
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στην Ακολουθία της ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ  

την ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ το πρωί και στην ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. 

H Εβδοµάδα των Παθών και της Αναστάσεως του 

Κυρίου µας ονοµάζεται  Αγία και Μεγάλη, γιατί τα Γε-

γονότα που συνέβησαν εκείνες τις Ηµέρες, είναι Άγια 

Μεγάλα και Κοσµοσωτήρια. Οι Άγιες αυτές ηµέρες, µας 

χαρίζουν την δυνατότητα να συµπορευθούµε, να συστ-

αυρωθούµε και να συναναστηθούµε µαζί Του, όχι Τυπικά 

και εξωτερικά αλλά ουσιαστικά, εσωτερικά, πνευµατικά 

και να βρεθούµε κοντά στο Θείο Πάθος ,από το Πραιτώριο, 

τον Γολγοθά µέχρι και το Κενό Μνηµείο. 

Ας προσπαθήσουµε να αφιερώσουµε κάποιες ώρες 

στην Λατρεία της Μεγάλης Εβδοµάδος αφήνοντας για 

λίγο τις πολλές φροντίδες, τους κόπους και τις αγωνίες 

µας και ας έλθουµε κοντά στην Εκκλησία. 

 Με κατάνυξη και συγκίνηση να συµµετάσχουµε 

στην Τελετή της Αποκαθηλώσεως του Μεγάλου µας 

Νεκρού το πρωί της ∆ακρύβρεκτης Μεγάλης Παρασκευής 

µέσα στην ηλεκτρισµένη από τους γοερούς Θρήνους της 

γλυκιάς µας Παναγιάς ατµόσφαιρα, τα λόγια του 

Ευαγγελίου που κάνουν και τις πέτρες να δακρύζουν και τις 

ευωδίες των Μύρων και των Ανοιξιάτικων λουλουδιών.  

Επίσης να µην παραλείψουµε να ζήσουµε την 

Πασχαλινή Θεία Λειτουργία και να χαρούµε την Ανάσταση του Θεανθρώπου µαζί 

µε τα εκατοµµύρια των πιστών που Τον λατρεύουν σε όλο τον κόσµο. Να κάνουµε 

Πάσχα Ορθόδοξο, Πνευµατικό, Ελληνικό µε Θεία Κοινωνία,Λατρεία και Προσευχή. 

Με αυγά κόκκινα, ψηµένο αµνό, οικογενειακό τραπέζι, επικοινωνία και χαρά. 

Ο Χριστός µας προσκαλεί και µας περιµένει. Θα Τον ακολουθήσουµε άραγε; 

 
Το επόµενο τεύχος θα διανεµηθεί στις 4 Μαΐου. 

 

‘‘Επικοινων
α’’ 
ΤΑΚΤΙΚΗ  ΕΚ∆ΟΣΗ 

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ  

ΘΗΒΩΝ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ & FAX 22620 24282 

∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ 

 
 

                     

                   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�ΤΟΣ ΣΤ΄       ΑΠΡΙΛΙΟΣ   2008      ΤΕΥΧΟΣ 64.  
 

                     Ἡ ΑΓΑΠΗ µέσα ἀπὸ τὴν ταπείνωση που µας διδάσκει ὁ Ἰησοῦς. 
Στα χρόνια τοῦ Ἰησοῦ ὑπῆρχε τὸ ἔθιµο στο λαὸ τοῦ Ἰσραήλ. Ὅταν παντρεύεται ἕνα 

ζευγάρι, καὶ ἀφοῦ τελειώσει ἡ τελετὴ καὶ ἡ γιορτή, καὶ πηγαίνουν στα ἴδια. 

