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Π

ολύ πριν την επιβολή
περιοριστικών μέτρων
λόγω του κορωνοϊού,
μια πολύ ιδιαίτερη παρουσίαση απόλαυσαν οι
περιθαλπόμενοι στο Αγάπης Μέλαθρον « Άγιος Χαράλαμπος». Πρόκειται για την προβολή διαφανειών με Μοναστήρια από το Άγιο
Όρος, που έγινε με πρωτοβουλία
μελών του Συνδέσμου Φίλων του

Αγίου Όρους Πάτρας. Επισκέφτηκαν το ίδρυμα και ενημέρωσαν
τους περιθαλπόμενους, οι οποίοι
με πολύ ενδιαφέρον και προσοχή παρακολούθησαν την παρουσίαση. Ευχαριστούμε πολύ τους
εμπνευστές αυτής της πρωτοβουλίας και ευχόμαστε να ακολουθήσουν νέες ενημερωτικές δράσεις όταν οι συνθήκες βέβαια το
επιτρέψουν.

Ένα διαφορετικό Πάσχα...

Το Πάσχα, η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας που είναι τόσο στενά συνδεδεμένη με
την ελληνική χριστιανική παράδοση, ήταν
τόσο διαφορετικό φέτος! Ωστόσο για άλλη μια φορά, οι εργαζόμενοι στον Άγιο Χαράλαμπο, κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ζωή των ηλικιωμένων τις Άγιες
Ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας να είναι
γεμάτη από θρησκευτική κατάνυξη και οι-

κογενειακή θαλπωρή.
Ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών,
σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να καθησυχάζονται οι φόβοι και τα αισθήματα μοναξιάς, αβεβαιότητας και θλίψης που μπορεί
να νιώθουν οι ηλικιωμένοι, οι εργαζόμενοι στο ίδρυμα και η κοινωνική λειτουργός,
τους βοήθησαν να προσαρμοσθούν όσο το
δυνατόν καλύτερα. Μάλιστα υπήρξαν δρα-

στηριότητες που υιοθετήθηκαν την περίοδο
της Μεγάλης Εβδομάδας που τους βοήθησαν να ξεφύγουν από την μονότονη καθημερινότητα, να νιώσουν δραστήριοι και δημιουργικοί. Έτσι λοιπόν οι ηλικιωμένοι, τηρώντας ένα έθιμο των τελευταίων χρόνων,
έφτιαξαν πασχαλινές χειροτεχνίες και έβαψαν κόκκινα αυγά, ακολουθώντας βέβαια
όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.

Επιστροφή στον τόπο
της καρδιάς της
Μπορεί για περίπου πενήντα χρόνια να ζούσε στον Καναδά και την Αμερική όπου μετανάστευσε σε πολύ νεαρή ηλικία για να αναζητήσει μια καλύτερη τύχη, ωστόσο η
ζωή την οδήγησε και πάλι στην αγαπημένη της πατρίδα, την Ελλάδα και τον τόπο καταγωγής της, το Αίγιο. Ο λόγος για την κ. Ασπασία Μητροπούλου που κατάγεται από
την Παρασκευή Αιγιαλείας και εδώ και μερικούς μήνες φιλοξενείται στο Αγάπης Μέλαθρον «ο Άγιος Χαράλαμπος». Ζώντας για πολλά χρόνια στην Νέα Υόρκη, απέκτησε με
τον σύζυγό της δύο παιδιά και τρία εγγόνια. Η ζωή της εκεί ήταν όμορφη, αλλά πάντα
νοσταλγούσε την ομορφιά του ελληνικού τοπίου και την ζεστή φιλοξενία των φίλων
και συγγενών της στην περιοχή μας. Μεταξύ των ανθρώπων που εκτιμά ιδιαίτερα για
την προσωπικότητα και την έντονη δραστηριότητά του, είναι και ο πρώην Μητροπολίτης μας κ.κ. Αμβρόσιος τον οποίο είχε γνωρίσει στην Αμερική. Όταν λοιπόν πριν μερικούς μήνες «έχασε» τον σύζυγό της, η επιστροφή στην πατρίδα ήταν μονόδρομος.
«Ήµουν πολύ στενοχωρηµένη και κουρασµένη. Μου έλειπε ο τόπος µου και η Εκκλησία. Γι’ αυτό και επέστρεψα στο Αίγιο και ζω πλέον στον Άγιο Χαράλαµπο» λέει η ίδια
και συμπληρώνει: «∆εν µου λείπει τίποτα, περνάω µια χαρά, µε φροντίζουν και µε περιποιούνται. Βγαίνω και συναντώ φίλους µου και νιώθω πολύ καλά!».

