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Διραγωγή 
Σε έμαμ κόρμξ πξσ ξλξέμα γίμεςαι και πιξ ςευμξκοαςικόπ, με ςξμ άμθοχπξ μα ρςοέτεςαι ποξπ ςξμ εασςό 
ςξσ, η τύρη μπαίμει ρςξ πεοιθώοιξ και όλξι νευμξύμ πχπ, υχοίπ ασςή, και ρσγκεκοιμέμα υχοίπ ςα 
δέμςοα, η αμθοχπόςηςα δεμ έυει ξύςε μια μέοα ζχήπ.  
 
Τι είμαι ασςό όμχπ πξσ απξμακούμει ςξμ άμθοχπξ όλξ και πεοιρρόςεοξ από ςη τύρη; Ο οόλξπ ςξσ 
αμθοώπξσ είμαι ςξσ τοξμςιρςή, ςξσ ποξρςάςη και όυι ςξσ κσοίαουξσ και εκμεςαλλεσςή. Δταομόζεςαι 
ρήμεοα ασςόπ ξ οόλξπ; Ο άμθοχπξπ και η κςίρη πλάρςηκαμ από ςξμ Ηεό με ποώςξ ρσρςαςικό ςημ αγάπη. 
Αγαπά όμχπ ξ άμθοχπξπ ςη τύρη και ςξμ ρσμάμθοχπξ; Γμχοίζει ςα όοιά ςξσ; Ακξλξσθεί ςξσπ μόμξσπ ςξσ 
τσρικξύ δικαίξσ ή μόμξ διεκδικεί υχοίπ μα ρκέτςεςαι ςημ σπξυοέχρη πξσ έυει απέμαμςι ρςιπ επόμεμεπ 
γεμιέπ; 

 
Α. Δημιξσογία και Πεοιβάλλξμ 
Τξ πώπ δημιξσογήθηκε ξ κόρμξπ και ξ άμθοχπξπ, είμαι έμα από ςα βαρικά εοχςήμαςα πξσ 
απαρυξλξύραμ ςξμ άμθοχπξ από ςημ αουαιόςηςα. Πξλλέπ είμαι ξι απαμςήρειπ ρςξ εοώςημα ασςό. Άλλεπ 
ποξέουξμςαι από ςημ πλεσοά ςηπ επιρςήμηπ, και άλλεπ από ςημ πλεσοά ςηπ θεξλξγίαπ. Ζ επικοαςέρςεοη 
επιρςημξμική άπξφηi για ςη δημιξσογία ςξσ κόρμξσ είμαι η θεχοία ςηπ μεγάληπ έκοηνηπ (Big Bang)ii. 
Σύμτχμα με ςξμ ειρηγηςή ςηπ και αρςοξμόμξ, Εχοζ Κεμαίςο, αουή ςξσ Σύμπαμςξπ είμαι ςξ “ποχςαουικό 
άςξμξ”. Τξ “άςξμξ” ασςό κάπξςε ενεοοάγη, και από ςημ ύλη πξσ εκςξνεύθηκε δημιξσογήθηκαμ ξι 
γαλανίεπ και ξι αρςέοεπiii. Σςημ αουή, ρςξ Σύμπαμ σπήουε μόμξ τχπ, πξσ ρςη ρσμέυεια έδχρε όλη ςημ 
ύλη πξσ απξςελεί ρήμεοα ςξμ κόρμξ.  
 
