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Μπροστά στήν πανδημία μέ ἑνότητα καί ἐλπίδα στόν Θεό 
 

Ζοῦμε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι στόν πλανήτη μας τήν περιπέτεια τῆς πανδημίας τοῦ νέου 

κορωνοϊοῦ covid-19. Γιά τό πρόβλημα αὐτό ἀκούγονται ἀντικρουόμενες ἀπόψεις πού 

προκαλοῦν σύγχυση καί φόβο στούς ἀνθρώπους. Ὅπως καί νά ἔχουν τά πράγματα, γιά ἐμᾶς 

τούς χριστιανούς ἕνα εἶναι σίγουρο: ὅτι ὁ Θεός ἐπέτρεψε αὐτόν τόν πειρασμό. Δυστυχῶς, 

ὅπως πάντα, ὁ πονηρός προσπαθεῖ νά μᾶς χωρίσει καί διαιρέσει, αὐτή τήν φορά μέ ἀφορμή 

τά μέτρα προστασίας μας, καί πιό συγκεκριμένα τή χρήση μάσκας ἐντός τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ. 

Τό σημαντικό εἶναι νά γνωρίζουμε ὅτι ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ καί ὅ,τιδήποτε ἱερό δρᾶ ὄχι μαγικά 

ἀλλά κατά τήν πίστη μας. Μαγικά σημαίνει νά γίνεται κάτι ἀπό μόνο του, ἀνεξάρτητα ἀπό 

τήν ἐλευθερία μας, δηλαδή τήν πίστη μας στόν Θεό. Ἐξίσου σημαντικό εἶναι νά μήν 

κατακρίνουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο γιά τόν βαθμό τῆς πίστης του, ἀλλά νά κρατήσουμε τήν 

ἑνότητά μας, βαστάζοντας, κατα τόν ἀπόστολο Παῦλο (Ρωμ. 15, 1), τά ἀσθενήματα τῶν 

ἀδυνάτων ἀδελφῶν μας. Γιά τήν οἰκοδομή μας παραθέτουμε δύο σχετικά κείμενα, ἕνα τοῦ 

Ἐπισκόπου μας καί ἕνα τοῦ Σεβ. Γόρτυνος Ἱερεμία. 
 

«Η πανδημία, που ενέκυψε στον κόσμο, είναι μια μοναδική παιδαγωγία. Οι κατακτήσεις και 

οι επιτυχίες του ανθρώπου σε όλους τους τομείς του επιστητού, τον έκαναν υπερφίαλο και εγωιστή, 

να νομίζει ότι μπορεί να πάρει την θέση του Θεού. Νομίσαμε ότι λύσαμε όλα τα προβλήματά μας, 

αλλά αρκούσε μια στιγμή, για να εμφανιστεί ένας αόρατος εχθρός, να καταλύσει τα πάντα και να 

φέρει πόνο και απόγνωση σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Πρόκειται για παιδαγωγία του Θεού, για 

να ταπεινωθούμε και να μετανοήσουμε, αλλά μάς καλεί με σύνεση να την αντιμετωπίσουμε. Η 

Εκκλησία μάς κάλεσε όλους, από κοινού, να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, υπό τις οδηγίες των 

ειδικών, με πολύ πόνο και πνεύμα οικονομίας, για να υπερασπιστούμε την ζωή του κάθε ανθρώπου. 

Όμως, ακόμα δεν φτάσαμε στο τέλος. Πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα, για να υπερασπιστούμε 

το δώρο του Θεού, που είναι η ζωή μας. Η Παναγιά μας μάς καλεί να είμαστε σώφρονες, 

αρνούμενοι τις θεωρίες συνωμοσίας. Κανείς δεν καταδιώκει την πίστη μας. Κανείς δεν επιδιώκει 

την κατάλυση της εκκλησιαστικής μας ζωής. Ένα πράγμα υπερασπιζόμαστε όλοι, την υγεία και την 

ζωή όλων μας, για να μπορούμε να λατρεύουμε τον ζωντανό Θεό. Κρατήστε την σωφροσύνη σας, 

γιατί κάποιοι επιτήδειοι διαβάλλουν την αλήθεια και οξύνουν τον φόβο…». 
 

