
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι βέβαιον ότι η οικονομική κρίση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας έχει επηρεάσει τη διάθεση όλων

μας και οι επιστημονικές ανησυχίες και δραστηριότητες έχουν υποχωρήσει μπροστά στα προβλήματα επιβίωσης

που δημιουργήθηκαν. Αποτέλεσμα αυτών —πιστεύω— είναι και η μικρή προσφορά εργασιών για δημοσίευση

στα ΕΔΧ. Όταν καθυστερούσε η κυκλοφορία του πρώτου τεύχους του 2013 και οι έτοιμες προς δημοσίευση ερ-

γασίες δεν επαρκούσαν για ένα πλήρες τεύχος, αποφάσισα να γράψω ένα εκτεταμένο κείμενο για την ιστορία

της διαβητολογίας στη Μακεδονία και τη Θράκη. Το κείμενο συντάχθηκε κάτω από μεγάλη πίεση χρόνου και

κατέλαβε συνολικά 14 σελίδες δημοσιευμένο. Όμως, δυστυχώς λόγω της ταχύτητας με την οποία ολοκληρώθηκε

η συγγραφή του άρθρου, υπήρξαν μερικές παραλείψεις και ήδη έγιναν κάποιες διορθώσεις σε προηγούμενα

τεύχη (erratum). Θέλω να δηλώσω με έμφαση ότι καμιά παράλειψη ή λάθος δεν έγινε σκοπίμως. Εξάλλου, κάτι

τέτοιο δεν είναι συμβατό με τον χαρακτήρα μου. Θα παρακαλούσα αν έχετε παρατηρήσει κάποιες παραλείψεις

ή λάθη να με ενημερώσετε σχετικά με e-mail στο info@ngda.gr, ώστε να περιληφθούν σε μελλοντική διορθωμένη

δημοσίευση. Προς το παρόν από τη θέση αυτή θέλω να καταγραφεί ότι συνεργάτες μου στο Διαβητολογικό Κέ-

ντρο της Βʹ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (και προγε-

νέστερα του 1990 στο διαβητολογικό ιατρείο το οποίο λειτουργούσε από το 1978) υπήρξαν κατά ποικίλο τρόπο

—εκπαιδευόμενοι, μόνιμοι συνεργάτες, συμμετέχοντες σε εργασίες ή εκπονούντες διδακτορική διατριβή— οι

παρακάτω:

Σκέμπερης Βασίλειος (τότε ειδικευόμενος)

Ευθυμίου Ηλίας (ενδοκρινολόγος)

Γεωργαλά Ανδρονίκη

Παπαλεξίου Γεώργιος

Χαλκίδης Χρήστος (διατριβή)

Κιλίντζης Βασίλειος (τότε ειδικευόμενος)

Κατσαρής Γεώργιος (τότε ειδικευόμενος)

Τσαταλάς Κώστας (τότε ειδικευόμενος)

Καρακόλιος Απόστολος (τότε ειδικευόμενος)

Βολιώτης Κλέων

Αγγουριδάκη Χριστίνα (διατριβή)

Μανούδης Φλώρος (τότε ειδικευόμενος)

Βαβάτση Μαριάνθη (αναισθησιολόγος, διατριβή)

Μόσχου Κική

Σμπαρούνη Ευτυχία (καρδιολόγος, διατριβή) 

Κλεισιάρης Βασίλειος

Μπακατσέλος Σπύρος (+διατριβή)

Παπαγεωργίου Αθανάσιος

Παντάλη Μαγδαληνή (διαιτολόγος)

Κούρτογλου Γεώργιος (+διατριβή) 

Ανθιμίδης Γεώργιος

Τιμοσίδης Μιχάλης

Δουλγέρης Χαράλαμπος

Σάτσογλου Αιμίλιος 
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Γράμμα της σύνταξης



Παπαδόπουλος Γεώργιος

Συρεγγέλας Δημήτριος

Χατζηπέτρου Απόστολος

Κοντόπουλος Αθανάσιος (καθηγητής Καρδιολογίας)

Σαμπάνης Χρήστος 

Παπαδοπούλου Μαρία (παιδίατρος)

Πάγκαλος Εμμανουήλ

Λεκίδου Oλυμπία (παιδίατρος) 

Διδάγγελος Τριαντάφυλλος (+διατριβή)

Ρωμανίδου Αλεξάνδρα (τότε ειδικευόμενη)

Δημητρίου Δημήτριος (Κύπριος) 

Παναγιώτου Κωνσταντίνος (Κύπριος)

Κασαράκης Δημήτριος

Κελεγκούρης Ιορδάνης

Καρατζίδου Κυπαρισσία (τότε ειδικευόμενη)

Σουγιουλτζόγλου Φιλίτσα (+διατριβή)

Καρατζάς Νίκος (πυρηνικός ιατρός)

Άρσος Γεώργιος (πυρηνικός ιατρός)

Μωραλίδης Ευστράτιος (πυρηνικός ιατρός)

Γεώργα Σταματία (διατριβή, πυρηνικός ιατρός)

Μάλλιας Ιωάννης

Δόλγυρας Στυλιανός

Μαλεζά Αυγή

Πούρου Ελένη

Κούλας Γεώργιος

Κουρτίδου Παρασκευή

Πασχαλίδου Ευαγγελία

Πεχλιβανίδης Άνθιμος (τότε ειδικευόμενος)

Βασιλειάδης Παναγιώτης

Τσίτσιου Νίκη

Κουκουρίκου Μαρία (+διατριβή)

Άθυρος Βασίλειος

Δαμιανίδης Γεώργιος

Τσαχουρίδης Αριστείδης

Ζωγράφου Ιωάννα (τότε ειδικευόμενη)

Γκαλιαγκούση Ευγενία (τότε ειδικευόμενη)

Από τους παραπάνω πολύτιμοι συνεργάτες για διάστημα πλέον του ενός χρόνου σε καθημερινή βάση υπήρ-

ξαν οι Σπύρος Μπακατσέλος, Τριαντάφυλλος Διδάγγελος, Γεώργιος Κούρτογλου, Ευαγγελία Πασχαλίδου,

Χρήστος Σαμπάνης, Μαρία Κουκουρίκου, Φιλίτσα Σουγιουλτζόγλου και Ιωάννα Ζωγράφου.

Με την ευκαιρία αυτής της ανοιχτής επιστολής ευχαριστώ από καρδιάς όλους αυτούς τους συναδέλφους

για την άριστη συνεργασία που είχαμε, καθώς και την εξαίρετη νοσηλεύτρια κ. Δήμητρα Παναγιωτίδου.

Διευθυντής Σύνταξης ΕΔΧ

Δημ. Θ. Καραμήτσος


