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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά

3

Εκλογική χρονιά το 2023, υπερεκλογική θα έλεγα, καθώς εκτός από τις εκλογές της Ομοσπονδίας
μας, έχουμε και εθνικές,  πιθανότατά δύο φορές, αλλά και αυτοδιοικητικές.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουμε να διανύσουμε 10 μήνες δράσης και αδράνειας. Δράσης λόγω
του εκλογικού πυρετού τόσο στον κλάδο μας όσο και σε κεντρικό επίπεδο,  καθώς τα επιτελεία όλων
των εμπλεκομένων ήδη κινούνται με τρελούς ρυθμούς, αλλά και αδράνειας καθώς έχουμε μάθει σε
καιρό εκλογών να κατεβάζουμε τα μολύβια και να μπαίνουμε σε μία νάρκη, περιμένοντας το τέλος
των εκλογών για επανεκκίνηση.

Ο σύλλογος μας,  όπως πάντα,  θα είναι παρών στις διεκδικήσεις, στις διαβουλεύσεις και στις συ-
ζητήσεις με ό,τι νέο προκύψει από τις εκλογές και σε εθνικό και τοπικό, αλλά και κλαδικό επίπεδο,
με στόχο την διαρκή βελτίωση της οδοντιατρικής επιστήμης, των συνθηκών εργασίας των οδοντιά-
τρων και την ενίσχυση της δημόσιας οδοντιατρικής περίθαλψης. 

Ας μείνουμε εδώ κι ας ευχηθώ απλά μία νέα χρονιά γεμάτη υγεία και βελτίωση σε κάθε επίπεδο
για όλους μας.

Καλή Χρόνια 
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ΕΚΑΒ - Παράδοση Laptop
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Στις 6-12-2022 παραδόθηκαν από τον Σύλλογό
μας στο Τμήμα Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ, 4 φορητοί
υπολογιστές. Η δωρεά του Συλλόγου μας προς το
ΕΚΑΒ είναι στα πλαίσια της ανταπόδοσης για τον
άρτιο σχεδιασμό και την άψογη εκτέλεση των σε-

μιναρίων εκπαίδευσης προς τους Οδοντιάτρους
του Συλλόγου μας και όχι μόνο.

Επίσης ευχαριστούμε τους συναδέλφους που με
την συμμετοχή τους έκαναν εφικτή αυτή την πολύ
σημαντική προσφορά.

Δρομείς Ελπίδας
Εμπειρία ζωής ήταν η συμμετοχή μου στα 5km σε παράλληλη δράση του Κλασσικού Μαραθωνίου της

Αθήνας. Έτρεξα με την ομάδα των « Δρομέων Ελπίδας», τους οποίους γνώρισα από την Πρόεδρο τους,
την συνάδελφο Μαρια-Ελουιζα Σταβαρα. 

Κάναμε πανικό σε όλη την διαδρομή, με « Πι-
λότο» τον Σπύρο, χρυσό παγκόσμιο πρωταθλητή
στο  Ζιου-Ζιτσου, από το ΠΙΚΠΑ Βούλας. Αυτό
που μοιράστηκα με τον Πιλότο  μας, την αποδοχή
και την επιβράβευση, με έκανε καλλίτερο άν-
θρωπο. 

Όλα τα χαμόγελα έχουν την ίδια αξία, και εμείς
οι οδοντίατροι, μπορούμε να γίνουμε οι καλλίτε-
ροι πρεσβευτές τους.

Μαρια Μενενάκου
Γ.Γραμματέας Ε.Ο.Ο.

H συνάδελφος Μαρία - Ελουίζα Σταβαρα
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Αγαπητοί μου Συνάδελφοι,
Οι Δυναμικοί Οδοντίατροι Πειραιά (ΔΟΠ) είμασθε υπέρ της εθελοντικής  προ-

σφοράς. Μαζί με την επικεφαλή της παράταξης Νάνσυ Κοντούλη και  τον συνά-
δελφό κύριο  Νίκο Σιδηρόπουλο προσφέραμε δέματα αγάπης προς τις
φιλανθρωπικές δομές του ομίλου UNESCO  Πειραιώς και Νήσων με  πρόεδρο τον
κύριο Ιωάννη Μαρωνίτη στις 23/12/22 στα γραφεία της έδρας, όπου μας υποδέχ-
θηκαν με μεγάλη χαρά. Η αγάπη προς τον συνάνθρωπο και η  προσφορά, είναι
ταυτόσημες έννοιες  και μας εκφράζουν θα έλεγα ομαδικά εμάς τους Δυναμικούς
Οδοντίατρους Πειραιά.! Καθώς θέλω να πιστεύω η προσφορά και ο εθελοντισμός
θα συνεχίσουν και στο μέλλον, και ότι αυτές οι πολύτιμες αξίες, εκφράζουν την πλειοψηφία των ατόμων
που ασκούν ιατρικό λειτούργημα. 

Σας εύχομαι προσωπικά να είναι Ευλογημένο το Νέον Έτος  2023 με Υγεία, Χαρά, Ευημερία και Πρόοδο
για εσάς και τις οικογένειες σας και να ευοδωθούν όλες οι προσδοκίες σας. 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!
Με εκτίμηση 

Dr. Ελευθερία Τοπάλογλου, Msc Δημόσιας Υγείας, Διδάκτωρ Ιατρικής ΕΚΠΑ, 
Μέλος Δ. Σ του Ο. Σ.Π., Γραμματέας των Δυναμικών οδοντιάτρων Πειραιά (ΔΟΠ)
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Δυναμικοί Οδοντίατροι Πειραιά (ΔΟΠ)
Ευχές για ένα αισιόδοξο έτος 2023

Μπήκαμε αισίως και στο πολυπόθητο έτος 2023!!!
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το 2022 έφερε πολλές αναταρά-

ξεις. Μεταξύ της κρίσης του κόστους ζωής, της ενεργειακής
κρίσης, ο χειμώνας διαφαίνεται σίγουρα δύσκολος και μας
αναγκάζει ακόμα πιο επιτακτικά να αναθεωρήσουμε τις δαπά-
νες μας. Ενώ πολλοί από εμάς καταλαβαίνουμε πως αυτό μπο-
ρεί να μας επηρεάσει προσωπικά, ο οικονομικός αντίκτυπος
στους καταναλωτές-ασθενείς θα επιβραδύνει την επιχειρημα-
τική μας δραστηριότητα και κατ επέκταση την ζήτηση των
οδοντιατρικών υπηρεσιών. Η λειτουργία των οδοντιατρείων
είναι μια δαπανηρή επιχείρηση, ακόμη και στις καλύτερες επο-
χές. Για να διατηρηθεί η "φήμη"μας πρέπει να πληρώνουμε καλά
ενοίκια για  βολικές τοποθεσίες στους δρόμους, καταναλώ-
νουμε υπέρογκες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου για φωτισμό, σαρωτές, ακτίνες Χ και βασικό
εξοπλισμό. Δεδομένου ότι το ενεργειακό "ανώτατο όριο" της κυβέρνησης ισχύει μόνο για τα ιδιωτικά νοικοκυριά ,οι
πάροχοι υγείας και περίθαλψης εκτίθενται στη πλήρη άνοδο των τιμών της ενέργειας. Η πίεση θα είναι αναπόφευ-
κτη και καλούμαστε για πολλοστή φορά να φανούμε ανθεκτικοί, ευέλικτοι και προσαρμοστικοί και να επιτύχουμε
τα καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς μας. Καλούμαστε να παραμείνουμε ο προσιτός και  οικονομικός ιδιώ-
της οδοντίατρος για να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας. Να απορροφήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες από
αυτές τις αυξήσεις για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, ώστε να μεταφέρουμε το όφελος στους ασθενείς μας.

Σας ευχόμαστε λοιπόν το 2023 υγεία το πολυτιμότερο αγαθό και να βάλουμε τις ζώνες μας και τις τιράντες μας
για να καβαλήσουμε το κύμα, διατηρώντας την ποιότητα των υπηρεσιών μας και φιλοξενώντας στα οδοντια-
τρεία μας ασθενείς κάθε προυπολογισμού, μέχρι αυτή η θαρραλέα πολιτική απόφαση να συμπεριλάβει τις υπηρε-
σίες οδοντιατρικής περίθαλψης στα πακέτα παροχών της καθολικής δημόσιας υγείας και να γεφυρώσει το χάσμα
μεταξύ στοματικής και γενικής υγείας. Καλή Χρονιά!

Νάνσυ Κοντούλη, Μέλος Δ.Σ. ΟΣΠ 
Επικεφαλής Παράταξης Δυναμικοί Οδοντίατροι Πειραιά (ΔΟΠ)

Ευχές 2023
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Τα νέα της  Eπιτροπής Προληπτικής
Δύο μεγάλες δράσεις κυριάρχησαν στον

τομέα της πρόληψης  το τελευταίο τρίμηνο.
Η μία αφορούσε την πρόσκλησή μας από τον

Φάρο Τυφλών Καλλιθέας για αγωγή στοματι-
κής υγείας σε άτομα με προβλήματα όρασης.

Δύο εθελοντές του Συλλόγου μας σε μια ομι-
λία με έντονο συγκινησιακό κλίμα ενημέρωσαν
τους συμμετέχοντες για τα τρία βήματα της
στοματικής υγείας, την σχέση με την σωματική
υγεία, προτείνοντας  ιδέες και λύσεις στα προ-
βλήματα  που δημιουργούνται μέσα από την
ιδιαιτερότητα της όρασής τους.

Η άλλη δράση ξεκίνησε τέλος Οκτωβρίου και
τελείωσε  αρχές Δεκεμβρίου,  όταν ο Οδοντια-
τρικός Σύλλογος Πειραιώς σε συνεργασία με το
Χαμόγελο του παιδιού ολοκλήρωσαν τον
έλεγχο της στοματικής υγείας στα έντεκα δημο-
τικά σχολεία της περιοχής Μοσχάτου Ταύρου.

Επί πέντε εβδομάδες δεκατρείς οδοντίατροι
εθελοντές, μέλη της Προληπτικής Επιτροπής
του Συλλόγου μας, έχοντας λάβει όλα τα προ-
ληπτικά μέτρα, εξέτασαν 1347 παιδιά μέσα
στην κινητή μονάδα του Χαμόγελου και ενημέ-
ρωσαν τους γονείς τους για την κατάσταση της
υγείας του στόματός τους.

Παράλληλα οδοντιατρικός έλεγχος και
αγωγή στοματικής υγείας πραγματοποιήθηκαν
από εθελοντές οδοντιάτρους του ΟΣΠ και σε
άλλα νηπιαγωγεία και δημοτικά της περιφέ-
ρειας του Πειραιά, διευρύνοντας σημαντικά
τον αριθμό των εξετασθέντων παιδιών.

Kύρια προβλήματα που εντοπίστηκαν σε όλα
τα σχολεία ήταν η ελλιπής στοματική υγιεινή, η
τερηδόνα, αλλά και σε μεγάλο ποσοστό οι ορ-
θοδοντικές ανωμαλίες.

Εντύπωση μας προκάλεσε επίσης ότι ελάχι-
στα από τα παιδιά που κάνουν αθλήματα, φο-
ρούν αθλητικό νάρθηκα.  

Ευχαριστούμε τους εθελοντές μας, τον Φάρο
Τυφλών Καλλιθέας και όλους τους συμμετέ-
χοντες, το Χαμόγελο του παιδιού, τους διευ-
θυντές των σχολείων και όλα τα παιδιά για την
άψογη συνεργασία.

Για άλλη μια φορά βάλαμε "καλάθι" στην
πρόληψη της στοματικής υγείας.

Ευελπιστούμε σε ακόμα καλύτερα το 2023!..
Καλή χρονιά σε όλους!

Βασιλική Σταματάκη
Χειρουργός Οδοντίατρος, Αντιπρόεδρος

Προληπτικής Επιτροπής ΟΣΠ
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Σκέψεις εθελοντών του ΟΣΠ μετά 
από την συμμετοχή τους στις δράσεις

Ως νέο μέλος της προληπτικής οδοντιατρικής αισθά-
νομαι ιδιαίτερη τιμή και ευτυχία  που μπήκα σε μια τόσο
οργανωμένη ομάδα. 

Όσων αφορά τον έλεγχο της στοματικής υγείας στα
σχολεία του Μοσχάτου από τη δική μου κλινική εξέταση
το συντριπτικό ποσοστό παιδιών πρέπει να επισκεφθεί
οδοντίατρο. Πάνω από τα μισά παιδιά είχαν κακή στομα-
τική υγιεινή, υπήρχαν όμως και πολλά παιδιά που είχαν
επισκεφθεί πρόσφατα οδοντίατρο και είχαν ήδη προλη-
πτικές εμφράξεις.

Με βάση τη δική μου εμπειρία  το τελευταίο γεγονός
με γεμίζει ελπίδα πως οι ενήλικες γονείς τους έχουν
ενεργοποιηθεί και αντιληφθεί τη σημασία των ενεργειών
για πρόληψη της τερηδόνας και της ουλίτιδας. 

