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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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Τέλεση Αρχιερατικού 
Μνημόσυνου

Σ
υμπληρώθηκαν τρία χρόνια 
από την απώλεια του Παπα 
Γιώργη των Καλαβρύτων, 
όπως ήταν γνωστός ο π. Γε-
ώργιος Μπίρμπας και για τον 

λόγο αυτό αύριο τελέσθηκε αρ-
χιερατικό μνημόσυνο στον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα 
Καλάβρυτα. Γεύμα προσφέρθηκε 
από τους οικείους του στο Καλλι-
μανοπούλειο Εκκλησιαστικό Δι-
ακονικό Κέντρο.
O πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος 
Μπίρμπας, γεννήθηκε στην Λεύ-
κα Καλαβρύτων το 1925. Μετά το 
Δημοτικό στο χωριό του, φοίτησε 
στο εξατάξιο Γυμνάσιο Καλαβρύ-

των (1937-1943). Από το 1951 έως το 
1953 φοίτησε στο Ανώτερο Εκκλη-
σιαστικό φροντιστήριο Πατρών και 
αργότερα έλαβε πτυχίο της Θεολογι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Το 1952 νυμφεύθηκε την Αγγε-
λική Κόκκαλη με την οποία απέκτησε 
τρια παιδιά. Διάκονος χειροτονήθηκε 
στις 14.2.1953 και πρεσβύτερος μια 
μέρα μετά από τον Μητροπολίτη Κα-
λαβρύτων και Αιγιαλείας μακαριστό 
Αγαθόνικο. Εφημέριος Καλαβρύτων 
τοποθετήθηκε στις 1.7.1953 και από 
το 1960 διετέλεσε Αρχιερατικός επί-
τροπος Καλαβρυτων.
Πηγές: http://www.kalavrytanet.com
http://www.diakonima.gr



Τ
ον πέμπτο (και τελευταίο για 
φέτος) κύκλο τού σεμινα-
ρίου με θέμα «Ποιμαντική 
υποστήριξη της Νεότητας, 
χαρακτηριστικά – ιδιαιτε-

ρότητες – παρεμβάσεις» παρα-
κολούθησαν στην αίθουσα του 
Καλλιμανοπούλειου Ιδρύματος 
στα Καλάβρυτα δεκάδες κληρι-
κοί, στο πλαίσιο των επιμορφώ-
σεών τους που πραγματοποιεί η 
Ιερά Μητρόπολις Καλαβρύτων 
και Αιγιαλείας σε συνεργασία με 
το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορ-
φώσεως Κληρικών της Ιεράς Αρ-
χιεπισκοπής Αθηνών.
Διακεκριμένοι ομιλητές 
Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν 
ο Ψυχολόγος και Διευθυντής 
τής Ε.Ψ.Υ.Θ.Ε. (Εταιρεία Ψυχο-
λογικής Υποστήριξης και Θε-
ραπείας) κ. Στυλιανός Κουτε-
λιέρης, που ανέπτυξε το θέμα 
«Ναρκωτικά και συμβουλευ-
τική. Όταν η Επιστήμη συνα-
ντά την Ορθόδοξη Χριστιανι-
κή Εκκλησία» και ο Αιδεσιμο-
λογιώτατος Πρωτοπρεσβύτε-
ρος π. Αντώνιος Καλλιγέρης, Εκ-
παιδευτικός Θεολόγος, Διευθυ-
ντής της Διεύθυνσης Ποιμαντι-
κής του Γάμου και της Οικογέ-
νειας του Ιδρύματος Νεότητας 

και Οικογένειας, ο οποίος ανέ-
πτυξε το θέμα «Ειδικά θέματα 
της Ποιμαντικής τής Νεότητας».
Την έναρξη κήρυξε ο Αιδεσιμο-
λογιώτατος Πρωτοπρεσβύτε-
ρος π. Χρήστος Τσάκαλος, Αρ-
χιερατικός Επίτροπος Αιγίου, ο 
οποίος, αφού πρώτα μετέφερε 
τις ευλογίες τού Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου κ. Αμβροσίου, 
παρουσίασε ένα σύντομο βιο-
γραφικό των προσκεκλημένων.
Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ. Κου-
τελιέρης αναφέρθηκε αρχικά 
στους λόγους που οδηγούν 
στην εξάρτηση, η οποία, όπως 
είπε, δεν εμφανίζεται ξαφνικά, 
καθώς οι παράγοντες συνήθως 

