
Μ
έλη της Ελληνικής Αντικαρ-
κινικής Εταιρία Πάτρας  με 
την υποστήριξη του Συλλό-
γου «Κωστής Παλαμάς» επι-
σκέφτηκαν την Κυριακή 11 

Νοεμβρίου τους περιθαλπόμενους 
στο Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστι-
κό Διακονικό Κέντρο. Κατά τη διάρ-
κεια της παραμονής τους στο ίδρυ-
μα, εξέτασαν  ανά ειδικότητα τους 
περιθαλπόμενους και στις τρεις μο-
νάδες, τους  προσέφεραν τσουρέκια 
και δώρισαν δύο πίνακες για να στο-
λίσουν το χώρο του ιδρύματος. Τους 
ευχαριστούμε θερμά και τους ευχό-
μαστε ολόψυχα δύναμη στο δύσκο-
λο έργο τους. 
Καθοριστική ήταν η βοήθεια του ια-
τρού και μέλους του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ιδρύματος  κου  Νικόλα-
ου Ραζή, που συνέβαλε στο συντονι-
σμό και την πραγματοποίηση αυτής 
της επίσκεψης. Στο κοινωνικό αυτό ια-
τρείο του οποίου προΐστατο ο πρόε-
δρος του παραρτήματος Πάτρας της 

ΕΑΕ, πνευμονολόγος Δρ Αντώνης Χρι-
στόπουλος, συμμετείχαν οι παρακάτω 
ειδικοί ιατροί: Γεώργιος Κατσούδας-
Ορθοπεδικός- Νικόλαος Παναγόπου-
λος-Θωρακοχειρουργός -Ιωάννης Τρι-
λίβας-Οφθαλμίατρος -Πανουτσόπουλος 
Βασίλειος-ουρολόγος.  Η ομάδα των ια-
τρών υποστηριζόταν από την κ. Νικο-
λίτσα Παπαδοπούλου-προϊσταμένη Ια-
τρικού Συλλόγου Πάτρας, την κ.  Παρα-
σκευή Βιτωράτου-Διευθύντρια ΙΕΚ Νο-
σηλευτικής αλλά και το νοσηλευτικό και 
παραϊατρικό προσωπικό του Ιδρύματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελληνική Αντι-
καρκινική Εταιρία προσφέρει χρόνια 
τώρα τις υπηρεσίες της προασπίζοντας 
την υγεία των Ελλήνων ιδίως σε θέματα 
σχετικά με την πρόληψη και την έγκαι-
ρη  διάγνωση του καρκίνου.
Ο Σύλλογος «Κωστής Παλαμάς» ιδρύθη-
κε πρόσφατα και απαρτίζεται σπουδαί-
ες προσωπικότητες της Πάτρας με κύριο 
σκοπό την κοινωνική συστράτευση για 
την αντιμετώπιση της κρίσης που μαστί-
ζει τη χώρα μας. 
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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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Με σειρά εκδηλώσεων μνήμης τίμησε 
και φέτος ο Δήμος Καλαβρύτων και η 
Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγα-
λείας το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων. 
Με κεντρικό τίτλο «Με τη μνήμη ζωντα-
νή», οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν τη Δευτέ-
ρα 21 Νοεμβρίου και ολοκληρώθηκαν 
στις 18 Δεκεμβρίου, με τις εκδηλώσεις 
του Σκακιστικού Ομίλου Καλαβρύτων, 
προς τιμήν του Ολοκαυτώματος. Ιδιαί-
τερα σημαντικές ήταν οι εκδηλώσεις και 
το μνημόσυνο που τελέσθηκε στη μαρ-
τυρική πόλη των Καλαβρύτων.
Οι εκδηλώσεις, εκτός από τα καθιερω-
μένα μνημόσυνα, μεταξύ άλλων περι-
ελάμβαναν 
Αγώνα δρόμου θυσίας, προβολή του 
ιστορικού ντοκιμαντέρ «Στους νεκρούς 
της Λευτεριάς», με σπάνια ντοκουμέντα 
και αφηγήσεις κατοίκων για τα τραγικά 
γεγονότα, συναυλία από το Κουαρτέτο 
Εγχόρδων Αθηνών, της Κρατικής Ορχή-
στρας Αθηνών , εκδηλώσεις, για την πα-
ρουσίαση και βράβευση των ποιημάτων 
του Πανελλήνιου Μαθητικού Ποιητικού 
Διαγωνισμού «Άθλον ποιήσεως «Γιάν-
νης και Λένα Στρέφη Κουτσοχέρα», βυ-
ζαντινούς ύμνους από τη Σχολή Βυζα-
ντινής Μουσικής της Μητρόπολης Κα-
λαβρύτων και Αιγιαλείας, έκθεση από 
το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού 
Ολοκαυτώματος, με τίτλο «Οι πόλεμοι 
δεν έχουν νικητές», εικόνες – Μαρτυρί-
ες – Ιστορία, με τιμώμενες χώρες Ιαπω-
νία – Πολωνία – Τσεχία κλπ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο φιλόξενο 
χώρο του Καλλιμανοπουλείου προσφε-
ρόταν καφές και γεύμα στους καλεσμέ-
νους που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις.

Εορτασμός 
Αγίου 

Αμβροσίου
Με λαμπρά θρησκευτική πανήγυρη 
εορτάσθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2016 
στο ομώνυμο Παρεκκλήσι του Ιδρύμα-
τος  η εορτή του Αγ.Αμβροσίου. Στην 
θεία λειτουργία συμμετείχαν οι περι-
θαλπόμενοι, οι εργαζόμενοι και αρκε-
τοί πιστοί από τα Καλάβρυτα.

