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Πράσινη Ἐνορία 
  

Ἀγαπητοί μου Ἐνορίτες, 

Ἡ Ἐνορία μας ἐπελέγη ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας γιά νά συμμετάσχει σέ 

ἕνα ἐτήσιο ἐρευνητικό πρόγραμμα, πού εἶναι καρπός συνεργασίας τῆς Ἀκαδημίας 

Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου καί τήν γνωστῆς οἰκολογικῆς Ὀργάνωσης WWF 

Ἑλλάδος, ὥστε νά καταστεῖ ἡ πρώτη πρότυπη Ὀρθόδοξη «Πράσινη Ἐνορία» στόν 

ὀρθόδοξο χῶρο τῶν Βαλκανίων καί τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης ! Στό πλαίσιο τοῦ 

οἰκολογικοῦ αὐτοῦ Προγράμματος, πού ἔχει τίτλο «Πράσινη Ὀρθοδοξία καί 

παράλληλες δράσεις», προβλέπεται ἡ δημιουργία μίας «Πράσινης Ἐνορίας» πού 

θά λειτουργήσει ὡς μοντέλο γιά τή δημιουργία ἑνός δικτύου κλιματικά οὐδέτερων 

ὀρθοδόξων Ἐνοριῶν στήν Ἑλλάδα καί τά Βαλκάνια. 

Πράσινη Ἐνορία εἶναι αὐτή πού τά μέλη της νοιάζονται καί φροντίζουν γιά 

τό περιβάλλον, πού ἐνημερώνει μέ Ἐκδηλώσεις, ἔντυπο ὑλικό καί διάφορες 

δράσεις γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῆς φύσης, πού λειτουργεῖ μέ τρόπους 

φιλικούς πρός τό περιβάλλον. Στό πλαίσιο αὐτό, θά γίνει ἐνεργειακή ἀναβάθμιση 

τοῦ Ναοῦ, μέ τίς ἀπαραίτητες παρεμβάσεις (π.χ. τοποθέτηση μικροῦ φωτο-

βολταϊκοῦ συστήματος) σέ ἐπίπεδο κτηριακῆς ὑποδομής καί λειτουργίας. 

Ἡ φροντίδα καί διαφύλαξη τοῦ περιβάλλοντος εἶναι ἐντολή τοῦ Θεοῦ καί 

φανερώνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος ζεῖ μέ εὐχαριστία πρός τό Θεόν γιά τά δῶρα Του πού 

εἶναι ἡ φύση καί ὀ κόσμος. Σᾶς καλῶ νά ἀνταποκριθοῦμε ὅλοι μαζί ὡς ἐνοριακή 

κοινότητα στήν πρόκληση τοῦ νά γίνουμε «Πράσινη Ἐνορία». Τήν Κυριακή 13 

Ἰουνίου 2021, μετά τήν 2η Θεία Λειτουργία, στίς 11.00 π. μ., θά λάβει χώρα στόν 

Ναό μας ἐνημερωτική Ἐκδήλωση γιά τό Πρόγραμμα τῆς «Πράσινης 

Ἐνορίας», μέ τήν συμμετοχή ἐκπροσώπων τῆς  WWF Ἑλλάδος! Ἄς εἴμαστε 

ἐκεῖ! 

π. Ἀμφιλόχιος 



Η ευθύνη των χριστιανών απέναντι στην κλιματική κρίση  

Του Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Ιγνάτιου 

 

Η κλιματική αλλαγή θεωρείται σήμερα ως το πιο επείγον πρόβλημα που αντιμετωπίζει 

η ανθρωπότητα. Απειλεί όχι μόνο ένα μέρος του πλανήτη αλλά ολόκληρο το περιβάλλον, 

θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια την επιβίωση του ανθρώπινου είδους και του φυσικού κόσμου. Η 

κλιματική αλλαγή δεν είναι μια πραγματικότητα που απειλεί κάποιο μέρος του πλανήτη μακριά 

από το σπίτι μας. Είναι μια πραγματικότητα που θέτει σε κίνδυνο τα δικά μας χωριά και τις 

