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Γράμμα της Σύνταξης
Το μέλλον του περιοδικού και της εταιρείας
Δε θα πάψουμε να εξερευνούμε
Κι όλης μας της εξερεύνησης το τέλος
Θα ’ναι να φτάσουμε εκεί απ’ όπου ξεκινήσαμε
Και να γνωρίσουμε για πρώτη μας φορά το μέρος.
Μέσ’ από την άγνωστη, στη μνήμη χαραγμένη, πύλη
Όταν το στερνό κομμάτι γης που απόμεινε για ν’ ανακαλυφθεί
Είναι εκείνο που ήταν η αρχή·

We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time.
Through the unknown, unremembered gate
When the last of earth left to discover
Is that which was the beginning;

Μετάφραση Κλείτος Κύρου. Από το ποίημα του
T.S. Eliot «Τέσσερα Κουαρτέτα»

T.S. Eliot “Four Quartets’’

Αγαπητοί φίλοι αναγνώστες των Ε.Δ.Χ.
Συνεχίζω και στο 2ο τεύχος των Ε.Δ.Χ. με στίχους από το ποίημα του T.S. Eliot «Τέσσερα Κουαρτέτα», οι
οποίοι δείχνουν και τη φύση του ανθρώπινου πνεύματος.
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. Ευχαριστούμε θερμά την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία για την τιμή
που μας έκανε να τις αναδημοσιεύσουμε στο περιοδικό μας.
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.
Θα καταβληθεί προσπάθεια για την περαιτέρω ανοδική πορεία και αναβάθμιση του περιοδικού με απώτερο στόχο τη διεθνή αναγνώρισή του. Η αλλαγή της ονομασίας της εταιρείας θα συμβάλλει σημαντικά
προς αυτή την κατεύθυνση.
Παράλληλα, η εταιρεία μας καλείται να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες σχετικά με
την εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη και τις γενικότερες εξελίξεις σχετικά με τους κανόνες πραγματοποίησης συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων. Πάντοτε αλλά και όλως ιδιαιτέρως τα τελευταία
χρόνια η εταιρεία μας πραγματοποιεί εξαιρετικά επιτυχημένα πανελλήνια συνέδρια και επιστημονικές
εκδηλώσεις με Έλληνες και ξένους ομιλητές από την Ευρώπη και την Αμερική που έχουν μεγάλη απήχηση
στον ιατρικό κόσμο. O συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των συνέδρων και το σύνολο των ωρών παρακολούθησης των συνεδρίων αναδεικνύουν την επιτυχία τους. Δυστυχώς, όμως, κάποιοι ―ευτυχώς λίγοι― συ-

νάδελφοι εναντιώνονται στον αγώνα αυτόν της εταιρείας και επιπλέον την έχουν οδηγήσει σε δύο δικαστικές διαμάχες που βρίσκονται ακόμη και σήμερα σε εξέλιξη.
Τέλος, 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 και
τις επιπλοκές του. Εξάλλου, οι δημοσιευμένες εργασίες σας αποτελούν ένα επιπρόσθετο προσόν για την
περαιτέρω εξέλιξη και σταδιοδρομία σας. Όλες οι εργασίες που υποβάλλονται θα κριθούν με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και θα καταβληθεί προσπάθεια για τη μέγιστη δυνατή βοήθεια στους συγγραφείς.
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