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ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Από: fnpatsourakos@gmail.com
Αποστολή: Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018 10:06 πμ
Προς: Θανος ΙΣΑ
Θέμα: Fwd: ΕΚΕ Εκλογές 2018

 
Θανο βάλτο στους υποψήφιους  
Στάλθηκε από το iPhone μου 
 
Αρχή προωθημένου μηνύματος: 

Από: "Nihoyannopoulos, Petros" <p.nihoyannopoulos@imperial.ac.uk> 
Ημερομηνία: 23 Ιουνίου 2018 - 09:14:05 EEST 
Θέμα: ΕΚΕ Εκλογές 2018 

 

Αθήνα 20 Ιουνίου 2018 

 

Αγαπητέ/ή συνάδελφε, 

 Σε συνέχεια με την προϋπάρξασα ανακοίνωσή μου αμέσως μετά τις προηγούμενες εκλογές της ΕΚΕ, με 
ιδιαίτερη εκτίμηση σας κοινοποιώ την υποψηφιότητά μου για την προεδρία της ΕΚΕ (Οκτώβριος 2018), 
συνεχίζοντας με συνέπεια τη διάθεση προσφοράς υπηρεσίας στους σκοπούς της ΕΚΕ , προσβλέποντας 
και πάλι στην υποστήριξή σας. 

Όπως θα ξέρετε, τα τελευταία 5 χρόνια μετά την επιστροφή μου από την Γηραιά Αλβιώνα έχω αφοσιωθεί 
στην εκπαίδευση νέων καρδιολόγων αλλά και στην ενίσχυση θεμάτων που απασχολούν διαχρονικά την 
καρδιολογική κοινότητα πάντοτε σε συνεργασία με την Καρδιολογική Εταιρία.   

Με την υποψηφιότητά μου στη θέση του αντιπροέδρου της ΕΚΕ θα ήθελα να επιτύχω δύο σκοπούς: 
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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 φορέας 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 διαπράξει.   

Αυτοί που έχουν συνεργαστεί μαζί μου έχουν επίγνωση των υφιστάμενων επικοινωνιακών δεξιοτήτων και 
των αγωνιστικών χαρακτηριστικών που και τα δύο είναι αναγκαία να συνυπάρχουν για την κατάλληλη 
υπηρέτηση αυτής της θεσμικής λειτουργίας. 

Δεσμεύομαι όπως βελτιστοποιήσω την προσβασιμότητα στην ΕΚΕ, με άμεση ανταπόκριση κατά την 
διάρκεια της θητείας μου, τόσο σε θεσμικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. 

Ζητώ λοιπόν από εσάς την έντονη και συνειδητή υποστήριξή σας για να δώσουμε μια ανανεωμένη 
πνοή στην Καρδιολογική μας Εταιρεία. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

 

Πέτρος Νιχογιαννόπουλος, MD, FRCP 

Καθηγητής Καρδιολογίας 

ΕΚΠΑ, Ιατρική Σχολή 

Ιπποκράτειο ΓΝΑ 
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