
Χαιρετισµμός

Αγαπητοί	
�   Συνάδελφοι

Σας	
�   καλωσορίζουµμε	
�   στο	
�   7ο	
�   Πανελλήνιο	
�   Συνέδριο	
�   της	
�   Εταιρείας	
�   µμας,	
�   της	
�   Ελληνικής	
�   Εταιρείας	
�   Χειρουργικής	
�   Θώρακος,	
�   

Καρδιάς	
�   &	
�   Αγγείων	
�   που	
�   πραγµματοποιείται	
�   από	
�   28	
�   έως	
�   30	
�   Νοεµμβρίου	
�   2008	
�   στη	
�   Θεσσαλονίκη,	
�   στο	
�   ξενοδοχείο	
�   Grand	
�   

Hotel	
�   Palace.

Εκτός	
�   από	
�   το	
�   επιστηµμονικό	
�   µμέρος	
�   το	
�   οποίο	
�   θα	
�   αφορά	
�   στις	
�   νεότερες	
�   εξελίξεις	
�    της	
�   ειδικότητάς	
�   µμας,	
�    το	
�   βάρος	
�   του	
�   

Συνεδρίου	
�    θα	
�    επικεντρωθεί	
�    στην	
�    τροποποίηση	
�    του	
�    καταστατικού	
�    µμας	
�    και	
�    στην	
�    καλύτερη	
�    πρακτική	
�    οργάνωση	
�    της	
�   

Εταιρείας	
�    µμας.	
�    Οι	
�    καιροί	
�    αλλάζουν,	
�    εποµμένως	
�    οφείλει	
�    και	
�    η	
�    Εταιρεία	
�    µμας	
�    να	
�    αλλάξει	
�    και	
�    να	
�    προσαρµμοστεί	
�    στις	
�   

σύγχρονες	
�   ελληνικές	
�   αλλά	
�   και	
�   ευρωπαϊκές	
�   απαιτήσεις	
�   των	
�   καιρών.

Η	
�   άσκηση	
�    της	
�    ειδικότητάς	
�    µμας,	
�    της	
�    θωρακοκαρδιοχειρουργικής,	
�    τόσο	
�    στο	
�    δηµμόσιο	
�    όσο	
�    και	
�    στον	
�    ιδιωτικό	
�    τοµμέα,	
�   

οφείλει	
�   να	
�   ξεκαθαρίσει	
�   θολές	
�   καταστάσεις	
�   και	
�   να	
�   χαράξει,	
�   στο	
�   µμέτρο	
�   του	
�   δυνατού,	
�   προοπτικές	
�   για	
�   το	
�   µμέλλον	
�   όλων	
�   

µμας,	
�   αλλά	
�   κυρίως	
�   των	
�   νεότερων	
�   συναδέλφων.	
�   Μέσα	
�   από	
�   το	
�   συνέδριό	
�   µμας	
�   θα	
�   προσπαθήσουµμε	
�   να	
�   δηµμιουργήσουµμε	
�   την	
�   

ευκαιρία	
�   αυτή.

Θα	
�   θέλαµμε	
�   επίσης	
�   να	
�   σας	
�   υπενθυµμίσουµμε	
�   ότι	
�   θα	
�   απονεµμηθούν	
�   τρία	
�   βραβεία	
�   για	
�   αντίστοιχες	
�   υποψήφιες	
�   εργασίες.

Πιστεύω	
�   ότι	
�   η	
�   συµμµμετοχή	
�   όλων	
�   µμας	
�   θα	
�   είναι	
�   καθολική	
�   και	
�   ότι	
�   το	
�   Συνέδριο	
�   θα	
�   µμας	
�   δώσει	
�   τη	
�   χαρά	
�   να	
�   ανταµμώσουµμε	
�   

παλαιούς	
�   φίλους	
�   και	
�   να	
�   γνωρίσουµμε	
�   νέους,	
�   πέρα	
�   από	
�   τα	
�   όποια	
�   επιστηµμονικά	
�   οφέλη	
�   που	
�   θα	
�   έχει.	
�   Και	
�   όλα	
�   αυτά	
�   στην	
�   

όµμορφη	
�   Θεσσαλονίκη	
�   που	
�   πάντα,	
�   ανεξάρτητα	
�   από	
�   εποχή,	
�   επιφυλάσσει	
�   για	
�   όλους	
�   µμοναδικές	
�   εµμπειρίες.

Με	
�   φιλικούς	
�   χαιρετισµμούς

Ο	
�   Πρόεδρος

Χρήστος	
�   Παπακωνσταντίνου

Καθηγητής	
�   Καρδιοχειρουργικής	
�   ΑΠΘ
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Δ∆ιοικητικό	
�   Συµμβούλιο	
�   Ελληνικής	
�   Εταιρείας	
�   	
�   
Χειρουργικής	
�   ΘѲώρακος	
�   -‐	
�   Καρδιάς	
�   -‐	
�   Αγγείων

Πρόεδρος:	
�    Παπακωνσταντίνου	
�   Χ.
Αντιπρόεδρος:	
�   	
�    Δόσιος	
�   Θ.
Γεν.	
�   Γραµμµματέας:	
�   	
�   Ράµμµμος	
�   Κ.
Ταµμίας:	
�   	
�    Λαζόπουλος	
�   Γ.

Μέλη:	
�    Αναστασιάδης	
�   K.
	
�    Δεδεηλίας	
�   Π.
	
�    Σαρρής	
�   Γ.

Επίτιµμοι	
�   Πρόεδροι	
�   Συνεδρίου

Αναγνωστόπουλος	
�   Κ. Σανούδος	
�   Γ.

Κονταξής	
�   Α. Σπανός	
�   Π.

Λαζαρίδης	
�   Δ. Σπύρου	
�   Π.

Μπελλένης	
�   Ι. Τόλης	
�   Γ.

Μπουλαφέντης	
�   Δ. Τούµμπουρας	
�   Μ.

Παναγιωτόπουλος	
�   Γ. Χλαπουτάκης	
�   Μ.

Παναγόπουλος	
�   Φ.

Οργανωτική	
�   Επιτροπή	
�   Συνεδρίου

Πρόεδρος:	
�    Παπακωνσταντίνου	
�   Χ.
Αντιπρόεδρος:	
�    Δόσιος	
�   Θ.
Γραµμµματέας:	
�   	
�    Αναστασιάδης	
�   Κ.
Ειδικός	
�   Γραµμµματέας:	
�   	
�   Φορούλης	
�   Χ.

Μέλη:
Αργυριάδου	
�   Ε. Λαζόπουλος	
�   Γ. Σαρρής	
�   Γ.

Αργυρίου	
�   Μ. Λιούλιας	
�   Α. Σκόττης	
�   Ι.

Γουλιέλµμος	
�   Β. Μίσσιας	
�   Γ. Τσιλίκας	
�   Χ.

Γροσοµμανίδης	
�   Β. Μπίσµμπος	
�   Α. Τσιλιµμίγκας	
�   Ν.

Δεδεηλίας	
�   Π. Μπουγιούκας	
�   Γ. Φεσατίδης	
�   Ι.

Δελιόπουλος	
�   Α. Παπαχρήστος	
�   Ι. Χαροκόπος	
�   Ν.	
�   

Δουγένης	
�   Δ. Πίτσης	
�   Α. Χατζηκώστας	
�   Γ.

Δρόσος	
�   Γ. Πράπας	
�   Σ. Χατζηµμιχάλης	
�   Α.

Θεοδωρόπουλος	
�   Σ. Ράµμµμος	
�   Κ.

Καµμπούρογλου	
�   Δ. Ρόκκας	
�   Χ.


