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Η Συνεχιζόμενη Επιστημονική και Επαγγελματική Επιμόρφωση των Οδοντιάτρων
είναι νόμος του κράτους. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά με τις δωρεάν ημερίδες
και τα δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια που προσφέρει, έχει κάνει εύκολη και προσβάσιμη
σε όλους τους οδοντιάτρους την συμμόρφωση σε αυτήν την επιταγή. 

Επιπρόσθετα, πηγαίνοντας πολλά βήματα μπροστά και διαβλέποντας τις ανάγκες
των μελών μας, βάζουμε θεμέλια για μη ετεροκαθοριζόμενη από εξωεπιστημονικούς
φορείς πρακτική άσκηση.

Με την συνδρομή όλων μας, ευχόμαστε, σε πρώτη φάση να αγοράσουμε και σε δεύ-
τερη φάση να εξοπλίσουμε χώρο διεξαγωγής θεωρητικών και πρακτικών σεμιναρίων, με την αιγίδα του Ο.Σ.Π.

(Να σας πω και ένα μυστικό -αρκεί να μην με μαρτυρήσετε-, υπάρχουν στα σκαριά οι πρώτες δύο ενότητες
που θα αναπτυχθούν:

• Πρόγραμμα επαγγελματικής εξέλιξης στην Ενδοδοντία.
• Go digital στην οδοντιατρική.
…θα με μαλώσουν στο διοικητικό συμβούλιο και θα με πουν μαρτυριάρα - τσιμουδιά σε κανέναν…).
Ακολουθεί σχετική ανακοίνωση εκ μέρους όλου του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο έχει ήδη συνδράμει

και οικονομικά, συγκεντρώνοντας ένα αρχικό ποσό.
Μαρία Μενενάκου

Πρόεδρος Ο.Σ.Π.

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά
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Ενημέρωση σχετικά με
αγορά διαμερίσματος

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά ιδρύθηκε το 1926 από τους οδοντιάτρους
Γκαβανόζη Ιωάννη και Μίνωα Τζωρτζόπουλο που διετέλεσαν πρόεδρος και
γραμματέας αντίστοιχα στο πρώτο συμβούλιο. Στα πρώτα χρόνια της λειτουρ-
γίας του οι συνευρέσεις του ολιγομελούς διοικητικού συμβουλίου γίνονταν στα
ιατρεία και τις οικίες των μελών. Με την πάροδο του χρόνου και καθώς η οδον-
τιατρική κοινότητα μεγάλωνε ο σύλλογος υποχρεώθηκε στην ενοικίαση των
πρώτων του γραφείων, για να μπορεί να εξυπηρετεί καλύτερα τα μέλη του. Το
1964 το διοικητικό συμβούλιο υπό τον πρόεδρο Βασίλειο Τζωρτζόπουλο έλαβε
μια ιστορική απόφαση, αγοράστηκε το ακίνητο επί της οδού Νοταρά στο οποίο
στεγάζονται τα γραφεία μας μέχρι σήμερα. Η οδοντιατρική κοινότητα της πε-
ριφέρειας Πειραιά έπαψε να είναι μια σφραγίδα και απέκτησε τη δικιά της πε-
ριουσία, μια κληρονομιά που ανήκει σε όλους τους οδοντιάτρους, όσους
πέρασαν και όσους θα έρθουν.

Η σημερινή πραγματικότητα επιβάλει τη δημιουργία βάσεων στις οποίες θα
στηριχθεί ο σύλλογος για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις επιστημονικές απαι-
τήσεις της εποχής. Αυτό που θέλουμε εμείς να αφήσουμε στο σύλλογο είναι
ένας ιδιόκτητος χώρος εκδηλώσεων προοριζόμενος κυρίως για διενέργεια σε-
μιναρίων πρακτικών και θεωρητικών. Η υποχρεωτική δια βίου εκπαίδευση που
εφαρμόζεται σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες και νομοθετήθηκε στην Ελλάδα
με τον Ν. 4486/2017, πρέπει να βρει το σύλλογο προετοιμασμένο να μπορεί να
προσφέρει στα μέλη του προσιτή και ποιοτική επιστημονική επιμόρφωση.

Ο ΟΣΠ θέλοντας να παραμείνει «Ηγέτης» στην παροχή Επιστημονικής Κα-
τάρτισης ως ανταποδοτικό ωφέλιμο για την επιστημονική γνώση των μελών
του, αποφάσισε να προβεί στην αγορά παρακείμενου διαμερίσματος αξίας
10.000 € και μεταφορά στο νέο γραφείο των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του κοι-
νού. Έτσι θα αποδεσμευτεί ο υπάρχων χώρος και θα χρησιμοποιηθεί για την πα-
ροχή πρακτικών σεμιναρίων handson χωρητικότητας 30 ατόμων και θεωρητικών
σεμιναρίων χωρητικότητας 60 ατόμων.

Αυτό το έργο θα μειώσει δραστικά τα έξοδα ενοικίασης χώρων εκδηλώσεων
και θα προσφέρει επιπλέον έσοδα στον ΟΣΠ, τα οποία ανταποδοτικά θα ωφε-
λήσουν όλα τα μέλη μας. Η επιδίωξή μας είναι τα χρήματα που θα συνεισφέρει
το ταμείο να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα. Ήδη από δωρεές συναδέλφων του
Δ.Σ., έχει συγκεντρωθεί ένα σεβαστό ποσό, μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε με
την συμμετοχή μας στον κοινό σκοπό με κατάθεση στο λογαριασμό… του Συλ-
λόγου με την ένδειξη ΔΩΡΕΑ.

Οι δωρητές θα τιμηθούν με επιτοίχια επιγραφή. 
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Έρχονται τρεις e-παρεμβάσεις 
για τη φοροδιαφυγή

Παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής προκειμένου να διευρυνθεί η
φορολογική βάση και να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα έχει δρομολογήσει το υπουρ-
γείο Οικονομικών. Πρόκειται για παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την καλύτερη και
πιο αποτελεσματική για το φοροελεγκτικό μηχανισμό καταγραφή των συναλλαγών των
επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση των εσόδων και του φορολογητέου εισοδήματός τους.

Οι παρεμβάσεις αυτές είναι:
- Καθιέρωση της καθολικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι από

φέτος η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα εφαρμοστεί σε πιλοτική βάση για σημαντικό αριθμό
επιχειρήσεων ενώ από το 2020 θα είναι υποχρεωτική για όλους όσοι ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα. Με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης τα φορολογικά στοιχεία
των επιχειρήσεων προς άλλες επιχειρήσεις θα εκδίδονται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή
και θα καταγράφονται απευθείας στο taxisnet. Παράλληλα με την ηλεκτρονική τιμολόγηση
θα καθιερωθεί και η ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων απευθείας στο taxisnet με κατάργηση της
χειρόγραφης τήρησης. Με την ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων και την ηλεκτρονική τιμολό-
γηση θα είναι πολύ πιο εύκολος και αποτελεσματικός ο έλεγχος για την καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής μέσω της έκδοσης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.

- Καθιέρωση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής. Ο σχεδιασμός του ΥΠΟΙΚ προ-
βλέπει την κατάργηση του σημερινού ασαφούς καθεστώτος αναφορικά με την καταγραφή
της διακίνησης προϊόντων και την καθιέρωση της ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίου διακί-
νησης. Τα σχετικά δελτία αποστολής θα εκδίδονται με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας από
το taxisnet και έτσι θα μπορεί να ελεγχθεί καλύτερα η διακίνηση προϊόντων σε επιτόπιους
αλλά και εκ των υστέρων φορολογικούς ελέγχους.

- Καθιέρωση ηλεκτρονικών πρόσθετων βιβλίων πελατών για συγκεκριμένους κλάδους
επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών. Το βιβλίο επισκεπτών υπήρχε έως και το
τέλος του 2013 όταν και καταργήθηκε στο πλαίσιο της κατάργησης του Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων και την καθιέρωση του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών. Τηρούνταν από
περισσότερους από δέκα κλάδους ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων, όπως ια-
τρούς, συνεργεία οχημάτων, φροντιστήρια, κέντρα αισθητικής, γυμναστήρια κλπ.

Με την κατάργηση του βιβλίου επισκεπτών διαπιστώθηκε έξαρση της φοροδιαφυγής
καθώς ο μόνος τρόπος ελέγχου για έκδοση φορολογικών στοιχείων στους πελάτες είναι
η αναμονή των ελεγκτών στην έξοδο της επαγγελματικής εγκατάστασης όπου ζητούν
από τους πελάτες να επιδείξουν την απόδειξη που έλαβαν.

Ωστόσο, με την επαναφορά του βιβλίου θα καταγράφονται σε αυτό όλοι οι εισερχόμενοι
πελάτες στην επαγγελματική εγκατάσταση και έτσι θα υπάρχει ουσιαστική υποχρέωση
των επαγγελματιών να εκδίδουν αποδείξεις για τους πελάτες τους, τόσο κατά την παρα-
μονή τους στην επαγγελματική εγκατάσταση όσο και μετά την αποχώρησή τους. Το πρό-
σθετο βιβλίο πελατών θα τηρείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω taxisnet.

Πηγή: www.capital.gr
Του Σπύρου Δημητρέλη
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Τώρα που ξεκινά η καινούρια σχολική χρονιά μαζί
με την ευχάριστη διαδικασία της προετοιμασίας για
το σχολείο και τις καινούριες δραστηριότητες είναι
ευκαιρία να δώσουμε στους γονείς τις απαραίτητες
οδοντιατρικές συμβουλές και να πείσουμε τους μι-
κρούς ασθενείς μας να μην  ξεχνούν την οδοντιατρική
τους ρουτίνα. 

Η συνεχής ενημέρωση/εκπαίδευση των γονιών και
η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα στοματικής
υγείας διασφαλίζει ένα όμορφο παιδικό χαμόγελο, ενι-
σχύει την αυτοπεποίθηση και την κοινωνικοποίηση
τους και διαμορφώνει άριστους μελλοντικούς οδον-
τιατρικούς ασθενείς.

Τα πιο συχνά προβλήματα του στόματος στα παιδιά
και στους εφήβους είναι η τερηδόνα, η ουλίτιδα, οι
οδοντικοί τραυματισμοί  και οι ορθοδοντικές ανωμα-
λίες. Οι γνώσεις και τα μέσα που έχουμε οι οδοντία-
τροι σήμερα είναι αρκετά για να προλάβουμε την
εκδήλωση τους. Προϋποθέτει όμως το να κινηθούμε
προς την κατεύθυνση της έγκαιρης ενημέρωσης των
γονέων για θέματα σχετικά με τη διάπλαση, ανατολή
και σημασία των νεογιλών και μονίμων δοντιών, και
στο πώς να εδραιωθούν καλές συνήθειες και συνθή-
κες στοματικής υγιεινής.

Η φροντίδα των δοντιών των παιδιών ανά ηλικία

6 μηνών – 2 ετών 
- Ανατέλλουν τα νεογιλά (παιδικά) δόντια στο στόμα,

ενώ, παράλληλα, σχηματίζονται τα μόνιμα μέσα στις

γνάθους. Ο καθαρισμός των δοντιών αρχίζει με την εμ-
φάνιση του πρώτου δοντιού στο στόμα, στην αρχή με
την χρήση μιας γάζας τυλιγμένης στο δάχτυλο και στην
συνέχεια με οδοντόβουρτσα. 

- Ενθαρρύνουμε τη χρήση ανατομικής πιπίλας και
όχι του δαχτύλου. 

- Κατά την ανατολή των δοντιών εμφανίζονται
συμπτώματα που είναι ήπια, όπως: κόκκινα και διογ-
κωμένα ούλα, μεγάλη ποσότητα σάλιου, δυσφορία
και ανησυχία στον ύπνο, αλλαγή στις συνήθειες δια-
τροφής, ανορεξία. Για να ανακουφιστεί το μωρό, καλό
είναι μητέρα να καθαρίζει το στόμα του 2-3 φορές την
ημέρα με μία βρεγμένη γάζα και να του δίνει να δαγ-
κώνει κρύα παιχνίδια πού είναι κατασκευασμένα γι’
αυτό το σκοπό, ή ένα παγάκι τυλιγμένο σε γάζα.

- Το παιδί αρχίζει να περπατάει, υπάρχει αυξημένος
κίνδυνος τραυματισμού των δοντιών. 

Αυτήν η περίοδος είναι ιδανική για να κανονίσετε
την πρώτη επίσκεψη στον παιδοδοντίατρο/οδοντία-
τρο και να ενημερωθείτε για την φυσιολογική ανά-
πτυξη της οδοντοφυΐας και το προληπτικό πρόγραμμα
που πρέπει να ακολουθήσετε. 

2  – 6 ετών 
- Ολοκληρώνεται η νεογιλή οδοντοφυΐα. Το παιδί

θα πρέπει να ακολουθεί το προληπτικό πρόγραμμα
και να μην έχει καμία τερηδονική βλάβη στα δόντια
του και τα ούλα του να είναι υγιή. 

- Το μπιμπερό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται
στον ύπνο.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
Σεπτέμβριος 2018

Επιστροφή στο σχολειό

Βούρτσισμα των δοντιών 
2 φορές την ημέρα.

Φθοριούχες οδοντόκρεμες, 
οδοντικό νήμα και στοματικά 
διαλύματα όταν χρειάζεται.

Υγιεινό γεύμα (σνακ) στο σχολείο, 
τροφές φυσικές και σκληρές, 

(κουλούρι, τυρί, μήλα, αγγούρι, 
καρότο, κλπ).

Περιορισμός κατανάλωσης 
ζαχαρούχων τροφών και ροφημάτων.

Εξατομικευμένος αθλητικός 
νάρθηκας στα αθλήματα 

(ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, 
kick boxing κλπ). 

Επίσκεψη στον παιδοδοντίατρο/
οδοντίατρο για τον καθιερωμένο 
έλεγχο, καθαρισμό των δοντιών 

και φθορίωση.
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- Έξεις, όπως η παρατεταμένη χρήση πιπίλας ή δα-
χτύλου, καλό είναι να διακόπτονται στην ηλικία των
3-4 ετών.

- Χρησιμοποιούμε παιδική οδοντόκρεμα σε πολύ
μικρή ποσότητα (όσο ένας μικρός κόκκος αρακά).Το
φθόριο που περιέχεται στη φθοριούχο οδοντόπαστα
και οι φθοριώσεις στο οδοντιατρείο, κάνουν τα δόντια
πιο ανθεκτικά στα οξέα που παράγονται από τα μι-
κρόβια.

- Απαγορεύεται η χρήση  στοματικού διαλύματος
σε παιδιά μικρότερα των 6-7 ετών. 

- Πρέπει να είσαστε ενημερωμένοι για την πιθανό-
τητα τραύματος στα δόντια και για το τι πρέπει να κά-
νετε σε μια τέτοια περίπτωση. 

6 – 12 ετών 
- Αυτή την περίοδο θα αρχίσουν να αλλάζουν τα νε-

ογιλά δόντια και να ανατέλλουν τα μόνιμα στο στόμα.
Το παιδί θα πρέπει να ακολουθεί το προληπτικό πρό-
γραμμα, να μην έχει καμία τερηδονική βλάβη στα δόν-
τια του και τα ούλα του να είναι υγιή. 

- Βούρτσισμα των δοντιών με φθοριούχο οδοντό-
κρεμα που αντιστοιχεί σε αυτήν την ηλικία (ή ακόμα
και οδοντόκρεμα ενηλίκων) 2 φορές την ημέρα και η
χρήση οδοντικού νήματος είναι απαραίτητη προϋπό-
θεση για την υγεία των δοντιών. 

- Θα πρέπει να γίνει έλεγχος και τοποθέτηση, εφό-
σον χρειάζεται, καλύψεων οπών και σχισμών (sealants)
στους γομφίους.  

- Η δίαιτα του παιδιού πρέπει να είναι ισορροπημένη. 
- Ο κίνδυνος τραυματισμού είναι μεγαλύτερος

(ομαδικά παιχνίδια, αθλήματα κλπ) και πιο σοβαρός,
αφού αφορά σε μόνιμα πια δόντια. Η κατασκευή και
χρήση ενός εξατομικευμένου προστατευτικού νάρ-
θηκα για σπορ μπορεί να είναι απαραίτητη. 

12 – 18 ετών 
Σε αυτή την περίοδο η ευθύνη για την στοματική

υγεία περνάει στον ίδιο τον έφηβο, που θα πρέπει,
μόνος του πια, να ασκεί σωστή στοματική υγιεινή και
να αρχίσει να αντιλαμβάνεται της αρχές της σωστής
διατροφής. Είναι όμως και μία μεταβατική περίοδος,
που χαρακτηρίζεται από έντονες σωματικές και συ-

ναισθηματικές αλλαγές.
Οι έφηβοι έχουν αυξημένο κίνδυνο τερηδόνας (χα-

λασμένα δόντια), τραυματισμού των δοντιών και πε-
ριοδοντικών προβλημάτων (ουλίτιδα). ενώ έχουν την
τάση να μην τρέφονται σωστά, να αναπτύσσουν φο-
βίες (οδοντιατρική φοβία) και να είναι επιρρεπείς σε
συνήθειες όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ, αλλά και το
piercing (διάτρηση) στη γλώσσα και τα χείλη.

