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Επίσκεψη φίλων 
από τoν Καλό 

Σαμαρείτη Διακοπτού

Π
ολύ σημαντική είναι 
η παρουσία εθελο-
ντών στο Αγάπης 
Μέλαθρον «ο Άγιος 

Χαράλαμπος» οι οποίοι καθ’ 
όλη τη διάρκεια του χρόνου 
επισκέπτονται τους ηλικιω-
μένους και τους δίνουν απέ-
ραντη χαρά και αισιοδοξία, 
γεμίζοντας δημιουργικά το 
χρόνο τους. 
Στο πλαίσιο αυτό αξίζει 
να σημειωθεί ότι στις 18 
Μαρτίου, επισκέφτηκαν για 
πρώτη φορά  τους περι-
θαλπόμενους στο ίδρυμα,  
οι κυρίες που συμμετέχουν 
στο Σύλλογο του Καλού 
Σαμαρείτη στο Διακοπτό. 
Η παρουσία τους ήταν μια 
πραγματική όαση για τους 
ηλικιωμένους γιατί είχαν την 
καλοσύνη να τους αφιε-
ρώσουν αρκετό χρόνο, να 
προσφέρουν καφέ, να τρα-
γουδήσουν και να κουβε-
ντιάσουν με τους γέροντες 
που απόλαυσαν την παρέα 
των μελών του συλλόγου και 
φυσικά ευχήθηκαν γρήγο-
ρα να επαναληφθεί αυτή η 
ανθρώπινη επικοινωνία.



Εορτασμός της Εθνικής Επετείου
Στο πλαίσιο του εορτασμού 
της Εθνικής Επετείου, για μια 
ακόμα χρονιά, η κυρία Αρσινόη 
Παππά, συνταξιούχος εκπαι-
δευτικός και από τις πιο ένθερ-
μες εθελόντριες του ιδρύμα-
τος, συνοδευόμενη από τις 
φοιτήτριες της Χριστιανικής 
Ένωσης Αιγίου, παρουσίασαν 
μια πολύ ωραία γιορτή, αφι-
ερωμένη στην διπλή γιορτή 
της 25ης Μαρτίου και του 
Ευαγγελισμού. 

Συνεχής η παρουσία του Κύκλου 
Κυριών Φίλων του Ιδρύματος: 
Στο πνεύμα της Εθνικής Επετείου κινήθηκε και το γεύμα που 
προσέφεραν την Δευτέρα 22 Μαρτίου, οι κυρίες που συμ-
μετέχουν στον Κύκλο Κυριών Φίλων του Ιδρύματος: Έκαναν 
με το δικό τους μοναδικό τρόπο ένα αφιέρωμα στην  Εθνική 
Επέτειο και κράτησαν για αρκετή ώρα ευχάριστη παρέα 
στους ηλικιωμένους. Άλλωστε οι κυρίες προσφέρουν τακτι-
κότατα γεύματα στους ηλικιωμένους και διατηρούν άσβε-
στη την επικοινωνία τους με τους γέροντες.       
Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές επισκέπτες για την 
πολύτιμη παρουσία και προσφορά τους στο ίδρυμα. Ο Θεός 
να τους δίνει δύναμη και υγεία. 

Ευχάριστη έκπληξη από την Ζάκυνθο

Μ
ια πολύ ευχάριστη 
έκπληξη περίμενε 
τους φιλοξενούμε-
νους ηλικιωμένους στο 
Αγάπης Μέλαθρον «Ο 
Άγιος Χαράλαμπος», 

την Τρίτη 16 Μαρτίου. Ένας πλανόδι-
ος μουσικός, παρέα με το ακορντεόν 
του, ο κ. Διονύσης από την πανέμορφη 
Ζάκυνθο, βρέθηκε στο Αίγιο και σκέ-
φτηκε ν’ αφιερώσει λίγο από το χρόνο 
του και πολύ από το κέφι, την ζωντάνια 
αλλά και το ταλέντο του προκειμένου να 
ψυχαγωγήσει και να διασκεδάσει τους 
γέροντες. 
Παρουσίασε ένα καταπληκτικό μουσικό 
πρόγραμμα και κατάφερε μέσα σε λίγο 
χρόνο να «σπάσει τον πάγο», να γίνει μια 
παρέα με τους γέροντες και όλοι μαζί να 
τραγουδήσουν, να χορέψουν και να δια-
σκεδάσουν με την καρδιά τους. Με την  
απλότητα και ταυτόχρονα την αμεσότητα 
του χαρακτήρα του, ο κ. Διονύσης, κατά-
φερε αμέσως να κερδίσει την συμπάθεια 
και την εκτίμηση των γερόντων που από-
λαυσαν με την καρδιά τους κάθε στιγμή 
αυτής της μουσικής πανδαισίας. 
Το παράδειγμα του κ. Διονύση, του φίλου 

