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Δελτίο Τύπου 

Το ΛΗΤΩ τιμά τον Επαμεινώνδα Μεγαπάνο  

 
Σε Αίθουσα Διαλέξεων «Επαμεινώνδας Μεγαπάνος», προς τιμή του Επίτιμου Πρόεδρου του ΛΗΤΩ κ. 
Επαμεινώνδα Μεγαπάνου, ονομάστηκε η Αίθουσα Διαλέξεων του Μαιευτηρίου.  
Η τελετή ονοματοδοσίας πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Φιλοθέης- Ψυχικού κ. Παντελή 
Ξυριδάκη, του Προέδρου του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κ. Ανδρέα Βγενόπουλου,  ιδρυτικών μελών του 
Μαιευτηρίου, πλήθους ιατρών συνεργατών των ΜΗΤΕΡΑ & ΛΗΤΩ, νοσηλευτικού και διοικητικού 
προσωπικού του μαιευτηρίου καθώς επίσης συγγενών, φίλων και συνεργατών του Επαμεινώνδα 
Μεγαπάνου. 
 
Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΗΤΩ, κ. Κωνσταντίνος Μαυρέλος, 
είπε χαρακτηριστικά: «Σαν ελάχιστο φόρο τιμής για τον Επαμεινώνδα Μεγαπάνο, το Διοικητικό 
Συμβούλιο του μαιευτηρίου μας, αποφάσισε ομόφωνα,  η Αίθουσα Διαλέξεων του μαιευτηρίου, να 
ονομασθεί “Αίθουσα Διαλέξεων: Επαμεινώνδας Μεγαπάνος”. Πρωτοπόρος σε πολλά πεδία της 
Μαιευτικής – Γυναικολογίας τα οποία υπηρέτησε πίστα, ο Επαμεινώνδας Μεγαπάνος πάντοτε 
προωθούσε καινούργιες πρωτοβουλίες και ιδέες στον κλάδο υποστηρίζοντας νέους επιστήμονες. 
Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι κρίσιμες αποφάσεις  για την τύχη του ΛΗΤΩ, έχουν την 
υπογραφή του, με κορυφαία την τελευταία απόφαση, για να αποτελεί σήμερα το ΛΗΤΩ μέλος, του 
μεγάλου Ομίλου ΥΓΕΙΑ. Απόφαση που αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχής καθ’ όσον το μαιευτήριο 
θωρακίστηκε στους δύσκολους καιρούς που περνάμε». 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας Βγενόπουλος, προσέφερε 
στον κ. Μεγαπάνο προς τιμήν του, γλυπτό έργο της κ. Ναταλίας Μελά. Στη συνέχεια ακολούθησαν τα 
αποκαλυπτήρια της επιγραφής.  
 
Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Μαιευτηρίου κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος απένειμε 
στον κ. Μεγαπάνο, τιμητική πλακέτα σε αναγνώριση της προσφοράς και του πολύτιμου έργου του ως 
ιδρυτικό μέλος και επί σειρά ετών Πρόεδρος του ΛΗΤΩ. «Το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ», είπε 
χαρακτηριστικά,  «χρωστά στον Ε. Μεγαπάνο πολλά από τα βασικά του χαρακτηριστικά, τον 
ανθρώπινο χαρακτήρα του, τη νοικοκυροσύνη του, το όραμα να γινόμαστε πάντα καλύτεροι». Τόνισε 
επίσης ότι «ο Ε. Μεγαπάνος, έχει ταυτιστεί με το ΛΗΤΩ και δεν έχει πάψει ποτέ να ασχολείται και να 
νοιάζεται ακόμα και μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση». 
 
Ο κ. Μεγαπάνος σε ένα έντονα συγκινησιακό κλίμα ευχαρίστησε όλους όσους τον τίμησαν με την 
παρουσία τους και θέλησε να δώσει μια συμβουλή, πέρα από την προσφορά των καλύτερων 
επιστημονικών γνώσεων του ιατρικού δυναμικού. «Κοιτάξτε τον άνθρωπο, αγκαλιάστε τον, στηρίξτε 
τον δημιουργώντας του εμπιστοσύνη. Δείξτε υπομονή, κατανόηση και αγάπη, επικοινωνήστε μαζί 
του, σας έχει ανάγκη! Η στάση αυτή θα είναι τελικά η μεγαλύτερη ικανοποίησή σας». 

 


