
Τ
ο πνεύμα 
της Εθνικής 
Επετε ίου 
της 28ης 
Ο κ τ ω -
β ρ ί ο υ 

1940 αναβί-ωσε στο 
Αγάπης Μέλαθρον «ο 
Άγιος Χαράλαμπος» 
αφού οι περιθαλπόμε-
νοι δέχτηκαν μαθητές 
και φοιτητές που τους 
παρουσίασαν γιορτές 
με ανάλογο περιεχό-
μενο. 
Την αρχή έκαναν φοιτή-
τριες που συμμετέχουν 
στη Χριστιανική Ένωση 
Αιγίου και παρουσίασαν 
τη δική τους γιορτή, προ-
καλώντας χαρά και συγκί-
νηση στους ηλικιωμένους  
που ικανοποιήθηκαν ιδι-
αίτερα από την προσεγ-
μένη παρουσία τους. Η 
εκδήλωση πραγματοποι-
ήθηκε για μια ακόμα φορά 
υπό την καθοδήγηση της 
συνταξιούχου εκπαιδευ-
τικού κ. Αρσινόης Παππά 
(που χρόνια τώρα νοιά-
ζεται και παραμένει κοντά 
στους γέροντές μας 
παρουσιάζοντας σειρά 
εκδηλώσεων). Κατά τη 
διάρκεια της γιορτής η 
φιλοξενούμενη στο ίδρυ-
μα κυρία Κορώνη, έδωσε 
ευχές στα μέλη της 

Χριστιανικής Ένωσης, 
που τόσο απλόχερα προ-
σφέρουν την αγάπη τους 
στους ανθρώπους της 
τρίτης ηλικίας.
Οι φιλοξενούμενοι στο 
Αγάπης Μέλαθρον «ο 
Άγιος Χαράλαμπος» από-
λαυσαν την παρέα και 
το καθιερωμένο μηνιαίο 
γεύμα που πρόσφερε η 
Ομάδα Κυριών Φίλων του 
Ιδρύματος. Πάντα χαρού-
μενες και ευδιάθετες οι 
κυρίες που συμμετέχουν 
στην ομάδα μοιράζο-
νται στιγμές αγάπης και 

ανθρώπινης επικοινωνίας 
με τους γέροντες ανα-
πτύσσοντας δεσμούς 
φιλίας και συμπαράστα-
σης  προς τους ανθρώ-
πους της τρίτης  ηλικίας.
Εξάλλου και οι μικροί μαθη-
τές από το Βρεφονηπιακό 
Σταθμό επισκέφτηκαν  
τους γέροντες που φιλο-
ξενούνται στο Αγάπης 
Μέλαθρον «ο Άγιος 
Χαράλαμπος», απήγγει-
λαν τα ποιήματά τους, 
τραγούδησαν επετειακά 
τραγούδια και παρουσί-
ασαν θεατρικό δρώμενο 
αφιερωμένο στη σημαία 
μας συγκινώντας τους ηλι-
κιωμένους με τη χάρη και 
τον αυθορμητισμό τους. 
Η γιορτή που παρουσίασαν 
ήταν πολύ ωραία , συμ-
μετέχοντας με τον δικό 
τους τρόπο στα ιδανικά 
και τις αξίες που εκφράζει 
σήμερα ο εορτασμός του 
έπους του ’40.  
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Η Διεύθυνση του Οίκου Ευγηρίας 
Αγάπης Μέλαθρον «ο Άγιος Χα-
ράλαμπος» αισθάνεται την υποχρέ-
ωση να ευχαριστήσει δημόσια τους 
γιατρούς κυρία Ελένη Ψώνη (χειρουρ-
γό), κύριο Παναγιώτη Μπερούκα 
(ορθοπαιδικό), κύριο Παναγιώτη 
Παπακωνσταντινόπουλο (νευρο-
λόγο) και  κυρία Αναστασία Νικο-
λακοπούλου (νευρολόγο) για την 
ευγενική τους πράξη να επισκε-
φτούν του ηλικιωμένους που φιλο-

ξενούνται στο ίδρυμα και να προ-
σφέρουν αφιλοκερδώς τις επιστη-
μονικές τους υπηρεσίες. 
Η παρουσία τους αλλά και οι συμ-
βουλές τους ήταν πολύτιμες για 
τους γέροντές μας  και ευχή όλων 
είναι ο Θεός να τους δίνει δύνα-
μη και υγεία ώστε να συνεχίζουν 
το σπουδαίο λειτούργημά τους  
φροντίζοντας για το πολυτιμότερο 
αγαθό κάθε ανθρώπου, την υγεία!

