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α θεµέλια για την 
ανέγερση της πρώ"SP 
της µονάδας φροντίδας 

ηλικιωµένων ογπ δυτική 
θεσσαλονίκη µπαίνουν την 
ερχόµενη Κυριακή µε τις ευλογίες 

του µητροπολίτη Νεαπόλεως 
και Σταυρουπόλεως 

κ. Βαρνάβα. Η µονάδα, που 
θα ονοµάζεται Εστία Παπαγεωργίου, 

θα κατασκευαστεί 
στον αύλειο χώρο του Ιερού 
Ναού του Αγίου Αθανασίου 
στον Εύοσµο. 

«Η πρώτη µονάδα φροντίδας 
ηλικιωµένων στη δυτική 

θεσσαλονίκη δηµιουργείται 
χάρη στη σηµαντική 

βοήθεια του Ιδρύµατος "Παπαγεωργίου" 
µε φορέα υλοποίησης 

του έργου τον ∆ήµο 
Κορδελιού - Ευόσµου» σηµειώνει 

σιη «δηµοκρατία» ο 
µητροπολίτης Νεαπόλεως και 
Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, 
ο οποίος την ερχόµενη Κυριακή 

στις li το πρωί θα ευλογήσει 
την έναρξη των εργασιών 
για την κατασκευή 

της µονάδας. 
«To γηροκοµείο κατασκευάζεται 

για να φιλοξενούνται 
όλοι αυτοί οι άνθρωποι 
που αγωνίστηκαν 

και πάλεψαν σε δύσκολους 
καιρούς για να ποτίσουν µε 
τον τίµιο ιδρώτα τους το χώµα 

αυτού του τόπου, για τους 
ηλικιωµένους που, όταν 
ήταν νέοι, δούλεψαν σκληρά 
για να κληροδοτήσουν στις 
επόµενες γενιές ένα καλύτερο 

µέλλον» προσθέτει ο κ. 
Βαρνάβας. 

Πρόκειται για ένα έργο 
ζωής, το οποίο αναµένεται να 
καλύψει πς διαρκώς αυξανόµενες 

ανάγκες φρονήδας, περίθαλψης 
και προστασίας των 

ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. 
Η Εστία Παπαγεωργί- 

Θεµέλια για στέγη 
60 ηλικιωµένων! 

Ο αι'ιλειος χώρος του Ιερού Ναού A γίον A θανασίον στον Εύοσµο, όπον 
θα ανεγερθεί η µονάδα φροντίδας ηλικιωµένων. Στην ένθετη φωτά, οµητροΜ>λίτηςΝεαΜ>λεωςκαι 

Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας 

To Ιδρυµα «Παπαγεωργίου» και 
n Μητρόπολη ΝεαπόλεωΒ για το πρώτο 
γηροκοµείο στη ∆υτική θεσσαλονίκη 

ου θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο 
συνολικής έκτασης 

2.754 τετραγωνικών µέτρων, 
στον αύλειο χώρο του Ιερού 
Ναού του Αγίου Αθανασίου, 
που αποτελεί το κέντρο της 
ιστορίας της περιοχής του 
Ευόσµου. 

Ο προϋπολογισµός για 

την κατασκευή της µονάδας 
φροντίδας ηλικιωµένων 

ανέρχεται σε 4.047.738 ευρώ 
και n χρηµατοδότηση του έργου 

θα γίνει µέσω προγραµµάτων 
του ΕΣΠΑ. To γηροκοµείο 
αναµένεται να παραδοθεί 
προς χρήση σε περίπου 

δύο χρόνια και θα 

λειτουργήσει µε τη συνεργασία 
ανάµεσα στο Ιδρυµα «Παπαγεωργίου» 

και στη Μητρόπολη 
Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. 

Στη µελέτη κατασκευής 
προβλέπεται ότι το συγκρότηµα 

θα αποτελείται από τρία 
κτίρια, στα οποία περιλαµβάνονται 

χώροι σίτισης, διαµονής, 
ιατρεία, χώροι φυσικοθεραπείας, 

λουτρού, πλυντηρίων 
και σιδερωτήριων, 

καθώς και γραφεία προσωπικού. 
Στη µονάδα φροντίδας 

ηλικιωµένων Εστία Παπαγεωργίου 
θα φιλοξενούνται συνολικά 
60 άτοµα. 
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Θεµέλια για στέγη 
60 ηλικιωµένων! ρΘάνος 
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