Από ςημ άλλη πλεσοά, ςη θεξλξγική, ςξμ κόρμξ δημιξύογηρε ξ Ηεόπ. Σύμτχμα με ςη υοιρςιαμική άπξφη 
ξ κόρμξπ δημιξσογήθηκε ρε ένι ημέοεπ και ςημ ςελεσςαία μέοα ξ Ηεόπ έτςιανε ςξμ άμθοχπξ κας’ εικόμα 
και καθ’ ξμξίχρη δική Τξσiv. Τημ ποώςη ημέοα ξ Ηεόπ δημιξσογεί ςξμ ξσοαμό και ςη γη, εκεί πξσ σπήουε 
ςξ υάξπ (εκ ςξσ μη όμςξπ). Δημιξσογείςαι ςξ τχπ, ρε αμςίθερη με ςξ ρκξςάδι πξσ σπήουε ποξηγξσμέμχπ. 
Τη δεύςεοη δημιξσογείςαι ςξ “ρςεοέχμα” (ξ ξσοαμόπ), για μα διαυχοίζει ςα μεοά πξσ ήςαμ πάμχ και 
κάςχ από ασςό. Τημ Τοίςη, η ρςεοιά και η θάλαρρα. Ποαριμίζει η γη. Φσςοώμξσμ ςα τσςά. Τημ ςέςαοςη 
δημιξσογξύμςαι ςα τχςειμά ρώμαςα (ήλιξπ, ρελήμη, αρςέοια). Τημ πέμπςη, ςα πςημά και ςα φάοια. Ο 
Ηεόπ ςα εσλξγεί. Τημ έκςη δημιξσογξύμςαι ςα ζώα (θηλαρςικά), ςα εοπεςά και ςα θηοία. Έπειςα ξ Ηεόπ 
δημιξσογεί ςξμ άμθοχπξ (άμδοα και γσμαίκα) “κας’ εικόμα και καθ’ ξμξίχρη δική Τξσ”. 
 
Ποόκειςαι, τσρικά, για μια ρσμβξλική ατήγηρη ςηπ επξυήπ πξσ όμχπ αμςαπξκοίμεςαι και ςαιοιάζει πξλύ 
όμξοτα ρςιπ ρύγυοξμεπ απόφειπ ςηπ τσρικήπ. Σε διεθμέπ ρσμέδοιξ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε ςξ 2014 ρςη 
Ηερραλξμίκηv, ρσζηςήθηκε ςξ θέμα ςηπ δημιξσογίαπ ςξσ ρύμπαμςξπ, από ςη βιβλική άπξφη, αλλά και από 
ςημ πλεσοά ςηπ τσρικήπ και ςχμ ρύγυοξμχμ αμακαλύφεχμ (βλ. μπξζόμιξ Higgs ή “ρχμαςίδιξ ςξσ Ηεξύ” 
vi). Οι επιρςήμξμεπ αμτξςέοχμ ςχμ πλεσοώμ ςηπ θεξλξγίαπ και ςηπ τσρικήπ, καςέληναμ ρςξ όςι η 
θεξλξγία και η τσρική είμαι επιρςήμεπ πξσ αλληλξκαλύπςξμςαι και σπάουει γόμιμξ έδατξπ ρσμεογαρίαπ 
μεςανύ ςξσπ. Λελεςώμςαπ και ςιπ δύξ απόφειπ, θα παοαςηοήρξσμε όςι ςα ξσριώδη ρςξιυεία ςηπ 
αρςοξμξμικήπ και βιβλικήπ πεοιγοατήπ ςηπ Δημιξσογίαπ είμαι ςα ίδια, εκςόπ κάπξιεπ λεπςξμέοειεπ. Ζ 
αλσρίδα ςχμ γεγξμόςχμ πξσ ξδήγηραμ ρςη δημιξσογία ςξσ ρύμπαμςξπ και ςξσ αμθοώπξσ, άουιραμ 
νατμικά και απόςξμα, ρε μια ξοιρμέμη ρςιγμή ρςξμ υοόμξ, με μια λάμφη τχςόπ και εμέογειαπ. Τξ τχπ, 
λξιπόμ, είμαι η αουή ςχμ πάμςχμ.  

 
Β. Η θέρη ςξσ αμθοώπξσ μέρα ρςημ Κςίρη 
Γεμ. 1 ,26. Μεςά είπε ξ Θεόπ: «Απ τςιάνξσμε ςξμ άμθοχπξ ρύμτχμα με ςημ εικόμα ςη δική μαπ και ςημ 
ξμξίχρη, και απ ενξσριάζει ρςηπ θάλαρραπ ςα φάοια, ρςξσ ξσοαμξύ ςα πςημά, ρςα ζώα, και γεμικά ρε όλη 
ςη γη και ρςα εοπεςά πξσ ρέομξμςαι πάμχ ρ’ ασςήμ».  
 
Γεμ, 1,28. Σξσπ εσλόγηρε και ςξσπ είπε: «Να κάμεςε πξλλά παιδιά ώρςε μα πξλλαπλαριαρςείςε, μα 
γεμίρεςε ςη γη και μα κσοιαουήρεςε ρε ασςήμ. Να ενξσριάρεςε ρςηπ θάλαρραπ ςα φάοια, ρςξσ ξσοαμξύ ςα 
πςημά, και ρε κάθε ζώξ πξσ κιμείςαι πάμχ ρςη γη».  

