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Οι υποχρεώσεις που απορρέουν 
για τον σημερινό άνθρωπο, σε 
σχέση με την προστασία του 
περιβάλλοντος, μέσα από τα 

λόγια του οικουμενικού 
πατριάρχη   



     Ο σύγχρονος τρόπος ζωής χαρακτηρίζεται από την 
ταχεία οικονομική ανάπτυξη η οποία επέφερε 
σημαντικές ανέσεις στη ζωή του ανθρώπου, ενώ 
παράλληλα έφθειρε ανεπανόρθωτα το φυσικό 
περιβάλλον. Η υπερεκμετάλλευση λοιπόν αυτού 
προκάλεσε μία τεράστια οικολογική καταστροφή, η 
οποία απειλεί τη ζωή του ανθρώπου, ώστε να 
απαιτείται άμεσα η κινητοποίηση όλων μας για την 
προστασία του. 

 



       Αρχικά, παρατηρώντας γύρω μας είναι έκδηλο 
φαινόμενο. Η παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση 
ως απαίτηση να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των 
κατοίκων μιας ευρύτερης περιοχής καθώς και ο 
υπερπληθυσμός της γης, οδήγησαν σε 
καταναλωτικές πρακτικές, οι οποίες είχαν ως 
αποτέλεσμα τη σπατάλη των περιορισμένων 
φυσικών πόρων. Έπειτα, η άκριτη επιδίωξη 
οικονομικού κέρδους, παρέκαμψε αισθητά τη 
φροντίδα μας για το περιβάλλον, δημιουργώντας μία 
έντονη ανησυχία για το αν θα μπορεί ο άνθρωπος να 
επιβιώσει μελλοντικά στον πλανήτη αυτό. 
 



      Μέσα από τα λόγια του Οικουμενικού Πατριάρχη 
κατανοούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη τώρα παρά 
ποτέ να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος αυτής της 
απροκάλυπτης απειλής. Το ζητούμενο δεν είναι η 
υιοθέτηση ενός υλιστικού τρόπου ζωής, άλλα η υγιής 
διαβίωση μας στον πλανήτη αυτόν. Επιπροσθέτως, ο 
άνθρωπος είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσει την 
επιστήμη και τα επιτεύγματα αυτής προς όφελος του και 
όχι με την παντοδυναμία που του διατίθεται να δρα για 
την καταστροφή του. Τέλος, όπως επισημαίνει ο 
σεβασμιότατος, ενόψει της πρωτόγνωρης κατάστασης του 
εγκλεισμού που βιώνουμε παγκοσμίως, λόγω της 
πανδημίας του νέου κορονοϊου COVID-19, είναι 
πρωτοφανές ότι σε πολλές περιοχές παρατηρήθηκε 
μείωση των ρύπων και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης το 
οποίο κατάστα σαφές ότι ο ανθρώπινος παράγοντας και 
μόνο ευθύνεται για την οικολογική καταστροφή.  



     Στις μέρες μας λοιπόν, βασικός στόχος είναι η 
προστασία του περιβάλλοντος και ως εκ τούτου η 
προστασία της ανθρώπινης υγείας. Έτσι πρέπει να 
προωθηθούν διεθνή μέτρα για την αντιμετώπιση 
περιβαλλοντικών προβλημάτων, αρχίζοντας με την 
επιβολή οικονομικών επιβαρύνσεων σε επιχειρήσεις 
που δεν χρησιμοποιούν οικολογικές μεθόδους 
παραγωγής. Επίσης, η στροφή σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας είναι μία καινοτόμος μέθοδος φιλική προς το 
περιβάλλον. Ακόμα, τα κράτη θα πρέπει να ασκούν 
πιέσεις ώστε να εφαρμόζεται το νομοθετικό πλαίσιο που 
αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και να 
ενισχύουν με δράσεις την ευαισθητοποίηση του κόσμου 
για τέτοιους σκοπούς. Τέλος, θα πρέπει να λάβουμε 
υπόψη ότι τα προληπτικά μέτρα σε κάθε περίπτωση θα 
έχουν θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα της ζωής μας 
και όλοι μας θα ήταν καλό να εναγκαλιάσουμε μια 
οικολογική νοοτροπία και να σεβαστούμε έμπρακτα τη 
φύση που μας φιλοξενεί. 



