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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά
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Έχοντας μπει ήδη στο καλοκαίρι ελπίζω και η διά-
θεση όλων μας να είναι η ανάλογη παρά τα όσα
δύσκολα μας τριγυρίζουν. Ο αδελφός σύλλογος
Κεφαλονιάς φρόντισε στα μέσα Ιουνίου πραγμα-
τικά να μας κάνει να ξεχάσουμε κάθε προβληματι-
σμό, προσφέροντάς μας ένα διήμερο αξιολογότατο,
τόσο από επιστημονικής πλευράς όσο και από
πλευράς φιλοξενίας στο όμορφο Αργοστόλι.
Σίγουρα τέτοια εποχή και μετά από αυτό το διή-
μερο δεν μπορώ να σχολιάσω άλλα θέματα παρά
μόνο να ευχαριστήσω από καρδιάς και εκ μέρους
του συλλόγου μας τον αδελφό Σύλλογο Κεφαλ-
λονιάς και τον φίλο Πρόεδρο του Συλλόγου αλλά
και Πρόεδρο της Επτανησιακής Συνόδου Διονύση
Γαρμπή, για όλα αυτά που μας χάρισε απλόχερα
αυτό το διήμερο. 
Εδώ οφείλω να πω ότι πραγματικά αξίζει αυτοί οι
σύλλογοι με την βοήθεια όλων μας να αναλαμβά-
νουν και Πανελλήνια Συνέδρια όπως πρότεινε ο
Κ. Τζάκης, γιατί πραγματικά έχουν μόνο να προ-
σφέρουν και να δώσουν στον κλάδο μας. Για άλλη
μια φορά ευχαριστώ τον Οδοντιατρικό Σύλλογο
Κεφαλονιάς για την φιλοξενία τους και σύντομα
ελπίζουμε να ανταποδώσουμε τα όσα έκαναν για
εμάς.
Κλείνοντας θέλω να σταθώ στην από εδώ και
πέρα απουσία δυο ανεκτίμητων φίλων, συναδέλ-
φων και συνεργατών, της  Μενενάκου Μαρίας και
του Δαμανάκη Γεώργιου από το Δ.Σ του συλλό-
γου καθώς όπως οι ίδιοι έκριναν ήρθε η ώρα να
παραδώσουν τη σκυτάλη στους νεότερους, παρα-

μένοντας όμως πάντα δίπλα στο σύλλογο από
όποια θέση οι ίδιοι επιλέξουν. 
Όσα λόγια και να πούμε για τους δυο συναδέλ-
φους θα είναι λίγα γι’ αυτό θα πω μόνο ένα με-
γάλο ευχαριστώ για την προσφορά τους, αλλά
και για όσα έδωσαν προσωπικά σε εμένα. Θα εί-
μαστε πάντα φίλοι με κοινή συνισταμένη τη συ-
νεχή πάλη για την βελτίωση της στοματικής
υγείας και συνολικά του κλάδου μας.
Εύχομαι ένα ήσυχο και ξεκούραστο καλοκαίρι
ώστε να επανέλθουμε με όρεξη και δυνάμεις όλοι
μαζί στον καθημερινό και διαρκή αγώνα, στον
οποίο ανιδιοτελώς προσφέρουμε μέσα από τα ια-
τρεία μας.

Καλό Καλοκαίρι!!!
Ο Πρόεδρος του Ο.Σ.Π. 

Μιχάλης Αγρανιώτης 



Επιστολή προς τον Πρόεδρο 
και προς τα μέλη του συλλόγου μας
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Αγαπητέ Πρόεδρε, 
Αγαπημένοι μου Συνάδελφοι,  
Μετά από 30 χρόνια συνεχούς εκλογής μου στο ΔΣ του Οδοντιατρικού

Συλλόγου Πειραιά ήρθε η ώρα να αποτελέσω μαζί με τους προκατόχους
μου τον κορμό, για να απλωθούν τα καινούργια κλωνάρια. 

Το αίσθημα ευγνωμοσύνης που νιώθω για τους παλαιότερους, -για ότι
οραματίστηκαν και ξεκίνησαν να υλοποιούν, τους συνεργάτες και συν-
τρόφους μου, -για την πολυετή στήριξη, και τους συναδέλφους που πα-
ρέλαβαν την διοίκηση,- μένοντας πιστοί στις αρχές και τα ιδανικά μας ,
δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε λέξεις. 

Ειδικά θέλω να ευχαριστήσω τον γιο μου, τον Δημήτρη, που από μωρό
κατάλαβε ότι δεν ήταν μοναχοπαίδι, αλλά ότι είχε ένα αδελφάκι που λε-
γόταν Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά.

Με μοιράστηκε μαζί του με υπομονή και κατανόηση. 
Θα συνεχίσω να μεταλαμπαδεύω τις αρχές του ΕΝΩΤΙΚΟΥ στο πα-

νελλήνιο όργανο μας, την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, με την
ελπίδα η τελευταία να αποτελέσει ένα μεγάλο λιμάνι για όλους ανεξαι-
ρέτως τους συναδέλφους. 

Συνεχίζω λοιπόν, και ευχαριστώ που με εκλέξατε πρώτη από τους  εκλέ-
κτορες, μαζί με την πιο δυνατή ομάδα που έχει υπάρξει ποτέ στον Πει-
ραιά μας. 

Προχωράμε δυνατά, σύμφωνα με την εντολή σας.

Μαρία Μενενάκου
Γ.Γραμματέας της Ε.Ο.Ο.
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Βράβευση του νηπιαγωγείου Ψαρρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

H κυρία Καλλιόπη Βοϊατζή

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Β.ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

1/Θ Νηπιαγωγείο ΨΑΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση ΨΑΡΑ 
Ταχ. Κώδικας 82104
Τηλέφωνο 2274061354- 2274061354
Fax e-mail mail@nip-psaron.chi.sch.gr

Αξιότιμοι κύριοι/ες,
Με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε την απόφαση της

Ομοσπονδίας σας για τη βράβευση της δράσης του Νηπιαγω-
γείου μας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής
Υγείας 2022.

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του Νηπιαγωγείου Ψαρών
σας ευχαριστούν θερμά για την απόφαση σας καθώς για τις
γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκομίσαμε στο πλαίσιο
αυτής της δράσης. Το εκπαιδευτικό υλικό που θα μας προσφέρετε θα ενισχύσει το εκπαιδευτικό μας έργο
και θα συμβάλει σημαντικά στην καλλιέργεια της σημασίας της πρόληψης και της διατήρησης της στοματι-
κής υγείας από την νηπιακή ηλικία.

Η εκλιπούσα οδοντίατρος Καλλιόπη Βοϊατζή, η δική μας Καλλιόπη, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και
επιστήμονας, ιδιαίτερα αγαπητή στην κοινωνία του νησιού μας. Είμαστε σίγουροι ότι από εκεί ψηλά θα
είναι υπερήφανη τόσο για την δημιουργικότητα των μαθητών μας, όσο και με την απόφασή σας.
Θα αποτελούσε μεγάλη χαρά για εμάς να συμμετέχουμε και στο μέλλον σε ανάλογες δράσεις.

Με εκτίμηση
Οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Νηπιαγωγείο Ψαρών



Ο αυτισμός αποτελεί μία σοβαρή νευροψυχολογική
διαταραχή, που διαρκεί μία ολόκληρη ζωή και είναι συ-
νήθως παρούσα από τη γέννηση του παιδιού. Ο αυτι-
σμός δεν είναι ψυχιατρική νόσος, αλλά εντάσσεται στην
κατηγορία των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών.
Αυτές οι διαταραχές χαρακτηρίζονται από σοβαρά ελ-
λείμματα σε πολλούς τομείς της ανάπτυξης, για αυτό το
λόγο ονομάζονται «διάχυτες». Πρόκειται για μια αναπτυ-
ξιακή διαταραχή του ατόμου, μια διαταραχή της ψυχολο-
γικής του ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτής της διαταραχής
εμποδίζεται ή δυσκολεύεται η ανάπτυξη ορισμένων ψυ-
χολογικών δεξιοτήτων, που είναι ζωτικές για την ψυχο-
κοινωνική λειτουργία και επάρκεια του ανθρώπου. Οι
δεξιότητες αυτές σχετίζονται με την κοινωνική συναλ-
λαγή και αμοιβαιότητα, την επικοινωνία και την οργά-
νωση πρόσφορης και σκόπιμης δραστηριότητας. Στις
περιοχές αυτές, τα αυτιστικά άτομα εμφανίζουν σημαν-
τικές δυσκολίες και χαρακτηριστικές αποκλίσεις. Ένα
ακόμα στοιχείο που επιδεικνύει τη σημαντικότητα του
θέματος είναι ότι πέρα από τη ζωή του παιδιού που επη-
ρεάζεται άμεσα, αλλάζει και αυτή των οικογενειών
τους, δηλαδή του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου.
(https://el.wikipedia).

Για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η οδοντιατρική
παρέμβαση σε ένα παιδί με αυτισμό χρειάζεται ο οδοντία-
τρος να κατανοήσει τη συμπεριφορά του παιδιού και τις
ιδιαιτερότητές του. Όλη αυτή η κατανόηση ολοκληρώνεται
με αρκετές επισκέψεις στο οδοντιατρείο μέχρι να συνηθίσει

το χώρο και να αποδεχθεί την παρουσία του οδοντιάτρου. 
Σημαντικό είναι οι πρώτες επισκέψεις να γίνονται σε

ένα χώρο χωρίς πολύ κόσμο γιατί οι δυνατοί θόρυβοι
τρομάζουν το παιδί με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή.

Πολύ βασικό  είναι να αντιληφθεί την καλή σχέση με-
ταξύ του οδοντιάτρου και γονιών του διευκολύνοντας
έτσι  την επικοινωνία και τη διαχείριση του παιδιού καθ’
όλη την διάρκεια της οδοντιατρικής παρέμβασης. 

Στοματική υγεία των  παιδιών 
με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή 

και οι παράγοντες που την επηρεάζουν

Οι λόγοι που επηρεάζουν δυσμενώς την στοματική υγεία
των παιδιών με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή έχουν
άμεση σχέση με την καθημερινότητά τους  και συγκεκριμένα,
παρατηρούνται οι παράγοντες να διαχωρίζονται ως εξής:

-Η λήψη φαρμάκων: Η φαρμακευτική αγωγή σε πολλά
παιδιά με ΔΑΔ έχει ως παρενέργειες  την ξηροστομία, την
δυσφαγία, την  δυσγευσία  κλπ. 

Τα συστατικά των φαρμάκων περιέχουν συστατικά
που επιβαρύνουν τη στοματική υγεία των παιδιών που
βρίσκονται στο φάσμα του Αυτισμού.

- Οι διατροφικές συνήθειες: Πολλά παιδιά στο φάσμα
του Αυτισμού είναι δυνατόν να προτιμούν ουσίες με γλυ-
κιά γεύση και  καταναλώνουν και αρκετές ποσότητες με
γλυκαντικά στοιχεία.

Αρκετοί επίσης, γονείς και θεραπευτές ακόμα, χρη-
σιμοποιούν γλυκά και σνακς ως ενισχυτές επιβράβευ-
σης και ενθάρρυνσης στα παιδιά με ΔΑΔ. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υιοθετούν κακές διατρο-
φικές συνήθειες που επιβαρύνουν σε βάθος χρόνου την
στοματική τους υγεία. 
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Από την Νίκη Χατζηχαλεπλή
Κοινωνική Λειτουργό/Παιδαγωγό 

Τα νέα της  Eπιτροπής Προληπτικής
Τα Nέα  της Προληπτικής συνεχίζουν να παρουσιάζουν

αναλυτικά τις δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα της
Στοματικής Υγείας που γιορτάστηκε πανηγυρικά από τον
Σύλλογό μας φέτος και συμπαρέσυρε με τον ενθουσια-
σμό του  σχολεία, που εδώ και χρόνια συνεργάζονται μαζί
μας και μας γεμίζουν ιδέες από τα προγράμματα προαγω-
γής της στοματικής υγείας που υλοποιούν. Αλληλεπί-
δραση που μας γεμίζει έμπνευση για νέες δράσεις και
προσφορά στην κοινωνία.

Στα άρθρα που ακολουθούν παρουσιάζεται αναλυτικά
το επιστημονικό υπόβαθρο, καθώς και η δομή του ολοκλη-
ρωμένου προληπτικού προγράμματος στοματικής υγείας,
που ανέπτυξαν στο  Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EEEEK) Πειραιά με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας. Ακολουθεί
άρθρο από την δράση στο 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού, καθώς
και μία αναμνηστική φωτογραφία από την δράση αγωγής
στοματικής υγείας στα εκπαιδευτήρια «Παιδαγωγική».

Με αυτά και με άλλα,  και με την προσμονή ενός κα-
λοκαιριού χωρίς τους περιορισμούς των προηγούμενων
ετών εύχομαι σε όλους σας ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι!

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

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

Στοματική Υγιεινή και παιδιά 
με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή 
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- Αισθητηριακές  δυσκολίες: Ως προς την υφή, την
γεύση στην μυρωδιά κάποιων τροφών ακόμα και στην
μάσησή τους είναι δυνατόν να επιφέρουν προβλήματα
στην στοματική υγεία.

Η προτίμηση αλλά και η αποφυγή συγκεκριμένων τρο-
φών μπορεί να προκαλέσει πλήθος προβλημάτων στο πε-
ριβάλλον της στοματικής κοιλότητας των παιδιών  στο
φάσμα της ΔΑΔ.

Δυσκολίες στην  οδοντιατρική παρέμβαση 
στα παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή

Η επίσκεψη στον οδοντίατρο δεν είναι μια εύκολη
υπόθεση για ένα παιδί στο φάσμα σε όποια ηλικία κι αν
είναι. Τα εμπόδια που υπάρχουν έχουν άμεση σχέση με
το ίδιο το παιδί και τις δυσκολίες του στα αισθητηριακά
ερεθίσματα, με τον φόβο των γονέων των παιδιών με
Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή ότι δεν θα ανταποκρι-
θούν τα παιδιά τους στην οδοντιατρική παρέμβαση αλλά
και με την προσωπικότητα του οδοντιάτρου. Συγκεκρι-
μένα με την δυσκολία στην επικοινωνία με τον οδοντία-
τρο και στην προσαρμογή στο χώρο του ιατρείου.

Η επικοινωνία του οδοντιάτρου 
με το παιδί στο φάσμα της ΔΑΔ

Ο βασικός κορμός της επικοινωνίας του οδοντίατρου
με το παιδί στο φάσμα της ΔΑΔ είναι το χτίσιμο της εμ-
πιστοσύνης.

Οι τεχνικές της επικοινωνίας μαζί του διαφέρουν ανά-
λογα με το είδος της διαταραχής που βρίσκεται το παιδί,
με την ηλικία του, με την νοητική του κατάσταση και με την
κατάκτηση που έχει ως προς τις κοινωνικές του δεξιότητες.
Η χρήση μικρών προτάσεων και η χρήση λίγων λέξεων εν-
δείκνυνται να χρησιμοποιούνται από τον οδοντίατρο όπως
και η τεχνική «Λέω - Δείχνω - Κάνω». Η τελευταία τεχνική
, βέβαια δεν είναι πάντα αποτελεσματική σε ορισμένα παι-
διά επειδή  χαρακτηρίζονται από απόσπαση προσοχής. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις το οπτικοποιημένο υλικό
βοηθάει  πάρα πολύ στην σχέση με τον οδοντίατρο και
με το παιδί με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή.

Η θετική ενίσχυση μέσω της επιβράβευσης όταν ολο-
κληρώνεται με επιτυχία από το παιδί, καλό είναι να γί-
νεται μέσω αυτοκόλλητων ήμε μικρά δωράκια που θα
ενθαρρύνουν το παιδί να συνεργαστεί.

Ο οδοντίατρος χρειάζεται να μιλάει σε όλη την διαδι-
κασία με ήρεμη και σταθερή φωνή.

Χρήσιμες συμβουλές σχετικά με την στοματική 
υγιεινή στους γονείς των παιδιών 

με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή

Πριν από την πρώτη επίσκεψη στο οδοντιατρείο, καλό
είναι να δημιουργηθεί  ένα πρόγραμμα με φωτογραφίες
σχετικές με τα βήματα που χρειάζονται για να ακολου-
θήσει το παιδί στην οδοντιατρική εξέταση.

Στην γενικευμένη στοματική υγιεινή στο σπίτι χρει-
άζονται: 

- Κίνητρα 
- Θετικοί ενισχυτές 

- Απόλυτη συνέπεια
- Επιβράβευση
Με βάσει τα παραπάνω στοιχεία η στοματική υγιεινή

θα «μπει» στην καθημερινή του ρουτίνα.

Απαραίτητες ενέργειες που προασπίζουν 
την στοματική υγιεινή των παιδιών 

με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή

- Η επιλογή στην χρήση οδοντόβουρτσας ανάλογα με
το χρώμα, την υφή αν είναι ηλεκτρική ή κλασσικού
τύπου καλλιεργεί την αποδοχή του βουρτσίσματος.

- Η επιλογή της οδοντόπαστας είναι καθοριστική
ώστε να επιλεχθεί η πιο ανεκτή γεύση για το παιδί που
βρίσκεται στο φάσμα της ΔΑΔ.

- Μπορούν  να χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια της
ρουτίνας του  βουρτσίσματος των δοντιών, οπτικοποι-
ημένο υλικό, μουσική ή και βίντεο παράλληλα ώστε να
γίνει πιο ευχάριστη και περισσότερο κατανοητή η διαδι-
κασία της φροντίδα των δοντιών του παιδιού με ΔΑΔ.

- Είναι πολύ σημαντικό, να μην χρησιμοποιούνται τα
γλυκά και τα σνακς  ως θετικοί ενισχυτές για το παιδί με
ΔΑΔ. 

- Η σχέση του παιδιού με τον οδοντίατρο του χρειάζεται
να ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία, για να εξοικειώνεται με
τον οδοντίατρο και να μπει στην ρουτίνα του με συχνές
επισκέψεις. Με αυτό τον τόπο θα προλαμβάνονται, επίσης
και τα σοβαρά προβλήματα της στοματικής του υγείας.

- Οι εκφράσεις με αρνητικά συναισθήματα (πχ. «μη
φοβάσαι», «δεν θα είναι τίποτα» κλπ.) χρειάζεται να
αποφεύγονται.