Ἡ σύζυγος να σκύβει καὶ να λύνει τὰ σανδάλια τοῦ συζύγου τῆς, σὲ ἐνδείξῃ 

σεβασµοὺ καὶ ὑπακοῆς.Ἔτσι βλέπουµε στο Εὐαγγέλιο, ὅταν ῥωτοὺν τὸν Ἰωάννη τὸν 

Πρόδροµο, τὶ γνώµη ἔχει για τὸν Ἰησοῦ. Ἐκεῖνος τοὺς ἀπαντάει ὅτι : ““““∆εν εἶµαι ἄξιος οὔτε 

τὰ κορδόνια ἀπὸ τὰ παπούτσια Τοῦ να λύσω””””. ∆ηλαδὴ δεν εἶµαι ἄξιος οὔτε καὶ για αὐτὴν 

τὴν ἐλάχιστη πράξῃ ὑποταγῆς πρὸς Αὐτόν, αὐτὴν τὴν πράξη ταπείνωσης. 

∆ιότι εἶχε καταλάβει ὅτι ἐπρόκειτο για Θεό. 

Καὶ φθάνουµε στην ὑπέροχη στιγµὴ τοῦ Μυστικοῦ ∆είπνου, ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν 

ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  που µας ἔδωσε, τὴν Θεία Κοινωνία…Σῶµα καὶ Αἷµα 

Κυρίου!...µας δίδαξε καὶ τὴν ἀγάπη Τοῦ µέσα ἀπὸ τὴν ταπείνωση. 

Ὁ Ἰησοῦς σηκώνεται βγάζει τὸν µανδύα Τοῦ, φοράει µία ποδιὰ καὶ ἀρχίζει να 

πλένει τὰ πόδια τῶν µαθητῶν Τοῦ!!! Καὶ δεν σταµατάµε ἔδω. ∆ιότι ὁ Κύριος µας δεν 

σταµατάει ἔδω.  

Κάτι που προσφέρει σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ παιδιὰ Τοῦ, τὸ προσφερεῖ καὶ στον κάθε ἕνα 

ἀπὸ ἐµᾶς.Ἔτσι πάντοτε να σκέπτεσαι ὅτι εἶναι ἕτοιµος να πλύνει καὶ τὰ δικὰ σοῦ πόδια…. 

ΖΗΤΑΕΙ  ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΑ…  

ΖΗΤΑΕΙ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ… 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 
    
 
ÊÕÑÉÁÊÇ ÔÙÍ ÂÁÉÙÍ (πρωί): 
Θ.ΛειτουργίαΘ.ΛειτουργίαΘ.ΛειτουργίαΘ.Λειτουργία----�υλογία και διανοµή �υλογία και διανοµή �υλογία και διανοµή �υλογία και διανοµή  
των των των των �υλογηµένων �υλογηµένων �υλογηµένων �υλογηµένων �αΐων�αΐων�αΐων�αΐων....    
Ώρα 7.30 µ.µ: " #$%Φ'"Σ Ώρα 7.30 µ.µ: " #$%Φ'"Σ Ώρα 7.30 µ.µ: " #$%Φ'"Σ Ώρα 7.30 µ.µ: " #$%Φ'"Σ  
Λιτάνευση του +κανθοστεφανωµένου Λιτάνευση του +κανθοστεφανωµένου Λιτάνευση του +κανθοστεφανωµένου Λιτάνευση του +κανθοστεφανωµένου  
.υρίου µας..υρίου µας..υρίου µας..υρίου µας.    «0000δού δού δού δού ὁὁὁὁ #υµφίος  #υµφίος  #υµφίος  #υµφίος ἔἔἔἔρχεται5ρχεται5ρχεται5ρχεται5»    
 

           
 

ÌÅÃÁËÇ ÄÅÕÔÅÑÁ 
7.00 π.µ Πρ7.00 π.µ Πρ7.00 π.µ Πρ7.00 π.µ Προηγιασµένη Θ.Λειτουργία.οηγιασµένη Θ.Λειτουργία.οηγιασµένη Θ.Λειτουργία.οηγιασµένη Θ.Λειτουργία.    

(%ετάληψη των ασθενών, των γερόντων, (%ετάληψη των ασθενών, των γερόντων, (%ετάληψη των ασθενών, των γερόντων, (%ετάληψη των ασθενών, των γερόντων,  
των προσώπων µε ειδ.ανάγκες κ.α).των προσώπων µε ειδ.ανάγκες κ.α).των προσώπων µε ειδ.ανάγκες κ.α).των προσώπων µε ειδ.ανάγκες κ.α).    

