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Είμαι χαρούμενη αυτόν τον καιρό και έχω εμπλουτίσει με πρόσθετα στοιχεία την
οπτική μου γωνία. Στοιχεία που αναδεικνύουν πόσο πιο απλά θα ήτανε τα πράγματα
μόνον Αν...

Αν ...όταν κάναμε τον έλεγχο σε μαγαζιά λεύκανσης στην Καλλιθέα κάποιοι δεν απο-
φασίζανε στην παράσταση να παίξουν τον ρόλο του Βελιγκέκα.

Αν ...στην αναμόρφωση του 1026 δεν εμμέναμε στον κακώς εννοούμενο προστατευ-
τισμό του επαγγέλματος, αλλά ανοίγαμε διάλογο με τις ομάδες των ασθενών μας και
αν εντάσσαμε τους εαυτούς μας στις παραγωγικές ομάδες της κοινωνίας.

Αν ...ο πρόεδρος της ΕΟΟ, σε συνάντηση όταν έλεγε συνέχεια ‘‘εμείς’’ εννοούσε αναφερόμενος στον εαυτόν
του το Σύλλογο Αττικής. Πρόεδρε, εκπροσωπείς την Ομοσπονδία you know? (not ΟΣΑ any more).

Αν ...είχαμε ενσυναίσθηση για τους μικρούς συλλόγους, για τους συναδέλφους που ακόμα και οι ίδιοι δεν
έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Αν ...δεν διαπραγματευόμασταν το ήθος και το κύρος μας σε κομματικά γραφεία.
Αν ...μοιραζόμασταν την ίδια αγωνία που νιώθω όταν ο συνάδελφος Μάριος μου είπε ότι στα 56 του θα στα-

ματήσει γιατί δεν τον εκφράζει το επάγγελμα στη σημερινή του μορφή.
Αν ...δεν ένιωθα τόσο μόνη, πότε πότε, πιστεύοντας ότι ο συνδικαλισμός δεν σηκώνει όλες τις αποχρώσεις

του γκρι.
Κι όμως, κι όμως...
Ο Μαχάτμα Γκάντι τελικά, δεν ήτανε ο Δον Κιχώτης.
Θα περάσει και αυτό αδέλφια.
Θα νικήσουμε...

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά

«MAKE LOVE NOT WAR!!!»
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Αριθ. Πρωτ....775.......  
Πειραιάς 15 /11/2017

Προς
Κύριο Αθανάσιο Κατσίκη
Πρόεδρο Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας
Υπόψιν Νομικής Συμβούλου κ.Σοφίας Παπαδήμα

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε

Στα πλαίσια της δράσης και της προσπάθειας του
Ο.Σ.Π. να αντιμετωπίσει τη λειτουργία εμπορικών
επιχειρήσεων λεύκανσης, οι οποίες παρανόμως διε-

νεργούν οδοντιατρικές πράξεις λεύκανσης οδόντων
σε μη νομίμως αδειοδοτούμενα οδοντιατρεία, αιτού-
μεθα συναντήσεως, άμεσα, του προεδρείου μας με το
αντίστοιχο προεδρείο της Ε.Ο.Ο., παρουσία αμφοτέ-
ρων των νομικών συμβούλων, με σκοπό την επισκό-
πηση των σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν.

Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Υγείας 

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά
Ν.Π.Δ.Δ.

Γραφεία: Νοταρά 71 - 185 35 Πειραιάς
Τηλ 210-4171234 - Fax 210-4137751 - Email info@osp.gr

Ο Γ.Γραμματέας
Μ.Αγρανιώτης

Η Πρόεδρος
Μ.Μενενάκου

Αίτημα συνάντησης με Ε.Ο.Ο.

Αριθ. Πρωτ.....794......  
Πειραιάς 23/11/2017

Αξιότιμο
Κύριο Αθ.Κατσίκη
Πρόεδρο Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της συνάντησης που έλαβε χώρα ανά-
μεσα στα Προεδρεία και τους νομικούς συμβούλους
μας την 22/11/2017 στα γραφεία σας, θα θέλαμε ως
αποτέλεσμα των διαμειφθέντων στην ως άνω συνάν-
τηση, να προβούμε στις ακόλουθες προτάσεις ανα-
φορικά με το θέμα της αντιμετώπισης της λειτουργίας
παράνομων επιχειρήσεων λεύκανσης οδόντων:

1. Την επαφή και επικοινωνία με μέλη της οδοντιατρι-
κής επιστημονικής και πανεπιστημιακής κοινότητας, θε-
σμικά και μη με σκοπό τον εξοπλισμό επιστημονικά,
βιβλιογραφικά, θεωρητικά και από άποψη μελετών του
θέματος της λεύκανσης οδόντων και της ανάγκης αυτής
να λαμβάνει χώρα από επιστήμονες οδοντιάτρους, σε
αδειοδοτημένα οδοντιατρεία με συγκεκριμένη υποδομή

και προϋποθέσεις καθώς και τους κινδύνους από την έκ-
θεση των πολιτών στις διάφορες εμπορικές επιχειρήσεις
λεύκανσης οδόντων που λειτουργούν.

2. Την προώθηση σχετικής πρότασης προς το ΚΕΣΥ
για αντιμετώπιση–ρύθμιση του ως άνω θέματος με
τρόπο θεσμικό.

3. Την δυνατότητα στα πλαίσια αναμόρφωσης του
ν.1026 να συμπεριληφθεί σχετική διάταξη που να θε-
σπίζει το «ακαταδίωκτο» ποινικά και αστικά για τα μέλη
των επιτροπών αδειοδότησης των Οδοντιατρικών Συλ-
λόγων στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους.

Φρονούμε ότι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Οδοντιατρι-
κής Ομοσπονδίας οι ως άνω προτάσεις θα μπορούσαν να
προωθηθούν και να βρουν πεδίο πραγμάτωσης και εφαρ-
μογής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στα πλαίσια του αυ-
ξημένου κύρους και αξιοπιστίας που απολαμβάνει αυτή. 

Με εκτίμηση

Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Υγείας 

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά
Ν.Π.Δ.Δ.

Γραφεία: Νοταρά 71 - 185 35 Πειραιάς
Τηλ 210-4171234 - Fax 210-4137751 - Email info@osp.gr

Υπόμνημα στην ΕΟΟ σχετικά 
με επιχειρήσεις Λεύκανσης

Ο Γ.Γραμματέας
Μ.Αγρανιώτης

Η Πρόεδρος
Μ.Μενενάκου
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Τα Χριστούγεννα είναι ήδη εδώ, τα μαγαζιά άναψαν
τα γιορτινά τους φώτα, τα περισσότερα σπίτια είναι
ήδη στολισμένα και όταν αυτό το τεύχος φτάσει στα
χέρια σας, οι γιορτές ίσως να έχουν ήδη περάσει και
μία βροχή ευχών και μηνυμάτων να έχει κατακλύσει
τον καθένα από εμάς. Ειρήνη, αγάπη, συγχώρεση,
γενναιοδωρία, υγεία. Τα Χριστούγεννα με κάνουν
πάντα και αναρωτιέμαι. Ο κόσμος είναι μεγάλος και
τα προβλήματα ατέλειωτα και αισθάνομαι ανήμπορη
να βοηθήσω τόσους και τόσους πολλούς. Όμως,
παίρνω μία βαθειά αναπνοή, αποφασίζω να έχω τα
μάτια και τα αυτιά ανοιχτά και να κάνω κάθε στιγμή
το καλύτερο δυνατόν από τη δική μου θέση. Και βλέ-
ποντας, και συνειδητοποιώντας ότι αυτή η παρέα των
εθελοντών συναδέλφων οδοντιάτρων μεγαλώνει και
γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, πρόθυμη να χωρέσει τον
κόσμο όλο μέσα της, αναθαρρώ και είμαι έτοιμη πάλι
μαζί με όλους σας να αλλάξω τον κόσμο. Τρελό θα
μου πείτε, -όμως όχι ανέφικτο. Κάθε μέρα σχεδόν, όλο
και κάποιος συνάδελφος, ή μελλοντικός συνάδελφος
(γιατί πλέον και στην οδοντιατρική σχολή υπάρχει μία
ομάδα φοιτητών που προσφέρει κοινωνικό έργο,
όπως γνωρίζετε από το προηγούμενο τεύχος, η “Ath-
ens Dental Students Association”), θα προτείνει στην

