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Ελληνική Εταιρία Κλινικής Στοματολογίας στο πλαίσιο
των εκλαϊκευμένων ενημερωτικών δραστηριοτήτων της για
τις αρρώστιες του στόματος πήρε την πρωτοβουλία να
οργανώσει αυτή την εκδήλωση για δεύτερο χρόνο.
Το Επιστημονικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο εκλαϊκευμένες ομιλίες, βραχείας διάρκειας, που αφορούν συνήθη
καθημερινά προβλήματα στο στόμα και σχετίζονται με το
Κάπνισμα και τον Σακχαρώδη Διαβήτη. Το Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλη καλλιτεχνική συναυλία με υψηλού επιπέδου καλλιτέχνες
από την Αθήνα, την Κρήτη και τη Σύρο.
Στην οργανωτική μας προσπάθεια βρήκαμε πολύτιμο αρωγό τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποσειδωνίας και τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης.
Είμαστε βέβαιοι ότι τόσο το επιστημονικό, όσο και το καλλιτεχνικό μέρος
της εκδήλωσης θα είναι υψηλού επιπέδου, ώστε να προσφέρουμε μια
αξέχαστη βραδιά στους κατοίκους και στους επισκέπτες της Σύρου.
Εκφράζουμε απεριόριστες ευχαριστίες στους τραγουδιστές και στους
μουσικούς της εκδήλωσης για την αφιλοκερδή συμμετοχή τους, αλλά και
στους χορηγούς, που κάλυψαν ορισμένες βασικές δαπάνες και μας
επέτρεψαν να κάνουμε την εκδήλωση Δωρεάν για το κοινό.
Με αυτές τις σκέψεις σας καλούμε να συμμετάσχετε.
Με θερμούς φιλικούς χαιρετισμούς,
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ
Αν. Καθηγητής Στοματολογίας Παν. Αθηνών
Αντιπρόεδρος Ελλ. Εταιρίας Κλινικής Στοματολογίας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ
Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Ποσειδωνίας “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ”

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Πτυχιούχος της Οδοντιατρικής και Ιατρικής Σχολής του Παν. Αθηνών. Αν. Καθηγητής Στοματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Παν. Αθηνών. Επισκέπτης Καθηγητής Παν. Λονδίνου. Ίδρυσε το Στοματολογικό Τμήμα της Παν. Κλινικής του Νοσ.
«Α. Συγγρός» του οποίου υπήρξε και Διευθυντής (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 6 βιβλία στην Αγγλική
γλώσσα. Τα Αγγλικά του βιβλία έχουν μεταφραστεί 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 παγκόσμια
αναγνώριση και τα βιβλία του χρησιμοποιούνται ως βιβλία αναφοράς στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου (ΗΠΑ, Ευρώπη, Ασία). Έχει πάνω από 3500 αναφορές (citations) στην διεθνή βιβλιογραφία.
ΛΟΥΜΟΥ ΓΙΩΤΑ
Στοματολόγος Πτυχιούχος Οδοντιατρικής και Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών. Διδάκτωρ Στοματολογίας Παν. Αθηνών. Επιστημονική Συνεργάτις στη Β’ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική Νοσ. «Αττικόν». Μετεκπαιδεύτηκε στη Στοματολογία
στο Στοματολογικό Τμήμα της Οδοντιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, στο Στοματολογικό Τμήμα του Νοσ. «Α.Συγγρός» και στο «Pitie-Salpetriere» στο Παρίσι. Έχει
ανακοινώσει και δημοσιεύσει πάνω από 85 επιστημονικές εργασίες. Είναι μέλος
της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας Στόματος, της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής
Στοματολογίας & της Ευρωπαϊκής Στοματολογικής Εταιρείας.
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ο Γιάννης Αργυρίου είναι αυτοδίδακτος μουσικός, τραγουδιστής και κιθαρίστας.
Έχει τραγουδήσει 10 χρόνια επαγγελματικά στην Αθήνα στη διάρκεια των σπουδών του και κατόπιν επί χρόνια έκανε μουσικές βραδιές στο ξενοδοχείο του στη
Σύρο. Επί πολλά χρόνια είναι μέλος της χορωδίας του Αγ. Νικολάου-Ερμούπολης
και από 10ετίας μαέστρος της. Επίσης είναι μέλος της χορωδίας του Μουσικού
Ομίλου Σύρου, και δεύτερος Μαέστρος.
ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Γεννήθηκε στην Αγ. Βαρβάρα Λευκωσίας και μεγάλωσε στη Λάρνακα. Παράλληλα
με το Δημοτικό και το Γυμνάσιο σπούδασε μουσική θεωρητικά στο Εθνικό Ωδείο
Λάρνακας. Στην Αθήνα παράλληλα με το Πανεπιστήμιο συνέχισε τις σπουδές του
στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν. Αθηνών. Με το τραγούδι άσχολήθηκε στις αρχές του 1967, δίπλα στην Καίτη Χωματά
στην Πλάκα. Ο Γιάννης Σπανός του έδωσε τα πρώτα τραγούδια με τα οποία έγινε
γνωστός στο ευρύτερο Ελληνικό κοινό, όπως: ”Τρεις Νέοι, τρεις φίλοι”, “Ηρθες
Εψές”, “Παιδί μου ώρα σου καλή”, “Μην κλαις για μένανε” κ.α. Ο Μιχάλης Βιολάρης
έχει καταξιωθεί στο τραγούδι ως ο ερμηνευτής ο οποίος έκανε την Κυπριακή
μουσική γνωστή σε όλη την Ελλάδα, αφού εκτός από παραδοσιακά τραγούδια
(Γιασεμίν, Τυλληρκώτισσα κ.α.) ερμήνευσε και δικές του συνθέσεις, όπως το
“Ούλα χαλάλιν του”, τραγούδια που αγαπήθηκαν από ολόκληρο τον Ελληνισμό.
ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓOΣ
Μαθητής Λυκείου, 15 ετών. Είναι γιός του Μιχάλη Κλώντζα. Από την γέννηση του
μεγάλωσε μέσα σε ένα μουσικό περιβάλλον με τα τραγούδια του πατέρα του.
Παρακολουθεί μαθήματα φωνητικής και συμμετέχει μαζί με τον πατέρα του σε
συναυλίες & μουσικές εκδηλώσεις με ιδιαίτερη επιτυχία.

