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Δεν υπάρχει χρόνος ούτε για θριαμβολογίες, άλ-
λωστε ποτέ δεν ήταν του χαρακτήρα μας, ούτε για
ανάλυση του αποτελέσματος, άλλωστε αυτό δεν
θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει
χρόνος γιατί γύρω μας συμβαίνουν πράγματα τα
οποία δεν μας αφήνουν να καθησυχάσουμε ούτε
λεπτό (πόλεμος, ενεργειακή κρίση, συνέχεια παν-
δημίας, ανέχεια συναδέλφων) καθώς επίσης και
ένα Νομοσχέδιο για την ΠΦΥ το οποίο μας βρήκε
από την επόμενη των εκλογών στην διαδικασία
διαβούλευσης.

Στις 22 Μαρτίου συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε
μείνει στις 21 Μαρτίου δηλαδή στην διαρκή καθη-
μερινή προσπάθεια με όρεξη και διάθεση για δου-
λειά αλλά και με την ανανέωση που φέρνει το νέο
ΔΣ.  Ήδη οι προτάσεις μας για το Νομοσχέδιο είναι
έτοιμες και οι συζητήσεις με το Υπουργείο και τους
αρμόδιους φορείς για την ανάκαμψη των συναδέλ-
φων καθημερινές και αδιάκοπες. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για την επιτυχία όμως είναι και η συνέχεια
της αμφίδρομης σχέσης που έχει αναπτυχθεί τα τε-
λευταία χρόνια με τα μέλη μας μέσα από τις επιτρο-
πές μας, τις δράσεις μας αλλά και τις δυσκολίες των
τελευταίων χρόνων οι οποίες μας έδωσαν την ευ-
καιρία για καθημερινές συνομιλίες.

Σίγουρα η ψηφιοποίηση του Συλλόγου μέσα από
το ΕΣΠΑ που μετά από πολύ δουλειά καταφέραμε
και πήραμε με την στήριξη της Περιφέρειας Αττικής
θα συμβάλει σημαντικά και θα βελτιώσει αυτή την
καθημερινή επικοινωνία μας.

Καλούμε επίσης όσους μίλαγαν προεκλογικά για
συναίνεση να το αποδείξουν εμπράκτως μέσα από
το Διοικητικό Συμβούλιο και τα υπόλοιπα όργανα
του Συλλόγου  με την συμμετοχή τους και όχι από
το πληκτρολόγιό τους αραδιάζοντας μακρόσυρτες
διακηρύξεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Ο ΟΣΠ συνάδελφοι ήταν, είναι και θα είναι η κα-
θημερινή φωνή του οδοντίατρου προς πάσα κατεύ-
θυνση. Το αποτέλεσμα των εκλογών μας δικαιώνει
για το παρελθόν και μας υποχρεώνει για το μέλλον.

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας και την εμ-
πιστοσύνη σας, συνεχίζουμε μαζί Ενωτικά με την
σκέψη πάντα σε αυτό που είμαστε «καταδικασμέ-
νοι» να υπηρετούμε: τον συνάδελφο και την στο-
ματική υγεία.       

Μιχάλης Αγρανιώτης
Πρόεδρος Ο.Σ.Π.

Τέλος εκλογών συνέχεια εργασιών
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Μετά από  σχεδόν  2ετή καθυστέρηση λόγω των
ιδιαίτερων συνθηκών που είχαν διαμορφωθεί εξαιτίας
της πανδημίας Covid-19 και της παράτασης θητείας
των αιρετών οργάνων  των οδοντιατρικών συλλόγων
της χώρας με αίτηση της ΕΟΟ στο Υπουργείο Υγείας
, διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες του ΟΣΠ στις 20 και
21 Μαρτίου 2022 για την ανάδειξη καινούργιου Δ.Σ,
εκλεκτόρων για την γενική συνέλευση της ΕΟΟ,
μελών του πειθαρχικού συμβουλίου αλλά και και-
νούργιας εξελεγκτικής επιτροπής.

Οι εκλογές διενεργήθηκαν οργανωμένα και συντε-
ταγμένα όπως αρμόζει σε έναν επιστημονικό σύλλογο
με ιστορία και παράδοση στις δημοκρατικές διαδικα-
σίες και στην εκπροσώπηση των οδοντιάτρων μελών
του, με δύο εκλογικά τμήματα και κατά τη διάρκεια
δύο συνεχόμενων ημερών, προκειμένου να διευκο-
λυνθούν οι συνάδελφοι εκλογείς.

Έλαβαν μέρος τέσσερις (4) συνδυασμοί τόσο για
την εκπροσώπηση στο Δ.Σ του ΟΣΠ όσο και για την
εκλογή εκλεκτόρων στην γενική συνέλευση της
ΕΟΟ, αυτοί ήταν: 

α. Ενωτικός Συνδυασμός Οδοντιάτρων Πειραιώς 
β. Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οδον-

τιάτρων Πειραιά 
γ. Δυναμικοί Οδοντίατροι Πειραιά 
δ. Ριζοσπαστική Προοδευτική Παρέμβαση Οδον-

τιάτρων Πειραιά.

Όσο αναφορά το Δ.Σ έλαβαν: 
α.Ενωτικός Συνδυασμός Οδοντιάτρων Πειραιά 68

% και 9 έδρες
β. Δυναμικοί Οδοντίατροι Πειραιά 15% και 2 έδρες
γ. Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οδον-

τιάτρων Πειραιά 9 % και 1 έδρα
δ. Ριζοσπαστική Προοδευτική Παρέμβαση Οδον-

τιάτρων Πειραιά 8 % και μία έδρα.
Για την εκπροσώπηση στην Γενική Συνέλευση της

ΕΟΟ έλαβαν:
α. Ενωτικός Συνδυασμός Οδοντιάτρων Πειραιά

69% και 8 εκλέκτορες.
β. Δυναμικοί Οδοντίατροι Πειραιά 14% και 1 εκλέκτορα
γ. Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οδον-

τιάτρων Πειραιά 9% και 1 εκλέκτορα
δ. Ριζοσπαστική Προοδευτική Παρέμβαση Οδον-

τιάτρων Πειραιά 8% και 1 εκλέκτορα.
Η συμμετοχή των συναδέλφων κυμάνθηκε στα ίδια

επίπεδα με τις προηγούμενες αρχαιρεσίες δηλαδή  στο
50 % των εχόντων δικαίωμα ψήφου. Ποσοστό συμμε-
τοχής αρκετά υψηλό σε σχέση με τους περισσότερους
οδοντιατρικούς συλλόγους της χώρας, που όμως δεν
μπορεί να κριθεί ικανοποιητικό παρόλες τις δυσκολίες
και το αίσθημα φόβου που έχει φέρει στην διοργάνωση
μαζικών εκδηλώσεων η πανδημία του Κορωνοϊού.

Α. Καραγέωργας
Γενικός Γραμματέας Ο.Σ.Π
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Aρχαιρεσίες Συλλόγου

Από τις αρχαιρεσίες εκλέχθηκαν οι παρακάτω:
Το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα στις 4/4/2022 και

έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Αγρανιώτης Μιχάλης
Αντιπρόεδρος: Αχριάνης Νικόλαος

Γενικός Γραμματέας: Καράγεωργας Αθανάσιος
Ταμίας: Χατζηχαλεπλή Χαρά

Μέλη: 
Αγραπίδου Μαρία

Βλασταράκος Σωτήριος
Δαμανάκης Γεώργιος

Καλούμενου Βέρα
Κοντούλη Αθανασία

Κουφατζίδης Κωνσταντίνος
Μενενάκου Μαρία

Παπουτσιδάκη Ελευθερία
Τοπάλογλου Ελευθερία

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι εξής:

Τακτικά μέλη
Καμμά Ιωάννα

Κασβίκης Ιωάννης
Πακιρτζόγλου-Χαλκίδης Άγγελος

Αναπληρωματικά μέλη
Νότης Νικόλαος

Σαββίδης Ερωτόκριτος
Τσαρουχάς Γεώργιος

Για το Εκλεκτορικό Σώμα της Ε.Ο.Ο. προέκυψαν
οι κάτωθι εκλέκτορες:

ΕΣΟΠ: Αγρανιώτης Μιχαήλ
Δαμανάκης Γεώργιος
Καράγεωργας Αθανάσιος
Μαυρίδης Δημήτρης
Μενενάκου Μαρία
Μερεντίτης Θεόδωρος
Σεληνίδου Αγγελική
Τζέρμπος Φώτης

Δ.Ο.Π: Κοντούλη Αθανασία
ΔΗΠΑΚ: Παπουτσιδάκη Ελευθερία
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ: Ρίσβας Χρήστος

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέχθηκαν οι κάτωθι:

Τακτικά μέλη
Γρηγοράτος Διονύσιος

Ζώρζου Σταυρούλα
Μαθιού Βασιλική

Μονογυιός Ιάκωβος
Μουταφίδου Μαρία

Τριανταφύλλου Τριαντάφυλλος

Αναπληρωματικά Μέλη
Δημόπουλος Παντελής

Δημοπούλου Ελένη
Δριτσάκος Νικόλαος
Ελευθερίου Ασημίνα

Ελευσινιώτης Μιχαήλ 
Μποζαγρέγος Θεόδωρος
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Ένας Αποχαιρετισμός...

Ξεκινώντας να γράψω τις παρα-
κάτω λέξεις συνειδητοποίησα ότι σε αυτό το κείμενο,
λόγω της φύσης του, είμαι υποχρεωμένος να υπο-
γράψω επώνυμα, να βάλω φαρδιά πλατιά το όνομα
και την φωτογραφία μου. 15 χρόνια στο Σύλλογο και
8 χρόνια στην αρχισυνταξία του περιοδικού, τόσα
άρθρα, τόσες διορθώσεις ... Ποτέ μου δεν θέλησα να
υπογράψω κανένα κείμενο. 

Πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω πως το έργο που
παράγει κάποιος στα πλαίσια του συλλόγου ανήκει
στην κοινότητα, στην ομάδα, σε όλους τους συνα-
δέλφους συμμετέχοντες ή μη στα κοινά και δεν προ-
σφέρεται για προσωπική προβολή και διαφήμιση.
Αυτό ως ελάχιστη και συμβολική πράξη που επιδει-
κνύει την ανιδιοτελή προσφορά και δύναται για πα-
ραδειγματισμό. 

Αυτές τις αρχές μου μεταλαμπάδευσε η Αείμνηστη
Καλλιόπη Βοϊατζή όταν μου εμπιστεύθηκε την τύχη
του περιοδικού, η καλή μου η Καλλιόπη, ατέλειωτες
ώρες γράψε σβήσε στο ιατρείο της για να πετύχουμε
το αποτέλεσμα που θέλαμε, και να πηγαινοέρχονται
τα αλμυρά και τα γλυκά, γέλια και εξομολογήσεις,
μου έμαθε τόσα πολλά ... Θα την θυμάμαι πάντα με
αγάπη! Η απόφασή μου να σταματήσω την ενεργή
ενασχόλησή μου με τον σύλλογο έχει να κάνει με
προσωπικούς λόγους, οι οικογενειακές και επαγγελ-
ματικές υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν πλέον να
δίνω το χρόνο που χρειάζεται για να παράξω έργο αν-
τάξιο της εμπιστοσύνης που μου έδειξαν όσοι με στή-
ριξαν και με στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. 

Εξάλλου ποτέ μου δεν αισθάνθηκα καριερίστας
συνδικαλιστής, μόνο στο άκουσμα της λέξης ένιωθα
άβολα, ακριβώς για αυτό το λόγο αρνήθηκα θέση στο
προεδρείο και δεν επιδίωξα να είμαι υποψήφιος για
την ομοσπονδία. Δεν χρειάζεται κάποιος να έχει τίτλο
για να προσφέρει, στο σύλλογο και σκούπισμα έκανα
και κουβάλησα και τον καφέ μόνος μου τον έφτιαχνα
γιατί δεν αισθάνθηκα ικανότερος από τους άλλους,
όλοι δίνουμε χρόνο, χρήμα και ενέργεια χωρίς υλική
ανταπόδοση, έχοντας μόνο την ικανοποίηση της συ-
νεισφοράς και της δημιουργίας. 

Αυτά μου έμαθε για τον συνδικαλισμό ο τεράστιος
Γιώργος Βουγιουκλάκης, ήταν μεγάλη απώλεια από
τις ζωές μας. Ήταν παράδειγμα μαχητικότητας και εν-
τιμότητας, έκλεισε την καριέρα του λέγοντας πάντα
αυτό που πίστευε χωρίς να συμβιβάζεται με γνώμονα

το όφελος. Θυμάμαι, όταν πήρα την πρωτοβουλία για
επανένωση του Ενωτικού Συνδυασμού, ήταν ο πρώ-
τος που ζήτησα τη γνώμη του, αυτό είναι το καλύτερο
για το σύλλογο μου είχε πει. Η εικόνα του θα μείνει
χαραγμένη στο μυαλό μου και την καρδιά μου για
πάντα.

Αυτό που θα μου λείψει περισσότερο είναι οι άν-
θρωποι του συλλόγου, αυτοί οι λίγοι που έχουν μείνει
να αγωνίζονται, αυτοί με τους οποίους μοιράζεσαι τα
όνειρά σου και τους προβληματισμούς σου, όλα αυτά
που σε βγάζουν από την μονότονη καθημερινότητα
και σε βάζουν να σκέφτεσαι πως θα κάνεις μεγαλύ-
τερο τον σύλλογο, πως θα προσφέρεις οικονομική
επιμόρφωση, πως θα πετύχεις καλύτερες συνθήκες
εργασίας, να υπερασπιστείς το επάγγελμα και τον
οδοντίατρο. 