από την Ζάκυνθο, είναι μια ζωντανή 
απόδειξη, πως όταν κάποιος έχει καλή 
διάθεση και θέλει να προσφέρει στον 
συνάνθρωπο, μπορεί να το κάνει με το 
δικό του ξεχωριστό τρόπο. Δεν χρειά-
ζονται χρήματα και υλικά αγαθά, αρκεί ο 
πλούτος της καρδίας και η καλή πρόθεση. 
Και μόνο το γεγονός ότι ο κ. Διονύσης, 
βρισκόμενος στο Αίγιο, σκέφτηκε να αφι-
ερώσει μέρος από το χρόνο του για να 
δώσει χαρά στους περιθαλπόμενους του 

Ιδρύματος, αποδεικνύει το μέγεθος των 

αισθημάτων  και της αγάπης που τρέφει 

για τους ηλικιωμένους και γενικότερα τον 

συνάνθρωπο. Τον ευχαριστούμε  θερμά 

και πάντα η πόρτα του Αγάπης Μέλαθρον 

«ο Άγιος Χαράλαμπος» θα είναι ανοιχτή 

τόσο για τον ίδιο όσο και για κάθε συνάν-

θρωπο που θέλει ν’ αφιερώσει λίγες 

στιγμές χαράς και χαλάρωσης στους 

ηλικιωμένους μας.



Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν η επίσκεψη μελών της Γηριατρικής Εταιρίας , 
τον περασμένο μήνα στο Ίδρυμα. Οι φίλοι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να 
συνομιλήσουν με όλους τους ηλικιωμένους του ιδρύματος, ακόμα και αυτούς 
που περιθάλπονται στην μονάδα κατάκοιτων και να καταγράψουν τις ανησυ-
χίες και τους προβληματισμούς τους. 
Η κοινωφελής , μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Γηριατρική Γεροντολογική Εταιρία, 
δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τα νοσήματα του 
γήρατος αλλά και την καλύτερη εκπαίδευση των γιατρών και των παραϊατρι-
κών επαγγελματιών. Ακόμα σκοπό έχει τη συμβολή στη μελέτη και αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων του γήρατος, την ανάπτυξη και προαγωγή υπηρεσιών 
και μέτρων για την εξασφάλιση καλύτερης ζωής στους ηλικιωμένους αλλά και 
την υποστήριξη της οικογένειας ώστε να κρατήσει κοντά της τα ηλικιωμένα 
μέλη της. Η Εταιρεία διοργανώσει πολλές εκδηλώσεις ιατρικού και ιατροκοινω-
νικού περιεχομένου.   

 «Χριστός Ανέστη» 
παρέα με φίλους και εθελοντές 

Πιστός στην παράδοση που ακολουθεί 
με ευλάβεια τα τελευταία χρόνια ο κ. 
Χρήστος Κόκοτας προσέφερε και φέτος 
το πασχαλινό γεύμα και στους περιθαλπό-
μενους στο Αγάπης Μέλαθρον «ο Άγιος 
Χαράλαμπος». 
Παρών  ήταν και ο Δήμαρχος Αιγίου κ. 
Αποστόλης Καραφωτιάς, συνοδευόμε-
νος από τη σύζυγό του, οι οποίοι ποτέ 
δεν ξεχνούν τους γέροντες  και με κάθε 
ευκαιρία τους επισκέπτονται παρά το 
φορτωμένο πρόγραμμά τους. Παρόντες 
ήταν και άλλοι φίλοι και εθελοντές του 
ιδρύματος, όπως ο κ. Ταράστας με τη 
σύζυγό του, χάρη στους οποίους οι γέρο-
ντές μας ένοιωθαν λιγότερο μόνοι.  

