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Αγαπητοί συνάδελφοι,   
Με εξαιρετική επιτυχία και πρωτοφανή 
συμμετοχή διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, 

στο Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς, η κορυφαία 
επιστημονική εκδήλωση, το 14ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργι-
κής Κεφαλής και Τραχήλου, που ως γνωστόν 
πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια.

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου 
κήρυξε ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. 
Γεώργιος Κωνσταντόπουλος και προλόγισαν μεταξύ των άλλων 
ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο Πρύ-
τανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καθηγητής κ. Μάν-
θος και ο Πρόεδρος της Εταιρείας μας Καθηγητής κ. Δ. Αση-
μακόπουλος. 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου έλαβαν χώρα 144 στρογ-
γυλές τράπεζες, 12 διαλέξεις, δορυφορικά συμπόσια και εκπαι-
δευτικά σεμινάρια, ενώ ο αριθμός των συμμετεχόντων ξεπέ-
ρασε τους 800.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε ο μεγάλος αριθμός ξένων δι-
ακεκριμένων ομιλητών από τη Γαλλική Ωτορινολαρυγγολογι-
κή Κοινότητα, αλλά και από τη Γερμανία, Αγγλία, ΗΠΑ, Ισραήλ, 
Τουρκία, κ.λπ., προσωπικότητες που τιμήσαμε για την προσφο-
ρά τους. 

Αναπτύχθηκαν με επιτυχία θέματα που άπτονται των περισ-
σοτέρων πεδίων της ειδικότητας της Ωτορινολαρυγγολογίας, με 
σαφή κατανοητό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Οι περισσότεροι 
των ομιλητών κέρδισαν το ενδιαφέρον των συνέδρων που γέμι-
ζαν τις αίθουσες του συνεδρίου από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η στρογγυλή τράπεζα των 
νέων Ωτορινολαρυγγολόγων με τίτλο «το βήμα των ειδικευομέ-
νων», που έγινε με εξαιρετική επιτυχία και για πρώτη φορά στα 
χρονικά της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας Χει-

Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ 
της Πανελλήνιας Εταιρείας 

Ωτορινολαρυγγολογίας 
Χειρουργικής Κεφαλής 

και Τραχήλου (2005-2007)
και Επιτυχές Έργο
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ρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, ιδέα 
του Προέδρου της, Καθηγητού Δ. Αση-
μακόπουλου.

Μεγάλος, επίσης, αλλά και ιδιαίτερα 
ποιοτικός, ήταν ο αριθμός των ελεύθε-
ρων και αναρτημένων ανακοινώσεων 
που παρουσιάσθηκαν στο συνέδριο.

Ο Πρόεδρος, o Αντιπρόεδρος, ο Γε-
νικός Γραμματεύς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου φρόντισαν ερ-
γαζόμενοι νυχθημερόν για την όσο το 
δυνατόν τελειότερη διεξαγωγή της κο-
ρυφαίας αυτής επιστημονικής εκδήλω-
σης, πράγμα που επιτεύχθηκε «με λα-
μπρότητα» σε όλα της τα επίπεδα. 

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε επίσης η 
χοροεσπερίδα που έγινε στην αίθουσα 
του Ξενοδοχείου, όπου ιδιαίτερη αίσθη-
ση προκάλεσε η επιλογή από το Δ.Σ του 
εξαίρετου Κ. Γαϊτάνου στο καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα. Η ανταπόκριση των συνέ-
δρων ήταν μεγάλη, αντίστοιχη της ποι-
οτικής προσφοράς του καλλιτέχνη.

Το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο θα πα-
ραμείνει στη μνήμη μας σαν ένα από 
τα καλύτερα Πανελλήνια Συνέδρια που 
έχουν γίνει μέχρι τώρα και γι’ αυτό αξίζει 
ένα μεγάλο ευχαριστώ και πολλά συγ-
χαρητήρια στον Πρόεδρο, στον Γενικό 
Γραμματέα, στο Δ.Σ της εταιρείας και σε 
όσους μόχθησαν για την όσο το δυνα-
τόν πιο τέλεια και άρτια διεξαγωγή του. 
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρου-
με τη διανομή σε όλους τους συμμετέ-
χοντες, της καλαίσθητης και ιδιαίτερα 
επιμελημένης έκδοσης της «ΕΠΕΤΗΡΙ-
ΔΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟ-
ΓΩΝ», έκδοση του κ. Ηλία Καυκά, τον 
οποίο και ευχαριστούμε θερμά. 

Τελειώνοντας θυμίζω το επιτυχές 17ο 
Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ωτορινολα-
ρυγγολογίας με Διεθνή συμμετοχή, που 
έγινε στα Γιάννενα το 2006 με ιδιαίτε-
ρη αίγλη και εμβέλεια Συνεδρίου, μαζί 
με την «ΓΑΛΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΤΟΡΙΝΟ-
ΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ», γεγονότα 

που πρόβαλαν την ειδικότητά μας και 
τη χώρα μας Διεθνώς. Επίσης, το ποι-
οτικό 18ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο 
Ωτορινολαρυγγολογίας στη Λάρισα το 
2007 και την αναβάθμιση του Περιοδι-
κού της Εταιρείας μας με την παρούσα 
ποιοτική ακαδημαϊκή έκδοση.

Οι παραπάνω ξεχωριστές δραστηριό-
τητες, καθώς και άλλες, «ανέβασαν τον 
πήχη της επιστημονικής μας εταιρείας», 
μετέδωσαν γνώση, ενίσχυσαν το κύρος 
και πρόβαλλαν την Ελληνική Ωτορινολα-
ρυγγολογική Κοινότητα διεθνώς. 

Σας ευχαριστώ όλους για την προ-
σφορά σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

καθηγητής 
Δημήτριος ασημακόπουλος M.D.

Πρόεδρος 
Πανελλήνιας Εταιρείας 

Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής 
Κεφαλής και Τραχήλου

 