Δεν θα ξεχάσω όταν κάποια στιγμή σηκώνοντας το
τηλέφωνο άκουσα στη γραμμή κάποιο νεότερο συνά-
δελφο να ζητάει απεγνωσμένα συμβουλές για περι-
στατικό αιμμοραγίας που είχε εκείνη τη στιγμή, έτσι
πρέπει να αντιμετωπίζει ο οδοντίατρος τον σύλλογο,
σαν την επαγγελματική του στέγη, το δεύτερο σπίτι
του που θα τον στηρίξει όταν κατηγορηθεί άδικα από
κάποιον ασθενή, όταν αδικηθεί από τη γραφειοκρα-
τία, όταν βρεθεί σε αδιέξοδο. 

Θεωρώ απαράδεκτο από τους 1100 οδοντίατρους
του Πειραιά να προσφέρουν στο σύλλογο με το ζόρι
30. Υπάρχουν ικανότατοι συνάδελφοι που μπορούν
να δώσουν πολύτιμη βοήθεια και πρέπει να δώσουν
γιατί μόνο ενωμένοι μπορούμε να διεκδικήσουμε.
Εγώ έκανα το χρέος μου, σειρά έχουν νεότεροι συνά-
δελφοι με περισσότερη όρεξη και φρέσκες ιδέες.

Σε αυτό τον αποχαιρετισμό μνημόνευσα μόνο δύο
εκλιπόντες και αυτό γιατί θα ήταν κουραστικό να
συμπεριλάβω όλους αυτούς που συνεργάστηκα τόσα
χρόνια, έχω από όλους κρατήσει τις καλύτερες ανα-
μνήσεις, δεν ήρθα σε ρίξη με κανέναν και όχι γιατί
πάντα ήμουν σύμφωνος, αλλά γιατί έτσι πρέπει να
λειτουργούν οι ομάδες. 

Όσο για τον προσωποκεντρικό και ίσως εγωιστικό
χαρακτήρα του συγκεκριμένου κειμένου δεν νοιάζο-
μαι μήπως κατηγορηθώ ότι περιαυτολογώ , δεν πρό-
κειται να ζητήσω την ψήφο των συναδέλφων στις
εκλογές, κλείνοντας τον κύκλο μου κάνω τον απολο-
γισμό μου και είμαι υπερήφανος που μπόρεσα να πο-
ρευθώ όπως ήθελα, με τις αρχές και τις αξίες που
ήθελα, γιατί υπάρχει και αυτός ο συνδικαλισμός ...

Ανδρέας Δημόπουλος
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Μετεκλογικά Δρώμενα

Θέσεις και προτάσεις 
της Δρ. Ελευθερίας Τοπάλογλου

Οι εκλογές στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά, έδωσαν ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και
δυναμικής. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συνδυασμούς, τους συναδέλφους,  υποψηφίους και
ψηφοφόρους, για το ήθος και το ύφος της  εκλογικής διαδικασίας. 

Ο Ενωτικός συνδυασμός ο οποίος έλαβε 9 έδρες από τις 13 του ΔΣ, δικαιώθηκε για την μέχρι τώρα αγωνι-
στική του πορεία καθώς και για τις θέσεις του. 

Επίσης πρέπει να τονίσω ότι η Πειραιώτικη παρουσία του συλλόγου μας στο ΔΣ της ΕΟΟ είναι ιδιαιτέρως
δυναμική, κάνοντας την διαφορά. Ενωμένοι προχωράμε μπροστά, όλοι μαζί, για επεμβάσεις και λύσεις σε όλα
τα προβλήματα. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ενωτικό συνδυασμό που με τίμησε με την υποψηφιότητα μου για το ΔΣ,
τους συναδέλφους που με εξέλεξαν με ιδιαίτερη δυναμική, καθώς και τα μέλη του ΔΣ που με εξέλεξαν με συν-
τριπτική πλειοψηφία στη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέσεις κ προτάσεις της Δρ. Ελευθερίας Τοπάλογλου. Εκλεγμένη με την νέα ανεξάρτητη κίνηση  “Δυνα-
μικοί Οδοντίατροι Πειραιά” στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΠ.

Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω ολόψυχα όλους τους αγαπητούς συναδέλφους που με τίμησαν με την
ψήφο τους και με στήριξαν στην εκλογή μου στο Δ Σ του ΟΣΠ. Θα προσπαθήσω να φανώ αντάξια της εμπι-
στοσύνης τους. Με την εκλογή μου αυτή θα επιδιώξω να διεκδικήσουμε τα εξής:

Είναι προτάσεις για την βελτίωση της οδοντιατρικής περίθαλψης στο ΕΣΥ.
1) Να γίνουν προσλήψεις οδοντιατρικού προσωπικού σε απομακρυσμένες περιοχές της Χώρας, όπου υπάρ-

χουν κέντρα υγείας και νοσοκομεία  καθώς και σε όλη την επικράτεια, όπου υπάρχουν ελλείψεις, με την επάν-
δρωση αυτών με νέο επιστημονικό δυναμικό.

2) Να βελτιωθεί ο εξοπλισμός  με την τοποθέτηση νέων σύγχρονων οδοντιατρικών μονάδων.
3) Να εφαρμοσθεί πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής για παιδιά, στις οδοντιατρικές μονάδες των

κέντρων υγείας σε συνεργασία με τις ΥΠΕ της Χώρας ,σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τις κατά τόπους
Νομαρχίες. Πάντοτε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Όλα αυτά για την βελτίωση της δημοσίας οδοντιατρικής περίθαλψης και κατ’ επέκταση για την προαγωγή
της στοματικής υγείας των Ελλήνων.

Dr. Ελευθέρια Τοπάλογλου Msc Δημόσιας Υγείας. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. 
αν. Επιστημονικά Υπεύθυνη των οδοντιατρικών τμημάτων στο πολυδύναμο 

Κέντρο Υγείας Πειραιά και στο Κέντρο Μάνας και Παιδιού. Διευθύντρια ΕΣΥ.

ΑΧΡΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
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Μήνυμα Δυναμικοί Οδοντίατροι Πειραιά
Επικεφαλής παράταξης: Νάνσυ Κοντούλη

Θέλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου για την εκλογή τους, να τους ευχαρι-
στήσω για το ταξίδι των δέκα ετών που κάναμε μαζί και την
εμπιστοσύνη που μου έδειξαν αναλαμβάνοντας την περίοδο
2017-2022 το Ταμείο του συλλόγου μας .Πέντε χρόνια με συ-
νέπεια, με τακτική παρακολούθηση των εσόδων και των εξό-
δων, με εισηγήσεις για αποφάσεις του Δ.Σ για μείωση των
λειτουργικών εξόδων και με τη βοήθεια δωρεών από συνα-
δέλφους εν τέλει αγοράστηκε το ακίνητο για να προσφέρον-
ται επιστημονικά επιμορφωτικά σεμινάρια μέσα στο σύλλογό
μας και αυτό προς όφελος μόνο των οδοντιάτρων. Ενημερώ-
θηκε  ξανά το βιβλίο παγίων για αγορές που γίνονται εντός
του Συλλόγου, οικονομικά θέματα των ημερίδων εκτός συλ-
λόγου από ευγενικές χορηγίες, επιλύθηκαν πολλά διαδικα-
στικά θέματα σχεδόν καθημερινής ενημέρωσης που αφορούν
τις εισφορές των συναδέλφων ως προς το σύλλογο κτλ.

Ως επικεφαλής  της παράταξης με τους ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  θέλω να στείλω το μήνυμα
ότι στις εκλογές του συλλόγου μας η δημιουργία νέων πα-
ρατάξεων και η μεγάλη αποχή αποκρυσταλλώνει ξεκάθαρα
τις αδυναμίες ότι τα καθημερινά προβλήματα των οδοντιά-
τρων δεν βρίσκουν λύσεις, ότι δεν έχουν επιλυθεί μεγάλα
αλλά και μικρά θέματα που ταλαιπωρούν τον οδοντίατρο,
ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί  δράσεις που έχουν μείνει ως
προίκα. Η θετική αποδοκιμασία της πλειοψηφούσας παρά-
ταξης με την εκλογή νέων μελών από άλλες παρατάξεις, με
μια προετοιμασία μόνο δυο μηνών και  η μεγάλη αποχή,
μόνο καμπανάκι θεωρείται για το συλλογικό μας όργανο.

Θέλω να ευχαριστήσω τους υποψηφίους συναδέλφους
και όλους τους συναδέλφους που  εμπιστεύτηκαν να στη-
ρίξουν το ψηφοδέλτιο αυτής τη νέας ανεξάρτητης κίνησης
εκλέγοντας δυο συμβούλους μας Νανσυ Κοντουλη και
Ελευθερία Τοπάλογλου, μέσα στο Δ.Σ δίνοντας μας την
ώθηση να πείσουμε για τις θέσεις μας, τις αξίες και τις προ-
τάσεις μας για ρεαλιστικές λύσεις, σε αποφάσεις που αφο-
ρούν τη στήριξη του οδοντιάτρου και τα συμφέροντά του,
πάντα με συλλογικότητα και συνεργασία

Επιζητούμε για τον Οδοντίατρο την κοινωνική του κατα-
ξίωση στους πολίτες, αλλά και στην επιστημονική κοινό-
τητα με την προβολή της επιστημονικής και επαγγελματικής
κατάρτισης,  των θέσεων μας σε ζητήματα που αφορούν τη
δημόσια υγεία, εκπαίδευση, περιβάλλον, και οδοντιατρική
δεοντολογία.

Ενέργειες που αφορούν άμεσα τον Οδοντίατρο:
Άμεση δημιουργία Ταμείου αλληλοβοήθειας για τα μέλη

μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Μείωση της εισφοράς των μελών με ταυτόχρονη μείωση
των λειτουργικών εξόδων.

Ομαδικό πρόγραμμα κάλυψης αστικής ευθύνης όλων των
συνάδελφων που θα συμπεριλαμβάνεται στην συνδρομή.

Διαμόρφωση του ΦΠΑ των αναλωσίμων στο 6%, όπως
εφαρμόζεται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενίσχυση των συντάξεων επιστημόνων προερχόμενων
από το ΤΣΑΥ.

Αξιοποίηση του προγράμματος ΕΣΠΑ με πλήρη διαφά-
νεια και τη μετάβασή του στη νέα ηλεκτρονική εποχή με
αποκλειστικό γνώμονα την εξυπηρέτηση των μελών του
Συλλόγου.

Νομική βοήθεια ή και εκπροσώπηση των οδοντιάτρων
προς υπεράσπιση έννομων συμφερόντων στα πολιτικά, και
διοικητικά δικαστήρια.

Συμμετοχή του κράτους στις δαπάνες των πολιτών για
οδοντιατρική περίθαλψη μέσω του ασφαλιστικού τους τα-
μείου.

Δημιουργία επιτροπής υποδοχής των νέων οδοντιάτρων
και ενημέρωση για την οργάνωση των ιατρείων τους.

Γενικότερα θέματα:
Περιφρούρηση της αξιοπρέπειας των οδοντιάτρων και

της δημιουργίας κοινού συναδελφικού πνεύματος και ομα-
λών σχέσεων μεταξύ των οδοντιάτρων, με σκοπό την εξυ-
πηρέτηση της υγείας των ασθενών μας.

Δημιουργία ομάδας ενημέρωσης Στοματικής Υγείας και
για την  σημασία της Πρόληψης.

Συνεχείς έλεγχοι και αυστηρή τήρηση του νόμου για την
αντιποίηση άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

Εποπτεία της τήρησης και προαγωγής των ηθικών και δε-
οντολογικών κανόνων του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

Βελτίωση της έκδοσης του Περιοδικού του Συλλόγου.
Κοινωνικές δράσεις σε συνεργασία με φορείς σε θέματα

Στοματικής Υγείας.
Ο Σύλλογος θα είναι ανοιχτός για όλους, Να συμβου-

λεύει, Να βοηθά, Να καθοδηγεί και να ενημερώνει για όλες
τις αλλαγές, που αφορούν στο οδοντιατρικό επάγγελμα
αλλά και στο ασφαλιστικό ταμείο και θα παρέχει τη στή-
ριξή του σε όσους βρίσκονται στη φάση της συνταξιοδό-
τησής τους.

Με πεποίθηση δηλώνουμε την έναρξη μιας νέας περιό-
δου για τον οδοντίατρο με σύνθημα την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗ-
ΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΥ ΠΝΕΎΜΑΤΟΣ.

ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ(ΔΟΠ)
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«Εμφυτεύματα στον ειδικό & ιατρικά 
επιβαρημένο ασθενή» 

Πρακτικό σεμινάριο τοποθέτησης οδοντικών 
εμφυτευμάτων και συρραφής κρημνού (25 ατόμων)

Μετά από αποχή 2 ετών από τις δια ζώσης επιστημονικές
δραστηριότητες του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς,
επιστρέψαμε στην γνώριμη και κατάμεστη αίθουσα του Ευ-
γενιδείου Ιδρύματος για να παρακολουθήσουμε την πρώτη
δια ζώσης ημερίδα του ΟΣΠ στην «μετά» Covid εποχή.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Στο-
ματολογική Εταιρεία Ελλάδος το Σάββατο 29 Ιανουρίου
2022, σεβόμενοι πάντα τα τρέχοντα υγειονομικά πρωτό-
κολλα.

