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ΑΓΑΠΗΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
«O AΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»

Η πρώτη μέρα του Οκτώ-
βρη θεωρείται παγκο-
σμίως ως ημέρα αφιε-
ρωμένη  στους ανθρώ-
πους της τρίτης ηλικίας. 

Τιμώντας λοιπόν τους «απόμαχους της 
ζωής» οι  μαθητές  του Ειδικού Σχο-
λείου Αιγίου, συνοδευόμενοι από τους 
εκπαιδευτικούς, συγκεκριμένα τη δι-
ευθύντρια κ. Καλλιόπη Σωτηροπούλου, 
την  κ. Ειρήνη Παπαγιαννοπούλου, την κ. 
Φωτεινή Νικολακοπούλου, την  κ. Σωτη-
ρία Μπουραντά , την  κ. Ραφαέλα Σου-
λίδου, την κ. Θωμαίς  Γραβάλη, την ψυ-
χολόγο κ. Ευαγγελία Τσουκαλά και τον 
εργασιοθεραπευτή κ. Χρήστο Φλογε-
ρά, επισκέφτηκαν τους ηλικιωμένους 
που φιλοξενούνται στο Αγάπης Μέλα-
θρον «ο Άγιος Χαράλαμπος» . Οι μαθη-
τές είχαν ετοιμάσει διάφορες κατα-
σκευές και χειροτεχνίες που δώρισαν 
στους γέροντες, δίνοντάς τους μεγά-
λη  χαρά ! Επίσης τραγούδησαν όμορ-
φα τραγούδια, και παρουσίασαν μου-
σικοκινητικά  δρώμενα που είχαν ετοι-
μάσει για τους ηλικιωμένους. Αξίζουν 

πολλά «ευχαριστώ» σε δάσκαλους και 
μαθητές για την ευγενική τους χειρο-
νομία και κυρίως την πρόθεσή τους σε 
τόσο δύσκολες εποχές να  στρέψουν 
το βλέμμα και την φροντίδα τους στους 
ηλικιωμένους.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι η  Παγκόσμια 
Ημέρα των Ηλικιωμένων υιοθετήθηκε 
από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 
1990, για να αποτίσει τον οφειλόμενο 
φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά 
και να επισημάνει τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν.
Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τους ηλικιω-
μένους, το 2000 ζούσαν σε όλο τον πλα-
νήτη 600 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας 
άνω των 60 ετών. Υπολογίζεται ότι μέχρι 
το 2025, ο αριθμός αυτός θα έχει φτά-
σει το 1,2 δισεκατομμύρια, ενώ το 2050 
θα έχει ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια. 
Στην χώρα μας, η Εθνική Στατιστική Υπη-
ρεσία αναφέρει ότι ο πληθυσμός ηλικίας 
άνω των 60 ετών ξεπερνούσε το 2004 
τα 2.547.000 άτομα, με τις γυναίκες να 
είναι περισσότερες από τους άνδρες.

Μαθητές του Ειδικού  
Σχολείου Αιγίου  

τιμούν τους ηλικιωμένους



Βόλτα για να γιορτάσουμε την Παγκόσμια 
ημέρα των ηλικιωμένων

Κύριο μέλημά μας καθημερινά εκτός από την παροχή υγειονομικής 
φροντίδας προς τους γέροντές μας είναι και η ψυχική τους ευ-
εξία. Για το λόγο αυτό άλλωστε φροντίζουμε με πολλαπλές δρα-
στηριότητες να «γεμίζουμε» δημιουργικά το χρόνο τους ώστε να 
μην πλήττουν και να μην νιώθουν μοναξιά. Στο πλαίσιο αυτό έχου-
με καθιερώσει, κοντινές εξόδους  ώστε οι ηλικιωμένοι να επισκέ-
πτονται  όμορφα μέρη εντός και εκτός Αιγίου συνοδευόμενοι συ-
νήθως από την κοινωνική λειτουργό κ. Μαρία Μαϊτιανού.
Πολλές φορές οι εκδρομές αυτές έχουν προσκυνηματικό χαρα-

κτήρα αφού επισκέπτονται Μοναστήρια της περιοχής όπως συ-
νέβη  το πρόσφατο διάστημα που πήγαν στην Ι.Μ. Παναγίας Ελε-
ούσας και στην Ι.Μ. Ταξιαρχών.  
 Άλλες φορές πάλι, όλοι μαζί, μια παρέα, πηγαίνουν σε παραλιακά 
μαγαζιά της πόλης, στα Ψηλά Αλώνια, στα Βαλιμίτικα, την Τέμενη 
και αλλού, κάνοντας πολύ ωραία συντροφιά, ώστε να χαλαρώνουν, 
να ψυχαγωγούνται και να επιστρέφουν με ανανεωμένη διάθεση!
Είναι βέβαιο ότι  κάθε αλλαγή περιβάλλοντος  τους κάνει καλό  και 
νιώθουν καλύτερα αποκτώντας νέες παραστάσεις! 

