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Αγαπητέ/η συνάδελφε,
Μετά από 23 χρόνια ως Καρδιολόγος και παρακολουθώντας τις δραστηριότητες της
Καρδιολογικής Εταιρείας τα τελευταία χρόνια, αποφάσισα να διεκδικήσω την ψήφο σας στις
προσεχείς εκλογές του Οκτωβρίου ως μέλος του Δ.Σ.
Συνάδελφοι, σε όσους δεν με γνωρίζετε θα ήθελα να σας επισημάνω πως σε όσες θέσεις
υπηρέτησα έως τώρα προσπάθησα να είμαι δίκαιος, βοήθησα νέους ανθρώπους να εξελιχθούν
και άξιους συναδέλφους μου να ανέβουν τα σκαλοπάτια της ιεραρχίας.
Δεν έχω κομματικούς ούτε άλλου είδους προστάτες γιατί πάντοτε από νέος αγωνίστηκα και
αγωνίζομαι μόνος μου.
Στα 25 χρόνια που διατηρώ το ιδιωτικό μου ιατρείο έδωσα προσωπικό αγώνα για επιβίωση και
με βοηθούς άξιους συνεργάτες και συναδέλφους που πίστεψαν σε μένα, προσπαθήσαμε όλοι
μαζί μέσα από συλλόγους και ομάδες εργασίας να προσφέρουμε ότι καλύτερο μπορούσαμε.
Η εποχή που περνάει ην Πατρίδα μας γνωρίζουμε όλοι ότι είναι δύσκολη και όλοι σας έχετε
πολλά θέματα και προβλήματα που σας απασχολούν και πρέπει να λύσετε, όμως μην αφήνετε
την ψήφο σας να πάει χαμένη αδιαφορώντας.
Στις επερχόμενες εκλογές αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε και να ψηφίσετε άξιους
συναδέλφους για μία ισχυρή, ενωμένη, ανανεωμένη Καρδιολογική Εταιρεία που είναι η
παλαιότερη και πολυπληθέστερη.
Δώστε την ψήφο σας εκεί που πιστεύετε πως η φωνή σας μπορεί να ακουστεί και να προωθηθεί
χωρίς περιορισμούς και «φίλτρα».
Δώστε την ψήφο σας σε ανθρώπους που σας εκτιμούν και σε όσους γνωρίζετε ότι είναι ίδιοι με
εσάς και θα αγωνιστούν μαζί σας για μία καλύτερη και ισχυρότερη Καρδιολογική Εταιρεία.
Τελειώνοντας δεν μπορώ να μην θυμηθώ μία φράση που μου είπε κάποιος φίλος μη ιατρός πριν
από πολλά χρόνια, «Αγαπητέ Γιώργο, οι ιατροί είστε ανομοιογενής συντεχνία και γι’ αυτό το
λόγο δεν θα έχετε τύχη στο μέλλον».
Αυτή η φράση αγαπητοί συνάδελφοι με κατατρέχει από τότε και δυστυχώς ακόμη και σήμερα
ισχύει και για μας τους Καρδιολόγους.
Ελάτε λοιπόν όλοι μαζί να αναδείξουμε και να προωθήσουμε για λύσεις αυτά που μας
ενώνουν και ας αφήσουμε πίσω αυτά που μας χωρίζουν.
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