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To περιοδικό ΩτορινολαρυγγολογIα ΧειρουργικH κεφαλHς & ΤραΧHλου 
αποτελεί το επίσημο έντυπο της Πανελλήνιας εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογί-
ας - Χειρουργικής κεφαλής και Τραχήλου. Έχει ως βασικό στόχο τη συνεχή 
ενημέρωση των Ωτορινολαρυγγολόγων και των συναφών ιατρικών ειδικοτήτων 
πάνω σε θέματα της ειδικότητας που απαιτεί ο 21ος αιώνας. Οι στήλες του περι-
οδικού είναι ανοικτές στους συναδέλφους για υποβολή άρθρων προς δημοσίευ-
ση, με την παρακάτω θεματολογία: 
Εditorial, Letters to the Editor, κλινικές μελέτες, ερευνητικές μελέτες, ενημερωτικά 
άρθρα, βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις (reviews), ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case 
reports), βραχείες δημοσιεύσεις (short articles), βιβλιογραφικές ενημερώσεις, Quiz, 
ενημερώσεις σχετικά με το Ιnternet, βιβλιοπαρουσιάσεις (book reviews).

για αποστολή άρθρων ή άλλων επιστημονικών θεμάτων απευθυνθείτε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση gvel@med.uoc.gr υπόψη Καθηγητή κ. Βελεγράκη ή Λέ-
κτορα κ. Τριαρίδη στο triaridi@med.auth.gr 
Εναλλακτικά μπορείτε να αποστείλετε φάκελο στη διεύθυνση της Εταιρείας: 
Βελεστίνου 11 Αμπελόκηποι, 115 23 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 6435141
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Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το 19ο Σεμινάριο που διοργάνωσε η Πανελλήνια ΩΡΛ Εταιρεία 
στην Κομοτηνή θεωρώ ότι πέτυχε τους στόχους του. Η πρωτόγνωρη 
φιλοξενία, η ηθική και υλική υποστήριξη των τοπικών παραγόντων 
και αρχών δικαίωσε την επιλογή μας ως τόπο διεξαγωγής του 19ου 
Σεμιναρίου την Κομοτηνή, ενώ και η θεματολογία, η οποία συμπε-
ριελάμβανε τη σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική των σιελο-
γόνων αδένων, προσέφερε επιστημονικά στους συμμετέχοντες και 
ενίσχυσε τη σχέση μας με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Στη διάρκεια του Σεμιναρίου έλαβε χώρα και η έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των μελών μας, με κύριο θέμα την έκδοση του Περιοδι-
κού μας. Η βελτίωση της αισθητικής και κυρίως του επιστημονικού 
περιεχομένου του Περιοδικού είναι καταφανής με τη συμβολή του 
υπεύθυνου ύλης συναδέλφου κ. Στέφανου Τριαρίδη.

Η προσπάθεια συνεχίζεται με τελικό στόχο τη μετεξέλιξή του σε 
ένα περιοδικό που θα συμπεριληφθεί σε διεθνείς βάσεις δεδομέ-
νων. Γι’ αυτό αποφασίσαμε, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, να 
ορίσουμε Συντακτική και Κριτική Επιτροπή, οι οποίες θα στελεχώ-
νονται από Έλληνες και ξένους συναδέλφους με αναγνωρισμένη 
επιστημονική και εκδοτική εμπειρία.

Δυστυχώς, σε αυτή την προσπάθεια, προς το παρόν, δε συμμε-
τέχουν μερικοί συνάδελφοι του Κέντρου που εκδίδουν Περιοδικά 
κλαδικών ή τοπικών εταιρειών και αυτό, ως Πρόεδρος της Πανελ-
λήνιας ΩΡΛ Εταιρείας, δεν μπορώ και δεν πρέπει να το αποκρύ-
ψω από εσάς, το σύνολο των Ελλήνων Ωτορινολαρυγγολόγων που 
επανειλημμένα με ομόφωνες αποφάσεις σας σε Γενικές Συνελεύ-
σεις έχετε αποφασίσει για την ενίσχυση, αναβάθμιση και έκδοση 
ενός και μόνο επίσημου Περιοδικού της Εταιρείας μας. Εμείς θα 
συνεχίσουμε και χωρίς εκείνους με συνέπεια και ευθύνη απένα-
ντι σε εσάς που μας εμπιστευθήκατε τη διοίκηση της Εταιρείας για 
την ενεστώσα διετία, μόνο που θα παρακαλούσα να μην σφετε-
ρίζονται άλλο τον τίτλο του Περιοδικού. Επίσης θέλω να παρακα-
λέσω τους Συναδέλφους να αποστέλουν εργασίες στο Περιοδικό 
μας, όσο περισσότερες τόσο καλύτερα.

Ακόμα, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τη διοργάνωση του 
15ου Πανελλήνιου ΩΡΛ Συνεδρίου, στις 21-25 Οκτωβρίου 2009 
στην Κρήτη, το οποίο, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες, θα 
φροντίσουμε να είναι επιτυχές με διεθνή συμμετοχή και σύγχρονη 
θεματολογία. Η συμμετοχή Γερμανών Συναδέλφων αυτή τη φορά 
είναι ετεροβαρής επειδή, όπως πρέπει να γνωρίζετε, θα υπογραφεί 
το Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τη Γερμανική ΩΡΛ Εταιρεία.

Τέλος, θα ήθελα να συστήσω σε μέλη μας, είτε μεμονωμένα, εί-
τε αυτά εκπροσωπούν φορείς να συντάσσουν προσεκτικά τις ανα-
κοινώσεις που εκδίδουν, ώστε αυτές να μην είναι συκοφαντικές και 
αντιδεοντολογικές αλλά ακριβείς και αληθείς.

Μετά Τιμής,
Γ. Α. Βελεγράκης

Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής ΠαΓΝΗ
Πρόεδρος Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας


