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Σύναξη Ιερέων

Παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας κ. Αμβροσίου και μετά από πρόσκλησή του, πραγματοποιήθηκε στο Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό Διακονικό
Κέντρο Καλαβρύτων η καθιερωμένη ετήσια σύναξη των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεώς.
Νωρίτερα στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου
Αθανασίου που βρίσκεται στο πρώην Ορφανοτροφείο τελέσθηκε Θεία Λειτουργία και
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών
του μακαριστού Μητροπολίτου Σηλυβρίας

Αιμιλιανού, των μακαριστών ιερέων π. Γεωργίου Μπίρμπα, προϊσταμένου του Ιερού
Μητροπολιτικού Ναού Καλαβρύτων, π. Παναγιώτη Καραθανάση, εφημερίου Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Καλαβρύτων, π. Γεωργίου Σαρδελιάνου, εφημερίου Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου Κερπινής Καλαβρύτων και
π. Νικολάου Κίτσου, εφημερίου Ιερού Ναού
Τιμίου Προδρόμου Δημητρόπουλου Αιγιαλείας καθώς και του διευθυντή του ΚΕΔΙΚ
Βασιλείου Ζήσιμου που φέτος συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τον θάνατό του.

Στη συνέχεια, στην αίθουσα ομιλιών του
Ιδρύματος πραγματοποιήθηκε η σύναξη
των ιερέων, όπου συζητήθηκαν θέματα διοικητικού και ποιμαντορικού περιεχομένου.
Εκεί, ο σεπτός Ποιμενάρχης μας, αφού ευχαρίστησε τους ιερείς για το ποιμαντικό τους
έργο στην ιστορική αυτή επαρχία, τους ζήτησε να αποτελούν φωτεινά παραδείγματα
προς το ποίμνιό τους, δίδοντας μαρτυρία
Χριστού προς όλους, εργαζόμενοι με αυταπάρνηση και θυσιαστική αγάπη.
Πηγή: Kalavryta News

Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Ακράτας

Την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Ακράτας επισκέφτηκαν στις αρχές
Αυγούστου οι περιθαλπόμενοι στο Καλλιμανοπούλειο. Εκεί τους
υποδέχθηκε η γερόντισσά Σωφρονία η οποία τους καλωσόρισε εγκάρδια. Οι ηλικιωμένοι άκουσαν ψαλμούς και τραγούδια

από την κατήχηση, ενώ γεύτηκαν γλυκίσματα, καφέ και πορτοκαλάδες που τα απόλαυσαν σαν μικρά παιδιά. Στην συνέχεια είχαν την χαρά να πάρουν το μεσημεριανό τους γεύμα δίπλα στην
παραλία της Ακράτας.

Οι «Ταξιδευτές της Πρόζας» σε δύο
ανεπανάληπτες παραστάσεις στα Καλάβρυτα!
Οι «Ταξιδευτές της Πρόζας» ταξίδεψαν στην
όμορφη πόλη των Καλαβρύτων τον Ιούλιο
και έδωσαν δύο καταπληκτικές παραστάσεις με φιλανθρωπικό χαρακτήρα για την
ενίσχυση σε τρόφιμα του Καλλιμανοπούλειου υπό την αιγίδα της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας και του Δήμου Καλαβρύτων.
Η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα ταξίδεψε
τους ηλικιωμένους στον κόσμο του γέλιου
και του κεφιού και το υπέροχο κοινό των
απομάχων της ζωής ενθουσιασμένο απόλαυσε την προσπάθεια της ομάδας.
Στη συνέχεια, οι συντελεστές της παράστασης παρέσυραν με το μπρίο τους και τις
ατάκες τους το Καλαβρυτινό κοινό σε γέλια
μέχρι δακρύων στην παράσταση που ακολούθησε στο Λύκειο Καλαβρύτων. Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού ήταν συγκινητική τόσο προς την προσπάθεια της ομάδας αλλά και της προαιρετικής προσφοράς τροφίμων για την ενίσχυση του Καλλιμανοπουλείου.
Τιμή και χαρά για τους «Ταξιδευτές της Πρόζας» τα θερμά λόγια υποδοχής τόσο του
Προέδρου της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας κ. Θύμιου Βαζαίου όσο και του Δημάρχου Καλαβρύτων κ. Γεωργίου Λαζουρά οι
οποίοι παρευρίσκονταν στην υπέροχη αυ-