Το θέμα της ημερίδας αφορούσε στο πολύ καίριο ζήτημα 
«Εμφυτεύματα στον Ειδικό & Ιατρικά Επιβαρυμένο

Ασθενή». 
Στην ημερίδα απηύθυναν χαιρετισμό:
Ο κ. Μιχάλης Αγρανιώτης, οδοντίατρος, πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς.
Ο κ. Μιχαήλ Τζάκης, ομότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ, πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής  του Οδοντια-

τρικού Συλλόγου Πειραιώς.
Ο κ.  Μελακόπουλος Ιωάννης, Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, DDS, OMFS, PhD, Πρόεδρος

της Στοματολογικής Εταιρείας Ελλάδος.
Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Τόσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής της Οδοντιατρικής

Σχολής του ΕΚΠΑ όπου συμπροέδρευσε με τον κ. Αθανάσιο Καραγέωργα, Οδοντίατρο – Στοματολόγο & Γε-
νικό Γραμματέα του ΟΣΠ. 

Με την εναρκτήρια ομιλία του κ. Τόσιου δόθηκε και η εκκίνηση των συνεδριών της ημερίδας.
Στην πρώτη συνεδρία ο κύριος Γεώργιος Καμπέρος DDS, MSc, MSc, PhD μας μίλησε διεξοδικά για τις

σύγχρονες απόψεις σχετικά με την τοποθέτηση εμφυτευμάτων και τις λοιπές χειρουργικές πράξεις σε ασθε-
νείς με Σακχαρώδη Διαβήτη. Στη συνέχεια, η κυρία Ελένη-Μαρίνα Καλογήρου, Υποψήφια Διδάκτωρ, Κλι-
νικής Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής, Οδοντιατρικής σχολής ΕΚΠΑ μας μίλησε για τα
εμφυτεύματα σε ασθενείς με Δερματοβλεννογόνια και Αυτοάνοσα νοσήματα και εκδηλώσεις στον στομα-
τικό βλεννογόνο. 

Στη δεύτερη συνεδρία και με μια διαδραστική παρουσίαση αναλύθηκαν και συζητήθηκαν εκτενώς  από τους
κ. Μελακόπουλο Ιωάννη, Στοματικό και Γναθοπροσωπικό Χειρουργό, DDS, OMFS, PhD και κ. Κωνσταντίνο

Χούπη, Στοματικό και Γναθοπροσωπικό Χειρουργό, DDS,
MSc, PhD, τα ισχύοντα πρωτόκολλα αναφορικά με τις χει-
ρουργικές πράξεις και τα εμφυτεύματα σε ασθενείς υπό αν-
τιθρομβωτική αγωγή (αντιπηκτικά, αντιαιμοπεταλιακά και
νεότερα αντιθρομβωτικά) και στη συνέχεια τα νεότερα δε-
δομένα τους περιορισμούς και τις ενδείξεις για την τοπο-
θέτηση εμφυτευμάτων σε ασθενείς υπό αντιοστεολυτική
αγωγή (διφωσφονικά & δενοσουμάμπη).

Συμμετείχαν 120 σύνεδροι, οι οποίοι παρακολουθούσαν
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και καθ’ όλη την διάρκεια της ημε-
ρίδας συμμετείχαν ενεργά με εύλογες και καίριες ερωτήσεις
που όλοι οι συνάδελφοι δύνανται να αντιμετωπίσουν στην
καθ’ ημέρα κλινική πράξη.

Ωστόσο ευρισκόμενοι ακόμα σε ένα από τα τελευταία (;)
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κύματα πανδημίας Sars-Cov2, φροντίσαμε να εξασφαλίσουμε την
παρακολούθηση της ημερίδας και μέσω ζωντανής αναμετάδοσης
(live streaming) στο κανάλι του ΟΣΠ στο YouTube για όσους συ-
ναδέλφους δεν κατάφεραν να παρευρεθούν στην ημερίδα. Μέσω
live streaming παρακολούθησαν 60 άτομα.

Η ημερίδα είναι μαγνητοσκοπημένη και παραμένει διαθέσιμη
στο κανάλι για όποιον επιθυμεί να την παρακολουθήσει οποι-
αδήποτε στιγμή στο παρακάτω link:
https://www.youtube.com/watch?v=yFyGw-bGHM&t=105s.

Μετά το πέρας της ημερίδας ακολούθησε σεμινάριο πρακτικής
εκπαίδευσης με τίτλο:

«Τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων και συρραφή κρη-
μνού» με επιστημονικούς υπεύθυνους και συντονιστές σεμιναρίου
τους κ. Χούπη Κωνσταντίνο & κ. Μελακόπουλο Ιωάννη και εκπαι-
δευτές  τον κ. Γιαννούλη Γεώργιο, οδοντίατρο – MSc Οδοντοφατ-
νιακής Χειρουργικής, Οδοντιατρική σχολή ΕΚΠΑ και την κ.
Οικονόμου Μαρία-Ελένη, οδοντίατρο – MSc Οδοντοφατνιακής
Χειρουργικής, Οδοντιατρική σχολή ΕΚΠΑ.

Αποκλειστικός χορηγός του σεμιναρίου ήταν η εταιρεία Denco Dental την οποία ευχαριστούμε θερμά.
Το πρακτικό σεμινάριο περιλάμβανε:
- Περιγραφή συστήματος για τοποθέτηση οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων Straumman: ομιλητής κ.

Μελακόπουλος Ιωάννης
- Βασικές αρχές συρραφής κρημνού: ομιλήτρια κα Οικονόμου Μαρία- Ελένη
- Πρακτικό σεμινάριο τοποθέτησης εμφυτεύματος Straumman BL, μοσχεύματος Botiss Cerabone, μεμβρά-

νης Botiss Jason και συρραφής κρημνού σε γνάθους χοίρων από τους: 
Μελακόπουλος Ιωάννης, Χούπης Κωνσταντίνος, Γιαννούλης Γεώργιος, Οικονόμου Μαρία - Ελένη
Ευχαριστούμε την Στοματολογική Εταιρεία Ελλάδος για την συνδιοργάνωση αυτής της επιτυχημένης και

αρτιότατης επιστημονικά ημερίδας με τον ΟΣΠ, τους ομιλητές για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις τους, τους
εκπαιδευτές του πρακτικού σεμιναρίου, την Επιστημονική Επιτροπή του ΟΣΠ καθώς και τις γραμματείς του
ΟΣΠ που ακούραστα στήριξαν αυτήν την προσπάθεια!

Επίσης ευχαριστούμε την Denco Dental, καθώς και τις εταιρείες Neodent, Nal Dental, Southern Implants,
Intermed, Eludril/Elgydium και FrezyDerm για τις ευγενικές χορηγίες τους και την υποστήριξη της 1ης ημε-
ρίδας του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιών για το 2022.

Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μην αναφερθούμε στην εταιρεία Tsakiris Congress support την οποία ευχα-
ριστούμε για την άρτια τεχνική υποστήριξη και μαγνητοσκόπηση της ημερίδας μας. 

Τέλος ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους μας που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Ευελπιστούμε
στη συνέχεια επιτυχημένων ημερίδων του συλλόγου μας, πάντα έχοντας ως στόχο την συνεχή ενημέρωση
και κατάρτιση των συναδέλφων! 

Χαρά Χ. Χατζηχαλεπλή
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Σεμινάριο της Ελληνικής 
Περιοδοντολογικής Εταιρείας

Στις 25,26,27 Φεβρουαρίου πραγματοποί-
ηθηκε με μεγάλη επιτυχία το τριήμερο Κλινικό
Σεμινάριο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πει-
ραιώς σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία
Περιοδοντολογίας και Οδοντικών Εμφυτευμά-
των με θέμα την «Κλινική Εφαρμογή των Εμφυ-
τευμάτων».

Συντονιστής και ομιλητής του σεμιναρίου
ήταν ο κ. Βασιλόπουλος Σπυρίδων, Επίκουρος
Καθηγητής, Εργαστηρίου Περιοδοντολογίας,
Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ μέλος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου (2022-2025) και Πρόεδρος
(2025-2026) της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πε-
ριοδοντολογίας- EFP.

Το Κλινικό Σεμινάριο ολοκληρώθηκε με με-
γάλη επιτυχία τόσο οργανωτικά όσο και εκπαι-
δευτικά, καθώς οι συμμετέχοντες συνάδελφοι
έλαβαν γνώσεις για όλο το φάσμα που αφορά τα εμφυτεύματα, από την κλινική εξέταση του ασθενή, την
τοποθέτηση, μέχρι και την τελική αποτύπωση για την προσθετική αποκατάσταση.

Οι ομιλητές που συμμετείχαν ήταν οι προσθετολόγοι κ. Συκαράς Νικήτας, Επίκουρος καθηγητής, Οδον-
τιατρικής σχολής ΕΚΠΑ και κ. Γεωργιάδης Κοσμάς,  καθώς επίσης οι κ Παπαϊωάννου Βασίλειος, περιοδον-
τολόγος- Αναπληρωτής καθηγητής Εργαστηρίου Προληπτικής και Κοινωνικής  Οδοντιατρικής και οι
περιοδοντολόγοι κ. Μαλάμης Δημήτριος και κ. Χαραλαμπάκης Γεώργιος.
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Πρακτική Ημερίδα Ενδοδοντίας

Το Σάββατο 11 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου η ημερίδα “Ενδοδοντία”, με ομιλητή
τον Επίκουρο Καθηγητή ΕΚΠΑ κο Ελευθέριο - Τέρρυ Φαρμάκη. Για την υλοποίηση της ημερίδας εφαρμό-
στηκαν τα πρωτόκολλα προστασίας έναντι του Covid-19, γι’αυτό και ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν πε-
ριορισμένος σε 18 άτομα.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στα διάφορα στάδια για την
επίτευξη μιας  επιτυχούς ενδοδοντικής θεραπείας, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε και πρακτική εκπαί-
δευση με συστήματα μηχανοκίνησης ρινών Ni-Ti, με την ευγενική χορηγεία της εταιρείας Dental Expert. Εκ
μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παρόντες ήταν ο πρόεδρος Μιχάλης Αγρανιώτης, η ταμίας Χαρά Χατζη-
χαλεπλή, και τα μέλη Βλασταράκος Σωτήριος και Νάνσυ Κοντούλη, ενώ γραμματειακή υποστήριξη παρείχε
η γραμματέας του Συλλόγου κα Ιωάννα Δρακοπούλου. Ευχαριστούμε θερμά τον ομιλητή για τη γνώση που
τόσο απλόχερα παρείχε στα χρονικά όρια μιας ημερίδας καθώς και όλους τους συμμετέχοντες και περιμένουμε
τέτοια θερμή ανταπόκριση και σε μελλοντικές ημερίδες του Συλλόγου.

Σωτήριος Βλασταράκος 
Μέλος Δ.Σ Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά

Πέρα από την θεωρητική κατάρτιση του σεμιναρίου και τις τρεις ημέρες υπήρχαν πρακτικά μέρη από ανά-
λυση σχεδίων θεραπείας, τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε πλαστικές γνάθους ακόμα και γνάθους χοίρων συν-
δυαστικά οστική ανάπλαση καθώς επίσης και επίδειξης προσθετικών συστημάτων και άσκησης πάνω σε αυτά.

Ευχαριστούμε θερμά τους αξιότιμους ομιλητές μας, για τις εκτενείς και κατατοπιστικέςς παρουσιάσεις
τους, τους συμμετέχοντες συναδέλφους και ιδιαιτέρως τους συμμετέχοντες συναδέλφους από όλη την Ελ-
λάδα που με την συμμετοχή τους έδωσαν αέρα Πανελλήνιου Συνεδρίου στο σεμινάριο μας.

Πολλές ευχαριστίες και στους χορηγούς μας που για άλλη μια φορά στήριξαν την προσπάθεια μας για τη
συνεχή επιμόρφωση των οδοντιάτρων!
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Τα νέα της  Eπιτροπής Προληπτικής

20 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
“NΙΩΣΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ’’

Ένεκα της ημέρας……  
- Εαρινή ισημερία έχουμε σήμερα

Λιλιώ.. Ξεκινάει η άνοιξη!..
- Μαρκή, η ισημερία στην Ελλάδα

έγινε πριν λίγες μέρες, γιατί είμαστε
στο βόρειο ημισφαίριο. Μόνο σε
χώρες που είναι πάνω στον Ισημερινό
συμβαίνει σήμερα..

- Να!!..Πάλι κάτι καινούργιο
έμαθα!.. Ευχαριστώ!.. Εσύ τι έμαθες
χθες που βρεθήκαμε στην εκδήλωση
του ΟΣΠ στο Πασαλιμάνι, για την
στοματική υγεία?...

-Α!...Έμαθα πολλά!.. Κυρίως τα τρία
σημαντικά βήματα.. Βουρτσίζω τα δόν-
τια μου πρωί- βράδυ, τρώω υγιεινά,
επισκέπτομαι συχνά τον οδοντίατρο!.. 

- Το έμαθα κι εγώ!.. Είδες?.. Το
έγραφε και σε εκείνους τους σελιδο-
δείκτες που μοίραζαν.. 

- Το είδα. Είχε το μήνυμα και σε
εκείνη την ανάγλυφη γραφή.. Πώς
την λένε να δεις..

- Μπράιγ.. 
- Ναι!.. Μπράιγ. Άρπαξα έναν που

έπεσε κάτω να τον δώσω σε ένα παιδάκι στην γειτονιά
μου, που δε βλέπει καλά..

- Είχε κι ένα βίντεο στην νοηματική για όσους δεν
ακούνε.. Πολύ χάρηκα..

- Μα η στοματική υγεία είναι δικαίωμα για όλους.. Είτε
έχεις αναπηρία, είτε μένεις στην άλλη άκρη της Ελλάδας..
Γι' αυτό εγώ χάρηκα και με εκείνα τα έργα των παιδιών από

τα ειδικά σχολεία κι εκείνο το ακριτικό
νησί τα Ψαρά!.. Μπράβο σε όλα τα παι-
διά και τους δασκάλους τους..

