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Όλοι οι ομιλητές τόνισαν το μεγάλο διδακτι-
κό και επιστημονικό έργο, την παγκόσμια 
καταξίωση, καθώς και τη μεγάλη τιμή για το 

Πανεπιστήμιο Αθηνών να περιλαμβάνει στις τάξεις 
του έναν επιστήμονα με το επιστημονικό κύρος και 
το ακαδημαϊκό ήθος του Γιώργου Λάσκαρη. 

Ο τιμώμενος πρόβαλε την ελληνική Στοματολογία και 
κατ’ επέκταση την Οδοντιατρική και Ιατρική Σχολή και 
το Πανεπιστήμιο Αθηνών όσο λίγοι στα πέρατα του κό-
σμου.

Αποσπάσματα από τις ομιλίες και τα γραπτά 
μηνύματα ακολουθούν πιο κάτω:

1. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής 
της Ιατρικής Χρήστος Κίττας:

«...Οι εργασίες και κυρίως τα εξαίρετα βιβλία του, που εκ-
δόθηκαν εκτός από την ελληνική και στην αγγλική γλώσ-
σα και μεταφράστηκαν σε 19 ακόμη γλώσσες, τον κατέ-
στησαν ηγετική φυσιογνωμία στο πεδίο της σύγχρονης 
Στοματολογίας διεθνώς. Παράλληλα, η διδακτική του ικα-
νότητα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και η τε-
ραστία κλινική του εμπειρία που πρόθυμα μεταφέρει στους 
φοιτητές και συνάδελφους, χαρακτηρίζεται από αδιάλει-
πτη προσφορά γνώσεων, δεξιοτήτων αλλά κυρίως ακαδη-
μαϊκού ήθους. Το Πανεπιστήμιο έκανε πολύ λίγα για τον 
Γιώργο Λάσκαρη, του οφείλει όμως πολλά....»

2. Ο Αντιπρύτανης και Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστήμιου Αθηνών, Γεώργιος Κρεατσάς

«Οφείλουμε να τονίσουμε την προσήλωση του τιμώμε-
νου στο διδακτικό, ερευνητικό και συγγραφικό του έργο 
και την παγκόσμια αποδοχή του. Δημιούργησε το στομα-
τολογικό τμήμα του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» που σή-
μερα κατέχει κορυφαία θέση στο διεθνή χώρο της Κλινικής 
Στοματολογίας. Το τμήμα αυτό έχει επάξια κερδίσει την 
εκτίμηση κορυφαίων προσωπικοτήτων του κλάδου από 
όλο τον κόσμο. Πρόβαλλε την ελληνική Στοματολογία, 
την Ιατρική Σχολή και το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε όλο 
τον κόσμο...»

3. Ο Καθηγητής Καρδιολογίας του Πανεπιστήμιου 
Αθηνών Δημήτριος Κρεμαστινός:

«...Το διδακτικό του έργο, η ερευνητική του παραγωγή 
και το συγγραφικό του έργο, τα οποία έχουν μεγάλη ανα-
γνωρισιμότητα διεθνώς, τον καθιστούν αναμφισβήτητα έναν 
από τους σοβαρότερους επιστήμονες του Πανεπιστημίου 
μας στο χώρο της Οδοντιατρικής και Ιατρικής. Το έργο του 
θα τον καταξίωνε ως καθηγητή σε οποιοδήποτε μεγάλο 
ευρωπαϊκό ή αμερικανικό Πανεπιστήμιο. Δυστυχώς, στη 
χώρα μας η μετριότητα των ανθρώπων δε συγχωρεί εύ-
κολα τη διεθνή αναγνώριση...»

4. Ο ομ. Καθηγητής Παιδιατρικής Χρήστος 
Μπαρτσόκας

«...Με τα βιβλία του εμπλούτισε τις γνώσεις 
παγκοσμίως προς μέγιστο όφελος φοιτητών, ια-
τρών και ασθενών. Η ευρύτητα του πνεύματος 
και η ευφυΐα του κέρδισαν το θαυμασμό αλλά 
και την αγάπη και εκτίμηση συναδέλφων σε όλο 
τον κόσμο. Είναι από τους ελάχιστους Έλληνες 
επιστήμονες στο χώρο της Ιατρικής που έκανε, 
δημιουργικά, «εξαγωγή» γνώσεων. Ο αληθινός 
επιστήμων απολαμβάνει τεραστία ικανοποίηση 
εξασκώντας το έργο του. Αγαπά την επιστήμη 
και διαρκώς αρέσκεται να μελετά και να ερευ-
νά, δε γνωρίζει άλλο τρόπο για να ζήσει τη ζωή 
του. Η επιστήμη είναι η ζωή του. Αυτός είναι ο 
Γιώργος Λάσκαρης...»

5. Ο ομ. Καθηγητής Δερματολογίας Αντώνης 
Βαρελτζίδης

«...Βαθύς γνωστής της Στοματολογίας, με ακού-
ραστη εργατικότητα και υψηλό ήθος, απέκτησε 
στέρεες βάσεις και στην κλινική Δερματολογία και 
έγινε απαραίτητο στέλεχος του επιστημονικού δυ-
ναμικού του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός». Κατόπιν 
εισηγήσεώς του, ιδρύθηκε το Στοματολογικό τμή- μα του 
Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» και σταδιακά το κατέστησε ένα 
από τα κορυφαία Στοματολογικά κέντρα στον κόσμο. Η 
ερευνητική και συγγραφική του δραστηριότητα αποτυπώ-
νεται σε πλήθος δημοσιεύσεων στην Ελλάδα.»

