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953  Στήν ἀγαπημένη μας Μανούλα.

954   Ἐπικήδειος λόγος τοῦ Μητροπολίτη Θηβῶν 
καί Λεβαδείας κ. Γεωργίου. 

955  Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον.

956   Ἀπό τήν κλήση στήν ὑπακοή.

958   Γερόντισσα Ἄννα 
- μιά πραγματική μοναχή.

959   Στήν πιό γλυκιά Μανούλα τοῦ κόσμου.

960 Ἀναμνήσεις ἀπό τήν ἀλησμόνητη Μανούλα μας.

961    Λόγια καρδιᾶς γιά τήν μεγάλη Μάνα.

962   Νεώτερα τοῦ Σπιτιοῦ μας.

964  Πρόσκληση.



947

Α
ΓΙΑ

ΤΑ
Β

ΙΘ
Α

947

Α
ΓΙΑ

ΤΑ
Β

ΙΘ
Α

Δέν πρέπει νά μᾶς ἐνδιαφέρει 
ἡ γνώμη τῶν πολλῶν,

οὔτε καί αὐτοῦ τοῦ πλήθους,
ἀλλά τῶν ἐναρέτων.

ἱερός Χρυσόστομος
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Ντύθηκα καθαρό χιτώνα ἀπόψε Κύριε,
καί ξεκίνησα γιά τήν Φάτνη Σου.
Ἔψαξα δῶρο ἀκριβό νά Σοῦ φέρω,
μά δέν βρῆκα τίποτα δικό μου
πού νἄξιζε γιά Σένα.
Μέ ἄδεια τά χέρια μου,
μέ τήν καρδιά γεμάτη ἀναζήτηση,
περπάτησα!
Ἡ σκέψη μου κουβαλοῦσε μαζί της πολλά:
Σχέδια καί ὄνειρα γιά τό μέλλον,
στενοχώριες πού τήν βαραίνουν,
φόβους πού τήν ταράζουν,
ἀδυναμίες πού τήν κουράζουν...
Καί περπατοῦσα καί λαχτα-
ροῦσα νά φτάσω
γιά νά στά πῶ ὅλα,
νά ξαποστάσω.
Ἔβαλα σημάδι τ’
ἀστέρι Σου
καί περπατοῦσα καί
περπατοῦσα
κί ὅλο σκεφτόμουν
πότε νά φτάσω.
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Νύχτωσε! Μεσάνυχτα,
κι ὁ δρόμος δέν σίμωνε στή Σπηλιά.
Ἔνιωσα νά χώνεται μέσα μου ἡ ἀγωνία,
κι ἄρχισα νά περπατῶ πιό γοργά.
Στήλωσα στ’ ἀστέρι τή ματιά
καί βάλθηκα νά τρέχω.
Ξέχασα σχέδια κι ὄνειρα
φόβους καί πίκρες 
πού φόρτωναν τόν νοῦ μου
καί ἔσερνα μόνο ἄχαρα 
τό βάρος τοῦ κορμιοῦ μου
Κάποτε σήκωσα τό κεφάλι...
Εἶχα φτάσει,
μά εἶχα πιά ξεχάσει
τ’ ἤθελα νά πῶ.
Γονάτισα μ’ ἄδεια τή σκέψη
καί εἶπα «Εὐχαριστῶ».

Πού ἦρθες,
πού σέ βρῆκα,
πού σέ βλέπω,
πού σ’ ἀγαπῶ!



Αὐτός πού εἶναι ἄναρχος
καί αἰώνιος, τώρα παίρνει
ἀρχή!
Αὐτός πού εἶναι αὐθύ-
παρκτος, δημιουργεῖται!
Αὐτός πού εἶναι ἄπειρος, 
χωράει στήν περιορισμένη
ἀνθρώπινη φύση!
Αὐτός πού πλουτίζει μέ
τά ἀγαθά Του τόν κόσμο,
γίνεται φτωχός, παίρνοντας
ἀνθρώπινο σῶμα, γιά νά
πλουτίσουμε μέ τή θεότητά
Του.

Ποιός μπορεῖ νά παρα-
στήσει πόσος εἶναι ὁ
πλοῦτoς τῆς ἀγαθότη-
τάς Του!
Γι’ αὐτό καί ἐσύ μαζί 

μέ τόν Ἀστέρα τρέξε
καί μαζί μέ τούς μάγους 
φέρε Του γιά δῶρα χρυσό
καί λιβάνι καί σμύρνα!

Τίμησέ Τον σάν Βασιλέα
καί Θεό 
κι ὡς τόν Λυτρωτή,
πού ταπεινώθηκε 
γιά σένα!
Μαζί μέ τούς ποιμένες 
δόξασέ Τον,
μέ τούς ἀγγέλους 
ὕμνησέ Τον,
μέ τούς ἀρχαγγέλους 
σκίρτησε ἀπό χαρά!
Ἄς εἶναι κοινή ἡ πανήγυρη
τῶν οὐρανίων καί τῶν ἐπι-
γείων δυνάμεων...

Ἅγιος Γρηγόριος
ὁ Θεολόγος
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Σήμερα ἔχουμε τό πιό μεγάλο φῶς. Τό ἀσύγκριτο φῶς.
Τόν Δημιουργό τοῦ φωτός. Γι’ αὐτό λέγεται Θεοφά-
νεια. Σήμερα φανερώνεται ὁ Τρισυπόστατος Θεός.

Ὁ κόσμος νομίζει ὅτι ἄν πάει νά δεῖ πῶς πέφτει ὁ
Σταυρός στό νερό καί ποιός θά κολυμπήσει κάτω νά
τόν βρεῖ, ὅτι εἶναι τό πιό σπουδαῖο ἀπ’ ὅλα. Ἄλλο
ὅμως γεγονός εἶναι ὅτι σήμερα γίνεται ἡ ἀποκάλυψη
τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ. Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα
μᾶς εἶπε ὅτι, ὅταν ὁ Χριστός ἦταν μέσα στόν Ἰορδάνη
ποταμό, βγῆκε εὐθύς ἐκ τοῦ ὕδατος. Οἱ ἄλλοι δέν
ἔβγαιναν ἔξω. Τελείωναν τήν ἐξομολόγησή τους καί
τότε ἔβγαιναν. Ὁ Χριστός ὅμως δέν εἶχε ἁμαρτίες, δέν
εἶχε τίποτα νά πεῖ γιά ἐξομολόγηση καί βγῆκε ἀμέσως
ἀπό τό νερό... καί τό Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβε-
βαίου τοῦ λόγου τό ἀσφαλές, στάθηκε πάνω στήν ἁγία κο-
ρυφή τοῦ Χριστοῦ μας. Ἀκούστηκε τότε φωνή ἐκ τῶν
οὐρανῶν: «Οὗτος ἐστίν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός ἐν ᾧ ηὐδόκησα».
Τό ἀπολυτίκιο τῶν Θεοφανείων «ἐν Ἰορδάνη βαπτιζομένου Σου
Κύριε...», τά λέει ὅλα. Σήμερα ἔγινε ἡ φανέρωση. Σήμερα ἔγινε γνωστός ὁ Θεός.
Πρό τῶν Θεοφανείων δέν γνώριζε κανένας, οὔτε οἱ Ἰουδαῖοι, οὔτε οἱ Ἕλληνες πού
εἶχαν τούς φιλοσόφους. 

