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Επίσκεψη στην Ιερά Μον
Ιδιαίτερα ευχάριστη για τους περιθαλπόμενους ήταν η επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσας, πριν από λίγο καιρό. Πρόκειται για
ένα Μοναστήρι που βρίσκεται πλησίον του
χωριού Πιτίτσα, μισή ώρα περίπου από την
Πάτρα και μια ώρα από τα Καλάβρυτα, μέσα σε ένα πανέμορφο δάσος κάτω από το
Σαλμενίκο, όπου υπήρχε φρούριο κατά της
αρχές του 13ου αιώνα.
Αρχικά, άνω της Πιτίτσας υπήρχε ασκητήριο μέσα στα έλατα και εντός σπηλιάς όπου
υπάρχει και σήμερα η εκκλησία της Αναλήψεως. Το 1510, οι μοναχοί έχτισαν τη σημερινή Μονή η οποία λειτούργησε μέχρι το
1834 που θεωρήθηκε διαλυμένη. Δύο μοναχές όμως το 1947 επανίδρυσαν το Μοναστήρι το οποίο λειτουργεί μέχρι και σήμερα.
Πανηγυρίζει στις 23 Αυγούστου.
Οι μονάχες υποδέχθηκαν τους επισκέπτες
από το Καλλιμανοπούλειο με μεγάλη χαρά και καλοσύνη, τους περιποιήθηκαν και
τους ξενάγησαν στο μοναστήρι.
Ιδιαίτερη και πολύ συγκινητική ήταν η συνάντηση με την γιαγιά κ. Βασιλική Ράλλη η
οποία μίλησε στους επισκέπτες για τα ιερά
λείψανα του αγίου Ραφαήλ που βρέθηκαν
στις 3 Ιουλίου 1959. Αυτά τα λίγα λεπτά μαζί
της, είχαν πολύ ενδιαφέρον για όσους είχαν
την ευκαιρία ν’ ακούσουν την αφήγησή της.
Τα λόγια της ήταν άγγιξαν την ψυχή όλων
και τους έκαναν να νοιώσουν μεγάλη συγκίνηση για το μεγαλείο της πίστης μας προς
την ορθοδοξία μας : Αξίζει να μάθουν και
άλλοι τα φωτισμένα λόγια της: «Ονειρεύτηκα έναν καλόγηρο υψηλού αναστήματος με
ασκητική μορφή. Μπήκε στο δωμάτιό μου,
πλησίασε στο κρεβάτι μου με αργά βήματα, στάθηκε για μια στιγμή κοιτάζοντάς με μ’
ένα καλοσυνάτο θλιμμένο βλέμμα κι έπειτα
ακούμπησε το χέρι του στον ώμο μου, σαν
να “θελε να με ξυπνήσει, λέγοντας:

-Βασιλική, μην κλαις. Εμένα μ’ έσφαξαν
για τον Χριστό, ας σε μάλωσαν κι εσένα
για μένα… θα τους αποδείξω πως έχουν
άδικο… Που πονάς, παιδί μου;
-Στο στομάχι μου, πάτερ, του απάντησα,
υποφέρω πολύ!
Τότε άπλωσε το χέρι του στο στομάχι μου
και το σταύρωσε τρεις φορές λέγοντας:
-Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και
του Αγίου Πνεύματος.
– Ποιος είσαι, πάτερ; τον ρώτησα.
— Σε ποια οστά γονάτισες μπροστά τους
κι έκλαψες; Δικά μου είναι… είμαι Άγιος,
Βασιλική… Είσαι καλά! προχώρει, μη δειλιάζεις, κι εγώ θα μεσιτεύω στον Κύριο
για σένα…
…Έτρεξα στο εκκλησάκι των Καρυών, για
να ευχαριστήσω τον ευεργέτη μου Άγιο. Φίλησα τα ιερά του λείψανα, βρέχοντάς τα αυτή τη φορά με δάκρυα ευγνωμοσύνης, και
τον παρακάλεσα να μου πει τ’ όνομά του.
– Ποιος είσαι, γλυκέ μου Άγιε; έλεγα και ξανάλεγα, σαν να τον έβλεπα ζωντανό μπροστά μου και του μιλούσα. Πες μας τ’ όνομά σου, να το δοξάσουμε!
Εκείνη τη στιγμή μέσα από το κασονάκι με
τα οστά ακούστηκαν τρεις ελαφροί χτύποι,
σαν να σάλευαν τα οστά… μα δεν φοβήθηκα. Μάλλον χάρηκα και συγκινήθηκα, γιατί
με τους χτύπους αυτούς είχε τη γνώμη ότι