Επιτροπή Προληπτικής μία νέα δράση. Και αυτή η
δράση θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί με επιστημο-
νική γνώση, με σεβασμό στο δεοντολογικό κανονισμό
των οδοντιάτρων και με την απαιτούμενη ευαισθησία
στην ομάδα ανθρώπων που απευθύνεται. Πρωταρχι-
κός στόχος πάντα οι ειδικές ομάδες πληθυσμού και
τα παιδιά, χωρίς όμως να παραμελείται και ο ενήλικας
υγιής πληθυσμός. 

Μέσα από εμένα η Επιτροπή Προληπτικής σας ευ-
χαριστεί όλους εσάς τους εθελοντές που τη βοηθάτε
να ευημερεί και να μεγαλώνει σε έργο και εμπειρία,
ημέρα με την ημέρα! 

Εύχομαι σε όλους σας μέσα από την καρδιά μου
καλά Χριστούγεννα και ένα δημιουργικό και χαρού-
μενο 2018!

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

Αγγελική Σεληνίδου
Οδοντίατρος

Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ

Υ.Γ. Ακολουθούν τα νέα της Προληπτικής 
μέσα από την εμπειρία 

των ίδιων εθελοντών των δράσεων του ΟΣΠ. 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
Δεκέμβριος 2017

«Βάλε το χαμόγελο σου»
Εβδομάδα στοματικής υγιεινής και παρουσίαση 

για τη στοματική υγεία σε Φαρμακείο του Πειραιά

Την εβδομάδα 4 έως 11 Νοεμβρίου στο φαρμακείο
MOLE PHARMACY – ζήσε το ταξίδι, Ακτή Κονδύλη
40 στον Πειραιά, έγινε κάτι διαφορετικό. Μία εβδο-
μάδα αφιερωμένη στη στοματική υγιεινή με τίτλο
«Βάλε το χαμόγελο σου». Αποκορύφωμα της εβδομάδας
ήταν το Σάββατο 4 Νοεμβρίου, όπου έγινε παρουσίαση
για τη στοματική υγεία για μικρούς και μεγάλους. Η
ομιλία με θέμα «Από την Οδοντιατρική του χθες μέχρι
την Οδοντιατρική του σήμερα», επικεντρώθηκε στα
τεράστια άλματα προόδου που έχουν γίνει τόσο στην
επιστήμη όσο και στην τεχνολογία. 

Ο σύγχρονος οδοντίατρος, ως γιατρός του στόμα-
τος, μπορεί να παρέχει πλέον εξελιγμένες κι ανώδυνες
θεραπευτικές και προληπτικές τεχνικές στους ασθε-
νείς του. Τα 3 σπουδαιότερα όπλα κατά των νόσων
της τερηδόνας και του περιοδοντίου αποτελούν η
σωστή διατροφή, οι τακτικές επισκέψεις στον οδον-

Η συνάδελφος Νίκη Ασμανή συζητά με τα παιδιά,
λίγο πριν αρχίσει την επίδειξη της σωστής 

στοματικής υγιεινής.
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Στις 14 Νοεμβρίου 2017 η οδον-
τίατρος του Κέντρου Υγείας Αίγι-
νας κα Ζιώγα Αικατερίνη σε
συνεργασία με τον Οδοντιατρικό
Σύλλογο Πειραιά πραγματοποίησε
ομιλία στο Γυμνάσιο – Λύκειο Αγ-
κιστρίου, με θέμα την στοματική
υγεία, αλλά και τα οδοντοστομα-
τολογικά προβλήματα που απα-
σχολούν ειδικά τους εφήβους. 

