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ΑΓΑΠΗΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
«O AΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»

ια άστε
Περιε μενα
σελίδα
Τιμή και σεβασμός στους απόμαχους
της ζωής
σελίδα
Εθελοντές με χρυσή καρδιά
σελίδα
Μικρές αποδράσεις αναψυχής
σελίδα
«Εάν μια μέρα με δεις «γέρο»,
σελίδα
έα περίοδος εθελοντικής δράσης
και προσφοράς
σελίδα
πεβίωσε φιλοξενούμενη
στο ίδρυμα
σελίδα
Προσφορά γευμάτων
σελίδα
Προσφορά ειδών προς όφελος των
γερόντων
σελίδα
Μ Τ ΕΣ Δ

ΕΕΣ

ΣΤΟΡΓΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ - ΕΚ∆ΟΤΗΣ:

Παγκ σμια μέρα των
λικιωμένων γνωστή
και ως «Παγκ σμια μέρα για την ρίτη λικία» εορτά εται κάθε
ρ νο την η Οκτω ρίου ιοθετήθηκε απ τη ενική Συνέλευση
του Ο Ε το
για να αποτίσει
τον οφειλ μενο φ ρο τιμής στους
ηλικιωμένους αλλά και να επισημάνει τα προ λήματα που αντιμετωπί ουν
Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού γείας για τους ηλικιωμένους, το 000 ζούσαν σε όλο
τον πλανήτη 600 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών. πολογίζεται ότι μέχρι το 0 , ο αριθμός αυτός θα έχει φτάσει το 1, δισεκατομμύρια, ενώ το 0 0 θα έχει
ξεπεράσει τα
δισεκατομμύρια.
Στην χώρα μας, η Εθνική Στατιστική πηρεσία αναφέρει ότι ο πληθυσμός ηλικίας άνω των 60 ετών ξεπερνούσε το
00 τα . .000 άτομα, με τις γυναίκες να είναι περισσότερες από τους
άνδρες. Το 1 ,1 του πληθυσμού της
χώρας μας ανήκει στην ηλικιακή ομάδα άνω των 6 ετών, ενώ η πρόβλεψη
για το άμεσο μέλλον είναι το 0 0 να
πλησιάζει το
. Με τα δημογραφικά δεδομένα, λοιπόν, που έχουμε, σε

λίγα χρόνια, το των κατοίκων αυτής
της χώρας θα ανήκει στην ευαίσθητη
αυτή ομάδα
Εκ των πραγμάτων, οι άνθρωποι της
Τρίτης λικίας, αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της Ελληνικής οινωνίας.
Παρά το ότι συνηθίζουμε να αναφερόμαστε σε αυτούς με τον όρο «οι απόμαχοι της ζωής», οι ηλικιωμένοι σήμερα συμβάλλουν αποφασιστικά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, αφού
στην εποχή μας παίζουν έναν ολοένα
σημαντικότερο ρόλο, μέσω του εθελοντικού έργου τους, της μετάδοσης
των εμπειριών και των γνώσεών τους,
της βοήθειας που δίνουν στα παιδιά
τους αναλαμβάνοντας να φροντίζουν
τα εγγόνια τους, αλλά και της αυξανόμενης συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.
φροντίδα των ηλικιωμένων αποτελεί βασικό μέλημα της διοίκησης και
των εργαζομένων στο γάπης Μέλαθρον «ο γιος αράλαμπος». αθημερινά, με το χαμόγελο, προσπαθούν να
εξυπηρετούν τις ανάγκες τους και να
τους χαρίζουν μέρες με υγεία, ηρεμία
και πνευματική γαλήνη. ξίζει να σημειωθεί ότι την 1η ημέρα του Οκτώβρη,
πραγματοποιήθηκε γιασμός στο χώρο του ιδρύματος με τον πατέρα ρυσόστομο ιόντσα

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ
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Εθελοντές με ρυσή καρδιά

Πολλοί είναι οι εθελοντές που έμπρακτα δείχνουν την αγάπη τους και το ενδιαφέρον τους
για τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Έχοντας συνειδητοποιήσει πόσο σημαντική είναι η ανθρώπινη παρουσία και η επικοινωνία για τους ηλικιωμένους, αφιερώνουν χρόνο και κόπο προκειμένου να τους κάνουν να νιώσουν πιο ευχάριστα και να δώσουν ζωντάνια και «χρώμα» στην

