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ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Μια όχι συνηθισμένη επίσκεψη
Αρχές Ιουνίου του 2008, παρασκευή πρωί με προορισμό την Σπάρτη. Ο σκοπός αυτής της εξόρμησης,
των μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ. «ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική”, ήταν η επίσκεψη του
Ιδρύματος περίθαλψης χρονίως πασχόντων « Ο Άγιος Παντελεήμων»

καθώς και του κέντρου

αποθεραπείας και αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες. Κάποιοι από εμάς είχαμε ακούσει για
την ύπαρξη των συγκεκριμένων κέντρων, δίχως όμως να τα έχουμε επισκεφθεί ποτέ. Αφορμή για την
συγκεκριμένη απόφαση και επιλογή υπήρξε ο καθηγητής κ. Χαράλαμπος Ρούσσος ο οποίος μας
προέτρεψε για κάτι «διαφορετικό», για κάτι που θα συνδύαζε το τερπνό και ωφέλιμο.
Μέσα στα δύο χρόνια του μεταπτυχιακού προγράμματος πολλές φορές ακούσαμε τον καθηγητή να
μας μιλά για πράγματα τα οποία αγγίζουν την ψυχή και μας κάνουν περισσότερο ανθρώπους, καθώς
επίσης να αναφέρεται στην αξία της προσφοράς.
Αυτή η ευκαιρία αγκαλιάσθηκε από όλους, γεμίζοντάς μας καλή περιέργεια, και πολύ διάθεση. Ο
δρόμος δεν ήταν πολύ «μακρύς για την Ιθάκη», στις 10 και 45 π.μ. βρισκόμασταν στην εξωτερική
είσοδο του ιδρύματος. Πρώτο ξάφνιασμα, μπροστά μας βρίσκονταν ο Διευθυντής και μέλη του Δ.Σ.,
πράγματα που σπάνια συμβαίνουν σε μια εποχή που όλοι τρέχουν να προλάβουν ξεχνώντας κάποιες
βασικές λεπτομέρειες, οι οποίες κάνουν τη μια μέρα διαφορετική από την άλλη και κάποιες στιγμές
ιδιαίτερα σημαντικές.
Μουδιασμένοι κάπως και συνάμα χαρούμενοι χαιρετήσαμε και στη συνέχεια οδηγηθήκαμε, στο
εσωτερικό του ιδρύματος.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης κύριος Ευστάθιος ήδη βρίσκονταν στην
αίθουσα υποδοχής (τα ιδρύματα ανήκουν στην μητρόπολη) και ήταν ο ίδιος που αφιέρωσε χρόνο για
να μας ενημερώσει.
Μας μίλησε για τα ιδρύματα, μας μίλησε με μια γλώσσα όχι «του κόσμου τούτου» αλλά του κόσμου
της θυσίας, της προσφοράς και της υπέρβασης του προσωπικού. Ο λόγος μεστός αγάπης, το
πρόσωπο ειρηνικό, η διάθεση πηγαία, τα αισθήματα αυθεντικά και η όλη στάση μαρτυρία γνήσιου
εκκλησιαστικού άνδρα και ποιμενάρχη. Αυτή η παρουσία δεν σ’ αφήνει αδιάφορο αλλά σε κάνει να
σταθείς, να ακούσεις και να αφουγκρασθείς το βαθύτερό σου είναι που αναζητά τα «μεγάλα» και
φρονεί τα άνω.
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Μας χάρισαν, σαν την πλέον ακριβή ανάμνηση, ένα έργο των περιθαλπόμενων του ιδρύματος και
ανταποδώσαμε την αγάπη με αναμνηστική πλακέτα του μεταπτυχιακού μας.
Την όλη ξενάγηση, στη συνέχεια, ανέλαβε ο διευθυντής του ιδρύματος και ο ιδιαίτερα σεμνός
κληρικός π. Ιωάννης Πορφύρης.
Δύσκολα μπορεί κανείς να καταθέσει αυτή τη μοναδική εμπειρία πάνω στο χαρτί, προσπάθεια θα
γίνει να αποδοθεί η πραγματικότητα μεταφέροντας στοιχεία από ενημερωτικό φυλλάδιο που πήραμε.
Το ίδρυμα θεμελιώθηκε τον Ιανουάριο του 1983 και τρία χρόνια αργότερα έγιναν τα εγκαίνια
λειτουργίας. Το συναντάμε πέντε χιλιόμετρα έξω από την Σπάρτη. Σκοπός του κέντρου είναι η
αξιοπρεπής και ασφαλής διαβίωση των πασχόντων σε ένα περιβάλλον που παρέχει σύγχρονες
υλικοτεχνικές υποδομές και εγκαταστάσεις αλλά και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό. Τα δωμάτια
δίκλινα ή και τρίκλινα περισσότερο θυμίζουν καλό ξενοδοχείο παρά κέντρο αποκατάστασης σαν αυτά
που γνωρίζουμε.
Υπάρχει μόνιμη ιατρική φροντίδα η οποία συμπληρώνεται με εθελοντική προσφορά γιατρών πολλών
ειδικοτήτων. Η σύγχρονη κουζίνα εξασφαλίζει και καλύπτει απόλυτα τις διατροφικές ανάγκες των
περιθαλπόμενων. Αθλητικές εγκαταστάσεις και παιδικές χαρές γεμίζουν ευχάριστα τον χρόνο.
Όλα αυτά που αναφέραμε δεν θα αρκούσαν αν δεν συνδυάζονταν με δημιουργική απασχόληση και
εκπαίδευση. Από το 1991 λειτουργούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Υπάρχουν
εργαστήρια υφαντικής, κεντητικής, χειροτεχνίας και κηπουρικής. Παράλληλα εφαρμόζεται και
πρόγραμμα αλφαβητισμού. Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί πρότυπο κέντρο Αποθεραπείας‐
Αποκατάστασης και Φυσικοθεραπείας, σε ένα νέο κτίριο που καλύπτει επιφάνεια 2000 τ.μ., το οποίο
παρέχει εξειδικευμένες θεραπείες στους τροφίμους του ιδρύματος αλλά και σε άτομα εκτός, που
έχουν ανάγκη αποκατάστασης μετά από τραυματικές κακώσεις και άλλα. Το συγκεκριμένο κέντρο
βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου, λειτουργεί σε καθημερινή βάση και διαθέτει:
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ομαδική
μασάζ,

