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Τι είναι η Πράσινη Ενορία;

Η Ενορία μας επελέγη από την Ιερά Μητρόπολή Δημητριάδος για να 
συμμετάσχει σε ένα ετήσιο ερευνητικό πρόγραμμα που αποτελεί καρπό 
συνεργασίας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου με το WWF Ελ-
λάς, ώστε να καταστεί η πρώτη πρότυπη ορθόδοξη «Πράσινη Ενορία» στα 
Βαλκάνια.

Το πρόγραμμα αυτό, πού έχει τίτλο «Πράσινη Ορθοδοξία και παράλ-
ληλες δράσεις», αφορά στη δημιουργία μιας πρότυπης «πράσινης ενορί-
ας» στο Βόλο, της Ενορίας του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
Νέας Ιωνίας Βόλου, ως έναυσμα για τη δημιουργία δικτύου κλιματικά ουδέ-
τερων ορθοδόξων ενοριών, μέσω της παραγωγής ενημερωτικού υλικού, 
της ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου της ενορίας και της εγκατάστα-
σης μικρού φωτοβολταϊκού συστήματος, η οποία θα συνοδεύεται από 
τις απαραίτητες παρεμβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονό-
μησης σε επίπεδο κτηριακής υποδομής και λειτουργίας.

Σκοπός του εντύπου αυτού είναι να ενημερώσει όλους για το Πρό-
γραμμα αυτό και να δώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για δράσεις 
ή στάσεις ζωής, είτε σε συλλογικό επίπεδο, είτε σε προσωπικό (π.χ. ανακύ-
κλωση), στον δρόμο προς το να γίνει η Ενορία μας πράσινη!  

π. Αμφιλόχιος Μήλτος
προϊστάμενος Ι. Ν. Ευαγγελίστριας 

Δρ. Θεολογίας
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Άπό την ενορία μας στον κόσμο:  
Γιατί χρειαζόμαστε μια πράσινη ενορία; 

Δημιουργώντας μια πράσινη ενορία, σκοπός είναι να ευαισθητοποι-
ηθούν οι ενορίτες, όπως και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής για τις συνέπειες 
της οικολογικής καταστροφής και της κλιματικής αλλαγής στην καθημε-
ρινή τους ζωή και τι μπορεί ο καθένας να κάνει στο επίπεδο της ενορίας 
του, του τόπου του. Αλλάζοντας το σπίτι μας (γιατί ο ναός είναι το σπίτι 
μας) και την καθημερινή ζωή, μπορούμε να αλλάξουμε και να σώσουμε 
τον κόσμο, ξεκινώντας από ένα μικρό κομμάτι του! Απώτερος σκοπός του 
πιλοτικού προγράμματος είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο πράσινων ενο-
ριών, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλα τα Βαλκάνια, όπου η Ορθόδοξη 
Εκκλησία αποτελεί βασικό παράγοντα στη ζωή των ανθρώπων. 

Η καταστροφή του πλανήτη αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη απειλή 
για τον άνθρωπο, η οποία μας αφορά άμεσα. Τις συνέπειες της κλιματικής 
κρίσης τις βιώνουμε πλέον όλοι.

Προκειμένου να μπορέσει μια ενορία να αποκτήσει οικολογική, δηλα-
δή πράσινη συνείδηση θα πρέπει πρώτα από όλα να εμβαθύνει συστημα-
τικά στη βασική χριστιανική πίστη, ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε από τον 
Θεό για να ζήσει αιώνια και όχι να καταστραφεί. Ο Θεός εμπιστεύτηκε την 
δημιουργία του στο τελειότερο δημιούργημά του, τον άνθρωπο, ώστε να 
την φυλάει και να την προστατεύει. Μια τέτοια συνειδητοποίηση οδηγεί σε 
συγκεκριμένες ποιμαντικές πρακτικές και μια ορισμένη συμπεριφορά και 
τρόπο ζωής, ως απόρροια αυτής της διδασκαλίας. 

Μια Πράσινη Ενορία διοργανώνει δράσεις και δραστηριότητες που 
μπορούν να βοηθήσουν και να ενθαρρύνουν όλους εμάς τους απλούς 
ανθρώπους να ασχοληθούμε πιο ενεργά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, 
συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής.
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Δράσεις και Εκδηλώσεις της Πράσινης Ενορίας 

1. Συγκρότηση Ειδικής Ενοριακής Επιτροπής για τον συντονισμό των 
δράσεων.

