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Αγαπητοί συνάδελφοι
Καλούμαστε να  αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση

πρωτόγνωρη τόσο επαγγελματικά όσο και κοινωνικά.
Καλούμαστε να την αντιμετωπίσουμε, αλλά και να την
διαχειριστούμε, χωρίς ουσιαστικά να γνωρίζουμε τι
έχουμε απέναντι.

Δεν θέλω να κουράσω μιλώντας για τον κορωναϊό,
άλλωστε, δυστυχώς, τις τελευταίες μέρες και παρά την
θέλησή μας, δεν υπάρχει άλλο θέμα συζήτησης.

Προσπαθούμε όλοι μας να προσαρμοστούμε στα νέα
τραγικά δεδομένα που άλλαξαν την καθημερινότητά
μας  και συγχρόνως πρέπει να σκεφτούμε πως θα μεί-
νουμε όρθιοι σαν επαγγελματίες και μετά το τέλος
αυτής της τραγωδίας, η οποία, όλοι ευχόμαστε να τε-
λειώσει σύντομα και με τον λιγότερο οδυνηρό τρόπο.

Ήδη προερχόμαστε από μια πολυετή οικονομική
κρίση που στους περισσότερους από εμάς άφησε ανε-
ξίτηλα σημάδια.

Αναλογιζόμενος τα παραπάνω και αξιολογώντας
αυτές τις πρώτες ημέρες της πρωτόγνωρης κρίσιμης κα-
τάστασης που ζούμε, οδηγούμαι σε κάποια συμπερά-
σματα, τα οποία πραγματικά με εκπλήσσουν ευχάριστα.

Το πρώτο είναι ότι σαν χώρα και σαν κράτος δείξαμε
αντανακλαστικά. Δεν θα σταθώ σε συγκρίσεις γιατί
απλά δεν με ενδιαφέρουν. Θα σταθώ μόνο στο γεγονός
ότι το κράτος έδειξε ότι υπάρχει και μάλιστα έδειξε ότι
μπορεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα πολλές σοβαρές
προκλήσεις κατά τις οποίες δοκιμάζονται οι δομές και
το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.

Το δεύτερο είναι ότι τα ίδια αντανακλαστικά δείξαμε
και σαν κλάδος και μάλιστα σε όλα τα θέματα που μας
αφορούν.

Παρά τις αντιπαραθέσεις στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, σε συζητήσεις (μέσω μηνυμάτων πάντα), που
πολλές φορές μπορεί και να ξεπεράσαμε τα όρια, ίσως
για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια φάνηκε ότι η
κοινή και συνεχιζόμενη προσπάθεια φέρνει αποτέλε-
σμα και είναι από τις στιγμές που πραγματικά χαίρομαι
που ασχολήθηκα με τα κοινά του κλάδου μας. Μπορεί
τα πεδία των διαβουλεύσεων να ήταν το fb, τα blogs ή
οι κλειστές ομάδες διαδικτυακών συζητήσεων, μπορεί
να φτάσαμε σε γραφικότητες (μήπως το ίδιο δεν γινό-
ταν και πριν σε αίθουσες;), αλλά φάνηκε ότι όταν θέ-
λουμε μπορούμε να λειτουργήσουμε ενωμένοι. 

Καταφέραμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να
κάνουμε αισθητή την παρουσία μας, να ακουστεί η
φωνή μας και πετύχαμε να έχουμε μια  έγκαιρη και συ-
νεχόμενη ενημέρωση προς τους συναδέλφους.

Σίγουρα ότι ενταχθήκαμε έγκαιρα στους πληγέντες
κλάδους από τον Κορωναϊό ήταν μια επιτυχία. Μπορεί

βέβαια η όποια οικονομική βοήθεια προς όλους σημαν-
τική μεν αλλά σίγουρα δεν είναι η προσδοκώμενη.
Προσωπικά κατανοώ τις δυσκολίες της κατάστασης
που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση η οποία καλείται να
διαχειριστεί, όπως και όλοι μας, ένα πρωτόγνωρο φαι-
νόμενο καθώς και στο να ικανοποιήσει όλους του
πληττόμενους αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να
ανεχθούμε και εμπαιγμούς προς την επιστημονική κοι-
νότητα. Είναι νωρίς για να κρίνω το τελικό αποτέλε-
σμα των προσπαθειών μας αλλά δηλώνω παρών στην
διεκδίκηση σε καθημερινή βάση για τα καλύτερα δυ-
νατά αποτελέσματα για τους συναδέλφους. Επίσης
θέλω να επισημάνω τις συνεχιζόμενες και αγωνιώδεις
προσπάθειες που κάνουμε ώστε να εξοπλιστούν τα
οδοντιατρεία, Δημόσια και Ιδιωτικά, για να αντιμετω-
πίζουμε με ασφάλεια τα επείγοντα περιστατικά.      

Για όλα τα παραπάνω νοιώθω την ανάγκη να ευχα-
ριστήσω γι’ αυτή την προσπάθεια το Δ.Σ. του συλλό-
γου μας στο σύνολό του. Στα δύσκολα αποδείξαμε ότι
μαζί μπορούμε. Μπορούμε πολλά. Και αξίζει να τονίσω
ότι οι προσπάθειες είναι πραγματικά συλλογικές.

Συνάδελφοι
Στον Πειραιά συνεχίζουμε την προσπάθεια για όσο

χρειαστεί, μέχρι να βγούμε από αυτό το τούνελ σκε-
πτόμενοι και την επόμενη ημέρα.

Είμαστε παρόντες και διαθέσιμοι καθημερινά για ό,τι
χρειαστεί. 

Θα είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία, ακολουθούμε
τις οδηγίες και τους κανόνες των επίσημων φορέων με
πρωτεύοντα στόχο την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.
Προσέχουμε τον εαυτό μας και τους δικούς μας ανθρώ-
πους ώστε η επόμενη ημέρα να μας βρει όλους μαζί πιο
δυνατούς για να μπορέσουμε να επανακαθορίσουμε
πολλά που αφορούν και την ζωή μας αλλά και το επάγ-
γελμά μας.

Μιχάλης Αγρανιώτης
Πρόεδρος του ΟΣΠ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά
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Αγαπητή/ε Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε για τα πιο κάτω θέματα:

Α. 20 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα 
Στοματικής Υγείας

Σας αποστέλλουμε:
- Αφίσα ΠΗΣΥ 2020 με τον ιό SARS-COV2 (συν. 1)

- Δελτίο Τύπου, που δημοσιεύθηκε σήμερα και
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΟΟ και τους συν-
δέσμους των δημοσιευμάτων (συν. 2,3)

- To video που ετοίμασε η χορηγός εταιρεία της
WOHD για την σημερινή ημέρα (συν.4)

- Φωτογραφίες από τη φωταγώγηση της Βουλής
(συν. 5)

Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως καταλαβαίνετε οι
υπαίθριες δράσεις ή όποιες δράσεις θα δημιουργού-
σαν συνωστισμό, αναστέλλονται.

Β. Πανδημία Covid-19

Η ΕΟΟ δημιούργησε Help DesK, ώστε να απευθύ-
νουν οι οδοντίατροι μέσω email ενυπόγραφα επιστη-
μονικά ερωτήματα σχετικά με κάλυψη αναγκών των
ασθενών τους.

Συνάδελφοι, επειδή δεν ξέρουμε εάν θα μπορεί η
ΕΟΟ να έχει ανοιχτά τα γραφεία της, τις επόμενες
ημέρες, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στις οποίες θα συγκοινοποιούνται τα ερωτήματα των
συναδέλφων είναι οι εξής:

- ΕΟΟ: eoo@otenet.gr

- Προέδρος ΕΟΟ κ. Α.Α.Δεβλιώτη: ProedrosEOO-
Devliotis@gmail.com

- Γενική Γραμματέας ΕΟΟ κ. Μ. Μενενάκου:
drmmenenakoui@gmail.com

Στο help desk μετέχουν έγκριτοι επιστήμονες της
Οδοντιατρικής και της Ιατρικής, οι οποίοι θα απαν-
τούν στις απορίες των συναδέλφων. (συν. 6)

Γ. Εφημερίες για έκτακτα περιστατικά

Στην επιστολή μας με α. π.. 554, 16-3-20 σας προ-
τρέπαμε σε συνεργασία με τα μέλη σας, να εκπονή-
σετε προγράμματα εφημεριών για αντιμετώπιση
επειγόντων και εκτάκτων περιστατικών των ασθε-
νών μας.

Αυτό γίνεται σε αντιστοιχία με την πρακτική που
εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες
(π.χ. ΙΤΑΛΙΑ), για την έκτακτη εξυπηρέτηση των
αναγκών του πληθυσμού.

Η ανάληψη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας γί-
νεται με γνώμονα να εξυπηρετηθούν τα επείγοντα
περιστατικά ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ή
ΑΤΟΜΑ ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ τους
ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ή έχουν νο-
σήσει, ή δεν έχουν επαρκές υγειονομικό υλικό.

Σας προτείνουμε λοιπόν, για την ώρα να περιο-
ριστείτε απλώς στη δημιουργία ενός καταλόγου
που θα ενημερώνεται με τα στοιχεία των μελών
σας, που δεν είναι σε θέση να εξυπηρετούν τα επεί-
γοντα περιστατικά για έναν από τους προαναφερ-
θέντες λόγους.

Ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης θα σας
ενημερώσουμε για περαιτέρω ενέργειες.

Δ. Ψήφισμα

Σας στέλνουμε το Ψήφισμα που εκδόθηκε από το
ΔΣ της ΕΟΟ για την συμπαράσταση σε όλο το ια-
τρικό και νοσηλευτικό προσωπικό (συν. 7)

Ε. Οικονομικά μέτρα

Στα οικονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα,
σύμφωνα με νεότερο δελτίο τύπου, οι Κωδικοί Αριθμοί
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται
από την εξάπλωση του κορονοϊού παρατίθενται πιο
κάτω:

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν Κύριο ΚΑΔ
έναν από τους κατωτέρω εντάσσονται στα μέτρα
στήριξης.

Ενημέρωση
• ΠΗΣΥ 2020

• Πανδημία κορωνοϊού: επικοινωνία με ΕΟΟ, 
εμπειρογνώμονες, εθελοντές, οικονομικά μέτρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αρ. Πρωτ. 613 Φ 43,ΠΗΣΥ 2020, κορωνοϊός Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020

Προς τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους
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Σημειώνεται ότι αυτή η λίστα είναι δυναμική και θα
μεταβάλλεται με τις ανάλογες Υπουργικές Αποφάσεις
κατά την εξέλιξη της κρίσης.

Σε αυτήν την λίστα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

8623. Δραστηριότητες άσκησης 
οδοντιατρικών επαγγελμάτων

Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις έχουν εξαγγελθεί
μια σειρά μέτρων όπως:

1. Αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών
ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων
μηνός Φεβρουαρίου για 3 μήνες, χωρίς τόκους και
προσαυξήσεις.

2. Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
μηνός Φεβρουαρίου, για τρεις (3) μήνες, χωρίς τόκους
και προσαυξήσεις σε μισθωτούς επιχειρήσεων που
πλήττονται.

3. Αναστολή καταβολής ρυθμισμένων οφειλών σε
ασφαλιστικά ταμεία για τρεις (3) μήνες για όλες τις
επιχειρήσεις που πλήττονται.

4. Δυνατότητα υπαγωγής εργαζομένων σε καθε-
στώς αναστολής της σύμβασης της εργασίας σε ερ-
γοδότες που πλήττεται ο ο τζίρος τους.

5.  Όσες επιχειρήσεις ή εργοδότες πλήττονται σημαν-
τικά θα μπορούν με απόφασή τους να θέσουν μέρος ή

όλο το προσωπικό τους σε καθεστώς αναστολής σύμ-
βασης εργασίας. Το μέτρο ισχύει για 1 μήνα. Για το διά-
στημα που η επιχείρηση κάνει χρήση του μέτρου αυτού
ρητά απαγορεύεται να κάνει απόλυση. Αν το κάνει, η
απόλυση είναι άκυρη. Οι εργαζόμενοι αυτοί γίνονται
δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των
800 ευρώ. Τα 800 ευρώ θα είναι ποσό αφορολόγητο,
ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

6. Την ενίσχυση των 800 ευρώ θα λάβουν και όλοι
οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι
της χώρας. Και για αυτούς θα ανασταλεί επίσης η
υποχρέωση καταβολής εισφορών.

Επίσης μεταφέρονται στον υπερμειωμένο συντελε-
στή ΦΠΑ, τα προϊόντα:

(α) οι μάσκες και τα γάντια,

(β) τα αντισηπτικά διαλύματα, μαντιλάκια και άλλα
παρασκευάσματα,

(γ) το σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την
ατομική υγιεινή, και (δ) η αιθυλική αλκοόλη, εορόσον
χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη από τη βιομηχανία για
την παραγωγή αντισηπτικών.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο εξής:

Όλα αυτά τα μέτρα βρίσκονται στο στάδιο της
εξαγγελίας και δεν υπάρχει εφαρμοστική διάταξη.





Εξειδίκευση μέτρων για τον Οδοντιατρικό 
Κλάδο, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,Αξιότιμοι Υπουργοί Αξιότιμοι κύριοι,
Η υγειονομική κρίση την οποία διέρχεται η χώρα με την πανδημία COVID-19, οδη-

γεί τον κοινωνικό ιστό της χώρας για δεύτερη φορά μέσα σε μια δεκαετία, μετά την
πολύχρονη οικονομική κρίση σε νέα δοκιμασία διατήρησης της κοινωνικής συνοχής.

Οι Έλληνες οδοντίατροι οι οποίοι κατά την οικονομική κρίση υπέστησαν μείωση
του κύκλου εργασιών τους κατ ελάχιστο 60%, βρίσκονται αντιμέτωποι για μια ακόμη
φορά με την ίδια προοπτική.

Η οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται στην χώρα σχεδόν αποκλειστικά από τους
ελεύθερους επαγγελματίες οδοντιάτρους.

