Αστήρ, Αθήναι 21970, 

σ. 99.  
84 Π. Αρ. Υφαντής, Μάχη καταλλαγής. Άνθρωπος, συνάνθρωπος Θεάνθρωπος στις αρένες της θέωσης, 

εκδ. Αρμός, Αθήνα 2018, σ. 11-18 (του Προλόγου). 
85 Χαιρετισμός του Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου στο Περιβαλλοντολογικό Συνέδριο της 

Πάτμου το 1988. Αναδημοσίευση στο Κ. Β. Ζορμπάς, Εκκλησία και Φυσικό Περιβάλλον. Σύγχρονες 

οικολογικές προσεγγίσεις, εκκλησιαστικές επισημάνσεις, διακηρύξεις, διασκέψεις, βοηθητικό υλικό για το 

μάθημα της Περιβαλλοντικής Αγωγής, εκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1998, σ. 63-65· εδώ: 64. 
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τον εαυτό του αυτάρκη»86. Οι άγιοι επιβεβαιώνουν τις παραπάνω απόψεις, δείχνοντας 

μέσα από συγκεκριμένες στάσεις και πράξεις την αποκατάσταση της χαμένης ενότητας 

μεταξύ ανθρώπου και κτίσης καθώς και της ανθρώπινης ευθύνης απέναντι σε όλα τα 

κτίσματα.  

 

2.2. Φυσική θεωρία. Η κτίση ως πηγή θεογνωσίας  

Ο ψαλμικός στίχος «οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν 

αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα»87, αποδίδει και μία διδακτική λειτουργία στην κτίση 

που συμπληρώνει τη δοξολογική. Αυτή η βιβλική παραδοχή αρδεύει και γονιμοποιεί 

την κατοπινή θεολογική σκέψη. Πράγματι, μία από τις βασικές σταθερές της θεολογίας 

των αγίων Πατέρων σχετικά με την κτίση είναι πως αυτή αποτελεί έναν θεατό και 

ψηλαφητό χώρο της αποκάλυψης του Θεού. Σύμφωνα με τον Βασίλειο Καισαρείας, 

το φυσικό περιβάλλον είναι «γυμνάσιον ἀρετῆς» και «διδασκαλεῖον αἰωνιότητος»88, 

για τους ανθρώπους. Και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί ότι ο ουρανός, αν και 

σιωπηλός, μιλά με το κάλλος, το μέγεθος, τη θέση, τη διάρκειά του και την ακτινοβολία 

του οδηγώντας τους ανθρώπους να δοξάσουν, να εγκωμιάσουν και να θαυμάσουν τον 

Πλάστη89. Η κτίση ολόκληρη είναι ένα σπουδαίο σχολείο, που απευθύνεται και σε 

μορφωμένους και σε αμόρφωτους διδάσκοντάς τους τη σοφία και τη δύναμη του 

Θεού90.  Τις απόψεις των δύο ιεραρχών του 4ου αιώνα, για τη σωτήρια μαρτυρία της 

δημιουργίας για τον Πλάστη επαναλαμβάνει και ο Μάξιμος ο Ομολογητής91. Ο άγιος 

Ιωάννης ο Δαμασκηνός παρατηρεί ότι ο Θεός άφησε τους ανθρώπους στο σκότος της 

πνευματικής άγνοιας εφόσον η κτίση η κτίση, η συνοχή, ο ρυθμός και η λειτουργία της 

αποτελεί μια ζωντανή πηγή θεογνωσίας που αφενός αποδεικνύει την ύπαρξη του Θεού 

και αφετέρου διακηρύσσει το μεγαλείο της δημιουργικότητάς Του92.  

Η μελέτη και η παρατήρηση της κτίσης προσφέρουν στον άνθρωπο μια 

εμπειρική επιβεβαίωση της ύπαρξης και της παρουσίας του Θεού Λόγου στους λόγους 

                                                             
86 Ιωάννη (Ζηζιούλα), Μητροπολίτη Περγάμου, «Ο άνθρωπος, ιερέας της κτίσεως. Συμβολή στη 

συζήτηση του οικολογικού προβλήματος» στο επιμ. And. Walker - Κ. Καρρά, Ζωντανή Ορθοδοξία στον 

σύγχρονο κόσμο, μτφρ. Ιω. Ροηλίδης, Αθήνα 2001, σ. 223. 
87 Ψλ 18:1.  
88 Βασίλειος Καισαρείας, Εις Εξαήμερον 1:5-6: PG 29, 13AB, 16. Πρβλ. Βασίλειος Καισαρείας, Εις την 

αρχήν των Παροιμιών 3: PG 31, 392B.  Περισσότερα βλ. Δ. Γ. Τσάμης, Εισαγωγή στη σκέψη των 

Πατέρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 147 κ.ε. 
89 Ιωάννης Χρυσόστομος, Εις το «Εγώ Κύριος ο Θεός εποίησα φως και σκότος» 2, PG 56, 144.  
90 Όπ.π., PG 56, 144.  
91 Μάξιμος ο Ομολογητής, Προς Θαλάσσιον περί διαφόρων απόρων της θείας Γραφής ΙΓ΄: PG 90,296Β.  
92 Ιωάννης Δαμασκηνός, Έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως, PG 94, 789B. 
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ύπαρξης των όντων. Στη θεολογική γλώσσα αυτό ονομάζεται φυσική θεωρία και 

σύμφωνα με τους Πατέρες κείται ανάμεσα στην πράξη και τη θεολογία93. Ο άνθρωπος, 

εντοπίζοντας και κατανοώντας τους λόγους των όντων της δημιουργίας «οδηγείται σε 

αύξηση της πίστεως και άνοδο της αγάπης του για το Θεό»94.  

Έτσι, η φυσική θεωρία τεκμηριώνει την παραπεμπτικότητα και την 

αναγωγικότητα της κτίσης95. Ο όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός και μαζί του όλοι όσοι 

πορεύονται στην αγιότητα, οι θεούμενοι, δεν βλέπουν τίποτα κακό στη φύση αλλά ούτε 

προσκολλώνται με εμπάθεια στα κτίσματα96, γιατί κάθε κτίσμα παραπέμπει στον 

δημιουργό και τους ανάγει σαν μια κλίμακα σε αυτόν97.  

 

2.3. Ο έλεγχος των δυνάμεων της φύσης  

Ενεργώντας την κυριότητά τους απέναντι στην κτίση ως διακονία ελέγχουν τις 

δυνάμεις της φύσης που συχνά απειλούν τους ανθρώπους. Εξάλλου, το φυσικό 

περιβάλλον με τις αντιξοότητες και τους κινδύνους που θέτει στους ανθρώπους 

λειτουργεί παιδαγωγικά. Ο άνθρωπος γνωρίζει τα όριά του και την αδυναμία του, 

στρέφεται στον Θεό και μέσω της εσωτερικής του μεταμόρφωσης συμβάλλει ενεργά 

στην αντιμετώπιση της φθοράς και του κακού, που δεσπόζει μέσα στον κόσμο. Το ίδιο 

ισχύει και για τον θάνατο, ο οποίος ενώ επιβεβαιώνει τις τραγικές συνέπειες της 

πτώσης, εντέλει λειτουργεί και θετικά εφόσον αποτρέπει τη διαιώνιση της αμαρτίας98.   

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου ελέγχου των δυνάμεων της φύσης 

ενσαρκώνει ο άγιος Νικόλαος, αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας (3ος-4ος αι.), που 

γιορτάζει στις 6 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τις σχετικές συναξαριακές πηγές, ο άγιος 

Νικόλαος επιτέλεσε θαύματα διάσωσης ναυτικών που κινδύνευαν λόγω 

θαλασσοταραχής, τόσο όσο ζούσε όσο και μετά την κοίμησή του99. Γι’  αυτό, ο πιστός 

λαός του αποδίδει την ιδιότητα του έμπειρου καραβοκύρη και την εξουσία του ελέγχου 

των ανέμων και των κυμάτων, που απειλούν το πλήρωμα, τους ταξιδιώτες και το 

                                                             
93Α. Κεσελόπουλος, Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον. Σπουδή στον άγιο Συμεών το Νέο Θεολόγο, εκδ. 

Δόμος, Αθήνα 21992, σ. 135-136. 
94 Όπ.π., σ. 139. 
95 Μάξιμος Ομολογητής, Περί αγάπης κεφαλαίων εκατοντάς τρίτη, § 71: Φιλοκαλία, τ. Β΄, σ. 37. 
96 Πρβλ. Πέτρου του Δαμασκηνού, Περί της έκτης γνώσεως: Φιλοκαλία, τ. Γ΄, σ. 122. 
97 Εφραίμ ο Σύρος, Έργα, Πρόλογος Θεοκλήτου Μοναχού Διονυσιάτου, Εισαγωγή-Κείμενο-

Μετάφραση-Σχόλια: Κ. Γ. Φραντζολάς, τ. Β΄, εκδ. Το Περιβόλι της Παναγίας, Θεσσαλονίκη 1989, σ. 

261 και Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού, μτφρ. Παντελεήμονος Καρανικόλα, μητροπ. Κορινθίας, 

Αθήναι 61980, σ. 43, 102.  
98 Δ. Γ. Τσάμης, Εισαγωγή στη σκέψη των Πατέρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, σ. 146. 
99 Μακάριος Σιμωνοπετρίτης, Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, διασκευή εκ του γαλλικού 

Γ.Ν. Πεντζίκης, τ. 4ος Δεκέμβριος, εκδ. Ίνδικτος, Αθήναι 2005, σ. 62-65. 
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φορτίο των πλοίων και οι ναυτικοί τον οικειοποιούνται και τον επικαλούνται ως 

προστάτη και βοηθό τους τη δύσκολη ώρα. Η εικόνα του είναι κρεμασμένη σε κάθε 

ελληνικό πλοιάριο και οι ναοί στις πόλεις και τα πολλά ξωκκλήσια του στα νησιά, είναι 

γεμάτα αναθήματα ευγνωμοσύνης θαλασσινών.  

 

2.3. Επιστροφή στην αρχέγονη αθωότητα και μακαριότητα 

Στα πρόσωπα και τις εμπειρίες των αγίων πραγματώνεται η εν Χριστώ 

καταλλαγή του ανθρώπου με την κτίση και η επιστροφή του στην αρχέγονη αθωότητα. 

Από επιβεβαιώνεται από την αφοβία και την τρυφερότητα των αγίων απέναντι στα 

κτίσματα καθώς από τη συγκατοίκηση ή και “συνεργασία” τους ακόμη και με άγρια 

ζώα, τα μοιάζουν να επανέρχονται στον παραδείσιο περιβάλλον της αρμονικής 

συμβίωσης. Ο  Ιωάννης Μόσχος γράφει πως ο όσιος Γεράσιμος ο  Ιορδανίτης (5ος αι.), 

θεράπευσε κάποτε ένα τραυματισμένο λιοντάρι, το οποίο έκτοτε παρέμεινε κοντά στον 

γέροντα, βοηθώντας τον και συμβιώνοντας αρμονικά μαζί με τους άλλους πατέρες της 

μοναστικής κοινότητας100. Ο Γρηγόριος ο Μέγας (540-604) στους Διαλόγους του, 

γράφει για τον άγιο επίσκοπο Ποπουλωνίου Κερβώνιο (6ος αι.), ο οποίος ρίχτηκε από 

τον βασιλιά των Γότθων Τοτίλα στην αρένα για να κατασπαραχθεί από μια άγρια 

αρκούδα. Το θηρίο, όμως, σεβάστηκε τον άγιο ιεράρχη, οδηγώντας με τον τρόπο αυτό 

και τον ασεβή ηγεμόνα σε μεταμέλεια101. Ο όσιος Σέργιος του Ραντονέζ (1314-1392) 

δεχόταν και αυτός στο ασκητήριό του τις επισκέψεις άγριων θηρίων, αρκούδων και 

λύκων. Τον τρόμαζαν στην αρχή, εκείνος όμως προσευχόταν και κι αυτά αναχωρούσαν. 

Αργότερα, έγινε φίλος με μια αρκούδα την οποία τάιζε καθημερινά. Όταν, μάλιστα, δεν 

είχε ψωμί, για να μην απογοητεύσει την αρκούδα της έδινε το δικό του μερίδιο102. Ο 

ίδιος όταν κάποτε πήγε να επισκεφθεί τον όσιο Παύλο της Ομπνόρα (1317-1413) τον 

είδε περικυκλωμένο από ένα πλήθος πουλιών, που «κούρνιαζαν στο κεφάλι και τους 

ώμους του και αυτός τα έτρεφε με το χέρι. Κοντά του έστεκε μια αρκούδα περιμένοντας 

την τροφή της απ’ τον ερημίτη αλεπούδες, κουνέλια κι άλλα ζώα περιφέρονταν χωρίς 

καμιά έχθρα μεταξύ τους και χωρίς να φοβούνται την αρκούδα»103. Την ίδια οικειότητα 

                                                             
100 Ιωάννης Μόσχος, Λειμωνάριον 107΄: PG PG 87/III, 2965- 2969B. Η μνήμη του οσίου Γερασίμου 

τιμάται στις 3 Μαρτίου. Ανάλογες διηγήσεις για άλλους ασκητές βλ. όπ.π., PG 87/III, 2853C και 2865Α 

και στο Παλλάδιος Ελενοπόλεως, Η προς Λαύσον Ιστορία, PG 34, 1131D-1132A.  
101 Διάλογοι ΙΙΙ, 11 στο Γρηγόριος ο Διάλογος, Βίοι αγνώστων ασκητών, Εισαγωγή- μτφρ. Σημειώσεις 

Ιερομ. Ιωάννης,  Άγιον Όρος 1988, σ. 191-192.  
102 Η Θηβαΐδα του Βορρά, μτφρ.-επιμέλεια Π. Αθ. Μπότση, Αθήναι 21981, σ. 40-41 Τιμόθεος, αρχιμ., 

Ο Όσιος Σέργιος του Ραντονέζ, Ωρωπός Αττικής 1986, σ. 24-25. 
103 Η Θηβαΐδα του Βορρά, σ. 68. Πρβλ. και τη φιλική σχέση που ανέπτυξε ο μοναχός Φλωρέντιος (60ς 

αι.) με μία αρκούδα.  Διάλογοι ΙΙΙ, 11 στο ίδιο Γρηγόριος ο Διάλογος, Βίοι αγνώστων ασκητών, 205-209  
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με τα άγρια ζώα είχε αναπτύξει και ο άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ (1759-1833). Το 

ελάχιστο ψωμί με το οποίο τρεφόταν το «μοιραζόταν με τα θηρία, που τον 

επισκέπτονταν. Αρκούδες και λύκοι και φίδια και διάφορα άλλα άγρια ζώα και πουλιά 

έρχονταν κοντά του, με την οικειότητα, με την οποία, μέσα στον Παράδεισο, πλησίαζαν 

τον Αδάμ και την Εύα. Ο ασκητής τα καλοδεχόταν και τους πρόσφερε μικρά ψωμάκια, 

απ’ αυτά που είχε πάρει την Κυριακή από το μοναστήρι»104. 

 

2.4. Αγάπη και προσευχή για την κτίση 

Αυτή η αγάπη του αγίου για τα κτίσματα, ως προϊόντα και τεκμήρια της 

δημιουργικής αγάπης του Θεού, τον κάνει να υπερβαίνει τα όρια της ατομικότητας του 

και να προσεύχεται για τη σωτηρία όλων των όντων, ακόμη και του διαβόλου. Ο αβάς 

Ισαάκ ο Σύρος αυτή την αγάπη την αποκαλεί ελεημοσύνη και δίδει τον ακόλουθο 

ορισμό που αιφνιδιάζει όχι μόνο τους θιασώτες του σύγχρονου οικολογικού κινήματος, 

αλλά πολλά στερεότυπα μιας συμβατικής θρησκευτικότητας. Στην ερώτηση «Τι είναι 

καρδιά ελεήμων;» απαντά: «Είναι μια καρδιά που καίγεται για ολόκληρη την κτίση, 

για τους ανθρώπους, για τα όρνια, για τα ζώα, για τους δαίμονες και για όλα τα 

κτίσματα. Με την ανάμνηση και τη θέα τους τρέχουν από τα μάτια του ανθρώπου τα 

δάκρυα. Από την πολλή και σφοδρή αγάπη που συνέχει την καρδιά του δεν μπορεί να 

ανεχθεί ή να ακούσει ή να δει κάποια καταστροφή ή κάποια μικρή λύπη να γίνεται 

μέσα στην κτίση. Γι’ αυτό και για τα άλογα ζώα και για τους εχθρούς της αλήθειας και 

γι’ αυτούς που τον βλάπτουν και για τα ερπετά κάθε στιγμή προσφέρει προσευχή με 

δάκρυα, για να τους διαφυλάξει και να τους ελεήσει ο Θεός»105.  

Ο ανώνυμος συντάκτης του βιβλίου Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού 

παρατηρεί: «Λοιπόν, ποια είναι η έννοια της αγιότητος; Για τον αμαρτωλό δεν είναι 

τίποτε άλλο παρά η επάνοδος, με την προσπάθεια και αυτοκυριαρχία, σε μια κατάστασι 

αθωότητος και αναμαρτησίας που ζυγώνει την αγνότητα των πρωτοπλάστων. Όταν η 

ψυχή καθίσταται αγία, το σώμα επίσης γίνεται άγιο…Όλα τα ζώα πάντοτε 

καταλαβαίνουν αυτή την δύναμι, την οσφραίνονται κατά ένα τρόπο, επειδή είναι 

                                                             
104 Νικόδημος, Μητροπ. Αττικής και Μεγαρίδος, Ο Σεραφείμ του Σάρωφ, [Αθήνα] 31982, σ. 37. 
105 Ισαάκ ο Σύρος, Τα σωζόμενα ασκητικά, μτφρ. Καλλινίκου Παντοκρατορινού, Τύποις Αγγ. 

Καναριώτου και Ζ. Γρυπάρη, Εν Αθήναις 1871, σ. 381. Εδώ χρησιμοποιούμε τη νεοελληνική μετάφραση 

του αποσπάσματος που έκανε ο Καθηγητής Αν. Γ. Κεσελόπουλος, Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον, σ. 

155-156. 
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γνωστό, ότι εις όλα τα ζώα η όσφρησις είναι η σπουδαιοτέρα των αισθήσεων. Αυτό 

είναι το μυστήριον της φύσεως»106.  

Οι άγιοι, μολονότι έχουν επίγνωση της οντολογικής διαφοράς μεταξύ Κτίστη 

και κτίσματος, βιώνουν στην πράξη την υλική δημιουργία ως ένα είδος γέφυρας 

ανάμεσα στην απόλυτη υπερβατικότητα του Θεού και στον κόσμο107. Και 

αντιστρόφως, οι ίδιοι χτίζουν μια γέφυρα ή μάλλον γίνονται οι γέφυρες, για να 

επαναφέρουν τη δημιουργία στον Δημιουργό. Εξάλλου, όπως έχει επισημανθεί, η 

πορεία του ανθρώπου προς τη θέωση «ολοκληρώνεται με τη θέωση της κτίσης και όλης 

της δημιουργίας σε μια θαυμάσια εσχατολογική προοπτική»108.  

 

2.5. Προστάτες άγιοι του περιβάλλοντος  

 Στην παρούσα υποενότητα θα αναφερθούμε στους αγίους, που σχετίζονται με 

την προστασία του περιβάλλοντος. Η επίκλησή τους από την κοινότητα σχετίζεται 

άλλοτε με το όνομα, ή την παρετυμολογία του ονόματός τους, άλλοτε με τη δράση και 

τα θαύματα που επιτέλεσαν. Οι άγιοι αυτοί έγιναν εξαιρετικά δημοφιλείς στα όρια της 

αγροτικής κοινωνίας, που η επιβίωση του ανθρώπου ήταν άμεσα συνυφασμένη με την 

ευφορία της γης, με τα φυσικά και καιρικά φαινόμενα (περιόδους ανομβρίας, 

καταστροφικές καταιγίδες, τρικυμίες, σεισμούς κ.λπ.). Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, ο 

πιστός λαός επικαλείται τη συνδρομή τους και γιορτάζει τη μνήμη τους, σε τοπικό ή 

και παγκόσμιο επίπεδο.  

 Ο άγιος Μάμας (3ος αι.) γεννήθηκε στην περιοχή της Παφλαγονίας από 

ευσεβείς γονείς, οι οποίοι πέθαναν ως ομολογητές στη φυλακή, όταν αυτός ήταν ακόμη 

βρέφος. Σε ηλικία 15 ετών συνελήφθη από τους εθνικούς επειδή αρνιόταν να θυσιάσει 

στους θεούς και παρέσυρε σε αυτό και τους συμμαθητές του. Οδηγήθηκε ενώπιον του 

αυτοκράτορα Αυρηλιανού και παραμένοντας αμετακίνητος στην χριστιανική πίστη 

υποβλήθηκε σε σκληρά βασανιστήρια, αλλά σώθηκε με τη σωτήρια επέμβαση ενός 

αγγέλου, ο οποίος τον πρόσταξε να ανεβεί στο όρος της Καισαρείας. «Εκεί ο άγιος 

έζησε με αδιάλειπτη προσευχή, έχοντας συντροφιά τα άγρια ζώα, Άρμεγε τις ελαφίνες 

και με το γάλα τους έπηζε τυρί· κρατούσε λίγο για να τρέφεται και το υπόλοιπο 

                                                             
106 Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού, σ. 58-59. 
107 Ph. Sherrard, Ο βιασμός του ανθρώπου και της φύσεως. Διερεύνηση των αρχών και των συνεπειών της 

σύγχρονης επιστήμης, εκδ. Δόμος, Αθήνα 1994, σ. 24. 
108 Γ. Π. Πατρώνος, Η θέωση του ανθρώπου υπό το φως των εσχατολογικών αντιλήψεων της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας, εκδ. Δόμος, Αθήνα 1995, σ. 239. 
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κατέβαινε και το μοίραζε στους πτωχούς της Καισαρείας»109. Συνελήφθη και πάλι και 

αφού υπέστη φρικτότερα βασανιστήρια ρίχτηκε στα θηρία, εκείνα όμως, αντί να τον 

καταβροχθίσουν, κυλιούνταν ήμερα στα πόδια του. Εντέλει δέχθηκε τη χαριστική βολή 

από την τρίαινα ενός στρατιώτη. Ο παιδομάρτυρας τιμάται ως προστάτης της 

ποιμενικής ζωής και των ζώων και την οργάνωση των πανηγυριών την ημέρα της 

μνήμης του (2 Σεπτεμβρίου), αναλαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι. Στις περισσότερες 

εικόνες του παρουσιάζεται έφιππος πάνω σε λιοντάρι.  

 Ο άγιος Μηνάς (3ος αι.), αν και στρατιωτικός άγιος και μάρτυρας των πρώτων 

διωγμών, θεωρείται προστάτης των κοπαδιών από κλέφτες, από λύκους και άλλα 

αρπακτικά ζώα. Επίσης φημίζεται για την ανεύρεση χαμένων ζώων και ζωοκλεφτών. 

Γι’  αυτό στις ποιμενικές περιοχές, τη μέρα της μνήμης του, στις 11 Νοεμβρίου, 

τηρείται αργία110.   

Ως προστάτης των γεωργών και των ζώων που χρησιμοποιούνται για την άροση 

της γης θεωρείται και ένας από τους δώδεκα μαθητές του Χριστού, ο άγιος Φίλιππος. 

Αυτό οφείλεται στην ημέρα μνήμης του (14 Νοεμβρίου), που υπενθύμιζε στους 

ανθρώπους ότι έπρεπε να ολοκληρώσουν τις γεωργικές εργασίες και να προστατέψουν 

τα ζώα τους από το επερχόμενο ψύχος του χειμώνα111.   

Στις 18 Δεκεμβρίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του αγίου Μοδέστου, 

αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων Α΄(;)112. Θεωρείται προστάτης των οικόσιτων ζώων. Την 

ημέρα της γιορτής του, τελείται αγιασμός, με τον οποίο ραντίζονται τα ζώα και οι 

στάνες. Επίσης, παρασκευάζονται κόλλυβα, που ευλογούνται από τον ιερέα και μέρος 

τους προσφέρουν οι γεωργοί ως ευλογία στα ζώα. Επίσης, τιμάται ως προστάτης των 

γεωργών, επειδή ο λαός, συνδέοντας λανθασμένα το όνομά του (που σημαίνει  σεμνός, 

μετριοπαθής από το λατινικό modestus) με το «μόδι», μονάδα μέτρησης αγροτικών 

προϊόντων και καλλιεργήσιμης γης113. 

                                                             
109 Μακάριος Σιμωνοπετρίτης, Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, διασκευή εκ του 

γαλλικού, τ. 1ος Σεπτέμβριος, εκδ. Ορμύλια, Αθήναι 2005, σ. 19-21· εδώ: 20. 
110 Α. Οικονόμου, «Πολιτισμικές και κοινωνικές όψεις της εξημέρωσης των ζώων στην ελληνική 

παραδοσιακή κοινωνία», Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 62 (2), σ. 176-177.   
111 Β. Μητράκος, «Οι γιορτές του Νοέμβρη στη Λαογραφία μας», https://krokeai.gr/2020/11/16/ 

4.5.2021 
112 Είναι ένα αινιγματικό πρόσωπο, εφόσον συχνά συγχέεται με τον άγιο Μόδεστο, αρχιεπίσκοπο 

Ιεροσολύμων (ημέρα μνήμης 16 Δεκεμβρίου), και ο συντάκτης του συναξαρίου του αναπαράγει εκείνο 

του αγίου Μάμαντος, αλλάζοντας το όνομα. Βλ. Μακάριος Σιμωνοπετρίτης, Νέος Συναξαριστής της 

Ορθοδόξου Εκκλησίας, τ. 4ος Δεκέμβριος, σ. 62-65 και σημ. 7. 
113 Α. Οικονόμου, «Πολιτισμικές και κοινωνικές όψεις της εξημέρωσης των ζώων στην ελληνική 

παραδοσιακή κοινωνία», σ. 177-178.  

https://krokeai.gr/2020/11/16/
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 Ο άγιος Τρύφωνας (3ος αι.) είχε από νεαρή ηλικία λάβει το χάρισμα της 

θεραπείας ανθρώπων και ζώων από τις ασθένειες καθώς και το χάρισμα της εκδίωξης 

των ακάθαρτων πνευμάτων. Συνελήφθη επί Δεκίου και μαρτύρησε μετά από φρικτά 

βασανιστήρια. Η γιορτή του, την 1η Φεβρουαρίου, είναι αγροτική, εφόσον θεωρείται 

προστάτης των κήπων, των αμπελιών και ευρύτερα των καλλιεργειών από ακρίδες, 

ερπετά και άλλα ζώα. Συνήθως εικονίζεται με ένα κλαδευτήρι στο χέρι114. 

Ο άγιος Βλάσιος (3ος αι.) ήταν γιατρός και εξελέγη επίσκοπος Σεβαστείας. 

Αργότερα αποσύρθηκε στο όρος Αργαίος για να αφοσιωθεί στην προσευχή. Στο 

συναξάρι του διαβάζουμε ότι στο σπήλαιο όπου κατοικούσε έρχονταν τα άγρια θηρία 

για να ευλογήσει. Όταν ήρθαν να τον συλλάβουν οι στρατιώτες τον βρήκαν συντροφιά 

με λιοντάρια, αγρίων ζώων, που του κρατούσαν συντροφιά. Παραδόθηκε χωρίς 

αντίσταση και στον δρόμο προς την πόλη, ασθενείς άνθρωποι και άρρωστα ζώα, 

βλέποντάς τον, γίνονταν καλά. Όταν αργότερα επιχείρησαν να τον θανατώσουν δια 

πνιγμού, περπάτησε πάνω στο νερό της λίμνης. Εντέλει, αποκεφαλίστηκε, καθώς 

προσευχόταν για εκείνους που θα ζητούσαν τη μεσιτεία του στις αρρώστιες και στις 

δοκιμασίες115. Ο ιερομάρτυρας τιμάται από τους κτηνοτρόφους ως προστάτης των 

ποιμνίων από τα άγρια ζώα του δάσους. Επίσης, εξαιτίας της παρετυμολογίας του 

ονόματός του (βλασταίνω, βλάστηση) τιμάται και ως μεσίτης για την ευφορία της 

γης116.  

Ο άγιος Γεώργιος, μάρτυρας κατά τους πρώτους διωγμούς, εκτός από 

προστάτης άγιος του Στρατού Ξηράς ως στρατιωτικός άγιος, τιμάται και ως προστάτης 

των ποιμένων, των κτηνοτρόφων. Αυτό οφείλεται κυρίως στο όνομά του (γεώργιον: 

χωράφι, καλλιεργήσιμο κομμάτι γης) αλλά και στο γεγονός ότι η ημέρα μνήμης του, 

στις 23 Απριλίου (αν δεν πέφτει εντός της Μεγάλης Σαρακοστής, οπότε μετατίθεται 

την Δευτέρα της Διακαινησίμου), οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι συνήθιζαν να 

κλείνουν επαγγελματικές συμφωνίες, όπως ενοικίαση και καλλιέργεια κτημάτων, 

πρόσληψη βοσκών και εργατών (κάτι αντίστοιχο συνέβαινε και με τη γιορτή του αγίου 

Δημητρίου, στις 26 Οκτωβρίου). Μάλιστα, για να τιμήσουν τον προστάτη τους, κατά 

τον εορτασμό του αγίου Γεωργίου σε ξωκκλήσια της ανοιξιάτικης υπαίθρου, οι 

                                                             
114 Μακάριος Σιμωνοπετρίτης, Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, διασκευή εκ του γαλλικού 

Ξ. Κομνηνός, τ. 6ος Φεβρουάριος, εκδ. Ίνδικτος, Αθήναι 2006, σ. 9-10. 
115 Μακάριος Σιμωνοπετρίτης, Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τ. 6ος, σ. 123-126. 
116 Μ. Γ. Βαρβούνης, « Η ποιμαντική λαϊκή λατρευτική τιμή του αγίου Βλασίου», 

https://ikivotos.gr/post/1601/h-poimenikh-la-kh-latreytikh-timh-toy-agioy-blasioy. 3.5.2021 Κ. Ηλ. 

Παπαδάκη, «Λαογραφικά του αγίου Βλασίου. 11 Φεβρουαρίου» http://rethnea.gr/ 3.5.2021 

https://ikivotos.gr/post/1601/h-poimenikh-la-kh-latreytikh-timh-toy-agioy-blasioy
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κτηνοτρόφοι έσφαζαν ζώα και προσέφεραν γαλακτοκομικά προϊόντα για το κοινό 

τραπέζι με τους υπόλοιπους πιστούς. Ο αρχαίος μάρτυρας γιορτάζει επίσης στις 3 

Νοεμβρίου, ημέρα των εγκαινίων του ναού του αγίου Γεωργίου στη γενέτειρά του 

Λύδδη της Παλαιστίνης, οπότε οι αγρότες δοκιμάζουν το νέο κρασί του χρόνου117. 

Ολοκληρώνουμε την παρούσα υποενότητα με τον Φραγκίσκο της Ασίζης 

(1181/2-1226), έναν άγιο της Καθολικής Εκκλησίας118, ο οποίος έμελλε να 

αναγνωριστεί παγκόσμιο σύμβολο της χριστιανικής αγάπης για τη φύση. Στην ποιητική 

προσευχή του με τίτλο «Ωδή στον αδελφό Ήλιο» ο Φραγκίσκος αποκαλεί όλα τα 

στοιχεία της φύσης, έμψυχα και άψυχα, «αδέλφια», και καθένα αφορμή δοξολογίας 

του Δημιουργού119. Αγαπούσε όλα τα ζώα, τα ψάρια και ιδιαίτερα τα πουλιά και 

έβρισκε σε αυτά αρετές και στάσεις ωφέλιμες και παραδειγματικές για τους ασεβείς 

και αμαρτωλούς ανθρώπους. Όταν οι άνθρωποι αρνούνταν να ακούσουν το κήρυγμά 

του, έβρισκε πρόθυμους ακροατές τα ψάρια και τα πουλιά. Επίσης, τα συμπονούσε 

όταν έπεφταν θύματα της ανθρώπινης αδιαφορίας ή κερδοσκοπίας και σεβόταν τις 

ανάγκες τους. Στις αγιολογικές του πηγές διαβάζουμε για έναν λύκο, που αναζητώντας 

τροφή είχε τρομοκρατήσει τους κατοίκους της πόλης Gubbio. Ο Φραγκίσκος ούτε 

τρομάζει ούτε τιμωρεί το θηρίο για τις φονικές του επιθέσεις. Το πλησιάζει με αγάπη 

και παρρησία, και συνάπτει μαζί του μία συμφωνία: να μην πειράξει ποτέ ξανά τους 

ανθρώπους της πόλης και εκείνοι θα εξασφαλίζουν την τροφή του120. Τιμάται ως 

προστάτης των ζώων, γι’ αυτό όταν ως Παγκόσμια Ημέρα των ζώων, ορίστηκε η 4η 

Οκτωβρίου, η μέρα της μνήμης του. Στις 29 Νοεμβρίου 1979, ο πάπας Ιωάννης Παύλος 

Β΄ τον ανακήρυξε προστάτη της οικολογίας, και ο τωρινός πάπας Φραγκίσκος σ την 

Εγκύκλιο Επιστολή του με θέμα τη «φροντίδα του κοινού οίκου» (2015), παρουσιάζει 

                                                             
117 Μακάριος Σιμωνοπετρίτης, Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, διασκευή εκ του γαλλικού 

Γ.Ν. Πεντζίκης, τ. 8ος Απρίλιος εκδ. Ίνδικτος, Αθήναι  2007, σ. 215-218. Πρβλ. Μ. Γ. Βαρβούνης, 

«Λαογραφικά του αγίου Γεωργίου», στο Απόστολος Βαρνάβας 81:4 (2020), σ. 597-604. 
118 Γιός μιας αστικής οικογένειας της Ασίζης, ο Φραγκίσκος ζει μία ανέμελη ζωή γεμάτη επίγειες 

απολαύσεις, ώσπου μέσα από μια συγκλονιστική εμπειρία μεταστροφής, που ο ίδιος αποδίδει στον ίδιο 

τον Χριστό, αποφασίζει να εγκαταλείψει τα οικονομικά και κοινωνικά προνόμια της τάξης του και να 

μιμηθεί το παράδειγμα των αποστόλων. Μαζί με τους πρώτους συντρόφους του σχηματίζει τον πυρήνα 

του μελλοντικού Τάγματος των Ελασσόνων Αδελφών, που είναι αφιερωμένο την κηρυκτική δράση μέσα 

στον κόσμο, στην καλλιέργεια της απλότητας, της απόλυτης εκούσιας φτώχειας και της αποφυγής 

οποιουδήποτε αξιώματος (διανοητικού, πνευματικού και ιεραρχικού). Περισσότερα για τον βίο και την 

πνευματική φυσιογνωμία του Φραγκίσκου, βλ. στο Π. Αρ. Υφαντής, Η θεολογία του Φραγκίσκου της 

Ασίζης. Μια ορθόδοξη κριτική προσέγγιση, Διδακτορική διατριβή, Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, 

Θεσσαλονίκη 2004. 
119 Φραγκίσκου της Ασίζης, Άπαντα. Αποτυπώσεις πνευματικής ζωής, Εισαγωγή- μτρφ.- σχόλια Π. Αρ. 

Υφαντής, εκδ. Μαΐστρος, Αθήνα 2010, σ. 189-191.  
120 Π. Αρ. Υφαντή (επιμ.), Τα Μικρά Άνθη του αγίου Φραγκίσκου, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2002, 

σ. 94-98. 
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τον Φραγκίσκο ως το καλύτερο παράδειγμα οικολογικής μέριμνας, βιωμένης με χαρά 

και αυθεντικότητα121.  

 

2.6. Η κτίση στην εμπειρία και την ποιμαντική των σύγχρονων αγίων της 

Ορθόδοξης  Εκκλησίας 

Κομβική είναι η παρουσία της κτίσης και στον βίο και τη σκέψη αγίων που 

αναγνωρίστηκαν κατά τον προηγούμενο και τον τρέχοντα αιώνα εμπλουτίζοντας την 

αγιολογική συνείδηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πρόκειται για πρόσωπα που 

ακολουθούν και ανανεώνουν την μακραίωνη θεωρητική και εμπειρική παράδοση που 

περιγράψαμε συνοπτικά στις δύο προηγούμενες υποενότητες.  

 

2.6.1.Σιλουανός ο Αθωνίτης  

Ο άγιος Σιλουανός122 ήταν εξοικειωμένος με τις απαραίτητες χειρωνακτικές 

εργασίες στη φύση για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών. Θέριζε το σανό, έκοβε ξύλα 

και τα αποθήκευε για να ζεσταίνει το κελί του το χειμώνα και έτρωγε ψάρια για να 

παίρνει δύναμη. Οποιαδήποτε όμως άλλη ανθρώπινη παρέμβαση στο περιβάλλον, η 

οποία  δεν εξυπηρετούσε κάποια πραγματική ανάγκη, τη θεωρούσε βλαβερή και 

αμαρτωλή. Αντιμετώπιζε όλα τα δημιουργήματα με ευαισθησία, συμπόνια και αγάπη 

γιατί ήταν βαθιά πεπεισμένος ότι η συμπόνια για όλη την κτίση διδάσκεται από το 

Πνεύμα του Θεού. Αν και ο ίδιος υπέβαλε τον εαυτό του σε αυστηρές μεθόδους 

ασκητικής αυτονέκρωσης, συμβούλευε να σεβόμαστε και να μην ποδοπατούμε τα 

αγριολούλουδα και να μην κόβουμε ούτε τα φύλλα από τα δέντρα «χωρίς ανάγκη»123. 

Μάλιστα, ομολόγησε ότι «έχυσε καυτά δάκρυα» και μετάνιωσε πικρά για τη 

σκληρή συμπεριφορά του απέναντι σε ταπεινά ζώα, όπως όταν θανάτωσε μια μύγα που 

τον ενοχλούσε ή όταν εκδίωξε με καυτό νερό τις νυχτερίδες που είχαν φωλιάσει στην 

αποθήκη της μονής. Και όταν κάποτε είδε στο δρόμο ένα φίδι κομμένο σε πολλά 

                                                             
121 Lettera Enciclica Laudato si΄ del santo padre Fransceso 10, στο 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-

francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html. Μάλιστα, ο πάπας παρουσιάζει την οικολογική 

διδασκαλία και δράση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου (όπ.π., 7-9).  
122 Ο άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης γεννήθηκε το 1866 στη Ρωσία και σε ηλικία 26 ετών ήρθε στο Άγιον 

Όρος, όπου έγινε δεκτός στην Μονή του Αγίου Παντελεήμονα και έκτοτε αφιερώθηκε ολοκληρωτικά 

στην άσκηση και στην προσευχή. Κοιμήθηκε οσιακά το1938 και εντάχθηκε στο αγιολόγιο της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας στις 26 Νοεμβρίου 1987. Η μνήμη του τιμάται στις 24 Σεπτεμβρίου.  
123 Σωφρόνιος (Σαχάρωφ), Ο άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, έκδ. Ι. Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσσεξ 

Αγγλίας 1995, σ. 116-119. Πρβλ. Αν. Γ. Κεσελόπουλου, «Οι ιερείς και το φυσικό περιβάλλον», στον 

τόμο του ίδιου Προτάσεις Ποιμαντικής Θεολογίας, ό. παρ., σ. 171.  

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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κομμάτια, ένιωσε «οίκτο για κάθε πλάσμα, κάθε ύπαρξη που πονά» και έκλαψε πολύ 

«ενώπιον του Θεού» 
124.  

 

2.6.2.Αμφιλόχιος Μακρής 

 Ο όσιος Αμφιλόχιος125 διακρίθηκε ως πνευματικός, και στο πλαίσιο της 

άσκησης και της ποιμαντικής του διακονίας έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το φυσικό 

περιβάλλον. Αυτό το φιλόκαλο και τυπικά φιλοκαλικό ενδιαφέρον για τη φύση θα 

πρέπει να σχετιστεί αφενός με την όμορφη αλλά άνυδρη γη της Πάτμου, όπου 

γεννήθηκε και μεγάλωσε αφετέρου με τις νουθεσίες, το παράδειγμα και τη θετική 

επιρροή σημαντικών εκκλησιαστικών ανθρώπων της εποχής, κάποιοι από τους οποίους 

συνδέθηκαν μαζί του φιλικά126 και κάποιοι συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση 

της ασκητικής και πνευματικής του φυσιογνωμίας.  

Ανάμεσα στους δεύτερους ανήκει ο μοναχός Θεόκτιστος, ο οποίος μετά από 

περιπλανήσεις σε μεγάλα κέντρα του ορθόδοξου μοναχισμού, εγκαθίσταται στην 

Πάτμο, όπου αποκτά μεγάλη φήμη. Πολλοί ευλαβείς ντόπιοι τον επισκέπτονται και 

ζητούν την πνευματική του συμβουλή. Στο πρόσωπό του ο νεαρός Αθανάσιος ακόμη, 

θα γνωρίσει τον πρώτο πνευματικό καθοδηγητή στην προσευχή και στην εν Χριστώ 

ζωή και θα διατηρήσει σχέσεις μαζί του μέχρι την κοίμηση του πολιού ασκητή, το 

1971. Μάλιστα, σύμφωνα με την ακόλουθη μαρτυρία, ο νεαρός ακόμη μοναχός 

Αμφιλόχιος θα γνωρίσει τη θετική στάση του πνευματικού ανθρώπου απέναντι στα 

ζώα, στο ασκητήριο του γέροντα, όπου «…είχε πάει … με τον μοναχό Αντίπα. Το 

                                                             
124 Βλ. Ο. Clément, «Μερικές σημειώσεις για την πνευματικότητα του στάρετς Σιλουανού», μτφρ. Στ. 

Πασχάλης, AA.VV., Ο άγιος Σιλουανός της οικουμένης. Προσέγγιση στην πνευματικής κληρονομίας του 

αγίου Σιλουανού του Αθωνίτη, συλλ. μτφρ., εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 2001, σ. 107-108.  
125 Ο όσιος Αμφιλόχιος (κατά κόσμον Αθανάσιος) Μακρής γεννήθηκε το 1889 στην Πάτμο. Εκάρη 

μοναχός στην Ι. Μονή του Θεολόγου, διετέλεσε εφημέριος και αργότερα ηγούμενος της Ιεράς Μονής 

Πάτμου, εξορίστηκε από τον τόπο του και ταλαιπωρήθηκε όπως και ο πνευματικός του σύμβουλος άγιος 

Νεκτάριος. Μετά την επιστροφή του στο γενέθλιο νησί, ίδρυσε την Μονή Ευαγγελισμού, όπου και ετάφη 

μετά το οσιακό του τέλος. Ο γέροντας Αμφιλόχιος αγιοκατατάχθηκε με απόφαση της Αγίας και Ιεράς 

Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις 29 Αυγούστου του 2018. Η μνήμη του τιμάται στις 16 

Απριλίου. Πλήρη βιογραφία του αγίου Αμφιλοχίου και σκιαγράφηση της πνευματικής του φυσιογνωμίας 

βλ. στην υπό έκδοσιν μεταπτυχιακή εργασία που υπέβαλε στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η Ισμήνη Κ. Λιάρου, Αμφιλόχιος Μακρής, ο άγιος της Πάτμου, φορέας 

της πατερικής παράδοσης στον σύγχρονο κόσμο, Μεταπτυχιακή Εργασία, Θεολογική Σχολή 

Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2021, όπου και η προγενέστερη βιβλιογραφία.   
126 Ο άγιος Αμφιλόχιος ήρθε σε επαφή και συνδέθηκε «με τις μεγαλύτερες πνευματικές προσωπικότητες 

της εποχής του εν τω συνδέσμω της αγάπης του Χριστού»: Χριστονύμφη μοναχή, Η δροσοβόλος καύσις 

της προσευχής. Γέρων Αμφιλόχιος Μακρής, εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα χ.χ., σ. 82. Ανάμεσά τους 

αναφέρουμε τον μητροπολίτη Διοκλείας Κάλλιστο Ware, τον Χρύσανθο Τραπεζούντας και κατόπιν 

Αθηνών, τον γέροντα Φιλόθεο της Πάτμου (+1980) καθώς και (τον τιμώμενο σήμερα ως άγιο) Ιουστίνο 

Πόποβιτς (+1979). Όπ.π., σ. 77-83. 
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μεσημέρι τους έβαλε (ο γέροντας Θεόκτιστος) να πλαγιάσουν μέσα στη σπηλιά και ο 

ίδιος έμεινε έξω. Τότε βλέπουν ένα φίδι και αμέσως έβαλαν τις φωνές. Έρχεται 

γελώντας ο Θεόκτιστος και τους λέγει: “Τι φοβείσθε, είναι οι σύντροφοί μου το βράδυ 

στον ύπνο μου”»127. Εξίσου σημαντική ήταν για το θέμα μας η συναναστροφή του 

Αμφιλοχίου με τον άγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως, υπό την καθοδήγηση του οποίου 

χειροτονήθηκε διάκονος και κατόπιν ιερέας (2019) και σπούδασε την τέχνη της 

εξομολόγησης και της πνευματικής πατρότητας. Ο άγιος Νεκτάριος φαίνεται πως 

ενδυνάμωσε με το παράδειγμά του την αγάπη του γέροντα Αμφιλοχίου για το φυσικό 

περιβάλλον128. 

 Στον άγιο Αμφιλόχιο άρεσε να ταΐζει τα πουλάκια και χαιρόταν να κοιτάζει τις 

γάτες της μονής στα παιχνίδια τους. Καταγινόταν ο ίδιος με τις γεωργικές και 

κηπευτικές εργασίες (κήπους, μποστάνια, αμπελώνες κ.λπ.)129 αλλά έτρεφε μια 

ιδιαίτερη αγάπη για τα δέντρα και κυρίως τα πεύκα130. Κατέβαλε προσπάθεια για τη 

δενδροφύτευση της Πάτμου, εγχείρημα που, αν και αρχικά προκάλεσε τη δυσπιστία 

και χλεύη πολλών ντόπιων, βαθμιαία αγκαλιάστηκε και ενισχύθηκε έμπρακτα από 

όλους. Εκτός από πεύκα, ο άγιος φύτευε επίσης κυπαρίσσια και ελιές. Οι 

μεταγενέστεροι ηγούμενοι της μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου καθώς και οι 

Σχολάρχες της Πατμιάδας Σχολής συνέχισαν την πρακτική του γέροντα Αμφιλοχίου. 

Μάλιστα, κατόπιν σχετικής παραίνεσης του «πράσινου» Οικουμενικού Πατριάρχη 

Βαρθολομαίου, η μοναστική κοινότητα δεσμεύθηκε να φυτεύει κάθε χρόνο και να 

φροντίζει εκατό δέντρα131.  

 Ταυτόχρονα με την μέριμνά του για την πράσινη ανακαίνιση της πατμιακής γης 

ο γέροντας Αμφιλόχιος ενδιαφερόταν και για την πνευματική ευαισθητοποίηση και 

εσωτερική μεταμόρφωση των κατοίκων της. Φορέας μιας θεοκεντρικής κατανόησης 

                                                             
127 Η μαρτυρία ανήκει στον μοναχή Ανθούσα. Το παράθεμα στο Ισμήνη Κ. Λιάρου, Αμφιλόχιος Μακρής, 

σ. 37, σημ. 185. 
128 Όταν ο άγιος Νεκτάριος υπηρετούσε στη Ριζάρειο Σχολή, πριν το Όρθρο, έσκαβε τον κήπο και 

φρόντιζε τα λουλούδια. Μάλιστα, κατέβαλε προσπάθειες ώστε οι ιεροσπουδαστές να εξοικειωθούν με 

το φυσικό περιβάλλον ώστε να διευρυνθεί το πεδίο δράσης των μελλοντικών κληρικών. Σχετική ήταν 

και η πρότασή του να ενταχθεί στο πρόγραμμα της Σχολής «μάθημα γεωπονικών», από καθηγητή 

γεωπονικής. Ισμήνη Κ. Λιάρου, Αμφιλόχιος Μακρής, σ. 46. 
129 Παύλος Νικηταράς (αρχιμ.), Ο Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής, μια σύγχρονη μορφή της Πάτμου (1889-

1970), εκδ. Επτάλοφος, χ.χ., 41994, σ. 71-73. 
130 Ο γέροντας έλεγε ότι «ο Θεός είχε δώσει και μια εντολή η οποία δεν είναι γραμμένη μέσα στη Γραφή· 

είναι η εντολή να αγαπάτε τα δέντρα»: Ιγνάτιος Τριάντης, μητροπολίτης, Βερατίου, Αυλώνος και 

Κανίνης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο Γέροντας της Πάτμου (1889-1970). Βίος-Υποθήκαι-Μαρτυρίαι, εκδ. Ι. 

Μονή « Ευαγγελισμού», Πάτμος 2019, σ. 279.  
131 Ι. Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου. Ιερά Πάτμος, Εορτολόγιο 2010. Αφιέρωμα 1979-2010, 40 χρόνια 

από την κοίμηση του μακαριστού Γέροντος Αμφιλοχίου Μακρή, εκδ. Επτάλοφος 2010, σ. 91-92. 
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του κόσμου, ο γέροντας συνέδεε το φυσικό περιβάλλον με τον Δημιουργό. Κάθε ανάσα 

της κτίσης, όπως το θρόισμα των φύλλων, ήταν γι’ αυτόν μία δοξολογία στον 

Δημιουργό132. Και αντιστρόφως, θεωρούσε αμαρτία και συνέχιση της πτώσης των 

προπατόρων την ανθρώπινη αδιαφορία για την φύση και οποιαδήποτε βίαιη 

παρέμβαση σε αυτήν133. Στο πλαίσιο αυτής της βιβλικής κατανόησης της κτίσης, ο 

γέροντας Αμφιλόχιος ενέταξε τη φροντίδα του περιβάλλοντος και την αγάπη για τα 

δέντρα στην ποιμαντική του διακονία και στην άσκηση της πνευματικής πατρότητας. 

Αντί άλλου επιτιμίου προέτρεπε τα πνευματικά του παιδιά και τους εξομολογούμενους 

να φυτεύουν και να φροντίζουν δέντρα134.  

 Επιπλέον, εφάρμοζε και δίδασκε την άσκηση της αγάπης προς τα κτίσματα, τα 

οποία, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, βρίσκονται τρόπο να ανταποκριθούν και να 

ανταποδώσουν αυτή την αγάπη στον άνθρωπο, με αποτέλεσμα τη στερέωση μίας 

φιλίας μεταξύ τους στο όνομα του κοινού Δημιουργού.  

  

2.6.3. Παΐσιος ο Αγιορείτης  

 Ο γέροντας Παΐσιος135  διακρινόταν για την επίπονη και αδιάκοπη προσευχή 

του για την προστασία, τη θεραπεία και τη σωτηρία όλων των ανθρώπων και κυρίως 

εκείνων που κινδύνευαν, ταξίδευαν και νοσούσαν. Η προσευχή του συνδέθηκε και με 

την ολοένα και διογκούμενη φήμη της μεσιτικής και θαυματουργικής του 

αποτελεσματικότητας. Οι βιοτικές ανάγκες των ανθρώπων σε συνδυασμό με τις 

άφθονες αναφορές του Ψαλτηρίου στο φυσικό περιβάλλον καθόριζαν συχνά το 

περιεχόμενο της προσευχής του136, η οποία αγκάλιαζε ολόκληρη την δημιουργία: στο 

φυσικό περιβάλλον, τα ζώα και τα φυτά, ακόμη και τον διάβολο137
. Δεν είναι τυχαίο, 

                                                             
132 Ψαριώτης Θ., «Τα πεύκα της Πάτμου. Μνήμη π. Αμφιλοχίου Μακρή», Ο Εφημέριος ΛΔ΄ 20 (1986), 

σ. 369. 
133 Βλ. Ισμήνη Κ. Λιάρου, Αμφιλόχιος Μακρής, σ. 46. 
134 Ψαριώτης, «Τα πεύκα», όπ.π. 
135 Ο όσιος Παΐσιος (κατά κόσμον Αρσένιος, σύμφωνα με την επιθυμία του οσίου Αρσενίου του 

Καππαδόκη, ο οποίος τον βάπτισε) Εζνεπίδης γεννήθηκε στα Φάρασα της Καππαδοκίας το 1924, 

σπούδασε την τέχνη του ξυλουργού και λίγο πριν γίνει τριάντα χρονών εκπλήρωσε την επιθυμία που 

είχε από παιδί να γίνει μοναχός. Πέρασε αρκετά χρονικά διαστήματα σε διάφορες μονές του Αγίου 

Όρους, ασκήτεψε για λίγο στο Σινά και στο Στόμιο αλλά η μεγάλη του φήμη συνδέθηκε με την οριστική 

εγκατάστασή του το 1979 στο κελί της Παναγούδας, κοντά στις Καρυές, την πρωτεύουσα της αγιώνυμης 

πολιτείας. Εκοιμήθη οσιακά το 1994. Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποφάσισε την 

κατάταξή του στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας στις 13 Ιανουαρίου 2015. Ημέρα μνήμης η 12η 

Ιουλίου.  
136 Ισαάκ, ιερομ., Βίος Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, εκδ. Ι. Ησυχαστήριον «Άγιος Ιωάννης ο 

Πρόδρομος», Άγιον Όρος 2004, σ. 545, 581-582. 
137 Ν. Ζουρνατζόγλου, Μαρτυρίες προσκυνητών. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης 1924-1994, εκδ.  

Ἁγιοτόκος Καππαδοκία, Θεσσαλονίκη 52009, σ. 171. 
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εξάλλου, ότι ένας από τους προσφιλέστερους αγίους του αγιορείτη ασκητή ήταν ο 

όσιος Ισαάκ ο Σύρος, ο οποίος, όπως είδαμε παραπάνω, προσευχόταν για τη σωτηρία 

των δαιμόνων (βλ. παραπάνω)138.  

 Ιδιαίτερη συμπάθεια και συμπόνια έτρεφε για τα ζώα, που συμμερίζονται τις 

συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος και ζουν μέσα στον φόβο και την 

ανασφάλεια. Ωστόσο, πίστευε ότι τα ζώα είναι προικισμένα με τη δυνατότητα να 

νιώθουν την αγαθή ή την κακή προαίρεση του ανθρώπου και πλησιάζουν μόνο εκείνον 

που τους δείχνει αγάπη και χτίζουν φιλικές σχέσεις μαζί του. Μάλιστα, θεωρούσε ότι 

οι άνθρωποι θα έπρεπε να παραδειγματίζονται από τα οικόσιτα ζώα, τα οποία έχουν 

καλύτερους τρόπους, εφόσον κάνουν υπακοή στον ιδιοκτήτη τους, ακόμη κι αν αυτός 

είναι άσπλαχνος, εργάζονται και υπομένουν χωρίς να γογγύζουν και χωρίς να 

περιμένουν μισθό. Σε αυτή τη συμπεριφορά τους έβλεπε τις τυπικά μοναστικές αρετές 

της ακτημοσύνης, της υπομονής και της υπακοής. Επίσης, θαύμαζε τα μυρμήγκια για 

τη φιλοτιμία, την εργατικότητα, την τάξη και τον σεβασμό που δείχνουν τα μικρότερα 

στα μεγαλύτερα. Επίσης, πίστευε ότι τα άγρια θηρία με τον τρόμο που προκαλούν στον 

άνθρωπο, τον οδηγούν στο να ζητήσει τη θεία βοήθεια. 

