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Οξζνδνμία θαη Κηηζηή Δεκηνπξγία 

Θενινγηθή Οηθνινγία θαη Οηθνινγηθή Θενινγία 

 Από ηελ «Οηθνθηνλία» ζηελ θαηά Θεόλ Οηθνινγία ππό ην  πξίζκα ηεο δηδα-

ζθαιίαο ηεο ελ Κξήηε Αγίαο θαη Μεγάιεο Σπλόδνπ θαη ηνπ Μεηξνπνιίηνπ 

Γέξνληνο Πεξγάκνπ Θωάλλνπ Ζεδηνύια  

 Ενξηή ηεο Θλδίθηνπ (1
ε
 Σεπηεκβξίνπ) θαη απαξρή ηνπ λένπ Εθθιεζηαζηηθνύ 

έηνπο.  Ηκέξα αθηεξωκέλε από ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν ζην θπζηθό πε-

ξηβάιινλ 

Καηά παξάδνζε αηψλσλ ε 1
ε
 επηεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο έρεη νξηζζεί ππφ ηνπ παλ-

ζέπηνπ θαη ηειαπγνχο Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ σο εκέξα ηεο ενξηήο ηεο Ηλδίθηνπ, ε 

νπνία απνηειεί γηα ηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία ηελ απαξρή ηνπ λένπ εθθιεζηαζηηθνχ έηνπο, 

ηελ ιεγνκέλε εθθιεζηαζηηθή πξσηνρξνληά. Απφ δε ηνπ έηνπο 1989 ε Αγία θαη Ηεξά χ-

λνδνο ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ έρεη αθηεξψζεη ηελ εκέξα απηή ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη ζηελ απφ Θενχ δεκηνπξγεζείζα θηίζε. 

Οη πξψηεο αλεζπρίεο θαη γφληκεο πξσηνβνπιίεο ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ 

γηα ην ιεγφκελν «Οηθνινγηθφ Εήηεκα» εθδειψζεθαλ αξρηθψο θαηά ηελ «Γ΄ Πξνζπλνδη-

θή Παλνξζφδνμε Γηάζθεςε» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην έηνο 1986 ζηε Γελεχε ππφ 

ηελ πξνεδξία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ. ηε ζπλέρεηα αθνινχ-

ζεζαλ δηάθνξα Γηνξζφδνμα Οηθνινγηθά πλέδξηα ζηε φθηα (1987), ζηελ Πάηκν (1988) 

θαη ζην Μηλζθ (1988). 

ε ζρεηηθφ άξζξν ηνπ ν ηφηε Αξρηγξακκαηεχο ηεο Αγίαο θαη Ηεξάο πλφδνπ ηνπ Οη-

θνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ (λπλ Μεηξνπνιίηεο Πξνχζεο) θ. Διπηδνθφξνο έγξαθε: 

«Πξνάγγεινο ηνπ πξσηαγσληζηηθνχ ξφινπ ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ ζην δήηεκα 

απηφ είλαη ε ρξηζηνπγελληάηηθε Δγθχθιηνο ηνπ Παηξηάξρνπ Γεκεηξίνπ ηνπ έηνπο 1988». 

ε ζπλέρεηα ηεο Δγθπθιίνπ εθείλεο χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Οηθνπκεληθνχ Πα-

ηξηάξρνπ Γεκεηξίνπ, ε Αγία θαη Ηεξά χλνδνο ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ αθηέξσ-

ζε ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο (ενξηή ηεο Ηλδίθηνπ) ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο (πλνδηθή Απφθαζε ηεο 6
εο

 Ηνπλίνπ 1989). Σνλ επηέκβξην ηνπ ηδίνπ έ-

ηνπο ν ανίδηκνο Γεκήηξηνο εμαπέιπζε θαη ην πξψην εγθχθιην Μήλπκά ηνπ θαζηεξψλν-

ληαο ηνηνπηνηξφπσο ηελ ιεγνκέλε «Οηθνινγηθή ζενινγία» ή «Θενινγηθή Οηθνινγία», 

δειαδή ηελ Οξζφδνμε ζενινγηθή πξνζέγγηζε θαη ζεψξεζε ηνπ «νηθνινγηθνχ δεηήκα-

ηνο», πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ αθχπληζε ησλ ζπλεηδήζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία φιεο ηεο θηη-

ζηήο δεκηνπξγίαο, ε νπνία «ζηελάδεη» ιφγσ ηνπ αθφξεζηνπ θαη άπιεζηνπ ζχγρξνλνπ 



αλζξψπνπ πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηνλ άθξαην θαηαλαισηηζκφ θαη ηνλ εγσηζηηθφ αηνκηθφ 

πιηθφ επδαηκνληζκφ ηνπ. 

Μεγαιχηεξε θαη νπζηαζηηθφηεξε ψζεζε θαη κάιηζηα ζε δηεζλέο επίπεδν ηνπ νηθν-

ινγηθνχ δεηήκαηνο έδσθε ν λπλ Παλαγηψηαηνο Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο θ.θ. Βαξζνιν-

καίνο Α΄(1991), ν νπνίνο ζπζηεκαηηθψο, θαζ’ έθαζηνλ έηνο, ζηελ ενξηή ηεο Ηλδίθηνπ ε-

μαπνιχεη επηθαηξνπνηεκέλν πάληνηε εγθχθιην Μήλπκα κε «Οηθνινγηθφ – ζενινγηθφ» 

πεξηερφκελν απνβιέπνληαο ζηελ πλεπκαηηθή εγξήγνξζε θαη αθχπληζε  ησλ ιαψλ θαη ησλ 

εγεηψλ ηεο γεο. Αλαιφγνπ πεξηερνκέλνπ είλαη θαη ην επίζεκν θείκελν ηεο Ηλδίθηνπ, ην 

νπνίν θαηαγξάθεηαη ζηνλ ιεγφκελν «Κψδηθα ηεο Ηλδίθηνπ» θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

Οηθνπκεληθφ Παηξηάξρε θαη ηελ Ηεξαξρία ηνπ Θξφλνπ. Πξνο δε ηνλ ζθνπφ ηνχην ζεκα-

ληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ηα θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπγθαινχκελα ζεξηλά δη-

εζλή νηθνινγηθά ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα ζηελ Ηεξά Θενινγηθή ρνιή ηεο Υάιθεο, θαζψο 

επίζεο θαη ηα ιεγφκελα δηεζλή «Δλ πισ» ζπκπφζηα, ηα νπνία απνηεινχλ ακθφηεξα έξγν 

εκπλεχζεσο θαη πξσηνβνπιίαο ηνπ Παηξηάξρνπ Βαξζνινκαίνπ. 

Οη κέρξη ηνχδε ξεμηθέιεπζεο θαη πξσηνπνξηαθέο δηεζλείο, δηνξζφδνμεο θαη δηαρξη-

ζηηαληθέο, πξσηνβνπιίεο ηνπ Πξσηνζξφλνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ θαηαδεηθλχνπλ 

κε ηνλ πιένλ ζαθή ηξφπν πνηά νθείιεη θαη κπνξεί λα είλαη ε ζπκβνιή ηεο Δθθιεζίαο θαη 

ηεο ρξηζηηαληθήο Θενινγίαο ζηε ζσηεξία ηεο θηηζηήο δεκηνπξγίαο νδεγψληαο ηνλ ζχγ-

ρξνλν άλζξσπν ζε «Οηθνινγηθή κεηάλνηα» θαη ζε έλα γλήζην «Οηθνινγηθφ ήζνο», πξν-

θεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε απφ ηελ λνζεξή θαηαλαισηηθή «νηθνθηνλία» ζηελ 

«Οξζφδνμε Οηθνινγία» ή «Οηθνινγηθή Θενινγία». 

ηελ ζχγρξνλε κεηακνληέξλα θαη κεηαλεσηεξηθή επνρή, ε ζπκβνιή θαη επζχλε ηεο 

Δθθιεζίαο θαη ηεο Υξηζηηαληθήο Θενινγίαο, είλαη θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αθχ-

πληζε ηνπ ζχγρξνλνπ πιηζηή αλζξψπνπ πξνθεηκέλνπ λα απνξξίςεη ην θαηαζηξνθηθφ θαη 

«νηθνθηφλν αλαπηπμηαθφ κνληέιν» ηνπ πξνηεζηαληηθνχ θαπηηαιηζκνχ», ν νπνίνο βαζίδε-

ηαη ζηνλ λνζεξφ θαη άθξαην ππεξθαηαλαισηηζκφ, θαη λα ελζηεξληζζεί ηελ νξζφδνμε Θε-

νινγηθή Οηθνινγηθή πξφηαζε γηα λα «δήζεη ε θηίζε», πνπ εδξάδεηαη ζηελ βαζηθή αξρή 

φηη ν άλζξσπνο νθείιεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη λα είλαη «θαιφο θαγαζφο δηαρεηξηζηήο» 

ηεο θηηζηήο δεκηνπξγίαο ζην πιαίζην ηεο «Οηθνινγηθήο δηαρεηξίζεσο» θαη «αεηθφξνπ 

αλαπηχμεσο», θαη φρη λα ιεηηνπξγεί σο αδεθάγνο θαηαλαισηηθφο νιεηήξαο θαη δπλάζηεο 

ηδηνθηήηεο ηεο πιάζεο. 

Ζ Αγία θαη Μεγάιε ελ Κξήηε χλνδνο ηεο Οξζνδνμίαο ζην επηθπξσζέλ νκνθψλσο 

θείκελν ππφ ηνλ ηίηιν: «Ζ Απνζηνιή ηεο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο εηο ηνλ χγρξνλνλ Κφ-

ζκνλ», ην νπνίν θέξεη αλεμίηεια ηελ ζθξαγίδα ηεο «Οηθνινγηθήο Θενινγίαο» ή «Θενιν-

γηθήο Οηθνινγίαο» ηνπ Μεηξνπνιίηνπ Γέξνληνο Πεξγάκνπ θ. Ησάλλνπ (Αθαδεκατθνχ), 

επηζεκαίλεη ην φρη θαη ηφζν απηνλφεην γηα ηνλ ζχγρξνλν ππεξθαηαλαισηή θαη άπιεζηα 

πιηζηή άλζξσπν, θαζψο θαη ηελ επζχλε ηεο νξζνδφμνπ Δθθιεζίαο γηα ην ξαγδαία θαη ε-

πηθίλδπλα εμειηζζφκελν θαηλφκελν ηεο Οηθνινγηθήο θξίζεσο, αλαθέξνληαο φηη: «Ζ Οη-



θνινγηθή θξίζηο, ε νπνία ζπλδέεηαη πξνο ηαο θιηκαηνινγηθάο αιιαγάο θαη ηελ ππεξζέξ-

καλζηλ ηνπ πιαλήηνπ, θαζηζηά επηηαθηηθφλ ην ρξένο ηεο Δθθιεζίαο φπσο ζπκβάιε, δηα 

ησλ εηο ηελ δηάζεζηλ απηήο πλεπκαηηθψλ κέζσλ, εηο ηελ πξνζηαζίαλ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

Θενχ εθ ησλ ζπλεπεηψλ ηεο αλζξσπίλεο απιεζηίαο. Ζ απιεζηία δηά ηελ ηθαλνπνίεζηλ 

ησλ πιηθψλ αλαγθψλ νδεγεί εηο ηελ πλεπκαηηθήλ πηψρεπζηλ ηνπ αλζξψπνπ θαη εηο ηελ 

θαηαζηξνθήλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Γελ πξέπεη λα ιεζκνλήηαη φηη ν θπζηθφο πινχηνο ηεο 

γεο δελ είλαη πεξηνπζία ηνπ αλζξψπνπ, αιιά ηνπ Γεκηνπξγνχ:  «Σνπ Κπξίνπ ε γε θαη ην 

πιήξσκα απηήο, ε νηθνπκέλε θαη πάληεο νη θαηνηθνχληεο ελ απηή» (ςαικ. θγ΄, 1). Οχ-

ησο, ε Οξζφδνμνο Δθθιεζία ηνλίδεη ηελ πξνζηαζίαλ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Θενχ δηά ηεο 

θαιιηεξγείαο ηεο επζχλεο ηνπ αλζξψπνπ έλαληη ηνπ ζενζδφηνπ πεξηβάιινληνο θαη δηά 

ηεο πξνβνιήο ησλ αξεηψλ ηεο νιηγαξθείαο θαη ηεο εγθξαηείαο. Οθείινκελ λα ελζπκψκε-

ζα φηη φρη κφλνλ αη ζεκεξηλαί, αιιά θαη αη κειινληηθαί γελεαί έρνπλ ην δηθαίσκα επί ησλ 

θπζηθψλ αγαζψλ, ηα νπνία καο εράξηζελ ν Γεκηνπξγφο». 

Ζ Αγία θαη Μεγάιε χλνδνο ηεο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο ζέηεη ηνλ «δάθηπινλ επί 

ηνλ ηχπνλ ησλ ήισλ» θαη αξζξψλεη ιφγσ αθππλίζεσο θαη επζχλεο, ηνλ νπνίν απεπζχλεη 

πξνο πάληαο, ήηνη ζην ρξηζηεπψλπκν πιήξσκα, ηνπο ηζρπξνχο ηεο γεο θαη ηνπο δηεζλείο 

Οξγαληζκνχο. Ζ πξν ζρεδφλ ηξηάληα εηψλ θαη δπζηπρψο κέρξη θαη ζήκεξα άπνςε νξη-

ζκέλσλ δήζελ «πεθσηηζκέλσλ εθθιεζηαζηηθψλ θχθισλ» φηη ε Οξζφδνμε Δθθιεζία δελ 

ζα πξέπεη λα αζρνιείηαη κε ηα δεηήκαηα ηεο Οηθνινγίαο, είλαη παληειψο αληνξζφδνμε 

θαθνδνμία, ε νπνία απνξξίπηεη ηελ θηηζηή δεκηνπξγία σο θάηη άρξεζην θαη πεξηηηφ, θαί-

ηνη δεκηνπξγήζεθε «ιίαλ θαιψο» απφ ηνλ Θεφ δεκηνπξγφ θαη πιάζηε. 

