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Καθηγητής Μ.Ν. Σέχας

Aγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, βρισκόμαστε και πάλι μαζί με την έκδοση του 21ου 
τεύχους του περιοδικού μας, στο οποίο εγκαινιάζονται μερικές νέες στήλες.

Έτσι, εκτός από τις παρουσιάσεις των ενδιαφερουσών περιπτώσεων και τα συχνά άρ-
θρα του κ. Δ.-Σ. Γεωργόπουλου, έχουμε τρεις καινοτομίες.

Η πρώτη καινοτομία είναι ένα Άρθρο Σύνταξης από τον υπογράφοντα, για την εξέλιξη 
της Αγγειοχειρουργικής στην Ελλάδα. Είναι μια ανασκόπηση της πορείας του κλάδου στις 
χώρες όπου γεννήθηκε, από κάποιον που γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα και που πα-
ρακολούθησε τη γέννησή του στη χώρα μας. Επειδή ο χρόνος που καλύπτεται, γύρω στα 
50 χρόνια, είναι μεγάλος και οι λεπτομέρειες πολλές, ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη 
για τυχόν αβλεψίες ή παραλήψεις. Θα εκτιμούσα πάρα πολύ τη γνώμη σας και τις παρα-
τηρήσεις σας, που μπορείτε να στείλετε στη στήλη για «Επιστολές στη Σύνταξη».

Αυτή είναι η δεύτερη καινοτομία του τεύχους αυτού και πρέπει να ευχαριστήσουμε το 
συνάδελφο κ. Ζ. Ανδρουλακάκη, από την Κρήτη, που την εγκαινίασε με τις παρατηρήσεις 
του για δύο δημοσιευμένες εργασίες. Εύχομαι να τον μιμηθούν αρκετοί άλλοι αναγνώ-
στες.

Η τρίτη καινοτομία περιλαμβάνει περιλήψεις παρουσιάσεων ή συζητήσεων σε μεγάλα 
διεθνή ή εγχώρια Συνέδρια, Σεμινάρια ή Συμπόσια. Στο τεύχος αυτό, παρατίθενται περι-
λήψεις από το περσινό Συμπόσιο του Frank Veith στη Νέα Υόρκη. Τη στήλη επιμελήθηκε 
ο συνάδελφος Γιώργος Σκούρτης, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 

Επειδή το καλλιτεχνικό υλικό με το οποίο διακοσμούνται τα τεύχη του περιοδικού δεν 
είναι ανεξάντλητο, παρακαλώ όσους συναδέλφους έχουν τέτοιο υλικό, είτε δικό τους, είτε 
άλλων (πίνακες ζωγραφικής, σχέδια, καλλιτεχνικές φωτογραφίες, γκραβούρες κ.λπ.) να 
μας στείλουν αντίγραφα για τη διακόσμηση των προσεχών τευχών. Μπορεί με τον τρόπο 
αυτό να ανακαλύψουμε κανένα κρυφό ταλέντο. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, συμπληρώθηκαν πέντε χρόνια από την έκδοση της «Ελ-
ληνικής Αγγειοχειρουργικής» με τη νέα της μορφή. Ευχαριστούμε όλα τα μέλη των Δι-
οικητικών Συμβούλων, της Επιτροπής Σύνταξης, όλους τους αναγνώστες μας, καθώς και 
τον Εκδοτικό Οίκο «Καυκάς», που μας βοήθησαν ο καθένας με τον τρόπο του για την 
τακτική και απρόσκοπτη έκδοση του περιοδικού μας. Εύχομαι η επόμενη πενταετία να 
είναι ακόμα καλύτερη. 

Σας εύχομαι Καλό Χειμώνα,
Γεια σας, 


