
Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για την εξαιρετική 
αντιμετώπιση σοβαρότατου προβλήματος υγείας της συζύγου μου ΝΤΖΙΑΝΤΖΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ 
από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ. 
 
Συγκεκριμένα και κατ αρχήν, στους ιατρούς ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ και ΤΣΑΜΑΚΙΔΗ 
ΞΕΝΟΦΩΝ  που ως ιατροί του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, κατά την προσέλευσή μας 
και παρόλη την φτωχή σε αρχικό στάδιο συμπτωματολογία και την ένταση των ημερών λόγω 
της πανδημίας COVID-19, δεν επαναπαύθηκαν δίνοντας οδηγίες και σύσταση για επιστροφή 
στην οικία και παρακολούθηση της εξέλιξης από εκεί, αλλά, συνέστησαν εισαγωγή προς 
διερεύνηση. 
 
Από εκεί και πέρα και καθώς μετά από λίγες ώρες η ξαφνική επιδείνωση στην κατάσταση της 
υγείας της συζύγου, η οποία είχε ήδη εισαχθεί στην Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, οι ιατροί της εν 
λόγω κλινικής - και πάλι χωρίς να έχουν σαφή εικόνα της τυπικής συμτωματολογίας της νόσου, 
- διέκριναν το κατεπείγον της κατάστασης και προέβησαν στις απαραίτητες και σωτήριες 
παρεμβάσεις άμεσα και αποτελεσματικά.  
 
Οφείλω να εκφράσω δημοσίως συγχαρητήρια στον Διευθυντή της Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
κύριο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ για την άψογη και αποτελεσματική λειτουργία της κλινικής 
στην οποία ηγείται, στον ιατρό νευρολόγο κύριο ΛΕΙΒΑΔΕΑ ΠΑΥΛΟ και την ιατρό παθολόγο 
κυρία ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα για την έγκαιρη διάγνωση της 
νόσου, στις ιατρούς κυρία ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ και ΑΡΑΧΩΒΙΤΟΥ ΔΑΝΑΗ για την ιδιαιτέρως και 
πέραν του δέοντως εξαιρετικής αντιμετώπισης του ιατρικού προβλήματος μέχρι και της τελικής 
αποκαταστάσεως,  στην ιατρό ΩΡΛ κυρία ΜΟΥΝΤΡΙΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, τους ιατρούς του 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, το προσωπικό του ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ, το προσωπικό 
των ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΣΗΡΙΩΝ καθώς και στο υπόλοιπο ιατρικό προσωπικό της Β 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ τα ονόματα των οποίων δεν γνωρίζω. 
 
Για όλους τους παραπάνω είναι άξια επαίνου η επιστημονική τους κατάρτιση, το ήθος, η 
ευγένεια και η ανθρωπιά με την οποία προσεγγίζουν τον ασθενή και τους συγγενείς του. 
Ενα μεγάλο ευχαριστώ και στο νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής που παρά το φόρτο 
εργασίας, φροντίζουν αγόγγυστα και προσφέρουν με χαμόγελο και περισσή ευγένεια τις 
πολύτιμες υπηρεσίες τους, κάνοντας την πολυήμερη νοσηλεία ευκολότερη, 
αποτελεσματικότερη και ταχύτερη, τηρώντας κατά γράμμα τις ιατρικές οδηγίες και τα 
πρωτόκολλα για τη συνιστώμενη θεραπεία, καθώς και για την πρόληψη της διάδοσης 
λοιμωδών μεταδοτικών νοσημάτων. 
 
Τέλος, αξίζει επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο προσωπικό της καθαριότητας και της 
κουζίνας που με ευσυνειδησία και χαμόγελο φροντίζουν και συνδράμουν στο ιατρικό και 
νοσηλευτικό έργο. 
 
Νιώθω και δηλώνω ευτυχής για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας μας και ιδιαίτερα 
υπερήφανος μιας και αποτελώ και εγώ προσωπικά μέλος αυτού, ως Διασώστης του Τομέα 
Μοτοσικλετών Ταχείας Ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ. 
 
Με απεριόριστη εκτίμηση. 
ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 