Η έλευση της πανδημίας έχει οδηγήσει τα ιδιωτικά οδοντιατρεία σε ουσιαστικό lock
down. Παρά όλες τις δυσκολίες όμως οι Έλληνες οδοντίατροι, σύμφωνα με τις οδηγίες
του ΕΟΔΥ και της ΕΟΟ, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν με ασφάλεια και υπευθυνό-
τητα τα έκτακτα περιστατικά, ώστε να μην υπάρξει συμφόρηση στις δημόσιες δομές
υγείας, οι οποίες εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να σηκώσουν και αυτό το φορτίο
τούτη την κρίσιμη ώρα.

Αξιότιμοι Υπουργοί,
Η Κυβέρνηση με συνεχείς εξαγγελίες δηλώνει την πρόθεση της να στηρίξει τον πα-

ραγωγικό ιστό της χώρας και γενικότερα την οικονομία.
Είναι τώρα η ώρα να προχωρήσετε σε εξειδίκευση των μέτρων και για τον Οδον-

τιατρικό Κλάδο.
Για τον λόγο αυτό υποβάλλουμε προς εσάς, για μια ακόμη φορά, προτάσεις μέτρων,

τα οποία πρέπει να ληφθούν, αυτή την φορά περισσότερο εξιδεικευμένα και κατά
τομέα ευθύνης σας.

Υπουργείο Υγείας
Ζητάμε:
® Επίλυση στα προβλήματα τροφοδοσίας με υγειονομικό υλικό, απαραίτητο για την

ασφάλεια -γιατρού και ασθενούς- κατά την άσκηση των επειγόντων οδοντιατρικών
θεραπευτικών πράξεων, την παρούσα περίοδο.

Ειδικότερα παρατηρούνται ελλείψεις ή ελάχιστη πλέον διαθεσιμότητα στα ακό-
λουθα:

1. μάσκες τόσο FFP2 ή FFP3, όσο και σε απλές χειρουργικές
2. αντισηπτικά επιφανειών, υγρά απολύμανσης εργαλείων
3. στολές ατομικής προστασίας μιας χρήσης, ιδιαίτερα type 3 & 4, αλλά
4. ακόμη και σε γάντια
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
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Αξιότιμο Πρωθυπουργό
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
Αξιότιμο Υπουργό Υγείας
κ. Βασίλη Κικίλια

Αξιότιμο Υπουργό Εργασίας
κ. Γιάννη Βρούτση
Αξιότιμο Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα
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Υπουργείο Εργασίας
Ζητάμε:
® Αναστολή πληρωμής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για όσο διαρκεί η

περίοδος έκτακτης ανάγκης 
• Να εξεταστεί η δυνατότητα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών τόσο των

ίδιων των οδοντιάτρων όσο και του προσωπικού που απασχολείται σε οδοντιατρεία.
Υπουργείο Οικονομικών,
Ζητάμε:
Τα μέτρα που έχουν ήδη παρθεί ή θα παρθούν μελλοντικά για τους υπόλοιπους κλά-

δους να ισχύσουν και για τους ελεύθερους επαγγελματίες οδοντιάτρους, ειδικότερα
προτείνουμε τα ακόλουθα:

1. Αναστολή όλων των φορολογικών υποχρεώσεων για όσο διάστημα διαρκέσει η
περίοδος της κρίσης, αλλά και επιπλέον για ένα ακόμη τρίμηνο.

2. Να εξεταστεί η αναστολή καταβολής της προκαταβολής φόρου για την φορολο-
γική χρήση 2019.

3. Να υπάρξει μέριμνα ώστε τα τεκμήρια διαβίωσης για το φορολογικό έτος 2020
να υπολογιστούν κατά δωδέκατα και να αφαιρεθούν αναλογικά για όσους μήνες διαρ-
κεί η παρούσα έκτακτη κατάσταση.

4. Να υπάρξουν ρυθμίσεις για όσους έχουν επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια.
5. Να ανασταλούν για όσο διαρκεί η περίοδος κρίσης οι τραπεζικές χρεώσεις για

τραπεζικές συναλλαγές που γίνονται με e-banking, καθώς και οι προμήθειες στην
χρήση των POS αλλά και τα ενοίκια των συσκευών.

6. Να υπαχθούν όλα τα οδοντιατρικά αντισηπτικά, γάντια και μέσα ατομικής προ-
στασίας στον χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ.

Κλείνοντας θέλουμε να διαβεβαιώσουμε την Κυβέρνηση πως είμαστε στην πρώτη
γραμμή της αντιμετώπισης της πανδημίας και της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που
αντιμετωπίζει η πατρίδα, έτοιμοι ως Κλάδος να προσφέρουμε όπου και όταν μας ζη-
τηθεί.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, καλή δύναμη.
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Η ΔΗΠΑΚ οδοντιάτρων βλέποντας τον τεράστιο
αγώνα που δίνουν αυτές τις μέρες γιατροί, νοσηλευτές και
το υπόλοιπο υγειονομικό προσωπικό στα δημόσια νοσο-
κομεία, ενάντια στην πανδημία και έχοντας επίγνωση, ότι
οι ανάγκες θα αυξηθούν το επόμενο διάστημα, καλούμε
όλους τους συναδέλφους οδοντιάτρους να συμβάλλουμε
με κάθε τρόπο οργανωμένα στον αγώνα για την προστα-
σία και την υπεράσπιση της υγείας του λαού μας.

Ταυτόχρονα δεν κλείνουμε τα μάτια στην οριακή κα-
τάσταση στην οποία βρίσκεται το σύστημα υγείας στα
δημόσια νοσοκομεία της χώρας μας με ευθύνη όλων των
μέχρι τώρα κυβερνήσεων που αντιμετώπισαν την υγεία
σαν εμπόρευμα στη λογική του κόστους – κέρδους. Τα
κενά σε υγειονομικό προσωπικό φτάνουν τις 30.000, λει-
τουργούν 675 ΜΕΘ ενώ χρειάζονται 3.500, η πρωτοβάθ-
μια φροντίδα υγείας είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Ακόμα και
μπροστά στην πανδημία κρεβάτια ΜΕΘ παραμένουν
κλειστά, γιατροί και υγειονομικοί δεν έχουν τα στοιχει-
ώδη μέσα προστασίας (γάντια, μάσκες, στολές κ.λπ.).
Την ίδια ώρα ιδιωτικές κλινικές και αλυσίδες διαγνωστι-
κών όχι μόνο δεν επιτάσσονται αλλά αντίθετα τους εξα-
σφαλίζουν αυξημένη πελατεία διπλασιάζοντας την
ημερήσια αποζημίωσής τους για κάθε κρεβάτι ΜΕΘ από
τα 800 στα 1500 ευρώ ή αντίστοιχα επιδοτώντας με κον-
δύλια του ΕΟΠΥΥ τη διενέργεια - κατασπατάληση δια-
γνωστικών τεστ από ιδιώτες.

Δεν κλείνουμε τα μάτια στη σύγχρονη βαρβαρότητα
που κάνει τους ανθρώπους νούμερα στην καθημερινή
απαρίθμηση νεκρών και τους καταδικάζει να «πεθαί-
νουν μόνοι» στα σπίτια τους, που κάνει ακόμα και το
φάρμακο και το εμβόλιο για τον θανατηφόρο ιό, πεδίο
των ανταγωνισμών για κέρδη ανάμεσα σε μονοπώλια
και ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Δεν περιμένουμε από την
κυβέρνηση να μας επιβάλει να τηρήσουμε τα αναγκαία
μέτρα αυτοπροστασίας και προστασίας των συναδέλ-
φων μας. Απαιτούμε από το κράτος και τους εργοδότες
άμεσα μέσα και μέτρα προστασίας στους χώρους δου-
λειάς και αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν ποιοτικό σύ-
στημα υγείας για όλους. 

Ο λαός δέχεται έναν ανελέητο πόλεμο από τη δια-
χρονικά ασκούμενη αντιλαϊκή πολιτική! Η κυβέρνηση
της ΝΔ, όπως και κάθε προηγούμενη κυβέρνηση του
κεφαλαίου, νομοθετεί με ΠΝΠ για να ενισχύσει ακόμα
περισσότερο το αντεργατικό οπλοστάσιο της εργοδο-
σίας. Προσφέρει απόλυτη νομιμοποίηση για την πλήρη
απελευθέρωση των εργασιακών σχέσεων και ωραρίων
με κάθε δυνατή μορφή: τηλεργασία, εκ περιτροπής ερ-
γασία, αναστολή συμβάσεων εργασίας κ.λπ.. Με το
άρθρο 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της
20/3/2020, αναστέλλεται η απαγόρευση της πολιτικής
επιστράτευσης ως μέσου αντιμετώπισης των απεργιών!
Νομιμοποίησε πλήρως τις 40.000 απολύσεις που έγιναν

μέχρι τα μέσα Μάρτη! Αντίστοιχα με το άρθρο 13 της
ΠΝΠ 20/3/2020, υλοποιείται πάγιο αίτημα των ΕΞΥΠΠ
και του ΣΕΒ  και πρακτικά ακυρώνεται η ειδικότητα της
Ιατρικής της Εργασίας. Μια ειδικότητα που, εν μέσω
πανδημίας ακόμα περισσότερο, μπορεί να συμβάλει
στην πρόληψη και προστασία της υγείας των εργαζόμε-
νων, ευπαθών ομάδων ακόμα και των άλλων συναδέλ-
φων υγειονομικών και γιατρών με την μεθοδολογία
εκτίμησης, πρόληψης και αντιμετώπισης βιολογικών πα-
ραγόντων επαγγελματικού κινδύνου.

Η άρχουσα τάξη εκμεταλλεύεται την πανδημία για
να περάσει αντιδραστικές ρυθμίσεις που προετοίμαζε
καιρό. Επιστρατεύει τον κίνδυνο της δημόσιας υγείας
για να παρεμποδίσει τη συνδικαλιστική δράση! Την ίδια
στιγμή χιλιάδες εργαζόμενοι συνωστίζονται σε γραφεία,
εργοτάξια, σε supermarket, στα μέσα μαζικής μεταφο-
ράς, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας για την υγεία τους.

Οι εξαγγελίες, στις 24 Μάρτη, των Υπουργών Εργα-
σίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, φανερώνουν ότι και
αυτήν τη νέα κρίση, θα κληθούν ξανά να την πληρώ-
σουν ακριβά οι μισθωτοί και με χαμηλό εισόδημα αυ-
ταπασχολούμενοι. Τα μέτρα δεν περιλαμβάνουν τους
αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες που εξαιρούνται
από τη λήψη της «αποζημίωσης» των 800 € και αντί
αυτής τους τάζουν «ειδικά επιδοτούμενα προγράμματα
κατάρτισης και στήριξης για την προσαρμογή στα νέα
ψηφιακά δεδομένα»!!!! Οι άμεσες και πιεστικές μεγά-
λες ανάγκες δεν καλύπτονται με την «κατανάλωση σε-
μιναρίων». Ακόμα κι αν χορηγούσαν τα 800 €, αυτά δεν
αποτελούν κάτι παραπάνω από «ασπιρίνη για τον κο-
ρωνοϊό», μπροστά στη «μαύρη τρύπα», στο σημερινό
μηδενικό εισόδημα. Την ίδια ώρα επιδοτούνται πλου-
σιοπάροχα οι εργοδότες με πλήρη κάλυψη των ασφα-
λιστικών εισφορών από το κράτος.

Για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκι» καμία πρόβλεψη
στήριξης από τα «έκτακτα μέτρα». Οι οδοντίατροι με
«μπλοκάκι», οι αδήλωτοι εργαζόμενοι που ονομάζονται
«συνεργάτες» ενώ στην πραγματικότητα εργάζονται με
εξαρτημένη σχέση εργασίας, είναι σαν να μην υπάρχουν για
το αστικό κράτος και την εργοδοσία. Γι΄αυτούς δεν ισχύει
καμιά «προστασία» από: τις απολύσεις, τις άνευ αποδοχών
άδειες, τις διαθεσιμότητες, την εκ περιτροπής εργασία, την
τροποποίηση ωραρίων, την εργοδοτική αυθαιρεσία. Δεν
προβλέπεται κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών.

Τα δικαιώματά μας δεν μπαίνουν σε καραντίνα!
Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες και τα δίκαια αιτήματα

της ΟΕΝΓΕ
Στηρίζουμε την πρωτοβουλία συναδέλφων αυτοαπα-

σχολούμενων γιατρών που θέτουν τις υπηρεσίες τους
απαιτώντας να ενταχθούν στο σχεδιασμό μαζί με τους μι-
σθωτούς συναδέλφους τους στο δημόσιο σύστημα υγείας.
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Σε αυτή την Μάχη θέτουμε και τις δικές μας επιστη-
μονικές υπηρεσίες απαιτώντας να ενταχθούνε και οι
οδοντίατροι στο σχεδιασμό στην πρώτη γραμμή με τους
ίδιους εργασιακούς και μισθολογικούς όρους  με τους
συναδέλφους μας στο ΕΣΥ, για να αντιμετωπιστούν πά-
γιες ελλείψεις προσωπικού, για να προληφθεί η άδικη
επιβάρυνση της υγείας συναδέλφων μας, για να συμβά-
λουμε οργανωμένα και σε αντιπαράθεση, με τη λογική
της ατομικής ευθύνης στην προστασία της Δημόσιας
Υγείας. Παράλληλα απαιτούμε να εξασφαλιστούν δω-
ρεάν από το κράτος όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής
προστασίας σε όλους όσους συμβάλουν σε αυτή την
προσπάθεια από τα οδοντιατρεία τους με χορήγηση
προστατευτικού εξοπλισμού κάθε είδους με ευθύνη του
κράτους. Απαιτούμε ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τους
αυτοαπασχολούμενους συναδέλφους και του προσωπι-
κού των οδοντιατρείων μας μέχρι να ξεπεραστούν οι επι-
πτώσεις της Πανδημίας. Στα οδοντιατρεία μας σήμερα
αντιμετωπίζουμε μόνο έκτακτα περιστατικά. Ήδη γίνε-
ται εμφανές το πρόβλημα επιβίωσης σε όσους έχουν χα-
μηλά εισοδήματα.    

