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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ - ΕΚ∆ΟΤΗΣ:

φωτογραφίες αρχείου
ασική μέριμνά μας εκτός
από την παροχή υγειονομικής φροντί ας προς τους
ηλικιωμένους μας είναι
και η υχική τους ευε ία.
ια το λόγο αυτό άλλωστε φροντίουμε με πολλαπλές ραστηριότητες να «γεμί ουμε» ημιουργικά το
χρόνο τους ώστε να μην πλήττουν
και να μη νιώ ουν μονα ιά.
Στο πλαίσιο αυτό έχει καθιερωθεί να
γίνονται ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που ο καιρός το επιτρέπει, μικρές
εξορμήσεις ώστε να πίνουν το καφεδάκι τους σε όμορφα μέρη εντός και

εκτός Αιγίου, να δροσίζονται και να
ανανεώνονται υχικά λοι μαζί, μια
παρέα, πηγαίνουν σε παραλιακά μαγαζιά της πόλης ή της ευρύτερης περιοχής, στα ηλά Αλώνια, στα Βαλιμίτικα,
την Τέμενη και αλλού, κάνοντας πολύ
ωραία συντροφιά, ώστε να χαλαρώνουν,
να υχαγωγούνται και να επιστρέφουν
με ανανεωμένη διάθεση Πολλές φορές οργανώνονται και πραγματοποιούνται προσκυνηματικές εκδρομές όπως
για παράδειγμα στην ερά Μονή Ταξιαρχών όπου η φιλοξενία είναι άριστη
και οι ηλικιωμένοι ηρεμούν πνευματικά
και ανανεώνονται σωματικά.

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ
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Ο Δεκαπενταύγουστος, «το

Ημέρα - ύμνος στην Παναγία, τη

Η Κοίμηση της περαγίας εοτόκου γιορτά εται στις
Αυγούστου και η καρ ιά της ορ ό ο ης πίστης χτυπάει υνατά, στέλνοντας μήνυμα χαράς και ελπί ας σε ολόκληρο τον κόσμο.
Προσευχές, δεήσεις, ικεσίες των πιστών ακούγονται από τις πιο
μεγαλοπρεπείς μητροπόλεις μέχρι τα πιο απομακρυσμένα ξωκλήσια και μοναστήρια, ενώ τα περίπου 500 «Θεοτοκωνύμια», οι ονομασίες και χαρακτηρισμοί που της απέδωσε ο λαός, δηλώνουν τη
λατρεία στο Θείο πρόσωπο της.



Αλλού εγαλόχαρη και αλασσοκρατούσα κι αλλού λυκοφιλούσα και ρεφοκρατούσα, η Παναγία βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό των πιστών δίνοντάς τους δύναμη κι ελπίδα.
Το μεγαλύτερο προσκύνημα κάθε χρόνο γίνεται στην ήνο με
τους πιστούς γονυπετείς να φτάνουν στο ναό της Ευαγγελίστριας για να εκπληρώσουν το τάμα τους στην εικόνα της Παναγίας.
Ο ερός αός Ευαγγελιστρίας χτίστηκε στο σημείο όπου βρέθηκε η Εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Η εικόνα θεωρείται
από τους πιστούς θαυματουργή γι’ αυτό και χιλιάδες πιστών κάθε
χρόνο ανηφορίζουν με θρησκευτική ευλάβεια προς το ναό. Μάλιστα, η εύρεση της Αγίας Εικόνας το 1823 θεωρήθηκε θε κός οιωνός για το δίκαιο και την επιτυχία της επανάστασης ενάντια στον
τουρκικό ζυγό, ενώ η ανέγερση του μεγαλοπρεπούς ναού αποτελεί το πρώτο μεγάλο αρχιτεκτονικό έργο του νεοσυσταθέντος
ελληνικού κράτους.



Στο Αίγιο με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάζει η Παναγία Φανερωμένη. Πρόκειται για τον επιβλητικό αό στο κέντρο της
πόλης, έργο του Ερνέστου Τσίλλερ, Θεμελιώθηκε γύρω στα 1898
1899 και εγκαινιάστηκε το 1914. Εντυπωσιακός είναι ο τεράστιος,
αναγεννησιακού ρυθμού, θόλος του ναού. Διαθέτει τέμπλο αγιογραφημένο από τον Κωνσταντίνο Φανέλλη. Ο θόλος και η Πλατυτέρα έχουν αγιογραφηθεί από τον Σπυρίδωνα Παπανικολάου 19 0 .
Στην ίδια περίπου θέση βρίσκονταν ναοί αφιερωμένοι στην Θεοτόκο ήδη από την Παλαιοχριστιανική εποχή.



Στην περιοχή των Καλαβρύτων, ανήμερα της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, πανηγυρίζει η ιστορική μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Η μονή, η οποία κτίστηκε το 3 2, βρίσκεται στο
δρόμο που ενώνει την εθνική οδό Πατρών Αθηνών με τα Καλάβρυτα και συγκεκριμένα στο άνοιγμα ενός μεγάλου φυσικού σπηλαίου της οροσειράς του Χελμού, επάνω από την απότομη χαράδρα του Βουρα κού ποταμού. Κάθε χρόνο, πλήθος πιστών φθάνει
στην μονή για να προσκυνήσει την ιερή εικόνα της Παναγίας της
Μεγαλοσπηλαιώτισσας, που είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά.



