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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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Ανάσταση στο 
Καλλιμανοπούλειο

¼
πως κάθε χρόνο έτσι και 
φέτος οι ιερείς  π. Κωνστα-
ντίνος, π. Δημήτριος και π. 
Χρήστος τέλεσαν την ακο-
λουθία της Αναστάσεως 

στο Καλλιμανοπούλειο και στην 
Μονάδα Χρόνιων Πασχόντων. 
Ακούστηκε το «Χριστός Ανέστη» από 
τα χείλη των παππούδων και των για-

γιάδων μας σαν επιβεβαίωση πως ο θά-
νατος νικήθηκε, γεννήθηκε η ελπίδα, ο 
φόβος δαμάστηκε και  η χαρά ολοκλη-
ρώθηκε. Μια χαρά που σκορπίζεται σε 
όλη την ανθρωπότητα και ταυτόχρονα 
καλούμαστε να βιώσουμε ο καθένας 
ξεχωριστά μέσα του!  Η μικρή κοινω-
νία, η μεγάλη οικογένεια του Καλλιμα-
νοπουλείου σας εύχεται Χρόνια Πολλά!

Λένε πως η πείρα μικραίνει τις καρδιές,
η καθημερινοτητα καταργεί τα θαύματα.
Μα εγώ που δεν βλέπω τον θάνατο στον ύπνο μου,
που έχω ακόμα φίλο μου τον χρόνο.
Κάθε μέρα προσκυνώ τις αναμνήσεις σας.
Κ΄ έχω χρέος να θυμάμαι εγώ για εσάς,
να μοιράζω καλημέρες, καληνύχτες,
όση αγάπη μου περισσεύει. 
Όσα αυτονόητα έχουν τόσοι.
Όσα δεν ζητάτε μα σας λείπουν.
Ποιος ξέρει ίσως αύριο κι εγώ σαν κι εσάς 
να χω ανάγκη δυο χέρια για τα πρακτικά,

δυο λόγια να κλείσω τις τρύπες της μοναξιάς,
μια αγκαλιά να μαλακώσω τον πόνο των απουσιών.
Γιατί όσες ανάγκες σας κι αν καλύψω 
όση αγάπη κι αν μου περισσεύει.
Απουσίες μετράτε.
Και οι μέρες οι γιορτινές πιο βαριές 
πέφτουν πάνω σας με την χαρά τους 
Και οι απουσίες φωνάζουν. 
Ξεχνούν τόσο εύκολα οι άνθρωποι; 
Ξεχνιούνται τόσο εύκολα οι άνθρωποι; 
Τούτες τις μέρες τις χαράς λοιπόν 
Ξεχνιούνται τόσο εύκολα οι άνθρωποι;;;

«Και οι μέρες οι γιορτινές πιο βαριές...»
 (γράφει η Κωνσταντίνα Πορετσάνου)



Επίσκεψη αγάπης

Μία ακόμα επίσκεψη αγάπης πραγματοποιήθηκε στο Καλλι-
μανοπούλειο  από τον Αιδ/το π. Χαράλαμπο Καρούζο, εφη-
μέριο του Ι.Ν Αγίου Παντελεήμονος Αιγείρας και την ομάδα 
του που δεν μας ξεχνούν ποτέ. Παρά την απόσταση είναι τα-
κτικότατες οι επισκέψεις στους ηλικιωμένους κατά τις οποίες 

τους κρατούν συντροφιά, κάθονται όλοι μαζί για φαγητό  και 
τους προσφέρουν ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Είναι γεγονός ότι 
τους περιμένουν κάθε φορά με μεγάλη χαρά και ανυπομονη-
σία! Αξίζει ν’ αναφερθεί ότι την ίδια ημέρα ο π. Χαράλαμπος 
τέλεσε και τρισάγιο. 

