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1η Σεπτεμβρίου: Ἡμέρα Προσευχῆς γιά τό περιβάλλον 

Ἀπό τό 1989, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, μέ ἀπόφαση τοῦ Πατριάρχου 

Δημητρίου, ἔχει καθιερώσει τήν 1η Σεπτεμβρίου κάθε ἔτους ὡς Ἡμέρα προσευχῆς 

γιά τό φυσικό περιβάλλον. Τήν πρωτοβουλία αὐτή ἀκολούθησαν καί ἄλλες 

Ἐκκλησίες καί φορεῖς. Στήν Ἐνορία μας, πού προσπαθεῖ νά γίνει «πράσινη», θά 

ἀφιερωθεῖ στό περιβάλλον και τήν προσευχή γι΄αὐτό μία Κυριακή τοῦ Ὀκτωβρίου.  

Στή συνέχεια παραθέτουμε τό φετινό Μήνυμα του Οικουμενικού μας 

Πατριάρχου κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ για την ημέρα προσευχής υπέρ της 

Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος (1 Σεπτεμβρίου 2021): 

            Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 

Ἡ ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου, ἡ ἐπίσημος ἡμέρα προσευχῶν διά τό φυσικόν 

περιβάλλον, εὑρίσκει καί ἐφέτος τήν ἀνθρωπότητα ἀντιμέτωπον μέ ἔντονα καιρικά 

φαινόμενα λόγῳ τῆς προϊούσης κλιματικῆς ἀλλαγῆς, καταστροφικάς πλημμύρας 

καί πυρκαϊάς εἰς ὅλον τόν πλανήτην, καθώς καί μέ τήν πανδημίαν τοῦ κορωνοϊοῦ 

καί τάς κοινωνικάς καί οἰκονομικάς ἐπιπτώσεις της. 

Τό γεγονός ὅτι τά περιοριστικά μέτρα εἰς τάς μετακινήσεις καί ἡ ἐπιβολή 

ὁρίων εἰς τήν βιομηχανικήν παραγωγήν ὡδήγησαν εἰς μείωσιν τῶν ρύπων καί τῆς 

ἐκπομπῆς ἀερίων, ὑπῆρξεν ἕν ἐπί πλέον σημαντικόν δίδαγμα περί τῆς ἀλληλουχίας 

τῶν πάντων ἐν τῷ κόσμῳ καί περί τῆς ἀλληλοπεριχωρήσεως πασῶν τῶν 

διαστάσεων τῆς ζωῆς. Ἀπεκαλύφθη ἐπίσης ἐκ νέου ὅτι αἱ οἰκολογικαί 

πρωτοβουλίαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, αἱ ὁποῖαι ἀποτελοῦν προέκτασιν 

τῆς θεολογίας καί τῆς λειτουργικῆς παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας, συμπορεύονται μέ 

τάς διαπιστώσεις τῆς ἐπιστήμης καί τήν προτροπήν ἐκ μέρους τῶν εἰδημόνων πρός 

πολύπλευρον κινητοποίησιν διά τήν προστασίαν τῆς ἀκεραιότητος τοῦ φυσικοῦ 

περιβάλλοντος. 



Προσευχόμεθα διά τήν ταχεῖαν ὑπέρβασιν τῶν συνεπειῶν τῆς ὑγειονομικῆς 

κρίσεως καί διά τόν ἄνωθεν φωτισμόν τῶν κυβερνήσεων παγκοσμίως, ὥστε νά μή 

ἐπιστρέψουν ἤ νά ἐπιμείνουν εἰς τόν οἰκονομισμόν, εἰς ἐκείνας τάς ἀρχάς 

ὀργανώσεως τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς, τῆς παραγωγῆς καί τῆς καταναλώσεως καί 

τῆς ἐξαντλητικῆς ἐκμεταλλεύσεως τῶν φυσικῶν πόρων, αἱ ὁποῖαι ἴσχυον πρό τῆς 

πανδημίας. Εἰλικρινής εὐχή τῆς ἡμῶν Μετριότητος εἶναι καί ὁ τερματισμός τῆς 

διαδόσεως ψευδοεπιστημονικῶν ἀπόψεων περί δῆθεν ἐπικινδυνότητος τῶν 

ἐμβολίων κατά τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19, τῆς κατασυκοφαντήσεως τῶν εἰδικῶν 

καί τῆς ἀνερματίστου ὑποβαθμίσεως τῆς σοβαρότητος τῆς νόσου. Δυστυχῶς, 

παρόμοιαι θέσεις διαδίδονται καί ἀναφορικῶς πρός τήν κλιματικήν ἀλλαγήν, τά 

αἴτια καί τά ὀλέθρια ἐπακόλουθά της. Ἡ πραγματικότης εἶναι τελείως διαφορετική, 

ἐνώπιον δέ αὐτῆς ἀπαιτεῖται ὑπευθυνότης, σύμπραξις, συμπόρευσις καί κοινόν 

ὅραμα. 