Ἀκούω μερικούς εὐλαβεῖς ἀνθρώπους: Κατηχητές, Ὁμαδάρχες, Θεολόγους, Ἱερο-
κήρυκες πού λένε: «Δέν πᾶμε καθόλου καλά!». Ξέρετε γιατί δέν πᾶμε καλά; Γιατί
ὁ κόσμος δέν γνωρίζει, ἔχει ἄγνοια πνευματική. Σέ πολλά σχολεῖα κατήργησαν τά
θρησκευτικά. Στήν Ἐκκλησία δέν γίνονται κηρύγματα, ἐνῶ ἔχουμε πολλούς θεο-
λόγους. Εἶναι ὀργή στίς ἡμέρες μας. Πολλοί δέν ἐκκλησιάζονται... Νά ἔχουμε παι-
διά μου, μεσάνυχτα; Νά μήν διαβάζουμε Εὐαγγέλιο; Πῶς θέλουν λοιπόν νά
καταλάβουν τά θέματα τῆς πίστεως; Λένε «χρόνια πολλά», βλέπουν τό πε-
ριστέρι, πίνουν τόν ἁγιασμό, μ’ εὐλάβεια βέβαια, ἀλλά δέν φτάνει αὐτό...

Ἐσείς πού ἀκοῦτε αὐτά εἶστε προνομιοῦχες, θά εἶστε ὅμως ἀδικαιολόγητες
ἄν αὔριο πού θά μεγαλώσετε καί θ’ ἀνοίξετε δικό σας σπιτικό καί θά γίνετε
μητέρες, δέν φροντίσετε νά βρίσκεται ἡ οἰκογένειά σας κοντά στόν Θεό καί
τήν Ἐκκλησία, ἄν ἐσεῖς δέν φτιάξετε τό σπίτι σας «κατ’ οἶκον Ἐκκλησία», γιατί
ὁ Θεός ζητᾶ «αὐτοῦ ἀκούετε».

Μέ τά Θεοφάνεια, ἐφωτίσθη ὁ κόσμος, εἶδε τό
φῶς τό ἀληθινόν, εἶδε τόν Χριστό μας. Ν’ ἀκοῦμε
λοιπόν τή φωνή Του.

(Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Κων/νου στά παιδιά τοῦ Σπιτιοῦ μας)
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† Μητρ. Θεσσαλιώτιδος  Κωνσταντίνου



Σ τίς 22 Νοεμβρίου ἐγκατέλειψε τόν
πρόσκαιρο τοῦτο κόσμο γιά νά με-
ταβεῖ στά Οὐράνια σκηνώματα, ἡ

σεβαστή πνευματική μας μητέρα Γερόν-
τισσα Ἄννα, κατά κόσμον Ἄννα Τσε-
κούρα. Στάθηκε πραγματική Μητέρα
ἑκατοντάδων ἤ καί χιλιάδων παιδιῶν , τά
ὁποία ἀγάπησε πραγματικά. Γιατί δέν

ἦταν μόνο τά κορίτσια πού μεγάλωσε
μέ κόπους καί αὐταπάρνηση, ἀλλά καί
αὐτά πού ἔστειλε ὁ Θεός κον τά της,
στό ἐργαστήριο μοδιστρι κῆς ἀρχικά
καί στίς νεανικές συντροφιές καί τίς
παιδικές Κατασκηνώ σεις ἀργότερα. 
Ξεκίνησε ταπεινά καί ἀθόρυβα τό

1963 μέ τήν ἵδρυση τῆς «Οἰκογένειας τῆς
Ἁγίας Ταβιθᾶ» καί συνέχισε τό ἴδιο τα-
πεινά καί μέ πολλές προσωπικές θυσίες
γιά 53 χρόνια νά δέχεται στήν μητρική
ἀγκαλιά της, νά φροντίζει, νά διαπαιδα-
γωγεῖ, νά καθοδηγεῖ, νά μορφώνει, νά
σπουδάζει καί νά ἀποκαθιστᾶ στήν κοι-
νωνία ὅσα κορίτσια τῆς ἐμπιστεύτηκε ὁ
Θεός νά προστατεύσει. Ὁδήγησε τριάντα
πέντε κορίτσια σέ γάμο καί χάρηκε πε-
ρισσότερα ἀπό ἑκατό ἐγγόνια καί ἑξήντα
δισέγγονα. Ἀφιέρωσε ὁλοκληρωτικά τή
ζωή της στό ἔργο αὐτό τῆς Ἀγάπης , κά-
νοντας ὑπακοή στόν πνευματικό της π.
Κωνσταντῖνο Σακελλαρόπουλο, ἱεροκή-
ρυκα τότε στήν πόλη τῆς Λιβαδειᾶς. Ὁ π.
Κωνσταντῖνος τῆς ἐνέ πνευ σε τό θυσια-

στικό δρόμο τῆς Ἀγάπης, προβλέποντας
τήν προσφορά της καί τήν προκοπή τοῦ
ἔργου. Ποτέ δέν ἀπέδωσε ὁποιαδήποτε
ἐπιτυχία της στίς δικές της δυνάμεις.
Πάντα δοξολογοῦσε τόν Θεό καί ἀπέδιδε
τά πάντα σέ Ἐκεῖνον, γι’ αὐ τό καί ὁ Θεός
τῆς χάρισε μία μεγάλη καρδιά πού ἀνέ-
παυε πνευματικά καί ψυχικά ὅποιον τήν
πλησίαζε καί συζητοῦσε μαζί της.

Στίς 24 Νοεμβρίου, πλαισιωμένη ἀπό
τόν πνευματικό της πατέρα Μητροπολίτη
Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ, τόν
Μητροπολίτη Θηβῶν & Λεβαδείας κ. Γε-
ώργιο, τόν Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος &
Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεο, μοναχούς
καί μοναχές, τήν ἀδελφότητά της, τά
πνευματικά της παιδιά καί ἑκατοντάδες
ἀν θρώπους κάθε ἡλικίας, τελέστηκε ἡ νε -
κρώ-  σιμη ἀκολουθία στόν Ἱ. Μητροπολι-
τικό Ναό Λιβαδειᾶς. Μέ πολύ σεβασμό
ἀσπάζονταν τό χέρι της γιά νά πάρουν
τήν εὐχή της καί νά τῆς εὐχηθοῦν  Καλό
Παράδει σο. Ἄς εἶναι ἡ μνήμη της αἰώνια.
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ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑΣ  ΑΝΝΑΣ

Ἀνάμεσα σέ φοιτήτριες στήν Κατασκήνωση



Ἀγαπημένη μας Μανούλα,
Πονοῦμε μέσα ἀπό τήν καρδιά μας

καθώς σέ ἀποχαιρετοῦμε αὐτή τήν ὥρα.

