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Μία σημαντική καινοτομία του 
συνεδρίου αποτέλεσε και 
η διοργάνωση, σε συνερ-

γασία με τη Παγκόσμια Οργάνωση 
Γα σ τ ρ ε ν τ ε ρ ο λ ο γ ί α ς  ( W o r l d 
Gastroenterology Organization – 
WGO), στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος «Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτών» 
(Train The Trainers – TTT), ενός «Advanced Train The 
Trainers» Course από 10-12 Νοεμβρίου. Θετικά επίσης 
αξιολογήθηκε από την πλειοψηφία των συναδέλφων 
το γεγονός ότι η οργανωτική επιτροπή του συνεδρί-
ου επέλεξε ανάμεσα στις ομιλίες να παρεμβάλλεται 
μία προφορική ανακοίνωση σχετική με το θέμα της 
συνεδρίας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα και σε νέους 
συναδέλφους να παρουσιάσουν το ερευνητικό τους 
έργο στη Γαστρεντερολογική κοινότητα.

 Πρώτη ημέρα - Πέμπτη 11 Νοεμβρίου
Το αμιγώς επιστημονικό μέρος του συνεδρίου ξεκίνησε την 

Πέμπτη 11 Νοεμβρίου με τη συνεδρία για το Πάγκρεας I-ΙΙ 
στην αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας». Στα πλαίσια αυτής ο κ. 
Η. Σκοτινιώτης ανέπτυξε τη σύγχρονη θέση της επείγουσας 
ERCP στην οξεία λιθιασική παγκρεατίτιδα. Ακολούθως ο 
κ. Κ. Θωμόπουλος έκανε μια ανασκόπηση των νεότερων 
δεδομένων στη διάγνωση και θεραπεία μίας σπάνιας για τα 
Ελληνικά δεδομένα νοσολογικής οντότητας, της αυτοάνοσης 
παγκρεατίτιδας. Στη συνέχεια, ο κ. Π. Κασαπίδης κάλυψε 
το ζήτημα των Νευροενδοκρινών Όγκων του Παγκρέατος 
παρουσιάζοντας αναλυτικά τα βήματα από την κλινική 
υποψία στη διαγνωστική προσέγγιση και τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση των όγκων αυτών. Ο κ. Ι. Καρούμπαλης 
ανέπτυξε το θέμα της χρόνιας παγκρεατίτιδας εστιάζοντας 
στο ρόλο του EUS στη διάγνωση, με βάση τα αναθεωρη-
μένα υπερηχογραφικά διαγνωστικά κριτήρια αλλά και στη 
θεραπεία της. Πολύ ενδιαφέρουσες ήταν και οι εισηγήσεις 
του κ. Κ. Μάρκογλου, ο οποίος ανέλαβε να παρουσιάσει 
το δύσκολο ζήτημα της διαγνωστικής και θεραπευτικής 
προσέγγισης των κυστικών βλαβών του παγκρέατος, και 
της Ακτινολόγου συναδέλφου κ. Χ. Τριαντοπούλου η οποία 
παρουσίασε τη σύγχρονη απεικονιστική προσέγγιση των 
χωροκατακτητικών εξεργασιών του παγκρέατος.

Παράλληλα με τη συνεδρία αφιερωμένη στο πάγκρεας, 
εξελίχθηκαν οι συνεδρίες για τα χοληφόρα Ι και το λεπτό 
έντερο Ι στην αίθουσα MC3. Αρχικά, η κ. Κ. Παρασκευά 
ανέπτυξε τις ενδείξεις και τις τεχνικές ενδοσκοπικής αντιμε-
τώπισης των μετεγχειρητικών στενώσεων των χοληφόρων. 
Ακολούθως ο κ. Γ. Στεφανίδης αναφέρθηκε στο ρόλο και 
τις ενδείξεις της χολαγγειοσκόπησης στη διαγνωστική προ-
σέγγιση των νοσημάτων των χοληφόρων, ενώ παρουσίασε 
και τα πρόδρομα αποτελέσματα από τη χρήση του Spy Glass 
στη Γαστρεντερολογική Κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου 
Αθηνών. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν και η εισήγηση του κ. 
Χ. Τριάντου με θέμα την τρέχουσα αντιμετώπιση της πρω-
τοπαθούς σκληρυντικής χολαγγειίτιδας, όπου τέθηκε υπό 
αμφισβήτηση η κλασική φαρμακευτική αγωγή της PSC με 

