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Πάσχα ιερό κι ευλογημένο

Μ
ε ιδιαίτε-
ρη συγκί-
ν η σ η , 
κατάνυ-

ξη, χαρά και αισιο-
δοξία, υποδέχτη-
καν την Ανάσταση 
του Θεανθρώπου, 
οι ηλικιωμένοι, που 
έχουν βρει θαλπω-
ρή ανθρωπιάς και 
αγάπης στο  Ίδρυμα 
της Μητρόπολης 
Καλαβρύτων και 
Αιγιαλείας Αγάπης 
Μέλαθρον «ο Άγιος 
Χαράλαμπος».  
Ανήμερα την  Ανάσταση 
μάλιστα, οι γέροντες 
ένοικοι του «Μεγάρου» 
της Αγάπης,  ξύπνησαν 
από την μυρωδιά του 
πασχαλινού οβελία και 
τους ήχους της παρα-
δοσιακής μουσικής. Οι 
υπάλληλοι του ιδρύμα-

τος, έχοντας στήσει  
τραπέζια και ομπρέλες 
στον όμορφο κήπο 
παρότρυναν τους γέρο-
ντες  να χαρούν τον 
ήλιο και την ανοιξιάτικη 
φύση παρακολουθώ-
ντας το ψήσιμο του 
οβελία.  Την  γιορτινή 
ομήγυρη τίμησε με την 
παρουσία του ο σεβα-
στός μας Μητροπολίτης 
κ.κ. Αμβρόσιος, που 
αντάλλαξε ευχές με 
όλους τους παραβρι-
σκόμενους και φυσικά  
με τους ηλικιωμένους. 
Επίσης, ο Δήμαρχος 
Αιγίου κ.Αποστόλης 
Καραφωτιάς που με 
την σύζυγό του Ρίτα, 
εκ των σταθερών υπο-
στηρικτών των πρωτο-
βουλιών του Ιδρύματος 
της Αγάπης, μοίρασαν 
και δώρα στους γέρο-

ντες.  Παραβρέθηκαν 
μέλη του Δ.Σ του ιδρύ-
ματος και φυσικά φίλοι 
και συγγενείς των περι-
θαλπομένων.   Μάλιστα 
ο Μητροπολίτης μας, 
που συνέφαγε με τους 
ηλικιωμένους, ακο-
λουθώντας το πνεύμα 
ταπεινότητας και αγά-
πης που πρεσβεύει η 
Ανάσταση του Κυρίου, 
ανέλαβε να σερβίρει και 
να προσφέρει φαγητό 
σε κάθε ένα ξεχωριστά 
από τους συνδαιτυμό-
νες του, αποδεικνύο-
ντας το μεγαλείο και 
ταυτόχρονα την ταπει-
νότητα της ψυχής του.   
Άπαντες αντάλλαξαν 
ευχές και ειδικά οι ηλικι-
ωμένοι απόλαυσαν την 
εκλεκτή παρέα που μοι-
ράστηκε αυτή την άγια 
ημέρα, μαζί τους.
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Η 
καθημερινή ενασχό-
ληση των ηλικιωμέ-
νων με δημιουργι-
κές δραστηριότητες 
ώστε να κυλά εποι-
κοδομητικά 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 εντάσσονταν 
και οι τακτικότατες συναντήσεις με 
ομάδα φιλοξενουμένων για χειροτεχνία 
πασχαλινής κατασκευής. Οι ηλικιωμένοι, 
τηρώντας ένα έθιμο των τελευταίων 
χρόνων,  έφτιαξαν  πασχαλινές κάρτες 
και καλαθάκια για τα κόκκινα αυγά,  που 
τα μοίρασαν σε συγγενείς, και  φίλους 
του ιδρύματος το Πάσχα!    
Παράλληλα, το πρωί της Μεγάλης 
Πέμπτης ομάδα φιλοξενουμένων 
έβαψε αυγά σύμφωνα με το έθιμο, 
ακολουθώντας όλες εκείνες τις προε-
τοιμασίες που κάνει κάθε οικογένεια της 
ημέρες του Πάσχα. 

Έτσι και η μεγάλη οικογένεια των ηλικιω-
μένων που φιλοξενούνται στο  Αγάπης 
Μέλαθρον «ο Άγιος Χαράλαμπος» ετοι-
μάστηκε για την Ανάσταση του Κυρίου 
με την φροντίδα και την αγάπη όλων 
των εργαζομένων στο ίδρυμα αλλά και 
πολυάριθμων φίλων και εθελοντών  του 
ιδρύματος.