αναπτύσσονται και εμφανίζο-
νται στην παιδική ηλικία, τό-
τε που τίθενται και οι πρώτες 
βάσεις για την δημιουργία αξι-
ών, αρχών και στάσεων. Μερι-
κοί από τους παράγοντες εί-
ναι το οικογενειακό, κοινωνι-
κό και πολιτιστικό περιβάλλον 
του ατόμου, η έλλειψη νοήμα-
τος, η δράση της ουσίας, η δια-
θεσιμότητα των ουσιών, ο κοι-
νωνικός αποκλεισμός, η έλλει-
ψη υποστηρικτικών και, κοινω-
νικών δομών, η παρέα με χρή-
στες ουσιών, η πίεση, το άγχος, 
ο ψυχικός πόνος και η μοναξιά, 
η έλλειψη συναισθηματικών δε-
σμών στην οικογένεια, η ανα-

ποτελεσματική επίβλεψη από 
τους γονείς, η αβεβαιότητα ως 
προς τις αξίες, τους στόχους και 
τις προτεραιότητες, αλλά και η 
αδυναμία διαχείρισης έντονων 
συναισθημάτων.
Στη συνέχεια έκανε ιδιαίτερη 
αναφορά στην ανάγκη δημιουρ-
γίας δεσμού ασφαλείας, κάτι που 
έχει ως αποτέλεσμα ο γονιός να 
ξέρει πότε να υποστηρίζει το 
παιδί και πότε να του επιτρέπει 
να λειτουργεί μόνο του, ώστε 
αυτό με τη σειρά του να αισθά-
νεται ασφάλεια. «Όταν ο γονιός 
είναι εκφραστικός με κατανόη-
ση για τις ανάγκες του παιδιού 
και υποστηρίζει την ανεξαρτη-
τοποίησή του, τότε εκείνο μαθαί-
νει να ζητά και να δέχεται βοή-
θεια, είναι εξωστρεφές και συν-
δέεται εύκολα με τα άλλα παιδιά. 
Αυτό το παιδί ως ενήλικας πλη-
σιάζει τους ανθρώπους, τους 
εμπιστεύεται και με την ίδια άνε-
ση εξαρτάται από τους άλλους 
και επιτρέπει στους άλλους να 
εξαρτώνται από αυτόν. Δεν φο-
βάται να δώσει και να πάρει. Δε 
φοβάται να αγαπήσει. Δε φοβά-
ται το «κοντά», θα στεναχωρη-
θεί αν κάποιος τον αφήσει αλ-
λά δε θα γίνει χίλια κομμάτια», 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ποιμαντικού  
σεμιναρίου που  φιλοξενήθηκε στο Καλλιμανοπούλειο



Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ποιμαντικού  
σεμιναρίου που  φιλοξενήθηκε στο Καλλιμανοπούλειο