ην πξνκλεκνλεπζέλ εγθεθξηκέλν επίζεκν θείκελν ηεο Αγίαο θαη Μεγάιεο πλφ-

δνπ πξνζδηνξίδνληαη ηα αίηηα ηεο νηθνινγηθήο θξίζεσο θαη γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά 

ζηελ επζχλε ηνπ αλζξψπνπ γηα ηε δηαθχιαμε ηεο θηηζηήο δεκηνπξγίαο, ε νπνία δέρεηαη 

ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηεο «αλζξψπηλεο πηψζεσο». Οη Παηέξεο ηεο ελ Κξήηε Με-

γάιεο πλφδνπ ππνγξακκίδνπλ εκθαηηθψο φηη: «Ο πφζνο ηεο ζπλερνχο απμήζεσο ηεο επ-

εκεξίαο θαη ε άκεηξνο θαηαλάισζηο αλαπνθεχθησο νδεγνχλ εηο ηελ δπζαλάινγνλ ρξήζηλ 

θαη ηελ εμάληιεζηλ ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Ζ δεκηνπξγεζείζα ππφ ηνπ Θενχ θηίζηο, ε ν-

πνία εδφζε εηο ηνλ άλζξσπνλ «εξγάδεζζαη θαη θπιάηηεηλ» απηήλ (πξβι. Γελ. β΄, 15), π-

θίζηαηαη ηαο ζπλεπείαο ηεο ακαξηίαο ηνπ αλζξψπνπ: «Σε γαξ καηαηφηεηη ε θηίζηο ππεηά-

γε, νπρ εθνχζα, αιιά δηά ηνλ ππνηάμαληα, επ’ ειπίδη φηη θαη απηή ε θηίζηο ειεπζεξσζή-

ζεηαη απφ ηεο δνπιείαο ηεο θζνξάο εηο ηελ ειεπζεξίαλ ηεο δφμεο ησλ ηέθλσλ ηνπ Θενχ. 

Οίδνκελ γαξ φηη πάζα ε θηίζηο ζπζηελάδεη θαη ζπλσδίλεη άρξη ηνπ λπλ» (Ρσκ. ή, 20-22). 

Ζ σο άλσ πεξηεθηηθή ζενινγηθή επηζήκαλζε ηεο Αγίαο θαη Μεγάιεο πλφδνπ, ε 

νπνία επηζεκαίλεη ηελ επζχλε θαη ην ξφιν ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ ελ Υξηζηψ ζσηεξία ηεο 

θηηζηήο δεκηνπξγίαο πξνθεηκέλνπ λα ππεξβεί ηελ νληνινγία ηεο θζνξάο ηεο, εξκελεχεηαη 

αγηνπαηεξηθψο απφ ηνλ Μεηξνπνιίηε Γέξνληα Πεξγάκνπ θ. Ησάλλε, ν νπνίνο ραξαθηε-

ξίδεη ηνλ άλζξσπν «κεζίηε» θαη «Ηεξέα ηεο δεκηνπξγίαο», θαη επηθαινχκελνο ηελ ζενιν-

γηθή δηδαζθαιία ηνπ Αγίνπ Μαμίκνπ ηνπ Οκνινγεηνχ γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά: «Ο θφ-



ζκνο είλαη δεκηνπξγία ηνπ Θενχ… ν θφζκνο πξνέθπςε σο απνηέιεζκα ηεο αγάπεο ηνπ 

Θενχ, ν νπνίνο ζέιεζε λα ππάξρεη θαη θάηη έμσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ. Μεηαμχ ηνπ Θενχ θαη 

ηνπ θφζκνπ, ππάξρεη ράζκα νληνινγηθφ. Ζ θχζε ηνπ Θενχ θαη ε θχζε ηνπ θφζκνπ είλαη 

ξηδηθά δηάθνξεο. Ζ ζενπνίεζε ηνπ θφζκνπ είλαη ζπλεπψο αδηαλφεηε. Σν νληνινγηθφ απ-

ηφ ράζκα, κεηαμχ Θενχ θαη θφζκνπ, ζα θαηεδίθαδε ηνλ θφζκν ζηνλ αθαληζκφ, εάλ απηφο 

ζηεξηδφηαλ απνθιεηζηηθά ζηηο δπλάκεηο ηνπ. Αιιά ν Θεφο ήζειε λα κελ αθαληζζεί ν θφ-

ζκνο. Γελ ήζειε λα αθαληζζεί ν θφζκνο. Ήζειε λα έρεη θαηά ηελ έθθξαζε ηνπ Αγίνπ 

Μαμίκνπ, «φρη απιψο ην είλαη, αιιά θαη ην αεί είλαη». Αιιά αθνχ ε ηδηφηεηα ηνπ «αεί εί-

λαη», δειαδή ηεο αζαλαζίαο, αλήθεη κφλν ζηνλ Θεφ, ν νπνίνο δελ έρεη φπσο ν θφζκνο 

αξρή θαη δελ ππφθεηηαη ζηνλ ρξφλν, δελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο λα απνθηήζεη αζαλαζία ην 

θηηζηφ, παξά κφλν εάλ ελσλφηαλ κε ηνλ Άθηηζην Θεφ…». Ο ίδηνο ζε άιιν ζεκείν ηεο 

Θενινγηθά εκπεξηζηαησκέλεο κειέηεο ηνπ επηζεκαίλεη κε ηδηαίηεξε έκθαζε: «Σν θπζηθφ 

πεξηβάιινλ είλαη πξννξηζκέλν απφ ην Θεφ λα αλπςσζεί θη απηφ καδί κε ηνλ άλζξσπν, ζε 

θνηλσλία κε ηνλ ίδην ηνλ Θεφ. Ο Θεφο δελ ζέιεη ηελ ζσηεξία κφλν ηνπ αλζξψπνπ, αιιά 

θαη φιεο ηεο θηίζεσο. Απηφο ν χςηζηνο θαη ζείνο πξννξηζκφο ηνπ πιηθνχ θφζκνπ, ζα 

κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν αλ ν άλζξσπνο έδηλε ειεχζεξα ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ. 

