
Η Ελληνική Εταιρία Κλινικής Στοματολογίας στο πλαίσιο των 
εκλαϊκευμένων ενημερωτικών δραστηριοτήτων της για τις αρ-
ρώστιες του στόματος πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει 

αυτή την εκδήλωση. Για πρώτη φορά, εκτός από τον ιατρικό ενη-
μερωτικό στόχο, συνδυάζει και μεγάλη καλλιτεχνική συναυλία με 
βασικούς τραγουδιστές - δύο υψηλού επιπέδου καλλιτέχνες-οδο-
ντιάτρους, που θα τους συνδράμουν δύο κορυφαίοι Συριανοί τρα-
γουδιστές (ο Γιάννης Αργυρίου και ο Πέτρος Παλαιολόγος) και ένα 
εκκολαπτόμενο αστέρι στο τραγούδι, ο 14 χρόνος Γεωργάκης Κλώ-
ντζας. Στην προσπάθεια αυτή βρήκαμε ενθουσιώδη πολύτιμο αρωγό 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποσειδωνίας, καθώς και τον Δήμο Σύρου 
- Ερμούπολης, που έθεσε υπό την αιγίδα του την εκδήλωση. Είμαστε 
βέβαιοι ότι, τόσο το επιστημονικό, όσο και το καλλιτεχνικό μέρος της 
εκδήλωσης θα είναι υψηλού επιπέδου ώστε να προσφέρουν μια αξέ-
χαστη βραδιά στους κατοίκους της Σύρου. Με αυτές τις σκέψεις σας 
καλούμε να συμμετάσχετε.

Με θερμούς φιλικούς χαιρετισμούς,

Γιώργος Λάσκαρης
Καθηγητής Στοματολογίας Παν. Αθηνών

Αντιπρόεδρος Ελλ. Εταιρίας Κλινικής Στοματολογίας

Μάρκος Ρούσσος 
Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Ποσειδωνίας

ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Πτυχιούχος της Οδοντιατρικής και Ιατρικής Σχολής του Παν. Αθηνών. 
Καθηγητής Στοματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Παν. Αθηνών. Επι-
σκέπτης Καθηγητής Παν. Λονδίνου. Ίδρυσε το Στοματολογικό Τμήμα 
της Παν. Κλινικής του Νοσ. «Α. Συγγρός» του οποίου υπήρξε και Δι-
ευθυντής (1971-2008). Πρωτοπόρος στον αγώνα ενάντια στο AIDS 
από το 1983, βραβεύτηκε το 2014 για το έργο του από την Ελληνική 
Εταιρεία Μελέτης & Αντιμετώπισης του AIDS. Έχει δημοσιεύσει πάνω 
από 600 επιστημονικές εργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και 
έχει ανακοινώσει πάνω από 900. Έχει εκδόσει 9 βιβλία στα Ελληνικά 
και 5 βιβλία στην Αγγλική γλώσσα. Τα Αγγλικά του βιβλία έχουν μετα-
φραστεί 23 φορές σε 12 ακόμη γλώσσες. Το βιβλίο του «Color Atlas of 
Oral Diseases» κέρδισε το Α’ Βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό ιατρικού 
βιβλίου που οργάνωσε η British Medical Association. Tο τελευταίο του 
βιβλίο «Κλινική Στοματολογία Διάγνωση - Θεραπεία» βραβεύτηκε 
από την Ακαδημία Αθηνών το 2013. Το συγγραφικό του έργο έχει πα-
γκόσμια αναγνώριση και τα βιβλία του χρησιμοποιούνται ως βιβλία 
αναφοράς στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου (ΗΠΑ, Ευρώπη, 
Ασία). Έχει πάνω από 3000 αναφορές (citations) στην διεθνή βιβλιο-
γραφία.

ΛΟΥΜΟΥ ΓΙΩΤΑ
Στοματολόγος Πτυχιούχος Οδοντιατρικής και Ιατρικής Σχολής Πανε-
πιστημίου Αθηνών. Διδάκτωρ Στοματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Επιστημονική Συνεργάτης στη Β’ Πανεπιστημιακή Δερματολογική 
Κλινική Νοσ. «Αττικόν». Μετεκπαιδεύτηκε στη Στοματολογία στο Στο-
ματολογικό Τμήμα της Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθη-
νών, στο Στοματολογικό Τμήμα του Νοσ. «Α.Συγγρός» και στο «Pitie 
- Salpetriere» στο Παρίσι. Έχει ανακοινώσει και δημοσιεύσει πάνω 
από 80 επιστημονικές εργασίες. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας 
Παθολογίας Στόματος, της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Στοματολο-
γίας και της Ευρωπαϊκής Στοματολογικής Εταιρείας. 