πόλεις μας και εδώ στην Ελλάδα. Αρκεί να αναφερθούμε στις ανείπωτες καταστροφές που 

σημειώθηκαν στην Αττική τα τελευταία χρόνια και προκάλεσαν το θάνατο μεγάλου αριθμού 

συνανθρώπων μας μέσα σε λίγες ώρες. Δεν αποτελεί πλέον εξαίρεση όχι μόνο να ακούμε, αλλά 

επίσης και να βιώνουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως μεγάλες χρονικές περιόδους με πολύ 

υψηλές θερμοκρασίες, έντονες καταιγίδες, δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, καταστάσεις 

άγνωστες πριν μερικές δεκαετίες. Πως αντέδρασε ή τι μπορεί να κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία 

απέναντι σε αυτήν την πραγματικότητα;  

Υπό την καθοδήγηση του «Πράσινου Πατριάρχη», του Οικουμενικού Πατριάρχη 

Βαρθολομαίου, το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο τις τελευταίες τρεις 

δεκαετίες με τη διοργάνωση διεπιστημονικών συνεδρίων και πρωτοβουλιών, όπως η 

καθιέρωση της 1ης Σεπτεμβρίου ως Ημέρα Προσευχής για το Περιβάλλον, επιδιώκοντας να 

επισημάνει, τόσο τις πνευματικές όσο και τις θεολογικές πτυχές της οικολογικής κρίσης. 

Με αφετηρία την πίστη και την πλούσια παράδοσή μας, θεωρώ ότι ως Ορθόδοξοι 

χριστιανοί έχουμε την υποχρέωση να καλλιεργήσουμε και να προβάλλουμε ένα νέο ήθος, ένα 

νέο τρόπο ύπαρξης, διαφορετικό από τον κυρίαρχο τρόπο ζωής που θέτει ως προτεραιότητα 

την κατανάλωση και τον ατομικό ευδαιμονισμό υπεράνω της κοινωνικής αλληλεγγύης και 

δικαιοσύνης, της ευθύνης προς τον πλησίον, όλα τα δημιουργήματα και ολάκερη τη φύση. 

Εμπνεόμενοι από το ασκητικό ήθος, μπορούμε να αναλάβουμε ενεργό δράση προς την 

κατεύθυνση της ανακύκλωσης των φυσικών πόρων, την εξάλειψη ή τουλάχιστον τη σημαντική 

μείωση των αποβλήτων μας, τη χρήση καθαρών και μη τοξικών υλικών και τροφίμων και 

βεβαίως την αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και καυσίμων (ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας). Όλα αυτά θα μπορούσαν να συμβάλουν σταδιακά στη διαμόρφωση ενός πράσινου 

περιβάλλοντος με σημαντικές επιπτώσεις και στο περιφερειακό κλίμα. Μια Πράσινη 

Εκκλησία, ένας όρος που μπορεί να ακούγεται περίεργος, θα πρέπει ίσως να θεωρείται ως ο 

μόνος τρόπος για να μεταμορφώσουμε τον κόσμο εδώ και τώρα. 

Ζούμε σε μια κρίσιμη εποχή, όπου απαιτείται ριζική δράση ενάντια στην εγωκεντρική 

και καταναλωτική κουλτούρα, η οποία μας εμποδίζει να βρούμε ένα πραγματικό νόημα στη 

ζωή μας. Η ιστορία της Εκκλησίας μας δεν ήταν παρά μια προσπάθεια να εξηγήσει τη φύση και 

τον χαρακτήρα του κακού (σήμερα ως οικολογικό κακό), και τις επιπτώσεις του κυρίως για τη 

θεανθρώπινη κοινωνία και τη διαταραχή που προκάλεσε στην ίδια τη δημιουργία, 

προσφέροντας ένα νέο όραμα στην προοπτική της θέωσης, η οποία αποτελεί και τον κύριο 

στόχο της χριστιανικής ζωής. 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ    2  0  2  1 
 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 

