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Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Στις 17/3/2018 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου με θέμα Οικονομικό και Διοικητικό Απολογισμό.
Η Συνέλευση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα.
Παράλληλα έγινε συζήτηση για πολλά θέματα που
αφορούν τον κλάδο μας καθώς πριν την έναρξη της

Συνέλευσης ο Δικηγόρος Γεώργιος Αθανασόπουλος
μας ενημέρωσε για τα τρέχοντα ασφαλιστικά ζητήματα, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά.
Ενημερώνουμε ότι, τον Απολογισμό του 2017 και
Προϋπολογισμό του 2018 μπορείτε να τους βρείτε
στην Ιστοσελίδα του Συλλόγου μας (www.osp.gr).

Διοικητικός Απολογισμός 2017
1. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
Κατά την διάρκεια του 2017 έγιναν 18 Διοικητικά
Συμβούλια.
Στις 19 και 20 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του συλλόγου σε απόλυτα συναδελφικό κλίμα. Το
νέο Δ.Σ. ξεκίνησε δυναμικά να ασχολείται με τρέχοντα
πολυποίκιλα θέματα
Το μεγάλο θέμα που ξεκίνησε ήταν τα μαγαζιά λεύκανσης. Με την σημαντική βοήθεια της Επιτροπής
Αδειοδότησης, οι οποίοι έκαναν επιτόπιο έλεγχο σε
δύο μαγαζιά λεύκανσης, καταφέραμε να προβεί σε
παύση εργασιών το μαγαζί λεύκανσης «Get a Smile»
που είχε έδρα τον Πειραιά. Για το δεύτερο με την επωνυμία «Smile works» έχει σταλεί η έκθεση της επιτροπής μας στην Περιφέρεια Αττικής Ν.Τομέα.
Με την ευκαιρία αυτή και επειδή αυτά τα μαγαζιά
αποτελούν πληγή για το οδοντιατρικό επάγγελμα,
προβήκαμε σε καμπάνια ενημέρωσης του κοινού με
αφίσες και δελτία τύπου σε ημερήσιες εφημερίδες.
Επίσης έχουμε ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο την ενημέρωση των συναδέλφων με κατά τόπους συγκεντρώσεις.
Λόγω του ότι η άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου
είναι επιβεβλημένη από τον νόμο και είμαστε υποχρεωμένοι για την έκδοσή της όσοι έχουμε οδοντιατρείο,
προχωρήσαμε σε επανασχεδιασμό της πινακίδας εξώθυρας «Νόμιμο Οδοντιατρείο», την οποία εκδίδει ο
σύλλογος και το οποίο περιέχει QR CODE ώστε το
όνομα του οδοντιάτρου να βγαίνει κατευθείαν στην
ιστοσελίδα του συλλόγου.
Η συνδρομή προς το σύλλογο παρέμεινε η ίδια για
τρίτη συνεχή χρονιά.

- Τακτικότητα έκδοσης
- Διεύρυνση θεματολογίας
- Προσέλκυση διαφημιζόμενων
- Ανανέωση παραληπτών
- Περιορισμός κόστους
- Ρεπορτάζ από επιτροπή δημοσίων σχέσεων, η οποία
αποτελείται από την Σ. Βασιλειάδου και Μ. Αγραπίδη.
3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η επιτροπή αποτελείται από τους Αθ.Καραγέωργα,
Κ.Βοϊατζή ως τακτικά μέλη και τους Ι.Μένη και Σ.Κούβαρη ως αναπληρωματικά και τους μηχανικούς Δ.Αράπη
τακτικό μέλος και Γ.Μαρώση αναπληρωματικό, έχουν
ελέγξει και αδειοδοτήσει 33 οδοντιατρεία και όπως και
παραπάνω αναφέραμε:
1. Έγινε έλεγχος από την Επιτροπή μετά από απόφαση
του Δ.Σ. στην Εμπορική επιχείρηση «Get a Smile» που
είχε έδρα τον Πειραιά με αντικείμενο την λεύκανση, στις
24/7/2017. Μετά από κλήση του Δ.Σ. προς απολογία της
Επιχείρησης, διότι η λεύκανση οδόντων είναι οδοντιατρική πράξη και γίνεται μόνο σε οδοντιατρείο, η Επιχείρηση προέβη σε παύση εργασιών στις 22/9/2017.
2. Έγινε έλεγχος στην Εμπορική Επιχείρηση λεύκανσης
«Smileworks» με έδρα την Καλλιθέα, στις 18/10/2017 και
μετά από κλήση του Δ.Σ. προς απολογία της επιχείρησης, κατατέθηκε υπόμνημα της επιχείρησης στις
9/11/2017. Για την έκθεση της επιτροπής έχει ενημερωθεί η Περιφέρεια Ν.Τομέα και ΣΕΥΥΠ.
3. Εκκρεμεί απόφαση του Δ.Σ. - εντολή, για την διενέργεια ελέγχου μετά από καταγγελία συναδέλφου για
οδοντοτεχνικό εργαστήριο.
4. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

2. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Η επιτροπή περιοδικού αποτελείται από τους Α. Δημόπουλο, Α. Σεληνίδου, Β. Σταματάκη, Χ. Χατζηχαλεπλή.
Έχουν εκδοθεί 4 περιοδικά και έχουν επιτευχθεί τα
παρακάτω:
- Ανανέωση ύλης

Έχοντας σαν θέμα το «Υγιές και όμορφο στόμα από 0 έως
100 χρονών!!!», δημιουργήσαμε το βιντεάκι κινουμένων
σχεδίων του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά “Οδοντοστοιχούλα” που διαρκεί όσο ένα βούρτσισμα, με την χορηγία της Εταιρείας Omega Pfarma. Το βίντεο έχει ανέβει στο
youtube, έχει παιχτεί στην τηλεόραση και τον Ιανουάριο
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κάναμε παράσταση για τα παιδιά με θέμα «Στη χώρα της
Οδοντοστοιχούλας» όπου και παίχτηκε το βίντεο.
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ & Webinars
Συνολικά το 2017 πραγματοποιήθηκαν10 διαδικτυακά
σεμινάρια (WEBINARS)στον ΟΣΠ.
Η πλατφόρμα για τα webinars χορηγείται δωρεάν
στο Σύλλογο από την Φαρμακευτική εταιρία GlaxoSmith Kline και κατόπιν εγκρίσεως από τον ΕΟΦ.
Οι αιτήσεις στον ΕΟΦ γίνονται ηλεκτρονικά από τον
σύλλογο σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο του ΕΟΦ σε
συγκεκριμένους μήνες.
Συνοπτικά:
α) 23/02/2017 Μινως Σταυριδακης (εκτεταμένες συντηρητικές αποκαταστάσεις προσθίων δοντιών).
Συμμετέχοντες: 36
β) 23/03/2017 Ματθαίος Σανούδος (αόρατες και
νέες ορθοδοντικές τεχνικές, μύθοι πραγματικότητα και
κλινικά περιστατικά.
Συμμετέχοντες: 29
γ) 27/04/2017 Ανδρέας Μπαρμπετσέας (ροζ αισθητική-το κλειδί της επιτυχίας).
Συμμετέχοντες: 29
δ) 18/05/2017 Μαρία Κορμά-Δημήτρης Μαθιόπουλος (εγκυμοσύνη και οδοντιατρική θεραπεία).
Συμμετέχοντες: 39
ε) 22/06/2017 Κωνσταντίνος Σέργης (ψηφιακή αποτύπωση).
Συμμετέχοντες: 28
ζ) 20/07/2017 Λαμπρος Γκουτζάνης (οστικές αναπλάσεις).
Συμμετέχοντες: 29
η) 14/09/2017 Καμμά Ιωαννα (Η βιοφωτονική ενέργεια/laser ως συμπλήρωμα στην περιοδοντική θεραπεία.
Συμμετέχοντες: 29
θ) 19/10/2017 Νικολοπούλου Φωτούλα (συγκλεισιακά σχήματα στις ολικές οδοντοστοιχίες.
Συμμετέχοντες: 49
ι) 16/11/2017 Πρεβεζάνος Ιωάννης (Προ-προσθετική αποκατάσταση κλινικής μύλης για βιολογικούς,
λειτουργικούς και αισθητικούς λόγους.
Συμμετέχοντες: 56
κ) 07/12/2017 Ψάρρας Βασίλειος (βασικές αρχές
ρύθμισης ενδοστοματικών συσκευών για την αντιμετώπιση κρανιογναθικών διαταραχών).
Συμμετέχοντες: 57
ΕΓΙΝΑΝ 3 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2107
Α) 10/06/2017 «Οδοντιατρικό μέλλον χωρίς αμάλγαμα προβληματισμοί και εναλλακτικές λύσεις» ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ.
Οι συμμετέχοντες ήταν 120 άτομα.
7 Χορηγοί: MDS DENTAL MYTAKIDHS, ΣΟΘ
(ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, HDM, DEN-
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TALEXPERT, INTERMED, INTERTRADE, AKIS
DIMITRAKOPOULOS.
Β) 24/09/2017 «Ημερίδα Εμφυτευμάτων» ΙΔΡΥΜΑ
ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ομιλητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ.
Συμμετέχοντες 180 άτομα.
10 Χορηγοί: HDS, ELLADENT, DMP, ΣΟΘ (ΣΥΝ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), HBC KINITRON ATHENS, INTERMED, NAL DENTAL, MDS DENTAL , ΜΑΥΡΟΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, AKIS DIMITRAKOPOULOS.
Έγινε στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων.
Γ) 02/12/2017 «Οδοντιατρικός ασθενής με HIV λοίμωξη» ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ.
Συμμετέχοντες 80 άτομα.
5 Χορηγοί: MDS DENTAL, MED.DITERRENEAN,
INTERMED, ΣΟΘ (ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, NAL DENTAL.
Έγινε στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων.
Ζητήθηκε συνέντευξη του Προέδρου της Επιστημονικής
Επιτροπής στο TOOTH NEWS με θέμα ταWEBINARS.
Προώθηση όλων των WEBINARS και ημερίδων στο
site του Οδοντιατρικού Συλλόγου και σε άλλα οδοντιατρικά και ιατρικά sites στο διαδίκτυο, όπως στο DENTAL ALERT, TOOTHNEWS,MEDICAL CONGRESS.
Επίσης ενημέρωση στο FB,TWITTER κ.α.
Φωτογραφική κάλυψη όλων των ημερίδων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
κ.ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ: ΜΑΓΔΑ ΚΟΚΚΩΝΗ και ΒΕΡΑ
ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.:
ΝΑΝΣΥ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΜΕΛΗ:
ΧΑΡΑ ΧΑΤΖΗΧΑΛΕΠΛΗ
ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΚΛΑΚΗ
5. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ
Η Επιτροπή αποτελείται από την Πρόεδρο της Προληπτικής Αγ.Σεληνίδου, Α΄Αντιπρόεδρο Σ.Γκουρτσογιάννη και Β΄Αντιπρόεδρο. Το έργο της επιτροπής για
το 2017 είναι το εξής:
Πρόγραμμα 3ης ηλικίας: Τόσιος Κωνσταντίνος –
Μερκουρέα Σταυρούλα.
Ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση
των περισσοτέρων προγραμμάτων (ρουτίνας και καινοτόμων) Μαρία Μενενάκου.
Συνοπτικά τα πεπραγμένα του έτους 2017 είναι τα
κάτωθι:
• Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής στοματικής

υγείας σε σχολεία και Δομές ΑΜΕΑ (Πειραιάς, Αργυρούπολη – Ελληνικό, Άγιο Δημήτριο).
• Συμμετοχή στο πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής στοματικής υγείας σε νήπια των Δημοτικών παιδικών σταθμών και των νηπιαγωγείων, καθώς και των
παιδιών των Δημοτικών σχολείων του Δήμου Πειραιά.
• Προληπτικό οδοντιατρικό πρόγραμμα με έλεγχο
και από στοματολόγους στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.
• Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής στοματικής
υγείας στους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του
Δήμου Νικαίας – Αγίου Ιωάννου Ρέντη.
• Διαπολιτισμικό σχολείο Παλαιού Φαλήρου. Συνεργασία μεταξύ φορέων για την υλοποίηση προγράμματος αγωγής στοματικής υγείας (ΟΣΠ, Μ.Κ.Ο.
“Πράξις”, Colgate).
• Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής στοματικής
υγείας στους Δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου με τη συμμετοχή του
Μ.Κ.Ο. “Το χαμόγελο του παιδιού”.
• Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής στοματικής
υγείας στα πλαίσια του προγράμματος θερινής απασχόλησης του Δήμου Κορυδαλλού με τη συνεργασία
του Μ.Κ.Ο. “Το χαμόγελο του παιδιού”.
• Εβδομάδα στοματικής υγιεινής και ενημέρωση για
τη στοματική υγεία σε φαρμακείο του Δήμου Πειραιά.
• Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής στοματικής
υγείας στους μαθητές των Γυμνασίου- Λυκείου στο
Αγκίστρι με τη συνεργασία του Κέντρου Υγείας Αίγινας.
• Ενημερωτική ομιλία για την στοματική υγεία στο
προπονητικό κέντρο των Ακαδημιών ποδοσφαίρου
του Α.Ο. Καστέλλας.
• Διαμόρφωση εντύπου που αφορούσε την στοματική υγεία του παιδιού από την περίοδο της εγκυμοσύνης που κυκλοφόρησε σε 40.000 αντίτυπα στην
εφημερίδα “Κοινωνική”.
• Παγκόσμια ημέρα στοματικής υγείας. Συμμετοχή
με Δελτίο Τύπου και βίντεο κινουμένων σχεδίων του
ΟΣΠ με την ονομασία “οδοντοστοιχούλα”.
• Δημιουργία ενημερωτικής ομιλίας για την στοματική υγεία παιδιών ηλικίας 6-9 ετών σε παρουσίαση
power point.
• Προληπτικός στοματολογικός έλεγχος σε ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στο Φιλανθρωπικό Γηροκομείο Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου «Διονύσιος
Θεοφιλάτος.
• Διεξαγωγή προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της στοματικής υγείας σε μεμονωμένες αιτήσεις
παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων (Νίκαια, Κορυδαλλός,
Καλλιθέα, Δραπετσώνα, Κερατσίνι και Γλυφάδα).
• Σχεδιασμός προγράμματος για την ανακουφιστική
αντιμετώπιση και την προαγωγή της στοματικής των
καρκινοπαθών ασθενών.

6. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Υπεύθυνη της Επιτροπής είναι η Σ.Βασιλειάδου και
μέλος η Μ.Αγραπίδου.
Η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων ενημερώνει για τις κινήσεις του συλλόγου. Η προσφορά τού συλλόγου μας προς
τούς κοινωνικούς φορείς, προς τις τοπικές αρχές, την ενημέρωση των συναδέλφων οδοντιάτρων και για την ευρύτερη ενημέρωση των πολιτών. Με σημαντικές παρουσίες σε
εκδηλώσεις, σεμινάρια, εορτασμούς και ενημέρωση των
ιδίων πολιτών μας. Όπως - Ημέρες θάλασσας - πλωτό μουσείο “Νεράιδα” - Βραδιά μόδας από τον Εμπορικό σύλλογο
στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά - Στην εταιρεία Προστασίας
Ανηλίκων «Καλός ποιμένας» στην καλοκαιρινή τους
γιορτή. - Έκθεση ζωγραφικής στην πινακοθήκη του Δήμου
Πειραιά από το 2 σχολείο δεύτερης ευκαιρίας των φυλακών Κορυδαλλού. - Μουσική αναδρομή του ρεμπέτικου
τραγουδιού στον Πειραιά από τον Δικηγορικό σύλλογο
στην κοπή Βασιλόπιττας του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. Στην εορταστική εκδήλωση κοπή Βασιλόπιττας του
Γηροκομείου Πειραιά. Στην αναγόρευση σε επίτιμο Διδάκτορα της αυτού Εξοχότητος κ.Reuven {Ruvί} Rivlin, Προέδρου του Κράτους του Ισραήλ από τον Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγητή κ. Αγγελου Κότιου.
Παράλληλα Μέλος της Επιτροπής κ. Αγραπίδου
Μαρία παρευρέθει σε Καλοκαιρινές εκδηλώσεις Βρεφονηπιακών Σταθμών Πειραιά - Διαδραστική Ημερίδα
Κλινικών Περιστατικών. 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο για
το ΑΙDS - Mεσογειακό Φεστιβάλ 2017 «Το τυχάρπαστο
κοράκι» {θεατρική παράσταση} - Μεσογειακό Φεστιβάλ
2017 «Διδώ και Αινείας» {χορόδραμα} - 13 Συνέδριο Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων.
7. Γ.Σ. ΕΟΟ
1. Στηρίξαμε και πετύχαμε, η θητεία των προέδρων
των Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ε.Ο.Ο. να έχει
χρονικό περιορισμό (2 θητείες).
2. Στηρίξαμε το θέμα των χωρικών αρμοδιοτήτων και
το πετύχαμε με πλειοψηφία.
3. Στηρίξαμε και πετύχαμε, οι πιστοποιήσεις που απαιτούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ για τον Ιατρικό Τουρισμό,
να δίνονται από όργανο που θα θεσμοθετήσει η Ε.Ο.Ο.
8. ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Μέσα στο 2017 είχαμε ζητήσει προσφορές από τις
εταιρείες αποβλήτων καθώς επίσης και να τροποποιηθεί ο νόμος σχετικά με τα Π.Φ.Υ για τον όγκο των
αποβλήτων καθώς τον χρόνο αποκομιδής. Ο νόμος
τροποποιήθηκε σύμφωνα με το ΦΕ 3649/τβ/16-102017, σύμφωνα με τον οποίο η αποκομιδή μπορεί να
γίνεται 1 φορά το χρόνο με απαραίτητη προϋπόθεση
την χρήση θαλάμου θερμοκρασίας με -18ο.
Μαρία Μενενάκου
Πρόεδρος του Ο.Σ.Π.
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Συναδέλφισσες συνάδελφοι,
Ένα χρόνο μετά τις αρχαιρεσίες στους συλλόγους
μας, κλιμακώνεται η επίθεση της κυβέρνησης στο
σύνολο των δικαιωμάτων των εργαζόμενων της λαϊκής οικογένειας και εξειδικεύεται και στον κλάδο
μας. Η επίθεση στο ασφαλιστικό, φορολογικό, εργασιακές σχέσεις και μισθούς συνδυάζεται με την επίθεση στις συνδικαλιστικές ελευθερίες ακόμα και το
δικαίωμα στην απεργία ενώ παράλληλα εντείνεται
και η προσπάθεια εξαπάτησης για το τέλος των μνημονίων και την ανάπτυξη που θα φέρει ανακούφιση.
Η ανάπτυξη των ομίλων η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητά τους πατάει ακριβώς στα τσακισμένα
εργασιακά ασφαλιστικά κα δικαιώματα. Την ίδια
ώρα η κυβέρνηση υπερασπιζόμενη και στο διεθνές
επίπεδο τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης
και των συμμάχων της γίνεται ο επικίνδυνος σημαιοφόρος του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή.
Στον κλάδο των οδοντιάτρων, η επίθεση στους αυτοαπασχολούμενους οδοντιάτρους με χαμηλότερα
εισοδήματα συνδυάζεται με τη διαμόρφωση των
όρων επέκτασης των πολυοδοντιατρείων, επέκτασης
των μεγαλοεπιχειρηματιών στο κλάδο.
Την ίδια ώρα οι ηγεσίες στους οδοντιατρικούς
συλλόγους, οι παρατάξεις που στηρίζονται από ΝΔ,
ΠΑΣΟΚ, και ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζουν με την στάση τους
την επίθεση της κυβέρνησης στην υγεία την ΠΦΥ
διεκδικώντας ακόμα μεγαλύτερη επέκταση της ζούγκλας της ελεύθερης αγοράς στην υγεία συνολικά και
την οδοντιατρική περίθαλψη ειδικότερά. Υπερασπίζονται και στηρίζουν την επέκταση της επιχειρηματικότητας κομπάζοντας ότι δήθεν θα ελέγξουν, μέσα
από όρους και προϋποθέσεις, όπως η θεσμοθέτηση
μητρώου μη οδοντιάτρων επιχειρηματιών. Στηρίζουν την ζούγκλα του ανταγωνισμού και την αυταπάτη ότι η διαχείρισή της μπορεί να μας ωφελήσει
όλους, κρύβοντας στην πραγματικότητα ότι αυτός ο
δρόμος θα οδηγήσει συναδέλφους στο κλείσιμο των
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οδοντιατρείων τους και νεότερους συναδέλφους
στη μετανάστευση ή σε εργασία με χαμηλούς μισθούς και ελαστικές σχέσεις εργασίας.
Έβαλαν πλάτη με τη στάση τους στην επίθεση στα
ασφαλιστικά μας δικαιώματα, όταν η κυβέρνηση
τσάκιζε τις παροχές σε σύνταξη και υγειονομικές παροχές καταργούσε κάθε ίχνος κοινωνικού χαρακτήρα και επέκτεινε την ανταποδοτικότητα στην
ασφάλιση εκτινάσσοντας τις ασφαλιστικές μας εισφορές σε υπέρογκα ύψη οι ηγεσίες αυτές διεκδικούσαν ακόμα μεγαλύτερη επίθεση στον κοινωνικό
χαρακτήρα της ασφάλισης διεκδικούσαν επαγγελματικά ταμεία, ακόμα και τη μετατροπή του ΤΣΑΥ
σε επαγγελματικό ταμείο. Στην ίδια γραμμή σήμερα
στηρίζουν την επέκταση των μεγαλοεπιχειρηματιών
του κλάδου και την παραπέρα επίθεση στους αυτοαπασχολούμενους συναδέλφους με χαμηλότερα εισοδήματα. Αντί να διεκδικήσουν συστηματική και
δωρεάν επιμόρφωση όλων των οδοντιάτρων με ευθύνη κρατικών δομών και πανεπιστημίων χωρίς
καμία εμπλοκή μονοπωλίων φαρμάκου ή ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, βάζουν πλάτη στην υποχρεωτική την πληρωμή πανάκριβων συνεδρίων για τη
συλλογή μορίων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης κατά
τα μοντέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιδιώκουν να συνδεθεί αργότερα με την διατήρηση της
άδειας άσκησης επαγγέλματος. Με την δημιουργία
Ινστιτούτου που θα συντονίζει και θα χορηγεί τα
μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ανά συνέδριο και
σεμινάριο, βάζουν έτσι άλλο ένα χαράτσι στους συναδέλφους που θα πρέπει διαρκώς να πληρώνουν
πανάκριβα επιμορφωτικά σεμινάρια για μία επιμόρφωση προσανατολισμένη, όχι βέβαια στις σύγχρονες ανάγκες για οδοντιατρική περίθαλψη του λαού
μας, αλλά στις ανάγκες της αγοράς.
Οι ηγεσίες αυτές προβάλλουν την αναγκαιότητα
της πιστοποίησης των οδοντιατρείων η οποία θα περιλαμβάνει από τον αριθμό των μορίων συνεχιζόμε-

νης εκπαίδευσης και την πανάκριβη διαχείριση οδοντιατρικών αποβλήτων από μεγαλοεργολάβους του
κλάδου, έως και νέα βάρη για την υποχρεωτική σύμβαση με τεχνικό για την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων και τη χρήση ειδικού διαχωριστή αμαλγάματος
και ουκ έστι τέλος...
Έτσι θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια σε διαμόρφωση οδοντιάτρων και οδοντιατρείων πολλών
ταχυτήτων, που θα διαφοροποιούνται με βάση τα
“ποιοτικά στάνταρ”, σαν τυράκι στη φάκα του εκσυγχρονισμού.
Παρουσιάζουν τον οδοντιατρικό τουρισμό σαν το
σωσίβιο για τους οδοντιάτρους κρύβοντας ότι τελικά
αφορά στους μεγαλοεπιχειρηματίες του κλάδου και
βοηθάει στην παραπέρα επέκτασή τους. Ο οδοντιατρικός τουρισμός όπως και συνολικότερα η επέκταση
της ζούγκλας της «ελεύθερης αγοράς» στην υγεία και
την οδοντιατρική περίθαλψη αντιστρατεύεται τόσο
τις ανάγκες των ασθενών μας για υψηλού επιπέδου
δωρεάν υπηρεσίες όσο και τα δικαιώματα της πλειοψηφίας των οδοντιάτρων που συμπιέζονται από
τους μεγαλοεπιχειρηματίες του κλάδου, τα πολυοδοντιατρεία και την πολιτική των κυβερνήσεων.
Αυτές οι στρατηγικές τους κατευθύνσεις για το μέλλον του οδοντιατρικού επαγγέλματος πρόσφατα εκφράστηκαν και στην πρόταση σχεδίου νόμου για την
λειτουργία των οδοντιατρικών συλλόγων και τον νέο
δεοντολογικό κανονισμό, που κατέθεσαν στο υπουργείο όπου ενσωματώνονται όλοι οι νόμοι που ψηφίστηκαν το προηγούμενο διάστημα, π.χ. για την
απελευθέρωση του επαγγέλματος, όπως και όλες τις
οδηγίες και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπάρχει διέξοδος!
Συνάδελφοι,
Το μέγεθος της επίθεσης που δεχόμαστε απαιτεί να
οργανώσουμε τη δική μας αντεπίθεση σε συμμαχία με
τους ασθενείς μας, τους εργαζόμενους και τη λαϊκή
οικογένεια... Πίστεψε στη δύναμή σου! Να δυναμώσουμε τους αγώνες, τις κινητοποιήσεις για την ανάκτηση των απωλειών από την κρίση, σημαδεύοντας
τον πραγματικό αντίπαλο, τα μονοπώλια και τις ενώσεις τους, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, όπως

και τις κυβερνήσεις που υπηρετούν τα συμφέροντά τους.
Παλεύουμε για:
• Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.
Πλήρη αποκατάσταση των απωλειών σε συντάξεις –
παροχές – αποθεματικά από το κράτος!
• Αποκλειστικά Δημόσια, καθολική, υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση για όλους στη βάση των σύγχρονων αναγκών μας. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ – Όχι στα Επαγγελματικά Ταμεία!
Κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών για την
υγεία και μείωση των εισφορών που θα πληρώνουν οι
εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι για τη σύνταξη. Καταβολή των 2/3 των ασφαλιστικών εισφορών
από το κράτος και του 1/3 από τους αυτοαπασχολούμενους.
• Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, σύγχρονη
και υψηλού επιπέδου υγεία – ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη για όλους! Άμεση κατάργηση των εισφορών
των εργαζομένων – αυτοαπασχολουμένων – συνταξιούχων στον κλάδο υγείας των ασφαλιστικών ταμείων.
• Μαζικές προσλήψεις γιατρών όλων των ειδικοτήτων και οδοντιάτρων στα δημόσια νοσοκομεία, στα
ΚΥ και στο ΠΕΔΥ με μόνιμη, πλήρη και αποκλειστική
απασχόληση. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι γιατροί που
εργάζονται ως επικουρικοί τώρα.
• Δωρεάν εκπαίδευση και μετεκπαίδευση με ευθύνη και χρηματοδότηση από το κράτος, καμία εμπλοκή των επιχειρηματικών ομίλων.
• Άμεση μείωση των εισφορών στον κλάδο σύνταξης! Επίδομα ανεργίας για όλους (μισθωτούς με
“μπλοκάκι” και αυτοαπασχολούμενους)! Κατάργηση
του ΚΕΑΟ και των ρυθμίσεων για τις κατασχέσεις!
• Πλήρης και σταθερή εργασία για όλους. Κατάργηση του άθλιου καθεστώτος πληρωμής με ΔΠΥ Κανονικές προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.
• Αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα 40.000
Ευρώ και επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Φόρος 45% για το μεγάλο κεφάλαιο.
ΔΗ.ΠΑ.Κ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ
Μάρτιος 2018
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΟΣΠ
Με αφορμή την 20η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Στοματικής Υγείας και το εξαιρετικό
μήνυμα που συντάχθηκε από την Επιτροπή Προληπτικής δια χειρός Βάσιας Σταματάκη, σκέφτομαι να δράξω την ευκαιρία και να επανέλθω σε ένα κομμάτι από παλαιότερο κείμενό μου,
το οποίο αναφερόταν στην ευθύνη που έχει ο οδοντίατρος για την διατήρηση της στοματικής
υγείας των ασθενών του. Οι περισσότεροι μπήκαμε στο Πανεπιστήμιο για να μάθουμε πώς να
θεραπεύουμε τη νόσο και πολύ αργότερα – δυστυχώς εκτός Πανεπιστημίου - αντιληφθήκαμε
(και όχι όλοι από εμάς) την σημασία της πρόληψης και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος μας σε
αυτή την κατεύθυνση. Κατά την άποψή μου, είναι ακόμη σημαντικότερος και από τη θεραπεία.
Παραθέτω, λοιπόν, το κείμενο, όπως είχε γραφτεί:
“Η προαγωγή και η πρόληψη, σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς, είναι επιλογή υγείας. Ο ρόλος
του οδοντιάτρου δεν είναι μόνο η αποκατάσταση των ήδη υπαρχουσών βλαβών, αλλά είναι και
κοινωνική παροχή με λειτουργίες αγωγής της υγείας. Χρειάζεται, ο συνάδελφος οδοντίατρος
να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να εξηγήσει στον ασθενή του και να τον πείσει για την σημασία
της πρόληψης. Η έγκαιρη και άμεση αποκατάσταση των οδοντικών βλαβών στα πλαίσια του
ετήσιου προληπτικού επανελέγχου/καθαρισμού, η σωστή στοματική υγιεινή και η σωστή διατροφή, είναι η πιο συμφέρουσα λύση (οικονομικώς και θεραπευτικώς) για κάθε ασθενή και ο
ρόλος του οδοντιάτρου γίνεται πλέον και συμβουλευτικός και παραινετικός. Είναι καιρός να
εξηγήσουμε στους ασθενείς μας την σημασία της πρόληψης και να τους προτρέπουμε για τακτική επίσκεψη στα οδοντιατρεία μας. Εμείς να τους καλούμε, χωρίς το φόβο ότι αυτή η πρόσκληση θα θεωρηθεί ιδιοτελής”.
Οι παιδοδοντίατροι είναι στραμμένοι σε αυτή την κατεύθυνση και η επανεξέταση είναι γι’ αυτούς δεδομένη. Κλείνουν το επόμενο εξεταστικό ραντεβού αμέσως μετά την επίσκεψη. Αυτή
θα πρέπει να είναι τακτική ρουτίνας σε κάθε οδοντιατρείο και αρκετό τμήμα της επίσκεψης πέρα από την κλινική εξέταση - να καταλαμβάνει η συζήτηση με τον ασθενή, έτσι ώστε να αντιληφθεί τη σημασία της πρόληψης της στοματικής υγείας, τη σύνδεση της με την γενική υγεία,
τα βήματα της στοματικής υγείας (στοματική υγιεινή, διατροφή/επιβλαβείς συνήθειες, τακτική
αυτοεξέταση και τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, την ετήσια επίσκεψη στον οδοντίατρο). Πρωταρχικός στόχος όλων των οδοντιάτρων θα πρέπει να είναι η ευαισθητοποίηση
και η ενημέρωση των ασθενών τους, έτσι ώστε να αλλάξουν στάση και συμπεριφορές προς το
καλύτερο.
Με αυτά τα ολίγα, αλλά πολύ σημαντικά, σας αφήνω να σκεφτείτε πόσο καίριος είναι ο ρόλος
σας προς αυτή την κατεύθυνση.
Για την Επιτροπή Προληπτικής του ΟΣΠ,
Αγγελική Σεληνίδου
Οδοντίατρος,
Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ
Πρόεδρος της Επιτροπής
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Ακολουθούν τα Νέα της Προληπτικής, έτσι όπως
τα βιώνουν οι συνάδελφοι εθελοντές οδοντίατροι.

