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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΩΝ ΜΕΘ
φιερωμένη στους ήρωες των
δύο μήνες περίπου που είχαμε απομα
ΜΕΘ ήταν η διαδικτυακή εκδήλω
κρυνθεί μετά το πρώτο κύμα, όταν την
ση που πραγματοποίησε το Σωματείο
αγκάλιασα πόσο μεγαλύτερη μου φά
«ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με
νηκε». Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλω
καρκίνο», με πρωτοβουλία της προέ
σης ήταν η καθηγήτρια Πνευμονολογίδρου του Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη.
ας και Εντατικής Θεραπείας του ΕΚΠΑ
Απαντες εξήραν το έργο των γιατρών
Αναστασία Κοτανίδου. Η κυρία Κοτακαι των νοσηλευτών που αγωνίζονται
νίδου εξήρε το έργο των ανθρώπων
στην πρώτη γραμμή του μετώπου, ενώ
της πρώτης γραμμής που εργάζονται σε
συγκλονιστικές ήταν οι μαρτυρίες των
«συνθήκες εκστρατείας» και επεσήμανε
ίδιων. Οπως της Ελένης Αιμονιώτου,
πως πια «η κοινωνία και οι πολιτικοί
επιμελήτριας Α’ ΕΣΥ της ΜΕΘ Γ.Ν. Θεσ
έχουν μάθει να ακούνε τους επιστήμο
σαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,
νες», ενώ μίλησε αναλυτικά και για τις
που μίλησε μέσα από την καρδιά της
αλλαγές που πρέπει να γίνουν για τπ
για τις πιο δυνατές της αναμνήσεις από
βελτίωση των ΜΕΘ και συγκεκριμένα
τη δύσκολη περίοδο της μάχης με την
τη βελτίωση της αναλογίας νοσηλευ
πανδημία: «Δεν θα ξεχάσω την 5χρόνη
τικού προσωπικού, την πρόσληψη για
κόρη μου όταν την αντίκρισα μετά από
τρών που να είναι εξειδικευμένοι στο
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αντικείμενο της Εντατικολογίας και την
αναβάθμιση ιατροτεχνολογικού εξο
πλισμού των ΜΕΘ. Ο Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών & Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος,
καθώς και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας,
Αναστάσιος, που έζησαν και οι ίδιοι την
περιπέτεια του κορονοϊού, έστειλαν χαι
ρετισμό στην εκδήλωση εκφράζοντας
τις θερμότερες ευχαριστίες τους στους
«Ηρωες των ΜΕΘ». Χαιρετισμό στην
εκδήλωση απηύθυνε και ο αντιπρόε
δρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαρ

γαρίτης Σχοινάς, ενώ τις ευχαριστίες εκ
μέρους της κυβέρνησης εξέφρασε ο
υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Από
την πλευρά του, ο καθηγητής της Πολι
τικής της Υγείας, επικεφαλής του LSE
Health κύριος Ηλίας Μόσιαλος ανάφερε πως «το ΕΣΥ αντιμετώπισε αυτή
την πανδημία τραυματισμένο, μετά από
μια δεκαετή οικονομική κρίση», όμως
επεσήμανε πως «είμαστε σε καλύτερη
φάση από αυτήν που ήμασταν έναν
χρόνο πριν».

