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Ἡ Ἐνορία μας σέ συνέδριο στή Χάλκη 
Ἡ Ἐνορία μας συμμετεῖχε στό Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο μέ τίτλο: “Eco ευ-

ζην: Περιβάλλον, Ζώα, Ηθική”, τό ὁποῖο πραγματοποιήθηκε ἀπό 2 ἕως 4 Ἰουνίου 

2022 στήν Ἱερά Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης. Τό συνέδριο αὐτό διοργανώθηκε ἀπό 

τό Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν (ΔΠΜΣ) «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, 

Ευζωία» τοῦ Τμήματος Φιλοσοφίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί 

Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί τό Ἑλληνικό Ἰνστιτοῦτο Παστέρ, σέ 

συνεργασία μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, τήν Ἱερά 

Θεολογική Σχολή Χάλκης, τό Ἑλληνικό Κλιμάκιο του International Chair in Bioethics, 

καθώς καί τήν Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου. 

Ἐκπροσωπώντας τήν Ἐνορία μας, ὁ π. Ἀμφιλόχιος παρουσίασε τό Πρόγραμμα 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΡΙΑ πού ὑλοποιεῖται ἐδῶ μέσα ἀπό τήν εἰσήγηση μέ τίτλο : “Πράσινη 

Ἐνορία: οἰκοδομώντας ἕνα χριστιανικό εὖ ζῆν”. Συγκεκριμένα ἀναφέρθηκε στίς 

μέχρι τώρα δράσεις καί ἐκδηλώσεις τῆς Πράσινης Ἐνορίας μας, στίς σχεδιαζόμενες 

δράσεις καί στήν ἀνάγκη μίας οἰκολογικῆς ποιμαντικῆς. Ἡ πρωτότυπη γιά τά 

ἑλληνικά δεδομένα Πράσινη Ἐνορία μας προκάλεσε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον στούς 

συμμετέχοντες, οἱ ὁποίοι εὐχήθηκαν να βρεῖ μιμητές. 

Τό Συνέδριο τίμησε μέ τήν παρουσία του, ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ 

Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ὁ ὁποῖος ἀπηύθυνε βαρυσήμαντη 

ὁμιλία. Παρακάτω παραθέτουμε ἀποσπάσματα. 
 

“Ομιλούν σήμερον οι πάντες διά τους μυρίους κινδύνους εις το οικοσύστημα, χωρίς όμως 

την παραμικράν αναφοράν εις τον τα πάντα συστησάμενον. Τούτο σημαίνει ότι ο σύγχρονος 

άνθρωπος δεν έχει συναίσθησιν των ορίων και της θέσεώς του εν τω κόσμω. Δεν έχομεν τον 

κόσμον από την μίαν πλευράν και τον άνθρωπον από την άλλην. Έχομεν την κτίσιν ολόκληρον, 

της οποίας ο άνθρωπος είναι μέρος, περιβαλλόμενος από την μήτραν κατά την εμβρυικήν του 

κατάστασιν, έως και του κιβωρίου του τάφου. Αντιλαμβανόμεθα ότι διά τον μη έχοντα αυτήν 

την πεποίθησιν άνθρωπον δεν δικαιολογείται συμπόνια ή προσευχή αφορώσα εις την κτίσιν, εφ´ 

όσον αισθάνεται ότι η κτίσις είναι πέραν και εκτός της ιδικής του πραγματικότητος. Όπως 

σημειώνει ο Ιερώτατος εν Χριστώ αδελφός Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ιωάννης, γνωστός και 



ανεγνωρισμένος παγκοσμίως ως μέγας θεολόγος των ημερών μας, «σωτηρία, διά την Εκκλησίαν, 

είναι να ζήση ο άνθρωπος σώος και ακέραιος μέσα εις ένα σώον και ακέραιον σύμπαν»”. 

Αναφερόμενος στην προσέγγιση της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο οικολογικό ζήτημα ο 

Πατριάρχης τόνισε: 

“Το καίριον και το ζητούμενον σήμερον είναι να συνειδητοποιήσωμεν ότι η δημιουργία 

είναι, υπό του Θεού και κατά την συγκατάβασίν Του, δωρεά, όπως δωρεά είναι και η δική μας 

ύπαρξις, ασχέτως εάν ημείς εν τω παρόντι βίω κατασπιλώνομεν αυτήν. Παρηγορία διά την 

Εκκλησίαν, διά την στενάζουσαν και οδυνομένην κτίσιν και διά τον πάνσεπτον Οικουμενικόν 

Θρόνον, είναι ο καθείς εξ ημών να συνειδητοποιήση την θέσιν του εις την κτίσιν και την ευθύνην 

του έναντι αυτής. Αι αναφοραί της Γραφής διδάσκουν ότι ο άνθρωπος είναι επιστάτης και 

οικονόμος της κτίσεως και όχι ιδιοκτήτης ή κυρίαρχος. Διά τον λόγον τούτον οφείλει να έχη 

κατά νούν εσαεί το «πάντα μοι έξεστιν, αλλ’ ου πάντα συμφέρει», ώστε αι ενέργειαι και αι 

