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� ΠΕΜΠΤΗ 24-12-20  Ώρα  6.00 π.μ: Οι Μεγάλες Βασιλικές Ώρες-  Ο Μεγάλος Εσπερινός 
των Χριστουγέννων και η Θ.Λειτουργία  του Μεγάλου Βασιλείου.

 
Ώρα 5.00 μ.μ Το Μεγάλο Απόδειπνο  και η «Υποδοχή»  της  

Εικόνος της Γεννήσεως  κατά  το  Τυπικό  των Ιεροσολύμων .
 

� ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  25-12-20  Η ΚΑΤΑ  ΣΑΡΚΑ  ΓΕΝΝΗΣΙΣ  

ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ: 
               Ωρα 5.30 π.μ. : Ο Εόρτιος Όρθρος και η ξεχωριστή

                             Χριστουγεννιάτικη  Θεία  Λειτουργία.
 

� ΣΑΒΒΑΤΟ   26-12-20 Σύναξις  της  Παναγίας: Θ.Λειτουργία.
 

�ΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ 27-12-20 Αγίου  Στεφάνου 
             11.30 π.μ Μνημόσυνο   του   αειμνήστου  π. Αλεξάνδρου  Αγγούρια

                   ( +27-12-1996 ) στο Κοιμητήριο μας. 

 

�ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   1-1-21 Η Περιτομή του Κυρίου-Αγ.Βασιλείου:

Θ.Λειτουργία- Δοξολογία- Ευλογία Ενοριακής Βασιλόπιττας.

 

Εορτή Αγ.Εφραίμ του Νεοφανούς
Προστάτου του « Ενοριακού Ταμείου Αλληλε

 Πανήγυρις Δεξιού Παρεκκλησίου:

                                      
                                          
        �ΣΑΒΒΑΤΟ    2-1-21  ώρα  5.00 μ.μ:Ο Μεγάλος Εσπερινός 

                  �ΚΥΡΙΑΚΗ   3 -1-21 : Θ.Λειτουργία  με Αρτοκλασία
        Δεξίωση στο Aρχονταρίκι μας. 

 
� ΤΡΙΤΗ  4-1-20: ώρα 6.00 π.μ: Οι Μεγάλες Ώρες- 

Εσπερινός των Θεοφανείων και η Θ.Λειτουργία  του 
Μεγ.Βασιλείου - Μ.Αγιασμός. 

 

�ΤΕΤΑΡΤΗ  6-1-21  ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ: 
 Θ. Λειτουργία- ο Μεγάλος Αγιασμός των Υδάτων.

 
� ΠΕΜΠΤΗ   7-1-21 : Αγ.Ιωάννου του Προδρόμου: Θ.Λειτουργία.
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Ο Μεγάλος Εσπερινός  
και η Θ.Λειτουργία  του Μεγάλου Βασιλείου. 

«Υποδοχή»  της  Δεσποτικής 
ων Ιεροσολύμων . 

Η ΚΑΤΑ  ΣΑΡΚΑ  ΓΕΝΝΗΣΙΣ   

Ωρα 5.30 π.μ. : Ο Εόρτιος Όρθρος και η ξεχωριστή 
Λειτουργία. 

Σύναξις  της  Παναγίας: Θ.Λειτουργία. 

Αγίου  Στεφάνου : Θεία  Λειτουργία. 
αειμνήστου  π. Αλεξάνδρου  Αγγούρια  

Αγ.Βασιλείου:           

Ευλογία Ενοριακής Βασιλόπιττας. 

Αγ.Εφραίμ του Νεοφανούς,  

του « Ενοριακού Ταμείου Αλληλεγγύης»- 
Δεξιού Παρεκκλησίου: 

Ο Μεγάλος Εσπερινός  
Θ.Λειτουργία  με Αρτοκλασία-  

 
ο Μεγάλος Αγιασμός των Υδάτων. 

Θ.Λειτουργία. 
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Μηνιαία  Έκδοση του Ιερού Ε

Αγίου Νικολάου του Νέου
  Τηλ.& 

WWW.INAgiouNikolaouTouNeou

ΕΤΟΣ  ΚΑ΄ • ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Μηνιαία Έκδοση του Ιερού Ενοριακού Ναού 

Νικολάου του Νέου Θηβών 
Τηλ.& fax 2262024282 

INAgiouNikolaouTouNeou.gr • Ε-mail: osiomnikolaos@gmail.com 
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“Φυσώντας τη φλόγα...”!
     Η ελπίδα έγινε οδύνη ψυχής. 