Βραδιές μοναδικής μουσι-
κής πανδαισίας απολαμβά-
νουν οι περιθαλπόμενοι στο 
Αγάπης Μέλαθρον «ο Άγιος 
Χαράλαμπος»  τακτικότα-
τα,  χάρη στην παρουσία 
φίλων, εθελοντών, μελών 
της Χορωδίας Αιγίου. 
Όλοι μαζί ενώνουν την αγάπη 
τους για τη μουσική, την 
τέχνη και τον συνάνθρωπο 
διοργανώνοντας  εξαιρετικές 
συναντήσεις με πολύ κέφι 
και ευχάριστη διάθεση. 
Είναι γεγονός ότι οι ηλικιω-
μένοι ανυπομονούν για κάθε 
τέτοια εκδήλωση αφού 
σιγοτραγουδούν, συμμε-
τέχουν και ψυχαγωγούνται 

παρέα με ανθρώπους γεμά-
τους καλοσύνη και ευγέ-
νεια ψυχής. Μεταξύ των 
χορωδών είναι οι: Μανώλης 
Μυλωνάς, Γιάννης Μυλωνάς, 
Τάκης Αντωνόπουλος, 

Στέφανος Φωτιάδης, 
Ευάγγελος Ταράτσας, 
Ιφιγένεια Σταϊκούρα, Μαρίκα 
Κοντογιάννη, Δανάη Γαζαίου, 
Ελένη Παντελακάκη, Μαρία 
Μουζακίτη και Ελευθερία 

Πορτοκάλη. Τους ευχαρι-
στούμε καθέναν προσωπικά 
γι’ αυτό το σπουδαίο έργο 
που επιτελούν. 
Παράλληλα απευθύνουμε 
ανοιχτό κάλεσμα προς κάθε 
σύλλογο, ομάδα ή μεμονω-
μένο συνάνθρωπο που θέλει 
να μοιραστεί λίγο από το 
χρόνο του με τους γέροντες 
του ιδρύματος. Να ξέρουν 
όλοι ότι  είναι ευπρόσδεκτοι 
για να γνωρίσουν από κοντά 
τους φιλοξενούμενους στο 
Αγάπης Μέλαθρον και να 
μοιραστούν μαζί τους στιγ-
μές χαράς και ανθρώπινης 
επικοινωνίας..

Δημιουργική 
πασχαλινή απασχόληση

Μουσικές βραδιές με 
την αγάπη εθελοντών χορωδών



Η διεύθυνση και οι περιθαλπόμενοι του Αγάπης 
Μέλαθρον «ο Άγιος Χαράλαμπος» αισθάνονται 
την υποχρέωση να ευχαριστήσουν δημόσια 
όλους τους αξιωματικούς που υπηρετούν στην 
Αστυνομική Υποδιεύθυνση Αιγίου, το Τμήμα 
Ασφαλείας, το Τμήμα Τροχαίας και τα μέλη της 
Ένωσης Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας για 
την ευγενική προσφορά στο ίδρυμα, χρηματι-
κού ποσού που συγκέντρωσαν  από εκδήλωση 

που πραγματοποίησαν. Η συγκινητική τους 
χειρονομία αποδεικνύει ότι ευτυχώς υπάρχουν 
άνθρωποι που νοιάζονται για την συνάνθρωπο 
και ιδιαίτερα για τους ανθρώπους της τρίτης 
ηλικίας που τόσο έχουν ανάγκη όχι μόνο από 
στοιχειώδεις ανέσεις στη ζωή τους όσο και 
από την ανθρώπινη παρουσία. Τους ευχαρι-
στούμε θερμά.  

Προσφορά 
γεύματος 
στη μνήμη 
εκλιπόντων 
συγγενών 
Πολλοί είναι οι συνάν-
θρωποί μας που 
τιμούν τη μνήμη εκλι-
πόντων συγγενών και 
φίλων, προσφέροντας 
γεύμα στους περιθαλ-
πόμενους στο Αγάπης 
Μέλαθρον «ο Άγιος 
Χαράλαμπος. Κάτι 
ανάλογο συνέβη και το 
πρωί του Σαββάτου 2 
Μαΐου 2009, καθώς  οι 
ηλικιωμένοι εκκλησιά-
στηκαν στον Ιερό Ναό 
Αγίου Χαραλάμπους 
στο ίδρυμά, όπου 
τελέσθηκε και μνημό-
συνο της οικογένειας 
Τσουτσουβή εις μνή-
μην Δημητρίου και στη 
συνέχεια προσφέρ-
θηκε το μεσημεριανό 
γεύμα. 

