
Διαβάστε
Περιεχόμενα

Ί
σως για τον
πολύ κόσμο να
μην είναι γνω-
στό ότι από
το 1990, με
απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης του
ΟΗΕ, η 1η μέρα του
Οκτώβρη εορτάζεται ως
παγκόσμια ημέρα αφιε-
ρωμένη στην 3η ηλικία.
Για το Αγάπης Μέλαθρον
«ο Άγιος Χαράλαμπος»
που φιλοξενεί χρό-
νια τώρα ηλικιωμένους
συνανθρώπους μας,
η ημέρα αυτή αποκτά
άλλη διάσταση,  αφού
η αγάπη και η φροντί-
δα για τους ανθρώπους
της τρίτης ηλικίας, δεν
περιορίζονται σε μερι-
κές μόνο στιγμές αλλά
αποτελούν σκοπό ζωής
για τον Μητροπολίτη
μας κ.κ Αμβρόσιο που
είναι και ο πρόεδρος
του  Δ.Σ, το διευθυντή,
την Κοινωνική Υπηρεσία,
όλους  τους εργαζόμε-
νους και τους δεκάδες
εθελοντές που δραστη-
ριοποιούνται στο χώρο
του ιδρύματος. Στόχος
του ιδρύματος είναι ν’
αντιμετωπίζει κάθε ηλι-
κιωμένο σαν μονάδα,
να αφουγκράζεται τις
ανάγκες και τις επιθυ-
μίες του και να συντε-

λεί ώστε να περνά όσο
το δυνατόν καλύτερα
και πιο ευχάριστα, τα
τελευταία χρόνια της
ζωής του.
Για όλους μας, η 1η μέρα
του Οκτώβρη μπορεί ν’
αποτελέσει μια πολύ
καλή αφορμή ώστε ν’
αναλογιστούμε τις ανά-
γκες των ανθρώπων
της 3ης ηλικίας, ψυχι-
κές και βιολογικές  και
να τους προσφέρουμε
λίγο από τον χρόνο μας
και την αγάπη μας.
Στο πνεύμα αυτό, και σε
μια προσπάθεια που γίνε-
ται χρόνια τώρα ώστε
το χάσμα μεταξύ των
γενεών να μικραίνει όσο
το δυνατόν περισσότε-
ρο, οι μικροί μαθητές,
συνοδευμένοι από τις
Νηπιαγωγούς τους, του

Βρεφονηπιακό Σταθμού
της Ιεράς Μητροπόλεως
«τα Αγγελουδάκια»
επισκέφτηκαν το πρωί 
της Παρασκευής τους
γέροντες,  τους χάρι-
σαν υπέροχες ομαδικές
εργασίες ζωγραφικής,
τραγούδησαν μαζί τους
και τους μετέφεραν τη
ζωντάνια και τα χαμόγε-
λά τους, δίνοντάς τους
πολύ χαρά.
Ανάλογο κλίμα επικράτη-
σε και όταν ένας εθελο-
ντής, ο κ. Διονύσης από
την Ζάκυνθο, παρέα με
το ακορντεόν του επι-
σκέφτηκε τους ηλικιω-
μένους στο ίδρυμα την
ίδια ημέρα και φρόντι-
σε με το κέφι και την
όμορφη φωνή του, να
δημιουργήσει μια πολύ
ζεστή  ατμόσφαιρα.

1η Οκτωβρίου: 
Παγκόσμια ημέρα 3ης ηλικίας



Το πνεύμα της Εθνικής Επετείου της 28ης 
Οκτωβρίου 1940 αναβίωσε στο Αγάπης 
Μέλαθρον «ο Άγιος Χαράλαμπος» αφού 
οι περιθαλπόμενοι δέχτηκαν νεαρές 
κοπέλες, φοιτήτριες που συμμετέχουν 
στη Χριστιανική Ένωση Αιγίου και παρου-
σίασαν τη δική τους γιορτή. Η παρουσία 
τους είναι γεγονός ότι προκάλεσε  χαρά 
και συγκίνηση στους ηλικιωμένους  που 
ικανοποιήθηκαν ιδιαίτερα από την προ-
σεγμένη παρουσία τους. Η εκδήλωση  
που περιελάμβανε τραγούδια, χορούς και 
σκετς, ήταν για μια ακόμα φορά υπό την 
καθοδήγηση της συνταξιούχου εκπαι-
δευτικού κ. Αρσινόης Παππά, που αξίζει 
να σημειωθεί ότι χρόνια τώρα νοιάζε-
ται και παραμένει κοντά στους γέροντές 
μας παρουσιάζοντας σειρά εκδηλώσεων. 
Όλοι οι περιθαλπόμενοι που παρακολού-
θησαν την εκδήλωση έδωσαν ευχές στα 
μέλη της Χριστιανικής Ένωσης, που τόσο 
απλόχερα προσφέρουν την αγάπη τους 
στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.