   Συμπερασματικά, η αειφορία είναι επιταγή 
των καιρών μας και προσωπική υπόθεση του 
καθενός. Η προσπάθεια για προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος σημαίνει διατήρηση 
της ζωής πάνω σε αυτό, ψυχική ισορροπία, 
πνευματική εξέλιξη, αυτογνωσία αλλά και 
τελικά τη φυσική νομοτέλεια δηλαδή την 
αρμονία που ακόμα και ο Θεός εμφύσησε ως 
υπέρτατη αξία στον άνθρωπο. 





     Η αξία του Ιεραποστολικού έργου είναι μεγάλη 
καθώς έχει να κάνει με την αλληλεγγύη στον 
συνάνθρωπο και την ενσυναίσθηση όσο αφορά τα 
προβλήματα του, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες 
διαβίωσης του, και ως εκ τούτου εκφράζεται με 
έμπρακτο τρόπο η αγάπη για τον πλησίον που 
είναι και το κυρίαρχο ζητούμενο στη Χριστιανική 
πίστη. 

 



   Αρχικά, ο Θεός με το λόγο του προσκαλεί κάθε 
άνθρωπο με την πίστη του να γίνει «κάτ' εικόνα και 
καθ' ομοίωσιν», δηλαδή να ενωθεί οντολογικά μαζί 
του για να πετύχει την πνευματική ανάταση. Ο 
Θεός είναι αγάπη και όπως αυτός έστειλε τον Υιό 
και Μονογενή να ζήσει τα επίγεια με αποστολή να 
διακρίνει τις χαμένες ψυχές και να τις σώσει, έτσι 
και οι Πατέρες της εκκλησίας έχοντας ως κέντρο 
τον άνθρωπο, με το ιεραποστολικό έργο θέλουν να 
προσφέρουν βοήθεια, ελπίδα, χαρά σε όσους  έχουν 
ανάγκη, διαδίδοντας το μήνυμα του 

 



   Η εντολή του Χριστού προς τους Αποστόλους είναι 
σαφής «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, 
βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ 
Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς 
τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν». Έτσι σήμερα, 
ιεραπόστολος είναι ο κάθε Χριστιανός ο οποίος πρέπει 
να κηρύττει το Ευαγγέλιο, που θα ελευθερώσει τον 
άνθρωπο από την αμαρτία. 

 



     Είναι σημαντικό, να γνωρίζουμε ότι το 
ιεραποστολικό έργο αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, 
όπως και ο Χριστός με το παράδειγμα δράσης του, 
γεφύρωσε τις ανισότητες καταδικάζοντας τον 
ρατσισμό μεταξύ των φύλων, των εθνών, των 
κοινωνικών τάξεων. Άλλωστε η ανθρώπινη ύπαρξη 
είναι μία και πρωτίστως απαιτείται σεβασμός της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Το ιεραποστολικό έργο 
λοιπόν εγκολπώνεται ένα ανώτερο αξιακό σύστημα, 
που υπηρετεί το ανθρώπινο είδος αφού μόνο αυτό 
έχει την ικανότητα να ξεχωρίζει το καλό και το 
κακό υποτάσσοντας τις υποκειμενικές επιθυμίες 
στην υπηρεσία του κοινού αγαθού. 