Γεύμα 
παρέα με 
τα κατη-
χούμενα 
νιάτα
Παιδικές φωνές και 
νεανικό πνεύμα πλημ-
μύρισε το Αγάπης 
Μέλαθρον αρχές του 
Μάρτη, όταν προ-
σφέρθηκε γεύμα από 
τον π. Κωνσταντίνο 
Αβραμόπουλο που 
συνοδευόταν από 15 
παιδιά από το κατηχητι-
κό της ενορίας του Ι.Ν. 
Αγίου Παντελεήμονος 
Π α ν ο ρ ά μ α τ ο ς 
Συμπολιτείας.
Οι γέροντες χάρηκαν 
πολύ την επικοινω-
νία που είχαν με τα 
παιδιά, τους έδωσαν 
συμβουλές βγαλμένες 
από την πείρα τους 
και ευχήθηκαν γρήγο-
ρα να συναντηθούν 
και πάλι.

Προσφορά αγάπης 
από την Αιγείρα 

Ε
ίναι υποχρέωση του 
ιδρύματος να ευχαριστεί 
δημόσια τους εθελοντές 
μας οι οποίοι κατά και-
ρούς, ξεπερνώντας κάθε 
δυσκολία και αφήνοντας 

στην άκρη τις προσωπικές τους 
υποχρεώσεις, αφιερώνουν πολύ-
τιμο χρόνο στους περιθαλπόμε-
νούς μας προσφέροντάς τους 
στιγμές αγάπης και ανθρώπινης 
συμπαράστασης. 
Στο πλαίσιο αυτό οφείλουμε πολ-
λές ευχαριστίες  στους ενορίτες 
του Ι.Ν Αγίου Παντελεήμονος 
Αιγείρας οι οποίοι με πρωτοβου-
λία του εφημέριου του Ναού π. 
Χαράλαμπου Καρούζου  πρό-
σφεραν γεύμα στους ηλικιω-
μένους του ιδρύματος όπως 
άλλωστε κάνουν τακτικότατα, 
ενισχύοντας υλικά και ηθικά 
το έργο που επιτελείται στο 
Αγάπης Μέλαθρον «ο Άγιος 
Χαράλαμπος».

Προσφορά γεύματος από 
Απόστρατους Αξιωματικούς

Μέλη της Ένωσης Απόστρατων Συνταξιούχων 
Σωμάτων Ασφαλείας Αιγιάλειας σε γεύμα στον 
Άγιο χαράλαμπο, παρουσία του εφημέριου του 
Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Αιγείρας, π. 

Χαράλαμπου Καρούζου, αλλά και κου Μποζινάκη 
μέλους του Δ.Σ του ιδρύματος



Δωρεές χρημάτων: Κατά τους μήνες Δεκέμβριο 2008 - Φεβρουάριο 2009 προσέφεραν προς 
το ΑΓΑΠΗΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ”, οι κάτωθι αγαπητοί, συμπολίτες μας και μη:

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

Αδαμαντία Μπουρδή 200- Ι. 
Ν. Αγίου Παντελεήμονος 80- 
Μαρία Αγγελοπούλου 100- Ι.Ν 
Μεταμορφώσεως Σωτήρος 200- Ι. Ν. 
Φανερωμένης 200- Ο Καλαβρύτων 
και Αιγιαλείας 27.102,84, Σύλλογος 
Φίλων Βυζαντινής Μουσικής 50- Αλ. 
Καραχάλιος 50- Πολυξένη Αλμυρούδη 
300- Καλλιρρόη Μπαλτά 150-  Ι.Ν. Αγίου 
Παντελεήμονος Αιγείρας 200- Σταμάτιος 
Καρόπουλος 300- Χορευτικός Όμιλος 
Αιγίου 100- Θεοδώρα Γριβέρη 200-
Φιλεκ/κή  Εταιρεία Αιγίου 150- Ενορ. 
Φιλοπ. Ι.Ν. Μετ/σεως 200- Ενορίτες 
Ι. Ν. Αγίου Ανδρέου 460- Αδαμαντία 
Μπουρδή 200- Ανώνυμος 1000-
Αναστάσιος Κάρμας 100- Φώτιος 
Θεοδωρακόπουλος 20- Κων/να 
Ψαρράκου 50- Χαράλαμπος Κατσινας 
100- Γεώργιος Αναγνωστόπουλος 

