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Στιq δ0oκoλεg μ6ρεq πoυ περvαει η Παvελληvια Εταιρε[α ΩPΛ Xειρoυργικ(q
Kε$αληq και Tραχηλoυ και με τη μεγαλη πρooπαθεια πoυ γlvεται για τη
oυvθvωoη δυvαμεωv, πρoo$ατo παραδειγμα η oυvι1vωση τωv περιoδικιilv oε
εΘvικ6 περιoδικ6 τηg Ωτoριvoλαρυγyoλoγlαg, Θ6λoυμε Vα παραKαλ6ooυμε εκ
μ6ρoυq τoυ ΔΣ, oι επιμ6ρoυζ επιστημovικθg εκδηλιboειg απ6 τo Παvελλ(vιo
Συv6δριo και Σεμιvαριo vα απ€1oυv τoυλα1ιoτov 2 μηvεq πριV Kαι 1- μηvα μετα
απ6τηvπραγματωoητoυ.
M6λη μαg 6λαβαv επιoτoλη καΘιbg α[τηoη εγγραΦηζ για τo ιδρυθ6v (;) Koλλ6γιo

KΩΝΣTΑΝTΙΝIΛΙJΣ Ελληvωv Ωτoριvoλαρυγγoλογωv, πoυ απ' 6τι θυμdμαoτε πρoUπηρ1ε και 61oυμε
στηV Kατoxη μαq 6vτυπo, με μiα oειρα oυvεδρiωv τoυ Koλλεγ[oυ Eλλ(vωv
K. BΛΑΧTΣι{Σ
Ωτoριvoλαρυγγoλ6γωV πoυ εi1αv πραγματoΙτoιηθεl τo 2005 με τηV πρoεδρε[α
M' KΑΤΩΤoMΙXΕΛΑKΙltoυ αεlμvησtoυ Mαvιbλη Ηλιαδdλλη. Επειδη εv λ6γω επαvlδρυoη(;) δεv €1ει
η
O. KΞΣΙΔoY
(AΘηvαq-Kρητηq-Boρεioυ
ilλαδoq) η
πρooδιoριoμ6,
εiτε
επιθετικo
γεωγρα$ικo
M. TΣAΛΙΓ()ΠOYΛOΣ
Ι'

μ6ρoυg τηq ειδικ6τηταg (υπoειδικ6τητα, π.1' ωτoλoγικη, ριvoλoγικη, παιδoΩPΛ)
πoU €1oυv 6λεq oι αλλεq εταιρε[εg τηq ΩPΛ ειδικδτηταξ KαL με αυτov
πρooδιoρlζoυv oα$ιbq τo oκoπ6 τουξ, o oπoloq δεv εivαι αVταγωVιστικ6q πρog
την Πανελληνια Εταιρεiα ΩPΛ Xειρoυργικηq Kε$αληq και Τρα1ηλoυ, δεν
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επανερx6μαστε στo παρελΘ6v με διαoπαoη δυvαμεωv.
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διoργαvωοη Σεμιvαρlωv, Διαλθξεωv, Δημooiωv Συζητηoεωv,
Mετεκπαιδευτικιilv MαθηματωV και Συvεδρlωv, η €κδooη περιoδικoιj, Kαι

D. l\ΤAVΙl-lS

η

oυvε1ιζoμεvη εκπα[δευοη, καθιitg Kαι η εκπρooιilπηoη τωv
Eλληvωv ΩPΛ εi.vαι απooτoλη και υπo1ρι1ωση τηξ Παvελληvιαg Εταιρε[αg ΩPΛ
Xειρoυργικηq KεΦαληζ και Τραxηλoυ πoυ εivαι Kαι η μovαδικη oτηv ΩPΛ
ειδικ6τητα αVαγvωρισμ€vη απo τηv Πoλιτε(,α επιοτημoνικη εταιρεlα, καθιi;q
γεvικ6τερα

CΗ. ΡAΙ)ΑDAKIS
Α. PΑGΙιALOS
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επioηg και oδμβoυλoq τηg Πoλιτεiαq.

KO}'jSΤΑΝ.ΓιNΙΙ)ΙS

Θα oαg παρακαλθooυμε 6πωq μαζ εvημερΦοετε για τoUζ oκoπo0g Kαι τουζ
αr61oυq τηg Εταιρε[αg oαq Kαι σε τι αυτo[ δια$€ρoυv απο τoυg oκoπo0g και
τoυg oτ6xoυζ τηξ Πανελληvιαq Εταιρε[αq ΩPΛ Xειρoυργικηg Kε$αληq καt

VΙ-ΑC:ll'SΙS ---^Τραxηλoυ, o0τωq ιi.lαιε η Εταιρεlα σαζ Vα μηv θεωρηθεi oτι θ1ει αvταγωvιoτικ6
K \lοΤ()MΙ( llΓΙ.\KΙS',t"'
'βoλo oε o16oη με τηv Παvελληvια Εταιρεlα ΩPΛ Χειρouργικηq Kε$αληg και
O. K.]SΙD()ι]
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M.

ΤSALΙιl}t()Ι,oULOS Tρα1ηλoυ.

Εκ μ6ρoυq τoυ Δ.Σ. τηq Παvελληv}-qsiff;qΦρ,lqq ΩPΛ Xειρoυργικ(q Kε$αληq και
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