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λά ειλικρινείς μας ευχές, όπως ο Δωρεοδότης Κύριος μας, σας χαρίζει
έτη πολλά και ευλογημένα.
Με σεβασμό και αφοσίωση
Οι εργαζόμενοι στο Καλλιμανοπούλειο Ίδρυμα

Ετήσια σύναξη Κληρικών

Παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη
μας κ. Αμβροσίου πραγματοποιήθηκε στις αρχές Αυγούστου στο Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό Διακονικό Κέντρο Καλαβρύτων η καθιερωμένη ετήσια σύναξη των Κληρικών της
ιστορικής επαρχίας των Καλαβρύτων.
Στην αρχή τελέσθηκε στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Αθανασίου θεία Λειτουργία
και μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των μακαριστών Αρχιερέων Καλαβρύτων & Αιγιαλείας Αγαθονίκου & Σηλυβρίας
Αιμιλιανού, του π. Γεωργίου Μπίρμπα, του
Βασίλειου Ζήσιμου και της Χρυσαυγής Αγγελακοπούλου.

Στη συνέχεια στην αίθουσα ομιλιών του
Ιδρύματος πραγματοποιήθηκε η σύναξη
των Ιερέων.
Παρόντες, εκτός του Μητροπολίτη μας κ κ.
Αμβροσίου ήταν ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως π. Ιωακείμ Βενιανάκης,
ο Αρχιερατικός Επίτροπος, Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Χρήστος Τσάκαλος και
το σύνολο των Ιερέων της Επαρχίας Καλαβρύτων και πολλοί Ιερείς από την Αιγιαλεία.
Ο Μητροπολίτης μας κ.κ. Αμβρόσιος, μίλησε στους Ιερείς για την αυταπάρνηση, την
θυσιαστική αγάπη και μαρτυρική που πρέπει να διέπουν την πορεία τους και που πρέ-

πει να αποτελούν τις θεμελιώδεις αρετές
στο βίο τους. Τόνισε δε ότι είναι αναγκαίο
να βρίσκονται πάντοτε κοντά στο ποίμνιό
τους, να γνωρίζουν και να επιλύουν τα προβλήματα που το απασχολούν.
Στο τέλος της εισηγήσεως, ο Σεβασμιότατος απευθυνόμενος στους Ιερείς, τους ευχαρίστησε για το ποιμαντικό έργο τους στην
ιστορική αυτή επαρχία και τους προέτρεψε
στις δύσκολες εποχές που ζούμε να προσπαθούν να βελτιώνουν τη ζωή τους και πάντοτε
να γίνονται παραδείγματα για τους πιστούς
δίνοντας μαρτυρία Χριστού προς πάντας.
Πηγή: kalavrytanews

Μια όμορφη εμπειρία, ξεκούρασης,
χαλάρωσης και ψυχαγωγίας

Ξεχωριστή ήταν η μέρα που οι περιθαλπόμενοι στο Καλλιμανοπούλειο επισκέφθηκαν
τα Νικολέικα Αιγίου σε μικρή απόσταση από
τα Καλάβρυτα. Ήταν μια όμορφη διαδρομή γεμάτη από ήχους, τραγούδια και γέλια
από τους εκδρομείς. Είχαν την ευκαιρία να
περπατήσουν δίπλα στη θάλασσα, απολαμβάνοντας το ζεστό ήλιο και το δροσερό νε-

ρό που ακουμπούσε στα ποδιά τους συνειδητοποιώντας πως είναι δώρο θεού! Χάρηκαν τις ομορφιές της φύσης σαν τα παιδιά…
Είναι ευλογιά να βλέπει κανείς τους ηλικιωμένους να χαμογελούν να τραγουδούν από
χαρά, να κουβεντιάζουν και να ευχαριστούν
με τόση συγκίνηση! Στη συνέχεια απόλαυσαν το καφεδάκι τους και το μεσημεριανό

τους γεύμα σε μαγαζί κοντά στην παράλια.
Αξίζει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στο διευθυντή του ιδρύματος κ. Νίκο Παπαχριστόπουλο που είναι θετικός σε τέτοιες πρωτοβουλίες και δίνει την ευκαιρία να απολαμβάνουν
τόσο οι περιθαλπόμενοι όσο και το προσωπικό του ιδρύματος τέτοιες στιγμές που είναι δώρο για την ψυχή όλων!

