
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ  

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑI ΤΡΑΧΗΛΟΥ

ΠΡΟεδΡΟς......................................................ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟεδΡΟς ............................................ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΦΗΚΑΣ
ΓεΝΙκΟς ΓΡΑμμΑΤεΑς ....... ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
εΙδΙκΟς ΓΡΑμμΑΤεΑς ...................... ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΡΙΑΡΙΔΗΣ
ΤΑμΙΑς ............................................................................ ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΒΡΗΣ
μεΛη .........................................................................ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΤΑΚΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝΕΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΖΗΣΗΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΠΡΟεδΡΟς ςΥΝΤ. εΠΙΤΡΟΠης .........................Γ. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ
ΥΠεΥθ. εΠΙςΤημΟΝΙκης ΥΛης .......................... Σ. ΤΡΙΑΡΙΔΗΣ
μεΛη ................ Θ. ΣΦΗΚΑΣ, Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Σ. ΔΑΒΡΗΣ, 

Ι. ΓΙΩΤΑΚΗΣ, Ι. ΞΕΝΕΛΗΣ, Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ζ. ΠΑΠΠΑΣ

ΥΠεΥθΥΝΟς ςΥΝΤΑξης ............................Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
μεΛη ............ Β. ΒΙΤΑΛ, Ι. ΚΑΡΜΠΟΝΗΣ, Γ. ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ, 

Σ. ΤΡΙΑΡΙΔΗΣ, Κ. ΜΑΡΚΟΥ, ΑΡΙΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΙΟΡΔ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Θ. ΣΦΗΚΑΣ, Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

EKΔOTHΣ - ΔIEYΘYNTHΣ: HΛIAΣ KAYKAΣ - Δερματολόγος
EKΔOΣEIΣ KAYKAΣ: MEΣOΓEIΩN 215, 115 25 AΘHNA

THΛ.: 210 6777590, FAX: 210 6756352

E-mail: kafkas@otenet.gr, Website: www.kafkas-publications.com

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:  ....................Μαριάννα Δεληγιαννάκη, 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:  .....Νατάσσα Παπαθανασίου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:  ...................Μαρία Μηττά, Αναστάσιος Σέντρης,
 Έλενα Λαγανά, Κλαίλια Ρόκα 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:  ...............................................................Ηλίας Καυκάς
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ:  ...............................................................Βάσω Χαλιώτη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:  ......Νίκος Τζουρμέτης

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 3

ΦΙΛΟξεΝΟΥμεΝη ςΥΝΤΑκΤΙκη εΠΙΤΡΟΠη 33ου ΤεΥΧΟΥς

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνω ότι και η Ελληνική Παι-
δοωτορινολαρυγγολογική Εταιρεία ενισχύει με την επιστημο-
νική-συγγραφική της προσπάθεια την ύλη του Επίσημου Περι-
οδικού, που εσείς οι ίδιοι αποφασίσατε να εκδίδεται από την 
Πανελλήνια ΩΡΛ Εταιρεία.

Όπως διαπιστώνετε κάθε νέο τεύχος που εκδίδεται, βελτιώ-
νεται, με στόχο την πλήρη επιστημονική, αισθητική και τυπική 
επάρκεια, ώστε να κερδίσει εσάς, το αναγνωστικό κοινό, καθώς 
και την έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Υγείας. Αυτή η υπηρεσία αρνήθηκε προ 3μήνου να αναγνω-
ρίσει επίσημα το περιοδικό μας, ενώ υποβάλλαμε τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά, δείχνοντας αξιοπερίεργο ζήλο και υπερ-
βολικά ελεγκτική διάθεση που πιστεύω ότι δε δείχνει σε άλλες 
ανάλογες περιπτώσεις.

Στο 19ο Σεμινάριο που διοργανώνει η Εταιρεία στην Κομοτη-
νή στις 13-15 Μαρτίου, εκτός από το Επιστημονικό Πρόγραμ-
μα θα λάβει χώρα και έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία 
θα συζητηθεί η έκδοση του Περιοδικού και θα υπάρξει πλήρης 
ενημέρωση για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. αυτή την περίοδο. 

Στο Επιστημονικό Πρόγραμμα περιλαμβάνεται ειδικό εκπαι-
δευτικό Σεμινάριο με στόχο την εκπαίδευσή μας πάνω στην 
ενδοσκόπηση των σιελογόνων αδένων με εκπαιδευτή τον Κα-
θηγητή Heinrich Iro, από τους πλέον ειδικούς στην Ευρώπη. 
Αυτό γίνεται διότι για τους σιελογόνους αδένες υπάρχουν και 
άλλοι ενδιαφερόμενοι ακόμα και οδοντίατροι.

Επίσης για τη διευκόλυνσή σας θα υπάρχει συνεργείο στα 
πλαίσια του 19ου Σεμιναρίου που θα δύναται να εκδίδει άμε-
σα την ταυτότητα μέλους.

Πιστεύουμε ότι η θεματολογία του 19ου Σεμιναρίου, «Κα-
θημερινά ΩΡΛ προβλήματα στο Ιατρείο και το Νοσοκομείο’’ 
θα συνεισφέρει στην επιστημονική γνώση και ελπίζουμε με τη 
συμμετοχή σας να στηρίξετε την προσπάθειά μας αυτή.

Σας περιμένουμε στην ωραία Κομοτηνή.

Μετά Τιμής, 
Γ.Α. Βελεγράκης

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας
Αν. Καθηγητής ΩΡΛ
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