Στην Πάτρα, επίκεντρο του εορτασμού είναι η ιερά μονή της
Παναγίας της Γηροκομίτισσας, η οποία ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα και είναι κτισμένη σε λόφο, κοντά στην πόλη. Κάθε χρόνο πλήθος πιστών συρρέει στο μοναστήρι από την παραμονή της εορτής για να ανά ουν ένα κερί, να προσευχηθούν ή να εκπληρώσουν το τάμα τους. Μάλιστα κάποιοι πιστοί φθάνουν με τα γόνατα μέχρι την εικόνα της Παναγίας.



Αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου είναι η ιερά μονή
Μακελλαριάς, που βρίσκεται κοντά στην κοινότητα κοντά Λα-
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παναγοί και σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από την πόλη των Καλαβρύτων. Η μονή κτίστηκε το 532 πάνω σε ένα γυμνό και απότομο βράχο. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια κάτοικοι από την γειτονική κοινότητα Μάνεσι πηγαίνουν με τα πόδια στο μοναστήρι για να
προσκυνήσουν, ακολουθώντας μία διαδρομή μέσα από το δάσος
της Κάνισκας ή το μονοπάτι κατά μήκος του ποταμού Σελινούντα,
διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών.
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το Πάσχα του καλοκαιριού».

τη μητέρα όλων των Χριστιανών

ται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, ο Τίμιος Σταυρός και το
Ευαγγέλιο. Χιλιάδες ευλαβείς προσκυνητές, καθώς και εκπρόσωποι Ομοσπονδιών και Ποντιακών Σωματείων από την Ελλάδα και
το εξωτερικό ζουν στιγμές θρησκευτικής κατάνυξης. Μετά τον
εσπερινό της παραμονής στις 14 Αυγούστου γίνεται η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας και στη συνέχεια ακολουθούν καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις με ποντιακά συγκροτήματα, ενώ το πρωί της Παναγίας, 15 Αυγούστου, τελείται επίσημη δοξαστική λειτουργία στον
ιερό ναό της Παναγίας, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολουθούν παραδοσιακοί χοροί με τοπικά παραδοσιακά συγκροτήματα.



Τα «φιδάκια της Παναγιάς» στην Κεφαλονιά είναι κάθε Δεκαπενταύγουστο πόλος έλξης, καθώς χιλιάδες κόσμου συγκεντρώνεται στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στα χωριά Mαρκόπουλο και Αργίνια στη νότια Κεφαλλονιά. Η παράδοση θέλει τα
φιδάκια να φέρνουν καλή τύχη στο νησί και αν δεν εμφανιστούν,
ο οιωνός είναι κακός, όπως έγινε, για παράδειγμα, την χρονιά των
καταστρεπτικών σεισμών, το 1953. Μάλιστα, θεωρείται ότι όσα
περισσότερα φιδάκια συλλέγονται και μεταφέρονται στο ναό τόσο καλύτερα είναι για την χρονιά αυτή.




Στην βόρεια Ελλάδα πιστοί κατακλύζουν την Παναγία Σουμελά στις πλαγιές του Βερμίου, κοντά στο χωριό Καστανιά,
για την πανηγυρική γιορτή του Δεκαπενταύγουστου. Η εκκλησία κτίστηκε το 1951 από τους πρόσφυγες του Πόντου, στη μνήμη της
ιστορικής ομώνυμης μονής, τα ερείπια της οποίας βρίσκονται στο
όρος Μελά, κοντά στην Τραπεζούντα του Πόντου. Εδώ φυλάσσε-

Στην Ηλεία πλήθος πιστών τιμά την εορτή του Δεκαπενταύγουστου σε μοναστήρια που είναι αφιερωμένα στην Παναγία. Συγκεκριμένα, ένα από τα πιο σημαντικά μοναστήρια της Ηλείας, είναι η
ιερά μονή Κοίμησης της Θεοτόκου στην Λαμπεία, η οποία χρονολογείται από τον 18ο αιώνα, ενώ το μοναστήρι της Παναγίας στη Σκαφιδιά, χρονολογείται από τον 10ο αιώνα. Η ιερά μονή Καθολικής στη
Γαστούνη ανεγέρθηκε το 920 προς τιμή της Παναγίας και θεωρείται
σημαντικό βυζαντινό μνημείο, που προσελκύει πολλούς πιστούς κάθε
χρόνο. Η ιερά μονή της Κρεμαστής, η οποία είναι κτισμένη πάνω σε
βράχο, χρονολογείται από τον 12ο αιώνα, ενώ σημαντικής ιστορικής
αξίας είναι και η ιερά μονή της Παναγίας στη Φραγκαβίλα Αμαλιάδας.
(Απόσπασμα) Πηγή: https://www.newsbomb.gr/ellada/
ekklhsia/

Καθημερινές
παρακλήσεις
Καθημερινά, καθ’ όλη την περίοδο του 15
Αύγουστου τελούνταν από εθελοντές ιερείς της Μητροπόλεώς μας παρακλήσεις
προς τη Θεοτόκο και οι περιθαλπόμενοι στο
Αγάπης Μέλαθρον «ο Άγιος Χαράλαμπος είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν με δεήσεις και ικεσίες προς την Παναγία μας για
να λάβουν τη βοήθειά Της. Η προσευχή ειδικά τη σημερινή εποχή με τις τόσες αντιξοότητες και τα προβλήματα που επικρατούν δίνει δύναμη και θάρρος στους ηλικιωμένους για ν’ αντιμετωπίζουν με υπομονή
και πνευματικότητα κάθε δυσκολία.
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Πλούσιο σε ραστηριότητες από φίλους
και ε ελοντές το ίμηνο ουνίου- ουλίου

Συνεχίστηκαν οι απογευματινές επισκέεις κάθε Δευτέρα απόγευμα της «Ομάδας Κυριών Φίλων του δρύματος», οι οποίες προσέφεραν το καθιερωμένο γεύμα στις
25 0 2018.

Στις 1 ουνίου προσφέρθηκε γεύμα στους
ηλικιωμένους από τους ενορίτες του ερού
αού Αγίου ικολάου Συλίβαινας.
Στις 12 0 2018 η Ομάδα Χαράς και Προσφοράς προσέφερε το καθιερωμένο γεύ-

μα στους ηλικιωμένους.
Στις 23 Αυγούστου το γεύμα των περιθαλπομένων ήταν προσφορά από την κ. ούλα Παπασταθοπούλου στη μνήμη των γονέων της.

Προσφορά ει ών 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 Βουλέλης Ευάγγελος Μαρέτη Μαριγώ Κολοκυθά
Βασιλική κ. Παπαδάκης Δουδούμης Ηλίας Καλατζοπούλου Αναστασία ώη Αδαμαντία Εφραιμόπουλος Δημήτρης Πετρούτσος

Γεώργιος Μουντζουρούλιας Ανδρέας Γιαννόπουλος ωάννης
Θωμόπουλος Γεώργιος Αποστολόπουλος Παναγιώτης Μανούκης Πέτρος κ. Θεοχαροπούλου κ. Θεοδωρόπουλος Σωτηρόπουλος Χρήστος Γιαννόπουλος Σωτήρης ικολοπούλου φη.
Προσφορές από ερείς και αούς
ερός αός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Κραθίου . . Αγίου Παντελεήμονος Αιγείρας π. Κοσκορής πάτερ . . Αχλαδιά

Δωρεές χρημάτων
ούνιος
Τριαντάφυλλος Μητρόπουλος 80 φιγένεια Στα κούρα 10 Ομάδα χαράς και
Προσφοράς 110 Ειρήνη αφειροπούλου
100 Αδαμαντία ώη 100 Μαρία Αγγελινού 50 Δημήτριος τότας 305, 0 Ομάδα Κυριών Φίλων δρύματος 200 Σοφία
Χαραλαμποπούλου 300 ωάννης Παπαπέτρου 20 Χορευτικός μιλος Αιγίου
0- Ειρήνη Μπαζοπούλου 130 Παναγιώ-
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τα Βουγιούκα 40 Χαράλαμπος Στουμπανος 20 Ελένη Μπαρδάκη 15 Πρόδρομος
Παπαδόπουλος 50 Αναστάσιος Κιαμπέσης 25 Ανδρέας Τσιπουριάρης 20 ωάννης Παπασταθακόπουλος 50 Μαρία Καραμπάτσου 20 Λούλα άκα 30 Παναγιώτης Βελέντζας 15.
ούλιος
Δημήτριος Μουρδέκας 20 φιγένεια

Στα κούρα10 Ειρήνη Παπαγεωργίου 300
ωάννης Φάκος 5 5 Δημήτριος τότας
2 ,5 Μιλτιάδης Φαρμάκης 20 Μαρίας Αγγελινού 50 ωάννης Τεμπέλης 400.
Δωρεές από ερείς και αούς
ερός αός Αγίου Δημητρίου Συλίβαινας 200 π. Χαράλαμπος Μουρίκης 50
πανος. Αρχιμανδρ. Π. Βασίλειος Μπλανάς 50.
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ΑΓΑΠΗΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
“Ο ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ”

ΤΕΥΧΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 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
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ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΑΧ. ΘΥΡΙ∆Α 83
25100 ΑΙΓΙΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΕΥΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
E-mail: agxaral1@otenet.gr

Συμπληρώστε την επιταγή
με ό,τι ποσό έχετε ευχαρίστηση

Ένα γεύμα είναι μια προσφορά αγάπης

«Η Παναγία μας
Βοήθειά μας»

ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΕΒΛΗΘΗ
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