
 

 

Αγαπητέ/ή συνάδελφε, 

Εύχομαι να είχατε ένα ευχάριστο καλοκαίρι και να αντιμετωπίζετε το φθινόπωρο με 

σθένος και καινούργιες προσδοκίες. 

Τα τελευταία 5 χρόνια μετά την επιστροφή μου από τη Γηραιά Αλβιώνα, στάθηκα 

στο πλευρό της Καρδιολογικής Εταιρείας προσφέροντας οικειοθελώς και όποτε μου 

εζητήθη τα μέγιστα στην επίλυση διαχρονικών προβλημάτων του Έλληνα 

Καρδιολόγου.    

Με την υποψηφιότητά μου στη θέση του Αντιπροέδρου και εκλεγμένου Προέδρου 

της ΕΚΕ, σας ζητώ να μου δώσετε τη δυνατότητα να ολοκληρώσω το διαχρονικό μου 

όνειρο για την αναβάθμιση της ΕΚΕ εκεί που της αρμόζει μέσα σε ένα συνεχώς 

εξελισσόμενο Ευρωπαϊκό και διεθνές τοπίο.  

Με αυτή μου την κίνηση θα ήθελα να επιτύχω δύο κυρίως στόχους: 

1.     Να δώσω ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Καρδιολογία στην Ελλάδα παραμένει 

δρώσα και πολυσχιδώς ενεργή έχοντας αισιόδοξο μέλλον, ενώ παράλληλα 

συμβάλλει τα μέγιστα εντός αλλά και εκτός συνόρων λόγω τής υψηλής ποιότητας 

των γιατρών της που διαπρέπουν, όπου και εάν πηγαίνουν. 



2.     Να συμβάλλω προσωπικά στη συνέχεια της ΕΚΕ ως φορέα εκπαίδευσης, 

έρευνας και άσκησης εποικοδομητικής πίεσης (lobbying) στην πολιτεία για τα 

βασικά προβλήματα που απασχολούν την Ελληνίδα και τον Έλληνα Καρδιολόγο, 

φέρνοντας ανανεωμένες ιδέες σε οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα που 

αφορούν στην αξιοπρεπή πράξη της Καρδιολογίας στην Ελλάδα, ειδικά σε μια 

κρίσιμη περίοδο όπου ο ρόλος των Ιατρικών Εταιρειών συνεχώς επεκτείνεται και 

αναβαθμίζεται.  

Κατεβαίνω λοιπόν σαν υποψήφιος Αντιπρόεδρος και μελλοντικός Πρόεδρος όλων 

των Ελλήνων Καρδιολόγων, θέλοντας να αντιπροσωπεύσω σύσσωμο τον 

Καρδιολογικό κόσμο, συμβάλλοντας στην λειτουργική του συσπείρωση αλλά και να 

διαφυλάξω το σημαντικό έργο που η ΕΚΕ έχει επιτελέσει έως σήμερα. 

Μετά από μια σταδιοδρομία 35 χρόνων στη Μεγάλη Βρετανία, και έχοντας 

εκπαιδεύσει πλέον των τριακοσίων (300) Ελλήνων Καρδιολόγων, σας ζητώ την 

ένθερμη υποστήριξή σας έτσι ώστε μαζί και συσπειρωμένοι να επιλύσουμε 

σημαντικά προβλήματα που καθημερινά ο Έλληνας και Ελληνίδα Καρδιολόγος 

αντιμετωπίζει.  Αυτοί που με γνωρίζουν καλύτερα ξέρουν καλά τις επικοινωνιακές 

μου ιδιότητες και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που και τα δύο είναι αναγκαία για 

την υπηρέτηση αυτής της θέσης. 

 

Τέλος, σας υπενθυμίζω ότι για πρώτη φορά εφέτος, η Ελληνική Καρδιολογική 

Εταιρεία θα εφαρμόσει παράλληλα με τον κλασσικό τρόπο ψηφοφορίας και την 

ηλεκτρονική ψηφοφορία το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018. Δικαίωμα ψήφου θα 

έχουν όσοι είναι οικονομικά τακτοποιημένοι. 

Είναι ευκταίο να εκτιμηθεί κατάλληλα αυτή η εκσυγχρονιστική πρωτοβουλία της 

Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, ώστε να διευκολυνθούν όσοι θα δυσκολευθούν 

να μεταβούν στην Αθήνα και να συμμετάσχουν άμεσα στα δρώμενα προκειμένου 

να ασκήσουν εκ του μακρόθεν το προνόμιο της ψηφοφορίας. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 
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