Προληπτικό Οδοντιατρικό Πρόγραμμα
στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης

Αναμνηστική φωτογραφία. Από αριστερά προς τα δεξιά οι συνάδελφοι εθελοντές οδοντίατροι:
Σοφία Γκουρτσογιάννη, Βαγγέλης Νικοθόδης, Βάσω Σιτρά και Ελένη Γκανά.
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά σε συνεργασία με τον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης και την ΜΚΟ
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ολοκλήρωσαν με επιτυχία πρόγραμμα προληπτικού οδοντιατρικού ελέγχου από
τον Δεκέμβριο 2017 έως και τον Φεβρουάριο 2018.
Εξετάσθηκαν πάνω από 2700 παιδιά από τους παιδικούς σταθμούς, τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά και τα ειδικά σχολεία του Δήμου. Η εξέταση πραγματοποιήθηκε στην κινητή οδοντιατρική μονάδα που προσέφερε ο
μη Κυβερνητικός Οργανισμός «Το Χαμόγελο του παιδιού», μαζί με το οδοντιατρικό και το έντυπο υλικό.
Στόχος της δράσης ήταν η βελτίωση της στοματικής υγείας των παιδιών, η εξοικείωσή τους με τον οδοντίατρο, αλλά και η ευαισθητοποίηση/ενημέρωση των γονέων για την μέριμνα της στοματικής υγείας των παιδιών
τους από μικρή ηλικία.
Τον συντονισμό από πλευράς του Δήμου είχε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Οδοντίατρος κος Βαγγέλης Νικοθόδης, από πλευράς του ΟΣΠ η Αντιπρόεδρος προληπτικής επιτροπής κ Σοφία Γκουρτσογιάννη και από
το Χαμόγελο του παιδιού η κοινωνική λειτουργός κ Τάνια Περιμένη. Η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων
φορέων ήταν άριστη.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους οδοντιάτρους: Σιτρά Βάσω, Γκανά Ελένη, Παυλίδου Χριστίνα, Παναγιώτου
Ελένη,Τερζίμπαση Ελίνα, Γκίκα Γιάννη, Λιαράκου Κατερίνα, Κυριακόπουλο Δημήτρη, Ρουβέλα Άννα, Φατούρου Ευσταθία, Μενενάκου Μαρία, Σταματάκη Βάσια, Χατηχαλεπλή Χαρά, Κακιώρα Βιολέτα και την ομάδα
του Athens Dental student’s association, που με την ενεργή παρουσία τους καθημερινά βοήθησαν στην υλοποίηση του προγράμματος.
Η μεγάλη διάθεση για προσφορά των εθελοντών μας και ο ενθουσιασμός με τον οποίο αγκαλιάζουν πάντα
τις δράσεις του ΟΣΠ είνα η κινητήρια δύναμη για τον Σύλλογο μας να συνεχίσει να υλοποιεί προγράμματα
που προάγουν τη δημόσια υγεία και να προσφέρει έργο όπου και όποτε χρειαστεί.
Σοφία Γκουρτσογιάννη
Α΄ Αντιπρόεδρος Προληπτικής Επιτροπής
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Εθελοντισμός και Προγράμματα πρόληψης στα σχολεία
Μια σχέση γεμάτη συναισθήματα...

Από αριστερά προς τα δεξιά οι συνάδελφοι οδοντίατροι:
E.Eλευθερίου, Β.Μουταφίδου, Α.Λιαράκου, Γ.Αλεξανδρίδης, Κ.Σέργης, Π. Μαραγκός
Η δράση στα σχολεία στα πλαίσια του προληπτικού προγράμματος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά,
σε συνεργασία με το τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Πειραιά, συνεχίστηκε
όλο τον Χειμώνα σε Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ και Ειδικά Σχολεία. Παρόν στην προσπάθεια αυτή, το
"Χαμόγελο του παιδιού", με την κινητή του μονάδα.
Με χαρά φέτος ο ΟΣΠ συμμετείχε με περισσότερους εθελοντές, από κάθε άλλη φορά: Χ.Χατζηχαλεπλή,
Κ.Λιαράκου, Β. Μουταφίδου, Ε.Ελευθερίου, Β.Σταματάκη, Γ.Αλεξανδρίδης, Κ.Σέργης και Π.Μαραγκός, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και κάποιοι από αυτούς αποτύπωσαν τα συναισθήματά τους στα κείμενα που
ακολουθούν:
18/12/17
ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΠΑΛ ΡΕΝΤΗ
Κατά την περίοδο του Δεκεμβρίου, επισκέφθηκα ως
εθελόντρια του ΟΣΠ στα προληπτικά προγράμματα
προαγωγής υγείας, το ΕΠΑΛ Ρέντη, μαζί με το "Χαμόγελο του Παιδιού". Η εμπειρία ήταν μοναδική. Οι καθηγητές μας υποδέχθηκαν με ζεστασιά και η ευγένεια
των παιδιών μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.Τα παιδιά
στοματολογικά ήταν σε αρκετά καλή κατάσταση.
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Εγώ αισθάνθηκα την μεγάλη ψυχική ικανοποίηση
που προσφέρει ο εθελοντισμός και δέθηκα πολύ με
τους ανθρώπους από το "Χαμόγελο του Παιδιού". Ειδικά η Αλεξάνδρα Ασημακοπούλου με αγκάλιασε και
με βοήθησε στο έργο μου πάρα πολύ. Πραγματικά
την ευχαριστώ και εύχομαι σύντομα να ξανασυνεργαστούμε.
Το μεγαλύτερο ευχαριστώ θα το κρατήσω για τον
Σύλλογό μας που με εμπιστεύτηκε και μου έδωσε
αυτή την χαρά να προσφέρω. Σας ευχαριστώ πολύ!

Θα μου επιτρέψετε όμως όπως κάνω πάντα, όταν
κάνω κάτι που με κάνει να αισθάνομαι όμορφα, να
αφιερώσω την επίσκεψη αυτή στον πατέρα μου!
Ελπίδα Ελευθερίου
Χειρουργός Οδοντίατρος
ΣΧΟΛΕΙΟ: 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Στα πλαίσια των προγραμμάτων Προληπτικής
Οδοντιατρικής του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά, πραγματοποιήθηκε οδοντιατρική προληπτική
εξέταση στο 4ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού, στην οποία
συμμετείχα. Στους μαθητές μιλήσαμε για όλα όσα
θα μπορούσαν να τους ενδιαφέρουν γύρω από τη
στοματική τους υγεία, εξετάσαμε τα δόντια τους και
ενημερώσαμε γραπτώς τους γονείς τους για τυχόν
οδοντιατρικές ανάγκες (αποτρύγωση, εμφράξεις
κ.ά) των παιδιών τους. Οι μαθητές υποσχέθηκαν ότι
θα φροντίζουν πολύ περισσότερο τα δόντια τους,
ότι θα επισκέπτονται πιο συχνά τον οδοντίατρό
τους για μια τακτική εξέταση και κάποιοι εξ αυτών
συνειδητοποίησαν ότι το κάπνισμα σε αυτή την ηλικία μόνο επιβλαβές μπορεί να αποδειχτεί...
Εύχομαι και ελπίζω εάν σε κάποια χρόνια στα
πλαίσια του προληπτικού προγράμματος του Συλλόγου μας, συναντήσω αυτά τα παιδιά σε κάποιο
Λύκειο, να δω ότι έχουν ακολουθήσει κάποιες από
τις συμβουλές μου και ότι η στοματική τους υγεία
είναι σε πρώτο πλάνο για αυτούς!
Γεώργιος Αλεξανδρίδης
Χειρουργός Οδοντίατρος
Συνεχίζοντας ο Ο.Σ.Π. τις επωφελείς για το κοινωνικό σύνολο και όχι μόνο, επισκέψεις των εθελοντών - μελών του σε σχολεία του Πειραιά, σειρά
αυτή τη φορά είχε ένα γυμνάσιο του Κορυδαλλού.
Οι εντυπώσεις μου τελείως διαφορετικές συγκριτικά με εκείνες των νηπιαγωγείων και δημοτικών
σχολείων. Η συνεργασία μου με τα παιδιά του γυμνασίου υπήρξε γόνιμη και εποικοδομητική. Οι απορίες τους και οι ερωτήσεις τους ήταν ουσιαστικές και

χαριτωμένες. Οι απαντήσεις, οι διευκρινίσεις και γενικά οι οδηγίες που τους δόθηκαν ήταν ολοφάνερο
πως τα προβλημάτισε, στην πλειονότητά τους, σε
μεγάλο βαθμό. Έντονο υπήρξε και το ενδιαφέρον
από τη Διεύθυνση του σχολείου να ενημερωθεί για
την αποτελεσματικότητα και την απήχηση της επίσκεψης. Ήταν και αυτή μια καταπληκτική εμπειρία!
Αικατερίνη Λιαράκου
Χειρουργός Οδοντίατρος
Πηγαίνοντας εκείνο το πρωί στο 4ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού σκέψεις περνούσαν από το μυαλό μου
σχετικά με το τι να περιμένω. Θα αντίκριζα παιδιά
χαρούμενα για την επικείμενη οδοντιατρική τους
εξέταση ή παιδιά φοβισμένα από τον "μπαμπούλα"
οδοντίατρο; Παιδιά με προσεγμένη στοματική υγιεινή ή παιδιά με παραμελημένα στοματάκια; Εν
τέλει, είδα λίγο απ´όλα τα παραπάνω. Λογικό είναι
θα σκεφτεί κανείς εφόσον το κάθε σπίτι και η κάθε
οικογένεια έχει τα δικά της πιστεύω, τα οποία μεταλαμπαδεύει στα παιδιά της, σχετικά με την οδοντιατρική υγιεινή.
Ένα άλλο γεγονός όμως τράβηξε την προσοχή
μου. Μόλις 10-12 παιδιά από κάθε τμήμα, αποτελούμενο από 20-25, προσήλθαν για την οδοντιατρική
εξέταση. Ποσοστό μόλις 50% το οποίο φαντάζει ιδιαίτερα μικρό στα μάτια μου. Μετά λύπης μου συμπέρανα, πως οι κηδεμόνες των μαθητών είτε δεν
ενημερώθηκαν για την εξέταση, είτε λόγω έλλειψης
οδοντιατρικής παιδείας,δεν θεώρησαν αρκετά σημαντικό να ελέγξει ένας οδοντίατρος τα δοντάκια
των παιδιών τους.
Ο ΟΣΠ έχει αναλάβει ένα δύσκολο έργο προσπαθώντας να προωθήσει την οδοντιατρική πρόληψη στις μικρές ηλικίες. Μια προσπάθεια που αν
καρποφορήσει μόνο οφέλη θα έχει. Μια προσπάθεια που πρέπει όλοι εμείς να στηρίξουμε και να γίνουμε ενεργά μέλη της.
Μαραγκός Παναγιώτης
Χειρουργός Οδοντίατρος
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Προαγωγή στοματικής υγείας στο ΕΕΕΚ Πειραιά
Μια διαφορετική ημέρα...
21η Δεκεμβρίου, παραμονές Χριστουγέννων, εμείς οι δυο και η Αλεξάνδρα Ασημακοπούλου με την κινητή
μονάδα από το Χαμόγελο του Παιδιού, περάσαμε την πόρτα του ΕΕΕΚ
Πειραιά. Η εξέταση των παιδιών στα
ειδικά σχολεία έχει πάντα την δυσκολία της, μα ακριβώς εκεί βρίσκει την
σημασία του ο εθελοντισμός. Κι ήταν
μια μέρα αυτή που σημάδεψε την ψυχή
μας, μια εμπειρία μοναδική που χαράχτηκε στην μνήμη μας, μια συμμετοχή
σε ένα όνειρο προσφοράς, που εισπράχθηκε πίσω διπλή.
Τα παιδιά αυτά αντιλαμβάνονται
τον κόσμο με έναν δικό τους ιδιαίτερο τρόπο. Κι εμείς γνωρίζαμε πως
για να μας εμπιστευτούν, πρέπει να
κρατάμε το βλέμμα μας, αντικριστά
με το δικό τους. Να μην τους μιλάμε
δυνατά, γιατί ο θόρυβος τα ενοχλεί...
Η Χαρά Χατζηχαλεπλή και η Βάσια Σταματάκη
Να μην λέμε πολλά, παρά λίγες λέγιορτάζουν τα Χριστούγεννα με έναν... διαφορετικό τρόπο
ξεις... Μικρές, κοφτές, λέξεις κλειδιά... Και να τις επαναλαμβάναμε. Ξανά και ξανά... Κι αυτό ακριβώς κάναμε. Ερμηνεύαμε τους ήχους τους,
τις κινήσεις τους, κάθε έκφραση του προσώπου, κάθε σύσπαση των μυών...
Ώσπου έγινε το θαύμα... Και γίναμε μαζί τους μια αγκαλιά. Μια μεγάλη αγκαλιά. Έμαθαν τα ονόματά μας
κι εμείς τα δικά τους. Ο Στάθης μας παρακάλεσε να προσέξουμε ιδιαίτερα την Μαρία, γιατί είναι το κορίτσι
του κι όση ώρα την εξετάζαμε της κρατούσε το χέρι τρυφερά. Ο Γιώργος είπε πως είμαστε "καλές" και πως
μας αγαπάει. Ο Κωνσταντίνος μας έμαθε το "πάτερ ημών" σε ρυθμούς ραπ, έτσι όπως λένε την προσευχή κάθε
μέρα, γιατί σαν τραγούδι μπορούν να θυμούνται τα λόγια. Τι κι αν χορεύαμε μαζί τους κρατώντας οδοντόβουρτσες;... Όλα έμαθαν πώς πλένουμε τα δόντια. Τι κι αν για ώρες τραγουδούσαμε μαζί τους, για να κρατούν
το στόμα ανοιχτό; Όλα τα κατάφεραν. Όλα συνεργάστηκαν.
Η αποστολή μας είχε τελειώσει επιτυχώς. Μα ποιος ήθελε να φύγει; Κανείς δεν ήθελε να φύγει! Η αγάπη
τους μας είχε συνεπάρει. Μας έδωσαν ποδιές μαγειρικές και μέσα στην κουζίνα του σχολείου, μαζί τους φτιάξαμε γλυκά. Πόση αγάπη έκλειναν μέσα τους αυτά τα μελομακάρονα, πόσο χαμόγελο οι κουραμπιέδες! Και
μετά είχε σειρά το εργαστήρι κεραμικών και μετά το ξυλουργείο. Εκεί που με τα χέρια τους φτιάχνουν δωράκια
και τα προσφέρουν για να δώσουν χαρά σε άλλα παιδιά. Στα παιδιά που δίνουν την μάχη τους στην Ογκολογική Μονάδα στο Παίδων! Ναι! Αυτά τα παιδιά δεν ζητούν. Μόνο δίνουν! Ήταν κι αυτά εθελοντές σε μια κίνηση φιλανθρωπίας, που μηδενίζει την λέξη οίκτος και διαμορφώνει στην πράξη τη νοοτροπία και τους πολίτες
μιας ισότιμης κοινωνίας.
Όταν το απόγευμα φύγαμε από το σχολείο κρατώντας στα χέρια κεραμικά, δώρα δικά τους προς εμάς, πολύτιμα συναισθηματικά, μια φράση της Αλεξάνδρας, συνόψισε συγκινητικά σε τέσσερις μόνο λέξεις, αυτό το
μοναδικό συναίσθημα που βιώσαμε:
"Σήμερα εδώ, νιώσαμε Χριστούγεννα!"
Χαρά Χατζηχαλεπλή
Χειρουργός Οδοντίατρος, MSc Παθοβιολογίας Στόματος
Βασιλική Σταματάκη
Xειρουργός Οδοντίατρος, Β' Aντιπρόεδρος Προληπτικής Επιτροπής ΟΣΠ
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Φιλανθρωπικό Γηροκομείο Κοινωνική Μέριμνα
Μοσχάτου «Διονύσιος Θεοφιλάτος»
Οδοντιατρική Προληπτική δράση ΟΣΠ
Δελτίο Τύπου
Δωρεάν προληπτικό στοματολογικό
έλεγχο σε ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στο Φιλανθρωπικό Γηροκομείο Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου
«Διονύσιος Θεοφιλάτος» πραγματοποίησε ο Οδοντιατρικός Σύλλογος
Πειραιώς (ΟΣΠ). Οι οδοντίατροι εξέτασαν 22 άπορους ηλικιωμένους και
έδωσαν οδηγίες στο υπεύθυνο προσωπικό του Γηροκομείου ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν στη βελτίωση της
στοματικής υγείας των ανθρώπων που
φιλοξενούνται εκεί.
Τους μοναχικούς ηλικιωμένους συνανθρώπους μας εξέτασαν στις 5 Ιανουαρίου 2018 ο Επίκουρος Καθηγητής
Στοματολογίας της Οδοντιατρικής Σχο- Οι εθελοντές συνάδελφοι οδοντίατροι από αριστερά προς τα δεξιά
λής Αθηνών Κωνσταντίνος Τόσιος και
Κωστής Τόσιος, Γεωργία Μακρή και Ελένη Καλογήρου.
η στοματολόγος Ελένη Καλογήρου, οι
οποίοι συμβούλευσαν και τους ίδιους τους ασθενείς για το τι πρέπει να κάνουν προκειμένου να προλάβουν αλλά και
να αντιμετωπίσουν την οδοντική τερηδόνα και τις νόσους του περιοδοντίου, την ουλίτιδα και την περιοδοντίτιδα.
Από την πλευρά της η πρόεδρος του Δ.Σ. του Γηροκομείου Γεωργία Μακρή ευχαρίστησε τα μέλη του
Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς για τον προληπτικό στοματολογικό έλεγχο στους ηλικιωμένους και τις
συμβουλές τους, λέγοντας πως «η φθορά και οι αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία αλλοιώνουν την υγεία
του στόματος. Επομένως, η στοματική υγιεινή στην τρίτη ηλικία απαιτεί περισσότερη προσοχή».
Η δράση του ΟΣΠ που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Εργαστηρίου Στοματολογίας της Οδοντιατρικής
Σχολής Αθηνών (Διευθύντρια Αλεξάνδρα Σκλαβούνου), κρίθηκε απαραίτητη, καθώς, σύμφωνα με την πρόεδρο
της Επιτροπής Προληπτικής του ΟΣΠ Αγγελική Σεληνίδου, τα άτομα της τρίτης ηλικίας δείχνουν να εγκαταλείπουν τη φροντίδα του στόματός τους. Ούτε ένας στους δέκα ηλικιωμένους δεν επισκέπτεται τον οδοντίατρο
για έλεγχο, ενώ, σύμφωνα με μελέτες, μόνο ο ένας στους τρεις ηλικιωμένους βουρτσίζει τακτικά τα δόντια του.
Μάλιστα πάνω από τρεις στους δέκα έχουν χάσει δόντια λόγω περιοδοντίτιδας, ενώ λόγω έλλειψης οικονομικής
στήριξης από την κοινωνική ασφάλιση μόνο ο ένας στους τρεις προχωρά σε προσθετική εργασία, μη γνωρίζοντας
ότι τα δόντια που χάνονται θα πρέπει να αντικαθίσταται οπωσδήποτε γιατί το στόμα απορυθμίζεται.
Η οδοντιατρική φροντίδα αντιμετωπίζεται σήμερα ως δευτερεύον θέμα και δεν υπάρχουν συγκεκριμένα
προγράμματα αγωγής υγείας και ενημέρωσης του κόσμου –πόσο μάλλον της τρίτης ηλικίας- για τη σημασία
της στοματικής Μυγείας. «Το κενό αυτό προσπαθεί να καλύψει με όλες τις δυνάμεις του ο Οδοντιατρικός
Σύλλογος Πειραιώς, ο οποίος συνεχίζει και τη νέα χρονιά τις δράσεις του, πραγματοποιώντας δωρεάν
ελέγχους σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» σημειώνει η κα Σεληνίδου, τονίζοντας πως όλες οι αιτήσεις για
προληπτικά προγράμματα υλοποιούνται, καθώς έχει δημιουργηθεί ισχυρή κουλτούρα εθελοντισμού και πως
«δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλά νοσήματα μπορούν έγκαιρα να εντοπιστούν στο στόμα και με συγκεκριμένα
προληπτικά μέτρα πολλά από αυτά μπορούν να προληφθούν».
«Η σημασία και η συμβολή της στοματικής υγείας στη γενική υγεία και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων
πρέπει να γίνει σε όλους γνωστή, ανεξαρτήτως ηλικίας» υπογραμμίζει ο Επίκουρος Καθηγητής Στοματολογίας
Κωνσταντίνος Τόσιος και διευκρινίζει πως «η διατήρηση της στοματικής υγείας συμβάλλει στην απουσία προβλημάτων στοματοπροσωπικού πόνου, στοματικού και φαρυγγικού καρκίνου, καρδιολογικών προβλημάτων,
γενετικών νόσων και βλαβών που επηρεάζουν την περιοχή του στόματος και των περιβαλλόντων ιστών».
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20 Μαρτίου - Παγκόσμια ημέρα στοματικής υγείας
«Φροντίζεις το στόμα σου; Φροντίζεις την υγεία σου!»
Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα στοματικής υγείας η Επιτροπή Προληπτικής του ΟΣΠ, δημιούργησε
αφίσα/μήνυμα και κείμενο με τίτλο για τη σημασία της στοματικής υγείας για την ευαισθητοποίηση και την
ενημέρωση του κοινού, έτσι ώστε να προβληθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης.

