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επιστημονικές σελίδες

Η πτήση από  την  Αθήνα  γ ια 
Ρό δο είναι γύρω στα 40 λε-
πτά. Έτσι, μετά από ένα ήρεμο 

ταξίδι χωρίς αναταράξεις φτάσαμε 
στο Αεροδρόμιο της Ρόδου. Από την 
Κά μειρο, το πλοίο μας μετέφερε στο 
πανέμορφο νησί της Χάλκης. 

Ο αριθμός των συνέδρων που θα παρα-
κολουθούσε την ημερίδα κάτω από το πρω-
τότυπο, λατινικό τίτλο «Ψωρίαση Aenigma 
est» (ακούστηκε ότι) έφτασε τα τριακόσια 
άτομα.  Μεταφερθήκαμε από το λιμανάκι 
της Καμείρου μετά από μιάμιση ώρα στο 
Νημποριό, το λιμάνι της Χάλκης. Όλη η πό-
λη χτισμένη στους πρόποδες των δυο λόφων 
που υψώνονται πάνω της, περιβάλλεται από 
τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. Τα σπίτια 
στοιβαγμένα με μεγάλη αισθητική το ένα κο-
ντά στο άλλο περικλείουν το λιμάνι. Τα χρώ-
ματα στους τοίχους από το γαλάζιο μέχρι το 
σομόν και το κεραμιδί δίνουν την αίσθηση 
ζωγραφικής σε καμβά. 

Μετά την άφιξη μας, μάς προσφέρθηκε 
χυμός και κέρασμα και πήραμε το δρόμο 
για τα σπίτια, όπου θα φιλοξενούμασταν για 
το διήμερο που ήταν μπροστά μας. Το δω-
μάτιο μου στον κοινοτικό ξενώνα είχε θέα 
τη θάλασσα με φόντο τα πανέμορφα σπί-
τια του νησιού. 

Παρόλο που το νησί δεν άντεχε να φιλοξε-
νήσει μεγάλο αριθμό συνέδρων, εν τούτοις 
όλοι ταχτοποιήθηκαν χωρίς γκρίνιες και προ-
στριβές. Αισθάνθηκα ότι οι συνάδερφοι γίνα-

με μια μεγάλη παρέα. Άλλοι εδώ κι άλλοι ε-
κεί και στο τέλος όλοι μαζί μοιραστήκαμε τη 
θάλασσα, την ανεμελιά, την καλή συντροφι-
κότητα.  Εκτός απ’ αυτά, συμμετείχαμε ενερ-
γά στο πρόγραμμα των επιστημονικών δια-
λέξεων, που έλαβε χώρα στο παλιό καρνάγιο 
δίπλα στον ξενώνα. Οι ομιλίες που ακούστη-
καν, αφορούσαν κυρίως τις νέες απόψεις για 
την ψωρίαση, με αποτέλεσμα οι σύνεδροι να 
γεμίσουν ασφυκτικά την αίθουσα με αμείω-
το ενδιαφέρον.  Την έναρξη του συνεδρίου 
πυροδότησαν οι δήμαρχος κ. Ε. Παναγή και 
ο νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Ι. Μαχαιρίδης. 
Όμως, η ψυχή του συνεδρίου που κρυβόταν 
πίσω από όλες τις εκδηλώσεις και τα συμβά-
ντα ήταν ο κ. Αθ. Πετρίδης και οι συνεργάτες 
του. Φρόντισαν να μας φιλοξενήσουν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο σ’ ένα μικρό νησί χω-
ρίς ιδιαίτερη τουριστική υποδομή. Η αγάπη 
τους και το ενδιαφέρον για την καλή μας δι-
αμονή στάθηκε η κινητήρια δύναμη. 

Όλοι οι ομιλητές ήταν συνεπείς στο θέμα 
και στην ανάπτυξή του. Η έκπληξή μας με-
γάλη στο τέλος του συνεδρίου. Ο καθηγητής 
μας κ. Α. Κατσάμπας τιμήθηκε ως επίτιμος 
δημότης της Χάλκης και χορηγήθηκαν δυο 
υποτροφίες Ι. Δ. Στρατηγού σε δυο ειδικευ-
όμενους την κ. Αμαλία Τσιατούρα και τον κ. 
Ηλία Σταυριάδη. 

Ευχόμαστε στον κ. Αθ. Πετρίδη να έχει πά-
ντα την όρεξη, τη διάθεση και την έμπνευ-
ση να οργανώνει συνέδρια με τόσο μεγά-
λη επιτυχία!

Εν Χάλκη

Εικόνες 2,3. Χάλκη.

Εικόνα 1.  Στην αυλή του σπιτιού του, ο κ. Πετρίδης με 
τον κ. Ναούμ και την κ. Ντάσιου.
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