Σίγουρα υπήρχαν παιδιά που προέρχονταν από οικογέ-
νειες που δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν την οδοντια-
τρική τους περίθαλψη στα οποία προτάθηκε η
δυνατότητα από το "Χαμόγελο του Παιδιού" για οδοντιατρική περίθαλψη στο οδοντιατρείο του στην
Αγία Παρασκευή. Σε όλα τα παιδιά έγινε διδασκαλία στοματικής υγείας και τονίστηκε  πόσο ρόλο παί-
ζει να πίνουν νερό, να βουρτσίζουν τα δόντια 30' μετά τις "λιχουδιές" και το φαγητό και η σημασία του
βραδινού βουρτσίσματος.

Φεύγοντας το κάθε παιδί είχε σημειωμένα όλα όσα είχαμε καταγράψει κλινικά για να ενημερωθούν
οι κηδεμόνες του. 

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι κάποιες τέτοιες εθελοντικές ενέργειες σε δυναμώνουν και η συνα-
ναστροφή σου με τους λιλιπούτειους σου δίνει ενέργεια μοναδική!! 

Καλές γιορτές με υγεία!! 
Μαρκέλλα Σούτα

Χειρουργός Οδοντίατρος

Η δράση που οργανώθηκε από τον ΟΣΠ και το Χαμόγελο του παιδιού,  μου έδωσε την ευκαιρία να
επισκεφθώτρία δημοτικά σχολεία στον Πειραιά. 

Εκεί εξετάσαμε τα παιδιά και τους δώσαμε συμβουλές για την στοματική τους υγιεινή. 
Η εμπειρία

ήταν πολύ ευχά-
ριστη και γεμάτη
ενέργεια ικανή
να σε γεμίσει για
όλη την υπό-
λοιπη ημέρα.

Ζαχαρίας 
Αμφιλοχιάδης

Χειρουργός 
Οδοντίατρος
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H προσμονή των παιδιών να δουν τον οδοντίατρο να ξετρυπώνει μέσα από το βανάκι  του Χαμόγε-
λου του Παιδιού, θα μπορούσε να πει κανείς πως μοιάζει με το συναίσθημα που έχεις όταν πρόκειται
να βιώσεις κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό ίσως και κάτι τρομακτικό (!). 

Αυτό ίσως γιατί για πολλά παιδιά ήταν η πρώτη φορά που θα κάθονταν στην οδοντιατρική καρέκλα
και τους κατέβαλε ο φόβος για το τι θα συμβεί... Τα <<έμπειρα>> παιδιά πλησίαζαν με χαρά και αφού
γινόταν ο έλεγχος των δοντιών τους, καθησύχαζαν τους φοβισμένους συμμαθητές τους.

Τα όμορφα συναισθήματα που σε διακατέχουν όταν περιβάλλεσαι από παιδικές φατσούλες και
γλυκά χαμόγελα δυστυχώς επισκιάζονται από την απογοήτευση και την θλίψη που νιώθεις όταν αντι-
κρίζεις τα δόντια κάποιων παιδιών. Η τερηδόνα είναι ο κύριος πρωταγωνιστής, τα ορθοδοντικά προ-
βλήματα αρκετά, η στοματική υγιεινή ελλιπής σε ένα μεγάλο μέρος  των μαθητών.

Στο τέλος της ημέρας μια γλυκόπικρη αίσθηση μένει.. Ευτυχία όταν ακούς τα παιδιά να σε ευχαρι-
στούν και να σε αγκαλιάζουν, ελπίδα ότι το ερέθισμα που πήραν από την επίσκεψή μας θα τα ευαισθη-
τοποιήσει στα θέματα της στοματικής υγείας, αλλά και ανησυχία για το πότε θα έρθει η ημέρα εκείνη
που όλα τα παιδιά θα έχουν ίσες ευκαιρίες στην οδοντιατρική περίθαλψη και ο οδοντιατρικός μας
ρόλος θα είναι κυρίως προληπτικός!

Γεωργία Θωμοπούλου
Χειρουργός Οδοντίατρος

Στο 11ο Νηπιαγωγείο Γλυφάδας, διευθύντρια και δασκάλες μας υποδέχτηκαν με ζεστά χαμόγελα. 
Οι μικροί μαθητές ενθουσιασμένοι με την παρουσία μας, συμμετείχαν στη συζήτηση για τους ῾φί-

λους῾ και τους ῾εχθρούς᾽ των δοντιών στη διατροφή. Με τη βοήθεια του Κίμωνα (μαριονέτα με δόν-
τια) μάθαμε πως τα ύπουλα ζαχαροζούζουνα απομακρύνονται από τα δόντια και φυσικά χορέψαμε
στους ρυθμούς της Οδοντοστοιχιούλας. 

Και αφού με χαρά εξετάσαμε τα στόματα των μικρών μας φίλων αποχωρήσαμε, όχι ίδιοι, λίγο πιο γε-
μάτοι, λίγο πιο φωτεινοί, λίγο πιο περήφανοι.

Βιολέτα Κακιώρα,
Παιδοδοντίατρος
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Επίσκεψη του ΟΣΠ 
στον Φάρο Τυφλών Καλλιθέας

«Αγάπα τον άνθρωπο, γιατί είσαι εσύ..»
Νίκος Καζαντζάκης.

Κάθε ημέρα της ζωής μας είναι μοναδική. Μοναδική και ανεπα-
νάληπτη. Άλλη όμοιά της δεν θα υπάρξει ξανά..

Κάποιες όμως από αυτές τις ημέρες για λόγους διαφορετικούς
για τον καθένα από εμάς, μας στιγματίζουν, μας σημαδεύουν και
μένουν χαραγμένες στο μυαλό και την καρδιά..

Μια τέτοια ημέρα ήταν αυτή που έζησα μαζί με την συνάδελφο
Μαρία Αγραπίδου στα τέλη του Οκτώβρη στον Φάρο Τυφλών Καλ-
λιθέας. 

Δεν ήταν η πρώτη φορά που θα μιλούσα σε άτομα με προβλή-
ματα όρασης. Η αγωνία μου όμως χτυπούσε κόκκινο - μην πω κά-
ποια φράση που τους φέρει σε δύσκολη θέση, μην χρησιμοποιήσω
λέξεις άτοπες για την ιδιαιτερότητά τους, μην αρχίσω να κουνάω τα
χέρια μου όπως κάνω συνήθως ενώ δεν με βλέπουν και φαίνομαι σαν χαζή.. 

Ούτε ηθοποιός πριν την πρεμιέρα τέτοιο άγχος.
Τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Μπήκαμε στον Φάρο και οι άνθρωποι εκεί μας έδειξαν από την αρχή ξεκάθαρα

πόσο συνειδητοποιημένοι είναι. Η αναπηρία τους δεν είναι το τέλος της χαράς τους και σε καμία περίπτωση δεν
πιστεύουν ότι η λέξη «τυφλός»  είναι η ταυτότητά τους.

Όλοι παρακολούθησαν με προσοχή αυτά που τους αναφέραμε για την στοματική τους υγεία και κατάλαβαν
πολύ καλά την αλληλένδετη σχέση της με την σωματική υγεία. Δέχτηκαν μάλιστα με χαρά τις συμβουλές και τις
ιδέες μας για να επιλυθούν πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά με την στοματική τους υγιεινή
λόγω της ιδιαιτερότητας της όρασής τους. Το ενδιαφέρον τους ήταν τόσο μεγάλο που ο γόνιμος διάλογος κρά-
τησε περίπου δυο ώρες, ενώ έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό όταν τους μοιράσαμε τους σελιδοδείκτες με τα βή-
ματα της στοματικής υγείας γραμμένα σε γραφή Braille, που είχε ετοιμάσει η Προληπτική Επιτροπή για την
γιορτή της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής Υγείας τον Μάρτιο.

Η συγκίνηση όμως
που έκανε την εμπειρία
ανεπανάληπτη ήρθε στο
τέλος.  Ήταν η στιγμή
που τα χέρια μας άγγιξαν
τα δικά τους..  Ήταν η
ώρα που τα δάχτυλά μας
ενώθηκαν πάνω σε μια
οδοντόβουρτσα..  Ήταν
η στιγμή που τα κεφάλια
τους έγειραν κι έφτασαν
κοντά στο εκμαγείο
στην προσπάθεια να αν-
τιληφθούν όσο καλύ-
τερα μπορούσαν τον
τρόπο βουρτσίσματος..
Ήταν η στιγμή που μέσα
μας τόσο η Μαρία όσο κι εγώ, νιώσαμε την υπέρτατη χαρά της προσφοράς..

Αυτήν που απλόχερα προσφέρει ο εθελοντισμός!..
Δεν περιγράφω άλλο…

Βασιλική Σταματάκη
Αντιπρόεδρος Προληπτικής Επιτροπής ΟΣΠ   
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Ημερίδα Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς 
« Τραύμα»

Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, έγινε η δια ζώσης ημε-
ρίδα του ΟΣΠ, με θέμα το τραύμα. Το επιστημονικό τμήμα του ΟΣΠ, είχε αποτα-
θεί στα μέλη του συλλόγου μέσω της γραμματείας του ΟΣΠ, σκοπεύοντας να
διερευνήσει ποια θέματα ενδιαφέρουν την πλειοψηφία των μελών του. Με βάση
τις απαντήσεις, δημιουργήσαμε θεματικές ενότητες που να ανταποκρίνονται στα
ενδιαφέροντα των μελών του ΟΣΠ. Το τραύμα ήταν πρώτο στο ενδιαφέρον των
μελών μας κι έτσι ήταν η πρώτη θεματική ενότητα. Η ενότητα ξεκίνησε τον Σε-
πτέμβρη με μηνιαία webinars (όπως πάντα δωρεάν), με θέματα  «Οδοντικό τραύμα
και κατάγματα μονίμων δοντιών – σύγχρονα πρωτόκολλα διαχείρισης», «Κακο-
ποίηση – Παραμέληση Παιδιού. Ο ρόλος του Υγειονομικού στην Ανίχνευση και
Διαχείριση Περιστατικών ΚαΠα-Π.», «Οδοντικό τραύμα και συνέπειες. Αναθεωρη-
μένες κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης.», και ολοκληρώθηκε με την δια
ζώσης ημερίδα.

Η ημερίδα είχε εξαιρετικούς ομιλητές, όπως τον Ομότιμο Καθηγητή Διαγνωστι-
κής και Ακτινολογίας Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ κο Τσιχλάκη
Κώστα, τον  Αναπληρωτή Καθηγητή Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργι-
κής ΕΚΠΑ κο Τζέρμπο Φώτη, την επίκουρη Καθηγήτρια Προσθετικής Οδοντια-
τρικής Σχολής ΕΚΠΑ κα Αρτοπούλου Ιόλη και τον Επίκουρο Καθηγητή
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Παιδοδοντιατρικής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ κο Βαδιάκα Γιώργο. Οι ομιλητές
μας τίμησαν με την παρουσία τους παρότι, την συγκεκριμένη ημέρα, η οδοντιατρική
κοινότητα αποχαιρετούσε ένα εξαιρετικό μέλος της, τον Καθηγητή Αλεξανδρίδη
Κωνσταντίνο, τ. Διευθυντή Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
του ΕΚΠΑ, στη μνήμη του οποίου, πριν ξεκινήσει η ημερίδα διατηρήθηκε ενός λεπτού
σιγή.

Την ημερίδα άνοιξε ο Αναπληρωτής Καθηγητής κος Τζέρμπος, με θέμα «Το Γναθο-
προσωπικό τραύμα». Ανέλυσε το τι μπορεί να συμβαίνει όταν βλέπουμε ένα ασθενή
με γναθοπροσωπικό τραύμα, ποιοί είναι οι κίνδυνοι, τι να παρατηρήσουμε, πως να
κάνουμε την κλινική εξέταση ώστε να αποκλείσουμε ή να επιβεβαιώσουμε οστικά κα-
τάγματα, τι να υποψιαστούμε ανάλογα με τα ευρήματα και πως να προχωρήσουμε
ανά περίπτωση. Όπως κάθε φορά, κράτησε ακμαίο το ενδιαφέρον όλων και μας θύ-
μισε ότι είμαστε ιατρική ειδικότητα.

Ακολούθησε η κα Αρτοπούλου, που εντυπωσίασε με όσα παρουσίασε: ογκολογικοί
ασθενείς, ασθενείς με τραύματα από τροχαία, από όπλα, ασθενείς με σοβαρά ελλεί-
ματα οστικά αλλά και μαλακών μορίων, ασθενείς που έχουν σοβαρές, εκτεταμένες
ουλές από εγκαύματα στην περιστοματική περιοχή, και που μπορούν να έχουν μια όσο
το δυνατόν, φυσιολογική ζωή, με την δημιουργία πχ οδοντοστοιχιών με μαγνήτες.

Μετά το διάλλειμα για καφέ και σνακ, ξεκίνησε η ομιλία του καθηγητή κύριου Βα-
διάκα, η οποία κράτησε μιάμιση ώρα καθώς ο ίδιος είχε ζητήσει μισή ώρα περισσό-
τερο, ώστε να μπορέσει να αναπτύξει επαρκώς το θέμα του. Από την αίθουσα δεν
αποχώρησε κανείς πριν το διάλειμμα και καθόλη την ομιλία υπήρξε απόλυτη σιγή,
ενώ στο τέλος υπήρξε μακρά συζήτηση.

Μετά το δεύτερο διάλλειμα (για φαγητό), ο κος Τσιχλάκης, μας ανέλυσε πότε θα ζη-
τήσουμε απεικόνιση και τι είδους απεικόνιση, ποια τραύματα θα μας βάλουν σε υπο-
ψία για κάταγμα σε ανά περιοχή, και δείχνοντας ακτινογραφίες απλές ή CBCT, στις
οποίες μας έδειξε πώς μπορεί να απεικονίζονται αυτά τα κατάγματα είτε είναι κραυ-
γαλέα είτε όχι. Μίλησε και για τα είδη απεικόνισης αυτά καθαυτά, το μηχανισμό λει-
τουργίας των μηχανημάτων, κι επομένως πόσο σημαντικό είναι να ζητάμε αυτό που
χρειαζόμαστε ώστε να έχουμε σωστή διάγνωση, αλλά όχι περισσότερες από τις απα-
ραίτητες ακτινογραφίες ώστε να μην συσσωρεύεται η ακτινοβολία στον ασθενή. 

Η ημερίδα κράτησε σχεδόν μια ώρα πέρα από το αναμενόμενο καθώς οι συνάδελ-
φοι είχαν αρκετές ερωτήσεις και είχαν αρκετά θέματα που ήθελαν να συζητήσουν
τους ομιλητές. Την ημερίδα έκλεισε με συγκίνηση ο κύριος Τζάκης, παραδίδοντας ο
ίδιος το αναμνηστικό δώρο στον κύριο Τσιχλάκη, ακαδημαϊκό συνάδελφο, φίλο και
παλιό συμφοιτητή. Παρόντες στην ημερίδα εκτός από τον πρόεδρο και τις συντονί-
στριες της επιστημονικής επιτροπής, ήταν ο πρόεδρος του ΟΣΠ και μέλη του ΔΣ του
ΟΣΠ, αλλά και μέλη της ομάδας εργασίας της ΕΟΟ «Γυναίκες στην Οδοντιατρική».Ο
οδοντιατρικός σύλλογος Πειραιώς ευχαρίστησε τους ομιλητές και σαν μικρό φόρο
τιμής σε κάθε ομιλητή έδωσε από ένα μικρό δώρο, ενθύμιο από την συγκεκριμένη
ημερίδα. 

Ας μην ξεχνάμε και την συνεισφορά των χορηγών- οδοντιατρικών εταιρειών
NalDental, PharmaDental και DentalLine Γ.Δεβερίκος, που βοήθησαν στην εκπλή-
ρωση της επιστημονικής ημερίδας.

Καλουμένου Βέρα, Γναθολόγος, Μέλος ΔΣ ΟΣΠ, 
Συντονίστρια επιστημονικής επιτροπής ΟΣΠ, Μέλος προληπτικής επιτροπής ΟΣΠ.

17

OSP_τευχος 32_Layout 1  16/1/2023  1:56 μμ  Page 17



18

40ο Επετειακό Πανελλήνιο 
Οδοντιατρικό Συνέδριο (ΠΟΣ)

Με μεγάλη χαρά τον Οκτώβριο του 2022 εί-
δαμε να πραγματοποιείται ξανά το ΠΟΣ δια
ζώσης. Είχε μεγάλη επιτυχία και εντύπωση προ-
κάλεσε το γεγονός ότι είχε πολύ μεγάλη προσέ-
λευση από την πρώτη μέρα, αφού ήδη από νωρίς
το πρωί η ουρά για την εγγραφή ξεπερνούσε την
μία ώρα. Αν έπρεπε να πω τι έμεινε πιο έντονα
στην μνήμη από το φετινό ΠΟΣ, θα πω η χαρά
των συναδέλφων (και η δική μου). Χαρά που επι-
τέλους βρισκόμασταν από κοντά και χαρά που
υπήρχαν τόσα ενδιαφέροντα θέματα, να ποτί-
σουν την δίψα μας για νέα γνώση… Κι εδώ θα
μείνω, στη νέα γνώση. Φέτος, για πρώτη φορά,
στο ΠΟΣ είχαμε κάτι διαφορετικό, πραγματικά
διαφορετικό, ως προς την γνώση. Βγήκαμε λίγο
έξω από τα κουτάκια μας, έξω από τα αυστηρά όρια της επαγγελματικής γνώσης, κι ας είναι η νέα γνώση ικανή
να επηρεάσει βαθιά και την επαγγελματική ζωή μας.

Είχαμε παρεμβάσεις της ομάδας εργασίας της ΕΟΟ, «Γυναίκες στην Οδοντιατρική», οι οποίες δεν εστιάστηκαν
στην γυναίκα οδοντίατρο αποκλειστικά, αλλά στον άνθρωπο πίσω από (και μέσα στον) οδοντίατρο.

Έτσι άνοιξε το φετινό ΠΟΣ – με στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Η Ανθρώπινη Υπόσταση του Οδοντιάτρου,
Μέσα και Εξω απο το Οδοντιατρείο». Συντονισμό ανέλαβαν οι Μ. Μενενάκου και Π. Παμπουκτσή ενώ ομιλη-
τριες ήταν οι Ε. Γεωργακοπούλου, Ε. Κωστοπούλου, Χ.-Α. Ρεϊση και Ι. Γιάτση. Στην ίδια φιλοσοφία ακολούθησε
στρογγυλό τραπέζι από την ίδια ομάδα με τίτλο η ανατομία του σύγχρονου έλληνα οδοντίατρου τέλειο τον συν-
τονισμό ανέλαβαν ο πρόεδρος της ΕΟΟΑ. Δεβλιώτης, και οι Ι. Υφαντόπουλος, Ν. Διακογεωργίου. Ομιλήτριες
ήταν οι Α. Γιαννίρη, Α. Κυρανούδη, Μ. Μενενάκου, Β. Πασιά, μέλη της ομάδας, οι οποίες έτρεξαν την έρευνα που
παρουσιάστηκε.

Σε στρογγυλό τραπέζι συμμετείχε και ο πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του ΟΣΠ, Μ. Τζάκης. Το θέμα ήταν
«Σύγκλειση και Γναθολογία: Αρχές Διάγνωσης και Θεραπείας που Πρέπει να Ακολουθούνται στην Αξιολόγηση και
Θεραπεία του Οδοντιατρικού Ασθενούς.» σε συντονισμό Β. Ψάρρα και με ομιλητές τους Μ. Τζάκη, Β. Ψάρρα.

Η κα Σ. Γκιζάνη, η οποία είναι επίσης μέλος της επιστημονικής επιτροπής του ΟΣΠ, συμμετείχε  επίσης σε
στρογγυλό τραπέζι, ως συντονίστρια. Ο τίτλος του στραγγυλού τραπεζιού ήταν «Παιδοδοντιατρική-Ορθοδον-
τικη-Προσθετική Οδοντιατρική: Τρίπτυχο Συνεργασίας στην Αντιμετώπιση Σύνθετων Κλινικών Περιπτώσεων»,
και ομιλητές ήταν οι N. Πολυχρονάκης, I. Σηφακάκης, X. Νίνου, Σ. Χατζημάρκου. Παλαιό επίσης μέλος της επι-
στημονικής επιτροπής του ΟΣΠ, ο κος Φ. Τζέρμπος, ανέλαβε συντονισμό στρογγυλού τραπεζιού με τίτλο Συγ-
χρονη Προσέγγιση στη Διαχείριση του Πόνου στην Κλινική Πράξη, και ομιλητές τους Α. Ματιάκη, Α. Ντούμα, Γ.
Παπαθανασίου, Φ. Τζέρμπο. Και ακριβώς πριν την τελετή λήξης, σε στρογγυλό τραπέζι μίλησε και η έταιρη συν-
τονίστρια της επιστημονικής επιτροπής του ΟΣΠ, κα Χ. Χατζηχαλεπλή. Το θέμα ήταν «Εμφυτευματικές. Αποκα-
ταστάσεις των Οπίσθιων Περιοχών των Γνάθων. Ειναι Απαραίτητη η Ανάπλαση;», με συντονιστές τους Κ. Χούπη,
Π. Χριστόπουλο και ομιλητές τους Γ. Νταγιάντη, Χ. Χατζηχαλεπλή, Κ. Χούπη, Π. Χριστόπουλο.

Θέματα εξαιρετικά ενδιαφέροντα υπήρξαν φυσικά πάρα πολλά και συχνά ήταν δύσκολο να επιλέξει κανείς
ανάμεσα σε δυο αίθουσες. 

Δεν απογοήτευσαν όμως ούτε οι δυο τελετές, αυτές της έναρξης και της λήξης. Highlight της τελετής έναρξης
ήταν η συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου, η οποία είχε τεράστια προσέλευση και ήταν πραγματικά απολαυστική.
Όσο για την τελετή λήξης, δεν μπορεί κανείς να αναφερθεί σε αυτήν χωρίς να αναφέρει την τελετή αδελφοποί-
ησης μεταξύ της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και της αντίστοιχης Ομοσπονδίας της Βουλγαρίας, η
οποία έγινε σε πολύ ζεστό κλίμα, με χαρά και ανταλλαγή δώρων και από τις δυο πλευρές. Βραβεύτηκαν επίσης
φωτογραφίες συναδέλφων, με ένα από τα 3 βραβεία να πηγαίνει στην ολόδική μας Αντιπρόεδρο Προληπτικής
Επιτροπής, Β. Σταματάκη.

Καλουμένου Βέρα, Γναθολόγος, Μέλος ΔΣ ΟΣΠ, 
Συντονίστρια επιστημονικής επιτροπής ΟΣΠ, Μέλος προληπτικής επιτροπής ΟΣΠ
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ΑΝΑΦΟΡΑ σχετικά με την ανάληψη διοργάνωσης
των σεμιναρίων (workshops) που αφορούν 

τη Διακοπή του Καπνίσματος 
(Tobacco Cessation) στο οδοντιατρείο

Προς το ΔΣ της ΕΟΟ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
όπως γνωρίζεται, το ΔΣ της ΕΟΟ αποδέχθηκε την από 11 Μαρτίου 2022 πρόταση της Παγκόσμιας Οδον-

τιατρικής Συνομοσπονδίας (FDI) να συνεργαστεί μαζί της για την ανάπτυξη στην Ελλάδα ενός πρωτοπορια-
κού προγράμματος (project) που εξοπλίζει τους οδοντιάτρους με εκείνα τα «εργαλεία» που θα βοηθήσουν
τους ασθενείς στη Διακοπή του Καπνίσματος στο χώρο του οδοντιατρείου. Για τον σκοπό αυτό υπεγράφη
συμφωνία (memorandum) μεταξύ FDI και ΕΟΟ (23/6/22).  Το ΔΣ της ΕΟΟ όρισε ως υπεύθυνους της διοργά-
νωσης των σεμιναρίων της FDIστην Ελλάδα, για τον οργανωτικό τομέα, τον Ταμία της ΕΟΟ, κ Γεώργιο
Τσιόγκα, εκλεγμένο επί 7ετία στην MLSCτης FDI και για τον επιστημονικό τομέα, την ειδικευμένη στη Στο-
ματολογία, συνάδελφο κ Ελεάνα Στουφή, επισκέπτρια Λέκτορας στο Harvard, μέλος της task team του proj-
ect της FDI.

Το project λανσαρίστηκε για πρώτη φορά στις 9 Δεκ 2021 από την Πρόεδρο της FDIκαθ. Ihsane Ben Yahya
και αρχικά συμμετείχαν 11 χώρες. Τα workshops (σεμινάρια) είναι περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων (20
ατόμων) και αποβλέπουν στην εκπαίδευση «οδοντιάτρων εκπαιδευτών»(train the trainer) οι οποίοι στη συνέ-
χεια θα αναλάβουν κλιμακωτά την εκπαίδευση περισσότερων ομάδων οδοντιάτρων, ώστε σταδιακά και γρή-
γορα να γίνουν κοινωνοί της παρεχόμενης γνώσης όσοι οδοντίατροι ενδιαφέρονται σχετικά με τον τρόπο
εφαρμογής της «Καθοδήγησης» της FDI για τη διακοπή του καπνίσματος και της παροχής συμβουλών στους
ασθενείς στα ιατρεία τους υλοποιώντας τις συνοπτικές παρεμβάσεις στο κάπνισμα 5As και 5Rs. Οι 5As (Ask,
Advise, Assess, Assist, Arrange) και 5Rs (Relevance, Risks, Rewards, Roadblocks και Repetition) παρεμβάσεις
που επικεντρώθηκαν τα σεμινάρια είναι τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα μοντέλα στην πρωτοβάθμια περί-
θαλψη και έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στο να βοηθήσουν τους ασθενείς να σταματήσουν το κάπνισμα.

Τα 5A απευθύνονται σε ασθενείς που επιθυμούν να σταματήσουν το κάπνισμα και περιλαμβάνουν όλες τις
δραστηριότητες που μπορεί να κάνει ένας οδοντίατρος, μέσα σε τρία έως πέντε λεπτά σε ένα περιβάλλον
πρωτοβάθμιας φροντίδας, για να βοηθήσει έναν χρήστη καπνού να κάνει μια προσπάθεια διακοπής. Τα 5Rs
στοχεύουν σε ασθενείς που δεν επιθυμούν να σταματήσουν το κάπνισμα και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται
κατά τη διάρκεια μιας παρέμβασης συμβουλευτικής παρακίνησης. Για την εφαρμογή τους χρησιμοποιούνται
συγκεκριμένα σενάρια παιχνιδιού ρόλων(role play) σύμφωνα με τις Οδηγίες Διακοπής Καπνίσματος της FDI
για οδοντιάτρους. Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια έπαιξαν τον ρόλο του οδοντιάτρου και του ασθενούς εκ
περιτροπής για να επιτρέψουν σε όλους τους συμμετέχοντες να εξασκηθούν στην εφαρμογή της «παρέμβα-
σης» στους ασθενείς.

