
Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτή στο Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός». 

 

 Την Τρίτη στις 17/05/2022 και ώρα 13:30, πραγματοποιήθηκε στο νέο 

Αμφιθέατρο του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», μία λαμπρή εκδήλωση για τον εορτασμό 

της Παγκόσμιας Ημέρας του Νοσηλευτή.  

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ανώτατα στελέχη τόσο της 

πολιτικής, όσο και της πολιτειακής ηγεσίας. Συγκεκριμένα παραβρέθηκαν ο 

Υπουργός Υγείας κ. Πλεύρης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ. Γκάγκα, ο 

Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας (για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα 

Υγείας) κ. Θεμιστοκλέους, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης, ο 

Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Δημόπουλος, η Υποδιοικήτρια της 1ης ΥΠΕ κ. 

Οικονόμου, η Υποδιοικήτρια της 1ης ΥΠΕ κ. Νταβώνη. Επιπλέον, τον εορτασμό 

τίμησε με την παρουσία της και η Υπουργός κ. Πετραλιά. Η Υφυπουργός Υγείας κ. 

Ράπτη, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν κατάφερε να παραβρεθεί, όμως 

απέστειλε γραπτό χαιρετισμό, ο οποίος ανεγνώσθη κατά τη διεξαγωγή της 

εκδήλωσης.  

Επιπλέον, ιδιαίτερα τιμητική ήταν η παρουσία της πλειοψηφίας των 

Διευθυντών/ντριών Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων της 1ης ΥΠΕ, 

ανώτατων στελεχών των Νοσοκομείων των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και της 

Διοικήτριας της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτών (Σ.Α.Ν.). Φυσικά παραβρέθηκαν 

και απηύθυναν χαιρετισμό, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής 

Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας (ΠΑΣΥΝΟ) κ. Αβραμίδης, καθώς και ο Γενικός 

Γραμματέας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) κ. Πολυκανδριώτης. Επίσης, 

η Πρόεδρος του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ) κ. Κυρίτση, 

παρά το γεγονός ότι λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν κατόρθωσε να προσέλθει, 

απέστειλε θερμότατο χαιρετισμό.  

 Αξίζει να σημειωθεί, ότι την εκδήλωση της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας τίμησαν με την παρουσία τους ο Διοικητής κ. Γρηγορόπουλος, ο 

Αναπληρωτής Διοικητής κ. Μπατής, οι Διευθυντές των Υπηρεσιών του 

Νοσοκομείου και μάλιστα ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας κ. Μάντζαρης 

απηύθυνε χαιρετισμό, η Καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας του 

Τμήματος Ιατρικής του ΕΚΠΑ και Διευθύντρια των ΜΕΘ κ. Κοτανίδου, η οποία 



απηύθυνε επίσης χαιρετισμό, η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Επιστημονικής Ένωσης του 

Νοσοκομείου και Διευθύντρια της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής κ. Αθανασιάδη, η 

Διευθύντρια του ΔΙΕΚ «Ο Ευαγγελισμός» κ. Πολυχρονοπούλου, οι Τομεάρχες και 

Προϊστάμενοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ένας μεγάλος αριθμός Συντονιστών 

Διευθυντών, Διευθυντών και Επιμελητών Ιατρών του Νοσοκομείου, καθώς και πάρα 

πολλοί συνάδελφοι, τόσο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας όσο και άλλων Υπηρεσιών 

του Νοσοκομείου.   

 Επίσης, στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας του Νοσηλευτή 

πραγματοποιήθηκαν βραβεύσεις ανθρώπων, για την ιδιαίτερη και σημαντική 

συμβολή τους στην υγεία, ο καθένας από την πλευρά του και με έναν διαφορετικό 

τρόπο. Απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στον κ. Πατέρα Νικόλαο, καθώς τόσο ο ίδιος 

όσο και η οικογένειά του στηρίζουν επί σειρά ετών το Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», με 

νοσοκομειακό εξοπλισμό, αλλά και με υγειονομικό υλικό. Λόγω ανειλημμένων 

υποχρεώσεων του κ. Πατέρα, το βραβείο παρέλαβε η κ. Πατέρα Τιτίκα, παραδίδοντας 

στον Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Πιστόλα μία επιστολή, μέσω της οποίας 

ο κ. Πατέρας προσέφερε 10.000 ευρώ στη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.  

 Ταυτόχρονα απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες σε δύο Τομεάρχες της 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και συγκεκριμένα στην κ. Γεωργούδη Αικατερίνη, 

Προϊσταμένη Β’ Παθολογικού Τομέα με 40ετή υπηρεσία και στην κ. 

Αποστολοπούλου Κωνσταντίνα, Προϊσταμένη Β’ Χειρουργικού Τομέα με 37ετή 

υπηρεσία και εν όψει της πανδημίας, επικεφαλής των Κλινικών COVID-19.  

 Στη συνέχεια ο Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, μέσα από την ομιλία 

του, πραγματοποίησε μία πολλή ενδιαφέρουσα ιστορική αναδρομή αναφορικά με τη 

Νοσηλευτική στο Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» και παρέδωσε ακολούθως τη σκυτάλη, 

στον κεντρικό ομιλητή της εκδήλωσης κ. Μερκούρη Αναστάσιο, Καθηγητή 

Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η αποδοχή της πρόσκλησης 

από πλευράς του Καθηγητή, ήταν ιδιαιτέρως τιμητική και εκφωνήθηκε από πλευράς 

του ομιλία με θέμα «Νοσηλευτική Επιστήμη & Τέχνη: Προκλήσεις και Μελλοντικές 

Προοπτικές».  

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση 

μικρασιάτικων χορών, από τη χορευτική ομάδα του Νοσοκομείου, δίνοντας την 

τελευταία πινελιά σε μία ημέρα γιορτής και χαράς.   



Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ευχαριστεί από καρδιάς όλους όσους 

τίμησαν με την παρουσία τους τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Η συμμετοχή υπήρξε 

μαζική, υποδηλώνοντας από πλευράς των παρευρισκόμενων, το σεβασμό και την 

εκτίμησή τους προς τη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», αλλά 

και προς το πρόσωπο όλων των Νοσηλευτών γενικότερα.  

 

 

 

  

 

 





 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


