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Ι
διαίτερα δημιουρ-
γικά με κέφι και 
πολλή φαντασία 
κύλησε το απόγευ-
μα της Παρασκευής 
2 Ιουλίου για τους 

ηλικιωμένους που φιλο-
ξενούνται στο Αγάπης 
Μέλαθρον «ο Άγιος 
Χαράλαμπος». 
Είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν την 
θεατρική παράσταση 
που παρουσίασαν μέλη 
της Θεατρικής Ομάδας 
«Ταξιδευτές της πρό-
ζας» της Ένωσης 
Καλαβρυτινών Πάτρας, 
πρόεδρος της οποίας 
είναι ο κ. Νίκος Μαντάς. 
Πρόκειται για το έργο 
«Ημέρα παρεξηγήσεων. 
Ένα παιδί, ένα σκυλί, ένα 
δόντι και ένα αμάξι» του 
Βασίλη Αναστασιάδη, 
με προσθήκη διαλό-
γων από τη Θεατρική 
Ομάδα,  σε σκηνοθετική 
επιμέλεια της Αγγελικής 
Γεωργακοπούλου –
Βέρρα.

Το έργο εξελίσσεται σε 
μια αίθουσα αναμονής, 
όπου συναντιούνται 
4 άτομα με διαφορε-
τικό προορισμό και 
πρόβλημα το καθένα 
. Πιάνοντας κουβέντα 
μεταξύ τους, ο καθέ-
νας παρανοεί τα λόγια 
του άλλου, ανάλογα με 
το δικό του πρόβλημα  
και γίνεται ένα μπλέξιμο 
άνευ προηγουμένου. Το 
έργο έχει παρουσιαστεί 
από πολλά ερασιτεχνι-
κά σχήματα σε όλη την 
Ελλάδα. 
Με απόφαση του 
Δ.Σ της Ένωσης  
Καλαβρυτινών Πάτρας –
που αξίζει ν’ αναφερθεί 
ότι  ιδρύθηκε το 1984 
από απογόνους θυμά-
των του Καλαβρυτινού 
Ολοκαυτώματος- η 
συγκεκριμένη παράστα-
ση παρουσιάστηκε και 
θα παρουσιαστεί σε διά-
φορα ιδρύματα όλης της 
Αχαΐας. Κύριος στόχος 
αυτής της πρωτοβου-

λίας είναι να μεταδοθεί 
χαρά και αισιοδοξία σε 
άτομα μεγάλης ηλικίας 
ή ανθρώπους που αντι-
μετωπίζουν προβλήμα-
τα με την υγεία τους. 
Μέσα στο πλαίσιο αυτό 
η παράσταση θα δοθεί 
στο προσεχές διάστημα 
και για τους νοσηλευό-
μενους στο θεραπευ-
τήριο «Ολύμπιον», ενώ 
παρουσιάστηκε  ήδη 
στο Καλλιμανοπούλειο 
Εκκλησιαστικό Διακονικό 
Κέντρο στα Καλάβρυτα.     
Είναι γεγονός ότι οι ηλικι-
ωμένοι που παρακολού-
θησαν την παράσταση 
στον Άγιο Χαράλαμπο 
ενθουσιάστηκαν και 
ευχαρίστησαν από την 
καρδιά τους τα μέλη της 
θεατρικής ομάδας που 
αφιέρωσαν χρόνο αλλά 
και κόπο προκειμένου να 
έρθουν μέχρι το Αίγιο 
και να τους προσφέ-
ρουν τόσες στιγμές 
χαλάρωσης και ψυχα-
γωγίας.

σελίδα 3
Προσφορα γευμάτων από φίλους 
και εθελοντές 



Καλλίφωνα μέλη της Χορωδίας Αιγίου,  
είναι σταθεροί φίλοι του ιδρύματος και δεν 
παραλείπουν με κάθε ευκαιρία να διοργα-
νώνουν πολύ ευχάριστες μουσικές βραδιές 
προκειμένου να διασκεδάσουν τους γέρο-
ντές μας και να τους κάνουν να χαρούν, 
να τραγουδήσουν παλιούς αγαπημένους 
σκοπούς  και να ξεφύγουν από την καθη-
μερινότητα . Δυο τέτοιες μουσικές βραδιές 
διοργανώθηκαν στις 18 Μαΐου και στις  8 
Ιουνίου και γι’ ακόμα μια φορά το τραγούδι 
αλλά και η ζωντάνια που μεταδίδουν οι 
χορωδοί με τις κιθάρες τους, λειτούργησαν 
σαν βάλσαμο στις ψυχές των γερόντων 
μας. Τραγούδησαν, διασκέδασαν και ευχα-
ριστήθηκαν με την ψυχή τους την εύθυμη 
παρέα των χορωδών, ευχόμενοι ο Θεός να 
τους δίνει δύναμη και υγεία ώστε να σκορ-
πούν απλόχερα,   πάντα με τέτοια αγάπη το 
κέφι τους στους συνανθρώπους τους. 