Εἴμαστε τά παιδιά πού μᾶς δέχτηκες ἀπό

μικρά κοντά σου. Ἡ ἀγάπη σου μᾶς ἔκανε

δικά σου παιδιά. Μέ τή μητρική σου φρον-

τίδα ἑτοίμασες μία ζεστή φωλιά, τό σπιτικό

πού ζέστανε τόσα χρόνια τίς τρομαγμένες

μας καρ διές...φώτισε τά ὄνειρά μας... ἀσφά-

λισε τίς ψυχές μας...
Μανούλα, ἐσύ τώρα βρίσκεσαι κοντά

στόν Χριστό πού τόσο ἀγαποῦσες. Ἐμεῖς

ὅμως... Ποιός μπορεῖ τάχα νά μᾶς νιώσει; Ὁ

πόνος σφίγγει τήν καρδιά μας... Εἴμαστε σί-

γουρες ὅμως, πώς ἐσύ ἤσουν ἀνάμεσά μας,

πού κάθε σου λέξη καί κάθε σου δάκρυ,

κάθε συμβουλή καί κάθε προσευχή εἶχε ἕνα

στόχο, νά γίνουμε σωστοί ἄνθρωποι καί νά

συνδεθοῦμε μέ τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλη-

σία, τώρα πού βρίσκεσαι μέσα στήν ἀγκα-

λιά Του, μᾶς ἔχεις μαζί σου καί θά τοῦ

ζητάς παντοτινά νά μᾶς ἀσφαλίζει.

Ἀγαπημένη μας Μανούλα,
Ἤσουν δίπλα μας στήριγμα καί λιμάνι.

Ἤξερες νά ἀγαπᾶς μέ μία ἀγάπη πού

γέμιζε τήν καρδιά μας γαλήνη ἀλλά καί

θάρρος, δύναμη νά ἀγωνιστοῦμε στή ζωή.

Αὐτή ἡ ρωμαλέα σου ἀγάπη πόσα μᾶς δί-

δαξε!
Μᾶς ἑτοίμαζες νά γίνουμε καί μεῖς μη-

τέρες μέ γενναῖο φρόνημα.
Καί νά, εἴμαστε σήμερα ἐδῶ, τά παιδιά

σου καί τά ἐγγόνια σου Μανούλα.

Εἴμαστε γιά νά σέ ἀποχαιρετήσουμε,

ἐσένα τόν ἄγγελο τῆς ζωῆς μας.

Ἐσένα πού ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ἄνοιξε

τήν καρδιά σου διάπλατα γιά νά μᾶς ἀγκα-

λιάσεις, νά μᾶς ἀναστήσεις, νά ἀνοίξεις

δρόμο γιά νά γίνουν τά ὄνειρά μας ζωή καί

μάλιστα εὐλογημένη ζωή. Ποῦ θά ἤμασταν

ἄν δέν βρίσκαμε καταφύγιο στό ζεστό σπι-

τικό σου; Τί μέλλον θά εἶχε ἡ ζωή μας; 

Μανούλα, πονᾶμε!
Κι αὐτόν τόν πόνο τῆς καρδιᾶς μας δέν

μπορεῖ κανείς νά τόν καταλάβει, ἀλλά κι

ἐμεῖς δέν ἔχουμε λόγια νά τόν ἐκφράσουμε.

Ἕνα μονάχα θέλουμε νά σοῦ ποῦμε τούτη

τήν ὥρα: 
Μανούλα, εὐχαριστοῦμε!
Θά μένεις πάντα ὄχι μόνο στό Σπίτι τῆς

Ἁγίας Ταβιθᾶ, ἀλλά καί στή σκέψη μας καί

στήν καρδιά μας καί στά σπιτικά μας ἡ

δικιά μας Μανούλα!

Καλό ταξίδι καί καλή 

ἀντάμωση, μανούλα, 

κοντά στόν Χριστό μας!
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Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τήν
παρέλαση τῆς 25ης Μαρτίου



Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ἀγα-
πητοί μου πατέρες καί συλλειτουρ-
γοί, ὀσιώτατες Γερόντισσες καί

ὀσιώτατες Μοναχές, ἀξιότιμοι ἄρχοντες τῆς
πόλεώς μας καί τοῦ τόπου μας, ἐκπρόσωποι

ἀρχῶν καί φορέων καί ἀγαπητοί ἀδελφοί.
Τούτη τήν ὥρα προπέμπουμε στήν αἰωνιό-

τητα τή Μοναχή Ἄννα. Ἕνα πρόσωπο πού γεν-
νήθηκε σ΄αὐτήν τήν πόλη, πού μεγάλωσε, πού
τή γνωρίσαμε ὅλοι καί πού, ἀπό τή νεαρά της
ἡλικία, ἀγάπησε τό Θεό ξεχωριστά. Ἐμπνεόμενη
ἀπό τά λόγια του Εὐαγγελίου, ἰδιαίτερα ἀπό τίς
προτροπές ἐκεῖνες πού τονίζουν τήν ἔκφραση
τῆς ἀγάπης πρός τό συνάνθρωπο, μαζί μέ τόν
μακαριστό Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος Κων-
σταντῖνο, τότε ἱεροκήρυκα τῆς Μητροπόλεώς
μας, ἐξέφρασε τήν ἀγάπη πρός τά παιδιά τά
ἐμπερίστατα, ἱδρύοντας τό Σωματεῖο καί τό
Ἵδρυμα τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ, πού ἀνέθρεψε πολλά
παιδιά καί προσέφερε προστασία, ἀγάπη καί
στοργή.

Σήμερα, ὅπως οἱ ὥριμοι καρποί σ’ ἕνα δέντρο,
ἔτσι κι ἐκείνη, κατ΄ ἀναφορά στήν πνευματική
ζωή, πορεύεται μέ πλούσια καρποφορία, μιμού-
μενη τήν Ἁγία Ταβιθά, τῆς ὁποίας τό παρά-
δειγμα τήν ἐνέπνεε καί τήν στήριζε, ἀφοῦ κι
ἐκείνη ἦταν πλήρης ἀγάπης καί ἐλεημοσυνῶν,
ὅπως περιγράφεται στό ἱερό μας βιβλίο «Πράξεις
τῶν Ἀποστόλων». Ἔτσι καί ἡ Μοναχή Ἄννα, πο-

ρεύτηκε ἀγαπώντας τόν Κύριο, ἀγαπώντας
τόν ἄνθρωπο, ἀγαπώντας τά παιδιά. Τά

λόγια του Εὐαγγελίου εἶναι ἐκεῖνα τά ὁποῖα ἦταν
τό τυπικό της καί ὁ ἀποστολικός λόγος : «Μαν-
θανέτωσαν καί οἱ ὑμέτεροι καλῶν ἔργων προ-
ΐστασθαι εἰς τάς ἀναγκαίας χρείας ἵνα μή ὦσιν
ἄκαρποι». Καί ἡ Μοναχή Ἄννα δέν ἦταν καθό-
λου ἄκαρπη.

