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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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Επίσκεψη του 
Μητροπολίτη μας  

Οι «Ταξιδευτές της Πρόζας» σε δύο ανε-
πανάληπτες παραστάσεις στα Καλάβρυτα!

Τις δυο μονάδες των ιδρυμάτων μας επιστέφτηκε στις 5 Αυγούστου ο Σε-
βασμιότατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Αμβρόσιος. Κατά τη διάρκεια της επί-
σκεψής του στους χώρους των ιδρυμάτων είχε την ευκαιρία να συνομιλή-
σει με το προσωπικό και με τους περιθαλπόμενους που το υποδεχτήκαν 
με πολλή χαρά και μοιράστηκαν μαζί του τις αγωνίες και τα προβλήματα 
τους. Χωρίς αμφιβολία, πρόκειται για μια επίσκεψη που πάντα δυναμώνει 
τις προσπάθειές του προσωπικού  στο δύσκολο έργο τους αλλά και γεμί-
ζει την ψυχή των περιθαλπόμενων με ηρεμία και γαλήνη. 



Παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπο-
λίτη μας κ. Αμβροσίου και μετά από πρό-
σκλησή του, πραγματοποιήθηκε στο Καλ-
λιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό Διακονικό 
Κέντρο Καλαβρύτων η καθιερωμένη ετή-
σια σύναξη των κληρικών της Ιεράς Μη-
τροπόλεώς. 
Νωρίτερα στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου 
Αθανασίου που βρίσκεται στο πρώην Ορφα-
νοτροφείο τελέσθηκε Θεία Λειτουργία και 
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών 
του μακαριστού Μητροπολίτου Σηλυβρίας 

Αιμιλιανού, των μακαριστών ιερέων π. Γε-
ωργίου Μπίρμπα, προϊσταμένου του Ιερού 
Μητροπολιτικού Ναού Καλαβρύτων, π. Πα-
ναγιώτη Καραθανάση, εφημερίου Ιερού Μη-
τροπολιτικού Ναού Καλαβρύτων, π. Γεωργί-
ου Σαρδελιάνου, εφημερίου Ιερού Ναού Τι-
μίου Προδρόμου Κερπινής Καλαβρύτων και 
π. Νικολάου Κίτσου, εφημερίου Ιερού Ναού 
Τιμίου Προδρόμου Δημητρόπουλου Αιγια-
λείας καθώς και του διευθυντή του ΚΕΔΙΚ 
Βασιλείου Ζήσιμου που φέτος συμπληρώ-
νονται τέσσερα χρόνια από τον θάνατό του. 

Στη συνέχεια, στην αίθουσα ομιλιών του 
Ιδρύματος πραγματοποιήθηκε η σύναξη 
των ιερέων, όπου συζητήθηκαν θέματα δι-
οικητικού και ποιμαντορικού περιεχομένου. 
Εκεί, ο σεπτός Ποιμενάρχης μας, αφού ευχα-
ρίστησε τους ιερείς για το ποιμαντικό τους 
έργο στην ιστορική αυτή επαρχία, τους ζή-
τησε να αποτελούν φωτεινά παραδείγματα 
προς το ποίμνιό τους, δίδοντας μαρτυρία 
Χριστού προς όλους, εργαζόμενοι με αυ-
ταπάρνηση και θυσιαστική αγάπη. 

Πηγή:  Kalavryta News

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

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

Σύναξη Ιερέων

Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Ακράτας 



Οι «Ταξιδευτές της Πρόζας» ταξίδεψαν στην 
όμορφη πόλη των Καλαβρύτων τον Ιούλιο 
και έδωσαν δύο καταπληκτικές παραστά-
σεις με φιλανθρωπικό χαρακτήρα για την 
ενίσχυση σε τρόφιμα του Καλλιμανοπούλει-
ου υπό την αιγίδα της Ένωσης Καλαβρυτι-
νών 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 από-
λαυσε την προσπάθεια της ομάδας.
Στη συνέχεια, οι συντελεστές της παράστα-
σης παρέσυραν με το μπρίο τους και τις 
ατάκες τους το Καλαβρυτινό κοινό σε γέλια 
μέχρι δακρύων στην παράσταση που ακο-
λούθησε στο Λύκειο Καλαβρύτων. Η μεγά-
λη ανταπόκριση του κοινού ήταν συγκινη-
τική τόσο προς την προσπάθεια της ομά-
δας αλλά και της προαιρετικής προσφο-
ράς τροφίμων για την ενίσχυση του Καλλι-
μανοπουλείου.
Τιμή και χαρά για τους «Ταξιδευτές της Πρό-
ζας» τα θερμά λόγια υποδοχής τόσο του 
Προέδρου της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθή-
νας κ. Θύμιου Βαζαίου όσο και του Δημάρ-
χου Καλαβρύτων κ. Γεωργίου Λαζουρά οι 
οποίοι παρευρίσκονταν στην υπέροχη αυ-

τή βραδιά και καταχειροκρότησαν μαζί με 
το εξαιρετικό κοινό, όλους τους συντελε-
στές. Τα συγχαρητήρια στην ομάδα και την 
υπεύθυνη κ. Αφροδίτη Σκαλτσά - Δημη-
τρακόπουλου 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 Καλα-
βρυτινών Αθήνας κ. Θύμιο Βαζαίο για τη δι-
οργάνωση της βραδιάς και το εγκάρδιό του 
καλωσόρισμα και φυσικά το Δήμαρχο κ. Γε-
ώργιο Λαζουρά για την αγαστή συνεργασία 
όλων αυτών των ετών, τα ζεστά του λόγια, 
τη ρύθμιση μεταβίβασης αλλά και την εξαί-
σια φιλοξενία της ομάδας.

