
Γ
ια ακόμη μια φορά  
μια ομάδα τροφί-
μων από το Καλλι-
μανοπούλειο ίδρυ-
μα επισκέφθηκε  το 

πανηγύρι που πραγμα-
τοποιείται παραδοσι-
ακά κάθε Σεπτέμβρη  
στην Κλειτορία.
Υπήρχε προσμονή από  
νωρίς το πρωί γι΄ αυτή 
την κοντινή απόδραση 
και όλοι οι συμμετέχοντες 
ηλικιωμένοι είχαν ετοιμα-
στεί και περίμεναν πότε 
θα ξεκινήσουν. Η παρέα 
ήταν μεγάλη καθώς τους 
συνόδευσε ο διευθυντής 
του ιδρύματος, ο δημοσι-
ογράφος από το Kalavryta 
news κ.Νίκος Κυριαζής, η 

προϊσταμένη, η κοινωνι-
κή λειτουργός, ο συντη-
ρητής και οι νοσηλεύτρι-
ες. Είχαν την  ευκαιρία να 
κάνουν μια μεγάλη βόλτα  
στους πάγκους με τα εμπο-
ρεύματα, ακολούθησε γεύ-
μα με βασικό έδεσμα την 

παραδοσιακή και νοστιμό-
τατη γουρουνοπούλα, ενώ 
δεν έλειψε και  ο χορός. 
Ήταν τόσο όμορφη αυτή 
η επίσκεψη, ώστε άπαντες 
υποσχέθηκαν να επαναλη-
φθεί παρουσία όλων και 
του χρόνου!
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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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Συγκινητική συνάντηση με συγγενείς και φίλους
Όταν υπάρχει θέληση, οι αποστά-
σεις εκμηδενίζονται. Αυτό ακριβώς 
συνέβη και στην περίπτωση του κ. 
Βασίλη Παναγιώτου που είναι  τρό-
φιμος του Καλλιμανοπουλείου. Επι-
σκέφθηκε τα Ίρια Ναυπλίου καθώς  
λόγω εργασιακών υποχρεώσεων 
οι συγγενείς του αδυνατούσαν  να 
τον επισκεφθούν στα Καλάβρυτα. 
Έτσι, οι υπεύθυνοι του ιδρύματος 
αποφάσισαν να κάνουν την ανα-
τροπή  και να τον συνοδεύσουν 
ως εκεί… Όλοι οι συγγενείς και οι 
φίλοι του υποδέχθηκαν τους επι-
σκέπτες με χαρά. Ιδιαίτερα  η  νύ-
φη του, η  κ. Σούλα που μιλά γι’ αυ-
τή ο κ. Βασίλης με τα καλύτερα λό-
για! Τον παππού συνόδευσαν ο δι-
ευθυντής του ιδρύματος ,η κοινω-
νική λειτουργός και μια από τις νο-
σηλεύτριες. Στο τέλος της εκδρομής 
τον αποχαιρέτησαν οι κάτοικοι του 
χωριού με αγάπη.

Ένα ιδιαίτερο γεγονός που τιμά την πόλη των Κα-
λαβρύτων έλαβε χώρα στις 5 Σεπτεμβρίου 2017 
στην Μαρτυρική Πόλη. Πρόκειται για την 85η Σύ-
νοδο των Πρυτάνεων της χώρας, που διεξήγαγαν 
το συνέδριό τους. Μάλιστα ο τόπος φιλοξενίας 
του Συνεδρίου ήταν το  ∆ιεθνές Κέντρο Φιλοξε-
νίας Νέων  «Το Όραμα»  της Ιεράς Μητροπόλεως  
Καλαβρύτων και Αιγιαλείας. Ο χώρος  διαμορ-
φώθηκε  με ιδιαίτερο γούστο, από τους ανθρώ-
πους του ξενοδοχείου «Κalavrita Canyon». Στην 
Σύνοδο συμμετείχε και ο Υπουργός Παιδείας κος 
Γαβρόγλου. Οι εργασίες του Συνεδρίου ολοκλη-
ρώθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία και όλοι δήλωσαν 
ενθουσιασμένοι από τον τόπο, την φιλοξενία και 
την άρτια οργάνωση.

Ένα ιδιαίτερο γεγονός που τιμά την πόλη των Κα-

Σύνοδος Πρυτάνεων στην Πόλη των 
Καλαβρύτων παρουσία του Υπουργού Παιδείας
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Ο γιατρός μας κ. Νικόλαος Ραζής είναι μέλος του διοικητικού συμβουλί-
ου του Καλλιμανοπουλείου και ο εσωτερικός γιατρός του ιδρύματος. Απο-
τελεί μεγάλη επιστημονική καταξίωση, η συμμετοχή του γιατρού Ν. Ρα-
ζή, ως αναπληρωματικό μέλος, στην 6μελή Επιτροπή Απόδοσης Τίτλου 
Ειδικότητας στην Γενική Ιατρική, που συγκροτείται από το Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η εν λόγω Επιτροπή (που αποτελεί-
ται από 3 Τακτικά και 3 Αναπληρωματικά Μέλη), συμπεριλαμβάνει διακε-
κριμένους γιατρούς με βαθμό Καθηγητού ή ∆ιευθυντή ΕΣΥ και συνεδριά-
ζει κάθε 2μήνες, εξετάζοντας τους υποψήφιους που έχουν εκπαιδευτεί 4 
χρόνια στην Ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής, προκειμένου να λάβουν τον 
αντίστοιχο Τίτλο Ειδίκευσης.

