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Ό πως συνηθίζουμε, συναντηθή-
καμε στις 7 Νοεμβρίου, στο ξε-
νοδοχείο Παρκ, προκειμένου 

να ανταλλάξουμε απόψεις και ευχές. Την 
τελετή ξεκίνησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
μας, ο κ. Α. Περίσσιος. 

Αναφέρθηκε στο λόγο ύπαρξης του συνδέ-
σμου μας, ευχήθηκε στα μέλη καλή πορεία και 
στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Διευθυντής του 
Δερματολογικού τμήματος του Ευαγγελισμού, 
ο κ. Κ. Νούτσης (Αντιπρόεδρος του Συλλόγου). 
Και εκείνος με τη σειρά του, απέδωσε χαι-
ρετισμό στους συνέδρους κι εν ολίγοις ανέ-
πτυξε τις δυσκολίες ύπαρξης ενός σωματεί-
ου σαν το δικό μας, αφού η καθημερινότητα 
και οι ασχολίες όλων μας είναι πολυάριθμες 
και γνωστές. 

Στο τέλος, μίλησε ο κ. Χ. Ναούμ (Γενικός 
Γραμματέας). Αναφέρθηκε και περιέγραψε 
με σαφήνεια τις δυσκολίες που αντιμετωπί-
ζει κάθε φορά που εκδίδεται το περιοδικό «Εν 
χρω». Η συλλογή των κειμένων εξακολουθεί 
να παραμένει δύσκολη, αφού οι περισσότε-
ροι συνάδερφοι μένουν μόνο στην υπόσχε-
ση της αποστολής εργασιών. 

Παρόλα αυτά, το περιοδικό συνεχίζει να πα-
ραδίδεται σε όλους κάθε τρίμηνο με ποικίλη 

ύλη. Το σημαντικό σημείο είναι η Δερματολογία, 
η οποία γίνεται «στόχος», αφού παρατίθεται δί-
πλα στην Τέχνη, κυρίως την πεζογραφία. Είναι 
ωφέλιμο να υπάρχουν μετά από χρόνια αντίτυ-
πα του περιοδικού στις βιβλιοθήκες. Οι μελλο-
ντικοί μελετητές θα αναζητήσουν πληροφορί-
ες, τόσο για τη δουλειά μας-τη Δερματολογία, 
όσο και για την εποχή μας.

Το επιστημονικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε 
από τους κ.κ. Χ.Παυλίδου και Χ.Ναούμ.

Η κ. Παυλίδου έκανε την εισήγησή της με 
θέμα: «Οι Νεότερες Θεραπευτικές Εξελίξεις 
στην Ψωρίαση». Με την ευκαιρία ενός πε-
ριστατικού, ο κ. Χ. Ναούμ συζήτησε το θέ-
μα της στρατηγικής αντιμετώπισης του νο-
σήματος. Στη συζήτηση, συμμετείχε η δια-
κεκριμένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Χ. Αντωνίου, η ο-
ποία προσπάθησε να τυποποιήσει-κατά το 
δυνατό-τη στρατηγική θεραπείας του νοσή-
ματος.

Η συγκέντρωση έκλεισε με εορταστικό δεί-
πνο, όπου συμμετείχαν περίπου ογδόντα 
άτομα. Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους οι κ.κ.: ο Ομότιμος Καθηγητής 
κ. Α. Βαρελτζίδης, η Αν. Καθηγήτρια κ. Χ. 
Αντωνίου, η Καθηγήτρια κ. Α. Μουλοπούλου, 

η Καθηγήτρια κ. Σ. Γεωργαλά, η Καθηγήτρια 
κ. Κ.Αρώνη, ο Πρύτανης κ. Μήτσης, η κ. Μ. 
Παπαγεωργίου, ο κ. Αθ. Πετρίδης, ο κ. Α. 
Παναγιωτόπουλος, ο εκδότης κ. Η. Καυκάς 
και πολλοί άλλοι εκλεκτοί συνάδερφοι, τα ο-
νόματα των οποίων δεν αναγράφονται για 
πρακτικούς λόγους.

Ο Σύλλογος ευχαρίστησε δημόσια τους ι-
θύνοντες της εταιρείας ABBOTT για τη χορη-
γία της βραδιάς.

Η βραδιά έκλεισε με φαγητό, μουσική και 
μπόλικη κουβέντα με την ευχή της σύντομης 
επανασυνάντησης.

Ετήσια Συνάντηση του Συλλόγου ΣΔΑΕ

Εικόνα 1. Ο κ. Κ. Νούτσης με τον κ. Ναούμ στο 
προεδρείο.

Εικόνα 3. Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Χ. Αντωνίου 
με το Διευθυντή κ. Αθ. Πετρίδη.

Εικόνα 6. Η Π. Εμμανουήλ, η κ. Μ. Αργυρίου και ο 
εκδότης κ. Η. Καυκάς.

Εικόνα 5. Από δεξιά διακρίνονται: ο κ. Π. Βέρρα, ο κ. 
Αθ. Κουρελής και ο κ. Σ. Μανιός με τη σύζυγό του.

Εικόνα 2. Η κ. Χ. Παυλίδου στο βήμα. Εικόνα 4. Το ακροατήριο. Εικόνα 7. O κ. Χ. Ναούμ στο βήμα.




