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Κατ’ αρχάς θα θέλαμε να ευχηθούμε σε σας και τις οικογένειες σας
Καλή Χρονιά , με υγεία και ευτυχία. Σας καλούμε όλους να συμμετάσχετε στο
22ο Επιστημονικό Σεμινάριο του Κολλεγίου στην Πρέβεζα στις 28
Φεβρουαρίου 2014, το οποίο με τις άοκνες προσπάθειες του κ. Δαρδαμάνη
και την βοήθεια όλων μας αναμένεται να στεφθεί από μεγάλη επιτυχία, τόσο
στην επιστημονική, όσο και στην κοινωνική διάσταση του.
Όπως είχε εξουσιοδοτηθεί από το ΔΣ και την συνέλευση του ΕΚΟΝΥ
στην Πάτρα, ο Πρόεδρος Καθηγητής Δ. Βλαχάκος άρχισε διερευνητικές
επαφές με το Προεδρείο της ΕΝΕ για πιθανή επανένωση του ΕΚΟΝΥ με την
ΕΝΕ, σε περίπτωση, που οι παρούσες συνθήκες το επέτρεπαν, με την
προϋπόθεση της αναγνώρισης της προσφοράς των μελών του ΕΚΟΝΥ στην
Νεφρολογική Κοινότητα της χώρας όλα τα χρόνια της λειτουργίας του
Κολλεγίου και υπό την προϋπόθεση έγκρισης οποιασδήποτε απόφασης από
την Γενική Συνέλευση.
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Στην συνέχεια, στις 15/12/2013 συνεκλήθη έκτακτο Διοικητικό
Συμβούλιο του ΕΚΟΝΥ στην Αθήνα προκειμένου να εξετάσει τις προτάσεις του
ΔΣ της ΕΝΕ για επανένωση των δύο Εταιρειών. Στο ΔΣ συμμετείχαν όλα τα
μέλη, συμπεριλαμβανομένων των κ.κ. Δ. Βλαχάκου, Κ. Φουρτούνα, Ε.
Κουλουρίδη, Μ. Δαρδαμάνη, Ε. Ψημένου, Ι. Γιατρά και Ε. Γράψα.
Αφού ανασκοπήθηκαν οι συνθήκες και η πορεία των Εταιρειών κατά
την τελευταία δεκαετία έγινε σαφές πως το οικονομικό, το πολιτικό και το
επιστημονικό περιβάλλον της χώρας και της νεφρολογικής κοινότητας έχει
πλήρως ανατραπεί. Η όποια παράταση ενδο-νεφρολογικής αντιπαράθεσης
είναι στείρα, οπισθοδρομική και μη δημιουργική. Αντίθετα, η επανένωση των
Νεφρολόγων στα πλαίσια της ΕΝΕ, δεν θα είναι μόνο οργανωτική
αναβάθμιση, του οργάνου που εκφράζει τα επαγγελματικά συμφέροντα των
μελών. Θα είναι μια βαθιά επιστημονική και οργανωτική προσπάθεια με
στόχο την ανάδειξη νέων συναδέλφων για την ανανέωση της επιστημονικής
ηγεσίας της ΕΝΕ.
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Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να
εργασθεί με όλες του τις δυνάμεις για την επανένωση των Εταιρειών με
τρόπο που να αναγνωρίζεται η σοβαρή, επί δεκαετία και πλέον, προσπάθεια
των συναδέλφων του ΕΚΟΝΥ για επιστημονικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου
και να διασφαλίζεται η ισότιμη και αξιοπρεπής συμμετοχή όλων των
νεφρολόγων στην ΕΝΕ χωρίς ηγεμονισμούς, αποκλεισμούς και
περιχαρακώσεις.
Μετά τις προκαταρκτικές διαβουλεύσεις των ΔΣ της ΕΝΕ και του
ΕΚΟΝΥ συμφωνήθηκε ένας οδικός χάρτης προσέγγισης, που θα τεθεί υπό την
έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΕΚΟΝΥ τον επόμενο
Φεβρουάριο και έχει ως ακολούθως:
Α)
Συμμετοχή του Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΝΕ στην
προγραμματισμένη εκδήλωση του ΕΚΟΝΥ στην Πρέβεζα. Αντίστοιχα
συμμετοχή των μελών του ΕΚΟΝΥ στα Προγράμματα εκδηλώσεων της ΕΝΕ
συμπεριλαμβανομένου του Πανελληνίου Συνεδρίου της Νεφρολογίας στην
Αλεξανδρούπολη.
Β)
Κοινή εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού ΕΝΕ και ΕΚΟΝΥ.
Γ)
Αναστολή όλων των μελλοντικών προγραμματισμένων εκδηλώσεων
του ΕΚΟΝΥ.
Δ)
Οργάνωση των Αλκυονίδων Ημερών στις αρχές του 2014 υπό την
αιγίδα της ΕΝΕ με συμμετοχή όλων των νεφρολόγων χωρίς αποκλεισμούς.
Ε)
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προαναφερθέντων σταδίων δεν
θα υφίσταται πλέον λόγος συνέχισης της λειτουργίας του ΕΚΟΝΥ το οποίο θα
διαλυθεί.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος
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