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Χαίρει ἔχουσα, ἡ Θεσσαλία, σὲ ἀκοίμητον φρουρόν, προστάτην, 
καὶ τῆς Λαρίσης ἡ πόλις ἀδάμαντα, ἡ Ἐκκλησία τὴν εὔηχον σάλπιγγα, 

τὸ τοῦ Υἱοῦ ὁμοούσιον κηρύξασαν, Πάτερ Ἅγιε Ἱεράρχα Ἀχίλλιε, 
Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

ΕΥΗΧΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ

Γιατί τα θαύματα συμβαίνουν σε αυτούς που τα πιστεύουν!
Στις 4 Φεβρουαρίου, η παγκόσμια ημέρα κατά του

καρκίνου μας θύμισε την σκληρή δοκιμασία που περ-
νούν εκατομμύρια συνάνθρωποί μας μαζί με τις οικο-
γένειές τους από την ασθένεια – μάστιγα της εποχής
μας.

Και αν ως Έλληνες, (και ως Ελλαδίτες και ως Κύ-
πριοι), έχουμε κάθε λόγο να καμαρώνουμε για το γε-
γονός των «χαμηλότερων τυποποιημένων ποσοστών
θνησιμότητος λόγω αυτοκτονιών» σε όλη την Ευρω-
παϊκή Ένωση… από την άλλη, τέσσερις μορφές αυτής
της μάστιγας, ο καρκίνος των πνευμόνων, (3η αιτία
θανάτου, πίσω μόνο από καρδιοπάθειες και εγκεφα-
λικά), ο καρκίνος του παχέος εντέρου, ο καρκίνος του
μαστού και ο καρκίνος του παγκρέατος (αντίστοιχα
7η,8η και 10η αιτία θανάτου), «θερίζουν» στη χώρα
μας αλλά και παγκοσμίως.

Ξαφνιάζει σίγουρα πως η πάλη με το «κακό» που
έλαβε το όνομα «καρκίνος» αληθινά χάνεται μέσα
στους αιώνες. Η παλιότερη εμφάνιση της περιγραφής
του καρκίνου ανακαλύφθηκε το 1862, όταν ο αιγυ-
πτιολόγος, Έντουιν Σμιθ, βρήκε σ’ ένα παλαιοπωλείο
στο Λούξορ της Αιγύπτου έναν πάπυρο μήκους 4,5 μέ-
τρων, ο οποίος αποτελούσε το σύνολο των διδασκα-
λιών του μεγάλου Αιγύπτιου γιατρού Ιμχοτέπ, που
έζησε γύρω στο 2625 π.Χ.!!! Περιγράφεται για πρώτη
φορά ο καρκίνος του μαστού, ως «…μια διογκωμένη
μάζα στον μαστό… είναι σαν να αγγίζεις μια μπάλα
από χαρτί», έγραφε ο μεγάλος Αιγύπτιος γιατρός, σα-
ρανταεξήμιση αιώνες (!!!) – 4.650 χρόνια περίπου –
πριν!

Κι όμως…υπάρχει μέσα σε όλο αυτό το ζοφερό
κλίμα, κάτι που λειτουργεί πολλές φορές ως
«ασπίδα» στην απελπισία, κάτι που μας παρηγορεί
από τον – κάποτε – αβάσταχτο πόνο, κάτι που μας
συνδράμει ως ακούραστος συμπολεμιστής στον μα-
κροχρόνιο αγώνα μας κόντρα στη νόσο… Η πίστη μας
στο Θεό!  Η ακράδαντη πίστη μας, η απόλυτη εμπι-

στοσύνη μας σε Εκείνον… Τη λυτρωτική αναγκαιότητα
της οποίας μας θύμισε η εορτή του Οσίου Παρθενίου,
του Επισκόπου Λαμψάκου και προστάτη των ασθενών
με καρκίνο!