 
Οι λένειπ «ενξσριάρεςε» και «κσοιαουήρεςε» εδώ, λαμθαρμέμα έυξσμ καςαμξηθεί χπ καςακσοίεσρη. 
Πξλλξί θεχοξύμ ςημ εμςξλή ασςή χπ ςημ αιςία για ςα ρημεοιμά ξικξλξγικά ποξβλήμαςα. Δίμαι όμχπ έςρι ή 
για όλα εσθύμεςαι η απξμάκοσμρη ςξσ αμθοώπξσ από ςξμ Ηεό και από ςξμ ρσμάμθοχπξ; Τξ ξικξλξγικό 
ποόβλημα είμαι, ποχςίρςχπ, ηθικόvii. Δτόρξμ ξ άμθοχπξπ είμαι πλαρμέμξπ “κας’ εικόμα και ξμξίχρη 
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Ηεξύ”, και ετόρξμ ξ Ηεόπ ςα πάμςα επξίηρε με αγάπη και ρξτία, πώπ λξιπόμ ξ άμθοχπξπ μπξοεί μα μημ 
αγαπά και μα μημ ποξρςαςεύει ςξ πεοιβάλλξμviii; Πώπ έκαμε καςάυοηρη ςχμ δικαιχμάςχμ ςξσ; 
 
Τξμίζξμςαπ ςη διατξοά αμθοώπξσ και λξιπήπ κςίρηπ, ξ Λέγαπ Βαρίλειξπix μάπ διδάρκει όςι ξ άμθοχπξπ 
είμαι ξ μόμξπ, εκ ςχμ ζώχμ, πξσ ξ Ηεόπ έπλαρε όοθιξ, εμδεικςικό όςι απξβλέπει μόμξ ποξπ ςα ξσοάμια 
αγαθά. Ο άγιξπ Λάνιμξπ ξ Ομξλξγηςήπ βλέπει ξλόκληοη ςη δημιξσογία, «από ςξσπ αγγέλξσπ χπ ςημ 
άφσυη ύλη, χπ εμιαίξ και αδιάρςαςξ εοχςικό γεγξμόπ», εμώ ξ Γοηγόοιξπ ξ Ηεξλόγξπ μαπ διδάρκει πχπ 
«o πλάραπ απ’ αουήπ ςξμ άμθοχπξ ελεύθεοξ ατήκε και ασςενξύριξμ, μόμχ ςχ ςηπ εμςξλήπ μόμξμ 
κοαςξύμεμξμ». O άμθοχπξπ δηλαδή πλάρςηκε ελεύθεοξπ και, επξμέμχπ, σπεύθσμξπ για ςιπ ποάνειπ ςξσx. 
 
Οι ρυέρειπ ςξσ αμθοώπξσ με ςξ τσρικό ξικξρύρςημα, λξιπόμ, θα ποέπει μα ενεςάζξμςαι μέρα από ςξ 
ποίρμα ςηπ ρυέρηπ ςξσ αμθοώπξσ με ςξμ Ηεόxi. Ζ αομξμική διαβίχρη ςξσ αμθοώπξσ ρςξμ κήπξ ςηπ Δδέμ 
ρσμβξλίζει ςημ αομξμική διαβίχρή ςξσ μέρα ρςη τύρη, αλλά και ςημ αομξμική ςξσ ρυέρη με ςξμ Ηεό 
Παςέοα. Ζ Πςώρη και απξμάκοσμρή ςξσ από ςξμ ιεοό κήπξ, ρσμβξλίζει ςημ απξμάκοσμρη ςξσ από ςη 
τύρη και ςη διαςάοανη ςηπ ρυέρηπ ςξσ με ςξμ Δημιξσογόxii. 
 
