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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 
Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζεται η πλήρης έκδοση του επιµορφωτικού υλικού που 
δόθηκε ως δοαθεµατική πρόταση εργασίας µε τίτλο: ¨»Περιβάλλον-Περιβαλλοντικό 
Πρόβληµα και Θρησκευτικές Παραδόσεις» στο Περιβάλλον εξ αποστάσεως επιµόρφω-
σης θεολόγων εκπαιδευτικών eεξ@εθ το οποίο υλοποιήθηκε στην πλατφόρµα e class του 
GUnet. http://eclass.gunet.gr (κωδικός Μαθήµατος SOCGU187) το σχολικό έτος 2005-
2006. 
Το Περιβάλλον εξ αποστάσεως επιµόρφωσης θεολόγων εκπαιδευτικών eεξ@εθ υπήρξε 
ένα καινοτόµο µοντέλο εξ αποστάσεως επιµόρφωσης το οποίο προσέφερε υπηρεσίες από 
απόσταση επιµόρφωσης σε διακόσιους περίπου εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο χώρος στον οποίο τοποθετήθηκε το έντυπο και ψηφι-
ακό επιµορφωτικό υλικό ήταν η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-Class» η οποία υποστηρίζει 
τις υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην Ακαδηµαϊκή Κοινότητα του Πανελλή-
νιου ∆ιαδικτύου GUnet.   
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 
 

 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 
 
Σκοπός 

 
Στην ενότητα αυτή θα επιχειρήσουµε να διασαφηνίσουµε την εξαιρετικά πολυδιάστατη 
και πολυσύνθετη έννοια του περιβάλλοντος, να εξηγήσουµε τον όρο περιβαλλοντικό 
πρόβληµα, να σκιαγραφήσουµε τις θέσεις των µεγαλύτερων θρησκειών απέναντι στο πε-
ριβαλλοντικό πρόβληµα και να προσεγγίσουµε εννοιολογικά τον όρο «κτίση».  
 
Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα 
 
Όταν θα έχετε τελειώσει τη µελέτη της ενότητας θα µπορείτε να: 
 

• Αναφέρετε  ένα  ορισµό της έννοιας του περιβάλλοντος. 
• ∆ιακρίνετε µεταξύ φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 
• ∆ιακρίνετε µεταξύ κατασκευασµένου, προσαρµοσµένου και φυσικού περιβάλλον-

τος. 
• ∆ιακρίνετε την ιδιαίτερη έννοια που έχει ο όρος «περιβαλλοντικό πρόβληµα». 
• ∆ιακρίνετε το ιδιαίτερο νόηµα µε το οποίο χρησιµοποιείται στη θεολογία ο όρος 

«κτίση». 
 

Έννοιες Κλειδιά 
 
• Περιβάλλον 
• Φυσικό περιβάλλον 
• Ανθρωπογενές περιβάλλον 
• Κατασκευασµένο περιβάλλον 
• Προσαρµοσµένο περιβάλλον 
• Περιβαλλοντικό πρόβληµα 
• Ηθική του περιβάλλοντος 

 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

Η υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί σήµερα µία πραγµατικότητα. 
Ως εκ τούτου τα περιβαλλοντικά προβλήµατα βρίσκονται στο επίκεντρο της καθηµερινής 
µας ζωής. Από τους απλούς πολίτες µέχρι τους επιστήµονες και τους πολιτικούς όλοι 
χρησιµοποιούµε τις έννοιες περιβάλλον και περιβαλλοντικό πρόβληµα προσπαθώντας να 
περιγράψουµε καταστάσεις ή να προσφέρουµε ουσιαστικές λύσεις. Ωστόσο είναι εξαιρε-
τικά δύσκολο να δώσουµε κάποιους σαφείς και συγκεκριµένους ορισµούς, καθώς οι έν-
νοιες αυτές παρουσιάζονται φορτισµένες µε επιστηµονικές θεωρήσεις, κοινωνικούς 
προβληµατισµούς, αξιολογικές κρίσεις και ιδεολογίες (Φλογαϊτη, 1998). Τις δυσκολίες 
αυτές θα τις γνωρίσουµε παρακάτω, επιχειρώντας µια θεωρητική προσέγγιση βασικών 
εννοιών, η οποία πέρα από τις όποιες δυσκολίες, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για κά-
θε διεξοδική και ουσιαστική ενασχόληση µε τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήµατα. 
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1.1.1 ∆ιευκρίνιση βασικών εννοιών 
 

Απαντώντας στο ερώτηµα: «Τι είναι το περιβάλλον;» ο Georges (1971) ορίζει µια 
σειρά από άξονες µέσα από τους οποίους σκέφτεται να οικοδοµήσει επιλεκτικά την απάν-
τησή του. Επιστηµονική πραγµατικότητα, θέµα για αντιπαραθέσεις ή αντικείµενο εκµε-
τάλλευσης; Γρήγορα όµως απαντά: «Όλα µαζί!»  

Πολλές είναι οι χρήσεις αλλά και οι σηµασίες οι οποίες συνοδεύουν τους όρους 
περιβάλλον και περιβαλλοντικό πρόβληµα. Ανάλογα µε τον οµιλητή ή το συγγραφέα α-
ποδίδεται και µια άλλη σηµασία, από την πιο γενική έως την πιο ειδική, η οποία τελικά 
δεν γίνεται κατανοητή παρά µόνο σε σχέση µε το συλλογισµό από τον οποίο πηγάζει ή 
τον οποίο στηρίζει (Φλογαϊτη, 1998). Το γεγονός µάλιστα ότι το περιβαλλοντικό πρόβ-
ληµα στην εποχή µας εξέλαβε παγκόσµιες διαστάσεις αλλά και µεταφυσικές προεκτάσεις, 
ενέτεινε τον προβληµατισµό. Μια σειρά από οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές, ηθικές 
και πνευµατικές διαστάσεις ήταν αρκετές για να δηµιουργήσουν νέα επιστηµονικά πεδία 
µε σκοπό τη µελέτη αλλά και την επίλυση των προβληµάτων του περιβάλλοντος. 
 
1.1.2 Η έννοια του Περιβάλλοντος 
 
∆ραστηριότητα 2/ Κεφάλαιο 1__________________________________________ 
 
Πριν ξεκινήσουµε τη θεωρητική προσέγγιση της έννοιας του περιβάλλοντος, µπορείτε να 
δώσετε έναν δικό σας ορισµό (20 λέξεων) του περιβάλλοντος; Κρατήστε στην άκρη τον 
ορισµό που δώσατε και, αφού τελειώσετε τη µελέτη της ενότητας, ελέγξτε την πληρότητά 
του. 
____________________________________________________________________ 
 
 Όταν προσπαθούµε να οριοθετήσουµε την έννοια του περιβάλλοντος, χρησιµο-
ποιούµε µια σειρά από προσδιορισµούς όπως φυσικό, ανθρώπινο, ανθρωπογενές, τεχνη-
τό, κοινωνικό. Συχνά τού αποδίδουµε και κάποιες ιδιότητες όπως καθαρό, υγιεινό, επι-
κίνδυνο. Στις µέρες µας µάλιστα έχει φορτιστεί και µε την έννοια του οικολογικού, του 
κοινωνικού και του πολιτισµικού προβλήµατος. Μ’ αυτή την έννοια σκεφτόµαστε ότι το 
περιβάλλον κινδυνεύει, υποφέρει, καταστρέφεται ή εκδικείται. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να 
το προστατεύσουµε, να το διατηρήσουµε και να το σεβαστούµε. Ένας γενικά αποδεκτός 
ορισµός για το περιβάλλον θα µπορούσε να είναι:  
 
Περιβάλλον είναι: Το σύνολο όλων των εξωτερικών συνθηκών που περιβάλλουν 
ένα σύστηµα, έναν οργανισµό, µια κοινότητα ή ένα αντικείµενο (Roose, 1991). 

 
Το περιβάλλον λοιπόν αντιπροσωπεύει µια δυναµική πραγµατικότητα, στην οποία 

ο κάθε οργανισµός αφοµοιώνεται στο περιβάλλον, αλλά και συµµετέχει στη διαµόρφωση 
αυτού του περιβάλλοντος. Καθώς µάλιστα κανένας οργανισµός δε µπορεί να θεωρηθεί 
εκτός περιβάλλοντος, ο άνθρωπος δε θα µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Όµως ο άν-
θρωπος διαχωρίζεται ριζικά από όλους τους άλλους οργανισµούς µέσω του πολιτισµού 
που είναι ικανός να αναπτύσσει. Συζητώντας, συνεπώς, για το περιβάλλον και θεωρώντας 
αναπόφευκτα τον άνθρωπο ως ένα στοιχείο του συνολικού περιβάλλοντος θα πρέπει να 
λάβουµε σοβαρά υπόψη µια συνδυασµένη δράση και αλληλεπίδραση παραγόντων που 
δεν είναι µόνο φυσικοί, χηµικοί και βιολογικοί, αλλά και πολιτισµικοί. Με τα πολιτισµικά 
σχήµατα που έχουν αναπτύξει οι ανθρώπινες κοινωνίες, αφενός µεν διαφοροποιούν το 
φυσικό περιβάλλον, αφετέρου δε δηµιουργούν τεχνητά συστήµατα τα οποία δεν υποκύπ-
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τουν στους νόµους της φύσης. Η έντονη παρουσία των τεχνητών στοιχείων στο περιβάλ-
λον οδηγεί σε διαχωρισµούς του συνολικού περιβάλλοντος του ανθρώπου σε κατηγορίες 
όπως: φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον (Φλογαϊτη, 1998). 

Φυσικό είναι το περιβάλλον εκείνο το οποίο συγκροτείται από τα φυσικά συστή-
µατα, το φυσικό κόσµο, τα φυτά, τα ζώα, ενώ Ανθρωπογενές εκείνο το οποίο συγκροτεί-
ται από συστήµατα που έχουν δηµιουργηθεί από την ανθρώπινη παρέµβαση (Φλογαϊτη, 
1998). Σκοπός εδώ είναι η διαµόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος µε βάση τα µέσα που 
διαθέτει ο άνθρωπος, αλλά και τους σκοπούς τους οποίους επιδιώκει. Ο διαχωρισµός αυ-
τός, βέβαια, δε διευκολύνει ιδιαίτερα την κατανόηση της έννοιας του περιβάλλοντος κα-
θώς διαχωρίζει απόλυτα τον άνθρωπο από τη φύση και µάς αποµακρύνει από µια σφαιρι-
κή αντίληψη της πραγµατικότητας την οποία εκφράζει η έννοια του συνολικού περιβάλ-
λοντος. Θεωρώντας τα φυσικά συστήµατα σε αντιδιαστολή µε τα ανθρωπογενή υπονοού-
µε εκ των πραγµάτων ότι η φύση αντιπροσωπεύει µια κατάσταση στην οποία δεν έχει πα-
ρέµβει ο άνθρωπος. Μια τέτοια όµως φύση ουσιαστικά είναι ανύπαρκτη, µε αποτέλεσµα 
ο διαχωρισµός φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος να µοιάζει αυθαίρετος. Προ-
κειµένου να αποφύγουµε αυτή την αβεβαιότητα µπορούµε να καταφύγουµε σε µια περισ-
σότερο λειτουργική διάκριση χρησιµοποιώντας τις µορφές ενέργειας που τροφοδοτούν τα 
αντίστοιχα συστήµατα. Με αυτό τον τρόπο το περιβάλλον διακρίνεται σε τρεις κατηγορί-
ες: το κατασκευασµένο, το προσαρµοσµένο και το φυσικό (Odum, 1989). 

 Το κατασκευασµένο περιβάλλον περιλαµβάνει πόλεις, βιοµηχανικά συγκροτή-
µατα και συστήµατα µεταφοράς τα οποία τροφοδοτούνται ενεργειακά από ορυκτά καύσι-
µα. Το προσαρµοσµένο περιβάλλον περιλαµβάνει αγροτικές και δασικές εκτάσεις, τεχ-
νητές λίµνες, καλλιεργούµενα φυτά και κατοικίδια ζώα και τροφοδοτείται ενεργειακά 
από τον ήλιο και από τα καύσιµα. Τέλος, το φυσικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται ως αυ-
τοσυντηρούµενο, καθώς λειτουργεί χωρίς ενεργειακές ή οικονοµικές εισροές ρυθµιζόµε-
νες από τον άνθρωπο. Συγκροτείται από βιοσυστήµατα τα οποία τροφοδοτούνται µόνο 
από την ηλιακή ενέργεια και αντιστοιχούν σε δάση, ποτάµια, λίµνες, θάλασσες, ωκεανο-
ύς. Ωστόσο αυτό δε σηµαίνει πως δε χρησιµοποιούνται από τον άνθρωπο ή ότι ο άνθρω-
πος δεν αναπτύσσει δραστηριότητες σ’ αυτά (Φλογαϊτη, 1998). 

 
∆ραστηριότητα 3/ Κεφάλαιο 1__________________________________________ 
 
∆ιαβάστε το κείµενο που ακολουθεί και προσπαθήστε να καταλάβετε σε ποια διάκριση 
του περιβάλλοντος αναφέρεται. Η δραστηριότητα αυτή θα σας βοηθήσει να εφαρµόσετε 
στην πράξη όσα διδαχθήκατε αναφορικά µε το διαχωρισµό του συνολικού περιβάλλοντος 
σε υποσύνολα. Στο τέλος του κεφαλαίου µπορείτε να βρείτε τη δική µας απάντηση. 
 
«Ο άνθρωπος κατοικεί δύο κόσµους. Ο ένας είναι ο φυσικός κόσµος των φυτών και των 
ζώων, των εδαφών και των νερών, που έχουν προηγηθεί του ανθρώπου κατά εκατοµµύρια 
χρόνια και του οποίου αποτελεί µέρος. Ο άλλος είναι ο κόσµος των κοινωνικών θεσµών 
και των αντικειµένων που κατασκευάζει χρησιµοποιώντας τα εργαλεία του και τις µηχανές 
του, τη γνώση και τα όνειρά του µε σκοπό να διαµορφώσει ένα περιβάλλον συµβατό µε τα 
µέσα που διαθέτει και τους στόχους που επιδιώκει» (Ward, Dubos 1974).  
 
1.1.3 Το Περιβαλλοντικό πρόβληµα και η Θρησκεία 
 

Το The Genocides (Disch, 1965) είναι από τα ελάχιστα µυθιστορήµατα στα οποία 
το τέλος ολόκληρης της ανθρώπινης φυλής είναι τόσο απόλυτο, τόσο βέβαιο, τόσο αµε-
τάκλητο: Οι Γενοκτόνοι δεν είναι παρά οι καινούριοι κύριοι της Γης. Οι ιθαγενείς προσ-
παθούν να επιβιώσουν σ' ένα φυσικό περιβάλλον που κυριαρχείται από τη µονοκαλλιέρ-
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γεια γιγαντιαίων δέντρων. Οι έσχατες απόπειρές τους να εξεγερθούν συντρίβονται και οι 
εξωγήινοι τους εξοντώνουν ως ζιζάνια. 

Το κίνηµα για τη διατήρηση του περιβάλλοντος είχε ως αποτέλεσµα τη λήψη 
θεσµικών µέτρων για την προστασία διαφόρων ειδών πουλιών, ζώων, συγκεκριµένων πε-
ριοχών και φυσικών πόρων. Παράλληλα δηµιουργήθηκαν εταιρείες µε σκοπό την προσ-
τασία της πανίδας, της χλωρίδας, των νερών, των τοπίων. Στο σύγχρονο κόσµο ο όρος 
περιβαλλοντικό πρόβληµα έχει µια ιδιαίτερη έννοια. Συνήθως ως περιβαλλοντικά προβ-
λήµατα εννοούµε τα προβλήµατα που έχουν προκύψει από εσφαλµένες διαχειριστικές 
πρακτικές και παρεµβάσεις του ανθρώπου στη φύση. Με τον τρόπο αυτό, βέβαια, κοινω-
νικά θέµατα όπως ο ρατσισµός, ή φυσικά φαινόµενα όπως, σεισµοί ή εκρήξεις ηφαιστεί-
ων, που προκαλούν µερικές φορές σοβαρά προβλήµατα, δεν καλύπτονται από τον ορισµό 
αυτό (Pennick, 1994, Sherrarad, 1995). 

Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα δηµιουργούνται κυρίως από την υποτίµηση των 
άλλων µορφών ζωής µέσα στην κτίση, τα οποία καταντούν απλά άψυχα υλικά για εκµε-
τάλλευση και υπάρχουν µόνο για την υλική ευµάρεια του ανθρώπου. Η µόλυνση των πο-
ταµών, των θαλασσών και της ατµόσφαιρας, η καταστροφή των δασών και η µετατροπή 
τους σε σεληνιακά τοπία, η συσσώρευση ραδιενεργών καταλοίπων και τόσα άλλα φαινό-
µενα, οµολογούν τη συντελούµενη σήµερα παράχρηση της φύσης από τον άνθρωπο (Κε-
σελόπουλος, 1989). 

Οι µεγαλύτερες θρησκείες στον κόσµο σήµερα µε σκοπό την έξοδο από την κρίση 
προτείνουν την υπευθυνότητα του ανθρώπου απέναντι στη φύση. Το περιβάλλον σύµφω-
να µ’ αυτές έχει έναν ολιστικό χαρακτήρα, τον οποίο αποτελούν διάφορες φυσικές, βιο-
λογικές, κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές συνιστώσες της λειτουργίας του. Οι 
άνθρωποι είµαστε ένα αναπόσπαστο µέρος του περιβάλλοντος (Μπέγζος, 1988). Η ηθική 
του περιβάλλοντος την οποία προτείνουν τελικά φέρεται να εκφράζει ένα κώδικα συµπε-
ριφοράς και δράσεων των ανθρώπων µεταξύ τους και προς το περιβάλλον γενικότερα 
((Νας, 1995, Παπαδηµητράκης, 2003). 
 
∆ραστηριότητα 4/ Κεφάλαιο 1__________________________________________ 
 
«Απαραίτητη προϋπόθεση για να αναπτυχθεί κατάλληλα η έννοια της περιβαλλοντικής ηθι-
κής, είναι οι άνθρωποι να απελευθερωθούν από το “ εγώ” τους, να εγκαταλείψουν την ιδέα 
ότι είναι “ αφέντες του σύµπαντος”. Να εγκαταλείψουν τον ανθρωποκεντρικό τρόπο δράσης 
τους, να λαµβάνουν υπόψη αλλά και να σέβονται τα δικαιώµατα όλων» (Παπαδηµητράκης, 
2003). 
 
Με βάση την παραπάνω άποψη, πόσο πιστεύετε ότι µπορεί να βοηθήσει η θρησκεία τον 
άνθρωπο της εποχής µας να αναπτύξει την περιβαλλοντική ηθική; Η δραστηριότητα αυτή 
θα σάς βοηθήσει να κατανοήσετε την έννοια της περιβαλλοντικής ηθικής, αλλά και να 
συνδέσετε την έννοια αυτή µε τον όλο προβληµατισµό που διέπει τις ενότητες που ακο-
λουθούν. Στο Παράρτηµα, στο τέλος του κεφαλαίου, θα βρείτε τη δική µας εκτίµηση.  
 

 
1.1.4 Μια εννοιολογική προσέγγιση του όρου «κτίση» 
 
 Στην Αγία Γραφή αλλά και γενικότερα στην Παράδοση της Εκκλησίας η έννοια 
της δηµιουργίας αποδίδεται συχνά µε τον όρο «κτίση». Ο όρος αναφέρεται στο σύνολο 
της δηµιουργίας, δηλαδή: 

• Στην ορατή κτίση. 
• Στην αόρατη κτίση. 
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Αρκετές φορές όµως δηλώνει: 
• Ένα µέρος των δηµιουργηµάτων. 
• Την αρµονία του σύµπαντος. 
• Το σύνολο των ανθρώπων. 
• Ολόκληρη την οικουµένη (Γαλάνης, 1984). 

 Στα πλαίσια αυτής της µελέτης ο όρος «κτίση» θα µας απασχολήσει µε την έννοια 
της ορατής κτίσης. Αυτή δηλαδή που συγκροτεί το φυσικό περιβάλλον, µε το οποίο ο άν-
θρωπος βρίσκεται σε άµεση σχέση και εξάρτηση. 
 

 
Σύνοψη Ενότητας 
 

Είναι γεγονός ότι το περιβάλλον αποτελεί µία από τις Έννοιες Κλειδιά της 
σηµερινής εποχής. Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που απειλούν έντονα πια τη 
βιωσιµότητα του πλανήτη, προώθησαν και εξέθρεψαν ένα αµείωτο ενδιαφέρον 
για το περιβάλλον το οποίο αποτυπώνεται µε ποικίλους τρόπους.  

Οικολόγοι, επιστήµονες, πολιτικοί, επώνυµοι και ανώνυµοι πολίτες συζητούν προ-
βάλλοντας διαφορετικές απόψεις και προτείνοντας λύσεις. Ως αποτέλεσµα, πολλές 
και διαφορετικές σηµασίες συνοδεύουν τους όρους περιβάλλον και περιβαλλοντικό 
πρόβληµα. Παράλληλα, πολλές είναι και οι προσπάθειες που γίνονται για την οριο-
θέτηση αυτών των εννοιών. Τότε συναντάµε µια σειρά από προσδιορισµούς όπως 
φυσικό, ανθρωπογενές, κατασκευασµένο και προσαρµοσµένο περιβάλλον. Την ίδια 
στιγµή, η ένταση και το µέγεθος του περιβαλλοντικού προβληµατισµού καθιστούν 
επιτακτική την ανάγκη εξεύρεσης ικανοποιητικών λύσεων. Η θρησκεία εκφράζον-
τας αυτή την τάση επιχειρεί σήµερα να προτείνει διεξόδους στα αδιέξοδα του σύγ-
χρονου κόσµου. 



 12 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 
 
 ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
  

 
 

Μια µέρα, ήταν άνοιξη, χαρά Θεού, τα παράθυρα ήταν ανοιχτά κι έµπαινε η µυρω-
διά από µια ανθισµένη µανταρινιά στο αντικρινό σπίτι. Το µυαλό µας είχε γίνει κι αυτό αν-
θισµένη µανταρινιά και δεν µπορούσαµε πια ν’ ακούµε για οξείες και περισπωµένες. Κι ί-
σια ίσια ένα πουλί είχε καθίσει στο πλατάνι της αυλής του σκολειού και κελαηδούσε. Τότε 
πια ένας µαθητής, χλωµός, κοκκινοµάλλης, πούχε έρθει εφέτο από το χωριό, Νικολιό τον 
έλεγαν, δε βάσταξε, σήκωσε το δάκτυλο: 

- Σώπα, δάσκαλε, φώναξε, σώπα δάσκαλε, ν’ ακούσουµε το πουλί! 
 

«Αναφορά στο Γκρέκο» 
                                                                              Ν. Καζαντζάκης 

Σκοπός 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα διερευνήσουµε τη σχέση θρησκείας και φυσικού περιβάλλοντος, 
συζητώντας και αξιολογώντας τις θέσεις της Ορθόδοξης Θεολογίας, αλλά και τις απόψεις 
των σηµαντικότερων θρησκειών, όπως αυτές διαφαίνονται µέσα στην ιερή τους παράδο-
ση. 
 
Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα 
 
Όταν θα έχετε τελειώσει τη µελέτη του κεφαλαίου θα µπορείτε να: 
 

• Περιγράφετε τη σχέση ανθρώπου και κτίσης µέσα από τις παραµέτρους που θέτο-
υν η Ορθόδοξη Θεολογία, Κοσµολογία και Ανθρωπολογία. 

• ∆ιακρίνετε τη θετική στάση της θρησκείας προς την κτίση, καθώς και την οικολο-
γική ευαισθησία που απορρέει µέσα από τη γνήσια θρησκευτική πίστη. 

• Αναφέρετε επιγραµµατικά τις βασικές θέσεις των σηµαντικότερων θρησκειών για 
το φυσικό περιβάλλον. 

• ∆ιακρίνετε µεταξύ της συνολικής θεώρησης της κτίσης η οποία χαρακτηρίζει τις 
θρησκευτικές πεποιθήσεις στα ανατολικά θρησκεύµατα, και της υπεροχής και ευ-
θύνης του ανθρώπου για τη σωτηρία του οικοσυστήµατος, η οποία χαρακτηρίζει 
τη µονοθεϊστική παράδοση. 
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Έννοιες Κλειδιά 

 
• Θρησκεία 
• Φυσικό Περιβάλλον 
• Περιβαλλοντικό πρόβληµα 
• Ορθοδοξία 
• Μονοθεϊστικές παραδόσεις 
• Ανατολικά θρησκεύµατα 
 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 
Το φυσικό περιβάλλον το οποίο περιβάλλει τον άνθρωπο και όλα τα έµβια όντα 

είναι ένα ανοικτό αλλά και δυναµικό σύστηµα το οποίο υφίσταται συνεχείς επιδράσεις 
τόσο από τις µεταβολές του κλίµατος όσο και από τον ίδιο. Η επίδραση του ανθρώπου 
στο φυσικό περιβάλλον, ίσως ήταν συνεχής µέσα στις χιλιετίες, όµως είχε διαφορετική 
ένταση ανάλογα µε το επίπεδο του πολιτισµού, αλλά και τον πληθυσµό ανά µονάδα επι-
φάνειας γης. Συνεχώς ο άνθρωπος επεδίωκε την απόκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων 
υλικών αγαθών για την επιβίωσή του αλλά και για την άνοδο του βιοτικού του επιπέδου. 
Απόρροια αυτών των επιδιώξεων ήταν η αποµύζηση των φυσικών πόρων και η έντονη 
υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος.  

Ο αφανισµός των φυσικών πηγών, η συσσώρευση ραδιενεργών καταλοίπων, η 
υποβάθµιση της ποιότητας των υδάτινων πόρων και τόσα άλλα φαινόµενα µαρτυρούν 
καθηµερινά το µέγεθος του προβλήµατος. Ωστόσο, παρά τη µεγάλη υποβάθµιση που υ-
φίσταται το φυσικό περιβάλλον από τον άνθρωπο σήµερα, φαίνεται να υπάρχει πάντοτε η 
ελπίδα της επιβίωσης. Μια ελπίδα η οποία συχνά επισηµαίνεται µέσα από ηµερίδες, συ-
νέδρια και συζητήσεις ειδικών, που µιλούν για την κρίση αναζητώντας τις κατάλληλες 
λύσεις. Οι υπέρµαχοι του οικολογικού κινήµατος κηρύττουν ως λύση του περιβαλλοντι-
κού προβλήµατος την αγάπη του κόσµου. Προτείνουν την αλλαγή στους άλλους, στην 
κοινωνία. Την ίδια στιγµή, στο µεγάλο ενδιαφέρον της θρησκείας για την κρίση του περι-
βάλλοντος, µπορούµε να διακρίνουµε µια διαφορετική άποψη, ικανή να προσφέρει ουσι-
αστικές λύσεις. Μια άποψη, η οποία βλέπει το κακό στη ρίζα του καθώς το συνδέει µε 
τον ίδιο τον άνθρωπο. Σύµφωνα µε την αντίληψη αυτή όταν δε βλέπει ο άνθρωπος τον 
κόσµο ως δηµιούργηµα του Θεού, αλλά ως µέσον που µπορεί να ικανοποιήσει τα πάθη 
του, είναι φυσικό να προχωρεί στην παράχρηση και την καταστροφή του. 

Στη βάση αυτών των εισαγωγικών παρατηρήσεων το κεφάλαιο αυτό διακρίνεται 
σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη θα εστιάσουµε το ενδιαφέρον µας σε µια θεωρητική προ-
σέγγιση της έννοιας του περιβάλλοντος, καθώς και σε µια εννοιολογική αποσαφήνιση του 
περιβαλλοντικού προβλήµατος. Στη δεύτερη ενότητα θα εκθέσουµε τις βασικές αρχές 
που διέπουν τη διδασκαλία της ορθοδοξίας αναφορικά µε τη σχέση ανθρώπου και κτίσης, 
όπως αυτές διαφαίνονται µέσα στα κείµενα και την ιερή της παράδοση. Θα µας απασχο-
λήσει ακόµη µια διαθεµατική προσέγγιση της σχέσης ορθοδοξίας και φυσικού περιβάλ-
λοντος, όπως µπορεί κανείς να τη διακρίνει µέσα στην τέχνη, τη λαϊκή θυµοσοφία και τη 
λογοτεχνία. Στην τρίτη ενότητα θα επικεντρώσουµε την προσοχή µας στις βασικές αρχές, 
τα κοινά στοιχεία αλλά και τις διαφορές, που διέπουν τη διδασκαλία των µεγαλύτερων 
θρησκειών αναφορικά µε τη σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
 
«Ολέθρια η επιστήµη χωρίς φιλοσοφία»  
Αποσπάσµατα από τη συνέντευξη ενός εκ των πρωτοπόρων της Οικολογικής τεχνολογίας, του Γερµα-
νού καθηγητή Ραϊνχολντ Κίκουτ, στην εφηµερίδα «Καθηµερινή» στις 19.08.2001 
www.kathimerini.gr 

Ο δρ Ράινχολντ Kίκουτ, πρωτοπόρος σε ευρωπαϊκή και παγκόσµια κλίµακα στον τοµέα της 
οικολογικής τεχνολογίας, σπούδασε χηµεία, φαρµακολογία και µικροβιολογία και πήρε το 
διδακτορικό του στην εδαφολογία από το πανεπιστήµιο του Γκέντιγκεν. Στο ίδιο πανεπιστή-
µιο ξεκίνησε την ακαδηµαϊκή του καριέρα ως ερευνητής και καθηγητής, διδάσκοντας ως το 
1978 γεωργική χηµεία. Ανήσυχο πνεύµα, ταγµένος από την αρχή στην έρευνα για εναλλακ-
τικές τεχνολογίες, φιλικές προς το περιβάλλον, ανακάλυψε πριν από τριάντα περίπου χρόνια 
µια επαναστατική µέθοδο βιολογικού καθαρισµού, στην οποία τον ρόλο των µηχανών ανα-
λαµβάνουν οι ρίζες των καλαµιών! Η πρώτη εγκατάσταση της µεθόδου έγινε για τις ανάγ-
κες µιας πόλης 4.500 κατοίκων. Έκτοτε η µέθοδος εξελισσόµενη έδωσε οριστική λύση στο 
πρόβληµα αστικών αλλά και βαρέων βιοµηχανικών αποβλήτων, σε εκατοντάδες εγκατασ-
τάσεις σε όλη την Ευρώπη. Τα προβλήµατα του περιβάλλοντος και κυρίως ο ρόλος της ε-
πιστήµης στη σηµερινή εποχή κυριάρχησαν στη συζήτηση µε τον δρ Kίκουτ. 

- Kύριε Kίκουτ έχω την εντύπωση ότι ζούµε στην εποχή της αποθέωσης της επιστήµης 
και της τεχνολογίας. Αν κάτι τέτοιο ισχύει φαντάζοµαι ότι και οι ευθύνες που βαραίνουν 
τους επιστήµονες είναι µεγάλες….. 

- Θα ήθελα να µιλήσω για τις φυσικές επιστήµες, που είναι ο δικός µου χώρος. ∆υστυχώς 
τα τελευταία 120 χρόνια, εγκατέλειψαν τη φιλοσοφία µε την οποία µέχρι τότε βάδιζαν 
χέρι µε χέρι. Αυτό πιστεύω ότι είναι ολέθριο. Ξέρετε επιστήµη χωρίς σκέψη, επιστήµη 
που προχωρά βασισµένη µόνο στην τεχνική και την ανακάλυψη δεν υπάρχει! ….. Οι ε-
πιστήµονες του εργαστηρίου, µπορεί συχνά να κερδίζουν χρήµα και φήµη αλλά χάνουν 
κάθε επαφή µε την πραγµατικότητα. Ερευνούν το µέρος και αδιαφορούν για το όλο. ∆ου-
λεύουν για τη γεωργία παραδείγµατος χάριν, αλλά δεν έχουν ιδέα για το τι γίνεται µε τη 
γεωργία. ∆ουλεύουν απλώς πάνω σε µία χηµική ουσία. Για πολλούς επιστήµονες, µια µύ-
γα έχει απλώς έξι πόδια. Αυτό αληθεύει, αλλά είναι µόνο µία από τις αλήθειες αυτού του 
πλάσµατος της φύσης.......Υπάρχουν φυσικά επιστήµονες µε συνείδηση, υπάρχουν και 
σηµαντικές εξελίξεις για το καλό της ανθρωπότητας, όµως ο συνολικός δρόµος της επισ-
τήµης είναι λαθεµένος…….Όταν τον 18ο αιώνα οι άνθρωποι πίστεψαν ότι µε την τεχνο-
λογική επανάσταση θα έλυναν όλα τους τα προβλήµατα, εγκατέλειψαν την πίστη ότι εί-
µαστε δηµιουργήµατα του Θεού ή της φύσης, έγινε µια στροφή στον φιλοσοφικό υλισµό 
και η ανθρωπότητα ανακάλυψε µια νέα πίστη: την τεχνολογία.......Ο άνθρωπος, ήρθε στη 
γη µε την κατάρα να πρέπει να τα κάνει όλα µε τα χέρια του. Η τεχνολογική επανάσταση 
ήταν µια ανάγκη και η εξέλιξη του πολιτισµού έχει να κάνει µε την εξέλιξη της τεχνολο-
γίας. Φτάσαµε όµως στο σηµείο να απειλείται ο πολιτισµός µας, να καταστρέφεται η γη. 
Η τεχνολογία από ελευθερώτρια έγινε δυνάστης. 

- Οι ζοφερές ειδήσεις πληθαίνουν. ∆ιατροφικά σκάνδαλα, φαινόµενο θερµοκηπίου, µό-
λυνση των νερών. Υπάρχει χρόνος; 

- Είναι οξύµωρο, αλλά από τη µία αισθάνοµαι ότι πρέπει να βιαστούµε κι από την άλλη 
χρειάζεται υποµονή..... Τα προβλήµατα του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής δηµι-
ουργήθηκαν µε τη συµµετοχή όλων µας και χρειάζονται τον καθέναν από µας για να α-
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ναστραφούν. Πρέπει ο καθένας να κοιτάξει τη δική του καµινάδα, τη δική του εξάτµι-
ση..... 

- Ναι, αλλά το πρόβληµα είναι παγκόσµιο. 

- Με αποφάσεις κορυφής δεν θα λυθεί το πρόβληµα……Εάν δεν αλλάξουµε φιλοσοφία, 
νοοτροπία, λύση δεν θα υπάρξει. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ  
 
Στην επιστηµονική ηµερίδα µε θέµα: «Οικολογική κρίση και η Αποκάλυψη του Ιωάννη» 
που έγινε στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (15-16 ∆εκεµβρίου 2001), ο καθηγητής 
της Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ. Γεώργιος Μαντζαρίδης αναπτύσσοντας το θέµα: «Με-
ταοικολογική θεώρηση της οικολογικής κρίσεως», µεταξύ άλλων τόνισε:  
 
«Αν η µόλυνση και η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν αντιµετωπισθούν στο νου του αν-
θρώπου, δεν µπορεί να υπάρξει ουσιαστική και αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους στο οι-
κολογικό επίπεδο. 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 καθα-
ρό περιβάλλον, όταν συστηµατικά µολύνουµε το νου και τη φαντασία µας µε τους πολύµορ-
φους ρύπους». (Περ. Πεµπτουσία (9), σ. 46-49). 
 
∆ραστηριότητα 1/ Κεφάλαιο 1__________________________________________ 
 
Μετά τη µελέτη της παραπάνω «Μελέτης Περίπτωσης» και του «Παραδείγµατος» απαν-
τήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: 
 

1. Ποια είναι η αιτία της οικολογικής κρίσης σύµφωνα µε τις απόψεις που διατυπώ-
νουν οι δύο επιστήµονες; 

2. Ποια λύση προτείνουν για την αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήµατος 
και την έξοδο από την κρίση; 

 
Σ’ αυτό το σηµείο της µελέτης σας δεν είναι σκόπιµο να υπεισέλθετε σε λεπτοµέρειες 
αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας. Οι πληροφορίες που σάς δόθηκαν µέσα από τη µε-
λέτη περίπτωσης και το παράδειγµα, καθώς και η ενασχόλησή σας µε τη δραστηριό-
τητα 1 θα σας βοηθήσουν σ’ ένα εισαγωγικό προβληµατισµό αναφορικά µε τον ιδιαί-
τερο χαρακτήρα που δίνει στο Περιβαλλοντικό πρόβληµα η Θρησκεία. Μπορείτε να 
συγκρίνετε την απάντησή σας µε τη δική µας που θα βρείτε στο Παράρτηµα στο τέ-
λος του κεφαλαίου.  

_____________________________________________________________________ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1.3 
 
 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Ήρθε κάποτε στον Άγιο Αντώνιο, στην έρηµο, ένας από τους σοφούς της εποχής και είπε: 
«Πάτερ πώς µπορείς και αντέχεις να ζεις εδώ, στερηµένος απ΄ όλη την παρηγοριά των βιβ-
λίων». Ο Αντώνιος απάντησε: « Το βιβλίο µου, φιλόσοφε, είναι η φύση των δηµιουργηµά-
των, και οποτεδήποτε επιθυµήσω, µπορώ να διαβάσω µέσα σ' αυτήν τα έργα του Θεού». 

Ευάγριος ο Ποντικός 
(Αποφθέγµατα των Πατέρων της Ερήµου) 

 
Σκοπός 

 
Σκοπός της ενότητας είναι να διερευνήσει τη σχέση Ορθοδοξίας και Φυσικού Περι-
βάλλοντος, προβάλλοντας τη στάση ζωής που απορρέει µέσα από τη σχέση αυτή ως 
µια ουσιαστική πρόταση στην οικολογική κρίση η οποία χαρακτηρίζει την εποχή µας. 
 

Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα 
 
Όταν θα έχετε τελειώσει τη µελέτη αυτής της ενότητας θα µπορείτε να: 
 

• Αναλύσετε τη στενή σχέση ανθρώπου και κτίσης, όπως αυτή αναφέρεται στα Ιερά 
Κείµενα και την Παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας 

• ∆ώσετε παραδείγµατα από τη βυζαντινή τέχνη που να µαρτυρούν τη βαθύτερη 
σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος 

• ∆ιακρίνετε τη σχέση Θεού-κτίσης και ανθρώπου στα πλαίσια της δηµώδους 
γραµµατείας και της Νεοελληνικής λογοτεχνίας. 

• ∆ώσετε παραδείγµατα που να αφορούν τη λειτουργική διάσταση της σχέσης αν-
θρώπου και φυσικού περιβάλλοντος 

• Προτείνετε λύσεις στο περιβαλλοντικό πρόβληµα στα πλαίσια της ορθόδοξης 
πνευµατικότητας 

 
Έννοιες Κλειδιά 
 
• Παλαιά ∆ιαθήκη 
• Καινή ∆ιαθήκη 
• Πατερική Θεολογία 
• Βυζαντινή τέχνη 
• Ορθόδοξη εικονογραφία 
• Ασκητική παράδοση 
• Λειτουργική διάσταση της σχέσης ανθρώπου και κτίσης 
• ∆ηµώδης Γραµµατεία  
• Νεοελληνική λογοτεχνία 
• Οικολογική Θεολογία 
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Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 
 Στην προηγούµενη ενότητα αναφερθήκαµε στις έννοιες «περιβάλλον» και «περι-
βαλλοντικό πρόβληµα». Παράλληλα επισηµάναµε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των επιµέρους 
Θρησκειών για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Σ’ αυτή την ενότητα θα 
επιχειρήσουµε µια διεξοδική ερµηνεία της ιδιαίτερης σχέσης Ορθοδοξίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος.  

Η Αγία Γραφή, οι Πατέρες, αλλά και ολόκληρη η παράδοση της Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας αναφέρονται συχνά στη σχέση του ανθρώπου µε την κτίση, τονίζοντας την α-
ναγκαιότητα της αρµονίας στη σχέση αυτή. Ακόµη υποδεικνύουν τρόπους συνεργασίας 
ανθρώπου και κτίσης και διανοίγουν δρόµους που πρέπει να ακολουθήσει ο άνθρωπος, 
για να φτάσει µαζί µε την κτίση στον τελικό του σκοπό, που είναι η σωτηρία (Κεσελόπο-
υλος, 1989).  

