
Street  Phographer  

Το ¨Σπιτικό της αγάπης¨ της ΚΜΜ λειτουργεί από το 1962 και είναι ίσως ο μοναδικός χώρος στην Ελλάδα
που στεγάζει και φροντίζει ολοκληρωτικά, άπορους παππούδες και γιαγιάδες, χωρίς να απαιτεί την
παραμικρή εισφορά τους.

Στεγάζει ανθρώπους που στην πιο ευάλωτη περίοδο της ζωής τους, στα γεράματα, βρέθηκαν χωρίς
χρήματα και χωρίς ανθρώπους γύρω τους.

Ποιους φιλοξενεί

Στο ¨Σπιτικό μας¨ δεν φιλοξενείται αυτός που δίνει τα περισσότερα, αλλά αυτός που έχει τα λιγότερα.

Είναι ο πιο ανήμπορος, αυτός που δεν έχει καθόλου εισόδημα, δεν έχει σπίτι, δεν έχει παιδιά ή στενούς
συγγενείς να του σταθούν. Οι συνάνθρωποί μας που έχουν αποκάμει. Οι απελπισμένοι!

Οι παππούδες μας προέρχονται από όλη την επικράτεια. Δεχόμαστε αιτήματα εισαγωγής από τις
κοινωνικές υπηρεσίες και τα νοσηλευτικά ιδρύματα όλης της Ελλάδας, αλλά και από στόμα σε στόμα.

Μεγάλη τιμή για την Κ.Μ.Μ αποτελεί το γεγονός, ότι όλοι οι Φορείς που έχουν να κάνουν με ελεγκτικούς
μηχανισμούς, αποτελούν ουσιαστικούς διαφημιστές του Ιδρύματος. 

Δεκάδες οι βραβεύσεις όλα αυτά τα χρόνια, με ξεχωριστή την αναγνώριση και βράβευση από την
Ακαδημία Αθηνών το 1993, αλλά και την καθοριστική συμβολή μας στην καθιέρωση της 1ης Οκτωβρίου,
σαν ημέρα τιμής στην τρίτη ηλικία.

Διαθέστε λίγα  λεπτά και δείτε σε ένα μικρό video, την μεταστροφή που κάνει η ¨Δύναμη της Αγάπης¨
στην ζωή των ανθρώπων, όταν δίνεται άδολα και με ενσυναίσθηση. Πατήστε για περισσότερα ΕΔΩ.

ΚΜΜ – ΤΟ ¨ΣΠΙΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ¨

                 Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου - "Διονύσιος Θεοφιλάτος"

                         - Φιλανθρωπικό Γηροκομείο Απόρων -

https://kmerimnamosxatou.gr/PubV/tospitikothsagaphs.mp4
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Τα λειτουργικά έξοδα για την εύρυθμη λειτουργία του "Σπιτικού της αγάπης" , απαιτούν κάθε μήνα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΑ ένα σημαντικό ποσόν.

Οι παππούδες & γιαγιάδες μας κατά κανόνα είναι άποροι, κρατική βοήθεια δεν υπάρχει, οπότε γίνεται

αντιληπτό ότι δημιουργείται συνεχώς ένα έλλειμμα, που ζητά  ΑΜΕΣΑ πόρους.

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση όμως, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις του covid19, έχουν μειώσει

δραστικά και τις δωρεές με αποτέλεσμα να μην καλύπτεται αυτό το έλλειμμα.

Βρισκόμαστε μπροστά σε με μια οικονομική ασφυξία..

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ !

Όλα μπορούν να αλλάξουν, αν δημιουργήσουμε μια μεγάλη οικογένεια γύρω από τους παππούδες &

τις γιαγιάδες μας και γεμίσουμε εμείς το κενό τους, τόσο το οικονομικό όσο και το συναισθηματικό.              

Ας γίνουμε εμείς η δική τους οικογένεια, τα παιδιά τους, οι συγγενείς τους, οι φίλοι τους.                                

Ας «Ξανα-φτιάξουμε» το χαμένο ΣΟΙ τους.  
                                                                         
Να τους εξασφαλίσουμε εμείς τα πάγια έξοδα του ¨σπιτικού τους¨. Μόνοι τους δεν μπορούν πλέον.            