 Στη θετική στάση που είχε και απέναντι στα άγρια ζώα του δάσους συνέβαλε 

καθοριστικά και το φυσικό περιβάλλον των μονών, όπου ασκήθηκε. Σύμφωνα με 

μαρτυρίες κατοίκων της Κόνιτσας, στη Μονή Στομίου ο γέροντας φιλοξενούσε και δύο 

φίδια που όταν τρόμαζαν τους επισκέπτες εκείνος τα επιτιμούσε με ηρεμία και γαλήνη. 

Στην αυλή της ίδιας μονής βρήκε κάποτε και δύο μικρές αρκούδες. Ούτε τις φοβήθηκε 

ούτε τις έδιωξε. Τις οδήγησε προς την κουζίνα της μονής και τους είπε να έρχονται εκεί 

για να τις ταΐζει139. Πολλές σχετικές μαρτυρίες αναφέρονται για τη ζωή του στην 

Παναγούδα στο Άγιον Όρος.   

 

2.6.4. Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης 

Όπως και ο προαναφερθείς Σιλουανός ο Αθωνίτης, έτσι και ο γέροντας 

Πορφύριος140 φερόταν πολύ σκληρά στο σώμα του, για να το δουλαγωγήσει, να 

                                                             
138 Βλ. σχετικά Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, Λόγοι Ε΄, Πάθη και αρετές, Ιερόν Ησυχαστήριον 

«Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης 2010, σ. 319. Μάλιστα, ο π. Γεώργιος 

Καψάνης, ηγούμενος της Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους, είχε ισχυρισθεί ότι ο γέροντας Παΐσιος 

διάβαζε μόνο το Ευαγγέλιο και τον Αββά Ισαάκ τον Σύρο. Το παράθεμα στο Ν. Ζουρνατζόγλου, 

Μαρτυρίες προσκυνητών, σ. 65.   
139 Ισαάκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, σ. 576-577. 
140 Ο γέροντας Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης (κατά κόσμον Ευάγγελος Μπαϊρακτάρης) γεννήθηκε στην 

Εύβοια το 1906. Αγάπησε από νωρίς τον μοναχισμό. Εκάρη μοναχός στο Άγιον Όρος, αργότερα 

ασκήτεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του Εύβοια, στην Πεντέλη και στο Μήλεσι της Αττικής, ενώ για πολλά 
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«εκδικηθεί τον κακό εαυτό του»141 όταν εκτελούσε τις βαριές γεωργικές εργασίες. Από 

την αρχή συνδύαζε το φυσικό περιβάλλον με την πνευματική του κατάσταση και 

προκοπή. Νεαρός καλόγερος ακόμη βιώνει μία αποκαλυπτική επίσκεψη της θείας 

χάριτος. Πρόκειται για μια «καλή αλλοίωση» που τον πλημμύρισε χαρά και η οποία 

οδήγησε στη διεύρυνση των αισθήσεών του και σε μία βαθύτερη σχέση με το φυσικό 

περιβάλλον: «Όντως άλλαξα…,» λέει στην αυτοβιογραφία του». Όλα τα έβλεπα, όλα 

τα πρόσεχα, όλα τα ήξερα. Απ’ τη χαρά μου δεν πατούσα στη γη. Τότε άνοιξε η μύτη 

μου και μύριζα τα πάντα, άνοιξαν τα μάτια μου, άνοιξαν τ’ αυτιά μου. Από μακριά τα 

καταλάβαινα. Τα ζώα, τα πουλιά, τα ξεχώριζα όλα»142. Ο νεαρός ασκητής θαύμαζε τα 

δημιουργήματα και ένιωθε να τον παρακινούν να στραφεί δοξολογικά και 

ευχαριστιακά στον ουράνιο Δημιουργό143.  

Σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του ίδιου, σε μία από τις μοναχικές επισκέψεις 

του στο δάσος για να προσευχηθεί, ο νεαρός ακόμη Πορφύριος έμελλε να βιώσει μια 

εμπειρία, που τον συγκλόνισε. Μέσα στην πρωινή σιγαλιά, καθώς έλεγε την καρδιακή 

ευχή, άκουσε ένα αηδόνι που με τη μελωδική του φωνή, μόνο του πάνω σε ένα κλαδί, 

έψαλλε και υμνούσε τον Θεό. Ο μοναχός συγκινήθηκε και συμπόνεσε το πουλάκι με 

τον φουσκωμένο λαιμό από την προσπάθεια και την ένταση, και σκέφτηκε να είχε «ένα 

ποτηράκι με νερό, για να πηγαίνει να πίνει και να ξεδιψάει!» Στο αηδονάκι ο γέροντας 

Πορφύριος αναγνώρισε ένα πνευματικό δάσκαλο που τον μάθαινε να υμνεί τον Θεό144 

με μοναδικό κίνητρο την «λατρεία», την αγάπη, την ευγνωμοσύνη, τη δοξολογία, χωρίς 

κοινό, επιθυμία αναγνώρισης ή προσδοκία ανταπόδοσης145. 

 Οι εμπειρίες του γέροντα Πορφυρίου τροφοδότησαν τις νουθεσίες και την 

ποιμαντική του διακονία στο πλήθος των ανθρώπων, που τον συμβουλεύονταν ως 

πνευματικό πατέρα. Στους Λόγους του, μάς διδάσκει να χαιρόμαστε το φυσικό 

περιβάλλον γιατί όλα όσα το συνθέτουν «είναι σταλαγματιές του Θεού». Όμως για να 

μπορέσει κάποιος να διακρίνει αυτές τις σταλαγματιές, θα πρέπει να αποκτήσει μία 

                                                             
χρόνια υπηρέτησε ως εφημέριος νοσοκομειακού παρεκκλησίου στο κέντρο της Αθήνας. Κοιμήθηκε εν 

Κυρίω το 1991 και στις 27 Νοεμβρίου του 2013 ανακηρύχθηκε άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας από το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ημέρα μνήμης, 2 Δεκεμβρίου.  
141 Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος και Λόγοι, έκδ. Ι. Μονή Χρυσοπηγής, Χανιά 92008, σ. 

64. 
142 Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος και Λόγοι, σ. 84. 
143 Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος και Λόγοι, σ. 85. 
144 Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος και Λόγοι, σ. 85-87. 
145 Πρβλ. Χρ. Α. Σταμούλης, «Ο γέρων Πορφύριος, το αηδονάκι και ο σύγχρονος αισθητικός 

προβληματισμός. Παράλληλες αναγνώσεις των “Λόγων”  του Καυσοκαλυβίτη με την “Αισθητική 

θεωρία” του Theodor W. Adorno”», προσιτό στην ιστοσελίδα 

https://antidosis.wordpress.com/2018/12/02/ 28.4.20121 

https://antidosis.wordpress.com/2018/12/02/
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ευαίσθητη, εκλεπτυσμένη, ψυχή. Ο γέροντας Πορφύριος συνδέει άρρηκτα την 

τρυφερότητα και την ποιητικότητα με την πνευματική προκοπή: «Για να γίνει κανείς 

χριστιανός, πρέπει να έχει ποιητική ψυχή, πρέπει να γίνει ποιητής. “Χοντρές” ψυχές 

κοντά Του ο Χριστός δεν θέλει. Ο χριστιανός, έστω και μόνο όταν αγαπάει, είναι 

ποιητής, είναι μες στην ποίηση»146.  

Ο γέροντας χαρακτηρίζει τη φύση «μυστικό Ευαγγέλιο» που μας αφυπνίζει, 

αλλά «δεν μπορεί να μας πάει στον Παράδεισο», αν δεν έχουμε «εσωτερική χάρι»147. 

Έτσι, καλεί τους ανθρώπους να ανάγονται από τα ωραία πράγματα, αντικείμενα, τοπία 

στην αναζήτηση του «μόνου Ωραίου» και από τις «μικρές αγάπες» των κτισμάτων να 

οδηγούνται στη «μεγάλη Αγάπη», που είναι ο Χριστός148.  

  

                                                             
146 Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος και Λόγοι, σ. 461. 
147 Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος και Λόγοι, σ. 462. 
148 Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος και Λόγοι, σ. 461. 
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3. Αναφέρετε και περιγράψτε πανηγύρια, λαϊκές αντιλήψεις και δρώμενα που 

σχετίζονται με τιμή των αγίων προστατών του περιβάλλοντος, που γίνονται ή γίνονταν 

στην ιδιαίτερη πατρίδα σας.    

 

4. Διαβάστε το ακόλουθο στιγμιότυπο από τη ζωή του αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη 

στην Παναγούδα, και σχολιάστε την πνευματική στάση του οσίου ασκητή και των δύο 

επισκεπτών του.   

Είναι πρωί και μια ομάδα πρωινών επισκεπτών φτάνουν στην Παναγούδα για να 

γνωρίσουν και να πάρουν την ευλογία του γέροντα. Μόλις έχει αρχίσει η Μεγάλη 

Σαρακοστή, και δύο μεσήλικες προσκυνητές από τη Θεσσαλονίκη, νιώθουν 

σκανδαλισμένοι αν όχι οργισμένοι, βλέποντας τον χαριτωμένο ασκητή να βράζει γάλα σε 

ένα καμινέτο, έξω στον μικρό μπροστά από το κελί. Στέκονται και κοιτάζουν με 

αποδοκιμασία τον μοναχό ψιθυρίζοντας χαμηλόφωνα μεταξύ τους. Ο ένας δεν μπορεί να 

συγκρατηθεί και απευθυνόμενος στον γέροντα, ρωτά: «Πάτερ Παΐσιε, είναι οι πρώτες 

μέρες της Σαρακοστής, είναι καιρός σκληρής νηστείας κι εσύ ετοιμάζεις το γάλα σου;» Ο 

μοναχός δεν αποκρίνεται. Το γάλα είναι έτοιμο. Το παίρνει και το αδειάζει σε έξι παλιά 

πορσελάνινα πιατάκια, όσοι ήταν και παρόντες στον κήπο. Οι δύο σκανδαλισμένοι 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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προσκυνητές φοβούνται μήπως ο μοναχός προσφέρει και σ’ αυτούς το απαγορευμένο 

ρόφημα. Αυτός όμως, χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο δίσκο, τοποθετεί τα πιατάκια το ένα 

πλάι στο άλλο καταγής, δίπλα σε ένα θάμνο. Πλησιάζει στους επισκέπτες και περιμένει. 

Σε λίγα δευτερόλεπτα, μία οχιά με τα πέντε μικρά της διασχίζουν τον κήπο, φτάνουν στα 

πιατάκια και αρχίζουν να πίνουν το πρωινό τους149.   

 

5. Διαβάστε το ακόλουθο ποίημα του Φραγκίσκου της Ασίζης και περιγράψτε πώς 

κατανοεί ο συντάκτης τη σχέση του ανθρώπου με τα στοιχεία της φύσης.  

 

Ωδή στον αδελφό Ήλιο 

 

Ύψιστε, παντοδύναμε, αγαθέ Κύριε, 

σ’ εσένα τα εγκώμια, η δόξα και η τιμή και κάθε ευλογία. 

Σ’ Εσένα μόνο, Ύψιστε, ταιριάζουν 

και κανείς άνθρωπος δεν είναι άξιος να προφέρει το όνομά Σου. 

   

Δοξασμένος να είσαι, Κύριέ μου, με όλα τα πλάσματά Σου, 

ιδιαίτερα για τον κύριό μου τον αδελφό Ήλιο, 

που μας φέρνει τη μέρα και δια του οποίου μας φωτίζεις. 

Και που είναι ωραίος και ακτινοβόλος με μεγάλη λάμψη 

 και μαρτυρά για σένα, Ύψιστε. 

 

Δοξασμένος να είσαι, Κύριέ μου, για την αδελφή Σελήνη και για τ’ άστρα, 

πού δημιούργησες στον ουρανό λαμπερά και πολύτιμα και ωραία. 

Δοξασμένος να είσαι, Κύριέ μου, για τον αδελφό Άνεμο, 

και για τον αέρα και τα σύννεφα και για τον αίθριο ουρανό και για κάθε καιρό,] 

με τον οποίο στηρίζεις τα πλάσματά Σου. 

 

Δοξασμένος να είσαι, Κύριέ μου, για το αδελφό μας το Νερό, 

που είναι πολύ χρήσιμο και ταπεινό και πολύτιμο και αγνό. 

Δοξασμένος να είσαι, Κύριέ μου, για την αδελφή Φωτιά,  

με την οποία μας φωτίζεις τη νύχτα 

και που είναι ωραία και χαρούμενη και ρωμαλέα και δυνατή. 

 

Δοξασμένος να είσαι, Κύριέ μου, για την αδελφή μας τη μητέρα Γη 

πού μας στηρίζει και μας κυβερνά, και παράγει πολλούς καρπούς με πολύχρωμα 

λουλούδια και χορτάρι.] 

 

Δοξασμένος να είσαι, Κύριέ μου,  

για εκείνους που συγχωρούν στο όνομα της αγάπης Σου 

και υπομένουν ασθένεια και θλίψη. 

Μακάριοι εκείνοι που θα τα υπομείνουν αυτά εν ειρήνη, 

                                                             
149«O Όσιος Παΐσιος και τα φίδια στο Άγιο Όρος», στο https://www.vimaorthodoxias.gr/didaxes-geronta-

paisiou/o-osios-paisios-kai-ta-fidia-sto-agio-oros-2/ 8.5.2021 

https://www.vimaorthodoxias.gr/didaxes-geronta-paisiou/o-osios-paisios-kai-ta-fidia-sto-agio-oros-2/
https://www.vimaorthodoxias.gr/didaxes-geronta-paisiou/o-osios-paisios-kai-ta-fidia-sto-agio-oros-2/
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διότι από Σένα, Ύψιστε, θα στεφανωθούν. 

 

Δοξασμένος να είσαι, Κύριέ μου,  

για τον αδελφό μας το σωματικό Θάνατο, 

απ’ τον οποίο κανείς άνθρωπος ζωντανός δεν μπορεί να ξεφύγει: 

αλίμονο σ’ εκείνους που θα πεθάνουν με θανάσιμα αμαρτήματα· 

μακάριοι εκείνοι που θα τους βρει να τηρούν τις αγιότατες εντολές Σου, 

επειδή ο δεύτερος θάνατος δεν θα τους βλάψει. 

Δοξολογείτε και ευλογείτε τον Κύριό μου και ευχαριστείτε  

και υπηρετείτε τον με μεγάλη ταπεινοφροσύνη.150 

 

 

 

                                                             
150Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, Άπαντα. Αποτυπώσεις πνευματικής ζωής, εκδ. Μαΐστρος, Αθήνα 2009, 

σ. 189-191. 
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3. Το φυσικό περιβάλλον στη λατρευτική πράξη 

και δέηση της Εκκλησίας 

 

Λέξεις κλειδιά: Λατρεία, Εορτολόγιο, Ίνδικτος, Ενσάρκωση, Θεοφάνια, Αγιασμός 

των υδάτων, Ευχολόγιο, Μυστήρια της Εκκλησίας, Βάπτισμα, Χρίσμα, θεία 

Ευχαριστία, άνθρωπος ιερέας της κτίσης, Ευχέλαιο, Αγιασμός, Περιστατικές ευχές  

 

3.1. Εισαγωγικά. Ο εκκλησιασμός της φύσης στη θεία λατρεία  

Βασισμένος στην μακραίωνη εμπειρία του πιστού λαού του Θεού (του Παλαιού 

και του Νέου Ισραήλ) ο π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ επεσήμανε ότι η  Εκκλησία είναι μια 

κατ’ εξοχήν λατρεύουσα κοινότητα, και πως από τη λατρεία ως στάση ζωής και ως 

περιεχόμενο αφενός εκφράζεται και εμπεδώνεται το δόγμα και αφετέρου πηγάζει και 

σφυρηλατείται το ήθος151. Ο Κάλλιστος Ware, υπερθεματίζοντας, υποστηρίζει ότι για 

την Ορθοδοξία, οι άνθρωποι είναι κυρίως λειτουργικά πλάσματα, που αληθεύουν όταν 

δοξάζουν τον Θεό152.  Έπειτα, η λατρεία ως συλλογική προσευχή και αναφορά στον 

Θεό, δείχνει τη συλλογική, σχεσιακή και κοινοτική διάσταση της Εκκλησίας ως 

Σώματος, και όχι ως μεμονωμένων μελών. Αυτό δηλώνεται εμμέσως πλην σαφώς στο 

πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της προσευχής που δίδαξε ο Ιησούς153 καθώς και στο 

αποστολικό εδάφιο, όπου ο Παύλος απευθυνόμενος στους χριστιανούς της Κορίνθου 

τους τονίζει πρώτα ότι είναι «σώμα Χριστού» και έπειτα προσθέτει και «μέλη εκ 

μέρους»154. 

Η λατρεία ήταν ανέκαθεν και παραμένει ο χώρος, ο χρόνος και ο τρόπος με τον 

οποίο τα μέλη του πιστού λαού εκφράζουν και επιβεβαιώνουν τη ζωτική σχέση τους 

με τον Θεό, την εμπιστοσύνη τους στην αδιάκοπη πατρική φροντίδα Του, τη δοξολογία 

τους απέναντι στη απρόσιτη μεγαλοσύνη Του και την ευγνωμοσύνη τους για την 

                                                             
151 Γ. Φλωρόφσκυ, «Ορθόδοξος λατρεία», μτφρ. Στ. Παπαλεξανδρόπουλος, στον τόμο του ίδιου Θέματα 

Ορθοδόξου Θεολογίας, συλλ. μτφρ., εκδ. Άρτος Ζωής, Αθήνα 21989, σ. 159.  
152 Κάλλιστος Ware, επίσκ. Διοκλείας, Η Ορθόδοξη Εκκλησία, μτφρ. Ι. Ροηλίδης, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 
21998, σ. 422.  
153 Μτ 6:9-13. 
154 Α΄ Κορ 12:27. Πρβλ. Α. Δ. Κεσελόπουλος, «Η λατρεία ως έκφραση του δόγματος και του ήθους της 

Εκκλησίας», στον τόμο του ίδιου Προτάσεις Ποιμαντικής Θεολογίας, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 

2003, σ. 224. 
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άπειρη φιλανθρωπία Του να ενσαρκωθεί και να αποκαλυφθεί στον κόσμο και την 

ιστορία. Η Εκκλησία σε κάθε λατρευτική της πράξη χρησιμοποιεί στοιχεία του 

φυσικού περιβάλλοντος που υπηρετούν με τον τρόπο τους τη σωτήρια σχέση του 

ανθρώπου και όλης της δημιουργίας με τον Θεό. Η παρουσία, η συμμετοχή και ο 

ιδιαίτερος ρόλος των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος στη λατρεία οδηγεί, με τη 

μεσολάβηση του ανθρώπου, στον εξαγιασμό και στην (επαν)αναφορά τους στον 

Δημιουργό. Πράγματι, μέσα στη λατρεία, ολόκληρη η φύση «εκκλησιάζεται». Οι 

πιστοί, έχοντας ανακαινισθεί εν Χριστώ, ανακαινίζουν τον φυσικό κόσμο, βαπτίζοντάς 

τον στη θεία χάρη και περιβάλλοντάς τον με «ένδυμα αφθαρσίας»155.  

Ο αισθητός κόσμος μέσω της χρήσης και της μνείας του στη λατρεία 

εκπληρώνει τη «λειτουργική του διακονία»156 και μεταμορφώνεται σε αγωγό και 

δοχείο θείας χάριτος, σε σύμβολο και πραγμάτωση της ευχαριστιακής αναφοράς της 

κοινότητας και ολόκληρης της δημιουργίας στον Θεό. Στη λατρεία παρόντα είναι 

επίσης τα υλικά στοιχεία άλλοτε σε ευχές προστασίας από επιθετικές εκδοχές του 

φυσικού κόσμου, σε ικεσίες για τη θεραπεία και τη διάσωση τους και άλλοτε ως 

αντικείμενα ευλογίας και αγιασμού και άλλοτε. Επιπλέον, η μνεία και η χρήση του 

φυσικού περιβάλλοντος στη λατρεία εκτός από τον «μυστηριακό ρεαλισμό» της θείας 

οικονομίας, δείχνουν (ή υπενθυμίζουν) στους ανθρώπους την ευθύνη τους να σέβονται 

και να προστατεύουν την υπόλοιπη δημιουργία157. Και ακόμη βαθύτερα, αυτή η 

λατρευτική χρήση της ύλης παρουσιάζει την «ενδόμυχη υπαρκτική σχέση Θεού, 

ανθρώπου και φύσεως σε άρρηκτη σύνδεση, όπως επίσης και την αλληλεξάρτηση 

υλικής και πνευματικής ζωής»158. 

Στις επόμενες ενότητες θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε την παρουσία του 

φυσικού περιβάλλοντος στις εορτές και την υμνολογία, στα μυστήρια και στις ευχές 

της Εκκλησίας.   

 

3.2. Η 1η Σεπτεμβρίου, εορτή της Ινδίκτου και  το οικολογικό της περιεχόμενο  

Σύμφωνα με μια παλαιά ρωμαϊκή παράδοση που συνεχίστηκε και στη 

βυζαντινή περίοδο η 1η Σεπτεμβρίου ήταν η αρχή του οικονομικού έτους. Η Ίνδικτος 

                                                             
155 Α. Δ. Κεσελόπουλος, «Ο κόσμος στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας», στο ΑΑ.VV., Η Θεία 

Ευχαριστία. Εισηγήσεις, Πορίσματα Ιερατικού Συνεδρίου της Ι. Μητροπόλεως Δράμας έτους 2003, έκδ. Ι. 

Μητρόπολις Δράμας, Δράμα 2003, σ. 70-71.  
156 Μακάριος Σιμωνοπετρίτης, «Ο κόσμος, τόπος λειτουργικός», Σύναξη 14 (1985), σ. 22.  
157 Πρβλ. Ηλ. Β. Οικονόμου, Θεολογική οικολογία. Θεωρία και πράξη, έκδ. Δ. Μαυρομμάτη, Αθήνα 

1994, σ. 260.  
158 Α. Δ. Κεσελόπουλος, «Ο κόσμος στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας», σ. 72. 
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(από τη λέξη Ινδικτιών, την εξελληνισμένη εκδοχή του λατινικού όρου indictio που 

σημαίνει διάταγμα) σηματοδοτούσε την αφετηρία της νέας παραγωγικής χρονιάς, 

εφόσον είχε μόλις ολοκληρωθεί η συγκομιδή της προηγούμενης. Η Εκκλησία 

υιοθέτησε και διατηρεί μέχρι σήμερα την 1η Σεπτεμβρίου ως πρωτοχρονιά της, 

θεσπίζοντας την εορτή της Ινδίκτου ως πρώτη της ετήσιας τροχιάς των ακίνητων 

εορτών159. Η συγκεκριμένη επιλογή οφείλεται κυρίως στη σημασία που είχε η 

συγκεκριμένη ημερομηνία για μια κοινωνία που βασιζόταν στη γεωργία και την 

κτηνοτροφία, και ακολουθούσε τους ρυθμούς της φύσης και των εποχών. Αυτό ισχύει 

μέχρι και τον 19ο αιώνα, όταν ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στον Συναξαριστή του, 

επισημαίνει ότι η Εκκλησία εορτάζει την Ίνδικτο, προσφέροντας ύμνους και ικεσίες 

στον Θεό να δείξει την ευσπλαχνία Του και να ευλογήσει τον νέο χρόνο και να τον 

προσφέρει σε εμάς «ευτυχή και γεμάτον από όλα τα σωματικά αγαθά»160. Η αναφορά 

του Νικοδήμου στα «σωματικά αγαθά» δείχνει  την ποιμαντική μέριμνα της Εκκλησίας 

να συμπαραστέκεται προσευχόμενη στους ανθρώπους που αγωνιούσαν για την 

ευκαρπία της νέας χρονιάς. Το απολυτίκιο της εορτής είναι εύγλωττο: «Ο πάσης 

δημιουργός της κτίσεως, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος, ευλόγησον 

τον στέφανον του ενιαυτού της χρηστότητός σου, Κύριε, φυλάττων εν ειρήνη δια της 

Θεοτόκου τον λαόν σου, δια το μέγα σου έλεος»161.  

Συναισθανόμενο τους κινδύνους που απειλούν την κτίση, το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο, αποφάσισε το 1989 να ορίσει την 1η Σεπτεμβρίου, «επ’ ευκαιρία της 

εορτής της Ινδίκτου… ως ημέραν προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος»162. Έτσι, 

συντάχθηκαν ιερές ακολουθίες υπέρ προστασίας του περιβάλλοντος από σύγχρονους 

υμνογράφους, οι οποίοι ανασυνθέτουν ποιητικά την πίστη και τη μέριμνα της 

Εκκλησίας για την «συνωδίνουσα κτίσιν». Στη σχετική ακολουθία του Γερασίμου 

                                                             
159 Βλ. Νικόδημος Αγιορείτης, Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού, τ. Α΄, περιέχων τους 

τέσσαρας μήνας Σεπτέμβριον, Οκτώβριον, Νοέμβριον, Δεκέμβριον, εκδ. Δόμος, Αθήναι 22005, σ. 3. 

σημ. 1. Για τη σχέση της εορτής της Ινδίκτου με εκείνη της Σκηνοπηγίας του Παλαιού Ισραήλ βλ. Π. Ι. 

Σκαλτσής, ««Εἰς καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς». Η Ίνδικτος ως απαρχή ενιαύσιος και εορτή της οικολογίας, εκδ. 

Δέσποινα Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2014, σ. 31-46. 
160 Νικοδήμου Αγιορείτου, Συναξαριστής, τ. Α΄, σ. 6. 
161 Απολυτίκιον εορτής της Ινδίκτου. «Κύριε, εσύ που δημιούργησες την κτίση και ορίζεις τους καιρούς 

και τους χρόνους, ευλόγησε το στέφανο του χρόνου της αγαθότητάς σου, διατηρώντας με τη μεσιτεία 

της Θεοτόκου εν ειρήνη τους δούλους σου». Για τις παραπομπές στα υμνολογικά κείμενα 

χρησιμοποιήθηκαν τα Μηναία των εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

Όπου δεν δηλώνεται μεταφραστής, η μετάφραση είναι δική μας.  
162 Βλ. το σχετικό μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Δημητρίου στις 31 Αυγούστου του 1989. 

Αναδημοσίευση στο Κ. Β. Ζορμπάς, Εκκλησία και Φυσικό Περιβάλλον. Σύγχρονες οικολογικές 

προσεγγίσεις, εκκλησιαστικές επισημάνσεις, διακηρύξεις, διασκέψεις, βοηθητικό υλικό για το μάθημα της 

Περιβαλλοντικής Αγωγής, εκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1998, σσ. 66-68. 



Το φυσικό περιβάλλον στη λατρευτική πράξη και δέηση της Εκκλησίας 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

56 

μοναχού Μικραγιαννανίτου, η Εκκλησία παρακαλεί τον Θεό να ευλογεί την κτίση ως 

δημιουργός της, να διατηρεί με τους νόμους Του τη συνοχή και την κυβέρνηση του 

σύμπαντος και να διαφυλάττει το περιβάλλον163. Με τον τρόπο αυτό, αφενός 

«υπενθυμίζει» στον Θεό την πατρική φροντίδα για όλα τα δημιουργήματα164  αλλά και 

ομολογεί ενώπιόν Του τόσο την ανθρώπινη αδυναμία να υπάρξει προστάτης και 

οικονόμος της κτίσης όσο και την καταστροφική συμμετοχή του στη μόλυνση και την 

εξάντλησή της165.  

 

3.3. Εορτή των Χριστουγέννων 

 Η Ενσάρκωση του Θεού Λόγου σηματοδοτεί την καταλλαγή μεταξύ του 

ουρανού και της γης και την είσοδο του κόσμου και της ιστορίας στα έσχατα. Γι’ αυτό 

και η λειτουργική μνήμη του γεγονότος στις 25 Δεκεμβρίου είναι μια γιορτή χαράς που 

αγκαλιάζει και ενώνει όλη τη δημιουργία. Η υμνολογία της ημέρας παρουσιάζει την 

κτίση να λούζεται και να χαίρεται στο φως του Θεανθρώπου166. Η κτίσις, που μέχρι 

τώρα συστέναζε και συνώδινε167 εξαιτίας της πτώσης του παλαιού Αδάμ, τώρα σκιρτά 

από τη χαρά που την πλημμυρίζει η αγιαστική και ανακαινιστική παρουσία του νέου 

Αδάμ, Χριστού και συμμετέχει στο υπέρλογο γεγονός: «Τὶ σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, 

ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς ὡς ἄνθρωπος δι’ ἡμᾶς; ἕκαστον γὰρ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων 

κτισμάτων, τὴν εὐχαριστίαν σοι προσάγει· οἱ Ἄγγελοι τὸν ὕμνον, οἱ οὐρανοὶ τὸν 

Ἀστέρα, οἱ Μάγοι τὰ δῶρα, οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα, ἡ γῆ τὸ σπήλαιον, ἡ ἔρημος τὴν 

φάτνην· ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον. Ὁ πρὸ αἰώνων Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς»168. Το 

                                                             
163 Γερασίμου μοναχού Μικραγιαννανίτου, Υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, 

Ικετήριος προς τον φιλάνθρωπον Θεόν και Σωτήρα ημών Ιησούν Χριστόν ακολουθία υπέρ του 

περιβάλλοντος ημάς στοιχείου και ευσταθείας πάσης της κτίσεως, έκδ. Οργανισμός Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997, Θεσσαλονίκη 21997, σ. 7-8. 
164 Όπ.π., σ. 25, 28. 
165 Όπ.π., σ. 18. Πρβλ. Νικοδήμου (Βαλληνδρά), Μητροπολίτου Πατρών, Η ιερά ακολουθία υπέρ 

προστασίας του περιβάλλοντος, έκδ. Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήναι 1993.  
166 Ιδιόμελον β΄ Εσπερινού εορτής των Χριστουγέννων. «Ὁ σαρκωθεὶς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, καὶ ἐκ τῆς 

ἀειπαρθένου Μαρίας ἐνανθρωπήσας, φῶς ἡμῖν ἔλαμψας, Χριστὲ ὁ Θεός, τῇ σῇ παρουσίᾳ· φῶς ἐκ φωτός, 

τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα, πᾶσαν κτίσιν ἐφαίδρυνας» («Εσύ που ενσαρκώθηκες από το Άγιο Πνεύμα 

και την αειπάρθενο Μαρία, μας λάμπρυνες με το φως σου, Χριστέ, ο Θεός μας, με την παρουσία σου. 

Φως από φως, απαύγασμα του Πατέρα, πλημμύρισες χαρά όλη την κτίση»). 
167Πρβλ. Ρωμ 8:22.  
168 Ιδιόμελον β΄ Εσπερινού εορτής των Χριστουγέννων. «Τι δώρο να σου προσφέρουμε, Χριστέ μου; Το 

καθένα από τα όσα Εσύ δημιούργησες σου προσφέρει το αντίδωρο του ευχαριστώ του για το ότι έγινες 

άνθρωπος για μας και φανερώθηκες στον κόσμο μας. Οι Άγγελοι τον Ύμνο “Δόξα εν Υψίστοις”. Οι 

ουρανοί το Αστέρι. Οι Μάγοι τα Δώρα τους. Οι βοσκοί τον θαυμασμό και την απορία τους. Η Γη το 

σπήλαιο. Η έρημος την φάτνη. Εμείς λοιπόν; Εμείς σου προσφέρουμε την Μητέρα Σου, την Παναγία 

Παρθένο. Θέλουμε όμως κι από σένα, τον Προαιώνιο Θεό, ένα δώρο ακόμη: το έλεός Σου για τον καθένα 

μας». Η μετάφραση στα νέα ελληνικά είναι του π. Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Βλ. π. Θεμιστοκλής 

Μουρτζανός, «Τι να σου προσφέρουμε Χριστέ;», 
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απολυτίκιο της ημέρας παρουσιάζει τους μάγους, που λάτρευαν τα άστρα, να 

διδάσκονται από αυτά την αληθινή πίστη και να καθοδηγούνται στην προσκύνηση του 

Ηλίου της Δικαιοσύνης, ο οποίος διέλυσε το σκότος της πνευματικής άγνοιας με την 

αυτοφανέρωσή Του169. Στις Καταβασίες των Χριστουγέννων η εκούσια κένωση του 

Χριστού και η μετανάστευσή Του από την αιωνιότητα στην Βηθλεέμ υμνείται ως ένα 

πρωτόφαντο μυστήριο που προκαλεί θαυμασμό και απορία. Είναι το μυστήριο της 

Ενσάρκωσης του Λόγου που σήμανε τη «λογοποίηση» (π. Ιουστίνος Πόποβιτς) 

ολόκληρης της δημιουργίας. Γι’ αυτό και ολόκληρη η κτίση, ο οίκος της δημιουργίας 

και όλα τα πλάσματα που στεγάζονται μέσα του, έλλογα και άλογα, καλούνται να 

δοξάσουν και να υμνήσουν με χαρά τον Χριστό. Στην ποιητική θεολογία της 

υμνολογίας τα κτίσματα είναι δέκτες της χάριτος που αναβλύζει από την παρουσία του 

Θεανθρώπου και ταυτόχρονα είναι τα εκφραστικά οχήματα για τη λειτουργική βίωση 

και περιγραφή ενός γεγονότος, που κορυφώνει την αλυσίδα των σωτηριωδών 

ενεργειών του Θεού στην ιστορία. «Μυστήριον ξένον, ὁρῶ καὶ παράδοξον! οὐρανὸν 

τὸ Σπήλαιον· θρόνον Χερουβικόν, τὴν Παρθένον· τὴν φάτνην χωρίον· ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ 

ἀχώρητος, Χριστὸς ὁ Θεός· ὃν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν»170.  

  

3.4. Εορτή των Θεοφανίων 

Στις 6 Ιανουαρίου η Εκκλησία εορτάζει τη φανέρωση του Τριαδικού Θεού 

(Θεοφάνια), κατά τη βάπτιση του Χριστού. Το φυσικό περιβάλλον, εντός του οποίου 

λαμβάνει χώρα το αποκαλυπτικό γεγονός εντείνει τον διάλογο μεταξύ Ακτίστου και 

κτιστού. Τα νερά του ποταμού Ιορδάνη, στα νερά του οποίου ο Ιωάννης ο Πρόδρομος 

τελούσε το βάπτισμα της μετανοίας, δέχεται τον αναμάρτητο Ιησού· μία φωνή από τον 

ουρανό παροντοποιεί τον ουράνιο Πατέρα, ο οποίος δηλώνει τον δεσμό της αγάπης 

που τον συνδέει με τον μονογενή του Υιό, και το Άγιο Πνεύμα, «εν είδει περιστεράς» 

φτερουγίζει πάνω από τα νερά για να επικαθίσει στο κεφάλι του Ιησού, βεβαιώνοντας 

                                                             
http://themistoklismourtzanos.blogspot.com/2012/12/blog-post_19.html (25.04.2021) 
169 Απολυτίκιον εορτής Χριστουγέννων. «Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ 

φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο· σὲ προσκυνεῖν, 

τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε, δόξα σοι». («Η γέννησή σου, 

Χριστέ, Θεέ μας, ανέτειλε στον κόσμο το φως της γνώσης. Γιατί αυτοί που λάτρευαν τα άστρα, 

διδάσκονταν από ένα άστρο να προσκυνούν εσένα, τον Ήλιο της δικαιοσύνης και εσένα να 

αναγνωρίζουν ως ανατολή, που κατέβηκε από τον ουρανό. Κύριε, δόξα σε σένα»).  
170 Ειρμός Θ΄ ωδής Κανόνα εορτής Χριστουγέννων (ήχος α΄). «Μυστήριο και γεγονός βλέπω και 

παράδοξο! Το σπήλαιο να γίνεται ουρανός, η Παρθένος χερουβικός θρόνος, Και η φάτνη ένας τόπος που 

ξάπλωσε αυτό που δεν χωρά πουθενά στον κόσμο: ο Χριστός και Θεός, το μεγαλείο του οποίου 

υμνολογούμε οι πιστοί».   

http://themistoklismourtzanos.blogspot.com/2012/12/blog-post_19.html
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και ολοκληρώνοντας τη θεία αποκάλυψη. Το περιστέρι σύμφωνα με τη Βίβλο, είναι 

σύμβολο της αθωότητας και της αγνότητας και, κυρίως, της ειρήνης που εγκαθιστά ή 

αποκαθιστά ο Θεός με τους ανθρώπους. Η υμνολογία τονίζει ιδιαίτερα τον ρόλο των 

φυσικών στοιχείων, που προσωποποιούνται για να εκδηλώσουν, όπως και στην εορτή 

των Χριστουγέννων, τον τρόμο, τον θαυμασμό, την ευγνωμοσύνη της κτίσης για τη 

Θεοφανία και να κομίσουν την αψευδή μαρτυρία τους γι’ αυτήν. Ο μοναχός Ιωάννης, 

συντάκτης των στιχηρών Ιδιόμελων του Εσπερινού της εορτής, συνδυάζει τη 

θεολογική τόλμη και τη εκφραστική ελευθερία περιγράφοντας τους κραδασμούς που 

προκάλεσε στη φύση το γεγονός. «Τὰ Ἰορδάνια ῥεῖθρα, σὲ τὴν πηγὴν ἐδέξατο, καὶ ὁ 

Παράκλητος, ἐν εἴδει περιστερᾶς κατήρχετο, κλίνει κορυφήν, ὁ κλίνας οὐρανούς, 

κράζει καὶ βοᾷ, πηλὸς τῷ πλαστουργῷ· Τί μοι ἐπιτάττεις τὰ ὑπὲρ ἐμέ; ἐγὼ χρείαν ἔχω 

τοῦ σοῦ Βαπτισμοῦ. Ὦ ἀναμάρτητε, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι»171. Στο δε 

Δοξαστικόν του Εσπερινού οι πιστοί απευθυνόμενοι στον Χριστό ψάλλουν: 

«Ὑπέκλινας κάραν τῷ Προδρόμῳ, συνέθλασας κάρας τῶν δρακόντων, ἐπέστης ἐν τοῖς 

ῥείθροις, ἐφώτισας τὰ σύμπαντα, τοῦ δοξάζειν σε Σωτήρ, τὸν φωτισμὸν τῶν ψυχῶν 

ἡμῶν»172. Η θεολογική και συνάμα οικολογική σημασία του ύμνου έγκειται στο 

γεγονός ότι οι «δράκοντες», σύμβολα των δυνάμεων της φθοράς και του σκότους, 

διαλύονται από το φως του Χριστού, το οποίο φωτίζει όχι μόνο τις ανθρώπινες ψυχές 

αλλά και ολόκληρη την κτίση.  

Η υμνολογία προσωποποιεί και δίνει λόγο στον Ιορδάνη για να εκφράσει με 

ακόμη πιο δραματικό τρόπο τη συμμετοχή της δημιουργίας σε ένα ακόμη, κομβικής 

σημασίας για το θέμα μας, επεισόδιο της θείας οικονομίας. Η αποκάλυψη της 

μεσσιανικής ιδιότητας του Ιησού συνεπάγεται τον αγιασμό των υδάτων, τα οποία 

σύμφωνα με τις παραστάσεις της Παλαιάς Διαθήκης συμβόλιζαν το χάος και την 

αταξία, που προηγείτο της δημιουργίας του κόσμου. Στον Όρθρο της εορτής, ο ποταμός 

ερωτάται τι είδε και συγκλονίστηκε και απαντά: «Τὸν ἀθεώρητον γυμνόν, εἶδον καὶ 

ἔφριξα φησί· καὶ πῶς γὰρ τοῦτον οὐκ ἔμελλον φρῖξαι καὶ δῦναι; οἱ Ἄγγελοι αὐτόν, 

                                                             
171 «Τα νερά του Ιορδάνη δέχθηκαν μέσα τους εσένα την πηγή, και ο Παράκλητος κατέβαινε με μορφή 

περιστεριού. Χαμηλώνει το κεφάλι εκείνος που χαμήλωσε τους ουρανούς, φωνάζει ο πηλός στον 

πλαστουργό του: Γιατί με προστάζεις να κάνω αυτά που με ξεπερνούν; Εγώ έχω ανάγκη να με βαπτίσεις. 

Αναμάρτητε, Χριστέ μας, δόξα σοι!». Ιδιόμελο Εσπερινού Αγίων Θεοφανίων. Ήχος β΄. 
172 Δοξαστικόν Εσπερινού της εορτής των Θεοφανίων. «Επειδή έσκυψες το κεφάλι στον Πρόδρομο, 

συνέτριψες τις κεφαλές των δρακόντων, βαπτίστηκες στα νερά και φώτισες τα σύμπαντα, για να σε 

δοξάζουμε Σωτήρα, εσένα που είσαι ο φωτισμός των ψυχών μας». 
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ὁρῶντες ἔφριξαν· ἐξέστη οὐρανός, καὶ γῆ ἐτρόμαξε· καὶ συνεστάλη θάλασσα καὶ 

πάντα, τὰ ὁρατὰ καὶ ἀόρατα. Χριστὸς ἐφάνη, ἐν Ἰορδάνῃ, ἁγιάσαι τὰ ὕδατα»173. 

Στην εορτή των Θεοφανίων εντάσσεται και η Ακολουθία του αγιασμού των 

υδάτων, κατά την οποία η Εκκλησία ευλογεί τα ύδατα και ολόκληρη την κτιστή 

δημιουργία. Η βιβλική ρίζα παραμένει η βάπτιση του Ιησού στον ποταμό Ιορδάνη. Ως 

αναμάρτητος όμως και ανενδεής μετάνοιας, αντί να καθαρθεί από το νερό, ο Ίδιος το 

αγιάζει και το καθιστά μέσο ευλογίας και αγιασμού όλων των υπόλοιπων κτισμάτων. 

Εξαιρετικά εύγλωττα είναι, εν προκειμένω, τα ακόλουθα αποσπάσματα από τις 

μυστικές ευχές της ημέρας: «ὁ τῶν ἁπάντων Βασιλεύς, ἔτι καὶ δουλικῇ χειρὶ ἐν τῷ 

Ἰορδάνῃ βαπτισθῆναι κατεδέξω, ἵνα τὴν τῶν ὑδάτων φύσιν ἁγιάσας ὁ ἀναμάρτητος, 

ὀδοποιήσῃς ἡμῖν τὴν δι᾽ ὕδατος καὶ Πνεύματος ἀναγέννησιν, καὶ πρὸς τὴν πρώτην 

ἡμᾶς ἀποκαταστήσῃς ἐλευθερίαν»174. Σε μια άλλη «μυστική» ευχή, έργο του 

πατριάρχη Ιεροσολύμων Σωφρονίου (7ος αι.), διαβάζουμε: «Σήμερον τὰ τοῦ Ἰορδάνου 

νάματα εἰς ἰάματα μεταποιεῖται τῇ τοῦ Κυρίου παρουσίᾳ. Σήμερον ῥείθροις μυστικοῖς 

πᾶσα ἡ κτίσις ἀρδεύεται. Σήμερον τὰ τῶν ἀνθρώπων πταίσματα τοῖς ὕδασι τοῦ 

Ἰορδάνου ἀπαλείφονται. … Σήμερον ἡ ἀχλὺς τοῦ κόσμου καθαίρεται τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ 

Θεοῦ ἡμῶν. Σήμερον λαμπαδοφεγγεῖ πᾶσα ἡ κτίσις ἄνωθεν. … Σήμερον τὰ ἄνω τοῖς 

κάτω συνεορτάζει, καὶ τὰ κάτω τοῖς ἄνω συνομιλεῖ»175.  

Τα λειτουργικά κείμενα δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνείας. Ο 

αγιασμός των υδάτων δείχνει ότι η ιστορική παρουσία και δράση του Χριστού συντελεί 

και αισθητοποιείται στη σχέση (τη «συνομιλία» και τον συνεορτασμό) μεταξύ 

θεότητας και ανθρωπότητας, μεταξύ του κοινού δημιουργού και όλων ανεξαιρέτως των 

δημιουργημάτων, που πλέον γίνονται δοχεία και αγωγοί της θείας ευλογίας. Μετά την 

απόλυση της εορτής των Θεοφανίων, οι ιερείς συνήθιζαν να ευλογούν (και 

εξακολουθούν να το κάνουν σε αγροτικές περιοχές) τα ζώα, τα σπαρμένα χωράφια, τα 

δέντρα, τα μποστάνια και τα σπίτια των πιστών ραντίζοντάς τα με τον μεγάλο αγιασμό. 

                                                             
173 Κάθισμα (Ήχος δ΄) μετά τη β΄ στιχολογία Όρθρου εορτής των Θεοφανίων. «Είδα γυμνό αυτόν που 

δεν μπορεί κανείς να τον δει [ενν. τον βαπτιζόμενο Χριστό] και ένιωσα δέος. Και πως θα μπορούσα να 

μην νιώσω δέος, εφόσον και οι άγγελοι το ίδιο ένιωσαν βλέποντάς  Τον, και ο ουρανός εξεπλάγη και η 

γη κυριεύτηκε από τρόμο, και συνεστάλησαν η θάλασσα και όλα, ορατά και αόρατα». 
174 «…εσύ ο βασιλιάς των πάντων, καταδέχθηκες να βαπτισθείς στον Ιορδάνη, για να αγιάσεις ως 

αναμάρτητος τη φύση των νερών, και να μας δείξεις τον δρόμο της αναγέννησής μας μέσω του νερού 

και του Πνεύματος». 
175 «Σήμερα, χάρις στην παρουσία του Κυρίου τα νερά του Ιορδάνη μετατρέπονται σε ιάματα. Σήμερα 

με μυστικά ρεύματα αρδεύεται η κτίση. Σήμερα τα λάθη των ανθρώπων καθαρίζονται με τα νερά του 

Ιορδάνη… Σήμερα η ομίχλη του κόσμου καθαρίζεται με τη φανέρωση του Θεού μας. Σήμερα 

λαμποκοπά άνωθεν ολόκληρη η δημιουργία… Σήμερα τα ουράνια γιορτάζουν με τα γήινα, και τα γήινα 

με τα ουράνια συνομιλούν».  
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Τη σημασία της ύλης και του αισθητού κόσμου στο γεγονός των Θεοφανίων και του 

αγιασμού των υδάτων επιμαρτυρούν και τα κάλαντα της ημέρας, τα οποία 

τραγουδιούνται σε ενδιαφέρουσες παραλλαγές ανάλογα με την γλωσσική και 

πολιτισμική ιδιομορφία κάθε περιοχής. 

 

3.6. Τα μυστήρια. Η Εκκλησία ως εργαστήριο ανακαίνισης  

Η λειτουργική φυσιογνωμία του Χριστιανισμού εκφράζεται κυρίως μέσω των 

ιερών μυστηρίων, τα οποία διαθέτουν και συνδυάζουν δύο πραγματικότητες: μία 

εξωτερική και ορατή και μία εσωτερική και αόρατη. Κάθε μυστήριο έχει ένα ή 

περισσότερα αισθητά στοιχεία, τα οποία συνδυάζει με μία αθέατη πνευματική χάρη. 

Αυτός ο διπλός χαρακτήρας των μυστηρίων παραπέμπει στις δύο φύσεις του Ιησού 

Χριστού καθώς και στην ίδια την Εκκλησία ως θεσμική και ταυτόχρονα ως 

χαρισματική οντότητα176. Ο άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας (14ος αι.) ταυτίζει την 

Εκκλησία με τα μυστήρια: «Σημαίνεται δὲ ἡ Ἐκκλησία ἐν τοῖς μυστηρίοις οὐχ ὡς ἐν 

συμβόλοις, ἀλλ᾿ ὡς ἐν καρδίᾳ μέλη καὶ ὡς ἐν ῥίζῃ τοῦ φυτοῦ κλάδοι, καὶ καθάπερ ἔφη 

ὁ Κύριος, ὡς ἐν ἀμπέλῳ κλήματα. Οὐ γὰρ ὀνόματος ἐνταῦθα κοινωνία μόνον ἢ 

ἀναλογίας ὁμοιότης, ἀλλὰ πράγματος ταυτότης»177. Από την άποψη αυτή, η Εκκλησία 

είναι το κατ’ εξοχήν μυστήριο, ως εργαστήριο ανακαίνισης και σωτηρίας και 

πραγμάτωσης της χριστιανικής ζωής. Τα δε μυστήρια είναι «τα συγκεκριμένα σημεία 

του χώρου και του χρόνου μέσα στα οποία η θεϊκή ζωή συναντά τη ζωή του ανθρώπου, 

ενώνεται μαζί της και τη μεταμορφώνει, το ίδιο το γεγονός της ένωσης και της 

μεταμόρφωσης, αλλά και οι ιεροτελεστίες, δηλαδή οι διαδικασίες εκείνες δια μέσου 

των οποίων η μεταμόρφωση πραγματοποιείται»178.  

Εκείνο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα μας είναι ο πνευματικός 

ρεαλισμός ή η υλιστική πνευματικότητα των μυστηρίων ως φανέρωσης της Εκκλησίας, 

σύμφωνα με τον προαναφερθέντα ορισμό του Νικολάου Καβάσιλα, εφόσον η 

                                                             
176 Κάλλιστος Ware, H Ορθόδοξη Εκκλησία, σ. 434.  
177 «Σημαίνεται (φανερώνεται, πραγματώνεται) η Εκκλησία στα μυστήρια, όχι σαν σε σύμβολα αλλά σαν 

τα μέλη απέναντι στην καρδιά και στα τα κλαδιά απέναντι στη ρίζα, όπως είπε ο Κύριος, σαν τα κλήματα 

στην άμπελο. Διότι εδώ δεν πρόκειται για κοινότητα ονόματος μόνο ή για ομοιότητα αναλογίας αλλά για 

ουσιαστική ταυτότητα». Νικόλαος Καβάσιλας, Ερμηνεία της θείας λειτουργίας: PG 150, 452CD. Η 

νεοελληνική μετάφραση βασίζεται σε αυτήν του Π. Κ. Χρήστου στην έκδοση του έργου από την σειρά 

Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας (ΕΠΕ 22, σ. 191). 
178 «Αυτή η “καινή κτίσις”, ο κόσμος που υπάρχει και λειτουργεί ως Σώμα Χριστού, ονομάζεται Εκκλησία. 

Η καινούργια ζωή που ο Χριστός προσφέρει ονομάζεται μυστηριακή ζωή. Και ονομάζονται μυστήρια»: 

Π. Νέλλας, «“Γεννηθήναι άνωθεν”. Οι δογματικές, μυστηριακές και ανθρωπολογικές προϋποθέσεις της 

πνευματικής ζωής», μτφρ. Ελευθερία Μασσαλή, Σύναξη 3 (Καλοκαίρι 1982), σ. 31 (οι πλαγιογραφήσεις 

του συγγραφέα).  
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Εκκλησία όπως και ο ιδρυτής Της, κινείται στον χρόνο δια της ενεργείας του Αγίου 

Πνεύματος προσλαμβάνοντας τον κόσμο, όχι για να τον κρίνει αλλά, όπως και 

Εκείνος179, για να τον σώσει και να τον αγιάσει180.  

Αυτή η μεταμορφωτική και εξαγιαστική δράση της Εκκλησίας μέσω των 

μυστηρίων περιλαμβάνει και τα υλικά στοιχεία, που αφενός αγιάζουν και ταυτόχρονα 

μαρτυρούν την εσχατολογική ανακαίνιση όλης της δημιουργίας. Ο Χριστός στην 

ενσάρκωσή Του προσέλαβε το υλικό σώμα και το κατέστησε όχημα του Αγίου 

Πνεύματος. Στα μυστήρια, η Εκκλησία επικαλείται το Άγιο Πνεύμα προκειμένου να 

μεταμορφώσει τα υλικά στοιχεία και να τα καταστήσει οχήματα της αγιοποιού χάριτός 

του.  

Η επίκληση του Αγίου Πνεύματος είναι κομβική σε κάθε μυστήριο και κάθε 

λειτουργική ανάσα του μυστηριακού σώματος της Εκκλησίας. Γιατί, δυνάμει του 

Αγίου Πνεύματος κάθε υλικό στοιχείο, χωρίς να χάνει τις φυσικές του ιδιότητες, 

προσλαμβάνει μία πνευματική δύναμη και λειτουργία. Η πέτρα ή το μάρμαρο που 

χρησιμοποιείται για το θυσιαστήριο ενός ναού ήταν και παραμένει ένα φυσικό υλικό. 

Όμως μετά την δια του Αγίου Πνεύματος καθιέρωσή του στη λατρεία του Θεού 

μεταμορφώνεται σε αγία Τράπεζα, πάνω στην οποία τελείται η αναίμακτος θυσία. Ένα 

κομμάτι ζωγραφισμένου ξύλου δεν χάνει τις φυσικές του ιδιότητές αλλά ευλογημένο 

μέσα από τη λειτουργική του χρήση γίνεται αγία εικόνα που υπηρετεί την ευσέβεια και 

τη σχέση ανθρώπου και Θεού. Κάτι ανάλογο ισχύει και για κάθε σκεύος, ένδυμα, 

αντικείμενο που υπηρετεί τη λειτουργική και μυστηριακή ζωή: η λαβίδα γίνεται αγία 

διότι χρησιμοποιείται για τη χορήγηση του Σώματος και του Αίματος του Χριστού, και 

αναλόγως το αντιμήνσιο, το δισκάριο κ.λπ. Με ακόμη πιο έντονο τρόπο όμως αυτή η 

μεταμόρφωση της ύλης δια της αγιοπνευματικής χάρης και της λειτουργικής χρήσης 

εντοπίζεται στα μυστήρια, όπως θα διαπιστώσουμε στις επόμενες ενότητες,  

 

3.5. Βάπτισμα 

Η αδελφική σχέση που αναπτύσσουν οι πιστοί με τον Χριστό, τηρώντας τις 

εντολές του, η αγάπη που τους συνδέει μεταξύ τους και η κοινή συνείδηση της υιικής 

σχέση τους με τον ουράνιο Πατέρα αναδεικνύει τη μητρική διάσταση του 

εκκλησιαστικού οργανισμού ως μιας οικογένειας ή ενός μητρικού σώματος. Αν ο 

                                                             
179 Ιω 12:47. 
180 Πρβλ. Αν. Γ. Κεσελόπουλος, «Η πνευματική ζωή κατά το Νικόλαο Καβάσιλα», στον τόμο του ίδιου 

Προτάσεις ποιμαντικής θεολογίας, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 255-256.  
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άνθρωπος οφείλει τη βιολογική ύπαρξη και ανάπτυξή του στη φυσική του μητέρα και 

στο πρωτογενές κοινωνικό κύτταρο της φυσικής οικογένειας, οφείλει την πνευματική 

του αναγέννηση στην Εκκλησία181, η οποία τον μυεί σε ένα νέο τρόπο ζωής με σκοπό 

τη θέωση. Εκεί, γράφει ο ιερός Αυγουστίνος, οι πιστοί «βρήκαμε άλλους γονείς: τον 

πατέρα μας Θεό και την μητέρα μας Εκκλησία, μέσω των οποίων γεννιόμαστε στην 

αιώνια ζωή»182.  

Το μυστήριο του βαπτίσματος είναι εκείνο που σηματοδοτεί τη γέννηση ή 

μάλλον την πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου183 και τη γενέθλια μέρα του στον 

εκκλησιαστικό και τριαδικό τρόπο υπάρξεως. Η κολυμβήθρα στο βάπτισμα είναι η 

μυστηριακή μήτρα της Μητέρας Εκκλησίας, όπου ο άνθρωπος πεθαίνει για να 

αναγεννηθεί ως χριστιανός και αδελφός όλων των άλλων που αναγεννήθηκαν από την 

ίδια μήτρα. Το βασικό στοιχείο του βαπτίσματος είναι το ύδωρ, σύμφωνα με τη φράση 

του Χριστού από τη συνομιλία του με τον Νικόδημο:  «ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις 

γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 

τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστι, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Πνεύματος 

πνεῦμά ἐστι»184.   

