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Σπουδαία προσφορά προς τους απόμαχους της ζωής από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»

Ε Ε
ΟΤ
Ε
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος, οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος κ. Ιωάννα
Κιοσσέ, κ. Γεώργιος Μιχαλακόπουλος και κ. Παναγιώτης Κράνιας,
οι δήμαρχοι Αιγιαλείας κ. Αθανάσιος Παναγόπουλος και Καλαβρύτων κ. Γεώργιος Λαζουράς, καθώς και οι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας «ΑΝΤΑΙΟΣ Τεχνικών Κατασκευών Α.Ε.».
«Ιδιαίτερα σημαντική» χαρακτήρισε την ημέρα παράδοσης- παραλαβής του έργου, ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Πετρόπουλος, που ήταν άλλωστε και ο συντονιστής της δωρεάς του έργου,
τονίζοντας ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης της Μονάδος Φροντίδας Ηλικιωμένων το οποίο
ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε πλέον στην κοινωνία του Αιγίου.
Σημαντική προσφορά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
«Τις κατά καιρούς αγωνιώδεις προσπάθειες και απέλπιδες κραυγές
αγωνίας του Μητροπολίτου μας ώστε να μην κλείσουν τα Γηροκομεία μας, τις άκουσαν πολλοί, λίγοι όμως τις ενστερνίστηκαν. Λίγοι
αφουγκράστηκαν τον πόνο του και ακόμη λιγότεροι συμμετείχαν
στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσεων ώστε τα Γηροκομεία, τόσο στο Αίγιο όσο και στα Καλάβρυτα, με τους 130 και πλέον τροφίμους, αυτοεξυπηρετούμενους και κατάκοιτους και με τους 60
και πλέον εργαζομένους, να μην παύσουν να λειτουργούν. Ένας
εξ’ αυτών, ο κ. Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος: Από την πρώτη κιόλας στιγμή της συνάντησής
του με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, κατανόησε την αδήριτη ανάγκη και ανταποκρίθηκε άμεσα, προβαίνοντας σε δύο δωρεές. Με την πρώτη δωρεά, το 2013, διασφαλίστηκε σημαντικότατο μέρος της μισθοδοσίας των εργαζομένων του Ιδρύματος
«Άγιος Χαράλαμπος» και με τη δεύτερη και ίσως σημαντικότερη,
το 2016, επιχειρήθηκε κάτι πρωτοποριακό και καινοτόμο. Έτσι, ο
κ. Δρακόπουλος, οι συνεργάτες του και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έγιναν οι ΄΄συγκυρηναίοι΄΄ του Μητροπολίτη μας, σηκώνοντας
για λίγο μαζί του τον… σταυρό της λειτουργίας αυτού του Ιδρύματος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο π. Βασίλειος.
Παρουσίαση του έργου από τον πρόεδρο της «ΑΝΤΑΙΟΣ»
Την πορεία υλοποίησης του έργου παρουσίασε ο πρόεδρος της
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κατασκευάστριας εταιρείας κ. Νικόλαος Φράγκος και ομολογουμένως τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά και όλοι οι παριστάμενοι εξέφρασαν τον θαυμασμό τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι και
η project manager του έργου, κ. Αλκμήνη Μαραγγούλη - Χριστοπούλου αναφέρθηκε στην εξαιρετική συνεργασία που αναπτύχθηκε με την κατασκευάστρια εταιρεία, ευχόμενη «να υπάρξουν στο
μέλλον κι άλλα έργα με καινοτόμες ιδέες, δυναμικές πρωτοβουλίες και εκπληκτικές δράσεις».
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκ μέρους του Δ.Σ του ιδρύματος
Εκ μέρους τού διοικητικού συμβουλίου της Μονάδος Φροντίδας Ηλικιωμένων μίλησε ο κ. Χρήστος Μπούνιας, ο οποίος εξέφρασε την
ευγνωμοσύνη των μελών του προς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
χαρακτηρίζοντας ως θεάρεστη τη συγκεκριμένη δωρεά που έγινε εν μέσω μίας πρωτοφανούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.
Στους σύντομους χαιρετισμούς τους οι δήμαρχοι Αιγιαλείας και
Καλαβρύτων εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίησή τους για την υλοποίηση του έργου, μεταφέροντας παράλληλα τις ευχαριστίες της
τοπικής κοινωνίας προς το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος για την τόσο σημαντική βοήθεια προς την ευπαθή ομάδα των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας.
Θερμά τα λόγια του Μητροπολίτη μας
Την ευγνωμοσύνη του προς το Δ.Σ. του Ιδρύματος και ιδιαιτέρως
προς τον πρόεδρό του, κ. Ανδρέα Δρακόπουλο, για τη δεύτερη
κατά σειρά δωρεά προς τον Οίκο Ευγηρίας εξέφρασε ιδιαίτερα συγκινημένος ο Μητροπολίτης μας κ. Αμβρόσιος . «Ας απευθύνουμε όλοι ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον Θεό, διότι σε χαλεπούς καιρούς δεν μας εγκαταλείπει. Επίσης, ένα εξίσου μεγάλο «ευχαριστώ» οφείλουμε να απευθύνουμε και στον αείμνηστο
Σταύρο Νιάρχο, που άφησε το βιος του προκειμένου να γίνονται
αγαθοεργίες! Με το έργο αυτό πραγματώνεται η θεολογική θέση που θέλει την Εκκλησία μας να σέβεται και να φροντίζει τα
δημιουργήματα του Θεού, τον άνθρωπο και τη φύση, προσφέροντας αφενός στον άνθρωπο πνεύμα αληθινής ζωής και προοπτική σωτηρίας και αφετέρου προστατεύοντας το περιβάλλον
με τη μείωση της ενεργειακής σπατάλης», τόνισε μεταξύ άλλων
ο Μητροπολίτης μας.

Τέλεια συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ποιμενάρχης μας δεν παρέλειψε να συγχαρεί τους εκπροσώπους της εταιρείας «ΑΝΤΑΙΟΣ» κ. Νικόλαο Φράγκο,
κ. Δημήτριο Σιαβελή και κ. Αννέτα Σιαβελή - Φράγκου για την άψογη
εκτέλεση των εργασιών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και κυρίως, χωρίς την παραμικρή παρενόχληση των τροφίμων. «Όλο αυτό το διάστημα οι άνθρωποι της κατασκευάστριας εταιρείας εργάσθηκαν τέλεια και υποδειγματικά. Πάντοτε ήταν ήσυχη η καρδιά μου ότι κάνουν το καλύτερο που μπορούν.
Δεν απέβλεψαν να λάβουν χρήματα, αλλά να κάνουν έργο. Και γι’ αυτό τούς ευγνωμονώ!», είπε χαρακτηριστικά ο σεπτός Ποιμενάρχης.
Τέλος, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, απένειμε ειδική τιμητική πλακέτα
και ειδικό τιμητικό δίπλωμα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την
τόσο σημαντική βοήθειά του προς τους απομάχους της ζωής και
μάλιστα εν μέσω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα.
Οι εκτελεσθείσες εργασίες και τι επιτεύχθηκε
Υπενθυμίζεται πως οι εργασίες των συνεργείων της αναδόχου εταιρείας (ανέλαβε το έργο κατόπιν σχετικού διαγωνισμού) ξεκίνησαν
τον Μάρτιο του 2017 και ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του ίδιου
έτους. Σκοπός τους ήταν η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 7ης Νοεμβρίου 2014 αλλά και η ενεργειακή αναβάθμιση της κεντρικής μονάδος του κτηρίου. Το έργο περιελάμβανε μεταξύ άλλων τις εξής εργασίες: α) Τοποθέτηση σύγχρονων (ενεργειακών) κουφωμάτων αλουμινίου, β) Τοποθέτηση νέου
(υβριδικού) συστήματος θέρμανσης με ειδικού τύπου αντλίες θερμότητας που ήρθαν από το εξωτερικό, γ) Αλλαγή λαμπτήρων με νέους
υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης, δ) Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ε) Επιδιόρθωση παλαιών και τοποθέτηση νέων ηλιακών συλλεκτών για την παροχή ζεστού νερού χρήσης.
Μέσω των συγκεκριμένων εργασιών επιτεύχθηκαν η βελτιστοποίηση των προσφερομένων υπηρεσιών προς τους τροφίμους, η
αναβάθμιση των δομών τού κτηρίου με καινοτόμες και πρωτοποριακές λύσεις, η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της μονάδας αλλά και του ποσοστού ρύπων διοξειδίου του άνθρακα που
εκπέμπει στην ατμόσφαιρα, η ελάττωση του λειτουργικού κόστους
του Γηροκομείου, η διασφάλιση της στατικότητάς του και κατ’ επέκταση η επιμήκυνση του χρόνου ζωής του.

Δράση ενημέρωσης της
Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας στο Ίδρυμα
«Άγιος Χαράλαμπος»

Ενημερωτικές δράσεις σχετικά με τα σοβαρά ιατρικά ή άλλα θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων διοργανώνει η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, αναγνωρίζοντας τις σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές, ψυχολογικές και σωματικές ανάγκες που
αντιμετωπίζουν τα άτομα Τρίτης Ηλικίας.
Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται σε συνεργασία με την Πανελλήνια Εταιρεία Γηριατρικής και Γεροντολογίας και στο
πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται ένας κύκλος ενημερώσεων σε Οίκους Ευγηρίας της Δυτικής Ελλάδος, με στόχο την
ενημέρωση του προσωπικού τους σε θέματα, όπως: Κατακλίσεις και τρόπους αντιμετώπισης, άνοια και διαταραχές
συμπεριφοράς των ηλικιωμένων, λειτουργικές διαταραχές
και αντιμετώπιση, απάντηση ερωτήσεων και εξήγηση αποριών του προσωπικού από γιατρούς αντιστοίχων ειδικοτήτων.
Μια ανάλογη δράση υλοποιήθηκε το Τετάρτη 7 Νοεμβρίου
και στο Αγάπης Μέλαθρον «ο Άγιος Χαράλαμπος» με μεγάλη επιτυχία.
Την δράση παρακολούθησαν το προσωπικό, η Διεύθυνση και
αρκετοί εκ των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται στο ίδρυμα. Ομιλητές ήταν ο κ. Ιωάννης Ελούλ- νευρολόγος και ο κ.
Απόλλων Ζηγομαλάς-χειρουργός, ενώ συνοδεύονταν από τον
νοσηλευτή κ. Ευάγγελο Παπαδόπουλο. Παρών φυσικά ήταν
και ο γιατρός του ιδρύματος κ. Αθανάσιος Σταυρόπουλος.
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Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος, οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος κ. Ιωάννα
Κιοσσέ, κ. Γεώργιος Μιχαλακόπουλος και κ. Παναγιώτης Κράνιας,
οι δήμαρχοι Αιγιαλείας κ. Αθανάσιος Παναγόπουλος και Καλαβρύτων κ. Γεώργιος Λαζουράς, καθώς και οι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας «ΑΝΤΑΙΟΣ Τεχνικών Κατασκευών Α.Ε.».
«Ιδιαίτερα σημαντική» χαρακτήρισε την ημέρα παράδοσης- παραλαβής του έργου, ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Πετρόπουλος, που ήταν άλλωστε και ο συντονιστής της δωρεάς του έργου,
τονίζοντας ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης της Μονάδος Φροντίδας Ηλικιωμένων το οποίο
ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε πλέον στην κοινωνία του Αιγίου.
Σημαντική προσφορά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
«Τις κατά καιρούς αγωνιώδεις προσπάθειες και απέλπιδες κραυγές
αγωνίας του Μητροπολίτου μας ώστε να μην κλείσουν τα Γηροκομεία μας, τις άκουσαν πολλοί, λίγοι όμως τις ενστερνίστηκαν. Λίγοι
αφουγκράστηκαν τον πόνο του και ακόμη λιγότεροι συμμετείχαν
στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσεων ώστε τα Γηροκομεία, τόσο στο Αίγιο όσο και στα Καλάβρυτα, με τους 130 και πλέον τροφίμους, αυτοεξυπηρετούμενους και κατάκοιτους και με τους 60
και πλέον εργαζομένους, να μην παύσουν να λειτουργούν. Ένας
εξ’ αυτών, ο κ. Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος: Από την πρώτη κιόλας στιγμή της συνάντησής
του με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, κατανόησε την αδήριτη ανάγκη και ανταποκρίθηκε άμεσα, προβαίνοντας σε δύο δωρεές. Με την πρώτη δωρεά, το 2013, διασφαλίστηκε σημαντικότατο μέρος της μισθοδοσίας των εργαζομένων του Ιδρύματος
«Άγιος Χαράλαμπος» και με τη δεύτερη και ίσως σημαντικότερη,
το 2016, επιχειρήθηκε κάτι πρωτοποριακό και καινοτόμο. Έτσι, ο
κ. Δρακόπουλος, οι συνεργάτες του και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έγιναν οι ΄΄συγκυρηναίοι΄΄ του Μητροπολίτη μας, σηκώνοντας
για λίγο μαζί του τον… σταυρό της λειτουργίας αυτού του Ιδρύματος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο π. Βασίλειος.
Παρουσίαση του έργου από τον πρόεδρο της «ΑΝΤΑΙΟΣ»
Την πορεία υλοποίησης του έργου παρουσίασε ο πρόεδρος της
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κατασκευάστριας εταιρείας κ. Νικόλαος Φράγκος και ομολογουμένως τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά και όλοι οι παριστάμενοι εξέφρασαν τον θαυμασμό τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι και
η project manager του έργου, κ. Αλκμήνη Μαραγγούλη - Χριστοπούλου αναφέρθηκε στην εξαιρετική συνεργασία που αναπτύχθηκε με την κατασκευάστρια εταιρεία, ευχόμενη «να υπάρξουν στο
μέλλον κι άλλα έργα με καινοτόμες ιδέες, δυναμικές πρωτοβουλίες και εκπληκτικές δράσεις».
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκ μέρους του Δ.Σ του ιδρύματος
Εκ μέρους τού διοικητικού συμβουλίου της Μονάδος Φροντίδας Ηλικιωμένων μίλησε ο κ. Χρήστος Μπούνιας, ο οποίος εξέφρασε την
ευγνωμοσύνη των μελών του προς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
χαρακτηρίζοντας ως θεάρεστη τη συγκεκριμένη δωρεά που έγινε εν μέσω μίας πρωτοφανούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.
Στους σύντομους χαιρετισμούς τους οι δήμαρχοι Αιγιαλείας και
Καλαβρύτων εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίησή τους για την υλοποίηση του έργου, μεταφέροντας παράλληλα τις ευχαριστίες της
τοπικής κοινωνίας προς το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος για την τόσο σημαντική βοήθεια προς την ευπαθή ομάδα των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας.
Θερμά τα λόγια του Μητροπολίτη μας
Την ευγνωμοσύνη του προς το Δ.Σ. του Ιδρύματος και ιδιαιτέρως
προς τον πρόεδρό του, κ. Ανδρέα Δρακόπουλο, για τη δεύτερη
κατά σειρά δωρεά προς τον Οίκο Ευγηρίας εξέφρασε ιδιαίτερα συγκινημένος ο Μητροπολίτης μας κ. Αμβρόσιος . «Ας απευθύνουμε όλοι ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον Θεό, διότι σε χαλεπούς καιρούς δεν μας εγκαταλείπει. Επίσης, ένα εξίσου μεγάλο «ευχαριστώ» οφείλουμε να απευθύνουμε και στον αείμνηστο
Σταύρο Νιάρχο, που άφησε το βιος του προκειμένου να γίνονται
αγαθοεργίες! Με το έργο αυτό πραγματώνεται η θεολογική θέση που θέλει την Εκκλησία μας να σέβεται και να φροντίζει τα
δημιουργήματα του Θεού, τον άνθρωπο και τη φύση, προσφέροντας αφενός στον άνθρωπο πνεύμα αληθινής ζωής και προοπτική σωτηρίας και αφετέρου προστατεύοντας το περιβάλλον
με τη μείωση της ενεργειακής σπατάλης», τόνισε μεταξύ άλλων
ο Μητροπολίτης μας.

Τέλεια συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ποιμενάρχης μας δεν παρέλειψε να συγχαρεί τους εκπροσώπους της εταιρείας «ΑΝΤΑΙΟΣ» κ. Νικόλαο Φράγκο,
κ. Δημήτριο Σιαβελή και κ. Αννέτα Σιαβελή - Φράγκου για την άψογη
εκτέλεση των εργασιών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και κυρίως, χωρίς την παραμικρή παρενόχληση των τροφίμων. «Όλο αυτό το διάστημα οι άνθρωποι της κατασκευάστριας εταιρείας εργάσθηκαν τέλεια και υποδειγματικά. Πάντοτε ήταν ήσυχη η καρδιά μου ότι κάνουν το καλύτερο που μπορούν.
Δεν απέβλεψαν να λάβουν χρήματα, αλλά να κάνουν έργο. Και γι’ αυτό τούς ευγνωμονώ!», είπε χαρακτηριστικά ο σεπτός Ποιμενάρχης.
Τέλος, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, απένειμε ειδική τιμητική πλακέτα
και ειδικό τιμητικό δίπλωμα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την
τόσο σημαντική βοήθειά του προς τους απομάχους της ζωής και
μάλιστα εν μέσω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα.
Οι εκτελεσθείσες εργασίες και τι επιτεύχθηκε
Υπενθυμίζεται πως οι εργασίες των συνεργείων της αναδόχου εταιρείας (ανέλαβε το έργο κατόπιν σχετικού διαγωνισμού) ξεκίνησαν
τον Μάρτιο του 2017 και ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του ίδιου
έτους. Σκοπός τους ήταν η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 7ης Νοεμβρίου 2014 αλλά και η ενεργειακή αναβάθμιση της κεντρικής μονάδος του κτηρίου. Το έργο περιελάμβανε μεταξύ άλλων τις εξής εργασίες: α) Τοποθέτηση σύγχρονων (ενεργειακών) κουφωμάτων αλουμινίου, β) Τοποθέτηση νέου
(υβριδικού) συστήματος θέρμανσης με ειδικού τύπου αντλίες θερμότητας που ήρθαν από το εξωτερικό, γ) Αλλαγή λαμπτήρων με νέους
υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης, δ) Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ε) Επιδιόρθωση παλαιών και τοποθέτηση νέων ηλιακών συλλεκτών για την παροχή ζεστού νερού χρήσης.
Μέσω των συγκεκριμένων εργασιών επιτεύχθηκαν η βελτιστοποίηση των προσφερομένων υπηρεσιών προς τους τροφίμους, η
αναβάθμιση των δομών τού κτηρίου με καινοτόμες και πρωτοποριακές λύσεις, η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της μονάδας αλλά και του ποσοστού ρύπων διοξειδίου του άνθρακα που
εκπέμπει στην ατμόσφαιρα, η ελάττωση του λειτουργικού κόστους
του Γηροκομείου, η διασφάλιση της στατικότητάς του και κατ’ επέκταση η επιμήκυνση του χρόνου ζωής του.

Δράση ενημέρωσης της
Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας στο Ίδρυμα
«Άγιος Χαράλαμπος»

Ενημερωτικές δράσεις σχετικά με τα σοβαρά ιατρικά ή άλλα θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων διοργανώνει η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, αναγνωρίζοντας τις σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές, ψυχολογικές και σωματικές ανάγκες που
αντιμετωπίζουν τα άτομα Τρίτης Ηλικίας.
Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται σε συνεργασία με την Πανελλήνια Εταιρεία Γηριατρικής και Γεροντολογίας και στο
πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται ένας κύκλος ενημερώσεων σε Οίκους Ευγηρίας της Δυτικής Ελλάδος, με στόχο την
ενημέρωση του προσωπικού τους σε θέματα, όπως: Κατακλίσεις και τρόπους αντιμετώπισης, άνοια και διαταραχές
συμπεριφοράς των ηλικιωμένων, λειτουργικές διαταραχές
και αντιμετώπιση, απάντηση ερωτήσεων και εξήγηση αποριών του προσωπικού από γιατρούς αντιστοίχων ειδικοτήτων.
Μια ανάλογη δράση υλοποιήθηκε το Τετάρτη 7 Νοεμβρίου
και στο Αγάπης Μέλαθρον «ο Άγιος Χαράλαμπος» με μεγάλη επιτυχία.
Την δράση παρακολούθησαν το προσωπικό, η Διεύθυνση και
αρκετοί εκ των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται στο ίδρυμα. Ομιλητές ήταν ο κ. Ιωάννης Ελούλ- νευρολόγος και ο κ.
Απόλλων Ζηγομαλάς-χειρουργός, ενώ συνοδεύονταν από τον
νοσηλευτή κ. Ευάγγελο Παπαδόπουλο. Παρών φυσικά ήταν
και ο γιατρός του ιδρύματος κ. Αθανάσιος Σταυρόπουλος.
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Διά χειρός... σπουδαστ ν του ΔΙΕ Αιγίου
Για άλλη μια φορά , σπουδαστές από το 3ο εξάμηνο του
τμήματος κομμωτικής τέχνης του ΔΙΕΚ Αιγίου, επισκέφτηκαν το ίδρυμα για να προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους αφιλοκερδώς στους φιλοξενούμενους ηλικιωμένους. Οι σπουδαστές συνοδευόμενοι από την κ. Αλεξάνδρα Φωτεινού- υπεύθυνη κατάρτισης, εξωστρέφειας και διοίκησης, την κ. Μαρία ωμοδότη- υπεύθυνη
πρακτικής και μαθητείας και τις υπεύθυνες δασκάλες
κ. Δήμητρα Παπαδοπούλου και κ. Αγγελική Σέκκα, κούρεψαν και περιποιήθηκαν τα μαλλιά των ηλικιωμένων
προσφέροντας τους στιγμές προσωπικής φροντίδας
και καλλωπισμού που όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα
από την ηλικία τους, έχουν ανάγκη. Τις ευχαριστούμε θερμά για την τόσο σπουδαία πρωτοβουλία τους
που δίνει χαρά και ευεξία στους ηλικιωμένους. Ευχόμαστε καλές σπουδές με υγεία και προκοπή!

Προσφορά γευμάτων από φίλους και εθελοντές

ια μια ακόμα φορά, στις 30 Οκτωβρίου, οι ενορίτες του Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος Αιγείρας, με πρωτεργάτη τον
εφημέριο του Ναού π. Χαράλαμπο Καρούζο, πρόσφεραν γεύμα στους περιθαλπόμενους στον Άγιο Χαράλαμπο.

Μ

ία μέρα αργότερα, την 1η Νοεμβρίου, οι κυρίες που συμμετέχουν στην
Ομάδα Χαράς και Προσφοράς, επισκέφθηκαν τους ηλικιωμένους τους πρόσφεραν γεύμα και πέρασαν αρκετό χρόνο μαζί τους μεταδίδοντάς τους χαρά
και επικοινωνία.

Σ

τις 26 Νοεμβρίου, οι κυρίες που συμμετέχουν
στην Ομάδα Κυριών Φίλων του Ιδρύματος, ήταν
εκείνες που πήραν τη σκυτάλη της προσφοράς
προς τους ηλικιωμένους. Πέρασαν δημιουργικό
χρόνο μαζί τους, προσέφεραν γεύμα και μοιράστηκαν όμορφες στιγμές όπως άλλωστε συμβαίνει κάθε φορά που επισκέπτονται το ίδρυμα.

Προσφορά ειδ ν 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: Κωνσταντίνος

Μαραγκόπουλος- Διονυσία Σωτηροπούλου- Λεωνίδας Δούκας- Βούλα όζου- Κατερίνα Παπανδρέου- Διογένης Παπαγιαννόπουλος- κ. Ζεντέφη- Νικολέτα Μήτση-Κωνσταντίνα και Μαρία Μπαψάλια- Ουρανία Αθανασίου- Φιλοπροοδευτικός Μορφωτικός Σύλλογος Παρασκευής- Αντώνης Λοχρίδας- Χρυσάνθη Ασημακο-

πούλου- Μαρία Παναγιωτακοπούλου- Λεωνίδας Δροσόπουλος- ΚΑΒΙΝΟ- Ευάγγελος Βουλέλης- Κων νος Τασακος- π. Σωτήριος Κόσκορης- Κων να Κούκου - κ. ωνσταντίνος Χελάκης- Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό Διακονικό Κέντρο Καλαβρύτων-κ. Ελένη Πράσινου- κ.
Αποστολίδου, π. Κωνσταντίνος Λουκόπουλος.

Δωρεές χρημάτων
Οκτ ριος
Μαρία Παπαχριστοπούλου 200- Μαρία Οικονομοπούλου 2 02 0- Παναγιώτης Πολύδωρος 200- Νικόλαος Κωττάκης 1 0- Ομάδα χαράς
και Προσφοράς 16 - Ιφιγένεια Σταϊκούρα 10- Χαράλαμπος και Μαρία Παναγιωτακοπούλου 200- Παναγιώτης Κουτρίκης 00- Παρασκευή Εγγλέζου 3 .
Δωρεές από Ιερούς Ναούς και Ιερείς
Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Αιγείρας
1 0- πανος. Αρχιμ. π. Βασίλειος Μπανας 30.
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Νοέμ ριος
Συν τα Τραπέζης Ελλάδος 1 2- Εριφύλη Μωυσίδου 612- Αλεξάνδρα Καραχάλιου 100- Τράπεζα της Ελλάδος 000- Δημήτριος Μουρδέκας 20- Ομάδα Κυριών Φίλων Ιδρύματος
0- Ηλίας οδόπουλος 200- Αγγελική Μπρίνια 62- Ειρήνη Κόλλια 20- Δημήτριος Ντότας
36 ,34- Ερρίκη Φλογερά Ζλατάνη 200- Μαρία
Καλαμιώτη 20- Λουκάς Τσούλης 360- Αθανάσιος Αθανασίου 0- Παναγιώτα και Βασίλης-

Γεωργίου 0- Ηρακλής Καλλέργης 30- Μαρία Καραμπάτσου 20- Παρασκευή Εγγλέζου
10- Ιουλία Μαρκούστογλου 0- Αναστάσιος Κιαμπέσης 2 - Ανδρέας Μουντζουρούλιας 10- Πρόδρομος Παπαδόπουλος 0- Χαρίκλεια Δημητρίου 20- Παρασκευή Εγγλέζου
20- Παναγιώτης Βελέντζας 1 - Κων νος Κροντήρας 10- Παντελής Πιλάβας 30- Θεοδώρα
Κουτσουρη 0- Ιωάννης Γιακουμής 30- Γεώργιος Σπηλιόπουλος 0.
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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

Ένα γεύμα είναι μια προσφορά αγάπης

Συμπληρώστε την επιταγή
με ό,τι ποσό έχετε ευχαρίστηση

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
E-mail: agxaral1@otenet.gr
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ΤΕΥΧΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
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Τα Ονομαστήριά του
γιόρτασε φέτος ο
Μητροπολίτης μας.
Εκατοντάδες συμπολίτες
του ευχήθηκαν
αναγνωρίζοντας την
μοναδική προσφορά του
στην τοπική κοινωνία
ΣΤΟΡΓΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 7737
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ - ΕΚ∆ΟΤΗΣ:
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ
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