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σελίδα 1
Μια «αλυσίδα ανθρωπιάς και αγά-
πης» στο ραδιόφωνο της τοπικής 
Εκκλησίας

Μια «αλυσίδα ανθρωπιάς 
και αγάπης» στο ραδιόφω-
νο της τοπικής Εκκλησίας

Ο
ι δραστηρι-
ότητες και 
το σπουδαίο 
έργο που 

επιτελείται στο Αγάπης 
Μέλαθρον «ο Άγιος 
Χαράλαμπος»  σε συν-
δυασμό με το γενικότε-
ρο κοινωνικό έργο της 
Ιεράς Μητροπόλεως 
Καλαβρύτων και 
Αιγιαλείας, αποτελούν 
το αντικείμενο εκπο-
μπής στο ραδιοφωνι-
κό σταθμό της τοπικής 
εκκλησίας.  Η εκπο-
μπή, με τίτλο «Αλυσίδα 
ανθρωπιάς και αγάπης» 
ξεκίνησε λίγο πριν από 
το Πάσχα και θα συνε-
χιστεί από τον ερχό-
μενο Σεπτέμβριο. Την 
παρουσιάζει η κυρία 
Λουΐζα Κανέλλου, που 
είναι υπάλληλος στη 
ΔΟΥ Αιγίου, ενώ υπεύ-
θυνη για τον ήχο είναι 
η κυρία Χαρά Μαμάκη. 
Άνθρωπος ιδιαίτερα ευαί-
σθητος και ανήσυχος, η 
παραγωγός της εκπομπής  
κυρία Κανέλλου,  είναι 
γεγονός ότι αντιμετωπί-
ζει με μεγάλη ευαισθη-
σία κοινωνικά θέματα που 
αγγίζουν την ευρύτερη 
κοινωνία του Αιγίου, γι’ 
αυτό και πολλές φορές 

μέσα από τον τοπικό τύπο 
με άρθρα της ανέλυσε με 
αμεσότητα και επιδεξιότη-
τα, θέματα που αφορούν 
και προβληματίζουν τον 
σύγχρονο άνθρωπο. 
Η ζωή των φιλοξενούμε-
νων γερόντων στον Άγιο 
Χαράλαμπο αλλά και η 
αγωνία και η προσπάθεια 
τόσο του Μητροπολίτη 
μας που είναι επικεφαλής 
στο Δ.Σ όσο και όλων των 
εργαζομένων στο ίδρυ-
μα, συγκίνησαν την κυρία 
Κανέλλου, και αποτέλε-
σαν το εφαλτήριο ώστε 
ν αποφασίσει με το δικό 
της τρόπο να μοιραστεί με 
τους ακροατές του ραδι-
οφωνικού σταθμού τις 
εμπειρίες και τις εντυπώ-
σεις που αποκόμισε γνω-
ρίζοντας καλύτερα τους 
ανθρώπους και το έργο 
του Αγίου Χαραλάμπους. 
Έτσι με διακριτικότητα, 
ωραίο λόγο και εύστοχες 
παρατηρήσεις, ανέπτυξε 
στις εκπομπές που έχει 
ήδη κάνει διάφορες πτυ-
χές των δραστηριοτήτων 
στο «Αγάπης Μέλαθρον» 
μιλώντας με το διευθυντή, 
την κοινωνική λειτουργό 
και ανθρώπους που ζουν 
και αγωνίζονται καθημε-
ρινά για την υγεία, την 