- Θα πρέπει να γίνει ορθοδοντικός έλεγχος (αν δεν
έχει γίνει στο παρελθόν) και έλεγχος των τρίτων γομ-
φίων (φρονιμιτών).

- Ορισμένες διαδικασίες που αφορούν στην αισθη-
τική (π.χ. λεύκανση, θήκες, όψεις πορσελάνης κλπ)
μπορούν να γίνουν στον έφηβο. Αν χρειάζονται εμ-
φυτεύματα για την αποκατάσταση ελλειπόντων δον-
τιών, αυτά  θα γίνουν όταν τελειώσει η ανάπτυξη του
παιδιού. 

- Η κατασκευή και χρήση ενός εξατομικευμένου
προστατευτικού νάρθηκα για σπορ είναι απαραίτητη.

Ο ρόλος του οδοντίατρου είναι να συμβουλεύει τους
γονείς και κυρίως τους εφήβους, να προλαμβάνει και
να θεραπεύει τα οδοντιατρικά προβλήματα αυτής της
ηλικίας αλλά και να συνεργάζεται με άλλες ιατρικές
ειδικότητες για την προαγωγή της υγείας τους.

Να θυμάστε ότι:
• Το βούρτσισμα των δοντιών με φθοριούχο οδον-

τόπαστα 2 φορές την ημέρα και η χρήση οδοντικού
νήματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υγεία
των δοντιών. 

• Μια ισορροπημένη διατροφή, που συνοδεύεται
από τον περιορισμό της κατανάλωσης ζαχαρούχων
τροφών και ροφημάτων,  είναι απαραίτητη για την
καλή κατασκευή των δοντιών και για την υγεία τους.

• Οι οδοντικοί τραυματισμοί απαιτούν άμεση αντι-
μετώπιση από ειδικό.

• Η επίσκεψη στον παιδοδοντίατρο/οδοντίατρο 2
φορές τον χρόνο, συμβάλει στην πρόληψη και στην
εξασφάλιση της υγείας του στόματος.

Για την επιτροπή Προληπτικής του ΟΣΠ, 
Σοφία Γκουρτσογιάννη 

Παιδοδοντίατρος, 
Α΄ Αντιπρόεδρος Επιτροπής
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Ημερίδα Ο.Σ.Π. 15 Σεπτεμβρίου 2018 
στο Ίδρυμα Ευγενίδου

Το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου, στο αμφιθέατρο του
Ιδρύματος Ευγενίδου έλαβε χώρα η τρίτη ημερίδα του
Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς για το έτος 2018,
με θεματολογία σχετική με την εμφυτευματολογία και
τίτλο “30 χρόνια κλινικής εφαρμογής των εμφυτευ-
ματικών αποκαταστάσεων”. Στους συναδέλφους που
παρεβρέθησαν και παρακολούθησαν την ημερίδα, χο-
ρηγήθηκαν 3,5 μόρια επαγγελματικής επιμόρφωσης
οδοντιάτρων από την ΣΕΕΟ. Σκοπός της ημερίδας
ήταν η διασαφήνιση των ασφαλών κλινικών γραμμών
για επιτυχή κλινική εφαρμογή εμφυτευματικών απο-
καταστάσεων  στο ιατρείο, με βάση την μέχρι στιγμής
επιστημονική τεκμηρίωση και την υπάρχουσα κλινική
εμπειρία.

Είναι δεδομένο ότι οι συνάδελφοι  που παρακολου-
θούν τις ημερίδες του ΟΣΠ έχουν συνηθίσει οι προσκε-
κλημένοι ομιλητές να είναι κατά κόρον  ακαδημαϊκοί με
ερευνητικό έργο και σε κάθε περίπτωση, πάντα διακε-
κριμένοι επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία. Αυτό ίσχυσε
και σε αυτή την ημερίδα, καθώς οι επτά ομιλητές ήταν
όλοι καταξιωμένοι και διακεκριμένοι επιστήμονες, είχαν
όμως και ένα ακόμα χαρακτηριστικό, καθώς δεν ήταν
της ίδιας “γενιάς” οδοντιάτρων, χαρίζοντάς μας εμπειρίες
και οπτικές, ποικίλες. Ο Καθηγητής Φυσιολογίας Στο-
ματογναθικού κος Μ.Τζάκης, ο Αναπληρωτής Καθηγη-
τής Ακίνητης Προσθετικής κος Στ.Κούρτης, ο Επίκουρος
Καθηγητής Κινητής Προσθετικής κος Ν.Συκαράς και οι
Προσθετολόγοι και Επιστημονικοί Συνεργάτες Εργα-

στηρίου Προσθετικής ΕΚΠΑ κ.κ. κ.Γεωργιάδης, Χ.Παρ-
τάλης, Π.Ανδριτσάκης, Σ.Μπότος ήταν οι ομιλητές που
μας έκαναν την τιμή να ανταποκριθούν θετικά στην πρό-
σκληση της επιστημονικής επιτροπής του ΟΣΠ.

Φαίνεται δε, ότι ο ΟΣΠ δημιουργεί παράδοση και σε
κάτι ακόμα. Όπως πέρισυ τον Σεπτέμβρη, σε προηγού-
μενη ημερίδα εμφυτευματολογίας του Συλλόγου μας
ο ομιλητής μας, διακεκριμένος καθηγητής κος Ρωμα-
νός δέχτθηκε την πρόσκληση μας και αφιέρωσε την
ημέρα του στην αναβάθμιση των γνώσεων των συναδ-
λεφων, παρά το γεγονός οτι ήταν τα γενέθλιά του, έτσι
και σε αυτή την ημερίδα, δέχθηκε την πρόσκλησή μας
και μας αφιέρωσε την ημέρα του ο εορτάζων Καθηγη-
τής κος Νικήτας Συκαράς και γι’αυτό τον ευχαρι-
στούμε ξανά.

Η ημερίδα, χωρισμένη σε ενότητες, είχε μεγάλο εν-
διαφέρον για το κοινό, αφού παρά το ότι διήρκεσε μια
ώρα τουλάχιστον πέρα από την προγραμματισμένη,
λίγοι ήταν οι συνάδελφοι που αποχώρισαν  πριν το
τέλος. Είχε, επίσης και μια πρωτοτυπία, την οποία οι
συνάδελφοι αγκάλιασαν με ενθουσιασμό – η τελευ-
ταία ενότητα, μετά το στρογγυλό τραπέζι με τους
πέντε συμμετέχοντες ομιλητές και την εισήγηση του
Καθηγητή κου Τζάκη, ήταν μια διαδραστική συνεδρία,
στην οποία συμμετείχαν ως ομιλητες οι κ.κ. καθηγητές
Στ.Κούρτης και Ν.Συκαράς και φυσικά, το κοινό. Κατά
τη διάρκεια της διαδραστικής συνεδρίας οι συνέδελφοι
είχαν τη δυνατότητα να μελετήσουν περιστατικά με

Αμφιθέατρο
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τους ομιλητές Αναπληρωτή Καθηγητή κο Στέφανο Κούρτη και Επίκουρο Καθηγητή κο Νικήτα Συκαρά. Μπο-
ρούσαν να δουν την αρχική κατάσταση των ασθενών, τα εναλλακτικά σχέδια θεραπείας, ποιό επιλέχθηκε τε-
λικά, με ποιά λογική επιλέχθηκε το συγκεκριμένο, γιατί απερρίφθησαν τα υπόλοιπα σχέδια θεραπείας, πως
προχώρησε το περιστατικό και σε ποιά κατάσταση ήταν χρόνια μετά. Ακολουθούσε η ερώτηση κρίσεως – θα
κάναμε το ίδιο και σήμερα; Το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο, ίσως επειδή πολλοί συνάδελφοι “είδαν” σε κάποιο
από τα περιστατικά ένα δικό τους ασθενή που τους είχε προβληματίσει, και η συζήτηση τόσο επί της διαδρα-
στικής συνεδρίας όσο και επί των υπολοίπων ενοτήτων αντί να διαρκέσει μισή ώρα, ως τις 14:00, κράτησε
μέχρι λίγα λεπτά πριν τις 15:00.

Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν οι συνάδελφοι επίσης και για την εισήγηση του Καθηγητή κου Τζάκη με θέμα
“Σύγκλειση σε αποκαταστάσεις εμφυτευμάτων”, αφού είναι πράγματι ένα θέμα που προβληματίζει όλο και
περισσότερους συναδέλφους. Μίλησε για την σύγκλειση και την πολυπλοκότητα των παραγόντων που επη-
ρεάζει και την επηρεάζουν, την κεντρική σχέση, την σύγκλειση στις επένθετες οδοντοστοιχίες, την προσθετική
αποκατάσταση σε ασθενή με κρανιογναθικές διαταραχές και πολλά άλλα.

Όσο για το στρογγυλό τραπέζι το οποίο συντόνιζε ο καθηγητής κος Στ.Κούρτης, κράτησε επίσης ακμαίο
το ενδιαφέρον των συναδέλφων με την ποικιλία των θεμάτων σχετιζόμενων με τις εμφυτευματικές αποκατα-
στάσεις. Έτσι ο καθηγητής κος Στ.Κούρτης ξεκίνησε κάνοντας μια ιστορική αναδρομή και συνδέοντας παρόν
και μέλλον, οι κ.κ. Γεωργιάδης και Παρτάλης μίλησαν για τον προεγχειρητικό έλεγχο, μειονεκτήματα κ πλε-
ονεκτήματα μονήρων εμφυτευμάτων, σχέδια θεραπείας κτλ. Ο κος Συκαράς μίλησε για την ακίνητη αποκα-
τάσταση μιας ολικά νωδής γνάθου, ο κος Ανδριτσάκης για τις ψηφιακές εφαρμογές στις εμφυτευματικές
αποκαταστάσεις και ο κος Μπότος
για τη χρήση εμφυτευμάτων στην κι-
νητή προσθετική.

Στο διάλλειμα οι σύνεδροι είχαν την
ευκαιρία να χαλαρώσουν στο υπέροχο
φουαγιέ του Ιδρύματος, πίνοντας καφέ
ή παίρνοντας ενα σνακ από το μπουφέ,
ενώ είχαν και τη δυνατότητα να ενημε-
ρωθούν για τα προιόντα των χορηγών
μας, των εταιριών  Biohorizons, Akis
Dimitrakopoulos, InterMed, Δ.Μαυ-
ροειδόπουλος, Memodent, Nal Dental.

Καλουμένου Βέρα,
εξειδικευμένη Γναθολόγος, 

συντονίστρια επιστημονικού 
τμήματος ΟΣΠ

Ομιλητές ημερίδας 
και επιστημονική 
επιτροπή ΟΣΠ

Διάλειμμα στο φουαγιέ
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Το μέλλον της Οδοντιατρικής

Η οδοντιατρική κοινότητα κατέχει εξέχουσα θέση
στην ελληνική κοινωνία, αλλά και των άλλων χωρών.
Η καλή δημόσια εικόνα προέρχεται από τις πράξεις
των προκατόχων μας, από την επιστημονική τους κα-
τάρτιση και την προσφορά τους στη διαφύλαξη της
στοματικής υγείας. Οι συνθήκες τώρα αλλάζουν και
ήρθε η δική μας σειρά να «χτίσουμε» το μέλλον της
οδοντιατρικής. Πώς θα γίνει αυτό; Με την επένδυση
στην εκπαίδευση και τη συνεχιζόμενη επιμόρφωση,
την έρευνα, τη διαφύλαξη της προσβασιμότητας των
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού σε υπηρεσίες στομα-
τικής υγείας και τη θεσμική παρέμβασή μας στη δια-
μόρφωση της πολιτικής της υγείας.

Φυσικά για να σχεδιάσουμε το μέλλον της οδοντια-
τρικής, δεν πρέπει να αγνοήσουμε την οικονομική
ύφεση που επικρατεί και οδηγεί σε σημαντικές προ-
κλήσεις στην οδοντιατρική, τους νέους παράγοντες
που παρεμβαίνουν στην αντίληψη και τη φύση της πα-
ροχής της οδοντιατρικής φροντίδας και την επιρροή
της παγκοσμιοποίησης. Ο κόσμος μας πια είναι μικρός,
η γνώση διαχέεται ταχύτατα και οι ανάγκες της δια-
σφάλισης της στοματικής υγείας του παγκόσμιου χω-
ριού μπορεί και πρέπει να προέλθει από συμμαχίες
«μεταξύ των εθνών».

Βέβαια η τεχνολογία και η επιστήμη δεν αρκούν για
να χαρίσουν υγιή χαμόγελα. Χρειάζεται βούληση από
τη μεριά της πολιτείας και χάραξη στρατηγικών πρό-
ληψης και προσβασιμότητας. Δυστυχώς, στην Ελλάδα
δεν υπάρχει εθνική πολιτική για τη στοματική υγεία
και ο τομέας της προαγωγής της στοματικής υγείας
είναι ανύπαρκτος. Και όλα αυτά τη στιγμή που γνωρί-
ζουμε ότι η στοματική υγεία αποτελεί σημαντικό πα-
ράγοντα της γενικής υγείας του ατόμου και ότι ο
στόχος της οδοντιατρικής κοινότητας είναι όλοι οι άν-
θρωποι ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης να
έχουν το δικαίωμα της άριστης οδοντιατρικής περί-
θαλψης και της στοματικής υγείας.

Πρέπει, λοιπόν, να δοθεί έμφαση στη χρηματοδότηση
των υπηρεσιών υγείας και στη διευκόλυνση της προσβα-
σιμότητας σε αυτές και να εφαρμοστούν προληπτικά
προγράμματα για την πρώιμη διάγνωση των νόσων του
στόματος. Πρέπει να υπάρξει πολιτική που να στηρίζει
τις οικονομικά ευάλωτες ομάδες, τα άτομα με αναπηρία,
τον ηλικιωμένο πληθυσμό και τους πρόσφυγες και με-
τανάστες και να κοιτάξουμε την ανισομερή γεωγραφική
κατανομή των οδοντιατρικών υπηρεσιών. Οι κάτοικοι
των νησιών και των απομακρυσμένων περιοχών δεν
έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες στοματικής υγείας και
πολλές φορές βρίσκονται στο έλεος του Θεού.

Παράλληλα πρέπει να τεθούν επί τάπητος θέματα,
όπως η οδοντιατρική εκπαίδευση, η έρευνα, η κλινική

άσκηση, η άδεια λειτουργίας του οδοντιατρείου, ο δε-
οντολογικός κανονισμός, η υποβάθμιση του γνωστικού
αντικειμένου της κοινωνικής οδοντιατρικής, ακόμη και
η οργάνωση και διαχείριση του οδοντιατρείου.

Νομίζω πως όλοι κατανοούν ότι δεν μπορούμε να μι-
λάμε για οδοντιατρική του μέλλοντος χωρίς να αναφε-
ρόμαστε στην εκπαίδευση και τη συνεχή επιμόρφωση
των οδοντιάτρων. Οι οδοντιατρικές σχολές πρέπει να
δίνουν στους επιστήμονες τις απαραίτητες γνώσεις, να
τους βοηθάνε να αναπτύξουν τις δεξιότητες και ικανό-
τητές τους και να διαμορφώσουν τον χαρακτήρα τους
με βάση την ηθική και τη δεοντολογία που επιβάλλεται
για την άσκηση του οδοντιατρικού λειτουργήματος.

Ο βασικός στόχος της εκπαίδευσης είναι να οπλίσει
τους οδοντιάτρους να αναλάβουν δράση προασπίζον-
τας την υγεία των ασθενών τους και τη δημόσια υγεία.
Οι νέες γενιές επιστημόνων πρέπει να είναι ικανές να
χαράξουν την πολιτική στοματικής υγείας και οφεί-
λουν να μετέχουν ενεργά στη συνεχή επαγγελματική
τους επιμόρφωση, καθώς οι γνώσεις και οι δεξιότητες
των οδοντιάτρων εμπλουτίζονται συνεχώς. Απαραί-
τητη φυσικά είναι και η συνεργασία τους με άλλους
επιστήμονες υγείας και η έρευνα από κοινού με άλλες
επιστήμες.

Να τονίσουμε εδώ ότι οι οδοντίατροι εκπαιδεύονται
για να παρέχουν στοματική υγεία στους ασθενείς, αλλά
δεν διαθέτουν γνώσεις σχετικές με τα οικονομικά της
υγείας και τη διαχείριση του ιατρείου που είναι πλέον
απαραίτητες για την επιβίωση ενός οδοντιατρείου. Ο
οδοντίατρος σήμερα μετά το πέρας των σπουδών του
αναζητά δουλειά ως οδοντίατρος και όχι ως επιχειρη-
ματίας στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Αγνοεί ότι το πιθανό παραγόμενο εισόδημά του προ-
έρχεται από τρεις πηγές: τη δουλειά του, το επιχειρη-
ματικό ρίσκο και τη διαχείριση της επιχείρησής του.

Η λειτουργία του οδοντιατρείου εκτός από το κλινικό
τμήμα περιλαμβάνει και άλλα σημαντικά ζητήματα,
όπως τήρηση βιβλίων, ανθρώπινοι πόροι, ασφαλιστικά
θέματα, οικονομικές προβλέψεις. Για να διαχειριστεί
σωστά το οδοντιατρείο του ένας οδοντίατρος ως μία
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επιτυχή επιχείρηση, πρέπει
να μην είναι μόνο εξειδικευ-
μένος επιστήμονας, αλλά να
έχει αναπτύξει επιχειρηματι-
κές ικανότητες και να έχει
αποκτήσει γνώσεις οικονομι-
κής διαχείρισης και manage-
ment. Η σωστή λειτουργία
του οδοντιατρείου εξαρτάται
από το σωστό σχεδιασμό, τη
σωστή οργάνωση και διαχείριση των διαδικασιών που
περιλαμβάνει η παροχή οδοντιατρικής φροντίδας και

την εφαρμογή ολοκληρωμένου
συστήματος ελέγχου.