Σν «απηεμνχζην, δειαδή ε ειεπζεξία, δφζεθε απφ ηνλ Θεφ ζηνλ άλζξσπν σο πιαζκέλνλ 

θαη’ εηθφλα Θενχ θαη απηφ απνηειεί ην δηαθξηηηθφ ηνπ γλψξηζκα απφ ηα δψα θαη ηε ινη-

πή πιηθή θηίζε. Υσξίο ηελ ειεχζεξε ζπγθαηάζεζε ηνπ αλζξψπνπ, ε ζσηεξία ηεο θηίζε-

σο ζα ήηαλ απνηέιεζκα εμαλαγθαζκνχ θαη δελ ζα είρε θακκία αμία, γηαηί ζα πξνζέθξνπε 

ζηελ αγάπε ηνπ Θενχ (ε αγάπε πάληνηε ζέβεηαη ηελ ειεπζεξία)…». 

Ο άλζξσπνο ινηπφλ σο ε θνξσλίδα θαη ν «βαζηιεχο ησλ επί γεο», ηεο φιεο θηηζηήο 

δεκηνπξγίαο, θαηεζηάζε ππφ ηνπ Θενχ λα είλαη ν αγαζφο, ζπλεηφο, «πηζηφο θαη θξφληκνο 

νηθνλφκνο» (Λνπθ. ΗΒ΄, 42), αιιά ηαπηφρξνλα θαη ν «κεζηηεχσλ», «Ηεξεχο θαη ιεηηνπξ-

γφο» απηήο πξνθεηκέλνπ λα ηελ «αλαθέξεη» (πξνζθέξεη) επραξηζηηαθά ζηνλ άθηηζην δε-

κηνπξγφ Θεφ θαη ζε νληνινγηθή αλαθνξά πξνο Απηφλ λα ζσζεί θαη λα δήζεη, επεηδή α-

θξηβψο θαλέλα απνιχησο απφ ηα θηηζηά φληα ηεο δεκηνπξγίαο, δελ δεκηνπξγήζεθε γηα λα 

πεζάλεη, λα νδεγεζεί νληνινγηθψο ζηελ απψιεηα, αιιά ζε «ζσζηηθή θαη ιπηξσηηθή θνη-

λσλία» κε ηνλ άθηηζην θαη επέθεηλα πάζεο θπζηθήο λνκνηέιεηαο θαη αλαγθαηφηεηνο Θεφ, 

λα ππεξβεί ηα φξηα, ηνλ «νληνινγηθφ θξαγκφ» ηεο θζαξηφηεηαο θαη ηνπ ζαλάηνπ, πνπ εί-

λαη ζπλπθαζκέλα κε ηελ «θηηζηφηεηα ησλ φλησλ». 

ην θείκελν ηεο «Δγθπθιίνπ» ηεο Αγίαο θαη Μεγάιεο ελ Κξήηε πλφδνπ ηεο Οξζν-

δφμνπ Δθθιεζίαο, ην πλνδηθφ ψκα ησλ Παηέξσλ απηήο απεπζπλφκελν πξνο ηνλ ζχ-

κπαληα θφζκν αλαθέξεη ππεχζπλα θαη κε ιφγν αιεζείαο φηη «Αη ξίδαη ηεο νηθνινγηθήο 

θξίζεσο είλαη πλεπκαηηθαί θαη εζηθαί, ελδηάζεηνη εηο ηελ θαξδίαλ εθάζηνπ αλζξψπνπ. 

Απηή ε θξίζηο επηδεηλνχηαη θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο αηψλαο εμ αηηίαο ησλ πνηθίισλ δηρα-

ζκψλ πξνθαινχκελσλ απφ αλζξψπηλα πάζε, φπσο ε πιενλεμία, ε απιεζηία, ν εγσηζκφο, 

ε αξπαθηηθή δηάζεζηο θαη απφ ηαο επηπηψζεηο απηψλ επί ηνπ πιαλήηνπ, σο ε θιηκαηηθή 

αιιαγή, ε νπνία πιένλ απεηιεί εηο κεγάινλ βαζκφλ ην θπζηθφλ πεξηβάιινλ, ηνλ θνηλφλ 



εκψλ «νίθνλ». Ζ ξήμηο ηεο ζρέζεσο αλζξψπνπ θαη θηίζεσο είλαη δηαζηξέβισζηο ηεο απ-

ζεληηθήο ρξήζεσο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Θενχ. Ζ αληηκεηψπηζηο ηνπ νηθνινγηθνχ πξνβιή-

καηνο επί ηε βάζεη ησλ αξρψλ ηεο ρξηζηηαληθήο παξαδφζεσο απαηηεί φρη κφλνλ κεηάλνηαλ 

δηά ηελ ακαξηίαλ ηεο εθκεηαιιεχζεσο ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηνπ πιαλήηνπ, ήηνη ξηδηθήλ 

αιιαγήλ λννηξνπίαο θαη ζπκπεξηθνξάο, αιιά θαη αζθεηηζκφλ, σο αληίδνηνλ εηο ηνλ θα-

ηαλαισηηζκφλ, εηο ηελ ζενπνίεζηλ ησλ αλαγθψλ θαη εηο ηελ θηεηηθήλ ζηάζηλ. Πξνυπνζέ-

ηεη επίζεο θαη ηελ κεγίζηελ επζχλελ εκψλ λα παξαδψζσκελ εηο ηαο επεξρνκέλαο γελεάο 

βηψζηκνλ θπζηθφλ πεξηβάιινλ θαη ηελ ρξήζηλ απηνχ θαηά ζείαλ βνχιεζηλ θαη επινγίαλ. 

Δηο ηα κπζηήξηα ηεο Δθθιεζίαο θαηαθάζθεηαη ε δεκηνπξγία θαη ν άλζξσπνο ελδπλακψ-

λεηαη δηά λα ιεηηνπξγή σο νηθνλφκνο, θχιαμ θαη «ηεξεχο» απηήο, πξνζάγσλ ηαχηελ δν-

μνινγηθψο ησ Γεκηνπξγψ – «Σα α εθ ησλ σλ, νη πξνζθέξνκελ θαηά πάληα θαη δηά 

πάληα» - θαη θαιιηεξγψλ επραξηζηηαθήλ ζρέζηλ κε ηελ θηίζηλ. Ζ Οξζφδνμνο απηή επαγ-

γειηθή θαη παηεξηθή πξνζέγγηζηο ζηξέθεη επίζεο ηελ πξνζνρήλ καο εηο ηαο θνηλσληθάο 

δηαζηάζεηο θαη ηαο ηξαγηθάο επηπηψζεηο ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο». 

