
Πριν αρχίσω θα ήθελα να ζητήσω την επιείκεια σας και την υπομονή σας 
για τα ελληνικά μου και να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο για την 
ευκαιρία που μου δίνει.  

 

Σήμερα, γιορτάζουμε την Παρουσίαση του Ιησού στο ναό. Αυτή η γιορτή 
λέγεται επίσης γιορτή της συνάντησης: ο Ιησούς πηγαίνει να συναντήσει 
τον λαό του. Όταν η Μαρία και ο Ιωσήφ φέρνουν το παιδί τους στο Ναό 
της Ιερουσαλήμ, η πρώτη συνάντηση πραγματοποιείται μεταξύ του Ιησού 
και του λαού του, που εκπροσωπείται από δύο πρεσβύτερους, τον 
Συμεών και την Άννα. 

Πρόκειται για μια συνάντηση μεταξύ των νέων γονέων της  Μαρίας και 
του Ιωσήφ τους οποίους φανταζόμαστε γεμάτους χαρά, μετά από αυτή τη 
γέννηση. Και αυτοί οι νέοι γονείς, πάνε να συναντήσουν τους 
πρεσβύτερους που είναι ο Συμεών και η Άννα, που και αυτοί είναι γεμάτοι 
από χαρά  και Πνεύμα Άγιο. Στο κέντρο αυτής της κίνησης στο "να πάνε 
προς," είναι ο Ιησούς το φως των Εθνών που έλκει σαν μαγνήτης.  

Ο Πάπας Φραγκίσκος σε μια από τις ομιλίες του επέλεξε αυτήν την 
εικόνα, της παρουσίασης του Ιησού στο ναό, για να συμβολίσει τη 
αφιερωμένη ζωή. 

H αφιερωμένη ζωή βρίσκεται σε αυτή τη δυναμική της συνάντησης, σε 
αυτή τη δυναμική "του πήγαινε προς  «συνάντηση» κέντρο από το οποίο 
όλα αρχίζουν και προς το οποίο όλα πηγαίνουν είναι ο Χριστός. 

Αυτή η δυναμική του "καλούμενου" και  του «απεσταλμένου» είναι αυτό 
που χαρακτηρίζει θα μπορούσαμε να πούμε τη ζωή του κάθε 
βαπτισμένου, τη ζωή του καθενός από εμάς εδώ,  αυτή είναι η ταυτότητα 
της Εκκλησίας. 

Ωστόσο στην αφιερωμένη ζωή, το κάλεσμα του Θεού να τον ακολουθήσει 
κάποιος, είναι τόσο έντονο που η απάντηση είναι ριζική και 
ολοκληρωτική. 



Εμένα ο Θεός με εγκλώβισε με έναν τόσο μυστηριώδη και ελκυστικό 
τρόπο, που μετά από ορισμένο χρόνο βαθιάς σκέψης, δεν έβλεπα πως θα 
μπορούσα να απαντήσω διαφορετικά, από του να του προσφέρω όλη μου 
τη ζωή. 

Ο Ιησούς έρχεται  σε μας μέσα από την Εκκλησία και δια μέσου του 
χαρίσματος των Ιδρυτών των διαφόρων Ταγμάτων, σε ότι αφορά εμάς 
φώτισε τον Άγιο Βικέντιο de Paul και την  Αγία Λουίζα ντε Μαριγιακ οι 
οποίοι συγκέντρωσαν γυναίκες, για να δημιουργούν κοινότητες ζωής, να 
αφιερώνουν τη ζωή τους στο Χριστό και να  εξυπηρετούν τους φτωχούς 
ανθρώπους και όσους έχουν ανάγκη. 

Οι ιδρυτές μας, κάλεσαν και συγκέντρωσαν γυναίκες, ώστε από αγάπη για 
το Χριστό, με ταπεινοφροσύνη, απλότητα και αγάπη, να κάνουν αυτό που 
έκανε ο ίδιος ο Ιησούς: να ζουν με τους ανθρώπους,  να παραμένουν 
ανάμεσα τους και να δίνουν  τη ζωή τους για  όλους. 

Είναι αυτό το ίδιο κάλεσμα που με έβαλε και εμένα σε πορεία πριν από 
περίπου 10 χρόνια τώρα!  