Σύνδεσμος Αγάπης 
με φίλους από την Αθήνα
Ξεχωριστή και ιδιαίτερα ευχάριστη ήταν η επί-
σκεψη μελών του Συνδέσμου Αγάπης  « ο Ιερός 
Χρυσόστομος» που εδρεύει στο Παγκράτι Αθηνών, 
την Τρίτη 27 Απριλίου. Πρόκειται για εθελοντές που 
προσφέρουν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους στο 
οικοτροφείο του Συνδέσμου, όπου γίνονται δεκτά 
άτομα  απόρων οικογενειών απ’ όλη την Ελλάδα. 
Αρχικά λειτουργούσε ως  ορφανοτροφείο και εκεί 
προσέφερε τις υπηρεσίες του τα πρώτα χρόνια 
της ποιμαντικής του δράσης και ο Μητροπολίτης 
μας κ. κ. Αμβρόσιος. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε 
έσπευσε να υποδεχτεί τα μέλη του συνδέσμου 
όταν ήρθαν στο Αίγιο και επισκέφτηκαν το ίδρυμα 
και συνέφαγε μαζί τους, εξηγώντας τους από 
κοντά τις δραστηριότητες του Αγίου Χαραλάμπους. 
Τα μέλη του Συνδέσμου προσέφεραν το γεύμα 
στους γέροντες και υποσχέθηκαν σύντομα και πάλι 
να επισκεφτούν το ίδρυμα.

Επίσκεψη μελών της 
Γηριατρικής Εταιρίας



Δωρεές χρημάτων: Κατά τους μήνες Μάρτιο 2010 - Απρίλιο 2010 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-Δημοσθένης 
Μπάφας 20- Ευάγγελος Ταράτσας 
30- Φώτης Θεοδωρακόπουλος 
30- Βαρβάρα Στρατάκου 100-Έρα 
καλαντζοπούλου 100- Χαράλαμπος 
Κοττάς 300- Αθανάσιος Κανελλής 
50- Βούλα Σαραντάρη 100- Δημήτριος 
Τριανταφύλλου 200- Γεώργιος Γεωργίου 
150- Σταμάτης Καρόπουλος 100- Ι. 
Ναός Αγίου Γεωργίου 200- Ανώνυμος 
70- Νικόλαος Γιαννόπουλος 100- 
Κων/να Ψαρράκου 50- Μητροπολίτης 
Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Αμβρόσιος 
6.170- Ελένη Τρακαδά 50- ΓΕΧΑ Αιγίου 
100- Κυριάκος Τσελεπιδάκης 100- 
Αδαμαντία Μπουρδή 250- Γεώργιος 
Τσίγκανος  100- Χριστίνα Καλογήρου 
50- Χαράλαμπος Κατσινας 100- 
Δημοσθένης Μπάφας 20- Αντώνιος 
Ρουκουνάκης 50- Μαρία Καλαμιώτη 
50- Μαρία Κουτρουμάνη 20- Γεώργιος 
Πράσινος 15- Αικατερίνη Πούλου 
20- Ασήμω Μπουρδή 50- Μαρία 
Καρόγιαννη 20- Παναγιώτης Παπακαλός 
200-Αθανασία Παν. Βούλγαρη 100- 
Βασιλική Φιλιππακοπούλου 100- 
Μάρθα Παπαγεωργίου 150- Ελένη 
Φλογερά 100- MOTOR OIL 300- 
Σύνδεσμος Αγάπης 300- Ασήμω 
Μπουρδή 100- Ακριβή Δελαπόρτα 
150- Κλουκινιώτη Ιωάννα 198,50- 

Μίλτος Παναγιωτόπουλος 100- Ιερός 
Ναός Παναγίας Φανερωμένης 300- 
Ελένη Χαϊκάλη 20- Θωμάς Αθανασίου 
50- Πρόδρομος παπαδόπουλος 60- 
Γιαννούλα Φάκλαρη 10- Ανδρέας Μιχάλης 
15- Αθανάσιος Γκιώνης 15- Μαρία 
Σπανίδου 10- Μαρία Νικολοπούλου 50- 
Κων/νος Γράτσος 50- Κον/νος κόλλιας 
40- Ελένη Μπουραντάνη 20- Μαρία 
Αργυροπούλου 20- Κων/νος Καλαντζής 
100-Σμαράγδα Χαντζηαντωνίου 
10- Μαγδαληνή Κακού 20- Ελένη 
Μπαρδακ 30-Παντελής Πιλαβας 
20- Αθανάσιος Χριαστοδούλου 20-
Γιαννούλα Φάκλαρη 10- Ασημίνα 
Περλάγκα 20- Βασίλειος Κοντομίχος 
20- Ανδρομάχη Σπηλιωτοπούλου 50- 
Ιωάννης Καββουρας 20-Παναγιώτης 
Κροκιδάς 20- Γεώργιος Ρόζος 30- 
Φωτεινή Αλεξοπούλου 20-Ειρήνη 
Μπαζοπούλου 100-Άγγελος καρ-
πέτας 10- Αντώνιος Σταματόπουλος 
50- Γεώργιος Μαρινόπουλος 50- 
Ιωάννης Παπαδόπουλος 50- Αθηνά 
Μιχαλοπούλου 20- Ελένη Τσόλκα 
25- Μαρία Σπανίδου 10- Κων/νος 
Αλεξόπουλος 30- Ελένη Κιντή 30- 
Σπύρος Βαλακος 50-Ειρήνη Μπιλιάρα 
150- Κλεοπάτρα Θρασυβούλου 15- 
Επαμεινώνδας Γεωργου. 300-Γεώργιος 
Κούτρας 30- Κλειώ Παπαδοπούλου 100- 

