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Ἐν Ἰωαννίνοις τῇ 5ῃ Ἰουνίου 2018 
Πρὸς 

τὸ πλήρωµα τῶν πιστῶν 

τῆς καθ’ �µᾶς �ερᾶς �ητροπόλεως.  
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(έκνα ἐν 'υρί4 ἀγαπητά,  

 

8πως µᾶς διδάσκει ἡ ;γία Γραφή, ὅταν ὁ ∆ηµιουργός Θεός, κατά τήν ἕκτη ἡµέρα τῆς 

∆ηµιουργίας, ἐδηµιούργησε τόν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ καί τήν κορωνίδα τῆς ὅλης 

∆ηµιουργίας, καθώρισε καί τόν ρόλο τοῦ ἀνθρώπου ὡς  συνδηµιουργοῦ. Hπίσης, βλέπουµε 

ὅτι ἔθεσε καί τά ὅρια τῆς δραστηριότητάς του µέσα στήν εὐλογηµένη ∆ηµιουργία. 

Lναφέρει χαρακτηριστικά τό πρῶτο βιβλίο τῆς Γενέσεως: «P ΘεLναφέρει χαρακτηριστικά τό πρῶτο βιβλίο τῆς Γενέσεως: «P ΘεLναφέρει χαρακτηριστικά τό πρῶτο βιβλίο τῆς Γενέσεως: «P ΘεLναφέρει χαρακτηριστικά τό πρῶτο βιβλίο τῆς Γενέσεως: «P Θεός ἔθετο τόν ός ἔθετο τόν ός ἔθετο τόν ός ἔθετο τόν 

ἄνθρωπον ἐν τQ παραδείσ4 τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτόν καί φυλάσσειν» (Γέν. β´, 15).ἄνθρωπον ἐν τQ παραδείσ4 τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτόν καί φυλάσσειν» (Γέν. β´, 15).ἄνθρωπον ἐν τQ παραδείσ4 τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτόν καί φυλάσσειν» (Γέν. β´, 15).ἄνθρωπον ἐν τQ παραδείσ4 τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτόν καί φυλάσσειν» (Γέν. β´, 15). 

Πρᾶγµα πού σηµαίνει πώς ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου πρός τό φυσικό περιβάλλον δέν εἶναι µόνο 

σχέση παραγωγῆς καί ἐκµεταλλεύσεως (ἐργασία), ἀλλά καί σχέση συντηρήσεως καί 

διαφυλάξεως (προστασία).  

P ρόλος, ἑποµένως, καί ἡ δραστηριότητα τοῦ ἀνθρώπου µέσα στόν κόσµο µετά τήν 

πτώση δέν ἀναφέρεται µόνο στήν ποσοτική ἀλλά, κυρίως, στήν ποιοτική δηµιουργία καί στό 

ποιοτικό ἐπίπεδο ζωῆς µέ τήν πνευµατική ἔννοια, τῆς ἐργασίας, δηλαδή, τῶν ἐντολῶν τοῦ 

Θεοῦ, τό πνεῦµα τῶν ὁποίων ἐπιβάλλει καί τόν σεβασµό πρός τή φύση καί τήν ἀνιδιοτελῆ 

χρήση της. \τσι, λοιπόν, µέ τή θέση αὐτή, ὁ %ριστιανισµός προηγεῖται κατά χιλιάδες χρόνια 

τῆς σύγχρονης οἰκολογίας στόν τοµέα τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος. 

Γιά τόν κάθε συνειδητό %ριστιανό, τό φαινόµενο τῆς σηµερινῆς ὑπαρκτῆς καί συνεχῶς 

αὐξανοµένης οἰκολογικῆς ρυπάνσεως καί µολύνσεως τοῦ περιβάλλοντος ἀποτελεῖ ἕνα σηµεῖο 

καί δείκτη πού φανερώνει ὅτι ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ξεπέρασε τά ὅρια τῆς ὀφειλοµένης 

δραστηριότητάς του µέσα στή δηµιουργία, µέ ὅ,τι ἀρνητικό αὐτό συνεπάγεται. 

