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Έ

νας σεβάσ μ ι ο ς
π ν ε υ ματικός
άνθρωπος, φιλοξενείται τα τελευταία δύο
χρόνια στη μεγάλη οικογένεια του Αγάπης Μέλαθρον
«ο Άγιος Χαράλαμπος».
Πρόκειται για τον ιερέα
π. Χρυσόστομος Γιώντζας
που κατάγεται από τα
Βαλιμίτικα και διετέλεσε
εφημέριος σε διάφορους Ναούς στην περιοχή
των Πατρών, ενώ αυτή
την περίοδο είναι «αφοσιωμένος» όπως δηλώνει
ο ίδιος στην Ιερά Μονή
Αγίας Τριάδος στην Άνω
Τράπεζα Αιγίου. Εκεί «επιβλέπει και προσπαθεί για
το καλύτερο» όπως λέει.
Ο
π.
Χρυσόστομος
Γιόντζας,
άνθρωπος
σεμνός και χαμηλών τόνων,
είναι πιστός και αθόρυβος
υποστηρικτής του έργου
που επιτελείται στον Άγιο
Χαράλαμπο και τακτικότατα, , προσφέρει πολλαπλώς τις υπηρεσίες του και
ασκεί τα πνευματικά του
καθήκοντα είτε μέσα στο
ίδρυμα, είτε εκτός αυτού
όποτε του ζητηθεί.
Ενώ παράλληλα, ενισχύει
ηθικά και υλικά την προσπάθεια που επιτελείται
προς όφελος των γερόντων.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι
στο πνεύμα φιλανθρωπίας
που τον διακατέχει εντάσσεται και η πρόσφατη
απόφασή του να δωρίσει
την πατρική του κατοικία
στα Βαλιμίτικα, στο Αγάπης
Μέλαθρον «ο Άγιος
Χαράλαμπος», προς όφελος πάντα των ανθρώπων
της τρίτης ηλικίας.
Αναφερόμενος
στην
ζωή του στον «Άγιο
Χαράλαμπο», μιλά, σαν να
επρόκειτο για το ίδιο του
το σπίτι: « Είμαι πολύ ευχα-

ριστημένος εδώ, βρήκα
την ασφάλεια, τη θαλπωρή και την φροντίδα που
αποζητά κάθε άνθρωπος
της ηλικίας μου. Ευχαριστώ
μέσα από την καρδιά μου
το Μητροπολίτη μας που
έφτιαξε αυτό το χώρο και
μπορεί να ξεκουραστεί και
να ηρεμήσει κάθε ηλικιωμένος, σαν να βρίσκεται
ανάμεσα στα μέλη της
οικογένειάς του. Ο κόσμος
έξω είναι πληγωμένος σε
αυτή την ηλικία…πολλοί
νιώθουν ήδη πεθαμένοι!

Εδώ μας φροντίζουν από
τον ύπνο μέχρι το ξύπνιο.
Τους ευχαριστώ όλους
…τη διεύθυνση, τους εργαζόμενους…τους εθελοντές!
Ο Θεός να τους έχει καλά!»
εύχεται με καλοσύνη μέσα
από την καρδιά του.
Δεν είναι τυχαίο το
γεγονός ότι ο Σεβαστός
μας Μητροπολίτης κ.κ.
Αμβρόσιος, αναγνωρίζοντας την πολύπλευρη
προσφορά του τον τίμησε με τον βαθμό του
Αρχιμανδρίτη.

Ευχές από μικρά «Αγγελουδάκια»

Μ

ε παιδικά χαμόγελα
και φωνές πλημμύρισε την τελευταία
ημέρα του Σεπτέμβρη, ο Οίκος
Ευγηρίας Αγάπης Μέλαθρον
«ο Άγιος Χαράλαμπος»
καθώς οι μαθητές από το
Βρεφονηπιακό Σταθμό της
Ιεράς Μητροπόλεως «Τα
Αγγελουδάκια», επισκέφτηκαν τους γέροντες για να τους
πουν μια δική τους, ξεχωριστή «καλημέρα» αλλά και να
ευχηθούν «χρόνια πολλά» με
αφορμή τον εορτασμό της
Παγκόσμιας Ημέρας Τρίτης
Ηλικίας που γιορτάζεται την
πρώτη μέρα του Οκτώβρη
Η παρουσία των παιδιών
έφερε την χαρά στην ψυχή
των γερόντων και το πρόσωπό τους έλαμψε όταν άκουσαν τα παιδάκια να τους λένε
τραγούδια και ποιήματα και
να τους προσφέρουν λουλούδια αλλά και κατασκευές