Από όλες τις μαρτυρίες ανθρώπων που έπεσαν
στην αντίληψή μου και οι οποίοι κατάφεραν να νική-
σουν τον καρκίνο με την βοήθεια της πίστης τους …
κράτησα μονάκριβο φυλαχτό… κειμήλιο ανεκτίμητο…
αυτή τη βεβαιότητά τους… την Πίστη τους, (την εμπι-
στοσύνη τους) στον Χριστό, ότι με την προσευχή τους
σε Εκείνον, με την επίκλησή του αγίου ονόματός Του
και τη βοήθειά Του, μπορούν να βγουν νικητές σε
αυτή την αδυσώπητη μάχη!

Γνωρίζοντας από την μακραίωνη ορθόδοξη παρά-
δοση του λαού μας, πως «τα θαύματα συμβαίνουν σε
εκείνους που τα πιστεύουν»… παραθέτω αμέσως πιο
κάτω το link της ιστορίας που με άγγιξε περισσότερο
από κάθε άλλη, από όσες διάβασα αυτές τις μέρες…
ευχόμενος αν όχι να βοηθήσει… τουλάχιστον να πα-
ροτρύνει αρκετούς από μας, να διδαχθούμε κάτι από
όλη αυτή την περιπέτεια που περνούν εκατομμύρια
συνάνθρωποί μας… Και οι οποίοι με μια φωνή μας
λένε…να αφήσουμε έγκαιρα πίσω μας την αφειδώ-
λευτη σπατάλη της ζωής μας σε ανοησίες, και εντελώς
περιττές κι επιβλαβείς χαζομάρες… σταματώντας να
ενσταλάζουμε στην ψυχή μας ό,τι δηλητηριάζει τη
χαρά της…τη χαρά του Θεού μέσα της…

Και να απολαύσουμε το δώρο της ζωής, για όσο
χρόνο είμαστε εδώ… απλά, ως εικόνες Θεού, ως άν-
θρωποι, κι όχι ως πολύπλοκες ψηφιακές μηχανές…
Πριν μας υπενθυμίσει ο καρκίνος, ή όποια άλλη ασθέ-
νεια ή δυστυχία με το δικό τους οδυνηρό τρόπο,
πόσο ανόητοι υπήρξαμε…

http://wincancer.gr/2016/04/συγκλονιστική-μαρ-
τυρία-με-τη-βοήθεια

Το να μοιράζεσαι σημαίνει ότι νοιάζεσαι!
Γιάννης Τ.

Μπροστά σ’ ένα θαύμα…
Από πολλά χρόνια έχω ξεκινήσει με την χάρη του

Θεού, ένα όμορφο προσκυνηματικό ταξίδι στα αγιά-
σματα και στα μοναστήρια της Πατρίδας μας. Κάθε
γωνιά της Ελλάδας, είναι τόπος μαρτυρίου και ασκη-
τικών αγώνων, αφού στ’αγιασμένα χώματά της χύ-
θηκε άφθονο αίμα ομολογητών του Χριστού και

ποταμοί δακρύων οσίων και δικαίων, ακόμη και στα
πιο απόκρημνα και αφιλόξενα σημεία της. (« Εν τοις
σπηλαίοις και ταις οπαίς της γης»). Καθένα από αυτά
τα προπύργια της χριστιανικής πίστης ωθεί την καρ-
διά μου σε συνάντηση με τον Τριαδικό Θεό.

Η γνωριμία με τους αγίους της Εκκλησίας μας,
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Όταν από συκοφαντία ο Απόστολος Παύλος και οι
συνεργάτες του, όπως μας πληροφορεί ο Ευαγγελι-
στής Λουκάς στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης Πράξεις
Απόστολων, βρέθηκαν  κρατούμενοι στις φυλακές των
Φιλίππων της Μακεδονίας κοντά στην σημερινή Κα-

βαλά, τους έδειραν και τους δέσμευσαν τα ποδιά με
πέδη.

