Ξάνθη, 04-07-2022
ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
του Δ.Σ. της Ο.Ε.Θ.Α.Μ.Β.Α.
Η πρόεδρος ιδιαιτέρως και σύσσωμο το Δ.Σ. της Ο.Ε.Θ.Α.Μ.Β.Α., αισθάνεται την
ανάγκη να προβεί στις παρακάτω διευκρινήσεις μετά την ατυχή, αδόκιμη και καταχρηστική
συγχώνευση των συνεντεύξεων που παραχωρήθηκαν το Σαββάτο 18-6-2022 στην Καβάλα ,
σε τοπικό κανάλι και στα πλαίσια του 18ου Επιστημονικού Συνεδρίου μας.
Αρχικά η πρόεδρος παραχώρησε συνέντευξη στους δημοσιογράφους ως είθισται,
αναφορικά με το Συνέδριο που βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη, όπως άλλωστε φαίνεται και στο
σχετικό βίντεο, στο οποίο όμως έχει γίνει αυθαίρετη ενσωμάτωση όλων των άλλων πλάνων
που είχαν ληφθεί, συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης που έκανε ο κ Νικολακόπουλος,
το περιεχόμενο της οποίας αιφνιδίασε την πρόεδρο που βρέθηκε ξαφνικά στο πλάνο χωρίς
να έχει γίνει προγενέστερα κάποια ανάλογη συνεννόηση κι ενώ έχει αρχικά διευκρινιστεί
ότι θα δοθούν ξεχωριστές συνεντεύξεις, αδυνατώντας να αντιδράσει άμεσα στον
συνάδελφο και δάσκαλό της.
Σύσσωμο το ΔΣ και ιδιαιτέρως η πρόεδρός του, που βρέθηκε στην δύσκολη αυτή
θέση , δηλώνουμε ότι καταδικάζουμε απερίφραστα το περιεχόμενο των δηλώσεων του
κ Νικολακόπουλου.
Η Ο.Ε.Θ.Α.Μ..Β.Α. άλλωστε, στα 19 έτη λειτουργίας της, ουδέποτε θέλησε να
διαφημίσει ιδιωτικές κλινικές , ούτε να κατευθύνει τα μέλη της στην διαχείριση και
παραπομπή ασθενών με οιονδήποτε τρόπο. Μοναδικό της στόχο έχει την επιστημονική
κατάρτιση, ενημέρωση κι εξέλιξη των μελών της, δημοσίων λειτουργών, ιδιωτών και
πανεπιστημιακών επαγγελματιών υγείας στον κλάδο της Οφθαλμολογίας , αδιακρίτως!
Οι δηλώσεις του κ Νικολακόπουλου σε καμία περίπτωση δεν έχουν, κατά το
ελάχιστο, σχέση με την Ο.Ε.Θ.Α.Μ.Β.Α., τους στόχους και τους σκοπούς ύπαρξής της, που
δεν είναι άλλοι από την προσφορά της Επιστημονικής Γνώσης στα μέλη της .
Η παρουσία της προέδρου ήταν ατυχής , αλλά οπωσδήποτε όχι προσυμφωνημένη.
Διαχωρίζουμε την θέση μας από αυτές , ζητούμε συγνώμη από τους
συναδέλφους που ήρθαν σε δύσκολη θέση και τέλος ευχαριστούμε όλους για την
συμμετοχή τους, από όποια θέση κι αν είχαν (ομιλητές, εκπαιδευτές και σύνεδρους), στο
κατά τα άλλα άκρως επιτυχημένο Συνέδριο, τόσο όσο αφορά την μαζική φυσική παρουσία
τους σε αυτό, όσο και το υψηλού επιπέδου επιστημονικό του πρόγραμμα.
Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ο.Ε.Θ.Α.Μ.Β.Α.
Η πρόεδρος Δέσποινα Σταμπουλή

