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Στις 29-31 Μαΐου 2009 έλαβε χώρα στην Κέρκυρα το 1ο Γάλλο-Ελληνικό Διεθνές 
Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας και Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου 
υπό την Προεδρία του Γάλλου καθηγητή ΩΡΛ κ. J.P. Bebear και του Καθηγητή 
της ΩΡΛ Κλινικής του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων κ. Δ. Ασημακόπουλου. 
Το συνέδριο παρακολούθησαν 300 σύνεδροι από την Ελλάδα, τη Γαλλία και 
άλλες χώρες και έγινε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και Du 
Ministere de la Sante et de la Vie Associative / του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, De la Section d’Otorhinolaryngologie du Conseil 
National des Universites Francaise, De la Societe Francaise d’ Oto-rhino-
laryngologie et de Chirurgie de la Face et du Cou, Du College Francaise d’ 
Otorhinolaryngologic et de Chirurgie de la Face et du Cou, της Πανελλήνιας 
Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου.

Την εναρκτήρια τελετή την έκανε η καθηγήτρια και Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
της Σορβόνης κ. Ε. Αλβελέρ, η οποία με τη ρητορική της ικανότητα καθήλωσε το 
ακροατήριο περιγράφοντας την Ιατρική κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Στο συνέδριο 
συμμετείχαν τα στελέχη της Γαλλικής και της Ελληνικής Ωτορινολαρυγγολογίας. 
Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε ο κ. Χελιδόνης που παρουσίασε τη συσκευή ρινολέϊζερ 
για την αναίμακτη ευθείαση του ρινικού διαφράγματος. Ο κ. Χελιδόνης είναι 
ίσως ένας από τους πειστικότερους πρεσβευτές της Ελλάδος χάρη στη δεξιότεχνη 
γλωσσομάθειά του και την άριστη χρήση της Γαλλικής γλώσσας.

Ο κ. Δ. Ασημακόπουλος έδειξε κρυφά οργανωτικά προσόντα και 
θεωρείται ο ουσιαστικός σύνδεσμος μεταξύ των Ελλήνων και των Γάλλων 
ωτορινολαρυγγολόγων. Ο καθηγητής Bebear, οι Γάλλοι συνάδελφοί του 
και οι λοιποί ξένοι εντυπωσιάστηκαν από το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων 
παρουσιαστών και από την άψογη οργάνωση της κυρίας Νίκης Γκαργκάσουλα. 
Ο κ. Ασημακόπουλος έκλεισε το συνέδριο σε μια συγκινητική τελετή παρουσία 
400 ατόμων, αρκετοί από τους οποίους ήταν φοιτητές τιμητικά προσκληθέντες 
από τον κ. Ασημακόπουλο. Η ατμόσφαιρα του συνεδρίου και του συνεδριακού 
χώρου ήταν ιδανική για την επικοινωνία των συναδέλφων και των συνοδών μελών 
τους. Ευχόμαστε σύντομα να συμμετάσχουμε στο επόμενο 2ο Γάλλο- Ελληνικό 
συνέδριο με στόχο και πάλι την ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων και εμπειριών 
και σύσφιξη των κοινωνικών διεθνών σχέσεων των ωτορινολαρυγγολόγων 
κάθε χώρας.

Ο καθηγητής J.P. Bebear, η κ. Ε. Αλβελέρ και ο 
καθηγητής Δ. Ασημακόπουλος κατά την εναρκτήρια 
τελετή του Συνεδρίου.Ο καθηγητής J.P. Bebear και η κ. Ε. Αλβελέρ.




