
«13 Δεκεμβρίου 1963. Μιά ἀποδημία
ἀρχίζει. 

«Ὅλα γιά τή δόξα τοῦ Χριστοῦ».
Αὐτό ἦταν τό μεγάλο σύνθημα ἑνός μι-
κροῦ ὁμίλου μυροφόρων ψυχῶν, τεσ-
σάρων στόν ἀριθμό, νεότατων σέ ἡλι-
κία, οἱ ὁποῖες πῆραν τό δρόμο τῆς
ἑκούσιας μετανάστευσης γιά τή Γερμα-
νία, παρά τό γεγονός ὅτι ἡ ζωή τους
στίς οἰκογένειές τους εἶχε ἄνεση καί
ἀσφάλεια. Βρίσκονταν στήν καρδιά
ἑνός παγεροῦ χειμώνα. Καθώς ὁ βοριάς
λυσσομανοῦσε καί τά κύματα σάν βου-
νό σκέπαζαν τό σαπιοκάραβο «ΚΟΛΟ-
ΚΟΤΡΩΝΗΣ», πού ἀγκομαχοῦσε στό
πέλαγος μέ λιμάνι προορισμοῦ τό Πρί-
ντεζι τῆς Ἰταλίας, οἱ καλές ἀποδημή-
τριες τοῦ Χριστοῦ, παγωμένες πάνω
στό κατάστρωμα, τραγουδοῦσαν χα-
ρούμενες: «Τά καράβια ξεκίνησαν κι
ἐμεῖς μαζί μ’ αὐτά. Τό γαλήνιο λιμάνι τό
ἀφήσαμε πολύ μακριά». Γιατί; Ποιός ὁ
στόχος; Ποιός ὁ σκοπός; 

Οἱ καλές ἐκεῖνες ψυχές εἶχαν στή ζωή
τους ἕνα ὅραμα. Ἕνα ὄνειρο: Νά κά-
νουν κάτι μεγάλο. Ἐμπνεόμενες ἀπό
τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, τόν ὁποῖο
εἶχαν ἀγαπήσει μέ ὅλη τή φλόγα τῆς
νεανικῆς τους καρδιᾶς, ὁραματίσθηκαν
νά ἀσκήσουν ἔργο διακονίας στόν πά-
σχοντα συνάνθρωπο. Τί εἶδος διακο-
νίας; Δέν ἤξεραν ἀκόμη. Ἦταν νωρίς. Ὁ
Κύριος θά ἄνοιγε τό δρόμο καί θά κα-
τηύθυνε τή ζωή τους τήν κατάλληλη
ὥρα. Ἐκεῖνες ὅμως ἔπρεπε νά ἐξασφαλί-
σουν ἕνα δικό τους οἴκημα, τό ὁποῖο θά
γινόταν τόπος ἁγιασμένης ζωῆς καί
ὁρμητήριο ἀγάπης. Ἡ μακρινή γιά τήν
ἐποχή ἐκείνη Γερμανία ἄστραψε στά
μάτια τους σάν λύση. «Ὅλα γιά τή δόξα
τοῦ Χριστοῦ»! Μέ τήν εὐχή τοῦ πνευ-
ματικοῦ τους, τοῦ Ἀρχιμ. π. Γερβασίου
Ραπτοπούλου, τοῦ πνευματικοῦ τους
γεννήτορα καί ὁδηγοῦ ἀπό τήν ἀρχή
τῆς πνευματικῆς τους ζωῆς, κάνουν τό
σταυρό τους καί ξεκινοῦν. ΕΚΕΙΝΟΣ,
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(Ἀπό τήν ἐπετειακή ἐκδήλωση γιά τά 50 χρόνια φιλοπτωχείας καί ἱερα-
ποστολικῆς προσφορᾶς τῆς Ἀδελφότητός μας, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε
στίς 24 Ἰανουαρίου 2016, παραθέτουμε στή συνέχεια μόνον ἕνα συνοπτικό

ἱστορικό ἀπό τή μακρινή διαδρομή της μέσα στήν ἱστορία τοῦ χρόνου).

50 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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γιά τήν ἀγάπη τοῦ ὁποίου ξεκίνησαν τή
μεγάλη περιπέτεια τῆς ζωῆς τους, θά
ἦταν ἀσφαλῶς μαζί τους. Τό πίστευαν
ἀπόλυτα. 

