
Μ
ε κατάνυξη τελέσθη-
κε στις 18 Ιανουαρίου 
ο εορτασμός του Ιε-
ρού Ναού Αγίου Αθα-
νασίου που στεγάζε-

ται στη Νέα Μονάδα μας. Στο τέλος 
της ακολουθίας τελέστηκε αρτο-

κλασία. Προσφέρθηκαν μέσα στο 
ίδρυμα καφές και γλυκίσματα με 
την φροντίδα του προσωπικού της 
Νέας Μονάδας. Οι επισκέπτες ήταν 
αρκετοί και κράτησαν λίγη συντρο-
φιά στους περιθαλπόμενους του 
ιδρύματος.
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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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Μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία πήραν οι κυρίες του κύκλου Πνευμα-
τικής Συμμελέτης της ενορίας Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαβρύτων: Έκο-
ψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα στο Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό 
Διακονικό Κέντρο. Παράλληλα, ενίσχυσαν οικονομικά το ίδρυμα και δι-
ασκέδασαν κρατώντας συντροφιά τους ηλικιωμένους. Τυχερή για φέ-
τος κερδίζοντας το φλουρί ήταν η κ. Λυκουργιώτη Ειρήνη. Της ευχόμα-
στε πάντα τυχερή με υγεία!

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

Ο κ. Ανδρέας Τσαγκαράκης είναι 91 ετών και  μας έχει έρθει από το Ξυλόκαστρο. Είναι ένας άνθρωπος με δύναμη 
ψυχής παρά τα προβλήματά του και αψηφά το προχωρημένο της ηλικίας του. Κάθε μέρα μετά το πρωινό του, κατε-
βαίνει στον προαύλιο χώρο του ιδρύματος και ασχολείται με ότι αντέχουν τα χέρια του, σκάβει, ποτίζει, σκαλίζει τα 
λουλούδια! Ο κ. Ανδρέας μας δίνει μαθήματα ζωής, δεν τα έχει παρατήσει ακόμα!

Μπορεί να πέρασαν σχεδόν δύο χρόνια από 
τη στιγμή που αποδήμησε εις Κύριον ένας 
δικός μας άνθρωπος,  η Χρυσαυγή Αγγελα-
κοπούλου. Ωστόσο η μνήμη της παραμένει 
πάντα ζωντανή και η απουσία της είναι ιδι-
αίτερα αισθητή. Υπήρξε  εθελόντρια του 
ιδρύματος από το 1989 έως το 2015. Μια 
πιστή εθελόντρια που αφοσιώθηκε στους 
ηλικιωμένους και σκόρπισε απλόχερα την 
αγάπη και την καλοσύνη της τόσο στους 
περιθαλπόμενους του ιδρύματος όσο και 
στο προσωπικό. Ήταν ένας άνθρωπος με 
δύναμη ψυχής.

Πάντα ζωντανή η μνήμη της

Δραστήριος  
και γεμάτος  

όρεξη για ζωή!



Την τσικνοπέμπτη ο καιρός ήταν σύμμαχός μας, οι περιθαλπόμενοι και το προσωπικό και στις δύο μονάδες απόλαυσαν την 
ηλιόλουστη μέρα και τα εδέσματα με μεγάλη χαρά! Να είμαστε καλά και του χρόνου!



Η μεσογειακή διατροφή κάνει καλό 
στον εγκέφαλο των ηλικιωμένων

Οι ηλικιωμένοι που κάνουν μεσογει-
ακή διατροφή διατηρούν τον εγκέ-
φαλο τους υγιή σύμφωνα με βρετα-
νική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο 
επιστημονικό έντυπο Neurology.
Ερευνητές του Πανεπιστημίου του 
Εδιμβούργου, με επικεφαλής τη Δρ Μι-
σέλ Λουτσιάνο,  παρακολούθησαν επί 
χρόνια σχεδόν 1.000 ανθρώπους πε-
ρίπου 70 ετών που δεν έπασχαν από 
άνοια, αναλύοντας τις επιπτώσεις 
της διατροφής στον εγκέφαλό τους. 
Στις ηλικίες των 70, 73 και 76 ετών, ο εγκέ-
φαλος των συμμετεχόντων εξετάσθηκε 
διαδοχικά με μαγνητικές τομογραφίες. 

Όσο λιγότερο ακολουθούσε κανείς τη 
μεσογειακή διατροφή, τόσο πιθανότε-
ρο ήταν να χάσει στην πορεία μεγαλύ-
τερο εγκεφαλικό όγκο. Και αυτό ίσχυε 
ανεξάρτητα από την ηλικία, το μορφω-
τικό επίπεδο και το αν το άτομο είχε χρό-
νιες παθήσεις (διαβήτη, υπέρταση κ.α.). 
Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι η ποσό-
τητα της κατανάλωσης ψαριών δεν 
σχετίστηκε με αλλαγές στον εγκέ-
φαλο, αντίθετα με ό,τι είχαν συμπε-
ράνει άλλες μελέτες στο παρελθόν. 
«Καθώς γερνάμε, ο εγκέφαλός μας συρ-
ρικνώνεται και χάνουμε εγκεφαλικά 
κύτταρα, κάτι που μπορεί να επηρεά-

σει αρνητικά τη μάθηση και τη μνήμη. 
Η μελέτη έρχεται να προστεθεί σε άλλες 
που δείχνουν ότι η μεσογειακή διατρο-
φή έχει θετική επίπτωση στην υγεία του 
εγκεφάλου», εξηγεί η Δρ Λουτσιάνο. 
Η μεσογειακή διατροφή περιλαμβάνει 
άφθονες ποσότητες φρούτων, λαχανι-
κών, ελαιόλαδου, οσπρίων και πλήρων 
δημητριακών, μέτριες ποσότητες ψα-
ριών, γαλακτοκομικών και κρασιού, κα-
θώς επίσης σχετικά περιορισμένες ποσό-
τητες κόκκινου κρέατος και πουλερικών.  
 Μαίρη Μπιμπή
Πηγή: health.in.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ
(φωτό: φωτό ηλικωμένη)
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