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Ε κεί παρευρέθηκα ως καλεσμένη της ανα
πληρώτριας καθηγήτριας M. Balabanova 
και ανέπτυξα το θέμα: «Κοσμετολογικές 

χρήσεις της Βοτουλινικής τοξίνης». 
Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον κα-

θηγητή της Δερματολογίας–Αφροδισιολογίας της 
Βουλγαρίας N. Tsankov, ο οποίος μου ανέφερε 
ότι η συγκέντρωση αυτή είναι η 15η ετήσια συ-
νάντηση των δερματολόγων της Βουλγαρίας και 
ότι ο ίδιος συνεχίζει την παράδοση που ξεκίνησε 
ο ιδρυτής του θεσμού αυτού, καθηγητής Assen 
Durmisher, σύμφωνα με τις Δερματολογικές 
Ημέρες του Παρισιού. 

Συνέχισε λέγοντας ότι είναι η πρώτη φορά που 
γίνεται εκτός Σόφιας και όμως η προσέλευση ήταν 
ικανοποιητική, παρευρέθηκαν 310 δερματολό-
γοι από το σύνολο των 500 δερματολόγων της 
χώρας. Οι δερματολόγοι της πόλης Russe είναι 
οι καλύτεροι εκπρόσωποι της βουλγαρικής δερ-
ματολογίας εκτός Σόφιας.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν, κυρίως, 
παρουσιάσεις σπάνιων περιστατικών και η αντι-
μετώπιση αυτών, καθώς και αναφορές στα νέα 
σκευάσματα, όπως οι βιολογικοί παράγοντες, 
τα νέα εμφυτεύματα σε μορφή κρέμας από την 

Eucerine, και προϊόντα που προέρχονται από βό-
τανα, όπως το Realba της Pierre-Fabre. 

Στην ερώτησή μου τι πιστεύει για τους νέους 
δερματολόγους, μου απάντησε ότι οι δερματο-
λόγοι της Σόφιας, όπου ο ίδιος είναι καθηγητής, 
είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι, οι παρουσιά-
σεις τους ήταν καλά προετοιμασμένες, τεκμηρι-
ωμένες, συνοδευόμενες από καλό φωτογραφικό 
υλικό και, το σπουδαιότερο, τήρησαν τον χρόνο 
των επτά λεπτών. 

Πιστεύει, δε, ότι πρέπει πρώτα να γίνουν κα-
λοί κλινικοί δερματολόγοι και παράλληλα να εξα-
σκήσουν την κοσμετολογία. Στην επόμενη ερώ-
τησή μου για το ποιό είναι το ειδικό αντικείμενο 
με το οποίο ασχολείται, μου απάντησε: «Η ψω-
ρίαση και τα πομφολυγώδη και κυρίως η ιστο-
παθολογία δέρματος. Αν με ψάξεις είμαι γεμάτος 
Δερματολογία, οι σκέψεις μου και η ζωή μου εί-
ναι πλημμυρισμένα από Δερματολογία, ..ακόμη 
και στα σύννεφα διαβάζω ανοσοφθορισμούς!»

Η συζήτηση έκλεισε με αυτήν την χαρακτη-
ριστική φράση του καθηγητή και στη συνέχεια 
ακολούθησε δείπνο με χορό και διασκέδαση με 
τραγούδια «καραόκε». Ήταν μια ξεχωριστή βρα-
διά, σε μια πολύ φιλική ατμόσφαιρα.
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Εικόνα 1. Ο Καθηγητής κ. Τσάνκοφ. Εικόνα 2,3. Στιγμιότυπα από την επίσημη δεξίωση του Συνεδρίου.

Στην γειτονική Βουλγαρία, 35 Νοεμβρίου, διοργανώθηκαν, όπως κάθε χρόνο, οι 
«Δερματολογικές Ημέρες της Σόφιας», που για πρώτη φορά δεν έγιναν στη Σόφια. Οι 
«Ημέρες» έγιναν σε μια μικρή γραφική πόλη, την Russe, με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, 
κτισμένη στις όχθες του Δούναβη, κοντά στη γνωστή μας Βάρνα. 




