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Οι δραστηριότητες του τμήματος αφο-
ρούν την παροχή ια τρι κών υπηρεσιών 
μετά την παραχώρηση μικρού χώρου 

στο Φυσικοθεραπευτήριο του Νοσοκομείου και 
την ανεύρεση Οδοντιατρικής εξεταστικής έδρας 
Ritter στις αποθήκες του Νοσοκομείου, καθώς 
και μικρού εξεταστικού προβολέα. 

Επιπλέον, έχει εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τό-
σο προπτυχιακές όσο και μεταπτυχιακές, αλλά και 
ερευνητικές δραστηριότητες, που αφορούν ανοσο-
λογικές μελέτες των χρονίων πομφολυγωδών νο-
σημάτων του στόματος και του δέρματος, τη μελέ-
τη των προκαρκινικών βλαβών και του καρκίνου 
του στόματος με σύγχρονες μοριακές τεχνικές σε 
συνεργασία με ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και 
τις Η.Π.Α. και τέλος επιδημιολογικές μελέτες των 
νόσων του βλεννογόνου του στόματος. 

Επίσης, το τμήμα οργανώνει ή συμμετέχει σε πολ-
λές επιστημονικές εκδηλώσεις το χρόνο, που γίνονται 
με τη μορφή διαλέξεων, ημερίδων και συνεδρίων. 
Τέλος, σημαντική υπήρξε και η προσφορά του τμήμα-
τος στη δημιουργία ανακοινώσεων, δημοσιεύσεων, 
βιβλίων αλλά και στην προβολή της Στοματολογίας 
στο χώρο της Ιατρικής και Οδοντιατρικής.

Όπως γράφει στον Πρόλογο του βιβλίου για τα 38 
χρόνια λειτουργίας του Στοματολογικού Τμήματος, ο κ. 
Ανδρέας Κατσάμπας, Καθηγητής Δερματολογίας του 
Παν/μίου Αθηνών και Διευθυντής του Νοσοκομείου 
«Α. Συγγρός»: «Πέρασαν 38 χρόνια από το 1971 όταν 
ιδρύθηκε το Στοματολογικό Τμήμα, στο Νοσοκομείο 
«Α. Συγγρός» από το Γιώργο Λάσκαρη. 

Παράλληλη ήταν και η δική μου επιστημονική 
πορεία στο Νοσοκομείο. Έτσι, είχα την ευκαιρία να 
ζήσω από κοντά και να συνεργαστώ στην οργάνω-
ση, πορεία και ανάπτυξη του Τμήματος, που μέσα 
σε αυτά τα χρόνια εξελίχτηκε ως ένα από τα σοβα-
ρότερα και αξιόπιστα κέντρα αναφοράς των νόσων 
του στόματος διεθνώς. 

Η συμβολή του τμήματος είναι πολύ μεγάλη στην 
εκπαίδευση των φοιτητών της Οδοντιατρικής και 
Ιατρικής. Επιπλέον, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, εξαι-
ρετική υπήρξε η συμμετοχή του στην εκπαίδευση 
των ειδικευομένων στη Δερματολογία και εκατο-
ντάδων Οδοντιάτρων που παρακολουθούν τα τε-
λευταία 10 χρόνια. 

Η προσφορά, εξάλλου, στους ασθενείς με στομα-
τολογικά προβλήματα ήταν μοναδική, γεγονός που 
καταδεικνύεται από τη μεγάλη προσέλευση ασθε-
νών, αυξανόμενη με τα χρόνια για να φτάσει τη δε-
καετία 2001-2008 στον εντυπωσιακό αριθμό των 
4.000-4.500 ασθενών το χρόνο.

 Με τη συστηματική δουλειά που έγινε όλα αυ-
τά τα χρόνια, ο Γιώργος Λάσκαρης διεύρυνε το φά-
σμα της Στοματολογίας και το τοποθέτησε στο επί-
κεντρο της Οδοντιατρικής και Ιατρικής, όχι μόνο στην 
Ελλάδα αλλά και διεθνώς. 

Η διεθνής αναγνώριση μεγάλη, που στηρίχτηκε σε 
διεθνείς δημοσιεύσεις, βιβλία, συμμετοχές σε διε-
θνή συνέδρια και οργάνωση στην Ελλάδα ημερί-
δων με συμμετοχή κορυφαίων Στοματολόγων από 
όλο τον κόσμο. 

Με όλο αυτό το έργο έκανε γνωστό και σεβα-
στό το Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», την ελληνική 
Στοματολογία και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε ο-
λόκληρο τον κόσμο. 

Το Στοματολογικό Τμήμα αποτελεί κόσμημα για 
το Νοσοκομείο μας, αφού υπήρξε η πηγή γνώσης 
στη Στοματολογία, άνοιξε νέους δρόμους στη συ-
νεργασία με τη Δερματολογία και άλλους κλάδους 
της Εσωτερικής Παθολογίας, διευρύνοντας το φά-
σμα των νόσων του αντικειμένου. 

Ο Καθηγητής Γιώργος Λάσκαρης παρέδωσε, σε 
μεγάλη ακμή και ακτινοβολία, το Στοματολογικό 
Τμήμα του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» στην Ελλάδα 
και διεθνώς, για αυτό το λόγο του αξίζει κάθε τιμή 
και αναγνώριση».

Στοματολογικο τμήμα
ΠανεΠιΣτήμιακήΣ ΔερματολογικήΣ κλινικήΣ  
νοΣοκομειου «α. ΣυγγροΣ»

Το στοματολογικό τμήμα του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» ιδρύθηκε 

το 1971, κατόπιν εισηγήσεως του Στοματολόγου Ιατρού-Οδοντίατρου 

Γιώργου Λάσκαρη, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Καθηγητή-

Διευθυντή του Νοσοκομείου αείμνηστο Ιωάννη Καπετανάκη. 

Αφορμή υπήρξε η εκπαίδευση του Γιώργου Λάσκαρη 

στη Δερματολογία στο Νοσοκομείο.

Εικόνα 1. Ο καθηγητής 
Γεώργιος Λάσκαρης.

Εικόνα 2. Ο καθηγητής Γεώργιος Λάσκαρης με 
τους καθηγητές της Ιατρικής Χαρ. Μουτσόπουλο 
και Ανδρέα Κατσάμπα (ημερίδα 2003).

Εικόνα 3. Ο καθηγητής Γεώργιος Λάσκαρης με τον 
Πρύτανη του Παν. Αθηνών καθηγητή της Ιατρικής 
Χρήστο Κίττα και τον Καθηγητή Καρδιολογίας 
Δημήτρη Κρεμαστινό (ημερίδα 2006).

38 χρόνια λειτουργίας του Στοματολογικού Τμήματος
του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός»
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