
Θεός – Φύση - Άνθρωπος 



Σχέση θεολογίας-οικολογίας 

• Η Ορθόδοξη θεολογία εξετάζει τον άνθρωπο και τη φύση 

ως δημιουργήματα του Θεού 

• «Ο Παράδεισος δημιουργήθηκε κάτω από αυτόν τον 

ουρανό» 

• «Ο τεχνίτης Λόγος συνέδεσε το παν και αυτό αποτελεί 

κόσμο» 

• «ἐργάζεσθαι αὐτὸν [τον παράδεισο] και φυλάσσειν» 

ανατίθεται στον άνθρωπο το αξίωμα του οικονόμου και 

διαχειριστή της φύσης 



Η σχέση του χριστιανού με το σώμα του 

• Η ψυχή σύμφωνα με τον χριστιανισμό είναι 

αθάνατη 

• Το σώμα θεωρείται ιερό και εκφράζει το 

ανθρώπινο πρόσωπο ως ολότητα 

• Σκοπός της άσκησης είναι να κάνουμε το σώμα 

μας πιστό μας φίλο και ικανό στο έργο των 

αρετών καθώς αποτελεί κτίσμα του Θεού 

 

   



Η θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου 

• Συνέχιση και διατήρηση του νοήματος της ζωής 

στον πλανήτη  

• Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος 

αποτελεί προσβολή κατά του Δημιουργού 

• Ο άνθρωπος, λάτρεψε την «κτίση παρά τον 

κτίσαντα» 



Το θαύμα της δημιουργίας 



Το κάλλος του κόσμου 

• Ο τρόπος με τον οποίο σχετιζόμαστε με τα υλικά 

πράγματα αντανακλά και την σχέση μας με τον 

Θεό 

• Η σιωπή και η άσκηση έχουν κρίσιμη σημασία 

προκειμένου να αναπτύξουμε ισορροπημένο 

περιβαλλοντικό ήθος  

 



Ορθόδοξη πνευματικότητα και 

φυσικό περιβάλλον  

•  Υπέρτατο σύμβολο και δήλωση πίστεως είναι το 

«Πιστεύω»  

• Ομολογεί «Έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, 

ποητήν ουρανού και γής, ορατών τε πάντων και 

αοράτων»  

• Η οικολογία σχετίζεται ετυμολογικά και 

νοηματικά με την οικονομία 



 

 

 

 

Ορθόδοξη πνευματικότητα και φυσικό 

περιβάλλον 

  

 
• Η ανθρωπότητα μετέχει και των δύο κόσμων: 

του ορατού και του αόρατου  

• Ο άνθρωπος, κατέχει βασιλική εξουσία έναντι 

της δημιουργίας 

• Καλούμαστε να διατηρήσουμε τη δημιουργία 

υπηρετώντας τον Δημιουργό 

• «εργάζεσθαι και φυλάσσειν την γήν» 

 

 

 



Ορθόδοξη λειτουργία και φυσικό 

περιβάλλον 

• Η Ορθόδοξη λειτουργική οπτική 

αντιλαμβάνεται τη δημιουργία ως θείο 

δώρο 

• Αξιοποιούμε τους φυσικού πόρου με 

μετριοπάθεια και φειδώ 



Φτώχεια και ανισότητα 

• Το περιβάλλον είναι η κατοικία του 

ανθρώπινου γένους 

• Η σιωπή και η νηστεία προλαμβάνουν τα 

προβλήματά της 

• Η προσευχή μας προετοιμάζει για την 

εγκράτεια και το μέτρο 



Η διεπιστημονική ανάπτυξη της Οικολογίας: 

Το μοντέλο της Οίκο-Θεολογίας ή 

Οικολογικής Θεολογίας  

• Η οικολογική κρίση, με τις οικουμενικές 

συνέπειές της, εισχωρεί στον ψυχισμό μας.  

• Το περιβάλλον Γη όμως κινδυνεύει και 

δημιουργεί την περιβαλλοντική ή οικολογική 

κρίση  

• Ο στόχος και στις δύο περιπτώσεις είναι ενιαίος: η 

σωστή συμπεριφορά που στηρίζεται στη συμφιλίωση, 

στη συνεργασία, στη συμβίωση και στην αρμονική 

συνύπαρξη.  



• Στόχος: σωστή συμπεριφορά που στηρίζεται στη 

συμφιλίωση, στη συνεργασία, στη συμβίωση και 

στην αρμονική συνύπαρξη.  

 

• Η φύση ως Δημιουργία του Θεού είναι όλη 

«πλάση», η «κτίση», δηλαδή το «κτίσμα», το 

«ποίημα», το «πλάσμα», το δημιούργημα του 

Θεού που δέχεται και αυτή τα αποτελέσματα της 

«σχάσης», «πτώσης» του ανθρώπου εξαιτίας 

της κακής χρήσης του αυτεξουσίου, το λεγόμενο 

«φυσικό κακό, αλλά παραμένει τη μεταμόρφωση 

της σε «καινή» 



• Σκοπός της Εκκλησίας είναι η ανακαίνιση των 

ανθρώπων και του φυσικού 

• Οι σχέσεις Χριστιανισμού και Οικολογίας 

καθορίστηκαν από το περιεχόμενο της Βίβλου 

• Τα αίτια της οικολογικής κρίσης εντοπίζεται στο 

πνεύμα και τη διδασκαλία του δυτικού 

χριστιανισμού και ιδιαίτερα: 

A.  ο Θεός είναι πέρα και έξω απ’ τον κόσμο  

B. με την προτροπή της Βίβλου οι άνθρωποι 

αυτονομήθηκαν από τον Δημιουργό  

C. στη Βιβλική αντίληψη για την ευθύγραμμη 

πορεία της ιστορίας και του κόσμου  


