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Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική Ενημέρωση

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
Γεώργιος Αδαμόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας

Β Ι Β Λ Ι Ο Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

Κ υκλοφόρησε από τις 
εκδόσεις «Πασχαλίδης» 
η Β΄ έκδοση του βιβλί-

ου «Ωτορινολαρυγγολογία 
Χειρουργικής Κεφαλής και 
Τραχήλου» του ομότιμου κα-
θηγητή Ωτορινολαρυγγολογίας 
κ. Γ. Αδαμοπούλου. Το σύγ-
γραμμα περιέχει 2.272 σελίδες 
μεσαίου μεγέθους με εκτεταμέ-
νο ευρετήριο. 

Ο κ. Αδαμόπουλος υπήρξε και 
είναι ένας από τους ανθεκτικότε-
ρους στυλοβάτες της Ελληνικής 
Ωτορινολαρυγγολογίας, ο οποί-

ος αφιέρωσε τη ζωή του στην εκπαίδευση πολλών 
Ελλήνων ωτορινολαρυγγολόγων. Ο κ. Αδαμόπουλος 
αποδείχτηκε ένας από τους αποτελεσματικότερους χει-
ρουργούς που εμφανίστηκαν τα τελευταία 40 χρόνια 
στην Ελλάδα. Ο χαρακτήρας του κ. Αδαμοπούλου είναι 
απόλυτα συνδεδεμένος με το έργο του. Η υπομονή, η 
επιμονή, η πραότητα, η δεξιοτεχνία, η δημιουργική νό-
ηση και φαντασία, η ψυχική και σωματική αντοχή του 
είναι αποτυπωμένα στο μυαλό ιδίως όσων είχαν την τύ-
χη να υπάρξουν μαθητές του, όπως ο υπογράφων. Η 
τραγικότητα των μεγάλων χειρουργών είναι το γεγονός 
ότι, τελειώνοντας τη σταδιοδρομία τους, δε διαθέτουν 
μηχανισμό μετάγγισης της χειρουργικής τους εμπειρί-
ας και των γνώσεων που απεκόμισαν στην πορεία της 

σκληρής και ασκητικής ζωής τους. Ο κ. Αδαμόπουλος 
υπήρξε και είναι ένας απόλυτα αφοσιωμένος άνθρωπος 
στους ασθενείς του, στην ειδικότητά μας και στους συ-
ναδέλφους του. Η αγάπη, το ενδιαφέρον και η φροντί-
δα του για τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας υπήρξαν ο 
σκελετός πάνω στον οποίον κτίστηκε μεθοδικά το εκπαι-
δευτικό του έργο. Υπήρξε και είναι για όλους μας «κα-
νόνας πίστεως και εικόνα πραότητος». Το γεγονός ότι 
μπόρεσε να συγγράψει αυτό το τόσο μεγάλο σε έκτα-
ση σύγγραμμα, αποτυπώνοντας στο χαρτί τις γνώσεις 
και τις εμπειρίες του αποτελεί μεγάλη κληρονομιά για 
όλους τους Έλληνες ωτορινολαρυγγολόγους. 

Το σύγγραμμά του ανήκει στα βιβλία αναφοράς, όχι 
γιατί έχει συγκεντρώσει αναφορές άλλων συγγραφέ-
ων, όσο γιατί το κάθε κεφάλαιο του βιβλίου είναι χρω-
ματισμένο από την επιστημονική θέση και άποψη ενός 
ταπεινού και σκληρά εργαζόμενου και μελετητή ωτο-
ρινολαρυγγολόγου τόσο στο ιατρείο του, όσο και στα 
πολύπλοκα και δύσκολα χειρουργεία. Το σύγγραμμα 
του κ. Αδαμοπούλου διαβάζεται με ταχύτητα, διότι εί-
ναι γραμμένο με στρωτή γλώσσα, γλαφυρό ύφος, χω-
ρίς περιττά ή άχρηστα πράγματα. 

Ίσως είναι το μόνο βιβλίο ωτορινολαρυγγολογίας 
που δεν εμπεριέχει εικόνες. Αυτό, όμως, δεν αποτελεί 
μειονέκτημα, διότι η άποψη που διαβάζει ο αναγνώ-
στης για οποιοδήποτε θέμα τον καλύπτει, αφού απο-
τελεί την πολύτιμη γνώμη ενός σοφού δασκάλου μας, 
στον οποίο όλοι μας καταφύγαμε και καταφεύγουμε, 
προκειμένου να πάρουμε τη γνώμη του στα δύσκολα 

περιστατικά μας. Το γεγονός ότι στα κείμενα του βιβλί-
ου δεν υπάρχει οποιαδήποτε βιβλιογραφική παραπο-
μπή δεν εξασθενεί το κύρος του βιβλίου, αφού όσα λε-
πτομερώς καταγράφει ο κ. Αδαμόπουλος αποτελούν τις 
κατασταλαγμένες γνώσεις του ιδίου μετά από σκληρή 
δουλειά και μελέτη πολλών ετών.

Πιστεύω ότι και ο ειδικευόμενος θα ωφεληθεί δια-
βάζοντας το σύγγραμμα, όχι τόσο για να περάσει τις 
εξετάσεις της ειδικότητας, όσο για να μυηθεί ασφαλώς 
στη διάγνωση και θεραπεία των ΩΡΛ παθήσεων. Ο ει-
δικευμένος ΩΡΛ μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ανοίξει 
το σύγγραμμα και να μελετήσει την άποψη ενός «μύ-
στη» της Ωτορινολαρυγγολογίας και στη συνέχεια να 
καταφύγει στο Pub Med ή στο Μed line για να ανανε-
ώσει ή να διευρύνει τις γνώσεις του. 

Σίγουρα ο κ. Αδαμόπουλος, μέσα στα πλαίσια της δη-
μιουργικότητας που τον διακατέχει, θα προβεί σύντομα 
και σε τρίτη έκδοση του συγγράμματός του, αφού οι 
γνώσεις μας για πλείστα ΩΡΛ θέματα αυξάνουν καθη-
μερινώς με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και δεδομένου ότι ο κ. 
Αδαμόπουλος εξακολουθεί να είναι μάχιμος χειρουρ-
γός ωτορινολαρυγγολόγος και με ασταμάτητο ενθουσι-
ασμό, ως νέος, μελετά, γράφει, προσθέτει νέες γνώσεις 
ή απορρίπτει άλλες, άχρηστες, συμβάλλοντας έτσι στο 
υψηλότατο επίπεδο που έχει φτάσει η ΩΡΛ στη χώρα 
μας, που συγκρίνεται με την ΩΡΛ οποιασδήποτε άλλης 
χώρας, υγειονομικά και ιατρικά προηγμένης.
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