
Οικογένεια Γάκη Θωμά  Γρεβενά 16 Φεβρουαρίου 2023 
   
  Προς: 

1. Τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου 
Γρεβενών 
2. Τη Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» 
3. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας - 11η 
Περιφέρεια 
4. Τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας 
 
Κοινοποίηση: 
1. Τον κ. Υπουργό Υγείας 
2. Τον κ. Υπουργό Δημοσίας Τάξεως 
3. Τον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας 
4. Τον Ιατρικό Σύλλογο Γρεβενών 

   
ΘΕΜΑ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
 
 
 

Την 8η του μηνός Ιανουαρίου 2023 ο αγαπημένος μας γιος έφυγε από τη ζωή μετά από 4 ημέρες 

νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΓΝ Πατρών «Παναγία η Βοήθεια». 

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες 

μας: 

Στο Ε.Κ.Α.Β. Γρεβενών και ιδιαίτερα το προσωπικό της απογευματινής βάρδιας 3ης Ιανουαρίου  για 

την άμεση προσέλευση και μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών. 

Την Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών κ. Καπάτου Ευτυχία, τους ιατρούς και 

νοσηλευτές για την υπεράνθρωπη προσπάθεια να τον κρατήσουν στη ζωή καθώς και την 

Διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου κ. Τζιρά-Λιάντση Δέσποινα για την άριστη 

προετοιμασία αλλά και την παρουσία της δίπλα στο Θωμά καθόλη τη διάρκεια της διακομιδής του 

στην Πάτρα. 

Τον Αστυνομικό Διευθυντή κ. Ντίνα Κωνσταντίνο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Γρεβενών, για την 

διάθεση περιπολικού και την ενημέρωση των υπόλοιπων Διευθύνσεων Αστυνομίας για την γρήγορη 

διακομιδή στην Πάτρα καθώς και τα πληρώματα των αντίστοιχων περιπολικών της νυχτερινής 

βάρδιας της 3ης Ιανουαρίου. 

Την Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια». Κυρίως στο 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων, για την φροντίδα 

και την υπομονή με την οποία περιέθαλψαν τον αγαπημένο μας γιο και κυρίως για τις 

υπεράνθρωπες προσπάθειες τις οποίες κατέβαλαν. 



Ιδιαιτέρως θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον εντατικολόγο κ. Ηλιάδη Ανδρέα για την ανθρώπινη 

προσέγγισή του απέναντί μας. Τον σεβασμό και την ενσυναίσθηση με τα οποία μας αντιμετώπισε. Σε 

αυτές τις δύσκολες στιγμές στάθηκε δίπλα μας με αμέριστη συμπαράσταση και μας ενέπνεε 

εμπιστοσύνη. 

Προσωπικά σε κάθε έναν από εσάς ευχόμαστε ο Θεός να σας χαρίζει δύναμη και υγεία. 

   

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

Οικογένεια  

Γάκη Θωμά 

 