Ο Κύριλλος Ιεροσολύμων χαρακτηρίζει το σωτήριο νερό του βαπτίσματος ως 

τάφο και μητέρα185. Η τριπλή κατάδυση και ανάδυση στο νερό του βαπτίσματος 

αποτελεί «έναν έμπρακτο, αισθητό συσχηματισμό με το θάνατο και την ανάσταση του 

Χριστού»186. Ο παλαιός άνθρωπος πεθαίνει εκούσια για να αναγεννηθεί187 ως πολίτης 

της ουράνιας Βασιλείας188. Το βαπτιστήριο χαρακτηρίζεται και «μητέρα υιοθεσίας»189, 

εφόσον επαναφέρει τον άνθρωπο στον ουράνιο Πατέρα του. Σύμφωνα με τον Ιωάννη 

                                                             
181 Ιω  3, 4.  
182 Αυγουστίνος Ιππώνος, Sermο 57, 2, 2: PL 38, 388. 386-393 
183 Για τους συμβολισμούς του νερού στο βάπτισμα βλ. Π. Ι. Σκαλτσής, «Οι συμβολισμοί στην ακολουθία 

του βαπτίσματος», στον τόμο του ίδιου Λειτουργικές μελέτες Ι, εκδ. Π. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 

63-67.  
184 Ιω 3:5-6 («Σε βεβαιώνω πως αν κανείς δε γεννηθεί από το νερό κι από το Πνεύμα, δεν μπορεί να μπει 

στη βασιλεία του Θεού. Ό,τι γεννιέται από τον άνθρωπο είναι ανθρώπινο, ενώ ό,τι γεννιέται από το 

Πνεύμα είναι πνευματικό»). Για τη μετάφραση των βιβλικών αποσπασμάτων χρησιμοποιείται η έκδοση 

Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη). Μετάφραση από τα πρωτότυπα κείμενα, εκδ. Ελληνικής 

Βιβλικής Εταιρία, Αθήνα 1997.  
185 Κύριλλος Ιεροσολύμων, Κατηχήσεις Β΄: PG 33, 1080C. 
186 Χρ. Γιανναράς, Αλφαβητάρι της πίστης, εκδ. Δόμος, Αθήνα 71991, σ. 199. 
187 Πρβλ. Α΄ Πε 1, 3. 
188 Πρβλ. Εφ 3, 20.  
189 Γρηγόριος Θεολόγος, Λόγος Μ΄. Εις βάπτισμα 2: PG  36,359. Πρβλ. Κ. Καλλίνικος, πρωτοπρ., Ο 

χριστιανικός ναός και τα τελούμενα εν αυτώ, Αθήναι, εκδ. Γρηγόρη, Αθήναι 41966, σ. 388.  
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τον Χρυσόστομο ο Χριστός στο μυστήριο του βαπτίσματος ξαναπλάθει τον άνθρωπο, 

όχι από χώμα και νερό όπως τον παλαιό Αδάμ, αλλά από νερό και Πνεύμα190. 

Ωστόσο, είναι γνωστό ότι στην παράδοση της Εκκλησίας, λόγω επείγουσας 

ανάγκης και έκτακτων συνθηκών, το νερό του βαπτίσματος αντικαταστάθηκε από (α) 

το αίμα, στην περίπτωση εθνικών, που μαρτύρησαν για τον Χριστό προτού δεχθούν το 

βάπτισμα και η Εκκλησία θεώρησε ότι βαπτίσθηκαν στο αίμα τους, (β) τον αέρα, στην 

περίπτωση κινδύνου θανάτου του νεογέννητου βρέφους, (γ) την άμμο, ελλείψει ύδατος, 

καθώς και (δ) τα δάκρυα της μετάνοιας και της συντριβής ενός ανθρώπου που είχε 

πιστέψει αλλά πέθανε προτού βαπτισθεί. Επιπλέον, λόγω ειδικών συνθηκών έχει 

τελεσθεί το μυστήριο χωρίς κατάδυση αλλά με λίγο νερό191. Προφανώς, αυτές οι 

περιπτώσεις δεν σχετικοποιούν την κομβική σημασία του ύδατος στο βάπτισμα. 

Παρουσιάζουν όμως την ποιμαντική ευλυγισία της Εκκλησίας για χάρη της σωτηρίας 

του ανθρώπου. Άκυρο θεωρείται εκείνο το βάπτισμα, στο οποίο μετά τις λέξεις 

«βαπτίζεται ο/η δούλος/η του Θεού» δεν ακολουθεί ή παραλλάσσεται η αναφορά στην 

τριαδική θεότητα, που παραπέμπει στην ρητή εντολή του Χριστού «πορευθέντες 

μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ 

Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος192.    

Τον εκούσιο «θάνατο» του παλαιού ανθρώπου και τη νέα εν Χριστώ γέννησή 

του κατά το βάπτισμα αισθητοποιεί και η πλήρης γυμνότητα του κατηχουμένου, 

προκειμένου να χρισθεί σε όλο του το σώμα με το «επορκιστόν έλαιον», που αποτελεί 

και αυτό ένα φυσικό στοιχείο, απαραίτητο για την τέλεση του μυστηρίου του 

βαπτίσματος193. Το πνευματικό λάδι του βαπτίσματος, ως «έλαιον αγαλλιάσεως»194, 

αισθητοποιεί την εσωτερική ευφροσύνη που προκαλεί στον πιστό ο εγκεντρισμός ή η 

επαναφορά του195 στον εκκλησιαστικό τρόπο υπάρξεως ή το πέρασμά του από το 

επίπεδο της βιολογικής ζωής στην όντως ζωή της θεότητας196.  

                                                             
190 Ιωάννης Χρυσόστομος, Εις το Κατά Ιωάννην, Ομιλία ΚΕ, α΄: PG 59, 149. 
191 Ο φυλακισμένος διάκονος Λαυρέντιος βάπτισε έναν από τους δεσμοφύλακές του, ο οποίος έφερε λίγο 

νερό σε μία υδρία στη φυλακή. Βλ. Κ. Καλλίνικος, πρωτοπρ., Ο χριστιανικός ναός, σ. 392. 
192 Μτ 28:19 («Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη, βαφτίζοντάς τους στο όνομα του 

Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος»). 
193 Για τη σχετική πρακτική και τα θεολογικά σημαινόμενα βλ. Ιω. Μ. Φουντούλης, Το άγιον Βάπτισμα. 

Ιστορικο-τελετουργική θεώρηση, Κλάδος Εκδόσεων Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της 

Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήναι 1999, σ. 44-45. 
194 Ησ 61, 3. 
195 Γρηγόριος ιερομ., Το Άγιον Βάπτισμα. Σχόλια, εκδ. Ι. Κουτλουμουσιανού Κελλίου Άγιος Ιωάννης 

Θεολόγος, Άγιον Όρος 1989, σ. 228-230. 
196 Βλ. Al. Schmemann, Εξ ύδατος και πνεύματος. Λειτουργική μελέτη του Βαπτίσματος, μτφρ. Ιω. 

Ροηλίδης, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1984, σ. 72. 
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3.6. Χρίσμα 

Ανάγλυφη είναι η παρουσία του Παρακλήτου και στο μυστήριο του χρίσματος, 

που έλκει τη βιβλική της καταγωγή σε μια παράδοση της αποστολικής Εκκλησίας197 

και συμβολίζει την κάθοδο και την επιφοίτηση του Παρακλήτου στους νεοφώτιστους. 

Η απλή χειροθεσία της αρχαίας πρακτικής εμπλουτίσθηκε στη συνέχεια με τη χρήση 

του μύρου, που αποτελεί την παρουσία του υλικού στοιχείου στο μυστήριο. Το μύρο 

είναι ένα μίγμα ελαίου και πλήθους αρωματικών ουσιών, οι οποίες συμβολίζουν τα 

πολυάριθμα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος198. Στις Αποστολικές Διαταγές το μύρο 

ονομάζεται και «βεβαίωσις της (χριστιανικής) ομολογίας»199, γι’ αυτό στη λατινόφωνη 

πατερική γραμματεία απαντάται ως «confirmatio» (επιβεβαίωση)200. Το χρίσμα όμως 

δεν είναι απλώς η επιβεβαίωση των υποσχέσεων του βαπτίσματος· είναι και η 

ενδυνάμωση και κινητοποίηση όλων των χαρισμάτων που θα βοηθήσουν τον πιστό 

στην πορεία του προς τη θέωση. Είναι χαρακτηριστική η φράση με την οποία ο ιερέας 

συνοδεύει τη χρίση: «Σφραγίς δωρεάς πνεύματος αγίου», που παραπέμπει στις πύρινες 

γλώσσες της Πεντηκοστής201.  

Ο Κύριλλος Ιεροσολύμων επισημαίνει ότι το υλικό στοιχείο του χρίσματος, 

όπως συμβαίνει και με τα υλικά στοιχεία και των άλλων μυστηρίων, μετά την επίκληση 

του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι πλέον «ψιλόν» (απλό) μύρο αλλά χάρισμα του 

Χριστού, απόδειξη της ενεργού αγιοπνευματικής παρουσίας, μέσω του οποίου χρίεται 

μεν το σώμα αγιάζεται δε η ψυχή202.  

 

3.7. Θεία Ευχαριστία 

Η χριστιανική θεολογία αναγνώρισε στην εικόνα της φιλοξενίας του Αβραάμ 

μια πρώτη, υπαινικτική μεν πλην σαφή, αναφορά στην τριαδική θεότητα, που επιλέγει 

να φανερωθεί με τη μορφή τριών αγγέλων203. Ο Αβραάμ προσφέρει και μοιράζεται με 

τους επισκέπτες τα αγαθά που ο ίδιος ο Θεός έχει προσφέρει και με τον τρόπο αυτό 

                                                             
197 Πραξ 8, 17. 

198 Ευχολόγιον το Μέγα, αναθεωρηθέν και δια παντοίων σημειώσεων και νέων ευχών πλουτισθέν, επιμ. 

πρωτοπρ. Ν. Π. Παπαδοπούλου, εκδ. Μιχ. Σαλιβέρου, Εν Αθήναις 1927, σ. 125. 
199 Διαταγαί των αγίων αποστόλων III, ΙΖ΄, PG 1, 800A.  
200 Γρηγόριος ιερομ., Το Άγιον Βάπτισμα, σ. 257 κ.ε.  
201 Πραξ 2:3.  
202 Κύριλλος Ιεροσολύμων, Κατηχήσεις ΙΙΙ, Γ΄: PG 33, 1089BC-1092A. Πρβλ. Π. Ευδοκίμωφ, Η 

Ορθοδοξία, μτφρ. Αγ. Μουρτζόπουλος, εκδ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 376. 
203 Γεν 18, 1:8· 19, 1:3. 
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μετατρέπει την πρόσληψη της τροφής από ικανοποίηση μιας βιολογικής ανάγκης σε 

αφορμή συνάντησης, προσφοράς και κοινωνίας204. Αυτή η θεοκεντρική διάσταση και 

λειτουργία της τροφής και συνάμα καταξίωσης της ύλης κορυφώνεται στην 

αυτοπροσφορά του Χριστού ως βρώσης και πόσης. Πράγματι, η Εκκλησία 

φανερώνεται στον κόσμο σαν μια συντροφιά ανθρώπων που πριν ήταν 

διασκορπισμένοι205 και τώρα συνάζονται γύρω από ένα λειτουργικό τραπέζι για να 

ευχαριστήσουν τον Θεό για τις εκδηλώσεις της αγάπης Του και για να μεταλάβουν το 

Σώμα και το Αίμα του Θεανθρώπου206, που κορύφωσε τη θεία οικονομία207 με τη 

σταυρική θυσία Του για τη σωτηρία του κόσμου.  

Το μυστήριο της θείας Λειτουργίας είναι μια γιορτή και συνάμα μια συνέχιση 

της ενότητας μεταξύ κτιστού και ακτίστου που εγκαινίασε το “γεγονός Χριστός”, 

ενώνοντας σε ένα ιστορικό πρόσωπο τη θεότητα και την ανθρωπότητα. Από την άποψη 

αυτή, γίνεται κατανοητή και η άρρηκτη σύνδεση αν όχι απόλυτη ταύτιση που 

υπογραμμίζει κυρίως η πρόσφατη και σύγχρονη εκκλησιολογική σκέψη μεταξύ 

Εκκλησίας και θείας Ευχαριστίας. Αν η πρώτη είναι, κατά τον απόστολο Παύλο, το 

Σώμα του Χριστού208, η δεύτερη είναι το γεγονός που συνεχίζει και καθιστά παρούσα 

την Ενσάρκωση, τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Θεανθρώπου, και 

συγκεφαλαιώνει ολόκληρη την ιστορία της θείας οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων 

και των αναμενόμενων εσχάτων.  Χαρακτηριστική είναι εν προκειμένω η ευχή της 

Αναφοράς: «Μεμνημένοι τοίνυν τῆς σωτηρίου ταύτης ἐντολῆς καὶ πάντων τῶν ὑπὲρ 

ἡμῶν γεγενημένων, τοῦ Σταυροῦ, τοῦ τάφου, τῆς τριημέρου ἀναστάσεως, τῆς εἰς 

οὐρανοὺς ἀναβάσεως, τῆς ἐκ δεξιῶν καθέδρας, τῆς δευτέρας καὶ ἐνδόξου πάλιν 

παρουσίας»209.   

                                                             
204 Πρβλ. Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, Συνάντηση με το Μυστήριο. Μια σύγχρονη 

ανάγνωση της Ορθοδοξίας. Με θεολογικό επίμετρο του Επισκόπου Διοκλείας Καλλίστου Ware, μτφρ. 

Πολυξένη Τσαλίκη-Κιοσόγλου, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 22012, σ. 238-240. Πρβλ. Π. Αρ. Υφαντής, «Η 

τροφή ως δώρο ζωής και αντίδωρο ύπαρξης», στον τόμο του ίδιου Μάχη καταλλαγής. Άνθρωπος, 

συνάνθρωπος Θεάνθρωπος στις αρένες της θέωσης, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2018. 
205 Ιω 11:52. 
206 Πραξ 2, 42:47. 
207 Γρηγόριος, ιερομ., Η θεία Λειτουργία, σ. 28. 
208 Α΄ Κορ 12:27. 
209 «Με την ανάμνηση λοιπόν αυτής της σωτήριας εντολής και όλων όσα έγιναν για μας, δηλαδή ο 

σταυρός, ο τάφος, η τριήμερη ανάσταση, η ανάληψη στους ουρανούς, η καθέδρα στα δεξιά του 

Πατέρα, η δεύτερη και ένδοξη πάλι παρουσία». Θεία Λειτουργία Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ευχή 

Αναφοράς.  Η απόδοση του κειμένου στα νέα ελληνικά είναι του μακαριστού Μητροπολίτου Σερβίων 

και Κοζάνης Διονυσίου (+1998), προσιτή στο Θεία Λειτουργία αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Τὸ 

πρωτότυπο κείμενο μὲ νεοελληνικὴ ἀπόδοση τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης 

Διονυσίου (†1998) 

http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/prayers/service_litourgy_translation.htm. (10.05.2021) 

http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/prayers/service_litourgy_translation.htm
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 Η παρουσία των υλικών στοιχείων είναι τόσο ρεαλιστική και απαραίτητη για 

την τέλεση της θείας ευχαριστίας όσο το μητρικό σώμα της Παρθένου Μαρίας για την 

Ενσάρκωση του Λόγου. Το σιτάρι και ο σταφύλι, βασικά στοιχεία της μεσογειακής 

διατροφής, παραπέμπουν στη ζωτική σημασία των καρπών της γης για την επιβίωση 

του ανθρώπου και στην αγάπη του Θεού που τα προσέφερε.  Όμως, όπως και στον 

Μυστικό Δείπνο, στο μυστήριο δεν χρησιμοποιούνται αυτά τα στοιχεία, όπως τα 

προσφέρει η γη στον άνθρωπο, αλλά ως άρτος και ως οίνος. Και αυτό, γιατί η θεία 

Ευχαριστία δεν απαιτεί μόνο σωματική και ηθική καθαρότητα και συμφιλίωση με τον 

αδελφό. Απαιτεί και τη δημιουργική επεξεργασία, τον πρόθυμο μόχθο και τη φιλόπονη 

ελευθερία του ανθρώπου, μέσω των οποίων ο άνθρωπος καλείται να λειτουργήσει ως 

μεσίτης ανάμεσα στην άλογη κτίση και στον Δημιουργό παρασκευάζοντας από το 

στάρι και το σταφύλι τον άρτο και τον οίνο για την τέλεση της αναίμακτης θυσίας. 

Έτσι, η ύλη παραμένει δώρο του Δημιουργού στον άνθρωπο, όμως πάνω στο 

θυσιαστήριο γίνεται διαδοχικά αμοιβαίο αντίδωρο αγάπης και ενότητας που 

προσφέρεται από τον Θεό προς την κοινότητα και αντιστρόφως. Οι πιστοί στη διάρκεια 

της θείας Λειτουργίας απευθύνονται στον Θεό ψέλνοντας «Τά σά ἐκ τῶν σῶν σοί 

προσφέρομεν»210 και αντιπροσφέρουν το ψωμί και το κρασί που έχουν οι ίδιοι 

παρασκευάσει στον δοτήρα, προκειμένου Αυτός να τα μεταβάλει σε Δώρα Τίμια, άρτο 

όντως ζωής.  

Αυτή η μεταβολή των δώρων του ανθρώπου (του άρτου και του οίνου) σε θείον 

σώμα και αίμα αποτελεί, σύμφωνα με τον Νικόλαο Καβάσιλα, τον πυρήνα του 

μυστηρίου211 και συντελείται με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος. Ο Ειρηναίος 

Λυώνος γράφει: «Όταν το ποτήριον του οίνου, ο οποίος είναι ανάμικτος με ύδωρ, και 

ο παρασκευασμένος άρτος δεχθούν τον λόγο του Θεού, δηλαδή την επίκληση του 

Αγίου Πνεύματος, γίνονται Ευχαριστία, δηλαδή Αίμα και Σώμα Χριστού»212. 

Κινούμενος στην ίδια ερμηνευτική γραμμή, ο Γρηγόριος Νύσσης γράφει ότι το Άγιο 

Πνεύμα ενεργεί στο μυστήριο καθιστώντας θαυμαστά τα τελούμενα: ενώ ο κοινός 

άρτος της θείας Λειτουργίας παραμένει όπως ήταν πριν μέχρι τη στιγμή που θα δεχθεί 

την αγιαστική και μεταμορφωτική χάρη του Αγίου Πνεύματος οπότε μεταβάλλεται 

(«γίνεται») και αποκαλείται («λέγεται») σώμα Χριστού. Ο άγιος Πατέρας 

                                                             
210 Θεία Λειτουργία Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ευχή Αναφοράς.  
211 Νικόλαος Καβάσιλας, Ερμηνεία της θείας λειτουργίας: PG 150, 368C-369A. 
212 Ειρηναίος Λυών, Κατά αιρέσεων V. 2-3. Το παράθεμα και η μετάφραση στα νέα ελληνικά στο ιερομ. 

Γρηγόριος, Η θεία Λειτουργία, σ. 38. 



Το φυσικό περιβάλλον στη λατρευτική πράξη και δέηση της Εκκλησίας 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

67 

συμπληρώνει ότι το ίδιο ισχύει και στα άλλα υλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στη 

λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, όπως στο «μυστικόν έλαιον»213.  

Είναι προφανές ότι τα υλικά στοιχεία του μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας δεν 

είναι απλώς ή μόνον σύμβολα της ουράνιας βασιλείας. Αντιθέτως, η μεταβολή τους 

από το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει την ευχαριστιακή σύναξη σε πλήρη κοινωνία 

μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Πράγματι, στο μυστήριο της θείας Λειτουργίας, τα υλικά 

στοιχεία καθιστούν τον Χριστό παρόντα και ενεργό, ως άρτο της ζωής και αληθινή 

άμπελο, που προσφέρει σε εκείνους που τον μεταλαμβάνουν νήψη ψυχής και άφεση 

των αμαρτιών214, καθιστώντας τους κληρονόμους της βασιλείας του Θεού.  

Τέλος, η παρουσία και χρήση των υλικών στοιχείων στο μυστήριο της θείας 

Λειτουργίας δείχνουν ποιος είναι και ο ρόλος του ανθρώπου απέναντι στον υλικό 

κόσμο.  Ο άρτος και ο οίνος είναι περιεκτικά σύμβολα ολόκληρου του φυσικού 

περιβάλλοντος, συμμετέχουν στην ανακαινιστική δράση του μυστηρίου, και κομίζει 

την ευγνώμονα μαρτυρία και ευχαριστία του σύμπαντος προς τον κοινό Δημιουργό.  

Από το μυστήριο αυτό προκύπτει και η θεώρηση του ανθρώπου ως ιερέα της 

δημιουργίας, που αποτέλεσε την πιο σημαντική και βιβλικά συνεπή συμβολή της 

ορθόδοξης θεολογίας στην αντιμετώπιση του οικολογικού προβλήματος. Σύμφωνα με 

τον επίσκοπο Περγάμου Ιωάννη Ζηζιούλα, ο άνθρωπος καλείται να συνεχίσει το έργο 

που ο Αδάμ άφησε ανολοκλήρωτο και να διορθώσει τα τραύματα που εκείνος 

προκάλεσε στη φύση, συμπαρασύροντάς την στις ολέθριες συνέπειες του δικού του 

αμαρτήματος. Σε αυτή την προοπτική, ο άνθρωπος μέσα από τη μετάνοιά του και 

δυνάμει των χαρισμάτων του οφείλει να αναγνωρίσει στην υπόλοιπη κτίση τη 

σφραγίδα της θείας δημιουργικότητας και αγάπης, και να την επαναφέρει σε αυτόν, ως 

μοναδικό δοτήρα της ζωής. Η λειτουργία του ανθρώπου ως «ιερέα της κτίσης» δεν έχει 

σχέση με το μυστήριο της ιεροσύνης αλλά συνθέτει μία στάση πνευματικής ευθύνης 

απέναντι στα κτίσματα που εκφράζεται ως μέριμνα και τρυφερότητα για κάθε πλάσμα 

και καταλήγει σε ευχαριστία προς τον Κτίσαντα215. 

 

                                                             
213 «Το γαρ ενεργούν [ενν. το Πνεύμα] μέγα, και απ’ εκείνου θαυμαστά γίνεται τα τελούμενα … Ο άρτος 

πάλιν άρτος εστί τέως κοινός· αλλ’ όταν αυτόν το μυστήριον ιερουργήση, σώμα Χριστού γίνεταί τε και 

λέγεται. Ούτως το μυστικόν έλαιον, ούτως ο οίνος· ολίγου τινός άξια όντα προ της ευλογίας, μετά τον 

αγιασμόν τον του Πνεύματος, εκάτερον αυτών ενεργεί διαφόρως». Γρηγόριος Νύσσης, Εις την ημέραν 

των Φώτων: PG 46, 581C.  
214 Θεία Λειτουργία Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ευχή Αναφοράς. 
215 Βλ. Μητρ. Περγάμου Ιω. Ζηζιούλας, Η κτίση ως ευχαριστία. Θεολογική προσέγγιση στο πρόβλημα της 

οικολογίας, μτφρ. Ελένη Γκανούρη, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1992, σ. 118-123.  
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3.8. Ευχέλαιο 

Η μεγάλη σπουδαιότητα του ελαιολάδου για την επιβίωση και την ευρωστία 

του ανθρώπου σε συνδυασμό με τις φωτιστικές, μαλακτικές, καλλωπιστικές και 

θεραπευτικές του ιδιότητες και χρήσεις συμπλέκεται, ήδη από την αρχαιότητα, με 

θετικούς συμβολισμούς. Στην Παλαιά Διαθήκη η ελιά είναι σύμβολο ειρήνης και 

καταλλαγής και ο καρπός της στην Καινή Διαθήκη, συνδυάζει τη θεραπεία του 

σώματος με την πνευματική εξουδετέρωση των δυνάμεων του κακού. Ο καλός 

Σαμαρείτης της ομώνυμης παραβολής αφού καθαρίζει τις πληγές του τραυματισμένου 

με κρασί, τις αλείφει με το μαλακτικό και επουλωτικό απόσταγμα της ελιάς216 και οι 

μαθητές του Χριστού, σύμφωνα με την εντολή Του, εκδιώκουν τα ακάθαρτα πνεύματα 

και θεραπεύουν τους ασθενείς χρησιμοποιώντας χρίσματα ελαίου217.  

Η θεολογία και η πρακτική του μυστηρίου του ευχελαίου στηρίζεται στο 

απόσπασμα από την καθολική επιστολή του Ιακώβου, στην οποία ο απόστολος 

προτρέπει όποιον αδελφό ασθενεί να προσκαλεί τους πρεσβυτέρους, για να 

προσευχηθούν για την ίασή του αλείφοντάς τον με λάδι στο όνομα του Κυρίου, 

βεβαιώνοντας ότι η προσευχή αυτή θα θεραπεύσει τον άρρωστο και αν αυτός έχει 

διαπράξει αμαρτίες θα τις συγχωρήσει218. Αξίζει να τονιστεί ότι το μυστήριο της 

Εκκλησίας και η επάλειψη του πιστού με λάδι αφορούν πρώτα την σωματική υγεία και 

έπειτα την άφεση των αμαρτιών.  

Το μυστήριο τελείται σε σπίτια και κάθε Μεγάλη Τετάρτη στον ναό219. Η 

σύναξη των πρεσβυτέρων220, η κοινή προσευχή και η επάλειψη του αρρώστου με λάδι 

που γλυκαίνει τις πληγές, απαλύνουν τη μοναξιά του ανθρώπου που υποφέρει ή του 

ανθρώπου που αντικρίζει το φάσμα του φυσικού του τέλους221. Εξαιτίας της σύνδεσής 

του με την ασθένεια, το μυστήριο στην Καθολική Εκκλησία τελείται μόνο για τις 

περιπτώσεις μελλοθανάτων, στους οποίους παρέχεται ως «ύστατο χρίσμα» (extrema 

                                                             
216 Λκ 10,34. 
217 Μκ 10,1 Λκ 9,1 Μκ 6,13. 
218 Ιακ 4:14-15. «Ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ 

προσευξάσθωσαν ἐπ' αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως 

σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος· κἂν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ» («Είναι 

κάποιος από σας άρρωστος; Να προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας να προσευχηθούν γι’ 

αυτόν και να τον αλείψουν με λάδι, επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή που γίνεται 

με πίστη θα σώσει τον άρρωστο· ο Κύριος θα τον κάνει καλά. Κι αν έχει κάνει αμαρτίες, θα του τις 

συγχωρήσει»).  
219 Βλ. Κ. Καλλίνικος, πρωτοπρ., Ο χριστιανικός ναός, σ. 524-525. 
220 Το μυστήριο τελούν συνήθως επτά ιερείς για τις ισάριθμες αποστολικές και ευαγγελικές περικοπές 

καθώς και για τις ισάριθμές ευχές πού διαβάζονται.   
221 Π. Ευδοκίμοφ, Η Ορθοδοξία, εκδ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 403.  
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unctio) ή έσχατο εφόδιο. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αντίθετα, δεν παρέχεται μόνο σε 

καταληκτικούς ασθενείς· έσχατο εφόδιο, εξάλλου, για όλους τους ανθρώπους 

παραμένει η μετάληψη του Σώματος και του Αίματος του Χριστού222.  

 

3.9. Δεήσεις και περιστατικές ευχές με θέμα το περιβάλλον 

Ανάμεσα στις δεήσεις και στις περιστατικές ευχές της Εκκλησίας αφθονούν οι 

αναφορές στο φυσικό περιβάλλον, πράγμα που εντάσσεται στη μέριμνά της για τη 

σωτηρία του σύμπαντος κόσμου και της ευθύνης των πιστών απέναντι στα υπόλοιπα 

κτίσματα. Από την άλλη πλευρά, με αυτές τις δεήσεις και τις περιστατικές ευχές τα 

μέλη της λατρευτικής κοινότητας εκφράζουν στον Θεό τους καημούς, τον πόνο και την 

ελπίδα τους και ζητούν τη συνδρομή ή την παρέμβαση για καθετί που τους πλήττει και 

τους απειλεί, που δοκιμάζει την αντοχή, την καρτερία ή και την ίδια τους την πίστη. 

Εξάλλου, πολλές από αυτές τις δοκιμασίες οφείλονται σε ανεξέλεγκτες φυσικές 

καταστροφές και σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Επιπλέον, οι πιστοί ζητούν από τον 

Θεό να ευλογήσει τους φυσικούς πόρους και όρους της ικανοποίησης των αναγκών 

τους, όπως είναι η γη, τα δέντρα, τα ζώα κ.λπ.  

Μια ευρεία δέσμη ευχών αναφέρεται στην «ευκρασία των αέρων», και την 

ήρεμη και τακτική βροχόπτωση, που καθιστά τη γη γόνιμη, καθώς και την τιθάσευση 

των έντονων ανέμων και της τρικυμίας των κυμάτων, που απειλούν τη ζωή των 

ναυτικών ή ματαιώνουν τα ταξίδια και τη διακίνηση των αγαθών223. Επίσης, ικετεύουν 

για την αποτροπή έντονων καιρικών φαινομένων, όπως είναι οι αστραπές και οι 

καταιγίδες224, και κυρίως για την κατάπαυση της ανομβρίας, που απειλούσε τη σοδειά 

και την ίδια την επιβίωση των ανθρώπων της γης. Οι οδυνηρές επιπτώσεις της 

ανομβρίας εξηγούν την πληθώρα των σχετικών «Εὐχῶν», «Ἱκετηρίων Κανόνων» και 

«ἀκολουθιῶν»225. Άλλη κατηγορία ευχών ζητούν από τον Θεό την ευλογία της σποράς 

και τη γενναιόδωρης καρποφορίας της αρόσιμης γης226. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται 

στον θερισμό και στον τρύγο227 και στην πλησμονή «παντός αγαθού καρπού, σίτου, 

                                                             
222 Π. Αρ. Υφαντής, «Το λάδι στην ορθόδοξη παράδοση», Σύναξη 88 (2003), σ. 64. 
223 Βλ. «Εὐχὴ ἐπὶ δυσκρασίας ἀνέμων καὶ κλύδωνα θαλάσσης», Ευχολόγιον το Μέγα, σ. 432-434. 

Πρβλ. τις σχετικές ευχές για εκείνους που πρόκειται να ταξιδέψουν, στο ίδιο, σ. 454-456. 
224 Βλ. Ευχολόγιον το Μέγα, σ. 431-432. 
225 Βλ. Ευχολόγιον το Μέγα, σ. 398-411. 
226 Βλ. Ευχολόγιον το Μέγα, σ. 374-375. 
227 Βλ. ενδεικτικά «Ευχὴ εἰς φύτευμα ἀμπελῶνος» και «Εὐχὴ ἐπὶ τρυγῆς ἀμπέλου», «ἐπὶ εἰς ἅλωνα 

θέρους καὶ καρποῦ πεπληρωμένην», στο Ευχολόγιον το Μέγα, σ. 506. Βλ. και «Εὐχή ἐπὶ τρυγητοῦ 

σταφυλῆς καὶ ἐλαίας και ευχές «ἐπὶ εὐλογήσει οἴνου». Ευχολόγιον το Μέγα, σ. 377-378. 
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οίνου και ελαίου»228. Επιπλέον, σχετικές είναι και οι ευχές που συνοδεύουν την 

προσφορά των απαρχών κάθε παραγωγικής χρονιάς στην Εκκλησία, για να ευλογηθούν 

και κατόπιν να μοιραστούν στην κοινότητα229. Μια τρίτη κατηγορία ευχών αφορούν 

φυσικές καταστροφές, όπως «ἐν καιρῷ λοιμοῦ καὶ λιμοῦ»230, «Κανών εἰς φόβον 

σεισμοῦ» και «ἐπὶ ἀπειλῇ σεισμοῦ»231, κ.λπ232 και μία τέταρτη την «κάθαρσιν και τον 

ἁγιασμὸν» ποτών και τροφών καθώς και σκευών που έχουν μιανθεί από έντομα, 

ζωύφια κ.λπ.233. Τέλος, μια άλλη ομάδα ευχών αναφέρονται στην ευλογία ή στην 

αποκατάσταση της υγείας οικόσιτων παραγωγικών ζώων, όπως βοοειδών και 

προβάτων, μελισσών, μεταξοσκωλήκων κ.λπ. 

                                                             
228 Βλ. «Εὐχὴ ἐπὶ σπόρου», «ἐπὶ εἰς ἅλωνα θέρους καὶ καρποῦ πεπληρωμένην», στο Ευχολόγιον το Μέγα, 

σ. 506. Βλ. και «Εὐχή ἐπὶ τρυγητοῦ σταφυλῆς καὶ ἐλαίας και ευχές «ἐπὶ εὐλογήσει οἴνου». Ευχολόγιον 

το Μέγα, σ. 377-378. 
229 Βλ. την «Εὐχὴ ἐπὶ μεταλήψει σταφυλῆς» που διαβάζεται κατά την εορτή της Μεταμορφώσεως (6 

Αυγούστου). Ευχολόγιον το Μέγα, σ. 386. Επίσης την «Εὐχὴ εἰς τὸ εὐλογῆσαι ἐδέσματα κρεῶν» την 

Κυριακή του Πάσχα, ό.π., σ. 390.  
230 Βλ. ενδεικτικά Ευχολόγιον το Μέγα, σ. 390, 419 
231 Βλ. Ευχολόγιον το Μέγα, σ. 411-416 και 416-419, αντίστοιχα. 
232 Βλ. Ευχολόγιον το Μέγα, σ. 422. 
233 Βλ. Ευχολόγιον το Μέγα, σ. 377-380. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

1. Στα παραδοσιακά κάλαντα των Θεοφανίων της Σαντορίνης παρατηρήστε την 

παρουσία των στοιχείων της φύσης και κατόπιν αναπτύξτε σε ένα κείμενο 300-500 

λέξεων τη θεολογία της ύλης, όπως αποτυπώνεται στη λαϊκή πίστη. 

Κάλαντα Θεοφανίων Σαντορίνης 

Περικαλώ σας δώστε μου άδεια ν’ αρχινίσω, 

τα φωτοκάλαντα να πω να σας καλησπερίσω. 

 

Χίλια καλησπερίσματα φέρνω στην αφεντιά σας, 

και του καιρού σας αύριο να ’χετε την υγειά σας. 

 

Αν ίσως και ορίζετε κι είναι με θέλησή σας, 
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τα φωτοκάλαντα να πω στην πόρτα τη δική σας. 

 

Μηνύματα χαρμόσυνα ήρθαμε να σας πούμε, 

πως ο Χριστός βαφτίζεται και πρέπει να χαρούμε. 

 

Πως ήταν Θεοφάνεια ανθρώπου σωτηρία, 

που καθαρίζουν τας ψυχάς από τας αμαρτίας. 

 

Δεν είναι τούτη εορτή ωσάν την περασμένη, 

είναι μεγάλη και τρανή και δοξολογημένη. 

 

Γιατί κατέβει ο Χριστός διά φιλανθρωπία, 

ήρθες Χριστέ να βαπτιστείς χωρίς να έχεις χρεία. 

 

Σπήλαιον πενιχρότατον και φάτνη των προβάτων, 

ήρθες Χριστέ να γεννηθείς ως θαύμα των θαυμάτων. 

 

Με σπάργανα σε τύλιξε η Δέσποινα η κυρία, 

υμνούμεν, προσκυνούμεν σε, υπέρμαχε Μαρία. 

 

Στις 25 Δεκεμβρίου ήλθες και εγεννήθης 

και εις την πρώτην του μηνός σαρκός περιτομήθης. 

 

Ο μήνας έχει σήμερον έξι Ιανουαρίου 

και όλοι εορτάζουμε τα Φώτα του Κυρίου. 

 

Γιατί κατέβει ο Χριστός τούτο να τελειώσει, 

την αμαρτία του Αδάμ να σβήσει και να λειώσει. 

 

Σήμερα είναι των Φωτών π’ αγιάζουνε τον κόσμο, 

και οι παπάδες περπατούν με το σταυρό στο δρόμο. 

 

Και μες στα σπίτια μπαίνουσι και λεν τον Ιορδάνη, 

βοήθεια να τον έχουμε τον Άγιο Ιωάννη. 

 

Σαν μπήκε μες στον ποταμό ζητά τον Ιωάννη, 

να τον βαπτίσει γλήγορα στο Άγιο ποτάμι. 
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Έλα Προφήτα γλήγορα διά να με βαπτίσεις, 

και στην Αγία μου κορφή την χείρα σου ν’ αφήσεις. 

 

Δεν είμαι άξιος Χριστέ εγώ να σε βαφτίσω, 

και στην Αγία σου κορφή τη χείρα μου ν’ αφήσω. 

 

Μάλιστα εγώ χρειάζομαι να βαφτιστώ από σένα, 

ευλόγησε με δέσποτα, συγχώρεσε και μένα. 

 

Σαν μπήκε μες στον ποταμό διά να τον βαπτίσει, 

ο Ιορδάνης στράφηκε πίσω για να γυρίσει. 

 

Άγγελοι και αρχάγγελοι εκεί περιπατούσαν 

σκυμμένα τα κεφάλια τους και τον επροσκυνούσαν. 

 

Και μέγα θαύμα έγινε όπου δεν έχει ταίρι 

οι ουρανοί ανοίξανε και βγήκε περιστέρι. 

 

Το Άγιο πνεύμα ήτονε διά να μαρτυρήσει 

Υιός Θεού βαπτίζεται σ’ Ανατολή και Δύση. 

 

Και τα νερά ευλόγησε, τις βρύσες, τα πηγάδια, 

της οικουμένης τα δεντρά, κάμπους, βουνά, λαγκάδια. 

 

Σήμερον ο αόρατος του ουρανού ο κτίστης, 

στον Ιορδάνη ποταμό ήρθε και εβαπτίσθη. 

 

Σήμερα ο μέγας Πρόδρομος Υιός του Ζαχαρίου, 

τον Ιησού εβάπτισε τα Άγια του Αγίου. 

 

Η θάλασσα ημέρωσε όπου ήταν αγριεμένη, 

σαν μπήκε εις τον ποταμό ευρέθη μερωμένη. 

 

Για τούτο μέχρι σήμερα οι ναύτες το κρατούνε, 

σαν βαφτιστούνε τα νερά στο πέλαγος να μπούνε. 

 

Αχ και να είμαστε κι εμείς στον Άγιο Ιορδάνη, 

να ελουζόμαστε και εμείς στο Άγιο ποτάμι. 
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Μας λέγει το Ευαγγέλιο και του Χριστού το στόμα, 

όποιος δεν λάβει βάπτισμα χάνει ψυχή και σώμα. 

 

Του χρόνου να ’χουμε την γεια να ’ρθούμε να σας βρούμε, 

χαρούμενους, καλόκαρδους να σας τα ξαναπούμε.234 

Πηγή:http://www.laografika.gr/el/topics/giortes/fota/fota-kalanta/fota-kalanta-santorinis/ 23.03.20121 

 

2. Παρατηρήστε και σχολιάστε σε ένα κείμενο 300 λέξεων το φυσικό περιβάλλον και 

τα κτίσματα στην παρακάτω ορθόδοξη εικόνα της Γέννησης του Χριστού με βάση την 

υμνολογία της ημέρας. 

 

 

Εγκαυστική Εικόνα της Γέννησης (7ος αιώνας). Μονή Σινά Πηγή: 

https://anthologio.wordpress.com/2016/12/26/%CF%8C-%CE%AD-%CF%8D-nu/ 22.05.2021 

 

3. Παρατηρήστε και σχολιάστε σε ένα κείμενο 300 λέξεων το φυσικό περιβάλλον και 

τα κτίσματα στην παρακάτω ορθόδοξη εικόνα της Βάπτισης του Χριστού με βάση την 

υμνολογία της ημέρας. 

 

                                                             
234 Βλ. http://www.laografika.gr/el/topics/giortes/fota/fota-kalanta/fota-kalanta-santorinis/ 23.03.20121 

http://www.laografika.gr/el/topics/giortes/fota/fota-kalanta/fota-kalanta-santorinis/
http://www.laografika.gr/el/topics/giortes/fota/fota-kalanta/fota-kalanta-santorinis/
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Μανουήλ Πανσέληνος, Η Βάπτιση του Χριστού, Άγιον Όρος, Πρωτάτο (13ος αι.). Πηγή: 

https://paletaart3.wordpress.com/2016/01/14 22.05.2021 

 

4. Εξηγήστε με δικά σας λόγια την οικολογική διάσταση της χρήσης των υλικών 

στοιχείων (άρτου και οίνου) στη θεία Ευχαριστία   

 

5. Εντοπίστε και αναλύστε το ενδιαφέρον της Εκκλησίας για την ανάρρωση των 

σωματικών και πνευματικών νοσημάτων στην ιερολογία του μυστηρίου του 

Ευχελαίου . 

 

 

https://paletaart3.wordpress.com/2016/01/14
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4. Μοναχισμός και φυσικό περιβάλλον 

 

Λέξεις κλειδιά: Μοναχισμός, Αναχωρητικός και ερημιτικός βίος, κοινοβιακός 

μοναχισμός, «αποταγή του κόσμου», πνευματική “αντίπολη”, ευαγγελισμός της 

ερήμου, μετάνοια, χρήση, παράχρηση και κατάχρηση του κόσμου, νηστεία, βιολογικά 

προϊόντα, βιολογική γεωργία και καλλιέργεια.  

 

4.1.Εισαγωγικά 

 Ο χριστιανικός μοναχισμός εμφανίζεται στην αιγυπτιακή έρημο στο δεύτερο 

μισό του 3ου αιώνα, κατά τη διάρκεια των διωγμών, ως μία αυθόρμητη έξοδος 

μεμονωμένων χριστιανών εκτός των πόλεων για να αφιερωθούν στην άσκηση και την 

προσευχή. Μετά από το Διάταγμα των Μεδιολάνων (313) ο μοναχισμός προσλαμβάνει 

βαθμιαία το χαρακτήρα ενός κινήματος που επιχειρούσε να αρθρώσει μια βιωματική 

και βιβλικά συνεπή απάντηση στο αίτημα της εν Χριστώ σωτηρίας. Έκτοτε 

ακολούθησε με συνέπεια την ιστορική όδευση της Εκκλησίας, σε όλες τις φάσεις της 

εξάπλωσής της στο χώρο και το χρόνο235. Οι δύο βασικές εκφράσεις του μοναχισμού, 

που σχεδόν ταυτίστηκε με τον χριστιανικό ασκητισμό, είναι (α) ο αναχωρητικός και 

ερημιτικός βίος και (β) ο κοινοβιακός. Πατέρας του πρώτου θεωρείται ο Μέγας 

Αντώνιος (+356) και του δεύτερου ο άγιος Παχώμιος (+348), ο οποίος ονόμασε τη 

μονή που ίδρυσε «Κοινωνία»236.  

Η απήχηση του μοναχισμού πολύ σύντομα υπερέβη τα όρια της ερήμου ή των 

ψηλών τειχών που περιέβαλλαν προστατευτικά τις κοινοβιακές μονές. Οι μοναχοί, 

αναγνωρίστηκαν από την κοινότητα (α) ως φωτισμένοι πνευματικοί οδηγοί και 

ανατόμοι του εσωτερικού αγώνα προς την εν Χριστώ τελείωση, (β) ως φορείς 

έκτακτων αγιοπνευματικών χαρισμάτων και (γ) ως ακάματοι εργάτες της προσευχής. 

Μέσα από την αδιάκοπη διαλεκτική σχέση του με τις ανάγκες και τις προκλήσεις κάθε 

                                                             
235 Συνοπτικά για τους γενεσιουργούς παράγοντες της ιστορικής ανάδυσης και την εξέλιξη του 

μοναχισμού βλ. Π. Αρ. Υφαντής, «Ο μοναχισμός κατά την πρώτη χιλιετία», AA.VV., Ιστορία της 

Ορθοδοξίας, γεν. συντονισμός ύλης Ιω. Πέτρου, τ. 3. Χριστιανική Γραμματεία, Τέχνη, Λατρεία στην 

Πρώτη Χιλιετία, εκδ. Road, Αθήνα 2008, σ. 280 κ.ε. 
236 Για τις δύο βασικές εκδοχές του μοναχισμού βλ. Στ. Γ. Παπαδόπουλος, Ο μοναχισμός, «όρος 

δυσανάβατον». Γένεση -Μορφές-Λόγος υπάρξεως. Εκτίμηση-αποτίμηση, Άγιον Όρος, εκδ. Αποστολική 

Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 1999, σ. 26-39 και σ. 40-53, αντίστοιχα.  
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εποχής ο μοναχισμός υπήρξε ένας κομβικός παράγοντας διαμόρφωσης της νοοτροπίας 

και της συμπεριφοράς του χριστιανικού κόσμου και ιδιαίτερα του ορθόδοξου-

ανατολικού.  

Η διαχρονική μαρτυρία και οι σύστοιχες πρακτικές του μοναχισμού αναφορικά 

με τον σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος και τη χριστιανική αντιμετώπιση του 

οικολογικού και των συναφών προβλημάτων είναι ιδιαίτερα πολύτιμες σήμερα, 

εξαιτίας της ολοένα και διογκούμενης μόλυνσης του περιβάλλοντος, της εξάντλησης 

των φυσικών πόρων και της συνακόλουθης κλιματικής αλλαγής που απειλεί με 

εξαφάνιση ολόκληρα οικοσυστήματα και έχει οδυνηρές συνέπειες που διακυβεύουν 

όχι μόνο την ποιότητα ζωής αλλά και την ίδια την ιστορική επιβίωση του ανθρώπου, ο 

οποίος είναι ο κύριος υπεύθυνος για αυτά τα προβλήματα. Από την άποψη αυτή, η 

παρατήρηση και μελέτη της έμπρακτης μαρτυρίας του μοναχισμού μπορεί να συμβάλει 

παραδειγματικά στην διαμόρφωση και υιοθέτηση μιας συνεπούς, υπεύθυνης και 

αποτελεσματικής χριστιανικής στάσης απέναντι στον κοινό οίκο της δημιουργίας. 

Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει στην  αναζήτηση και στην αποδοχή ενός ηθικού κώδικα 

συμπεριφοράς των ανθρώπων στις σχέσεις τους με το περιβάλλον, δηλαδή σε αυτό που 

αποκαλούμε «περιβαλλοντική ηθική». Η απαραίτητη ενσωμάτωση της μοναστικής 

εμπειρίας στη διαμόρφωση της περιβαλλοντική ηθική υπαγορεύεται από τους 

διαπιστωμένους και βαθύρριζους ηθικούς και πνευματικούς δεσμούς μεταξύ ανθρώπου 

και φυσικού περιβάλλοντος237.  

Στις υποενότητες που ακολουθούν θα παρουσιάσουμε σημαντικές πτυχές της 

ιδιαίτερης σχέσης του μοναχισμού με το φυσικό περιβάλλον και τις θεωρητικές και 

πρακτικές προτάσεις του για την προστασία, την ορθή χρήση και τη σωτηρία της υλικής 

δημιουργίας. 

 

4.2.Ο μοναχισμός ως πνευματική και γεωγραφική επιλογή  

Ο μοναχισμός αποτελεί ευθύς εξαρχής μία πνευματική και γεωγραφική 

επιλογή. Όπως δηλώνει και η ίδια η λέξη «αναχώρηση» (και όχι «αποχώρηση») 

επρόκειτο για μια απομάκρυνση από τον κόσμο με έναν συγκεκριμένο προορισμό, ο 

οποίος υπαγορευόταν και υπηρετούσε λόγους και σκοπούς πνευματικούς. Ο μοναχός 

ούτε δραπέτευε από τον κόσμο, ούτε τον περιφρονούσε, από οίκτο, αποστροφή ή φόβο. 

                                                             
237 Μ. Κουρουζίδης, «Οικολογία-Εκκλησία. Από τη σύγκρουση στον διάλογο;», στο AA.VV., Οικολογία 

και Εκκλησία. Κείμενα και βιβλιογραφία, επιμ. Θεοδότα Νάντσου, Μ. Κουρουζίδης, εκδ. Ηλίβατον, 

Αθήνα 1999, σ. 16. 
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Απομακρυνόταν από αυτόν όχι τόσο ως τόπο όσο ως τρόπο και πνευματικό πλαίσιο 

ύπαρξης. Στόχος αυτής της απομάκρυνσης ήταν η αποφυγή, η αντίσταση ή και η 

σιωπηλή καταγγελία του «κοσμικού φρονήματος», δηλαδή εκείνης της νοοτροπίας, 

συμπεριφοράς και εσωτερικής στάσης που καθιστά τον άνθρωπο ευάλωτο στους 

δαιμονικούς πειρασμούς και επιρρεπή στην αμαρτία238.   

Εξάλλου, ένας από τους λόγους που ερμηνεύουν αιτιακά την εμφάνιση και 

κραταίωση του μοναχισμού είναι η χαλάρωση του ήθους που ακολούθησε τον 

“εκχριστιανισμό” της αυτοκρατορίας. Η χριστιανική ταυτότητα, που μέχρι πρότινος 

ήταν συνυφασμένη με το ενδεχόμενο της ομολογίας και του μαρτυρίου, τώρα πλέον 

αποτελούσε ένα προνόμιο που εξασφάλιζε καλύτερη κοινωνική αναγνώριση. 

Αποτέλεσμα αυτής της καμπής, ήταν η χαλάρωση του αγωνιστικού ήθους των 

μαρτύρων και η σοβούσα εκκοσμίκευση που απειλούσε να αποδυναμώσει τον 

αναγεννητικό δυναμισμό της χριστιανικής πίστης239. Οι ασκητές και οι μοναχοί, 

αναλαμβάνοντας να συνεχίσουν τον αγώνα των μαρτύρων, επιλέγουν την «ξενιτεία» 

από τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται υπό την εξουσία του πονηρού και υπηρετεί το 

θέλημά του240. Πράγματι, αν ο κόσμος δεν γνωρίζει τον Χριστό, και μισεί τον Ίδιο και 

τον λόγο Του241, η εγκατάλειψη του κόσμου αποτελεί για τους χριστιανούς μια αβίαστη 

συνέπεια της αγάπης τους για τον Θεό242. 

 Η αναχώρηση και η μοναστική εμπειρία ως εκούσια «ξενιτεία» θυμίζει την 

μετανάστευση του Θεού Λόγου από την αιωνιότητα στον κόσμο και την ιστορία και 

στα ασκητικά έργα τροφοδοτεί το κυρίαρχο μοναστικό αίτημα στον μεσαιωνικό 

μοναχισμό Ανατολής και Δύσης αίτημα της «αποταγής του κόσμου» (ή «contemptus 

mundi»). Αυτό το αίτημα βιώνεται εσωτερικά ως «αποταγή του ιδίου θελήματος»243, 

όμως η πληρέστερη βίωση και εφαρμογή του συνεπάγεται μία ρεαλιστική τοπική 

απομάκρυνση. 

 

                                                             
238 Α. Γ. Κεσελόπουλος, Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον. Σπουδή στον άγιο Συμεών το Νέο Θεολόγο, 

εκδ. Δόμος, Αθήνα 21992, σ. 170-171. 
239 Π. Αρ. Υφαντής, Ιστορία της Ορθοδοξίας, τ. 3, ό.π. 
240 Πρβλ. Ιω 14:30· Α΄ Ιω 5:19. 
241 Ιω 1:10· 7:7· 15:18.  
242 Θεοδώρητος Κύρου, Φιλόθεος Ιστορία 2, 3: PG 82,1308 και 1324-1325, αντίστοιχα. Πρβλ. Τ. Spidlik, 

Η πνευματικότητα του Ανατολικού Χριστιανισμού. Συστηματικό Εγχειρίδιο, μτφρ.-επιμ. Β. Στ. Ψευτογκάς, 

εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 270-271.  
243 Π. Αρ. Υφαντής, «Η φυσιογνωμία του αγίου μοναχού στην Ανατολή και στη Δύση. Οι μαρτυρίες των 

Πατέρων», στον τόμο του ίδιου, Μάχη καταλλαγής. Άνθρωπος, συνάνθρωπος Θεάνθρωπος στις αρένες 

της θέωσης, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2018, σ. 61. 
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4.3. Η φύση ως πνευματική παλαίστρα και ιεραποστολικός προορισμός  

 Ποιος είναι ο προορισμός του αναχωρητή, του ερημίτη και του μοναχού; Όπως 

είδαμε παραπάνω, αρχικά ήταν η έρημος και, ακριβέστερα, η αιγυπτιακή, εφόσον εκεί 

κατέφυγαν οι πρώτοι αναχωρητές, προτού αποκτήσουν μαθητές και μιμητές, με 

αποτέλεσμα τη γεωγραφική διεύρυνση του μοναστικού φαινομένου και τον 

πολλαπλασιασμό των τρόπων και των δρόμων της άσκησης. Η έρημος αποτελεί το 

αδυσώπητο σκηνικό για τον ασκητικό βίο των μοναχών, που πρέπει να αντιμετωπίσουν 

την έλλειψη νερού, τις ακραίες εναλλαγές της θερμοκρασίας εντός του νυχθημέρου και 

τη συνύπαρξη με τα άγρια θηρία244. Έτσι, βρίσκει αντίκρισμα το ενδιαφέρον του 

μοναχισμού για την «εξασφάλιση του φυσικού χώρου που δημιουργεί τον κατάλληλο 

στίβο για τη στρατοπέδευσή του και την επιτυχή διεξαγωγή του καλού αοράτου 

αγώνος»245. Με την πάροδο του χρόνου και την πύκνωση των μοναστικών κέντρων και 

των ασκητηρίων η έρημος γίνεται μία ρεαλιστική και συμβολική αντίπολη246, που 

ορθώνεται στον γεωγραφικό αλλά και στον πολιτισμικό και πνευματικό αντίποδα της 

πόλης, η οποία συμβολίζει, όπως είδαμε, το κοσμικό φρόνημα.  

 Ωστόσο, δεν είναι μόνο η απόσταση από τον κόσμο και οι κατάλληλες συνθήκες 

για ασκητική πάλη που αναδεικνύουν την έρημο στον χρονολογικά πρώτο προσφιλή 

προορισμό των αναχωρητών και μοναχών. Είναι και η έγνοια των μοναχών για τη 

σπορά του  Ευαγγελίου στην έρημο. Οι μοναχοί συνυφαίνουν τον αγωνιστικό και 

εσχατολογικό ζήλο που αντλούν από το παράδειγμα των μαρτύρων, με το χρέος του 

ευαγγελισμού. Αυτό το χρέος μετατρέπει την έρημο σε ιεραποστολικό προορισμό247, 

εφόσον μάλιστα αυτή αποτελεί, σύμφωνα με το βιβλικό κοσμοείδωλο που επιβιώνει 

και στους κατοπινούς αιώνες, την έδρα των δαιμονικών δυνάμεων. «Τα ασκητικά 

κείμενα», επισημαίνει ένας λόγιος αγιορείτης, «περιγράφουν την έρημο με τις 

ωραιότερες εικόνες. Όμως, ως γνωστόν, για την Παλαιά Διαθήκη, αλλά και την Καινή, 

η έρημος ήταν τόπος κατάρας, γῆ ἄνυδρος, ἄκαρπος καὶ ἄβατος, όπου κύριος και 

                                                             
244 Για τη συνύπαρξη των αρχαίων και των νεότερων οσίων με τα άγρια θηρία βλ. στην υποενότητα 2 

του παρόντος. 
245 Θ. Παπαγιάννης -Ιερομ. Ελισαίος Σιμωνοπετρίτης, Φυσικός χώρος και μοναχισμός. Η διατήρηση της 

βυζαντινής παράδοσης στο Άγιον Όρος, έκδ. Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, Αθήνα 1994, σ. 21. 
246 Γ. Φλορόφσκυ, Χριστιανισμός και Πολιτισμός, μτφρ. Ν. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 22000, σ. 158. 