ουρσοδεο-
ξυχολικό οξύ (UDCA). Στη 
συνεδρία για το λεπτό έντερο, ο κ. Δ. Χριστοδούλου 
παρουσίασε την τρέχουσα αντιμετώπιση ασθενούς με 
σύνδρομο βραχέος εντέρου, ενώ στη συνέχεια η κ. Μ. 
Μυλωνάκη ανέλυσε τη προσέγγιση ασθενούς με πιθανή 
ανεπάρκεια δισακχαριδασών. Η συνεδρία ολοκληρώθηκε 
με τον κ. Ε. Γιαμαρέλλο–Μουρμπούλη ο οποίος εστίασε 
στο θέμα των ειδικών λοιμώξεων του λεπτού εντέρου.

Η πρώτη μέρα του συνεδρίου ολοκληρώθηκε με την 
τελετή έναρξης όπου του χαιρετισμούς διαδέχθηκε η 
εναρκτήρια ομιλία του κ. Φ. Παυλάτου με αντικείμενο την 
κρίση στη βιοϊατρική έρευνα. Ακολούθησε καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα από τους αδελφούς Καραβιώτη οι οποίοι 
παρουσίασαν ένα μουσικό ιντερμέδιο με επτανησιακές 
καντάδες και μελωδίες.

 Δεύτερη ημέρα - Παρασκευή 12 Νοεμβρίου
Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου ήταν ιδιαίτερα ενδι-

αφέρουσα και ξεκίνησε με τη συνεδρία για τις ΙΦΝΕ Ι. 
Αρχικά η κ. Α. Χριστίδου αναφέρθηκε στις ενδείξεις και 
στον τρόπο ενδοσκοπικής παρακολούθησης ασθενών 
με ΙΦΝΕ. Ακολούθως ο κ. Δ. Πολύμερος παρουσίασε τις 
ιδιαιτερότητες της θεραπευτικής προσέγγισης ασθενών με 
ΙΦΝΕ και εξωεντερικές εκδηλώσεις της νόσου. Η συνεδρία 
ολοκληρώθηκε με την εισήγηση του κ. Ν. Κελέκη σχετική 
με τη χρησιμότητα και τις ενδείξεις των σύγχρονων απει-
κονιστικών μεθόδων στις ΙΦΝΕ. Ακολούθησε η συνεδρία 
για το λεπτό έντερο ΙΙ, όπου παρακολουθήσαμε τον κ. Γ. 
Μπάμια να αναλύει τα σύγχρονα δεδομένα για τη διάγνωση 
και αντιμετώπιση της ανθεκτικής κοιλιοκάκης. Στη συνέχεια, 
ο κ. Α. Χατζηνικολάου έκανε μία συγκριτική παρουσίαση 
της εντεροσκόπησης με ασύρματη βίντεο κάψουλα με 
την ενδοσκόπηση με εντεροσκόπιο, ενώ η συνεδρία ο-
λοκληρώθηκε με τον κ. Δ. Δημητρουλόπουλο ο οποίος 
αναφέρθηκε στους όγκους του λεπτού εντέρου.

Παράλληλα, στην αίθουσα MC3 διεξήχθησαν οι συνεδρίες 
για το παχύ έντερο Ι και ΙΙ, όπου αρχικά η κ. Θ. Καλλή 
παρουσίασε τη διερεύνηση και αντιμετώπιση των ασθενών 
με ακράτεια. Στη συνέχεια, ο κ. Κ. Τριανταφύλλου παρου-
σίασε τους περιορισμούς της διαγνωστικής ευαισθησίας 
της κολονοσκόπησης, τους δείκτες ποιότητας που πρέπει 
να εφαρμόζουμε προκειμένου να τη βελτιώσουμε, καθώς 
και διάφορα προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας της 
κολονοσκόπησης που έχουν εφαρμοστεί σε αρκετές εν-
δοσκοπικές μονάδες. Η συνεδρία ολοκληρώθηκε με την 
ομιλία του κ. Ε. Αρχαύλη σχετικά με την αντιμετώπιση των 
ασθενών με χρόνια δυσκοιλιότητα. Ακολούθησε η συνε-
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δρία για το παχύ έντερο ΙΙ, στην οποία ο κ. Α. Αυγερινός 
περιέγραψε την ογκολογική αντιμετώπιση ασθενών με 
προχωρημένο καρκίνο παχέος εντέρου. Στη συνέχεια, ο κ. 
Α. Κωνσταντινίδης αναφέρθηκε στην εκκολπωματική νόσο 
του παχέος εντέρου και η συνεδρία ολοκληρώθηκε με 
την εισήγηση του κ. Β. Ντελή σχετικά με την ενδοσκοπική 
αντιμετώπιση των «δύσκολων» πολυπόδων.