Πρωτομαγιάτικο στεφάνι
Οι συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας
αλλά και σε παγκόσμιο
επίπεδο να είναι βέβαια ιδιαίτερες και
πρωτόγνωρες, ωστόσο η φύση ακολουθεί
τους δικούς της ρυθμούς δίνοντας στον άνθρωπο εικόνες δύναμης και αισιοδοξίας. Η
πρωτομαγιά είναι συνδεδεμένη με την αναγέννηση της φύσης
και μπορεί φέτος να
μην υπήρχε η δυνατότητα ν΄ απολαύσει κανείς την μαγεία και την
ομορφιά της φύσης
λόγω του κατ’ οίκον
περιορισμού, ωστόσο
ακόμα και λίγα λουλούδια αν κρατούσε στο
χέρι του ήταν αρκετά για να πάρει δύναμη, ελπίδα και αισιοδοξία. Έτσι και οι ηλικιωμένοι που φιλοξενούνται στον Άγιο Χαράλαμπο, με τη βοήθεια του
προσωπικού έφτιαξαν
το λουλουδένιο στεφάνι τους, συνεργαζόμενοι και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα. Διασκέδασαν, χάρηκαν και ευχαριστήθηκαν την απλότητα και
την ομορφιά της φύσης. Και του χρόνου!

Ευχαριστίες
Πολλοί είναι οι φίλοι και συνεργάτες του ιδρύματος
που εκφράζουν είτε δημόσια είτε ιδιωτικά τις ευχαριστίες τους για την άψογη φροντίδα, σωματική
και ψυχική, που προσφέρεται στους οικείους τους
που φιλοξενούνται στο Αγάπης Μέλαθρον «ο Άγιος
Χαράλαμπος». Κάτι ανάλογο συνέβη και με τον δικηγόρο κ. Φώτη Παλαιολόγο ο οποίος με επιστολή του
ευχαριστεί το προσωπικό και όλους τους συνεργάτες

του ιδρύματος «για την αµέριστη προσοχή και φροντίδα που επέδειξαν στην επί διµήνου φιλοξενία της
υπέργηρης µητέρας του Κωνσταντίνας που εκοιµήθη την 1η Απριλίου».
Τέτοιου είδους αναγνώριση σίγουρα δίνει δύναμη
στο προσωπικό και τους υπεύθυνους του ιδρύματος ώστε να συνεχίζουν με τον ίδιο ζήλο το Θεάρεστο έργο του.

Προσφορά γευμάτων
Πολλοί είναι οι συμπολίτες μας με ευγενικά αισθήματα
και καλοσύνη στην ψυχή τους που επισκέπτονται τους
γέροντές μας, τους προσφέρουν ένα καφεδάκι, γεύμα
ή απλά την συντροφιά τους και τους βοηθούν να περνούν πιο ευχάριστα την ώρα τους. Στις 15 Φεβρουαρίου,
γεύμα προσέφερε η κ. Γενοβέφα Χατζή στη μνήμη του συζύγου της Ιωάννη. Στις 24 Φεβρουαρίου, το γεύμα ήταν προσφορά των Κυριών Φίλων του Ιδρύματος, όπως άλλωστε

έγινε στις 30 Μαρτίου και στις 27 Απριλίου, χωρίς βέβαια την
φυσική τους παρουσία που δίνει τόση δύναμη στους ηλικιωμένους. Οι περιθαλπόμενοι ανυπομονούν για τη στιγμή που θα
συναντηθούν και ξανά με τις κυρίες που συμμετέχουν στην
ομάδα καθώς η επικοινωνία και η συναναστροφή μαζί τους είναι πολύτιμη και απαραίτητη συντροφιά που διατηρείται χρόνια τώρα! Στις 25 Μαρτίου, το γεύμα προσέφερε η κ. Φωτεινή Διαλούπη στη μνήμη συγγενών της.

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: Καλλιμάνης Α.Ε, ΤΙΤΑΝ, Παναγιωτακόπουλος Ιωάννης, κ. Σιφαλάκη, Μιχαλόπουλος Χρήστος, Ψυχράμης Θεόδωρος, Ηλίας και Σοφία Δουδούμη, Πανούτσος Χρ.
του Κων/νου, Αποστολοπούλου Χρυσούλα, Αναγνωστοπούλου Ευγενία, Ταμπακοπούλου Ελένη, Παπασταθοπούλου Ρούλα,
Τζογάνη Καλλιρόη, Ζαφειροπούλου Ευγε-

νία, Δουδούμη Ιωάννα, Ζαχ/στείο Καραφλού, Οικονομόπουλος Σπυρίδων, Στέκι της Αγάπης.
Φαρμακευτικά σκευάσματα και παραϊατρικό υλικό:
GIVMED, Όμιλος Σαράντη (LANES), Bennett
Βιομηχανία Φαρμάκων, Verisfield Ltd, Εστία
Κωνσταντινουπόλεως, η ΚΟΔΕΠ, το ΚΥΑΔΑ,
η Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου, ο Σύλλογος Νοσηλεία, το Άσυλο Ανιάτων Κυψέλης.
Tα Κοινωνικά Φαρμακεία των Δήμων
: Πόρου, Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης,
Καλλιθέας, Μοσχάτου-Ταύρου, Χαλκηδό-

νας, Νεάπολης-Συκεών, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, Κηφισιάς, Ζωγράφου, Καλαμαριάς, Ελευσίνας, Βριλησσίων, Αμαρουσίου, Ίλιον.
Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την
στήριξη στον συντονισμό δωρεοδοτήσεων και παροχής ατομικών μέτρων προστασίας την Μ.Κ.Ο. GIVMED
και το Ίδρυμα ΤΙΜΑ.
Προσφορές από Ιερείς και Ιερούς
Ναούς
Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους- Ι.Ν. Αγίου Ανδρέου Αιγίου- π. Χρυσόστομος Γιόντζας- Ι.
Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Βερίνο

ΔΩΡΕΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Ιανουάριος
Νικολάου Μαρία 362, Νικολόπουλος Ευθύμιος 50, Παπαντωνοπούλου Αικατερίνη 300, Δημήτριος Ντότας 263,02,
Καρπέτας Άγγελος 20, Ευσταθίου Ευφροσύνη 20, Παπακωνσταντίνου Μιχαήλ 20, Οικ. Νικολάου και Φωτεινής Μπίτα 50, Κροκιδάς Ιωάννης 100, Φρόνης
Χαράλαμπος 100, Οικονόμου Σπήλιος
50, Καλέργης Ηρακλής 30, Κατσανάκης Κων/νος 300, Αθανασοπούλου Ελένη 200, Δαχλύθρας Μάριος100, Χαϊδογιάννου Αθηνά 30, Παπαργυρίου Σοφία
40, Καλαντζής Κων/νος 50, Καραμπάτσου Μαρία 20, Παπαδόπουλος Ιωάννης 30, Μάδια Ειρήνη 10, Εγγλέζου Παρασκευή 20, Κοντόπουλος Παναγιώτης
15, Μπενέκου Βασιλική 20.
Φεβρουάριος
Οικ. Χρήστου Καραμάνου 50, Σπυρογιάννη
Αικ. 20, Παπαθανασίου Αγγελική 30, Παπασταθακόπουλος Ιωάννης 20, Λαμπρινάκου Πένυ 20, κ. Παπαπέτρου 20, Σύνδε-

σμος Απόστρατων Αστυνομικών και Σωμάτων Ασφαλείας Αιγιαλείας 151, Ράλλης Γεώργιος 150, Μπενέκου Βασιλική
20, Κοντόπουλος Παναγιώτης 15, Ομάδα
Κυριών Φίλων Ιδρύματος 200, Υφαντή Αικατερίνη 20, Χαντζή Γενοβέφα 250, Ομαδα Κυριών Φίλων Ιδρύματος 200, Ανώνυμος 250, Μπαζοπούλου Ειρήνη 100, Ιατρού Αικατερίνη 20, Φέτα Νίκη 50, Ανώνυμος 380.
Μάρτιος
Μιχαλοπούλου Καίτη 50, Παπαργυρίου
Σοφία 40, Καλαντζής Κων/νος 50, Δαχλύθρας Μάριος 160, Χαϊδογιαννου Αθηνά 30, Ιφιγένεια Σταϊκούρα 10, Παπαδοπούλου Αικατερίνη 50, Αγγελινού Μαρία
50, Ιατρικός Σύλλογος Αιγίου 30, Ανώνυμος 200, Ντότας Δημήτριος 300,79,
Διαλούπη Φωτεινή 400, Φάκος Αγγελής
200, Γιαλαμά Αικατερίνη 50, Κουτρίκης
Παναγιώτης 400, Ομάδα Κυρίων Φίλων
Ιδρύματος 200, Givmed Share medicine
Shan 122-BCNY. A.E 500, Μητροπούλου

Ασπασία 300.
Απρίλιος
Εγγλέζου Παρασκευή 20, Μαδιά Μαρία
20, Μαδιά Ειρήνη 10, Παπαδόπουλος Ιωάννης 30, Καραμπάτσου Μαρία 20, Παπαπέτρου Ιωάννης 30, Ντότας Δημήτριος
256,31, Γεωργόπουλος Ανδρέας 150,Σταϊκούρα Ιφιγένεια 10, Ανώνυμος 200, Μητροπούλου Μαρία 458,09,Παπαδοπούλου
Δέσποινα 250, Ανώνυμος 300, Ιωαννίδης
Ιωάννης 25, Χατζηκομνηνού Σοφία 100,
Κοσμάς Μιλτιάδης 20, Νιγιάννη Πηνελόπη 70, Γεωργίου Βασιλική & Παναγιώτης
50, Νικολόπουλος Ευθύμιος 50, Τεμπέλης Ιωάννης 1.000 .
Προσφορές από Ιερείς και Ιερούς
Ναούς
Ι. Ν. Φανερωμένης Αιγίου 100 , Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος Αιγείρας 150, Πανοσιολογ. Αρχιμ π. Μπλανάς Βασίλειος 20,
Πανοσιολογ. Αρχιμ. π. Θεοδόσιος Εμμανουήλ 50.

