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γραμμα ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΚΕ

ό     κομβικός ρόλος που διαδραματίζει η 
επιστήμη στη σύγχρονη κοινωνία και 
ιδιαίτερα η Καρδιολογία, είναι αδιαμφι-

σβήτητος. 
Οι Έλληνες επιστήμονες και συγκεκριμένα οι 

Έλληνες Καρδιολόγοι είναι επιβεβλημένο να έχουν 
ολοκληρωμένη επιστημονική άποψη για όσα πεδία 
άπτονται της Καρδιολογίας.

Ο κύριος στόχος της Ελληνικής Καρδιολογικής 
Επιθεώρησης, των νέων Διευθυντών Σύνταξης, της 
επικουρικής συντακτικής  επιτροπής, των μελών της 
εθνικής και διεθνούς επιτροπής είναι να ενισχυθεί 
η γνώση και η κατανόηση πολύπλευρων θεμάτων 
της Καρδιολογίας και να καταστεί συνολικά σε ένα 
σύγχρονο και αποδοτικό δίαυλο επικοινωνίας με-
ταξύ των μελών της επιστημονικής καρδιολογικής 
κοινότητας.

Η Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση θέλουμε 
επίσης να αποτελεί έναν ζωντανό επιστημονικό ορ-
γανισμό όπου οι συντελεστές της θα συνεργάζονται 
αρμονικά και με υψηλό αίσθημα ευθύνης. 

Αυτό άλλωστε επιδιώχθηκε με την ανανέωση 
της μορφής και της ύλης, με τη συνεργασία όλων 
των παραγόντων και συνεργατών της συντακτικής 
επιτροπής, με Διευθυντές Σύνταξης με εμπειρία αρ-
χισυνταξίας σε ιατρικά περιοδικά και βαθιά γνώση 
της τρέχουσας Καρδιολογίας στην Ελλάδα, συνεπι-
κουρούμενοι από βοηθούς σύνταξης, έναν για καθε 
Τομέα Καρδιολογίας (κλινική επεμβατική, απεικονι-
στική Καρδιολογία, αρρυθμολογία και βασική έρευ-
να) και συμβουλευτική επιτροπή στελεχωμένη από 
ενεργά και δραστήρια μέλη όλων των Ομάδων Ερ-
γασιών της ΕΚΕ.

Ταυτόχρονα θα γίνει εφικτό να αξιοποιηθούν 
νέοι Καρδιολόγοι στο μεταφραστικό και συγγραφι-
κό τομέα, στην προώθηση ερευνητικών πρωτοκόλ-
λων για τη δημιουργία ασφαλέστερων φαρμακευτι-
κών και θεραπευτικών χειρισμών. 

Επιπλέον θα ζητηθεί η κάλυψη ορισμένων θεμά-
των από ειδικούς π.χ. επαγγελματικά θέματα, εκπαί-
δευση εσωτερικού, εξωτερικού κτλ.

Είναι ευνόητο ότι οι άρρηκτοι δεσμοί με τη συ-
ντακτική επιτροπή της ξενόγλωσσης έκδοσης θα 
ισχυροποιηθούν, ώστε οι σημαντικότερες δημοσιεύ-
σεις να μεταφράζονται και να δημοσιεύονται στην 
ελληνόφωνη έκδοση.

Τέλος, η Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 
θα αποτελεί βήμα παρουσίασης κάθε επιστημονι-
κού συμπεράσματος και των Ομάδων Εργασίας της 
ΕΚΕ. 

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία μέσω της 
Ελληνικής Καρδιολογικής Επιθεώρησης - όπως 
άλλωστε κάνει και με όλες τις πρωτοβουλίες και 
ενέργειες στις οποίες προβαίνει σε μια σειρά από 
τομείς - στοχεύει στο να αναδειχτεί μια νέα γενιά 
επιστημόνων που  θα ασχολούνται ακόμα περισσό-
τερο, ενεργότερα και εις βάθος, με την επιστήμη 
τους, ενώ θα τους δίνονται τα επαρκή «εργαλεία» 
για αξιόλογη και εξειδικευμένη επιστημονική γνώση 
στην πράξη. 

Επομένως η ενίσχυση της επιστημονικής εκ-
παίδευσης και σταδιοδρομίας και η συμμετοχή 
των νέων Καρδιολόγων στις ιατρικές ανακαλύψεις 
αποτελεί για εμάς πρώτιστο μέλημα. Κλείνοντας, θα 
ήθελα να ευχαριστήσω για την πολύχρονη προσφο-
ρά τους, τους απερχόμενους Διευθυντές Σύνταξης 
της Ελληνικής Καρδιολογικής Επιθεώρησης, οι 
οποίοι με την άρτια επιστημονική τους γνώση και 
την αγάπη τους για την επιστήμη την οποία υπηρε-
τούν, συνέβαλαν αποφασιστικά στην καθιέρωση της 
Ελληνικής Καρδιολογικής Επιθεώρησης ως αξιόπι-
στου και υψηλού επιπέδου μέσου διάχυσης εκλε-
κτής επιστημονικής γνώσης προς ολόκληρη την 
Καρδιολογική κοινότητα.