Να ανασταλούν, για όσο διάστημα χρειαστεί, οι υποχρε-
ώσεις προς το Δημόσιο, τις τράπεζες, χρεώσεις σε ρεύμα,
επικοινωνία, νερό, φυσικό αέριο, όλοι οι πλειστηριασμοί
και οι κατασχέσεις, κάθε είδους μέτρο αναγκαστικής εί-
σπραξης, οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Δια-
γραφή τόκων, προστίμων και μέρος το κεφαλαίου για χρέη
σε εφορία, τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία. Άμεση άρση
κάθε μέτρου αναγκαστικής είσπραξης, δεσμευμένων λο-
γαριασμών, κατασχέσεων κ.λπ. εις βάρος τους.

Διεκδικούμε:

• Μέτρα για την προστασία της Υγείας

Να καλυφθούν τα κενά στα δημόσια νοσοκομεία και
σε όλες τις δομές υγείας, με όλες τις αναγκαίες προσλή-
ψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού,
να ανοίξουν όλα τα κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ, να γίνει
24ωρη η λειτουργία όλων των μονάδων ΠΦΥ, να δοθούν
όλα τα αναγκαία μέσα προστασίας στους υγειονομικούς
με ευθύνη του κράτους (μάσκες προσωπίδες, προστα-
τευτικά γυαλιά κατάλληλες αδιάβροχες φόρμες μιας
χρήσης κ.λπ.). Να επιταχθούν άμεσα τα χειρουργεία, οι

κλίνες ΜΕΘ, τα κρεβάτια, τα διαγνωστικά και τα εργα-
στηριακά κέντρα του ιδιωτικού Τομέα Υγείας. Οι αυτο-
απασχολούμενοι γιατροί να ενταχθούν υποχρεωτικά
στο κεντρικό σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης της
πανδημίας με τους ίδιους όρους εργασιακούς και μισθο-
λογικούς με τους συναδέλφους τους στο ΕΣΥ. Να στε-
λεχωθεί επαρκώς η υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι». Να
επιταχθούν ξενοδοχεία, στα οποία θα μπορούν να δια-
μένουν οι υγειονομικοί των δημόσιων νοσοκομείων.

• Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζο-
μένων στους χώρους εργασίας

Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα Υγείας και
Ασφάλειας στους χώρους εργασίας στο πλαίσιο της ερ-
γοδοτικής ευθύνης. Εντατικοί έλεγχοι από την Επιθε-
ώρηση Εργασίας. Τα ενδεικνυόμενα υλικά προφύλαξης
(μάσκες, σαπούνια, αλκοολούχα αντισηπτικά κ.λπ.) να
διατεθούν δωρεάν στους εργαζόμενους με ευθύνη της
εργοδοσίας. Άμεσες μαζικές προσλήψεις ειδικών για-
τρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας. Πρόσθετες
Άδειες με πλήρεις αποδοχές στους εργαζόμενους με
χρόνια νοσήματα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες,
στις εγκυμονούσες.

• Κατάργηση αντεργατικών μέτρων και κάθε απαγό-
ρευσης στη συνδικαλιστική δράση

Κατάργηση του άρθρου 12 της ΠΝΠ που ανοίγει το
δρόμο για την επίταξη απεργών. Κατάργηση του άρθρου
13 που πρακτικά ακυρώνει την ειδικότητα της Ιατρικής
της Εργασίας. Κατάργηση όλων των αντεργατικών δια-
τάξεων των ΠΝΠ. Να κηρυχτούν παράνομες όλες οι
απολύσεις που έγιναν από 1η Μάρτη και οι αρνητικές με-
ταβολές στις συμβάσεις, στα ωράρια, στους μισθούς, στις
εργασιακές σχέσεις. Απαγόρευση των απολύσεων την
περίοδο των έκτακτων μέτρων. Καμία άδεια άνευ απο-
δοχών. Καμία δυσμενής μεταβολή στις αποδοχές. Το
Δώρο Πάσχα να δοθεί στο ακέραιο και στην ώρα του.
Πλήρεις απολαβές και ασφαλιστικές εισφορές για όσους
εργάζονται από το σπίτι. Κρατικός έλεγχος της κανονι-
κής καταβολής μισθών και αδειών σε επιχειρήσεις που
αναστέλλουν τη λειτουργία τους με απόφαση του εργο-
δότη. Κεντρικός έλεγχος της εφαρμογής του δικαιώμα-
τος στις άδειες των γονιών και των ευπαθών ομάδων
ώστε να αποτραπούν οι αυθαιρεσίες των εργοδοτών
στην χορήγηση της άδειας. Αποσύνδεση των όποιων ενι-
σχύσεων του κράτους από το ύψος του μισθού. 

Όλα τα έκτατα μέτρα (άδειες ειδικού σκοπού, έκτακτα
επιδόματα, απαγόρευση απόλυσης κ.λπ.) που αφορούν
τους εργαζόμενους με τυπική μισθωτή σχέση εργασίας
να περιλάβουν και τους εργαζόμενους που αμείβονται
με «μπλοκάκι» και η σχέση εργασίας τους υποκρύπτει
εξαρτημένη σχέση εργασίας (οι κρατικές υπηρεσίες έχουν
διαθέσιμα όλα τα ασφαλιστικά και φορολογικά στοιχεία
ώστε αυτό να μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα). Κατάργηση
του καθεστώτος πληρωμής με «μπλοκάκι» και όλων των
ελαστικών μορφών εργασίας – μετατροπή των συμβά-
σεων ΔΠΥ σε κανονικές συμβάσεις αορίστου χρόνου.

ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΣΙΘΩΤΟΥΣ ΜΕ «ΜΠΛΟΚΑΚΙ» ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 800 €, ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ 

Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ.
Απαλλαγή από την καταβολή ασφαλιστικών ει-

σφορών χωρίς απώλεια ασφαλιστικών δικαιωμάτων,
να ανασταλεί η καταβολή κάθε είδους φορολογικών
υποχρεώσεων, και ρυθμίσεων. Να μη χαθεί καμία ρύθ-
μιση λόγω μη δυνατότητας αποπληρωμής των τρε-
χουσών δόσεων. Να θεσπιστεί αφορολόγητο όριο
στις 12.000 € και να καταργηθεί το τέλος επιτηδεύ-
ματος και ο ΕΝΦΙΑ.



12

Κανένας οδοντίατρος δεν ήταν προετοιμασμένος
για την διαχείριση μιας τέτοιας απειλής  στη δημόσια
υγεία  ώστε να μπορεί να προσφέρει άμεσα και να
βοηθήσει την ιατρική κοινότητα. 

Η πανδημία που μαστίζει τη χώρα μας φέρνει
όλους τους οδοντιάτρους, όπως και πολλές άλλες
ειδικότητες σε δυσμενή θέση με οικονομικές και
κοινωνικές συνέπειες. Εκτός από την αδυναμία εξυ-
πηρέτησης των ασθενών για όλες τις εργασίες, η
αυστηρή πλέον τήρηση  συγκεκριμένου πρωτοκόλ-

λου με τον  απαραίτητο εξοπλισμό θα αλλάξει κατά
πολύ τις υπάρχουσες συνθήκες στα ιατρεία μας.
Επειδή όμως δεν γνωρίζει κανείς την διάρκεια
αυτής της δυσάρεστης κατάστασης, μένουμε σπίτι
και προετοιμαζόμαστε για την επαναφορά μας στις
νέες πλέον συνθήκες εργασίας.

Όσον αφορά την οφειλή των συνδρομών του Συλ-
λόγου, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΣΠ, θα παρατα-
θούν έως και τις 30 Ιουνίου.

Καλή δυνάμη και καλό Πάσχα!

Γράφει η Νάνσυ Κοντούλη Ταμίας του Ο.Σ.Π.

Τα οδοντιατρικά επείγοντα που δυνητικά μπορεί να
απειλούν την ζωή του ασθενούς και απαιτούν κατεπεί-
γουσα παρέμβαση περιλαμβάνουν:

Ανεξέλεγκτη μετεγχειρητική αιμορραγία
Διάχυτη φλεγμονή ή λοίμωξη βακτηριακής αιτιο-
λογίας με ενδο- ή εξω- στοματικό οίδημα που μπορεί
να παρεμποδίσει τον αεραγωγό του ασθενούς
Τραύμα που να περιλαμβάνει οστά του προσώπου και 
μπορεί να παρεμποδίσει τον αεραγωγό του ασθενούς.

Η επείγουσα οδοντιατρική φροντίδα εστιάζεται στην
αντιμετώπιση περιπτώσεων που απαιτούν άμεση προσοχή
για την ελάττωση έντονου πόνου και/ή του κινδύνου λοί-
μωξης και της αποφυγής επιβάρυνσης των επειγόντων
στα νοσοκομεία. Η αντιμετώπιση πρέπει να είναι όσο το
δυνατόν ελάχιστα παρεμβατική σε περιπτώσεις όπως:

Οξύς οδοντικός πόνος πολφικής αιτιολογίας
Περιστεφανίδα - πόνος από την περιοχή 3ων γομφίων
Μετεγχειρητική οστεϊτιδα, ξηρό φατνίο
Απόστημα, εντοπισμένη βακτηριακή λοίμωξη συνο-
δευόμενη από πόνο ή/και οίδημα
Κάταγμα δοντιού συνοδεία πόνου ή τραύματος 
μαλακών ιστών
Οδοντικό τραύμα: εκγόμφωση ή έντονη κινητικό-
τητα δοντιού
Προαπαιτούμενη οδοντιατρική θεραπεία σε κρίσιμο 
υποκείμενο ιατρικό νόσημα

Τελική συγκόλληση ακίνητης προσθετικής αποκα-
τάστασης σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής 
προσωρινής ή τραυματισμού των ούλων από την 
μεταβατική αποκατάσταση

Άλλα επείγοντα:

Εκτεταμένες τερηδόνες ή μη κλινικά αποδεκτές 
αποκαταστάσεις που προκαλούν έντονο πόνο 
(αντιμετώπιση με προσωρινή έμφραξη - π.χ υαλ/ιον. 
κονία)
Αφαίρεση ραμμάτων
Προσαρμογή οδοντοστοιχιών σε ασθενείς που έχουν 
υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία κεφαλής-τραχήλου
Προσαρμογή ή ρύθμιση οδοντοστοιχιών όταν πα-
ρεμποδίζεται η λειτουργικότητα (μάσηση)
Αντικατάσταση της προσωρινής έμφραξης σε ενδο-
δοντική θεραπεία όταν ο ασθενής παρουσιάζει πόνο
Κοπή ή ρύθμιση ορθοδοντικού σύρματος, ή εξαρτη-
μάτων piercing που προκαλούν εξέλκωση στον 
στοματικό βλεννογόνο

Οι οδοντίατροι οφείλουν να χρησιμοποιούν 
την επαγγελματική τους κρίση καθώς και 

την κλινική τους εξειδίκευση για να  καθορίσουν
την ανάγκη του ασθενούς για επείγουσα 

ή κατεπείγουσα παρέμβαση.

Επικαιροποιημένες οδηγίες της Αμερικανικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας 
που αφορούν στο οδοντιατρικό επείγον εν μέσω πανδημίας Covid-19

Γράφει η Χαρά Χατζηχαλεπλή

Μια προσπάθεια του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά να ενημερώσει τα μέλη του για τις οδοντιατρικές
εργασίες που χαρακτηρίζονται ως επείγουσες. 

Οι συστάσεις συνεχώς ανανεώνονται καθώς η πανδημία του Covid-19 εξελίσσεται. Οι οδοντίατροι οφείλουν
να χρησιμοποιούν την ατομική τους κρίση και την επιστημονική τους κατάρτιση για να ορίσουν ποια παρέμβαση
θεωρείται επείγουσα ή κατεπείγουσα.

Τί ορίζεται ως οδοντιατρικό επείγον; 
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
Μάρτιος 2020

Αυτά τα νέα της Προληπτικής θα είχαν επίκεντρο
την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας 2020, για
την οποία τα μέλη της Επιτροπής Προληπτικής, το
Δ.Σ. του Συλλόγου και αρκετοί άλλοι συνάδελφοι
είχαν με ενθουσιασμό προγραμματίσει την κινητο-
ποίηση των οδοντιάτρων και της κοινότητας με
ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και δράσεις. Ο SARS
Coronavirus 2 τα σκέπασε όλα και έβαλε την χώρα
μας και την Παγκόσμια Κοινότητα σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης. Όταν ο άνθρωπος κάνει όνειρα,  ο
Θεός γελάει... Περιορισμός των μετακινήσεων, περιο-
ρισμός των συναθροίσεων, σχολαστική υγιεινή, προ-
σωπική και κοινωνική ευθύνη. Όροι που μπήκαν
απότομα στη ζωή όλων μας και με ένα τρόπο - σχεδόν
βίαιο - ζητούν να ωριμάσουμε. Ας το ελπίσουμε.   

Οι εορτασμοί για την Παγκόσμια Ημέρα Στοματι-
κής Υγείας αναβλήθηκαν για αργότερα, κάποια άλλη
στιγμή, όταν όλα αυτά θα έχουν περάσει, το μήνυμά
τους όμως, να δεσμευτούμε όλοι για να διατηρή-
σουμε τη στοματική μας υγεία και εμείς οι οδοντία-
τροι να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας προς αυτή την
κατεύθυνση, χρειάζεται να είναι διαρκές και επίμονο.
Υγιές στόμα, υγιές σώμα! Υγιές σώμα, που είναι πε-
ρισσότερο ανθεκτικό σε κάθε είδους πρόκληση. Υγιές
σώμα που αντέχει σε επιθέσεις ιών, σε περιβαλλοντι-
κές μολύνσεις, στην καταπόνηση, στο στρες και σε
κάθε άλλο παράγοντα, που επιβουλεύεται την υγεία
μας. Προς αυτή την κατεύθυνση ας κινηθούμε όλοι
μας και αυτές τις ημέρες, που θα βρεθούμε σπίτι, ας
σκεφτούμε το σώμα μας σαν ναό που κατοικεί μέσα η

ψυχή μας. Σαν το μοναδικό όχημα που έχουμε για να
επικοινωνούμε, να εκφράσουμε την δημιουργικότητα
μας, τη χαρά μας, για να χαρούμε τελικά τη ζωή. Και
ας δεσμευτούμε να το φροντίζουμε λίγο περισσότερο
και να ακούμε τις ανάγκες του. 