ασφάλεια και την ψυχική 
ευεξία των περιθαλπομέ-
νων. Στα μελλοντικά σχέ-
διά της είναι ν’ αναδει-
χθούν ακόμα περισσότε-
ρες πτυχές του έργου που 
επιτελείται στο ίδρυμα και 
παράλληλα να ευαισθητο-
ποιηθούν ακόμα περισσό-
τεροι εθελοντές, άνθρω-
ποι που θα θελήσουν ν’ 
αφιερώσουν λίγο από το 
χρόνο τους προκειμένου, 
να νιώσουν καλύτερα οι 
γέροντες. Άλλωστε ο τίτ-
λος της εκπομπής δεν είναι 
καθόλου τυχαίος. Μέσα 
από την σωστή ενημέρω-
ση, μπορεί να δημιουργη-
θεί μια ακόμα μεγαλύτερη 
αλυσίδα ανθρωπιάς και 
αγάπης που θ’ αγκαλιάσει 
το ίδρυμα και κυρίως τους 
ηλικιωμένους που φιλο-
ξενούνται σε αυτό και η 
παρουσία και προσφορά 
των συνανθρώπων μας 
θα γαληνέψει την ψυχή 
τους, θ’ απαλύνει τον πόνο 
τους και θα τους δώσει τη 
δυνατότητα να έχουν καλά 
και ήρεμα γεράματα. 
Η εκπομπή θ’ αρχίσει και 
πάλι με το χειμερινό πρό-
γραμμα του Σταθμού και 
προγραμματίστηκε για 
κάθε Τετάρτη 8-9 το από-
γευμα. Καλή ακρόαση! 
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Δραστήρια 
ενορία με φιλάν-
θρωπα αισθήματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι περιθαλ-
πόμενοι στο Αγάπης Μέλαθρον «ο Άγιος 
Χαράλαμπος» αισθάνονται την υποχρέωση 
να ευχαριστήσουν δημόσια τον εφημέριο 
π. Δημήτριο Οικονομόπουλο και τους ενο-
ρίτες του Ιερού Ναού Ταξιαρχών Αβύθου, 
οι οποίοι πρόσφεραν γεύμα στους τροφί-
μους του ιδρύματος την Πέμπτη 28 Μαΐου,  
ημέρα της Αναλήψεως του Κυρίου.   Η 
ευγενική αυτή φιλάνθρωπη χειρονομία έχει 
επαναληφθεί πολλές φορές στο παρελ-
θόν, με αγάπη, διακριτικότητα και διάθεση 
προσφοράς προς τους ηλικιωμένους μας. 
Τους ευχαριστούμε θερμά κι ευχόμαστε 
το παράδειγμά τους ν’ ακολουθήσουν και 
άλλοι συνάνθρωποί μας.  

Ευγενική προσφορά από 
έναν αθόρυβο αρωγό μας

Καφεδάκι δίπλα 
στην ακρογιαλιά

Μ
ια πολύ ευχά-
ριστη έκπληξη 
περίμενε τους 
περιθαλπόμε-

νους στο Αγάπης Μέλαθρον 
«ο Άγιος Χαράλαμπος» την 
Δευτέρα 30 Ιουνίου, ανή-
μερα της εορτής των Αγίων 
Αποστόλων. Εκκλησιάστηκαν 
στο φερώνυμο εκκλησάκι 
ιδιοκτησίας του π. Χρίστου  
Γιόντζα, το οποίο βρίσκεται 
δίπλα στην πατρική του κατοι-
κία, στα Βαλιμίτικα. Πρόκειται 
για ένα μικρό παρεκκλήσι 
το οποίο μάλιστα έχει δωρί-
σει στην Ιερά Μονή Ιωάννη 
Θεολόγου στο Βερίνο, γι’ 
αυτό και λειτούργησαν μονα-

χές που είχαν κατέβει ειδικά 
γι’ αυτό το σκοπό από το 
Μοναστήρι. 
Ο π. Χρίστος Γιόντζας, 

άνθρωπος σεμνός και χαμη-
λών τόνων,  είναι πιστός και 
αθόρυβος υποστηρικτής του 
έργου που επιτελείται στον 

Άγιο Χαράλαμπο και  τακτι-
κότατα, 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 ανθρώ-
πων της τρίτης ηλικίας.  Τον 
ευχαριστούμε θερμά για την 
ανιδιοτελή προσφορά του και 
ευχόμαστε ο Θεός να του 
δίνει δύναμη και υγεία.  

Κύριο μέλημά της διεύθυνσης και της 
κοινωνικής υπηρεσίας του Αγάπης 
Μέλαθρον «ο Άγιος Χαράλαμπος», 
εκτός από την καθημερινή παροχή 
υγειονομικής φροντίδας προς τους 
γέροντές είναι και η ψυχική τους 
ευεξία. Για το λόγο αυτό άλλωστε 
υπάρχει μέριμνα και φροντίδα, με 
πολλαπλές δραστηριότητες να αξιο-
ποιείται  δημιουργικά ο χρόνος τους 
ώστε να μην πλήττουν και να μην 
νιώθουν μοναξιά. Στο πλαίσιο αυτό 
έχει καθιερωθεί, πολύ τακτικά μέσα 
στη διάρκεια της εβδομάδας και 
ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που 
βοηθά και ο καιρός,  να πίνουν το 
καφεδάκι τους σε  όμορφα μέρη 

εντός και εκτός Αιγίου. Όλοι μαζί, 
μια παρέα, πηγαίνουν σε παραλι-
ακά μαγαζιά της πόλης, στα Ψηλά 
Αλώνια, στα Βαλιμίτικα, την Τέμενη 
και αλλού, κάνοντας πολύ ωραία 
συντροφιά, ώστε να χαλαρώνουν, 
να ψυχαγωγούνται και να επιστρέ-
φουν με ανανεωμένη διάθεση!
Η παρουσία των ηλικιωμένων γίνεται 
δεκτή με ιδιαίτερα ευνοϊκά σχόλια 
από τους υπόλοιπους επισκέπτες 
των καταστημάτων ενώ δεν είναι 
λίγοι οι καταστηματάρχες που τους 
κερνούν το καφεδάκι και οφείλουμε 
να τους ευχαριστήσουμε δημόσια 
για την ευγενική τους χειρονομία. 