20 ΜΑΡΤΙΟΥ- ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Φροντίζεις το στόμα σου;... Φροντίζεις την υγεία σου!...
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Στοματική Υγείας, που έχει οριστεί η 20η Μαρτίου, ο Οδοντιατρικός
Σύλλογος Πειραιώς, αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης, που από την αρχαιότητα και με κύριο υποστηρικτή τον Ιπποκράτη, κατέχει εξέχουσα θέση στην Ιατρική επιστήμη. Ειδικά, η πρόληψη προς διατήρηση
της στοματικής μας υγείας, επιτυγχάνεται με τέσσερα ουσιαστικά βήματα, που πρέπει να εμπεδώσει ο καθένας από εμάς:
1. Βουρτσίζω τα δόντια πρωί- βράδυ.
2. Υιοθετώ υγιεινές διατροφικές συνήθειες.
3. Εεπισκέπτομαι τον οδοντίατρο δυο φορές τον χρόνο.
4. Αυτοεξετάζω τακτικά το στόμα μου.
Η τήρηση των τεσσάρων αυτών βημάτων, αποτελεί βασικό πυλώνα της συνολικής σωματικής και ψυχικής
μας υγείας, αν σκεφτεί κανείς ότι:
• Πάνω από χίλιες ασθένειες εμφανίζονται στη στοματική κοιλότητα.
• Πολλές από αυτές αποτελούν την πρώτη εκδήλωση μιας νόσου που έχει ήδη προσβάλλει ή θα προσβάλλει,
άλλα όργανα ή συστήματα του οργανισμού και ως εκ τούτου ο οδοντιατρικός έλεγχος οδηγεί σε έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση.
• Διάφορα μικρόβια του στόματος μπορούν να μεταναστεύσουν μέσω της κυκλοφορίας του αίματος, σε
άλλα απομακρυσμένα όργανα όπως είναι η καρδιά και να τα προσβάλλουν.
• Η έλλειψη δοντιών και η κακή μάσηση, είναι μια από τις σοβαρότερες αιτίες διαταραχών της πέψης.
• Ο βρυγμός και η κακή σύγκλειση είναι οι κύριοι αιτιολογικοί παράγοντες για την εμφάνιση ημικρανιών
και πονοκεφάλων, που δεν μπορούν να αποδοθούν σε παθολογικά αίτια.
• Οι νόσοι των ούλων εγκύων γυναικών, συσχετίζονται με τον πρόωρο τοκετό και το χαμηλό βάρος του
νεογνού.
• Το μεγαλύτερο ποσοστό των τραυμάτων στη στοματική κοιλότητα, που προέρχονται από την αθλητική
δραστηριότητα, θα είχαν αποφευχθεί αν είχε προβλεφθεί η ανάγκη κατασκευής προστατευτικού νάρθηκα.
• Το μεγαλύτερο ποσοστό όσων φέρουν οδοντοστοιχίες, θα τις είχαν αποφύγει αν επισκέπτονταν δύο φορές
το χρόνο τον οδοντίατρο.
• Η προβληματική αισθητική εικόνα του χαμόγελου αποτελεί έναν από τους βασικότερους λόγους ανασφάλειας, που ενισχύει αντικοινωνικές συμπεριφορές (ιδιαίτερα στην παιδική και εφηβική ηλικία), επηρεάζει
τις διαπροσωπικές σχέσεις και ενδέχεται να οδηγήσει σε κατάθλιψη.
Συμπερασματικά, αυτό που όλοι πρέπει να καταλάβουμε, είναι πως το στόμα μας είναι κομμάτι του σώματός
μας και συνεπώς η φροντίδα του, είναι κάτι παραπάνω από ένα όμορφο χαμόγελο. ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ!
Για την Επιτροπή Προληπτικής του ΟΣΠ
Βασιλική Σταματάκη
Xειρουργός Οδοντίατρος,
Β' Aντιπρόεδρος Προληπτικής Επιτροπής ΟΣΠ
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KENΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΝΑΣ – ΠΑΙΔΙΟΥ
2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου
Την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018
πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του
Κέντρου Μάνας-Παιδιού του Κέντρου
Υγείας Πειραιά, στο πλήρως ανακαινισμένο ισόγειο και 1ο όροφο του κτιρίου
του ΠΙΚΠΑ, στην οδό Καραολή και
Δημητρίου 39, στο κέντρο του Πειραιά.
Το Κέντρο-Μάνας Παιδιού Πειραιά
είναι το επιστέγασμα της επιτυχούς
προσπάθειας εξορθολογισμού των δαπανών από τη Διοίκηση της 2ης Υ.Π.Ε.
Πειραιώς & Αιγαίου, με κέρδος περίπου 1.000.000. € ετησίως για το δημόσιο, από την εξάλειψη του κόστους της μίσθωσης και των λειτουργικών εξόδων τριών κτιρίων, υπηρεσίες των
οποίων μεταφέρθηκαν, στεγάστηκαν και λειτουργούν σε αυτό.
Στο Κέντρο παρέχονται δωρεάν (και σε ανασφάλιστους πολίτες) οι κάτωθι υπηρεσίες:
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (210-4116237):
• Εμβολιαστική κάλυψη (έλεγχος & διενέργεια μέχρι 18 ετών).
• Σωματομετρήσεις βρεφών-παιδιών και εφήβων.
• Συμβουλευτική σε θέματα υγείας.
• Διασυνδετική μεταξύ υπηρεσιών δημοσίων φορέων για θέματα υγείας των παιδιών και των οικογενειών
τους, οδηγίες για την εργαζόμενη έγκυο, βεβαίωση κυοφορίας.
• Κατ’ Οίκον επισκέψεις σε παιδιά και εγκύους σε εξειδικευμένες περιπτώσεις.
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (210-4113584):
• Αντισύλληψη - Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.
• Ανώδυνος τοκετός.
• Συμβουλευτική για εγκυμονούσα, νέα μητέρα, εμμηνοπαυσιακή.
• Τεστ Παπανικολάου (test -pap) & πλήρης προληπτικός έλεγχος μαστού.
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (210-4116238 ):
• Ορθοδοντική θεραπεία σε παιδιά μέχρι 13 ετών (ημερομηνία έναρξης θεραπείας).
Επιπρόσθετα λειτουργούν για υγιή παιδιά:
• Προληπτική Οδοντιατρική (πρόληψη & θεραπεία).
• Παιδιατρικό Ιατρείο.
• Καρδιολογικό Ιατρείο (triplex & Η.Κ.Γ.) για αθλητές και μαθητές.
• Οφθαλμολογικό Ιατρείο.
• Ορθοπαιδικό Ιατρείο (πρόληψη σκολίωσης- κύφωσης).
- Συμπλήρωση Α.Δ.Υ.Μ. (Ατομικά Δελτία Υγείας Μαθητών) από Νηπιαγωγείο έως Λύκειο.
- Έλεγχος και χορήγηση πιστοποιητικών για σχολικές και αθλητικές δραστηριότητες.
- Οργάνωση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΖΗΣ
Παιδίατρος
Υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας Πειραιά
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Η ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
όπως την έζησε ο πρόεδρος του Ο.Σ.Κ.
Ο Πειραιάς είναι το λιμάνι της καρδιάς μας! Για ένα
νησί όπως είναι η Κεφαλονιά, που είναι πατρίδα πολλών ναυτικών, ο Πειραιάς είναι ένα λιμάνι ορόσημο.
Είναι ο τόπος όπου ο ναυτικός αναζητά την ευκαιρία
του στην εργασία, είναι ο ενδιάμεσος σταθμός πριν
από το μπάρκο του, είναι ο τελικός σταθμός του ταξιδιού του. Τις πιο πολλές φορές, η είδηση ότι ο ξενιτεμένος έφτασε πια στο λιμάνι του Πειραιά, δίνει
στην οικογένεια μεγαλύτερη χαρά ακόμη κι από
αυτήν την ίδια την στιγμή της επιστροφής του στο
σπίτι. Σηματοδοτεί την λήξη της αγωνίας της οικογένειας, για την περιπλάνησή του στον οίνoπα πόντο,
και την έναρξη της προσμονής για την επικείμενη και βέβαιη πλέον - συνάντηση μαζί του.
Ο Πειραιάς δέχθηκε κατά καιρούς, ιδιαίτερα μετά
τους σεισμούς του 1953, πλήθος Κεφαλλήνων, που
εγκαταστάθηκαν στην πόλη και
συνέβαλαν σημαντικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή του
τόπου, συντεταγμένοι τις περισσότερες φορές στις συλλογικές
δράσεις της δραστήριας Αδελφότητας Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιώς.
Η πρόταση για την αδελφοποίηση των Οδοντιατρικών Συλλόγων Κεφαλονιάς και Πειραιά
κατατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας από τον αντιπρόεδρο Γεράσιμο Χιόνη. Υπήρχε ήδη αναπτυγμένη φιλική
συναναστροφή και είχαμε προσκληθεί και συμμετείχαμε λίγο καιρό πριν σε επιστημονική ημερίδα του
Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Μάλιστα τότε
αποκλειστήκαμε στην ηπειρωτική χώρα, γιατί αγνοήσαμε εντελώς την επικείμενη απεργία των ναυτεργατών, που κράτησε για μια ολόκληρη βδομάδα σε
ακινησία τα καράβια και δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω στο νησί μας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου
μας (δηλαδή …εγώ) είχε προσκληθεί να συμμετάσχει
σε έκθεση ζωγραφικής που διοργάνωσε ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς στα πλαίσια της εκδήλω-