Τετάρτη 2 Ἰουνίου Ἁγ. Νικηφόρου ΚΠόλεως 

Σάββατο 5 Ἰουνίου Ἁγ. Δωροθέου Τύρου 

Κυριακή 6 Ἰουνίου Τοῦ Τυφλοῦ 

Τετάρτη 9 Ἰουνίου Ἀπόδοση τοῦ Πάσχα 

Πέμπτη 10 Ἰουνίου ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

Παρασκευή 11 Ἰουνίου Ἁγ. Βαρθολομαίου-Ἁγ. Λουκᾶ ἰατροῦ 

Σάββατο 12 Ἰουνίου Ἁγ. Ὀνουφρίου 

Κυριακή 13 Ἰουνίου Ἁγ. Πατέρων Α΄ Οἰκ. Συνόδου 

Τετάρτη 16 Ἰουνίου Ἁγ. Τύχωνος 

Σάββατο 19 Ἰουνίου Ψυχοσάββατο 

Κυριακή 20 Ἰουνίου ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ 

Δευτέρα 21 Ἰουνίου  Ἁγ. Πνεύματος  

Τετάρτη 23 Ἰουνίου Ἁγ. Ἀγριππίνης 

Πέμπτη 24 Ἰουνίου Γενέθλιον Τιμίου Προδρόμου 

Σάββατο 26 Ἰουνίου Ἁγ. Σαμψών τοῦ Ξενοδόχου 

Κυριακή 27 Ἰουνίου Ἁγίων Πάντων 

Τρίτη 29 Ἰουνίου Ἁγ. Πέτρου καί Παύλου 

Τετάρτη 30 Ἰουνίου Ἁγ. 12 Ἀποστόλων 
 

❖ Κάθε Κυριακή 6.30 - 9.30 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.  

10.00 - 11. 00 Β΄ Θεία Λειτουργία 

❖ Κάθε Τετάρτη, Σάββατο καί ἑορτές: 7.00 - 9.15 Ὄρθρος καί Θεία 

Λειτουργία. 

❖ Καθημερινά: πρωί 7.30 Ὄρθρος – ἀπόγευμα 6.30 Ἑσπερινός 

❖ Κάθε Τετάρτη ἀπόγευμα στίς 6.30 Ἑσπερινός καί Παράκληση 

στήν Παναγία ὑπέρ ὑγείας καί διαφυλάξεως ἀπό τήν πανδημία. 

❖ Κάθε Σάββατο ἀπόγευμα ὁ Ἑσπερινός στίς 6.00 καί ὄχι 6.30  
 



ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

γιά τούς μαθητές πού δίνουν 

πανελλήνιες ἐξετάσεις  
θά τελεσθοῦν : 

1) Εἰδική Παράκληση στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό  

τήν Παρασκευή 13 Ἰουνίου στίς 6.30. 

2)  Βραδινή Θεία Λειτουργία  

στό πλαίσιο Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας τήν Τρίτη 8 Ἰουνίου  

23.00 - 12.15 τά μεσάνυκτα. 
 

 

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 

Τήν Τρίτη 8 πρός Τετάρτη 9 Ἰουνίου γιά τήν Ἀπόδοση τῆς 

ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, ὥρα 8.30 μέ 12.15 μετά τά μεσάνυχτα. 
Πρόγραμμα 

20.30 - 21.30 Ἑσπερινός, 21.30 - 12.15 Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία 

 ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 9/6 

ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

Ι Σ Τ Ο Σ Ε Λ Ι Δ Α 

Ἡ Ἐνορία μας ἔχει πλέον δική της σελίδα στο διαδίκτυο : 

http://evaggelistria-neasionias-volou.gr/ 
 

             
  

 

Θεία Λειτουργία καί Μνημόσυνο συνδρομητῶν 

Σάββατο 26 Ἰουνίου, 7.00 - 9.15 
 

Ὁ Ἱ. Ναός εἶναι ἀνοικτός καθημερινά:  7 π.μ. - 13.00 καί 18.00 - 20.00. 
 

 

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