Τότε συνέβη ένα παράδοξο και θαυμαστό περιστα-
τικό!

Τα μεσάνυχτα όταν οι Απόστολοι προσευχόταν,

Μην κάνεις κακό στον εαυτό σου!

στους «Αγίους Τόπους»  της Ελλάδας, μου υπενθυμί-
ζει, ότι οι άγιοι είναι αυτοί που δεν εμποδίστηκαν από
καμιά αγάπη σ’αυτόν τον κόσμο και αγάπησαν πάνω
απ’όλα τον Χριστό. Οι άγιοι είναι εκείνοι, που σήκω-
σαν τον Σταυρό του Χριστού, που μέσα σ’ αυτόν σή-
κωσαν ο καθένας τον προσωπικό σταυρό και
ακολούθησαν τον Χριστό. Έτσι οι άγιοι είναι παρά-
δειγμα για όλους μας. Και αναρωτιέμαι, αν εμείς σή-
μερα έχουμε δικαιολογία για την πνευματική μας
φτώχεια. Διότι, μπορεί να θαυμάζουμε τους μάρτυρες
και τους οσίους, αλλά συχνά προβάλλουμε δικαιολο-
γίες, για να καλύψουμε την έλλειψη αγωνιστικής διά-
θεσης. Όμως, στην ζωή των αγίων βρίσκουμε την
απόδειξη, ότι το Ευαγγέλιο μπορεί να εφαρμοστεί
στην πράξη. Ότι δεν είναι ουτοπία και ρομαντικά
λόγια ο Θείος λόγος  και οι εντολές του Χριστού. Όσο
δύσκολη και αν φαίνεται η ζωή της αρετής και της
αγάπης, που ο Χριστός επαγγέλλεται, οι βίοι των
αγίων περίτρανα μας αποδεικνύουν, ότι δεν είναι
ακατόρθωτη. Εξάλλου, όσο πιο μαρτυρικό είναι το πέ-
ρασμα των αγίων από αυτόν τον κόσμο, τόσο περισ-
σότερο δοξάζονται αυτοί στον θρόνο του Θεού και
τόση μεγαλύτερη παρρησία έχουν για να προστρέ-
χουν προς αρωγή και βοήθειά μας.

Τον Ιούλιο του 2014, με αξίωσε ο πανάγαθος Θεός,
να εκπληρώσω μια σφοδρή μου επιθυμία. Να επισκε-
φθώ την Άνδρο και να προσκυνήσω τα ιερά και τα
όσιά της. Είχα ακούσει για τα μοναστήρια του νησιού
και τους αγίους του και όλα τα θαυμάσια γεγονότα,
που συμπλέκονται μαζί τους.  Όντως, το νησί προστα-
τεύεται από την Παναγία την Μυροβλύτισσα και Θε-
οσκέπαστη, τον οσιομάρτυρα Νικόλαο τον εν
Bουνένοις και τον ιαματικό άγιο Παντελεήμονα. Ση-
μαντική μορφή, όμως, της Άνδρου, που στιγμάτισε
την πορεία και την ιστορία του νησιού, είναι η αγία
μεγαλομάρτυς Μαρίνα, που έγινε γνωστή στα πέρατα
της οικουμένης κυρίως από το θαύμα, που έκανε στον
μικρό, τότε, Ανδρέα από την Κύπρο. Γνώριζα γι’αυτό
το μεγάλο γεγονός, αλλά συγκλονίστηκα ολόκληρος,
όταν άκουσα να το περιγράφει, όπως το έζησε, ο ίδιος
ο καθηγούμενος της μονής της, π. Κυπριανός: «
Ήρθαν στο μοναστήρι από την Κύπρο ο μικρός Αν-
δρέας και οι δικοί του. Το παιδί έπασχε από την φο-
βερή νόσο του καρκίνου. Προσκύνησαν ευλαβικά το
θαυματουργό εικόνισμα της αγίας Μαρίνας, σταύρω-
σαν τον Ανδρέα με λαδάκι απ’το καντήλι της κι έφυ-
γαν για τη Ν. Υόρκη, με την πίστη ότι η αγία θα
βρίσκεται στο χειρουργείο…Την ώρα της εγχείρησης
μπήκε στο χειρουργείο μια γυναίκα. Ο Κινέζος γιατρός
(επικεφαλής της πολυπληθούς ιατρικής ομάδας) τη