- Ψαρά!.. Όμορφο νησί.. Ήσυχο, με
γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο μέλι,
με μεγάλη ιστορία, πατρίδα του Κα-
νάρη.. Είχα πάει μια φορά.. Μακριά
από όλους... Βρήκα τον εαυτό μου..
Ένιωθα τόσο ευτυχισμένος εκεί.. 

- Αλήθεια τι είναι ευτυχία Μαρκή?.. 
- Τι να σου πω?. Είναι προσωπική

υπόθεση.. Να είδες εχθές πού ήρθε
στην εκδήλωση μια κυρία χωρίς δόν-
τια?.. Είπε θα ήταν πολύ ευτυχισμένη
αν έβρισκε λεφτά να τα φτιάξει, για
να μπορεί να τρώει και να χαμογε-
λάει..

- Μμμμ.. Μετά ήρθε κι εκείνος ο
άστεγος με το σκουφάκι.. Αυτός με
παραξένεψε.. Τον ρώτησε εκείνη η
οδοντίατρος τι θα ήταν για εκείνον
ευτυχία κι εκείνος είπε.. ότι είναι η
ελευθερία που βιώνει τώρα.. 

- Τον παππού με το μπαστούνι τον
θυμάσαι?.. Εκείνος είπε ότι ευτυχι-

σμένος ήταν όταν ζούσε η Ελενίτσα του.. Και εκείνη η
μανούλα που κράταγε το μπεμπουλίνι στην αγκαλιά της,
είπε ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη ευτυχία.. Το όμορφο
ψηλό αγόρι με τα πράσινα μάτια, είπε πως γι΄αυτόν ευ-
τυχία θα' ναι να βρει μια δουλειά..

- Έχεις δίκιο.. Η ευτυχία είναι μάλλον προσωπική υπό-
θεση.. Μπορεί και να μην υπάρχει παντοτινή.. Μπορεί
να είναι στιγμές..

- Δεν ξέρω.. Αυτό που σίγουρα ξέρω είναι ότι τα σύ-
νορα της ευτυχίας μας είναι τα πιο ασφαλή.. κανείς δεν
γίνεται πιο ευτυχισμένος αν τα καταπατήσει..

- Μπα!.. Μην το λες.. Υπάρχουν και οι κακοί!.. Να σου
πω κάτι πιο σίγουρο?.. Πεινάω.. Πολύ ευτυχισμένη θα με
έκανε τώρα ένα ωραίο γεύμα!...

- Τέλεια!... Πάμε για φαγητό!.. Και μετά γλυκό!... Και
μετά βόλτα... Και για να μην ξεχνιόμαστε, πριν κοιμη-
θούμε, θα βουρτσίσουμε και τα δόντια μας!...

20 Μαρτίου.
-Εαρινή Ισημερία
-Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας
-Διεθνής Ημέρα Ευτυχίας

Για την επιτροπή προληπτικής του ΟΣΠ,
Βασιλική Σταματάκη, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

Πασαλιμάνι, 19/3/2022. Η κ. Βάσια
Σταματάκη, Αντιπρόεδρος της Επι-
τροπής Προληπτικής  και μέλος της
συντακτικής ομάδας του περιοδικού
του ΟΣΠ, μπροστά από την αφίσα με
την δράση για την Παγκόσμια Ημέρα

Στοματικής Υγείας  2022  του 
Νηπιαγωγείου των Ψαρών

Aγία Μαρίνα 2022 / Μαρκής και Λιλιώ
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά στο πλαίσιο
των εορταστικών εκδηλώσεων για την ΠΑΓΚΟ-
ΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ προγραμ-
μάτισε ενημερωτική καμπάνια με μια σειρά
δράσεων και πρωτοβουλιών, αποσκοπώντας στην
ευρύτερη διάδοση του φετινού  μηνύματος της
Παγκόσμιας Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και
προσβλέποντας στην ευαισθητοποίηση των πολι-
τών των περιοχών αρμοδιότητας της  για τη στο-
ματική υγεία και την προαγωγή της. Ο Σύλλογος
προώθησε το φετινό μήνυμα «Νιώσε περήφανος
για το στόμα σου» σε συνδυασμό με το διαρκές αίτημα του  για «Στοματική Υγεία για όλους», δίνοντας έμ-
φαση σε δράσεις που αφορούσαν ομάδες πολιτών ή σχολεία  με ειδικές ανάγκες.

Συνοπτικά έγιναν οι εξής δράσεις:
-  Απόδοση  στα Ελληνικά του επισήμου βίντεο της FDI

για την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής υγείας, από μέλη
της  Επιτροπής Προληπτικής, με υποτιτλισμό, σπικάζ από
την συνάδελφο κα Μαρία Αγραπίδου και νοηματική.  Η
απόδοση στην νοηματική έγινε με την ευγενική χορηγία
της σχολής "Κρατύλος" και την σκηνοθεσία και την επε-
ξεργασία του βίντεο προσέφερε  επίσης δωρεάν ο κος
Χρήστος Αρφάνης. 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το βίντεο στην ιστοσελίδα
του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά. www.osp.gr

- Δημιουργία σελιδοδείκτη με κείμενο, και γραφή Braille,
που αφορά στα τρία βήματα της στοματικής υγείας και δια-
νομή του  σε σχολεία τυφλών, καθώς και στην εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε στο Πασαλιμάνι του Πειραιά.

- Δημιουργία quiz από την αντιπρόεδρο της
επιτροπής Προληπτικής του ΟΣΠ κας Βάσιας
Σταματάκη με την συνεργασία της αντιπροέδρου
Επιτροπής Προληπτικής κας Σοφίας Γκουρτσο-

γιάννη και της Γ.Γ. της ΕΟΟ κας Μαρίας Μενενάκου με δεκατρείς ερωτήσεις που αφορούσαν θέματα στο-
ματικής υγείας, με διάχυσή του μέσα από το διαδίκτυο και δώρα στοματικής υγιεινής μετά από κλήρωση
στους επιτυχόντες. (ευγενική χορηγία της Εταιρείας Intermed).

- Δημιουργία περιπτέρου σε κεντρικό σημείο στον Πειραιά (ευγενική χορηγία της εταιρείας Intermed), το
πρωί του Σαββάτου 19/3,  όπου εθελοντές οδοντίατροι εξηγούσαν στους διερχόμενους την σημασία της στο-
ματικής υγείας, ενώ παράλληλα έγινε διανομή προϊόντων στοματικής υγιεινής και ενημερωτικού υλικού, καθώς
και του σελιδοδείκτη με την γραφή Braille. Σκοπός της δράσης, η   ευαισθητοποίηση/ διάδοση του μηνύματος
για τη σημασία της στοματικής υγείας και τη σχέση της με τη γενική υγεία του σώματος. Με τη xρήση photo-
booth τραβήχτηκαν φωτογραφίες σε πλαίσιο, που υπενθύμιζε τον εορτασμό της ημέρας και την σημασία της. 

Σελιδοδείκτης με κείμενο και γραφή Braille
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Παράλληλα, στον χώρο
του περιπτέρου υπήρχαν
αναρτημένες οι τρεις αντι-
προσωπευτικότερες δρά-
σεις σχολείων, που
συνεργάστηκαν με τον
ΟΣΠ με αφορμή την Παγ-
κόσμια Ημέρα Στοματικής
Υγείας, αντικατοπτρίζον-
τας την κοινωνική ευαι-
σθησία του Συλλόγου,
αλλά και προσκαλώντας, -
μέσα από την ενημέρωση-,
για παρόμοιες δράσεις
σχολεία και φορείς.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, χρη-
σιμοποιώντας  υλικό αγωγής στοματικής
υγείας από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
Τυφλών Καλλιθέας, συνάδελφος οδον-
τίατρος εξηγούσε σε τυφλά παιδιά με την
βοήθεια γύψινης μακέτας και υλικού σε γραφή Braille τη σημασία της στοματικής
υγείας, μέσα από ιστορία της Οlive και του Popay. 

- Έγινε φωταγώγηση εμβληματικών ση-
μείων ή κτιρίων, όπως το ρολόϊ στο Πασα-
λιμάνι, η πεζογέφυρα στο Παλαιό Φάληρο
και το Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και
Αναψυχής του Δήμου Καλλιθέας.

- Ανάρτηση λίστας εθελοντών οδοντιά-
τρων στην ιστοσελίδα του Συλλόγου για
δωρεάν οδοντιατρικό έλεγχο του κοινού
κατόπιν ραντεβού από τις 21-3-2022 έως
και 31-3-2022

- Συνεντεύξεις του Προέδρου του
ΟΣΠ κου Μιχάλη Αγρανιώτη στο
ραδιόφωνο του Πειραιά με αφορμή
την  Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής
Υγείας, της υπεύθυνης δημοσίων
σχέσεων του συλλόγου κας Μαρίας
Αγραπίδου, καθώς και άλλων μελών
του ΟΣΠ, με σκοπό την διάχυση του
μηνύματος «νιώσε περήφανος για το
στόμα σου» σε διαδικτυακά ραδιό-
φωνα, τοπικές εφημερίδες κλπ. 

Όλες οι δράσεις σχεδιάστηκαν από
την Επιτροπή Προληπτικής του Συλλό-
γου και για την υλοποίησή τους συνεργάστηκαν εκτός από τα μέλη της Επιτροπής,
το Δ.Σ. του ΟΣΠ, καθώς και εθελοντές οδοντίατροι, που ευαισθητοποιήθηκαν /
ενημερώθηκαν με επιστολές  και από τα forum  του συλλόγου.

Στο επόμενο τεύχος του ΟΣΠ, θα παρουσιαστούν με αναλυτικά άρθρα οι
δράσεις των σχολείων που συμμετείχαν στην Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής
Υγείας 2022, από τους ίδιους τους δημιουργούς τους. 

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

Οδοντίατρος, Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ

Αναμνηστική φωτογραφία όπου συνά-
δελφοι οδοντίατροι, μέλη της Επιτροπής
Προληπτικής και εθελοντές της δράσης

φωτογραφίζονται στο photobooth

Φωταγώγηση στον Δήμο Καλλιθέας. Από
αριστερά προς τα δεξιά: ο κος Εμμανουήλ

Κωστάκης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβου-
λος για θέματα τοπικής ανάπτυξης του Δήμου
Καλλιθέας, Πρόεδρος του Ιδρύματος παιδι-

κής αγωγής και άθλησης «Γιάννης Γάλλος», η
Αντιδήμαρχος Πρόνοιας  του Δήμου Καλλι-

θέας κα Άννα Πάσχου,  η υπεύθυνη Δημοσίων
Σχέσεων και μέλος της Επιτροπής Προληπτι-

κής ΟΣΠ κα  Μαρία Αγραπίδου και ο Πρό-
εδρος του ΟΣΠ κος Μιχάλης Αγρανιώτης

Φωταγώγηση ρολογιού στο Πασα-
λιμάνι στον Πειραιά. Ο Πρόεδρος

του ΟΣΠ κος Μιχάλης Αγρανιώτης
και η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

και μέλος της Επιτροπής Προλη-
πτικής  OΣΠ κα Μαρία Αγραπίδου

Δράσεις Νηπιαγωγείου Ψαρών (σε συνεργασία
με ΟΣΧίου), Ειδικού Δημοτικού σχολείου Τυ-
φλών Καλλιθέας «Όλιβ και Ποπάυ», Δράση

ΕΕΕΕΕΚ Πειραιά «Φωτεινά Χαμόγελα»

Δράσεις Νηπιαγωγείου Ψαρών
(σε συνεργασία με ΟΣΧίου),
Ειδικού Δημοτικού σχολείου
Τυφλών Καλλιθέας «Όλιβ και
Ποπάυ», Δράση ΕΕΕΕΕΚ Πει-

ραιά «Φωτεινά Χαμόγελα»
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Επιπλέον χορηγός επικοινωνίας: Διαδικτυακό Κανάλι NSTV
Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς που συμμετείχαν στην εκδήλωσή μας 

και μας στήριξανκαι ιδιαίτερα την Εταιρεία Intermed ως χρυσό χορηγό.
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Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας Δοντιών 
Τα Φωτεινά Χαμόγελα του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Πειραιά 

ΠΟΡΤΑ  ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:  ΣΟΥΛΤΑΝΗ Μ.  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:  ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ Π., 

ΧΑΤΖΗΧΑΛΕΠΛΗ Ν., ΜΑΧΑΙΡΑΣ Μ., ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ Λ. 

Γιατί οι μαθητές του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Πειραιά έχουν τόσο
φωτεινά χαμόγελα; Ακόμα και οι μάσκες δεν μπορούν
να τα κρύψουν! Μα φυσικά η απάντηση είναι μία!
Ακολουθούν τους κανόνες των δοντιών κάθε μέρα όλο
το χρόνο!

Οι μαθητές
• Κάθε πρωί πριν έρθουν σχολείο, πλένουν σωστά

τα δόντια τους. Χρησιμοποιούν μια οδοντόβουρτσα
και μια οδοντόκρεμα! Μόλις γυρίσουν από το σχολείο
και φάνε το μεσημεριανό τους πάλι πλένουν τα δόντια
τους, για να καθαρίσει το στόμα από το φαγητό. Κι η
μέρα περνά και φθάνει το βράδυ.. Όλοι πριν κοιμηθούν
πλένουν καλά τα δόντια τους.

Τρεις φορές λοιπόν, ΠΡΩΙ- ΜΕΣΗΜΕΡΙ- ΒΡΑΔΥ η
ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ κάνει
μαγική δουλειά!

• Χρησιμοποιούν οδοντικό νήμα, για να καθαρίσουν
τις περιοχές των δοντιών που δεν φθάνει η οδοντό-
βουρτσα. Μικρά βουρτσάκια για όσα παιδιά φορούν
σιδεράκια. Και με προσοχή, στοματικό διάλυμα για να
έχουν μια δροσερή αναπνοή και να προστατεύουν το
στόμα και τα δόντια τους.

• Τρώνε κάθε μέρα υγιεινά γεύματα. Αποφεύγουν τα
γλυκά με την πολλή ζάχαρη, που κάνουν κακό στα
δόντια. Αποφεύγουν τα αναψυκτικά, τα έτοιμα μπι-
σκότα, τις καραμέλες και σοκολάτες που είναι η αιτία
που χάνεται το σμάλτο των δοντιών. Επιλέγουν να
τρώνε φρούτα και λαχανικά και άφθονο νερό. Κι αν
καμιά φορά ξεχαστούν και φάνε ένα γλυκάκι, πλένουν
αμέσως τα δόντια τους!

• Τέλος, επισκέπτονται συχνά τον οδοντίατρο για
έλεγχο. Τον εμπιστεύονται, γιατί εκεί ξέρουν πως
πάντα το στόμα τους θα έχει υγεία, τα δόντια τους θα
είναι λευκά, θα χαίρονται να χαμογελούν και θα είναι
υπερήφανοι γιατί θα έχουν το πιο φωτεινό χαμόγελο!

Έτσι λοιπόν οι μαθήτριες και μαθητές του Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
Πειραιά ακόμα και κάτω από τις μάσκες έχουν το πιο
αστραφτερό χαμόγελο! Κι αν καμιά φορά το ξεχνούν,
η Παγκόσμια Ημέρα Χαμόγελου και στοματικής υγι-
εινής συνδυάζεται με τη μέρα ευτυχίας στις 20 Μαρ-
τίου κάθε χρόνου, για να τους θυμίζει πως τα υγιή
δόντια χαρίζουν χαμόγελα, μας κάνουν πιο ευτυχισμέ-
νους !

Χαμογελάστε με την καρδιά σας! 
Ακόμα και κάτω από τις μάσκες,θα φανεί η ευτυχία..
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Οδοντιατρικό Σύλλογο

Πειραιά για τη συνεχή στήριξη και συνεργασία!

(Οι φωτογραφίες του υλικού έχουν αναζητηθεί στο
σύνολο τους από το διαδίκτυο)
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1/θέσιο Νηπιαγωγείο Ψαρών
Το 1/θέσιο Νηπιαγωγείο Ψαρών, στο

πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας στοματι-
κής υγείας και έπειτα από τηλεφωνική επι-
κοινωνία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο
Χίου και την προληπτική επιτροπή του
Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά, μέλη
της οποίας έχουμε τη χαρά να κατάγονται
και από το νησί μας, πραγματοποίησε τον
Μάρτιο του 2022 δράσεις πάνω στη θεμα-
τική: «Τα δοντάκια μου προσέχω μια ζωή
για να τα έχω!»

Για το σχολικό έτος 2021-2022 στο Νη-
πιαγωγείο μας φοιτούν έξι μαθητές, εκ των
οποίων  πέντε είναι αγόρια και ένα κορίτσι.
Για το τρέχον σχολικό έτος το Νηπιαγω-
γείο μας λειτουργεί και ως ολοήμερο. Αν
και μικρή αριθμητικά η συντροφιά μας, το κέφι, η διάθεση και
το πάθος για νέες εμπειρίες και γνώσεις περισσεύει….

Αφορμή  για την ενασχόληση μας με την θεματική «Τα δον-
τάκια μου προσέχω μια ζωή για να τα έχω» στάθηκε η μασκότ
της τάξης μας, ο Μόρφης ο γλυκούλης δράκος, ο οποίος μας
συντροφεύει από την αρχή της σχολικής χρονιάς και μας βοη-
θάει να μάθουμε πολλά καινούρια πράγματα.

Τα παιδιά που τον αγαπούν πολύ, αμέσως κινητοποιούνται
δείχνοντας ενδιαφέρον για την κατάσταση του Μόρφη. Με τα
λίγα που τους λέει, αντιλαμβάνονται ότι πονάει το δόντι του
και αμέσως ξεκινάει ένας αυθόρμητος διάλογος μεταξύ των
παιδιών και της κούκλας-δράκου. Τα παιδιά κάνουν υποθέσεις
για το τι οδήγησε τον δράκο σε αυτή την επώδυνη κατάσταση
και αναφέρουν όλα όσα γνωρίζουν για τη στοματική υγιεινή,
τα λάθη που μπορεί να έκανε ο Μόρφης και για το πώς μπορεί
να βελτιώσει την στοματική του υγεία. Ο Μόρφης που δε γνώ-
ριζε τίποτα απ’ όσα του λένε οι μαθητές, ζητάει τη βοήθεια των
παιδιών, έτσι ώστε να μάθει όλα όσα χρειάζεται για να σταμα-
τήσει να πονάει και να μην ξαναβρεθεί στο μέλλον σε αυτή την
κατάσταση. Η αποστολή των παιδιών ξεκινά…

Αποστολή 1η: Παρακολουθούν όλοι μαζί (παρέα με το
Μόρφη) ένα εκπαιδευτικό βίντεο και μαθαίνουν πληροφορίες
για τα δόντιά και το πώς μπορούν να τα διατηρήσουν λευκά
και γερά… Γνωρίζουν επίσης τα «όπλα» που έχουν στην προ-
σπάθεια αυτή (καλό βούρτσισμα, οδοντικό νήμα, επίσκεψη σε
οδοντίατρο, υγιεινή διατροφή κ.α.)

Αποστολή 2η: Nα μάθουν στον Μόρφη ποιες τροφές τον
βοηθούν να διατηρήσει την υγειά των δοντιών του και ποιες
τροφές μπορούν να του δημιουργήσουν προβλήματα, αν τις
καταναλώνει συχνά. Έτσι δημιουργούν ομαδικά ένα φώτο-
κολλάζ( ζωγράφισαν-έκοψαν και κόλλησαν) με τροφές που

βοηθούν/ή δεν βοηθούν στη διατήρηση της στοματικής τους
υγείας. Έτσι ο Μόρφης θα τα βλέπει καθημερινά και θα μάθει
τι πρέπει να κάνει από εδώ και στο εξής.

Αυθόρμητες κατασκευές μαθητών : Κάποιοι μαθητές βλέ-
ποντας τον Μόρφη να πονάει, σκέφτηκαν να  φτιάξουν  και να
του βάλουν ένα μαντήλι, μήπως και μειωθεί ο πόνος του μέχρι
να επισκεφτεί τον οδοντίατρο και ένας ακόμη μαθητής κατα-
σκεύασε μια κούκλα-οδοντίατρο (στο κεφάλι τοποθέτησε
σύρμα πίπας, που όπως μου είπε είναι ο τροχός του γιατρού),
μέχρι να επισκεφτεί έναν «κανονικό» οδοντίατρο

Αποστολή 3η: Διαβάσαμε το παραμύθι «To ταξίδι του
ατρόμητου Δοντούλη». Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης η
εκπαιδευτικός έθετε συχνά ερωτήσεις στα νήπια, προκειμέ-
νου να  κατανοήσουν το περιεχόμενο της ιστορίας. Ακολού-
θησε συζήτηση πάνω στο παραμύθι. Ολοκληρώνοντας τη
δραστηριότητα, οι μαθητές δημιούργησαν όμορφες ζωγρα-
φιές, αναπαριστώντας σκηνές του παραμυθιού 

Αποστολή 4η: Παρακολουθήσαμε το βίντεο του Οδοντιατρι-
κού Συλλόγου Πειραιά «Οδοντοστοιχούλα». Ακολούθησε δρα-
ματοποίηση της ιστορίας προκειμένου να μάθουμε το σωστό
τρόπο βουρτσίσματος των δοντιών. Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν
με το βίντεο και τη μουσική με την οποία έχει πλαισιωθεί και αν-
ταποκρίθηκαν με αμείωτο ενδιαφέρον στη δραστηριότητα.

Εν κατακλείδι, το σύνολο των μαθητών ενθουσιάστηκαν και
ευχαριστήθηκαν τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν και συμ-
μετείχαν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία…Θα ήταν με-
γάλη μας χαρά και στο μέλλον να συμμετάσχουμε σε ανάλογες
δράσεις του Οδοντιατρικού Συλλόγου Χίου και της προληπτι-
κής επιτροπής του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά.   

Με εκτίμηση
Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του Νηπιαγωγείου Ψαρών

Σήμερα όμως δεν έχει κέφια πολλά…. 
«Βογκάει ολημερίς και όρεξη καθόλου σε εκείνον δε θα δεις»
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«Facing Ataxia»
Επέλεξα έναν αγγλικό όρο γιατί νιώθω ότι είναι πιο ακριβής

και πλήρης, τουλάχιστον συναισθηματικά,  και ίσως πιο ευγενικός
από το να έγραφα «κατάμουτρα αντιμέτωπη με την αταξία»… 

Το κείμενο αυτό είναι καθαρά βιωματικό και σκοπός του είναι
να ευαισθητοποιήσει όποιον είναι δεκτικός σε αυτό και ίσως
να πληροφορήσει, έτσι ώστε να αναγνωρίζουμε τα σημάδια
όσο το δυνατόν νωρίτερα γίνεται.

Η καραντίνα έφερε πολλά άσχημα αλλά μας έφερε και πιο
κοντά με τα μέλη της ίδιας μας της οικογένειας.  Ήταν ίσως η μο-
ναδική φορά που είχαμε κλειστά ιατρεία «χωρίς τύψεις» και χωρίς
ιδιαίτερη πίεση από τους ασθενείς μας, για το πότε θα επιστρέ-
ψουμε!  Έτσι μείναμε στα σπίτια μας, στο καναπέ μας και ήταν μια
ευκαιρία να παρατηρήσουμε κάποια πράγματα. Εγώ δυστυχώς
παρατήρησα την ήπια αστάθεια που είχε ο σύζυγός μου κάθε
φορά που σηκωνόταν από το γραφείο του (άγια τηλεργασία!)
καθώς και το περίεργα άτσαλο βάδισμά του! Το σημάδι που μας
οδήγησε στο νευρολόγο ήταν μια πτώση στη προσπάθειά του να
ντυθεί…. Μέχρι τώρα νομίζω δεν σας έχω περιγράψει και κάτι
τρομερό.. Παρ’όλα αυτά επειδή στα φοιτητικά μου χρόνια ήμουν
και λίγο «διαβαστερή»για εμένα αυτά τα σημάδια ήταν κάτι…

Κάνοντας μια μαγνητική και ευτυχώς επιλέγοντας έναν πολύ
αξιόλογο νευρολόγο αποκλείσαμε την σκλήρυνση κατά πλά-
κας. Δυστυχώς, όμως αποκλείοντας αυτό έπρεπε να πάμε σε πιο δύσκολες «πίστες»… 

Στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο υπάρχει ειδικό τμήμα για σπάνιες νευρολογικές ασθένειες. Εκεί με μια απλή
εξέταση αίματος, 200€ και 3 μήνες αναμονή (γιατί πρόκειται για ανάλυση συγκεκριμένου εσωνίου του χρω-
μοσώματος 9) μάθαμε ότι ο σύζυγος πάσχει από μια σπάνια νευροεκφυλιστική ασθένεια η οποία ονομάζεται
Friedreich’sataxia και είναι κληρονομική, αλλά ευτυχώς με υπολειπόμενο τρόπο. Εκτιμάται ότι προσβάλλονται
1 στα 50.000 άτομα και ότι στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν περίπου 100 ασθενείς. Συνήθως τα συμπτώματα
εμφανίζονται στην ηλικία 5 με 15 ετών. Έτσι ο σύζυγός μου θεωρείται αρκετά τυχερός γιατί είναι 40 και περ-
πατάει ακόμα… Οι περισσότεροι ασθενείς στην ηλικία των 20 ετών καθηλώνονται σε αναπηρικό αμαξίδιο
λόγω της έντονης αστάθειας. Επιπλέον οι ασθενείς έχουν δυσαρθρία, δυσκαταποσία, έλλειψη συντονισμού
κινήσεων και πολλά άλλα. Για όποιον θέλει περισσότερες πληροφορίες υπάρχει το site του ελληνικού συλλό-
γου αταξίας έτσι ώστε να ενημερωθεί ολοκληρωμένα (https://hefaa.org/h-ataxia-tou-friedreich/).

Και ερχόμαστε στο σήμερα και στη καθημερινότητα.. 
Η αταξία είναι μια ασθένεια όπως η κυστική ίνωση… Την κυστική ίνωση την ξέρουμε όλοι μας και πλέον

όποιος αποφασίζει να γίνει γονιός γνωρίζει ότι είναι και μια από τις ακριβές εξετάσεις που έχει να κάνει κατά
τη διάρκεια της κυοφορίας. Θέλουμε η αταξία να γίνει το ίδιο γνωστή για να μπορέσει να υπάρχει η ενημέρωση
για την ανίχνευσή της κατά τον προγεννητικό έλεγχο. Μελλοντικά αν πάνε όλα καλά θα χρειαστούμε την
βοήθεια όλων έτσι ώστε να έρθει γρήγορα στη χώρα μας ένα φάρμακο που ετοιμάζεται στην Αμερική.  

