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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

 Η Διοίκηση και όλο το Προσωπικό του Γ. Ν. Γρεβενών, εκφράζει τις θερμές του 
ευχαριστίες για την ευγενική πρωτοβουλία, να προσφέρετε στο Νοσοκομείο 
μας τα ακόλουθα είδη:

• Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (4800) μάσκες από τον Συνεταιρισμό 
Φαρμακοποιών Φαρμακευτικών, Σύλλογος Δυτικής Μακεδονίας, εις 
μνήμην του Προέδρου του Συνεταιρισμού, φαρμακοποιού κ Δημητρίου 
Δαϊρούση.

• Εκατόν ενενήντα (190) σεντόνια, σαράντα εννέα  (49) μαξιλαροθήκες και 
σαράντα οκτώ (48) κουβέρτες από την εταιρεία  Κοινωνικής Προσφοράς 
Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.

• Διακόσιους σαράντα (240) σάκους με βρυσάκι αυτοκόλλητους από την κ. 
Ευαγγελοπούλου Αθηνά  εις μνήμην του πατρός της.

• Χίλια οκτακόσια (1800) μπουκάλια νερού (500ml) για τις κλινικές 
COVID-19 από τον κ. Λάτσο Κωνσταντίνο.

• Είκοσι πέντε (25) μαξιλάρια από την κ. Μητροπούλου Γεωργία, για την      
κάλυψη της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου.

• Πέντε (5) κιβώτια πάνες ενηλίκων από την Ορθόδοξη Χριστιανική 
Αδελφότητα «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ».

• Χρώματα και προσφορά προσωπικής εργασίας για τον 
ελαιοχρωματισμό των χώρων των πλυντηρίων του Νοσοκομείου από 
την εργαζόμενη του Νοσοκομείου κ. Ποδάρα Δήμητρα.

• Ένα (1) ψαλίδι κοπής γάζας για το χειρουργείο από τον κ. Παπαδόπουλο 
Γρηγόριο.

• Δωρεά φαρμακευτικών ειδών και εξοπλισμό με είδη ιματισμού από την 
κ. Παπαδοπούλου Δέσποινα εις μνήμην του συζύγου της κ. Δημητρίου 
Αναγνώστου.

• Πέντε (5) τροχήλατα για τις ανάγκες των κλινικών από τον κ. 
Παπαδημητρίου Χρυσόστομο κάτοικος Βερολίνου.

• Τρεία (3) σεντόνια για την Παθολογική Κλινική από την κ. Τσουφλίδου 
Δέσποινα.

• Ένα (1) κλιματιστικό (AUX-H12B4/FAR3DI-EU) 12000 BTU από την 
εταιρεία  CROSS PHARMACEUTICALS.



• Ένα (1) καρότσι τύπου καρέκλας και μία (1) περπατούρα από τον κ. 
Χαλαγιάννη Βίκτωρ.

• Εβδομήντα πέντε (75) σεντόνια και σαράντα (40) μαξιλαροθήκες από 
τον κ. Συμεωνίδη Σοφοκλή και από τα τέκνα αυτού εις μνήμην της 
συζύγου του.

• Δέκα (10) κουνουπιέρες,  οκτώ (8) ανοιγόμενες και δύο (2) σταθερές, από 
τον κ. Κακούσιο Γεώργιο.

• Ένα (1) καρότσι από την κ. Λαΐτσου Αθηνά.
• Διακόσια σαράντα (240) τεμάχια GEL χεριών και πέντε χιλιάδες μάσκες 

(5000) από την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και τον κ. Παπανικολάου 
Κωνσταντίνο.

• Δωρεά ηλεκτρολογικό υλικό καθώς και του προγράμματος διαχείρισης 
(Power Monitoring Expert) συνολικής αξίας τριάντα πέντε χιλιάδων 
(35.000) ευρώ για την ενεργειακή παρακολούθηση του Νοσοκομείου από 
την εταιρεία Schneider Electric ASPEC Techorama.

Οι παραπάνω ενέργειες αποτελούν έμπρακτη απόδειξη ανθρωπισμού και 
αλληλεγγύης στη δύσκολη χρονική συγκυρία που βιώνουμε. Η ευγενική αυτή 
χειρονομία σεβασμού και εκτίμησης αποτελεί πολύτιμο ηθικό στήριγμα στις 
προσπάθειές μας ώστε να συνεχίσουμε να επιτελούμε, με αμέριστο 
ενδιαφέρον και ζήλο, το έργο μας.
Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε πάνω από όλα ΥΓΕΙΑ. 
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