Προσφορά γευμάτων

Προσφορά γεύματος από την κα Σοφία Καντεράκη εις μνήμη του συζύγου της Παναγιώτη Καντεράκη πραγματοποιήθηκε για τους περιθαλπόμενους, παρουσία του π . Χαράλαμπου από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Αιγείρας. Τους ευχαριστούμε που για
ακόμη μια φορά είναι δίπλα μας.

Σπουδαία προσφορά από εθελόντρια
Για πέμπτη χρονιά η παρουσία της κας Λαμπρινής Κολοβού-Λεχουρίτη θυμίζει σε
όλους την αξία και την ευλογία της προσφοράς. Πιστή στο ραντεβού της προσφέρει εθελοντικά τις γνώσεις και την πείρα της
ως φυσιοθεραπεύτρια γεγονός που μας συγκινεί ιδιαίτερα καθώς αφιερώνει χρόνο από
τις διακοπές της. Την ευχαριστούμε θερμά
για το θεάρεστο έργο που μας προσφέρει

Χρηματικές δωρεές
Φωτόπουλος Χρήστος- Αλεξόπουλος Ανδρέας -Ι.Ν Αγίου Παντελεήμονος Αιγείρας
Κεχαγιάς Παντελής -Σακελλαρόπουλος Νικ. -Αναστασοβίτης
Ανδρέας –
Λέλος Θεόδωρος - Κοντοδημητρόπουλος Νικόλαος -Βασιλόπουλος Ηλίας -Πρασάκη Αγγελική

Δωρεά τροφίμων:

Κ.Νικολς -Grand chalet -Φούρνος «Ξυνός-Αποστολόπουλος»
-Προσφορά γεύματος από τον κ.Χρήστο Φωτόπουλο(εις μνήμην Δήμητρας Φωτοπούλου) -Καλλιμάνης Δημήτριος -Αυγερινός Δημητρακόπουλος -Σωτήριος Σούκας -Ι.Ν Αγίου Παντελεήμονος Αιγείρας -Εύη Γρίβα -Ιωάννης Φωτόπουλος -Σύλλογος Κέρτεζης «Στριφτόμπολας» -Π. Μουστερής Αργύρης -Γεώργιος-Βίβιαν Στεφάνου-Σταθούλια

Σύλλογος Κλειτοριανών -Π.Δεληγιάννης Θεόδωρος. Προσφορά
γεύματος Σοφίας Καντεράκη (εις μνήμην Παναγιώτη Καντεράκη)

Δωρεά ρουχισμού
και παραφαρμακευτικού υλικού:

Ζησιμόπουλος Κώστας -Εις μνήμην Ελένης και Μάρκου(Κέρτεζη
Καλαβρύτων)
Αργυροπούλου Ερασμία (εις μνήμην Αργυρόπουλου Γεωργίου) -Διονυσόπουλος Γεώργιος- Δαρμογιάννης -Διονυσοπούλου Ελένη -Άννα –Τσιόγια Χασαποπούλου(εις
μνήμην πατρός της) -Κωνσταντίνος Τσιόγιας (Αγρίδι Καλαβρύτων) -Αναστόπουλος Χαράλαμπος -Πεντασκούφη
Αρετή-Καλογριόπουλος Χριστόφορος-Κολλιοπούλου Αγγελική εις μνήμην (Κολλιόπουλου Μιχάλη)-Καϊάφα Μαρία
(εις μνήμην Καλλιόπης Καϊάφα.

ΚΑΛΛΙΜΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ
∆ΙΑΚΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ

ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ

(Μην οπισθογραφείτε την παρούσα επιταγή διότι λαμβάνουμε μόνον την πρόσοψή της)

ΚΑΛΛΙΜΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ∆ΙΑΚΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ζητάμε από σας ένα μικρό δώρο αγάπης
ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΙΛΩΝ ΣΑΣ
Συμπληρώστε την επιταγή με ό,τι ποσό έχετε ευχαρίστηση!
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