Κλείνοντας και επειδή δεν θέλω να σας κουράσω με πολλές λεπτομέρειες (για παραπάνω πληροφορίες  διορ-
γανώνεται το 1ο πανελλήνιο συνέδριο για την αταξία του Φρίντριχ  06.05.2022 ) θα ήθελα να αναλογιστούμε
όλοι την ευθύνη μας  απέναντι στα άτομα που βρίσκονται σε αναπηρικό καρότσι. Με λύπη μου διαπιστώνω
καθημερινά ότι η κοινωνία μας δεν τα υπολογίζει ως ισάξια μέλη της… Ένα απλό παράδειγμα είναι ότι τα πλή-
ρως προσβάσιμα  εστιατόρια για άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο στην Αττική είναι ελάχιστα… για να μην μιλήσω
για τα πλήρως προσβάσιμα ιατρεία ή οδοντιατρεία. Και επίσης να μην αναφερθώ ότι στο μοναδικό εξειδικευμένο
τμήμα στο Αιγινήτειο δεν υπάρχουν βασικά όργανα (όπως ηλεκτρομυογράφος) για την πλήρη καταγραφή της
κατάστασης του ασθενούς έτσι ώστε να υπάρχει πάντα η πρωτέρα κατάσταση για μέτρο σύγκρισης..  

Σας θέλουμε δίπλα μας γιατί πιστεύουμε ότι όλοι μαζί θα νικήσουμε! Σας περιμένουμε με χαρά στο 1ο πα-
νελλήνιο συνέδριό μας στις 06.05 στο ινστιτούτο Pasteur (http://www.hefaa.org/live) 

Κληρονόμου Ιωάννα, Οδοντίατρος
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Ανθισμένες Μαργαρίτες
Η Μαργαρίτα σε ηλικία 12 χρόνων δέχτηκε σεξουα-

λική κακοποίηση από τον 22χρονο Γρηγόρη. Η Μαργα-
ρίτα καλείται να αντιμετωπίσει τον ισχυρό της
χαρακτήρα ως δυναμική γυναίκα, να παλέψει με τους
εσωτερικούς της δαίμονες και να καταλάβει πως δεν
είναι μόνη της και δεν είναι η μόνη που νοιώθει έτσι μετά
από ένα τέτοιο άσκημο περιστατικό.

Πώς είναι άραγε να βγούμε μαζί με τη μικρή;
Λες να παρεξηγήσει αν της ζητήσω να βγούμε μόνοι

μας;
Μέχρι στιγμής, όσες φορές έχω συναντηθεί με τη

Μαργαρίτα, είναι σε οικογενειακές συγκεντρώσεις. Οι
γονείς μας είναι οικογενειακοί φίλοι. Κάνουμε παρέα
πολλά χρόνια, αφού με τον αδερφό της ήμασταν συμ-
μαθητές, πηγαίναμε μαζί φροντιστήριο και περάσαμε
πανεπιστήμιο την ίδια χρονιά σε διαφορετικές σχολές.

Χρόνια ολόκληρα βρισκόμασταν σε γιορτές και γλεν-
τούσαμε παρέα μικροί και μεγάλοι. Η Μαργαρίτα από
τότε που τη θυμάμαι ήταν ένα ψηλόλιγνο κορίτσι, με κα-
στανά σγουρά μαλλιά  και δυο τεράστια γαλανά μάτια.
Μερικές φορές, είχα την αίσθηση ότι το πρόσωπο της
ήταν μόνο δυο μάτια που ώρες ώρες θύμιζαν το μπλε της
θάλασσας και ώρες ώρες το γαλάζιο του ουρανού.
Εκείνα τα μάτια άνοιγαν διάπλατα και έλαμπαν όταν μι-
λούσαμε για κάτι που δεν ήξερε και έκλειναν σαν κουμ-
πότρυπες όταν θύμωναν και γίνονταν γκρι.

Αυτή ήταν η Μαργαρίτα που μεγάλωνε μέρα με τη
μέρα και άνθιζε από την ομορφιά όπως το ομώνυμο λου-
λούδι…

Μακάρι ο αδερφός μου να ήταν σαν τον Γρηγόρη!
Μακάρι βασικά τα παιδιά στο σχολείο μου να νοιαζόν-

τουσαν τόσο πολύ για εμένα όσο νοιάζεται εκείνος!
Ο Γρηγόρης είναι φίλος με τον Μάρκο πολλά χρόνια

τώρα. Πριν ακόμα εγώ βγω από το αβγό, όπως λέει και
εκείνος για να με πειράξει! Έχει πολύ πλάκα! Αλλά είναι
και πολύ έξυπνος! Όταν βρισκόμαστε μαζί σε κάποιο βα-
ρετό οικογενειακό τραπέζι της γιαγιάς, ο Γρηγόρης θα
κάνει τα πάντα για να μου φτιάξει το κέφι ακόμα και αν
εγώ δεν έχω διάθεση ούτε για να φάω. Όταν με βλέπει να
κάθομαι μουτρωμένη, μου πιάνει το χέρι και μου προτεί-
νει να πάμε μια βόλτα σε ένα χωράφι που είναι κοντά στο
σπίτι. Το χωράφι έχει πάρα πολλά και διάφορα λουλού-
δια. Εμένα μου μοιάζουν όλα ίδια! Αλλά ο Γρηγόρης μπο-
ρεί να τα ξεχωρίσει όλα! Τόσο έξυπνος είναι! Αυτός είναι
που μου έμαθε πως πήρα το όνομα μου από ένα λουλούδι!
Εγώ νόμιζα πως το πήρα απλά από τη γιαγιά μου…

Μαργαρίτα μου μεγάλωσες πολύ και ομόρφυνες…
Χάρηκε τόσο το μικρό μου λουλουδάκι όταν της το

είπα.
Με κοίταξε με τα ματάκια της και έλαμψε ολόκληρη,

ενώ ένα μικρό χαμόγελο φάνηκε στα ροδαλά χειλάκια
της. Γυναίκα κανονική θα έλεγε κανείς… Μα τι λέω; Γυ-

ναίκα είναι! Το βλέμμα γεμάτο νάζι, το πνιχτό γέλιο, ο
τρόπος που πέφτει στην αγκαλιά μου, το κοκκίνισμα στα
μάγουλα, το δάγκωμα στα χείλη… Αυτά μόνο μια γυ-
ναίκα τα κάνει!

Τον τελευταίο καιρό η Μαργαρίτα με κοιτάζει διαφο-
ρετικά. Με φλερτάρει συνεχώς, φοράει ροζ λιπ γκλός
και ντύνεται με κοντά φορεματάκια. Μου θυμίζει την
αδερφή μου στην ηλικία της...

Πόσο όμορφη ήταν η Κατερίνα από μικρή! Πόσο
όμορφα την κοιτούσαν τα αγόρια! Μόνο εκείνο το
τέρας, ο πατέρας μας ζήλευε. Ζήλευε τα αγόρια της
τάξης της, ζήλευε εμένα, ζήλευε τον αέρα που ανέπνεε…
Ζήλευε γιατί την ήθελε για τον εαυτό του…

Εγώ 2 χρόνια μεγαλύτερος ήθελα μόνο να την προ-
στατεύσω. Και εκείνος με χτυπούσε, με άφησε νηστικό
τιμωρία στο δωμάτιο μου και την εξανάγκαζε να του
κάνει τα χατίρια για να μην ξεσπάει πάνω μου…

Ας ξεσπούσε πάνω μου, αρκεί να μην την πείραζε και
να μην έκανε κακό σε εκείνη…

Η Μαργαρίτα είναι τυχερή! Έχει έναν πατέρα που την
προστατεύει, που δεν τη βρομίζει με τις άθλιες ορέξεις
του και έχει και εμένα που την αγαπάω…

Μου είπε ότι μεγάλωσα και ομόρφυνα!
Αυτό μου έδωσε τόσο μεγάλη χαρά. Τον κοίταξα, γέ-

λασα και τον αγκάλιασα χωρίς δεύτερη σκέψη!
Άραγε με βρίσκει όμορφη και ο Σπύρος;
Του αρέσουν τα φορεματάκια μου;
Για εκείνον τα φοράω και μόνο!
Ο Σπύρος είναι συμμαθητής μου στο σχολείο. Στην

πρώτη δημοτικού που γνωριστήκαμε δεν τα πηγαίναμε
καλά. Όλο με πείραζε… Μου τράβαγε τις κοτσίδες και με
κορόιδευε. Έκανε παρέα με τα άλλα αγόρια. Ήταν όλοι
τους τόσο ανώριμοι και χαζοί! Και ακόμα είναι… Αλλά
μια φορά όταν ένα αγόρι με έσπρωξε για να μου πάρει τα
πατατάκια, ο Σπύρος με υπερασπίστηκε! Ήταν πολύ ευ-
γενικός.  Έκυψε κοντά μου, με ρώτησε αν είμαι καλά, είδε
το ποδαράκι μου αν έχει χτυπήσει και μου έδωσε να φάω
από το κολατσιό του. Θέλω να μιλήσω για τον Σπύρο στον
Γρηγόρη. Να μου δώσει μερικές συμβουλές σαν μεγαλύ-
τερος!

Είμαστε στο χωράφι με τα λουλούδια… Στις μαργαρί-
τες! Μου λέει ότι είμαι  η πιο όμορφη από όλες. Πόσο χαί-
ρομαι! Δακρύζω από τη χαρά μου. Τεντώνει το χέρι του
και μου σκουπίζει τα δάκρια. Του λέω ότι τον αγαπάω.
Μου χαμογελά.  

Πάω και κάθομαι στα πόδια του. Με κοιτάει στα μάτια.
Κοκκινίζω. Δαγκώνω τα χείλια μου. Νομίζω πως ήρθε η
ώρα να του πω για τον Σπύρο…

Δεν προλαβαίνω όμως να μιλήσω… Με σπρώχνει στις
ανθισμένες μαργαρίτες και με φιλάει!

Με φιλάει στο στόμα! Αηδία! Ο μεγάλος μου αδερφός
δε θα με φιλούσε ποτέ στο στόμα! Τον σπρώχνω καθώς



εκείνος μου λέει πως με αγαπάει…
Μου κλείνει το στόμα! Δεν μπορώ να αναπνεύσω! Προ-

σπαθώ να τον διώξω. Τεντώνω τα χέρια μου… 
Θέλω να τον σταματήσω όμως κατά λάθος τον γρα-

τζουνάω… Αρχίζω να κλαίω. Τεντώνει το χέρι του και το
πλησιάζει στο μάγουλο μου. Όμως αυτή τη φορά δε σκου-
πίζει τα δάκρυα μου. Με χαστουκίζει.

Μου πιάνει τα χέρια από τους καρπούς.
Με πονάει. Μου λέει πως με αγαπάει.
Μα είναι δυνατών; Πόσο γελοία είναι τελικά; Με προ-

καλούσε τόσα χρόνια, μου έλεγε ότι με αγαπάει και
τώρα με κατηγορεί;

Μα όταν αγαπάς κάποιον θέλεις να του δοθείς ψυχή
τε και σώματι!

Δε φταίω! Με έκανε να τη θέλω σαν τρελός! Ο πόθος
μου έγινε ανεξέλεγκτος για εκείνη.

Δε θα αφήσω κανέναν να σε αγγίξει πριν από εμένα!
Μην κλαις και σκάσε επιτέλους! Θα σου κλείσω το

στόμα αν συνεχίσεις έτσι.
Με γρατζούνισες μικρό βρωμόγατο; Παρ’ τη για να

μάθεις!
Δεν ήθελα να σε χτυπήσω… Δε φταίω που σου κρα-

τάω το στόμα και τα χέρια… Τι και αν πονάς; Με τον
καιρό θα μάθεις και θα με θέλεις και εσύ… Ας μη με προ-
καλούσες… Αυτό είναι το σωστό!

Όσο είσαι καλή μαζί μου θα περνάς και εσύ καλά. Να
ικανοποιείς τον άνδρα σου, μικρό μου λουλουδάκι.

Μαζί μου άνθισες, μην το ξεχνάς…
Θα είναι το μυστικό μας.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας θέ-

λαμε να αναδείξουμε μια αληθινή ιστορία κακοποί-
ησης της ψυχής και του σώματος μιας 12χρονης, με
αλλαγή στα ονόματα των χαρακτήρων.

Θα καταφέρει όμως η Μαργαρίτα και η κάθε Μαργα-
ρίτα να αισθανθεί καλά πλέον με τον εαυτό της και πως
δεν είναι άθλια επειδή ένιωσε σεξουαλική ευχαρίστηση με
τον παραπάνω τρόπο;

Θα καταφέρει να αποκτήσει μια ουσιαστική σχέση με
κάποιον άλλο συνάνθρωπό της;

Θα μπορέσει να νιώθει άνετα κατά την ερωτική επαφή
παρά τους φόβους της; 

Αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες που μάχονται για
τα φυλετικά, σεξουαλικά και αναπαραγωγικά τους δι-
καιώματα και σε όλες εκείνες που έχουν δεχτεί σεξουα-
λική κακοποίηση ή παρενόχληση κάποια στιγμή στην
ζωή τους.

Δεν είστε μόνες… Επειδή τα Γυναικεία Δικαιώματα
είναι Ανθρώπινα Δικαιώματα.

* Τον χαρακτήρα της Μαργαρίτας έγραψε ο Christos
Arfanis - Σκηνοθέτης,  δημιουργός ταινιών και αρθρο-
γράφος ψυχαγωγίας.

* Τον χαρακτήρα του Γρηγόρη έγραψε η Μαρία Κ.
Αγραπίδου - Χειρουργός Οδοντίατρος
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Βιασμοί - Παιδεραστία - Γυναικοκτονία
Τελευταία, παρατηρείται μία έξαρση γυναικοκτονιών σε πλανητικό επίπεδο και έρχεται

να προστεθεί στους υπόλοιπους φόνους, στους βιασμούς και στην παιδεραστία. Σε αυτό
βοήθησε και το κίνημα #metoo# που ως άλλο τσουνάμι ήρθε να φέρει στην επιφάνεια εγ-
κλήματα της ανθρώπινης φύσης που η ίδια η κοινωνία τα έκρυβε κάτω από το χαλί. Η σω-
ματική βία κατά του αδύναμου και ανίσχυρου φύλου που θεωρείται η γυναίκα, λαμβάνει
χώρα εδώ και χιλιάδες χρόνια με έναρξη ίσως από την εποχή των παγετώνων όταν από την
μητριαρχία περνάμε στην επίκτητη πατριαρχία.