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων περιείχε επίσης ομιλίες για τα παγκόσμια και ελληνικά επιδημιολογικά δεδο-
μένα της χρήσης του καπνού, τους γενικούς και ειδικούς κινδύνους, τις επιπτώσεις του καπνίσματος στη στο-
ματική υγεία και την φαρμακολογική προσέγγιση των καπνιστών.

Μια ολοκληρωμένη έρευνα αξιολόγησης συμπληρώθηκε από όλους τους συμμετέχοντες, μετά απόκάθε
workshop, έτσι ώστε τα σχόλια και οι παρατηρήσεις να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των
μελλοντικών διοργανώσεων των workshops (σεμιναρίων) σε εθνικό επίπεδο με χρήση αυτού του μοντέλου.
Οι βασικές γνώσεις θα βοηθήσουν να διασφαλιστεί ότι οι οδοντίατροι είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και
εφοδιάζονται με τα καλύτερα δυνατά εργαλεία για την υποστήριξη των ασθενών να κόψουν το κάπνισμα.

Οι στόχοι του project είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης για τον θεμελιώδη ρόλο του οδοντιατρικού
επαγγέλματος στη διακοπή του καπνίσματος, η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους του
καπνίσματος για τη στοματική υγεία και η αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των οδοντιάτρων στην
παρέμβαση για τη διακοπή του καπνίσματος.

Διαθέσιμα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η συμβουλευτική συμπεριφοράς (συνήθως σύντομη, 3-5 λεπτά) που
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μπορεί να διεξάγεται από οδοντιά-
τρους, σε συνδυασμό με τη στομα-
τική εξέταση στο οδοντιατρείο,
μπορεί να αυξήσει τα ποσοστά
αποχής από το κάπνισμα κατά 30
τοις εκατό.

Για την υλοποίηση της συμφω-
νίας ΕΟΟ – FDI και με βάση τη γε-
ωγραφική διάρθρωση της Ελλάδος
επελέγησαν να οργανωθούν δύο
σεμινάρια, ίδια στη θεματολογία,
ένα στην Αθήνα στο Σεράφειο του
Δήμου Αθηναίων την 10/11/22 και
ένα στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδο-
χείο Porto Palace την 26/11/22.

Επελέγησαν να κληθούν να
συμμετάσχουν δι’ εκπροσώπου
τους, που στη συνέχεια θα είχε τον
ρόλο του εκπαιδευτού (trainer),
όλοι οι σχετιζόμενοι υγειονομικοί φορείς, όπως νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές με οδοντιατρικά τμήματα,
εκπρόσωποι Οδοντιατρικών Συλλόγων, Διοικητικές δομές Υγείας (ΥΠΕ, Υπουργείο), πανεπιστημιακές σχο-
λές (τμήματα Στοματολογίας, Περιοδοντολογίας, Παιδοδοντίας), κλπ. Η πρόσκληση αποτυπώθηκε εγγρά-
φως και απεστάλη τόσο ταχυδρομικά όσο και ηλεκτρονικά με εν συνεχεία τηλεφωνική επιβεβαίωση της
παραλαβής της. 

Οι ενδιαφερόμενοι εκδήλωσαν την επιθυμία τους, συμπληρώνοντας έντυπη αίτηση, δηλώνοντας πέραν των
προσωπικών τους στοιχείων επικοινωνίας, τυχόν ειδίκευση τους, τον φορέα απασχόλησης τους, τον Σύλλογο
στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι καθώς και α) το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας, β) τα έτη άσκησης
του επαγγέλματος γ) το εάν είναι καπνιστές, δ) εάν επιθυμούν να γίνουν «εκπαιδευτές» και ε) εάν προτίθεν-
ται να βοηθήσουν την εκστρατεία της διακοπής του καπνίσματος στο οδοντιατρείο.

Τελικά όλες οι αιτήσεις έγιναν δεκτές καθ’ υπέρβαση του ορίου των 20 ατόμων που είχε θέσει η FDI. Η ενη-
μέρωση έγκρισης της συμμετοχής έγινε επίσης ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά. Έτσι παρακολούθησαν τα work-
shops 24 άτομα στη Θεσσαλονίκη και 33 άτομα στην Αθήνα.

Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά κατά την διαδικασία της ενημέρωσης συμμετοχής τους
καθώς και εντύπως κατά την προσέλευση τους στο σεμινάριο σε ειδικά διαμορφωμένο για τα σεμινάρια φά-
κελο τα εξής έντυπα της FDI α) FDI Tobacco Cessation Guide β) e effects of E-cigarettes on Oral Health–
Factsheetγ) 5As, 5Rs, Tobacco Cessation workshop δ) Role play scenarios ε) Feedback survey στ) Agenda ζ)
στυλό, μπλοκ σημειώσεων η) κονκάρδα.

Οι συμμετέχοντες παρέλαβαν Βεβαίωση παρακολούθησης υπογεγραμμένη από την Πρόεδρο της FDI καθ κ
Ihsane Ben Yahya.

Τα σεμινάρια εγκρίθηκαν και μοριοδοτήθηκαν από το ΙΕΘΕ με 6 μόρια Συνεχούς Επιμόρφωσης έκαστο.
Στους συμμετέχοντες προσφέρθηκαν ροφήματα και βουτήματα κατά τη διάρκεια των coffee breaks εκ μέ-

ρους της ΕΟΟ.
Τα σεμινάρια στήριξαν ως ομιλητές πέραν της κ Ελεάνας Στουφή (Αθήνα & Θεσσαλονίκη), ο αναπλ.καθ. κ

Π Μπεχράκης (Αθήνα), η αναπλ.καθ. κ Παρασκευή Κατσαούνου (Αθήνα) και η αναπλ.καθ. κ Αθανασία Πα-
τάκα (Θεσσαλονίκη) τους οποίους και ευχαριστήσαμε και εγγράφως τόσο για την αποδοχή της πρόσκλησης
όσο και για την εμπεριστατωμένη ομιλία τους.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της ΕΟΟ κ Α. Δεβλιώτης και ο Αντιπρόεδρος κ Ν. Μαρουφίδης αντί-
στοιχα.

Το σεμινάριο της Θεσσαλονίκης μαγνητοσκοπήθηκε μέσω της Εταιρείας Premiumκαι δωρίσθηκε στην
ΕΟΟ [προσωρινός (εργαστηριακός) σύνδεσμος για το videohttps://youtu.be/lPzO4kr1cVI ]. Με την έγκριση
των ομιλητριών, κ Ε Στουφή και κ Α Πατάκα, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΟΟ ώστε να μπορούν να το
παρακολουθήσουν και συνάδελφοι που δεν είχαν την ευκαιρία ή τη δυνατότητα να συμμετάσχουν διά ζώσης.

Στους συμμετέχοντες κάθε σεμιναρίου προσφέρθηκε δωρεάν φωτογραφική συλλογή του γεγονότος ώστε
να θυμούνται τη συμμετοχή τους.

Οι συμμετέχοντες ομιλητές προσκλήθηκαν και σε ευχαριστήριο γεύμα, προσφορά της ΕΟΟ.
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Όλο το υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) των σεμιναρίων περιλαμβανομένων και των παρουσιάσεων (slides)
των ομιλητών έγινε στα Αγγλικά σύμφωνα με την υπογραφείσα συμφωνία, αφού τα σεμινάρια ουσιαστικά
ήταν της FDI, επιτηρήθηκαν και αναπτύχθηκαν από αυτήν. Κατά παρέκκλιση οι ομιλίες έγιναν στην Ελλη-
νική.

Οι συλλεγείσες απαντήσεις στην έρευνα, των συμμετασχόντων στα σεμινάρια, επεξεργάστηκαν και κατα-
γράφηκαν ώστε να σταλούν στην FDI, αλλά και για να αξιολογηθούν και από την ΕΟΟ στην καλλίτερη μελ-
λοντική διοργάνωση ανάλογων σεμιναρίων σε εθνικό επίπεδο.

Ετοιμάζεται να σταλεί η τελική αναφορά της ΕΟΟ προς την FDI σχετικά με την υλοποίηση των όρων της
μεταξύ των συμφωνίας (memorandum). Με αυτήν την πράξη ολοκληρώνεται η συμφωνία και η εφαρμογή
του project στο ελληνικό εθνικό επίπεδο.

Η ΕΟΟ σήμερα έχει την εμπειρία, το υλικό, την οργανωτική και επιστημονική γνώση καθώς και επάρκεια
να οργανώσει αντίστοιχα σεμινάρια σε οδοντιάτρους για τη διακοπή του καπνίσματος στο οδοντιατρείο. Τα
μελλοντικά σεμινάρια μπορούν να διαφοροποιηθούν σε θεματολογία εμπλουτιζόμενα και από άλλους ειδι-
κούς στα ζητήματα διακοπής καπνίσματος, εκπαίδευσης οδοντιάτρων, επικοινωνίας με τους ασθενείς, κοκ,
αξιοποιώντας και τις απαντήσεις-παρατηρήσεις των ήδη συμμετασχόντων. Αυτή η ευκαιρία δεν μπορεί να
μείνει αναξιοποίητη. 

Προτείνουμε η ΕΟΟ με επιστολή της να γνωστοποιήσει στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους τη δυνατότητα
αυτή και να συστήσει σε όσους επιθυμούν να αιτηθούν αρχικά και να συνεργαστούν στη συνέχεια στη διορ-
γάνωση σεμιναρίου σε τοπικό επίπεδο επιφορτιζόμενοι το οργανωτικό κόστος.

Θα πρέπει το ήδη υπάρχον έντυπο υλικό των εκδόσεων της FDI και των παρουσιάσεων (slides) να μετα-
φραστεί στα ελληνικά και μέσω της ιστοσελίδας της ΕΟΟ να καταστεί προσβάσιμο σε κάθε Έλληνα οδοντία-
τρο. Έτσι θα επέλθει σταδιακά και η αναβάθμιση του επαγγελματικού ρόλου του οδοντιάτρου με τη
διεύρυνση του αντικειμένου απασχόλησης του.

Δεν θα πρέπει να λησμονηθεί να γίνει ειδική αναφορά στη Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων της ΕΟΟ (κ Αγγε-
λική Γουναλάκη) για την μαζί με άλλους υπαλλήλους της ΕΟΟ υπεύθυνη προσεκτική και αποτελεσματική
γραμματειακή υποστήριξη της διοργάνωσης των σεμιναρίων. 

Με εκτίμηση

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ

Γιώργος Τσιόγκας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

Ελεάνα Στουφή
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Διημερίδα στο Μεσολόγγι

Με επιτυχία ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αιτωλοακαρνανίας διοργάνωσε 
διημερίδα με θέμα «Η Στοματολογία ως ειδικότητα - Νέες προοπτικές».

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Πρώτο μέλημα δικό μου ως πρό-

εδρος αλλά και του νέου ΔΣ του ΟΣ
Αιτ/νιας ήταν, πέρα από την οικονο-
μική εξυγίανση, η εξωστρέφεια του
συλλόγου μας. Στα πλαίσια της εξω-
στρέφειας λοιπόν διοργανώσαμε στην
Ι.Π. Μεσολογγίου διημερίδα στομα-
τολογίας με θέμα: η στοματολογία ως
ειδικότητα: νέες προοπτικές. Την εκ-
δήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους ο πρόεδρος της Ελληνικής
Οδ/κής Ομοσπονδίας Αθανάσιος Δε-
βλιώτης, ο πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Σ. και
πρόεδρος του τμήματος Οδοντιατρι-
κής ΕΚΠΑ Καθηγητής και Διευθυν-
τής της Κλινικής Στοματολογίας και
Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής Νικητάκης Νικόλαος, ο αντιπρόεδρος της ΕΛ.Ε.Σ. και πρόεδρος του
τμήματος Οδοντιατρικής ΑΠΘ Καθηγητής και Διευθυντής του εργαστηρίου Στοματολογίας Πουλό-
πουλος Κ. Αθανάσιος, ο πρόεδρος του οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής Υφαντής Αθανάσιος, οι πρό-
εδροι των Οδοντιατρικών Συλλόγων Αχαίας (Μουτούσης Γεώργιος), Ιωαννίνων (Κήττας Δημήτρης),

Αγρινίου (Τσιτσέλης Γιάν-
νης) καθώς και η πρόεδρος
της επιτροπής του επιστη-
μονικού περιοδικού του
Ο.Σ.Π. και μέλος ΔΣ Αγρα-
πίδου Μαρία.