Μια όμορφη κίνηση ένδειξη 
στοργής και καλοσύνης  

Ένα λουλούδι και ένα χαμόγελο ήταν αρκε-
τά για ν’ αλλάξει η διάθεση όλων των ηλικι-
ωμένων:   Ήταν μια κίνηση του διευθυντή 
του Καλλιμανοπουλείου  κ. Νίκου Παπαχρι-
στόπουλου   προς τις γιαγιάδες που φιλοξε-
νούνται στο ίδρυμα ως  ένδειξη της φροντί-
δας, της έγνοιας αλλά και της τρυφερότητας 
που όλο το προσωπικό του ιδρύματος τρέ-
πει προς τους περιθαλπόμενους. Τα γηρα-

τειά θέλουν αγάπη και στοργή και οι ηλικιω-
μένοι έχουν ανάγκη να είσαι κοντά τους, να 
τους χαμογελάς,  να τους ακούς και να τους 
σκέφτεσαι. Όλα αυτά αρκούν για να φέρουν 
την καλοσύνη στην ψυχή, όπως γράφει και 
ο Κωνσταντίνος  Καρυωτάκης σε κάποιους 
στίχους  σε ένα ποίημα του: 
Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα
είδα το βράδυ αυτό.

Κάποια χρυσή, λεπτότατη
στους δρόμους ευωδιά.
Και στην καρδιά
αιφνίδια καλοσύνη

Αυτό είναι που χρειάζονται οι περιθαλπό-
μενοι μας είναι καλοσύνη και κατανόηση 
από όλους μας και έτσι οι μέρες κυλούν πιο 
όμορφα και πιο ζεστά.  



Πρόκειται για την μεγαλύτερη θρησκευτική 
εορτή του χριστιανισμού καθώς μνημονεύει 
όχι μόνο τον θάνατο του Χριστού αλλά κυρί-
ως την Ανάσταση, το απολυτό σύμβολο της 
αναγέννησης, της μετάβασης από τον θάνα-
το στην ζωή.
Μέχρι το Πάσχα λοιπόν βιώνουμε μια περίο-
δο με πολλές παραδόσεις που αξίζει να θυμό-
μαστε  καθώς συμβάλλουν στην ενίσχυση της 
θρησκευτικής μας κληρονομιάς και στη δια-
τήρηση των αξιών μας. Γι’ αυτό το λόγο λοι-
πόν στα πλαίσια της εργοθεραπείας υλοποι-
ήθηκαν μαζί με τους περιθαλπόμενους μας 
τρία από τα βασικά έθιμα τα οποία ξύπνησαν 
μνήμες, άγγιξαν την ψυχή και γέμισαν οικείες 
εικόνες από το παρελθόν τους.
Κατασκευάστηκαν από τους ηλικιωμένους 

οι πασχαλινές λαμπάδες. Πρόκειται για ένα 
έθιμο που χρονολογείται από τους πρώτους 
χριστιανικούς χρόνους, την εποχή που οι νε-
οφώτιστοι χριστιανοί βαφτίζονταν το Μεγά-
λο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα. Το 
φως του κεριού συμβολίζει το «Νέο φως του 
Χριστού» που θα φωτίσει την ψυχή του νεο-
φώτιστου . Ένας άλλος συμβολισμός της Πα-

σχαλινής λαμπάδας είναι ότι αναπαριστά το 
φως που έφερε στην ανθρωπότητα ο Χριστός, 
όταν «νίκησε» το θάνατο και το σκοτάδι μέσω 
της Ανάστασής Του.
Την Μεγάλη Πέμπτη  βάφτηκαν τα αυγά κόκ-
κινα, ένα χρώμα που μαρτυρά το αίμα του Ιη-
σού που χύθηκε στα μαρτύριά Του. Με το αυγό 
συμβολίζεται ο τάφος από τον οποίο εξήλθε 
όταν αναστήθηκε ο Χριστός εξ ου και το σπά-
σιμο των αυγών μετά την Ανάσταση . Τέλος, οι 
ηλικιωμένοι έπλασαν τα πασχαλινά κουλού-
ρια  μια  παράδοση που θέλει τις γυναίκες να 
μην πλένουν, ούτε να κάνουν άλλες δουλειές 
του σπιτιού, παρά μόνο να ετοιμάζουν τις πα-
ραδοσιακές συνταγές για κουλουράκια. Ήταν 
πραγματικά μια διαδικασία που απόλαυσαν 
οι γιαγιάδες καθώς θυμήθηκαν τα νιάτα τους. 

