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Ευχαριστήρια Επιστολή 

 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε την βαθύτατη εκτίμηση και 

ευγνωμοσύνη μας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου 

Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «ΣΩΤΗΡΙΑ» και συγκεκριμένα της ΜΕΘ/Α΄ΠΠ Κλινικής 

(Υπεύθυνη λειτουργίας ΜΕΘ καθ. κ. Αντωνία Κουτσούκου – Διευθύντρια ΕΣΥ Εντατικής 

Θεραπείας ΜΕΘ, κ. Μαίρη Ντάγανου),  της Α΄ Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής 

(∆ιευθυντής, καθ. κ. Νικόλαος Κουλούρης), της 10ης Πνευμονολογικής Κλινικής (Διευθυντής 

κ. Ηλίας Καΐνης), της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής (Διευθύντρια κ. Ασημίνα Γκάγκα), 

καθώς και της Β΄ Παθολογικής Κλινικής (Διευθύντρια κ. Κατερίνα Σακαρέλου) του 

Περιφερειακού Νοσοκομείου Δράμας.  

Μολονότι το βαρύ νόσημα των πνευμόνων του ασθενή αντιμετωπίστηκε με 

επιτυχία η συνολικά βεβαρημένη υγεία του και η παρατεταμένη - αναπόφευκτα - νοσηλεία 

του στη ΜΕΘ δεν είχε ευτυχή κατάληξη. Στη διάρκεια των 101 ημερών της νοσηλείας του 

στη ΜΕΘ (20/10/2018 – 4/2/2019) έγινε ότι ήταν ιατρικώς και ανθρωπίνως δυνατό. Σε αυτό 

το πλαίσιο στάθηκε δυνατή η ανέλπιστη μεταφορά του σε θάλαμο της Πανεπιστημιακής 

Κλινικής για το διάστημα μιας εβδομάδας (19/12/2018 – 24/12/2018). 

Χαρακτηριστικό όλων των ανθρώπων που συναντήσαμε σε αυτή την μακρά πορεία,  

των διοικητικών υπαλλήλων, των τραυματιοφορέων, του βοηθητικού προσωπικού, των 

φυσικοθεραπευτών, των νοσηλευτών που τον περιποιήθηκαν και τον φρόντισαν και των 

γιατρών όλων των ειδικοτήτων που αξιολόγησαν, αντιμετώπισαν, έλυσαν και προσπάθησαν 

να λύσουν κάθε πρόβλημα που παρουσιάστηκε, ακόμη και όταν αυτό δεν ήταν εφικτό από 

την πρώτη στιγμή μέχρι και την τελευταία, ήταν η απρόσκοπτη συνεισφορά στον ασθενή 

και στο οικογενειακό του περιβάλλον εκφρασμένη με ευγένεια, διακριτικότητα και 

κατανόηση.  



Σε αυτή τη σύντομη επιστολή που δεν είναι, δυστυχώς, δυνατόν να 

συμπεριληφθούν τα ονόματα όλων όσων ευχαριστούμε, ας μας επιτραπεί η ξεχωριστή 

αναφορά στις γιατρούς κκ. Μάγδα Κυριακοπούλου και Ευφροσύνη Φίλιου, που «έτυχε» να 

αναλάβουν το δύσκολο έργο της ενημέρωσης σχεδόν καθημερινά, καθώς φυσικά και στις 

κκ. Νικολέττα Ροβίνα, Σταυρίνα Αυγεροπούλου, Άννα Κυριακούδη, Ειρήνη Κωστάκου, και 

στους κκ. Ιωάννη Βασιλειάδη, Γιώργο Γαβριηλίδη, Κωνσταντίνο Ποντίκη, Ευάγγελο Κανιάρη. 

Σε αυτή την δύσκολη δοκιμασία, όλοι οι γιατροί μας ενημέρωναν αναλυτικά για την 

κατάστασή του, μας επεξηγούσαν ότι δεν καταλαβαίναμε, μας απαντούσαν, πολλές φορές 

ακόμα και στις ίδιες ερωτήσεις και απορίες μας, μας παρότρυναν να σημειώσουμε όποια 

ερώτηση γεννιόταν στο 24ωρο που μεσολαβούσε μέχρι την επόμενη ενημέρωση, μας 

καθησύχαζαν, στεναχωριόντουσαν και χαιρόντουσαν μαζί μας. Απεριόριστη η 

ευγνωμοσύνη μας για το ιατρικό έργο τους, βαθύτατη η εκτίμησή μας στην ανθρώπινη και 

ευαίσθητη προσέγγισή τους.  

Είχε θέληση να ζήσει, πάλεψε για την ζωή του, τον βοηθήσατε σε αυτή την δύσκολη και 

μακρά πορεία του … 

Ευχαριστούμε από καρδιάς… 
 
Οικογένεια Παναγιώτη Βασιλειάδη 