Οι σκέψεις αυτές αποτελούν τους κεντρικούς άξονες πάνω στους οποίους οικοδο-
µείται αυτή η ενότητα. Η αρµονική συνύπαρξη ανθρώπου και κτίσης η οποία υπογραµµί-
ζεται στα βιβλία της Αγίας Γραφής και στην πατερική παράδοση, αποτελεί το πρώτο µέ-
ρος αυτής της ενότητας. Η εναρµόνιση και συνοχή ανάµεσα στο αισθητό και νοητό στοι-
χείο της φύσης, η οποία χαρακτηρίζει τη λατρευτική παράδοση της Εκκλησίας καταλαµ-
βάνει ένα µεγάλο µέρος της ενότητας, η οποία ολοκληρώνεται µε µία διαθεµατική προ-
σέγγιση της σχέσης Θεού-κτίσης, και ανθρώπου.  
 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  

«ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» 
“Ucbenik za II razred osnovne skole” Βιβλίο  θρησκευτικών  της Β΄τάξης του ∆ηµοτικού, στη Σερβία 
και στο Μαυροβούνιο”. 

 
Η Μίλιτσα γύρισε από την εκκλησία µε την µαµά τον µπαµπά και τον αδελφό, και 

αφηγείται στη γιαγιά, η οποία δεν πήγε στην εκκλησία επειδή ήταν άρρωστη, όσα είδε εκεί: 
─ «Η λειτουργία στην εκκλησία µοιάζει σαν ένα σοβαρό αλλά ευχάριστο παιχνίδι. Πρώτα ο 
επίσκοπος, µετά οι ιερείς και οι διάκονοι, ήταν παράξενα ντυµένοι. ∆εν ήταν ντυµένοι όπως 
εµείς, αλλά ούτε και εµείς ήµασταν ντυµένοι όπως τις  καθηµερινές, αφού ο καθένας από 
εµάς φορούσε τα καλύτερα ρούχα του και τα καλύτερα παπούτσια του. Και σαν ήµασταν 
εκεί ο επίσκοπος και εµείς µαζί του, συνοµιλήσαµε µε το Θεό, ο οποίος ήταν εκεί, αλλά εµε-
ίς δεν µπορούσαµε να τον δούµε. Αυτή η συνοµιλία γινόταν µε ψαλµωδίες. Παρακαλέσαµε 
το Θεό να έχουµε ειρήνη να µη γίνει πόλεµος, να ζούµε ο ένας µε τον άλλο µονιασµένα και 
µε αγάπη, να γίνουµε όλοι στον κόσµο ένα, να κάνει καλά τους αρρώστους, να έχουµε ήπιο 
κλίµα, να µας δίνει φρούτα, σιτάρι, καλαµπόκι, τα πουλιά να είναι ευτυχισµένα, τα ζώα ει-
ρηνικά. Και κάναµε κάτι το οποίο δεν κάνουµε καθηµερινά και γενικά δεν κάνουµε έξω. 
Φάγαµε από το ίδιο ψωµί και ήπιαµε από το ίδιο ποτήρι. Όσο ήµασταν εκεί όλα µου φαί-
νονταν σοβαρά και ό,τι ζητήσαµε θα γίνει. Όλα ήταν όµορφα και διαφορετικά από την κα-
θηµερινή µας ζωή και δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Μου φάνηκε γιαγιά, ότι µοιάζει µε 
τα παιχνίδια που παίζω µε τις φίλες µου και ενώ σε µάς µοιάζει να είναι σοβαρό σε σάς το-
υς µεγάλους φαίνεται µόνο παιχνίδι». 
   Η γιαγιά αφού άκουσε τη Μίλιτσα τής λέει: 
 ─ «Βλέπεις! Έτσι είναι εγγονούλα µου! Αυτό που ειλικρινά κάνουµε από αγάπη µάς φαίνε-
ται σαν να είναι πραγµατικό αν και δεν είναι ακόµη ολοκληρωµένο για να το δουν όλοι. Για 
παράδειγµα, όταν εσύ παίζεις µε τις φίλες σου κάνοντας το γιατρό, εσύ εκείνη τη στιγµή εί-
σαι αυτό που θέλεις να γίνεις όταν µεγαλώσεις. Φυσικά αν το επιθυµείς πραγµατικά να γίνε-
ις! Στην εκκλησία την ώρα της λατρείας παρουσιάζεται η ζωή µας, πως θα είναι στο µέλλον 
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σε σχέση πάντοτε µε τις δωρεές του θεού. Με την προϋπόθεση να πιστεύουµε ότι αυτό θα 
γίνει επιθυµώντας το δυνατά». 
Η Μίλιτσα ακούει προσεχτικά τη γιαγιά και τής λέει: 
─ «Θέλω πολύ να γίνω γιατρός και πιστεύω ότι θα το καταφέρω». 
─ «Το πιστεύω κι’ εγώ», απάντησε η γιαγιά! Έτσι ακριβώς πιστεύουµε και εµείς στην εκ-
κλησία ότι στο τέλος θα έλθει η βασιλεία του θεού όπου δεν θα υπάρχει θάνατος και πόνος 
και όπου θα είµαστε ευτυχισµένοι µαζί µε το Χριστό. Αυτή την πίστη εκφράζουµε µέσα από 
τη λειτουργία, αλλά και στην καθηµερινή µας ζωή µέσα από την αγάπη µας για τους άλλους 
και την φροντίδα µας για την φύση την οποία µας χάρισε ο θεός». 
 

Η Θεία λειτουγία είναι ένα µοναδικό γεγονός το οποίο δεν είναι ίδιο µε την υπό-
λοιπη καθηµερινή µας ζωή. Στην πραγµατικότητα είναι η ίδια η καθηµερινή µας ζωή αλ-
λά και κάτι περισσότερο. Κάτι το οποίο θα πετύχουµε στη βασιλεία του Θεού. Γι αυτό 
και είναι ένα ευχάριστο γεγονός. Με την έννοια αυτή η Θεία λειτουργία διδάσκει ότι η 
ζωή µας πρέπει να είναι ίδια µε τη µέλλουσα ζωή. Αυτό σηµαίνει  ότι πρέπει να προσέχο-
υµε την ενότητα µας µε το Θεό και τους ανθρώπους και να φροντίζουµε τη φύση η οποία 
µας περιβάλλει. Άλλωστε και αυτή δηµιουργήθηκε για να γίνει συµµέτοχος στη βασιλεία 
του Θεού.  

Την αλήθεια αυτή η οποία χαρακτηρίζει την Ορθόδοξη Θεολογία, καθώς διέπει 
τόσο την Αγία Γραφή όσο και την Παράδοση της Εκκλησίας θα επιχειρήσουµε στη συνέ-
χεια να την προσεγγίσουµε, αλλά και να την αναδείξουµε ως µία ιδανική διέξοδο στα πε-
ριβαλλοντικά προβλήµατα της εποχής µας (Κώνστας, 1995). 

 
2.1 Η σχέση ανθρώπου και κτίσης στην Παλαιά ∆ιαθήκη 
 

Στην Παλαιά ∆ιαθήκη, κυριαρχεί η άποψη ότι ο κόσµος είναι έργο του Θεού και 
δηµιουργήθηκε από το µηδέν. Ο άνθρωπος έχει προνοµιούχο θέση µέσα στην κτίση και 
για το λόγο αυτό πρέπει να αξιοποιεί σωστά τις δυνατότητες που έχει να κυριαρχεί σ’ αυ-
τή. Οι διηγήσεις της Παλαιάς ∆ιαθήκης για τη δηµιουργία τοποθετούν από την πρώτη 
στιγµή σε άµεση σχέση την κτίση και τον άνθρωπο (Σακαλής, 1990). 

 
2.2 ∆ύο διηγήσεις για τη δηµιουργία 

 
 Στο βιβλίο «Γένεσις» της Παλαιάς ∆ιαθήκης υπάρχουν δύο διηγήσεις για τη δη-

µιουργία. Οι διηγήσεις αυτές απέχουν χρονικά µεταξύ τους περίπου 500 χρόνια και είναι 
η διήγηση Γεν 1,1-2,4 και Γεν 2,4-25. Η πρώτη συµβολίζεται µε το γράµµα (P), ενώ η 
δεύτερη που είναι και η αρχαιότερη µε το (J) (Schelkle, 1968). 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
ΟΙ ∆ΥΟ ∆ΙΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΓΕΝΕΣΙΣ» ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

 

1. ΓΕΝ. 1,1-2,4 (P) 

1 ΕΝ ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 2 ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, 

καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος. 3 καὶ εἶπεν ὁ 

Θεός· γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς. 4 καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς, ὅτι καλόν· καὶ διεχώρισεν ὁ 

Θεὸς τὸ φῶς, ὅτι καλόν· καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους. 

5 καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσε νύκτα. καὶ ἐγένετο  ἑσπέρα καὶ 

ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα μία. 
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  6 Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος καὶ ἔστω διαχωρίζον ἀνὰ μέσον 

ὕδατος καὶ ὕδατος. καὶ ἐγένετο οὕτως. 7 καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸ στερέωμα, καὶ διεχώρισεν ὁ 

Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος, ὃ ἦν ὑποκάτω τοῦ στερεώματος, καὶ ἀναμέσον τοῦ ὕδατος τοῦ 

ἐπάνω τοῦ στερεώματος. 8 καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ στερέωμα οὐρανόν. καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι 

καλόν, καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα δευτέρα.  

  9 Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· συναχθήτω τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν μίαν, καὶ 

ὀφθήτω ἡ ξηρά. καὶ ἐγένετο οὕτως. καὶ συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς 

συναγωγὰς αὐτῶν, καὶ ὤφθη ἡ ξηρά. 10 καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὴν ξηρὰν γῆν καὶ τὰ συστήματα 

τῶν ὑδάτων ἐκάλεσε θαλάσσας. καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλόν. 11 καὶ εἶπεν ὁ Θεός· βλαστησάτω ἡ 

γῆ βοτάνην χόρτου σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος καὶ καθ᾿ ὁμοιότητα, καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν 

καρπόν, οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ ἐγένετο οὕτως. 12 καὶ 

ἐξήνεγκεν ἡ γῆ βοτάνην χόρτου σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος καὶ καθ᾿ ὁμοιότητα, καὶ ξύλον 

κάρπιμον ποιοῦν καρπόν, οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς. 13 καὶ εἶδεν ὁ 

Θεός, ὅτι καλόν. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα τρίτη.  

  14 Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτωσαν φωστῆρες ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ εἰς φαῦσιν ἐπὶ τῆς 

γῆς, τοῦ διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τῆς ἡμέρας καὶ ἀνὰ μέσον τῆς νυκτός· καὶ ἔστωσαν εἰς σημεῖα 

καὶ εἰς καιροὺς καὶ εἰς ἡμέρας καὶ εἰς ἐνιαυτούς· 15 καὶ ἔστωσαν εἰς φαῦσιν ἐν τῷ στερεώματι 

τοῦ οὐρανοῦ, ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ ἐγένετο οὕτως. 16 καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τοὺς δύο 

φωστῆρας τοὺς μεγάλους, τὸν φωστῆρα τὸν μέγαν εἰς ἀρχὰς τῆς ἡμέρας καὶ τὸν φωστῆρα τὸν 

ἐλάσσω εἰς ἀρχὰς τῆς νυκτός, καὶ τοὺς ἀστέρας. 17 καὶ ἔθετο αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν τῷ στερεώματι 

τοῦ οὐρανοῦ, ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς 18 καὶ ἄρχειν τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτὸς καὶ διαχωρίζειν 

ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους. καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλόν. 19 καὶ ἐγένετο 

ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα τετάρτη. 20 Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ 

ψυχῶν ζωσῶν καὶ πετεινὰ πετόμενα ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ. καὶ ἐγένετο 

οὕτως. 21 καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὰ κήτη τὰ μεγάλα καὶ πᾶσαν ψυχὴν ζῴων ἑρπετῶν, ἃ ἐξήγαγε 

τὰ ὕδατα κατὰ γένη αὐτῶν, καὶ πᾶν πετεινὸν πτερωτὸν κατὰ γένος. καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλά. 

22 καὶ εὐλόγησεν αὐτὰ ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὰ ὕδατα ἐν 

ταῖς θαλάσσαις, καὶ τὰ πετεινὰ πληθυνέσθωσαν ἐπὶ τῆς γῆς. 23 καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ 

ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα πέμπτη.  24 Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν ζῶσαν κατὰ γένος, 

τετράποδα καὶ ἑρπετὰ καὶ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος. καὶ ἐγένετο οὕτως. 25 καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς 

τὰ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος, καὶ τὰ κτήνη κατὰ γένος αὐτῶν καὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς 

κατὰ γένος αὐτῶν. καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλά. 26 καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ 

εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν 

τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ γῆς 

γῆς. 27 καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ 

ἐποίησεν αὐτούς. 28 καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ 

πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν 

πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν 

ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς. 29 καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν πάντα χόρτον σπόριμον σπεῖρον 

σπέρμα, ὅ ἐστιν ἐπάνω πάσης τῆς γῆς, καὶ πᾶν ξύλον, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ καρπὸν σπέρματος 

σπορίμου, ὑμῖν ἔσται εἰς βρῶσιν· 30 καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ 

οὐρανοῦ καὶ παντὶ ἑρπετῷ ἕρποντι ἐπὶ τῆς γῆς, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ ψυχὴν ζωῆς, καὶ πάντα χόρτον 

χλωρὸν εἰς βρῶσιν. καὶ ἐγένετο οὕτως. 31 καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ 

λίαν. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα ἕκτη.  

2. 

 ΚΑΙ συνετελέσθησαν ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ καὶ πᾶς ὁ κόσμος αὐτῶν. 2 καὶ συνετέλεσεν ὁ Θεὸς ἐν 

τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἃ ἐποίησε, καὶ κατέπαυσε τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν 

ἔργων  αὐτοῦ, ὧν ἐποίησε. 3 καὶ εὐλόγησεν ὁ Θεὸς τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν· 
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ὅτι ἐν αὐτῇ κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἤρξατο ὁ Θεὸς ποιῆσαι.  

2. ΓΕΝ. 2,4-25 (J) 

4 Αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὅτε ἐγένετο· ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν 

οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν 5 καὶ πᾶν χλωρὸν ἀγροῦ πρὸ τοῦ γενέσθαι ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πάντα χόρτον 

ἀγροῦ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι· οὐ γὰρ ἔβρεξεν ὁ Θεὸς ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἄνθρωπος οὐκ ἦν ἐργάζεσθαι 

αὐτήν· 6 πηγὴ δὲ ἀνέβαινεν ἐκ τῆς γῆς καὶ ἐπότιζε πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς. 7 καὶ ἔπλασεν ὁ 

Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ 

ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν.  

8 Καὶ ἐφύτευσεν ὁ Θεὸς παράδεισον ἐν ᾿Εδὲμ κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον, ὃν 

ἔπλασε. 9 καὶ ἐξανέτειλεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πᾶν ξύλον ὡραῖον εἰς ὅρασιν καὶ καλὸν εἰς 

βρῶσιν καὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου καὶ τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ 

καὶ πονηροῦ. 10 ποταμὸς δὲ ἐκπορεύεται ἐξ ᾿Εδὲμ ποτίζειν τὸν παράδεισον· ἐκεῖθεν ἀφορίζεται 

εἰς τέσσαρας ἀρχάς. 11 ὄνομα τῷ ἑνὶ Φισῶν· οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Εὐιλάτ, ἐκεῖ οὗ ἐστι 

τὸ χρυσίον· 12 τὸ δὲ χρυσίον τῆς γῆς ἐκείνης καλόν· καὶ ἐκεῖ ἐστιν ὁ ἄνθραξ καὶ ὁ λίθος ὁ 

πράσινος. 13 καὶ ὄνομα τῷ ποταμῷ τῷ δευτέρῳ Γεῶν· οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Αἰθιοπίας. 

14 καὶ ὁ ποταμὸς ὁ τρίτος Τίγρις· οὗτος ὁ προπορευόμενος κατέναντι ᾿Ασσυρίων. ὁ δὲ ποταμὸς ὁ 

τέταρτος Εὐφράτης. 

15 Καὶ ἔλαβε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς 

τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν. 16 καὶ ἐνετείλατο Κύριος ὁ Θεὸς τῷ ᾿Αδὰμ λέγων· 

ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει φαγῇ, 17 ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν 

καὶ πονηρόν, οὐ φάγεσθε ἀπ᾿ αὐτοῦ· ᾗ δ᾿ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε.  

  18 Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ᾿ 

αὐτόν. 19 καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ πάντα τὰ πετεινὰ 

τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἤγαγεν αὐτὰ πρὸς τὸν ᾿Αδάμ, ἰδεῖν τί καλέσει αὐτά. καὶ πᾶν ὃ ἐὰν ἐκάλεσεν 

αὐτὸ ᾿Αδὰμ ψυχὴν ζῶσαν, τοῦτο ὄνομα αὐτῷ. 20 καὶ ἐκάλεσεν ᾿Αδὰμ ὀνόματα πᾶσι τοῖς 

κτήνεσι καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ· τῷ δὲ ᾿Αδὰμ οὐχ 

εὑρέθη βοηθὸς ὅμοιος αὐτῷ. 21 καὶ ἐπέβαλεν ὁ Θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν ᾿Αδάμ, καὶ ὕπνωσε· καὶ 

ἔλαβε μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ ἀνεπλήρωσε σάρκα ἀντ᾿ αὐτῆς. 22 καὶ ᾠκοδόμησεν ὁ Θεὸς 

τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ ᾿Αδάμ, εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν ᾿Αδάμ. 23 καὶ 

εἶπεν ᾿Αδάμ· τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου· αὕτη κληθήσεται 

γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήφθη αὕτη· 24 ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν 

πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ 

δύο εἰς σάρκα μίαν. 25 καὶ ἦσαν οἱ δύο γυμνοί, ὅ τε ᾿Αδὰμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ᾐσχύνοντο.  
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∆ραστηριότητα 5/ Κεφάλαιο 1__________________________________________ 
 
Προσπαθήστε να εντοπίσετε στις δύο διηγήσεις του βιβλίου «Γένεσις» που µελετήσατε:  
α) Τα κοινά τους σηµεία.  
β) Τις διαφορές που παρουσιάζουν.  
Γράψτε την απάντησή σας σε ένα κείµενο 100-150 λέξεων. Στη συνέχεια:  
α) Σκεφτείτε το νόηµα της ονοµατοδοσίας των ζώων από τον Αδάµ (Γεν. 2,19). 
β) ∆είτε στο Παράρτηµα, στο τέλος του κεφαλαίου, πως απεικονίζεται η ονοµατοδοσία 
των ζώων στην ορθόδοξη εικονογραφία, σε µία εικόνα του Θεοφάνη από τον Άγιο Νικό-
λαο Αναπαυσά των Μετεώρων (1530).  
Τη δική µας  απάντηση θα τη βρείτε στη συνέχεια της ενότητας. 
_____________________________________________________________________ 
 

Από τις δύο διηγήσεις της Γένεσης προκύπτουν δύο σηµαντικά στοιχεία:  
α) Η κτίση χωρίς την παρουσία σ’ αυτή του ανθρώπου µε τις αρµοδιότητες που 

τού έδωσε ο Θεός θα ήταν ατελής και άσκοπη, 
β) Η ζωή του ανθρώπου, η ηθικοπνευµατική του τελείωση και οι σχέσεις του µε 

το ∆ηµιουργό του εξαρτώνται από το περιβάλλον, στο οποίο ζει, και από τη συµπεριφορά 
του προς αυτό.  

Σύµφωνα µε την πρώτη διήγηση (P) το έργο της δηµιουργίας ολοκληρώνεται σε 
έξι ηµέρες, ενώ η έβδοµη είναι η ηµέρα της ανάπαυσης του ∆ηµιουργού. Η διήγηση  (J) 
δεν ακολουθεί τη σειρά της προηγούµενης. ∆εν αναφέρεται στα ίδια δηµιουργήµατα και 
δεν είναι τόσο εκτενής στις περιγραφές της. Εξαίρεση σ’ αυτό παρουσιάζει το τµήµα της 
διήγησης, που αναφέρεται στη δηµιουργία του ανθρώπου. Παρά τις επιµέρους διαφορές, 
οι δύο διηγήσεις έχουν όλα σχεδόν τα βασικά σηµεία κοινά και συµπίπτουν ακόµη και 
στους θεολογικούς στόχους, οι οποίοι είναι:  

α) Το πρόσωπο του Θεού, ο οποίος πρωταγωνιστεί και δηµιουργεί τον κόσµο από 
το µηδέν. 

 β) Η ξεχωριστή θέση που έχει στη δηµιουργία ο άνθρωπος.  
Η δηµιουργία του ανθρώπου τονίζεται ιδιαίτερα και στις δύο διηγήσεις. Ο άνθρω-

πος πλάστηκε τελευταίος και µάλιστα «κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωση» του Θεού. Ο Θεός 
τον ευλόγησε και τον έταξε να εξουσιάζει και να χρησιµοποιεί για τη δική του ωφέλεια 
ό,τι δηµιούργησε πάνω στη γη. Η ιδιότητα αυτή του κυρίαρχου και εξουσιαστή της κτί-
σης συνεπάγεται την υποχρέωση και την ευθύνη του ανθρώπου για τη σωστή κυριαρχία 
και τη συνεχή προστασία της κτίσης. 

Σύµφωνα µε τη διήγηση (J) ο Θεός φύτεψε για τον άνθρωπο έναν Παράδεισο α-
νατολικά της Εδέµ, 1 και επί πλέον «ἐξανέτειλεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πᾶν ξύλον ὡραῖον εἰς 

ὅρασιν καὶ καλὸν εἰς βρῶσιν ».2 Με τα λόγια αυτά προσδιορίζεται η διπλή υπηρεσία που 
προσφέρει στον άνθρωπο ο φυσικός κόσµος:  

α) Ικανοποιεί την όρασή του. 
β) Τον τρέφει.  
Το πρώτο έχει ιδιαίτερη σηµασία, γιατί αναφέρεται στην πνευµατική πλευρά του 

ανθρώπου. Η θέα της κτίσης διεγείρει και ενεργοποιεί τη σκέψη του και την οδηγεί στη 
διερεύνηση και την αξιολόγηση του µεγαλείου της δηµιουργίας και στην αναγνώριση της 
κυριαρχίας του Θεού. Εποµένως, η κτίση δεν προσφέρει µόνο τα απαραίτητα για τη ζωή 

                                                 
1  Γεν 2,7. 
2  Γεν 2,9.  
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του ανθρώπου υλικά αγαθά, αλλά τον βοηθά ακόµη να κατανοήσει την ύπαρξή του και να 
αξιολογήσει σωστά τη σχέση του µε το ∆ηµιουργό. 

Η υποχρέωση του ανθρώπου στον «παράδεισο» είναι «ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ 

φυλάσσειν».
3 ∆ύο χαρακτηριστικές λέξεις που τονίζουν ιδιαίτερα τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις του ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον που ζει, δηλαδή τη σωστή εκµε-
τάλλευσή του και την προστασία. Το στοιχείο αυτό της κυριαρχίας του ανθρώπου στην 
κτίση εξαίρεται και στις δύο διηγήσεις της Γένεσης. Τόσο στη διήγηση P: 1,28, όσο και 
στη J: 2,19, όταν αναφέρεται πιο πολύ στην κυριαρχία του ανθρώπου στο ζωϊκό κόσµο.  

Η ονοµατοδοσία είναι µία πράξη που στην Παλαιά ∆ιαθήκη σηµαίνει κυριαρχία. 
Στο παραπάνω λοιπόν χωρίο ο άνθρωπος καλείται να δώσει ονόµατα στα διάφορα έµβια 
όντα, πράγµα που τον εξυψώνει από τα άλλα δηµιουργήµατα και τον κάνει κυρίαρχό τους 
και κατά συνέπεια κυρίαρχο και της υπόλοιπης κτίσης (∆όϊκος, 1980).  Αυτό το γεγονός 
που πολύ όµορφα απεικινίζεται στην εικονογραφία, έχει επηρεάσει και το χώρο της µου-
σικής. Χαρακτηριστικό είναι το τραγούδι του συνθέτη και µουσικού Bob Dylan “Man 
Gave Names to all the Animals”, το οποίο στηρίζεται στο χωρίο Γένεσις: 19 της Παλαιάς 
∆ιαθήκης όπου γίνεται η αναφορά στην ονοµατοδοσία των ζώων από τον Αδάµ. 

 
2.3 Άνθρωπος και κτίση στα Ποιητικά και Προφητικά βιβλία της Παλαιάς ∆ια-

θήκης 
 

Οι δύο διηγήσεις που γνωρίσαµε είναι οι µοναδικές ολοκληρωµένες διηγήσεις της 
Παλαιάς ∆ιαθήκης, στις οποίες γίνεται αναφορά στα επιµέρους έργα της δηµιουργίας και 
τονίζεται µε σαφήνεια η στενή σχέση ανθρώπου και κτίσης (Μουράτης, 1992).  Στην υ-
πόλοιπη Παλαιά ∆ιαθήκη όταν γίνεται λόγος για τη δηµιουργία, σκοπός είναι να τονιστεί 
η παντοδυναµία του ∆ηµιουργού. 

Στα Ποιητικά βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης και ιδιαίτερα στους Ψαλµούς, τονίζε-
ται η απόλυτη κυριαρχία του Θεού, αλλά και η αναγκαιότητα να συναισθανθεί ο άνθρω-
πος ότι εξαρτάται διαρκώς από το Θεό. Στον Ψαλµό 103 η θέα της κτίσης γεµίζει τον άν-
θρωπο µε θαυµασµό γιατί µέσα στην τελειότητά της βλέπει την αποκάλυψη του Θεού και 
διακρίνει τη δύναµη και τη σοφία Του. Στον 8ο Ψαλµό παρουσιάζεται µια ιδανική σχέση 
Θεού-ανθρώπου και κτίσης, για την οποία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή συµπε-
ριφορά του ανθρώπου προς το Θεό. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Η ΣΧΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ∆ΙΑΘΗΚΗΣ 

 
 ΨΑΛΜΟΣ 8 

 2 ΚΥΡΙΕ ὁ Κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ· ὅτι ἐπήρθη ἡ 

μεγαλοπρέπειά σου ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν. 3 ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω 

αἶνον ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν σου τοῦ καταλῦσαι ἐχθρὸν καὶ ἐκδικητήν. 4 ὅτι ὄψομαι τοὺς οὐρανούς, 

ἔργα τῶν δακτύλων σου, σελήνην καὶ ἀστέρας, ἃ σὺ ἐθεμελίωσας· 5 τί ἐστιν ἄνθρωπος, ὅτι 

μιμνῄσκῃ αὐτοῦ; ἢ υἱὸς ἀνθρώπου, ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν; 6 ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾿ 

ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν, 7 καὶ κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν 

σου· πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ, 8 πρόβατα, καὶ βόας ἁπάσας, ἔτι δὲ καὶ τὰ 

κτήνη τοῦ πεδίου, 9 τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοὺς ἰχθύας τῆς θαλάσσης, τὰ διαπορευόμενα 

τρίβους θαλασσῶν. 10 Κύριε ὁ Κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ!  

                                                 
3  Γεν 2,15. 
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 ΨΑΛΜΟΣ 103 
 

 ΕΥΛΟΓΕΙ, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον. Κύριε ὁ Θεός μου, ἐμεγαλύνθης σφόδρα, 

ἐξομολόγησιν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐνεδύσω 2 ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον, ἐκτείνων τὸν 

οὐρανὸν ὡσεὶ δέρριν· 3 ὁ στεγάζων ἐν ὕδασι τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ, ὁ τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ, 

ὁ περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων· 4 ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς 

λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα. 5 ὁ θεμελιῶν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς, οὐ κλιθήσεται 

εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 6 ἄβυσσος ὡς ἱμάτιον τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ, ἐπὶ τῶν ὀρέων στήσονται 

ὕδατα· 7 ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου φεύξονται, ἀπὸ φωνῆς βροντῆς σου δειλιάσουσιν. 8 ἀναβαίνουσιν 

ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά· 9 ὅριον ἔθου, ὃ οὐ 

παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι καλύψαι τὴν γῆν. 10 ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν, 

ἀνὰ μέσον τῶν ὀρέων διελεύσονται ὕδατα· 11 ποτιοῦσι πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, προσδέξονται 

ὄναγροι εἰς δίψαν αὐτῶν· 12 ἐπ᾿ αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσει, ἐκ μέσου τῶν 

πετρῶν δώσουσι φωνήν. 13 ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερῴων αὐτοῦ, ἀπὸ καρποῦ τῶν ἔργων σου 

χορτασθήσεται ἡ γῆ. 14 ὁ ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτήνεσι καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν 

ἀνθρώπων τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς· 15 καὶ οἶνος εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου τοῦ 

ἱλαρῦναι πρόσωπον ἐν ἐλαίῳ, καὶ ἄρτος καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει. 16 χορτασθήσονται τὰ 

ξύλα τοῦ πεδίου, αἱ κέδροι τοῦ Λιβάνου, ἃς ἐφύτευσας. 17 ἐκεῖ στρουθία ἐννοσσεύσουσι, τοῦ 

ἐρωδιοῦ ἡ οἰκία ἡγεῖται αὐτῶν. 18 ὄρη τὰ ὑψηλὰ ταῖς ἐλάφοις, πέτρα καταφυγὴ τοῖς λαγωοῖς. 

19 ἐποίησε σελήνην εἰς καιρούς, ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ. 20 ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ· 

ἐν αὐτῇ διελεύσονται πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ. 21 σκύμνοι ὠρυόμενοι τοῦ ἁρπάσαι καὶ 

ζητῆσαι παρὰ τῷ Θεῷ βρῶσιν αὐτοῖς. 22 ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος, καὶ συνήχθησαν καὶ εἰς τὰς μάνδρας 

αὐτῶν κοιτασθήσονται. 23 ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν 

αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας. 24 ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας, ἐπληρώθη 

ἡ γῆ τῆς κτίσεώς σου. 25 αὕτη ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καὶ εὐρύχωρος, ἐκεῖ ἑρπετά, ὧν οὐκ ἔστιν 

ἀριθμός, ζῷα μικρὰ μετὰ μεγάλων· 26 ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται, δράκων οὗτος, ὃν ἔπλασας 

ἐμπαίζειν αὐτῇ. 27 πάντα πρὸς σὲ προσδοκῶσι, δοῦναι τὴν τροφὴν αὐτῶν εἰς εὔκαιρον. 28 δόντος 

σου αὐτοῖς συλλέξουσιν, ἀνοίξαντός σου τὴν χεῖρα, τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος. 

29 ἀποστρέψαντος δέ σου τὸ πρόσωπον ταραχθήσονται· ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν, καὶ 

ἐκλείψουσι καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν. 30 ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά σου, καὶ 

κτισθήσονται, καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς. 31 ἤτω ἡ δόξα Κυρίου εἰς τοὺς αἰῶνας, 

εὐφρανθήσεται Κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ· 32 ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐτὴν 

τρέμειν, ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται. 33 ᾄσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ 

Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω· 34 ἡδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου, ἐγὼ δὲ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ. 35 

ἐκλείποιεν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἄνομοι, ὥστε μὴ ὑπάρχειν αὐτούς. εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, 

τὸν Κύριον.  

 
Η δηµιουργία του κόσµου και η σχέση του ανθρώπου µε το Θεό και την κτίση 

αποτελούν βασικά θέµατα και στα Προφητικά βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης. Οι Προ-
φήτες, πάντως, δεν αναφέρονται µόνο στο σύνολο της κτίσης αλλά και σε επιµέρους 
κτίσµατα. Αυτό γίνεται για να θυµίσουν στον άνθρωπο την καθηµερινή του επικοινωνία 
µε την κτίση και να τον φέρουν έτσι πιο κοντά στο ∆ηµιουργό της. Ο πίνακας 1. που α-
κολουθεί απεικονίζει τη σχέση Θεού-ανθρώπου-κτίσης, όπως αυτή παρουσιάζεται στα 
Προφητικά βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης. 
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Ο Θεός δίνει τη βροχή Ιερεµ 14,22 
Επιτρέπει στον ήλιο να φω-
τίσει 

Ιερεµ 14,22 

∆ηµιούργησε το φως και το 
σκοτάδι 

Αµ 4,13 και Ησ 45,7 

Έθεσε σε τροχιά τη Σελήνη Ιερεµ 38 (31),36 
Έπλασε τα ζώα Ησ 42,5, Ιερεµ 45 

(38),16 
Έδωσε πνοή στους ανθρώ-
πους 

Ησ 42,5, Ιερεµ 45 
(38),16 

 
Πίνακας 1. Θεός-κτίση-άνθρωπος στα Προφητικά βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης 

 
 
2.4 Ο σύνδεσµος ανθρώπου και κτίσης στη Σοφιολογική και την Αποκαλυπτική 

γραµµατεία 
 
 Η αρµονική συνύπαρξη του ανθρώπου µε την κτίση εξαρτάται αποκλειστικά από 
τον άνθρωπο. Η ευσέβεια ή η αµαρτωλότητά του αντανακλούν και στην κτίση. Ο ευσε-
βής ζει αρµονικά µαζί της και την αντιµετωπίζει ως βοηθό και σύµµαχο. Αντίθετα ο ασε-
βής συµπεριφέρεται εχθρικά προς την κτίση και ενεργεί καταστρεπτικά.4 Η Παλαιά ∆ια-
θήκη πάντως από τα παλαιότερα µέχρι και τα νεώτερα βιβλία της επιµένει στις βασικές 
θέσεις της Γένεσης. Σύµφωνα µ’ αυτές ο κόσµος δηµιουργήθηκε από το µηδέν, ο άνθρω-
πος έχει προνοµιούχο θέση µέσα στην κτίση και γι’ αυτό πρέπει να αξιοποιεί ορθολογικά 
τις δυνατότητες που έχει να κυριαρχεί σ’ αυτή (∆όϊκος, 1980). 
 Στο τελευταίο προφητικό βιβλίο της Παλαιάς ∆ιαθήκης και πιο συγκεκριµένα στο 
δεύτερο µέρος, το αποκαλυπτικό, περιέχονται πολυσύνθετα οράµατα, τα οποία είδε ο ∆α-
νιήλ κατά τη διάρκεια της αιχµαλωσίας του (∆όϊκος, 1980). Η ατµόσφαιρα στην οποία ζει 
ο συγγραφέας του βιβλίου του ∆ανιήλ είναι καταθλιπτική αλλά ο σκοπός του σαφής. Το-
νίζοντας την παντοδυναµία και την παρουσία του Θεού στην ιστορία του κόσµου, θέλει 
να παρηγορήσει, αλλά και να ενθαρρύνει το λαό ώστε να προσβλέπει µε εµπιστοσύνη στο 
µέλλον. Η ουσιαστική αλλαγή των οικολογικών προβληµάτων θα συντελεστεί µε την πα-
ρουσία του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία. Ο «εκλεκτός λαός του Θεού» αδυνατεί να ε-
παναφέρει τα πράγµατα στη φυσιολογική τους πορεία και µόνο η άµεση επέµβαση του 
Θεού µοιάζει ικανή να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις (Μπουντίνας, 1990). 
 
2.5 Ο σύνδεσµος ανθρώπου και κτίσης στην Καινή ∆ιαθήκη 
 
 Η Καινή ∆ιαθήκη αναφέρεται συχνά στο γεγονός της δηµιουργίας και χρησιµο-
ποιεί γι’ αυτό την ορολογία της Παλαιάς ∆ιαθήκης. Οι δύο γνωστές διηγήσεις της Γένε-
σης (J και P), φαίνεται να επηρέασαν σηµαντικά τους συγγραφείς της Καινής ∆ιαθήκης 
(Πίνακας 2). Το νέο στοιχείο στην Καινή ∆ιαθήκη είναι ότι επεκτείνει τις θέσεις της Πα-
λαιάς ∆ιαθήκης και τις εντάσσει στη δική της θεολογία (Οικονόµου, 1992). 
 

∆ιήγηση J ∆ιήγηση P 

                                                 
4  Σοφ Σολ 11,1 και Σοφ Σειράχ 44,20 
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Α΄ Κορ 11,9 15,21 15,45 

Β΄Κορ 11,3 
Α΄ Τιµ 2,13 

Ρωµ 5,12 8,20 7,11 
Εβρ 6,8 
Εβρ 11,3 

 

 
Β΄Πετρ 3,5 
Πρξ 17,26 
Εφ 4,24 
Κολ 3,10 
Ματθ 19,4  
Μρκ 10,6 

 
Πίνακας 2. Χωρία της Καινής ∆ιαθήκης που σχετίζονται µε τις διηγήσεις J και P της Πα-

λαιάς  ∆ιαθήκης. 
 

2.6 Η κτίση και ο άνθρωπος στη διδασκαλία του Χριστού 
 

Ο Χριστός εκφράζεται µε θαυµασµό για το έργο της δηµιουργίας, τονίζοντας, συ-
νάµα, το µεγαλείο και τη δόξα του Θεού που προβάλλονται στη φύση. Συχνά προτρέπει 
τον άνθρωπο να µιµηθεί την αρµονία και την τάξη του σύµπαντος, αλλά να µη περιορισ-
τεί στις υλικές διαστάσεις του. Παράλληλα τονίζει τη διαρκή πρόνοια του Θεού για όλα 
τα δηµιουργήµατά του και εξαίρει µέσα σ’ αυτά την προνοµιούχο θέση του ανθρώπου και 
κατά συνέπεια την ιδιαίτερη φροντίδα του γι’ αυτόν (Γαλάνης, 1984). 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Η ΚΤΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
 

Ματθαίος 5.13 ῾Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι 

ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 

Ματθαίος 6.28 καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς 

αὐξάνουσιν· οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν· 

Λουκάς 12.28 εἰ δὲ ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον ὄντα σήμερον καὶ αὔριον εἰς κλίβανον 

βαλλόμενον ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιάζει, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι. 

 
 Το νέο καθοριστικό στοιχείο που εισάγεται µε τη διδασκαλία του Χριστού είναι 
ότι κάθε βιοτική φροντίδα πρέπει να αποβλέπει στη βασιλεία του Θεού και να µην εξαν-
τλείται στα ίδια τα υλικά αγαθά. Κάθε ενέργεια του ανθρώπου µέσα στην κτίση πρέπει να 
γίνεται µέσα σ’ αυτήν την προοπτική. Ο άνθρωπος έχει την ελευθερία να τη χρησιµοποι-
εί, όχι όµως και το δικαίωµα να την κακοποιεί. Η ίδια η κτίση δεν είναι αρνητική, αλλά ο 
άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος τη χρησιµοποιεί αρνητικά και αποδίδει σ’ αυτήν χαρακ-
τηρισµούς αρνητικούς, προβάλλοντας ουσιαστικά τις δικές του διαθέσεις και ενοχές (Γα-
λάνης, 1984). 
 
2.7 Το φυσικό περιβάλλον στα Θαύµατα και στις Παραβολές του Χριστού 

 

Στην Παλαιά ∆ιαθήκη είναι διάχυτη η πίστη ότι το µεγαλύτερο θαύµα του Θεού 
είναι το έργο της δηµιουργίας.  Η θαυµατουργική δραστηριότητά Του όµως δε σταµατά 
εκεί. Για να βοηθήσει τον εκλεκτό λαό Του, επεµβαίνει πολλές φορές στην κτίση και µε-
ταβάλλει τις λειτουργίες της. Οι αιτίες που προκαλούσαν τη θαυµατουργική επέµβαση 
του Χριστού ήταν πολλές. Σκοπός ήταν να γίνει πεποίθηση το γεγονός ότι είχε αρχίσει η 
αναδηµιουργία του κόσµου (Mussner, 1966). Στις διηγήσεις των θαυµάτων τονίζεται η 
κυριαρχία του Χριστού στην κτίση, ενώ εδραιώνεται η πεποίθηση πως στο πρόσωπο του 
Χριστού εγκαινιάζεται ένας καινούριος κόσµος (Γαλάνης, 1984).  
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Στις Παραβολές του Χριστού συναντά κανείς πολλές εικόνες από την καθηµερινή 
ζωή και το φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

 1. Η Παραβολή του Σπορέα Μρκ 4,3-9. 
 