Κατά τη διάρκεια της διη-
μερίδας ο σύλλογος μας τί-
μησε για την πορεία του και
την προσφορά του στην
οδοντιατρική επιστήμη τον
Μεσολογγίτη Καθηγητή
Στοματολογίας και πρόεδρο
του τμήματος Οδοντιατρι-
κής ΣΕΥ ΑΠΘ Πουλόπουλο
Κ. Αθανάσιο. Επίσης οι προ-
σκεκλημένοι είχαν την ευ-

καιρία να επισκεφτούν και να ξεναγηθούν σε ιστορικούς χώρους και μουσεία της πόλης αλλά και να
γνωρίσουν την τοπική μας γαστρονομία. Η απρόσμενα μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων και η επι-
τυχία της πρώτης διημερίδας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε πιο δυναμικά με μελλοντικές δράσεις.

Με εκτίμηση,
Βασιλείου Φώτης - πρόεδρος ΟΣ Αιτ/νιας
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Αθλητικό τραύμα και στοματογναθικό σύστημα
Μέρος 3ο

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Μας ενδιαφέρουν λοιπόν ιδιαίτερα, σαν οδοντιάτρους,

οι επιπτώσεις στο στοματογναθικό σύστημα που προκα-
λούνται από:

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

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

3. τραύματα σε μαλακούς ιστούς όπως χείλη παρειές
και γλώσσα, 

4. μικροτραύμα που προκαλείται από βρυγμό, αθλητικά
ποτά, πισίνα, 

5. whiplash
6. μας ενδιαφέρει επίσης η διάρκεια της ανάρρωσης και

της επαναφοράς στη δραστηριότητα.

Ας τα δούμε αναλυτικότερα:
1. (Δείτε προηγούμενο τεύχος)
2. (Δείτε προηγούμενο τεύχος)
3. (Δείτε προηγούμενο τεύχος)
4. Μικροτραύμα που προκαλείται από βρυγμό, αθλη-

τικά ποτά, πισίνα(συνέχεια από προηγούμενο τεύχος).
Κατά τη διάρκεια της κολύμβησης φαίνεται ότι συμβαί-

νουν αρκετά πράγματα ταυτόχρονα και συνδυαστικά έχουν
συχνά δυσάρεστές συνέπειες στην στοματική υγεία των
αθλητών. Έτσι, κατά και μετά την κολύμβηση (σε πισίνα):

• Εκτίθενται τα δόντια στο χλώριο της πισίνας 
• Μειώνεται η σιαλική ροή – (κυρίως μετά την κολύμ-

βηση)
• Αυξάνεται το ασβέστιο στο σάλιο
• Οι αθλητές καταναλώνουν πολλή ενέργεια στις προ-

πονήσεις και αυτό οδηγεί σε συχνή κατανάλωση ενεργει-
ακών ποτών και σνακ, με αποτέλεσμα περαιτέρω πτώση
του PH.

Η συγκέντρωση του ασβεστίου στο σάλιο φαίνεται ότι
συνδέεται αρνητικά με τα επίπεδα PH, όπως και η συχνή
κατανάλωση τροφής. Η μειωμένη σιαλική ροή αφήνει τα
δόντια ευάλωτα, αφού έχουν ήδη εκτεθεί στο χλώριο (και
τα καθαριστικά) της πισίνας, και ταυτόχρονα το σάλιο
παρουσιάζει αύξηση στην συγκέντρωση ασβεστίου. Έτσι
υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τερηδόνα, ουλίτιδα ή πε-
ριοδοντική νόσο, διαβρώσεις κτλ. HFDI προτείνει οι κο-
λυμβητές/αθλητές σε πισίνα να ξεπλένουν το στόμα τους
με νερό πριν και μετά την προπόνηση ή τον αγώνα, να
φροντίζουν να ενυδατώνονται καλά πίνοντας νερό μετά
από κάθε αγώνα ή προπόνηση αλλά και κατά την διάρ-
κεια των προπονήσεωνκαι να αποφεύγουν το βούρτσισμα
των δοντιών αμέσως μετά την προπόνηση. (Εικόνα 1).

5. Whiplash
Τι είναι; Φαινόμενο ή κατ’ άλλους, σύνδρομο που προ-

καλείται από απότομη/βίαιη εναλλαγή επιτάχυνσης/ επι-
βράδυνσης με μεταφορά ενέργειας στις περιοχές της
κεφαλής και του αυχένα. Παρότι θεωρητικά αφορά τον
αυχένα, εμπλέκεται σε τραύματα της ΚΓΔ ακόμα κι όταν
δε φαίνεται να υπάρχει άμεσο τραύμα της. Η κεφαλή κι-
νείται απότομα κι έντονα προς τα πίσω και αμέσως μετά
μπροστά, προκαλώντας απότομη έκταση των δίσκων,
μυών και συνδέσμων. Καθώς το στόμα ανοίγει σε μέγιστη
κατάσπαση, ενεργοποιείται το αντανακλαστικό του μα-
σητήρα (jawjerkreflex) και η γνάθος ανασπάται απότομα.
Στην πρώτη όμως φάση, καθώς το στόμα ανοίγει, τα ανα-
τομικά στοιχεία της ΚΓΔ (σύνδεσμοι, μύες, διάρθριος δί-
σκος) συγκρατούν την κάτω γνάθο και μπορεί να
χαλαρώσουν ή να δημιουργηθεί ρήξη. Συχνά τα συμπτώ-
ματα κρανιογναθικών διαταραχών που προκύπτουν είναι
καθυστερημένης έναρξης και δεν εμφανίζονται αμέσως
μετά το τραύμα, καθώς η αρχική βλάβη μπορεί να είναι
μικρή, σε τριχοειδή αγγεία, νεύρα, συνδετικό ιστό, και θα
δώσει συμπτώματα αφού η βλάβη επιδεινωθεί προοδευ-
τικά. 

Συμπτώματα - έχουν έναρξη συχνά 24-48 ώρες ΜΕΤΑ
το τραύμα:

• ΠΟΝΟΣ και μυϊκός σπασμός σε δομές του στοματο-
γναθικού συστήματος – κυρίως σε αυχένα, ώμους και
χέρια, αλλά και κατά τη διάρκεια της μάσησης ή λειτουρ-
γίας. 

• Μειωμένη κινητικότητα αυχένα και μειωμένη μέγιστη
κατάσπαση ή ασύμμετρη κατάσπαση

• Κεφαλαλγίες
• Ήχοι από την ΚΓΔ κατά την λειτουργία
• Ωταλγία
• Αίσθηση μπουκώματος αυτιών
• Εμβοές
• Ίλιγγος
• Αλλαγές στην σύγκλειση
• Πιθανά επιπλοκές στην όραση για περίπου 24 ώρες.

Εικόνα 1. Σιαλικές παράμετροι κολυμβητών 
πριν και μετά την προπόνηση
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6. Διάρκεια της ανάρρωσης και της επαναφοράς στη
δραστηριότητα.

Η ανάπτυξη του προσώπου στην παιδική και εφηβική
ηλικία φαίνεται πως επηρεάζει το μοτίβο τραυματισμού.
Η οφθαλμική κόγχη, η κάτω γνάθος και τα οστά της
ρινός είναι τα οστά που γενικά σπάνε συχνότερα. Φαί-
νεται όμως πως σε πολύ μικρές ηλικίες υπάρχει μεγαλύ-
τερος κίνδυνος για τραύματα στο κρανίο λόγω
μεγαλύτερου κλάσματος κρανίου/προσώπου. Καθώς το
παιδί μεγαλώνει, προς την εφηβεία το κλάσμα αυτό αλ-
λάζει καθώς το πρόσωπο του παιδιού αναπτύσσεται
προς τα κάτω και μπροστά, και πλέον είναι συχνότεροι
οι τραυματισμοί στο μέσο του προσώπου. Ολοκληρώ-
νοντας την ανάπτυξη του προσώπου όμως, ένας νέος
ενήλικας έχει πλήρως ανεπτυγμένα κι ώριμα ιγμόρεια
τα οποία μπορούν να απορροφήσουν μεγαλύτερες δυ-
νάμεις και επομένως να μεταφέρουν μικρότερες δυνά-
μεις στα γειτνιάζοντα οστά του προσώπου, κάνοντας τα
κατάγματα της κάτω γνάθου συχνότερα. Αυτές είναι
αρχικές ενδείξεις, και χρειάζεται έρευνα με μεγαλύτερο
δείγμα, πρέπει όμως να ληφθούν υπόψιν στα σχέδια
πρόληψης και προστασίας, καθώς τραυματισμοί στο
μέσο πρόσωπο ενέχουν τον κίνδυνο πρόκλησης εγκε-
φαλικής αιμορραγίας.

Ανάρρωση από οστικό κάταγμα

Δυστυχώς δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες έρευνες και
επομένως συγκεκριμένες επίσημες οδηγίες για την επα-
ναφορά στις αθλητικές δραστηριότητες μετά από
τραύμα στην στοματοπροσωπική περιοχή. Το 2008 δό-
θηκαν κάποιες οδηγίες από τον Roccia και τους συνερ-
γάτες του. Στην έρευνά του φάνηκε πως η ιαματική
διαδικασία έχει αρκετά στάδια, και ξεκινά με ένα στάδιο
φλεγμονώδους αντίδρασης μέχρι και 5 μέρες μετά το
κάταγμα ενώ ολοκληρώνεται με ένα τελικό στάδιο ανα-
διαμόρφωσης το οποίο συμβαίνει μεταξύ 25ης και 50ης
μέρας μετά το κάταγμα. Βάση αυτού του χρονοδιαγράμ-
ματος, προτείνεται η επιστροφή στις δραστηριότητες
επίσης ανά στάδια. Προτείνεται πλήρης αποχή για τις
πρώτες 20 ημέρες, ελαφρά αεροβική άσκηση μεταξύ
21ης-30ης μέρας, προπονητικές ασκήσεις χωρίς πιθανό-
τητα σωματικής επαφής μεταξύ 31ης-40ης μέρας και κα-
νονική προπόνηση ή παιχνίδι/αγώνας μετά την 40η μέρα
το νωρίτερο.(Για αθλητές που ασχολούνται με αθλήματα
έντονης επαφής η επιστροφή προτείνεται να μη γίνεται
νωρίτερα από τρεις μήνες). Σε κάθε περίπτωση, η ολο-
κλήρωση ενός σταδίου και το πέρασμα στο επόμενο θα
πρέπει να γίνεται μόνο εάν ο ασθενής είναι πλήρως
ασυμπτωματικός.

Ανάρρωση από whiplash

Συνήθως δεν παραμένουν νευρολογικές ή άλλες βλά-
βες και συνήθως οι βλάβες μετά από κάποιο διάστημα
είναι αυτοϊάσιμες, αν και σαν κατάσταση είναι εξαιρετικά
επώδυνη. Σε έλεγχο ποιότητας ζωής και ύπνου με τα Eu-
roQuolandSleepquality, βρέθηκε πως δεν υπήρχε ουσια-
στική διαφορά με το controlgroup, 6 MHNEΣ ΑΠΌ ΤΟ
ΤΡΑΥΜΑ.  

Ανάρρωση από οδοντοφατνιακό κάταγμα

Δεν υπάρχουν πολλές μελέτες εστιασμένες στην ανάρ-
ρωση από οδοντικό ή οδοντοφατνιακό κάταγμα. Σε μια
έρευνα του 2017 κατέληξαν σε χρόνο ανάρρωσης  δύο
εβδομάδων για οδοντοφατνιακά κατάγματα. Για απλά
οδοντικά κατάγματα ο χρόνος ανάρρωσης είναι πολύ μι-
κρότερος, τυπικά περίπου 3 μέρες. Θα πρέπει να αναλογι-
στούμε ότι συχνά δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε την
αποκατάσταση της οδοντικής ουσίας και / ή το κάταγμα
του φατνιακού πετάλου, αλλά και πιθανές βλάβες στον
πολφό.

Μέσα πρόληψης τραύματος (Εικόνα 2):

- Εξωστοματικά προστατευτικά - κράνος και προστα-
τευτικά τύπου «προσωπίδας» συνδεδεμένα με το κράνος,
τα οποία προστατεύουν την στοματοπροσωπική περιοχή

- Ενδοστοματικά προστατευτικά = ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΝΑΡ-
ΘΗΚΕΣ - τριών τύπων

o Έτοιμοι νάρθηκες εμπορίου (stockmouthguards)
o Νάρθηκες προσαρμόσιμοι στο στόμα (boilandbite)
o Εξατομικευμένοι νάρθηκες (φτιαγμένοι σε οδοντία-

τρο)
- Συνδυασμένα προστατευτικά δοντιών και στόματος

Από τους αθλητικούς νάρθηκες, τον μεγαλύτερο βαθμό
προστασίας (και άνεσης) παρέχει ένας εξατομικευμένος
νάρθηκας.Φοριέται συνήθως στην άνω γνάθο (με εξαί-
ρεση τους ασθενείς με ορθοδοντική τάξη ΙΙΙ κατά Angle
στους οποίους μπαίνει στην κάτω γνάθο). Λειτουργεί με
τους εξής τρόπους:

1. Διαχωρίζει τον άνω από τον κάτω οδοντικό φραγμό,
ενώ ταυτόχρονα απορροφά μέρος των δυνάμεων κρού-
σης και μοιράζει τις δυνάμεις σε όλα τα δόντια εξίσου, με
αποτέλεσμα όταν ο αθλητής δεχτεί κρούση στο στόμα, τα
δόντια να μην χτυπούν μεταξύ τους, ούτε να δέχονται κά-
ποια δόντια περισσότερες δυνάμεις από άλλα, και φυσικά
οι δυνάμεις που φτάνουν στα δόντια είναι μικρότερες από
αυτές που ασκήθηκαν.

