
Προς Καθηγητή κ. Κανδηλώρο Δημήτριο 

Πρόεδρο Κολλεγίου Ελλήνων Ω.Ρ.Λ. 

Φιλοθέη, 11/2/2017 

Κύριε Πρόεδρε, 

 Είχα την τιμή να παρακολουθήσω το συνέδριο του Κολλεγίου, την 

ύπαρξη του οποίου  (Κολλεγίου-υνεδρίου) δεν γνώριζα. Για το συνέδριο 

πληροφορήθηκα την ίδια ημέρα του συνεδρίου από τον κ. Φερεκύδη πράγμα το 

οποίο δικαιολογεί την αδυναμία μου να το παρακολουθήσω εξ'ολοκλήρου. Σο 

παρακολούθησα όμως μερικώς πράγμα το οποίο μου έδωσε ικανά δείγματα για 

να σχηματίσω νια άποψη επί του προκειμένου, την οποία έρχομαι να σας 

εκφράσω , λέγοντας ανεπιφύλακτα συγχαρητήρια. υγχαρητήρια για την όλη 

εμφάνιση και οργάνωση του που ήταν πραγματικά υποδειγματική 

 εβασμός και τάξη στο χρόνο της παρουσίασης, της συζήτησης και της 

ανταλλαγής απόψεων επί των περιστατικών. Άψογη συμπεριφορά των 

προεδρείων με εύστοχους και εποικοδομητικούς σχολιασμούς. Σα θέματα που 

επελέγησαν προς συζήτηση χωρίς να ξεφεύγουν από την ουσία έδιναν κάποιο 

νόημα γύρω από αυτά που απασχολούν την καθ' ημέρα πράξη. Η αξιοπρεπής 

εμφάνιση των ομιλητών, ο σεβασμός στο περιεχόμενο των θεμάτων που 

παρουσίαζαν είτε αφορούσε κάτι καινούργιο, ή αν όχι καινούργιο να αφορά 

κάτι που απασχολεί, κάτι που προβληματίζει, κάτι που θα ήθελε κάποια 

διευκρίνιση, η οποία καλοπροαίρετα δινότανε από τα εμπειρότερα μέλη του 

συνεδρίου.  Σέλος, η ποιότητα των ομιλητών με εντυπωσίασε. Η εικόνα που 

δίνανε ήταν, νέα παιδιά, νέοι επιστήμονες που πατάνε γερά στα πόδια τους, 

νέοι επιστήμονες που κάτω από την καθοδήγηση τη δική σας, αποτελούν την 

επωαζόμενη νέα γενιά για την ειδικότητά μας, πράγμα για το οποί έχετε και 

'σεις ευθύνη. 

 Κύριε Πρόεδρε μας συνδέει μια γνωριμία και αλληλοσεβασμός 

παλαιόθεν. Ως φίλος και συνάδελφος απελθών της  ενεργού ιατρικής, έχοντας 

δοκιμάσει τις πολλαπλές και ποικίλες προσπάθειες της εποχής μας τις οποίες 

περάσαμε για να σταθούμε στα πόδια μας, θα μου επιτρέψετε να σας δώσω μια 

ευχή, σταθείτε δίπλα στα παιδιά αυτά, που μαθητεύουν κοντά σε εσάς και τους 

λοιπούς αξιόλογους δασκάλους τους, δώστε τους και διδάξτε τους ότι και εσείς 

πήρατε, κατά την ευαγγελική ρήση "δωρεάν ελάβατε δωρεάν δώτε" από τους 

δικούς σας δασκάλους επωφελεία της επιστήμης και της κοινωνίας γενικά, ώστε 

τα νέα παιδιά ατενίζοντας με αισιοδοξία το μέλλον και στρέφοντας ευγνώμον 

βλέμμα προς εσάς, να μπορούν περήφανα να πούνε το «Άμμες δε γ' εσόμεθα 

πολλώ κάρρονες». 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ε. ΒΑΡΛΕΣΖΙΔΗ 
Αμ. Επικ. Καθηγητής 


