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Πρόλογος τεύχους αφιερωμένου στην 
Ομότιμη Καθηγήτρια  Παιδοδοντιατρικής ΕΚΠΑ 

Λίζα Παπαγιαννούλη

Το παρόν τεύχος της Παιδοδοντιατρικής είναι αφιερωμένο στην Ομότιμη Καθηγήτρια  Παιδοδοντιατρικής  

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, Λίζα Παπαγιαννούλη η οποία  αφυπηρέτησε τον 

Αύγουστο 2015, μετά από 43 χρόνια υπηρεσίας και ανεκτίμητης προσφοράς στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στην 

ειδικότητα της Παιιδοδοντιατρικής γενικότερα τόσο στην Ελλάδα οσο και διεθνώς. Προς τιμήν της πραγματοποι-

ήθηκε Επιστημονικό Συμπόσιο στις 7 Νοεμβρίου 2015 που  διοργάνωσαν η Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία σε 

συνεργασία με το Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Η ακαδημαϊκή της πορεία, ξεκίνησε το 1972 από τη θέση  Βοηθού-Επιμελήτριας του Εργαστηρίου Οδοντικής 
Χειρουργικής. Το 1977 η Λίζα Παπαγιαννούλη μετέβη στις ΗΠΑ για  μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Παι-

δοδοντιατρικής του University of California, Los Angeles (UCLA), που οδήγησαν στην απόκτηση της ειδικότητας της 
Παιδοδοντιατρικής και Masters. Στην Ελλάδα στην συνέχεια, εξελίχθηκε σε όλες τις ανώτερες ακαδημαϊκές βαθμίδες  
και το 1998 εξελέγη Τακτική Καθηγήτρια. Με την επιστροφή της από τις ΗΠΑ,  δημιούργησε την κλινική της Παιδο-
δοντιατρικής για την εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών,  συνέβαλε το 1982 στην δημιουργία και οργάνωση του 
νεοσύστατου Εργαστηρίου της  Παιδοδοντιατρικής του οποίου ανέλαβε την διεύθυνση το 1993 και το 1998 ίδρυσε το 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Παιδοδοντιατρικής. Αποτέλεσμα και αναγνώριση της προσπάθειάς της αυτής, ήταν η 
Πιστοποίηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος από την European Academy of Paediatric Dentistry τα έτη  2002 και 
2009. Από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, που θεωρείται ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη,  έχουν ήδη αποφοιτήσει 
45 οδοντίατροι με εξειδίκευση στο αντικείμενο της Παιδοδοντιατρικής. Κατά την διάρκεια της ακαδημαικής της πο-
ρείας, υπήρξε πεφωτισμένη μέντορας για τους φοιτητές της, και τους συναδέλφους της στο εργαστήριο της Παιδοδο-
ντιατρικής.  Με το όραμά της, το πάθος της και την αγάπη της για την ποιότητα τόσο στην έρευνα όσο και την κλινική 
άσκηση της Παιδοδοντιατρικής ενέπνευσε  εκτός των φοιτητών της και πληθώρα άλλων συναδέλφων να πραγματο-
ποιήσουν  στο εξωτερικό μεταπτυχιακές σπουδές στην Παιδοδοντιατρική, συντελώντας στην εξαιρετική ανάπτυξη της 
ειδικότητας στην χώρα μας. 

