Ομιλία Δρ. Παναγιώτη Κουλουβάρη ο οποίος παρέλαβε το 1ο Ετήσιο Βραβείο του
ΙΣΝ για το Φιλότιμο εκ μέρους των Κινητών Ιατρικών Μονάδων
Διακεκριμένοι καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι,
Εκ μέρους ολόκληρης της ομάδας των Κινητών Ιατρικών Μονάδων, θα ήθελα να σας
ευχαριστήσω που μας δώσατε την ευκαιρία να παραστoύμε στην αποψινή και
ιδιαίτερη αυτή εκδήλωση. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να στεκόμαστε μπροστά σας
απόψε, ως οι πρώτοι αποδέκτες του πολύ σημαντικού αυτού βραβείου, του Πρώτο
Ετήσιου Βραβείου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για το Φιλότιμο. Η σημερινή
βραδιά δεν πρόκειται για άλλη μία τυπική εορταστική εκδήλωση. Το Washington
OXI Day Foundation έχει τιμήσει πολλά εξαιρετικά πρόσωπα και νιώθουμε βαθιά
συγκίνηση και τιμή που βρισκόμαστε ανάμεσά τους.
Η ομάδα μας αποτελείται από 51 γιατρούς και διδάκτορες των επιστημών. Με την
ολοκλήρωση των σύντομων σχολίων μου, θα σας δείξουμε ένα μικρό βίντεο για να
γνωρίσετε την ομάδα και το έργο μας. Παρακαλώ επιτρέψτε μου να σας συστήσω
τρία μέλη της ομάδας μας που βρίσκονται εδώ μαζί μου απόψε: τον Γυναικολόγο,
Δρ. Μπομπότη, την επισκέπτρια υγείας, κυρία Βλάσση, και την προϊσταμένη
νοσοκόμα, κυρία Βέλτσιου.
Η λήψη του βραβείου ήταν για εμάς μεγάλη έκπληξη, διότι πιστεύουμε ότι δεν
έχουμε κάνει τίποτα παραπάνω από το καθήκον μας. Αυτό, βέβαια, είναι τελικά και
η έννοια του Φιλότιμου: μια φυσική, βαθιά ριζωμένη αίσθηση καθήκοντος.
Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικά λόγια για το Φιλότιμο.
Υπάρχει κάτι μαγικό, κάποιο ιδιαίτερο συναίσθημα στο Φιλότιμο.
Υπάρχει κάτι περισσότερο, που δεν έχει όνομα. Αυτό το μυστήριο μας κάνει
Έλληνες.
Το Φιλότιμο κάνει τον Έλληνα να στέκεται στο ύψος του, περήφανος.
Το Φιλότιμο είναι η πιο σπουδαία πράξη που κάνει ο καθένας μας σε ολόκληρη τη
ζωή του.
Είναι αλήθεια ότι η πατρίδα μας, η Ελλάδα, αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες.
Εκτός του ότι έχουμε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη, πολλοί
συνεχίζουν να πιστεύουν ότι δε μας αξίζει τίποτα καλύτερο, διότι ήμασταν το
κακομαθημένο παιδί της Ευρώπης, εκείνο που πρέπει να τιμωρηθεί για την κακή
του συμπεριφορά. Φαίνεται πως η Ευρώπη δε μας εμπιστεύεται πια, και η απώλεια
της εμπιστοσύνης της μας έχει οδηγήσει σε έλλειψη αυτοπεποίθησης, παρ’ ότι οι
περισσότεροι άνθρωποι της χώρας δεν ευθύνονται για την τρέχουσα κατάσταση.
Κυρίες και Κύριοι,
Εκ μέρους της ομάδας μας, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι κάνουμε κάθε
προσπάθεια για να αποδείξουμε σε όλους ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τις

δυσκολίες, όπως έκαναν οι πρόγονοί μας, με αξιοπρέπεια και ειλικρίνεια.
Πιστεύουμε βαθιά στο Φιλότιμο και όλα τα καλά που προκύπτουν από αυτό. Είναι
πολύ εύκολο να δει κανείς πόσο σημαντικό είναι το Φιλότιμο εάν παρακολουθήσει
το σφυγμό της καθημερινής ζωής στην Ελλάδα.
Τον Ιανουάριο του 2011, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοίνωσε την ανακαίνιση
των παιδιατρικών μονάδων εντατικής θεραπείας στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η στιγμή
που ενέπνευσε το Φιλότιμό μας. Συνειδητοποιήσαμε τότε ότι μπορούσαμε να
κάνουμε περισσότερα. Με τη γενναιόδωρη στήριξη του ΙΣΝ, δημιουργήθηκαν δύο
υπερσύγχρονες κινητές ιατρικές μονάδες. Θα έλεγα, μάλιστα, δύο υπερσύγχρονα
κινητά νοσοκομεία. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, κάθε έξι εβδομάδες κλείνουμε
τα γραφεία μας και ταξιδεύουμε σε ένα από τα απομακρυσμένα νησιά, όπου
φροντίζουμε όλους τους ασθενείς δωρεάν. Πραγματοποιούμε μικροεπεμβάσεις και,
σε περίπτωση που οι ασθενείς χρειάζονται πιο εξειδικευμένες επεμβάσεις, τους
παραπέμπουμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών, υπό την επίβλεψή μας.
Τέλος, μέσα από την εμπειρία μας με τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες, προέκυψαν
περισσότερες ανάγκες για τα παιδιά. Έτσι ξεκινήσαμε να δημιουργούμε ομάδες για
την κάλυψη των αναγκών αυτών των παιδιών που ζουν σε απομακρυσμένα νησιά.
Αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε στη διαδικασία οργάνωσης μίας ομάδας που θα
δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό δίκτυο για παιδιά με πρώιμες μαθησιακές δυσκολίες
και θα παρέχει κατάρτιση για τους δασκάλους. Επιπλέον, το φετινό καλοκαίρι θα
δημιουργήσουμε μία ομάδα που θα εκπαιδεύσει 100 δασκάλους γυμναστικής για
να αναλάβουν τη λειτουργία μιας αθλητικής κατασκήνωσης για παιδιά, με στόχο
την ανάπτυξη των νέων μέσω του αθλητισμού.
Στις δύσκολες αυτές ημέρες, είμαστε πολύ τυχεροί που μπορούμε να
επωφεληθούμε από το έργο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η φιλανθρωπική του
δράση, που διακρίνεται πάντα από υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, έχει
διαδραματίσει σημαντικό και κρίσιμο ρόλο στη στήριξη της πατρίδας μας ώστε να
περάσει στη φάση της ανάκαμψης.
Τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό: το ΙΣΝ μας κάνει να νιώθουμε περήφανοι και
αξιοπρεπείς.
Θα ήθελα τώρα να μοιραστώ μαζί σας ένα σύντομο βίντεο για το έργο μας στα
απομακρυσμένα αυτά νησιά.