Μετά τη μεσημβρινή διακοπή και την επίσκεψη στο χώρο 
των αναρτημένων ανακοινώσεων, έλαβε χώρα η συνεδρία 
για τις ΙΦΝΕ ΙΙ. Αρχικά, ο κ. Ι. Κουτρουμπάκης περιέγραψε 
την παθοφυσιολογική διερεύνηση και τη θεραπευτική 
προσέγγιση ασθενών με ΙΦΝΕ που εμφανίζουν αναιμία ή 
θρομβοφιλία, ενώ στη συνέχεια ο κ. Κ. Κατσάνος ανέλυσε 
τις ευκαιριακές λοιμώξεις που δύναται να εμφανίσουν οι 
ασθενείς με ΙΦΝΕ λόγω της ανοσοκατασταλτικής αγωγής 
που λαμβάνουν. Η συνεδρία ολοκληρώθηκε με την ομι-
λία της κ. Ν. Μάθου σχετικά με την παρακολούθηση των 
ασθενών με ελκώδη κολίτιδα που έχουν υποβληθεί σε 
πρωκτοκολεκτομή με δημιουργία νεοληκύθου. Στη συνε-
δρία για τις ΙΦΝΕ ΙΙΙ, η κ. Σ. Κοιλάκου ανέπτυξε το φλέγον 
ζήτημα της γονιμότητας και της εγκυμοσύνης στους ασθενείς 
με ΙΦΝΕ, ενώ η κ. Μ. Τζουβαλά παρουσίασε τη βέλτιστη 
φαρμακευτική στρατηγική που πρέπει να ακολουθούμε 
στους ασθενείς με ΙΦΝΕ. Η συνεδρία ολοκληρώθηκε με την 
ομιλία του κ. Κ. Παπαδάκη σχετικά με τις νέες θεραπείες 

που δοκιμάζονται και πιθανώς να χρησιμοποιήσουμε 
μελλοντικά στα δύσκολα αυτά νοσήματα.

Η συνεδρία για το ήπαρ Ι, που έλαβε χώ-
ρα στην αίθουσα MC3, ξεκίνησε με 

την ομιλία του κ. Ν. Τζαβαρή, 
ο οποίος έκανε μια ανά-

λυση των ενδείξεων 
και αντενδείξε-

ων αλλά 

και των μελλοντικών στόχων της στοχευμένης θεραπείας 
στον ΗΚΚ. Στη συνέχεια, ο κ. Γ. Θεοχάρης παρουσίασε 
τη σύγχρονη θέση της γενετικής στα ηπατικά νοσήματα, 
ενώ ο κ. Ε. Χολόγκιτας αναφέρθηκε στη προσέγγιση και 
στις στρατηγικές επιτήρησης στον ΗΚΚ. Στη συνεδρία για 
το ήπαρ ΙΙ, ο κ. Α. Αρμόνης παρουσίασε τις στρατηγικές 
αντιμετώπισης ασθενών με κίρρωση ήπατος και κιρσούς 
οισοφάγου. Κατόπιν η κ. Μ. Deutch μας έδωσε ενδιαφέρο-
ντα στοιχεία για την «ελάχιστη» ηπατική εγκεφαλοπάθεια, 
ένα θέμα με πλούσια πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία, και 
περιέγραψε τη διάγνωση και αντιμετώπιση. Τέλος, ο κ. Ι. 
Βλαχογιαννάκος παρουσίασε τα νεότερα δεδομένα στην 
πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση της νεφρικής 
ανεπάρκειας σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση 
ήπατος.

