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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στις 25/6/2018 ο Μητροπολίτης Κινσάσα, Υπέρτιμος κι έξαρχος Κεντρώας Αφρικής κ. 

Νικοφόρος, επισκέφθηκε τα γραφεία του 2ου ΠΤ της ΕΝΕ όπου συναντήθηκε με μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

Σκοπός της επίσκεψής του ήταν η ενημέρωση των μελών για τις δράσεις που 

πραγματοποιεί η Ορθόδοξη Ιεραποστολή στην περιοχή της ποιμαντορίας του. Ο Σεβασμιότατος 

κ. Νικηφόρος ενημέρωσε τους παριστάμενους για τη λειτουργία του κέντρου υγείας της 

ιεραποστολής και για την προσπάθεια που έχει ήδη ξεκινήσει με την ίδρυση και στελέχωση 

ενός νέου κέντρου υγείας, ενώ παράλληλα παρουσίασε το όραμά του για την ίδρυση 

πανεπιστημιακής νοσηλευτικής σχολής στην καρδιά της Αφρικής.  

Το 2ο ΠΤ της ΕΝΕ εξέφρασε στον Σεβασμιότατο κ. Νικηφόρο τη διάθεσή του να 

ενισχύσει την προσπάθεια που επιτελείται στην Κεντρώα Αφρική και να συνδράμει τόσο μέσω 

αποστολών με τη συμμετοχή όσων συναδέλφων επιθυμούν, αλλά και στη δημιουργία και 

οργάνωση της Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακής Σχολής. 

Στην πάντα κρίσιμη κι επίκαιρη κατάσταση στο χώρο της υγείας (σε Ελλάδα κι 

εξωτερικό), οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ώστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να μπορούμε με 

υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και συνέπεια να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στο 

συνάνθρωπο και να συμβάλουμε τα μέγιστα στην θετική έκβαση της υγείας του, ενώ 

παράλληλα να προάγουμε την νοσηλευτική επιστήμη. Για το λόγο αυτό η ΕΝΕ παραμένει 

αρωγός και στηρίζει αδιακρίτως πρωτοβουλίες που στόχο έχουν να απαλύνουν τον ανθρώπινο 

πόνο. 

Επιπροσθέτως, μέσω και αυτής της συνεργασίας με την Μητρόπολη Κινσάσα, δίνεται η 

δυνατότητα – σε όσους συναδέλφους επιθυμούν – να παραμένουν ενεργοί νοσηλευτές, ακόμα 

και μετά τη συνταξιοδότησή τους, προσφέροντας τα μέγιστα, με πάθος και όραμα, τόσο στο 

συνάνθρωπό τους όσο και στην αναβάθμιση της νοσηλευτικής επιστήμης. 

Επιθυμία του 2ου ΠΤ της ΕΝΕ είναι η διεύρυνση της συνεργασίας και σε άλλους 

νοσηλευτικούς τομείς, ώστε το νοσηλευτικό λειτούργημα να πάρει τη θέση που του αξίζει εντός 

κι εκτός συνόρων!  

Για το Δ.Σ. του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε. 
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