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_ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ_

Η νέα Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»

Τ

ην Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου εγκαινιάσθηκε υπερσύγχρονη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
στο μεγαλύτερο Νοσοκομείο της χώρας, από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ.κ.

Ιερώνυμο και παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια, του Υπουργού
Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζου και εκπροσώπων κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτά για
την ιστορία. Η ιστορία όμως θα
καταγράψει για σήμερα την
μεγάλη

δωρεά,

πραγματικά

ΜΕΓΑΛΩΝ ανθρώπων. Η 14η
Δεκεμβρίου

αποτελεί

μέρα

τιμής για την Φωτεινή Λιβανού
και τον Θανάση Μαρτίνο. Στην
εποχή της κρίσης, στις μέρες
της μεγάλης δοκιμασίας για το
μεγαλύτερο
Ελλήνων,

η

μέρος

των

κίνηση

αυτή

αποτελεί λύχνο φωτός, πηγή
ελπίδας και αυτοκριτικής για πολλούς που θα μπορούσαν και δεν έπραξαν. Ήμουν εκεί και
θαύμασα, θαύμασα το ήθος των δωρητών, μέτρησα το μεγαλείο της ψυχής και συναισθάνθηκα την
θαυμαστή ταπείνωση. Δεν θέλησαν να τονίσουν, με λόγο, την μεγάλη τους προσφορά τη στιγμή
που σήμερα περισσεύουν τα λόγια. Λόγος ηχηρός το παράδειγμά τους, «πίστη δι’ έργων
ενεργουμένη». Ήταν παρόντες χωρίς θόρυβο δύο επί πλέον άνθρωποι μέσα στους πολλούς, τους
είδαμε την στιγμή που παρέλαβαν ένα αναμνηστικό. Αυτή η σεμνή παρουσία έκανε την μεγάλη
διαφορά από τα συνήθη. Οι άνθρωποι σήμερα αρέσκονται να υπερτονίζουν το έργο τους, η
Φωτεινή Λιβανού και ο Θανάσης Μαρτίνος σιώπησαν λες και γινόταν κάτι που ήταν έξω από τους
ίδιους ή πως αυτό που συντελούταν ήταν κάτι το ελάχιστο. Θυμάμαι τα λόγια του Ευαγγελίου που
αναφέρονται στον «ελάχιστο αδελφό». Σήμερα οι δύο αυτοί άνθρωποι το κάνουν έργο και θα
λάβουν «εκατονταπλασίονα».

Η επένδυση

αυτή και κάτω από την οποιουδήποτε μεγέθους

οικονομική κρίση δεν θα εκπέσει ποτέ. Οι άνθρωποι θα παραμένουν ες αεί ευγνώμονες. Θα
θυμούνται για πάντα αυτό το περίσσευμα της καρδιάς που συνέβαλε στην δημιουργία πλήρως
εξοπλισμένης ΜΕΘ. Την μονάδα που θα θεραπεύει και θα εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες
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Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α’,
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

νοσηλείας. Παράλληλα θα παρέχει ευκαιρίες μάθησης και έρευνας για όλους τους επιστήμονες του
χώρου της υγείας και τους φοιτητές που θα εκπαιδεύονται σε αυτή.
Θα ήταν όμως παράλειψη αν δεν γινόταν αναφορά και στο πρόσωπο του Ακαδημαϊκού και
καθηγητή της Εντατικής Θεραπείας Χαρ. Ρούσσου. Οραματιστής, ο άνθρωπος που τίμησε τον όρκο
του Ιπποκράτη, εκείνος που δεν αρκέσθηκε στα λίγα και τα μέτρια και προ πάντων δεν τον
εξέφρασε το «βόλεμα», παρότι μπορούσε να το έχει. Ίδρυσε και «άνδρωσε» την ΕΝΤΑΤΙΚΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ στη χώρα μας και συνέβαλε στην καθιέρωσή της διεθνώς. Τη μέρα των εγκαινίων της
ΜΕΘ έκανε μικρή αναφορά μόνο στους ευεργέτες, δεν τόνισε διόλου τη δική του συνεισφορά στο
συγκεκριμένο έργο. Ο ίδιος υπήρξε και θα υπάρχει ο μόνιμος αναζητητής των ευκαιριών που θα
προσφέρουν ένα λίθο στο οικοδόμημα της υγείας. Δεν κατάφερε να γεμίσει μόνο τα αμφιθέατρα,
πέτυχε να αλλάξει δεδομένα, να ανατρέψει στερεότυπα και να αποτελέσει πρότυπο γνήσιου
εργάτη της παιδείας και της υγείας.
Η Ελλάδα μας περνά μια δύσκολη περίοδο κρίσης σε όλους τους τομείς, αλλά έχει πάντα λόγους για
να αισθάνεται υπερήφανη. Ανάμεσα σε αυτούς, τα παιδιά της που διαπρέπουν, δημιουργούν,
χορηγούν, βοηθούν και στηρίζουν τον συνάνθρωπο με κάθε ευκαιρία και τα οποία αποτελούν
φωτεινούς φάρους του μεγαλείου της ψυχής.
Κοτανίδου Αναστασία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
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