Κατά την ομιλία οι μαθητές είχαν
την ευκαιρία να δούνε φωτογρα-
φίες και εικόνες με θέμα την ανα-
τομία των δοντιών, το βούρτσισμα,
τη χρήση οδοντικού νήματος, τη
φθορίωση και τις καλύψεις οπών
και σχισμών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
έδειξαν στην αντιμετώπιση οδοντικών τραυμάτων, στα ορθοδοντικά προβλήματα αλλά και στην ενημέρωση
σχετικά με τις επιπτώσεις του piercing στη στοματική κοιλότητα. Οι διαφάνειες παραχωρήθηκαν από τον
Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά. 

Ακολούθησε ολιγόλεπτη συζήτηση της οδοντιάτρου με τους μαθητές όπου εκφράστηκαν ποικίλες απο-
ρίες από τα παιδιά και οι οποίες επιλύθηκαν μέσα από ένα πολύ ευχάριστο κλίμα.

Στο τέλος η κα Ζιώγα έκανε προληπτική οδοντιατρική εξέταση στους μαθητές που είχαν έγγραφη συγκα-
τάθεση κηδεμόνα. Οι μαθητές που εξετάστηκαν παρέλαβαν ένα υπογεγραμμένο έντυπο με τα ευρήματα της
εξέτασης. Εξετάστηκαν 34 παιδιά από τα 35.

Η Διευθύντρια του Σχολείου κα Πάλλη και οι μαθητές εξέφρασαν τις ευχαριστήριες τους  προς την κα Ζιώγα
αλλά και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά για την άμεση ανταπόκρισή τους και ανανέωσαν το ραντεβού
τους για την επόμενη χρονιά!

Αικατερίνη Ζιώγα
Οδοντίατρος Κ.Υ. Αίγινας

Η συνάδελφος Αικατερίνη Ζιώγα εν δράσει!

τίατρο ανά 6μηνο κι η αποτελεσματική στοματική
υγιεινή. Η στοματική υγιεινή εφαρμόζεται με μηχα-
νικά μέσα (οδοντόβουρτσες, οδοντικό νήμα, μεσο-
δόντια βουρτσάκια) και χημικά μέσα (οδοντόκρεμες
και στοματοπλύματα).

Υπάρχουν και επικουρικά μέσα στοματικής υγιεινής
(οδοντιατρικές οδοντογλυφίδες, ψήκτρες και ελαστι-
κοί κώνοι, συσκευές εκτόξευσης νερού). Στην αγορά
υπάρχει πληθώρα προϊόντων. Η επιλογή  πρέπει να γί-
νεται ανάλογα με τις ανάγκες μας και με την βοήθεια
του οδοντιάτρου. Σπουδαία σημασία έχει η σωστή τε-
χνική βουρτσίσματος, με σπουδαιότερες την Bass,
Stillman’s και Charter’s. O 1oς μύθος που αφορά   στην
σύγχρονη στοματική υγιεινή είναι ότι το βούρτσισμα
μόνο φτάνει για να είναι ολοκληρωμένη. Ο 2ος μύθος
είναι ότι επικουρικά μέσα στοματικής υγιεινής ζωο-
γονούν με μασάζ τα ούλα. Τον 3ο μύθο αποτελεί η
άποψη ότι στοματοπλύσεις πρέπει να γίνονται κάθε
μέρα. Ο 4ος μύθος είναι ότι μια καλή οδοντόκρεμα

δίνει την λύση για ένα καθαρό στόμα. Ο 5ος και τε-
λευταίος μύθος -μα όχι λιγότερο σημαντικός-, είναι
ότι το φθόριο βλάπτει. Μην ξεχνάμε και τον ρόλο του
καπνίσματος στην κακή στοματική υγιεινή και την
υγεία γενικότερα. Όλοι αυτοί οι μύθοι συζητήθηκαν
και λύθηκαν οι σχετικές απορίες με τρόπο κατανοητό
για τους ενήλικες, αλλά και για τα παιδιά. Ανακεφα-
λαιώνοντας τονίστηκε ότι, η καλή στοματική υγιεινή
αποτελεί έναν από τους 3 θεμέλιους λίθους για την
στοματική μας υγεία. Η ομιλία συμπληρώθηκε και με
οδηγίες σωστού πλυσίματος των δοντιών, όπως φαί-
νεται και στην φωτογραφία του άρθρου. 