Καί ἦταν. Δέν ἔλειψαν ποτέ οἱ εὐλο-
γίες Του. Ἡ χάρη Του. Σήμερα ἀκόμη
μιλοῦν μέ πολλή νοσταλγία γιά ἐκεῖνα
τά τέσσερα εὐλογημένα χρόνια τῆς ξε-
νιτιᾶς κι ἄς ἦταν πολύ σκληρά. Δούλευ-
αν διπλές βάρδιες σέ διαφορετικές δου-
λειές, χωρίς ποτέ νά κοιτάζουν τό ρολόι
τους. Ἀξιοποιοῦσαν τό χρόνο τῆς ξενι-
τιᾶς, γιά νά κερδίσουν περισσότερα
χρήματα. Πῶς ζοῦσαν; Μέ ἀπόλυτη
πτωχεία. Μέ πολλές θυσίες. Μέ αὐτα-
πάρνηση. Ὅλα γιά τό μεγάλο ὄνειρο.
Γιά τόν οὐράνιο σκοπό. Στόν ἐργασια-
κό τους χῶρο ἐπιβλήθηκαν ὡς «ἀδελ-
φές τοῦ Χριστοῦ». Οἱ Γερμανοί προϊ-
στάμενοί τους ὑποκλίνονταν μπροστά
στήν καθαρότητα τῆς ζωῆς τους. 

Στήν ξενιτιά οἱ εὐλαβεῖς αὐτές ἀφιε-
ρωμένες ψυχές εἶχαν μιά θεία ἔμπνευ-
ση. Μιά ἐσωτερική παρόρμηση. Νά δώ-
σουν ἕνα ὄνομα στή μικρή τους πνευ-
ματική οἰκογένεια, μέ τό ὁποῖο θά τούς
ἤξεραν στό ἑξῆς ὅλοι. Ἕνα ὄνομα πού
νά ἐκφράζει τά ὄνειρα καί τά ἰδανικά
τους. Ἕνα ὄνομα πού νά ταιριάζει μέ τή
ζωή τους. Μέ τήν ἀποδημία τους. Φυλ-
λομετρώντας τό Συναξάρι τῆς Ἐκκλη-
σίας, τήν προσοχή τους τράβηξε ἕνα
ὄνομα. Περίεργο! Κι ἄλλη ψυχή ἔζησε
ὅ,τι ἐκεῖνες ζοῦσαν; Κι ἄλλη ψυχή ξενι-
τεύθηκε γιά τό Χριστό καί γιά τόν
ἄνθρωπο; 

Τό ὄνομα «ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ». 

Ὁ Συναξαριστής ἔλεγε ὅτι τό ὄνομα
αὐτό ἦταν μετονομασία. Προέκυψε, με-
τά τήν ἑκούσια μετανάστευση τῆς Ρω-
μαίας χριστιανῆς Εὐσεβίας ἀπό τή Ρώ-
μη μέχρι τήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύ-
πτου κι ἀπό ἐκεῖ ὡς τήν ἑλληνική Κῶ

καί τέλος στά Μύλασα τῆς Καρίας,
στήν ἀπέναντι Μικρασιατική γῆ, γιατί
τό ὄνομα αὐτό ἐξέφραζε τά ὄνειρά της
καί τή ζωή της. Ξένη ἐκείνη γιά πολ-
λούς λόγους. Ξένες καί οἱ καλές αὐτές
Ἑλληνίδες ψυχές γιά τούς ἴδιους, σχε-
δόν, λόγους. Ἔνιωσαν πνευματική συγ-
γένεια μέ τήν ξενιτευθεῖσα Ὁσία Ξένη.

Ἔτσι, λοιπόν, ἐκεῖ ψηλά, στή μακρινή
Γερμανία συστήθηκε, ἄτυπα ἀλλά
οὐσιαστικά, ἡ Ἀδελφότητα «ΟΣΙΑ
ΞΕΝΗ», ἡ ὁποία κατά νόμον ἱδρύθηκε
μέ τήν Ἀπόφαση 1216/66 τοῦ Πρωτοδι-
κείου Θεσσαλονίκης καί εὐλογήθηκε
ἀπό τό Θεό καί τήν προστάτιδα ἁγία
της πλουσιοπάροχα. Νέα μέλη προστέ-
θηκαν στά πρῶτα ἱδρυτικά της στελέ-
χη, ὅλα πνευματικά παιδιά τοῦ π. Γερ-
βασίου, χωρίς καμιά ἀπολύτως ἐξαίρε-
ση.

Γνωρίσαμε τόν Χριστό ἀπό τά ἐφηβι-
κά μας ἀκόμη χρόνια καί μέ τή σοφή,
αὐστηρή καί ἄγρυπνη πνευματική κα-
θοδήγηση τοῦ Γέροντά μας πορευθή-
καμε τό δρόμο τῆς ζωῆς μας μέχρι σή-
μερα, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀταλάντευ-
τα καί σοβαρά. Δέν ἔλειψαν βεβαίως
καί οἱ «Δημάδες» ἀπό τό ἔργο. Δέν λεί-
πουν αὐτοί ποτέ. Ἡ προδοσία τους
πλήγωσε. Προξένησε πόνο καί δάκρυα.
Ἀλλά, τώρα δέν πειράζει πιά. Ὁ Κύριος
ἄς ἐλεήσει τίς ψυχές τους καί τίς ψυχές
μας. Ἡ κάθε ψυχή μόνη της θά ἀπολο-
γηθεῖ στό βῆμα τοῦ Κριτῆ. Κι ἐκεῖ θά
κλείσει τό ἀνοιχτό αὐτό κεφάλαιο. 