Γλυκές κουβέντες…
Η παρουσία των παιδιών πάντα λειτουργεί καταλυτικά 
στη διάθεση των παππούδων που φιλοξενούνται στο 
ίδρυμα. Είναι φανερό στο πρόσωπό τους πόσο απο-
λαμβάνουν τις επισκέψεις των παιδιών που έρχονται 
από διάφορα σχολεία του Αιγίου προκειμένου να 
τους παρουσιάσουν τις γιορτές τους ή απλά να τους 
κρατήσουν συντροφιά. Το πρόσωπο των γερόντων 
φωτίζεται, όπως άλλωστε και η καρδιά τους και το 
χαμόγελό τους αποδεικνύει τη χαρά της ψυχής τους. 
Τα παιδικά γέλια, οι φωνές και τα τραγούδια λειτουρ-
γούν σαν βάλσαμο στην καρδιά των ηλικιωμένων 
που απολαμβάνουν κάθε λεπτό συνύπαρξης με τα 
νιάτα. Ευτυχώς οι μικροί μαθητές από το Βρεφονηπιακό 
Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως «τα Αγγελουδάκια» 
που συστεγάζονται στο ίδιο κτίριο, δίνουν στους γέρο-
ντες πολύ συχνά τέτοιες στιγμές χαράς, γι’ αυτό εκτός 
από τα γλυκά λόγια των παππούδων, τους περιμένει και 
ένα «γλυκό δώρο» ως ανταπόδοση της ευγενικής τους 
παρουσίας! 

Γεύμα ανθρωπιάς 
από το Πανόραμα

Σ
το πλαίσιο της ψυχαγωγί-
ας των ηλικιωμένων που 
φιλοξενούνται στο ίδρυμα 
προγραμματίζονται διάφο-

ρες δραστηριότητες, πάντα με κοινό 
παρανομαστή: 
Να μην πλήττουν και να γεμίζουν το 
χρόνο τους ευχάριστα διασκεδά-
ζοντας και χαλαρώνοντας. Γι’ αυτό 
άλλωστε έχουν προγραμματιστεί 
και οι βραδιές κινηματογράφου στο 
ίδρυμα, οπότε προβάλλονται ωραίες 
ελληνικές κλασικές ταινίες με σπου-
δαίους έλληνες καλλιτέχνες, ενώ 
άλλες φορές προβάλλονται ταινί-
ες με εκπαιδευτικό ή θρησκευτικό 
περιεχόμενο. Το σίγουρο είναι ότι 
οι περιθαλπόμενοι μαζεύονται όλοι 
μαζί, κάνουν μια όμορφη παρέα και  
ξεκουράζονται παρακολουθώντας 
ενδιαφέρουσες ταινίες.  

Ψυχαγωγία με 
ελληνικό κινηματογράφο

Πολλοί είναι οι ιερείς που σε 
συνεργασία με τις ενορίες τους 
προγραμματίζουν και προσφέρουν 
γεύματα ανθρωπιάς και αγάπης 
στους ηλικιωμένους που φιλοξε-
νούνται στον Άγιο Χαράλαμπο. 
Μεταξύ αυτών είναι και ο π. 
Κώστας Αβραμόπουλος από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος 
του Δημοτικού Διαμερίσματος 
Πανοράματος Συμπολιτείας, που 

τακτικότατα προσφέρει τέτοια 
γεύματα και μαζί με ενορίτες 
του κάθονται στο ίδιο τραπέζι 
με τους γέροντες και διαθέτουν 
χρόνο και διάθεση ώστε να τους 
κάνουν  νιώσουν οικεία, ανάμεσα 
σε φίλους και αγαπητούς συναν-
θρώπους.   Τους ευχαριστούμε 
δημόσια γι’ αυτή την κατάθεση 
ψυχής που δίνει τόση χαρά στους 
περιθαλπόμενους στο ίδρυμα!



