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α
πλέον
ευμενή σχόλια αποσπά
από τα μέλη
της τοπικής κοινωνίας, τους επισκέπτες αλλά και τους
αρμόδιους φορείς
το Εκκλησιαστικό
Ίδρυμα Αγάπης Μέλαθρον « ο Άγιος
Χαράλαμπος» για τις
συνθήκες λειτουργίας και το επίπεδο
των υπηρεσιών που
παρέχει στους περιθαλπόμενους ηλικιωμένους.
Είναι γνωστό στην
τοπική κοινωνία που
τόσο έχει αγκαλιάσει,
χρόνια τώρα και ποικιλοτρόπως, τον «Άγιο
Χαράλαμπο» ότι το
ίδρυμα αυτό ξεκίνησε

τη λειτουργία του στις
24 Ιανουαρίου 1994
και ήδη συμπλήρωσε
15 χρόνια δημιουργικής πορείας συνεχούς
ανάπτυξης και προσφοράς προς τον γέροντα
συνάνθρωπο, παρέχοντας υπηρεσίες, ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου,
σε αυτοεξυπηρετούμενα και μη, ηλικιωμένα
άτομα.
Το Θεάρεστο έργο που
επιτελείται είναι επίσης
γνωστό. Όταν όμως
επιβεβαιώνεται και αναγνωρίζεται από επίσημους κρατικούς φορείς
σε ελέγχους που έχουν
κάνει κατά καιρούς, η
ικανοποίηση όλων είναι
έκδηλη και δικαιολογημένη και δίνει δύναμη
γι’ ακόμα περισσότερη

προσφορά και φροντίδα
προς τους ανθρώπους
της τρίτης ηλικίας. Είναι
χαρακτηριστικό ότι οι
παρεχόμενες υπηρεσίες κρίνονται πολύ ικανοποιητικές. Αξίζει μάλιστα
να σημειωθεί ότι έχουν
πραγματοποιηθεί στο
παρελθόν πολλές επισκέψεις στη Μονάδα
Φροντίδας Ηλικιωμένων
στο Αγάπης Μέλαθρον
«ο Άγιος Χαράλαμπος»
κατά τα έτη 2000,
2001, 2003, 2004 (2
φορές) 2005, 2007 και
2008 και έχει διαπιστωθεί επανειλημμένως η
ικανοποιητική λειτουργία του ιδρύματος και η
ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους.

Άρτια υλικοτεχνική υποδομή

Ε

ξαιρετικού επιπέδου είναι
η υλικοτεχνική υποδομή
του Ιδρύματος: Οι χώροι
του υπογείου, οι βοηθητικοί χώροι που διαθέτει, οι αποθηκευτικοί χώροι, όλοι κρίνονται
εύτακτοι και καθαροί. Επίσης τα
είδη τροφίμων φυλάσσονται σε
διαφορετικό χώρο από αυτόν
των ειδών καθαριότητας και όλα
τα τρόφιμα είναι εντός ημερομηνίας λήξης.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι όλοι οι
χώροι της Μονάδας είναι διακοσμημένοι με τέτοιο τρόπο που ν’ αποπνέουν τη ζεστασιά και τη θαλπωρή
ενός σπιτιού. Οι περισσότεροι χώροι
είναι ευάεροι, ευρύχωροι και ευήλιοι και
κατάλληλα διαμορφωμένοι για τις ανάγκες των ηλικιωμένων. Όλα τα δωμάτια των περιθαλπομένων είναι άνετα,
αυτόνομα και διαθέτουν τον απαραίτητο ξενοδοχειακό εξοπλισμό (κρεβάτι
απλό ή νοσοκομειακού τύπου, κουζι-

νάκι, ψυγείο, ντουλάπα, ατομικό wc/
ds, επίτοιχο φωτισμό, τηλέφωνο με
εσωτερική και εξωτερική γραμμή, καλοριφέρ κ.λ.π) Αρκετά από τα δωμάτια
είναι διακοσμημένα με τα προσωπικά
είδη των ηλικιωμένων. Όλα τα δωμάτια
διαθέτουν ατομική βεράντα και έχουν