είπε χαρακτηριστικά ο διευθυ-
ντής τής Ε.Ψ.Υ.Θ.Ε.
Στο τελευταίο μέρος της εισή-
γησής του ο κ. Κουτελιέρης ανα-
φέρθηκε στη Συμβουλευτική 
Υποστήριξη, την οποία χαρα-
κτήρισε ως μη επικριτική διαδι-
κασία, που στοχεύει στο να βοη-
θά το άτομο να αναγνωρίζει, να 
μιλά σχετικά, να διερευνά και να 
καταλαβαίνει τις σκέψεις του, τα 
συναισθήματά του και τη συμπε-
ριφορά του. «Θυμηθείτε πως ο 
κάθε άνθρωπος είναι διαφορε-
τικός και οι στόχοι που συμφω-
νούνται από κοινού με τον σύμ-
βουλο πρέπει να είναι ρεαλιστι-
κοί λαμβάνοντας υπ’ όψιν πολ-
λές μεταβλητές», σημείωσε για 
να καταλήξει με τις Δεξιότητες 
Συμβουλευτικής (συμπεριφορά 
προσεκτικής παρακολούθησης, 
θεραπευτική συμμαχία – σχέση, 
αμεσότητα – ειλικρίνεια, ενσυ-
ναίσθηση, αντανάκλαση συναι-
σθήματος, στοιχειώδης ενθάρ-
ρυνση, ενστάλαξη ελπίδας και 
συζήτηση γύρω από το νόημα 
της ύπαρξης και της ζωής).
Από την πλευρά του ο π. Αντώ-
νιος Καλλιγέρης ξεκίνησε δίνο-
ντας μια εικόνα των σημερινών 
εφήβων, οι οποίοι, όπως επισή-

μανε, διακατέχονται από υπαρξι-
ακή αγωνία μπροστά στα ερωτή-
ματα της ελευθερίας, της μονα-
ξιάς, της σχέσης με το άλλο φύλο 
και της σεξουαλικότητας, είναι 
παιδιά μιας εποχής που αποθε-
ώνει την ευτυχία και την εικόνα, 
αποτελώντας παράλληλα αντι-
κείμενα ανταγωνισμού, καθώς 
είναι θύματα ενός εξετασιοκε-
ντρικού συστήματος το οποίο 
επικεντρώνει στην επιτυχία και 
όχι στο πρόσωπο.
«Έχουν άγχος για το μέλλον, δεν 
περιμένουν να επιτύχουν αυτά 
που θέλουν, χάνουν ευκαιρίες για 
τη ζωή, αισθάνονται αποκλεισμέ-
νοι, αγωνιούν για την κοινωνική 

και επαγγελματική τους ένταξη, εί-
ναι εξαιρετικά δύσπιστοι και επι-
φυλακτικοί έναντι των άλλων, αι-
σθάνονται μοναξιά και πολλές 
φορές τηρούν μια χρησιμοθηρι-
κή στάση απέναντι στην Παιδεία 
και τον Πολιτισμό. Είναι ή κατανο-
ούνται ως προέκταση των γονιών 
τους. Τα αντιλαμβανόμαστε ως 
μια παράξενη και ανώριμη «γη». 
Οι ανάγκες τους παραμένουν αθέ-
ατες από τους μηχανισμούς που 
διαμορφώνουν πολιτική και εν 
τέλει υπάρχουν στο προσκήνιο 
ως καταναλωτές προϊόντων», εί-
πε ο π. Αντώνιος, προσθέτοντας 
πως «τα ερωτήματα που θέτουν 
έχουν να κάνουν με τη γνησιότη-

τα και την ειλικρίνειά μας, τις αιτί-
ες της κοινωνικής ανισότητας και 
το νόημα της ζωής».
Όπως σημείωσε, οι νέοι που έρ-
χονται στην ενορία στην πραγ-
ματικότητα θέλουν να μιλήσουν, 
χωρίς να ακούσουν ακόμα μια 
φορά από τους μεγάλους ένα 
κήρυγμα ή ένα κατάλογο πραγ-
μάτων που πρέπει να κάνουν. 
Και κατέληξε ως εξής: «Γι’ αυτό 
και είναι καιρός όλοι εμείς, οι ιε-
ρείς, οι γονείς και οι εκπαιδευτι-
κοί, να αναρωτηθούμε ποια εί-
ναι η αποστολή των χριστιανών 
στον κόσμο σήμερα, ποια κοινω-
νία ονειρευόμαστε και τι κάνου-
με για να υλοποιήσουμε το όρα-
μά μας. Πρέπει, εν κατακλείδι, η 
ενορία και κατ’ επέκταση η Εκ-
κλησία μας να έρθει ακόμα πιο 
κοντά στους νέους ανθρώπους, 
να ανοίξει νέους διαύλους επι-
κοινωνίας, δίνοντάς τους την ευ-
καιρία να οραματιστούν έναν κα-
λύτερο κόσμο, με την πεποίθηση 
ότι αυτό είναι εφικτό».
Ακολούθησε εποικοδομητική 
συζήτηση με τους ιερείς, την 
οποία συντόνισε ο Αιδεσιμο-
λογιώτατος Πρωτοπρεσβύτε-
ρος π. Χρήστος Τσάκαλος.
Πηγή: http://www.thebest.gr