7.30 µ.µ." #$%Φ'"Σ.7.30 µ.µ." #$%Φ'"Σ.7.30 µ.µ." #$%Φ'"Σ.7.30 µ.µ." #$%Φ'"Σ.    

 
                 
ÌÅÃÁËÇ ÔÑÉÔÇ 
7.00 π.µ. Προηγιασµένη Θ.Λειτουργία.7.00 π.µ. Προηγιασµένη Θ.Λειτουργία.7.00 π.µ. Προηγιασµένη Θ.Λειτουργία.7.00 π.µ. Προηγιασµένη Θ.Λειτουργία.    
7.30 µ.µ." #$%Φ'"Σ.7.30 µ.µ." #$%Φ'"Σ.7.30 µ.µ." #$%Φ'"Σ.7.30 µ.µ." #$%Φ'"Σ.    
Σήµερα ψάλλεται το πλήρες κατανΣήµερα ψάλλεται το πλήρες κατανΣήµερα ψάλλεται το πλήρες κατανΣήµερα ψάλλεται το πλήρες κατανύξεωςύξεωςύξεωςύξεως    
?ροπάριο της .ασσιανής %οναχής.?ροπάριο της .ασσιανής %οναχής.?ροπάριο της .ασσιανής %οναχής.?ροπάριο της .ασσιανής %οναχής.    

             

 
 

 ÌÅÃÁËÇ ÔÅÔÁÑÔÇ 
7.00 π.µ. Πρ7.00 π.µ. Πρ7.00 π.µ. Πρ7.00 π.µ. Προηγιασµένη Θ.Λειτουργία.οηγιασµένη Θ.Λειτουργία.οηγιασµένη Θ.Λειτουργία.οηγιασµένη Θ.Λειτουργία.    
6.00µ.µ.?" %$Σ?AB'" ?"$ �$C�Λ+'"$6.00µ.µ.?" %$Σ?AB'" ?"$ �$C�Λ+'"$6.00µ.µ.?" %$Σ?AB'" ?"$ �$C�Λ+'"$6.00µ.µ.?" %$Σ?AB'" ?"$ �$C�Λ+'"$    

7.30 µ.µ A +."Λ"$Θ'+ 7.30 µ.µ A +."Λ"$Θ'+ 7.30 µ.µ A +."Λ"$Θ'+ 7.30 µ.µ A +."Λ"$Θ'+  
?"$?"$?"$?"$    %$Σ?'."$%$Σ?'."$%$Σ?'."$%$Σ?'."$    ∆�'Π#"$∆�'Π#"$∆�'Π#"$∆�'Π#"$....    

 
      ΑΓΙΑΣ   ΚΑΙ  ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ 
 

ÌÅÃÁËÇ ÐÅÌÐÔÇ 
7.00 π.µ.A Θ.Λειτουργία . 

7.00µ.µ.A +."Λ"$Θ'+  
?Ω# +CB+#?Ω# Π+ΘΩ# 

A Λιτάνευση του �σταυρωµένου A Λιτάνευση του �σταυρωµένου A Λιτάνευση του �σταυρωµένου A Λιτάνευση του �σταυρωµένου  
Λυτρωτή µας. Λυτρωτή µας. Λυτρωτή µας. Λυτρωτή µας.     

%ετά το πέρας της +κολουθίας η καθιερωµένη %ετά το πέρας της +κολουθίας η καθιερωµένη %ετά το πέρας της +κολουθίας η καθιερωµένη %ετά το πέρας της +κολουθίας η καθιερωµένη 
+γρυπνία για τον στολισµό του 'ερού �πιταφίου.+γρυπνία για τον στολισµό του 'ερού �πιταφίου.+γρυπνία για τον στολισµό του 'ερού �πιταφίου.+γρυπνία για τον στολισµό του 'ερού �πιταφίου.    

