
κάθεσαι μέσα, να φεύγεις έξω στη φύση». Επίσης, έλεγε ότι «τα ζώα έ-
χουν διαίσθηση και καταλαβαίνουν, αν τα αγαπάς, αν τα πονάς. Όταν 
ένας άνθρωπος επανέρχεται στην κατάσταση προ της πτώσεως, τα ζώα 
τον πλησιάζουν ξανά χωρίς φόβο». Ο Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβί-
της έλεγε: «Να χαίρεσθε όσα μάς περιβάλλουν. Όλα μάς διδάσκουν και 
μάς οδηγούν στον Θεό. Όλα γύρω μας είναι σταλαγματιές της αγάπης 
του Θεού. Και τα έμψυχα και τα άψυχα και τα φυτά και τα ζώα και τα 
πουλιά και τα βουνά και η θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα και ο έναστρος 
ουρανός. Είναι οι μικρές αγάπες, μέσα απ’ τις οποίες φθάνομε στη με-
γάλη Αγάπη, τον Χριστό. Τα λουλούδια, για παράδειγμα, έχουν τη χάρη 
τους, μάς διδάσκουν με το άρωμά τους, με το μεγαλείο τους. Μάς μιλούν 
για την αγάπη του Θεού. Σκορπούν το άρωμά τους, την ομορφιά τους 
σε αμαρτωλούς και δικαίους. Το λουλουδάκι αυτό με το άρωμά του δο-
ξάζει τον Κύριο». Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς έλεγε ότι «τα παιδιά και τα 
λουλούδια θα μας σώσουν». Ο γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης μαζί με τις 
διάφορες διακονίες είχε στις τσέπες του σπόρους από κουκουνάρια των 
πεύκων και τους έσπερνε σε όλη την περιοχή, ενώ έκανε και προσευχή 
να διαφυλάσσεται το δάσος. Ο γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής έλεγε «Ό-
ποιος φυτεύει δέντρο, φυτεύει ελπίδα, ειρήνη, αγάπη και έχει τις ευλογί-
ες του Θεού». Και πόσοι άλλοι άγιοι γέροντες δεν βίωσαν μιαν πέραν 
από τους φυσικούς νόμους σχέση με τη φύση, όπως ο Άγιος Σεραφείμ 
του Σάρωφ με την αρκούδα, ο Άγιος Παΐσιος με τα άγρια πουλιά, ο γέ-
ροντας Χατζηγεώργης με τον αγριόχοιρο, ο Όσιος Παύλος της Ομπνό-
ρας και ο Γέροντας Θεοφύλακτος της σκήτης του Αγίου Βασιλείου με την 
παραδείσια σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον αλλά και τόσοι άλλοι 
άγιοι πατέρες. Για τον Γέροντα Θεοφύλακτο διηγούνται το εξής εντυπω-
σιακό περιστατικό. Κάποτε ήρθε έξω από το καλυβάκι του και ξάπλωσε 
ένα πληγωμένο ζαρκάδι με σπασμένο το πόδι του. Εκείνος το πλησίασε 
και του μίλησε συμπονετικά σαν σε άνθρωπο: «Κάθισε να σου δέσω το 
σπασμένο ποδαράκι σου, για να γίνεις καλά!»(του είπε). Το ζαρκάδι έ-
κανε υπακοή και κάθισε ήρεμα. Ο γέροντας πήρε δύο καλάμια και μια 
λουρίδα πανί για επίδεσμο, και έδεσε το σπασμένο μέλος του δυστυχι-
σμένου πλάσματος, σαν καλός ορθοπεδικός γιατρός. Μετά το χάιδεψε 
ευσπλαχνικά και του είπε: -Πήγαινε τώρα, καλό μου, στην ευχή της Πα-
ναγίας και να έρθεις μετά από 30-40 μέρες να σου το λύσω. Πράγματι, 
δεν πέρασε η προθεσμία που του καθόρισε, και το ζαρκάδι ήρθε ξανά 
στο καλύβι του γέροντος! Του έλυσε τον ορθοπεδικό επίδεσμο. Είχε τε-
λείως θεραπευτεί! 
.                           . 

