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Χαιρετισμός του Πρύτανη Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου 

 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά 

και εξαιρετική τιμή την εκδήλωση για τις δημιουργικές συνεργασίες 

Μέριμνας και ΕΚΠΑ για το παιδί και τον έφηβο που βιώνει 

απώλειες. 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή δύο σημαντικές 

ημέρες, τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας ―10 

Οκτωβρίου― και την Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής 

Φροντίδας  στις 8 Οκτωβρίου. 
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Το μήνυμα που εκπέμπει φέτος η Παγκόσμια Ομοσπονδία 

για την Ψυχική Υγεία είναι:  

«Ας θέσουμε την ψυχική υγεία για όλους, μια παγκόσμια 

προτεραιότητα».  

Το μήνυμα  αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό σε μια περίοδο που 

ο πλανήτης μας υποφέρει από τις επιβαρυντικές ψυχικές επιπτώσεις 

της πανδημίας, των πολέμων, των κλιματικών καταστροφών, της 

ακραίας φτώχειας. 

Γι’ αυτό και απαιτείται δράση από όλους μας, σε κάθε 

επίπεδο. 

Από την ίδρυσή της το 1995 έως σήμερα, η «Μέριμνα» 

συνεργάζεται στενά με το ΕΚΠΑ, συμβάλλοντας στην εκπαίδευση 

φοιτητών Νοσηλευτικής, Ιατρικής, και Ψυχολογίας.  

Μεταξύ των μελών του 9μελούς διεπιστημονικού Δ.Σ.  

περιλαμβάνονται οι διακεκριμένες καθηγήτριες του ΕΚΠΑ, Δανάη 

Παπαδάτου (Πρόεδρος), Χρυσούλα Λεμονίδου (Γεν. Γραμματέας), 

Ιωάννα Γιαννοπούλου και Σίσσυ Χατζηχρήσου, ενώ αρκετά μέλη 

του εξειδικευμένου προσωπικού που στελεχώνουν τις υπηρεσίες της 

Μέριμνας είναι απόφοιτοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών 

του ΕΚΠΑ. 

Κυρίες και κύριοι, 

Η «Μέριμνα», όπως προείπα, ιδρύθηκε το 1995 από εννέα 

επιστήμονες υγείας και παιδείας και αποτελεί τη μοναδική οργάνωση 

στην Ελλάδα με εξειδίκευση στην Παιδιατρική Ανακουφιστική 
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Φροντίδα και στη Συμβουλευτική Πένθους για παιδιά, εφήβους 

και τις οικογένειές τους.  

Παρέχει δωρεάν υπηρεσίες μέσω των δύο Συμβουλευτικών της 

Κέντρων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για Παιδιά και Οικογένειες 

που Πενθούν και λειτουργεί μια Υπηρεσία Παιδιατρικής 

Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι για παιδιά με απειλητική για τη 

ζωή ασθένεια και την οικογένειά τους.  

Επίσης, πραγματοποιεί εξειδικευμένες επιμορφώσεις για 

επαγγελματίες υγείας και παιδείας, ενώ από το 2017 επιμορφώνει και 

όσους στηρίζουν στο πεδίο ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες. 

Μάλιστα το επιμορφωτικό πρόγραμμα της Μέριμνας “ΣΥΝ-

ΔΕΣΜΟΙ- Στηρίζοντας τη Σχολική Κοινότητα στη σκιά της 

πανδημίας” πήρε το 3ο Ευρωπαϊκό Βραβείο Ψυχικής Υγείας 2021 

(EU MENTAL HEALTH AWARD 2021)! 

Επίσης, θα ήθελα με υπερηφάνεια να τονίσω ως Πρύτανης ότι 

στις 26 Μαΐου 2022 το International Work Group on Death, Dying and 

Bereavement (ΙWGDDB) απένειμε κατά τη διάρκεια των εργασιών του 

στη Νορβηγία, το “Herman Feifel Award” στην κ. Δανάη 

Παπαδάτου, Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας του Τμήματος 

Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρο της Μέριμνας, σε αναγνώριση 

των εξαίρετων επιτευγμάτων που έχει επιτύχει στη διάρκεια της 

ζωής της (outstanding life time achievement) στο πεδίο της 

θανατολογίας. 

Κυρίες και κύριοι, 



 

 4 

Το πρώτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Ελλάδα αλλά και 

στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, το 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, έχει να επιδείξει σήμερα 

εκτός από πλούσιο επιστημονικό και ερευνητικό έργο και 

αξιοσημείωτη κοινωνική προσφορά. 

Ως ένας πολυσχιδής ιστός που αλληλεπιδρά με την κοινωνία, 

καθώς κυοφορεί επιστήμονες που με το αδιάλειπτο έργο τους βοηθούν 

τη χώρα μας να ορθοποδήσει και να εξελίσσεται πνευματικά και 

υλικοτεχνικά, επιτελεί τον διόλου αυτονόητο ρόλο του ως φορέα 

υψηλού πολιτισμού.  

Με την παροχή δημόσιας παιδείας επιδιώκουμε την εξασφάλιση 

ισότιμης μεταχείρισης και πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως στη γνώση 

και την ηθικοπνευματική ολοκλήρωση, με απώτερο στόχο την 

ευημερία της κοινωνίας.  

Παράλληλα, το σύγχρονο κοινωνικό έργο του ΕΚΠΑ, που είναι 

μορφωτικό, επιμορφωτικό καθώς και έμπρακτων δράσεων και 

παρεμβάσεων, έχει ως πρωτοστάτες τα μέλη των Σχολών του 

(ακαδημαϊκούς, φοιτητές και φοιτήτριες, διοικητικό και τεχνικό 

προσωπικό), που σπεύδουν να προσφέρουν τις γνώσεις και την 

εμπειρία τους, ο καθένας από το μετερίζι του.  

Αυτού του είδους λαμπρό παράδειγμα είναι το έργο της 

Μέριμνας, το οποίο ως Πρυτανική Αρχή στηρίξαμε και θα 

συνεχίζουμε να στηρίζουμε με στενή συνεργασία, καθώς είναι 

πολύτιμο και τιμά τη μεγάλη παράδοση του Πανεπιστημίου μας. 
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Εύχομαι στη ΜΕΡΙΜΝΑ πολλά τα έτη και να συνεχίζει 

δημιουργικά το πολυσχιδές έργο της. Σας ευχαριστώ.  