Φοιτητές του ΑΤΕΙ Αιγίου 
κάνουν πρακτική στο Ίδρυμά μας

Μ
ια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, 
αποκόμισαν σπουδαστές του 
Τμήματος Φυσικοθεραπείας του  

ΑΤΕΙ Πάτρας- Παράρτημα Αιγίου, οι οποίοι 
έκαναν πρακτική άσκηση στο Αγάπης 
Μέλαθρον «ο Άγιος Χαράλαμπος», με 
πρωτοβουλία του φυσιοθεραπευτή κ. 
Κων/νου Σκούντζου ο οποίος  διδάσκει 
στο ΑΤΕΙ Αιγίου και παράλληλα προσφέ-
ρει τις υπηρεσίες του στο Ίδρυμα. Η 
ευγενική πρωτοβουλία απολαμβάνει της 
έγκρισης του Δ.Σ. του Ιδρύματος. 
Οι σπουδαστές κατά τις τακτικές επισκέ-
ψεις τους στο Ίδρυμα και την επαφή 
τους με τους περιθαλπόμενους είχαν 
την ευκαιρία να δουν πολλά περιστατικά 
και γέροντες με πολλά κινητικά ή αρθρι-
τικά προβλήματα και με αφορμή αυτές 
τις περιπτώσεις να διδαχθούν από τους 
έμπειρους καθηγητές που τους συνό-
δευαν. Πρόκειται για τους: Χριστίνα Φοή- 
Παρασκευή Παναγοπούλου- Παναγιώτη 
Μουτούση- Ελευθερία Τσιτσοπούλου 
και Ευδοκία Μπίλλη ενώ προϊστάμε-
νος τους τμήματος είναι ο κ. Γιάννης 
Παναγόπουλος.
Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι έμειναν και οι 
περιθαλπόμενοι στο Ίδρυμα που συμ-
μετείχαν με ανακούφιση και χαρά στα 
προγράμματα φυσικοθεραπείας που τους 

πρότειναν οι σπουδαστές υπό την επί-
βλεψη των καθηγητών τους και ευχή 
όλων ήταν να συνεχιστούν αυτά τα προ-
γράμματα πρακτικής εξάσκησης των φοι-
τητών και στο μέλλον.

Το τραγούδι ευφραίνει τις καρδιές των ανθρώπων 



Κομμωτική φροντίδα από 
σπουδαστές της Σχολής «Ασημάκη»

Σ
πουδαστές από την Σχολή 
Κομμωτικής «Ασημάκη» που έχει 
την έδρα της στην Αθήνα από το 

1993 και πρόσφατα απέκτησε υποκατά-
στημα και στο Αίγιο επισκέφτηκαν  τους 
φιλοξενούμενους στο Αγάπης Μέλαθρον 
«ο Άγιος Χαράλαμπος», κατόπιν συνεν-
νοήσεως του διευθυντή της σχολής κ. 
Λεωνίδα Ασημάκη με το Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη μας και στο πλαίσιο πρα-
κτικής τους εξάσκησης προσέφεραν τις 
πολύτιμες υπηρεσίες τους στους γέρο-
ντες και τις γερόντισσες. 
Με πολύ προσοχή και πολύ καλή διάθε-
ση, με χιούμορ και άνεση οι σπουδαστές 
κούρεψαν και περιποιήθηκαν την κόμη 
των ηλικιωμένων οι οποίοι είναι γεγονός 
ότι ευχαριστήθηκαν πολύ. 
Τους σπουδαστές συνόδευε η καθηγή-

τρια της Σχολής κ. Μιχαλίτσα Γεωργίου και 
η γραμματέας  κ. Σοφία Ζαφειροπούλου. 
Τις ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική 
πρωτοβουλία τους και ευχόμαστε καλή 
επιτυχία στο έργο τους.  