Ε
κδρομή στην Ι. Μ. Ταξι-
αρχών πραγματοποίη-
σαν οι ηλικιωμένοι του 
ΑΓΑΠΗΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ «Ο 
Άγιος Χαράλαμπος», 
φιλοξενούμενοι του 

Αρχιμανδρίτη π. Καλλίνικου Πουλή 
(μέλους του Δ.Σ του ιδρύματος), 
Αφού προσκύνησαν στο ναό, θαύμασαν 
το όμορφο φυσικό περιβάλλον μέσα στο 
οποίο βρίσκεται το ιστορικό μοναστήρι και 
απόλαυσαν το καφεδάκι τους, που ήταν 
προσφορά της Ιεράς Μονής. 
Η αλλαγή περιβάλλοντος αλλά και η 
ζεστή φιλοξενία που απολαμβάνουν, 
κάθε φορά που δέχονται πρόσκληση 
οι ηλικιωμένοι, ενδυναμώνει τον ψυχικό 
τους κόσμο, ενισχύει την πίστη τους 
και μαλακώνει την καρδιά τους για την 
αντιμετώπιση των γηρατειών μακριά απ’ 
την οικογενειακή εστία. 

Ζεστή φιλοξενία  
από την Ι.Μ. Ταξιαρχών

Ανιδιοτελείς 
επισκέψεις γιατρών



Π
ολλά είναι τα  γεύ-
ματα που προσφέ-
ρουν συμπολίτες 
μας, Ενορίες Ιερών 
Ναών, φίλοι εθελο-
ντές  αλλά και οργα-

νωμένα σωματεία με σκοπό την 
επικοινωνία με τους περιθαλπό-
μενους στο Αγάπης Μέλαθρον «ο 
Άγιος Χαράλαμπος» .
Στις 15 Οκτωβρίου προσέφερε γεύμα η 
κ. Ακριβή Παναγιωτοπούλου.
Στις 21 Οκτωβρίου προσέφερε γεύμα η 
Ενορία του Ιερού Ναού Αγ. Παντελεήμονος  
στο πανόραμα Συμπολιτείας με πρωτο-
βουλία του εφημέριου του Ναού π. Δημ. 
Αβραμόπουλου
Την επόμενη μέρα προσέφεραν γεύμα 
οι ενορίτες από τον Ιερό Ναό Αγίων 

Αναργύρων στους Αμπελόκηπους 
Αιγείρας με πρωτοβουλία του εφημέ-
ριου π. Αργύρη Μουστερή. Στο γεύμα 

παραβρέθηκε και ο ιερέας Κων/
νος Καρβέλλας με την πρεσβυτέρα 
Φεβρωνία.
Στις 23 Οκτωβρίου προσέφερε καφε-
δάκι η πρεσβυτέρα Φεβρωνία Καρβέλλα 
με την κ. Καϊάφα. Καφεδάκι προσέφερε 

μια μέρα αργότε-
ρα και η κ. Καίτη 
Χαριτάτου.
Στις 25 Οκτωβρίου, 
το γεύμα ήταν 
προσφορά του 
κυρίου Βασίλειου 
Κωστόπουλου , 
στη μνήμη του 
πατέρα του 
Χρήστου.
Την 1η Νοεμβρίου, 
προσέφερε γεύμα 
ο πρώην Δήμαρχος 
Διακοπτού κ. 
Λίβας.     
Στις 7 Νοεμβρίου 
προσέφερε γεύμα 
ο εφημέριος του 

Ιερού Ναού Κραθίου Ακράτας, Νίκος 
Μεντζελίδης, μαζί με ενορίτες.

Γεύματα προσφοράς κι αγάπης

Γέφυρα 
επικοινωνίας 
με τους 
εθελοντές
Είναι ιδιαίτερα συγκινητική η επι-
κοινωνία που αναπτύσσεται με 
τους εθελοντές οι οποίοι γνω-
ρίζοντας το ίδρυμα και τους 
ανθρώπους που φιλοξενούνται 
σε αυτό, με κάθε τρόπο εκφρά-
ζουν την αγάπη τους και την 
συμπαράστασή τους.
«Χαίρομαι που συνεχίζε-
τε το θεάρεστο έργο σας 
προσφέροντας γεύματα 
αγάπης σε αναξιοπαθούντες  
συμπολίτες  μας» αναφέρει 
ένας εκ των εθελοντών μας σε 
επιστολή του προς τη διεύθυν-
ση. Μια εθελόντρια κατέγραψε 
και μας έστειλε το παρακάτω 
ποίημα:
Μην λες ποτέ σου «είναι 

αργά» κι αν χαμηλά 
έχεις πέσει

κι αν λύπη τώρα σε τρυγά κι 
έχεις βαθιά πονέσει

κι αν μοιάζουν όλα σκοτεινά 
κι έρημος έχει μείνει, 
μην πεις ποτέ σου 

«είναι αργά».
Τ’ ακούς; Ό,τι κι αν γίνει 
είν’ ο Χριστός κοντά σου!

