
 

 

Στοχασμοί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ μέ ἀφορμή 

τήν Παγκόσμια Ἡμέρα Περιβάλλοντος (5-6-2022) 

 

 

    Ἡ ὑπερβολική μόλυνση καί ρύπανση τοῦ περιβάλλοντος καί ἡ ἀλόγιστη 

κατάχρηση τοῦ φυσικοῦ πλούτου μέ διάθεση ἀπληστίας, ἔχει προκαλέσει ἕνα 

ὀξύτατο πρόβλημα τῆς ἐποχῆς μας, τό οικολογικό, τό ὁποῖο συνίσταται κυρίως στήν 

ἀπειλή ἐξάντλησης τῶν φυσικῶν πόρων καί στήν μετατροπή τῆς γῆς σέ νεκρό 

πλανήτη.  

   Μπορεῖ νά ἀκούγεται παράδοξο, ὅμως γιά τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση τό 

οἰκολογικό πρόβλημα εἶναι πρωτίστως πρόβλημα θεολογικό καί ἡ βαθύτερη αἰτία 

εἶναι πνευματική, ἀφοῦ ἡ στάση τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στό φυσικό περιβάλλον 

καθορίζεται ἀπό τή σύνολη πνευματική του συγκρότηση καί συνείδηση.   

  Ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου, μέ τήν ἔννοια πού ἀποδίδει στόν ὅρο αὐτό ἡ Βιβλική 

Θεολογία, εἶναι ἡ πρώτη καί θεμελιώδη αἰτία τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος πού 

εἶναι κυρίως ἡ ἀλόγιστη ρύπανση καί ἡ ἀνεύθυνη καί ἀπερίσκεπτη ὑπερεξάντληση 

τῶν φυσικῶν πόρων.  

  Ὁ Δημιουργός Θεός, σύμφωνα μέ τήν ἀφήγηση τοῦ ἱεροῦ βιβλίου τῆς Γενέσεως, 

ἔθεσε τόν ἄνθρωπο κατ’ ἀρχήν στόν ἐπίγειο παράδεισο, ὥστε νά λειτουργεῖ ὡς 

ἱερέας καί ἀντιβασιλέας τῆς κτίσεως μέ τήν ἐντολή συγχρόνως τοῦ «ἐργάζεσθαι 

καὶ φυλάττειν αὐτόν», δηλαδή νά ἐργάζεται, νά φυλάσσει, νά συντηρεῖ καί νά 

ἐξωραΐζει τόν ὑπέροχο ἐκεῖνο κῆπο τῆς Ἐδέμ. (Γεν. β΄ 15). 

  Σύμφωνα μέ τήν Ἁγία Γραφή ὁ ἄνθρωπος πρό πτώσεως βρισκόταν σέ ἀγαστή 

ἁρμονία μέ τό περιβάλλον  του.  

    

 

    



 

     Ἡ ἁμαρτία- ἀστοχία, ἠ ὁποία ἀποξένωσε τόν ἄνθρωπο ἀπό τό Δημιουργό Του, 

διετάραξε καί τήν ἁρμονική εἰρηνική σχέση μέ τή δημιουργία.     

    Στήν ἁρμονική προπτωτική κατάσταση ἐπανέρχονται μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ οἱ 

ἅγιοι, ὅπως ἀποτυπώνεται πολλές φορές στό βίο καί τήν πολιτεία τους.  

   Ἡ Ἐκκλησία πάντοτε δίδασκε καί προέτρεπε τούς ἀνθρώπους νά βλέπουν τό 

φυσικό περιβάλλον μέ σεβασμό, διάκριση καί ἀγάπη ὡς δημιουργία τοῦ Θεοῦ.   

   Τό φυσικό περιβάλλον δέν ἀνήκει μόνο στήν παροῦσα γενεά, ἀλλά καί στίς 

μέλλουσες.  

  Εἶναι δῶρο ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τήν ἀνθρωπότητα.   

  Ἀποτελεῖ, λοιπόν, φιλάνθρωπο καθῆκον καί πολιτιστική ἐπιλογή νά διαφυλαχθεῖ 

καθαρό καί ἀναλλοίωτο ἀκόμη καί μέ κάποιες θυσίες καί κόπους.  

 Ἔχουμε χρέος νά μεταγγίσουμε στούς νέους τό αἴσθημα εὐθύνης γιά τόν φυσικό 

κόσμο, διαφορετικά εἴμαστε καταδικασμένοι νά ζήσουμε σέ μία κόλαση, σ’ ἕνα 

ἀπέραντο σκουπιδότοπο καί ὄχι στόν «καλό λίαν», τόν πανέμορφο παράδεισο, τόν 

κῆπο τῆς Ἐδέμ, πού μᾶς χάρισε μέ ἀγάπη ὁ Πάνσοφος καί Πανάγαθος Θεός. 

  Πρός τήν σωστή ἀντιμετώπιση καί ἐπίλυση τοῦ κοινοῦ αὐτοῦ προβλήματος πού 

ἀνεφύη στό ἔδαφος τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ χρειάζεται ἡ εὐαισθητοποίηση  ὅλων 

μας.  

  Ἡ ταπεινή μου εὐχή εἶναι νά εὐαισθητοποιηθοῦμε ὅλοι μας καί νά 

συμπεριφερόμαστε, ὑπεύθυνα καί φιλικά πρός τόν κόσμο τῆς Δημιουργίας 

στηριζόμενοι πάντοτε στήν ἀληθή παράδοση καί Θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου 

Ἐκκλησίας μας, πού μᾶς προφυλάσσει ἀπό τίς ὑπερβολές καί τίς καταχρήσεις, εἰς 

βάρος τοῦ κόσμου πού μᾶς περιβάλλει. 

 Σᾶς παρακαλῶ, λοιπόν καί σᾶς προτρέπω, ὅλοι μας νά κάνουμε μία νέα ἀρχή, ὥστε 

νά μήν μετατραπεῖ  ὁ  κόσμος μας σ’ ἕνα ἀποθετήριο ἀπορριμμάτων!   

ΟΟ  ΜΜΗΗΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΗΗΣΣ  

  

††  ΟΟ  ΘΘΗΗΒΒΩΩΝΝ,,  ΛΛΕΕΒΒΑΑΔΔΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ    ΑΑΥΥΛΛΙΙΔΔΟΟΣΣ    ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  


