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Το πρωί της Κυριακής 4 Σεπτεμβρίου 2022, ο 27χρονος γιος μας Θεόδωρος Βαγενάς
ένιωσε ξαφνική έντονη αδιαθεσία, ενώ βρισκόταν στο πατρικό του σπίτι κατόπιν
άδειας που είχε λάβει από την Ελληνική Αστυνομία στην οποία εργάζεται. Τα
συμπτώματα που εμφάνισε (όπως δυσκολία στην κίνηση, την εκφορά του λόγου κ.α.)
οδήγησαν εμάς τους γονείς του στο να λάβουμε άμεσα την απόφαση να τον
μεταφέρουμε στο πλησιέστερο εφημερεύων νοσοκομείο, αυτό του Πύργου Ηλείας.
Μετά από τετράωρη παραμονή μας στο εν λόγω νοσοκομείο, οι γιατροί που τον
εξέτασαν μας ενημέρωσαν πως ο γιος μας δεν χρήζει εισαγωγής και νοσηλείας και
μας ζήτησαν να τον μεταφέρουμε στην οικία μας για να ξεκουραστεί. Όμως εμείς δεν
εφησυχάσαμε και μόλις επιστρέψαμε από το νοσοκομείο επικοινωνήσαμε
τηλεφωνικά με τον έγκριτο καρδιοχειρουργό κ. Απόστολο Τσολάκη, ο οποίος, αφού
ενημερώθηκε για την κλινική εικόνα που εμφάνιζε ο γιος μας, έκανε λόγο για
εγκεφαλίτιδα και μας κάλεσε να σπεύσουμε σε όποιο νοσοκομείο της Πάτρας
εφημέρευε. Με το οικογενειακό μας αυτοκίνητο μεταφέραμε το παιδί μας στο
Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» Πατρών όπου διασωληνώθηκε και μετά διακομίστηκε
στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα, όπου και

νοσηλεύτηκε για πέντε (5) ημέρες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
Εκεί νοσηλευόταν μέχρι τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, όταν και οι ιατροί
απεφάνθησαν πως η κατάσταση της υγείας του γιου μας, του Θεόδωρού μας,
παρουσίαζε εξαιρετική βελτίωση και αποφάσισαν να εξέλθει από την Εντατική και να
μεταφερθεί σε θάλαμο νοσηλείας της Νευρολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων, απ’ όπου και πήρε εξιτήριο την Παρασκευή 30
Σεπτεμβρίου. Μετά από αυτή τη χαρμόσυνη εξέλιξη, νιώθουμε την ανάγκη να
εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς όσες κι όσους συνέδραμαν το παιδί μας και την
οικογένεια μας συνολικά για να ξεπεράσει αυτή την πολύ δύσκολη δοκιμασία.
Καταρχήν θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον καρδιοχειρουργό του Νοσοκομείου
«ΥΓΕΙΑ» κ. Απόστολο Τσολάκη για την ορθή τηλεφωνική του διάγνωσή η οποία
αποδείχτηκε σωτήρια για τη ζωή του παιδιού μας. Στη συνέχεια θα θέλαμε να
εκφράσουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
Πατρών, στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» Ιωαννίνων και ιδιαίτερα στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Κυρίως στο Ιατρικό και Νοσηλευτικό
προσωπικό της ΜΕΘ, στον Διευθυντή κ. Κουλούρα και στον Ιατρό Νευρολόγο κ.
Νάση οι οποίοι με την ιατρική τους δεινότητα, με την άριστη επιστημονική τους
κατάρτιση, με το εξαιρετικό τους ήθος και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τους
διακρίνει περιέθαλψαν τον γιο μας. Θα ήταν παράλειψή μας να μην επαινέσουμε τον
Ιατρό κ. Νάση και για την καθημερινή παρακολούθηση της πορείας της υγείας του
γιου μας αλλά και για τις εξειδικευμένες ιατρικές γνώσεις τις οποίες διαθέτει.
Είναι δύσκολο να εκφράσουμε με λόγια τα άπειρα αισθήματα ευγνωμοσύνης που μας
κατακλύζουν για την καθοριστική τους συμβολή στην ευτυχή εξέλιξη της υγείας του
γιου μας. Ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας υγεία στους ίδιους και τις
οικογένειές τους και ελπίζουμε ο Θεός να τους γεμίζει σωματική δύναμη και ψυχικό
σθένος για να ανταποκρίνονται στον ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο τους, αυτόν της
προάσπισης της υγείας του κοινωνικού συνόλου.
Θέλουμε επίσης να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στην Ελληνική Αστυνομία,
ειδικά στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ.
Καραμαλάκη καθώς και στον Γενικό Περιφερειακό Διευθυντή Ηπείρου κ. Δούβαλη,
όπως και στον Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωαννίνων κ. Μουσελίμη και
όλο το προσωπικό της Διεύθυνσης, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο
πλευρό μας και με αίσθημα ευθύνης και επαγγελματικού ήθους συνέδραμαν την
οικογένεια μας.
Αξίζει ακόμη συγχαρητηρίων το μέγεθος της συμπαράστασης και της συνδρομής από
την πλευρά των Ενώσεων Αξιωματικών Αστυνομίας Ηπείρου και Αστυνομικών
Υπαλλήλων Αθηνών και Ιωαννίνων μέσω της καθημερινής επικοινωνίας και

ανιδιοτελούς προσφοράς των προέδρων κ. Κολιοπάνου, κ. Κωνσταντινίδη και κ.
Πάκου.
Είμαστε υπερήφανοι που ο γιος μας αποτελεί μέλος της μεγάλης οικογένειας της
Ελληνικής Αστυνομίας και ευελπιστούμε η συνεχώς βελτιούμενη κατάσταση της
υγείας του να του επιτρέψει να επιστρέψει σύντομα στα καθήκοντα του, ούτως ώστε
να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους συνανθρώπους μας που το έχουν
ανάγκη.
«Ο άνθρωπος όταν νιώθει πόνο είναι ζωντανός. Όταν όμως νιώθει τον πόνο του
άλλου, τότε, ναι, είναι Άνθρωπος», είχε γράψει ο μεγάλος Νίκος Καζαντζάκης. Κι
εμείς είμαστε ευγνώμονες που γνωρίσαμε εξαιρετικούς ιατρούς και αστυνομικούς, μα
υπεράνω όλων Ανθρώπους.
Με ειλικρινείς ευχαριστίες και απέραντη ευγνωμοσύνη
Οικογένεια Βαγενά

