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Γράμμα του Προέδρου της ΕΚΕΓράμμα του Προέδρου της ΕΚΕ

Ένας Έλληνας Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής 
Καρδιολογικής Εταιρείας
Βλάσσησ Πυργάκησ

Καρδιολογική Κλινική ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»

Α γαπητές/οί Συνάδελφοι
Ζούμε σε μια εποχή ιδιαίτερα δύσκολη 

για την πατρίδα μας.
Η πολιτική, η κοινωνική και η οικονομική ζωής 

της χώρας «βηματοδοτούνται» από τις συνέπειες της 
διεθνούς οικονομικής κρίσης στο επίκεντρο της οποί-
ας δυστυχώς έχει βρεθεί η χώρα μας.

Η αβεβαιότητα για το μέλλον του τόπου έχει οδη-
γήσει τους Έλληνες σε γενικευμένη επιφυλακτικότη-
τα, ίσως μελαγχολία.

Οι αιτίες αισιοδοξίας ελάχιστες.
Η εθνική υπερηφάνεια είδος εν ανεπαρκεία.
Όμως για τους Έλληνες Καρδιολόγους - και για 

όλο τον ιατρικό κόσμο της χώρας – η ευκαιρία δόθηκε.
Με μεγάλη συγκίνηση και χαρά σας αναγγέλλω 

το καλό νέο.
Την εκλογή του καθηγητή Παναγιώτη Βάρδα στη 

θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής 
Εταιρείας (ESC) για τη διετία 2012-14.

Για τους γνώστες των τεκταινόμενων του διε-
θνούς καρδιολογικού γίγνεσθαι φαντάζει απίστευ-
το…

Ένας Έλληνας επικεφαλής της Ευρωπαϊκής 
Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC)!!!

Της μεγαλύτερης Επιστημονικής Ένωσης του Ευρω-
παϊκού χώρου…

Ενδεικτικά:
Μέλη της είναι 52 Εθνικές Καρδιολογικές Εταιρείες • 
από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια 
Αφρική και χώρες σαν τη Ρωσική Ομοσπονδία, 
Ουκρανία, Γεωργία κ.λπ., που αντιπροσωπεύουν 
περισσότερους από 59.000 καρδιολόγους.
Το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο πού οργανώνεται • 

από την ESC στο τέλος Αυγούστου κάθε χρόνο 
θεωρείται το μεγαλύτερο Ιατρικό Συνέδριο του 
κόσμου.
Τα 7 περιοδικά που εκδίδει συγκαταλέγονται • 
μεταξύ των κορυφαίων επιστημονικών περιοδικών 
του κόσμου.
Ο διακηρυγμένος σκοπός της ESC: «η μείωση 

της επίπτωσης των καρδιαγγειακών νόσων στην Ευ-
ρώπη» και η ανάληψη δράσεων σε Πανευρωπαϊκό 
επίπεδο υποστηρίζονται απόλυτα από την Commis-
sion της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκλογή του καθηγητή Βάρδα ανακοινώθηκε 
επίσημα στις 28 Ιουνίου 2010 και επιτεύχθηκε με 
ευρεία πλειοψηφία (72%) έναντι ενός πολύ σημαντι-
κού και εκλεκτού Ισπανού συναδέλφου, γεγονός που 
κάνει τη νίκη πιο σημαντική.

Η τιμή πρωτίστως ανήκει στον ίδιο το νικητή, 
ο οποίος δαπάνησε ατέλειωτες ώρες και διήνυσε 
χιλιάδες χιλιόμετρα για να βάλει τα θεμέλια της επι-
τυχίας.

Όμως η εργώδης προεκλογική εκστρατεία δεν 
θα ήταν αρκετή.

Το εκλεκτορικό σώμα έδωσε τη θετική ψήφο του 
για να επιβραβεύσει την όλη επιστημονική πορεία 
στον καρδιολογικό χώρο του Παναγιώτη Βάρδα ο 
οποίος μεταξύ άλλων κατόρθωσε μία σχεδόν ανύ-
παρκτη τη δεκαετία του 1980 Καρδιολογική Κλινική 
ενός μικρού τότε περιφερειακού Ελληνικού Πανεπι-
στημίου (της Κρήτης) να τη μεταβάλλει σε Κλινική 
πρότυπο και να την καταστήσει παγκόσμια γνωστή 
για το πλούσιο κλινικό, διδακτικό και επιστημονικό 
της έργο.

Επιβραβεύτηκαν επίσης η συνέπεια και οι ορ-
γανωτικές και άλλες ικανότητες με τις οποίες ο κος 
Βάρδας ανταποκρίθηκε σε όλες τις θέσεις ευθύνης 
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που του ανατέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια: (Δι-
ευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Ηρακλείου, Πρόεδρος της Ιατρικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου της Κρήτης, Πρύτανης του 
ίδιου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος της Ελληνικής Καρ-
διολογικής Εταιρείας, μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής 
Καρδιολογικής Εταιρείας, Πρόεδρος της European 
Heart and Rhythm Association της ESC, Πρόεδρος 
της Επιτροπής σύνταξης διαφόρων Κατευθυντηρίων 
Οδηγιών της ESC κ.λπ.).

Η επιτυχία εκλογής του Καθηγητή Π. Βάρδα στην 
πιο σημαντική θέση του Καρδιολογικού γίγνεσθαι 
διεθνώς, πιστώνεται επίσης και σε όλους τους Έλ-
ληνες καρδιολόγους μέλη της Ελληνικής Καρδιολο-
γικής Εταιρείας η οποία από την αρχή είχε δημόσια 
ανακηρύξει την υποψηφιότητα Βάρδα σαν «Εθνική 
Καρδιολογική υπόθεση».

Με την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχαριστήσω θερ-
μά εκ μέρους του ΔΣ όλους εκείνους που από οποια-
δήποτε θέση και με οιονδήποτε τρόπο συνέβαλλαν 
στην επιτυχή έκβαση του αγώνα του «εθνικού μας» 
υποψήφιου.

Είμαι βέβαιος ότι ο Παναγιώτης Βάρδας με τις 
μεγάλες ικανότητες που αποδεδειγμένα διαθέτει θα 

ανταποκριθεί με απόλυτη επιτυχία στις αυξημένες απαι-
τήσεις της νέας του θέσης και θα προωθήσει όλα τα 
ζητήματα Καρδιολογικού ενδιαφέροντος στην Ευρώπη.

Θα προβάλλει επίσης καλύτερα σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο και θα ενισχύσει το σημαντικό έργο πού επι-
τελείται από τους Καρδιολόγους σε χώρες μικρότερου 
μεγέθους από τις καθιερωμένες «μεγάλες δυνάμεις» 
πού μέχρι τώρα σχεδόν μονοπωλούσαν την επιστημο-
νική γνώση και την έρευνα.

Έχοντας υπ’ όψιν ότι «Φήμη είναι η ευωδιά των 
αγαθών μας πράξεων» (Σαπφώ) πιστεύω ακράδαντα 
ότι ο Παναγιώτης Βάρδας κατά τη διάρκεια της Προ-
εδρίας του στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία 
θα τιμήσει όχι μόνο τον εαυτό του και την οικογένειά 
του αλλά και τους συναδέλφους του.

Πάνο
« … η φήμη σου τώρα αρχίζει
Τραγούδια της χώρας σου θα λένε
Για θριάμβους που έκαναν το Γιό της ν’ αξίζει…»

(Λόρδος Βύρων)

Καλή επιτυχία
Κάνε μας να καμαρώνουμε