4.3 ἀκούετε. ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι.  4.4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν ὃ μὲν 

ἔπεσεν ἐπὶ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθον τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτό·  4.5 καὶ ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὸ 

πετρῶδες, ὅπου οὐκ εἶχε γῆν πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέτειλε διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς,  4.6 

ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη·  4.7 καὶ ἄλλο ἔπεσεν 

εἰς τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ συνέπνιξαν αὐτό, καί καρπὸν οὐκ ἔδωκε  4.8 καί 

ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλὴν καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ αὐξάνοντα, καὶ ἔφερεν 

ἐν τριάκοντα καὶ ἐν ἑξήκοντα καὶ ἐν ἑκατόν. 

 

 2. Η Παραβολή του καλού σπόρου και των ζιζανίων Μτθ 13, 24-30 
 

13.24 ῎Αλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων, ῾Ωμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 

ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ. 13.25 ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς 

ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἐπέσπειρεν ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθεν. 

13.26 ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ καρπὸν ἐποίησεν, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια. 13.27 

προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ, Κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν 

τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια; 13.28 ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς, ᾽Εχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. 

οἱ δὲ δοῦλοι λέγουσιν αὐτῷ, Θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά; 13.29 ὁ δέ φησιν, Οὔ, 

μήποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον. 13.30 ἄφετε συναυξάνεσθαι 

ἀμφότερα ἕως τοῦ θερισμοῦ· καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς, Συλλέξατε πρῶτον 

τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ σῖτον συναγάγετε εἰς 

τὴν ἀποθήκην μου. 

 
∆ραστηριότητα 6/ Κεφάλαιο 1__________________________________________ 
 
∆ιαβάστε τα δύο κείµενα µε τις Παραβολές του «σπορέα» και του «καλού σπόρου και 
των ζιζανίων», και συνθέστε ένα κείµενο 100 περίπου λέξεων, από το οποίο να προκύπτει 
η ιδανική σχέση του πιστού µε το Θεό και την κτίση, όπως αυτή παρουσιάζεται στις δύο 
Παραβολές. Μπορείτε να συγκρίνετε την απάντηση που δώσατε µε τη δική µας που θα 
βρείτε στη συνέχεια της ενότητας. 
_____________________________________________________________________ 

 
  Στην παραβολή του «σπορέα» γίνεται λόγος για ένα µεγάλο µέρος της ορατής 

κτίσης  που συνεργάζεται θετικά ή αρνητικά µαζί του. Είναι ο ήλιος, τα πτηνά, ο σπόρος 
που βλαστάνει, τα αγκάθια που τον καταπνίγουν. Στην παραβολή του «καλού σπόρου και 
των ζιζανίων», παρουσιάζεται ένα στοιχείο της κτίσης να ενεργεί εναντίον κάποιου άλλο-
υ. Τα ζιζάνια, όταν φυτρώνουν ανάµεσα στο σιτάρι, παρεµβαίνουν στη φυσική λειτουρ-
γία του και εµποδίζουν την ανάπτυξη του σπόρου. Η παρέµβαση όµως δεν οφείλεται στα 
ίδια τα ζιζάνια αλλά στην επέµβαση του ανθρώπου. Το συµπέρασµα το οποίο προκύπτει 
από αυτές τις παραβολές είναι ότι η φύση δεν έχει προορισµό να λειτουργεί σε βάρος του 
ανθρώπου. Ο ίδιος ο άνθρωπος τη χρησιµοποιεί αρνητικά σε βάρος του εαυτού του, του 
συνανθρώπου του αλλά και σε βάρος της ίδιας. Σε µία θετική διατύπωση των παραβολών 
προκύπτει η ιδανική σχέση του πιστού µε το Θεό και την κτίση µέσα στα πλαίσια της βα-
σιλείας του Θεού στον κόσµο.   
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2.8 Ο άνθρωπος και το φυσικό περιβάλλον στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου 
 

 Αναπτύσσοντας το θέµα Θεός - άνθρωπος - κτίση, ο Απόστολος Παύλος, αφήνει 
να εννοηθεί ότι ο κόσµος είναι έργο του Θεού.5  Η πίστη ότι ο Θεός δηµιούργησε τα πάν-
τα είναι πολύ έκδηλη στην πρώτη εκκλησία και αποκτά από πολύ νωρίς οµολογιακό χα-
ρακτήρα. Αυτό φαίνεται από πολλές σύντοµες και επιγραµµατικές εκφράσεις που υπάρ-
χουν κυρίως στις επιστολές του Παύλου.6 Η σχέση όµως του ανθρώπου µε την κτίση δεν 
πρέπει να είναι σχέση λατρείας. ∆εν πρέπει, δηλαδή, ο άνθρωπος να λατρεύει την κτίση 
αλλά τον «κτίσαντα».7 Η κτίση δεν προσφέρει τη σωτηρία όπως πίστευαν οι ειδωλολάτ-
ρες, αλλά µέσα από την τελειότητά της βοηθά τον άνθρωπο να κατανοήσει τον πραγµατι-
κό Θεό. Για τον Απόστολο Παύλο, άνθρωπος και κτίση κινούνται µέσα στον ίδιο χρόνο 
και έχουν κοινή ιστορία, καθώς η κτίση ακολουθεί τον άνθρωπο από τα πρώτα του βήµα-
τα (Γαλάνης, 1984). 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

 8.18 Λογίζομαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν 

δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς. 8.19 ἡ γὰρ ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν 

υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται. 8.20 «τῇ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἑκοῦσα, ἀλλὰ διὰ 

τὸν ὑποτάξαντα, ἐπ' ἐλπίδι 21 ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς 

φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ».  
 

Κτίση και άνθρωπος στον Απόστολο Παύλο Ρωµ 8,18-21 
 

Αυτό είναι το µοναδικό χωρίο στην Καινή ∆ιαθήκη στο οποίο γίνεται λόγος για 
την πτώση της κτίσης και το µοναδικό σηµείο, στο οποίο φαίνεται καθαρά ότι κτίση και 
άνθρωπος βρίσκονται σε στενή σχέση και αλληλεπίδραση σε όλη τους την πορεία µέσα 
στο χρόνο και την ιστορία. Για να τονίσει, µάλιστα, την τραγικότητα στην οποία έφτασε 
η κτίση εξαιτίας της αµαρτωλότητας του ανθρώπου, χρησιµοποιεί το ρήµα «ὑπετάγη». 

Άλλωστε, ο άνθρωπος ευθύνεται για τη δική της συµπεριφορά, αφού εκείνος την εξανάγ-
κασε να υπηρετεί τη δική του µαταιότητα. Η συνύπαρξη και η συµπόρευση ανθρώπου και 
κτίσης απασχολούν ιδιαίτερα τον Παύλο. Το κεντρικό σηµείο της διδασκαλίας, το οποίο 
αποτελεί και το σκοπό του ανθρώπου και της κτίσης είναι η «µέλλουσα δόξα», η οποία 
αναµένεται να αποκαλυφθεί στους πιστούς. Είναι το σηµείο, το οποίο συνδέει άµεσα άν-
θρωπο και κτίση κατά την πορεία τους από το παρελθόν προς το µέλλον. 

Μετά την αναφορά του Αποστόλου Παύλου στο παρελθόν της κτίσης, που είναι η 
υποταγή της στη µαταιότητα, ακολουθεί η αναφορά στο µέλλον της, που είναι η απελευ-
θέρωσή της από τη δουλεία της φθοράς. Ένα  γεγονός το οποίο θα συµβεί κατά την τελι-
κή Ανάσταση (Γαλάνης, 1984). 

                                                 
5  Ρωµ 4,17 
6  Α΄ Κορ 8,6, Εφ 4,6 
7  Ρωµ 1,25 
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2.9 Η Οικολογική κρίση στην Αποκάλυψη του Ιωάννη 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
«Οι επιπτώσεις των κλιµατικών µεταβολών στο περιβάλλον και τον άνθρωπο» 
Του Χρήστου Ζερεφού 
Καθηγητή του Α.Π.Θ. 
Εισήγηση στην Επιστηµονική Ηµερίδα «Οικολογική Κρίση και η Αποκάλυψη του Ιωάννη» Αθήνα, 15-
16 ∆εκεµβρίου 2001. 
 

 «Ο ενδεχόµενος τρίτος παγκόσµιος-πυρηνικός πόλεµος θα οδηγούσε σε πυρηνικό 
χειµώνα, δηλ. σε µια παρατεταµένη περίοδο σκότους και θα είχε ως αποτέλεσµα την απώλε-
ια του ενός τρίτου του πληθυσµού της γης. Ανάλογα γεγονότα περιγράφει και στην Αποκά-
λυψη ο άγιος Ιωάννης χωρίς να γνωρίζει για την ατµοσφαιρική χηµεία, τη συµπεριφορά της 
ατµόσφαιρας, τα πυρηνικά όπλα και τις κεφαλές, όπως γνωρίζουµε εµείς σήµερα. Κατέληγε 
όµως στο ίδιο συµπέρασµα». 
 

Η σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό περιβάλλον είναι αµφίδροµη. Όταν ο άν-
θρωπος το καταστρέφει ουσιαστικά αυτοκαταστρέφεται χωρίς αυτό να γίνεται άµεσα αν-
τιληπτό. Τα ακραία καιρικά φαινόµενα των τελευταίων ετών τα οποία αποτελούν δείγµα 
της «εκδίκησης» της φύσης, µάς δίνουν συχνά την ευκαιρία να συνδέσουµε την Αποκά-
λυψη του Ιωάννη µε τα σηµερινά και µελλοντικά προβλήµατα του περιβάλλοντος (Eco, 
1991). Το πλήθος βέβαια των εικόνων, των συµβολικών αριθµών και γενικά η φύση του 
βιβλίου της Αποκάλυψης του Ιωάννη κάνουν δύσκολη την ερµηνεία του. Χαρακτηριστι-
κό µάλιστα είναι το γεγονός ότι η Εκκλησία δεν όρισε να διαβάζονται περικοπές από την 
Αποκάλυψη κατά τη θεία λατρεία θεωρώντας ουσιαστικά το βιβλίο ανερµήνευτο. Σε κά-
θε περίπτωση πάντως εκείνο που φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη σχέση αν-
θρώπου και κτίσης είναι το αισιόδοξο µήνυµα της Αποκάλυψης. Σύµφωνα µε αυτό παρά 
τις δαιµονικές δυνάµεις που δρουν µέσα στην κτίση απόλυτος κυρίαρχος της ιστορίας 
είναι ο Θεός, ο οποίος την κατευθύνει προς την τελική νίκη (Ελύτης, 1985). Μπορεί σε 
ορισµένες περιπτώσεις να κυριαρχεί µια καταθλιπτική ατµόσφαιρα επαπειλούµενων κα-
ταστροφών και δεινών, παντού όµως υπάρχει η ελπίδα της νίκης και της ανακαίνισης ο-
λόκληρης της κτίσης (Καραβιδόπουλος, 1980). 
 
2.10 Η προοπτική της σχέσης ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος στα συγ-

γράµµατα των Πατέρων της Εκκλησίας 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
«Μίσος και αγάπη προς τον κόσµο». Φιλοκαλική προσέγγιση του οικολογικού προβλήµατος. 
Του Πρωτοπρεσβύτερου Constantin Coman 
 Αναπλ. Καθηγητή Θεολογικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου του Βουκουρεστίου. 
Εισήγηση στην Επιστηµονική Ηµερίδα «Οικολογική Κρίση και η Αποκάλυψη του Ιωάννη» Αθήνα, 15-
16 ∆εκεµβρίου 2001. 
 

 «Η ευχαριστιακή θεώρηση του κόσµου είναι η λύση που οι Πατέρες της Εκκλη-
σίας προσφέρουν στην οικολογική κρίση. Στην ευχαριστιακή πράξη, ο άνθρωπος αντι-
λαµβάνεται τον κόσµο ως δώρο του Θεού….Οι αγωνιστές του οικολογικού κινήµατος 
κηρύττουν ως λύση την αγάπη του κόσµου. Η λύση για τους Πατέρες δεν είναι η αγάπη 
του κόσµου αλλά η αγάπη του Θεού, την οποία κατορθώνει κανείς αφού πρώτα µισήσει 
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τον κόσµο. Το παράδοξο είναι ότι οι Πατέρες µάς διδάσκουν να µισήσουµε τον κόσµο όχι 
επειδή είναι κακός, αλλά επειδή είναι καλός. Και αυτό γιατί υπάρχει κάτι ασύγκριτα κα-
λύτερο από αυτόν τον κόσµο. Η προσπάθειά µας πρέπει να αποβλέπει στη σωτηρία του 
κόσµου. Σώζοντας τον άνθρωπο είναι δυνατόν να σωθεί και ο κόσµος, όχι όµως και αν-
τίστροφα». 

 
Η λύση του οικολογικού προβλήµατος σύµφωνα µε την άποψη που διατυπώνει 

στο παραπάνω κείµενο ο Πρωτοπρεσβύτερος Constantin Coman, είναι θεολογική. Πέρα 
από τα όποια µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, εκείνο που φαίνεται να έχει ιδιαίτερη 
σηµασία είναι η ριζική αλλαγή στον τρόπο ύπαρξης του σύγχρονου ανθρώπου που αφορά 
τη σχέση του µε το Θεό. Αυτή την αλλαγή που η χριστιανική Εκκλησία την ονοµάζει µε-
τάνοια, προτείνουν ως λύση του οικολογικού προβλήµατος οι Πατέρες της Εκκλησίας. 

Ο κόσµος στη σκέψη των Πατέρων συµπεριλαµβάνει όλα τα κτίσµατα, όλες τις 
υπάρξεις, τα φαινόµενα και τις κινήσεις που ανήκουν σ’ αυτές (Κεσελόπουλος, 1989).  
Με τη θεώρηση αυτή το περιβάλλον νοείται ως φυσικό, κοινωνικό και ψυχολογικό. Κα-
νένα όµως από αυτά δεν µπορεί να εξεταστεί αυτόνοµα, γιατί κάθε µονοµερής έξαρση 
µιας πλευράς του θέµατος αλλοιώνει τις προϋποθέσεις που θα διασφάλιζαν τη σωστή αν-
τιµετώπιση και συνολική επίλυση του προβλήµατος. Τη συνολική εξέταση του προβλή-
µατος εγγυάται η ανθρωποκεντρική του βάση που έχει σχέση µε τον προορισµό του αν-
θρώπου. Το περιβάλλον δεν είναι αδιαµόρφωτο σύνολο από καταστάσεις. Με την παρου-
σία του ανθρώπου συσχετίζονται και ενοποιούνται τα ανεξάρτητα φαινόµενα σε µία αδι-
άκοπη σειρά από γεγονότα, που διαποτίζουν, συσχετίζουν, ενοποιούν και ερµηνεύουν την 
ποικιλία της ιστορίας και ταυτόχρονα προσδιορίζουν την ευθύνη της παρουσίας του αν-
θρώπου στο χώρο (Τσάµης, 1983). 

Κοινή και θεµελιώδης θέση στη διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας είναι ότι 
ο κόσµος ως δηµιούργηµα του Θεού έχει την αιτία και το σκοπό της ύπαρξής του στο 
Θεό και κατ’ αναλογία στον άνθρωπο, που είναι εικόνα του ∆ηµιουργού. Γι’ αυτό το γήι-
νο περιβάλλον δεν µπορεί να εξεταστεί ανεξάρτητα από τον άνθρωπο και το Θεό, ούτε 
πάλι µπορεί να ερµηνευτεί χωρίς να έχουµε για γνώµονα τον ανθρώπινο προορισµό (Μο-
υρατίδης, 1975).  Στη σκέψη των Πατέρων της Εκκλησίας η Κοσµολογία και η Ανθρω-
πολογία περιχωρούνται και αλληλοερµηνεύονται µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της θεολο-
γίας.8  
 Κοινή διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας είναι ότι ο κόσµος δεν αποτελεί 
αυτοσκοπό, αλλά έχει την αιτία και το σκοπό της ύπαρξής του στο Θεό. Η ανασύνδεση 
του ανθρώπου µε το Θεό τόν επαναφέρει στη φυσική του κατάσταση και τού δηµιουργεί 
ένα αίσθηµα ασφάλειας. Για να φτάσει όµως ο άνθρωπος σ’ αυτό το τέλος πρέπει να πε-
ράσει από τη συγκεκριµένη ιστορική πραγµατικότητα. Την πραγµατικότητα αυτή την 
προσδιορίζει η χρονικότητα, ενώ το τέλος της είναι η αιωνιότητα. Το περιβάλλον ως το 
πεδίο στο οποίο πραγµατοποιείται η µεταµορφωτική και ανοδική πορεία προς την πληρό-
τητα, χωρίς να είναι αυτοαξία, έχει θετικό νόηµα. Η λύτρωση του ανθρώπου από τα δεσ-
µά της φθοράς θα έχει ως συνέπεια την εξηµέρωση του περιβάλλοντος. Η φυσική πραγ-
µατικότητα και η ανθρώπινη φύση θα συµφιλιωθούν ολοκληρωτικά και δηµιουργικά. Η 
φερέλπιδα αυτή προσδοκία, η οποία φλόγισε και τη σκέψη των προφητών της Παλαιάς 
∆ιαθήκης, είναι στη σκέψη των Πατέρων της Εκκλησίας η «όγδοη ηµέρα». Μία νέα, α-
ληθινή κατάσταση πραγµάτων, που διαδέχεται τις επτά ηµέρες της δηµιουργίας (Τσάµης, 
1983). 

                                                 
8  Βασιλείου Καισαρείας, Οµιλίαι εις την εξαήµερον, PG 29, 4-208. Ευσεβίου Καισαρείας, Υποµ-
νήµατα εις τους Ψαλµούς (Ψαλµ 103), PG 23, 1272-1296 
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 Ο Άγιος Μάξιµος ο Οµολογητής, υποστηρίζει πως ο άνθρωπος είναι ενάρετος ή 
φαύλος, ανάλογα µα την έλλογη ή αλόγιστη σχέση του µε την κτίση9. Οι Πατέρες της 
Εκκλησίας, πολλούς αιώνες πριν από τα σηµερινά περιβαλλοντικά προβλήµατα, επισή-
µαναν ότι το οικολογικό πρόβληµα είναι κατά κύριο λόγο ένα πρόβληµα ηθικό. 
 
2.11 Ο σύνδεσµος ανθρώπου και κτίσης στη βυζαντινή τέχνη 
 

Η αλήθεια της Εκκλησίας για το φυσικό περιβάλλον, όπως τη γνωρίσαµε έως τώ-
ρα στην Αγία Γραφή και την Πατερική σκέψη, δεν αποτελεί µια αφηρηµένη θεωρητική 
θέση, ούτε µια δογµατική ερµηνεία της πραγµατικότητας, αλλά ένα τρόπο ζωής, µια σχέ-
ση του ανθρώπου µε τον κόσµο που τον περιβάλλει. Η σχέση αυτή µάλιστα συχνά γίνεται 
έκφραση τέχνης και τεχνικής, διέπεται από έναν ιδιαίτερο σεβασµό του φυσικού περι-
βάλλοντος και χαρακτηρίζει έντονα τόσο τη βυζαντινή, όσο και τη µεταβυζαντινή περίο-
δο του Ελληνισµού. Η λειτουργική διάσταση της σχέσης ανθρώπου και φυσικού περι-
βάλλοντος καθώς και η ανακαίνιση της κτίσης στην Oρθόδοξη εικονογραφία αρκούν για 
να διακρίνει κανείς το ήθος αυτού του πολιτισµού (Γιανναράς, 1983). 

Η αλήθεια της Εκκλησίας για το φυσικό περιβάλλον, όπως αυτή καταγράφεται 
στην Αγία Γραφή και την Παράδοση, δεν αποτελεί µια αφηρηµένη θεωρητική θέση, ούτε 
µια δογµατική ερµηνεία της πραγµατικότητας, αλλά ένα τρόπο ζωής, ένα επίτευγµα σχέ-
σης του ανθρώπου µε τον κόσµο που τον περιβάλλει. Η σχέση αυτή που γίνεται έκφραση 
τέχνης και τεχνικής, διέπεται από έναν ιδιαίτερο σεβασµό του φυσικού περιβάλλοντος 
και χαρακτηρίζει έντονα τόσο τη βυζαντινή, όσο και τη µεταβυζαντινή περίοδο του Ελ-
ληνισµού. Η αρχιτεκτονική µιας βυζαντινής εκκλησίας αρκεί για να διακρίνει κανείς το 
ήθος αυτού του πολιτισµού, το πώς ο άνθρωπος σέβεται και χρησιµοποιεί τα υλικά του 
κόσµου. Η θέση των υλικών στοιχείων µέσα στο σύνολο παρουσιάζει µια διάταξη λιτή, 
αυστηρή, προκαθορισµένη. Η λιτότητα δεν είναι ζήτηµα αριθµού χρωµάτων, σχηµάτων ή 
λέξεων. Είναι ζήτηµα κατάλληλου χειρισµού. Η τέχνη άλλωστε βρίσκεται οπουδήποτε ο 
άνθρωπος κατορθώνει ν’ αναγνωρίζει τον εαυτό του και να τον εκφράζει µε πληρότητα 
µέσα στο ελάχιστο. Στα πλαίσια αυτά η πίστη στο Θεό τοποθετεί και προσανατολίζει 
σωστά τον άνθρωπο απέναντι στον κόσµο και την ύλη (Γιανναράς, 1983). 

Όµως και στις άλλες µορφές της χριστιανικής τέχνης προβάλλονται οι δυνατότη-
τες που προσφέρουν το φυσικό περιβάλλον και η κτίση. Ο ήχος του βυζαντινού τροπαρί-
ου, οι κινήσεις στη λατρεία, οι πέτρες και τα κεραµίδια του ναού, οι ψηφίδες του µωσαϊ-
κού, είναι ύλη που έχει αποκτήσει έκφραση και φωνή και µετέχει στη δοξολογία του Θε-
ού (Κεσελόπουλος, 2001). 
 
2.12 Η Λειτουργική διάσταση της σχέσης ανθρώπου και Φυσικού Περιβάλλοντος 
 

Στο κείµενο του Πρωτοπρεσβύτερου Constantin Coman που διαβάσαµε στην υπο-
ενότητα 1.2.10,  η ευχαριστιακή θεώρηση του κόσµου προσφέρεται ως λύση στην οικο-
λογική κρίση της εποχής µας.  Στην ευχαριστιακή πράξη ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται τον 
κόσµο ως δώρο του Θεού και προσεύχεται στο Θεό υπέρ της προστασίας του Φυσικού 
περιβάλλοντος. Η ευχαριστιακή πράξη όµως µάς αποκαλύπτει και µια άλλη διάσταση: τη 
διάθεση του προσφεροµένου. Μέσα από ένα πρόσφορο ο άνθρωπος µπορεί να δώσει ο-
λόκληρο τον εαυτό του. Η φύση είναι παρούσα ως σύσταση απόλυτης επικοινωνίας, ως 
πράξη αληθινής ζωής (Coman, 2001).  

Στη θεία λατρεία, η Εκκλησία εύχεται για την τροφή µας και µε ειδικές ευχές ευ-
λογεί τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, καθώς και τα επαγγέλµατα που ικανοποι-

                                                 
9  PG 90, 981 B 
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ούν τις ανάγκες του ανθρώπου. Στην ακολουθία του Αγιασµού, οι ευχές που διαβάζονται 
αναφέρουν πως ο Χριστός βαπτίστηκε, για να αγιάσει τη φύση των υδάτων. Η σηµασία 
του Αγιασµού είναι µεγάλη, γιατί φανερώνει την αντίληψη που έχει η Ορθόδοξη Εκκλη-
σία για τη φύση και την υλική δηµιουργία. Με τον Αγιασµό όλη η κτίση ανακαινίζεται 
και αγιάζεται µε τη χάρη του Αγίου Πνεύµατος (Γκότσης, Μεταλληνός, 2003). 
 Από τη λειτουργική εµπειρία της αρχαίας Εκκλησίας σύµφωνα µε τον Ι. Ζηζιούλα 
(2002), θα πρέπει να υπογραµµίσουµε τα ακόλουθα: 

• Όλες οι αρχαίες λειτουργίες, ιδιαίτερα στην Ανατολή, περιλαµβάνουν καθαγιασµό 
της ύλης και του χώρου. Εκτός από τον άρτο και τον οίνο η αρχαία λειτουργία 
προσπαθούσε να απευθυνθεί σε όλες τις αισθήσεις του ανθρώπου: στην όραση µε 
τις εικόνες και τα άµφια, στην ακοή µε τους ύµνους και τις ψαλµωδίες, στην όσ-
φρηση µε την οσµή του λιβανιού. Και επί πλέον οι προσευχές «υπέρ ευκρασίας 
αέρων, ευφορίας των καρπών της γης…», τοποθετούν τη Λειτουργία στην καρδιά 
της δηµιουργίας. 

• Όλες οι αρχαίες λειτουργίες έχουν ως κέντρο τους την «αναφορά» των δώρων στο 
∆ηµιουργό. Το γεγονός αυτό επικεντρώνει το ενδιαφέρον στην πράξη του ανθρώ-
που ως ιερέα της κτίσης και εκπροσώπου ολόκληρης της δηµιουργίας. 

 
∆ραστηριότητα 7/ Κεφάλαιο 1__________________________________________ 
Σε ένα από τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας, το Ευχολόγιο, µπορεί κανείς να βρει 
πολλές ακολουθίες και ευχές, που αφορούν το φυσικό περιβάλλον και τη ζωή των αν-
θρώπων µέσα σ’ αυτό. Οι ευχές αυτές, σύµφωνα µε τον Α. Κεσελόπουλο (2001), αποβ-
λέπουν στον εξαγιασµό της κτίσης, έτσι ώστε να γίνει βοηθός και σύµµαχος του ανθρώ-
που στην καθηµερινή του ζωή.  
Προσπαθήστε να βρείτε και να καταγράψετε µερικές από αυτές τις ευχές και ακολουθίες. 
Καλό θα είναι επίσης να µελετήσετε και κάποιες από αυτές. Η δραστηριότητα αυτή θα 
σάς βοηθήσει να κατανοήσετε ότι µέσα από τη λειτουργική της ζωή η Εκκλησία αγκαλιά-
ζει ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου και τον προσανατολίζει σωστά στη σχέση του προς 
το φυσικό περιβάλλον. Στο Παράρτηµα στο τέλος του κεφαλαίου θα βρείτε τη δική µας 
απάντηση, καθώς και µία ακολουθία υπέρ του φυσικού περιβάλλοντος (Νικόδηµος, 
1993). 
 
2.13 Η Ευχαριστιακή θεώρηση της κτίσης 
 

Η πρόσληψη ολόκληρης της φύσης είναι ένα εκκλησιαστικό γεγονός, το οποίο 
κορυφώνεται στην Εκκλησία µε τη Θεία Ευχαριστία. Ο άρτος και ο οίνος, το ψωµί και το 
κρασί, ως τα αντιπροσωπευτικά στοιχεία της υλικής φύσης, γίνονται το σώµα και το αίµα 
του ∆ηµιουργού της κτίσης. Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος καλείται να γίνει ιερουργός 
της κτίσης. Ζώντας ευχαριστιακά δέχεται από το Θεό τον κόσµο ως ευλογία και τον αν-
τιπροσφέρει ως ευχαριστία. Αυτή η ευχαριστιακή διάσταση στη χρήση της φύσης δεν α-
ποτελεί λεπτοµέρεια για την Εκκλησία και την ορθόδοξη θεολογία. Είναι ένα συστατικό 
στοιχείο που θα µπορούσε να βοηθήσει σε µια διαφορετική προσέγγιση και θεώρηση της 
σχέσης ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος (Μπέγζος, Παπαθανασίου, 2003). 

Θα ήταν αντιφατικό να υποθέσουµε, τονίζει ο Μητροπολίτης Περγάµου Ιωάννης 
Ζηζιούλας (2002), ότι ο Θεός προίκισε τον κόσµο µε φυσική δυνατότητα σωτηρίας, δη-
λαδή µια δυνατότητα που ανάγεται στη φύση του κόσµου, γιατί µια τέτοια προϋπόθεση 
θα υπονοούσε ότι ανάµεσα στο Θεό και τον κόσµο υπάρχει µια φυσική συγγένεια. Κάθε 
όµως φυσική συγγένεια ανάµεσα στο Θεό και τον κόσµο, θα έκανε τις δύο πραγµατικό-
τητες µία. Η χριστιανική πίστη προσφέρει ως λύση στο πρόβληµα τη θέση του ανθρώπου 
στη δηµιουργία. Ο άνθρωπος αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάµεσα στο Θεό και τον 
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κόσµο. Στο πρόσωπο µάλιστα του Ιησού Χριστού ο κόσµος αποκτά τον κατεξοχήν ιερέα 
της κτίσης, το πρότυπο της σωστής σχέσης του ανθρώπου προς το φυσικό περιβάλλον.  

Με βάση αυτή την πίστη, οι χριστιανοί συνιστούµε µία κοινότητα, η οποία παίρ-
νει από την κτίση ορισµένα στοιχεία (τον άρτο και τον οίνο), τα οποία προσφέρει στο 
Θεό µε την εκφώνηση «Τα σα εκ των Σων Σοι προσφέροµεν κατά πάντα και δια πάντα». 
Αναγνωρίζουµε µε τον τρόπο αυτό ότι η κτίση δεν ανήκει σε µάς, αλλά στο Θεό, ο οποίος 
είναι ο µόνος ιδιοκτήτης της. Ενεργώντας έτσι φέρνουµε την κτίση σε κοινωνία µε το 
Θεό. Και όχι µόνο τη βλέπουµε να ελευθερώνεται από τους φυσικούς περιορισµούς της 
και να µετατρέπεται σε φορέα ζωής, αλλά και αναγνωρίζουµε την ιερότητά της και τη 
µεταχειριζόµαστε µε σεβασµό που αρµόζει σε κάτι που ανήκει στο Θεό (Γιαννής, 2003). 
 
2.14 Η ανακαίνιση της κτίσης στην Ορθόδοξη εικονογραφία 
 
∆ραστηριότητα 8/ Κεφάλαιο 1__________________________________________ 
 
Παρατηρήστε  τις εικόνες της Μεταµόρφωσης και της Γέννησης του Χριστού, τις ο-
ποίες θα βρείτε στο Παράρτηµα στο τέλος του κεφαλαίου και προσπαθήστε να διακρίνετε 
τα στοιχεία εκείνα τα οποία προβάλλουν την πίστη της Εκκλησίας στην τελική µεταµόρ-
φωση όλου του κόσµου. Η δραστηριότητα αυτή θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τον 
ιδιαίτερο τρόπο µε τον οποίο η βυζαντινή εικονογραφία προβάλλει την ιδιαίτερη σχέση 
ανθρώπου-κτίσης. ∆ιαβάστε στη συνέχεια τη δική µας ανάλυση που ακολουθεί. 
_____________________________________________________________________ 
 

Η Εικονογραφία της Ορθόδοξης Εκκλησίας τονίζει µε ιδιαίτερο τρόπο το στενό 
σύνδεσµο του ανθρώπου µε την κτίση και υπογραµµίζει την πίστη στην τελική µεταµόρ-
φωση και ανακαίνιση του κόσµου. Στη βυζαντινή εικόνα της Μεταµόρφωσης του Χρισ-
τού διακρίνει κανείς τη µεταµόρφωση όλου του κόσµου και της δηµιουργίας. Το χρυσό 
χρώµα του όρους Θαβώρ, σε αντίθεση µε τα γύρω όρη τα οποία διατηρούν το φυσικό το-
υς χρώµα, δηλώνει χαρακτηριστικά τη µεταµόρφωση όλης της κτίσης. Το γεγονός ότι ο 
άνθρωπος, ως κορωνίδα της δηµιουργίας, προβάλλεται ιδιαίτερα τη στιγµή που η υπόλοι-
πη κτίση τοποθετείται ως περίγυρος, φανερώνει την κυριαρχία του ανθρώπου πάνω σ' 
αυτή αλλά και την ευθύνη που έχει να την προστατεύει. Την ίδια στιγµή, ο τελικός θρί-
αµβος της χάρης του Θεού, πάνω στα στοιχεία που συσκοτίζουν την κτίση, προαναγγέλ-
λει την αποκατάσταση της αληθινής τάξης στη δηµιουργία.   

Η θέση των υλικών στοιχείων µέσα στο σύνολο παρουσιάζει µια διάταξη λιτή, 
αυστηρή, προκαθορισµένη. Η λιτότητα δεν είναι ζήτηµα αριθµού χρωµάτων, σχηµάτων ή 
λέξεων. Είναι ζήτηµα κατάλληλου χειρισµού. Η τέχνη, άλλωστε, βρίσκεται οπουδήποτε ο 
άνθρωπος κατορθώνει ν’ αναγνωρίζει τον εαυτό του και να τον εκφράζει µε πληρότητα 
µέσα στο ελάχιστο. Στα πλαίσια αυτά η πίστη στο Θεό τοποθετεί και προσανατολίζει 
σωστά τον άνθρωπο απέναντι στον κόσµο και την ύλη. 

Ακολουθεί στη συνέχεια µία ανάλυση της εικόνας της Γέννησης του Χριστού  
από τις σηµειώσεις ενός εικονογράφου, του Μοναχού Γρηγορίου Κρουγκ, όπως αυτές 
παρατίθενται στη Μυριόβιβλο Βιβλιοθήκη. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Μοναχού Γρηγορίου Κρουγκ 
«Ανάλυση της εικόνας της Γέννησης του Χριστού» 
www.myriobiblos.gr 
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Η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού εµφανίζεται στην αρχή του Χριστιανισµού, πι-
θανώς στην αποστολική εποχή. Οι αποστολικοί κανόνες προτρέπουν να εορτάζεται η ηµέρα 
της Γεννήσεως του Χριστού την 25η ∆εκεµβρίου, δείχνοντας έτσι τη σηµασία αυτής της εορ-
τής για την Εκκλησία. «Προσέξτε, αδελφοί, τας εορτάς· πρώτη των εορτών, η της Γεννήσε-
ως του Χριστού». Αυτή η ιδιαίτερη µνεία του εορτασµού των Χριστουγέννων χαρακτηρίστη-
κε από τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστοµο µε τα ακόλουθα λόγια: «Και δεν θα έχει κάνει λά-
θος, αυτός που θα ονοµάσει την εορτή των Χριστουγέννων µητέρα ολων των άλλων εορ-
τών...».  

Όπως πηγάζουν από την ίδια πηγή τα διάφορα ρυάκια, έτσι κι όλες οι εορτές πηγά-
ζουν από την εορτή της Γεννήσεως του Χριστού, που είναι σαν µια καινούργια δηµιουργία 
του κόσµου. Η σάρκωση του Λόγου του Θεού που εορτάζεται σ' αυτή την εορτή γίνεται ακ-
ρογωνιαίος λίθος· η σάρκωση του Θεού χωρίζει µυστηριωδώς το φως από το σκοτάδι, 
σύµφωνα µε τα λόγια του αγίου Ιωάννου: «Κάθε πνεύµα που οµολογεί, ότι ο Ιησούς Χρισ-
τός ήλθε σαν άνθρωπος, είναι απ' τον Θεό, και κάθε πνεύµα που δεν οµολογεί ότι ο Ιησούς 
Χριστός ήλθε σαν άνθρωπος, δεν είναι από τον Θεό…»  

Ο χρόνος που προηγείτο της Γεννήσεως του Χριστού ήταν γεµάτος από τό βαθύ α-
ίσθηµα ενός απροσδιόριστου κακού... Κάθε στιγµή αισθανόταν κανείς την αβεβαιότητα αυ-
τού του χρόνου. Οι λαοί που έζησαν πριν τη Σάρκωση του Χριστού βρίσκονταν σε µια συνε-
χή κίνηση. Η πνευµατική κληρονοµιά των λαών δεν διατηρούσε µια στατική ιδιαιτερότητα, 
αλλά εµπλουτιζόταν και ένωνε διαφορετικά στοιχεία. Οι πολιτισµοί διαφορετικών λαών 
εισέδυαν, επηρέαζαν και µετέβαλλαν ο ένας τον άλλο. Ο κόσµος πριν από τη Γέννηση του 
Χριστού µοιάζει µε καλοοργωµένο χωράφι, έτοιµο να λάβει τον σπόρο της αιώνιας ζωής - 
απαρχή του µέλλοντος Αιώνος. Η εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού περιέχεται µυστηρι-
ακά στο όνειρο του Ναβουχοδονόσορα και εξηγείται προφητικά από τον προφήτη ∆ανιήλ 
(κεφ.2). Ο βράχος που ξεριζώθηκε από το όρος χωρίς να τον αγγίξει ανθρώπινο χέρι και 
κατέστρεψε το µεγάλο είδωλο, είναι η εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού. Συνήθως στην 
εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού, ο Σωτήρας έχει µια κάποια εικονική οµοιότητα µε την 
πέτρα που νίκησε και κατέστρεψε τον τροµερό ανθρώπινο εγωισµό υπό τη µορφή του ειδώ-
λου. Το Παιδίον αναπαριστάνεται στο µέσο της εικόνας, σπαργανωµένο· το µέγεθός του 
είναι εξαιρετικά µικρό. Συχνά, λόγω των διαστάσεών της, η αναπαράσταση του Σωτήρα 
είναι πιο µικρή απ' όλα τ' άλλα πρόσωπα της εικόνας, κι όµως, παρ' όλα αυτά παραµένει η 
εικόνα του Κυρίου - η εικόνα του Χριστού. Μέσα στην εικόνα o Σωτήρας καταλαµβάνει τη 
βασιλική θέση του ∆εσπότου. Ωστόσο, η Θεοτόκος εικονίζεται πιο µεγάλη απ' όλα τ' άλλα 
πρόσωπα της εικόνας κι εδώ είναι ακριβώς που ερµηνεύεται n προφητεία του ∆ανιήλ, διά 
µέσου του ονείρου του Ναβουχοδονόσορα. Ο τύπος του όρους και του βράχου που ξεριζώ-
θηκε από µόνος του είναι η προφητική εικόνα της αειπαρθενίας της θεοτόκου.  

Αυτή η ελαχιστότητα του Σωτήρα δέχτηκε την ταπείνωση των σπαργάνων και της 
φάτνης των ζώων. Αυτή η ελαχιστότητα είναι το µυστήριο, χάρη στο οποίο το ανθρώπινο 
γένος σώθηκε από το δηλητήριο του εγωισµού, που διοχετεύτηκε από το Σατανά στον άν-
θρωπο µε την παρακοή της Εύας. Ολόκληρη η ανθρώπινη µαταιοδοξία που γεννήθηκε από 
τον εγωισµό του Σατανά, µπροστά στη Γέννηση του Χριστού έχασε κάθε δύναµη και φαινο-
µενική δόξα. Η εκπλήρωση της προφητείας συµπεριλαµβάνεται στον ύµνο της Θεοτόκου: 
«Κατέβασε από θρόνους άρχοντες και ανύψωσε ταπεινούς». Η εικόνα της Γεννήσεως του 
Χριστού είναι τύπος της δόξας που δεν έχει τέλος, της εθελουσίας κενώσεως του Χριστού. 
Ολόκληρη η σύνθεση αυτής της εικόνας τα µαρτυρεί. Το θεµελιώδες νόηµα της εορτής, που 
εκφράζεται µε την εικόνα αυτή, γίνεται σφραγίδα για όλες τις άλλες εικόνες: παρουσιάζει τη 
δόξα του Χριστού που έγινε µε τη θέλησή του άνθρωπος· δόξα της ταπείνωσής του.   

