Εγκαίνια των νέων, ιδιόκτητων γραφείων της ΕΔΕ

Ενημερωτική Επιστολή

Το Σάββατο 9 Ιουλίου 2022, εγκαινιάστηκαν τα νέα, ιδιόκτητα γραφεία της
Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (ΕΔΕ) από την Πρόεδρο κα Αναστασία
Μαυρογιαννάκη, με την παρουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των
γραμματέων της Εταιρείας, πρώην Προέδρων της ΕΔΕ, του Προέδρου της
Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας και του Προέδρου της Ελληνικής
Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας.

Μετά την τελετή Αγιασμού, η κα Αναστασία Μαυρογιαννάκη ευχαρίστησε τους
εκλεκτούς προσκεκλημένους για την παρουσία τους και επεσήμανε, ότι είναι μία
ιστορική στιγμή, γιατί όλα τα μέλη της ΕΔΕ έχουν πλέον το πνευματικό τους σπίτι.
Χαρακτηριστικά τόνισε ότι, την 8η Μαρτίου 2022 αγοράστηκε το ακίνητο για την
στέγαση της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, υλοποιώντας ένα όνειρο
δεκαετιών. Η επιλογή του ακινήτου έγινε μετά από ενδελεχή διερεύνηση
σύμφωνα με την απόφαση του παρόντος ΔΣ, στη Συνεδρίαση της 18 Οκτωβρίου
2021 και σε εκτέλεση της απόφασης που ελήφθη κατά την 43η Γεν. Συνέλευση
της ΕΔΕ, την 18.03.2017, στα πλαίσια πρότασης του ΔΣ 2016-2017 με Πρόεδρο
τον κ. Ν. Παπάνα.

Ακολούθως, ευχαρίστησε θερμά τις γραμματείς της ΕΔΕ, την αρχιτέκτονα κα
Κατερίνα Λάζαρη, τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Ζιώρη, γυναικολόγο-μέλος της
ΕΔΕ, οι οποίοι με άψογη συνεργασία, προθυμία και μεράκι συνετέλεσαν
καθοριστικά στην ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήματος. Χωρίς αυτούς σίγουρα
δε θα υπήρχε το αποτέλεσμα αυτό.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος, ευχήθηκε τα νέα, ιδιόκτητα γραφεία της ΕΔΕ να είναι
καλορίζικα, καλότυχα και στο φιλόξενο αυτό περιβάλλον, να στεγάσουν ένα νέο,
μεγάλο κύκλο επιστημονικών επιτυχιών και ενδυνάμωσης των ανθρωπίνων
σχέσεων και συνεργασιών, προς όφελος της Διαβητολογίας και της φροντίδας
υγείας των ατόμων με Διαβήτη.

Τέλος, αναγνώστηκε χαιρετισμός από τον Καθηγητή Νικόλαο Κατσιλάμπρο, ο οποίος
δεν παρευρέθηκε για προσωπικούς λόγους:

«Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρε και Αξιότιμα Μέλη του ΔΣ της ΕΔΕ,
Αγαπητοί μου Φίλοι,
Σύντροφοι εν όπλοις,
Ευχαριστώ πολύ για την τιμή της προσκλήσεώς σας στα Νέα Γραφεία της ΕΔΕ.
Όπως σας εξήγησα τηλεφωνικώς, λόγω προσωπικού κωλύματος, αδυνατώ να είμαι
παρών.
Επιτρέψτε μου όμως, να σας συγχαρώ θερμότατα για το ιδιαίτερα σημαντικό αυτό
έργο. Αναμφίβολα, η επίτευξη αυτή αντανακλά την αφιέρωση και μόχθο που
καταβάλατε εσείς προσωπικά, αλλά και οι εκλεκτοί συνεργάτες σας, καθώς και άλλα
μέλη της ΕΔΕ.
Το γεγονός ότι τόσο οι παλαιότεροι όσο και οι πολυάριθμοι νεώτεροι συνάδελφοι
έχουν πλέον το πνευματικό τους σπίτι, είναι και αυτό ένα ισχυρό κίνητρο για
καλύτερη εκπαίδευση και έρευνα. Πέραν αυτού, το φιλόξενο αυτό περιβάλλον δίνει
την ευκαιρία ενδυνάμωσης των φιλικών σχέσεων των μελών της Εταιρείας.
Και πάλι θερμότατα συγχαρητήρια και καλορίζικο.
Με εκτίμηση και φιλία
ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΛΑΜΠΡΟΣ»
Ακολούθησε καφές και ελαφρύ γεύμα.

Σύντομα θα αναρτηθεί Ενημερωτικό υλικό (φωτογραφίες - βίντεο) και δηλώσεις
Προέδρων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Περιμένουμε με χαρά την επίσκεψή σας!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Η Πρόεδρος της ΕΔΕ
Α. Μαυρογιαννάκη

