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συνοπτικό προκαταρκτικό πρόγραµµα

Λίγα λόγια για την Καστοριά και το Νυµφαίο
Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2008
Πρωί:

Άφιξη στο Αεροδρόµιο Θεσσαλονίκης
Αναχώρηση, µε πούλµαν, για Καστοριά
Άφιξη στην Καστοριά - Τακτοποίηση στα
ξενοδοχεία

Απόγευµα:
Βράδυ:

Επιστηµονικό Πρόγραµµα
Εναρκτήρια Τελετή
∆είπνο
Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2008

Πρωί:

Επιστηµονικό Πρόγραµµα

Μεσηµέρι:

Γενική Συνέλευση Ε.ΚΟ.Ν.Υ.

Απόγευµα:

Επιστηµονικό Πρόγραµµα

Βράδυ:

Τελετή Λήξης
∆είπνο
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2008

Πρωί:

Αναχώρηση, µε πούλµαν, από τα
ξενοδοχεία για επίσκεψη - ξενάγηση στο
Νυµφαίο και επιστροφή στο Αεροδρόµιο
της Θεσσαλονίκης

Καστοριά: Μοναχική και όµορφη, µοναδική και συναρπαστική, αυτάρεσκα καθισµένη στο θρόνο της, µε την όψη της να καθρεφτίζεται στα ήρεµα νερά της λίµνης της,
ντυµένη µε τα βυζαντινά της ενδύµατα, στολισµένη µε τις τοιχογραφίες των ναών της,
φερµένη από τα πανάρχαια χρόνια, τούτη η πόλη, η Καστοριά, αποτελεί σπάνιο ιστορικό µνηµείο για όλη την Ελλάδα.
H Καστοριά θεωρείται µια από τις πιο όµορφες, παραδοσιακές και µαγευτικές πόλεις
της Ελλάδας, µε πλούσια ιστορία πoυ χάνεται στα βάθη των αιώνων.
Πλούσια στοιχεία του Βυζαντινού Πολιτισµού σώζονται µέχρι σήµερα. Βυζαντινά τείχη,
πάνω από 75 βυζαντινές εκκλησίες και µοναδικά στην αρχιτεκτονική παραδοσιακά
αρχοντικά δένονται άρρηκτα µε τη σύγχρονη πόλη και σε συνδυασµό µε το πανέµορφο φυσικό περιβάλλον, µε δεσπόζουσα θέση τη µοναδική Λίµνη της Καστοριάς,
προσφέρουν στον επισκέπτη µια µοναδική και πρωτόγνωρη εµπειρία.
Η πόλη της Καστοριάς, απλώνεται αµφιθεατρικά σε υψόµετρο 620 µέτρων. Είναι
χτισµένη πάνω σε µια χερσόνησο, που εισχωρεί στη λίµνη Ορεστιάδα και κάτω από
τους εντυπωσιακούς ορεινούς όγκους του Γράµµου και του Βιτσίου. Σύµφωνα µε την
τελευταία απογραφή ο πληθυσµός του Νοµού ανέρχεται σε 53.483 κατοίκους, ενώ η
πόλη έχει 20.636 κατοίκους.
Ο ταξιδιώτης που θα επισκεφθεί την Καστοριά θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει ένα
από τα πιο όµορφα µέρη της Μακεδονικής γης που λούζονται στα δροσερά νερά της
λίµνης.
Συνεχίζοντας, αξίζει να πούµε και λίγα λόγια για το Νυµφαίο….
Το Νυµφαίο είναι ένας από τους σηµαντικότερους διατηρητέους παραδοσιακούς
οικισµούς της Ελλάδας. Ένα από τα δέκα οµορφότερα χωριά της Ευρώπης. Έχει
ιστορία πολλών αιώνων. Και κάποιοι το θεωρούν αναµφίβολα το ωραιότερο χωριό της
Β. Ελλάδας. Και όσοι το έχουν επισκεφθεί το έχουν βάλει πια στην καρδιά τους.
Το Νυµφαίο, είναι κτισµένο στις κορυφογραµµές του Βίτσι, σε υψόµετρο 1.350 µ. στις
παρυφές του πανάρχαιου παρθένου δάσους. Πρωτοκατοικήθηκε το 1385 και γνώρισε
µεγάλη οικονοµική άνθηση, που κορυφώθηκε από τον 18ο αιώνα µέχρι τις αρχές του
20ού.
Το χωριό ονοµαζόταν Νιβεάστα, Βλάχικη ονοµασία που κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από τη φράση Ni vista, που σηµαίνει αόρατο, λόγω της τοποθεσίας του. Το
1928 µετονοµάστηκε σε Νυµφαίο.

