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Τελ Κπξηαθή, 30 Γεθεκβξίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε από θαηνίθνπο ηνπ νηθηζκνύ Αγξηαλώλ
Φεξζνλήζνπ κηα επίζθεςε Αγάπεο θαη ζπκπαξάζηαζεο, κέξεο πνπ είλαη, ζην Δθθιεζηαζηηθό
Γεξνθνκείν Οξνπεδίνπ Λαζπζίνπ. Ζ επίζθεςε απηή έγηλε κε πξσηνβνπιία ηνπ εθεκεξίνπ
Αγξηάλσλ Αηδεζηκ. π. Νηθνιάνπ Βειεβαζάθε θαη κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Πνιηηηζηηθνύ
Σπιιόγνπ ηνπ ρσξηνύ. Πξάγκαηη, κεηά ην πέξαο ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο κηα νκάδα θαηνίθσλ
ηνπ ρσξηνύ θνξησκέλνη κε ρίιηα δύν θαινύδηα μεθίλεζε από ηα Αγξηαλά, παιαηόηεξα κεηόρη
θαη ζήκεξα ηόπν δηακνλήο ησλ επηζθεπηώλ, γηα κηα άλνδν-πξνζθύλεκα ζε ηόπν πξνζθηιή θαη
ηεξό. Ζ επίζθεςε απηή πεξηιάκβαλε βέβαηα θάπνηα κηθξά δώξα, θπξίσο όκσο ήηαλ πξνζθνξά
Αγάπεο θαη ζπκπαξάζηαζεο πξνο ηνλ ζπλάλζξσπν θαη ηνλ ζπκπαηξηώηε, ηελ εξσηθή
νπηζζνθπιαθή ζηελ γελέζιηα γε.
Γηαζρίδνπκε ηελ παλέκνξθε Λαγθάδα, ηελ νπνία θάπνηνη ζηελόκπαινη ζέινπλ λα
κεηαβάινπλ ζε μεξνιίκλε θαη ζε όιν ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο καο ζπλνδεύεη ν κνλόηνλνο
ζόξπβνο ηεο κηθξήο βελδηλνθίλεηεο γελλήηξηαο πνπ ηξνθνδνηεί ηηο ζύγρξνλεο
ειεθηξνθίλεηεο «ληέκπιεο», ελώ δεμηά θΓ αξηζηεξά ηνπ δξόκνπ ζηαζκεύνπλ ηα Η.Φ ησλ
«ιενκαδσρηάδσλ» ηεο Κπξηαθήο, θαηά πιεηνςεθία ππαιιήισλ. Αλεθνξίδνληαο πξνο ην
Οξνπέδην, ν αέξαο αξαηώλεη, γίλεηαη πην ςπρξόο θαη ε αηκόζθαηξα πην δηάθαλε. Έλα κάηη
ήιηνπ πξνζπαζεί λα δεζηάλεη ηελ αηκόζθαηξα, αιιά ην κόλν πνπ πεηπραίλεη είλαη λα ηνλίζεη
ηηο δεκηέο πνπ πξνθάιεζε ε πξόζθαηε «θνιύκπα». Ζ δηάθαλε αηκόζθαηξα θέξλεη πην θνληά
ζε καο, ζε κηαο πεηξηάο απόζηαζε, ηελ ρηνληζκέλε Γίθηε. Τα έξγα βειηίσζεο ηεο ράξαμεο θαη
βαηόηεηαο ηνπ δξόκνπ Οξνπέδην-Ζξάθιεην, ζ' όιν ην κήθνο ηεο θνηιάδαο ηεο Καξδακνύηζαο
πνπ άξρηζαλ πξηλ από αξθεηό θαηξό θαη ηειεησκό δελ έρνπλ, καο δεκηνπξγνύλ θάπνηα
πξνβιήκαηα. Τα λεξά ησλ ηειεπηαίσλ πιεκκπξώλ θαηά ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έρνπλ
απνζπξζεί ηώξα θαη θάκπνζεο κέξεο. Όζα ρσξάθηα όκσο έρνπλ πξόβιεκα ζηξάγγηζεο, δει.
δελ «μεκνπξώλνπλ» θαιά, είλαη αθόκε γεκάηα λεξό. Ζ Λαζπζηώηηθε γε ήπηε θαιά θαη
μεδίςαζε θέηνο.