Πρβλ. Π. Αρ. Υφαντής, «Πόλις και Αντίπολις. Συνέχειες και ασυνέχειες στη σχέση μεταξύ Εκκλησίας 

και πολιτισμού», Εκκλησία και Πολιτισμός. Πρακτικά Ε' Συνεδρίου Θεολογικών Σχολών Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, 20-22 Οκτωβρίου 2010), εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2010, σσ. 86-109. 
247 Βλ. Θ. Ν. Παπαθανασίου, «Εισβολή και όχι φυγή. Ο αναχωρητισμός ως ιεραποστολικό παράδειγμα», 

στο Η Εκκλησία γίνεται όταν ανοίγεται. Η Ιεραποστολή ως ελπίδα και ως εφιάλτης, εκδ. Εν πλω, Αθήνα 

2008, σ. 185-216.  
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εξουσιαστής εκεί φαίνεται ο Σατανάς, εχθρός του Θεού και του ανθρώπου. Είναι η 

έρημος, με άλλα λόγια, η εικόνα του χαμένου παραδείσου, τον οποίο είχε φυτεύσει ο 

Θεός ἐν Ἐδὲμ κατ’ ἀνατολὰς και τον οποίο κατόρθωσε να μεταβάλει εις ἔρημον ο 

Σατανάς. Αλλά στην έρημο τώρα έρχεται αυτοπροσώπως ο Ιησούς, ο Σωτήρ, για να 

την μεταβάλει και πάλιν εις παράδεισον, εις κόσμον. Αργότερα εκεί θα καταφύγουν οι 

αναχωρητές για να πολίσουν την έρημο και να την μεταμορφώσουν εις κόσμον248.  

Η αντίληψη της ερήμου και απομονωμένων και ακατοίκητων τοποθεσιών ως 

χώρου επικράτειας των δαιμόνων υπογραμμίζει ακόμη περισσότερο τη δραστικότητα 

της άσκησης. Και αυτό γιατί με τη μάχη σώμα με σώμα με τους δαίμονες, με την 

καρτερία στις πειρασμικές επιθέσεις των λογισμών και της φαντασίας και, κυρίως, με 

την εμπιστοσύνη στην ουράνια συνδρομή οι μοναχοί μετατρέπουν το αγεώργητο 

έδαφος της ερήμου σε λειμώνα θείας χάριτος249. Οι σχετικές μαρτυρίες για τη συντριβή 

και την εκδίωξη των δαιμόνων από την έρημο, τη θεωρούμενη έδρα της δεσποτείας 

τους είναι εύγλωττες. Στο Λαυσαϊκόν διαβάζουμε πως ένας μοναχός κάποτε πήγε να 

αντλήσει νερό αλλά έφυγε τρομαγμένος και άπραγος, γιατί μέσα στο φρέαρ είδε ένα 

φίδι. Ο γέροντάς του ευλόγησε το νερό και ήπιαν και οι ίδιοι απ’ αυτό250. Με την 

προσευχή και την απόλυτη εμπιστοσύνη τους στον Θεό οι ασκητές μεταμορφώνουν 

την έρημο σε παλαίστρα και τόπο συντριβής των δαιμονικών δυνάμεων. Ακόμη πιο 

εύγλωττη είναι η διαταγή που δίνουν οι δαίμονες σε έναν ασκητή: «Ἄπελθε ἐκ τοῦ 

τόπου ἡμῶν» («φύγε από τον τόπο μας»). Απαντώντας αυτός «Ὑμεῖς οὐκ ἔχετε τόπον» 

(«εσείς δεν έχετε τόπο)251, δήλωνε την «ξεκάθαρη πρόθεσή του να φυλάξει τον τόπο, 

την φύση, την κτίση ολόκληρη μέσα στην ιερότητα του Θεού»252. Οι πρώτοι ασκητές, 

με την εγκαταβίωση και τα ασκητικά τους παλαίσματα στην έρημο, δεν εξάγνισαν μόνο 

τον εαυτό τους από τα πάθη και τις αμαρτίες αλλά και τον τόπο από την παρουσία των 

πονηρών πνευμάτων. Στο Λειμωνάριον, ο Ιωάννης Μόσχος γράφει πως ο αβάς Ιωάννης 

προέτρεπε τα πνευματικά του παιδιά: «Μὴ ρυπώσωμεν, τέκνα, τὸν τόπον τοῦτον, ὃν οἱ 

                                                             
248 Θ. Παπαγιάννης -Ιερομ. Ελισαίος Σιμωνοπετρίτης, Φυσικός χώρος και μοναχισμός. Η διατήρηση της 

βυζαντινής παράδοσης στο Άγιον Όρος, έκδ. Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, Αθήνα 1994, σ. 21-22. Οι 

πλαγιογραφήσεις των συγγραφέων. 
249 Πρβλ. Π. Αρ. Υφαντής, «Παύλειες απηχήσεις στον μοναχισμό, ως κατά Χριστόν φιλοσοφία», Μάχη 

καταλλαγής. Άνθρωπος, συνάνθρωπος Θεάνθρωπος στις αρένες της θέωσης, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2018, σ. 

52-53.  
250 Βλ. Λαυσαϊκόν, PG 34II, 1011. 
251 Αποφθέγματα των αγίων γερόντων της ερήμου: PG 65, 184C.  
252 Θεοξένη, μοναχή, «Η έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος στην Ορθόδοξη Παράδοση», στο 

AA.VV., Οικολογία και Εκκλησία. Κείμενα και βιβλιογραφία, επιμ. Θεοδότα Νάντσου, Μ. Κουρουζίδης, 

εκδ. Ηλίβατον, Αθήνα 1999, σ. 82. 
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Πατέρες ἡμῶν ἐκαθάρισαν ἀπὸ δαιμόνων» («Ας μην λερώσουμε, παιδιά μου, τον τόπο 

αυτό, τον οποίο οι Πατέρες μας καθάρισαν από τους δαίμονες»)253. Με τον τρόπο αυτό, 

η έρημος δεν είναι πλέον ο κατ’ εξοχήν χώρος (και το σύμβολο) της απουσίας, και της 

μοναξιάς ή της ακοινωνησίας και της δαιμονικής διάσπασης, αλλά μεταμορφώνεται σε 

ένα τόπο, όπου καλλιεργείται και κατορθώνεται η σχέση με τον Θεό. Έτσι, το σημείο, 

ο περιβάλλων χώρος και η ευρύτερη περιοχή, όπου εγκαταβιώνουν αναχωρητές και 

χτίζονται μονές και λαύρες, γίνεται τόπος εκκλησιαστικός: ένα εργαστήρι σωτηρίας 

του ανθρώπου και ταυτόχρονα ένα ζωντανό πείραμα χριστοκεντρικής και πνευματικής 

οικολογίας, εφόσον ο χώρος συμμετέχει δραστικά στα ασκητικά παλαίσματα των 

μοναχών και ταυτόχρονα ανακαινίζεται από την αγωνιστική και χαριτωμένη παρουσία 

τους. 

 

4.4. Το αίτημα της μετάνοιας απέναντι στην κτίση 

Αφετηρία αλλά και ισόβιος όρος της μοναστικής ζωής είναι η μετάνοια, η οποία 

αφορά όχι μόνο τη μεταμέλεια για κάποια ηθική πτώση αλλά για την ανακαίνιση 

ολόκληρου του ανθρώπου και τον διαρκή εγκεντρισμό του στο Χριστό. Ο όρος 

«μετάνοια», σημαίνει μεταστροφή, αλλαγή του νου, του τρόπου σκέψης και 

συνεκδοχικά, του τρόπου ζωής. Ο Ιωάννης Σιναΐτης ορίζει τη μετάνοια ως «συνθήκη 

προς Θεόν δευτέρου βίου»254, δηλαδή μια συμφωνία που συνάπτει ο άνθρωπος με τον 

Θεό, να αρχίσει μία νέα ζωή, αποκαθιστώντας την κοινωνία μαζί Του. Σε αυτή την 

προοπτική, η αμαρτία κατανοείται με όρους οντολογικούς και υπαρξιακούς: είναι η 

αποκατάσταση της κοινωνίας και η επανασύνδεση του ανθρώπου με τον Θεό. Αυτή η 

οντολογική και υπαρξιακή σημασία της αμαρτίας συνδέεται οργανικά και με την 

ιατρική και ιαματική σημασία της. Πράγματι, εκτός από αποκατάσταση της ζωτικής 

σχέσης με τον Θεό, η μετάνοια θεωρείται και θεραπεία ή σωτηρία, δηλαδή ακεραίωση 

του πληγωμένου και ακρωτηριασμένου από τα πάθη ανθρώπου255. 

Και οι δύο σημασίες της αμαρτίας που εντοπίζουμε στην ασκητική 

ανθρωπολογία και ευρύτερα στην πατερική σκέψη, επιβεβαιώνονται στη στάση του 

σύγχρονου ανθρώπου απέναντι στη φύση καθιστώντας ακόμη πιο σημαντικό το 

παράδειγμα του μοναχισμού. Με άλλα λόγια ο άνθρωπος, καλείται να μετανοήσει, 

                                                             
253 Ιωάννης Μόσχος, Λειμωνάριον: PGIII, 2980C. 
254 Ιωάννης ο Σιναΐτης, Κλίμαξ: PG 88, 764B. 
255 Π. Αρ. Υφαντής, Κλήση, Πορεία, Μετοχή. Η πνευματική οντολογία της χριστιανικής αγιότητας, εκδ. 

Αρμός, Αθήνα 2010, σ. 134-140, όπου και η σχετική τεκμηρίωση στις πατερικές πηγές.  
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αποκηρύσσοντας τις νοοτροπίες και τις συμπεριφορές που τον οδήγησαν στην 

ειδωλοποίηση της φύσης και στην απολυτοποίηση των υλικών απολαύσεων, και να 

επανασυνδεθεί με την πηγή της όντως ζωής, τον Ποιητή και ουράνιο Πατέρα όλων των 

ορατών και αοράτων κτισμάτων. Επίσης,  καλείται να θεραπευτεί από τις εσωτερικές 

πνευματικές πληγές του και να θεραπεύσει, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, την 

κτιστή δημιουργία από τα ανοιχτά και δυσεπούλωτα τραύματα που της προκάλεσε με 

τις λανθασμένες του επιλογές.  

 Η ασκητική παράδοση, όπως και η Ορθόδοξη ποιμαντική θεολογία, δεν 

κατηγοριοποιεί τους ανθρώπους σε δίκαιους και αμαρτωλούς. Τους χωρίζει μόνο σε 

μετανοούντες και μη μετανοούντες. Η μετάνοια του ανθρώπου απέναντι στην κτίση 

στην προκειμένη περίπτωση, συνίσταται θετικά στην ευχαριστιακή χρήση και 

δοξολογική αναφορά όλων των κτισμάτων στον Θεό και αρνητικά, στην αποφυγή και 

απάρνηση κάθε είδους κατάχρησης ή παράχρησης του κόσμου, που μπορεί να 

οδηγήσουν στην αυτονόμηση και στην ειδωλοποίησή του256.  

 Στη συνέχεια θα εστιάσουμε σε συγκεκριμένες μοναστικές αρετές και πνευματικές 

στοχεύσεις που μοιάζουν να συνθέτουν ένα ορθόδοξο οικολογικό ήθος και ταυτόχρονα 

ένα συμπαγές θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 

των οξύτατων σήμερα προβλημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον.   

 

4.5. Οι πνευματικές και οικολογικές πτυχές του χριστιανικού ασκητισμού  

  Το βασικό πνευματικό πλαίσιο ή ο αγωνιστικός καμβάς εντός του οποίου ο 

αναχωρητικός και κοινοβιακός μοναχισμός αναπτύσσει επιμέρους αρετές και 

συμπεριφορές που αποκαθιστούν την ομαλή σχέση του ανθρώπου και ολόκληρης της 

ανθρωπότητας με το φυσικό περιβάλλον είναι η άσκηση. Ολόκληρη η ζωή του μοναχού 

είναι μια διαρκής ασκητική αυτονέκρωση, δηλαδή μια τιθάσευση του «παλαιού 

εαυτού», του πρώτου Αδάμ, ο οποίος μέσω της ανταρσίας και του εγωισμού του 

διέστρεψε, δηλητηρίασε και κατεδάφισε τις σχέσεις του με τον Θεό, τον συνάνθρωπο 

και την κτίση για να στερεώσει πάνω στα συντρίμμια τους τον θεοποιημένο ή μάλλον 

ειδωλοποιημένο εαυτό του.  

 Παρότι πολλοί θεωρούν ότι η στάση του μοναχού απέναντι στον υλικό κόσμο 

είναι καχύποπτη ή και εχθρική, η πραγματικότητα δείχνει μάλλον το αντίθετο. 

                                                             
256 Μ. Καρδαμάκης, πρωτοπρ., Ορθόδοξη πνευματικότητα. Η αυθεντικότητα του ανθρώπινου ήθους, εκδ.  

Ακρίτας, Αθήνα 1993, σ. 56-57. 
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Παραπάνω αναφερθήκαμε στο ενδιαφέρον του μοναχού για τον κατάλληλο τόπο που 

θα ασκηθεί μόνος ή με άλλους. Με την ίδια προσοχή, ο μοναχός σχετίζεται με 

ολόκληρη την κτίση και με κάθε κτίσμα, στο οποίο βλέπει ένα θείο δώρο. Ταυτόχρονα 

όμως έχει επίγνωση του κυριαρχικού ρόλου και της ευθύνης του απέναντι στα άλλα 

δημιουργήματα. Εξάλλου, η επιβίωση του μοναχού εξαρτάται από την αγαθή σχέση 

μου με τη φύση και τα κτίσματα. Από τη φροντίδα των ζώων για την καλλιέργεια της 

γης, από την καρποφορία των μοναστικών αμπελιών, των ελαιώνων και των 

μποστανιών καθώς και από κάθε χειρωνακτική εργασία, στην οποία επιδίδεται ο 

μοναχός (το λεγόμενο «εργόχειρο), συνδυάζοντας την αδιάκοπη προσευχή και την 

εργασία για τα προς το ζην.   

 Είναι αλήθεια, από την άλλη πλευρά, ότι ο μοναχός και ο ασκητής ενώ είναι 

γενικά θετικός απέναντι στην υλική δημιουργία, μοιάζει ασύμμετρα αυστηρός 

απέναντι στο σώμα του, το οποίο θεωρεί πηγή ή ορθότερα βασικό συνεργό ή υποκινητή 

του «σαρκικού φρονήματος», και αντίπαλο της πνευματικής του προκοπής. Πράγματι 

υπήρχαν μεμονωμένες περιπτώσεις ασκητών που ταύτιζαν την άσκηση με την 

εξουθένωση του σώματος, όπως ο αβάς Ισαάκ που έψεξε τον αβά Ποιμένα επειδή τον 

βρήκε να ξεκουράζει τα πόδια του μέσα σε μια λεκάνη με νερό. Η απάντηση του αβά 

Ποιμένα: «Ἡμεῖς οὐκ ἐδιδάχθημεν σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι» [«Εμείς (ενν. οι 

ασκητές) δεν διδαχθήκαμε να σκοτώνουμε το σώμα αλλά τα πάθη»] 257 ήταν σαφής και 

συνοψίζει τη στάση του ορθόδοξου μοναχισμού επί του θέματος: σκοπός της άσκησης 

και δεν είναι η εξουθένωση ή η τιμωρία του σώματος αλλά η εξόντωση των παθών που 

καθιστούν το σώμα εκφραστικό όχημα και όργανό τους. 

 Ο Μέγας Βασίλειος, ένας από τους μεγαλύτερους εραστές και διδασκάλους της 

ασκητικής εμπειρίας, είναι ακόμη πιο σαφής και αναλυτικός όταν αναφέρεται στον 

γνώμονα που καθορίζει τόσο τα όρια της ασκητικής αυτονέκρωσης όσο και την 

πνευματική ποιότητα της σχέσης του ασκητή με το φυσικό περιβάλλον. Γράφει 

σχετικά: «Ἐγκρατείας δὲ ὁ κάλλιστος ὅρος καὶ κανὼν οὗτος ἔστω, τὸ μήτε πρὸς 

τρυφήν, μήτε πρὸς κακοπάθειαν τῆς σαρκός βλέπειν, ἀλλὰ φεύγειν ἐν ἑκατέρῳ τὴν 

ἀμετρίαν, ἵνα μήτε πολυσαρκοῦσα ταράσσηται μήτε νοσώδης γενομένη ἀδυνατῆ πρὸς 

                                                             
257 . Παρότι υπήρχαν μεμονωμένες περιπτώσεις ασκητών που ταύτιζαν την άσκηση με την εξουθένωση 

του σώματος, όπως ο αβάς Ισαάκ που έψεξε τον αβά Ποιμένα επειδή τον βρήκε να ξεκουράζει τα πόδια 

του μέσα σε μια λεκάνη με νερό. Η απάντηση του αβά Ποιμένα: «Ἡμεῖς οὐκ ἐδιδάχθημεν σωματοκτόνοι, 

αλλά παθοκτόνοι». βλ. Το Γεροντικόν ήτοι αποφθέγματα αγίων γερόντων, Εισαγωγή μοναχού Θεοκλήτου 

Διονυσιάτου, Πρόλογος, Κείμενον, Γλωσσάριον, Σχόλια, Ευρετήριον θεμάτον Π.Β. Πάσχου, Αθήναι 
31981, σ. 101.  



Μοναχισμός και φυσικό περιβάλλον 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

87 

τὴν τῶν ἐντολῶν ἐργασίαν. Ἴση γὰρ ἐξ ἑκατέρων ἡ βλάβῃ τῇ ψυχῇ προσγίνεται, καὶ τὸ 

ἀνυπότακτον εἶναι τὴν σάρκα, δι’ εὐεξίας ἀποσκιρτῶσαν εἰς ἀτόπους ὁρμάς, καὶ ὅταν 

πάρετός τε καὶ ἐκλελυμένη καὶ ἀκίνητος τῶν ἀλγηδόνων συνέχηται. Οὐ γὰρ ἄγει 

σχολὴν ἡ ψυχὴ ἐν τῇ τοιαύτῃ τοῦ σώματος καταστάσει πρὸς τὰ ἄνω βλέπειν 

ἐλευθερίως, ἀλλὰ κατὰ πᾶσαν ἀνάγκην πρὸς τὴν τὴς ὀδύνης αἴσθησιν ἀσχολεῖται καὶ 

ἐπικλίνεται συνταπεινουμένη τῇ κακοπαθείᾳ τοῦ σώματος»258. Κατά τον σοφό 

ιεράρχη, με τον ίδιο τρόπο που ο μοναχός (και τηρουμένων των αναλογιών κάθε 

χριστιανός) πρέπει να υποβάλλεται σε ασκητικά παλαίσματα για να μην γίνεται 

ευάλωτος στους πειρασμούς και στις απαιτήσεις του ανυπότακτου εγώ του, 

φροντίζοντας ταυτόχρονα να μην εξαντλεί το σώμα του από τη στέρηση, ανάλογα θα 

πρέπει να συμπεριφέρεται και απέναντι στην κτίση: να την χρησιμοποιεί με βάση τις 

ανάγκες του και μόνο. Και ένας άλλος πρωτοπόρος της μοναστικής εμπειρίας, ο 

Συμεών ο Νέος Θεολόγος (10ος αι.) προκειμένου να περιγράψει με ακρίβεια το μέτρο 

της χρήσης του κόσμου αναφέρεται στις βασικές και απόλυτες ανάγκες του σώματος 

που εξασφαλίζουν στον άνθρωπο την επιβίωσή του: την τροφή, την ένδυση και τη 

στέγη. Και όταν ο άνθρωπος απολαμβάνει κάποια περισσότερα από τα απολύτως 

απαραίτητα, να μην λησμονεί ότι ο Θεός χορηγεί τα πάντα259.  

 Είναι προφανές ότι μια τέτοια χρήση του περιβάλλοντος πέρα από τους 

αμιγέστερα πνευματικούς λόγους που την υπαγορεύουν, μπορεί να λειτουργήσει ως 

παράδειγμα ή ως τρόπος ζωής όλων των χριστιανών και όλων των ανθρώπων που 

ενδιαφέρονται για τη φροντίδα του κοινού οίκου της δημιουργίας. Μπορεί κάποιος να 

μην συμμερίζεται απόλυτα τη χριστιανική βεβαιότητα ότι «…στη βάση της 

οικολογικής κρίσεως βρίσκεται η επιθυμία του ανθρώπου να γίνει θεός χωρίς το 

Θεό»260. Όμως είναι βέβαιο ότι θα αναγνωρίσει την αξία των τρόπων θεραπείας που 

                                                             
258 «Ο καλύτερος κανόνας και τρόπος εγκρατείας ας είναι αυτός: να μην έχουμε ως σκοπό ούτε την 

απόλαυση ούτε την κακοπάθεια της σάρκας, αλλά να αποφεύγουμε την έλλειψη μέτρου και στις δύο 

κατευθύνεις, ώστε η σάρκα μας ούτε από την παχυσαρκία να ταράζεται ούτε από την καχεξία να 

αδυνατεί να εκτελεί τις εντολές.. Διότι εξίσου βλάπτεται η ψυχή και από τις δύο ακρότητες. Και όταν 

δηλαδή η σάρκα είναι ανυπότακτη και αποσκιρτά και σε άτοπες ορμές λόγω ευρωστίας και όταν, 

χαλαρωμένη και παράλυτη και αδρανής»: Βασίλειος Καισαρείας, Λόγος ασκητικός Β΄: PG 31, 876C-

877A.  Τμήμα του παραθέματος στο Θ. Παπαγιάννης - Ιερομ. Ελισαίος Σιμωνοπετρίτης, Φυσικός χώρος 

και μοναχισμός, σ. 34. 
259 Α. Δ. Κεσελόπουλος, Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον, σ. 159, όπου και το πατερικό παράθεμα. 
260 Α. Δ. Κεσελόπουλος, «Η οικολογική κρίση ως πνευματική», στο AA.VV., Ορθοδοξία και Φυσικό 

περιβάλλον. Πρακτικά Διατμηματικού Συμποσίου (3-4 Απριλίου 1997). Συνεργαζόμενα τμήματα 

Θεολογίας, Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ  χ. 

τ. & χ. έκδ., σ. 157.  



Μοναχισμός και φυσικό περιβάλλον 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

88 

προτείνει για την αντιμετώπιση και την υπέρβαση του προβλήματος ο χριστιανικός 

ασκητισμός, μεταφράζοντας εμπειρικά και αβίαστα τη σχετική βιβλική διδασκαλία.  

  

 

4.6. Η αξία της νηστείας  

Ιδιαίτερη είναι η αξία της νηστείας, που αποτελεί μία από τις βασικές εκφράσεις 

του ασκητικού πνεύματος του χριστιανικού ασκητισμού και μοναχισμού. Η λέξη 

νηστεία είναι σύνθετη (από το αρχαιοελληνικό αρνητικό μόριο νη και το ρήμα 

εσθίω=τρώγω). Από το ουσιαστικό προέκυψε αργότερα το ρήμα νηστεύω και αρκετά 

παράγωγα261 που δείχνουν τη δεσπόζουσα θέση της νηστείας στην χριστιανική 

πνευματικότητα. Κυριολεκτικά, λοιπόν, νηστεία σημαίνει απόλυτη αποχή από κάθε 

τροφή. Με την ίδια περίπου σημασία ενσωματώνεται και στο χριστιανικό λεξιλόγιο. 

Όπως διαβάζουμε στο Πηδάλιον, νηστεία σημαίνει «τέλεια ασιτία, ή το να τρώγη τινάς 

μίαν φοράν την ημέραν, κατά την εννάτην ώραν, με ξηροφαγίαν, άρτου δηλονότι και 

ύδατος»262. Η πρώιμη ακόμη Εκκλησία όρισε συγκεκριμένες μέρες να μην «καταλύεται 

το έλαιον» κατά τη διάρκεια του  λειτουργικού έτους. Τέτοιες μέρες όπως μας 

πληροφορεί η Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων, (αρχές 2ου αι. μ.Χ.) είναι οι «Τετράδες 

και Παρασκευές»263. Αυτή η δέσμευση ισχύει μέχρι και σήμερα με εξαίρεση τις 

Τετάρτες και Παρασκευές του Δωδεκαημέρου και της Διακαινησίμου εβδομάδας, 

δηλαδή αυτές πού έπονται των δύο μεγαλύτερων χριστιανικών γιορτών, των 

Χριστουγέννων και του Πάσχα.  

Τη σημασία της νηστείας για την ορθόδοξη παράδοση φανερώνουν οι 

πάμπολλοι ορισμοί της ασκητικής κυρίως γραμματείας αλλά και των μεταγενέστερων 

εγχειριδίων ορθόδοξης πνευματικότητας, όπου η νηστεία θεωρείται μία από τις πρώτες 

και θεμελιώδεις αρετές του χριστιανού, σε αντιδιαστολή με τη γαστριμαργία και τη 

μέθη, που συνιστούν την υποδούλωση του ανθρώπου στις επιταγές της φύσης του. 

Αξίζει να διαβάσουμε τον ορισμό για τη νηστεία του αγίου Ιωάννη του Σιναΐτη, 

                                                             
261 Βλ. τις λέξεις νηστευτής, νηστεύτρια, νηστίσιμος, νηστικός, νηστικάδα. Στην ασκητική γραμματεία, 

πολύ κοντινή στη σημασία της νηστείας είναι και η διαφορετικής ετυμολογίας νήψη (από το ρ. 

νήφω=απέχω από το κρασί), που δηλώνει την κατάσταση της πνευματικής διαύγειας, της εγρήγορσης 

και της σωφροσύνης.  
262 Αγάπιος ιερομ.-Νικόδημος μον., (επιμ.) Πηδάλιον της νοητής νηός της μιας αγίας καθολικής αποστολικής 
των Ορθοδόξων Εκκλησίας ήτοι άπαντες οι Ιεροί και θείοι Κανόνες των αγίων Πανευφήμων αποστόλων των 
αγίων οικουμενικών τε και τοπικών συνόδων και των κατά μερός θείων Πατέρων ελληνιστί μεν χάριν 
αξιοπιστίας εκτιθέμενοι δια δε της καθ’ ημάς κοινοτέρας διαλέκτου προς κατάληψιν των απλουστέρων 
ερμηνευόμενοι, Αθήναι 1976, σ. 83. 
263 Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων, 8, 1, στο Αποστολικοί Πατέρες 1, επιμ. Π. Παπαευαγγέλου, ΕΠΕ 

114, Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος Παλαμάς», Θεσσαλονίκη 1993, σ. 20. 
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συγγραφέα της Κλίμακος: «Η νηστεία είναι βία φύσεως και περιτομή των ηδονών του 

λάρυγγος, εκτομή της σαρκικής πυρώσεως, εκκοπή των πονηρών λογισμών, 

απελευθέρωσις από μολυσμούς ονείρων, καθαρότης προσευχής, φωτισμός της ψυχής, 

διαφύλαξις του νου, διάλυσις της πωρώσεως, θύρα της κατανύξεως, ταπεινός 

στεναγμός, χαρούμενη συντριβή, σταμάτημα της πολυλογίας, αφορμή ησυχίας, 

φρουρός της υπακοής, ελαφρότης του ύπνου, υγεία του σώματος, πρόξενος της 

απαθείας, άφεσις των αμαρτημάτων, θύρα και απόλαυσις του παραδείσου»264.  

Πέρα από το βάθος του θεολογικού νοήματός της, η πρώτη εντολή που δίνει ο 

Θεός στον άνθρωπο αφορά τη διατροφή. Στο βιβλικό εδάφιο σχετικά με την 

απαγόρευση της βρώσης του καρπού από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του 

κακού,265 ο Μέγας Βασίλειος εντοπίζει τη θεία θεσμοθέτηση της νηστείας, γι’ αυτό και 

τη χαρακτηρίζει «συνομήλικη της ανθρωπότητας»266. Όπως εξηγεί, εφ’ όσον, η βρώση 

ήταν η αιτία για την έξωση από τον Παράδεισο της τρυφής, η νηστεία είναι η οδός της 

επιστροφής σ’ αυτόν: «επειδή οὐκ ἐνηστεύσαμεν ἐξεπέσομεν του παραδείσου· 

νηστεύσωμεν τοίνυν, ἵνα πρὸς αὐτὸν επανέλθωμέν»267. Όταν βέβαια δεν εκπίπτει σε 

μία τυπική εκπλήρωση κάποιων θρησκευτικών καθηκόντων αλλά συνδυασμένη με τη 

μετάνοια και την προσευχή, η νηστεία  παραμένει ένα ισχυρό μέσο εξαγνισμού για τον 

άνθρωπο που δοκιμάζεται: «ὅπλον ἐστί  πρὸς τὴν κατὰ τῶν δαιμόνων στρατιάν»268. 

Εξάλλου, «νηστεία γὰρ ἀληθὴς ἡ τῶν κακῶν ἀλλοίωσις»269. 

 Μέσα σ’ αυτό το προϋποθεσιακό πλαίσιο η αρχέγονη Εκκλησία άρχισε να 

οργανώνει τακτικές ημέρες νηστείας. Οι πρώτοι χριστιανοί νήστευαν ολόκληρη την 

ημέρα. Σιγά-σιγά όμως άρχισαν να εμφανίζονται μετριοπαθέστερες ερμηνείες του 

θεσμού. Έτσι, η τέλεια ασιτία αντικαταστάθηκε από τον «στατίωνα», οπότε η νηστεία 

διαρκούσε μέχρι την ενάτη ώρα, δηλαδή γύρω στις 3:00 μ.μ.270.  

Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι η νηστεία διακρίνεται σε δύο γενικές μορφές: 

την απόλυτη ή γενική και την ασκητική ή επιλεκτική, που εμπεριέχει ένα πλήθος 

επιμέρους διαφοροποιήσεων. Η πρώτη, η γενική νηστεία εντάσσεται σ’ ένα ευρύτερο 

                                                             
264 Ιωάννης Σιναΐτης, Κλίμαξ XIV: PG 88, 869AB. 
265 Γεν 2, 16-17.  
266 Βασίλειος Καισαρείας, Περί νηστείας, Α΄, 3. PG 31, 168Α.    
267 Βασίλειος Καισαρείας, Περί νηστείας, Α΄, 4: PG 31, 168Β.  
268 «Η νηστεία είναι όπλο ενάντια στη στρατιά των δαιμόνων». Βασιλείου Καισαρείας, Περί νηστείας, 

Α΄, 9: PG 31, 180C. Πρβλ. Μτ 17:21. 
269 «Αληθινή νηστεία είναι η αποξένωση από τα κακά». Βασιλείου Καισαρείας, Περί νηστείας, Α΄, 10: 

PG 31, 181Β.  
270 Βλ. Συμεών Κούτσας, αρχιμανδρ. (μετέπειτα μητροπ. Νέας Σμύρνης), Η νηστεία της Εκκλησίας. Γιατί, 

πότε και πώς νηστεύουμε, Αποστολική Διακονία, Αθήνα 41992, σ. 68. 
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πλαίσιο αναμονής και προσδοκίας που βιώνει η Εκκλησία ενόψει της έσχατης ημέρας. 

Η σωματική πείνα προπαρασκευάζει την επίγεια Εκκλησία για τη συμμετοχή της στο 

μεσσιανικό δείπνο του Χριστού, το οποίο βιώνεται στη θεία Ευχαριστία. Η άλλη, η 

ασκητική νηστεία, έχει περισσότερο ατομικό χαρακτήρα: αφορά την κάθαρση καθενός 

πιστού, την απελευθέρωσή του από τα πάθη και αποτελεί βασικό συστατικό της 

προσωπικής του πορείας του προς την τελείωση271.Η Εκκλησία εξακολουθεί να 

υπενθυμίζει και να προβάλλει τη αξία της νηστείας, όπως φάνηκε και από τις σχετικές 

αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στο Κολυμπάρι της Κρήτης το 2106272.  

Σε κάθε της μορφή και εφαρμογή, η νηστεία συμβάλλει σε μια πιο συνετή 

αντιμετώπιση του περιβάλλοντος ιδιαίτερα σήμερα, όπου ενώ από τη μια πλευρά, το 

μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας λιμοκτονεί, το υπόλοιπο μοιάζει παραδομένο 

αμαχητί στο πνεύμα ενός τυφλού ευδαιμονισμού και ενός αδηφάγου καταναλωτισμού. 

Πιο συγκεκριμένα, απέναντι στην ακόρεστη βουλιμία του ανθρώπου για κυριαρχία 

πάνω στην υπόλοιπη δημιουργία, στην χρησιμοθηρική και κερδοσκοπική 

εκμετάλλευση του περιβάλλοντος, απέναντι στην ψευδαίσθηση και την αυταπάτη της 

απόλυτης δύναμης μέσω του πλούτου, απέναντι στην υποδούλωση στα υλικά αγαθά, 

απέναντι στην αποϊεροποίηση και εργαλειοποίηση όπως και απέναντι στην 

ειδωλοποίηση του υλικού κόσμου ο μοναχισμός αντιπροτείνει:  

 τη λιτότητα, το μέτρο, την εγκράτεια,  

 την αυτοκυριαρχία και την ασκητική τιθάσευση των παθών·  

 την ακτημοσύνη, την κοινοκτημοσύνη και την εκούσια φτώχεια, όπως και την 

καινή εντολή της αγάπης και της έμπρακτης διακονίας του διπλανού, εφόσον  

όσα απολαμβάνει ο άνθρωπος παραπάνω από τις ανάγκες του, τα στερεί από 

τους κοινωνικά αδυνάτους.  

 την αρετή της ταπείνωσης,  την επίγνωση της εφημερότητας και την 

εσχατολογική προοπτική και  

 την απελευθέρωση από τα πάθη και την εν Χριστώ ελευθερία. 

   

4.7. Μοναστικές δράσεις χρήσης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος 

                                                             
271 Για τη διάκριση της νηστείας σε γενική και ασκητική βλ. αναλυτικότερα Α. Schmemann, Μεγάλη 

Σαρακοστή. Πορεία προς το Πάσχα, μτφρ. Ελένη Γκανούρη), εκδ. Ακρίτας,  Αθήνα 21984, σ. 57-61. 
272 «Η σπουδαιότης της νηστείας και η τήρησις αυτής σήμερον», Πρακτικά της Αγίας και Μεγάλης 

Συνόδου. Πεντηκοστή 2016: https://www.holycouncil.org/-/fasting (25.05.2021). 

https://www.holycouncil.org/-/fasting
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 Ο ορθόδοξος μοναχισμός αποδεικνύεται πρωτοπόρος και σε δράσεις 

οικολογικού χαρακτήρα, οι οποίες αποτελούν ισάριθμα παραδείγματα συνετής χρήσης 

και συνάμα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Λιγοστά από αυτά παραδείγματα 

θα παραθέσουμε με συντομία στη συνέχεια. 

 

4.7.1.Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας (Άγιον Όρος) 

Με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε το Άγιον Όρος τον Αύγουστο του 

1990, η Σιμωνόπετρα με τη συνεργασία κλιμακίου ειδικών επιστημόνων κατάρτισε 

πρόγραμμα αποκαταστάσεως ζημιών και συντονισμένων μέτρων για την αντιμετώπιση 

περιβαλλοντικών προβλημάτων και την οικολογική διαχείριση του χώρου. Ανάμεσα 

στις προτεραιότητες του εγχειρήματος ήταν η διατήρηση και αύξηση της 

βιοποικιλότητας, η αποκατάσταση των εγκαταλελειμμένων αγρών, η οργανική 

καλλιέργεια των κήπων και των περιβολιών, η εξασφάλιση οικονομικών πόρων από 

την εκμετάλλευση των δασών. Είναι άξιο να τονιστεί ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

ήταν συνδυασμένο και εναρμονισμένο με την πνευματική παράδοση του χώρου και τον 

χαρακτήρα της συγκεκριμένης αδελφότητας. 

Επιμέρους στοχεύσεις του προγράμματος ήταν ο σεβασμός και η διατήρηση 

ευρύτερα του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της αισθητικής διάστασης των 

δασών, που αποτελούν πολύτιμο βιότοπο για πλήθος ζώων και τα οποία μαζί με τα 

κτίσματα διαμορφώνουν ένα ενιαίο περιβάλλον· η φροντίδα των υπέργηρων δέντρων 

και κυρίως της ελάτης, ενός ενδημικού πλην απειλούμενου ενδημικού δέντρου της 

αθωνικής χερσονήσου· η πρόληψη και προστασία των δασών από πυρκαγιές και η 

αντιμετώπιση των ασθενειών που τα πλήττουν με οικολογικά μέσα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω στοιχεία αντλούμε από μια έκθεση που 

συντάχθηκε το 1994, δηλαδή δύο χρόνια μετά την έναρξη υλοποίησης του έργου και 

πριν από την ολοκλήρωσή του273. Η Σιμωνόπετρα εξακολουθεί να πρωτοπορεί μέχρι 

και σήμερα σε τέτοιες πρωτοβουλίες και να εμπνέει ανάλογες προσπάθειες, ενώ έχει 

ενεργοποιηθεί και στον χώρο της εμπορίας βιολογικών προϊόντων, όπως κρασιών και 

βοτάνων274.  

 

                                                             
273 Βλ. την ενότητα «Σιμωνόπετρα: μια προσπάθεια δημιουργικής σύνεσης της Αθωνικής παράδοσης», 

στο Θύμιος Παπαγιάννης-Ιερομόναχος Ελισαίος Σιμωνοπετρίτης, Φυσικός χώρος και μοναχισμός, σσ. 

47-63. 
274 Βλ. Αθωνικός, https://www.athonian.gr/index.php?dispatch=suppliers.view&supplier_id=19 

(25.05.2021). 

https://www.athonian.gr/index.php?dispatch=suppliers.view&supplier_id=19
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4.7.2. Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Ορμύλια Χαλκιδικής)   

 Το γυναικείο Ιερό Σταυροπηγιακό και Πατριαρχικό κοινόβιο του 

Ευαγγελισμού και μετόχι του Αγίου Όρους εγκαταστάθηκε το 1974 στο αγιορειτικό 

μετόχι Σιμωνόπετρας που βρισκόταν στο κάμπο της Ορμύλιας. Με την άοκνη 

χειρωνακτική εργασία των αδελφών, η μέχρι τότε αγεώργητη γαιοκτησία της μονής 

μεταμορφώθηκε σε έναν καρποφόρο και ευλογημένο αγρόκτημα. Όπως μάς 

πληροφορεί η  ιστοσελίδα της μονής, σε αυτό το αγρόκτημα υπάρχουν «ελαιώνες και 

οπωροφόρα δένδρα –μηλιές, αχλαδιές, πορτοκαλιές, ακτινίδια, μανταρινιές, 

βερυκοκιές, ροδακινιές, ροδιές και κυδωνιές–, από τα οποία διασφαλίζονται με την 

επιμελή φροντίδα των αδελφών τα φρούτα κάθε εποχής.  Καλλιεργούνται επίσης όλα 

τα εποχιακά λαχανικά»275. Οι αδελφές ασχολούνται συστηματικά και με την εκτροφή 

αιγοπροβάτων και πουλερικών. Τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα 

χρησιμοποιούνται όχι μόνο για τη διατροφή της κοινότητας αλλά και για την 

παρασκευή εδεσμάτων, που ενισχύουν την οικονομική αυτοτέλεια του μοναστηριού. 

Στο πωλητήριο της Μονής του Ευαγγελισμού καθώς και στο ηλεκτρονικό κατάστημά 

της διατίθενται χειροποίητα ζυμαρικά, τραχανά, ελαιόλαδο, ελιές, μαρμελάδες, βότανα 

και ηδύποτα276. 

 

4.7.3.Ιερά Μονή Χρυσοπηγής (Χανιά) 

 Το αρχικά ανδρικό μοναστήρι που ιδρύθηκε στα τέλη του 16ου αι. αφού υπέστη 

πολλά δεινά κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας στην Κρήτη και ερημώθηκε 

στη διάρκεια της Κατοχής, άρχισε ξανά να λειτουργεί ως γυναικείο κοινόβιο το 1967. 

Η συστηματική ενασχόληση της μονής με την οικολογική καλλιέργεια ξεκίνησε το 

1989, σχεδόν ταυτόχρονα με το πατριαρχικό μήνυμα της 1ης Σεπτεμβρίου εκείνου του 

έτους για την προστασία του Περιβάλλοντος, και συνεχίζεται αμείωτη μέχρι σήμερα277. 

Οι αδελφές χρησιμοποιούν μεθόδους οργανικής γεωργίας ελαιώνων, για τη 

καλλιέργεια και παραγωγή ελιάς, φρούτων και λαχανικών. Αντί για χημικά λιπάσματα 

που δηλητηριάζουν το χώμα και τον υδροφόρο ορίζοντα, η αδελφότητα χρησιμοποιεί 

                                                             
275 Βλ. https://www.ormyliamonastery.com (24.05.2021) 
276 Όπ.π. 
277 Θεαρέστη μοναχή, Ηγουμένη Ι. Μ. Χρυσοπηγής Χανίων, «Διάσωση των αρχών της οικολογίας 

στον ορθόδοξο μοναχισμό», στο AA.VV., Ο αναλλοίωτος ορθόδοξος μοναχισμός, ελπίδα σωτηρίας 

στην ανατολή της 4ης χιλιετίας. Πρακτικά Πανελληνίου Μοναστικού Συνεδρίου (Άγια Μετέωρα 12-14 

Σεπτεμβρίου 2000), Αθήνα 2000, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας, Αθήνα 2003, σ. 312. Για 

την ιστορία της αδελφότητας και την ενασχόλησή της με τη γη βλ. https://www.ormyliamonastery.com 

(24.05.2021). 

https://www.ormyliamonastery.com/
https://www.ormyliamonastery.com/
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κομπόστ με οργανικά υλικά, ζωικής και φυτικής προέλευσης. Με ήπιους και φυσικούς 

τρόπους, όπως τη φύτευση φυτών και λουλουδιών με έντονο εντομοαωθητικό άρωμα 

προστατεύονται τα περιβόλια από επιδρομές βλαβερών εντόμων και ασθένειες. 

Επιπλέον, η μονή υποστήριξε από πολύ νωρίς και ενεργά την ανακύκλωση πλήθους 

υλικών. 

 Η μονή εμπορεύεται πολλά από τα προϊόντα που παράγει με κυρίαρχο το 

βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που τυποποιείται από τις ίδιες τις αδελφές. 

Όπως μας ενημερώνει στην ιστοσελίδα της η Μονή Χρυσοπηγής οργανώνει 

«προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα οποία εκτός από το θεωρητικό μέρος, 

«περιλαμβάνουν και βιωματικές δραστηριότητες, που έχουν στόχο τη σπουδή της 

Ορθόδοξης παράδοσης, όπως:  

 προσκύνημα στα σπήλαια και στα ασκητήρια της Mονής με οδοιπορία στα 

λιθόστρωτα μονοπάτια και σκαλοπάτια 

 συμμετοχή στην Θεία Λειτουργία, στα σπηλαιώδη παρεκκλήσια 

 ανακάλυψη των πηγών και του αγιάσματος 

 περιήγηση σε μοναστικά κτίσματα που αναστηλώνονται 

 πεζοπορία μέχρι την παλιά δεξαμενή και το πατητήρι της Μονής 

 απελευθερώσεις πουλιών μέσα στο μοναστηριακό βιότοπο 

 γνωριμία της βιοποικιλότητας της χλωρίδας 

 επίσκεψη στο εργαστήριο του χειροποίητου σαπουνιού και στις κυψέλες με τα 

βιολογικά μελίσσια 

 εθελοντική εργασία στην προετοιμασία κομπόστ, διαχωρισμός υλικών για 

ανακύκλωση, συλλογή φρούτων, ελιών κ.λπ. 

 φύτευση δέντρων που ποτίζονται από την εκροή του βιολογικού 

καθαρισμού278. 

 
 

4.7.4. Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου (Σιάτιστα)  

Η Μονή της Παναγίας στο Μικρόκαστρο ιδρύθηκε στα μέσα του 18ου αιώνα και από 

το 1993 στεγάζει μια γυναικεία αδελφότητα, η οποία ολοκλήρωσε και επεξέτεινε τις 

προηγούμενες προσπάθειες ανακαίνισης του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου, με 

προγράμματα συντήρησης κτιρίων και αναδάσωσης. Οι αδελφές ασχολούνται 

συστηματικά με την επεξεργασία φυτικών προϊόντων προσωπικής υγιεινής και 

                                                             
278 Ιερά μονή Χρυσοπηγής http://www.imx.gr/  (24.05.2021). 

http://www.imx.gr/
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περιποίησης βοτάνων, τα οποία διαθέτουν στο ηλεκτρονικό τους πωλητήριο με τον 

ευρηματικό τίτλο «Herbal Monastery». Οι φυτικές πρώτες ύλες καλλιεργούνται στον 

Βοτανόκηπο της Μονής ή συλλέγονται από τις γειτονικές ορεινές περιοχές. Εντός της 

μονής λειτουργεί Εργαστήριο, εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και 

πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα279.  

 

4.7.5. Ιερά Μονή Τοπλού (Σητεία)  

Η ιστορική Ιερά Μονή Παναγίας Ακρωτηριανής και Αγίου Ιωάννου του 

Θεολόγου, γνωστότερη ως Τοπλού ανήκει στην Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας 

της Κρήτης. Σήμερα, στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις της λειτουργεί μουσείο όπου 

εκτίθενται ανυπολόγιστης ιστορικής, πνευματικής και καλλιτεχνικής αξίας 

(χειρόγραφα, φορητές εικόνες, χαρακτικά κ.λπ)280. Η Μονή είναι πρωτοπόρος στη 

βιολογική καλλιέργεια αμπελώνων και ελαιώνων στις μεγάλες εκτάσεις της, όπου δεν 

χρησιμοποιούνται καθόλου χημικά φυτοφάρμακα που βλάπτουν τον άνθρωπο και το 

περιβάλλον.  Τα βιολογικά προϊόντα της μονής με την επωνυμία «Τοπλού» είναι 

γνωστά σε όλο τον κόσμο. Στη μονή λειτουργεί σύγχρονο οινοποιείο και αποστακτήριο 

για την παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας κρασιού και τσικουδιάς281. 

  

4.8. Συμπερασματικά: ο μοναχισμός, φύλακας του περιβάλλοντος 

Το φυσικό περιβάλλον εξακολούθησε να διαδραματίζει έναν κομβικό ρόλο 

στην ευόδωση και επίτευξη των πνευματικών στόχων του μοναχισμού. Πράγμα που 

επιβεβαιώνεται στην επιλογή του κατάλληλου τόπου για το κτίσιμο μιας μονής. 

«Προσπαθούσαν οι Άγιοι Κτήτορες των Μονών να εύρουν “τόπῳ έν Κυρίῳ” που με τη 

φυσική του ομορφιά και αγριάδα να βοηθή στην πνευματική ανύψωση των Πατέρων. 

Γι’ αυτό και βρίσκει κανείς αυτή την ποικιλία των Μοναστηριών. Συνδυασμός 

περιβάλλοντος αγρίου και πετρώδους, δασώδους και δυσβάτου, κρημνώδους και 

                                                             
279 Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου (Σιάτιστα): https://herbal-monastery.com/ 

(24.05.2021). 
280 Ιστορικά στοιχεία για τη μονή βλ. στον ιστότοπο της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας 

http://www.imis.gr/el/%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC-

%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%82-

CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CF%8D%CF%84%CE%BD%CE%B7%CF%82-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-

54/-7039 
281 https://biositia.gr/moni-toplou/ (24.05.2021). 

https://herbal-monastery.com/
https://biositia.gr/moni-toplou/
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Μετεώρου, πεδινού ομαλού, βουνίσιου και θαλασσοδαρμένου, το περιβάλλον μιλεί 

στην ζωή του Μοναχού»282.  

Μέχρι και σήμερα ή μάλλον ιδιαίτερα σήμερα, τα μοναστήρια αποτελούν 

πνευματικές οάσεις μέσα από το βόμβο και την ταραχή των μεγαλουπόλεων. Στα 

κουρασμένα μάτια του προσκυνητή τα μοναστήρια με τον καλλιεργημένο και 

φροντισμένο περιβάλλοντα χώρο, με τις καθαρές αυλές, με τα ψηλά αειθαλή δέντρα 

που προσφέρουν σκιά και τα οπωροφόρα που προσφέρουν γευστικούς καρπούς, με τα 

μυριστικά φυτά πλάι στα ασπρισμένα ή πέτρινα πεζούλια και τις ολάνθιστες και 

πολύχρωμες γλάστρες με τα γεράνια, τις γαρδένιες, τα γαρίφαλα, τα τριαντάφυλλα, 

τους κατιφέδες μοιάζουν με τοπία ενός επίγειου παραδείσου, ευλογημένου από τον Θεό 

και φροντισμένου με τον μόχθο των μοναχών. 

Οι εξωτερικοί χώροι της μονής φαίνεται να συμπληρώνουν ή να προϊδεάζουν 

για όσα θεατά ή αθέατα συντελούνται στους εσωτερικούς χώρους της. Ο περιβάλλων 

χώρος προσφέρει εξωτερική και  εσωτερική ησυχία και, κυρίως, την αίσθηση μιας 

σιωπηλής συνομιλίας, συμφωνίας και αρμονίας μεταξύ φυσικού κάλλους και 

φιλοκαλίας (αγάπης για το αγαθό), μεταξύ υλικού και πνευματικού κόσμου, μεταξύ 

άλογης και λογικής δημιουργίας, εντέλει μεταξύ Ακτίστου και κτιστού. Όλα αυτά 

διαλέγονται και αλληλοσυμπληρώνονται με τις άλλες κομβικές πτυχές της μοναστικής 

ζωής που στεγάζονται στο καθολικό, στην τράπεζα, στη βιβλιοθήκη και στα κελιά των 

μοναχών και μοναζουσών:  την ατομική και κυρίως τη συλλογική προσευχή, που 

κορυφώνεται στην μετάληψη του Σώματος και του Αίματος του Χριστού, τη μελέτη 

της Αγίας Γραφής και άλλων πνευματικών αναγνωσμάτων, την αγρυπνία, την ενίοτε 

σκληρή ασκητική δουλαγώγηση και την κατά κανόνα λιγοστή ανάπαυση του σώματος. 

Είτε ασκείται σε σπηλιές και σε δάση, είτε σε πρόχειρες καλύβες, είτε σε 

μοναστήρια, που δεν τραυματίζουν αλλά διαλέγονται αρμονικά με το περιβάλλον, 

κατοικία του μοναχού ήταν και παραμένει η φύση. Γι’ αυτό και ο μοναχός είναι ο  «κατ’ 

εξοχήν οικολόγος-πιστός τηρητής των παντοίων εντολών του Θεού» και φύλακας του 

περιβάλλοντος»283.   

282 Σπυρίδων μοναχός, «Ασκητισμός και περιβάλλον», στο AA.VV., Οικολογία και Εκκλησία. Κείμενα 

και βιβλιογραφία, επιμ. Θεοδότα Νάντσου, Μ. Κουρουζίδης, εκδ. Ηλίβατον, Αθήνα 1999, σ. 89.  
283 Σπυρίδων μοναχός, «Ασκητισμός και περιβάλλον», σ. 90. 
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https://www.athonian.gr/index.php?dispatch=suppliers.view&supplier_id=19
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https://herbal-monastery.com/
https://herbal-monastery.com/
https://biositia.gr/moni-toplou/
http://www.imx.gr/
https://www.ormyliamonastery.com/
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1. Τι ονομάζουμε «περιβαλλοντική ηθική» και πώς συμβάλλει ο μοναχισμός στη 

διαμόρφωσή της;  

 

2. Παρουσιάστε σε ένα κείμενο τουλάχιστον 300 λέξεων, την ιδιαίτερη σχέση μιας 

ορθόδοξης μονής με το φυσικό περιβάλλον (προστασία περιβάλλοντος, οικολογικές 

δράσεις, γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, εμπορία προϊόντων κ.λπ.)  

 

3. Με ποιον τρόπο η έρημος συμβάλλει στον αγωνιστικό χαρακτήρα του μοναχισμού, 

ως ισόβιου μαρτυρίου της συνειδήσεως;  

 

4. Τι γνωρίζετε για την νηστεία ως ασκητική πτυχή του ορθόδοξου ήθους και πώς 

συμβάλλει στην  αρμονικότερη σχέση μεταξύ ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος;  

 

5. Ποιο είναι κριτήριο, ο γνώμονας και το μέτρο που προτείνουν οι Πατέρες στην 

ασκητική δουλαγώγηση του σώματος και στη χρήση του υλικού κόσμου; 
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5. Οικολογικά Κινήματα και Οικολογικές Ομάδες. 

Νέοι και Οικολογία 

 

Λέξεις κλειδιά: Οικολογικό κίνημα, Κοινωνική οικολογία, Νέοι, Φύση, Κτίση, 

Περιβάλλον, Ενορία και Οικολογία, Δημιουργία-Ανακαίνιση, Ενοριακή Οικολογία, 

οικονόμος-ιερέας της κτίσης.  

 

5.1. Γενικές παρατηρήσεις 

Το οικολογικό κίνημα, όπως παρουσιάζεται σήμερα, μπορεί να θεωρηθεί ως 

ένα πολιτιστικό, πολιτικό και κοινωνικό κίνημα. Το σημαντικό χαρακτηριστικό της 

εποχής μας, όπως το περιγράφει ο Ντάμιαν Τόμσον, στο βιβλίο του με τίτλο: «Το τέλος 

του χρόνου. Πίστη και φόβος στη σκιά της χιλιετίας», είναι το γεγονός ότι τα τελευταία 

χρόνια της δεύτερης χιλιετίας τα οικολογικά κινήματα στην Ευρώπη συμμερίζονται 

ορισμένα χαρακτηριστικά από τις εσχατολογικές κρίσεις παλαιότερων εποχών284. 

Αυτά συνδέονται άμεσα και με την οργή και την απογοήτευση κατά του κατεστημένου, 

της κοινωνικής  αδικίας, αλλά και την έλλειψη ισχυρών και χαρισματικών ηγετών. Τα 

μέλη των ομάδων αυτών είναι πεπεισμένα ότι έχουν εκλεγεί για να σώσουν τον κόσμο 

από τις κατακλυσμικές καταστροφές που θα εξαφανίσουν ολόκληρο τον πλανήτη. Η 

αρχή της τρίτης χιλιετίας ενέπνευσε αρκετά άτομα και ομάδες που ποθούσαν να 

απαλλαγούν από έναν κόσμο, που τον θεωρούν εχθρικό, ειδικά απέναντι στο Φυσικό 

Περιβάλλον. Ίσως η διαπίστωση ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία «γενετική 

Χιροσίμα» δεν είναι τόσο αδικαιολόγητη, ώστε να καθιερωθεί στη συνείδησή μας. 

Πάντως, σίγουρα, βιώνουμε μία «οικολογική τρομοκρατία», όπως πολύ εύστοχα 

παρατήρησε στο Μήνυμά του, επί τη Ημέρα Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος, 

η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄285.  

