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Ο

ι μαθητές από πολλά
σχολεία του Αιγίου,
συνοδευόμενοι
από
τους καθηγητές τους,
αποτελούν μερικούς από τους πιο
συχνούς αλλά και πάντα ευπρόσδεκτους επισκέπτες του ιδρύματός μας. Κι αυτό γιατί η παρουσία
τους πλημμυρίζει το χώρο μας
από ζωντάνια και χαρά ενώ οι
φωνές τους και η συντροφιά που
κάνουν στους γέροντες, τα τραγούδια που τους λένε, οι γιορτές
που παρουσιάζουν δίνουν άλλο
…χρώμα στην καθημερινότητα
των ηλικιωμένων και γεμίζουν την
ψυχή τους με χαρά και ευχάριστη

διάθεση.
Τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς, στις εθνικές
επετείους αλλά και σε πολλές άλλες
περιπτώσεις, το Αγάπης Μέλαθρον
«ο Άγιος Χαράλαμπος», δέχεται δεκάδες μαθητές! Τους ευχαριστούμε για
την παρουσία τους και ευχόμαστε με
την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς
ο Θεός να τους δίνει δύναμη και υγεία
ώστε να γίνουν σωστοί και προκομμένοι άνθρωποι στη ζωή τους και φυσικά
να διαρκέσει για πάντα αυτή η σχέση
αγάπης και αλληλοεκτίμησης που έχει
αναπτυχθεί με τους ηλικιωμένους μας.
Οι πόρτες μας θα είναι πάντα ανοιχτές!

Δεκαπενταύγουστος
στον Άγιο
Χαράλαμπο

Παραμονή Δεκαπενταύγουστου, με ιδιαίτερη κατάνυξη τελέσθηκε Εσπερινός στο
εκκλησάκι του Αγίου Χαραλάμπους στο
Αγάπης Μέλαθρον « ο Άγιος Χαράλαμπος»
ενώ ανήμερα της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου που τιμά όλη η Χριστιανοσύνη
τη Χάρη της Παναγίας μας, οι ηλικιωμένοι
μας γιόρτασαν ανάλογα. Το μεσημέρι απόλαυσαν ένα γιορτινό γεύμα και ευχήθηκαν
η ευλογία της Παναγίας μας να σκεπάζει
όλο τον κόσμο.

Πόρτες ανοιχτές
για όλο τον κόσμο

Τ

ο ίδρυμά μας έχει τις πόρτες του ανοιχτές προς
όλους όσοι ενδιαφέρονται
να γνωρίσουν από κοντά
το έργο μας, τις δραστηριότητες και
φυσικά τους γέροντες που φιλοξενούνται στο Αγάπης Μέλαθρον
«ο Άγιος Χαράλαμπος». Στόχος
μας είναι να υπάρχει επικοινωνία
και επαφή με τον κόσμο ώστε
οι ηλικιωμένοι μας να μη νιώθουν
ξεκομμένοι από την κοινωνία και
τις οικογένειές τους. Γι’ αυτό δεχόμαστε με χαρά κάθε επισκέπτη
από το οικογενειακό ή ευρύτερο
περιβάλλον των γερόντων μας που

θα τους προσφέρει χαρά και συγκίνηση. Το καλοκαίρι που είναι περίοδος ξεκούρασης και χαλάρωσης
για τον κόσμο, δίνεται η ευκαιρία
στους συγγενείς και φίλους των
ηλικιωμένων να πραγματοποιούν
τέτοιου είδους επισκέψεις. Άλλοτε
πάλι τους φιλοξενούν για κάποιο
διάστημα στο σπίτι και οι γέροντές
μας απολαμβάνουν την οικογένεια,
τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Κάθε
ανθρώπινη επαφή είναι ευπρόσδεκτη και αναγκαία για κάθε ηλικιωμένο καθώς τον τροφοδοτεί με
ζωντάνια, χαρά και δύναμη και τον
στηρίζει ψυχολογικά!

Y

«ΦύλακαςΆγγελος
των ανήμπορων»

Αναμφίβολα, θα μπορούσε να πει κανείς
ότι η ζωή της είναι ταυτισμένη με την
προσφορά εθελοντικής εργασίας τόσο
στο Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό
Διακονικό Κέντρο στα Καλάβρυτα, όσο
και στον Άγιο Χαράλαμπο στο Αίγιο. Η κ.
Διαμάντω Μπουρδή πάντα παρούσα σε
όλες τις δραστηριότητες, θεωρείται από
πολλούς στυλοβάτης των δύο ιδρυμάτων!
Και δεν έχουν άδικο, αν σκεφτεί κανείς ότι
παρέχει τις υπηρεσίες της εντελώς δωρεάν για χρόνια, βλέπει τα δύο ιδρύματα
σαν το σπίτι της και τους ηλικιωμένους
που φιλοξενούνται σε αυτά, σαν τη δική
της οικογένεια.

Οικογενειακή υπόθεση ο Εθελοντισμός
Από τους ανθρώπους που αγαπούν
ιδιαίτερα το ίδρυμα και θεωρούν
την εθελοντική προσφορά εργασίας
«οικογενειακή υπόθεση», είναι ο κ.
Ευάγγελος Ταράτσας και η σύζυγός
του.
Πολύ συχνά κάθε μήνα τελείται Θεία
Λειτουργία για τους φιλοξενουμένους, με την εθελοντική προσφορά
του κυρίου Ταράτσα στο ψαλτήρι του
Ναού μας, ενώ πάμπολλές φορές
η σύζυγός του βοηθά στα γεύματα
που ετοιμάζονται ή προσφέρονται
από φίλους του ιδρύματος στους
ηλικιωμένους.
Η παρουσία τους είναι ιδιαίτερα
ευχάριστη και ευπρόσδεκτη τόσο

από τους ηλικιωμένους φιλοξενούμενους, όσο και από το προσωπικό
του ιδρύματος που αγκαλιάζει με
χαρά και ικανοποίηση κάθε ανιδιοτελή προσφορά όπως αυτή της οικογένειας του κ.Ταράτσα, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι σε πείσμα των
δύσκολων, ηθικά, καιρών που διανύουμε, υπάρχουν γύρω μας ακόμα
άνθρωποι έτοιμοι να προσφέρουν
αγάπη και συμπαράσταση προς τον
συνάνθρωπο.
Τους ευχαριστούμε όχι μόνο γιατί
αποτελούν πολύτιμους συνεργάτες
για το ίδρυμα, αλλά και γιατί είναι υγιή
πρότυπα για την κοινωνία μας!.

Προγράμματα δημιουργικής
απασχόλησης των ηλικιωμένων

Μ

έσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στον Άγιο
Χαράλαμπο με πρωταγωνιστές τους γέροντες που φιλοξενούνται, είναι και η υλοποίηση διαφόρων
προγραμμάτων χειροτεχνίας. Στόχος
των προγραμμάτων –υπεύθυνη για τα
οποία είναι η κοινωνική λειτουργός του
ιδρύματος κα Μαρία Μαϊτιανού- είναι
να γεμίσει δημιουργικά ο χρόνος των
ηλικιωμένων, να νιώθουν χρήσιμοι και
ικανοί.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς λοιπόν,
απασχολούνται κατά τη διάρκεια της
ημέρας φτιάχνοντας διάφορες κατασκευές που τις δωρίζουν στη συνέχεια
σε φίλους τους, συγγενείς ή επισκέπτες
του ιδρύματος ή διακοσμούν τα δωμάτιά τους. Τα Χριστούγεννα φτιάχνουν
ευχετήριες κάρτες, το Πάσχα βάφουν
αυγά και πλάθουν κουλούρια… Αυτή την
περίοδο ετοιμάζουν ένα φθινοπωρινό
θέμα.