τή βραδιά και καταχειροκρότησαν μαζί με
το εξαιρετικό κοινό, όλους τους συντελεστές. Τα συγχαρητήρια στην ομάδα και την
υπεύθυνη κ. Αφροδίτη Σκαλτσά - Δημητρακόπουλου διαδεχόταν το ένα το άλλο
και όλοι δήλωναν ενθουσιασμένοι από το
αποτέλεσμα.
Με τη σειρά της, η ομάδα των «Ταξιδευτών
της Πρόζας» ευχαρίστησε το Διευθυντή του
Καλλιμανοπουλείου κ. Παπαχριστόπουλο

καθώς και το προσωπικό για τη θερμή τους
υποδοχή, τον πρόεδρο της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας κ. Θύμιο Βαζαίο για τη διοργάνωση της βραδιάς και το εγκάρδιό του
καλωσόρισμα και φυσικά το Δήμαρχο κ. Γεώργιο Λαζουρά για την αγαστή συνεργασία
όλων αυτών των ετών, τα ζεστά του λόγια,
τη ρύθμιση μεταβίβασης αλλά και την εξαίσια φιλοξενία της ομάδας.
Πηγή: Kalavryta News

Οι δικοί μας άνθρωποι

-Αν φύγεις και με αφήσεις μονάχη μου εδώ, να πάρ’ τη τώρα!
Ήταν οι πρώτες κουβέντες που είπε η κ. Ελένη στον άντρα της,
βγάζοντας την βέρα από το χέρι της. Μια βέρα τόσο λεπτή από
τα χρόνια…52 χρόνια κοινής ζωής ο κ. Παναγιώτης και η κ. Ελένη,
μαζί στις χαρές, στις λύπες ακόμα και τώρα που οι δυνάμεις της
την έχουν εγκαταλείψει και δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι της! Παρέα και στα γεράματα τους.
Και φυσικά εκείνο το πρωί που ήρθαν κοντά μας, ο κ. Παναγιώτης
δεν έφυγε τελικά. Δε μάζεψε τα πράγματα του, δεν τακτοποίησε
το σπίτι τους όπως της είχε πει.
Έμεινε δίπλα στην γυναίκα του. Δεμένοι με αξίες μιας άλλης εποχής έζησαν τον κοινό τους βίο στο χωρίο τους τον Δρυμό Καλαβρύτων. Απλά, φτωχικά, τίμια και ευσυνείδητα.

Οικογένεια «παλαιάς κοπής», τότε που τα σπίτια ήταν ανοιχτά στον
γείτονα, στον συγχωριανό. Που η χαρά του διπλανού μας ήταν και
δική μας χαρά που η λύπη του μας λυπούσε. Τρανή απόδειξή είναι το γεγονός ότι οι δύο ηλικιωμένοι εξακολουθούν να δέχονται
πολλές επισκέψεις, φίλων, συγγενών και ανθρώπων που τους εκτιμούν και τους σέβονται. Κάθε μέρα όλο και κάποιος έρχεται να τους
δει, να μάθει τα νέα τους. Τους ευλόγησε ο θεός και είδαν παιδία,
είδαν εγγόνια και τα μεγάλωσαν στα δύσκολα χρόνια με μόχθο.
Είναι αυτοί οι άνθρωποι που στις χάρακές των χεριών τους βλέπεις τους κόπους μιας ζωής, που στα κατσαρά τους πρόσωπα βλέπεις την αγνότητα, την ουσία, την αυταπάρνηση, την αγάπη που
«ου ζητεί τα εαυτής»
Κωνσταντίνα Πορετσάνου

Τα λουλούδια ομορφαίνουν την ζωή μας
Είναι γεγονός ότι η τακτική επαφή με φυτά, ζώα και γενικότερα το φυσικό μας περιβάλλον, συμβάλλει στην βελτίωση της σωματικής και ψυχικής μας υγείας.
Όταν ασχολείται κανείς με τη φροντίδα και
καλλιέργεια φυτών και λουλουδιών, έρχεται σε επαφή με τον φυσικό κόσμο, κερδίζοντας το αντίδοτο απέναντι στον αγχώδη
μοντέρνο τρόπο ζωής. Γι’ αυτούς τους λόγους και οι υπεύθυνοι του Καλλιμανοπουλείου, βρήκαν την ευκαιρία να αφιερώσουν
κάποιες ήμερες προκειμένου να ομορφύνουν τον χώρο με λουλούδια! Ακούραστοι
βοηθοί σε αυτή την προσπάθεια ήταν φυ-