Ἡ προσευχή τῆς Ἐκκλησίας μέ τίς εὐχές τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου τόν ὁποῖο ἔχω τήν
ξεχωριστή τιμή νά ἐκπρο σωπῶ, τῶν ἁγίων
ἀδελφῶν Ἀρχιερέων, τῶν ἁγίων Καθηγουμένων,
τῶν πατέρων, τῶν ὁσιωτάτων Γεροντισσῶν καί
μοναχῶν καί ὅλων σας, εἶναι, ὁ Κύριος τῆς ζωῆς
καί τοῦ θανάτου νά τήν κατατάξει στή
θεϊκή Του ἀγκαλιά καί νά τῆς χαρίσει τά
ἀγαθά ἐκεῖνα «ἅ ὀφθαλμός οὐκ εἶδε καὶ
οὖς οὐκ ἤκουσε καί ἐπί καρδίαν ἀνθρώπου
οὐκ ἀνέβη», τά ὁποία ἑτοίμασε ὁ Θεός γιά
ὅλους ἐκείνους πού Τόν ἀγάπησαν.

Τῆς δούλης τοῦ Θεοῦ Ἄννης
Μοναχῆς αἰωνία ἡ
μνήμη!
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ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΗΒΩΝ & ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

κ .  Γ ΕΩΡ Γ ΙΟΥ

Μέ τόν Σεβασμιώ-
τατο Μητροπο-
λίτη Θηβῶν &

Λεβαδείας
κ. Γεώργιο



Σεβασμιώτατε, ἅγιε Θηβῶν & Λεβαδείας
κ. Γεώργιε, Σεβασμιώτατε ἅγιε Θεσσα-
λιώτιδος κ. Τιμόθεε, ἅγιοι πατέρες καί

ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Δέν χρειάζονται λόγοι αὐτή τήν στιγμή γι’

αὐτή τήν ψυχή, ἡ ὁποία, «ὡς ἐλαία κατάκαρπος»,
μετατίθεται εἰς τά οὐράνια δώματα γιά νά ἀνα-
παυθεῖ ἀπό τούς κόπους τῆς πολυμόχθου σαρ-
κός.

Αὐτό πού θά ἤθελα νά πῶ, καί ὡς πνευματικός
της ἐπί δεκαετίαν, εἶναι ὅτι αὐτή ἡ ἀδελφή ἦταν
μία ἀφοσιωμένη ψυχή. Μία ψυχή ἡ ὁποία ἀγα-
ποῦσε τόν Θεόν καί ἐπάλλετο ἡ καρδία της ἀπό
ἄπειρη ἀγάπη πρός τόν Δημιουργόν. Μέ βαθιά
εὐγνωμοσύνη ζοῦσε καί μελετοῦσε γιά τίς δω-
ρεές τοῦ Θεοῦ καί ἐξαρτοῦσε τή ζωή της ἀπό τόν
Θεόν. Μελετοῦσε τό Νόμο τοῦ Θεοῦ ἡμέρας καί
νυχτός. Εἶχε τόν φόβον τοῦ Θεοῦ τόν ἅγιον εἰς
τήν καρδίαν της καί τή συναίσθηση ὅτι θά δώσει
λόγο γι’αὐτές τίς ψυχές τίς ὁποῖες ἐμπιστεύθηκε
σ’ αὐτήν ὁ Πανάγαθος.

Μέ πολλή φροντίδα, ὡς καλή κηπου-
ρός, καλλιεργοῦσε αὐτές τίς καρδιές τίς
νεανικές καί ἀναδείχθηκε Μανούλα, ὅπως
τά παιδιά τή φώναζαν μέσα ἀπ΄τήν καρδιά
τους. Γιατί ἦταν πνευματική μητέρα, στορ-
γική μητέρα, ἡ ὁποία τά περιέθαλπε μέ
ὅλες τίς χάρες καί τίς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ. Τούς
ἔδινε τήν ἐν Κυρίω ἀνατροφή καί μέ ὑπομονή καί
καρτερία μεγάλη ἦταν κοντά τους ὁ καλός καί
ἀγαθός ἄγγελος.

Σ’αὐτόν ἐδῶ τόν περικαλλή Ναό, τόν Μητρο-
πολιτικό Ναό, ἐσυνόδευσε πάμπολλες νύφες γιά
νά ἀποκατασταθοῦν γιά τήν μετέπειτα ζωή τους.
Καί τώρα ὡς Νύμφη Χριστοῦ πανωραία εἰσοδεύει
κι αὐτή στό Ναό ἐδῶ γιά νά κάνει τά εἰσόδιά της,
τά αἰώνια εἰσόδια, στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ὁ Πανάγαθος Θεός θά τήν
κατατάξει «ἐν χώρα ζώντων καί ἐν σκηναῖς δι-
καίων». Αὐτή τήν στιγμή μόνον θά ἤθελα νά κα-
ταθέσω μέσα ἀπό τήν καρδιά μου τήν βαθύτατη
εὐγνωμοσύνη αὐτῆς τῆς ψυχῆς πρός τό πρόσω-
πόν σας Σεβασμιώτατε  ἅγιε ἀδελφέ, γιά τό ὅτι
δεχτήκατε καί βοηθήσατε νά πραγματοποιηθεῖ ὁ
νεανικός της πόθος νά γίνει Μοναχή. Δώσατε τή
δική σας εὐλογία . Αὐτό ἦταν ἡ τελεία ἀνάπαυσις
καί χαρά. Εἶχε ἀπέραντη χαρά στήν ψυχή της.
Ὁ Θεός νά ἀναπαύσει τήν ψυχήν τῆς ἀειμνήστου
Μοναχῆς Ἄννης. Ἀμήν!

Μητρ. Κυθήρων κ. Σεραφείμ
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ΕΙΣ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Α Ι Ω Ν Ι Ο Ν

Ο Σεβ.
Μητροπολίτης

Κυθήρων
κ. Σεραφείμ στόν

τελευταίο ἀσπασμό

Ἀθρόα ἡ συμμετοχή 
τῶν πνευματικῶν της 

παιδιῶν καί συνεργατῶν



Ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐξ ὅλης
τῆς καρδίας σου καί ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς
σου καί ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καί ἐξ

ὅλης τῆς διανοίας σου ὡς σεαυτόν. Ἐν ταύταις
ταῖς δυσίν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καί οἱ προφῆται
κρέμανται».

