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Ο καθηγητής Σάββας Τουμανίδης, μετά την άρνηση του προέδρου και της πλειοψηφίας του
ΔΣ της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ) να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη της
εταιρείας μας επιστολή του σχετικά με τον τρόπο διοργάνωσης των συνεδρίων, μου
ζήτησε να την κοινοποιήσω μέσω της ιστοσελίδας μου. Πιστεύω πως η κριτική, ακόμα και η
πολύ αυστηρή, είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της λειτουργίας μιας επιστημονικής
εταιρείας. Η κριτική των μελών πρέπει όχι μόνο να μην αποκρύπτεται, αλλά να
ενθαρρύνεται και να δίδεται δημοσιότητα σε όλες τις απόψεις, μέσω της ιστοσελίδας και
του περιοδικού της ΕΚΕ, για ένα γόνιμο διάλογο. Αρκετά με τις μεταξύ μας στείρες
ψεύτικες ευγένειες, φιλοφρονήσεις και κολακείες. Η ΕΚΕ χρειάζεται τη γνώμη όλων των
μελών της, που έχουν το δικαίωμα της πλήρους ενημέρωσης για τις δραστηριότητες του
ΔΣ, του οποίου τα πρακτικά και οι αποφάσεις θα πρέπει να αναρτώνται στην ιστοσελίδα
της εταιρείας. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και ενημέρωση των μελών.
Άλλωστε, η ΕΚΕ καταστατικά ανήκει σε όλα τα περίπου 2.500 μέλη της και όχι μόνο στα
πρώην και τα νυν μέλη του ΔΣ.

Η επιστολή που έλαβα από τον καθηγητή Σάββα Τουμανίδη με συνημμένη την επιστολή του
προς το ΔΣ της ΕΚΕ είναι η παρακάτω:

Αγαπητέ Χρήστο,

Εκτιμώντας την ευαισθησία σου για την αξιοπρεπή λειτουργία της Ελληνικής
Καρδιολογικής Εταιρείας, θα ήθελα να σε παρακαλέσω για την κοινοποίηση της επιστολής
μου προς το Διοικητικό συμβούλιο επ΄ ευκαιρία της διεξαγωγής των ομάδων εργασίας στα
Ιωάννινα.

Μολονότι ζήτησα από το ΔΣ να επιδείξει το θάρρος και να κοινοποιήσει την επιστολή μου
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προς τα μέλη της ΕΚΕ, εν τούτοις δεν το έπραξε.

Γνωρίζοντας την αντίθεσή σου στο τρόπο λειτουργίας του ΔΣ της ΕΚΕ, νομίζω ότι θα ήταν
χρήσιμο να πληροφορηθούν τα μέλη της ΕΚΕ ότι υπάρχουν και άλλες απόψεις για τον
τρόπο λειτουργίας της, έστω και εάν δεν προβάλλονται.

Με εκτίμηση,

Σάββας Τουμανίδης
Καθηγητής Θεραπευτικής

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
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Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015

Θέμα: Ανακολουθίες του νέου ΔΣ της ΕΚΕ

Δύο περίπου εβδομάδες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των σεμιναρίων των ομάδων
εργασίας της ΕΚΕ, ειδοποιήθηκα από τη γραμματεία της ΕΚΕ, ότι μετά από απόφαση του
ΔΣ δεν μπορούσα να συμμετέχω σε εκδήλωση δύο ομάδων εργασίας (όπως είχα προταθεί)
και ότι θα έπρεπε υποχρεωτικά να επιλέξω μία από τις δύο. Σεβόμενος την απόφαση του
ΔΣ (ασχέτως εάν συμφωνεί κανείς ή όχι) ζήτησα να διαγραφώ από την ομάδα Βασικής
Έρευνας και να παραμείνω στην ομάδα της Υπερηχοκαρδιογραφίας. Είναι κατανοητή η
άποψη του να δίνεται η δυνατότητα ενεργού συμμετοχής σε όσο το δυνατόν περισσότερους
νέους επιστήμονες, ωστόσο πεποίθησή μου αποτελεί ότι στις επιστημονικές εκδηλώσεις
τον λόγο πρώτα και κύρια θα πρέπει να έχουν οι επαΐοντες και οι αριστείς της επιστήμης. Ο
συγκερασμός είναι και επιθυμητός και εφικτός. Ωστόσο, με έκπληξή μου διαπίστωσα στο
σεμινάριο ότι πρώτα και καλύτερα τα μέλη του ΔΣ καταστρατήγησαν την απόφασή τους και
συμμετείχαν σε 2 και 3 εκδηλώσεις των ομάδων εργασίας (Φούσας 3, Καλλικάζαρος 3,
Τσιούφης 2, Κανακάκης 2), όταν καταξιωμένοι Καθηγητές Καρδιολογίας συμμετείχαν μόνο 1
φορά (πχ. Κρεμαστινός, Αλεξόπουλος, Ηλιοδρομίτης, Μανώλης, Νανά, Πίτσαβος). Εύλογα
διερωτάται κανείς μήπως οι κύριοι του ΔΣ θεώρησαν ότι η συνδικαλιστική τους καταξίωση
στο ΔΣ της ΕΚΕ αυτόματα τους αναδεικνύει στην κορυφή της επιστημονικής καρδιολογικής
κοινότητας, έτσι ώστε να επιδεικνύουν νεποτική συμπεριφορά, αφού οι αποφάσεις τους
αφορούν μόνο τους άλλους.

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια είθισται ο τόπος διεξαγωγής των μεγάλων επιστημονικών
εκδηλώσεων (Σεμινάρια ομάδων εργασίας, Πανελλήνιο Καρδιολογικό συνέδριο) να άγονται
και να φέρονται σε πόλεις, λουτροπόλεις και Casino, ανάλογα με τις προσωπικές
προτιμήσεις του εκάστοτε προέδρου. Δίνεται έτσι η ευκαιρία προβολής του εκάστοτε
προέδρου στον επαρχιακό του μικρόκοσμο με συνεντεύξεις και δεξιώσεις, όπου
προσκαλούνται (ή αποκλείονται) ιατροί και μη (με τι κριτήρια άραγε;) με έξοδα βέβαια της
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Τζάπα μάγκας, δηλαδή …!!! Η συμπεριφορά τους
θυμίζει ωσάν να έχουν πάρει “προίκα” την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία για 2 χρόνια,
όταν οι ίδιοι προεκλογικά διεκήρυτταν ότι σκοπός τους ήταν να
υπηρετήσουν
την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Οι παραπάνω συμπεριφορές εξηγούν και το εκλογικό
“πάθος” που αναπτύσσεται, του οποίου η παθολογία είχε επισημανθεί σε προηγούμενη
επιστολή.
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Ελπίζω το ΔΣ να επιδείξει το στοιχειώδες θάρρος και την αξιοπρέπεια της κοινοποίησης
αυτής της επιστολής στα μέλη της ΕΚΕ και η μελλοντική του συμπεριφορά να αναδείξει το
άδικο των προβαλλόμενων χαρακτηρισμών. Υπόσχομαι ότι θα είμαι ο πρώτος που θα τη
χειροκροτήσει.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Σάββας Τουμανίδης

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών
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