Περιµέναµε µια αξιοπρεπή συµπεριφορά 

της πολιτείας προς την εκκλησία και 

εισπράξαµε την απαξίωση και την 

υποτίµηση. Ακούσαµε την κοινή υπουργική 

απόφαση περί ιερών ναών, για 

δωδεκαήµερο Χριστουγέννων/Θεοφανίων 

και γευτήκαµε τον εµπαιγµό.

Χριστούγεννα και τα Θεοφάνια, Θεία 

Λειτουργία άνευ πιστών. Το αποκορύφωµα της αδικίας. Τουλάχιστον έσωσαν οι 

αρµόδιοι την υπόληψη του αντιδώρου αφού δεν µας υποχρέωσαν να το µοι

την µέθοδο του “click away”, δηλαδή τηλεφωνική παραγγελία µε παραλαβή στην 

είσοδο. Περί Θείας Κοινωνίας... ουδείς λόγος! Εξαιτίας ενοχοποιήσεώς της ως 

µεταδοτικής του ιού της επιδηµίας. Δυστυχώς, η φωνή των ορθοδόξων πιστών δεν 

έφτασε για άλλη µια φορά στα αυτιά των υπευθύνων. Το επιδηµιολογικό κακό έχει 

έδρα του, τους ιερούς ναούς. Αυτοί πρέπει να τιµωρηθούν ανελέητα, αυστηρά και µε 

αστυνοµική περιφρούρηση. 

Ο πιο ευφάνταστος θεατρικός συγγραφέας δεν θα µπορούσε να διανοηθεί 

το σενάριο αυτό που θα ζήσουµε τις Άγιες ηµέρες, όταν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες 

µε υψηλότερο επιδηµιολογικό φορτίο άνοιξαν τις πόρτες των ναών τους, όλων των 

δογµάτων, µε ελεύθερη είσοδο σε αυτούς των πιστών τους, στην Ελλάδα ο ιός 

καθορίζει την πνευµατική, ψυχική κατάσταση των χριστιανών. Την υποµονή µας την 

περιφρόνησαν. Την φωνή µας την απέρριψαν. Όµως το ήθος, την ενότητά µας και τις 

αντοχές µας δεν τα διαπραγµατευόµαστε. Πονάµε για όσα υφιστάµεθα αλλά δεν 

λοιδορούµε. Υπακούµε στους επισκόπους µας. Σεβόµαστε τους νόµους. 

Προσευχόµαστε για τους ασθενείς και υγειονοµικούς. Αλλά δεν παραιτούµαστε των 

δικαιωµάτων µας. Η αδικία που βιώνουµε δεν µπορεί να κάµψει τις δυνάµεις µας. Η 

Ορθόδοξη Εκκλησία στο πρόσωπο του Εσταυρωµένου Χριστού αλλά και σε εκείνα τα 

πρόσωπα των Αγίων Μαρτύρων, µας έµαθε να αγωνιζόµαστε µε θάρρος, επιµονή, 

έµπνευση και πάνω απ όλα µε την βοήθεια του εσταυρωµένου Κυρίου µας, δεν 

φοβόµαστε, δεν συµβιβαζόµαστε µε φθηνά ανταλλάγµατα, δεν απογοητευόµαστε ότι 

και να συµβεί, ούτε περισσότερο παραδίδουµε τα όσια και τα ιερά της πίστεώς µας. 

Στις φλέβες µας τρέχει το αίµα του Εσταυρωµένου. Εκείνος νίκησε τον θάνατο και 

εµείς συµµετέχουµε στη νίκη Του. Οι Μάρτυρες εξευτέλισαν τις κοσµικές εξουσίες 

και τους δηµίους τους και εµείς βαδίζοντας στα ίχνη τους, θα γίνουµε συνο

στη δόξα τους. 

“Φυσώντας τη φλόγα...”! 
Η ελπίδα έγινε οδύνη ψυχής. 

