
  

               Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.       

ΕΚΚΛΗΣΗ  ΠΡΟΣ  ΤΙΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 

 

Η 7η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Χριστιανικού Περιβαλλοντικού Δικτύου 

(ECEN) πραγματοποιήθηκε στο Triuggio κοντά στο Μιλάνο, ύστερα από 

πρόσκληση της Ομοσπονδίας των Προτεσταντικών Εκκλησιών της Ιταλίας, από 

τις 24 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2008. Το θέμα της Συνέλευσης ήταν «η πραγματική 

πρόκληση της κλιματικής αλλαγής», και βασίσθηκε στο ρόλο που είχε το ECEN 

στην Τρίτη Πανευρωπαϊκή Οικουμενική Συνέλευση του Sibiu, τον Σεπτέμβριο 

του 2007 και στις συστάσεις-προτάσεις, οι οποίες υιοθετήθηκαν εκεί, και 

ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι Εκκλησίες φυλάσσουν το Χρόνο της Δημιουργίας 

(Creation Time). 

 

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

 

Η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας, λόγω του φαινομένου του 

θερμοκηπίου, είναι μια πραγματικότητα. Είναι αδύνατο να εξηγηθεί η αλλαγή 

κλίματος μόνο από τις φυσικές δυνάμεις. To 20% έως 30% των φυτών και των 

ζωικών ειδών διατρέχουν έναν αυξανόμενο κίνδυνο εξάλειψης. Η κλιματική 

αλλαγή προκαλεί ήδη αναπόφευκτες συνέπειες. Εκείνοι οι οποίοι υποφέρουν 

περισσότερο είναι φτωχοί άνθρωποι στο Νότο και όχι εκείνοι που ωφελούνται 

από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, κυρίως στις πλούσιες Χώρες του 

Βορρά. 

 

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) δηλώνει ότι οι 

βιομηχανικές Χώρες στο Βορρά πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές του Διοξειδίου 

του άνθρακα (CO²) από 80% έως και 95% από τα μέσα αυτού του αιώνα, ώστε να 

κρατηθεί η αύξηση της παγκόσμιας θερμότητας στους 2ο Κελσίου. Αλλά ακόμη 

και αυτός ο στόχος κινδυνεύει, εάν δεν αρχίσουμε αμέσως. Ο χρόνος για άμεση 

δράση έχει ήδη αρχίσει! 

 

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ 

 

Οι ανησυχίες του περιβαλλοντικού κινήματος παρέχουν πολλές ευκαιρίες για 

μια ουσιαστική μαρτυρία της χριστιανικής μας πίστης· για το μήνυμα ζωής και 

ελπίδας, ότι ο Λυτρωτής, που αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο, έγινε μέρος του 

ίδιου του κόσμου, προκειμένου να τον σώσει. 

 

Από την χριστιανή προοπτική, η δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή έχει 

νόημα ως σημάδι, ένα σημάδι ότι ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, εισέρχεται στον 



  

κόσμο, για να προσφέρει τη ζωή και όχι το θάνατο, και ο επιδιωκόμενος στόχος 

μας είναι να κηρύξουμε αυτό το κάλλος της δημιουργίας σε όλη την Κτίση. 

 

Οι ρίζες της ανθρώπινης καταστροφής του περιβάλλοντος πρέπει να 

αναζητηθούν όχι μόνο σε συγκεκριμένες μορφές δράσης, αλλά στις πιο βαθιές 

προσωπικές μας συμπεριφορές. Δεν είναι αρκετό για τους ανθρώπους να 

παραμένουν ζωντανοί καταναλώνοντας τον κόσμο γύρω τους. Χρειάζονται μια 

σχέση με τον κόσμο, που δεν είναι καθαρά χρηστική και βασισμένη 

αποκλειστικά στην αγορά. 

 

Ο όρος «περιβαλλοντική κρίση» δεν είναι απολύτως ακριβής. Η παρούσα κρίση 

δεν βρίσκεται έξω από εμάς (μια κρίση σε ό,τι περιστοιχίζει τον εαυτό μας), αλλά 

είναι μια κρίση μέσα μας, μια κρίση που στηρίζεται στον τρόπο με τον οποίο 

σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και ενεργούμε. 

 

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ 

 

Ας χτίσουμε νέα δίκτυα και ας οικοδομήσουμε νέους διαλόγους. Ας χτίσουμε 

γέφυρες μεταξύ του «θρησκευτικού» και του «κοσμικού», εφόσον στο 

οικουμενικό δίκτυό μας ήδη γκρεμίζουμε  τα εμπόδια μεταξύ των Ομολογιών. Ας 

βρούμε  το κοινό έδαφος επικοινωνίας με τους επιστήμονες και ας 

εμπλουτίσουμε ο ένας τον άλλον με τις διαφορετικές ιδέες μας για το θαύμα της 

δημιουργίας και ας κρατήσουμε ο ένας τον άλλον μακριά από τους κινδύνους 

του ανθρωποκεντρισμού και της υπεροψίας. Ας συνεργαστούμε με τους 

πολιτικούς και τις κυβερνήσεις, τους ηγέτες, στην προσπάθειά τους να 

αναμορφώσουν την κοινωνία, προσφέροντάς τους θαρραλέα μια προφητική 

κριτική και επιβεβαίωση. 