Εύχομαι αυτές οι μέρες των ελάχιστων επαφών, να
φέρουν  σε όλους μας περισσότερη ωριμότητα και επι-
κέντρωση στην ουσία, που είναι η ίδια η ζωή, να μας
κρατήσουν υγιείς, να έχει η κοινωνία όσον το δυνατόν
λιγότερες απώλειες και να περάσει γρήγορα και αυτή
η κρίση, αφήνοντας σε όλους μας την εμπειρία της για
περισσότερη προσωπική και κοινωνική ευθύνη. 

Για την Επιτροπή Προληπτικής του Ο.Σ.Π., 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής,

Αγγελική Σεληνίδου
Οδοντίατρος - Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ

Υ.Γ. Ακολουθούν τα νέα της Επιτροπής Προληπτι-
κής, - που είναι και παλαιά -, μέσα από την εμπειρία
της Αναπληρώτρια Διευθύντριας του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Πει-
ραιά κας Νίκης Χατζηχαλεπλή. Είναι μία διαρκής συ-
νεργασία, (όπως είναι και με όλα τα ειδικά σχολεία
των περιοχών αρμοδιότητας του ΟΣΠ, που μας προ-
σκαλούν για οδοντιατρικό προληπτικό πρόγραμμα),
από το 2007 έως και σήμερα! 

Έτσι, για να χαιρόμαστε αυτές τις  καινοφανείς
στιγμές, που τις βιώνουμε λίγο μουδιασμένοι, λίγο
προβληματισμένοι, λίγο έως πολύ φοβισμένοι...

Δεν φοβόμαστε - Ενημερωνόμαστε - Προστατευόμαστε
Μένουμε σπίτι!
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Όταν η εκπαίδευση συναντιέται με την υγεία τότε γίνονται θαύματα
Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Πειραιά - Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Πειραιά είναι δημόσιο σχολείο της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι μαθητές είναι έφηβοι
13-22 ετών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, απόφοι-
τοι ειδικού ή γενικού δημοτικού σχολείου. Η διάρκεια
φοίτησης είναι 6 χρόνια.

Τα εργαστήρια του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Πειραιά παρέχουν τις
παρακάτω εξειδικεύσεις: Υδραυλικής, Ξυλουργικής-
Επιπλοποιίας, Αυτόνομης Διαβίωσης, Ανθοκομίας, Κε-
ραμικής, Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής.

Τα εργαστήρια του σχολείου μας είναι άρτια εξοπλι-
σμένα με σύγχρονα μηχανήματα. Εκτός από τα εργαστη-
ριακά μαθήματα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα
προβλεπόμενα από το αναλυτικό πρόγραμμα της γενικής
εκπαίδευσης.

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Πειραιά. 
Φωτογραφίες με δράσεις προληπτικής 

οδοντιατρικής με εθελοντές  
του ΟΣΠ στο πέρασμα των χρόνων.
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Επίσης, το σχολείο διαθέτει Ειδικό Επιστημονικό
Προσωπικό για παροχή υποστηρικτικού έργου. Το
έργο αυτό παρέχεται σε ανεξάρτητο κτίριο με πλήρως
εξοπλισμένες αίθουσες: Ψυχολογικής Στήριξης, Λο-
γοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας,
Πρώτων Βοηθειών και Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Η σχολική μονάδα  έχει στόχο την αλλαγή στάσης
και την ευαισθητοποίηση όλων μας απέναντι στην
αναπηρία  με όραμα μια ανθρώπινη και αξιοπρεπή
κοινωνία.

Το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. στεγάζεται από το σχολικό έτος 2006-
07 σε νεόδμητο ιδιόκτητο κτίριο στην οδό Ανδριτσαί-
νης 10 στα Καμίνια του Πειραιά.

Από τότε, λοιπόν ξεκινά και η συνεργασία μας με
τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά.

Υποστηρίζεται η σχολική μονάδα από οδοντια-
τρικό έλεγχο των μαθητών, έγγραφη ενημέρωση των
γονέων και με παραπομπή σε δημόσια δομή για την
αντιμετώπιση των θεραπευτικών αναγκών, όπου κρί-
νεται απαραίτητο.

Επιμορφωτικές συναντήσεις με μαθητές μέσω βιω-
ματικών ασκήσεων από τις εξαιρετικές οδοντιάτρους,
που οι μαθητές μας τις λατρεύουν κυριολεκτικά. 



Κάθε χρόνο, επί 13 συναπτά χρόνια κάθε Δεκέμ-
βριο την περίοδο προετοιμασίας των Χριστουγέννων,
ντυμένες Αγιοβασιλίνες, οι εθελοντές οδοντίατροι
του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά σκορπίζουν
την χαρά στο σχολείο μας. Τα Χριστούγεννα πλέον
σηματοδοτούν τον ερχομό τους με την παρουσία
των οδοντιάτρων  στο σχολείο μας.

Με την άρτια επιστημονική τους εκπαίδευση και
την υπέροχη προσεγγιστική τους μέθοδο υλοποιεί-
ται κάθε χρόνο το πρόγραμμα του οδοντιατρικού
ελέγχου και η προαγωγή της στοματικής φροντίδας
των μαθητών μας.

Σας ευχαριστούμε θερμά και να ξέρετε ότι είστε
μέλη της οικογένειάς του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Πειραιά.

Νίκη Χατζηχαλεπλή
Κοινωνική λειτουργός & Παιδαγωγός

Αναπληρώτρια Διευθύντρια & Υποδιευθύντρια Α 
ΕΕΕΕΚ Πειραιά

(Β΄βάθμια Εκπαίδευση Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης Πειραιά)
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2016
Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Πειραιά. 

Φωτογραφίες με δράσεις προληπτικής 
οδοντιατρικής με εθελοντές  

του ΟΣΠ στο πέρασμα των χρόνων.
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Πρακτικό HANDS-ON σεμινάριο με θέμα: 
«Χειρουργικές τεχνικές τοποθέτησης εμφυτευμάτων 

και οστικής ανάπλασης»

Σάββατο 25/1/2020
Μετά την επιτυχία του 4ου πρακτικού 

σεμιναρίου, η επανάληψή του αποτέλεσε 
το εναρκτήριο  από τα πρακτικά σεμινάρια 

του ΟΣΠ για το  νέο έτος!

Επιστημονικός υπεύθυνος του σεμιναρίου ήταν ο κύ-
ριος Λάμπρος Γκουτζάνης, Επίκουρος Καθηγητής
Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Πα-
νεπιστημίου Αθηνών τον οποίο ευχαριστούμε θερμά
για ακόμη μια φορά για το άρτια σχεδιασμένο πρό-
γραμμα του πρακτικού σεμιναρίου καθώς και τους ομι-
λητές και εκπαιδευτές Δημήτριο Αυγουστίδη, Στοματικό
και Γναθοπροσωπικό Χειρουργό και Χαρά Χατζηχαλε-
πλή, Οδοντίατρο, ΜSc Παθοβιολογίας Στόματος, μετα-
πτυχιακή φοιτήτρια Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής.

Το πρώτο μέρος του σεμιναρίου που ήταν θεωρητικό
περιλάμβανε τρεις ομιλίες. 

Η πρώτη ομιλία αφορούσε στις βασικές αρχές της
οστεοενσωμάτωσης των οδοντικών εμφυτευμάτων και
έγινε από τον κύριο Αυγουστίδη, Στοματικό και Γναθο-
προσωπικό Χειρουργό. Αναλύθηκαν οι παράγοντες  «εμ-
φύτευμα», «ιατρός» και «ασθενής» που έκαστος αλλά
και συνολικά επιδρούν στην οστεοενσωμάτωση των
οδοντικών εμφυτευμάτων. Η δεύτερη ομιλία αφορούσε
στο σχέδιο θεραπείας και εμφυτεύματα η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε από την Χαρά Χατζηχαλεπλή, οδοντίατρο,
ΜSc. Συζητήθηκαν οι τύποι των επιεμφυτευματικών
αποκαταστάσεων, κινητών και ακίνητων καθώς και οι
ενδείξεις επιλογής έκαστης απόφασης. Στη συνέχεια ο
κύριος Γκουτζάνης ανέλυσε διεξοδικά τις χειρουργικές
τεχνικές τοποθέτησης εμφυτευμάτων, ολοκληρώνοντας
το πρώτο και θεωρητικό μέρος του πρακτικού σεμινα-

Δυστυχώς λόγω των έκτακτων δεδομένων της πανδημίας Covid-19 
αποφασίστηκε η αναβολή των δύο πρακτικών σεμιναρίων: 

(Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν!)
• 14/3/2020: Σεμινάριο πρακτικής εκπαίδευσης στην Ενδοδοντία 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ελευθέριος Φαρμάκης
• 4/4/2020: Σεμινάριο πρακτικής εκπαίδευσης στην Αποτύπωση Εμφυτευμάτων - 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Στέφανος Κούρτης
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Επιστημονική Ημερίδα του Ο.Σ.Π. με θέμα 
"Εξελίξεις στην Εμφυτευματολογία”

Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 διορ-
γάνωσε στο Ευγενίδειο Ιδρυμα Επιστημο-
νική Ημερίδα αφιερωμένη στα εμφυτεύματα
με προσκεκλημένους  ομιλητές  τον Καθ.
Fred Bergmann, Καθηγητή στο μεταπτυ-
χιακό Πρόγραμμα Εμφυτευματολογίας στο
Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου και
πρώην Πρόεδρο της Γερμανικής Εταιρείας
Στοματικών Εμφυτευμάτων (DGOI) και τον
Καθηγητή Φοίβο Μαδιανό, Καθηγηρή Πε-
ριοδοντολογίας και Πρόεδρο της Οδοντια-
τρικής Σχολής ΕΚΠΑ. 

Ο Καθηγητής Fred Bergmann με ιδιαί-
τερα γλαφυρό και διδακτικό τρόπο ανέλυσε
τις  εξελίξεις τόσο στην χειρουργική όσο και
στην προσθετική αποκατάσταση των εμφυ-
τευμάτων. Ο Καθηγητής Φοίβος Μαδιανός
παρουσίασε με εξαιρετική επιστημονική
τεκμηρίωση την σύγχρονη κατάταξη των
περιεμφυτευματικών νόσων και έδωσε τις

ρίου. Μετά το διάλειμμα προχωρήσαμε στην τοποθέ-
τηση 2 εμφυτευμάτων της εταιρείας Straumman (1 bone
level και 1 tissue level) σε πλαστικές γνάθους. Aκολού-
θησε ελαφρύ γεύμα και συζήτηση με τους ομιλητές.

Στο δεύτερο μέρος ο καθ. κύριος Γκουτζάνης ανέ-
λυσε διεξοδικά τις μεθόδους οστικής ανάπλασης και
στη συνέχει ακολούθησε η πρακτική άσκηση τοποθέ-
τησης 1 εμφυτεύματος Straumman bone level σε νωπές
γουρουνοκεφαλές άμεσα μετά από εξαγωγή δοντιού
με ταυτόχρονη οστική ανάπλαση με ξενομόσχευμα Ce-
rabone  απορροφήσιμη μεμβράνη Jason. 

Ευχαριστούμε θερμά τον συντελεστή και χορηγό του
σεμιναρίου Denco Dental καθώς επίσης και τους συμμετέχοντες του πρακτικού μας σεμιναρίου. Δεδομένης
της μεγάλης ζήτησης του πρακτικού συζητήθηκε η επανάληψη του σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί!
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σαφείς κλινικές κατευθύνσεις που ισχύουν σήμερα για
την αντιμετώπιση της περιεμφυτευματίτιδας. Την Ημε-
ρίδα συντόνισε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ακίνητης
Προσθετικής της Οδ/κης Σχολής ΕΚΠΑ Στέφανος
Κούρτης, Αντιπρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής του
Οδ/κου Συλλόγου Πειραιά. 

Το θεωρητικό μέρος παρακολούθησαν πάνω από 150
συνάδελφοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως φάνηκε από
τον αριθμό και το περιεχόμενο των ερωτήσεων που έγι-
ναν προς τους ομιλητές. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική ήταν η
προσέλευση νέων συναδέλφων και από άλλους οδοντια-
τρικούς συλλόγους. Ακλουθώντας την καθιερωμένη πα-
ράδοση το θεωρητικό μέρος της Ημερίδας ήταν Δωρεάν. 

Μετά το πέρας του θεωρητικού μέρους έγινε πρα-
κτικό σεμινάριο (Hands-on-course) για συγκεκριμένο
αριθμό συμμετεχόντων με θέμα τις εφαρμογές της
Πιεζοχειρουργικής. Στο σεμινάριο αυτό οι συμμετέ-
χοντες είχαν την ευκαιρία να ασκηθούν σε  νωπές κε-
φαλές χοίρων στην χρήση της Πιεζοχειρουργικής
συσκευής και σε τεχνικές συρραφής υπό την καθοδή-
γηση του Καθηγητή F. Bergmann. 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο σεμινάριο ξεπέ-
ρασε τον αναμενόμενο και κατά γενική ομολογία ήταν
πολύ διδακτικό και εποικοδομητικό για την κλινική
πράξη. 

Η έκθεση των οδοντιατρικών υλικών και συσκευών
παρουσίασε επίσης ενδιαφέρον καθώς συμμετείχαν
πολλοί εκθέτες και οι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία
στα διαλλείματα να επισκεφτούν τον άνετο χώρο της
Έκθεσης. 

Κύριος Χορηγός της εκδήλωσης, ήταν η Εταιρεία
Μαυραειδόπουλος που με την υποστήριξη της έγινε
εφικτή η όλη διοργάνωση. Η Εταιρεία Μαυραειδόπου-
λος έχει στηρίξει επανηλλειμένα  και ουσιαστικά τις
επιστημονικές εκδηλώσεις του Οδοντιατρικού Συλλό-
γου Πειραιά και αξίζει ένα ειλικρινές «ευχαριστούμε»
από την πλευρά της Επιστημονικής Επιτροπής. 

