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Μια ψηφιακή εκδήλωση ευγνωμοσύνης για τους ήρωες των ΜΕΘ και της καρδιάς μας
Οι τελευταίες ημέρεε είναι βαριέε
και δύσκολεε. Μέσα σε αυτήν
τη θύελλα είναι τρομερό πώε
λειτουργούν μέσα μαε σαν βάλσαμο τα λόγια των γιατρών και
των νοσηλευτών που παλεύουν
σαν λιοντάρια στα νοσοκομεία
μαε. Οταν τουε ακούμε, αυτό
ματα λέμε: Είμαστε σε καλά χέ
ρια. Κάποιοι από αυτούε πρω
ταγωνίστησαν στην ψηφιακή
εκδήλωση «Οι Ηρωεε των ΜΕΘ
- Ηρωεε τηε Καρδιάε μαε» που
πραγματοποίησε το Σωματείο
«ΕΛΠΙΔΑ - Σύλλογοε Φίλων Παι
διών με Καρκίνο» την Τρίτη, με
πρωτοβουλία τηε Μαριάνναε
Βαρδινογιάννη, ωε μια χειρο
νομία εθνικήε ευγνωμοσύνηε
για το ιατρικό και νοσηλευτι
κό προσωπικό. «Εχετε γίνει οι
συμπαραστάτεε, το στήριγμα,
η οικογένεια, για τουε ανθρώπουε εκείνουε που καλούνται
να δώσουν μόνοι, μακριά από
τα αγαπημένα τουε πρόσωπα,
τη δυσκολότερη ίσωε μάχη τηε
ζωήε τουε», υπογράμμισε στο
καλωσόρισμά τηε.
«Αυτό που μου έκανε εντύ
πωση από τιε πρώτεε ημέρεε
τηε πανδημίαε ήταν το αίσθη
μα καθήκοντοε, η έλλειψη φό
βου και η ευθύνη με την οποία
αντιμετώπισαν αυτή την άγνω
στη κατάσταση όλοι οι συνάδελ
φοι: γιατροί, νοσηλευτέε, φυσικοθεραπευτέε», υπογράμμισε η
κεντρική ομιλήτρια τηε εκδήλωσηε, η Αναστασία Κοτανίδου,
από τα πλέον κομβικά πρόσω
πα στη μάχη κατά τηε πανδημί
αε στην Ελλάδα. Η ηρεμία στον
τόνο τηε φωνήε τηε και η ψυ
χραιμία τηε, ακόμα και στιε πιο
σκοτεινέε περιόδουε, μαε κάνει
να αισθανόμαστε αισιοδοξία ότι
η καταιγίδα θα περάσει.
«Δυστυχώε, δεν θα ξεχάσω

Marianna V. Vardinoyannis
Goodwill Ambassador of UNESCO. President of
ELPIDA · Association of Friends of Children with cancer”

Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, «οικοδέσποινα» ιης εκδήλωσης.

Η πάντα ψύχραιμη Αναστασία Κοτανίδου.

Evangelos Liatsikos, Professor of Urology
Director of the Medical Service of General University
Hospital of Patras “PANAGIA I VOITHEIA·'

Ο Ευάγγελος Λιάτσικος του Πανεπιστημιακού Γ.Ν. Πατριών.

Η Ευφροσύνη Τσουράκη, νοσηλεύτρια στην Κρήτη.

ποτέ τουε ασθενείε που έχασα
και στο δεύτερο κύμα», είπε η
Ελένη Αιμονιώτου, επιμελήτρια
Α' ΕΣΥ τηε ΜΕΘ Γ.Ν. Θεσσαλονίκηε «Ο Αγιοε Δημήτριοε». «Και
έχω κλάψει πάρα πολλέε φορέε
για αυτούε. Ευτυχώε υπήρχαν
και οι ασθενείε που τα κατάφεραν. Ούτε αυτούε θα τουε ξεχά
σω, τα μάτια τουε, την ευγνω
μοσύνη τουε, την αγωνία τουε,
αλλά και τα πρώτα λόγια που μαε
έλεγαν όταν τουε αποσωληνώ

ντήε Ιατρικήε Υπηρεσίαε του
Πανεπιστημιακού Γ.Ν. Πατρών,
μίλησε για εκείνο το πρώτο τη
λεφώνημα που του άλλαξε τη
ζωή πέρυσι την άνοιξη, όταν
έφτασε στη χώρα μαε το πούλ
μαν με τουε νοσούντεε από τα
Ιεροσόλυμα. Δεν υπήρξε γιατρόε
ή νοσηλευτήε που να μη συγκίνησε με τα λόγια του. Τη δική
τουε μάχη με τον ιό περιέγραψαν ο Αρχιεπίσκοποε Αθηνών
και πάσηε Ελλάδοε Ιερώνυμοε

ναμε, τιε ευχαριστίεε τουε». Η
Ευφροσύνη Τσουράκη, νοσηλεύτρια στο Γ.Ν. Χανιών «Ο Αγιοε
Γεώργιοε», η οποία προσέφερε
εθελοντικά τιε υπηρεσίεε τηε
σε νοσοκομείο τηε Θεσσαλονίκηε τον περασμένο Νοέμβριο,
υπογράμμιζε: «Το πιο δύσκολο
δεν είναι να κάνειε το καθήκον
σου, αλλά να ξέρειε κάθε φορά
πού βρίσκεται το καθήκον σου».
Ο Ευάγγελοε Λιάτσικοε, καθηγητήε Ουρολογίαε, διευθυ-
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και ο Αρχιεπίσκοποε Αλβανίαε
Αναστάσιοε, καθώε και ο Μαργαρίτηε Σχοινάε, ο πανεπιστημιακόε Κώσταε Κωστήε και η
Αννα Ροκοφύλλου. Χαιρετισμό
απηύθυναν ο Βασίληε Κικίλιαε,
ο Ηλίαε Μόσιαλοε, ο πρύτανηε
Αθανάσιοε Δημόπουλοε. Την
εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφοε Μανώληε Κεφαλογιάννηε.
athinaika@ kathimerini.gr