Η νίκη του ∆αυΐδ όταν χτύπησε µε µια πέτρα τον γίγαντα της φυλής των Φιλισταίων, 
Γολιάθ, φαίνεται να προεικονίζει, όπως και η Γέννηση του Χριστού, την κατάργηση του ε-
γωισµού. Για τον Χριστό, Παιδίον-Θεό, το ξαπλωµένο µέσα στη σπηλιά σαν µέσα στα 
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σπλάγχνα της γης, µαρτυρεί και η εικόνα της παραβολής του κόκκου σινάπεως, όταν ο ίδιος 
ο Σωτήρας µίλησε για τη βασιλεία των ουρανών. Ο σπόρος του σιναπιού, ο µικρότερος απ' 
όλους τους σπόρους, φυτεύεται στη γη για να δώσει ένα µεγάλο δέντρο· κατά τον ίδιο τρόπο, 
µπορεί να πει κανείς, ο Χριστός, ουράνιο βασίλειο, που έλαβε σάρκα, ζωντανή Ιερουσαλήµ, 
έπεσε σαν "κόκκος σινάπεως" στα σκοτεινά σπλάγχνα της γης κι εβλάστησε σε µια σπηλιά 
σκαµµένη στη γη. Το γεγονός ότι η ίδια η Μητέρα του Θεού ανέκλινε τον Υιό της, όχι µέσα 
σ' ένα οποιοδήποτε σπίτι, ούτε στην επιφάνεια της γης, αλλά σ' ένα σπήλαιο, βαθιά στη γη 
κατά κάποιο τρόπο, αυτό λοιπόν το γεγονός είναι το αλάτι που αλάτισε τα σπλάγχνα της 
γης, αυτά που δέχτηκαν µια νέα ζωή άγνωστη ως εκείνη τη στιγµή. Στην εικόνα της Γεννή-
σεως η σπηλιά παρουσιάζεται συνήθως πολύ απλά, χωρίς προσπάθεια να φανούν οι λεπτο-
µέρειες, ή να δοθεί κάποιος φωτισµός ιδιαίτερος· παρουσιάζεται σαν ένα άνοιγµα εντελώς 
µαύρο, σαν το ανοιχτό στόµα της γης. Κι αυτή η µαυρίλα δεν γλυκαίνεται µε τίποτε. Κι αυτή 
η µαυρίλα έρχεται σε δυνατή αντίθεση µε το φως του Σωτήρα, µε το φωτοστέφανο γύρω 
από το κεφάλι του, µε τη λευκότητα των σπαργάνων µε τα οποία τόν σπαργάνωσε η Θεοµή-
τωρ.   

Η γη στην εικόνα της Γεννήσεως, δεν παρουσιάζεται οµαλή κι επίπεδη, όχι· είναι 
γεµάτη κίνηση, τινάγµατα, λόφους, σκάµµατα. Η κίνηση αυτή θυµίζει τα κύµατα της θάλασ-
σας. Κι αυτό το ορεσίβιο στοιχείο, το επικίνδυνο, της γήινης επιφάνειας, δε µαρτυρεί µόνο 
τον επικίνδυνο χαρακτήρα του συγκεκριµένου τόπου κοντά στην Ιερουσαλήµ, αλλά και ένα 
άλλο µυστικό και γενικότερο νόηµα. Η γη αναγνώρισε την έλευση του Σωτήρα και αντα-
ποκρίθηκε σ' αυτήν αναγεννώµενη και αναζωογονούµενη· σαν ένα φύραµα άρχισε να ζυ-
µώνεται, διότι ένοιωσε µέσα της τη µαγιά της αιώνιας ζωής. Κι αυτές οι κυµατιστές ανα-
διπλώσεις της γης και τα τινάγµατα του εδάφους γύρω από το σπήλαιο δεν είναι άδεια, αλλά 
γεµάτα από την κατανόηση και τη χαρά του γεγονότος. Συνήθως, στις εικόνες της Γεννήσε-
ως εικονίζονται επίσης οι άγγελοι, οι µάγοι και οι βοσκοί. Οι άγγελοι, ως οι πρώτοι αγγελι-
αφόροι και µάρτυρες της Καλής Αγγελίας της Γεννήσεως του Χριστού· οι µάγοι και οι βοσ-
κοί, ως το ανθρώπινο γένος που καλείται να προσκυνήσει τον Χριστό. Σηµειωτέον, ότι οι 
µάγοι και οι βοσκοί δεν συνθέτουν µια κοινή σύναξη και αυτοί καθεαυτοί δεν βρίσκονται 
κοντά µεταξύ τους.   

Οι βοσκοί παρουσιάζουν τον εκλεκτό ιουδαϊκό λαό· ο ουρανός άνοιξε γι' αυτούς και 
η σύναξη των αγγέλων που ψάλλουν ωδή στον Θεό έγινε ορατή. Εκλήθησαν να προσκυνή-
σουν τον Χριστό στο όνοµα του Ισραήλ. ∆έχτηκαν κατευθείαν από τους αγγέλους την Καλή 
Αγγελία. Οι µάγοι, που είναι η κορυφή του ειδωλολατρικού κόσµου, ανυψώνονται ως το 
επίπεδο της κατανόησης του νοήµατος της Γεννήσεως. Ανυψώνονται µ' έναν τρόπο, όχι απ-
λό, αλλά δύσκολο και σύνθετο κι έρχονται να προσκυνήσουν τον Χριστό, όχι από µέρη κον-
τινά, αλλά πολύ µακρινά· κατά την ορθόδοξη παράδοση, από την Περσία· η πορεία των µά-
γων, που οδηγούνται από ένα άστρο, είναι δύσκολη και µακρινή. ∆εν οδηγήθηκαν από τους 
αγγέλους, αλλά από την κίνηση του αστέρος, χωρίς εδώ να αποκαλυφθούν τα πάντα. Έτσι, ο 
άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος λέει οτι το αστέρι που οδηγούσε τους µάγους στη Βηθλεέµ 
δεν ήταν ένα απλό αστέρι, αλλά ένας άγγελος που ακτινοβολούσε σαν άστρο και οδηγούσε 
τους µάγους της ανατολής στην προσκύνηση του Χριστού.  

Η Καλή Αγγελία έχει διαφορετικές όψεις, όπως και οι δρόµοι των ποιµένων και των 
µάγων, που συνδέονται τελικά από τον Εµµανουήλ, τον Χριστό που ήλθαν να προσκυνήσο-
υν, µε τον ίδιο τρόπο, που δύο τοίχοι ενός οικοδοµήµατος συνδέονται από τον πέτρινο σύν-
δεσµο πάνω στον οποίο στηρίζεται ολόκληρη η οικοδοµή· χωρίς αυτόν τον σύνδεσµο δύο 
τοίχοι δε θα συναντιούνταν ποτέ και δε θ' αποτελούσαν ποτέ τοίχους του ίδιου οικοδοµήµα-
τος. Αυτή η ιδέα εκφράζεται πολύ καθαρά στην εικόνα της Γεννήσεως. Οι µάγοι συνθέτουν 
µια οµάδα ξεχωριστή από την οµάδα των ποιµένων. Οι ποιµένες παρουσιάζονται επίσης 
ξεχωριστά καθώς ακούνε τους αγγέλους. Στο πάνω µέρος της εικόνας, ακριβώς πάνω από 
το σπήλαιο, τοποθετείται ο αστέρας που οδήγησε τους µάγους και παρουσιάζεται µ' έναν 
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τρόπο πολύ λίγο συνηθισµένο. Είναι σαν να εστάλη να σταθεί πάνω ακριβώς από τη σπηλι-
ά· δεν παρουσιάζεται σε κάποια άκρη, ξεχωριστά από την όλη σύνθεση, αλλά εξέρχεται από 
τις ουράνιες σφαίρες που ζωγραφίζονται στο κέντρο της εικόνας· το άστρο της Βηθλεέµ δια-
τηρήθηκε σαν σύµβολο, όχι µόνο στις εικόνες της Γεννήσεως, αλλά και στη θεία λειτουργία. 
Όταν τελειώνει η προσκοµιδή, τοποθετεί ο ιερέας στον "δίσκο" τον "αστέρα" πάνω από τον 
αµνό του υψωθέντος και ευλογηθέντος άρτου. Αυτός ο αστέρας είναι σε ανάµνηση εκείνου 
που στάθηκε πάνω από τη φάτνη, όπου ανακλίθηκε το θείον βρέφος. Και το µανουάλι που 
τοποθετείται, την παραµονή των Χριστουγέννων, στη µέση της εκκλησίας, συµβολίζει το 
άστρο της Γεννήσεως.   

Φαίνεται πως το άστρο κατέχει µια τέτοια θέση στη γιορτή των Χριστουγέννων επε-
ιδή είναι το µυστικό αρχέτυπο του Χριστού, όπως µαρτυρεί η Αποκάλυψη: «Είµαι ρίζα και 
απόγονος του ∆αυίδ - Ο φωτεινός και πρωινός αστέρας».   

Συνήθως, παρουσιάζουν στην εικόνα της Γεννήσεως τον Ιωσήφ, το µνηστήρα της 
Παρθένου, σκυµµένον από θλίψη, βασανιζόµενον από αµφιβολίες, µη όντας σε θέση να 
αφοµοιώσει το µυστήριο της Γεννήσεως υιού από Παρθένο. Μπροστά του στέκεται ο δαί-
µων µε τη µορφή ενός γέρου βοσκού, που δοκιµάζει να ταράξει τον Ιωσήφ. Είναι χαρακτη-
ριστικό πολλών εικόνων της Γεννήσεως ότι η Θεοµήτωρ έχει το πρόσωπο στραµµένο, όχι 
προς τον Σωτήρα, αλλά προς τον Ιωσήφ µε µια έκφραση κατανόησης και βαθιάς λύπης. Η 
Θεοµήτωρ µοιάζει να θέλει να βοηθήσει µε όλες τις δυνάµεις της τον Ιωσήφ· σ' αυτή τη 
φροντίδα προσδιορίζεται κιόλας το υπούργηµά της ως Βασίλισσας των ουρανών µεσίτριας 
του ανθρωπίνου γένους, αυτής που φέρει τις θλίψεις των ανθρώπων. 
 
2.15 Η Ασκητική παράδοση και το Φυσικό Περιβάλλον 
 

Άσκηση δε σηµαίνει περιφρόνηση του Φυσικού Κόσµου, αλλά αγωνιστική προσ-
πάθεια για καθοδήγηση της φύσης προς το Θεό. Ο Ασκητής µεταφέρει την αγάπη του 
Θεού προς τα πλάσµατά Του. Μεταχειρίζεται µε σύνεση και σεβασµό το Περιβάλλον και 
το χρησιµοποιεί χωρίς να το τραυµατίζει. Επικοινωνεί µε τη φύση ενώ προσεύχεται για 
όλη τη δηµιουργία (Παπαγιάννης, 1994). Αυτός ο σεβασµός προς το Φυσικό Περιβάλλον, 
η αυτάρκεια και η ολιγάρκεια χαρακτήριζε τον  Όσιο Σεραφείµ του Σάρωφ (1759-1833), 
του οποίου ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποτελούσε η απέραντη αγάπη που έτρεφε για όλα 
τα πλάσµατα του Θεού.  

Ο Αγιος Φραγκίσκος της Ασίζης επίσης, που η κατοικία του έγινε η έδρα σηµαν-
τικής διαθρησκευτικής συνάντησης, αναφέρεται πως ήταν περικυκλωµένος από όλα τα 
πλάσµατα εξετάζοντας προσεκτικά την πλάση. Μερικοί σύγχρονοι βιογράφοι τονίζουν 
πως ο άγιος Φραγκίσκος συνιστά ένα ξέσπασµα θετικής θρησκευτικής αντίδρασης προς 
τη φύση. Κάποιοι άλλοι µιλούν για συναισθηµατική ροµαντική αντιµετώπιση της ζωής. 
Σε κάθε περίπτωση εκείνο που έχει ιδιαίτερη σηµασία µοιάζει να είναι το γεγονός ότι ο 
σεβασµός του αγίου προς τον κτιστό κόσµο είχε τις ρίζες του στο πιο αυστηρό είδος ασ-
κητισµού. ∆οκίµασε πρώτα τη ζωή του σε κοινωνία µε τους φτωχούς και σύνδεσε την 
κοινωνία προς τους ανθρώπους µε την κοινωνία προς τη φύση (Σπιτέρης, 1994). Άλλωσ-
τε πολλοί ασκητές των πρωτοχριστιανικών χρόνων, απογοητευµένοι από µία εξουσιαστι-
κή εκκλησία που όλο και περισσότερο πλούτιζε, κατέφευγαν στην έρηµο για να σωθούν, 
και εκεί, παραδόξως, ανακάλυπταν κάποιο είδος συγγένειας µε τη φύση, ζωντανή ή νεκ-
ρή, ένα είδος συναδέλφωσης µε την υπόλοιπη κτίση.  

Ο Άγιος Συµεών ο Νέος Θεολόγος10 τονίζει ότι η µέθεξη στα υλικά αγαθά πρέπει 
να γίνεται όχι µόνο µε ευχαριστία προς το Θεό αλλά και µε εγκράτεια και αποφυγή του 
κορεσµού και της υπερβολής. Με την ασκητική χρήση του κόσµου ο άνθρωπος παραιτεί-

                                                 
10  Κατηχήσεις 26, SC 113, σ. 82. 
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ται από τον εγωκεντρισµό του και την απαίτηση να υποτάσσει τα πάντα στο ατοµικό του 
συµφέρον (Κεσελόπουλος, 1989). 
 
∆ραστηριότητα 9/ Κεφάλαιο 1__________________________________________ 
 
Στο σηµείο αυτό διαβάστε στο Παράρτηµα στο τέλος του κεφαλαίου το κείµενο του Μά-
ριου Μπέγζου «Ασκητική και Οικολογία στην Ορθοδοξία». Η δραστηριότητα αυτή θα 
σας βοηθήσει να αποκτήσετε µία ολοκληρωµένη και εµπεριστατωµένη άποψη αναφορικά 
µε την ασκητική παράδοση και το φυσικό περιβάλλον. 
 
2.16 Η σχέση ανθρώπου και Φυσικού Περιβάλλοντος στα όρια της ∆ηµώδους 

Γραµµατείας. 
 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
 
Μέγα, Γ., (1963) 
“ Ελληνικά Παραµύθια: Ο Κυρ-Σιµιγδαλένιος” 
Σειρά ∆εύτερη,  
Αθήνα, Εστία 

 
Η Αρετή, µια νεαρή βοσκοπούλα η οποία αρνείται να υποκύψει στα στερεότυπα της 

εποχής της αποφασίζει να κατασκευάσει µόνη της τον άνδρα των ονείρων της. Η συνταγή 
είναι δικής της έµπνευσης και τα υλικά, στοιχεία της φύσης (αµύγδαλα, ζάχαρη και σιµιγδά-
λι). Όµως δεν φτάνει µόνο αυτό. Το Φυσικό Περιβάλλον αποκτά ένα ιδιαίτερο περιεχόµενο 
µέσα από τη θρησκευτική αναφορά. 

Η βασιλοπούλα προσεύχεται σαράντα µέρες κι σαράντα νύχτες µέχρι ο Θεός να δώ-
σει ζωή στο ζυµάρι. Έτσι γεννιέται ο Κυρ-Σιµιγδαλένιος που έχει όλες τις χάρες που ονειρε-
ύτηκε η Αρετή. Το κακό αναπόφευκτο στον κόσµο των παραµυθιών, έρχεται µε τη µορφή 
της µοχθηρής βασίλισσας που αρπάζει και φυλακίζει τον κυρ-Σιµιγδαλένιο. Η Αρετή δε χά-
νει το θάρρος και την αποφασιστικότητά της και λιώνει τρία ζευγάρια σιδερένια παπούτσια 
αναζητώντας τη χαµένη της αγάπη. Η αναζήτησή της την οδηγεί στην άκρη του κόσµου, ό-
που συναντά τη µητέρα του φεγγαριού, τη µητέρα του ήλιου και τη µητέρα των αστεριών. Τα  
ουράνια σώµατα µε τη στοργική τους βοήθεια και καθοδήγηση βοηθούν την Αρετή να ξα-
νακερδίσει τον αγαπηµένο της. 
 
               Η γοητευτική αυτή και διασκεδαστική ιστορία µε τη σύγχρονη φεµινιστική προ-
οπτική παρουσιάζει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη βαθιά σχέση ανθρώπου και φυσι-
κού περιβάλλοντος, µια σχέση που καθοδηγείται δηµιουργικά από την παρουσία του Θε-
ού.  

Το παραµύθι συνδέεται στενά µε το περιβάλλον και τη θρησκεία. Μέσα στα πα-
ραµύθια συναντά κανείς ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο 
των ανθρώπων της καθηµερινής ζωής. Στοιχεία που συνδέονται µε την κατοικία την εν-
δυµασία, τις ασχολίες, τις συνήθειες και τη νοοτροπία. Την ίδια στιγµή βασικές θρησκευ-
τικές αρχές διαπνέουν ολόκληρη τη δοµή των παραµυθιών. Η επιθυµία της επικράτησης 
του καλού, η τιµωρία της αδικίας, η αναζήτηση της αλήθειας και η λαχτάρα της λύτρω-
σης των ηρώων είναι καταστάσεις που ξεχωρίζουν (Πληροφορία από το ∆ιαδίκτυο: Μη-
τακίδου Χριστοδούλα: Το ταξίδι ενός ελληνικού παραµυθιού στην Αµερική, 
http://www.auth.gr/virtualschool/2.1/TheoryResearch/Semolina.html). 

Σε αντίθεση µε το ανατολίτικο παραµύθι, που κατά βάση στηρίζεται σ' ένα µαγικό 
κόσµο, το ελληνικό παραµύθι εντάσσει όλα τα υπερφυσικά και µεταφυσικά στοιχεία του 
µέσα σε παραδόσεις και δοξασίες του τόπου µας, οι οποίες είναι άµεσα επηρεασµένες 
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από την Ορθόδοξη παράδοση. Ο Θεός παρουσιάζεται συχνά στους ανθρώπους, παρεµβα-
ίνει στη ζωή τους, συνεργάζεται µαζί τους και δίνει ένα ξεχωριστό νόηµα στη σχέση τους 
µε την υπόλοιπη κτίση. Οι ήρωες των παραµυθιών επικοινωνούν µε το Θεό αλλά και µε 
ολόκληρο το φυσικό περιβάλλον. Καταλαβαίνουν τη γλώσσα των πουλιών και των ζώων, 
συνδιαλέγονται µε τις προσωποποιήσεις των ανέµων, του ουρανού, του ήλιου, της θά-
λασσας και της σελήνης (Hearne, 1993, Jaffe, 1996, Norton, 1999. 
 
2.17. Ορθοδοξία και Φυσικό Περιβάλλον στη Νεοελληνική Λογοτεχνία 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ  
 
Από τον «Εσπερινό»  του Γ. ∆ροσίνη 
 
«Στο ρηµαγµένο παρακκλήσι της Άνοιξης το θείο κοντύλι εικόνες έχει ζωγραφίσει µε τ' 
αγριολούλουδα τ'Απρίλη. Ό ήλιος, γέρνοντας στη δύση, µπροστά στου ιερού την πύλη 
µπαίνει δειλά να προσκυνήση κι ανάφτει υπέρλαµπρο καντίλι. Σκορπάει γλυκειά µοσκο-
βολιά δάφνη στον τοίχο ριζωµένη θυµίαµα που καίει η Πίστις και µια χελιδονοφωλιά, 
ψηλά στο νάρθηκα χτισµένη, ψάλλει το ∆όξα εν Υψίστοις». 
 
∆ραστηριότητα 10/ Κεφάλαιο 1__________________________________________ 

Το απόσπασµα που µόλις διαβάσατε αποτελεί χαρακτηριστικό δείγµα στο οποίο 
µπορεί να διακρίνει κανείς τη στενή σχέση ανθρώπου και φύσης, µέσα στα πλαίσια της 
Ορθόδοξης παράδοσης. Μπορείτε να βρείτε κι’ άλλα παραδείγµατα από τη Νεοελληνική 
Λογοτεχνία που να αναδεικνύουν αυτή τη σχέση; Στο Παράρτηµα στο τέλος του κεφα-
λαίου θα βρείτε µια δική µας απάντηση. 

 
_____________________________________________________________________ 
 

Πολλές φορές, η σχέση µε τη φύση δεν περιορίζεται στην περιγραφή του ειδυλλι-
ακού τοπίου ή του φυσικού περιβάλλοντος. Πηγαίνει πολύ µακριά στις αρχέγονες ρίζες, 
τότε που άνθρωπος και φύση ήταν αδιαίρετοι. Ο Οδυσσέας Ελύτης (1976), περιγράφει 
δυο τρόπους να παρατηρεί κανείς τη φύση: «Κι’ αν τα αισθήµατα που εµπνέει αυτή δεν 
είναι γι’ άλλους, παρά χαρές και γιορτάσια, για µερικούς βεβαιότητα συνιστούν µιαν, άκ-
ρας περισυλλογής, θρησκεία, ικανή να υπαγορεύσει σε µιαν ύπαρξη την κατεύθυνσή της, 
τη στάση της το βαθύτερο νόηµά της». Οι βράχοι και τα βουνά οι κρηµνώδεις ακτές και 
τα φαράγγια, µαρτυρούν την παρουσία του Θεού. Η φύση φροντίζει απλόχερα για τον 
άνθρωπο, είναι πηγή ζωής κι’ ελπίδας. ∆εν είναι απλά ένα καταφύγιο, µια παρηγοριά, µια 
ανακούφιση. Ούτε είναι µια δύναµη σκοτεινή. Είναι µια διαρκής εγγύηση γι’ αυτό που 
είµαστε ή γι’ αυτό που µπορούµε να είµαστε. Στις πιο γαλήνιες, αλλά και στις πιο άγριες 
στιγµές της η θάλασσα είναι κάποιος συγγενής µας, δύστροπος, εχθρικός ίσως, όµως δι-
κός µας. Και τα περιβόλια, οι ρεµατιές, καθηµερινοί σύντροφοι από γενιά σε γενιά φτασ-
µένοι στο πλάι µας, φρουροί της πορείας µας µέσα στο άγνωστο (Ελύτης, 1976). 
 
2.18. Το µοντέλο της Οικολογικής Θεολογίας 
 

Η Θεολογία ως λόγος για την αλήθεια και την πραγµατικότητα έχει άποψη για τα 
σύγγρονα οικολογικά προβλήµατα (Παπαβασιλείου, 1992, Οικονόµου, 1973, Φαράντος, 
1991). Σκοπός της Εκκλησίας είναι η ανακαίνιση των ανθρώπων και του φυσικού κόσµο-
υ. Ο Θεός έπλασε τον κόσµο για να οδηγηθεί στην ολοκλήρωση και όχι στην καταστρο-
φή. Το µοντέλο της Ορθόδοξης Οικολογικής θεολογίας βλέπει τον κόσµο και τον άνθρω-
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πο στις συµπαντικές του διαστάσεις και καλεί όλους τους ανθρώπους να περάσουν από τη 
µηχανική οικολογία των νεότερων χρόνων στην οικολογική κοσµολογία της Ορθοδοξίας. 
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 (Μαντζαρίδης, 1994). 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»11 (Τσάγκας, 2002).  

 
2.19. Το Οικολογικό πρόβληµα ως κοινωνικό κακό 
 

Μια βασική θέση της Ορθόδοξης Θεολογίας δέχεται ότι ο κόσµος δεν αποτελεί 
αυτοαξία και αυτοσκοπό. Αυτό σηµαίνει ότι το νόηµά του δεν πρέπει να το αναζητήσου-
µε ούτε στον ίδιο, ούτε βέβαια και σε κάποιο ιδεατό σχήµα έξω από αυτόν. Η δηµιουργία 
αποκτά την αξία της µόνο ως έργο του Θεού. Για το λόγο αυτό το φυσικό περιβάλλον δεν 
µπορεί να µελετηθεί έξω από τη σχέση του µε τον άνθρωπο και το Θεό. Άνθρωπος και 
κτίση, λοιπόν δεν χωρίζονται στο σχέδιο της φυσικής δηµιουργίας γι’ αυτό και ευθύνη 
της ανθρωπότητας είναι η διατήρηση της αγαθής σχέσης της µε τον κτιστό κόσµο (Γιούλ-
τσης, 1993). 

Η αδυναµία του ανθρώπου να προσεγγίσει µε αποτελεσµατικότητα τα άρρητα 
µυστικά της δηµιουργίας και να αποκαταστήσει αγαθές σχέσεις µαζί της, δεν οφείλεται 
τόσο στην επιφανειακή εχθρότητα του φυσικού κόσµου, όσο στους εσωτερικούς φόβους 
του ανθρώπου από την απειλή του θανάτου. Κάτω από την απειλή του θανάτου ο άνθρω-
πος περιορίζεται στη σφαίρα του ατοµοκρατικού «εγώ» και αναγκάζεται να αποδυθεί σ’ 
ένα αγώνα για την απόκτηση υλικών αγαθών, µε τα οποία πιστεύει ότι θα καταφέρει να 
κρατηθεί στη ζωή. Στην περίπτωση αυτή η απόκτηση των αγαθών εκτιµάται ως ευτυχία 
και ασφάλεια, ενώ η έλλειψή τους µεταφράζεται σε δυστυχία και αβεβαιότητα (Γιούλ-
τσης, 1993). 

Η αλόγιστη καταστροφή του περιβάλλοντος µε όλες της τις συνέπειες και όλες 
της τις προεκτάσεις εντάσσεται θεολογικά και πνευµατικά στον κόσµο της πτώσης και 
αποτελεί πνευµατικό πρόβληµα. Ο κόσµος και το περιβάλλον επηρεάζονται από τη συµ-
περιφορά του ανθρώπου, λειτουργούν ισορροπηµένα, αρµονικά και ειρηνικά µε χρήστη 
και διαχειριστή πνευµατικά ισορροπηµένο άνθρωπο, επαναστατούν όµως και εξεγείρον-
ται εναντίον του εµπαθούς και κακού ανθρώπου, που έχει χάσει την πνευµατική ευστάθε-
ια και ισορροπία (Ζήσης, 1993). 

Η συµφιλίωση του ανθρώπου µε την κτίση αποκαθιστά τις ταραγµένες σχέσεις 
τους και δηµιουργεί προϋποθέσεις κοινωνικότητας εκεί που πριν κυριαρχούσε η εχθρότη-
τα και η αγριότητα. Η υπέρβαση αυτή, κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας, αποτελεί µια 
δυνατότητα η οποία αποδέχεται ως µέτρο ζωής τη µεσότητα, την αποδέσµευση από τα 
περιττά και τον περιορισµό στα αναγκαία (Γιούλτσης, 1993). 
 
2.20. Η διαµόρφωση µιας υγιούς περιβαλλοντικής νοοτροπίας στα πλαίσια της Ορ-

θόδοξης πνευµατικότητας: ∆ιαπιστώσεις-Προτάσεις. 
 
∆ραστηριότητα 11/ Κεφάλαιο 1__________________________________________ 

 
Αναπτύσσοντας το θέµα «Περιβάλλον και Ορθοδοξία» ο Γ. Παπαδηµητράκης 

(Καθηγητής Περιβαλλοντικής Υδροδυναµικής Ε.Μ.Π.), στο περιοδικό Πεµπτουσία 
(2003, τεύχος 12, σελ. 26-34), µεταξύ άλλων γράφει: «Συχνά οι πράξεις των “υπερασπισ-

                                                 
11   Β΄ Πετρ. 3,13, Αποκ. 21, 1-5. 
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τών του περιβάλλοντος” δεν συµφωνούν ούτε µε την ηθική ούτε µε την ευαισθησία τους 
προς το περιβάλλον. Ίσως είναι υπερβολή αλλά έχει λεχθεί ότι: αν τα χρήµατα που δαπα-
νώνται για οµιλίες πάνω στο περιβάλλον χρησιµοποιούνταν για να θρέψουν τους φτωχο-
ύς, αυτοί που πεθαίνουν από υποσιτισµό στην γη θα είχαν εκλείψει, και ότι αν αυτά που 
δαπανώνται για λόγια δαπανώνταν για έργα, η καταστροφή των δασών θα είχε σταµατή-
σει».  

Στο σηµείο αυτό και µετά από τη διεξοδική εξέταση της σχέσης Ορθοδοξίας και 
Περιβάλλοντος που προηγήθηκε, προσπαθήστε να σκεφτείτε µερικά στοιχεία που να κα-
θορίζουν τον τρόπο ζωής του ορθόδοξου χριστιανού µέσα στο φυσικό περιβάλλον, σύµ-
φωνα µε τις βασικές αρχές της ορθόδοξης πίστης. Η δραστηριότητα αυτή έχει σκοπό να 
σάς βοηθήσει να ανακαλύψετε τον τρόπο ζωής που προτείνει η Ορθόδοξη Εκκλησία ως 
λύση της οικολογικής κρίσης της εποχής µας. Απαντήστε γραπτά σε ένα κείµενο 150-200 
λέξεων και µετά διαβάστε: 

1) Τη συνέχεια του κειµένου, στο οποίο ο ίδιος ο Γ. Παπαδηµητράκης κατα-
θέτει τις δικές του προτάσεις. 

2) Τις θέσεις το Γεώργιου Μαντζαρίδη, καθηγητή της θεολογικής σχολής 
του Α.Π.Θ, στο Επιστηµονικό Συνέδριο: «Ορθοδοξία και Περιβάλλον» 
που έγινε στην Καβάλα το 1993. 

 
1) Γ. Παπαδηµητράκης (Καθηγητής Περιβαλλοντικής Υδροδυναµικής Ε.Μ.Π.) «Περι-

βάλλον και Ορθοδοξία», περιοδικό Πεµπτουσία (τεύχος 12, σελ. 26-34 
 

Ο Ορθόδοξος χριστιανός εµπλέκεται στο περιβαλλοντικό πρόβληµα της εποχής 
µας. Είναι εποµένως αναγκαίο να ρυθµίσει τη ζωή του στη βάση των παρακάτω παρα-
µέτρων: 

• Υπεύθυνη εργασία και οικολογική δραστηριότητα. Κάθε χριστιανός 
πρέπει να επιδεικνύει ιδιαίτερη περιβαλλοντική ευαισθησία και να ενδια-
φέρεται για τα προβλήµατα της περιοχής του. 

• Ζωή αυτάρκειας. Ο ορθόδοξος χριστιανός καλείται να αποφεύγει την υ-
περβολική συσσώρευση υλικών αγαθών και να αρκείται στα αναγκαία  και 
απαραίτητα. Η αρχή αυτή είναι απαραίτητη για την αντιµετώπιση της υπε-
ρεκµετάλλευσης των πόρων του πλανήτη µας. 

• Ζωή δικαιοσύνης. Ο χριστιανός εδώ τονίζει την αξία της δηµιουργικής 
και υπεύθυνης εργασίας, ενώ στηλιτεύει την αδικία και την εκµετάλλευση. 

• Κλίση των χαρισµατούχων χριστιανών. Όσοι έχουν το χάρισµα της ερε-
υνητικής σκέψης καλούνται να συµβάλλουν στον έλεγχο της ρύπανσης 
του περιβάλλοντος και στην ανακάλυψη νέων πηγών ενέργειας και φυσι-
κών πόρων. 

 
2) Γεώργιος Ματζαρίδης (Καθηγητής της θεολογικής σχολής του Α.Π.Θ)  

Επιστηµονικό Συνέδριο: «Ορθοδοξία και Περιβάλλον» Καβάλα 1993. 
 

Σκοπός της Εκκλησίας δεν είναι να νοικοκυρέψει τον κόσµο ή να επιβραδύνει την 
καταστροφή του, αλλά να δώσει τη µαρτυρία της «καινής κτίσεως», που νικάει την αµαρ-
τία και το θάνατο της κτίσεως αυτής που είναι εσχατολογική αλλά και παρούσα στην κα-
θηµερινή ζωή. Εφόσον αιτία της οικολογικής κρίσης είναι η έκπτωση του ανθρώπου, το 
αντίδοτό της είναι η µετάνοια.  

Τα βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να χαρακτηρίζουν τη ζωή των πιστών και έ-
χουν κεφαλαιώδη σπουδαιότητα για την οικολογία είναι: 
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• Η αγάπη. Η χριστιανική αγάπη είναι ανιδιοτελής. Είναι η αγάπη που συµ-
περιλαµβάνει και τον εχθρό ενώ ταυτόχρονα αγκαλιάζει ολόκληρη την 
κτίση. 

• Το ασκητικό πνεύµα. Βοηθάει τον άνθρωπο να στηρίξει την ύπαρξή του 
στο Θεό, και έρχεται σε αντίθεση µε το κοσµικό πνεύµα της φιλαυτίας. 

• Η ευχαριστιακή θεώρηση του κόσµου. Αποκαθιστά τον κόσµο στη σωσ-
τή του θέση. Ο άνθρωπος δε σφετερίζεται την κτίση, αλλά τη δέχεται ως 
δώρο του Θεού. 

• Η πνευµατική ενεργοποίηση. Πραγµατοποιείται κυρίως µε την προσευ-
χή. Η προσευχή όχι ως απλή συµβολική πράξη ούτε ακόµα και ως επίκλη-
ση της Θείας αρωγής για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά ως ον-
τολογικό γεγονός, αποτελεί το µέσο της επιστροφής τού ανθρώπου από 
την παράχρηση στη χρήση. 
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Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 1/ Κεφάλαιο 1__________________________________ 
 
Χαρακτηρίστε τις προτάσεις µε την έδειξη Σωστό ή Λάθος 
 
 Σωστό Λάθος 
Το φυσικό περιβάλλον συγκροτείται από τα φυσικά συστήµατα, το 
φυσικό κόσµο, τα φυτά, τα ζώα και είναι αυτοσυντηρούµενο. 

  

Ανθρωπογενές είναι το περιβάλλον το οποίο τροφοδοτείται ενεργεια-
κά από ορυκτά καύσιµα. 

  

Η ρύπανση της ατµόσφαιρας, η κακή διαχείρηση ενός χώρου, η πεί-
να, ο υποσιτισµός στον Τρίτο Κόσµο, ορίζονται ως περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. 

  

Στο βιβλίο «Γένεσις» της Παλαιάς ∆ιαθήκης υπάρχουν δύο διηγήσεις 
σχετικά µε τη δηµιουργία. Είναι γνωστές µε τα γράµµατα (P) και (J). 

  

Η σχέση του ανθρώπου µε την κτίση απασχολεί τόσο τα Ποιητικά 
όσο και τα Προφητικά βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης. 

  

Ένας τοµέας δράσης του Χριστού στον οποίο δεν εκδήλωσε καµία 
ιδιαίτερη συµπεριφορά προς την κτίση, είναι τα θαύµατα. 

  

Κοινή διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας είναι ότι ο κόσµος 
δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά έχει την αιτία και το σκοπό της ύπαρ-
ξής του στο Θεό. 

  

Ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι ο άνθρωπος και η κτίση βρίσκονται 
σε στενή εξάρτηση σε όλη τους την πορεία µέσα στο χρόνο. 

  

Ο ορθόδοξος χριστιανός καλείται να αποφεύγει την υπερβολική συσ-
σώρευση υλικών αγαθών και να αρκείται στα αναγκαία  και απαραί-
τητα. Η αρχή αυτή είναι απαραίτητη για την αντιµετώπιση της υπε-
ρεκµετάλλευσης των πόρων του πλανήτη µας. 

  

Άσκηση σηµαίνει µίσος και περιφρόνηση του Φυσικού Κόσµου.    
Η Εικονογραφία της Ορθόδοξης Εκκλησίας τονίζει µε ιδιαίτερο τρό-
πο το στενό σύνδεσµο του ανθρώπου µε την κτίση και υπογραµµίζει 
την πίστη στην τελική µεταµόρφωση και ανακαίνιση του κόσµου. 
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Σύνοψη Ενότητας 

 
Στην Ορθόδοξη θεολογία η κτίση είναι έργο του Θεού. Ολόκληρο το σύµπαν, 

οι φυσικοί νόµοι, η ζωή, βρίσκονται στα χέρια του Θεού. Ο άνθρωπος ως η  κορωνί-
δα της δηµιουργίας αποτελεί το σηµείο επαφής για όλη τη δηµιουργία του Θεού. Η 
οικολογική κρίση της εποχής µας εκδηλώνεται ως η µεταλλαγή της ανθρώπινης 
φροντίδας για τη φύση, σε εκµετάλλευση και καταστροφή της.  

Οι βασικές αυτές αρχές διέπουν ολόκληρη την Ορθόδοξη θεολογία, όπως αυ-
τή διατυπώνεται στην Παλαιά και την Καινή ∆ιαθήκη, στα συγγράµµατα των Πατέ-
ρων της Εκκλησίας και γενικότερα στην Ιερή Παράδοση της ορθόδοξης Εκκλησίας. 
Η πρόσληψη ολόκληρης της φύσης, ως εκκλησιαστικό γεγονός κορυφώνεται στην 
Εκκλησία µε τη Θεία Ευχαριστία και εκφράζεται σε πολλές µορφές της καθηµερινής 
µας ζωής. 

Ο κόσµος ως κτίση του Θεού προβάλλεται από όλες τις µορφές της βυζαντι-
νής τέχνης και βιώνεται στην ασκητική ζωή καθηµερινά και έµπρακτα µε τρόπο απ-
τό και ορατό. Το ήθος αυτό µπορεί να αποβεί χρήσιµο για την επίλυση των µεγάλων 
περιβαλλοντικών προβληµάτων που ταλανίζουν το σύγχρονο άνθρωπο. Αρκεί να τη-
ρήσει µια υπεύθυνη στάση ζωής και να συµβάλλει ενεργά και εποικοδοµητικά στην 
απάλειψη αυτών των προβληµάτων 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1.4 
 
 

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ 
 
 

Σκοπός 
 
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τις βασικές αρχές που διέπουν τη διδασ-
καλία των σηµαντικότερων θρησκειών για το φυσικό περιβάλλον, αναδεικνύοντας 
την οικολογική ευαισθησία η οποία τις προβάλλει ως µία λύση στο οικολογικό αδιέ-
ξοδο της εποχής µας. 
  

Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα 
 
Όταν θα έχετε τελειώσει τη µελέτη της ενότητας θα µπορείτε να: 
 

• Αναφέρετε τουλάχιστον δύο βασικές αρχές που να διέπουν τη διδασκαλία των 
Ανατολικών θρησκευµάτων για το φυσικό περιβάλλον 

• Αναφέρετε από δύο θέσεις του Ιουδαϊσµού και του Ισλάµ αναφορικά µε το φυσι-
κό περιβάλλον 

• ∆ιακρίνετε µεταξύ των διαφορετικών απόψεων που χαρακτηρίζουν τα Ανατολικά 
θρησκεύµατα και την µονοθεϊστική παράδοση του Ιουδαϊσµού και του Ισλάµ 

• Επιλέξετε µέσα από τις διαφορετικές αντιλήψεις την υγιή εκείνη στάση απέναντι 
στη φύση που φαίνεται ικανή να προσφέρει µια ποιότητα ζωής µέσα στη γενικό-
τερη οικολογική κρίση της εποχής µας. 

 
Έννοιες Κλειδιά 

 
• Ινδουισµός 
• Βουδδισµός 
• Κοµφουκιανισµός 
• Ταοϊσµός 
• Σιντοϊσµός 
• Ιουδαϊσµός 
• Ισλάµ 
 

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 
 Στην προηγούµενη ενότητα συζητήσαµε διεξοδικά τη σχέση Ορθοδοξίας και φυ-
σικού περιβάλλοντος. Σ’ αυτή την ενότητα θα δούµε ότι το νόηµα της ανθρώπινης κυρι-
αρχίας στον κόσµο, σύµφωνα µε τις αντιλήψεις των περισσοτέρων θρησκειών, δεν είναι η 
δυναστεία και η εκµετάλλευση αλλά η προστασία και η φροντίδα του ανθρώπου για κάθε 
είδος της δηµιουργίας. Σε ολόκληρη τη διάρκεια της ιστορίας µπορεί κανείς να παρατη-
ρήσει την τάση του ανθρώπου για την προστασία των φυσικών πόρων. Στο πέρασµα βέ-
βαια του χρόνου και στην ποικιλία του χώρου οι απόψεις αυτές εκφράζονται µε ποικίλους 
τρόπους.  
 Στα πλαίσια αυτής της ενότητας θα επιχειρήσουµε να έρθουµε σε επαφή µε τις 
βασικές θέσεις των µεγάλων θρησκευτικών παραδόσεων για το φυσικό περιβάλλον, να 
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γνωρίσουµε τις κύριες διαφορές τους και να καταδείξουµε την οικολογική τους ευαισθη-
σία ως κάποια λύση για την οικολογική κρίση της εποχής µας. 
 