Περιµέναµε µια αξιοπρεπή συµπεριφορά 

της πολιτείας προς την εκκλησία και 

εισπράξαµε την απαξίωση και την 

υποτίµηση. Ακούσαµε την κοινή υπουργική 

απόφαση περί ιερών ναών, για εορταστικό 

δωδεκαήµερο Χριστουγέννων/Θεοφανίων 

και γευτήκαµε τον εµπαιγµό.  Τα 

Χριστούγεννα και τα Θεοφάνια, Θεία 

Λειτουργία άνευ πιστών. Το αποκορύφωµα της αδικίας. Τουλάχιστον έσωσαν οι 

αρµόδιοι την υπόληψη του αντιδώρου αφού δεν µας υποχρέωσαν να το µοιράσουµε µε 

την µέθοδο του “click away”, δηλαδή τηλεφωνική παραγγελία µε παραλαβή στην 

είσοδο. Περί Θείας Κοινωνίας... ουδείς λόγος! Εξαιτίας ενοχοποιήσεώς της ως 

µεταδοτικής του ιού της επιδηµίας. Δυστυχώς, η φωνή των ορθοδόξων πιστών δεν 

ια φορά στα αυτιά των υπευθύνων. Το επιδηµιολογικό κακό έχει 

έδρα του, τους ιερούς ναούς. Αυτοί πρέπει να τιµωρηθούν ανελέητα, αυστηρά και µε 

δεν θα µπορούσε να διανοηθεί 

α ζήσουµε τις Άγιες ηµέρες, όταν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες 

µε υψηλότερο επιδηµιολογικό φορτίο άνοιξαν τις πόρτες των ναών τους, όλων των 

δογµάτων, µε ελεύθερη είσοδο σε αυτούς των πιστών τους, στην Ελλάδα ο ιός 

χριστιανών. Την υποµονή µας την 

περιφρόνησαν. Την φωνή µας την απέρριψαν. Όµως το ήθος, την ενότητά µας και τις 

αντοχές µας δεν τα διαπραγµατευόµαστε. Πονάµε για όσα υφιστάµεθα αλλά δεν 

λοιδορούµε. Υπακούµε στους επισκόπους µας. Σεβόµαστε τους νόµους. 

σευχόµαστε για τους ασθενείς και υγειονοµικούς. Αλλά δεν παραιτούµαστε των 

δικαιωµάτων µας. Η αδικία που βιώνουµε δεν µπορεί να κάµψει τις δυνάµεις µας. Η 

Ορθόδοξη Εκκλησία στο πρόσωπο του Εσταυρωµένου Χριστού αλλά και σε εκείνα τα 

ων, µας έµαθε να αγωνιζόµαστε µε θάρρος, επιµονή, 

έµπνευση και πάνω απ όλα µε την βοήθεια του εσταυρωµένου Κυρίου µας, δεν 

φοβόµαστε, δεν συµβιβαζόµαστε µε φθηνά ανταλλάγµατα, δεν απογοητευόµαστε ότι 

τα ιερά της πίστεώς µας. 

Στις φλέβες µας τρέχει το αίµα του Εσταυρωµένου. Εκείνος νίκησε τον θάνατο και 

εµείς συµµετέχουµε στη νίκη Του. Οι Μάρτυρες εξευτέλισαν τις κοσµικές εξουσίες 

και τους δηµίους τους και εµείς βαδίζοντας στα ίχνη τους, θα γίνουµε συνοδοιπόροι 

Αν για κάποιους, η ορθόδοξη πίστη 

παραδοσιακό πανηγύρι, για µας είναι σχέση καρδιακή µε τον Χριστό. Έλξη ψυχική µε 

τον σωτήρα µας. Περιεχόµενο, νόηµα και προοπτική της ζωής µας. Ο ναός, η Θεία 

Λειτουργία και η Θεία Κοινωνία είναι συστατικό της ορθόδοξης ψυχοσωµατικής 

οντότητάς µας. Αν οι συγκεκριµένοι νοµίζουν πως φυσώντας δυνατά θα σβήσουν την 

πίστη µας, ας µάθουν ότι άθελά τους την σπίθα την κάνουν φωτιά και την φωτιά, 

πνευµατική πυρκαγιά! Η επιδηµία και τα αντίστοιχα υγειονοµικά µέτρα απέδειξαν 

πόσο χάρτινος είναι ο πολιτισµός µας. Τα επιτεύγµατά του και οι πολλά υποσχόµενες 

παροχές τους. Αντιθέτως, τους συνειδητούς πιστούς, όλους εµάς µας θωράκισε την 

πίστη. Μας ενεργοποίησε την αποφασιστικότ

Τροφοδότησε δε την πνευµατικότητά µας. 

Με λίγα λόγια, εγκαινίασε την εποχή κατά την οποίαν η πίστη δεν είναι 

συνήθεια, αλλά υπεύθυνη επιλογή µε πολλαπλό προσωπικό, κοινωνικό, οικονοµικό 

αλλά και επαγγελµατικό κόστος. Τώρα π

πίστεώς µας, δίχως φόβο, δειλία, αψηφώντας τις όποιες απειλές ή συνέπειες.

