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ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

ΚΟΙΝ  ΙΑΤΡΟ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ 

Αξιότιμε κύριε Διοικητά του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών  με την παρούσα ευχαριστήρια 

επιστολή θα ήθελα εκ βάθους καρδίας να ευχαριστήσω και να εκφράσω την απόλυτη 

ευγνωμοσύνη μου σε κάποιους ανθρώπους που δικαίως το αξίζουν,, οι οποίοι 

στελεχώνουν και προσφέρουν το ιερό τους λειτούργημα  τους με αγάπη και ανθρωπιά 

μέσα στο νοσοκομείο σας. Πρόκειται για   το Ιατρικό προσωπικό  και  Νοσηλευτικό 

προσωπικό της Καρδιολογικής κλινικής  στην όποια νοσηλεύτηκε η μητέρα μου 

Ζαχαροπούλου Γεωργία. 

Νοιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τους Ιατρούς Νικολόπουλο, Χτένα, Ζουν, 

Χριστοδούλου  για την αμέριστη φροντίδα και συμπαράσταση τους και  την υψηλή 

επιστημονική τους επάρκεια με την οποία προσέγγισαν την περίπτωση της μητέρας μου η 

οποία νοσηλεύτηκε από τις 2/1/2022 μέχρι τις 12/1/2022. 

Επίσης θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχάριστο στο διευθυντή της κλινικής ΚΟ Ανδρέα 

Μαζαρακη ο οποίος  στάθηκε και στέκεται ακόμα δίπλα μας με  ανθρώπινο  και 

επιστημονικό ήθος στο Σοβαρό περιστατικό της υγείας της μητέρας μου. Πραγματικά το 

εθνικό σύστημα υγείας είναι τυχερό που έχει αυτόν τον άνθρωπο στις Τάξεις του. Για μένα 

το ευχαριστώ δεν είναι λόγο της θετικής έκβασης της υγείας της μητέρας μου ,  η οποία 

ακόμα δεν έχει  αποκατασταθεί και πιθανότατα να μην αποκατασταθεί,  αλλά βγαίνει 

μέσα από τη ψυχή μου γιατί η μητέρα μου σε όλο αυτό το δεκαήμερο αλλά και εγώ σαν 

συνοδός  είχαμε σεβασμό  σαν ασθενής και σαν άνθρωπος.. 

Παρά  τις δυσκολίες που στις μέρες μας  αντιμετωπίζει  το Δημόσιο σύστημα υγείας  και οι 

υπηρετούντες αυτό  διαπιστώσαμε  τις ανιδιοτελείς και ακούραστες υπηρεσίες που 

προσέφεραν στην μητέρα μου όλοι οι εμπλεκόμενοι ακόμα και οι υπηρεσία καθαριότητας 

που μας έκανε να αισθανόμαστε σαν να είμαστε σε ξενοδοχείο. 

Θα ήταν σοβαρή παράληψη μου  να μην ευχαριστήσω την προϊσταμένη της καρδιολογικής 

κλινικής και το νοσηλευτικό προσωπικό  Γιατί κάτω από τις οδηγίες του Κου Μαζαρακη και 

των ιατρών  εκτός των άλλων  ακλούθησαν πιστά τα υγειονομικά πρωτοκολλά και όχι μας 

έκαναν να αισθανόμαστε ασφαλής από την πανδημία αλλά και  να επιστρέψουμε  

ασφαλής στο Νησί μας. 
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