Τό ὄνομα «Ἄννα» στήν ἑβραϊκή διάλεκτο,
ἑρμηνεύεται στά ἑλληνικά μέ τό ὄνομα «Χάρις».
«Σήμερον» λοιπόν «ἡ Χάρις – ἡ μακαριστή

Γερόντισσα Ἄννα – ἡμᾶς συνήγαγεν». Εἶναι
ἡ σύναξη τῆς μεγάλης οἰ κογένειας, τῆς
Ἐκκλησίας, πού προπέμπει μία πνευματική
μητέρα στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Καί ἡ
Πρόνοια τοῦ Θεοῦ καθυστέρησε λίγο τοῦτο

τό ξόδι, γιά νά διευκολύνει τή σύναξη ὅλης
τῆς πνευματικῆς οἰκογένειας καθώς καί ὅλων

τῶν τέκνων τῆς μακαριστῆς Γερόντισσας Ἄννας.
Ὁλόκληρη ἡ ζωή της, ἀπό τά παιδικά της

χρόνια μέχρι σήμερα, ἦταν μία διαρκής προ-
σπάθεια ἐφαρμογῆς τῆς τελευταίας βαθμίδος
τῶν ἀρετῶν, τῆς συνισταμένης τοῦ Νόμου καί
τῶν Προφητῶν, τῆς ἀρετῆς τῆς ἀγάπης πρός
τόν Θεόν καί τόν πλησίον. Μία ζωή προσφορᾶς
καί θυσίας, διακονίας καί εὐποιΐας, πρός δόξαν
τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ.

Γεννήθηκε στήν πόλη μας, στούς κόλπους τῆς
εὐσεβοῦς οἰκογενείας τῶν Γεωργίου καί Ἀσημίνας
Τσεκούρα, οἱ ὁποῖοι προσπάθησαν νά ἀναθρέ-
ψουν τά παιδιά τους «ἐν παιδεία καί νουθεσία
Κυρίου». Οἱ ἀρχές πού ἔλαβε στήν πρώτη της
οἰκογένεια ἀπό τούς ἐναρέτους γονεῖς καί συγ-
γενεῖς της, ὅπως ἡ ἴδια συχνά ἀνέφερε, ἀπετέ-
λεσαν τίς βάσεις καί τά θεμέλια τῆς μετέπειτα
πνευματικῆς πορείας της. Συνδέθηκε ἀπό μικρή
ἡλικία μέ τόν μακαριστό ἁγιορείτη Γέροντα
Ἱερομόναχο Γρηγέντιο, ὁ ὁποῖος, μέ τό φωτεινό
καί ἁγιασμένο παράδειγμά του καί τούς λόγους
του, ἐγέννησε σέ πολλές ψυχές στήν ἐπαρχία
μας, καθώς καί στήν μακαριστή Γερόντισσα
Ἄννα, τόν πόθο γιά τή ζωή ὁλοκληρωτικῆς πρός
τόν Θεόν ἀφιερώσεως...

Στήν κρίσιμη ἐποχή τῶν μεγάλων ἀποφάσεων,
ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἔφερε κοντά της κι ἕναν
ἄλλον ἀληθινό καί στοργικό πατέρα καί ποιμένα,
μέ ἄσβεστη τήν ἱεραποστολική φλόγα στήν
ψυχή του, τόν μακαριστό Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων
Κωνσταντῖνο. Μέσα της εἶχε ἀνάψει ὁ πόθος
νά γίνει Μοναχή. Ἀλλά ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ, διά
στόματος τοῦ Πνευματικοῦ, τήν κάλεσε ν’ ἀνα-
βάλει προσωρινά τόν πόθο της γιά ν΄ ἀναλάβει
τήν ἵδρυση καί διεύθυνση τῆς μεγάλης οἰκογε-
νείας τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ. Ἀπό βαθιά ταπείνωση
καί συναίσθηση τῆς ἀδυναμίας της ἀλλά καί
ἀπό τόν πόθο της νά εἰσέλθει σέ Μοναστήρι,
ἀρχικά ἔφερε ἀντίρρηση. Μόλις ὅμως βεβαιώθηκε
πώς αὐτό ἦταν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἔκοψε τό
θέλημά της καί παρέδωσε τόν ἑαυτό της στά
χέρια Του, ἐπαναλαμβάνοντας τό λόγο τῆς Θε-
οτόκου: «Ἰδού ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι
κατά τό ρῆμα Σου».
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Βράβευση μικρότερων παιδιῶν στήν Κατασκή-
νωση μέ τ’ ἀγαπημένα τους γλειφιτζούρια

Σέ τραπέζι εὐχαριστίας γιά τίς ἐθελόντριες 
«Κυρίες τῆς ἀγάπης»



Ἀπό τή στιγμή ἐκείνη, ἄνοιξε διάπλατα τήν
ἀγκαλιά της νά ὑποδεχτεῖ τίς θυγατέρες τῆς
Ἁγίας Ταβιθᾶ πού ἔρχονταν κοντά της. Ἔγινε
ἡ γλυκιά Μανούλα στίς ἀνάγκες τῶν παιδιῶν
της, στούς πόνους, στίς ἀσθένειες καί στά
προβλήματά τους, στίς χαρές καί στίς λύπες
τους. Ἔγινε ταυτόχρονα καί τό αὐστηρό
πατρικό βλέμμα πού νουθετεῖ καί ἀποτρέπει
ἀπό τήν ὁδό τῶν δεινῶν τῆς πτώσεως καί τῆς
ἁμαρτίας. Μέ πραότητα, νηφαλιότητα καί ἀφά-
νεια καταδαπανήθηκε νά βοηθᾶ καί ν΄ ἀναπαύει
ὅσους ἔτρεχαν κοντά της. Σέ ἀγαστή συνεργασία
μέ τόν ἑκάστοτε ποιμενάρχη τῆς Μητροπόλεώς
μας, μέ τούς πνευματικούς πατέρες καί μη-
τέρες, ἀδελφούς καί ἀδελφές τῆς ἐπαρχίας
μας, τούς Ἄρχοντες καί τούς ἁπλούς πολίτες,
μέ ἐκλεκτούς συνεργάτες καί ἀφιερωμένες
ἀδελφές πού συγκεντρώθηκαν κοντά της, μοί-
ρασε τή φιλότιμη καί ἀρχοντική καρδιά της
στά δύο: ἀνάμεσα στόν πόθο τῆς μοναχικῆς
βιοτῆς καί στήν ἀνάγκη νά διακονεῖ τόν Χριστόν
στό πρόσωπο τοῦ πλησίον, ἔχοντας συνείδηση
ὅτι τό ἔργο εἶναι τοῦ Θεοῦ καί ἐπαναλαμβά-
νοντας τό χωρίο τοῦ Κυρίου μας: «Χωρίς ἐμοῦ
οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν»!

