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Η οµάδα των ηλικιωµένων του Κόγκαρα 

Σ
ε ένα όµορφο περιβάλλον, στο Venus 
Reception Centre, στο Κόγκαρα, συναντιού-
νται κάθε Πέµπτη το πρωί, περισσότεροι 
από 70 ηλικιωµένοι αλλά και νεώτεροι, 

καθώς η ηλικία είναι σχετικό πράγµα στην εποχή 
µας, για να απολαύσουν καλή συντροφιά και ποι-
κίλες δραστηριότητες.
Με την καθοδήγηση της κας Ειρήνης Σάββα που 
είναι και µέλος της Φιλοπτώχου του Κόγκαρα επί 
38 χρόνια (αλλά και 17 χρόνια µέλος του κεντρι-
κού Φιλοπτώχου της Πρόνοιας), τις περισσότερες 
φορές και µε την παρουσία του πατέρα Σοφρώνιου 
και του πατέρα Αγαθάγγελου όταν δεν τους καλούν 
άλλα καθήκοντα, οι συµµετέχοντες έχουν την δυ-
νατότητα να ακούσουν οµιλίες για µια σειρά από 
ζητήµατα που τους αφορούν άµµεσα, όπως πνευµα-
τικά, υγείας κλπ. Περίπου 70 άτοµα κάθε εβδοµά-
δα µαζεύονται, πίνουν καφέ και τρατάρονται γλυ-
κίσµατα, ακούν οµιλίες που οργανώνει η πρόνοια 
σε συνεργασία µε επιστήµονες, το Centerlink αλλά 
και άλλους φορείς και οργανισµούς, λένε ανέκδοτα 
και πολλές φορές... κάνουν και γυµναστική! 
Συνολικά περισσότεροι από 100 άνθρωποι είναι 
µέλη του γκρούπ. Όπως λέει η κα Σάββα: «∆εν βλέ-
πω την ώρα πότε θα έρθει η Πέµπτη. Μετά από 
το σύζυγο και τα παιδιά µου τους ανθρώπους που 
συναντώ εδώ τους θεωρώ οικογένεια µου και το 
ίδιο πιστεύω αισθάνονται κι αυτοί». Σε περίπτωση 
που κάποιος από τους ηλικιωµένους αντιµετωπί-
ζει κάποιο σοβαρό πρόβληµα ενηµερώνεται και η 
πρόνοια. Ευτυχώς στο συγκεκριµένο γκρουπ όλοι 
έχουν οικογένεια και έτσι δεν έχει χρειαστεί  κά-
ποια σοβαρή παρέµβαση µέχρι σήµερα. Αρκετές 
φορές εκτός από καφές προσφέρεται και γεύµα 
και βέβαια όλα αυτά γίνονται µε τη βοήθεια εθελο-
ντών. Να σηµειώσουµε ότι το χωλ παραχωρείται 
δωρεάν από την εκκλησία. ∆ίπλα στην κα Ειρήνη 
Σάββα, στην επιτυχία της σπουδαίας προσπάθειας 
συµµετέχουν η κα Νίκη Λουκατάρη, η κα Αλεξάν-
δρα ∆ούκα, η κα Ιωάννα Τζάτζαρη και η κα Καίτη 
Πασσά. Με την αφορµή του σηµερινού ρεπορτάζ 
θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε ιδιαίτερα την κα 
Καίτη Αριστοδήµου που πήρε την ευγενική πρω-
τοβουλεία να µας καλέσει στο γκρούπ και αν µας 
δώσει τη δυνατότητα να δούµε από κοντα το σπου-
δαίο έργο που γίνεται από και για τους ηλικιωµέ-
νους στο Κόγκαρα.