που είχαν ετοιμάσει ειδικά
για τους παππούδες και τις
γιαγιάδες!
Είχε προηγηθεί ειδική εργασία
στο Βρεφονηπιακό Σταθμό
και οι υπεύθυνες νηπιαγωγοί είχαν φροντίσει με πολύ
επιδέξιο παιδαγωγικά τρόπο
να τονίσουν πόσο σημαντική
είναι η παρουσία του παππού
και της γιαγιάς σε κάθε οικογένεια.
ότι
τα
Είναι
γεγονός
«Αγγελουδάκια» ποτέ δεν
ξεχνούν τους ηλικιωμένους
που φιλοξενούνται στον Άγιο
Χαράλαμπο και πολύ συχνά
κάνουν επισκέψεις, παρουσιάζουν γιορτούλες και προσφέρουν μοναδικές στιγμές
χαράς και ευθυμίας στους
περιθαλπόμενους που απολαμβάνουν
μέχρι και το
τελευταίο λεπτό την παρουσία των μικρών επισκεπτών
τους.

Y

Προετοιμασία για
τις ημέρες των
Χριστουγέννων

Η καθημερινή ενασχόληση
των ηλικιωμένων με δημιουργικές δραστηριότητες ώστε να
κυλά εποικοδομητικά ο χρόνος τους και να μην νιώθουν
αδρανείς και ανήμποροι, είναι
μια από τις βασικές φροντίδες
της κοινωνικής υπηρεσίας του
Αγάπης Μέλαθρον «ο Άγιος
Χαράλαμπος».
Στην προσπάθεια αυτή εντάσσονται και οι τακτικότατες
συναντήσεις με ομάδα φιλοξενουμένων για χειροτεχνία χριστουγεννιάτικων κατασκευών. Οι ηλικιωμένοι μας, τηρώντας ένα έθιμο των
τελευταίων χρόνων, φτιάχνουν κάρτες και άλλες χειροτεχνίες, που θα μοιράσουν σε συγγενείς, και φίλους
του ιδρύματος που θα τους επισκεφτούν τις ημέρες των
Χριστουγέννων για ν’ ανταλλάξουν ευχές. Έτσι και η
μεγάλη οικογένεια των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται
στο Αγάπης Μέλαθρον «ο Άγιος Χαράλαμπος» συμμετέχει με τον δικό της τρόπο στις προετοιμασίες κάθε
σπιτικού για τις Άγιες ημέρες που έρχονται.

Βόλτα με καφεδάκι
και καλή παρέα

Πολύ συχνά και ιδιαίτερα όταν ο καιρός το επιτρέπει οι φιλοξενούμενοι στον «Άγιο Χαράλαμπο» συμμετέχουν σε ολιγόωρες
εκδρομές όπου απολαμβάνουν το καφεδάκι τους εκτός του
ιδρύματος, σε μια προσπάθεια που γίνεται ώστε να ψυχαγωγούνται και να χαλαρώνουν κοντά στη φύση επισκεπτόμενοι
μέρη εντός και εκτός Αιγίου.
Με το λεωφορείο του ιδρύματος, οδηγό τον πάντα ευγενικό
και πρόθυμο κ. Γιώργο απολαμβάνουν ένα ολιγόωρο περίπατο
σε διάφορες περιοχές. Πρόσφατα επισκέφτηκαν τον Ελαιώνα,
και πέρασαν πολύ ωραία. Πάντα επιστρέφουν χαρούμενοι και
ανανεωμένοι, έτοιμοι για μια ακόμα εξόρμηση!