Δωρεές χρημάτων: Κατά τους μήνες Μάρτιο 2009 - Ιούνιο 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

Παπακωνσταντίνου  Μιχαήλ 
50- Δημήτριος Μουρδέκας 
50- Γλυκερία Θεοδοσίου 300- 
Νεοκλής Παπαμεντζέλου 300- 
Βασίλειος Γιαννόπουλος 100-
Νικόλαος Σπυρόπουλος 50- Ιωάννα 
Χρυσανθακοπούλου 200- Υπάλληλοι 
MC Donalds 50-Άννα Κρικέτου 200-
Πολυξένη Ντόκου 50-  Αδαμαντία 
Μπουρδή 200-Μιχαήλ Καραμπατάκης 
100- Κων/να Βασιλείου 100- Χρίστος 
Γιόντζας 200- Νίκος Γιαννόπουλος 100- 
Βούλα Γκαζικα 300- Ιερά Μονή Αγίας 
Τριάδος 1000- Γεωργία Αδαμοπούλου 
200- Αλεξάνδρα Γεωργίου 100-
Θεοφάνης Τιμιάδης 100- Χρίστος 
Αναγνώστου 130- Νικόλαος Βολέτης 
20- Αγγελική Μαρκοπούλου 50- 
Νικόλαος Γαρούφαλης 100- Πολυξένη 
Καββουρα 30- Κων/νος Αλεξόπουλος 
30- Βασίλειος Μπλανας 30- Μιλτιάδης 
Παπανιωτόπουλος 50- Αγγελική 
Τουρτογλου 50- Γεώργιος Σπηλιόπουλος 
50- Γεώργιος Χαλομουρδης 9- 
Παν. Παναγιωτοπουλου 98,80- 
Θεοφάνης Τιμιάδης 100-Πρόδορμος 
Παπαδόπουλος 60-Παναγιώτης 
Καφεντζής 50-Γεώργιος Ευσταθίου 20- 

Χρήστος Πατσόπουλος 70- Αντώνιος 
Σταματόπουλος 50- Δέσποινα Μίτσικα 
20- Ανδρομ. Χρυσανθοπούλου 20- 
Εμμανουήλ Γεωργιάδης 30-Δήμητρα Σίνη 
150- Μαρία Γκρακιώτη 40- Αθανάσιος 
Αθανασίου 100- Γεώργιος Λάλας 
50- Νικόλαος Βόλφης 50- Γιανούλα 
Φακλαρη 15- Ελένη Λιπουραντάνη 20- 
Ζαχ. Αλυσνανδράκης 20- Γιαννούλα 
Φακλαρη 10- Ειρήνη Ζησιμοπούλου 
30- Νικόλαος Σταυρίδης 20- Δρ. 
Αναστάσιος Μητσόπουλος 20- Λευκή 
Ατσαλη 20- Μαρ. Τσαλαματα 20- 
Παναγιώτης Χαρίτος 20- Σπυρίδων 
Καππας 5- Τριαντάφυλλος Σαλωμίδης 
20-Αναστάσιος Μανιάτης 5- Ελένη 
Χαϊκάλη 20- Γιαννούλα Φακλαρη 5- 
Κων/νος Γράτσος 50- Σταυρούλα 
Δεληγιάννη 50-Νεκταρία Τσελέπη 20-
Παναγιώτης Καλπακιάν 25- Αθανασία 
Οικονομοπούλου 40- Γεώργιος 
Αθανασόπουλος 10- Σμαράγδα 
Χατζηαντωνίου 10-Αγγελική Δ 
Βεργοπούλου 30-Θωμάς Αθανασίου 
50- Γιαννούλα Φακλαρη 5- Δημήτριος 
Μαμαλάκης 50-Τίτος Αληθινός 20-Ίρις 
Μάρδα 20-Αθανάσιος Καραϊνδρος 
100- Κων/νος Γράτσος 100- Αθανασία 