Ἀπό τό Κήρυγμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας στόν Ἱ. Ναό μας, 14 Αὐγούστου 2020 



Παρέμβαση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου 

γιά τή χρήση μάσκας μέσα στόν Ναό 

1. Μᾶς ἦρθε στά χρόνια μας, ἀδελφοί χριστιανοί, γιά τά πολλά μας ἁμαρτήματα, καί τό 

θανατηφόρο κακό τοῦ κορωνοϊοῦ. Καί πρέπει, λοιπόν, ὅλοι μας νά προφυλαχτοῦμε, γιά νά 

ἀποτρέψουμε τό κακό. Πάντως, γιά τήν προφύλαξή μας ἀπό τό κακό τοῦ κορωνοϊοῦ, ὅλοι οἱ 

εἰδικοί μᾶς συνιστοῦν τίς ἀποστάσεις μεταξύ μας καί νά φορᾶμε μάσκα, γιά νά μήν εἰσπνέουμε 

τυχόν κακό μικρόβιο τοῦ ἄλλου ἤ καί τῆς ἀτμόσφαιρας ἀκόμη τά μικρόβια. Ἰδιαίτερα αὐτό σέ 

συναντήσεις καί συγκεντρώσεις εἶναι ἀναγκαῖο. 

2. Γύρω ἀπό τόν κορωνοϊό ἀκούστηκαν πολλά, πού μερικά μᾶς ἀποδεικνύουν ὅτι δέν 

σκεπτόμαστε θεολογικά, μά οὔτε καί λογικά, δηλαδή, ἀνθρώπινα. Καί ἐξηγῶ τί θέλω νά πῶ, 

ζητώντας συγγνώμη ἀπό τούς ἀντιφρονοῦντες. Εἶπαμε γιά τήν προφύλαξή μας νά φορᾶμε μάσκες 

στό πρόσωπο. Καί ἔτσι γίνεται στά σχολεῖα, στά «σοῦπερ μάρκετ», στίς συγκεντρώσεις, στίς 

ἀγορές κ.λπ. Τό ἴδιο βεβαίως καί γιά τόν ἴδιο λόγο πρέπει νά γίνεται καί στούς ἱερούς Ναούς 

κατά τήν θεία λατρεία. Ὄχι, λέγουν, μερικοί, ἤ καί πολλοί χριστιανοί καί κληρικοί, ὄχι μέσα 

στούς Ναούς ἡ μάσκα. Γιατί;, τούς ρωτᾶμε. Γιατί μέσα στόν Ναό - μᾶς λέγουν - εἶναι ὁ Θεός καί 

δέν πρόκειται νά μᾶς συμβεῖ κανένα κακό. 

3. Πραγματικά, χριστιανοί, δέν μπορῶ νά καταλάβω τόν λόγο αὐτό. Δηλαδή, ὅταν εἶμαι μέσα 

στόν Ναό, τήν ὥρα πού γίνεται ἱερή Ἀκολουθία, εἶναι ἁμαρτία τό νά φορέσω μία ζακέττα ἤ καί 

ἕνα παλτό ἀκόμη, γιά νά προφυλαχτῶ ἀπό τό κρύο; Θά πῶ ὅτι μέσα στόν Ναό, πού εἶμαι, εἶναι 

ὁ Θεός καί δέν πρόκειται νά κρυώσω; Πόσες φορές δέν συνέβηκε καί σέ ἱερεῖς καί σέ ψάλτες νά 

κρυολογήσουν ἀπό τά ρεύματα τῶν παραθύρων κατά τήν ὥρα τῆς θείας λατρείας; Ὅ,τι λοιπόν 

εἶναι μία ζακέττα γιά προφύλαξη ἀπό τό κρύο, τό ἴδιο ἀκριβῶς, ἀκριβῶς τό ἴδιο, εἶναι καί τό νά 

φορέσω μία μάσκα γιά τήν προφύλαξη ἀπό τόν κορωνοϊό. Καί τό ἄλλο ἀκόμη δέν μπορῶ νά 

καταλάβω: Ὁ Θεός τῆς ἀγάπης μόνο στόν Ναό φυλάγει τά παιδιά Του ἀπό ἀρρώστια καί δέν 

δείχνει τήν ἀγάπη Του ἔξω ἀπό τόν Ναό; Μήν περιμένουμε, χριστιανοί μου, νά μᾶς προφυλάξει 