Τξ δέμςοξ ςηπ ζχήπxiii, πξσ ρσμβξλίζει ςη τύρη και ςη ζχή ςημ ίδια, ρςξ βιβλικό κείμεμξ λειςξσογεί χπ 
ρσμδεςικόπ κοίκξπ μεςανύ ςξσ αμθοώπξσ και ςξσ Ηεξύ. Οι ποχςόπλαρςξι, μεςά ςη διάποανη ςηπ 
αμαοςίαπ, απξμακούμξμςαι από ςξμ Παοάδειρξ και ςξσπ απαγξοεύεςαι πλέξμ η ποόρβαρη ρςξ δέμςοξ ςηπ 
ζχήπxiv. Ζ απαγόοεσρη ασςή, ρσμιρςά ςημ απξκξπή ςξσ αμθοώπξσ από ςη τύρη, χπ ςιμχοία για ςημ 
αμσπακξή και λάθξπ υοήρη ςξσ ασςενξσρίξσ ςξσ. Δίδεςαι όμχπ η ελπίδα, έπειςα, ρςημ Απξκάλσφη ςξσ 
Θχάμμξσxv, όςι ξι δίκαιξι θα έυξσμ και πάλι μεοίδιξ από ςξ δέμςοξ ςηπ ζχήπ, ρςα Έρυαςα, κάςι πξσ, 
τσρικά, αμςικαςξπςοίζει ςημ ελπίδα όςι μια μέοα ξ άμθοχπξπ θα γεμίρει μέρα ςξσ αγάπη και αμθοχπιά, 
ατξύ με αγάπη πλάρςηκε, και θα έοθει και πάλι κξμςά ρςη τύρηxvi.  

 
Γ. Ποάνειπ ςξσ αμθοώπξσ απέμαμςι ρςξ πεοιβάλλξμ 
Οι αουαίξι Έλλημεπ με ςξμ όοξ “Φύριπ” εμμξξύραμ ςημ ξλόςηςα ςχμ όρχμ σπάουξσμ, ςημ ξπξία ρσμέυξσμ 
η κξρμιόςηςα, η δικαιξρύμη, η ςάνη, ςξ μέςοξ και η αομξμία. Έςρι, η τύρη είμαι ξ “Ιόρμξπ”, εμςόπ ςξσ 
ξπξίξσ αμαπότεσκςα ζει ξ άμθοχπξπ χπ ςξ μόμξ ιδιαίςεοξ ξμ. Ασςόπ δε ξ κόρμξπ είμαι “υξοηγόπ” και 
“διδάρκαλξπ” ςξσ αμθοώπξσ ποξπ εσδαιμξμία, ςημ ξπξία καςξοθώμει όςαμ ρέβεςαι ςξμ κόρμξ. Ασςή η 
αμςίληφη σπξδηλώμει ςημ ύπαονη μιαπ ιεοήπ και αιώμιαπ ςάνηπ, απόοοξια ςηπ ξπξίαπ είμαι η κξρμική 
αομξμία από ςη μια, και η αειτξοία από ςημ άλλη.  
 
“Φύρη” ρήμεοα εμμξξύμε όλξ ςξμ κόρμξ, γήιμξ και ξσοάμιξ, μαζί με ςημ έμβια και άβια ύλη, και ςξσπ 
τσρικξύπ μόμξσπ πξσ ςξμ διέπξσμ. Λέρα ρε ασςόμ ζει και κιμείςαι ξ άμθοχπξπ. Φύρη και άμθοχπξπ 
ρσμδέξμςαι με έμαμ παμίρυσοξ δερμό μεςανύ ςξσπ. Λέρα ρε ασςήμ έμαθε ξ άμθοχπξπ μα επιβιώμει, μα 
ποξρςαςεύεςαι, μα βοίρκει ςοξτή και μα κξιμχμικξπξιείςαι.  
 
Τξ πεοιβάλλξμ είμαι έμα δσμαμικό ρύρςημα, ςξ ξπξίξ ενελίρρεςαι και ποξραομόζεςαι ρσμευώπ ρςιπ 
μεςαβαλλόμεμεπ επιδοάρειπ και αμςιδοάρειπ μεςανύ ςχμ βιξςικώμ και αβιξςικώμ παοαγόμςχμ από ςξσπ 
ξπξίξσπ απξςελείςαι, εμταμίζξμςαπ ιρυσοέπ ρυέρειπ αλληλενάοςηρηπ και αλληλεπίδοαρηπ. Σςιπ 
ποχςόγξμεπ και αγοξςικέπ κξιμχμίεπ, ξ άμθοχπξπ θεχοξύρε ςη τύρη χπ κάςι ιεοό, γι’ ασςό και καςά 
καμόμα ςημ θεξπξίηρε. Καςοεσςικέπ και θοηρκεσςικέπ ποακςικέπ ποξπ ςη μηςέοα τύρη αρκήθηκαμ 
παγκξρμίχπ. 
 
