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Γιάννης Μελέτης
Παθολόγος-Αιματολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής, 

Α’ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Atlas of Hematology

Ο έγχρωμος Άτλας Αιματολογίας του Γιάννη Μελέτη, στελέχους μιας ονομαστής στον 
ελληνικό χώρο σχολής αιματολόγων, εκτός από την ελληνική του έκδοση, τώρα, 

με τη βελτιωμένη έκδοσή του στα αγγλικά, ξεπέρασε επιτέλους για πρώτη φορά τα 
όρια του ελληνικού αναγνωστικού κοινού, αφού ανάλογο έργο δεν υπάρχει σήμερα 
πουθενά στην προσιτή βιβλιογραφία. 

Ελπίζουμε στην καλή υποδοχή της έκδοσης, που παράλληλα είναι ένα ολόκληρο συνοπτικό 
σύγγραμμα με τις επεξηγηματικές του λεζάντες, αλλά και ένα εκδοτικό έργο τέχνης, τόσο φωτο-
γραφίας όσο και εκτύπωσης (712 σελίδες, μέγεθος 32x23cm, λεπτομερής κυτταρολογική περι-
γραφή, 4.000 θαυμάσιες έγχρωμες εικόνες μικροσκοπίου, διαγνωστικοί πίνακες, επεξηγηματι-
κό κείμενο εικόνων). 

Υπάρχουν πολλοί άτλαντες αιματολογίας, αλλά η παρούσα εργασία δίνει τη δυνατότητα πα-
ρατήρησης πολλών παρασκευασμάτων με το ίδιο αντικείμενο, που οι συνήθεις άτλαντες δεν το παρέχουν, λόγω στενότητας χώ-
ρου και κόστους. 

Οι επεξηγήσεις που συνοδεύουν τις εικόνες έχουν σκοπό να δώσουν βασικά στοιχεία για τη φύση των κυττάρων και την ανα-
γνώρισή τους.

Ο Άτλας αυτός πιστεύεται ότι θα αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για τους νεότερους ιατρούς, Αιματολόγους, Μικροβιολόγους, 
Φοιτητές Ιατρικής και όσους ασχολούνται με πάθος με την κυτταρολογία του αίματος.

Ο κ. Μελέτης είναι άξιος συγχαρητηρίων για το έργο και τον κόπο του. Βέβαια, η τεχνική βοήθεια από όσους στήριξαν αυτήν 
την έκδοση (με πρώτο και καλύτερο τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - γιο του, Χρήστο, 
αλλά και την καλλιτεχνική ομάδα του Εκδότη («Νηρέας») και ιδιαίτερα τη ζωγράφο Λίλη Ελευθερίου, ήταν πολύ σημαντικός πα-
ράγοντας επιτυχίας.
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Γεώργιος Ανδρούτσος
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας της Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών 

Αλβέρτος Σβάιτσερ (1875-1965): 
Ιεραπόστολος μιας Ιατρικής με ανθρώπινο πρόσωπο 

Τον ιατρό Αλβέρτο Σβάιτσερ, αυτή τη φωτεινή προσωπικότητα της σύγχρονης ιστο-
ρίας, η οποία δίκαια τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για την προσφορά της 

στον άνθρωπο και τον πολιτισμό, μελετά και προβάλλει ως πρότυπο στο πρόσφατο 
βιβλίο του ο εκλεκτός συνάδελφος Γεώργιος Ανδρούτσος.

Ο συγγραφέας, γνωστός ιστορικός της Ιατρικής, με πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έρ-
γο, με το έργο του για τον ιεραπόστολο της ανθρωπιστικής Ιατρικής Αλβέρτο Σβάιτσερ έρχεται 
να θυμίσει, στους άκρως υλιστικούς καιρούς μας, ότι η Ιατρική δεν είναι μόνο πεδίο επαγγελ-
ματικής ή επιστημονικής δραστηριότητας, αλλά κυρίως πεδίο ανθρωπιστικής και πνευματικής 
προσφοράς. 

Σε ένα κομψό, περιεκτικό και καλογραμμένο βιβλίο, ο συγγραφέας-ερευνητής Γεώργιος Αν-
δρούτσος μελετά και παρουσιάζει τη ζωή και το έργο του θαρραλέου ανθρωπιστή ιατρού Αλ-
βέρτου Σβάιτσερ, για να διδάξει, ιδίως στους νέους ιατρούς, ποια θα πρέπει να είναι τα πρότυ-

πα της σύγχρονης Ιατρικής, χωρίς ωστόσο να παραλείψει να εντοπίσει και να σημειώσει στο έργο του και τις αρνητικές κρίσεις για 
τον Σβάιτσερ, όπως αυτές διατυπώθηκαν από ορισμένους επικριτές του.

Το βιβλίο του συγγραφέα, το οποίο προλόγισε ο Ομότιμος Καθηγητής της Ιστορίας της Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
Επίτιμος Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Νέο Ιπποκρατικής Ανθρωπιστικής Ιατρικής, Σπύρος Μαρκέτος, βασίστηκε σε εκτεταμέ-
νη και έγκυρη Γαλλική, Γερμανική και Αγγλική βιβλιογραφία, εμπλουτίστηκε με ένα πολύ ενδιαφέρον φωτογραφικό οδοιπορικό 
για τον Σβάιτσερ και αποτελεί ένα απόλυτα τεκμηριωμένο και γλαφυρό κείμενο, για όποιον επιθυμεί να γνωρίσει τη ζωή και το έρ-
γο του αλτρουιστή ιατρού, του αληθινού προδρόμου των σημερινών «γιατρών χωρίς σύνορα».
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