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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

Από ηε δεκηνπξγία ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ από ηνλ Θεό «Ελ αξρή επνίεζελ ν Θεόο ηνλ 

νπξαλόλ θαη ηελ γελ» (Γέλ. Α΄ 1) θαη «παο γαξ νίθνο θαηαζθεπάδεηαη ππό ηηλνο, ν δε ηα 

πάληα θαηαζθεπάζαο Θεόο» (Εβξ. Γ΄4), πνπ καξηπξνύλ αδηάςεπζηα ηελ παξνπζία ηνπ 

Θενύ δεκηνπξγνύ ζην θπζηθό θόζκν, θπξηαξρεί ε ηέιεηα αξκνλία, ε αθεξαηόηεηα θαη ε 

πιεξόηεηα. Σα παξαπάλσ απνηππώλνληαη κε ηηο εθθξάζεηο: «Καη είδελ ν Θεόο ηα πάληα, 

όζα επνίεζε, θαη ηδνύ θαιά ιίαλ» (Γέλ. 1, 31) θαη επίζεο, «ζπ επνίεζαο πάληα ηα σξαία 

ηεο γεο» (Ψαικ. 73, 17). Όινο απηόο ν θόζκνο παξαδίδεηαη από ηελ αγάπε ηνπ Θενύ ζηνλ 

άλζξσπν, σο επινγία θαη δσξεά, ελώ παξάιιεια, ηνπ δίλεη ηελ εληνιή «εξγάδεζζαη απηόλ 

θαη θπιάζζεηλ» (Γέλ. 2, 15). Οη ιέμεηο απηέο ζεσξνύληαη αιιειέλδεηεο θαη αλαθέξνληαη ζε 

δηθαηώκαηα, αιιά θαη ππνρξεώζεηο ηνπ αλζξώπνπ απέλαληη ζην θπζηθό πεξηβάιινλ. Ο 

άλζξσπνο, σζηόζν, παξεξκελεύνληαο ηηο ζείεο εληνιέο, ελεξγεί αλνξζόδνμα θαη ιεζηξηθά 

πάλσ ζηε θύζε. Απνηέιεζκα όισλ ησλ άζηνρσλ ελεξγεηώλ ηνπ, είλαη ε δηνγθνύκελε 

«πεξηβαιινληηθή θξίζε», ε νπνία δελ κπνξεί λα ακβιπλζεί ή απαιεηθζεί, παξά κόλνλ κέζα 

από κηα Οξζόδνμε ζπλείδεζε θαη αγσγή, πνπ ζα ζηνρεύεη ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε θαη 

ειπίδα. 

 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: Αεηθνξία, δεκηνπξγία, θπζηθό πεξηβάιινλ, πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε, Οξζόδνμε ζπλείδεζε 

 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

     «Καη είδελ ν Θεόο ηα πάληα, όζα επνίεζε, θαη ηδνύ θαιά ιίαλ» (Γέλ. 1, 31). Έηζη 

ραξαθηεξίδεηαη ν θόζκνο, σο «θαιόλ ιίαλ», θαζόηη, «παλ θηίζκα Θενύ θαιόλ» (Α΄ 

Σηκ. 4, 4). Σν θπζηθό πεξηβάιινλ, δεκηνπξγήζεθε απαξρήο από ηνλ Θεό «εμ νπθ 

όλησλ επνίεζελ απηά ν Θεόο» (Β΄ Μαθ. 7, 28), γηα λα εμππεξεηεί ηνλ άλζξσπν, πνπ 

απνηειεί ηελ θνξσλίδα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ. Δπνκέλσο, νθείιεη απηόο σο έλδεημε 

ππαθνήο θαη ζεβαζκνύ πξνο ηνλ Γεκηνπξγό, λα ην θπιάζζεη κε θάζε κέζνλ θαη 

πξόζθνξν ηξόπν. Άιισζηε, απηή ήηαλ θαη ε εμ’ άλσζελ εληνιή, «εξγάδεζζαη απηόλ 

θαη θπιάζζεηλ» (Γέλ. 2, 15). 
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     Με εξγαηηθόηεηα θαη ζεβαζκό νθείινπλ λα ελεξγνύλ νη άλζξσπνη, σο θύιαθεο 

ησλ ζείσλ δσξεώλ, θαζώο θαη σο «ρξήζηεο αιιά όρη θαηαρξαζηέο», ηνπ θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο (Φαξηώηεο, 1996). Ο Θεόο ηνπνζεηεί ηνλ άλζξσπν ζηνλ θόζκν σο 

αληηπξόζσπό Σνπ, γηα λα αζθεί εθεί ηε θξνληίδα θαη ηελ πξόλνηά Σνπ, 

ζπκκεηέρνληαο ζε κηα ζπλερή δεκηνπξγία θαη νδεγώληαο ηελ θηίζε ζηελ ηειεηόηεηά 

ηεο (Κεζειόπνπινο, 1989). Δθείλνο, όκσο, δελ θαηόξζσζε λα ζπκπνξεπζεί θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη αξκνληθά κε ηελ ζεία θηίζε. Γελ εθηίκεζε ζσζηά ηνλ θπζηθό δεζκό θαη 

ηελ αιιειεμάξηεζε κέζα ζ' απηό ην «ζετθό νηθνζύζηεκα», έθαλε αιόγηζηεο 

ελέξγεηεο, ππεξβνιέο, μεπέξαζε ην κέηξν ηεο δσξεάο θαη ππό ην πξίζκα ηεο 

σθειηκνζεξίαο, ην νδήγεζε ζε θξίζε θαη θζνξά, «θζνξά θζαξήζεηαη ε γε» (Ζζ. 24, 

3).  

 

     Ζ θξίζε απηή, κπνξεί αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λα νλνκάδεηαη 

νηθνγελεηαθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, πεξηβαιινληηθή. Οη ελέξγεηεο ηνπ ζύγρξνλνπ 

αλζξώπνπ, ζα πξέπεη λα ζηνρεύνπλ ζε κηα «αεηθόξν αλάπηπμε», κέζα από κηα 

πξνζέγγηζε γλώζεσλ, ζηάζεσλ, αμηώλ θαη ζπκπεξηθνξώλ, πνπ πξώηηζηα ζα 

θεληξίδνπλ ηνπο λένπο. Θα ηνπο ηνπνζεηνύλ ζην επίθεληξν ησλ αλαδεηήζεσλ γηα 

ιύζεηο ζηα νμπκκέλα «νηθνινγηθά ή πεξηβαιινληηθά» πξνβιήκαηα ηεο επνρήο καο, 

γηαηί δηαθνξεηηθά ζα θαηαιήμνπκε ζην: «Καη έζηαη ε γε πκώλ έξεκνο, θαη αη πόιεηο 

πκώλ έζνληαη έξεκνη» (Λεπτη. 26, 33). 

