
 

Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ 

 
Ώρα αναχωρήσεως : Κάθε λεπτό καθ΄ όλο το 24ωρο .  

1) Τα εισιτήρια εκδίδονται στον Ουρανό , αλλά πληρώνονται στη γη .  

2)  Τιµή εισιτηρίου : Αυτό πληρώνεται µε πολλή αγάπη , υποµονή , αγώνες και  

θυσίες .  

3) Τα βρέφη δεν πληρώνουν εισιτήριο γιατί ταξιδεύουν στην αγκαλιά της  

Μητέρας Εκκλησίας .  

4) Το εισιτήριο είναι προσωπικό και δεν µεταβιβάζεται σε άλλο άτοµο. 

5) Οι επιβάτες ταξιδεύουν χωρίς αποσκευές . Οι άγγελοι τις έχουν µεταφέρει  

σε προηγούµενο δροµολόγιο .  

6) Εισιτήριο µετά επιστροφής δεν εκδίδεται .  

7) Χρήµατα δεν µεταφέρονται . Οι επιβάτες τα έχουν καταθέσει στην τράπεζα 

των Ουρανών . Οι αποδείξεις βρίσκονται στα χέρια των πτωχών .  

8) ∆ηλώσεις συµµετοχής δεν χρειάζονται . Τα ονόµατα των επιβατών είναι  

γνωστά στον οδηγό της αµαξοστοιχίας .  

9) Ειδοποιήσεις για την ηµέρα της αναχωρήσεως κάθε επιβάτη δεν στέλνονται .  

 

Γι� αυτό να είµαστε πάντοτε έτοιµοι µε  

µετάνοια ,εξοµολόγηση 

     και Θεία Κοινωνία για το ταξίδι προς την Αιωνιότητα    .  
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Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 
 

Το επόµενο (και τελευταίο για φέτος) τεύχος θα διανεµηθεί στις 15 Ιουνίου. 

 

‘‘Επικοινωνία’’ 
ΤΑΚΤΙΚΗ  ΕΚ∆ΟΣΗ 

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ  

ΘΗΒΩΝ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ & FAX 22620 24282 

∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ 
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   Έ ν α  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό  « ξ ε ν ύ χ τ ι » . 
 

Πολλοί ξενυχτούν για πολλούς και διάφορους 
λόγους. Άλλος για το φαγητό, άλλος για τον χορό, άλλος 
για το ποδόσφαιρο, άλλος για την τηλεόραση, άλλος για την 
παρέα, άλλος για την διάπραξη της ανοµίας και της 
αµαρτίας και άλλος για την ασθένεια του αδελφού. Όλοι 
ξενυχτούν όταν θέλουν και όσο θέλουν. Είναι διαπιστωµένο 
ότι την νύχτα που γίνονται συνήθως όλα τα άσχηµα που 
µολύνουν την ψυχή και κηλιδώνουν το σώµα, υπάρχουν  
κάποιοι που ξενυχτούν για την προσευχή, για την λατρεία 
και την δοξολογία του Θεού. Τις νυκτερινές ώρες η ψυχή µας 
αισθάνεται την ανάγκη να µιλήσει στον Κύριο της, στον 
αγαπηµένο Ιησού της και να του ζητήσει έλεος και βοήθεια.  

Σας καλούµε λοιπόν σε ένα διαφορετικό «ξενύχτι» 
την Τρίτη 3 Ιουνίου από 9.00 µ.µ µέχρι 12.30 ν. για να γλεντήσουµε πνευµατικά 
στην Αναστάσιµη Αγρυπνία για την Απόδοση του Αγίου Πάσχα και να 
χορτάσουµε µε το Σώµα και να ξεδιψάσουµε µε το Αίµα του Χριστού µας.  

