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ΑΓΑΠΗΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
«O AΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»

Η ανθρώπινη παρουσία εί-
ναι απαραίτητη για τους 
ηλικιωμένους που φι-
λοξενούνται στο Αγά-
πης Μέλαθρον «ο Άγι-

ος Χαράλαμπος» και βοηθά  σημα-
ντικά στην ψυχολογία και τη δι-
άθεσή τους. Γι’ αυτό είναι πολύ-
τιμη ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται 
από αισθήματα αισιοδοξίας, χαράς 
και ενθάρρυνσης  όπως συμβαί-
νει με τις επισκέψεις που πραγ-
ματοποιούν οι κυρίες που συμ-
μετέχουν στην Ομάδα Χαράς και 
Προσφοράς! 

Πάντα ευδιάθετες, καλοσυνάτες προ-
σφέρουν καφέ στους ηλικιωμένους, 
κουβεντιάζουν μαζί τους, τραγουδούν 
και προσπαθούν με κάθε τρόπο να τους 
δημιουργήσουν ευχάριστα συναισθή-
ματα  και αισιοδοξία . Τόσο στις 14 
όσο και στις 20 Ιουνίου επισκέφθηκαν 
για μια ακόμα φορά τους περιθαλπό-
μενους στο ίδρυμα, τους πρόσφεραν 
το απογευματινό καφεδάκι μετουσι-
ώνοντας σε πράξη γι’ άλλη μια φορά 
τ’ όνομά τους: Κυρίες που προσφέ-
ρουν χαρά στον πάσχοντα συνάνθρω-
πο. Τις ευχαριστούμε για την πολύτιμη 
βοήθειά τους!  



«Ταξίδια στους τόπους της καρδιάς»  με την πένα 
της κ. Ελένης Κουτρίκη - Παναγιωτακοπούλου

Ενα ταξίδι στο χρόνο παρέα με 
πολύ όμορφες αναμνήσεις  απο-
τυπωμένες στο χαρτί με γλα-
φυρό και παραστατικό τρόπο, 
αποτελεί το νέο πνευματικό δη-

μιούργημα της κυρίας Ελένης Κουτρί-
κη - Παναγιωτακοπούλου με τίτλο «Τα-
ξίδια στους τόπους της καρδιάς μου».
Πρόκειται για ένα οδοιπορικό στην Κύπρο 
και τους Αγίους Τόπους, βασισμένο σε ση-
μειώσεις που κρατούσε η συγγραφέας όταν 
πραγματοποίησε αυτά τα ταξίδια πριν από 
χρόνια.  Ωστόσο, η αφήγηση είναι τόσο 
ζωντανή και παραστατική  που πραγματι-
κά μοιάζει σαν να πραγματοποιήθηκαν πριν 
λίγο καιρό, αφού περιγράφονται με ενδια-
φέρουσες λεπτομέρειες πρόσωπα και γε-
γονότα που έμειναν χαραγμένα στη μνήμη 
της δημιουργού .
Το βιβλίο παρουσιάστηκε στο χώρο του 
«Αγάπης Μέλαθρον - ο Άγιος Χαράλαμπος» 
και το προλόγισαν η συνταξιούχος εκπαι-
δευτικός κ. Ελένη Φλογερά εκ μέρους της 
Ομάδας Κυριών Φίλων του Ιδρύματος , η κ. 
Αγγελική Λιόγκα και η φιλόλογος κ. Μαρία 
Παναγιωτακοπούλου.  Αποσπάσματα διάβα-
σε η φιλόλογος κ. Σοφία Κουτρίκη- Αχιλ-
λιά και η εκπαιδευτικός κ. Δήμητρα Μπα-
κάλη - Ιατροπούλου. Με πολύ θερμά λόγια 
για το πνευματικό αλλά και εθελοντικό έρ-
γο της κ. Παναγιωτακοπούλου μίλησε ο δι-
ευθυντής του ιδρύματος κ. Σαράντης Μου-

τσάτσος. Παραβρέθηκαν μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του ιδρύματος, μέλη της 
Ομάδας Κυριών Φίλων του ιδρύματος στην 
οποία συμμετέχει και η συγγραφέας, αλλά 
και μέλη της οικογένειάς της.  
Η ιστορία...
Βασικό κορμό στην αφήγηση των γεγονότων 
κατέχει  η σχέση που αναπτύχθηκε ανάμε-
σα στην οικογένεια της κυρίας Παναγιωτα-
κοπούλου και την οικογένεια της  Θεοδώ-
ρας στην Κύπρο με αφορμή τα γεγονότα 

του 1974 και τη συμπαράσταση των Ελλή-
νων προς τους δοκιμαζόμενους Κύπριους.  
Η πρωτοβουλία της εκπαιδευτικού κ. Πανα-
γιωτακοπούλου όπως και των συναδέλφων 
της στο σχολείο που εργαζόταν τότε να συ-
γκεντρώσουν ανθρωπιστική βοήθεια και να 
στείλουν δέματα σε οικογένειες Κυπρίων, 
στάθηκε η αφορμή για να γεννηθεί μια με-
γάλη φιλία που άντεξε στα χρόνια ...Η φιλία 
αυτή καλλιεργήθηκε και από τις δύο πλευ-
ρές και αποτελεί ένα ζωντανό σύγχρονο 