«Με κάλεσες Κύριε  ιδού, εδώ είμαι». 

 Δεν φανταζόμουν όμως ότι αυτό το πρώτο βήμα που έκανα όταν ήμουνα 
25 χρονών, που είχα μια ζωή γεμάτη όπως όλες οι νεαρές γυναίκες της 
εποχής μας, θα με πήγαινε τόσο μακριά. 

 Ήξερα ότι ο δρόμος θα ήταν μακρύς, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ 
ότι θα περνούσε και από την Σύρο! 

Δεν ήξερα ότι το ΝΑΙ που πρόφερα την ημέρα των πρώτων όρκων μου τον 
Ιούλιο του 2017 θα με οδηγούσε σε πολλά άλλα καθημερινά ναι! Κάποια 
περισσότερο εύκολα και άλλα δύσκολα.! 

Όταν ανακοίνωσα στους φίλους και την οικογένειά μου την απόφασή μου 
να φύγω για να ζήσω στην κοινότητα, άκουσα τα πάντα, τόσο η έκπληξη 
ήταν μεγάλη! Δεν προέρχομαι από μια καθολική οικογένεια και είχα μια 
ζωή πολυάσχολη μεταξύ της δουλειάς μου ως νοσηλεύτριας, των φίλων 
μου, των χόμπι μου, και αυτό τους έπεσε σαν μια βόμβα ! 



Γιατί να κάνεις τόσες πολλές θυσίες αφού έχεις τα πάντα για να είσαι 
ευτυχισμένη; Αφήνεις την οικογένεια, αφήνεις τους φίλους, μοιράζεις τα 
υπάρχοντά σου; Γιατί να απαρνηθείς το γάμο και τη μητρότητα; γιατί να  
κάνεις  υπακοή σε κάποιον και με τον δυνατό χαρακτήρα που έχεις δεν θα 
είναι δυνατόν να κάνεις τέτοια αποστολή . 

Οι άνθρωποι, ενώ κατάλαβαν την επιθυμία μου να  πάω κοντά σε 
εκείνους που είχαν ανάγκη και με χρειαζόταν, δεν καταλάβαιναν το γιατί, 
αφού το ίδιο θα  μπορούσα να είχα κάνει σε μια μη κρατική οργάνωση ή 
σε μια ένωση. Διότι για τους γύρω μου το ερώτημα ήταν: Γιατί; γιατί να 
φύγει; για ποιους να θυσιάσει τα πάντα;  

Ενώ εγώ πιστεύω ότι στη αφιερωμένη ζωή το ερώτημα είναι μάλλον " για 
να είμαι τι;"  

Γνώριζα την ύπαρξη της αφιερωμένης ζωής χάρη των κατασκηνώσεων του 
καλοκαιριού και των ομάδων νέων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είχα 
σκεφθεί ποτέ αυτή τη ζωή για μένα, αυτό μου φαίνονταν πολύ στενό, 
πολύ δύσκολο. 

Αλλά, σε μια κίνηση μου να πάω προς τους άλλους, έγινε η συνάντηση με 
τον  Κύριο που ήρθε να με αναζητήσει. Κατά τη διάρκεια των σπουδών 
μου, είχα την ευκαιρία να πάω για να κάνω την πρακτική σε ένα κέντρο 
κατ 'οίκον νοσηλείας που δούλευαν οι αδελφές του Ελέους. 

Εκεί είναι που είχα την πιο όμορφη συνάντηση της ζωής μου. Δεν είχα 
οράματα ούτε άκουσα φωνές !! Αυτή η συνάντηση έγινε κατά τη διάρκεια 
της υπηρεσίας προς τους ασθενείς και αυτή ήταν η στιγμή που σημάδεψε 
το υπόλοιπο της ζωής μου.  

Μέσω της φροντίδαs των αρρώστων, εγώ συνάντησα τον Θεό, Εκεί 
ένιωσα τι θα πει  ο Θεός έγινε άνθρωπος και παραμένει στον καθένα μας 
και ιδιαίτερα  κοντά σε εκείνους που υποφέρουν. Το να συνοδεύσω τις 
αδελφές στην υπηρεσία τους, μου δόθηκε η ευκαιρία να ζήσω βαθιά την 
ενσάρκωση του Κυρίου.  