Οικονομοπούλου 40- Σταυρούλα  
Δικαιάκου 30- Ασπασία Οικονομοπούλου 
20- Σταυρ. Χατζηαποστόλου 50- 
Γιαννούλα Φακλαρη 5- Μαργαρίτα 
Στσούτση 20- Μαρία Νικολοπούλου 
50- Ουρανία Σπυροπούλου 20- Ελένη 
Χαϊκάλη 20-Μιχαήλ Δαβάκης 50- Δρ. 
Αναστάσιος Μητσόπουλος  20- Άγγελος 
Καρπέτας 10- Όλγα Κεφαλογιάννη 
30- Σμαράγδα Χαρτηαντωνίου 10-  
Ιωάννης Δέδες 30- Κων/νος Γράτσος 
50- Παντελής Πιλαβας 20- Αλέξιος 
Δινυσόπουλος 50- Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων 
20- Αθανάσιος Κοντοράβδης 100- 
Δήμητρα Τέρπου 100- Ηλίας Ψυχογιός 
20- Κων/νος Γράτσος 50- Δημήτρης 
Σπαρτινός 50- Αικατ. Παπαντωνοπούλου 
50- Πρόδρομος Θεοδώρου 10- 
Μαρία Αργυροπούλου 20- Ανώνυμος 
20- Βασίλειος Μπλανας 30- Νικόλαος 
Ποθητάκης 30- Γιαννούλα Φάκλαρη 
5- Παναγιώτης Διαμαντόπουλος 20- 
Ανδρέας Τσιπουριάδης 20- Παν. Αρχι. 
Π. Θεοδόσιος 40- Μαρία παντελίδη 
50- Γιαννούλα Φάκλαρη 10- Εμμανουήλ 
Γεωργιάδης 30- Κων/να Ψαρράκου 50.

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 περα-
σμένο δίμηνο Είναι: Γερόντισσα Φιλοθέη-Ελένη Καρβέλα- Κυρία 
Γιαννοπούλου- Νότα Τσουτσουβή- Γεώργιος Ευσταθίου- π. Σωτήριος 
Κόσκορης-Αγγελική Φουρκή- Δημήτριος Μπακογιάννης- Φίλιππος 
Γκιώνης- Γεώργιος Φωτεινόπουλος-Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε- Αφοί 
Μπακόπουλοι- Κων/νος Ιωάννου- Κος Σιαβελής- Αντώνιος Σόγιας- 
Ενορίς Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αβύθου- Μαρία Λαπιάνη-Σοφία 
Αναγνωστοπούλου- Σία Λαμπροπούλου- Κος Ζαφειρόπουλος- Κα 
κατσωνοπούλου- Κα Γαζαίου- Τασία Καλαντζοπούλου-Χρυσούλα 
Μαντά-Ειρήνη Κόλλια-Κων/να Βασιλείου- Ι.Ν. Αγίας Άννης-
Ι.Ν.Αγίου Ανδρέου- Αγγελική Φουρκή- 3Ε- Παναγιώτα Ντεβέ- 
Ασημίνα Κουτρουμπίνα- Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος Αιγείρας- Άννα 
Σουφλή- Νικόλαος Παπανικολάου- Παρασκευή Παπαδοπούλου- 
Κα Παπαχριστοπούλου- Νικόλαος Λουκόπουλος- Γιάννης 
Καλογερόπουλος- Φαρμακείο κας Τζένου.

Ένα μεγάλο «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» 
στους εθελοντές μας
Είναι ιδιαίτερα παρήγορο και ελπιδοφόρο το γεγονός ότι 
σε μια εποχή κυριαρχίας του εγωισμού και του υλιστικού 
συμφέροντος, υπάρχουν Άνθρωποι, που διαθέτουν ανι-
διοτελώς ένα μέρος του πολύτιμου χρόνου τους και των 
εισοδημάτων τους για την ανακούφιση  των πιο αδύνα-
των μελών της κοινωνίας μας, όπως είναι οι περιθαλπό-
μενοι γέροντες του ιδρύματός μας. 
Η προσφορά τους είναι γενναία πράξη και χειρονο-
μία ανθρωπιστικής αλληλεγγύης και προκαλεί ιδιαίτερη 
συγκίνηση! Το χαμόγελο και η ευχαρίστηση που νιώθουν 
οι παππούδες είναι και η καλύτερη απόδειξη αγάπης και 
αναγνώρισης της εγκάρδιας αυτής χειρονομίας. Γι’ αυτό 
και η πόρτα του ιδρύματός μας θα είναι πάντα ανοιχτή σε 
κάθε καλοπροαίρετο επισκέπτη για να διαπιστώσει «ιδίοις 
όμμασι» την αδιάκοπη προσπάθεια που καταβάλλεται 
ώστε οι ηλικιωμένοι να νιώθουν «σαν στο σπίτι τους». 
Πολλοί ρωτούν «τι μπορούμε να κάνουμε;» πιστεύο-
ντας ίσως ότι για τον εθελοντισμό απαιτούνται ειδικές 
γνώσεις ή ικανότητες. Η απάντηση είναι μία: Χρειάζεται 
μόνο η θέληση και υπάρχει η δυνατότητα να βοηθήσει 
κανείς πολλαπλώς το έργο που επιτελείται στο Αγάπης 
Μέλαθρον «ο Άγιος Χαράλαμπος». 