Ὁ Θεός μάλιστα σέ ὥριμη καί προβεβηκυῖα
ἡλικία, ὅπως στήν θεοπρομήτορα Ἄννα, ἔδωσε
πλουσία τήν Χάρη Του. Τήν ἀξίωσε νά ἐκπλη-
ρώσει τόν ἀσίγαστο πόθο της καί νά λάβει, μέ
τήν εὐλογία τοῦ ποιμενάρχου μας, ἀπό τά
χέρια τοῦ πνευματικοῦ της πατρός, Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων,
τό Μέγα καί Ἀγγελικόν Σχῆμα.

Καί «ἐπλήθυναν τά τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον
ἤ τῆς ἐχούσης τόν ἄνδρα». Καί ἡ Οἰκογένεια

τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ ὅλο καί μεγάλωνε
καί ἁπλωνόταν. Καί ἀπέκτησε ἡ Γε-
ρόντισσα Ἄννα θυγατέρες καί γιούς καί τέκνα
τέκνων. Καί ἦρθε ἡ ὥρα τῆς ἑτοιμασίας γιά
τήν ποθητή ἀναχώρηση. Ἔμειναν λίγα σκαλο-
πάτια τῆς σωματικῆς ἀσθενείας καί τοῦ πόνου,
τά ὁποῖα ἀνέβηκε μέ ταπείνωση καί ὑπομονή.
Τήν συνεῖχε ὁ εὐλογημένος φόβος πῶς θά πα-
ρασταθοῦμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, πού τήν ἀσφά-
λιζε ἀπό τούς τελευταίους πειρασμούς τῆς
ὑπερηφανίας. Ταυτόχρονα ὅμως ἡ καρδιά της
ἦταν ἁρπαγμένη ἀπό τήν ἐλπίδα στό ἔλεος
τοῦ Θεοῦ. Τήν μεθέορτη ἡμέρα τῶν Εἰσοδίων
τῆς Θεοτόκου παρέδωσε τήν εὐλογημένη ψυχή
της στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἐσωτερική εἰρήνη
καί γαλήνη τῆς ψυχῆς της ἐκφράστηκε ἀμέσως
στό γλυκό καί ἀνδρεῖο βλέμμα τοῦ προσώπου
της, φέρνοντας στό νοῦ μας τά σοφά λόγια της
Ἁγίας Γραφῆς: «Γυναῖκα ἀνδρείαν τίς εὑρήσει;
Τιμιωτέρα δέ ἐστι λίθων πολυτελῶν».

Ὅλοι ἐμεῖς πού συγκεντρωθήκαμε νά
τήν προπέμψουμε καί νά τήν συνοδεύ-
σουμε σέ αὐτήν τήν ἔξοδόν της, εὐχόμεθα
ὁ Θεός νά τήν ἀναπαύσει στή Βασιλεία
Του. Ἡ δέ Παναγία Μητέρα Του νά τήν
συνεισάξει στά ἐπουράνια Ἅγια τῶν
Ἁγίων, ὅπου οἱ χοροί τῶν Ἀγγέλων καί Δικαίων
πού ἀγάπησε καί μιμήθηκε.

Ἄς εἶναι αἰωνία αὐτῆς ἡ μνήμη !

Ἀρχιμ. Νεκτάριος Τσεκούρας
Καθηγούμενος  Ἱ. Μ. Ὁσίου Σεραφείμ

Δομβούς Βοιωτίας
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Μέ τόν πρώην περιφερειάρχη Στερεᾶς Ἑλλάδας
κ. Κλέαρχο Περγαντά στό Σπίτι μας

τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα

Ἐπίσκεψη τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκ. Ἀθηνῶν & Πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἰερωνύμου στήν Κατασκήνωση

Ἀπόσπασμα ἀπό τόν ἐπικήδειο λόγο.



Π ιστεύω ὅτι ὁ χρόνος ὅσο θά
περνάει, θά ἀποδεικνύει καί
τήν ἁγιότητα αὐτῆς τῆς γυναί-

κας, πού, πραγματικά γιά ὅλους μας
εἶναι ἕνα πρότυπο – καί γιά μένα εἶναι

ἕνα πρότυπο – καί ἕνας ἀκριβής κανών
πασῶν τῶν ἀρετῶν. Ὅποια ἀρετή καί νά
σκεφτοῦμε, τήν εἶχε καί μάλιστα σέ μεγάλο
βαθμό.

Ἐξωτερικά δέν εἶχε κάποιο ἐντυπω-
σιακό σχῆμα οὔτε λόγο. Ὅμως ὁ πλοῦτος
τῆς ψυχῆς της ἀποδεικνύεται ἀπό τό πραγ-
ματικά τεράστιο ἔργο πού ἔχει, σέ ὅλα τά
χρόνια τῆς ζωῆς της μέ πολλούς κόπους καί
μόχθους, ἐπιτελέσει. Κάποια κυρία μοῦ
εἶπε: «ἡ Μανούλα ἄλλαξε ὅλη τήν Λιβα-
δειά». Καί πράγματι, εἶναι ἑκατοντάδες,
μπορῶ νά πῶ καί χιλιάδες, οἱ ἄνθρωποι οἱ
ὁποῖοι ἔχουν εὐεργετηθεῖ ἀπό τήν ἀγάπη
της, ἀπό τίς προσευχές της, ἀπό τούς κό-
πους της. Καί πιστεύω ὅτι, ὅσο περνοῦν τά
χρόνια θά φαίνεται τό βάθος καί τό πλάτος
τῆς πνευματικῆς ἐργασίας πού ἔδωσε σέ
αὐτό τόν τόπο καί ὄχι μόνο. Γιατί, ἀπ’ ὅτι
βλέπω, τά πνευματικά της παιδιά ἦρθαν

ἀπό τά πέρατα τῆς γῆς, ἀπό τή Σουηδία,
ἀπό τήν Ἀφρική, ἀπό ὅλα τά μέρη τῆς
Ἑλλάδος καί τοῦ Ἐξωτερικοῦ. Μοῦ

ἔκανε φοβερή ἐντύπωση τό γεγονός ὅτι,
ὅταν ἤμασταν στό νοσοκομεῖο τίς τελευ-
ταῖες της ἡμέρες, πλῆθος ἀπό τά πνευμα-
τικά της τέκνα ἔρχονταν καί, μέ ἀπέραντη
ἀγάπη καί εὐγνωμοσύνη, ἤθελαν νά τήν χαι-
ρετήσουν καί νά πάρουν τήν εὐχή της. Ἀλη-
θινά, μοῦ θύμιζε τήν κοίμηση μεγάλων
Ἁγίων της Ἐκκλησίας μας πού βλέπουμε σέ
κάποιες ἁγιογραφίες, ὅπου εἶναι ὁ Ἅγιος
καί γύρω γύρω συναγμένο τό πλῆθος τῶν
μαθητῶν του. Μία τέτοια εἰκόνα ἔδινε ἡ
Μανούλα τίς τελευταῖες ἡμέρες πού ἔρχον-
ταν τά παιδιά της.