� κοινωνία µας, πλέον, κατάντησε ''καταναλωτική''. ∆ηλαδή, ἐκµεταλλεύεται, ὅσο τῆς 

ἐπιτρέπει ἡ τεχνολογία καί ἡ ἐπιστήµη, τούς φυσικούς πόρους τῆς γῆς, ὥστε νά παράγει 

ἀγαθά πρός κατανάλωση στίς κατά τόπους κοινωνίες τῶν ἀνθρώπων. 'αί τοῦτο, διότι οἱ 

ἄνθρωποι ἔχασαν τή διάκριση τῆς χρηστῆς διαχειρίσεως τῶν φυσικῶν πόρων καί 

καταναλώσεως-χρήσεως τῶν παραγοµένων ἀγαθῶν καί ἐθίζονται σέ µία κατάχρηση τῶν 

διατεθειµένων καταναλωτικῶν ὑλικῶν προϊόντων. ∆έν καταναλώνουν, ἁπλᾶ, µόνο ἐκεῖνο πού 

χρειάζονται, ἀλλά καί ἐκεῖνο πού ἐπιθυµοῦν, χωρίς νά τό χρειάζονται.  

ΝΝΝΝὰὰὰὰ    ἀἀἀἀναγνωσθναγνωσθναγνωσθναγνωσθῇῇῇῇ    ἐἐἐἐπ’ π’ π’ π’ ἘἘἘἘκκλησίας τκκλησίας τκκλησίας τκκλησίας τὴὴὴὴν Κυριακήν, ν Κυριακήν, ν Κυριακήν, ν Κυριακήν, 

10 10 10 10 ἸἸἸἸουνίου 2018, ουνίου 2018, ουνίου 2018, ουνίου 2018, ἀἀἀἀντντντντὶὶὶὶ    ἄἄἄἄλλου κλλου κλλου κλλου κηηηηρρρρύύύύγµατος, γµατος, γµατος, γµατος,     
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�ὐδέποτε ἄλλοτε οἱ ἄνθρωποι κατακλύζονταν ἀπό τήν παραγωγή τόσων ὑλικῶν 

προϊόντων ὅσο στίς ἡµέρες µας. Φυσικά αὐτό δηµιούργησε καί δηµιουργεῖ ποικίλα 

προβλήµατα, ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι καί ἡ ἀκραία φτώχεια σέ πλήθη συνανθρώπων µας. 

(ό ἕνα ἄκρο τοῦ ἄκριτου καί ἰδιοτελοῦς πλουτισµοῦ τῶν ὀλίγων καί ὑπερκαταναλώσεως 

τῶν πολλῶν προκαλεῖ καί ἐπιφέρει σέ ἄπειρα πλήθη ἀνθρώπων τοῦ τρίτου κόσµου τό ἄλλο 

ἄκρο τῆς στερήσεως. \τσι, στό κοινωνικό ἐπίπεδο, πραγµατώνεται ὁ ἀποστολικός λόγος «ὅς «ὅς «ὅς «ὅς 

µέν πεινf, ὅς δέ µεθύει» (�´ 'ορ. ιαµέν πεινf, ὅς δέ µεθύει» (�´ 'ορ. ιαµέν πεινf, ὅς δέ µεθύει» (�´ 'ορ. ιαµέν πεινf, ὅς δέ µεθύει» (�´ 'ορ. ια´, 21)., 21)., 21)., 21). 

Lλλά, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ξεφεύγει ἀπό τά ὅρια καί τό πανάγιο καί σωστικό θέληµα 

τοῦ Θεοῦ, τότε τά πάντα χάνουν τόν φυσικό ρυθµό τους, καί κατ᾽ ἀνάγκην ἀκολουθεῖ ἡ 

λειτουργία τῶν πνευµατικῶν νόµων. (ότε, στίς κοινωνίες ἐπέρχεται ἡ ἀνισότητα, ἡ ἄνωθεν 

παιδεία, ἡ καταστροφή καί ὁ ὄλεθρος. 

(ό ὅτι χωλαίνουµε ὅλοι µας καί στό θέµα τῆς οἰκολογικῆς συνειδήσεως, αὐτό φαίνεται 

καί ἀπό τήν ἀπαράδεκτη διαχείριση τῶν ἀπορριµµάτων µας, ἰδίως δέ καί εἰδικῶς, 

ἐπισηµαίνεται στή ρύπανση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος µέσ4 τῆς ἀπόθεσης ὁπουδήποτε 

πλαστικῶν ἤ ὑαλίνων ἀντικειµένων ἐµφιαλώσεως (µποτίλιες, µπουκάλια κ.λπ.). � σωστή 

διαχείρισις καί συλλογή τῶν ἀντικειµένων αὐτῶν θά ἀποτελοῦσε τό ἐλάχιστο δεῖγµα τοῦ 

σεβασµοῦ µας πρός τό περιβάλλον γενικῶς. 