ρώτησε ποια είναι, κι εκείνη απάντησε, ότι είναι η για-
τρός της οικογένειας, που έφεραν μαζί τους από την
Ελλάδα. Εκείνος της είπε να δηλώσει τα στοιχεία της
στην γραμματεία και να μπει στο χειρουργείο για την
επέμβαση. Ξεκινώντας ο Κινέζος γιατρός, η άγνωστη
γιατρός του υπέδειξε να αρχίσει από τον ομφαλό…Τε-
λειώνοντας, μετά από ώρες η εγχείρηση, βγήκε ο για-
τρός και ενημέρωσε την οικογένεια του Ανδρέα, ότι
όλα πήγαν καλά και μάλιστα χάρη στις γνώσεις, τις
επεμβάσεις σε καίρια σημεία και στην βοήθεια, που
είχε από την Ελληνίδα γιατρό, που αυτοί είχαν φέρει
από την πατρίδα τους.  Η οικογένεια, έκπληκτη, αρ-
νήθηκε ότι είχε φέρει γιατρό από την Ελλάδα και φυ-
σικά δεν είχε ιδέα γι’αυτή την γυναίκα… Επικράτησε
πανικός στο κορυφαίο αυτό νοσοκομείο και όλοι έψα-
χναν την Ελληνίδα χειρουργό. Μάταια όμως, που να
την βρουν! Απευθύνθηκαν στην γραμματεία και βρή-
καν το όνομά της, όπως το είχε δηλώσει : « Marina
from Andros» (Μαρίνα από την Άνδρο). Χτύπησε το
τηλέφωνο της Ιεράς Μονής στις 2 τα ξημερώματα,
απάντησε ο άγιος Ηγούμενος  και στην άλλη άκρη της
τηλεφωνικής γραμμής άκουγε κλάματα χαράς και δο-
ξολογίας, από την οικογένεια του Ανδρέα για το
θαύμα της Αγίας Μαρίνας. Από τότε το παιδί είναι
υγιέστατο και κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου, στην μνήμη
της, είναι εκεί στο μοναστήρι της, για να διαλαλεί τα
θαυμάσια του Θεού και την δόξα της αθληφόρου Του,
αγίας μεγαλομάρτυρος Μαρίνης.»

Έλεγε την ιστορία αυτή ο π. Κυπριανός και τα μάτια
του ήταν βουρκωμένα, όπως και τα δικά μας, που μέ-
ναμε άφωνοι και εκστατικοί μπροστά στα μεγαλεία
του Θεού. Το προσκύνημά μας σ’αυτό το άγιο νησί
μας αναγέννησε. Πήραμε δύναμη και κουράγιο. Ενι-
σχύθηκε η πίστη μας. Ήρθαμε πιο κοντά στο Θεό και
τον άγιο προορισμό μας . Δοξάζουμε τον Κύριό μας
γι’αυτή την παρουσία Του στη ζωή μας!

