
Μιά ὑπέροχη, ἀγγε-
λική, ἁγία ψυχή, ἡ
ἀδελφή Μαρία Γ.
Τράκα, μέ τόν Ἰησοῦ
στήν παρθενική της
καρδιά, ἔφυγε ἀπό τήν
προσφυγιά τῆς γῆς
γιά τήν οὐράνια πα-
τρίδα, «τήν ἐπουρά-
νιον πόλιν, ἧς τεχνί-
της καί δημιουργός
ὁ Θεός» (Ἑβρ. 13, 14.
11,10). Ἑβδομήντα
ἐννέα χρόνια περίμενε
νά μετοικήσει, σάν
ἄλλη μετανάστρια, σ’
αὐτήν τήν οὐράνια πό-
λη, κοντά στόν μεγάλο
Ἀγαπημένο της Ἰησοῦ,
πού ἦταν ἡ λατρεία
της ἀπό τήν ἐφηβική
της ἡλικία. 

Τόν Ὀκτώβριο τοῦ
1953, ὅταν ὁ Θεός ἀπέστειλε στό γενέθλιο
χωριό της, τή Ν. Μεσημβρία Θεσσαλονί-
κης, τόν ὑποφαινόμενο ὡς κήρυκα τοῦ
θείου λόγου, γιά νά ἀσκήσω τήν ὕψιστη
αὐτή διακονία, ἡ ψυχή τῆς ἀδελφῆς Μα-
ρίας πρόσφορη, ἀπό τήν «παιδεία καί νου-
θεσία» τῶν γονιῶν της καί περισσότερο
ἀπό τή μάμμη της Χατζέσα Ἄννα, δέχθηκε
ὁλόψυχα τή διδαχή τοῦ Ἰησοῦ. Καί, τόσο
θέλχθηκε ἡ ἁγνή της ψυχή ἀπό τόν Ἰησοῦ,
πού αὐθόρμητα ἔκανε τήν ἐπιλογή της.
Ἐπέλεξε τήν ἀφιέρωση, τήν ἰσόβια παρθε-
νική, ἀγγελική ζωή. Ἡ μεγάλη της ἀγάπη
στό Νυμφίο της Ἰησοῦ δέν ἄφησε στήν
καρδιά της νά πάρει θέση ἄλλη, ὁποια-

δήποτε, ἀγάπη. Γιά τή Μαρία ἴσχυε ὁ
λόγος τοῦ Β. Οὐγκώ γιά τόν Ἰωάννη τό

Θεολόγο: «Ὁ Ἰωάν-
νης ἀγάπησε τόν Ἰη-
σοῦ. Ὕστερα δέν
μπόρεσε νά ἀγαπή-
σει τίποτε ἄλλο πε-
ρισσότερο». Ἔ, λοι-
πόν. Καί ἡ Μαρία ἀγά-
πησε τόν Ἰησοῦ.
Ὕστερα δέν μπόρεσε
νά ἀγαπήσει τίποτε
ἄλλο περισσότερο.
Ἐκεῖνος, ὁ μεγάλος
θεῖος ἔρωτας, τῆς χά-
ρισε πληρότητα ζωῆς.
Καί οἱ ὕμνοι της; Μό-
νον ἐκεῖνοι πού ἀντα-
ποκρίνονταν καί
ἔθελγαν τήν καθαρή
ψυχή της: «Σέ Σένα
πιό κοντά θερμά ποθῶ
νά ’ρθω, Χριστέ, κοντά
Σου λαχταρῶ...».
«Ἀπόψε θά ’ρθω, Κύ-

ριε, ἀπόψε ἀργά τό βράδυ...», «Πάρ’ τήν
καρδιά μου, Κύριε...», «Τόν Νυμφῶνά
Σου βλέπω...», «Τόν ληστήν αὐθημε-
ρόν...».

Ἡ θαυμαστή αὐτή ἀλλαγή ἔγινε φανερή
σέ ὅλες τίς συνακροάτριες τῆς θείας δι-
δαχῆς τοῦ Κατηχητῆ τους. Ἔτσι ὅλες σχε-
δόν ἐπιδίωκαν τή συντροφιά της, ἡ ὁποία
καί τίς ξεκούραζε καί τίς ἀνακούφιζε ψυχι-
κά. Κι ἐκείνη, ὡς νύμφη πλέον τοῦ Ἰη-
σοῦ, μιλοῦσε διαρκῶς γιά Κεῖνον στίς
ἀδελφές ψυχές. Κι ὅταν ἔγινε γνωστή καί
ἔξω ἀπό τά ὅρια τοῦ γενέθλιου τόπου της,
τό σπίτι της ἔγινε σύναξη διψασμένων
ψυχῶν γιά ἕνα γλυκύ λόγο τοῦ Ἰησοῦ. Μα-
θήτριες Λυκείου καί φοιτήτριες, ἀλλά
καί ἐργαζόμενες νέες, πήγαιναν καθη-
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μερινά γιά νά ἀκουμπήσουν στήν ἀγγελι-
κή Μαρία, γιά νά τούς χαρίσει τή χαρά καί
τήν ἐλπίδα στήν πνευματική πορεία τῆς
ζωῆς τους. 

Ἔτσι, χρόνο μέ τό χρόνο, συνδέθηκαν
μαζί της ἀρκετές ψυχές, πού κι αὐτές ἐπέ-
λεξαν τήν ἰσόβια παρθενική ζωή, τήν ἀφιέ-
ρωση σ’ Ἐκεῖνον, γιά νά πραγματοποιηθεῖ
ὁ λόγος τοῦ Σολομώντα: «Διά τοῦτο νεά-
νιδες ἠγάπησάν Σε», μεγάλε Ἀγαπημέ-
νε, γλυκύτατε Ἰησοῦ (Ἆσμ. Ἀσμ. 1, 3).

Ὅλες αὐτές οἱ καλές ψυχές ἀποτέλεσαν
τή Μοναστική Ὀρθόδοξη Ἀδελφότητα «Η
ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ», ἡ ὁποία ἔλαβε τό ὄνομα
αὐτό ἀπό τό γεγονός ὅτι κι αὐτές ξενι-
τεύθηκαν, ὅπως ἡ προστάτιδά τους,
στό Ἔρλαγκεν τῆς Δυτ. Γερμανίας,
ὥστε νά μπορέσουν νά ἀνεγείρουν μετέ-
πειτα τίς ἀπαραίτητες οἰκοδομές καί τούς
Ἱερούς Ναούς στήν Ἀδελφότητα μέ τόν
κόπο καί τό μόχθο τους. 

Κτιτόρισσα ἡ ἀδελφή Μαρία!, ἐνῶ οἱ
ἀδελφές ἐργάζονταν γιά νά ὁλοκληρω-
θοῦν οἱ οἰκοδομές. Κι ἔγινε πλέον ἡ ἕδρα
τῆς Ἀδελφότητος ἐδῶ, ἀνάμεσα στά χωριά
Πλαγιάρι καί Περαία, ἕνα χιλιόμετρο ἀπό
τόν ἐπαρχιακό δρόμο, ψηλά στήν κορυφή
τῆς πλαγιᾶς, στό 20ό χιλιόμετρο ἀπό Θεσ-
σαλονίκη. Ἐδῶ πλέον, μέ Προεστῶσα
τήν ἀδελφή Μαρία, σεβαστή σέ ὅλες τίς
ἀδελφές, ἄσκησαν τή φιλανθρωπία, τή
διακονία τοῦ θείου λόγου καί τή διακονία
ἀγάπης καί προσφορᾶς στήν ἀπαξιωμένη
κοινωνία τῶν κρατουμένων, στό χῶρο
τῶν Φυλακῶν ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος,
κάτω ἀπό τήν πνευματική ἐποπτεία τῆς
μετριότητός μου, μέ τίς 16.035 ἀποφυλα-
κίσεις μικροποινιτῶν ἀπόρων κρατουμέ-
νων ἀπό 90 χῶρες τῆς γῆς.