∆ραστηριότητα 12/ Κεφάλαιο 1__________________________________________ 

 
Πριν προχωρήσουµε στη συζήτηση αναφορικά µε τη σχέση θρησκείας και φυσι-

κού περιβάλλοντος, µπορούµε να περιηγηθούµε στον παγκόσµιο χάρτη των θρησκειών 
που ακολουθεί.  Η δραστηριότητα αυτή θα µάς βοηθήσει να γνωρίσουµε τη γεωγραφική 
κατανοµή των µεγαλύτερων θρησκειών και να συνδέσουµε τη διδασκαλία τους µε τα γε-
νικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα του πλανήτη.   
_____________________________________________________________________ 
 
 

 

 
 
 

3.1 ∆ιηγήσεις σχετικά µε τον άνθρωπο και την κτίση. 
 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
 
Jamieson D., “ Indigenous persectives” Στο A Companion to Environmental Philosophy. Blackwell 
(2001, First Edition) Σελ. 3-4 
 
Μερικά χρόνια πριν οι Cherokee πρόβαλαν ισχυρή αντίσταση στην κατασκευή του φράγµα-
τος Tellico και στην επακόλουθη πληµµύρα της κοιλάδας του Tennessee. Ο Ammoneta 
Sequayah ένας «γιατρός» Ινδιάνων που µάζευε θεραπευτικά φυτά στην κοιλάδα εξήγησε 
πως οι άνθρωποι της φυλής του πιστεύουν πως οτιδήποτε γνωρίζει ένας άνθρωπος τοποθε-
τείται στη γη µαζί µ’ αυτό το άτοµο τη στιγµή της ταφής. Έτσι αν πληµµύριζε η κοιλάδα ή αν 
έσκαβαν τους ινδιάνικους τάφους θα κατέστρεφαν τη γνώση και τις πεποιθήσεις των αν-
θρώπων που είναι θαµµένοι εκεί. Επίσης θα κατέστρεφαν ότι αυτοί είχαν διδαχθεί, µε απο-
τέλεσµα και ο ίδιος να χάσει τις γνώσεις της ιατρικής. 
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 Στη µελέτη περίπτωσης που διαβάσατε κυριαρχεί η αντίληψη πως η γνώση και η 
γη είναι στενά συνδεδεµένες. Μία άποψη η οποία φαίνεται να κυριαρχεί στις γηγενείς 
φυλές και να οδηγεί τελικά προς την πεποίθηση ότι ο φυσικός κόσµος είναι ζωντανός.  
 Μία παρόµοια αντίληψη εκφράζει πολύ χαρακτηριστικά και ο Αφρικανικός µύθος 
που παραθέτει ο Ninian Smart στο “The Religious Experience of Mankind, 1980. σ. 60.  
 
Εκείνοι που πέθαναν ποτέ δεν έφυγαν: 
Υπάρχουν µέσα στη σκιά που γίνεται όλο και παχύτερη. 
Οι νεκροί δεν είναι κάτω από τη γη: 
υπάρχουν στο δέντρο που θροΐζει, υπάρχουν στο δάσος που βογκά, υπάρχουν στο νερό 
που τρέχει, υπάρχουν στο νερό που κοιµάται, 
υπάρχουν στην καλύβα, υπάρχουν µέσα στο πλήθος. 
Οι νεκροί δεν είναι νεκροί. 
Εκείνοι που πέθαναν ποτέ δεν έφυγαν, υπάρχουν στο στήθος της γυναίκας, 
υπάρχουν στο παιδί που στριγκλίζει και στο δαυλό που φλέγεται. 
Οι νεκροί δεν είναι κάτω από τη γη, 
είναι στη φωτιά που σβήνει, είναι στα χόρτα που κλαίνε,  
είναι στους βράχους που θρηνούν, είναι στο δάσος είναι στο σπίτι 
οι νεκροί δεν είναι νεκροί. 
 
 Οι περισσότερες διηγήσεις σχετικά µε την κτίση και τον άνθρωπο, έχουν θρησκε-
υτικό χαρακτήρα και είναι εµπλουτισµένες µε άφθονα µυθικά στοιχεία. Οι Βαβυλώνιοι 
φαντάστηκαν τη δηµιουργία ως αποτέλεσµα µιας πάλης ανάµεσα στους θεούς µε επικε-
φαλής τον Marduk και των δαιµονικών δυνάµεων του χάους µε επικεφαλής τον Tiamat. 
Η πάλη αυτή των δύο εχθρικών δυνάµεων επεκτείνεται σε όλη τη θρησκευτική ζωή και 
τις εκδηλώσεις των Ανατολικών λαών (Γαλάνης, 1984). 
 Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι και οι Σουµέριοι αντίθετα δε δίνουν τέτοιο δραµατικό χα-
ρακτήρα στη δηµιουργία, γιατί σ’ αυτούς δεν υπάρχουν έντονες δυαρχικές αντιλήψεις. 
Κατά τους Σουµέριους τα µεγαλύτερα γεγονότα της δηµιουργίας είναι ο χωρισµός της 
γης από τον ουρανό και η γέννηση των ανθρώπων. Ουρανός, γη, θεοί και άνθρωποι βρίσ-
κονται σε µια αρµονική σχέση και συνύπαρξη (Kapelrud, 1979).   

Ο φυσικός κόσµος αποκτά το πραγµατικό του νόηµα µόνο ως το αποκλειστικό 
πεδίο όπου ο άνθρωπος, οικοδοµεί ένα ανθρωπογενές περιβάλλον στο οποίο συντηρεί, 
προστατεύει και εξελίσσει την προσωπική και συλλογική του ζωή, επιβάλλοντας  τα πρό-
τυπά του σε όλα τα υπόλοιπα ζωντανά όντα. Τα πρώτα ίχνη προστασίας τής φύσης ήταν 
τα ταµπού των φυλών, τα οποία δηµιουργήθηκαν από τις τοπικές και χρονικές συνθήκες 
και µεταβιβάζονταν από γενιά σε γενιά. Αυτά µαρτυρούν µια πρώτη συνειδητοποίηση της 
άποψης ότι η παρουσία των ανθρώπων στη γη άρχισε να συνιστά κάποιο είδος απειλής 
για ορισµένα είδη ζώων και φυτών (Kapelrud, 1979).   

Ανάµεσα στα πρώτα µέτρα για τη διατήρηση των πόρων ήταν εκείνα που ελήφ-
θησαν στην αρχαία Αίγυπτο. Ορισµένα ζώα είχαν ιδιαίτερη σηµασία, µε αποτέλεσµα τα 
περισσότερα άγρια ζώα να προστατεύονται. Όταν  µάλιστα  το κυνήγι  προσέλαβε ανη-
συχητικές διαστάσεις εξέδωσαν τα περίφηµα «εισιτήρια για τα έλη», τα οποία πιθανώς να 
αποτέλεσαν τον πρόδροµο των κυνηγετικών αδειών. Το ίδιο πνεύµα διατήρησης των φυ-
σικών πόρων διέκρινε και τους Ασσύριους, αφού εκφράστηκε µε την κατασκευή µεγάλων 
και πλούσιων πάρκων αναψυχής. Αυτά αποτελούσαν κλειστές περιοχές µε δένδρα και 
θάµνους, γεµάτες µε κάθε είδους άγρια πτηνά και θηλαστικά.  Παράλληλα αναφέρονται 
και αυστηροί νόµοι που αφορούσαν το κυνήγι, µε βάση τους οποίους επιβάλλονταν βαρι-
ές ποινές στους παραβάτες. Σύµφωνα µε το Μωσαϊκό Νόµο, όπως αυτός εκφράζεται στο 
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∆ευτερονόµιο,12 επιτρεπόταν η λήψη αυγών και µικρών πουλιών από τις φωλιές τους, τα 
ενήλικα θηλυκά όµως έπρεπε να αφήνονται ανέγγιχτα. Το γεγονός αυτό φαίνεται να απο-
τελεί την πρώτη επίσηµη αναγνώριση της αξίας της διατήρησης του αναπαραγώγιµου α-
ποθέµατος της άγριας ζωής (Kapelrud, 1979).   

Η έννοια της διατήρησης των φυσικών πόρων εµφανίστηκε νωρίς και κατά την 
ανάπτυξη του ινδικού αλλά και του κινέζικου πολιτισµού. Από το 12ο π.Χ. αιώνα, στην 
Ινδία, κυριάρχησε η έννοια «αχίµσα», δηλαδή η µη βία για όλα τα ζωντανά είδη. Οι Κινέ-
ζοι ανέπτυξαν πρακτικές προστασίας πολύ πριν αυτές καταγραφούν. Αφορούσαν κυρίως 
ηθικές πρακτικές, όπως η απαγόρευση του ψαρέµατος µε δίχτυ και η βολή κατά των ορ-
νίθων που κούρνιαζαν και χρονολογούνται από την εποχή του Κοµφούκιου (551-479 
π.Χ.). (Singh, 1986).  

Στην αρχαία Ελλάδα οι νόµοι προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος είχαν άµε-
ση σχέση µε το κυνήγι και το ψάρεµα που αποτελούσαν για τους προγόνους µας µία ευ-
χάριστη και προσφιλή ενασχόληση. Στην εποχή του Πλάτωνα, οι νόµοι απαγόρευαν το 
ψάρεµα µε δίχτυ και απόχη. Οι κυνηγοί πουλιών επίσης δεν επιτρεπόταν να κυνηγούν σε 
καλλιεργηµένα ή ιερά εδάφη, ενώ οι ψαράδες µε καλάµι αποκλείονταν από λιµάνια, ιε-
ρούς τόπους και λίµνες (Νίλσον, 1987).   
 
3.2 Θεωρήσεις της κοσµικής πραγµατικότητας στις αρχαιοελληνικές θρησκευτι-

κές πεποιθήσεις. 
 

Στα κείµενα της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας µπορούν να προσδιοριστούν τρε-
ις διαφορετικοί τρόποι ερµηνείας της προέλευσης του κόσµου οι οποίοι ενδεικτικά συνο-
ψίζονται ως ακολούθως: 

 
1. Αποδοχή της αυθυπαρξίας και της αυτονοµίας του κόσµου. 
2. Θεοποίηση των στοιχείων και των νόµων του φυσικού σύµπαντος. 
3. Αναφορά της αιτίας του κόσµου σε κάποιο Θεό. 

 
Ο πρώτος τρόπος προσπαθεί να αιτιολογήσει το πώς του κόσµου, υιοθετώντας την 

τέλεια αυτοτέλειά του. Ο δεύτερος τρόπος ερµηνεύει τη γέννηση του κόσµου µε τον ίδιο 
σχεδόν τρόπο µε µόνη διαφορά ότι αποδίδει στον κόσµο ιδιότητες οι οποίες χαρακτηρί-
ζονται ως θείες. Τέλος, ο τρίτος, ορίζεται από την αναγωγή της αιτίας του κόσµου σε µία 
υπέρτατη θεία αρχή (Μεταλληνός, 1985). 

Σύµφωνα µε τον Πλάτωνα, όπως το αγαθό είναι το πρωταρχικό θεµέλιο του «εί-
ναι» και ο βασικός όρος του «γινώσκειν» έτσι και ο ∆ηµιουργός έχει δώσει την ύπαρξη 
στον κόσµο, και όλα τα έπλασε και τα τακτοποίησε µε αιώνια πρότυπα και ιδέες. Επίσης, 
όπως το αγαθό είναι η σύνθεση και ολοκλήρωση όλων των σκοπών και αξιών, έτσι και ο 
∆ηµιουργός οργάνωσε και διαµόρφωσε το σύµπαν µε σοφή σκοπιµότητα, ώστε το σύνο-
λο να παρουσιάζει ένα τέλειο, άριστα τακτοποιηµένο και ωραιότατο κόσµο (Παπανούτ-
σος, 1992). 

Η σχέση του ανθρώπου µε την κτίση είναι µια γενική πραγµατικότητα και πηγάζει 
από την αναγκαστική συνύπαρξη και αλληλεπίδρασή τους. Για το θέµα αυτό η φιλοσοφία 
των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων έχει αρκετά να πει καθώς η γλώσσα και αρχαι-
οελληνική σκέψη δίνουν τη δυνατότητα αυτή. Έτσι, σύµφωνα µε την ελληνική φιλοσοφι-
κή σκέψη, η σχέση ανθρώπου και κτίσης είναι πολύ στενή. Στηρίζεται στην αρχή της γε-
νικής τάξης και αρµονίας του σύµπαντος, στο οποίο είναι και αυτός ενταγµένος. Αποτε-
λεί και ο ίδιος, είτε ως άτοµο είτε ως κοινωνικό σύνολο, ένα αρµονικό κόσµο, ο οποίος 

                                                 
12  22:6 
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είναι κατασκευασµένος να συγκροτεί µαζί µε ολόκληρη τη δηµιουργία την παγκόσµια 
τάξη (Γαλάνης, 1984). 

Μέσα στη γενική αρµονία και την τάξη του σύµπαντος τοποθετούν τη σχέση αν-
θρώπου – κτίσης και οι Στωϊκοί. Ο κόσµος είναι γι’ αυτούς ένας ενιαίος οργανισµός. Όλα 
έχουν κάποιο σκοπό, ένα προορισµό: να ικανοποιούν τις ανάγκες των ανθρώπων και των 
θεών.13 Ιδιαίτερη συµπάθεια δείχνουν στα ουράνια σώµατα, τα οποία θεωρούν πρότυπα 
ηρεµίας και γαλήνης και προτρέπουν τους ανθρώπους να τα µιµηθούν.14 

Εκτός από τη θεωρητική διατύπωση της σχέσης του ανθρώπου µε το φυσικό περι-
βάλλον υπάρχει και η καθηµερινή πρακτική στα κατώτερα συνήθως κοινωνικά στρώµα-
τα, αλλά ορισµένες φορές και στην αριστοκρατία του πνεύµατος. Η αντίληψη του κοινού 
ανθρώπου για την κτίση και τη σχέση του µαζί της εκδηλώνεται στην αστρολογία, στη 
µαγεία και στις σύνθετες τελετές των µυστηρίων. Η πρακτική αυτή δείχνει ότι ο άνθρω-
πος αντιµετωπίζει την κτίση µε φόβο και πολλές φορές αισθάνεται αιχµάλωτος και αδύ-
ναµος µπροστά της, γι’ αυτό τη µυθοποιεί.15 
 
3.3 Μία κοινή δήλωση για τη διατήρηση του βίου. 
 

Η ιδέα ότι η αγάπη του Θεού είναι το θεµέλιο της ζωής χαρακτηρίζει τα ιερά κεί-
µενα των περισσοτέρων θρησκειών. Εκείνοι οι οποίοι συµµετείχαν στο συνέδριο Assisi 
Interfaith, που πραγµατοποιήθηκε στις 29 Σεπτεµβρίου 1986 ως αντιπρόσωποι των πέντε 
µεγαλύτερων θρησκειών του κόσµου, δήλωσαν οµόφωνα πως η πίστη ήταν εκείνη η οπο-
ία τους οδήγησε στην πεποίθηση της διατήρησης του βίου. 

Η στενή σχέση του ανθρώπου µε την κτίση η οποία όπως είδαµε τονίζεται στο 
χριστιανισµό, περικλείει ως πρωταρχικό στοιχείο το σεβασµό. Ο άνθρωπος σέβεται τον 
κόσµο, όταν συναισθάνεται ότι ο κόσµος είναι δηµιούργηµα του Θεού µε ένα συγκεκρι-
µένο σκοπό, που προϋπάρχει από αυτόν. Το Ορθόδοξο Οικουµενικό Πατριαρχείο θεωρεί 
καθήκον του τη συνέχιση και τη διατήρηση του νοήµατος της ζωής στον πλανήτη µας. 
Τονίζει ακόµα, σ' αυτό το γενικό περιβαλλοντικό πλαίσιο, την µοναδικότητα κάθε αν-
θρώπινου όντος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διδάσκει το σεβασµό του βίου, την παρατήρηση 
και µελέτη τού µεγαλείου του θεωρώντας κάθε µικρό πλάσµα ως παρουσία του ∆ηµιουρ-
γού. Με την έννοια αυτή κάθε καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος από τον άνθρωπο 
αποτελεί προσβολή κατά του ∆ηµιουργού και προξενεί θλίψη (Μπέγζος, 1991). 

Ο Αλλάχ είναι ο δηµιουργός των φυτών και των ζώων συµπληρώνει ο Ισλαµισ-
µός. Μόνο το ανθρώπινο είδος όµως δηµιουργήθηκε µε σκοπό να σκέφτεται, αλλά και µε 
τη δυνατότητα να στρέφεται εναντίον του ∆ηµιουργού του. Με την έννοια αυτή  ο άν-
θρωπος έχει τη δυνατότητα να φτάσει ψηλότερα από τους αγγέλους, µπορεί όµως να πε-
ριπέσει και χαµηλότερα από τα θηρία. Οι Μουσουλµάνοι βλέπουν ολόκληρο το Σύµπαν 
ως δηµιουργία του Θεού. Το ανθρώπινο είδος είναι ο έµπιστος του Θεού στη γη χαλίφης. 
∆εν είµαστε οι δηµιουργοί της γης, είµαστε οι αντιπρόσωποι του Θεού. Το καθήκον µας 
είναι να διατηρήσουµε την ειρήνη και να υποταχθούµε στο θέληµα του Θεού. Η Μουσο-
υλµανική θρησκεία θεωρεί τον άνθρωπο υπεύθυνο για ολόκληρο τον κόσµο και ιδιαίτερα 
για το περιβάλλον (Nasseef, 1986). 

Όταν ο άνθρωπος δείχνει ενδιαφέρον για τη δηµιουργία θα ανταµειφθεί από το 
Θεό τονίζει το Ταλµούδ για λογαριασµό του Ιουδαϊσµού. Αρκεί να ενεργεί µε γνώµονα 
το κοινό καλό και όχι το ατοµικό συµφέρον. Βασισµένη στην Παλαιά ∆ιαθήκη η Ιουδαϊ-
κή φιλοσοφία δηλώνει, ότι ο Αδάµ είχε ορκιστεί να ζει αρµονικά µε όλα τα πλάσµατα του 
Θεού. Έτσι, στην αρχή του χρόνου, ενώπιον του Θεού ο άνθρωπος αποδέχτηκε την ευθύ-
                                                 
13  Κικέρων., de Fin. III, 20,27. de natura deorum II,55 
14  Μαρκ Αυρ. Των εις εαυτών Χ, 13 και IV,45 
15  Πλάτωνος Νόµοι Χ, 886a 
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νη για όλα τα πλάσµατα. Οποιοσδήποτε είναι σπλαχνικός σε όλα τα πλάσµατα είναι από-
γονος του Αβραάµ. Αυτοί λοιπόν που πιστεύουν στον Ιουδαϊσµό πρέπει να ασχολούνται 
µε δραστηριότητες που στοχεύουν στη διατήρηση και προώθηση του βίου (Hertzberg, 
1986). 

Η κυριαρχία του ανθρώπου, όπως προσθέτει ο Ινδουισµός, δε συνδέεται µε την 
καταστροφή και τη σπατάλη αλλά µε την οµαλή συµβίωση µε όλα τα άλλα δηµιουργήµα-
τα. Σύµφωνα µε τα ιερά ινδουιστικά κείµενα, πρέπει να µεταχειριζόµαστε τα ζώα, όπως 
και τα παιδιά. Πρέπει επίσης να λατρεύονται ως ιερά, καθώς κάθε θεότητα συνδέεται µε 
ένα συγκεκριµένο ζώο ή παιδί. Τα κείµενα του Vaishnava τονίζουν τους πνευµατικούς 
δεσµούς ανάµεσα στα ανθρώπινα όντα και τα ζώα τα οποία έχουν καθιερωθεί ως αποτέ-
λεσµα µίας σειράς µετενσαρκώσεων. Η αυταπόδεικτη συνέχεια των σταδίων της εξέλιξης 
έχει ως εξής: ψάρια, αµφίβια, θηλαστικά, άνθρωπος. Αυτές οι απόψεις προδιαγράφουν 
την έννοια της σύγχρονης θεωρίας της εξέλιξης. Οι παραδόσεις του Zainist και Vaishnava 
δίνουν έµφαση στο νόµο της µη πρόκλησης βλάβης, «ahimsa», ο οποίος εφαρµόζεται στα 
ζώα. Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει να σκοτώνει ζώα. Ακόµη και τα δάση και τα άλση θε-
ωρούνται ιερά. Έτσι κάθε ζωή γίνεται σεβαστή µε πνευµατική ευλάβεια (Singh, 1986, 
Ζιάκας, 1986). 

Το γεγονός αυτό διδάσκεται και στη Βουδδιστική φιλοσοφία όπου η αγάπη, η κα-
τανόηση, η συµπόνια και η µη βία, είναι οι αρχές που υπόσχονται τη διαφύλαξη και τη 
διατήρηση της ζωής στον πλανήτη. Η στάση των ανθρώπων προς τα άλλα ζωντανά όντα 
πρέπει να βασίζεται σ' αυτά τα συναισθήµατα αφού όλες οι µορφές ζωής συνδέονται στε-
νά µεταξύ τους. Τα ζώα θεωρούνται ευαίσθητα όντα. Και αυτά, όπως ακριβώς και ο άν-
θρωπος, αναζητούν πρώτιστα την ευτυχία και προσπαθούν να µην υποφέρουν. Σύµφωνα 
µε τον παγκόσµιο νόµο του κάρµα, ο οποίος εφαρµόζεται και στα ζώα, µία θετική (καλή) 
ενέργεια οδηγεί τελικά στην ευτυχία, ενώ µία αρνητική (λανθασµένη ή κακή) ενέργεια 
οδηγεί στον πόνο (Lungrig, Rinpoche,1986). 

Τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήµατα µπορούν να θεωρηθούν ως το αποτέ-
λεσµα αρνητικών ανθρώπινων ενεργειών και µπορούν να ξεπεραστούν εάν γίνουν θετικές 
ενέργειες χωρίς καθυστέρηση. Σύµφωνα µε τον ∆αλάι Λάµα, η ασέβεια των ανθρώπων 
για τη φυσική κληρονοµιά δηµιούργησε τον κίνδυνο που απειλεί τώρα την ειρήνη του 
κόσµου καθώς και τις ελπίδες για επιβίωση των ειδών που τελούν υπό εξαφάνιση 
(Lungrig, Rinpoche,1986). 

 
∆ραστηριότητα 13/ Κεφάλαιο 1__________________________________________ 

 
Όσα στοιχεία καταθέσαµε έως τώρα µαρτυρούν ότι η µελέτη του θρησκευτικού φαινοµέ-
νου σε συνδυασµό µε τον φυσικό περίγυρο παρουσιάζει ενδιαφέρουσες και αποκαλυπτι-
κές εκφάνσεις. Το γεγονός αυτό µάς παρέχει τη βεβαιότητα πως µία περισσότερο ενδελε-
χής εξέταση της σχέσης θρησκείας και φυσικού περιβάλλοντος κρίνεται επιβεβληµένη. 
Πριν όµως προχωρήσουµε στην παρουσίαση της διδασκαλίας των µεγαλύτερων θρησκε-
ιών για το φυσικό περιβάλλον, σάς προτείνουµε να διαβάσετε από τα Παράλληλα  Κείµε-
να στο τέλος του κεφαλαίου: 

i. Ένα µήνυµα της Εκκλησίας της Ελλάδας προς τα µέλη του 11ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου Οικολογικών Οργανώσεων. 

ii.  Μία οµιλία του Οικουµενικού Πατριάρχη σχετικά µε το Φυσικό Περιβάλλον. 
iii.  Μία συνέντευξη του Οικουµενικού Πατριάρχη, λίγες ώρες µετά την υπογραφή της 

«∆ιακήρυξης της Βενετίας», από τον Οικουµενικό Πατριάρχη και τον Πάπα της 
Ρώµης. 
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iv. Τις θέσεις του Μητροπολίτη Περγάµου Ιωάννη Ζηζιούλα από τα πρακτικά του δι-
εθνούς επιστηµονικού συνεδρίου «Επιστήµες, Τεχνολογίες αιχµής και Ορθοδοξί-
α». 

Η δραστηριότητα αυτή θα σάς βοηθήσει να εµπλουτίσετε τη γνώση σας αναφορικά µε 
την Ορθόδοξη θεολογική προσέγγιση για το φυσικό περιβάλλον και θα σάς καταστήσει 
ικανούς να µελετήσετε περισσότερο κριτικά και ουσιαστικά τις θέσεις των µεγαλύτερων 
θρησκειών για το φυσικό περιβάλλον. 
 
3.4 Η υπεροχή του ανθρώπου για τη σωτηρία του οικοσυστήµατος στην Ιουδαϊκή 

παράδοση. 
 

Οι διδασκαλίες του Ιουδαϊσµού για το φυσικό περιβάλλον προκύπτουν από δύο 
στίχους του βιβλίου «Γένεσις» της Παλαιάς ∆ιαθήκης. Στο στίχο 1:28 ο Θεός ευλογεί το-
υς πρόσφατα δηµιουργηµένους ανθρώπους, δίνοντάς τους το δικαίωµα να κυριεύσουν τη 
γη, ενώ στο στίχο 2:15 τοποθετεί τον άνθρωπο στον κήπο της Εδέµ, για να τoν καλλιερ-
γήσει και να τoν φρουρήσει. 

Το σύνολο της Ιουδαϊκής φιλολογίας ξεκινά από το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι 
το τελειότερο δηµιούργηµα του Θεού, και σκοπός της είναι να τον φέρει σε µια σωστή 
σχέση µε το ∆ηµιουργό του. Αυτή η σχέση δεν είναι ανεξάρτητη από την ειρηνική και 
αρµονική συνύπαρξη του ανθρώπου µε τα δηµιουργήµατα του Θεού. Ο κόσµος δηµιουρ-
γήθηκε για χάρη του ανθρώπου, έγινε για να τον υπηρετεί και γι’ αυτό είναι ο κύριος της 
δηµιουργίας. Στο βιβλίο του Ενώχ16 γίνεται λόγος για τη γη την ευλογηµένη µε τα ωραία 
δένδρα, καθώς και για το καταραµένο φαράγγι που είναι η γέενα. Η πρώτη προορίζεται 
για τους ευσεβείς και το δεύτερο για τους ασεβείς. Ο άνθρωπος είναι υποχρεωµένος να 
φροντίζει και να προστατεύει την κτίση. Η αντίθετη συµπεριφορά χαρακτηρίζεται ως α-
σέβεια και τιµωρείται από το Θεό.17 

Τα ίδια θέµατα απασχολούν την εποχή αυτή και την κοινότητα του Qumran, όπως 
φαίνεται στα οµώνυµα χειρόγραφα. Ο Θεός είναι ο ∆ηµιουργός των πάντων18 και ο κυρί-
αρχος όλης της κτίσης.19 Με τη θέλησή του έγινε ο κόσµος και µε τη θέλησή του διατη-
ρείται. Η αρµονία και το µεγαλείο που επικρατούν στον κόσµο, µαρτυρούν τη δύναµη και 
τη δόξα του ∆ηµιουργού.20   

Στην ίδια γραµµή κινείται και η ελληνιστική ιουδαϊκή φιλολογία. Σύµφωνα µε το 
Φίλωνα,21 ο άνθρωπος είναι υποχρεωµένος να φροντίζει και να προστατεύει την κτίση, 
αλλά αυτό δεν πρέπει να εκδηλώνεται κατά τρόπο ανεξέλεγκτο.  
 
∆ραστηριότητα 14/ Κεφάλαιο 1__________________________________________ 

 
Στο σηµείο αυτό επιστρέψτε στο Κείµενο «ΟΙ ∆ΥΟ ∆ΙΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ “ΓΕ-
ΝΕΣΙΣ” ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» της ενότητας 1.2: ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝ, και διαβάστε για µία ακόµη φορά τους στίχους 1:28 και 2:15. Η δραστηριό-
τητα αυτή θα σάς βοηθήσει να γνωρίσετε τις δύο βασικές πηγές του Ιουδαϊσµού αναφο-
ρικά µε τη σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος. 
_____________________________________________________________________ 
 

                                                 
16  Ενώχ 25,4 
17  Ενώχ 80, 7-8 
18  1 QH 13,7 
19  1 QH 10,8 
20  1 QH 1,15.20 
21  Φίλων., Περί της κατά Μωϋσέα κοσµοποιίας 84 (εκδ. Loeb. Τοµ. I 88). 
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Βασισµένη στην Παλαιά ∆ιαθήκη η ιουδαϊκή φιλοσοφία, δηλώνει ότι ο Αδάµ είχε 
ορκιστεί να ζει αρµονικά µε όλα τα πλάσµατα της γης (Hertzberg, 1986). Με τον τρόπο 
αυτό ο άνθρωπος αποδέχθηκε την ευθύνη για όλα τα πλάσµατα και την υποχρέωση τής 
ενασχόλησης µε όλες τις δραστηριότητες εκείνες οι οποίες στοχεύουν στη διατήρηση και 
την προώθηση του βίου (Gilboa, 1989). Από τα βαθύτερα µηνύµατα του ιουδαϊσµού, ό-
πως αποκαλύπτεται και στην περίπτωση της κιβωτού του Νώε, είναι η έννοια της διαφύ-
λαξης της βιοποικιλότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Θεός παρήγγειλε στο Νώε να δι-
αφυλάξει στην κιβωτό ζεύγη από όλα τα είδη, ανεξάρτητα από τη χρησιµότητά τους στο 
ανθρώπινο είδος (Σχήµα 1). 

 

 
 

Σχήµα 1. Η έννοια της Βιοποικιλότητας στον Ιουδαϊσµό 
 
 
Σε ένα καθαρά συµβολικό επίπεδο, το ανθρώπινο δικαίωµα να χρησιµοποιηθεί η 

φύση περιγράφεται σοβαρά στη Βίβλο. Ένα από τα πιο ουσιαστικά θρησκευτικά καθή-
κοντα του εβραϊκού πολιτισµού είναι η αργία του  Σαββάτου. Ο κεντρικός χαρακτήρας 
του εβραϊκού Σαββάτου διαµορφώνεται από τη βιβλική απαγόρευση ενάντια στην εργα-
σία. Η εβραϊκή παράδοση επιµένει ότι η έννοια της απαγόρευσης δεν αφορά τη φυσική 
προσπάθεια που χρησιµοποιείται, ούτε απλώς το δηµιουργικό αποτέλεσµα της συµπερι-
φοράς. Μάλλον, οι ραβίνοι επιµένουν ότι η απαγόρευση απευθύνεται στην προσπάθεια 
να αποτραπεί ο παραγωγικός µετασχηµατισµός των αντικειµένων, είτε φυσικών είτε προ-
καλούµενων από τον άνθρωπο. Εποµένως, ενώ µπορεί να είναι επιτρεπτό να ρυθµιστούν 
εκ νέου τα έπιπλα µέσα στο σπίτι κάποιου, δεν θα ήταν επιτρεπτό να οδηγηθεί ένα αυτο-
κίνητο. Η ουσία της απαγόρευσης ενάντια στην παραγωγική εργασία του Σαββάτου πρό-
κειται να διδάξει ότι ο παραγωγικός χειρισµός του περιβάλλοντος δεν είναι ένα απόλυτο 
δικαίωµα (Gilboa, 1989).  
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3.5 Η ευθύνη του ανθρώπου για το φυσικό περιβάλλον στην Ισλαµική θεολογία 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

«∆εν βλέπετε πώς ο Αλλάχ υµνείται από αυτούς που βρίσκονται στον ουρανό και τη 
γη; Και τα πουλιά ακόµη τον υµνούν καθώς ανοίγουν τα φτερά τους. Αυτός λαµβάνει υπό-
ψη του τις προσευχές και τους ύµνους όλων των πλασµάτων του και γνωρίζει όλες τους τις 
πράξεις. Στον Αλλάχ ανήκει το βασίλειο του ουρανού και της γης. Σ’ αυτον θα επιστρέψουν 
όλα τα πράγµατα». 

 
«Το Κοράνι», Μετάφραση Λ. Μιλίλη, εκδ. Κάκτος, Αθήνα 1980, σελ. 237. 

 
 

Ως µέρος της φύσης και µάλιστα  υπεύθυνο  για ολόκληρη την κτίση βλέπει τον 
άνθρωπο ο ισλαµισµός.22 Όπως τονίζεται στο Κοράνι δεν είµαστε οι δηµιουργοί της γης 
αλλά οι αντιπρόσωποι του Θεού σ’ αυτή. Καθήκον µας είναι να διατηρήσουµε την ειρήνη 
και να υποταχθούµε στο θέληµα του Αλλάχ. Η αναστάτωση στο έδαφος και τη θάλασσα 
επιβάλλεται από την ανθρώπινη αλόγιστη παρέµβαση. Ωστόσο ο Αλλάχ δηµιούργησε τον 
άνθρωπο µε σκοπό τη συντήρηση του φυσικού περιβάλλοντος (Σχήµα 2). 

 
 

 
Σχήµα 2. Ισλάµ και Φυσικό Περιβάλλον. 

 
Οποιαδήποτε συζήτηση αναφορικά µε την περιβαλλοντική ηθική του Ισλάµ πρέ-

πει, αναπόφευκτα, να αρχίσει µε µια έκθεση της έννοιας του tawhid. Ως ηθικός  κανόνας 
το tawhid υπαγορεύει την αποδοχή του Θεού ως µόνη πηγή όλων των πραγµάτων. Η άρ-
νηση του Θεού θα οδηγήσει στο shirk,  την  άρνηση του tawhid, η οποία είναι η βασική 
αµαρτία στο Ισλάµ.  Από το tawhid προέκυψαν οι έννοιες του khilafah και του amana.  

Ολόκληρη η λογική µιας ισλαµικής περιβαλλοντικής ηθικής είναι βασισµένη στην 
έννοια του Κορανίου khilafah. Σύµφωνα µε αυτή ο  άνθρωπος  είναι ο επίτροπος που έχει 

                                                 
22  Κοράνι, 28: Al-Qasas, 77. 30: Al-Room, 41. 
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την ευθύνη για το έργο τής δηµιουργίας του Θεού. Μπορεί να χρησιµοποιήσει τη δηµιο-
υργία επωφελεία του αλλά δεν έχει κανένα απόλυτο δικαίωµα σε τίποτα. Η δηµιουργία 
πρέπει να συντηρηθεί και να επιστρέψει στο νόµιµο ιδιοκτήτη της. Ο άνθρωπος είναι υ-
πεύθυνος για την κακή χρήση του περιβάλλοντος (Nasseef, 1986). 

 Το ισλαµικό περιβάλλον ελέγχεται από δύο έννοιες: Την έννοια halal (αυτός που 
είναι ευεργετικός) και haram (αυτός που είναι επιβλαβής). Ο σεβασµός της φύσης, η α-
ναγνώριση της ενότητας της δηµιουργίας και η αδελφοσύνη όλων των όντων πρέπει να 
αποτελέσουν τη βάση οποιασδήποτε λογικής έρευνας, αναφορικά µε τη σχέση ισλαµισ-
µού και φυσικού περιβάλλοντος (Nasseef, 1986). 
 
3.6 Η συνολική θεώρηση της κτίσης στην Ινδουιστική σκέψη 
 

Σύµφωνα µε την Ινδουιστική σκέψη όλα µέσα στη φύση αλληλεξαρτώνται, όλα 
είναι το ίδιο ιερά, τίποτε δεν είναι ανώτερο από οτιδήποτε άλλο. Η οικολογική αυτή άπο-
ψη  µάς βοηθά να δούµε τη ζωή ως κάτι συνολικό και αφορά γενικότερα τις σχετικές µε 
τον κόσµο αντιλήψεις που συναντάµε στα ανατολικά θρησκεύµατα (Σχήµα 3). 

 
 
 

Σχήµα 3. Η αλληλεξάρτηση των όντων στον Ινδουισµό. 
 

Η πίστη στη samsara, τον κύκλο της ζωής, το θάνατο, και την αναγέννηση καλύπ-
τει την έννοια της ανακύκλισης των υπάρξεων. Κάθε είδος συνεχίζει την samsara έως ό-
του πετύχει τη moksha, την απελευθέρωση. Ο ινδουιστικός θρησκευτικός στόχος της 
moksha δεν είναι η σωτηρία, και δεν απαιτεί τη συγχώρεση, αλλά την αποσύνδεση από 
τον υλικό κόσµο. Αν και κάποιος θα µπορούσε να υποστηρίξει ότι ένας τέτοιος στόχος 
απορρίπτει στην ουσία το φυσικό κόσµο, το ζητούµενο µοιάζει να είναι η απελευθέρωση 
από την παραίσθηση του υλικού κόσµου.23  

 
 
 

                                                 
23  Μπαγκαβάντ Γκιτά, 7, 14, Κσούρικα Ουπανισάντ, 1,22. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Μια συνολική θεώρηση της κτίσης: Κάρµα και Σαµσάρα  
Μπαγκαβάντ Γκιτά, κεφ. 14, στχ. 16 

 
«Οι πράξεις που γεννιούνται από την άγνοια, προκαλούν δυστυχία, και έχουν σαν 

αποτέλεσµα την πτώση της ψυχής σ' ένα σώµα ζώου. Τα ζώα υπό την επίδραση της παραπ-
λανητικής ενέργειας της Μάγια, δεν έχουν συνείδηση της κατάστασής τους. Η σφαγή των 
ζώων είναι αποτέλεσµα της άγνοιας. Οι άνθρωποι που παίρνουν µέρος σ' αυτές τις σφαγές 
αγνοούν ότι, σε µια µελλοντική ζωή, αυτά τα ίδια τα ζώα που τώρα φονεύουν θα πάρουν 
ένα σώµα που θα τους επιτρέψει µε τη σειρά τους να σκοτώσουν τους δολοφόνους τους. 
Αυτός είναι ο νόµος της φύσης. Εξ αιτίας της άγνοιάς τους οι άνθρωποι δεν µπορούν να 
καταλάβουν ότι ολόκληρο το υλικό σύµπαν αποτελεί ένα µεγάλο κράτος, του οποίου άρχον-
τας είναι ο Υπέρτατος Κύριος που δεν ανέχεται τη θανάτωση ούτε ενός µυρµηγκιού. Μεταξύ 
όλων των σφαγών των ζώων χειρότερη είναι εκείνη της αγελάδας. Η σφαγή της είναι πράξη 
της πιο σκοτεινής άγνοιας. Στο σύγχρονο κόσµο η πνευµατική διαπαιδαγώγηση παραµελεί-
ται και ενθαρρύνεται η σφαγή των αγελάδων. Είναι εύκολο λοιπόν να καταλάβει κανείς ότι 
η ανθρωπότητα βαδίζει προς την καταστροφή. Ένας πολιτισµός που οδηγεί τους πολίτες να 
ξαναγεννηθούν στην επόµενη ζωή τους µεταξύ των ζώων, δεν αξίζει ασφαλώς να ονοµάζε-
ται ανθρώπινος». 
 

Στις Ουπανισάδες ο κόσµος είναι αιώνιος, ταυτόσηµος µε την απόλυτη αρχή του 
παντός από την ουσία της οποίας απορρέει µε µια εσωτερική διεργασία εξωτερίκευσης. 
Στην εξωτερική του µορφή όµως ο κόσµος είναι τρεπτός και ασταθής, και γι’ αυτό, για 
εκείνον που θέλει να στηρίξει τις ελπίδες του σ’ αυτόν είναι κοσµική πλάνη που τον τυφ-
λώνει. Πρόκειται δηλαδή για έναν κόσµο που κάνει το άτοµο να παραδίδεται στις χαρές 
του, χωρίς να αντιλαµβάνεται ότι είναι εφήµερος και κατά βάθος οδυνηρός. Στα πλαίσια 
αυτού του κόσµου ο άνθρωπος δεν αποτελεί την κορωνίδα της δηµιουργίας. Βλέπει πε-
ρισσότερο τον εαυτό του ως ένα εξάρτηµα της δηµιουργίας, ως ένα στοιχείο όπως όλα τα 
άλλα. Το µόνο προνόµιό του είναι, ότι υπάρχει µέσα του ο πόθος της απολύτρωσης, την 
οποία µπορεί να κατορθώσει ύστερα από πολλές ανακυκλήσεις και µετενσαρκώσεις (Ζι-
άκας, 1986). 