 Τρίτη ημέρα - Σάββατο 13 Νοεμβρίου
Το Σάββατο 13 Νοεμβρίου οι εργασίες του συνεδρίου 

συνεχίστηκαν με τη συνεδρία για το παχύ έντερο ΙΙΙ, όπου 
αρχικά ο κ. Χ. Καλατζής ανέλυσε τον τρόπο διερεύνησης 
ασθενούς με παρατεινόμενο οξύ διαρροϊκό σύνδρομο. 
Στη συνέχεια, ο κ. Σ. Σουγιουλτζής αναφέρθηκε στον 
τρόπο αντιμετώπισης της ανθεκτικής λοίμωξης από C. 
Difficile, ενώ η συνεδρία ολοκληρώθηκε με την ομιλία 
του Ιρλανδού κ. Ε. Quigley σχετική με την αιτιοπαθογένεια 
του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου. Παράλληλα, στην 
αίθουσα MC3 έλαβε χώρα η συνεδρία για τις ηπατίτιδες Ι, 
όπου ο κ. Ι. Γουλής αναφέρθηκε στις ενδείξεις θεραπείας 
και στις στρατηγικές αντιμετώπισης στη ΧΗΒ, ενώ ο κ. Σ. 
Μανωλακόπουλος παρουσίασε την τρέχουσα θεραπεία 
αλλά και τις υπό δοκιμή, νέες θεραπείες στη ΧΗC. Η συνε-
δρία ολοκληρώθηκε με την ομιλία του κ. Α. Κουγιουμτζιάν 
με αντικείμενο την επίδραση της ανοσοκαταστολής στους 
ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β και C. Η συνεδρία για τις 
ηπατίτιδες ΙΙ συνεχίστηκε στην αίθουσα Ν. Σκαλκώτας με 

τον κ. Ε. Τσόχατζη, ο οποίος παρουσίασε τα νεότερα δε-
δομένα στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση 

της μη-αλκοολικής στεατοηπατίτιδας. Ακολούθησε 
η ομιλία του προσκεκλημένου Αυστραλού συνα-
δέλφου κ. J. Toouli σχετικά με τις ενδείξεις και τα 

κριτήρια επιλογής των βαριατρικών επεμβάσεων. 
Παράλληλα στην  άιθουσα MC3 συνεχίστηκε το 

πρόγραμμα του συνεδρίου με τη συνεδρία για τον οι-
σοφάγο Ι, όπου αρχικά ο κ. Σ. Μιχόπουλος περιέγραψε 

τη διάγνωση και τις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις του 
οισοφάγου Barrett. Κατόπιν ο κ. Σ. Σγούρος αναφέρθηκε 
στα νεότερα δεδομένα σχετικά με τη διάγνωση και θεραπεία 
της ηωσινοφιλικής οισοφαγίτιδας. Ακολούθησε η μεσημ-
βρινή διακοπή του επιστημονικού προγράμματος κατά τη 
διάρκεια της οποίας οι σύνεδροι είχαν τη δυνατότητα να 
επισκεφθούν το χώρο τον αναρτημένων ανακοινώσεων, 
τον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου αλλά και να συμμε-
τάσχουν στη γενική συνέλευση της ΕΓΕ και στην εκλογική 
διαδικασία ανάδειξης του νέου διοικητικού συμβουλίου 
της εταιρείας. 

