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Αγαπητοί Κύριοι του Δ.Σ. του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου
Η Διοικούσα Επιτροπή, η Διεύθυνση, το Προσωπικό και προ πάντων τα
ενδεή περιθαλπόμενα γηρατειά του Κωνσταντοπούλειου Οίκου Ευγηρίας και
Χρονίων Παθήσεων Πατρών, με μεγάλη συγκίνηση και πολλή ευχαρίστηση,
ανακούφιση και χαρά, απόδεχθήκαμε την ευεργετική απόφαση του Ιδρύματος
Σταύρου Νιάρχου να προσέλθει για μία ακόμη φορά αρωγός και
συμπαραστάτης στις υλικές ανάγκες των απόρων φιλοξενουμένων του
Κωνσταντοπούλειου Ευγηρείου Πατρών, δια της προσφοράς δωρεάς
χρηματικού ποσού εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ, προς κάλυψη
μέρους λειτουργικών εξόδων του Οίκου Ευγηρίας μας, τόσο του τρέχοντος
έτους 2013, όσο και του επομένου έτους 2014.
Η ως άνω απόφασή σας αυτή την κρίσιμη περίοδο της πρωτοφανούς
οικονομικής κρίσεως, ειλικρινά σας τονίζουμε ήταν για το παλαίφατο
Γηροκομείο της πόλεως των Πατρών «Το φιλί της ζωής», για να συνεχίσει την
επί 137 έτη αδιάλειπτη λειτουργία παροχής υπηρεσιών σε αναξιοπαθούντα
και στερούμενα στοργής και προστασίας από το συγγενικό τους περιβάλλον
ηλικιωμένα άτομα της πόλεως των Πατρών και της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος.
Γι΄ αυτό το λόγο οι πένητες ηλικιωμένοι περιθαλπόμενοι του
Κωνσταντοπούλειου Ευγηρείου, θέλουν να σας εκφράσουν την άκρα
ευαρέσκειά τους, την οφειλόμενη ευγνωμοσύνη τους και να σφίξουν γερά το
χέρι στην εκλεκτή φιλάνθρωπη ομάδα που απαρτίζετε εσείς, το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου και που η Θεία Πρόνοια σας
ώθησε για μία ακόμη φορά να ακούσετε τη φωνή ικεσίας τους και να
προστρέξετε να τους συνδράμετε με τον αμητό της αγαπητικής και καθ΄όλα
ανιδιοτελούς και μη ευκαταφρόνητης προσφοράς σας.
Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι στην σημερινή δύσκολη εποχή μας
ταυτόχρονα με την υλική στήριξη των αδυνάτων υπερηλίκων, εξ ίσου
σημαντική είναι και η ψυχολογική στήριξη αυτών των ανθρώπων που
βρίσκονται στο ηλιοβασίλεμα της ζωής τους και χρειάζονται κουράγιο και
δύναμη να ανταπεξέλθουν στα μεγάλα και ποικίλα προβλήματα που
δημιουργούνται σ΄ αυτή την κρίσιμη καμπή του επιγείου βίου τους.
Με αυτές τις σκέψεις, δεχθείτε τις ολόθερμες ευχαριστίες μας και τις εκ
βάθους καρδίας ευχές των ταπεινών γηρατειών του Κωνσταντοπούλειου
Οίκου Ευγηρίας Πατρών, όπως ο Πανάγαθος Θεός σας παρέχει στο διηνεκές
πλουσίως τα υλικά και πνευματικά αγαθά, για να έχετε προσωπική και
οικογενειακή υγεία, ευτυχία και μακροημέρευση.
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