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Τ

ο γεγονός ότι στο ίδιο κτίριο, αλλά σε διαφορετικές
πτέρυγες, συστεγάζονται
ο βρεφονηπιακός σταθμός
της Ιεράς Μητροπόλεως
«Τα Αγγελουδάκια» και το Αγάπης
Μέλαθρον «ο Άγιος Χαράλαμπος»
που φιλοξενεί τους ηλικιωμένους
μόνο ευεργετικές συνέπειες μπορεί να έχει τόσο για μικρούς όσο
και για μεγάλους.
Και αυτό γιατί μέσα από δημιουργικές
δραστηριότητες που συντονίζονται τόσο από τις νηπιαγωγούς τους Σταθμού,
όσο και από την κοινωνική λειτουργό
του Οίκου Ευγηρίας, δίνεται η δυνατότητα αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις δυο
γενιές, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα: Οι ηλικιωμένοι απολαμβάνουν τη
δροσιά και τη ζωντάνια που χαρακτηρίζει τα παιδιά ενώ οι μικροί μαθητές
εξοικειώνονται με τα χαρακτηριστικά
της Τρίτης Ηλικίας, συνειδητοποιούν

τις αδυναμίες ενός ηλικιωμένου, αναπτύσσουν σεβασμό προς το πρόσωπό
του και καλλιεργούν την αξία της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Αυτό
ήταν το πνεύμα της δραστηριότητας
που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου, όταν οι μικροί μαθητές από τα Αγγελουδάκια επισκέφτηκαν τους ηλικιωμένους στον Άγιο Χαράλαμπο. Οι γέροντες μοιράστηκαν δημιουργικές κι
ευχάριστες στιγμές με τους μικρούς
φιλοξενούμενους του παιδικού σταθμού οι οποίοι, συνοδευόμενοι από τις
δασκάλες τους είχαν ετοιμάσει χειροτεχνίες που δώρισαν στους ηλικιωμένους ενώ παράλληλα τραγούδησαν χαρούμενα τραγούδια. Ήταν μια
ιδιαίτερη στιγμή συνύπαρξης δύο διαφορετικών γενεών που μπορεί να τις
χωρίζουν πάρα πολλά χρόνια αλλά τις
ενώνει η ανάγκη της επικοινωνίας και
η ευεργετική επίδραση της αγάπης και
της προσφοράς!

Βόλτες σε κοντινές παραλίες

Αξίζει να γίνεται συχνή αναφορά στις αποδράσεις που γίνονται
ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που το επιτρέπει ο καιρός,
σε διαφορετικές παραλίες της
περιοχής μας. Βασικός στόχος
είναι να μπορέσουν οι ηλικιωμένοι ν’ αλλάξουν περιβάλλον, ν’
απολαύσουν το καφεδάκι τους
δίπλα στη θάλασσα, με δροσιά
και όμορφες εικόνες και φυσικά ν’ ανανεωθούν σωματικά και
ψυχικά. Όσο δύσκολη κι αν είναι
η μετακίνησή τους σε κάποιες

περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι του
ιδρύματος ξεπερνούν κάθε εμπόδιο και δίνουν όσο πιο συχνά γίνεται τέτοιες ευκαιρίες στους
περιθαλπόμενους. Κάτι ανάλογο
έγινε και στις 27 Ιουνίου, οπότε και πραγματοποιήθηκε απογευματινή εκδρομή στη Μυρτιά
Αιγίου όπου οι ηλικιωμένοι απόλαυσαν τον καφέ και το παγωτό τους. Βόλτα αναψυχής πραγματοποιήθηκε και στις 18 Ιουλίου στην παραλία Νικολαιίκων, δίπλα στην δροσιά της θάλασσας.

Ικανοποίηση
πνευματικών αναγκών
Ανάλογη προσοχή δίνεται και στις πνευματικές
ανάγκες των ηλικιωμένων,
γι’ αυτό άλλωστε τελείται
συχνά Θεία Λειτουργία με
την εθελοντική προσφορά
ιερέων της Μητροπόλεώς
μας Στο παραπάνω χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό
του Αγίου Χαραλάμπους
πέντε φορές Θεία Λειτουργία.

