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Ε

λη του συλλόγου, είχαν την ευκαιρία να
συνομιλήσουν με τους ηλικιωμένους συμπατριώτες μας που βρίσκουν ζεστασιά
και εξαιρετική φροντίδα στο ίδρυμα πρότυπο, να μοιραστούν όμορφες στιγμές
και να τραγουδήσουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλοι μαζί και να γίνουν μια
μεγάλη παρέα.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβρύτων,
αν και... μικρός σε ηλικία έχει να επιδείξει πλούσια μέχρι τώρα κοινωνική δράση και του αξίζουν συγχαρητήρια.
Πηγή: www.kalavrytanews.com
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Μέλη της Αθλητικής Ένωσης Καλαβρύτων
στο πλευρό των ηλικιωμένων

Επίσκεψη στο Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό ∆ιακονικό Κέντρο
Καλαβρύτων και στην μονάδα χρονίως πασχόντων και μη αυτοεξυπηρετούμενων στα Καλάβρυτα, πραγματοποίησε την περίοδο
των Χριστουγέννων η ομάδα Ποδοσφαίρου και η ομάδα Μπάσκετ της Αθλητικής Ένωσης Καλαβρύτων. Οι αθλητές της Α.Ε.Κ.,
συνοδευόμενοι από τον Πρόεδρο της ομάδας κ Τάκη Βαρβιτσιώτη, τον Γενικό Γραμματέα κο Θύμιο Φλογερά, το Ταμία κ. Παναγιώτη Λιακόπουλο και το μέλος της ∆ιοίκησης κ Παναγιώτη Χαμακιώτη, έγιναν δεκτοί από τον ∆ιευθυντή του Καλλιμανοπουλείου κο
Νίκο Παπαχριστόπουλο και το προσωπικό, μοίρασαν γλυκά στους

ηλικιωμένους, τους έψαλλαν τα Κάλαντα και μοιράστηκαν όμορφες στιγμές γεμάτες αγάπη.
Οι ηλικιωμένοι μας, δέχθηκαν με πολύ χαρά την επίσκεψη των
αθλητών της Α.Ε.Κ. γέλασαν, τραγούδησαν, φωτογραφήθηκαν και
αντάλλαξαν ευχές.
Η ∆ιοίκηση και οι αθλητές της ομάδας άφησαν τις θερμότερες ευχές τους για υγεία και μακροημέρευση και ανανέωσαν το ραντεβού με τους ηλικιωμένους μας, σε σύντομο χρόνο.
Πηγή: www.kalavrytanews.com

Ο Σύλλογος Κερτεζιτών «ο Στριφτόμπολας»
επισκέπτεται το Καλλιμανοπούλειο
Επίσκεψη στο Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό ∆ιακονικό Κέντρο Καλαβρύτων και στην μονάδα χρονίως πασχόντων και μη αυτοεξυπηρετούμενων στα Καλάβρυτα, πραγματοποίησε την περίοδο των εορτών ο Σύλλογος Κερτεζιτών «Ο Στριφτόμπολας». Η χορευτική ομάδα του συλλόγου, συνοδευόμενη από την Πρόεδρο του Συλλόγου κα Γεωργία Χασαποπούλου και μέλη της ∆ιοίκησης, μοίρασαν
δώρα, τραγούδησαν τα κάλαντα και παραδοσιακά τραγούδια. Τους χορευτές και τις χορεύτριες συνόδευε στο κλαρίνο ο Λάκης Γεωργακόπουλος. Οι ηλικιωμένοι μας δε έμειναν όμως μόνο ακροατές, αφού σηκώθηκαν, μεράκλωσαν
και χόρεψαν όλοι μαζί.
Πηγή: www.kalavrytanews.com
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Εορτασμός Αγίου Αμβροσίου

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέσθηκε η εορταστική πανήγυρη του
Παρεκκλησίου του ιδρύματος επ’ονόματι του Αγ.Αμβροσίου, επισκόπου Μεδιολάνων. Την Θεία Λειτουργία τέλεσαν οι Αιδ/τοι π.
Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, π. ∆ημήτριος Τζελέπης και ο διάκο-

νος π. Χρήστος Μπίρμπας. Στην ακολουθία συμμετείχαν οι περιθαλπόμενοι, το προσωπικό και αρκετοί πιστοί από τα Καλάβρυτα.
Την ίδια μέρα γιορτάζει ο Σεβ/τος Μητροπολίτης μας κ κ. Αμβρόσιος στον οποίο ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα.