2. Προστατεύει τους μαλακούς ιστούς από τα δόντια. 
3. Προσφέρει καλύτερη στήριξη καθώς «γεμίζει» κενά

δοντιών σε περιπτώσεις μερικής ανοδοντίας. 
4. Τέλος, δημιουργεί κενό μεταξύ κεφαλής κονδύλου

και κροταφικής γλύνης με αποτέλεσμα σε περίπτωση
κρούσης, να μην πιέζονται βίαια τα οστά μεταξύ τους.
(Εικόνα 3)

5. Προσφέρει αίσθηση ασφάλειας στον αθλητή οπότε
μπορεί απερίσπαστα να συγκεντρωθεί στην επίδοσή
του/στο παιχνίδι.

6. Αμφιλεγόμενη αλλά υπαρκτή, είναι η θεωρία πως οι
ενδοστοματικοί νάρθηκες προστατεύουν και από διά-

Εικόνα 2: Τύποι αθλητικού νάρθηκα - Εμπορίου, 
προσαρμόσιμος στο στόμα, εξατομικευμένος.
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σειση (ή βοηθούν στο να είναι η διάσειση ελαφρότερης
μορφής), καθώς απορροφούν δυνάμεις που θα μεταφέ-
ρονταν μέσω της βάσης του κρανίου στον εγκέφαλο. Οι
υποστηρικτές της θεωρίας αναφέρονται στους εξατομι-
κευμένους νάρθηκες, ενώ αρνητές της θεωρίας απλώς δη-
λώνουν πως δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να
επιβεβαιωθεί η θεωρία, και ταυτόχρονα θεωρούν ότι
υπάρχει λόγος για έρευνα που ίσως οδηγήσει σε νάρθηκες
οι οποίοι θα μπορούν όντως να προστατέψουν από διά-
σειση (TBI – Traumatic Brain Injury).

Αν αναλογιστεί κανείς το πόσοι συνάνθρωποι μας
ασχολούνται με αθλητικές δραστηριότητες κάθε χρόνο
(μόνο στις ΗΠΑ 30 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι), τον
αριθμό των τραυμάτων κάθε χρόνο (πχ μόνο στις ΗΠΑ
πάνω από 5 εκατομμύρια εκγομφώσεις), τον πόνο και
τους κινδύνους που προκαλεί το κάθε τραύμα και το κό-
στος επανόρθωσης του κάθε τραύματος, το οποίο στις
περισσότερες περιπτώσεις, με την παρέμβαση ενός αθλη-

τικού νάρθηκα φτιαγμένου από οδοντίατρο, θα μπορούσε
να έχει αποφευχθεί, καταλαβαίνουμε την αξία της συμμε-
τοχής μας. Για παράδειγμα, σε δείγμα 388 αθλητών καλα-
θοσφαίρισης, το 50% είχε υποστεί τραύμα στην
στοματοπροσωπική περιοχή. Από αυτούς, οδοντικό
τραύμα το 69,7% (κυρίως στους τομείς), και τραύμα
στους μαλακούς ιστούς το 60,8% (κυρίως στα χείλη). Δεν
βρέθηκε συσχέτιση με παράγοντες όπως η θέση του παί-
χτη, βρέθηκε όμως συσχέτιση με την χρήση ή μη αθλη-
τικού νάρθηκα (mouthguard). Συγκεκριμένα, από το
σύνολο των τραυματισμένων αθλητών, μόνο το  1%  φο-
ρούσε αθλητικό νάρθηκα κατά την διάρκεια του τραυ-
ματισμού, το 26,5% δεν ήξερε πως έπρεπε να
χρησιμοποιεί αθλητικό νάρθηκα και το 10,6% δεν ήξερε
πως λειτουργεί ο αθλητικός νάρθηκας. 

Οι περισσότεροι τραυματισμοί κατά την διάρκεια αθλη-
μάτων, συμπεριλαμβανομένων των τραυματισμών στην
στοματοπροσωπική περιοχή και των κρανιογναθικών δια-
ταραχών, είναι ουσιαστικά προβλέψιμοι/αναμενόμενοι,
και επομένως μπορούν να προληφθούν. Κι όμως…Παρά
την συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή σε αθλητικές δρα-
στηριότητες, δεν υπάρχει ανάλογη αύξηση στην χρήση
αθλητικών ναρθήκων. (Στοιχεία 1960-2012). 

Δυστυχώς, δεν είναι πολλοί οι προπονητές που θα
ασχοληθούν με την ανάγκη χρήσης αθλητικού νάρθηκα
από τα παιδιά και τους εφήβους. Τα παιδιά και οι γονείς
αγνοούν τους κινδύνους και την ανάγκη χρήσης ενός
αθλητικού νάρθηκα κι ακόμα κι αν γνωρίζουν την
ανάγκη χρήσης νάρθηκα, σπάνια γνωρίζουν τις διαφο-
ρές μεταξύ των τύπων νάρθηκα. Είναι στο χέρι μας, και
είναι ευθύνη μας, να ενημερώσουμε κάθε παιδί που
ασχολε΄ται με αθλητικές δραστηριότητες και γονέα τέ-
τοιου παιδιού (και κάθε ενήλικα αθλητή ασθενή μας)
που περνάει από το ιατρείο. 
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Γράφει ο Δημήτρης Μαυραειδόπουλος

Άνθρωπος και περιβάλλον

Τα τελευταία πενήντα χρόνια όλο και πιο πολύ απασχο-
λεί την ανθρωπότητα η μόλυνση του περιβάλλοντος αλλά
και τι μπορεί να γίνει για την αντιμετώπισήτης. Και είναι
πολύ φυσικός ο προβληματισμός αφού ότι συνέβη στον
πλανήτη τα τελευταία εκατό χρόνια (στην βιομηχανική
εποχή) δεν συνέβη στα προηγούμενα χιλιάδες χρόνια. Το
θέμα της μόλυνσης του περιβάλλοντος δεν αφορά μόνο
τον άνθρωπο αλλά και όλο το ζωικό βασίλειο και ας μην
ευθύνεται καθόλου. Στην αντιμετώπιση του θέματος έχουν
λάβει χώρα διεθνείς συναντήσεις υπό την αιγίδα του ΟΗΕ,
όπως του Κιότο, του Παρισιού, του G26 που έγινε πέρυσι
και πολύ πρόσφατα του Καΐρου. Όσο για τα μέτρα που λή-
φθηκαν καταλήγουμε στο «Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν –
κοιλοπονούσε βουνό και γέννησε ποντίκι» ή στο «Όποιος
δεν θέλει να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει». Βιομηχανικές
χώρες όπως λόγου χάρη η Κίνα που έχει τα πρωτεία στην
συμμετοχή στην μόλυνση, ακολουθώντας τις άλλες βιο-
μηχανικές χώρες, οι οποίες ζητούν όλο και αναβολή των
μέτρων στο μέλλον. 

Τα τελευταία χρόνια ο ζωντανός πλανήτης που λέ-
γεται Γη μας το δείχνει όλο και πιο βίαια μήπως και
αφυπνιστούμε και από άφρονες γίνουμε σώφρονες
ακολουθώντας τη λογική. Ο σοφός παλιός άνθρωπος
αφουγκραζόταν τη φύση και έλεγε «τη θάλασσα κα-
τουρείς στο αλάτι θα το βρεις» αλλά και «μην παίρνεις
δίκαιο του ορφανού αλλά ούτε και τόπο του ποταμού».
Έτσι ο πλανήτης Γη μας οδηγεί να το καταλάβουμε (ότι
δεν χωράει στο κεφάλι μας), με ακραία καιρικά φαινό-
μενα (πλημμύρες, τυφώνες  από τη μια μεριά και από
την άλλη χρόνιες ξηρασίες). Ιστορικά τους κατακλυ-
σμούς τους συναντάμε κάθε δέκα χιλιάδες χρόνια.
Ένας τέτοιος κατακλυσμός καταγράφεται το 9650
π.Χ.,την εποχή που έλιωσαν οι πάγοι στην Κεντρική
Ευρώπη και κατεγράφη ως κατακλυσμός του Νώε
στους σημιτικούς λαούς και στους Έλληνες ως κατα-
κλυσμός του Δευκαλίωνα, νωρίτερα στις μνήμες των
ανθρώπων έχουν καταγραφεί και άλλοι δύο κατακλυ-
σμοί. Σήμερα επιστήμονες προβλέπουν ότι ο παγωμέ-
νος Βόρειος  Πόλος τις επόμενες δεκαετίες θα είναι
πλωτός, που σημαίνει λιώσιμο πάγων και φυσικό επα-
κόλουθο κατακλυσμικά φαινόμενα. Στις μέρες μας, πα-
ρατηρούνται εμφανή φαινόμενα ξηρασίας με ποτάμια
και λίμνες να στερεύουν εκεί που άλλοτε κατοικούσαν
νύμφες και νεράιδες και ξεδιψούσαν δεινόσαυροι. Εν-
δεικτικά αναφέρω τον ποταμό Ρήνο, το Κολοράντο,
τον Δούναβη, τον Έλβα, τον Τάγο, λίμνες όπως η
Μπρένετς και Μεντς οι οποίες βρίσκονται σε πιο χα-

μηλά υδάτινα επίπεδα. Οι μεγάλες και μακροχρόνιες
ξηρασίες θα είναι αυτές που θα αναγκάσουν τον αρχέ-
γονο άνθρωπο homoerectus γέννημα της Αφρικής να
την εγκαταλείψει μεταναστεύοντας σε Ασία, Ευρώπη
και Ωκεανία. Πριν τριάντα με πενήντα χιλιάδες χρόνια
ακραία καιρικά φαινόμενα ανάγκασαν κατοίκους της
βορειοανατολικής Ασίας να μεταναστεύσουν και να πε-
ράσουν μέσα από τους παγετώνες και να κατοικήσουν
την Ήπειρο της Αμερικής.

Τις πλημμύρες και τις ξηρασίες έρχονται να συμπλη-
ρώσουν οι πυρκαγιές που κατακαίνε απέραντες δασικές
εκτάσεις. Αναφλέξεις δασών υπάρχουν από τότε που
υπάρχει και η χλωρίδα την οποία προκαλούσαν και οι
κεραυνοί. Στους κεραυνούς θα προστεθεί και ο ανθρώ-
πινος παράγοντας. Τα παλιά χρόνια άνθρωποι έκαιγαν
τα δάση για να διευρύνουν την καλλιεργήσιμη γη ή πε-
ρισσότερο χορτάρι στην κτηνοτροφία. 

Σήμερα εκτός από τους πυρομανείς μπαίνουν εκού-
σιες φωτιές και καίνε δάση πέριξ των αστικών πόλεων
και εκεί που ήταν άλλοτε δάση τώρα φυτρώνουν κατοι-
κίες και πολυκατοικίες και εσείς θα αναρωτηθείτε με το
δίκαιο σας γιατί δεν αναδασώνονται. Τα στοιχεία μαρ-
τυρούν ότι μόνο το 2% των καμένων αναδασώνεται. Το
υπόλοιπο οικοπεδοποιείται με τη δημόσια περιουσία
που ήταν τα δάση να περνούν σε ιδιώτες μέσω παραδι-
καστικών κυκλωμάτων γνωστά και αθεράπευτα από σύ-
σταση του νεοελληνικού κράτους. Όσο για την τρύπα
του όζοντος και τονανθρώπινο παράγοντα ας αφήσουμε
τα στοιχεία να μιλήσουν από μόνα τους. Από την αρχή
της βιομηχανικής εποχής υπολογίζεται ο βιομηχανικός
άνθρωπος έχει τροφοδοτήσει την ατμόσφαιρα με εκατό
δισεκατομμύρια τόνους πρόσθετου άνθρακα. Όταν η
ίδια η φύση μέσων των φυτών και των ηφαιστείων διο-
χετεύει στην ατμόσφαιρα διακόσιους τόνους διοξείδιο
του άνθρακα και αυτό μόνο μέσα σε ένα χρόνο. Εν κα-
τακλείδι, αν κινδυνεύει η ύπαρξη του ανθρώπου από την
μόλυνση αλλά και όλο το ζωικό βασίλειο, βασική αιτία
είναι η βιομηχανική εποχή και το διοξείδιο του άνθρακα
που απορρέει από αυτή αλλά και η υπερκατανάλωση
χωρίς μέτρο των ανθρώπων. Στη μόλυνση του περιβάλ-
λοντος θα συμβάλει και η υπερκατανάλωση κρέατος
από ζώα που εκτρέφονται προς βρώση, τα οποία με τη
σειρά τους καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες χλωρίδας
η οποία απαιτεί με τη σειρά της μεγάλες ποσότητες
νερού. Όσο η ανθρωπότητα οδηγείται σε άλλους τρό-
πους διατροφής μη ζωικούς, τόσο το καλύτερο για τον
πλανήτη. 
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Ο Edgar Buchanan, γεννήθηκε στο Humansville του Missouri στις 20
Μαρτίου 1903 και μετακόμισε με την οικογένειά του στο Oregon όταν
ήταν μόλις επτά ετών. Το 1928 αποφοίτησε με πτυχίο DDS από το North
Pacific College of  Dentistry School of Dentistry, το οποίο αργότερα μετο-
νομάστηκε σε Oregon Health & Science University School of Dentistry. 