Προσφορά γευμάτων από φίλους  και εθελοντές
Πολλές ήταν οι προσφορές γευμάτων 
από φίλους και υποστηρικτές του ιδρύμα-
τος. Δίνουν χαρά στους γέροντες με την 
παρουσία της και παράλληλα συνδράμουν 
στο Θεάρεστο έργο που επιτελείται στον 
Άγιο Χαράλαμπο. Στο πλαίσιο αυτό στις 
13 Μαΐου προσέφερε γεύμα η κ. Γλυκερία 

Θεοδοσίου.  Στις 24 του ίδιου μήνα, 
με τους γέροντες συνέφαγαν μέλη της 
Ενορίας του Ι.Ν Υπαπαντής του Κυρίου από 
τον Καλαμιά με πρωτοβουλία του εφημέ-
ριου του Ναού π. Νεοκλή Παπαμεντζέλου. 
Την επόμενη μέρα, το γεύμα των γερό-
ντων ήταν προσφορά του Κύκλου Κυριών 
της Χριστιανικής Στέγης Αιγίου, ενώ 
στις 31 του ίδιου μήνα αλλά και στις 
28 Ιουνίου, κοντά στους ηλικιωμένους 
ήταν μέλη του Κύκλου Κυριών Φίλων του 
Ιδρύματος που προσφέρουν τακτικότα-

τα γεύματα και βρίσκονται συνεχώς στο 
πλευρό των φιλοξενούμενων στο ίδρυμα. 
Στις 6 Ιουνίου, γεύμα προσέφερε ο κ. 
Κων/νος Καραθανάσης στη μνήμη του 
πατέρα του και στις 10 του ίδιου μήνα, 
κοντά στους ηλικιωμένους ήταν μέλη της 

Ενορίας του Ι.Ν Αγίου Παντελεήμονος 
Πανοράματος Συμπολιτείας, που τους 
προσέφεραν γεύμα. Ανάλογη πρωτοβου-
λία είχαν και τα μέλη της Ενορίας του Ι.Ν 

Αγίου Αθανασίου Ελίκης, καθώς κυρίες 
που παραβρέθηκα στο γεύμα σκόρπισαν 
την αγάπη τους προς τους ηλικιωμένους, 
πάντα με ζεστό χαμόγελο και ιδιαίτερη  
καλοσύνη. Κλίμα  αγάπης και συμπαράστα-
σης προς τον συνάνθρωπο επικρατούσε 
και με την προσφορά γεύματος από την 

κυρία Κωνσταντίνα Γερμανού που είναι 
τρόφιμος του Ιδρύματος αλλά και από 
την Ι.Μ Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο 
Βερίνο. 

Ενορία ΚαλαμιάΕνορία Καλαμιά

Ενορία ΠανοράματοςΕνορία Πανοράματος

Χριστιανική Στέγη ΑιγίουΧριστιανική Στέγη Αιγίου

Ομάδα Κυριών Ομάδα Κυριών 
Φίλων ΙδρύματοςΦίλων Ιδρύματος

Ενορία ΕλίκηςΕνορία Ελίκης



Δωρεές χρημάτων: Κατά τους μήνες Μαιο 2010 - Ιουνιο 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 250-Άγγελος 
Γιαννόπουλος 50-Γλυκερία Θεοδοσίου 
500-Κων/νος Σιάτος 600-Ευάγγελος 
Ταράτσας 20-Αγγελική Βασιλοπούλου 
100-Αργύριος Παπασωτηρίου 200- 
Ελένη Παπασωτηρίου 100- Αργυρώ 
Πράσινου 100- Νίκος Γερ. Γιαννόπουλος 
100- Ασήμω Χρυσανθοπούλου 250- 
Δημοσθένης Μπάφας 30- Νεοκλής 
Θεοδωρόπουλος 70- Χριστιανική 
Στέγη Αιγίου 250-Ι. Ν. Κοινήσεως της 
Θεοτόκου 500- Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου 
200- Ομάδα Κυριών Φίλων του 
Ίδρύματος 200- Πανηπειρωτική  
Αδελφότητα 50- Μωυσής Γιουσουρούμ 
1000-Αδαμαντία Μπουρδή 250-
Παναγιώτα Παπαθανασοπούλου 600-
Κων/νος Καραθανάσης 500- Νίκος Γερ. 
Γιαννόπουλος 100- Φιλόπτωχο Ταμείο Ι. 
Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Κραθίου 180- Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα 
Πανοράματος Συμπολιτείας  180-  