θέα σε μεγάλο κήπο στην πίσω πλευρά
του κτιρίου. Εντός του αύλειου χώρου
ο οποίος είναι περιφραγμένος υπάρχει
εκκλησάκι για τον εκκλησιασμό των
περιθαλπομένων. Επίσης η Μονάδα διαθέτει και χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στην πίσω πλευρά του κτιρίου.
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Φροντίδα για το σώμα και το πνεύμα
Ειδική αναφορά πρέπει να
γίνει στα προγράμματα ψυχαγωγίας και στις υπηρεσίες
κοινωνικής στήριξης που λειτουργούν στο Ίδρυμα. Η Ιερά
Μητρόπολη Καλαβρύτων και
Αιγιαλείας και κατ’ επέκταση
και η ΜΦΗ αναπτύσσει εδώ
και πολλά χρόνια αξιόλογη
κοινωνική δραστηριότητα.
Συγκεκριμένα, καταρτίζεται
μηνιαίο πρόγραμμα για τη
ψυχαγωγία των φιλοξενουμένων (ημερήσιες εκδρομές,
περίπατοι, ομιλίες, συζητήσεις θρησκευτικού περιεχομένου, επισκέψεις εθελοντών, μαθητών και μελών
των Κ.Α.Π.Η., εκκλησιασμός,
ανάγνωση βιβλίων και Τύπου,
παρακολούθηση τηλεοπτικών
προγραμμάτων, χειροτεχνία,
μουσικές εκδηλώσεις, γεύμα
διδασκαλισσών κλπ). Υπάρχει
μάλιστα αρχείο στο οποίο
τηρούνται δημοσιεύματα για
τις εκδηλώσεις που έχουν

πραγματοποιηθεί
καθώς
και ντοσιέ με τις μηνιαίες
δραστηριότητες. Οι δραστη-

ριότητες της Μονάδας, οι
οποίες ανακοινώνονται και
δημοσιεύονται μέσω των

τοπικών Μ.Μ.Ε σκοπό έχουν
την επικοινωνία των φιλοξενουμένων με την ευρύτερη
κοινωνία του Αιγίου και με
άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή,
την ψυχαγωγία, τη δημιουργική απασχόληση, την κινητοποίηση της νοητικής λειτουργίας των ηλικιωμένων
καθώς και την καταπολέμηση
της μοναξιάς και του ιδρυματισμού.

Ένθερμοι Εθελοντές, τα μέλη του Δ.Σ

Φ

υσικά ένα τόσο
σπουδαίο έργο
δεν θα προχωρούσε
τόσο
μεθοδικά και οργανωμένα
αν δεν υπήρχαν οι κατάλληλοι άνθρωποι που σχεδιάζουν και υλοποιούν κάθε
βήμα στη λειτουργία του
ιδρύματος. Και αυτοί δεν
είναι άλλοι από τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου που
εθελοντικά και με απόλυτη
ανιδιοτέλεια προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους και τον
πολύτιμο χρόνο τους με
μοναδικό στόχο να παρέχουν φροντίδα, αγάπη και
οικογενειακή
θαλπωρή
στον ανήμπορο γέροντα.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο του
«Αγίου Χαραλάμπους» προεδρεύει ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Καλαβρύτων και
Αιγιαλείας κ.κ. Αμβρόσιος, Τα
υπόλοιπα μέλη τακτικά και αναπληρωματικά που απαρτίζουν το
Δ.Σ είναι:
Εκ των κληρικών, ο αρχιμανδρίτης π. Καλλίνικος Πουλής, ο πρω-

τοπρεσβύτερος π. Χαράλαμπος
Καρούζος και ο πρεσβύτερος π.
Κωνσταντίνος Αβραμόπουλος.
Τα υπόλοιπα Μέλη: ο Δήμαρχος
Dr. Απόστολος Καραφωτιάς,
ιατρός παθολόγος
η κα
Χρυσούλα Ρωμανού,
συνταξιούχος υπάλληλος τραπέζης.
η κα Βασιλική Καλλιμάνη, βιομηχανος τροφίμων,
ο κ Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος,
βιοτέχνης,
ο κ. Χαράλαμπος Βέργος, τέως
Διευθυντής των ΕΛ.ΤΑ

ο κ. Βασίλειος Παπαθανασίου,
πολιτικός μηχανικός,
ο κ. Ιωάννης Ντρέκης, δικηγόρος.
η κα Άννα Σουφλή, διευθυντικό
στέλεχος του ΙΚΑ Αιγίου,
η κυρία Παναγιώτα ΓούσαΓκρέμου
υπάλληλος
του
ΙΚΑ Αιγίου και ο κ. Χρήστος
Μποζινάκης, Στρατηγός ΕΛ.ΑΣ.
ε.α.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέλη του
Δ.Σ του ιδρύματος είχαν διατελέσει στο παρελθόν και άλλες
εξέχουσες προσωπικότητες της
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Θησαυρός μας…
οι άνθρωποί μας

