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Σελίδες οἰκολογικῆς θεολογίας 

Ἡ ἱερότητα τῆς φύσης 
 

Φαίνεται ὅτι ἡ οἰκολογική κρίση εἶναι κρίση πολιτισμοῦ. Εἶναι μία 

κρίση, ἡ ὁποία ἔχει νά κάνει μέ τήν ἀπώλεια τῆς ἱερότητας τῆς φύσεως 

στόν πολιτισμό μας. Μόνο δύο δρόμους μποροῦμε νά δοῦμε γιά τό 

ξεπέρασμα αὐτῆς τῆς κρίσεως. Ὁ ἕνας εἶναι ὁ δρόμος τῆς εἰδωλολατρείας 

(...). Ὁ ἄλλος ὁ δρόμος εἶναι αὐτός περιγράψαμε ὡς τή χριστιανική 

τοποθέτηση. Ὁ Χριστιανός σέβεται τόν κόσμο ὡς ἱερό ὄχι γιατί ἐνέχει στή 

φύση του τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά γιατί βρίσκεται σέ διαλεκτική 

σχέση μέ τό Θεό. Ἔτσι σέβεται τόν κόσμο (χωρίς νά τόν λατρεύει, ἀφοῦ 

δέν πιστεύει ὅτι ἔχει κάποια θεία παρουσία στή φύση του), ἀλλά θεωρεῖ 

τόν ἄνθρωπο τό μόνο δυνατό συνδετικό κρίκο ἀνάμεσα στόν Θεό καί τή 

δημιουργία. Ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἔτσι ἕνας σύνδεσμος, πού μπορεῖ ἤ νά 

φέρει τήν ὑλική φύση σέ κοινωνία μέ τόν Θεό, καί μέ αὐτόν τόν τρόπο νά 

τήν ἁγιάσει, ἤ νά τήν στρέψει τελικά πρός τόν ἄνθρωπο -ἤ πρός τήν ἴδια 

τή φύση- καί νά τήν καταδικάσει νά γίνει «κάτι», ἕνα «ἀντικείμενο», τοῦ 

ὁποίου τό νόημα καί ὁ σκοπός ἐξαντλοῦνται στήν ἱκανοποίηση τοῦ 

ἀνθρώπου. 

Ἀπό τούς δύο αὐτούς τρόπους ὁ δεύτερος, ὁ χριστιανικός, εἶναι 

ἐκεῖνος πού προσδίδει στόν ἄνθρωπο βαριά εὐθύνη γιά τήν τύχη τῆς 

δημιουργίας. Ὁ πρῶτος, ὁ εἰδωλολατρικός, βλέπει τόν ἄνθρωπο σάν 

μέρος τοῦ κόσμου. 

συνέχεια στήν πίσω σελίδα 



Ὁ χριστιανικός τρόπος, μέ τό να βλέπει τόν ἄνθρωπο ὡς κρίκο ἀνάμεσα 

στόν κόσμο καί τόν Θεό, τόν βλέπει ὡς τό μοναδικό πρόσωπο στή δημιουργία, 

δηλαδή ὡς τόν μόνο πού σέβεται βαθιά τόν ἀπρόσωπο κόσμο, ὄχι μόνο γιά νά 

τόν «διατηρήσει», ἀλλά γιά νά τόν καλλιεργεῖ καί νά τόν ἐνσωματώνει σέ 

μορφές πολιτισμοῦ, οἱ ὁποῖες θά τόν ἀνυψώσουν στό δικό του ἐπίπεδο, σέ 

αἰώνια ἐπιβίωση καί σωτηρία. Τό πρότυπο τῆς ἀνθρώπινης κυριαρχίας στήν 

ὑλική κτίση, ὅπως τό ζοῦμε σήμερα στήν τεχνολογική μας ἐποχή, δέν θά 

μπορέσει νά ὁδηγήσει στήν ἐπιβίωση τῆς δημιουργίας. Ὁ χριστιανικός εἶναι ὁ 

μόνος τρόπος γιά νά δείξουμε σεβασμό στήν ἱερότητα τῆς κτίσεως καί νά 

ἀντιμετωπίσουμε τήν οἰκολογική μας κρίση. 

Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης, Κόσμου λύτρον, σ. 67-68 
 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ 
 

Ὁλοκληρώνεται τό ἔργο καθαρισμοῦ τῶν τοιχογραφιῶν! 

Ὅπως διαπιστώνετε, ἔχει σχεδόν ὁλοκληρωθεῖ ὁ καθαρισμός τῶν 

τοιχογραφιῶν τοῦ Ἱ. Ναοῦ μας καί ἀπομένει νά γίνει ἡ συντήρηση καί 

ἀποκατάσταση τῶν ἁγιογραφιῶν. Πρόκειται γιά ἕνα θαῦμα: σέ μία 

δύσκολη οἰκονομικά ἐποχή ὁλοκληρώνουμε ἕνα μεγάλο και δαπανηρό 

ἔργο, χάρη σέ ἐσᾶς! Ἐπειδή τό κόστος εἶναι σημαντικό, ἀς μην ξεχνάμε νά 

δίνουμε τή συνδρομή μας κάθε μήνα, ὥστε νά πληρωθεῖ τό συνεργεῖο.  