Μετά τη μεσημβρινή διακοπή, το πρόγραμμα συνεχίστηκε 
με τη συνεδρία για το στόμαχο Ι, όπου οι ομιλητές κ.κ. Σ. 
Γιαννούλη και Γ. Καλτσάς ανέλυσαν το MALT λέμφωμα 
και το καρκινοειδές του στομάχου, αντίστοιχα. Η συνεδρία 
έλαβε τέλος με τον κ. Κ. Γκούμα και τους στρωματικούς 
όγκους του στομάχου. Ακολούθησε η συνεδρία για τον 
στόμαχο ΙΙ, όπου αρχικά ο κ. Π. Βλαχογιαννόπουλος πα-
ρουσίασε τη παθογένεση της λοίμωξης από το H.Pylori. 
Στη συνέχεια, ο κ. Β. Μπαλατσός επικεντρώθηκε στην 
ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού σε ασθενείς που λαμ-
βάνουν αντιπηκτική ή/και αντιαιμοπεταλιακή αγωγή. Η 
συνεδρία ολοκληρώθηκε με τον προσκεκλημένο ξένο 
ομιλητή κ. D. Bjorkman ο οποίος παρέθεσε τους τρόπους 
ποιοτικής αξιολόγησης της ενδοσκόπησης. Παράλληλα 
στην αίθουσα MC3 στο πλαίσιο της συνεδρίας οισοφάγος 
ΙΙ, ο κ. Γ. Καραμανώλης παρουσίασε τη παθογένεια και 
θεραπεία της μη διαβρωτικής παλινδρομικής νόσου αλλά 
και το ρόλο στη διάγνωσή της των νεότερων διαγνωστικών 
μεθόδων. Έπειτα, ο κ. Ν. Βιάζης επιχείρησε να διευκρινίσει 
το ρόλο της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης σε εξω-
οισοφαγικές εκδηλώσεις όπως είναι ο χρόνιος βήχας, το 
άσθμα και η λαρυγγίτιδα. Η συνεδρία ολοκληρώθηκε με 
την ομιλία του κ. Δ. Ξυνόπουλου ο οποίος περιέγραψε τις 
ενδείξεις και τις τεχνικές τοποθέτησης ενδοπροθέσεων στο 
ανώτερο πεπτικό σύστημα. Το επιστημονικό πρόγραμμα 
του συνεδρίου ολοκληρώθηκε με τη συνεδρία για τις 
ηπατίτιδες ΙΙΙ, όπου ο κ. Γ. Μπαλταγιάννης αναφέρθηκε 

στα νεότερα δεδομένα για τη φαρμακευτική ηπατίτιδα. Εν 
συνεχεία ο κ. Γ. Παπαθεοδωρίδης οριοθέτησε τη χρήση 
των μη επεμβατικών δεικτών αξιολόγησης της ηπατικής 
ίνωσης στη κλινική πράξη, ενώ τη συνεδρία έκλεισε ο κ. Γ. 
Γερμανίδης με την ομιλία του για τη συμβολή της γενετικής 
και της ανοσολογίας στη θεραπεία της HCV λοίμωξης.

Εκτός από τις προαναφερθείσες συνεδρίες, κατά τη διάρ-
κεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 4 δο-
ρυφορικά συμπόσια με πολύ ενδιαφέρουσα θεματολογία, 
ευγενική χορηγία των εταιρειών Abbott, Gilead Sciences, 
Bristol Myers & Squibb και Astra Zeneca.

Στην τελετή λήξης του συνεδρίου ανακοινώθηκε το νέο 
διοικητικό συμβούλιο όπως αυτό αναδείχθηκε από την 
εκλογική διαδικασία, και ακολούθως βραβεύτηκαν οι 3 
καλύτερες προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις.

 Βραβεία προφορικών ανακοινώσεων
Οι προφορικές ανακοινώσεις που βραβεύτηκαν ήταν οι 

ακόλουθες:
Πρώτο Βραβείο απονεμήθηκε στους κ.κ. Σ.Η. Σιακαβέλλας, 

Γ. Καλτσά, Μ. Γκίζη, Μ. Γαζούλη, Ε. Ζαμπέλη, Σ. Μιχόπουλο, 
Ε. Βαφειάδου-Ζουμπούλη, Γ. Μπάμια, Σ.Δ. Λαδά, για την 
εργασία τους με θέμα: «Μέτρηση του παράγοντα TL1A 
και του υποδοχέα DcR3 στο αίμα και τον εντερικό ιστό 
ασθενών με ελκώδη κολίτιδα». 

Δεύτερο βραβείο προφορικής ανακοίνωσης απονεμήθηκε 
στους κ.κ. Ι. Βλαχογιαννάκο, Ν. Βιάζη, Π. Βασιανοπούλου, 
Ε. Βαφειάδου-Ζουμπούλη, Δ.Γ. Καραμανώλη, Σ. Λαδά 
για την εργασία τους με θέμα: «Η συνεχής χορήγηση 
Ριφαξιμίνης βελτιώνει την έκβαση ασθενών με μη αντιρ-
ροπούμενη κίρρωση αλκοολικής αιτιολογίας. Προοπτική 
μελέτη ασθενών-μαρτύρων».

