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ΑΓΑΠΗΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
«O AΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»

ια άστε
εριε µενα
σε

α

Ατµόσφαιρα
Χριστουγέννων
σε α
Χριστουγεννιάτικες
αναµνήσεις
σε
Χριστουγεννιάτικα έθιµα στην ελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία
σε α
Ορθόδοξη θρησκευτική παράδοση
για το έθιµο της βασιλόπιτας
σε α
ροσφορές
γευµάτων
σε α
ροσφορές
αγαθών
σε α
ωρεές
αρµάκων
σε α
ωρεές
χρηµάτων

ορε οι συν ήκες
ου ει αν ρ
τ τα να ε ναι ρ τ γν ρες να µ ν νεται ευκαιρ α στους
αν ρ ους να α ο α σουν τις µ ρες τ ν Χριστουγ νν ν
ς ε ιυµο ν και ε αν συν σει στ σο οι ουν ανάγκ να ι σουν
το εορταστικ κ µα σο το υνατ ν κα τερα ανε άρτ τα α τ ν
ικ α ή τον τ ο ου ρ σκονται
Υπό αυτές τις συνθήκες, το εορταστικό
πνεύµα είναι εµφανές και στο Αγάπης
Μέλαθρον «ο Άγιος Χαράλαµπος» όπου
οι φιλοξενούµενοι, µέρες τώρα άρχισαν τις δικές τους ετοιµασίες για να
δηµιουργήσουν γιορτινή ατµόσφαιρα
τόλισαν το δέντρο τους και το χώρο του δρύµατος µε δεκάδες στολίδια, έφτιαξαν κάρτες και άλλες χειροτεχνίες, ενώ κάποιοι στόλισαν και τα
δωµάτια που φιλοξενούνται. αρακολούθησαν µε κατάνυξη την Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία όπου χοροστάτησε ο φιλοξενούµενος Αρχιµανδρίτης π. Χρυσόστοµος ιόντσας µε

την βοήθεια της Μοναχής Χαριτίνης.
ύµµαχοί τους σε κάθε τέτοια δραστηριότητα είναι η κοινωνική υπηρεσία
του δρύµατος, αλλά και όλο το υπόλοιπο προσωπικό που φροντίζουν µε
κάθε τρόπο να «γεµίζουν» δηµιουργικά το χρόνο τους ώστε να αισθάνονται χρήσιµοι, δραστήριοι και παραγωγικοί. Ειδικά µε τις σηµερινές συνθήκες που περιορίζουν τις εξόδους
των ηλικιωµένων και υπαγορεύουν την
παραµονή τους εντός του δρύµατος.
ροντίδα όλων είναι να νιώθουν όλοι
οι ηλικιωµένοι τη ζεστασιά του δικού
τους σπιτιού.
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Χριστουγεννιάτικες αναµνήσεις
Οι γιορτές των Χριστουγέννων
για όλους τους ανθρώπους σε
κάθε άκρη της Ελλάδας είναι συνήθως συνδυασµένες µε όµορφες στιγµές θαλπωρής και οικογενειακής ατµόσφαιρας δίπλα
σε αγαπηµένα πρόσωπα, όπου
το µήνυµα του Θεανθρώπου για
αγάπη και ειρήνη βρίσκει ανταπόκριση στις απλές καθηµερινές
ανθρώπινες συµπεριφορές. Άνθρωποι που έχουν ζήσει αρκετά
χρόνια της ζωής τους στο εξωτερικό δίνουν τη δική τους διάσταση στο νόηµα των Χριστουγέννων καθώς η απόσταση από
την πατρίδα και τα αγαπηµένα
σου πρόσωπα σε βοηθά να εκτι-

 Από την Αγγλία...

Ζώντας στην Αµερική και συγκεκριµένα στη Νέα Υόρκη για
περίπου 60 χρόνια η κ. Ασπασία Μητροπούλου έχει πολλές
και ευχάριστες αναµνήσεις από
τις χριστουγεννιάτικες γιορτές
εκεί µαζί µε την οικογένειά της,
τον άνδρα της τον οποίο έχασε
δυστυχώς πριν µερικά χρόνια
και τα δύο της παιδιά που ζουν
ακόµα στη Νέα Υόρκη. «Μαζευόµασταν όλοι στο σπίτι, µπορεί
και 50 άτοµα και γιορτάζαµε
τα Χριστούγεννα! Ήταν ευκαιρία να συναντηθούµε φίλοι και

 Μέχρι την Αµερική...
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µάς περισσότερο πράγµατα που
τα θεωρείς δεδοµένα...
Από τα 33 του χρόνια εγκαταστάθηκε στην Αγγλία ο κ. Χρήστος Τριανταφύλλου, Αιγιώτης
στην καταγωγή, που φιλοξενείται εδώ και περίπου 3 µήνες στο
Αγάπης Μέλαθρον «Άγιος Χαράλαµπος». Εργάστηκε εκεί ως
επόπτης υγείας και δηµιούργησε
τη δική του οικογένεια, αποκτώντας δύο παιδιά. Τα Χριστούγεννα πολλές φορές εργαζόταν,
αλλά όταν αυτό δεν συνέβαινε

συγγενείς. Παρακολουθούσαµε τη Θεία Λειτουργία που γινόταν το βράδυ. Εκεί ακούγαµε
και τα κάλαντα από την παιδική
χορωδία της εκκλησίας. Μετά
το τέλος της Λειτουργίας, µέναµε στην εκκλησία, ανταλλάσσαµε ευχές, µοιράζαµε παραδοσιακά γλυκά και χορεύαµε
ελληνικούς χορούς...» περιγράφει η κ. Μητροπούλου που εδώ
και περίπου ένα χρόνο φιλοξε-

απολάµβανε την παρέα φίλων
και οµογενών Ελλήνων που τον
επισκέπτονταν στο σπίτι του καθώς γιόρταζε κιόλας το όνοµά του. Απολάµβαναν τις γιορτές και λόγω του καιρού, αφού
έκανε αρκετό κρύο και συνήθως
χιόνιζε, αλλά και λόγω της συνύπαρξης και ανταλλαγής επισκέψεων µεταξύ φίλων οµογενών. Κανείς δεν απουσίαζε
από την εορταστική Θεία Λειτουργία τους ορθόδοξους ναούς, συνολικά 13 που βρίσκο-

νείται στο Αγάπης Μέλαθρον
«ο Άγιος Χαράλαµπος». Ωστόσο τα καλύτερα Χριστούγεννα της ζωής της ήταν το 1988,
όταν γεννήθηκε η πρώτη εγγονή της γεµίζοντας όλη την οικογένεια µε απεριόριστη χαρά
και ευτυχία! Μάλιστα το εγγονάκι αυτό βάφτισε µερικούς µήνες αργότερα ο Μητροπολίτης
πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Αµβρόσιος που είχε τα-

νται στην Βρετανική πρωτεύουσα, καλύπτοντας τις λατρευτικές και πνευµατικές ανάγκες
των πιστών.
Ωστόσο, ωραίες αναµνήσεις διατηρεί και από την παιδική του
ηλικία στο Αίγιο παρέα µε φίλους και συγγενείς, µε εξαίρεση βέβαια τα χρόνια της Κατοχής που έχουν σηµαδέψει τις
παιδικές του αναµνήσεις...
Η ευχή του για τα φετινά Χριστούγεννα δεν είναι άλλη από
το να έχει όλος ο κόσµος υγεία
και να ξεπεράσει η ανθρωπότητα τη µάστιγα της πανδηµίας που τόσο πολύ µας έχει ταλαιπωρήσει!

ξιδέψει στην Αµερική.
Η ευχή της κ. Ασπασίας για τις
φετινές γιορτές δεν είναι άλλη
από το να απαλλαγεί η ανθρωπότητα από την πανδηµία και να
µπορούν πλέον οι άνθρωποι να
χαίρονται κάθε µέρα επιστρέφοντας στις απλές καθηµερινές τους συνήθειες! «Μακάρι να
ξανασµίξουµε, να χαιρετηθούµε
και να αγκαλιαστούµε όλοι χωρίς φόβο...» εύχεται µέσα από
την ψυχή της... και µακάρι η ευχή της γρήγορα να γίνει πραγµατικότητα!
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