Τξ δέμςοξ –για παοάδειγμα- λαςοεύςηκε από πξλλξύπ λαξύπ, από ςημ αουαία Λερξπξςαμία χπ ςη 
Σκαμδιμαβίαxvii, χπ κάςι ιεοό, ατξύ από πξλύ μχοίπ ξ άμθοχπξπ ταίμεςαι μα καςάλαβε ςη ρημαρία ςξσ 
για ςξμ πλαμήςη αλλά και ςημ αμθοώπιμη ζχή. Φαίμεςαι, χρςόρξ, πχπ όρξ πεομξύραμ ςα υοόμια, η 
γμώρη και ρσμειδηςξπξίηρη ασςή άουιρε μα τθίμει δοαμαςικά, με ςα δέμςοα ρςη ρύγυοξμη επξυή μα 
απειλξύμςαι, αλλά μαζί ςξσπ μα απειλείςαι και η αμθοώπιμη ζχή.  
 
Τα ρξβαοά ποξβλήμαςα ταίμεςαι μα νεκίμηραμ από ςη βιξμηυαμική επαμάρςαρη όςαμ η αμθοώπιμη 
παοέμβαρη ρςη τύρη έγιμε εμςξμόςεοη από πξςέ, ςόρξ ρςα αρςικά κέμςοα όρξ και ρςημ ύπαιθοξ, λόγχ 
ςηπ ςευμξλξγικήπ ενέλινηπ και ςηπ ξικξμξμικήπ αμάπςσνηπ. Ο άμθοχπξπ, ρςημ ενελικςική ςξσ πξοεία, για 
μα καλύφει ςιπ καθημεοιμέπ ςξσ αμάγκεπ, μεςέβαλε ςη δξμή ςξσ πεοιβάλλξμςξπ παοεμβαίμξμςαπ ρε ασςήμ 
αμάλξγα με ςιπ αμάγκεπ ςξσ. Ζ αμξικξδόμηρη ρςιπ πόλειπ και η αρςικξπξίηρη, απείληραμ ρξβαοά και 
μείχραμ ςξμ αοιθμό ςχμ δαρώμ παγκξρμίχπ. Οι επεμβάρειπ ασςέπ ξδήγηραμ εμ ςέλει ςξσπ αμθοώπξσπ -
κσοίχπ ρςημ ρύγυοξμη επξυή- ρςξ μα σπεοβξύμ ςξσπ τσρικξύπ μόμξσπ, μα απειλήρξσμ ςημ ίδια ςημ 
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πξιόςηςα ςηπ αμθοώπιμηπ ζχήπ και μα καςαπαςήρξσμ ςξ τσρικό δίκαιξ. Ιαςαρςοέτξμςαπ ςη υλχοίδα και 
ςημ παμίδα, καςαρςοαςήγηραμ ςξ βαρικό δικαίχμα ρςη ζχή, με ςξ μα ρςεοήρξσμ από ςιπ επόμεμεπ γεμιέπ 
έμα σγιέπ τσρικό πεοιβάλλξμ. 

 
Δ. Δπιπςώρειπ ςωμ ποάνεωμ ςξσ αμθοώπξσ 
Ζ σπεοεκμεςάλλεσρη ςχμ τσρικώμ πόοχμ ρςιπ βιξμηυαμικέπ πεοιξυέπ -και όυι μόμξ-, ρσμευίζεςαι μέυοι 
ρήμεοα. Ο άμθοχπξπ πλέξμ δεμ ποξρςαςεύει ςξ πεοιβάλλξμ· αμςιθέςχπ, ςξ μξλύμει και ςξ εκμεςαλλεύεςαι 
ρσμευώπ για ςξ δικό ςξσ ρσμτέοξμ. Σςαδιακά, τςάραμε ρςξ ρήμεοα, με ςα δάρη μα εναταμίζξμςαι από 
πσοκαγιέπ, σλξςξμία και απξφίλχρη ή από εκυεορώρειπ για ξικόπεδα, ξ αέοαπ μα μξλύμεςαι από ςα 
κασραέοια ςχμ ασςξκιμήςχμ και ςχμ εογξρςαρίχμ ή από διαοοξή οαδιεμέογειαπ από ςα πσοημικά 
εογξρςάρια. Τα απόβληςα ςχμ εογξρςαρίχμ και ξι απξυεςεύρειπ ςχμ πόλεχμ μξλύμξσμ ςξ μεοό, ςιπ 
λίμμεπ και ςιπ θάλαρρεπ, ςξ έδατξπ καςαρςοέτεςαι από ςημ παοάλξγη υοήρη λιπαρμάςχμ και 
τσςξταομάκχμ· ςξ ίδιξ και ςα δέμςοα. Ζ ηυξούπαμρη ςχμ πόλεχμ απξςελεί  μια ακόμη μάρςιγα ςηπ 
ρημεοιμήπ κξιμχμίαπ. Δίδη ζώχμ και τσςώμ απειλξύμςαι και εναταμίζξμςαι, ξ πλαμήςηπ σπεοθεομαίμεςαι 
και λιώμξσμ ξι πάγξι. Οι δοαρςηοιόςηςεπ ςξσ ρύγυοξμξσ αμθοώπξσ έυξσμ χπ απξςέλερμα ςημ ξικξλξγική 
καςαρςοξτή ρε μη αμαρςοέφιμξ βαθμό, και ποξκαλξύμ ςη διαςάοανη ςηπ τσρικήπ ιρξοοξπίαπ. 
 
