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Eντιµολογιώτατε κύριε Πρόεδρε της Oργανωτικής Eπιτροπής του παρόντος 
Συνεδρίου, Eλλογιµώτατοι συµµετέχοντες εις αυτό, 
 
Oλοκάρδιον απευθύνοµεν εις υµας χαιρετισµόν από της Mητρός Aγίας του Xριστού 
Mεγάλης Eκκλησίας της Kωνσταντινουπόλεως και από της ηµετέρας Mετριότητος 
προσωπικώς και αλοθύµως σας συγχαίροµεν δια την πραγµατοποίησιν του παρόντος 
∆ιεθνούς Συνεδρίου και δια την εξόχως ενδιαφέρουσαν θεµατολογίαν αυτού. 
 
H αύξησις και η διάδοσις των ειδικών γνώσεων των σχετιζοµένων προς τας 
επιπτώσεις των οικολογκών µεταβολών είναι απαραίτητος τόσον δια την 
επιστηµονικήν και επεύθυνον αντιµετώπισιν των εµφανιζοµένων προβληµάτων, όσον 
και δια την συνειδητοποίησιν υπό του µεγάλου πληθυσµιακώς και µέχρι τούδε 
σχετικώς µη ενηµερωµένου και αδιαφορούντος κοινού των δυνατοτήτων του και των 
καθηκόντων του πρός πρόληψιν και ανάταξιν των κρισεων. Συνέδρια υψηλής 
επιστηµονικής ειδικεύσεως ως το υµέτερον πλουτίζουν τας γνώσεις µας και 
προκαλούν διέγερσιν του ενδιαφέροντος της κοινής γνώµης, συντελούντα δι’ αυτής 
και εις την παρά των κυβερνήσεων και των ειδικών οργανώσεων και υπηρεσιών 
θεσµοθέτησιν των καταλλήλων ρυθµιστικών µέτρων. 
 
Eχοντες κατά νούν ότι όλα τα περιβαλλοντικά προβλήµατα εν τελική αναλύσει 
αφορούν τον άνθρωπον και τους όρους διαβιώσεως και επιβιώσεως αυτού επί της 
γής, έχοµεν δραστηριοποιηθή, χάριν του ανθρώπου, δια την διατήρησιν του 
περιβάλλοντος ικανού να δεχθή και υπηρετήση την ανθρώπινην ζωήν. Bλέποντες τας 
ερηµώσεις τέως ανθρωποπληθών εκτάσεων συνέπεια ανθρωπίνων καταστροφικών 
παρεµβάσεων, βλέποντες θαλάσσας να αδυνατούν λόγω ρυπάνσεως να διατηρηθούν 
ως βιότοποι, λίµνας να µεταβάλλωνται εις νεκράς θαλάσσας, ποταµούς να γίνωνται 
αγωγοί δηλητηριωδών αποβλήτων αντί να ειναι τροφοδόται ύδατος αρδευτικού και 
ζωογόνου, και εκτάσεις γης να ερηµοποιούνται λόγω των επ’ αυτών ριπτοµένων 
τοξικών ουσιών, οφείλοµεν να αναλογισθώµεν ποια τα αίτια, ποια αι αυθύναι ηµών 
και ποιοι οι τρόποι διορθώσεως των επελθουσών καταστροφών και αποφυγής νέων. 
Kαι όλα αυτά χάριν του ανθρώπου, του σπουδιαοτέρου θύµατος των εν λογω 
µεταβολών. 
 
Xαίροµεν διότι πληθύνονται οι µελετώντες, ως υµείς, τα σχετικά θέµατα και οι 
ευαισθητοποιηµένοι ως προς αυτά πολίται. ∆εν έχοµεν τας γνώσεις δια να 
συνεισφέροµεν αυτάς εις την αξιέπαινον προσπάθειάν σας. Kαι η παρουσία µας 
σήµερον εν τω µέσω υµών κατόπιν ευγενούς προσκλήσεως του Eντιµολογιώτατου 
Προέδρου της Oργανωτικής του Συνεδρίου σας Eπιτροπής κ. Eυαγ. Παπαθανασίου, 
παρο’ όλον ότι δεν είχεν αρχήθεν ενταχθή εις το πρόγραµµα των επισκέψεων ηµών 
αυτην την έννοιαν έχει, της ηθικής ενισχύσεως των προσπαθειών σας. Eκφράζοµεν 
την χαράν και την ικανοποίησιν µας διότι κατέστη δυνατή έστω και η βραχεία κατά 
χρόνον παρουσία της ηµετέρας Mετριότητας εν τω µέσω ηµών. Bραχεία µέν, 
ολόψυχος όµως. 
 
Yπενθυµίζοµεν ότι κατά το πρόσφατον παρελθόν είχοµεν οργανώσει, από κοινού 
µετά της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής, τα εν πλώ συνέδρια δια το Aιγαίον, την Mαύρη 
Θάλασσα, την Aδριατικήν Θάλασσαν, τον ∆ούναβιν και µετ’ ολίγας ηµέρας 



πραγµατοποιείται ανάλογον δια την Bαλτικήν. Aι Θάλασσαι έχουν ζωτικοτάτην 
σηµασίαν δια τήν ανθρωπίνην επιβίωσιν καί πρέπει να µη θεωρούνται 
αδιαµαρτύρητοι και άνευ όρων και ορίων αποδέκται των ανθρωπίνων και 
βιοµηχανικών αποβλήτων. 
 
Και πάλιν σας συγχαίροµεν, ευχόµεθα ευόδωσιν των εργασιών του Συνεδρίου σας, 
καλήν διαµονήν ενταύθα, αξιοποίησιν των πορισµάτων των ερευνών σας και 
καρποφόρον συνέχισιν αυτών, εις ένα έκαστον δε υµών προσωπικώς ευχόµεθα 
υγείαν, µακροηµέρευσιν, ειρήνην, χαράν, και πάσαν πρόοδον. Eπιδαψιλεύοµεν εις 
υµάς τας πατρικάς ηµών ευχάς και την Πατριαρχικήν ηµών ευλογίαν και 
επικαλούµεθα επί πάντας την χάριν και την ευλογίαν του Θεού. 
 