ὁ Θεός ἐκεῖ πού μποροῦμε μόνοι μας νά προφυλαχθοῦμε. Ἐκεῖ πού ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά 

ἐνεργήσει μέ τήν λογική του καί τήν δύναμή του, δέν ἐπεμβαίνει ὁ Θεός. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός μας 

τήν πλάκα, πού ἦταν στόν τάφο τοῦ Λαζάρου, εἶπε νά ἔλθουν οἱ ἄνθρωποι νά τήν παραμερίσουν, 

γιατί μποροῦσαν οἱ ἄνθρωποι νά τό κάνουν αὐτό. Τί δέν μποροῦσαν οἱ ἄνθρωποι νά κάνουν; Τό 

νά ἀναστήσουν τόν νεκρό. Σ᾽ αὐτό ἐπενέβη ὁ Χριστός καί ἔκανε τό θαῦμα καί ἀνέστησε τόν 

Λάζαρο (Ἰωάν. 11,38-39). 

4. Καί στόν Ναό, λοιπόν, μέσα στήν Ἐκκλησία, χριστιανέ, μπορεῖ νά κολλήσεις κορωνοϊό, ἀπό 

τόν βήχα καί τό φτέρνισμα καί τό πλησίασμα τῶν ἄλλων. Γι᾽ αὐτό καί ἐκεῖ πρέπει νά φορᾶς τήν 

μάσκα καί μήν περιμένεις τόν Θεό νά σοῦ κάνει θαῦμα σ᾽ αὐτό πού μπορεῖς μόνος σου νά τό 

πετύχεις. Στόν Ναό πηγαίνουμε γιά νά δηλώσουμε τήν ἀγάπη μας στόν Θεό μας καί νά πάρουμε 

τήν Χάρη Του γιά τόν ἀγώνα τῆς ζωῆς μας, καί ὄχι γιά νά Τόν ἐκπειράζουμε νά μᾶς σώσει ἀπό 

ἕνα κακό, χωρίς ἐμεῖς νά λάβουμε τά μέτρα νά διαφυλαχθοῦμε ἀπό αὐτό. Ὁ Θεός μᾶς εἶπε νά 

τιμοῦμε τούς ἰατρούς καί νά πηγαίνουμε σ᾽ αὐτούς, γιατί ὁ Θεός δίνει σ᾽ αὐτούς τήν σοφία, γιά 

νά εὑρίσκουν τά φάρμακα (βλ. Σ. Σειρ. 38,1 ἑξ.). 

5. Εἰπώθηκε καί τό ἄλλο: Δέν πρέπει – εἶπαν – νά φορᾶμε μάσκα στίς Ἐκκλησίες, γιατί 

ἀλλοιώνεται ἡ μορφή μας καί παρουσιαζόμαστε διαφορετικοί ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Μπράβο μας! 

Ἄχ!... Καί τό ὅτι ἡ ἁμαρτία μᾶς κάνει ἐλεεινούς καί ἀσχημομούριδες καί ἀσχημίζει τήν ὀμορφιά 



τῆς ψυχῆς μας, πού εἶναι «κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ» πλασμένη, αὐτό δέν τό βλέπουμε καί δέν μᾶς 

πονάει; Ἀλλά σκέπτομαι καί τό ἑξῆς: Τί θά ἔλεγαν γιά τόν ἀπόστολο Παῦλο, ἄν ζοῦσε στίς μέρες 

μας καί μαντήλωνε τίς γυναῖκες (βλ. Α´ Κορ. 11,1 ἑξ.) πού τό μαντήλι εἶναι σάν πέντε καί δέκα 

μάσκες!... 

6. Ἀδελφοί μου, ἄς ἀσχοληθοῦμε μέ τό κύριο θέμα τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς, μέ τό νά 

ἀγαπήσουμε τόν Χριστό μας, μέ τό νά γλυκαινόμαστε μέ τήν προσευχή καί τήν μελέτη τοῦ λόγου 

τοῦ Θεοῦ τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν ἁγίων Πατέρων μας, καί νά εἴμαστε ἀγαπημένοι μέ ὅλους. 

