
Μ
ε ιερή κατάνυξη αλλά και κάθε 
λαμπρότητα, παρουσία πλή-
θους πιστών, τιμήθηκε ο Άγι-
ος Αθανάσιος, στο φερώνυ-
μο Ιερό Ναό του Αγίου στην 

μονάδα χρονίων πασχόντων και μη 
αυτοεξυπηρετούμενων του Καλλι-
μανοπουλείου Ιδρύματος στα Καλά-
βρυτα. Η Θεία Λειτουργία τελέσθηκε 
από τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτο-
πρεσβύτερο π. Κωνσταντίνο Μητρό-
πουλο, που κήρυξε και τον Θείο Λό-
γο, τον π. Δημήτριο Κοντογιαννάτο, 
τον π. Φίλιππο Χόρμπα και τον Ιερο-

διάκονο π. Χρήστο Μπίρμπα, με ιε-
ροψάλτη τον π. Δημήτριο Τζελέπη.

Παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Διευ-
θυντής του Ιδρύματος κ. Νικόλαος Πα-
παχριστόπουλος, εργαζόμενοι του ιδρύ-
ματος, ο Διευθυντής του Συνεταιρισμού 
Καλαβρύτων και εορτάζων, κ. Αθανάσι-
ος Παπαδόπουλος και πλήθος πιστών.  
Με το πέρας της πανηγυρικής Θείας Λει-
τουργίας, ακολούθησε επίσκεψη στους 
χώρους του ιδρύματος και άπαντες από-
λαυσαν κεράσματα που προσέφεραν η 
Διοίκηση και το προσωπικό.
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Οι  περιθαλπόμενοι του Ιδρύματος  τίμη-
σαν το έθιμο της κυρά... Σαρακοστής!!!
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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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Κοπή πίτας ενορίας Καλαβρύτων

Η κοπή πίτας της ενορίας Καλάβρυτων 
πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουάριου 
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 
Καλλιμανοπουλείου Εκκλησιαστικού Δι-
ακονικού Κέντρου Καλαβρύτων από τον  
Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο 
π. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο, τον π. Αρι-
στείδη Προιονά, τον π.Τσελέπη Γεώργιο και 
τον π. Χρήστο Μπίρμπα. Αξίζει να σημει-

ωθεί ότι την εκδήλωση τίμησε με την πα-
ρουσία του και ο Δήμαρχος Καλάβρυτων 
κ. Γεώργιος Λάζουρας 
Την εκδήλωση αυτή ομόρφυνε με την μου-
σική της η μπάντα της φαρμακευτικής εται-
ρίας PFIZER δημιουργώντας μια πολύ ευχά-
ριστη και χαρούμενη ατμόσφαιρα, ενώ στο 
τέλος ακολούθησε γεύμα που ήταν προσφο-
ρά από CATERING κ. Μανίκα. Και του χρόνου! 

Έκοψαν οι περιθαλπόμενοι 
την πρωτοχρονιάτικη 

πίτα τους
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους για το 2018 είχαν τη χαρά 
να κόψουν οι περιθαλπόμενοι του ιδρύματος στις 17 Ιανου-
αρίου. Τυχερός της γιορτής, αναδείχθηκε ο κ. Αντώνης Κα-
ράγιωργας που είχε και την ονομαστική του εορτή! Δέχθηκε 
λοιπόν με μεγάλη χαρά το δώρο που του προσέφερε ο Διευ-
θυντής του ιδρύματος κ. Νίκος Παπαχριστόπουλος.  

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στο κεντρικό κτίριο και στην νέα 
μονάδα του Καλλιμανοπουλείου Εκκλησιαστικού Διακονικού Κέ-
ντρου Καλαβρύτων ,με την βοήθεια των συντηρητών μας (κ.Λυ-
κουργιωτη Χρηστου και κ. Δημακοπουλου Ανδρέα), την καλή διά-

θεση του προσωπικού και  την αμέριστη αγάπη και φροντίδα του 
διευθυντή μας κ. Ν. Παπαχριστόπουλου, οι περιθαλπόμενοι του 
Ιδρύματος, απήλαυσαν  εκλεκτούς μεζέδες υπό την συνοδεία πα-
ραδοσιακής μουσικής.