200- Χαράλαμπος Κοττάς 300- 
Γεώργιος Π. Τσίγκανος 100- Βασιλική 
Φιλιππακοπούλου 100- Μαρία Αγγελινού 
50- Γεώργιος Γεωργίου 150- Δημήτριος 
Τριανταφύλλης 150- Ανώνυμος 
70- Κων/νος Γιαννακόπουλος100- 
Ευάγγελος Ταράτσας 20- Γιαννούλα 
Φακλαρη 70-Θεοφανία Κομνηνού 10- 
Ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας 122,56- 
Γιαννούλα Φάκλαρη 10- Ελένη Χαϊκάλη 
20- Κων/νος Κόλλιας 40- Πολυξένη 
Καβουρα 20- Κων/νος Καλαντζής 
100- Κων/νος Θωμόπουλος 200-
Δημήτριος Γεροντίνης 10- Αιδ. Ιερ. 
π. Γεώργιος Κρητικός 100-Κων/νος 
Γράτσος 100-Παναγιώτα Βουγιούκα 
15- Ανδρομάχη Σπηλιωτοπούλου 50- 
Αθανάσιος Καραϊνδρος 100- Σμαράγδα 
Χατζηαντωνίου 10- Σεβαστή Φραντζή 
15- Γεώργιος Δημητριάδης 50-  Αθανασία 

Κίτσου 20- Αθανάσιος Χριστοδούλου 
20-Κων/νος Γράτσος 50-Γιαννούλα 
Φάκλαρη 20- Βασίλειος Κοντομίχας 
20-Ιωάννης Παπαστασταθακόπουλος 
20- Δημήτριος Λυριντζής 50- Σοφία 
Κλούτσου –Σεπετή 20- Γιαννούλα 
Φάκλαρη 5- Πολυξένη Κάβουρα 23- 
Ενορίτες Ι.Ν Αγίων Αναργύρων 500- 
Διονύσιος Βλάχος 50- Γιαννούλα 
Φάκλαρη 5- Ιουλία Μαρκουτσογλου 
20-Ιωσήφ Παπαδάκης 15- Δημήτριος 
Μαμαλακης 50- Ελένη Χαϊκάλη 20- 
Ουρανία Σπυροπούλου 20- Κων/νος 
Κόλλιας 40- Δημήτριος Πέσχος 15- 
Φωτεινή Αλεξόπούλου 35- Παρασκευή 
Μπαρμπούνη 50.  Οι ενορίτες Ι.Ν. Αγίου 
Ανδρέου Αμπέλου συγκέντρωσαν το 
ποσό των 460 ευρώ για την προσφορά 
ενός γεύματος στους περιθαλπόμε-
νους

Προσφορά αγαθών προς 
όφελος των γερόντων

Π
ολλοί είναι οι συνάνθρω-
ποί μας που προσφέρουν 
διάφορα αγαθά (τρόφιμ, 
φάρμακα και άλλα είδη) 

στο Αγάπης Μέλαθρον «ο Άγιος 
Χαράλαμπος» προς όφελος των 
ηλικιωμένων φιλοξενούμενών μας.
Είναι ιδιαίτερα παρήγορο και ελπι-
δοφόρο, ότι σε μια εποχή κυρι-
αρχίας του εγωισμού και του υλι-
στικού συμφέροντος, υπάρχουν 
Άνθρωποι, που διαθέτουν ανιδιο-
τελώς ένα μέρος του πολύτιμου 
χρόνου τους και των εισοδημάτων 
τους για την ανακούφιση  των 
πιο αδύνατων μελών της κοινωνίας 
μας, όπως είναι οι περιθαλπόμενοι 

γέροντες του ιδρύματός μας. 
Η προσφορά τους είναι γενναία 
πράξη και χειρονομία ανθρωπιστι-
κής αλληλεγγύης! Να είναι βέβαιοι 
ότι αξιοποιείται με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο προς όφελος των 
παππούδων και οφείλουμε να τους 
ευχαριστήσουμε δημόσια για την 
ενεργό δράση τους! Οι φίλοι-εθε-
λοντές που προσέφεραν διάφορα 
είδη το περασμένο δίμηνο Είναι:
Παναγιώτης Λέτσος, Δη-
μήτριος Μπακογιάννης, π. 
Χρήστος Γιόντζας, Γεώρ-
γιος Ζαφειρόπουλος, Νικο-
λία Τσελέπη, Σωτηρία 
Κατσωνοπούλου, Ηλίας 

Παπαηλιόπουλος, ο Νομάρ-

χης Αχαΐας Δημήτρης 

Κατσικόπουλος, Σωκράτης 

Μαυρίδης, Χρήστος Κόκκοτας, 

Καλλιόπη Βλαχάβα, Ευσταθία 

Φουντούκου, Θεόδωρος Θεο-

δωρόπουλος, Ελένη Οικονόμου, 

Ευγενία Αναγνωστοπούλου, 

Δημήτρης Κοντόπουλος Ιωάννα 

Τσακτάνη, Μαρία Παπακαλού, 

και οι εταιρίες CAVINO, COCA- 

COLA,  3Ε και Paul Hartmann 

Hellas Α.Ε.     


