21ος χρόνος - τόμος
«Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογία»

Το επιστημονικό περιοδικό «Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογία» με το 4ο τεύχος του 2008 συμπλήρωσε
είκοσι χρόνια κανονικής έκδοσης και συνεχούς παρουσίας με σημαντική προσφορά στο χώρο της ειδικότητας
της Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Είναι γεγονός ότι διατυπώνονται ευμενή σχόλια από πολλούς συναδέλφους,
που το παρακολουθούν, το μελετούν και το κρίνουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αγάπη. Από παλαιότερους, αλλά
και νεώτερους μαιευτήρες-γυναικολόγους αξιολογείται το περιεχόμενο του περιοδικού ως ικανοποιητικό, ενώ
αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα ανασκοπητικά τεύχη, που προσφέρουν συστηματοποιημένες και αποκρυσταλλωμένες απόψεις πάνω σε διαγνωστικά προβλήματα με νεώτερα θεραπευτικά σχήματα και σύγχρονες θέσεις
αντιμετώπισης επειγόντων προβλημάτων της ειδικότητας.
Τον Σεπτέμβριο του 1987 είχα καλέσει στο γραφείο μου, στην Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική Α.Π.Θ.,
στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, μαιευτήρες–γυναικολόγους, πανεπιστημιακούς, νοσοκομειακούς και ιδιώτες από την πόλη μας, την Αθήνα και άλλες πόλεις με σκοπό την ίδρυση επιστημονικού περιοδικού,
για να καλύψει τις ανάγκες του κλάδου μας με πανελλήνια εμβέλεια και συμμετοχή. Πολλοί που δεν μπόρεσαν να
παρευρεθούν έστειλαν επιστολές συμπαράστασης, γιατί και εκείνοι έκριναν αναγκαίο να καλυφθεί το κενό που
υπήρχε την εποχή εκείνη. Μεταξύ αυτών και ο αείμνηστος καθηγητής Διονύσιος Αραβαντινός, τότε πρόεδρος
της Ελληνικής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας, που ζήτησε το υπό έκδοση περιοδικό να αποτελέσει
το επίσημο όργανο της Εταιρείας. Μετά από ψηφοφορία, έγινε η ανάδειξη των μελών της πρώτης Συντακτικής
Επιτροπής και του Διευθυντού Σύνταξης. Στη θέση αυτή εξελέγη ο στενός μου συνεργάτης καθηγητής κ. Τρύφων
Τσαλίκης, που αποτέλεσε κυριολεκτικά τον στυλοβάτη του περιοδικού, ώστε στο πρόσωπό του να ανανεώνεται,
ανά τριετία και μέχρι σήμερα, η εμπιστοσύνη των μελών της Συντακτικής Επιτροπής.
Από το πρώτο τεύχος που εκδόθηκε μέχρι σήμερα, έχουν δημοσιευτεί, μετά από κρίση, πάνω από 900 εργασίες,
από περισσότερους από 2000 συγγραφείς, που καταλαμβάνουν περίπου 6500 σελίδες.
Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη των εκάστοτε επιτροπών σύνταξης και τους ειδικούς κριτές για τη σημαντική
προσφορά τους στην έκδοση του περιοδικού. Μία εργασία, που παρόλο δεν καθίσταται εμφανής, είναι τόσο
σημαντική για την ομαλή λειτουργία του περιοδικού. Παρόλο που επιθυμώ να αποφύγω τις επιμέρους ευχαριστίες
στους στενούς συνεργάτες μου, για την ομολογουμένως λαμπρή συμβολή όλων τους, θα κάνω μόνο μία εξαίρεση
για τον νέο μας συνεργάτη κ. Ανδρέα Σόρτση, που έχει επωμιστεί πρόσφατα το βάρος του συντονισμού της έκδοσης.
Επίσης, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, στα Δ.Σ. και τους προέδρους των επιστημονικών εταιρειών, που
έχουν το περιοδικό μας επίσημο όργανο. Αρχίζοντας από τον καθηγητή κ. Γ. Μακέδο, Θεσσαλονίκης, καθηγητή,
κ. Ι. Μεσσήνη, Κεντρικής Ελλάδος, καθηγητή κ. Ι. Ματαλιωτάκη, Κρήτης, καθηγητή κ. Β. Λυμπέρη. Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης και καθηγητή κ. Ε. Κουμαντάκη, Ελληνικής Εταιρείας Ενδομητρίωσης. Επίσης, ευχαριστίες οφείλονται στον καθηγητή κ. Β. Ταρλατζή, νέο διευθυντή της Α΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής κλινικής
Α.Π.Θ., που στεγάζει το περιοδικό περιβάλλοντάς το, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και φροντίδα, παρέχοντας συνάμα
τη γραμματειακή υποστήριξη. Από το 1994 εκδότης του περιοδικού είναι ο κύριος Ηλίας Καυκάς. Όλα αυτά τα 15
χρόνια υπήρξε μεταξύ μας, ιδιαίτερα αρμονική και εποικοδομητική συνεργασία, που πέτυχε να διατηρήσει την
εκδοτική προσπάθεια ζωντανή και επίκαιρη. Τελειώνοντας θέλω να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στην κυρία Βάσω Χαλιώτη, υπεύθυνη σύνταξης της Εκδοτικής Εταιρείας Καυκάς, που με την παρουσία της έδωσε νέα διάσταση
στην εμφάνιση, την πληρότητα και στην ακρίβεια έκδοσης του περιοδικού.
Ευχές για καλή συνέχεια.
Σέργιος Ι. Μανταλενάκης
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