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της Γερόντισσας Χριστοδούληςτης Γερόντισσας Χριστοδούληςτης Γερόντισσας Χριστοδούληςτης Γερόντισσας Χριστοδούλης    

Δαύλεια, 20-05-2017 

Ο Κύριος μας και Δεσπότης Κύριος μας και Δεσπότης Κύριος μας και Δεσπότης Κύριος μας και Δεσπότης ΧριστόςΧριστόςΧριστόςΧριστός κάλεσε σήμερα κοντά του, την γερόντισσα 

ΧριστοδούληΧριστοδούληΧριστοδούληΧριστοδούλη, την Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Ιερουσαλήμ ΔαύλειαςΚαθηγουμένη της Ιεράς Μονής Ιερουσαλήμ ΔαύλειαςΚαθηγουμένη της Ιεράς Μονής Ιερουσαλήμ ΔαύλειαςΚαθηγουμένη της Ιεράς Μονής Ιερουσαλήμ Δαύλειας. Η Γεροντισσούλα 

μας ζει από σήμερα μέσα στο φως του Κυρίου..., στο ανέσπερο φως του Κυρίου, που δίδεται 

σε εκείνους που παραδίδουν την καρδιά τους στην αγάπη Του, σε εκείνους που διαλέγουν και 

βαδίζουν με συνέπεια "την στενήν και τεθλιμένην οδόν""την στενήν και τεθλιμένην οδόν""την στενήν και τεθλιμένην οδόν""την στενήν και τεθλιμένην οδόν". Αυτή την οδό που η γερόντισσά μας 

βάδισε από τα πρώτα νεανικά της χρόνια μέχρι και τα βαθιά της γεράματα. 

Ο τόπος μαςΟ τόπος μαςΟ τόπος μαςΟ τόπος μας............    

ΓΓΓΓνώρισενώρισενώρισενώρισε στο πρόσωπό της την αληθινή ΜητέραΜητέραΜητέραΜητέρα, την ακοίμητη φύλακα, την εμπνευσμένη, 

συνετή και συνάμα διακριτική καθοδηγήτριά του. 

ΓνώρισεΓνώρισεΓνώρισεΓνώρισε την ακούραστη και ανιδιοτελή εργάτρια, με το τεράστιο και πολύπλευρο έργο, 

πνευματικό και κοινωνικό. 

ΓνώρισεΓνώρισεΓνώρισεΓνώρισε την εμπνευσμένη και δημιουργική ανακαινίστρια, εκείνη που παρέλαβε ένα 

ερειπωμένο μοναστήρι και το έφτιαξε το κόσμημα όλης της Βοιωτίας, βάζοντας πλάτη 

παντού και κυρίως στα δύσκολα. Δεν την φόβιζαν οι ευθύνες και δεν αρνιόταν ποτέ να τις 

επωμισθεί και να τις αναλάβει. Ήταν άνθρωπος της απόλυτης συνέπειας, της πρωτοβουλίας 

και της πρωτοπορίας. Διέθετε οξυδέρκεια, ευστροφία και διορατικότητα. Έβλεπε μπροστά, 

οραματιζόταν και σχεδίαζε. 



ΓνώρισεΓνώρισεΓνώρισεΓνώρισε την ακούραστη και ακαταπόνητη αγωνίστρια, την αγέρωχη και απτόητη μαχήτρια 

υπέρ των δικαίων, των αξιών και των ιδανικών της Ορθοδόξου Παραδόσεώς μας, υπέρ της 

ιδιαίτερης πατρίδας μας, του χωριού της, της Δαύλειας που αγάπησε με ιδιαίτερη ζέση. 

Άλλωστε συνέδεσε τον μοναχικό της βίο με την αγιασμένη αυτή βουνοκορφή του 

Παρνασσού, που τώρα εγκαταλείπει ταξιδεύοντας προς την ψηλότερη κορυφή, προς την 

Ουράνια Βασιλεία του Θεού, που τόσο αγάπησε και στον Οποίον αφιέρωσε την ζωή της και 

διακόνησε ποικιλοτρόπως. 

ΓνώρισεΓνώρισεΓνώρισεΓνώρισε μια γυναίκα λεβέντισσα, περήφανη, ατρόμητη και δυναμική, με κοφτερό μυαλό και 

αετίσια ματιά, που αντιλαμβανόταν και παρακολουθούσε τα πάντα (ακόμα και όταν η 

όρασή της δεν της το επέτρεπε). Θεωρώ ότι ταιριάζει απαράμιλλα στην Περιγραφή του 

Άγγελου Τερζάκη  για την ηρωική γυναίκα: 

