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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ - ΕΚΔΟΤΗΣ:

Δ

εν είναι λίγες οι φορές
που τα μέλη της Πανηπειρωτικής Αδελφότητας
Αιγιαλείας επισκέφτηκαν τους ηλικιωμένους
που φιλοξενούνται στο Αγάπης
Μέλαθρον «ο Άγιος Χαράλαμπος».
Χρόνια τώρα σε γιορτές αλλά και εκμεταλλευόμενοι κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται οι φίλοι συμπολίτες και εθελοντές που συμμετέχουν στην Αδελφότητα, φροντίζουν πάντα με την παρουσία τους να δημιουργούν μια ατμόσφαιρα χαράς, γιορτής και αισιοδοξίας, που

απολαμβάνουν ιδιαίτερα οι περιθαλπόμενοι. Μια ανάλογη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε και την Κυριακή 3 Ιουνίου,
οπότε και πραγματοποιήθηκε μια ακόμα
μουσικοχορευτική εκδήλωση, με πολύ
ωραία τραγούδια, χορό και αστείρευτο κέφι. Οφείλουμε ένα μεγάλο «Ευχαριστώ» σε όλους τους συμμετέχοντας,
τους ανθρώπους που υλοποιούν τόσο
όμορφες πρωτοβουλίες, δίνοντας δύναμη, θάρρος και κυρίως τη χαρά της
επικοινωνίας και της ανθρώπινης επαφής στους ανθρώπους της 3ης ηλικίας
που τόσο πολύ τα έχουν ανάγκη.

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ
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Εθελοντές της Χαράς και της Προσφοράς

Η Ομάδα Χαράς και προσφοράς αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της μεγάλης οικογένειας των φίλων - εθελοντών
του Αγάπης Μέλαθρον «ο Άγιος Χαράλαμπος». Πολλά απογεύματα των ηλικιωμένων γεμίζουν με τραγούδι, μουσική και ευχάριστη διάθεση χάρη στην παρουσία των εθελοντών της Ομάδας χαράς και Προσφοράς. Κάτι ανάλογο έγινε και την Τετάρτη 25 Απριλίου αλλά και το απόγευμα της 6ης Ιουνίου, οπότε και
πραγματοποιήθηκαν μουσικές εκδηλώσεις που απόλαυσαν όλοι
οι συμμετέχοντες, ενώ στις 8 Μαΐου, το γεύμα που προσφέρθηκε στους γέροντες ήταν προσφορά της ίδιας Ομάδας. Τους
ευχαριστούμε όλους πολύ για την γενναιόδωρη προσφορά τους
προς τους ηλικιωμένους.

Βόλτα για καφεδάκι και ψυχαγωγία

Όταν ο καιρός «ανοίγει» οι υπεύθυνοι στον Άγιο Χαράλαμπο «αρπάζουν» την ευκαιρία δρομολογούν κάποια βόλτα συνήθως κοντά στη
θάλασσα για να απολαύσουν οι περιθαλπόμενοι το καφεδάκι τους.
Έτσι λοιπόν στις 22 Μαΐου, μια ηλιόλουστη μέρα πραγματοποιήθηκε μια ακόμα απόδραση στην παραλία του Ελαιώνα όπου οι συμμετέχοντες, συνοδευόμενοι πάντα από την κοινωνική λειτουργό

του ιδρύματος, απόλαυσαν το καφεδάκι τους, το αναψυκτικό και
το γλυκό τους.
Όπως είναι φυσικό, μέσα από τέτοιες μικρές και ξεκούραστες
εκδρομές τους δίνεται η ευκαιρία να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, να ανανεωθούν και να επιστρέψουν πιο κεφάτοι και ξεκούραστοι. Πάντα τέτοια...

Προσφορά στη μνήμη της Ελένης Παναγιωτακοπούλου
Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε
δημόσια τους εκπαιδευτικούς του
1ου ΕΠΑΛ Αιγίου για το χρηματικό
ποσό των 190 ευρώ που δώρισαν στον ίδρυμά μας, στη μνήμη
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της αείμνηστης Ελένης Παναγιωτακοπούλου. Η απουσία της είναι αισθητή και στην οικογένεια
του Αγίου Χαραλάμπους γιατί με
τη δράση και την πνευματική της

προσφορά βοηθούσε πάντα τους
ηλικιωμένους.
Ευχόμαστε στη σχολική κοινότητα
του 1ου ΕΠΑΛ Αιγίου υγεία και καλό καλοκαίρι!