 

Η ΘΔΙΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
Κάησ από ην πξίζκα ηεο Οξζόδνμεο Θενινγίαο, δηαθξίλεηαη επθξηλώο ην ηξίπηπρν 

«ΘΔΟ - ΑΝΘΡΧΠΟ - ΚΟΜΟ». Ζ δεκηνπξγία πξνβάιιεη θαη απνθαιύπηεηαη, 

από ηα απινύζηεξα ζηα πιένλ ζύλζεηα θαη από ηα αηειέζηεξα ζηα ηειεηόηεξα, κε 

απνθνξύθσκα ηνλ άλζξσπν. «Όια έξγα ρεηξώλ Γεζπόηνπ, θαηαζθεπαζκέλα κε 

ζνθία, ζρέδην θαη ζθνπηκόηεηα» (Παπνπηζόπνπινο, 1998). Ο Θεόο δεκηνπξγόο, 

έζεζε ηνλ άλζξσπν πνπ έπιαζε ζε εμέρνπζα ζέζε κέζα ζηνλ Παξάδεηζν, δειαδή ζην 

άξηζην θαη ηέιεην θπζηθό πεξηβάιινλ, «εξγάδεζζαη απηόλ θαη θπιάζζεηλ». ύκθσλα 

κε ηνλ Άγην πκεώλ ηνλ Νέν Θενιόγν, νη δύν έλλνηεο «εξγάδεζζαη θαη θπιάζζεηλ», 

απνηππώλνπλ μεθάζαξα ηε ζηελή, αιιά θαη δηαξθή ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ηε θύζε. 

Απνθαιύπηνπλ εκθαλώο ηα δηθαηώκαηα, αιιά θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ εκπεξηέρνληαη 

ζηε ζεία εληνιή. Με ην «θπιάζζεηλ», ν άλζξσπνο εληέιιεηαη λα πξνζηαηεύεη, λα 

θπιάζζεη θαη λα ζπληεξεί ην θπζηθό πεξηβάιινλ, όρη κόλνλ γηα ηνλ εαπηό ηνπ, αιιά 

θαη γηα ηηο κειινληηθέο γελεέο. Μήπσο όκσο ζηελ εληνιή απηή, «ππνθξύπηεηαη» θαη 

ην αμίσκα ην δεηνύκελν ηεο επνρήο καο, δειαδή ε «αεηθόξνο αλάπηπμε»; 

Δπνκέλσο, έρνπκε έλαλ άλζξσπν «άξρνληα ηεο θύζεο», κε θπξηαξρηθά δηθαηώκαηα 

ζην θπζηθό πεξηβάιινλ σο αληηπξόζσπνο ηνπ Θενύ, αιιά, παξάιιεια έλαλ άλζξσπν, 

«πηζηό νηθνλόκν ηεο θύζεο θαη θξόληκν», κε ζεβαζκό, επζύλε θαη ζύλεζε θαη 

πξνπαληόο ππαθνή ζην ζέιεκα ηνπ Θενύ.  

 

Δκπεξηέρεη, επίζεο, απηή ε ζεία εληνιή παηδαγσγηθό πεξηερόκελν γηα ηνλ 

άλζξσπν. Σνλ ζέιεη εξγαδόκελν θαη όρη νθλεξό, κε ζθέςε, κε πξσηνβνπιία, κε 

δεκηνπξγία. Γελ ηνπ επηβάιιεη ηνλ ηξόπν άζθεζεο, αιιά, ηνπ παξαρσξεί ηελ 

«απηελέξγεηα». Ο άλζξσπνο θαιείηαη λα ζπλππάξμεη αξκνληθά κε ηε θύζε, 

εξγαδόκελνο νξζνινγηθά θαη ζσζηά, δειαδή «θαιώο», έηζη ώζηε θαη ε θύζε ζε κηα 

ακθίδξνκε ζρέζε, λα ηνπ πξνζθέξεη θαξπνύο θαη αγαζά πξνο επραξίζηεζε, σο 

αληακνηβή ησλ έξγσλ ηνπ.  

 



Οιόθιεξε ε θπζηθή δεκηνπξγία, δειαδή ην ύκπαλ θαη ε Γε, απνηεινύλ ην 

θπζηθό πεξηβάιινλ ηνπ αλζξώπνπ ή αιιηώο ην «ελδηαίηεκά» ηνπ. Αλ θαη απόιπηα 

νηθνινγηθή ε έλλνηα ηνπ όξνπ «ελδηαίηεκα», ραξαθηεξίδεη θαη' επέθηαζε θαη ηνλ 

άλζξσπν εθείλν θαη εηδηθόηεξα ηνλ Οξζόδνμν Υξηζηηαλό, πνπ δεη θαη θηλείηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν θπζηθό πεξηβάιινλ θαη εξγάδεηαη κελ γηα ηα βηνηηθά, πξσηίζησο δε, 

επηδηώθεη θαη αλαδεηά ηα πλεπκαηηθά. Καηά ηνλ Μ. Βαζίιεην ην θπζηθό πεξηβάιινλ 

θαη ηδηαίηεξα ε Γε, είλαη «Θενδεκηνύξγεην» θαη γηα ην ιόγν απηό απνηειεί ην πιήξεο, 

αξκνληθό θαη θπζηθό ελδηαίηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Σν ζύλνιν δε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην 

απαξηίδνπλ, ραξαθηεξίδνληαη από κνξθνινγηθή, νξγαληθή θαη ιεηηνπξγηθή πιεξόηεηα 

θαη αξηηόηεηα θαη σο «θαιά ιίαλ».  