Εὐχαριστοῦμε καί δοξάζουμε τό Θεό
πού μᾶς δίνεται κι ἐμᾶς, ἀπό τή θέση τοῦ
Μοναστηριοῦ, τό δῶρο νά ἔχουμε αὐτή τήν
πνευματική ἐπικοινωνία μέ τέτοιους Ἁγίους
ἀνθρώπους. Εἶναι πρότυπα γιά μᾶς αὐτές
οἱ ψυχές καί ἡ Μανούλα ἰδιαίτερα. Ἐπρό-
κειτο γιά μία ἀληθινή Μοναχή. Θά ἔχουμε
ἄλλη μία Ἁγία στόν Οὐρανό, ἡ ὁποία
ἀσφαλῶς θά προσεύχεται καί θά πρεσβεύει,
ἰδιαίτερα γιά τά παιδιά, ἀλλά καί γιά ὅλους
τούς συνεργάτες πού, μέ ἀγάπη, βοηθοῦν
ἐδῶ τό Σπίτι. Νά ἔχουμε τήν εὐχή της !

Ἀγάθη Μοναχή
Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Ἁγ. Παρασκευῆς

Κορώνεια Λιβαδειᾶς

ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΧΗ
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Πνευματικές συζητήσεις μέ τήν ἀείμνηστη 
Γερόντισσα Ἀγάπη στήν Κατασκήνωση

Τά παιδιά πού τόσο αγάπησε, κοντά της 
λίγες ὧρες πρίν τήν ταφή



Γ λυκιά μου Μανούλα, ὀρφάνεψα
στόν μέγιστο βαθμό. Πόσο τυ-
χερή νιώθω πού τά πιό σημαν-

τικά χρόνια της ζωῆς μου τά πέρασα
κοντά σου. Πῆρα τόση πολλή ἀγάπη
πού τώρα μπορῶ νά δώσω στά παιδιά
μου καί νά νιώθω ὁλοκληρωμένος
ἄνθρωπος. Μέ μεγαλώσατε καλύτερα
ἀπό κάθε ἄλλη μάνα, μέ παν τρέ ψατε
καί πάντα φροντίζατε νά μή λείψει τί-
ποτα ἀπό τήν οἰκογένειά μου. Αὐτό πού
τώρα θά στερηθῶ περισσότερο εἶναι ἡ
ἀγάπη πού ἔδινες σέ μένα, τό σύζυγο

καί τά παιδιά μου τήν ὥρα πού συναν-
τιόμασταν. Τό φωτεινό σου βλέμμα καί
τό ζεστό σου χαμόγελο μέ ἔκα ναν νά σέ
ἀγαπῶ ὅλο καί πιό πολύ. Ἕνα πράγμα
μέ παρηγορεῖ, οἱ ἀναμνήσεις πού
ἔχω στήν καρδιά ἐγώ καί τά παι-
διά μου καί ὅτι πήγατε ἐκεῖ πού
σᾶς ἀξίζει! Καλό Παράδεισο, μο-
ναδική μου Μανούλα!

Ἡ πνευματική σου κόρη 
Λάουρα

μητέρα 4 παιδιῶν
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«Ἤσουν ἡ καλύτερη γιαγιά
τοῦ κόσμου! Θά μᾶς λείψουν

οἱ συμβουλές καί ἡ ἀγάπη σου.
Θά σ΄ ἀγαπᾶμε πάντα»!

τά  ἐγγόνια σου
Γιῶργος, Ἄννα, 
Κωνσταντῖνος 
καί Ἐλπινίκη

Μέ τήν πνευματική της κόρη καί τά ἐγγόνια της



Γλυκιά ἀνάμνηση ἡ θύμησή σου
μανουλίτσα μου!... Μανούλα,
μέ ὅλη τήν σημασία τῆς λέξης,

δίπλα στά παιδιά της στίς ἀρρώστιες,
στήν λύπη καί στήν χαρά !... Πόση χαρά
εἶχα ὅταν τῆς εἶχα πεῖ νά μέ συνοδέψει
στόν γάμο μου καί παρόλο πού δέν ἦταν
καλά λόγω ὑγείας, μοῦ εἶπε: «Ναί, θά σέ
πάω ἐγώ, ἀλλά ἐπειδή δέν νιώθω καλά
στήν ὑγεία μου, θέλω νά μέ κρατᾶς
καλά» καί σέ κράταγα μέ τόση δύναμη
Μανουλίτσα μου... Τό ξέρω, μαζί σου
ζούσαμε ἕνα θαῦμα, ἀλλά δέν ἤμουν
τόσο πνευματικά καλλιεργημένη γιά νά

τό καταλάβω τότε. Μοῦ λείπεις ἤδη
πολύ! Ἐκεῖ ψηλά πού εἶσαι δίνε μου
δύναμη καί λύσεις στούς ποικίλους
προβληματισμούς καί ἀνησυχίες

μου, ὅπως τότε πού καθόμουν μαζί
σου καί κουβέντιαζα. Πάντα εἶχες νά

δώσεις μία συμβουλή. Τά λόγια σου γε-
μάτα μητρική ἀγάπη, ἔβλεπες
πάντα μπροστά καί προλάβαι-
νες καταστάσεις. Ἔνιωθα ζε-

στασιά πολύ κοντά σου καί μοῦ ἄρεσε νά
συζητᾶμε, ἐπειδή ἔνιωθα πραγματικό
ἐνδιαφέρον δίπλα σου! Μέ βοήθησες
στήν ζωή μου σέ πολλά πράγματα. Ἡ
σκέψη πάντα μήν κάνω κάτι καί σέ στε-
νοχωρήσω μέ κράτησε καί μέ προφύλαξε
ἀπό πολλά πράγματα.

Θά μένεις πάντα Μανούλα στήν καρ-
διά μου!

Ἡ πνευματική σου κόρη Ἐλπίδα
Κοινωνική Λειτουργός
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Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τό γάμο

τῆς πνευματικῆς της κόρης Ἐ
λπίδας

Xριστουγεννιάτικα δῶραμπροστά στή φάτνη

Σέ ὁμιλία της 
πρός τά παιδιά 
σέ ἐκδήλωση
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Ποικίλα συναισθήματα
μᾶς ἔχει ἀφήσει ἡ ἀπου-
σία τῆς Μανούλας μας,

καθώς ἔφυγε γιά τόν Οὐρανό.
Μία βαθιά λύπη πλημμυρίζει τίς
καρδιές ὅλων τῶν παιδιῶν της.