Y

Μια ζωή στον Άγιο Χαράλαμπο
Με καταγωγή από τα Καλάβρυτα, η κ.
Διαμάντω Μπουρδή έζησε για πολλά χρόνια στην Αθήνα. Επιστρέφοντας στο Αίγιο,
με εντολή του Μητροπολίτη Καλαβρύτων
και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου τοποθετείται
στο Καλλιμανοπούλειο στα Καλάβρυτα,
με γενικά καθήκοντα. «Τότε υπήρχε ερημιά και δεν ήταν τόσα σπίτια γύρω από
το ίδρυμα» θυμάται η κ. Διαμάντω και
συμπληρώνει: «Τα δύο πρώτα χρόνια
ήταν δύσκολα, υπήρχε ερημιά, αλλά τα
κατάφερνα! Καθόμουν και το βράδυ και
θυμάμαι ότι κοιμόμουν με ανοιχτή πόρτα
γιατί είχα έννοια τους γέροντες και τις
γερόντισσες! Φιλοξενούσαμε γεροντάκια
πονεμένα και προσπαθούσαμε όλοι να
τα φροντίζουμε όσο το δυνατόν καλύτερα». Εκεί έμεινε επτά χρόνια. Από το
1985 έρχεται στον Οίκο Ευγηρίας Αγάπης
Μέλαθρον «Ο Άγιος Χαράλαμπος» στο
Αίγιο. Και εδώ ως εθελόντρια, είναι ο
άνθρωπος που απ’ όλα τα πόστα προσπαθεί να προσφέρει ανιδιοτελώς τις
υπηρεσίες της. Την αποκαλούν «η προϊσταμένη των αναπήρων» γιατί όλους τους

βοηθά και προσπαθεί να είναι δίπλα τους
όταν τη χρειάζονται. Η ίδια μιλά περισσότερο για το παρελθόν τότε που τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα: «Περάσαμε πολλά
εμπόδια, όταν παλαιότερα δεν υπήρχε
αρκετό προσωπικό και ήμουν στο ίδρυμα
από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξύπναγα τη
νύχτα αν χρειάζονταν κάποιο φάρμακο ή
κάποιο ρόφημα οι γέροντες…Είχα πάντα
την έννοια τους και ήθελα να είναι καλά.
Τώρα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό και
όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα».

Πάντα κοντά
στους ηλικιωμένους
Είναι υποχρέωση του ιδρύματος να
ευχαριστεί δημόσια τους εθελοντές
μας οι οποίοι κατά καιρούς, ξεπερνώντας κάθε δυσκολία και αφήνοντας στην άκρη τις προσωπικές τους
υποχρεώσεις, αφιερώνουν πολύτιμο
χρόνο στους περιθαλπόμενούς μας
προσφέροντάς τους στιγμές αγάπης και ανθρώπινης συμπαράστασης.
Μεταξύ αυτών είναι και η συνταξιούχος εκπαιδευτικός κυρία Αρσινόη
Παππά, η οποία διατηρεί χρόνια τώρα
επικοινωνία με τους γέροντες, επισκεπτόμενη το ίδρυμα είτε με μέλη
της Χριστιανικής Ένωσης Αιγίου, είτε
παλαιότερα με μαθητές του δημοτικού
σχολείου όπου δίδασκε.
Ποτέ δεν ξεχνούν τους γέροντες και
πάντα με το χαμόγελο στα χείλη φροντίζουν να τους μεταδίδουν αισιοδοξία και χαρά. Τις ευχαριστούμε για την
ευγένεια και την καλοσύνη τους.

