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S P E C I A L  S E C t I o n

Tο ωραίο χαμόγελο έχει 
ενέργεια. Επηρεάζει την καριέρα, την κοινωνική ζωή, την αυτοπεποίθηση, 
ακόμα και τη νεότητά σου. Αν έχεις ένα υγιές και λαμπερό χαμόγελο, νιώθεις 
περισσότερο σίγουρος για τον εαυτό σου κι αυτό ακριβώς μεταδίδεις σε όσους 
το εισπράττουν. Αλλά, αν εσύ νιώθεις πως κάτι σε εμποδίζει να χαμογελάσεις 
και να εκθέσεις την οδοντοστοιχία σου σε κοινή θέα, ο Χρήστος Λώλης είναι ο 
ειδικός που θα σε βοηθήσει άμεσα και αποτελεσματικά να κερδίσεις τη χαμένη 
σου αυτοπεποίθηση.

1. 
Τρεις λέξεις που με 
χαρακτηρίζουν από-
λυτα 
Αισιόδοξος, τελειο-
μανής, μεθοδικός.

2. 
Το σπουδαιότερο 
επίτευγμά μου σε 
επίπεδο επέμβασης 
/ θεραπείας / απο-
κατάστασης
Δεν θα μπορούσα να 
ξεχωρίσω ένα. Δεν 
υπάρχει μεγαλύτε-
ρη ικανοποίηση από 
το να δίνεις σε νέ-
ους ανθρώπους ένα 
ονειρεμένο χαμόγε-
λο, είτε αυτοί γεννή-
θηκαν χωρίς δόντια 
είτε τα έχασαν σε 
κάποιο ατύχημα.

3. 
Τι λατρεύω περισ-
σότερο στο αντικεί-
μενο όπου ειδικεύ-
ομαι
Την αγάπη που λαμ-
βάνω από τους 
ασθενείς μου.

4.
Τι προσδιόρισε την 
επιλογή της ειδικό-
τητάς μου
Η δυνατότητα του να 
μπορώ να δημιουρ-
γώ. Κάθε χαμόγε-
λο είναι ξεχωριστό, 
όπως ακριβώς κάθε 
έργο τέχνης.

5.
Σε ποιον οφείλω 
πολλά από τα πράγ-
ματα τα οποία σήμε-
ρα μπορώ και υπε-
ρηφανεύομαι ότι 
έχω πετύχει ως ια-
τρός
Χωρίς την οικογέ-
νειά μου δεν θα είχα 
καταφέρει απολύ-

τως τίποτα. Υπήρ-
ξαν, ωστόσο, και 
δύο καθηγητές μου 
στην Αμερική που 
διαμόρφωσαν τον 
επαγγελματικό μου 
χαρακτήρα.

6.
Ποια ήταν η πιο ευ-
τυχισμένη στιγμή 
της καριέρας μου 
Όταν έγινα λέκτο-
ρας στο New York 
University.

7.
Πώς επιτυγχάνω 
μια άριστη πρώ-
τη εντύπωση στους 
ασθενείς μου
Η ειλικρίνεια είναι 
το πιο σημαντικό, οι 
ασθενείς καταλαβαί-
νουν τα πάντα.

8.
Με ποιον τρόπο 
αντιμετωπίζω μια 
πολύ βαριά περί-
πτωση ασθενούς 
μου 
Ο σωστός σχεδι-
ασμός και η μεθο-
δικότητα είναι ο 
σημαντικότερος πα-
ράγοντας. Όπως 
έλεγε και ένας κα-
θηγητής μου: «Ένα 
θαύμα τη φορά».

9.
Η καινοτομία που 
ονειρεύομαι στο 
πεδίο της ειδικότη-
τάς μου
Να γίνει η ειδικότητά 
μου εφικτή σε περισ-
σότερο κόσμο, ώστε 
να μπορούν όλοι 
να αποκτήσουν ένα 
ωραίο χαμόγελο.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ

Μερικές 
από τις επεμβάσεις 

όπου εξειδικεύομαι...
> Τοποθέτηση εμφυτευμάτων 
> Ανύψωση ιγμορείου 

> Οστικές και ιστικές αναπλάσεις 
> Προσθετικές - αισθητικές αποκαταστάσεις

Ένα 
χαμόγελο
- θαύμα 
τη φορά
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Σχετικά  
με τον  

Χρήστο Λώλη
Είναι άγαμος. Ασχολεί-

ται συστηματικά με το τέ-
νις και το ποδήλατο, ενώ 
είναι λάτρης των πολεμι-
κών τεχνών αλλά και του 
μπάσκετ, του σκι και της 

ιστιοσανίδας.

Τα 
επαγγελματικά 
μου προσόντα /

σπουδές
Ειδικευθείς στο ΝΥU (εμ-

φυτευματολογία - αισθητική 
οδοντιατρική).

Έλαβα τον τίτλο του 
Diplomate of International 

Congress of Oral 
Implantologists. Λέκτορας 

στο Perio/Implant dep. NYU 
(USA).

Επ. καθηγητής Charle’s 
University (CZ). Βρα-

βευθείς από το NYU για 
την έρευνά μου με θέμα: 
«Retrospective Study of 

Simultaneous Placement of 
Dental Implants with Bone 
Graft in Atrophic Ridges». 
Υποτροφία από το Ίδρυ-

μα Ωνάση για σπουδές στο 
New York University.

Επ. διευθυντής  
των SDA Clinic σε Ψυχι-
κό, Μύκονο (Sea Medical 
Health Clinic - Μύκονος)

Επικοινωνία
www.athensdentistry.gr