Αληθινός θησαυρός για τον Άγιο
Χαράλαμπο είναι το διοικητικό, το νοσηλευτικό και το υπαλληλικό προσωπικό του
ιδρύματος που χαρακτηρίζονται για το
ήθος και την ανθρωπιά τους. Υπάρχουν
άνθρωποι που έχουν προσφέρει όλη τους
την ύπαρξη και όλη τους τη ζωή στην λειτουργία του Ιδρύματος.
Φυσικά ποιος μπορεί ν’ αγνοήσει την
πολύτιμη προσφορά των δεκάδων άλλων
εθελοντών και εθελοντριών του ιδρύματος, η παρουσία των οποίων γεμίζει με
χαρά, αισιοδοξία και ζωντάνια την ψυχή
των γερόντων. Τόσοι συνάνθρωποί μας
που αφιερώνουν χρόνο και προσφέρουν
απλόχερα την αγάπη τους!
Το χαμόγελο στο πρόσωπο των γερόντων επιβεβαιώνει την αναγνώριση όλων
αυτών των υπηρεσιών, ενώ είναι γεγονός
ότι πολλές φορές μέλη της οικογένειας
εκάστου των περιθαλπομένων εκφράζουν με σχετικές δημοσιεύσεις στον τύπο
την απόλυτη
ικανοποίησή τους για το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται.

τοπικής κοινωνίας όπως ο κ.
Τάκης Κουνινιώτης, αργότερα η
κα Λόλα Κουνινιώτη, ο ιατρός κ.
Κωνσταντίνος Διαλούπης, η κα
Σταυρούλα Διαλουπη, για πολλά
πολλά χρόνια ο κ. Γεώργιος
Κωστόπουλος.
Μοναδικό φαινόμενο στο
Ίδρυμα αυτό είναι ότι όλα τα
μέλη του Δ.Σ., τακτικά και αναπληρωματικά, όλα ανεξαιρέτως,
μετέχουν ισότιμα και ισοδύναμα
στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ. και
από κοινού αποφασίζουν για
όλα τα ζητήματα.

Ελάτε κοντά μας
Κουρασμένοι οδοιπόροι
μα και αναβάτες σ’ άτια
με της νιότης την ορμή
ξεκινήσαμε κι εμείς νωρίς
για να φτάσουμε ως τα’ άστρα.
Στήσαμε το σπιτικό μας
με ιδρώτα και αίμα
αναστήσαμε παιδιά
είδαμε κι εγγόνια.
Πέρασαν τα χρόνια,
μας γκρεμίστηκε η φωλιά
και πετάμε σα πουλιά.
Μείναμε μονάχοι στην ανεμοζάλη
και στην παραζάλη μες στην παγωνιά.
Στην απελπισιά μας
και στην ερημιά μας
βρέθηκε η μικρή γωνιά
στο γηροκομείο

σαν ένα δώρο θείο.
Στου καλού μας του Δεσπότη
τη φροντίδα
η ελπίδα.
Άριστο προσωπικό,
μα ένα ίδρυμα είναι πάντοτε ψυχρό
κι ας είν’ αρχοντικό
είναι βαριά η μοναξιά σε γεροντική
καρδιά.
Τα γόνατα τρέμουν
τα μάτια βλέπουν θολά
κι η καρδιά λαχταρά,
ένα λόγο γλυκό,
ένα χέρι φιλικό,
ένα χάδι παιδικό.
Προσμένουν οι γέροντες
μια παρέα

