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 Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, 

 Πριν από τρία χρόνια με τιμήσατε με την ψήφο σας με την εκλογή μου στην 
θέση του Αντιπροέδρου της ΕΔΑΕ. Κατά το διάστημα αυτό και υπό τη συνετή 
Προεδρεία του Καθηγητή Δημήτρη Ρηγόπουλου υπηρέτησα με συνέπεια, 
εντιμότητα και σταθερότητα τους στόχους της ΕΔΑΕ και τα συμφέροντα των 
Ελλήνων Δερματολόγων. 
 Η ανύψωση του επιστημονικού επιπέδου και η συνεχής διεύρυνση των 
γνώσεων τόσο των νέων τόσο και των παλαιότερων συναδέλφων με ποικίλες 
επιστημονικές εκδηλώσεις, όπως Πανελλήνια και Περιφερειακά Συνέδρια, Ημερίδες 
και Συμπόσια με συνεχώς ανανεούμενα θέματα, η ενσωμάτωση Πρακτικής 
Εξάσκησης (Hands on) σε νέες επεμβατικές τεχνικές, η είσοδος στην ψηφιακή εποχή 
και η διαρκής ενημέρωση των Δερματολόγων σε όλες τις νεότερες εξελίξεις, η 
παροχή υποτροφιών, ήταν αρκετές από τις επιτυχημένες δράσεις του 
προηγούμενου Δ.Σ., όπου όλα τα μέλη του συνεργάστηκαν για το κοινό καλό. 
Ιδιαίτερα, στις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώθηκαν τον τελευταίο χρόνο με την 
επέλαση του κορωνοϊού, η ΕΔΑΕ βρέθηκε κοντά στους Δερματολόγους παρέχοντας 
συνεχή στήριξη και συμπαράσταση σε αυτούς με διαρκή ενημέρωση και οδηγίες για 
την αντιμετώπιση της δυσάρεστης αυτής κατάστασης. 
 Στο διάστημα αυτό υπήρξαν συνεχείς καμπάνιες για ενημέρωση σε τρέχοντα 
θέματα, όπως η ακμή, η ψωρίαση, το μελάνωμα κ.λπ. με όλα τα διαθέσιμα σύγχρονα 
έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, όπου συμμετείχαν όσοι δερματολόγοι εξέφρασαν την 
επιθυμία να λάβουν μέρος και είχαν μεγάλη ανταπόκριση και επιτυχία στο ευρύ 
κοινό. 
 Η συνεργασία με τις Εταιρείες Δερματοσκόπησης και Δερματοχειρουργικής 
υπήρξε αγαστή, με σκοπό την καλύτερη επιστημονική ενημέρωση των 
Δερματολόγων της χώρας, στα ξεχωριστά αυτά αντικείμενα της ειδικότητάς μας. 
 Από την άλλη πλευρά, η ανταπόκριση στα καλέσματα και καταγγελίες των 
συναδέλφων Δερματολόγων ήταν άμεση, παρέχοντας στήριξη και αποτελεσματική 
απάντηση στις εχθρικές επιθέσεις από άλλες ειδικότητες ή "Κέντρα" που 



αντιποιούνται την ειδικότητά μας. Βασικός μας σκοπός η επαγγελματική 
κατοχύρωση των Δερματολόγων και το κλείσιμο κάθε στεγανού. 
 Η περιφρούρηση της Παιδιατρικής Δερματολογίας υπήρξε πρωταρχικός μας 
στόχος που στέφθηκε με επιτυχία, ενώ η πρόσφατη απόφασή μας για δημιουργία 
Εταιρείας Δερματολογίας Παίδων και Δερματο-ογκολογίας θα ισχυροποιήσει τη 
θέση των Ελλήνων Δερματολόγων και θα συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωσή τους 
στα ειδικά αυτά αντικείμενα που, θεωρούμε ότι μας ανήκουν. 

 Αγαπητοί φίλοι, 
 Με την επιστολή μου αυτή τίθεμαι πάλι στην κρίση σας για εκλογή και ως μέλος 
στο επόμενο Δ.Σ. της ΕΔΑΕ. Όπως και στο προηγούμενο Συμβούλιο πρόκειται να 
συνεργαστώ αρμονικά με όλα τα μέλη της ΕΔΑΕ και το μελλοντικό Πρόεδρο για τον 
κοινό σκοπό. Επιπλέον, η διάθεση για συνεργασία και κοινή δράση με όλα τα μέλη 
της ΕΔΑΕ και ιδιαίτερα τους νέους πρέπει να θεωρείται δεδομένη, κάθε πρόταση και 
προσφορά είναι δεκτή με ευχαρίστηση, ενώ κάθε αίτημα θα μεταφέρεται άμεσα στο 
Δ.Σ. της ΕΔΑΕ, η πόρτα της οποίας θα είναι πάντα ανοιχτή, όπως μέχρι τώρα. 
 Η όλη δράση μου και οι προσπάθειές μου για τους κοινούς σκοπούς των 
Δερματολόγων είναι γνωστές από τη μέχρι τώρα πορεία μου. Έτσι λοιπόν, 
προτίθεμαι να συνεχίσω με βάση την εντιμότητα, την αλήθεια, τη δουλειά και τη 
διάθεση για αγώνα, για την αποτελεσματική προάσπιση της ειδικότητάς μας και την 
εξασφάλιση ενός καλύτερου αύριο στους νεότερους συναδέλφους. 

 Ευελπιστώ για τη θετική σας κρίση. 
 
  Με τιμή 

  Γιώργος Κοντοχριστόπουλος 
 