Μουσικές βραδιές με κέφι και αγάπη
Βραδιές μοναδικής μουσικής πανδαισίας απολαμβάνουν οι περιθαλπό-
μενοι στο Αγάπης Μέλαθρον «ο Άγιος Χαράλαμπος»  πολύ τακτικά 
χάρη στην παρουσία φίλων, εθελοντών, μελών της Χορωδίας Αιγίου. 
Όλοι μαζί ενώνουν την αγάπη τους για τη μουσική, την τέχνη αλλά και 
τον συνάνθρωπο και διοργανώνουν  εξαιρετικές συναντήσεις με πολύ 
κέφι και ευχάριστη διάθεση. 
Είναι γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι ανυπομονούν για κάθε τέτοια εκδή-
λωση αφού σιγοτραγουδούν, συμμετέχουν και ψυχαγωγούνται 
παρέα με ανθρώπους γεμάτους καλοσύνη και ευγένεια ψυχής. Κάτι 
ανάλογο συνέβη και στις 12 Οκτωβρίου και άπαντες απόλαυσαν την 
κεφάτη παρέα  έχοντας την ευκαιρία να μοιραστούν στιγμές χαράς 
και ανθρώπινης επικοινωνίας.

Πρωινή 
Προσευχή
Με κατάνυξη, καθολική συμ-
μετοχή και θρησκευτική ευλά-
βεια, οι περιθαλπόμενοι στο 
Αγάπης Μέλαθρον «ο Άγιος 
Χαράλαμπος» κάθε πρωί πηγαί-
νουν στο εκκλησάκι του  ιδρύ-
ματος και προσεύχονται παίρ-
νοντας δύναμη και ελπίδα για 
την ημέρα που ακολουθεί. Είναι 
μια πολύ όμορφη συνήθεια που 
ξεκίνησε με πρωτοβουλία της 
εθελόντριας κυρίας Διαμάντως 
Μπουρδή που είναι πάντα κοντά 
στους ηλικιωμένους και προσπα-
θεί με κάθε τρόπο να βοηθά 
ώστε η διαμονή τους στο ίδρυμα 
να είναι ευχάριστη, ξεκούραστη, 
ήρεμη, πάντα με τη βοήθεια του 
Θεού. Είναι γεγονός ότι όλοι οι 
ηλικιωμένοι αγκάλιασαν με πολύ 
αγάπη αυτή την πρωτοβουλία και 
καθημερινά προσέρχονται στο 
εκκλησάκι με ευλάβεια και σεβα-
σμό για να προσευχηθούν.      

Επετειακές Εκδηλώσεις
για την 28η Οκτωβρίου



Π
ολλοί είναι οι φίλοι του ιδρύμα-
τος ιερείς, ενορίτες διαφόρων 
ναών της περιοχής, εκπρό-
σωποι συλλόγων, εθελοντές,  
απλοί πολίτες, επαγγελματίες, 
εστιάτορες, άνθρωποι που 