2. Έκδοση ενημερωτικού υλικού για την οικολογική ευαισθητοποίηση 
των ενοριτών.

3. «Πράσινος» Κύκλος Ομιλιών με γενικότερο θέμα «Εκκλησία και οικο-
λογική κρίση» (βλ. το πλήρες πρόγραμμα παρακάτω).

4. Διήμερο Προσευχής για το περιβάλλον με την τέλεση της Ακολουθί-
ας για την προστασία του περιβάλλοντος.

5. Περιβαλλοντικές ενοριακές εξορμήσεις.

6. Εισαγωγή περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων στο κατηχητικό σχο-
λείο και στις νεανικές συντροφιές (προβολή ταινιών, δράσεις, εκδρομές). 
Συνεργασία με σχολεία για την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμά-
των.

7. Τοποθέτηση Σταθμού Ανακύκλωσης (υπό μελέτη).
8. Μελέτη και Τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος για την αξι-

οποίηση της ηλιακής ενέργειας για την ηλεκτροδότηση του Ναού και την 
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μέρους ή ολόκληρου του κτηριακού 
οικοδομήματος. Το κέρδος από τον περιορισμό ή μηδενισμό της κατανά-
λωσης ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από λιγνίτη δεν θα είναι μόνο 
καθαρότερο περιβάλλον αλλά και οικονομικό, συμβάλλοντας έτσι στην 
ενίσχυση του πολύτιμου φιλανθρωπικού έργου της ενορίας (σε εξέλιξη).

9. Υιοθέτηση απλών βημάτων ενεργειακής απόδοσης, όπως η χρήση 
των λαμπτήρων χαμηλής ενέργειας (πού έχει γίνει εδώ και χρόνια) ή επιδι-
όρθωση και βελτίωση της μόνωσης των κουφωμάτων (που έγινε πέρσι 
χάρη στο δίκτυο συνδρομητών).
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Πρόγραμμα μηνιαίων ομιλιών με θέμα  
«Εκκλησία και οικολογική κρίση»  

στην Ευαγγελίστρια

Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, ώρα 6.00 μ.μ.
«Ο Άγιος του Περιβάλλοντος»
Αρχιμ. Αντίπας Νικηταράς, Προηγούμενος Ι. Μ. Πάτμου. 

Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021, ώρα 6.00 μ.μ.
«Οικολογική – Πνευματική Κρίση»
Δρ. Σωτήρης Μπαλατσούκας, Καθηγητής Αγιολογίας στην Ανωτάτη Εκ-
κλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης. 

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 6.00 μ.μ.
«Ζώντας οικολογικά την καθημερινότητα»
James και Δέσποινα Στήβενς, εκπαιδευτικοί, μέλη της Ενοριακής Επιτροπής 
Οικολογίας.

Τετάρτη 19 Ίανουαρίου 2022, ώρα 6.00 μ.μ.
«Συμβολισμοί του δέντρου στην Βίβλο και σύγχρονη περιβαλλοντική κρίση»
Ευλαμπία Τσιρέλη, συγγραφέας, θεολόγος εκπαιδευτικός, υπ. δρ. Βιβλικής 
Γραμματείας και Θρησκειολογίας στο Α. Π. Θ. 

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 6.00 μ.μ.
«Η κλιματική αλλαγή διαβαίνει το κατώφλι της Ελλάδας. Γιατί συμβαίνει 
αυτό και πώς πρέπει να δράσουμε;»
Ελένη Αντωνοπούλου, Διδάσκουσα στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και 
Χριστιανικού Πολιτισμού, Θεολογικής Σχολής Α. Π. Θ. 

Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022, ώρα 6.00 μ.μ.
Προβολή του γαλλικού Ντοκιμαντέρ «Αύριο» (Demain, 2015, 118’). 
Μία πολυβραβευμένη ταινία-φαινόμενο του Cyril Dion και της Mélanie 
Laurent πού προτείνει απλές ρεαλιστικές διεξόδους από το οικολογικό αδι-
έξοδο (αποκλειστική προβολή-εκκρεμεί επιβεβαίωση).  
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Πρόγραμμα μηνιαίων ομιλιών με θέμα  
«Εκκλησία και οικολογική κρίση»  

στην Ευαγγελίστρια 
(συνέχεια)

Δευτέρα 11 Άπριλίου 2022, ώρα 6.00 μ.μ.
«Ένας οικολόγος πριν τα οικολογικά κινήματα:  
Ο Άγιος Αμφιλόχιος της Πάτμου»
Νίκος Τσιρέβελος, Δρ. Θεολογίας, εκπαιδευτικός στο 1ο Πειραματικό Λύκειο 
Θεσσαλονίκης, μέλος της επιμορφωτικής ομάδας θεολόγων καθηγητών 
της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου. 

Κυριακή 29 Μαΐου 2022, ώρα 6.00 μ.μ.
Απογευματινό Προσκύνημα 
στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ανατολής Αγιάς.
«Πρόγευση του Παραδείσου»
Καθηγουμένη Γερόντισσα Θεοδέκτη. 
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Τί μπορώ να κάνω ως ενορίτης στην καθημερινή μου ζωή;

Ας δούμε ορισμένες εύκολες και καθημερινές πρακτικές, οι οποίες 
μπορούν να υιοθετηθούν από τους ενορίτες, τόσο στην ενοριακή τους 
όσο και στην ιδιωτική τους ζωή:

1. Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς (με τα πό-
δια ή με ποδήλατο ή τα ΜΜΜ όταν είναι εφικτό).

2. Κάνω ανακύκλωση σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.
3. Προσπάθεια χρήσης τοπικών, εποχιακών και κυρίως βιολογικών 

προϊόντων στα γεύματα. Η χρήση βιολογικών προϊόντων όχι μόνο συμ-
βάλλει στην καλύτερη υγεία αλλά βοηθάει στη μείωση χρήσης χημικών ου-
σιών στην παραγωγή και τη βιωσιμότητα του πλανήτη.

4. Η αποφυγή ή ελαχιστοποίηση χρήσης πλαστικών αντικειμένων 
(πιάτα, μαχαιροπίρουνα, κλπ.). Το πλαστικό αποτελεί μια από τις μεγαλύτε-
ρες εστίες μόλυνσης γης και θάλασσας.

5. Αγορά προϊόντων βιώσιμης καλλιέργειας, φιλικών προς το περι-
βάλλον, όπως ανακυκλωμένο χαρτί, προϊόντα καθαρισμού κ.λπ.

Πρακτικές συμβουλές σωστής ανακύκλωσης 

Η ανακύκλωση είναι μια χρήσιμη συνήθεια που βελτιώνει τη ζωή όλων 
μας. Μέσα από αυτή, υλικά που χρησιμοποιούνται σε συσκευασίες (πλα-
στικό, αλουμίνιο, χαρτί, γυαλί, λευκοσίδηρο) μπορούν να ξαναχρησιμο-
ποιηθούν με παραγωγικό τρόπο. Είναι γεγονός ότι οι μπλε κάδοι και η ανα-
κύκλωση είναι εδώ και πολλά χρόνια στη ζωή μας. Όμως μπορούμε να 
βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο ανακυκλώνουμε για το καλό όλων 
μας. Στον μπλε κάδο μπαίνουν όλα τα παραπάνω υλικά εκτός του ξύλου.

Ίδέες για καλύτερη ανακύκλωση:

• Διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά συσκευασίας μας από τα υπόλοι-
πα στο νοικοκυριό.

• Ρίχνουμε τις συσκευασίες χύμα μέσα στους μπλε κάδους και όχι μέσα 
σε δεμένες σακούλες.

• Βοηθάει πολύ να καθαρίζουμε εντελώς από τα υπολείμματα όλες τις 
συσκευασίες και να τις ρίχνουμε όσο γίνεται συμπιεσμένες και διπλω-
μένες.
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• Στους μπλε κάδους ανακυκλώνονται μόνο οι θήκες των CD και των 
DVD. Τα ίδια τα CD και τα DVD δεν ανακυκλώνονται προς το παρόν 
στην Ελλάδα.

• Πρώτα ξεβιδώνουμε τα καπάκια από τα μπουκάλια και μετά τα πετάμε 
και τα δυο στην ανακύκλωση.