Από τη στιγµή που τα έµβια όντα σκεπάζονται από την υλική ενέργεια, δε θα 
µπορέσουν ποτέ από µόνα τους να ξεπεράσουν την επίδρασή της. ∆ιαθέτοντας θεϊκή φύ-
ση η υλική και η πνευµατική ενέργεια είναι και οι δύο αιώνιες γι’ αυτό και η ψευδαίσθη-
ση των περιορισµένων από την ύλη όντων θα είναι αιώνια. Έχοντας τα χέρια και τα πόδια 
δεµένα, ο αιχµάλωτος δεν µπορεί να ελπίζει ότι θα ελευθερωθεί από µόνος του και, δεδο-
µένου ότι δεν µπορεί να προσδοκά σε καµία βοήθεια από τους συντρόφους του που βρίσ-
κονται στην ίδια µ’ αυτόν κατάσταση, θα µπορέσει να ελευθερωθεί µόνο από κάποιον 
άλλο, από έναν ελεύθερο άνθρωπο. Χωρίς καµία ανώτερη βοήθεια, κανείς δε µπορεί να 
διαρρήξει τα δεσµά που τον κρατούν αιχµάλωτο της ύλης. Για να έχει κανείς αυτή τη βο-
ήθεια, σύµφωνα µε τη Μπαγκαβάντ Γκιτά, αρκεί να υιοθετήσει τη συνείδηση του Κρίσ-
να. Ο Κρίσνα, ο κύριος της παραπλανητικής ενέργειας, της Μάγια, ωθούµενος από αγάπη 
για το ζωντανό ον, που αρχικά ήταν το αγαπηµένο παιδί του, και από άπειρο έλεος προς 
την εγκαταλειµµένη σ’ αυτόν ψυχή, µπορεί να διατάξει αυτήν την ακαταµάχητη δύναµη, 
να χαλαρώσει τα δεσµά και να ξαναδώσει στην ψυχή την ελευθερία της.24 

Η ένωση πάντως του ανθρώπου µε το θεϊκό στοιχείο που εµφωλεύει σ’ αυτόν και 
συνεπώς η απελευθέρωσή του από τα δεσµά του υλικού κόσµου, φαίνεται να είναι ένα 
στοιχείο το οποίο στον Ινδουισµό εκφράζεται µε ποικίλους τρόπους. Η ένωση του νου µε 
                                                 
24  Μπαγκαβάντ Γκιτά, Κεφ 7, στχ 14. 
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τη θεία και υπερβατική πραγµατικότητα στην τεχνική της γιόγκα αποκτά οπωσδήποτε µία 
ιδιάζουσα µορφή. Στην Κσούρικα Ουπανισάντ, Κεφ.1, στχ. 10 διαβάζουµε: «Όπως ένα 
πουλί φυλακισµένο σ’ ένα δίχτυ θα πετάξει προς τον ουρανό µόλις αυτό κοπεί έτσι και η 
ψυχή του ασκούµενου απελευθερωµένη από τα δεσµά της επιθυµίας µε το µαχαίρι της 
γιόγκα, ξεφεύγει για πάντα από τη φυλακή της samsara».  

Στην αρχή της δηµιουργίας ο Κύριος όλων των πλασµάτων αφού έβαλε στο σύµ-
παν ανθρώπους και ντέβα25 τους ευλόγησε λέγοντας: «Να είστε ευτυχισµένοι µε τις θυσί-
ες γιατί η εκτέλεσή τους θα σας αποφέρει όλα τα αγαθά που επιθυµείτε. Ο Κύριος δηµιο-
ύργησε τον υλικό κόσµο προκειµένου να µάθουν οι περιορισµένες από την ύλη ψυχές να 
κάνουν θυσίες για να ικανοποιήσουν τον Βισνού. Έτσι, χωρίς να ανησυχούν υπερβολικά 
για τις υλικές τους ανάγκες κατά την παραµονή τους σ’ αυτόν τον κόσµο, θα µπορέσουν 
να ζήσουν ήσυχα και να φθάσουν στο βασίλειο του Θεού, αφού αφήσουν το υλικό τους 
σώµα». 26 

Κανένας άνθρωπος δεν είναι ικανός να δηµιουργήσει αυτά που έχει ανάγκη. Η 
τροφή εκείνων που οδηγούνται από την αγαθότητα (σιτηρά, φρούτα, λαχανικά) και εκεί-
νη όσων κυριεύονται από το πάθος (κρέας, αυγά, ψάρια), δεν µπορεί να δηµιουργηθεί 
από τον άνθρωπο, όπως ακριβώς και η ζέστη, το φως, ο αέρας, το νερό. Χωρίς καµία αµ-
φιβολία η ζωή µας εξαρτάται αποκλειστικά από τη γενναιοδωρία του Κυρίου. Αν λησµο-
νήσουµε τον προορισµό της ανθρώπινης ζωής και χρησιµοποιήσουµε τα αγαθά που µας 
προσφέρουν οι ντέβα µόνο για να ικανοποιήσουµε τις αισθήσεις µας τότε θα βυθιστούµε 
όλο και πιο πολύ στην υλική ύπαρξη. Με τον τρόπο αυτό θα τιµωρηθούµε από τους νό-
µους της φύσης. ∆ε θα συναντήσουµε ποτέ την ευτυχία, καθώς θα λησµονούµε τον τελι-
κό προορισµό της ζωής (Singh, 1986). 
 
3.7 Το Φυσικό Περιβάλλον στη Βουδδιστική φιλοσοφία 
 

Η συνέχιση και η διατήρηση του νοήµατος της ζωής είναι δύο βασικά στοιχεία 
που χαρακτηρίζουν τη βουδιστική φιλοσοφία, η οποία θεµελιώνεται στην αγάπη, την κα-
τανόηση και την ευσπλαχνία. Η στάση των ανθρώπων προς τα άλλα ζωντανά όντα πρέπει 
να βασίζεται σ’ αυτά τα συναισθήµατα αφού όλες οι µορφές ζωής συνδέονται στενά µε-
ταξύ τους. Ως προϋπόθεση για τη σωτηρία του περιβάλλοντος θεωρείται η επιστροφή του 
ανθρώπου σε µία κατάσταση αθωότητας και αλήθειας (Lungrig, Rinpoche,1986). 

 Ο Βουδδισµός δέχεται, ωστόσο, ότι η σφαίρα της ύπαρξης διαιρείται σε τρία 
στρώµατα: Ο κόσµος της επιθυµίας, ο οποίος υποδιαιρείται κατά κατιούσα γραµµή σε 
κόσµους όπου κατοικούν τα πνεύµατα, οι άνθρωποι και οι κατώτεροι θεοί, είναι το πρώτο 
στρώµα. Πάνω απ’ αυτόν υπάρχει η σφαίρα των καθαρών µορφών, δηλαδή ένας λεπτότε-
ρος κόσµος, όπου κατοικούν τα όντα τα απαλλαγµένα από τα πάθη. Τον ανώτερο πνευ-
µατικό κόσµο αποτελεί η σφαίρα του Dharma, του αιώνιου κόσµου που αποκάλυψε η δι-
δασκαλία του Βούδδα. Αυτός είναι ο κόσµος, όπου πρέπει να φτάσει κανείς για να ξεφύ-
γει από την κατάσταση της φθοράς. Στα κατώτερα στρώµατα τα πάντα κινούνται συνεχώς 
µέσα στον κυκλικό χώρο, πεθαίνουν και ξαναγεννιούνται και δεν γνωρίζουµε πότε άρχι-
σαν και πότε θα φύγουν από αυτή την αιώνια ανακύκληση των πάντων. Η samsara είναι ο 
αιώνιος κύκλος της ζωής, που κλείνει συνεχώς όλα τα όντα και τον κόσµο ολόκληρο στο 
χώρο του συµβατού. Το ύψιστο ιδανικό κάθε περιπλανώµενης ύπαρξης είναι µία κατάσ-
ταση ανέκφραστης µακαριότητας: η Νιρβάνα, η οποία φαίνεται να αποτελεί τη µοναδική 
διέξοδο από αυτή την ύπαρξη, τη γεννηµένη, τη δηµιουργηµένη, την υποκείµενη στην 
ανάγκη και τη φθορά (Σχήµα 4). 

                                                 
25  Υπηρέτες του Κυρίου, που φροντίζουν για τις ζωτικές ανάγκες του ανθρώπου 
26  Μπακαβάντ Γκιτά, Κεφ. 3, στχ 10 
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Σχήµα 4. Η Νιρβάνα µοναδική διέξοδος από τον πόνο 
 

Ο Βουδδισµός γενικά αναγνωρίζει την απόλυτη ανεπάρκεια αυτού του κόσµου, 
όπου το κάθε τι είναι αιτία του πόνου. Ακολουθώντας το δρόµο, που ανοίγει το  Dharma, 
βαδίζει κανείς στη συνεχή κένωση από τα στρώµατα της άγνοιας, των επιθυµιών για τον 
κόσµο, των άχρηστων πόθων που τον δένει στην αλυσίδα των µετενσαρκώσεων. Το ιδε-
ώδες λοιπόν του Βουδδισµού µοιάζει να είναι η κατάκτηση της Νιρβάνα, η απαλοιφή από 
κάθε τι που θεωρείται ως υπαρξιακή κατάσταση (Lungrig, Rinpoche,1986). 
 
3.8 Η σχέση ανθρώπου και Φυσικού Περιβάλλοντος στις θρησκευτικές παραδό-

σεις της Κίνας: Κοµφουκιανισµός και Ταοϊσµός. 
 

Περισσότερο ένα ηθικοκοινωνικό σύστηµα παρά µια θρησκεία ο Κοµφουκιανισ-
µός αναφέρεται σε ένα δυναµικό κοσµολογικό πλαίσιο για την προώθηση της αρµονίας 
και της τάξης. Ολόκληρη η κοινωνία από τη µικρότερη µονάδα της-την οικογένεια-ως 
εκείνη µιας ολόκληρης χώρας είναι µια ιεραρχηµένη πυραµίδα, της οποίας τα κατώτερα 
µέλη σέβονται και υπακούουν τα ανώτερα (Σχήµα 5). 
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Σχήµα 5. Κοµφουκιανισµός: Μια ιεραρχηµένη πυραµίδα. 
 

 
Μέσα λοιπόν σ’ ένα τεράστιο σύστηµα ηθικής και δεοντολογίας µπορούµε να δι-

ακρίνουµε τη  µεγάλη τριάδα του ουρανού (µια κινητήρια δύναµη), της γης (φύση), και 
των ανθρώπων. Αυτή η ιδέα είναι κεντρική στην κοµφουκιανική σκέψη από τις πιο πρό-
ωρες εκφράσεις της στα κλασσικά κείµενα έως τις πιο πρόσφατες εκφάνσεις του Κοµφο-
υκιανισµού. Από την άποψη αυτή θεωρείται  πως όλα αλληλεπιδρούν και έχουν επιπτώ-
σεις σε όλα τα άλλα. Σ’ αυτό το πλαίσιο οι άνθρωποι είναι ηθικά όντα που ζουν σε έναν 
κόσµο σύνθετων σχέσεων. Η καλλιέργεια του εδάφους θεωρείται ως διαδικασία που απα-
ιτεί την προσοχή, την περίθαλψη, και τη σταθερή επαγρύπνηση. Οι αρετές περιγράφονται 
ως σπόροι που βλαστάνουν µέσω της ηθικής πρακτικής κατά τη διάρκεια του χρόνου. Για 
πολλούς πιστούς  του Κοµφουκιανισµού αυτό σήµανε όχι µόνο την αµοιβαιότητα µε τα 
σχέδια της φύσης αλλά και την ευθύνη για την υγεία της φύσης γενικότερα (Jamieson, 
2001).Ο ουρανός, η γη, και οι άνθρωποι είναι η βάση όλων των πλασµάτων. Ο ουρανός 
γεννά, η γη τρέφει, και οι άνθρωποι οδηγούν στην ολοκλήρωση.  Με την κοµφουκιανική 
έµφαση στη συνοχή της οικογένειας υπάρχει µια ισχυρή ηθική της υποχρέωσης στις προ-
ηγούµενες γενεές και τις υποχρεώσεις στους απογόνους. Μέσα σε αυτό το ηθικό πλαίσιο 
υπάρχει η δυνατότητα για να δηµιουργηθεί ένα αίσθηµα ευθύνης προς την περιβαλλοντι-
κή ευηµερία των µελλοντικών γενεών. Με άλλα λόγια, η κοµφουκιανική έµφαση στην 
καταγωγή-που εξασφαλίζει συνοχή από τους προγόνους στους κληρονόµους-µπορεί να 
µετασχηµατιστεί σε µια άλλη ηθική προοπτική, για τη διατήρηση ενός υγιούς περιβάλ-
λοντος. Με βάση τα στοιχεία αυτά θα µπορούσε να υποστηριχτεί ότι η απεριόριστη ανάπ-
τυξη ή η άµετρη και αχαλίνωτη κατανάλωση πρέπει να περιοριστεί. Το ιεραρχικό κοινω-
νικό σύστηµα του κοµφουκιανισµού µπορεί επίσης να επεκταθεί για να τοποθετήσει τους 
ανθρώπους σε σχέση µε τη βιολογική καταγωγή της ζωής στο φυσικό κόσµο. Από αυτή 
την άποψη η πίστη στους υπερήλικες και τους δασκάλους µπορεί να διευρυνθεί για να 
περιλάβει το σεβασµό των σύνθετων οικοσυστηµάτων και των µορφών ζωής που έχουν 
προηγηθεί των ανθρώπων. Κατά συνέπεια η βιοποικιλότητα µπορεί να εκτιµηθεί (Ja-
mieson, 2001).  Ο βασικός όρος για µια ταοϊστική προσέγγιση της σχέσης ανθρώ-
που και φυσικού περιβάλλοντος είναι η αρχή του “wu wei”. Αυτό σηµαίνει τη "µη-
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δράση", αλλά δε σηµαίνει τη συνολική αδράνεια. Μάλλον είναι δράση που αναλαµβάνε-
ται σε δύο αρχές: καµία προσπάθεια δεν πρόκειται να σπαταληθεί, και τίποτα δεν πρέπει 
να γίνει ενάντια στη φύση. (Σχήµα 6). Η αρχή της µη δράσης µπορεί να µεταφραστεί ως η 
"αυθόρµητη" ή "φυσική" δράση. Είναι το είδος της δράσης που γίνεται διαισθητικά, όχι 
ως αποτέλεσµα της προµελέτης. Επιδεικνύει τις δεξιότητες ενός παιδιού, που θα δει και 
θα ενεργήσει αρκετά φυσικά, χωρίς δόσιµο της σκέψης στην καταλληλότητα των συνεπε-
ιών αυτού που κάνει (Ζιάκας, 1986). 

 
 

 Σχήµα 6. Μια ταοϊστική προσέγγιση της σχέσης ανθρώπου και φυσικού περιβάλ-
λοντος 

 
3.9 Οι Ιαπωνικές λαϊκές πεποιθήσεις για το φυσικό περιβάλλον: Ο Σιντοϊσµός 
 

Οι πεποιθήσεις του Σιντοϊσµού και η στάση του απέναντι στη φύση συνδέονται 
άµεσα µε τη στενή σχέση µεταξύ της φύσης, των θεοτήτων (kami), και των ανθρώπινων 
όντων. Οι θεότητες της θάλασσας, των βουνών, του κεραυνού, του ήλιου, της σελήνης, 
της γης, του ανέµου και των δένδρων, µαρτυρούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη βα-
θιά σχέση θρησκείας και φυσικού περιβάλλοντος. Στο Σιντοϊσµό και στις ιαπωνικές λαϊ-
κές πεποιθήσεις γενικότερα τα φυσικά και κοινωνικά περιβάλλοντα είναι αλληλένδετα 
(∆ρίτσας, Μόσχος, Παπαλεξανδρόπουλος, 2001). (Σχήµα 7). 

Στα «Χρονικά Κοτζίκι» τονίζεται ιδιαίτερα η εξάρτηση του κόσµου από τη θεά 
του ήλιου. Έτσι όταν ο Σουσάνοουο, θεός της καταιγίδας και αδελφός της Αµατεράσου, 
θεάς του ήλιου, προκαλεί διάφορες καταστροφές, η θεά του ήλιου επεµβαίνει µε αποτέ-
λεσµα η κεντρική χώρα των Καλαµιώνων να λάµψει από φως (∆ρίτσας, Μόσχος, Παπα-
λεξανδρόπουλος, 2001). 
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Σχήµα 7. Οι Ιαπωνικές λαϊκές πεποιθήσεις. 
 

Σύµφωνα µε τις πεποιθήσεις του Σιντοϊσµού η φύση δε θεωρείται ως «άγρια φύ-
ση», αλλά ως «εξανθρωπισµένη» ή «πολιτισµένη φύση». Στην Ιαπωνία η φύση καλλιερ-
γείται από τον πολιτισµό. Η τοπική θρησκεία της Ιαπωνίας και ο προσανατολισµός της 
στον κόσµο είναι πράγµατα συνδεδεµένα µε τη φύση και υπόσχονται να προσφέρουν 
πολλά στη συντήρηση του φυσικού περιβάλλοντος (Παπαλεξανδρόπουλος, 
1997).∆ραστηριότητα 15/ Κεφάλαιο 
1__________________________________________ 

 
Μία προσεκτική µελέτη των µεγάλων θρησκευτικών παραδόσεων για το φυσικό περι-
βάλλον µπορεί να µας οδηγήσει στην ανακάλυψη δύο κύριων τάσεων. Η µία αντιλαµβά-
νεται το περιβάλλον συνολικά, ενώ η άλλη τονίζει ιδιαίτερα την υπεροχή αλλά και την 
ευθύνη του ανθρώπου για τη σωτηρία του οικοσυστήµατος. 
 Σε ποιες θρησκευτικές παραδόσεις διακρίνετε τη µία και σε ποιες την άλλη άποψη. Αν 
δυσκολεύεστε να απαντήσετε σ’ αυτή τη δραστηριότητα µελετήστε ξανά και περισσότερο 
προσεκτικά την ενότητα 1.3. Τη δική µας απάντηση θα τη βρείτε διαβάζοντας στη συνέ-
χεια την παράγραφο 1.3.10. που ακολουθεί. 
_____________________________________________________________________ 
 



 59 

 
3.10 ∆ιαπιστώσεις - Συµπεράσµατα 
 
 Από τη µελέτη των µεγάλων θρησκευτικών παραδόσεων σχετικά µε το φυσικό 
περιβάλλον προκύπτουν ορισµένα συµπεράσµατα: 
 

• Στις µονοθεϊστικές θρησκείες (Χριστιανισµός, Ιουδαϊσµός, Ισλάµ), ο κόσ-
µος είναι δηµιούργηµα του Θεού. Ο Θεός είναι καλός, όπως καλός είναι 
και ο κόσµος ως δηµιούργηµα του καλού Θεού. Για κάποιους λόγους όµως 
ο κόσµος έχει περιπέσει σε µία αρνητική κατάσταση. Η κατάσταση του 
κόσµου εξαρτάται από το δηµιουργό Θεό, αλλά και από τον άνθρωπο που 
αποτελεί την κορωνίδα της δηµιουργίας. 

• Στα Ανατολικά θρησκεύµατα (Ινδουισµός, Βουδδισµός, Κοµφουκιανισ-
µός, Ταοϊσµός, Σιντοϊσµός), κυριαρχεί µια κυκλική κατά κανόνα θεώρηση 
του κόσµου. Η ψυχή είναι ένα θεϊκό στοιχείο εγκλωβισµένο στο σώµα και 
γενικότερα στην ύλη και τον κόσµο. Ο κόσµος αξιολογείται αρνητικά, κα-
θώς σκοπός είναι η σωτηρία από τον κόσµο. 

• Και στις δύο περιπτώσεις διακρίνουµε µια έντονη οικολογική ευαισθησία, 
ανεξάρτητα αν αυτή πηγάζει από διαφορετικά κίνητρα. Έτσι λοιπόν ενώ 
στις µονοθεϊστικές παραδόσεις ο άνθρωπος φροντίζει και δεν καταστρέφει 
το φυσικό περιβάλλον γιατί έχει από το Θεό την ευθύνη της προστασίας 
του, στα Ανατολικά θρησκεύµατα η οικολογική ευαισθησία πηγάζει από 
την πεποίθηση ότι παντού µέσα στη φύση υπάρχει ζωή, την οποία έχουµε 
υποχρέωση να σεβαστούµε. 

• Η οικολογική ευαισθησία η οποία αποτελεί, ίσως, την κοινή παράµετρο 
κάθε θρησκευτικής θεώρησης της σχέσης ανθρώπου και φυσικού περιβάλ-
λοντος, έχει αξία µόνο αν συνοδευτεί από την απαραίτητη οικολογική 
δραστηριότητα. 
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Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 2/ Κεφάλαιο 1__________________________________ 
 
Χαρακτηρίστε τις προτάσεις µε την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. 
 
 Σωστό Λάθος 
Η έννοια της διαφύλαξης της βιοποικιλότητας αποτελεί  βασική 
αρχή του Ιουδαϊσµού. 

  

Στις Ουπανισάδες τονίζεται ότι ο άνθρωπος αποτελεί την κορω-
νίδα της δηµιουργίας 

  

Ο κόσµος σύµφωνα µε τη Βουδδιστική σκέψη είναι εφήµερος, 
οδυνηρός και απατηλός.  

  

Ο βασικός όρος που χαρακτηρίζει τη διδασκαλία του Κοµφουκι-
ανισµού αναφορικά µε το φυσικό περιβάλλον είναι η αρχή της µη 
δράσης. 

  

Ο Ταοϊσµός ως ηθικοκοινωνικό σύστηµα ενδιαφέρεται περισσό-
τερο για την αρµονία και την τάξη µέσα στο φυσικό περιβάλλον. 

  

Οι πεποιθήσεις του Σιντοϊσµού και η στάση του απέναντι στη 
φύση συνδέονται άµεσα µε τη στενή σχέση µεταξύ της φύσης, 
των θεοτήτων (kami), και των ανθρώπινων όντων. 

  

Όπως τονίζεται στο Κοράνι δεν είµαστε οι δηµιουργοί της γης 
αλλά οι αντιπρόσωποι του Θεού σ’ αυτή. Το καθήκον µας είναι 
να διατηρήσουµε την ειρήνη και να υποταχθούµε στο θέληµα του 
Αλλάχ.    
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Σύνοψη Ενότητας 
 
 Το νόηµα της ανθρώπινης κυριαρχίας στον κόσµο, σύµφωνα µε τις αντιλήψε-
ις των µεγαλυτέρων θρησκειών δεν είναι η καταδυνάστευση και η εκµετάλλευση 
αλλά η προστασία και η φροντίδα του ανθρώπου για κάθε είδος της δηµιουργίας. 
 Η φροντίδα αυτή στα µονοθεϊστικά θρησκεύµατα θεµελιώνεται θεολογικά στην κυ-
ρίαρχη θέση που έχει ο άνθρωπος µέσα στην κτίση. Η ανωτερότητα αυτή γεννά ένα 
αίσθηµα ευθύνης στον άνθρωπο ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του οι-
κοσυστήµατος.  

Στις Ανατολικές παραδόσεις η ανακύκληση των υπάρξεων είναι µία πραγµα-
τικότητα η οποία µακροπρόθεσµα οδηγεί στη φυγή από τον µάταιο και οδυνηρό 
κόσµο και στην ένωση της ψυχής µε το απόλυτο. Με την έννοια αυτή ο κόσµος έχει 
µία αρνητική έννοια. Παρά το γεγονός αυτό όµως και στην περίπτωση αυτή συναν-
τάµε µία έντονη οικολογική ευαισθησία. Πηγή αυτής της ευαισθησίας αποτελεί η 
πεποίθηση ότι παντού, σε ολόκληρη τη φύση υπάρχουν µορφές ζωής τις οποίες έχο-
υµε υποχρέωση να σεβαστούµε. 
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Σύνοψη Κεφαλαίου 
 

Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που απειλούν έντονα τον πλανήτη µας δηµι-
ούργησαν ένα ισχυρό ενδιαφέρον για το περιβάλλον το οποίο εκφράζεται µε ποικίλο-
υς τρόπους. Η ένταση και το µέγεθος του περιβαλλοντικού προβληµατισµού δηµιο-
ύργησε νέες επιστηµονικές περιοχές µε σκοπό την εξεύρεση ικανοποιητικών λύσεων.  

Το ενδιαφέρον της θρησκείας για τα προβλήµατα του περιβάλλοντος είναι έν-
τονο. Στην Ορθόδοξη Θεολογία η κτίση είναι έργο του Θεού και ο άνθρωπος αποτε-
λεί το επιστέγασµα της δηµιουργίας. Ο κόσµος ως κτίση του Θεού προβάλλεται από 
όλες τις µορφές της βυζαντινής τέχνης και βιώνεται στην ασκητική ζωή καθηµερινά 
και έµπρακτα µε τρόπο απτό και ορατό.  

Η προστασία και η φροντίδα του ανθρώπου για κάθε είδος της δηµιουργίας 
αποτελεί βασική αρχή στη διδασκαλία των µεγαλύτερων θρησκειών, τις οποίες δι-
ακρίνει µία έντονη οικολογική ευαισθησία. 

Η οικολογική αυτή ευαισθησία µπορεί να φανεί χρήσιµη για την επίλυση των 
µεγάλων περιβαλλοντικών προβληµάτων που απασχολούν σήµερα το σύγχρονο άν-
θρωπο. Αρκεί αυτός να κρατήσει µια υπεύθυνη στάση ζωής, συµβάλλοντας ενεργά 
στην επίλυση αυτών των προβληµάτων. 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
 

 
 

1. ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Προς 
τα Μέλη του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
Οικολογικών Οργανώσεων 
ΠΗΓΗ: http://www.ecclesia.gr  
 

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζουµε το παρόν Πανελλήνιον Συνέδριον, που συγκαλεί-
ται εδώ σήµερα, από τα Μέλη του Πανελληνίου ∆ικτύου Οικολογικών Οργανώσεων, µε 
θέµα «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ».  

Το προς συζήτηση και έρευνα θέµα έχει πολλές παραµέτρους και ταυτόχρονα την 
απαρχή του στην πορεία της πολυαιωνίου ιστορίας του ανθρώπου. Οι ανθρώπινες κοινω-
νίας εβίωσαν από της δηµιουργίας του ανθρώπου µικρές ή µεγάλες καταστροφές του φυ-
σικού περιβάλλοντος οφειλόµενες σε εκρήξεις ηφαιστείων, λοιµούς, καταποντισµούς ε-
δαφών, καταστροφές δασών.  

Σήµερα, όµως, ο βιολογικός θάνατος του ανθρώπου επικρέµαται ως βεβαία κατά-
ληξη της σηµερινής πολιτισµικής πορείας της Ανθρωπότητος. Ο άνθρωπος υφίσταται, για 
πρώτη φορά στην ιστορία του, την προοδευτική αντιστροφή των θετικών δυνατοτήτων 
και προσφορών της φύσεως. Τα τέσσερα ζωτικά κέντρα της ζωής του ανθρώπου, ο αέρας, 
το νερό, η βλάστηση και η ζωή του πλανήτη µας, κινδυνεύουν άµεσα. Η σύγχρονη βιο-
µηχανία, καταστρέφουσα τεράστιες ποσότητες οξυγόνου και παράγουσα τόνους δηλητη-
ριωδών χηµικών ουσιών, καταστρέφει τον αέρα. Τα δάση καταστρέφονται, λόγω της µε-
γιστοποιήσεως των οικισµών και των πυρκαϊών. Έχει υπολογισθεί, ότι κάθε δευτερόλεπ-
το µεταφέρονται 1000 τόνοι γης προς τη θάλασσα και ότι ελαττώνονται τα δάση κατά 3-5 
χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα. Η φυσιολογία του περιβάλλοντος έχει διαταραχθεί και η θε-
ραπεία της φύσεως που ασθενεί ευρίσκεται στην θρησκευτική πίστη και πράξη.  

Στην Παλαιά ∆ιαθήκη αναγγέλλονται δύο Οικολογικές ∆ιαθήκες· η πρώτη, σαν 
ειδική συνθήκη (Γεν. 6,18,9,8-17), διασώσεως όλων των µορφών της ζωής και της οικο-
λογικής ευθύνης του ανθρώπου για τα ζώα, που συνάπτεται προ του Κατακλυσµού, µετα-
ξύ Θεού και Νώε και η δεύτερη, µετά το πέρας του Κατακλυσµού µε την οποίαν αποκλεί-
εται κάθε νέα καταστροφή της ζωής (Γεν. 9,8-17) από Κατακλυσµό και που έχει σαν ε-
ξωτερικό οπτικό τεκµήριο «σαν σηµείο της ∆ιαθήκης» το ουράνιο τόξο, «το τόξο µου 
τίθηµι εν τη νεφέλη» (9,13), µε την οποία επαναλαµβάνεται η ευλογία της ανθρώπινης 
κυριαρχίας στον ζωϊκό χώρο, µετά τον Κατακλυσµό, στον Νώε και τα παιδιά του, που 
αποτελούν και τους γεννήτορες της µετά τον Κατακλυσµό Ανθρωπότητος. Στις Προφη-
τικές µαρτυρίες έχουµε την οικολογική καταστροφή της βλαστήσεως από επιδροµές ακ-
ρίδων, όπως στην όραση του Προφήτη Αµώς (Αµώς 7,1-6), στην αποξήρανση των νερών 
και την καταστροφή της βλαστήσεως, σαν αποτέλεσµα του θυµού του Θεού (Ησ. 30,33), 
(Μιχ. 1,4). Ο Προφήτης Ιερεµίας γράφει χαρακτηριστικά σε προφητεία του, όπου αναφέ-
ρεται και το όραµα του «χάους», «επέβλεψα επί την γην, και ιδού ουδέν, και εις τον ου-
ρανόν, και ουν ην τα φώτα αυτού», «έως πότε πενθήσει η γης και πας ο χόρτος του αγρού 
ξηρανθήσεται από κακίας των κατοικούντων εν αυτής αφανίσθησαν κτήνη και πετεινά, 
ότι είπον· ουκ όψεται ο Θεός οδούς ηµών».  

Φυσικοί επιστήµονες, όπως ο Leibnitz, ο Νewton και άλλοι, επεδίωκαν την έρευ-
να του φυσικού κόσµου, ως έργον της Θείας βουλής και κατά τον 18ον αιώνα ακόµα, ο 
εθνεγέρτης Ρήγας Φερραίος γράφει στο έργο του «Φυσικής απάνθισµα», που είναι έργο 
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κοσµογεωγραφίας τα εξής: «Όθεν ας φωνάξωµεν όλοι οµού: Κύριε, τα έργα σου είναι 
µεγάλα και πολλά· πάντα εν σοφία εποίησας και έργα των χειρών Σου εισίν οι ουρανοί»!  

Η χριστιανική Εκκλησία διαπαιδαγωγεί τους ανθρώπους για τη σωτηρία τους µε 
τρόπο ολοκληρωµένο, που συµπεριλαµβάνει κάθε αγωγή και την οικολογική. Η αρχαιό-
τερη για τους χριστιανούς οικολογική αγωγή είναι συνδεδεµένη µε την σωτηριολογική 
αγωγή και τις δογµατικές αρχές της πίστεως, που εκφράζονται ως λειτουργική πράξη και 
ατοµική και κοινωνική συµπεριφορά. Η οικολογική διάσταση της Ορθοδόξου λατρευ-
τικής πράξεως είναι πλουσιοτάτη, εµπεριεχοµένη στις λατρευτικές Ακολουθίες του νυχ-
θηµέρου, στις λατρευτικές τελετές των 7 Μυστηρίων και ιδιαιτέρως στις ευχές της Θείας 
Λειτουργίας «Υπέρ ευκρασίας αέρων και ευφορίας των καρπών της γης» και στις υπόλο-
ιπες αγιαστικές Ακολουθίες. Είναι αναµφισβήτητο γεγονός, ότι η λησµοσύνη του ονόµα-
τος του Θεού εκ µέρους του ανθρώπου, ως του τελικού αιτίου της αφθονίας των αγαθών 
της γης, οδηγεί τον άνθρωπο στην απολυτοποίηση της αξίας της αφθονίας, στον θαυµασ-
µό των έργων του, δηλαδή, πολλάκις, σε µια µορφή συγχρόνου ειδωλολατρείας. Αυτή η 
λατρεία οδηγεί στην καταστροφή, γιατί απολυτοποιεί το σχετικό και παραγνωρίζει τον 
αληθινό Θεό και ∆ηµιουργό. Στο βιβλίο του ∆ευτερονοµίου διαβάζουµε σχετικά γι’ αυ-
τήν την καταστροφική παραγνώριση της αξίας του θεϊκού Περιβάλλοντος «Μη είπης εν 
τη καρδία σου· η ισχύς µου και το κράτος της χειρός µου εποίησαν µοι την δύναµιν την 
µεγάλην ταύτην µνησθήση Κυρίου του Θεού σου, ότι αυτός σοι δίδωσιν ισχύν του ποιή-
σαι δύναµιν». Ο άνθρωπος, ως «φύλακας» του φυσικού Περιβάλλοντος και όχι ως «ιδι-
οκτήτης», οφείλει να είναι συντηρητής και προστάτης της φύσεως. Η καταστροφή του 
φυσικού περιβάλλοντος σηµαίνει αφαίρεση των φυσικών προϋποθέσεων επιβιώσεως του 
ιδίου του ανθρώπου. Ίσως αποµένει πολύς δρόµος έως ότου αυτή η οικολογικής αρχή του 
«φυλάσσειν» και του «εργάζεσθαι» γίνει σεβαστή από την βιοµηχανία και την τεχνολογία 
και αποτελέση πολιτική πράξη των εκάστοτε Κυβερνήσεων, των διαφόρων Κρατών και 
µάλιστα, εκείνων που συσσωρεύουν όπλα καταστροφής του ανθρώπου και του Περιβάλ-
λοντός του.   

Η επίσηµη πνευµατική δραστηριοποίηση των εκκλησιαστικών αρχών για τα 
προβλήµατα του Περιβάλλοντος έχει εκδηλωθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία από 20ετίας 
και πλέον, πρωτοστατούντος του Οικουµενικού Πατριαρχείου· από τον επίσηµο εορτασ-
µό των 900 χρόνων της ιδρύσεως της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 
στην Πάτµο, όπου πραγµατοποιήθηκε Συνέδριο για το Περιβάλλον, µε την ανακοίνωση 
το 1989 ότι η 1η Σεπτεµβρίου ορίζεται ως ηµέρα, κατά την οποίαν, «επ’ ευκαιρία της ε-
ορτής τη Ινδίκτου ευχαί και ικεσίαι υπέρ της όλης δηµιουργίας αναπέµπονται... ως ηµέ-
ρας προστασίας του φυσικού Περιβάλλοντος» µε τις εκδηλώσεις τον ίδιο χρόνο στο Πατ-
ριαρχείο Αντιοχείας, µε το ∆ιορθόδοξο Συνέδριο για την προστασία του Περιβάλλοντος 
το 1991, στην Ορθόδοξη Ακαδηµία Κρήτης, µε την ανακοίνωση για το οικολογικό θέµα 
στο Μήνυµα της Συνάξεως των Ορθοδόξων Πατριαρχών και Αρχηγών των Αυτοκεφάλων 
Εκκλησιών, στο Φανάρι το 1992, µε το συγκληθέν το 1993 Σεµινάριο στην Ιερά Μητρό-
πολη Λέρου µε θέµα: «Ορθοδοξία, Οικολογία και Περιβάλλον», µε την σύνταξη ειδικής 
Ιεράς Ακολουθίας για την ηµέρα του Περιβάλλοντος από το µακαριστό Υµνογράφο της 
Εκκλησίας, Μοναχό Γεράσιµο Μικραγιαννανίτη, µε την συµβολή των Ορθοδόξων Μο-
ναχών, όπως εκείνων της Ιεράς Μονής του Ευαγγελισµού, Ορµιλίας Χαλκιδικής, µε την 
εφαρµογή ενός οδηγητικού προγράµµατος προστασίας του φυσικού Περιβάλλοντος, µε 
την συνεργασία του Παγκοσµίου Ταµείου για την προστασία της φύσεως (WWF) και τέ-
λος, µε την γενική Συνέλευση του Παγκοσµίου Συµβουλίου των Εκκλησιών, στην Σεούλ 
το 1991, στο τέλος της οποίας ενεκρίθη µακροσκελές κείµενο µε έκκληση προς όλους για 
την προστασία του Περιβάλλοντος.  

Η ∆ιαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
αναµένει τα Πορίσµατα του παρόντος Πανελληνίου Συνεδρίου Οικολογικών Οργανώσε-
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ων, ευελπιστούσα, ότι θα αποτελέσουν αφετηρία για την γενικώτερη συνεργασία των αρ-
µοδίων φορέων της Ελληνικής Κυβερνήσεως των Πολιτικών Κοµµάτων, της Νοµαρχια-
κής και Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, των Πανεπιστηµιακών Σχολών και γενικώς όλων όσοι 
έχουν την δυνατότητα, από την σκοπιά που διακονούν την κοινωνία, να συµβάλλουν στη 
διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος, ανακοινώνει δε, ότι µε την από 31.8.1999 από-
φασή Της, συνέστησε Οργανική Επιτροπή για την διοργάνωση Παγκοσµίου Συνεδρίου µε 
θέµα: «Εκκλησία και Φυσικόν Περιβάλλον»! Όθεν, επευλογούντες ένα έκαστον των συ-
νέδρων και των οµιλητών, συγχαίροµεν τους διοργανωτάς, ευχόµενοι όπως αντιληφθή επί 
τέλους ο σύγχρονος άνθρωπος, ότι «θεία τις υπάρχει οικονοµία και δύναµις κρειττόνων ή 
συνέχουσα τα όλα, ην και Θεός δικαίως αν είποιµεν» (Μεθόδιος Ολύµπου). 
 

 

2. ὉΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α.Θ.Π., ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ Κ.Κ. ΒΑΡΘΟ-
ΛΟΜΑΙΟΥ, ΠΕΡΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (22/01/2004). 

 
Οικουµενικό Πατριαρχείο: http://www.ec-patr.gr/ 

 

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Παναµᾶ καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ κύριε Ἀθηναγόρα, 
                         Ἐξοχώτατε κύριε Ὑπουργὲ Περιβάλλοντος, 

                         Πατέρες, Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ, 
 

                Εἶναι διὰ τὴν ἡµετέραν Μετριότητα λίαν εὐχάριστον τὸ γεγονὸς ὅτι κατὰ τὴν 
παροῦσαν ἐπίσκεψιν ἡµῶν εἰς τὴν ἀγαπητὴν καὶ ἐξαιρετικῶς ὡραίαν Χώραν τῆς Κού-
βας εὑρίσκοµεν ἀνεπτυγµένον τόσον πολὺ τὸ ἐνδιαφέρον τῆς τε ἐντίµου Κυβερνήσεως 
καὶ τοῦ φιλοπροόδου λαοῦ αὐτῆς διὰ τὸ φυσικὸν περιβάλλον, ὥστε νὰ ὑπάρχῃ ἐν αὐτῇ 
εἰδικὸν Ὑπουργεῖον Περιβάλλοντος καὶ νὰ ἀπευθυνθῇ ἡµῖν πρόσκλησις ὅπως 
ὁµιλήσωµεν ἐπὶ περιβαλλοντικοῦ θέµατος. Ἐκφράζοµεν καὶ κατὰ τὴν στιγµὴν ταύτην 
τὴν ἱκανοποίησιν ἡµῶν διὰ τὸ ἐκδηλούµενον ἔµπρακτον καὶ ζωηρὸν ἐνδιαφέρον καὶ 
συγχαίροµεν τοῖς τε ἁρµοδίοις καὶ τῷ λαῷ διὰ τὴν προσοχὴν καὶ τὴν µελέτην µετὰ τῆς 
ὁποίας ἀντιµετωπίζουν τὸ σύγχρονον ὀξὺ περιβαλλοντικὸν πρόβληµα, τὰς συνεπείας 
τῆς µὴ ὀρθῆς ἀντιµετωπίσεως τοῦ ὁποίου ὑφίσταται ὅλη ἡ ἀνθρωπότης καὶ ὄχι µόνον 
οἱ ὑπεύθυνοι τῶν ῥύπων καὶ τῶν ἄλλων φθοροποιῶν τοῦ περιβάλλοντος ἐνεργειῶν. 