ναός είναι σπίτι µας. Εκεί γινόµαστε Εκκλησία, µέσα από την ενότητα της πίστεως 

και την κοινωνία του Αγίου Πνεύµατος. Αλλά και η µυστηρια

ζωής µας. Τελικά, ο κορονοϊός θα περάσει, θα γίνει παρελθόν, αλλά ο Χριστός χθες 

και σήµερον, ο Αυτός και εις τους αιώνας.Αδελφοί µου.Αυτή η µαρτυρία της πίστεώς 

µας, θα είναι η πιο ηχηρή διαµαρτυρία µας. Και µην ξεχνάτε. Αδικούντες

αδικούµενοι. Αργά ή γρήγορα έρχεται κάποτε το πλήρωµα του χρόνου....

µας! 
π.Ματθαίος Χάλαρης

Αποµαγνητοφώνηση οµιλίας

Όλα θα τα γλυκαίνει η αγάπη του Χριστού

γλυκαίνει η αγάπη του Χριστού, και θα τα ζεσταίνει η θέρμη Εκείνου 
που είναι ο ζωοδότης.                                    

 

Αν για κάποιους, η ορθόδοξη πίστη και οι ορθόδοξες γιορτές είναι έθιµο ή 

παραδοσιακό πανηγύρι, για µας είναι σχέση καρδιακή µε τον Χριστό. Έλξη ψυχική µε 

τον σωτήρα µας. Περιεχόµενο, νόηµα και προοπτική της ζωής µας. Ο ναός, η Θεία 

Λειτουργία και η Θεία Κοινωνία είναι συστατικό της ορθόδοξης ψυχοσωµατικής 

οντότητάς µας. Αν οι συγκεκριµένοι νοµίζουν πως φυσώντας δυνατά θα σβήσουν την 

πίστη µας, ας µάθουν ότι άθελά τους την σπίθα την κάνουν φωτιά και την φωτιά, 

πιδηµία και τα αντίστοιχα υγειονοµικά µέτρα απέδειξαν 

πόσο χάρτινος είναι ο πολιτισµός µας. Τα επιτεύγµατά του και οι πολλά υποσχόµενες 

παροχές τους. Αντιθέτως, τους συνειδητούς πιστούς, όλους εµάς µας θωράκισε την 

πίστη. Μας ενεργοποίησε την αποφασιστικότητα. Μας χαλύβδωσε την ενότητα. 

Τροφοδότησε δε την πνευµατικότητά µας.  

εγκαινίασε την εποχή κατά την οποίαν η πίστη δεν είναι 

συνήθεια, αλλά υπεύθυνη επιλογή µε πολλαπλό προσωπικό, κοινωνικό, οικονοµικό 

αλλά και επαγγελµατικό κόστος. Τώρα πια πιστεύουµε µε ορατές της συνέπειες της 

πίστεώς µας, δίχως φόβο, δειλία, αψηφώντας τις όποιες απειλές ή συνέπειες. Ο 

ναός είναι σπίτι µας. Εκεί γινόµαστε Εκκλησία, µέσα από την ενότητα της πίστεως 

και την κοινωνία του Αγίου Πνεύµατος. Αλλά και η µυστηριακή ζωή, είναι η ζωή της 

ζωής µας. Τελικά, ο κορονοϊός θα περάσει, θα γίνει παρελθόν, αλλά ο Χριστός χθες 

και σήµερον, ο Αυτός και εις τους αιώνας.Αδελφοί µου.Αυτή η µαρτυρία της πίστεώς 

µας, θα είναι η πιο ηχηρή διαµαρτυρία µας. Και µην ξεχνάτε. Αδικούντες και 

αδικούµενοι. Αργά ή γρήγορα έρχεται κάποτε το πλήρωµα του χρόνου.... Ο Θεός µαζί 

π.Ματθαίος Χάλαρης 
Αποµαγνητοφώνηση οµιλίας Κων/νος Χατζής 

 

Όλα θα τα γλυκαίνει η αγάπη του Χριστού 

....Ας γιορτάσουμε λοιπόν κ’ 
εμείς, αδελφοί μου, τη 
Γέννηση του Χριστού «εν 
πνεύματι και αληθεία, εν 
ψαλμοίς και ύμνοις και ωδαίς 
πνευματικαίς», και τότε και τ’ 
άλλα «προστεθήσεται ημίν», 
θα μας δοθούνε, ήγουν η 
χαρά του σπιτιού, της 
οικογένειας, της φύσης, της 
συναναστροφής, της αγνής 
διασκέδασης, γιατί όλα θα τα 

γλυκαίνει η αγάπη του Χριστού, και θα τα ζεσταίνει η θέρμη Εκείνου 
                                               Φώτης Κόντογλου 