• Τα μικρά χαρτάκια δυσχεραίνουν το έργο της διαλογής. Βοηθάει κάθε 
φορά που δεν τα σκίζουμε αλλά απλώς τα τσακίζουμε.

• Διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια.
• Το αλουμινόχαρτο δεν ανακυκλώνεται στην Ελλάδα.
• Και τα δύο υλικά από τα οποία αποτελείται η συσκευασία που τυλί-

γονται τα τυριά, τα αλλαντικά και το κρέας στα σουπερμάρκετ (χαρτί, 
ζελατίνη) ανακυκλώνονται. Βοηθάει πολύ αν τα διαχωρίσουμε πριν τα 
ρίξουμε στον μπλε κάδο.

• Τα σπασμένα γυαλιά είναι επικίνδυνα για τους εργαζόμενους στα κέ-
ντρα διαλογής. Ας μην ρίχνουμε σπασμένα γυαλιά στον μπλε κάδο.

• Δεν πετάμε στους μπλε κάδους συσκευασίες τοξικών υλικών, όπως 
πλαστικές ή μεταλλικές συσκευασίες που περιείχαν ορυκτέλαια, αντι-
ψυκτικά, εντομοκτόνα κ.ά., γιατί τα κατάλοιπα των τοξικών δεν καθαρί-
ζονται καθόλου εύκολα.

• Δεν πετάμε στους μπλε κάδους καλαμάκια και πλαστικά μαχαιροπί-
ρουνα. Αν και είναι πλαστικά, τα συγκεκριμένα υλικά μιας χρήσης δεν 
ανακυκλώνονται εύκολα από τα συστήματα ανακύκλωσης.

• Δεν πετάμε στους μπλε κάδους πλαστικά έπιπλα. Οι μπλε κάδοι ανακύ-
κλωσης δεν είναι κατάλληλοι για πλαστικά έπιπλα, παρά μόνο για υλι-
κά της συσκευασίας τους. Τα μεγάλα πλαστικά αντικείμενα, τα οποία 
συχνά περιέχουν και άλλα υλικά, πρέπει να πηγαίνουν στα κέντρα 
συγκέντρωσης ογκωδών αντικειμένων. Για να πετάξουμε ένα μεγάλο 
αντικείμενο επικοινωνούμε με την γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών του 
Δήμου μας για να κλείσουμε ραντεβού αποκομιδής.

• Το φελιζόλ που υπάρχει στη συσκευασία του κρέατος που βρίσκουμε 
στα σουπερμάρκετ, δεν ανακυκλώνεται.

Η ανακύκλωση έχει πολλά οφέλη:
• Μείωση των απορριμμάτων.
• Περιορισμό των εκπομπών CO2 και του ενεργειακού αποτυπώματος 

στη διαχείριση των απορριμμάτων.
• Εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.
• Ένα πιο υγιές περιβάλλον για τους ανθρώπους αλλά και για όλους 

τους ζωντανούς οργανισμούς.
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Άνακύκλωση χαρτιού

Το χαρτί αποτελεί το 20% των απορριμμάτων μας. Μπορεί να ανακυ-
κλωθεί μέχρι και 4-6 φορές, καθώς οι ίνες γίνονται πιο κοντές και αδύνατες 
κάθε φορά. Οφέλη από την ανακύκλωση ενός (1) τόνου χαρτιού:

• Σώζουμε 17 δένδρα.
• Γλιτώνουμε τουλάχιστον 30.000 λίτρα νερού (30 κυβικά, δηλαδή το 

νερό που θα πιούμε σε 50 χρόνια).
• Γλιτώνουμε δύο βαρέλια πετρελαίου.
• Γλιτώνουμε 3.000 – 4.000 KWh ηλεκτρικού ρεύματος (αρκετό για ένα 

σπίτι για ένα χρόνο).
• Γλιτώνουμε 95% ατμοσφαιρικής ρύπανσης (συμπεριλαμβανομένου 

και μεθανίου εάν το χαρτί θάβεται).
• Μείωση των πρώτων υλών (συνήθως μη ανανεώσιμων) που χρειάζο-

νται για την παρασκευή τους.
• Μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ.
• Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος που χρειάζεται για την παρα-

γωγή τους.
• Μείωση των κινδύνων για την υγεία μας από τις επικίνδυνες ουσίες 

που τυχόν περιέχουν.