Πηγή: Kalavryta News

-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 κρεβά-
τι 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 επο-
χής έζησαν τον κοινό τους βίο στο χωρίο τους τον Δρυμό Καλα-
βρύτων. 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 εί-
ναι το γεγονός ότι οι δύο ηλικιωμένοι εξακολουθούν να δέχονται 
πολλές επισκέψεις, φίλων, συγγενών και ανθρώπων που τους εκτι-
μούν 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 βλέ-
πεις τους κόπους μιας ζωής, που στα κατσαρά τους πρόσωπα βλέ-
πεις την αγνότητα, την ουσία, την αυταπάρνηση, την αγάπη που 
«ου ζητεί τα εαυτής» 

Κωνσταντίνα Πορετσάνου

Οι δικοί μας άνθρωποι

Οι «Ταξιδευτές της Πρόζας» σε δύο 
ανεπανάληπτες παραστάσεις στα Καλάβρυτα!



Με την βοήθεια της κοινωνικής λειτουρ-
γού φτιάξαμε μαζί με τους περιθαλπόμε-
νους μας την φανουρόπιτα για την γιορτή 
του Αγίου Φανουρίου. Προσπαθούμε έτσι 
να κρατήσουμε, περισσότερο στις γυναί-
κες των ιδρυμάτων μας ανοιχτά τα έθιμα 
που ακολουθούσαν σαν νοικοκυρές στα 
νιάτα τους και να περάσουμε όμορφα τις 
στιγμές μας. Τα καταφέραμε πολύ καλά γε-
μίζοντας ωραίες μυρωδιές την μικρή κου-
ζίνα της νέας μονάδας και διαβάσαμε την 
ευχή που  διαβάζεται κατά την παρασκευή 
της Φανουρόπιτας τηρώντας  πιστά την δι-
αδικασία χρήσης 9 υλικών.
Η Ευχή  προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου:
Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Ουράνιος Άρτος, ο της 
βρώσεως της μενούσης εις τον αιώνα πλου-
σιοπάροχος 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 τι-
μήν 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 αυ-
τοίς οδούς προς σωτηρίαν.
Τα αιτήματα τών καρδιών αυτών καί πάσαν 
τήν βουλήν αυτών ταχέως πλήρωσον, οδη-
γών αυτούς προς εργασίαν τών εντολών σου, 
ίνα διά παντός εν ευφροσύνη καί αγαλλιάσει 
υμνώσι καί δοξάσωσι το πάντιμον καί μεγα-
λοπρεπές όνομά σου, πρεσβείαις της υπε-
ρευλογημένης Θεοτόκου, του αγίου ένδο-
ξου νεομάρτυρος Φανουρίου, του Θαυμα-
τουργού, καί πάντων σου τών αγίων. Αμήν.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑ-
ΡΙΑ  - Οικ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΥ - ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΝΙΚΟ-
ΛΑΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ -ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
-ΚΟΝΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ -ΦΟΥΡΛΑΝΟΣ ΓΕΡΑ-
ΣΙΜΟΣ -ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ -Ι.Ν. 
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ -ΠΡΑΣΑΚΗ ΑΓ-
ΓΕΛΙΚΗ -ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΩΣ -ΠΑΠΑΝΙΚΟ-
ΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ -ΜΠΑΚΕΤΑ ΑΔ-
ΣΑΜΑΝΤΙΑ -ΖΟΥΜΗ ΓΚΟΛΦΩ-
ΘΕΟΛΗΠΤΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ -ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΧΑΛΚΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΜΠΟΥΧΑΡΙΕΡ ΣΠΥΡΟΣ -ΠΑΤΗΡ ΛΟΥΚΑΣ 
ΖΗΣΙΜΟΣ

ΔΩΡΕΕΣ
Δωρεά τροφίμων
Ι.Μ Παντελεήμονος Αιγείρας(+ γεύ-
μα) -Ένωση Αγροτικού Συνεταιρι-
σμού Καλαβρύτων -Κ. Αλεξάνδρα 
Νίκολς -Βίβιαν Στεφάνου-Σταθούλια 
-Καραγιάννης Ιωάννης -Θωμά Μα-
ρία -Παπακαλού Μαρία -Παπαγιαν-
νοπούλου Σία (εις μνήμην Παναγιώ-
τη Παπαγιαννόπουλο)

Δωρεά ρουχισμού
Χασαπόπουλος Παναγιώτης (Κέρ-
τεζη) -Πέλεκης Ηλίας

Ακολουθούμε τα έθιμα μας !

Είναι γεγονός ότι η  τακτική επαφή με φυ-
τά, ζώα και γενικότερα το φυσικό μας περι-
βάλλον, συμβάλλει στην βελτίωση της σω-
ματικής και ψυχικής μας υγείας. 
Όταν ασχολείται κανείς με τη φροντίδα και 
καλλιέργεια φυτών και λουλουδιών, έρχε-
ται σε επαφή με τον φυσικό κόσμο, κερδί-
ζοντας το αντίδοτο απέναντι στον αγχώδη 
μοντέρνο τρόπο ζωής. Γι’ αυτούς  τους λό-
γους και οι υπεύθυνοι του Καλλιμανοπου-
λείου,  βρήκαν την ευκαιρία να αφιερώσουν 
κάποιες ήμερες προκειμένου να ομορφύ-
νουν τον χώρο με λουλούδια! Ακούραστοι 
βοηθοί σε αυτή την προσπάθεια  ήταν φυ-

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

τά έχει αποδειχθεί ότι έχει αντικαταθλιπτι-
κές ιδιότητες! 

Τα λουλούδια ομορφαίνουν την ζωή μας 