∆ιπλή γιορτή για τον
διευθυντή του ιδρύματος
Τραπέζι για το προσωπικό του ιδρύματος παρέθεσε ο κ.Νίκος
Παπαχριστόπουλος διευθυντής του Καλλιμανοπουλείου Εκκλησιαστικού ∆ιακονικού Κέντρου με αφορμή την ονομαστική
του εορτή αλλά και τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τη στιγμή που ανέλαβε τη διεύθυνση του ιδρύματος. Η συνάθροιση
έγινε στην ταβέρνα «Βαρβιτσιώτης» που βρίσκεται στα Καλάβρυτα. Του ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια πολλά με υγεία στην
οικογένειά του και καλή δύναμη στο έργο του.

Το Καλλιμανοπούλειο φιλοξένησε τον 5ο Πανελλήνιο
∆ιαγωνισμό Σκακιστικού Σκίτσου
Με μεγάλη επιτυχία και παρουσία άνω των
200 ατόμων, ο Σκακιστικός Επιμορφωτικός
Όμιλος Καλαβρύτων-Επαρχίας (ΣΕΠΟΚΕ), διοργάνωσε και πραγματοποίησε στις 16 και
17/12/2017, στα Μαρτυρικά και Ηρωικά Καλάβρυτα και στο Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό ∆ιακονικό Κέντρο Καλαβρύτων σε
Πανελλήνια αποκλειστικότητα, υπό την Αιγίδα του ∆ήμου Καλαβρύτων και της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας και τη στήριξη του ΚΕ∆ΙΚ, τον «5ο Πανελλήνιο Ανοικτό (σε όλους) Ατομικό ∆ιαγωνισμό Σκακιστικού Σκίτσου».
Η ∆ιοργάνωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των Εκδηλώσεων Μνήμης του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος. Ο ∆ιαγωνισμός, είχε
τυπωθεί στο Επίσημο Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων Μνήμης. Η συμμετοχή όλων και
η παρακολούθηση, ήταν εντελώς ∆ΩΡΕΑΝ.
Εφέτος, έλαβαν μέρος 601 ∆ημιουργοί, από
όλη την Ελληνική Επικράτεια, αποτίνοντας
φόρο τιμής στα θύματα του Ολοκαυτώματος και συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό
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στην ανάπτυξη ιδεών Ειρήνης–Ισότητας–
Ελευθερίας– Συμφιλίωσης μεταξύ των λαών. Κατά γενική εκτίμηση, το επίπεδο των
σκίτσων, εφέτος ήταν πολύ αξιόλογο και εκφραστικά χαρακτηριστικό. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι δημιουργίες των τροφίμων του ΚΕ∆ΙΚ, τα σκίτσα των Τροφίμων
του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων Καλαβρύτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τα αντίστοιχα

από παιδιά του Ιδρύματος Κράτησης Ανηλίκων. Επιπλέον, στον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισμό, συμμετείχαν εφέτος και πολλά Σχολεία
για πρώτη φορά, ενώ εξακολούθησαν και
παλαιότερες συμμετοχές, σημείο που δηλώνει ότι η Εκδήλωση αυτή έχει γίνει πλέον Θεσμός. Αξιοπρόσεκτη ήταν επίσης, η
επίσκεψη του Γυμνασίου Λαμίας στα Καλάβρυτα, ειδικά για τον ∆ιαγωνισμό αυτόν.
Πηγή: www.kalavrytanet.com
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Ευχές δια χειρός …των γερόντων μας

Την περίοδο των εορτών, οι περιθαλπόμενοι στο Καλλιμανοπούλειο, στο πλαίσιο προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης
έφτιαξαν χριστουγεννιάτικες κάρτες, έψαλλαν τα κάλαντα, έφτια-

ξαν γλυκά, στόλισαν δέντρα και τον χώρο του ιδρύματος. Με μεράκι και χαρά όλοι μαζί προσωπικό και τρόφιμοι έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό!