Γεύμα ενορίας Ι.Ν. Αγ. ΠαντελεήμονοςΓεύμα ενορίας Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος
Πανοράματος ΣυμπολιτείαςΠανοράματος Συμπολιτείας

Γεύμα ενορίας Αγίων ΑναργύρωνΓεύμα ενορίας Αγίων Αναργύρων

Γεύμα Ι.Ν. Κραθίου ΑκράταςΓεύμα Ι.Ν. Κραθίου Ακράτας



Δωρεές χρημάτων: Κατά τους μήνες Σεπτέμβριο 2009 - Οκτώβριο 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

Γιαννούλα Φάκλαρη 10- Τιμόθεος 
Μανωλέας 50- Μάριος Δαχλυθρας 
50- Κίμων Ρηγόπουλος 100- Μαρία 
Ιωαννίδου 50- Ειρήνη Ζησιμοπούλου 
30- Κων/νος Κόλλιας 40- Αθανάσιος 
Οικονομόπουλος 40- Κων/νος Μάρκου 
50-Δρ. Αναστ. Γρ. Μητσόπουλος 
20- Λευκή Ατσαλη 20- Σεβαστή 
Φραντζάκη 15- Νικόλαος Λαμπράκος 
10- Γιαννούλα Φάκλαρη 30- Ελένη 
Χαϊκάλη 20-Ιωάννης Μπενέκος 20- 
Παντ. Πιλάβιος 20- Κων/νος Γράτσος 

50- Επαμ. Ιωάνν. Γεωργούλης 300- Δ. 
Μουτεσίδης 15- Ευθυμία Καθαράκη 
50- Κων/να Κατσάνου 20- Κων/
νος Παλαιολόγου 5- Σμαράγδα 
Χατζηαντωνίου 10- Μαρία Λουλούδη 
10- Πέτρος Βελιζιώτης 10- Ελένη 
Μπαρδάκη 30- Πέτρος Κέκος 50- Κων/
να Βασιλείου 50- Μαρία Σπανίδου 10- 
Ηχοδιαγνωστική Τομογρ. 150- Αλεξ. 
Χριστάκη 50- Γιαννούλα Φάκλαρη 20- 
Αδαμαντία Μπουρδή 200- Στυλιανή 
Λιόγκα 300- Νικόλαος Σπυρόπουλος 

50- Θεοδώρα Κουτσουμπή 300- 
Κων/να Μιχαλοπούλου 100- Βασίλειος 
Κωστόπουλος 200- Μιλτιάδης 
Φαρμάκης 15- Ακριβή Δελαπόρτα 
150- Ι. Ναός Αγ. Παντελεήμονος 
260- Ομάδα Κυριών Φίλων του 
Ιδρύματος 200- Δημήτριος Λίβας 300- 
Δημοσθένης Μπάφας 20- Αδαμαντία 
Μπουρδή 200-Δημοσθένης Μπάφας 
20

Προσφορά ειδών 
προς όφελος 
των γερόντων

Πολλοί είναι οι συνάνθρωποί μας που προ-

σφέρουν διάφορα αγαθά (τρόφιμα, φάρ-

μακα και άλλα είδη) στο Αγάπης Μέλαθρον 

«ο Άγιος Χαράλαμπος» προς όφελος των 

ηλικιωμένων φιλοξενούμενών μας.

Οι φίλοι-εθελοντές που προσέφεραν διά-

φορα είδη το περασμένο δίμηνο είναι:    

Κ. Ιωάννου, Μαρία Παπακαλού, 

Αγγελική Φουρκή, Γιώργος Γκούμας, Ι. 

Ναός Φανερωμένης Αιγίου, Γεώργιος 

Φιλιππακόπουλος, Βασιλική Σπηλιωτοπούλου, 

Φωτεινή Κοσιαβελου, κ. Σωτηροπούλου, 

Αμαλία Τσουγκράνη, Μαρία Κουτουβάλα, 

Ανδρέας Ορφανός, κ. Βλαχάβας, κ. 

Κατσωνοπούλου, Στέφανος Φωτιάδης, 

Παύλος Τσαπικούνης, Ενορία Ιερού Ναού Αγ. 

Παντελεήμονος Πανοράματος Συμπολιτείας, 

κ. Καραμπούλη, κ. Μαυρομάτης, Σωματείο 

Κρεοπωλών «Οι Άγιοι Ταξιάρχες», κ. Ταρσινού, 

Δημητρόπουλος Ανδρέας.

Μουσική 
πανδαισία

Μια πολύ ευχάριστη μουσική βραδιά πέρασαν οι 
περιθαλπόμενοι στο Αγάπης Μέλαθρον «ο Άγιος 
Χαράλαμπος». Μέλη της Χορωδίας Αιγίου τακτικά 
επισκέπτονται το ίδρυμα και κρατούν συντροφιά 
στους ηλικιωμένους παίζοντας πολύ ωραία μου-
σική και τραγουδώντας παλιές και αγαπημένες 
μελωδίες. 
Πρόκειται για μια πολύ ουσιαστική πρωτοβουλία 
των χορωδών που αποβλέπει στην επικοινωνία, 
ψυχαγωγία και ανθρώπινη  επαφή  με τους ηλικι-
ωμένους. Με κιθάρες, ακορντεόν και πολύ καλή 
διάθεση κρατούν συντροφιά στους γέροντες και 
τις γερόντισσες, τραγουδώντας και χορεύοντας 
γνώριμους και αγαπημένους σκοπούς!


