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Το 17ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο 
Ωτορινολαρυγγολογίας - Χειρουργικής 
Κεφαλής και Τραχήλου, που έγινε 

στο Hôtel du Lac στα Ιωάννινα στις 10-12 
Νοεμβρίου 2006, καταγράφηκε, ήδη, στην 
ιστορία της Ελληνικής Ωτορινολαρυγγολογίας 
ως ένα ξεχωριστό γεγονός, που θα μείνει 
βαθιά χαραγμένο στη μνήμη όλων αυτών 
που το παρακολούθησαν. Η Γαλλο-Ελληνική 

Ωτορινολαρυγγολογική Ένωση ήταν το σημαντικό γεγονός, που 
έδωσε ιδιαίτερη αίγλη στο Σεμινάριο, μια νότα αισιοδοξίας και μια 
ένεση πεποίθησης ότι οι Έλληνες ωτορινολαρυγγολόγοι έχουν τη 
δυνατότητα για κάτι καλύτερο, για κάτι περισσότερο. 

Εκφραστής αυτής της δυνατότητας, ο καθηγητής Δημήτρης Αση-
μακόπουλος. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας ήταν 
αυτός που μόνος εμπνεύσθηκε, οργάνωσε και πραγματοποίησε 
την Γαλλo-Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογική Ένωση, για να απο-
τελέσει ένα επιστημονικό εφαλτήριο για την ανύψωση της εκπαί-
δευσης των νέων κυρίως συναδέλφων, για την προώθηση της 
συνεργασίας στον ερευνητικό και κλινικό τομέα της ειδικότητας, 
μεταξύ Ελλήνων και Γάλλων Ωτορινολαρυγγολόγων.

Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση του προγράμματος και η όλη εκ-
δήλωση της υπογραφής του πρωτοκόλλου, που είχαν τη σφρα-
γίδα της έμπνευσης και της δημιουργικότητας του Προέδρου, 
είχαν μια επισημότητα και μια λαμπρότητα που στην αρχή ξάφ-
νιασε και στη συνέχεια χαροποίησε και ικανοποίησε όλους τους 
παριστάμενους στην αίθουσα, που ήταν κατάμεστη από συνέ-
δρους και από επίσημους καλεσμένους, εκπροσώπους των πο-
λιτικών, υγειονομικών και κοινωνικών φορέων. Από τους Έλλη-
νες Ωτορινολαρυγγολόγους καθηγητές, παλιούς και νέους, ήταν 
σχεδόν όλοι εκεί, τιμώντας με την παρουσία τους τον οικοδεσπό-
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τη, Πρόεδρο του Δ.Σ. της Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας, και 
τους Γάλλους καθηγητές, εκπροσώπους της Γαλλικής Ωτο-
ρινολαρυγγολογίας.

Οι Γάλλοι καθηγητές J.P. Bebear, O. Sterkers, D. Stoll, E. 
Reyt και J. Magnan συμμετείχαν στο επιστημονικό πρό-
γραμμα του Σεμιναρίου και, με το κύρος, τη γνώση και την 
εμπειρία τους, συνέβαλαν στη μεγάλη επιτυχία του, μαζί με 
τους Έλληνες συναδέλφους τους. Όλοι τους έμειναν ικανο-
ποιημένοι από το επιστημονικό και το κοινωνικό πρόγραμ-
μα και τη θερμή, εγκάρδια και απλόχερη φιλοξενία. Όλοι 
τους σχολίασαν ότι το επιστημονικό πρόγραμμα ήταν πο-
λύ καλό, αν και αρκετά φορτωμένο, και παρατήρησαν ότι 
στις εισηγήσεις πρέπει να γίνεται αναφορά στην προσωπι-
κή εμπειρία και συζήτηση, περισσότερο, και να αποφεύ-
γονται οι μακρές ανασκοπήσεις και οι αναφορές στη διε-
θνή βιβλιογραφία. 

Το Σεμινάριο και η υπογραφή του πρωτοκόλλου της Γάλ-
λο-Ελληνικής Ωτορινολαρυγγολογικής Ένωσης έδωσαν την 
ευκαιρία στους Γάλλους να γνωρίσουν πολλούς Έλληνες συ-
ναδέλφους, να ανταλλάξουν απόψεις για επιστημονικά θέ-
ματα, να συμμετάσχουν με θέρμη στον ελληνικό χορό και 
στο τραγούδι. Να γνωρίσουν τη πόλη των Ιωαννίνων και 
τους Γιαννιώτες. Από τα «σαρακατσανάκια», που ενθουσί-
ασαν στην τελετή, μέχρι τον Νομάρχη και τον Γενικό Γραμ-
ματέα της Περιφέρειας. Να γνωρίσουν το Πανεπιστήμιο των 
Ιωαννίνων, από τους φοιτητές του μέχρι τον Πρύτανη. Να 

γνωρίσουν τον Γάλλο Γενικό Πρόξενο της Θεσσαλονίκης, 
που εντυπωσίασε με τα θαυμάσια ελληνικά του.

Το 17ο Σεμινάριο Ωτορινολαρυγγολογίας και η Γαλλο-Ελ-
ληνική Ωτορινολαρυγγολογική Ένωση ήταν το σημαντικό 
γεγονός που σημάδεψε για τρεις ημέρες τη ζωή στη πόλη 
των Ιωαννίνων - και για μια ζωή την Ελληνική Ωτορινολα-
ρυγγολογία. Εφ όσον, βέβαια, δεν παραμείνει σαν ένα απλό 
γεγονός που έληξε, αλλά αποδειχθεί στην πράξη ότι έχει συ-
νέχεια και συνέπεια, στο παρόν και στο μέλλον.

Ο καθηγητής Δημήτρης Ασημακόπουλος αξίζει τα συγ-
χαρητήρια όλων των Ελλήνων ωτορινολαρυγγολόγων, για 
την επιτυχή οργάνωση και διεκπεραίωση του 17ου ΩΡΛ Σε-
μιναρίου και της Γάλλο-Ελληνικής Ωτορινολαρυγγολογικής 
Ένωσης, που ταυτόχρονα χρεώνεται ως επιτυχία του Δ.Σ. 
της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας - Χει-
ρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, το οποίο, ως Πρόεδρος, 
επάξια εκπροσωπεί. 

Αν μη τι άλλο, ήταν μια ευχάριστη δραπέτευση από το κε-
λί του αυτοπεριορισμού και της ετεροαπομόνωσης. Ήταν 
ΕΝΑ βΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ.
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