Σην Οξνπεδηώηηθν Ίδξπκα πνπ πεξηζάιπεη ζήκεξα θάπνηνπο απόκαρνπο, θζάζακε ιίγν πξηλ
από ην κεζεκέξη. Μαο ππνδέρηεθε κε εγθαξδηόηεηα ν Αηδεζηκ. π. Ησάλλεο Σηξαηαλησλάθεο ν
νπνίνο αθηινθεξδώο θαη κε ηελ ελεξγό ζπκπαξάζηαζε ηεο ζπδύγνπ ηνπ Φξπζάλζεο, εθηειεί
θαζήθνληα Γηεπζπληνύ ηνπ Ηδξύκαηνο. Μεξηθνύο ηξνθίκνπο βξίζθνπκε ζην άλεην ρσι , θάησ
από ην θηιόζηνξγν βιέκκα ηεο Παλαγίαο ηεο Γεξόληηζζαο, πξνζηάηηδαο ηνπ Ηδξύκαηνο. Ζ
άθημή καο ζήκαλε ζπλαγεξκό. Σηγά-ζηγά ζηεξηδόκελνη ζηα κπαζηνπλάθηα ηνπο ή
αθνπκπώληαο ζηελ θνππαζηή ηεο ζθάιαο, πάληα κε ηελ ζηνξγηθή βνήζεηα ηνπ πξνζσπηθνύ,
ζπγθεληξώλνληαη όινη ζηνλ ρώξν ππνδνρήο. Δθεί αληαιιάζζνπκε επίθαηξεο επρέο θαη
πηάλνπκε θνπβέληα καδί ηνπο. Αξγνύλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο επίζθεςήο καο.
Δίκαζηε, βιέπεηε, νη πξώηνη πνπ πεγαίλακε λα δώζνπκε επρέο γηα ηηο ενξηέο ηνπ ηέινπο ηνπ
Έηνπο. Ζ αηκόζθαηξα δεζηαίλεηαη ζε ιίγν. Τνπο πξνζθέξνπκε γιπθά, θαηαζθεπαζκέλα από
καο. Ηδηαίηεξα εθηηκήζεθαλ εθείλα ηα, δεζηά αθόκα, ζπηηηθά βξνπβνπηηάθηα θαη
θαιηηζνπλάθηα πνπ είρακε καδί καο. Πνιινί από ηνπο επηζθέπηεο δήηεζαλ θαη επηζθέθζεθαλ
ηνπο δηάθνξνπο ρώξνπο ηνπ Ηδξύκαηνο. Όινη εληππσζηαζηήθαλε από ηελ άθξα θαζαξηόηεηα
θαη ππνδεηγκαηηθή ηάμε πνπ επηθξαηνύλ ζε όινπο ηνπο ρώξνπο. Δίλαη γεγνλόο όηη ην
Δθθιεζηαζηηθό Γεξνθνκείν Οξνπεδίνπ κνηάδεη πεξηζζόηεξν κε μελνδνρείν πνιπηειείαο
παξά κε ίδξπκα. Ζ θνπδίλα κε ηνλ αξίζηεο πνηόηεηαο εμνπιηζκό πνπ δηαζέηεη ιακπνθνπά από
πάζηξα. Ζ επξύρσξε νιόθσηε κεζεκβξηλή αίζνπζα Λεσλίδα θαη Άλλαο Καηεξίλε, έλαο από
ηνπο πην ζπκπαζεηηθνύο θαη δεζηνύο ρώξνπο πνπ δηαζέηεη ην Οξνπέδην, αμηνπνηείηαη θαη ζαλ
ρώξνο εθθιεζηαζκνύ.
Ο δξαζηήξηνο παπα-Γηάλλεο έρεη κεηαηξέςεη ην Α ηκήκα ηεο αηζνύζεο ζε παξεθθιήζην, όπνπ
ηειεί ηελ Θεία Λεηηνπξγία πξνο ράξηλ ησλ ειηθησκέλσλ πηζηώλ, κέρξη λα απνπεξαησζεί ν ήδε
αλεγεηξόκελνο ζηνλ πεξίβνιν ηνπ Ηδξύκαηνο I. Ναόο Παλαγίαο ηεο Γεξόληηζζαο θαη Αγίνπ
Λεσλίδα, κε δαπάλε ηνπ κεγάινπ επεξγέηνπ ηνπ Ηδξύκαηνο Λεσλίδα Καηεξίλε.

