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Γ ια τους Ωτορινολαρυγγολόγους της 
Βορείου Ελλάδος, η δεξίωση με την κο-
πή της βασιλόπιτας, όπως εθιμοτυπικά 

γίνεται εδώ και πολλά χρόνια, είναι από τα 
γεγονότα της χρονιάς. Από το 2001 και μετά 
καθιερώθηκε να προηγείται της δεξίωσης 
μία επιστημονική συνάντηση - εκδήλωση, 
με σκοπό το ξεκίνημα της χρονιάς να έχει 
διπλό ενδιαφέρον, συνδυάζοντας έτσι, την 

επιστημονική ενημέρωση με τη διασκέδαση.
Φέτος, η εκδήλωση αυτή έγινε στο Ξενοδοχείο Hyatt Regen-

cy, στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2007, πραγ-
ματοποιήθηκε επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Διάγνωση και 
αντιμετώπιση της Βαρηκοΐας». Τη συζήτηση συντόνισε ο Ανα-
πληρωτής Καθηγητής και Γενικός Γραμματέας της εταιρείας της 
Βορείου Ελλάδος, κ. Σπύρος Μεταξάς. Ο κ. Άγγελος Βάκαλος, 
ελεύθερος επαγγελματίας από την πόλη των Σερρών, μας μίλη-
σε για την ομιλητική ακοομετρία, την εκτίμηση της διακριτικής 
ικανότητας και τη σημασία τους τόσο στη διάγνωση, όσο και 
στην αντιμετώπιση της βαρηκοΐας. 

Ο επιμελητής της Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής του νοσοκο-
μείου ΑΧΕΠΑ, κ. Γεώργιος Ψύλλας, ανέπτυξε το θέμα «Συμβολή 
των ωτοακουστικών εκπομπών και των προκλητών ακουστικών 
δυναμικών στην πρώιμη διάγνωση της παιδικής βαρηκοΐας». Τέ-
λος, ο Dr. med. E. Alex Grafenberg, Product manager of SIEMENS 
Pediatric audiology Siemens Audiologische Technik GmbH, με 
ένα πραγματικά ποιητικό τίτλο «Μαζί με τη φύση», μας μίλησε 
για τη σχέση της τεχνολογίας με τη φύση ή, καλύτερα, για την 
αντιγραφή της φύσης από την τεχνολογία στην προσπάθειά 
της για μια όσο το δυνατόν καλύτερη και ποιοτικότερη απόδο-
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ση των ακουστικών συσκευών. 
Δεν ήταν δυνατόν να λείπει από το στρογγυλό αυτό τρα-

πέζι ο πολυτάλαντος και γλαφυρός Αναπληρωτής Καθηγη-
τής κ. Ανέστης Ψηφίδης και Γενικός Γραμματέας της Πανελ-
λήνιας ΩΡΛ Εταιρείας, ο οποίος τάραξε τα «ήσυχα νερά» 
με τις εύστοχες και εποικοδομητικές του παρεμβάσεις.

Οι ομιλίες ήταν υψηλού επιστημονικού επιπέδου και απο-
δόθηκαν με γλαφυρότητα και σαφήνεια από τους ομιλη-
τές. Το ίδιο υψηλού επιπέδου ήταν και η συζήτηση που 
ακολούθησε από τους συνέδρους. Την εκδήλωση παρακο-
λούθησαν περισσότεροι από 100 Ωτορινολαρυγγολόγοι, 
ανάμεσά τους και «παλαιοί» καταξιωμένοι συνάδελφοι, Κα-
θηγητές, ο νυν Πρόεδρος και πρώην Πρόεδροι της Πανελ-
λήνιας ΩΡΛ Εταιρείας, καθώς και Πρόεδροι άλλων κλαδι-
κών εταιρειών. Επίσης, Διευθυντές Πανεπιστημιακών και 
μη Ωτορινολαρυγγολογικών κλινικών και, γενικά, εκλεκτοί 

συνάδελφοι, μέλη της εταιρείας από όλη την Ελλάδα.
Με το πέρας του επιστημονικού μέρους ακολούθησε 

δεξίωση, στη διάρκεια της  οποίας ο καταξιωμένος Πρόε-
δρος κ. Αθανάσιος Αηδόνης έκοψε τη βασιλόπιτα. Την εκ-
δήλωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος της ΔΥΠΕ, κ. Βασίλειος Δε-
λής, γνωστός για τη δραστηριότητά του και το έργο του. 
Το φλουρί έπεσε στην ΩΡΛ κλινική του Θεαγένειου νοσο-
κομείου Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε χορός και ξεφάντω-
μα μέχρι πρωίας.
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