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Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική Ενημέρωση

ΣημεΙωμα ΣΥνταξηΣ

π ε ρ ι ε χ Ο μ ε ν α
Το φαινόμενο Παπασπύρου

Τ ο σημείωμα αυτό, το γράφω από το γεγονός , ότι 
ένας Έλληνας Ωτορινολαρυγγολόγος ο Σπύρος 
Παπασπύρου Διευθυντής της ΩΡΛ Κλινικής του 

Νοσοκομείου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» τίμησε την Ελληνική 
Ωτορινολαρυγγολογία στη Γερμανία. Στις 05-07 Σεπτεμβρίου 
του 2007 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Giessen 

- Marburg έγινε το 11th International Laser Course της Ωτορινολαρυγγολογίας 
- Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Στο Σεμινάριο αυτό, εκτός από τις διαλέξεις 
που εδόθηκαν έγιναν και χειρουργικές επεμβάσεις με τη χρήση των Laser από 
τους πλέον ειδικούς συναδέλφους σε διεθνές επίπεδο. 

Είναι μεγάλη η χαρά μου και η υπερηφάνεια μου, όταν μέσα σ’ αυτό των 
όμιλο των επιλέκτων Χειρουργών Ωτορινολαρυγγολόγων περιλαμβανόταν 
και ένας Έλληνας άξιος ωτορινολαρυγγολόγος, ο Σπύρος Παπασαπύρου. 
Ο Σπύρος έδωσε τη διάλεξή του με θέμα: Ο προκεχωρημένος Γλωττιδικός 
Καρκίνος (Advanced Glottic Cancer ). Η διάλεξή του στηρίχτηκε στην τεράστια 
εμπειρία του επί 876 περιστατικών καρκίνου του λάρυγγα που αντιμετώπισε 
με τη χρησιμοποίηση Laser μέχρι σήμερα. H απήχηση που είχε στο διεθνές 
ακροατήριο ο Σπύρος ήταν εντυπωσιακή, αφού όλοι τον βομβάρδισαν με 
ερωτήσεις, που μόνον ένας τόσο έμπειρος χειρουργός σαν κι αυτόν θα μπο-
ρούσε να απαντήσει με βεβαιότητα, σαφήνεια και ακρίβεια. Ο Παπασπύρου 
διατυμπανίζει τα τελευταία χρόνια προς όλες ρτις κατευθύνσεις, όπως και οι 
λοιποί συνάδελφοι που χρησιμοποιούν Laser στον καρκίνο του λάρυγγα, πό-
σες ασκοπες βαριές αναπηρίες έχουν αποτραπεί στους πάσχοντες από καρ-
κίνο του λάρυγγα, χρησιμοποιώντας Laser. Είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός 
ότι με τη χρήση των Laser περιορίστηκαν οι βαριές χειρουργικές επεμβάσεις, 
που μπορεί μεν να γλίτωναν τον πάσχοντα από τον καρκίνο, αλλά δεν του 
εξασφάλιζαν ποιότητα ζωής, γιατί συνοδεύονταν από επιπλοκές, υποτροπές 
και σοβαρή αναπηρία. Πιστεύω ότι οι διεθνείς πλέον επιδόσεις και αναγνώ-
ριση του έργου και της συμβολής του Σπύρου Παπασπύρου στην εξέλιξη της 
ωτορινολαρυγγολογικής ογκολογίας με τη χρήση των Laser ενθαρρύνουν το 
δάσκαλο πλέον Παπασπύρου να διατηρεί το απαράμιλλο σφρίγος του, την 
αδιαμφισβήτητη αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητά του, που τον καθι-
στoύν πολύτιμο πρότυπο για τους «υπό εκκόλαψιν» ωτορινολαρυγγολόγους. 
Ο Σπύρος Παπασπύρου αποτελεί έναν από τους σκληρούς επιστημονικούς 
πυρήνες της ελληνικής Ωτορινολαρυγγολογίας γύρω από τους οποίους νέες 
ιδέες αναπτύσσονται και υλοποιούνται επιστημονικά όνειρα και δυναμικοί 
στόχοι για το καλό των αρρώστων και της Ελληνικής Ωτορινολαρυγγολογίας 
. Θερμότατα συγχαρητήρια λοιπόν Σπύρο Παπασπύρου και εύχομαι ο εν-
θουσιασμός, η πίστη και η ανθεκτικότητά σου στη σκληρή δουλειά για το κα-
λύτερο αποτέλεσμα να μείνουν αστείρευτα.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. ΩΡΛ Α.Α.Ρ.
Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης
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Φωτογραφία 
των εκπαιδευτών 
που έλαβαν μέρος 
στο σεμινάριο
Laser του 
Μarburg Γερμανίας. 
Διακρίνεται ο Έλληνας 
εκπαιδευτής Σπύρος 
Παπασπύρου.




