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Γράμμα της Σύνταξης
Μία νέα αρχή για τα Ε.Δ.Χ.
Ή ας πούμε ότι το τέλος προηγείται της αρχής,
Και το τέλος κι η αρχή βρίσκονταν πάντα εκεί
Πριν από την αρχή κι ύστερα από το τέλος.
Κι όλα είναι πάντοτε τώρα. Oι λέξεις τανύζονται,
Ραγίζουν και κάποτε σπάνουν, κάτω απ’ το βάρος,
Κάτω από την ένταση, γλιστρούν, παραπατούν, χάνονται,
Φθείρονται με ανακρίβειες, δε θα παραμείνουν στη θέση τους,
Δε θα παραμείνουν ακίνητες.
Μετάφραση Κλείτος Κύρου. Από το ποίημα του
T.S. Eliot «Τέσσερα κουαρτέτα»

Or say that the end precedes the beginning,
And the end and the beginning were always there
Before the beginning and after the end.
And all is always now. Words strain,
Crack and sometimes break, under the burden,
Under the tension, slip, slide, perish,
Decay with imprecision, will not stay in place,
Will not stay still.
T.S. Eliot “Four Quartets’’

Αγαπητοί φίλοι αναγνώστες των Ε.Δ.Χ.
Διαβάζοντας το γράμμα του προηγούμενου Διευθυντή Σύνταξης, του ομότιμου Καθηγητή κ. Δ. Καραμήτσου, θυμήθηκα τους στίχους του ποιήματος του T.S. Eliot «Τέσσερα Κουαρτέτα» και γι’ αυτό αποφάσισα
να αρχίσω τη δεύτερη θητεία μου ως Διευθυντή Σύνταξης του περιοδικού Ε.Δ.Χ., του μοναδικού ελληνικού
ιατρικού επιστημονικού περιοδικού με αποκλειστικό θέμα τον Σακχαρώδη Διαβήτη, με στίχους από αυτό
το ποίημα θέλοντας να τονίσω με αυτόν τον τρόπο τη μεγάλη προσπάθεια, η οποία καταβάλλεται για τη
δημιουργία, τη συνέχιση και την εξέλιξη ενός περιοδικού στη διάρκεια των χρόνων.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη του παρόντος Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας για τη
Μελέτη και Εκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη (πρώην Δ.Ε.Β.Ε.) για την ομόφωνη απόφασή τους με
την οποία με εμπιστεύθηκαν να είμαι ο Διευθυντής Σύνταξης του περιοδικού για την επόμενη τριετία 20172019. Επίσης, μέσω και του παρόντος γράμματος θα ήθελα να εκφράσω και τις προσωπικές μου ευχαριστίες
στον κ. Δ. Καραμήτσο για το δύσκολο, επίπονο και αξιέπαινο έργο, το οποίο πραγματοποίησε από το 20092016. Ένα έργο, το οποίο έφερε εις πέρας με απόλυτη επιτυχία. Με αυτό τον τρόπο δίδεται η ευκαιρία
περαιτέρω εξέλιξης του περιοδικού για διεθνή αναγνώριση.
Στο πρώτο και δεύτερο τεύχος του 2017 των Ε.Δ.Χ. θα βρείτε τις ακριβείς αναδημοσιευμένες αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείρηση του διαβητικού ασθενούς 2017, τις οποίες εξέδωσε η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία. Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί η ευκαιρία σε περισσότερους και πιθανόν
πολλούς νεότερους γιατρούς να γνωρίσουν τις κατευθυντήριες οδηγίες και να τις εφαρμόσουν στην καθ’
ημέρα κλινική πράξη. Άλλωστε οι κατευθυντήριες οδηγίες ως επί το πλείστον απευθύνονται σε αυτούς.
Ωστόσο, πιστεύω ότι όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες όλων των ιατρικών επιστημονικών εταιρειών πρέπει
να μελετώνται με ιδιαίτερη προσοχή και να τύχουν εφαρμογής ή μη κατόπιν προσεκτικής κριτικής σκέψης.
Άλλωστε, είναι γνωστό ότι μερικές φορές οι οδηγίες δεν αντανακλούν 100% τεκμηριωμένα επιστημονικά

δεδομένα, αλλά σε κάποιο βαθμό επηρεάζονται και από συμφέροντα φαρμακευτικών εταιρειών. Για αυτό
τον λόγο η εφαρμογή τους απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, όπως άλλωστε και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στην
ιατρική για να εκπληρώνεται η προτροπή του Ιπποκράτη «ωφελέειν ή μη βλάπτειν». Ευχαριστούμε θερμά
την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία για την τιμή που μας έκανε να αναδημοσιεύσουμε τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείρηση του διαβητικού ασθενούς 2017.
Στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας διατίθεται ένα σύνολο ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων υπό τον γενικό
τίτλο «Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη», όπου μεταξύ 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 συγγραφέα ή τον τίτλο που ψάχνετε ή με λέξεις-κλειδιά.
Τέλος, όλα τα μέλη της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού απευθύνουμε ανοικτή πρόσκληση στην ιατρική κοινότητα για τη συγγραφή και αποστολή στο περιοδικό εργασιών με θέμα τον Σακχαρώδη Διαβήτη.
Άλλωστε, η δημοσίευση των εργασιών τους θα αποτελέσει ένα επιπρόσθετο κριτήριο για την περαιτέρω
εξέλιξή τους και σταδιοδρομία τους. Όλες οι εργασίες θα κριθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα καταβληθεί προσπάθεια για τη μέγιστη δυνατή βοήθεια στους συγγραφείς.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
O Διευθυντής Σύνταξης
Τριαντάφυλλος Διδάγγελος