Ευχαριστίες αξίζουν επίσης στις  εταιρείες  που συμ-
μετείχαν στην έκθεση ( HDM, Abc Kinitron, In-
termed, Nal Dental, Medical Compass, Sadent,
Δημητρακόπουλος) και συνέβαλαν στην πραγματο-
ποίηση της Ημερίδας.

Η προσέλευση και το ενδιαφέρον των συναδέλφων
στις επιστημονικές εκδηλώσεις του Συλλόγου μας εν-
θαρρύνει την Επιστημονική Επιτροπή στο έργο της
ώστε να προσφέρει σοβαρή, υπεύθυνη και τεκμηριω-
μένη ενημέρωση στα μέλη του Συλλόγου

Η Επιστημονική Επιτροπή 
του Οδ/κου Συλλόγου Πειραιά 
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Γράφει ο Νομικός Σύμβουλος του Ο.Σ.Π. Κων/νος Παπακωνσταντίνου

Η  παροχή Οδοντιατρικών Υπηρεσιών ενόψει 
των ειδικών συνθηκών της πανδημίας

Το τελευταίο διάστημα λόγω της εξάπλωσης και στη χώρα μας με βεβαι-
ωμένα πλέον περιστατικά, της πανδημίας του Κορονοϊού Covid-19 τέθηκε εν
τοις πράγμασι το θέμα παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών σε ασθενείς με το
ερώτημα της διάκρισης σε επείγοντα και μη περιστατικά με βάση τις συνθήκες
και τους κινδύνους που η υφιστάμενη πανδημία έχει ή θα μπορούσε να επι-
φέρει.

Ο οδοντίατρος κατά την άσκηση του επαγγέλματός του διατηρεί το δι-
καίωμα της επιστημονικής ελευθερίας -  ανεξαρτησίας. Το οδοντιατρικό λει-
τούργημα έχει  και κοινωνικό χαρακτήρα, ο δε οδοντίατρος επιστήμονας  έχει
την υποχρέωση, με βάση τις υφιστάμενες γνώσεις και την εμπειρία του, να
εφιστά την προσοχή του κοινού σε θέματα που έχουν σχέση με τη δημόσια
υγεία, όπως στην περίπτωσή μας στην πανδημία του Κορονοϊού Covid-19.

Η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί πρωταρχικό σκοπό του επιστή-
μονα - οδοντιάτρου, η δε ύπαρξη πανδημίας αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση
ανωτέρας βίας η οποία επηρεάζει και την παροχή των οδοντιατρικών υπηρε-
σιών οι οποίες πρέπει να προσαρμόζονται στα πλαίσια αυτής ακριβώς της ει-
δικής κατάστασης ανωτέρας βίας η οποία αναγνωρίζεται και από τον
νομοθέτη σε πλείονα νομικά κείμενα και διατάξεις.

Ο οδοντίατρος είναι επιστήμονας που άμεσα εμπλέκεται στη Δημόσια Υγεία
παρέχοντας υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες , στο συγκεκριμένο περιβάλλον
και συνθήκες θα πρέπει και οφείλει να συντελεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον
περιορισμό της διασποράς του Covid-19.

Ειδικότερα και ενδεικτικά θα πρέπει να προβαίνει σε τηλεφωνική επαφή  με
τον ασθενή πριν την προσέλευση του στο οδοντιατρείο και αναλυτική ενη-
μέρωση για πιθανή του έκθεση στον Covid-19,να προσπαθεί να προβεί σε
ελάττωση της ροής των ασθενών στο οδοντιατρείο του και αναβολή των μη
έκτακτων και μη επειγόντων οδοντιατρικών θεραπειών, να αποφεύγει την
προσέλευση ασθενών στον χώρο του οδοντιατρείου χωρίς προηγούμενο ραν-
τεβού και αυτονόητα να τηρούνται με ευλάβεια οι κανόνες υγιεινής τόσο στον
χώρο που λαμβάνουν χώρα οι οδοντιατρικές πράξεις όσο και στον χώρο ανα-
μονής, που πιθανώς παραμένουν ασθενείς περιμένοντας την σειρά τους.  

Σε κάθε περίπτωση ο οδοντίατρος ακόμα και σε συνθήκες πανδημίας οφεί-
λει να παρέχει τις υπηρεσίες του σε επείγοντα περιστατικά  με την δέουσα
προσοχή και υπευθυνότητα, αφενός λαμβάνοντας όλα εκείνα τα προληπτικά
μέτρα για την προστασία του ίδιου αλλά και του ασθενούς, αφετέρου δε εξα-
σφαλίζοντας την ρητή συναίνεση του ασθενούς  αφού προηγουμένως τον έχει
ενημερώσει αναλυτικά για τους κινδύνους και τις συνθήκες παροχής της
οδοντιατρικής υπηρεσίας.
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Γράφει η Φοροτεχνικός Μαριάννα Δημητρίου

Εν καιρώ COVID-19

Το 2020 έμελλε να είναι χρονιά στην οποία η αν-
θρωπότητα θα βιώσει πρωτοφανείς καταστάσεις
που παραπέμπουν σε άλλες εποχές, μια πανδημία
με πρωτοφανείς συνέπειες σε όλους τους τομείς. Οι
Κυβέρνησή μας, στην προσπάθειά της να περιορίσει
και να εξαλείψει την διασπορά του εν λόγω ιού, έχει
προβεί σε πολυάριθμες απαγορεύσεις και περιορι-
στικές αποφάσεις που έχουν επηρεάσει άμεσα την
ζωή όλων μας. Εστιάζοντας στον επιστημονικό
κλάδο και αυτόν των ιατρών πιο συγκεκριμένα, εν
μέσω αυτού του κυκεώνα συνεχών και μεταβαλλό-
μενων πληροφοριών, προσπαθώντας να προσφέ-
ρουμε κάποια στοιχειώδη βοήθεια, παραθέτουμε
προς ενημέρωση τα εξής:

Η Κυβέρνηση, διαχωρίζοντας τον επιστημονικό
κλάδο από τους υπόλοιπους πληττόμενους εξ’ αι-
τίας του κορωνοϊού, ανακοίνωσε την χορήγηση
ενός νέου επιδόματος 600,00 ευρώ ανά άτομο μέσω
ενός προγράμματος κατάρτισης επιστημόνων και
άλλων ελεύθερων επαγγελματιών, συνολικού
ύψους 180 εκατομμυρίων ευρώ, μην δίνοντας πε-
ρισσότερες διευκρινίσεις προς το παρόν, αντί του
βοηθήματος των 800 ευρώ που θα δοθεί στις υπό-
λοιπες επιχειρήσεις.

Εν συνεχεία, όσον αφορά τους επιστήμονες, οι
οποίοι είναι και εργοδότες, απασχολώντας προσω-
πικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας και εφ’ όσον
ανήκουν βάσει ΚΑΔ στους κλάδους που πλήττον-
ται σημαντικά, έχουν την δυνατότητα να αναστεί-
λουν τις συμβάσεις εργασίας για 45 μέρες, αρχής
γενομένης από 23/03/2020 ‘έως και 20/04/2020.
Έτσι δίνουν την δυνατότητα στους εργαζομένους
τους να μην παρέχουν εργασία και να λάβουν την
Ειδική Αποζημίωση των 800 ευρώ από το Κράτος,
το οποίο θα τους καλύψει και όλο το ασφαλιστικό
κόστος για το εν λόγω διάστημα, απαλλάσσοντας
έτσι τον εργοδότη από την καταβολή μισθού και ει-
σφορών. Η ανωτέρω αποζημίωση θα δοθεί και
στους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση
εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως
20/3/2020, είτε με καταγγελία, είτε με οικειοθελή
αποχώρηση. Αξίζει να σημειωθεί όμως πως όσοι ερ-
γοδότες διαλέξουν να κάνουν χρήση αυτού του μέ-
τρου, οφείλουν να διατηρήσουν τον αριθμό του
προσωπικού τους αμετάβλητο για το ίδιο χρονικό
διάστημα μετά την λήξη του μέτρου της αναστολής,

καταβάλλοντας κανονικά τις αποδοχές και εισφο-
ρές αυτού.

Πρακτικά τώρα αυτή η διαδικασία θα πραγματο-
ποιηθεί μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, στο οποίο
οι εργοδότες/ελεύθεροι επαγγελματίες θα μπορούν
με δήλωσή τους να δηλώσουν ότι ανήκουν σε αυ-
τούς που πλήττονται σημαντικά και να δηλώσουν
παράλληλα την αναστολή μέρους ή/και όλου του
προσωπικού τους. Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις-ερ-
γοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο, αυθημερόν στους εργαζομέ-
νους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό
πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο
ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Πέρα από το κομμάτι της οικονομικής ενίσχυ-
σης όμως, παρέχονται σημαντικές βοήθειες σε
θέματα πληρωμών πάσης φύσεως οφειλών προς
την οικονομία. Δίνεται η δυνατότητα καταβολής
μειωμένου ενοικίου της έδρας των επιχειρήσεων
και πρώτης κατοικίας πληττόμενων εργαζομένων
υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως και αναστο-
λής καταβολής των ασφαλιστικών οφειλών των
μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου και την απο-
πληρωμή τους σε δόσεις οι οποίες θα ξεκινούν
από 30/09/2020. Επιπλέον, οι καταβολές των βε-
βαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέν-
τρα που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και
την 30/4/2020, καθώς και οι οφειλές από χρεω-
στικές δηλώσεις ΦΠΑ, αλλά και οι δόσεις ρυθμί-
σεων, παρατείνονται έως 31/08/2020, ενώ και οι
πληρωμές βεβαιωμένων οφειλών αναστέλλονται
για τρεις μήνες.

Δεν μπορούμε να καλύψουμε σε καμία περίπτωση
όλες τις αλλαγές σε όλους τους τομείς, όχι μόνο
λόγω της έκτασης των αντικειμένων, αλλά κυρίως
διότι αλλαγές και αποφάσεις εξετάζονται και ανα-
κοινώνονται κάθε μέρα από τους αρμόδιους φορείς
της Κυβέρνησης.

Κλείνοντας, συστήνουμε ψυχραιμία και κυρίως
υπομονή, με την ελπίδα πως θα καταφέρουμε να ξε-
περάσουμε σύντομα αυτήν την πανδημία, αλλά και
τις επιπτώσεις που αυτή θα αφήσει, θυμούμενοι πως
το σημαντικότερο αγαθό είναι η υγεία και η προ-
άσπιση της ανθρώπινης ζωής, πέρα και πάνω από
οτιδήποτε άλλο.
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Επιδημίες και ηθικά διλήμματα σε άλλες εποχές.
Η περίπτωση της επιδημίας χολέρας 

στην Κεφαλονιά το 1850

Επιδημίες έχουν καταγραφεί πολλές φορές
στην Ιστορία της Ιατρικής με πιο γνωστές τον
«λοιμό των Αθηνών» το 430 π.Χ. (τυφοειδής πυ-
ρετός με θύματα τα 2/3 του πληθυσμού της Αθή-
νας), την «μαύρη πανώλη» του 14ου αιώνα (πάνω
από 70 εκατομμύρια νεκροί) και την «ισπανική
γρίπη» στα 1918-1920 (πάνω από 50 εκατομμύρια
νεκροί). Κατά το 19ο αιώνα πανδημίες χολέρας
είχαν επίσης δεκάδες εκατομμύρια θύματα αν-
θρώπων.

Στα 1850 ανέκυψε χολέρα στην Κεφαλονιά, με
πρώτο κρούσμα να καταγράφεται την 21η Αυγού-
στου και τελευταίο  την 15η Νοεμβρίου του ίδιου
έτους. Η επιδημία έπληξε περισσότερο το Ληξούρι
και τα χωριά του, την περιοχή της Θηνιάς και τα
Δαυγάτα, αλλά και το Αργοστόλι και υπήρξε φο-
νικότατη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, προ-
σβλήθηκαν 1858 άτομα, από τα οποία κατέληξαν
τα 992. Η επιδημία εισάχθηκε με πλοίο που ήλθε
από την Μάλτα και πρώτο θύμα υπήρξε ένας άγ-
γλος στρατιώτης που πέθανε μέσα σε λίγες ώρες
από την έναρξη της νόσου. Την εποχή αυτή τα
Ιόνια νησιά αποτελούσαν ιδιαίτερο κρατικό μόρ-
φωμα, τις «Ηνωμένες Πολιτείες των Ιονίων
Νήσων», κάτω από την αποκλειστική και άμεση
προστασία της Αγγλίας. Υπήρχε σε εξέλιξη στα
νησιά -και ιδιαίτερα στην Κεφαλονιά- το ριζο-
σπαστικό κίνημα και φούντωνε ο αγώνας για την
ένωση με την Ελλάδα. Είχε δε μόλις καταπνιγεί,
χωρίς όμως να σβήσει και την φλόγα της ένωσης,
η επανάσταση του 1849. 

Η επιδημία της χολέρας επέπεσε επί δικαίων
και αδίκων (αν και στις φυλακές Αργοστολίου
δεν σημειώθηκε κανένα κρούσμα). Εντύπωση
έκανε η γρήγορη εξέλιξη της νόσου. Οι άνθρωποι
πέθαιναν μέσα σε 4 ή 6 ώρες από την στιγμή της
προσβολής τους. Υπάρχουν κατάλογοι που δια-
σώζουν τέτοια στοιχεία. Διαβάζουμε σε σχετική
λίστα:  «Στρατιώτης του 36ου Συντάγματος απέ-
θανεν εντός 6 ½ ωρών, Η γυνή Γερακάρη, ετών 70,

απέθανε εντός 16 ωρών, η κυρία Ασπασία Λιβαδά
ετών 30 απέθανε εντός 7 ωρών…»

Περιγράφεται μεταξύ άλλων η περίπτωση μιας
δωδεκαμελούς οικογένειας, που αφού κήδευσε
την προηγούμενη ένα μέλος της από χολέρα,
προσβλήθηκε ολόκληρη μέσα σε μια νύκτα και το
πρωί δεν ζούσαν παρά δύο βρέφη και ο γέρος
παππούς, που φρόντιζε να θάψει όλους αυτούς
τους νεκρούς που του χάρισε η νύχτα. Οι άνθρω-
ποι πεθαίνουν 20 ή 30 ανά ημέρα, οι νεκροί μέ-
νουν για ημέρες άταφοι ή θάπτονται ανά δύο ή
τρεις μαζί. Υπήρχαν και ελαφρότερες μορφές και
περιπτώσεις ίασης. Η θνησιμότητα ήταν 60%,
καθώς είπαμε παραπάνω.