Μεγάλη προσφορά από τον Άγιο Σπυρίδωνα Πειραιώς
Η Ενορία Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιώς,
με πρωτοβουλία και φροντίδα του κ. Πέτρου Αναγνωστάκη προσέφερε αρχές του ∆εκέμβρη, υπέρ
του Καλλιμανοπούλειου Εκκλησιαστικού ∆ιακονικού Κέντρου μεγάλη ποσότητα τροφίμων. Συγκεκριμένα προσφέρθηκαν: 90 κιλά ζάχαρη, 48 κιλά χοντρό κριθαράκι, 96 κιλά μέτριο κριθαράκι, 100 κιλά
φασόλια, 60 κιλά φακές, 90 κιλά ρύζι, 96 κιλά μακαρόνια, 2 κιβώτια γάλα εβαπορέ, 16 κιλά λάδι, 18 κιλά κιμά, 20 κιλά κοτόπουλα, 30 κιλά γίγαντες, 24 κιλά πέννες, 10 κιλά ντοματοπολτό και 3 κιλά ελληνικό καφέ. Από το Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό
∆ιακονικό Κέντρο εκφράζονται θερμές ευχαριστίες
προς τον κ. Αναγνωστάκη, τον εφημέριο του Ιερού
Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιώς, Αιδεσ. π. Βασίλειο Πόπη, τους συνεφημέριούς του, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και το θεοφιλές ποίμνιο της Ενορίας για την εκδήλωση της αγάπης τους προς τους
απόμαχους της ζωής, οι οποίοι βρίσκουν θαλπωρή, προστασία και αγάπη στο εν λόγω ίδρυμα της
Ιεράς Μητροπόλεώς Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

∆ωρεά ρουχισμού:

Κούρτης Γεώργιος(Κέρτεζη)- Κοκότη Ντίνα- ∆ημακοπούλου-Βασιλική (Μπούμπουκας) - Παπαχριστοπούλου Σούλα - Αναγνωστόπουλος - Κωνσταντίνος (Σελινούς
Αιγίου)

∆ωρεές

∆ωρεά φαρμάκων και
παραφαρμακευτικού υλικού:

Π.Γεωργίου Μουστάκα (Αγ.Νικόλαο) - Γιαννέλος Θανάσης(Καλάβρυτα), Μαντάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη (Μάνεσι)

ταμα)-Κορφοξυλιώτης Παναγιώτης
Ι.Ν Αγ.Παντελεήμονος(Αιγείρα) -Καρρά
Κική -Βαρβιτσιώτη Ευτυχία
Αποστολοπούλου Σία (Ξυνός) -Πολιτιστικός Σύλλογος Τρεχλού «Άγιος Νικόλαος»
Πετροπούλου Ιωάννα - Πετροπούλου
Κωνσταντίνα - Γεωργίου Βίβιαν Στεφάνου Σταθούλια - Μπαλαλά Μαρία

∆ωρεά τροφίμων:

Χρηματικές δωρεές:

Εις μνήμη Νίκου Αντωνόπουλου (Τριπό-
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Κων/νος -∆ημόπουλος Γεώργιος -Γιαννόπουλος Λάμπρος -Μουρδέκας ∆ημήτριος -Ι.Ν Αγ. Παντελεήμονος
Λουκοπούλου Παρασκευή -Βούζαλης Θεόδωρος -Τσίμας Νικόλαος
Βελονάκη Αλεξάνδρα -Κουρεντη Ασπασία -Κ.Κatsionis
Ανδρικόπουλος Αλέξιος -Κουρνέτας Ιωάννης -Αλεξόπουλος Ανδρέας
Παπακαλός Κων.Παναγιώτης -Σκακιστικός Όμιλος Καλαβρύτων
∆ημάκος Θ.Κωνσταντίνος -Καβουρίνος
Νικόλαος -Βαβάκης Γεώργιος
Ηλιοπούλου ∆ήμητρα

Κοκκότης Γεώργ.Γρηγόριος -Γεωργιάδης
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