"Το α"Το α"Το α"Το αννννθρώπινοθρώπινοθρώπινοθρώπινο    αυτό πλάσμα, αυτό πλάσμα, αυτό πλάσμα, αυτό πλάσμα, γράφει, έχει πάρει απάνω του κάτι α, έχει πάρει απάνω του κάτι α, έχει πάρει απάνω του κάτι α, έχει πάρει απάνω του κάτι από τήν στέπό τήν στέπό τήν στέπό τήν στέγνα του τοπίου, γνα του τοπίου, γνα του τοπίου, γνα του τοπίου, 

του κατάγυτου κατάγυτου κατάγυτου κατάγυμνου βράμνου βράμνου βράμνου βράχου, που τον σκουντάς με το πόδι σου και τσακχου, που τον σκουντάς με το πόδι σου και τσακχου, που τον σκουντάς με το πόδι σου και τσακχου, που τον σκουντάς με το πόδι σου και τσακμαμαμαμακίζει. Σου λέει κίζει. Σου λέει κίζει. Σου λέει κίζει. Σου λέει 

καλημέρα αυτή η καλημέρα αυτή η καλημέρα αυτή η καλημέρα αυτή η ΔαυλειώτισσαΔαυλειώτισσαΔαυλειώτισσαΔαυλειώτισσα    και ηκαι ηκαι ηκαι η    κουκουκουκουβέντα της είναι κοφτή, σαν πρόσταγμα. Έχει μια βέντα της είναι κοφτή, σαν πρόσταγμα. Έχει μια βέντα της είναι κοφτή, σαν πρόσταγμα. Έχει μια βέντα της είναι κοφτή, σαν πρόσταγμα. Έχει μια 

παρθενιά απροσππαρθενιά απροσππαρθενιά απροσππαρθενιά απροσπέλαέλαέλαέλαστη, όστη, όστη, όστη, όπως η ζωή της, είναι σκληρή κι αμίλητη".πως η ζωή της, είναι σκληρή κι αμίλητη".πως η ζωή της, είναι σκληρή κι αμίλητη".πως η ζωή της, είναι σκληρή κι αμίλητη".    

ΓνώρισεΓνώρισεΓνώρισεΓνώρισε την ακοίμητη Φωτοστάτη της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας μας, που με την 

άδολη αγάπη της και με τη χάρη της Παναγίας μας, μετέβαλε εαυτόν σε άσβεστη λύχνο της 

Ιεράς Μονής Ιερουσαλήμ. 

Διαπιστώσαμε και διδαχθήκαμε από τα ανεκτίμητα χαρίσματα και τις μεγάλες αρετές της, 

την ακεραιότητα του χαρακτήρα της, την άμεμπτη ηθική της και την ανιδιοτέλεια της. Την 

θυσία, την αυταπάρνησή της και την αταλάντευτη πιστότητά της στον Θεό, στην Υπεραγία 

Θεοτόκο, στην Κυρά της, και την Εκκλησία. 

Διακρινόταν για την πίστη, την αγάπη, την ανεξικακία, την καλοσύνη και με το ιλαρό 

χαμόγελο της μετέφερε πάντοτε, σε όποιον την πλησίαζε, Λόγο Χριστού. Για την 



δωρικότητα της μορφής και της προσωπικότητάς της και τα σπαρτιατικά χαρακτηριστικά 

του λιτού, απέριττου και αυστηρού προσωπικού της βίου.  

Ήταν μία πραγματική αγωνίστρια και υπερασπίστρια των μεγάλων πνευματικών 

αναβάσεων, στην προσωπική της ανάβαση πόρθησε και κατάκτησε εκείνη την κορφή του 

Παρνασσού, που βρίσκεται το παλαιομονάστηρο της Ιερουσαλήμ, το Παλλάδιο της 

Θεοτόκου, όπως είχε πει χαρακτηριστικά στον χειροτονητήριο λόγο του, ο μητροπολίτης 

Κεφαληνίας Κύρος Γεράσιμος, ο αγαπημένος της... παπά Γεράσιμος. 

Και αυτή η Μονή θα γίνει το πνευματικό εφαλτήριο όπου η Γερόντισσά μας θα φτάσει 

νικηφόρα στον ««««τόπο τοτόπο τοτόπο τοτόπο τοῦ ἁῦ ἁῦ ἁῦ ἁγιάσματος τγιάσματος τγιάσματος τγιάσματος τῆῆῆῆς δόξης τος δόξης τος δόξης τος δόξης τοῦ ῦ ῦ ῦ ΘεοΘεοΘεοΘεοῦ»ῦ»ῦ»ῦ»....    

Από το Θεομητορικό αυτό τέμενος η Καθηγουμένη Χριστοδούλη ήρθε αντιμέτωπη με τον 

έσχατο εχθρό του ανθρώπου τον θάνατο. Αυτό τον θάνατο που εμείς φοβόμαστε ακόμη και 

να τον αναλογιστούμε, εκείνη τον αντίκρισε με δύναμη ψυχής και απαράμιλλο ψυχικό 

σθένος, όπως άλλωστε αρμόζει σε μια γνήσια αγωνιστική ψυχή… Όπως ταιριάζει σε μία 

αληθινή μοναχή που αγωνίστηκε να καταστεί "τέκνον φωτόςτέκνον φωτόςτέκνον φωτόςτέκνον φωτός"""". Από αυτή την πνευματική 

κορυφή, μάς αφήνει ιερή παρακαταθήκη και πνευματική κληρονομιά, το φωτεινό 

παράδειγμά της.  