Ο τρόπος που το εξέφραζαν αυτό στην αποστολή τους, στην κοινοβιακή 
τους ζωή και στη ζωή της  προσευχής τους με άγγιξε βαθιά. Η επιθυμία 
μου για τον Θεό συνάντησε τη ζωή μου ως νεαρή γυναίκα και την 
κυρίευσε. Ήξερα βαθιά ότι ο Κύριος με καλούσε σε αυτή τη ζωή, να γίνω 
υπηρέτρια των φτωχών. 

Ο Κύριος με περίμενε όταν εγώ δεν τον σκεφτόμουν,  εκείνος ήρθε προς 
συνάντησή μου ... αυτό μετά με οδήγησε σε πολλές αλλαγές στη ζωή μου, 
σε πολλές μετακινήσεις, αλλά πάντα αφήνοντας μου την ελευθερία να 
επιλέγω, αφήνοντας μου πάντα τη δυνατότητα να μπορώ να πηγαίνω με 
το δικό μου ρυθμό. 

Από συνάντηση σε συνάντηση με το Χριστό, βρίσκομαι σήμερα στην 
Ελλάδα όπου γνώρισα έναν πλούσιο πολιτισμό, μια κουλτούρα όπου η 
φιλοξενία είναι φυσική και αληθινή, μια κουλτούρα όπου παίρνουμε 
χρόνο να ζούμε.  

Όταν με στείλανε στη Σύρο ( ήταν για μένα μια τεράστια έκπληξη!), 
φανταζόμουν ότι θα συνέχιζα να κάνω αυτό που έκανα πάντα, δηλαδή την 
φροντίδα των αρρώστων, των ηλικιωμένων. Στην αρχή αυτό έκανα. 

Δεν υπήρχε τίποτα όμως που να έδειχνε ότι μια άλλη διαφορετική 
συνάντηση με περίμενε: αυτή στο πρόσωπο των προσφύγων και 
μεταναστών στη Σάμο. 

Η απρόσμενη αυτή ευκαιρία σε ένα εντελώς νέο σύμπαν για μένα με έχει 
μεταμορφώσει. Άλλαξε και άνοιξε τα μάτια μου στον κόσμο. Αυτό που 
βλέπουμε παντού στις ειδήσεις, την καθημερινή προσέλευση τόσων 
μεταναστών στα ελληνικά νησιά πήρε σάρκα, πήρε πρόσωπο.  

Και σε αυτό το ανθρώπινο δράμα ήρθε να με συναντήσει. Ο Κύριος 
περίμενε να με συναντήσει σε αυτούς τους ανθρώπους τους άνδρες, τις 
γυναίκες και τα παιδιά που ζουν το αδιανόητο. Μένω άφωνη και 
θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους που έχω μπροστά μου. Κατά τη 
διάρκεια της ιατρικής εξέτασης και της περιποίησης που τους κάνω ως 
νοσοκόμα σε μια κλινική που πηγαίνω, οι θηριωδίες που έζησαν αυτοί οι 



άνθρωποι και που μοιράζονται μαζί μου, τα τραυματισμένα σώματά τους, 
από το φοβερό ταξίδι, από την πολύ δύσκολη ζωή στον καταυλισμό που 
προσπαθώ να απαλύνω και να περιποιηθώ, είναι όλες  συναντήσεις με 
τον Κύριο. «Ότι κάνατε σε ένα από τα αδέλφια μου σε μένα το κάνατε»  

Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα εργαζόμουν με μετανάστες. Αυτό για μένα 
ήταν ένα πραγματικό εκτόπισμα, και πολλή μάθηση. 

Είναι μια ζωντανή εμπειρία "από την οποία δεν επιστρέφουμε". Δηλαδή, 
πιστεύω ότι μετά από αυτή τη συνάντηση, δεν μπορούμε πλέον ούτε να 
βλέπομε, ούτε να ζούμε, ούτε είμαστε  όπως πριν. 

 

Νοιώθω μεταμορφωμένη από αυτή την "αποστολή στην περιφέρεια", 
όπως είπε ο Πάπας, και είναι μια εμπειρία που με κάνει ευτυχισμένη. 
Όλες αυτές οι καταστάσεις, όσο δύσκολες και αν είναι, είναι επίσης 
δυνατές στιγμές κοινωνίας και μοιράσματος. 

