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O Ανδρέας Μελιδώνης Παθολόγος –Διαβητολόγος (υπεύθυνος λειτουργίας του 
Τζανείου Διαβητολογικού Κέντρου) είναι γνωστός από τις πολυάριθμες ομιλίες 
του, αλλά και δημοσιεύσεις άρθρων και βιβλίων με διαβητολογικό περιεχόμενο. 
Στις αρχές του έτους κυκλοφόρησε ένα νέο βιβλίο του με τίτλο «Σακχαρώδης 
Διαβήτης 2010: Σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα αιχμής». Η έκδοση αυτή 
προλογίζεται από τον  πρόεδρο του ΕΚΕΔΙ καθηγητή κ. Σωτήριο Ράπτη. 
Το βιβλίο αποτελείται από πέντε ενότητες που περιλαμβάνουν άλλοτε άλλον 
αριθμό κεφαλαίων. Δεν αποτελεί πλήρη Διαβητολογία, αλλά αποτελεί επιλογή 
θεμάτων που ο συγγραφέας έκρινε ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, «θέματα 
αιχμής» όπως αναφέρεται στον υπότιτλο. Κατά τούτο το βιβλίο αυτό θυμίζει τις 
ετήσιες εκδόσεις «Diabetes Annual». Σε τρία κεφάλαια εκτός από τον κ. 
Μελιδώνη συμμετέχει στη συγγραφή τους και ο κ. Αναστάσιος Κουτσοβασίλης. 
Οι πέντε ενότητες κατά τη σειρά ανάπτυξης είναι: 

1. Μεταβολικό σύνδρομο- Προδιαβήτης 
2. Θεραπευτική προσέγγιση του ΣΔ 
3. Χρόνιες επιπλοκές του ΣΔ 
4. Οξείες επιπλοκές του ΣΔ 
5. Ειδικές καταστάσεις.  
Η τελευταία ενότητα περιλαμβάνει δυο κεφάλαια, ένα για τη σεξουαλική 
δυσλειτουργία και ένα για την αντιμετώπιση του ηλικιωμένου διαβητικού 
ασθενούς.  
Τα κεφάλαια που αναπτύσσονται χαρακτηρίζονται από ικανοποιητική 
πληρότητα, είναι γραμμένα με κατανοητό τρόπο που όμως θυμίζει 
περισσότερο προφορικό λόγο και συνοδεύονται από τις απαραίτητες 
βιβλιογραφικές αναφορές έως και του 2009. Το βιβλίο είναι τυπωμένο σε 
τετραχρωμία, προφανώς για να αποδοθούν διάφορες έγχρωμες διαφάνειες οι 
οποίες όμως δεν ακολουθούν ενιαία εκδοτική αισθητική. Υπάρχουν μεγάλα 
τμήματα του κειμένου σε μορφή bold, για έμφαση, που είναι κάτι που δεν 
συνηθίζεται στις περισσότερες εκδόσεις. Επίσης στην παράθεση των 
βιβλιογραφιών δεν ακολουθείται ενιαίος κανόνας. Πάντως, αυτά τα 
μειονεκτήματα στον εκδοτικό τομέα (editing) δεν μειώνουν την αξία των 
κειμένων που πολλά προσφέρουν στον ενδιαφερόμενο αναγνώστη και ιδίως 
στον νέο γιατρό που ενδιαφέρεται για τη Διαβητολογία.  
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