
Ένας κύκλος κλείνει και ένας νέος ανοίγει

Αγαπητοί φίλοι αναγνώστες των ΕΔΧ

Η ζωή μονότονη ή συναρπαστική, ό,τι κι αν είναι, κάνει κύκλους. Ένας κύκλος ανοίγει κι ένας προηγούμενος

κλείνει. Φάσεις ηλικιών, σχολεία, ανώτερες σπουδές, μετεκπαιδεύσεις, επάγγελμα, χόμπι μόνιμα ή παρο-

δικά, φιλίες και αγάπες κάνουν κύκλους. Κύκλους έναρξης, ακμής αλλά και τέλους. Διορθώνω: ίσως υπερ-

βάλλω, γιατί μερικές φιλίες και αγάπες είναι διαρκείς. Όπως, για παράδειγμα, η ΔΕΒΕ που πρόσφατα την

ξαναβαφτίσαμε με νέο όνομα. Διέγραψε η ΔΕΒΕ έναν κύκλο 30 ετών στον οποίο συμμετείχα σε διάφορες

θέσεις ως̶ πρόεδρος, γραμματέας, μέλος του ΔΣ, διευθυντής σύνταξης του περιοδικού ΕΔΧ. O κύκλος της

ΔΕΒΕ υπήρξε λαμπρός γεμάτος επιτυχίες και η προσφορά της σε γιατρούς και άτομα με σακχαρώδη διαβήτη

ήταν πολύ σημαντική. Όμως, αυτός ο κύκλος έκλεισε ―ως όνομα― διότι σοβαροί λόγοι επέβαλαν την αλ-

λαγή του. Μεταξύ άλλων η απήχηση της ΔΕΒΕ ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια της Βόρειας Ελλάδας. Για να

συνεχίσει η εταιρεία μας την ανοδική της πορεία και την έντονη επιστημονική δραστηριότητά της έπρεπε

να αλλάξει ονομασία. Το νέο όνομα είναι «Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχα-

ρώδη Διαβήτη».

Είναι δυσάρεστο το ότι βρέθηκαν ολίγιστοι συνάδελφοι, οι οποίοι όχι μόνο διαφώνησαν με την αλλαγή

του ονόματος, αλλά και προχώρησαν σε νομικές ενέργειες εναντίον αυτής της αλλαγής. Πιστεύω ότι δεν

έχουν δίκαιο σε αυτές τους τις ενέργειες και απλώς επέλεξαν έτσι την απομόνωσή τους, στην οποία είχαν

προχωρήσει ούτως ή άλλως πριν από καιρό. Θα μπορούσα επ' αυτού να πω περισσότερα αλλά προτιμώ να

σιωπήσω. Εάν κάποιος είχε ισχυρό λόγο να διαφωνήσει για την αλλαγή του ονόματος και του καταστατικού

της ΔΕΒΕ αυτός ήμουν εγώ, γιατί υπήρξα ο εμπνευστής του ονόματος της εταιρείας και συνέταξα το πρώτο

καταστατικό της. Ωστόσο δεν είχα την παραμικρή αντίρρηση για τη μεταβολή. Αντιρρήσεις πολλές, όμως,

έχω για διχαστικές ενέργειες που κάνουν λίγα ―άλλοτε προβεβλημένα― μέλη της ΔΕΒΕ και ιδρύουν

ανταγωνιστικές εταιρείες.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ασχολούμαι εντατικά με την ιστορία της νεότερης Ελλάδας και έχω πάψει

να παρακολουθώ βιβλιογραφικά τις εξελίξεις στο μεγάλο θέμα του σακχαρώδους διαβήτη. Δηλαδή έκλεισα

τον κύκλο της «ιατρικής» και άνοιξα τον κύκλο της «ιστορίας». Γι' αυτό και κρίνω πως ήρθε η ώρα κάποιος

άλλος να παραλάβει τη σκυτάλη στη διεύθυνση της Σύνταξης του περιοδικού. Ελπίζω να τα καταφέρει

εφόσον θα σκύψει με αγάπη στο περιοδικό.

Στο παρόν τεύχος των ΕΔΧ υπάρχουν πλήρως αναθεωρημένες οι «οδηγίες προς τους συγγραφείς». Επίσης

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας (μπορείτε για ευκολία σας να την αναζητείτε και ως ΔΕΒΕ)

ένα σύνολο ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων υπό τον γενικό τίτλο «Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη», όπου με-

ταξύ άλλων υπάρχει το περιοδικό «Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά» και μπορείτε να έχετε πρόσβαση

σε οποιοδήποτε δημοσιευμένο άρθρο στην πλήρη μορφή του, αν κάνετε αναζήτηση με το όνομα του συγ-

γραφέα ή τον τίτλο που ψάχνετε ή με λέξεις-κλειδιά.
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Γράμμα της Σύνταξης



Με την ευκαιρία της επιστολής αυτής θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του ΔΣ και τους προέδρους της ΔΕΒΕ 
για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου, καθώς και για την απόφασή τους ο πρώτος τόμος της ιστορίας 
μου («Ιστορία της νεότερης Ελλάδας, Α′ Τόμος 1897-1941») να δοθεί ως δώρο στους συνέδρους στο επε-

τειακό 30ό πανελλήνιο συνέδριό μας. Επίσης θεωρώ ανάγκη να ευχαριστήσω τη βιβλιοθηκονόμο κ. Ειρήνη 
Τσουράκη για την ουσιαστική βοήθειά της στην έκδοση του περιοδικού και στη σύνταξη της 

ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, αλλά και την εταιρεία Inventics ΑΕ (Neoweb) για την τεχνική υποστήριξη. 

Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τους κριτές των υπό δημοσίευση άρθρων, οι οποίοι με τις υποδείξεις τους 

συνέβαλαν στο υψηλό επιστημονικό επίπεδο του περιοδικού. Ευχαριστίες φυσικά ανήκουν σε όλους τους 

συγγραφείς που έστειλαν άρθρα τους στα ΕΔΧ και στην κ. Ελένη Χαρίση για τις φιλολογικές υποδείξεις 

της. Τέλος, ευχαριστώ τον εκ-δοτικό οίκο University Studio Press και τα στελέχη του για την άψογη 

εμφάνιση του περιοδικού.
Στον επόμενο διευθυντή σύνταξης των ΕΔΧ εύχομαι εγκαρδίως καλή επιτυχία.
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