
Μ
ε μεγάλη χαρά υποδέχθηκε στα τέλη Αυγούστου σύσσωμη η πο-
λιτειακή και εκκλησιαστική ηγεσία της περιοχής των Καλαβρύ-
των τον Μεγάλο Ευεργέτη της ιστορικής πόλεως των Καλα-
βρύτων, και θεμελιωτή του Εκκλησιαστικού Διακονικού Κέ-
ντρου Καλαβρύτων, Εφοπλιστή  κ. Γρηγοριο Καλλιμανοπουλο. 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στα Καλάβρυτα, τελέσθηκε Ιερό Μνη-
μόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των μακαριστών γονέων του Περι-
κλέους και Άννης, στον Καθεδρικό Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου Καλαβρύτων. Το Μνημόσυνο τελέσθηκε παρουσία του Μα-
καριότατου  Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου και 
φυσικά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ.κ. Αμβροσίου.
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Στιγμές χαράς 
και ευτυχίας!

Βασική μέριμνα όλων των 
ανθρώπων που εργάζονται στο 
Καλλιμανοπούλειο είναι εκτός 
από την υγεία, την ασφάλεια και 
την καθημερινή φροντίδα των 
περιθαλπομένων μας, να προ-
σπαθούμε σε κάθε ευκαιρία και 
με κάθε τρόπο να κάνουμε την 
καθημερινότητά τους πιο ευχάρι-
στη! Γι’ αυτό το λόγο αξιοποιούμε 
κάθε ευκαιρία που μας παρουσιά-
ζεται όπως τα γενέθλια ή μια γιορ-
τή,  ώστε να δημιουργηθεί μια 
γιορτινή ατμόσφαιρα και όλοι να 
χαρούν . Όπως λοιπόν συμβαίνει 
σε κάθε  οικογένεια, έτσι κι εμείς  
γιορτάζουμε όλοι μαζί τα γενέθλια 
των ηλικιωμένων μας, συμμετέχο-
ντας όλοι  και απολαμβάνοντας 
κάθε στιγμή χαράς και ευφορίας! 
Κάτι ανάλογο έγινε και με τα γενέ-
θλια που είχαν τρεις  περιθαλ-
πόμενοι του Καλλιμανοπουλείου. 
Πρόκειται για την Σαββοπούλου 
Μαρία , Τζένου Μαρία   και τον 
Ανδρέα Μπόγδανο. 
Αλλά και τον μήνα Οκτώβριο είχα-
με πολλούς περιθαλπόμενους που 
είχαν τα γενέθλια τους:  ήταν η 
Γεωργία Ταρλάμη , ο Χαράλαμπος 
Καραστάθης, η Παναγιώτα 
Γεωργακοπούλου και Μαριγούλα 
Δεμίρη. Ευχόμαστε σε όλους να 
είναι γεροί και ευτυχισμένοι κοντά 
μας και για πολλά χρόνια ακόμα 
να γιορτάζουμε κοντά τους τέτοι-
ες όμορφές στιγμές!
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Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε 
τιμητική εκδήλωση αναγόρευσης 
του εκλεκτού προσκεκλημένου, 
ως επιτίμου δημότη Καλαβρύτων 
από το Δήμο Καλαβρύτων. Η εκ-
δήλωση έλαβε χώρα στην αίθου-

σα εκδηλώσεων του ξενοδοχεί-
ου CANYON στα Καλάβρυτα. Ο 
Δήμαρχος Καλαβρύτων, μίλησε 
με ιδιαίτερα τιμητικά λόγια για 
τον μεγάλο ευεργέτη της περι-
οχής, λέγοντας χαρακτηριστι-

κά: «Ο Γρηγόρης Καλλιμανόπου-
λος, τιμά την καταγωγή του, τιμά 
την ιστορία της οικογένειάς του, τι-
μά και στηρίζει τα Καλάβρυτα, τι-
μά και στηρίζει την Εκκλησία μας 
και την Πατρίδα μας, την Ελλάδα. 

Αναγνώριση αυτής της τιμής και 
της στήριξης, αποτελεί και η ανα-
κήρυξή του σε επίτιμο δημότη Κα-
λαβρύτων. Είμαστε περήφανοι, για 
τον πατριώτη μας, Γρηγόρη Καλλι-
μανόπουλο».

Επίσκεψη στη Μονάδα Κατάκοιτων

Εγκωμιαστικά λόγια για 
τον κ. Καλλιμανόπουλο 

από τον Μητροπολίτη μας

Ο κ. Καλλιμανόπουλος θερ-
μός υποστηρικτής του θεά-
ρεστου έργου που επιτελείται 
από τον Μητροπολίτη μας, δεν 
αμέλησε να επισκεφτεί τη Μο-
νάδα Κατάκοιτων του Ιδρύμα-
τος, παρουσία του Μακαριότα-
του Αρχιεπισκόπου, της συζύ-
γου του Κας Τατιάνας και της 
μικρής κορούλας τους. Μάλι-
στα, με απλότητα και ταπεινότη-
τα  χαιρέτησαν έναν-έναν όλους 

τους τροφίμους της Νέας μο-
νάδας. Εν συνεχεία μετέβηκαν 
στην Κεντρική Μονάδα όπου 
επισκέφτηκαν όλους τους τρο-
φίμους της Κεντρικής Μονάδος.  
Παρατέθηκε δεξίωση προς τιμήν 
των Υψηλών προσκεκλημένων, 
στην αίθουσα του Καλλιμανο-
πουλείου, παρουσία εκπροσώ-
πων των Τοπικών Αρχών, των 
Σωμάτων Ασφαλείας  και των 
Πολιτευτών του Νομού.

Σε όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις, πρωτοστάτησε όπως ήταν 
φυσικό ο Μητροπολίτης μας, Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, κ.κ. 
Αμβρόσιος, ο οποίος συνόδευε τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυ-
μο και τον κύριο Γρηγόρη Καλλιμανόπουλο. Στην δεξίωση 
στην αίθουσα του Καλλιμανοπουλείου ιδρύματος, αναφέρ-
θηκε στην τεράστια συμβολή του κυρίου Καλλλιμανόπου-
λου στην ίδρυση και θεμελίωση του ιδρύματος.

Ιδιαίτερη τιμή από το Δήμο Καλαβρύτων 



Ο εφοπλιστής  κ. Καλλιμανόπουλος είναι ένας από τους με-
γαλύτερους ευεργέτες των Καλαβρύτων και μέσω του Καλ-
λιμανοπουλείου Ιδρύματος προσφέρει πολύτιμες υπηρεσί-
ες στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής. Σε συνδυασμό με 
την πλούσια προσφορά του στο Ίδρυμα Χρονιών Παθήσε-
ων, το γηροκομείο και το Διακονικό Κέντρο, έχει δώσει χεί-
ρα βοηθείας σε δεκάδες συμπατριώτες του.
Ο Γρηγόρης Καλλιμανόπουλος ξεκίνησε την επιχειρηματική 
δράση του το 1960 από τη Νέα Υόρκη, ιδρύοντας την εται-
ρία Trade and Transport Inc. Αρχικά η εταιρία δραστηριοποι-
ήθηκε σε ναυλώσεις πλοίων και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε 
πλοιοκτήτρια με πετρελαιοφόρα και μετεξελίχθηκε στη ση-
μερινή Marine Management Services, που έχει την έδρα της 
στην οδό Σκουζέ 2, στην Ακτή Μιαούλη και γραφεία στο Λον-
δίνο και τη Νέα Υόρκη. Κατάγεται, από την κοινότητα Καλλι-
φωνίου Καλαβρύτων. 

Σπουδαίος άνθρωπος,  
μεγάλος ευεργέτης 

Τόσο η Κεντρική Μονάδα όσο και 
η Νέα Μονάδα του Καλλιμανοπου-
λείου  απευθύνονται σε μη αυτοε-
ξυπηρετούμενους, χρονίως πάσχο-
ντες ηλικιωμένους και η δυναμικό-
τητα αγγίζει τις 72 κλίνες.
Την τελευταία πενταετία η πληρό-
τητα αγγίζει το 100% και πολλοί 
είναι εκείνοι που με λίστα αναμο-
νής περιμένουν την εισαγωγή τους 
στο Κ.Ε.ΔΙ.Κ. Οπωσδήποτε, μια τέ-
τοια πολυσχιδής δραστηριότητα 
συνεπάγεται κι ένα δυσβάστακτο 
κόστος λειτουργίας. Τα έσοδα λοι-
πόν, προέρχονται κυρίως από δω-
ρεές φιλανθρώπων συμπεριλαμβα-
νομένου και του Μεγάλου Ευεργέτη 
κ. Γρηγορίου Καλλιμανόπουλου κα-
θώς και από τις επιχορηγήσεις από 
την Ιερά Μητρόπολη. Άλλωστε η συ-
νεχής άριστη πορεία του από την 
ημέρα λειτουργίας του έως και σή-
μερα, είκοσι συναπτά έτη, αποδει-
κνύει την καλή διαχείριση .
 Το Καλλιμανοπούλειο είναι στο-
λίδι των Καλαβρύτων και πρότυ-
πο για την κατηγορία του Ίδρυμα. 
Και όλα τούτα χάρη στη συνδρομή 
, στην ηθική και οικονομική αρωγή 
των φίλων του στα Καλάβρυτα και 
όλη την Ελλάδα.

Λίγα λόγια για το έργο μας ΔΩΡΕΕΣ  

ΣΕ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
l Πάτερ Νικόλαος Κατζάς

l κ. Παναγιώτου Βαγγέλης- Αιδ/τος 

l π. Χαράλαμπος Καρούζος

l κ. Καψιώτη Παναγιώτη

l κα. Θανοπούλου- Φούρνος 

‘’Ξυνός’’ & ΣΙΑ 

l κ. Σπυρόπουλος -κα. Τρύφωνα

l κα. Μαρία Παπακαλού. 

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ

l κ. Καλλιόπουλος Σταύρος δωρεά 

σε ρούχα

l κα. Αναστασία  Ανδρέου 

Σαρματζοπούλου δωρεά σε ρούχα

l κα. Σωτηροπούλου Αρχοντούλα 

δωρεά σε φάρμακα

l κα. Σταθοπούλου Ιωάννα δωρεά 

σε φάρμακα και ρουχισμό

l κ. Θανάσης & κα. Σταυρούλα 

Αποστολοπούλου δωρεά ένα κρε-

βάτι με μηχανισμό και ρούχα.

l Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 

δημοτικού σχολείου Καλαβρύτων.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
l κα. Δίντα Αντωνία 
l κα. Μπελογιάννη Ασπασία 
l κα. Γκολφινοπούλου Βασιλική 
l κα. Παπαδημητρίου Μαρία 
l κ. Αποστολόπουλος Αθανάσιος 
l κα. Πετροπούλου Ιωάννα 
l κα. Αγγελάκη Γεωργία 
l κα. Παπαβραμοπούλου Αλεξάνδρα 
l κα. Σαντοριναίου Ειρήνη 
l κα. Χατζηλούδη Βάϊα 
l κα. Τζόκα Αναστασία 

l κα. Τζαφέρη Λαμπρινή 
l κα. Κουκουλίδου Χρυσούλα 
l κ. Ευστάθιος  Τσεντούρος 
l κ. Νικόλαος Τσίμας 
l κα. Αποσκίτη  Παναγιώτα 
l κα. Μάρκου Αλεξάνδρα 
l κ. Πεντζιάς Σωτήρης 
l κ. Μπίρμπας  Σωτήρης 
l κ. Νικόλαο  Φωτόπουλος 
l κ. Θανόπουλος Δημήτριος 
l κ. Λουδάρο Εμμανουήλ 
l Σύλλογος Παγκρατινών Καλαβρύτων 
l Φιλανθρωπικός Σύλλογος Αιγείρας

Προσφορά 
γεύματος
Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η βοή-

θεια φίλων και συμπολιτών που προ-

σφέρουν γεύματα στους περιθαλπό-

μενους. Την  Κυριακή 15 Νοέμβριου 

είχαμε την χαρά να  προσφέρει το 

γεύμα στους περιθαλπόμενους η κα. 

Τρύφωνα. Την ευχαριστούμε πολύ και 

ευχόμαστε ο Θεός να δίνει στην ίδια 

και την οικογένειά της υγεία και χαρά! 



Μνημόσυνο για έναν 
δικό μας άνθρωπο

Το ετήσιο μνημόσυνο για τον πρώην διευθυντή του ιδρύ-
ματος Βασίλη Ζήσιμο, τελέσθηκε στις 4 Αυγούστου. Όλοι 
συγκινημένοι  αναπόλησαν το σπουδαίο έργο του και την 
πολύτιμη και πολυετή προσφορά του στην διεύθυνση του 
ιδρύματος. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΥΜΟΤΩΝ ΚΑΛ/ΤΩΝ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗ-
ΜΗ ΜΗΤΡΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΣΥ-
ΖΥΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΙΕΡΕΥΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΡΟΓΛΟΥ
ΚΟΥΡΒΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ 
ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ
ΛΥΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΟΥΡΛΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗ-

ΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΟΥΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΙΡΜΠΑ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ
ΚΟΝΤΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑ/ΤΩΝ
ΠΑΤΗΡ ΒΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΖΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΜΑΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ

ΔΩΡΕΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-  
ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ

ΟΙΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ- 
ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΑ
 ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΟΚΟΣ
ΑΡΜΠΟΥΝΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΕΙΣ 
ΜΝΗΜΗ ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΑΡΜΠΟΥ-
ΝΙΩΤΗ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ

Επίσκεψη παιδιών που φιλοξενού-
νται στο Ορφανοτροφείο «ΑΓΙΑ ΤΑ-
ΒΙΘΑ» στη Λειβαδειά, πραγματο-
ποιήθηκε την Κυριακή 11 Σεπτεμ-
βρίου. Οι νεαροί επισκέπτες τρα-
γούδησαν- και έκαναν συντροφιά 
στις γερόντισσες και τους παππού-
δες. Τους ευχαριστούμε για την πο-
λύ όμορφη παρουσία τους.

Πλημμύρισε το 
Καλλιμανοπούλειο 

χαμόγελα