να πάρουν αέρα
να μιλήσουν, να πουν τα δικά τους
ν’ αναπολήσουν τα χρόνια των παιδιών τους.
Ελάτε να δώστε
για να πάρετε χαρά
γιατί η εθελοντική προσφορά
είναι ευτυχία,
είναι ευλογία,
δίνει φτερά.
Και μην το ξεχνάτε
πως μια ευχή
από μια γεροντική ψυχή
ένα «ευχαριστώ»
είναι ένα μαργαριτάρι
που δίνει σ’ όποιον το πάρει
τη Θεία χάρη.
κ. Αγγελική Λιόγα
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Δωρεές χρημάτων: Κατά τους μήνες Δεκέμβριο 2008 - Φεβρουάριο 2009 προσέφεραν προς
το ΑΓΑΠΗΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ”, οι κάτωθι αγαπητοί, συμπολίτες μας και μη:
Ι.Ναός Αγίου Παντελεήμονος 145Βασιλ.
Φιλιππακοπουλου
100Γεώργιος Τσίγκανος 100- Φώτης
Θεοδωρακόπουλος 20- Νικολίτσα
Ψαρράκου 20- Ευάγγελος Ταράτσας
20- Δημήτριος Τριανταφύλλης 150Χαράλαμπος Κατσινας 100- Πέτρος
Μπαρκουλας 20- Λούλα Παπαθεοδώρου
50- Δημήτριος Ράπτης 50- Μαρίνος
Βουρδέρης 3.528,45- Άννα Ιατροπούλου
50- Μαρία Αγγελινου 50- Στέλλα Κιόγκα
300- Γεώργιος παπαθανασόπουλος 50Σταμάτης Καρόπουλος 100- Σταύρος
Πετροπουλέας 300- Χρήστος Γιόντζας
300- Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος
50- Γεώργιος Γεωργίου 150- Αγγελική
Παπαδημητρίου
20Αλεξάνδρα
Γεωργίου 100- Ανθή Ρόρρη 200Ιωάννης Κιντώνης 100- Ανδρέας Χρόνης
50- Δημήτριος Μπίκος 50- Γεωργία
Κουτρούλια 50- Χρήστος Δημάκης 50Γεώργιος Ρηγόπουλος 200- Ευριδίκη
Αυγεράκη 30- Τρύφων Λίβας 250Αδαμαντία Μπουρδή 200- Αθανασία
Οικονομοπούλου 40- Παναγιώτης

Γκουρβελος 150- Ιωάννα Φακλαρη
15- Διονύσιος Δρακόπουλος 50- Νίκος
Βολέλης 20- Αναστασία Νικολοπούλου
50Πρόδρομος
Παπαδόπουλος
60- Ιωάννης Παπαδόπουλος 50Ιωάννης Φωτζοτζόγλου 50- Χρήστος
Αναγνώστου 20- Ιωάννης Ντρέκης
100- Θεόδωρος Λαμπρόπουλος
20- Θεοφάνης Τιμιάδης 100Έλενα Ασβεστη 110-Θεόδωρος
Καραμήτσας 15-Παναγιώτης Νύχτης
30-Σπύρος Νιγιάννης 200Ακριβή
Παναγιωτοπούλου 50- Αλέξανδρος
Σκούντζος 13- Πέτρος Βελιζιώτης
10-Μέλη Δ.Σ Συνδέσμου ΤΕΒΕ 60Πατρούλα Γάτου 50-Φωτεινή Ασλογλου
300-Νικόλαος Φλωράτος 15- Βασίλειος
Μπλανας 20- Μαρία Τσαλαματα 20Θεοδώρα Μαυροειδή 50-Αλκίνοος
Καλοκυρης 30- Σοφία ΣεπετηΚλουτσου 30- Ζωή Τσουχνίκα 30Κων/νος Γράτσος 200- Ελένη Κωστάκη
95- Αγγελική Τσάφου 10- Γιαννούλα
Φακλαρη 5- Ρίτα Τσουτση 20- Κων/νος
Ασημακόπουλος 15-Χαρίλαος Κολλάτος

10- Αναστάσιος Ντοας 20- Αγγελική
Ανδρούτσου 15- Ευαγγελία Μακρή 40Κλειώ Παπαδοπούλου 150- Αθανάσιος
Βασιλογιάννης 50-Ηλίας Ψυχογιός 20Ιωάννα Νικολούλια 100- Διον και Αικατ.
Ψάχου 50- Φίλιππος Οικονόμου 50Ανώνυμος 200-Αλεξάνδρα Γεωργίου
50- Μαρία Καραμήτσου 180-Ι. Ναός
Μεταμορφ. Σωτήρος Κραθίου 200Παναγιώτα Γκούμα 20- Ελένη Καραφλου
50- Παναγιώτης Κοιλιάκος 100- Ασπασία
Σπηλιώτη 100- Ιωάννα Φακλαρη
10- Ιωάννα Λαζαράτου 100- Ειρήνη
Παπανικολάου 150- Ιωάννης Κουτρίκης
250- Ιωάννης Καγιάφας 50- Αδαμαντία
Μπουρδή 200-Νικόλαος Σπυρόπουλος
50- κ. Πιτσέλας 50- Κατερίνα Υφαντή
50- Άγγελος Κορομυλάς 40- Ασπασία
Βρουβα 200- Παρασκευή Μπαρμπανη
30- Ελένη Αθανασοπούλου 200Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος 300- Ελένη
Τρακαδά 50- Γεώργιος Αναστασίου
200- RESECO 100

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