Εν κατακλείδι θα λέγαμε ότι
ο «οδηγός» για το μέλλον της
οδοντιατρικής που στοχεύει
στην προαγωγή της στοματι-
κής υγείας, πρέπει να περι-
λαμβάνει συνεργασία, γνώση,
επιμόρφωση και επιχειρηματι-
κότητα!

ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΕΝΑΚΟΥ

Με την πρόταση την οποία δεχτήκαμε ως φοιτητικό
Σωματείο “Athens Dental Students' Association - ADSA”
να συμμετάσχουμε σε ένα Webinar με τον Οδοντιατρικό
Σύλλογο Πειραιά μας δόθηκε η ευκαιρία να ρωτήσουμε
όλα όσα μας προβληματίζουν ως φοιτητές και κυριαρ-
χούν στις συζητήσεις μας σχετικά με τον κλάδο μας.
Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο πήρε τη μορφή συνέν-
τευξης από την Πρόεδρο του ΟΣΠ με τίτλο “Το μέλλον
της Οδοντιατρικής”. 

Λάβαμε απαντήσεις με τις οποίες συμφωνήσαμε,
απαντήσεις που μας εξέπληξαν και απαντήσεις που
διαφωνήσαμε. Το δικό μας συμπέρασμα από όσα ειπώ-
θηκαν θα αναλύσω στο εξής. 

Η Οδοντιατρική πρόληψη αλλά και οι κινήσεις για
την προαγωγή της στοματικής υγείας είναι αναγκαίο
να ενισχυθούν καθώς “Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το
θεραπεύειν” όπως είπε και ο Ιπποκράτης. Είναι λοιπόν
χρέος της πολιτείας, της εκπαίδευσης αλλά και ατο-
μικό, των Οδοντιάτρων, να θεσπίσουν προγράμματα
πρόληψης και ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού. 

Η Οδοντιατρική περίθαλψη είναι σχεδόν εξ ολο-
κλήρου ιδιωτική και χρειάζεται να επιστρατεύσουμε
δράσεις όπως τα Κοινωνικά Οδοντιατρεία για να θε-
ραπευτούν οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Καταλή-
γοντας οι ελευθεροεπαγγελματίες Οδοντίατροι, μέσω
του εθελοντισμού που ασκούν είτε στα Κοινωνικά είτε
στα Ιδιωτικά τους Ιατρεία, να παρέχουν Οδοντιατρική
φροντίδα στους ασθενείς που δεν μπορούν να αντα-
πεξέλθουν στο κόστος των Οδοντιατρικών εργασιών,
καλύπτοντας έτσι, το κενό που υπάρχει από την Πο-
λιτεία. 

Με δεδομένο ότι ένα μεγάλο μέρος το ακροατηρίου
αποτελούταν από φοιτητές αλλά και Καθηγητές μας,
μας δόθηκε η ευκαιρία να επιμείνουμε λίγο περισσό-
τερο στον τομέα της εκπαίδευσης. Πρόσφατα, η Οδον-
τιατρική Σχολή Αθηνών είχε την τιμή να διακριθεί στις
100 καλύτερες του κόσμου, μια θέση που άξια κερδί-
σαμε κατά τα λεγόμενα της κας Μενενάκου καθώς ο
μέσος απόφοιτος της Οδοντιατρικής Αθηνών μπορεί
κάλλιστα να συναγωνιστεί αποφοίτους Πανεπιστη-
μίων του εξωτερικού για θέσεις σε μεταπτυχιακά και

διδακτορικά προγράμματα.  Σε κλίμα σεβασμού προς
τους Ακαδημαϊκούς συμφωνήσαμε πως δυστυχώς
υπάρχει νεποτισμός στο Πανεπιστήμιο μας και πως η
πρόοδος της Οδοντιατρικής εκπαίδευσης στη χώρα
μας είναι ανάλογη της μείωσης του. 

Στη συνέχεια θελήσαμε να επιμείνουμε στην ερευ-
νητική δραστηριότητα στην Οδοντιατρική σχολή
Αθηνών και συγκεκριμένα στις ευκαιρίες που υπάρ-
χουν για πραγματοποίηση πρωτογενούς έρευνας από
φοιτητές, ένα αγαπημένο θέμα ανάμεσα στου Ακαδη-
μαϊκούς και τους Φοιτητές. Διαπιστώθηκε η ελλιπής
ύπαρξης ευκαιριών για τους προπτυχιακούς φοιτητές
και ως αιτία θεωρήθηκε η έλλειψη χρηματοδότησης.
Ωστόσο, υπάρχουν κατηγορίες έρευνας οι οποίες απαι-
τούν ελάχιστη αν όχι μηδαμινή χρηματοδότηση. Κά-
ποια παραδείγματα τέτοιων κατηγοριών είναι η
μετα-ανάλυση, οι συστηματικές ανασκοπήσεις και η
έρευνα μέσω ερωτηματολογίων. Πρόκειται βέβαια για
έρευνα που προκειμένου να πραγματοποιηθεί, απαιτεί
εκπαίδευση των εμπλεκόμενων. Αυτό είναι ένα κομμάτι
στο οποίο υστερεί η εκπαίδευση των φοιτητών Οδον-
τιατρικής και ένας πιθανός ανασταλτικός παράγοντας
διεξαγωγής τέτοιου είδους ερευνητικών εργασιών. Θε-
ωρούμε λοιπόν, χρέος μας ως φοιτητές, να τονίσουμε
την ανάγκη ένταξης στο πρόγραμμα σπουδών, μαθη-
μάτων σχετικών με την έρευνα. 

Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, στον 21ο
αιώνα. Έχουμε τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούμε
και να ενημερωνόμαστε για όλο τον κόσμο. Αυτό έχει
ήδη επιφέρει και θα επιφέρει αλλαγές τόσο στην
Οδοντιατρική εκπαίδευση όσο και στην άσκηση του
Οδοντιατρικού επαγγέλματος. Στη νέα αυτή εποχή
είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τη συνεισφορά
όλων, είτε αυτοί είναι φοιτητές, είτε μέλη ΔΕΠ, είτε
επαγγελματίες, ώστε μακριά από στερεότυπα και αγ-
κυλώσεις του παρελθόντος να συνδιαμορφώσουμε
την Οδοντιατρική του αύριο.

Κουφατζίδου Μαριάννα,
Φοιτήτρια Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών,

Πρόεδρος του ADSA
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Ημερίδα Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης

WEBINARS 

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομει-
ακής Φροντίδας, διοργανώνουν Σεμινάριο - Ημερίδα ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά το ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα: 09.00 -14.00.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητικές εισηγήσεις και πρακτική εξάσκηση και είναι πιστοποιημένο από την
Ευρωπαϊκή Εταιρεία ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ. 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί αντίστοιχο πιστοποιητικό από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 40 ΕΥΡΩ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟΝ ΟΣΠ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ

Υπεύθυνος Ημερίδας - Σεμιναρίου: Αναπλ. Καθηγητής Φώτης Τζέρμπος
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Συνέδριο Ηλεία 1/7/2018

Από τις 29 Ιουνίου έως την 1 Ιουλίου διεξήχθη στον
Πύργο το 18ο Παμπελλοπονησιακό Οδοντιατρικό Συνέ-
δριο. Στο Νομό με τα δύο ιστορικά ποτάμια, τον Πηνειό και
Αλφειό, τα δυο λιμάνια Κατάκολου και Κυλλήνης, την Αρ-
χαία Ίλιδα, την Αρχαία Ολυμπία, τον Επικούριο Απόλλωνα,
το κάστρο Χλεμούτσι και Ποντικόκαστρο, το δρυοδάσος
της Φολόης και τη μεγάλη ακτογραμμή.

Πάνω από 200 οδοντίατροι βρέθηκαν στην πρωτεύουσα
της Ηλείας παρακολουθώντας υψηλού επιπέδου επιστημο-
νικές εργασίες και ανταλλάσσοντας απόψεις για τις τελευ-
ταίες εξελίξεις στο πεδίο της κλινικής οδοντιατρικής.
Παράλληλα τους δόθηκε η δυνατότητα να επισκεφθούν την
Αρχαία Ολυμπία, το Κατάκολο, επίνειο του Πύργου, και να
δοκιμάσουν τοπικά αγροτικά προϊόντα. Σημαντική για πε-
ριφερειακό συνέδριο ήταν η συμμετοχή εκθετών ο αριθμός
των οποίων έφτασε τους 25 δεδομένων και των οικονομι-
κών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας.

Η επίσημη τελετή έναρξης έλαβε χώρα το βράδυ της Πα-
ρασκευής 29 Ιουνίου στο Κατάκολο, το οποίο τα τελευταία
χρόνια επανακτά τη χαμένη αίγλη του τοποθετούμενο ψηλά
στις προτιμήσεις των επισκεπτών κρουαζιέρας με σκοπό είτε την επίσκεψή τους στις παραλίες της ευρύτερης
περιοχής είτε στον Αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Στο πλαίσιο του κατευθυνόμενου προγράμματος του συνεδρίου οι ομιλητές μας μύησαν στην Αρμονία και
την Αισθητική της καθημερινής οδοντιατρικής, με στόχο να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με το χα-
μηλότερο δυνατό κόστος, δεδομένου ότι αυτό είναι σήμερα το ζητούμενο από τους ασθενείς μας. 

Στις τρεις ημέρες του συνεδρίου αναπτύχθηκαν θέματα για όλο το φάσμα
των οδοντιατρικών εργασιών στην στοματική κοιλότητα. Συζητήθηκαν
υλικά και τεχνικές μεταβατικών αποκαταστάσεων στην αισθητική ζώνη και
τοποθέτηση ολοκεραμικών όψεων. Παρουσιάστηκαν τεχνικές ανύψωσης
του ιγμορείου, τοποθέτηση εμφυτευμάτων, καθώς και η υπολογιστικά κα-
θοδηγούμενη τοποθέτησή τους. Παρουσιάστηκαν περιστατικά της οδον-
τοφατνιακής χειρουργικής, η σωστή αντιμετώπισή τους και οι πιθανές
επιπλοκές. Με καινούργιες τεχνικές για άλλη μια φορά οι συνάδελφοι μας
έδειξαν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της ορθοδοντικής, αλλά και της εν-
δοδοντίας για μία σωστή και ολοκληρωμένη οδοντιατρική θεραπεία. Γε-
νικά, αναφέρθηκαν όλοι οι σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν
και καθορίζουν το κόστος και την ποιότητα των παρεχόμενων οδοντιατρι-
κών υπηρεσιών, σε μία επαγγελματική ενότητα. 

Ξεχωριστή στιγμή για το Συνέδριο στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώ-
σεων αποτέλεσε ο φιλανθρωπικός αγώνας μπάσκετ μεταξύ της ομάδας του
Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηλείας και βετεράνων καλαθοσφαιριστών με προ-
πονητή τους το Γιάννη Ιωαννίδη. Τα έσοδα του αγώνα δόθηκαν στο Σύλλογο
Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Νομού Ηλείας.

Το συνέδριο επέστρεψε στην Ηλεία μετά από 9 χρόνια. Αποτέλεσε ένα
ιστορικό γεγονός για τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ηλείας με δεδομένο ότι είχε την πολυπληθέστερη συμμε-
τοχή απ΄ οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη εκδήλωση στο παρελθόν. Αποδείχτηκε ότι η επιτυχία ενός περιφε-
ρειακού συνεδρίου δεν εξαρτάται από το μέγεθος του Συλλόγου που το διοργανώνει όσο από το πάθος, την
εργατικότητα και την διάθεση των οργανωτών.

Αγραπίδου Μαρία

(Aπό αριστερά) από Οδ/κο Σύλλογο Ηλείας: 
Γαλανόπουλος Α. (πρόεδρος), Ρούσου Ι. (Επ. Καθ.
ΕΚΠΑ), Μουστακάκη Αικ. (γραμματέας), Κούρτης
Σ. (Αν. Καθ. ΕΚΠΑ), Κωνσταντόπουλος Κ. (ταμίας)

(Από αριστερά) Νταπαράκης
Ν.(Αν. Καθ. ΑΠΘ), Αγραπίδου

Μ.(Οδοντίατρος ΟΣΠ), 
Γαρμπής Δ.(πρόεδρος Οδ/κου

Συλλόγου Κεφαλληνίας)
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Δελτίο Τύπου

55ου Ετήσιου Συνεδρίου Στοματολογικής Εταιρείας 
της Ελλάδος 6-8 Σεπτεμβρίου 2018 Ναύπλιο

O Προσθετολόγος, κ. Π. Ραβάνης, στην 
αίθουσα διδασκαλίας του πρακτικού σεμιναρίου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στις 08/09/2018 οι
εργασίες του 55ου Ετήσιου Συνεδρίου της Στομα-
τολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, που πραγματο-
ποιήθηκε με τη συνεργασία του Οδοντιατρικού
Συλλόγου Αργολίδας στο Ναύπλιο.

Στην εναρκτήριο συνεδρία απηύθυναν χαιρετι-
σμό ο πρόεδρος της Στοματολογικής Εταιρείας Ελ-
λάδος, κος I. Μελακόπουλος, ο πρόεδρος του
Οδοντιατρικού Συλλόγου Αργολίδας, κος Δ. Πα-
παδημόπουλος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Αργολίδας κ.κ. Νεκτάριος, ο Δήμαρχος Ναυπλιέων,
κος Δ. Κωστούρος, ενώ την έναρξη των εργασιών
κήρυξε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής
Ομοσπονδίας, κος Α. Κατσίκης. Η εναρκτήρια ει-
σήγηση του κου Τσεκέ με θέμα τους μυθικούς
ήρωες του Ναυπλίου και έμφαση στη ζωή και τη
δίκη του Παλαμήδη κέντρισε το ενδιαφέρον των
παρευρισκομένων. Κύριο θέμα του συνεδρίου ήταν
οι ψηφιακές εφαρμογές και τεχνολογίες που άλλα-
ξαν την κλινική άσκηση της Οδοντιατρικής. Το
πρόγραμμα πλαισίωσαν keynote lectures, Master
class, εισηγήσεις και κλινικά θέματα. Με δύο Πρα-
κτικά Σεμινάρια, που αφορούσαν την προσθετική
επί εμφυτευμάτων και τη λειτουργική και αισθητική
επιτυχία των άμεσων αποκαταστάσεων στην πρό-
σθια ζώνη, δόθηκε η ευκαιρία στους συνέδρους να
ασκηθούν στις αντίστοιχες τεχνικές. Το πρό-
γραμμα συμπληρώθηκε με πολυάριθμες ελεύθερες
ανακοινώσεις, που απέδειξαν τη δυναμική της
νέας γενιάς των συναδέλφων. Στη συνεδρία των
e-poster που συνεχίστηκε για τέταρτη χρονιά,
βραβεύτηκαν οι εργασίες των Δ. Μολδοβάνη, Χ.
Παξιμαδά και των Η. Κρανιά, Ο. Αλεκίδου, Γ. Γκα-
βέλα.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε προς όλους
όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία του Συνεδρίου. Οι
περιλήψεις των ελεύθερων ανακοινώσεων και των
επιτοίχιων επιδείξεων έχουν αναρτηθεί στην ιστο-
σελίδα της Εταιρείας www.stomatologia.gr.

Ο καθηγητής Περιοδοντολογίας, κ. Φ. Μαδιανός,
κατά την παρουσίαση της keynote lecture



Δελτίο Τύπου

για την ολοκλήρωση των εργασιών του 4ου 
Αιγαιοπελαγίτικου Οδοντιατρικού Συνεδρίου

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε το 4ο Αιγαιοπελαγίτικο Οδοντιατρικό
Συνέδριο, υπό την άψογη διοργάνωση του
Οδοντιατρικού Συλλόγου Σάμου και την
ενεργό συμμετοχή των Οδοντιατρικών Συλ-
λόγων Δωδεκανήσου, Λέσβου και Χίου. Στις
06 - 08 Ιουλίου, στις αίθουσες του Ξενοδο-
χείου Δόρυσσα, παρακολουθήσαμε ένα από
τα αρτιότερα περιφερειακά επιστημονικά
συνέδρια. Οι οδοντίατροι, έχοντας στη διά-
θεσή τους ένα πλήρες επιστημονικό πρό-
γραμμα, στοχευμένο στις νέες τεχνολογίες,
αποκόμισαν πολύπλευρη και τεκμηριωμένη
ενημέρωση στα πιο καίρια γνωστικά αντι-
κείμενα της Κλινικής Οδοντιατρικής. Πέρα όμως από την επιστημονική τους κατάρτιση απόλαυσαν κι ένα τριήμερο
διακοπών, σ΄ ένα υπέροχο περιβάλλον, με πλούσιες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Η οργανωτική επιτροπή έχοντας γνώση του αποκλεισμού τις κοινωνίας μας, λόγω της νησιωτικότητας,
αποφάσισε να ανοίξει τις πόρτες του συνεδρίου σε όλους τους πολίτες, συνδιοργανώνοντας με τον Ιατρικό
Σύλλογο Σάμου, εβδομάδα πρακτικών σεμιναρίων Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης και χρήσης Αυ-
τόματου Εξωτερικού Απινιδιστή σε όλη την Σάμο. Παράλληλα δημιουργήσαμε για πρώτη φορά στη Σάμο,
Πυρήνες Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών (από τον ERC), οι οποίοι θα μπορούν στο μέλλον να εκπαιδεύουν
όλο τον κόσμο των νησιών μας, με ελάχιστο κόστος.   