Νέα επιστημονική 
καταξίωση 

για το γιατρό Ν. Ραζή

«Πάρτε θέση ενάντια στις διακρίσεις προς τους 
ηλικιωμένους» είναι το φετινό μήνυμα του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Πα-
γκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία, που εορ-
τάζεται την 1η Οκτωβρίου και επικεντρώνει το 
ενδιαφέρον στις στερεότυπες συμπεριφορές, 
τις προκαταλήψεις και τον ηλικιακό ρατσισμό 
που εκπορεύονται, όπως επισημαίνεται, από τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους επαγγελματί-
ες υγείας, καθώς και από υπηρεσίες και στελέ-
χη που λαμβάνουν αποφάσεις στο πλαίσιο δι-
αμόρφωσης σχετικών πολιτικών.
Το γεγονός αυτό έχει ως απόρροια την περιθω-
ριοποίηση των ηλικιωμένων ανθρώπων στις κοι-
νότητες όπου ζουν, με αρνητικό αντίκτυπο στην 
υγεία και στην ευημερία τους.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ, εκτιμάται ότι σε 
παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχουν περίπου 600 εκα-
τομμύρια άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, το σύ-
νολο των οποίων υπολογίζεται ότι θα διπλασια-
στεί μέχρι το 2025 και θα φθάσει σχεδόν δύο δι-
σεκατομμύρια έως το 2050.
Η Ελλάδα κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις μετα-
ξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
γηράσκοντα πληθυσμό και κατέχει την 5η θέση 
στην παγκόσμια κλίμακα. Η γήρανση του πληθυ-
σμού αποτελεί συνδυασμό των φαινομένων της 
υπογεννητικότητας και του προσδόκιμου ζωής και 
εκτιμάται ότι τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών 
αντιπροσωπεύουν σήμερα στη χώρα μας ποσο-
στό πάνω από το 20,7% του πληθυσμού και σύμ-
φωνα με τις προβλέψεις το 2030 θα είναι περίπου 
το 30% του πληθυσμού, ενώ το 2050 θα πλησιά-
σουν το 1/3 του πληθυσμού.
Πηγή: http://www.onmed.gr

1η Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα 
για την Τρίτη Ηλικία
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Παπαχριστόπουλος Αναστάσιος-Γούτος Νικόλαος- Τζόβολος 
Νικόλαος -Βασιλοπούλου Παναγιώτα -Φραγκούλης Εμμανουήλ

Δωρεά τροφίμων
Χασαπόπουλος Παναγιώτης -Γούτος Νικόλαος -Κουτσογιαννο-
πούλου Παρασκευή(εις μνήμη αδερφής της Βασιλικής) -Μπίρ-
μπας Νικόλαος -Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας( κ.Χάμψα Ελέ-
νη) -π.Χρυσόστομος Γιώτσας (Αγ. Αθανάσιος) -Φούρνος  «Ξυ-
νός-Αποστολόπουλος», Καφετέρια «Ορεινό» - Μοναστήρι των 
Αγίων Θεοδώρων -Γεώργιος & Βίβιαν Στεφάνου Σταθούλια -Χρι-

στόπουλο Αργύρη -Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος

Δωρεά ρουχισμού 
και παραφαρμακευτικού υλικού
Παυλόπουλος Παναγιώτης -Νικολάου(Πλατανιώτισσα)-Κ.Καλ-
δίρη Θεοδώρα -Όθωνας Ευθυβούλου -Ζέζου Αλεξάνδρα -Πε-
ντασκούφης Αναστάσιος -Π.Νικόλαος (Κλειτορία) -Τσεγρένη 
Βασιλική -Αφοί Χριστοδούλου(ου Κωνσταντίνου και της Άν-
νας) -Γούτος Νικόλαος

Τελέστηκαν τα εννιάμερα του Σπυρίδωνα Αρβανίτη, μέχρι 
πρόσφατα τροφίμου  Καλλιμανοπουλείου. Το μυστήριο τελέ-
σθηκε στην εκκλησία του Αγ. Αμβροσίου που βρίσκεται μέσα 
στο ίδρυμα. Η σύζυγός του Ιουλία διαμένει  ακόμα στο ίδρυ-
μα, αφού ο παππούς είχε προνοήσει να έχει παρέα και να μην 
είναι μόνη της!

Τέλεση μνημόσυνου

Χρηματικές δωρεές

Βασική μέριμνα για τους ηλικιωμέ-
νους μας δεν αποτελεί μόνο οι κάλυ-
ψη των βασικών τους αναγκών, η πε-
ρίθαλψη και η σωματική τους φρο-
ντίδα,  αλλά και η ψυχική τους υγεία. 

Για το λόγο αυτό υλοποιούνται πο-
λύ συχνά προγράμματα εργασιοθε-
ραπείας που περιλαμβάνουν γυμνα-
στική, χορό αλλά και άλλες δραστη-
ριότητες. Έτσι,  απασχολούνται  δη-

μιουργικά οι ηλικιωμένοι που φιλο-
ξενούνται στο ίδρυμά μας, αναπτύσ-
σεται μεταξύ τους κλίμα ευφορίας και 
τελικά  περνούν πολύ  ευχάριστα το 
χρόνο τους!

Προγράμματα 
Εργασιοθεραπείας με 
γυμναστική και χορό
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