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, ην θπζηθό πεξηβάιινλ ζηελ νιηζηηθή ηνπ 

έλλνηα νλνκάδεηαη «θόζκνο», δειαδή θόζκεκα θαη ζηνιίδη (Οηθνλόκνπ, 1992). ηνλ 

όκνξθν απηό θόζκν, ν Θεόο έζεζε ηνλ άλζξσπν λα εξγάδεηαη θαιώο θαη λα ιαηξεύεη 

ηνλ Κηίζηε, «εξγάδεζζαη ηε θηίζεη θαιώο, ησ Κηίζηε ιαηξεύνληεο» (Απνιπηίθηνλ 

Μεηξ. Παηξώλ Νηθνδήκνπ) θαη επίζεο, θαηά ηνλ Απόζηνιν Παύιν, «νη ρξώκελνη ηνλ 

θόζκνλ σο κε θαηαρξώκελνη». (Α΄ Κνξηλζ. 7, 31).  

Άιιν έλα ραξαθηεξηζηηθό ζα ιέγακε ηεο «αεηθόξνπ αλάπηπμεο» απνηειεί ην 

«θαιώο θαη κε θαηαρξώκελνη». Ζ θαηαζηξνθηθή καλία ηνπ αλζξώπνπ πξνέξρεηαη 

θπξίσο από ηε ξππαξόηεηα ηεο ςπρήο θαη ηελ πλεπκαηηθή ηνπ ζύγρπζε θαη αζηάζεηα. 

«Ρύπνλ ςπρήο απνζώκεζα πάληα, άθζνξνλ, αξξππώησο ηνλ θόζκνλ νηθνύληεο» (ηίρνη 

κεηά ην πλαμάξην ηνπ Μεηξ. Νηθνδήκνπ) θαη αθόκε, «Οξάηε θαη θπιάζζεζζε από 

πάζεο πιενλεμίαο» (Λνπθ. 12, 15). Καη εκείο νη ζύγρξνλνη ηη πξάηηνπκε; Αθξηβώο ηα 

αληίζεηα. Μεηαπεδήζακε από ην «άθζνξνλ» ζηε θζνξά θαη από ην «αξξππώησο», 

ζην ξππαξώο θαη ζηελ πιενλεμία. Απνηέιεζκα απηώλ, ε ξύπαλζε θαη ε αιινίσζε ηνπ 

θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. 

 

Ζ ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο, ησλ λεξώλ, ησλ εδαθώλ, είλαη όια ζπληζηώζεο ηεο 

κεγάιεο «πεξηβαιινληηθήο θξίζεο». Αθνύ είρακε ηελ εληνιή «άθζνξνλ θαη 

αξξππώησο» από ηνλ ίδην ηνλ Γεκηνπξγό, γηαηί δελ ηελ ηεξήζακε; Γηαηί 

θαηαζηξέθνπκε κε καλία ην απξόζηηνλ θάιινο ηεο θηίζεσο, γηα ην νπνίν ν Γξεγόξηνο 

Ναδηαλδελόο ν κεγάινο παηδαγσγόο ηεο εθθιεζίαο καο ιέγεη: «Ο ηερλίηεο Λόγνο ην 

παλ ζπλέδεζε, θόζκνο ηε εζηί, ώζπεξ ιέγεηαη, θαη κάλλος απρόσιτον, θαη νπδέλ κήπνηε 

ηνύηνπ ηηο επηλνήζεηαη ιακπξόηεξνλ ή κεγαινπξεπέζηεξνλ» (Λόγνο έθηνο εηξεληθόο). 

Γειαδή, πνηέ πηα δελ ζα ππάξμεη θάηη ιακπξόηεξν θαη κεγαινπξεπέζηεξν απ' απηό 

πνπ ζήκεξα ζεσξείηαη «θόζκνο, θάιινο, ζηνιίδη». Πάξα πνιιά θαη αλεθηίκεηα ηα 

δώξα ηνπ Θενύ θαη όια ζηελ ππεξεζία ηνπ αλζξώπνπ. Απιά, ε αλζξώπηλε αδύλακε 

θύζε ζέιεζε λα ππεξβεί ηνλ Γεκηνπξγό. Κπξηάξρεζε ην παξάινγν, ηεο ινγηθήο. 

Λεζκόλεζε όηη ν Θεόο είλαη εθείλνο πνπ πίζηεςε ζηε κνλαδηθόηεηα ηνπ αλζξώπνπ 

κέζα ζηε θύζε (ηύιηνπ, 1987). Κάζε άιιε παξαδνρή, είλαη μέλε πξνο ηε Θενινγία 

ηεο Οξζνδνμίαο καο θαη ζπληζηά πιάλε.  

 

Πξνο ηελ αξεηή, ινηπόλ, καο νδεγεί θαη ε θύζηο θαη αλ ηελ πξνζεγγίζνπκε θαη ηε 

κειεηήζνπκε, πάξα πνιιά σθέιηκα κπνξνύκε λα δηδαρζνύκε (Παπνπηζόπνπινο, 

1972). Ο άλζξσπνο, παξαθηλείηαη κέζα από ηελ Αγία Γξαθή θαη ηελ Οξζόδνμε 

Παξάδνζε λα ιεηηνπξγεί σο «ν πηζηόο νηθνλόκνο ν θξόληκνο» (Λνπθ. ηβ΄42). 

Δπνκέλσο, ε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ηνλ θπζηθό θόζκν είλαη «δηαρεηξηζηηθή θαη όρη 

Γεζπνηηθή». Μήπσο θαη από ηε ζρέζε απηή απνθαιύπηεηαη ην «αεηθνξηθό αμίσκα», 

πνπ δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζόηεξν από κηα ζσζηή δηαρείξηζε θαη εμνηθνλόκεζε ησλ 



θπζηθώλ πόξσλ, σο επζύλε γηα ηηο επεξρόκελεο γελεέο; Άξα, ινηπόλ, αλ 

πξνζζέζνπκε ζην «θπιάζζεηλ, θαιώο, άθζνξνλ, κε θαηαρξώκελνη, αξξππώησο, 

πηζηόο νηθνλόκνο ν θξόληκνο θαη ην νξάηε θαη θπιάζζεζζε από πάζεο 

πιενλεμίαο», δηαπηζηώλνπκε όηη ηα Ηεξά θείκελα καο ππελζπκίδνπλ, ζπλερώο θαη 

αδηαιείπησο, σο θξαπγή αγσλίαο ηελ αεηθνξία, θαη ηελ αλαγθαηόηεηα γηα ρξεζηή 

θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαηά ην: «θαη δνο πάζη θξόλεζηλ, κε ελεξγείλ αζπλέησο» 

(Από ηελ πκλνινγία γηα ην πεξηβάιινλ). Καη θπζηθά, όπσο ηνλίδεη ν Απόζηνινο 

Παύινο, «άξα νπλ σο θαηξόλ έρνκελ, εξγαδώκεζα ην αγαζόλ πξνο πάληαο» (Γαιάη. 6, 

10), γηαηί ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, «ηα γαξ νςώληα ηεο ακαξηίαο ζάλαηνο» (Ρσκ. 6, 

23).  

