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Τ ην 26η Μαρτίου τρέχοντος 
έτους έλαβε χώρα η ετήσια 
συγκέντρωσή μας στο ξενο-

δοχείο ΠΑΡΚ στο πεδίο του Άρεως, 
που κοντεύει να γίνει ο μόνιμος 
τόπος συνάντησής μας. 

Κατά τη διάρκεια της χοροεσπερί
δας, ο Σύλλογος τίμησε τον ομότιμο 
καθηγητή κ. Βαρελτζίδη Αντώνιο για 
όλα τα χρόνια της προσφοράς του 
στη ΔερματολογίαΑφροδισιολογία 
και για τις υπηρεσίες του στον 
Άνθρωπο. Την πλακέτα του απέ
δωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. 

Περίσσιος Ανδρέας μετά από συγκι
νητική ομιλία, που αφορούσε στο 
παρελθόν της συνεργασίας τους αλ
λά και σε όσα διαμείφθηκαν στο χώ
ρο της επιστήμης εκείνη την περί
οδο. Ο καθηγητής, αποδεχόμενος 
την πλακέτα, αναφέρθηκε λιτά για 
όσα κατάφερε να πετύχει μέσα από 
αντίξοες καταστάσεις εκείνα τα δύ
σκολα χρόνια. Το λόγο πήραν και 
αναφέρθηκαν στον παλιό δάσκα
λό τους ο κ. Κ. Νούτσης, που διευ
θύνει τη δερματολογική κλινική του 
Ευαγγελισμού, ο κ. Αθ. Πετρίδης, 

διευθυντής της Γ’ Κλινικής ΕΣΥ του 
Νοσοκομείου «Α. Συγγρός», ο κ. Αθ. 
Παπαχριστόπουλος, πρώην πρόε
δρος του Γεν. Κρατικού Νοσοκομείου 
Νικαίας, αλλά και άλλοι εξέχοντες 
ομιλητές των οποίων τα ονόματα 
αδυνατώ να θυμηθώ ευχαρίστησαν 
δημόσια τον αγαπημένο μας καθη
γητή κ. Βαρελτζίδη. Το θεωρητικό 
μέρος της βραδιάς συνεχίστηκε με 
την ακαδημαϊκή εισήγηση από τον κ. 
Ναούμ Χ., «Επαναπροσδιορίζοντας 
τις θεραπευτικές παραμέτρους της 
Ψωρίασης» και έκλεισε με ένα σύ

ντομο απολογισμό των πεπραγμέ
νων του Συλλόγου των περασμέ
νων ετών. 

Η βραδιά συνεχίστηκε με φα
γητό και χορό. Θα πρέπει από του 
βήματος τούτου να ευχαριστήσω 
τους χορηγούς κ. Γ. Λυκίσα και κ. 
Γ. Βασταρδή της εταιρείας Sherring
Plough για τη στήριξη της εκδήλω
σης, καθώς επίσης και την κ. Σοφία 
Καλαντίδου υπεύθυνη του ξενοδο
χείου ΠΑΡΚ για τη συμπαράστα
ση και την άψογη διεξαγωγή της 
δεξίωσης.

η Χοροεσπερίδα του συλλόγου μας

Ευχαριστήρια επιστολή του καθηγητή κ. Αντωνίου Βαρελτζίδη 
προς τον πρόεδρο του Συλλόγου κ. Ανδρέα Περίσσιο

26 Μαρτίου 
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την απονομή της τιμητικής πλακέ
τας και για τα τόσο κολακευτικά λόγια, που εσείς προσωπικά, αλλά και άλ
λοι συνάδελφοι, είπατε για το πρόσωπό μου. 
Σας διαβεβαιώνω ότι είναι μεγάλη συγκίνηση να νοιώθω ότι όσα μπόρεσα, 
στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, να μεταδώσω σε θεωρητικές γνώσεις και 
κλινική πράξη, αναγνωρίζονται από τους νεότερους συναδέλφους. 
Εύχομαι στο σύλλογο κάθε επιτυχία στις επιστημονικές και κοινωνικές δρα
στηριότητές του. 

Φιλικότατα,
Αντώνιος Βαρελτζίδης

Εικόνα 1. Στο Προεδρείο διακρίνονται 
οι κ. κ. Περίσσιος Α., Νούτσης Κ. και 
Ναούμ Χ.

Εικόνα 2. Ο κ. Βαρελτζίδης Α., ο κ. 
Νούτσης Κ. και ο κ. Ναούμ Χ.

Εικόνα 3. Ο κ. Βαρελτζίδης Α. και ο κ. 
Νούτσης Κ.

Εικόνα 4. Ο κ. Παπαχριστόπουλος Αθ. 
αναφερόμενος στο παρελθόν προς τον 
κ. Βαρελτζίδη.

Εικόνα 5. Από αριστερά διακρίνονται 
οι κ.κ. Νούτσης Κ., Πετρίδης Αθ, 
Παπαχριστόπουλος Αθ κι ο καθηγητής κ. 
Βαρελτζίδης να συνομιλούν ευχάριστα.

Εικόνα 6. Οι κ.κ. Γκομούζας Ν. και 
Περίσσιος Α. μετά των συμβίων τους.

Εικόνα 7. Ο καθηγητής κ. Βαρελτζίδης Α. 
ακούει ευχάριστα το συνομιλητή του. 

Εικόνα 8. Η καθηγήτρια της Οδοντιατρικής 
κ. Σκλαβούνου Αλ. με τον κ. Λυκίσα Γ.

Εικόνα 9. Η κ. Ρογδάκη Ειρ. μετά του 
συζύγου της.

Εικόνα 11. Οι κ.κ. Βέρρα Π., κ. Χανιά 
Π. και κ. Λιόκα Ε.Εικόνα 10. Η γοητευτική συνάδερφος κ. 

Σακελλάρη Β. μετά του συζύγου της.

Εικόνα 12.  Οι κ.κ. Ιωανίδης Κ. και 
Οικονόμου Γ.

Εικόνα 13. Η κ. Παυλίδου Χ. με το σύζυγό 
της κ. Αθανασιάδη Γ. και τη φαρμακοποιό 
κ. Βερυκοκάκη Μ.

Εικόνα 14. Οι κ.κ. Πρέβεζας Χ. και 
Κακέπης Μ.