Ελπίζουµε και ευχόµαστε στο ξενύχτι αυτό να έλθετε πολλοί 
«ξενύχτηδες»… 

   ΧΡΙΣΤΟΣ    ΑΝΕΣΤΗ 

 



Οι θεοβαδιστοι αγιοι τοποι 
 
Ἂν �πάρχει σ’ �λόκληρη τη γ� �νας τόπος πο� συγκεντρώνει �λη τη χαρ� 

το� ο�ρανο�,δ!ν ε"ναι #λλος $π% τ&ν 'γία Γ�,τ� *εροσόλυµα,�που ,κε- 
Γεννήθηκε,0δίδαξε,0θαυµατούργησε,3παθε κα4 5νέστη � Κύριος. 0κε- $νέτειλε το 
Φ:ς τ�ς Σωτηρίας κα4 $π% ,κε- #ρχισε = $νάπλαση τ�ς $νθρωπότητος. *ερ� 
Σεβάσµατα τ� �πο-α $νήγειρε = 'γία ?λένη στ� *στορικ� σηµε-α τ�ς ζω�ς το� 
Χριστο�,διαφυλάττουν $νόθευτη τ&ν *ερ& *στορία κα4 $νάγουν το�ς Προσκυνητ!ς στ� 
γεγονότα τ�ς παρουσίας το� Θεανθρώπου. 

Ε�τυχ�ς κα� µακάριος ε�ναι �κε�νος πο� θ� 
�ξιωθε� ν� προσκυνήσει τ�ν Φρικτ� Γολγοθά, τ�ν 
πλάκα τ%ς &ποκαθηλώσεως κα� τ�ν Πανάγιο Τάφο. 
Ε�λογηµένος . /νθρωπος πο� θ� βιώσει τ�ς �µπειρίες 
το2 3ορδάνου, το2 Θαβώρ,τ%ς Βηθλεέµ, τ%ς Ναζαρέτ, 
τ9ν Μοναστηρι9ν κα� ;λων τ9ν <γίων Τόπων. 
Παντο2 κηρύττεται . Χριστ�ς κα� διαγγέλεται τ� @γιο 
Θέληµά Του. ∆Bν ε�ναι τυχα�ο ;τι C παράδοση θεωρε� 

τ�ν προσκηνητ� τ9ν <γίων Τόπων Dερ� Πρόσωπο. 
�ποιος �πισκεφθε� τ� �εροσόλυµα �εροποιε� τ�ν ζωή του,�λλάζει ζωή,γιατί 

�κούει µέσα στ�ν συνείδηση το' τ� φων� το' Θεο' ν� τ)ν καλε� συνοδοιπόρο τ*ς δικ*ς του 
ζω*ς.Γι� �µ-ς το.ς /λληνες τ� �εροσόλυµα κρύπτουν 0να 1διαίτερο µεγαλε�ο.Τ� 
Προσκυνήµατα ε4ναι 5λληνικά.6 Πανίερος Να)ς τ*ς 8ναστάσεως 
ε4ναι τ9ν :ρθοδόξων 5λλήνων,καθ<ς κα= >λα τ� µεγάλα 
Προσκυνήµατα σ? >λη τ�ν @κταση τ*ς Παλαιστίνης.Σ? >λα τ� 
�ερ� κυµατίζει B 5λληνικ� Σηµαία,Cπάρχουν /λληνες 
�εροµόναχοι,B Θεία Λατρεία γίνεται στ�ν 5λληνικ� γλώσσα.Ο� 
Hγιοταφίτες ε4ναι ο� Iγρυπνοι φύλακες τ9ν �ερ9ν Προσκυνηµάτων 
κα= τ9ν Προνοµίων Το' 5λληνισµο'. 

Καθηµεριν� διεξάγουν �γώνα γι� τ�ν διαφύλαξή 
τους κα� τ�ν προάσπιση τ9ν δικαιωµάτων τ%ς πατρίδος 

µας µB πρ9το τ�ν Μακα-
ριώτατο Πατριάρχη Dερο-
σολύµων κ.κ.Θεόφιλο τ�ν ταπειν� κα� Gγιασµένο 
Προκαθήµενο τ%ς Σιωνίτιδος Iκκλησίας κα� µαζ� 
;λους τους Iπισκόπους,Dεροµονάχους κα� Μοναχούς. 

Στ=ς πονηρ?ς Bµέρες µας,πο. πολλο= �πιβουλεύονται 
τ) Πατριαρχε�ο �εροσολύµων,�πιβάλλεται B �παγρύπνηση κα= 
Kµ9ν τ9ν 5λλαδιτ9ν,κυρίως δ? τ*ς Πολιτείας κα= τ*ς 
Lκκλησίας,γι� ν� µ� θρηνήσουµε �ργότερα τ=ς συνέπειες τ*ς 
�διαφορίας µας.M �ποχή µας ε4ναι καταλυτική.Τ� γεγονότα 
τρέχουν µ? καλπάζοντα ρυθµό. Nς συνειδητοποιήσουµε τ�ν 
εOθύνη µας Pς :ρθόδοξοι-/λληνες .Ο� φύλακες γρηγορο'ν 