παράδειγμα ότι  η προσφορά, η αλληλοβο-
ήθεια, η στήριξη και η αλληλεγγύη αποτε-
λούν  διαχρονικές πολύτιμες αξίες που δί-
νουν στον άνθρωπο δύναμη, χαρά και απί-
στευτη ευτυχία.   Παράλληλα  αναδεικνύε-
ται η αυθεντικότητα και απλότητα των αν-
θρωπίνων σχέσεων αλλά και ο πλούτος των 
συναισθημάτων που καλλιεργούνται μέσα 
από την ανθρωπιά και την αγάπη! Επίσης γί-
νεται αναφορά σε ταξίδι που έγινε στους 
Αγίου Τόπους.

Συνοδοιπόροι οι αναγνώστες...
Η κυρία Παναγιωτακοπούλου έχει το ταλέ-
ντο να αφηγείται τις αναμνήσεις της και να 
μετατρέπει τον αναγνώστη σε συνοδοιπό-
ρο της όχι μόνο  στους τόπους που ταξί-
δεψε αλλά και  στα συναισθήματα  που βί-
ωσε, τη χαρά , τη συγκίνηση, τη στεναχώ-
ρια! Είναι τόσο παραστατική και γλαφυρή η 
περιγραφή της που μοιάζει να είναι κανείς 
εκεί ανάμεσα στους καλεσμένους στο γάμο 
της Θεοδώρας, ή στο προσκύνημα στους 

Αγίους Τόπους, να διασκεδάζει μαζί τους 
στο πλοίο ταξιδεύοντας προς το Ισραήλ, ή 
να συμμετέχει στις προετοιμασίες για την 
άφιξη και τη φιλοξενία  των Κύπριων φί-
λων στο Αίγιο.   
Η εκπαιδευτικός- συγγραφέας
Η Ελένη Κουτρίκη- Παναγιωτακοπούλου γεν-
νήθηκε στην Τέμενη Αιγίου και αποφοίτη-
σε από το Γυμνάσιο Θηλέων Αιγίου. Αφού 
πήρε το πτυχίο της από την Αρσάκειο Παι-
δαγωγική Ακαδημία Πατρών, διορίστηκε το 
1957 στην ορεινή Ναυπακτία. Παντρεύτηκε 
τον συνάδελφό της Γιώργο Παναγιωτακό-
πουλο και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Λά-
μπη και τη Μαρία καθώς και πέντε εγγόνια. 
Υπηρέτησε για 31 ολόκληρα χρόνια στην εκ-
παίδευση και συνταξιοδοτήθηκε το 1988. 
Μετά τη σύνταξή της ασχολήθηκε  με τη 
συγγραφή λογοτεχνικών κειμένων  και την 
ποίηση.  Επί πολλά χρόνια ήταν γραμματέ-
ας του Συλλόγου Συνταξιούχων  Εκπαιδευ-
τικών Αιγιαλείας . Από το 2001 αρθρογρα-
φεί σε τοπικές εφημερίδες και περιοδικά. 
Επί 23 χρόνια εθελοντική προσφορά 
στους ηλικιωμένους  
Για 23 χρόνια επίσης έχει  εβδομαδιαία πα-
ρουσία και προσφορά μαζί με ομάδα εθε-
λοντριών κυριών στον οίκο ευγηρίας «Αγά-
πης Μέλαθρον- ο Άγιος Χαράλαμπος» στη-
ρίζοντας με την πολύτιμη βοήθειά τους το 
έργο που επιτελείται προς όφελος των 
ηλικιωμένων.



Προσφορά γευμάτων

Μέλη του Συνδέσμου Αγάπης «Ιερός Χρυσόστομος» από την 
Αθήνα επισκέφτηκαν τους ηλικιωμένους στις 9 Μαΐου και προ-
σέφεραν το γεύμα γευματίζοντας μαζί τους.

Στις 8 Ιουνίου το γεύμα ήταν προσφορά του κ. Βασίλη Λιαπό-
πουλου. Στις 10 Ιουνίου το γεύμα των ηλικιωμένων προσέφε-
ρε η Ελένη Ευσταθίου και τις 24 Απριλίου όπως και στις 26 Ιου-
νίου το γεύμα προσέφεραν οι Κυρίες από την Ομάδα Κυριών 
Φίλων του Ιδρύματος.