Ευγνωμονούμε τον μακαριστό Μητροπολίτη μας,
κυρό Ιγνάτιο, ο οποίος αφιέρωσε στον Ιερό Μητρο-
πολιτικό μας Ναό «ικανό» τεμάχιο από το χαριτό-
βρυτο λείψανο της Αγίας Μαρίνας, που του δώρισε ο
π. Κυπριανός κι έτσι το προσκυνάνε ευλαβικά οι Λα-
ρισαίοι κάθε χρόνο στην μνήμη της 17 Ιουλίου, καθώς
ζητούν τις μεσιτείες της και της απευθύνουν το μεγα-
λυνάριό της:

« Την λαμπάδα πάντες την φαεινήν, και της παρ-
θενίας τον ασύλληπτον θησαυρόν, τη νύμφη Κυρίου
και άσπιλον αμνάδα, Μαρίναν την αγίαν, ύμνοις τιμή-
σωμεν»

Παπα-Φα
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Η μεγαλοπρεπής δόξα της Θεότητάς Του
Τρανή απόδειξη της θεότητας του Κυρίου ημών

Ιησού Χριστού είναι το μεγαλειώδες γεγονός της Με-
ταμορφώσεως αυτού, το οποίο πανηγυρίζουμε στις 6
Αυγούστου. Ο απόστολος Πέτρος τονίζει ιδιαιτέρως
το μέγα αυτό γεγονός. «Εγενήθημεν επόπται της εκεί-
νου μεγαλειότητος», γράφει στην Β’ Επιστολή του,
«συν αυτώ όντες εν τω όρει τω αγίω» (α’ 16, 18).
Υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της λαμπρής και θείας
εκείνης σκηνής. Είδε και άκουσε και απήλαυσε και
συγκλονίστηκε εσωτερικά από όσα συνέβηκαν εκεί,
στο όρος Θαβώρ. Και βεβαιώθηκε για μια ακόμη
φορά, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του
ζώντος. «...του Πατρός το απαύγασμα».

Η Μεταμόρφωση του Κυρίου είναι η απτή διαπί-
στωση της Θεότητός Του. Μολονότι είναι μια μικρή
ακτίνα της λαμπρότητας και της δόξας της Θεότητός
Του, εν τούτοις δεν αφήνει αμφιβολία περί της μεγα-
λειότητας και Θεότητός Του. «Έλαμψε το πρόσωπον
αυτού ως ο ήλιος». Λάμψη και φως ισχυρό εξέπεμπε
το πρόσωπο του Κυρίου. Λάμψη και φως πολύ πιο
ισχυρό από αυτό του ήλιου. Φως θεϊκό, τελείως δια-
φορετικό από το σύνηθες φως του ήλιου. Φως εξαίσιο
και λαμπρό και υπερκόσμιο.

«Τα δε ιμάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως». Το
υπερκόσμιο φως που εξέπεμπε όλο το σώμα του Θε-
ανθρώπου, έκανε και τα ενδύματά Του να λάμπουν
από λευκότητα, σαν εκείνη του φωτός. Η δόξα της Θε-
ότητος, έστω και σε εκείνη τη μικρή αποκάλυψή της ,
δημιούργησε το εξαίσιο αυτό θέαμα. Δεν ήταν ποτέ
δυνατό ένας συνηθισμένος και κοινός άνθρωπος να
υποστεί αυτή τη Μεταμόρφωση. Μόνο ο Θεός που
είναι το φως το αληθινό, μπορούσε να εκπέμπει τόσο
και τέτοιο φως δόξας και λαμπρότητας.

Αλλά και το περιβάλλον στο όρος εκείνο μας δια-
τρανώνει τη Θεότητα του Κυρίου. Διότι «ώφθησαν
αυτοίς Μωσής και Ηλίας μετ’ αυτού συλλαλούντες».
Ο μέγας Μωυσής, που πήρε το Νόμο στο Σινά, και ο
Προφήτης Ηλίας, που δεν γνώρισε θάνατο, αλλά με-
τετέθη στον ουρανό με πύρινο άρμα, έρχονται τώρα
ως δούλοι του Κυρίου να συμπαρασταθούν στη δόξα
Του. Ήταν «οι επισημότεροι των εν τη παλαιά λαμ-
ψάντων», όμως τώρα παραστέκουν τον Κύριο, ως τα-
πεινοί υπηρέτες Του , οι οποίοι απλώς είχαν
προφητεύσει γι’ Αυτόν. Για να δείξουν ακόμη, ότι ο

Κύριος «και Θανάτου και ζωής εξουσίαν έχει» και ως
Θεός παντοδύναμος καλεί όσους θέλει είτε πέθαναν,
είτε όχι.

Αλλά η Θεότητα του Κυρίου διακηρύσσεται ακόμη
εντονότερα, από το ότι «νεφέλη φωτεινή επεσκίασε
το Κύριο και τους δύο προφήτας». Διότι η φωτεινή
αυτή νεφέλη, η γεμάτη ουράνια δόξα, υπήρξε πάντα
το σημείο παρουσίας του Θεού και τρόπος εμφάνισής
Του στους ανθρώπους. Με αυτή λοιπόν ο Πατήρ, εκ-
δηλώνει και τώρα την παρουσία Του. Για να μην υπάρ-
ξει καμιά αμφιβολία ότι ο ουράνιος Πατήρ ήταν
παρών, «ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ιδού ο
Υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα, αυτού
ακούετε». Ο Υιός μου . Ο μοναδικός. Ο μονογενής. «Ο
κατά πάντα ίσος προς τον Πατέρα». Εκείνος που είναι
ένα με τον Πατέρα. Και ο Οποίος είναι αγαπητός, γιατί
ως άνθρωπος έκανε το θέλημά Μου. Σ’ Αυτόν, επα-
ναπαύομαι και ευαρεστούμαι.

Μάλιστα, ήταν τέτοιο το μεγαλείο της σκηνής
αυτής, ώστε, «ακούσαντες οι μαθηταί, επέσον επί
πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα». Έπεσαν
με το πρόσωπο στο χώμα, γεμάτοι φόβο. Ο Αγιος
Ιωάννης ο Χρυσόστομος σημειώνει: «Έπεσον φοβη-
θέντες, ομού και προσκυνήσαντες», δηλαδή, ο φόβος
των μαθητών, δήλωνε και τη λατρεία τους στο πρό-
σωπο του Χριστού.

Στη Μεταμόρφωση, φάνηκε η μεγαλειότητα της
Θεότητας Του Κυρίου και αυτή όχι πλήρως, αφού στον
άνθρωπο δεν είναι δυνατό να συλλάβει και να αντέξει
την πλήρη αποκάλυψη της δόξας του Θεού. «Καθώς
ηδύναντο» οι μαθητές αποκάλυψε τη δόξα Του. Και
μόνο όμως όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα της  Με-
ταμορφώσεως, είναι αρκετά για να μας βεβαιώσουν
για τη Θεότητά Του. Τον προσκυνούμε λοιπόν, απο-
δεχόμαστε με φόβο και ευλάβεια την εντολή του ου-
ρανίου Πατρός να υπακούμε σε όσα ζητεί, να
συμμορφώνουμε τη ζωή μας σύμφωνα με το θέλημά
Του. Συγχρόνως όμως αναμένουμε τη δεύτερη και πιο
ένδοξη Παρουσία Του, στην οποία θα φανερωθεί ολό-
κληρη η Δόξα Του. Και τότε η χαρά μας θα είναι ανέκ-
φραστη, γιατί θα απολαμβάνουμε τη δόξα αυτή
συνεχώς, ζώντες «εν τω φωτί της δόξης εκείνης»._

Ασπασία

έγινε σεισμός έπεσαν οι τοίχοι της φυλακής, έσπασαν
τα δεσμά και απελευθερώθηκαν οι κρατούμενοι. Βλέ-
ποντας ο φύλακας το περιστατικό και γνωρίζοντας τον
αυστηρό Ρωμαϊκό νόμο που προέβλεπε θανάτωσή
του με φρικτά βασανιστήρια, εάν δραπέτευαν οι κρα-
τούμενοι, νομίζοντας ότι οι φυλακισμένοι είχαν φύγει,
έβγαλε το μαχαίρι του να αυτοκτονήσει. 

Τότε ο Παύλος του φώναξε δυνατά, "Μην κάνεις
κανένα κακό στον εαυτόν σου, γιατί  όλοι είμαστε
εδώ".

Όλοι τους ήταν υπόδικοι, κάποιοι από αυτούς μελ-
λοθάνατοι και όμως δεν έφυγε κανένας!

Πολλές φορές οι άνθρωποι αισθανόμαστε εγκλω-
βισμένοι και φυλακισμένοι μέσα στην καθημερινό-
τητά μας.  Δυσκολίες και προβλήματα, ανασφάλειες
και άγχη  μας περικυκλώνουν και τότε στρεφόμαστε
σε ανόητες πρακτικές, όπως το κάπνισμα και το υπερ-
βολικό αλκοόλ, κάνοντας κακό στον εαυτό μας.

Φίλε, μην κάνεις στον εαυτό σου κακό!  Τα λόγια
του Αποστόλου των εθνών Παύλου  μας θυμίζουν ότι
ο δρόμος της προσευχής στον Θεό είναι που σπάει τα
δεσμά και ελευθερώνει παντοτινά τον άνθρωπο. 

Αντώνης
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Στη Ρώμη των διωγμών

Στη Ρώμη των διωγμών των
πρώτων Χριστιανών το 305 μ.Χ.
την εποχή του Διοκλητιανού, μας
«ταξίδεψε» η θεατρική ομάδα
του Αγίου Αχιλλίου και μας
έδωσε ένα ακόμα ξεχωριστό
δείγμα γραφής υποκριτικής, σκη-
νοθετικής, σκηνογραφικής και γε-
νικότερα καλλιτεχνικής
προσέγγισης. Με αφορμή το
γνωστό έργο «Η Φαβιόλα», που
γράφτηκε το 1854, οι ερασιτέχνες
ηθοποιοί μας παρουσίασαν την
εξαιρετική δουλειά τους, προ-
σφέροντας απλόχερα στο κοινό
την ευκαιρία να δει κάτι ποιοτικό,
κάτι πνευματικό που δυστυχώς
στην εποχή μας είναι σπάνιο.
Όπως αναφέρεται στο έντυπο
Πρόγραμμα της παράστασης
«μέσα από μια σειρά απρόσμε-
νων και σκληρών γεγονότων πα-
ρακολουθούμε την πνευματική
πορεία της ηρωίδας, η οποία
ασπάζεται τελικά τον Χριστιανι-
σμό και γίνεται κοινωνός της Αλή-
θειας». Είναι, λοιπόν, αξιέπαινη η
επιλογή του έργου αυτού, όχι
μόνο για το περιεχόμενο αλλά και
για την σπανιότητα με την οποία
τέτοια έργα προβάλλονται,
καθώς η πολεμική που δέχονται
και ο αποκλεισμός τους διαμηνύει τη σημερινή σαθρή
κοινωνία που επιδεικνύει μόνο το αλλοπρόσαλλο, το
παράξενο, το ψεύτικο.  