 



      Παλαιότερα η ιεραποστολή είχε ως στόχο τη 
διάδοση του Ευαγγελίου μέσα σε αντίξοες 
συνθήκες. Στις μέρες μας οι σύγχρονοι 
ιεραπόστολοι έχουν εξελίξει τη δράση τους αφού η 
αλματώδης τεχνολογική πρόοδος έχει τεράστια 
επίδραση ως προς τη γρήγορη και άμεση μετάδοση 
της πληροφορίας. Από την άλλη πλευρά ο 
σύγχρονος ιεραπόστολος αντιμάχεται τη σημερινή 
εποχή της αφιλίας, της αδιαφορίας ,του ατομισμού 
και του υλισμού. Παρά ταύτα εργάζεται ανύστακτα 
και ακαταπόνητα  ως οικουμενικός κήρυκας της 
Πίστεως και συνδράμει ώστε να διαμορφωθούν 
εκκλησίες, σχολεία, νοσοκομεία, πνευματικά 
κέντρα, ορφανοτροφεία και γηροκομεία σε κάθε 
γωνιά της γης. 

 



      Το δυσκολότερο εμπόδιο των ιεραποστόλων 
σήμερα είναι ότι με την επική τους αγάπη για τον 
πλησίον, τον ξένο, τον αδερφό παλεύουν να δώσουν 
ανάσα ζωής σε ένα κόσμο που μαστίζεται από 
ασιτία, αρρώστιες και πνευματικό σκοταδισμό. 
Εντούτοις το ιεραποστολικό έργο συνεχίζεται 
ανεμπόδιστα, καθώς έχει ως στόχο να ωθήσει τον 
άνθρωπο στην κατάκτηση της Βασιλείας του Θεού 
και την αιωνιότητα. 

 



     Συμπερασματικά, το ιεραποστολικό έργο είναι 
υψίστης σημασίας αφού εμπεριέχει την έννοια του 
ανθρωπισμού δηλαδή της αγάπης που εκδηλώνει 
κάποιος με ενεργό δράση προς κάθε ζωντανό 
πλάσμα της Δημιουργίας, ιδίως προς τους 
πάσχοντες και γενικά προς τους αδύναμους 
συνανθρώπους του. Είναι σημαντικό,  να 
μεταλαμπαδεύσουμε το μήνυμα του Χριστού καθώς 
έτσι προάγεται εν τέλει η ελευθερία της 
συνείδησης. 

 





Παιδιά στον τρίτο κόσμο 

υποφέρουν από υποσιτισμό, 

έλλειψη μόρφωσης και 

ιατροφαρμακευτικής φροντίδας.  

Παιδική εργασία και 

άθλιες συνθήκες 

διαβίωσης. 



Φυσικές καταστροφές που 

αφήνουν ανθρώπους 

άστεγους στο έλεος των 

φυσικών φαινομένων. 

Αβοήθητοι άνθρωποι θύματα 

της κοινωνικής αναλγησίας 

και αδιαφορίας. 



Άθλιες συνθήκες 

διαβίωσης πολλές φορές 

χωρίς ρεύμα, θέρμανση 

και νερό. 

Άστεγοι στις μεγαλουπόλεις 

του κόσμου θύματα της 

κοινωνικής αδιαφορίας και 

των κοινωνικών στεγανών 

και αποκλεισμών. 



Θύματα κακοποίησης και 

ενδοοικογενεικής βίας που 

πολλές φορές η κοινωνία 

αδιαφορεί. Μια σοβαρή 

μάστιγα των δυτικών 

κοινωνιών που οδηγεί 

πολλόυς συνανθρώπους 

μας σε απόγνωση 

Ακραίες συμπεριφορές 

σχολικού εκφοβισμού 

(bullying) που οδηγούν 

πολλές φόρες στα όρια της 

αυτοκτονίας 



Διάρρηξη του 

οικογενειακού ιστού 

με αποτέλεσμα την 

εγκατάλειψη των 

ηλικιωμένων και τη 

μοναχική τους 

διαβίωση σε 

γηροκομεία και άλλες 

κοινωνικές δομές. 
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