- Τέλος, η συνεργασία του οδοντίατρου, του λογοθε-
ραπευτή και των υπολοίπων  συναφών ειδικοτήτων είναι
απαραίτητη για την εφαρμογή τεχνικών απευαισθητο-
ποίησης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Κωνστανταρέα Μ: Παιδικός αυτισμός. Στο Τσιάν-
της Γ. Μανωλόπουλος Σ. Σύγχρονα Θέματα Παιδοψυ-
χιατρικής 1988: (2) 2.

2. Harris SL. Wolchik SA. Suppression of self-stimula-
tion: ree alternative strategies. Journal of Applied Be-
havior Analysis 1979: 12: 185–198.

3. Storey K. Bates P. McGhee N. Dycus S. Reducing the
self-stimulatory behaviour of a profoundly retarded female
through sensory awareness training. American Journal of
Occupational erapy 1984: 38: 510–516.

4. Wing L: Διαταραχές του φάσματος του αυτισμού.
Ένας οδηγός για τη διάγνωση. Ελληνική Εταιρία Προ-
στασίας Αυτιστικών Ατόμων 1997.

5. Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ν, Λάρι-
σας (Ε.Καλογεροπούλου) Τηλ 2410 613112
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Σημείωση: Το παρόν άρθρο αφορά ψυχοπαιδαγωγική
βιβλιογραφία και δεν έχει ουδεμία σχέση σε ιατρικές
αναφορές.
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Τα “φωτεινά χαμόγελα” διδάσκονται στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Πειραιά

Στο πλαίσιο της συνεχούς επικοινωνίας, επαφής και συ-
νεργασίας του σχολείου μας με την κοινωνία και τους φο-
ρείς αυτής, ως εκπαιδευτικός Κοινωνικών Επιστημών
θεώρησα ότι θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό οι μαθητές μας
να συμμετάσχουν σε ενημέρωση και δράση σχετική με τη
στοματική υγιεινή, πρόληψη, προστασία, αλλά και αντι-
μετώπιση των προβλημάτων των δοντιών. Στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
Πειραιά διδάσκω τα τελευταία επτά έτη σε μαθητές με
νοητική υστέρηση. Κάποιοι εξ΄ αυτών βρίσκονται στο
φάσμα του αυτισμού, ή παρουσιάζουν άλλες νευροανα-
πτυξιακές διαταραχές, γνωστικά, συναισθηματικά και
συμπεριφορικά προβλήματα με την παρουσία λοιπών
συννοσηροτήτων. Το περιβαλλοντικό, οικογενειακό και
κοινωνικό πλαίσιο διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη
δημιουργία δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης, προσωπι-
κής υγιεινής και προστασίας του κάθε μαθητή. Το μάθημα
“Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή” που διδάσκω,
στόχο έχει μεταξύ άλλων την κατανόηση του ρόλου του
ατόμου μέσα στην κοινωνία, την εφαρμογή κανόνων για
την προστασία του ίδιου αλλά και του ευρύτερου συνό-
λου, τη σωματική υγιεινή και ασφάλεια. 

Με βάση τα ανωτέρω και έπειτα από επικοινωνία της
Υποδιευθύντριας, κας Νίκης Χατζηχαλεπλή με τον Οδον-
τιατρικό Σύλλογο Πειραιά, με χαρά συμμετείχαμε με τους
μαθητές μας στη δράση “Φωτεινά Χαμόγελα”, όπου θα συν-
δυάζονταν με την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγιεινής,
την 20η Μαρτίου. Στόχος η κατανόηση των τρόπων που
μπορούμε να διατηρούμε υγιή τα δόντια και τα ούλα μας, η
αξία της πρόληψης και η αντιμετώπιση προβλημάτων που
προκύπτουν. Για την εκμάθηση, διατήρηση, γενίκευση και
διάκριση των εννοιών ακολουθήθηκε συνδυασμός στρατη-
γικών διδασκαλίας και πολυαισθητηριακό περιβάλλον.

Για την εισαγωγή στο θέμα, μετά την ενημέρωση των
μαθητών, χρησιμοποιήθηκαν μικρές κοινωνικές ιστορίες
για την ενεργοποίηση και διατήρηση της προσοχής των
μαθητών με τον κύριο Ξεροκέφαλο και τον Πονόδοντο
του, την Χαρά με το Φωτεινό Χαμόγελο, ώστε οι μαθητές
να αρχίσουν να ερωτούν, να προβληματίζονται, να ταυ-
τίζονται. Στη συνέχεια, οι ίδιοι έγιναν οι πρωταγωνιστές
και άρχισαν να εξιστορούν δικές τους ιστορίες στην τάξη.
Ενεργοποιήθηκε το ενδιαφέρον, οπότε παρακινήθηκαν
να θέσουν ερωτήσεις. Οι μαθητές σκέφτονταν και απαν-
τούσαν ορθά στις πλείστες των περιπτώσεων. Εντόπιζαν
τις καλές πρακτικές, τα λάθη και προέτρεπαν τους συμ-
μαθητές τους στην ορθή συμπεριφορά. 

Μετά το πέρας αυτού του σταδίου, δόθηκε έντυπο
υλικό με τίτλο “Τα φωτεινά χαμόγελα του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
Πειραιά”. Μέσω του υλικού επεξηγούνταν ο τρόπος που
οι μαθητές του σχολείου μας κατορθώνουν να έχουν φω-
τεινά χαμόγελα, που φαίνονται ακόμα και κάτω από τις

μάσκες. Βούρτσισμα τρεις φορές τη μέρα, με σωστή
χρήση οδοντόβουρτσας και οδοντόκρεμας, χρήση στο-
ματικού διαλύματος (με επίβλεψη από τον γονέα) και
νήματος, δημιουργία μιας ισορροπημένης και υγιεινής
διατροφής. Η επιλογή του νερού, χυμών, φρούτων και
λαχανικών και η αποφυγή γλυκών και αναψυκτικών
αποτελούν καταλυτικό παράγοντα προστασίας των δον-
τιών. Τα τρόφιμα παρουσιάστηκαν στους μαθητές με τη
μορφή λέξεων, εικόνων,  τρισδιάστατων αντικειμένων
και βίντεο. Έγινε προσπάθεια εξατομικευμένα να γίνει
κατανοητός ο διαχωρισμός των υγιεινών και ανθυγιει-
νών τροφών από όλους τους μαθητές, λόγω ιδιαίτερων
μαθησιακών και γνωστικών δυσκολιών. Για την ευρύ-
τερη κατανόηση, κάποιοι μαθητές μας δύνανται να δια-
βάζουν και να γράφουν, να κάνουν χρήση λεξιλογίου,
κάποιοι μειωμένου, ενώ σε μερικούς απουσιάζει πλήρως
και  μπορούν να αντιληφθούν τον κόσμο μέσω εικόνων,
μέσω μίμησης προτύπου. Όλοι όμως δύνανται να διδαχ-
θούν με εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και
αυτός είναι ο στόχος της δικής μας παρέμβασης. 

Προχωρώντας, αναλύσαμε το σπουδαίο ρόλο που διαδρα-
ματίζει το επάγγελμα του οδοντιάτρου και τονίσθηκε η ση-
μασία της τακτικής επίσκεψης ανά εξάμηνο για έλεγχο.
Παρουσιάστηκαν σχετικά βίντεο, αναλύθηκε η ενδυμασία
και τα εργαλεία του και λύθηκαν απορίες. Οι μαθητές εξέ-
φρασαν μικρή ανησυχία για την πιθανότητα πόνου σε μια
επίσκεψη, όμως θυμήθηκαν το ρόλο και την παρέμβαση των
Οδοντιάτρων του Πειραιά και τη σημαντική βοήθεια που δί-
νουν στα παιδιά με τον ετήσιο στοματικό έλεγχο και τη δω-
ρεάν οδοντιατρική κάλυψη σε μαθητές που έχουν ανάγκη. 

Μετά το πέρας αυτού του μέρους, περάσαμε στην
ομαδοσυνεργατική μάθηση. Οι μαθητές ανέλαβαν
δράση, συνεργάστηκαν, αποφάσισαν οι ίδιοι πώς θα δη-
μιουργήσουν μια εικόνα που θα σταλεί στον Οδοντια-
τρικό Σύλλογο Πειραιά ως μήνυμα για την Παγκόσμια
Μέρα Στοματικής Υγιεινής, που συνδυάζεται με την
Παγκόσμια Μέρα Ευτυχίας, ευχαριστώντας παράλληλα
για τη συνεχή προσφορά του Συλλόγου. Ζωγράφισαν
χαμόγελα, υγιή δόντια, οδοντόβουρτσες, κόλλησαν υγι-
εινές τροφές. Παράλληλα, υπήρξε διακλαδική οργά-

Από τη Μαργαρίτα Σουλτάνη - Εκπαιδευτικό Κοινωνικών Επιστημών ΕΑΕ (Νομικό) 
MΕd στις Επιστήμες της Αγωγής - Ειδική Εκπαίδευση
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νωση με τη συνεργασία εκπαιδευτικών διαφορετικών ει-
δικοτήτων, αφού ταυτόχρονα η κα Τζέκου, φιλόλογος
έκανε κολάζ με τους μαθητές, ενώ στο εργαστηριακό μά-
θημα της Μαγειρικής, ο κ. Βενετής με τους μαθητές του
έφτιαξαν κολάζ, δημιουργώντας μια κοινωνική ιστορία
πίσω από αυτό. 

Τέλος, στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου δράσης
“Ανοίγοντας την πόρτα του σχολείου μας σε όλη την Ελ-
λάδα”, όντας συντονίστρια, προωθήσαμε  το έντυπο
υλικό σε όλα τα σχολεία του δικτύου και αναφέρθηκαν
οι καλές πρακτικές. Συγχρόνως, κατά την επαφή μας με
φορείς, έγινε αίτημα από τον Διευθυντή, κ. Τζουβελέκη
σε γειτνιάζουσα επιχείρηση να μας χορηγήσει σχετικό
υλικό προστασίας των δοντιών, όπου μοιράστηκε στους
γονείς τους για χρήση στις οικίες τους. Η πολυεπίπεδη
προσέγγιση με τη συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων
και φορέων για το καλό των μαθητών μας φέρει καρπούς
τόσο στο θέμα υγείας όσο και στο γνωστικό κομμάτι. 

Στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Πειραιά η συνεργασία και η αλληλεγ-
γύη δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς, δημιουργεί πρόσωπα

με χαμόγελα. Μέσω της διδασκαλίας βασισμένης στο
συνδυασμό πρακτικών του συμπεριφορισμού και του
κονστρουκτιβισμού, της συνεργασίας των ίδιων των μα-
θητών και του πολυαισθητηριακού περιβάλλοντος δη-
μιουργήθηκε ένα κλίμα ευχάριστο, θετικό, που έδωσε
ώθηση στους μαθητές να συμμετάσχουν, να ανακαλύ-
ψουν τη σημασία της στοματικής υγιεινής και του ελέγ-
χου και να τα εφαρμόσουν στη ζωή τους, ευελπιστώντας
ότι περνώντας τα χρόνια θα τους αναγνωρίζετε από τα
φωτεινά χαμόγελα που θα συνεχίζουν να έχουν. 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής
Υγείας 2022, τον Μάρτιο μήνα μαθητές του Ε.Ε.Ε.ΕΚ
Πειραιά συμμετείχαν σε σειρά δραστηριοτήτων βασι-
σμένη σε ποίημα με θεματικό χαρακτήρα και τίτλο: «Το
Φωτεινό μου Χαμόγελο» στο πλαίσιο συνεργασίας των
μαθημάτων της Κοινωνικής και Επαγγελματικής Αγω-
γής και της Μουσικής. 

Σκοπός της σειράς των δραστηριοτήτων αποτέλεσε η
κινητοποίηση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε
δεξιότητες στοματικής υγείας καθώς και η απόδοση
φόρου τιμής στο επάγγελμα του οδοντιάτρου που εργά-
ζεται για ένα πιο υγιές και φωτεινό δικό μας χαμόγελο
και ειδικότερα στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά που
αποτελεί αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια και πάντα
δίπλα στους μαθητές μας με τη συνεργασία και τη δυ-
ναμική του παρουσία στο σχολείο μας. 

Η σειρά δραστηριοτήτων διακρίνεται σε τρεις επιμέ-
ρους θεματικές ενότητες. Αρχικά, στην πρώτη δραστη-
ριότητα επιλέχθηκε με τυχαίο τρόπο ένας μαθητής από
την ομάδα των μαθητών της τάξης με σκοπό να απαγ-
γείλει το ποίημα. Στη συνέχεια επεξηγήθηκαν οι άγνω-
στες λέξεις και συζητήθηκε το θέμα του ποιήματος. Το
ποίημα άρχισε να ξετυλίγεται σαν μια μικρή ιστορία
όπου η πρωταγωνίστριά μας έχει φωτεινό χαμόγελο!
Πώς το καταφέρνει και το διατηρεί; Μέσα από συζήτηση
οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό απαντών-
τας σε προβληματισμούς και ερωτήσεις όπως: Γιατί χρει-
άζεται να είναι τα δόντια μου καθαρά; Με ποιο τρόπο
μπορώ να έχω ένα φωτεινό χαμόγελο; Χρειάζεται να κο-
πιάσω για να έχω υγιή δόντια; Θα τα καταφέρω μόνος
μου; Ποιος είναι ο ρόλος του οδοντιάτρου; 

Ποίημα
«Το φωτεινό μου χαμόγελο» 

Χαμόγελο έχω φωτεινό 
τι κι αν τη μάσκα εγώ φορώ. 

Χαμόγελο έχω λαμπερό 
να σας το δείξω τώρα δεν μπορώ, κάντε λιγάκι υπομονή 

και μόλις το μέτρο το βαρύ αρθεί, 
τα δόντια μου τ’ αστραφτερά 

περήφανα και δυνατά 
θα τα θαυμάσετε ένα- ένα 

σαν το χαμόγελο φανεί 
στο πρόσωπό μου από τ’ αστεία, 

που θα με κάνουν να γελάσω 
να πέσω κάτω σαν σε κωμωδία. 
Γιατί… χαμόγελο έχω φωτεινό 

που όλοι σίγουρα θα το θαυμάσουν 
θα θέλουν να το δοκιμάσουν, 

η συνταγή είναι μια! 
Προσέχω σαν μικρά διαμάντια και δεκάρα δε δίνω καμία, 

πλένω τα δόντια μου συχνά σχεδόν με μια μανία 
πρωί και βράδυ μα και το μεσημέρι 

και χωρίς να με πιάνει ανία! 
Τις λιχουδιές τις κάνω πέρα 

και τρώω ό, τι φαγητό 
στα δόντια κάνει 

το σμάλτο δυνατό! 
Μα και στον οδοντογιατρό, 

την κάνω την επίσκεψη 
εδώ και καιρό. 

Περήφανος κι αυτός μου λέει: 
«Μπράβο τα δόντια σου όλο υγεία 
τα πλένεις πάντα με μια ευκολία, 

γι’ αυτό χαμόγελο έχεις πάντα φωτεινό! 

‘’Το φωτεινό μου χαμόγελο’’
Δραστηριότητες βασισμένες σε ένα ποίημα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πειραιά 
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Με στόχο η ιστορία να γίνει περισσότερο ζωντανή και
κατανοητή κατά τη δεύτερη δραστηριότητα πραγματο-
ποιήθηκε η οπτικοποίηση του ποιήματος. Οι μαθητές
τοποθέτησαν σε μεγάλο χρωματιστό χαρτόνι δίπλα στις
στροφές του ποιήματος τις αντίστοιχες θεματικές εικό-
νες οπτικοποιώντας την ιστορία της πρωταγωνίστριας
του ποιήματος.  

Τέλος, η τρίτη δραστηριότητα αφορούσε στη μουσική
παρουσίαση. Το ποίημα μελοποιήθηκε, οι μαθητές το
τραγούδησαν με χαρά και ιδιαίτερο ενθουσιασμό στο
πλαίσιο μιας ξεχωριστής χορωδίας με συνοδεία πιάνου. 

Τραγούδι 
«Το φωτεινό μου χαμόγελο» 

Χαμόγελο έχω φωτεινό 
τι κι αν τη μάσκα τη φορώ 

Χαμόγελο έχω λαμπερό 
να σας το δείξω τώρα δεν μπορώ 

Τα δόντια μου τ’ αστραφτερά 
σαν διαμάντια τα φροντίζω 
Τα πλένω πάντοτε συχνά 
και ένα μπράβο, το αξίζω! 

Χαμόγελο έχω φωτεινό 
τι κι αν τη μάσκα τη φορώ 

Χαμόγελο έχω λαμπερό 
να σας το δείξω τώρα δεν μπορώ 

Τις λιχουδιές τις κάνω πέρα 
για να ’χω σμάλτο δυνατό 

Τι κι αν δεν τρώω κάθε μέρα 
μηλόπιτα με παγωτό 

Χαμόγελο έχω φωτεινό 
τι κι αν τη μάσκα τη φορώ 
Όμως δεν πρέπει να ξεχνώ 

τον οδοντίατρο να επισκεφθώ 

Το χαμόγελο των μαθητών του Ε.Ε.Ε.ΕΚ Πειραιά
μέσα από τις δραστηριότητες και παρά τις μάσκες, ήρθε
στα χείλη τους για ακόμη μια φορά και ακολουθώντας
τα βήματα της ιστορίας της πρωταγωνίστριας του ποι-

ήματος ευελπιστούμε σε χαμόγελα πιο φωτεινά για μι-
κρούς και μεγάλους! Οι συντελεστές του έργου αφο-
ρούν στη συμμετοχή μαθητών του Ε.Ε.Ε.ΕΚ Πειραιά, ως
προς το σχεδιασμό, την οργάνωση, την επιμέλεια δρα-
στηριοτήτων, το ποίημα, τους στίχους και τη μουσική
στην καθηγήτρια Κοινωνικής και Επαγγελματικής
Αγωγής Λουίζα Βουγιουκλάκη του Ε.Ε.Ε.ΕΚ Πειραιά
και ως προς την τρίτη δραστηριότητα με μουσική επε-
ξεργασία και επιμέλεια, διδασκαλία, εκτέλεση στο πιάνο
και προσαρμογή μελωδίας και στίχων για τη χορωδία
στην καθηγήτρια Μουσικής Τατιάνα Σεστάκοβα του
Ε.Ε.Ε.ΕΚ Πειραιά. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε
στον καθηγητή Μουσικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
κ. Γεώργιο Ρουσόπουλο για την αρχική αποτύπωση της
μελωδίας. 