σης εκείνης. Είχε ήδη αρχίσει η συνεργασία μου με το
Περιοδικό του ΟΣΠ, ήδη είχαν φιλοξενηθεί οι πρώτες
ζωγραφιές και τα πρώτα μου κείμενα εκεί. Η ίδια η
πρόεδρος Μαρία Μενενάκου, αρκετό καιρό πριν, είχε
εντοπίσει τις δυνατότητες και είχε ενθαρρύνει την
συνεργασία! Μας ήταν γνωστές και άλλες αδελφοποιήσεις που είχε ήδη κάνει ο
Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς. Η πρόταση κατατέθηκε
αρχικά μέσω facebook. «Αδελφοποίηση», έγραψε ο Jerry.
«Ναιιιιιιι!!!» απάντησε με γελάκια η Maria. «Προσέχετε τι γράφετε, γιατί η αδελφοποίηση
είναι ιερή υπόθεση!!» προειδοποίησε ο Dionysios (δηλαδή …
εγώ).
Όχι, δεν ήταν η νησιώτικη μεν αλλά ορεινή και δύσκολη φύση μου, που με έκανε επιφυλακτικό την
στιγμή εκείνη. Ήταν η ανησυχία μου, μήπως η επικείμενη συζήτηση στην Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας για την αλλαγή του ν.1026/80 και ιδιαίτερα το
ζήτημα της εκπροσώπησης των μικρών συλλόγων
στην ΓΣ της ΕΟΟ, θα μπορούσε να φέρει σε δύσκολη
θέση την πρόεδρο Μαρία Μενενάκου, που είχε ήδη
εκφράσει άποψη διαφορετική από την δική μας. Φοβόμουν μήπως και οι θερμόαιμοι Κεφαλλήνες συνεργάτες μου έπαιρναν φωτιά από ενδεχόμενες διαφωνίες
και χάλαγε άδοξα ο γάμος πριν από τον αρραβώνα. Το
κλίμα όμως υπήρξε θετικό, μέχρι ενθουσιασμού σχε-
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δόν, και με συνεπήρε και μένα. Προσπάθησα πάντως
να αποσοβήσω παρεξηγήσεις και κάποια στιγμή, όταν
θα καταθέταμε την πρότασή μας στην Ομοσπονδία,
το διευκρίνισα ρητώς ενώπιον όλων των εμπλεκομένων μερών: «Δεν θέλω οι φίλοι μας να υποστηρίξουν
οπωσδήποτε την πρότασή μας, μόνο να βοηθήσουν,
ώστε η πρότασή μας να έλθει προς συζήτηση στη ΓΣ,
θέλω».
Όλα όμως πήγαν καλά. Η συζήτηση στην Ομοσπονδία κατέληξε σε θετικό για μας αποτέλεσμα, αφού διατηρήσαμε την εκπροσώπηση του Συλλόγου μας -θέμα
τιμής και πατρίδας για μας-. Η πρόταση για την αδελφοποίηση κατατέθηκε στο Διοικητικό μας Συμβούλιο
από τον Γεράσιμο, έγινε ομόφωνα δεκτή και κατέληξε
σε εξερχόμενο έγγραφο αίτημα, που έφτασε τελικά
επίσημα στον Πειραιά και πήρε την σειρά του για συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Η απάντηση όμως από τον Πειραιά αργούσε να
έλθει. Τόσο που, τουλάχιστον ο πρόεδρος του ΟΣΚ
δεν ανέφερε καν την αδελφοποίηση ως ενδεχόμενο
στις συζητήσεις του. Οι σχετικές αναφορές ήταν μόνο
φεϊσμπουκικές, που αντικειμενικά θα μπορούσε κάποιος να τις χαρακτηρίσει χαριτολογήματα. Υπήρξαν
βέβαια και κάτι ωραία παστέλια μελιού, που μας
ήλθαν από το Γύθιο, «παστέλια αρραβώνων», κέρασμα αδελφοποίησης εν εξελίξει! Η προοπτική έγινε
περισσότερο βέβαιη απ’ όταν στην συζήτηση ενεπλάκη και ο καθηγητής μας και πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΟΣΠ, Μιχάλης Τζάκης. Γιατί
υπήρξε η ιδέα, από την πρόεδρο του ΟΣΠ αρχικώς εκφρασμένη, να τιμηθεί ένα πρόσωπο με κύρος που να
συνδέει την Κεφαλονιά με τον Πειραιά στον επιστημονικό και τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Ευκαιρία
να τιμήσουμε τον κ. Τζάκη! Για τον πρόεδρο του ΟΣΚ
(δηλαδή …για μένα) τα συναισθήματα ήταν ανάμικτα: Από την μια, η απόφαση να αποδοθεί τιμή σε
έναν άνθρωπο για την επικύρωση της αδελφοποίησης
των συλλόγων, θύμιζε λίγο …την θυσία της γυναίκας
του πρωτομάστορα στο γεφύρι της Άρτας. Από την
άλλη η απόφαση αυτή έφερνε την βαρειά ευθύνη εκπροσώπησης της Πατρίδας στην εκπλήρωση μιας
οφειλόμενης τιμής προς ένα άξιο τέκνο της. Εμπειρία
απονομής τιμητικών διακρίσεων είχε ο πρόεδρος του
ΟΣΚ, γιατί είχε σε άλλους χώρους παλαιότερα τιμήσει
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πρόσωπα, αλλά εδώ το ζήτημα ήταν διαφορετικό. Ο
πρόεδρος του ΟΣΚ είχε συναίσθηση του ότι εκπροσωπούσε την Πατρίδα και όχι απλώς έναν συλλογικό
φορέα. Ο κ. Τζάκης αποδέχθηκε με ευχαρίστηση την
τιμητική διάκριση και αυτό μας έδωσε πρόσθετη χαρά.
Τα εικαστικά της Αδελφοποίησης
Από καιρό κάναμε σκέψεις να φτιάξουμε ένα λογότυπο για τον Σύλλογό μας, γιατί δεν είχε. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου είναι ένας οδοντίατρος που
ζωγραφίζει. Η ιδέα είχε συλληφθεί: Θα έφτιαχνε έναν
λογότυπο που να πληροί κριτήρια ομοιότητας με τον
ήδη ευρισκόμενο σε χρήση λογότυπο του Ο.Σ. Πειραιά, και η δημιουργία του θα καταγραφόταν ως εικαστικό γεγονός στα πλαίσια της αδελφοποίησης.
Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν το ίδιο κυκλοτερές περίγραμμα, κύκλος λιγάκι ζαβός, η ίδια γραμματοσειρά
στην γραφή της ονομασίας των Συλλόγων, το ίδιο
κεντρικό σχήμα με φιδάκι περιελιγμένο σε οδοντιατρικό κάτοπτρο και στο φόντο, εκεί όπου ο λογότυπος του ΟΣΠ έχει το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά,
ο λογότυπος το ΟΣΚ θα είχε το Φανάρι (φάρο) των
Αγίων Θεοδώρων στο Αργοστόλι. Τα δύο κτήρια
έχουν μια αναλογία στις γραμμές τους, οπότε επιτυγχάνεται μια ομοιότητα στον βασικό σχεδιασμό, αλλά
και ανάλογο συμβολισμό, που σχετίζεται με την ακτινοβολία του φωτός.
Ο λογότυπος δημιουργήθηκε εσπευσμένα με σκοπό
να χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό μιας κοινής αφίσας των δύο Συλλόγων, η οποία τελικώς δεν εκδόθηκε.
Όταν παρουσιάσθηκε ο λογότυπός μας, υπήρξαν κάποια
παράπονα ότι απεικόνιζε αξιοθέατο του Αργοστολίου,
ενώ θα έπρεπε να βρεθεί κάτι άλλο, που να συμβολίζει
ολόκληρο το νησί. Ή τουλάχιστον, να μην αγνοεί το Ληξούρι! Έτσι υπήρξε η ανάγκη να τονιστεί στο φόντο η
πόλη του Ληξουρίου, που βρίσκεται στην απέναντι ακτή,
ακριβώς πίσω από το Φανάρι!
Το πρόβλημα που μας απασχόλησε μετά, ήταν να
δοθεί ένα αξιοπρεπές αναμνηστικό δώρο στο τιμώμενο πρόσωπο, στον κ. Τζάκη. Ιδέα του Προέδρου
του ΟΣΚ ήταν να αναζητήσει ο Σύλλογος ό,τι καλλί-

τερο μπορούσε: Πρότεινε ένα γλυπτό του σημαντικότερου εν ζωή Κεφαλλήνος γλύπτη, του Γεράσιμου
Καλογηράτου. Μια Κυριακή απόγευμα επισκεφθήκαμε την γλυπτοθήκη του, στα Μαζαρακάτα της Κεφαλονιάς, ψάχνοντας ένα μικρό γλυπτό, ταμειακά
προσιτό στο Σύλλογο. Η τιμές όμως, σε δύο τρία από
τα γλυπτά που μας άρεσαν, ήταν πολύ μεγάλες για το
Ταμείο του Συλλόγου μας, αλλά και για τις προσωπικές μας οικονομικές δυνατότητες. Έτσι αποφασίσαμε
να δημιουργήσουμε το μετάλλιο του Συλλόγου! Ο
Πρόεδρος του ΟΣΚ, ως ένας οδοντίατρος που ζωγραφίζει, θα μπορούσε να αναλάβει το εγχείρημα!
Μα ενώ στην θεωρία ο φιλόδοξος δημιουργός
ήταν σωστός, υστερούσε δραματικά σε εμπειρία!
Με χρήση υλικών οδοντικής προσθετικής (αποτυπωτική σιλικόνη, αλγινικό, γύψος moldano, κόκκινο
κερί σε πλάκες, λυχνία οινοπνεύματος, αυτοσχέδιο
μπρίκι για την τήξη του κεριού) φτιάχτηκε τελικά το
κέρινο πρόπλασμα. Ο σχεδιασμός
προέβλεπε χύτευση με χαλκό στο
εργαστήριο του οδοντοτεχνίτη. Ο
οδοντοτεχνίτης το ανέλαβε με ενθουσιασμό.
Ωστόσο, η συνεργασία με το
οδοντοτεχνικό εργαστήριο απέτυχε. Στο χυτήριο του οδοντοτεχνίτη δεν χωράει η απαιτούμενη
για την χύτευση ποσότητα μετάλλου. Το πρόπλασμα στάλθηκε σε
χυτήριο μετάλλων, που ασχολείται εξειδικευμένα με
αυτά τα είδη. Υπήρχαν κι εκεί δυσκολίες, κυρίως
επειδή το κόκκινο κερί που είχα χρησιμοποιήσει ήταν
πολύ μαλακό σε σχέση με εκείνο που χρησιμοποιούν
αυτά τα χυτήρια, έγιναν κάποιες ζημιές, παρενέβη και
γραφίστας για διορθώσεις και το μετάλλιο ήταν
έτοιμο λίγες μόνο μέρες πριν την 10η Φεβρουαρίου,
που τελικά το απονείμαμε! Στο ίδιο εργαστήριο χυτεύθηκε επίσης μία μεταλλική σύνθεση, που προσφέραμε
στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά ως αναμνηστικό
της αδελφοποίησης των Συλλόγων. Το έργο αυτό δείχνει τις δύο περιοχές, τον Πειραιά και την Κεφαλονιά, που απεικονίζονται με τους λογότυπους των

Συλλόγων ενταγμένους σε ευρύτερα τοπία, θάλασσα
με καράβια ανάμεσά τους και μια αψιδωτή γέφυρα
αδελφοποίησης, που τις συνδέει πάνω από τα νερά.
Στους λογότυπους, κουκίδες γεμίζουν το κενό διάστημα ανάμεσα στο τελευταίο και το πρώτο γράμμα
της ονομασίας των Συλλόγων, για τις οποίες κουκίδες ο Χάρης Πυλαρινός διατύπωσε την άποψη ότι θα
έπρεπε να συμβολίζουν κάτι. Έτσι, στην βάση των κουκίδων αυτών κρύφτηκαν γράμματα. Και στον μεν λογότυπο
του Πειραιά οι κουκίδες γράφουν
«Μαρία Μενενάκου» στον δε
δικό μας «ΟΣΚεφαλληνίας»! Από
το κέρινο πρόπλασμα του Κεφαλονίτικου τοπίου της μεταλλικής αυτής σύνθεσης, χάθηκε ένα
τμήμα, που δεν αναζητήσαμε ούτε
θεωρήσαμε αναγκαίο να αποκατασταθεί.
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Κεφαλληνίας ανήγγειλε την απονομή του μεταλλίου του Συλλόγου και
στην κα Μενενάκου, δημιούργησε και παρουσίασε
ένα 6λεπτο βίντεο με εικόνες αδημοσίευτες, για να
συστήσει το νησί της Κεφαλονιάς και τον Σύλλογό
μας στους Πειραιώτες συναδέλφους και προσέφερε
στην Αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιώς, που συμμετείχε με την Μαντολινάτα της στην
εκδήλωση, ένα αντίτυπο δημοσιευμένου πίνακα του
προέδρου του, που απεικονίζει το χωριό Φραγκάτα σε
μια παλαιότερη μορφή του. Επισημαίνεται σε πρόσθετη επιγραφή ότι τρία από τα μετέχοντα στην εορταστική εκδήλωση της αδελφοποίησης πρόσωπα, ο
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τιμώμενος Μιχάλης Τζάκης, η πρόεδρος της Αδελφότητας Μαριολένη Νεοφύτου-Ζαφειράτου και ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας,
καταγόμαστε από το ίδιο χωριό της Κεφαλονιάς, που
έτσι και αυτό αποκτούσε πρόσθετη δόξα και τιμή με
την αδελφοποίηση. Ανάλογα δώρα δέχθηκε ο ΟΣΚ
από τον ΟΣΠειραιά και από την Αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιώς (αναμνηστική πλακέτα, δύο τόμους των Κεφαλληνιακών Σύμμικτων του
Ηλία Τσιτσέλη).
Α,ναι! Κατά τον χαιρετισμό μου στην εορταστική
εκδήλωση, είπα ότι ζούμε σε εποχές που πρέπει, στα
πλαίσια ενός αυστηρού και πρόσφατα επικαιροποιημένου Δεοντολογικού Κανονισμού, να πάρουμε
πολύπλευρες αποφάσεις για το επάγγελμά μας. Να
τολμήσουμε να διαχειρισθούμε ρεαλιστικά έννοιες
της σύγχρονης οικονομίας, που τις αντιμετωπίζαμε
ως τώρα αρνητικά ή φοβικά, και να κινηθούμε μεθοδικά στον τομέα του οδοντιατρικού τουρισμού,
για τον οποίο μόλις πριν είχε μιλήσει διεξοδικά ο
πρόεδρος του συναδελφού Οδοντιατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσου, Νίκος Διακογεωργίου. Γιατί ο
οδοντιατρικός τουρισμός αποτελεί μια αναξιοποίητη πιθανότητα να αυξήσουμε συνολικά την επαγγελματική μας πίτα και σε ατομικό επίπεδο, να
αυξήσουμε τον κύκλο εργασιών μας χωρίς να
ανταγωνιστούμε τον συνάδελφο του διπλανού
οδοντιατρείου αποσπώντας τους ασθενείς του. Και
επιπλέον πρέπει να αντιδράσουμε στο φαινόμενο

της μετακίνησης ασθενών για λήψη οδοντοθεραπείας στα γειτονικά μας κράτη, στο φαινόμενο της
παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών στους ασθενείς
μας από τα κέντρα αισθητικής...
Στην εποχή μας, ως συλλογικοί φορείς και ως μεμονωμένοι επιστήμονες επαγγελματίες, πρέπει να
διαχειρισθούμε σωστά σοβαρούς νεοφανείς κινδύνους αλλά και δυνατότητες...
Διονύσης Γ. Γαρμπής
Πρόεδρος Οδοντιατρικού
Συλλόγου Κεφαλληνίας
(Δύο από τις εικόνες είναι από δημοσίευμα στο Tooth
News και τέσσαρεις του Χάρη Πυλαρινού με κάμερα
του Γεράσιμου Χιόνη)