Ζ Αγία θαη Μεγάιε χλνδνο ηεο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο δελ κέλεη ζηελ δηάγλσζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζε γεληθφινγεο δηαηππψζεηο, αιιά αλαηξεπηηθά πξνο ην θπξίαξρν 

πιηζηηθφ θαη θαηαλαισηηθφ πλεχκα ηεο ζπγρξφλνπ παγθνζκηνπνηεκέλεο επνρήο δηαηξα-

λψλεη ηελ Οξζφδνμε πξφηαζε γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ξαγδαίσο επηδεηλνπκέλεο νηθνινγη-

θήο θξίζεσο αλαθέξνληαο ζηελ «Δγθχθιην» απηήο πξνο ηνλ ζχκπαληα θφζκν ηα εμήο: 

«Δηο κίαλ παγθφζκηνλ θνηλσλίαλ, πξνζαλαηνιηζκέλελ εηο ην «έρεηλ» θαη ηνλ αηνκνθε-

ληξηζκφλ, ε Οξζφδνμε Καζνιηθή Δθθιεζία πξνβάιιεη ηελ αιήζεηαλ ηεο ελ Υξηζηψ θαη 

ηεο θαηά Υξηζηφλ δσήο, ηελ ειεπζέξσο ζαξθνπκέλελ εηο ηελ θαζεκεξηλήλ δσήλ εθάζηνπ 

αλζξψπνπ δηά ησλ έξγσλ απηνχ «έσο εζπέξαο» (ςαικ. ξγ΄, 23), δηά ησλ νπνίσλ νχηνο 

θαζίζηαηαη ζπλεξγφο ηνπ αησλίνπ Παηξφο – «Θενχ εζκέλ ζπλεξγνί (Α΄ Κνξ. Γ΄, 9) – θαη 

ηνπ Τηνχ Απηνχ, «ν Παηήξ κνπ έσο άξηη εξγάδεηαη θαγψ εξγάδνκαη» (Ησαλ. ε΄, 17). Ζ 

ράξηο ηνπ Θενχ αγηάδεη δηά ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο ηα έξγα ησλ ρεηξψλ ηνπ ζπλεξγνχληνο 

ησ Θεψ αλζξψπνπ, αλαδεηθχνληαο ηελ ελ απηνίο θαηάθαζηλ ηεο δσήο θαη ηεο αλζξσπίλεο 

θνηλσλίαο. Δληφο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ ηνπνζεηείηαη θαη ε ρξηζηηαληθή άζθεζηο, δηαθέξνπ-

ζα ξηδηθψο απφ θάζε δπτζηηθφλ αζθεηηζκφλ, ν νπνίνο απνθφπηεη ηνλ άλζξσπνλ απφ ηελ 

δσήλ θαη απφ ηνλ ζπλάλζξσπνλ. Ζ ρξηζηηαληθή άζθεζηο θαη ε εγθξάηεηα, αη νπνίαη ζπλ-

δένπλ ηνλ άλζξσπνλ κε ηελ κπζηεξηαθήλ δσήλ ηεο Δθθιεζίαο, δελ αθνξνχλ κφλνλ εηο 

ηνλ κνλαρηθφλ βίνλ, αιιά είλαη ραξαθηεξηζηηθφλ ηεο εθθιεζηαζηηθήο δσήο, εηο φιαο ηαο 

εθθάλζεηο απηήο, απηή καξηπξία ηεο παξνπζίαο ηνπ εζραηνινγηθνχ πλεχκαηνο εηο ηελ 

επινγεκέλελ βηνηήλ ησλ πηζηψλ». 

Ζ εχιαιε θσλή ηεο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο δηαθεξχηηεη ηελ ηεξφηεηα φιεο ηεο πιη-

θήο δεκηνπξγίαο εληφο ηεο νπνίαο ν άλζξσπνο δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα θαηέρεη ζέζε 

«εγσηζηνχ ηδηνθηήηνπ», «θπξηάξρνπ θαη δπλάζηνπ» αιιά επζπλείδεηνπ «ιεηηνπξγνχληνο 

νηθνλφκνπ», ν νπνίνο δηαθπιάηηεη ηελ «νηθνινγηθή παξαθαηαζήθε» ηνπ δεκηνπξγνχ 



Θενχ ηνπ θαη ηελ «αλαθέξεη», ηελ «επαλαπξνζθέξεη», ζηνλ «πνηεηή ησλ φισλ», γελφκε-

λνο «ζπλεξγφο» ζην έξγν ηεο ζσηεξίαο ηεο φιεο θηηζηήο δεκηνπξγίαο. 

ιεο νη ιχζεηο απνδεηθλχνληαη αλεπαξθείο θαη εθήκεξεο, φηαλ πεξηνξίδνληαη κφλν 

ζε πνιηηηθέο δηαθεξχμεηο θαη δηεζλείο ζπκθσλίεο, ζε ηερλνθξαηηθέο κειέηεο θαη πξνηεη-

λφκελα αληίκεηξα αλάπηπμεο ή ζε εθαξκνγή απζηεξψλ λνκηθψλ πιαηζίσλ σο ηηκσξία 

γηα ηνπο δπλάζηεο θαη νιεηήξεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν πξνηεηλφκελν απφ ηελ 

Δθθιεζία θαη ηε ζενινγία «Οηθνινγηθφ ήζνο» ζην πιαίζην ηεο «νηθνινγηθήο κεηάλνηαο 

θαη κεηαζηξνθήο» κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ πλεπκαηηθή αιιαγή λννηξνπίαο θαη ζηάζεσο 

δσήο ηνπ θαηαθπξηεπκέλνπ απφ ηνλ «πιηζηηθφ ςεπδνεπδαηκνληζκφ», ζπγρξφλνπ νξζνιν-

γηζηή θαη αδεθάγνπ αλζξψπνπ, ν νπνίνο δελ «νηθνινγεί ζενινγηθψο» αιιά «νηθνθηνλεί 

θαηαλαισηηθψο».  

ην πιαίζην απηφ δεκνζηεχνπκε νξηζκέλα ζεκεία απφ έλα βαζχηαηα ζενινγηθφ θεί-

κελν ηνπ Παηξηαξρηθνχ Μεηξνπνιίηνπ Πεξγάκνπ, Καζεγεηνχ Παλεπηζηεκίνπ θαη Αθα-

δεκατθνχ θ. Ησάλλνπ Εεδηνχια, ππφ ηνλ ηίηιν: «Ζ Οξζνδνμία θαη ην πξφβιεκα ηεο πξν-

ζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο», ην νπνίν δεκνζηεχζεθε ζηνλ ηφκν ησλ πξαθηηθψλ 

ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ πκπνζίνπ: «Οξζνδνμία θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ» (Α.Π.Θ, 2007). 

