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Η επιτυχής οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας είναι 

πέρα από κάθε αμφιβολία μια πραγματικότητα, ένα γεγονός που 

οφείλεται σε πάρα πολλούς ανθρώπους, αλλά και στο πνεύμα 

ομαδικότητας που κυριάρχησε σε όσους εργάσθηκαν για την 

υλοποίησή τους. 

Επιπλέον, η επιτυχία αυτή αφορά όχι μόνο στην εικόνα που είδε ο 

πολύς κόσμος, μέσα στους αγωνιστικούς χώρους ή στην τηλεόραση, 

αλλά και στην εικόνα και εμπειρία αυτών που συμμετείχαν ενεργά 

στην όλη διοργάνωση. Μία από τις βασικές υπηρεσίες που 

προσφέρθηκαν στους αθλητές και στα συνωδά μέλη των αποστολών 

τους ήταν οι ιατρικές υπηρεσίες. Στα πλαίσια αυτά, η Πολυκλινική του 

Ολυμπιακού Χωριού παρείχε ιατρικές υπηρεσίες καθ’ όλη τη διάρκεια 

των Ολυμπιακών Αγώνων και συγκεκριμένα από τις 30 Ιουλίου –        

31 Αυγούστου, αλλά και κατά τη διάρκεια των Παρολυμπιακών 

Αγώνων, από 10 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου, σε όλους τους αθλητές, 

συνωδά μέλη και εργαζόμενους στο Ολυμπιακό Χωριό. Ο πληθυσμός 

αυτός κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν περίπου            

17.000 άτομα, ενώ κατά τη διάρκεια των Παρολυμπιακών Αγώνων, 

περίπου 7.000. 

Οι Οδοντιατρικές Υπηρεσίες παρέχονταν από το Οδοντιατρικό 

Τμήμα της Πολυκλινικής και αφορούσαν στην αντιμετώπιση εκτάκτων 

περιστατικών. Το Οδοντιατρικό Τμήμα το είχε αναλάβει, σε εθελοντική 

βάση, η Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με Διευθυντή 

τον Πρόεδρο της Σχολής, Καθηγητή Γεώργιο Βουγιουκλάκη και είχε 

στελεχωθεί από 28 εθελοντές οδοντιάτρους, μέλη Δ.Ε.Π., 

μεταπτυχιακούς φοιτητές και επιστημονικούς συνεργάτες, από 

αντίστοιχο περίπου αριθμό βοηθών, κυρίως 4ετείς και 5ετείς φοιτητές, 

καθώς επίσης και από δύο οδοντοτεχνίτες. Η υποδομή περιελάμβανε 

τέσσερα πλήρη οδοντιατρεία με υπερσύγχρονο εξοπλισμό ενώ τις 
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απεικονιστικές ανάγκες τις κάλυπτε ένας ορθοπαντομογράφος και τρεις 

μονάδες ενδοστοματικών ακτινογραφικών, με δυνατότητα λήψης 

ψηφιακών ακτινογραφιών σε δίκτυο που εξυπηρετούσε τους τρεις Η/Υ 

που ήταν στη διάθεση των οδοντιάτρων που εργάζονταν στα 

οδοντιατρεία. 

Από τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το σύνολο των 

περιστατικών που αντιμετωπίσθηκαν στα 16 Τμήματα της 

Πολυκλινικής και που ήταν περίπου 8.000, το Οδοντιατρικό Τμήμα 

αντιμετώπισε το 12% των περιστατικών αυτών, δηλαδή ήταν το πιο 

δραστήριο Τμήμα μετά από τα Τμήματα της Φυσιοθεραπείας και 

Ακτινολογίας, που αντιμετώπισαν αντίστοιχα 21% και 16% των 

περιστατικών. 