Το 1928 παντρεύετε την Mildred, συμμαθήτρια του από την οδοντια-
τρική σχολή και μαζί της αποκτάει ένα παιδί, τον Buck. Ήταν το έτος
1939, όταν η οικογένεια μετακομίζει από το Eugene του Oregon στην Al-
tadena της California. 

Οι δύο οδοντίατροι μετέφεραν εκεί και το κοινό οδοντιατρείο τους.
Σύμφωνα με την Wikipedia ήταν μέλος της eta Chi και μασόνος. 

Ο Buchanan εντάχθηκε στο Playhouse της Pasadena ως ηθοποιός και
εμφανίστηκε στην πρώτη του ταινία το 1939, σε ηλικία 36 ετών, μετά την
οποία παρέδωσε την οδοντιατρική του πρακτική στη σύζυγό του και απο-
φάσισε να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στην τέχνη της ηθοποιίας. 

Καταφέρνοντας να γίνει ένας σπουδαίος και πλέον αναγνωρίσιμος ηθοποιός, έπαιξε σε πάνω από
100 ταινίες και 4 τηλεοπτικές σειρές σε διάστημα μόλις 35 ετών (1939-1975). Συνήθως, τον βλέπαμε να
παίρνει κάποιο ρόλο σε κλασικές ταινίες γουέστερν ως φαβοριτάκιας ηθοποιός, ωστόσο σε πολλές ται-
νίες έπαιξε έναν οδοντίατρο συνόρων που πάντα απεικονιζόταν με συμπαθητικό και αυθεντικό τρόπο. 

Η ξεχωριστή του φωνή, οι μαλακές εκφράσεις του προσώπου του σε συνδυασμό με τους λαϊκούς
τρόπους και τη κομψή εμφάνιση, επέτρεψαν στον Edgar Buchanan να καταφέρει να ερμηνεύσει μια με-
γάλη ποικιλία ρόλων χαρακτήρων, αλλά ίσως να είναι περισσότερο γνωστός για τις εμφανίσεις του
στις ταινίες Hopalong Cassidy (1952), Judge Roy Bean (1955), Petticoat Junction (1963) και Cade's-
County (1971).

Πέθανε στις 4 Απριλίου 1979 σε ηλικία 76 ετών από εγκεφαλικό επεισόδιο έπειτα από πνευμονική
επιπλοκή στο Palm Desert της California και ενταφιάστηκε στο Forest Lawn - Hollywood Hills Ceme-
tery στο Los Angeles.

Πηγές

• https://www.imdb.com/name/nm0118000/
• http://ohsu-hca.blogspot.com/2010/07/edgar-buchanan-frontier-dentist-who.html
• https://news.google.com/newspapers?nid=1129&dat=19790405&id=quINAAAAIBAJ&pg=4346,540219/
• https://books.google.gr/books?id=toTIb1Ek2WwC&pg=PA96&redir_esc=y
• https://books.google.gr/books?id=ZraJCgAAQBAJ&pg=PA82&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 

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

Edgar Buchanan: Ο οδοντίατρος 
που έγινε πετυχημένος ηθοποιός
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Ευρωπαϊκή Ένωση Γυναικών 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Γυναικών δημιουργήθηκε εδώ και 65 χρό-

νια από γυναίκες ποτισμένες από το Ευρωπαϊκό ιδεώδες. Στη χώρα
μας ιδιαίτερα που τα τελευταία χρόνια τόσο η οικονομική όσο και
η μεταναστευτική κρίση έχουν χτυπήσει με βία τις γυναίκες, η πα-
ρουσία μας και η δράση μας φιλοδοξούν να είναι καταλυτικές.

Στόχος μας είναι να ασκήσουμε εκείνη την πίεση που θα
αναγκάσει πολιτεία και θεσμούς να σκύψουν με δέος και σε-
βασμό πάνω στους γυναικείους προβληματισμούς:

Η συνειδητή συμμετοχή στα πολιτικά και κοινωνικά δρώ-
μενα αποτελεί μονόδρομο για την επίτευξη των στόχων μας
και την έξοδο από τα αδιέξοδα των καιρών.

Σας καλούμε λοιπόν να συνταχθείτε μαζί μας, να συμμετέ-
χετε στις δράσεις μας, να μας καταθέσετε τους προβληματι-
σμούς σας και να μας θέσετε νέους στόχους.

Καλούμε τον πατέρα, τον αδελφό, τον γιο, τον εγγονό, τον
σύζυγο, τον σύντροφο να αγκαλιάσουν αυτή την πρωτοβου-
λία, προκειμένου να συμπορευτούμε για την δημιουργία ενός
νέου πολιτισμού για την ανάπτυξη, εξέλιξη και ευημερία των
λαών σε ειρηνικό περιβάλλον.

Το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών European
Union of  Women Hellenic Section διοργάνωσε στην Αθήνα την
34η Σύνοδο του Διεθνούς Συμβουλίου της οργάνωσης. Μετά από
τρία και πλέον χρόνια τα μέλη της οργάνωσης από όλες τις χώρες
της Ευρώπης καταφέραμε να ξαναβρεθούμε από κοντά, να επανα-
σχεδιάσουμε τις μελλοντικές δράσεις μας και να γιορτάσουμε τα
70 χρόνια της EUROPEAN UNION of  WOMEN (EUW).

Κατά την διάρκεια της συνόδου διεξήχθησαν εκλογές στις
οποίες η Ελλάδα κέρδισε την προεδρία του Διεθνούς Συμβου-
λίου δια της προέδρου του ελληνικού τμήματος της EUW κας
Αφροδίτης Μπλέτα. Η Ελλάδα κέρδισε επίσης πολλές θέσεις
προεδρίας και αντιπροεδρίας στις διάφορες επιτροπές εργα-
σίας. Πιο συγκεκριμένα:

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου EUW: AFRODITI
BLETA

Πρόεδρος Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των: Olga Pavlidou Koutroubis

Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Καταστατικού: Τίνα Οι-
κονόμου

Πρόεδρος Youth Alive: Alida Papasinou-Bleta
1η εκπρόσωπος της EUW στα Ηνωμένα Έθνη:  Mary Baxe-

vanidou
1η Αντιπρόεδρος Επιτροπής Εκπαίδευσης και Απασχόλη-

σης: Laura Alibranti
Αντιπρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Εκλογών: Eva

Koulourioti

Επιπλέον, σημαντικές θέσεις κέρδισαν οι εκπρόσωποι της
Κυπριακής EUW. 

Συγκεκριμένα:
1η Αντιπρόεδρος Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικών Υποθέ-

σεων: Maria Agrapidou DDS
1η Αντιπρόεδρος Europe Alive: Chrysoula Kousiou
1η Αντιπρόεδρος Youth Alive:  Andri Papalla
Τις εργασίες της συνόδου τίμησαν με την παρουσία τους η

πρόεδρος του EPP Women Rozalia Biro, η επί μακρόν πρώην
πρόεδρος του διεθνούς συμβουλίου της EUW πρώην βου-
λευτής και υπουργός Fani Petralia, η Γραμματέας Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νέας Δη-
μοκρατίας Maria Natsiou και η Γραμματέας Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της ΝΔ Chrysavgi Atsi-
dakou Tzorva. Τις ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία
τους και την συνεχή υποστήριξή τους.

Ήταν ιδιαίτερη χαρά για όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης Γυναικών European Union of  Women Hellenic Section να
υποδεχθούν στην Αθήνα τις φίλες μας από τις υπόλοιπες
χώρες μέλη της οργάνωσης. Όπως ήταν μεγάλη τιμή να δεχ-
θούμε μια νέα χώρα ως μέλος, την Ρουμανία, που εκπροσωπή-
θηκε από εξαιρετικές γυναίκες με διάθεση για δουλειά και
προσφορά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΛΛΑ MSC 
διευθύντρια ΓΑΝΑ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ 
ΈΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κύπρου 

Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ 
ΈΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ελλάδας
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Φροντίδα του στόματος 
σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Ο καρκίνος είναι μεταβολή φυσιολογικών κυττάρων σε παθογόνα κύτταρα. Με την βοήθεια εξωγενών και εν-
δογενών επιδράσεων τα κύτταρα μεταβάλλονται και προκαλούν παθογένειες στην πορεία του οργανισμού.

Κάθε προσέγγιση αποσκοπεί σε ίαση. Ο Δρόμος προς το θεμιτό αποτέλεσμα δεν είναι πάντα εύκολος. Κάθε
παρέμβαση έχει και ανάλογα προβλήματα.

Προβλήματα θεραπειών
Οι θεραπείες μπορούν να προκαλέσουν διάφορα

προβλήματα στη στοματική κοιλότητα. Κάποια είναι
δυσκαταποσία - δυσφαγία στοματίτιδα - βλεννογο-
νίτιδα μυκητίαση αίσθημα καύσου.

Πρωτόκολλα βασικής φροντίδας του στόματος
Βασική φροντίδα του στόματος είναι το σύνολο

των δραστηριοτήτων ως μέρος της συνήθους φρον-
τίδας του ασθενή κατά την περίοδο της θεραπείας
του καρκίνου. Στόχος είναι να διατηρηθεί η καλή
στοματική του υγεία και να μειωθεί ο κίνδυνος εμφά-
νισης τοπικής λοίμωξης η φλεγμονής της στοματικής κοιλότητας.

Τα πρωτόκολλα της βασικής φροντίδας του στόματος διαφέρουν:
• από την διαθεσιμότητα των οδοντιάτρων στα ογκολογικά νοσοκομεία
• από την έλλειψη κοινής συμφωνίας μεταξύ των διαφόρων οδηγιών
• από τη δυσκολία εφαρμογής των οδηγιών στην καθημερινή πρακτική
Οδοντιατρική αξιολόγηση
Πρέπει να γίνει λεπτομερής λήψη του ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού.
Στην συνέχεια γίνεται κλινική αξιολόγηση της στοματικής κοιλότητας.
Γίνεται ακτινογραφικός έλεγχος με πανοραμική ακτινογραφία,  οπισθοφατνιακή ακτινογραφία, αξονική τομογραφία.
Πριν την έναρξη χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής
• Κάνουμε λεπτομερή οδοντιατρική εξέταση
• Τα δόντια με πτωχή πρόγνωση ή που δεν μπορούν να αποκατασταθούν εξάγονται.
• Καθυστερούμε την έναρξη χορήγηση φαρμάκων. Φάρμακα χορηγούνται εφόσον το επιτρέπει η γενική κατά-

σταση της υγείας του ασθενούς. Η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει η φαρμακευτική αγωγή είναι μετά την
πλήρη επούλωση του μετεξακτικου  φατνίου.

Απαραίτητη είναι η εκπαίδευση των ασθενών. Θα πρέπει να προσέρχονται για τακτική οδοντιατρική αξιολό-
γηση. Είναι σημαντική η άμεση αναφορά συμπτωμάτων (όπως πόνος οίδημα η αποκάλυψη) οστού στον θερά-
ποντα ιατρό.

Κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας
Η χημειοθεραπεία μπορεί να βλάψει την επένδυση (βλεννογόνο) του στόματος. Μπορεί να σχηματιστούν μι-

κρές πληγές και ο βλεννογόνος γίνεται ευαίσθητος και επώδυνος. Η εξέλκωση του βλεννογόνου του στόματος
είναι γνωστή ως βλεννογονίτιδα η στοματίτιδα και μπορεί να είναι πολύ επώδυνη.

Να γυρίσω στο πρακτέο: για μένα κάθε καρκινοπαθής πρέπει να δείξει ψυχραιμία στην αρχή και:
• Να φτιάξει όλα τα δόντια του πριν ξεκινήσει θεραπείες (σφραγίσματα εξαγωγές αποτρύγωση θεραπεία ουλί-

τιδας ή ότι άλλο χρειαστεί)
• Να προσέχει πολύ καλά τη στοματική υγιεινή και να αποκτήσει τον προσωπικό του οδοντίατρο.
• Να βουρτσίζει τα δόντια δύο φορές την ημέρα μετά τα γεύματα.
• Να χρησιμοποιεί μεσοδόντια βουρτσάκια οδοντικό νήμα και κάποιο στοματικό διάλυμα που θα του προτείνει

ο οδοντίατρος του.
Συνεργασία με άλλες ειδικότητες
Η συνεργασία του οδοντιάτρου μαζί με όλες τις άλλες ειδικότητες είναι αυτό που θα βοηθήσει η στοματική

υγεία του ασθενούς να είναι αρκετά καλή έτσι ώστε να μπορεί να έχει μία ποιότητα ζωής.

Μαρία Κ. Αγραπίδου, Α’ Αναπληρώτρια Υγείας στις Γυναίκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης -  
Χειρουργός Οδοντίατρος - Πρόεδρος Επιτροπής Επιστημονικού Περιοδικού ΟΣΠ, μέλος ΔΣ
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Αγκαλιά Αγάπης
Tην Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022,

στις 6:30 μ.μ., στον χώρο του Πειραϊκού
Συνδέσμου πραγματοποιήθηκε η καλλιτε-
χνική εκδήλωση «Αγκαλιά Αγάπης».