Ανακύκλωση χαρτιού είναι σημαντική αλλά δεν είναι η πρώτη λύση! 
Αν και η ανακύκλωση είναι σίγουρα πολύ προτιμότερη από την απλή 
απόρριψη στον συνήθη κάδο σκουπιδιών, είναι πολύ προτιμότερο να χρη-
σιμοποιούμε λιγότερο χαρτί, να το κρατήσουμε περισσότερο καιρό και να 
το ξαναχρησιμοποιήσουμε.

Αποφεύγουμε, για παράδειγμα, να εκτυπώνουμε έγγραφα εάν δεν εί-
ναι απολύτως απαραίτητο,

Χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική μορφή αντί της έντυπης για έγγρα-
φα και εφημερίδες,

Χρησιμοποιούμε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για ανταλλαγή εγγρά-
φων, 

Ζητούμε οι λογαριασμοί να μας έρχονται ηλεκτρονικά και να 
πληρώνονται ηλεκτρονικά κ.λπ.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιούμε για πρόχειρο την πίσω 
πλευρά εκτυπωμένων σελίδων, να ξαναχρησιμοποιούμε τα σχολικά βιβλία 
και βοηθήματα περισσότερες από μία φορές, να χρησιμοποιούμε ξανά 
τετράδια και άλλη γραφική ύλη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κλπ.
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Τι χαρτιά μπορούμε να ανακυκλώσουμε;

• Λευκό χαρτί γραφείου
• Εφημερίδες, περιοδικά, τηλεφωνικοί κατάλογοι και φυλλάδια
• Σχολικό βιβλίο
• Χαρτόνι
• Ανάμικτο ή έγχρωμο χαρτί
• Χαρτί από εκτυπώσεις

Τι ΔΕΝ μπορούμε να ανακυκλώσουμε; 
Είναι χρήσιμο να ξέρουμε και να θυμόμαστε, πως είναι σημαντικό 

να αγοράζουμε ανακυκλώσιμα προϊόντα, γιατί μόνον αν υπάρχει ζήτηση 
ανακυκλώσιμων προϊόντων, μπορεί να υπάρξει παραγωγή ανακυκλωμέ-
νου χαρτιού.

Άνακύκλωση γυαλιού

• Πλένουμε και αφαιρούμε καπάκια και ετικέτες από μπουκάλια και βάζα.
• Προσπαθούμε να μην σπάσει το γυαλί που πάμε για ανακύκλωση.
• Διαχωρίζουμε το είδος των γυαλιών που ανακυκλώνουμε. Σπασμένα 

ποτήρια και πιάτα, παλιές λάμπες, γυάλινα παράθυρα πρέπει να ανα-
κυκλώνονται χωριστά από γυάλινες φιάλες.

• Βεβαιωνόμαστε ότι χρησιμοποιούμε τον σωστό κάδο ανακύκλωσης, 
που υπάρχει στην περιοχή μας ή στον εργασιακό μας χώρο.

• Θα ήταν πρακτικό να διαχωρίζουμε χρωματικά τα μπουκάλια που 
ανακυκλώνουμε.
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Φυτά εσωτερικού χώρου που καθαρίζουν την ατμόσφαιρα

Σύμφωνα με έρευνες (NASA) υπάρχουν φυτά πού καθαρίζουν την 
ατμόσφαιρα, φροντίζουν την υγεία, απομακρύνουν τις βλαβερές ουσί-
ες από τον αέρα, όπως η φορμαλδεΰδη, το  βενζόλιο, το ξυλόλιο κ.λπ., 
απορροφούν την υγρασία και παράγουν οξυγόνο. Η βελτίωση του αέρα 
στο σπίτι σημαίνει λιγότερους ιούς, λιγότερο βήχα, αλλεργίες, λοιμώξεις, 
πνευμονοπάθειες!

