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γιάδων μας σαν επιβεβαίωση πως ο θάνατος νικήθηκε, γεννήθηκε η ελπίδα, ο
φόβος δαμάστηκε και η χαρά ολοκληρώθηκε. Μια χαρά που σκορπίζεται σε
όλη την ανθρωπότητα και ταυτόχρονα
καλούμαστε να βιώσουμε ο καθένας
ξεχωριστά μέσα του! Η μικρή κοινωνία, η μεγάλη οικογένεια του Καλλιμανοπουλείου σας εύχεται Χρόνια Πολλά!

«Και οι μέρες οι γιορτινές πιο βαριές...»
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;;;

Μια όμορφη κίνηση ένδειξη
στοργής και καλοσύνης

Ένα λουλούδι και ένα χαμόγελο ήταν αρκετά για ν’ αλλάξει η διάθεση όλων των ηλικιωμένων: Ήταν μια κίνηση του διευθυντή
του Καλλιμανοπουλείου κ. Νίκου Παπαχριστόπουλου προς τις γιαγιάδες που φιλοξενούνται στο ίδρυμα ως ένδειξη της φροντίδας, της έγνοιας αλλά και της τρυφερότητας
που όλο το προσωπικό του ιδρύματος τρέπει προς τους περιθαλπόμενους. Τα γηρα-

τειά θέλουν αγάπη και στοργή και οι ηλικιωμένοι 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 περιθαλπόμενοι μας είναι καλοσύνη και κατανόηση
από όλους μας και έτσι οι μέρες κυλούν πιο
όμορφα και πιο ζεστά.

Επίσκεψη αγάπης

Μία ακόμα επίσκεψη αγάπης πραγματοποιήθηκε στο Καλλιμανοπούλειο από τον Αιδ/το π. Χαράλαμπο Καρούζο, εφημέριο του Ι.Ν Αγίου Παντελεήμονος Αιγείρας και την ομάδα
του που δεν μας ξεχνούν ποτέ. Παρά την απόσταση είναι τακτικότατες 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 ανυπομονησία! Αξίζει ν’ αναφερθεί ότι την ίδια ημέρα ο π. Χαράλαμπος
τέλεσε και τρισάγιο.

Μια μέρα στο θέατρο… εμπειρία μαγική!
Με έντονο το αίσθημα της ευαισθησίας και με περίσσια αγάπη
απέναντι στους περιθαλπόμενους του Καλλιμανοπουλείου Εκκλησιαστικού Διακονικού Κέντρου Καλαβρύτων, ο θεατρικός όμιλος
«Πάνος Μίχος» οργάνωσε και παρουσίασε μια εξαιρετική παράσταση αποκλειστικά για τους ηλικιωμένους, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γενικού Λυκείου Καλαβρύτων.
Η προσφορά των συνανθρώπων μας που συμμετέχουν στον Όμιλο, ήταν πολύ μεγάλη και ιδιαίτερα συγκινητική: Φρόντισαν για την
μεταφορά τόσο των ηλικιωμένων στο χώρο που θα γινόταν η παράσταση, όσο και του προσωπικού του ιδρύματος που ήταν κοντά
τους καθώς ήταν απαραίτητο να τους συντροφεύει κάποιος υπεύθυνα 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 γελάσουν και να διασκεδάσουν γενικότερα, απολαμβάνοντας μαγεμένοι την παράσταση καθώς για κάποιους ήταν η πρώτη φορά που
παρακολουθούσαν θέατρο στην ζωή τους! Στο τέλος φωτογραφήθηκαν 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 μπορούσε να φέρει. Στη συνέχεια, τα είδη που συγκεντρώθηκαν προσφέρθηκαν στο Καλλιμανοπούλειο. Ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτές τις αξιέπαινες πρωτοβουλίες που στηρίζουν τόσο σημαντικά
το έργο που επιτελείται από την τοπική Εκκλησία μας προς όφελος των ηλικιωμένων.

Ακολουθούμε πιστά τα έθιμα του Πάσχα

Πρόκειται για την μεγαλύτερη θρησκευτική
εορτή του χριστιανισμού καθώς μνημονεύει
όχι μόνο τον θάνατο του Χριστού αλλά κυρίως την Ανάσταση, το απολυτό σύμβολο της
αναγέννησης, της μετάβασης από τον θάνατο στην ζωή.
Μέχρι το Πάσχα λοιπόν βιώνουμε μια περίοδο με πολλές παραδόσεις που αξίζει να θυμόμαστε καθώς συμβάλλουν στην ενίσχυση της
θρησκευτικής μας κληρονομιάς και στη διατήρηση των αξιών μας. Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν στα πλαίσια της εργοθεραπείας υλοποιήθηκαν 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 νεοφώτιστοι χριστιανοί βαφτίζονταν το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα. Το
φως του κεριού συμβολίζει το «Νέο φως του
Χριστού» που θα φωτίσει την ψυχή του νεοφώτιστου . Ένας άλλος συμβολισμός της Πα-

Στιγμές που μένουν
Εορταστική ατμόσφαιρα επικράτησε μεταξύ των συντελεστών του Καλλιμανοπουλείου 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 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 14 Απριλίου 2018). Οι συμμετέχοντες γιόρτασαν τη διάκριση σε γεύμα που ήταν ευγενική προσφορά της ταβέρνας «Στάνη Καλαβρύτων».