6. Ο Καθηγητής Στοματολογίας και Dean του 
Πανεπιστημίου του Λονδίνου Crispian Scully:

«…Ο Καθηγητής Γιώργος Λάσκαρης είναι ευρύτατα γνω-
στός διεθνώς για το σημαντικό έργο του στον τομέα της 
Στοματολογίας. Οι εργασίες του θεωρούνται κλασικές και 
πρωτοποριακές, ιδιαίτερα στα δερματο-βλεννογόνια νοσή-
ματα. Η τεράστια συγγραφική δουλειά του, που αποτυπώ-
νεται στις πολυάριθμες ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις του και 
σε πέντε βιβλία στην αγγλική γλώσσα, σημάδεψαν και επη-
ρέασαν την ειδικότητα της Στοματολογίας σε διεθνές επίπε-
δο. Η τεράστια κλινική του εμπειρία και ικανότητα τον το-
ποθετούν στους κορυφαίους σύγχρονους Στοματολόγους. 
Το βιβλίο του “Color Atlas of Oral Diseases” τιμήθηκε με 
το πρώτο βραβείο, ως ένα από τα καλύτερα βιβλία στο 
αντικείμενο της Στοματολογίας στον κόσμο, από την British 
Medical Association…»

7. Ο Καθηγητής Στοματολογίας του Πανεπιστημίου του 
Άμστερνταμ Isaac van der Waal

«…Ο Καθηγητής Γιώργος Λάσκαρης απολαμβάνει μεγάλη 
εκτίμηση για το υψηλού επιπέδου επιστημονικό του έργο, 
τις εξαίρετες και σαφέστατες δημοσιεύσεις του και τα υψη-
λού κύρους και αποδοχής συγγράμματά του στην αγγλική 

γλώσσα και στις πολυάριθμες μεταφράσεις τους σε άλλες 
γλώσσες. Ανήκει στους πρωτεργάτες της Στοματολογίας δι-
εθνώς με παγκόσμια αναγνώριση γιατί πραγματικά το υψη-
λό επιστημονικό του έργο στον τομέα της Στοματολογίας 
ξεπερνά τα σύνορα της Ευρώπης. Η φήμη του αυτή δίνει 
κύρος όχι μόνο στην Οδοντιατρική αλλά και στην Ιατρική 
γιατί αποτελεί παράδειγμα έμπνευσης για πολλούς συνα-
δέλφους, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές σε 
όλο τον κόσμο…»

8. Η Α. Καθηγήτρια Στοματολογίας του Πανεπιστημίου 
Tufts των ΗΠΑ Ελένη Γκάγκαρη

«…Η σταδιοδρομία του Καθηγητή Γιώργου Λάσκαρη 
έχει τη σφραγίδα ενός ανθρώπου που προηγείται των 
καιρών του. 

Το επιστημονικό του έργο αποτελεί αυτόφωτο, λαμπρό 
και μοναδικό υπόμνημα της ελληνικής Στοματολογίας στη 
διεθνή επιστημονική κοινότητα. Τα βιβλία του κοσμούν τις 
διεθνείς βιβλιοθήκες και αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στα 
χέρια ιατρών και οδοντιάτρων ανά τον κόσμο. Το διεθνές 
έργο του προσέδωσε τιμή και κύρος στην ελληνική επιστή-
μη και εμφύσησε εμπιστοσύνη και υπερηφάνεια σε όλους 
τους Έλληνες επιστήμονες που μετεκπαιδεύονται ή εργά-
ζονται στο εξωτερικό. Δάσκαλε, ο δρόμος ήταν δύσκολος 
και οι καιροί σκληροί, μα εσύ στάθηκες σωστός. Καβαφικά 
«δίκαιος και ίσιος σε όλες σου τις πράξεις». Πρόσφερες, 
δημιούργησες καις στήριζες. Μας έκανες όλους υπερήφα-
νους και αξίζεις το χειροκρότημά μας…»

Τιμητική εκδήλωση για τα 40 χρόνια ακαδημαϊκής πορείας 
του Καθηγητή Γιώργου Λάσκαρη

Την Παρασκευή 8 Ιουνίου οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Ιατρική Σχολή τιμητική εκδήλωση 
για τα 40 χρόνια ακαδημαϊκής πορείας και προσφοράς του Καθηγητή Στοματολογίας της Ιατρικής σχολής του 
Πανεπιστήμιου Αθηνών, Γιώργου Χ. Λάσκαρη. Το διδακτικό, επιστημονικό και κοινωνικό έργο του τιμώμενου 
παρουσίασαν ο Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Αθηνών κ. Χρήστος Κίττας, ο Αντιπρύτανης και Πρόεδρος της 
Ιατρικής Σχολής κ. Γεώργιος Κρεατσάς, οι Καθηγητές Καρδιολογίας Δημήτριος Κρεμαστινός, Παιδιατρικής 
Χρήστος Μπαρτσόκας και Δερματολογίας Αντώνης Βαρελτζίδης, οι Καθηγητές Στοματολογίας Crispian Scully 
(Αγγλία), Isaac van der Waal (Ολλανδία), Ελένη Γκάγκαρη (ΗΠΑ) και η κόρη του τιμώμενου, δικηγόρος Χριστίνα 
Λάσκαρη. Την εκδήλωση παρακολούθησαν πάνω από 450 άτομα.

Εικόνα 1. Ο Καθηγητής Γιώργος Λάσκαρης μεταξύ των Καθηγητών Στοματολογίας 
Crispian Scully (Λονδίνο) και Isaac van der Waal (Άμστερνταμ). 