 

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΚΡΙΗ 
Όπσο αλαθέξζεθε ήδε, ε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ είλαη 

δεδνκέλε θαη κε βάζε ηελ Οξζόδνμε Θενινγία ραξαθηεξίδεηαη «Θεόζδνηε». Ζ 

ρεκηθή ηαπηόηεηα, άιισζηε, ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο κε ηε γε, δηα ηνπ «όηη γε εη θαη 

εηο γελ απειεύζῃ» (Γέλ. Γ΄ 17-19), ζπλδέεη ηελ αλόξγαλε θαη νξγαληθή Κνηλόηεηα 

ηνπ αλζξώπνπ, κε ην πεξηβάιινλ ηνπ (ηύιηνπ, 1987). Ο θπζηθόο θόζκνο ζπκκεηέρεη 

ζηελ επηπρία ηνπ αλζξώπνπ πξηλ ηελ πηώζε θαη ηελ έμνδν από ηνλ Παξάδεηζν, αιιά 

επίζεο «πάζα ε θηίζηο ζπζηελάδεη θαη ζπλσδίλεη άρξη ηνπ λπλ» (Ρσκ. Ζ΄ 19-22), κε ηνλ 

άλζξσπν ηεο πηώζεο, ηεο απείζεηαο θαη παξαθνήο. Σν κέρξη ηόηε όκνξθν θαη ηέιεην 

θπζηθό πεξηβάιινλ, ην «θαιό ιίαλ», αιινηώζεθε θαη απνδηνξγαλώζεθε. Σελ 

εμαρξείσζε θαη ακαύξσζε ηνπ «θαη' εηθόλα», ζπλνδεύεη θαη αθνινπζεί ε ακαύξσζε 

θαη εμαρξείσζε ηεο θύζεο «ε γε πκώλ έξεκνο, αη πόιεηο πκώλ ππξίθαπζηνη» (Ζζ. 1, 

7).  

 

Πιήξεο θαη θαζνιηθή ε ζπκπόξεπζε. Ο άλζξσπνο από ηελ ππεύζπλε 

θπξηαξρηθόηεηα ηνπ «άξρεηλ», δηα ηεο παξαθνήο θαη ηνπ εγσηζκνύ, ράλεη ηελ δσξεά 

ηνπ Θενύ θαη θαηαπίπηεη ζε κηα θαηάζηαζε δηαθζνξάο, αιινίσζεο θαη αζπδνζίαο. Ζ 

γε από επινγία γίλεηαη θαηάξα θαη ν άλζξσπνο κε ιύπε θαη θόπν ηξώεη ην ςσκί ηνπ 

«επηθαηάξαηνο ε γε ελ ηνηο έξγνηο ζνπ· ελ ιύπαηο θαγή απηήλ πάζαο ηαο εκέξαο ηεο 

δσήο ζνπ» (Γέλ. Γ΄ 17-19). Οη ζπλέπεηεο ηεο παξαθνήο, κεηέβαιιαλ ηελ αγαζή 

πξόλνηα θαη θξνληίδα ηνπ Θενύ πξνο ηνλ θόζκν, ζε «ερζξόηεηα», κε νιέζξηεο 

θαηαζηξνθέο γηα ηε θύζε, θαζόηη ην εζηθό θαθό, ζπλεπηθέξεη αλαπόθεπθηα θαη ην 

θπζηθό θαθό. 

 

 Δπνκέλσο, ην νηθνινγηθό πξόβιεκα δελ κπνξεί λα λνεζεί αιιηώο, παξά σο 

ζπλέπεηα ηεο δηαθζνξάο ηνπ αλζξώπνπ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ (ηύιηνπ, 1987). Ζ 

βαξύηαηε λόζνο ηεο απηνθαηαζηξνθήο πνπ έρεη ελζθήςεη ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ 

αλζξσπόηεηα, πείζεη όιν θαη πεξηζζόηεξν όηη ην πξόβιεκα δελ είλαη κόλν 

επηζηεκνληθό, αιιά πξσηίζησο πλεπκαηηθό (Κεζειόπνπινο, 1989). Ο άλζξσπνο, έρεη 

παξέκβεη δπλακηθά ζηηο θπζηθέο αιιεινπρίεο, εθρεξζώλεη δαζηθέο εθηάζεηο, 

επεθηείλεη ηελ θαιιηεξγήζηκε γε, απνζηξαγγίδεη ιίκλεο θαη επηρσκαηώλεη αθηέο, 

εθηξέπεη πνηακνύο, θαηαζηξέθεη βηόηνπνπο θαη γεληθά δξα θαηαζηξεπηηθά ζηα 

δηάθνξα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα (Μνδηλόο, 1997). Αλ δελ θαηαθέξεη δε λα 

δηαρεηξηζηεί έμππλα ηα βηνινγηθά απηά ζπζηήκαηα, ην κέιινλ πξνδηαγξάθεηαη 

δπζνίσλν, θαζόηη ην 80% ηνπ πιεζπζκνύ ηεο γεο εμαξηά ηελ ελεξγεηαθή ηνπ 

επηβίσζε από ηε βηνκάδα (Μνδηλόο, 1988). Καη ελώ ν άλζξσπνο βξίζθεηαη ζε κηα 

πιήξε ζύγρπζε, αθξνζύλε θαη αζηακάηεηε θαθνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ν 

Κύξηνο δείρλεη ηελ νξζή πνξεία θαη ζπληζηά: «απνιείπεηε αθξνζύλελ, ίλα εηο ηνλ 



αηώλα βαζηιεύζεηε, θαη δεηήζαηε θξόλεζηλ, θαη θαηνξζώζαηε ελ γλώζεη ζύλεζηλ» 

(Παξνηκ. 9, 6). 

 

Μνξθέο ηνπ νηθνινγηθνύ πξνβιήκαηνο 
ηελ Παιαηά θαη Καηλή Γηαζήθε, αλαθέξνληαη πεξηζηαηηθά θαηαζηξνθήο ηνπ 

θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, ηνπηθήο ή επξύηεξεο έθηαζεο, κηθξήο ή κεγαιύηεξεο 

έληαζεο θαη βαζκνύ ζπλεπεηώλ «εθζάξε δε ε γε ελαληίνλ ηνπ Θενύ, θαη επιήζζε ε γε 

αδηθίαο». (Γέλ. 6, 11). Οη δέθα πιεγέο ηεο Αηγύπηνπ (Έμνδ. Ε΄ 8-12) θαη ν 

θαηαθιπζκόο ηνπ Νώε (Γέλ 7, 6), απνηεινύλ δύν ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα. 

Δπίζεο, ζην Ηεξό βηβιίν ηεο Απνθάιπςεο ηνπ Ησάλλε, πξνδηαγξάθνληαη κεγάιεο 

νηθνινγηθέο θαηαζηξνθέο. Μηα ηέηνηα ζπληαξαθηηθή πεξίπησζε πνπ απνηππώλεηαη 

ζηελ Απνθάιπςε, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο κέξεο καο (1986), θαη αλαθέξεηαη ζηελ 

ηνμηθή ξαδηελεξγό κόιπλζε ησλ λεξώλ αιιά θαη νιόθιεξεο ηεο θύζεο θαη ησλ 

αλζξώπσλ, από ην θαηόκελν αζηέξη «θαη ην όλνκα ηνπ αζηέξνο ιέγεηαη ν Άςηλζνο», 

(Απνθ. Ζ΄ 10-11). Με ηε ιέμε «Άςηλζνο», ππνδειώλεηαη ε Οπθξαληθή νλνκαζία 

«Σζέξλνκπηι», απ' όπνπ μεθίλεζε ηελ θαηαζηξνθηθή πνξεία ηεο ε ξαδηελεξγόο 

κόιπλζε (ηύιηνπ, 1987).  

 

ήκεξα, ππάξρεη έλα πιήζνο νηθνινγηθώλ πξνβιεκάησλ, πνπ ζπληζηνύλ ηελ 

«πεξηβαιινληηθή θξίζε» θαη δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο σο πξνο ην κέγεζνο, ηε θύζε, 

αιιά θαη ηελ πνιππινθόηεηά ηνπο. Δπηγξακκαηηθά, κπνξνύλ λα αλαθεξζνύλ κεξηθά 

απ' απηά, όπσο ε θαηαζηξνθή ηνπ όδνληνο, ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε όμηλε 

βξνρή, ε ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο θαη ησλ πδάησλ, νη ππξθαγηέο θαη ε κείσζε ησλ 

δαζώλ, ε εμαθάληζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θ.ά. Πηζαλόλ, όκσο, ε κεγαιύηεξε απεηιή, 

σο ζπλέπεηα ησλ κεηαβνιώλ ηνπ πδξνινγηθνύ θύθινπ λα είλαη ε μεξαζία, ηεο νπνίαο 

νη επηπηώζεηο ζην θπηηθό θαη δσηθό Βαζίιεην αιιά θαη ζηνλ άλζξσπν ζα είλαη 

ηεξάζηηεο. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα παξαβιέςεη θαλείο ηελ ερεηηθή θαη αηζζεηηθή 

ξύπαλζε, ηελ θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε, ηελ αδπλακία δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ, ηελ εγθιεκαηηθόηεηα, ηελ ππεξθαηαλάισζε θαη ζηνλ αληίπνδα απηήο, 

ηελ πείλα θαη ηνλ ππνζηηηζκό νιόθιεξσλ θνηλσληώλ. Σέινο, ν θίλδπλνο από ηελ 

εθεύξεζε θαη ρξήζε ησλ ππξεληθώλ, από ηνλ άλζξσπν, απνηειεί ηελ πιένλ ζαλάζηκε 

απεηιή γηα νιόθιεξε ηελ αλζξσπόηεηα «πεπιεξσκέλνπο πάζῃ αδηθία, … πιενλεμία 

θαθία, … ππεξεθάλνπο, αιαδόλαο, εθεπξεηάο θαθώλ» (Ρσκ. 1, 29-30).  

Δίλαη θαηξόο λα πάςνπκε λα εμαξηηόκαζηε από ηηο παξαλντθέο θαη αιιόθξνλεο 

απνθάζεηο ησλ ζηξαηησηηθώλ θαηεζηεκέλσλ, ησλ ζύγρξνλσλ ππεξδπλάκεσλ (Φίιεο, 

1988). Ζ παξάρξεζε θαη ν βηαζκόο ηεο θύζεο από ηνλ άλζξσπν, είλαη πιένλ 

πξαγκαηηθόηεηα. Σελ «νηθνινγηθή θξίζε», ζπληζηνύλ θαη εληείλνπλ, ε θξίζε ησλ 

θνηλσληθώλ ζρέζεσλ, ηεο ηερλνινγίαο, ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ζε ζεκαληηθό βαζκό 

βεβαίσο ε «θξίζε ηεο αλζξώπηλεο ηαπηόηεηαο», ή ηνπ αλζξώπνπ πξνο ηνλ Θεό 

(Νηθνιαΐδεο, 1996). Δίλαη πξσηαξρηθή πιένλ αλάγθε, ν άλζξσπνο λα αγσληζζεί γηα 

ηελ δηαθύιαμε ηνπ «θαη᾿ εηθόλα Θενύ» (Γέλ. 1, 27) θαη ηελ παξακνλή ηνπ ζηνπο 

όξνπο ηεο θύζεο, κε ην «θαηά θύζηλ εζηώηεο» (Κεζειόπνπινο, 1989). 