Σε πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας, στο πλαίσιο του
συνεδρίου, έγινε η αδελφοποίηση των Οδοντιατρικών Συλ-
λόγων των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου (Λέσβου, Χίου,
Σάμου, Δωδεκανήσου)  με τις Κυκλάδες. Έτσι ολοκληρώ-
θηκε η Αιγαιοπελαγίτικη  οδοντιατρική Οικογένεια και το
συνέδριο άνοιξε τα πανιά του για τον επόμενο προορισμό
του τα Δωδεκάνησα (στη Ρόδο ή στη πατρίδα του Μεγάλου
Ιπποκράτη στη Κω, πιθανότατα στις 3-5 Ιουλίου 2020).

Εδώ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους συνδιοργα-
νωτές του συνεδρίου, την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπον-
δία, τους οδοντιατρικούς Συλλόγους που μας υποστήριξαν,
τα Μέλη του Συλλόγου μας για την ενεργή συμμετοχή τους
και ιδιαίτερα τους συναδέλφους που ταξίδεψαν από την υπό-
λοιπη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, ελπίζοντας ότι οι

καλές εντυπώσεις κι αναμνήσεις τους, θα αποτελέσουν την επιβεβαίωση της επιτυχίας αυτού του θεσμού.

Η Οργανωτική Επιτροπή του 4ου Αιγαιοπελαγίτικου Οδοντιατρικού Συνεδρίου
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Συνέντευξη Μερόπης Σπυροπούλου
Ομότιμης Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κυρία Σπυροπούλου, διατελέσατε καθηγήτρια Οδοντιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και
έχετε διακριθεί για το έργο σας. Θεωρείτε την οδοντιατρική επάγγελμα ή λειτούργημα;

Θεωρώ την οδοντιατρική λειτούργημα ως κλάδο της ιατρικής επιστήμης, η οποία συμβάλει στην
υγεία του ανθρώπου αλλά έχει και ένα ακόμη προνόμιο: το ότι υπηρετεί και συμβάλει στη βελτίωση
ενός από τα δώρα που έκανε ο Θεός στον άνθρωπο και εννοώ το χαμόγελο.

Υπηρετήσατε στο Πανεπιστήμιο επί 40 χρόνια. Πιστεύετε ότι τα χρόνια προβλήματα που αντι-
μετώπιζε το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχουν επιλυθεί;

Δυστυχώς τα προβλήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος έχουν χειροτερεύσει. Δεν τη-
ρούνται κάποιοι στοιχειώδεις κανόνες που κάνουν την εκπαίδευση αληθινή μόρφωση, δηλαδή μία
ευκαιρία μετάγγισης αξιών και ιδανικών στη νεολαία μας.

Θεωρείτε πως έχει αναβαθμιστεί η παρεχόμενη εκπαίδευση στις Οδοντιατρικές Σχολές της
χώρας μας; Πιστεύετε πως είναι διεθνώς ανταγωνιστικές σε επιστημονικό, ερευνητικό και ακα-
δημαϊκό επίπεδο;

Η εκπαίδευση στις οδοντιατρικές σχολές έχει αναβαθμιστεί. Τις τελευταίες δεκαετίες όλοι οι δι-
δάσκοντες είναι άξιοι επιστήμονες με σημαντική μετεκπαίδευση σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.
Οι γνώσεις τους είναι πολύ υψηλού επιπέδου. 

Οι οδοντιατρικές σχολές της χώρας μας είναι διεθνώς ανταγωνιστικές. Κι αυτό αποδεικνύεται από
την πρόσφατη κατάταξη της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία βρίσκεται
ανάμεσα στις 100 καλύτερες σχολές του κόσμου. Η συγκεκριμένη σχολή πέτυχε μία σημαντική διά-
κριση και κατέκτησε τη θέση 76-100 - την καλύτερη θέση που έχει επιτύχει τμήμα του ΕΚΠΑ και συμ-
περιλήφθηκε στη «λίστα της Σαγκάης» η οποία καταρτίζεται με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια.

Στις μέρες μας ολοένα και περισσότεροι Έλληνες επιστήμονες –και οδοντίατροι- αναζητούν
δουλειά στο εξωτερικό και εγκαταλείπουν τη χώρα μας; Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι γίνεται αυτό;

Η οδοντιατρική αναπτύχθηκε σε ανεπτυγμένες χώρες με υψηλό κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
Επομένως, όταν η χώρα μας περνάει τέτοια κρίση, είναι φυσικό οι νέοι επιστήμονες να αναζητούν
καλύτερους όρους και συνθήκες για να ασκήσουν την επιστήμη τους.

Η Μερόπη Σπυροπούλου υπηρέτησε στην Οδοντιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών επί 40 χρόνια, εκ των
οποίων τα 26 χρόνια ήταν Τακτική Καθηγήτρια και Διευθύν-
τρια της Έδρας της Ορθοδοντικής. Η κυρία Σπυροπούλου που
έχει διδάξει σε Πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ευρώπης
και έχει τιμηθεί με πολλές διεθνείς και ελληνικές επιστημονι-
κές διακρίσεις, μιλάει στο περιοδικό του Οδοντιατρικού Συλ-
λόγου Πειραιώς και μας εξηγεί ότι θεωρεί την οδοντιατρική
λειτούργημα και ότι η παρεχόμενη εκπαίδευση στις οδοντια-
τρικές σχολές της χώρας μας έχει αναβαθμιστεί. Παράλληλα
μας λέει την άποψή της για το μέλλον της οδοντιατρικής στην
Ελλάδα και δίνει συμβουλές στους νέους φοιτητές που πέρα-
σαν τώρα τις πόρτες των οδοντιατρικών σχολών και θα γίνουν
οι αυριανοί οδοντίατροι.
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Ποια συμβουλή θα δίνατε στους νέους που μόλις πέρασαν με τις Πανελλήνιες εξετάσεις στις
Οδοντιατρικές Σχολές;

Θέλω να πω στους νέους που θα περάσουν φέτος τις πόρτες των οδοντιατρικών σχολών, να αγα-
πήσουν την επιστήμη τους. Μόνο ό,τι αγαπάς, το κάνεις καλά και θέλεις συνεχώς να το κάνεις κα-
λύτερα. Επίσης, οι νέοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η οδοντιατρική είναι ένας απαιτητικός κλάδος της
επιστήμης και επομένως πρέπει να αποφασίσουν να καταβάλουν τον απαιτούμενο μόχθο, πρώτα απ’
όλα για να ικανοποιούνται οι ίδιοι από το αποτέλεσμα της δουλειάς τους και βεβαίως να έχουν και
την αναγνώριση από τους ασθενείς στους οποίους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους

Να θυμίσω στα νέα παιδιά αυτό που μάθαμε εμείς στο πανεπιστήμιο: βλέπεις μόνο ό,τι ξέρεις. Για
παράδειγμα, αν δεν ξέρεις μία γλώσσα και σου δώσουν ένα κείμενο, δεν θα μπορέσεις να καταλάβεις
τίποτα. Επομένως, όσα περισσότερα γνωρίζεις για την επιστήμη σου, τόσο περισσότερα βλέπεις και
μπορείς να αντιμετωπίσεις καλύτερα στην καθημερινή άσκηση του επαγγέλματος. Βλέπεις λοιπόν
μόνο ό,τι ξέρεις! 

Κατά τη γνώμη σας ποιο είναι το μέλλον την Οδοντιατρικής στην Ελλάδα;

Επειδή είμαι φύσει αισιόδοξη και πιστεύω ειλικρινά ότι τα πράγματα στην πατρίδα μας θα βελτιω-
θούν με την προσπάθεια όλων μας, θεωρώ ότι το μέλλον είναι ευοίωνο. Και θεωρώ ότι το μέλλον
της οδοντιατρικής επιστήμης είναι ευοίωνο γιατί και με την τεχνολογία που αναπτύσσεται συνεχώς
μπορούμε να προσφέρουμε πολύ σημαντικές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους ασθενείς που
μας εμπιστεύονται την υγεία του στόματός τους και γενικότερα την υγεία τους.

Ηθική στην επιδίωξη της αισθητικής;

Για την ηθική στην επιδίωξη της αισθητικής μίλησε η κυρία Μερόπη Σπυροπούλου στο συνέδριο.
Σύμφωνα με την ίδια, κατά τη λήψη αποφάσεων στα επαγγέλματα που σχετίζονται με επεμβάσεις
αισθητικής βελτίωσης ανακύπτουν αρκετές ερωτήσεις και διλήμματα, όπως: Τι είναι όμορφο; Τι είναι
επιστημονικό; Τι είναι κοσμητικό; Τι είναι ηθικό;

Όπως είπε η κυρία Σπυροπούλου, ηθικό είναι αυτό που υπάγεται ή αφορά στη διάκριση ή την οδη-
γία του τι είναι καλό ή κακό. Ηθικό είναι το να βιώνει ή να πράττει κάποιος σε συμφωνία με καθιε-
ρωμένους κανόνες και αντιλήψεις καλής συμπεριφοράς. Ηθικό είναι αυτό που πηγάζει από τη
συνείδηση. 

Υπάρχουν όμως, δυστυχώς, περιστατικά τα οποία δεν αντιμετωπίζονται με βάση την ηθική. Σύμ-
φωνα με την ίδια, οι αρχές της Ηθικής καταστρατηγούνται σε περιπτώσεις ανεπαρκούς θεραπείας,
«υπερβολικής» θεραπείας, υπερβολικής οικονομικής επιβάρυνσης ή όταν πείθονται οι ασθενείς να
υποβληθούν σε μη αναγκαίες θεραπευτικές ενέργειες.

Τα περιστατικά αυτά πρέπει να εκλείψουν, σημείωσε η κυρία Σπυροπούλου και γι’ αυτό οι οδον-
τίατροι και δη οι ορθοδοντικοί, δεν πρέπει να ξεχνάνε, όπως τόνισε η ίδια, ότι οποιαδήποτε ιατρική
πράξη αποτελεί τελικώς τη συνεργασία μιας εμπιστοσύνης και μιας συνείδησης. «Ο ολοκληρωμένος
γιατρός προσφέρει τις υπηρεσίες του για την υγεία και την ομορφιά, οι οποίες είναι ωφέλιμες στον
ασθενή, αλλά και πράττει πάντα ευσυνείδητα το καλό και με σεβασμό στις αρχές και στους κανόνες
της Ηθικής» συμπλήρωσε.

Οσο για το αν υπάρχει κάποια απλή και αποτελεσματική συνταγή που μπορούν να ακολουθήσουν
όλοι οι ορθοδοντικοί, η κυρία Σπυροπούλου απάντησε καταφατικά, λέγοντας πως «όταν βρίσκεστε
σε αμφιβολία, προσπαθήστε να απαντήσετε στην ερώτηση: “Τι θα έκανα, ή τι θα ήθελα να γίνει, εάν
αυτός ο ασθενής ήταν το παιδί μου, ο αγαπημένος μου ή η μητέρα μου;”». Η ειλικρινής απάντηση θα
είναι πάντα ΗΘΙΚΗ έστω και αν είναι εσφαλμένη, κατέληξε η κυρία Σπυροπούλου.
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Οδοντιατρικές εταιρείες - Νομοθετικό πλαίσιο

Στην σύγχρονη Ελληνική πραγματικότητα και με
δεδομένο την πολύχρονη οικονομική κρίση, κάθε νέα
επαγγελματική κίνηση αντιμετωπίζει ποικίλα προ-
βλήματα, οι δε παράγοντες ανάσχεσης της είναι πο-
λυεπίπεδοι. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι συνέργιες
και οι επιχειρηματικές και επιστημονικές συνεργασίες
με την μορφή ίδρυσης εταιρικών σχημάτων θα μπο-
ρούσαν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο και
μία πετυχημένη επιλογή  για τον σύγχρονο επαγγελ-
ματία.

Έχοντας σαν δεδομένο πως και τα οδοντιατρεία
αποτελούν επιχειρήσεις παροχής οδοντιατρικών υπη-
ρεσιών, τα εταιρικά σχήματα αποτελούν μία προσιτή
και χρήσιμη λύση για τους οδοντιάτρους, με σκοπό
την παροχή υπηρεσιών οργανωμένων και  ολοκληρω-
μένων προς τον ασθενή, ενώ παράλληλα και καθαρά
επιχειρηματικά μπορούν να αποτελέσουν θελκτική
επιλογή.   

Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα πλέον νομοθεσία
η οποία έχει εκσυγχρονισθεί και προσαρμοστεί πιο
κοντά στην ζώσα οικονομική και κοινωνική πραγματι-
κότητα, αυτή πλέον παρέχει την δυνατότητα μέσα στις
καλύτερες δυνατές συνθήκες, από νομοθετικής από-
ψεως, να αναπτυχθούν οδοντιατρικά εταιρικά σχήματα. 

Ειδικότερα για την ίδρυση οδοντιατρικής εταιρείας
οιασδήποτε μορφής προβλέπει ο νόμος (ετερόρρυθ-
μης, ομόρρυθμης, ΙΚΕ κτλ) ακολουθείτε η συνήθης
διαδικασία ίδρυσης όπως και στις εμπορικές εταιρείες,

απαιτεί την συνεργασία με νομικό και φοροτεχνικό,
με την ιδιαιτερότητα ότι το καταστατικό της υπό
ίδρυση εταιρείας θα πρέπει πριν καταχωρηθεί στην
υπηρεσία του ΓΕΜΗ να κατατεθεί στον οικείο οδον-
τιατρικό σύλλογο της έδρας της υπό ίδρυση εταιρείας,
για την «έκφραση γνώμης» από τον Σύλλογο ως προς
την μη αντίθεση του περιεχομένου του καταστατικού
με τον κώδικα οδοντιατρικής δεοντολογίας, αλλά και
την ύπαρξη «επιστημονικά υπευθύνου» οδοντιάτρου
απαραίτητου για την λειτουργία της εταιρείας.  

Να σημειωθεί ότι πλέον δεν υφίσταται ως προϋπό-
θεση για την ίδρυση εταιρείας η συμμετοχή οδοντία-
τρου στο εταιρικό σχήμα, πράγμα που σημαίνει πως
πλέον ελευθέρως, τρίτα πρόσωπα με οιαδήποτε ιδιό-
τητα μπορούν να ιδρύσουν οδοντιατρικές εταιρείες,
με απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση όπως ως άνω ανα-
φέρθηκε την ύπαρξη οδοντιάτρου ως επιστημονικά
υπεύθυνου στην υπό ίδρυση εταιρεία.

Επιτρέπεται δε και η ίδρυση παραρτημάτων από την
οδοντιατρική εταιρεία και η συμμετοχή σε περισσό-
τερες οδοντιατρικές εταιρείες από το ίδιο πρόσωπο,
αλλά και η παράλληλη λειτουργία ιδιωτικού οδοντια-
τρείου από οδοντίατρο ο οποίος συμμετέχει και σε
εταιρικό σχήμα.

Εν κατακλείδι το νομοθετικό περιβάλλον που αφορά
στην ίδρυση και λειτουργία οδοντιατρικών εταιρειών
είναι πλέον ευέλικτο, ευνοεί την ίδρυση και λειτουργία
τους  στο σημερινό επιχειρηματικό γίγνεσθαι και απο-
τελεί μία επιλογή η οποία θα μπορούσε να αξιολογηθεί
θετικά και να υιοθετηθεί από μεγάλο πλέον αριθμό
επαγγελματιών οδοντιάτρων.

Γράφει ο Νομικός Σύμβουλος του Ο.Σ.Π.
Κων/νος Παπακωνσταντίνου
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Σε τροχιά... ανάπτυξης;

Στις 09/09/2018 πραγματοποιήθηκε η ομιλία του
Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της 83ης
Δ.Ε.Θ, στην οποία αναφέρθηκαν εκτός των άλλων
πολυάριθμες εξαγγελίες για ελαφρύνσεις που αφο-
ρούν μεταξύ άλλων τον ΕΝΦΙΑ, τις εισφορές, καθώς
και αύξηση του κατώτατου μισθού και επέκταση των
συλλογικών συμβάσεων εργασίας.  

Όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ, ανέφερε πως το 2019 θα
πραγματοποιηθεί η πρώτη μείωση από 10% έως 30%
στις μικρές περιουσίες, προσδιορίζοντας αυτές σε αξία
τουλάχιστον έως 60.000€, ενώ το 2020 από 20% έως
50% σε περιουσίες με αξία έως 250.000€. Οι μειώσεις,
όπως είπε χαρακτηριστικά, θα «σβήνουν» σε μεγαλύ-
τερες αξίες περιουσίας και δεν θα είναι οριζόντιες.
Επίσης, εξήγγειλε την μείωση των ασφαλιστικών ει-
σφορών για επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελμα-
τίες με εισόδημα πάνω από 7.000 στο 13,3% από το
20% που ισχύει σήμερα, ενώ την ίδια στιγμή για δικη-
γόρους, γιατρούς και μηχανικούς θα υπάρξει μείωση
στις εισφορές για επικούρηση και εφάπαξ στο ελάχι-
στο που ισχύει σήμερα. Άλλη μία εξαγγελία είναι η
μείωση του φόρου επιχειρήσεων κατά 1% για το 2019,
με στόχο να φτάσει στο 25% εντός τετραετίας. Νομο-
θετείται, επίσης, και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύ-
ματος για συνεταιρισμούς και συνεταιρισμένους
αγρότες, καθώς και τις Κοιν.Σ.Επ. και τις ανενεργές
επιχειρήσεις, ενώ από 1.1.2021 αλλάζουν και οι συν-
τελεστές του ΦΠΑ. Ο κανονικός από 24% σε 22% και
ο χαμηλός από 13% σε 12%. Ανέφερε ακόμη πως εντός
των επόμενων εβδομάδων κατατίθεται νομοθετική
ρύθμιση, ώστε μέχρι το τέλος του 2018 να εξοφληθούν
τα αναδρομικά σε δικαστικούς, ένστολους και πανεπι-
στημιακούς, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ΣτΕ,
όπως και στους γιατρούς του ΕΣΥ παρότι δεν συμπε-
ριλαμβάνονταν εξ’ αρχής στην εν λόγω απόφαση. 

Μια ακόμα εξαγγελία του Πρωθυπουργού, περι-
λάμβανε την αύξηση του κατώτατου μισθού το 2019

και πράγματι, στις 19/09/2018 το Υπουργείο Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης ανακοίνωσε την κατάθεση της τροπολογίας
για την άμεση έναρξη των διαδικασιών αύξησης του
κατώτατου μισθού, που θα σημάνει την ίδια στιγμή
και την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού η
οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του τελευ-
ταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου του
2019. Παραμένοντας στον τομέα των εργασιακών,
μόλις λίγες μέρες πριν από την κατάθεση της εν λόγω
τροπολογίας και συγκεκριμένα στις 17/09/2018, η
Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, υπέγραψε και την απόφαση
για την επέκταση της κλαδικής συλλογικής σύμβασης
εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχει-
ρήσεις της χώρας, με δεύτερη να ακολουθεί εκείνη
των τραπεζοϋπαλλήλων και τέλος αυτές των ναυτι-
λιακών εταιρειών.

Όλες αυτές οι εξαγγελίες και η διαβεβαίωση του
Πρωθυπουργού για την ταυτόχρονη ύπαρξη υπερ-
πλεονάσματος στα ταμεία του κράτους μέσα σε ένα
διθυραμβικό κλίμα από την Κυβέρνηση, αντιμετωπί-
στηκε από τον ελληνικό λαό και τον επιχειρηματικό
κόσμο θα έλεγε κανείς μάλλον με σκεπτικισμό και δυ-
σπιστία και όχι αδίκως. Μετά τα «πέτρινα» χρόνια αυ-
στηρότατης λιτότητας που βίωσε το σύνολο της
χώρας μας, μένει να αναρωτηθεί κανείς, κατά πόσο
είναι πράγματι εφικτό να μπούμε σε τροχιά ουσιαστι-
κής ανάπτυξης και σε επαναφορά των εδώ και σχεδόν
μιας δεκαετίας απωλεσθέντων δικαιωμάτων και πα-
ροχών μας σαν κοινωνία. Η έξοδος από τα μνημό-
νια, σημαίνει πραγματικά και την επανάκτηση της
ελευθερίας μας να αποφασίζουμε σαν χώρα κατά το
δοκούν όταν η αυστηρή δημοσιονομική εποπτεία
συνεχίζεται; Πράγματι η Ελλάδα θα βρεθεί στο κα-
τώφλι μιας νέας, ίσως πιο ελπιδοφόρας οικονομικής
περιόδου ή τελικά, όλη αυτή η ρητορική δεν είναι
παρά ένα επικοινωνιακό τέχνασμα, το οποίο επιχειρεί
να «θολώσει» τα νερά για το πώς θα επηρεάζεται στο
εξής το σύνολο της ελληνικής οικονομίας;

Γράφει ο Φοροτεχνικός του Ο.Σ.Π.
Μαρίνος Γαλεφέριεφ
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Richard Kalergi και ενωμένη Ευρώπη

Όσοι δεν γνωρίζετε την ιστορία του Richard Kalergi θα
αναρωτηθείτε με το δίκιο σας ποιος ήταν και τι σχέση
μπορεί να είχε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικογένεια
Kalergi ζουν από πάππου προς πάππου στην Αυστρία με
μια πολύ μακρινή καταγωγή από την Κρήτη. Ο Kalergi
ανήκε στο διπλωματικό σώμα της Αυστρίας και στο τέλος
του 19ου αιώνα θα υπηρετήσει ως πρέσβης στην Ιαπωνία.
Εκεί θα παντρευτεί την Ιαπωνίδα σύζυγο του για να γεν-
νηθεί στη συνέχεια ο νεότερος Kalergi. Μετά το τέλος του
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου o Richard Kalergi θα κυκλοφο-
ρήσει το βιβλίο με τίτλο «Πανευρώπη». Το βιβλίο κυκλο-
φορεί και σήμερα σε πολλές γλώσσες αλλά ατυχώς η
έκδοση στην ελληνική έχει εξαντληθεί. Στο βιβλίο του ο
Kalergi πραγματεύεται μια συνομοσπονδία των κρατών
της Ευρώπης αφήνοντας έξω μόνο τη Ρωσία που σίγουρα
είχε τους λόγους του. Μια ένωση κρατών όπου αυτά που
θα τους ενώνουν θα είναι περισσότερα από αυτά που θα
τους χωρίζουν. Πιστεύω μεγάλη αφορμή που δόθηκε στον
Kalergi ήταν ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος που είχε προηγη-
θεί και προξενήθηκε από μία συνηθισμένη αιτία για να
αφήσει πίσω του 20 εκατομμύρια νεκρούς. Ο Kalergi έχει
επίγνωση των πολέμων που προηγήθηκαν τον 19ο αιώνα
μεταξύ εθνών μέσα στην Ευρώπη με προεξέχοντα τους
ναπολεόντειους πολέμους,χωρίς να ξεχνάει τα καθε-
στώτα τυραννικής αποικιοκρατίας από ευρωπαϊκά κράτη.
Το σχέδιο Kalergi δεν θα υλοποιηθεί, θα τον προλάβουν
η άνοδος του φασισμού στην Ιταλία με τον Μπενίτο Μου-
σολίνι  και λίγο αργότερα η επικράτηση του εθνοσοσια-
λισμού – ναζισμού που ηγείται ο Αδόλφο Χίτλερ, όπου
αυτοί οι δυο θα ενωθούν μαζί με την Ιαπωνία όπου θα
ιδρύσουν το τρίτο Ράιχ για να αρχίσει ακόμα ένας Β’ Παγ-
κόσμιος Πόλεμος αφήνοντας στο πέρασμά του διπλάσι-
ους νεκρούς από τον προηγούμενο. Με το τέλος του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου, για να αποφευχθεί ένας Γ΄ πόλε-
μος μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας όπου ετοιμάζονται να
λύσουν τις διαφορές τους,  οι νικήτριες δυνάμεις με πρω-
ταγωνιστές την Αγγλία και την USA, θα ενεργοποιήσουν
το σχέδιο Kalergi αναθέτοντας το στο πρόσωπο του Γάλ-
λου Ρομπέρ Σουμάν. Η αρχή θα γίνει με την εκμετάλ-
λευση χάλυβα και άνθρακα των έξι κρατών που είναι οι
χώρες Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία και κάτω χώρες για να
εξελιχθεί έτσι αργότερα σε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοι-
νότητα, με την συνθήκη της Ρώμης το 1957 όπου θα προ-
στεθούν και άλλες χώρες μεταξύ αυτών και η χώρα μας.
Η γνωστή εξέλιξη της Ευρώπης σε Ευρωπαϊκή Ένωση
στη σημερινή μορφή με 28 χώρες εκ των οποίων οι 18
χώρες θα σχηματίσουν και την οικονομική ένωση, την
ΟΝΕ με κοινό νόμισμα το ευρώ.

Στο παρελθόν όπως γνωρίζουμε έγινε και μια απόπειρα
και η Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσει και σε πολιτική ένωση
με δικό της σύνταγμα κάτι ανάλογο με τις USA, αλλά ατυ-
χώς θα αποτύχει στο δημοψήφισμα των Γάλλων υπό τον
φόβο της επέλασης του «Πολωνού υδραυλικού». Αρνη-
τική στην πολιτική ένωση θα είναι και η Ολλανδία. Τόσο

το ενιαίο νόμισμα όσο και την πολιτική ένωση θα βρει αρ-
νητές και το Ηνωμένο Βασίλειο και την USA. Η μεν USA
δεν θέλει ένα αντίπαλο νόμισμα κόντρα στο δολάριο ούτε
την πολιτική ένωση, ώστε με το διαίρει και βασίλευε να
εξουσιάζει τις χώρες. Όσο για την Αγγλία αυτό που την
ενδιαφέρει είναι η ελεύθερη διακίνηση αγαθών και τίποτα
περισσότερο. Το ευρύτερο σχέδιο προβλέπει να εισαχθούν
όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πλην Ρωσίας και Ουκρανίας.

Προκειμένου να καμφθεί ο εθνικισμός που είναι και
αιτία πολέμων στην Ευρώπη, το σχέδιο Kalergi προβλέπει
την πολιτιστική και θρησκευτική αλλοίωση που ακούει
στο όνομα ελληνορωμαϊκός πολιτισμός και χριστιανικές
αξίες. Έτσι το ευρύτερο σχέδιο προβλέπει την απαξίωση
ιστορίας, γλώσσας και κουλτούρας και αυτό θα επιτευχθεί
με την οργανωμένη μιγαδοποίηση των λαών της Ευρώ-
πης. Αφορμή το δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης να
καλυφθεί με 100 εκατομμύρια εισαγόμενους Ασιάτες και
Αφρικανούς επί το πλείστον στο θρήσκευμα μουσουλμά-
νοι, οι οποίοι θα επανδρώσουν εργοστάσια και υποδεέ-
στερες εργασίες που δεν τις καταδέχονται οι Ευρωπαίοι.
Το σχέδιο αυτό θα αρχίσει μετά το τείχος του Βερολίνου
και την αναβίωση της παγκοσμιοποίησης, όπου οι πολυε-
θνικές εταιρείες θα υποστούν το οικονομικό βάρος και
μπροστάρηδες όπως ο Σόρος θα αναλάβουν την υλοποί-
ηση του σχεδίου. Υπόσχονται στους τριτοκοσμικούς λαούς
παροχές και προνόμια που παρέχουν τα ευρωπαϊκά κράτη,
έναν ονειρεμένο παράδεισο για αυτούς τους ταλαίπωρους
που για πολλά χρόνια τα ίδια κράτη και οι πολυεθνικές
τους στέρησαν βίαια τον πλούτο τους μέσω των αποικιών.
Συμμάχους στο έργο τους βρίσκουν τις ΜΚΟ με το αζη-
μίωτο φυσικά, την αριστερή διανόηση που για αυτούς δεν
αναγνωρίζει σύνορα και έθνη και μέρος του κλήρου που
προφασίζονται την χριστιανική αλληλεγγύη. Φυσικό είναι
όπου κυκλοφορεί πολύ χρήμα παρών και η διεθνής μαφία
που ομολογεί ότι τα κέρδη είναι πολύ περισσότερα από τη
διακίνηση των ναρκωτικών. Στην μιγαδοποίηση και αλλοί-
ωση της Ευρώπης την επιχαίρουν και λαοί όπως οι Εβραίοι
που επέστησαν ρατσιστικά πογκρόμ, διωγμούς και εξόν-
τωση όπως το ολοκαύτωμα ώστε να μην ξανασυμβεί.

Ο Kalergi ως γνωστό έχει νυμφευθεί Εβραία σύζυγο και
θαυμάζει και εκθειάζει τον εβραϊκό λαό σημειώνοντας στο
βιβλίο του «Οι Ευρωπαίοι είναι άνθρωποι της ποσότητας
και οι Εβραίοι άνθρωποι της ποιότητας». Το ερώτημα που
τίθεται σε εμάς σήμερα είναι «Μήπως τα γραπτά του Kalergi
θα πυροδοτήσουν αργότερα το ρατσιστικό πογκρόμ κατά
των Εβραίων προκαλώντας την ιστορική γενοκτονία;»

Τέλος, μπροστά στο φόβο της μιγαδοποίησης και στην
αλλοίωση του εθνικού χαρακτήρα κράτη όπως η Ουγγαρία
και η Αυστρία έχουν υψώσει τείχη κατά των μεταναστών και
κράτη όπως η Γαλλία, Ιταλία κ.α. παρατηρείται αναβίωση
των ακροδεξιών κομμάτων που απορρέουν από τον ίδιο
φόβο. Εάν στο τέλος το σχέδιο Kalergi υλοποιηθεί οι εξελί-
ξεις και τα γεγονότα είναι μπροστά μας και θα τα βιώσουμε.

Δημήτριος Μαυραειδόπουλος
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Μάρκετινγκ και οδοντιατρική (μία άποψη)

Με το άρθρο αυτό επιδιώκω μια προβολή βασικών
εννοιών του μάρκετινγκ στο οδοντιατρικό επάγ-
γελμα και μια περιγραφή ενός μείγματος μάρκετινγκ,
συμβατού με την γενικώς αποδεκτή δεοντολογία. Σε
μεγάλο βαθμό οι έννοιες μάρκετινγκ και branding
έχουν θεωρηθεί ασύμβατες με το οδοντιατρικό λει-
τούργημα, προσεγγίζονται φοβικά και έχουν εξο-
βελισθεί από την σκέψη μας, στα πλαίσια μιας
απόλυτης αντίληψης για την δεοντολογία. Ωστόσο,
πρακτικές του μάρκετινγκ ήδη εφαρμόζονται από
όλους (πχ τιμολόγηση), ενώ σε πολλές περιπτώσεις
συνάδελφοι κινούνται οριακά ή και παραβιάζουν την
υφιστάμενη νομοθεσία. Ας ανοίξουμε λοιπόν την συ-
ζήτηση:  Μάρκετινγκ και οδοντιατρική! Μάρκετινγκ
και δεοντολογία! 

Μάρκετινγκ, κατά τον Γεώργιο Μπαμπινιώτη, είναι
το σύνολο των επιχειρησιακών ενεργειών, όπως λ.χ.
η έρευνα αγοράς, η ανάλυση των επιθυμιών του κα-
ταναλωτικού κοινού, η τιμολόγηση, η διαφήμιση, η
προώθηση κλπ των προϊόντων, με τις οποίες επιτυγ-
χάνεται αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησης. 

Θα πρέπει ρεαλιστικά να παραδεχθούμε ότι που-
λάμε υπηρεσίες σε ένα κοινό που τις καταναλώνει.
Μπορεί να έχουμε ευαισθησίες κοινωνικές και ανθρω-
πιστικές, μπορεί να λέμε ότι ασκούμε λειτούργημα,
αλλά δουλεύουμε για να ζήσουμε. Και μάλιστα, θα
επιθυμούσαμε να βγάλουμε πολλά χρήματα από την
δουλειά μας, βεβαίως εργαζόμενοι ευσυνείδητα! Τα
«προϊόντα» μας, κατά την έννοια της προηγούμενης
παραγράφου, είναι οι οδοντιατρικές υπηρεσίες, που
παρέχουμε. Με την ευρύτερη έννοια στο μάρκετινγκ,
«προϊόντα» θεωρούνται επίσης  οι ιδέες μας,  οι ανα-
καλύψεις μας, οι εταιρείες μας, οι ίδιες οι επιχειρήσεις
που δημιουργούμε. 

Τα προϊόντα έχουν διάφορα επίπεδα. Μια οδον-
τιατρική πράξη –και το αποτέλεσμά της- μπορεί να
την δούμε ως ένα βασικό προϊόν, με την έννοια ότι
ανταποκρίνεται στην απόλυτη ανάγκη, την οποία
έχει ο «αγοραστής» ασθενής μας. Μπορεί όμως να
ειδωθεί και στο επίπεδο του πραγματικού προϊόντος,
που συμπεριλαμβάνει την ποιότητά του και τις συν-
θήκες υπό τις οποίες έχει δημιουργηθεί: την εικόνα
του ιατρείου μας, τον τρόπο της δουλειάς μας, την
άνεση και το στιλ μας, την ασφάλεια που αισθάνεται
ο ασθενής μας. Μπορεί ακόμη και να ειδωθεί ως ένα
επαυξημένο προϊόν, εάν έχουμε αποφασίσει να πα-
ρέχουμε «υπηρεσίες μετά την πώληση», όπως είναι

λ.χ. οι ευκολίες πληρωμής ή ο επανέλεγχος ή κά-
ποιες εγγυήσεις. 

Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με το οδοντιατρείο
μας ως επιχείρηση. Μπορεί να παρέχει βασικές υπη-
ρεσίες (έρχεται κάποιος να κάνει μια έμφραξη), μπο-
ρεί να παρέχει πραγματικές υπηρεσίες (έρχεται να
κάνει με ασφάλεια μια καλή έμφραξη που θα κρατήσει
για καιρό), μπορεί να παρέχει επαυξημένες υπηρεσίες
(έρχεται να φτιάξει μια έμφραξη που του εγγυούμα-
στε ότι θα διατηρήσει τις βασικές ιδιότητες – επίπεδο
και συνέπεια - για περισσότερο από τρία χρόνια).

Οι οδοντιατρικές υπηρεσίες δεν μπορεί να είναι
βασικά προϊόντα. Πρέπει να είναι πραγματικά προ-
ϊόντα και μπορεί να είναι επαυξημένα. Σε σχέση με
την αντίληψη του κόσμου και τον χρόνο που οι άν-
θρωποι δαπανούν για να επιλέξουν το πού θα ζητή-
σουν την θεραπεία τους, η οδοντιατρική πράξη δεν
μπορεί να είναι ένα αγαθό ευκολίας, όπως τα ψώνια
της εβδομάδας, αλλά  ένα εμπορικό αγαθό, για το
οποίο ο ασθενής θα πρέπει να δαπανήσει χρόνο για
να κάνει την επιλογή του. Όπως όταν αγοράζει ένα
αυτοκίνητο.

Ως προς τον κύκλο ζωής του προϊόντος θα πρέπει
μάλλον να δεχθούμε ότι οι περισσότερες από τις υπη-
ρεσίες μας βρίσκονται στην φάση της ωρίμανσης,
καθώς η ζήτηση γι αυτές παραμένει για πολύ μακρό
χρόνο σταθερή. Υπάρχουν όμως προϊόντα που
ακόμη αναπτύσσονται ή που βρίσκονται στο στάδιο
της εισαγωγής τους στην αγορά (π.χ. ψηφιακές
εφαρμογές στην προσθετική, CAD/CAM) ή που
ακόμη εξελίσσονται στα ερευνητικά εργαστήρια
(lasers, μορφογενετικές πρωτεΐνες) ή ακόμη προ-
ϊόντα που βρίσκονται πια στη φάση της απόσυρσης
(πχ εμφράξεις αμαλγάματος). Με ακόμη πιο τυπικό
και αναμενόμενο τρόπο ακολουθεί τα στάδια της
ζωής του ως προϊόν ένα τυπικό οδοντιατρείο (οι
οδοντίατροι γεράζουν, βαριούνται, ξεπερνιούνται):
Εισαγωγή στην αγορά, ανάπτυξη (απόκτηση μερι-
δίου στην αγορά), ωρίμανση, απόσυρση. 

Τόσο στις οδοντιατρικές υπηρεσίες όσο και στα
οδοντιατρεία, η μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας
φάση είναι συνήθως εκείνη της ωρίμανσης του προ-
ϊόντος μας, όπου η ζήτηση είναι, καθώς είπαμε, για
πολύ καιρό σταθερή. Είναι όμως πολύ σημαντική η
συνεχής προσπάθεια επανόδου στην φάση της ανά-
πτυξης, ώστε να απομακρύνουμε κατά το δυνατόν τη
φάση της απόσυρσης, που είναι και το τέλος του κύ-
κλου ζωής του προϊόντος μας. Αυτή η επάνοδος στη
φάση της ανάπτυξης γίνεται με έμφαση στη διαφορο-
ποίηση, με ενεργητική ανταπόκριση στις πιέσεις του

Γράφει ο Διονύσης Γαρμπής
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ανταγωνισμού, με ένταξη περισσότερων προϊόντων-
υπηρεσιών (να ή ανάγκη της συνεχούς επιμόρφωσης!)
και -εάν αναφερόμαστε στην επιχείρηση- επέκταση,
προσωπικό, εξάπλωση (υποκαταστήματα). Η καινο-
τομία ή η βελτιωμένη τεχνολογία, δημιουργούν ανά-
καμψη του κύκλου ζωής, επιτρέποντας στο προϊόν να
συνεχίσει την ζωή του στην αγορά.

Η δημιουργικότητα είναι ο καλύτερος τρόπος για
να αντιμετωπισθεί η επιτάχυνση των αλλαγών και η
ενίσχυση του ανταγωνισμού. Καταναλωτές και εται-
ρείες αντιμετωπίζουν προκλήσεις συνεχούς ανανέω-
σης και αλλαγής της τεχνολογίας. Η καινοτομία
αποτελεί το πιο ισχυρό πλεονέκτημα στον ανταγωνι-
σμό. Οι παράγοντες που συνήθως λειτουργούν αρνη-
τικά στην καινοτομία είναι ο οικονομικός κίνδυνος
και η αρχική προσπάθεια που απαιτείται για να γίνει
γνωστό ένα καινοτόμο προϊόν και να επιλέγεται από
μια πρώιμη πλειονότητα καταναλωτών. Η είσοδος
ενός τεχνολογικού προϊόντος μπορεί να δημιουργεί
κινδύνους στα πλαίσια του ανταγωνισμού, τόσο στις
ανταγωνιστικές εταιρείες όσο και στην εταιρεία που
το εισάγει, η οποία ωστόσο έχει την ευκαιρία με την
πάροδο του χρόνου να ανακτήσει το κόστος της
επένδυσης και να προχωρήσει. Ο κίνδυνος του αντα-
γωνισμού σε προϊόντα υψηλής εκπαίδευσης (και τέ-
τοια είναι τα δικά μας) είναι γενικά χαμηλότερος. Εδώ
το προϊόν καθυστερεί να αποκτήσει υψηλό μερίδιο
αγοράς, η επιχείρηση όμως έχει αποκτήσει τεχνογνω-
σία για να μπορεί να διατηρήσει τα προϊόντα στην κο-
ρυφή και μακριά από τον ανταγωνισμό.

Για όσους τώρα αναρωτιούνται τι σημαίνει ανταγω-
νισμός και πώς ορίζεται ο ανταγωνισμός στον δικό
μας ιδανικό κόσμο, όπου η δεοντολογία έχει τον κυ-
ρίαρχο ρόλο στη ζωή μας ολόκληρη («στην εν γένει
κοινωνική μας παρουσία και συμπεριφορά», πήγαμε
να γράψουμε στον νέο δεοντολογικό κανονισμό μας),
θα υπενθυμίσω τις διαφημίσεις των συναδέλφων που
δραστηριοποιούνται πέραν των συνόρων, στις όμορες
χώρες, και τους οποίους αντιμετωπίζουμε με αμφίβο-
λης αξίας στρατηγική, ή τους συναδέλφους που εντός
των συνόρων συστηματικά προβάλλονται ακροβα-
τώντας στα όρια της νομιμότητας. Επίσης θα υπεν-
θυμίσω ότι εργαζόμαστε προσπαθώντας να ζήσουμε
και να κάνουμε λεφτά. Και ότι χρειαζόμαστε τον Δε-
οντολογικό μας Κανονισμό βασικά για να διασφαλί-
σουμε τα επαγγελματικά μας δικαιώματα και όχι τόσο
μια ακεραιότητα ηθική.

Το μείγμα μάρκετιγκ, που θα μπορούσαν να εφαρμό-
σουν τα οδοντιατρεία, δεν μπορεί να περιέχει επαρκώς
την προώθηση, όσο κι αν αυτή θεωρείται θεμελιώδες
μέρος της αλυσίδας αξίας μια επιχείρησης, αφού ταυτί-
ζεται με την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το προ-
ϊόν, που η επιχείρηση επιδιώκει να πουλήσει. Εμείς
έχουμε αποδεχθεί ότι οι υπηρεσίες που παρέχουμε

είναι αρκετά γνωστές στον κόσμο, ελέγχονται από-
λυτα από εμάς και ότι ο ασθενής μας έχει περιορισμέ-
νες δυνατότητες επιλογής (ουσιαστικά, …μία επιλογή:
να μας εμπιστευθεί χωρίς να κάνει συγκρίσεις!). Δεν
μπορούμε να προωθήσουμε τις επιχειρήσεις και τις
υπηρεσίες μας, γιατί ο Δεοντολογικός Κανονισμός μας
(ΠΔ 39/2009 άρθρα 21 κ.ε.) αναφέρει ρητώς ότι «Κάθε
άμεση ή έμμεση ενέργεια διαφήμισης, ή δημοσιότητας
απαγορεύεται. Η φήμη του οδοντιάτρου θεμελιώνεται
με την επιστημονική του κατάρτιση και την επαγγελ-
ματική του συνέπεια και εντιμότητα». Άρα λοιπόν,
σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου, όχι μόνο η διαφή-
μιση αλλά το σύνολο των ενδεχόμενων προωθητικών
ενεργειών, που έχουν ως παράμετρο την δημοσιό-
τητα, απαγορεύεται. Με μόνη ίσως πιθανή εξαίρεση
την προώθηση «από στόμα σε στόμα» και αυτό μόνο
αν γίνεται τυχαία, όχι εάν το επιδιώκουμε. Θα πρέπει
να σημειώσουμε ότι στο μείγμα προώθησης που θα
μπορούσε να επιλέξει μια εμπορική εταιρεία, προκει-
μένου να οργανώσει μια δική της συγκεκριμένη, μο-
ναδική και συνεκτική επικοινωνιακή εκστρατεία, θα
μπορούσαν να είναι (εκτός από την διαφήμιση και την
προώθηση από στόμα σε στόμα) και προσωπικές πω-
λήσεις, τηλεπικοινωνίες, άμεση αλληλογραφία, δημό-
σιες σχέσεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις, χορηγίες,
διαδικτυακή επικοινωνία… Μεγάλα οδοντιατρεία,
ωστόσο, προβάλλονται και στην χώρα μας με κάποι-
ους από αυτούς τους τρόπους. Και οδοντιατρεία όμο-
ρων χωρών χρησιμοποιούν σαφώς την διαφήμιση για
να προσελκύσουν τους ασθενείς μας. 

Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο στο μάρκετιγκ είναι η
τιμολόγηση. Αποτελεί συχνά σπαζοκεφαλιά για μας
και μας βάζει συχνά σε διλήμματα, ιδιαιτέρως όταν
βλέπουμε να μην έχουμε δουλειά, οπότε σκεφτόμα-
στε να δουλέψουμε «όσο-όσο». Αξιόλογες προσπά-
θειες έχουν γίνει (Τσιόγκας Γεώργιος, στα πλαίσια
εργασίας της ΕΟΟ, 2008, Τσιόγκας  Γεώργιος, πρό-
σφατα σε webinar του Ο.Σ.Π) για την κοστολόγηση
των οδοντιατρικών υπηρεσιών. Με αυτές τις εκτιμή-
σεις ως εργαλείο, επιδιώξαμε την υπογραφή συλλο-
γικών συμβάσεων για παροχή οδοντοθεραπείας στον
ελληνικό πληθυσμό. Πιθανώς μάλιστα θα συμβιβα-
ζόμασταν με τιμολόγηση των υπηρεσιών μας σε κλά-
σμα του υπολογισθέντος κόστους των. Βασικός
παράγοντας όμως για την τιμολόγηση στο μάρκετιγκ
είναι -εκτός από το κόστος- και η αντίληψη των κα-
ταναλωτών για την αξία του προϊόντος. Η τιμολό-
γηση με χαμηλή τιμή, στην περιοχή του κόστους, δεν
επιτρέπει σοβαρά περιθώρια κέρδους. Τιμολόγηση η
οποία ενσωματώνει την αντίληψη του κόσμου για το
προϊόν, δίνει περιθώρια κέρδους αλλά ενέχει τον κίν-
δυνο να μην είναι πιθανή η ζήτηση σε αυτό το επί-
πεδο τιμής. Άρα, κομβικής σημασίας ζήτημα είναι η
προσπάθεια διαμόρφωσης και υποστήριξης της αν-
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τίληψης των καταναλωτών για την αξία του προ-
ϊόντος. Και, βέβαια, οι τιμές των ανταγωνιστών,
αλλά και άλλοι παράγοντες, θα πρέπει να λαμβά-
νονται υπόψη σε μια διαδικασία τιμολόγησης των
προϊόντων μας.

Κατά την γνώμη μου, οδοντίατροι, ομάδες οδον-
τιάτρων, σύλλογοι και Ομοσπονδία, οφείλουν να
διαμορφώνουν αδιάκοπα την κοινή γνώμη για την
αξία των υπηρεσιών μας, για την ποιότητά τους, για
την επικινδυνότητα και το πρόσθετο κόστος, που
μπορεί να έχει για τους ασθενείς η εσφαλμένη επι-
λογή. Οι συλλογικοί φορείς, αφού οι μεμονωμένοι
επαγγελματίες δεν μπορούν λόγω του υφιστάμενου
νομικού πλαισίου, οφείλουν να προωθήσουν και να
διαφημίσουν τις υπηρεσίες μας στο ελληνικό και στο
διεθνές κοινό. Ας διαμορφώσουμε ένα brand και ας
το υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο!  Είμαστε μέλη μιας
διεθνούς κοινότητας και θα πρέπει να στοχεύουμε
σε προσέγγιση πελατών ασθενών από συγκεκριμέ-

νες εισοδηματικές κατηγορίες και όχι από συγκεκρι-
μένες γεωγραφικές περιοχές. Ας απευθυνθούμε λ.χ.
κι εμείς στους πιο εύρωστους οικονομικά κατοίκους
των όμορων χωρών και ας τους πείσουμε ότι παρέ-
χουμε αξιόπιστες και επιλέξιμες υπηρεσίες, έστω κι
αν είναι ακριβότερες από αυτές που συνήθως παρέ-
χονται στις χώρες τους. 

Το βασικό για μας είναι να προσφέρουμε άριστο
προϊόν. Να το διαχειριζόμαστε σωστά, να το υπο-
στηρίζουμε και να το προωθούμε με κάθε νόμιμο
τρόπο, αλλά προπάντων να πιστεύουμε σε αυτό.
Ανεξαρτήτως αν λέμε ότι κάνουμε μάρκετινγκ ή όχι.

(Το παραπάνω κείμενο αποτελεί μια προσπάθεια
μεταφοράς στον επαγγελματικό μας  χώρο των βασι-
κών αρχών του επιμορφωτικού προγράμματος e-
learning με τίτλο «Μείγμα Marketing και Branding»
του ΕΚΠΑ, το οποίο παρακολούθησα και ολοκλή-
ρωσα πρόσφατα). 
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Η Στήλη του Ομίλου Οδοντιάτρων 
Λογοτεχνών Καλλιτεχνών

Σ΄αυτό το τεύχος o συνάδελφος 

Γιώργος Βουτσινάς

Ο Οδοντίατρος Γιώργος Βουτσινάς που γεννήθηκε
στην Αθήνα.

Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Εθνι-
κού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου το 1984. 

Με την φωτογραφία ασχολείται  από τα γυμνασιακά
μου χρόνια. Πέραν των πειραματισμών, για μεγάλο
χρονικό διάστημα τον απασχόλησε η μακροφωτογρα-
φία στην φύση, καρπός της οποίας ήταν η έκδοση λευ-
κώματος με τίτλο “Χλόης Ένοικοι”.

Το 2008 ίδρυσε την φωτογραφική ομάδα PHOTOPIA,
τη λειτουργία της οποίας οργανώνει και συντονίζει.

Είναι ενεργό μέλος του Ομίλου Οδοντιάτρων Λο-
γοτεχνών καλλιτεχνών και βασικός ομιλητής  στα σε-
μινάρια φωτογραφίας, που οργανώνει ο Όμιλος τα
δύο τελευταία χρόνια.

Το έργο του συνοψίζεται στα εξής:

Εκδόσεις:

1994. Αφιέρωμα στην μακροφωτογραφία του πε-
ριοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

2006. Έκδοση λευκώματος με τίτλο: «Χλόης ένοι-
κοι», (Κέδρος, Αθήνα 2006, ISBN 960-04-3359-3).

2006. Αφιέρωμα του περιοδικού «Κ» της Καθημε-
ρινής.

Εκθέσεις: 

1999. Ατομική έκθεση Βιβλιοπωλείο Λεμόνι 
2001. Ομαδική έκθεση στο Πολιτιστικό Κέντρο του

Δήμου Αγ. Παρασκευής: τίτλος «Εντυπώσεις από την
Μάλτα»

2006. Ομαδική έκθεση Μέγαρο Μουσική στα πλαί-
σια του 26ου ΠΟΣ

2006. Ατομική έκθεση Γκαλερί Σκουφά: τίτλος «ως
έγγιστα»

2008. Ατομική έκθεση Καφέ Φίλιον: τίτλος «Πόες
και κάλαμοι»

2009. Ατομική έκθεση Ιεράπετρα Κρήτης στα πλαί-
σια των Κυρβείων :  με τίτλο: «Έντομα και φυτά»

2012. Ατομική έκθεση στον Στάβλο:  τίτλος  «Δί-
πτυχα»

2012. Ομαδική έκθεση Ash in Art: τίτλος «Ελλάδα
τώρα»

2014. Ομαδική έκθεση Πολιτιστικό κέντρο Αίγινας:
τίτλος «Σιωπηλά σαν Σημάδια»

Σύνδεσμοι:

Δικτυακός τόπος:
http://www.georgiosvoutsinas.com/galleries/
Flickr: https://www.flickr.com/photos/ggv/
Facebook:
https://www.facebook.com/georgios.g.voutsinas

Φωτογραφίες:

του Γεράσιμου Δουβίτσα
Πρόεδρος  του Ομίλου Οδοντιάτρων 
Λογοτεχνών Καλλιτεχνών
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Συνέντευξη της Κορίνας Λιούτα
για προσβάσιμο τουρισμό

Η Κορίνα Λιούτα είναι μια δραστήρια γυναίκα από
το χώρο της ΥΓΕΙΑΣ που αγωνίζεται με το δικό της μο-
ναδικό τρόπο εδώ και χρόνια προωθώντας τον Εθελον-
τισμό στην επιστημονική κοινότητα της ΥΓΕΙΑΣ ως
Πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού συλλόγου ΘΕΛΩ
(www.thelo.com.gr) δίνοντας έμφαση στην συμβουλευ-
τική υποστήριξη και διαμεσολάβηση των πολιτών όταν
έρχονται σε επαφή με το σύστημα Υγείας, Κοινωνικής
Πρόνοιας και Ασφάλισης.