Ακολουθούμε πιστά τα έθιμα του Πάσχα 

Εορταστική ατμόσφαιρα επικράτησε μεταξύ των  συντελεστών  του Καλλι-
μανοπουλείου Εκκλησιαστικού Διακονικού Κέντρου Καλαβρύτων και του 
Νοσοκομείου Καλαβρύτων, για την μεγάλη διάκριση (‘Έπαινο) που έλαβε 
-μετά από βαθμολόγηση- σχετική εργασία τους με θέμα: «Ανάδειξη της 
δημογραφικής γήρανσης σε ίδρυμα χρόνιων πασχόντων». Η εργασία 
παρουσιάστηκε στο 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής που πραγ-
ματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη  από 12 έως 14 Απριλίου 2018). Οι συμ-
μετέχοντες γιόρτασαν τη διάκριση σε γεύμα που ήταν ευγενική προσφο-
ρά της ταβέρνας «Στάνη Καλαβρύτων».

Στιγμές που μένουν

Με έντονο το αίσθημα της ευαισθησίας και με περίσσια αγάπη 
απέναντι στους περιθαλπόμενους του Καλλιμανοπουλείου Εκκλη-
σιαστικού Διακονικού Κέντρου Καλαβρύτων, ο θεατρικός όμιλος   
«Πάνος Μίχος» οργάνωσε και παρουσίασε  μια εξαιρετική  παρά-
σταση αποκλειστικά για τους ηλικιωμένους, στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του Γενικού Λυκείου Καλαβρύτων. 
Η προσφορά των συνανθρώπων μας που συμμετέχουν στον Όμι-
λο, ήταν πολύ  μεγάλη και ιδιαίτερα συγκινητική: Φρόντισαν για την 
μεταφορά τόσο των ηλικιωμένων στο χώρο που θα γινόταν η πα-
ράσταση, όσο και του προσωπικού του ιδρύματος που ήταν κοντά 
τους καθώς ήταν απαραίτητο να τους συντροφεύει κάποιος υπεύ-
θυνα στις όμορφες στιγμές τους έξω από το ίδρυμα. Επίσης τους 
προσέφεραν γλυκίσματα και χυμούς και κουβέντιασαν μαζί τους. 
Ήταν μια ευχάριστη νότα στην ρουτίνα της καθημερινότητά τους 
καθώς οι περιθαλπόμενοι είχαν την ευκαιρία να χαρούν, να γελά-
σουν και να διασκεδάσουν γενικότερα, απολαμβάνοντας μαγεμέ-
νοι την παράσταση καθώς για κάποιους ήταν η πρώτη φορά που 
παρακολουθούσαν θέατρο στην ζωή τους! Στο τέλος φωτογρα-
φήθηκαν όλοι μαζί σαν μια γλυκιά παρέα που δεν θέλει να ξεχά-

σει την όμορφη αυτή εμπειρία απαθανατίζοντας κάθε της στιγμή!
Επίσης 24 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ακόμη μια παράσταση 
όπου το αντίτιμο του εισιτήριου ήταν τρόφιμα που ο καθένας μπο-
ρούσε να φέρει. Στη συνέχεια, τα είδη που συγκεντρώθηκαν προ-
σφέρθηκαν στο Καλλιμανοπούλειο. Ευχαριστούμε θερμά γι’ αυ-
τές τις αξιέπαινες πρωτοβουλίες που στηρίζουν τόσο σημαντικά 
το έργο που επιτελείται από την τοπική Εκκλησία μας προς όφε-
λος των ηλικιωμένων. 

