
 

 

Θεσσαλονίκη 6 Μαϊου 2022 

 

Κύριε Γενικέ Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας 

Κυρία Αντιπεριφερειάρχη Μακεδονίας Θράκης 

Κυρία Πρόεδρε της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας 

Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας 

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, 

Καλησπέρα σας 

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση – σας ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή. 

Γνωρίζω πολύ καλά ότι στη μάχη ενάντια στον καρκίνο, εδώ και δεκαετίες, ενώνουν τις 
δυνάμεις τους, τις γνώσεις τους, την ελπίδα τους και τους πόρους τους ολόκληρα κράτη, 
γιγάντειες εταιρείες, εκατομμύρια γιατροί, συνάδελφοί σας, και χιλιάδες κοινωφελείς 
οργανισμοί σε όλο τον κόσμο  και γι’ αυτό δεν μπορώ παρά να νοιώθω αμήχανα που εσείς 
ξεχωρίσατε εμένα και με τιμάτε σήμερα. 

Η αγάπη για τον άνθρωπο είναι μια στάση ζωής που από την φύση της δεν επιδιώκει 
βραβεύσεις και τιμές. H συμπαράσταση στους συνανθρώπους μας δεν γίνεται απλά από 
αλτρουισμό και για να αποκατασταθούν οι εγγενείς ανισορροπίες των σύγχρονων 
κοινωνιών. Σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με μια εσωτερική ανάγκη και μια προσωπική εξέλιξη 
του ανθρώπου που χτίζεται κατά τη διάρκεια της ζωής μας με επιμέρους πράξεις αγάπης και 
αλληλεγγύης. Συνεπώς η φιλανθρωπία οφείλει εξ ορισμού να είναι ταυτισμένη με την 
ταπεινοφροσύνη, πόσω μάλλον όταν αφορά πράξεις που σχετίζονται με την φροντίδα προς 
ασθενείς με καρκίνο αλλά και κάθε άλλη σοβαρή ασθένεια. 
 

Είχα τη χαρά, πριν λίγες ώρες,  να επισκεφθώ τη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας Νίκος 
Κούρκουλος στην Πυλαία, όπως έχω κάνει μερικές φορές με την αντίστοιχη Μονάδα στη 
Αθήνα, να συνομιλήσω με τη διοίκηση του Νοσοκομείου, τους γιατρούς και το νοσηλευτικό 
προσωπικό αλλά και να έρθω σε επαφή με τους ασθενείς που εκείνη την ώρα υποβάλλονταν 
σε χημειοθεραπεία.  Θέλω να καταθέσω με ειλικρίνεια ότι το βλέμμα αυτών των ανθρώπων, 
το χαμόγελο ελπίδας και η δύναμη της ψυχής τους εκείνη τη δύσκολη ώρα αποτελούν για 
εμένα την ύψιστη έκφραση ευχαριστίας και την μεγαλύτερη ηθική ανταμοιβή.  

Δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι ευλογημένη που η ζωή τα έφερε έτσι και μου δίνεται η 
δυνατότητα να συμπαραστέκομαι διακριτικά, σχεδόν νοερά, στους συνανθρώπους μας που 
μάχονται τον καρκίνο, όπως κάποιοι άλλοι ήταν εκεί όταν ο Νίκος Κούρκουλος, και εγώ δίπλα 
του, δίναμε τη δική μας μάχη στο δύσκολο αυτόν αγώνα.  

Νοιώθω όμως ταυτόχρονα και υπερήφανη γιατί μέσα από τη συστηματική προσπάθεια που 
κάνουμε τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση του θεσμού των Μονάδων Ημερήσιας 
Νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς  έχουμε συμβάλει στην αναβάθμιση της 



καθημερινότητας δεκάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, μετατρέποντας τη διενέργεια των 
χημειοθεραπειών σε μια πιο αξιοπρεπή αλλά κυρίως πιο ανθρώπινη δοκιμασία για τους 
ασθενείς και τους συνοδούς τους.  

Την προσπάθεια αυτή δεν την κάναμε μόνοι μας. Είχαμε κοντά μας υπέροχους 
συνοδοιπόρους που οραματίστηκαν και συνέβαλλαν καθοριστικά στην  μεγάλη αυτή τομή 
στο σύστημα υγείας όπως είναι ο κ. Βαγγέλης Φιλόπουλος ως επικεφαλής της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας και η κα Κουρτέλη Ξουρή που σήκωσε όλο το βάρος της 
ενσωμάτωσης της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας Νίκους Κούρκουλος στο Θεαγέννειο 
Νοσοκομείο. 
 
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει στηρίξει εμπράκτως τη λειτουργία τόσο της Μονάδας στον 
Άγιο Σάββα όσο και της Μονάδας του Θεαγενείου, που ξεκίνησε επισήμως τη λειτουργία της 
την Μεγάλη Δευτέρα, και χαίρομαι ειλικρινά που το έργο αυτό αγκαλιάζεται και 
αναγνωρίζεται και από την ογκολογική ιατρική κοινότητα που εσείς εκπροσωπείτε.  

Θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την πρωτοβουλία σας να με 
τιμήσετε στο πλαίσιο των εργασιών του 6ου Ογκολογικού Συνεδρίου που πραγματοποιείται 
στην όμορφη και πάντα φιλόξενη Θεσσαλονίκη και σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε να 
μοιραστώ τη σημερινή τιμή με όλους εκείνους που στήριξαν το έργο αυτό τα τελευταία δέκα 
χρόνια. 

Και πάλι σας ευχαριστώ.  

 

Μαριάννα Ι. Λάτση 
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