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 Προς: 

 Αναστάσιο Γρηγορόπουλο, Διοικητή Νοσοκομείου Ευαγγελισμός 

info@evaggelismos-hosp.gr 

 Ευάγγελο Μπαλή, Διευθυντή  Κλινικής Covid 

 Κωνσταντίνο Ελευθερίου, Επιμελητή, θεράποντα ιατρό, Τμήματος 6Δ Κλινικής Covid 

 Παναγιώτα Τσούγκου, Προϊσταμένη Νοσηλευτικού Προσωπικού, Τμήματος 6Δ 

Κλινικής Covid  

  

Κοιν/ση: 

 Υπουργείο Υγείας (sitecontact@moh.gov.gr) 

 Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (isathens@isathens.gr) 

 Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (info@enne.gr)  

 

Αθήνα,   27 Ιουλίου 2021 

 

ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή στο Τμήμα 6Δ της Κλινικής Covid του Νοσοκομείου 

«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

Ο πατέρας μου Σπυρίδων Α. Τσιρτσίκος, πάσχων από υποκείμενο νόσημα (Χρόνια 

Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία) , διαγνώσθηκε θετικός στον Covid-19 (26/05/2021) και εισήχθη 

στο Τμήμα 6Δ της Κλινικής Covid του Ευαγγελισμού στις 3 Ιουνίου, όπου και παρέμεινε έως 

τις  5 Ιουλίου 2021.  

Θα ήθελα, από καρδιάς, να ευχαριστήσω το Τμήμα 6Δ της Κλινικής Covid. Ειδικότερα, 

εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στον θεράποντα ιατρό του, Επιμελητή Κωνσταντίνο 

Ελευθερίου και την ιατρική του ομάδα, καθώς και όλους τους εφημερεύοντες γιατρούς, για 

την ιατρική τους προσφορά, αλλά και για την ανθρώπινη συμπεριφορά τους, τιμώντας τον 

όρκο του Ιπποκράτη. Με συγκίνηση θυμάμαι την καθημερινή λεπτομερή ενημέρωσή τους  

για την πορεία της υγείας του πατέρα μου. Τη διακριτική και ανθρώπινη διαχείρισή τους, 

ιδιαίτερα όταν η κατάστασή του παρουσίαζε επιδείνωση και ως εκ τούτου η ενημέρωση ήταν 

δύσκολη.  

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την προϊσταμένη και το νοσηλευτικό προσωπικό του 

Τμήματος 6Δ της Κλινικής Covid, τις τραπεζοκόμους και τις καθαρίστριες, που συλλογικά 

συνέβαλαν στη φροντίδα του πατέρα μου. Νιώθω βαθιά ευγνώμων στο νοσηλευτικό 
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προσωπικό, που με ευγένεια, προθυμία και ανθρωπιά ανταποκρινόταν σε κάθε επικοινωνία 

μας.  

Δημόσια, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους και όλες με ένα μεγάλο ευχαριστώ, που 

σήμερα είμαι δίπλα  στον πατέρα μου, χάρη στην τιτάνια ιατρική προσπάθειά τους.    

Εύχομαι, η δοκιμασία της πανδημίας του Covid-19 να αφήσει ως παρακαταθήκη τη διαρκή 

ενίσχυση και υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

 

 

Με σεβασμό και εκτίμηση 

 

Μαρίνα Σ. Τσιρτσίκου 

Κόρη νοσηλευόμενου Σπυρίδωνα Α. Τσιρτσίκου 