Είναι γεγονός, ότι ένα φωτεινό χαμόγελο εκπέμπει
υγεία, ζεστασιά, ομορφαίνει τη ζωή και την καθημερι-
νότητά μας και χαρίζει αισιοδοξία! Η σειρά δραστη-
ριοτήτων δημιούργησε στο πλαίσιο του σχολείου και
στους μαθητές μας συνεργατικό και συμμετοχικό
κλίμα ενώ ταυτόχρονα κινητοποιήθηκε η γνωστική
τους ικανότητα. Μια ευχάριστη συνεργασία που οδή-
γησε σε ένα δημιουργικό αποτέλεσμα για τους μαθη-
τές μας το οποίο απόλαυσαν μικροί και μεγάλοι με
ιδιαίτερη χαρά. 

Η Καθηγήτρια
Κοινωνικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Ε.Ε.Ε.ΕΚ Πειραιά
Λουίζα Βουγιουκλάκη
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Την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022, μετά από πρόσκληση
του 1ου ΕΠΑΛ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, είχαμε την τιμή και την
χαρά να επισκεφθούν το σχολείο μέλη της  Επιτροπής
Προληπτικής του Οδοντιατρικού Συλλόγου ΠΕΙΡΑΙΑ. Η
κύρια αποστολή της συγκεκριμένης δράσης είναι η θε-
μελίωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής με σκοπό την
πρόληψη των νόσων του στόματος και την προαγωγή
της στοματικής υγείας. Οι οδοντίατροι κα ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, κα ΧΑΤΖΗΧΑΛΕΠΛΗ ΧΑΡΑ και η κα ΘΩ-
ΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, εισηγήθηκαν σε πέντε τμήματα
μαθητών του τομέα Υγείας του 1ου ΕΠΑΛ ΚΟΡΥΔΑΛ-
ΛΟΥ, για τη διατήρηση της υγείας του στόματος μέσω
της πρόληψης, τη σημασία της στοματικής υγείας στη
διατήρηση της σωματικής υγείας, τον καρκίνο του στό-
ματος και τη σημασία του υγιούς χαμόγελου στην προ-
σωπική και επαγγελματική μας ζωή. 

Πριν την πραγματοποίηση της ομιλίας, είχαν διανεμη-
θεί ερωτηματολόγια στους μαθητές που αφορούσαν τη
στοματική υγεία και αποτύπωση των απόψεων τους.
Μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε 125 μαθη-
τές ηλικίας έως 18 ετών παρατηρήθηκε ότι 2 στα 3 άτομα
ακολουθούν βούρτσισμα των δοντιών 2 φορές την ημέρα
με μέτριας σκληρότητας οδοντόβουρτσας, το 50% των
παιδιών έχει να επισκεφθεί τον οδοντίατρο πάνω από ένα
χρόνο και το 56% έχει να κάνει καθαρισμό δοντιών πάνω
από 6 μήνες. Η συμμετοχή των μαθητών στην ομιλία άγ-
γιξε το 90% και ακολούθησε γόνιμος διάλογος. 

Στα κριτήρια επιτυχίας καταγράφονται η απαίτηση
των μαθητών για επανάληψη της δράσης, η αναθεώρηση
των αντιλήψεων, των συμπεριφορών και γενικότερα της
στάσης ζωής απέναντι στην στοματική υγιεινή, η διά-
χυση της δράσης αυτής στην ιστοσελίδα του σχολείου
και των μαθητών, η διάχυση της γνώσης αυτής με το
άμεσο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, η ανταλ-
λαγή εμπειριών από τη δράση στις ομάδες viber, κλπ και

η τυχόν διαπίστωση ότι βρήκε μιμητές.
Ευχαριστούμε θερμά για την άψογη συνεργασία τους

οδοντιάτρους και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά
και ευελπιστούμε σε μία μελλοντική συνεργασία.

Αρθρογράφος: 
Καστρή Αικατερίνη (εκπαιδευτικός Πληροφορικής

1ου ΕΠΑΛ Κορυδαλλού)
Διευθυντής 1ου ΕΠΑΛ Κορυδαλλού: 

Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος
Ομάδα δράσης: Καστρή Αικατερίνη 

Γιαννοπούλου Βασιλική
Παυλάκη Σταματική

Προληπτική δράση στο 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού

Προληπτικό Οδοντιατρικό
πρόγραμμα 

στα εκπαιδευτήρια 
“Παιδαγωγική”

Από αριστερά προς τα δεξιά:  Η Αντιπρόεδρος 
της Επιτροπής Προληπτικής κ Βάσια Σταματάκη, 

η εκπαιδευτικός  κα Αικατερίνη Καστρή, ο Διευθυντής
του ΕΠΑΛ κος Κωσταντίνος Ασημακόπουλος, 

η συνάδελφος κ. Γεωργία Θωμοπούλου και 
η συνάδελφος κ. Χαρά Χατζηχαλεπλή 

(μέλη και οι δύο της επιτροπής Προληπτικής)

Εκπαιδευτήρια “Παιδαγωγική”. 
Τα παιδιά συζητούν με την συνάδελφο και
μέλος της επιτροπής Προληπτικής κας 
Μαρίας Αγραπίδου για την υγεία των 
δοντιών και του στόματος.
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Σεμινάριο πρακτικής εκπαίδευσης “Βασικές Αρχές 
Κατασκευής και Ρύθμισης των ενδοστοματικών 

συσκευών που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση
των κρανιογναθικών διαταραχών

Το Σάββατο 28 Μαΐου στα γραφεία του οδοντιατρικού συλ-
λόγου Πειραιώς πραγματοποιήθηκε ένα ακόμα σεμινάριο πρα-
κτικής εκπαίδευσης (hands-on), με μεγάλη επιτυχία. ‘Όπως
όλα τα σεμινάρια του ΟΣΠ, πρακτικά, διαδικτυακά και ημερί-
δες δια ζώσης), έτσι και αυτό είχε προαναγγελθεί στην ιστο-
σελίδα του συλλόγου, στην επίσημη σελίδα του συλλόγου στο
Facebook, ενώ είχε σταλθεί και email σε όλα τα μέλη. Σχεδόν
πάντα, τα σεμινάρια του επόμενου τριμήνου ή εξαμήνου δη-
μοσιεύονται και στο περιοδικό του συλλόγου. 

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν νέοι συνάδελφοι που ξε-
κινούν την καριέρα τους, αλλά και συνάδελφοι εξέχοντες τόσο
από τον ευρύτερο χώρο της Αττικής, όσο και εκτός. Μεταξύ
όσων παρευρέθηκαν ήταν ο κος Καθηγητής κος Τζάκης, Πρό-
εδρος της επιστημονικής επιτροπής του ΟΣΠ, ο κος Αγρανιώ-
της Πρόεδρος του ΟΣΠ και μέλος της επιστημονικής
επιτροπής του ΟΣΠ, η κα Μενενάκου ΓΓ της ΕΟΟ και μέλος
της επιστημονικής επιτροπής του ΟΣΠ, ο κος Κάλφας Πρό-
εδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ευβοίας, η κα Ζερβού-
Βάλβη Συντονίστρια Διευθύντρια του Οδοντιατρικού
Τμήματος - Ειδικής Μονάδας ΑμεΑ και Υπεύθυνη του Στομα-
τολογικού Ιατρείου του Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου
«Ασκληπιείο Βούλας» καθώς και Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρε-
σίας του Νοσοκομείου αυτού, οι κες Χατζηχαλεπτλή και Κα-
λουμένου μέλη του ΔΣ του ΟΣΠ και συντονίστριες της
επιστημονικής επιτροπής του ΟΣΠ, οι κυρίες Αγραπίδου και
Βασιλειάδου μέλη του ΔΣ και της επιστημονικής επιτροπής
του ΟΣΠ.

Συντονιστής του σεμιναρίου ήταν ο κύριος Ψάρρας Βασί-
λης, επίκουρος καθηγητής της οδοντιατρικής σχολής του
ΕΚΠΑ και διευθυντής της αντίστοιχης κλινικής. Διδάσκοντες
με τη σειρά που μίλησαν ήταν η κυρία Λιναρδάκου Αικατερίνη
ειδικευθείσα στην αντιμετώπιση στοματοπροσωπικού πόνου,
η κυρία Κανελλοπούλου Αντωνία επίκουρη καθηγήτρια της

οδοντιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ στην αντίστοιχη κλινική, η
κυρία Γώγου Ευγενία ειδικευθείσα στην αντιμετώπιση στομα-
τοπροσωπικού πόνου και διδάκτορας της οδοντιατρικής σχο-
λής του ΕΚΠΑ και ο κος Ψάρρας. 

Ο τίτλος του σεμιναρίου πρακτικής εκπαίδευσης ήταν: «Βα-
σικές αρχές κατασκευής και ρύθμισης των ενδοστοματικών συ-
σκευών που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των
κρανιογναθικών διαταραχών». 

Οι ομιλητές, πριν προχωρήσουν στις βασικές αρχές κατα-
σκευής και ρύθμισης των ναρθήκων, μίλησαν για τις κρανιο-
γναθικές διαταραχές – για το τι είναι αλλά και τις αιτίες που
μπορούν να τις προκαλέσουν, ενώ προσπάθησαν να ρίξουν και
λίγο φως στο μυστήριο μεταξύ της σχέσης σύγκλεισης και
κρανιογναθικών διαταραχών, καθώς και να εξηγήσουν τη λο-
γική με την οποία προχωράει ο θεράπων στην αποκατάσταση
(αντιμετώπιση) των διαταραχών αυτών.

Έτσι η κυρία Λιναρδάκου μας μίλησε μεταξύ άλλων για το
τραύμα στην στοματοπροσωπική περιοχή και πως αυτό μπορεί
να προκαλέσει ή να επηρεάσει τις κρανιογναθικές διαταραχές,
αλλά και για ακτινογραφικά ευρήματα στην περιοχή. Η κυρία
Κανελλοπούλου ανέλυσε τις μυϊκές διαταραχές του στοματο-
γναθικού συστήματος, τους διαφορετικούς τύπους μυϊκών
διαταραχών (πχ τον μυοπεριτονιακό πόνο) και η κυρία Γώγου
μίλησε για τις παραλειτουργικές έξεις και κυρίως το βρυγμό,
και το πώς σχετίζονται με τις κρανιογναθικές διαταραχές.
Τέλος, ο κύριος Ψάρρας μίλησε για τη σύγκλειση, τη σχέση
της με τις κρανιογναθικές διαταραχές αλλά και για την απο-
κατάστασή των κρανιογναθικών διαταραχών, η οποία όπως
τόνισε, αποτελεί ουσιαστικά αντιμετώπιση και όχι θεραπεία,
άλλα μέσα θεραπείας όπως είναι η κινησιοθεραπεία (ασκή-
σεις), όπως και τη σχέση μεταξύ αντιστρεπτών και μη αντι-
στρεπτών μέσων θεραπείας αλλά την ανάγκη για

Θεωρητικό μέρος: Οι διδάσκοντες, κος Ψάρρας, 
κα Λιναρδάκου, κα Γώγου, κα Κανελλοπούλου

Πρακτικό μέρος. Επίδειξη σταδίων κατασκευής 
ενδοστοματικής συσκευής από τους διδάσκοντες 

ανά τραπέζι συμμετεχόντων
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εξατομίκευση του σχεδίου θεραπείας.
Όπως ανέλυσαν οι ομιλητές, οι Κρανιογναθικές Διαταραχές

(ΚΡΓΔ) αντιμετωπίζονται στη πλειοψηφία των ασθενών με
βιολογικές, αντιστρεπτές μορφές θεραπείας, αρκεί να υπάρχει
έγκαιρη κι ορθή διάγνωση. 

Ανάμεσα σ’αυτές, οι ενδοστοματικές συσκευές, που λέγον-
ται και νάρθηκες (ΕΝ) έχουν εξέχοντα ρόλο. Πρέπει να είναι
κατανοητό ότι:

α) Οι ΕΝ δεν είναι πανάκεια για όλους τους ασθενείς. Ο ΕΝ,
είναι ένα μόνο από τα μέσα θεραπείας των ασθενών με ΚΡΓΔ,
με προϋποθέσεις την ορθή επιλογή, κατασκευή και ρύθμιση.
β) Ο ΕΝ είναι μια ορθοπεδική συσκευή. Πρέπει να είναι συμ-
βατός με τους ιστούς, και να παρέχει την ακριβή μεταβολή
στην λειτουργία που χρειάζεται, ώστε να εξαλειφθεί ο αιτιο-
λογικός παράγοντας. Νάρθηκας χωρίς ορθή ρύθμιση, όχι μόνο
μπορεί να μην καταλήξει στα επιθυμητά θεραπευτικά αποτε-
λέσματα, αλλά και να δημιουργήσει προβλήματα και σοβαρές
αμφιβολίες τόσο στον γιατρό, όσο και στον ασθενή, σχετικά
με την αιτιολογία, την ορθότητα της διάγνωσης, και την πο-
ρεία της θεραπείας.

Αφού οι τέσσερις ομιλητές ολοκλήρωσαν το θεωρητικό κομ-
μάτι του σεμιναρίου, ακολούθησε συζήτηση στην οποία εκφρά-
στηκαν πολλές απορίες των συναδέλφων, σχετικά με το
θεωρητικό κομμάτι που είχε αναλυθεί ήδη, σχετικά με συγκε-
κριμένα περιστατικά τα οποία ήθελαν να συζητήσουν αλλά και
με τους ίδιους τους τύπους των ενδοστοματικών ναρθήκων
και τις προτάσεις που έχουν από διάφορα εργαστήρια. 

Οι ομιλητές απάντησαν αναλυτικά κάθε απορία, με αποτέ-
λεσμα το σεμινάριο να διαρκέσει πολύ περισσότερο από ό,τι
ήταν προγραμματισμένο. 

Μεταξύ των ομιλιών του θεωρητικού μέρους υπήρξε διά-
λειμμα για καφέ και σνακ το οποίο προσφέρθηκε στη διπλανή
αίθουσα των γραφείων. Το προγραμματισμένο διάλειμμα για
φαγητό μεταξύ θεωρητικού και πρακτικού μέρους, τελικά
λόγω της καθυστέρησης που έγινε λόγω της μακράς συζήτη-
σης μετά το πέρας των ομιλιών, μεταφέρθηκε για το τέλος του
πρακτικού σεμιναρίου.

Παρ όλα αυτά μεταξύ θεωρητικού και πρακτικού μέρους
έγινε ένα πολύ σύντομο μικρό διάλειμμα κατά τη διάρκεια του
οποίου η υπογράφουσα Καλουμένου Βέρα, με την ιδιότητα
τόσο της συντονίστριας του επιστημονικού τμήματος του
ΟΣΠ αλλά και ως μέλος του ΔΣ του συλλόγου, παρέδωσε τα
αναμνηστικά δώρα που σύλλογος είχε προμηθευτεί σε κάθε
έναν ομιλητή, εκφράζοντας ταυτόχρονα τις ευχαριστίες του
ΟΣΠ για την εξαιρετική τους παρουσίαση.

Κατά τη διάρκεια του πρακτικού μέρους που ακολούθησε,

οι συνάδελφοι μοιράστηκαν σε 3 τραπέζια ενώ οι διδάσκοντες
χωρίστηκαν στα τραπέζια αυτά, φέρνοντας μαζί τους τα υλικά
που είχαν φέρει, δηλαδή εκμαγεία, αρθρωτήρες, ειδικά κεριά
κτλ. Εξήγησαν και έδειξαν στους συναδέλφους βήμα-βήμα όλα
τα στάδια παρασκευής ενός νάρθηκα σταθεροποίησης, που
είναι και ο συνηθέστερος τύπος που χρησιμοποιείται. Φυσικά
και κατά τη διάρκεια του πρακτικού μέρους προέκυψαν νέες
απορίες σχετικά με την κατασκευή οι οποίες και απαντήθηκαν
και κάθε συνάδελφος που έφυγε από το πρακτικό είχε ξεκά-
θαρα στο μυαλό του πώς θα έπρεπε να είναι μια ενδοστομα-
τική συσκευή, τι προδιαγραφές πρέπει να πληροί, τι
χαρακτηριστικά πρέπει να μην έχει, πώς να συνεννοηθεί με το
εργαστήριο και τελικά, πώς θα μπορέσει ο ίδιος με τη χρήση
ενδοστοματικών συσκευών να βοηθήσει τον ασθενή του,
όντας ήσυχος ότι σε καμία περίπτωση δεν θα του προκαλέσει
ζημιά. 

Οι συνάδελφοι δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι με το συγκε-
κριμένο πρακτικό σεμινάριο, τόσο με τη θεματολογία όσο και
με την μεταδοτικότητα των ομιλητών και εξέφρασαν την επι-
θυμία να επαναληφθεί. 

Καλουμένου Βέρα, Γναθολόγος

Παράδοση ευχαριστηρίων αναμνηστικών απ’ την 
επιστημονική επιτροπή. Διάλειμμα: φωτογραφία με τους

κους Μενενάκου, Ψάρρα, Λιναρδάκου, Καλουμένου, Γώγου,
Κανελλοπούλου, Κάλφα Δημήτρη Πρόεδρο του Ο.Σ.
Ευβοίας, Χατζηχαλεπλή, Αγρανιώτη. Ελαφρύ γεύμα. 

Κυρίες Βασιλειάδου, Αγραπίδου, Καλουμένου
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Αποτελεί πια παρελθόν η 21η Σύνοδος της Επτανησιακής Οδοντια-
τρικής Εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Αργο-
στολίου «Ο Κέφαλος» στις 17 και 18 Ιουνίου 2022, ύστερα από δύο
χρόνια περιορισμών στις δια ζώσης συναντήσεις λόγω της πανδημίας
Covid-19. Με το άρθρο αυτό επισημαίνω τον τριπλό χαρακτήρα της
Συνόδου και θα επιδιώξω να αναφέρω συνολικά τις επιμέρους δράσεις
που συμπεριελάμβανε. 