Σήμεοα ξ ρύγυοξμξπ άμθοχπξπ είμαι απξκξμμέμξπ από ςξ τσρικό ςξσ πεοιβάλλξμ, με ρσμέπεια 
μα  απξσριάζει ξ απαιςξύμεμξπ ρεβαρμόπ. Σςεοείςαι ςιπ υαοέπ ςηπ τύρηπ όμςαπ απξςοαβηγμέμξπ ρε έμα 
πξλσάρυξλξ και ρκληοό πεοιβάλλξμ, ρςξ ξπξίξ ποξρπαθεί μα επιβιώρει. Αμςί ςηπ ποξρςαρίαπ πξσ 
ξτείλει μα ςηπ παοέυει, δείυμει αδιατξοία και αγμχμξρύμη απέμαμςι ρςημ ποξρτξοά ςηπ, με απξςέλερμα 
μα γίμεςαι ξ μεγαλύςεοξπ εκμεςαλλεσςήπ και δσμάρςηπ ςηπ. Ο άμθοχπξπ ποαγμαςξπξιεί εμαμςίξμ ςηπ ςη 
μεγαλύςεοη αδικία, μεςαςοεπόμεμξπ ρε έμα αρεβέπ και εγχιρςικό πλάρμα. Ζ παοάβαρη ασςήπ ςηπ ςάνηπ 
και ςηπ αομξμίαπ ρημαίμει “λύρη ςηπ τύρεχπ”. Ωπ επακόλξσθξ, η “λύρη” ασςή επιτέοει “μόρξσπ ξίκξσ 
και βίξσ”, με απξςέλερμα η τύρη μα γίμεςαι “άξικξπ ειπ ξίκηριμ”.  
 
Τξ ξικξλξγικό ποόβλημα απξςελεί ίρχπ έμα από ςα  ρημαμςικόςεοα ποξβλήμαςα ςηπ επξυήπ μαπ, ςξ ξπξίξ 
δεμ ρσμδέεςαι απλά με ςημ πξιόςηςα ςηπ ζχήπ, αλλά με ςημ ίδια ςη ζχή ςηπ αμθοχπόςηςαπ και ξλόκληοηπ 
ςηπ δημιξσογίαπ. Ποόκειςαι για ςη μεγαλύςεοη κοίρη ρςημ ιρςξοία ςξσ αμθοώπξσ, κοίρη πξσ ρσμδέεςαι με 
ςα ποόςσπα, ςιπ δξμέπ, και ςξ καςαμαλχςικό σπόβαθοξ ςηπ ρύγυοξμηπ ζχήπ. Όλξι ρήμεοα παοαδέυξμςαι 
ςα ξλέθοια απξςελέρμαςα από ςημ καςαρςοξτή ςξσ τσρικξύ πεοιβάλλξμςξπ. Παμςξύ ρ' όλξ ςξμ κόρμξ 
έυξσμ ιδοσθεί ξογαμιρμξί, ακόμα και πξλιςικά κόμμαςα, πξσ αγχμίζξμςαι για μα ρςαμαςήρει ςξ κακό. 
Δίμαι καθήκξμ ςξσ κάθε αμθοώπξσ, μα ρσμβάλλει με ςξμ δικό ςξσ ςοόπξ ρςη διαςήοηρη ςξσ 
πεοιβάλλξμςξπ.  
 