Ομιλία Προέδρου Αδελφότητας Κεφαλλήνων
κ. Πρόεδροι, αξιότιμοι κ. καθηγητές,
κυρίες και κύριοι
Σας ευχαριστούμε για την τιμητική πρόσκληση
στην ημερίδα σας και παράλληλα στη γιορτή της
πίτας σας.
Αποδεχτήκαμε με μεγάλη χαρά να είμαστε σήμερα εδώ σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση των δύο Συλλόγων, αυτήν της αδελφοποίησης. Έχουμε άλλωστε
ως Αδελφότητα ευαισθησία σε ό,τι αδελφοποιεί και
συνενώνει τους ανθρώπους που πιστεύουν στη συνεργασία για την προαγωγή της επιστήμης, της τέχνης και γενικότερα της κοινωνικής ζωής.
Συγχαίρω τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά
και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Κεφαλληνίας για
την απόφασή τους να βραβεύσουν τον κ. Μιχάλη
Τζάκη, διακεκριμένο καθηγητή της οδοντιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στην επιστήμη. Η αριστεία
και η διάκριση σε εκείνους που την αξίζουν καταξιώνει την ανωτερότητα του ανθρώπινου νου, λειτουργεί δε ως κίνητρο στην αέναη προσπάθεια για
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επιτυχία και την κατάκτηση υψηλότερων στόχων.
Η ΑΚΙΠ η μεγαλύτερη παροικία των Κεφαλλήνων και Ιθακησίων της διασποράς στην Αττική,
έχει δημιουργήσει στα 100 χρόνια ζωής της ισχυρούς δεσμούς αδελφοποίησης με τον Πειραιά και
τους ανθρώπους του, οι περισσότεροι νησιώτες.
Μας ενώνει και μας εμπνέει η θάλασσα, έχουμε το
ίδιο όραμα για πολιτισμό και καλύτερη ποιότητα
ζωής.
Πολλά μέλη μας κατέχουν θέσεις στη δημόσια,
επιχειρηματική και κοινωνική ζωή της πόλης μας.
Αναφέρω την πρόσφατη εκλογή του συμπατριώτη
μας, Γιάννη Βουτσινά, στο εμπορικό Επιμελητήριο
Πειραιά.
Με πολλούς φορείς δε η Αδελφότητα συνάπτει
συνέργειες και δράσεις προς όφελος των μελών
της και την προβολή της πόλης μας.
Σήμερα ανοίγεται μια νέα συνεργασία με το
Ο.Σ.Π. και ευχόμαστε να είναι η αρχή μιας γόνιμης
συνεργασίας.
Νεοφύτου Μαριολένη

Ομιλία Ρεγγίνας Μπαλτσαβιά
Η Αδελφότητα Κεφαλλήνων & Ιθακήσιων Πειραιά ιδρύεται το 1922 στην πόλη του Πειραιά, σε
μια δύσκολη κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά
περίοδο για την χώρα, καθώς ο Ελληνισμός βρισκόταν στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας του.
Συνιστά ένα σύλλογο, που 96 χρόνια μετά την
ίδρυση του, εξακολουθεί να μένει ζωντανός και
δραστήριος σε μια κοινωνία που παλεύει ακόμη με
τις ίδιες χίμαιρες.
Παρόλα αυτά, πορευόμαστε με αισιοδοξία &
προσπαθούμε με συνέπεια να προάγουμε το όραμα
των ιδρυτών του, των εμπνευσμένων εκείνων ανθρώπων που αποφάσισαν να ονομάσουν τον Σύλλογο «Αδελφότητα», καθώς και των ευεργετών
του: τη διατήρηση, προβολή και ανάδειξη του πολιτισμού των νησιών μας, την αλληλεγγύη μεταξύ
των μελών της και τη συνεργασία με άλλους φορείς και συλλόγους του τόπου μας, της πόλης μας
αλλά και ευρύτερα.
Στο παρελθόν, κι ενώ η χώρα δοκιμαζόταν από
τη βιαιότητα πολέμων παγκόσμιων και εμφυλίων,
ο σύλλογος υπηρετώντας το φιλανθρωπικό του
σκοπό παρέχει σημαντική οικονομική ενίσχυση
σε άπορους Κεφαλλήνες. Υπηρετώντας τον ίδιο
σκοπό, προσφέρει, επίσης, υλική και οικονομική
συμπαράσταση στους πληγέντες Κεφαλλήνες &
Ιθακήσιους του καταστροφικού σεισμού του 1953.
Παράλληλα με τη φιλανθρωπική της δράση, η
πορεία της Αδελφότητας μέσα στα χρόνια είναι
στενά συνυφασμένη με την προβολή του επτανησιακού καλλιτεχνικού πνεύματος, της επτανησιακής ποίησης, της μουσικής και του χορού.
Και στο ίδιο ακριβώς πνεύμα συνεχίζουμε μέχρι
σήμερα, έναν σχεδόν αιώνα μετά την ίδρυσή μας,
έχοντας στο νου πως όλα ετούτα, καθώς και η
γνώση της ιστορίας μας, τα ήθη και τα έθιμά μας
είναι απαραίτητο να μεταλαμπαδευτούν στους νεότερους.
Τα τμήματά μας, διδασκαλίας χορού, κιθάρας,
μαντολίνου κάνουν τον μπάλο και τις καντάδες να
αντηχούν κάθε Κυριακή στο κέντρο του Πειραιά!

Όλα αυτά τα χρόνια, ο Σύλλογος δεν σταματά να
αποτελεί μια ηχηρή παρουσία σε όλα τα καίρια ζητήματα της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, όπως την
αποκατάσταση ως ιστορικού μνημείου της Γέφυρας
Δεβοσέτ, την αποτροπή κατασκευής δεξαμενών
υγρών καυσίμων, την προστασία του Εθνικού Δρυμού του Αίνου, τη λειτουργία των ΤΕΙ.
Παράλληλα, η Αδελφότητα μένει πιστή στα ευγενή ανθρωπιστικά κίνητρα των ιδρυτών της με
φιλανθρωπικό έργο τόσο στα νησιά μας όσο και
στον Πειραιά, ενώ συνεχίζει να προσφέρει στέγη
σε Κεφαλλήνες και Ιθακήσιους φοιτητές.
Το πολιτιστικό κέντρο του συλλόγου μας, στην
καρδιά του Πειραιά, αποτελούσε ανέκαθεν χώρο
καλλιτεχνικής έκφρασης και προβολής συμπατριωτών & συμπολιτών μας, με εκθέσεις ζωγραφικής,
φωτογραφίας, με βιβλιοπαρουσιάσεις, επιμέλεια
αξιόλογων εκδόσεων, αλλά και ημερίδες που αφορούν την υγεία, την οικολογία και άλλα θέματα.
Επιδίωξή μας, πάντα, είναι η συνεργασία μας με
άλλους συντοπίτικους συλλόγους, φορείς του
δήμου Πειραιά και όχι μόνο.
Τούτο μαρτυρά και η σημερινή παρουσία μας
εδώ∙ σας ευχαριστούμε από καρδιάς γι’ αυτό σας
το κάλεσμα. Ευελπιστούμε σε μια γόνιμη συνεργασία.
Η Αδελφότητα Κεφαλλήνων & Ιθακησίων Πειραιά είναι η αγωνιώδης προσπάθεια να κρατήσουμε
ζωντανό τον ιδιαίτερο πολιτισμικό χαρακτήρα μας,
την ιστορική μας διαδρομή, την παράδοση, τις αξίες
μας.
Πέραν όμως της διάσωσης της μνήμης μας …
για σκεφτείτε μια πορεία χωρίς μνήμη; … είναι η
συνειδητοποίηση πως για να προχωρήσουμε χρειάζονται σχέσεις με θέρμη στην καρδιά μας, αλληλοσεβασμό, ουσιαστική συνεργασία & ειλικρίνεια,
σχέσεις στέρεες ΑΔΕΛΦΙΚΕΣ, και φυσικά, σπίθα
οδυσσειακή να καίει στο νου και την καρδιά μας.
Σας ευχαριστώ.
Ρεγγίνα Μπαλτσαβιά
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Ο Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων (ΚΓΠΔ)
(Κανονισμός 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
Γράφει ο Νομικός Σύμβουλος του Ο.Σ.Π.
Κων/νος Παπακωνσταντίνου
Εισαγωγικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο ως άνω
κανονισμός είναι ένας Κανονισμός με τον οποίο το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθενται
να ενισχύσουν και να ενδυναμώσουν την προστασία
των δεδομένων για όλα τα άτομα εντός της ΕΕ. Ο εν
λόγω κανονισμός δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του
2016 και θα ισχύσει από τις 25 Μαΐου 2018. Σε γενικές
γραμμές ο κανονισμός προβλέπει ότι τα δεδομένα
των ασθενών πρέπει να προστατεύονται με μεγάλη
προσοχή.
Ο κανονισμός προβλέπει ότι πρέπει να ορίζεται ένας
«υπεύθυνος προστασίας δεδομένων» εκεί όπου οι βασικές δραστηριότητες του υπεύθυνου επεξεργασίας ή
του επεξεργαστή (στην περίπτωσή μας το οδοντιατρείο ή ο οδοντίατρος) συνίστανται από εργασίες επεξεργασίας που απαιτούν τακτική και συστηματική
παρακολούθηση των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα.
Με βάση τα ως άνω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
δύο κριτήρια κατά τη συζήτηση σχετικά με το εάν
απαιτείται βάσει του κανονισμού ένας «υπεύθυνος
προστασίας δεδομένων» ήτοι α) πόσο προσωπικό εργάζεται σε ένα οδοντιατρείο, των οποίων η κύρια
δραστηριότητα είναι η επεξεργασία των δεδομένων
του και β) εάν τα δεδομένα επεξεργάζονται σε μεγάλη
κλίμακα.
Κατά την άποψη μας και με βάση την ελληνική
οδοντιατρική πραγματικότητα δεν είναι βασική δραστηριότητα του οδοντιάτρου η επεξεργασία δεδομένων, αλλά η απαίτηση για τη θεραπεία των ασθενών.
Ταυτόχρονα, οι οδοντίατροι δεν μπορούν να έχουν
προσωπικό το οποίο να έχει βασική δραστηριότητα
να επεξεργάζεται (καταγράφει / ενημερώνει) τα δεδομένα των ασθενών, τις περισσότερες φορές ο ίδιος
ο οδοντίατρος αναλαμβάνει αυτή την εργασία εν τοις
πράγμασι. Εν κατακλείδι εάν δεν υπάρχει σημαντικός
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αριθμός ατόμων εκ του προσωπικού των οποίων η
βασική δραστηριότητα είναι η επεξεργασία δεδομένων, δεν πρέπει να απαιτείται ένας «υπεύθυνος προστασίας δεδομένων».
Ο κανονισμός ειδικότερα προβλέπει ότι «...ο υπεύθυνος της επεξεργασίας πρέπει να εγκαταστήσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με αποτελεσματικό
τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του
παρόντος Κανονισμού και να προστατεύσει τα δικαιώματα των ιδιοκτητών των δεδομένων». Το άρθρο 23
του Κανονισμού ζητεί από τους επεξεργαστές να τηρούν και να επεξεργάζονται μόνο τα δεδομένα που
είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των
καθηκόντων τους (ελαχιστοποίηση των δεδομένων),
καθώς και τον περιορισμό της πρόσβασης σε εκείνα
τα προσωπικά δεδομένα που χρειάζονται για τη διεξαγωγή της διαδικασίας.
Το πρακτικό θέμα το οποίο προκύπτει για τους οδοντίατρους από τα ως άνω διαλαμβανόμενα είναι ότι οι
εθνικές κυβερνήσεις πρέπει τώρα να εφαρμόσουν τις
διατάξεις του ΚΓΠΔ και θα μπορούσαν να απαιτήσουν
τα οδοντιατρεία να διορίσουν έναν «υπεύθυνο προστασίας δεδομένων». Θα πρέπει να τονισθεί ότι το συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ για την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα προβλέπει ότι οι μεμονωμένοι
ιατροί/οδοντίατροι δεν χρειάζονται «υπεύθυνο προστασίας δεδομένων», τα κράτη μέλη δεν δεσμεύονται από
αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και δεν είναι σαφές
πότε ακριβώς πρέπει και εάν θα οριστεί ένας «υπεύθυνος προστασίας δεδομένων».
Είναι δεδομένο και αυτό θα πρέπει να το προσέξει ιδιαίτερα η οδοντιατρική κοινότητα ότι ανάλογα με την
Εθνική εφαρμογή υλοποίησης του Κανονισμού Γενικής
Προστασίας Δεδομένων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε
αύξηση της διοικητικής και οικονομικής επιβάρυνσης
των μεμονωμένων οδοντιάτρων, γεγονός το οποίο στις
ημέρες μας και ιδιαίτερα στην ελληνική οικονομική
πραγματικότητα θα ήταν δυσβάσταχτο για τον μέσο
οδοντίατρο.

Κατάσταση οικονομικών στοιχείων
από επιχειρηματική δραστηριότητα
Γράφει ο Φοροτεχνικός του Ο.Σ.Π
Γαλεφέριεφ Μαρίνος
Αυτή είναι πλέον η νέα ονομασία του γνωστού
μας Ε3, που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για όλους τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.
Εκτός από την ονομασία όμως έχουμε μεγάλες και
σημαντικές αλλαγές στην συμπλήρωση του εντύπου,
που θα προκαλέσουν ένα μικρό πονοκέφαλο στους
φοροτεχνικούς και στους επαγγελματίες (όπως είμαστε εμείς οι οδοντίατροι), που σε μεγάλο ποσοστό
ασχολούμαστε οι ίδιοι με αυτά ή εμπλεκόμαστε παραπάνω από όσο θα έπρεπε, κυρίως για λόγους κόστους.
Πράγματι, λόγω της απόφασης να προσαρμοστούν
τα δεδομένα του Ε3, στις διατάξεις των Ελληνικών
Λογιστικών Προτύπων του Ν.4308/2014, καθώς και
για να αποτυπωθούν σε αυτό με πληρέστερο τρόπο
τα αποτελέσματα και το σύνολο των οικονομικών
πληροφοριών, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις
καλούνται:
1) να παρέχουν περισσότερα πληροφοριακά στοιχεία
όπως: σειριακούς αριθμούς POS, e-mails, ενεργούς
επαγγελματικούς λογαριασμούς κλπ, που εντάξει αυτό
απαιτεί κατ’ουσίαν παραπάνω χρόνο, αλλά και
2) να παρέχουν μέσα από δυναμικούς πίνακες όλες
τις οικονομικές πληροφορίες, μέσα από τις οποίες
εξάγονται τα οικονομικά αποτελέσματα.
Αυτό το δεύτερο, αρχικά, δεν ακούγεται πολύ σημαντικό αλλά με μια ανάγνωση των πινάκων του εντύπου, καταλαβαίνουμε αμέσως, ότι οι απαιτούμενες
πληροφορίες όπως και ο τρόπος επίδειξής τους, μοι-