Η Σύνοδος λοιπόν είχε τριπλό χαρακτήρα, γιατί:
α) Αποτέλεσε ευκαιρία συνεργασίας και συνάντησης των Οδοντια-

τρικών Συλλόγων Πειραιώς και Κεφαλληνίας στα πλαίσια της αδελ-
φοποίησης, η πρώτη φάση της οποίας πραγματοποιήθηκε στις
10/2/2018 στο Φάληρο με την υπογραφή του Πρακτικού Αδελφοποί-
ησης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Ομότιμος πλέον Καθηγητής κ. Μι-
χάλης Τζάκης -και συνολικά η Επιτροπή καθώς και το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου- αποδέχθηκαν την πρόταση για τη συνερ-
γασία στη διαμόρφωση του επιστημονικού προγράμματος και η Επι-
στημονική Επιτροπή του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς
αποτέλεσε την Επιστημονική Επιτροπή της 21ης Επτανησιακής Συνό-
δου. Στην εναρκτήρια τελετή της εκδήλωσης και στα πλαίσια της
αδελφοποίησης, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς δια του προ-
έδρου του κ. Μιχάλη Αγρανιώτη, παρέδωσε στον Οδοντιατρικό Σύλ-
λογο Κεφαλληνίας εικόνα του Αγίου Αντίπα, προστάτη των
Οδοντιάτρων, ο δε Οδοντιατρικός Σύλλογος Κεφαλληνίας απένειμε
στην κ. Μαρία Μενενάκου το μετάλλιο του Συλλόγου, τιμώντας την
ως κεντρική προσωπικότητα στη αδελφοποίηση των δύο Συλλόγων. 

β) Είχε τον χαρακτήρα που πάντα έχουν οι επιστημονικές διοργα-
νώσεις στο χώρο μας: Την ενημέρωση σε επιστημονικά ζητήματα και
την απόκτηση δεξιότητας με την πρακτική εξάσκηση. Η συγκρότηση
του επιστημονικού προγράμματος αποδείχθηκε πολύ ενδιαφέρουσα
για την ενημέρωση των συναδέλφων, με το κύριο μέρος του να επι-
κεντρώνεται στην οδοντιατρική φροντίδα του ειδικού ασθενή. Προ-
σκεκλημένοι ομιλητές ήταν οι κ.κ. Λάμπρος Γκουτζάνης, MD, DDS,
MSc, PhD(Dent), PhD(Med), Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Στομα-
τικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, Στέφανος Κούρτης, Ανα-
πληρωτής Καθηγητής Προσθετικής ΕΚΠΑ, Μιλτιάδης Παληός,
Ορθοδοντικός, Ελεάνα Στουφή, DDS,MD, PhD, MSc στη Στοματο-
λογία, Μιχάλης Τζάκης, Ομότιμος Καθηγητής Γναθολογίας ΕΚΠΑ
και Χαρά Χατζηχαλεπλή Οδοντίατρος, MSc Παθοβιολογίας Στόμα-
τος, Μεταπτυχιακή Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής ΕΚΠΑ. Οι πε-
ρισσότεροι από τους ομιλητές είναι μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής
του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς.

γ) Είχε δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου, που μπορούσε να πα-
ρακολουθήσει το ευρύτερο κοινό:  

Αναμφισβήτητα, το κυρίαρχο γεγονός ήταν η συνάντηση αδελφο-
ποίησης των δύο Συλλόγων, Κεφαλονιάς και Πειραιά και η απονομή
του μεταλλίου στην κα Μενενάκου. Ένα δεύτερο μετάλλιο, αναμνη-
στικό της συμμετοχής στην 21η Σύνοδο, δημιουργήθηκε και διανεμή-

θηκε στους συναδέλφους που είχαν κάποιο ρόλο στην πραγματοποί-
ηση και την επιτυχία της Συνόδου. Η παράσταση, στο αναμνηστικό
αυτό μετάλλιο, απεικόνιζε την προσμονή και την υποδοχή των συνα-
δέλφων στην Κεφαλονιά από το Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Στο πλαίσιο
των πολιτιστικών δράσεων εντάσσεται και η διάλεξη του Ομότιμου
Καθηγητή Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Διονύση
Βώρου στην εναρκτήρια συνεδρία της Συνόδου, με θέμα «Η σχέση
του γιατρού με τον άρρωστο στη σημερινή πραγματικότητα». Πόσο
προσωπική ή απρόσωπη είναι η σχέση αυτή, όταν ένας άρρωστος αν-
τιμετωπίζεται από ομάδα γιατρών σε ένα μεγάλο νοσοκομείο και σε
ένα νομικά ελεγχόμενο πλαίσιο ιατρικής ευθύνης; Ποια η ανάγκη και
ποιος ο τρόπος ενημέρωσης του ίδιου ή της οικογένειάς του, από πρα-
κτικής και ηθικής πλευράς;

Στο ίδιο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων εντάσσεται και ένα βι-
βλιαράκι που φτιάξαμε, ανάτυπο άρθρων του καθηγητή Χειρουργικής
Διονύση Βώρου από το περιοδικό Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, και το
διανείμαμε για την καλύτερη γνωριμία των συναδέλφων από τον Πει-
ραιά και τα Επτάνησα με το νησί μας και την (Ιατρική) Ιστορία του.
Στα πολιτιστικά, και η  Έκθεση Αρχειακού Υλικού Υγειονομικού Εν-
διαφέροντος από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους – Τμήμα Κεφαλλη-
νίας (υπεύθυνη η Προϊσταμένη του Τμήματος Δρ Θεοδώρα
Ζαφειράτου). Ο διαρκής αγώνας του ανθρώπου με την αρρώστια, η
προσπάθεια των αρχών να προλάβουν τη διασπορά της, τα εμβόλια,
τα μαθητικά συσσίτια, το Βέγειο Ψυχιατρείο… Στα πολιτιστικά της
Συνόδου και τα πλαίσια φωτογράφισης, και τα γλυκίσματα και τα κρα-
σιά (άφθονα κρασιά, χορηγία των τοπικών οινοποιείων για τους συ-
νέδρους) και το έντυπο που φτιάξαμε για να τα προβάλουμε, και τα
Ευχαριστήρια και οι Βεβαιώσεις και τα κεράσματα και τα δείπνα, πλού-
σια δείπνα, με το σύνολο των συναδέλφων και των συνεργατών μας
προσκεκλημένων σε αυτά. Στα πολιτιστικά και η θεατρική διδακτική
παράσταση για παιδιά Δημοτικού «Στη χώρα της Οδοντοστοιχούλας»,
που αναβλήθηκε για το Σεπτέμβρη.  Στα πολιτιστικά και το μουσικο-
χορευτικό πρόγραμμα με τον Καλλιτεχνικοχορευτικό Σύλλογο Φραγ-
κάτων (το χωριό μου!) «Ο Μέρμηγκας» και η εξαιρετική ορχήστρα,
στην οποία συμμετείχε αμισθί και μόλις αφιχθείσα αεροπορικώς από
την Αθήνα, μετά από μια κοπιαστική εργασιακή ημέρα, η κόρη μου η
Ευσταθία, που την άκουγα και αγαλλόταν η ψυχή μου….

Για την εκδήλωση εκδώσαμε Δελτία Τύπου, μιλήσαμε στο ραδιό-
φωνο, γράψαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα στις σελίδες

Το μετάλλιο του Ο.Σ. Κεφαλληνίας και το αναμνηστικό με-
τάλλιο της 21ης Συνόδου της Επτανησιακής Οδοντιατρικής

Εταιρίας, που απονεμήθηκαν στην κ. Μαρία Μενενάκου. 
Το μετάλλιο του Συλλόγου έχει απονεμηθεί επίσης στον

Ομότιμο Καθηγητή κ. Μιχάλη Τζάκη.

Η κυρία Μαρία
Μενενάκου απευ-
θύνει ευχαριστίες
μετά την απονομή

του μεταλλίου
της. Εικονίζεται ο
αντιπρόεδρος του
Ο.Σ. Κεφαλληνίας

κ. Γεράσιμος 
Χιόνης.

Η 21η Επτανησιακή Σύνοδος, ευκαιρία συνάντησης 
των Ο.Σ. Πειραιά και Κεφαλονιάς

Γράφει ο Διονύσης Γαρμπής, πρόεδρος του Ο.Σ. Κεφαλληνίας

Ο Πρόεδρος του Ο.Σ.
Πειραιώς κ. Μιχάλης

Αγρανιώτης παραδίδει
στον Πρόεδρο του Ο.Σ.

Κεφαλληνίας 
κ. Διονύση Γαρμπή 

την εικόνα του Αγίου
Αντίπα, δώρο 

αδελφοποίησης του
πειραιώτικου προς τον
κεφαλονίτικο Σύλλογο.
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συνδικαλιστικού διαλόγου στο Facebook. Στις ανακοινώσεις μας προ-
σπαθήσαμε να τονίσουμε τη σημασία της Συνόδου για την τοπική μας
κοινωνία. Οφείλαμε ιδιαιτέρως να το εξηγήσουμε αυτό, καθώς η Σύ-
νοδος ήταν συνδιοργάνωση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κεφαλλη-
νίας και της Επτανησιακής Οδοντιατρικής Εταιρίας με την Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων, τον Δήμο Αργοστολίου, την Περιφερειακή Ένωση
Δήμων Ιονίων Νήσων. (Χάρη στην οικονομική υποστήριξη, που υπο-
νοεί αυτή η συνδιοργάνωση, αλλά και με την οικονομική συμβολή της
ΕΟΟ, παρεχόμενη σε όλες τις περιφερειακές συνόδους, καταφέραμε
να υπερκαλύψουμε τις δαπάνες της Συνόδου μας). Γράψαμε και για τα
συνδικαλιστικά συμπεράσματα από τη συζήτηση που έγινε στα πλαί-
σια της Συνόδου με την παρουσία των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπον-
δίας μας…

Σε αυτό το άρθρο προσπάθησα να δώσω περιληπτικά αλλά και με
πληρότητα μια συνολική εικόνα της 21ης Συνόδου της Επτανησιακής
Οδοντιατρικής Εταιρίας. Ίσως στο μέλλον δοθεί η ευκαιρία, αρθρο-
γραφώντας, να επικεντρωθώ σε συγκεκριμένα θέματα και να γράψω
για σκέψεις και συναισθήματα, αλλά και για πρακτικά ζητήματα του
προγραμματισμού μιας περιφερειακής Συνόδου σαν αυτή που ολοκλη-
ρώσαμε.

Ανάμεσα στο εκθέματα και τεκμήρια από το αρχειακό υλικό του
Οδοντιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας, που έχει παραδοθεί στα
Γ.Α.Κ. Οδοντοστοματολογικές εξετάσεις, έγγραφα σχετικά με την
ίδρυση της Επτανησιακής Οδοντιατρικής Εταιρίας, εκεί και το μετάλ-
λιο του Συλλόγου μας και το γύψινο πρόπλασμά του…     

Καθώς έγραψα και στον πρόλογό του, “Η προέλευση από το νησί
μας ενός μεγάλου αριθμού επιφανών γιατρών με εξέχουσα επιστημο-
νική και κοινωνική δράση αποτελεί ένα γεγονός της Ιστορίας του
τόπου μας, υπονοεί μια προϋπάρχουσα και επιζώσα -θέλουμε να πι-
στεύουμε- ποιοτική δυναμική οξυδέρκειας, υπευθυνότητας και ευαι-
σθησίας και αποτελεί ιδεολογική παρακαταθήκη για ένα αξιακό,
παραγωγικό και ελπιδοφόρο μέλλον”. Παρατηρείται, σύμφωνα με τον
αρθρογράφο, μεγάλη δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με τον μικρό πλη-
θυσμό παραγωγή γιατρών, οι οποίοι μάλιστα είναι πρωτοπόροι τόσο
στην επιστήμη όσο και στην κοινωνική αντίληψη. Βάζουν κανόνες για
την περίθαλψη των απόρων, εμπλέκονται πρώτοι με την κοινωνική
ασφάλιση. Ο Αυλάμης είναι αυτός που οργανώνει τη χειρουργική κλι-
νική στο Τζάνειο και αρχίζουν οι πρώτοι Αθηναίοι να έρχονται για να
χειρουργηθούν εκεί….

Κι αν είπαμε τόσα πολλά για τα πολιτιστικά, ας μην αδικήσουμε και
τα επιστημονικά μας τα θαυμάσια: 

Εκπαιδευτήκαμε στις χειρουργικές τομές και συρραφές. Συζητήσαμε
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των γνωστών από παλιά και
των νεότερων τεχνικών αποτύπωσης στην Οδοντική Προσθετική. 

Επίσης, τις τελευταίες απόψεις για τις διαφοροποιήσεις στη σύγ-
κλειση των ασθενών σε περίπτωση που έχουν αποκαταστάσεις σε εμ-
φυτεύματα, ώστε να επιτυγχάνουμε τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό
των αποκαταστάσεων αυτού του είδους. Φρεσκάραμε τις γνώσεις μας
και συζητήσαμε διεξοδικά τα ζητήματα που αφορούν στην ασφαλή και
αποτελεσματική αντιμετώπιση των οδοντιατρικών προβλημάτων
στους  ασθενείς μας που πάσχουν από συστηματικά προβλήματα της
γενικής τους υγείας. 

Δώσαμε απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως: Πώς αντιμετωπίζουμε με
ασφάλεια ασθενείς που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, από καρ-
διακή ανεπάρκεια, που παίρνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα ή που
έχουν πρόσφατα περάσει ένα καρδιακό ή εγκεφαλικό επεισόδιο; Πώς
θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ειδικών ομάδων ασθενών; Ποιες
ειδικές εξετάσεις θα ζητήσουμε και ποια επίπεδα τιμών στις εξετάσεις
αυτές θα τα θεωρήσουμε ως ασφαλή;

Επίσης, πώς θα διαγνώσουμε μια βλάβη στο στόμα ενός ασθενούς
μας, που μπορεί να κρύβει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για την συνο-
λική υγεία του; Πώς θα τον καθησυχάσουμε ή θα τον καθοδηγήσουμε
στην έγκαιρη διάγνωση μιας υποβόσκουσας σοβαρής νόσου; Πότε και
πώς θα κάνουμε βιοψία σε μια ύποπτη βλάβη, που εντοπίζουμε στη
στοματική του κοιλότητα και που είναι πιθανόν να θέσει σε σοβαρό
κίνδυνο τη ζωή του; Αλλά και πώς προστατεύουμε τα παιδιά μας ή
τους εαυτούς μας από τραυματισμούς στις αθλητικές τους δραστηριό-
τητες; Πόσο ασφαλή είναι τα ναρθηκάκια για τα δόντια που κυκλο-
φορούν στο εμπόριο και που συχνά τα διανέμουν οι αθλητικοί
σύλλογοι; Που καταλήγει η επιστημονική έρευνα και τι προτείνει η
επιστήμη;

Η αξία λοιπόν και η ουσία της διοργάνωσης μιας επιστημονικής
εκδήλωσης, όπως αυτή που ολοκληρώθηκε και που εντάσσεται στη
γενική ανάγκη της συνεχιζόμενης επιστημονικής εκπαίδευσης των
οδοντιάτρων, έχει στόχο την επικαιροποίηση της γνώσης, καθώς η
γνώση όχι μόνο υποβαθμίζεται, καθώς εξελίσσεται και ανανεώνεται
αλματωδώς, αλλά και πιθανόν διαγράφεται σταδιακά από τη μνήμη
μας.

Εκκρεμότητες
Ως εκκρεμότητα της 21ης Συνόδου μένει η θεατρική παράσταση

«Στη Χώρα της Οδοντοστοιχούλας», που απευθύνεται στα παιδιά των
Δημοτικών Σχολείων. Για λόγους διαδικαστικούς μεταφέρεται στην
επόμενη σχολική χρονιά και θα υπάρξει νέα αφού πρώτα γίνουν οι
απαραίτητες συνεννοήσεις.

Συνδικαλιστικά:
Στην Συνδικαλιστική συνεδρία που πραγματοποιήθηκε το από-

γευμα του Σαββάτου 18/6/2022, συμμετείχαν ο πρόεδρος της Ελληνι-
κής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας κ. Αθανάσιος Δεβλιώτης, ο
Αντιπρόεδρος κ. Νικόλαος Δέδες, η Γενική Γραμματέας κ. Μαρία Με-
νενάκου, ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά κ. Μιχά-
λης Αγρανιώτης και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αχαΐας κ. Γεώργιος
Μουτούσης, οι πρόεδροι των Οδοντιατρικών Συλλόγων Κέρκυρας κ.
Σέργιος Χρυσικόπουλος, Κεφαλληνίας κ. Διονύσιος Γαρμπής (Πρό-
εδρος της Επτανησιακής Οδοντιατρικής Εταιρίας) και Λευκάδας κ.
Κωνσταντίνος Ροντογιάννης, η εκπρόσωπος του Ο.Σ. Ζακύνθου κ.
Διονυσία Βούλτσου, ο εκπρόσωπος στην Ε.Ο.Ο. του Ο.Σ. Κέρκυρας
κ. Ευγένιος Ραψομανίκης και ο τ. εκπρόσωπος κ. Νικόλαος Μπολέ-
τσης, μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των επτανησιακών Ο.Σ. και
της Επτανησιακής Οδοντιατρικής Εταιρίας και άλλοι συνάδελφοι.

Οι συμμετέχοντες στην συνδικαλιστική συνεδρία κατέληξαν ομό-
φωνα στα εξής θέματα:

Α) Είναι ανάγκη να υπάρξει ενημέρωση του κοινού για ζητήματα
που διεκδικεί ο κλάδος μας και που είναι δίκαια, κυρίως για την
ανάγκη χρηματοδότησης οδοντιατρικής περίθαλψης μέσω του δημό-
σιου ασφαλιστικού συστήματος. Ως ένα πρώτο βήμα για την ενημέ-
ρωση αυτή είναι η προώθηση της σχετικής αφίσας που έχει πρόσφατα
αποστείλει η Ε.Ο.Ο. προς τους Ο.Σ. και η μεθόδευση της ανάρτησής
της σε όλα τα ιατρεία από όλους τους συναδέλφους της χώρας.

Β) Ετοιμότητα για πιεστικές διεκδικήσεις με παρουσίες σε υπουρ-
γεία και με κινητοποίηση συναδέλφων από όλους τους Συλλόγους της
χώρας. Ενημέρωση τοπικών Βουλευτών.

Γ) Διεκδίκηση ΕΣΠΑ για τον εκσυγχρονισμό των οδοντιατρείων σε
ευρεία κλίμακα, διεκδίκηση της διόρθωσης του ασφαλιστικού μας ζη-
τήματος μέσω πολιτικών αποφάσεων, ώστε να δίδεται η δυνατότητα
εξόδου από τον εργασιακό βίο με αξιοπρεπή συνταξιοδοτική παροχή,
προς όφελος και των νεότερων συναδέλφων, το μερίδιο των οποίων
από τις συνολικές οδοντιατρικές ανάγκες διαμοιράζεται και σε γηραι-
ότερους με τη χρήση της νομικής πρόβλεψης για την μερική συντα-
ξιοδότηση.