Γξάθεη ινηπφλ ν Μεηξνπνιίηεο Πεξγάκνπ Ησάλλεο: «… Μέζα ζηε γεληθή απηή 

βξαδχηεηα, κε ηελ νπνία ζπλεηδεηνπνηείηαη ζηηο κέξεο καο ε ζνβαξφηεηα ηνπ πξνβιήκα-

ηνο ηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεσο, θηλείηαη θαη ε ρξηζηηαληθή Δθθιεζία. Δίλαη δπζηπρψο 

πνιινί εθείλνη πνπ δηεξσηψληαη γηαηί λα αζρνινχκεζα νη Υξηζηηαλνί κε ην ιεγφκελν 

«Οηθνινγηθφ Πξφβιεκα». Οη θαηεγνξίεο ησλ Υξηζηηαλψλ πνπ ζθέπηνληαη θαη’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν είλαη θπξίσο δχν. Δίλαη πξψηα εθείλνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ζθνπφο ηεο Δθθιεζί-

αο ηνπ Υξηζηνχ είλαη ε ζσηεξία ησλ ςπρψλ θαη κφλνλ: Κάζε ηη ην πιηθφ είλαη γη’ απηνχο 

δεπηεξεχνλ, αλ φρη εκπφδην γηα ηε ζσηεξία ηεο ςπρήο. Γηα ηνπο ρξηζηηαλνχο απηνχο ν π-

ιηθφο θφζκνο είλαη πξνζσξηλφο θαη πξννξηζκέλνο λα αληηθαηαζηαζεί ζηε βαζηιεία ηνπ 

Θενχ κε έλα θφζκν άυιν ή πλεπκαηηθφ. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία ησλ Υξηζηηαλψλ πνπ αδηαθνξνχλ γηα ην νηθνινγηθφ πξφβιεκα 

είλαη εθείλνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ην πξφβιεκα ζηε θχζε ηνπ είλαη πνιηηηθφ, επηζηεκνληθφ 

θαη ηερλνθξαηηθφ. Ση δνπιεηά έρνπλ ε Δθθιεζία θαη ε Θενινγία κε ην ζέκα απηφ; Αο ην 

αληηκεησπίζνπλ νη πνιηηηθνί θαη νη επηζηήκνλεο. Ζ Δθθιεζία θαη ε ζενινγία έρνπλ άι-

ινπ είδνπο έξγν λα επηηειέζνπλ… 

Δίλαη, ινηπφλ, αλάγθε λα δνχκε νη Οξζφδνμνη, θαη φινη νη Υξηζηηαλνί ηνπο ιφγνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο ε πξαγκαηηθή εθηαιηηθή ζνβαξφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο αθνξά θαη ζε 

καο, ζηε καξηπξία θαη ηελ απνζηνιή καο. Δίλαη ηδηαίηεξα γηα καο ηνπο Οξζφδνμνπο επη-

βεβιεκέλν λα πάξνπκε ζηα ζνβαξά ην πξφβιεκα απηφ θαη λα ην εληάμνπκε ζηηο πην ε-

πείγνπζεο πξνηεξαηφηεηέο καο. Δίλαη αλάγθε λα θαηαιάβνπκε φηη, αλ δελ θάλνπκε θάηη 

ηέηνην, γηλφκαζηε ππφινγνη έλαληη ηνπ Θενχ γηα ηελ πην αζπγρψξεηε νιηγσξία θαη ακαξ-

ηία…. 



Ο Μεηξνπνιίηεο Πεξγάκνπ θ. Ησάλλεο εληνπίδνληαο ηα αίηηα πνπ πξνθαινχλ ην ιε-

γφκελν «νηθνινγηθφ πξφβιεκα», αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ θαη ηα εμήο: «… ε αηνκνθξαηη-

θή ζεψξεζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ φλησλ γεληθά. Σν πξφβιεκα απηφ… έρεη ζρέζε κε 

ηελ ηάζε ηνπ αλζξψπνπ λα θαηαηεκαρίδεη ηνλ θφζκν, λα ηνλ αλαιχεη πξψηα, ψζηε λα 

κπνξεί ζηε ζπλέρεηα κε ην ινγηθφ ηνπ λα ηνλ ζπλζέηεη ζε ρξήζηκεο θαη απνδνηηθέο ή πα-

ξαγσγηθέο ελφηεηεο. Έηζη αληί λα βιέπεη ν άλζξσπνο ηφζν  ηνλ εαπηφ ηνπ φζν θαη θάζε 

νλ ζε ζρέζε νξγαληθή κε ηα άιια φληα, ηα βιέπεη φια ζαλ άηνκα, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ εαπηνχ ηνπ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο ζηάζεσο είλαη ν κχζνο φηη κπνξεί έλαο ζπγθε-

θξηκέλνο άλζξσπνο λα απνηειέζεη θέληξν ππάξμεσο, λα ζηξαθεί δειαδή φινο ν θφζκνο 

γχξσ απφ ηνλ άμνλα ηνπ αηφκνπ ηνπ, θαη λα απνηειέζεη ηνλ ππεξέηε ηνπ. Αληί λα βξί-

ζθεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ άιισλ φλησλ ζε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ. 

ηε ζενινγηθή γιψζζα απηφ ιέγεηαη «πηψζε ηνπ αλζξψπνπ» ζε «ζεφ» ηεο δεκη-

νπξγίαο. Ο άλζξσπνο έηζη θαηαηεκαρίδεη ηελ θηίζε, αιιά θαη ηελ ίδηα ηνπ ηε θχζε. Ο 

Αδάκ απφ έλλνηα πεξηιεπηηθή, γίλεηαη δηαζπαζηηθή, θαη έηζη γελληέηαη ε ακαξηία θαη ν 

ζάλαηνο, πνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηε δηάζπαζε ηνπ θφζκνπ θαη ηεο ίδηαο ηεο αλ-

ζξσπφηεηνο ζε ρσξηζηά φληα. 

Απηή ε αληίιεςε ηνπ αλζξψπνπ σο αηφκνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε ζπλχπαξμή 

ηνπ κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο ζην θνηλσληθφ επίπεδν ηεο ζρέζεσο ηνπ αλζξψπνπ κε ην 

θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Κάζε άλζξσπνο βιέπεη  ηνλ εαπηφ ηνπ ζαλ θέληξν ηνπ ζχκπα-

ληνο, θαη γηα λα ππνηάμεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ πξνο ζθνπνχο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ, 

ην θαηαηεκαρίδεη θαη απηφ ζε άηνκα. Όζηεξα, γηα λα είλαη απνδνηηθψηεξνο απηφο ν θα-

ηαηεκαρηζκφο, ην ζπλζέηεη κε ηε βνήζεηα ησλ λφκσλ ηεο ινγηθήο ηνπ, θαη έηζη ζην κελ 

θνηλσληθφ επίπεδν εκθαλίδεηαη ν θνιιεθηηβηζκφο, ζην δε νηθνινγηθφ επίπεδν ε ηερλν-

θξαηηθή ηερλνινγία. Ζ αηνκνθξαηία, ζπλεπψο, βξίζθεηαη ζηε ξίδα  ηνπ νηθνινγηθνχ 

πξνβιήκαηνο. 

