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ΕΑΕ, πνευμονολόγος Δρ Αντώνης Χριστόπουλος, συμμετείχαν οι παρακάτω
ειδικοί ιατροί: Γεώργιος ΚατσούδαςΟρθοπεδικός- Νικόλαος Παναγόπουλος-Θωρακοχειρουργός -Ιωάννης Τριλίβας-Οφθαλμίατρος -Πανουτσόπουλος
Βασίλειος-ουρολόγος. Η ομάδα των ιατρών υποστηριζόταν από την κ. Νικολίτσα Παπαδοπούλου-προϊσταμένη Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, την κ. Παρασκευή Βιτωράτου-Διευθύντρια ΙΕΚ Νοσηλευτικής αλλά και το νοσηλευτικό και
παραϊατρικό προσωπικό του Ιδρύματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία προσφέρει χρόνια
τώρα τις υπηρεσίες της προασπίζοντας
την υγεία των Ελλήνων ιδίως σε θέματα
σχετικά με την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου.
Ο Σύλλογος «Κωστής Παλαμάς» ιδρύθηκε πρόσφατα και απαρτίζεται σπουδαίες προσωπικότητες της Πάτρας με κύριο
σκοπό την κοινωνική συστράτευση για
την αντιμετώπιση της κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας.

Με τη μνήμη ζωντανή για
το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα
Με σειρά εκδηλώσεων μνήμης τίμησε
και φέτος ο Δήμος Καλαβρύτων και η
Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγαλείας το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων.
Με κεντρικό τίτλο «Με τη μνήμη ζωντανή», οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου και ολοκληρώθηκαν
στις 18 Δεκεμβρίου, με τις εκδηλώσεις
του Σκακιστικού Ομίλου Καλαβρύτων,
προς τιμήν του Ολοκαυτώματος. Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι εκδηλώσεις και
το μνημόσυνο που τελέσθηκε στη μαρτυρική πόλη των Καλαβρύτων.
Οι εκδηλώσεις, εκτός από τα καθιερωμένα μνημόσυνα, μεταξύ άλλων περιελάμβαναν
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 Ορχήστρας Αθηνών , εκδηλώσεις, για την παρουσίαση και βράβευση των ποιημάτων
του Πανελλήνιου Μαθητικού Ποιητικού
Διαγωνισμού «Άθλον ποιήσεως «Γιάννης και Λένα Στρέφη Κουτσοχέρα», βυζαντινούς ύμνους από τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, έκθεση από
το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού
Ολοκαυτώματος, με τίτλο «Οι πόλεμοι
δεν έχουν νικητές», εικόνες – Μαρτυρίες – Ιστορία, με τιμώμενες χώρες Ιαπωνία – Πολωνία – Τσεχία κλπ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο φιλόξενο
χώρο του Καλλιμανοπουλείου προσφερόταν καφές και γεύμα στους καλεσμένους που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις.

Εορτασμός
Αγίου
Αμβροσίου
Με λαμπρά θρησκευτική πανήγυρη
εορτάσθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2016
στο ομώνυμο Παρεκκλήσι του Ιδρύματος η εορτή του Αγ.Αμβροσίου. Στην
θεία λειτουργία συμμετείχαν οι περιθαλπόμενοι, οι εργαζόμενοι και αρκετοί πιστοί από τα Καλάβρυτα.

Στα Καλάβρυτα φιλοξενήθηκε το
Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών
Για 17η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε στην
όμορφη πόλη των Καλαβρύτων το ετήσιο συνέδριο
της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τις εργασίες του παρακολούθησαν νοσηλευτές και επαγγελματίες υγείας από διάφορες πόλεις της Ελλάδας που
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα άρτιο
επιστημονικό πρόγραμμα με επαγγελματικά και επιστημονικά θέματα υψηλής αξίας και εγκυρότητας.
Κύριος σκοπός του συνεδρίου ήταν η ανταλλαγή ιδεών και απόψεων για την εργασιακή πραγματικότητα όπως τη βιώνουν νοσηλευτές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας.
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου περιελάμβανε μεγάλη ποικιλία θεμάτων που άπτονται της
εργασιακής νοσηλευτικής μας καθημερινότητας, τόσο στις προφορικές ανακοινώσεις που έλαβαν χώρα,
όσο και στις αναρτημένες.

Δημιουργική
απασχόληση στο πνεύμα
των εορτών

Οι γιορτές μπορεί να πέρασαν ωστόσο
και αυτή τη χρονιά δόθηκε ιδιαίτερη
φροντίδα στην υλοποίηση προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης
των περιθαλπόμενων στο Καλλιμανοπούλειο. Στο πλαίσιο αυτό έφτιαξαν λίγο πριν τις γιορτές τις χριστου-

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

Επίσκεψη
από το Σύλλογο
Κερτεζιτών

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

Προσφορά τροφίμων
στο Καλλιμανοπούλειο
Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2017 στην
Πάτρα το 4ο Τουρνουά στην μνήμη
του Νίκου Σαμιώτη με την συμμετοχή των ομάδων ΖΑΒΛΑΝΙ, ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΑΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ και μία
ομάδα επίλεκτων “ΦΙΛΟΙ Ν. ΣΑΜΙΩΤΗ”.
Το Τουρνουά που διεξήχθη στο Ενωσιακό γήπεδο Α. Κάνιστρας, διοργα-

νώθηκε από την εφημερίδα “Η Γνώμη” 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 Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό Διακονικό Κέντρο Καλαβρύτων.
Τα τρόφιμα και ήδη πρώτης ανάγκης
παρέδωσε στον διευθυντή του ΚΕΔΙΚ

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

Χρηματικές και
Δωρεές Διαφόρων
Ειδών
Δωρεά ρουχισμού: Γιανακαριου Παναγιώτα

Δωρεά χρημάτων: Παρα-

σκευή Τσάμη -Αντώνης Ηλίας Τάγαρης -Μπίρμπας Παναγιώτης
-Κουτρουμάνης Λάμπρος -π.Μαντζουράνης Ανδρέας -Γεωργουλόπουλος Ιωάννης -Δημητρακοπούλου Πανδώρα -Κορφοξυλιώ-

της Παναγιώτης -C. Kallionis –Παναγόπουλος Δημήτριος –Γεώργιος & Βίβιαν Στεφάνου Σταθούλια
Δωρεά τροφίμων: Σιάτος
Ευάγγελος
Δωρεά εξοπλισμού: Σπυρόπουλος Γεώργιος από Κέρτεζη - κ.
Μαντζουράνη από Φλάμπουρα
-Μαγγαφός Νικόλαος

Δημιουργική απασχόληση
στο πνεύμα των εορτών