σικά οι περιθαλπόμενοι καθώς η κηπουρική, δηλαδή η επαφή με το χώμα και τα φυ-

τά έχει αποδειχθεί ότι έχει αντικαταθλιπτικές ιδιότητες!

Ακολουθούμε τα έθιμα μας !
Με την βοήθεια της κοινωνικής λειτουργού φτιάξαμε μαζί με τους περιθαλπόμενους μας την φανουρόπιτα για την γιορτή
του Αγίου Φανουρίου. Προσπαθούμε έτσι
να κρατήσουμε, περισσότερο στις γυναίκες των ιδρυμάτων μας ανοιχτά τα έθιμα
που ακολουθούσαν σαν νοικοκυρές στα
νιάτα τους και να περάσουμε όμορφα τις
στιγμές μας. Τα καταφέραμε πολύ καλά γεμίζοντας ωραίες μυρωδιές την μικρή κουζίνα της νέας μονάδας και διαβάσαμε την
ευχή που διαβάζεται κατά την παρασκευή
της Φανουρόπιτας τηρώντας πιστά την διαδικασία χρήσης 9 υλικών.
Η Ευχή προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου:
Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Ουράνιος Άρτος, ο της
βρώσεως της μενούσης εις τον αιώνα πλουσιοπάροχος χορηγός, ο δοτήρ των αγαθών,
ο δέ Ηλιού τροφήν αγεώργητον πηγάσας,
η ελπίς των απηλπισμένων, η βοήθεια των
αβοηθήτων και σωτηρία των ψυχών ημών.
Ευλόγησον τα δώρα ταύτα και τους ταύτα
σοι προσκομίσαντας, εις δόξαν σήν και τιμήν του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος
Φανουρίου.

Παράσχου δέ, αγαθέ, τοις ευπρεπίσασι τους
πλακούντας τούτους, πάντα τά εγκόσμια καί
υπερκόσμια αγαθά σου. Εύφρανον αυτούς
εν χαρά μετά του προσώπου σου, δείξον αυτοίς οδούς προς σωτηρίαν.
Τα αιτήματα τών καρδιών αυτών καί πάσαν
τήν βουλήν αυτών ταχέως πλήρωσον, οδηγών αυτούς προς εργασίαν τών εντολών σου,
ίνα διά παντός εν ευφροσύνη καί αγαλλιάσει
υμνώσι καί δοξάσωσι το πάντιμον καί μεγαλοπρεπές όνομά σου, πρεσβείαις της υπερευλογημένης Θεοτόκου, του αγίου ένδοξου νεομάρτυρος Φανουρίου, του Θαυματουργού, καί πάντων σου τών αγίων. Αμήν.
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Δωρεά ρουχισμού

Χασαπόπουλος Παναγιώτης (Κέρτεζη) -Πέλεκης Ηλίας

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΔΩΡΕΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ

ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –ΘΕΩΔΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ -ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΚΟΥΡΑΣ -ΑΛΕΞΩΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ -ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΘΩΜΑΣ &ΜΑΡΙΑ ΔΕΡΒΙΣΙΑ-ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΑΣΙΛΙΑΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ -ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - Οικ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΥ - ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ -ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
-ΚΟΝΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ -ΦΟΥΡΛΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ -Ι.Ν.
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ -ΠΡΑΣΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ -ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΩΣ -ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ -ΜΠΑΚΕΤΑ ΑΔΣΑΜΑΝΤΙΑ -ΖΟΥΜΗ ΓΚΟΛΦΩΘΕΟΛΗΠΤΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ -ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΧΑΛΚΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΜΠΟΥΧΑΡΙΕΡ ΣΠΥΡΟΣ -ΠΑΤΗΡ ΛΟΥΚΑΣ
ΖΗΣΙΜΟΣ