πλαθέο πλεπκαηηθφ θαη εζηθφ πξφβιεκα, ζπλδεδεκέλν κε ηελ αηνκνθξαηία, είλαη ε 

επδαηκνληζηηθή αληίιεςε ηεο δσήο. Ζ αλαδήηεζε ηεο αηνκηθήο επηπρίαο γίλεηαη «αηνκη-

θφ δηθαίσκα» (βι. Ακεξηθάληθν χληαγκα, εκπλεπζκέλν απφ ηα ηδεψδε ηνπ Γηαθσηη-

ζκνχ).  Σνχην ζεκαίλεη φηη ν άλζξσπνο, ν θάζε άλζξσπνο, έρεη δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνη-

εί ηνλ πιηθφ θφζκν, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηελ αηνκηθή ή νκαδηθή ηνπ επδαηκνλία, 

πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί ζην θνηλσληθφ επίπεδν έλα αληαγσληζκφ δηεθδηθήζεσλ, παξνρψλ 

θαη απνιαχζεσλ, κε πιήξε παξαζεψξεζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα έρνπλ νη αηνκηθέο ή 

νκαδηθέο απηέο δηεθδηθήζεηο γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σν νηθνινγηθφ πξφβιεκα γίλεηαη 

έηζη ζέκα ήζνπο θαη λννηξνπίαο, δήηεκα πλεπκαηηθήο ζηάζεσο απέλαληη ηνπ θφζκνπ. Ο 

επδαηκνληζκφο  ησλ ζχγρξνλσλ αλζξψπσλ ηξνθνδνηεί ηελ νηθνινγηθή θξίζε. 

ια απηά θαη πνιιά άιια ηα νπνία ζα κπνξνχζε θαλείο λα πξνζζέζεη, ζεκαίλνπλ 

φηη ην νηθνινγηθφ πξφβιεκα έρεη βαζχηαηεο πλεπκαηηθέο δηαζηάζεηο θαη δελ κπνξεί λα 

ιπζεί ρσξίο κηα ξηδηθή «κεηάλνηα ηνπ αλζξψπνπ», δειαδή ρσξίο κηα αλαζεψξεζε  ηεο 



φιεο ζρέζεψο ηνπ κε ηνλ πιηθφ θφζκν. Ζ ρξηζηηαληθή ζενινγία, ε νπνία, φπσο είδακε, 

έρεη κεγάιν κεξίδην επζχλεο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ νηθνινγηθνχ πξνβιήκαηνο, πξέπεη λα 

ζπληειέζεη ζηε δεκηνπξγία κηαο λέαο ζηάζεσο ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηελ πιηθή θηίζε, λα 

ηεο δψζεη ηελ αμία πνπ ηεο αλήθεη θαη λα ζέζεη ηνλ άλζξσπν ζε ζσζηή ζρέζε καδί ηεο… 

Ο θφζκνο απηφο είρε κηα αξρή, κε ηελ απφιπηε έλλνηα ηνπ «ελ πνηέ φηε νπθ ελ», 

θαη ζπλεπψο απεηιείηαη κε αθαληζκφ, αθνχ ζηε θχζε ηνπ δελ είλαη αηψληνο. Σε ζέζε απ-

ηή εθθξάδεη ην ρξηζηηαληθφ δφγκα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ απφ ην κεδέλ ζηελ απφ-

ιπηε νληνινγηθή έλλνηα ηνπ φξνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα λα επηβηψζεη ν θφζκνο δελ 

κπνξεί λα αλαηξέμεη ζε δπλάκεηο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ ίδηα ηνπ ηε θχζε, αθνχ απφ 

ηε θχζε ηνπ είλαη ζλεηφο θαη φρη αηψληνο, αιιά εμαξηάηαη απφ ηε βνχιεζε Δθείλνπ πνπ 

ηνλ έθεξε ζηελ χπαξμε. Γηα λα δήζεη ζπλεπψο, ν θφζκνο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε δη-

αξθή θνηλσλία κε ην δεκηνπξγφ ηνπ. Κάζε δηαθνπή ηεο θνηλσλίαο απηήο ζεκαίλεη ηνλ 

αθαληζκφ ηνπ θφζκνπ, αλ φρη απηνκάησο, πάλησο ηειηθψο. Απηή είλαη ε ζέζε ηεο παηε-

ξηθήο δηδαζθαιίαο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ. 

ηε δηδαζθαιία απηή ππνλννχληαη  ηα εμήο: (α) φηη ν θφζκνο δελ κπνξεί λα επηβηψ-

ζεη αλαγθαζηηθά, δειαδή κε ηε βνήζεηα λφκσλ πνπ ελππάξρνπλ ζηε θχζε ηνπ έζησ θαη 

αλ ζεσξεζή φηη απηνχο ηνπο λφκνπο ηνπο έζεζε κέζα ζηνλ θφζκν ν ίδηνο ν Γεκηνπξγφο, 

δηφηη θάηη ηέηνην ζα ζήκαηλε φηη ν Θεφο δεκηνπξγψληαο ηνλ θφζκν δεκηνχξγεζε θάηη απφ 

ηε θχζε ηνπ αηψληνπ θαη θαη’ αλάγθελ είλαη, ζπλεπψο, ππφζεζε φρη αλάγθεο, αιιά ειεπ-

ζεξίαο, πξάγκα πνπ ζα δνχκε ζε ιίγν ηη ζεκαίλεη. (β)φηη ν Θεφο πνπ ειεχζεξα κε ηε βνχ-

ιεζή Σνπ έθεξε ζηελ χπαξμε ηνλ θφζκν, αθνχ ζέιεζε λα ππάξρεη ν θφζκνο, δελ κπνξεί 

παξά λα ζέιεη πάληνηε ηελ χπαξμή ηνπ, δηφηη δελ πξνζηδηάδεη ζε έλαλ αηψλην Θεφ ε αλα-

ηξνπή ηεο αξρηθήο βνπιήζεψο Σνπ (ακεηακέιεηα ηα ραξίζκαηα ηνπ Θενχ). Έρνπκε έηζη 

κηα θάπσο πεξίπινθε εηθφλα, πνπ ζπληζηά ηε ζέζε ηεο Δθθιεζίαο κπξνζηά ζηε θχζε θαη 

ηε κνίξα ηνπ πιηθνχ θφζκνπ. Απφ ηε κηα κεξηά ν θφζκνο απηφο σο απνηέιεζκα ηεο βνπ-

ιήζεσο θαη φρη ηεο θχζεσο ηνπ Θενχ είλαη ζηε θχζε ηνπ ζλεηφο θαη ππφθεηηαη ζηνλ α-

θαληζκφ, θαη απφ ηελ άιιε κεξηά αθξηβψο επεηδή πξνέξρεηαη απφ ηε βνχιεζε ηνπ Θενχ 

είλαη πξννξηζκέλνο λα ππάξρεη πιελ φκσο φρη ιφγσ δπλάκεσλ πνπ θξχβεη κέζα ηνπ, αι-

ιά ιφγσ κηαο ειεχζεξεο ζρέζεσο θαη θνηλσλίαο ηνπ κε ην Θεφ.  ην ζεκείν απηφ εκθαλί-

