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ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL

Δέκα χρόνια με το «ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ»

Τ

ον Ιανουάριο του 2002 ένα νέο περιοδικό έκανε την εμφάνισή του αναφέροντας στο άρθρο

σύνταξης «Συμβολή εις το την υγείαν προάγειν». Φιλοδοξούσε τη διακίνηση της γνώσης,

ήθελε να δώσει ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες να δημοσιεύουν, στους έμπειρους και σοφούς να
συνεισφέρουν στη γνώση, να βοηθήσουν στην έρευνα και να ανοίξουν νέους ορίζοντες. Δέκα
χρόνια τώρα προσπαθεί να ανταποκριθεί στους στόχους που είχε τότε θέσει.

Η έκδοση ενός επιστημονικού εντύπου αποτελεί ένα ρίσκο με πιθανότητες επιτυχίας και

αποτυχίας. Αποδοχής ή απόρριψης. Η παρουσία των δέκα ετών στην κυκλοφορία καταδεικνύει ότι
το «ΒΗΜΑ τα κατάφερε». Άντεξε στα δύσκολα, άκουσε την καλόπιστη κριτική και δέχθηκε τις
απόψεις των ειδικών. Ξεπέρασε τα σύνορα της μικρής μας χώρας και βρέθηκε σε πολλές

βιβλιοθήκες του κόσμου. Αποδελτιώνεται σε βάσεις δεδομένων, αυξάνει καθημερινά την
επισκεψιμότητά του και βάζει νέους στόχους.

Κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν και μάλιστα στην αρχή της έκδοσης θα πρέπει να
αναφερθεί, ότι κάποιοι άνθρωποι πίστεψαν και υποστήριξαν οικονομικά και περισσότερο ηθικά

αυτό το εγχείρημα. Βοήθησαν διατηρώντας όμως κάποια επιφύλαξη για τη συνέχεια. Θα υπήρχε
συνέχεια;

Θα μπορούσε ένα μικρό και εν τη γεννέσει περιοδικό να σταθεί ανάμεσα σε

επιστημονικά έντυπα διεθνούς και Πανελλήνιας εμβέλειας; Όπως αναφέρθηκε αυτό αποτελούσε

ρίσκο που έπρεπε να παρθεί. Μέσα από αυτή την απόπειρα θα μαθαίναμε και θα μετρούσαμε

παράλληλα τις δυνάμεις μας, τα θέλω μας ή και γιατί όχι την αγάπη μας στη Νοσηλευτική, την

οποία ορκισθήκαμε να υπηρετούμε. Σήμερα δέκα χρόνια μετά το ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
αναπτύσσει μια δυναμική, μέσα στις επιστήμες υγείας, που το κατατάσσει ανάμεσα στα περιοδικά

που διαβάζονται και τυγχάνουν ευρείας αποδοχής. Όλοι οι συντελεστές, τα μέλη της συντακτικής

επιτροπής και οι ειδικοί κριτές καταβάλλουν προσπάθεια να διατηρήσουν ένα επιστημονικό
επίπεδο στα άρθρα που δημοσιεύονται με σκοπό αυτά να συνεισφέρουν στην γνώση και να
προάγουν την επιστήμη.

Τα τελευταία χρόνια το περιοδικό εκδίδεται ηλεκτρονικά, ελπίζουμε σύντομα να καταφέρουμε τα

δημοσιευμένα άρθρα σε έντυπη μορφή, να μετατραπούν και να «υπάρξουν» στο διαδίκτυο.
Ευχαριστούμε όσους βοήθησαν, ευχαριστούμε όσους μας πίστεψαν και ευχαριστούμε όλους
εκείνους που καταφεύγουν στις σελίδες του «ΒΗΜΑΤΟΣ» αναζητώντας αυτό που τους ενδιαφέρει.
Πιστεύουμε, μέσα στη δύνη των καιρών, να συνεχίσουμε να αποτελούμε μια φωνή που δεν θα έχει

καμία σχέση με υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν, με αξίες που χάθηκαν και με ιδανικά που
ξεθώριασαν. Να συνεχίσουμε να υπηρετούμε την επιστήμη και να δίνουμε ευκαιρίες για νέες
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δημοσιεύσεις. Η επιστημονικότητα και η διαχρονικότητα του περιοδικού εξαρτώνται από την
«βαρύτητα» των άρθρων που δημοσιεύει.

Το 2012 ας αποτελέσει το έτος που θα αλλάξει το σκηνικό της χώρα μας και θα την τοποθετήσει

στο ύψος που της αρμόζει, γιατί «κάποιοι» έδωσαν «αίμα και πνεύμα» για την Ελλάδα. Ο τόπος
καταγωγής του «Βήματος» είναι η Ελλάδα και έτσι θέλουμε να συνεχίσει να είναι.
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
Από τη Συντακτική Επιτροπή

Χριστίνα Μαρβάκη
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