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Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

Ι δίωμα του ανθρώπου, αφοριστικό του από τα ζώα 
και τα φυτά, είναι η ελευθερία, η ευχέρεια δηλαδή να 
καθορίζει ο ΄Ιδιος τη συμπεριφορά του, η και πηγή 

της ικανότητας, με συνεργεία της συστατικής του επίσης 
πνευματικότητας, να επινοεί και να πράττει, ώστε και να 
μεταβάλλει το φυσικό περιβάλλον του, ή και να τηρεί τις 
υπαγορεύσεις της ηθικής, αλλά και να δημιουργεί κοινωνία 
και πολιτισμό.

Εκτός όμως από ελευθερία και πνευματικότητα, ο άνθρωπος 
έχει και σώμα, υλικόθρεπτο εξαιτίας δε αυτής υπέχει και ανελευ-
θερία, καθώς ο σωματικός οργανισμός του είναι αδήριτα συναρ-
τημένος με υλικά στοιχεία γύρω του και με υλικά στοιχεία μετα-
πλασμένα μέσα του ώστε και η συντήρηση απλώς της ζωής του 
να είναι κρίσιμα εξαρτημένη από καταστάσεις και περιστάσεις μέ-
σα του και γύρω του, άλλοτε ομόλογες και άλλοτε μη ομόλο-
γες προς την εντελέχεια του ατομικού του βιοδυναμισμού. Ο βί-
ος του ανθρώπου είναι αδιάκοπο άθλημα της ελευθερίας του 
προς υπερνίκηση της ανελευθερίας του, έστω και για τη συντή-
ρηση απλώς της ζωής του. 

Και είναι άρα η ελευθερία στον άνθρωπο το αναπλήρωμα 
ήδη του ενστίκτου, επαρκέστατης πηγής οδηγιών στα ζώα προς 
αυθόρμητη βιοσυντηρητική συμπεριφορά. Ο άνθρωπος εξαιτί-
ας ακριβώς της ελευθερίας του είναι αποστερημένος από τη βι-
οσυντηρητική σοφία του ενστίκτου, καθώς η ελευθερία του εί-
ναι πρώτιστα αποδέσμευση από την επιβολή του ενστίκτου 
ώστε ο άνθρωπος χρειάζεται να επινοεί τη συμπεριφορά του 
για τη συντήρηση της ζωής του, ενώ το ζώο κινείται αυθόρμητα, 
και προς λήψη τροφής και προς αποφυγή κινδύνου. Εξ άλλου, 
όμως, στόχος της ελευθερίας του ανθρώπου είναι όχι απλώς το 
«ζην», αλλά και το «ευ ζην» ώστε η δράση του έχει κατ’ αρχήν 
πεδίο με διαστάσεις απέραντες, η ελευθερία του είναι κατ' αρ-
χήν απειροδύναμη.

Αρχαιόθεν, η εύρυθμη λειτουργία του σωματικού οργανισμού 
του ανθρώπου, η και συντελεστική του ομαλού τρόπου της ζω-
ής του, δηλαδή χωρίς εκ του σώματος εμπόδια για την άσκηση 
της ελευθερίας του, ονομάζεται Υγεία ενώ η ελαττωματική λει-
τουργία του σωματικού οργανισμού του ανθρώπου, ή και παρε-
μποδιστική της ελευθερίας του, αλλά και υπονομευτική της ζω-

ής του, ονομάζεται Νόσος. Δεν θα υπήρχε «νόσος», και δεν θα 
συλλαμβανόταν καν η έννοια της «υγείας», αν ο σωματικός ορ-
γανισμός του ανθρώπου δεν υπείχε αδιάφευκτες εξαρτήσεις από 
υλικά στοιχεία γύρω του και τις συνέπειές τους μέσα του.

Υπέχει τις αδήριτες αυτές εξαρτήσεις ο άνθρωπος, καθόσον 
είναι μόριο του υλικοενεργειακά συγκροτημένου κόσμου, ώστε 
και αποτελείται από υλικά, φυτικά, ζωϊκά στοιχεία και από λει-
τουργίες, μηχανικές, σωματικές, ψυχικές, άρα και είναι ανελεύ-
θερος αντίστοιχα. Η νόσος είναι ακραία εκδήλωση της ανελευ-
θερίας του ανθρώπου.