Την ασθενείας της την αντιμετώπισε με απαράμιλλη ψυχραιμία, θάρρος, ευγένεια, 

καρτερικότητα και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Η ζωή της έγινε μία συνεχής και 

αδιάκοπη προσευχή, μία ατελείωτη δοξολογία στον Τριαδικό Θεό, από τα χαριέστατα χείλη 

της άκουγες συνεχώς και αδιαλείπτως το "Δόξα Σοι ο Θεός" και τα χεράκια της 

ακατάπαυστα έκαναν "κομποσχοινάκι".  

Ένα τέτοιο και τόσο σπουδαίο κεφάλαιο έκλεισεκεφάλαιο έκλεισεκεφάλαιο έκλεισεκεφάλαιο έκλεισε σήμερα.  

Ένας στύλος κατέρρευσεστύλος κατέρρευσεστύλος κατέρρευσεστύλος κατέρρευσε, μια ιστορίαιστορίαιστορίαιστορία λαμπρή συμπλήρωσε τον κύκλο τηςσυμπλήρωσε τον κύκλο τηςσυμπλήρωσε τον κύκλο τηςσυμπλήρωσε τον κύκλο της....  



ΜίαΜίαΜίαΜία    δρυς έπεσεδρυς έπεσεδρυς έπεσεδρυς έπεσε, γιατί άλλωστε η γερόντισσα μόνο ως "την Βασιλικήν Δρυν" του 

Παπαδιαμάντη θα μπορούσαμε να την παρομοιάσουμε, αφού από τα φύλλα της εστάλαζε 

και έρρεεν ολόγυρά της  

"μάννα ζω"μάννα ζω"μάννα ζω"μάννα ζωῆῆῆῆς, δρς, δρς, δρς, δρόόόόσος γλυκασμοσος γλυκασμοσος γλυκασμοσος γλυκασμοῦ, ῦ, ῦ, ῦ, μέλι τμέλι τμέλι τμέλι τὸ ἐὸ ἐὸ ἐὸ ἐκ πκ πκ πκ πέέέέτρας."τρας."τρας."τρας."    

Σε ευχαριστούμεΣε ευχαριστούμεΣε ευχαριστούμεΣε ευχαριστούμε για όλα σεβαστή μας Γερόντισσα…  

Σε ευγνωμονούμεΣε ευγνωμονούμεΣε ευγνωμονούμεΣε ευγνωμονούμε….  

Συγχώρα μαςΣυγχώρα μαςΣυγχώρα μαςΣυγχώρα μας για τυχόν λάθη και αστοχίες μας και λάβε τον πόνο της ψυχής μας και το 

ευχαριστήριο δάκρυ μας ως δοξαστικό λιβάνι στην μακαρία οδό που πορεύεσαι σήμερα … 

ΆπΆπΆπΆπλωσελωσελωσελωσε Γερόντισσα το κουρασμένο χέρι σου και σταύρωσέσταύρωσέσταύρωσέσταύρωσέ μας νοερά…  παραμύθησέ μαςπαραμύθησέ μαςπαραμύθησέ μαςπαραμύθησέ μας, 

όπως το έκανες μέχρι πριν λίγες μέρες και δώσε μας για μια ακόμη φορά εφόδιο στον αγώνα 

της ζωής την μητρική και Γεροντική ευχή Σου.  

Αναπαύσου εν ειρήνη στίς καρδιές μας… διότι ο "αληθινός τάφος των νεκρών είναι οι 

καρδιές των ζωντανών". 

Ευχόμαστε στη σεβαστή γερόντισσα Ξένη και στην αδερφή Ιερουσαλήμ ο Κύριος να  τους 

χαρίσει ενίσχυση και παρηγορία, ώστε να βρουν τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουν 

επάξια το έργο της Γερόντισσας, ώστε το μοναστηράκι της να παραμείνει φάρος 

πνευματικής ζωής για όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από παρηγορία, 

ανακούφιση, προσευχή και καθοδήγηση.  

ΧριστοδούληςΧριστοδούληςΧριστοδούληςΧριστοδούλης    ττττηηηης ς ς ς ΟΟΟΟσιοτάτης Καθηγουμένης ασιοτάτης Καθηγουμένης ασιοτάτης Καθηγουμένης ασιοτάτης Καθηγουμένης αιιιιωνία ωνία ωνία ωνία η μνήμηη μνήμηη μνήμηη μνήμη…………    

 

Ένα πνευματικό της τέκνο, 

Αμαλία Καραμπέκου 