 

ΔΠΑΝΑΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΣΟΝ ΓΗΜΙΟΤΡΓΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΣΙΗ 
Αηελίδνληαο θαλείο ην κέιινλ, δηαθξίλεη ηόζεο πηζαλέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, ώζηε 

απνθιείεηαη λα κείλεη αδηάθνξνο, αιιά θαη ηόζεο πηζαλέο αληακνηβέο, ώζηε 

απνθιείεηαη λα βάιιεη ηα θιάκαηα. Οη θνηλσλίεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα δηαςεύζνπλ 

ην κέιινλ. Πξέπεη κέζα καο λα αθηηλνβνιήζνπλ δεκηνπξγηθά εξεζίζκαηα, ώζηε λα 

καο σζήζνπλ λα αλαζθνπκπσζνύκε (Μνδηλόο, 1992). Δίλαη θαηξόο ν άλζξσπνο λα 



ζπλέιζεη θαη λα επαλέιζεη, «έσο πόηε πελζήζεη ε γε θαη παο ν ρόξηνο ηνπ αγξνύ 

μεξαλζήζεηαη από θαθίαο ησλ θαηνηθνύλησλ ελ απηή; εθαλίζζεζαλ θηήλε θαη 

πεηεηλά» (Ηεξ. 12, 4). Να ελδηαθεξζεί, λα δξαζηεξηνπνηεζεί, λα επαξεζηήζεη ηνλ Θεό, 

λα ηνλ παξαθαιέζεη θαη πάιη λα ηνλ θαηαζηήζεη άμην ηεο «πξώηεο πηνζεζίαο», όπνπ, 

θαηά ηνλ Άγην Γξεγόξην Νύζζεο, «Άξρσλ θηίζεσο ερεηξνηνλήζε». Να αληηιεθζεί, 

ηειηθά, ηελ έλδνμν ηηκή πνπ ηνπ έγηλε (Φαξηώηεο, 2001).  

 

Τπάξρεη άξαγε ε ζύγρξνλε θηβσηόο; Αζθαιώο θαη ππάξρεη. Αξθεί λα 

επαλαπξνζεγγίζνπκε ην Γεκηνπξγό θαη ηε θύζε θαη Δθείλνο ζα καο νδεγήζεη κε 

αζθάιεηα ζην ιηκάλη ηεο ζσηεξίαο θαη ζα καο μαλαραξίζεη ην αξραίν «απξόζηηνλ 

θάιινο» θαη ηελ ππέξιακπξν δόμα «εγγίζαηε ησ Θεώ, θαη εγγηεί πκίλ» (Ηάθ.4, 8). 

Αξθεί λα αθνινπζήζνπκε κε ζηαζεξά βήκαηα ηελ Οξζόδνμε ζπλείδεζε θαη αγσγή, 

ε νπνία ζα καο νδεγήζεη ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνινγηθήο 

πνηθηιόηεηαο. 

 

Η Οξζόδνμε ζπλείδεζε θαη αγσγή 

     Μέζα από ην Οξζόδνμν Υξηζηηαληθό θξόλεκα, ν άλζξσπνο κπνξεί λα δώζεη 

ιύζεηο ζηα αδηέμνδα πνπ δεκηνύξγεζε ν ίδηνο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ. Αο 

εγθαηαιείςνπκε ηελ αγξηόηεηα θαη αο αλαδεηήζνπκε ηελ αγηόηεηα. Αο απνβάιινπκε 

ηνλ εγσηζκό θαη ηελ θηιαπηία πνπ νδεγνύλ ζηελ πιενλεμία θαη αο ελζηεξληζζνύκε 

ηελ ηαπεηλόηεηα θαη αγάπε. Αλ ε πξνζπάζεηα δελ αξρίζεη από ηελ πλεπκαηηθή 

δηάζσζε, αλαδσνγόλεζε θαη αθεξαηόηεηα ηνπ αλζξώπνπ, θάζε θξνληίδα γηα ηε 

δηάζσζε θαη αθεξαηόηεηα ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ζα πέζεη ζην θελό θαη ζα 

παξακείλεη αηειέζθνξε (Εήζεο, 1994). Ζ νηθνινγηθή θαηαζηξνθή ζα αλαζηξαθεί 

κόλν κε ηελ πλεπκαηηθή αλαζηξνθή θαη επηζηξνθή ζηελ πξνπησηηθή θαηάζηαζε, 

δειαδή, ν άλζξσπνο λα αγσληζζεί κε θαζαξή θαξδηά λα απειεπζεξσζεί από ηε 

δνπιεία ηεο πιενλεμίαο θαη ηεο θζνξάο (Φαξηώηεο, 2001), «ε θηίζηο ειεπζεξσζήζεηαη 

από ηεο δνπιείαο ηεο θζνξάο εηο ηελ ειεπζεξίαλ ηεο δόμεο ησλ ηέθλσλ ηνπ Θενύ» 

(Ρσκ. 8, 21). 

 

 Ζ Οξζνδνμία δηδάζθεη, όηη ην ρξηζηηαληθό θξόλεκα πξνζηδηάδεη ζε αλζξώπνπο 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη θαη αζθνύληαη ζηελ απηάξθεηα, «ίλα ελ παληί πάληνηε πάζαλ 

απηάξθεηαλ έρνληεο» (Β΄ Κνξ. ζ΄ 8), νιηγαξθείο, δίθαηνπο, κε αζθεηηθή δσή θαη όρη κε 

πιεζκνλή, δειαδή κε αλέζεηο, πνιπηέιεηα θαη ππεξθαηαλάισζε. Μήπσο θαη ζην 

ζεκείν απηό, ε απηάξθεηα, ε ιηηόηεηα θαη νιηγάξθεηα, απνηεινύλ ηα ζεκειηώδε 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ αμηώκαηνο ηεο αεηθνξίαο; Μήπσο απνηεινύλ κηα εμέρνπζα 

πλεπκαηηθή ζηάζε θαη ηαπηόρξνλα ηξόπν δσήο; ηελ αδεθάγν επνρή καο, ηεο 

ιεζηξηθήο θαη άκεηξεο εθκεηάιιεπζεο θαη βηαζκνύ ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, ην 

αζθεηηθό θαη αληηθαηαλαισηηθό ήζνο πνπ πξνβάιινπλ νη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο 

καο, είλαη ηδηαίηεξα ζσηήξην θαη παηδαγσγηθό, αθνύ ραξάζζεη λέα πνξεία θαη 

ππνδεηθλύεη κε ζαθήλεηα ηνπο ηξόπνπο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ αλζξώπνπ απέλαληη 

ζηε θύζε.  