Μια μέρα στο θέατρο… εμπειρία μαγική!



Γκουρβέλος Σπύρος -Γούτου 
Βασιλική- Αγαπητού Άννα -Πα-
ναγιωτόπουλος Νικόλαος -Δη-
μάκος Κωνσταντίνος -Παπακυ-
ρίλλου Ευαγγελ.-Νίκος ετι Γκα-
τεμο -Αθανασόπουλος Αν.- Ευ-
θυμιατος Ε.- Τράπαλη Κωνστα-
ντίνα -Πανταζή-Στεφανάδη 
Ουρανία -Κεχαγιάς Παντελής 
-Αξιώτης Μιχάλης -Μιχαλό-
πουλος Δημήτριος -Καλδί-
ρη Αρετή -Καμπέρος Γεώργι-
ος -Οικ.Χανιώτη -Ελλην.Χημι-

κή Εμπορική Α.Ε -ΝΕΤ PLAST 
ΜΟΝ/ΠΗ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ -Λαγγής 
Μαρίνος κ. Αναστασία -Βαβά-
κης Γεώργιος -Katsionis Kos-
tas -Χατζηγιάννη Ν. -Αλεξό-
πουλος Ηλίας -Οικ.Γεωργίου, 
Βίβιαν Στεφάνου -Σταθούλια

Δωρεά ρουχισμού:
Αργυροπούλου Ερασμία -Δα-
φαλιά Δήμητρα -Αποστολό-
πουλος Δημήτρης -Τσουκα-
λά Τζίνα και Τίτη -Εις μνήμη 

Σπύρου Κοτσικόπουλου (Πά-
τρα) -Χασαπόπουλος Πανα-
γιώτης (Κέρτεζη) -Γεωργακό-
πουλος Σωτήριος (Σιδηρόκα-
στρο Μεσσηνίας)- κ. Νικολάου

Δωρεά φαρμάκων 
και παραφαρμακευ-
τικού υλικού:
Γεωργόπουλος Ανδρέας -Σω-
τηρόπουλος Χαράλαμπος 
-Δαφαλιά Δήμητρα -Οικ.
Γιαννόπουλου (εις μνήμη 

Γιαννόπουλου Σωτήρη) -

Δωρεά τροφίμων
π. Γεώργιος Μουστάκας –
Φούρνος «Ξυνός –Αποστο-
λόπουλος» -Γεωργίου και Βί-
βιαν Στεφάνου Σταθούλια -Κ. 
Νικολοπούλου -π.Χρυσόστο-
μος Γιώντζας -Σαμαρτζόπου-
λος Κωνσταντίνος -Εκπολιτι-
στικός σύλλογος Καλαβρύτων 
-Παπαδάτος Νικόλαος του Γε-
ωργίου

Χρηματικές δωρεές:

Δραστηριότητες εργοθεραπείας  

Το ίδρυμά μας φιλοξενεί επί σειρά ετών  ηλικιωμένα άτο-
μα που πάσχουν από άνοια. Πρόκειται για μια νευρολογι-
κής φύσεως  διαταραχή  που επηρεάζει το άτομο στην κα-
θημερινότητα του, επηρεάζει τη μνήμη, την συμπεριφορά 
και τις νοητικές του λειτουργίες.  Για το λόγο αυτό, το μοντέ-
λο φροντίδας που ακολουθεί το άρτια καταρτισμένο προ-
σωπικό του Ιδρύματός μας, δίνει έμφαση στην απασχόλη-
ση και τη κινητοποίηση των ηλικιωμένων και όχι στην πα-
θητική φροντίδα τους.
Καθημερινά οι περιθαλπόμενοι μας με την βοήθεια των 
κοινωνικών λειτουργών και στις δυο μονάδες φιλοξενί-
ας ασχολούνται με ειδικά τεστ μνήμης και μουσικοθερα-
πείας με στόχο την βελτίωση ή και ακόμη την αποκατά-
σταση μιας ή και περισσότερών γνωστικών λειτουργιών.