Η «ΑΓΚΑΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ» ήταν η πρώτη
προσπάθεια παρουσίασης καλλιτεχνικών-
δρώμενων, με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και αποτέλε-
σευλοποίηση του οράματος του εικαστικού
γλύπτη Σπύρου Ντασιώτη και της χειρουρ-
γού οδοντιάτρου Μαρίας Αγραπίδου, αντι-
πρόεδρου Υγείας Γυναικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUW), Πρόεδρο
Επιτροπής Επιστημονικού Περιοδικού ΟΣΠ και μέλος ΔΣ.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Δόμνα Μιχαηλίδου, Υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, ο Νίκος Μανωλάκος: Βουλευτής Α' Πειραιά και Νήσων, ο Γιώργος Δημόπουλος, Αντιπεριφε-
ρειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών και η Δήμητρα Νάνου, Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αθηνών. Η Πε-
ριφερειακή Σύμβουλος του τομέα Πειραιά Ευγενία Μπαρμπαγιάννη και η Δημοτική Σύμβουλος Πειραιά
Αλέκα Τουμασάτου. Παρόντες ήταν φυσικά το Δ.Σ. και μέλη της Ε.Ο.Ο. και το Δ.Σ. και μέλη του Ο.Σ.Π.,
καθώς και πολλοί εκπρόσωποι φορέων και Συλλόγων. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και ο Οδοντια-

τρικός Σύλλογος Πειραιά ήταν οι βασικοί
υποστηρικτές της εκδήλωσης. Το γλυπτό
που φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Σπύρο
Ντασιώτη ήταν το «Ουράνιο χαμόγελο».
Απεικόνιζε μία γυναίκα με χαμόγελο που
αναδυόταν μέσα από το Ουράνιο τόξο.
Πόσο αληθινή είναι αυτή η αλληγορία!
Μετά την βροχή (στεναχώρια) έρχεται το
ουράνιο τόξο με την ελπίδα, την χαρά και το
χαμόγελο! Εμείς οι οδοντίατροι φροντίζουμε
για το χαμόγελο των ανθρώπων και η «Αγ-
καλιά Αγάπης» φρόντισε για το χαμόγελο σε
άτομα με αναπηρία! Αυτό το χαρούμενο και
χρωματιστό γλυπτό δωρίστηκε από την
ΕΟΟ στο Μουσείο Αφής του Φάρου Τυ-
φλών Ελλάδος.  Ο Πειραϊκός Σύνδεσμος και

ο πολιτιστικός σύλλογος ”thebasement” ως διοργανωτές υποστήριξαν την πρωτοπόρα ιδέα ανθρωπισμού για
ενσυναίσθηση και αγάπη σε άτομα με αναπηρία.

Με στόχο την καθιέρωση ενός ισχυρού καλλιτεχνικού θεσμού, που με εναρκτήριο άξονα την τέχνη, θα προ-
ωθεί το πλάνο δράσης για ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα αναπηρίας, βοηθώντας στην εξάλειψη πα-
ρανοήσεων και στερεοτύπων.

Μέσα από πολυδύναμες καλλιτεχνικές δράσεις, η «ΑΓΚΑΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ» προώθησε -επιπλέον- την αναγκαιό-
τητα της στοματικής υγείας σε άτομα με αναπηρία. Βοηθώνταςνα χαμογελάσουν, έστω και για πρώτη φορά!

Η στήριξης μιας τέτοιας δράσης, με -αδιαμφισβήτητα- ισχυρό ανθρωπιστικό χαρακτήρα, αποτέλεσε στην
παγκόσμια κοινότητα διεθνές πρόσταγμα.

Αποδίδοντας μετάλλιο τιμής σε κοινωνίες με ανθρώπους που μπορούν να αποδεχτούν την διαφορετικό-
τητα ως ισοτιμία. Στη ζωή, στο δικαίωμα της εργασίας, στην αγάπη, στον έρωτα, στα όνειρα και στην ελπίδα.

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην ανάγκη της στοματικής υγείας γι’ αυτό και ήταν το κεντρικό θέμα σε
πολλά δρώμενα. Ο καραγκιοζοπαίχτης (Νίκος Μπαρμπούτης) είχε γράψει μια παράσταση με τον καραγκιόζη
Οδοντίατρο και το κολλητήρι σε αμαξίδιο ως ΑΜΕΑ. Παρουσιάστηκε ένα animated audio book απευθυνό-
μενο σε ΑΜΕΑ για την στοματική υγεία και ένα γιγάντιο δόντι τραγούδησε το ομώνυμο τραγούδι.

Η προσέλευση του κόσμου στην εκδήλωση 
"ΑΓΚΑΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ" ήταν τεράστια.

Η ομάδα του θεατρικού.

OSP_τευχος 32_Layout 1  16/1/2023  1:57 μμ  Page 31



32

Ο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης, Χρυσός ΠαραΟλυμπιονίκης κολύμβησης μας μίλησε μέσω βίντεο για την ση-
μαντικότητα της εκδήλωσης και δεσμεύτηκε να είναι μαζί μας την επόμενη φορά μ’ ένα ακόμη μετάλλιο για
την Ελλάδα.

Τα παιδιά του ΕΕΕΚ Πειραιά έγιναν μοντέλα και φόρεσαν δημιουργίες των σχεδιαστριών Γεωργίας Χιόνη,
Αντωνίας Δημοπούλου, Σταυρούλας Τσουτσάνη, με τα καπέλα της Χριστίνας Λυμπεροπούλου και Τσάντες
του Βασίλη Μπόρση (V&amp; R) Το μακιγιάζ των «μοντέλων» επιμελήθηκε η σχολή επαγγελματικού μακι-
γιάζ Anna Tsorou.

Την δράση επιμελήθηκε το γνωστό international top model – actor Giorgio Karantzas, που έκανε guest εμ-
φάνιση. Ο Giorgio αγκάλιασε τα παιδιά, τους έμαθε να περπατάνε στην πασαρέλα, ήταν συνεχώς δίπλα τους
και απέδειξε ότιείναι περισσότερο άνθρωπος από πολλούς ακόμη κι αν είναι διεθνούς φήμης.

Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν το θεατρικό «Στροβιλίζοντας την ζωή» όπου έπαιξαν τυφλοί
ηθοποιοί από την θεατρική ομάδα του Φάρου Τυφλών Ελλάδας. Ο τυφλός πιανίστας Χρήστος Καρνάβας
έπαιξε πιάνο και τραγούδησε, ενώ ο γνωστός χορογράφος Κωνσταντίνος Μενούνος χόρεψε με την τυφλή
ηθοποιό Εύη Ασλάνογλου. Η πρωτότυπη σκηνοθεσία του Χρήστου Κάλλοου μετέτρεψε το θεατρικό κείμενο
των Christos Arfanis και Μαρίας Αγραπίδου σε μιούζικαλ που ξεσήκωσε και συγκίνησε το κοινό.

Ο ράπερ DIEM τραγούδησε ένα τραγούδι γραμμένο για την εκδήλωση με τίτλο «Είμαι ζωντανός». Τραγού-
δια τραγούδησαν και τα παιδιά του ΕΕΕΚ Πειραιά μαζί με την δασκάλα μουσικής και τη συνοδεία αρμονίου.

Η Μαρία Κoκκίνου - Κλάδη, Ψυχοθεραπεύτρια, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια και Διδάκτωρ Παντείου Πα-
νεπιστημίου μας μίλησε ότι όλοι είμαστε εν δυνάμει ΑΜΕΑ.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το ομώνυμο τραγούδι «Αγκαλιά Αγάπης» και έκλεισε μ’ αυτό και τον κόσμο να
τραγουδάει το ρεφρέν.

Κλείνοντας η βραδιά έφυγαν όλοι πιο άνθρω-
ποι, πιο χαρούμενοι, πιο ευαισθητοποιημένοι και
πιο ταυτισμένοι με τους ανθρώπους με αναπηρία.

Ας μην ξεχάσουμε την πολύτιμη βοήθεια του
Ευάγγελου Κάλλοου για την οπτική κάλυψη και
του γνωστού φωτογράφου Αλέξανδρου Χατζάκη
APC Studio.

Καταφέραμε ν’ αγκαλιάσουμε την ευκαιρία για
μία νέα ζωή -χωρίς βλέμματα οίκτου, απαξίωσης,
αποστροφής και μεμψιμοιρίας- στα άτομα με ανα-
πηρία που ανήκουν στη δική μας ζωή.

Είναι οι δικοί μας άνθρωποι, άγγελοι επί της
γης, που ίσως να μην μπορούμε -σε ορισμένες
περιπτώσεις- να θεραπεύσουμε, μπορούμε όμως
να αγαπήσουμε αληθινά.

Αυτό είναι και το νόημα της “Aγκαλιάς
Aγάπης”.

Ο Τραπερ-δόντι μαζί με επισήμους καλλιτέχνες 
και συντελεστές της μεγάλης βραδιάς.

Ο εικαστικός γλύπτης Σπύρος Ντασιώτης και η παράδοση
του γλυπτού "Το ουράνιο χαμόγελο" από τον ταμία της 

Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας κο Τσιόγκα, στην 
Αντιπρόεδρο του Φάρου Τυφλών Ελλάδος, κα Ρουκουτάκη. 

Το international top model - actor Giorgio Karantzas 
μαζί με τις σχεδιάστριες και τα παιδιά 

από το ειδικό σχολείο σε ρόλο μοντέλων!
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Έλληνες και Φιλέλληνες
Μια ξεχωριστή παράσταση - συναυλία παρου-

σιάστηκε   στο Μέγαρο Μουσικής. Το ίδρυμα της
Ι.Α. Αθηνών διοργάνωσε  στις 17/10/2022 την
σπουδαία συναυλία «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛ-
ΛΗΝΕΣ».

«ΕΛΛΗΝΕΣ»

Μια ιστορική αναδρομή από την προϊστορία
μέχρι την σύγχρονη ιστορία των Ελλήνων.  Η χει-
ρουργός οδοντίατρος, μουσικοσυνθέτης και συγ-
γραφέας Σταυρούλα Ζώρζου  έγραψε το πρώτο
μέρος «Έλληνες».  Μέσα από σπουδαία ιστορικά
γεγονότα που παρουσιάστηκαν  θυμηθήκαμε την
ιστορία μας. Η εξαιρετική μουσική και οι στοχευ-
μένοι στίχοι μας ταξίδεψαν μέσα στον χρόνο. Τι-
μήσαμε την μνήμη σημαντικών προσώπων που
έδωσαν την ζωή τους για την Ελευθερία μας και
την επιβίωση της πατρίδας μας. Αρχαϊκή Εποχή,
Μακεδονικός Πολιτισμός, Βυζαντινά Χρόνια, Κα-
ταστροφή της Σμύρνης μνημονεύτηκαν.  Ήρωες
όπως ο Μελάς, ο Ακρίτας, καθημερινοί άνθρωποι
όπως πρόσφυγες, ναύτες ζωντάνεψαν στο έργο
του πρώτου μέρους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε
στην θρησκεία και την αγάπη για την πατρίδα. Οι
φωνές του πατέρα Ζαφειρίου Κουτελιέρη και του
τενόρου Γιάννη Καλύβα μας  άγγιξαν  και συγ-
κλόνισαν.

«ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ»

Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, είχαμε την
ευκαιρία να ακούσουμε έργα ξένων και Ελλήνων
συνθετών όπως W.A.Mozart, L.v.Beethoven, Π.
Καρρέρ που γράφτηκαν για τους Έλληνες υπό την

διεύθυνση της Νίνας Πστρικίδου και της Ειρήνης
Τζέρμπου. 

«ΚΡΑΥΓΕΣ»

Μεγάλη έκπληξη της βραδιάς ήταν η τιμή και η
χαρά που είχαμε να ακούσουμε το έργο "
Κραυγή". Τρία αποσπάσματα του έργου ακούστη-
καν  σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση. Οι  «Κραυ-
γές» που έγραψε ο σπουδαίος Κώστας
Μουστάκας είχαν  έμπνευση τα τραγικά γεγονότα
της Σμύρνης του 1922 

«ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ»

Η βραδιά έκλεισε με το «Ύμνος Εις Την Ελευθε-
ρίαν» του Διονυσίου Σολωμού σε διεύθυνση Ει-
ρήνης Τζέρμπου.

Τελικές σκέψεις

Μέσα από τα άριστα, πλούσια σε εικόνες κεί-
μενα της Σταυρούλας Ζώρζου κάναμε ένα ταξίδι
στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους.  Τα γεμάτα
συναισθήματα τραγούδια που δεν μπορούν να μην
προκάλεσαν συγκίνηση σε κάθε Έλληνα, Φιλέλ-
ληνα ή Συνέλληνα. Χάρη στην μουσική της ταλαν-
τούχας μουσικοσυνθέτη και συναδέλφου  κάναμε
ένα ταξίδι στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. 

Ξεκινώντας από την Προϊστορία και φτάνοντας
μέχρι σήμερα, η συναυλία «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΦΙ-
ΛΕΛΛΗΝΕΣ» είναι ένα έργο με διαχρονική αξία
και συνάμα πλούσια επίκαιρο.

Συγχαρητήρια στην δική μας Σταυρούλα Ζώρ-
ζου και την κόρη του καθηγητή κυρίου Τζέρμπου,
Ειρήνη Τζέρμπου!
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