Ζ επίλσρη ςχμ ξικξλξγικώμ ποξβλημάςχμ είμαι ζήςημα παιδείαπ και ασςξγμχρίαπ, αλλά και ρεβαρμξύ 
ρςιπ οίζεπ μαπ. Σημαμςική είμαι η επίδοαρη ςηπ εκπαίδεσρηπ αλλά και ςηπ θοηρκείαπ ρςημ 
εσαιρθηςξπξίηρη ςηπ κξιμήπ γμώμηπ για ςημ ξικξλξγική κοίρη ρςημ επξυή μαπ, η ξπξία έυει σπξγοαμμίρει 
ςη ρπξσδαιόςηςα μα ρσμδιαλευθξύμ ξι πμεσμαςικξί ηγέςεπ, ξι επιρςήμξμεπ και ξι πξλιςικξί, ερςιάζξμςαπ 
ρςημ κλιμαςική αλλαγή. Ποιμ από ενήμςα υοόμια, η Γεμική Σσμέλεσρη ςξσ Οογαμιρμξύ Ζμχμέμχμ Δθμώμ 
σιξθέςηρε ςημ Οικξσμεμική Διακήοσνη ςχμ Αμθοχπίμχμ Δικαιχμάςχμ ρςημ αρτάλεια, ςημ σγεία και ςξμ 
βιξπξοιρμό. Αμάμερα ρςξσπ ρκξπξύπ ςηπ ήςαμ και μα βξηθήρει ςξμ άμθοχπξ μα αμςιμεςχπίρει ςα 
ποξβλήμαςα πξσ ποξκαλεί η κλιμαςική αλλαγή.  
 
Ασςξί πξσ πλήςςξμςαι πεοιρρόςεοξ από ςιπ ρσμέπειεπ ςηπ επέμβαρηπ ρςξ πεοιβάλλξμ είμαι ξι τςχυξί. Τα 
αμθοώπιμα δικαιώμαςά ςξσπ απειλξύμςαι ξλξέμα και πεοιρρόςεοξ από ςιπ αλλαγέπ ρςξ κλίμα ςηπ Γηπ, εμώ 
είμαι ρςημ ξσρία ασςξί πξσ εσθύμξμςαι λιγόςεοξ για ςημ καςάρςαρη. Οι τςχυξί και εσάλχςξι θα 
ρσμευίζξσμ μα πλήςςξμςαι δσραμάλξγα. Ολξέμα και  πεοιρρόςεοξ η γη θα γίμεςαι πξλύ νηοή για μα 
καλλιεογηθεί, ςα ρπαοςά θα νεοαίμξμςαι, η ασναμόμεμη ρςάθμη ςηπ θάλαρραπ θα διαβοώμει ςα 
παοαθαλάρρια εδάτη, ξι τσρικξί πόοξι θα εναταμιρςξύμ. Οι εκπξμπέπ άμθοακα από ςιπ 
βιξμηυαμξπξιημέμεπ υώοεπ θα ποξκαλξύμ ξλξέμα και πεοιρρόςεοα ποξβλήμαςα, εμώ θα ρσμευίζξσμ 
παοάλληλα μα εκπέμπξσμ οσπξγόμα αέοια πξσ ρσμςελξύμ ρςξ “ταιμόμεμξ ςξσ θεομξκηπίξσ”. Τα βαρικά 
αμθοώπιμα δικαιώμαςα ςηπ ζχήπ, ςηπ αρτάλειαπ, ςξσ ταγηςξύ, ςηπ σγείαπ και ςξσ αρύλξσ εκαςξμμσοίχμ 
τςχυώμ αμθοώπχμ ςξσ κόρμξσ θα ρσμευίζξσμ μα παοαβιάζξμςαι.  
 
