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Τ ο επίπεδο των εισηγήσεων ήταν εξαιρετικά υψηλό και όλοι οι ομιλητές 

προσέφεραν νέα γνώση στο θέμα που εισηγήθηκαν. χαρακτηριστικό 

της επιτυχίας ήταν και το γεγονός ότι παρέμειναν μέχρι και την τελευταία 

ομιλία όλοι οι συμμετέχοντες. 

Η ημερίδα είχε επετειακό χαρακτήρα αφού συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από 
την έναρξή της και 37 χρόνια λειτουργίας του Στοματολογικού Τμήματος του 
Νοσοκομείου «Α. Συγγρός». 

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Αν. Καθηγητής κ. Γιώργος Λάσκαρης, ο 
οποίος στην προσφώνησή του τόνισε μεταξύ των άλλων: «Όλα αυτά τα χρό-
νια σφυρηλατήθηκαν ισχυροί επιστημονικοί δεσμοί μεταξύ μας. Η δική σας 
συνεργασία υπήρξε η βάση πάνω στην οποία κτίσαμε το οικοδόμημα της σύγ-
χρονης Στοματολογίας. Με το έργο μας φέραμε τη Στοματολογία στο επίκεντρο 
της Οδοντιατρικής και Ιατρικής και καταστήσαμε την Ελληνική Στοματολογία 
υπολογίσιμη και σεβαστή δύναμη στο διεθνή επιστημονικό στίβο. 

Το Στοματολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου ‘Α. Συγγρός’ στα 37 χρόνια της 
λειτουργίας του, με σοβαρό και συνεχές επιστημονικό έργο, καθιερώθηκε στον 
ελληνικό και διεθνή επιστημονικό χώρο ως ένα από τα πιο έγκυρα και αξι-
όπιστα κέντρα αναφοράς και μελέτης των νόσων του στόματος, κερδίζοντας 
την εκτίμηση και το σεβασμό κορυφαίων προσωπικοτήτων της Στοματολογίας 
από όλο τον κόσμο.» 

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Σπύρος Ταλιαδούρος, 
ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χρήστος Κίττας και ο Διευθυντής 
του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» Καθηγητής κ. Ανδρέας Κατσάμπας.

Το Στοματολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός»
Το Στοματολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» ιδρύθηκε το 1971 

κατόπιν εισηγήσεως του Αν. Καθηγητή Στοματολογίας Γιώργου Λάσκαρη 
και τη σύμφωνη γνώμη του τότε Καθηγητή Δερματολογίας και Δ/ντή του 
Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» αείμνηστου Ιωάννη Καπετανάκη. Διευθυντής 
του Τμήματος από ιδρύσεως μέχρι το 2006, που αφυπηρέτησε, ήταν ο Αν. 
Καθηγητής Στοματολογίας Γιώργος Λάσκαρης, ο οποίος συνεχίζει μέχρι σή-
μερα να παρέχει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του. 

Τον Ιούνιο 2007 στη θέση του εξελέγη Επίκουρη Καθηγήτρια στη Δερματολογία 
η Αν. Καθηγήτρια Παθολογίας Στόματος στο Πανεπιστήμιο Tufts των Η.Π.Α. 
κ. Ελένη Γκάγκαρη. 

Σήμερα το Στοματολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» κατέχει 
κορυφαία θέση στο διεθνή χώρο της Κλινικής Στοματολογίας με τεράστιο α-
ριθμό ασθενών και μεγάλο εύρος νόσων του στόματος.

Πηγή: Εφημερίδα «Το Καπο διστριακό», Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2008

Ημερίδα 
Στοματολογικού Τμήματος 

του Νοσοκομείου 
«Ανδρέας Συγγρός»

EΚΔηλΩΣΕΙΣ

Ο Καθηγητής κ. Ανδρέας Δ. Κα τσά μπας ανέλαβε τα 
υψηλά καθήκο ντα του Προ έ  δρου της Ευ ρω πα ϊ -
κής Ακαδημίας Δερ ματολογίας-Αφρ ο δισιολογίας 

για το χρονικό διάστημα 2008-2010 μετά την επιτυχή ε-
κλογή του στο Συ νέδριο της EADV στην Ρόδο.

Η Ελληνική Δερματολογική-Αφρο δι  σιολογική οικογένεια αι-
σθάνεται ιδιαίτερα κολακευμένη και εύχεται στον κ. Κατσάμπα αί-
σια έκβαση στο δύσκολο έργο που, σίγουρα, τον περιμένει.

Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του INFO DERMA συγ-
χαίρουν θερμά το νέο Πρόεδρο της EADV.

Η εκλογή του Καθηγητή 
κ. Ανδρέα Δ. Κατσάμπα 

ως προέδρου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας 
Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας   

Μ ε εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια 

ημερίδα που διοργανώνει το Στοματολογικό Τμήμα 

του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» στο ξενοδοχείο Caravel 

στην Αθήνα. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 

πάνω από 1.000 οδοντίατροι και ιατροί. 
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