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ΘΕΜΑ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
 

Τίμα ἰατρὸν πρὸς τὰς χρείας αὐτοῦ τιμαῖς αὐτοῦ, καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισε Κύριος· 
Τιμα τον ιατρόν, όπως του αρμόζει, έχων άλλωστε υπ' όψιν σου τας υπηρεσίας του εις τας 
ανάγκας σου, διότι ο Κυριος έκαμεν αυτόν. 
Παρὰ γὰρ Ὑψίστου ἐστὶν ἴασις, καὶ παρὰ βασιλέως λήψεται δόμα. 
Από τον Ύψιστον Θεόν προέρχεται η θεραπεία, που δίδει ο ιατρός, ο οποίος και από τους 
βασιλείς ακόμη θα λάβη δώρα δια την ιατρικήν  του επιστήμην  (ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ 

κεφ. λη΄(38), στίχοι 1-15, στ.1,2). 

 
 
Αξιότιμοι, 
 
Την 19ην μηνός Μαρτίου 2021 ο αγαπημένος μας πατέρας Γεώργιος Μαυροειδής, 
εξεδήμησε εις Κύριον μετά από 46 ημέρες νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
του 401 ΓΣΝΑ.  
Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη και τις 
ευχαριστίες μας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την φροντίδα και την 
υπομονή με την οποία περιέθαλψαν τον αγαπημένο μας σύζυγο και πατέρα και κυρίως 
για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες τις οποίες κατέβαλαν, δεδομένων των συνθηκών  
πανδημίας, δείχνοντας ζήλο και αυταπάρνηση. 
Ιδιαιτέρως θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον εντατικολόγο κ. Αθανάσιο Αρσένογλου για 
την  ανθρώπινη προσέγγιση του απέναντί μας.  Μας αντιμετώπισε με σεβασμό και                              
ενσυναίσθηση. Η δε επαγγελματική του αρτιότητα ήταν για μας και τον πατέρα μας η 
σανίδα σωτηρίας μέσα στη δίνη της ασθενείας, καθώς  σ΄ αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές 
στάθηκε δίπλα μας με αμέριστη συμπαράσταση και μας ενέπνεε εμπιστοσύνη. Αποτελεί  
ελάχιστη υποχρέωση   μας να τονίσουμε ότι, επιστήμονες σαν τον κ. Αρσένογλου, 
συμβάλουν θετικά με την συμπεριφορά και το έργο τους στην λειτουργία και την 
καταξίωση του Νοσοκομείου και αποτελούν έμπρακτα τους στυλοβάτες του. 
Οι λέξεις δεν είναι ικανές να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη μας σε όλους όσους υπηρετούν 
στο Νοσοκομείο σας και ευχόμαστε ο Κύριος να σας χαρίζει δύναμη και υγεία. 
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