Γι᾽ αὐτά θά κριθοῦμε τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως καί ὄχι γιά τό ἄν φορέσαμε ἤ δέν φορέσαμε μάσκα 

στούς ἱερούς Ναούς. Ἐμεῖς ὅπως σέ ὅλα, ἔτσι καί σ᾽ αὐτό, θά πράξουμε ὅ,τι μᾶς πεῖ ἡ Ἐκκλησία, 

ἡ Σύνοδος τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Μέ πολλές εὐχές,  

† Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ   2020 
ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου 

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου Ἁγ. Ζαχαρίου καί Ἐλισάβετ 

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου ΙΓ΄ Ματθαίου 

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου Γενέσιον τῆς Θεοτόκου  

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου Ἁγ. Ἰωακείμ καί Ἄννης 

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου Ἁγ. Αὐτονόμου 

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου Πρό τῆς Ὑψώσεως 

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου Ἁγ. Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης 

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου Ἁγ. Τροφίμου καί Σαββατίου 

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου Μετά τήν Ὕψωση 

 Ἁγ. Χρυσοστόμου Σμύρνης 

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου Σύλληψη ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου 

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου Παναγίας Μυρτιδιώτισσας 

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου Μετάσταση Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου 

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου Α΄ Λουκᾶ  

 

Κάθε Κυριακή 7.00 - 10.15 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 

 Κάθε Σάββατο καί ἑορτές 7.00 - 9.15 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία. 

 Καθημερινά: κάθε πρωί 7.30 Ὄρθρος 

 Κάθε ἀπόγευμα 6.30 Ἑσπερινός 

 Κάθε Σάββατο ἀπόγευμα ὁ Ἑσπερινός στίς 6, ἀντί γιά 6.30. 



Μνήμη Ἁγίων Μικρασίας 2020 

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020 

18.30 - 20.00 Πανηγυρικός Ἑσπερινός μέ 

Ἀρτοκλασία, προεξάρχοντος τοῦ 

Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου 

π.Ἐπιφανίου Οἰκονόμου, Ἱεροκήρυκος 

τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος, ὁ 

ὁποῖος στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ θά 

ὁμιλήσει μέ θέμα: «Ἡ συμβολή τοῦ 

μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου στήν 

ἁγιοκατάταξη τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης καί τῶν σύν αὐτῷ». 
 

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020 

7.15 - 10.15 Ὄρθρος καί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ἰγνατίου. Τέλεση Μνημοσύνου γιά τούς 

κεκοιμημένους πρόσφυγες. 

10.15 Ἐπιμνημόσυνη Ἀκολουθία γιά τήν ἐπέτειο τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς 

καί τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τῆς Μ. Ἀσίας. 

18.30 - 19.30 Ἑσπερινός καί Παράκληση στόν Ἅγιο Χρυσόστομο Σμύρνης. 
 

 

 

 

Ἕνα βιβλίο γιά τόν Ἅγιο Χρυσόστομo  Σμύρνης  

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ  

ἐκδόσεις Πατάκη  

γραμμένο γιά μικρούς καί μεγάλους ἀπό τήν καταξιωμένη 

συγγραφέα καί συντοπίτισσά μας Ἑλένη Δικαίου. Μιά 

συναρπαστική ἀφήγηση τῆς ζωῆς καί τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου μας. 

Διατίθεται στό Ναό μας στήν προνομιακή τιμή τῶν 10 εὐρώ. 

Τά ἕσοδα τῶν δικαιωμάτων τῆς συγγραφέως θά διατεθοῦν γιά τήν 

ἀνέγερση Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγ. Χρυσοστόμου στήν Ἐνορία μας! 
 

 

Προσκυνηματική Ἐκδρομή  
στόν Ὅσιο Δαβίδ καί τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Ρώσο 

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 

Τιμή συμμετοχῆς 25 εὐρώ - ὥρα ἀναχώρησης: 6.30 π. μ. 

Δηλώσεις στήν νεωκόρο μας καί στήν κ. Ἀγγελική Μαχαίρα  
 

Ἡ ἐνορία μας ἔχει σελίδα στο  ! Ευαγγελίστρια Νέας Ιωνίας 
 

Πλατεία Εὐαγγελίστριας, Νέα Ἰωνία, Βόλος 38446, 24210-60160, i.n.evangelistrias@gmail.com 