ηλεκτροθεραπεία και άλλες παροχές.
Μείναμε για ώρες, περάσαμε την κάθε γωνιά,
νοιώσαμε το άγγιγμα των ανθρώπων στην ψυχή
και το σώμα. Παιδιά στα κρεβάτια, ώριμοι
άνθρωποι στα εργαστήρια, άτομα με αναπηρίες
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που τους αρκούσε ένα χαμόγελο, μια λέξη, λίγα λεπτά και σου έδιναν απλόχερα το περίσσευμα της
καρδιάς τους.
Η διευθύντρια της ιατρικής υπηρεσίας και ο διευθυντής του κέντρου αποθεραπείας, πρόθυμοι να μας
εξηγήσουν, και να μας δείξουν όλους τους χώρους και τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα. Ένα κέντρο
που δεν έχει να ζηλέψει αλλά πρέπει να αποτελέσει πρότυπο για ανάλογα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά.
Είναι πολύ εύκολο, για τον καθένα, να διαπιστώσει «ιδίοις όμασι» όλο το έργο που επιτελείται
ξεκινώντας από τα κτίρια και τις υποδομές, απαιτεί όμως, καλοπροαίρετη διάθεση για να καταφέρει
να ψηλαφίσει, βγαίνοντας για λίγο από τον εαυτό του, την κατάθεση ψυχής όλων όσων εργάζονται
εκεί. Αρχή των πάντων ο Μητροπολίτης. Διδάσκει, φωτίζει, μεταλαμπαδεύει το μεγαλείο της αγάπης.
Ένας άνθρωπος προσφέρων και προσφερόμενος και όλα αυτά χωρίς τυμπανοκρουσίες και μεγάλα
λόγια αλλά ασύλληπτα έργα. Αναρωτιέμαι μπορούμε να μένουμε ασυγκίνητοι στο μυστήριο που
επιτελείται; Μπορούμε να μη πάρουμε κάτι λίγο από την μεγάλη αυτή φυσιογνωμία;
Για όσους εργάζονται εκεί αποτελεί πηγή έμπνευσης και πόλο έλξης, καταφύγιο ψυχών, ζώσα
μαρτυρία στους αμφισβητούντες, παράδειγμα για μας που αποφασίσαμε να υπηρετούμε τον
άνθρωπο.. Θα τολμούσε κανείς να του αποδώσει σήμερα, στον καιρό των αμφισβητήσεων και των
ανατροπών, αυτό που κάποτε ειπώθηκε για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ότι είναι «των
κροτάφων της εκκλησίας η ανάπαυσις» αυτή την ανάπαυση την νοιώσαμε.
Φύγαμε κρατώντας στην καρδιά και τον νου αυτή την συνταρακτική και μοναδική εμπειρία.
Αποφασίσαμε, από κοινού, να μη ξεχάσουμε τίποτε από αυτό που μας καθήλωσε. Θα ξαναπάμε γιατί
αφήσαμε κάτι από την ψυχή μας αλλά και πήραμε μαζί καθαρά βλέμματα, αγνές και γεμάτες καρδιές.
Απλά αφήσαμε πίσω τους δικούς και αγαπημένους οι οποίοι περιμένουν κάτι από εμάς. Περιμένουν
απ’ όλους.
Μαρβάκη Χριστίνα
Διευθύντρια Σύνταξης
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