Το είδος της οδοντιατρικής περίθαλψης που χορηγήθηκε σε όσους 

προσήλθαν στο Οδοντιατρικό Τμήμα του Ολυμπιακού Χωριού κατά τη 

διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, φαίνεται στον  παρακάτω πίνακα: 

 

Απλή εξέταση 101 

Οπισθομυλικές ακτινογραφίες 228 

Πανοραμικές  119 

Αναγραφή συνταγής 24 

Αποτρύγωση-Απόξεση ρίζας (τεταρτημόρια) 167 

Προσωρινή αποκατάσταση 21 

Εμφράξεις αμαλγάματος (#επιφάνειες) 206 

Εμφράξεις συνθέτων ρητινών (#επιφάνειες) 347 

Ενδορριζικοί άξονες 9 

Προσωρινές γέφυρες-στεφάνες 1 

Επανατοποθέτηση στεφάνης-γέφυρας 21 

Εξαγωγές  44 

Ενδοδοντικές θεραπείες (#ριζών) 144 

Κατασκευή ναρθήκων 56 

 

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των συνεδριών, ήταν περίπου 1.050, ενώ 

από τους ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν, που στο σύνολό τους ήταν 
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περίπου 600, οι 300 ήσαν αθλητές, ενώ οι υπόλοιποι συνωδά μέλη, 

εθελοντές και άλλοι εργαζόμενοι στο Ολυμπιακό Χωριό. 

Στους Παρολυμπιακούς Αγώνες το Οδοντιατρικό Τμήμα της 

Πολυκλινικής στελεχώθηκε και πάλι με ορισμένους εθελοντές 

οδοντιάτρους των Ολυμπιακών Αγώνων και συμπληρώθηκε με 

ορισμένους καινούργιους. 

Το είδος της οδοντιατρικής περίθαλψης, σε όσους προσήλθαν στο 

Οδοντιατρικό Τμήμα της Πολυκλινικής κατά τους Παρολυμπιακούς 

Αγώνες, αφορούσε 50 εμφράξεις, 35 ενδοδοντικές θεραπείες,             

21 εξαγωγές, αντιμετώπιση 12 περιστατικών πολφίτιδας και                 

6 καταγμάτων δοντιών, μια κατασκευή νάρθηκα και τέλος, μεγάλο 

αριθμό οπισθοφατνιακών και πανοραμικών ακτινογραφιών, σε σύνολο 

271 συνεδριών. 

Οι συνάδελφοι οδοντίατροι μέλη Δ.Ε.Π., που στελέχωσαν 

εθελοντικά το Οδοντιατρικό Τμήμα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών 

και Παρολυμπιακών Αγώνων, ήταν, εκτός από το Διευθυντή           

Καθηγητή κο Γ. Βουγιουκλάκη, οι Καθηγητές κος Ι. Βρότσος,               

κος Α. Δουκουδάκης, κος Κ. Τσιχλάκης και κος Κ. Αλεξανδρίδης, οι 

Αναπληρωτές Καθηγητές κ.κ. Φ. Μαδιανός, Β. Πανής και                   

Ι. Τζούτζας, οι Επίκουροι Καθηγητές κ.κ. Ε. Κοντακιώτης, Εμ. Σταύρου 

και Μ. Σωτηρίου, οι Λέκτορες κ.κ. Σπ. Δαμάσκος, Ε. Παπαδάκης,              

Ι. Φουρμούζης και Π. Χριστόπουλος. Άλλοι συνάδελφοι Επιστημονικοί 

Συνεργάτες και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, ήταν οι: 

Al Taee Helme 

Αντωνιάδου Μαρία 

Γκρους Αλέκος 

Γυφτόπουλος Δημήτριος 

Δαβιτίδης Κων/νος 

Ζηρογιαννίδης Γεώργιος 

Καλαντζής Χρήστος 

Καπετανάκου Δέσποινα 

Λοϊζίδης Αλέξης 

Μαντάς Διονύσης 
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Μητσέα Νατάσα 

Σαλαπάτα Γιολάντα 

Σπανάκη-Βορεάδη Αριστέα 

Φαρμάκης Ελευθέριος 

Φαρμάκης Ευάγγελος 

Χατζοπούλου Ελένη 

 

Τελειώνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι η όλη υποδομή 

αλλά και το επίπεδο της οδοντιατρικής περίθαλψης που 

προσφέρθηκαν στη διοργάνωση αυτή, ήταν το υψηλότερο που έχει 

μέχρι σήμερα προσφέρει διοργανώτρια χώρα, κάτι που τόνισαν και τα 

μέλη της IOC, αλλά και όσοι είχαν την ευκαιρία να έλθουν στην 

Πολυκλινική. Αυτό, δεν τιμά μόνο την Οδοντιατρική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και τη διοργανώτρια χώρα, τη χώρα μας. 
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