Δ) Περισσότερη ιατρική εκπαίδευση στο προπτυχιακό και στο πρό-
γραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Οδοντιά-
τρων.   

Ε) Συζητήθηκε η ανάγκη να εργασθούμε όλοι για την καλύτερη επι-
κοινωνία και τον αλληλοσεβασμό εντός της Ε.Ο.Ο. και για τη συσπεί-
ρωση του κλάδου, ώστε η διεκδίκηση να γίνει μαζικότερη και
αποδοτικότερη.

Γενική εικόνα από την τελετή έναρξης στο Δημοτικό Θέα-
τρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος» με ομιλούντα τον Ομότιμο
Καθηγητή Χειρουργικής κ. Διονύση Βώρο και με προεδρείο
την εκπρόσωπο του Προέδρου του Ο.Σ. Ζακύνθου, κα Διο-
νυσία Βούλτσου, και τους προέδρους των Ο.Σ. Λευκάδας,

Κέρκυρας και Κεφαλληνίας κκ. Κωνσταντίνο Ροντογιάννη,
Σέργιο Χρυσικόπουλο και Διονύση Γαρμπή.
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H Κεφαλονιά και ο Πειραιάς μέσα από το πρίσμα 
της 21ης Επτανησιακής Συνόδου

Στις 17 και 18 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε η 21η Επτανησιακή Σύνοδος
με μεγάλη επιτυχία στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος». Ο χαρα-
κτήρας της συνόδου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πολύπλευρος καθώς εμπε-
ριείχε ένα συνονθύλευμα επιστημονικού, πολιτιστικού, αλλά και συνδικαλιστικού
ενδιαφέροντος. Αναλυτικά και περιγραφικά σας γράφει ο κύριος Γαρμπής Διονύ-
σιος, Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας και Επτανησιακής
Οδοντιατρικής Εταιρείας, σε δικό του άρθρο εντός αυτού του τεύχους, τα όσα
συνέβησαν σε αυτό το δημιουργικό διήμερο. 

Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για την φιλόξενη Κεφαλλονιά και τους εκλεπτυσμένους
ανθρώπους της που χαίρομαι που γνώρισα. Θα ήθελα να μιλήσω  για την εκτενή αγάπη
και σεβασμό στην  πρώην πρόεδρο του ΟΣΠ και νυν γενική γραμματεία της ΕΟΟ, η
οποία βραβεύτηκε με  μετάλλιο του Συλλόγου Κεφαλληνίας, τιμούμενη ως κεντρική
προσωπικότητα στη αδελφοποίηση των δύο Συλλόγων. Θα ήθελα να μιλήσω για την
απόδοση των τιμητικών πλακών στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, όπως του Ομό-
τιμου Καθηγητή Γναθολογίας, Κλινική Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου,
Πανεπιστημίου Αθηνών κ.Τζάκη Μιχαήλ, ΕΚΠΑ (πρόεδρο της Επιστημονικής Επι-
τροπής ΟΣΠ)  και στον νυν πρόεδρό μας κ. Μιχάλη Αγρανιώτη, ο οποίος με τη σειρά
του προσέφερε την εικόνα του Αγίου Αντύπα στον κ. Γαρμπή, ως ένδειξη ευγνωμοσύ-
νης και τιμής του ΟΣΠ στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Κεφαλληνίας.

Θα ήθελα να αναφέρω ότι οι περισσότεροι από τους ομιλητές είναι μέλη της
Επιστημονικής Επιτροπής του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν οι κ.κ. Λάμπρος Γκου-
τζάνης, MD, DDS, MSc, PhD(Dent), PhD(Med), Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός,
Στέφανος Κούρτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Προσθετικής ΕΚΠΑ, Μιλτιάδης Παληός, Ορθοδοντικός, Ελεάνα Στουφή,
DDS,MD, PhD, MSc στη Στοματολογία, Μιχάλης Τζάκης, Ομότιμος Καθηγητής Γναθολογίας ΕΚΠΑ και εγώ, η Χαρά Χατζηχα-
λεπλή Οδοντίατρος, MScΠαθοβιολογίας Στόματος, μεταπτυχιακή Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής ΕΚΠΑ. 

Η Κεφαλονιά και οι άνθρωποί της μου θύμισαν τον ορισμό της φιλοξενίας (φιλώ+ξένος)
Σύμφωνα με το τυπικό της φιλοξενίας στην ομηρική κοινωνία, ο ξενιστής (εκείνος δηλαδή που φιλοξενεί έναν ξένο) υποχρε-

ούται: 
- να τον υποδεχτεί εγκάρδια (με προσφώνηση και χειραψία) και να τον προσκαλέσει σε φιλοξενία       
- να του προσφέρει λουτρό
- να τον φιλέψει (παραχωρώντας του κάθισμα σε θέση τιμητική, φέρνοντάς του νερό να πλυθεί, τραπέζι για να φάει, προσφέ-

ροντάς του εκλεκτή μερίδα φαγητού και πιοτό), (σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο ξενιστής οργανώνει προς τιμήν του ξένου επίσημη
υποδοχή με γιορτή και μουσική, χορό)

- να τον ρωτήσει ποιος είναι, από πού έρχεται και τι θέλει, μόνο αφού πρώτα τον φιλέψει
-  αφού ακούσει το αίτημά του, να το ικανοποιήσει όσο μπορεί
- να προσφέρει στον ξένο διαμονή για όσες μέρες θέλει αυτός
- να τον αποχαιρετήσει με δώρα που επισφραγίζουν τη φιλία τους και  να δεχτεί την διαμονή όποτε χρειαστεί στο σπίτι του

φιλοξενούμενου
Η υποδοχή και η φιλοξενία των ανθρώπων από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Κεφαλληνίας αντικατόπτρισε μιαν άλλη εποχή,

πιο ανθρώπινη, πιο ουσιαστική και πολύ πιο αληθινή. Από
την τελετή έναρξης με την ομιλία του Ομότιμου Καθη-
γητή Χειρουργικής κ. Βώρου… την μουσικοχορευτική πα-
ράσταση και την μελωδική φωνή της Ευσταθίας Γαρμπή…
από το δείπνο στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου με
ζωντανή μουσική υπόκρουση Κεφαλλονίτικων καντά-
δων…  από τα όμορφα τοπικά φιλέματα που δόθηκαν
στους συμμετέχοντες της συνόδου… από το δείπνο δίπλα
στη θάλασσα και τους γλυκούς ήχους του μαντολίνου…
από την διδακτική επίσκεψη στην Κοργιαλένειο Βιβλιο-
θήκη με την κα Ζαφειράτου.

Φύγαμε από την Κεφαλονιά με έντονη την αίσθηση της
αδελφοποίησης… αφήνοντας πίσω έναν οικείο τόπο γε-
μάτο ενέργεια, ζεστασιά, δημιουργικότητα και καλαισθη-
σία. Ευχαριστούμε από καρδιάς γι’ αυτήν την όμορφη
Σύνοδο!

Χαρά Χατζηχαλεπλή

Φιλέματα Κεφαλονιάς- Η Κεφαλονιά 
και ο Πειραιάς
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Αθλητικό τραύμα και στοματογναθικό σύστημα 
(μέρος 1ο)

Το πρόσωπο, το οποίο ορίζεται από τη γραμμή των
μαλλιών, τα αυτιά και το κάτω όριο της κάτω γνάθου,
είναι από τα πιο ευάλωτα σημεία του ανθρώπινου σώ-
ματος αλλά και από τα πιο σημαντικά, τόσο από πλευ-
ράς λειτουργίας όσο και από πλευράς ψυχολογίας του
ασθενούς. Τροχαία ατυχήματα, ατυχήματα στο σπίτι ή
την εργασία, βία και αθλήματα αποτελούν τους συνη-
θέστερους μηχανισμούς τραύματος στο πρόσωπο, με
την συχνότητα να εξαρτάται από παράγοντες όπως
είναι η ηλικία, το φύλο, η φυλή, το κοινωνικοοικονο-
μικό επίπεδο και η γεωγραφική περιοχή.

Θεωρώ απαραίτητο εδώ να γίνει αναφορά στην
στενή γειτνίαση των προαναφερθέντων δομών με το
κρανίο και επομένως, στο γεγονός ότι συχνά μια
βλάβη σε δομές του στοματογναθικού μπορεί να προ-
καλέσει, να επιδεινώσει ή ακόμα και να προκληθεί από
βλάβη άλλων δομών του κρανίου, οι οποίες συχνά
έχουν ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες αθλημάτων με κίνδυνο
τραυματισμού: Αθλήματα σύγκρουσης και έντονης
σωματικής επαφής (όπως είναι: πάλη, πολεμικές τέ-
χνες και τεχνικές αυτοάμυνας όπως Tae Kwo Do,
Judo, Karate, Kung Fu, Aikido, Krav Maga, Πυγμαχία,
Kick boxing, Muay Thai, Παγκράτιο, κτλ) , αθλή-
ματα χρήσης εξαρτημάτων με κίνδυνο επαφής (όπως
είναι: ποδόσφαιρο καλαθοσφαίριση χειροσφαίριση
πετοσφαίριση υδατοσφαίριση ράγκμπι, χόκεϋ, μπέιζμ-
πολ, κτλ ) και αθλήματα με κίνδυνο πτώσης (όπως
είναι: ενόργανη γυμναστική, άρση βαρών, snow board,
ski, water ski, surfing, wind surfing, kite surfing, ιστιο-
πλοΐα, skating, και φυσικά ποδήλατο σε όλα τα είδη του
π.χ. road biking, down hill, bmx, κτλ).

Η ADA ωστόσο τα χωρίζει σε αθλήματα επαφής ή
κρούσης (Basketball, Boxing, Football, Soccer, Water
polo, Lacrosse, Martial Arts, Wrestling, Rugby, Hand-
ball, Ice Hockey, Field Hockey), και αθλήματα περιο-
ρισμένης επαφής και άλλα (Acrobatics, Skateboarding,
Bicycling, Field Events, Gymnastics, Weightlifting,
Racquetball, Shot-Putting, Volleyball, Squash, Softball,
Baseball, In-Line Skating, Skiing, Skydiving, Surfing,
Extreme Sports, Equestrian Events) και προτείνει για
αυτά τη χρήση ενδοστοματικού αθλητικού νάρθηκα.

Τα επιδημιολογικά στοιχεία δείχνουν πως οι ασχολού-
μενοι με αθλήματα σύγκρουσης έχουν 10% μεγαλύτερή
πιθανότητα τραύματος στην στοματοπροσωπική πε-
ριοχή από τους ασχολούμενους με άλλα αθλήματα, και
συνολικά 33-56% κίνδυνο να υποστούν τραύμα στην
στοματοπροσωπική περιοχή κατά την διάρκεια της κα-
ριέρας τους. Γενικά, το 3-29% επί του συνόλου των

τραυματισμών στην περιοχή του προσώπου οφείλεται
σε τραυματισμούς κατά την διάρκεια αθλητικών δρα-
στηριοτήτων. Στις ΗΠΑ 10-42% καταγμάτων στοματο-
προσωπικής περιοχής σε παιδιά οφείλεται σε αθλητικές
δραστηριότητες. Σε ένα 2-6% όλων των τραυματισμών
της στοματοπροσωπικής περιοχής,     υπάρχει /συνυ-
πάρχει άμεσος τραυματισμός των ΚΓΔ.

Τα είδη τραύματος που μπορεί να έχουμε, είναι:
Θλαστικά τραύματα μαλακών ιστών - μπορεί να είναι
απλά ή ιδιαίτερα πολύπλοκα οπότε συνήθως διορθώ-
νονται με πλαστική χειρουργική. Επιβάλλεται να θε-
ωρούνται σοβαρά καθώς ανάλογα με τη θέση και το
βάρος βάθος τους μπορεί να δημιουργήσουν προβλή-
ματα αισθητικής σε παρειές και χείλη αλλά και να προ-
καλέσουν βλάβη τόσο σε νεύρα της γναθοπροσωπικής
περιοχής όσο και στους οφθαλμούς ή τους σιαλογό-
νους αδένες ενώ θα μπορούσαν να απειλήσουν τη ζωή
λόγω αιμορραγίας ή αποκλεισμού αεροφόρου οδού.

Βλάβες οστών γναθοπροσωπικής περιοχής (συμπε-
ριλαμβανομένων των ΚΓΔ) - αυτού του τύπου τα
τραύματα επηρεάζουν τα οστά της γναθοπροσωπικής
περιοχής συμπεριλαμβανομένων της κροταφογναθι-
κής διάρθρωσης, της άνω και κάτω γνάθου, των ζυγω-
ματικών και των λεπτών οστών της μύτης και του
οφθαλμού, ενώ μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργι-
κότητα δηλαδή όραση, αναπνοή, μάσηση, κατάποση
και ομιλία. Μπορεί επίσης να επηρεάσουν την εμφά-
νιση ενώ μπορούν να αποτελέσουν ακόμα και κίνδυνο
για τη ζωή.

Κατάγματα δοντιών και / ή φατνιακών πετάλων -
αυτού του τύπου τα τραύματα παρότι μπορεί να είναι
απλά, συχνά συνδυάζονται με τραύματα από τις προ-
ηγούμενες κατηγορίες και χρειάζονται πολύπλοκα
σχέδια θεραπείας με αρκετά βήματα και συνεργασίες
ειδικοτήτων και ειδικεύσεων. Γναθοπροσωπικός χει-
ρουργός θα χρειαστεί να επαναφέρει τα οστά στη
σωστή τους θέση συχνά όμως θα χρειαστούν και άλλες
ειδικεύσεις όπως ενδοδοντολόγος για τυχόν απονευ-
ρώσεις, προσθετολόγος για να αποκαταστήσει τα χα-
μένα δόντια, γναθολόγος και να βοηθήσει να επανέλθει
το στοματογναθικό σύστημα σε κατάσταση υγείας και
καλής λειτουργικότητας.

Θα μπορούσαμε να αναλωθούμε σε επιδημιολογικά
στοιχεία τα οποία θα αναδείκνυαν το ποσοστό καταγ-
μάτων στην στοματοπροσωπική περιοχή οπότε και να
δούμε ότι μεγάλο ποσοστό αυτών χρειάστηκε νοση-
λεία. Το σημαντικό όμως είναι να κρατήσουμε πως
σταθερά πάνω από τους μισούς ασθενείς που καταλή-
γουν με κατάγματα στην περιοχή έχουν κατάγματα που
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προέκυψαν από αθλητική δραστηριότητα. Στο τέλος πα-
ρατίθενται άρθρα για όποιον ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για
τα ποσοστά - τα οποία σε περιπτώσεις καταγμάτων
κάτω ή άνω γνάθου είναι από 7 έως 27%. Είναι εξαιρε-
τικά σημαντικό να θυμόμαστε πάντα πως τραύματα
στο πρόσωπο μπορεί να οδηγήσουν σε κίνδυνο κατά
της ζωής - τέτοιου είδους τραύματα είναι τραύματα ή
κατάγματα στομαπροσωπικής περιοχής που οδηγούν
σε περιορισμό της αναπνευστικής οδού (λόγω μεγά-
λων μετατοπίσεων, κινητικότητας, οιδήματος, αιμορ-
ραγίας, λόγω θρυμματισμένων καταγμάτων, παρουσίας
ξένων σωμάτων ή διεισδυτικών τραυμάτων,  τραυμά-
των λάρυγγα ή τραχείας), ή τραύματα που οδηγούν σε
εκτεταμένη απώλεια αίματος, όπως διεισδυτικά τραύ-
ματα τραχήλου και κατάγματα προσώπου.

Για παράδειγμα, τα συχνότερα τραύματα της στομα-
τοπροσωπικής περιοχής σε ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές
κατά τη διάρκεια ενός έτους ήταν οδοντοφατνιακό κά-
ταγμα (36%), κρανιογναθικές διαταραχές (27%), κατάγ-
ματα κάτω Γνάθου (27%), κατάγματα ρινός (9%). Είναι
σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι παρότι τραύματα
κεφαλής και αυχένα είναι λιγότερο συχνά κατά τη
διάρκεια αθλημάτων σε σχέση με τραύματα στα άκρα,
ένα 70% θνησιμότητας και ένα 20% μόνιμης αναπηρίας
προκύπτει από αυτά.

Μας ενδιαφέρουν λοιπόν ιδιαίτερα, σαν οδοντιά-
τρους, οι επιπτώσεις στο στοματογναθικό σύστημα
που προκαλούνται από:

τραύματα σε δόντια ή δόντια και φατνιακές αποφύ-
σεις (κάταγμα, εκγόμφωση, εμβύθυνση, κινητικότητα
κτλ)

τραύματα σε οστά - στην άνω ή κάτω γνάθο, τα ζυ-
γωματικά, στην ΚΓΔ, 

τραύματα σε μαλακούς ιστούς όπως χείλη παρειές
και γλώσσα, μικροτραύμα που προκαλείται από
βρυγμό, αθλητικά ποτά, πισίνα, whiplash μας ενδιαφέ-
ρει επίσης η διάρκεια της ανάρρωσης και της επανα-
φοράς στη δραστηριότητα.

Ας τα δούμε αναλυτικότερα:
 Τραύματα σε δόντια ή δόντια και φατνιακές αποφύ-

σεις (κάταγμα, εκγόμφωση, εμβύθυνση, κινητικότητα
κτλ)

Αν ο ασθενής έχει υποστεί κάταγμα δοντιού, και το
κάταγμα είναι μόνο στην αδαμαντίνη δεν χρειάζεται
άμεσης οδοντιατρικής φροντίδας. Εάν συνυπάρχει ευαι-
σθησία στον αέρα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.
Ίσως βοηθήσει η κάλυψη της επιφάνειας με λίγο κερί
μέχρι να φτάσει ο ασθενής στον οδοντίατρο. Σε περί-
πτωση κινητικότητας θα πρέπει για να αποφασιστεί η αν-
τιμετώπιση, να ελεγχθεί το σε τι οφείλεται - κάταγμα
μύλης/ρίζας, χαλάρωση συνδέσμων ή κάταγμα φατνια-
κού πετάλου (ασκούμε πίεση ώστε να μην δημιουργηθεί
μεγάλο αιμάτωμα). Αν ο ασθενής έχει υποστεί εμβύθυνση
δοντιού δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται στο σημείο
τραυματισμού, αλλά από οδοντίατρο. 

