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ΠΡΟΣ           

                                                                                               Διοίκηση και Προσωπικό    251 ΓΝΑ                                    

                                                                                               Διοίκηση και Προσωπικό    401 ΣΝΑ 

                                                                 ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 401 ΣΝΑ 

Την Κυριακή των Βαΐων – 21 / 04 του τρέχοντος έτους (2019) εντελώς ξαφνικά και 

απρόσμενα βρέθηκα στα επείγοντα περιστατικά του 251 ΓΝΑ – λόγω καρδιολογικού 

προβλήματος της συζύγου μου, το οποίο στην μετέπειτα πορεία αποδεικνύεται ως η 

πιο σοβαρή απόφαση που έλαβα εγώ με την οικογένειά μου !!!  

Οι επιλογές μας ήταν δύο. Η απόφαση έπρεπε να ληφθεί εντός πέντε-δέκα λεπτών, 

λόγω της μεγάλης σοβαρότητας και του κινδύνου για τη ζωή της. Επέλεξα την 

δεύτερη – δηλαδή την άμεση μεταφορά – και εισαγωγή στο χειρουργείο της  

Διακλαδικής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του 401 ΣΝΑ.  

Οι ώρες ατελείωτες από το απόγευμα της Κυριακής των Βαΐων – 19:30 έως την 

επομένη – Δευτέρα στις 11 το πρωί !! 

Το θαύμα έγινε!! Η σύζυγός μου σώθηκε και πλέον είναι σε περίοδο ανάρρωσης !!! 

Εδώ λοιπόν θα ήθελα να Ευχαριστήσω το Προσωπικό και την Διοίκηση του 251 ΓΝΑ 

και του 401 ΣΝΑ, αλλά κυρίως τον υπεύθυνο Καρδιοχειρουργό του 401 ΣΝΑ, ο 

οποίος εκτελούσε την Βάρδια του εκείνο το απόγευμα.  

Πρόκειται για τον  Ιατρό, αλλά κυρίως Άνθρωπο που μας βοήθησε σε όλο αυτόν τον 

πρωτόγνωρο για εμένα και την οικογένειά μου Γολγοθά! Υπό την καθοδήγησή του 

αλλά και την άμεση κινητοποίηση των εξειδικευμένων Ιατρών του 401 φθάσαμε σε 

ένα αίσιο τέλος αυτού του αξεπέραστου -στην αρχή Γολγοθά!! 

Θα ήθελα όμως να εκφράσω τις ευχαριστίες μου- και ονομαστικά στην «ομάδα» της 

Διακλαδικής Καρδιοχειρουργικής κλινικής του 401 ΣΝΑ, οι οποίοι εργάζονται 

σκληρά και σε αντίξοες συνθήκες σώζοντας ζωές συνανθρώπων μας . 

1. Αρχίατρος κ. Παναγιώτου Ιωάννης 

2. Γεν. Αρχίατρος κ. Τζιλαλής Βασίλειος 

3. Πχος κ. Μωραΐτης Σωτήριος 

4. Τχης κ. Κυριακόπουλος Βασίλειος 

5. Γεν.Αρχίατρος κ.Καντουνάκης Ιωάννης 

Αλλά και γενικά όλο το προσωπικό του 401 ΣΝΑ και 251 ΓΝΑ !!! 



 

Σε αυτό το σημείο όμως θα ήθελα να τονίσω την απουσία του Ελληνικού Κράτους 

που ενώ ενέκρινε – ίδρυσε – και ξεκίνησε πρόσφατα την λειτουργία -τέτοιας 

σπουδαιότητας - ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ των Ενόπλων 

Δυνάμεων - στη συνέχεια «παρέλειψε» να διαθέσει κάποια κονδύλια - με 

αποτέλεσμα αίθουσες αλλά και πανάκριβα Ιατρικά Μηχανήματα να παραμένουν 

ανενεργά – δίπλα ακριβώς σε ένα υπερσύγχρονο - αποστειρωμένο χειρουργείο. Το 

αποτέλεσμα δε είναι οι χειρουργημένοι ασθενείς να μεταφέρονται εκτός του 

αποστειρωμένου περιβάλλοντος (σε άλλους ορόφους) για κάποια εξέταση η 

συνέχιση του χειρουργείου!!!  

Για άλλη μία φορά ο ασθενής αλλά και οι συγγενείς γινόμαστε μάρτυρες της 

απουσίας του επίσημου Κράτους αλλά και του ηρωισμού και της αυταπάρνησης 

του Επιστημονικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων!!!  

Βλέπουμε ότι ενώ έχει ξεκινήσει μια γιγάντια προσπάθεια από το Κράτους και το 

Επιστημονικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στη συνέχεια αντιλαμβανόμαστε 

την «παραμέληση» του επίσημου Κράτους αλλά και τις επίμονες - υπεράνθρωπες 

προσπάθειες του Επιστημονικού και Βοηθητικού Προσωπικού για την 

Ολοκλήρωση – Εξέλιξη αυτής της προσπάθειας !!!  

Η σωστή και ανελλιπής χρηματοδότηση της ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ του 401 ΣΝΑ, από το κράτος θα αποτελέσει την εξέλιξη ενός Άρτια 

Εξοπλισμένου και συνεχώς Εξελισσόμενου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου 

εφάμιλλου αλλά και γιατί όχι ανταγωνιστικού άλλων αξιόλογων 

Καρδιοχειρουργικών Κέντρων της χώρας μας!!  

Ευελπιστώ ότι η νέα πλέον κυβέρνηση, θα δώσει άλλον αέρα και κυρίως την 

πρέπουσα οικονομική αλλά και ηθική βοήθεια ώστε να συνεχιστεί σωστά και 

ανταγωνιστικά η τόσο αξιόλογη αυτή προσπάθεια του Επιστημονικού Προσωπικού 

των Ενόπλων Δυνάμεων προς όφελος πάντα του Ελληνικού λαού. 

 

                    

Ευχαριστώ 
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