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πό τα μέσα της δεκαετίας του 1950 η Ελ-
ληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, η επί-
σημη έκδοση της Ελληνικής Καρδιο-

λογικής Εταιρείας, βρίσκεται συστηματικά για πε-
ρισσότερο από μισό αιώνα στα επιστημονικά δρώ-
μενα ως σημείο αναφοράς κοντά στον Έλληνα
Καρδιολόγο.

Το πλούσιο και ποικίλο περιεχόμενο του περιο-
δικού περιλαμβάνει θέματα βασικής κλινικής έρευ-
νας, άρθρα ανασκόπησης, ενδιαφέρουσες κλινικές
περιπτώσεις, ανάλεκτα από την διεθνή βιβλιογρα-
φία, σχολιασμούς, καθώς και νέα από τις δραστη-
ριότητες της Εταιρείας και τις Ομάδες Εργασίας και
επιδιώκει να μεταφέρει κατά το δυνατόν όλες τις
απόψεις και τις ερευνητικές τάσεις στον χώρο της
Καρδιολογίας με τρόπο εύληπτο και αξιόπιστο.

Αν και τα νέα δεδομένα των καιρών δείχνουν τον
δρόμο προς την ψηφιακή, άυλη μορφή επικοινω-
νίας, η έντυπη έκδοση του περιοδικού παραμένει
ζωντανή, διατηρώντας έτσι ενεργή την πιο κλασική
μορφή επιστημονικής παρουσίασης και έκφρασης.
Η Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση φιλοδοξεί να
είναι παρούσα σε κάθε ιατρείο και βιβλιοθήκη για να
ενημερώνει με σαφήνεια, ακρίβεια και αμεσότητα
για τις εξελίξεις στη σύγχρονη Καρδιολογία. 

Η νέα τριμηνιαία έκδοση με πιο συμπυκνωμένο
αλλά και ευέλικτο σχήμα, πιο γρήγορη και εμπερι-
στατωμένη κριτική των εργασιών, ευρύτερη και δια-
δραστικότερη διασύνδεση όλων των συναδέλφων
και πιο οργανωμένη διανομή θα δώσει έμφαση στην
καθημερινή κλινική πράξη, σε πιο επίκαιρα θέματα
και, ιδιαίτερα, στους νέους Καρδιολόγους που βρί-
σκονται στην ειδικότητα ή στο ξεκίνημα της σταδιο-
δρομίας τους. 

Η προσπάθεια αυτή αποτελεί ξεκάθαρα ένα
ανοιχτό κάλεσμα προς όλους, ώστε να ενισχυθεί η
ευρεία απήχηση και η αναγνωρισιμότητα του περιο-
δικού. Με εξωστρέφεια και με ειλικρινή διάθεση συ-
νεργασίας προσφέρεται ένα επίσημο και θεσμικό

βήμα επιστημονικής έκφρασης και διαλόγου σε
όλους τους Έλληνες Καρδιολόγους στην Ελλάδα,
αλλά και παντού στον κόσμο. 

Όλοι όσοι υπηρετούμε την Καρδιολογία του σή-
μερα και του αύριο είμαστε πρόθυμοι να συνεισφέ-
ρουμε με την εμπειρία μας σε αυτή την επανεκ-
κίνηση και να εργαστούμε με συνέπεια και αφο-
σίωση προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας
και των ασθενών μας.
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“Τὰ μὲν διδακτὰ μανθάνω, τὰ δ’ εὑρετὰ ζητῶ, τὰ δ’ εὐκτὰ παρὰ θεῶν ἠτησάμην.”
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