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Επιστολή προς το ΔΣ και τα μέλη της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Να λοιπόν που τα μέλη του ΔΣ της ΕΚΕ, τουλάχιστον μερικοί από εμάς, μαθαίνουμε από
e-mail δικαιολογημένα εξοργισμένου συναδέλφου για μια πρωτοφανή απόφαση, που ποτέ
δεν πήραμε! Η θητεία του παρόντος ΔΣ μπορεί να λήγει σε λίγους μήνες, αλλά το άτυπο
«προεδρείο» του νυν, πρώην και επομένου προέδρου, αγνοώντας το ΔΣ, αποφάσισε μόνο
του και εν κρυπτώ να απαλλάξει των καθηκόντων του πριν καν αναλάβει και να
υποκαταστήσει το επόμενο ΔΣ που θα εκλεγεί τον Οκτώβριο! Έτσι, ανάρτησε στην
ιστοσελίδα της ΕΚΕ αναλυτική «πρόσκληση οικονομικής προσφοράς» με καταληκτική
ημερομηνία 25/04/2016, για τη διοργάνωση των μεγάλων συνεδρίων της εταιρείας μας
(Πανελλήνιο Καρδιολογικό και Ομάδων Εργασιών) για τα έτη 2017 και 2018, δηλαδή στη
διάρκεια της θητείας και αρμοδιότητας του επομένου ΔΣ!

Το μόνο που υπήρξε σε προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ ήταν μια άτυπη συζήτηση για τις
ημερομηνίες και τον τόπο διενέργειας των συνεδρίων χωρίς να ψηφιστεί τίποτα, ώστε να
μη μεταφέρει όπως είθισται τελευταία ο εκάστοτε πρόεδρος τα συνέδρια στην ιδιαίτερη
πατρίδα του! Στο τελευταίο μάλιστα συμβούλιο, μετά την ανάρτηση της «πρόσκλησης
οικονομικής προσφοράς» και την επιστολή του συναδέλφου, η τρόικα του προεδρείου
απέρριψε κάθε περαιτέρω συζήτηση και ψηφοφορία για το θέμα! Ακόμα όμως και αν υπήρχε
μια τέτοια αδιανόητη απόφαση του ΔΣ θα ήταν νόμιμη και ηθική χωρίς την επικύρωση από
τη Γενική Συνέλευση ή και αλλαγή του καταστατικού που θα όριζε ότι κάθε νέο ΔΣ θα είναι
εκτελεστικό όργανο του προηγούμενου στα εκπαιδευτικά και οικονομικά θέματα; Μήπως
λοιπόν έχουμε κήρυξη «εκτάκτου ανάγκης» στην ΕΚΕ, με κατάργηση του ΔΣ, ανάληψη όλων
των εξουσιών από το «προεδρείο» και τους «προεδρικούς» και ματαίωση ή γελοιοποίηση
των επικείμενων εκλογών;

Αυτά συμβαίνουν όταν έχει προηγηθεί η παρωδία καταστατικής Γενικής Συνέλευσης και η
τακτική του έτους με 20 άτομα παρόντα στη συνέλευση και 40 αμέσως μετά στο «επίσημο
δείπνο» στο διπλανό ξενοδοχείο! Η αδιαφορία και η ανοχή στην αυθαιρεσία κάθε ηγεσίας
ανοίγει την όρεξη για μεγαλύτερη αυθαιρεσία. Μήπως έστω και τώρα ήρθε ο καιρός να
πάρουν θέση όλα τα μέλη της ΕΚΕ στα οποία ανήκει η εταιρεία; Τι έχουν να πουν αλήθεια
όλα τα μέλη με αξιώματα, τίτλους, τιμές, πρώην πρόεδροι και μέλη του ΔΣ, αλλά και
υποψήφιοι για το επόμενο ΔΣ; Θα έχουν το θάρρος και την ευθιξία να τοποθετηθούν ανοικτά
σε αυτή την πρωτοφανή αυθαιρεσία ή θα το συζητήσουν ιδιαιτέρως στα επίσημα και
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«τιμητικά» δείπνα με χρήματα της ΕΚΕ και των «χορηγών»;

Πάντως οφείλει κανείς να αναγνωρίσει το απεριόριστο ενδιαφέρον του σημερινού
«προεδρείου» για την εκπαίδευση. Εκτός από τη διοργάνωση των δυο μεγάλων ετήσιων
συνεδρίων με τους τεράστιους οικονομικούς προϋπολογισμούς και έσοδα, είχαμε και μια
έκρηξη περιφερειακών συνεδρίων από τρία ετησίως τα προηγούμενα χρόνια σε έντεκα και
συμμετοχές και ταξιδιωτικές αποστολές σε όλη την υφήλιο! Όλα αυτά τελείως διακριτικά
και αδιαφανή ακόμα και από τα μέλη του ΔΣ, που πολλές φορές μάθαιναν τυχαία ή εκ των
υστέρων για τις δραστηριότητες της ΕΚΕ-tours! Μπορεί κανείς βάσιμα να υποθέσει πως θα
προνοήσουν και για τη διοργάνωση των περιφερειακών συνεδρίων της επόμενης διετίας,
απαλλάσσοντας και από αυτή την υποχρέωση το επόμενο ΔΣ.

Το «προεδρείο» οφείλει άμεσα να αποσύρει την απαράδεκτη και προκλητική «πρόσκληση
οικονομικής προσφοράς για τα συνέδρια 2017, 2018», μιας και δεν ανήκει στις
αρμοδιότητές του η κατάρτιση του εκπαιδευτικού προγράμματος και η οικονομική
διαχείριση αυτών των ετών. Εκείνο που οφείλει να κάνει είναι να προετοιμάσει τη
διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη του νέου ΔΣ, χωρίς τις γνωστές παρεμβάσεις,
μεθοδεύσεις και προσπάθειες εξαγοράς ψήφων του παρελθόντος. Όσο για τη δική μου
συμμετοχή ας μην ανησυχούν. Δεν θα διεκδικήσω θέση στο επόμενο «προεδρείο». Ως μέλος
του ΔΣ πιστεύω πως μπορώ να συνεχίσω να έχω σημαντική προσφορά.

Χρήστος Ντέλλος - μέλος του ΔΣ της ΕΚΕ
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