Κλείνοντας, ας είμαστε αφυπνισμένοι ως προς τους
μύθους της στοματικής υγιεινής κι ας θυμόμαστε
πάντα, όπως λέει κι ο πατέρας της Ιατρικής μας, Ιπ-
ποκράτης, ότι η Πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία!  

Νίκη Ασμανή
Χειρουργός Οδοντίατρος

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙ
Mε τη συνεργασία του Κέντρου Υγείας Αίγινας
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Το Athens Dental Students’ Asso-
ciation – ADSA έλαβε μέρος στην
Εθελοντική Αιμοδοσία, που διοργα-
νώθηκε από το “Αιμοπετάλιο” - μια
Φοιτητική ομάδα Εθελοντικής Αι-
μοδοσίας, στις 7-8 Νοεμβρίου 2017
στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Ο
ρόλος των συμμετεχόντων ήταν να
βοηθήσουμε τους αιμοδότες να νιώ-
σουν πιο άνετα με τη διαδικασία και
να ενημερώσουμε σχετικά με τη
σωστή στοματική υγιεινή. Αυτή η
δράση δεν θα μπορούσε να είχε
πραγματοποιηθεί χωρίς τη βοήθεια,
την καθοδήγηση και τη συνεργασία
με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πει-
ραια και συγκεκριμένα την κυρία
Αγγελική Σεληνίδου. 

Καθώς η συγκεκριμένη δράση αποτέλεσε την πρώτη μας δράση, μας έκανε εντύπωση η αντιμετώπιση των
ανθρώπων που ενημερώσαμε. Όπως αναφέρει η Υπεύθυνη Εθελοντισμού Κυριακούλη Αθηνά: “Οι αιμοδότες
και αρκετά άτομα που τους συνόδευαν ήταν κυρίως φοιτητές και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αντι-
κείμενό μας. Μας αντιμετώπιζαν φιλικά, παρατηρούσαν με προσοχή την επίδειξη και ένιωθαν άνετα να μας
εκφράσουν κι άλλες σχετικές ερωτήσεις. Ορισμένοι γνώριζαν ήδη αρκετά για τη σωστή στοματική υγιεινή
αλλά οι περισσότεροι δεν ήταν ενημερωμένοι και όσα τους παρουσιάζαμε ήταν καινούρια γι’ αυτούς. Μιλών-
τας, επίσης, στα άτομα που επρόκειτο να δώσουν αίμα και συζητώντας μαζί τους για κάτι διαφορετικό, τους
βοηθούσε να χαλαρώσουν από το άγχος που ενδεχομένως προκαλεί η διαδικασία”. 

Η Γενική Γραμματέας Μελίνα Κούκου δήλωσε: “ Ήταν πολύ ωραίο το συναίσθημα όταν συναντούσαμε
άτομα που αρχικά μας αντιμετώπιζαν με δυσπιστία, θεωρώντας ίσως και περιττή μια τέτοια ενημέρωση και
μέχρι το τέλος μας άκουγαν με προσοχή ή και ακόμη εξέφραζαν απορίες”.