 � �. �ητρόπολις kωαννίνων, ἤδη, ἔχει ξεκινήσει καί ἐφαρµόζει ἕνα πρόγραµµα 

περισυλλογῆς πλαστικῶν καί ὑαλίνων µπουκαλιῶν, συµβάλλουσα µέ αὐτόν τόν ἐνδεικτικό 

τρόπο στήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος. (ά ἀποτελέσµατα, ὅπως ὅλοι γνωρίζουµε, εἶναι 

κατ᾽ ἀρχάς θετικά, πλήν ὅµως, χρειάζεται νά γίνουν ἀκόµα καί ἄλλα βήµατα στόν τοµέα 

αὐτόν. 

Lγαπητοί µας, δέν ζητοῦµε χρήµατα ἤ κάτι ἄλλο τό πολύτιµο νά προσφέρετε. ;πλῶς, 

χρειαζόµαστε, ζητοῦµε καί σᾶς παρακαλοῦµε νά δείξετε µία κάποια ὑπευθυνότητα καί 

ἐφεξῆς νά ἀποθέτετε τά ἀντικείµενα αὐτά, στά ὡρισµένα σηµεῖα τῶν �ερῶν µας  αῶν, ὅπου 

ὑπάρχουν οἱ κατάλληλοι κάδοι.  

� κίνηση αὐτή, τῆς περισυλλογῆς ἐκ µέρους τῆς �ητροπόλεως αὐτῶν τῶν ἀντικειµένων, 

δέν κοστίζει τίποτε στούς ἰδιῶτες. Hπί πλέον, ὑπάρχουν καί τά ''µπόνους'', δηλαδή οἱ ἀµοιβές 

τῶν συλλεκτῶν, ἰδίως στίς σχολικές µονάδες πού συµµετέχουν στό πρόγραµµα. (οῦτο τό 

''ἄχρηστο ὑλικό'', µέσ4 τῆς ἀνακυκλώσεως, ἀξιοποιεῖται καί µεταβάλλεται σέ παράγοντα πού 

µπορεῖ νά ἀνακουφίσει πλείστους ὅσους συνανθρώπους µας, οἱ ὁποῖοι στεροῦνται καί αὐτόν 

«τόν ἄρτον τόν ἐπιούσιον».«τόν ἄρτον τόν ἐπιούσιον».«τόν ἄρτον τόν ἐπιούσιον».«τόν ἄρτον τόν ἐπιούσιον».  

lς ξεκινήσουµε, λοιπόν, µᾶλλον, ἄς συνεχίσουµε τώρα µέ περισσότερο ζῆλο τό ἔργο 

αὐτό, βέβαιοι ὄντες ὅτι ἡ φωνή τῆς �ητροπόλεως θά φθάσει σέ περισσότερα ὦτα ἀκουόντων 

καί θά γίνει πράξη καί ἐφαρµογή ἡ ἐπιθυµία καί πρωτοβουλία αὐτή τῆς �ητροπόλεως, σέ 

καρδιές πού συγκινοῦνται, τόσο ἀπό τή θεία ἐντολή περί τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, 

ὅσο καί ἀπό τίς ἀνάγκες τῶν πτωχῶν ἀδελφῶν τοῦ 'υρίου ἡµῶν kησοῦ %ριστοῦ. 

'αί ἄς µή λησµονοῦµε ὅτι ἡ χριστιανική ἀγάπη, πού ἀποτελεῖ τήν κορυφή τῶν ἀρετῶν, 

τό ''ἄχρηστο'' τό µεταβάλλει σέ χρήσιµο καί ὠφέλιµο πρός δόξαν Θεοῦ. 

Σᾶς εὐχαριστοῦµε ἐκ τῶν προτέρων γιά τήν ὑπευθυνότητα καί τή συνεργασία σας.    

 
Hκ τῆς �ερᾶς �ητροπόλεως kωαννίνων 