# Ερώτηση: Ποιους αφορά ο προσβάσιμος τουρι-
σμός;

Αν και είναι πολλές οι κατηγορίες των ατόμων με δυ-
σκολίες προσβασιμότητας (πάσης φύσεως) οι μεγαλύ-
τερες ομάδες είναι:

• Άτομα με κινητικές δυσκολίες (κυρίως σε αναπη-
ρικά καροτσάκια)

• Άτομα που είναι κωφοί, ή έχουν προβλήματα ακοής
• Άτομα που είναι τυφλοί ή έχουν προβλήματα όρασης.
Οι έχοντες ανάγκη διευκόλυνσης προσβασιμότητας,

γενικότερα, είναι:
Είδος «αναπηρίας»
Άτομα με προβλήματα όρασης
Άτομα με προβλήματα ακοής
Άτομα με διανοητικά προβλήματα
Άτομα με σωματικά προβλήματα - δυσκολίες κινητι-

κότητας
Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
# Ερώτηση: Σε τι ποσοστό είναι ο προσβάσιμος

τουρισμός σε Ελλάδα, Ευρώπη και παγκοσμίως;
Το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού ήτοι περίπου 1

Δις άτομα εκτιμάται ότι ανήκουν στην δυνητική αγορά
του προσβάσιμου τουρισμού.

Ο κ. Ivor Ambrose, Διευθύνων Σύμβουλος του Ευ-
ρωπαϊκού Δικτύου Προσβάσιμου Τουρισμού - ENAT
– European Network for Accessible Tourism, επεσή-
μανε σε παλαιότερη ομιλία του, μεταξύ άλλων, ότι «η
προσβασιμότητα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν
πρόβλημα αλλά σαν μία χρυσή ευκαιρία» για την
τουριστική ανάπτυξη, και ανέφερε ότι μεταξύ των
«πελατών του προσβάσιμου τουρισμού είναι και τα
ηλικιωμένα άτομα άνω των 60 ετών, που αποτελούν
περίπου το 20% του Ευρωπαϊκού πληθυσμού, και αν-
τιστοιχούν στο 65% της συνολικής προσβάσιμης αγο-
ράς στην Ευρώπη».

ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΕ (2015) έδειξε:
• Το 2011 εκτιμούσαν ότι η Ευρώπη είχε 138,6 εκατ.

άτομα με δυσκολίες προσβασιμότητας
• 35% εκτιμάται ότι ήταν άτομα με κάποιες μορφές

αναπηρίας / δυσχέρειες στις ηλικίες 15-64 έτη
• Η Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και

Ισπανία έχουν η καθεμία περισσότερα από 10 εκ. άτομα
με κινητικές δυσκολίες ή άλλης μορφής ανάγκες υπο-
βοήθησης της προσβασιμότητας.

# Ερώτηση: Τι συνέργειες χρειάζονται;
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού - ΠΟΤ σε ει-

δική Έκθεση του 2016 ανέφερε ότι η έννοια του «προσβά-
σιμου τουρισμού» είναι η προσαρμογή του περιβάλλοντος
και των προϊόντων και υπηρεσιών του τουρισμού ώστε να
δίνεται η δυνατότητα να τα απολαμβάνουν όλοι.

Ο ΠΟΤ στην ίδια Έκθεση ανέφερε διάφορες διαστά-
σεις του «προσβάσιμου τουρισμού» ως:

• Την ενημέρωση και πληροφόρηση και παροχή κα-
τάλληλων μέσων και μεθόδων για αυτήν

• Την διευκόλυνση σε όλο το τουριστικό κύκλωμα:
ενδεικτικώς, συστήματα κρατήσεων, κατάλυμα, μετα-
φορές, επισκεψιμότητα, κ.α.

• Την ευκολία στην τοπική μετακίνηση
• Την παροχή εγκαταστάσεων με ασφάλεια και πρό-

βλεψη για αποφυγή ατυχημάτων
• Την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών
• Την συμπεριφορά προς τα άτομα αυτά, που προ-

ϋποθέτει και ανάλογη εκπαίδευση και κατάρτιση
• Τον σχεδιασμό των προσβάσιμων προορισμών και

τις αναγκαίες υποδομές
• Τις ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις
• Τις ενέργειες για την τουριστική προβολή και προ-

ώθηση.
Οι διάφορες χώρες πρέπει να έχουν ΠΑΡΟΧΟΥΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ που να
είναι γνωστοί στους υποψήφιους πελάτες.

Στην ΕΕ (από Μελέτη του 2015) προσδιορίζονται
διάφορες κατηγορίες προσβάσιμων υπηρεσιών από τις
οποίες οι σπουδαιότερες (πιο εκτεταμένες) είναι:
Διαμονή......................................................................16%
Φυσική προσβασιμότητα ........................................16%
Αξιοθέατα ..................................................................15%
Εστίαση......................................................................14%

Ενώ οι μεγαλύτερες ελλείψεις εμφανίζονται σε:
Συγκοινωνίες -Υπηρεσίες μόνο 8%.
Προσωπικής συνοδείας - εξυπηρέτησης μόνο 3%.

Στην Ελλάδα είναι ανάγκη να μεριμνήσουμε ειδικά
για την ανάδειξη, στην αγορά του προσβάσιμου τουρι-
σμού, των τουριστικών μας πόρων, μνημείων, μουσείων,
αξιοθέατων και να σκεφθούμε και να θεσμοθετήσουμε,
έτσι ώστε όλα αυτά να μπορούν να τα απολαύσουν οι
συμπολίτες και οι επισκέπτες μας που έχουν κάποια δυ-
σκολία, δεν είναι υποχρεωτικά «ανάπηροι».

# Ερώτηση: Οι τουρίστες με κινητικές δυσκολίες
χρειάζονται κάποια ειδική κάρτα;

Η κάρτα υγείας / ασφάλισης χρειάζεται εφόσον απαι-
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τείται κάποια θεραπεία και το άτομο είναι Ευρωπαίος
Πολίτης και καλύπτεται από την Οδηγία για την Διασυ-
νοριακή Περίθαλψη.

Ο συνήθης ταξιδιώτης του προσβάσιμου τουρισμού
(με μερικές εξαιρέσεις όπως π.χ. οι νεφροπαθείς που
χρειάζονται υπηρεσίες, απλώς χρειάζονται υποδομές και
αντίστοιχες υπηρεσίες.

# Ερώτηση: Πώς θα ερχόντουσαν τουρίστες με δυ-
σκολίες προσβασιμότητας;

Η Μελέτη της ΕΕ ανέφερε ότι το 2012 εκτελέστηκαν
783 εκατομμύρια ταξιδιών των ατόμων με δυσκολίες
προσβασιμότητα. Άρα για να προσελκύσουμε τα ταξί-
δια αυτά πρέπει να παρέχουμε τις υπηρεσίες σε όλα τα
επίπεδα από τις υπηρεσίες άφιξης, διακίνησης, διαμο-
νής, κλπ. Επίσης, όπως αναφέρεται και από την Μελέτη
του ΠΟΤ χρειάζεται να αναφερθεί η πληροφόρηση για
τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κάτι στο οποίο η Ελλάδα
υστερεί.

# Ερώτηση: Κατά πόσο η Ελλάδα είναι προσβάσιμη
για ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες;

Αν και η Ελλάδα στην Μελέτη της ΕΕ (Έλεγχοι απο-
τελεσματικότητας της παροχής υπηρεσιών για τον προ-
σβάσιμο τουρισμό - 2015) εμφανίζεται σε υψηλή θέση
(μεταξύ των διαφόρων χωρών της ΕΕ) ως προς τους πα-
ρόχους υπηρεσιών και υπηρεσίες, πραγματικά στην του-
ριστική προσέλευση δεν είμαστε τόσο υψηλά, γιατί
ελλείπει η επαρκής πληροφόρηση προς τις ομάδες του
προσβάσιμου τουρισμού. Στην συνολική αξιολόγηση
των παρόχων υπηρεσιών για προσβάσιμο τουρισμό η
Ελλάδα αξιολογείται λίγο πιο κάτω από τον μέσο όρο
των ευρωπαϊκών χωρών, με βαθμό 1.94 (ο Μ.Ο. είναι
2.04) με άριστα το 4.0.

Το μεγαλύτερο διαπιστούμενο πρόβλημα στην Ευ-
ρώπη των 28 είναι η έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης
και γνώσεων (αναφέρεται από περισσότερους από τους
μισούς παρόχους) για το τι πρέπει να προσφέρουν οι πά-

ροχοι των ταξιδιωτικών υπηρεσιών για να εξυπηρετή-
σουν την αγορά του προσβάσιμου τουρισμού. Επίσης σε
υψηλό ποσοστό τάξεως επίσης 50% αναφέρεται και το
κόστος της επένδυσης που χρειάζεται για την εξυπηρέ-
τηση του προσβάσιμου τουρισμού.

Προσβασιμότητα, σημαίνει ευκολία πρόσβασης παν-
τού. Και η πρόσβαση δεν είναι μόνο κινητική. Ας μην
σκεπτόμαστε μόνο τις δυσκολίες κινητικής προσβασι-
μότητας, αλλά και της προσβασιμότητας της αντίληψης
και της απόλαυσης του τουριστικού αξιοθέατου.

Τα ξενοδοχεία μας μπορεί να έχουν μερικά δωμάτια
λεγόμενα ΑΜεΑ. Δεν έχουν όμως όλα κοινόχρηστους
χώρους για ΑΜεΑ. Όμως είναι γενικά πολύ λίγες οι εγ-
καταστάσεις εάν θέλουμε να προσεγγίσουμε την αγορά
αυτή των πολλών εκατομμυρίων πελατών.

# Ερώτηση: Δράσεις που χρειάζονται και θα αναπτύ-
ξει ο τομέας Προσβάσιμου Τουρισμού για ανθρώπους
με κινητικές δυσκολίες

Για πρώτη φορά θα πρέπει να ενταχθεί ολοκληρωμένα
ένα πλαίσιο δράσεων και προτάσεων που αφορούν τις
δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία να έχουν δικαίωμα
στον ΤΟΥΡΙΣΜΟ και στην διακίνηση - μετακίνηση τους
μέσα στη Χώρα μας προκειμένου να απολαύσουν τους
φυσικούς και πολιτιστικούς της θησαυρούς. Η πολιτική
βούληση πρέπει να είναι δεδομένη και εκφράζεται κατά
κύριο λόγο μέσω και της προσωπικής ευαισθησίας που
επιδεικνύει για τα θέματα που αφορούν συνολικά τα
ΑμεΑ. Θα πρέπει να ανακοινωθούν και να παρουσια-
στούν ολοκληρωμένες προτάσεις μας στο τομέα του
Προσβάσιμου ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ προκειμένου η χώρα μας να
αναδείξει και μια ανθρωποκεντρική διάσταση στην του-
ριστική της εικόνα διαμορφώνοντας ένα νέο προφίλ που
βάζει πάνω από όλα τον Άνθρωπο χωρίς περιορισμούς,
χωρίς αποκλεισμούς για όσους έχουν για οποιοδήποτε
λόγο κινητικές δυσκολίες.

Αγραπίδου Μαρία

Βιογραφικό κυρίας Λιούτα

Πρόεδρος “ΘΕΛΩ”. Εργάζεται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας από το 1993.
Σπούδασε στο ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, Εξειδικεύτηκε ως Νοσηλεύτρια
στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού όπου και αρχικά εργάστηκε. Στη συνέχεια μετα-
τέθηκε στη Μονάδα υγείας Αμαρουσίου, δομή της Πρωτοβάθμιας Υγείας, όπου
διετέλεσε επί μακράν ως Προισταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, από το 2003
έχοντας διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία στην οργάνωση και λειτουργία της
Δομής στο Μαρούσι στην πορεια των χρόνων. Έχει Μεταπτυχιακές σπουδές στο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – ΜSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Σπουδές στον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO) – «Χρηματοδοτικά εργαλεία και
μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών φορέων». Εκπαίδευση και
πιστοποίηση στο πρόγραμμα «Διαχείρισης Κρίσεων και Συγκρούσεων» (MHF-
Μental Heal th Facilitator). Σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για
το πρόγραμμα DIN (Diploma in Nego tiations) – Δίπλωμα στη Διαμεσολάβηση
και την απόκτηση Διαπίστευσης στη Διαμεσολάβηση.(σε εξέλιξη)

Υπήρξε υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων στον μη κερδοσκοπικό συλλογο σκελετικής υγείας «Πεταλούδα». Αν-
τιπρόεδρος 1ου Περιφερειακού Τμήματος ΕΝΕ Αττικής και Νήσων Πρόεδρος Επιστημονικού Τομέα Εθελον-
τισμού της ΕΝΕ και Μέλος επιστημονικού τομέα Κοινοτικής Νοσηλευτικής της ΕΝΕ.
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Όταν το όνειρο γίνεται εφιάλτης

Αφιερωμένο στα θύματα και τους πληγέντες της κατα-
στροφικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018

Σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα! Δεν θα ξαναμείνω
στην γιαγιά και τον παππού. Θα φύγουμε για μια εβδο-
μάδα όλοι μαζί διακοπές. Επιτέλους δεν θα μου λέει τι να
κάνω ο μεγάλος μου αδερφός! Θα πηγαίνω βόλτες με τον
μπαμπά και θα τρώμε κρυφά παγωτό πριν το φαγητό. Θα
μου φτιάχνει η μαμά τις κοτσίδες που μου αρέσουν και
θα πηγαίνω στο σπίτι της φίλης μου εδώ δίπλα... Μετά
από τόσο καιρό που τελείωσε το σχολείο, επιτέλους ήρθε
η ώρα να ξεκινήσουν οι “πραγματικές” διακοπές!

Όλα αυτά σκεφτόταν η Αγγελική* το πρωί καθώς ο πα-
τέρας της οδηγούσε το αυτοκίνητο προς το εξοχικό. Το
σπίτι δεν είναι πολύ μεγάλο. Δυο δωμάτια και μια κουζίνα
που χρησιμοποιούσαν και για καθιστικό. Χωρούσε ίσα
ίσα τους γονείς του πατέρα της Αγγελικής κι εκείνους.
Όταν πήγαινε και η άλλη κόρη των παππούδων με τον
άντρα της και τα παιδιά γινόταν χαμός... Γι΄ αυτό το λόγο
τ΄ αδέρφια μοίραζαν τις διακοπές το καλοκαίρι. Δύο
εβδομάδες ο ένας και δύο εβδομάδες ο άλλος. Αυτό δεν
άρεσε και πολύ στην Αγγελική γιατί ήθελε να παίζει με
τις ξαδέρφες της. Η μία 12 και άλλη 16. Η Αγγελική είναι
14 και κάνουν καλή παρέα όλες μαζί. Από την άλλη έχει
πολλές φίλες από τα διπλανά σπίτια. Υπάρχουν πάρα
πολλά σπίτια κοντά τους και οι γείτονες είναι φίλοι με
τους γονείς και τους παππούδες της.

Με τις σκέψεις αυτές η Αγγελική χάζευε στο δρόμο
απολαμβάνοντας την διαδρομή. Τι όμορφα που ήταν! Τα
δέντρα έφταναν ως τη θάλασσα. Τα μονοπάτια που οδη-
γούσαν στην παραλία ήταν κρυμμένα από πεύκα και με
μικρά σκαλοπάτια. Η Αγγελική είχε παίξει πολλές φορές
κρυφτό με τ΄ άλλα παιδιά σ΄ εκείνα τα κρυφά μονοπά-
τια... Τα σπίτια ήταν τριγυρισμένα από φυτά και ψηλά
δέντρα. Οι αυλές πολύχρωμες από τα λουλούδια.
Έκλεισε τα μάτια και ταξίδεψε σε μαγικές πόλεις μεθυ-
σμένη από τις μυρωδιές των λουλουδιών. Σε πόλεις που
ονειρευόταν να πάει όταν μεγαλώσει.

Θέλω να γίνω αεροσυνοδός ψιθύρισε. Να δω όλα
αυτά τα μέρη που έχω διαβάσει και έχω ονειρευτεί...

“Φτάσαμε κιόλας;” μονολόγησε η Αγγελική την ώρα
που ο πατέρας της πάρκαρε το αυτοκίνητο στην αυλή
του εξοχικού τους.

Οι παππούδες βγήκαν έξω χαρούμενοι να τους προ-
υπαντήσουν. Γέλια, χαρές, φιλιά...