Υπήρξε κριτική τόσο προς την τοπική κυβέρ-
νηση του νησιού όσο και προς τον διοικητής της
Μάλτας για το γεγονός ότι επετράπη η ελευθε-
ροκοινωνία των πλοίων, ενώ λίγο μετά την
έναρξη της επιδημίας στην Κεφαλονιά μπήκε σε
καραντίνα και η Μάλτα. Ο Άγγλος διοικητής της
Μάλτας απέδωσε την επιδημία «στον αέρα», σε
αερογενή δηλαδή διασπορά, χωρίς να μπορεί να
εξηγήσει γιατί δεν προσβλήθηκε επίσης και η γει-
τονική Σικελία. Αφού όμως διαδόθηκε η επιδημία
στην Κεφαλονιά και μη υπάρχουσας επαρκούς
γνώσης για τον τρόπο μετάδοσης, θεωρήθηκε κι
εδώ ότι κύρια αιτία της νόσου ήταν η κακή ατμό-
σφαιρα. Κάποιες περιστασιακές παρατηρήσεις
έδειχναν ότι δεν μεταδίδεται κατ ευθείαν από άν-
θρωπο σε άνθρωπο. Έτσι δεν πήγε το μυαλό των
μελών του Ιατροσυνεδρίου που διορίστηκε για να
αντιμετωπίσει την κατάσταση, σε ενδεχόμενη μό-
λυνση των λίγων πηγαδιών, στο τέλος του καλο-
καιριού, από τα οποία αντλούσαν οι άνθρωποι
νερό, καθώς και του ποταμιού που διασχίζει το
Ληξούρι. 

Ο κόσμος κατάλαβε ότι μοναδικός τρόπος σω-
τηρίας ήταν η απομάκρυνση από τις περιοχές
που είχαν πολλά κρούσματα και αυτό διαβάζουμε
ως κύρια προτροπή σε επιστολές της εποχής, που
διακινήθηκαν μεταξύ συγγενών. Η ιατρική αδυ-
νατούσε να δώσει λύση και οι άνθρωποι στράφη-
καν προς τον προστάτη άγιο του Νησιού, τον

Γράφει ο Διονύσης Γαρμπής, πρόεδρος του
Οδοντιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας
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Άγιο Γεράσιμο, έκαναν λιτανείες, τον έφεραν στο
Αργοστόλι, αντέδρασαν οι χωρικοί των Ομαλών
φοβούμενοι μήπως δεν τους τον επιστρέψουν…
Ως θεραπεία για την αρρώστια χρησιμοποιήθηκε
λαύδανο, υπονιτρικό βισμούθιο, χάπια από βού-
τυρο κακάου με extrait thebaique, εφύδρωση
αφαίμαξη, καλομέλας. 

Πιο δημοφιλής θεραπεία ωστόσο ήταν οι αφαι-
μάξεις με βδέλες, που και αυτές έγιναν δυσεύρε-
τες. Οι γιατροί ήταν απολύτως βέβαιοι για τη
χρησιμότητά τους και τις πρότειναν σε μεγάλο
αριθμό για τον κάθε άρρωστο. 

Έτσι οι εφημερίδες επικρίνουν την κυβέρνηση
που δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει επάρκεια και να
προλάβει την αισχροκέρδεια: «Ουδέ 20-30 χιλιά-
δες βδελλών (δεν εξασφάλισε η Κυβέρνηση) …
ώστε κατήντησαν 24 οβολούς η μία και τέλος
έλειψαν παντάπασιν. Ποίος λοιπόν ηδύνατο να
αγοράζη 20, 40, 60 και πολλάκις περισσοτέρας
τούτων, παραγγελομένας υπό των ιατρών;…». Το
δονάκιο της χολέρας ανακαλύφθηκε το 1854 από
τον Ιταλό ανατόμο Filippo Pacini, αλλά έγινε ευ-
ρύτερα γνωστό μετά την δημοσίευση των ερευ-
νών του γερμανού γιατρού Robert Heinrich
Hermann Koch το 1883. Και βέβαια δεν υπήρχε
και ειδική θεραπεία γι αυτό, στην εποχή που ανα-
φερόμαστε.

Δύο ηθικά ζητήματα δοκίμασαν την κοινωνία
της Κεφαλονιάς στην επιδημία εκείνη. Το πρώτο
η λιποταξία των γιατρών και το δεύτερο η λιπο-
ταξία των ιερέων. Υπήρξαν γιατροί που έφυγαν
από την περιοχή για να σωθούν. Τα φαινόμενα
αυτά παρατηρήθηκαν κυρίως στην περιοχή του
Ληξουριού.

Κάποιοι γιατροί αρνήθηκαν να προσφέρουν
υπηρεσίες και έφυγαν στην εξοχή. Σε μια περί-
πτωση η Γερουσία με θέσπισμά της που εκδόθηκε
με πρόταση του Επάρχου Κεφαλληνίας και επι-
δοκιμασία του Αρμοστή «έπαυσε τον γιατρό Δη-
μήτριο Τυπάλδο-Χαριτάτο από το να εξασκεί του
λοιπού την επιστήμην επί τω λόγω ότι κατά την
διάρκειαν της χολέρας εν Κεφαλληνία απεποιήθη
να δώση βοήθειαν εις τους προσβληθέντας εκ της
νόσου ταύτης». 

Αυτός αργότερα διαμαρτύρεται στον τοπικό
τύπο ότι τον πολεμά ο Έπαρχος από εμπάθεια,
αναρωτιέται γιατί δεν εγκαλεί και δεν παύει και
τους άλλους γιατρούς που απουσίαζαν, δικαιο-
λογείται ότι απουσίαζε επειδή η γυναίκα του είχε
προσβληθεί από βαριά εγκεφαλίτιδα στην εξοχή
και έπρεπε να μείνει μαζί της. Διασώζεται και ένα

ποίημα σχετικό  που συντάχθηκε από έναν ποι-
ητή ονομαζόμενο Ανδρέα Θ. Άβλιχο και που επι-
γράφεται «Η συνείδησις ή ο αδυσώπητος έλεγχος
των λιποτακτησάντων ιατρών, εν καιρώ χολέρης,
από το Λιξούριον κατά τω 1850 κατά μήναν
7/βριον»…

Υπήρχαν και γιατροί που στάθηκαν με αυτα-
πάρνηση κοντά στους αρρώστους και κέρδισαν
την εκτίμηση του κόσμου. Σε μια περίπτωση «Ο
λαός του Ληξουρίου, ιδίως δε οι παραποτάμιοι,
επρόσφεραν προς τον ιατρόν κύριον Λεωνίδα Κα-
τατσαΐτην Χρυσούν Σταυρόν ως δείγμα ευγνωμο-
σύνης δια τον καιρόν της λαοφθόρου χολέρας
ακάματον αυτού ζήλον εις το να χορηγή πάσαν δυ-
νατήν βοήθειαν και παραμυθίαν προς τους πά-
σχοντας». 

Κατ’ ανάλογον τρόπο υπήρξαν περιπτώσεις ιε-
ρέων που αρνήθηκαν να συμπαρασταθούν σε αρ-
ρώστους και να τους στηρίξουν στις τελευταίες
τους στιγμές ή να τελέσουν τις κηδείες τους.
Υπάρχει επιστολή του Μητροπολίτη Κεφαλληνίας
Σπυρίδωνος Κοντομίχαλου που προστάζει τον
Αρχιερατικό Επίτροπο Ληξουρίου Διονύσιο Δαλ-
λαπόρτα, να προσκαλέσει ενώπιόν του όλους του
ιερείς της περιοχής και να τους διατάξει επί ποινή
παύσης, να είναι ο καθένας από αυτούς έτοιμος
«εις πάσαν πρόσκλησιν των πιστών, είτε δια την
ιεράν εξομολόγησιν, είτε δια την Θείαν κοινωνίαν,
και να εκτελώσιν προς τους αποβιούντας την υπό
της Εκκλησίας διοριζομένην νεκρώσιμον Ακολου-
θίαν…». Μεταξύ των ιερέων που δεν εγκατέλει-
ψαν τις θέσεις τους αναφέρονται ο μετέπειτα
ανακηρυχθείς άγιος Παναγής Μπασιάς, και ο
Ιωαννίκιος Ζαφειρόπουλος.

Ο γιατρός Χαραλάμπης Τυπάλδος-Πρετεντέ-
ρης, που έχει διασώσει και δημοσιεύσει στοιχεία
για την επιδημία εκείνη, αναφέρει ότι και μεταξύ
των απλών ανθρώπων είδε περιπτώσεις εγκατά-
λειψης ασθενών, όπως είδε και συγκινητικές πα-
ρουσίες στο προσκέφαλο ετοιμοθανάτων. 

Βιβλιογραφία:

- Πεντόγαλος Γεράσιμος Η., «Χρονικό της χο-
λέρας του 1850 στην Κεφαλονιά».

- Μεσολωράς Ιωάννης, πρωτ., «Ιερωμένοι και
λιτανείες στη χολέρα του 1850».

- Γαρμπής Διονύσης Γ., «Επτά ποιήματα του Αν-
δρέα Θ. Άβλιχου από χειρόγραφα αποκείμενα στο
αρχείο της Ιακωβατείου Βιβλιοθήκης Ληξουρίου»
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Ελλάδα του 2020… 
Ήταν από εκείνες τις μέρες που έχεις δουλειά και

δεν έχεις… Που κουράστηκες χωρίς να κάνεις πολλά
πράγματα… Που το ιατρείο πήγε «πίσω» γιατί άργησε
κάποιος ασθενής και μπερδεύτηκαν τα ραντεβού…
Ήταν μια μέρα από εκείνες που εκτός από το άγχος
της δουλειάς, έπρεπε να καθησυχάσεις τους ασθενείς
για τον φόβο του COVID-19…Ήταν μια μέρα που θέ-
λεις να φύγεις και να γυρίσεις στο σπίτι, να χαλαρώ-
σεις και να μην κάνεις τίποτε άλλο…

Αυτό έκανα λοιπόν. Έφτασα στο σπίτι, έβαλα ένα
ποτήρι κρασί, και άνοιξα το ραδιόφωνο σ΄ έναν ελ-
ληνικό σταθμό.

«Το θαλασσί της θάλασσας 
Κ΄ όλο το μπλε του χάρτη
Να μπει στη χάντρα που φοράς
Να μην σε πιάνει μάτι…»
Ακούγοντας την μελωδία, δεκάδες σκέψεις έρχον-

ται στο μυαλό μου. Ουρανός, θάλασσα, Ελλάδα,
νησιά, 25η Μαρτίου, Θερμοπύλες, Έβρος…

Πρέπει να βάλω τις σκέψεις μου σε τάξη! Πίνω μια
γουλιά κρασί και αρχίζω να γράφω…

Η αλήθεια είναι πως ως γνήσια ΛΑΚΑΙΝΑ ήθελα
να γράψω κάτι με αφορμή τα 2500 χρόνια που συμ-
πληρώνονται φέτος από τις Θερμοπύλες - μάχη της
Σαλαμίνας. Μετά τα τελευταία γεγονότα στον Έβρο
νιώθω την ανάγκη να γράψω για τους σύγχρονους
ήρωες .Τα παιδιά μας που φυλάνε «Θερμοπύλες» στον
Έβρο!!!

Πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στον Έβρο! Πόσο
δύσκολο ήταν να πει η Ελλάδα «ΤΕΛΟΣ» και να κλεί-
σει τα σύνορα! Μια άνιση άσφαιρη μάχη με τους
Τούρκους που στέλνουν «ορδές» μεταναστών. Σε
λίγες μέρες πλησιάζει η επέτειος της 25ης Μαρτίου
1821. Τότε που οι Έλληνες ύψωσαν ανάστημα απέ-
ναντι στους Τούρκους και μετά από 400 χρόνια σκλα-
βιάς κέρδισαν την ελευθερία τους. 2020… Έλληνες
ξανά εναντίον Τούρκων… Τυχαίο;

Πόση αγωνία έχουν οι μάνες, οι σύζυγοι, οι αδερ-
φές, οι κόρες για τα παιδία μας στον Έβρο; Στις 8
Μαρτίου ήταν η «Ημέρα της Γυναίκας». Της γυναίκας
που παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή των αντρών ,
άσχετα με την ιδιότητά της. Εκείνη που ξέρει ν΄ αγα-
πάει, να προτρέπει, να ενθαρρύνει, να συγχωρεί, να
θρηνεί και στις δύσκολες στιγμές να παίρνει και την
θέση του άντρα στην οικογένεια.

Πόσο υπερήφανη είμαι που ζω σ΄ αυτή την μικρή
χώρα που κατοικείται από «μεγάλους» ανθρώπους!
Γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι οι  Έλληνες έχουν «με-
γάλη» ψυχή!!!

Πόσο διαφορετικοί είμαστε στις δύσκολες κατα-

στάσεις! Μπορεί να μαλώνουμε και να διαφωνούμε
για μικρά και χαζά πράγματα, αλλά όταν το πρόβλημα
έχει να κάνει με την πατρίδα γινόμαστε μια γροθιά!
Παύουν να μας χωρίζουν οι αποστάσεις και οι Έλλη-
νες του εξωτερικού γίνονται ένα με τους Έλληνες
ακόμη και του τελευταίου απομακρυσμένου χωριού.
Άλλος παίρνει το αεροπλάνο και έρχεται εσπευσμένα
στην Ελλάδα από τον Καναδά… Άλλος διαδηλώνει
στην Αστόρια την Ηνωμένων Πολιτειών… Άλλος
διακόπτει τις σπουδές του στην Αγγλία για να επισκε-
φτεί την ιδιαίτερή του πατρίδα στα σύνορα… Άλλος
κάνει φιλανθρωπικό χορό στην Γαλλία  για να μαζέ-
ψει τρόφιμα και βοήθεια για τον στρατό και την αστυ-
νομία που προασπίζονται τα Ελληνικά – Ευρωπαϊκά
σύνορα… Άλλος ενημερώνει και κινητοποιεί τους
Έλληνες  στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της
χώρας που ζει… Ο καθένας κάνει ότι μπορεί… Κανείς
όμως δεν αδιαφορεί και δεν αποστασιοποιείται!