Μαρία Ιωαννίδου 50- Τριαντάφυλλος 
Σαλωμι 25- Δρ. Αναστάσιος Γρ. 
Μητσόπουλος 20- Ανδρ. Ν. Χρόνης  
50- Κων/νος Θωμόπουλος 500- Σοφία 
Γιαννοπούλου 50- Ελένη Χαϊκάλη 40- 
Ιωάννα Φάκλαρη 5- Νικόλαος βολέλης 
20- Αθανάσιος Αθανασίου 100- Μιχαήλ 
Δαβάκης 50- Νικόλαος Γαρουφάλης 100- 
Αναστάσιος Γιαννουδας 30-Χρήστος 
Τσάκος 15-Παναγιώτης Χριστόπουλος 
100- Σμαράγδα Χατζηαντωνίου 10- 
Πολυξένη Καββουρα 20- Αθανάσιος 
Κοντοραβδης 150- Παύλος Γ. 
Μπιλάλης 50- Γιαννούλα Φάκλαρη 10- 
Παρασκευή Βασίλαινα 50- Γεώργιος 
Χαλιμουρδας 10- Πέτρος Κέκος 50- 
Βασίλης Καλαντζόπουλος 20- Ιωάννης 
Δέδες 30- Νικόλαος Παπαδόπουλος 
200- Παντελής Πιλαβας 20- Σπυρίδων 
Λάμπος 40- Κων/νος Γράτσος 45- 
Αναστασία Κίτσου 30- Σπυρίδων 
Λάμπος 1,20- Ασπασία Βρουβα 200-
Ιωάννα Φάκλαρη 10- Κων/να Κοτσοβου 
50-Μακρίνα Παρσαλίδου 20- Παναγ. 
Παναγιωτόπουλος 50- Νικόλαος 
Σταυρίδης 20- Γιαννούλα Φάκλαρη 10- 
Τίτος Αληθινός 20- Σπύρος Κάππας 
10- Χαρίλαος Κολλάτος 20-Αγγελική 
Μαρκοπούλου 50- Μαρία Σπανίδου 10

Προσφορά γευμάτων
Πολλοί είναι οι συμπολίτες και φίλοι 
του ιδρύματος που αποφασίζουν να 
μοιραστούν λίγο από το χρόνο τους 
προσφέροντας γεύμα στους  γέρο-
ντες που φιλοξενούνται στο Αγάπης 
Μέλαθρον «ο Άγιος Χαράλαμπος». Η 
κίνηση αυτή γεμίζει χαρά και αγάπη τους 
γέροντές μας που απολαμβάνουν κάθε 
στιγμή επικοινωνίας με τους φίλους  
επισκέπτες.  Κάτι ανάλογο συνέβη και 
με το γεύμα που προσέφερε την Τρίτη 
20 Απριλίου, η πιστή αρωγός και ακού-
ραστη εθελόντρια του ιδρύματος κυρία 
Μαρία Παπακαλού από το Διακοπτό. 

Γεύματα πρόσφεραν επίσης την Τρίτη 2 
Μαρτίου η κ. Βασιλική Γκολφινοπούλου 
από την Αιγείρα, στη μνήμη του συζύ-
γου της Γκολφίνου. Στο γεύμα παρακά-
θισε και ο π. Χαράλαμπος Καρούζος 
από την Αιγείρα, όπως επίσης και ο 
π. Χρήστος Γιόντζας. Το Σάββατο 6 
Μαρτίου, προσέφερε γεύμα η κ. Ζωή 
Τρέπελη και την Κυριακή 14 Μαρτίου 
η ενορία του Ιερού Ναού Παναγίας 
Φανερωμένης Αιγίου. 
Τους ευχαριστούμε για τις φιλάνθρω-
πες πράξεις τους και ευχόμαστε ο θεός 
να τους  δίνει δύναμη και υγεία. 


