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Eικόνα 1. Σύνεδροι - τρία μέλη από το νέο ∆.Σ. της Βαλκανικής Εταιρείας Ωτορινο-
λαρυγγολογίας - Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου 
Ο Γάλλος Καθηγητής J. Magnan, o πρώην Πρό εδρος της Βαλκανικής ΩΡΛ Εταιρείας 
Καθηγητής Ι. Ηizalan, η Ωτορινολαρυγγολόγος κ. Κεσίδου, o Αντιπρόεδρος της Βαλκανικής 
ΩΡΛ Εταιρείας και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Καθηγητής κ. Αση μακόπουλος, o Πρόεδρος 
της Βαλκανικής ΩΡΛ Εταιρείας Καθηγητής κ. Χελιδόνης, o Πρόεδρος του Βαλκανικού 
ΩΡΛ Συνεδρίου Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ψηφίδης και ο Ωτορινολαρυγγολόγος κ. 
Παπαβασιλείου, Πρόεδρος της Εταιρείας των ΩΡΛ Ελευθέρων Επαγγελματιών.

Eικόνα 2. Οι Καθηγητές κ. Ασημα κόπουλος, Χελιδόνης, ο Αμερικανός Καθηγητής 
Ε. Myers, ο Ωτορινολαρυγγολόγος κ. Παπα βασιλείου και ο Αναπληρωτής 
Καθηγητής κ. Ψηφίδης. Ω

Σ την Αδριανούπολη (Edirne) της Τουρκίας διεξήχθη 
μεταξύ 7-10 Σεπτεμβρίου το 5ο Βαλκανικό Συνέδριο 
Ωτορινολαρυγγολογίας – Χειρουργικής Κεφαλής 

και Τραχήλου.
Το συνέδριο που διοργάνωσε η Τουρκία σημείωσε με-

γάλη επιτυχία συγκεντρώνοντας περίπου 400 συνέδρους 
από όλες τις χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου. Προσκε-
κλημένοι ομιλητές  ήταν οι καθηγητες Μ. Toss, J. Sade, J. 
Magnagne, επίτιμα μέλη της Βαλκανικής ΩΡΛ Εταιρείας και 
ο καθηγητής D.Fliss.

Από την Ελλάδα συμμετείχαν ο καθηγητής Εμμ. Χελιδόνης, 
μέλος του Administration Board,  ο καθηγητής ∆. Ασημακό-
πουλος, πρόεδρος, ο κ. Β. ∆ελής, αντιπρόεδρος και ο αναπλ. 
καθηγητής Ανέστης Ψηφίδης, γ. γραμματέας, που εκπροσώ-
πησαν την Πανελλήνια ΩΡΛ Εταιρεία και οι συνάδελφοι κ.κ. 
Α. Παπαβασιλείου, πρόεδρος και Ο. Κεσσίδου, γ. γραμμα-
τέας της Εταιρείας των ΩΡΛ Ελευθέρων Επαγγελματιών, ο κ. 
∆. Γκέλης, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρεί-
ας, ο επίκ. καθηγητής Θ. Νικολόπουλος, ο αν. καθηγητής Β. 
∆ανιηλίδης, ο κ. Κυρατζίδης, ο κ. Ι. Λυμπερίδης. 

Πρόεδρος του συνεδρίου ήταν ο καθηγητής A.R. Karas-
alihoglu και γενικός γραμματέας ο καθηγητής Cem Uzun, 
που εκπροσώπησαν το Τrakya University της Αδριανούπο-
λης, που ήταν ο τόπος του Συνεδρίου και οι οποίοι είχαν την 
όλη οργάνωση του επιστημονικού και κοινωνικού προγράμ-

ματος, μαζί με τον Πρόεδρο της Βαλκανικής ΩΡΛ Εταιρείας 
καθηγητή Ibrahim Hizalan. O τελευταίος διεκπε-ραίωσε επι-
τυχώς και με άψογο τρόπο τις συνεδριακές διαδικασίες και 
τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου ∆.Σ. της Εταιρεί-
ας. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ανέδειξε παμψηφεί την 
Ελλάδα ως τη χώρα που θα αναλάβει τη διοίκηση της Εται-
ρείας για τη διετία 2007-2008 και θα οργανώσει το 6ο Βαλ-
κανικό ΩΡΛ Συνέδριο.

Η σύνθεση του νέου ∆. Σ της Βαλκανικής ΩΡΛ Εταιρείας 
είναι: καθηγητής Εμμ. Χελιδόνης, πρόεδρος, καθηγητής ∆. 
Ασημακόπουλος, αντιπρόεδρος, κ. Β. ∆ελής, γ. γραμματέας. 
Πρόεδρος του 6ου Συνεδρίου των Βαλκανικών χωρών, ψηφί-
σθηκε ομόφωνα ο αναπληρωτής καθηγητής Α. Ψηφίδης. 

Η παμψηφεί ανάληψη της διοίκησης της Βαλκανικής ΩΡΛ 
Εταιρείας και της οργάνωσης του 6ου Βαλκανικού ΩΡΛ Συνε-
δρίου από την Ελλάδα δηλώνει την εκτίμηση και την αναγνώ-
ριση της Ελληνικής Ωτορινολαρυγγολογίας και των επίσημων 
φορέων της, με πρώτη την Πανελλήνια ΩΡΛ Εταιρεία, από το 
σύνολο των ΩΡΛ Εταιρειών των Βαλκανικών χωρών.

Η επιτυχής διεκπεραίωση του έργου του ∆. Σ. της Βαλκανι-
κής ΩΡΛ Εταιρείας και η επιτυχής διοργάνωση του 6ου Βαλκα-
νικού συνεδρίου, έχουν σαφώς εθνικό χαρακτήρα και στόχο 
και προϋποθέτουν και απαιτούν την καλή συνεργασία όλων 
των συναδέλφων της Ελληνικής ΩΡΛ κοινότητας.

Στο επιστημονικό πρόγραμμα, που κάλυψε τρεις συνεδρι-
ακές ημέρες με workshops, instructional courses, round ta-
bles, lectures, είχαν συμμετοχή οι συνάδελφοι ∆. Γκέλης, Β. 
∆ανιηλίδης, Τρ. Κυρατζίδης, Θ. Νικολόπουλος, Εμμ. Χελι-
δόνης και Α. Ψηφίδης.

Η Ελλάδα ανέλαβε τη διοίκηση 
της Βαλκανικής ΩΡΛ Εταιρείας 

και την οργάνωση 
του 6ου Βαλκανικού Συνεδρίου
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