Η ουσία όμως και η αξία του ανθρώπου δεν εξαντλείται και 
δεν εξηγείται με την υπόσταση του απλώς ως μορίου του κό-
σμου, κάτι που είναι και αντικείμενο της επιστημονικής έρευνας. 
ενέχει πάντοτε η ουσία του ανθρώπου το μυστηριακό άδυτο και 
την ευδαιμονική χάρη του θαύματος, καμιά επιστημονική γνώ-
ση δεν επαρκεί για να εξηγήσει την προέλευση της ελευθερίας 
του ανθρώπου, της εξαίσιας ικανότητας δηλαδή να υπερβαίνει 
την ύπαρξη του ως αποτελέσματος απλώς σειράς προηγουμέ-
νων στον κόσμο γεγονότων και να υψώνεται αντίκρυ στον κό-
σμο, και στον εαυτό του, ως απόλυτο υποκείμενο, αυτοθεμελί-
ωτο και μη δεκτικό ανατροπής, και από την στάση του αυτή να 
εννοεί έστω μερικά, έγκυρα όμως, τον κόσμο και τον εαυτό του, 
και προπάντων να πράττει και με τις πράξεις του να επιφέρει με-
ταβολή στον κόσμο και στον εαυτό του. Μάρτυρες της θεσπέσιας 
αυτής ικανότητας ο καθημερινός συνειδητός βίος των ανθρώπων 
και ο αρχαιόθεν και αέναα διαπλασσόμενος πολιτισμός.

Ο άνθρωπος υπάρχει και μέσα και αντίκρυ στον κόσμο, και 
αντίστοιχα είναι και ανελεύθερος και ελεύθερος. Κορυφαία θέ-
ση αντίκρυ στον κόσμο κατέχει ο ιατρός, πρωταγωνιστής, φιλάν-
θρωπος της ελευθερίας καθώς επαναφέρει τον οργανισμό τoυ 
ανθρώπου στην εύρυθμη Λειτουργία του, δηλαδή ανατρέπει κα-
τάσταση ακραίος ανελευθερίας του ανθρώπου.

Και ιδού σήμερα, ιατροί και άλλοι διάκονοι του πνεύματος, συ-
ναγμένοι σε χώρο υπηρετικό της τέχνης του κάλλους των ήχων, 
επιχειρούμε να διαγνώσομε, πώς και πόσο οι αλλαγές του κλίμα-
τος και οι ακραίες αναταραχές στο φυσικό περιβάλλον επηρεά-
ζουν την υγεία του ανθρώπου, άρα την ίδια τελικά τη ζωή του.

Ας μας εμπνέει στην προσπάθεια μας ό  τι ένας Έλληνας σπου-

Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον
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Ως παλαίμαχος στον υπέρ του φυσικού περιβάλλοντος αγώνα, εύλογα βρίσκομαι 
στο βήμα, έστω για να εισφέρω απλώς κάτι σαν φιλοσοφικό προοίμιο των 
ανακοινώσεων. Το θέμα λοιπόν της ομιλίας μου είναι: ποιά η λειτουργική 
σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, ώστε να εξαρτάται από αυτό 
αναπόδραστα η ζωή του, και άρα να επηρεάζεται καίρια η κατάσταση της 
υγείας του από αυτό, δηλαδή από γεωφυσικά γεγονότα, όπως είναι οι κλιματικές 
αλλαγές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
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δαίος Ιατρός, ο κορυ   φαί   ος των ιατρών της ανθρωπότητας, ο Ιπ-
ποκράτης από τη νήσο Κω, πριν από είκοσι τέσσσαρους αιώνες 
και πλέον επισήμανε, με το έργο του «Περί αέρων και υδάτων 
και τόπων», τη μεγάλη αξία είτε απαξία του φυσικού περιβάλ-
λοντος για την Υγεία του ανθρώπου.