Τιμήσαμε δεόντως την Τσικνοπέμπτη



Πολλές φορές έχει αναφερθεί ότι η διοίκη-
ση και οι υπεύθυνοι του ιδρύματος δεν εν-
διαφέρονται μόνο για την κάλυψη των βα-
σικών αναγκών των ηλικιωμένων όπως είναι 
η διατροφή και η υγειονομική περίθαλψη 
αλλά δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα και στην 

ψυχική τους ευεξία. Στο πλαίσιο αυτό συμ-
μετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες με 
σκοπό να περνούν δημιουργικά και ευχά-
ριστα το χρόνο τους, να επικοινωνούν, να 
συνεργάζονται και να νιώθουν χρήσιμοι και 
δραστήριοι. Λίγο καιρό πριν ασχολήθηκαν 

με την ζαχαροπλαστική και έφτιαξαν κου-
λουράκια: Όλοι μαζί στην κουζίνα, ζύμω-
σαν, έπλασαν και απόλαυσαν τις δικές τους 
δημιουργίες που ήταν σίγουρα πιο «γλυ-
κές» αφού  φτιάχτηκαν με τα χεράκια τους! 

Η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Πελο-
ποννήσου (ΕΣΣΠ) σε συνεργασία με τον 
Σκακιστικό Επιμορφωτικό Όμιλο Καλαβρύ-
των-Επαρχίας (ΣΕΠΟΚΕ),  διοργάνωσαν με 
εξαιρετική επιτυχία την Πρώτη Φάση του 
Περιφερειακού Πρωταθλήματος Σκάκι Μα-
θητών-Μαθητριών για την Περιφέρεια των 
Καλαβρύτων και το Ανοικτό Ατομικό Πρω-
τάθλημα Σκάκι για το 2018.
Οι Μαθητικοί αγώνες, σύμφωνα με απόφα-
ση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΣΠ, ήταν 
οι Προκριματικοί για την Ημιτελική Φάση 
που θα γίνει στην Πάτρα . Η Τελική Φάση 
των Πανελληνίων Μαθητικών Πρωταθλη-
μάτων θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το 
διάστημα 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2018. Δι-
καίωμα δωρεάν συμμετοχής είχαν όλοι οι 
Μαθητές Νηπιαγωγείων και τάξεων Δημο-
τικών, Γυμνασίων και των Λυκείων της Περι-
φέρειας Καλαβρύτων. Στο Ανοικτό Ατομικό 
Πρωτάθλημα, δικαίωμα δωρεάν συμμετο-
χής είχαν όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας-φύλου 
και Αθλητικού Δελτίου. 
Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν την Κυρια-

κή  25 Φεβρουαρίου 2018 στην φιλόξενη Αί-
θουσα Εκδηλώσεων του εξαιρετικού Καλλι-
μανοπουλείου Εκκλησιαστικού Διακονικού 
Κέντρου Καλαβρύτων (ΚΕΔΙΚ). Έλαβαν μέ-
ρος συνολικά 51 Σκακιστές, με Διευθυντή  
Αγώνων το Πρόεδρο του ΣΕΠΟΚΕ Δρ κ. Νι-
κόλαο Ραζή. Τις απονομές των βραβείων σε 
όσους διακρίθηκαν πραγματοποίησαν μετα-
ξύ άλλων σε εξαιρετικά πολιτισμένο κλίμα, 
ο Ν. Ραζής αλλά και ο διευθυντής του ΚΕΔΙΚ 

κ. Νικόλαος Παπαχριστόπουλος. 
Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος 
του ΣΕΠΟΚΕ Δρ Ν. Χ. Ραζής, ευχαρίστησε 
όλες και όλους τόσο για την  εμπιστοσύ-
νη τους όσο και για τα καλά λόγια που εξέ-
φρασαν και έγραψαν στο βιβλίο εντυπώσε-
ων του ΣΕΠΟΚΕ. Εξήρε παράλληλα τα θετι-
κά αποτελέσματα που το ζατρίκιο επιφέρει 
ειδικά στον χαρακτήρα των παιδιών καθώς 
και στην κοινωνία. 