                                                             
284 Damian Thompson, Τhe End of Time: Faith and Fear in the Shadow of the Millennium, 

UPNE, 1997. 
285 Αποτέλεσμα «εἶναι ἐπὶ παραδείγματι ἡ οἰκολογικὴ ἀναλήθεια ὑπὸ μορφὴν σκοπίμου 

ἀποκρύψεως, ἀκόμη καὶ διαστροφῆς, τῆς περὶ τὰ οἰκολογικὰ ζητήματα ἀληθείας. Ἡ οἰκολογικὴ 

τρομοκρατία ὑπὸ μορφὴν ὑπερβολῆς ἢ καταχρηστικῆς παρεμβάσεως ἐπὶ τῶν φυσικῶν 

δεδομένων ἐνίοτε πρὸς ἄσκησιν ἀκόμη καὶ διακρατικῆς ἀπειλῆς καὶ βίας. Ἡ ὠμὴ παραβίασις 

διεθνῶν συμβάσεων ἐπὶ τῶν ἀναγκαίων οἰκολογικῶν ρυθμίσεων. Ἡ ἐπίμονος ἄρνησις ἀποδοχῆς 

τῶν οἰκονομικῶν βαρῶν τῆς στοιχειώδους ἔστω οἰκολογικῆς πειθαρχίας καὶ πλῆθος ἄλλων 

https://www.amazon.com/Damian-Thompson/e/B001HORLZA/ref=dp_byline_cont_book_1
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5.2. Οικολογικά Κινήματα. Μία προσπάθεια συμφιλίωσης με τη 

δημιουργία; 

Σε μελέτη που έγινε από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 1989, με 

θέμα «Οι Ευρωπαίοι και το Φυσικό Περιβάλλον τους»286, διαπιστώθηκε η ύπαρξη 

περισσοτέρων από 150 οικολογικών κινημάτων. Σήμερα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε 

για την ύπαρξη τουλάχιστον 250 οικολογικών κινημάτων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην 

ενασχόληση των μελών τους με τη Φύση.  

Η κοινωνιολογική ανάλυση, που έγινε στη συνέχεια, έδωσε την παρακάτω 

τυπολογία: 

α. Ρομαντικά κινήματα. Η ομορφιά της Φύσης, η αρμονία των χρωμάτων, η 

οικολογική ισορροπία οδηγεί πολλούς νέους να πλησιάσουν το Φυσικό Περιβάλλον 

μέσα από τις καλλιτεχνικές του ομορφιές. Πολλά από τα κινήματα αυτά έχουν εντάξει 

τις θεωρίες τους κάτω από μία θεωρητική μυστικιστική και συναισθηματική σχέση με 

τη Φύση. β. Θρησκευτικά κινήματα. Η Φύση εδώ λατρεύεται για τις μυστικές της 

διαστάσεις, προσδίδοντας μία θρησκευτικότητα ή ιερότητα προς αυτήν. Στην Ελλάδα 

η επιστροφή πολλών προς τη Φύση συνδέεται με τη δημιουργία τόπων λατρείας προς 

την άγνωστη θεά της Φύσης (π.χ. Όλυμπος). Είναι χαρακτηριστική η παρακάτω φράση 

του τραγουδιστή Στίνγκ: «Η Οικολογία είναι η νέα θρησκεία. Είναι όλα αυτά που πρέπει 

να κάνουμε εμείς για το μέλλον μας»287. Τέλος, γ. έχουμε τα Αντι-επιστημονικά 

κινήματα. Δηλαδή τις Ομάδες εκείνες, οι οποίες βλέπουν στην Τεχνολογία το εργαλείο 

καταστροφής του κόσμου, κυρίως από την αμέλεια των πειραματικών επεμβάσεων και 

παρεμβάσεων της Επιστήμης απέναντι στο Φυσικό Περιβάλλον. Στα παραπάνω 

κινήματα προστέθηκαν πολλές ομάδες με την αγορά ελληνικής γης και τη δημιουργία 

των νεο-αγροτικών288 και νεο-μοναστηριακών κινημάτων289. Και οι δύο αντιλήψεις 

αποτελούν τάσεις δημιουργίας ή καλύτερα προστασίας του αγροτικού πολιτισμού και 

                                                             
παραβιάσεων, αἵτινες ἀπειλούσιν εὐθέως ἀκόμη καὶ αὐτοὺς τοὺς αἰθέρας» (1 Σεπτεμβρίου 

1996). 
286 Κωνσταντίνου Β. Ζορμπά, Εκκλησία και Φυσικό Περιβάλλον: Σύγχρονες οικολογικές 

προσεγγίσεις, εκκλησιαστικές επισημάνσεις, διακηρύξεις, διασκέψεις, βοηθητικό υλικό για το 

μάθημα της περιβαλλοντικής αγωγής, εκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1989, σ. 23. 
287 Εφημερίδα Τα Νέα, 6.7.1996, σ. 37.  
288 Βλ. Γερμανοί και Ιταλοί αγοράζουν σπίτια στην Κρήτη, Εφημερίδα Τα Νέα, 27.2.1993. Οι 

παραδοσιακοί οικισμοί σε νησιά «παραδίδονται» στους ξένους, Εφημερίδα Η Καθημερινή, 

29.8.1993.  
289 Βλ. σχετικά την Ενότητα για τον Μοναχισμό. Πρβλ. Θεοξένη (Μοναχή), «Μοναστική 

Πολιτεία και Οισκοσύστημα», Περιοδικό Σύναξη, 53(1995), σσ. 27-36. 
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της υπαίθρου. Έχουν ως βάση τον οικολογικό τρόπο ζωής σε αντιπαράθεση από αυτόν 

του «οικοφάγου» (όχι φυτοφάγου) του σημερινού αστικού πολιτισμού. 

Αντιπαραθέτουν έναν τρόπο ζωής που ταυτίζεται με τη συμφιλίωση σε αντίθεση με 

αυτόν που προβάλλει ο συγκεκριμένος χαρακτήρας ανάπτυξης της σύγχρονης 

βιομηχανικής κοινωνίας μας. 

Το μέλλον του καταναλωτικού πολιτισμού μας και ο κίνδυνος αφανισμού του 

είναι το σημείο αναφοράς σχεδόν όλων των οικολογικών ομάδων. Η κολεκτιβιστική 

φαντασία μεταφράζεται σε μοντέρνα μυθολογία όπου σκιαγραφείται το σχέδιο που 

μοιάζει με εκείνο της Αποκάλυψης. Πιστεύουν ότι η καταστροφή δεν θα αργήσει να 

έλθει, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που βλέπουν να πλησιάζει το τέλος του κόσμου, το 

οποίο θα εξαφανίσει από προσώπου γης τους «κακούς» επενδυτές και θα σωθούν οι 

«καλοί» οικολόγοι! Για τη νεο-αποκαλυπτική σκέψη, ο σύγχρονος άνθρωπος αποτελεί 

το θύμα της ίδιας της ανάπτυξης, η οποία μπορεί να καταστρέφει όλα αυτά που ο ίδιος 

δημιούργησε290.  Μερικά παραδείγματα: Φωνή διαμαρτυρίας, με αναφορές στο βιβλίο 

της Αποκαλύψεως, από έναν Ιταλό που περιγράφει τη μέλλουσα κρίση. Όπως 

σημειώνει: «Ο κόσμος θα καταστραφεί όπως ακριβώς περιγράφεται από τον Ιωάννη 

στην Αποκάλυψη. Ο Αρμαγεδδών της πυρηνικής δύναμης, η καταστροφή της 

ατμόσφαιρας, ο βιασμός των αδυνάτων θα μάς φέρει μπροστά στην καταστροφική 

δύναμη του δολαρίου και του ματεριαλισμού». Και μία ακόμη μαρτυρία: «Όταν ήρθαμε 

εδώ (κοντά στην Ιερά Μονή Πρέβελη, Κρήτη) κάτι μίλησε στην καρδιά μας. Αποφασίσαμε 

να τα παρατήσουμε όλα και να μεταναστεύσουμε εδώ. Πουλήσαμε και τα υπάρχοντά μας 

και εγκατασταθήκαμε εδώ, όπου αγοράσαμε αυτή τη γη με λίγα χρήματα. Φτιάξαμε το 

σπίτι, ανοίξαμε μονοπάτια και ονομάσαμε την υποτυπώδη φάρμα “Αρίων”. [Σημ.: Το 

όνομα έχει σχέση κι αυτό με τη Φύση και αναφέρεται στον θρυλικό Έλληνα ποιητή και 

μουσικό Αρίων (625-585 π.X.), ο οποίος έπεσε στη θάλασσα με τη λύρα του και ένα 

μεγάλο ψάρι τον έβγαλε κοντά στο Ταίναρο]. Τυπώσαμε και διαφημιστικά φυλλάδια για 

τους ξένους και οι νέοι από τη Μεσσηνία μάς επισκέπτονται συχνά»291. Και ένας άλλος 

συμπληρώνει: «Το δυσκολότερο για μάς ήταν να πάρουμε την απόφαση ότι θα ζήσουμε 

εδώ. Το αρχικό μας κεφάλαιο συγκεντρώθηκε από τους μισθούς μας και από την 

εκποίηση κάποιων περιουσιακών μας στοιχείων στο Μόναχο. Φροντίζουμε τα άλογα που 

                                                             
290 Pour éviter la fin du monde, Paris 1979, σ. 140. Ο οικολογικός όλεθρος είναι προ των πυλών, 

εάν συνεχισθεί η χωρίς σωφροσύνη ανθρώπινη δραστηριότητα, στην οποία οφείλεται το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου. Βλ. Ο άνθρωπος υπεύθυνος για την «αποκάλυψη», Εφημερίδα 

Καθημερινή, 15.10.1995, σ. 24.  
291 Πλανήτης Γη: «Είδος» προς εξαφάνιση, Εφημερίδα Καθημερινή, 23.4.1995, σ. 13. 
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αγοράσαμε φτηνά από έναν Τσιγγάνο και παίρνουμε το γάλα από τα κατσικοπρόβατα και 

τα αυγά από τις κότες και τα πουλάμε στην εβδομαδιαία αγορά»292. Βέβαια, υπάρχει 

κάποια αλήθεια, εάν λάβουμε υπόψη το πλήθος των μεταλλαγμένων προϊόντων. Η 

παρακάτω μαρτυρία ενός «συνειδητού» οικολόγου 92 ετών είναι χαρακτηριστική: 

«Ακούς τόσα σήμερα. Τα γελάδια τρελάθηκαν. Τα φρούτα είναι άνοστα. Τα πάντα είναι 

άρρωστα. Δοξάζω τον Θεό που βρέθηκα εδώ. Ο παράδεισός μου είναι αυτός. Και ένα να 

ξέρουν όλοι. Θα ’ρθει εποχή που τα φρούτα θα κρέμονται στα κλαριά και δεν θα απλώνεις 

το χέρι σου να φας. Θα σου τα δίνουν τσάμπα και δεν θα τα παίρνεις»293.  

Στα παραπάνω προσθέτουμε ακόμη μερικά σημεία της οικολογικής 

προσέγγισης της «Νέας Εποχής», η οποία έχει επηρεάσει κατά πολύ τα περισσότερα 

οικολογικά κινήματα. Σύμφωνα με τις οικολογικές αντιλήψεις τους, προτείνουν στο 

σύνολό τους μία ολοκληρωτική μετατροπή της ανθρώπινης κοινωνίας. Έτσι 

διαβάζουμε τα εξής: «Ο άνδρας και η γυναίκα της Νέας Εποχής θεωρούνται 

δημιουργήματα του κόσμου [..]. προτείνουν μία νέα Διαθήκη με τη Φύση [...] σέβονται 

τη Γη ως ένα ζωντανό οργανισμό, συμβιώνουν μαζί της και συμμετέχουν με τον τρόπο 

αυτόν στην κοσμική συνείδηση»294. Η Οικολογία είναι η αγαπημένη απασχόληση όλων 

σχεδόν των κοινοτήτων της «Νέας Εποχής». Δεν θα μπορούσε άλλωστε να επιβιώσει 

τόσα χρόνια η κοινότητα του Findhorn της Σκωτίας χωρίς την απασχόληση των μελών 

της με την Οικολογία και με πολλά στοιχεία του Ανιμισμού295. Η αρχή της Γαίας296 

στην οικολογική αντίληψη της «Νέας Εποχής» κυριαρχεί. Η Γη είναι η αρχή και το 

τέλος της κάθε ζωής. «Ἐκ Γαίης γὰρ πάντα καὶ εἰς Γῆν πάντα τελευτᾶ», γράφει ο Έλλην 

φιλόσοφος και ποιητής Ξενοφάνης297. 

                                                             
292 Τα Νέα, 24.9.1994.  
293 Εφημερίδα Τα Νέα, 8.4.1996. 
294 L. Petit, R. Aucoin, Guide du Nouvel Age, Paris 1990, σ. 17. 
295 Ο Ανιμισμός (anima = ψυχή) αποτελεί μια θεοποίηση της Φύσης. Υπάρχουν δηλαδή 

αόρατες μυστικές δυνάμεις που κυριαρχούν στον ορατό κόσμο, με αποτέλεσμα να οδηγείται ο 

άνθρωπος στη μαγεία ως μέσον εξιλασμού του κόσμου. Αυτή η θεώρηση αναπτύχθηκε στην 

Αφρική και ειδικότερα στη φυλή των Μασάι στην Ανατολική Αφρική όπου βιώνεται έντονα 

το στοιχείο του Ανιμισμού. D. Splangler, Emergence. Quand grandissent les enfants du 

Verseau, Paris 1985, σ. 46. 
296 Θεά της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, προσωποποίηση της Γης. Κατά τον Ησίοδο 

παρουσιάσθηκε πρώτη από τους Θεούς μετά το Χάος, παντρεύτηκε τον Ουρανό από τον οποίο 

γέννησε τους Τιτάνες, τους Γίγαντες, τους Κύκλωπες και τους Εκατόγχειρες. Ο Όμηρος δίδει 

τον καλύτερο ορισμό για τη Γη και την ονομάζει «Γαίαν παμμήτειραν» (Ύμνοι 30) και ο 

Αισχύλος «παμμήτορα Γῆν» (Προμηθεύς Δεσμώτης 88). 
297 Βλ. Ξενοφάνους, Περί Φύσεως 27. Πρβλ. Μ. Φαράντου, Ηθική του φυσικού κόσμου, Αθήνα 

1977. 



Οικολογικά Κινήματα και Οικολογικές Ομάδες. Νέοι και Οικολογία 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

105 

Τα μέλη τους πιστεύουν ότι μέσα σε αυτή τη «γαιανική ταυτότητα» η 

ανθρωπότητα δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά «το μέσον μέσα από το οποίο η 

Γαία λαμβάνει την οντότητά της. Γι’ αυτό και τα μέλη της Νέας Εποχής δεν αρκεί να 

σκέπτονται π.χ. τον πλανήτη, αλλά να γίνονται τα ίδια πλανήτης, να ταυτίζονται με τον 

πλανήτη. Οι κήποι της κοινότητας του Findhorn, οι οικολογικές πολιτείες, η μουσική 

της «Νέας Εποχής», η λατρεία της θεάς Γαίας, όλα μαζί οδηγούν στην οικολογική 

συνείδηση των μελών298. Πρέπει μόνο να έχουμε υπόψη μας σε ό,τι αφορά τα 

παραπάνω, πως η έμπρακτη αυτή θεωρία της «Νέας Εποχής», από την πλευρά της 

Ηθικής και της Θεολογίας με την «ολιστική θεώρηση του κόσμου», δεν μπορεί να γίνει 

αποδεκτή, αφού ο άνθρωπος μετατρέπεται σε ένα όργανο ενός απρόσωπου κόσμου, 

πράγμα που οδηγεί, με γρήγορους ρυθμούς, τη φιλοσοφία τους σε έναν «πνευματικό 

ολοκληρωτισμό»299. 

Η Οικολογία300 από τη συνειδητοποίηση της σκληρής πραγματικότητας της 

καταστροφής του περιβάλλοντος, εμφανίζεται σήμερα ως ο προάγγελος ή καλύτερα ως 

ο φορέας μίας καινούργιας εποχής, όπου ασκεί πλήρως μία κυρίαρχη επιρροή στις 

κοινωνικές διεργασίες. Η κοινή γλώσσα όλων σχεδόν των οικολογικών κινημάτων 

προσδιορίζεται από την αποκαλυπτική καταστροφή σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύουν 

ότι η αναρχία που επικρατεί στον κόσμο δεν είναι άσχετη με την καταστροφή της 

Φύσης. Αποδέχονται την ιδέα ότι η μόνη λογική διέξοδος είναι ο «φυσικός» τρόπος 

ζωής των οικολογικών ομάδων με τη λατρεία της Φύσης. Γι’ αυτό ο όρος «κοινωνική 

οικολογία», σύμφωνα με τους οπαδούς τους, δεν είναι τίποτε άλλο παρά να 

«ξεπεράσουν τη βιομηχανική, καπιταλιστική κοινωνία της κυριαρχίας και στη θέση της 

να οικοδομήσουν μία οικολογική κοινωνία αυτόνομων κοινοτήτων και ανθρώπων»301. 

Αυτό, βέβαια, θα οδηγήσει πολύ σύντομα σε μία πολιτική προσέγγιση των οικολογικών 

κινημάτων, που σήμερα εκπροσωπούνται επίσημα ως το πολιτικό κόμμα «πράσινοι» 

σε όλα τα Κοινοβούλια, ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

                                                             
298 J. Lovelock, Les ages de Gaia, Paris 1990 και P. Russel, La Terre s'eveille. Les sauts evoluifs 

de Gaia, Paris 1989, σ. 233. 
299 M. Lacroix, La spiritualité totalitaire. Le New Age et les sectes,  Paris 1995. 
300 Τον κλάδο της Οικολογίας θεμελίωσε επιστημονικά ο Θεόφραστος (373-228) από την 

Ερεσό, μαθητής του Αριστοτέλη και διάδοχός του στην Περιπατητική Σχολή του Λυκείου. 

Κατά τον Θεόφραστο, ο σκοπός της Φύσης είναι η αναπαραγωγή και η δημιουργία των 

προϋποθέσεων νέων γενεών σε όλα τα είδη και τα γένη. Βλ. περισσότερα Α. Κανελλόπουλου, 

Οικολογία και Οικονομική του Περιβάλλοντος, Αθήνα 1985. 
301 Βλ. Οικολογικό Ημερολόγιο, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 3. Πρβλ. Ημερολόγιον Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 1991. 
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Ο οικολόγος προτείνει κώδικες συμπεριφοράς ή σειρά μέτρων για την 

προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος. Μαθαίνει να προσεύχεται στη Φύση, ζει σε 

μικρές ομάδες ή σε οργανωμένες κλειστές κοινότητες302. Φιλοξενεί όσους πιστεύει ότι 

μπορεί να τους εμπιστευθεί και θα φανούν χρήσιμοι και δεν έχει πολλές επαφές με το 

οργανωμένο σύστημα της κοινωνίας. Απάντηση στο σύστημα αυτό είναι η έμπρακτη 

λύση με την καλλιέργεια των βιολογικών λαχανικών. Μερικές φορές θα αναζητήσουν 

στα κεραμικά ή στα γυναικεία απλά κοσμήματα με την επιγραφή «χειροποίητα» λίγα 

έσοδα για να συντηρηθούν. 

Κινήματα προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος, συνειδητή απόσταση από 

την επιδείνωση της καταστροφής της Φύσης, παράλληλα με ποικίλα κινήματα 

οικολογικής προστασίας και ομάδες «ανένταχτων», «φεμινιστική οικολογία» ή “Εcο-

Feminism”= «Οικο-φεμινισμός»303 κ.λπ. είναι το σκηνικό που αναπτύσσεται η 

σημερινή οικολογική συνείδηση. Μία συνείδηση και μια προσπάθεια καταλλαγής με 

τη δημιουργία;  

 

5.2. Νέοι και Οικολογία304. 

Η Οικολογία από τη συνειδητοποίηση της σκληρής πραγματικότητας της 

καταστροφής του περιβάλλοντος εμφανίζεται σήμερα ως ο προάγγελος ή καλύτερα ως 

ο φορέας μιας καινούργιας εποχής, που ασκεί πλήρως μία κυρίαρχη επιρροή στις 

κοινωνικές διεργασίες και το οικολογικό πρόβλημα εκφράζεται ως κοινωνικό κακό. 

Και εδώ βρισκόμαστε απέναντι στη νέα αντίληψη για την οικολογική προσέγγιση του 

κόσμου που διέπει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό νέων. 

Καταλαβαίνουμε από τις παραπάνω σύντομες αναφορές τις ανθρωπολογικές 

διαστάσεις και τα αδιέξοδα του οικολογικού προβλήματος που απειλεί ολόκληρη την 

ανθρωπότητα. Ο κίνδυνος της οικολογικής καταστροφής παραπέμπει με τη σειρά του 

σε μια προβληματική ανθρωπολογία, καθώς η πρωτοφανής οικολογική κρίση 

                                                             
302 Βλ. Δαμασκηνού Παπανδρέου (Μητρ. Ελβετίας), Ορθοδοξία και Κόσμος, εκδ. Τέρτιος, 

Κατερίνη 1993, σ. 100. 
303 A. Primavesi, From Apocalypse to Genesis. Ecology, Feminism and Christianity, Great 

Britain, 1991. D. Hallman, Ecotheology, WCC 1994. Βλ. κυρίως το Κεφ. Insights from Eco-

feminism, σελ.175-199. Ιωαν. Σαχινίδου, Ελπίδα για τον πλανήτη. Η Χριστολογική περιχώρηση 

στο πλαίσιο της σύγχρονης οικολογικής κρίσης, Μαΐστρος, Αθήνα 2019.  
304 Βλ. τα Πρακτικά του Συνεδρίου, με θέμα: «Οι νέοι στην Εκκλησία της τρίτης 

χιλιετίας», στο Περιοδικό Ορθοδοξία, που είχε την πρόνοια να διοργανώσει το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 2.000 χρόνια από 

τη Γέννηση του Χριστού.  
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αντικατοπτρίζει το ανθρωπολογικό αδιέξοδο, την πνευματική κρίση του συγχρόνου 

ανθρώπου και τις αντιφάσεις του ορθολογισμού. 

Ταυτόχρονα, όμως, η προβληματική αυτή της παγκόσμιας καταστροφής έχει 

οδηγήσει πολλούς νέους σε μία νέα αντίληψη για τη Φύση305. Πώς αντιδρούν οι νέοι 

απέναντι στην κρίση αυτή; Την απάντηση θα πρέπει να την αναζητήσουμε στην 

προσέγγιση του οικολογικού προβλήματος μέσα από το νέο καθεστώς του «πολίτη του 

κόσμου», που δημιουργεί μία νέα αντίληψη για τον άνθρωπο, τη γνωστή ως 

«ανθρωπολογία του Σηάτλ». Μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι οι δημοκρατικές απαιτήσεις 

συνδέονταν με τη συλλογικότητα. Σήμερα, όμως, με την παγκοσμιοποίηση αυτό δεν 

μπορεί να λειτουργήσει. Οι διαδηλώσεις στο Λονδίνο, στο Σηάτλ, στην Ουάσιγκτον 

κ.α., ενάντια στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα, 

επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν νέες μορφές συλλογικότητας και νέες μορφές έκφρασης 

της ευθύνης. Οι Ιατροί χωρίς Σύνορα, η Διεθνής Αμνηστία και αμέτρητες άλλες μη 

κυβερνητικές οικολογικές οργανώσεις, αλλά και οι κοινότητες του κυβερνοχώρου, 

δημιουργούν ένα τεράστιο συλλογικό κίνημα. Χιλιάδες είναι αυτοί που 

διαμαρτύρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, των γυναικών, των εργαζομένων, τα 

δικαιώματα της Φύσης, αλλά και εκείνα των Θιβετιανών. Μιλούμε για μία 

«οικολογικοποίηση» της Θρησκείας και η συνεχής ενασχόληση πολλών με τη 

λεγόμενη οικο-θεολογία, έρχεται να επιβεβαιώσει τις υπάρχουσες τάσεις306. Βέβαια, 

εκεί που όλοι αντιδρούμε, είναι η απειλή των μεταλλαγμένων προϊόντων με την 

επανάσταση της βιοτεχνολογίας, η οποία επέφερε οικολογική αστάθεια, καθώς τα 

επιλεγμένα είδη τέθηκαν σε ξένα προς τις φυσικές τους συνθήκες, με αποτέλεσμα να 

εξαφανισθούν οι αμυντικοί μηχανισμοί του όλου οικοσυστήματος307.  

Εν κατακλείδι, βρισκόμαστε ενώπιον νέων μορφών έκφρασης της ευθύνης για 

την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος. Τα μέλη των ομάδων προέρχονται από 

διαφορετικά μέρη του κόσμου, από εργατικά συνδικάτα, περιβαλλοντικές οργανώσεις 

και διάφορες κινήσεις πολιτών. Αλλά μέσα στις ομάδες αυτές, μέσα στο ανώνυμο 

                                                             
305 Βλ. Περιοδικό Οικολογική Γεωργία, 42-43(1996), σ. 6. Πρβλ. Γίνετε «πράσινοι» 

καταναλωτές, Εφημερίδα Απογευματινή, 16.3.1997. Πρβλ. Αφιέρωμα Ελληνικός 

Νεοπαγανισμός, Περιοδικό Σύναξη, 69 (1999). 
306 Βλ. σχετικά Κωνσταντίνου Β. Ζορμπά, Εκκλησία και Φυσικό Περιβάλλον, όπ. παρ., σσ. 26-

27. Πρβλ. Ε. Θεοδώρου, «Προκλήσεις εκ του έτους 2000», Περιοδικό Εκκλησία, 1(2000), σ. 

6-8 και Η. Λουκά, Λατρείες καταστροφικές. Ιατροκοινωνικό πρόβλημα με εθνικές διαστάσεις, 

Αθήνα 1992. 
307 Βλ. περισσότερα Κωνσταντίνου Ζάχου, Η χαμένη οικειότητα, Λάρισα 1999, σ. 113 και 221- 

230. 
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πλήθος, συνυπάρχει ο γκουρού και ο οικολόγος, ο συνδικαλιστής και ο χρηματιστής. 

Με άλλα λόγια, βρισκόμαστε μπροστά σε μία νέα ανθρωπολογία, που θα την 

ονομάζαμε «ανθρωπολογία των ακτιβιστών». Παράδειγμα η περίπτωση της μικρής 

Σουηδής ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ.  

Σε κάθε περίπτωση, τα ερωτήματα αυτά, ερωτήματα οικεία, ίσως και στην 

ανθρωπολογική θεωρία, πρέπει να ερμηνευθούν αναλόγως και στο θεολογικό χώρο για 

μία δημιουργική προσέγγιση του οικολογικού προβλήματος.  Όπως πολύ εύστοχα 

αναφέρεται στο Μήνυμα για την Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος: «Ἡ 

σύγχρονος κατηγορικὴ προστακτικὴ διὰ τὴν ἀνθρωπότητα εἶναι νὰ ζῶμεν χωρὶς νὰ 

καταστρέφωμεν τὸ περιβάλλον. Ἐνῶ ὅμως εἰς προσωπικὸν ἐπίπεδον καὶ ἀπὸ πολλᾶς 

κοινότητας, ὁμάδας, κινήματα καὶ ὀργανώσεις ἐπιδεικνύεται μεγάλη εὐαισθησία καὶ 

οἰκολογικὴ εὐθύνη, τὰ κράτη καὶ οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες ἀδυνατοῦν, ἐν ὀνόματι 

γεωπολιτικῶν σχεδιασμῶν καὶ τῆς “ἰδιονομίας τῆς οἰκονομίας”, νὰ λάβουν τᾶς ὀρθᾶς 

ἀποφάσεις διὰ τὴν προστασίαν τῆς κτίσεως καὶ καλλιεργοῦν τὴν ψευδαίσθησιν ὅτι τὰ περὶ 

“παγκοσμίου οἰκολογικῆς καταστροφῆς” εἶναι ἰδεολόγημα τῶν οἰκολογικῶν κινημάτων 

καὶ ὅτι τὸ φυσικὸν περιβάλλον ἔχει τὴν δύναμιν νὰ ἀνανεώνεται ἀφεαυτοῦ. Τὸ κρίσιμον 

ἐρώτημα, ὅμως, παραμένει: Πόσον θὰ ἀνθέξη ἡ φύσις τᾶς ἀκάρπους συζητήσεις καὶ τᾶς 

διασκέψεις, τὴν περαιτέρω καθυστέρησιν εἰς τὴν ἀνάληψιν ἀποφασιστικῶν δράσεων διὰ 

τὴν προστασίαν της» (Μήνυμα, 1-9-2020). 

 

5.4. Το οικολογικό πρόβλημα στην ορθόδοξη απάντηση 

Ίσως είναι ακραίο, αλλά πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η σύγχρονη Οικολογία 

είναι μία νέα μορφή λατρείας, γιατί ερμηνεύει τον κόσμο μέσα από μία αυτονόμηση 

των φυσικών λειτουργιών του. Ο άνθρωπος, όμως, δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται 

την κτίση. Αν δεν την αγαπάς τη δημιουργία -όχι λατρεύεις- δεν μπορείς να τη 

διαχειριστείς σωστά308.  

Παλαιότερα οι άνθρωποι στις αγροτικές κοινωνίες είχαν μία ιδιαίτερη σχέση, 

ένα ήθος, έναν τρόπο συμπεριφοράς με την κτίση. Ασφαλώς δεν είναι μόνο η 

γνωστοποίηση, αλλά και ο σεβασμός, κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε την παρακάτω περιγραφή του αββά Μακαρίου, όπου μπορεί κάποιος να 

                                                             
308 Γιατί, όπως λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, «ἀκόλουθον, γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ μετασχόντας 

τὴν τοῦ ἀγαθοῦ δεικνύναι φύσιν ἐν τῇ ψυχῇ, ἐκείνου δὲ τοῦ ἀγαθοῦ ἡ φύσις ἐκχεῖσθαι καὶ 

μεταδίδοσθαι» [=Διότι, αφού μετέχουν του αγαθού, είναι επόμενο να φιλοξενούν στην ψυχή 

τους τη Φύση του αγαθού, η δε φύσις εκείνου του αγαθού να εκχύνεται και να μεταδίδεται], 

Περί της εν Χριστώ ζωής, Λόγος Ζ'. 
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διακρίνει την πατερική ευαισθησία απέναντι στη Φύση: «Εἶπεν ὁ ἀββᾶς Παφνούτιος, ὃ 

μαθητὴς τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου, ὅτι ἔλεγεν ὃ γέρων, ὅτι ὄτε ἤμην παιδίον, μετὰ τῶν ἄλλων 

παιδιῶν ἔβοσκον βοΐδια. Καὶ ἀπῆλθον κλέψαι συκίδια. Καὶ ὡς τρέχουσιν, ἔπεσεν ἓν ἓξ 

αὐτῶν, καὶ λαβῶν ἔφαγον αὐτό. Καὶ ὄτε μνημονεύω αὐτοῦ, κάθημαι κλαίων» (PG., 

34:257). 

Η ορθόδοξη παράδοση αγκαλιάζει τον άνθρωπο σε κάθε στιγμή της ζωής του 

με τις Ευχές «ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς». Η ευλογία των 

υδάτων εκφράζει την αγάπη της Εκκλησίας προς τον κόσμο και τον καλεί στη 

μεταμόρφωσή του309. Η κτίσις ελευθερώνεται με τον τρόπο αυτόν από τη δουλεία της 

φθοράς στην οποία βρίσκεται και στη συνέχεια η ίδια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

της ελευθερίας «των τέκνων του Θεού»310. Η Εκκλησία βρίσκεται μπροστά στους 

κινδύνους του ανθρώπου από τη Φύση και εύχεται υπέρ «καιρῶν εἰρηνικῶν, στὶς 

ξηρασίες, τὴν ἀνομβρία, τὶς ἀρρώστιες, τὴν πείνα, τοὺς σεισμοὺς». Για τον λόγο αυτόν 

ο άνθρωπος αποτελεί «τὸν πρίγκιπα τῆς δημιουργίας καὶ ἐνεργεῖ οἰωνεὶ ὡς ἱερεὺς τῆς 

δημιουργίας»311. Ο Σεβ. Μητρ. Γέρων Περγάμου Ιωάννης σημειώνει ότι, όταν ο 

άνθρωπος γίνεται «ἱερεὺς τῆς δημιουργίας, γίνεται ἐπίσης καὶ ὁ ἴδιος δημιουργὸς»312. 

Με τον τρόπο αυτόν ο άνθρωπος είναι αδιάσπαστο και ουσιώδες μέρος της 

δημιουργίας. Το αξίωμα των οικολογικών κινημάτων ότι ο άνθρωπος χρειάζεται τη 

Φύση, αλλά η Φύση δεν χρειάζεται τον άνθρωπο, δεν μπορεί να έχει θέση στη 

λειτουργική θέαση του κόσμου. Αυτή είναι η ευθύνη του ανθρώπου απέναντι στη 

δημιουργία. Είναι μία ευθύνη «ὄχι μόνο γιὰ τὴν συντήρηση, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν καλλιέργεια 

τῆς Φύσης, ἔτσι ὥστε νὰ ἀποκαλυφθεῖ τὸ ἔσχατο νόημα καὶ ὁ σκοπὸς τῆς δημιουργίας 

καὶ νὰ ἐκπληρωθεῖ μέσα ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα ὄντα»313. 

Ο Ντοστογιέφσκι τολμά και γράφει: «Αγάπησε όλη την κτίση του Θεού, τα πάντα 

μέσα σ’ αυτήν και κάθε κόκκο άμμου. Αγάπησε το κάθε φύλλο, την κάθε ηλιαχτίδα από 

το φως του Θεού. Αγάπησε τα ζώα, αγάπησε τα φυτά, αγάπησε το κάθε τι. Και όταν 

αγαπήσεις τα πάντα, τότε θα αγαπήσεις μέσα σου κάθε τι το μυστικό του Θεού. Αγάπησε 

                                                             
309 Iωάν. Αθανασόπουλου, «Το οικολογικόν πρόβλημα εις την υμνολογίαν της Ορθοδόξου 

Εκκλησίας», Περιοδικό Εκκλησία, 18(1990), σ. 655. 
310 Ρωμ., 8:22. 
311 Από το Μήνυμα για το Φυσικό Περιβάλλον, το 1989. 
312 Σεβ. Μητρ. Περγάμου Ιωάννη, Η κτίση ως ευχαριστία. Θεολογική προσέγγιση στο 

πρόβλημα της οικολογίας, Αθήνα 1993, σ. 119-120. 
313 Σεβ. Μητρ. Περγάμου Ιωάννη, Αποκάλυψη και Φυσικό Περιβάλλον, Περιοδικό Σύναξις, 

56(1996), σ. 19. 
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τα ζώα. Ο Θεός τούς έχει δώσει σπέρματα σκέψης και ανόθευτης χαράς. Μη την ταράξεις. 

Μην τα βασανίζεις, μην τούς στερήσεις τη χαρά τους, μην βαδίσεις ενάντια στις προθέσεις 

και το σχέδιο του Θεού». Είναι, επίσης, χαρακτηριστική η παρακάτω αναφορά του 

Αγίου Ισαάκ του Σύρου: «Μια καρδιά που συμπονεί είναι αυτή που φλέγεται για όλη τη 

δημιουργία. Για τα πουλιά, για τα ζώα της γης, για όλη την κτίση. Γι’ αυτό και 

προσεύχεται ακόμη και για τα φίδια, με αυτή την απέραντη συμπόνια που φουσκώνει την 

καρδιά και που δεν γνωρίζει όρια, γιατί αισθάνεται όντως η ίδια “κατ’ εικόνα Θεού”»314.  

Σε όλες σχεδόν τις Αγιογραφίες της ερήμου του Σινά, του Αγίου Όρους, της 

Αλάσκα, από τις στέπες του Βόλγα, πολύ συχνά απεικονίζονται άγρια θηρία να 

υπηρετούν και να διαλέγονται με τον τρόπο τους. Είναι χαρακτηριστικός μάλιστα, 

μεταξύ άλλων, και ο βίος του οσίου Παχωμίου, που διαβάζουμε το εξής καταπληκτικό: 

«Παχωμίῳ δὲ τοσαύτη χάρις παρὰ Θεοῦ δεδώρητο... ὡς καὶ ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπιῶν 

κατὰ τὸ γεγραμμένον πατοῦντα τοῦτον ἀβλαβῆ διαμένειν, ἤδη δὲ ποτὲ καὶ κροκοδείλῳ 

χρησάμενον ὡς ὀχήματι διαπερᾶσαι τὸν ποταμόν, καὶ τοῖς λοιποῖς δὲ ἀγρίοις θηρίοις 

συναναστρέφεσθαι ἀδεῶς, μηδὲν ὑπ’ αὐτῶν βλαβερὸν ὑφιστάμενον». Ο άνθρωπος 

ξεκινά από την αυτογνωσία και είναι αρχικά συμφιλίωση του ανθρώπου με τον Θεό 

και τον εαυτό του και στη συνέχεια συμφιλίωση με το συνάνθρωπο και το περιβάλλον. 

Πώς θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τον τρόπο της σχέσης του ανθρώπου ως 

πιστού και ως οικολόγου; Η διαφορά ανάμεσα στην οικολογική συνείδηση και την 

εκκλησιαστική συνείδηση είναι η εξής: «Ο άνθρωπος με το να βλέπει τον εαυτό του ως 

κρίκο ανάμεσα στη Φύση και τον Θεό, σέβεται τον απρόσωπο κόσμο, όχι μόνο για να 

τον διατηρήσει, αλλά να τον καλλιεργεί και να τον ενσωματώνει σε μορφές πολιτισμού, 

οι οποίες τον ανυψώνουν στο δικό του επίπεδο, σε αιώνια επιβίωση και σωτήρια»315. 

Χαρακτηριστική είναι και η παρακάτω αναφορά ότι δεν θα ήταν υπερβολή, αν λέγαμε 

ότι αποτελεί μία απάντηση στη διαφορά θέασης του κόσμου ανάμεσα στον Οικολόγο 

και τον Χριστιανό: «Τούτῳ διεστήκαμεν τῶν ἀπίστων, τῷ κρίσεις ἑτέρας περὶ τῶν 

πραγμάτων ἔχειν. Ὁρᾶ τὸν οὐρανὸν ὁ ἄπιστος, καὶ προσκυνεῖ. Θεὸν γὰρ εἶναι νομίζει. 

Ὁρᾶ τὴν γῆν, καὶ θεραπεύει, καὶ πρὸς τὰ αἰσθητὰ κέχηνεν. Ἀλλ’ ἡμεῖς οὒχ οὕτως, ἂλλ’ 

ὁρῶμεν τὸν οὐρανόν, καὶ τὸν πεπεοιηκότα αὐτὸν θαυμάζομεν. Οὐ γὰρ θεὸν αὐτόν, ἀλλ’ 

ἔργον εἶναι θεοῦ πεπιστεύκαμεν. Ὁρῶ τὴν κτίσιν ἅπασαν, καὶ δι’ αὐτῆς χειραγωγοῦμαι 

πρὸς τὸν δημιουργὸν [...]. Ἑτέρως ἐγὼ βλέπω τὰ πράγματα, καὶ ἑτέρως ἐκεῖνος»316.  

                                                             
314 Πνευματικά Έργα, 81η Ομιλία. 
315 Η κτίση ως ευχαριστία, όπ. παρ., σ. 123. 
316 Ιωάννου Χρυσοστόμου, Κατὰ τῶν θεοποιούντων τὴν κτίσιν, Ομιλία ια'. 
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Γι’ αυτό και η παρατήρηση του μακαριστού Καθηγητή Σάββα Αγουρίδη είναι 

εύστοχη στο ότι δηλαδή οποιαδήποτε προσέγγιση του οικολογικού προβλήματος 

πρέπει να έχει κάποια στηρίγματα στη χριστιανική παράδοση, αλλά αναπόφευκτος 

είναι και ο δανεισμός κάποιων στοιχείων από την επιστημονική Οικολογία317. 

 

5.4. Η Ενορία ως «οικολογικό εργαστήρι». 

Με ποιον τρόπο ο νέος και ο κάθε πιστός μπορεί να εμπνευσθεί από τα 

οικολογικά μηνύματα της ορθόδοξης παράδοσης; Δεν θα θέλαμε να μπούμε σε 

λεπτομέρειες, που ίσως όλοι μας γνωρίζουμε ή έχουμε ακούσει σχετικά με την εν γένει 

«οικολογική λατρεία και συμπεριφορά» της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 

Σημειώνουμε ενδεικτικά ότι οι λατρευτικές πράξεις της Εκκλησίας δεν είναι 

μόνο λόγος, αλλά και κίνηση και ύλη, όπως τα πάντα μέσα στον κόσμο. Η πορεία του 

κάθε πιστού αρχίζει στην Εκκλησία με τη μύηση του νερού. Στη συνέχεια μάς μυεί στη 

γλυκύτητα της ανακούφισης της πληγής με το λάδι, «λάδι ἀγαλλίασης, λάδι ἁγιασμοῦ, 

βασιλικὸ ροῦχο, θώρακας δύναμης, φύλακας ἀπὸ κάθε διαβολικὴ ἐνέργεια, σφραγίδα 

ἐναντίον κάθε ἐπιβουλῆς, χαρὰ τῆς καρδιᾶς καὶ αἰώνια εὐφρόσυνη, ποὺ θὰ κάνει τοὺς 

χρισμένους νὰ λάμπουν χωρὶς καμία κηλίδα» (Από το Μυστήριο του Ευχελαίου). Ψωμί 

και κρασί γίνονται Σώμα και Αίμα Χριστού, τα σύμβολα της ενότητας των πιστών. 

Όλοι γινόμαστε ένα σώμα, γιατί κοινωνούμε όλοι από το ίδιο Σώμα και Αίμα του 

Χριστού. 

Η Εκκλησία μάς υπενθυμίζει κατά την περίοδο του Τριωδίου τη φθαρτότητα 

του ανθρώπου και της Φύσης. Ο άνθρωπος «περιβεβλημένος μὲ τοὺς δερμάτινους 

χιτῶνας»318 «ἐξεβλήθη τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς μὴ φυλάξας τὴν ἐντολὴν τοῦ 

Δεσπότου». Στον κόσμον πλέον μόνος «ἐργάζεται τὴν γῆν, καὶ ἰδρώτι πολλῷ ἐσθίειν 

ἄρτον». Ασφαλώς είναι μεγίστης σημασίας η παρατήρηση ότι στην πτώση αυτή δεν 

έχει κανένα λόγο η κτίσις. Στο σημείο αυτό ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός σημειώνει: 

                                                             
317 Σάββα Αγουρίδη, «Σκέψεις για κάτι καινούργιο στη Θεολογία μας», Περιοδικό Καθ΄Οδόν, 

1(1992), σ. 41. 
318 Βλ. Τριώδιον, σ. 69. Ο όρος «δερμάτινοι χιτώνες» σημαίνει την έκφραση της φθοράς και 

της νεκρότητας την οποία περιβλήθηκε ως δεύτερη Φύση ο άνθρωπος μετά την πτώση. Ο 

άνθρωπος δεν έχει πια ως συστατικό χαρακτηριστικό του τη ζωή. Αυτό που υπάρχει τώρα είναι 

ο θάνατος. Παράλληλα οι δερμάτινοι χιτώνες αποτελούν μια καινούργια δυνατότητα που 

παρέχει ο Θεός στον άνθρωπο, προκειμένου να μπορέσει να επιβιώσει μέσα στη φθορά και τον 

θάνατο και μάλιστα να επιβιώσει σωστά, για να φθάσει στο σημείο να ξαναβρεί πληρέστερη 

τη ζωή και ωραιότερη τη μορφή της Φύσης του εν Χριστώ. Βλ. σχετικά Παν. Νέλλα, Ζώον 

Θεούμενον, Αρμός, Αθήνα 2000, σ. 98. 
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«Μὴ κάκιζε τὴν ὕλην. Οὐ γὰρ ἄτιμος. Οὐδὲν γὰρ ἄτιμο, ὃ παρὰ τοῦ Θεοῦ γεγένηται. 

Μόνον δὲ ἄτιμον, ὁ μὴ τὴν αἰτίαν ἔσχεν ἐκ Θεοῦ, ἀλλ’ ἡμέτερον ἔστιν εὕρημα... ἡ 

ἁμαρτία». 

Η υμνογραφία της Εκκλησίας μας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

κεφάλαια διαπαιδαγώγησης και διαμόρφωσης μίας νέας οικολογικής συμπεριφοράς319. 

Στην περίοδο του Τριωδίου ακούμε το εξής κατακληκτικό: «Ἐκάθισεν Ἀδάμ, ἀπέναντι 

τοῦ Παραδείσου, καὶ τὴν ἰδὶαν γύμνωσιν θρηνῶν ὠδύρετο...» (Εσπερινός Τυρινής, 

Δοξαστικό, Ήχος πλ. β’). Και συνεχίζει ο υμνογράφος: «Παράδεισε ἁγιώτατε, ὁ δὶ’ ἐμὲ 

πεφυτευμένος, καὶ διὰ τὴν Εὔαν κεκλεισμένος, ἱκέτευε τῷ σὲ ποίησαντι, καμὲ πλάσαντι, 

ὅπως τῶν σῶν ἀνθέων πλησθήσωμαι...» (Απόστιχο Εσπερινού, Ήχος πλ. β’). Είναι ίσως 

από τις σπάνιες, τις μοναδικές, θα λέγαμε, φορές, που αντίθετα με τη λειτουργική και 

οντολογική σημασία της ίδιας της Θρησκείας, η προσευχή του πτωτικού ανθρώπου δεν 

απευθύνεται σ’ ένα πρόσωπο, αλλά στην ίδια την κτίση. Αν και θα πρέπει να 

αναζητηθεί εδώ ο συμβολικός χαρακτήρας του Σταυρού στην Ωδή δ’ θα ακούσουμε 

και πάλι: «Λειμὼν μακάριε, φυτὰ θεόφυτα, Παραδείσου τερπνότης  νῦν ἐπ’ ἐμέ, δάκρυα 

σταλάξατε, ἐκ φύλλων ὥσπερ ὀφθαλμῶν, τὸν γυμνόν, καὶ ξένον δόξης Θεοῦ». 

Σίγουρα δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς την άνοδο των «πρασίνων», τους 

«Φίλους της Γης» (Friends of Earth), τις οικολογικές ΜΚΟ, το Διεθνές Ινστιτούτο 

Φυσικών Πόρων (World Resources Institute), τις ενδιαφέρουσες επιστημονικές 

μελέτες ειδικών και τις πιέσεις που ασκούν για την αλλαγή της νομοθεσίας. Από τα 

παραπάνω, όμως, μπορούμε αμέσως να κατανοήσουμε τη διαφορετική προσέγγιση του 

οικολογικού προβλήματος ανάμεσα στις κινήσεις αυτές και την Εκκλησία. Και για μεν 

τους πρώτους η προσέγγιση γίνεται ορθολογικά, ρασιοναλιστικά - ratio, στη δεύτερη 

περίπτωση η προσέγγιση γίνεται μέσα από την Εκκλησιολογική Χριστολογία. Χρόνος 

και ύλη ανάγονται στον Χριστό, ο οποίος ήλθε στον κόσμο «ἳνα πληρώσῃ τὰ πάντα» 

(Εφ., 4:11). Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι, ενώ χρειάζεται και επιβάλλεται η λήψη 

δραστικών μέτρων από τις Κυβερνήσεις για ριζικές λύσεις του οικολογικού 

προβλήματος, αυτές οι λύσεις δεν μπορούν να αποκαλύψουν τις βαθύτερες «ρίζες» του 

προβλήματος. Κι αυτές, κατά την ταπεινή μας γνώμη, βρίσκονται σε χώρους 

βαθύτερους από την πολιτική και την οικονομία, γιατί το οικολογικό είναι στην ουσία 

του και ηθικό πρόβλημα! 

                                                             
319 Γ. Γαλίτη, Θεολογική θεώρηση της ύλης, Ανάτυπο από τον 32° Τόμο «Επίσημοι Λόγοι» του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 1996, σ. 16. 
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Ίσως να μην μπορούμε να κατανοήσουμε τη λογική του ανθρώπου της 

υπαίθρου, στον οποίο διακρίνουμε μία αντίληψη πως, όταν παραβιάζεται «ἡ τῆς 

φύσεως τάξις», προκαλείται ανωμαλία και οργή του Θεού320, που εκδηλώνεται με ό,τι 

έχει ονομάσει ο σοφός λαός κακοί οιωνοί και θεομηνίες, δηλαδή «μήνις του Θεού», 

χωρίς να μπορεί να αντιδράσει. Στο ερώτημα αυτό απαντούμε, διά στόματος του ιερού 

Χρυσοστόμου, ο οποίος σε μία παρόμοια περίπτωση, μεταξύ άλλων, έλεγε τα εξής: 

«Εἴδατε τὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ; Εἴδατε τὴ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ; Δύναμη, ποὺ τίναξε 

τὴν οἰκουμένη, φιλανθρωπία, ποὺ τὴν στήριξε ὅταν ἔπεφτε...Νὰ ἔχετε στὸ νοῦ σας τὸ 

βράδυ ἐκεῖνο τοῦ σεισμοῦ. Γιατί, ὅλοι οἱ ἄλλοι ἔχουν φοβηθεῖ γιὰ τὸν σεισμό, ἐγὼ ὅμως 

γιὰ τὴν αἰτία τοῦ σεισμοῦ. [...] γιατί, ἡ αἰτία ἦταν ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ, αἰτία δὲ τῆς ὀργῆς οἱ  

ἁμαρτίες μας. Μὴν φοβᾶσαι τὴν τιμωρία, ἀλλὰ τὴν ἁμαρτία, τὴν μητέρα τῆς τιμωρίας»321. 

Για τον λόγο αυτό, από την πλευρά της ορθόδοξης Θεολογίας, ο σύγχρονος 

όρος «απόβλητο» δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός. Στα μάτια του Θεού κανένα στοιχείο 

της θείας δημιουργίας δεν είναι απόβλητο. Τα πάντα βρίσκονται σε πορεία 

μεταμόρφωσης και ανακαίνισης στο φως της Ανάστασης του Χριστού. Ο κίνδυνος που 

ελλοχεύει με τη στάση μας να βλέπουμε απόβλητα στο φυσικό περιβάλλον είναι η 

απόρριψη και η αποποίηση της ευθύνης μας. Αντιθέτως, όταν οδηγός της σκέψης μας 

είναι η εικόνα του όλου, τότε κάθε απόβλητο αποτελεί ένα ασθενές μέρος που αναμένει 

την ανθρώπινη ευθύνη και τη θεραπεία του. Το μέρος και το όλον αλληλοεξαρτώνται, 

καθώς «τὰ μέρη ἐν ταῖς ὁλότησι καὶ αἳ ὁλότητες ἐν τοῖς μέρεσι καὶ εἰσὶ καὶ ὑφεστήκασι» 

(ΡG,91:1189D). Μέσα στην προβληματική αυτή μπορεί να κατανοηθεί και το γεγονός 

ότι κάθε καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος θεωρείται ως «σοβαρωτάτη 

αμαρτία»322. 

                                                             
320 Όπως μάς διδάσκουν οι Πατέρες της Εκκλησίας μας η οργή του Θεού δεν είναι πάθος, γιατί 

ο Θεός είναι απαθής και άτρεπτος. Όταν λέμε ότι οργίζεται ο Θεός, ο Άγιος Γρηγόριος 

επισημαίνει ότι «ὠνομάσαμεν, ὡς ἐφικτὸν ἠμίν, ἐκ τῶν ἡμετέρων τὰ τοῦ Θεοῦ», PG,36:157C. 

Οργή είναι η άκτιστη ενέργεια του Θεού, όπως όλες οι άκτιστες ενέργειές Του, η οποία οδηγεί 

με τον τρόπο του στη σωτηρία του ανθρώπου και τον παιδαγωγεί. Βλ. Περιοδικό Ανάπλασις, 

383(1999), σ. 163 και Περιοδικό Εκκλησία, 9(1999), σ. 497. 
321 ΡG, 48:1027. Πρβλ. Μεγάλου Βασιλείου,  Οὐκ ἒστιν αἴτιος τῶν κακῶν ὁ Θεός, PG, 31, 329-

353. 
322 «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔχει πολλοὺς λόγους νὰ θεωρῆ τὸ ζήτημα τῆς προστασίας τοῦ 

φυσικοῦ περιβάλλοντος ὡς ἐξαιρετικῶς σοβαρὸν καὶ ἐπεῖγον. Οἱ λόγοι διὰ τὸ τοιοῦτον ἔντονον 

ἐνδιαφέρον ἠμῶν διὰ τὴν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος εἶναι βαθύτατοι, εἶναι λόγοι 

θεολογικοί, τουτέστιν λόγοι πίστεως, καὶ λόγοι ποιμαντικοί, ἤτοι λόγοι εὐαισθησίας πρὸς τὸν 

κόσμον καὶ τὴν ἐν αὐτῷ ἀποστολὴν καὶ διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας. Δι’ ἠμᾶς κάθε καταστροφὴ 

τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελεῖ προσβολὴν κατὰ τοῦ Δημιουργοῦ καὶ 

προξενεῖ θλίψιν, ἐν δὲ τῷ μέτρῳ καθ’ ὃ εὐθυνόμεθα οἱ ἄνθρωποι δι’ αὐτό, ἐπιβάλλει εἰς πάντας 

ἠμᾶς μετάνοιαν. Δία τὸν λόγον τοῦτον κάθε ἐνέργεια τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελοῦσα εἰς τὴν 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Να περιγράψετε τις αρχές που διέπουν τα οικολογικά κινήματα και τις 

δραστηριότητές τους. 

 

2. Ποια η διαφορά προσέγγισης του Φυσικού Περιβάλλοντος ανάμεσα στα οικολογικά 

κινήματα και την ορθόδοξη παράδοση; (Για βοήθεια βλ. Σεβ. Μητρ. Περγάμου Ιωάννη, 

Η Κτίση ως Ευχαριστία, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1992, σσ.122-123).  

 

3. Να περιγράψετε δύο παραδείγµατα από τη βυζαντινή Τέχνη που να µαρτυρούν τη 

βαθύτερη σχέση ανθρώπου και Φυσικού Περιβάλλοντος. 
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4. Να αναφέρετε τα οικολογικά στοιχεία στην Παραβολή του Ασώτου και του καλού 

Σπορέως. Πώς μπορείτε να αναδείξετε τη σχέση ανθρώπου και Φυσικού 

Περιβάλλοντος σε μία σύναξη νέων; 

 

5. Προτείνετε λύσεις στο περιβαλλοντικό πρόβληµα στα πλαίσια της ορθόδοξης 

πνευµατικότητας και της ενοριακής ζωής. 

 

6. Η ακτιβίστρια  Γκρέτα Τούνμπεργκ σε ομιλία της είπε: «Θέλω να αισθανθείτε τον 

φόβο που αισθάνομαι κάθε μέρα. Θέλω να συμπεριφέρεστε σαν να βρισκόμαστε σε κρίση. 

Θέλω να συμπεριφέρεστε σαν να έχει πάρει φωτιά το σπίτι μας, γιατί έχει πάρει…». Πώς 

θα μιλούσατε στους νέους της Ενορίας σας με βάση τις παραπάνω σκέψεις για να 

αναλάβουν πρωτοβουλίες και δράσεις για την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος; 

 

7. Να μελετήσετε μαζί με μία Ομάδα νέων της ενοριακής κοινότητας τον Ψαλμό 103. 