Ἐν πρώτοις ὀφείλοµεν να διευκρινήσωµεν ὅτι τὸ ἐνδιαφέρον ἡµῶν προσωπικῶς 
καὶ τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου διὰ τὸ περιβάλλον δὲν ἀπορρέει ἀπὸ µίαν στάσιν 
εἰδωλοποιήσεως αὐτοῦ, ὡς συµβαίνει παρά τισι τῶν οἰκολόγων, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν πίστιν 
ὅτι τοῦτο, ὡς καὶ ὁλόκληρος ὁ φυσικὸς κόσµος, εἶναι ἔργον τοῦ Θεοῦ «καλὸν λίαν» καὶ 
ὅτι ὁ ἄνθρωπος, ὁ λαβὼν ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ πρωτοπλάστου Ἀδὰµ τὴν ἐντολὴν τοῦ 
«ἐργάζεσθαι καὶ φυλάσσειν» τὸν ἐγκόσµιον Παράδεισον, εἰς τὸν ὁποῖον ἀρχῆθεν 
ἐτέθη, ὀφείλει καὶ σήµερον καὶ εἰς τὸ µέλλον να ἐργάζεται καὶ νὰ φυλάσσῃ τὸν φυσικὸν 
κόσµον, ὁ ὁποῖος περιβάλλει αὐτόν, κατάλληλον διὰ τὴν ἐντὸς αὐτοῦ διαβίωσιν αὐτοῦ 
καὶ τῶν ἐπερχοµένων γενεῶν, ἤτοι καθαρόν, ὑγιεινόν, παραγωγικόν, ἀειφόρον καὶ 
ὡραῖον. ∆ὲν ἐκκινοῦµεν ἐκ τῆς ἐσφαλµένης ἰδέας ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ ὁ ἔµβιος καὶ µὴ 
ἔµβιος φυσικὸς κόσµος ἢ τὰ καθ’ ἕκαστον στοιχεῖα τοῦ εἶναι ὄντα ἰσοδυνάµου ἀξίας, 
διότι τοῦτο συνεπάγεται ὑποβιβασµὸν τοῦ ἀνθρώπου, κτισθέντος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὡς βα-
σιλέως τῆς κτίσεως, εἰς κατάστασιν ἀπαράδεκτον χριστιανικῶς. Πιστεύοµεν ὅτι εἰς τὴν 
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φύσιν κυριαρχεῖ ἡ ἀνθρωπικὴ ἀρχή, ὡς λέγουν οἱ εἰδικοὶ ἐπιστήµονες, ἤτοι ὅτι τὰ πάν-
τα εἶναι ἐρρυθµισµένα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κατὰ τρόπον ὑποβοηθοῦντα     τὴν ζωὴν τοῦ 
ἀνθρώπου. Ἀγωνιζόµεθα, λοιπόν, συστηµατικῶς ἵνα συνειδητοποιήσῃ πᾶς ἄνθρωπος 
καὶ πᾶσα Κυβέρνησις ὅτι αὐτὴν τὴν θείαν ῥύθµισιν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος 
ὀφείλοµεν νὰ µὴ τὴν ἀπορρυθµίσωµεν, διότι τὸ ἀποτέλεσµα θὰ ἀποβῇ µακροχρονίως 
εἰς βάρος ἡµῶν. 

  Τὸ φυσικὸν περιβάλλον, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ζῶµεν ἔχει µίαν ἰσορροπίαν καὶ µίαν 
ἱκανότητα ἐπαναφορᾶς καὶ διατηρήσεως αὐτῆς τυχὸν διαταραχθείσης, ἀλλὰ ἐντὸς 
ὡρισµένων ὁρίων. Ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ παραδείγµατι καίει ξύλα διὰ νὰ θερµανθῇ καὶ ἐκ 
τῆς καύσεως αὐτῶν παράγεται τὸ εἰς µεγάλας ποσότητας ἐπιβλαβὲς διὰ τὴν ζωὴν τοῦ 
ἀνθρώπου διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος. Ἀλλὰ τὰ φυτὰ προσλαµβάνουν καὶ διασποῦν 
αὐτὸ     καὶ τὸ µὲν χρήσιµον διὰ τὴν ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου ὀξυγόνον ἀποδίδουν εἰς τὴν 
ἀτµόσφαιραν, τὸν δὲ ἄνθρακα χρησιµοποιοῦν διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ ξυλώδους ἱστοῦ 
αὐτῶν. Αὐτὴ ἡ ἀνακύκλωσις ὅµως διακόπτεται ὅταν µία πυρκαϊὰ καταστρέψῃ τὸ δάσος 
ἢ ὅταν µία περιοχὴ ἐρηµοποιηθῇ. Εἰς αὐτὴν τὴν περίπτωσιν τὸ περιβάλλον ἀδυνατεῖ να 
παράσχῃ εἰς τὸν ἄνθρωπον συνθήκας ἐπιβιώσεως αὐτοῦ καὶ οὕτως ὁ ὑπαίτιος αὐτῆς τῆς 
καταστροφῆς εἶναι ὑπεύθυνος διὰ τὴν συνέπειαν τὴν ὁποίαν     αὕτη συνεπάγεται διὰ 
τοὺς συνανθρώπους του. Τὸ αὐτὸ συµβαίνει ὅταν ῥυπαίνωνται τὰ ὕδατα εἰς βαθµὸν 
καθιστῶντα αὐτὰ µὴ πόσιµα ἢ ἀκατάλληλα διὰ τὸ πότισµα καὶ τὴν ἐντὸς αὐτῶν διαβί-
ωσιν ἰχθύων καὶ ἄλλων ὑδροβίων ζῴων καὶ φυτῶν. Ἡ αὐτὴ κατάστασις δηµιουργεῖται 
καὶ ὅταν µολύνεται εἰς µὴ ἀνατάξιµον βαθµὸν ὁ ἀτµοσφαιρικὸς ἀὴρ µιᾶς περιοχῆς, 
κ.ο.κ 

Εἶναι ἀληθὲς ὅτι ἐπὶ τοῦ ἀέρος καὶ ἐπὶ τῶν ὑδάτων τὸ τέλειον σχέδιον τοῦ Θεοῦ 
ἔχει προβλέψει τὴν ἀέναον χαοτικὴν κίνησιν αὐτῶν, ἡ ὁποία συνεπάγεται τὴν 
σταδιακὴν ἰσοµερῆ διάχυσιν τῶν ἐντὸς αὐτῶν πιπτόντων ῥύπων ἐφ’ ὅλης τῆς γῆς διὰ 
τὰ ἀέρια καὶ ἐφ’ ὅλης τῆς ῥοῆς τῶν ὑδάτων δι’ αὐτά. Αὐτὸ ὁδηγεῖ φυσικῶς µὲν εἰς τὴν 
ἐλάφρυνσιν τοῦ συγκεκριµένου τόπου ἐκ τοῦ ὁποίου προῆλθεν ὁ ῥύπος καὶ εἰς τὴν 
διασπορὰν αὐτοῦ κατὰ τρόπον µειοῦντα τὰς συνεπείας     ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὸν τόπον 
προελεύσεως, ἀλλὰ ταυτοχρόνως καὶ εἰς τὴν διεύρυνσιν τῆς νοµικῆς εὐθύνης διὰ τάς 
ἐπιβλαβεῖς ἐκποµπὰς µέχρι τοῦ τοπικοῦ σηµείου εἰς τὸ ὁποῖον αἱ προωθούµεναι 
φυσικῶς συγκεντρώσεις ῥύπων εἶναι ἐπιβλαβεῖς. Ἀπὸ ἄλλης γενικωτέρας ἀπόψεως 
ὁδηγεῖ εἰς τὴν καθολικότητα τῆς ἠθικῆς εὐθύνης ἑκάστου ἀνθρώπου διὰ πᾶσαν, καὶ τὴν 
πλέον ἀσήµαντον, ἄσκοπον βλάβην τοῦ περιβάλλοντος, διότι αἱ πολλαὶ µικραὶ 
ἐπιβλαβεῖς ἐνέργειαι δύνανται σωρευόµεναι νὰ προκαλέσουν ἀνεπιθυµήτους ἐπιβλαβεῖς 
συνεπείας.Ἀσφαλῶς ἡ ἀπόρριψις ἑνὸς κενοῦ κυτίου εἰς τὴν καθαρὰν ἀκτὴν δὲν γίνεται 
ἀντιληπτὴ ὡς οὐσιώδης ῥυπογόνος ἐνέργεια, ἀλλ ἡ παρ’ ἑκάστου λουοµένου ἢ διερχο-
µένου ἀπόρριψις ἑνὸς µόνον κενοῦ κυτίου ἀρκεῖ ἵνα µετατρέψῃ τὴν ἀκτὴν εἰς χῶρον 
ἀπορριµµάτων. Συνεπῶς ὁ ἐνεργῶν τὴν φαινοµενικῶς µικρᾶς σηµασίας ῥύπανσιν εἶναι 
συνυπεύθυνος διὰ τὸ ἀποτέλεσµα τῆς συσσωρευµένης ἐκ πολλῶν παροµοίων ἐνεργειῶν 
ἐπιζηµίου καταστάσεως. ∆ι’ αὐτὸ καὶ προσπαθοῦµεν νὰ πείσωµεν πάντα συνάνθρωπον 
νὰ µὴ συµβάλλῃ διὰ τῶν ἰδικῶν του µικρῶν ἐπιβλαβῶν εἰς τὸ περιβάλλον ἐνεργειῶν 
εἰς τὴν καταστροφὴν ἢ τὴν χειροτέρευσιν αὐτοῦ. Ἀσφαλῶς µὲ ἀκόµη µεγαλυτέραν 
ἔντασιν προσπαθοῦµεν νὰ πείσωµεν τοὺς προκαλοῦντας τεραστίας ῥυπάνσεις νὰ εὕρουν 
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τρόπους νὰ ἀποφεύγουν αὐτάς, ἀλλ’ αὐτὸ δὲν σηµαίνει ὅτι ἡ εὐθύνη τῶν µεγάλων 
ῥυπαντῶν ἐκµηδενίζει τὴν εὐθύνην καὶ καταργεῖ τὸ καθῆκον τῆς προσοχῆς εἰς τοὺς 
µικρούς. 

Αἱ προσπάθειαί µας δὲν περιορίζονται εἰς εὐκαιριακὰς µόνον ὁµιλίας. Ἐπὶ 
σειρὰν ἐτῶν διοργανώνοµεν εἰς τὴν ἐν τῇ νήσῳ Χάλκῃ τῆς Κωνσταντινουπόλεως Ἱερὰν 
Μονὴν τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἔνθα ἐστεγάζετο ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης, 
οἰκολογικὰ καὶ περιβαλλοντικὰ θερινὰ σεµινάρια. Ἐπὶ πλέον, ἐν συνεργασίᾳ µετὰ τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως διωργανώσαµεν τὰ ἐν πλῷ περιβαλλοντικὰ διεθνῆ συνέδρια εἰς 
τὸ Αἰγαῖον,     τὸν Εὔξεινον Πόντον, τὸν ∆ούναβιν, τὴν Ἀδριατικὴν καὶ τὴν Βαλτι-
κήν. Τὰ θαλάσσια ἢ τὰ ποτάµια ὕδατα     αὐτῶν τῶν περιοχῶν εἶναι δεκτὰ ῥυπαρῶν καὶ 
τοξικῶν ἀποβλήτων εἰς µεγάλον βαθµόν, µὲ ἀποτέλεσµα να εὑρίσκωνται εἰς τὰ πρόθυρα 
τῆς ἀκαταλληλότητος διὰ τὴν συνέχισιν τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀδυναµίας τῆς 
αὐτοκαθάρσεως. ∆ι’ αὐτοὺς τοὺς λόγους καὶ ἐπελέγησαν πρὸς ἰδιαιτέραν διεθνῆ συµµε-
λέτην µὲ τὴν συµµετοχὴν εἰδικῶν ἐξ ὅλων τῶν παρακτίων καὶ παροχθίων χωρῶν. Αἱ 
συζητήσεις ὑπῆρξαν γόνιµοι καὶ ἀποτελοῦν πρότυπον συλλογικῆς µελέτης διὰ 
περιβαλλοντικὰ θέµατα ἀπασχολοῦντα πλείονας χώρας, τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ 
ἀντιµετωπισθοῦν     διὰ µέτρων λαµβανοµένων ὑπὸ µιᾶς µόνον ἐξ αὐτῶν.  

Ἡ Κούβα εἶναι ἰδιαιτέρως πεπροικισµένη διὰ ὡραιοτάτου φυσικοῦ περιβάλλον-
τος. Ἄφθονα ὕδατα, φυσικοὶ λιµένες, ἀνεπτυγµένη βλάστησις, εἰδικοὶ βιολογικοὶ σχηµα-
τισµοί, καθιστοῦν αὐτὴν Χώραν σπανίων φυσικῶν καὶ περιβαλλοντικῶν 
χαρακτηριστικῶν. Ἂν καὶ τὰ µεγάλα προβλήµατα τοῦ περιβάλλοντος, ὅπως ἡ ἐλάττωσις 
τοῦ ὄζοντος, ἡ αὔξησις τῆς θερµοκρασίας, ἡ ἀνεµενοµένη τήξις µεγάλου µέρους τῶν 
πάγων καὶ ἡ ἐντεῦθεν ἄνοδος τῆς στάθµης τῶν θαλασσίων ὑδάτων, ἡ µόλυνσις αὐτῶν 
καὶ τῆς ἀτµοσφαίρας διὰ τοξικῶν ἀποβλήτων, ἡ ἀσφαλὴς ἀπόρριψις καὶ προστασία 
ῥαδιενεργῶν οὐσιῶν καὶ τὰ παρόµοια ἀφοροῦν πλέον ὁλόκληρον τὸν πλανήτην γῆ, 
ὑπάρχουν περιθώρια πρωτοβουλιῶν ὑπὲρ τοῦ περιβάλλοντος εἰς ἑκάστην µικρὰν ἢ µε-
γάλην κοινωνίαν. ∆ιότι, ὡς γνωστόν, εἰς ἑκάστην περιοχὴν ἔχουν δηµιουργηθῇ τοπικὰ 
οἰκοσυστήµατα καὶ τοπικαὶ περιβαλλοντικαὶ συνθῆκαι, ἡ ἐξισορροπησις τῶν ὁποίων 
εἶναι πρώτιστον καθῆκον τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν. 

Ἡ παραµέλησις αὐτοῦ τοῦ καθήκοντος πλήττει κατὰ πρῶτον τοὺς ὑπαιτίους τῆς 
περιβαλλοντικῆς καταστροφῆς. Ἡ λῃστρικὴ ἐκµετάλλευσις τοῦ ἐπιγείου καὶ θαλασσίου 
πλούτου ἐµποδίζει τὴν ἀναγέννησιν αὐτοῦ καὶ στερεῖ τοὺς ὑπαιτίους τῶν ἐσόδων κατὰ 
τὰ ἑπόµενα ἔτη. Ἡ καταστροφὴ ἑνὸς δάσους προκαλεῖ πληµµύρας, ἔκπλυσιν τῆς 
ἐπιφανείας τῆς γῆς ἀπὸ γονίµων ἐδαφῶν, ἐξαφάνισιν τῶν πηγῶν, ἐλάττωσιν τῶν 
ἐπιγείων ὑδάτων, µείωσιν τοῦ ὀξυγόνου εἰς τὴν ἀτµόσφαιραν, ἀποµάκρυνσιν τῶν 
πτηνῶν καὶ τῶν δασοβίων ζῴων καὶ γενικῶς µίαν τάσιν πρὸς ἐρηµοποίησιν τῆς πληγεί-
σης περιοχῆς. ∆ι’ αὐτὸ εἶναι ἀπαραίτητος ἡ ὅσον τὸ δυνατὸν ταχυτέρα φυσικὴ ἢ 
τεχνητὴ ἀναγέννησις αὐτῶν, ὅταν καταστραφοῦν, προτιµωτέρα ὅµως εἶναι ἡ 
ἐκπαίδευσις τῶν     πληθυσµῶν εἰς τὴν πρόληψιν τῆς καταστροφῆς αὐτῶν. 

 Ἀναφέροµεν ἐνδεικτικῶς ἓν περιβαλλοντικὸν θέµα διὰ νὰ τονίσωµεν πόσον 
χρήσιµος εἶναι ἡ ἀφύπνισις τοῦ ἐνδιαφέροντος ἑκάστου πολίτου διὰ τὸ περιβάλλον. 
Ἐκφράζοµεν τὴν χαράν µας, διότι ἡ συνείδησις τῶν πολιτῶν τῆς Χώρας αὐτῆς ἔχει 
εὐαισθητοποιηθῇ ἀπέναντι τοῦ καιρίου αὐτοῦ διὰ τὸν πολιτισµόν µας θέµατος. Καὶ 
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εὐχόµεθα ὅπως αὐτὴ ἡ εὐαισθητοποίησις γενικευθῇ ἵνα συνολικῶς ἡ ἀνθρωπότης 
τηρήσῃ τὴν πρέπουσαν στάσιν καὶ λάβῃ τὰ κατάλληλα µέτρα διὰ τὴν διατήρησιν τοῦ 
περιβάλλοντος, ὅπου τοῦτο δὲν ἔχει εἰσέτι βλαβῇ, ἐνεργήσῃ δὲ τὰ δέοντα διὰ τὴν 
ἀποκατάστασιν αὐτοῦ, ὅπου τοῦτο ἔχει ἤδη ὑποστῇ καταστροφικὰς ἢ καὶ ἐπιβλαβεῖς 
ἐπεµβάσεις. 

 Ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν ὁποῖον ὁ Θεὸς ἀνέθεσε τὸ «ἐργάζεσθαι καὶ φυλάσσειν» τὴν 
γηΐνην κτίσιν, ὡς καὶ τὴν κατακυρίευσιν αὐτῆς, ὀφείλει νὰ συµπεριφέρεται πρὸς αὐτὴν 
ὡς ἔµφρων προνοητὴς αὐτῆς καὶ ὄχι ὡς ἄφρων καταστροφεὺς αὐτῆς. Καὶ αὐτὸ τὸ 
σηµεῖον εἶναι ἕν τῶν κριτηρίων τῆς πολιτιστικῆς στάθµης ἑκάστης κοινωνίας. 
Ἐκφράζοµεν καὶ πάλιν τὴν χαράν µας, διότι εὕροµεν εἰς τὴν ἀγαπητὴν Κούβαν 
γρηγοροῦσαν τὴν συνείδησιν τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἀρχόντων αὐτῆς ὡς πρὸς τὸ περιβάλ-
λον. Καὶ εὐχόµεθα αὐτὸ τὸ ἐνδιαφέρον νὰ συνεχίζεται καὶ νὰ αὐξάνεται, ὥστε καὶ τὸ 
ὡραιότατον φυσικὸν περιβάλλον τῆς Κούβας νὰ διατηρῆται καὶ παράδειγµα νὰ γίνεται ἡ 
Χώρα πρὸς ἄλλους λαοὺς ἕνεκα τῶν  ἐπιτευγµάτων της. 

Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, τοῦ πλάσαντος τὸν κόσµον «καλὸν λίαν» καὶ ζητοῦντος ἀπὸ 
ἡµᾶς νὰ σεβασθῶµεν τὴν δηµιουργίαν Του, λαµβάνοντες ἐξ αὐτῆς πᾶν ὅ,τι χρειάζεται 
διὰ τὴν ζωὴν µας, χωρὶς νὰ καταστρέφωµεν τὴν ἐγγενῆ δυνατότητα αὐτῆς να 
ἐπαναπαράγῃ ἐπ’ ἄπειρον τὰ αὐτὰ διὰ τάς ἐπερχοµένας γενεάς, ὡς µέχρι τοῦδε, εἴη 
µετὰ πάντων ὑµῶν, ἀγαπητοί. Ἀµήν. 

 
3. H E.E. ΦΕΡΝΕΙ ΤΙΣ EΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ 

 

Λίγες ώρες µετά την ιστορική υπογραφή της «∆ιακήρυξης της Bενετίας» από τον 
Oικουµενικό Πατριάρχη και τον Πάπα ο κ. Bαρθολοµαίος µιλάει στην «K» 
Εφηµερίδα Καθηµερινή 16.06.2002 

H συνυπογραφή της «∆ιακήρυξης της Bενετίας» για το περιβάλλον, από τον 
Oικουµενικό Πατριάρχη Bαρθολοµαίο και τον Πάπα Iωάννη Παύλο, υπήρξε ένα πολύ 
σηµαντικό ιστορικό γεγονός. Γεγονός το οποίο έχει διπλή σηµασία. H µια είναι αυτή που 
σχετίζεται ευθέως µε τις προσπάθειες για τη σωτηρία του περιβάλλοντος, και που δείχνει 
ότι ο «Πράσινος Πατριάρχης», όπως έχει διεθνώς επικρατήσει να αποκαλείται ο 
Oικουµενικός Πατριάρχης λόγω του συνεχούς και σηµαντικού διεθνούς έργου του για το 
περιβάλλον, πέτυχε να συστρατεύσει και το Bατικανό σε αυτό τον µεγάλο αγώνα, του να 
διαδραµατίσει η χριστιανική θρησκεία κεντρικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια. Γιατί, 
από την περασµένη ∆ευτέρα, ο αγώνας αυτός δεν είναι πια µόνο τού επικεφαλής των Ορ-
θοδόξων, αλλά και των καθολικών χριστιανών. H άλλη, ιστορικά πολύ βαρύτερη σηµα-
σία αυτής της κοινής διακήρυξης, είναι ασφαλώς η αίσθηση της δυνατότητας προσέγγι-
σης του Oικουµενικού Θρόνου µε το Bατικανό. Προσέγγιση τυπική, αλλά και ουσιαστι-
κή, έστω και σε ένα θέµα µη δογµατικό και εκκλησιαστικό – κάτι που όµως δεν µειώνει 
καθόλου τη σηµασία ενός τέτοιου ιστορικού βήµατος, ειδικά εντός του ευρύτερου πλαι-
σίου πολιτικής και οικονοµικής ένωσης της Eυρώπης. Για το περιβάλλον, αλλά και γι’ 
αυτήν την ευκαιρία προσέγγισης των Eκκλησιών και της αποκατάστασης της ενότητάς 
τους, που, όπως λέει, «αποτελεί ευχή και προσπάθεια όλων µας», η «K» µίλησε µε τον 
Oικουµενικό Πατριάρχη Bαρθολοµαίο. 
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— Παναγιώτατε, πιστεύετε ότι η χριστιανική θρησκεία µπορεί να διαδραµατίσει ουσιασ-
τικό ρόλο στη σωτηρία του περιβάλλοντος, όπως προσπαθεί να κάνει µε τη σωτηρία του 
ανθρώπου; 

— O Xριστός δεν ήρθε για να σώσει µόνο τον άνθρωπο, αλλά και όλη την κτίση, η οποία, 
κατά τον Aπόστολο Παύλο, «συστενάζει και συνωδίνει» περιµένοντας τη λύτρωσή της 
από τη φθορά και την καταστροφή, στην οποία την έχει οδηγήσει ο ίδιος ο άνθρωπος µε 
την αµαρτία. Συνεπώς, η Eκκλησία δεν περιορίζεται στη φροντίδα του για τη σωτηρία 
του ανθρώπου, αλλά επεκτείνει τη µέριµνά της και στην προστασία του φυσικού περι-
βάλλοντος. O ρόλος της Eκκλησίας στην προσπάθεια για τη σωτηρία του περιβάλλοντος 
µπορεί και πρέπει να είναι ουσιαστικός, διότι το φυσικό περιβάλλον µπορεί να σωθεί µό-
νον αν αλλάξει νοοτροπία και στάση ζωής ο άνθρωπος, ο οποίος άλλωστε και καταστρέ-
φει το περιβάλλον λόγω της φιλαυτίας και της πλεονεξίας του. Mε τη διδασκαλία της και, 
κυρίως, µε τη λειτουργική ζωή, την ασκητικότητα και το πνεύµα σεβασµού της δηµιουρ-
γίας του Θεού που καλλιεργεί στα µέλη της, η Eκκλησία επενδύει στις συνειδήσεις των 
ανθρώπων και αυτό είναι η πιο σηµαντική προϋπόθεση για να επιτύχουν οι προσπάθειες 
που καταβάλλονται από πολλές πλευρές σήµερα για τη σωτηρία του φυσικού περιβάλ-
λοντος. 

— Στη Bενετία υπογράψατε µια κοινή διακήρυξη για το περιβάλλον. Mια κοινή προσπά-
θεια καθολικών και Ορθοδόξων χριστιανών για το περιβάλλον µπορεί να είναι πιο αποτε-
λεσµατική από ό,τι οι χωριστές προσπάθειες; 

— 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 περιβάλλον-
τος πρέπει να είναι κοινός για όλες τις θρησκείες. Mόνο τότε µπορεί να είναι αποτελεσ-
µατικός. 

— H συνεργασία καθολικών και Ορθοδόξων για την αντιµετώπιση τέτοιων µεγάλων θε-
µάτων που απασχολούν τον άνθρωπο στην αυγή της τρίτης χιλιετίας, µπορεί να αποτελέ-
σει µια βάση για να πλησιάσουν ξανά οι δύο Eκκλησίες; Mήπως εκείνα που ενώνουν σή-
µερα τις δύο Eκκλησίες είναι περισσότερα από εκείνα που τις χωρίζουν; 

— 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 δια-
λόγους 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 πα-
ραγνωρίζεται ούτε να υποτιµάται. 

— H διαίρεση της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας σε ανατολικό και δυτικό τµήµα πριν από 
πολλούς αιώνες προηγήθηκε του σχίσµατος της Eκκλησίας. Σήµερα, που η Eυρώπη ενώ-
νεται ξανά, µπορεί αυτό να βοηθήσει να ενωθούν και οι µεγάλες εκκλησίες της; 

— H Eυρώπη προχωρεί στην ολοκλήρωση της ενότητάς της, και αυτό δεν µπορεί παρά 
να φέρει πιο κοντά µεταξύ τους την Παλαιά και τη Nέα Pώµη, οι οποίες ήταν ενωµένες 
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πριν από το θλιβερό Σχίσµα τον ενδέκατο αιώνα. H συνύπαρξη µέσα στον ίδιο πολιτικό 
και οικονοµικό χώρο ευρωπαϊκών λαών που ανήκουν και στις δύο Eκκλησίες, θα συντε-
λέσει ασφαλώς στη µεγαλύτερη προσέγγισή τους και θα βοηθήσει στην αποκατάσταση 
της ενότητας που υπήρχε πριν από το Σχίσµα. Aυτό αποτελεί την ευχή και την προσπάθε-
ια όλων µας. 

 
4. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟ-

ΣΕΓΓΙΣΗ 
 
Σεβ. Μητροπολίτης Περγάµου κ. Ιωάννης Ζηζιούλας 
(Από τα πρακτικά του διεθνούς επιστηµονικού συνεδρίου «Επιστήµες Τεχνολογίες αιχµής και Ορθο-
δοξία», 4-8 Οκτωβρίου 2002)  
 
    Η οµιλία µου έρχεται σε µια στιγµή που οι προσδοκίες από την Εκκλησία είναι 
ίσως µεγαλύτερες από ό,τι θα µπορέσει η ταπεινή µου αυτή οµιλία να ικανοποιήσει. Παρ' 
όλα αυτά θα προσπαθήσω, λαµβάνοντας υπόψη ότι στον χώρο αυτό συναντώνται η θεο-
λογία µε την επιστήµη και συνεπώς θα µοιράσουµε, θα έλεγα, το χρέος µεταξύ µας. Kαι η 
πεποίθηση που θα απορρεύσει από αυτή την οµιλία νοµίζω είναι ότι ούτε η Εκκλησία µό-
νη της µπορεί να δώσει τη λύση αλλά ούτε και η επιστήµη µόνη της µπορεί να δώσει τη 
λύση στο µεγάλο αυτό πρόβληµα. Πρέπει µαζί να φροντίσουµε γι’ αυτό. Όντως ευχαρισ-
τώ θερµά τον Μακαρ. Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστόδουλο και 
τους οργανωτές του σηµαντικού αυτού συνεδρίου για την πρόσκληση να λάβω µέρος και 
να µιλήσω στην εκλεκτή αυτή οµήγυρη. Πέρα από τη µεγάλη τιµή που αισθάνοµαι να 
περιποιεί στην ταπεινότητά µου η πρόσκληση αυτή, η πραγµατοποίηση ενός τέτοιου συ-
νεδρίου, στο οποίο διαπρεπείς εκπρόσωποι των θετικών επιστηµών συναντώνται µε εκ-
προσώπους της Εκκλησίας και της θεολογίας για να προβληµατιστούν από κοινού ως 
προς το χρέος όλων µας έναντι του Θεού, του ανθρώπου και της ιστορίας. 

Κατά την είσοδό µας στην τρίτη µ.Χ. χιλιετία, η πρωτοβουλία αυτή της Αγιωτά-
της Εκκλησίας της Ελλάδος αποδεικνύει µε πόσο υψηλό αίσθηµα ευθύνης αντιµετωπίζει 
η ηγεσία της Εκκλησίας αυτής τα υπαρξιακά προβλήµατα του ανθρώπου. Ο διάλογος µε-
ταξύ επιστήµης και θεολογίας αποτελεί ζωτική ανάγκη στην εποχή µας, δεδοµένου ότι ο 
σύγχρονος άνθρωπος έχει εναποθέσει µεγάλο µέρος των προσδοκιών του σε ένα τέτοιο 
διάλογο. Επιστήµη και θεολογία. Οι δύο αυτοί κατά το παρελθόν αντίπαλοι, που έφθασαν 
στο σηµείο του πλήρους διαχωρισµού των αρµοδιοτήτων τους, βλέπουν πλέον ότι έχουν 
ανάγκη ο ένας τον άλλον, αν δεν πρόκειται να οδηγήσουν τον άνθρωπο και τον κόσµο 
στην καταστροφή. Τα τεράστια προβλήµατα που δηµιουργεί η ραγδαία πρόοδος των θε-
τικών επιστηµών και της τεχνολογίας στην εποχή µας καθιστoύν διαρκώς και περισσότε-
ρο αναγκαία την ανάπτυξη των πνευµατικών και ηθικών δυνάµεων του ανθρώπου, ενώ η 
αδιαφορία της Εκκλησίας και της θεολογίας για το φυσικό κόσµο και την υλική κτίση εν 
ονόµατι δήθεν της αποκλειστικά πνευµατικής της αποστολής αποδεικνύεται πλέον απα-
ράδεκτη ή και επικίνδυνη. Οι διαπιστώσεις αυτές προβάλλουν ως αυτονόητες και προφα-
νείς σε σχέση µε το λεγόµενο οικολογικό πρόβληµα. Αποτελεί πλέον γενική συνείδηση 
ότι η οικολογική κρίση είναι ίσως το σοβαρότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η ανθρω-
πότητα στις µέρες µας και το ακούσαµε αυτό ανάγλυφα στις προηγούµενες οµιλίες. Ίσως 
ακούγεται αυτό ως υπερβολή αλλά δύσκολα θα βρεθεί σοβαρός επιστήµονας και υπεύθυ-
νος παρατηρητής της πορείας των πραγµάτων ο οποίος θα διαφωνούσε. Αν συνεχίσουµε 
την πορεία αυτή η πρόβλεψη ενός αποκαλυπτικού τερµατισµού της ζωής, όπως και ο κ. 
Πρόεδρος ανέφερε προηγουµένως, τουλάχιστον στην ανθρώπινη µορφή της δεν είναι ζή-
τηµα προφητείας αλλά αναπόφευκτη κατάληξη. 
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Μόλις προ ηµερών διαβάσαµε στον τύπο την πρόβλεψη του διαπρεπούς επιστή-
µονα Steven Hawking ότι το φαινόµενο του θερµοκηπίου θα οδηγήσει κατά αυτόν σε 
πλήρη αφανισµό της ανθρώπινης ζωής µέχρι το 3000 µ.Χ. και ότι ο µόνος τρόπος για να 
διασωθεί η ζωή θα είναι, κατά την γνώµη του, η µεταφορά της σε άλλους πλανήτες. Ενώ-
πιον αυτής της καταστάσεως το χρέος της Εκκλησίας και της θεολογίας είναι προφανές 
και επιτακτικό. Είναι δε ένα χρέος που δεν µπορεί να εξοφληθεί χωρίς τη συνεργασία µε 
την επιστήµη, όπως είπα προηγουµένως. Έχει ήδη παρατηρηθεί από τον αµερικανό ιστο-
ρικό Lynn Whites ότι οι ιστορικές ρίζες του οικολογικού προβλήµατος βρίσκονται στην 
χριστιανική θεολογία. Χωρίς µια συγκεκριµένη αντίληψη για τις σχέσεις του ανθρώπου 
µε το φυσικό περιβάλλον δεν θα είχαµε την κρίση αυτή και χωρίς µια ορθή αντίληψη για 
την σχέση αυτή δεν θα ξεπεραστεί αυτή η κρίση. Το οικολογικό πρόβληµα έχει πελώριες 
πνευµατικές διαστάσεις. Χωρίς την θεραπεία του ανθρώπου από τον εγωκεντρισµό, τον 
ευδαιµονισµό, την περιφρόνηση προς τον υλικό κόσµο, η οικολογική κρίση απλώς θα 
επιδεινώνεται. Πρέπει να αλλάξει η ανθρώπινη νοοτροπία και συµπεριφορά. ∆εν επαρκεί 
η επιστήµη για αυτό χωρίς την Εκκλησία. 

Όλα αυτά αναδεικνύουν τη σηµασία που έχει το θέµα που µου ανατέθηκε στην 
σηµερινή οµιλία. Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον. Τι θα είχε να πει η Ορθόδοξη θεο-
λογία για το θέµα αυτό που είναι τόσο ζωτικής σηµασίας για το οικολογικό πρόβληµα; 
Πρώτον, η αποξένωση του ανθρώπου από το φυσικό περιβάλλον. Η σχέση του ανθρώπου 
µε την φύση αποτελεί εξ ορισµού οξύ και, θα έλεγε κανείς, τραγικό πρόβληµα. Από το 
ένα µέρος ο άνθρωπος αισθάνεται πως είναι µέρος οργανικό του φυσικού κόσµου που τον 
περιβάλλει, ότι δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς αυτόν και ότι είναι σε πολύ µεγάλο βαθµό 
δέσµιός του. Όπως απεκάλυψε και προέβαλε µε έµφαση η φιλοσοφία του υπαρξισµού 
στην εποχή µας, η τραγωδία του ανθρώπου βρίσκεται στο ότι έχει ριχτεί µέσα στον κόσ-
µο και προσπαθεί να επιβιώσει αγωνιζόµενος και αντιπαλεύοντας προς έναν κόσµο εχ-
θρικό. Αυτό σηµαίνει ότι σε αντίθεση προς τα άλλα όντα ο άνθρωπος εξ ορισµού τείνει 
να υπερβεί τον υλικό κόσµο του οποίου οργανικό µέρος είναι, αισθανόµενος ότι και ανή-
κει και δεν ανήκει σε αυτόν, ότι η πατρίδα του και ο προορισµός του ξεπερνούν αυτόν 
τον κόσµο στον οποίο ζει και του οποίου είναι όµως οργανικό µέρος. 

Έτσι τίθεται βιωµατικά και στην συνέχεια λογικά, δηλαδή φιλοσοφικά ακόµη και 
επιστηµονικά, το ερώτηµα της ταυτότητας ή του ορισµού του ανθρώπου. Τι είναι ο άν-
θρωπος; «Τί έστιν άνθρωπος τι µιµνήσκειν αυτού;» ρωτάει ο ψαλµωδός τον Θεό. Ο ορισ-
µός του ανθρώπου έχει επιχειρηθεί πολλές φορές στην ιστορία χωρίς αναφορά και συσχέ-
τιση προς το φυσικό περιβάλλον. Κλασική περίπτωση είναι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία 
στην πλατωνική κυρίως µορφή της, αλλά και πολλές θεολογικές αντιλήψεις διαµέσου των 
αιώνων επηρεασµένες πάντοτε σε τελική ανάλυση από τον πλατωνισµό αµέσως ή εµµέ-
σως. Κύρια µορφή του ορισµού αυτού υπήρξε η έννοια της ψυχής. Η ταυτότητα του αν-
θρώπου βρίσκεται στην ψυχή, η οποία δεν αποτελεί οργανικό µέρος του φυσικού κόσµου, 
αλλά είναι αυθύπαρκτη και αυθυπόστατη, η ουσία της είναι πνευµατική και όχι υλική και 
επιβιώνει ανεξάρτητα από το σώµα, δηλαδή από την σχέση της µε τον υλικό φυσικό κόσ-
µο. Η πλατωνική αυτή αντίληψη επέδρασε βαθύτατα στην χριστιανική παράδοση και οι 
συνέπειές της υπήρξαν βαρυσήµαντες για το οικολογικό πρόβληµα. Η ταύτιση του αν-
θρώπου µε την ψυχή του οδήγησε στις εξής αντιλήψεις στην διαδροµή της ιστορίας. 

Πρώτον, στην αντίληψη ότι ο χώρος και ο χρόνος, που αποτελούν ουσιώδη συσ-
τατικά του φυσικού κόσµου που µας περιβάλλει, αποτελούν µαζί µε το φθαρτό σώµα φυ-
λακή της ψυχής. Ο άνθρωπος για να βρει τον εαυτό του πρέπει να απελευθερωθεί από το 
σώµα του, από τον χώρο και τον χρόνο, δηλαδή από το φυσικό του περιβάλλον και να 
ζήσει µια άυλη και άχρονη ύπαρξη σε µια αιωνιότητα που δεν συνδέεται µε τον υλικό 
κόσµο. ∆εύτερον, αφού ο άνθρωπος µπορεί να νοηθεί χωρίς την σχέση του µε τον φυσικό 
κόσµο, σε τελική ανάλυση δεν έχει καµιά σηµασία για τον άνθρωπο αν ο φυσικός κόσµος 
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που τον περιβάλλει αφανιστεί. Μάλιστα για πολλούς εκπροσώπους της αρχαίας χριστια-
νικής θεολογίας, όπως ο Ωριγένης και εν µέρει και ο Αυγουστίνος, στη βασιλεία του Θε-
ού, δηλαδή στον έσχατο προορισµό και στην κατάληξη του ανθρώπου, θα επιζήσουν µό-
νο ψυχές. Ο φυσικός κόσµος εκτός των ψυχών των ανθρώπων και των ασωµάτων αγγέ-
λων είναι προορισµένος να χαθεί. 

Παρόµοια προσπάθεια ταυτισµού και ορισµού του ανθρώπου χωρίς αναφορά στο 
φυσικό περιβάλλον, µια τροποποιηµένη µορφή του πλατωνικού ψυχοκεντρισµού, έγινε 
κυρίως στην ∆ύση κατά τον Μεσαίωνα και τους νεότερους χρόνους µε τον ορισµό του 
ανθρώπου ως λογικού και σκεπτόµενου όντος. Στο ερώτηµα «τί εστίν άνθρωπος;», η α-
πάντηση που δόθηκε στην περίπτωση αυτή ήταν «ζώον λογικόν» που εσήµαινε δυνάµενο 
να σκέπτεται, να έχει συνείδηση του εαυτού του και του κόσµου. Οι ρίζες του ορισµού 
αυτού ανάγονται στον Αυγουστίνο και τον Βοήθιο, κορυφώνονται όµως στον αυγουστί-
νιο µοναχό Καρτέσιο, τον πατέρα του διαφωτισµού και εν πολλοίς της µαθηµατικής και 
φυσικής επιστήµης των νεοτέρων χρόνων µε την περίφηµη φράση του: «cogito ergo 
sum». 

