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Συλλυπητήρια Επιστολή 

Με μεγάλη μας θλίψη πληροφορηθήκαμε την αναπάντεχη απώλεια ενός ακόμη συναδέλφου και 

αγαπητού φίλου και συνεργάτη, του Γιώργου Γεωργιάδη. Για όλους εμάς που συνεργαστήκαμε 

μαζί του, σηματοδοτεί μια σημαντική απώλεια που κάνει την κοινότητα της νοσηλευτικής 

φτωχότερη. Ένας αξιόλογος νοσηλευτής... αγαπητός συνάδελφος...  δάσκαλος... αγωνιστής... 

ηγέτης... όπως και να τον χαρακτηρίσεις ήταν ένας ακούραστος άνθρωπος κι αγαπητός φίλος. 

Δυστυχώς, έχασε τη μάχη με τη ζωή εν μέσω πανδημίας και παραμένοντας στην πρώτη γραμμή 

του καθήκοντος, στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.  

Αγάπησε με πάθος τη Νοσηλευτική, την υπηρέτησε με ήθος συνέπεια και επαγγελματισμό. 

Διέθετε όραμα και όρεξη για προσφορά για αυτό και η συμβολή του ήταν μέγιστη στον κλινικό 

χώρο, τον χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας, ξεπερνώντας με τη διεθνή του παρουσία τα 

σύνορα της χώρας. Συνέβαλε σημαντικά στην εισαγωγή της καινοτομίας στην επείγουσας κι 

εντατική Νοσηλευτική στην Ελλάδα... ήταν για εμάς «ο δάσκαλος του triage», διευρύνοντας τους 

ορίζοντες και άλλων συναδέλφων, καταφέρνοντας με τον ιδιαίτερό του τρόπο να 

μεταλαμπαδεύσει τη γνώση και να εμπνεύσει το όραμά του. Άλλωστε διαχρονικά για αυτόν ο 

αγώνας για την αναβάθμιση του κλάδου ήταν διαρκής και η συμβολή του ανεκτίμητη. 

Είμαστε περήφανοι που τον είχαμε στο Περιφερειακό Τμήμα Μακεδονίας του ΕΣΝΕ και στο ΔΣ 

του ΤΕΕΝ με όλη του τη δύναμη, την ενέργεια και την επιστημονική του δράση αλλά κυρίως για 

την αγάπη και το μεγαλείο της ψυχής του. 

Τον αποχαιρετούμε με αγάπη και του ευχόμαστε «καλό δρόμο», θα τον θυμόμαστε με σεβασμό 

γιατί όλη του η ζωή  ήταν ένας διαρκής αγώνας...πάντα με αξιοπρέπεια σε κάθε του βήμα . 

«Καλό ταξίδι» ...θα σε θυμόμαστε πάντα  για την επιβλητική παρουσία σου, το πλατύ σου 

χαμόγελο,  την αγωνιστικότητα, τη δίψα για ζωή και το όραμά σου, τα οποία θα μείνουν στη 

μνήμη μας και στην ιστορία της Νοσηλευτικής στη χώρα μας! 

Στην πολυαγαπημένη σου οικογένεια ευχόμαστε δύναμη ψυχής και της εκφράζουμε τα θερμά 

μας συλλυπητήρια. 

Με βαθειά θλίψη, 

Οι συνάδελφοι...οι φίλοι σου...και οι φοιτητές σου… 

 

Για το ΔΣ του Π Τ Μακεδονίας 

Η Πρόεδρος 

Ζαμπόκα-Κουτσιαντά Κοκόνη 
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