Προσκύνημα στην Ι.Μ. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 

Μια πολύ όμορφη εκδρομή 
πραγματοποίησαν αρχές Ιου-
νίου οι περιθαλπόμενοι στο 
Καλλιμανοπούλειο. Επισκέ-
φθηκαν την Ιερά Μονή Αγίου 

Ιωάννου του Θεολόγου στο 
Βερίνο. Οι μοναχές τους υπο-
δέχθηκαν πολύ εγκάρδια και 
τους επεφύλαξαν μια πολύ ζε-
στή και οικεία φιλοξενία. Τους 

πρόσφεραν καφέ, γλυκίσματα, 
γεύμα  και ξενάγηση στο μο-
ναστήρι. Ήταν μια ευκαιρία για 
μια μικρή αλλά τόσο ευχάρι-
στη «απόδραση» από την κα-

θημερινότητα των ηλικιωμέ-
νων! Ευχαριστήθηκαν την εκ-
δρομή και την απόλαυσαν με 
την καρδιά τους! 

Προσφορά γευμάτων

Προσφορά γεύματος από τον Ι.Ν Παντοκράτορος Αιγείρας. 
Τους ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά για την αγάπη προς 
τους τροφίμους. ) 
Προσφορά γεύματος και όχι μόνο από την οικογένεια Παπα-
καλού. Πάντα δείχνουν την αγάπη τους για την Τρίτη ηλικία.

Προσφορά τροφίμων

Στις 15-18 Ιουνίου 
πραγματοποιήθηκε 
στο νότιο Πάρκο της 
Πάτρας το «Achaia Fest 
2017» και οι εκθέτες 
τροφίμων από τα Κα-
λάβρυτα πρόσφεραν 
τα τρόφιμα στο Δήμο 
τους, που με τη σειρά 
του τα έφερε στο Καλ-

λιμανοπούλειο με τον αντιδήμαρχο κ.Μαγκαφά. 

Χρηματικές δωρεές

Ι.Ν Αγ. Παντελεήμωνος Αιγείρας -Παπακαλός Παναγιώτης 
-Γκουρβέλος Σπύρος-Σκρέμπου Μαργαρίτα

Δωρεά τροφίμων

Παπακαλός Παναγιώτης-Βαϊτση Ρένα-Χασαπόπουλος Πανα-
γιώτης-Πέτρο Αναγνωστάκη(Άγιος Σπυρίδωνας Πειραιώς)-
Σπυρόπουλος Γεώργιος- Εκθέτες τροφίμων από Achaia Fest 
στο Νότιο Πάρκο Πατρών

Δωρεά ρουχισμού-εξοπλισμού-φαρμάκων

Μεγάλη δωρεά πα-
ραφαρμακευτικού 
υλικού από την κ. 
Τσιώτου Ιωάννα
Παπαδόπουλος Θα-
νάσης -Στεφανάδη 
Ουρανία-Τράπαλη-
Μουγγολια Κωνστα-
ντίνα -Κορδέλη Θεο-
δώρα-Κορδέλη Αθη-
νά-Χασαπόπουλος 

Παναγιώτης-Μάρκου Ελένη (Κέρτεζη) -Kοινωνικό Φαρμακείο 
Πάτρας και Αιγίου

Δωρεά γεύματος

Παπακαλός Παναγιώτης-Μαρία –Πετροπούλου -Προσφορά 
από τον διάκονο π.Χρήστο Μπίρπμα γλάστρες και λουλούδια