Πώς περιγράφει την ομορφιά της κτίσης και ποια η θέση του ανθρώπου μέσα σε αυτήν; 
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6. Εκκλησίες και Οικολογία 

Θρησκείες και Οικολογία. Εκκλησιαστικοί Οργανισμοί (ΚΚΕ, WCC) και Οικολογία 

 

Λέξεις κλειδιά: Φύση, Κτίση, Περιβάλλον, Θρησκείες και Οικολογία. Εκκλησιαστικοί 

Οργανισμοί, Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, 

Charta Oecumenica, Laudato Si’, Οικουμενικό Πατριαρχείο, Αγία και Μεγάλη 

Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Ημέρα Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος, 

ευρωπαϊκές πολιτικές. 

 

6.1. Γενικές παρατηρήσεις 

Μπορούν οι Εκκλησίες να διαμορφώσουν μία υπεύθυνη συμπεριφορά του 

ανθρώπου απέναντι στο Φυσικό Περιβάλλον; Οι Εκκλησίες μάς υπενθυμίζουν ότι οι 

ρίζες του οικολογικού προβλήματος τελικά βρίσκονται σε χώρους βαθύτερους από την 

πολιτική και την οικονομία και το οικολογικό πρόβλημα είναι και ηθικό πρόβλημα323!  

Είναι πλέον αποδεκτό, ακόμη και στο χώρο των ειδικών περιβαλλοντολόγων, 

ότι η οικολογική κρίση, πέρα από τις διάφορες, κατά καιρούς ερμηνείες για τις αιτίες, 

τα αποτελέσματα και τις προεκτάσεις της στις σημερινές κοινωνίες, προβάλλεται και 

ως ανάγκη για μία νέα προσέγγιση με σκοπό την αντιμετώπισή της324.   

Άνθρωπος και κτίση δεν διαχωρίζονται από το σχέδιο της φυσικής δημιουργίας. 

Ο άνθρωπος καλείται να διατηρεί αγαθή τη σχέση του με τον κτιστό κόσμο, ενώ από 

την πλευρά της η κτίση «συστενάζει καί συνωδίνει» (Ρωμ., 8:22) μαζί με τον άνθρωπο. 

Η σχέση αυτή πέρα από την κοσμολογική της σημασία έχει και ποικίλες ηθικές 

διαστάσεις. Η πτώση του ανθρώπου δεν αλλοιώνει ηθικά μόνο τον άνθρωπο, αλλά 

ολόκληρη την κτίση. 

Από τις παραπάνω σύντομες επισημάνσεις, κατανοούμε ότι το οικολογικό 

πρόβλημα περνά από το άτομο στο διακοινωνικό επίπεδο. Οι συνέπειες είναι 

παγκόσμιες. Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι υπάρχουν «οικολογικές νησίδες», όπου 

                                                             
323 Βασ. Γιούλτση, Δημιουργία και οικολογικό πρόβλημα στην Ορθόδοξη Θεολογία, Άνθρωπος 

και Περιβάλλον, Πάφος 1994, σ. 11-23 και Γεωρ. Μαντζαρίδη, Εκκλησία και οικολογική 

κρίση, Άνθρωπος και Περιβάλλον, όπ. παρ., σ. 51-62. 
324 Βλ. περισσότερα Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη, Βιοπολιτική, Βιοπεριβάλλον, Βιοπολιτισμός, 

Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής, Αθήνα 1994, σ. 95.  
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μπορεί να σωθεί το μέρος από το όλον. Όπως και δεν μπορούμε να δεχθούμε την άποψη 

ότι θα σώσουμε το μέρος της κτίσης, αδιαφορώντας για το «όλον» και τον «άλλον». 

Η προστασία και η φροντίδα του ανθρώπου για κάθε είδος της δηµιουργίας 

αποτελεί βασική αρχή στη διδασκαλία των μεγάλων Θρησκειών, τις οποίες διακρίνει 

µία έντονη οικολογική ευαισθησία. Η οικολογική αυτή ευαισθησία µπορεί να φανεί 

χρήσιµη για την επίλυση των µεγάλων περιβαλλοντικών προβληµάτων που 

απασχολούν σήµερα το σύγχρονο άνθρωπο, αρκεί ο ίδιος να κρατήσει µια υπεύθυνη 

στάση ζωής, συμβάλλοντας ενεργά στην επίλυσή τους. 

 

 

6.2. Η ιδιαιτερότητα του Χριστιανισμού 

Ο Χριστιανισμός ξεχωρίζει από τις άλλες Θρησκείες ως προς το θέμα της 

δημιουργίας, διότι η δημιουργία του κόσμου είναι «εκ του μηδενός». Η ερμηνεία του 

οικολογικού προβλήματος είναι αδύνατον να μελετηθεί έξω από τη θεολογία της 

παρακοής και της πτώσης του ανθρώπου. Σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία, 

αιτία της δημιουργίας του κόσμου είναι η ελευθερία και η αγάπη του Θεού, ο Οποίος 

δημιουργεί τα πάντα «καλά λίαν». Μέσα στην προβληματική αυτή το Φυσικό 

Περιβάλλον δεν μπορεί να μελετηθεί έξω από τη σχέση του με τον άνθρωπο και τον 

Θεό325. 

Η σχέση αυτή απαιτεί πρώτα και πάνω από όλα αλλαγή συμπεριφοράς. Με την 

προοπτική αυτή, η άσκηση, ο περιορισμός στην «αναγκαία χρεία», δεν ταυτίζεται με 

την πειθαρχία σε κάποιο Οικολογικό Πρόγραμμα. Μέσα στις διάφορες παρεμβάσεις 

του ανθρώπου αναζητείται η γνήσια ηθική αντιμετώπιση του οικολογικού 

προβλήματος με την αλλαγή της συμπεριφοράς του ανθρώπου απέναντι στο φυσικό 

περιβάλλον. Ο γνωστός Πολωνός φιλόσοφος L. Kolakowski στο 6ο Διεθνές Συνέδριο 

της International Society for Universalism, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «η μετάνοια 

αποτελεί σίγουρα μία νέα επιτακτική κατηγορία σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης ζωής 

[...]. Μετάνοια σημαίνει μία ολοκληρωτική αλλαγή στη νοοτροπία μας [...] και είναι 

επείγουσα στη ζωή μας»326. 

                                                             
325 Βλ. Βασ. Γιούλτση, όπ. παρ., σ. 13. 
326 «Metanoia is certainly a new becoming a new categorical imperative in the crucial domains 

of life [...]. Metanoia, as a radical change in mentality [...] metanoia is a matter of urgency», 

στο Περιοδικό Dialogue and Universalism, 1(1995), σ. 5-6 και 10. Ομοίως και ο Kallistos Ware 

σημειώνει ότι «[…] η κυριολεκτική έννοια της ελληνικής λέξης μετάνοια, είναι η ‘μεταβολή 

του νου, αλλαγή νοοτροπίας’. Μετάνοια είναι ένας νέος και θετικός τρόπος να κοιτάζει κανείς 
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Δίπλα στην ηθική του ανθρώπου συνυπάρχει και η ηθική της φύσης. Οι δύο 

αυτές ηθικές αντιλήψεις αναφέρονται σε δύο ξεχωριστά υποκείμενα αδιάσπαστα 

μεταξύ τους. Πρέπει δε να υπογραμμισθεί ότι η ηθική του ανθρώπου προτάσσεται της 

φύσης, αφού το έλλογο του ανθρώπου επέβαλε τις συνέπειες των δικών του επιλογών 

στο άλογο της κτίσης. Η μονόπλευρη αντίληψη της ηθικής οδηγεί και στη μονόπλευρη 

αντίληψη στην αντιμετώπιση του οικολογικού προβλήματος. Ο άνθρωπος υπερ-

καλλιεργεί για να αποκτήσει αγαθά που του προσφέρουν ασφάλεια και ευτυχία. Αυτό 

σημαίνει ότι ο ίδιος εγκλωβίζεται στο δικό του «εγώ» -στην «αυτοειδωλοποίησή» του, 

κατά τον Άγιο Ανδρέα της Κρήτης- που τελικά σημαίνει τον αποκλεισμό του από την 

ίδια την κοινωνία. Διακόπτει τις σχέσεις του με τον Θεό και τον πλησίον του, αφού 

σύμφωνα με την πατερική σκέψη κανείς δεν μπορεί να δει τον Θεό παρά μόνον διά του 

πλησίον.  

Ποια είναι, όμως, η σχέση του μέρους με το όλον; Εδώ ισχύει ο λόγος του 

Αποστόλου Παύλου -με κάποια αλλαγή- για τις έριδες που υπήρχαν στην Κόρινθο: 

«Θέλω να πω ότι ο καθένας σας λέγει κάτι διαφορετικό. Ο ένας λέει: “Εγώ είμαι του 

Παύλου”, ο άλλος: “Εγώ είμαι του Απολλώ”, ένας άλλος: “Εγώ είμαι του Κηφά και 

κάποιος άλλος: “Εγώ είμαι του Χριστού”. Διαμοιράστηκε, λοιπόν, ο Χριστός;» (Α' Κορ., 

1,12). Θα μπορούσαμε να πούμε: «Εγώ είμαι για την Καρέτα-Καρέτα, εγώ για τη λευκή 

άρκτο, εγώ για τους ιχθείς, εγώ για τα πτηνά. “Μεμέρισται” το Φυσικό Περιβάλλον;». Η 

απάντηση είναι αρνητική. Η θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας τονίζει ότι, εάν 

αφαιρεθεί ένα κομμάτι από τον κόσμο, καταστρέφεται η ολότητα της δημιουργίας. Ο 

Θεός δημιούργησε την οικουμένη ως ένα ενιαίο σύνολο. Η σύνδεση, αλλά και η 

διαφορά όλων των μερών του φυσικού περιβάλλοντος αναδεικνύουν την αρμονική 

σχέση των πάντων σε μία ενότητα, όπου επιβεβαιώνεται πλήρως ο Όρος της Δ' 

Οικουμενικής Συνόδου στη Χαλκηδόνα (451). Δηλαδή, στην ενότητα της φύσης 

διασώζονται οι διαφορές των μερών και των υποστάσεων «ασυγχύτως, ατρέπτως, 

αχωρίστως, αδιαιρέτως» (χωρίς να συγχέονται, χωρίς να μεταβάλλονται, χωρίς να 

μερίζονται και χωρίς να διαιρούνται). 

                                                             
τον Θεό, τους συνανθρώπους του και τον εαυτό του. Δεν είναι μόνο μία αναπόληση με θλίψη, 

αλλά κυρίως μία προσδοκία του μέλλοντος με ελπίδα. Είναι η αναγνώριση, όχι μόνο αυτού που 

αποτύχαμε να γίνουμε, αλλά και εκείνου που με τη χάρη του Θεού μπορούμε να πετύχουμε 

[…]», όπως σημειώνει και ο Απόστολος Παύλος (Φιλ.,3:13-14), What is a prayer?, στο Public 

Orthodoxy, 14.4.2020. 
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 «Ας γνωρίζουμε», γράφει ο Αββάς Μακάριος, «ότι ολόκληρη η κτίση 

οικονομείται από τον ίδιο τον Θεό. Αυτός εποίησε τον ουρανό, τη γη, τα ζώα, τα ερπετά, 

τα θηρία, τα οποία μπορούμε να βλέπουμε, αλλά αγνοούμε τον αριθμό τους. Ποιος 

άνθρωπος άραγε μπορεί να γνωρίζει περισσότερα από τον ίδιο τον Δημιουργό;» 

(ΡG,34:561D). 

Σημαντική είναι και η παρακάτω αναφορά του Ιερού Χρυσοστόμου, η οποία θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως το αξίωμα της χριστιανικής οικολογικής αντίληψης για την 

κτίση: «Ανάμεσα στους Χριστιανούς και τους μη Χριστιανούς υπάρχει ένας διαφορετικός 

τρόπος προσέγγισης των πραγμάτων. Ο ένας βλέπει τον ουρανό και τον προσκυνεί, γιατί 

πιστεύει ότι είναι θεός. Εμείς, όμως, βλέπουμε τον ουρανό και θαυμάζουμε τον 

Δημιουργό. Δεν πιστεύουμε ότι ο ουρανός είναι θεός, αλλά ότι ο ουρανός είναι έργο του 

Θεού. Εμείς βλέπουμε ολόκληρη την κτίση και στρέφουμε την προσευχή μας προς τον 

Δημιουργό. Διαφορετικά βλέπω εγώ τα πράγματα του κόσμου και διαφορετικά ο άλλος» 

(ΡG,48:1020). 

 

6.3. Εκκλησιαστικοί Οργανισμοί (ΚΕΚ, WCC) και Οικολογία 

 

6.3.1 Ο Χριστιανισμός απέναντι στην ανάπτυξη και τη δικαιοσύνη 

Τα τελευταία χρόνια πολλοί Εκκλησιαστικοί Οργανισμοί επαναπροσδιορίζουν 

τη σχέση μεταξύ πίστης και γνώσης στο θέμα της δημιουργίας με μία κοινή αντίληψη 

ότι η δημιουργία αποτελεί έργο του ίδιου του Θεού327. Σκοπός τελικός της δημιουργίας 

δεν είναι η εκμετάλλευσή της από τον άνθρωπο. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει –όπως και 

στην Ορθόδοξη Θεολογία- ότι υπάρχει μία εμμονή, η οποία προσεγγίζει τα όρια ενός 

αρνητικού φονταμενταλισμού, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις σύγχρονες επι-

στημονικές θεωρίες για τη δημιουργία του κόσμου. Καμία νέα κοσμοθεωρία δεν 

μπορεί να εξαλείψει την ποιητική περιγραφή της δημιουργίας στο πρώτο βιβλίο της 

Παλαιάς Διαθήκης.  

Η ιδεολογία της ανάπτυξης θεωρείται ως μία από τις βασικότερες αιτίες της 

οικολογικής κρίσης. Οι διαρκώς αυξανόμενες καταναλωτικές απαιτήσεις και η 

αχαλίνωτη μορφή της ανάπτυξης έχουν δημιουργήσει νέες ανάγκες, που συντηρούν και 

αυξάνουν την οικολογική κρίση. Η μη ισορροπημένη ανάπτυξη έχει αντίκτυπο κυρίως 

                                                             
327 Κonrad Raiser, Το μέλλον του οικουμενισμού - Αλλαγή Παραδείγματος στην Οικουμενική 

Κίνηση, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 124. 

 



Εκκλησίες, Εκκλησιαστικοί οργανισμοί και Οικολογία 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

121 

στις ανθρώπινες αξίες και αναδεικνύει τον ανταγωνισμό, την καταπίεση, την 

επιθετικότητα, την αλλοτρίωση ακόμη και την κοινωνική ανισότητα. Τα παραπάνω 

έχουν άμεσες επιπτώσεις στην οικολογική κρίση και εκφράζονται μέσα από την υπερ-

παραγωγικότητα, η οποία βρίσκει το ηθικό υπόβαθρό της στη νεοφιλελεύθερη αγορά, 

που τροφοδοτεί την ιδεολογία του ανταγωνισμού και του εύκολου κέρδους. 

Ο δυτικός πολιτισμός έχει αντιληφθεί ορθολογικά την ανάπτυξη δίνοντας 

έμφαση στον ανταγωνισμό και την υπερεκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών 

πηγών. Με την Επιστήμη ο άνθρωπος απέκτησε γνώσεις, αλλά δεν μπόρεσε να 

καλλιεργήσει στον άνθρωπο τα χαρακτηριστικά του λιτού βίου και της σχέσης του με 

το Φυσικό Περιβάλλον. Η βίαιη εισβολή της αναπτυξιακής νοοτροπίας στις 

παραδοσιακές κοινωνίες τις μετέτρεψε από αγροτικές σε βιομηχανικές, ενώ σε πολλές 

περιπτώσεις αλλοίωσε τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητές τους. Οι κοινωνικές δομές και 

αξίες επισκιάστηκαν από τη στιγμή που ταυτίστηκε η έννοια της προόδου με την 

αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης. 

Εάν παλαιότερα η φθορά της γης είχε καθαρά τοπικό χαρακτήρα ή περιοριζόταν 

στην αποψίλωση και την υπερεκμετάλλευση, σήμερα έχει αποδειχτεί ότι το 

οικοσύστημα αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις μίας υπέρμετρης παραγωγής. 

Από τη στιγμή που οι κοινωνικές ομάδες εγκαταλείπουν την ισορροπία και τη λιτότητα, 

για να προφθάσουν τους γρήγορους ρυθμούς της ανάπτυξης, οδηγούνται αυτομάτως 

και στη βίαιη καταστροφή του Φυσικού Περιβάλλοντος. 

Και ενώ όλα αυτά γίνονται στο όνομα της ευημερίας του ανθρώπου, τελικά 

αποβαίνουν σε βάρος του. Το προτεινόμενο μοντέλο ανάπτυξης της Δύσης σε περιοχές 

«υπό ανάπτυξη» έχει οδηγήσει ολόκληρες κοινωνίες στην εξαθλίωση. Ο πλούτος δεν 

χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των αναγκών των φτωχών με αποτέλεσμα «η 

υποανάπτυξη και η φτώχεια να έπονται της ανάπτυξης, ενώ η ανεργία και η φτώχεια να 

επιτείνουν την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος»328. Αποτέλεσμα αυτών είναι η 

εκμετάλλευση των λαών, η περιθωριοποίησή τους και η αύξηση των κοινωνικών 

συγκρούσεων, αλλά η αντίληψη της ανάπτυξης, η οποία αξιολογεί την «παρα-

γωγικότητα υπεράνω της αξιοπρέπειας και τον πλούτο υπεράνω της ανθρώπινης 

ακεραιότητος», οι οικολογικές ισορροπίες ανατρέπονται από τη «βάναυση εκμε-

τάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών» (1994). 

                                                             
328 Κων. Ζάχου, Η χαμένη οικειότητα, όπ. παρ., σ. 361. 
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Ιδιαίτερη έμφαση στον παραπάνω προβληματισμό δόθηκε στο Ε' Οικολογικό 

Σεμινάριο, με θέμα: «Περιβάλλον και Φτώχεια» (1999). Σημαντική αναφορά έγινε από 

τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο θέμα της ανάπτυξης και στη λογική της 

υπερεκμετάλλευσης, η οποία θεωρείται από την Εκκλησία ύβρις και αμαρτία. 

Σύμφωνα με την τοποθέτηση του Οικουμενικού Πατριάρχη στο θέμα της ισορροπίας 

των αγαθών, η αιτία της κοινωνικής ανισότητας είναι η «επίμεμπτη (αξιοκατάκριτη) 

ηθική βούληση των πλεονεκτούντων, οι οποίοι κατέχουν χωρίς να έχουν πραγματική 

ανάγκη τη μερίδα των υστερούντων». 

Αξίζει, ακόμη, να σημειωθεί ότι η θεολογική αντιμετώπιση του προβλήματος 

έρχεται σε άμεση σχέση με τη σύγχρονη μορφή της παγκοσμιοποίησης της αγοράς. Το 

πρόβλημα αρχίζει με «την κακή -αντιδεοντολογική- ανθρώπινη συμπεριφορά και όχι από 

τη φυσική ανεπάρκεια των αγαθών», δηλώνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Σε σχετική, 

μάλιστα, ομιλία του με θέμα την παγκοσμιοποίηση επανέρχεται στα προβλήματα που 

δημιουργεί η μονόπλευρη ανάπτυξη και η εκμετάλλευση της γης. Μία προβληματική 

που δεν άφησε αδιάφορους και τους ειδικούς επί των αριθμών, οι οποίοι 

υπογραμμίζουν ότι ανάπτυξη και παγκοσμιοποίηση καλούνται να λάβουν σήμερα ένα 

ανθρώπινο πρόσωπο. 

Όσο διεθνοποιούνται οι αγορές των προϊόντων, των υπηρεσιών και των οικο-

νομικών κεφαλαίων, τόσο περισσότερες δυσχέρειες δημιουργούνται στην οικονομική 

ανάπτυξη, τις οποίες θα υφίστανται οι φτωχότερες χώρες και περιφέρειες, δεδομένου 

ότι μία παγκόσμια πολιτική αρχή αποτελεί ουτοπία για το άμεσο μέλλον. Γιατί αυτό 

που έχει ήδη ξεκινήσει ως χρηματοοικονομική κρίση, εξαπλώθηκε τελικά ως «ηθική 

ασθένεια» στις αναπτυγμένες κοινωνίες. Ο κόσμος πολώθηκε περισσότερο, και μεταξύ 

των χωρών, αλλά και στο εσωτερικό τους, αυξήθηκε ο κίνδυνος των κοινωνικών 

ανισοτήτων και έγινε απειλητικός για τη διεθνή σταθερότητα. Την προβληματική αυτή 

συμμερίζεται και ο Πρόεδρος του Φόρουμ του Νταβός (1999) Καθηγητής Κλάους 

Σβαμπ, ο οποίος σημειώνει ότι η πίεση για διαρκώς αυξανόμενη παραγωγικότητα και 

η υπερβολική φιλοκτημοσύνη (=η αγάπη στα υλικά αγαθά) του σύγχρονου κόσμου, με 

στόχο να αντιμετωπιστεί ο μεγα-ανταγωνισμός στην παγκοσμιοποιημένη αγορά, 

σαρώνει κάθε άλλο «εξισορροπητικό ή περιοριστικό παράγοντα» και μετατρέπει τις 

«οξύτατες κοινωνικές συγκρούσεις του παρελθόντος, μεγεθυμένες σε διεθνές πλέον 

επίπεδο» (1999). 

Από τη μία πλευρά η άγνοια του σκοπού της ύπαρξης των όντων και από την 

άλλη η έλλειψη ενός σωστού τρόπου προσέγγισης της δημιουργίας έχουν οδηγήσει τις 
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κοινωνίες σε μία ολοκληρωτική κατάλυση της ισορροπίας και της ολότητας του 

«σύμπαντος κόσμου». Οι σημερινές θεωρίες παραμερίζουν πλήρως την επέμβαση του 

Θεού στην κτίση και προβάλλεται έντονα μία ορθολογική και επιστημονική κατανόηση 

της δημιουργίας. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ομογενοποιημένων κοινωνιών. 

Δηλαδή, οι άνθρωποι καταλήγουν σε απρόσωπες μάζες, των οποίων ο τελικός και 

μοναδικός σκοπός είναι η κατανάλωση και η ωφελιμιστική σχέση τους με το Φυσικό 

Περιβάλλον329. 

Η θέση αυτή βρίσκει αντίθετη την Εκκλησία, η οποία πιστεύει ότι όλα τα μέλη 

οποιασδήποτε θρησκευτικής ή πολιτισμικής μειοψηφίας πρέπει να διατηρήσουν τις 

πολιτιστικές τους ιδιαιτερότητες: «Η παγκοσμιοποίηση ως άνοιγμα προς τη συνεργασία 

των λαών μάς ευρίσκει απολύτως συμφώνους και υπερθεματιστούς», τονίζει ο 

Οικουμενικός Πατριάρχης, «...ως μέσον ομογενοποιήσεως της ανθρωπότητος, 

επηρεασμού των μαζών και επικρατήσεως ενός ενιαίου και μοναδικού τρόπου σκέψης, 

μάς ευρίσκει αντιθέτους... Καλούμεν όλους, πλουσίους και πτωχούς, σε συνεργασία διά 

τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων, γιατί αυτό συμφέρει ακόμη και τους έχοντας, 

περισσότερο από τη μονομερή αύξηση των οικονομικών μεγεθών των» (1999). 

Η παραπάνω προβληματική δεν είναι τελείως ξένη από αυτή των σύγχρονων 

θεωριών της οικονομίας. Η νέα διεθνής «χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική», που 

συζητείται όλο και περισσότερο, απαιτεί μία συνεκτική και συλλογική προσέγγιση, με 

ευαισθησία στις διασυνδεόμενες ελευθερίες της ανάπτυξης. Αν δεν υιοθετήσουμε, 

λέγει ο Τζέιμς Γούλφερσον, Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, μία τέτοια 

προσέγγιση, «εξετάζοντας και τις δύο πλευρές του νομίσματος, η νέα διεθνής 

χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική κινδυνεύει να είναι ένα σπίτι χτισμένο στην άμμο»330.  

 

6.4. Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών 

Για πάρα πολλά χρόνια και ιδιαίτερα στην Επιτροπή του Συμβουλίου 

Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (ΚΕΚ)331 «Εκκλησία και Κοινωνία» υπήρχε μία συνεχής 

                                                             
329 Να σημειώσουμε εδώ ότι η πατερική σκέψη δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ πιστών ή μη πιστών 

για το Φυσικό Περιβάλλον. Κάθε παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση αποτελεί ύβρη. Γιατί ο 

μόνος φυσικός «ιδιοκτήτης», που δικαιούται αυτό τον τίτλο, είναι ο ίδιος ο Δημιουργός. Όπως 

γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Θεός δεν βρέχει μόνο για το χωράφι σου και αφήνει 

έξω το χωράφι του αμαρτωλού: «Ας μιμηθούμε τον νόμο του Θεού, τον καλύτερο και τον 

δικαιότερο, ο οποίος βρέχει και για τους δικαίους και για τους αμαρτωλούς, και ανατέλλει για 

όλους κατά παρόμοιο τρόπο τον ήλιο» (ΡG,35:889C). 
330 Συνέντευξη στην Εφημερίδα Τα Νέα, 21.5.2021. 
331 Για το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών βλ. περισσότερα στο Στ. Χαραλαμπίδη, 
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ενασχόληση με το θέμα της προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος, η οποία τελικά 

έλαβε μία δυναμική με την Ομάδα Εργασίας για το Φυσικό Περιβάλλον. 

Στη Β΄ Ευρωπαϊκή Οικουμενική Συνέλευση στο Graz της Αυστρίας (23-29 

Ιουνίου 1997) εκπονήθηκε ένα σημαντικό θεολογικό κείμενο, με τίτλο «Η χριστιανική 

μαρτυρία για την καταλλαγή» και μία από τις ενότητες φέρει τον τίτλο η «δημιουργία 

υπάρχει ως δώρο του Θεού». Το τρίτο κείμενο που εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια της 

παραπάνω Συνέλευσης, έκανε λόγο για τη δράση και τον τρόπο που αυτή θα υλοποιηθεί 

σε οικολογικά θέματα. Στο πέμπτο Κεφάλαιο γίνεται λόγος για οικολογική ευθύνη, 

ιδιαίτερα σε σχέση με τις μελλοντικές γενεές. Το Φυσικό Περιβάλλον γίνεται μέρος 

της εκκλησιαστικής ζωής και χρήζει ιδιαίτερης συμπεριφοράς. Εκεί προτείνεται 

εορτασμός «κοινής ημέρας της Δημιουργίας» όπως πραγματοποιείται από το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο. Στις υποπαραγράφους του ιδίου Κεφαλαίου τονίζεται η 

ανάγκη συνεργασίας της Εκκλησίας με τις κοινωνικές και τις πολιτικές δυνάμεις για 

περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και η υιοθέτηση από αυτήν ενός ασκητικού τρόπου 

ζωής, που θα αποτελέσει πρότυπο για την κοινωνία. Τέλος, προτείνεται η δράση της 

Εκκλησίας για έναν βιώσιμο τρόπο ζωής, καθώς και η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 

δικτύου υπεύθυνων περιβάλλοντος, προκειμένου να συνεργαστεί με τις διάφορες 

δραστηριότητες όπως με το δίκτυο ECEN (Ecological Ecumenical Environment 

Network)332. 

Το 2001 υπογράφεται στο Στρασβούργο η Charta Oecumenica, ένα σημαντικό 

κείμενο, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί προφητικό για τις όποιες εξελίξεις σε κοινωνικά 

θέματα και το μέλλον της Ευρώπης. Στην ένατη παράγραφο γίνεται αναφορά στο θέμα 

της προστασίας της φυσικής δημιουργίας και αναγνωρίζεται το Φυσικό Περιβάλλον ως 

δώρο του Θεού, το οποίο, δυστυχώς, έχει καταστεί αντικείμενο κατάχρησης και 

εκμετάλλευσης, γεγονός που -εκτός των άλλων- αποβαίνει σε βάρος των επερχόμενων 

γενεών. Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες και ειδικά το Οικουμενικό Πατριαρχείο, πρωτοπόρο 

εδώ και πολλά χρόνια στα ζητήματα αυτά, αντιμετώπισαν με ικανοποίηση τη σύσταση 

της ‘Charta Oecumenica’ προς τις Εκκλησίες της Ευρώπης να καθιερώσουν μία ημέρα 

οικουμενικής προσευχής για την προστασία της δημιουργίας. Οι δεσμεύσεις της 

                                                             
Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών και Οικουμενικό Πατριαρχείο στη νέα Ευρώπη (1989 κ. 

εξ.), Διδακτορική Διατριβή, Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2016. 
332 Αικ. Καρκαλά-Ζορμπά, Η Β΄ Ευρωπαϊκή Οικουμενική Συνέλευση (Στο Graz της Αυστρίας -

23/29 Ιουνίου1997), Χρονικό-Θεματική-Αξιολόγηση, Μεταπτυχιακή Εργασία, Θεολογική 

Σχολή Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 74-79. 
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θεματικής αυτής ενότητας αφορούν στην ανάπτυξη ενός οικολογικού τρόπου ζωής και 

στη στήριξη των εκκλησιαστικών περιβαλλοντικών οργανώσεων και των 

οικουμενικών δικτύων, ενώ συνέβαλε, όπως θα δούμε στη συνέχεια, σε σημαντικές 

συνεργασίες ανάμεσα στις Εκκλησίες.  

Στη 13η Γενική Συνέλευση του ΚΕΚ, στη Λυών της Γαλλίας (15-23 Ιουλίου 

2009), που έφερε τον τίτλο “One hope in Christ”, εκδόθηκε βαρυσήμαντο Μήνυμα στο 

οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται και στις κλιματικές αλλαγές τονίζοντας ότι: Οι 

κλιματικές αλλαγές είναι μέρος της παγκόσμιας κρίσης και έχει ανάλογες συνέπειες, 

για τον λόγο αυτόν οι Εκκλησίες έχουν καθήκον να εργαστούν για την «ακεραιότητα 

της δημιουργίας». Το Μήνυμα απευθύνει έκκληση στους ιθύνοντες σε πολιτικές και 

ηγετικές θέσεις να λάβουν μέτρα, αλλά και στον καθένα ξεχωριστά να αλλάξει τις 

βλαβερές συνήθειες μειώνοντας τα δικά του «οικολογικά αποτυπώματα» και εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Σε άλλο σημείο του υπογραμμίζει ότι: Η νέα οικονομία, 

που πρέπει να υιοθετηθεί λόγω της παγκόσμιας κρίσης, πρέπει να βασίζεται στην ηθική 

ευθύνη για τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος. Απευθυνόμενο δε, στις Εκκλησίες 

σημειώνει ότι: Οι Εκκλησίες με δικούς τους χρηματικούς πόρους θα κάνουν 

συμφέρουσες επενδύσεις εφαρμόζοντας πρώτες αυτό που ζητάνε από τους άλλους. 

Τέλος, υπενθυμίζει ότι αυτές οι θέσεις αποτελούν σταθερή δέσμευση των Εκκλησιών 

στη διαδικασία για δικαιοσύνη, ειρήνη και ακεραιότητα της δημιουργίας. Σταθερή μας 

πεποίθηση λέει είναι ότι υπάρχει ελπίδα για σωτηρία και αυτή είναι η «ἐν Χριστῷ 

ἐλπίδα»333. 

Σήμερα το ΚΕΚ θεωρείται ένας από τους αξιόπιστους εταίρους στο διάλογο με 

τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 17 της Συνθήκης της 

Λισαβόνας. Επικροτεί τις προτάσεις πολιτικής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 

(Green Deal), αλλά εκφράζει, ταυτόχρονα, τον προβληματισμό του, σχετικά με το εάν 

είναι εφικτό να δημιουργηθεί μία αληθινά πράσινη και δίκαιη οικονομία. Με δεδομένη 

την κλιματική κρίση, για την οποία έχει μεγάλη ευθύνη το αλόγιστο καταναλωτικό 

μοντέλο, ιδίως των αναπτυγμένων Xωρών, το ζητούμενο είναι πώς θα υπάρξει μία 

ρεαλιστική στόχευση στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας χωρίς άνθρακα και 

ορυκτά καύσιμα. Εάν, η κλιματική κρίση δεν περιοριστεί σύντομα σε μεγάλα μέρη του 

κόσμου, οι μέσες ετήσιες θερμοκρασίες θα αυξηθούν σε περισσότερο από 29ο Κελσίου, 

                                                             
333 “Οne hope in Christ”, Μήνυμα της 13ης Γενικής Συνελεύσεως της ΚΕΚ προς όλες τις 

Εκκλησίες-μέλη, http://www.cec-kek.org/content/climatechange (26-4-2021). 

 

http://www.cec-kek.org/content/climatechange
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κάτι που θα έκανε τη γεωργία –και επομένως την ανθρώπινη ζωή– σε πολλές περιοχές 

σχεδόν αδύνατη, πλήττοντας δραματικά τους ασθενέστερους. 

Ο στόχος: «κανείς να μην μένει πίσω» (“leaving no one behind”), όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, πρέπει να είναι ζήτημα 

πρώτης προτεραιότητας, μειώνοντας αποτελεσματικά την αυξανόμενη ανισότητα, 

υλοποιώντας πολιτικές για την παγκόσμια αλληλεγγύη άμεσα, χτίζοντας γέφυρες 

μεταξύ όλων των πολιτών και ενσωματώνοντας τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης, 

όπως εκφράστηκαν  στο πλαίσιο της 70ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.  

Οι Εκκλησίες, έχοντας ως χρέος να φροντίζουν τη δημιουργία του Θεού στο 

σύνολό της, καλούνται να σταθούν δίπλα, ιδιαίτερα, σε εκείνους που έχουν ανάγκη, 

είναι περιθωριοποιημένοι και αντιμετωπίζουν φτώχεια, είτε βρίσκονται μακριά, είτε 

κοντά. Η ανησυχία είναι βαθύτατη, καθώς τόσο ο ΟΗΕ, όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

αναφέρουν ότι αφενός το ένα τέταρτο όλων των ειδών απειλούνται με εξαφάνιση και 

αφετέρου, το 80% των οικοτόπων δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ποιότητα, βάσει 

περιβαλλοντικών κριτηρίων. Ο άνθρωπος είναι ένα ελάχιστο μόνο μέρος ενός 

ευάλωτου οικολογικού δικτύου, του οποίου βλάπτοντας τα μέρη του, τελικά 

ζημιώνεται ο ίδιος. Άλλωστε, η πανδημία COVID-19 υπενθύμισε με τον πιο 

αδυσώπητο τρόπο, πόσο επισφαλής είναι ο άνθρωπος. 

 

6.5 Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών 

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (ΠΣΕ)334 ασχολείται πολλά χρόνια με το 

θέμα της προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος, μέσα από συγκεκριμένες ενότητες: 

1. Προώθηση χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ως εναλλακτικών 

λύσεων, όπου είναι εφικτό. 2. Εισαγωγή συστήματος τιμών και υπολογισμού τους, το 

οποίο θα αντανακλά τις αναμενόμενες ελλείψεις και το οικολογικό κόστος. 3. 

Περιορισμός της μόλυνσης του περιβάλλοντος. 4. Διατήρηση και ανανέωση των 

τροπικών δασών. 5. Υποστήριξη, διαμόρφωση και εφαρμογή ενός «καταστατικού 

χάρτη για τη γη». 6. Οικονομία, οικολογία και Ανάπτυξη. 7. Απληστία και Ανάπτυξη. 

Στην Ζ’ Γενική Συνέλευση του ΠΣΕ (7-20.2.1991), με θέμα «Ελθέ, Πνεύμα 

Άγιον, ανακαίνησον πάσαν την κτίσιν», η οποία πραγματοποιήθηκε στην Καμπέρα της 

Αυστραλίας ο μακαριστός Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κυρός 

                                                             
334 Για το έργο του ΚΕΚ και του ΠΣΕ σε θέματα προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος βλ. 

Κωνσταντίνου Β. Ζορμπά, όπ. παρ., σσ. 164-191. 
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Δημήτριος Α', στο Μήνυμά του τόνισε τη σημασία της Αγίας Τριάδος στο έργο της 

Δημιουργίας και της σωτηρίας, υπογραμμίζοντας ότι η Σύναξη πρέπει να απαντήσει 

«διορθωτικώς εις τα παγκόσμια και πάσης αποχρώσεως οικολογικά κινήματα των 

ημερών ότι, εξαντλώνται εις την οριζόντιον και λησμονούν την κατακόρυφον, εις ουδέν 

απολύτως θα ωφελήσουν την επ’ εσχάτων ιδιαιτέρως οδυνωμένην δημιουργίαν, έμψυχον 

και άψυχον». Ο δε μακαριστός Πατριάρχης Αλεξάνδρειας κυρός Παρθένιος Γ', μεταξύ 

άλλων, τόνισε και τα εξής: «Έχουμε χρέος να κρατούμε την κτίση “καλήν λίαν”, όπως 

τη δημιούργησε ο Θεός, γιατί επάνω της επιφέρεται το Άγιο Πνεύμα. Να μη λερώνομε, 

να μη μολύνομε, να μη σπιλώνομε τη φύση και τον άνθρωπο. Να αγαπάμε πάντοτε τον 

άνθρωπο και την κτίση», ενώ ο μακαριστός Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των 

Ρωσσίων κυρός Αλέξιος τόνισε ότι «η ανακαίνιση εν Πνεύματι δεν απαιτεί μόνον 

οικολογία στην “κτίση”, στο περιβάλλον και στο διάστημα, αλλά πρώτα απ’ όλα 

οικολογία στο πνεύμα, οικολογία στο κοινωνικό περιβάλλον που διέπει τις ανθρώπινες 

σχέσεις. Ενώ δεόμεθα του Αγίου Πνεύματος να ανανεώσει όλη την Κτίση, εμείς ως την 

“απαρχήν του Πνεύματος έχοντες” (Ρωμ., 8.23), καλούμεθα να αναλάβουμε τις ευθύνες 

μας και τις υποχρεώσεις μας, διότι “Θεού εσμέν συνεργοί” (Α' Κορ., 3:9)»335.  

Οι αποφάσεις για το θέμα της Δημιουργίας ήταν πολύ σημαντικές, ώστε το ΠΣΕ 

κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 ανέπτυξε μία σημαντική συνεργασία με την 

Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος, στην προώθηση του 

Προγράμματος για τη «βιώσιμη ανάπτυξη» καθώς και στη δέσμευση των υπευθύνων 

σε ηθικά θέματα, που συνδέονταν με την ανάπτυξη της βιομηχανίας της 

βιοτεχνολογίας336. Η πρωτοβουλία για μία «Εναλλακτική Παγκοσμιοποίηση υπέρ των 

ανθρώπων και της γης» Agape, είναι η νέα πρόταση της ερευνητικής και οργανωτικής 

ομάδας του JPIC το 2006 στο Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας. Εντάσσεται στην πορεία 

των Εκκλησιών που αφορά στον τρόπο ζωής - δράσης και έκφρασης της πίστης στην 

παγκόσμια κοινότητα της εποχής μας. Εδώ γίνεται λόγος για την οικολογία και το 

δικαίωμα κάθε ανθρώπου να έχει πρόσβαση στα γήινα αγαθά. Τα στοιχεία που δίνονται 

για την καταστροφή του περιβάλλοντος, η οποία άπτεται της οικονομικής εξαθλίωσης 

των αναπτυσσόμενων Χωρών του Νότου, είναι ανησυχητικά. Για να επιβιώσει και να 

                                                             
335 Βλ. περισσότερα Γ. Λαιμόπουλου, Ελθέ, Πνεύμα Άγιον, Ανακαίνησον πάσαν την κτίσιν, 

Τέρτιος, 1991 και του ιδίου, Η Ζ' Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου των 

Εκκλησιών, Τέρτιος, 1992. 
336 Έληξε η εκστρατεία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών υπέρ της προστασίας του 

περιβάλλοντος και της προλήψεως των κλιματικών αλλαγών, Περιοδικό Ενημέρωσις, Δελτίον 

Οικουμενικής Επικαιρότητος, ΙΓ-1997(2-3), σ. 4-5.  



Εκκλησίες, Εκκλησιαστικοί οργανισμοί και Οικολογία 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

128 

εξελιχθεί η ανθρώπινη κοινωνία είναι απαραίτητη η ποικιλομορφία και όχι η 

ομοιομορφία, που αποτελεί το βασικό στοιχείο της παγκοσμιοποίησης337. 

Η δεκαετία 2000-2010 χαρακτηρίστηκε από το ΠΣΕ ως δεκαετία κατά της βίας, 

που με την ευρύτερη σημασία περιλαμβάνει και την οικολογική κρίση, τον βιασμό της 

φύσης από τον άνθρωπο. Οι νέες συνθήκες επέβαλαν τη συνεργασία και με άλλους 

Διεθνείς Οργανισμούς για μία αποτελεσματικότερη δράση σε θέματα περιβάλλοντος. 

Με την ανατολή της νέας χιλιετίας το περιβαλλοντικό έγινε ουσιαστικό και 

πολύπλευρο πρόβλημα για την ανθρωπότητα, που έχει ανάγκη από τη συμβολή όλων 

των διαθέσιμων δυνάμεων για τη λύση του. Οι Εκκλησίες δεσμεύονται να προωθήσουν 

τη βιώσιμη χρήση της γης και των φυσικών πόρων, να συμμετάσχουν στον αγώνα για 

δίκαιη κατανομή υπηρεσιών και αγαθών σε όλους τους ανθρώπους, στην παροχή 

τροφής σε όλους τους κατοίκους της γης και συνεπώς στην εξασφάλιση της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας έτσι όπως προκύπτει από τις ισχύουσες Διεθνείς Συμβάσεις.  

 

6.6. Η Παπική Εγκύκλιος Laudato Si’ 

Η δημοσίευση στις 16 Ιουνίου του 2015 από τον Πάπα Φραγκίσκο της 

οικολογικής Εγκυκλίου Laudato Si’, επιχειρεί να συνθέσει και επεξεργαστεί τη νέα 

παρουσία της Εκκλησίας στον κόσμο (νέος Διαφωτισμός). Η Εγκύκλιος συνιστά ένα 

αναλυτικό κείμενο που συμβάλλει στην ανάπτυξη μίας κριτικής οικολογικής σκέψης, 

επιχειρώντας μία νέα ερμηνεία της ιουδαϊκής - χριστιανικής προσέγγισης του κόσμου, 

υπερβαίνοντας την αντίληψη ανθρωποκεντρικής κυριαρχίας και προτάσσοντας 

ριζοσπαστικές αναθεωρήσεις στα αίτια της οικολογικής κρίσης και των επιπτώσεων 

στη ζωή των ανθρώπων. Η συμβολή του οικο-θεολόγου Leonardo Boff, εκφραστή της 

«θεολογίας της απελευθέρωσης» είναι εμφανής και αναγνωρίζεται στις συχνές 

αναφορές και συνδέσεις της «κραυγής της γης» με την «κραυγή των φτωχών και των 

αδυνάτων». 

Ενδιαφέρουσα είναι η ερμηνεία, με οικονομικούς όρους, της «διαστροφής»: το 

αξίωμα της μεγιστοποίησης του κέρδους συνιστά μία στρέβλωση της οικονομίας, εφ’ 

όσον η αύξηση της παραγωγής δεν λαμβάνει υπόψη τη διασφάλιση των πόρων για το 

μέλλον και την υγεία του περιβάλλοντος. Αυτή η παγκοσμιοποιημένη διαστροφή 

συνεχίζει να «στηρίζει τον κόσμο», σαν μοναδική επικρατούσα πρακτική, 

                                                             
337 Σ. Τσομπανίδη, Εκκλησιολογία και Παγκοσμιοποίηση, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 

2008, σσ. 162-163. 
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επιβεβλημένη από ισχυρά παγκόσμια κέντρα εξουσίας, που είναι σε θέση, τόσο να 

αντικρούουν και να απαξιώνουν τις περιβαλλοντικές κινηματικές διεκδικήσεις, σαν 

ρομαντικές, όσο να κτίζουν παραπλανητικές ιδέες περί «αειφόρου ανάπτυξης» και 

οικολογικές ευαισθησίες της αγοράς (πράσινος καπιταλισμός). 

Οι κεντρικές κατευθύνσεις της εγκυκλίου απευθύνονται σε όλους, πιστεύοντας 

και μη, εμπλουτίζοντας και διευρύνοντας το διάλογο για το μέλλον της ανθρωπότητας: 

την «ολιστική οικολογία» (την άρρηκτη, δηλαδή, σχέση προστασίας του 

περιβάλλοντος με την κοινωνική δικαιοσύνη), τα «κοινά αγαθά» της ανθρωπότητας, 

την αντίληψη του «ορίου» στην ανάπτυξη, την «κυκλική οικονομία», τα καταναλωτικά 

πρότυπα κ.λπ. 

Ο Πάπας Φραγκίσκος στον πυρήνα της Εγκυκλίου εντάσσει τη σχέση της 

Οικολογίας με τα προβλήματα της κοινωνίας. Προτάσσει την αναγκαιότητα άμεσων 

και δραστικών επεμβάσεων για την αντιμετώπιση της διπλής αυτής πρόκλησης. 

Ανασταλτικός παράγοντας παραμένει η «διεστραμμένη» φυσιολογικότητα του 

συστήματος: η ίδια λογική που καθιστά δύσκολη την ανάληψη δραστικών 

πρωτοβουλιών για την αντιστροφή της τάσης της υπερθέρμανσης του πλανήτη, είναι η 

ίδια που εμποδίζει την εφαρμογή μέτρων για τον περιορισμό και την εξάλειψη της 

φτώχειας.  

Η Εγκύκλιος αυτή είναι αποτέλεσμα διαφόρων συναντήσεων και κοινωνών 

δράσεων μεταξύ του Προκαθημένου της Καθολικής Εκκλησίας και της Α.Θ. 

Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου Α’. Θυμίζουμε τη 

«Διακήρυξη της Βενετίας» μεταξύ του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’ και του Οικουμενικού 

Πατριάρχου Βαρθολομαίου Α΄ (2002)338, καθώς και την Κοινή Δήλωση μεταξύ του 

Πάπα Φραγκίσκου και του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου Α’ (με την 

                                                             
338 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α΄, σε συνέντευξή του σημαιώνει για 

το θέμα αυτό: «Πράγµατι, είναι σηµαντικό ότι οι δύο µεγάλες χριστιανικές παραδόσεις, της 

Aνατολής και της ∆ύσεως, συµπίπτουν στην προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Oι συνέπειες της οικολογικής κρίσεως είναι πανοµοιότυπες και δεν γνωρίζουν ούτε σύνορα ούτε 

θρησκευτικές ή άλλου είδους διακρίσεις. O αγώνας για τη διάσωση του περιβάλλοντος πρέπει να 

είναι κοινός για όλες τις θρησκείες. Mόνο τότε µπορεί να είναι αποτελεσµατικός. Oι δογµατικές 

και θεολογικές διαφορές µεταξύ Ρωµαιοκαθολικών και Ορθοδόξων δεν πρέπει να εµποδίζουν 

την κοινή προσέγγιση και συνεργασία τους στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που 

απασχολούν τον άνθρωπο στη σύγχρονη εποχή. H συνεργασία αυτή σφυρηλατεί δεσµούς αγάπης 

και κοινού χρέους, και, χωρίς να ατονεί η προσπάθεια για επίλυση των θεολογικών διαφορών, η 

οποία γίνεται µε τους επισήµους θεολογικούς διαλόγους για να φέρει πλησιέστερα τις δύο 

Eκκλησίες. Mε τον τρόπο αυτό φανερώνεται, πράγµατι, ότι υπάρχουν πολλά που ενώνουν τις δύο 

πλευρές και αυτό δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ούτε να υποτιµάται».  Εφημερίδα Καθημερινή, 

16.6.2002.  
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ευκαιρία της «Παγκόσμιας Ημέρας Προσευχών για την προστασία της Δημιουργίας» 

(2017).  

Η παραπάνω Εγκύκλιος έτυχε ιδιαίτερης υποδοχής από τον ορθόδοξο κόσμο, 

ενώ ο Σεβ. Μητρ. Γέρων Περγάμου Ιωάννης σε σχετική παρουσίαση της Εγκυκλίου 

σημειώνει ότι «[…] Η απειλή που τίθεται σε εμάς από την οικολογική κρίση, 

παρακάμπτει και αυτή ή υπερβαίνει τις παραδοσιακές διαιρέσεις μας. Ο κίνδυνος που 

αντιμετωπίζει ο κοινός μας οίκος, πλανήτης στον οποίο ζούμε, περιγράφεται στην 

Εγκύκλιο με έναν τρόπο που είναι κοινός για όλους μας, ανεξάρτητα από την 

εκκλησιαστική ή θρησκευτική ταυτότητά μας. Εξίσου κοινή πρέπει να είναι και η 

προσπάθειά μας να αποτρέψει τις καταστροφικές συνέπειες της παρούσας κατάστασης. 

Η Εγκύκλιος του Πάπα Φραγκίσκου, είναι κάλεσμα για ενότητα - ενότητα στην προσευχή 

για το περιβάλλον, με το ίδιο Ευαγγέλιο της δημιουργίας, στην αλλαγή της καρδιάς μας 

και τον τρόπο ζωής μας, να σέβονται και να αγαπούν τους πάντες και τα πάντα που μάς 

δόθηκαν από το Θεό. Είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό»339.  

 

6.7. Το Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου340 

Η δραστηριότητα του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε θέματα περιβάλλοντος 

άρχισε μέσω της συμμετοχής του στο ΠΣΕ. Λαμβάνοντας τα αρχικά κεντρίσματα, 

μετέτρεψε τα ερεθίσματα σε πράξη και πραγματοποίησε πλήθος οικολογικών 

δραστηριοτήτων341. Οι διάφορες πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το 

Φυσικό Περιβάλλον -με την καθιέρωση της 1ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας προσευχών για 

τη Φύση- αποτελούν και την προώθηση μίας γενικότερης οικολογικής αφύπνισης και 

της σωστής περιβαλλοντικής διαχείρισης του “σύμπαντος κόσμου” από τους 

Χριστιανούς. Η ποικιλία των πρωτοβουλιών αυτών (Μηνύματα, Διακηρύξεις, 

Συμπόσια κ.λπ.)342 είναι αντλημένη από την παράδοσή της και δείχνουν κατά πρώτον 

τον σημερινό θεολογικό προβληματισμό και κατά δεύτερον την ευαισθητοποίηση του 

                                                             
339 Βλ. Φως Φαναρίου στην ιστοσελίδα http://fanarion.blogspot.com/2015/06/blog-

post_26.html (26-4-2021). 
340 Βλ. περισσότερα Κωνσταντίνου Β. Ζορμπά, Εκκλησία και Φυσικό Περιβάλλον, εκδ. Τέρτιος, 

Κατερίνη 1998. Πρβλ. John Chryssavgis, On Earth as in Heaven: Ecological Vision and 

Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew, ed. New York, NY: Fordham University 

Press, 2012. 
341 Γεωργία Δουραμάνη, Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα προβλήματα του περιβάλλοντος, 

όπ. παρ., σ.  
342 Βλ. στο τέλος του βιβλίου τον χρονολογικό πίνακα με τις δραστηριότητες του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου (1988-2021). 

http://fanarion.blogspot.com/2015/06/blog-post_26.html
http://fanarion.blogspot.com/2015/06/blog-post_26.html
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ποιμνίου της με την ηθική υποστήριξή της, αλλά και μαθαίνοντας ταυτόχρονα να 

σέβεται τόσο την ολότητα, όσο και την ιερότητα της δημιουργίας. Όλα τα οικολογικά 

κείμενα της παρελθούσης τριακονταετίας, απαρτίζουν τη λεγόμενη «Θεολογία της 

Οικολογίας» και εκφράζουν τη χριστιανική πίστη ότι τα πάντα προήλθαν «εκ του μη 

όντος εις το είναι», διά της δημιουργικής πνοής του Τριαδικού Θεού. Ο άνθρωπος 

αποτελεί την κορωνίδα της Κτίσης, εξέχον μέλος της ποιητικής θείας βούλησης και 

ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι εντός της «καλής λίαν» Δημιουργίας ο άνθρωπος έχει 

τεθεί ως διαχειριστής και όχι ως κατακτητής και ληστής, όπως συχνά συμπεριφέρεται 

ως ιδιοκτήτης ή καταχραστής ξένης κυριότητας, προσβάλλοντας την αξιοπρέπεια του 

ανθρωπίνου προσώπου343.  

Για το Οικουμενικό Πατριαρχείο η διαφύλαξη του περιβάλλοντος είναι ευθύνη 

του καθενός ξεχωριστά και αυτό τονίστηκε τόσο όσο ώστε να γίνει συνείδηση σε κάθε 

άνθρωπο. Όσο εντείνονται οι προσπάθειες για τη σωτηρία του περιβάλλοντος τόσο 

φαίνεται ότι η θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου για έναν νέο πολιτισμό με ένα νέο 

ανθρώπινο ήθος αποτελούν ουσιαστικό βήμα για τη λύση του οικολογικού 

προβλήματος. 

Αναμφίβολα, η οικολογική κρίση είναι εξόχως επικίνδυνη για το σήμερα και το 

αύριο της ανθρωπότητας. Πλήττει την υπόσταση του ανθρώπου, τον κοινό οίκο του, 

την αυλή, τον αγρό, τη γη εν γένει. Σε ένα κατεστραμμένο σπίτι, μία λεηλατημένη 

αυλή, ένα πολυμολυσμένο αγρό, κάθε ευμάρεια είναι πρόσκαιρη και ατελέσφορη. 

Πρόκειται περί πραγματικής μολύνσεως: Αρχικά ψυχής και πνεύματος του ανθρώπου, 

η οποία στη συνέχεια μεθίσταται στο σώμα, ακολούθως δε στο φυσικό περιβάλλον του. 

Ο λόγος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας είναι ιδιαίτερα επίκαιρος για τον 

τρόπο με τον οποίο εκφράζει τις θέσεις της σε σχέση με τα διάφορα οικολογικά 

κινήματα. Στο σημείο αυτό παραθέτουμε μερικά ενδεικτικά σημεία της όλης 

προβληματικής: 

 «Οι έννοιες του λειτουργού και οικονόμου υπερβαίνουν απείρως το σύγχρονον 

διεθνές ιδεώδες του αορίστως καλουμένου “οικολόγου ”, διά τον οποίον συνή-

θως δεν γνωρίζομεν ούτε πώς αντιλαμβάνεται τον “οίκον” ούτε πώς λατρεύει τον 

“λόγον”...» (1992). 

                                                             
343 Χρ. Αρβανίτη, Οι επιπτώσεις της οικολογικής κρίσης στο ανθρώπινο πρόσωπο, εκδ. Ακρίτας, 

Αθήνα 2002, σ. 36. 
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 «Το ζητούμενον, πριν από κάθε εξέταση των οιωνδήποτε ανωμαλιών της φύσεως 

και της ιστορίας, δεν είναι τόσον το να είμεθα σοφοί και ισχυροί διά να 

προβλέπωμεν εγκαίρως και να αντιμετωπίζωμεν αναλόγως σεισμούς και κατα-

ποντισμούς και άλλες θεομηνίες..., αλλά προπάντων να είμεθα δίκαιοι, 

επιζητούντες να διδασκώμεθα σε όλη μας τη ζωή ανά πάσαν στιγμήν τελειότερον 

και βαθύτερον τα δικαιώματα του Θεού» (1993). 