Μαζί με την πατριαρχία στον αρσενικό Homo sapiens γεννιέται η εγκληματικότητα, ο
βιασμός, η παιδεραστία. Κανένα άλλο θηλαστικό  δεν βιάζει το θηλυκό αν το ίδιο δεν επι-
θυμεί την γενετήσια συνεύρεση. Αλλά ούτε και παιδεραστία θα συναντήσουμε σε άλλο εί-
δους θηλαστικού. Ίσως μοναδική εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει ένα είδος πιθηκοειδών
όπου το αρσενικό σκοτώνει το νεογέννητο μωρό ώστε να πάψει να το θηλάζει η μαμά και
να έρθει ξανά σε επιθυμία αναπαραγωγής. Ο έρωτας στα ζώα είναι μία πράξη για την δι-
αιώνιση του είδους, που γίνεται με ηδονή. Αντίθετα στον άνθρωπο είναι μία πράξη ηδονής
που γίνεται για την διαιώνιση του είδους. Αυτή η διαστροφή ξεκινάει με τον προάνθρωπο,
φτάνει στον σύγχρονο άνθρωπο, τον Homo sapiens, ο οποίος σε ένα ποσοστό θα εξελίσ-
σεται και πάλι σε υπάνθρωπο. 

Ο πάτερ φαμίλιας θα εξουσιάζει έκτοτε την γυναίκα σύντροφο και τα ίδια τα παιδιά του.
Η παιδεραστία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις σε εποχές ευημερίας και κυριαρχεί στον δυτικό
και αναπτυγμένο κόσμο. Το διαδίκτυο βοήθησε σε αυτή την διαστροφή με την Interpol να
αποτελεί βασική ενασχόληση. Τον τελευταίο καιρό ακούμε τις διαστάσεις που πήρε το σκάν-
δαλο παιδεραστίας στην καθολική εκκλησία τον περασμένο αιώνα καταλήγοντας ότι το
ράσο κρύβει πολλές αδυναμίες (ομοφυλοφιλία, παιδεραστία ή και έναν Ρασπούτιν). Όσο
για την γυναικοκτονία,  τα περιστατικά άρχισαν να πληθαίνουν από τότε που απελευθε-
ρώθηκε η γυναίκα, απέκτησε τα ίδια δικαιώματα με τον άντρα και αναρριχάται σε όλες τις
κοινωνικές και πολιτικές βαθμίδες. Έτσι χειραφετείται και γίνεται κοινωνικά ανεξάρτητη.
Σε αυτές τις εξελίξεις θα συμβάλει και ο Γαλλικός Μάης το 1968. 

Παρόλα αυτά, μία ανδροκρατούμενη κοινωνία χιλιάδων ετών με το ανδρικό στοιχείο γα-
λουχημένο από το οικείο περιβάλλον αλλά και την ίδια την κοινωνία που αρνείται να απο-
δεχθεί την αλλαγή επιβεβαιώνοντας το λαϊκό βάρδο «είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω
και θα πω και μια κουβέντα παραπάνω». Αν τολμούσε να του αντιμιλήσει ή να τον ειρω-
νευτεί η σύζυγος - σύντροφος, με ένα χαστούκι πιστοποιούσε τον ανδρισμό του. Από τον
βιασμό και την χειροδικία περάσαμε στον σκοτωμό και την αφαίρεση ζωής. Η ελληνική
λέξη σκοτώνω κυριολεκτεί. Σου αφαιρώ το φως και σε αφήνω στο σκότος. 

Ο άνθρωπος όταν δεν είναι μισάνθρωπος εκπέμπει φως και γίνεται πυρήνας εγκοσμιό-
τητας.  Ατυχώς, το δίκαιο και οι θεσμοί δεν κατάφεραν όλα αυτά τα χρόνια να αποτρέψουν
την εγκληματικότητα και έτσι ο άνθρωπος γίνεται προάνθρωπος. Ρέπει στον βιασμό, την
παιδεραστία φτάνοντας ακόμα και στο να σκοτώσει. Το χειρότερο είναι ότι ο ένοχος ζει εν
απόλαυση της διαστροφής. Γίνεται σατανικός και ρέπει στην διαστροφή, τον βασανισμό
και τον γενετήσιο βιασμό. Ο βασανισμός τονώνει το ένστικτο της υπεροχής, η δύναμη ελέγ-
χει την αδυναμία, με τον βιασμό να ισούται με την δολοφονία. Και όπως έλεγε ο φιλόσοφος
Μένανδρος στην εποχή του: «Ως χαρίεν εστ΄ άνθρωπος, όταν άνθρωπος ή!» ( Πόσο χαρι-
τωμένος είναι ο άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος).

Αλήθεια ποια μοίρα ρυθμίζει τα ανθρώπινα πράγματα! 

Δημήτρης Μαυραειδόπουλος



Valentine'sDay: Έρωτας, Στοματική Υγεία 
και... Κινηματογράφος

Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δημιουργήθηκε αρχικά για τον εορτασμό ενός ή περισσότερων
μαρτύρων του Χριστιανισμού που είναι γνωστοί ως Βαλεντίνοι. Ωστόσο, χάρη στον Geoffrey
Chaucer, Άγγλο συγγραφέα, ποιητή, φιλόσοφο και διπλωμάτη, η ημέρα συνδέθηκε με την ημέρα
των ερωτευμένων στα τέλη του Μεσαίωνα, όταν άκμασε η κουλτούρα του Ιπποτικού Έρωτα. Σή-
μερα τρόπος έκφρασης της αγάπης μπορεί να είναι ακόμα και η αποστολή ενός τρυφερού μηνύ-
ματος μέσω SMS στο Κινητό Τηλέφωνο ή σε κάποιο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης.

Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, η 14η Φεβρουαρίου έγινε η αφορμή για τους ερωτευμένους να εκ-
φράσουν την αγάπη τους με λουλούδια, δώρα ή ευχετήριες κάρτες. Στην Ευρώπη, τα κλειδιά για
την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δίνονταν στους ερωτευμένους «ως σύμβολο ρομαντισμού και
πρόσκληση να ανοίξουν τις καρδιές τους» και στα παιδιά για να αποτρέψουν τη νόσο του Αγίου
Βαλεντίνου η οποία δεν είναι άλλη από την Επιληψία.

Τον Άγιο Βαλεντίνο επικαλούνταν χιλιάδες άνθρωποι με επιληψία, κυρίως Χριστιανοί. Οι ιστο-
ρίες ότι ο  Βαλεντίνος  θεράπευε ανθρώπους διαδόθηκαν σε τέτοιο μεγάλο βαθμό ώστε να
γίνει προστάτης της Επιληψίας. Η Διεθνής Ημέρα κατά της Επιληψίας (International Epilepsy
Day), η οποία είναι κάθε χρόνο τη δεύτερη Δευτέρα του Φεβρουαρίου, το 2022 γιορτάζεται στις
14 Φεβρουαρίου μαζί με την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου!

Βέβαια, η Επιληψία δεν είναι η μόνη Ιατρική σύνδεση με την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.
Η Οδοντιατρική, ο κλάδος της Ιατρικής που ασχολείται με τη μελέτη, διάγνωση, πρόληψη και
θεραπεία ασθενειών, διαταραχών και καταστάσεων της στοματικής κοιλότητας είναι κάτι που θα
πρέπει να θυμόμαστε κάθε μέρα της ζωή μας, και η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δεν πρέπει να
αποτελεί εξαίρεση, καθώς τότε είναι που ερχόμαστε κοντά με τους αγαπημένους μας. Κανένας δε
θα ήθελε να έρθει κοντά σε μια άσκημη αναπνοή ή ένα θλιμμένο πρόσωπο. Εμπιστευόμαστε λοιπόν
την ή τον Οδοντίατρο μας για τη διατήρηση του υγιούς και λαμπερού χαμόγελου μας.

Οι πρωταγωνιστές της ταινίας Valentine’s Day του 2010 αναμφίβολα εμπιστεύτηκαν τον Οδον-
τίατρο τους, καθώς παρά τις διαφορετικές ιστορίες τους, όλοι μοιράζονται ένα λαμπερό χαμόγελο
για την Ημέρα των Ερωτευμένων. Η ταινία παρουσιάζει πως διάφοροι κάτοικοι του Λος Άντζελες,
είτε ελεύθεροι, είτε σε σχέση, εκφράζουν τις πιέσεις τους και τις προσδοκίες τους για την Ημέρα
του Αγίου Βαλεντίνου.

To Valentine’s Day είναι μια αμερικανική ρομαντική, κωμική και δραματική ταινία του 2010
σε σκηνοθεσία Garry Marshall, και σενάριο Katherine Fugate, Abby Kohn, και Marc Silver-
stein. Πρωταγωνιστούν οι  Jessica Alba, Kathy Bates, Jessica Biel, Bradley Cooper, Eric
Dane, Patrick Dempsey, Héctor Elizondo, Jamie Foxx, Jennifer Garner, Topher Grace, Anne
Hathaway, Carter Jenkins, Ashton Kutcher, Queen Latifah, Taylor Lautner, George
Lopez, Shirley MacLaine, Emma Roberts, Julia Roberts, Bryce Robinson και η  Taylor
Swift στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο.

Η ταινία Valentine’s Day έλαβε αρνητικές κριτικές αλλά γνώρισε εισπρακτική επιτυχία και σί-
γουρα είναι μια ταινία που αξίζει να σας κρατήσει συντροφιά είτε και εσείς είστε ελεύθερες/οι, είτε
σε σχέση!

Βιογραφικό Αρθρογράφου:
Ο Χρήστος Αρφάνης (αγγλικά: ChristosArfanis) είναι δημιουργός ταινιών
(παραγωγός ταινιών, σεναριογράφος και σκηνοθέτης) και αρθρογράφος /
δημοσιογράφος ψυχαγωγίας.
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Εκδήλωση για την ημέρα της γυναίκας
Η Μαρία Κ. Αγραπίδου έδωσε το παρόν στην εκδή-

λωση που έγινε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυ-
ναίκας από τον Όμιλο UNESCO Πειραιώς και Νήσων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον νέο πολυ-
χώρο πολιτισμού και αλληλεγγύης «Μαριάννα Β. Βαρ-
δινογιάννη», όπου προσφέρθηκαν δώρα σε όλες τις
άστεγες γυναίκες των δομών που είχε φροντίσει να
στείλει η κυρία Βαρδινογιάννη. Η εκδήλωση ήταν
αφιερωμένη στις γυναίκες που έχουν έρθει αντιμέτω-
πες με το πιο σκληρό πρόσωπο της ζωής και καθημε-
ρινά δίνουν τον δικό τους αγώνα επιβίωσης. Στόχος
είναι η επανένταξη των άπορων και άστεγων γυναικών
στην αγορά εργασίας μέσα από δραστικές εκπαιδευτι-
κές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, καθώς και οι ίσες ευκαιρίες.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Ομίλου UNESCO Πειραιώς και Νήσων στην ομιλία του, η Ισότητα των Φύλων
προϋποθέτει ενεργό ρόλο των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, με το 75% των θέσεων ευθύνης του ομίλου να ανήκει
σε γυναίκες. 

Τέλος ανακοινώθηκε σε όλους τους παρευρισκομένους η προσφορά του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς,
με πρωτοβουλία της Μαρία Κ. Αγραπίδου, στον Όμιλο UNESCO Πειραιώς και Νήσων για δωρεάν μαστογραφίες.
Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τραγούδι και πιάνο.

Επιμελείται και γράφει η κ.Μαρία Αγραπίδου Πρόεδρος της Επιτροπής Περιοδικού, Μέλος του Δ.Σ. του ΟΣΠ

Δωρεάν Μαστογραφίες
Ξεκινώντας ο Μάρτιος -ο μήνας της γυναίκας-,  ο Οδοντια-

τρικός Σύλλογος Πειραιώς εξασφάλισε ένα «δώρο» ζωής σε
εκείνες τις γυναίκες που δεν παίρνουν πολλά δώρα, τις άπορες.

ΟΟδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς με πρωτοβουλία της
οδοντιάτρου Μαρίας Κ.Αγραπίδου -υπεύθυνη δημοσίων σχέ-
σεων ΟΣΠ- σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής προσφέ-
ρει δωρεάν μαστογραφίες για όλες τις γυναίκες οδοντιάτρους,
τις βοηθούς τους και τα μέλη των οικογενειών τους. Το πρό-
γραμμα προληπτικού ελέγχου πραγματοποιείται στο κέντρο
Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» αναπόσπαστο
μέρος του ογκολογικού νοσοκομείου Αθηνών Άγιος Σάββας
οι μαστογραφίες πραγματοποιούνται στη διεύθυνση του κέντρου Ασωπίου 4 και Παράσχου στους Αμπελόκηπους.  

Με αφορμή τη συνεργασία αυτή ο Πρόεδρος του ΟΣΠ κύριος Μιχάλης Αγρανιώτης και η οδοντίατρος Μαρία Κ.
Αγραπίδου επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις της δομής Κερατσινίου του ομίλου UNESCO Πειραιώς και Νήσων. Ο
πρόεδρος του ομίλου κύριος Ιωάννης Μαρωνίτης,  μας ξενάγησε στη δομή η οποία φιλοξενεί 150 απόρους και είναι
η μοναδική δομή κάθετα ολοκληρωμένη. Η  κουζίνα και τα υπνωτήρια ήταν σύγχρονα σε άριστη κατάσταση και
στους τελευταίους ορόφους μας περίμενε μία ευχάριστη έκπληξη με αίθουσες εκπαίδευσης και μία σύγχρονη αίθουσα
συνεδρίων καθώς και μία ταράτσα με υπέροχη θέα διαμορφωμένη για εκδηλώσεις. Οι  ωφελούμενες μας υποδέχτηκαν
και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την προσφορά των μαστογραφιών, ενώ ο Πρόεδρος του ΟΣΠ δεσμεύτηκε να
πραγματοποιήσουμε προληπτικές  και  στοματολογική εξέταση στις δομές του Ομίλου Unesco Πειραιώς και Νήσων.