Αν ο ασθενής έχει υποστεί εκγόμφωση μονίμου
δοντιού, θα πρέπει να επανατοποθετείται, ιδανικά
άμεσα, εφόσον είναι δυνατό, και ο ασθενής να το
κρατήσει στην θέση του δαγκώνοντας μαλακά πάνω
σε ένα κομμάτι γάζας. Αν δε μπορεί να γίνει, διατη-
ρείται σε διάλυμα Hank και ο ασθενής μεταφέρεται
άμεσα σε οδοντίατρο (επαναφύτευση σε 30’ έχει 90%
πιθανότητα επιτυχίας, ενώ σε 120’ μόνο 5%). Ιδανικά
ασκούμε μικρή πίεση στο φατνίο ώστε να μην δημι-
ουργηθεί μεγάλο αιμάτωμα. Αν ο αθλητής δεν είναι
εμβολιασμένος, θα χρειαστεί προφύλαξη για τέτανο.
Αν το δόντι είναι νεογιλό, δεν θα πρέπει να επανατο-
ποθετείται, αλλά σε δεύτερο χρόνο να ελεγχθεί από
παιδοδοντίατρο ή γενικό οδοντίατρο ώστε να αποφα-
σιστεί αν χρειάζεται να τοποθετηθεί μηχάνημα διατή-
ρησης χώρου.

(…το άρθρο θα συνεχιστεί στο επόμενο τεύχος).
Καλουμένου Βέρα, γναθολόγος
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Μητριαρχία 

Διαχρονικά σε όλο το ζωικό βασίλειο κυριαρχεί η μητριαρχία και σε αυτό δεν μπορεί να εξαι-
ρεθεί και το ανθρώπινο είδος όσο κι αν εξελίχθηκε στα χιλιάδες χρόνια. Το αρσενικό, ο πατέρας
χρησίμευε για την αναπαραγωγή και παρέμενε ξένος ως προς τα παιδιά. Από το αρσενικό λείπει
το μητρικό ένστικτο και δεν διαθέτει την αφοσίωση και την αυταπάρνηση η οποία πηγάζει από
το μητρικό ένστικτο. Η όποια πατρότητα θα δημιουργηθεί πολύ όψιμα, στην πρώιμη εποχή του
χαλκού και επειδή είναι από την φύση της επίκτητη και οι λόγοι που την υπαγορεύουν θα είναι
τεχνητοί και οικονομικοί. Για την ιστορία αναφέρουμε στην μεθύστερη ρωμαϊκή νομοθεσία η
σχέση της μάνας με το παιδί είναι φυσικό περιστατικό και του πατέρα με το παιδί πλάσμα δι-
καίου. Η όποια κοινωνία δημιουργήθηκε πάνω στο δεσμό της μάνας και του παιδιού και στην
συνέχεια με την οποιαδήποτε μητρότητα θα σχηματίζεται κοινωνία. 

Το θηλυκό είναι αυτό που οικίζει το περιβάλλον, το καλλωπίζει με δέρματα ζώων και άλλα
στολίδια, πλέκει καλάθια για την καρποσυλλογή. Από την καλαθοπλεκτική ξεκινάει η αγγει-
οπλαστική, η πλεκτική, η υφαντική και από εκεί η σκαλιστική καλλιέργεια της γης έως ότου
εφευρεθεί το αλέτρι. Την ίδια εποχή που το θηλυκό κάνει όλα αυτά, το αντρικό στοιχείο περιο-
ρίζεται στην αναπαραγωγική διαδικασία και το κυνήγι. Η πατριαρχία θα έρθει ως απόρροια
των κυνηγών οι οποίοι σιγά σιγά ανά τα χρόνια αιχμαλωτίζουν μικρά νεογνά ζώα όπως είναι
τα αρνιά και τα κατσίκια, τα οποία μαντρώνουν για να μην τους φύγουν, τα ταΐζουν, τα ποτίζουν
και με τον καιρό ημερεύουν και με τον καιρό αυτά τα κοπάδια θα αποτελέσουν την κτηνοτρο-
φία. Αποκτώντας το αρσενικό το δικό του κοπάδι αποκτά οικονομική δύναμη εξαγοράζει το
θηλυκό και στο δικό του κοπάδι κληρονόμοι θέλει να είναι τα δικά του παιδιά. 

Η αρχή της πατριαρχίας παρατηρείται μετά το 2000 π. Χ. πρώτα στους ινδοευρωπαϊκούς
λαούς που εξαπλώνονται δυτικά και ανατολικά του Καύκασου αλλά και στους σημιτικούς λαούς
οι οποίοι είναι οι πρώτοι που βάζουν τα θεμέλια της πατριαρχίας όταν ο Θεός και δημιουργός
ο Γιαχβέ πρώτα θα φτιάξει τον άντρα και από το δικό του πλευρό την γυναίκα. Σε όλη τη Βίβλο
ο άνδρας τίκτει και η γυναίκα γεννάει. Στον ελλαδικό χώρο τον πρώτο καιρό θα συμβιώσει η
πατριαρχία με την ριζωμένη μητριαρχία για αρκετούς αιώνες. Ο μύθος λέει ότι η πατριαρχία θα
εφαρμοστεί στην εποχή του μυθικού βασιλιά Κέκροπα όταν οι γυναίκες θα υπερψηφίσουν υπέρ
της Αθηνάς (είναι και περισσότερες) με αποτέλεσμα να θυμώσει ο Ποσειδώνας να πλημμυρίσει
την Αττική με κίνδυνο να λιμοκτονήσουν οι κάτοικοί της. Έκτοτε οι γυναίκες οικειοθελώς απέ-
χουν των κοινών και της ψηφοφορίας. Με τους αιώνες η μητριαρχία υποχωρεί άλλοτε εκούσια
και άλλοτε ακούσια στην πολιτική δύναμη που αποκτά το αντρικό στοιχείο στο οποίο θα ανή-
κουν και οι πολεμικές τέχνες με τις οποίες θα παρέχουν ασφάλεια. Με την γυναίκα να ανα-
πτύσσει την πονηριά ως αντιστάθμισμα, τις ηδονιστικές χαρές αλλά στην ουσία η μητριαρχία
δεν θα φύγει ποτέ από την δικαιοδοσία της γυναίκας. Θα συνεχίζει να επικρατεί στα παιδιά και
να ηγείται του οίκου της. 

Ακόμη και όταν κυριαρχήσει η πατριαρχία η μητριαρχία θα δηλώνει παρόν. Όταν ο Αγαμέμνων
που είναι πατέρας, στρατηγός και βασιλιάς αποφασίζει να θυσιάσει την κόρη του Ιφιγένεια
προς χάριν της εξουσίας απαιτώντας και την υποταγή της γυναίκας στην επιστροφή τον περι-
μένει ο πέλεκυς. Η Κλυταιμνήστρα τον έχει ήδη ξεγράψει και σαν άντρα και σαν βασιλιά. Σαν
άντρα τον εκδικείται κάνοντας εραστής της τον ξάδερφό του Αίγισθο. Μπορεί οι άνδρες να
βαστούν σπαθιά αλλά και οι γυναίκες διπλό πέλεκυ. 

Ο Ορέστης σκοτώνοντας την μάνα του, κατά την παράδοση, έχυσε δικό του αίμα, οι Ερινύες
που διαφεντεύουν τα δίκια τους θυμώνουν που οι νέοι θεσμοί αναστατώνουν την αρχαία τάξη
και της ζητούν εκδίκηση. Ο Ορέστης θα περάσει από δίκη και για την σωτηρία του θα παρέμβει
η ίδια η Αθηνά σε ένα ιστορικό συμβιβασμό. 

Γράφει ο Δημήτρης Μαυραειδόπουλος
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Η μητριαρχία θα παραμείνει βαθιά ριζωμένη ακόμη και όταν οι Ολύμπιοι Θεοί έρθουν σε
επαφή με μητριαρχικές θεότητες που υπάρχουν ήδη στον Ελλαδικό χώρο. Ο Απόλλωνας λόγου
χάρη γιος της Λητούς θα ονομάζεται και Λητωίρης. Ο Ζευς στην Αττική παίρνει και το όνομα
Ζευς Ηραίος, ο δε μυθικός Χείρων ονομάζεται και Φιλυρίδης (γιος της Φιλύρας) και ο Περσέας
θα ονομάζεται και Δαναϊδης, γιος της Δανάης και τέλος ο Ασκληπιός που είναι γιος του Απόλ-
λωνα και εγγονός της Λητούς ονομάζεται και Λητωίρης. Στην μυθολογία ο άνδρας Κένταυρος
παρουσιάζεται με διπλή και αχώριστη φύση, ίππος και άνδρας ενωμένοι. Αντίθετα η γυναίκα
Αμαζόνα, ίππος και γυναίκα, είναι μαζί αλλά και ανεξάρτητα. Εν ολίγοις ο άνδρας Κένταυρος
είναι εξαρτημένος αντίθετα η γυναίκα Αμαζόνα είναι ανεξάρτητη. Το αρσενικό που μετέχει
στην αναπαραγωγή ωθούμενο από την λίμπιντο δεν έχει καμιά εξουσία στη γυναίκαπου τίκτει
ούτε στα παιδιά που θα γεννηθούν έτσι δεν μετέχει στην ανατροφή των παιδιών και το βάρος
πέφτει στο γένος της γυναίκας. Ακόμη και όταν επικρατήσει η πατριαρχία, αδέρφια θεωρούνται
μονάχα όσα προέρχονται από την ίδια μάνα και ας έχουν διαφορετικούς πατέρες. Παρθένες
στην αρχαιότητα ονόμαζαν τις ανύπαντρες και ας ήταν και μητέρες. Η παρθένα λόγου χάρη
Αθηνά γεννά τον Εριχθόνιο. Στην δε δωρική Σπάρτη στην ιστορική εποχή κυριαρχεί η γυναι-
κοκρατία. Μόνες τους οι γυναίκες αποφασίζουν να γίνουν ιερόδουλες για κάποιο χρόνο σε κά-
ποιο ιερό που έχουν τάξει. Οι δε Σκύθες έχουν τις γυναίκες ανταμικές και στους τρωγλοδύτες
είναι κοινές γυναίκες και παιδιά. 

Για τους πατριαρχικούς Ρωμαίους ο γάμος είναι άτυπος εκτός και αν η συνοίκιση κρατήσει
τουλάχιστον ένα χρόνο και στην εποχή ακόμη του Ρωμύλου τα παιδιά γνωρίζουν τις μανάδες
και όχι τους πατεράδες. Όταν ρώτησαν τον Τηλέμαχο που μετέβη στην Σπάρτη αναζητώντας
τον χαμένο πατέρα του Οδυσσέα, ο γέρο Νέστορας τον ρώτησε αν είναι γιος του Οδυσσέα για
να του απαντήσει: «Έτσι λέει η μάνα μου που θέλεις να ξέρω εγώ». Μήπως η μητριαρχία δεν
βασίλευε κάτω από την Καλυψώ, την Κίρκη, την Ναυσικά ή την Πηνελόπη. Αλήθεια τι ήταν ο
Άδμητος μπροστά στην Άλκηστη, ο Αγαμέμνων μπροστά στην Κλυταιμνήστρα και ο Ορέστης
μπροστά στην Ηλέκτρα. Ολόκληρο τον αρχαίο μυθικό κόσμο τον διαφεντεύουν σπουδαίες μη-
τριαρχικές προσωπικότης όπως η Ρέα, η Ειλείθυια, η Δήμητρα, η Αθηνά και η Δέσποινα. Οι
αμαζόνες που κυριαρχούν στον Εύξεινο Πόντο αρνούνται την πατριαρχία, χρησιμοποιούν το
αρσενικό μόνο για την αναπαραγωγή και ασκούν οι ίδιες τις πολεμικές τέχνες. Μια ηττημένη
αμαζόνα είναι η Κασσιόπη που θα νυμφευθεί ο Θησέας μετά την ήττα τους η οποία θα ζήσει
στην Αθήνα έχοντας τον απεριόριστο σεβασμό των Αθηναίων. Στην νήσο Λέσβο ήταν χειρα-
φετημένες οι γυναίκες το ίδιο και στους Ετρούσκους στην Ιταλία είναι ισότιμες με τους άνδρες.
Δέκατη μούσα θα αποκαλέσουν την Σαπφώ στη Λέσβο και η Αρτεμισία στην εκστρατεία του
Ξέρξη στην ναυμαχία της Σαλαμίνας θα πολεμήσει γενναιότερα και από τους άνδρες. Στα πε-
ρισσότερα νησιά που οι άντρες είναι ναυτικοί και λείπουν για πολύ καιρό μέχρι και πρότινος οι
γυναίκες βαστούσαν τα ηνία και όταν επέστρεφαν οι άντρες ήταν παρόντες απόντες. Το ίδιο
συνέβαινε και στην στεριά όταν οι άντρες έλειπαν για πολύ καιρό μακριά από το σπίτι. Ακόμη
στην πατριαρχία των Σημιτικών κυριαρχεί η μορφή της Δεβώρας, γυναίκα που κυβερνάει τους
Ισραηλίτες. Η Μήδεια εξουσιάζει τα παιδιά της και εκδικείται τον Ιάσονα με τον θάνατό τους. 

Στον 20ο αιώνα σιγά σιγά αρχίζει να επιστρέφει η μητριαρχία που είναι καταγεγραμμένη στο
DNA. Η γυναίκα χειραφετείται, σπουδάζει, μπαίνει ισότιμα στον χώρο της εργασίας, μετέχει
στα κοινά, στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι και θα είναι πολλές αυτές που θα αναρριχηθούν και
στις ανώτερες θέσεις της πολιτείας αντιμετωπίζοντας πλέον το αρσενικό ως ίσος προς ίσο. Το
κακομαθημένο αρσενικό δεν αντέχει αυτή την πραγματικότητα και βλέπει το χώμα να φεύγει
από τα πόδια του, γίνεται επιθετικό και κάποτε φτάνει και στα όρια της γυναικοκτονίας. Περ-
νώντας όλο και περισσότερο στην μητριαρχία το αντρικό φύλο αυτοευνουχίζεται, θηλυκοποι-
είται αρνούμενο να εγκαταλείψει την πατριαρχική στέγη. Το ανδρικό στοιχείο αδυνατεί να
κατανοήσει το μεταβλητό στοιχείο στη γυναίκα που  μπορεί να εναλλάσσεται σε σύζυγο – μη-
τέρα – εταίρα και ερωμένη.

Τον 21ο αιώνα επιστρέφουν δειλά δειλά και οι αμαζόνες. Η γυναίκα τεκνοποιεί και χωρίς τον
άντρα, διεκδικώντας αποκλειστικά για λογαριασμό τους. 
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Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Επηρέασε τα Βίντεο
Προαγωγής της Στοματικής Υγείας;

Βιογραφικό Αρθρογράφου:
Ο Χρήστος Αρφάνης (αγγλικά: ChristosArfanis) είναι δημιουργός ταινιών
(παραγωγός ταινιών, σεναριογράφος και σκηνοθέτης) και αρθρογράφος /
δημοσιογράφος ψυχαγωγίας.

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος (1939-1945) αφορά τη
σύγκρουση της συντριπτικής πλειοψηφίας των χωρών
του κόσμου μαζί με τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής σε
δύο εχθρικές στρατιωτικές συμμαχίες: τις Συμμαχικές
Δυνάμεις και τις Δυνάμεις του Άξονα.

Οι Υπηρεσίες Υγείας υπάρχουν για να καλύπτουν
τις ανάγκες Υγείας του συνόλου του πληθυσμού κάθε
Κοινωνίας και ανά πάσα στιγμή. Η αναγκαιότητα της
Υγείας του Στόματος είναι γνωστή σε όλους μας.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος όχι μόνο έχει συνηθίσει
περισσότερο να βλέπει απεικονίσεις, αλλά είναι επίσης
καλύτερος στην ερμηνεία τους καθώς επεξεργάζεται το
οπτικό περιεχόμενο πολύ πιο γρήγορα από ένα κεί-
μενο.

Η Προαγωγή της Στοματικής Υγείας λοιπόν είναι
απαραίτητη ακόμα και σε μια περίοδο όπως ο  Β΄ Παγ-
κόσμιος Πόλεμος με την χρήση βίντεο να βοηθάει
συμπληρωματικά. Επηρέασε όμως ο Πόλεμος τα Βίν-
τεο Προαγωγής της Στοματικής Υγείας;

Το About faces (=Περί προσώπων) με τον Lowell
Thomas (1892-1981) σε ρόλο αφηγητή παράχθηκε στις
Ηνωμένες Πολιτείες από την Υπηρεσία Δημόσιας
Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών (U.S. Public Health
Service) και την Sound Masters, Inc. το 1941. Το βίν-
τεο τονίζει τη σημασία των καλών δοντιών, ιδιαίτερα
σε σχέση με την εμφάνισή, ενώ δίνει ακόμα έμφαση
στην φροντίδα των δοντιών και ιδιαίτερα την ανα-
γκαιότητα τακτικών επισκέψεων στον οδοντίατρο.
Μπορούμε να το παρακολουθήσουμε στο Ψηφιακό
Αρχείο της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου*. 

Το Winky the watchman (=Winky ο Φύλακας) κυ-
κλοφόρησε το 1945 και αποτελεί ένα πρωτοπόρο για
την εποχή βίντεο που συνδυάζει Animation και Live
Action περιεχόμενο. Αυτή η Παιδική Οδοντιατρική
Εκπαιδευτική Ταινία προσφέρει περισσότερη Ψυχαγω-
γία και λιγότερες οδηγίες. Στο Live Action κομμάτι,
ένας φιλικός οδοντίατρος υποδέχεται τέσσερα παιδιά
στην αίθουσα αναμονής του όπου τους λέει μια ιστορία
για μια πόλη που προστατεύεται από όμορφα λευκά
τείχη που μοιάζουν με δόντια. Στη συνέχεια, το βίντεο
αλλάζει σε Animation όπου βλέπουμε τα λευκά τείχη
να φυλάσσονται από έναν πρόθυμο, αλλά μάλλον
απρόσεκτο και νυσταγμένο φύλακα που ονομάζεται

Winky. Ο Winky αποκοιμιέται στη δουλειά καθώς τα
«κακά όντα», που παρουσιάζονται σε μορφή σκοτει-
νών σταγόνων, κατακλύζουν και κόβουν τις επιφά-
νειες των τειχών με αξίνες, καταπέλτες, σφυριά,
φτυάρια, δυναμίτη και άλλα εργαλεία. Η καταστροφή
που προκαλούν είναι τόσο μεγάλη που το τμήμα του
τοίχου που κοιμάται ο Winky, καταρρέει και πέφτει
κάτω, κάνοντας τον να ξυπνήσει και να αρχίσει να
τρέχει μέχρι τις πόρτες ενός κάστρου για να φωνάξει
τα «καλά όντα», που σπεύδουν να υπερασπιστούν τα
τείχη. Τα «καλά όντα» είναι καλοήθεις σταγόνες πορ-
τοκαλί χρώματος. Καβαλούν λευκά άλογα, οδηγούν
λευκά τανκς και πετούν λευκά αεροπλάνα. Ακολουθεί
βίαιη μάχη όπου τα «καλά όντα» σκοτώνουν ή διώ-
χνουν όλα τα «κακά όντα». 