ασχολούνται με τη σίτιση, που κατά καιρούς 
προσφέρουν φαγητό στους ηλικιωμένους. 
Τους εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες 
που δεν ξεχνούν το συνάνθρωπο . Είναι πολύ 
σημαντικό οι συμπολίτες μας να καθίσουν 
στο ίδιο τραπέζι με τους γέροντές μας, να 
κουβεντιάσουν μαζί τους, να ανταλλάξουν 
εμπειρίες, να βγουν σοφότεροι μιλώντας με 
τους απόμαχους της ζωής. 
Στο πλαίσιο αυτό η κ. Ζωή Τρεμπέλα  προ-
σέφερε γεύμα στις 6 Σεπτεμβρίου. Στις 18 
του ίδιου μήνα, ο π. Νικόλαος Παπαδόγιαννης 
προσέφερε γεύμα στη μνήμη των γονι-
ών του. Στις 23 Σεπτεμβρίου, το γεύμα 
των ηλικιωμένων ήταν προσφορά του π. 
Χρισόστομου Γιόντζα και στις 26 του ίδιου 
μήνα  προσφέρθηκε από τον π. Αθανάσιο 
και τους ενορίτες του Ι. Ν. Εισοδίων της 
Θεοτόκου Τράπεζας. Στις 27 Σεπτεμβρίου, 
οι κυρίες που συμμετέχουν στην Ομάδα 
Κυριών Φίλων του Ιδρύματος, για μια ακόμα 
φορά προσέφεραν γεύμα στους περιθαλ-
πόμενους και με την παρουσία τους. μετέ-
φεραν χαρά και αισιοδοξία σε όλους. 
Αλλά και ο Οκτώβριος ήταν μήνας πλούσι-
ος- σε προσφορές γευμάτων και ανθρώπινη 
παρουσία. Συγκεκριμένα, στις 15 Οκτωβρίου, 
ενορίτες του Ι.Ν Μεταμορφώσεως Σωτήρος 
στο Κράθιο, με πρωτοβουλία του εφημέριου 
του Ναού π. Νικόλαου Μεντζελίδη, δέχθηκαν 
τους γέροντές μας στο φιλόξενο χώρο του 
εστιατορίου «Βεγγέρα» στην παραλία της 
Ακράτας και γευμάτισαν μαζί τους σε ένα 
ευχάριστο και ιδιαίτερα προσεγμένο περι-
βάλλον.  Στις 21 Οκτωβρίου τελέσθηκε μνη-
μόσυνο και ακολούθησε γεύμα που προσέ-
φερε η οικογένεια Φωτοπούλου στη μνήμη 
του γιου της Γεωργίου. Στις 23 Οκτωβρίου 
οι περιθαλπόμενοι δέχθηκαν στο ίδρυμα 
τις κυρίες που συμμετέχουν στο Σύλλογο 
Κυριών «ο Καλός Σαμαρείτης» Διακοπτού , οι 
οποίες προσέφεραν γεύμα και μοιράστηκαν 
το χρόνο τους με τους γέροντες  που χάρη-
καν ιδιαίτερα από την παρουσία τους. Τέλος, 
στις 25 Οκτωβρίου η Ομάδα Κυριών Φίλων 
του Ιδρύματος προσέφερε για μια ακόμα 
φορά το γεύμα στους ηλικιωμένους.
Ευχαριστούμε άπαντες  για τις φιλάνθρωπες 
πράξεις τους και ευχόμαστε ο θεός να τους  
δίνει δύναμη και υγεία.

Προσφορά
γευμάτων

Γεύμα Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου

Γεύμα Δασκάλες

Γεύμα Φωτοπούλου

Γεύμα Καλός Σαμαρείτης

Γεύμα Βεγγέρα



Δωρεές χρημάτων: Κατά τους μήνες Σεπτέμβριο 2010 - Οκτώβριο 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

Σεπτέμβριος 

Δημοσθένης Μπάφας 30- Ευάγγελος

Ταράτσας 30- Νίκος Γερ. Γιαννόπουλος

100- Ιουλία Μαρκουτσογλου

50- Ομάδα Κυριών Φίλων του

Ιδρύματος 200- Ιερός Ναός

Εισοδίων Θεοτόκου 350- Ανώνυμος

300- Νικόλ. Γερ. Γιαννόπουλος

100- Δημήτρης Ηλιόπουλος 30-

Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Λόγγου 150-

Κίμων Ρηγόπουλος 100- Κων/νος

Λούκας 10- Δρ. Ανας. Μητσόπουλος

20- Δημήτρης Μουτεσίδης 20-

Αθηνά Μιχοπούλου 50- Κων/να

Βλαντή 20- Γιαννούλα Φάκλαρη

115- Αθανάσιος Κοντοράβδης

100- Ιουλία Μαρκουτσογλου 50-

Μακρίνα Παρσαλίδου 30- Σμαράγδα

Χατζηαντωνίου 15- Μαρία Σπανίδου

15.

Οκτώβριος 

Κων/νος Ανδρουτσόπουλος 20- 

Δημοσθένης Μπάφας 30- Σταματίνα 

Κατρίτση 50- Χρήστος Φωτόπουλος 

200- Κων/νος Κατσαρέλης 200- 

Σοφία Παπαγεωργίου 200-  Σύλλογος 

Καλού Σαμαρείτη 400- Ευσταθία 

Μαγκλάρα 40- Ανθή Ρόρρη 100-

Μαρία Κωστοπούλου 100- Αγγελική 

Παπαδημητρίου 20- Ι.Ν. Αγίων 

Αναργύρων Αμπελοκήπων 300- κ. 