 «Την ίδια στιγμή που Διεθνείς Οργανισμοί και διακρατικαί νομοθεσίαι και επι-

στημονικά ερευνητικά προγράμματα ενούνται εις Ιερεμιάδας και θρήνους, διά να 

κρούσουν τον κώδωνα του κινδύνου εις τον άνθρωπον... ημείς από του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου πρωτίστως εις την συνείδησιν του επιμέρους 

ανθρώπου απευθυνόμενοι καλούμεν τούτον να γευθή καθημερινώς εν αφελότητι 

καρδίας τα αγαθά του Θεού» (1993). 

 «Για να μπορέσει να διασωθή το αίτημα των οικολόγων, απαιτείται λογική άλλη, 

ικανή να υποκαταστήση την λογικήν της χρησιμοθηρίας. Να θεμελιωθή το αίτημα 

εις όλως διαφορετική σκοπιμότητα. Εις τον αλτρουϊσμόν λόγου χάριν του 

ενδιαφέροντος διά την τύχην των επόμενων γενεών, ή εις την απαίτησιν 

“ποιότητος” της ζωής μη κρινομένης εκ της καταναλωτικής ευχερείας και πλη-

σμονής... Πρέπει να γεννηθούν εις τον άνθρωπον διαφορετικαί ανάγκαι και άλλη 

ιεράρχησις αναγκών. Και διαφορετικαί ανάγκαι προκύπτουν μόνον, όταν εν τη 

συνειδήσει του ανθρώπου η φύσις, ο κόσμος, αποκτήσουν άλλο νόημα, όχι 

αποκλειστικώς χρηστικόν» (1994). 

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο καλεί τον σημερινό άνθρωπο προς έναν 

πολιτισμό της εγκράτειας, δηλαδή τον πολιτισμό που «αμύνεται» σε ένα αστικό 

καταναλωτικό μοντέλο. Η πρόσκληση αυτή είναι μία ακόμη επιβεβαίωση ότι το 

οικολογικό πρόβλημα, όπως και κάθε άλλο κοινωνικό πρόβλημα για την Εκκλησία, 

στο βάθος παραμένει ένα ηθικό πρόβλημα. Η ορθόδοξη παράδοση παραμένει 

αμετακίνητη στον «προσωποκεντρικό» χαρακτήρα της πνευματικής εμπειρίας και της 

πίστης. Η μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας με τη μεταμόρφωση του ανθρώπινου 

προσώπου ανακαινίζει τον κόσμο. 

Το ασκητικό βίωμα έχει άμεσες και θετικές συνέπειες στο Φυσικό Περιβάλλον. 

Σε όλες σχεδόν τις αγιογραφίες των Πατέρων της ερήμου πολύ συχνά οι ασκητές 

μιλούν για τη φύση και με τη φύση, ενώ δεν είναι καθόλου σπάνιο και το γεγονός ότι 

άγρια θηρία τους υπηρετούν και διαλέγονται μαζί τους. Ο βίος, π.χ., του Οσίου 
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Παχωμίου, οι διηγήσεις του Αββά Μακαρίου και πολλών άλλων ασκητών ξεκινούν 

από τη συμφιλίωση του ανθρώπου με τον Θεό και τον εαυτό τους και στη συνέχεια 

καταλήγουν στη συμφιλίωση με τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον344. 

Η ασκητική χρήση του κόσμου παρακινεί τον άνθρωπο σε μία δοξολογική 

κατανόηση του κόσμου. Αυτή η προσέγγιση της δημιουργίας του κόσμου αποτελεί μία 

διαφορετική πρόταση από την πλευρά της ορθόδοξης παράδοσης. Με τις πρωτοβουλίες 

του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος 

υιοθετείται μία νέα ηθική συμπεριφορά απέναντι στην ανθρώπινη ιστορία. Η 

συμπεριφορά αυτή είναι αναγκαία, αν όχι απαραίτητη, για να αντιληφθεί ο άνθρωπος 

ότι η ζωή του αποτελεί προέκταση του Λόγου για την επιβίωση του ίδιου του κόσμου 

ως «εικόνας του Θεού». 

Από την περιγραφή των πρωτοβουλιών που έχουν ήδη αναπτυχθεί μπορούμε 

να κατανοήσουμε τη διαφορά προσέγγισης του οικολογικού προβλήματος μεταξύ του 

Χριστιανισμού και αυτής των διάφορων οικολογικών θεωριών και κινημάτων. Η 

Εκκλησία προσεγγίζει το οικολογικό πρόβλημα πάντοτε μέσα από την προοπτική των 

εσχάτων. Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, η κτίση δημιουργήθηκε διά του Υιού: 

«τα πάντα δι’ αυτού ήρθαν στην ύπαρξη, όσα στον ουρανό κι όσα στη γη, τα ορατά και 

τα αόρατα» (Κολ., 1:17). Το νόημα της δημιουργίας αποκαλύπτεται στον άνθρωπο με 

την ανακεφαλαίωση των πάντων στο πρόσωπο του Χριστού (Εφεσ., 1:10). Θα 

μπορούσαμε να πούμε τελικά ότι η «χριστιανική οικολογία» είναι αδιαχώριστη από την 

εσχατολογία, ενώ αποτελεί βασική προϋπόθεση και ευθύνη της Εκκλησίας να 

βοηθήσει τους πιστούς να κατανοήσουν το οικολογικό πρόβλημα345. Η Εκκλησία δεν 

μπορεί να βλέπει διαφορετικά την ύπαρξη της κτίσης, παρά μόνο μέσα από την 

πραγματικότητα ότι ο κόσμος έχει προορισμό να συμμετάσχει στη δόξα και την αιώνιο 

βασιλεία μέσα από τη σωτηρία του ανθρώπου. 

Οι βασικές αρχές, όπως αυτές περιγράφονται στα κείμενα, είναι οι εξής: α) Η 

οικολογική κρίση δεν συνδέεται µόνο µε την ηθική κρίση του κόσµου, αλλά κυρίως µε 

την αλλοίωση της ταυτότητας του ανθρώπου. Η κρίση είναι οντολογική και όχι απλώς 

ηθική. β) Στην αλλοίωση αυτή µερίδιο ευθύνης έχουν τόσο η Θεολογία όσο και η 

Επιστήµη. Η πρώτη στο βαθµό που απέκοψε τον άνθρωπο από τον υλικό κόσµο µε µια 

                                                             
344 Κωνσταντίνου Β. Ζορμπά, Αββά Μακαρίου Οικολογικά Ανάλεκτα (υπό έκδοση). 
345Αθανάσιου Μπότα, Η Ορθόδοξη οικολογική αντίληψη ως εργαλείο στην εκπαίδευση για το 

Περιβάλλον και την Αειφορία, Διδακτορική Διατριβή, Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, 

Θεσσαλονίκη 2015.  
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«πνευµατικότητα» που αποποιείται την ύλη και δεν τονίζει την ανάσταση των 

σωµάτων ως βασική προϋπόθεση της αλήθειας του ανθρώπου. Η δεύτερη, η Επιστήµη, 

στον βαθµό που καλλιεργεί την νοηµοσύνη ως λειτουργία ανεξάρτητη από το σώµα 

και µε τον τρόπο αυτό καταδυναστεύει µε την τεχνολογία τον φυσικό κόσµο, 

επεµβαίνοντας στον τρόπο του είναι του και αλλοιώνοντας επικίνδυνα την αλήθεια της 

ταυτότητάς του. γ) Η καταδυνάστευση του φυσικού κόσµου από την ανθρώπινη 

νοηµοσύνη, όχι από τον άνθρωπο, γιατί στρέφεται και κατά του ανθρώπου το 

φαινόµενο αυτό, ως ψυχοσωµατικού όντος, δεν µπορεί να ανατραπεί παρά µόνο µε 

µία κοινή προσπάθεια Επιστήµης και Θεολογίας να καταδείξουν τον ψυχοσωµατικό 

χαρακτήρα του ανθρώπου και να αναδείξουν το σώµα του ανθρώπου ως συνδετικού 

κρίκου µεταξύ αισθητών και νοητών ως µέσου κοινωνίας και επικοινωνίας. δ) Η 

Ορθόδοξη Εκκλησία καλείται να προβάλλει µε όσο πιο µεγάλη έµφαση µπορεί τα δύο 

µεγάλα οικολογικά της όπλα, την Θεία Ευχαριστία και τον Ασκητισµό. Με το πρώτο 

βιώνεται η αξία του υλικού κόσµου ως κόσµος του Θεού και µε το δεύτερο 

αποκαθαίρεται το σώµα από ότι το εµποδίζει να είναι όργανο κοινωνίας µε τους 

άλλους, µε το Φυσικό Περιβάλλον και µε τον ίδιο το Θεό. Και ε) Στην ανάγκη 

αναδιάταξης των προτεραιοτήτων στις ανθρώπινες δραστηριότητες και στην ανάπτυξη 

τρόπων παγκόσμιας συνεννόησης για τις κρατικές παρεμβάσεις που απαιτούνται ώστε 

να υπάρξει ουσιαστική προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος. 

 

6.8. Κείμενα προς μελέτη 

6.8.1 Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (2016) 

Ἡ συμβολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς 

ἐλευθερίας, τῆς ἀδελφοσύνης καί τῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν λαῶν, καί ἄρσιν τῶν φυλετικῶν 

καί λοιπῶν διακρίσεων. 

[…]§10. Ὁ πόθος τῆς συνεχοῦς αὐξήσεως τῆς εὐημερίας καί ἡ ἄμετρος κατανάλωσις 

ἀναποφεύκτως ὁδηγοῦν εἰς τήν δυσανάλογον χρῆσιν καί τήν  ἐξάντλησιν τῶν φυσικῶν 

πόρων. Ἡ δημιουργηθεῖσα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κτίσις, ἡ ὁποία ἐδόθη εἰς τόν 

ἄνθρωπον «ἐργάζεσθαι καὶ φυλάσσειν» αὐτήν (πρβλ. Γεν. β’, 15), ὑφίσταται τάς 

συνεπείας τῆς ἁμαρτίας τοῦ ἀνθρώπου: «Τῇ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη, οὐχ 

ἑκοῦσα, ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα, ἐπ’ ἐλπίδι ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ 

τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ. Οἴδαμεν 

γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν» (Ρωμ. η’, 20-22). 

Ἡ οἰκολογική κρίσις, ἡ ὁποία συνδέεται πρός τάς κλιματολογικάς ἀλλαγάς καί τήν 

ὑπερθέρμανσιν τοῦ πλανήτου, καθιστᾷ ἐπιτακτικόν τό χρέος τῆς Ἐκκλησίας ὅπως 

συμβάλῃ, διά τῶν εἰς τήν διάθεσιν αὐτῆς πνευματικῶν μέσων, εἰς τήν προστασίαν τῆς 

δημιουργίας τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν συνεπειῶν τῆς ἀνθρωπίνης ἀπληστίας. Ἡ ἀπληστία διά 
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τήν ἱκανοποίησιν τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν ὁδηγεῖ εἰς τήν πνευματικήν πτώχευσιν τοῦ 

ἀνθρώπου καί εἰς τήν καταστροφήν τοῦ περιβάλλοντος. Δέν πρέπει νά λησμονῆται ὅτι 

ὁ φυσικός πλοῦτος τῆς γῆς δέν εἶναι περιουσία τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά τοῦ Δημιουργοῦ: 

«Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν 

αὐτῇ» (Ψαλμ. κγ’ ,1). Οὕτως, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τονίζει τήν προστασίαν τῆς 

δημιουργίας τοῦ Θεοῦ διά τῆς καλλιεργείας τῆς εὐθύνης τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ 

θεοσδότου περιβάλλοντος καί διά τῆς προβολῆς τῶν ἀρετῶν τῆς ὀλιγαρκείας καί τῆς 

ἐγκρατείας. Ὀφείλομεν νά ἐνθυμώμεθα ὅτι ὄχι μόνον αἱ σημεριναί, ἀλλά καί αἱ 

μελλοντικαί γενεαί ἔχουν δικαίωμα ἐπί τῶν φυσικῶν ἀγαθῶν, τά ὁποῖα μᾶς ἐχάρισεν ὁ 

Δημιουργός. 

 

6.8.2. Κοινωνική Διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 346 

Ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. Τό κοινωνικό ἦθος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας (2020) 

[…] §41 Σέ κάθε ἔθνος, οἱ φτωχοί εἶναι σχεδόν πάντοτε οἱ πρῶτοι οἱ ὁποῖοι ὑποφέρουν 

λόγῳ τῶν γενικότερων δυσμενῶν συνθηκῶν, φυσικῶν ἤ κοινωνικῶν, οἰκονομικῶν ἤ 

πολιτικῶν. Καί, σέ πολλά μέρη, ἡ φτώχεια εἶναι τόσο ἀποτέλεσμα φυλετικῶν ἤ ταξικῶν 

διακρίσεων, ὅσο ἐπίσης καί ἁπλῆς προσωπικῆς κακοτυχίας. Ἡ τρέχουσα 

περιβαλλοντική κρίση—γιά παράδειγμα, ἡ ἀνθρωπογενής κλιματική ἀλλαγή, ἡ τοξική 

ρύπανση τῶν ὑδάτινων πηγῶν καί τῶν ἐδαφῶν σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο, ἡ παροῦσα 

παντού βλάβη σύνολου τοῦ οἰκοσυστήματος ἀπό μικροπλαστικά καί ἄλλους ρύπους, ἡ 

ἀποψίλωση τῶν δασῶν, ἡ κοπή τῶν κορυφῶν τῶν βουνῶν καί ἡ διάβρωση τοῦ 

ἐδάφους, ἡ ταχυτάτη ἀπομείωση τῆς βιολογικῆς ποικιλότητας κ.ο.κ.—συνιστᾶ μία 

ἀνυπολόγιστη καταστροφή γιά ὁλόκληρο τόν πλανήτη καί γιά τό σύνολο τῆς ἐπίγειας 

ζωῆς. Ὅμως, σχεδόν πάντοτε, τό μεγαλύτερο ἄμεσο βάρος πέφτει στούς ὤμους τῶν 

οἰκονομικᾶ λιγότερο ἀναπτυγμένων περιοχῶν τῆς γῆς, ὅπου οἱ κυβερνήσεις μποροῦν 

νά πράξουν—ἤ ἐπιλέγουν νά πράξουν—πολύ λίγα γιά τήν προστασία τῶν ἐνδεῶν ἀπό 

τίς συνέπειες τῶν βιομηχανικῶν ἀποβλήτων καί τῆς εὐρύτερης οἰκολογικῆς 

καταστροφῆς. Ἐπιπλέον, εἶναι οἱ φτωχοί, αὐτοί οἱ ὁποῖοι συχνότερα ἐκτοπίζονται καί 

πτωχεύουν περαιτέρω λόγῳ τῆς καταστροφῆς τοῦ περιβάλλοντος γύρω τους. Ἀκόμη 

καί στά ἔθνη τοῦ ἀναπτυγμένου κόσμου, οἱ φτωχότεροι πολῖτες εἶναι ἐκείνοι πού 

συνήθως ἐκτίθενται στά τρομερά ἀποτελέσματα τῆς περιβαλλοντικῆς ὑποβάθμισης καί 

οἱ ὁποῖοι δέν διαθέτουν τούς πόρους γιά νά θεραπεύσουν τήν κατάστασή τους. Ἐφόσον 

ὑπάρχουν τεράστιες διαφορές ὡς πρός τόν πλούτο μεταξύ τῶν ἐθνῶν καί μεταξύ τῶν 

ἀτόμων, ἡ κοινωνική καί πολιτική δύναμη θά βρίσκεται στά χέρια κυρίως τῶν 

πλουσίων, ὅπως ἐπίσης καί ὁποιοσδήποτε βαθμός σχετικῆς ἀσυλίας ἀπό τίς συνέπειες 

τῆς ἀνθρώπινης ἀνοησίας καί τῆς διαφθορᾶς ἤ τῆ φυσικῆς καταστροφῆς πού μπορεῖ νά 

ἐπιτευχθεῖ μέ τή χρήση ὑλικών μέσων. Τά ἴδια ἰσχύουν καί μέ τούς καλύτερους 

τρόπους ἐκπαίδευσης ἤ ἐπαγγελματικῆς ἐξέλιξης, τήν καλύτερη ὐγειονομική 

περίθαλψη, τήν καλύτερη νομική προστασία, τίς καλύτερες οἰκονομικές εὐκαιρίες, τήν 

καλύτερη πρόσβαση στά κέντρα πολιτικῆς ἐξουσίας κ.ο.κ. Ἡ μεγάλη οἰκονομική 

                                                             
346 Βλ. μία πρώτη εκτίμηση του κειμένου από τη Θεοδώρα Νάντσου, «Για τη ζωή του κόσμου», 

στο Περιοδικό Σύναξη, 157(2021), σσ. 91-96. 
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ἀνισότητα συνιστᾶ, ἀναπόφευκτα, κοινωνική ἀδικία. Εἶναι, ἐξάλλου, σύμφωνα μέ τή 

διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, κάτι ἀποτρόπαιο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ὁλόκληρες οἰκονομικές 

σχολές ἐμφανίστηκαν κατά τόν εἰκοστό αἰώνα στήν ὑπηρεσία τῆς ἀνισότητας αὐτῆς, 

οἱ ὁποίες ὑποστήριζαν ὅτι ἡ ἀνισότητα αὐτή ἀποτελεῖ ἀναγκαῖο ἐπακόλουθο μιᾶς 

ζωντανῆς οἰκονομίας. Χωρίς ἀμφιβολία, ὡστόσο, τά ἐπιχειρήματα πού 

χρησιμοποιοῦνται ἀπό τίς σχολές αὐτές εἶναι, στήν καλύτερη περίπτωση, ταυτολογικά, 

ἐνῶ συνιστοῦν ἀπόδειξη γιά τό πόσο πολύ μπορεῖ νά ἐκπέσει ἡ ἀνθρώπινη ἠθική 

φαντασία, ὅταν ὑποταχθεῖ στήν ἰδεολογία. Ἀντίθετα, ἡ Ἐκκλησία θά πρέπει νά 

ἐμπιστευτεῖ τίς διαβεβαιώσεις τοῦ Χριστού σύμφωνα μέ τίς ὁποῖες ὅσοι ἀναζητοῦν τή 

Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί τή δικαιοσύνη Του, ὁ Θεός θά τούς προσφέρει τά πάντα. Ἡ 

Ἐκκλησία ὀφείλει πάντοτε, ὡς κληρονόμος τῆς ἀποστολῆς τῶν προφητῶν καί τοῦ 

ὁράματος τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ, νά εἶναι πάντοτε μία φωνή, 

πρωτίστως, ὑπέρ τῶν φτωχῶν, καί μία φωνή ἡ ὁποία θά ὑψῶνεται, ὅποτε καθίσταται 

αὐτό ἀναγκαῖο, ἐναντίον τῶν πλουσίων, καθώς καί ἐναντίον τῶν κυβερνήσεων, οἱ 

ὁποῖες παραμελοῦν καί ἐκμεταλλεύονται τούς πολλούς γιά νά ἐξυπηρετήσουν τά 

συμφέροντα τῶν λίγων. Ἡ Ἐκκλησία πρέπει, σέ κάθε γενιά, ἀκολουθώντας τό 

παράδειγμα τῶν ἀποστολικῶν χρόνων, νά ζητεῖ ἀπό κάθε κοινωνία ἐκεί ὅπου δέν 

ὑπάρχουν ἀποτελεσματικά μέσα - καί ἴσως νέα οἰκονομικά μοντέλα - μέ τά ὁποῖα θά 

ἧταν δυνατό νά ἐπιτευχθεῖ μία πιό δίκαιη κατανομή τοῦ πλούτου καί ἔτσι μία 

ριζοσπαστικότερη δέσμευση γιά τό κοινό καλό τῆς κοινωνίας καί τοῦ πλανήτη, τόν 

ὁποῖο ὅλοι ὀφείλουμε νά μοιραζόμαστε. Κατά τήν ἁγία Μαρία Σκόμτπσοβα, αὐτή εἶναι 

μία ἐντολή ἡ ὁποία ἀπευθύνεται πρός ὅλους ὅσους ἐπιδιώκουν νά ἀνέλθουν από τή γή 

στόν οὐρανό, ἀγαλιαζόμενοι μαζί μέ τούς ἀγγέλους, ὅταν προσφέρεται ἕνα ποτήρι 

νεροῦ στόν συνάνθρωπο στό ὄνομα τοῦ Κυρίου: «Ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει νά ἐνδιαφέρεται 

περισσότερο γιά τή σάρκα τοῦ ἀδελφοῦ παρά γιά τή δική του. Ἡ χριστιανική ἀγάπη 

μᾶς διδάσκει νά δίνουμε στόν ἀδελφό μας ὄχι μόνον ὑλικά, ἀλλά καί πνευματικά δῶρα. 

Πρέπει νά τοῦ προσφέρουμε τό τελευταῖο μας ἔνδυμα καί τό τελευταῖο κομμάτι τοῦ 

ψωμιοῦ μας. Ἐδῶ ἡ προσωπική φιλανθρωπία εἶναι τόσο ἀπαραίτητη καί ἔχει τόση ἀξία, 

ὅσο τό εὐρύτερο κοινωνικό ἔργο. Ἀπό τήν ἄποψη αὐτή, δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ὁ 

χριστιανός καλεῖται νά προσφέρει κοινωνικό ἔργο. Ἔχει κληθεῖ νά ἐξασφαλίζει 

καλυτέρη ζωή γιά τούς ἐργαζόμενους, νά φροντίζει τούς ἡλικιωμένους, νά οἰκοδομεί 

νοσοκομεῖα, νά φροντίζει τά παιδιά, νά καταπολεμά τήν ἐκμετάλλευση, τήν ἀδικία, τήν 

ἀνάγκη, τήν ἀνομία». 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Με βάση τα παραπάνω δύο (2) κείμενα, πιστεύετε ότι µπορεί να βοηθήσει η 

Θρησκεία τον άνθρωπο της εποχής µας να αναπτύξει την περιβαλλοντική ηθική; 

Που εντοπίζεται η λύση του οικολογικού προβλήματος;  

2. Με ποια βασικά κοινωνικά προβλήματα συνδέεται η καταστροφή του Φυσικού 

Περιβάλλοντος; 

3. Να μελετήσετε τουλάχιστον ένα Μήνυµα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού 

Πατριάρχου Βαρθολομαίου Α΄ και να αναζητήσετε τα θεολογικά και τα κοινωνικά 

μηνύματά του.  

4. Να διαβάσετε τον Χαιρετισμό της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τα µέλη του 11ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου Οικολογικών Οργανώσεων και να αναζητήσετε τις 

θεολογικές προσεγγίσεις για το Φυσικό Περιβάλλον.  

5. Να μελετήσετε τη «∆ιακήρυξη της Βενετίας» την οποία υπέγραψαν ο Πάπας 

Ιωάννης Παύλος Β’ και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α΄ (2002) και 

να βρείτε τα σημεία εκείνα τα οποία αναφέρονται στην καταστροφή του Φυσικού 

Περιβάλλοντος από τον άνθρωπο. 

6. Ποια είναι τα βασικά θεολογικά σημεία των πρωτοβουλιών του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου για το οικολογικό πρόβλημα; 

7. Ποιες δραστηριότητες της ενοριακής κοινότητας θα μπορούσαν να συμβάλλουν 

στην καλύτερη σχέση ανθρώπου και Φύσης;  
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7. Προς ένα ασκητικό πολιτισμό... για μια πράσινη οικουμένη! 

 

Λέξεις κλειδιά: Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, Πλανήτης Γη, Μοναχισμός, 

Ασκητικός και ερημιτικός βίος, ύβρις, ασκητικός πολιτισμός/φρόνημα, χρήση και 

κατάχρηση του κόσμου, οικολογική συνείδηση, νηστεία, ευαγγελισμός της 

ερήμου/κόσμου, κλιματική κρίση/αλλαγή, φιλοκαλικός άνθρωπος, μετάνοια, πράσινη 

οικουμένη.  

 

7.1. Γενικές παρατηρήσεις 

Η πανδημία (Covid-19), την οποία έζησε όλη η ανθρωπότητα (2020-2021) 

έφερε στην επιφάνεια σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις στο επίπεδο των 

ιατρικών επιστημών (π.χ. εμβόλια, φάρμακα, νέες τεχνολογίες κ.λπ.), αλλά εντόπισε 

σοβαρά προβλήματα στο επίπεδο της σχέσης του ανθρώπου με το Φυσικό 

Περιβάλλον347. Σε σχετική έρευνα αποτυπώνεται η σύνδεση ανάμεσα στην 

ανθρωπογενή υποβάθμιση της Φύσης -π.χ. παράνομη εμπορία και διακίνηση άγριων 

ζώων, καταστροφή οικοσυστημάτων- και στην άνοδο των πανδημιών, με το 

Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύσης (WWF) να καλεί τις Κυβερνήσεις να υπογράψουν 

μία παγκόσμια δεσμευτική «Νέα Συμφωνία για τη Φύση και τον Άνθρωπο», που θα 

προωθεί μία πιο βιώσιμη σχέση του ανθρώπου με τη Φύση. Ανθρώπινες 

δραστηριότητες όπως η κατανάλωση και η παράνομη διακίνηση και εμπορία άγριων 

ζώων πολλαπλασιάζουν τις πιθανότητες, όχι μόνο εμφάνισης νέων παθογόνων 

παραγόντων, αλλά και της μετάδοσής τους στον άνθρωπο. Η αιχμαλωσία άγριων ζώων 

ή η εκτροφή τους σε αιχμαλωσία με σκοπό την εμπορία τους, μία συχνά παράνομη και 

μη ελεγχόμενη δραστηριότητα, η καταστροφή και η καύση των δασών, δημιουργούν 

συνθήκες που διευκολύνουν την ανάπτυξη παλαιών και νέων μολυσματικών ασθενειών 

και μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην εμφάνιση νέων πανδημιών, με 

                                                             
347 Βλ. περισσότερα στο Διαδικτυακό Συνέδριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με θέμα 

«Covid-19 και Κλιματική Αλλαγή» (2021). Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο ίδιο Συνέδριο 

σημείωσε: «Ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από την Εκκλησία μας και καθήκον μας είναι να τον 

προσεγγίζουμε σε καιρούς δύσκολους όπως τώρα, και να διαπιστώνουμε και να ενισχύουμε όλα 

τα θετικά που προσφέρονται για την προστασία της δημιουργίας του Θεού». 
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ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην υγεία, την κοινωνία και την οικονομία, όχι μόνο σε 

εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.    

Από την άλλη το μεγάλο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής έχει επηρεάσει σε 

παγκόσμιο επίπεδο όλες τις Χώρες, αλλά και την Ελλάδα. Ιδιαίτερα η ανθρώπινη 

παρέμβαση με μπαζωμένα ρέματα, παράνομα φράγματα, αυθαίρετη δόμηση κ.λπ. 

δημιούργησαν τεράστια προβλήματα σε περιοχές όπως η Εύβοια, η Θεσσαλία, η 

Κρήτη, Χαλκιδική κ.ά. με ανθρώπινες απώλειες, καταστροφές περιουσιών και 

σημαντικών υποδομών.   

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν στην Παγκόσμια Ημέρα της Γης 

(22 Απριλίου 2021) μόλις το 2,8% των εκτάσεων του πλανήτη παραμένει σήμερα 

ανέπαφο οικολογικά, με υγιείς πληθυσμούς όλων των ενδημικών ζώων και φυτών και 

με ανεπηρέαστους οικοτόπους, ενώ η θερμοκρασία της Γης έχει αυξηθεί κατά 3,4οC 

σε σχέση με τη μέση θερμοκρασία που καταγράφηκε την περίοδο 1981-2020. 

Παράλληλα νέα προβλήματα εμφανίζονται και με την απολιγνιτοποίησης, δηλαδή τη 

μείωση και τελικά παύση της χρήσης του λιγνίτη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

σε πολλές περιοχές (π.χ. Βαλκάνια) με την αύξηση της ανεργίας και τη μη ελεγχόμενη 

ανάπτυξη άλλων μορφών ενέργειας. 

Ο πολιτισμός μας, που στηρίζεται σε ευπαθή οικολογικά θεμέλια, απέχει πολύ 

από εκείνον που θα διατηρούσε ακέραιο και θα σεβόταν το Φυσικό Περιβάλλον, ενώ 

η γέννηση του οικολογικού προβλήματος είναι η λογική του συνέπεια348. Τί θα άλλαζε 

όμως τα πράγματα; Πώς θα μπορούσε αυτή η καταστροφική πορεία να ανατραπεί;  

 

7.2. Προς ένα ασ(κη)τικό πολιτισμό; 

Ας αρχίσουμε από την αιτία του κακού, τον άνθρωπο, ας δούμε την 

συναισθηματική του κατάσταση, τις ψυχικές του ελλείψεις και αρχίζοντας από εκεί ας 

προεκτείνουμε τη θεώρησή μας στο περιβάλλον του. Πρώτα απ’ όλα έχουμε ανάγκη 

από αγάπη αληθινή και ανιδιοτελή για τον άνθρωπο και το Φυσικό Περιβάλλον. Αυτή 

είναι που οδηγεί στο «ασκητικό πνεύμα» (το οποίο βοηθάει τον άνθρωπο να μην 

εξαρτά την ευτυχία του από την κατανάλωση και τις επιθυμίες του, αλλά να βρει τη 

σωστή θέση του στον κόσμο και να αποκαταστήσει τη σχέση του με το Θεό), που με 

την ευχαριστηριακή θεώρηση του κόσμου αναγάγει το οικολογικό ως μείζον πρόβλημα 

της ανθρωπότητας και επιβάλλει την επίλυση του.  Ο Σεβ. Μητρ. Γέρων Περγάμου 

                                                             

348 Κων. Ζορμπά, Annus horribilis, Περιοδικό Διάλογοι Καταλλαγής, 22(2021), σ. 6.   
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Ιωάννης τονίζει για το θέμα αυτό και τα εξής: «Η ασκητική παράδοση της Ορθοδοξίας, 

η οποία στοχεύει στο να κάμψει την εγωκεντρικότητα του ανθρώπου, να τον κάνει ικανό 

να αγαπά όλα τα δημιουργήματα του Θεού, και να μη θεωρεί τον κόσμο γύρω του υπηρέτη 

της δικής του ευδαιμονίας. Με άλλα λόγια η Ορθοδοξία δεν έχει να προτείνει 

συγκεκριμένα προγράμματα αντιμετωπίσεως του προβλήματος αλλά πιστεύει ότι η λύση 

βρίσκεται στην καλλιέργεια ενός ήθους, το οποίο και μόνο μπορεί να βοηθήσει, ώστε τα 

διάφορα προγράμματα διασώσεως του φυσικού περιβάλλοντος να επιτύχουν»349.  

Η έλλειψη αγάπης έχει ως επακόλουθο τη συναισθηματική κατάσταση του 

φόβου του θανάτου να απλώνεται σε όλο το φυσικό κόσμο. Με επιπόλαιο τρόπο 

κάποιοι χρησιμοποιούν τις αρνητικές θέσεις των Θρησκειών και μιλούν για 

καταστροφές και αφανισμό της δημιουργίας. Ο Θεός κατά αυτούς, συναινεί στην 

καταστροφή του έργου Του, λόγω της ανυπακοής του ανθρώπου. Η αγαπητική σχέση 

εξαφανίζεται και ο εκδικητικός και κακός Θεός δίνει τη λύση του οικολογικού 

προβλήματος με τον πιο καταλυτικό και καταστροφικό τρόπο350.  

Το μήνυμα που εκπέμπει η ορθόδοξη παράδοση είναι μία εμπειρική πρόταση 

στο αδιέξοδο της εποχής μας και απέναντι στην οικολογική κρίση351. Η ευθύνη του 

κάθε πιστού ξεχωριστά είναι μεγάλη. Ως Χριστιανοί έχουμε ταχθεί να είμαστε 

συνδημιουργοί και όχι εξουσιαστές της Φύσης. Ο «ασκητικός πολιτισμός», στον οποίο 

καλείται να επανέλθει ο σημερινός άνθρωπος είναι μία ακόμη επιβεβαίωση ότι το 

οικολογικό πρόβλημα, όπως και κάθε άλλο κοινωνικό πρόβλημα, στο βάθος παραμένει 

να είναι και πνευματικό πρόβλημα352. Οι κληρικοί βρίσκονται μπροστά σε μία νέα 

                                                             
349 Συνέντευξη στην Εφημερίδα Καθημερινή, 5.9.1993, σ. 8. Βλ. επίσης του ιδίου, Η κτίση ως 

Ευχαριστία, Θεολογική προσέγγιση στο πρόβλημα της Οικολογίας, Ακρίτας, Αθήνα 1992 και του 

ιδίου «Θεία Ευχαριστία και Εκκλησία», στον Τόμο του τρίτου  Πανελληνίου Θεολογικού 

Συμποσίου, 14-17 Οκτωβρίου 2001, Αποστολική Διακονία, Αθήνα 2004, σσ. 25-47. Πρβλ. 

Σάββα Αγουρίδη, Οικολογία και Θεολογία. Σκέψεις για κάτι καινούργιο στη Θεολογία μας, 

Περιοδικό Καθ' Οδόν, 1 (1992), σ. 37. 
350 Για το θέμα αυτό βλ. σχετικά Lynn White, Les racines historiques de la crise écologique (= 

οι ρίζες της οικολογικής κρίσης), Περιοδικό Revue Science 155(1967), σσ. 1203-1207 και J. 

Passmore, Man's Responsibility for Nature: Ecological Problem and Western Traditions, 

Charles Scribner's Sons, New York 1974. 
351 Βλ. Απ. Νικολαΐδη, Η άσκηση ως πρόταση οικολογικής διεξόδου, Περιοδικό Κοινωνία, 

1(1989, σ. 75 κ.εξ. Πρβλ. «Η άσκηση στη ζωή μας», Περιοδικό Σύναξη, 53(1995). Ηλία 

Μαζοκοπάκη, Μοναστική Διατροφική Συμπεριφορά και Υγεία, Χανιά 2021 και Η υπεροχή της 

εκκλησιαστικής νηστείας για την ψυχική και σωματική υγεία (επιλογή κειμένων), επιμέλεια-

σχόλια Αλεξ. Κορακίδη, Αρμός, Αθήνα 2005. 

352 «Η Ορθόδοξος Εκκλησία, προτείνεται, να επιστήση την προσοχή των ανθρώπων στο 

ορθόδοξο ευχαριστιακό και ασκητικό ήθος, το οποίο αποτελεί το επισφράγισμα της σχέσεως της 

Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τη Φύση. Οι Εκκλησίες θα πρέπει να προβάλλουν διαρκώς στους 

πιστούς των, αλλά και στον κόσμο γενικά, αυτόν τον απλό, δίκαιο αλλά και ολοκληρωμένο τρόπο 
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πραγματικότητα, όταν πρέπει να μεταφέρουν στους πιστούς το μήνυμα ότι κάθε 

καταστροφή του Φυσικού Περιβάλλοντος θεωρείται ως «σοβαρωτάτη αμαρτία». Η 

ασκητική χρήση του κόσμου παρακινεί τον άνθρωπο σε μία δοξολογική κατανόηση 

του κόσμου. Θα πρέπει να αναφέρουμε στο σημείο αυτό τις δικαιολογημένες 

προσπάθειες που γίνονται από τους υποστηρικτές της ‘Deep Ecology’353 ως προς ένα 

σύγχρονο «ασκητισμό» ως αντίδοτο για την οικολογική κρίση, που ασφαλώς η άσκηση 

αυτή δεν έχει σχέση μόνο ως προστασία της Φύσης, αλλά τη γενικότερη μόρφωση μέσα 

μας της ισορροπίας και του μέτρου για να χαιρόμαστε τη ζωή χωρίς να την 

καταστρέφουμε. 

Η διαπίστωση ότι «η οικολογία ως εταίρος στο κεντρικό πολιτικό παιχνίδι έχει 

αποτύχει…»354 είναι ενδιαφέρουσα μαρτυρία που μπορεί να συμβάλει με την εμπειρία 

του σε μία συνεργασία με την Εκκλησία, η οποία παρουσιάζει και μαρτυρεί ένα 

καινούργιο τρόπο ύπαρξης σε αρμονία με τη Φύση, ο οποίος (ο άνθρωπος) με τη 

μεταμόρφωση του ανθρωπίνου προσώπου προεκτείνεται και στην ανακαίνιση του 

σύμπαντος κόσμου.  

Η ιδεολογία –με όποια μορφή και αν εμφανίζεται- εγκλωβίζεται στο χώρο του 

στοχασμού και ο ιδεολόγος έχει στραμμένες τις ενέργειές του προς τις προσωπικές του 

αρχές. Πολλά οικολογικά κινήματα είναι εγκλωβισμένα μέσα στο ιδεολογικό και 

εξουσιαστικό εκείνο όχημα ικανό να κινήσει την ανθρωπότητα χωρίς Θεό!355 Κάθε 

                                                             
ζωής. Η ανθρωπότητα έχει ανάγκη ενός απλούστερου τρόπου ζωής, μιας νέας ασκητικής, χάρη 

της δημιουργίας». Από τα Πορίσματα του Πανορθοδόξου Συνεδρίου για το Φυσικό Περιβάλλον 

στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης το 1991, στο Για να ζήσει η δημιουργία του Θεού, 

Οικουμενικό Πατριαρχείο, 1992, σ. 4. 
353 Η «βαθειά οικολογία» είναι οικολογική τάση η οποία αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές 

ομοκεντρικές θεωρίες της περιβαλλοντικής ηθικής. Θεωρεί πως το ανθρώπινο είδος είναι 

υπεύθυνο για την οικολογική κρίση που ταλαιπωρεί τον πλανήτη μας, λόγο του 

υπερπληθυσμού, διότι δεν υπάρχει μια ορθή ισορροπία ανάμεσα στα ανθρώπινα και τα μη – 

ανθρώπινα όντα. Φανερά επηρεασμένο από τον ακραίο βιοκεντρισμό το κίνημα της βαθιάς 

οικολογίας υποστηρίζει πως ο άνθρωπος δεν είναι ο κυρίαρχος οργανισμός στην φύση και πως 

δεν είναι ανώτερος από κανέναν άλλο οργανισμό. Αντίθετα περιφρονεί το άτομο, δηλώνοντας 

πως όλες οι μορφές ζωής έχουν ευταξία και αποπνέουν σεβασμό. Πατέρας του κινήματος της 

βαθιάς οικολογίας θεωρείται ο φιλόσοφος Arne Naess, ο οποίος το 1972 σε ένα Συνέδριο, το 

οποίο έλαβε χώρα στο Βουκουρέστι, δημιούργησε τον όρο «βαθιά οικολογία» ώστε να 

καταφέρει να εκφράσει τις απόψεις του. Βλ. περισσότερα στην ενδιαφέρουσα μελέτη του 

Τιμόθεου Παπασταύρου, Κινήματα Οικολογίας: Θεολογική και Ποιμαντική Μελέτη, 

Θεσσαλονίκη 2017. 

354 Εφημερίδα Τα Νέα, 5.11.1992, σ. 23.  
355 Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α' σημειώνει τα εξής: «και είναι προφανές ότι 

αι έννοιαι αυταί του λειτουργού και του οικονόμου υπερβαίνουν απείρως το σύγχρονον διεθνές 

ιδεώδες του αορίστως καλουμένου οικολόγου, δια τον οποίον δεν γνωρίζομεν ούτε πώς 

αντιλαμβάνεται τον οίκον, ούτε πως λατρεύει τον λόγον. Διότι ομιλούμεν μεν σήμερον οι πάντες 
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ζήλος για την Οικολογία, χωρίς γνώση και επίγνωση είναι ριψοκίνδυνος. Εξίσου 

ριψοκίνδυνη είναι και η θεολογική στάση απέναντι στην προστασία του Φυσικού 

Περιβάλλοντος. Η σωτηρία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να έλθει μέσα από 

ιδεολογικές προσεγγίσεις. Οι οικολογικές ομάδες δρουν αποσπασματικά στη λύση του 

οικολογικού προβλήματος και δεν μπορούμε να πούμε ότι θα λύσουν το πρόβλημα με 

οικολογικές νησίδες. Όπως και αντιθέτως δεν μπορεί να υπάρξει θεολογικά μία «δίκαιη 

ή άδικη οικολογία»356.  Ο αγρότης που υπερπαράγει αθέμιτα και βιάζει το περιβάλλον 

βιάζει και το πρόσωπο του ίδιου του Δημιουργού. Κάθε βιασμένη παρέμβαση του 

ανθρώπου απέναντι στη Φύση είναι και ύβρις απέναντι στον ίδιο τον Δημιουργό. Διότι 

ο μόνος φυσικός «ιδιοκτήτης», που δικαιούται τον χαρακτηρισμό αυτόν είναι ο ίδιος ο 

Δημιουργός⋅ «Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς,  ἡ οἰκουμένη καὶ πάντες οἱ 

κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ»357. Κι όπως πολύ χαρακτηριστικά έλεγε ο άγιος Βαρσανούφιος, 

ο Θεός δεν βρέχει μόνο για το χωράφι σου και αφήνει έξω το χωράφι του Εβραίου. Ο 

Θεός είναι φιλάνθρωπος και βρέχει επί δικαίους και αδίκους.   

Η χριστιανική πίστη θέτει ως βάση για τη σωτηρία του Φυσικού Περιβάλλοντος 

την εμπειρία, την ίδια τη ζωή. Το ασκητικό φρόνημα του ανθρώπου είναι ένας αιώνιος 

σεβασμός απέναντι στη Φύση και τον άνθρωπο. Η Επιστήμη δεν μπορεί να κάνει τα 

πάντα μόνη της. Μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία, όμως η θεραπεία αυτή θα πρέπει 

να έχει ως στόχο την καλύτερη επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό358. Η 

«Συλλογική έκκληση Επιστήμης και Θρησκείας για το Περιβάλλον» τον Μάιο του 

1992, της οποίας ηγήθηκαν διάσημοι επιστήμονες, έκανε την εξής διαπίστωση. Ενώ η 

Επιστήμη κατανοεί και διαθέτει τρόπους δράσης, εν τούτοις, η ίδια δεν μπορεί να 

εμπνέει και να κινητοποιεί τις ηθικές χορδές του ανθρώπου προς την ευαισθητοποίηση 

του. Με άλλα λόγια, η θρησκευτική κοινότητα είναι η μόνη ηθική πυξίδα πλεύσης για 

                                                             
δια τους μυρίους κινδύνους εις το οικοσύστημα, χωρίς όμως την παραμικρόν αναφοράν εις τον 

τα πάντα 'συστησάμενον' Θεόν» (1.9.1992). 

356 «Τα δικαιώματα του Θεού διδασκόμενα και γνωριζόμενα θεοφιλώς», τονίζει στο Μήνυμά 

του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α' (1993) «καθιστούν τους ανθρώπους 

αδελφούς και κοινωνούς μεταξύ των και δι’ ευχαριστιακής χρήσεως του κόσμου, κοινωνούς και 

της απείρου αγάπης του Θεού, και όχι καταναλωτάς, ως τους εδίδαξεν ο άθεν ανθρωπισμός ή η 

σύγχρονος ευδαιμονική αγελοποίησις διά της προόδου της τεχνολογίας». 
357 Ψαλμός, 24:1. 
358 Βλ. περισσότερα Η. Daly, «Επιστήμη, Θρησκεία και Συντηρητική Ανάπτυξη», Περιοδικό 

Σύναξις, 56(1996), σ. 34 κ.εξ. Πρβλ. Λ. Σκούντζου, «Η ηθική πτυχή του οικολογικού 

προβλήματος», Εφημερίδα Εκκλησιαστική Αλήθεια, 16.11.1988, σ. 5. 
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την Επιστήμη359. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν και οι εργασίες του Διεθνούς 

Επιστημονικού Συμποσίου στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου 

στη Γενεύη, με θέμα «Δημιουργία: Πίστη και Γνώση» (2.-3.10.1996). Παρόμοια 

συμπεράσματα έχουν διατυπωθεί και από το Ινστιτούτο Θεολογίας και Οικολογίας στα 

Συνέδρια με τη γενική θεματολογία «Οικολογική Θεολογία και Περιβαλλοντική 

Ηθική» (ECOTHEE). 

Η προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος δεν σημαίνει αποχώρηση από τον 

κόσμο. Σημαίνει αναθεώρηση της νοοτροπίας σε ότι έχει σχέση με τον κόσμο. Από τη 

στιγμή που μπορεί να υπάρξει εκκλησιαστική συνείδηση μπορεί και να συνυπάρξει 

και οικολογική συνείδηση360. Η παρακάτω άποψη του επιστήμονα S. J. Gould θα 

μπορούσε να έχει νόημα στη θέση αυτή: «Δεν μπορούμε να νικήσουμε στη μάχη για τη 

διάσωση των ειδών και του περιβάλλοντος χωρίς να σφυρηλατήσουμε και ένα 

συναισθηματικό δέσιμο ανάμεσα σε μας και τη φύση -γιατί δεν θα αγωνισθούμε να 

σώσουμε κάτι που δεν αγαπάμε - κάτι που η ύπαρξή του είναι αφηρημένη»361. Η κτίσις 

περιλαμβάνει την ύλη, το χώμα, τα φυτά κ.λπ. και όπως τονίζει ο άγιος Ιωάννης ο 

Δαμασκηνός η δημιουργία δεν πρέπει να νοηθεί «εν τόπω αλλ' ουσία»362.  Στις ημέρες 

μας αμβλύνεται η αίσθηση του κάλλους και ο άνθρωπος αισθάνεται τόσο κοντά στο 

άσχημο και το αειδές, που καταντά αηδές. Όταν ο κόσμος εκκλησιάζεται, ωραΐζεται 

                                                             
359 Στο Παγκόσμιο Συνέδριο, με θέμα «Πίστη, Επιστήμη και το Μέλλον» τονίσθηκε ότι μαζί 

με την όποια κρατικής νομοθεσίας υπάρχει και η ανάγκη ύπαρξης μιας νέας ηθικής πράξης την 

οποία πρέπει να καλλιεργήσουν οι Θρησκείες (Ναϊρόμπι, 12-14.7.1979). Το Συνέδριο 

βασίσθηκε σε κείμενο του Τρίτου Τμήματος της Δ' Γενικής Συνέλευσης του Παγκοσμίου 

Συμβουλίου των Εκκλησιών στην Ουψάλα, με θέμα «Οικονομική και Κοινωνική ανάπτυξη του 

κόσμου», το οποίο τόνισε τη σημασία του διαλόγου ανάμεσα σε ειδικούς για ένα ειλικρινή 

διάλογο με σκοπό την αφύπνιση των Εκκλησιών και των Χριστιανών στο οικολογικό 

πρόβλημα. Βλ. Κ. Schmidt, «Wissenschaft und die Zukunft», Περιοδικό Oekumenisches 

Forum, 28(1979), σ. 385. Πρβλ. Ομιλία της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 

κατά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Πέτρου του Ρωμαιοκαθολικού 

Πανεπιστημίου του Leuven, επί τη ανακηρύξει Του σε Επίτιμο Διδάκτορα, Περιοδικό 

Επίσκεψις, 528(1996), σ. 13 κ. εξ. 

360 Σε άρθρο του ο μακαριστός Κισάμου και Σελίνου κυρός Ειρηναίος γράφει για την έλλειψη 

της οικολογικής συνείδησης, τα εξής: «Μια αναστάσιμη ημέρα νεαρός αγρότης βαστούσε την 

ψεκαστήρα και ψέκαζε τις ανθισμένες μαργαρίτες στο χωράφι του. Το χωράφι του δεν ήταν ούτε 

αμπέλι, ούτε περβόλι. Ήταν μια αγριοπλαγιά με αραιά ελαιόδενδρα και ο νεαρός αγρότης 

βιάστηκε πρωί-πρωί να τις δολοφονήσει με το 'Γραμοξόν' της ψεκαστήρας του. Κι είναι φοβερό 

το θέαμα να περνάς την άνοιξη από τους αγρούς και να βλέπεις δίπλα στο λουλουδένιο πράσινο, 

το χαλκόμαυρο, το πένθιμο νεκροταφείο των δολοφονημένων λουλουδιών. Ω Χριστέ μου τί 

θάλεγες γι' αυτή τη δολοφονία. Δεν θα ξανάλεγες το φοβερό σου λόγο “Γενεά πονηρά και 

μοιχαλίς, έως πότε...”». Τα κρίνα του αγρού δολοφονούνται (με...ψεκαστήρες)»,  Εφημερίδα 

Χανιώτικα Νέα, 7.5.1992, σ. 12. 
361 S. J. Gould, Unenchanted Evening, Περιοδικό Νatural History, September, 1991, σ. 14. 
362 Λόγος ΙΓ’, P.G., 94:853AD. Πρβλ. Sources Chretienes, 96(1963), σ. 217. 
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και γίνεται ολόκληρος Εκκλησία. Χαρακτηριστικά ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος 

σημειώνει: «Εμοί δοκεί κόσμον ωραϊσμένον είναι την Εκκλησίαν Χριστού και αυτόν 

όλον τον άνθρωπον, εν ω κατοικείν λέγεται και εμπεριπατείν τον Θεόν και τας ακτίνας 

των χαρισμάτων αυτού φαίδρας, ως ήλιος δικαιοσύνης ων, καταπέμπειν»363. 

Η ενοριακή κοινότητα μπορεί να γίνει το εργαστήρι της οικολογικής 

συνείδησης όλων των πιστών και ασφαλώς θα πρέπει να δούμε τα οικολογικά 

προβλήματα στην Ενορία μας ως σώμα. Η ορθόδοξη χριστιανική αγωγή είναι υπόθεση 

βιωματική και μπορεί να συμβάλει άμεσα στην αντιμετώπιση του οικολογικού 

προβλήματος με την θρησκευτική αγωγή364. Μαζί με όσες προτάσεις έχουν διατυπωθεί 

για τη συμβολή της Ενορίας στη διαμόρφωση μιας οικολογικής συνείδησης, 

προσθέτουμε και τα εξής:   

α) Η Ορθόδοξος Εκκλησία καλεί όλους τους ανθρώπους σε μετάνοια, καθώς 

ονομάζει αμαρτία την επιθετική συμπεριφορά του ανθρώπου έναντι του περιβάλλοντος 

εξ αιτίας της γενικής ανθρώπινης καταχρήσεως. Η λύση πρέπει να αναζητηθεί στο 

λειτουργικό, ευχαριστιακό και ασκητικό ήθος της Ορθόδοξης παράδοσης και όχι στην 

υπάρχουσα κοσμική τάση που επιδιώκει μια ανανέωση της ηθικής. 

β) Η Ορθόδοξος Εκκλησία ως σώμα Χριστού, αποτελεί παρουσία και μαρτυρία 

ενός νέου τρόπου υπάρξεως με βάση την ειδική θεολογική θεώρηση, που αυτή έχει, 

των σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεό, με τους συνανθρώπους του και με τη φύση. 

                                                             
363 Λόγοι Ηθικοί A', Sources Chrétiennes 122 (1966), σ. 236. Πρβλ. Αν. Κεσελόπουλου, Ο 

εκκλησιασμός του κόσμου, στο Άνθρωπος και Φυσικό Περιβάλλον, Θεσσαλονίκη, 1989, σ. 

202. 
364 Βλ. περισσότερα στο Κων. Τσουράπα, Αρχή της Αειφορίας και Ορθόδοξο ήθος: Μία νέα 

προοπτική στην οικολογική ηθική, Διπλωματική εργασία στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών 

του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου με επιβλέποντα Καθηγητή τον Χρήστο Τερέζη και 

αξιολογητές τους Νικόλαο Κόϊο και Βασίλειο Φανάρα. Τα κείμενα υπάρχουν στο ιστολόγιο 

της Πεμπτουσίας. Πρβλ. π. Γ. Τσέτση, Η συνειδητοποίηση του οικολογικού προβλήματος στην 

Ενορία, Περιοδικό Απόστολος Βαρνάβας, Λευκωσία, 1995. Ως πρακτικά μέτρα στη μελέτη 

αυτή αναφέρονται και τα εξής: 

1) Κηρύγματα με αναφορά στις σχέσεις του ανθρώπου με τη φύση σε τακτές ημέρες και εορτές. 

2) Να καταργηθεί από τη λειτουργική ζωή της ενορίας κάθε τι που έχει βλαβερές παρενέργειες 

και συμβάλλει στη ρύπανση του περιβάλλοντος (π.χ. συνθετικό θυμίαμα). 

3) Χρήση φυσικών υφασμάτων για την κατασκευή ιερών αμφίων και λειτουργικών καλυμμάτων. 

4) Οργάνωση ειδικών σεμιναρίων από ειδικούς για την ευαισθητοποίηση των πιστών. 

5) Χρήση υλικών στη γραμματειακή υποστήριξη που θα λαμβάνει υπόψη της τα οικολογικά 

κριτήρια. 

6)  Τέλος, ειδικές κατηχητικές και επιμορφωτικές συνάξεις με αναφορά σε όλα τα βιβλικά και 

πατερικά χωρία που αναφέρονται στη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. 



Προς ένα ασκητικό πολιτισμό... για μια πράσινη οικουμένη! 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

148 

Ως εκ τούτου, δεν ταυτίζεται με καμία οικολογική κίνηση, κόμμα ή οργάνωση, 

ιδεολογική ή φιλοσοφική άποψη365. 

γ) Η στροφή της προσοχής των πιστών προς το Ορθόδοξο ευχαριστιακό και 

ασκητικό ήθος που αποτελεί το επισφράγισμα της σχέσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας 

προς τη φύση. Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι η ανθρωπότητα έχει ανάγκη ενός 

απλούστερου τρόπου ζωής, μιας νέας ασκητικής προς χάρη της δημιουργίας. 

δ) Η καθιέρωση της πρώτης Σεπτεμβρίου κάθε έτους ως ημέρα ειδικών 

προσευχών και δεήσεων για ολόκληρη τη δημιουργία – ως ημέρα προστασίας όλης της 

δημιουργίας του Θεού. 

ε) Η ανάληψη προγραμμάτων χριστιανικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και, 

όπου η Εκκλησία έχει ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, θα πρέπει να καλλιεργεί και να 

ενθαρρύνει την έρευνα σε τομείς που θα ήταν ευεργετικοί για το περιβάλλον – όπως οι 

εναλλακτικές πηγές ενέργειας. 

στ’) Η ασχολία με έργα ή με τοπικές πρωτοβουλίες για την προστασία όλης της 

δημιουργίας. 

ζ) Η διοργάνωση συναντήσεων για συζήτηση περιβαλλοντολογικών ή 

θεολογικών θεμάτων με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε ζητήματα 

περιβάλλοντος και βιοηθικής366. 

 

7.3. Κλιματική αλλαγή και η αντιμετώπισή της   

Η κλιματική κρίση αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές απειλές επιβίωσης της 

ανθρωπότητας. Όσο εντείνονται οι συνέπειές της, τόσο γίνεται εμφανέστερος ο 

κίνδυνος να μείνουν στην άκρη ιδιαίτερα οι ασθενείς κοινωνικές ομάδες για αυτό και 

είναι επιτακτική η έγκαιρη χάραξη νέας στρατηγικής, με βασικό πυλώνα την αειφορία, 

την ισόρροπη ανάπτυξη και τις ίσες ευκαιρείς, χωρίς αποκλεισμούς. Στην καταστροφή 

                                                             

365 Κων. Ζορμπά, Εκκλησία και Φυσικό Περιβάλλον, Τέρτιος, Κατερίνη 1998, σ. 75. 