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:
Π. Σωτήριος Κόσκορης-Φαρμακείο

Τζένου- Μεντζελόπουλος ΙωάννηςΒολλιώτης Γεώργιος- Σύλλογος
Αμπελοκήπων- Παναγιώτα ΚαλαντζήΔημητρίου Ευσταθία- Φαρμακείο
ΙωάννουΜαρία
ΠαπακαλούΦουρκή Αγγελική- Π. ΛέτσοςΕκπολιτιστικός Σύλλογος Σελιανιτίκων
«Ήλιος»- Τσουγκράνη ΑμαλίαΚαλλιμάνης- Νίκος Οικονομόπουλοςκ. Βλαχάβα- Αγγελική Φουρκή- Ηλίας

Δουδούμης- Ιωάννης ΚαϊάφαςΕνορία Ι. Ναού Μεταμορφώσεως
κ. Μπιρμπίλη- Αναστασία Υφαντή π.
Σωτήριος Κόσκορης- Παπαδοπούλου
Σωτηρία-Αγγελική
ΦουρκηΒαγγέλης Αντωνόπουλος- Στυλιανός
Στεφανίδης Μαρία Καραμήτσου- κ.
Θεοδωρόπουλος.

Y
Δωρεές χρημάτων: Κατά τους μήνες Ιούλιο 2009 - Αύγουστο 2009 προσέφεραν προς το
ΑΓΑΠΗΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ”, οι κάτωθι αγαπητοί, συμπολίτες μας και μη:
Χαράλαμπος Σιαφλάς 150- Βασίλειος
Σκανδάμης 50- Ελένη Παναγιώτου 200Δημοσθένης Μπαφας 20- Ανώνυμος
200- MOTOR OIL 500- Ευάγγελος
Ταράτσας 30- Βαρβάρα Στρατάκου
200- Ομάδα Κυριών Φίλων του
Ιδρύματος 200- Μαρία Γκρεκιώτη-Βαρου
50- Δημήτρης Τριανταφύλλης 150Νίκος Γιαννόπουλος 100- Αδαμαντία
Μπουρδή 200-Ίδρυμα Βαρθολομαίου
1000- Θεόδωρος Μιχαλόπουλος 300Γεώργιος Μπακόπουλος 100- Φιλόπτωχο
Ταμείο Ιερού Ναού 300- Νικολοπούλου
Αναστασία 200- Ανώνυμος 250Κύκλος Μελέτης Αγίας Γραφής 285Δημοσθένης Μπάφας 20- Κυριάκος
Τσελεπιδάκης 150- Ουρανία Μεντζίνη
200- Χαράλαμπος Κοττάς 300Γεώργιος βασιλείου 150- Ελένη Δημ.
Ζαρκαδα 50- Μαρία Μαρκουτσογλου
200- Δημήτριος Δουβος 250- Ιφιγένεια
Σταϊκούρα 50- Άννα Ιατροπούλου 50Σταύρος Πετροπουλέας 500- Αγγελική
Ζυβρακάκη 20- Παναγιώτα Καλαντζή
300- Ι. Ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος
Κραθίου 300- Ευσταθία Δημητρίου
50- Σπύρος Μπαζιώτης 70- Φίλιππος
και Μαρία Οικονόμου 50- Αδαμαντία
Μπουρδή 150- Μαρία Παπακαλού 100Ι. Ναός Αγίων Αναργύρων Αμπελοκήπων
300-Γιαννούλα Φάκλαρη 5- Δημήτριος
Μαμαλάκης 50- Τίτος Αληθινός 20Ίρις Μάδρα 20- Αθανάσιος Καραΐνδρος
100- Κων/νος Γράτσος 100- Αθανασία