 

       
ÌÅÃÁËÇ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 
9.00 9.00 9.00 9.00 ππππ....µµµµ. . . . "'"'"'"'    %�Γ+Λ�Σ%�Γ+Λ�Σ%�Γ+Λ�Σ%�Γ+Λ�Σ        ΩB�ΣΩB�ΣΩB�ΣΩB�Σ    
10.15 π.µ. A +Π".+ΘA10.15 π.µ. A +Π".+ΘA10.15 π.µ. A +Π".+ΘA10.15 π.µ. A +Π".+ΘAΛΩΣAΛΩΣAΛΩΣAΛΩΣA    
7.30 µ.µ. " �Π'?+Φ'"Σ ΘBA#"Σ 7.30 µ.µ. " �Π'?+Φ'"Σ ΘBA#"Σ 7.30 µ.µ. " �Π'?+Φ'"Σ ΘBA#"Σ 7.30 µ.µ. " �Π'?+Φ'"Σ ΘBA#"Σ  
και η Λιτάνευση του �πιταφίου και η Λιτάνευση του �πιταφίου και η Λιτάνευση του �πιταφίου και η Λιτάνευση του �πιταφίου  
(�ξοδος '.�πιταφίου 8.45 µ.µ)(�ξοδος '.�πιταφίου 8.45 µ.µ)(�ξοδος '.�πιταφίου 8.45 µ.µ)(�ξοδος '.�πιταφίου 8.45 µ.µ)    

 
 

ÌÅÃÁËÏ ÓÁÂÂÁÔÏ 
7777.00 .00 .00 .00 ππππ....µµµµ....AAAA    ΘΘΘΘ....ΛειΛειΛειΛειτουργίατουργίατουργίατουργία. 

11.00 µ.µ A 11.00 µ.µ A 11.00 µ.µ A 11.00 µ.µ A TETETETEΛΛΛΛ�?A ?"$ +Γ'"$ ΦΩ?"Σ.�?A ?"$ +Γ'"$ ΦΩ?"Σ.�?A ?"$ +Γ'"$ ΦΩ?"Σ.�?A ?"$ +Γ'"$ ΦΩ?"Σ.    
12.00 ν. A +#+Σ?+ΣA και εν συνεχεία12.00 ν. A +#+Σ?+ΣA και εν συνεχεία12.00 ν. A +#+Σ?+ΣA και εν συνεχεία12.00 ν. A +#+Σ?+ΣA και εν συνεχεία  

η  Π+ΣC+Λ'#A Θ�'+ Λ�'?"$BΓ'+η  Π+ΣC+Λ'#A Θ�'+ Λ�'?"$BΓ'+η  Π+ΣC+Λ'#A Θ�'+ Λ�'?"$BΓ'+η  Π+ΣC+Λ'#A Θ�'+ Λ�'?"$BΓ'+---- 
�υλογία των +υ�υλογία των +υ�υλογία των +υ�υλογία των +υγών του Πάσχα.γών του Πάσχα.γών του Πάσχα.γών του Πάσχα. 

(Λήξις Θ.Λειτουργίας 1.45 π.µ)(Λήξις Θ.Λειτουργίας 1.45 π.µ)(Λήξις Θ.Λειτουργίας 1.45 π.µ)(Λήξις Θ.Λειτουργίας 1.45 π.µ)    
 

   
ÊÕÑÉÁÊÇ ÔÏÕ ÁÃÉÏÕ ÐÁÓ×Á 
8888.3.3.3.30 0 0 0 µµµµ....µµµµ. . . . """"    �ΣΠ�B'#"Σ�ΣΠ�B'#"Σ�ΣΠ�B'#"Σ�ΣΠ�B'#"Σ    ?AΣ?AΣ?AΣ?AΣ    +Γ+ΠAΣ+Γ+ΠAΣ+Γ+ΠAΣ+Γ+ΠAΣ. 

 

      Την ∆ιακαινήσιµο Εβδοµάδα η Θ.Λειτουργία θα τελεσθεί τις εξής 

ηµέρες: ∆ευτέρα του Πάσχα (Αγ.Γεωργίου), ,Πέµπτη του Πάσχα 
(Αγ.Ραφαήλ-πρώτη του µηνός Μαΐου και Αγιασµός), Παρασκευή του 
Πάσχα (Ζωοδόχου Πηγής)Σάββατο του Πάσχα (µε µνηµόνευση των 
Κεκοιµηµένων χωρίς κόλλυβα). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