Είμαστε αυτοί που κοιτάζοντας την σημαία μας δα-
κρύζουμε στις διεθνείς διακρίσεις. Την σημαία που τί-
μησαν με την ζωή τους χιλιάδες πατριώτες.

«Απ΄ τα κόκκαλα βγαλμένη
Των Ελλήνων τα ιερά…»
Την σημαία που  με τα χρώματά της αποτυπώνει

όλη την αλήθεια για την Ελλάδα και τους Έλληνες.
Τον Ελληνικό ουρανό που συμβολίζεται με το

κυανό χρώμα και τον αφρό των κυμάτων της θάλασ-
σας που περιβάλλει την χώρα μας. Το λευκό που συμ-
βολίζει την αγνότητα του σκοπού των Ελλήνων και
το κυανό που υποδηλώνει την θεϊκή παρέμβαση ,
αφού ο Θεός ενέπνευσε στο Έθνος τη μεγαλουργή
ιδέα να αναλάβει και να φέρει σε αίσιο πέρας έναν
άνισο αλλά δίκαιο αγώνα. Το κυανό παραπέμπει επί-
σης στη ναυτική βράκα και το λευκό στη φουστα-
νέλα. Οι εννέα κυανές και λευκές οριζόντιες και
παράλληλες λωρίδες αντιπροσωπεύουν τις συλλαβές
του «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ».

Αυτή την σημαία κρατούν οι Έλληνες στις σύγχρο-
νες «Θερμοπύλες» και με την βοήθεια του Θεού και
την συμπαράσταση του Έθνους δίνουν έναν ακόμα
άνισο αλλά δίκαιο αγώνα.

Χρόνια πολλά ΓΥΝΑΙΚΕΣ!
Χρόνια πολλά ΕΛΛΑΔΑ του 1821!
Η Ελλάδα του 2020 σας χαιρετά και γράφει την

δική της ιστορία…

Μαρία Κ. Αγραπίδου - Χειρουργός Οδοντίατρος *
Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων
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Οι δυο μεγάλες πτωχεύσεις του ελληνικού κράτους

Στους δυο περίπου αιώνες του ελεύθερου ελληνικού
κράτους θα μεσολαβήσουν και δυο μεγάλες πτωχεύσεις
αυτή του 1893 και του 2009 αλλά και κάποιες άλλες μι-
κρότερες όπως του 1827,1843 και 1932. Εδώ θα επικεν-
τρωθούμε στις δυο μεγάλες που θα πρέπει να μας
προβληματίσουν για να μην τις ξαναζήσουμε. Τα αίτια
των δυο πτωχεύσεων είναι κοινά. Μεγάλος δανεισμός
με υψηλά επιτόκια τα γνωστά θαλασσοδάνεια – διογ-
κωμένο δημόσιο τετραπλάσιο έως επταπλάσιο συγκρι-
τικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες – εξοπλισμοί –
πελατειακό κράτος και πλουτισμός μέσω των κρατικών
προμηθειών. Η πρώτη πτώχευση θα συντελεστεί εν έτη
1893 επί πρωθυπουργίας Χαριλάου Τρικούπη, ο οποίος
με παρρησία θα ανακοινώσει ενώπιον του τότε κοινο-
βουλίου το «δυστυχώς επτωχεύσαμε». Στα παραπάνω
αίτια που προαναφέραμε σε αυτή την πτώχευση θα προ-
στεθεί το 75% της καταστροφής της σταφίδας (βασικό
εξαγώγιμο προϊόν) και η επέκταση του σιδηροδρομι-
κού δικτύου. Ο οραματιστής Χαρίλαος Τρικούπης θα
τιμωρηθεί από τον ελληνικό λαό αφού δεν θα εκλεγεί
ούτε βουλευτής και αντί αυτού θα εκλεγεί ο άγνωστος
Γουλιμής. Ο ίδιος θα αυτοεξοριστεί  για να πεθάνει αρ-
γότερα στη Γαλλία. Παρότι αυτή η πτώχευση έχει βε-
βαιωθεί το 1893 τα μέτρα θα παρθούν το 1898 επί
πρωθυπουργίας του δημαγωγού Θ.Δεληγιάννη. Και
αυτό μετά την τέλεση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώ-
νων το 1896 και τη χαριστική βολή ενός αποτυχημένου
πολέμου με την Τουρκία το 1897. Οι δανειστές απαιτούν
τα λεφτά τους και θα επιβάλλουν στη χώρα διεθνή οι-
κονομικό έλεγχο (ΔΟΕ) που ως γνωστόν ελέγχει μο-
νοπωλιακά το πετρέλαιο, το αλάτι, τα σπίρτα, τα
τραπουλόχαρτα και το λιμάνι του Πειραιά. Διαχειρι-
στής μεταξύ δανειστών και της χρεωκοπημένης χώρας
μας ένας διακεκριμένος οικονομολόγος με οικογενειακή
παράδοση στο τραπεζικό σύστημα. Δεν είναι άλλος από
τον Σκοτσέζο Εντουάρντο Λο, τον οποίο έχει προσκα-
λέσει ως σύμβολο μετά την πτώχευση ο ίδιος ο Τρικού-
πης. Θα είναι απόλυτος διαχειριστής μεταξύ ελληνικού
κράτους και δανειστών και με τους πολιτικούς να εφαρ-
μόζουν τις εντολές του. Για καλή μας τύχη εδώ θα ερω-
τευτεί και θα παντρευτεί Ελληνίδα και ως ερωτευμένος
αγαπάει και πονάει όλη την Ελλάδα. Ακούραστος και
αθόρυβος εργάζεται να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο.
Οι  Έλληνες θα σφίξουν τα ζωνάρια και θα πορευτούν
με αξιοπρέπεια τα επόμενα χρόνια. Το 50% των εσόδων
του κράτους θα προορίζεται για τους δανειστές και το
υπόλοιπο για τις ανάγκες της χώρας. Παρόλες τις στε-
ρήσεις τα επόμενα δώδεκα χρόνια θα γίνουν και οι ανα-
γκαίοι εξοπλισμοί, οι οποίοι θα επικουρήσουν στους
βαλκανικούς πολέμους με την Ελλάδα να διπλασιάζει
τα εδάφη της. Σήμερα στην προσφορά του μεγάλου
αυτού φιλέλληνα υπάρχει ένα μικρό δρομάκι δίπλα από
την τράπεζα της Ελλάδος να μας θυμίζει την αχαριστία
και την μικρότητα μας. 

Δεύτερη πτώχευση 2009. Αυτή η πτώχευση θα σκάσει
στα χέρια της πρωθυπουργίας του Κωστάκη Καρα-
μανλή, γόνος δεύτερης γενιάς πολιτικών μετά από την
πτώχευση της Liman Brothers. Στην άλλη πλευρά του
ατλαντικού μόνο που τα απόμερα θα πλήξουν κράτη της
Ευρώπης μαζί και την δική μας χώρα. Το χρέος στην Ελ-
λάδα τότε αγγίζει το 130% του ΑΕΠ και οι στατιστικές
υπηρεσίες προκειμένου να δανείζονται μαγειρεύουν τα
στοιχεία και καταγράφουν λιγότερα από τα μισά (6,5%
αντί του 15,2%). Ο Γιωργάκης Παπανδρέου, τρίτης γε-
νιάς πολιτικών στην αντιπολίτευση και επιθυμεί να
υφαρπάξει τη εξουσία με σύνθημα «λεφτά υπάρχουν» θα
χρηστεί πρωθυπουργός με μεγάλη πλειοψηφία. Μετά
από μερικούς μήνες ανακαλύπτει ότι τα λεφτά είναι μόνο
στα χαρτιά και αντί την ανεύρεση ενός νέου Εντουάρντο
Λο προτιμάει επικουρούμενος Γαλλίας και Γερμανίας  να
παραδώσει τη χώρα αμαχητί στο ΔΝΤ και σε άλλους πι-
στωτικούς οργανισμούς κατηγορώντας ότι παρέλαβε
έναν διεφθαρμένο λαό. Και όλα αυτά χωρίς ένα mea-
culpa του πολιτικού συστήματος της μεταπολίτευσης
όπου ο ίδιος χρημάτισε και υπουργός αλλά κυρίως του
πατέρα του, που στις δυο τετραετίες πρωθυπουργίας δα-
νείστηκε όσα δεν είχε δανειστεί το κράτος από ανεξαρ-
τησίας του. Επίσης ο πρώτος διδάξας της διαφθοράς με
τα δωράκια οδήγησε την ανταγωνιστικότητα της χώρα
στο ναδίρ. Ο Γ. Παπανδρέου ο νεότερος πιστεύουμε
ενήργησε έτσι ώστε να ξεπλύνει ολόκληρο το πολιτικό
σύστημα που κυβέρνησε τα τελευταία τριάντα πέντε
χρόνια και έφερε ακέραια την ευθύνη μαζί με το ένοχο
τραπεζικό σύστημα που δάνειζε κερδοσκοπώντας με
τους μεσάζοντες χωρίς εκείνες τις δικλείδες ασφαλείας
δανειστή και δανειζόμενου. Μπορεί η ομερτά του πολι-
τικού συστήματος να αθώωσε αυτούς αλλά δεν θα το
πράξει ποτέ η ιστορία. Οι Έλληνες θα απολέσουν το 1/3
της αγοραστικής τους αξίας και θα φτωχύνουν, θα χά-
σουν σπίτια και εργασία, μισό εκατομμύριο θα πάρει το
δρόμο της ξενιτιάς και η δημόσια περιουσία θα δεσμευτεί
για τα επόμενα ενενήντα εννιά χρόνια. Τρεις κυβερνήσεις
και τρία μνημόνια, το ένα βαρύτερο από το άλλο. Ιρλαν-
δία, Πορτογαλία, Κύπρος και Ισπανία όπου η πολιτική
και τα συνδικάτα αποδέχθηκαν το πρόβλημα,  πήραν
μέτρα και βγήκαν γρήγορα στις αγορές με τις απώλειες
να μην ξεπερνούν το 4,5%. Θα μπορούσε, εάν υπήρχε πο-
λιτική βούληση, να είχαμε και εμείς ένα ανάλογο αποτέ-
λεσμα αντί να μας οδηγήσουν εκούσια στα κάτεργα. 

Τότε στην πρώτη πτώχευση παραχωρήσαμε το 50%
της εκμετάλλευση κάποιων μονοπωλιακών προϊόντων
όπως το πετρέλαιο, το αλάτι, τα σπίρτα, τα λιμανιάτικα
του Πειραιά, τα τραπουλόχαρτα. Σήμερα στη δεύτερη
πτώχευση οι δανειστές δεν μας παίρνουν με τη βία τα
ασημικά, τα δίνουμε μόνοι μας. Και αυτά δεν είναι άλλα
από τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, οι ΔΕΚΟ και όποιο άλλο
φιλέτο διαθέτει το Δημόσιο. Στους πολιτικούς που συ-
νέβαλαν στην πτώχευση και στην άλωση της χώρας
έχουμε αφιερώσει λεωφόρους και πλατείες. Προσεχώς
με δημόσιο χρήμα θα τους στήσουμε και αδριάντες. 

Γράφει ο Δημήτρης Μαυραειδόπουλος
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Η Στήλη του Ομίλου Οδοντιάτρων 
Λογοτεχνών Καλλιτεχνών

Σ’ αυτό το τεύχος η συνάδελφος 
Πολυάνθη Δουβίτσα

Γεννήθηκε και μεγάλωσε
στην Αθήνα.  Σπούδασε οδον-
τιατρική στο Πανεπιστήμιο
Semmelweis της Βουδαπέστης,
και στο Πανεπιστήμιο της
Ουαλίας στη Μεγάλη Βρετα-
νία. Από το 2004 ασκεί την
οδοντιατρική στο ιδιωτικό της
ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας.

Ασχολείται από μικρή με τη φωτογραφία, και τα
τελευταία  χρόνια έχει παρακολουθήσει μαθήματα
φωτογραφίας, αρχικά στον χώρο τέχνης  “Το σπίρτο”
και στη συνέχεια στη φωτογραφική ομάδα “Metapolis
Photography” της οποίας είναι και μέλος τα τελευταία
2 χρόνια. 

Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις φωτογρα-
φίας  και έχει πραγματοποιήσει και μια ατομική  έκ-
θεση, το καλοκαίρι του 2016 στα Χανιά της Κρήτης.

Φωτογραφίες της έχουν διακριθεί και βραβευθεί σε
διαγωνισμούς. 

Και τώρα τι; 
Ποιος θα με κρατάει αγκαλιά να μη φοβάμαι;
Ποιος θα μου λέει ιστορίες;
Ποιος θα μου θυμίζει να βάζω τόνους και τελείες;

Τί θα τρώω τώρα; Και πόση ώρα να βλέπω τηλεό-
ραση; 

Τι θα φοράω; Πάει άραγε το πράσινο με το κόκκινο; 
Κι όταν πονάει η κοιλιά μου σε ποιον θα το πω; 
Πώς θα χαμογελάσω ξανά; 
Πώς θα ζήσω εγώ χωρίς εσένα;
Μάλλον τώρα πια, δεν μου μένει τίποτα άλλο, από

το να γίνω εσύ.

του Γεράσιμου Δουβίτσα
Πρόεδρος του Ομίλου Οδοντιάτρων 
Λογοτεχνών Καλλιτεχνών

Becoming you 

Ελπίδα και όραμα 

Quarteto

Μικροπωλητές
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Εγκαίνια νέων γραφείων του Συλλόγου - 
Κόψιμο Βασιλόπιτας

Όσοι ασχολούμαστε ενεργά με το σύλλογο, συχνά αναρω-
τιόμαστε αν αξίζει να κλέβουμε χρόνο από οικογενειακές στιγ-
μές και επαγγελματικές υποχρεώσεις και να τον αφιερώνουμε
στα οδοντιατρικά κοινά. Τη δεύτερη Κυριακή του Φεβρουαρίου
τα χαμόγελα στο πρόσωπο των συναδέλφων που είχαν κατα-
κλύσει την Νοταρά έδινε την απάντηση. 