μου φανέρωσε την παρουσία του. Την άλλη
νύχτα τον ξαναονειρεύτηκα. Η ίδια ασκητική μορφή, το ίδιο θλιμμένο, καλοσυνάτο χαμόγελο. Με κοίταξε κατάματα και μου είπε:
– Βασιλική, είμαι ο οσιομάρτυρας Ραφαήλ… Οι Τούρκοι μ’ έσφαξαν, αφού πρώτα
με βασάνισαν σαν τον Χριστό. Τα οστά που
βρήκατε είναι δικά μου. Είμαι Άγιος και θα
κάνω πολλά θαύματα.
Ξύπνησα πολύ συγκινημένη. Ήταν τρεις η
ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Έγραψα αμέσως
το όνομα Ραφαήλ, για να μην το ξεχάσω…
Εν συνεχεία η Μαρία Τσολάκη βλέπει την Παναγία που της λέγει: «…την εικόνα μου…
Εδώ την έχει κρύψει με τα χέρια του ο πάτερ Ραφαήλ, ο καλόγηρος που ζούσε στο
μοναστήρι μου και τον έσφαξαν οι Τούρκοι. Να πάτε στους Πύργους και να πείτε
στον παπα-Παχώμιο να “ρθεί να λειτουργήσει το εκκλησάκι μου και να μνημονεύσει τα οστά που είναι μέσα στο κασονάκι με το όνομα Ραφαήλ, γιατί αυτό είναι
τ’ όνομά του».
Η συγκίνησή όλων, μετά από αυτά τα λόγια ήταν αδύνατον να περιγραφεί! Δόξασαν τον Θεό, που την ίδια νύχτα αποκάλυψε σε δυο άτομα το όνομα του άγνωστου
ως τότε Αγίου, για να μην υπάρχει αμφιβολία ότι λεγόταν Ραφαήλ… Δοξασμένο το
Άγιο όνομά του.

νή Παναγίας Ελεούσας
1η Πανελλήνια Διημερίδα: “Αλλά(ζω) την πόλη
μου, αγαπώ τον Συνάνθρωπό μου”

Ένα πολύ ενδιαφέρον Επιστημονικό συνέδριο φιλοξενήθηκε
στην πόλη των Καλαβρύτων, το σαββατοκύριακο 8-9 Ιουνίου
2019. Σκοπός του συνεδρίου ήταν να ενημερωθούν οι πολίτες,
οι αρχές της πόλης, αλλά και φοιτητές των ιατρικών και ανθρωπιστικών επιστημών για την αποστιγματοποίηση της Ψυχικής
Νόσου στην Επαρχία. Την πρωτοβουλία διοργάνωσης του Συνεδρίου είχαν αναλάβει η Εταιρεία Ψυχολογικής Υποστήριξης
και Θεραπείας και το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλαβρύτων.
Στο συνέδριο συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες, ενώ κατά την έναρξη των εργασιών απηύθυναν χαιρετισμούς, ο Διευθυντής ΕΨΥΘΕ Στυλιανός Κουτελιέρης, οι Υπευθύνοι Κοινωνικοί
Λειτουργοί του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καλαβρύτων Γεωργία Σταμπολτά και Βασιλική Φλωράτου καθώς επίσης και ο Νικόλαος Ραζής Γενικός Ιατρός, τέως Διευθυντής ΕΣΥ, και επιστημονικά Υπεύθυνος στο Καλλιμανοπούλειο Διακονικό Κέντρο.
Κατά τις εργασίες του συνεδρίου αναπτύχθηκαν πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις όπως : «Στίγμα και Ψυχική Νόσος», «Το
Δίλλημα όμοιος ή Διαφορετικός : Ο κίνδυνος της Αφομοίωσης

και της Αποξένωσης», «Η εξυγίανση των Λέξεων στην Ψυχική
Υγεία», «Break your glass Ceiling, Πώς ο πόνος γίνεται Δύναμη»,
«Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Ογκολογικών Ασθενών», «Κατάθλιψη τι πρέπει να γνωρίζουμε», «Αυτοκτονικότητα, Αδυναμία
ή Δύναμη , Ψυχικό Νόσημα ή Απελευθέρωση», «Σχιζοφρένεια
, Στίγμα και Αντιμετώπιση», «Παιδική Κακοποίηση και Παραμέληση . Καλές Πρακτικές αναγνώρισης Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Φαινομένου» , «O αυτό-στιγματισμός στις αγχώδεις
Διαταραχές», «Το δύσκολο Παιδί μέσα στην τάξη», «Συναισθηματική Υπερφαγεία-οι ανασταλτικοί παράγοντες του αδυνατίσματος», «Εκφοβισμός, Τι πρέπει να ξέρουν γονείς και εκπαιδευτικοί , να συμβουλεύουν και να αποτρέπουν».
Μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων, ακολούθησε συνάντηση «εφ’ όλης της ύλης» κατά την οποία οι συμμετέχοντες είχαν
την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, να μοιραστούν βιώματα, συναισθήματα και σκέψεις. Βασικό συμπέρασμα της διοργάνωσης: «Συνδεδεμένοι κι όχι χώρια, ας ολοκληρώσουμε μια
εμπειρία για την αλλαγή της Στάσης στη ζωή μας απέναντι στον
εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας».