Τα τείχη, ωστόσο, είναι σε τρομερή ερειπωμένη κατά-
σταση και ο Winky είναι απογοητευμένος για την κα-
ταστροφή που επέτρεψε η χαλαρότητά του. Οι «καλοί»
φτάνουν για να φτιάξουν τα τείχη. Όταν τα τείχη είναι
και πάλι σαν καινούργια, ο αρχηγός των «καλών» δίνει
στον Winky οδηγίες για το πώς να τα προστατεύει από
από εδώ και πέρα. 

Μετά το τέλος του Animation, βλέπουμε ξανά τον
οδοντίατρο να συζητά την ταινία με τα τέσσερα παιδιά.
Παρομοιάζει τον εαυτό του ως τον «καλό τύπο» και
προτρέπει τις έγκαιρες και τακτικές επισκέψεις στον
οδοντίατρο για την εξασφάλιση της καλής στοματικής
υγείας. Το βίντεο μπορούμε να το παρακολουθήσουμε
στην Ψηφιακή Συλλογή της Αμερικανικής Εθνικής
Ιατρικής Βιβλιοθήκης**. 

Όπως καταλαβαίνουμε από τα παραπάνω, ακόμα
και στην περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η
Προαγωγή της Στοματικής Υγείας σε μορφή βίντεο
έδινε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αυξήσουν
τον έλεγχο της υγείας τους, φροντίζοντας να υιοθε-
τήσουν ακόμα και από μικρή ηλικία αντιμετώπιση και
πρόληψη των βαθύτερων αιτιών της κακής στοματι-
κής υγείας και όχι εστιάζοντας στη θεραπευτική
αγωγή και τη θεραπεία μόνο. 

*https://www.loc.gov/item/2001642585
* https://collections.nlm.nih.gov/catalog/nlm:nlmuid-
9301022A-vid



27

3D Printing

Ασχολήθηκα με το 3D Design και 3D printing
ορμώμενος από ένα όραμα μου, που εξελίχθηκε
έπειτα από πολλά χρόνια εμπειρίας στη μελέτη
και τον σχεδιασμό βιομηχανικών λύσεων. Οι αυ-
ξανόμενες ανάγκες της αγοράς για αποδοτικό-
τερες και καινοτόμες ιδέες, ώθησαν πολλές
εταιρείες - όπως και τη δική μας -  στη δημιουρ-
γία μιας εξειδικευμένης ομάδας μηχανικών με
στόχο την πραγματοποίηση της βέλτιστης εκ-
δοχής των αρχικών ιδεών των πελατών τους.
Με τον τρόπο αυτό επιτρέπετε στους οδοντιάτρους η δημιουργία μοναδικών λύσεων στη δουλειά
τους, καθώς και σε διάφορους άλλους κλάδους όπως την αυτοκινητοβιομηχανία, την αρχιτεκτονική
μέχρι τη μόδα και τα κοσμήματα.

Πώς ακριβώς χρησιμοποιούν οι οδοντίατροι και οδοντοτεχνίτες την τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύ-
πωσης;

Αντικαθιστούν ή επισκευάζουν ένα κατεστραμμένο δόντι

Ο οδοντίατρος σαρώνει το στόμα του ασθενούς με ένα μικρό ψηφιακό ραβδί. Αυτό δημιουργεί μια
τρισδιάστατη εικόνα των δοντιών και των ούλων, η οποία αποθηκεύεται σε ψηφιακή μορφή στον υπο-
λογιστή. Το λογισμικό Computer Aided Design (CAD) επιτρέπει στον οδοντίατρο να δημιουργήσει ψη-
φιακά την επισκευή των δοντιών και να εκτυπώσει το τελικό προϊόν σε έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή.

Δημιουργούν ένα ορθοδοντικό μοντέλο

Η τεχνολογία εκτυπωτών προ-3D pritnting περιλαμβάνει το να δαγκώνει ο ασθενής έναν πηλό, ώστε
να μπορεί να σκληρύνει να γίνει καλούπι και στη συνέχεια να δημιουργηθεί το αρχικό μοντέλο για τον
σχεδιασμό μιας θεραπείας με νάρθηκες. Αυτό δε συμβαίνει με την τρισδιάστατη εκτύπωση. Ένας οδον-
τίατρος μπορεί να χρησιμοποιήσει την ίδια τεχνολογία που τονίστηκε στο πρώτο παράδειγμα για να σα-
ρώσει τα δόντια, να δημιουργήσει ένα ορθοδοντικό μοντέλο και να εκτυπώσει το τελικό αποτέλεσμα.

Δημιουργούν στεφάνες, γέφυρες, όψεις, οδοντοστοιχίες και άλλα

Η ίδια διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τρισδιάστατη εκτύ-
πωση όλων των ειδών οδοντικών εμφυτευμάτων. Η μόνη διαφορά είναι το υλικό που χρησιμοποιείται
στην κάθε διαδικασία εκτύπωσης.

Κατασκευάζουν χειρουργικά εργαλεία

Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές όχι μόνο μπορούν να εκτυπώσουν οδοντικά εμφυτεύματα και βάσεις για
αυτά, αλλά μπορούν επίσης να εκτυπώσουν τους οδηγούς των τρυπανιών που απαιτούνται για την ολο-
κλήρωση ορισμένων οδοντιατρικών επεμβάσεων.

Γράφει ο Δούκας Γαλανός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: Δούκας Γαλανός, 29 ετών Μηχ. Μηχανικός. Συνιδρυτής της AD3Ddesigns και από-
φοιτος της ΑΣΠΑΙΤΕ (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) με πολυετή εμ-
πειρία στον σχεδιασμό βιομηχανικών λύσεων, την αντίστροφη μηχανική και το 3d printing.
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Πολλές φορές βρέθηκα στη ζωή μου σε παρέες που οι
περισσότεροι κάπνιζαν και εγώ ήμουνα εκείνη που κου-
νούσε το χέρι για να φύγει ο καπνός. 

Πολλές φορές γελούσαμε και κάποιος από την παρέα
σταματούσε για να βήξει όντας χρόνιος καπνιστής. 

Εννιά στις δέκα μέλλουσες μητέρες που καπνίζουν
αγανακτούν επειδή δεν μπορούν να απολαύσουν τον
καφέ τους με ένα τσιγάρο και όχι επειδή πρήζονται, βα-
ραίνουν και κουράζονται.

Επτά στα δέκα περιστατικά που έρχονται στο ιατρείο
μου για λεύκανση είναι χρόνιοι καπνιστές. 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνί-
σματος 31 Μαΐου εκδώσαμε το βιβλίο «8 Λόγοι για να
κόψεις το Κάπνισμα». Επτά αγαπημένοι μου φίλοι αλλά
και διακεκριμένοι επιστήμονες αποφάσισαν να βάλουν
την αγάπη τους προς το συνάνθρωπο και να γράψουν
για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία.

Στις 30 Μάιου 2022, ο κύριος Στεφανίδης Δημήτρης
μας φιλοξένησε στο Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδι-
κής Αγωγής ΑμεΑ "Παναγία Ευαγγελίστρια" στην Ηλι-
ούπολη για να παρουσιάσουμε στον κόσμο το βιβλίο μας. 

Μέσα από τα μάτια μας λοιπόν και συγκεκριμένα από
8 διαφορετικές ειδικότητες προσπαθούμε να ενεργοποι-
ήσουμε τους καπνιστές να κόψουν το κάπνισμα. 

Είναι τιμή μας να έχουμε τις αιγίδες των ΟΔΟΝΤΙΑ-
ΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΟY ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟY ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ UNESCO, ΚΕΝΤΡΟY ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΜΕΛΕ-
ΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΩΑΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ,
ΕΘΝΟΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝΙΚΩΝ
και ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

Με γνώμονα την αγάπη για τον συνάνθρωπο και την
ανάγκη για πρόληψη και προαγωγή της υγείας παρουσιά-
σαμε το μικρό αλλά χρήσιμο αυτό βιβλίο και ελπίζουμε

του χρόνου να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Ημέρα Κατά
του Καπνίσματος με έστω ένα λιγότερο καπνιστή. 

Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλους εσάς τους επισή-
μους, φίλους και αγνώστους συμπολίτες μας που ήρθατε
να μας ακούσετε και να πάρετε το δώρο «ζωής» (βιβλίο)
που γράψαμε για εσάς. 

Οι συγγραφείς
Γιαννάκου - Πάσχου Άννα (Νοσηλεύτρια - Αντιδή-

μαρχος Πρόνοιας Δήμου Καλλιθέας)
Παπαλλά Κωνσταντία (Ογκολόγος – Ακτινοθεραπεύ-

τρια - Διευθύντρια ΑΟΝΑ)
Αγραπίδου Μαρία DDS (Οδοντίατρος - Υπεύθυνη δη-

μοσίων σχέσεων ΟΣΠ, Πρόεδρος Επιστημονικού Περιο-
δικού ΟΣΠ)

Σκουρτανιώτη Αθανασία (Φιλόλογος- Νηπιαγωγός,
Προϊστάμενη Διεύθυνσης Παιδικής Αγωγής Δήμου Καλ-
λιθέας)

Ζυγούρη Βούλα (Ολυμπιονίκης πάλης - Πρόεδρος
Σωματείου Ολυμπιονικών Ελλάδος)

Στρατηγού Μαρία (Δικηγόρος Παρ΄ ΑρείωΠάγω –
Διαμεσολαβήτρια)

Dr. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος MSc (Πλαστικός
Χειρουργός)

Πανδής Θωμάς (Ηθοποιός)
Η παρουσίαση του Βιβλίου έλαβε μέρος και στον

Δήμο Καλλιθέας στις 6 Ιουνίου 2022. 
Στις δύο παρουσιάσεις παρευρέθηκαν υπουργοί, βου-

λευτές αλλά και πλήθος κόσμου. 

* Φωτογραφίες από ChristosArfanis 

Μαρία Κ. Αγραπίδου
Χειρουργός Οδοντίατρος, Πρόεδρος Επιτροπής

Επιστημονικού Περιοδικού ΟΣΠ, Μέλος ΔΣ.

Παρουσίαση του βιβλίου 
8 Λόγοι για να κόψεις το Κάπνισμα

Oι 8 συγγραφείς από αριστερά: Σπηλιόπουλος Κ.,
Αγραπίδου Μ.,  Πανδής Θ., Σκουρτανιώτη Α., 

Παπαλλά Κ., Στρατηγού Μ.,  
Γιαννακού Πάσχου Α., Ζυγούρη Στ.

Oι συγγραφείς του βιβλίου στην 2η εκδήλωση
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Ιατρεία διακοπής τσιγάρου

Αννα Γιαννάκου-Πάσχου

Μέσα από τις σελίδες του περιοδικού μας θα παρουσιαστεί σε ενότητες το βιβλίο «8 λόγοι για να κόψεις το κάπνισμα

Το κάπνισμα αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα της
κοινωνικής παθολογίας καθότι ανήκει στις μη ποι-
νικοποιημένες και κοινωνικά καταξιωμένες εξαρτή-
σεις ενώ οι συνέπειές του είναι συχνά θανατηφόρες.

Έχω υπηρετήσει στην πρώτη γραμμή σε μεγάλο
νοσοκομείο του Πειραιά. Είναι αλήθεια ως νοση-
λεύτρια έχω μεγάλη νοσοκομειακή εμπειρία και
είναι θλιβερό να βλέπεις ανθρώπους να παλεύουν
με βαριά νοσήματα που σε μεγάλο βαθμό οφείλον-
ται στην καπνιστική συμπεριφορά.

Έχω υπηρετήσει στην καρδιολογική μονάδα του
Τζανείου Νοσοκομείου και έχω βιώσει την αγωνία,
τον πόνο και τον θάνατο νέων ανθρώπων με ασθέ-
νειες του καρδιαγγειακού συστήματος που μία από
τις βασικές του αιτίες είναι το κάπνισμα.

Στην ΩΡΛ κλινική ήταν δραματική η εικόνα των
ανθρώπων με καρκίνο του λάρυγγα από το κάπνι-
σμα και συνεπώς την τραχειοστομία.

Η εικόνα των ανθρώπων με ΧΑΠ στα τελευταία
στάδια είναι τραγική καταβάλλοντας προσπάθεια
να αναπνεύσουν.

Ένας απλός βήχας που έφερε τον καπνιστή στην
παθολογική κλινική, ανέδειξε την... τραγωδία του
καρκίνου πνεύμονος.

Είναι αποδεδειγμένο ότι το κάπνισμα πλήττει
όλα τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού
ενώ προκαλεί:

• Καρκινογενέσεις
• Αρνητική επίδραση στο ανοσοποιητικό
• Βλάβες πεπτικού
• Βλάβες νευρικού
• Βλάβη των αγγείων και της καρδιάς
• Βλάβη του πνεύμονα
• Προωρότητα και λιποβαρή νεογνά
• Συνέπειες στη ζωή των νεογνών
• Μείωση σεξουαλικής ικανότητας
• Μείωση αναπαραγωγικότητας
• Γενετικές μεταλλάξεις
• Ελάττωση του μέσου όρου ζωής
Ευχή και στόχος μας είναι να μην αρχίσουν οι

νέοι το κάπνισμα. Η αλήθεια είναι ότι διαμορφω-
μένες προσωπικότητες και συμπεριφορές δύσκολα
τροποποιούνται ενώ οι νέοι είναι πιο εύπλαστοι.

Ως Αντιδήμαρχος Υγείας στο Δήμο Καλλιθέας
μπορώ να σας αναφέρω τις δράσεις μας και τις σχε-
τικές δομές. Στην πόλη μας δίνουμε μεγάλη σημα-
σία στην διατήρηση και προαγωγή της υγείας
καθώς και στην ποιότητα ζωής.

• Όσον αφορά στις εξαρτήσεις, ποινικοποιημένες
ή όχι, έχουμε το Σωματείο ΘΗΣΕΑΣ για την απε-
ξάρτηση από ουσίες, μέσω τέχνης, χωρίς φαρμα-
κευτικά υποκατάστατα.

• Το Κέντρο Πρόληψης εξαρτήσεων ΣΤΑΘΜΟΣ
με ενημερωτικό έργο στα σχολεία.

• Το Πρόγραμμα Απεξάρτησης από το αλκοόλ.
• Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος.
Είμαστε μέλος του Εθνικού Διαδημοτικού Δι-

κτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. και κάνουμε δρά-
σεις ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για τα
πιο θανατηφόρα νοσήματα.

• Καρδιαγγειακά-υπέρταση
• ΧΑΠ - Διαβήτης
• Καρκίνος κ.α.
Οι δράσεις περιλαμβάνουν ημερίδες, διανομή έν-

τυπου υλικού, μηνύματα σε αφίσες και διαγνωστι-
κές εξετάσεις.

- Κάνουμε 4 αιμοδοσίες το χρόνο.
- Έχουμε το Δημοτικό Κέντρο Υγείας στελεχω-

μένο με καρδιολόγο, παθολόγο, παιδίατρο, γυναι-
κολόγο, νοσηλευτές.

- Υπάρχει ο εκπαιδευτικός σταθμός του Ε.Ε.Σ. 
- Έχουμε άριστη συνεργασία με το κέντρο υγείας

Καλλιθέας.
Είμαστε ο πρώτος Δήμος που δημιούργησε ια-

τρείο διακοπής καπνίσματος το Μάιο του 2002.
Είναι στελεχωμένο με πνευμονολόγο και έχει συ-
νεργασία με ειδικούς υγείας (ψυχίατρο, ψυχολόγο,
νοσηλευτή και διαιτολόγο).

Λειτουργεί στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας Καλλι-
θέας (Ανδρομάχης 100).

Προηγείται ατομική συνάντηση με την πνευμο-
νολόγο, περιοδική συνεργασία με τους ειδικούς
υγείας και ακολουθούν συνεδρίες σε μορφή ομά-
δας. Η ομάδα είναι ανοιχτού τύπου και μπορεί να
την παρακολουθήσει ακόμα και κάποιος που σκέ-
φτεται να κόψει το κάπνισμα.
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Στο ιατρείο διακοπής καπνίσματος γίνεται:
- Ενημέρωση για τις επιπτώσεις του καπνίσματος

στην υγεία.
- Ενημέρωση για τα οφέλη διακοπής.
- Ενδυνάμωση.
- Εξατομικευμένη υποστήριξη.
- Με την επιτυχή ολοκλήρωση απονέμονται βε-

βαιώσεις παρακολούθησης.
Στο ιατρείο διακοπής καπνίσματος δεν υπάρχουν

κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και οι παρεχόμενες
υπηρεσίες είναι δωρεάν. Επίσης δεν μας απασχολεί
αν είναι δημότης ή κάτοικος ο ωφελούμενος.

Εκτός από νοσηλεύτρια είμαι και εκπαιδευτικός
και πραγματικά έχω κάνει αγώνα στις σχολικές αί-
θουσες για να μην αρχίσουν οι μαθητές το κάπνι-
σμα ή να το διακόψουν όσο γίνεται νωρίτερα. Εδώ
έπρεπε να α) καταρρίψουμε μύθους (π.χ. αν κόψω
το τσιγάρο θα παχύνω, καπνίζω λίγο, καπνίζω light,
το κόβω όποτε θέλω κλπ, το τσιγάρο με ηρεμεί-
είναι δύσκολο να το κόψω), β) να τονίσουμε τις
βλάβες και τα οφέλη.