Προσθέτοντας ο καθένας μας ένα ποσό στα ΠΑΓΙΑ μηνιαία έξοδά του, που να το επιτρέπουν οι

οικονομικές του δυνατότητες, βάζουμε το δικό μας λιθαράκι, ώστε να παραμένει ζωντανό το ¨Σπιτικό¨ 

αυτό και να αναπαύει μοναχικούς & απελπισμένους υπερήλικες

Γινόμαστε οι φύλακες άγγελοι τους! Τα μέλη της οικογένειας που δεν έχουν!

Η αιτία για να περάσουν από τον εφιάλτη στο όνειρο... από την εξαθλίωση, στην αξιοπρέπεια!

Το ¨Σπιτικό μας σήμερα ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ !

                  Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου - "Διονύσιος Θεοφιλάτος"

                          - Φιλανθρωπικό Γηροκομείο Απόρων -



       Κοραή 40 Μοσχάτο – 18345.  Τηλ :  2109418193 – 2109415663.  

 Email :  kmerimnamoschatou@gmail

Απέναντι στο πρόβλημα των ηλικιωμένων συνανθρώπων μας, που εγκαταλελειμμένοι ζουν στο

«περιθώριο» της ζωής, μπαίνουμε όλοι μας αναπόφευκτα σε ένα μεγάλο δίλημμα:

Ή βλέπουμε το πρόβλημα, μας θλίβει, μας συγκινεί και στεναχωρημένοι ΠΡΟΣΠΕΡΝΑΜΕ συνεχίζοντας

την καθημερινότητα μας.

Ή γινόμαστε μέρος της λύσης, προσφέροντας σε όποιο μέτρο μπορούμε, λίγο χρόνο, λίγα χρήματα, λίγη

γνώση, ότι μπορούμε και όσο μπορούμε! ( κλικ ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες )

Μην προσπεράσετε! Γίνετε και εσείς μέλος της μεγάλης οικογένειας του «Σπιτικού της αγάπης».

Ελάτε να καλύψουμε όλοι μαζί, το έλλειμμα αγάπης και χρημάτων που είχαν και έχουν στην ζωή τους.
 

ΠΕΙΤΕ ΝΑΙ ΕΙΜΑΙ ΚΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ!

Με ΜΙΣΟ € την ημέρα, πολλοί άνθρωποι μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε σελίδα στην ζωή των

ταπεινωμένων και απελπισμένων ηλικιωμένων συνανθρώπων μας!

Τόσο κοστίζει η συμμετοχή μας, στο πέρασμα από την εξαθλίωση στην αξιοπρέπεια.

Κάντε το πρώτο βήμα και ξεκινήστε μία Πάγια μηνιαία εντολή των 15, 20, 30€ τον μήνα, ή όποιο άλλο

ποσό επιτρέπει η αγάπη σας.

Είμαστε πολλοί. Προσφέροντας ο καθένας μας αυτό που μπορεί, σύντομα θα καλύψουμε το οικονομικό

έλλειμμα, που  είχαν και έχουν οι παππούδες μας στην ζωή τους

Καταθέστε το μερίδιο της αγάπης σας μέσα από την σελίδα μας : www.kmerimnamosxatou.gr (κλικ ΕΔΩ) 

ή σε έναν από τους «Λογαριασμούς αγάπης» της ΚΜΜ.

Εθνική         :  IBAN - GR 720 1101 48 00000 1480 0506 108 -  Λογαριασμός - 148 / 005061 - 08
Eurobank     :  IBAN - GR 8802 6005 5000 0600 2008 44 036 -  Λογαριασμός - 0026.0055.60.0200.844036
Alpha Bank  :  IBAN - GR 3701 4025 2025 2002 0020 15 501 -  Λογαριασμός - 2520 0200 2015 501
Πειραιώς      :  IBAN - GR 4801 7213 9000 5139 0958 45 335 -  Λογαριασμός - 5139 0958 45 335

ΑΣ ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΟΥΜΕ !

https://www.kmerimnamosxatou.gr/PubM/KMM_mhnprospernate.pdf
https://www.kmerimnamosxatou.gr/PubM/KMM_mhnprospernate.pdf
https://www.kmerimnamosxatou.gr/donation/
https://www.kmerimnamosxatou.gr/donation/
https://www.kmerimnamosxatou.gr/donation/

