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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Εκδήλωση ενημέρωση για τις ευεργετικές 
ιδιότητες του μελιού στην Παραμάτα
Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ολοκλήρωσε το κύκλο των δραστηριοτήτων που διοργάνωσε στο 
πλαίσιο του µήνα κοινωνικής ενηµέρωσης και δραστηριότητας “Oκτώβριος 2017” µε µία ιδιαίτερη εκδήλωση.

Μ ε τον τίτλο “Μέλι -ο Γλυ-
κός θησαυρός της Φύσης”, 
την Πέµπτη 2  Νοεµβρίου 
2017, έδωσε την ευκαιρία 

σε όσους παραβρέθηκαν στην αί-
θουσα της Ενορίας/Κοινότητας του 
Αγίου Ιωάννη της Παρραµάττας να 
ενηµερωθούν για τις ευεργετικές  
ιδιότητες του µοναδικού αυτού προϊ-
όντος που προέρχεται από το νέκταρ 
των φυτών, δοκιµάζοντας ταυτόχρο-
να ποικιλίες του από διαφορετικές  
περιοχές  της Ελλάδας.
Η εκδήλωση ξεκίνησε µε ένα σύντο-
µο καλωσόρισµα από την υπεύθυνη 
του γραφείου  ∆υτικών προαστίων 
του Ελληνικού Κέντρου Προνοίας, 
στο Harris Park, κυρίας Πασχαλίτσας 
Αυγουστίνου, που είχε και την οργα-
νωτική ευθύνη,  σε  µία κατάµεστη αί-

θουσα από µέλη της Τρίτης Ηλικίας.
 Η εθελόντρια του οργανισµού κυρία 
∆ήµητρα Μιχοπούλου, σε σύντοµη 
οµιλία της αναφέρθηκε όχι µόνο 
στην µεγάλη διατροφική αξία του 
µελιού αλλά και στην συµβολική του 
σηµασία που είναι άρρηκτα συνδεδε-
µένη µε την χριστιανική µας πίστη.
“Aγνότητα, καθαρότητα, αλληλεγγύη, 
συνεργασία, επαγρύπνηση και αρµο-
νική κοινωνική ζωή, γλυκύτητα της 
καρδιάς και προσφορά χωρίς αντάλ-
λαγµα, αποτελούν µερικές από τις 
αξίες στις οποίες παραπέµπει η χρή-
ση του µελιού και η εργατικότητα της 
µέλισσας”. 
“Aς προσπαθούµε δια µέσου της εκ-
κλησίας και την αγάπης που τρέφου-
µε ο ένας για τον άλλον να µην πι-
κραίνουµε κανένα, αλλά να “στάζει”  

µέλι το στόµα µας”.
Στην συνέχεια η χορωδία του Ελλη-
νικού Κέντρου Προνοίας,  υπό την 
καλλιτεχνική διεύθυνση της κυρίας 
∆έσποινας Λουκά και την συνοδεία 
της ορχήστρας,  ερµήνευσαν παλαιές 
επιτυχίες διασκεδάζοντας το σύνολο 
των συµπαροίκων που έδωσαν το 
παρών.

∆εν µπορεί να παραλειφθεί η παρου-
σία γλυκισµάτων από διάφορα µέρη 
της Ελλάδας.
Τέλος να τονισθεί η ανιδιοτελής 
προσφορά των εθελοντών του Ελ-
ληνικού Κέντρου Προνοίας που βο-
ήθησαν ούτως ώστε να διοργανωθεί 
µία άψογη από όλες τις απόψεις εκ-
δήλωση.

Αριστερά: To κέφι και ο χορός δεν έλειψαν… ∆εξιά: H εθελόντρια του Ελληνικού Κέντρου Προνοίας, ∆ήµητρα Μιχοπούλου µίλησε για την διατροφική αξία του µελιού και το συµβολισµό του.

Μέλη οµάδων της Τρίτης Ηλικίας διασκέδασαν µε παλιές µουσικές επιτυχίες. Κάτω: Οι παρευ-
ρισκόµενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιµάσουν γλυκίσµατα και ποικιλίες µελιού από διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας.