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α
ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Είναι Οδοντίατρος και Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λασιθίου Κρήτης.
Υπηρετεί με εξαιρετική επιτυχία, από νεαρή ηλικία, tην καλή Ελληνική μουσική ως
τραγουδιστής. Συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες και τραγουδιστές σε συναυλίες και ποιητικούς μουσικούς χώρους. Βραβευμένος στο φεστιβάλ
τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, έχει ενεργό συμμετοχή στην Ελληνική
δισκογραφία. Πρόκειται για τραγουδιστή υψηλών προδιαγραφών και επιδόσεων.
ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
Γεννήθηκε στα Καλύβια Αττικής. Σε νεαρή ηλικία ξεκίνησε μαθήματα κλασσικού
τραγουδιού, πήρε δίπλωμα μονωδίας με άριστα και παράλληλα πραγματοποιούσε
εμφανίσεις ως solist με τη χορωδία και τη συμφωνική ορχήστρα Πειραιώς στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, ερμηνεύοντας έργα κλασσικών και σύγχρονων συνθετών. Η διαρκής αναζήτηση νέων μουσικών δρόμων και η αγάπη της για το ελληνικό
τραγούδι χαρακτήρισαν στη συνέχεια την πορεία της και την οδήγησαν σε συνεργασίες με μεγάλους Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές, καθώς επίσης και συμμετοχές σε δισκογραφικές παραγωγές, αλλά και προσωπική δισκογραφία. Εδώ και
χρόνια συνεργάζεται με τον Μιχάλη Βιολάρη και εμφανίζεται μαζί του σε συναυλίες και μουσικές σκηνές, αλλά και με άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες.
ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Έχει καταγωγή από την Τήνο. Πτυχιούχος της Οδοντιατρικής Σχολής του Παν. Αθηνών. Παρακολουθεί από το 2016 το μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Ειδίκευση στην
Ορθοδοντική στο Παν. Αθηνών”. Έχει καλλιτεχνική δραστηριότητα με ιδιαίτερη
αγάπη στην ποίηση. Έγραψε τους πρώτους του στίχους σε ηλικία 16 ετών.
Η αρχέγονη ανάγκη του ανθρώπου για ελευθερία και απλότητα μαζί με την αντίθεση της καθημερινής μάχης για ειλικρίνεια προς τις πραγματικές επιθυμίες του
καθενός, ντύνουν το νοηματικό περιεχόμενο των ποιητικών του ανησυχιών.
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ

“Αντώνιος Ε. Κομνηνός”

