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Σεβαστή μας Γερόντισσα, αγαπητή μας μάνα 

Σήμερα ο Παρνασσός ετοιμάζεται να δεχτεί το σώμα σου κι ο 

ουράνιος παράδεισος την ευγενική ψυχή σου. 

Από εκεί ψηλά θα αγναντεύεις τώρα το μοναστήρι σου, που 

με τα ίδια σου τα χέρια το έκανες επίγειο παράδεισο. 

Αφήνεις τον επίγειο παράδεισό σου για τον ουράνιο, αφήνεις 

την ευωδία των πολύχρωμων και κάθε λογιών λουλουδιών σου 

για να γευτείς την ουράνια ευωδία του αιώνιου παραδείσου. 

Από εκεί ψηλά σαν θα αγναντεύεις, είμαστε σίγουροι, πως 

πάντα θα ΄χεις την έννοια της Ιερουσαλήμ και θα πρεσβεύεις για 

το μοναστηράκι σου, όπως το ’λεγες αλλά και για όλους αυτούς 

που έρχονταν, έρχονται και θα έρχονται προσκυνητές στην 

Παναγιά την Οδηγήτρια. 

Γερόντισσά μας πλημμύρισε ο Παρνασσός από ανθρώπους 

κάθε ηλικίας, κάθε σπιθαμή της πολύχρωμης λουλουδένιας αυλής 

σου είναι γεμάτη από ανθρώπους, τους ξέρεις όλους με τα μικρά 

τους ονόματα, τους ίδιους και τις οικογένειες τους. Όλοι τους 

έχουν έρθει πολλές φορές προσκυνητές στο μοναστήρι σου κι 

όλοι από την πρώτη φορά που ήρθαν, σε είδαν στην αυλή να τους 

καρτεράς και να τους υποδέχεσαι με τη ζεστή καρδιά σου. 

Όλοι με πολλή ευλάβεια έχουν φιλήσει το χέρι σου, μα κι εσύ 

σε κάθε έναν κάτι είχες να πεις. Μα έναν καλό λόγο, μα μια 

συμβουλή, μα μια βοήθεια, μα πάνω από όλα μια προσευχή. 

Όλους εδώ σας έχω μας έλεγες δείχνοντας το κομποσχοίνι σου 

που ποτέ δεν αποχωριζόσουν. 

Όταν σου έλεγαν ευχαριστώ, έλεγες: Εδώ σας έχω όλους, δεν 

μπορώ να κάνω τίποτα άλλο εγώ η αμαρτωλή μόνο προσευχή. 

Γερόντισσα όλα τα παιδιά της κατασκήνωσης είναι εδώ 

σήμερα. Πόσα παιδιά δεν πέρασαν από την κατασκήνωση στα 47 

της χρόνια! όλα τα γνώριζες ένα ένα. Όλα εδώ είναι σήμερα, 

ήρθαν να πάρουν την ευχή σου. Αυτά τα παιδιά που ενώ 

έρχονταν στην κατασκήνωση και γνώριζαν τον Παρνασσό και το 
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μοναστήρι του, παρακινούσαν τα αδέλφια τους, τους γονείς τους 

και τους φίλους τους να επισκεφθούν την Ιερουσαλήμ κι όταν 

έρχονταν πώς να μην ξανάρχονταν; Τούτος ο παράδεισος της 

επίγειας Ιερουσαλήμ σου δίνει γεύση του ουράνιου παραδείσου. 

Γιατί οι τόποι όσο όμορφοι κι αν είναι από μόνοι τους δεν είναι 

τίποτα, οι άνθρωποι τους δίνουν ζωή, τους δίνουν χρώμα κι εσύ 

Γερόντισσα με την μακαριστή αδελφή Θεοκλήτη και την αδελφή 

Ξένη 50 χρόνια τώρα δίνετε ζωή σε τούτη τη βουνοπλαγιά της 

Ρούμελης σε τούτο το μοναστήρι που 929 χρόνια πριν ζωντάνεψε 

στη Λιάκουρα. 

Η φωνή σου κρυστάλλινη, η σκέψη σου διαυγής και νηφάλια. 