Πριν ολοκληρώσω, θα ήθελα επίσης να μοιραστώ μαζί σας μια συνάντηση 
που βαθιά εμπλουτίζει την πορεία μου και που είναι θεμελιώδης 
συνάντηση με την πραγματικότητα της αφιερωμένης ζωής του σήμερα.  
Είναι η καθημερινή συνάντηση  με τις μεγαλύτερες από εμένα αδελφές 
μου.  

Στις περισσότερες μοναχικές κοινότητες σήμερα, ειδικά στην Ευρώπη, 
υπάρχει μια μεγαλύτερη διαφορά ηλικίας μεταξύ των μελών των 
κοινοτήτων από τα προηγούμενα χρόνια. Και η κοινότητα της Σύρου είναι 
ένα καλό παράδειγμα. Στην κοινωνία οι γενιές - ζούνε οι μεγαλύτεροι από 
τη μια και οι νέοι από την άλλη... - Στις μοναχικές κοινότητες είναι ένα 
από τα σπάνια μέρη όπου άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών μοιράζονται 
το ίδιο σχέδιο ζωής σε καθημερινή βάση.  

Οι αδελφές μου μοιράζονται τη σοφία και την εμπειρία τους μαζί μου και 
εγώ προσπαθώ να μεταφέρω αυτή την κληρονομιά προς τα εμπρός, να 
μην την κρατήσω σαν σε μουσείο, αλλά  να την μεταφέρω προς τους 
άλλους αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που μας παρουσιάζει η ζωή.  



Αυτή η συνάντηση είναι και μια μαρτυρία για τον κόσμο, και εδώ στη 
Σύρο επίσης δίνουμε μια διεθνή μαρτυρία, με τις 5 διαφορετικές 
εθνικότητες, δείχνοντας ότι μπορούμε να ζούμε μαζί με  σεβασμό η μια 
για την άλλη γιατί αυτό που μας ενώνει είναι ο Χριστός που τον 
συναντάμε στην  αποστολή μας και στην καθημερινή  από κοινού 
προσευχή. 

 

Μετά από 8 χρόνια στην κοινότητα, δεν μου κάνουν πλέον την ερώτηση 
"Γιατί το έκανες αυτό;" "Και εγώ δεν αναρωτιέμαι « για να είμαι τι; ». Ο 
Κύριος ήρθε να με συναντήσει και προηγείται καθημερινά σε όλες μου τις 
συναντήσεις που κάνω εδώ στη Σύρο ή στη Σάμο.  

Και αυτό μου δίνει χαρά και βαθιά ειρήνη, που μου αρέσει να το 
μοιράζομαι με τους άλλους. Φυσικά, όπως συμβαίνει σε κάθε ζωή, 
υπάρχουν ημέρες ήλιου και γαλάζιου ουρανού που βρίσκουμε μόνο στην 
Ελλάδα και υπάρχουν μέρες που ο ουρανός είναι γαλλικός και γκρίζος, 
αλλά το βασικό είναι να λέμε στον εαυτό μας ότι ο ήλιος θα επανέλθει! 

Όπως είπα στην αρχή αυτού του μοιράσματος, γιορτάζουμε σήμερα την 
γιορτή της συνάντησης του Κυρίου μας με το λαό του. Αυτό θα μπορούσε 
να είναι μια ευκαιρία για τον καθένα από εμάς εδώ, να κάνουμε λίγη 
σιωπή για να επαναφέρουμε στο μυαλό μας και να θυμηθούμε κάποια 
στιγμή που στη ζωή μας νιώσαμε ότι ο Κύριος ήρθε να μας συναντήσει. Ας 
το  θυμηθούμε  μαζί και ας τον ευχαριστήσουμε. 

Κύριε, εσύ που παρηγορείς τους πληγωμένους και αδύναμους, αυτούς 
που νιώθουν  παραπεταμένοι και περιφρονημένοι, στείλε τους το φως 
σου και τη γλυκύτητά σου  και σε όσους θα συναντήσω στην πορεία της 
ζωής μου. Κύριε, δώσε μου τη χαρά να σε αναγνωρίζω στα σταυροδρόμια 
της ζωής μου και στις συναντήσεις μου. Οδήγησέ με και μάθε μου να  
αγαπώ όπως εσύ αγαπάς. Αμήν. 

 

 