Απόσπασμα από το βιβλίο Βιοηθική του Περιβάλλοντος: Η ορθόδοξη προσέγγιση της κτίσης. 
Ανδρέας Χατζηχαμπής (2015). Βιοηθική του Περιβάλλοντος: Η ορθόδοξη προσέγγιση της κτί-

σης. Λεμεσός: Εκδ. Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, σελ. 104-107. 

 

Γιά τό μῆνα   Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο  2021  προγραμματίστηκαν: 
   1/10/2021   ΠΑΡ. Ἀνανίου Ἀποστόλου  Ἁγιασμός   8 π.μ. 
   3/10/2021  ΚΥΡ. Διονυσίου τοῦ ἀεροπαγίτου Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ. 
 10/10/2021  ΚΥΡ. Εὑλαμπίου & Εὐλαμπίας μαρτ.  Ὁσίου Θεοφύλου Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ. 
 17/10/2021 ΚΥΡ. Θεοφ. Πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζ΄Οικουμ. Συνόδου  Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ. 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 

24/10/2021 ΚΥΡ. Ἀρέθα μεγαλομ.  Σεβαστιανῆς μάρτ.  Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ. 

26/10/2021 ΤΡ. Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλίτου   Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
28/10/2021 ΠΕΜ. Φωτοφόρου Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ. 
31/10/2021 ΚΥΡ. Στάχυος, Ἀπελλοῦ ἐκ τῶν 70  Νικολάου νεομ.  Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ. 
      

 

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Ἐξομολόγηση γίνεται:  Μόνο ὃταν μετά ἀπό τηλεφωνική συνεννόηση μέ  τόν ἐφημέριο 

καθοριστεῖ  συγκεκριμένη  μέρα  καί  ὣρα.   τηλ.  6934603304 
.                                                              

 «Σημείωση» 
Συχνά στο παρεκκλήσι μας τελούνται αγρυπνίες, Θεία Λειτουργία, ακολουθίες, & άλλες εκδηλώσεις  

οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο μηνιαίο προγραμματισμό μας. 
Όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε γι αυτές με SMS, παρακαλούμε ζητήστε το. 

                                        . 
 

Μια εν επιγνώσει διαχείριση του οικοσυστήματος 
9 Σεπτεμβρίου 2021    του Αργύρη Κοφινά, Δρ. 

(Ομότιμου Καθηγητή Πολιτικής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου 

της Αλάσκα Φέρμπανκς) 
Οι περασμένες δεκαετίες έχουν φανερώσει ένα επίπεδο βιοφυσικής 

αλλαγής άνευ προηγουμένου στην ιστορία της Γης. Για πρώτη φορά, οι αν-

θρώπινες δραστηριότητες είναι «Η» κυρίαρχη δύναμη που διαμορφώνει το οι-

κοσύστημα του πλανήτη και επηρεάζει την ευημερία της ανθρωπότητας. Ο τρό-

πος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τη γη, τα υψηλά επίπεδα εκπομπών άνθρακα 

στην ατμόσφαιρα και η επιτάχυνση εκμετάλλευσης και κατανάλωσης φυσικών 
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17/10/2021    ΚΥΡ.   Ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ   Ἑσπερινός   6 μ.μ. 
 
 
 

1718  Κυρ.ΔΕΥΤ.                                                       Ἠμιαγρυπνία   9 μ.μ. 

18/10/2021    ΔΕΥΤ.                                                   Θεία Λειτουργία    7 π.μ. 
18/10/2021    ΔΕΥΤ.                                                  Ἱερά Παράκληση    6 μ.μ. 
 