Τώρα έπρεπε να κάνουν γρήγορα για να πάνε στην
παραλία. Ήταν πια απόγευμα. Πόσο λαχταρούσε η Αγ-
γελική να μπει στο νερό και να πλατσουρίσει! Πόσο
πολύ ήθελε να παίξει νεροπόλεμο με τον μπαμπά και τον
αδερφό της! Πόσο της έλειψαν οι λουκουμάδες από τον
πλανόδιο πωλητή! Πόσο της άρεσε τελικά το καλοκαίρι!

“Αχ Θεέ μου!”, σκέφτηκε... “Είναι τέλεια! Σαν να βρί-
σκομαι στον παράδεισο...”

Οι γονείς άρχισαν να ξεφορτώνουν τα πράγματα και τα
παιδιά να γκρινιάζουν ότι καθυστερούσαν. Κι εκεί πάνω
στην αναμπουμπούλα και την γκρίνια, είδαν τους γείτονες
να τους κάνουν νοήματα. Οι γονείς της Αγγελικής πλη-
σίασαν τον φράχτη και άρχισαν να μιλούν ψιθυριστά με
τους γείτονές τους. Μετά κοίταξαν τον ουρανό και άρχι-
σαν να κουνούν το κεφάλι τους. Τι να έλεγαν άραγε; “Λες
να μην πάμε για μπάνιο;” σκέφτηκε η Αγγελική, καθώς
παρατήρησε πως είχε χαθεί ο ήλιος. Την θέση του είχαν
πάρει σύννεφα και φυσούσε αρκετά δυνατά. Τι ατυχία!
Πόσο μουντός έγινε ξαφνικά ο ουρανός!

Εκείνη την ώρα ήρθαν κοντά οι γονείς της Αγγελικής
και άρχισαν να μιλάνε με τους παππούδες. “Πρέπει να
φύγουμε! Έχει πιάσει φωτιά στην περιοχή...” είπαν.

Αυτή τη φορά επιβιβάστηκαν βιαστικά στο αυτοκίνητο
και οι παππούδες να μένουν για να κλείσουν το σπίτι. Σε
λίγα λεπτά έφτασαν στον κεντρικό δρόμο. Εκεί βρίσκον-
ταν ακινητοποιημένα πολλά αυτοκίνητα. Είχε τόση κί-
νηση... Δεν μπορούσαν να προχωρήσουν ούτε 50 μέτρα.

Ξαφνικά, επικρατεί σιγή στο αυτοκίνητο. Οι γονείς
μου κοιτάχτηκαν στα μάτια. Σταγόνες αγωνίας έλουζαν
τα πρόσωπά τους. Κοιτάχτηκα κι εγώ με τον αδερφό
μου. Τόσο σοβαρά ήταν τα πράγματα; Μα εγώ νόμιζα ότι
φύγαμε για να μην εμποδίσουμε το “έργο” της πυροσβε-
στικής! Έτσι έχω ακούσει να λένε στην τηλεόραση...

Ο μπαμπάς μας είπε να βγούμε από το αυτοκίνητο.
Ήδη άνθρωποι έτρεχαν στους δρόμους. Ο ουρανός είχε
γίνει ακόμη πιο μουντός κι από μακριά φαινόταν καπνός
και φλόγες. Είχε αρχίσει να νυχτώνει και με την κάπνα
έβλεπες ελάχιστα. Το χειρότερο ήταν ότι κόπηκε το ηλε-
κτρικό. Χωρίς φως δεν έβλεπες τίποτα...

Αρχίσαμε να τρέχουμε κι εμείς. Ανακατευτήκαμε με
τους υπόλοιπους. Άνθρωποι όλων των ηλικιών έτρεχαν
στους δρόμους. Άλλοι έσπρωχναν, άλλοι έπεφταν πάνω
μας, άλλοι φώναζαν... Σκύλοι που έτρεχαν γαυγίζοντας
και ψάχνοντας τ΄ αφεντικά τους... Γάτες που κρύβονταν
παρέα με τα ποντίκια κάτω από τους κάδους για να σω-
θούν... Δεν βλέπαμε που έπρεπε να πάμε. Το χέρι μου
σφίχτηκε πάνω στον μπαμπά μου. “ΦΟΒΑΜΑΙ” του
φώναξα. “Δεν μπορώ ούτε να σε δω!” Το μόνο που
άκουσα ήταν “Κράτα μου σφιχτά το χέρι και προχώρα!”
“Η μαμά; Πού είναι η μαμά; Ο Γιάννης;” “Εδώ είμαστε
όλοι” άκουσα τη μαμά να λέει. Όμως δεν μπορούσα να
τους δω... Δεν έβλεπα τίποτα από τον καπνό! Το μόνο
που έκανα ήταν να τρέχω! Να τρέχω μ΄ αυτές τις άβολες
σαγιονάρες με τις πολύχρωμες πέτρες και τα λουλούδια.
Πόσο πολύ ήθελα να τις αγοράσω για να ταιριάζουν με
το μαγιώ μου! Και τώρα ήταν αυτές που μ’ εμπόδιζαν να
τρέξω...

“Ξέρει κανείς που πάμε;” ακούστηκε μια φωνή. “Πρέ-
πει να πάμε στη θάλασσα” φώναξε κάποιος που φάνηκε
να πήρε το ρόλο του “αρχηγού”. “Ξέρεις από που πρέπει
να πάμε;” ρώτησε ο μπαμπάς μου. “Νομίζω πως ναι”
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ήταν η απάντηση, κι εμείς αρχίσαμε να τον ακολου-
θούμε. Σιγά σιγά η ομάδα μας μεγάλωσε. Γίναμε πάνω
από 20... Ως ομάδα μπορεί να είναι πιο εύκολο. Ο κύ-
ριος Κώστας*, έτσι έλεγαν τον “αρχηγό” άρχισε να τρέ-
χει προς τα δεξιά. “Κάπου πρέπει να υπάρχει ένα
μονοπάτι” είπε και έσταζε από ιδρώτα από την ζέστη,
μα πιο πολύ από την αγωνία του. “Ναι, ναι...” σκέφτηκα.
Τα μονοπάτια που τρέχουμε και παίζουμε κρυφτό. Αυτά
οδηγούν πραγματικά στην θάλασσα. Πρέπει να τα
βρούμε! Τρέχοντας μέσα στο σκοτάδι βρήκαμε ένα μο-
νοπάτι. Εμένα με κρατάει ο μπαμπάς και ο αδερφός μου
κρατάει την μαμά από το χέρι. Παντού δέντρα... παντού
σκαλοπάτια... Δεν αναγνωρίζω τίποτα μέσα στο σκο-
τάδι και τον πανικό... Κι όμως έχω παίξει άπειρες φορές
σ’ αυτά... Αν μπορούσαμε να έχουμε λίγο φως να βλέ-
πουμε καλύτερα... Αν δεν είχε καπνό να ξεχωρίζουμε τ΄
αγκάθια και τις πέτρες... Αν...

Κάποιος πρέπει να σταμάτησε το ρολόι του χρόνου!
Όσο κι αν τρέχαμε, όσο κι αν προσπαθούσαμε να φτά-
σουμε στην παραλία, το μόνο που βλέπαμε ,προστά μας
ήταν καπνός και σκαλοπάτια. Μικρά, στενά κι ατελεί-
ωτα σκαλοπάτια... Με πήραν τα κλάμματα. Δεν θα τα
καταφέρουμε να φτάσουμε σκέφτηκα. Σαν να μάντε-
ψαν την σκέψη μου άρχισαν να κλαινε κι οι υπόλοιποι...

Κάποιος έπεσε. Προσπαθήσαμε να τον σηκώσουμε
χωρίς να τον βλέπουμε μέσα στον καπνό. Ένα αγοράκι
γρατζουνίστηκε στα κλαδιά. Εμένα με τσίμπησαν κάτι
αγκαθωτοί θάμνοι. Ούρλιαξα απ΄ τον πόνο! Τινάχτηκα
πίσω κι έχασα την “πολύτιμη” σαγινάρα μου! Εκείνη με
τις πολύχρωμες πέτρες και τα λουλούδια. Τώρα δεν μου
φτάνει που δεν μπορώ ν΄ αναπνεύσω, δεν μου φτάνει ο
καπνός που μου τσούζει τα μάτια, δεν μου φτάνει που με
πονάνε οι γρατζουνιές, πρέπει να τρέχω στις πέτρες και
τ΄ αγκάθια ψωρίς σαγιονάρα. ΠΟΝΑΩ... Πόσα θα πρέπει
ν΄ αντέξω ακόμα; Εγώ το μόνο που ήθελα ήταν να κάνω
διακοπές με τους γονείς μου και τον αδερφό μου. ΓΙΑΤΙ;

Δεν ήταν ώρα για παράπονα και κλάματα! Έβλεπα
την φωτιά να πλησιάζει από πίσω μας και παρακα-
λούσα να φτάσουμε γρήγορα στην παραλία. Ξαφνικά
ο κύριος Κώστας σταμάτησε. Κάτι είπε για αδιέξοδο,
αλλά σχεδόν δεν ακούστηκε γιατί ταυτόχρονα άρχισαν
να κλαίνε και να φωνάζουν. Η ελπίδα έδωσε την θέση
της στην απελπισία. Η απελπισία έγινε οργή απέναντι
στο πρόσωπο του “αρχηγού”. Τα λόγια έγιναν λυγμοί.
Οι λυγμοί έγιναν κραυγές απελπισίας κι ανακατεύτη-
καν με τον λυσσασμένο άνεμο. Τα πόδια λύγισαν. Όπως
λύγιζαν τα δέντρα προς το μέρος μας φτύνοντας φω-
τιές. Το αίμα πάγωσε στις φλέβες σε αντίθεση με τα τα-
λαιπωρημένα κορμιά μας που έκαιγαν από την πύρινη
λαίλαπα. Η φλόγα της ελπίδας άρχισε να τρεμοπαίζει
μπροστά στον δυνατό άνεμο του φόβου. Ήταν ομως η
μόνη φλόγα που έτεινε να σβήσει. Γιατί η άλλη είχε αρ-
χίσει να έρχεται όλο και πιο κοντά μας...

Έπρεπε να γυρίσουμε πίσω. Να βρούμε άλλο μονοπάτι.
Πώς θα το κάνουμε αυτό; Πρέπει να κάνουμε γρήγορα!

Τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα. Το στομάχι μου πο-
νάει από τον φόβο και δυσκολεύομαι ν’ αναπνεύσω.

Τώρα είναι η στιγμή ν’ αποδείξω ότι δεν είμαι μωρό!
Έσφιξα το χέρι του αδερφού μου και του είπα: “Κουρά-
γιο! Να μην δείξουμε στη μαμά ότι φοβόμαστε. Κοίταξέ
την! Κλαίει και τρέμει ολόκληρη!”

Αρχίσαμε να ξανανεβαίνουμε το μονοπάτι. Τώρα
είναι πιο δύσκολο... Χτυπάω στα δέντρα... Μου κόβεται
η ανάσα από τους καπνούς... Αίματα τρέχουν από τα
γόνατα και την πατούσα μου... “Θα τα καταφέρουμε!”
σκέφτηκα. Λίγα μέτρα είναι ακόμη... Όταν παίζουμε
κρυφτό πώς τα καταφέρνω; Τα 50 μέτρα μου φάνηκαν
ατελείωτα. Μα ναι, τα καταφέραμε! Φτάσαμε στο πιο
ψηλό σημείο. Είμαστε στο σημείο που ξεκινήσαμε. Και
τώρα; Η φωτιά μας πλησιάζει... Δεν μπορούμε να φύ-
γουμε. Τώρα τα δάκρια τρέχουν από τα μάτια μου
χωρίς να μπορώ να τα σταματήσω. Προσπαθώ ν’ ανα-
πνεύσω και ΠΟΝΑΩ... Προσπαθώ να περπατήσω και
ΠΟΝΑΩ... Όλα γύρω μου καίγονται κι εγώ έχω ΠΑΓΩ-
ΣΕΙ... Η καρδιά μου σταματάει και το μυαλο μου σκέφτε-
ται...Σκέφτεται να μεγαλώνω, να γίνομαι αεροσυνοδός,
να ερωτεύομαι, να χορεύω με τους φίλους μου, να παν-
τρεύομαι, να κάνω παιδιά, εγγόνια... ΦΟΒΑΜΑΙ...

Δίπλα είναι ένα μεγάλο οικόπεδο μ’ ένα κτίριο μέσα.
Ο κύριος Κώστας μπαίνει κι ακολουθούμε κι οι υπόλοι-
ποι. Μαζευόμαστε στο κέντρο. Γύρω γύρω δεν έχει δέν-
τρα. Λες αυτό να σταματήσει την φωτιά; Κοιτάζουμε ο
ένας τον άλλο και ψάχνουμε να βρούμε την ελπίδα στα
μάτια μας. Πόσοι είμαστε; Είκοσι επτά... Είκοσι επτά
άγνωστοι που βρεθήκαμε τυχαία μαζί... Αρχίσαμε να
συστηνόμαστε. Τώρα δεν είμαστε πια άγνωστοι... Εγώ
είμαι η Αγγελική, 14 χρονών, μου αρέσει ο χορός και οι
ξένες γλώσσες και θέλω να γίνω αεροσυνοδός. Θέλω
να “πετάω” στον ουρανό και να βλέπω από ψηλά την
θάλασσα...

Οι φλόγες μας πλησιάζουν από πίσω. ΦΟΒΑΜΑΙ... Δά-
κρυα τρέχουν από τα μάτια μου, αλλά δεν μπορώ να μι-
λήσω...

Ο μπαμπάς έφτιαξε ένα μικρό κύκλο και σιγά σιγά πιά-
στηκαν κι οι άλλοι. Αγκαλιαστήκαμε σφιχτά... Δεν αντέχω
άλλο! Δεν μπορώ ν’ αναπνεύσω, τα μάτια μου τσούζουν
από τον καπνό και τα δάκρυα και ΦΟΒΑΜΑΙ...

Κλείνω τα μάτια... Κρατάω σφιχτά τους γονείς μου
και τον αδερφό μου. Τώρα ΔΕΝ φοβάμαι πια! Ακούω
μόνο τις λέξεις “Σ΄ ΑΓΑΠΩ” που ψιθυρίζουμε ο ένας
στον άλλο... Δεν θα μου συμβεί τίποτα! Είναι η μαμά
και ο μπαμπάς εδώ! Αυτοί πάντα με προστατεύουν!
Αυτοί είναι δυνατοί! ΔΕΝ φοβάμαι πια... ΔΕΝ βλέπω
τις φλόγες... Βλέπω μια γαλάζια θάλασσα όπως την ση-
μαία μας, και τον γαλανό ουρανό που λατρεύω...

Έχω τα μάτια κλειστά...
Ακούω μόνο το “Σ΄ ΑΓΑΠΩ”...
Έχω τα μάτια κλειστά...
Ακούω ουρλιαχτά...
“Κείνο το βράδυ σώπαιναν οι λύκοι γιατί ουρλιάζανε

οι άνθρωποι...”(Μ. Λουντέμης)
Αγραπίδου Μαρία

* Τα ονόματα είναι τυχαία και η ιστορία των 26 είναι όπως
εγώ την φαντάστηκα μέσα από τα μάτια ενός παιδιού.
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Μια συγκλονιστική ιστορία της τραγωδίας στο Μάτι 

Περί οδόντων… ο λόγος…

Το τελευταίο δεκαήμερο του περασμένου
Ιουλίου όλοι οι έλληνες πάγωσαν στο άκου-
σμα της φονικής πυρκαγιάς στην ανατολική
αττική. Δεν ήταν μόνο ο μεγάλος αριθμός
των θυμάτων αλλά και ο μαρτυρικός τρό-
πος με τον οποίο ξεκληρίστηκαν ολόκληρες
οικογένειες. 

Η ιστορία του οδοντιάτρου Χρήστου
Κούκλα, με καταγωγή από τα Τρίκαλα, ήταν
μια από τις πιο συγκλονιστικές της τραγω-
δίας στο Μάτι. Σύμφωνα με τα όσα έχουν
γίνει γνωστά καθώς η πυρκαγιά πλησίαζε,
λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετώ-
πιζε ο 72χρονος ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να
μετακινηθεί. Τη τελευταία στιγμή η γυναίκα που είχαν στο σπίτι για να βοηθάει φυγαδεύτηκε μαζί με τα εγ-
γονάκια του προς τη θάλασσα. Η σύζυγός του αν και είχε τη δυνατότητα να μετακινηθεί και να σώσει τη ζωή
της, παρέμενε ως το τέλος δίπλα του και τον ακολούθησε στο θάνατο. 

Οι πράξεις είναι αυτές που γράφουν ιστορία και αποδεικνύουν το μεγαλείο ψυχής. Οι αγαπημένοι τους να
τούς θυμούνται πάντα ως τον παππού και τη γιαγιά που επέλεξαν να είναι μαζί στη ζωή και το θάνατο. 

Να είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει.

Το χαμόγελο είναι ο καλύτερος τρόπος 
να δείξεις τα δόντια σου στη μοίρα. 

Ανώνυμος

Ο άνθρωπος γεννιέται χωρίς δόντια, χωρίς μαλλιά 
και χωρίς αυταπάτες και έτσι πεθαίνει, χωρίς δόντια, 

χωρίς μαλλιά και χωρίς αυταπάτες. 

Αλέξανδρος Δουμάς, 1802-1870, Γάλλος συγγραφέας