Η Φροντίδα των
Ηλικιωμένων στο Βυζάντιο
Οι γνώσεις
φυσιολογίας
του γήρατος
στους Βυζαντινούς
συγγραφείς

του ΙωΑννου
ΠΑΠΑΦΙλΙΠΠοΠουλου,
Επισκέπτου Υγείας, Θεολόγου

Για να είμαστε σε θέση να μιλάμε για
ολοκληρωμένη συστηματική φροντίδα
των ηλικιωμένων κατά την Βυζαντινή περίοδο δεν φτάνει να αποδείξουμε μονάχα ότι υπήρχε η βούληση να πραγματοποιηθεί, αλλά και ότι υπήρχαν όλες οι
επιστημονικές προϋποθέσεις που επέτρεπαν την εποχή εκείνη να ανιχνευτούν
και να κατανοηθούν τα προβλήματα του
γήρατος. Ερευνώντας, λοιπόν, τις πηγές
της Βυζαντινής περιόδου βρέθηκαν σημαντικά στοιχεία σχετικά με τις γνώσεις
που διέθεταν οι ιατροί και οι συγγραφείς
της περιόδου αυτής γύρω από το γήρας, οι οποίες και αξίζει να αναφερθούν.
Το στοιχείο που εντυπωσιάζει ιδιαιτέρως είναι το γεγονός ότι οι Βυζαντινοί
συγγραφείς προσδιορίζουν και διαιρούν
την περίοδο των γηρατειών με αρκετά
σωστό τρόπο. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγμα του Μελετίου ο οποίος και
θεωρεί ως ανήκοντες στην τρίτη ηλικία τους παρακμάζοντες, ενώ τους γέροντες τους κατατάσσει στην τέταρτη
ηλικία. Αξιοσημείωτη είναι και η άποψη
του Ιωάννη Δαμασκηνού που αναφέρει
ότι το γήρας αρχίζει από την ηλικία των
σαράντα δύο ετών, ενώ ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει ότι οι ηλικιωμένοι πέραν

των 80 ετών καλούνται «εσχατόγηροι»
ως βρισκόμενοι πλέον στα έσχατα της
ζωής τους. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι
απόψεις αυτές των Βυζαντινών συγγραφέων που προαναφέρθηκαν προσεγγίζουν αρκετά την σύγχρονη άποψη που
υποστηρίζει ότι η ενηλικίωση και η γήρανση του ανθρώπινου οργανισμού αρχίζει μεταξύ 20 – 30 ετών, καθώς και με
τη διαίρεση που κατατάσσει τους ώριμους ενήλικες όσους διανύουν το 55ο
έτος και άνω, τους ηλικιωμένους στο 65ο
έτος και άνω, ενώ τους πολύ ηλικιωμένους πάνω από την ηλικία των 80 ετών.
Ενδιαφέρουσες θα λέγαμε ότι είναι οι
απόψεις των Βυζαντινών ιατρών και γενικά των συγγραφέων της εποχής εκείνης σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς και με τα προβλήματα
που εμφανίζονται στο γήρας. Ο Αέτιος
και ο Αλέξανδρος αναφέρουν ως κύρια
χαρακτηριστικά του γήρατος την ισχνότητα , την ξηρότητα και την ψυχρότητα
του σώματος, την δυσκινησία, την αφυδάτωση, τη μελαγχολική διάθεση, την
ακράτεια, την απώλεια ισορροπίας, την
αστάθεια κατά το βάδισμα, καθώς και
το άσπρισμα και την πτώση των τριχών.
Μάλιστα, ο Αέτιος συμπληρώνει ανα-

φέροντας ότι οι ηλικιωμένοι είναι ευαίσθητοι στην καταρροή, εμφανίζουν άμβλυνση των αισθήσεων, φθορά των δοντιών, ολιγαιμία, καθώς και καρδιακή και
ηπατική ανεπάρκεια. Ο Γρηγόριος Νύσσης που ασχολήθηκε εκτενώς με θέματα ανθρώπινης φυσιολογίας αναφέρει ότι αλλάζει και φθείρεται το σώμα
κατά το γήρας. Επίσης, αρκετοί άλλοι Βυζαντινοί συγγραφείς αναφέρουν διάφορα προβλήματα που εμφανίζονται κατά
τα γηρατειά όπως Θεοφάνης ο Νόννος
που αναφέρει την απώλεια της μνήμης,
ο Ορειβάσιος και ο Ιωάννης Ακτουάριος που αναφέρουν τα εγκεφαλικά επεισόδια, ενώ στο έργο του Μεγάλου Βασιλείου «Περί της του ανθρώπου κατασκευής» περιγράφεται η πρεσβυωπία.
Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό από τη μελέτη των Βυζαντινών συγγραφέων ότι κατά την Βυζαντινή περίοδο υπήρχαν οι κατάλληλες γνώσεις σχετικά με την φυσιολογία και τα προβλήματα του γήρατος
πράγμα που επέτρεψε την ανάπτυξη της
γηριατρικής, καθώς και την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών κατά τον
όσο το δυνατό πιο ικανοποιητικό τρόπο.
πηγή: http://www.ecclesia.gr