Μέ τούς κόπους τῆς Γερμανίας ἔλα-
βαν σάρκα καί ὀστᾶ τά πρῶτα ὄνειρα.
Τά πρῶτα σχέδια. Οἱ ἀδελφές ἄνοιξαν
ἐργαστήριο δουλεύοντας φασόν ἀπό
ἐμπόρους δυό ὀχτάωρα καθημερινά ἐπί
35 χρόνια. Ἔτσι, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ κα-
ταθέτω τή μαρτυρία μου, ἡ Ἀδελφότη-
τα ἦταν αὐτοδημιούργητη καί ἐξακο-
λουθεῖ νά εἶναι μέχρι καί σήμερα καί
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αὐτοσυντηρούμενη.  Ὅ,τι γύρω σας
βλέπετε εἶναι ἀπό τόν κόπο τῶν ἀδελ-
φῶν καί τίς περιουσίες πού πήραμε ὡς
προῖκα ἀπό τούς γονεῖς μας. Καμιά
ἀπολύτως οἰκονομική βοήθεια εἴτε ἀπό
τήν Πολιτεία εἴτε ἀπό ἰδιώτη. Τό πρό-
γραμμα τῆς ζωῆς τῆς Ἀδελφότητος
εἶναι Μοναστικό καί Κοινοβιακό. Ὅλα
κοινά. Κοινή τράπεζα. Κοινή προσευχή.
Κοινή μελέτη. Κοινό ταμεῖο, «μηδέν
ἔχοντες καί τά πάντα κατέχοντες».

Στό πέρασμα τῶν χρόνων ἡ Ἀδελφό-
τητα ἔχει ἀναπτύξει φιλανθρωπικό, ἱε-
ραποστολικό καί κοινωνικό ἔργο μέ τίς
διάφορες δραστηριότητές της, ἐντός
καί ἐκτός Ἑλλάδος. Ἔτσι δίνει, μέσα στή
σύγχρονη κοινωνία, ὅσο οἱ δυνατότη-
τές της τό ἐπιτρέπουν, τό παρών τῆς
χριστιανικῆς ἀγάπης καί τῆς ἀνιδιοτε-
λοῦς προσφορᾶς στόν πάσχοντα συ-
νάνθρωπο. 

Οἱ ἱεραποστολικές καί φιλανθρωπι-
κές δραστηριότητες τῆς Ἀδελφότητος
εἶναι γνωστές σέ ὅλους σας. Συμμετέ-
χετε, οἱ περισσότεροι ἀπό σᾶς, καί σεῖς
σ’ αὐτές. 

Εἶναι οἱ θερινές Κατασκηνώσεις
«ΘΑΒΩΡ» ἐπί 43 χρόνια, γιά τά παιδιά

καί τά νιάτα, ἀγόρια καί κορίτσια. Ἕνα
ἔργο πολύ μεγάλο σέ πολύ δύσκολους
καιρούς. 

Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥ-
ΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολ-
γοθᾶ», ἐπί 39 ἔτη, παγκόσμια διακονία
ἀγάπης Χριστοῦ στήν ἀπαξιωμένη κοι-
νωνία τῶν κρατουμένων στό χῶρο τῶν
Φυλακῶν. 

Κατηχητικά Σχολεῖα σέ ἐνορίες. Κύ-
κλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς Κυριῶν.
Ἔκδοση βιβλίων καί περιοδικῶν. Φι-
λανθρωπία κ.ἄ...

Εἴμαστε λίγες γιά τό μεγάλο ἔργο
πού ἁπλώνεται μπροστά μας. Ἀλλά δέν
θά μποροῦσε νά ἦταν ἀλλιῶς, ἀφοῦ ὁ
λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι αἰώνιος: «Ὁ θερι-
σμός πολύς, οἱ ἐργάται ὀλίγοι»...

Εὔχεσθε ὁ Θεός νά δώσει νέους ἐρ-
γάτες στό μικρό αὐτό ἀμπελώνα του,
στό θεϊκό αὐτό ἔργο, γιά νά δοξάζεται
τό ἅγιο ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί νά ὁδη-
γοῦνται ψυχές στόν ἁγιασμό καί στή
σωτηρία. Αὐτός πού τό ἐνέπνευσε καί
τό ἔφερε ὥς ἐδῶ, Αὐτός ἄς τό συνεχίσει
καί στό μέλλον. Ὅπως Ἐκεῖνος θέλει...».

«ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» 
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Ἡ Χορωδία ψάλλει τά Μεγαλυνάρια τῆς Ὁσίας Ξένης
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Ὁ πολιός Γέροντας τῆς Ἀδελφότητος π. ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ἐπισφραγίζει τήν ἐπε-

τειακή ἐκδήλωση μέ τόν ἐμπειρικό του λόγο

Ἡ Χορωδία καί ἡ Ὀρχήστρα ὀμορφαίνουν τήν ἐκδήλωση μέ ἐπίκαιρα γιά τή

γιορτή τραγούδια
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