366 Κων. Ζορμπά, Εκκλησία και Φυσικό Περιβάλλον, όπ. παρ., σ. 75-78. Βλ. επίσης Τα Σα εκ 

των Σων Σοι προσφέρωμεν, Η Ορθοδοξία και το Οικολογικό πρόβλημα, WWF και Οικουμενικό 

Πατριαρχείο (1991). Βλ. επίσης τις σχετικές μελέτες Κων. Αθανασίου, «Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση και Θρησκευτική Αγωγή. Μία αντιφατική συνύπαρξη», Περιοδικό Εκπαιδευτική 

Κοινότητα, 24(1993), σ. 14-16 και Νικ. Χρονόπουλου, «Αντιστρατεύεται η θρησκευτική αγωγή 

την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Περιοδικό Εκπαιδευτική Κοινότητα, 27(1994), σσ. 14-16. 

Κυριακή Πισσαδάκη, Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η Περιβαλλοντική Ηθική στα σχολικά 

εγχειρίδια των Θρησκευτικών στην Αθμια Εκπαίδευση, Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου, Ρόδος 2017. UNESCO, Trends in Environmental. Education since the Tbilisi 

conference, UNESCO-UNEP, 1983. Ακόμη, Environmental Education for our common future. 

A hand book for teachers in Europe, Norwegian University Press, 1991. 
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αυτή συνέβαλαν τα αέρια του θερμοκηπίου που προκαλούνται από την καύση ορυκτών 

καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η εντατική κτηνοτροφία και η 

καταστροφή των φυσικών οικοσυστημάτων, όπως είναι τα δάση και οι ωκεανοί.  

Οι εθελοντικές δεσμεύσεις των κρατών, στο πλαίσιο της Συνθήκης του 

Παρισιού, για απεξάρτηση από τον άνθρακα αποδείχθηκαν πολύ κατώτερες των 

κρίσιμων περιστάσεων. Με τις ισχύουσες δεσμεύσεις, η αύξηση της μέσης 

θερμοκρασίας του πλανήτη θα ξεπεράσει τους +3°C ως το τέλος του αιώνα που 

συνεπάγεται αχαρτογράφητες καταστάσεις ραγδαίων και εξαιρετικά απρόβλεπτων 

επιπτώσεων.  

Οι πολιτικές αποφάσεις, δυστυχώς, δεν ευνοούν στην ταχύτερη επίλυση του 

προβλήματος, αφήνοντας πολλές φορές να αναπτύσσεται και ένας αντι-οικολογικός 

λαϊκισμός. Σε πολλές Χώρες, η μετανάστευση λόγω εργασίας οδήγησε και οδηγεί σε 

αυξανόμενο πληθυσμό μεταναστών, συχνά με διαφορετικές θρησκείες, πολιτισμούς 

και γλώσσες. Ο λαϊκισμός είναι επικίνδυνος γιατί μπορεί να οδηγήσει σε (βίαιο) 

εθνικισμό, ρατσισμό, ξενοφοβία και εξτρεμισμό.  

Οι λαϊκιστές συχνά αρνούνται την κλιματική αλλαγή, η οποία μπορεί να 

περιπλέξει ή να καθυστερήσει επειγόντως τις πολιτικές για το κλίμα. Στην πολιτική ή 

στα μέσα ενημέρωσης δεν δίδουν μεγάλη προσοχή στην περίπλοκη σχέση μεταξύ της 

κλιματικής αλλαγής, της ενεργειακής φτώχειας, του πολέμου και της μετανάστευσης. 

Οι λαϊκιστές είναι πιθανό να καταφεύγουν ποικίλες αντιδράσεις ακολουθώντας τους 

«ισχυρούς πολιτικούς άντρες» και τονίζοντας την ιστορική ταυτότητα της πατρίδας ή 

του έθνους αισθανόμενοι οι ίδιοι θύματα από την ύπαρξη του διαφορετικού. 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η αντίδραση στην μη ύπαρξη κλιματικής 

αλλαγής, και ότι όλα είναι ψευδείς ειδήσεις (fake news). Πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις 

χρησιμοποιούν την κλιματική αλλαγή για να επιβάλουν καινοτομίες στην τεχνολογία 

και στην ενέργεια, ιδιαίτερα με την αύξηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Σε 

κοινωνίες όπου το περιβαλλοντικό κόστος εξακολουθεί να αγνοείται και οι φόροι 

άνθρακα εξακολουθούν να συζητούνται σε μεγάλο βαθμό, χρειάζονται σοβαρές 

μελέτες για τις ήπιες μορφές ενεργειακής μετάβασης. Επομένως, είναι επιτακτική 

ανάγκη για το κλιματικό κίνημα να αναγνωρίσει και να παρακολουθήσει την τάση 

άρνησης του κλίματος και να κατανοήσει και να υποστηρίξει τις ανάγκες των 

κοινωνικά αδυνάτων. 

Η μη αναγνώριση της κλιματικής αλλαγής μπορεί επίσης να προκληθεί από 

(ασυνείδητο) φόβο, άγχος ή και ένστικτα επιβίωσης. Και πάλι, αυτοί οι μηχανισμοί 
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πρέπει να γίνουν κατανοητοί και να συζητηθούν. Όσο πιο γρήγορα καταλάβουν όλοι 

το τι διακυβεύεται, τόσο καλύτερη μπορεί να είναι η συλλογική μας ανταπόκριση στο 

πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Βέβαια δεν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή η οποία 

προκαλεί (ασυνείδητο) φόβο. Η παγκοσμιοποίηση, η μετακίνηση πληθυσμών και οι 

Νέες Τεχνολογίες, κυρίως με την Τεχνητή Νοημοσύνη κ.ά. το καθένα όμως έχει τις 

δικές του διαστάσεις στην κοινωνία. Βέβαια όλοι πρέπει να κατανοήσουμε ότι το θέμα 

της κλιματικής αλλαγής δεν είναι ούτε ένα «χόμπι για διανοούμενους», αλλά ούτε και 

θέμα χρησιμοποίησής του από ακραίους πολιτικούς κύκλους δημιουργώντας φόβο και  

οικο-φασισμό. 

Η κατάσταση που περιγράφεται παραπάνω καθιστά σαφές ότι η κλιματική 

αλλαγή και η κοινωνικοοικονομική δικαιοσύνη είναι αλληλένδετες με περισσότερους 

από έναν τρόπους. Είναι καιρός να εμφανιστεί αυτή η διορατικότητα στην επικρατούσα 

πολιτική, έτσι ώστε οι προκλήσεις σε κάθε τομέα να μπορούν να αντιμετωπιστούν 

επαρκώς και ταυτόχρονα. 

Η Ορθόδοξος Εκκλησία εδώ έχει λόγο παρέμβασης μόνο με την προβολή των 

αξιών της αλληλεγγύης, της προσφοράς και της διακονίας προς τον άνθρωπο.  Για να 

έχουμε ένα αποτέλεσμα θα πρέπει να αναπτυχθεί το συντομότερο δυνατόν μία πιο 

ρεαλιστική κατανόηση της ανθρώπινης ταυτότητας. Αυτό θα πρέπει να βασίζεται στην 

αναγνώριση ότι είμαστε σε μεγάλο βαθμό αλληλεξαρτώμενα ευάλωτα πλάσματα που 

αποτελούν μέρος της δημιουργίας και για τα οποία είναι απαραίτητη η συλλογική 

διαβίωση χωρίς εγωισμό, απληστία, αδιαφορία, ανταγωνισμό, διαφθορά, καταστροφή 

και βία. Ο μειωμένος δημόσιος έλεγχος και ο αυξημένος ιδιωτικός έλεγχος στις 

περισσότερες κοινωνίες τις τελευταίες δεκαετίες δημιούργησαν περισσότερη 

ελευθερία για έναν πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων. Αυτό  οδήγησε σε ένα τεράστιο 

χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών και βαθιάς οικονομικής και ψυχοκοινωνικής 

ανασφάλειας σε πολλούς ανθρώπους. Η απαίτηση για προσωπική επιτυχία στη 

σύγχρονη κοινωνία, σε συνδυασμό με τον αδύναμο σχηματισμό ταυτότητας ως 

αποτέλεσμα χειραγώγησης της αγοράς, οδηγεί σε άγχος, απογοήτευση και αισθήματα 

αδυναμίας, ειδικά σε φτωχιές κοινωνικές ομάδες367.  

                                                             
367 «Η αλόγιστος και ευδαιμονιστική χρήσις της υλικής δημιουργίας υπό του ανθρώπου, με την 

βοήθειαν της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου έχει ήδη αρχίσει να επιφέρει 

ανεπανόρθωτον καταστροφήν εις το Φυσικόν Περιβάλλον. Η Ορθόδοξος Εκκλησία, μη δυναμένη 

να παραμένη απαθής ενώπιον τοιαύτης καταστροφής, καλεί δι’ ημών πάντας τους Ορθοδόξους, 

όπως αφιερώσουν την πρώτην Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, ημέραν ενάρξεως του 

Εκκλησιαστικού έτους, εις προσευχάς και δεήσεις υπέρ της διασώσεως της δημιουργίας του Θεού 
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Είναι ασφαλώς ξεκάθαρο ότι όποια επιλογή και εάν προκριθεί για την 

παραγωγή ενέργειας, ο στόχος πρέπει είναι διττός: α) η πρόσβαση όλων σε φθηνό 

ηλεκτρικό ρεύμα, ώστε κανείς να μη μείνει χωρίς να καλύπτονται οι ενεργειακές του 

ανάγκες, ειδικά σε συνθήκες κρίσης όπως βιώνουμε σήμερα και β) η αφοσίωση στο 

στόχο για μηδενισμό του αποτυπώματος άνθρακα, μέσω πρωταρχικά της 

εξοικονόμησης πόρων και ενέργειας, προωθώντας το πρότυπο της αλληλεγγύης και της 

λιτής ευημερίας, έναντι του σημερινού εγωκεντρισμού και του αλόγιστου 

καταναλωτισμού.  

Η αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας με σεβασμό στο Φυσικό 

Περιβάλλον και τον άνθρωπο, μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για ουσιαστική πρόοδο, 

αρκεί να γίνει αντιληπτή -στο μέγιστο βαθμό- η σημασία της διατήρησης της 

βιοποικιλότητας και μη παραμελώντας τις ανάγκες όλων των ανθρώπων για μία 

αξιοπρεπή διαβίωση. Η απομάκρυνση από τους υδρογονάνθρακες μπορεί να 

αποτελέσει ευκαιρία όχι μόνο για το περιβάλλον, που το έχει επειγόντως ανάγκη, αλλά 

και για την κοινωνική μας ωρίμανση, σε διεθνές επίπεδο, αμβλύνοντας εντάσεις, αρκεί 

να προαχθούν οι αρχές της αλληλεγγύης και της συμπόρευσης/συνεργασίας από τη 

γειτονιά, την ύπαιθρο, το Δήμο, την Περιφέρεια, προς μία «πράσινη επανάσταση» για 

ένα «βιώσιμο μέλλον, καθαρότερο, ασφαλέστερο και δίκαιο κόσμο»368. 

Μεταφράζοντας το οικολογικό ήθος της Ορθοδοξίας σε δράση γίνεται 

καθημερινή πρακτική σε πολλά μέρη του κόσμου369. Για παράδειγμα, τα μοναστήρια 

στην Ελλάδα και το Άγιον Όρος, χρησιμοποιούν ανανεώσιμα ενεργειακά συστήματα 

που παράγουν την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζονται χωρίς ρύπανση του 

                                                             
και εις ενστερνισμόν της προς την φύσιν στάσεως, την οποίαν υπαγορεύει η Θεία Ευχαριστία και 

η ασκητική παράδοσις της Εκκλησίας», (Μήνυμα των Προκαθημένων των Ορθοδόξων 

Εκκλησιών στο Φανάρι, 15.3.1992). 

368 Βλ. Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου Α΄, στο  Theodota Natsou 

and Nikolaos Asproulis, The Orthodox Church Addresses the Climate Crisis, 2021 (pdf), σ. 12. 
369 Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο Χαιρετισμός του στο Συνέδριο με θέμα «Covid-19 και 

Κλιματική αλλαγή» (2021) τόνισε: «Επιπλέον, έγινε φανερό σε πρόσφατες μελέτες ότι η επίμονη 

και υπερβολική «εισβολή» της ανθρωπότητας στη φύση, με την τεράστια παράνομη διακίνηση 

άγριων ζώων και την καταστροφή των φυσικών οικοσυστημάτων, μέσω της αποψίλωσης, της 

αστικοποίησης, της εντατικής καλλιέργειας και μέσω της διασποράς χημικών ρύπων, όπως και η 

παγκοσμιοποίηση και η αυξημένη συνδεσιμότητα, είναι υπεύθυνα για τη γρήγορη εξάπλωση 

μεταδοτικών ασθενειών και ιών από ζώο σε ζώο, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου. Δεν 

είναι τυχαίο ότι η αύξηση των ασθενειών που οφείλονται στην άγρια φύση έχει συμβεί παράλληλα 

με την αύξηση της καταπάτησης των ανθρώπων στον φυσικό κόσμο και ένα ταχέως 

μεταβαλλόμενο κλίμα. Η πανδημία δεν είναι μια πράξη «εκδίκησης» από τον Θεό, αλλά είναι μια 

απελπισμένη έκκληση για μια πολύ πιο σεβαστή προσέγγιση στη φύση από όλους μας». 
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περιβάλλοντος. Επίσης, πολλές ορθόδοξες μοναστικές κοινότητες στην Ευρώπη και σε 

άλλα μέρη του κόσμου εφαρμόζουν υπερσύγχρονες πρακτικές για την προστασία και 

τη διαχείριση των εδαφών τους. Καθώς οι θρησκευτικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο 

προσαρμόζονται στις νέες περιβαλλοντικές πραγματικότητες της επιταχυνόμενης 

κλιματικής κρίσης, είναι σημαντικό οι ηγέτες της Εκκλησίας να υποστηρίξουν την 

ομαλή και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση από την υψηλή εξάρτηση από άνθρακα προς 

μηδενικές άνθρακα βιώσιμες οικονομίες και κοινωνίες370. 

7.4. Προς μια πράσινη οικουμένη! 

Η ηθική ζωή του Χριστιανού είναι βαθειά ριζωμένη μέσα στην ελπίδα της 

δόξης του Θεού και μπορεί να εκφράζεται «ος έστι Χριστός εν υμίν» (Κολ., 1:27). Είναι 

η ζωή εκείνη που ερμηνεύεται ως δώρο Θεού βιωμένο στην ελευθερία του Αγίου 

Πνεύματος: «ου δε το Πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία», η οποία ανακαλύπτει την δόξα 

του Κυρίου και μπορούμε συνειδητά να «μεταμορφούμεθα από δόξης εις δόξαν» (Β' 

Κορ., 3:18). Για τον λόγο αυτόν, μεταξύ άλλων, ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής 

σημειώνει: «Μη ατιμάσης την συνείδησιν, άριστά σοι αεί συμβουλεύουσαν. Γνώμην γαρ 

θείαν και αγγελικήν σοι υποτίθεται, και των κρυπτών της καρδίας μολυσμάτων ελεύθεροί, 

και παρρησίαν προς τον Θεόν εν τη εξόδω σοι χαρίζεται» (=Μη περιφρονείς τη 

συνείδηση που πάντοτε σου δίνει άριστες συμβουλές. Διότι σου υποδεικνύει θεία και 

αγγελική συμβουλή, σε ελευθερώνει από τους κρυφούς μολυσμούς της καρδιάς, και σου 

χαρίζει παρρησία ενώπιον του Θεού κατά το θάνατό σου)»371. Οι λατρευτικές πράξεις 

δεν είναι μόνο λόγος, αλλά είναι και κίνηση και υλικό, όπως τα πάντα στον κόσμο. Η 

πορεία μας αρχίζει στην Εκκλησία με τη μύηση του νερού, μας μυεί στη γλυκύτητα της 

ανακούφισης της πληγής με λάδι, «λάδι αγαλλίασης, λάδι αγιασμού, βασιλικό ρούχο, 

                                                             
370 «Απορρίπτουμε την κυνική φράση «Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση». Απορρίπτουμε τον 

ισχυρισμό ότι η μη συμμόρφωση με τις εντολές της παγκοσμιοποίησης και την «αυτονομία της 

οικονομίας» οδηγεί αναπόφευκτα στην επέκταση της φτώχειας και στις ανεξέλεγκτες κοινωνικές 

εξελίξεις και συγκρούσεις. Από τη σκοπιά μας, δίνουμε έμφαση στις λέξεις «αλληλεγγύη» και 

«συνεργασία». Δεν υπάρχει κανένα δίλημμα ούτε αμφιβολία οποιουδήποτε είδους όσον αφορά 

την ανάγκη κοινής δράσης μεταξύ τεχνολογίας, πολιτικής, οικονομίας και θρησκείας, 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην αυτόνομη 

λειτουργία τους - αποκλειστικά βάσει των δικών τους αρχών και κριτηρίων. Όσο οι δυνάμεις 

αυτές συνεχίζουν να αγνοούν η μία την άλλη, δεν μπορούν ποτέ πραγματικά να ωφελήσουν την 

ανθρωπότητα. Όλοι πρέπει να υπηρετήσουν τον άνθρωπο και τον κόσμο του. Στην 

πραγματικότητα, ενώ οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι σημαντικά στοιχεία, δεν είναι η ουσία ενός 

πολιτισμού. Ένας πολιτισμός κρίνεται από το αν το τελευταίο του σημείο αναφοράς είναι το 

ανθρώπινο πρόσωπο, σε σχέση με το αληθινό του προορισμό και την προστασία του κόσμου του». 

Ομιλία της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου Α΄ στο Νταβός (2020). 

371 Κεφάλαια Περί Αγάπης, Εκατοντάδα Γ', 80. 
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θώρακας δύναμης, φύλακας από κάθε διαβολική ενέργεια, σφραγίδα εναντίον κάθε 

επιβουλής»372. Είμαστε άραγε «εν επιγνώσει οικολόγοι»373; 

Ο «φιλοκαλικός άνθρωπος»374, που προβάλλεται σήμερα ως πρότυπο του 

ανθρώπου, και η Ορθοδοξία το θεωρεί ως το καταλληλότερο για τη δημιουργία μιας 

νέας οικολογικής συνείδησης, ώστε να μπορέσει να μετατραπεί ο βίος σε βιοκαλία, 

εμπεριέχει αυτό που ο άγιος Νικόλαος Καβάσιλας το ονομάζει «ο της ευθύνης 

φόβος»375. Η Ορθοδοξία προσφέρει στην αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσης ένα 

αληθινό αναστάσιμο όραμα376, το όραμα της αληθινά κοινωνούμενης εμπειρίας, που 

συγκροτεί την εκκλησιαστική κοινωνία των σχέσεων. Ως Χριστιανοί οφείλουμε να 

δίδουμε «λόγον περί της εν ημίν ελπίδος» (Α’ Πετρ., 3:15) και στο οικολογικό 

πρόβλημα. Ο «φιλοκαλικός πολιτισμός» βλέπει τον κόσμο να περιέχεται σε κατάσταση 

πτώσης μαζί με τον άνθρωπο. Βλέπει επίσης τον άνθρωπο, αλλά και ολόκληρο τον 

κόσμο λουσμένο στην Ανάσταση του Χριστού. Η θέαση αυτή του κόσμου δημιουργεί 

ευθύνες. Και ανεύθυνοι μπορεί να είναι μόνο οι επιπόλαιοι Χριστιανοί που 

αμαυρώνουν το αληθές, το αγαθόν και ο ωραίον του «σύμπαντος κόσμου». 

Δεν μπορεί να υπάρξει αληθινό βίωμα όταν ο άνθρωπος αποφεύγει να κοιτάξει 

κατάματα τις ρίζες του οικολογικού προβλήματος. Κυρίως εκείνες που τον τρομάζουν, 

τον ενοχλούν και τον πονούν. Τα παραπάνω αποτελούν μία πρόταση αναθεώρησης της 

νοοτροπίας για υπάρξει η φύσις και στις επερχόμενες γενεές. Από τη στιγμή που μπορεί 

να υπάρξει εκκλησιαστική συνείδηση, δηλαδή γένεση του προσώπου στο πεδίο της 

εκκλησιαστικής κοινωνίας σχέσεων, μπορεί να συνυπάρξει και οικολογική συνείδηση. 

Η ταχύτητα και η πολυπλοκότητα των δυνάμεων αλλαγής είναι τεράστια και είναι 

φυσιολογικό να προκαλεί το φόβο.  

                                                             

372 Από το Μυστήριο του Ευχελαίου. 
373 Βλ. «Εν επιγνώσει Ορθόδοξοι», Σύναξη των εν ενεργεία Ιεραρχών του Οικουμενικού 

Θρόνου (29-31.8.1998), Περιοδικό Επίσκεψις, 560(1998), σ. 2 κ. εξ. 

374 Κων. Ζορμπά, Ο φιλοκαλικός άνθρωπος: Μία πρόταση ζωής, Εφημερίδα Νέος Τύπος, 

Βόλος, 13.2.2000, σ. 2-3. 

375 Περί της εν Χριστώ ζωής, Λόγος Ζ', σ. 24. 

376 «Δικαιούμεθα να οραματιζώμεθα δια την τρίτην χιλιετίαν μιαν Ορθοδοξίαν αρραγώς 

ηνωμένην εν τη ελευθερία και ειλικρινή αγάπη, ανοικτήν εις τας εξελίξεις αι εις τας νέας 

συνθήκας και της τεχνολογίας. Μίαν Ορθοδοξίαν φιλάνθρωπον, πλήρη ανυπόκριτου αγάπης και 

σεβασμού προς πάντα άνθρωπον ανεξαρτήτως καταγωγής, πεποιθήσεων και ηθικού επιπέδου. 

Διαλλακτικήν, εργαζομένην δια την επικράτησιν της ειρήνης, και την ειρηνικήν συμβίωσιν όλων 

των λαών της γης. Πορευομένην με την σοφίαν και σύνεσιν, την οποία χαρίζει ο Θεός...», 

Εφημερίδα Χριστιανική, 27.1.2000, σ. 12. 
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Η πρόκληση για την Εκκλησία της τρίτης χιλιετίας είναι να κάνει πράξη τον 

λόγο, να πείσει τους πολίτες ότι προσφέρει ένα νέο τρόπο ζωής, χωρίς να αρνείται 

κανένα ανθρώπινο επίτευγμα και να προβάλλει το βίωμα αυτό μέσα σε μία αγαπητική 

σχέση κοινωνίας με το Θεό, τον συνάνθρωπο και τη Φύση377. Βασικό προαπαιτούμενο 

της ευθύνης των Χριστιανών είναι η βασική αρχή της επίγνωσης της πρόκλησης της 

Εκκλησίας της τρίτης χιλιετίας να «απεκδιθή τον παλαιόν άνθρωπον συν ταις πράξεσιν 

αυτού» και να ενδυθεί τον νέον τον ανακαινισμένο «εις επίγνωσιν κατ' εικόνα του 

κτίσαντος αυτού» (Κολ., 3:9-10). Να αναλάβουν τη δέσμευση ότι επιλέγουν να 

εφαρμόσουν το νέο αυτό τρόπο ζωής σε έναν ταλαιπωρημένο και κατακερματισμένο 

πλανήτη, αποδεχόμενοι και ομολογούντες από κοινού, ότι «παν δώρημα τέλειον 

άνωθεν έστι καταβαίνον, εκ του Πατρός των φώτων»378.  

Φυσικά, κλείνοντας κι αυτή την ενότητα, πρέπει να σημειώσουμε ότι το τέλος 

δεν είναι ανέφικτο και στη χριστιανική μας παράδοση. Πιστεύουμε όμως ότι ακόμη και 

το τέλος του κόσμου δεν είναι ένα τυχαίο ή ένα άσκοπο γεγονός. Εμείς δεν πρέπει να 

ξεχνούμε τους σκοπούς μας και να τους ευθυγραμμίζουμε με τους σκοπούς του ίδιου 

του Θεού. Εάν με τις πράξεις μας επιφέρουμε το πρόωρο τέλος του κόσμου (πόλεμοι, 

οικολογικές καταστροφές κ.λπ.), ευθυνόμαστε ως σφετεριστές του προνομίου του 

Θεού. Το ίδιο θα συμβεί εάν επιχειρήσουμε να παρατείνουμε τον κόσμο, όπως 

επιδιώκουν πολλές ομάδες και κινήματα. Το να απελπιζόμαστε με τη σκέψη πως ό,τι 

και να κάνουμε ο κόσμος θα τελειώσει, είναι σαν να χάνουμε την πίστη μας όχι μόνο 

στην υπόσχεση του Θεού, αλλά και προσωπική εμπειρία του προορισμού, που πηγάζει 

από εμάς τους ίδιους και από τον κόσμο που ανήκουμε. Είμαστε η πρώτη γενιά που 

γνωρίζει και η τελευταία που μπορεί να δράσει (Παγκόσμιο Ταμείο για το 

Περιβάλλον). 

 

                                                             
377 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε ομιλία του στο Νταβός (2020) 

τονισε για το θέμα της αλληλεγγύης: «Αυτός ο διάλογος δεν συνεπάγεται την εγκατάλειψη ή την 

προδοσία της πίστης ή της παράδοσής του συμμετέχοντος, αλλά αντιθέτως τον ενθαρρύνει να 

μάθει να ζει σε αλληλεγγύη με όλους τους ανθρώπους, με τους οποίους μοιραζόμαστε αυτόν τον 

κόσμο. Πιστεύουμε ότι η κατάλληλη απάντηση στην παρούσα πολύπλευρη κρίση είναι η ανάπτυξη 

και η εδραίωση μιας κουλτούρας αλληλεγγύης. Η πεποίθησή μας πηγάζει από την ίδια την ουσία 

του Ευαγγελίου». Υπενθύμισε μάλιστα ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με αφορμή και την 

οικονομική κρίση, είχε κηρύξει το 2013 ως «Έτος παγκόσμιας αλληλεγγύης», δίνοντας έμφαση 

στην ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών που να διασφαλίζουν το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να 

απολαμβάνει τα βασικά αγαθά της ζωής. 

 
378 «Οικολογία και Θεολογία», Περιοδικό Ιωάννης ο Βαπτιστής, 329(1992), σ. 107-108. 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

(Δεν καταγράφονται όλες οι Ομιλίες ή Χαιρετισμοί σε βιβλία με οικολογικό 

ενδιαφέρον) 

 

23-24 Σεπτεμβρίου 1988: Οικολογικό Συνέδριο στην Πάτμο με την ευκαιρία των 

εορταστικών εκδηλώσεων των 900 ετών από την ίδρυση της Ιεράς Μονής Ιωάννη του 

Θεολόγου Πάτμου (1088-1988). Θέμα: Αποκάλυψη και το μέλλον του ανθρώπινου 

γένους. 

Χριστούγεννα 1988: Πατριαρχική Απόδειξη της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού 

Πατριάρχου Δημητρίου A'. 

1 Σεπτεμβρίου 1989: Πρώτο Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού 

Πατριάρχου Δημητρίου A', με το οποίο ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου ως Ημέρα 

προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος. 

24 Φεβρουάριου 1990: Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού 

Πατριάρχου Δημητρίου A' στο Παγκόσμιο Συνέδριο, με θέμα: Δικαιοσύνη, Ειρήνη και 

Ακεραιότητα της Δημιουργίας. 

1 Σεπτεμβρίου 1990: Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 

Δημητρίου A' για την Ημέρα του Περιβάλλοντος. 

25 Οκτωβρίου 1991: Δημιουργία του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας (ΙΘΟ), 

Παράρτημα της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης. 

5-11 Νοεμβρίου 1991: Πρώτο Διορθόδοξο Συνέδριο για την προστασία του Φυσικού 

Περιβάλλοντος στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης. Θέμα: Το οικολογικό πρόβλημα 

από τη σκοπιά των «θύραθεν» επιστημών και της ορθόδοξης θεολογίας. 

25 Δεκεμβρίου 1991: Χριστουγεννιάτικη Εγκύκλιος της της Α.Θ. Παναγιότητος του 

Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου A' (με οικολογικές αναφορές). 

1991: Μοναχού Γερασίμου Μακρυγιαννανίτη (+1991), Ιερά Ακολουθία υπέρ του 

περιβάλλοντος ημάς στοιχείου και ευσταθείας πάσης της κτίσεως, Θεσσαλονίκη 1997. 

13-15 Μαρτίου 1992: Μήνυμα της Πρώτης Σύναξης των Προκαθημένων των Ορ-

θόδοξων Εκκλησιών στην Κωνσταντινούπολη (με οικολογικές αναφορές). 

1 Ιουνίου 1992: Πρώτο Σεμινάριο στη Χάλκη. Θέμα: Θρησκεία και Περιβάλλον. 

1 Σεπτεμβρίου 1992: Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 

Βαρθολομαίου A' για την Ημέρα του Περιβάλλοντος. 

19-28 Σεπτεμβρίου 1992: 13ο Διεθνές Θεολογικό Σεμινάριο του Πατριαρχικού 

Κέντρου στη Γενεύη. Θέμα: Το οικολογικό πρόβλημα σήμερα. Προοπτικές συμβολής 

των Χριστιανικών Εκκλησιών και η αντιμετώπισή του. 

1-10 Ιουλίου 1993: Πανδωδεκανησιακό Σεμινάριο της Ιεράς Μητρόπολης Λέρου και 

Καλύμνου. Θέμα: Ορθοδοξία-Οικολογία-Περιβάλλον. 

1 Σεπτεμβρίου 1993: Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 

Βαρθολομαίου A' για την Ημέρα του Περιβάλλοντος. 

25.9-10.10.1993: 14ο Διεθνές Θεολογικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο του Πατριαρχικού 

Κέντρου στη Γενεύη. Θέμα: Το οικολογικό πρόβλημα και οι Εκκλησίες στην Ευρώπη. 

29.10.-1.11.1993: Διεθνές Συμπόσιο (με οικολογικές προεκτάσεις) στη Θεσσαλονίκη. 

Θέμα: Το Άγιον Όρος χθες-σήμερα-αύριο. 

Απρίλιος 1994: Ομιλία της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 

Βαρθολομαίου A' στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (με οικολογικές αναφορές). 

19-30 Ιουνίου 1994: Πρώτο Θερινό Οικολογικό Σεμινάριο στη Χάλκη. Θέμα: 

Θρησκευτική Εκπαίδευση και Περιβάλλον. 
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1 Σεπτεμβρίου 1994: Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 
Βαρθολομαίου A' για την Ημέρα του Περιβάλλοντος. 

27 Οκτωβρίου 1994: Ομιλία της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 

Βαρθολομαίου A' κατά την αναγόρευσή του ως επίτιμου διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο 

του Αιγαίου. 

5 Απριλίου 1995: Προσφώνηση της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 

Βαρθολομαίου A' στο Διεθνές Οικολογικό Συνέδριο του Ατάμι (Ιαπωνία). Θέμα: Αι 

σχέσεις μας με την φύσιν. 

30.4-3.5.1995: Η Α.Θ. Παναγιότητος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α΄ στο 

Οικολογικό Συνέδριο του Windsor της Μεγάλης Βρετανίας. 

12-18 Ιουνίου 1995: Δεύτερο Θερινό Οικολογικό Σεμινάριο στη Χάλκη. Θέμα: Περι-

βάλλον και Ηθική. 

1 Σεπτεμβρίου 1995: Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 

Βαρθολομαίου A' για την Ημέρα του Περιβάλλοντος. 

26 Σεπτεμβρίου 1995: Σύναξη των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών 

(κείμενο με οικολογικές αναφορές).  

20-27 Σεπτεμβρίου 1995: 1ο Διεθνές Οικολογικό Συμπόσιο εν πλω, στο πλαίσιο των 

1.900 ετών από τη συγγραφή της Αποκάλυψης του Ιωάννη. Θέμα: Αποκάλυψη και 

Περιβάλλον. 95-1995 μ.Χ. 

1-7 Ιουλίου 1996: Τρίτο Θερινό Οικολογικό Σεμινάριο στη Χάλκη. Θέμα: Περιβάλλον 

και Επικοινωνία. 

1 Σεπτεμβρίου 1996: Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 

Πατριάρχη Βαρθολομαίου A' για την Ημέρα του Περιβάλλοντος. 

25.6.-1.7.1997: Τέταρτο Θερινό Οικολογικό Σεμινάριο στη Χάλκη. Θέμα: Περιβάλλον 

και Δικαιοσύνη. 

1 Σεπτεμβρίου 1997: Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 

Πατριάρχη Βαρθολομαίου A' για την Ημέρα του Περιβάλλοντος. 

20-28 Σεπτεμβρίου 1997: 2ο Διεθνές Οικολογικό Συμπόσιο. Θέμα: Θρησκεία- 

Επιστήμη-Περιβάλλον. Η Μαύρη Θάλασσα εν κινδύνω. 

8 Νοεμβρίου 1997: Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 

Βαρθολομαίου A', στο Διεθνές Οικολογικό Συνέδριο στη Σάντα Μπάρμπαρα 

Καλιφόρνιας (Η.Π.Α.). Θέμα: Το ενδιαφέρον μας διά την Δημιουργίαν. 

14-20 Ιουνίου 1998: Πέμπτο Θερινό Οικολογικό Σεμινάριο στη Χάλκη. Θέμα: Περι-

βάλλον και Φτώχεια. 

9-13 Ιουλίου 1999: Ίδρυση του Οικολογικού Ινστιτούτου Χάλκης. Σεμινάριο με 

κληρικούς, θεολόγους και δημοσιογράφους από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. 

1 Σεπτεμβρίου 1999: Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 

Βαρθολομαίου Α' για την Ημέρα του Περιβάλλοντος. 

16-25 Οκτωβρίου 1999: 3ο Διεθνές Οικολογικό Συμπόσιο. Θέμα: Δούναβις:  Ποταμός 

Ζωής. 

1 Σεπτεμβρίου 2000: Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 

Πατριάρχη Βαρθολομαίου A' για την Ημέρα του Περιβάλλοντος. 

2 Σεπτεμβρίου 2000: Πορίσματα του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, με θέμα: Η 

δημιουργία του κόσμου και η δημιουργία του ανθρώπου-Προκλήσεις και προβληματι-

σμοί του 2000 (Κωνσταντινούπολη). 

1 Σεπτεμβρίου 2001: Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 

Βαρθολομαίου Α' για την Ημέρα του Περιβάλλοντος. 

11 Απριλίου 2002: Οικολογικό Νορβηγικό Βραβείο της Οργάνωσης Sophie (The 

Sophie Foundation) και του Ιδρύματος Binding (Ελβετίας) στον Οικουμενικό 

πατριάρχη Μαρθολομαίο Α΄ για την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος. 
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5-10 Ιουνίου 2002: 4ο Διεθνές Οικολογικό Συμπόσιο στην Αδριατική σε συνεργασία 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέμα: Η Αδριατική μία απειλούμενη θάλασσα, ένας 

κοινός στόχος. 

1 Σεπτεμβρίου 2002: Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 

Πατριάρχη Βαρθολομαίου A' για την Ημέρα του Περιβάλλοντος.  

10 Ιουνίου 2002: Διακήρυξη της Βενετίας. Κοινή Διακήρυξη του Πάπα Ιωάννη 

Παύλου Β’ και του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου Α΄. 

1 Σεπτεμβρίου 2003: Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου A' για την 

Ημέρα του Περιβάλλοντος. 

31 Ιουνίου-8 Ιουλίου 2003: 5ο Διεθνές Οικολογικό Συμπόσιο στη Βαλτική. Θέμα: 

Βαλτική Θάλασσα. Κληρονομιά και Υπευθυνότητα. 

1 Σεπτεμβρίου 2004: Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 

Πατριάρχου Βαρθολομαίου A' για την Ημέρα του Περιβάλλοντος. 

1 Σεπτεμβρίου 2005: Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 

Πατριάρχου Βαρθολομαίου A' για την Ημέρα του Περιβάλλοντος. 

1 Σεπτεμβρίου 2006: Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 

Πατριάρχου Βαρθολομαίου A' για την Ημέρα του Περιβάλλοντος. 

13-20 Ιουλίου 2006: 6ο  Διεθνές Οικολογικό Συμπόσιο στον Αμαζόνιο. Θέμα: 

Αμαζόνιος Πηγή ζωής. 

1 Σεπτεμβρίου 2007: Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 

Βαρθολομαίου A' για την Ημέρα του Περιβάλλοντος. 

6-13 Σεπτεμβρίου 2007: 7ο Διεθνές Οικολογικό Συμπόσιο στον Αρκτικό Ωκεανό. 

Θέμα: Αρκτική Καθρέπτης ζωής. 

1 Σεπτεμβρίου 2008: Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού 

Βαρθολομαίου A' για την Ημέρα του Περιβάλλοντος. 

18-24 Οκτωβρίου 2008: 8ο Διεθνές Οικολογικό Συμπόσιο στον Μισισιπή. Θέμα: 

Θρησκεία, Επιστήμη, Περιβάλλον. 

1 Σεπτεμβρίου 2009: Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού 

Βαρθολομαίου A' για την Ημέρα του Περιβάλλοντος. 

1 Σεπτεμβρίου 2010: Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού 

Βαρθολομαίου A' για την Ημέρα του Περιβάλλοντος. 

1 Σεπτεμβρίου 2011: Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού 

Βαρθολομαίου A' για την Ημέρα του Περιβάλλοντος. 

1 Σεπτεμβρίου 2012: Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού 

Βαρθολομαίου A' για την Ημέρα του Περιβάλλοντος.  

18-20 Ιουνίου 2012: Συμπόσιο Χάλκη Ι, με Θέμα: Παγκόσμια Ευθύνη και Αειφορία. 

1 Σεπτεμβρίου 2013: Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου A' για 

την Ημέρα του Περιβάλλοντος. 

1 Σεπτεμβρίου 2014: Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου A' για 

την Ημέρα του Περιβάλλοντος. 

1 Σεπτεμβρίου 2015: Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου A' για 

την Ημέρα του Περιβάλλοντος.  

8-10 Ιουνίου 2015: Συμπόσιο Χάλκη ΙΙ με θέμα: Οικολογία, Θεολογία και Λόγος. 

Πεντηκοστή 2016: Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 

1 Σεπτεμβρίου 2016: Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 

Βαρθολομαίου A' για την Ημέρα του Περιβάλλοντος.  

1 Σεπτεμβρίου 2017: Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 

Βαρθολομαίου A' για την Ημέρα του Περιβάλλοντος. 
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Κοινό Μήνυμα Πάπα Φραγκίσκου και Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, με 
την ευκαιρία της «Παγκόσμιας Ημέρας Προσευχών για την προστασία της 

Δημιουργίας». 

1 Σεπτεμβρίου 2018: Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 

Βαρθολομαίου A' για την Ημέρα του Περιβάλλοντος. 

5-8 Ιουνίου 2018: 9ο  Διεθνές Οικολογικό Συμπόσιο, με θέμα: «Για μια πιο πράσινη 

Αττική: Συντηρώντας τον πλανήτη και προστατεύοντας τους κατοίκους του». 

1 Σεπτεμβρίου 2019: Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 

Βαρθολομαίου A' για την Ημέρα του Περιβάλλοντος. 

1-5 Ιουνίου 2019: Συμπόσιο Χάλκη ΙΙΙ, με θέμα: Θεολογική Εκπαίδευση και 

Οικολογία. 

24 Αυγούστου 2019: Διακήρυξη για τις καταστροφικές φωτιές στον Αμαζόνιο.  

6-7 Νοεμβρίου 2019: Ομιλία της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 

Βαρθολομαίου A' για το νερό, στο Οικολογικό Συμπόσιο του Ελεύθερου 

Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ. 

Μηνύματα για την Παγκόσμια Ημέρα Γης (Earth Day) και Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών  

(World Oceans Day). Ομιλία στο “World Economic Forum”  και “Interfaith Alliance”. 

1 Σεπτεμβρίου 2020: Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου 

Βαρθολομαίου A' για την Ημέρα του Περιβάλλοντος. 

26-28 Ιανουαρίου 2021: Συμπόσιο Χάλκη IV, με θέμα: Covid-19 και Κλιματική 

Αλλαγή. 

 

 

 

  



Προς ένα ασκητικό πολιτισμό... για μια πράσινη οικουμένη! 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

159 

Βιβλιογραφία 

Γοντικάκης Β., «Οικολογία και Μοναχισμός», Περιοδικό Ο όσιος Γρηγόριος 18 (1993), 

σσ. 20-28.  

Ειδικές αναφορές για την Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον, Εφημερίδα Τα Νέα, 5 

Ιουνίου 1995.  

Ένωση Ελλήνων Φυσικών (επιμ.), Ορθοδοξία και Φυσικές Επιστήμες, Παράρτημα 

Ανατολική Κρήτης, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 1996.  

Η Ορθοδοξία και το Περιβάλλον, Υπουργείο Εξωτερικών, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 

1992. 

Θεολογική Οικολογία: Θεωρία και Πράξη, εκδ. Μαυρομμάτη, Αθήνα 1994. 

Ορθοδοξία και Φυσικό Περιβάλλον: η Θεία Βούληση και η Κτίση, εκδ. Αποστολική 

Διακονία, Αθήνα 1992. 

Τα Σα εκ των Σων Σοι προσφέρομεν: Η Ορθοδοξία και το Οικολογικό Πρόβλημα, 

Οικουμενικό Πατριαρχείο, WWF International, Αθήνα 1990. 

Sherrard Philip, «Οι Πατέρες της Ερήμου κι Εμείς», Περιοδικό Σύναξη 56(1995), σσ. 

59-66. 

Ζαχαράκης Ι., Η Συμβολή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, Εφημερίδα Λαμιακός Τύπος, 6 

Νοεμβρίου 2008.  

Θεοδώρου Ε., Εκκλησία και Φυσικόν Περιβάλλον, [Ανάτυπον δύο άρθρων του 

Περιοδικού Εκκλησία], Αθήναι 1983.  

Θερμός Β., «Προς μια οντολογία της ασκήσεως», Περιοδικό Σύναξη 53(1995), σσ. 27- 

36. 

Μαντζαρίδη Γεώργιου, Η Εμπειρική Θεολογία στην Οικολογία και Πολιτική, εκδ. 

Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 1994. 

Μυγδάλη Κώστα, «Η προστασία του Περιβάλλοντος στην Αθωνική Πολιτεία», 

Περιοδικό Παράδοση 1(1992), σσ. 25-31.  

Νησιώτη Νίκου, «Η Φύση ως Κτίση: Συμβολή στο Πρόβλημα της μόλυνσης του 

Περιβάλλοντος από Φιλοσοφική και Θεολογική άποψη», Περιοδικό Σύναξη 

14(1985), σσ. 11-20. 

Παπαγιάννη Ευθυμίου και Ελισαίου Ιερομονάχου, Φυσικός Χώρος και Μοναχισμός», 

Η διατήρηση της Βυζαντινής Παράδοσης στο Άγιον Όρος, Ίδρυμα Γουλανδρή – 

Χορν, Αθήνα 1992. 



Προς ένα ασκητικό πολιτισμό... για μια πράσινη οικουμένη! 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

160 

Η Ορθοδοξία στη χιλιετία που φεύγει και στη χιλιετία που έρχεται, Πρακτικά 

Παγκρήτιου Θεολογικού Συνεδρίου 25-27 Σεπτεμβρίου 1997, εκδ. Ιεράς 

Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο 1999. 

Ζερεφός Χ., ‘Οι επιπτώσεις των κλιµατολογικών µεταβολών στο περιβάλλον και στον 

άνθρωπο», στο Περιοδικό Πεµπτουσία, 9(2001), σσ. 36-39. 

Μαντζαρίδη Γεωργίου, Η εµπειρική θεολογία στην οικολογία και την πολιτική, εκδ. 

Πουρνάρας, Θεσσαλονίκη 1994.  

Μαντζαρίδη Γεωργίου, Θεία Λειτουργία και κόσμος, στον Τόμο Δοκίμια Ορθοδόξου 

Ήθους, εκδ. Συνδέσμου Ορθοδόξων Νεανικών Κινήσεων, Αθήνα 1979, σσ. 71-

84. 

Σμέμαν Αλεξάνδρου, Η αποστολή της Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο, μτφρ. Ι. Ροηλίδη, 

εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1983. 

Τσάγκας Ι., «Το µοντέλο της Οικο-Θεολογίας ή Οικολογικής Θεολογίας και η 

συµβολή του στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο σχολείο του παρόντος και 

του µέλλοντος», στο Περιοδικό Κοινωνία, 3(1991), σσ. 242-256. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Να μελετήσετε το παρακάτω κείμενο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κισάμου 

και Σελίνου, που αναφέρεται στην ανάπτυξη: 

«Είμαι βέβαιος ότι από τότε που ο άνθρωπος συνειδητοποίησε την ύπαρξή του και τη 

θέση του στον κόσμο και το περιβάλλον του, μιλεί για ανάπτυξη. Αναπτύσσομε και 

αναπτυσσόμεθα. Και πάντα μένουμε πίσω. Πάντα έχει ο άνθρωπος κάτι να κάνει. Αυτό 

είναι καλό. Η κίνηση προς τα εμπρός. Προς το παραπέρα. Προς το καλύτερο. Νομίζω ότι 

αυτό είναι μία από τις βασικές δωρεές που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Όταν τον 

έπλασε, του είπε: πήγαινε να κάνεις αυτό, να κυριεύσεις τη γη, να την εξιχνιάσεις, να τη 

δουλέψεις για να ζήσεις. Το μείζον βέβαια είναι η προσωπικότητα του ανθρώπου. Αλλά 

και το κύριο πρόβλημα. Γιατί ενώ ο άνθρωπος ομιλεί για την ανάπτυξη του κόσμου, δεν 

ομιλεί για την ανάπτυξη του εαυτού του όσο πρέπει. Ή ομιλεί μόνο από μία πλευρά. Η 

χριστιανική πίστη λέει, ότι ο άνθρωπος έχει πάρει το χάρισμα, τη δυνατότητα και την 

εντολή να προάγεται, να προοδεύει και να φτάσει στη θέωση. Αυτός είναι ο μακρινός 

στόχος, που η Εκκλησία μας δίδει στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος επλάσθη “κατ' εικόνα και 

καθ’ ομοίωσιν”. Και για μία στιγμή έχασε το κατ’ εικόνα. Έχασε αυτά τα προσόντα, τις 
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δωρεές που πήρε από το Θεό. Ο Χριστός τα υπενθύμισε, τα έφερε πάλι στον κόσμο και 

του είπε: άντε τώρα να προχωρείς, να φθάσεις μέχρι τη θέωση. Στην ηθική τελειότητα. 

Ο άνθρωπος όμως λησμονεί. Και κοιτάζει μονάχα το απ' έξω. Πώς θα ζήσω καλύτερα, 

πώς θα βγάλω χρήματα περισσότερα. Δεν σκεπτόμεθα την εσωτερική ανάπτυξη. Την 

τελείωση του ανθρώπου. Ή την περιορίζομε σε ένα σημείο. Στο μυαλό μας, στο λογικό 

μας. Πώς θα αναπτύξουμε το μυαλό μας. Να βρούμε μηχανές, να βρούμε εκείνο, το 

άλλο... Αλλά απ' την άλλη πλευρά, την ηθική τελείωση τη λησμονούμε... Πρέπει όμως να 

πάμε βαθύτερα. Ισόρροπη ανάπτυξη σημαίνει... να αναπτύσσεις και τον εαυτό σου 

ισόρροπα. Όχι μόνο τη διανοητική, αλλά και την ηθική σου ανάπτυξη. Και αν υπάρχουν 

προβλήματα στον κόσμο σήμερα, νομίζω ότι οφείλονται στο ότι ο άνθρωπος έχει 

αναπτυχθεί διανοητικά, αλλά ηθικά παραμένει στάσιμος. Πίσω. Και δημιουργεί 

αντιφάσεις στη ζωή του. Αν θέλομε να μιλήσουμε για ισόρροπη ανάπτυξη πρέπει να 

μιλήσουμε για την ισόρροπη ανάπτυξη του ανθρώπου... Η ανάπτυξη ενός τόπου 

εξαρτάται πάρα πολύ από την ανάπτυξη του ανθρώπου» (Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Κισάμου και Σέλινου Ειρηναίος, 1999, σ. 431-432). 

Με βάση το παραπάνω κείμενο να αναφέρετε επιγραμματικά σε 10 γραμμές τα χαρα-

κτηριστικά της μονόπλευρης ανάπτυξης και τις επιπτώσεις της στο φυσικό περιβάλλον 

και στον άνθρωπο. Ανατρέξτε στο Παράρτημα, στο τέλος του κεφαλαίου, και 

συγκρίνετε την απάντησή σας με τη δική μας. 

 

2. Να μελετήσετε τα παρακάτω δύο κείμενα, που αναφέρονται στις Νέες Τεχνολογίες: 

Α. «Στις τρεις πρώτες δεκαετίες αυτού του αιώνα η ανάπτυξη της Κβαντομηχανικής 

εισήγαγε ένα νέο σύστημα εννοιών και ένα νέο τρόπο κατανόησης του μικροκόσμου. 

Μετά την επαλήθευση της Κβαντομηχανικής δεν μπορούμε πλέον να θεωρούμε το σύμπαν 

σαν μία μηχανή που έχει γίνει από χωριστά αντικείμενα, αλλά σαν ένα αδιαίρετο σύνολο, 

μία ενότητα, της οποίας τα μέρη είναι ουσιαστικά αλληλένδετα... Ασυνέχεια και συνέχεια 

συνυπάρχουν αρμονικά, η ενέργεια μεταβάλλεται με πηδήματα, αλλά παρ' όλα αυτά ο 

κόσμος παραμένει συνεχής. Το κενό είναι “πλήρες"... Συμπερασματικά μπορεί να πει 

κανείς ότι η Κβαντομηχανική συνηγορεί για ύπαρξη ενότητας στη Φύση» 

(Βεργανελάκης, 1996, σ. 109). 

Β. «Η μεγάλη πρόκληση, την οποία καλείται να αξιοποίηση η ορθόδοξος εκκλησιαστική 

συνείδηση σήμερα είναι τα εκπληκτικά δεδομένα της συγχρόνου φυσικής επιστήμης, η 

νέα συναρπαστική κοσμολογία, η προκύπτουσα εκ της μελέτης της Κβαντομηχανικής: Η 

ενεργειακή εκδοχή της ύλης, η σχετικό της χώρου και χρόνου ως συναρτήσεως της 
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παρουσίας της ύλης, η ολοέν σαφεστέρα ανθρωποκεντρική σκοπιμότης του σύμπαντος. 

Η γλώσσα της φυσικής επιστήμης σήμερον εμφανίζει εις ημάς την συμπαντική 

πραγματικότητα ως λόγον ενεργούμενον και μη υποστατικώς εντοπιζόμενον παρά μόνον 

εν τη συναντήσει αυτού μετά του ανθρωπίνου προσωπικού λόγου» (1994). 

Σε ποιο σημείο νομίζετε ότι συμφωνούν τα δύο κείμενα; Να αναπτύξετε τη σκέψη σας 

σε 10 τουλάχιστον σειρές. 

 

3.Καλούμεν «σύμπαντα τον Ορθόδοξον και Χριστιανικόν κόσμον, όπως, ομού μετά της 

Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, αναπέμπη κατ’ έτος κατά την ημέραν 

ταύτην δεήσεις και ικεσίας προς ευχαριστιρίους μεν δια το μέγαν δώρον της δημιουργίας, 

ικετηρίους δε διά την προστασίαν και σωτηρίαν αυτής από παντός κακού».  (Μήνυμα 

του μακαριστού Οικουμενικού Πατριάρχου κυρού Δημητρίου Α’, 1989). 

Ποια τα αποτελέσματα αυτής της πρότασης; Αναφέρεται τουλάχιστον δύο 

παραδείγματα και αναπτύξτε σε 20 γραμμές τα θεολογικά σημεία των κειμένων.  

Η Οικο-Θεολογία της Εκκλησίας δεν εγκλωβίζεται στα πλαίσια του ενδοκοσµικού και 

της ιστορίας. Ούτε ερµηνεύει την οικολογική κρίση µε κριτήρια µόνο κοινωνικά-

πολιτικά και οικονοµικά . Προσανατολίζει τους ανθρώπους στο πραγµατικό νόηµα της 

ζωής. Έτσι ο κτιστός κόσµος οδηγείται προς το τέρµα, τους νέους ουρανούς και προς 

τη νέα γη, όπου τα πάντα θα γίνουν «καινά».  

Να αναλύσετε σε 10 γραμμές τις παραπάνω αναφορές. 

 

4.  «Αν ο νους του ανθρώπου παραµένει µολυσµένος και απειρόκαλος, δεν µπορεί να 

µην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Σηµαντικές είναι βέβαια και οι προσπάθειες 

αντιµετωπίσεως της οικολογικής κρίσεως στις επιµέρους περιοχές της δραστηριότητας 

του ανθρώπου: στην επιστήµη, την τέχνη, την οικονοµία, την πολιτική. Επειδή µάλιστα 

η κρίση αυτή δεν αφορά συγκεκριµένες χώρες και περιοχές της γης αλλά ολόκληρη τη γη, 

απαιτείται παγκόσµια συνεργασία και συντονισµός προσπαθειών....∆εν είναι δυνατόν να 

έχουµε καθαρό περιβάλλον, όταν συστηµατικά µολύνουµε το νου και τη φαντασία µας 

µε τους πολύµορφους ρύπους». (βλ. Γ. Μαντζαρίδη, “Μεταοικολογική θεώρηση της 

οικολογικής κρίσεως”, Περιοδικό Πεµπτουσία, 9(2001), σ. 46-49). Περιγράψτε με λίγα 

λόγια το οικολογικό πρόβλημα σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο. 

 

6.Άσκηση δεν σηµαίνει περιφρόνηση του Φυσικού κόσµου, αλλά αγωνιστική 

προσπάθεια για καθοδήγηση της φύσης προς το Θεό. Ο ασκητής µεταφέρει την αγάπη 
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του Θεού προς τα πλάσµατά Του. Μεταχειρίζεται µε σύνεση και σεβασµό το Φυσικό 

Περιβάλλον και το χρησιµοποιεί χωρίς να το τραυµατίζει. Επικοινωνεί µε τη φύση ενώ 

προσεύχεται για όλη τη δηµιουργία.  Να αναφέρεται παραδείγματα από τους Πατέρες 

της Εκκλησίας μας που είχαν ιδιαίτερη σχέση και αγάπη προς το Φυσικό Περιβάλλον.  

 

7. Ο Σεβ. Mητροπολίτης Γέρων Περγάμου κ. Ιωάννης, ως εισηγητής στο Συνέδριο 

«Covid-19 και Κλιματική Αλλαγή» συνδέει τα διδάγματα της πανδημίας με την 

οικολογία, την επιστήμη και την θρησκεία. Να τα αναζητήσετε διαβάζοντας το 

παρακάτω κείμενο:  

«Η παρούσα πανδημία δεν αποσυνδέεται από την οικολογική κρίση. Η άνευ ορίων 

εκμετάλλευση της φύσης έχει καταστροφικές επιπτώσεις στις ζωές μας. Δεν είμαστε οι 

κύριοι και ιδιοκτήτες της φύσης, αλλά μόνον διαχειριστές των φυσικών της πόρων. Η 

επιστήμη έχει όρια, το μικρότερο ακόμη σωματίδιο μπορεί να έχει μια επίδραση, πιθανόν 

να παραχθούν επικίνδυνοι ιοί. Οι θεωρίες συνομωσίας για την θρησκεία έχουν 

φουντώσει, η θρησκεία πρέπει να εκτιμά την επιστημονική έρευνα, αλλά και η επιστήμη 

πρέπει να μάθει ότι όλα δεν λύνονται μέσα στα μικροβιολογικά εργαστήρια. Είμαστε 

ευγνώμονες στην επιστήμη για τον "αναμενόμενο μεσσία" του εμβολίου».  
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