Τα ραντεβού κλείνονται μέσω του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά στο τηλέφωνο2104171214 και στο τηλέφωνο
του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη κεντρικού τομέα Αθηνών Κ Γιώργο Δημόπουλο-υπεύθυνο για την δράση- στο
2132065550. Απαραίτητα στοιχεία ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, κινητό τηλέφωνο και κάρτα μέλους για τα μέλη. Οι άπορες
και άστεγες ωφελούμενεςμε αποδεικτικό έγγραφο που θα χορηγείται από τη δομή και εργαζόμενες στον όμιλο με
αποδεικτικό εργασίας.

Ελπίζω όσο όμορφα μπήκε ο μήνας που είναι αφιερωμένος στην γυναίκα, τόσο όμορφα να συνεχίσει μέχρι το
τέλος του χρόνου για όλες τις μητέρες, αδερφές, κόρες, συζύγους, φίλες! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ γυναίκες με ΠΡΟΛΗΨΗ
για να έχουμε πάντα ΥΓΕΙΑ!
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Δωρεάν Μαστογραφίες στις Γυναικείες Φυλακές 
Κορυδαλλού από την Ευρωπαϊκή Ένωση Γυναικών -

Επιτροπή Υγείας και την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

Στις 14 Φεβρουαρίου, την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η
Επιτροπή Υγείας των Γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί
με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία αποφάσισαν να κά-
νουν ένα δώρο στις κρατούμενες των Γυναικείων Φυλακών Κο-
ρυδαλλού. Παρείχαν Δωρεάν Μαστογραφία με κινητή μονάδα
με την ευγενική χορηγία της ESTEELAUDER.

Μετά το τέλος της Εξέτασης (η οποία έλαβε χώρα στις 14
και 15 Φεβρουαρίου 2022), η συντονίστρια της δράσης και
Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας των Γυναικών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, κυρία *Ντιάνα Παπαλλά και η **Μαρία Κ. Αγρα-
πίδου μίλησαν με τις κρατούμενες και τις ενημέρωσαν για τη
σημασία του εμβολίου κατά του COVID-19. Ακολούθησαν
ερωτήσεις από τις κρατούμενες και ανανεώθηκε το ραντεβού
για μελλοντικές δράσεις που αφορούν την ενημέρωσης και
αρωγή της υγείας των κρατουμένων.

Τις φωτογραφίες και το βίντεο επιμελήθηκε ο Χρήστος Αρφάνης – σκηνοθέτης, αρθρογράφος και η REDLIGHTINDEPENDENTFILMS.
*Msc Ογκολογίας - Ακτινοθεραπεύτρια Διευθύντρια Ο.Ν.Α. «Άγιος Σάββας»
**Χειρουργός Οδοντίατρος και μέλος της Επιτροπής Υγείας των Γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 η Περιφέρεια Αττικής (Περιφερειακή ενότητα Πειραιά) σε
συνεργασία με την Αναστασία Σαραντίδου (πρόεδρο του σωματείου το Στέκι - Steki, owner-
manager number one web radio for disabled ΑμεΑ www.strkyradio.gr), διοργάνωσε ημερίδα
για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού αλλά και για τις μεθόδους αισθητικής αποκατά-
στασης γυναικών που νόσησαν και προχώρησαν σε μαστεκτομή. 

Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμό ο Γιώργος Πατούλης (Περιφερειάρχης Αττικής), η
Σταυρούλα Αντωνάκου (Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά), ο Γιάννης Μώραλης (δήμαρχος Πει-
ραιά) και ο Γιώργος Ιωακειμίδης (δήμαρχος Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη).

Η κυρία Μαρία Κουρή - ιατρός ακτινοδιαγνώστης με εξειδίκευση στον καρκίνο του μα-
στού, Αντιπεριφερειάρχης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Αττικής - μας εξήγησε την σημασία
της πρόληψης. Η κυρία Κουρή μίλησε για τις μεθόδους διάγνωσης του καρκίνου του μαστού
και ποια είναι η κατάλληλη για κάθε γυναίκα. 

Στην συνέχεια η κυρία Αναστασία Σαραντίδου - που ήταν και η κεντρική ομιλήτρια -  μας
εξιστόρησε την προσωπική της μάχη με τον καρκίνο του μαστού και τα προβλήματα που αν-
τιμετώπισε. Η ίδια με το χαμόγελο στα χείλη και χωρίς να το βάλει κάτω ούτε μία στιγμή θέ-
λησε να βοηθήσει τις γυναίκες που έχουν προχωρήσει σε μαστεκτομή και να δημιουργήσει
μαζί με τους κυρίους Ανδρέα Καράμπελα και Δούκα Γαλανό - ιδρυτές AD3Designers - τον
πρώτο τεχνητό μαστό φτιαγμένο με την τεχνολογία 3Dprinting. Ο τεχνητός μαστός είναι
φτιάχτηκε με ειδικές οπές για να αναπνέει το δέρμα, δεν επιπλέει στο νερό και έτσι μπορεί
να φορεθεί κάτω από το μαγιό ώστε η γυναίκα να κολυμπήσει, είναι πολύ ελαφρύς  και έχει
την αίσθηση του φυσικού μαστού όταν το πιάνεις.

Από την ημερίδα δεν θα μπορούσε να λείπει και ένας κλινικός ψυχολόγος όπως ο κος Δημήτρης
Πετρούνιας που ανέλυσε την ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης στις γυναίκες οι οποίες έχουν
προχωρήσει σε μαστεκτομή αλλά και όλες τις γυναίκες που νοσούν από καρκίνο του μαστού.

Τελευταία μίλησε η κα Σταυρούλα Βουτυράκου - φιλόλογος ειδική παιδαγωγός, Πρόεδρος
Ε.Κ.Ο. ειδικής αγωγής και δια βίου μάθησης της ΝΔ, τομεάρχης δια βίου μάθησης στην UN-
ESCO Πειραιώς και Νήσων. Μέσα από τη δική της ειδικότητα ανέλυσε τα προβλήματα που
δημιουργούνται μέσα στην οικογένεια, την ψυχολογία των παιδιών που βλέπουν τη μητέρα
τους να έχει υποστεί μαστεκτομή και τον τρόπο που πρέπει να το διαχειριστούν όλα τα μέλη της οικογένειας.

Αξίζει να σημειώσουμε τη συμμετοχή της κας Δήμητρας Κατσαφάδου με την δωρεάν προσφορά μίας σειράς από κρέμες για την επού-
λωση των μετεγχειρητικών ουλών μετά από μαστεκτομή και της κας Μαρίας Κορινθίου με την κολεξιόν της από μαγιό σχεδιασμένα ει-
δικά για γυναίκες που έχουν υποστεί μαστεκτομή.

Την ημερίδα συντόνισε η κυρία Λία Λάππα - δημοσιογράφος συγγραφέας-.
Κλείνοντας, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην Περιφέρεια Αττικής και την κυρία Αναστασία Σαραντίδου για την διοργάνωση

αυτής της ημερίδας η οποία ήταν πολύ σημαντική για την ενημέρωση όλων των γυναικών. Περιμένουμε λοιπόν κι άλλες δράσεις που θα
έχουν σκοπό την ενημέρωση του κοινού και να θυμάστε ότι ο καρκίνος του μαστού αν διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο είναι 99% ιάσιμος!!!

Ημερίδα για την Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού

Με την Αντιπεριφερειάρχη Αττικής
Νότιου τομέα κ. Δήμητρα Νάνου

και την κα Αναστασία Σαραντίδου
που κρατάει τον πρώτο τεχνητό
μαστό φτιαγμένο με τεχνολογία

3Dprinting.
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ΕΚΑΒ

Ημερίδα Υγείας UNESCO

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος
Πειραιώς σε συνεργασία με το
ΕΚΑΒ πραγματοποίησε στις
16/1/2022, 20/2/2022 και στις
13/3/2022, εκπαιδευτικά σεμινά-
ρια, στο μεγάλο πρόγραμμα εκ-
παίδευσης των συναδέλφων
οδοντιάτρων και όχι μόνο, πάνω
στις πρώτες βοήθειες, την καρδι-
οαναπνευστική αναζωογόνηση
και την χρήση απινιδωτή. Το πρό-
γραμμα το οποίο θα συνεχιστεί
και επόμενες Κυριακές, είναι μια
συνεργασία του Οδοντιατρικού
Συλλόγου Πειραιώς με το ΕΚΑΒ,
του οποίου οι γιατροί και διασώ-
στες εκπαιδευτές, το πλέον έμ-
πειρο και έγκυρο προσωπικό, μας
εκπαιδεύουν και στα θεωρητικά
και στα πρακτικά, παρά την πίεση
που ζουν, ειδικά τα δυο τελευταία
χρόνια.

Τους ευχαριστούμε πολύ και
τους ευχόμαστε να έχουν πάντα τα
κουράγια και το υψηλότατο αίσθημα της προσφοράς προς το
κοινωνικό σύνολο.

Γινόμαστε καλύτεροι μαθαίνοντας από τους καλύτερους!
#Με_το_ΕΚΑΒ

(Στο πρόγραμμα, το οποίο είναι συνεχιζόμενο, μπορεί να δη-
λώσει συμμετοχή όποιος συνάδελφος το επιθυμεί, και όχι μόνο,
επικοινωνώντας με την Γραμματεία του Οδοντιατρικού Συλλό-
γου Πειραιώς, στο 210 4171234 ή στο info@osp.gr)

Επιμελείται και γράφει η κ.Μαρία Αγραπίδου Πρόεδρος της Επιτροπής Περιοδικού, Μέλος του Δ.Σ. του ΟΣΠ

O Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων και η Διεθνής Ομοσπονδία INTERNATIONAL ACTION ART συνδιοργά-
νωσαν για 3η χρονιά Πανελλήνια Ημερίδα Υγείας ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας. Η  εκδήλωση έλαβε χώρα την Κυριακή
10 Απριλίου 2022 στον πολυχώρο πολιτισμού «Μαριάννα Βαρδινογιάννη», Μυκάλης 51, Πειραιάς. Ο  απώτερος σκοπός ήταν
η ενίσχυση τόσο της σωματικής, όσο και της ψυχικής υγείας που υπήρξε ο αφανής πληγέντας αυτών των 2 χρόνων των πρωτό-
γνωρων συνθηκών που διανύουμε εξαιτίας της παγκόσμιας πανδημικής κρίσης. Η Πανελλήνια Ημερίδα ως είθισται έφερε ως
τίτλο την τρισυπόστατη δομή της Υγείας: «ΥΓΕΙΑ – Πνευματική – Ψυχική – Σωματική» Εκλεκτοί επιστήμονες από τον χώρο
της κλασσικής ιατρικής, της εναλλακτικής ιατρικής, επαγγελματίες ψυχικής υγείας καθώς και θεραπευτές θα πλαισιώνουν με
τις γνώσεις τους την πανελλήνια ημερίδα. 

Ήταν ιδιαίτερη τιμή για εμένα ότι προσκλήθηκα να μιλήσω για την σχέση της στοματικής υγείας με άλλες νόσους του σώματος.
Είχα την ευκαιρία να μιλήσω για τις ασθένειες του στόματος που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στο ιατρείο, αλλά και την σχέση
των νόσων και της γενικής υγείας με το στόμα. Κλείνοντας, εκτός από συμβουλές για σωστό βούρτσισμα, τακτικές επισκέψεις
στον οδοντίατρο, και μείωση της ζάχαρης από την διατροφή μας, προσπάθησα να περάσω το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας
Στοματικής Υγείας και την μεγάλη δράση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά.

Στην ημερίδα παρευρέθηκαν η Υφυπουργός Υγείας κα Μίνα Γκάγκα, ο διοικητής του Νοσοκομείου Νίκαιας κος Αναστάσιος Μύ-
τογλου, ο μουσικοσυνθέτης Γιώργος Κριμιζάκης , ο Αντιδήμαρχος Νίκαιας κος Δημοσθένης Σταματάτος, η Αντιδήμαρχος Καλλιθέας
κα Άννα Πάσχου, δημοσιογράφοι, ενώ στο τέλος βραβεύτηκε η Ελεονώρα Μελέτη για το βιβλίο της «Γυναίκα ψάχνει».

Ευχαριστώ τον Πρόεδρο UnescoΠειραιώς και Νήσων κοΜαρωνίτη Ιωάννη και την Διευθύντρια  ψυχικής υγείας  κα Κλέα
Νίκη Νομικού Τσαντσαρίδη για την διοργάνωση της επιτυχημένης  ημερίδας και την τιμητική διάκριση που μου προσέφεραν.
Στο τέλος ακολούθησε δεξίωση και χαλαρή συζήτηση με τους επιστήμονες εισηγητές και η υπόσχεση να ακολουθήσουν κι άλλες
ημερίδες και συνεργασίες.

Στόχος λοιπόν όλων μας παραμένει η κατάκτηση και διατήρηση του πολυτιμότερου αγαθού που δεν είναι άλλο από την
ΥΓΕΙΑ, γιατί όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινωνικής κατάστασης και εισοδήματος  έχουμε δικαίωμα στην ΥΓΕΙΑ. 