καθημερινότητά τους. αρακτηριστική είναι η
περίπτωση της κ. Ελένης αμπρινάκου, η οποία
μαζί με συγγενικά της πρόσωπα επισκέφτηκαν
τους ηλικιωμένους, ετοίμασαν στην κουζίνα
του δρύματος και τους προσέφεραν διάφορα
εδέσματα, τραγούδησαν, χόρεψαν και πέρασαν όμορφες στιγμές μαζί τους. ταν πράγματι μια μοναδική εμπειρία για όλους.

ικρές αποδράσεις ανα υ ής
Όσο το καλοκαίρι παρατεινόταν, τόσο οι υπεύθυνοι του
ιδρύματος εκμεταλλεύονταν
την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μικρές αποδράσεις σε
κοντινές παραλίες ώστε οι
ηλικιωμένοι να αλλάξουν παραστάσεις, να πιούν το καφεδάκι τους και να ψυχαγωγηθούν κοντά στη φύση και
τη θαλασσινή αύρα. Έτσι λοιπόν, στις αρχές Σεπτεμβρίου
πραγματοποιήθηκε απογευματινή εκδρομή στην λυκή
ιγίου, και λίγες ημέρες αργότερα στην παραλία Βαλιμιτίκων. Οι απογευματινές εκδρομές συνεχίστηκαν στις
1 Σεπτέμβρη στην παραλία
ικολε κων και στις 3 Οκτώβρη στην Μυρτιά.
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«Εάν μια μέρα με δεις «γέρο»

Εάν λερώνομαι όταν τρώω και δεν
μπορώ να ντυθώ, έχε υπομονή.
Θυμήσου πόσο καιρό μου πήρε για να σου
τα μάθω… αυτά όταν εσύ ήσουν μικρός.
Εάν όταν μιλάω μαζί σου επαναλαμβάνω τα
ίδια πράγματα, μην με διακόπτεις, άκουσε με.
Όταν ήσουν μικρός κάθε μέρα σου διάβαζα το ίδιο παραμύθι μέχρι να σε πάρει ο ύπνος.
Όταν δεν θέλω να πλυθώ μην με μαλώνεις
και μην με κάνεις να αισθάνομαι ντροπή…
Θυμήσου όταν έτρεχα από πίσω σου και
έβρισκες δικαιολογίες όταν δεν ήθελες
να πλυθείς.
Όταν βλέπεις την άγνοιά μου στις νέες

τεχνολογίες, δώσε μου χρόνο και μη με
κοιτάς ειρωνικά, εγώ είχα όλη την υπομονή να σου μάθω το αλφάβητο.
Όταν κάποιες φορές δεν μπορώ να θυμηθώ ή χάνω τον συνειρμό των λέξεων,
δώσε μου χρόνο για να θυμηθώ και εάν
δεν τα καταφέρνω μην θυμώνεις...
Το πιο σπουδαίο πράγμα δεν είναι εκείνο
που λέω αλλά η ανάγκη που έχω να είμαι
μαζί σου και κοντά σου και να με ακούς.
Όταν τα πόδια μου είναι κουρασμένα και
δεν μου επιτρέπουν να βαδίσω μην μου
συμπεριφέρεσαι σαν να ήμουν ένα «βάρος», έλα κοντά μου με τα δυνατά σου
μπράτσα, όπως έκανα εγώ όταν ήσουν

μικρός και έκανες τα πρώτα σου βήματα.
Όταν λέω πως θα ήθελα να «πεθάνω»…
μη θυμώνεις, μια μέρα θα καταλάβεις τι
είναι αυτό που με σπρώχνει να το πω.
Προσπάθησε να καταλάβεις πως στην ηλικία μου δεν ζεις, επιβιώνεις.
Μια μέρα θα ανακαλύψεις ότι παρόλα τα
λάθη μου πάντοτε ήθελα το καλύτερο για
σένα, για να σου ανοίξω τον δρόμο.
Βοήθησέ με να περπατήσω, βοήθησέ με
να τελειώσω τις ημέρες μου με αγάπη
και υπομονή.
Σε αγαπώ παιδί μου…»
Πηγή: almalibrekp.blogspot.com