Με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας των ηλικιωμένων, 
προγραμματίστηκε απογευματινή βόλτα σε κατάστημα της 
παραλίας του Αιγίου όπου οι συμμετέχοντες απόλαυσαν πο-
λύ ωραία εδέσματα. Τους φιλοξενούμενους συνόδευσαν ο 

π. Κων/νος Καρβέλας με την πρεσβυτέρα του Φεβρωνία 
Καρβέλα και η κ. Διαμάντω Μπουρδή. Όλοι πέρασαν πολύ 
ωραία, ευχαριστήθηκαν την όμορφη ατμόσφαιρα και την 
καλή παρέα και γύρισαν ανανεωμένοι στο ίδρυμα!

Μικρές αποδράσεις με πνευματικό  
και ψυχαγωγικό χαρακτήρα



Ένας άνθρωπος πολύ ευγενι-
κός και ιδιαίτερα φιλικός με 
τους φιλοξενούμενους και το 
προσωπικό που διαμένει στο 
ίδρυμά μας είναι η κ. Γλυκε-
ρία Θεοδοσίου. Γεννήθηκε στο 
Μεσολόγγι, αλλά σε πολύ μικρή 
ηλικία μετακόμισε η οικογέ-
νειά της στη Αθήνα. Εκεί 
αφού τελείωσε το σχο-
λείο, έπιασε δουλειά στο 
Υπουργείο Συγκοινωνιών, 
όπου δούλευε μέχρι που 
πήρε την σύνταξή της. 
Έζησε μαζί με τους γονείς 
της, η ίδια δεν παντρεύ-
τηκε και ως εκ’ τούτου 
δεν απέκτησε δική της 
οικογένεια.  
Αφιέρωσε τη ζωή της 
στην εθελοντική προσφο-
ρά σε αρρώστους και ανή-
μπορους ανθρώπους. Επίσης 

βοηθούσε εθελοντικά στο κατηχητικό σχο-
λείο της ενορίας της. Η ίδια, μιλώντας για 
τον εαυτό της λέει χαρακτηριστικά: «Ζω 
με τη σκέψη του Θεού. Αφιέρωσα τη ζωή 
στο να συγχωρώ και να αγαπώ τους συ-
νανθρώπους μου».

Περνώντας τα χρόνια έμεινε μόνη της 
και αποφάσισε να πάει να ζήσει 

κοντά στην αδελφή  της που μέ-
νει στην Καλαμάτα, κάτω από 
την επίβλεψη της ανιψιά της. 
Καθώς μεσολάβησαν διάφορα 
γεγονότα,  κουρασμένη από 
τα προβλήματα , αποφάσι-
σε να έρθει να μείνει στο 
Ίδρυμά μας, για να βρει 
ηρεμία και φροντίδα. Εί-
ναι ήσυχος και καλόβου-
λος άνθρωπος,  ενώ 
μπορεί κι εξυπηρε-
τεί μόνη της τις ανά-

γκες της.  

Ένας άνθρωπος πολύ ευγενι-Ένας άνθρωπος πολύ ευγενι- βοηθούσε εθελοντικά στο κατηχητικό σχο-βοηθούσε εθελοντικά στο κατηχητικό σχο-

Μια «δια βίου» εθελόντρια 
φιλοξενείται στο ίδρυμά μας 



Προσφορές

Προσφορά γευμάτων

Στις 26 Σεπτεμβρίου, το γεύμα των ηλικιωμένων  ήταν 
προσφορά από την Ομάδα Κυριών Φίλων του Ιδρύματος, 
που προσφέρουν τακτικότατα την παρέα τους αλλά και 
γεύματα  στους περιθαλπόμενους.

Την 1η Οκτωβρίου, το γεύμα ήταν προσφορά από τους 
ενορίτες και τον εφημέριο του Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμο-
νος Αιγείρας. Ο π. Χαράλαμπος Καρούζος με το ποίμνιό 
του δεν ξεχνούν ποτέ τις ανάγκες των φιλοξενούμενων 
και πάντα είναι στο πλευρό τους. 

Προσφορά ειδών προς όφελος 
των γερόντων

Πολλοί είναι οι συνάνθρωποί μας που προσφέρουν διά-
φορα αγαθά (τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη) στο Αγά-
πης Μέλαθρον «ο Άγιος Χαράλαμπος» προς όφελος των 
ηλικιωμένων φιλοξενούμενών μας.
Οι φίλοι-εθελοντές που προσέφεραν διάφορα είδη το πε-
ρασμένο δίμηνο είναι: Πίκουλα Αθηνά- Σωτήριος Κόσκορης- 
Σμυρνιώτου Κατερίνα- Πολυχρονοπούλου Βασιλική- Γεωρ-
γακοπούλου Χρυσούλα- Νίκος Αναστάσιος- Κουτσαντώνη 
Βασιλική-Μπούρδαλη Αδαμαντία- Παναγιώτα Βουγιούκα- 
Παλαιολόγου Αντώνης- ΕΛ.ΑΣ (Α.Τ. Αιγίου)- Εκπολιτιστικός 
Σύλλογος Βελαϊτών- Σπηλιωτόπουλος Παναγιώτης- Στα-
ματόπουλος  Διονύσιος- Χρήστος Σχίζας- Καρέλη Βαρ-
βάρα- Δημητρίου Ολυμπία- Λαλιώτης Ηλίας-Παν/του Ελέ-