Στην πρώτη δεκαετία του εικοστού πρώτου μετά Χριστών αιώ-
να δεν χρειάζεται η έξοχη επιστη-
μοσύνη του Ιπποκράτους για να 
έχομε οδυνηρή μάλιστα επίγνω-
ση της κρίσιμης συμβολής του 
φυσικού περιβάλλοντος προς 
όφελος ή προς βλάβη της Υγεί-
ας του ανθρώπου. Έκδηλα εί-
ναι τα γεγονότα και πιεστικές οι 
καταστάσεις.

 Ο αμαρτωλός εικοστός αιώ-
νας κακούργησε όχι μόνο άμε-
σα προς την ανθρωπότητα, με 
τους πολέμους και τις γενοκτονίες, αλλά επίσης προς τη Φύση, 
και άρα προς το φυσικό περιβάλλον της ζωής του ανθρώπου: 
καθώς δίχως σωφροσύνη επιδόθηκε σε ανάπτυξη γιγαντιαία 
της φυσιοφθόρας βιομηχανίας καθώς κατασκεύασε την ατομική 
βόμβα και προχώρησε ασύδοτα σε αποτρόπαια επικίνδυνη φυ-
σικοεπιστημονική έρευνα καθώς αγνόησε με αυταπάτη μάλλον 
ή και με ηθική τύφλωση τα όρια της αντοχής και της ανοχής του 
φυσικού περιβάλλοντος. 

Ο Francis Bacon είχε τονίσει "Natura non imperaratur nisi 
parendo" (η Φύση δεν κυριαρχείται παρά μόνο με την υποτα-

γή σ' αυτήν, δηλαδή με σεβασμό των ορίων της αντοχής της). 
Οι θεωρούμενοι στον εικοστό αιώνα «πρωτοπόροι» της ανθρω-
πότητας αγνόησαν ή περιφρόνησαν την παραίνεση αυτή προς 
σωφροσύνη.

Και ιδού σήμερα, κραυγές προς υπερνίκηση της αφροσύνης στη 
συμπεριφορά προς το περιβάλλον από χιλιάδες συνετούς ανθρώ-

πους ανά την Οικουμένη.
Συνοψίζομε και συμπεραίνου-

με: Η ελευθερία του ανθρώπου 
είναι κατ' αρχήν ακατάλυτη, αλ-
λά όχι απεριόριστη, καθώς υπέχει 
την αντιμαχία της ανελευθερίας 
του, έκγονης του σωματικού ορ-
γανισμού του, που δεν είναι ούτε 
αυτάρκης ούτε άτρωτος.

Ο άνθρωπος με την ενυπαρξία 
του ως μορίου του κόσμου στις 
υλικοενεργειακές συναρτήσεις, τις 

συστατικές του κόσμου, καθημερινά και αναπόδραστα εξαρτάται 
από το φυσικό περιβάλλον του: Η συντήρηση της ζωής του χρει-
άζεται θερμοκρασία γύρω του, κατάλληλη γι’ αυτήν, δεν -παρα-
μένει εφικτή ούτε με ακραίο ψύχος ούτε με ακραίο καύσωνα χρει-
άζεται αέρα εισπνεύσιμο, όχι αντίθετο προς την υγεία χρειάζεται 
πόσιμο ύδωρ και είδη τροφής, όχι βλαπτικά για την υγεία, ώστε 
και θερμοκρασία κατάλληλη για τη γεωργία τουλάχιστον. Το φυ-
σικό περιβάλλον είναι ο ζείδωρος χώρος του ανθρώπου  αξίζει 
την προστασία μας για να διατηρήσει την υπέρ της ζωής του αν-
θρώπου λειτουργία του.

Ο άνθρωπος με την ενυπαρξία του ως μορίου 
του κόσμου στις υλικοενεργειακές συναρτή-
σεις, τις συστατικές του κόσμου, καθημερινά 
και αναπόδραστα εξαρτάται από το φυσικό 
περιβάλλον του
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