 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 

 

Είναι επιτακτική ανάγκη οι Εκκλησίες να αποδεχτούν την πρόκληση να 

πλησιάσουν η μία την άλλη, για να υπερνικήσουν την απειλή της έλλειψης του 

νερού, των μειωμένων συγκομιδών, των φυσικών καταστροφών, των ασθενειών, 

της μετανάστευσης και πολλών άλλων εμφανιζόμενων αποτελεσμάτων των 

κλιματικών αλλαγών. Ενθαρρύνουμε τους Εκκλησιαστικούς Αρχηγούς να 

αναπτύξουν τον δικό τους πλήρη οδικό χάρτη, με τα χρονοδιαγράμματα και τους 

σαφείς στόχους ώστε να βοηθήσουν να βελτιωθεί η παγκόσμια αύξηση της 

θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου. 

 



  

- Είναι ζωτικής σημασίας η εκπαίδευση να εμπνέει την επειγόντως αναγκαία 

αλλαγή στις κυρίαρχες καταναλωτικές κοινωνίες, προς απλούστερους τρόπους 

ζωής και προς μακροπρόθεσμες αλλαγές στην πολιτική και την οικονομία. Η 

οικολογία και η κλιματική αλλαγή πρέπει να συμπεριληφθούν σε όλα τα 

επίπεδα της κατάρτισης των κληρικών. 

 

- Πολλά σημαντικά προγράμματα εκτελούνται ήδη από τις Εκκλησίες. 

Συστήνουμε στις Εκκλησίες να συνεργασθούν μεταξύ τους αλλά και με άλλες 

θρησκευτικές κοινότητες. Συστήνουμε επιπλέον να συνεχίσουν να εξοικονομούν 

ενέργεια, να χρησιμοποιούν την ενέργεια αποτελεσματικά και να 

προσανατολιστούν στη χρήση των ανανεούμενων πηγών ενέργειας. Καλούμε 

όλες τις Εκκλησίες να προωθήσουν νέα οικολογικά προγράμματα διαχείρισης 

του περιβάλλοντος μέσα στις ενορίες τους πριν από το 2010. Τις ενθαρρύνουμε 

να επενδύσουν στην πνευματική ανάπτυξη, στην παιδεία και στις πολιτιστικές 

ανάγκες αντί στα υλικά αγαθά. 

 

- Στην ενοριακή τους ζωή οι Εκκλησίες πρέπει να είναι πρότυπα ενός νέου τύπου 

κινητικότητας, μέσα από τον οποίο να μεταβαίνουμε από το πρότυπο της 

ταχύτητας, των αυτοκινήτων, των αεροπλάνων και των πλοίων, προς πιο 

καθαρούς και λιγότερο επικίνδυνους τρόπους μεταφοράς. 

 

- Είναι ουσιαστικό οι Εκκλησίες μας να αναφερθούν δημόσια στα θέματα του 

νερού, ως έκφραση της κλήσης του Ευαγγελίου να φροντίσουμε τον πλανήτη 

τώρα και στο μέλλον. Ειδικότερα θα πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές 

στον τρόπο ζωής (lifestyle), για να προστατεύσουν τους υδάτινους πόρους, 

ιδιαίτερα μειώνοντας τις προσωπικές απαιτήσεις και τη χρήση του πόσιμου 

νερού, κάνοντας αγώνα για να αποδοθεί  δικαιοσύνη σε όλους εκείνους, των 

οποίων το νερό είναι το αγαθό που απειλείται περισσότερο από την αλλαγή του 

κλίματος, και να λάβουν μέτρα για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησή 

του στα δημόσια κτήριά μας και στο έδαφος. 

 

- Προσκαλούμε τις Εκκλησίες να απολαύσουν την ποικιλομορφία και την 

ομορφιά της δημιουργίας και να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντί της. 

Συστήνουμε σε κάθε ενορία και θρησκευτική κοινότητα να αρχίσουν πρακτικά 

προγράμματα ευαισθητοποίησης για τη βιοποικιλότητα πριν από το 2010. Οι 

οικολογικές οργανώσεις έχουν πολλή εμπειρία και είναι πρόθυμες να μας 

βοηθήσουν. Η ανησυχία για την προστασία της βιοποικιλότητας είναι επίσης 

μια συμβολή στη συζήτηση που πραγματοποιείται μέσα στο πρόγραμμα της 

δεκαετίας για την υπέρβαση της βίας. 

 



  

- Προσκαλούμε τις Εκκλησίες να παρακολουθούν τις συζητήσεις και τις 

αποφάσεις των κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων 

Εθνών σχετικά με την κλιματική αλλαγή του και τα συναφή θέματα. Οι 

Εκκλησίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απευθυνθούν στις κυβερνήσεις 

και τους πολιτικούς αντιπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους 

επόμενους μήνες, δεδομένου ότι θα ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για το 

περιβάλλον. Οι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να έχουν 

αποτέλεσμα στα χαρτιά: οι σημαντικές περικοπές εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου πρέπει να επιτευχθούν μέσω προσπαθειών εδώ και τώρα. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

 

Η νέα κοινωνία, την οποία έχουμε χρέος να οικοδομήσουμε, πρέπει να βασιστεί 

σε μια πνευματική μεταστροφή· την μετάνοια. Ας ομολογήσουμε στον 

Δημιουργό και τη δημιουργία Του: Έχουμε αμαρτήσει ενώπιόν Σου και ενώπιον 

της φύσης· συγχώρεσέ μας και δώσε μας τη δύναμη να αρχίσουμε εκ νέου.  

 

Ας γίνουμε όλοι μάρτυρες της ελπίδας σε μία εποχή κατά την οποία πολλοί 

άνθρωποι απελπίζονται, κηρύσσοντας την καλή είδηση (το ευαγγέλιο) ότι ο 

Θεός που αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο Του συμμετέσχε σ’ αυτόν, προκειμένου 

να τον σώσει. 