14/6/2018 11:36:22 πμ

«Πλέξτε! Κάνει καλό!»
λένε οι επιστήμονες

από την Άννα Δάλλα
Tο πλέξιμο είναι ένας απλός και φτηνός
τρόπος να απασχολούνται, να κοινωνικοποιούνται, να νοιώθουν ενεργοί και
όχι παροπλισμένοι οι ηλικιωμένοι. Πλέκοντας, περνάνε την ώρα τους, διατηρούν το μυαλό και τα χέρια τους ενεργά,
ενώ παράλληλα δημιουργούν και - γιατί
όχι - προσφέρουν στα παιδιά τους, στα
εγγόνια, στους φίλους τους.
Τα τελευταία χρόνια τα χειροποίητα δημιουργήματα, όπως τα πλεχτά, τα κεντήματα, τα φτιαγμένα με βελονάκι κλπ.,
εκτιμώνται και παίρνουν όλο και μεγαλύτερη αξία. Έτσι είναι πολύ πιθανό, το
πλεχτό με το οποίο η γιαγιά περνάει την
ώρα της και κρατάει το μυαλό της απασχολημένο, να βρει μία πολύ ωραία θέση στην γκαρνταρόμπα της κόρης ή της
εγγονής της.
Η Βρετανική φιλανθρωπική πρωτοβουλία «Knit for peace» (http://www.
knitforpeace.org.uk/) διερεύνησε κα-
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τά πόσο το πλέξιμο κάνει πράγματι καλό στην υγεία, τόσο τη σωματική όσο
και την ψυχική, όπως έχει κατά καιρούς
αναφερθεί και συζητηθεί. Έτσι, δημοσίευσαν μία μελέτη, με τίτλο «Τα οφέλη του πλεξίματος στην υγεία», η οποία
βασίζεται σε έρευνα στην οποία έλαβαν
μέρος 1000 άτομα - μέλη του «Knit for
peace» στο Ηνωμένο Βασίλειο και περιγράφει τα οφέλη του πλεξίματος, κυρίως για τους ηλικιωμένους, που ακολουθούν το εν λόγω χόμπι.
Καταρχάς, το πλέξιμο σαφώς προάγει
τη σωματική και την ψυχική υγεία. Πώς;
Συμβάλει στη μείωση της αρτηριακής
πίεσης, κάνει πιο αργό τον ρυθμό εξέλιξης της άνοιας, αποσπά την προσοχή
του ατόμου από τον χρόνιο πόνο, μάχεται το στρες και την κατάθλιψη, κρατά
τα δάχτυλα και τα χέρια σε εγρήγορση
και προκαλεί ευεξία.
Μάλιστα, οι ειδικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι όσοι πλέκουν νοιώθουν
ότι υπάρχουν κάποιοι στους οποίους

απευθύνονται τα δημιουργήματά τους,
(π.χ. τα δίνουν ως δώρα στους συγγενείς τους ή σε όσους τα έχουν ανάγκη).
Αυτό συμβαίνει και με όσους συμμετέχουν στο δίκτυο του «Knit for peace»,
αφού το πλέξιμο είναι ακόμα πιο ανταποδοτικό γι’ αυτούς ψυχολογικά. Στο
συγκεκριμένο δίκτυο ανήκουν 20000
άνθρωποι, οι οποίοι όταν ερωτήθηκαν
σχετικά, απάντησαν σε ποσοστό 65%
ότι το πλέξιμο τους έκανε να νοιώθουν
χρήσιμοι και πιο έτοιμοι να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ζωής. Επιπλέον, το 92% των ανθρώπων που είχαν και
προβλήματα υγείας είπαν ότι το πλέξιμο βελτίωσε την υγεία, αλλά και τη διάθεσή τους.
Ας μην ξεχνάμε ότι το πλέξιμο είναι
ένα πολύ φτηνό χόμπι, που δεν απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες και που ταιριάζει ακόμα και σε ανθρώπους ηλικιωμένους, ή και με προβλήματα υγείας.
Πηγή: https://www.grandmama.gr/a/195/
plekste-kanei-kalo-lene-oi-episthmones
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Προσφορά γευμάτων
Γιόρτασε τα γενέθλιά της
Ομάδα Κυριών Φίλων του Ιδρύματος

Τα 95 της χρόνια έκλεισε πριν
από λίγο καιρό η
περιθαλπόμενή
μας Ελένη Δρυβίλa και γιόρτασε ανάλογα την
ημέρα παρέα με
τις κόρες της και
φίλους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στο ίδρυμα. Μια ιδιαίτερα
συγκινητική στιγμή κατά την οποία
κ κυρία Ελένη δέχθηκε τις ευχές
όλων. Να τα χιλιάσει!