Πολλοί είναι οι συνάνθρωποί μας που προσφέρουν διάφορα 
αγαθά (τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη) στο Αγάπης Μέλα-
θρον «ο Άγιος Χαράλαμπος» προς όφελος των ηλικιωμένων 
φιλοξενούμενών μας.
Οι φίλοι-εθελοντές που προσέφεραν διάφορα είδη το περα-
σμένο δίμηνο είναι: 
Γεώργιος Δαβήλιας- π. Σωτήριος Κοσκορής- Ιωάννα Γιαννακο-
πούλου- Αναστασία Μερτή- Οπωροπωλείο «Μουντζουρούλια» 
Σπύρος Αργυρόπουλος- Σωτηρία Κρικέτου- Δημήτριος Κομό-

πουλος- Αθανάσιος Τριανταφυλλόπουλος- Λάμπης Καρακάσης- 
Αικατερίνη Γιαννοπούλου- Απόστολος Καλύβας- κ. Σίδερης- κ. 
Παναγόπουλος- Μιχάλης Νικολακόπουλος- Ιωάννης Βλάχος- Νικ. 
Καρανικόλα- κ. Γιαννόπουλος.

Προσφορές από Ιερείς και Ναούς
Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας- Ι.Ν. Αγίου Παντε-
λεήμονα Αιγείρας- Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα Αιγίου- π. Χαράλαμπος 
Καρούζος-

Προσφορά ειδών προς όφελος των γερόντων

Δωρεές χρημάτων
Απρίλιος
Ανδρέας Νικολακόπουλος 100- Αριστομένης Καραμάνος 100- 
Ιωάννης Παρασκευαΐδης 200- Σπυριδούλα Ταράτσα 190- Αμα-
λία Ασημακοπούλου 200- Φιλανθρωπικός Σύλλογος Αιγείρας 
100- Δημήτριος Τρανταφυλλόπουλος 100- Χαράλαμπος Κοτ-
τάς 100- Νικόλαος Χρυσανθόπουλος 200- Χρυσάφω Σταθο-
πούλου 100- Ιωάννα Γιαννακοπούλου 100- Χρυσούλα Μαράντη 
100- Ανθή Ρώρη 200- Κων/νος Σκούντζος 100- Αρτεμησία Κων-
στέντζου  150- Αναστασία Θεοφανίδου 110- Βασιλική Φιλιπ-
πακοπούλου 70- Σοφία Φιλιππακοπούλου 500.Δημήτρης Ράπτης 
40- Κλεοπάτρα Θρασυβουλου 15- Σοφία Παπαργυρίου 30- Πα-
ναγιώτα Βουγιούκα 20- Γεώργιος Κούτρας 100- Ελένη Αικατε-
ρίνη Κούτρα 50- Δημήτριος Λυριντζής 20- Γεώργιος Χρυσικός 
52- Αναστάσιος Κιαμπέσης 25- Νίκη Φαίτα 50- Αγγελική Μαρ-
κοπούλου 50- Ευάγγελος Παλιάτσος 5- Παναγιώτης Κροκιδάς 
20- Ασημίνα Περλέγκα 30- Δάφνη Παπαδημητρίου 50- Θεόδω-
ρος Νικολόπουλος 200- Χαρίλαος Κολλάτος 10- Μαρία Ιωαν-
νίδου 50- Ανδρέας Θανασούλιας 50- Μαργαρίτα Δασκαλοπού-
λου 100- Γεώργιος Μαρινόπουλος 30- Δημήτριος Χριστόπουλος 
60- Γεώργιος Σπηλιόπουλος 50- Μαρία Καραμπάτσου 20- Παρα-

σκευή Εγγλέζου 15- Ανδρέας Μουντζουρούλιας 10- Πρόδρο-
μος Παπαδόπουλος 50- Δέσποινα Οικονόμου 20.
Μάιος 
Αλέκος Μίχαλος 30- Ανδρέας Νικολακόπουλος 160- Σύνδε-
σμος Αγάπης «ο Ιερός Χρυσόστομος» 300- Σπυριδούλα Ταρά-
τσα 190- Ιωάννης Χελάκης 120- Δημήτριος Μουρδέκας 20- Ιω-
άννης Φάκος 715- Νίκος Φωτεινόπουλος 300- Ιφιγένεια Στα-
ϊκούρα 20- Ιωάννα Γιαννακοπούλου 50- Ομάδα Κυριών Φίλων 
Ιδρύματος 180- Σοφία Χαραλαμποπούλου 500- Χρυσόστομος 
Γιώντζας 50- Μαρία Μανωλοπούλου 10-Ιωάννης Γιακουμής 20- 
Πολυξένη Φωτοπούλου 12- Αθανάσιος Αθανασίου 50- Χρή-
στος Φερμελής 50- Μάριος Δαχλύθρας 100- Τασία Καρπέτα 
10- Παναγιώτης Βελέντζας 15- Γεώργιος Χαραλαμπόπουλος 
20- Πέννυ Λαμπρινάκου 20- Αναστάσιος Κιαμπέσης 25- Μάρι-
ος Δαχλύθρας 100. 

Δωρεές από Ιερείς και Ναούς
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Τεμένης Αιγίου 70-- Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων  
Μαρμαρά 250- Παν. Αρχ. π. Βασίλειος Μπλανάς 30- Παν/τος 
Αρχ. Π. Θεοδόσιος Εμμανουήλ 40.