Η φετινή κοπή της πίτας του συλλόγου συνδυάστηκε με τα
εγκαίνια των καινούριων γραφείων, για την ακρίβεια την αγορά
και ανακαίνιση όμορου διαμερίσματος στο οποίο μεταφέρθηκε
η γραμματεία, καθώς και την ανακαίνιση των παλαιών γρα-
φείων και μετατροπή τους σε χώρο σεμιναρίων και εκδηλώ-
σεων. Ένα έργο που μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε
επιμόρφωση σε χαμηλό κόστος προς όφελος των συναδέλφων
καθώς και γενικότερη μείωση των δαπανών. Η γιορτή μας ήταν
πανηγυρική, στα γραφεία του συλλόγου δεν είχε μαζευτεί ποτέ
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άλλοτε τόσος κόσμος, πολύ απλά γιατί μέχρι πρότινος
δεν χώραγε. Ήταν όλοι εκεί, επίσημοι και ανεπίσημοι,
νέοι και παλιοί, αγαπημένα πρόσωπα, παράλληλες πο-
ρείες. Ίσως για πολλούς από εμάς να ήταν το τελευ-
ταίο χαρμόσυνο γεγονός που αγκαλιαζόμασταν και
φιλιόμασταν ελεύθερα ...και είχαμε πολλές αγκαλιές
και πολλά γέλια, μικρά και μεγάλα πηγαδάκια με ιστο-
ρίες από τα παλιά και όνειρα για το μέλλον.

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά απέδειξε για
ακόμα μια φορά πως δεν είναι μια γραφειοκρατική
σφραγίδα αλλά στέκεται δίπλα στον οδοντίατρο και
αφήνει παρακαταθήκη για το μέλλον, το μεγαλύ-
τερο κατόρθωμα ήταν ότι το έργο δεν επιβάρυνε το
ταμείο του συλλόγου, αλλά καλύφθηκε από δωρεές
συναδέλφων και την επιμονή του διοικητικού συμ-
βουλίου. 

Στο βλέμμα των παρευρισκόμενων στη γιορτή,
διέκρινες τη βεβαιότητα πως η όλη προσπάθεια άξιζε
τον κόπο, τη μέρα αυτή δεν χώραγαν γκρίνιες, μόνο
ομοψυχία και ικανοποίηση. Όσοι άφησαν το αποτύ-
πωμά τους στο σύλλογο ήταν εκεί, δεν θα αναφερθώ
σε αυτούς, αλλά σε δύο απουσίες, η μια του επί σειρά
ετών προέδρου ΟΣΠ Βασίλη Τζωρτζόπουλου, ο
οποίος ήταν ένας από τους πρωτεργάτες στην αγορά
του πρώτου ακινήτου αλλά και από τους πρώτους
που έσπευσαν να δωρίσουν χρήματα για την νέα
προσπάθεια ...πρόεδρε το σώμα δεν σου επέτρεψε
να παρευρεθείς αλλά η ψυχή σου θα είναι για πάντα

θεμέλιος λίθος του συλλόγου και το ήθος σου πυ-
ξίδα για τους νεότερους. Η δεύτερη απουσία ήταν
αυτή του Γιώργου Βουγιουκλάκη που τόσο άδικα και
πρόωρα χάθηκε σε τροχαίο δυστύχημα την περα-
σμένη χρονιά, δεν θα ξεχάσω τα λόγια του όταν ζή-
τησα τη γνώμη του για την αγορά του ακινήτου
...Ναι ρε να το πάρετε! Μανάρι μου αυτό θα σας
κάνει μια γροθιά...

Αναπολώντας τις τόσο όμορφες στιγμές της εκδή-
λωσης, αντιλαμβάνομαι πόσο πολύ έχει αλλάξει η
ζωή μας σε τόσο λίγο χρόνο, όταν με το καλό τελει-
ώσει η περιπέτεια της πανδημίας θα πρέπει ο σύλλο-
γος να κάνει μια μεγάλη εκδήλωση που όλοι οι
συνάδελφοι θα γιορτάσουμε το δώρο της ζωής ...
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Δελτίο Τύπου
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Δήμαρ-

χος Πειραιά κ.Γιάννης Μώραλης και
με γραπτό χαιρετισμό ο Πρόεδρος της
Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπον-
δίας κ.Αθανάσιος Δεβλιώτης.

Η ανταπόκριση των οδοντίατρων
στην εκδήλωση ήταν τεράστια καθώς ο
χώρος κατακλύσθηκε από δεκάδες
οδοντιάτρους και φίλους του Συλλόγου.

Ανάμεσά τους η τέως Πρόεδρος του
Ο.Σ.Π κ.Μαρία Μενενάκου και νυν
Γ.Γ. της Ε.Ο.Ο, ο πρώην Πρόεδρος του
Ο.Σ.Π. κ.Δημήτρης Μαυρίδης και
πολλά μέλη των παρελθόντων Δ.Σ., η
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής και
Δ/ντρια Ιατρικής Υπηρεσίας Ασκληπι-
είου Βούλας κ.Φλώρα Ζερβού, ο τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας  και νυν Πρό-
εδρος του ΙΕΘΕ κ.Αθανάσιος Κατσίκης, το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. και του Ο.Σ.Α. κ.Βασίλειος
Σταθόπουλος, ο Πρόεδρος της Περιοδοντολογικής Εταιρείας κ.Χάρης Καλαϊτζάκης, ο εκπρόσωπος του
Ο.Σ.Κεφαλληνίας κ.Νικόλαος Τσιμάρας.

Ειδική αναφορά αξίζει να κάνουμε καθώς η παρουσία τους ήταν άκρως τιμητική και συγκινητική, στους:
κ.Γεώργιο Ζέρβα Επίτιμο Πρόεδρο του Ο.Σ.Π., κ.Γεώργιο Μπούνια πρώην Γεν.Γραμματέα του Ο.Σ.Π., κ.Στα-
μάτη Βερυκοκίδη πρώην Αντιπρόεδρο του Ο.Σ.Π.. Στις συναδέλφους κ.Δάφνη Νικολαΐδου –Ζέρβα και Χρυ-
σάνθη Λαιμού καθώς και στην επί 38 χρόνια υπάλληλο στην Γραμματεία του Συλλόγου κ.Μαρία Χαλκίδη. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Βουλευτές Α΄και Β΄Πειραιά κ.κ. Κων/νος Κατσαφάδος,
Ιωάννης Μελάς, Νικόλαος Μανωλάκος, Νόνη Δούνια, Χριστόφορος Μπουτσικάκης, Ιωάννης Τραγάκης, Δη-
μήτρης Μαρκόποιυλος, Τρύφων Αλεξιάδης, και Ιωάννης Ραγκούσης, ο Δήμαρχος Πειραιά κ.Γιάννης Μώραλης,
o Δήμαρχος Κορυδαλλού κ.Νικόλαος Χουρσαλάς, η Αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Αθηνών κ. Δήμητρα
Νάνου, ο Διεθνούς φήμης Καθηγητής Χειρουργικής κ.Ανδρέας Τζάκης, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου
Πειραιά κ.Νικόλαος Πλατανησιώτης, ο Αναπλ.Διοικητής του Τζανείου Νοσοκομείου και Αντιπρόεδρος του
Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά κ.Ηλίας Γουζούασης, ο Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά
κ.Παναγιώτης Πετρόπουλος, ο Δ/ντης Α΄Χειρουργικής Τζανείου Νοσοκομείου και επικεφαλής του Δημοτικού
Συνδυασμού «Πειραιάς Πόλη Πρότυπο» κ.Νικόλαος Βλαχάκος και ο Πολιτευτής της Ν.Δ. Β΄Πειραιά κ.Αν-
δρέας Παλευρατζής.

Επίσης την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους  Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι
του Δήμου Πειραιά και όμορων Δήμων.



Ομιλία κ.Καλλιόπης Βοϊατζή
Αιδεσιμολογιώτατε, Κύριε Δήμαρχε, Κύριοι Βουλευτές, Κύριε Πρόεδρε,

αγαπητά μέλη του Δ.Σ. του Ο.Σ.Π. και συνάδελφοι.
Σήμερα σε αυτή την εκδήλωση που μαζί με την κοπής της Βασιλόπιτας

του Συλλόγου γίνονται και τα εγκαίνια των νεοανακαινισμένων γραφείων
του, κάτι που με πολύ αγωνία περιμέναμε τόσα χρόνια ώστε οι συνάδελφοι
να έχουν έναν δικό τους χώρο συνεχούς εκπαίδευσης στις νέες τεχνικές.

Μέσα σε αυτή τη γιορτινή ατμόσφαιρα, γίνεται βράβευση του Επιστημο-
νικού Τμήματος, της Προληπτικής Επιτροπής, αλλά και εμένα, του παλαι-
ότερου εν ενεργεία άτομο από την  παρέα.., η οποία ξεκίνησε το 1984 υπό
την σοφή καθοδήγηση του Βασίλη Τζωρτζόπουλου, ο  οποίος μεταλαμπά-
δευσε τις αρχές του ακηδεμόνευτου συνδικαλισμού σε όλους μας. Ο καθένας
μας από το πόστο του, πετύχαμε, κατά γενική ομολογία τον καλύτερο Σύλλογο πανελλαδικά!

Βλέπω γύρω μου συναδέλφους νέους και παλιούς και χαίρομαι ιδιαίτερα για τα μέλη της αρχικής μας παρέας, τον
Γιώργο Ζέρβα με την Δάφνη, Τον Γιώργο Μπούνια με την Χρυσάνθη, τον Σταμάτη Βερυκοκίδη, τον Δημήτρη Μαυρίδη,
την Μαρία Μενενάκου που τώρα είναι Γ.Γ της Ε.Ο.Ο., όλη την παρέα, που όμως σαν γροθιά δούλεψε για το καλό των
συναδέλφων και του Ο.Σ.Π. Όλους τους ευχαριστώ από καρδιάς, ιδίως τις γραμματείς του συλλόγου Ιωάννα Δρα-
κοπούλου και Μαρία Χαλκίδη που μαζί πορευθήκαμε τόσα χρόνια.

Να ζητήσω συγνώμη από όλους όσους κακοκάρδισα άθελά μου για συνδικαλιστικές διαμάχες ή για οτιδήποτε
άλλο. Συγνώμη να ζητήσω και από την οικογένειά μου, στην οποία στέρησα άπειρες ώρες παρουσίας.

Να ευχαριστήσω ξανά το Διοικητικό Συμβούλιο, να ξέρετε ότι είστε όλοι στην καρδιά μου και όσο καιρό ακόμα μπορώ
θα βοηθώ με τις λίγες δυνάμεις μου για το καλό όλων.

Καλλιόπη ΒοΪατζή

1η γιορτή Παιδείας
Την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 ήταν η ημέρα των

τριών Ιεραρχών. Με την ονομασία Τρεις Ιεράρχες ανα-
φέρονται τρεις άγιοι και Θεολόγοι της Ορθόδοξης Χρι-
στιανικής Θρησκείας, προστάτες των γραμμάτων και
των μαθητών, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Βασίλειος ο
Μέγας και ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός ή Θεολόγος.

Αναδείχθηκαν Πατέρες της Εκκλησίας και Άγιοι. Η σοφία
και η δράση τους, τούς έδωσε τον τίτλο των Μεγίστων Φω-
στήρων, όπως ψέλνεται και στο τροπάριό τους: «Τους Τρεις
Μεγίστους Φωστήρας Της Τρισηλίου Θεότητος...».

Η μνήμη των Τριών Ιεραρχών έρχεται να συμβολίσει
μεταφορικά την Αγία Τριάδα και τον ρόλο των Τριών
Πατέρων στη διαμόρφωση του τριαδικού δόγματος και
να υποδηλώσει τα όρια προσέγγισης του ελληνικού φι-
λοσοφικού στοχασμού. Ουσιαστικά η εκκλησιαστική
εορτή θεσπίστηκε με σκοπό την κατασίγαση της εγερ-
θείσης διάστασης σχετικά με την αξιολογική ιεράρχησή
τους και δεν ήταν παρά ένα απλό επεισόδιο της ιστορίας
της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, καθώς ο καθο-
ρισμός περιελάμβανε τρεις πατέρες οι οποίοι ανήκαν στο
κλίμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αυτή την σημαντική ημέρα για τα «γράμματα», η Δι-
εύθυνση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου
Πειραιά διοργάνωσε την 1η Γιορτή Παιδείας στο αμφι-
θέατρο της Ιωνιδείου Σχολής. Προσκεκλημένος ήταν και
ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς.  Στην γιορτή έγι-
ναν αναφορές στην ιστορία της εκπαίδευσης από τον
Πρόεδρο της φιλολογικής στέγης Πειραιά, Ιστορικό –

Συγγραφέα κο Στέφανο Μίλεση. Στην συνέχεια απεύ-
θυνε χαιρετισμό ο εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Μη-
τροπολίτη Πειραιώς κου Σεραφείμ.

Την γιορτή διάνθισαν με μουσικό ρεπερτόριο η Ορχή-
στρα Νέων του Μουσικού Ωδείου Πειραιά. Το Μητροπο-
λιτικό κολλέγιο και το ΙΕΚ ΑΚΜΗ που μας φιλοξένησαν
προσέφεραν δύο υποτροφίες σε μαθητές του νυχτερινού
Λυκείου  Πειραιώς.

Ακολούθησε η κοπή της καθιερωμένης βασιλόπιτας
καθώς και δεξίωση με διάφορα εδέσματα. Ο κόσμος αν-
ταποκρίθηκε με χαρά στην πρώτη αυτή γιορτή παιδείας
κι εμείς ευχόμαστε του χρόνου να έχει την ίδια επιτυχία
και να καθιερωθεί ως θεσμός.

Μαρία Κ. Αγραπίδου* Χειρουργός Οδοντίατρος  
Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων

33



34

Γελοιογραφίες από τον Κώστα Γκάτζιο