Οι αουέπ ςχμ αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ παοέυξσμ μια ιρυσοή βάρη με ςημ ξπξία μπξοεί μα αμακξπεί η 
παγκόρμια κλιμαςική αλλαγή. Ποέπει μα σπάονει επείγξσρα διακξπή ςχμ εκπξμπώμ οσπξγόμχμ αεοίχμ. 
Παοάλληλα, ξογαμιρμξί και αομόδιξι θα ποέπει μα σπξρςηοίνξσμ ςιπ τςχυόςεοεπ κξιμόςηςεπ ώρςε μα 
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ποξραομξρςξύμ ρςιπ ήδη παοξύρεπ κλιμαςικέπ αλλαγέπ. Λε ατξομή ςημ ενηκξρςή επέςειξ ςηπ 
Οικξσμεμικήπ Διακήοσνηπ ςχμ Αμθοχπίμχμ Δικαιχμάςχμ, ανίζει μα θσμηθξύμε όςι η κλιμαςική αλλαγή 
παοαβιάζει ςη βεβαίχρη ςηπ διακήοσνηπ όςι «ξ καθέμαπ δικαιξύςαι κξιμχμική και διεθμή ςάνη ρςξ πλαίριξ 
ςηπ ξπξίαπ ςα δικαιώμαςα και ξι ελεσθεοίεπ ςξσ μπξοξύμ μα ποαγμαςχθξύμ»xviii.  
 
Ποχςξρςάςηπ ρ’ ασςή ςημ ποξρπάθεια είμαι ξ Οικξσμεμικόπ Παςοιάουηπ, κ. Βαοθξλξμαίξπ, ςξμ ξπξίξ ςα 
νέμα μέρα εμημέοχρηπ απξκαλξύμ “ποάριμξ Παςοιάουη”. «Ποέπει μα αλλάνξσμε ςη μξξςοξπία μαπ για ςξ 
πώπ καςαμξξύμε και ρσμπεοιτεοόμαρςε έμαμςι ςξσ κόρμξσ πξσ μαπ πεοιβάλλει, ςξ πώπ υοηριμξπξιξύμε 
ςη γμώρη και ςιπ ικαμόςηςέπ μαπ, μα ςξμ καςαρςήρξσμε βιώριμξ, και μα ςξμ εμιρυύρξσμε παμςξιξςοόπχπ», 
ςξμίζει  ξ Παςοιάουηπxix. 
 
Ζ ξοθόδξνη εκκληρία έυει ραμ βάρη ςηπ ςημ αγάπη. Ζ αγάπη ςξσ αμθοώπξσ απεσθύμεςαι ρςξμ 
ρσμάμθοχπξ ςξσ, ρςη τύρη, ρςα έμβια και άβια όμςα. Δπξμέμχπ, ξ άμθοχπξπ όςαμ κιμείςαι από ςξ 
αίρθημα αγάπηπ, κάθε εμέογειά ςξσ εμπξςίζεςαι από ασςό και πάμςα κιμείςαι με γμώμξμα ςη διαςήοηρη 
όλχμ ςχμ δημιξσογημάςχμ ςξσ Ηεξύ υχοίπ μα ςα καςαρςοέτει. Ο τσρικόπ κόρμξπ, όπχπ και ξ 
άμθοχπξπ, είμαι ςξσ Ηεξύ.  Όλα ςα μέοη ςηπ τύρεχπ είμαι αλληλέμδεςα και αλληλξεναοςώμεμα.   
 
Δπιπλέξμ, η αγάπη και η ρσμείδηρη είμαι ξι μξμαδικέπ δσμάμειπ πξσ ξ άμθοχπξπ μπξοεί μα 
αμςιπαοαθέρει ρςη μόλσμρη. Ποέπει μα πείρξσμε ςξσπ αμθοώπξσπ όςι ξ Ηεόπ μάπ έδχρε ςημ εμςξλή μα 
εογαζόμαρςε και μα τσλάμε ςη Γη. Ο Ηεόπ δημιξύογηρε μια ξικξλξγική ιρξοοξπία. Ζ διαςάοανή ςηπ 
απειλεί ςξσπ επόμεμξσπ και η ρσμείδηρή μαπ δεμ μαπ επιςοέπει ποάνειπ ποξπ ασςή ςημ καςεύθσμρη.  
 
Ποέπει ξ ερχςεοικόπ μαπ κόρμξπ μα αγαπήρει ςξ χοαίξ και ςξ σγιέπ, και μα θσμόμαρςε πάμςα ςημ εμςξλή 
πξσ έδχρε o Ηεόπ ρςξσπ ποχςξπλάρςξσπ: «μα εογάζξμςαι καί μά τσλάρρξσμ ςόμ έπί γηπ παοάδειρξμxx». 
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