Η Καθηγήτρια Λίζα Παπαγιαννούλη έχει περισσότερες  από 90 δημοσιευμένες μελέτες σε έγκριτα περιοδικά στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, με  πάνω από 1000 αναφορές στην βιβλιογραφία και Google scholar h index=18 (11-2015).   
Το ερευνητικό έργο της  υπήρξε πρωτοποριακό διεθνώς και  πολυσχιδές με ιδιαίτερη συμβολή στην μελέτη της επί-
δρασης του στρες στην στοματική υγεία, των δυσμενών επιδράσεων της τοπικής εφαρμογής φθορίου στα οδοντιατρικά 
υλικά, των ιδιοτήτων και της αποτελεσματικότητας των εμφρακτικών υλικών  στο  νεογιλό φραγμό και των sealant στον 
μόνιμο, της αντιμετώπισης των πολφικών βλαβών στα νεογιλά, στην επιδημιολογία τους παράγοντες κινδύνου και 
πρόληψη της τερηδόνας της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας, στην ανοσολογία της τερηδόνας,  στην αντιμετώπιση και 
τις επιπτώσεις του οδοντικού τραύματος και ιδιαίτερα  των επαναλημένων τραυματισμών, της γήρανσης των ανοξείδω-
των στεφανών και των ορθοδοντικών δακτυλίων των μηχανημάτων διατήρησης του χώρου.

Στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία (ΕΠΕ)  διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 1991 μέχρι το 
2009, Πρόεδρος για τα έτη 1997-2000 και 2003-2006 και επιστημονική Εκδότρια του παρόντος περιοδικού κατά τα 
έτη 2007-2010. Η παρουσία της στο Διεθνή επιστημονικό χώρο υπήρξε επίσης έντονη, διατελώντας Πρόεδρος της 
International Association of Paediatric Dentistry και διοργανώτρια του ιδιαίτερα επιτυχημένου 23ου Παγκοσμίου Συ-
νεδρίου της International Association of Paediatric Dentistry (IAPD) to 2011.
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Στο προς τιμήν της Επιστημονικό Συμπόσιο συμμετείχαν δακεκριμένοι ομιλητές οι οποίοι συνέγραψαν και τα άρ-
θρα του παρόντος τεύχους. Σκοπός του συμποσίου με θέμα: «Oral Health in Early Childhood: Accomplishments and 
Perspectives», ήταν να παρουσιαστούν τα δεδομένα από το παρελθόν και το παρόν για τη φροντίδα της στοματικής 
υγείας των μικρών παιδιών καθώς και η συσχέτισή τους με τη γενική υγεία και να παρουσιαστούν οι προοπτικές που 
υπάρχουν για την βελτίωση τους.  Πιό συγκεκριμένα ο Kαθηγητής Κωνσταντίνος Ουλής, Διευθυντής Εργαστηρίου 
Παιδοδοντιατρικής ΕΚΠΑ, παρουσίασε την κατάσταση της στοματικής υγείας των παιδιών στην Ελλάδα όπως προ-
κύπτει από τους δύο Επιδημιολογικούς χάρτες του 2004 και 2014. Τις νεότερες εξελίξεις στον ρόλο του στοματικού 
μικροβιώματος στην αιτιολογία της τερηδόνας παρουσίασε ο Καθηγητής Svante Twetman (University of Copenhagen, 
Denmark). Ο Καθηγητής Monty Duggal (University of Leeds, UK) περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προ-
σεγγίζουμε θεραπευτικά τα μικρά παιδιά με σοβαρά προβλήματα τερηδόνας και ο Αναπληρωτής Καθηγητής  Kimon 
Divaris (University of North Carolina-Chapel Hill, USA) παρουσίασε τα δεδομένα που έχουμε σήμερα για το ρόλο του 
ανθρώπινου γονιδιώματος στην αιτιολογία της τερηδόνας. Τέλος ο Καθηγητής Γεώργιος Π. Χρούσος (Α’ Παιδιατρική 
Κλινική ΕΚΠΑ Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία») ανέλυσε τον ρόλο του stress του οργανισμού στην αύξηση και 
ανάπτυξη των παιδιών.

Τα κείμενα του παρόντος τεύχους  ελπίζουμε ότι θα φανούν χρήσιμα σε όσους  ενδιαφέρονται για την άσκηση της 

Παιδοδοντιατρικής βασισμένης στην επιστημονική τεκμηρίωση με ποιότητα, συνέπεια και σεβασμό προς τα παιδιά,  

τον  σκοπό ζωής της καθηγήτριάς μας Λίζας Παπαγιαννούλη. 
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