Ο ρξόλνο όκσο πεξλά γξήγνξα. Μεηά από ηα θεξάζκαηα θαη 2ηελ αληαιιαγή
θηινθξνλήζεσλ, θηάλεη ε ώξα ηεο αλαρσξήζεσο. Με κεγάιν ζεβαζκό θαη ζπγθίλεζε
απνραηξεηνύκε ηνπο θαινύο καο θίινπο, νη νπνίνη είλαη βαζεηά ζπγθηλεκέλνη όπσο άιισζηε
θαη εκείο. Οκνινγώ πσο βξέζεθα ζε πνιύ δύζθνιε ζέζε, όηαλ κηα γηαγηνύια απνραηξεηώληαο
κε έζθπςε θαη ....κνπ θίιεζε ην ρέξη. Γύξσ ζηηο 1.30 πήξακε ηνλ δξόκν ηεο επηζηξνθήο κε
δηαθνξεηηθά ν θαζέλαο ζπλαηζζήκαηα. Όινη όκσο επραξηζηεκέλνη. Τα ιηηά δώξα καο,
θαηάζεζε αγάπεο ζηνλ ζπλάλζξσπν καο, λνκίδσ όηη έζησ θαη ρσξίο θαληαρηεξά
πεξηηπιίγκαηα, πέηπραλ ηνλ δηπιό ηνπο ζηόρν: θαη ραξά πξόζθεξαλ ζηνπο απόκαρνπο θαη
θάπνηεο αλάγθεο ηνπ Ηδξύκαηνο θάιπςαλ. Γηθαηνινγεκέλε ινηπόλ ε ηθαλνπνίεζε πνπ όινη
ληώζακε.
Δπηιέγνληαο, ζα ήζεια λα ζπγραξώ ζεξκά ηνλ εκπλεπζηή ηεο επίζθεςεο Αηδεζηκ. π. Νηθ.
Βειεβαζάθε , ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Γεξνθνκείνπ Αηδεζηκ. π. I. Σηξαηαλησλάθε θαη ην
πξνζσπηθό ηνπ (θπξίεο Πόπε Εεξβάθε, Φξπζνύια Πεξβνιαξάθε θαη Μαξία Πιεπξάθε) πνπ
κε ηελ αλζξσπηά, ηελ εξγαηηθόηεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο θξαηνύλ ην ίδξπκα ζε πνιύ ςειό
επίπεδν.
Ησάλλεο Καξαβαιάθεο
Αγξηαλά, Ηαλνπάξηνο 2002
Υ. Γ. Μεγάιε ζιίςε θαη απνγνήηεπζε δνθίκαζα όηαλ πιεξνθνξήζεθα όηη ν Γηεπζπληήο ηνπ
Γεξνθνκείνπ εηνηκάδεηαη λα θύγεη από ηελ ζέζε ηνπ, γηαηί ε απόζπαζε ηεο ζπδύγνπ ηνπ ζην
Κέληξν Υγείαο Τδεξκηάδσ από ην Ίδξπκα Φξνλίσλ Παζήζεσλ Αγ. Νηθνιάνπ, ηνπ νπνίνπ
είλαη ππάιιεινο, ιήγεη ζε ιίγν θαηξό, νπόηε αλαγθαζηηθά ζα πξέπεη λα επηζηξέςεη ζηελ ζέζε
ηεο «ζπκπαξαζύξνληαο» όπσο είλαη ινγηθό θαη ηνλ ζύδπγν ηεο. Καζώο δε κε πιεξνθόξεζαλ
δελ ππάξρεη, ιέεη, δπλαηόηεηα παξάηαζεο ηεο απόζπαζεο απηήο. Δπεηδή πηζηεύσ όηη ε
δηαγξαθνκέλε εμέιημε ζα βιάςεη όρη κόλν ην Γεξνθνκείν αιιά θαη ην ήδε πξνβιεκαηηθό θαη
θζίλνλ Οξνπέδην
Κάνω έκκληση και παρακαλώ θερμά Τνλ θ. Ννκάξρε Λαζπζίνπ ή
νπνηνλδήπνηε άιινλ αξκόδην λα ελεξγήζεη ώζηε ν παπα-Γηάλλεο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ λα
παξακείλνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην Οξνπέδην Λαζπζίνπ. Δίλαη
αδηαλόεην έλαο ππάιιεινο λα ζέιεη λα παξακείλεη ζην πξνβιεκαηηθό Οξνπέδην θαη όρη κόλν
λα κελ ηνλ βνεζνύκε αιιά αληίζεηα λα ηνλ δηώρλνπκε, όηαλ είλαη γλσζηό όηη όζνη ππάιιεινη
ηνπνζεηνύληαη ζην Λαζύζη ηελ επνκέλε ηεο αλάιεςεο ππεξεζίαο ςάρλνπλ λα βξνπλ ηξόπν
λα θύγνπλ.
Δύρνκαη θαη ειπίδσ ην ζέκα πνπ αλέθπςε ηειεπηαία λα βξεη ηελ ζσζηή θαη ζπκθέξνπζα γηα
ηνλ ηόπν ιύζε θαη λα κε ρξεηαζηεί λα επαλέιζσ.