Οι ερμηνείες των ηθοποιών απέδωσαν τον κάθε
ρόλο με ευαισθησία, αξιοπρέπεια και ρεαλισμό. Ειδι-
κότερα, οι ηθοποιοί που έπαιξαν τους ρόλους της
Αγνής και της Καικιλίας μας έδωσαν την ευκαιρία να
δούμε πόσο σθένος ψυχής και πόση αγάπη για τον
Χριστό και τον συνάνθρωπο έκρυβαν μέσα τους! Με
τον τόνο της φωνής τους, την όλη τους στάση ήταν
εξαίρετες! Οι σκηνές των μαρτυρίων τους δόθηκαν με
σεβασμό στον θεατή εκτός σκηνής, όχι γιατί δεν ήταν
εφικτό τεχνικά, αλλά γιατί όπως και στην αρχαία τρα-
γωδία οι σκηνές βίας δεν προβάλλονταν ενώπιον του
κοινού. Ενώ στην εποχή μας στο βωμό του άκρου ρε-
αλισμού, η τέχνη έγινε απάνθρωπη, βίαιη και σκληρή,
υποχείριο του κάθε πονηρού μυαλού… Συνεχίζοντας,
με τους ρόλους των δούλων της Φαβιόλας, της Αύρας
και της Ευφροσύνης, αυτό που μας κάνει εντύπωση
είναι η ωραία απόδοση των τόσο διαφορετικών χα-
ρακτήρων. Από τη μια η Αύρα δυναμική και πα-

νούργα, από την άλλη η Ευφρο-
σύνη διακριτική, ήρεμη και συμ-
πονετική. Ακόμα και ο ρόλος της
Ειρήνης, του δικαστή και του γιου
του δημάρχου συμπλήρωσαν την
εικόνα της εποχής και αποδόθη-
καν με ιδιαίτερη προσοχή.

Κλείνοντας, τα δυο αδέρφια, ο
σκληρός Φούλβιος και η ήρεμη
Σύρα, δίνουν γλαφυρά τις δυο
αντίθετες κατευθύνσεις που μπο-
ρεί να επιλέξει ένας άνθρωπος
στη ζωή του, ο πρώτος αγαπά τον
πλούτο και την αδικία, τα υλικά
αγαθά, ενώ η δεύτερη είναι ο
«κρυμμένος» πρωταγωνιστής, ο
ρόλος-κλειδί για την μεταστροφή
της Φαβιόλας από την ειδωλολα-
τρία στο Χριστιανισμό. Η Σύρα με
την παραδειγματική της συμπερι-
φορά και την γλυκιά φωνή της
έδωσε ένα μάθημα αγάπης προς
στο Θεό και τον συνάνθρωπο.
Αδιαμφισβήτητα, ο βασικός
ρόλος ήταν και ο δυσκολότερος
και γι’ αυτό η ηθοποιός που εν-
σάρκωσε τη Φαβιόλα έδωσε τον
καλύτερό της εαυτό, για να προ-
σεγγίσει όλες τις πτυχές ενός δύ-
στροπου αλλά και
καλοπροαίρετου χαρακτήρα,
κάτω από τις σκηνοθετικές οδη-

γίες που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της παρουσία-
σης της προσωπικότητας αυτής.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους συντελεστές!!!
Όλοι τους, ηθοποιοί, σκηνοθέτης, σκηνογράφος, εν-
δυματολόγος, επιμελητές μουσικής και φωτισμού και
ήχου, φροντιστές (μακιγιάζ, κομμώσεις), φωτογρά-
φοι, κάθε ένας τους ξεχωριστά και όλοι μαζί είναι
πρωτοπόροι στη Λάρισα, να ξαναφέρουν στο προσκή-
νιο το ποιοτικό θέατρο με θρησκευτικό κυρίως περιε-
χόμενο, κάτι που ενώ στην εποχή μας φαντάζει
«παρωχημένο», είναι πρωτοποριακό στην σύγχρονη
εποχή των διωγμών που βιώνουμε ως Έθνος και ως
Ορθοδοξία! Θερμές ευχαριστίες στον π. Ραφαήλ που
φέρνει στο προσκήνιο τέτοιες πρωτοβουλίες νέων αν-
θρώπων και στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, ο
οποίος στηρίζει κάθε ανάλογη προσπάθεια. Ο Θεός
να χαρίζει σε όλους δύναμη και φώτιση για το επό-
μενο θεατρικό βήμα σας που όλοι περιμένουμε με
πολλή χαρά!!

Βασιλική
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