Ταπεινή ψυχή ἡ ἀδελφή Μαρία καί
ἄγρυπνη πάνω στήν πνευματική της καλ-
λιέργεια καί τόν ἁγιασμό τῆς ψυχῆς της,
θυμόταν πάντα καί τά τέλη τῆς ζωῆς της.
Γι’ αὐτό καί ἔγραψε ἔγκαιρα τή Διαθήκη
της γιά τίς ἀδελφές, νά προσέχουν πάνω
ἀπ’ ὅλα τόν ἁγιασμό τῶν ψυχῶν τους. 

Ἀλλά τά χρόνια κυλοῦν σάν τό νερό. Ἡ
Προεστῶσα μας ἀδελφή Μαρία, κά-
τω ἀπό τό βάρος τῶν ἑβδομήντα

ἐννέα χρόνων καί κατάκοπη ἀπό τήν ἰδιό-
τητά της ὡς κτιτόρισσα, λύγισε. Καιρός
νά ἀναπαυθεῖ. Καί μετά ἀπό δοκιμασία,
ὡς ἄλλο χωνευτήρι, γιά νά γίνει ἡ ὑπέροχη
ψυχή της χρυσός καθαρός, ἀνήμερα τῆς
ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως «τῆς Ὑπεραγίας
Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου», 7/8 Σε-
πτεμβρίου, ἦλθε ἡ γλυκιά μας Παναγία καί
τήν πῆρε, γιά νά τήν ὁδηγήσει στή μεγάλη
της ἀγάπη καί λατρεία, τόν Ἰησοῦ, ὅπου
ἀναπαύεται «ἐκ τῶν κόπων αὐτῆς· τά
δέ ἔργα αὐτῆς ἀκολουθεῖ μετ’ αὐτῆς»
(Ἀποκ. 14, 13).

Προσφιλέστατή μου 
πνευματική κόρη, 

Τώρα πού ἔγειρες τήν κεφαλή σου
καί  ἀναπαύεσαι «ἐκ τῶν κόπων σου»
μέσα στή γλυκιά παρουσία τοῦ Νυμφί-
ου σου Ἰησοῦ, πού ἦταν ἡ πιό μεγάλη
ἀγάπη σου, καί βιώνει ἡ ἁγία ψυχή σου
ὅλη τή χαρά καί τήν εὐφροσύνη τοῦ
οὐρανοῦ, τώρα, πρίν ψάλλουμε τήν
Ἐξόδιο Ἀκολουθία σου καί προχωρή-
σουμε στήν ταφή τοῦ σκηνώματός σου,
θυμόμαστε τή μεγάλη σου ἐπιθυμία: Νά
ταφεῖς πλάι στήν ἀγαπημένη σου ἀδελ-
φή Εὐρυδίκη. Καί κάναμε ἔτσι ὅπως τό
ἤθελες. Ἀλλά καί τήν ἄλλη σου ἐπιθυ-
μία: Νά εἶναι παρόντες μόνον οἱ ἀδελ-
φές καί ὁ ἀδελφός σου Γεράσιμος, πού
ἦταν τό δεξί σου χέρι στίς οἰκοδομές
τῆς Ἀδελφότητος. Καί ἱερεύς στήν προ-
πομπή σου στήν Οὐράνια Πολιτεία τοῦ
Θεοῦ ὁ ὑποφαινόμενος, ὁ πνευματικός
σου πατέρας. Ὅλα ἔγιναν, ὅπως τά ἤθε-
λες, ἀδελφή καί Προεστῶσα Μαρία.

Δέν θά παύσουμε ποτέ νά ἐπισκε-
πτόμαστε τό μνῆμα σου καί νά δεόμα-
στε, μέ τήν αἱμάσσουσα ἀπό τόν πόνο
τοῦ χωρισμοῦ καρδιά μας: 

Ἰησοῦ, 
«Εἰς τήν κατάπαυσίν σου, ὅπου πά-

ντες οἱ ἅγιοί σου ἀναπαύονται, ἀνά-
παυσον καί τήν ψυχήν τῆς δούλης σου
Μαρίας, ὅτι μόνος ὑπάρχεις ἀθάνα-
τος». Ἀμήν. 

Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰ. Ραπτόπουλος
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