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ο Γιάννης Αργυρίου είναι αυτοδίδακτος μουσικός, τραγουδιστής και 
κιθαρίστας. Έχει τραγουδήσει 10 χρόνια επαγγελματικά στην Αθήνα 
στην διάρκεια των σπουδών του και κατόπιν επί χρόνια έκανε μουσι-
κές βραδιές στο ξενοδοχείο του. Επί πολλά χρόνια μέλος της χορωδί-
ας του Αγ. Νικολάου και από 10ετίας μαέστρο της. Επίσης μέλος της 
χορωδίας του Μουσικού ομίλου Σύρου και από τριετία Πρόεδρος και 
δεύτερος Μαέστρος.

ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Ο Στέλιος Δαλαμπίρας είναι τραγουδιστής από την παιδική του ηλικία. 
Την εποχή των συγκροτημάτων της δεκαετίας 1965-1975 ήταν βασι-
κό στέλεχος σε νεανικά μουσικά σχήματα. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 
ρεπερτορίου με ειδικότητα τραγούδια του Αμερικανικού σινεμά και 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (20:00 - 20:45)

ΛΟΥΜΟΥ ΓΙΩΤΑ: 
Κακοσμία Στόματος.

ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: 
Τί πρέπει να ξέρουμε για τις αρρώστιες του Στόματος.
*Oι ομιλίες θα είναι εκλαϊκευμένες και θα συνοδεύονται 

με προβολή έγχρωμων εικόνων.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (21:00 - 23:00)

Τραγουδούν:
ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (Θεσσαλονίκη)

ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (Κρήτη)
ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ (Κρήτη)

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ (Σύρος)
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (Σύρος)

Παίζουν:
ΓΙΑΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Μπουζούκι (Κρήτη)

ΓΙΑΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Μπουζούκι (Κρήτη)
ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Κιθάρα (Αθήνα)

ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Πιάνο (Αθήνα)



μιούζικαλ. Έχει τραγουδήσει επαγγελματικά σε αμέτρητα μουσικά 
συμβάντα, με Ορχήστρες, μεγάλα και μικρά γκρουπς. Τραγουδά σε 
τρείς ξένες γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά τις οποίες ομιλεί και 
γράφει. Έχει τραγουδήσει στην Αμερική σε κλάμπ της τζαζ στη Ν. Υόρ-
κη, Βοστώνη και σε Γαλλία, Ιταλία, Τουρκία, Γερμανία και Βαλκάνια. 
Είναι καθηγητής Οδοντιατρικής στο Παν. Θεσσαλονίκης και ειδικός 
Στοματο-Γναθοπροσωπικός Χειρουργός.

ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ
Μαθητής Γυμνασίου, 14 ετών. Είναι γιός του Μιχάλη Κλώντζα. Από την 
γέννηση του μεγάλωσε μέσα σε ένα μουσικό περιβάλλον με τα τρα-
γούδια του πατέρα του. Παρακολουθεί μαθήματα φωνητικής και συμ-
μετέχει μαζί με τον πατέρα του σε συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις 
με ιδιαίτερη επιτυχία.

ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Είναι Οδοντίατρος και Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λα-
σιθίου Κρήτης. Υπηρετεί με εξαιρετική επιτυχία, από νεαρή ηλικία, 
την καλή Ελληνική μουσική ως τραγουδιστής. Συνεργάζεται με τους 
μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες και τραγουδιστές σε συναυλίες και 
ποιητικούς μουσικούς χώρους. Βραβευμένος στο φεστιβάλ τραγου-
διού Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, έχει ενεργό συμμετοχή στην Ελληνική 
δισκογραφία. Πρόκειται για τραγουδιστή υψηλών προδιαγραφών και 
επιδόσεων.

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ο Πέτρος Παλαιολόγος, γιός του Φραγκίσκου και της Σπεράντζας, 
γεννήθηκε το 1954. Μεγάλωσε μέσα σε μουσική οικογένεια αφού ο 
πατέρας του έπαιζε χαβάγια, κιθάρα και ακορντεόν. Από μικρός είχε 
αποκτήσει μουσικά ακούσματα, αφού πολλές φορές τα γλεντάκια της 
οικογένειας που γινόταν τακτικά μέσα στο σπίτι τον νανούριζαν με τις 
μελωδίες. Σε ηλικία 15 χρονών ξεκίνησε τα πρώτα μαθήματα στην κι-
θάρα και αργότερα ασχολήθηκε με το εκκλησιαστικό όργανο. Από το 
1983 και μέχρι σήμερα παίζει πιάνο συνοδεύοντας την φωνή του σε 
ελαφρό και ελαφρολαϊκό ρεπερτόριο. Έχει εργαστεί στα περισσότερα 
μαγαζιά της Σύρου ενώ παράλληλα έκανε και σποραδικές εμφανίσεις 
σε μαγαζιά των Αθηνών. Από το 2006 και κάθε καλοκαίρι εμφανίζεται 
μόνιμα στο ξενοδοχείο DOLPHIN BAY στο Γαλησσά.

Συντονιστές προγράμματος: Λάσκαρης Γιώργος, Ρούσσος Μάρκος

ΙΔΡΥΜΑ
«Αντώνιος Ε. Κομνηνός»

Χορηγοί εκδήλωσης


