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Είναι ιδιαίτερη χαρά για µένα να προλογίζω το βιβλίο «Παθήσεις των αγγείων», των
C. Diehm, J.-R. Allenberg Κ. Nimura-Eckert, F.J. Veith, το οποίο µετά την γερµανική
και αγγλική του έκδοση κυκλοφορεί τώρα και στην ελληνική γλώσσα.
Πρόκειται για ένα έργο µε πλούσια απεικονιστική συλλογή, δουλεµένο από
συγγραφείς µε διεθνή αναγνώριση και µεγάλη κλινική εµπειρία.
Διδακτικά κάθε κεφάλαιο, κατανεµηµένο µε εισηγητικά θεωρητική ενηµέρωση και
διαγνωστικά µε ένα σπάνια σε παραδείγµατα ασθενών φωτογραφικό υλικό υψηλής
ποιότητος, ενηµερώνει τον αναγνώστη σε βάθος µε πρακτικότητα, αλλά και
σαφήνεια.
Καλύπτει ένα κενό σε µία εποχή που η έλλειψη και πίεση χρόνου, για αναζήτηση
γνώσεων σε ογκώδεις τόµους, δεν προσφέρεται.
Η µετάφραση έγινε «αβίαστα», χωρίς την κατά λέξη αλλά εξίσου και χωρίς την
ανεξέλεγκτη ελεύθερη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, µία φιλότιµη προσπάθεια
που οφείλεται στον Λέκτορα της Χειρουργικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Ν.
Αρκαδόπουλο.
Στοιχεία µε ιστορικό περιεχόµενο ή αγγειοχειρουργικών αρχών, µε τα οποία ο
υπογράφων θα διαφοροποιείτο, δεν άλλαξαν, σεβόµενος την πεποίθηση και το
«πιστεύω» των συγγραφέων.
Πεπεισµένος ότι το έργο αυτό, θα αποδειχθεί χρήσιµο όχι µόνον σε νέους
αγγειοχειρουργούς, αλλά και σε πολλές άλλες συγγενείς ειδικότητες (χειρουργούς,
αγγειολόγους, θωρακοχειρουργούς, ακτινολόγους κ.ά.) θα ήθελα να ευχαριστήσω τον
εκδοτικό οίκο ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε. και ιδιαιτέρως την κα Μ. Παπαηλιού-Παρισιάνου, για την καλή συνεργασία και την καλαίσθητη έκδοση του έργου.
Καθηγητής Π.Β. ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ
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