Εξαιρετική διοργάνωση πρωταθλήματος σκάκι 
φιλοξενήθηκε στο Καλλιμανοπούλειο

Χειροποίητες λιχουδιές



Πολυδώρου Ιωάννης-Τσιρίκος Πανα-
γιώτης - Ραζής Νικόλαος- Δ.Κυνηγετι-
κή Ομος/δια Σ.Ε - Οικ. Δαφαλιά Ιωάν-
νη-Αγγελόπουλος Γεώργιος-Κ.Ε.Γ.Μ (Συ-
νεδριακές Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε 0 
- Βελής Γεώργιος- Παλληκάρη Αικατερί-
νη-Δημοτικό σχολείο Καλ/των- Μπίρμπας 
Αλεξ.Παναγιώτης- Ποιν.ΕΝ.ΣΥΝΤΑ/ΧΩΝ 
ΤΑΧ ΤΑΜΙΕ-Μουζάκης Δημήτριος- Οικ.
Θεοδοσίου Ηρακλή- Οικ.Θεολόγου Νικο-
λάου- Κυνηγετικός Συλ.Καλ/των- Μπου-
γιούκα Κωνσταντίνα

Δωρεά τροφίμων:
Σπυρόπουλος Γιάννης- Κουνινιώτης- Εκ-
πολιτιστικός Σύλλογος Καλ/των-κα.Πε-

τροπούλου(εις μνήμη Βασιλικής Πετρο-
πούλου)-κ.Παπαναγιώτου(εις μνήμη Πα-
παναγιώτου Παναγιώτη-Σύλλογος Κέρτε-
ζης Στριφτόμπολας-Ποδοσφαιρική ομά-
δα Α.Ε Καλαβρύτων- Ιερά Μονή Μακελ-
λαριάς-Θεοδωρακόπουλο Χρήστο (Ξενο-
δοχείο Αζανίας) -Γούτος Νικόλαος -Καρα-
στάθης Ιωάννης-κ. ‘Αγριος Μιχάλης-Γιάννα 
Κουλοπούλου(εις μνήμη Βασίλη Κουλό-
πουλου)-Βελωνά Παρασκευή (Πολυμη-
χάνημα κουζίνας)

Δωρεά ρουχισμού και 
παραφαρμακευτικού υλικού:
Εις μνήμην Γεωργακόπουλου Γεώργιου-
Θεολόγου Ιωάννης-Γεωργακοπούλου 
Κωνσταντίνα-Δημήτρης Κανελλόπουλος-
Μπαλασοπούλου Αρχοντούλα -Τάγαρης 
Αντώνης-Μπαχάς Λεωνίδας-Ευφροσύνη 
Ρεντετάκου-Βασιλόπουλος Γεώργιος-
Τζελέπη Αναστασία-Παυλόπουλος Πα-
ναγιώτης-Κάκιος Παναγιώτης.

Χρηματικές δωρεές:

Θυμόμαστε 
έναν δικό μας 

άνθρωπο

Την κυρά Σαρακοστή
που’ ναι έθιμο παλιό
οι γιαγιάδες μας την φτιάχναν
με αλεύρι και νερό.
Για στολίδι της φορούσαν
στο κεφάλι ένα σταυρό
μα το στόμα της ξεχνούσαν
γιατί νήστευε καιρό.
Και τις μέρες τις μετρούσαν
με τα πόδια της τα επτά
κόβαν ένα τη βδομάδα

μέχρι να ρθει η Πασχαλιά.
Την κυρά Σαρακοστή
Όλοι φτιάξτε την μαζί
Με αλεύρι και νερό
Έτοιμη είναι στο λεπτό!
Πόδια πρέπει να έχει εφτά
Τις εβδομάδες να μετρά!
Στόμα δεν έχει! Ξέρεις γιατί;
Κάνει νηστεία αυστηρή
Μέχρι του Πάσχα την Κυριακή.

ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 
Οι  περιθαλπόμενοι του Ιδρύματος  τίμησαν  
το έθιμο της κυρά... Σαρακοστής!!!

Η κυρά Σαρακοστή

Πέρασαν τρία χρόνια από τη στιγ-
μή που αποδήμησε εις Κύριον ένας 
δικός μας άνθρωπος, η Χρυσαυγή 
Αγγελακοπούλου. Υπήρξε εθελό-
ντρια του ιδρύματος από το 1989 
έως το 2015. Μια γυναίκα που αφο-
σιώθηκε στους ηλικιωμένους και 
πρόσφερε την αγάπη της, τη ζωή 
της, την καλοσύνη της. Καθημερι-
νά βρισκόταν στο πλευρό των ηλι-
κιωμένων για να τους προσφέρει 
με χαμόγελο  τη βοήθειά της και 
ανάλογη ήταν η προσφορά της 
όσον αφορά τις καθημερινές ανά-
γκες του ιδρύματος. Θα την θυμό-
μαστε πάντα με αγάπη! 