Οι συνέπειες της αποσυνδέσεως αυτής του ανθρώπου από το φυσικό περιβάλλον 
υπήρξαν καίριες για την οικολογία. Έτσι, πρώτον, ο άνθρωπος ανέπτυξε τις διανοητικές 
του ικανότητες µονοµερώς και ανεξάρτητα από το σώµα του. Η ανάπτυξη των Μαθηµα-
τικών ως οργάνου παραγωγής καθαρής διανοήσεως (intelligence) οδηγεί ραγδαία ήδη στη 
δηµιουργία σκεπτοµένων όντων τα οποία δεν έχουν ανάγκη του ανθρωπίνου σώµατος για 
να παράγουν νόηση. Το πρόβληµα, το οποίο µε τόση εµβάθυνση και λεπτότητα ανέλυσε 
στην εισαγωγική του οµιλία στο συνέδριο αυτό ο ακαδηµαϊκός κύριος Αρτεµιάδης, είναι 
πλέον αν απέµεινε το συναίσθηµα ή η βούληση για το ον που λέγεται άνθρωπος, η αδύ-
νατη νόηση, ή αν και αυτό έχει θυσιαστεί, η δυνατή νόηση, στον βωµό της καθαρής, δη-
λαδή της ασώµατης νοηµοσύνης. Από την άποψη της οικολογίας πάντως το καίριο και 
σηµαντικό είναι ότι η νοηµοσύνη αποσπάστηκε τόσο ριζικά από το ανθρώπινο σώµα ώσ-
τε να το καταργεί και να το αχρηστεύει. Αυτό είναι το πρόβληµα. Αυτό είναι και µε τους 
computers και το internet. Και αυτό κάνει πολύ αµφισβητήσιµη, κατά την ταπεινή µου 
γνώµη, την αθωότητα της ουδετερότητας µε την οποία προσεγγίζουµε συνήθως στην Εκ-
κλησία τα επιτεύγµατα αυτά της τεχνολογίας….. 

Αν είναι έτσι τα πράγµατα, τότε το βάρος πέφτει στην ηθική και όχι στην οντολο-
γία. Το πρόβληµα δηλαδή δεν είναι ότι εξαίρουµε τη νοηµοσύνη µας εις βάρος του φυσι-
κού κόσµου αλλά ότι κάνουµε κακή χρήση της νοηµοσύνης µας. Η λύση του οικολογικού 
προβλήµατος τοποθετείται έτσι στην ηθική. Αλλά µια ηθική χωρίς οντολογική βάση, δη-
λαδή χωρίς να βασίζεται στην αλήθεια είναι από θεολογικής πλευράς απαράδεκτη. Το 
θέµα αυτό έχει άµεση σχέση µε τον διάλογο επιστήµης και θεολογίας. Είναι πολύ εύκολο 
και αυτό συµβαίνει συνήθως, η επιστηµονική αλήθεια και η θεολογική αλήθεια να µην 
συµπίπτουν ούτε να µας ενδιαφέρει αν συµπίπτουν ή όχι. Ο επιστήµονας έχει την δική 
του αλήθεια, τη φυσική, τη γνώση της φύσεως, και ο θεολόγος την πνευµατική, αυτήν 
που πηγάζει από την πίστη. Αν είναι έτσι τότε πού θα συναντηθεί ο επιστήµονας µε τον 
θεολόγο; Όχι ασφαλώς στο σηµείο της αλήθειας, αφού πρόκειται για δύο διαφορετικές 
αλήθειες. Συνήθως το σηµείο της συναντήσεώς τους είναι η ηθική. Και οι δύο συµφωνο-
ύν στο ότι κάτι είναι καλό ή κακό, επιτρεπτό ή όχι. Αλλά µε ποια κριτήρια; Προφανώς µε 
κριτήρια ηθικών αξιών και κανόνων αποδεκτών αµφοτέρως.  

Ας συγκεκριµενοποιήσουµε το θέµα αυτό στο πρόβληµα του ανθρώπου και του 
φυσικού περιβάλλοντος. Όλοι, επιστήµονες και θεολόγοι, διαπιστώνουµε ότι το φυσικό 
περιβάλλον βλάπτεται από την έξαρση της ανθρώπινης νοηµοσύνης έναντι της υλικής 
φύσεως. Αν θελήσουµε να λύσουµε το πρόβληµα µε τη βοήθεια της ηθικής, θα πούµε ότι 
δεν βλάπτει η έξαρση αυτή αρκεί να µην κάνουµε κακή χρήση. Αν όµως βάλουµε το µα-
χαίρι µέχρι το κόκαλο, µέχρι το µεδούλι της αλήθειας, τότε θα διερωτηθούµε από κοινού, 
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επιστήµονες και θεολόγοι, µήπως η έξαρση της νοηµοσύνης έναντι της σωµατικής και 
φυσικής υποστάσεως του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του προσκρούει στην αλήθε-
ια του τι είναι άνθρωπος; Μήπως δηλαδή µε όλα αυτά αλλοιώνουµε την έννοια του αν-
θρώπου; Στο ερώτηµα αυτό δεν µπορούµε να αφήσουµε τον θεολόγο και τον επιστήµονα 
να έχουν τις δικές τους ο καθένας απόψεις. Η αλήθεια για το τι είναι άνθρωπος πρέπει να 
είναι κοινή µεταξύ επιστήµης και θεολογίας. ∆εν µπορούµε να παίζουµε µε δύο αλήθειες, 
εκείνη της γνώσεως και εκείνη της πίστεως. Ο επιστήµονας που είναι πιστός στο προσευ-
χητάρι του αλλά αδιάφορος για το αν αυτό που διαπιστώνει στο εργαστήριο συµβιβάζεται 
ή όχι µε τα δόγµατα της πίστεώς του, έχει διχαστεί σχιζοφρενικά. Και εν πάση περιπτώσει 
έχει καταστήσει τον διάλογο επιστήµης και τεχνολογίας αδύνατο. Έτσι το θέµα της σχέ-
σεως ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος σε ένα πραγµατικό διάλογο επιστήµης και 
τεχνολογίας θα πρέπει να επικεντρωθεί στο ερώτηµα: Ποια σχέση του ανθρώπου µε το 
φυσικό του περιβάλλον προσιδιάζει στην αλήθεια της ταυτότητάς του; 

Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό πρέπει να συγκλίνει όσο περισσότερο γίνεται µε-
ταξύ επιστήµης και θεολογίας. Κάθε απόκλιση πρέπει να ελέγχεται και να µην αποδίδεται 
απλώς σε διαφορετικές προϋποθέσεις. Μόνο έτσι η κοινή στάση θεολογίας και επιστήµης 
στο πρόβληµα του περιβάλλοντος θα έχει στέρεες οντολογικές και όχι απλώς ηθικές βά-
σεις. Έτσι πάµε στο δεύτερο σηµείο. Η αλήθεια του ανθρώπου στη σχέση του µε το φυ-
σικό περιβάλλον κατά την Ορθόδοξο θεολογία. 

Ας αρχίσουµε διευκρινίζοντας τι θέλουµε να πούµε µε τον όρο Ορθόδοξη θεολο-
γία. ∆εν εννοούµε την θεολογία των Ορθοδόξων δογµατικών εγχειριδίων. Ούτε µια βιω-
µατική λεγόµενη θεολογία που αδιαφορεί για τα δόγµατα της Εκκλησίας. Εννοούµε την 
θεολογία όπως διαµορφώθηκε στις βασικές της γραµµές από τους Πατέρες της Εκκλησί-
ας, στην προσπάθειά τους να εκφράσουν σε διάλογο µε την εποχή τους την πίστη του Ευ-
αγγελίου. Και όπως αυτή βιώθηκε στο σώµα της Εκκλησίας, στη λατρεία, στην άσκηση 
και στο ήθος των µελών της. Με την επεξήγηση αυτή, ας επιχειρήσουµε να διαγράψουµε 
τους βασικούς άξονες της αντιλήψεως της Ορθοδόξου θεολογίας για την σχέση ανθρώ-
που και φυσικού περιβάλλοντος έχοντας πάντοτε κατά νουν το ερώτηµα της αλήθειας για 
το τι είναι άνθρωπος. 

Πρώτον, ο άνθρωπος είναι ψυχοσωµατική οντότητα. Η αλήθεια του ανθρώπου 
δεν έγκειται στην ψυχή του αλλά στην οργανική ενότητα ψυχής, σώµατος και κατά τινες 
πατέρες και πνεύµατος. Αυτό είναι τόσο βασικό στην Ορθόδοξο πίστη ώστε κάθε αµφισ-
βήτησή του να συνιστά αίρεση. Ο Ωριγένης που τοποθέτησε την ταυτότητα του ανθρώ-
που στην ψυχή του, ώστε να κάνει λόγο για προΰπαρξη των ψυχών προ της υλικής δηµι-
ουργίας του κόσµου, καταδικάστηκε από τους Πατέρες και από την Ε' Οικουµενική Σύ-
νοδο ως αιρετικός. Η ψυχή του ανθρώπου γεννιέται µαζί µε το σώµα του και το σπουδαι-
ότερο δεν αναπαύεται τελικά αν δεν ανακτήσει το σώµα της. Ο αείµνηστος πατήρ Γεώρ-
γιος Φλωρόφσκι, ο µεγαλύτερος ίσως θεολόγος των χρόνων µας, το έθεσε επιγραµµατι-
κά: «το σώµα χωρίς την ψυχή είναι πτώµα, µα και η ψυχή χωρίς το σώµα είναι φάντασµα, 
δεν είναι σε καµιά περίπτωση άνθρωπος. ∆εν είναι η αλήθεια του ανθρώπου». Με το λό-
γο ακριβώς αυτό αποτελεί δόγµα του συµβόλου της πίστεώς µας, ότι προσδοκούµε ανάσ-
ταση νεκρών, στα αρχαία σύµβολα σαρκός ή σωµάτων. Κάθε ανάπαυση του Ορθοδόξου 
στην ιδέα της αθανασίας της ψυχής και κάθε εξασθένιση της προσδοκίας της αναστάσεως 
των σωµάτων, πράγµα, αλίµονο, συνηθέστατο µεταξύ των Ορθοδόξων, αποτελεί παρέκ-
κλιση από την αλήθεια του ανθρώπου, δηλαδή αίρεση. 

∆εύτερο σηµείο, αν είναι έτσι τα πράγµατα ως προς την αλήθεια του ανθρώπου, 
τότε δεν µπορούµε να λέµε ότι ο άνθρωπος έχει σώµα αλλά είναι σώµα. Αυτό θα πει ότι 
το σώµα είναι στοιχείο της αλήθειας του, του είναι του. Αλλά αν είναι έτσι, τότε ο άν-
θρωπος στην αλήθεια του είναι του είναι αδιάρρηκτα δεµένος µε το φυσικό του περιβάλ-
λον. ∆ιότι πώς µπορεί να νοηθεί το ανθρώπινο σώµα χωρίς την υπόλοιπη υλική δηµιουρ-
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γία; Όσοι πιστεύουν ότι στα έσχατα θα αναστηθεί το ανθρώπινο σώµα, αλλά δεν θα επι-
βιώσει ο υλικός κόσµος, ασφαλώς εννοούν ένα σώµα µυθικό, εξωπραγµατικό. Ο Άγιος 
Μεθόδιος Ολύµπου, πολεµώντας τον Ωριγένη, υποστηρίζει ότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός 
να αναστήσει τα σώµατα, αν δεν διασώσει ολόκληρη την υλική δηµιουργία. Το σηµείο 
αυτό συνδέεται όπως θα δούµε, ιδιαίτερα µε το οικολογικό πρόβληµα. Κάθε επιστηµονι-
κή και τεχνολογική κατάκτηση που καταργεί ή αποδυναµώνει τον ρόλο του σώµατος 
στην γνώση, αντιβαίνει όχι στην ηθική αλλά στην αλήθεια, την οντολογία του ανθρώπου. 

Τρίτο σηµείο, ακριβώς λόγω αυτής της αδιάρρηκτης και οντολογικής σχέσεως 
του ανθρώπου µε το σώµα του και δι' αυτού µε το φυσικό του περιβάλλον, οι Πατέρες της 
Εκκλησίας περιγράφουν τον άνθρωπο ως µικρόκοσµο, ο οποίος εµπεριέχει τον µακρό-
κοσµο και συνδέει µε το σώµα του τα υλικά µε τα νοητά. ∆εν είναι τυχαίο ότι ο Υιός και 
Λόγος του Θεού προκειµένου να σώσει τον άνθρωπο έγινε σαρξ, δηλαδή πήρε επάνω του 
και το στοιχείο εκείνο του ανθρώπου που τον συνδέει µε το φυσικό του περιβάλλον. Αν η 
αλήθεια του ανθρώπου βρισκόταν στην ψυχή του, θα έπαιρνε µόνο την ανθρώπινη ψυχή. 
Παίρνοντας το ανθρώπινο σώµα, έδειξε ότι ο άνθρωπος θα ήταν αδιανόητος χωρίς το 
σώµα του και ότι δεν ήλθε να σώσει ο Χριστός µόνο τον άνθρωπο αλλά και όλη την κτί-
ση. Μεγαλύτερη καταξίωση του φυσικού περιβάλλοντος δεν θα µπορούσε να υπάρξει. 

Τέταρτο, όλα αυτά καταδεικνύουν την οργανική σύνδεση και, θα έλεγα, εξάρτη-
ση του ανθρώπου από το φυσικό του περιβάλλον. Το ότι ο άνθρωπος δεν έχει σώµα αλλά 
είναι σώµα, υποδηλώνει ότι χωρίς το φυσικό περιβάλλον παύει να υπάρχει ο άνθρωπος. Η 
αλήθεια του ανθρώπου συνδέεται αδιάρρηκτα µε την υπόλοιπη υλική κτίση. Η αλήθεια 
αυτή θεµελιώνεται στο ότι ο άνθρωπος δηµιουργήθηκε από τον Θεό στο τέλος της ∆ηµι-
ουργίας και αφού είχε προηγηθεί η δηµιουργία του υλικού κόσµου και όλου του ζωικού 
βασιλείου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα γνωστικά συστήµατα ο άνθρωπος εµφανίζεται 
πριν δηµιουργηθεί ο υλικός και ζωικός κόσµος. Στην Αγία Γραφή συµβαίνει το αντίσ-
τροφο. Αυτό δηλώνει την εξάρτηση του ανθρώπου από όλη την προηγουµένη δηµιουργία 
και ιδιαίτερα από το ζωικό βασίλειο. Η θεωρία της εξελίξεως και, εδώ άπτοµαι ίσως ευ-
αισθησιών, κανένα πρόβληµα δεν παρουσιάζει για την θεολογία από την άποψη αυτή. 
Αντίθετα είναι ευπρόσδεκτη κατά το ότι αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος είναι άρρηκτα δεµέ-
νος µε την υπόλοιπη υλική κτίση καθώς και κατά το ότι η νοηµοσύνη για την οποία τόσο 
πολύ καυχάται και µε την οποία καθυποτάσσει και εκµεταλλεύεται την υλική κτίση, δεν 
αποτελεί αποκλειστικό ιδίωµα του ανθρώπου αλλά µόνο διαφορά βαθµού όχι είδους από 
τα ζώα, όπως παρατήρησε ο ∆αρβίνος. Η θεωρία της εξελίξεως στην σοβαρή και όχι στην 
γελοιοποιηµένη εκδοχή της, καταγωγή από τον πίθηκο κ.λπ., αναφέρεται όχι στο ποιος 
αλλά στο πώς δηµιουργήθηκε ο κόσµος. Και µόνο η σύγχυση των δύο αυτών ερωτηµά-
των, όπως συµβαίνει σε µια φονταµενταλιστική προσέγγιση της γραφής, µπορεί να απο-
τελέσει απειλή για την χριστιανική πίστη. Μια προσεκτική µελέτη των οµιλιών του Μ. 
Βασιλείου στην «Εξαήµερο» πείθει περί της εξελικτικής δηµιουργίας των ειδών. Θεολο-
γία και βιολογία δεν έχουν λόγο να αντιδικούν στο ζήτηµα αυτό. 

Πέµπτο, το ότι όµως ο άνθρωπος εµφανίζεται στο τέλος της δηµιουργίας, δεν υ-
ποδηλώνει απλώς την εξάρτησή του από το φυσικό του περιβάλλον. Αυτό το δέχονται 
µετά χαράς όλοι οι περιβαλλοντολόγοι. Εκείνο που δεν φαίνεται να έχουν εντελώς απο-
δεχθεί είναι ότι και το φυσικό περιβάλλον έχει την ανάγκη του ανθρώπου για να υπάρξει. 
Ο λόγος για τον οποίον δεν το αποδέχονται είναι ιστορικός. Εφόσον κάποτε, σύµφωνα 
και µε την θεωρία της εξελίξεως και µε την Γραφή, υπήρχαν τα άλλα είδη χωρίς τον άν-
θρωπο, άρα µπορούν να υπάρξουν και στο µέλλον χωρίς αυτόν. Στο σηµείο αυτό η Ορ-
θόδοξη Θεολογία διαφοροποιείται. Η υλική κτίση υπάρχει για να κορυφωθεί στον άν-
θρωπο, σ' αυτήν την κορωνίδα όλης της δηµιουργίας, όπως την καλούν οι Πατέρες. Ο Ά-
γιος Μάξιµος ιδιαίτερα, ταυτίζοντας τον κατ' εξοχήν, τον αληθινό άνθρωπο µε τον Χρισ-
τό, επιµένει ότι τα πάντα δηµιουργήθηκαν µε στόχο τον άνθρωπο. Χωρίς τον άνθρωπο 
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όλη η κτίση καταρρέει. Η οντολογία, η αλήθεια της κτίσεως δεν είναι ιστορική, πρωτολο-
γική αλλά τελεολογική, εσχατολογική. Και στην έσχατη αλήθεια του κτιστού κόσµου κεί-
ται ο άνθρωπος. Η αντίληψη αυτή των Πατέρων έρχεται στην σκέψη µας όταν βρισκό-
µαστε µπροστά στις σύγχρονες θεωρίες της φυσικής και της κοσµολογίας, όπως η λεγό-
µενη ανθρωπική αρχή. Στον πρόλογο του κλασικού πλέον έργου των Barrow and Tipler, 
«The Anthropic Cosmological Principle», διαβάζουµε: «δεν είναι µόνον ότι ο άνθρωπος 
προσαρµόζεται εις τον κόσµο, ο κόσµος επίσης προσαρµόζεται στον άνθρωπο». Όλα για 
τον πρίγκηπα έγιναν, η επιστήµη συµφωνεί µε την θεολογία. Αλλά η επιστήµη µας λέει 
ότι ο κόσµος αυτός θα τελειώσει. Ακούω ότι το είπε και µάλιστα σε συγκεκριµένο χρόνο 
ο ακαδηµαϊκός κ. Κοντόπουλος. Και µαζί του ο άνθρωπος. Ενώ η ιδεολογία µας διαβεβα-
ιώνει ότι ο κόσµος θα σωθεί από την καταστροφή µαζί µε τον άνθρωπο. Υπάρχει εδώ ση-
µείο συναντήσεως θεολογίας και επιστήµης; Σε ένα πρόσφατο βιβλίο του, ο ένας από το-
υς συγγραφείς του έργου που προαναφέραµε, ο Tipler, µε τον σαγηνευτικό τίτλο «The 
Physics of Immortality», «η Φυσική της Αθανασίας», επιχειρεί να αποδείξει ότι η αθανα-
σία του ανθρώπου είναι ιδέα συµβατή, ίσως και αναγκαία, µε την Φυσική. Την όλη επιχε-
ιρηµατολογία του την συνδέει βέβαια µε την µετάβαση της ανθρώπινης ζωής σε άλλους 
πλανήτες. Παραµένει όµως εδώ ένα κενό µεταξύ επιστήµης και Oρθοδόξου Θεολογίας. 
Για την Θεολογία, η αθανασία είναι δωρεά του Θεού και όχι φυσική αναγκαιότητα. Ο 
άνθρωπος είναι κτιστός και κατά συνέπεια από την φύση του θνητός. Αν όµως δούµε τον 
άνθρωπο χριστολογικά, τότε ίσως χωρέσει µέσα στην φύση, µέσα στην αλήθεια του κτισ-
τού η έννοια της αθανασίας. Μπορεί όµως η επιστήµη να συναντήσει την θεολογία στον 
χώρο της χάριτος; Μπορεί να δει τον κόσµο σαν δώρο της ελευθερίας ενός προσώπου και 
όχι απλώς σαν παρατήρηση φαινοµένων; Από την στιγµή που η Φυσική άρχισε να προβ-
ληµατίζεται µε το ερώτηµα της αρχής του κόσµου και του τέλους του και από την ώρα 
που βρέθηκε τόσο κοντά στην έννοια της εκ του µηδενός δηµιουργίας, έχει ήδη αγγίξει 
την έννοια της χάριτος. Αν η αρχή του κόσµου δεν ανάγεται στον ίδιο τον κόσµο, η χάρη, 
και αν δεν αποδεικνύεται ή οµολογείται, πάντως εξυπακούεται. Το ίδιο ισχύει και για το 
τέλος του φυσικού κόσµου. 

Έκτο και τελευταίο σηµείο της Oρθοδόξου Ανθρωπολογίας. Ο άνθρωπος δεν 
βρίσκεται µόνο σε σχέση εξάρτησης από την φύση αλλά και σε σχέση διαλεκτική µαζί 
της. Αυτό είναι το νόηµα της έννοιας του προσώπου. Στην Πατερική Θεολογία το πρό-
σωπο χρησιµοποιείται για την Αγία Τριάδα και αυτό σηµαίνει ότι ως πρόσωπο ο άνθρω-
πος προσπαθεί να υπερβεί τη φύση και να λειτουργήσει ανεξάρτητα από αυτήν, όπως ο 
Θεός. Πρόσωπο θα πει ελευθερία από την φύση αλλά και ελευθερία για την φύση. Και 
εδώ έγκειται η σπουδαιότητα του προσώπου για την οικολογία. Στην άσκηση της ελευθε-
ρίας του, ο άνθρωπος µπορεί να αντιταχθεί στο φυσικό του περιβάλλον και αυτό κάνει µε 
την καταστροφή που επιφέρει. Αλλά µπορεί, εν ονόµατι της ίδιας ελευθερίας και να το 
αγαπήσει και να το σεβαστεί. Με την ίδια ελευθερία µε την οποία υπερβαίνει την δουλεία 
του στην φύση, µπορεί και να αγαπήσει την φύση, διότι την θεωρεί ως δώρο της αγάπης 
Εκείνου Τον οποίον ελεύθερα αγαπά. 
Άνθρωπος λοιπόν και φυσικό περιβάλλον, επιστήµη και θεολογία. Πώς συνδέονται αυτά 
µε την οικολογική κρίση που περνούµε; Στην ταπεινή εισήγησή µου επέµεινα στις εξής 
θέσεις:  

α) Η οικολογική κρίση δεν συνδέεται µόνο µε την ηθική κρίση του κόσµου, αλλά 
κυρίως και προπάντων 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 επιστή-
µη. Η πρώτη στο βαθµό που αποσωµάτωσε την αλήθεια του ανθρώπου και τον απέκοψε 
από τον υλικό κόσµο µε µια «πνευµατικότητα» που αποποιείται την ύλη και δεν τονίζει 
την ανάσταση των σωµάτων ως βασική προϋπόθεση της αλήθειας του ανθρώπου. Η δεύ-
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τερη, 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 κόσ-
µο, 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 ψυχο-
σωµατικού όντος, δεν µπορεί να ανατραπεί παρά µόνο µε µια κοινή προσπάθεια επιστή-
µης 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 µπο-
ρεί 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 απο-
καθαίρεται το σώµα από ότι το εµποδίζει να είναι όργανο κοινωνίας µε τους άλλους, µε 
το φυσικό περιβάλλον και µε τον ίδιο το Θεό. Μια Ευχαριστία που δεν είναι φυσική, σω-
µατική σύναξη επί το αυτό, αλλά προσευχή εξ αποστάσεως τηλεοπτικής ή άλλης, είναι 
ανώφελη. 
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5. ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ 
 
Μάριος Μπέγζος, (2002) Ορθοδοξία και Ελληνισµός στην Τρίτη Χιλιετία, Καρυές, Ιερά Μο-
νή Κουτλουµουσίου Αγίου Όρους (CD ROM) 
 

 
 

 



 78 

 



 79 

 



 80 

 



 81 

 

 



 82 

 

 



 83 

 

 



 84 

 

 



 85 

 

 



 86 

 



 87 

 
 

 
 



 88 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 
 

1. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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2. Η ΣΧΕΣΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 
 2.1. Η Μεταµόρφωση του Σωτήρος 
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2.2. Η Γέννηση του Χριστού 
 

 
 

 
2.3. Η Ονοµατοδοσία των ζώων 
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3. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
 

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 1____________________________________________ 
 
 Σωστό Λάθος 
Το φυσικό περιβάλλον συγκροτείται από τα φυσικά συστήµατα, 
το φυσικό κόσµο, τα φυτά, τα ζώα και είναι αυτοσυντηρούµενο.  

 

Ανθρωπογενές είναι το περιβάλλον το οποίο τροφοδοτείται ενερ-
γειακά από ορυκτά καύσιµα. 

 

 
Η ρύπανση της ατµόσφαιρας, η κακή διαχείριση ενός χώρου, η 
πείνα, ο υποσιτισµός στον Τρίτο Κόσµο, ορίζονται ως περιβαλ-
λοντικά προβλήµατα. 

 

 

Στο βιβλίο «Γένεσις» της Παλαιάς ∆ιαθήκης υπάρχουν δύο διη-
γήσεις σχετικά µε τη δηµιουργία. Είναι γνωστές µε τα γράµµατα 
(P) και (J). 

 

 

Η σχέση του ανθρώπου µε την κτίση απασχολεί τόσο τα Ποιητι-
κά όσο και τα Προφητικά βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης.  

 

Ένας τοµέας δράσης του Χριστού στον οποίο δεν εκδήλωσε κα-
µία ιδιαίτερη συµπεριφορά προς την κτίση, είναι τα θαύµατα. 

 

 
Κοινή διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας είναι ότι ο κόσ-
µος δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά έχει την αιτία και το σκοπό 
της ύπαρξής του στο Θεό. 

 

 

Ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι ο άνθρωπος και η κτίση βρίσ-
κονται σε στενή εξάρτηση σε όλη τους την πορεία µέσα στο χρό-
νο. 

 

 

Ο ορθόδοξος χριστιανός καλείται να αποφεύγει την υπερβολική 
συσσώρευση υλικών αγαθών και να αρκείται στα αναγκαία  και 
απαραίτητα. Η αρχή αυτή είναι απαραίτητη για την αντιµετώπιση 
της υπερεκµετάλλευσης των πόρων του πλανήτη µας. 

 

 

Άσκηση σηµαίνει µίσος και περιφρόνηση του Φυσικού Κόσµου.   

 
Η Εικονογραφία της Ορθόδοξης Εκκλησίας τονίζει µε ιδιαίτερο 
τρόπο το στενό σύνδεσµο του ανθρώπου µε την κτίση και υπογ-
ραµµίζει την πίστη στην τελική µεταµόρφωση και ανακαίνιση 
του κόσµου. 
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Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 2_____________________________________________ 
 
 
 Σωστό Λάθος 
Η έννοια της διαφύλαξης της βιοποικιλότητας αποτελεί  βασική 
αρχή του Ιουδαϊσµού.   

 

Στις Ουπανισάδες τονίζεται ότι ο άνθρωπος αποτελεί την κορω-
νίδα της δηµιουργίας. 

 

 
Ο κόσµος σύµφωνα µε τη Βουδδιστική σκέψη είναι εφήµερος, 
οδυνηρός και απατηλός.  

 

Ο βασικός όρος που χαρακτηρίζει τη διδασκαλία του Κοµφουκι-
ανισµού αναφορικά µε το φυσικό περιβάλλον είναι η αρχή της µη 
δράσης. 

 

 

Ο Ταοϊσµός ως ηθικοκοινωνικό σύστηµα ενδιαφέρεται περισσό-
τερο για την αρµονία και την τάξη µέσα στο φυσικό περιβάλλον. 

 

 
Οι πεποιθήσεις του Σιντοϊσµού και η στάση του απέναντι στη 
φύση συνδέονται άµεσα µε τη στενή σχέση µεταξύ της φύσης, 
των θεοτήτων (kami), και των ανθρώπινων όντων. 

 

 

Όπως τονίζεται στο Κοράνι δεν είµαστε οι δηµιουργοί της γης 
αλλά οι αντιπρόσωποι του Θεού σ’ αυτή. Το καθήκον µας είναι 
να διατηρήσουµε την ειρήνη και να υποταχθούµε στο θέληµα του 
Αλλάχ.    
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4. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 

∆ραστηριότητα 1________________________________________________ 
 
Το οικολογικό πρόβληµα, σύµφωνα µε την άποψη που διατυπώνουν οι δύο επισ-

τήµονες, είναι κατά κανόνα ένα ηθικό πρόβληµα που έχει την αιτία του στον ίδιο τον άν-
θρωπο και συγκεκριµένα στο νου του ανθρώπου. Η λύση η οποία προτείνουν έχει ως βά-
ση την ηθική βελτίωση του ανθρώπου και τις συντονισµένες προσπάθειες σε παγκόσµια 
κλίµακα. 
 
 

∆ραστηριότητα 3________________________________________________ 
 
Με βάση το κείµενο το περιβάλλον διακρίνεται σε Φυσικό και Ανθρωπογενές. 

Φυσικό είναι το περιβάλλον εκείνο το οποίο συγκροτείται από τα φυσικά συστήµατα, το 
φυσικό κόσµο, τα φυτά, τα ζώα, ενώ Ανθρωπογενές εκείνο το οποίο συγκροτείται από 
συστήµατα που έχουν δηµιουργηθεί από την ανθρώπινη παρέµβαση. 
 

∆ραστηριότητα 4________________________________________________ 
 
Η θρησκεία ως πανανθρώπινο φαινόµενο διαδραµατίζει σπουδαίο ρόλο στην πνε-

υµατική ζωή των ανθρώπων. Η ηθική αποτελεί το θεµέλιο λίθο όλων των θρησκειών. 
Ενώ, µάλιστα, οι θρησκείες διαφέρουν στη δογµατική τους διδασκαλία, τη λατρεία κ.λ.π. 
παρουσιάζουν µεγάλες οµοιότητες στην ηθική τους διδασκαλία. Με την έννοια αυτή όλες 
οι αλήθειες για τη ζωή, οι απόψεις για τον κόσµο, την κοινωνία, το περιβάλλον καθορί-
ζονται από τις θρησκευτικές παραδόσεις της κοινότητας. 
 

∆ραστηριότητα 7________________________________________________ 
 
Η ευχή του αγιασµού αποτελεί µία χαρακτηριστική περίπτωση. Ενδεικτικά θα 

µπορούσαν να αναφερθούν ακόµη οι ευχές που διαβάζονται: «επί σκεύους µιανθέτος», 
«επί σπόρου», «επί άλατος», «επί άλωνος», «εις φύτευµα αµπελώνος», «επί τρυγής αµπέ-
λου», επί ευλογήσει οίνου», «επί ανοµβρίας και εξαλλαγής ανέµων», επί εγκαινίοις αρδε-
υτικών έργων» κ.λπ.  

 
∆ραστηριότητα 10_______________________________________________ 
 
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα θα µπορούσαν να αποτελέσουν: 

• «ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ»  Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης 
• «ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΝΙΣΤΡΑ»    Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης  
• «ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ»   Οδυσσέας Ελύτης 
• «ΤΑ ΕΡΗΜΟΚΛΗΣΙΑ»  Λάµπρος Πορφύρας  

_______________________________________________________________ 
 



106 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ 
 
Για τα χωρία της Παλαιάς ∆ιαθήκης χρησιµοποιήθηκε η µετάφραση των O΄ κατά την 
έκδοση του A. Rahlfs, Septuaginta, Stuttrart 1962 Για τα χωρία της Καινής ∆ιαθή-
κης χρησιµοποιήθηκε η έκδοση του κειµένου από τους E. Nestle και K. Alland, 
Novum Testamentum Graece, Stuttrart 1979. Η παράθεση των χωρίων γίνεται µε 
αλφαβητική σειρά.  
 
Α. ΠΑΛΑΙΑ ∆ΙΑΘΗΚΗ 
Αµ 4,13 
Γεν 1,28 
Γεν 2,15 
Γεν 2,19 
Γεν. 1,1-2,4 
Γεν. 2,4-25 
Γεν. 2,7 
Γεν. 2,9 
∆ευτ 22,6 

Ησ 42,5 
Ησ 45,7 
Ιερεµ 38 (31), 36 
Ιερεµ 45 (38), 16 
Ιερεµ. 14, 22 
Σοφ Σειράχ 44,20 
Σοφ Σολ 11,1 
Ψαλµ. 103 
Ψαλµ. 8 

 
 
B. KAINH ∆ΙΑΘΗΚΗ 
 
 
Α΄ Κορ 11,9  
Α΄ Κορ 15,21  
Α΄ Κορ 15,45 
Α΄ Κορ 8,6 
Α΄ Τιµ 2,13 
Αποκ 21, 1-5 
Β΄ Πετρ 3, 13 
Β΄Κορ 11,3 
Β΄Πετρ 3,5 
Εβρ 11,3 

Εβρ 6,8 
Εφ 4,24 
Εφ 4,6 
Κολ 3,10 
Λουκ 12,28 
Μαρκ 4,3-9 
Ματθ 13, 24-30 
 

Ματθ 19,4  
Ματθ 5,13 
Ματθ 6,28 
Μρκ 10,6 
Πρξ 17,26 
Ρωµ 1,25 
Ρωµ 4,17 
Ρωµ 5,12  
Ρωµ 7,11 
Ρωµ 8,18-21 
Ρωµ 8,20  

 
2. ΕΞΩΒΙΒΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 
Ενώχ  
 
 
25,4 
80, 7-8 
 

Φίλων 
 
Περί της κατά Μωϋσέα κοσµο-
ποιίας 84 (εκδ. Loeb. Τοµ. I 
88). 
 
 

Qumran 
 
1 QH 13,7 
1 QH 10,8 
1QH 1,15.20 
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3. ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΡΩΜΑΪΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 
Πλάτωνος Νόµοι Χ, 886a 
Κικέρων., de Fin. III, 20,27. de natura deorum II, 55 
Μαρκ. Αυρ, Των εις εαυτών Χ, 13 και IV, 45 
 
 

4. ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
 
Βασιλείου Καισαρείας, Οµιλίαι εις την εξαήµερον, PG 29, 4-208. 
Ευάγριου του Ποντικού, Αποφθέγµατα των Πατέρων της Ερήµου, στο  «H κατ' 
Aίγυπτον των Mοναχών Iστορία, J. Festugiere (έκδ.), "Historia monachorum in 
Aegypto", Subsidia hagiographica 53», 1971. 
Ευσεβίου Καισαρείας, Υποµνήµατα εις τους Ψαλµούς (Ψαλµ 103), PG 23, 1272-
1296. 
Μάξιµου του Οµολογιτού PG 90, 981B. 
Συµεών του Νέου Θεολόγου, Κατηχήσεις 26, SC 113, σ. 82. 
 
 

5. ΙΕΡΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
 
Analects of Confucius, 1,1-19,24. 
Κοράνι, 28: Al-Qasas, 77. 
Κοράνι, 30: Al-Room, 41. 
Κσούρικα Ουπανισάντ, 1,10. 
Κσούρικα Ουπανισάντ, 1,22. 
Μπαγκαβάντ Γκιτά, 14,16. 
Μπαγκαβάντ Γκιτά, 3, 10. 
Μπαγκαβάντ Γκιτά, 7, 14. 
 
6. ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ INTERNET 
 
http://www.auth.gr/virtualschool/2.1/TheoryResearch/Semolina.html Μητακίδου 
Χριστοδούλα (2000) Το ταξίδι ενός ελληνικού παραµυθιού στην Αµερική. 
http://www.ecclesia.gr  Σεβ. Μητροπολίτης Περγάµου κ. Ιωάννης: “Επιστήµες Τεχ-
νολογίες αιχµής και Ορθοδοξία” Πρακτικά διεθνούς επιστηµονικού συνεδρίου 4-
8.10.2002. 
http://www.ecclesia.gr Εκκλησία της Ελλάδας, Μήνυµα προς τα µέλη του 11ου Πα-
νελληνίου Συνεδρίου Οικολογικών Οργανώσεων    
http://www.ec-patr.gr Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, Οµιλία Του 
Οικουµενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίου, περί περιβάλλοντος 
http://www.kathimerini.gr Εφηµερίδα Καθηµερινή, αρχείο (16.06.2002) 
http://www.kathimerini.gr Εφηµερίδα Καθηµερινή, αρχείο (19.08.2001) 
http://www.myriobiblos.gr Μυριόβιβλος Βιβλιοθήκη. 
http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/grpoetry/drosinis.html ∆ροσίνης.  Γ., Εσπερι-
νός. 
http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/grpoetry/elitis.html Ελύτης, Ο., Το Άξιον Εστί. 
http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/grpoetry/papadiamandis.html Παπαδιαµάντης. 
Α., Στην Παναγιά την Κουνίστρα. 
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http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/grpoetry/porfyras.html Πορφύρας, Λ., Τα Ε-
ρηµοκλήσια. 
http://www.quran.org.uk Holy Qur’an Resources on the Internet 
http://www.zhongwen.com/lunyu.htm The Analects by Confucius 
 
 

7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
 
Ορθοδοξία και Ελληνισµός στην Τρίτη Χιλιετία (2002), Καρυές, Ιερά Μονή Κο-
υτλουµουσίου Αγίου Όρους (CD ROM) 
 

 
8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 

 
Ucbenik za II razred osnovne skole (2003) Βιβλίο  θρησκευτικών  Β΄τάξης του ∆η-
µοτικού, στη Σερβία και στο Μαυροβούνιο. 
 
Γκότσης, Χ., Μεταλληνός, Γ., (2003) “Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία” Α΄ Ενιαίου 
Λυκείου, Αθήνα, Ο.Ε.∆.Β. 
 
∆ρίτσας, ∆., Μόσχος, ∆., Παπαλεξανδρόπουλος, Λ., (2001) “Χριστιανισµός και 
Θρησκεύµατα” Β΄ Ενιαίου Λυκείου, Αθήνα, Ο.Ε.∆.Β. 
 
Μπέγζος, Μ., Παπαευθυµίου, Α., (2003) “Θέµατα Χριστιανικής Ηθικής” Γ΄ Ενιαίου 
Λυκείου, Αθήνα, Ο.Ε.∆.Β. 
 
Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 304/13-03-03, «Το νέο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγράµµατος Σπουδών», Παράρτηµα, τόµος Β΄, Αθήνα,  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

 
9. ΝΕΩΤΕΡΑ ΕΡΓΑ 

 
Α. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Disch, M. T., (1965) “The Genocides: A Science Fiction Novel” New York, Berkley 
Publishing Corporation. 
 
George, P. (1971)  “L’ environnement”  Paris, P.U.F.  
 
Gilboa, M. (1989) “The Challenge of Protecting the Bio-Environment” Αθήνα, ∆ιε-
θνής Οργάνωση Βιοπολιτικής.  
 
Hearne, B. (1993) “Respect the Source: Reducing Cultural Chaos in Picture Books, 
Part Two.” School Library Journal, 39(8). 

 
Hertzberg, A. R., (1986) "The Jewish Declaration on Nature" the Assisi Declaration. 
Messages on Man and Nature from Buddhism, Christianity, Hinduism, Islam and Ju-
daism,  Basilica di Francesco, Assisi, Italy. WWF 25th Anniversary, London, Water-
loo Printing Company LTD, σελ.27-32.  
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Declaration. Messages on Man and Nature from Buddhism, Christianity, Hinduism, 
Islam and Judaism,  Basilica di Francesco, Assisi, Italy. WWF 25th Anniversary, 
London, Waterloo Printing Company LTD, σελ.3-7. 
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