Τρίτο βραβείο προφορικής ανακοίνωσης απονεμήθηκε 
στους κ.κ. Κ. Παπαμιχαήλ, Σ. Μπάλλα, Χ. Καρακόιδα, 
Α. Τσιρογιάννη, Α. Σμυρνίδη, Δ. Τσιρονίκο, Ν. Κυριάκο, 
Ε. Αρχαύλη, Χ. Παπαστεριάδη, Γ.Ι. Μάντζαρη, για την 
εργασία τους με θέμα: «Αντιπυρηνικά αντισώματα προ 
και μετά θεραπείας με Infliximab ασθενών με ιδιοπαθή 
φλεγμονώδη νόσο του εντέρου: προοπτική, διετής μο-
νοκεντρική μελέτη».

Ισότιμες κρίθηκαν και βραβεύτηκαν και οι τρεις καλύτερες 
αναρτημένες ανακοινώσεις ως εξής:

 Βραβεία αναρτημένων ανακοινώσεων
Βραβείο αναρτημένης ανακοίνωσης απονεμήθηκε 

στους κ.κ. Ι. Γιαννούση, Α.Χατζηγιάννη, Α. Γεωργίου, Σ. 
Μανωλακόπουλο, Γ. Παπαθεοδωρίδη, για την εργασία τους 
με θέμα: «Μεταβολές των επιπέδων ορού των αποπτωτι-
κών θραυσμάτων Κυττοκερατίνης-18 (Κ-18) σε ασθενείς με 
HBeAg-αρνητική Χρόνια Ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ) υπό αντιικά».

Βραβείο αναρτημένης ανακοίνωσης απονεμήθηκε στους κ.κ. 
Π. Ουσταμανωλάκη, Ι.Ε. Κουτρουμπάκη, Ι. Μεσσαριτάκη, 
Μ. Νινιράκη, Γ. Κεφαλογιάννη, Η. Κουρούμαλη, για την 
εργασία τους με θέμα: «Δείκτες αναιμίας, μεταβολισμού 
σιδήρου και ερυθροποίησης σε ασθενείς με ιδιοπαθείς 
φλεγμονώδεις εντερικές νόσους (ΙΦΕΝ)».

Βραβείο αναρτημένης ανακοίνωσης απονεμήθηκε στους 
κ.κ. Μ. Κακλαμάνο, Ι. Καρούμπαλη, Χ. Σάλλα, Δ. Θωμά, 
Γ. Κανάκη, Κ. Αλεξανδράκη, Ε. Διακάτου, Ν. Μποβαρέτο, 
Μ. Τζιβρά, Γ. Καλτσά, Σ. Σουγιουλτζή για την εργασία τους 
με θέμα: «Προγνωστική αξία του δείκτη πολλαπλασιασμού 
ΚΙ-67 σε ενδοκρινείς όγκους του παγκρέατος. Σύγκριση 
κυτταρολογικών και ιστολογικών δειγμάτων».

Ικανοποιητική κρίθηκε και η συμμετοχή τόσο στο μετεκ-
παιδευτικό σεμινάριο της ΕΓΕ που φέτος ήταν αφιερωμένο 
στα χοληφόρα και το πάγκρεας, όσο και στο νοσηλευ-
τικό σεμινάριο και στη στρογγυλή τράπεζα αφιερωμένη 
στην επεμβατική ενδοσκόπηση με συντονιστές τους κ.κ. Γ. 
Πασπάτη και Β. Χασκώνη, που έλαβαν χώρα την Κυριακή 
14 Νοεμβρίου το πρωί.

Η αυλαία του 30ου Πανελληνίου συνεδρίου 
Γαστρεντερολογίας έπεσε με την πλειοψηφία των συνέδρων 
ικανοποιημένη από τη πλούσια θεματολογία, την επάρκεια 
των ομιλητών, τον τρόπο παρουσίασης και τα οπτικοακου-
στικά μέσα, όπως προκύπτει από τα έντυπα αξιολόγησης 
που απαντήθηκαν με το πέρας των εργασιών.

Το ραντεβού ανανεώθηκε για το 31ο Πανελλήνιο συνέ-
δριο Γαστρεντερολογίας που θα πραγματοποιηθεί στις 6-9 
Οκτωβρίου 2011 στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Ας είμαστε 
όλοι εκεί…

IG