Νέα περίοδος εθελοντικής δράσης και προσφοράς
Μια ακόμα ομάδα εθελοντών, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές επανήλθε με περισσότερη δύναμη και όρεξη στον
ιερό σκοπό της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Έτσι,
για μια ακόμα χρονιά ξεκίνησαν οι απογευματινές επισκέψεις της Δευτέρας από την Ομάδα Κυριών Φίλων του
Ιδρύματος, καθώς η Ομάδα προσέφερε το καθιερωμένο
γεύμα την Δευτέρα στις 30 Σεπτεμβρίου
Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, ξεκίνησε και πάλι τις επισκέψεις της και η Ομάδα Χαράς και Προσφοράς. Οι κυρίες που συμμετέχουν στην Ομάδα περνούν αρκετή ώρα
απασχολώντας τους ηλικιωμένους με τραγούδι και χορό.
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πε ίωσε φιλο ενούμενη στο ίδρυμα
Ένας άνθρωπος της οικογένειάς μας έφυγε από κοντά μας. Πρόκειται για την Ευδοκία Πετρούτσου που απεβίωσε πρόσφατα.
Ο Θεός ν αναπαύσει την ψυχή της.

Προσφορά γευμάτων
Πολλοί είναι οι συμπολίτες μας με ευγενικά
αισθήματα και καλοσύνη στην υ ή τους που
επισκέπτονται τους γέροντές μας τους προσφέρουν ένα καφεδάκι γεύμα ή απλά την συντροφιά
τους και τους οηθούν να
περνούν πιο ευ άριστα

την ώρα τους Έτσι λοιπ ν την Πέμπτη
ουλίου
η κυρία αίτη αριτάτου προ
σέφερε γεύμα στους ηλικι
ωμένους.
Την υριακή 6 Οκτωβρίου, το
γεύμα ήταν προσφορά της
ενορίας του γίου ικολά
ου Συλίβαινας με τον Εφημέ
ριο πατέρα Δημήτριο Σιαφλά.

Προσφορά ειδών προς φελος των γερ ντων
Πολλοί είναι οι συνάνθρωποί μας που προ
σφέρουν διάφορα αγαθά τρόφιμα, φάρ
μακα και άλλα είδη στο γάπης Μέλαθρον
«ο γιος αράλαμπος» προς όφελος των
ηλικιωμένων φιλοξενούμενών μας.
Οι φίλοι εθελοντές που προσέφεραν διά
φορα είδη το περασμένο δίμηνο είναι
Μάρθα ουβερτάρη Ελένη Σοφέτη ε

Χ

ώργιος . Τσινούκας Διον. Σωτηροπού
λου Τασία ερώνα Θάλεια κιώνη να
στασία λεξανδροπούλου ωάννης πα
τζογλου Σπυρίδων τότας Μ. αλαμιώ
τη . αλαμιώτη ων νος Ταρσινός Οι
κονόμου Ελένη άψα νθή αίτη αρι
τάτου κ. ποστολόπουλος Μαρία Προ
σελέντη τότα μδρέας ιγιάνης Θε

ΙΚΕΣ

οδ. υχράμης παναγιώτης ποστολό
πουλος λέαρχος οντούλης ωτεινή
Σταματοπούλου Σταυρούλα ωνσταντι
νοπούλου Ελένη Ταμπακοπούλου.
Προσφορές Ιερών Ναών και Ιερέων
. . οιμήσεως Θεοτόκου τέρης π. ι
κόλαος αλαντζής π. Σωτήριος οσκο
ρής .Μ. γίου ωάννη Βερίνου.