Η πίστη σου στο Χριστό δυνατή και ζωντανή.  

Παιδιά σαν είμασταν στην κατασκήνωση τρέχαμε τον 

Δεκαπενταύγουστο να μην χάσουμε την παράκληση τόσο μας 

άρεσε και στο τέλος ανυπομονούσαμε να σε ακούσουμε να λες το 

«Ἀπόστολοι ἐκ περάτων, συναθροισθέντες ἐνθάδε, Γεθσημανῆ τῷ 

χωρίῳ, κηδεύσατέ μου τὸ σῶμα, καὶ σύ, Υἱὲ καὶ Θεέ μου, 

παράλαβέ μου τὸ πνεῦμα» και μετά καθώς βγαίναμε έξω δεν 

φεύγαμε αν δεν παίρναμε το λουκούμι. Μα και μετά το λουκούμι 

δεν φεύγαμε αν δεν φιλούσαμε το χέρι σου και δεν παίρναμε την 

ευχή σου και περιμέναμε υπομονετικά να έρθει η σειρά μας να 

πάρουμε την ευχή σου γιατί σε καθένα μας κάτι είχες να πεις. 

Να προσεύχεστε μας έλεγες, ότι έχετε να το λέτε στην 

Παναγία μας και να δείτε πως θα ξαλαφρώσετε. 

Πάντοτε μας μιλούσες με παραδείγματα από την Αγία Γραφή. 

Όταν σε ρωτάγαμε κάτι πάντα έλεγες ο Κύριος μας Ιησούς 

Χριστός λέει… 

Όλα αυτά τα παιδιά που συμβούλευες, που σταύρωνες, που 

έσφιγγες στην αγκαλιά σου Γερόντισσα είναι εδώ σήμερα δεν 

ήρθαν να σε αποχαιρετήσουν, την ευχή σου ήρθαν να πάρουν, δεν 

σε αποχαιρετούν γιατί θα σε έχουν πάντα μες την καρδιά τους και 

εσύ δεν θα τα ξεχάσεις γιατί, όπως με το κομποσχοίνι σου εδώ 

στην επίγεια Ιερουσαλήμ προσευχόσουν για αυτά έτσι και τώρα 

θα προσεύχεσαι από την ουράνια Ιερουσαλήμ. 
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Γερόντισσα, στο διάβα σου από τον Παρνασσό άφησες 

σημάδια φανερά, σημάδια στη γη αλλά και σημάδια στις ψυχές 

μας. Με την εργατικότητά σου, με την υπομονή σου, με την 

καρτερία σου, με την συγχωρητικότητα σου, μα κυρίως με την 

πίστη σου πάλεψες να ξαναδώσεις ζωή σε τούτο εδώ το 

μισοερειπωμένο μοναστήρι και νάτο παράδεισος αληθινός, όπου 

το άρωμα των λουλουδιών ενώνεται με το μοσχολίβανο και τις 

ψαλμωδίες των ακολουθιών.  Πλημμύριζες με την μικρή σου 

αδελφότητα το Καθολικό με τις ψαλμωδίες, τις καθημερινές 

ακολουθίες και τις αγρυπνίες. Κράτησες με τις μοναχές σου 

αναμμένα τα καντήλια της Παναγιάς της Οδηγήτριας υμνώντας 

καθημερινά τον Θεό σε τούτη τη βουνοπλαγιά. Έκανες την 

Ιερουσαλήμ όαση πνευματικής και φυσικής καταφυγής για τα 

πλήθη των ανθρώπων, που ανηφορίζουν τις πλαγιές του 

Παρνασσού, για να βρεθούν στο κατώφλι της. 

Γερόντισσα, ο Παρνασσός που αγάπησες σήμερα σε δέχεται 

στα σπλάχνα του και η ευγενική ψυχή σου εκεί ψηλά από τον 

ουρανό θα αγναντεύει τον μικρό σου παράδεισο στη γη.  

Γερόντισσά μας όλα τα παιδιά της κατασκήνωσης σου 

ευχόμαστε καλό ταξίδι από τον επίγειο παράδεισό σου στον 

Παράδεισο της αγκαλιάς του Θεού. 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΣ 

 