Η απήχηση των συμβουλών στους μακροχρόνια
καπνιστές ενήλικες θεωρώ ότι είναι μικρή και χρει-
άζεται προσωπική απόφαση που συχνά την παίρ-
νουν όταν νοσήσουν. Με τους έφηβους είναι
δύσκολο, αλλά έχεις περισσότερες πιθανότητες να
πειστούν και να μην αρχίσουν το κάπνισμα. Είμαι
ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη με το θέμα διακοπής
του καπνίσματος γι΄ αυτό είμαι πάντα κοντά στους
δημότες και πιστεύω στην πρόληψη των ασθενειών
και όχι στη θεραπεία που δεν έχει πάντα το προσ-
δοκώμενο αποτέλεσμα της ίασης.

Φροντίζω για την διατήρηση της σωματικής και
ψυχικής υγείας με διοργάνωση ποικίλων δράσεων
και συμμετοχών σε εκδηλώσεις:

- Ενημερωτικές ομιλίες - ημερίδες για την πρό-
ληψη νοσημάτων.

- Προληπτικές εξετάσεις στα δημοτικά ιατρεία.
- Διασύνδεση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα διακοπής κα-

πνίσματος κάνουμε δράσεις με τα σχολεία και τους
φοιτητές από τα Πανεπιστήμια της πόλης μας, Χα-
ροκόπειο και Πάντειο (διανομή έντυπου υλικού,
αφίσες, ζωγραφική, ενημέρωση).

Έχουμε εντείνει τις παρουσίες μας στα σχολεία
κάτι που... ανέκοψε ο κορωνοϊός.

Ενημερώνουμε τους πολίτες με ομιλίες και δρά-
σεις.

Η ανταπόκριση βεβαίως και είναι θετική, γιατί
όλο και περισσότεροι προσπαθούν να κόψουν το
κάπνισμα με κίνητρο την καλύτερη υγεία, την βελ-
τίωση της εικόνας και της ομορφιάς, τη σωματική
αντοχή και την... εξοικονόμηση χρημάτων.

Ευελπιστούμε στο να τροποποιηθεί η συμπερι-
φορά των Ελλήνων και να μην έχουμε την θλιβερή
πρωτιά του καπνίσματος. Γι' αυτό πρέπει να δουλέ-
ψουμε όλοι συλλογικά, πολιτεία, φορείς, δομές και
πιστεύω ότι η έκδοση αυτού του βιβλίου θα βοη-
θήσει τα μέγιστα τον μαθητικό αλλά και τον ενή-
λικο πληθυσμό της πόλης μας.

ΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ
Εκπαιδευτικός - Νοσηλεύτρια

Αντιδήμαρχος Πρόνοιας Δήμου Καλλιθέας



ΑΜΚΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ “Η Ζωή Αλλιώς”
Στις 5 Ιουνίου 2022 και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε η

συνάντηση της ΑΜΚΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ “Η Ζωή Αλ-
λιώς” στον όμορφο χώρο του 41 StreetCafe στον Υμηττό,
όπου έγινε και η ανακοίνωση της ίδρυσης.

Είχα την χαρά να παρευρεθώ και να μιλήσω ως χειρουρ-
γός οδοντίατρος εκπροσωπώντας τον  Οδοντιατρικό Σύλ-
λογο Πειραιά. Την εκδήλωση τίμησαν ο Υπουργός κος
Χάρης Θεοχάρης, ο αντιπεριφερειάρχης Κος Γεώργιος Δη-
μόπουλος, η αντιπεριφερειάρχης και ιατρός κα Μαρία
Κουρή,  πολλοί φίλοι και υποστηρικτές.

Ο ιδρυτής της ΑΜΚΕ κος Νίκων Μάρρας άνοιξε την εκ-
δήλωση μιλώντας για τα προβλήματα των αιμοκαθαιρόμε-
νων μέσα από την προσωπική του εμπειρία και για το όραμα
του  να διασφαλίσει μια καλύτερη ποιότητα ζωής στους αι-
μοκαθερούμενους. Ο Υπουργός και Αντιπεριφερειάρχης
εξήγησαν από την δική τους θέση τι κάνει η πολιτεία και
πως μπορούν να βοηθήσουν. Εγώ αναφέρθηκα στην πλη-
θώρα των οδοντιατρικών προβλημάτων των αιμοκαθαιρό-
μενων και την ανάγκη χρήσης κινητής οδοντιατρικής μονάδας. Με την ευκαιρία συζητήσαμε με τον Υπουργό το
νομοθετικό πλαίσιο για την φροντίδα κατ' οίκον και την ιδέα να υπάρχει οδοντιατρική περίθαλψη στα πλοία.

Η ατμόσφαιρα ήταν φιλική και η παρουσία εθελοντών άφησε αισιόδοξα μηνύματα. 
Εύχομαι καλό ξεκίνημα στην "Ζωή αλλιώς" και ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου να συμμετέχω

σε αυτήν την προσπάθεια τους.
Φωτογραφίες από ChristosArfanis

Μαρία Κ. Αγραπίδου - Χειρουργός οδοντίατρος 
* Πρόεδρος Επιτροπής Επιστημονικού 

Περιοδικού ΟΣΠ, μέλος ΔΣ
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Επιστημονική Υπεύθυνη: Ελεάνα Στουφή 

Δράσεις ΕΟΟ για πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος 
σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οδοντιατρική 

Ομοσπονδία (FDI ) και την Εθνική επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας

Στόχοι
Ο Οδοντίατρος 
1. Να αποτελεί παράδειγμα μη καπνιστή για τον ασθενή
2. Να συμπεριλάβει στην καθημερινή κλινική πράξη την πα-

ροχή πληροφορίας για την βλαπτική δράση των καπνικών
προϊόντων και το παθητικό κάπνισμα στους ασθενείς του

3. Να βοηθήσει τον ασθενή στην προσπάθειά του να διακόψει
Προς επίτευξη αυτών των στόχων 

έχουν σχεδιαστεί οι παρακάτω δράσεις
Α) 2 σεμινάρια εκπαίδευσης “train the trainer” όπου εξειδι-

κευμένοι επιστήμονες (όπως ο Πρόεδρος της επιτροπής εμπει-
ρογνωμόνων  Π. Μπεχράκης, η  κ. Ε. Στουφή και άλλοι) θα
προετοιμάσουν ομάδα 30 Οδοντιάτρων Πανελλαδικά που
μετά θα αποτελέσουν τους εκπαιδευτές του Οδοντιατρικού
κλάδου και του κοινού.

Β) Σεμινάρια των Οδοντιάτρων, δια ζώσης και διαδικτυακά,
στις 7 Υγειονομικές περιφέρειες της Ελλάδας σε συνεργασία
με τους ανά περιφέρεια Οδοντιατρικούς συλλόγους. 

Τα σεμινάρια θα παρουσιάζουν εκτενές υλικό ενημέρωσης
των Οδοντιάτρων για την βλαπτική επίδραση των όλων των
καπνικών προϊόντων στην υγεία των ασθενών τους (γενική
και στοματική).

Η εκπαίδευση των Οδοντιάτρων θα ακολουθήσει την διε-
θνή μεθοδολογία (πρωτόκολλο/μοντέλο), έτσι ώστε να συμ-
μετάσχουν ενεργά και ουσιαστικά στην παροχή βοήθειας
στους ασθενείς τους να διακόψουν το κάπνισμα.

Το πρωτόκολλο/μοντέλο αυτό μπορεί να ενσωματωθεί στην
καθημερινή κλινική πράξη κάθε Οδοντιατρείου

Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν
• Εισαγωγή αντίστοιχου ετήσιου σεμιναρίου στις 2 Οδον-

τιατρικές σχολές (Αθήνας Θεσσαλονίκης), που θα διδάσκεται
στους φοιτητές, όπως γίνεται σε πολλά διακεκριμένα Πανεπι-
στήμια του εξωτερικού.

• Παραγωγή έντυπου ή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού
εγχειριδίου-βιβλίου

• Παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων βοηθείας διακοπής

χρήσης καπνικών προϊόντων που θα διανεμηθούν στα Οδον-
τιατρεία (αίθουσες αναμονής)

• Η αποτελεσματικότητα των δράσεων αυτών θα αξιολογη-
θεί με ερωτηματολόγια μετά την ολοκλήρωσή τους

ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝ-
ΤΡΑ ΑΡΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ ΩΣΤΕ
ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΟΥΝ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Σε εκδήλωση σχετική με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας κατά του καπνίσματος και της απονομής του πρώτου βρα-
βείου "Eu Health Award on CancerPrevention" που απονεμήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελληνική πρωτοβουλία
"SMOKE FREE GREECE" εκπροσώπησε τον Σύλλογό μας το
μέλος του Δ.Σ. κ.Σοφία Βασιλειάδου, από όπου και προέρχεται
το φωτογραφικό υλικό.

Από αριστερά προς δεξιά: Κώστας Βασιλείου εκπαιδευτι-
κός, Ευάγγελος Φιλόπουλος πρόεδρος αντικαρκινικής εται-

ρίας Ελλάδας, Άννα Κοκκέβη ομότιμη καθηγήτρια
Ψυχολογίας ΕΚΠΑ, Ελεάνα Στουφή επισκέπτρια λέκτωρ

Παν. Harvard - Γραμματέας Ι.Ε.ΘΕ., Αθηνά Καλοκαιρινού
καθηγήτρια Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ,Παναγιώτης Μπεχράκης
Πρόεδρος επιτροπής εμπειρογνωμόνων του Υ.Υ κατά του

καπνίσματος, Ιδρυτής smokefreeGreece

Η κ.Σοφία Βασιλειάδου με την κ.Ελεάνα Στουφή
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Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών
Στα πλαίσια, της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά

Των Ναρκωτικών, το «Πρόγραμμα Φυλακών»
της Μονάδας Απεξάρτησης Τοξικομανών
«18ΑΝΩ» του Ψ.Ν.Α, σε συνεργασία με το Θέα-
τρο Πορεία, παρουσιάσαν την παράσταση «Νυ-
χιάνγκ» της Ε.Γατσωτή, σε σκηνοθεσία
Δ.Τάρλοου, στο Κατάστημα Κράτησης ΙΙ Κορυ-
δαλλού την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της Μονάδας Απε-
ξάρτησης Τοξικομανών «18ΑΝΩ», η τέχνη λει-
τουργεί ψυχοθεραπευτικά, ιδίως σε άτομα με
ιδιαίτερες ευαισθησίες και ψυχική ευαλωτότητα,
όπως είναι τα τοξικοεξαρτημένα και παραβατικά
άτομα, που δυσκολεύονται να εκφράσουν τις σκέ-
ψεις και τα συναισθήματα τους.

Για το λόγο αυτό, το «Πρόγραμμα Φυλακών»
του «18ΑΝΩ», επιδιώξε την παρουσίαση του θεα-
τρικού.

Πρόκειται, για μια ιστορία γεμάτη χιούμορ, συγκίνηση και τρυφερότητα, που ψυχαγώγησε έφερε τις κρατούμε-
νες σε επαφή με το συναίσθημα τους.

Το θεατρικό   κείμενο  γράφτηκε από την Ευαγγελία Γατσωτή, όταν ήταν μόλις 18 ετών. Είναι ένα φαινομενικά
ελαφρύ κείμενο που διαχειρίζεται ένα δύσκολο θέμα. Υπάρχει μια  αντίφαση  καθώς και ένας μηχανισμός διεκδί-

κησης της εμπιστοσύνης που καθορίζει τα πρό-
σωπα του έργου.

Το έργο αυτό αγγίζει διάφορα   θέματα   και επι-
κοινωνεί με το σήμερα.

Καταρχάς η γλώσσα του κειμένου αποτυπώνει
ένα μέρος της σύγχρονης πραγματικότητας. Τα
βασικά θέματα του έργου είναι η πατριαρχία, η αι-
μομιξία, ζητήματα που απασχολούν πολλές και
πολλούς σήμερα.

Στο πρώτο μέρος του έργου,  όπου συμβαίνει
μία καταδίωξη η συγγραφέας προσπαθεί να απο-
τυπώσει το stalking ως μία οικεία εμπειρία του
womanhood και παρουσιάζει πόσο σύνηθες κανο-
νικοποιημένο και ρομαντικοποιημένο είναι το κοι-
νωνικό αφήγημα μιας γυναίκας που καταδιώκεται
/ διεκδικείτε ερωτικά Με βίαιο τρόπο από έναν
άντρα.

Στο δεύτερο μέρος η αποκάλυψη της ερωτικής σχέσης που έχουν τα δύο αδέρφια είναι το φαινόμενο genetic-
sexualattraction που περιέγραψε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 η Barbara Gonyo. Το φαινόμενο έχει να κάνει
με την ερωτική - σεξουαλική έλξη που ανέφεραν ότι βίωσαν άνθρωποι, οι οποίοι είχαν υιοθετηθεί, όταν συνάντη-
σαν για πρώτη φορά τους στενούς εξ αίματος συγγενείς τους

Ο Δημήτρης Τάρλοου - ο σκηνοθέτης-  αντιμετώπισε το κείμενο λοξά και ουσιαστικά αναδεικνύοντας και μια
βαθιά υπαρξιακή ρωγμή που κλονίζει τα πρόσωπα του κειμένου και που δεν είναι εμφανής σε μια πρώτη ανά-
γνωση.

Η παράσταση είχε μεγάλη απήχηση στους καλεσμένους αλλά κυρίως στις τροφίμους του καταστήματος κρά-
τησης καθώς η ερμηνεία των ηθοποιών Αλεξία Καλτσίκη και Θάλεια Σταματέλου στους δύο ρόλους του έργου.

Η διοργάνωση της παράστασης και η φιλοξενία από τη διευθύντρια του σωφρονιστικού καταστήματος Κορυ-
δαλλού κα Τριανταφύλλη Κωνσταντοπούλου και του προσωπικού, ήταν εγκάρδια και αναμένουμε κι άλλες τέ-
τοιες πρωτοβουλίες. 

Μαρία Κ. Αγραπίδου - Χειρουργός Οδοντίατρος 
* Πρόεδρος Επιτροπής Επιστημονικού Περιοδικού ΟΣΠ, μέλος ΔΣ 

Ο σκηνοθέτης Δημήτρης Τάρλοου με τις πρωταγωνίστριες
Αλεξία Καλτσίκη (δεξιά) και Θάλεια Σταματέλου (αριστερά).

Μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών «18ΑΝΩ»
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Ο κατά φαντασίαν ασθενής (Γαλλ. Le malade imagi-
naire) είναι θεατρικό έργο του Μολιέρου. Είναι το τε-
λευταίο δημιούργημα του διάσημου συγγραφέα και
παίχτηκε για πρώτη φορά στο Παλαί-Ρουαγιάλ, στις 10
Φεβρουαρίου του 1673. Κατά ιστορική ειρωνεία, ο Μο-
λιέρος κατέρρευσε επί σκηνής στην τέταρτη παράσταση
του έργου και πέθανε μετά από λίγες ώρες. 

Αποτελείται από τρεις πράξεις και στην αυθεντική του
εκδοχή περιελάμβανε χορευτικά νούμερα και μουσικά
ιντερλούδια που συνέθεσε ο Γάλλος συνθέτης Μαρκ-Αν-
τουάν Σαρπαντιέ.

Στην σημερινή εποχή ο κατά φαντασίαν ασθενής παί-
ζεται στο θέατρο «104» στον Κεραμικό και έχει μια δια-
φορετική εκδοχή του κλασσικού έργου του Μολιέρου.

Ο Αργκάν είναι ένας υποχόνδριος και φιλάργυρος
ηλικιωμένος. Αισθάνεται συνεχώς άρρωστος, αν και στ'
αλήθεια δεν έχει τίποτα. Αδυνατεί να ακολουθήσει τις
υποδείξεις των γιατρών και εκείνοι τον εκμεταλλεύον-
ται. Θέλει να παντρέψει την κόρη του, Αγγελική, με ένα
γιατρό προκειμένου να έχει δωρεάν ιατρική φροντίδα,
αλλά εκείνη είναι ερωτευμένη με τον Κλεάνθη.

Ο αδελφός του, Βεράλδος, σε συνεργασία με την υπη-
ρέτρια του Αργκάν, Τουανέττα, θα προσπαθήσει να τον
"θεραπεύσει" από τις φαντασιοπληξίες του. Τον πείθουν
να παραστήσει το νεκρό ώστε να ανακαλύψει ποιος
πραγματικά τον αγαπάει και του είναι πιστός. Θα απο-
δειχθεί τελικά ότι η δεύτερη σύζυγός του, Βελίνα, κυνη-
γούσε μόνο την περιουσία του ενώ η κόρη του τον
αγαπούσε πραγματικά. Μετά τη "νεκρανάστασή" του, ο
Αργκάν θα επιτρέψει στην Αγγελική να παντρευτεί τον
άντρα που θα επιλέξει εκείνη, που φυσικά είναι ο Κλε-
άνθης.

Το θεατρικό είναι μια εξαιρετική κωμωδία με διάφορα
καινοτόμα στοιχεία που την προσαρμόζουν στην εποχή
μας, ενώ με την σκηνοθεσία του Σ. Καραγιάνη και την
ερμηνεία των ηθοποιών Ι. Ιωσηφίδη, Σ. Καραγιάνη, Κ.
Πασσά, Αλ. Τούντα οι θεατές δεν σταματούν να γελούν.
Τα σκηνικά-κοστούμια έφτιαξε η Γ. Μπούρδα, την μου-
σική ο Μ. Αντωνιάδης και τα φώτα ο Ν. Βλασόπουλος.

Μετά την παράσταση είχαμε μια χαλαρή συζήτηση με
τον πρωταγωνιστή  Ι. Ιωσηφίδη και αφού γνωρίζει ότι
είμαι Οδοντίατρος -και μετά από δική μου παράκληση-
δεσμεύτηκε ότι ο κατά φαντασίαν ασθενής θα πάσχει
στις επόμενες παραστάσεις κι από πονόδοντο…Αγα-
πητέ Ιωσήφ σ’ ευχαριστώ πολύ για την ψυχοθεραπεία
και το γέλιο που μας χάρισες και για την πρωτοβουλία
να προβάλλεις και την οδοντιατρική ως μία σημαντική
ειδικότητα για την υγεία του ανθρώπου!   

Μαρία Κ. Αγραπίδου
Πρόεδρος Επιτροπής Περιοδικού ΟΣΠ, 

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων ΟΣΠ, μέλος ΔΣ

Ο κατά φαντασίαν ασθενής 

Φωτογραφία με τον κατά φαντασίαν 
ασθενή Ι. Ιωσηφίδη