�λλ� χρειάζονται �νίσχυση.                         † Φ.Ν 
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ΘΡΗΝHΤΙΚΟΝ  ΣΥΝΑΞΑΡΙ 

Κωνσταντίνου τοῦ Παλαιολόγου 
 
«Ἐτοῦτος ὁ Βασιλιὰς Κωνσταντῖνος ὁ Παλαιολόγος, ὅπου θέλω 

να ἰστορήσω, δεν ἐστάθηκε κανένας εὐτυχισµένος καὶ πολυχρονεµένος  
καὶ δοξασµένος εἰς τὴν ζωὴν του, ἀλλὰ ἦτον ἔνας ἄνθρωπος βα-
σανισµένος καὶ πικραµένος. Ὄσες ἡµέρες ἔζησε εἰς τὸν κόσµον, ψωµὶ 

εἰρηνευµένον δεν ἔφαγε, φαρµάκι ἦτον τὸ νερὸ 
ὅπου ἔπινε. 

Ἦλθεν εἰς τὸν κόσµον εἰς καιρὸν 
φουρτουνιασµένον, διὰ να γίνει Βασιλιὰς ἀπάνω 
εἰς ἕνα Ἔθνος ὄπου εὐρισκότανε εἰς ἀγωνίαν καὶ 
ἀγῶνα ἀκατάπαυστον ἀπὸ τότε ὅπου ἐστάθη ἡ 
Οἰκουµένη καὶ ἦτον πλεον κατακουρασµενο, 
πτωχό, κτυπηµένο ἀπὸ Ἀνατολὴ καὶ ∆ύσ᾽. 

Καὶ αὐτὸς ἦτον ὁ τελευταῖος ἀπὸ τὸ Γένος 
του, ἀληθινὸς Παλαιολόγος,καὶ ἐσήκωσεν ἐπάνω 
του τὰ κρίµατα τοῦ λαοῦ του…Ὅλα τὰ ἐθυσίασεν 
διὰ τὴν ἀγαπηµένην Πόλιν, όπου την ἔλεγε 
καύχηµα Ῥωµαίων καὶ Ἑλλήνων, ἐλπίδα καὶ παρη-

γορίαν ἐκείνων ὅπου ζῶσιν ὑπὸ τήν του ἡλίου ἀνατολήν. 
            ∆ι΄αὐτὸν ἡ Κωνσταντινούπολις δεν ἦτο µοναχὰ ἡ δοξασµένη Πόλις 
ὅπου ἐβασίλευσε χιλίους χρόνους ἐπάνω εἰς τὴν Οἰκουµένην, ἀλλὰ 
ὑπᾹρχε καὶ ἡ Σεβασµία Κιβωτὸς τᾹς 
Χριστιανοσύνης καὶ τᾹς Ὀρθοδοξίας, ὅπου 
ἐφύλαξε µέσα εἰς τὰ µυστικὰ ἀµπάρια τᾹς 
τὰ ∆όγµατα τᾹς ἀµωµήτου θρησκείας καὶ 
κάθε λογὴς ἁγιασµένην τέχνην καὶ 
σοφίαν. 
         Καὶ ἀφοῦ τὰ ἔδωσεν ὅλα γι’αὐτήν, 
ὅσον ἦτον ζωντανός, χωρὶς να κρατήσει 
καµίαν χαρὰν διὰ τὸν ἑαυτὸν του, 
τελευταῖον πλέον ἔδωσε καὶ τὴν ζωὴν του… 
        Μὲ ὅσα καὶ ἂν ἔκαµε, δεν µπόρεσε να γλυτώσει ἀπὸ ὅτι εἶχε 
γραµµένον ὁ Θεὸς για τὸ Ἔθνος  µας. Ἐσκοτώθη πολεµώντας εἰς τὴν 
καστρόπορταν τοῦ Ῥωµανού,εἰς τάς 29 Μαΐου 1453, τὸ πρωὶ ἐβγαίνοντας 
ὁ ἥλιος…»                                                  
                                                                                                          ( Φ.Κόντογλου+) 
 

Ευχαριστούµε την 

           κ.Γιώτα Παπαναστασίου  

      για την χορηγία  

            του παρόντος τεύχους 