 

Ο δηδαθηηθόο θαη παηδαγσγηθόο δεζκόο ηνπ αλζξώπνπ κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ, 

δηα ηνπ επαγγειηθνύ «εκβιέςαηε ….θαη θαηακάζεηε …» (Μαηζ. 6, 26-28), πξέπεη λα 

ζθπξειαηείηαη κέζα από ηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, ηελ εθθιεζία, ηελ θνηλσλία 

νιόθιεξε. Σα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κπνξνύλ λα δώζνπλ 

ζπνπδαία απνηειέζκαηα θαη ρξήζηκεο πξαθηηθέο γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε θαη 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, όπνπ ζα εκθπζζάηαη θαη θαιιηεξγείηαη ζηνπο λένπο 



καο ε «πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε», θαη δξαζηεξηνπνίεζε, θαηά ην Παύιεην «ηε 

ζπνπδή κε νθλεξνί» (Ρσκ.12, 11). Δίλαη απόιπηε αλάγθε λα ζεζπηζζνύλ επίζεο, 

επηζήκσο πιένλ θαη δηεζλώο, θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο πξνο ηε θύζε (Οηθνλόκνπ, 

1992). 

 

Η αεηθόξνο αλάπηπμε σο ζπληειεζηήο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο 

Ζ Παγθόζκηα Δπηηξνπή ηνπ ΟΖΔ γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε, (World 

Commission on Environment and Development), (WCED, 1987), όξηζε πσο 

«βηώζηκε ή απηνζπληεξνύκελε ή αεηθνξηθή αλάπηπμε», είλαη απηή πνπ θαιύπηεη 

ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο, ρσξίο λα δηαθπβεύεη ηελ δπλαηόηεηα ησλ κειινληηθώλ 

γελεώλ αλζξώπσλ, λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο. Από νηθνλνκηθή άπνςε, 

«αεηθνξηθή ή βηώζηκε αλάπηπμε», ζεκαίλεη κείσζε ησλ πνζώλ ελέξγεηαο θαη 

θπζηθώλ πόξσλ πνπ θαηαλαιώλνπλ. Γηα ηηο ρώξεο ηνπ ηξίηνπ Κόζκνπ, βηώζηκε 

αλάπηπμε ζεκαίλεη ηελ αλύςσζε ηνπ βηνηηθνύ ηνπο επηπέδνπ. Όζνλ αθνξά ηνλ 

αλζξώπηλν πιεζπζκό ηνπ πιαλήηε, «αεηθνξηθή αλάπηπμε» ζεκαίλεη, ηελ 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ αλζξώπηλσλ αξηζκώλ. Γηα ηνπο αλζξώπνπο εθείλνπο, πνπ 

αδπλαηνύλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ζεκεξηλέο βαζηθέο αλάγθεο ηνπο θαη δελ έρνπλ 

θακηά βεβαηόηεηα γηα ην αύξην, ε αεηθνξηθόηεηα, ζίγνπξα, δελ απνηειεί βαζηθή 

πξνηεξαηόηεηα. Δπίζεο, από θαζαξά πεξηβαιινληηθή άπνςε, «αεηθνξηθή ή βηώζηκε 

αλάπηπμε» κπνξεί λα ζεκαίλεη, εμαζθάιηζε παξαγσγήο ηξνθήο, ή κείσζε όισλ ησλ 

εηδώλ ξύπαλζεο, ή πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ γηα δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο, ή ηέινο, κπνξεί λα ζεκαίλεη ηελ πξνζηαζία ηνπ παγθόζκηνπ 

πεξηβάιινληνο από κείδνλεο αιιαγέο ζηε ζύζηαζε ηεο αηκόζθαηξαο (Γεσξγόπνπινο, 

2006). 

 

Με όζα πξναλαθέξζεθαλ, δηαπηζηώλεηαη όηη γηα θάζε πεξίπησζε ε αεηθόξνο 

αλάπηπμε ρξεζηκνπνηεί έλα «θξίζηκν ραξαθηεξηζηηθό» δσηηθήο ζεκαζίαο, πνπ  καο 

εθηζηά ηνπο θηλδύλνπο από ηα επεξρόκελα δεηλά ηνπ κέιινληνο. Μήπσο, ήξζε ε ώξα, 

ε αξρή ηνπ αεηθνξηθνύ αμηώκαηνο λα γίλεη ζηάζε δσήο γηα όινπο καο, ζε πξνζσπηθό, 

νηθνγελεηαθό, εζληθό ή θαη παγθόζκην επίπεδν; Δίλαη, πεξηζζόηεξν από πνηέ, 

επηηαθηηθή, πιένλ, ε αλάγθε γηα αιιαγή λννηξνπηώλ θαη αμηώλ, πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε 

ηελ «αλάδπζε ελόο λένπ πεξηβαιινληηθνύ ήζνπο», κηαο επηζηξνθήο ηνπ αλζξώπνπ 

ζηελ θαηάζηαζε ηεο πιήξνπο αξκνλίαο ηεο αξρηθήο δεκηνπξγίαο, όπνπ όια ήηαλ 

«θαιά ιίαλ» θαη ε θύζε δηθαησκαηηθά θαηείρε ηελ θπξηνιεμία ηεο έθθξαζεο 

«θόζκνο, θάιινο, θόζκεκα». Μήπσο πξέπεη λα ζθεθζνύκε αιεζηλά όηη ε «αξρή ηεο 

αεηθνξίαο» δελ είλαη «πξσηνγελήο» αλζξώπηλε θαη επηζηεκνληθή παξαδνρή, αιιά 

έρεη ηε ξίδα ηεο ζηνλ Γεκηνπξγό, θαη επνκέλσο απνηειεί «Θεόζδνηελ παξαγγειίαλ» 

πξνο ην αλζξώπηλν γέλνο γηα ηελ κειινληηθή επηβίσζή ηνπ; Γηαηί ηη άιιν από 

«αεηθνξία» κπνξεί λα ζεκαίλνπλ νη εληνιέο ηνπ Θενύ πξνο ηνλ πξώην άλζξσπν κε 

ηηο θξάζεηο: «θπιάζζεηλ, θαιώο, κε θαηαρξώκελνη, άθζνξνλ, αξξππώησο θαη ην 

πηζηόο νηθνλόκνο θαη θξόληκνο»; Δίλαη αδηακθηζβήηεην, πσο καξηπξνύλ κηα 

«νδεγία» ηνπ Θενύ πξνο ηνλ άλζξσπν, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο ζε όιεο ηηο πηπρέο ηνπ θαη βέβαηα ζε κηα πιαηύηεξε δηάζηαζε θαη 

εξκελεία, κπνξεί λα ζεκαίλεη ζηάζε θαη θαλόλα δσήο ζηελ πλεπκαηηθή, πξνζσπηθή, 

νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή δσή όισλ καο.  