Αγλαόνυμο
Αζαλέα
Αιχμέα
Αλόη βέρα
Ανθούριο
Αρέκα
Ασπιδίστρα
Δάφνη
Δράκαινα
Ζέρμπερα
Ζυγκόνιο
Κάκτοι
Καλαθέα
Καλαγχόη
Καφέα
Κέντια
Κισσός
Λεμονιά

Μπαμπού
Μπέντζαμιν
Μυρτιά
Ντιφενμπάχια
Ορχιδέα
Πόθος
Σανσιβέρια
Σεφλέρα
Σπαθίφυλλο
Φίκος
Φιλόδενδρο (μονστέρα)
Φτέρη
Αράχνη
Χαμαικυπάρισσος 
Χαμαιδωρέα
Χλωρόφυτο
Χρυσάνθεμο
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Παράλληλες δράσεις στο πλαίσιο της Πράσινης Ενορίας 

1. Πραγματοποίηση Διαδικτυακού Συνεδρίου με θέμα «Οι καλές πρα-
κτικές της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
κρίσης, ενόψει της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης UNFCCC COP26» στις 21 
Οκτωβρίου 2021, εν όψει της 26ης Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική 
Αλλαγή (2021 United Nations Climate Change Conference). Τα Πρακτικά 
του συνεδρίου θα εκδοθούν σε έντυπη μορφή ενώ εκτενή αποσπάσματα 
θα αναρτηθούν στο ειδικό ιστολόγιο του προγράμματος (βλ. παρακάτω).

 2. Διοργάνωση σχολικού διαγωνισμού συγγραφής δοκιμίου ή παρα-
γωγής βίντεο για την κλιματική αλλαγή στα σχολεία της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης του νομού Μαγνησίας (Ιανουάριος-Μάιος 2022).

3. Λειτουργία του εξειδικευμένου ιστολογίου στο διαδίκτυο, στη διεύ-
θυνση https://greenorthodoxyvolos.wordpress.com, στο οποίο δημοσι-
εύονται επίκαιρα κείμενα, ειδήσεις κ.λπ. για την περιβαλλοντική δραστηριο-
ποίηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας αλλά και για τις τελευταίες εξελίξεις στη 
σχετική συζήτηση παγκοσμίως.

4. Μηνιαίες εκπομπές περιβαλλοντικού περιεχομένου στο ραδιοφωνι-
κό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, «Ορθόδοξη Μαρτυρία 
104 FM», όπου εκλεκτοί καλεσμένοι θα συνομιλούν με τον διευθυντή του 
σταθμού Νίκο Βαραλή για θέματα που αφορούν στην κλιματική κρίση και 
τον ρόλο της Εκκλησίας για την αντιμετώπισή της.

5. Έκδοση συλλογικού τόμου για τον ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησί-
ας στα Βαλκάνια σε σχέση με την κλιματική κρίση, με τίτλο: The Orthodox 
Church addresses the climate crisis (Η Ορθόδοξη Εκκλησία αντιμέτωπη με 
την κλιματική κρίση, 2021). Ο τόμος είναι διαθέσιμος στην επίσημη ιστοσε-
λίδα της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου. Στο προσεχές μέλλον το 
βιβλίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στα ελληνικά και στα σερβικά.

6. Σεμινάρια για την ευαισθητοποίηση των πιστών γύρω από τα θέ-
ματα της κλιματικής αλλαγής (το πρώτο έλαβε χώρα στις 13 Ιουνίου 2021).

http://greenorthodoxyvolos.wordpress.com/
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Η ταυτότητα του προγράμματος

Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου διοργανώνει το ετήσιο ερευ-
νητικό πρόγραμμα με τίτλο «Πράσινη Ορθοδοξία και παράλληλες δρά-
σεις», το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το WWF Ελλάς.

Υπεύθυνος Υλοποίησης Προγράμματος: 
Δρ. Νικόλαος Ασπρούλης, 
Αναπληρωτής Διευθυντής

της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου, 
Διδάσκων ΕΑΠ. 

Επιμέλεια Εντύπου:  
Ν. Ασπρούλης και Ενοριακή Επιτροπή Οικολογίας Ευαγγελίστριας.
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Ερευνητικό πρόγραμμα  
της Άκαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου

σε συνεργασία με το WWF Ελλάς.

http://acadimia.org/ 
https://www.wwf.gr/ 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2421093551, 6951978329 
email: asprou@acadimia.org 

Το εικαστικό έργο στο εξώφυλλο είναι του π. Σταμάτη Σκλήρη

Όλα τα έντυπα της Πράσινης Ενορίας 
είναι διαθέσιμα δωρεάν στο διαδίκτυο
στη διεύθυνση https://bit.ly/3D3uDvT

ή στο παρακάτω QR 

mailto:asprou@acadimia.org

