
Προς το υγειονομικό προσωπικό, 

Οι τελευταίοι μήνες στον πλανήτη μας έχουν υπάρξει κουραστικοίκαι αργοί, και πολλοί 

άνθρωποι έχουν αρχίσει να αναρωτιούνται εάν τα μέτρα προστασίας που έχουμε πάρει θα 

αποδώσουν. Ο κόσμος όλος φαίνεται να έχει παραδοθεί στο χάος.Όμως, παρά την 

αναστάτωση, παρά τις ελλείψεις σε απαραίτητο εξοπλισμό, και παρά τις δύσκολες 

συνθήκες εργασίας,εσείς έχετε συνεχίσει να μάχεστε στην πρώτη γραμμή. Και οφείλουμε 

σε εσάς το ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να ελπίζουμε. Είναι πολύ σημαντικό να 

υποστηρίξουμε το σύστημα υγείας της χώρας μας και πιστεύω πως αυτός είναι ο λόγος που 

η χώρα είναι σε πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με τους γείτονές της.Βοηθάτε και εντός και 

εκτός των νοσοκομείων για την ασφάλεια των ανθρώπων.Όταν βλέπω στις ειδήσεις εσάς 

καιτους συναδέλφους σας να μιλάτε για τις εμπειρίες σας, θαυμάζω το θάρρος και την 

επιμονή που έχετε, επειδή περνάτε ώρες φροντίζοντας τους ασθενείς, κάποιοι από τους 

οποίους δεν τα καταφέρνουν, και δεν μπορώ να φανταστώ πως είναι να ζει κανείς κάτι 

τέτοιο. Για αυτό θέλω να σας ευχαριστήσωκαι ελπίζω πως με αυτή την επιστολή μπορώ να 

ανταποδώσωέστω ένα μικρό μέρος από αυτά μου μας δίνετε εσείς κάθε μέρα. 

Μαθήτρια Λυκείου, ISA 

 

To the medical staff, 

The past few months have been rather exhausting and slow for humanity, and several 

people are wondering whether preventive measures due to the pandemic will 

eventuallyproduce results. The world feels like it has surrendered itself to chaos. However, 

despite the unrest, despite the shortage of necessary equipment, and despite the difficult 

working conditions, you have kept fighting in the front line. We owe to you the fact that we 

are able to hope. It’s very important to support the national health system of our country 

and I believe this is why we are in a better position compared to neighbouring countries. 

You help inside and outside of hospitals to keep people safe. Whenever I watch the news on 

TV and I see you talking about your epxeriences, I admire your courage and perseverance 

because you work long hours taking care of patients, some of whom do not make it, and I 

cannot even imagine what it feels like to work this way. And for that I want to thank you and 

I hope that with this letterI can return even just a small part of what you give us every day. 

Highschoolstudent, ISA 