Κόλλια 20- Ευάγγελος Ταράτσας 30- 

Άγγελος Κορομηλάς 50- Παν/τα 

Παπαθανασοπούλου 250- Ιωάννης 

Παλαιολόγου 300- Ιωάννα Φάκλαρη 

5- Παναγιώτης Αντωνόπουλος 50- 

Αργυρώ Στασινοπούλου 30- Πολυξένη 

Κάββουρα 50- Ιωάννα Φάκλαρη 

10- Αληθινός Τίτος 20- Παντελής 

Πιλαβας 20- Άγγελος Καρπέτας 10- 

Γεώργιος Χαλιμουρδας 10- Γεώργιος 

Νασικας 10- Ειρήνη Μπαζοπούλου

100- Επαμεινώνδας Γεωργούλης 430-

Παναγιώτα Τασσίνη 100- Αικατερίνη

Κάλπη 20- Ιωάννα Φάκλαρη 10-

Χατζηαντωνίου Σμαράγδα 10-

Ιωάννης Νταγιαντας 50- Σοφία

Κλουτσου 20- Μαρία Νικολοπούλου

50- Κατίνα Νικολάου 5- π. Αργύριος

Μουστερης 20- Ένωση Αποστράτων

Σωμάτων Ασφαλείας Αιγίου 20- Ι.Ν.

Αγίων Αναργύρων Αμπελοκήπων 20-

Βασιλική Μακρυκώστα 20- Ιωάννα

Φάκλαρη 5- Θεόδωρος Βουζαλης

10- Σπυρίδων Κάππας 10- Φραντζάκη

Σεβαστή 10- Ζησιμοπούλου Ειρήνη

30- Μιχαήλ Καραμπατάκης 100-

Βιολέτα Αντωνοπούλου 50- Τρικη-

Πέττα Ειρήνη 20. 

Σύνολο δωρεών Σεπτεμβρίου-

Οκτωβρίου : 5.505 ευρώ.

Προσφορά ειδών προς
όφελος των γερόντων

Πολλοί είναι οι συνάνθρω-
ποί μας που προσφέρουν 
διάφορα αγαθά (τρόφιμα, 
φάρμακα και άλλα είδη) στο
Αγάπης Μέλαθρον «ο Άγιος 
Χαράλαμπος» προς όφελος 
των ηλικιωμένων φιλοξε-
νούμενών μας.
Οι φίλοι-εθελοντές που 
προσέφεραν διάφορα είδη 
το περασμένο δίμηνο είναι: 
Μπιρμπίλης Βασίλης- π. 
Νικόλαος Παπαδόγιαννης-
Κοσσέρη Βάια-Στεργίου

Αγγελική- Λελούδα
Αγγελική- ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ-
Κορέκη Ελευθερία- Πίτα
Φωτεινή- Κοντογιάννη
Μαρίκα- Γλυκερία και
Φωτεινή Θέου- Αντωνιάδη
Ειρήνη- Γιαννοπούλου
Μαρία- Βλάσση Θεοδώρα-
π. Χαράλαμπος Μουρίκης-
Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος
Αιγείρας- Φουρκή Αγγελική-
Μαρία Κατσούλη-Ειρήνη
Κόλλια. 

Ευχαριστήριο
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι περιθαλπόμενοι
στο Αγάπης Μέλαθρον «ο Άγιος Χαράλαμπος»
αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστή-
σουν δημόσια την οικογένεια του  αξιότιμου
συμπολίτη μας κ. Χάρη Παπαθανασόπουλου ο
οποίος με αφορμή την τέλεση του μνημόσυ-
νου 6 μήνες μετά τον ξαφνικό και άδικο χαμό
της κόρης του Αγγελικής, προσέφερε δύο
γεύματα  στους περιθαλπόμενους στο ίδρυμα.    
Η ευγενική αυτή φιλάνθρωπη χειρονομία έχει
επαναληφθεί και στο παρελθόν, με αγάπη,
διακριτικότητα και διάθεση προσφοράς προς
τους ηλικιωμένους μας.
Ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε ο Θεός να
δίνει δύναμη στους γονείς και τους συγγενείς
της εκλιπούσης.  