Οικονομοπούλου 40- Σταυρούλα
Δικαιάκου 30- Ασπασία Οικονομοπούλου
20-Σταύρος Χατζηαποστόλου 50Γιαννούλα Φάκλαρη 5-Μαργαρίτα
Τσουτση 20- Μαρία ΝΙκολοπούλου
50- Ουρανία Σπυροπούλου 20-Ελένη
Χαϊκάλη 20- Μιχαήλ Δαβάκης 50- Δρ.
Αναστάσιος Μητσόπουλος 20- Άγγελος
Καρπέτας 10- Όλγα Κεφαλογιάννη
30Σμαράγδα
Χατζηαντωνίου
10- Ιωάννης Δεδες 30- Κων/νος
Γράτσος 50- Παντελής Πιλάβας 20Αλέξιος Διονυσόπουλος 50- Ι. Ναός
Αγίων Αναργύρων Αμπελοκήπων 20Αθανάσιος Κοντοράβδης 100- Δήμητρα
Τέρπου 100- Ηλία Ψυχογίος 20- Κων/
νος Γράτσος 50- Δημήτριος Σπαρτινός
50- Αικατερίνη Παπαντωνοπούλου
50- Πρόδρομος Θεοδώρου 10Μαρία Αργυροπούλου 20- Ανώνυμος
20- Βασίλειος Μπλανας 30- Νικόλαος
Ποθητάκης 30- Γιαννούλα Φάκλαρη
5- Παναγιώτης Διαμαντόπουλος 20Ανδρέας Τσιπουριάδης 20- Παν. Αρχ.
Π. Θεοδόσιος 40- Μαρία παντελίδη
50- Γιαννούλα Φάκλαρη 10- Εμμανουήλ
Γεωργιάδης 30- Κων/να Ψαρράκου
50- Κων/νος Γράτσος 50- Γιαννούλα
Φάκλαρη 10- Αναστάσιος Μητσόπουλος
20- Τίτος Αληθινός 20- Τριαντάφυλλος
Σαλωμ 25- Γιαννούλα Φάκλαρη 10Γεώργιος Δημητριάδης 20- Σμαράγδα
Χατζηαντωνίου 10- Γιαννούλα Φάκλαρη
10- Γεώργιος Νασικας 30- Γιαννούλα

Φάκλαρη 15- Αλέξης Καρέλης 50Γιαννούλα Φάκλαρη 35- Πρόδρομος
Παπαδόπουλος 60- Ασήμω Περλέγκα
20Κων/να
Ψαρράκου
20Χαράλαμπος Μουρίκης 50- Σοφία
Φάκου 100- Σμαράγδα Χατζηαντωνίου
10- Φώτιος Μαυρούλης 50-Γιαννούλα
Φάκλαρη 10- Αλέξιος Μπονέλης 50Γιαννούλα Φάκλαρη 20- Σμαράγδα
Χατζηαντωνίου 10- Γιαννούλα Φάκλαρη
10- Ειρήνη Φιλαλήθη 1- Διονύσιος
Δρακόπουλος 20- Επαμεινώνδας
Γεωργούλιας 200-Ανδρέας Χρόνης
50- Διονυσία Τσερεντζούλια 20Γεώργιος Σπηλιόπουλος 50- Σοφία
Φάκου 100-Ελένη Μουραντάνη 20Γιαννούλα Φάκλαρη 20- Χρήστος
Αναγνώστου 30- Ειρήνη Μπαλοπούλου
200- Κων/νος Γράτσος 160- Άγγελος
Καρπέτας 10- Ελένη Χαϊκαλη 20Κων/νος Θωμόπουλος 300- Ουρανία
Σπυροπούλου 20-Κων/νος Κόλλιας
40- Γεώργιος Κρητικός 60- Γρηγόριος
Αγγελόπουλος 20- Παν. Αρχ. Π.
Βασίλειος 20- Νίκος Σπυρόπουλος
50- Γιαννούλα Φάκλαρη 10- Ιωάννης
Καββουρας 20- Παναγιώτης Κροκιδάς
20- Μαρία Σπανίδου 10- Γιαννούλα
Φάκλαρη 5- Πολυξένη Φωτοπούλου
20- Παναγιώτα Βουγιούκα 30- Γεώργιος
Δημητριάδης 40- Γιαννούλα Φάκλαρη
10- Ευάγγελος Σισμανίδης 50- Κων/
νος Καλαντζής 50.

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