παρεμβάσεις αυτού να είναι συνεταί, διακριτικαί, προσευχητικαί και ανώδυνοι διά την 

δημιουργίαν. Εξ άλλου, το έσχατον πρόβλημα εις τας σχέσεις ανθρώπου και κτίσεως δεν είναι 

ποίος θα κυριαρχήση επί ποίου, αλλά πως ο άνθρωπος θα δυνηθή να συνυπάρξη εν αρμονία και 

ενότητι μετά των λοιπών δημιουργημάτων, των φυτών και των ζώων, λειτουργών ως ιερεύς της 

κτίσεως. Τούτο επιτυγχάνεται διά της εμπράκτου αγάπης, η οποία διά την Ορθόδοξον Εκκλησίαν 

δεν είναι μία φιλοσοφία ή εν τι θεώρημα, αλλά μία ευλογημένη συγκεκριμένη πρακτική. 

Πρόκειται διά τον απεγκλωβισμόν παντός ανθρώπου από το «αδηφάγον εγώ», απεγκλωβισμός ο 

οποίος, μεταξύ άλλων, εκφράζεται και διά της ασκητικής απελευθερώσεως εκ των διογκωμένων 

και όχι πραγματικών αναγκών της καθημερινότητός μας. Το υγιές ασκητικόν φρόνημα παρακινεί 

ημάς να μειώσωμεν τας απλήστους ορέξεις μας, να περιορίσωμεν τας περιττάς και φανταστικάς 

ανάγκας μας και να απαλλαγώμεν εκ της διαρκούς και καταδυναστευτικής υποδουλώσεως εις το 

«τι φάγωμεν και τι πίωμεν»”. 
 

Ἄς ζήσουμε πιό οἰκολογικά 
Απορρυπαντικά 

 Ας είναι φιλικά προς το περιβάλλον, οικολογικά. 

 Ας είναι λίγα: για τα πιάτα, για το πλυντήριο και γενικής χρήσης. 

 Αντί για χημικές ουσίες, ας χρησιμοποιήσουμε: ξύδι, σόδα, λεμόνι και αλάτι. Στο 
Διαδίκτυο θα βρούμε προτάσεις και ιδέες. 

Ρούχα 

 Ας μην είμαστε ‘θύματα της μόδας’, αγοράζοντας λιγότερα ρούχα, πιο καλής 
ποιότητας και όχι πάντα ‘fast fashion’. 

 Ανταλλάζουμε - Χαρίζουμε – Μεταποιούμε αυτά πού δεν μας χρειάζονται. 

 Όπου υπάρχουν τράπεζες μεταχειρισμένων ρούχων, τις χρησιμοποιούμε. 

  ΟΧΙ στα σκουπίδια, αλλά σε ιδρύματα (π.χ. «Ο Εσταυρωμένος»). 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΝΕΩΚΟΡΟΥ 
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ναοῦ προκηρύσσει θέση Νεωκόρου. Οἱ 

ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά κάνουν αἴτηση στόν Ναό καί νά προσκομίσουν 

βιογραφικό, συστατική ἐπιστολή ἀπό τόν Πνευματικό-Ἐξομολόγο τους καί τό 

Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας τους. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ    2  0  2  2 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 

Πέμπτη 2 Ἰουνίου ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

Σάββατο 4 Ἰουνίου Ἁγ. Μητροφάνους 

Κυριακή 5 Ἰουνίου Ἁγ. Πατέρων Α´Οἰκ. Συνόδου 

Τετάρτη 8 Ἰουνίου Ἀνακ. Λειψάνων Ἁγ. Θεοδώρου Στρατ. 

Σάββατο 11 Ἰουνίου Ψυχοσάββατο  

Κυριακή 12 Ἰουνίου ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ  

Δευτέρα 13 Ἰουνίου  Ἁγ. Πνεύματος  

Τετάρτη 15 Ἰουνίου Ἁγ. Ἱερωνύμου 

Σάββατο 18 Ἰουνίου Ἁγ. Λεοντίου 

Κυριακή 19 Ἰουνίου Ἁγίων Πάντων 

Τετάρτη 22 Ἰουνίου Ἁγ. Εὐσεβίου 

Παρασκευή 24 Ἰουνίου Γενέθλιον Τιμίου Προδρόμου 

Σάββατο 25 Ἰουνίου Ἁγ. Φεβρωνίας 

Κυριακή 26 Ἰουνίου Β´ Ματθαίου 

Τετάρτη 29 Ἰουνίου Ἁγ. Πέτρου καί Παύλου 

Πέμπτη 30 Ἰουνίου Ἁγ. 12 Ἀποστόλων 
 

 Κάθε Κυριακή 7.00 - 10.15 Ὄρθρος καί 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  
 

Ν Ε Α  -  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ  
Νέα παράθυρα στό Βαπτιστήριό μας 

Ὁλοκληρώθηκε τό ἔργο κατασκευῆς παραθύρων στό Βαπτιστήριο τοῦ Ναοῦ, 

μέ βάση τά παλαιά παράθυρα, σέ σχέδια καί μέ ἐπίβλεψη τοῦ μηχανικοῦ Δρ κ. 