άζουν ακριβώς όπως αυτές που θα απαιτούνταν από
μία μεγάλη επιχείρηση με οργανωμένο λογιστήριο και
μεγάλο όγκο συναλλαγών.
Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι οικονομικοί πίνακες,
είναι πλέον κοινοί για επιχειρήσεις και επιτηδευματίες, είτε κρατούν απλογραφικά βιβλία (Βιβλία Εσόδων – Εξόδων), όπως είμαστε εμείς, είτε κρατούν
διπλογραφικό σύστημα, δηλαδή, βιβλία οικονομικά –
τρίτης κατηγορίας.
Αυτή η εξέλιξη βέβαια, είναι λογική και αναμενώμενη. Είναι λογικό το ΥΠΟΙΚ να αξιώνει την παροχή
πληροφοριών με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να
πραγματοποιεί έναν mini φορολογικό έλεγχο ηλεκτρονικά, στην εκάστοτε επιχείρηση, μέσα από τον
τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα οικονομικά
δεδομένα, μιας που εκλείπει το ανθρώπινο δυναμικό
για να κάνει αυτόν τον έλεγχο όπως θα έπρεπε.
Αυτό που μένει να δούμε στο άμεσο αλλά και απώτερο μέλλον, είναι αν θα υπάρξει και σε ποιό βαθμό
ανταπόκριση στην πλήρη συμπλήρωση των πινάκων
του Ε3 ή θα γίνει ότι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια
με τον πίνακα φορολογικής αναμόρφωσης που σε
πολύ μεγάλο ποσοστό, για να μην αποστέλλεται
κενός, περιείχε το ποσό του ΦΠΑ ή του ΦΜΥ που
απέδωσε η επιχείρηση μέσα στο έτος, ενώ μεγάλο
πλήθος απαιτούμενων πληροφοριών δεν συμπληρώνονταν.
Είναι βέβαιο, ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, φοροτεχνικοί και επιτηδευματίες, θα χρειαστεί να ενημερωθούν σωστά προκειμένου για την ορθότερη
συμπλήρωση του εντύπου Ε3 στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, γεγονός που σημαίνει για μία ακόμα
φορά, μια θερμή φορολογική περίοδο με μεγάλες παρατάσεις.
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«Γυναίκα και Υγεία»
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ημερίδα της ΓΓΙΦ
με θέμα: «Γυναίκα και Υγεία - Σύγχρονες απόψεις
για συνήθη θέματα υγείας που απασχολούν το γυναικείο φύλο».
Στο πλαίσιο του εορτασμού της 8ης Μαρτίου,
Παγκόσμιας Ημέρας των γυναικών και των ποικίλων δράσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
των Φύλων (ΓΓΙΦ) προς τιμήν της, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα:
«Γυναίκα και Υγεία - Σύγχρονες απόψεις για συνήθη θέματα υγείας που απασχολούν το γυναικείο φύλο», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23
Από αριστερά: Φ.Κούβελα Γ.Γραμματέας ΓΓΙΦ,
Μαρτίου 2018 στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Ν.Σαλάκος Αν.Καθ.Μαιευτ.ΕΚΠΑ, Α.Φενερλή
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και ΕπικοινωΕιδ.Σύμβουλος ΓΓΙΦ, Ε.Πανοτοπούλου Μοριακή
νίας.
Ιολόγος, Α.Τσίτσικα Επ.Καθ.Παιδιατρικής ΕΚΠΑ,
Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων,
Ν.Καθοπούλης Μαιευτ.Γυναικολόγος, Α.Δεπόντε
Φωτεινή Κούβελα, επεσήμανε εξ’ αρχής ότι το
Καθ.Μαιευτ. Παν.Θεσσαλίας
μέλλον της ευημερίας μας εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από την αντιμετώπιση των προβλημάτων που επιβαρύνουν την υγεία μας, τονίζοντας ότι πολλά
από αυτά, δυστυχώς οδηγούν σε μικρότερη παραγωγικότητα της εργασίας, σε ανικανότητα, χρόνια νοσηρότητα ή πρώιμη θνησιμότητα και πρόσθεσε ότι οι πολιτικές υγείας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη
τόσο τις έμφυλες ανισότητες που υπάρχουν, όπως και αυτές που δημιουργούνται λόγω ταξικών, φυλετικών, πολιτισμικών ή άλλων διαφορών.
Στη συνέχεια, η Γενική Γραμματέας παρέθεσε τις προτάσεις της ΓΓΙΦ που αφορούν την Υγεία και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών, οι οποίες, ενδεικτικά αφορούν:
• στην ενίσχυση των δημοσίων νοσοκομείων για δωρεάν τοκετούς αστέγων, ανέργων μεταναστριών
• στην πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη κατά την περίοδο της κύησης και μετά τον τοκετό για μητέρες
άγαμες, άνεργες, μετανάστριες
• στην πανελλαδική και συνεχή ενημέρωση γύρω από την αντισύλληψη και την προφύλαξη. Περαιτέρω, η
ΓΓΙΦ έχει ήδη συμφωνήσει με το Υπουργείο Παιδείας για την εισαγωγή της θεματικής της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ως αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
• στο να αναβαθμιστεί η συνεργασία των δομών υγείας με τα Συμβουλευτικά Κέντρα και τους Ξενώνες Φιλοξενίας Γυναικών, που υπάρχουν στους Δήμους και τις Περιφέρειες και αφορούν τις κακοποιημένες γυναίκες
• στο να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τις γυναίκες που εκπορνεύονται χωρίς τη θέληση τους και παρουσιάζουν
σοβαρά προβλήματα υγείας.
Ακόμη, η κα Κούβελα δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα δύο πολύ σημαντικά πρόσφατα Νομοσχέδια
υπέρ της ισότητας των φύλων και συγκεκριμένα: στο Σχέδιο Νόμου για την «Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας», του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή και στο Σχέδιο Νόμου της
ΓΓΙΦ, το οποίο παραδόθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών για την «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των
φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας» και τέθηκε στη δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εσωτερικών.
H Γενική Γραμματέας, ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό της με τη δήλωσή της ότι: «Τα βήματα στον τομέα της
υγείας εκ μέρους της Πολιτείας είναι ήδη προοδευτικά. Ωστόσο, είναι αναγκαία η συνέχιση μιας πορείας
ανοδικής, από την οποία η Υγεία θα συνεχίσει να μην αποτελεί προνόμιο των ολίγων, αλλά για όλους και
όλες ανεξαιρέτως».
Ευχαριστούμε για την προώθηση του άρθρου
την συνάδελφο Άννα Φενερλή
Ειδ.Σύμβουλο στην Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
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Ασκληπιός – ο ιατρός που θεώθηκε
Ο Ασκληπιός είναι υπαρκτό πρόσωπο, έζησε γύρω
στον 13ο αιώνα π.Χ., σύγχρονος του Θησέα και του
Λυκούργου. Ως επικρατέστερος τόπος καταγωγής
του φέρεται η αρχαία Τρίκη, τα σημερινά Τρίκαλα στη
Θεσσαλία. Θα μαθητεύσει στο Πήλιο, δίπλα στο μεγάλο δάσκαλο κένταυρο(αυτός που κεντρίζει την
αύρα) Χείρωνα. Εκεί θα διδαχθεί τις θεραπευτικές
ιδιότητες των βοτάνων. Στον ίδιο δάσκαλο και μύστη
θα μαθητεύσει ο Ιάσων, ο Αχιλλέας, ο Πηλέας, ο Πάτροκλος και άλλοι. Ο Ασκληπιός θα νυμφευθεί την
Ιπιόνη και μαζί της θα αποκτήσει τρεις γιους και τρεις
κόρες, οι οποίοι θα μυηθούν στην ιατρική τέχνη του
πατέρα τους και θα γίνουν συνεχιστές του. Γνωστές
ακόμα και στις μέρες μας η πανάκεια και η υγεία. Θα
είναι τέτοια η φήμη του Ασκληπιού για τα ιατρικά του
επιτεύγματα, αφού ακόμα και νεκρούς ανασταίνει.
Αυτό φυσικά δεν θα το αντέξει ο θεός του κάτω κόσμου, ο Πλούτωνας, που φοβάται ότι ο Άδης του θα
μείνει χωρίς ψυχές. Έτσι θα διαμαρτυρηθεί στον θεό
των θεών, για να τον κατακεραυνώσει με τη σειρά του
ο Δίας ώστε να μην διασαλευθεί η συμπαντική νομοτέλεια (ότι γεννιέται πεθαίνει, πλην των θεών που
είναι αγένητοι). Κατακεραυνωμένος ο Ασκληπιός δεν
θα οδηγηθεί στο βασίλειο του Πλούτωνα ως σκιά του
κάτω κόσμου αλλά θα ανέβει στον Όλυμπο δίπλα
στους θεούς και τους ημίθεους. Ένας θαυματουργός
γιατρός δεν μπορεί να είναι υιός θνητού. Έτσι πατέρας
του Ασκληπιού ποιος άλλος; Ο άτακτος θεός Απόλλων που συνευρέθη ερωτικά με την θνητή Κορωνίς,
μητέρα του Ασκληπιού. Δίπλα στον Ασκληπιό επικουρεί και η θεά Αθηνά που θα του χαρίσει το θαυματουργό αίμα της θρυλικής Μέδουσας. Κάποτε λένε ο
Ασκληπιός βάδιζε σε μια αποστολή. Στο δρόμο άνοιξαν οι ουρανοί και έβρεχε ασταμάτητα και προκειμένου να προφυλαχθεί τρύπωσε σε μια σπηλιά έως ότου
κοπάσει η βροχή. Εκεί στο ημίφως ορθώνονται μπροστά του δύο φίδια έτοιμα να τον δαγκώσουν. Σήκωσε
το ραβδί του, σκότωσε το ένα και το άλλο πρόλαβε
και τρύπωσε στην σπηλιά. Μετά από κάποια ώρα το
ζωνταντό φίδι ήρθε, δάγκωσε το νεκρό φίδι, αυτό
ζωντάνεψε και έφυγαν μαζί προς άλλη κατεύθυνση.
Το γεγονός κέντρισε την ιατρική του περιέργεια και
έτσι συνέλεξε δηλητήριο φιδιών και σε μικρές ποσότητες το φαρμάκι θα μετατρέπεται σε φάρμακο προς
ίαση ασθενειών. Έκτοτε στο μπαστούνι του Ασκληπιού θα είναι σκαλισμένο ένα τυλιγμένο φίδι που θα
γίνει σύμβολο της ιατρικής, τότε και σήμερα και σε
όλη την υφήλιο. Σύγχρονα ιατρικά σκευάσματα θα
έχουν ως βάση το δηλητήριο του φιδιού. Γνωρίζουμε
ότι αν το δηλητήριο του φιδιού περάσει στο αίμα μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο. Αν όμως το κα-

ταπιείς είναι ακίνδυνο και πλούσιο σε πρωτεϊνες. Ο
Ασκληπιός είναι τόσο ευλογημένος που θα είναι ο μοναδικός θνητός που θα εισέλθει στα Ελευσίνια Μυστήρια χωρίς τη μύηση, όπως συμβαίνει σε όλους
τους θνητούς. Ο Ασκληπιός θα είναι ο πρώτος γιατρός στην ιστορία που στην εποχή του ακόμα θα διαγνώσει ότι οι περισσότερες ασθένειες που χτυπούν το
ανθρώπινο γένος είναι ψυχοσωματικές. Μια ασθένεια
που πλήττει και το σύγχρονο άνθρωπο παρά το βελτιωμένο βιοτικό επίπεδο, και ιδιαίτερα τις γυναίκες
μετά την εμμηνόπαυση. Φανταστείτε στην εποχή του
Ασκληπιού, πριν 3.500 χρόνια, που οι άνθρωποι ζούσαν σε κακές συνθήκες με δύσκολη εξασφάλιση της
τροφής και της στέγης, σε αντίξοες συνθήκες και κάθε
μέρα να παραμονεύει η δουλεία και η τυρρανία από
άλλους συνανθρώπους τους. Την ίαση αυτής της μάστιγας της εποχής του ο Ασκληπιός θα την φέρει μέσα
από οργανωμένα λουτρά που θα πάρουν το όνομα
του ιδρυτή τους (Ασκληπιεία). Επιλέγει μέρη με θετικό ενεργειακό πεδίο, χώρους που αναβλύζει δροσερό νερό, τριγυρισμένα από δέντρα που παρέχουν
ίσκιο και καθαρίζουν την ατμόσφαιρα. Στα μέρη αυτά
κατασκευάζει λουτρά, κοιτώνες και μαγειρεία για
τους πάσχοντες, παρα δίπλα θα αναγείρει θέατρα και
περίτεχνους ναούς με περίβολους διακοσμημένους με
αγάλματα θεών. Έκτοτε οι χώροι αυτοί θα είναι ιερά.
Σε έναν τέτοιο παράδεισο, μακριά από τα καθημερινά
προβλήματα και τις έγνοιες, με το καθημερινό λουτρό, το υγειινό φαγητό, τη μουσική, το θέατρο, την
λατρεία στους θεούς που πιστεύουν ότι τους παραστέκονται πώς να μην επέλθει η ίαση, όταν μιλάμε για
ψυχοσωματικές ασθένειες; Ο καθένας μας έχει παρατηρήσει σε διακοπές κακότροπους ανθρώπους πόσο
αλιώτικοι και καλοπροαίρετοι γίνονται. Τα λουτρά
του Ασκληπιού θα υπάρχουν διάσπαρτα σε όλα τα
μέρη με πιο γνωστά εκείνο της Περγάμου, της Αθήνας,
της Ρώμης και το πιο σπουδαίο αυτό της Επιδαύρου,
που διασώζεται και στις μέρες μας, με το μοναδικό του
θέατρο, τους ναούς, τον ενεργειακό θόλο και όλα αυτά
σε ένα θείο τοπίο. Η λέξη Επίδαυρος κυριολεκτεί από
μόνη της. Αυτή που επιδρά επί της αύρας. Στις μέρες
μας ψυχοσωματικές ασθένειες πλήττουν τον περισσότερο κόσμο. Η θεραπεία των σύγχρονων ιατρών; Τα
αγχολυτικά χάπια, που δεν κάνουν τίποτε περισσότερο από το να παραλύουν το νευρικό σύστημα, ο άνθρωπος παύει να λειτουργεί όπως η φύση τον έταξε
και μοναδικοί κερδισμένοι είναι οι φαρμακοβιομηχανίες. «Τι κι αν κερδίσεις όλο τον κόσμο και χάσεις την
ψυχή σου;» σήμανε ο ευαγγελιστής πριν από αιώνες.
Δημήτρης Μαυραειδόπουλος
pan-arcadios.blogspot.com
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Η Στήλη του Ομίλου Οδοντιάτρων Λογοτεχνών Καλλιτεχνών
Γράφει ο Γεράσιμος Δουβίτσας
Με ιδιαίτερη χαρά ανταποκρίνομαι στο αίτημα της
Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά, για την καθιέρωση αυτής
της στήλης, εκ μέρους του Ομίλου Οδοντιάτρων Λογοτεχνών καλλιτεχνών.
«Η Στήλη του Ο.Ο.Λ.Κ.» θα φιλοξενεί θέματα σχετικά
με την οργάνωση, τη λειτουργία, τις δράσεις του Ομίλου,
αλλά και με την παρουσίαση των μελών, καθώς και θεμάτων που άπτονται των τεχνών και του πολιτισμού.
Το πρώτο αυτό άρθρο, άρθρο γνωριμίας, αναφέρεται στην ίδρυση και τους στόχους του Ομίλου.
Το Χρονικό της Ίδρυση του Ο.Ο.Λ.Κ.
Οι λογοτεχνικές και καλλιτεχνικές ανησυχίες των
οδοντιάτρων είναι γνωστές σε όλους μας.
Πρωτεργάτες υπήρξαν αείμνηστοι συνάδελφοι μας
όπως, ο καθηγητής της οδοντιατρικής και λογοτέχνης
Στέλιος Σπεράντζας, ο καθηγητής και ζωγράφος-γλύπτης Τέλης Αδάμ, ο επί σειρά ετών πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας συνάδελφος και
ζωγράφος Αιμίλιος Δημητριάδης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας συνάδελφος και
γλύπτης Γκυ Μπρις, αλλά και άλλοι συνάδελφοι μας,
που και σήμερα διαπρέπουν στο χώρο της λογοτεχνίας,
όπως ο δημοσιογράφος και ποιητής Παντελής Μπουκάλας, ο ποιητής Γιώργος Κοροπούλης, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Νίκος Ξυδάκης, η συγγραφέας
Σοφία Γιαννάτου, ο ποιητής Γιώργος Γώτης.
Σε πολλά Πανελλήνια Οδοντιατρικά Συνέδρια, που
περιελάμβαναν στην διοργάνωσή τους παράλληλες εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις λογοτεχνικού και καλλιτεχνικού
έργου οδοντιάτρων, είχαμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε
πολλούς ακόμη συναδέλφους και να θαυμάσουμε το λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό τους έργο.
Στο 33ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, που
έγινε στην Αθήνα τον Νοέμβριο 2013, η διοργάνωση
της αντίστοιχης έκθεσης, αποτέλεσε ένα από τα βασικά
στοιχεία του συνεδρίου. Η μεγάλη συμμετοχή, αλλά
κυρίως το επίπεδο των εκθεμάτων όλων των συναδέλφων ήταν, κατά κοινή ομολογία, πρωτόγνωρη.
Αυτή η έκθεση αποτέλεσε το έναυσμα και ανέδειξε
την ανάγκη της γέννησης του Ομίλου Οδοντιάτρων
Λογοτεχνών Καλλιτεχνών.
Η πληθώρα των συμμετεχόντων συναδέλφων, το
υψηλό λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό επίπεδο των εκθεμάτων, καθώς και το πάθος με το οποίο όλοι οι συνάδελφοι ασκούν την παράλληλη αυτή ενασχόλησή
τους, δεν με άφησαν ασυγκίνητο. Η συζήτηση για το
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εάν θα ενδιαφέρονταν να κάνουμε κάτι πιο συγκεκριμένο και ομαδικό, επιβεβαίωσε την παραπάνω αναγκαιότητα.
Η διαδικασία για την συγκρότηση αυτού, του κάτι
πιο ομαδικού, ξεκίνησε αμέσως μετά τη λήξη του Συνεδρίου, με μια ανακοίνωση που καλούσε τους συνάδελφους να δηλώσουν και γραπτώς το ενδιαφέρον
τους. Η ανταπόκριση ήταν για μένα συγκινητική, βλέποντας ότι, συνάδελφοι από την Θεσσαλονίκη, από
την Φλώρινα, από την Κρήτη, από την Κεφαλονιά,
από τον Πύργο, όχι μόνο ανταποκρίθηκαν, αλλά ήταν
και έντονα ενθαρρυντικοί.
Τα πρώτα ονόματα μελών καταγράφηκαν και σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχοντας ήδη λάβει το προς συζήτηση καταστατικό του ομίλου, εκλήθησαν σε
καταστατική Γενική Συνέλευση, για την έγκρισή του και
την εκλογή προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή έγινε στα γραφείο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας στις 28 Φεβρουαρίου 2014, με
τη συμμετοχή 22 ιδρυτικών μελών.
Η ίδρυση του Ομίλου Οδοντιάτρων Λογοτεχνών
Καλλιτεχνών ήταν πλέον γεγονός.
Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την έγκριση
του καταστατικού από το Πρωτοδικείο Αθηνών, που
έγινε στα τέλη Σεπτεμβρίου2014, τα μέλη του Ομίλου
ξεπέρασαν τα πενήντα.
Σήμερα τα μέλη του Ομίλου μας έχουν φτάσει τα 103.
Ποιοι είμαστε και τι θέλουμε
Ο Όμιλος Οδοντιάτρων Λογοτεχνών Καλλιτεχνών,
αποτελεί για μας το θεμέλιο οικοδόμησης μιας συνείδησης σε διαρκή εγρήγορση και σε όλα τα πεδία.
Μέσα από τις δράσεις του βρίσκουμε την αυτοπεποίθηση, την αισιοδοξία μας, αλλά και όλα τα εργαλεία
για να γνωρίσουμε καλλίτερα τους εαυτούς μας και
τον κόσμο. Αυτός ο Όμιλος σηματοδοτεί την προσπάθεια μας να ασχοληθούμε, και στο μέτρο του δυνατού,
να φωτίσουμε πλήθος θεμάτων που μας απασχολούν
και αγγίζουν τη ψυχή μας.
Απλοί υπηρέτες, είμαστε, του χώρου της υγείας,
προβληματισμένοι, σκεπτόμενοι, και ιδιαίτερα ευαίσθητοι. Δεν θέλουμε να αποσπάσουμε τις ψυχές μας
από τα σώματά μας, για να βρεθούμε σ’ ένα αυτάρκη
κόσμο του πνεύματος και της τέχνης, κυριαρχούμενοι
από έναν αυτάρεσκο ναρκισσισμό, που καθηλώνεται
σε απολιθωμένα σχήματα.
Με δεδομένο ότι, όπως εξάλλου συμβαίνει και σε
άλλα πεδία της κοινωνικής παραγωγής, έτσι και στη
λογοτεχνία και στις τέχνες, τα πράγματα δεν είναι
εξομοιωμένα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, η αναζή-

