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ΘΕΜΑ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  

Αξιότιμοι,  

Την 19η Ιανουαρίου 2021 ο αγαπημένος μας πατέρας Νικόλαος Νιάρχος, ετών 82, υπέστη οξύ 
ισχαιμικό επεισόδιο. Άμεσα μεταφέρθηκε μέσω ΕΚΑΒ στα επείγοντα του Ευαγγελισμού όπου και 
αξιολογήθηκε από τους γιατρούς του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου, 
έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις και του παρασχέθηκε αντιθρομβωτική αγωγή. Εν συνεχεία 
διακομίσθηκε συνοδευόμενος στο ΓΝΑ Γεννηματάς, όπου και υπεβλήθη ενδοσκοπικά, επιτυχώς, 
σε εμβολισμό. Σημειώνεται ότι, παρότι ακολούθησε επί μακρόν νοσηλεία του στην Νευρολογική 
Κλινική του ΓΝΑ Ευαγγελισμός, εν μέσω πανδημίας Covid – 19, παρά την μεγάλη ηλικία του 
πατέρα μας και το κρίσιμο της κατάστασης του δεν νόσησε από Κορωνοϊό, προφανώς λόγω 
τήρησης των απαιτούμενων υγειονομικών μέτρων. Πλέον νοσηλεύεται κατ’ οίκον και ενώ η 
κατάσταση του εξακολουθεί να είναι σοβαρή, ωστόσο με φροντίδα και υπομονή μέρα με τη μέρα 
ανακτά τις δυνάμεις και τις αισθήσεις του. 

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη και τις 
ευχαριστίες μας στο Ιατρικό, Νοσηλευτικό και παραϊατρικό δυναμικό του «ΕΚΑΒ», Γ.Ν.Α 
«Ευαγγελισμός» και ΓΝΑ «Γεννηματάς». 

Ιδιαιτέρως θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον επεμβατικό Ακτινολόγο του Γ.Ν.Α «Γεννηματάς» Δρ. 
Πτώχη Νικόλαο, τόσο για την επιτυχή έκβαση μιας εξαιρετικά επικίνδυνης επέμβασης όσο και για 
την ανθρώπινη προσέγγιση του απέναντί μας, καθώς στην ενημέρωση που προηγήθηκε της 
επέμβασης, μας αντιμετώπισε με σεβασμό και εν συναίσθηση, η δε επαγγελματική του αρτιότητα 
ήταν για τον πατέρα μας σωτήρια. Θεωρώντας ότι τίποτα δεν πρέπει να είναι δεδομένο, αποτελεί 
ελάχιστη υποχρέωση  μας να τονίσουμε ότι, επιστήμονες σαν τον Δρ. Πτώχη συμβάλουν θετικά 
με την συμπεριφορά και το έργο τους στην λειτουργία και την καταξίωση του Δημόσιου 
Νοσοκομείου και αποτελούν έμπρακτα τους στυλοβάτες του. 

Οι λέξεις δεν είναι ικανές να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη μας σε όλους όσους υπηρετούν το 
Δημόσιο Σύστημα Υγείας, ιδίως στην δύσκολη συγκύρια αντιμετώπισης του ιού Covid- 19 . 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

Οικογένεια Νιάρχου Νικόλαου  


