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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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Πηγή δύναμης και 
θάρρους η παρουσία 

εθελοντών

Η 
παρουσία και η προσφορά των εθελοντών που επισκέπτονται και προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους στους περιθαλπόμενους στο Καλλιμα-
νοπούλειο, είναι πηγή δύναμης και θάρρους για όλους τους εργαζό-
μενους στο  ίδρυμα αλλά κυρίως για τους ηλικιωμένους. Μια πιστή 
εθελόντρια είναι και η κυρία Κολοβού-Λεχουρίτη Λαμπρινή,  φυσιο-

θεραπεύτρια, η οποία για 4η χρονιά, μας επισκέφθηκε και παρείχε εθελο-
ντικά για ακόμα μια φορά την πολύτιμη πείρα της στους παππούδες μας. 
Είναι μια γυναίκα ευαίσθητη, δραστήρια, πάντα πρόθυμη και χαμογελα-
στή με διάθεση να προσφέρει τις υπηρεσίες της! Το γεγονός ότι έρχεται στα 
Καλάβρυτα για διακοπές και μας διαθέτει χρόνο, μας συγκινεί ιδιαίτερα. 
Την ευχαριστούμε και της ευχόμαστε ολόψυχα υγεία στην οικογένειά της!



Περιποίηση από  επιδέξια χέρια

Μία ακόμα περίπτωση ευγενικής  παρουσία και προσφοράς από εθελόντρια  είναι  αυτή της κυρίας Ρούλας Τσιούση. Πρόκει-
ται για  κομμώτρια στο επάγγελμα,  η οποία ήρθε από το Λαγοβούνι για να κουρέψει και να καλλωπίσει τους περιθαλπόμενους 
μας εθελοντικά. Αφιέρωσε χρόνο και συζήτησε μαζί τους κάνοντας τους να περάσουν ευχάριστα!!Την ευχαριστούμε θερμά και 
της ευχόμαστε υγεία στην οικογένειά της!

Απόδραση δίπλα στο κύμα

Μπορεί το φθινόπωρο να έχει μπει για τα καλά, όμως οι 
αναμνήσεις  από όμορφες στιγμές του  καλοκαιριού συ-
ντροφεύουν τους ηλικιωμένους μας. Μεταξύ αυτών και οι 
στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης, στις αρχές  Αυγού-
στου, όταν  πραγματοποιήθηκε μια καλοκαιρινή απόδρα-
ση στον Ελαιώνα με φόντο την θάλασσα. Οι περιθαλπόμε-
νοι, πήραν μια ανάσα καλοκαιριού μακριά από τα όμορ-
φα Καλάβρυτα. Κάποιοι δεν είχαν ξαναδεί από κοντά θά-
λασσα, απόλαυσαν τον ήλιο, το καφεδάκι τους και γέμι-
σαν μπαταρίες για το υπόλοιπο καλοκαίρι αλλά και για τον 
επερχόμενο χειμώνα…!



Θυμόμαστε όλοι τον κ.Τσα-
γκαράκη Ανδρέα, περιθαλ-
πόμενο του ιδρύματος που 
φύτεψε με τόση αγάπη έναν 
πλάτανο στον προαύλιο χώ-
ρο. Τώρα βλέπουμε με χα-
ρά να μεγαλώνει το δέντρο 
και να απολαμβάνει τον κό-
πο του! «Γλύκισμα»  ήταν και 
οι ντομάτες που γεύτηκαν οι 
παππούδες μας από το περι-
βολάκι που περιποιήθηκε με  
τα χεράκια του!!!Να τον έχει ο 
Θεός καλά!

Κάνει το χώμα ….χρυσάφι

Πολλές φορές τα λόγια δεν είναι αρκε-
τά για να εκφράσεις τα συναισθήματα 
και την ευγνωμοσύνη που νιώθεις απέ-
ναντι σε ανθρώπους που σε στηρίζουν 
και σε βοηθούν σε κάθε σου βήμα. Τι 
να πει κανείς για τον αγαπητό φίλο του 
Ιδρύματος,Αιδ/τος Πρωτ. π.Χαράλαμπο 
Καρούζο, ο οποίος μαζί με συνεργάτες 
του από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελε-
ήμονος Αιγείρας, επισκέπτονται τα-
κτικότατα το Καλλιμανοπούλειο  προ-
σφέρουν  γεύματα και κάνουν παρέα 
στους ηλικιωμένους. Η απόσταση, οι 
καιρικές συνθήκες αλλά και οι πολλές 
υποχρεώσεις που έχουν δεν τους πτο-
ούν και πάντα θα βρουν το χρόνο για 
ν’ ασχοληθούν με τους περιθαλπόμε-
νους! Ευχόμαστε ο Θεός να τους χαρί-
ζει κάθε ευλογία.

Παρόντες ξεπερνώντας κάθε αντιξοότητα



Οικογένεια Παπαδόπουλου-Μπαράτσα -Δημόπουλος Αν-
δρέας(Κρινόφυτα)-Κοντοδημητρόπουλος Νικόλαος -Ανα-
στασοβίτης Ανδρέας-Καλδίρη Θεοδώρα-Νικολάου Πανα-
γιώτης -Αγγελοπούλου Δήμητρα -Δουκάκη Ελένη -Παππά 
Βασιλική -Οικονόμου Αικατερίνη

Δωρεά τροφίμων:

Θεοδωρακόπουλος Σταύρος(Άνω Λιόσια) -Σύλλογος Σκοτα-
ναίων (κα.Χρονοπούλου) -Κουλουράς Θεόδωρος- Άγιος Πα-
ντελεήμων Αιγείρας- π.Αργύριος Μουστερής(Αμπελόκηποι 
Ακράτα) -Αρτοποιείο «Ξυνός –Αποστολόπουλος>> -Σύλ-
λογος Κλειτωριτών -Ι.Μ Μ Σπηλαίου
Καλδίρη Θεοδώρα -Ενορία Λυκούριας(Νικόλαος Μου-
στάκας)

Δωρεά παραφαρμακευτικού 
υλικού-εξοπλισμού:

Φαρμακείο κ.Τσεκούρα(Μαζεικα)- Τσαπικούνης Αθανά-
σιος -Μητσοπούλου    Μαρία(Καλλιφώνιο) -Τζελέπη Ανα-
στασία -Πορφύρης Δημήτριος -π.Στρουμπούκης Γεώργιος

Φρεσκότατα φρούτα προσέφερε το καλοκαίρι ο Δήμος Καλαβρύτων στο Καλλιμανοπούλειο ίδρυμα! Πρόκειται για ροδάκινα 
και νεκταρίνια που απόλαυσαν οι περιθαλπόμενοι. Ευχαριστούμε θερμά τους υπεύθυνους για την ευγενική τους προσφορά!

Προσφορά φρούτων
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