
Η 
Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας σε συνεργασία με την 
Εταιρία Ψυχολογικής υποστήριξης και θεραπείας (Ε.Ψ.Υ.Θ.Ε) που εδρεύ-
ει στον Πειραιά δημιουργούν κινητή μονάδα με σκοπό την δωρεάν 
παροχή ψυχολογικής υποστήριξης τόσο στους γέροντες που φιλο-
ξενούνται στο Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό Διακονικό Κέντρο 

όσο και στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Καλαβρύτων. 
Έδρα της δραστηριότητας αυτής θα είναι οι εγκαταστάσεις του Καλλιμανο-
πουλείου. Η κινητή μονάδα θα βρίσκεται στα Καλάβρυτα ένα έως δύο τρι-
ήμερα το μήνα και θα προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη , ψυχολογι-
κή παρέμβαση και σεμινάρια στην κοινότητα. 
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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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Η εικαστικός Σοφία Μητράκη 
(αγιογράφος, ζωγράφος, πυρο-
γραφίστρια, σκιτσογράφος, γε-
λοιογράφος) προσκεκλημένη 
του Σκακιστικού-Επιμορφωτικού 
Συλλόγου Καλαβρύτων  επαρχί-
ας (ΣΕΠΟΚΕ) επισκέφτηκε στις 
10 Νοεμβρίου το Καλλιμανοπού-
λειο Εκκλησιαστικό Διακονικό 
Κέντρο. Κατά την επίσκεψη της 
είχε την ευκαιρία να συναντή-
σει τους περιθαλπόμενους και 
τους εργαζόμενους  στο ίδρυ-
μα και να τους μιλήσει για την 
τέχνη της και το πολύπλευρο 
και ανεξάντλητο ταλέντο της . 
Ήταν πράγματι μια πολύ ενδια-
φέρουσα και ιδιαίτερη επίσκε-
ψη που απόλαυσαν άπαντες οι 
παραβρισκόμενοι. 

Επίσκεψη του Συλλόγου Δρυμοτών Καλαβρύτων 

Κομμώσεις… δια χειρός εθελοντών

Το Καλλιμανοπούλειο Εκκλη-
σιαστικό Διακονικό Κέντρο 
Καλαβρύτων επισκέφτηκε το 
Δ.Σ του Συλλόγου Δρυμοτών 

Καλαβρύτων στις 11 Οκτω-
βρίου. Τα μέλη του συλλόγου 
προσέφεραν γεύμα στους  πε-
ριθαλπόμενους  και αφιέρω-

σαν χρόνο για να συζητήσουν 
μαζί τους . Τα χαμόγελα και οι 
αγκαλιές ήταν διάχυτα καθ’ 
όλη τη διάρκεια της παραμο-

νής τους. Τους οφείλουμε ένα 
εγκάρδιο «ευχαριστώ» για την 
ευγενική παρουσία και προ-
σφορά τους. 

Η καλαισθησία  και το καλλώπισμα  εί-
ναι κάτι που δίνει χαρά στους περιθαλ-
πόμενους και παράλληλα ανανεώνο-
νται. Ο Λυκουργιώτης Χρήστος και η 
Τσάτσαρη Κωνσταντίνα πέρα από τις 
δικές τους επαγγελματικές υποχρεώ-
σεις ασχολούνται ερασιτεχνικά και με 
πολύ μεράκι με την κομμωτική τέχνη. 
Τους ευχαριστούμε για την πολύτιμη 
προσφορά τους που ανανεώνει και χα-
ροποιεί ιδιαίτερα τους περιθαλπόμε-
νους του ιδρύματος.

Ξεχωριστή επίσκεψη στο Καλλιμανοπούλειο



O Σπύρος Αρβανίτης και η Ιουλία Αρβανίτη είναι το ζευγάρι που φιλοξενείται στο ίδρυμα από τον Ιούλιο του 2016.Είναι από 
την Γουμένισσα Καλαβρύτων και είναι μαζί σχεδόν 50 χρόνια. Είναι ένα ζευγάρι αγαπημένο, δεν έχουν παιδιά και αποφάσι-
σαν να ζήσουν στο ίδρυμα για να τους παρέχει ιατρική φροντίδα, αγάπη και κλίμα ζεστασιάς.

Συντροφικότητα 
και αγάπη  

για μια ζωή…

Όσοι περνούσαν από το πεζοδρόμιο της πό-
λης αποτραβούσαν το βλέμμα τους, για να 
μη… θυμηθούν ότι τα βάσανα και οι πόνοι 
δε σταματούν όταν γιορτάζουμε Χριστού-
γεννα. Ένα νέο ζευγάρι μιλούσε και γελού-
σε με τα χέρια γεμάτα από ψώνια και δώ-
ρα και δεν πρόσεξαν τη γριούλα. Μια μη-
τέρα με δυο παιδιά βιάζονταν να πάνε στο 
σπίτι της γιαγιάς. Δεν έδωσαν προσοχή. Αν 
πρόσεχαν όλοι αυτοί, θα έβλεπαν ότι η γριά 
δε φορούσε παπούτσια. Περπατούσε ξυπό-
λητη στον πάγο και το χιόνι. Με τα δυο της 
χέρια η γριούλα μάζεψε το χωρίς κουμπιά 
παλτό της στο λαιμό. Φορούσε ένα χρωμα-
τιστό φουλάρι στο κεφάλι· σταμάτησε στη 
στάση σκυφτή και περίμενε το λεωφορείο. 
Ένας κύριος που κρατούσε μια σοβαρή τσά-
ντα περίμενε κι αυτός στη στάση, αλλά κρα-
τούσε μια απόσταση. Μια κοπέλα περίμε-
νε κι αυτή, κοίταξε πολλές φορές τα πόδια 
της γριούλας, δε μίλησε.
Ήρθε το λεωφορείο και η γριούλα ανέβη-

κε αργά και με δυσκολία. Κάθισε στο πλαϊ-
νό κάθισμα, αμέσως πίσω από τον οδηγό. Ο 
κύριος και η κοπέλα πήγαν βιαστικά προς 
τα πίσω καθίσματα. Ο άντρας που καθόταν 
δίπλα στη γριούλα στριφογύριζε στο κάθι-
σμα κι έπαιζε με τα δάχτυλά του. «Γεροντι-
κή άνοια», σκέφτηκε. Ο οδηγός είδε τα γυ-
μνά πόδια και σκέφτηκε: «Αυτή η γειτονιά 
βυθίζεται όλο και πιο πολύ στη φτώχεια. 
Καλύτερα να με βάλουν στην άλλη γραμ-
μή, της λεωφόρου». Ένα αγοράκι έδειξε τη 
γριά. «Κοίταξε, μαμά, αυτή η γριούλα είναι 
ξυπόλυτη». Η μαμά ταράχτηκε και του χτύ-
πησε το χέρι. «Μη δείχνεις τους ανθρώπους, 
Αντρέα! Δεν είναι ευγενικό να δείχνεις». «Αυ-
τή θα έχει μεγάλα παιδιά», είπε μια κυρία που 
φορούσε γούνα. «Τα παιδιά της πρέπει να 
ντρέπονται». Αισθάνθηκε ανώτερη, αφού 
αυτή φρόντισε τη μητέρα της. Μια δασκά-
λα στη μέση του λεωφορείου στερέωσε τα 
δώρα που είχε στα πόδια της. «Δεν πληρώ-
νουμε αρκετούς φόρους, για να αντιμετωπί-

ζονται καταστάσεις σαν αυτές;» είπε σε μια 
φίλη της που ήταν δίπλα της. «Φταίνε οι δε-
ξιοί», απάντησε η φίλη της. «Παίρνουν από 
τους φτωχούς και δίνουν στους πλούσιους». 
«Όχι, φταίνε οι άλλοι», μπήκε στη συζήτη-
ση ένας ασπρομάλλης. «Με τα προγράμμα-
τα πρόνοιας κάνουν τους πολίτες τεμπέλη-
δες και φτωχούς». «Οι άνθρωποι πρέπει να 
μάθουν ν’ αποταμιεύουν», είπε ένας άλλος 
που έμοιαζε μορφωμένος. «Αν αυτή η γριά 
αποταμίευε όταν ήταν νέα, δε θα υπέφερε 
σήμερα». Και όλοι αυτοί ήταν ικανοποιημέ-
νοι για την οξύνοιά τους που έβγαλε τέτοια 
βαθιά ανάλυση.
Αλλ’ ένας έμπορος αισθάνθηκε προσβο-
λή από τις εξ αποστάσεως μουρμούρες 
των συμπολιτών του. Έβγαλε το πορτοφό-
λι του και τράβηξε ένα εικοσάρι. Περπά-
τησε στο διάδρομο και το έβαλε στο τρε-
μάμενο χέρι της γριούλας. «Πάρε, κυρία, ν’ 
αγοράσεις παπούτσια». Η γριούλα τον ευ-