Γεωργία Ασημακοπούλου 140 εις μνή-
μην Γρηγορίου- Δημοσθένης Μπάφας 
30- οικ. Νικολάου Μπίτα 100 εις μνή-
μην Κων/νου Λιακόπουλου,- Νίκος 
Γερ. Γιαννόπουλος 100- Ανώνυμος 
30- Ανώνυμος 40- Ομάδα Κυριών 
Φίλων του Ιδρύματος 200- Ι.Ν. Αγ. 
Μαρίνας 200- Διαχειρ. Επιτροπή 
Ιερού Προσκηνύματος Παναγίας 
Τρυπητής 100- Ευάγγελος και Σπυριδ. 
Ταράτσα 30-Ζαχαρίας Αλυσανδράκης 
30- Θάλεια Λάλα 50- Σοφία Φάκου 
100- Αθανάσιος Καραϊνδρος 100- 
Σμαράγδα Χατζηαντωνίου 10- 
Μακρίνα Παρσαλίδου 15- Πέτρος 
Παπαπέτρου 53 Παν/τος Αρχ. Π. 
Βασίλειος 20-Μαρία Σπανίδου 10- 
Μάριος Δαχλυθρας 50-Νικόλαος 
Φλωράτος 20-Παν. Παπανικολόπουλος 
30-Χρυσούλα Ζολονδάκη 150-
Αθανασία Φαραζουλή 100-Κων/νος 
Γράτσος 20-Πέτρος Βελιζιώτης 10-

Δημήτριος Λυραντζής 30-Αλέξιος 
Καρέλης 50-Βασίλειος Ταμπακόπουλος 
30-Γιαννούλα Φάκλαρη 5-Κων/νος 
Κόλλιας 40-Ιωάννης Νταγιαντας 50-
Λου. Αθανα. Κουκουλάκη 50-Αναστασία 
Στασινοπούλου 40-Άγγελος Καρπέτας 
10-Σμαράγδα Χατζηαντωνίου 10-
Επαμ. Ιωάνν. Γεωργουλόπουλος 
400-Κων/νος Νικολόπουλος 20-
Νίκος Σπυρόπουλος 50-Κων/νος 
Γράτσος 100-Μαρία Νικολοπούλου 
50-Γεώργιος Χαλιμούρδας 100-
Ανδρέας Μουντζουρούλιας 15- 
Κων/να Καβέτσου 30-Παναγιώτης 
Στοιμπακόπουλος  50-Θωμάς 
Αθανασίου 50-Παντελής Πιλάβας 20-
Κων/νος Καραϊνδρος 100-Αθανάσιος 
Βασιλογιαννης 100-Σκανδάμη Ιωάννα 
100-Δήμητρα Τέρπου 100-Πρόδρομος 
Παπαδόπουλος 60-Αναστασία 
Κιαμπέση 100-Γεώργιος Σπηλιόπουλος 
50-Αντωνοπούλου Βιολέτα 50.  

Προσφορές 
διαφόρων ειδών

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 προσέφε-

ραν διάφορα είδη το περασμένο 

δίμηνο Είναι οι: 

 κ. Ρόζου Βούλα, η κ. Παπασαχαρείου 

Ελένη, ο κ. Χαρ. Λαμπρόπουλος, 

η κ.  Ροδοπούλου Ελένη, η 

κ.  Σπυροπούλου Δήμητρα, η κ.  

Φουρκή Αγγελική, ο Ι. Ν Αγίου 

Ανδρέα, η κ. Παπουτσή Αδαμαντία, 

ο κ. Κραβαρίτης Χρήστος,  η κ. 

Παπαδημητροπούλου Ελένη, η κ. 

Αναγνωστοπούλου Ευγενία,  ο 

κ. Δημόπουλος Χαράλαμπος, 

ο κ. Παλαιολόγου Ιωάννης, η κ.  

Γεωργοπούλου Σοφία, , η  Γεωργιάδη 

Ειρήνη,  η κ.  Πίττα Φωτεινή, η κ. 

Κοττά Μαρία και το ζεύγος Νικολάου 

και Μαρίας Τουπαντή. 

Τους ευχαριστούμε για τη φιλάν-

θρωπη δράση τους και ευχόμαστε 

ο θεός να δίνει δύναμη και υγεία 

σε όλους. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ του Αγάπης Μέλαθρον « 
ο  Άγιος Χαράλαμπος» ευχαρι-
στεί θερμά την οικογένεια του 
κ. Χάρη Παπαθανασόπουλου 
που είχε την ευγενική  καλοσύ-
νη να προσφέρει δύο γεύματα 
στους περιθαλπόμενους του 
Ιδρύματος, με αφορμή την τέλε-
ση του 40ήμερου μνημόσυνου 
της πολυαγαπημένης του κόρης 
Αγγελικής. Όπως είναι γνωστό, 
ήταν ένα από τα τραγικά θύμα-
τα της φονικής επίθεσης στην 
τράπεζα Marfin, γεγονός που 
συγκλόνισε όλο τον κόσμο και 
ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία.
Το Δ.Σ εκφράζει τα βαθιά και 
ειλικρινή του συλλυπητήρια στην 
οικογένεια, με την ευχή ο Θεός 
να αναπαύσει την ψυχή της 
άτυχης κοπέλας και να δίνει κου-
ράγιο και δύναμη σε όλα τα 
μέλη της οικογένειάς της.