Προσφορά γευμάτων
Πολύ συγκινητική είναι η αγάπη και η θαλπωρή με την οποία
περιβάλλουν τους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στο Αγάπης
Μέλαθρον «ο Άγιος Χαράλαμπος» πολλοί εθελοντές συμπολίτες μας. Με κάθε ευκαιρία προσπαθούν να προσφέρουν
χαρά και ξενοιασιά στους γέροντες και ενεργούν πάντα με
έμφυτη διάθεση για προσφορά στον συνάνθρωπο, προσφέροντας σημαντική βοήθεια στο κοινωνικό έργο που επιτελεί η
Μητρόπολή μας.
Στο πνεύμα αυτό, στις 6 Σεπτεμβρίου, προσέφερε γεύμα η
κ. Ζωή Τρεμπέλα εις μνήμην των προσφιλών της προσώπων
Γεωργίου και Κωνσταντίνας.
Στις 13 Σεπτεμβρίου οι ηλικιωμένοι, αποδεχόμενοι πρόσκληση
του π. Παναγιώτη Σταθακόπουλου, εφημέριου του Ι.Ν.
Αγίου Σπυρίδωνος στα Μάρμαρα Αιγείρας, πήγαν μέχρι
εκεί και απόλαυσαν τη φιλοξενία που τους προσέφεραν οι ενορίτες του Ναού.
Στις 26 Σεπτεμβρίου προσέφεραν γεύμα οι κυρίες που συμμετέχουν στον Κύκλο Κυριών Φίλων του ιδρύματος, πάντα
ευγενικές, πρόθυμες και δραστήριες, με διαρκή εθελοντική
προσφορά. Γεύμα προσέφεραν και στις 31 Οκτωβρίου.
Στις 6 Οκτωβρίου προσέφεραν γεύμα τα μέλη του Κύκλου
Αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως, που είναι πάντα στο
πλευρό των ηλικιωμένων και η παρουσία τους, τους γεμίζει χαρά
και δύναμη.
Δύο μέρες αργότερα οι περιθαλπόμενοι στο ίδρυμα έκαναν
μια μικρή εκδρομούλα μέχρι το Κράθιο όπου τους φιλοξένησε
προσφέροντάς τους γεύμα ο π. Νικόλας Μεντζελίδης σε ένα
πολύ ωραίο εστιατόριο, κοντά στην παραλία.
Στις 18 του ίδιου μήνα, το γεύμα των γερόντων ήταν προσφορά
της ενορίας του Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος Μαρμάρων Αιγείρας
Στις 20 Οκτωβρίου το γεύμα προσέφερε ο Ι.Ν. Αγίου
Παντελεήμονος Αιγείρας με πρωτοβουλία του δραστήριου και
φιλάνθρωπου ιερέα π. Χαράλαμπου Καρούζου.
Στις 23 του ίδιου μήνα, το γεύμα των περιθαλπομένων ήταν προσφορά του π. Χρυσόστομου Γιώντζα που διαμένει στο ίδρυμα.
Στις 27 Οκτωβρίου, γεύμα προσέφερε ο Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων
Αμπελοκήπων Αιγείρας με πρωτοβουλία του δραστήριου
εφημέριου του Ναού π. Αργυρίου Μουστερή.

Y

Γιορτή για την Εθνική
επέτειο 28ης Οκτωβρίου

Το πνεύμα της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940
αναβίωσε στο Αγάπης Μέλαθρον «ο Άγιος Χαράλαμπος»
αφού οι περιθαλπόμενοι δέχτηκαν στις 25 Οκτωβρίου,
κυρίες- μέλη της Χριστιανικής Ένωσης Αιγίου και παρουσίασαν τη δική τους γιορτή, προκαλώντας χαρά και συγκίνηση
στους ηλικιωμένους που ικανοποιήθηκαν ιδιαίτερα από
την προσεγμένη παρουσία τους. Η εκδήλωση ήταν για μια
ακόμα φορά υπό την καθοδήγηση της συνταξιούχου εκπαιδευτικού κ. Αρσινόης Παππά (που χρόνια τώρα νοιάζεται
και παραμένει κοντά στους γέροντές μας παρουσιάζοντας
σειρά εκδηλώσεων)

Η χρυσοχέρα
γιαγιά μας

Προσφορά ειδών προς
όφελος των γερόντων
Πολλοί είναι οι συνάνθρωποί μας που προσφέρουν
διάφορα αγαθά (τρόφιμα,
φάρμακα και άλλα είδη) στο
Αγάπης Μέλαθρον «ο Άγιος
Χαράλαμπος» προς όφελος
των ηλικιωμένων φιλοξενούμενών μας.
Οι φίλοι-εθελοντές που
προσέφεραν διάφορα
είδη το περασμένο δίμηνο
Είναι: Η κ. ΛαμπρινάκουΚαργάδου ΜαργεντίναΚουβερτάρη Μάρθα- Ι.Ν.
Αγίου Παντελεήμονος
Αιγείρας- Τράγος Σπύρος-

Σαλωμίδης Τραντάφυλλος- π.
Νικόδημος Ηλιόπουλος- π.
Δημήτριος Οικονομόπουλοςκ. Αλεξόπουλος- κ.
Θεοδοσιάδης- Αδαμαντία
Μιχαηλίδου- Ιωάννης
Κοτσώνης- Τραντάφυλλος
Οικονόμου- Αικατερίνη
Σκούντζου- Ηλίας ΜιλτιάδηςΑναστασοπούλου ΒασιλικήΜαρία Νιζάμη- Βασιλική
Παλαιολογοπούλου- Ι.Ν. Αγίων
Αναργύρων Αμπελοκήπων
Αιγείρας-Κόλλια ΕιρήνηΦλογερά Ελένη.