τηση της διαφοράς και του διαφορετικού είναι αυτό
που συνιστά την απόσταση μεταξύ του έντεχνου και
του άτεχνου, μεταξύ του ωραίου και του ακαλαίσθητου,
μεταξύ του σπουδαίου και του μέτριου ή ασήμαντου.
Θέλουμε, λοιπόν, στο μέτρο του δυνατού, να προσεγγίζουμε την πολυπλοκότητα της λογοτεχνίας, της ποίησης, του θεάτρου και των εικαστικών τεχνών, αλλά και
το απροσδόκητο βάθους τους, και η κάθε προσέγγιση
και ανάλυση αυτών, να μας γεμίζει ικανοποίηση, να μας
προσφέρει απόλαυση, να δίνει νόημα στη ζωή μας.
Παράλληλα με την προσπάθεια να φέρνουμε στο
προσκήνιο τις διαμορφωμένες και κατατεθειμένες απόψεις των μεγάλων λογοτεχνών και καλλιτεχνών, θέλουμε να δοκιμάσουμε και τις δικές μας δυνατότητες
για τη λογοτεχνία και τις τέχνες, ελπίζοντας ότι, έτσι θα
συμβάλουμε στην ανατάραξη των κοινών τόπων, της
κατεστημένης καθημερινότητας του χώρου μας.
Θέλουμε να φυτέψουμε και να στολίσουμε τους
δικούς μας κήπους με φαντασία, με όνειρα, με ζωγραφιές και ιστορίες, και με εργαλεία τη λογική, τη
συνείδηση, τη γλώσσα, τις αισθήσεις, τα χρώματα, τη
μουσική. Θέλουμε να προσεγγίσουμε, όσο το δυνατόν
περισσότερο, το θέατρο, τη λογοτεχνία την ποίηση.
Θέλουμε να διευρυνθεί ο Όμιλός μας, να υποδεχ-

θεί, να φιλοξενήσει και να κάνει μέλη του, όλους τους
φίλους, που θα ήθελαν να μας γνωρίσουν, επειδή μας
αγαπούν. Επειδή αγαπούν τη λογοτεχνία, το θέατρο,
τη μουσική, την ποίηση, τη ζωγραφική, τη γλυπτική.
Στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του Ομίλου μας
έχουμε ήδη καταγράψει μια σημαντική παρουσία στο
χώρο μας με την έκδοση δύο πολυτελών Album με
έργα των μελών, ένα τόμο Ποίησης και Πεζογραφίας
και ετοιμάζεται ο δεύτερος, δύο Μουσικο-Ποιητικές
εκδηλώσεις, δύο σειρές σεμιναρίων γλυπτικής και φωτογραφίας αντίστοιχα και ήδη έχει ανακοινωθεί η
Τρίτη σειρά σεμιναρίων σχετικά με τους Η/Υ, αλλά
και όλων των δράσεων για το 2018, που μπορεί κανείς
να τις βρει στην ιστοσελίδα μας (www.oolk.club).
Καλούμε, λοιπόν, όλους όσους εργάζονται στον
ευρύτερο οδοντιατρικό χώρο (οδοντίατροι, οδοντοτεχνίτες, εισαγωγείς και έμποροι οδοντιατρικών
ειδών, βοηθοί οδοντιάτρων), να αναζητήσουν στην
ιστοσελίδα μας το καταστατικό και να γίνουν μέλη
του Ομίλου Οδοντιάτρων Λογοτεχνών Καλλιτεχνών.
Με χαρά θα τους υποδεχθούμε και θα χαρούμε
ιδιαίτερα τη συμμετοχή τους στις δράσεις του Ομίλου μας.
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Koπή πίτας του Συλλόγου
Την 10η Φεβρουαρίου
ο ΟΣΠ στα πλαίσια της
αδελφοποίησης με τον
Οδοντιατρικό Σύλλογο
Κεφαλληνίας, έκοψε την
πρωτοχρονιάτικη πίτα
με την συνοδεία των
Μαντολινάτων της Αδελφότητας Κεφαλλήνων και
Ιθακησίων.
Στην αδελφοποίηση παρευρέθηκε ο Πρόεδρος και ο
Γ. Γραμματέας του Οδοντιατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσου με τους οποίους έχει αδελφοποιηθεί ο σύλλογος
μας από το 2003.
Τίμησαν δε με την παρουσία τους εκπρόσωποι: της
Ε.Ο.Ο., Αντιπερειφέρειας Πειραιάς & Νήσων, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, των δήμων Καλλιθέας, Νίκαιας –
Ρέντη καθώς και πρόεδροι Ν.Π.Δ.Δ. του Πειραιά.
Για την ιστορία, ο τυχερός που του «έπεσε» το
φλουρί ήταν για πρώτη φορά ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά!
Ι.Μένης
Ειδ.Γραμματέας

25η Μαρτίου
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά συμμετείχε
στις εκδηλώσεις της Εθνικής μας Επετείου της 25ης
Μαρτίου, με εκπρόσωπο τον Γεν. Γραμματέα του συλλόγου κ.Μ.Αγρανιώτη, στην λειτουργία της Μητρόπολης Πειραιά, αλλά και στην κατάθεση στεφάνου
στην Πλατεία Καραϊσκάκη.
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Εις μνήμην πεσόντων
των Ιμίων
Κυριακή 28 Ιανουαρίου Επέτειος Ιμίων, ο Σύλλογος μας για άλλη μία χρονιά συμμετείχε στην εκδήλωση μνήμης των πεσόντων ηρώων των Ιμίων που
διοργάνωσε ο Δήμος Πειραιά. Ο Γ. Γραμματέας Μ.
Αγρανιώτης κατέθεσε στεφάνι εκ μέρος του Συλλόγου στον ανδριάντα του Αντιναυάρχου Παναγιώτη
Βλαχάκου στην πλατεία Τερψιθέας.

Xριστουγεννιάτικη εορτή Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά
Με μεγάλη χαρά ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά ανταποκρίθηκε στη πρόσκληση του Εμπορικού συλλόγου Πειραιά & του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων και Διανομέων Πειραιά για τον
εορτασμό των Χριστουγέννων, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Γεώργιος Κασιμάτης» του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου. Μέσα σε ένα
κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, οι μοναδικές άριες από τον Τενόρο Δημήτρη Πακσόγλου, συντροφιά με την δημοφιλή νεανική ορχήστρα
που ακούει στο όνομα «e Underground Youth Orchestra» γέμισαν
με χρώμα, ρυθμό και μουσική μαγεία αυτήν την ιδιαίτερη χριστουγεννιάτικη εορταστική βραδιά. Την μουσική βραδιά πλαισίωσαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Πειραιά
κ.Γ.Μώραλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιώς κ.Γ.Γαβρίλης καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας
της χώρας, των κοινωνικών και επιστημονικών φορέων της πόλης, μέλη και φίλοι του συλλόγου.
Αθανασία Κοντούλη

Ο κ.Νίκος Μανεσιώτης Πρόεδρος
του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά

Ο Τενόρος κ.Δ.Πακσόγλου με την
Β.Ζαχαροπούλου και την καταπληΟ κ.Γιώργος Γαβρίλης
κτική νεανική ορχήστρα “e
Αντιπεριφερειάρχης Πειραιώς Underground Youth Orchestra”

Kοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά
Ο Οδοντιατρικός
Σύλλογος Πειραιά παρεβρέθηκε στην εκδήλωση του
Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά για την
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, που
πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά,
Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά
την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018. Την εορταστική ατμόσφαιρα στην εκδήλωση έδωσαν η παιδική χορωδία με τα κά- κ.Γίωργος Σταματογιάννης και ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ.
λαντα και τα εορταστικά τραγούδια καθώς και η χορωδία του
Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. Ο Πρόεδρος κ.Γιώργος Σταματογιάννης απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους έκανε τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και αναφέρθηκε στα καίρια και τρέχοντα θέματα που απασχολούν τους Δικηγόρους και τους Δικηγορικούς Συλλόγους
τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της
πολιτικής και δικαστικής ηγεσίας της χώρας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικοί και επιστημονικοί φορείς.
Αθανασία Κοντούλη
Σοφία Βασιλειάδου
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Koπή πίτας Εταιρείας Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Εταιρείας Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου στα γραφεία της εταιρείας. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε το προεδρείο της Εταιρείας καθώς και
πολλοί καθηγητές Πανεπιστημίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και πολλοί συνάδελφοι. Ο Πρόεδρος της εταιρείας κος Ανδριτσάκης Παναγιώτης ως καλός οικοδεσπότης έκοψε και μοίρασε την βασιλόπιτα στους καλεσμένους του. Το κλίμα ήταν φιλικό και οι παρευρισκόμενοι είχαν την
ευκαιρία να περάσουν μια ευχάριστη βραδιά.

Οι Πρόεδροι της Εταιρείας
(από αριστερά)
κ.κ. Π. Ανδριτσακης (νυν Πρόεδρος),
Γ. Μουντουρης, Ν. Πανταζής,
Καθ. Κ. Τσίχλακης, Επιτ. Καθ. Λ.
Παπαγιαννούλη, Επιτ. Καθ. Μ.
Σπυροπούλου, Επιτ. Καθ. Δ. Τσάτσας,
Επιτ. Καθ. Ν. Σπυροπουλος, Επιτ.
Καθ. Δ. Ανδριτσακης, Α. Γκρους.

Koπή πίτας Δήμου
Καλλιθέας

Κόψιμο πίτας στο
Γηροκομείο Πειραιώς

Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2018, ο Δήμος
Καλλιθέας έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα σε μια
πραγματικά μεγάλη συγκέντρωση. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς εκπροσωπήθηκε στην
εκδήλωση και ευχήθηκε στον Δήμαρχο Καλλιθέας κο Δημήτρη Κάρναβο και το Δημοτικό Συμβούλιο μια καλή και δημιουργική χρονιά.

Ο οδοντιατρικός σύλλογος παρευρέθηκε στην
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας του Γηροκομείου
Πειραιώς την οποία ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος και
πρόεδρος του ιδρύματος Μητροπολίτης Πειραιώς
και Φαλήρου κ.Σεραφείμ. Την εκδήλωση πλαισίωσε
η φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Πειραιά με αγαπημένες μελωδίες. Το Γηροκομείο Πειραιώς ιδρύθηκε το έτος 1891 είναι Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρος. Έχει επικρατήσει να ονομάζεται από το
σύνολο της κοινωνίας του Πειραιά και όχι μόνο, το
μεγάλο σπίτι που “χωράει τον παππού και την γιαγιά”, αλλά και το λιμάνι των απόμαχων της ζωής.

Με τον Δήμαρχο Καλλιθέας κ. Δημήτρη Κάρναβο
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Αναγόρευση σε Επίτιμο Διδάκτορα
του Προέδρου του κράτους του Ισραήλ
O Οδοντιατρικός Σύλλογος είχε την τιμή να
παρευρεθεί στην Τελετή αναγόρευσης από τον
πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγητή κ. Άγγελου Κότιου, σε Επίτιμο Διδάκτορα
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών
και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς της Αυτού Εξοχότητος κ. Reuven [Ruvi]
Rivlin, Προέδρου του Κράτους του Ισραήλ.
Η τελετή περιελάμβανε την προσφώνηση απο
τον Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών Καθηγητή κ. Μιχαηλ Σφακιανάκη.
Παρουσιάστηκε το έργο του Τιμωμένου [Laudatio ] από τον Πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών Καθηγητή κ. Αριστοτέλη Τζιαμπίρη.
Στην Αναγόρευση του Τιμωμένου έγινε ανάγνωση των κειμένων του ψηφίσματος της Σχολής, της Αναγόρευσης και του Διδακτορικού Διπλώματος. Περιένδυση του Τιμωμένου με την τήβεννο του Πανεπιστημίου και
επίδοση του Διδακτορικού Διπλώματος, των κειμένων του ψηφίσματος και της Αναγόρευσης. Ακολούθησε ομιλία της Αυτού Εξοχότητος κ.Reuven [Ruvi] Rivlin, Προέδρου του Κράτους του Ισραήλ.

Αστραφτερά χαμόγελα - black humor
με την Κική Δουδοπούλου

Μα αφού τα πλένω
γιατρέ…!

Αν σου
φαίνεται
τέλειος
ψάξε
τον
καλά…
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Όταν σου
ζητούν
ραντεβού
αργά το
βράδυ της
Παρασκευής…