ΕΕΣ

Ιούλιος
νώνυμος 100ευρώ νώνυμος 00 ευ
ρώ νώνυμος 1 ευρώ νώνυμος 130
ευρώ νώνυμος 300 ευρώ
νώνυμος
1 0 ευρώ νώνυμος 0 ευρώ νώνυ
μος 0 ευρώ
νώνυμος
,6 ευρώ
νώνυμος 10 ευρώ
νώνυμος 0 ευ
ρώ
νώνυμος 100 ευρώ νώνυμος 10
ευρώ
νώνυμος 0 ευρώ νώνυμος
0 ευρώ
νώνυμος 10 ευρώ
νώ
νυμος 10 ευρώ
νώνυμος 0 ευρώ
νώνυμος 0 ευρώ
νώνυμος 00 ευρώ
νώνυμος 0 ευ
ρώ
νώνυμος 0 ευρώ
νώνυμος
ευρώ νώνυμος 0 ευρώ
νώνυμος
30 ευρώ
νώνυμος 0 ευρώ κ. υρια
κή ικολοπούλου 1 0 ευρώ κ. ναστα
σία ίτσου 1 ευρώ κ. Μαρία αραμπά
τσου 0 ευρώ.

κης
ευρώ κ. εώργιος Μπακόπουλος
1 0 ευρώ κ. φιγένεια Σταικούρα 10 ευ
ρώ κ. Παναγιώτης οδάκης 100 ευρώ κ.
Δημήτριος τότας 3,30 ευρώ κ. ωάν
νης άκος 3 ευρώ κ. ωνσταντίνα Πα
παιωάννου 100 ευρώ κ. Πηνελόπη ιγιάννη
0 ευρώ κ. Ειρήνη Μπαζοπούλου100 ευρώ
κ. ρακλής αλλέργης 30 ευρώ κ. εώρ
γιος ούτρας 100 ευρώ κ. ων νος α
λαντζής 0 ευρώ κ. νδρέας Μουντζου
ρούλιας 10 ευρώ κ. Πέτρος ρβανίτης 10
ευρώ κ. ων νος Στεφανής 0 ευρώ κ.
εώργιος αλομοίρης 10 ευρώ κ. ωάν
νης ρυσικός 0 ευρώ κ. μαλία Μεγρέ
μη 0 ευρώ κ. αρίκλεια Σταματιάδου 00
ευρώ κ. ικατερίνη Πέτρου 0 ευρώ κ.
ωάνης άμπας 0 ευρώ κ. γγελική Πα
παθανασίου 0 ευρώ κ. λίας οκκέας
30 ευρώ κ. εώργιος Ευσταθίου ευρώ

ύγουστος
νώνυμος 00 ευρώ νώνυμος 1 0 ευ
ρώ
νώνυμος 00 ευρώ κ.. ωή αλο
γεροπούλου 0 ευρώ κ. εώργιος Τζανά

Σεπτέμ ριος
κ. Μαρία αραμπάτσου 0 ευρώ κ. ρυ
σούλα ούρτη 30 ευρώ κ.. Ειρήνη Μαδιά
1 ευρώ κ.Παρασκευή Εγγλέζου 1 ευ
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ρώ κ.. Παντελής Μάρκος 1 ευρώ κ. ε
ώργιος Σπηλιόπουλος
0 ευρώ κ. ί
κος Σπυρόπουλος 0 ευρώ κ. Ευστρά
τιος εφαλόπουλος 0 ευρώ κ. Παρα
σκευή Εγγλέζου 10 ευρώ κ. σπασία ο
ρωνιώτη 0 ευρώ κ. λίας οκκέας 0
ευρώ κ. Σοφία ατζηκομνηνού 100 ευ
ρώ κ. Παναγ. και γγελική Δήμου 100 ευ
ρώ κ. Τασία ερώνα 30 ευρώ κ. εωρ
γία Παπαγεωργίου 00ευρώ κ. Παναγιώ
τα κούμα 1 0 ευρώ κ. αλλιρόη Παπαδο
πούλου 0 ευρώ κ. ωτεινή θανασοπού
λου 100 ευρώ κ. ων νος Στεφανής
0 ευρώ κ. γγελος αρπέτας 10 ευρώ
κ. γγελική οδοπούλου ευρώ κ. Δη
μήτριος τότας
, ευρώ Ομάδα υ
ριών ίλων του δρύματος 30 ευρώ.
Οκτώ ριος
νώνυμος 00.
Προσφορές Ιερέων Ναών
Μητροπολιτικός αός οιμήσεως Θεο
τόκου ανερωμένης ιγίου 100 ερός
αός γίου ικολάου 00.
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