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Το κατ’ επιλογήν μάθημα της Αγγειοχειρουργικής, πραγματοποιείται από
μέλη ΔΕΠ με εξαίρετη αγγειοχειρουργική παιδεία στα οποία όμως ο χρόνος και ο
χώρος δεν επέτρεψαν την διδακτική απλότητα, συστηματική ταξινόμηση,
βιβλιογραφική ενημέρωση και φωτογραφική ζωντάνια να αντικατοπτρίσουν τις
βαθιές τους γνώσεις και τη µακρά τους εµπειρία, στοιχεία που θα αναλυθούν όµως
κατά την διδασκαλία.
Τα κείµενα αυτά αποτελούν ένα καθρέφτη της σύγχρονης περιόδου και
παρέχουν µια ευχάριστη γεύση στις τρέχουσες εξελίξεις της Αγγειοχειρουργικής.
Άλλωστε περιγράφονται στην εγκεκριµένη από την Σχολή µας "Επίτοµη
Αγγειολογία-Αγγειοχειρουργική" του υπογράφοντος καταλλήλως ταξινοµηµένα και
εκείνα τα κεφάλαια που δεν έχουν συµπεριληφθεί εδώ, στα οποία δύναται ο
αναγνώστης άνετα και ευχάριστα να ανατρέξει.
Οι απαντήσεις των ερωτήσεων µε το σύστηµα πολλαπλής επιλογής,
προσφορά και αυτές των συγγραφέων, ανευρίσκονται και στις δύο προαναφερόµενες
πηγές, για µελέτη και επαρκή ενηµέρωση.
Θα ήθελα εκ των προτέρων να συγχαρώ τους φοιτητές µας για την προθυµία
τους να παρακολουθήσουν το µάθηµα της Αγγειοχειρουργικής -όπως και τα άλλα
µαθήµατα- κατά το κουραστικό απογευµατινό ωράριο, για αυτό αρχίζουµε την 2η και
όχι την 3η απογευματινή, και να τους διαβεβαιώσουµε ότι θα καταβληθεί κάθε
προσπάθεια για άνετη παρακολούθηση.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλα τα µέλη ΔΕΠ για την άµεση
ανταπόκριση και συµµετοχή τους στην προσπάθεια αυτής της έκδοσης καθώς επίσης
και τον Εκδοτικό Οίκο Παρισιάνου και ιδιαίτερα την κ. Μαργαρίτα ΠαπαηλιούΠαρισιάνου για την επεξεργασία των κειµένων, την καλαίσθητη έκδοση και την
διάθεση του παρόντος πονήµατος.
Καθηγητής Π.Β.Δημακάκος
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