Η κ. Καλλιόπη ,
περιθαλπόμενη στο Αγάπης
Μέλαθρον
«ο
Άγιος
Χαράλαμπος»
είναι παραδοσιακή γιαγιά: Αγαπά
τα
εργόχειρα
και δεν περνάει
στιγμή που να
μην ασχολείται
με κάποιο από
αυτά.
Άλλοτε
κεντάει, άλλοτε
πλέκει, πάντως
ότι κι αν φτιάξει είναι ένα μικρό έργο τέχνης.
Και φυσικά όλα προορίζονται για δώρα. Σε
όλους έχει χαρίσει κάτι για να τη θυμούνται, αν
και είναι σίγουρο ότι η καλοσύνη και η αγάπη
που σκορπά, την κάνουν ήδη μοναδική!
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Δωρεές χρημάτων: Κατά τους μήνες Σεπτέμβριο 2011 - Οκτώβριο 2011 προσέφεραν προς το
ΑΓΑΠΗΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ”, οι κάτωθι αγαπητοί, συμπολίτες μας και μη:
Σεπτέμβριος
Αδαμαντία
Μπουρδή
250Τριαντάφυλλος
Σαλωμίδης
20Αναστάσιος Μανιάτης 5- Δημοσθένης
Μπάφας 30-Ανώνυμος 550- Ιωάννης
Παρασκευόπουλος 50- Δήμητρα Σφυρή
90- Ελένη Παναγιωτακοπούλου 90Κων/νος Δημόπουλος 200- Νίκος Γερ.
Γιαννόπουλος 100- Ιωάννα Φάκλαρη 5Παναγ. Ι. Παναγιωτόπουλος 30- Ειρήνη
Μπαζοπούλου 100- Μάριος Δαχθύθρας
50- Ανδρέας Μουντζουρούλιας 10Γεώργιος Γιαννημαράς 50- Παντελής
Πιλάβας 20- Μαρία Σπανίδου 15- Παν.
Αρχιμ. Π. Θεοδόσιος 40- Επαμεινώνδας
Γεωργούλης
300Γεώργιος
Σπηλιόπουλος 50- Ιωάννης Ιωαννίδης
20- Πρόδρομος Παπαδόπουλος 50Κων/νος Κ. Καλαντζής 50- Γεώργιος
Ευσταθίου 8- Άγγελος Καρπέτας 10-

Γεώργιος Δημητριάδης 20- Χαράλαμπος
Χρυσοχόου 50-Σοφία Φάκου 70Σμαράγδα Χατζηαντωνίου 10- Δερβέλη
–Ζερβού Αλίκη 10- Αστέριος Δερρεκης
10-Παναγιώτης Στριμπανος 20-Κίμων
Ρηγόπουλος50- Περικλής Τσίρος
100- Ανδρομάχη Σπηλιωτοπούλου
20- Παναγιώτα Βουγιούκα 20- Μάριος
Δαχλύθρας 50- Αθηνά Μιχοπούλου 30Βασίλειος Μπλανας 20- Παναγιώτης
Αντωνόπουλος30Γρηγόριος
Χαραλαμπίδης 50- Πολυξένη Καββουρα
60- Ελισάβετ Κουνάβη 120- Σωτήριος
Γεωργίου 30- Σμαράγδα Χατζηαντωνίου
10- Γεώργιος Νασικας 10.
Σύνολο: 2. 295 ευρώ
Οκτώβριος
Αδαμαντία
Μπουρδή
200Δημοσθένης Μπαφας 30- Γεωργία

Νικολάου 20- Μαρία Σιρινιάν 200- Ι.
Ναός Αγίου Σπυρίδωνος 300- Ι.Ν.Αγίου
Παντελεήμονος 200-

Κων/να ψαρ-

ράκου 50- Ευάγγελος και Σπυριδούλα
Ταράτσα 20- Δημήτριος Λίβας 200Ειρήνη Κόλια 20- Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων
500-

Χρυσούλα

Σπηλιωτοπούλου

120- Φωτεινή Αθανασοπούλου 50Ανθή Ρόρρη 100-Αλεξάνδρα Γεωργίου
80-Μαρία Σπανίδου 20- Γεώργιος
Ευσταθίου 8- Νικόλαος Λακαφωσης
150- Παναγιώτα Βουγιούκα 20- Δρ.
Αναστάσιος Γρ. Μητσόπουλος 30Νικολάου

Κανέλλος

100-

Ιωάννα

Φάκλαρη 5- Αλέξιος Καρέλης 50- Κων/
νος Καραϊνδρος 100.
Σύνολο: 2.350 ευρώ

Ευχαριστούμε καθέναν προσωπικά. Τέτοιες ενέργειες βοηθούν στην καλύτερη επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματός μας,
που δεν είναι άλλοι από την καθημερινή και αδιάκοπη φροντίδα για τον αδύναμο συνάνθρωπο