δεηαη ε ηεξάζηηα ζεκαζία ηνπ αλζξψπνπ… 

Σα βηβιηθά δεδνκέλα πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο, θαη πνπ απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα 

ηελ παηεξηθή αληίιεςε ηνπ αλζξψπνπ είλαη φηη ν άλζξσπνο πιάζηεθε ζην ηέινο, αθνχ 

δεκηνπξγήζεθε νιφθιεξνο ν άιινο θφζκνο, θαη πιάζηεθε κε πιηθφ απφ ηελ πιηθή δεκη-

νπξγία. Καη ην άιιν είλαη φηη ν Θεφο έθηηζε ηνλ άλζξσπν «θαη’ εηθφλα θαη νκνίσζή» 

Σνπ. Σα δχν απηά ζηνηρεία νδήγεζαλ ηνπο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο ζηελ αληίιεςε φηη ν 

άλζξσπνο απνηειεί θξίθν κεηαμχ ηνπ Θενχ θαη ηνπ πιηθνχ θφζκνπ, ελζσκαηψλνληαο σο 

είδνο «κηθξφθνζκνπ» νιφθιεξε ηελ πιηθή δεκηνπξγία, ηνλ «καξθφθνζκν», θαη ζπλδέν-

ληάο ηελ κε ηνλ Θεφ. Θα κπνξνχζακε, ζπλεπψο, λα πνχκε φηη ν άλζξσπνο πιάζηεθε γηα 

λα ελψζε ζην πξφζσπφ ηνπ ηνλ πιηθφ θφζκν κε ην Θεφ θαη λα ηνλ θάλεη έηζη λα δήζεη 



αηψληα. Απηφο είλαη ν πξννξηζκφο ηνπ αλζξψπνπ, ν νπνίνο ηνλ θαζηζηά πην ζεκαληηθφ 

θαη ππφ ηνπο αγγέινπο, αθνχ απηνί δελ κεηέρνπλ ζηελ πιηθή θηίζε… 

Έηζη ζπλδπάδνληαο ην «ινγηθφ», ην «θπξηαξρηθφ» θαη ην «απηεμνχζην»- ζηνηρεία 

πνπ θαηά ηελ Παηεξηθή παξάδνζε απνηεινχλ ην «θαη’ εηθφλα»- ν άλζξσπνο νδεγείηαη 

ζηε δεκηνπξγηθφηεηα, ε νπνία είλαη ίζσο ε πεκπηνπζία ηνπ «θαη’ εηθφλα». Ο άλζξσπνο, 

ζπλεπψο, σο εηθφλα ηνπ Θενχ, παίξλεη ζηα ρέξηα ηνπ ηνλ πιηθφ θφζκν, ην θπζηθφ ηνπ πε-

ξηβάιινλ, φρη γηα λα ην αθήζεη φπσο είλαη, αιιά γηα λα ην κεηακνξθψζεη «εηο είδνο θαη 

θάιινο» θαη λα ηνπ ζέζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζθξαγίδα. Αθξηβψο απηή ε ηθαλφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ είλαη ην δίθνπν καραίξη ζην ζέκα ηεο νηθνινγίαο, αθνχ κε ηελ ηθαλφηεηα απηή 

ν άλζξσπνο κπνξεί λα κεηαπιάζεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ, ή λα ην κεηαπιάζεη, γηα λα ην θέξεη ζε θνηλσλία κε ην Θεφ. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε πεξηνξίδεη ηε θχζε ζηα φξηα ηεο θζνξάο, ελψ ζηε δεχηεξε ηελ απειεπζεξψλεη 

απφ απηά θαη γίλεηαη «ηεξεχο» ηεο αλαθέξνληάο  ηελ ζην Θεφ θαη ζσηήξα ηεο, δίλνληαο 

αηψλην λφεκα ζε πξάγκαηα θζαξηά θαη πεπεξαζκέλα… 

Σν λα ζέζεη θαλείο εζηθνχο θαλφλεο πνπ λα δηδάζθσληαη ζηα ζρνιεία είλαη ρξήζηκν. 

Αιιά νη άλζξσπνη δελ ππαθνχνπλ ζηνπο εζηθνχο θαλφλεο ρσξίο θάπνην εζσηεξηθφ θίλε-

ηξν θαη ρσξίο ηελ ειεχζεξε ζπγθαηάζεζή ηνπο. Ζ εζηθή ιχζε, γηα λα εθαξκνζζεί, πξνυ-

πνζέηεη εζσηεξηθή κεηακφξθσζε, ψζηε λα γίλεηαη απνδεθηή ειεχζεξα απφ ηνπο αλζξψ-

πνπο. 

Έηζη ε επηηπρήο αληηκεηψπηζε ηνπ νηθνινγηθνχ πξνβιήκαηνο ζα παξακέλεη ζε θάζε 

πεξίπησζε ππφζεζε ήζνπο θαη φρη εζηθήο, λννηξνπίαο θαη ζηάζεσο απέλαληη ζηνλ θφζκν 

θαη ζην Θεφ θαη φρη θαλφλσλ δηθαίνπ. Ίζσο γηα θαλέλα άιιν ζέκα ε ζεκαζία ηεο Δθθιε-

ζίαο λα κελ είλαη ηφζν θαίξηα φζν γηα ην νηθνινγηθφ πξφβιεκα. Μέζα ζηελ Δθθιεζία ν 

άλζξσπνο εζίδεηαη απφ ηε λεπηαθή ηνπ αθφκα ειηθία ζην λα παίξλεη κηα σξηζκέλε ζέζε 

έλαληη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ. Δθεί ζα κάζε λα ζέβε-

ηαη θαη λα ηηκά ηελ χιε, θαηά ηε θξάζε ηνπ Αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Γακαζθελνχ, σο νξγαλη-

θφ ζηνηρείν ηεο ζρέζεψο ηνπ κε ην Θεφ. Μηα Δθθιεζία πνπ έρεη εμνβειίζεη ηελ χιε απφ 

ηελ ιαηξεία- ή ηα λήπηα απφ ηε ιαηξεία, γηαηί ελνρινχλ ηελ «πλεπκαηηθφηεηα» ησλ κε-

γάισλ- δελ κπνξεί λα πεξηκέλεη αλζξψπνπο πνπ ζέηνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζε ίζε 

κνίξα θαη ζπνπδαηφηεηα κε ην ίδην ην πξφζσπφ ηνπο. Ζ Δθθιεζία πξέπεη λα είλαη ζσζηή 

ζε φια απηά, γηα λα γίλεη ρψξνο εζηζκνχ ησλ αλζξψπσλ ζε έλα λέν ήζνο. Αο πξνζέμεη ε 

Οξζφδνμε Δθθιεζία ην ζεκείν απηφ, γηαηί πνιχ ην έρεη παξακειήζεη γηα ράξε κηαο δή-

ζελ πην πλεπκαηηθήο ή εζηθήο ζξεζθεπηηθφηεηαο». 