Εἶναι ἀδιανόητον νά ἀδρανῶμεν, ἐν ἐπιγνώσει τῶν κοινῶν διά τό 

ἀνθρώπινον γένος μεγάλων συγχρόνων προκλήσεων. Ἡ ἀδιαφορία διά τόν 

πάσχοντα συνάνθρωπον καί διά τήν καταστροφήν τῆς «καλῆς λίαν» δημιουργίας 

εἶναι προσβολή τοῦ Θεοῦ καί ἀθέτησις τῶν ἐντολῶν του. Ὅπου ὑπάρχει σεβασμός 

πρός τήν κτίσιν καί ἔμπρακτος ἀγάπη πρός τόν «ἠγαπημένον τοῦ Θεοῦ» 

ἄνθρωπον, ἐκεῖ εἶναι παρών ὁ Θεός. 

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία προβάλλει μετ᾿έμφάσεως τό ἀδιαίρετον τῆς 

προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί τῆς φιλανθρώπου μερίμνης διά τόν 

πλησίον. Τόσον ἡ οἰκοφιλική συμπεριφορά, ὅσον καί ἡ ἀναγνώρισις τῆς ἱερότητος 

τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, εἶναι «λειτουργία μετά τήν Λειτουργίαν», ζωτικαί 

διαστάσεις τῆς εὐχαριστιακῆς πραγματώσεως τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ζωή τῆς 

Ἐκκλησίας εἶναι ἔμπρακτος σεβασμός τῆς κτίσεως καί τόπος καί τρόπος τοῦ 

πολιτισμοῦ τοῦ προσώπου καί τῆς ἀλληλεγγύης. (...) 

Εἰς αὐτήν τήν δύσκολον περίοδον, ἡ ἀνάληψις πρωτοβουλιῶν διά τόν 

περιορισμόν τῆς πανδημίας ἀποτελεῖ βασικόν ποιμαντικόν καθῆκον διά τήν 

Ἐκκλησίαν. Κατηγορική ἠθική ἐπιταγή εἶναι ἐπίσης ἡ στήριξις τῆς γενικῆς 

προσβάσεως εἰς τόν ἐμβολιασμόν κατά τοῦ κορωνοϊοῦ, πρωτίστως δέ διά τούς 

πτωχοτέρους λαούς, κατά τόν Κυριακόν λόγον, «ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων 

τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ. κε’, 40). Ὀφείλομεν νά 

ἀγαπῶμεν ἀλλήλους «καθώς ὁ Χριστός ἠγάπησεν ἡμᾶς» (Ἐφέσ. ε’, 2) καί νά 

ἀναδεικνυώμεθα «ἱερεῖς» τῆς δημιουργίας, φυλάσσοντες καί καλλιεργοῦντες αὐτήν 

μέ ἐπιμέλειαν καί στοργήν, ἀναφέροντες τό τιμαλφέστατον τοῦτο δῶρον τῆς Θείας 

Χάριτος μετ᾿ εὐχαριστίας εἰς τόν Κτίστην τῶν ἁπάντων. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ   2021 
ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου 

Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου Ἁγ. Βαβύλα 

Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου  ΙΑ΄ Ματθαίου 

Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου Ἐν Χώναις Θαύμα Ἁρχ. Μιχαήλ 

Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου  Γενέσιον τῆς Θεοτόκου  

Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου Ἁγ. Ἰωακείμ καί Ἄννης 

Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου Ἁγ. Θεοδώρας 

Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου Πρό τῆς Ὑψώσεως 

Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου Ἁγ. Γερασίμου 

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου Ἁγ. Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος καί 

Ἀγάπης 

Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου Ἁγ. Εὐμενίου 

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου Μετά τήν Ὕψωση/  

Ἁγ. Χρυσοστόμου Σμύρνης  

Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου Ἁγ. Εὐσταθίου 

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου Ἁγ. Φωκᾶ 

Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου Σύλληψη Ἰωάννου Προδρόμου 

Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου Παναγίας Μυρτιδιώτισσας 

Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου Ἁγ. Εὐφροσύνης 

Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου Α΄ Λουκᾶ  - Μετ. Ἰωάν. Θεολόγου  
 

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 (Σάββατο στίς 6) 

 Κάθε Τετάρτη ἀπόγευμα Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο γιά 

τήν κατάπαυση τῆς πανδημίας 
 

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ 

Τό Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021 



Μνήμη Ἁγίων Μικρασίας 2021 

Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021 

18.30 - 20.00 Πανηγυρικός 

Ἑσπερινός μέ Ἀρτοκλασία, 

προεξάρχοντος τοῦ 

Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 

Ὀλβίας κ. Ἐπιφανίου, ὁ ὁποῖος 

καί θά ὁμιλήσει. 
 

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021 

   7.00 - 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! 
 

 
 

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


