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διάκονο π. Χρήστο Μπίρμπα, με ιεροψάλτη τον π. Δημήτριο Τζελέπη.
Παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Διευθυντής του Ιδρύματος κ. Νικόλαος Παπαχριστόπουλος, εργαζόμενοι του ιδρύματος, ο Διευθυντής του Συνεταιρισμού
Καλαβρύτων και εορτάζων, κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος και πλήθος πιστών.  
Με το πέρας της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας, ακολούθησε επίσκεψη στους
χώρους του ιδρύματος και άπαντες απόλαυσαν κεράσματα που προσέφεραν η
Διοίκηση και το προσωπικό.

Κοπή πίτας ενορίας Καλαβρύτων

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

ωθεί ότι την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο Δήμαρχος Καλάβρυτων
κ. Γεώργιος Λάζουρας
Την εκδήλωση αυτή ομόρφυνε με την μουσική της η μπάντα της φαρμακευτικής εταιρίας PFIZER δημιουργώντας μια πολύ ευχάριστη και χαρούμενη ατμόσφαιρα, ενώ στο
τέλος ακολούθησε γεύμα που ήταν προσφορά 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 Ιανουαρίου. Τυχερός της γιορτής, αναδείχθηκε ο κ. Αντώνης Καράγιωργας που είχε και την ονομαστική του εορτή! Δέχθηκε
λοιπόν με μεγάλη χαρά το δώρο που του προσέφερε ο Διευθυντής του ιδρύματος κ. Νίκος Παπαχριστόπουλος.

Τιμήσαμε δεόντως την Τσικνοπέμπτη

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στο κεντρικό κτίριο και στην νέα
μονάδα του Καλλιμανοπουλείου Εκκλησιαστικού Διακονικού Κέντρου Καλαβρύτων ,με την βοήθεια των συντηρητών μας (κ.Λυκουργιωτη 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 παραδοσιακής μουσικής.

Χειροποίητες λιχουδιές

Πολλές φορές έχει αναφερθεί ότι η διοίκηση και οι υπεύθυνοι του ιδρύματος δεν ενδιαφέρονται μόνο για την κάλυψη των βασικών αναγκών των ηλικιωμένων όπως είναι
η διατροφή και η υγειονομική περίθαλψη
αλλά δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα και στην

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

με την ζαχαροπλαστική και έφτιαξαν κουλουράκια: Όλοι μαζί στην κουζίνα, ζύμωσαν, έπλασαν και απόλαυσαν τις δικές τους
δημιουργίες που ήταν σίγουρα πιο «γλυκές» αφού φτιάχτηκαν με τα χεράκια τους!

Εξαιρετική διοργάνωση πρωταθλήματος σκάκι
φιλοξενήθηκε στο Καλλιμανοπούλειο

Η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Πελοποννήσου (ΕΣΣΠ) σε συνεργασία με τον
Σκακιστικό Επιμορφωτικό Όμιλο Καλαβρύτων-Επαρχίας (ΣΕΠΟΚΕ), διοργάνωσαν με
εξαιρετική επιτυχία την Πρώτη Φάση του
Περιφερειακού Πρωταθλήματος Σκάκι Μαθητών-Μαθητριών για την Περιφέρεια των
Καλαβρύτων και το Ανοικτό Ατομικό Πρωτάθλημα Σκάκι για το 2018.
Οι Μαθητικοί αγώνες, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΣΠ, ήταν
οι Προκριματικοί για την Ημιτελική Φάση
που θα γίνει στην Πάτρα . Η Τελική Φάση
των Πανελληνίων Μαθητικών Πρωταθλημάτων θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το
διάστημα 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2018. Δικαίωμα δωρεάν συμμετοχής είχαν όλοι οι
Μαθητές Νηπιαγωγείων και τάξεων Δημοτικών, Γυμνασίων και των Λυκείων της Περιφέρειας Καλαβρύτων. Στο Ανοικτό Ατομικό
Πρωτάθλημα, δικαίωμα δωρεάν συμμετοχής είχαν όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας-φύλου
και Αθλητικού Δελτίου.
Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν την Κυρια-

κή 25 Φεβρουαρίου 2018 στην φιλόξενη Αίθουσα Εκδηλώσεων του εξαιρετικού Καλλιμανοπουλείου Εκκλησιαστικού Διακονικού
Κέντρου Καλαβρύτων (ΚΕΔΙΚ). Έλαβαν μέρος συνολικά 51 Σκακιστές, με Διευθυντή
Αγώνων το Πρόεδρο του ΣΕΠΟΚΕ Δρ κ. Νικόλαο Ραζή. Τις απονομές των βραβείων σε
όσους διακρίθηκαν πραγματοποίησαν μεταξύ 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 εμπιστοσύνη τους όσο και για τα καλά λόγια που εξέφρασαν και έγραψαν στο βιβλίο εντυπώσεων του ΣΕΠΟΚΕ. Εξήρε παράλληλα τα θετικά αποτελέσματα που το ζατρίκιο επιφέρει
ειδικά στον χαρακτήρα των παιδιών καθώς
και στην κοινωνία.

Θυμόμαστε
έναν δικό μας
άνθρωπο

ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
Πέρασαν τρία χρόνια από τη στιγμή που αποδήμησε εις Κύριον ένας
δικός μας άνθρωπος, η Χρυσαυγή
Αγγελακοπούλου. Υπήρξε εθελόντρια του ιδρύματος από το 1989
έως το 2015. Μια γυναίκα που αφοσιώθηκε στους ηλικιωμένους και
πρόσφερε την αγάπη της, τη ζωή
της, την καλοσύνη της. Καθημερινά βρισκόταν στο πλευρό των ηλικιωμένων για να τους προσφέρει
με χαμόγελο τη βοήθειά της και
ανάλογη ήταν η προσφορά της
όσον αφορά τις καθημερινές ανάγκες του ιδρύματος. Θα την θυμόμαστε πάντα με αγάπη!
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Δωρεά τροφίμων:

Σπυρόπουλος Γιάννης- Κουνινιώτης- Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καλ/των-κα.Πε-

Οι περιθαλπόμενοι του Ιδρύματος τίμησαν
το έθιμο της κυρά... Σαρακοστής!!!
Η κυρά Σαρακοστή
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.
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