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Στις 22 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Ιδρύματος η 

Ετήσια Πολιτιστική Εκδήλωση του ΠΜΣ « Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών 

Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας». 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν δεκάδες μεταπτυχιακοί φοιτητές μαζί με τις 

οικογένειές τους, ακαδημαϊκοί καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες, εξωτερικοί 

συνεργάτες, εκπρόσωποι φοιτητών και μέλη του ΔΣ του Συλλόγου των 

αποφοίτων ΔΜΥΠ. 

Μετά το καλωσόρισμα από τον αριστούχο πτυχιούχο Παντελή Καραμάνη, 

ακολούθησε η εκτέλεση σε πιάνο ενός μουσικού ακούσματος του μεγάλου και 



αγαπημένου έλληνα συνθέτη Μάνου Χατζηδάκη από την μεταπτυχιακή 

φοιτήτρια Βίκυ Γιαννοπούλου που χειροκροτήθηκε ενθουσιωδώς.  

Λίγο μετά προβλήθηκε ολιγόλεπτο βίντεο, μία χρωματική μουσική στίξη της 

Ρεμπούτσικα που διάνθησε τις προσωπικές φωτογραφίες από την ορκωμοσία 

των νέων πτυχιούχων 2016 και αποτύπωσε την απέραντη χαρά και τον 

ενθουσιασμό τους. Έτσι, όλοι έγιναν κοινωνοί και συμμετείχαν έστω και 

στιγμιαία στην έντονη  αλλά ιδιαίτερα χαρούμενη συναισθηματική έκφραση των 

αποφοίτων ΔΜΥΠ. 

Γρήγορα οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση, αντιλήφθηκαν, ότι οι νέοι πτυχιούχοι 

ήθελαν διακαώς να εμποδίσουν το χρονόμετρο να μεταδίδει τα δευτερόλεπτα, τα 

λεπτά, τις ώρες. Διέκριναν τη θέλησή τους  να σταματήσουν το χρόνο και την 

επιθυμία τους να μην βάλουν τελεία στη φοιτητική τους ζωή, στην ανεμελιά της 

ελεύθερης και αυθόρμητης επικοινωνίας, γιατί απλά, μυήθηκαν με αυτήν στη 

μεταπήδηση στον κόσμο της ευθύνης.  

Η σύντομή αυτή διαδρομή εικόνων, έγινε αρωγός να ανθήσουν οι ελπίδες για ένα 

καλύτερο αύριο και φούντωσαν τα σκιρτήματα για ειλικρινή και ανθρώπινη 

επικοινωνία που σφυρηλατεί και δημιουργεί τις αξιακές συνειδήσεις.  

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος του Ιδρύματος καθηγητής Μιχαήλ Μπρατάκος, ο 

Πρόεδρος του τμήματος Αν. καθηγητής Γεώργιος Πιερράκος και ο 

Διευθυντής του ΠΜΣ καθηγητής Σωτήρης Σούλης, χαιρέτησαν την εκδήλωση 

και κατέστησαν με σαφήνεια και ενάργεια ότι θα είναι πάντα αρωγοί σε ανάλογες 

πολιτισμικές πρωτοβουλίες που συνάδουν με το βαθύτερο ακαδημαϊκό όραμα.  

Ακολούθως ο Διευθυντής του ΠΜΣ έκοψε την πίτα και μοίρασε τα δώρα σε 22 

παιδάκια. Τα χαμόγελα και ο ενθουσιασμός των μικρών απάλυναν την 

ακαδημαϊκή αυστηρότητα δημιουργώντας μία πολύ όμορφη εορταστική 

ατμόσφαιρα. 

Με τη γευσιγνωσία της πίτας, της sangria και των λιτών εδεσμάτων, συζητήθηκαν 

τα πεπραγμένα του χρόνου που έφυγε και ακούστηκαν οι νέες ιδέες τόσο για την 

ανάπτυξη της γνώσης και των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, όσο και για 

την κοινωνικοπολιτισμική ανάταση της χώρας.  

Η ατμόσφαιρα, η επιχειρηματολογία, ο τρόπος επικοινωνίας και η ορθολογική 

σκέψη, μάλλον συνέθεταν ελπιδοφόρες νότες για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές 

της Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. 

 

 



Έτσι, όλοι ανανέωσαν το rendez vous για την επόμενη συνάντηση, με τις 

καλύτερες ευχές για το 2017, με υγεία, δύναμη και δημιουργικότητα και με 

υποκρύπτουσες σκέψεις για επιτυχία στις εξετάσεις χωρίς φοβικές ανησυχίες.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