νη- Τροκόλη Φωτεινή- Σωτηροπούλου Διονυσία- Κουβερ-
τάρη Μάρθα- Μαράντη Χρυσούλα- Καραγιαννάκη Αναστα-
σία- Ψαράκου Κων/να- κ. Ηλιόπουλος- π. Σωτήριος Κόσκο-
ρης- Δημοπούλου Βούλα- Τσιγκρής Ανδρέας- Ζημαρά Λί-
τσα- Στέκι της Αγάπης- Νίκη Φαϊτά- Κονδύλη Σοφία- Κο-
σάβελου Φωτεινή- Μπούρδαλου Αδαμαντία- Π. Σταθακό-
πουλος- κ. Κοτσώνη. 

Προσφορές ειδών από Ιερούς Ναούς και ιερείς: 
Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αιγίου- Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου-
Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Ακράτας-Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμο-
νος Αιγείρας

Ευχαριστήρια
 Οφείλουμε ένα δημόσιο «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» στο Φούρνο «Μπο-
μποτσάρη» που  προμηθεύει σχεδόν καθημερινά το Αγά-
πης Μέλαθρον με ψωμί. Ανάλογες ευχαριστίες αξίζουν 
και στο οπωροπωλείο «Αφοί ΠΙΚΟΥΛΑ» για τις προμήθει-
ες σε λαχανικά  και φρούτα, χωρίς την παραμικρή επιβά-
ρυνση και οι δύο επιχειρήσεις.
Επίσης στον υπεύθυνο του S/M ΑΒ Βασιλόπουλος Ακράτας, 
κο Αυδελά για την προσφορά διαφόρων ειδών προς το 
ίδρυμά μας για τη διατροφή και φροντίδα των ηλικιωμέ-
νων . Τους ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά τους! 

Δωρεές χρημάτων

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
Πετροπούλου Αρετή 75- Ανδρέας Ρηγόπουλος 120- Ολυ-
μπία Δημητρίου 800- Πάνος Δ. Γκούμας 50- Παναγιώτα 
Γκούμα 50- Αγγελική Σκούντζου 50- Κυριάκος Τσελεπιδά-
κης 400- Σοφία Σπηλιοπούλου 20- Σοφία Χαραλαμποπού-
λου 500-  Μαρία Ανδριοπούλου 300- Παναγιώτης Ρούφας 
150- Γεώργιος Μπακόπουλος 120- Στυλιανός Καπράλος 
20- Αικατερίνη Περισορατη 50- Δημήτριος τρίτσας 50- 
Μαρία Ανδρικοπούλου 50-Αδαμαντία Μπουρδή 200- Μά-
ριος Δαχλύθρας 100- Παναγιώτης Κροκιδάς 20- Αθανά-
σιος Αθανασίου 50.
Ιερείς και Ιεροί Ναοί : Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Τεμένης 100.   

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Ευστάθιος Αρβανίτης 20- Θεόδωρος Πετρόπουλος 75-Χρή-
στος Χρήστου 40- Ανδρέας Παναγιωτόπουλος 40- Χρή-
στος Παναγιωτόπουλος 60- Γεώργιος Παπαθανασόπου-
λος 50- Ιωάννης Φάκος 650- Θεοδώρα Γριβέρη 200- Πη-
νελόπη Τρανταφυλλοπούλου 100- Γρηγόριος Χαραλαμπί-
δης  5-   Νίκη φαιτα 50- Δήμητρα Σφυρή 50- Ανδρέας 
ΜΟυντζουρούλιας 10- Νίκος Σπυρόπουλος 50- Δήμητρα 
Αλεξίου 20- Κων/νος Καλαντζής 30- Κων/νος Τσουμπός 
10- Μαρία Τσουμπού 5- Δημήτριος Καρδαρας 10- Ειρήνη 
Μπαζοπούλου 100- Παντελής Πιλάβας 30- Κων/νος Θω-
μόπουλος 200- Δημήτριος Πεσχος 20- Μαρία Καραμπά-
τσου 20-  Πρόδρομος Παπαδόπουλος 50- Ιωάννα Χρυ-
σανθακοπούλου 20- Παναγιώτα Βουγιούκα 15- Παναγιώ-
της Κοντόπουλος 10. 

Ιερείς και Ιεροί Ναοί: Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος Μαρμά-
ρων 650- Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος Αιγείρας 120-Πανοσ. 
Αρχιμ. Π. Γρηγόριος 10. 