Όσο υπάρχουν άνθρωποι….
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-δωρεά φαρμάκων Σαμαρτζόπου-
λος Νικόλαος 
-Γεωργακοπούου Αναστασία δω-
ρεά ρουχισμού
-δωρεά φαρμαων εις μνήμη Ελευ-
θερίου Μαζαράκη
-Νικολάου δωρεά ρουχισμού
-Φαρμακευτικός Σύλλογος Αχαΐας 
δωρεά φαρμάκων
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Παναγόπουλος Γερώργιος
Ιωάννης Γεωργουλόπουλος

Αρμπή Πανούλα
Γιαννούλιας Παναγιώτης «οι Μου-
ριές»Κλειτορία
Μαρινόπουλος
Ανδρέας Παπαδόπουλος

κορφοΞυλιωτηΣ ΠαναΓιωτηΣ 
ΠροΣφορα Γλυκα
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χαρίστησε κι εκείνος γύρισε στη θέση του 
ευχαριστημένος, που ήταν άνθρωπος της 
δράσης. Μια καλοντυμένη κυρία τα πρό-
σεξε όλα αυτά και άρχισε να προσεύχεται 
από μέσα της. «Κύριε, δεν έχω χρήματα. 
Αλλά μπορώ ν’ απευθυνθώ σε σένα. Εσύ 
έχεις μια λύση για όλα. Όπως κάποτε έρι-
ξες το μάννα εξ ουρανού, και τώρα μπο-
ρείς να δώσεις ό,τι χρειάζεται η κυρούλα 
αυτή για τα Χριστούγεννα».
Στην επόμενη στάση ένα παλικάρι μπήκε στο 
λεωφορείο. Φορούσε ένα χοντρό μπουφάν, 
είχε ένα καφέ φουλάρι και ένα μάλλινο κα-
πέλο που κάλυπτε και τα αυτιά του. Ένα κα-

λώδιο συνέδεε το αυτί του με μια συσκευή 
μουσικής. Ο νέος κουνούσε το σώμα του με 
τη μουσική που άκουε. Πήγε και κάθισε απέ-
ναντι στη γριούλα. Όταν είδε τα ξυπόλυτα 
πόδια της, το κούνημα σταμάτησε. Πάγωσε. 
Τα μάτια του πήγαν από τα πόδια της γιαγιάς 
στα δικά του. Φορούσε ακριβά ολοκαίνου-
ρια παπούτσια. Μάζευε λεφτά αρκετό καιρό 
για να τα αγοράσει και να κάνει εντύπωση 
στην παρέα. Το παλικάρι έσκυψε και άρχισε 
να λύνει τα παπούτσια του. Έβγαλε τα εντυ-
πωσιακά παπούτσια και τις κάλτσες. Γονά-
τισε μπροστά στη γριούλα. «Γιαγιά, βλέπω 
ότι δεν έχεις παπούτσια. Εγώ έχω κι άλλα». 
Προσεκτικά κι απαλά σήκωσε τα παγωμέ-
να πόδια και της φόρεσε πρώτα τις κάλτσες 

κι ύστερα τα παπούτσια του. Η γριούλα τον 
ευχαρίστησε συγκινημένη.
Τότε το λεωφορείο έκανε πάλι στάση. Ο νέ-
ος κατέβηκε και προχώρησε ξυπόλυτος στο 
χιόνι. Οι επιβάτες μαζεύτηκαν στα παράθυρα 
και τον έβλεπαν καθώς βάδιζε προς το σπίτι 
του. «Ποιος είναι;», ρώτησε ένας. «Πρέπει να 
είναι άγιος», είπε κάποιος. «Πρέπει να είναι 
άγγελος», είπε ένας άλλος. «Κοίτα! Έχει φω-
τοστέφανο στο κεφάλι!» φώναξε κάποιος. 
«Είναι ο Χριστός!» είπε η ευσεβής κυρία. Αλ-
λά το αγοράκι, που είχε δείξει με το δάχτυ-
λο τη γιαγιά, είπε: «Όχι, μαμά τον είδα πο-
λύ καλά. Ήταν ΑΝΘΡΩΠΟΣ…».

Πηγή: 
agioritis.pblogs.gr
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