 

http://www.agloukasippokr.gr/


πόρων, συμβάλλουν αθροιστικά στην αλλαγή του κλίματος, μεταλλάσσοντας, 

στη συνέχεια, κοινωνικά και οικολογικά  συστήματα που διατηρούν τη ζωή 

εδώ και χιλιετίες. Αναγνωρίζοντας ότι η Γη έχει μπει ιστορικά σε μια νέα επο-

χή, οι επιστήμονες αναφέρουν την τωρινή περίοδο ως «Ανθρωποκε-

ντρική»  (“Anthropocene”). Ως απάντηση σε αυτή την κατάσταση, αναγνωρίζε-

ται η ανάγκη για μια πιο συνειδητή συνεισφορά προς το περιβάλλον μας. Πα-

ρόλο που η φροντίδα για τη Γη και την υγεία των οικοσυστημάτων ήταν πά-

ντοτε σημαντική για τη διατήρηση της ζωής, η ανάγκη για μια οικολογική συ-

νεισφορά είναι ιδιαίτερα κρίσιμη σήμερα. Ο ανθρώπινος πληθυσμός πλησιάζει 

τα 8 δισεκατομμύρια.  Αυτοί που ζουν στην επαρχία όλο και περισσότερο  με-

τακινούνται προς τα αστικά κέντρα.  Οι αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία και ο 

σύγχρονος βίος όλο και απομακρύνει  τους ανθρώπους από τη φύση. 

Σε μια «Ανθρωποκεντρική Εποχή», η φροντίδα για το οικοσύστημα 

απαιτεί ότι η ανθρωπότητα, με ενεργό τρόπο, θα διατηρήσει και θα καλλιερ-

γήσει μια στενή σχέση με τη φύση και θα αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον 

με εκτίμηση και σεβασμό. Αυτός ο στόχος απαιτεί μια αλλαγή στον τρόπο με 

τον οποίο σκεπτόμαστε και ζούμε, μια θεμελιώδη αναθεώρηση των υποκείμε-

νων αξιών και πεποιθήσεών μας. Συνεπώς, μια λειτουργική διαχείριση του οι-

κοσυστήματος θα αποτελέσει σημαντική πρόκληση, η οποία απαιτεί να διερω-

τηθούμε για πολλές από τις βασικές μας παραδοχές. Πώς οι ενέργειες των ατό-

μων, των οικογενειών, των κοινοτήτων, των εθνών και του συνόλου της κοινω-

νίας διαμορφώνουν το μέλλον της Γης, με τρόπο που να αποκαταστήσουν και 

να βελτιώσουν την υγεία του οικοσυστήματος και την ανθρώπινη ευημερία; 

Πώς μπορεί να τροποποιηθεί το υπόδειγμα των ημερών μας περί «οικονομικής 

προόδου, ανάπτυξης και ευμάρειας» ώστε να ενσωματώσει και να δώσει προ-

τεραιότητα στον στόχο της υγείας του οικοσυστήματος και την ανθρώπινη ευε-

ξία; Πώς μπορούν οι διάφοροι θεσμοί να μετασχηματιστούν, ώστε να αλλάξουν 

τη μυωπική και εγωιστική φύση της πολιτικής κατά τρόπο που θα δίνει χώρο 

σε θετική δράση μακράς πνοής; Επιπλέον, η ικανότητά μας για προσαρμογή 

στις ραγδαίες αλλαγές τού σήμερα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στις αυξανόμενες 

ανισότητες της κοινωνίας, καθώς οι διαφορές μεταξύ πλουσίων και πτωχών 

συμβάλλουν σημαντικά στα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την υποβάθ-

μιση του οικοσυστήματος.  