Μιχάλη Χατζηγιάννη. Δέν ξεχνῶ τήν συνδρομή μου γιά νά ἀποπληρώσουμε τό 

ἔργο αὐτό ἀξίας 7.200 εὐρώ. Συνεχίζουμε τόν ἄλλο μήνα μέ τό ἔργο τῆς 

ἀποκατάστασης τοῦ ἐξωνάρθηκα καί πρόναου τῆς ἐκκλησίας μας. 

Θεία Λειτουργία καί Μνημόσυνο συνδρομητῶν: Σάββατο 25 Ἰουνίου, 7.00-9.15. 



6ήμερη Ἐκδρομή στήν Μυτιλήνη 

 21 - 26 Αὐγούστου 2022 

Ἐπίσκεψη σέ ὅλα τά Προσκυνήματα καί τά ἀξιοθέατα τοῦ νησιοῦ τῆς 

Λέσβου: Ἅγιο Ραφαήλ, Ταξιάρχη Μανταμάδου, Παναγία Ἁγιάσου κ. ἄ. 
Τιμή συμμετοχῆς : 310 εὐρώ (περιλαμβάνει τίς μετακινήσεις μέ τό πούλμαν, 

ἀκτοπλοϊκά εἰσιτήρια σέ ἀεροπορικό κάθισμα, 3 διανυκτερεύσεις στό ξενοδοχεῖο 

Silver Bay μέ πρωινό, ταξιδιωτική ἀσφάλεια). 

Δηλώσεις συμμετοχῆς μέχρι 17 Ἰουλίου μέ ὑποχρεωτική προκαταβολή 100 εὐρώ. 

 
 

100 Χρόνια Μικρασιατικῆς Μνήμης 

Γνωριμία μέ τούς μικρασιάτες Ἁγίους  

συν-ιερομάρτυρες τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου 
Μαζί μέ τόν Ἅγιο μέγα ἱερομάρτυρα Χρυσόστομο Σμύρνης, ἡ Ἐκκλησία μας 

ἁγιοκατέταξε καί τιμᾶ τέσσερις ἀκόμη Ἁγίους Ἱεράρχες, ἱερομάρτυρες τῆς 

Μικρασίας, τούς Γρηγόριο Κυδωνιῶν, Ἀμβροσιο Μοσχονησίων, Προκόπιο Ἰκονίου 

καί Εὐθύμιο Ζήλων. Κάθε μήνα θά παρουσιάζουμε ἕναν Ἅγιο. 

 

Ἅγιος ἱερομάρτυς Γρηγόριος Μητροπολίτης Κυδωνιῶν 
Γεννήθηκε στή Μαγνησία τῆς Μ. Ἀσίας τό 1866 καί σπούδασε στή θεολογική 

σχολή τῆς Χάλκης. Ὑπηρέτησε ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως 

Θεσσαλονίκης (18921894), ἱεροκήρυκας στίς Σέρρες (18941901), ὡς τοποτηρητής 

Δράμας (19011902). Τό 1902 ἐξελέγη Μητροπολίτης Στρωμνίτσης στήν Μακεδονία, 

ὅπου διακρίθηκε γιά τόν ἀντιβουλγαρικό του ἀγῶνα, ἐξαιτίας τοῦ ὁποίου τό 

Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τόν μετέθεσε τό 1908 στήν νεοσυσταθεῖσα Μητρόπολη 

Κυδωνιῶν μέ ἕδρα τό γνωστό Αϊβαλί. Ἐξορίστηκε μαζί μέ τό ποίμνιό του στόν 

πρώτο διωγμό καί τό 1918 ἐπέστρεψε μαζί μέ τούς συγχωριανούς στήν πατρίδα του 

καί ἀποφάσισαν νά ξαναχτίσουν τό κατεστραμμένο Αϊβαλί. Τό 1922 κάνει 

ἐκκλήσεις καί ἐνέργειες γιά διαφυγή τῶν Ἑλλήνων τῆς περιοχῆς στή Μυτιλήνη, μέ 

ἀποτέλεσμα νά σωθοῦν  20.000 ἀπό τις 35.000 Ἑλλήνων ἀπό ἑλληνικά πλοία μέ 

ἀμερικανική σημαία. Ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ἀρνεῖται νά διαφύγει, συνελήφθη 

ἀπό τόν κεμαλικό στρατό στίς 30 Σεπτεμβρίου 1922 καί μετά ἀπό βασανισμούς, 

σφαγιάστηκε μαζί με δεκάδες ιερείς, προκρίτους της πόλης καί πλῆθος συμπολιτῶν 

του στίς 3 Ὀκτωβρίου 1922. 

 
 

Ὁ Ἱερός Ναός εἶναι ἀνοικτός καθημερινά:  7 π. μ. – 13.00 καί 18.00 – 20.00. 
 

 

Πλατεία Εὐαγγελίστριας, Νέα Ἰωνία, Βόλος 38446, 24210-60160 

Ἰστοσελίδα inev.gr - ἠλεκτρονική διεύθυνση: i.n.evangelistrias@gmail.com 