 

Αζθαιώο θαη ππάξρεη ειπίδα θαη κηα πξνζκνλή γηα έλα θαιύηεξν αύξην, ζύκθσλα 

κε ηνλ πξνθήηε Ζζαΐα θαη ηελ ηεξά πκλνινγία: «ηδνύ ν Θεόο εκώλ εθ᾿ σ ειπίδνκελ 

θαη εγαιιηώκεζα, θαη ζώζεη εκάο» (Ζζ. 25, 9) θαη πάιηλ, «Η ειπίο κνπ ν Παηήξ …..» 

(Μ. Απόδεηπλν), δειαδή, ηελ πνζεηή ειπίδα, από ηνλ  Γεκηνπξγό πάλησλ «νξαηώλ ηε 



θαη ανξάησλ», αιιά, κε ηελ πιήξε αθνζίσζε, «νη παξαθαηαηηζέκεζα ηελ δσήλ εκώλ 

άπαζαλ θαη ηελ ειπίδα» (Δπρή γηα ηε Θ. θνηλσλία), θαζόζνλ θαηά ηνλ Παύινλ, «ηε 

γαξ ειπίδη εζώζεκελ» (Ρσκ. 8, 24). 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
Από όζα πξναλαθέξζεθαλ, πξνθύπηεη όηη ην «νηθνινγηθό πξόβιεκα ή ε 

πεξηβαιινληηθή θξίζε», είλαη πλεπκαηηθνύ ραξαθηήξα θαη, επνκέλσο, γηα ηελ 

επίιπζή ηνπ ν άλζξσπνο ζα πξέπεη λα θηλεζεί ζε δύν άμνλεο πξνζπάζεηαο: 

1. ηελ επαλαπξνζέγγηζή ηνπ κε ηνλ «Πνηεηήλ νπξαλνύ θαη γεο …», δειαδή ηνπ 

Γεκηνπξγνύ, κε ηελ νκνινγία καο «όηη επί ζνη ήιπηζα· γλώξηζόλ κνη, Κύξηε, νδόλ, 

ελ ε πνξεύζνκαη …»  (Φαικ. 142, 8) θαη 

2. ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ηεο ζθνπηκόηεηαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ 

θαη ηνπ ξόινπ ηνπ αλζξώπνπ κέζα ζ' απηό, δειαδή, ελζπλείδεηα θαη κε δηάζεζε 

επαλόξζσζεο «πξνο επαλόξζσζηλ, πξνο παηδείαλ ηελ ελ δηθαηνζύλε, ίλα άξηηνο ε ν 

ηνπ ζενύ άλζξσπνο, πξνο παλ έξγνλ αγαζόλ εμεξηηζκέλνο»  (Β΄ Σηκ. 3, 16-17). 

Σα παξαπάλσ κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ κέζα ζε έλα πιαίζην εζηθώλ αξρώλ θαη 

αμηώλ πνπ ζα ζηνρεύνπλ: 

 ηελ εηιηθξηλή ζπλεξγαζία ηνπ αλζξώπνπ κε ηνλ Θεό, θάησ από ην πξίζκα ηεο 

κεηάλνηαο θαη απνιύηνπ ππαθνήο, «θαξδίαλ θαζαξάλ θηίζνλ ελ εκνί, ν Θεόο» 

(Φαικ. 50,12). 

 ηελ επραξηζηηαθή δνμνινγία πξνο ηνλ Γεκηνπξγό ησλ απάλησλ «ςαικνίο θαη 

ύκλνηο θαη σδαίο πλεπκαηηθαίο» (Δθεζ. 5, 19). 

 ηελ ηαπείλσζε, ηελ αλππόθξηηε θαη εηιηθξηλή αγάπε, ην ζεβαζκό, ηε δηθαηνζύλε, 

ηελ νιηγάξθεηα, ηε ιηηόηεηα, ηελ απηάξθεηα, ηελ νξζνινγηθή ρξήζε «ελ παληί έξγσ 

αγαζώ θαξπνθνξνύληεο» (Κνινζ. 1, 10). 

 ηελ ππεύζπλε ζηάζε ηνπ αλζξώπνπ απέλαληη ζηνλ «θόζκν», σο αληηπξόζσπνο 

θαη «πηζηόο νηθνλόκνο θαη θξόληκνο» (Λνπθ. ηβ΄42), ρξήζηεο θαη όρη θαηαρξαζηήο. 

 ηελ αιιαγή λννηξνπίαο θαη ηελ επηζηξνθή ζηηο εζηθέο αμίεο, «λπλί δε κέλεη 

πίζηηο, ειπίο, αγάπε» (Κνξ. Α΄ 13, 13). 

 ηελ ζσζηή εζηθή αγσγή ησλ λέσλ καο πνπ απνηεινύλ ηελ ειπίδα ηνπ αύξην «κε 

ληθώ ππό ηνπ θαθνύ, αιιά λίθα ελ ησ αγαζώ ην θαθόλ» (Ρσκ. 12, 21). 

 ηελ αλαγλώξηζε ηεο «αξρήο ηεο αεηθνξίαο» σο «Θεόζδνηεο εληνιήο θαη 

παξαθαηαζήθεο», γηα εθαξκνγή ζηελ πξνζσπηθή, νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή 

δσή ηνπ αλζξώπνπ θαη, ηέινο, ηελ πνζεηή ειπίδα ηνπ Γεκηνπξγνύ, «ηε γαξ ειπίδη 

εζώζεκελ» (Ρσκ. 8, 24) γηα κηα λέα δσή, έλα λέν μεθίλεκα, πλεπκαηηθό θαη 

δεκηνπξγηθό. 
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