Αυτές είναι τρομακτικές προκλήσεις, αλλά υπάρχουν σημάδια ελπί-

δας. Η καινοτομία στον χώρο της τεχνολογίας παράγει σήμερα πιο καθαρά μέ-

σα παραγωγής ενέργειας και μεταφορών, με προϊόντα πιο οικονομικά να βρί-

σκουν τη θέση τους στην αγορά. H ακαδημαϊκή έρευνα εργάζεται προοδευτικά 

στο να ενσωματώσει τη διεπιστημονική προσέγγιση και να υιοθετήσει εφαρμο-

γές για την αντιμετώπιση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου. Πολλές το-

πικές κοινότητες έχουν ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ορθής διαχείρισης 

του οικοσυστήματος προστατεύοντας τo πολύτιμo περιβάλλον της άγριας ζωής 

και υιοθετώντας μεθόδους που λαμβάνουν υπόψη τους τα διάφορα “σενάρια” 

για το μέλλον, ώστε να προσαρμοσθούν στην κλιματική αλλαγή και να προε-

τοιμαστούν κατάλληλα μπροστά στις αβεβαιότητες του μέλλοντος. 

Το να είμαστε καλοί διαχειριστές του Συστήματος της Γης σημαίνει 

να ενστερνιστούμε την άποψη ότι όλα τα έμβια όντα έχουν αξία και είναι αλ-

ληλεξαρτώμενα. Και, όπως οι παππούδες των παππούδων μας, που ζούσαν στο 

χωριό, πρέπει να θυμόμαστε ότι η υγεία της οικογένειάς μας εξαρτάται από την 

καλή κατάσταση του κήπου, των χωραφιών και της άγριας ζωής που μας περι-

βάλλει. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ο Θεός εποίησε τα πάντα “εν σοφία” 

(Ψαλμ. 103).  Ως συνετοί διαχειριστές του οικοσυστήματος, δεν μπορούμε πλέ-

ον να θεωρούμε ότι κυριαρχούμε μόνοι επί της Γης. Αντιθέτως, είμαστε απλώς 

περαστικοί, πορευόμενοι μαζί με άλλα έμβια όντα στο ιερό ταξίδι της ζωής. 
Από το   https://www.pastoralhealth-ep.com/library/pastoral/09092021?lang=el 
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Η σχέση του ορθόδοξου χριστιανού  
στην προστασία του περιβάλλοντος 

 

Το παράδειγμα των αγίων μας 

Στη σημερινή κατάσταση της αρπαγής από τη φύση, οι άνθρωποι 
καταστρέφουν τη φύση 
αλλά και οι ίδιοι οδηγού-
νται στην αυτοκαταστρο-
φή. O άνθρωπος περικυ-
κλωμένος από τα τεχνητά 
– ανθρωπογενή έργα, κτί-
σματα και πράγματα, που 
δεν αναβλύζουν τον Δημι-
ουργικόν Λόγον του Θεού, 
ασφυκτιά, χάνει τη ψυχική 
του γαλήνη, αγριεύει. Δεν αισθάνεται με αυτά καμιά ενοποιό δύναμη, κα-
μιά σχέση. Αντίθετα ευρισκόμενος μέσα στη φύση, περιτριγυρισμένος 
από τους ζωντανούς οργανισμούς και το φυσικό περιβάλλον αισθάνεται 
τη συνεκτική δύναμη που τον συνδέει με τον θαυμαστό κόσμο της Δημι-
ουργίας. Μια συνεκτική δύναμη που δεν είναι άλλη από τον Δημιουργι-
κόν Λόγον του Θεού. Μέσα στη φύση βιώνει την αγάπη του Θεού και η 
μέγιστη απόδειξη της αγάπης του Θεού, είναι η Δημιουργία. Πόσοι άγιοι 
και όσιοι γέροντες δεν είχαν μια αγαπητική σχέση με τη φύση; Η σχέση 
αυτή είναι ένα υπόδειγμα για την ορθή και ορθόδοξη προσέγγιση του 
κτιστού κόσμου και της όλης δημιουργίας. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε «Να μη 

https://www.pastoralhealth-ep.com/library/pastoral/09092021?lang=el
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