Αποσπάσματα από την εισαγωγική ομιλία του Προέδρου του ΕΣ,
κ. Γιάννη Σπετσιώτη
...Ο «Ερμιονικός Σύνδεσμος» συμμετέχοντας στο πλούσιο καλοκαιρινό πολιτιστικό
τραπέζι του Δήμου μας, επέλεξε να σας παρουσιάσει ένα θέμα διαφορετικό από
άλλες φορές, που αγγίζει όχι μόνο θρησκευτικές, ιστορικές και κοινωνικές πτυχές
της ζωής, αλλά βαθύτερες ανάγκες του ανθρώπου. Ορισμένες απ’ αυτές, όπως
γνωρίζετε, είναι η πίστη και η προσευχή, η καταφυγή, και η φιλαδελφία, η υπακοή
και η μετάνοια, η παράκληση και η ευχαριστία, ο αίνος και ο ύμνος προς τον Θεό
και αρκετές άλλες.
Φέτος λοιπόν, θα προβάλλουμε την περιλάλητη και πανσεβάσμια Ιερά Μονή της
Αγίας Αικατερίνης του Θεοβάδιστου Όρους Σινά, που αποτελεί ασίγαστο πόθο και
παντοτινή νοσταλγία, όχι μόνο των Χριστιανών, αλλά και κάθε ανθρώπου, να την
επισκεφθεί και να βαδίσει τα ιερά χώματά της. Να βιώσει τη μεγαλοπρεπή και
άκρως φοβερή παρουσία του Θεού στο Μωυσή, όπως αυτή η Θεοφάνεια
καταγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη. Να βρει καταφύγιο και ψυχική δροσιά στη
Σιναϊτική αγκαλιά στις καυσωνικές μέρες και νύχτες της ζωής μας. Να γαληνέψει, να
στοχαστεί, να αποβάλλει την αυταρέσκειά του, την ανασφάλεια, «τον φόβο για την
κρίση των άλλων». Να αυτοσυγκεντρωθεί, να “ανακαλύψει” διέξοδο στις αγωνίες
του και να απαντήσει σε πρωταρχικά ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης,
αναζητώντας ασφαλείς δρόμους στη ζωή του.
Την παρουσίαση και προβολή του θέματος ανέλαβε η πλέον αρμόδια «ξεναγός» η
συμπολίτισσά μας κ. Ευγενία Οικονόμου, χημικός, μηχανικός και βιοχημικός στο
επάγγελμα, που για 20 ολόκληρα χρόνια η Ευγενία ταξιδεύει στο μακρινό Σινά και η
ζωή της κατόπιν «Θείας επιλογής και εντολής» είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την
Ιερά Μονή που βρίσκεται εκεί....
...Σε εποχές που στεγνώσαμε από συναισθήματα και η έπαρση των ανθρώπων
περισσεύει, η Ευγενία θαρραλέα και ταπεινή, με αυτογνωσία, γενναιοδωρία και
πνευματικότητα, χωρίς θορυβώδεις και επιδεικτικές προβολές, με αρετή μεγάλη και
αγάπη για τον άλλον πολλή, στηρίζει τον πάσχοντα και ενδεή άνθρωπο. Ενισχύει την
αυτοπεποίθησή του, διαχειρίζεται τον πόνο, την ασθένεια και τις ελλείψεις του και

δεν υποχωρεί, ακόμα και όταν αντιλαμβάνεται πως οι σωματικές αντοχές της
εξασθενούν. Κι’ αυτό μετράει. Γιατί «η μυστική χαρά» που πλημμυρίζει την καρδιά
της την συγκινεί, την ανακουφίζει, την αναγεννά! Το σπουδαιότερο όμως είναι, ότι
για την Ευγενία «ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ
ένι άρσεν και θήλυ» Δηλαδή, διάφορες θρησκείες, εθνικότητες, κοινωνικής τάξης
και φύλου δεν υπάρχουν γι’ αυτή. Σε όλους παρέχει γεμάτη πάθος, κέφι και
ενθουσιασμό απλόχερα τη συνδρομή της, για όλους ενδιαφέρεται, χωρίς
διακρίσεις, εξαιρέσεις, αποκλεισμούς...Ευγενία το Δ.Σ. του «Ερμιονικού Συνδέσμου»
σ’ ευχαριστεί θερμά που δέχθηκες να μας παρουσιάσεις το περιώνυμο εκείνο
ορθόδοξο μοναστήρι.
Σου ευχόμαστε να έχεις στη ζωή σου την ευλογία των Πατέρων του Σινά, και να
συνεχίζεις απρόσκοπτα το κοινωνικά μεγαλειώδες και θεάρεστο έργο σου.
Ευχαριστούμε, επίσης, ιδιαίτερα τον συμπολίτη μας Πέτρο Δασκαλοθανάση –
καθηγητή Μουσικής και διακεκριμένο πρωτοψάλτη, ο οποίος με προθυμία δέχθηκε
να αποδώσει με την υπέροχη φωνή του και την άριστη τεχνική του κατάρτιση
επιλεγμένους σιναΐτικους ύμνους.... ο Πέτρος με τις αναμφίβολα σημαντικές
καλλιτεχνικές του δυνατότητες, έχει πολλές και αξιόλογες δράσεις και εκτός
αναλογίου. Φέτος, μάλιστα, εμφανίζεται και στην παράσταση «Οιδίπους επί
Κολωνώ», που παρουσιάστηκε και στο θέατρο της Επιδαύρου.
Να είναι σίγουρος πως όλοι εμείς οι συμπολίτες του τον στηρίζουμε, χαιρόμαστε τις
δραστηριότητές του και απολαμβάνουμε τις επιτυχίες του.
Ευγενία, Πέτρο και αγαπητοί φίλοι.
Αν το μεγαλείο ενός ανθρώπου μετριέται με την ανιδιοτελή προσφορά του στον
συνάνθρωπο νομίζω,
πως στο όνομα της αγάπης για τον τόπο μας,
όπως και άλλες φορές έχω πει, αξίζει να κάνουμε κάθε θυσία.
Όλοι, ό,τι είμαστε, ό,τι μάθαμε, ό,τι καταφέραμε, οφείλουμε εδώ να το
καταθέσουμε.
Η Ερμιόνη, η γενέθλια πατρίδα μας, δεν μας χρωστάει, της χρωστάμε!

Ευχαριστώ