Στις 3 Μαΐου το
γεύμα ήταν προσφορά του Ι. Ναού
Αγίου Παντελεήμονος Αιγείρας και του
εφημέριου π. Χαράλαμπου Καρούζου,
στη μνήμη του επιτρόπου Γεωργίου
Μέρμηγκα.

Γεύμα Χρυσούλας Μαράντη

Συνεχίστηκαν και το προηγούμενο διάστημα οι απογευματινές επισκέψεις της
Ομάδας Κυριών Φίλων του
Ιδρύματος οι οποίες προσέφεραν και το καθιερωμένο
γεύμα στις 30 Απριλίου αλλά και στις 29 Μαΐου 2018.

Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος Αιγείρας
 Στις 10 Μαΐου, το γεύμα ήταν προσφορά
της κ. Μαρίας Μαυροφόρου στη μνήμη των
γονέων της.
 Στις 10 Ιουνίου, το γεύμα ήταν προσφορά
της Χρυσούλας Μαράντη στη μνήμη της κόρης της Ζωίτσας Βερισογλάκη που ήταν περιθαλπόμενη στο ίδρυμα.

Προσφορά ειδών προς όφελος των γερόντων
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 προσέφεραν διάφορα είδη το περασμένο δίμηνο είναι: Κων/νος Μαραγκόπουλος- Σωτήριος Κουρής - Σοφία Αχιλλιά- Παν/της Κούτουλας- Βασίλειος Λαϊνης- Βασίλειος Βλαχάκης- Γεώργιος Σωτηρόπουλος- Αθηνά Κούτου-

λα- Διονυσία Σωτηροπούλου- Ελένη Μέγαρη- Φίλιππος Παπαδόπουλος- Δημήτριος Σπυρόπουλος- Μαρία Καλαμιώτη- Αλεξάνδρα Ταξιαρχοπούλου- Ανδρέας Μητρόπουλος- Ρίτα Τριανταφύλλου- Χαρίκλεια Δημητροπούλου- Ευστάθιος Μποδιώτης.

Προσφορά Ιερών Ναών και Ιερέων

Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ακράτας- Ι.Ν. Αγίου Ανδρέου Αιγίου- π. Βασίλειος Κόσκορης - Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Ακράτας.

Δωρεές χρημάτων
Απρίλιος
Γεώργιος Αναγνωστόπουλος 100- Αθανασία κανελή 20- Σοφία Αχιλλιά 50- Κυριάκος
Τσελεπιδάκης 70- Δημήτριος Μουρδέκας 20- Κων/νος Γιαννακόπουλος 50- Αγγελική Δήμου 150- Σοφία Χαραλαμποπούλου 500- Δημήτριος Ντότας 285,61- Ιφιγένεια Σταϊκούρα 20- Ομάδα Χαράς και
Προσφοράς 195- Ομάδα Κυριών Φίλων
Ιδρύματος 180- Παναγιώτης Βελέντζας
20- Παναγιώτα Βουγιούκα 5- Αικατερίνη
Τιμιάδου 30- Ελένη Αικ. Κούτρα 50- Γεώργιος Κούτρας 100- Παναγιώτα Αγγελοπούλου 30- Μαρία Μαδιά 20- Νίκη Φαίτα
65- Αναστάσιος Κιαμπέσης 25- Θεοδώρα
Κουσουρη 75- Μαρία Ιωαννίδου 25- Αγγελική Μαρκάτου 20- Παναγιώτα Βουγιού-
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κα 8- Αθανάσιος Αθανασίου 50- Γεώργιος Τσίγκανος 50- Σοφία Παπαργυρίου 50.
Δωρεές Ιερών Ναών και Ιερέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Τέμενης 100.
Μάιος
Χρυσούλα Μαράντη 600- Ιωάννα Γιαννακοπούλου 50- Χρυσάφω Σταθοπούλου 100- Κων/να Σταυροπούλου 50- Σοφία Φιλιππακοπούλου 400- Δημήτριος
Ντότας 223,25- Χρυσούλα Μαράντη
300- Ιωάννης Φάκος 550- 520- Ομάδα
Κυριών Φίλων Ιδρύματος 200- Ιωάννα
Χρυσανθακοπούλου 20- Ιουλία Μαρκουτσογλου 20- Ζηνοβία Κλαδάκη 20- Ακριβή Αθηνά Μυλλερ 150- Γεώργιος Μαρινόπουλος 30- Λουκάς Προβατάρης

15- Αναστάσιος μανιάτης 2- Βασίλειος
Μπλανάς 30- Κων/να Παντελή 30- Διονυσία Πολύζου 10- Ιωάννης Νικολακόπουλος 200- Μάριος Δαχλύθρας 100- Ιωάννης Γιακουμής 30- Θωμάς Αθανασίου
20- Παναγιώτης Βελέντζας 15- Σπυριδούλα Παπαδάκη 10- Βασίλειος Ταμπακόπουλος 15- Φωτεινή Σπηλιοπούλου
25- Ιωάννης Παπαδόπουλος 20- Γεώργιος Χαραλαμπόπουλος 20- Μαρία Καραμπάτσου 20- Παναγιώτης Κοντόπουλος 20- Αγγελική Παπαθανασίου 20- Δημήτριος Χριστόπουλος 50.
Δωρεές Ιερών Ναών και Ιερέων
Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος Αιγείρας 150 –
Πανοσ. Αρχιμ.π. Βασίλειος Μπλανάς 30Πανοσ. Αρχιμ. π. Θεοδόσιος 50.
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ΑΓΑΠΗΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
“Ο ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ”

ΤΕΥΧΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΙΛΩΝ ΣΑΣ

Ζητάμε από εσάς ένα μικρό δώρο αγάπης.
Κάντε κι εσείς ένα γεύμα στο Αγάπης Μέλαθρον “Ο Άγιος Χαράλαμπος”

ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ

ΣΤΟΡΓΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 7737
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ - ΕΚ∆ΟΤΗΣ:
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΑΧ. ΘΥΡΙ∆Α 83
25100 ΑΙΓΙΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΕΥΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
E-mail: agxaral1@otenet.gr

Συμπληρώστε την επιταγή
με ό,τι ποσό έχετε ευχαρίστηση

Ένα γεύμα είναι μια προσφορά αγάπης

«Πάντα
ευπρόσδεκτη
η παρουσία φίλων
εθελοντών
και συγγενών».

ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΕΒΛΗΘΗ
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Η ευτυχία
Η ευτυχία
γεννιέται
γεννιέται
απόαπό
τηντην
αγάπη!
αγάπη!

Αγαπάς;
Αγαπάς;
ΤότεΤότε
προσφέρεις,
προσφέρεις,
υπηρετείς!
υπηρετείς!
Προσφέρεις;
Προσφέρεις;
ΤότεΤότε
χαίρεσαι,
χαίρεσαι,
συγκιννείσαι!
συγκιννείσαι!
Χαίρεσαι;
Χαίρεσαι;
ΤότεΤότε
αυτόαυτό
είναιείναι
ευτυχία!
ευτυχία!

Ξέρεις
Ξέρεις
ν’ αγαπάς;
ν’ αγαπάς;
Κάνε
Κάνε
κι εσύ
κι εσύ
έναένα
γεύμα
γεύμα
αγάπης
αγάπης

Τώρα
Τώρα
οι οι
απόμαχοι
απόμαχοι
τηςτης
ζωής
ζωής
απέκτησαν
απέκτησαν
το το
δικό
δικό
τους
τους
ΑΝΑΚΤΟΡΟ
ΑΝΑΚΤΟΡΟ
στο
στο
Αίγιο.
Αίγιο.
Είναι
Είναι
το το
Αγάπης
Αγάπης
Μέλαθρον
Μέλαθρον
“Ο“Ο
Άγιος
Άγιος
Χαράλαμπος”
Χαράλαμπος”

ΤΩΡΑ
ΤΩΡΑ
ΕΙΝΑΙ
ΕΙΝΑΙ
Η ΣΕΙΡΑ
Η ΣΕΙΡΑ
ΣΟΥ!
ΣΟΥ!
ΠΡΟΣΦΕΡΕ
ΠΡΟΣΦΕΡΕ
ΚΙ ΚΙ
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