Αέναη προσφορά

Ακούραστοι στην αγάπη τους, χωρίς να υπολογίζουν έξοδα
και αποστάσεις, για ακόμη μια φορά ο π, Χαράλαμπος από το
Ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονος Αιγείρας μαζί με την ομάδα

του, βρέθηκαν κοντά στους περιθαλπόμενους στο Καλλιμανοπούλειο και προσέφεραν το γεύμα της ημέρας! Τους ευχαριστούμε για την αδιάκοπη παρουσία τους και προσφορά τους.

Βόλτα για καφεδάκι
Βόλτα για καφεδάκι έκαναν οι περιθαλπόμενοι και
των δυο μονάδων στα Καλάβρυτα! Πρόκειται για
μια συνήθεια που τους ευχαριστεί ιδιαίτερα καθώς
περνάει ευχάριστα η
ώρα τους απολαμβάνοντας τον καφέ τους
στις ομορφιές του τόπου μας μαζί με τις
δύο κυρίες της κοινωνικής υπηρεσίας
του ιδρύματος.

Δωρεά τροφίμων:

Φούρνος «Ξυνός –Αποστολόπουλος»
-Ένωση Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων -Χασαπόπουλος Παναγιώτης
-Τσενέ Ακριβή -Αναγνωστάκης Πέτρος
Ι.Μ Παντελεήμονος Αιγείρας -Παπαχριστόπουλος Γεώργιος -Δασαρχείο Καλαβρύτων -Παράρτημα Ε.Ε.Σ. Καλ/των -Κουτρουλάκης Βασίλειος

Δωρεά ρουχισμού:

Πελεκης Ηλίας(Σκεπαστό) -Γιαννικόπουλος Ανδρέας -Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Κλειτορίας- Αργυρόπουλος Πέτρος(Κρινόφυτα)

Δωρεά φαρμάκων και
παραφαρμακευτικού υλικού:

Αργυρόπουλος Δήμος(Κρινόφυτα) -Αργυρόπουλος Πέτρος(Κρινόφυτα) -Κοινωνικό

φαρμακείο Αιγίου -Κοινωνικό φαρμακείο
Δήμου Πατρέων -Παπαγιαννακοπούλου
Σκάρπα Μιχαέλα - Βασιλόπουλος Γιώργος
-Δούβος Κων/νος Κων/νος Παπαναγιώτου
Χ.Ταρλάμη -Καλοδούκα -Κοντοδημητροπούλου

Χρηματικές δωρεές:

Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας -Κατσιώνης Κωνσταντίνος -Σμαήλου Θεοδ.Μπονάτσος Γεράσιμος-Καντεράκη Σοφία- Ρηγόπουλος Αθανάσιος -Κουτσουλα
Κωνσταντίνα -Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου -Κεχαγιάς Παντελής -Γεωργακοπούλου Αναστασία -Αγγελόπουλος Γ. -Σπηλιοπούλου Παρασκευή -Χριστόπουλος
Αργύρης
Ι.Ν Αγίου Παντελεήμονος Αιγείρας -Κόλλιας Κωνσταντίνος -Τετράμυθος ΕΠΕ

Ηλιάδης Μιχάλης -Κοκκινάτος Νικόλαος
-Τσιρίκος Παναγιώτης -Λυμπερόπουλος
Δημήτριος -Πιλαβάς Παντελής -Κατσαμπίρη Μαρία -Πλατυπόδης Παναγιώτης
Νταγιουκλα Μαρία -Καρδαμάκης Δημήτριος -Παπαδόπουλος Ιωαν-Παν -Νεοφύτου Μαρία -Συνοδεία Ιερομ.Ιωάννου -Κωτσαλίδης Γεώργιος -Ιερά Μονή
Καρακαλου
Χρόνης Ανδρέας -Παπανικολόπουλος
Νικόλαος -Μπαρδάκη Ελένη -Θεοδωρόπουλος Κυριάκος -Μπουχάγιερ Ανδρέας -Χρονόπουλος Ιωάννης -Γερανίου Μαρία - Σακελλαρόπουλος Κων/νος
-Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης -Στασινοπούλου Ελένη
Πανίτσας Παναγιώτης -Πρωτ/ρος Χρήστος Καγιαβας -Αναστασιάδη Ζαχαρούλα
Καζάνης Σωτήριος -Βασιλόπουλος Γεώργιος -Φουρλάνος Γεράσιμος.