Δέν θά τήν ἔχουμε πιά κοντά μας νά μᾶς
ὑπενθυμίζει τό χρέος πού ἔχουμε ἀπέ-
ναντι στό Θεό καί νά μᾶς λέει: «Νά
ζοῦμε σύμφωνα μέ τό θέλημά Του καί νά
προσέξουμε μήν χάσουμε τόν Παρά-
δεισο» καί ὅτι «Χωρίς τό Θεό δέν μπο-
ροῦμε νά κάνουμε τίποτα». Αὐτά ἦταν
πάντα τά λόγια της, αὐτές ἦταν οἱ συμ-
βουλές της! Αὐτό τό ὄμορφο ξυπνητήρι
ἀντηχεῖ μέσα στίς ψυχές μας. Ἀκόμα κι
ἄν ἔφυγε αὐτό θά συνεχίσει νά μᾶς ξυ-
πνάει πνευματικά καί νά μᾶς στηρίζει σέ

κάθε δύσκολη στιγμή τῆς ζωῆς μας. Μᾶς
ἐνδυνάμωνε μέ τό λόγο καί τό παρά-
δειγμά της, μᾶς χάριζε δύναμη γιά τή
ζωή. 

Εἴμαστε βέβαιες πώς εἶναι ἕνας φω-
τεινός Ἄγγελος, πού θά ἑνώνει τήν γῆ μέ
τόν Οὐρανό μέ τήν προσευχή της. Ἦταν
μία ἁγνή, καθαρή καί εὐλογημένη ψυχή,
ἕτοιμη μέχρι τήν τελευταία της στιγμή,
γιά νά συναντήσει τόν Κύριο.

Ἀγαπημένη μας Μανούλα, σέ ἀγα πᾶ -
με πολύ καί πάντα θά ζεῖς, γιατί θά ζεῖς
μέσα στήν καρδιά μας !!! 

Ἡ πνευματική σου κόρη Βασιλική
Ἀρχαιολόγος – φοιτήτρια Παιδαγωγικοῦ

Κοντά στά παιδιά πού ἀγαποῦσε μέ τήν καρδιά της
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Ἡ ἑορτή τῆς προστάτιδάς μας
Ἁγίας Ταβιθᾶ

Μέ τή συμμετοχή πλήθους πιστῶν,
ἑορτάστηκε καί φέτος, στίς 24-25
Ὀκτωβρίου, ἡ μνήμη τῆς προστάτιδάς
μας Ἁγίας Ταβιθᾶ.

Συνεργάτες μας ἀπό τήν Λιβαδειά,
τά περίχωρα κι ἄλλα μέρη, κατέφθασαν
γιά νά τιμήσουν τή «μαθήτρια τοῦ
Χριστοῦ» καί νά τῆς προσφέρουν τόν
εὐλαβικό τους ἀσπασμό.

Στόν ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβῶν
καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος, μέ τή
συμμετοχή πολλῶν ἱερέων. Ἔψαλε
ἡ βυζαντινή χορωδία τῆς Ἱερᾶς

Μητροπόλεώς μας, ὑπό τή διεύθυνση

τοῦ πρωτοψάλτη τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ, θεολόγου κ. Ἠλία Στάθη.

Μετά τήν πανηγυρική Θ. Λειτουργία,
τά παιδιά μας δεξιώθηκαν τούς προ-
σκυνητές πού κατέκλυσαν τό Σπίτι
μας καί τούς ξενάγησαν μέ προθυμία
σέ ὅλους τους χώρους.

Ἄξιος ὁ νέος διάκονος
Τήν Κυριακή 27 Νοεμβρίου, ἡ οἰκο-

γένειά μας καί πολλοί συνεργάτες
μας, ζήσαμε συγκινητικές στιγμές, κα-
θώς γίναμε μάρτυρες τῆς θαυμαστῆς
ἀλλοίωσης «τῆς δεξιᾶς του Ὑψίστου».
Ὁ σύζυγος τῆς Μαγδαληνῆς, τῆς τε-
λευταίας στή σειρά παντρεμένης θυ-
γατέρας τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ, ἀπό τήν
μακρινή Οὐγκάντα τῆς Ἀφρικῆς, ὁ
Ἀριστοτέλης, ἔλαβε τόν πρῶτο βαθμό
τῆς Ἱερωσύνης, ἀπό τόν πνευματικό
μας πατέρα Σεβασμιώτατο Μητρο-
πολίτη Κυθήρων κ. Σεραφείμ.

Ὁ περικαλλής Ἱ. Ναός τῆς Παναγίας
Μυρτιδιώτισσας Ν. Φαλήρου, ὅπου
ἔλαβε χώρα ἡ χειροτονία, ἦταν κατά-
μεστος ἀπό προσκυνητές, πού συγκι-



νημένοι εὔχονταν γιά τήν προκοπή
τοῦ νέου Διακόνου. Στό πανηγυρικό
γεῦμα ἀκούστηκαν εὐχητήριες προσ-
λαλιές ἀπό τόν πνευματικό πατέρα
τοῦ π. Ἀριστοτέλη, Πανοσ. Ἀρχιμαν-
δρίτη π. Ἐφραίμ Παναούση, τόν Γεν.
Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Ἱ. Μη-
τρόπολης Καμπάλα Οὐγκάντας π.
Παῦλο κ.ἄ. Σέ λίγους μῆνες ὁ π.
Ἀριστοτέλης, ἔχοντας λάβει καί τόν
δεύτερο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης, ὡς
Πρεσβύτερος θά ἀναχωρήσει μέ τήν
πρεσβυτέρα του γιά τήν πατρίδα
του τήν Οὐγκάντα. Ἐκεῖ τό ἱερατικό
ζεῦγος θά ἐργαστεῖ ἱεραποστολικά
μέ ὅλες του τίς δυνάμεις, γιά νά
φέρει τό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας  στή
νότια Οὐγκάντα, στούς «ἐν σκότει
καί σκιά θανάτου καθημένους» συμ-
πατριῶτες του.
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Ὁ νέος διάκονος
μέ τόν πνευματικό του π. Ἐφραίμ
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Μ έ χαρά σᾶς προσκαλοῦμε στήν Χριστουγεννιάτικη

γιορτή μας πού θά γίνει στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων

τοῦ Σπιτιοῦ μας στίς 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ἡμέρα ΤΡΙΤΗ

καί ὥρα 5 ἀπογευματινή.

Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει Χριστουγεννιάτικα τραγούδια,

κάλαντα ἀπό διάφορες περιοχές τῆς πατρίδας μας, ποι-

ήματα, ταμπλώ, θεατρικό ἔργο & ἐπίκαιρο μήνυμα. Ἡ πα-

ρουσία σας θά μᾶς τιμήσει ἰδιαίτερα.

Τό  Διοικητικό Συμβούλιο Ἡ Οἰκογένεια 

τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ


