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Ιδιαίτερη τιμή από το Δήμο Καλαβρύτων

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε
τιμητική εκδήλωση αναγόρευσης
του εκλεκτού προσκεκλημένου,
ως επιτίμου δημότη Καλαβρύτων
από το Δήμο Καλαβρύτων. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην αίθου-

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

κά: «Ο Γρηγόρης Καλλιμανόπουλος, τιμά την καταγωγή του, τιμά
την ιστορία της οικογένειάς του, τιμά και στηρίζει τα Καλάβρυτα, τιμά και στηρίζει την Εκκλησία μας
και την Πατρίδα μας, την Ελλάδα.

Αναγνώριση αυτής της τιμής και
της στήριξης, αποτελεί και η ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη Καλαβρύτων. Είμαστε περήφανοι, για
τον πατριώτη μας, Γρηγόρη Καλλιμανόπουλο».

Επίσκεψη στη Μονάδα Κατάκοιτων
Ο κ. Καλλιμανόπουλος θερμός υποστηρικτής του θεάρεστου έργου που επιτελείται
από τον Μητροπολίτη μας, δεν
αμέλησε να επισκεφτεί τη Μονάδα Κατάκοιτων του Ιδρύματος, παρουσία του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου, της συζύγου του Κας Τατιάνας και της
μικρής κορούλας τους. Μάλιστα, με απλότητα και ταπεινότητα χαιρέτησαν έναν-έναν όλους

τους τροφίμους της Νέας μονάδας. Εν συνεχεία μετέβηκαν
στην Κεντρική Μονάδα όπου
επισκέφτηκαν όλους τους τροφίμους της Κεντρικής Μονάδος.
Παρατέθηκε δεξίωση προς τιμήν
των Υψηλών προσκεκλημένων,
στην αίθουσα του Καλλιμανοπουλείου, παρουσία εκπροσώπων των Τοπικών Αρχών, των
Σωμάτων Ασφαλείας και των
Πολιτευτών του Νομού.

Εγκωμιαστικά λόγια για
τον κ. Καλλιμανόπουλο
από τον Μητροπολίτη μας
Σε όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις, πρωτοστάτησε όπως ήταν
φυσικό ο Μητροπολίτης μας, Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, κ.κ.
Αμβρόσιος, ο οποίος συνόδευε τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο και τον κύριο Γρηγόρη Καλλιμανόπουλο. Στην δεξίωση
στην αίθουσα του Καλλιμανοπουλείου ιδρύματος, αναφέρθηκε στην τεράστια συμβολή του κυρίου Καλλλιμανόπουλου στην ίδρυση και θεμελίωση του ιδρύματος.

Σπουδαίος άνθρωπος,
μεγάλος
ευεργέτης
Προσφορά

Ο εφοπλιστής κ. Καλλιμανόπουλος είναι ένας από τους μεγαλύτερους ευεργέτες των Καλαβρύτων και μέσω του Καλλιμανοπουλείου Ιδρύματος προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής. Σε συνδυασμό με
Ιδιαίτερα
σημαντική
την πλούσια προσφορά του στο Ίδρυμα
Χρονιών
Παθήσε-είναι και η βοήων, το γηροκομείο και το Διακονικό Κέντρο, έχει δώσει χείθεια φίλων και συμπολιτών που προρα βοηθείας σε δεκάδες συμπατριώτες του.
Ο Γρηγόρης Καλλιμανόπουλος ξεκίνησε
την επιχειρηματική
σφέρουν
γεύματα στους περιθαλπόδράση του το 1960 από τη Νέα Υόρκη, ιδρύοντας την εταιΚυριακή 15 Νοέμβριου
ρία Trade and Transport Inc. Αρχικάμενους.
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η κα.
μερινή Marine Management Services,
που στους
έχει την περιθαλπόμενους
έδρα της
στην οδό Σκουζέ 2, στην Ακτή Μιαούλη και γραφεία στο ΛονΤην ευχαριστούμε
πολύ και
δίνο και τη Νέα Υόρκη. Κατάγεται, Τρύφωνα.
από την κοινότητα
Καλλιφωνίου Καλαβρύτων.
ευχόμαστε ο Θεός να δίνει στην ίδια

γεύματος

και την οικογένειά της υγεία και χαρά!

Λίγα λόγια για το έργο μας
Τόσο η Κεντρική Μονάδα όσο και
η Νέα Μονάδα του Καλλιμανοπουλείου απευθύνονται σε μη αυτοεξυπηρετούμενους, χρονίως πάσχοντες ηλικιωμένους και η δυναμικότητα αγγίζει τις 72 κλίνες.
Την τελευταία πενταετία η πληρότητα αγγίζει το 100% και πολλοί
είναι εκείνοι που με λίστα αναμονής περιμένουν την εισαγωγή τους
στο Κ.Ε.ΔΙ.Κ. Οπωσδήποτε, μια τέτοια πολυσχιδής δραστηριότητα
συνεπάγεται κι ένα δυσβάστακτο
κόστος λειτουργίας. Τα έσοδα λοιπόν, προέρχονται κυρίως από δωρεές φιλανθρώπων συμπεριλαμβανομένου και του Μεγάλου Ευεργέτη
κ. Γρηγορίου Καλλιμανόπουλου καθώς και από τις επιχορηγήσεις από
την Ιερά Μητρόπολη. Άλλωστε η συνεχής άριστη πορεία του από την
ημέρα λειτουργίας του έως και σήμερα, είκοσι συναπτά έτη, αποδεικνύει την καλή διαχείριση .
Το Καλλιμανοπούλειο είναι στολίδι των Καλαβρύτων και πρότυπο 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.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
l κα. Δίντα Αντωνία

l κα. Τζαφέρη Λαμπρινή
l κα. Κουκουλίδου Χρυσούλα

Μνημόσυνο για έναν
δικό μας άνθρωπο
Το ετήσιο μνημόσυνο για τον πρώην διευθυντή του ιδρύματος Βασίλη Ζήσιμο, τελέσθηκε στις 4 Αυγούστου. Όλοι
συγκινημένοι αναπόλησαν το σπουδαίο έργο του και την
πολύτιμη και πολυετή προσφορά του στην διεύθυνση του
ιδρύματος.

Πλημμύρισε το
Καλλιμανοπούλειο
χαμόγελα
Επίσκεψη παιδιών που φιλοξενούνται στο Ορφανοτροφείο «ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ» στη Λειβαδειά, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου. Οι νεαροί επισκέπτες τραγούδησαν- και έκαναν συντροφιά
στις γερόντισσες και τους παππούδες. Τους ευχαριστούμε για την πολύ όμορφη παρουσία τους.
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