Με τη μνήμη ζωντανή για 
το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα



Για 17η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε στην 
όμορφη πόλη των Καλαβρύτων το ετήσιο συνέδριο 
της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομο-
σπονδίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τις εργα-
σίες του παρακολούθησαν νοσηλευτές και  επαγγελ-
ματίες υγείας από διάφορες πόλεις της Ελλάδας που 
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα άρτιο 
επιστημονικό πρόγραμμα  με επαγγελματικά και επι-
στημονικά θέματα υψηλής αξίας και εγκυρότητας.
Κύριος σκοπός του συνεδρίου ήταν η ανταλλαγή ιδε-
ών και απόψεων για την εργασιακή πραγματικότη-
τα όπως τη  βιώνουν νοσηλευτές από όλες τις γω-
νιές της Ελλάδας. 
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου περιε-
λάμβανε μεγάλη ποικιλία θεμάτων που άπτονται της 
εργασιακής νοσηλευτικής μας καθημερινότητας, τό-
σο στις προφορικές ανακοινώσεις που έλαβαν χώρα, 
όσο και στις αναρτημένες.

Στα Καλάβρυτα φιλοξενήθηκε το 
Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών  

Οι γιορτές μπορεί να πέρασαν ωστόσο 
και αυτή τη χρονιά δόθηκε ιδιαίτερη 
φροντίδα στην υλοποίηση προγραμ-
μάτων δημιουργικής απασχόλησης  
των περιθαλπόμενων στο Καλλιμα-
νοπούλειο. Στο πλαίσιο αυτό έφτια-
ξαν λίγο πριν τις γιορτές τις χριστου-

γεννιάτικες κάρτες που μοίρασαν σε 
γνωστούς και φίλους εθελοντές που 
τους επισκέφτηκαν, στόλισαν χριστου-
γεννιάτικα δέντρα βιώνοντας το πνεύ-
μα των εορτών και ευχόμενοι σε όλους 
«Καλή και ευλογημένη χρονιά πάντα 
με υγεία και χαμόγελα!».

Δημιουργική 
απασχόληση στο πνεύμα 

των εορτών

Επίσκεψη  
από το Σύλλογο 

Κερτεζιτών

Στις 30 Δεκεμβρίου επισκέφτηκε το Καλλιμανοπού-
λειο ίδρυμα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κερτεζιτών «ο 
Στριφτόμπολας». Τραγούδησαν τα κάλαντα στους πε-
ριθαλπόμενους του ιδρύματος, χόρεψαν μαζί τους, 
σκόρπισαν χαμόγελα και αγάπη και προσέφεραν στο 
ίδρυμα πάρα πολλά τρόφιμα.Τους ευχαριστούμε μέ-
σα από την καρδιά μας και τους ευχόμαστε καλή και 
ευλογημένη χρονιά!



Προσφορά τροφίμων  
στο Καλλιμανοπούλειο

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2017 στην 
Πάτρα το 4ο Τουρνουά στην μνήμη 
του Νίκου Σαμιώτη με την συμμετο-
χή των ομάδων ΖΑΒΛΑΝΙ, ΠΑΝΙΩΝΙ-
ΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΑΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ και μία 
ομάδα επίλεκτων “ΦΙΛΟΙ Ν. ΣΑΜΙΩΤΗ”.
Το Τουρνουά που διεξήχθη στο Ενω-
σιακό γήπεδο Α. Κάνιστρας, διοργα-

νώθηκε από την εφημερίδα “Η Γνώ-
μη” υπό την αιγίδα της Ε.Π.Σ. Αχαΐας.
Εκεί έγινε και συλλογή τροφίμων με 
σκοπό να ενισχυθούν ιδρύματα της 
Αχαΐας, μεταξύ των οποίων και το Καλ-
λιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό Διακο-
νικό Κέντρο  Καλαβρύτων.
Τα τρόφιμα και ήδη πρώτης ανάγκης 
παρέδωσε στον διευθυντή του ΚΕΔΙΚ 

κ. Νίκο Παπαχριστόπουλο, ο κ. Δημή-
τρης Μπαλαφούτης της ΕΠΣ Αχαΐας.
Ο κ. Παπαχριστόπουλος,  ευχαρίστησε 
θερμά, την ΕΠΣ Αχαΐας, τον κ. Μπαλα-
φούτη και την εφημερίδα «Γνώμη» για 
την σημαντική και αξιέπαινη ενέργεια 
τους, ευχόμενος σε όλους να έχουν μια 
καλή και δημιουργική χρονιά!  

Δωρεά ρουχισμού: Γιανα-
καριου Παναγιώτα
Δωρεά χρημάτων: Παρα-
σκευή Τσάμη -Αντώνης Ηλίας Τά-
γαρης -Μπίρμπας Παναγιώτης 
-Κουτρουμάνης Λάμπρος -π.Μα-
ντζουράνης Ανδρέας -Γεωργου-
λόπουλος Ιωάννης -Δημητρακο-
πούλου Πανδώρα -Κορφοξυλιώ-

της Παναγιώτης -C. Kallionis –Πα-
ναγόπουλος Δημήτριος –Γεώργι-
ος &  Βίβιαν Στεφάνου Σταθούλια
Δωρεά τροφίμων: Σιάτος 
Ευάγγελος
Δωρεά εξοπλισμού: Σπυρόπου-
λος Γεώργιος από Κέρτεζη - κ. 
Μαντζουράνη από Φλάμπουρα 
-Μαγγαφός Νικόλαος

Χρηματικές και  
Δωρεές Διαφόρων 

Ειδών

Δημιουργική απασχόληση 
στο πνεύμα των εορτών


