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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σᾶς γνωρίζουµε ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς Ὀργανισµὸς Ἀνακυκλώσεως σὲ
συνεργασία µὲ τὸν Φιλανθρωπικὸ Ὀργανισµό «Ἀποστολή» τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πρόκειται νὰ ἐγκαταστήσουν αὐτόµατο πωλητὴ
Ἀνακυκλώσεως κουτιῶν ἀλουµινίου, πλαστικῶν µπουκαλιῶν καὶ ὑάλινων
φιαλῶν στὸ Γηροκοµεῖο «Ζωσιµάδων» Ἰωαννίνων, τὴν Παρασκευὴ 22
Ἀπριλίου 2016 καὶ ὥρα 11.00 τὸ πρωί.
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ἰωαννίνων προσκαλεῖ ὅλους νὰ εἴµαστε ἐκεῖ,
ἔχοντας συγκεντρώσει ὑλικὰ πρὸς ἀνακύκλωση, ὥστε νὰ στηρίξουµε τὴ
λειτουργία αὐτοῦ τοῦ προγράµµατος, ποὺ θὰ συµβάλλει σηµαντικὰ στὴν
προστασία τοῦ περιβάλλοντος ἀλλὰ καὶ στὴν ἐνίσχυση τῆς λειτουργίας
τοῦ Ἱδρύµατος, καθὼς τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὸ συγκεκριµένο µηχάνηµα θὰ
διατίθενται γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ Γηροκοµείου µας.
Τελετή ἔναρξης Προγράµµατος:
Παρασκευή 22 Ἀπριλίου 2016, ὥρα 11.00 τὸ πρωί
στὸ Γηροκοµεῖο «Ζωσιµάδων»
Ἐπίσης, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ἰωαννίνων σὲ συνεργασία µὲ τὸν
Φιλανθρωπικὸ Ὀργανισµό «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν διοργανώνουν Ἐνηµερωτικὴ Ἐκδήλωση κατὰ τὴν ὁποία εἰδικοὶ
ἐπιστήµονες θὰ ὁµιλήσουν γιὰ θέµατα γεροντικῆς ἄνοιας καὶ τῆς νόσου τοῦ
Ἀλτσχάιµερ. Ἡ ἐκδήλωση αὐτή, ποὺ θὰ ὠφελήσει τὶς οἰκογένειες ποὺ
φιλοξενοῦν ἢ φροντίζουν ἡλικιωµένα ἄτοµα, θὰ πραγµατοποιηθεῖ:
στὴν αἴθουσα «Ἀρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος»
τῆς Ζωσιµαίας Παιδαγωγικῆς Ἀκαδηµίας Ἰωαννίνων
τὴν Παρασκευή, 22 Ἀπριλίου 2016 καὶ ὥρα 8.00 τὸ βράδυ.
Μὲ τὸ πέρας τῆς ἐκδηλώσεως, ἡ χορῳδία τῆς Κατσαρείου Σχολῆς
Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς καθ’ Ἡµᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θὰ ψάλλει ὕµνους
τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδοµάδος.

Ἀκολούθως, τὸ Σάββατο, 23 Ἀπριλίου καὶ τὴν Κυριακή 24 Ἀπριλίου οἱ
ὡς ἄνω εἰδικοὶ ἐπιστήµονες θὰ διεξάγουν, σὲ ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς µας,
δωρεὰν διαγνωστικοὺς ἐλέγχους σὲ ἡλικιωµένους συναθρώπους µας.
Καλοῦµε, λοιπόν, τὶς οἰκογένειες ποὺ φροντίζουν ἡλικιωµένους
ἀνθρώπους νὰ ἔλθουν µαζί τους,
τὸ Σάββατο, 23 Ἀπριλίου 2016
καὶ ἀπὸ ὥρα 10.00 τὸ πρωί

ἢ τὴν Κυριακή 24 Ἀπριλίου 2016
καὶ ἀπὸ ὥρα 10.30 τὸ πρωί

στὸν Ἱ. Ν. Κοιµήσεως Θεοτόκου
Περιβλέπτου, πόλεως Ἰωαννίνων

στὸν Ἱ. Ν. Ἁγίας Μαρίνης,
πόλεως Ἰωαννίνων

ὅπου οἱ ἡλικιωµένοι θὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ὑποβληθοῦν σὲ ἐξετάσεις
γιὰ τὴ γεροντικὴ ἄνοια καὶ τὴ νόσο τοῦ Ἀλτζχάϊµερ ἀπὸ εἰδικούς.
Παροτρύνουµε τοὺς πιστοὺς τῶν ἐνοριῶν µας νὰ παρακολουθήσουν
τὴν σηµαντικὴ αὐτὴ Ἐνηµερωτικὴ Ἐκδήλωση καὶ νὰ προσέλθουν κατὰ
τὴν ἡµέρα τῶν διαγνωστικῶν ἐξετάσεων, µὲ σκοπὸ τὴν ἀρτιότερη
φροντίδα τῶν ἡλικιωµένων µελῶν τῶν οἰκογενειῶν µας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