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 κόκκινα, ένα χρώμα που μαρτυρά το αίμα του Ιησού που χύθηκε στα μαρτύριά Του. Με το αυγό
συμβολίζεται ο τάφος από τον οποίο εξήλθε
όταν αναστήθηκε ο Χριστός εξ ου και το σπάσιμο των αυγών μετά την Ανάσταση . Τέλος, οι
ηλικιωμένοι έπλασαν τα πασχαλινά κουλούρια μια παράδοση που θέλει τις γυναίκες να
μην πλένουν, ούτε να κάνουν άλλες δουλειές
του σπιτιού, παρά μόνο να ετοιμάζουν τις παραδοσιακές συνταγές για κουλουράκια. Ήταν
πραγματικά μια διαδικασία που απόλαυσαν
οι γιαγιάδες καθώς θυμήθηκαν τα νιάτα τους.

Δραστηριότητες εργοθεραπείας

Το ίδρυμά μας φιλοξενεί επί σειρά ετών ηλικιωμένα άτομα που πάσχουν από άνοια. Πρόκειται για μια νευρολογικής φύσεως διαταραχή που επηρεάζει το άτομο στην καθημερινότητα του, επηρεάζει τη μνήμη, την συμπεριφορά
και τις νοητικές του λειτουργίες. Για το λόγο αυτό, το μοντέλο φροντίδας που ακολουθεί το άρτια καταρτισμένο προσωπικό του Ιδρύματός μας, δίνει έμφαση στην απασχόληση και τη κινητοποίηση των ηλικιωμένων και όχι στην παθητική φροντίδα τους.
Καθημερινά οι περιθαλπόμενοι μας με την βοήθεια των
κοινωνικών λειτουργών και στις δυο μονάδες φιλοξενίας ασχολούνται με ειδικά τεστ μνήμης και μουσικοθεραπείας με στόχο την βελτίωση ή και ακόμη την αποκατάσταση μιας ή και περισσότερών γνωστικών λειτουργιών.

Χρηματικές δωρεές:
Γκουρβέλος Σπύρος -Γούτου
Βασιλική- Αγαπητού Άννα -Παναγιωτόπουλος Νικόλαος -Δημάκος Κωνσταντίνος -Παπακυρίλλου Ευαγγελ.-Νίκος ετι Γκατεμο -Αθανασόπουλος Αν.- Ευθυμιατος Ε.- Τράπαλη Κωνσταντίνα -Πανταζή-Στεφανάδη
Ουρανία -Κεχαγιάς Παντελής
-Αξιώτης Μιχάλης -Μιχαλόπουλος Δημήτριος -Καλδίρη Αρετή -Καμπέρος Γεώργιος -Οικ.Χανιώτη -Ελλην.Χημι-

κή Εμπορική Α.Ε -ΝΕΤ PLAST
ΜΟΝ/ΠΗ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ -Λαγγής
Μαρίνος κ. Αναστασία -Βαβάκης Γεώργιος -Katsionis Kostas -Χατζηγιάννη Ν. -Αλεξόπουλος Ηλίας -Οικ.Γεωργίου,
Βίβιαν Στεφάνου -Σταθούλια

Δωρεά ρουχισμού:

Αργυροπούλου Ερασμία -Δαφαλιά Δήμητρα -Αποστολόπουλος Δημήτρης -Τσουκαλά Τζίνα και Τίτη -Εις μνήμη

Σπύρου Κοτσικόπουλου (Πάτρα) -Χασαπόπουλος Παναγιώτης (Κέρτεζη) -Γεωργακόπουλος Σωτήριος (Σιδηρόκαστρο Μεσσηνίας)- κ. Νικολάου

Δωρεά φαρμάκων
και παραφαρμακευτικού υλικού:

Γεωργόπουλος Ανδρέας -Σωτηρόπουλος Χαράλαμπος
-Δαφαλιά Δήμητρα -Οικ.
Γιαννόπουλου (εις μνήμη

Γιαννόπουλου Σωτήρη) -

Δωρεά τροφίμων

π. Γεώργιος Μουστάκας –
Φούρνος «Ξυνός –Αποστολόπουλος» -Γεωργίου και Βίβιαν Στεφάνου Σταθούλια -Κ.
Νικολοπούλου -π.Χρυσόστομος Γιώντζας -Σαμαρτζόπουλος Κωνσταντίνος -Εκπολιτιστικός σύλλογος Καλαβρύτων
-Παπαδάτος Νικόλαος του Γεωργίου