Αὐτό τόν μήνα ἡ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ 

τό Σάββατο 31 Ἰουλίου 2021 : 7 μέ 9.15 τό πρωί ! 

 

ΕΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 
 

ΑΓΙΟΥ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΤΟΥ  ΚΑΛΛΙΔΟΥ  25/7 
Σάββατο 24 Ἰουλίου στίς 6.00 μ.μ. Πανηγυρικός Ἑσπερινός μέ ἀρτοκλασία. Θά τεθεῖ 

πρός προσκύνηση τό ἱερό Λείψανο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου. 

ΑΓΙΑΣ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ   26/7 
Κυριακή 25 Ἰουλίου στίς 6.30 μ.μ. ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός μέ ἀρτοκλασία καί θεῖο 

κήρυγμα στό ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο τοῦ προαυλίου. Ἀνήμερα ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία 

Λειτουργία. 

ΑΓΙΑΣ  ΕΙΡΗΝΗΣ  ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ  28/7 
Δευτέρα 27 Ἰουλίου στίς 6.30 μ.μ. ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός μέ ἀρτοκλασία καί θεῖο 

κήρυγμα στό ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο τοῦ Γυναικωνίτη. Ἀνήμερα, ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία 

Λειτουργία. 

συνέχεια στήν 4η σελίδα 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Υ   2 0 2 1 
 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 

Πέμπτη 1 Ἰουλίου Ἁγ. Ἀναργύρων 

Σάββατο 3 Ἰουλίου Ἁγ. Υακίνθου 

Κυριακή 4 Ἰουλίου Β΄ Ματθαίου  

Δευτέρα 5 Ἰουλίου Ἁγ. Ἀθανασίου τοῦ ἐν Ἄθῳ 

Τετάρτη 7 Ἰουλίου Ἁγ. Κυριακῆς 

Σάββατο 10 Ἰουλίου Ἁγ. εν Νικοπόλει 45 Μαρτύρων 

Κυριακή 11 Ἰουλίου Γ΄ Ματθαίου Ἁγ. Εὐφημίας 

Τετάρτη 14 Ἰουλίου Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου 

Σάββατο 17 Ἰουλίου Ἁγ. Μαρίνης  

Κυριακή 18 Ἰουλίου Ἁγ. Πατέρων Δ΄ Οἰκ. Συνόδου 

Τρίτη 20 Ἰουλίου Προφήτη Ἠλία 

Τετάρτη 21 Ἰουλίου Ἁγ. Συμεών διά Χριστόν Σαλοῦ 

Πέμπτη 22 Ἰουλίου Ἁγ. Μαρίας Μαγδαληνῆς 

Σάββατο 24 Ἰουλίου Ἁγ. Χριστίνης 

Κυριακή 25 Ἰουλίου Ε΄ Ματθαίου - Κοίμ. Ἁγ. Ἄννης/ Ἁγ. 

Γρηγορίου τοῦ Καλλίδου 

Δευτέρα 26 Ἰουλίου Ἁγ. Παρασκευῆς 

Τρίτη 27 Ἰουλίου Ἁγ. Παντελεήμονος 

Τετάρτη 28 Ἰουλίου Ἁγ. Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου 

Σάββατο 31 Ἰουλίου Ἁγ. Ἰωσήφ ἀπό Ἀριμαθαίας 

 

 Κάθε Κυριακή 7.00 - 10.15 Ὄρθρος καί ΜΙΑ Θεία Λειτουργία 

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

 Κάθε Τετάρτη ἀπόγευμα 6.30 Ἑσπερινός - Παράκληση στήν Παναγία 

μας ὑπέρ ὑγείας καί καταπαύσεως τῆς πανδημίας. 

 Καθημερινά: κάθε πρωί 7.30 Ὄρθρος - κάθε ἀπόγευμα 6.30 Ἑσπερινός. 

Κάθε Σάββατο ἀπόγευμα ὁ Ἑσπερινός στίς 6.00, ἀντί γιά 6.30. 



ΝΕΑ και ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ 
 

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 
 

Τήν Κυριακή 11 πρός Δευτέρα 12 Ἰουλίου γιά τήν ἑορτή τοῦ Ὁσίου 

Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, σύμφωνα μέ τό ἁγιορείτικο τυπικό. 

Πρόγραμμα 

20.30 - 21.30 Ἑσπερινός μέ ἀρτοκλασία 

21.30 - 23.00 Ὄρθρος 

23.00 - 12.15 Θεία Λειτουργία 

 

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