Οργάνωση - Γραµµατεία

Aστροναυτών 7, 151 25 Mαρούσι
Tηλ.: 210 6827405, Fax: 210 6827409
E-mail: kalexandri@tmg.gr, Web-site: www.tmg.gr
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Αθ. Αγραφιώτης
Αντιπρόεδρος:
Γενικός Γραµµατέας:
Ταµίας:
Ειδικός Γραµµατέας:
Σύµβουλοι:

Φ. Παπαχρήστου
∆. Βλαχάκος
Π. Ανάσης
∆. Χατζηγιαννακός
Χ. Ντιούδης
Α. Χατζητόλιος
Αναπλ. Μέλη: Ε. ∆αφνής
Π. Γούδας
Χ. Μπαλοδήµος

Το Ελληνικό Κολλέγιο Νεφρολογίας και Υπέρτασης (Ε.ΚΟ.Ν.Υ.), στα πλαίσια
του Προγράµµατός του Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία και στην
Αρτηριακή Υπέρταση, διοργανώνει στην Καστοριά, 8 και 9 Φεβρουαρίου 2008,
σε συνεργασία µε τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκοµείου Καστοριάς
(∆ιευθυντής: Μάριος Τζιάµαλης), το 10 ο Σεµινάριο, µε θέµα:
«∞ÈÌ·ÙÔ˘ÚÈÎ¿ ™‡Ó‰ÚÔÌ·»
Η θεµατολογία του Επιστηµονικού Προγράµµατος επιχειρεί να καλύψει τις
σύγχρονες εξελίξεις επί του θέµατος και την εφαρµογή τους στην κλινική πρακτική.
Σας προσκαλούµε να λάβετε µέρος στο Σεµινάριο αυτό για να συζητήσουµε τους
προβληµατισµούς µας και να ανταλλάξουµε απόψεις επί του θέµατος.
Παράλληλα, η Καστοριά, ιδιαίτερα αυτή την εποχή, θα µας φέρει κοντά σε µια

θεµατολογία

30-11-2007

πρόσκληση

EKONY Kastoria Pr Prog

- Αιµατουρία
 Ορισµός - Κατάταξη
 Επιδηµιολογία
 ∆ιαγνωστική Προσέγγιση
- IgA Nεφροπάθεια
 Παθογενετικοί µηχανισµοί
 Ιστολογικά - Aνοσοϊστοχηµικά ευρήµατα
 Θεραπεία - Πρόγνωση
- European Study Group on IgA Nephropathy

πανέµορφη γωνιά της χώρας µας. Ελάτε να την γνωρίσουµε µαζί.

- Σύνδροµο Alport και Σύνδροµο Λεπτής Σπειραµατικής
Βασικής Μεµβράνης
Σας περιµένουµε όλους στην Καστοριά.

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Μηχανισµοί εξέλιξης σε Νεφρική Ανεπάρκεια

Μ. Τζιάµαλης
Ειρήνη Βασιλείου
Πηνελόπη Τζήµα

 Μεταµόσχευση Νεφρού
 Σύγχρονη Συµβουλευτική
∆ηµήτριος Βλαχάκος

Θάνος Αγραφιώτης

Γεν. Γραµµατέας Ε.ΚΟ.Ν.Υ.

Πρόεδρος Ε.ΚΟ.Ν.Υ.

Μάριος Τζιάµαλης
Πρόεδρος Τοπικής Ο.Ε.
Oι συµµετέχοντες στην εκδήλωση θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης
µε µόρια, αµοιβαία αναγνωρίσιµα από την UEMS.

 Γενετική (γονοτυπικές και φαινοτυπικές συσχετίσεις)

- Αιµατουρία στην παιδική ηλικία
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Αρτηριακή Υπέρταση, διοργανώνει στην Καστοριά, 8 και 9 Φεβρουαρίου 2008,
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σύγχρονες εξελίξεις επί του θέµατος και την εφαρµογή τους στην κλινική πρακτική.
Σας προσκαλούµε να λάβετε µέρος στο Σεµινάριο αυτό για να συζητήσουµε τους
προβληµατισµούς µας και να ανταλλάξουµε απόψεις επί του θέµατος.
Παράλληλα, η Καστοριά, ιδιαίτερα αυτή την εποχή, θα µας φέρει κοντά σε µια
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συνοπτικό προκαταρκτικό πρόγραµµα

Λίγα λόγια για την Καστοριά και το Νυµφαίο
Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2008
Πρωί:

Άφιξη στο Αεροδρόµιο Θεσσαλονίκης
Αναχώρηση, µε πούλµαν, για Καστοριά
Άφιξη στην Καστοριά - Τακτοποίηση στα
ξενοδοχεία

Απόγευµα:
Βράδυ:

Επιστηµονικό Πρόγραµµα
Εναρκτήρια Τελετή
∆είπνο
Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2008

Πρωί:

Επιστηµονικό Πρόγραµµα

Καστοριά: Μοναχική και όµορφη, µοναδική και συναρπαστική, αυτάρεσκα καθισµένη στο θρόνο της, µε την όψη της να καθρεφτίζεται στα ήρεµα νερά της λίµνης της,
ντυµένη µε τα βυζαντινά της ενδύµατα, στολισµένη µε τις τοιχογραφίες των ναών της,
φερµένη από τα πανάρχαια χρόνια, τούτη η πόλη, η Καστοριά, αποτελεί σπάνιο ιστορικό µνηµείο για όλη την Ελλάδα.
H Καστοριά θεωρείται µια από τις πιο όµορφες, παραδοσιακές και µαγευτικές πόλεις
της Ελλάδας, µε πλούσια ιστορία πoυ χάνεται στα βάθη των αιώνων.
Πλούσια στοιχεία του Βυζαντινού Πολιτισµού σώζονται µέχρι σήµερα. Βυζαντινά τείχη,
πάνω από 75 βυζαντινές εκκλησίες και µοναδικά στην αρχιτεκτονική παραδοσιακά
αρχοντικά δένονται άρρηκτα µε τη σύγχρονη πόλη και σε συνδυασµό µε το πανέµορφο φυσικό περιβάλλον, µε δεσπόζουσα θέση τη µοναδική Λίµνη της Καστοριάς,
προσφέρουν στον επισκέπτη µια µοναδική και πρωτόγνωρη εµπειρία.
Η πόλη της Καστοριάς, απλώνεται αµφιθεατρικά σε υψόµετρο 620 µέτρων. Είναι
χτισµένη πάνω σε µια χερσόνησο, που εισχωρεί στη λίµνη Ορεστιάδα και κάτω από
τους εντυπωσιακούς ορεινούς όγκους του Γράµµου και του Βιτσίου. Σύµφωνα µε την
τελευταία απογραφή ο πληθυσµός του Νοµού ανέρχεται σε 53.483 κατοίκους, ενώ η
πόλη έχει 20.636 κατοίκους.
Ο ταξιδιώτης που θα επισκεφθεί την Καστοριά θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει ένα
από τα πιο όµορφα µέρη της Μακεδονικής γης που λούζονται στα δροσερά νερά της
λίµνης.

Μεσηµέρι:

Γενική Συνέλευση Ε.ΚΟ.Ν.Υ.

Απόγευµα:

Επιστηµονικό Πρόγραµµα

Συνεχίζοντας, αξίζει να πούµε και λίγα λόγια για το Νυµφαίο….

Τελετή Λήξης

Το Νυµφαίο είναι ένας από τους σηµαντικότερους διατηρητέους παραδοσιακούς
οικισµούς της Ελλάδας. Ένα από τα δέκα οµορφότερα χωριά της Ευρώπης. Έχει
ιστορία πολλών αιώνων. Και κάποιοι το θεωρούν αναµφίβολα το ωραιότερο χωριό της
Β. Ελλάδας. Και όσοι το έχουν επισκεφθεί το έχουν βάλει πια στην καρδιά τους.

Βράδυ:

∆είπνο
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2008
Πρωί:

Αναχώρηση, µε πούλµαν, από τα
ξενοδοχεία για επίσκεψη - ξενάγηση στο
Νυµφαίο και επιστροφή στο Αεροδρόµιο
της Θεσσαλονίκης

Το Νυµφαίο, είναι κτισµένο στις κορυφογραµµές του Βίτσι, σε υψόµετρο 1.350 µ. στις
παρυφές του πανάρχαιου παρθένου δάσους. Πρωτοκατοικήθηκε το 1385 και γνώρισε
µεγάλη οικονοµική άνθηση, που κορυφώθηκε από τον 18ο αιώνα µέχρι τις αρχές του
20ού.
Το χωριό ονοµαζόταν Νιβεάστα, Βλάχικη ονοµασία που κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από τη φράση Ni vista, που σηµαίνει αόρατο, λόγω της τοποθεσίας του. Το
1928 µετονοµάστηκε σε Νυµφαίο.
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συνοπτικό προκαταρκτικό πρόγραµµα

Λίγα λόγια για την Καστοριά και το Νυµφαίο
Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2008
Πρωί:

Άφιξη στο Αεροδρόµιο Θεσσαλονίκης
Αναχώρηση, µε πούλµαν, για Καστοριά
Άφιξη στην Καστοριά - Τακτοποίηση στα
ξενοδοχεία

Απόγευµα:
Βράδυ:

Επιστηµονικό Πρόγραµµα
Εναρκτήρια Τελετή
∆είπνο
Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2008

Πρωί:

Επιστηµονικό Πρόγραµµα

Καστοριά: Μοναχική και όµορφη, µοναδική και συναρπαστική, αυτάρεσκα καθισµένη στο θρόνο της, µε την όψη της να καθρεφτίζεται στα ήρεµα νερά της λίµνης της,
ντυµένη µε τα βυζαντινά της ενδύµατα, στολισµένη µε τις τοιχογραφίες των ναών της,
φερµένη από τα πανάρχαια χρόνια, τούτη η πόλη, η Καστοριά, αποτελεί σπάνιο ιστορικό µνηµείο για όλη την Ελλάδα.
H Καστοριά θεωρείται µια από τις πιο όµορφες, παραδοσιακές και µαγευτικές πόλεις
της Ελλάδας, µε πλούσια ιστορία πoυ χάνεται στα βάθη των αιώνων.
Πλούσια στοιχεία του Βυζαντινού Πολιτισµού σώζονται µέχρι σήµερα. Βυζαντινά τείχη,
πάνω από 75 βυζαντινές εκκλησίες και µοναδικά στην αρχιτεκτονική παραδοσιακά
αρχοντικά δένονται άρρηκτα µε τη σύγχρονη πόλη και σε συνδυασµό µε το πανέµορφο φυσικό περιβάλλον, µε δεσπόζουσα θέση τη µοναδική Λίµνη της Καστοριάς,
προσφέρουν στον επισκέπτη µια µοναδική και πρωτόγνωρη εµπειρία.
Η πόλη της Καστοριάς, απλώνεται αµφιθεατρικά σε υψόµετρο 620 µέτρων. Είναι
χτισµένη πάνω σε µια χερσόνησο, που εισχωρεί στη λίµνη Ορεστιάδα και κάτω από
τους εντυπωσιακούς ορεινούς όγκους του Γράµµου και του Βιτσίου. Σύµφωνα µε την
τελευταία απογραφή ο πληθυσµός του Νοµού ανέρχεται σε 53.483 κατοίκους, ενώ η
πόλη έχει 20.636 κατοίκους.
Ο ταξιδιώτης που θα επισκεφθεί την Καστοριά θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει ένα
από τα πιο όµορφα µέρη της Μακεδονικής γης που λούζονται στα δροσερά νερά της
λίµνης.

Μεσηµέρι:

Γενική Συνέλευση Ε.ΚΟ.Ν.Υ.

Απόγευµα:

Επιστηµονικό Πρόγραµµα

Συνεχίζοντας, αξίζει να πούµε και λίγα λόγια για το Νυµφαίο….

Τελετή Λήξης

Το Νυµφαίο είναι ένας από τους σηµαντικότερους διατηρητέους παραδοσιακούς
οικισµούς της Ελλάδας. Ένα από τα δέκα οµορφότερα χωριά της Ευρώπης. Έχει
ιστορία πολλών αιώνων. Και κάποιοι το θεωρούν αναµφίβολα το ωραιότερο χωριό της
Β. Ελλάδας. Και όσοι το έχουν επισκεφθεί το έχουν βάλει πια στην καρδιά τους.

Βράδυ:

∆είπνο
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2008
Πρωί:

Αναχώρηση, µε πούλµαν, από τα
ξενοδοχεία για επίσκεψη - ξενάγηση στο
Νυµφαίο και επιστροφή στο Αεροδρόµιο
της Θεσσαλονίκης

Το Νυµφαίο, είναι κτισµένο στις κορυφογραµµές του Βίτσι, σε υψόµετρο 1.350 µ. στις
παρυφές του πανάρχαιου παρθένου δάσους. Πρωτοκατοικήθηκε το 1385 και γνώρισε
µεγάλη οικονοµική άνθηση, που κορυφώθηκε από τον 18ο αιώνα µέχρι τις αρχές του
20ού.
Το χωριό ονοµαζόταν Νιβεάστα, Βλάχικη ονοµασία που κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από τη φράση Ni vista, που σηµαίνει αόρατο, λόγω της τοποθεσίας του. Το
1928 µετονοµάστηκε σε Νυµφαίο.
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