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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Παραχώρηση χώρων για την Διημέρευση του Ιατρικού & Νοσηλευτικού προσωπικού του 
Νοσοκομείου Θείας πρόνοιας «Η Παμμακάριστος» 

Με δεδομένη πλέον την έξαρση των κρουσμάτων του κορωνοιού και στην χώρα μας, 
παρατηρούμε τον αγώνα που δίνουν καθημερινά νοσηλευτές και γιατροί του Ε.Σ.Υ. με τον 
«αόρατο εχθρό» προκειμένου συμπολίτες μας που έχουν νοσήσει να λάβουν την απαραίτητη 
ιατρική βοήθεια. Είναι δε κοινός τόπος ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στην Ελλάδα και 
παγκοσμίως βρίσκεται προ των πυλών δοκιμασίας των ορίων του, καθώς τα 
κρούσματα κορονοϊού πολλαπλασιάζονται σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό.  

Το Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας η «Παμμάκαριστος» με απόφαση του Υπουργείου Υγειας 
μετατράπηκε σε Κέντρο  Αποκλειστικής Νοσηλείας ασθενών με λοίμωξη από τον κορωνοϊο 
Covid-19 και ως εκ τούτου, το νοσηλευτικό προσωπικό αυτού, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή 
υποστήριξης των περιστατικών και κρουσμάτων κορωνοϊού, διατρέχοντας καθημερινά υψηλό 
κίνδυνο μεριμνώντας πρωτίστως για την προστασία της δημόσιας υγείας. 

Στα πλαίσια αυτά, και με πρωτοβουλία των Μοναχών της Ιεράς Μονής της Παμμακάριστου 
Θεοτόκου και του Έξαρχου της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας, Σεβασμιότατου Εμμανουήλ 
Νιν, συμφωνήθηκε, δια του εκπροσώπου τους κ. Νικόλαου Ρούσσου Προέδρου του Ιδρύματος 
για το Παιδί «Η Παμμακάριστος», και του Διοικητή του Νοσοκομείου Θείας Πρόνοιας η 
«Παμμάκαριστος» κ. Θρασύβουλου Λαδόπουλου, να διατεθούν χώροι της Ιεράς Μονής που 
βρίσκονται στον 4ο όροφο της  πτέρυγας επί της οδού Σαμαρά, για την  διημέρευσης του 
νοσηλευτικού & ιατρικού προσωπικού του Νοσοκομείου. Με αυτό τον τρόπο, το προσωπικό 
θα έχει τη δυνατότητα να αποφεύγει άσκοπες μετακινήσεις, οι οποίες είναι δυνητικά 
επιβαρυντικές για την κοινωνικό σύνολο και τα μέλη των οικογενειών αυτού. 

Η Ιερά Μονή της Παμμακάριστου Θεοτόκου έχει αποδείξει έμπρακτα ότι είναι παρούσα σε 
όλες τις στιγμές κρίσης της χώρας συνεχίζοντας να προσφέρει διαχρονικά και χωρίς διακρίσεις 
ήδη από τη δεκαετία του ’30, κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, σε περιπτώσεις 
φυσικών καταστροφών (σεισμοί Ιονίων νήσων, Βόλου, Σαντορίνης, πυρκαγιές στο Μάτι & Νέο 
Βουτζά), με αρωγή και μέριμνα υψηλού επιπέδου μεταξύ άλλων και σε παιδιά με ειδικές 
ανάγκες. Η παραπάνω πρωτοβουλία κινείται στο πνεύμα προσφοράς, ανθρωπισμού και 
αλληλεγγύης στο κοινωνικό σύνολο, αναγνωρίζοντας και συνδράμοντας στον τιτάνιο αγώνα 
που δίνουν γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό. 

  

 