Προσφορά γευμάτων
Πολλοί είναι οι συμπολίτες μας με ευγενικά αισθήματα και καλοσύνη στην
ψυχή τους που επισκέπτονται τους γέροντές μας, τους προσφέρουν ένα καφεδάκι, γεύμα ή απλά την συντροφιά
τους και τους βοηθούν να περνούν πιο
ευχάριστα την ώρα τους.
Για μια ακόμα φορά λοιπόν, στις 20 Ιουνίου, οι ενορίτες του Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος Αιγείρας, με πρωτεργάτη τον
εφημέριο του Ναού π. Χαράλαμπο Καρούζο, πρόσφεραν γεύμα στους περιθαλπόμενους στον Άγιο Χαράλαμπο.
(φωτό: Γεύμα Ενορία Αγ. Παντελεήμονα)

Στις 2 Ιουλίου, οι κυρίες που συμμετέχουν στην Ομάδα Χαράς και Προσφοράς, επισκέφθηκαν τους ηλικιωμένους
τους πρόσφεραν γεύμα και πέρασαν
αρκετό χρόνο μαζί τους μεταδίδοντάς
τους χαρά και επικοινωνία.
(φωτο: ομάδα Χαράς και Προσφοράς- φωτό αρχείου).

Προσφορά ειδών προς όφελος των γερόντων
Αρκετοί είναι οι συνάνθρωποί μας που
προσφέρουν διάφορα αγαθά (τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη) στο Αγάπης Μέλαθρον «ο Άγιος Χαράλαμπος»
προς όφελος των ηλικιωμένων φιλοξενούμενών μας.
Οι φίλοι-εθελοντές που προσέφεραν διά-

φορα είδη το περασμένο δίμηνο είναι:
Σπυριδούλα Σπυροπούλου- Μαρία Τσιμέλα- Ξενοφών Τσαούσης- Δήμητρα Σπυροπούλου- Τασία Τζουμάκα- Ανδρέας
Διαμαντόπουλος- Χρήστος Χατζηγιάννης- Δήμητρα Βασιλοπούλου- Λεωνίδας
Δούκας-Αγγελική Κουκοπούλου- Ανδρέας

Τσόκος- Αδαμαντία Κιντώνη- Ελένη Ευθυμιάδη- Κατερίνα Δουδούμη-Όλγα ΔάρλαΑνδρέας Θεοδωρόπουλος- οικ. Μαμαλη.
Προσφορά Ιερέων και Ιερών ναών
π. Σωτήριος Κόσκορης- Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους- π. Πέτρος Κορδοτός.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔωΡΕΕΣ
Ιούνιος
Αννέτα Κωστάκη 200- Ελένη Φλογερά και
Ερρίκη Ζλατάνη και Άννα Καριοφύλλη και
Αθανασία Διαμαντοπούλου 200 εις μνήμην Ανδρέα Φλογερά- Αρχοντούλα Ρέλλα
50- Μαρία Καραμπάτσου 20- Μαρία Παναγιώτου 15- Μαρία Ροδοπούλου 60- Αθανάσιος Αθανασίου 50- Νικόλαος Κωττάκης 200- Νικόλαος Κοκκαλάκης 25- Ουρανία Φασογιαννη 100- Γρηγόριος Ανθόπουλος 50- οικ. Νίκου Χριστοδουλόπουλου 499,80- Αναστάσιος Αλεξανδρόπουλος 100- Παρασκευάς Παπασπύρου 5- Ει-

ρήνη Τρίκη- Πέττα 30- Ομάδα Φίλων Κυριών του Ιδρύματος 200- Δημήτριος Ντότας 295,39- Ελένη Μπούλη 25- Βασιλική
Κορομηλά 40- Ομάδα Χαράς και Προσφοράς 180- Μαρία Καραμπάτσου 20.
Ιούλιος
Στέλλα Τσελεπιδάκη 40- Ανώνυμος 200Νίκος Αγγελόπουλος 15- Ντίνα Κούρτη 130- Ανωνυμος 300- Μαρία & Σπυριδούλα Μπαστογιάννη 140- οικ. Δημητρίου Ράπτη 50- Σπήλιος και Αργυρώ Πράσινου 40- Δημήτριος Ντότας 252,62- Μαρία

Καραμπάτσου 20- Αικατερίνη Παπαντωνοπούλου 100- Ανδρέας Μουντζουρούλιας
10- Νίκη Φαίτα 50- Ευφροσύνη Κουμπέτσου 20- Μαρία Τσουμάνη 10- Νικόλαος
Τρίγκας 10- Μαρία Αγγουρα 20- Ιωάννης
Νικολόπουλος 200- Ανδρέας Τσιπουριαρης 70- Γεώργιος Ευσταθίου 5- Ικίλαος
Σπυρόπουλος 50- Ηρακλής Καλέργης 30Πρόδρομος Παπαδόπουλος 70.
Προσφορά Ιερέων και Ιερών ναών
Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος Αιγείρας 150πανοσ. Αρχιμ. π. Θεοδόσιος Εμμανουήλ 50-