Σημαντική όμως ήταν και η ηθική ικανοποίηση των συμμετεχόντων και όσα εισέπραξαν από τη δράση. Η
Αθηνά Κυριακούλη μας λέει: “Με την μετάδοση γνώσεων τις οποίες έχουμε διδαχθεί τις αφομοιώνουμε κα-
λύτερα και βελτιωνόμαστε στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Μέσα από την άμεση επικοινωνία με άλλα άτομα,
επιπλέον, γινόμαστε καλύτεροι στο να προσεγγίζουμε κάποιον που δεν είναι σχετικός με το επάγγελμα του
οδοντιάτρου και να του δίνουμε οδηγίες που μπορεί να κατανοήσει και να εφαρμόσει στην καθημερινότητά
του. Μέσα από αυτήν τη δράση, λοιπόν, πήρα εφόδια που θα μου φανούν χρήσιμα κατά την άσκηση του επαγ-
γέλματός μου. Μια ακόμα ικανοποίηση άλλωστε που δε θα μπορούσα να παραλείψω είναι η ηθική, καθώς συ-
νεισφέραμε στην προώθηση της καλής στοματικής υγιεινής που συνδέεται άμεσα με την υγεία της στοματικής
κοιλότητας και αφορά όλους”. 

Θα κλείσω με ένα περιστατικό που περιγράφει η Κούκου Μελίνα: “θα ήθελα να αναφέρω ένα συμβάν που
πιστεύω μπορεί να μεταφέρει ακόμα καλύτερα το συναίσθημα ότι τέτοιες πρωτοβουλίες αξίζει να γίνονται
πράξη. Πρόκειται για μία κοπέλα της ομάδας του «Αιμοπεταλίου» που άκουσε την ενημέρωση μας για τη στο-
ματική υγιεινή την πρώτη μέρα της αιμοδοσίας και μας εξέφρασε τις δυσκολίες της στη χρήση του οδοντικού
νήματος. Η κοπέλα αυτή, ήρθε την επόμενη μέρα και μας είπε με χαρά πως, μετά τη βοήθειά μας, πλέον μπορεί
να το χρησιμοποιήσει με μεγαλύτερη ευκολία και μας ευχαρίστησε”. 

Κουφατζίδου Μαριάννα 
Φοιτήτρια Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών

Πρόεδρος του ADSA 

Oι εθελοντές του Athens Dental Student’s Association 
που έλαβαν μέρος στη δράση

Πρώτη δράση του Athens Dental Students’ 
Association – Συμμετοχή σε εθελοντική αιμοδοσία 

στην Ιατρική Σχολή Αθηνών 
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Ένα Σαββατιάτικο πρωινό στις αρχές του Οκτώβρη,
βάλαμε φόρμες και παπούτσια αθλητικά και κάτω από
έναν καυτό, καλοκαιρινό Πειραιώτικο ήλιο, κατηφορί-
σαμε στην Καστέλλα.

Στο προπονητικό κέντρο των Ακαδημιών ποδοσφαίρου
του ΑΟ Καστέλλας, ένα τσούρμο “Ροναλντίνιο” με γκρε-
νοθαλασσί εμφάνιση, δεν έβγαλε τσιμουδιά όση ώρα τους
μιλούσαμε. Και πόσα δεν τους είπαμε!.. Για το πόσο καλά
προστατεύει το χαμόγελό τους ένας αθλητικός νάρθηκας,
για το τι πρέπει να κάνουν αν σπάσει ή βγει ένα δοντάκι
ή αν τραυματιστούν στο στόμα και το πρόσωπο, για τα
αναψυκτικά που πρέπει να πίνουν με καλαμάκι για να μην
χαλάσουν τα δοντάκια και άλλα πολλά... πολλά!

Μας έκανε μεγάλη εντύπωση το ενδιαφέρον τους. Με-
γαλύτερη όμως εντύπωση, μας έκανε η ανταπόκριση που
έδειξαν οι γονείς, ιδιαίτερα όταν εξηγήσαμε πως η σφαι-
ρική αντιμετώπιση της στοματικής υγείας συμβάλλει στο
“ευ ζην” του αθλητή. Τους καταστήσαμε σαφές, ότι τα
προβλήματα της στοματικής κοιλότητας, διαταράσσουν

συνολικά την υγεία του παιδιού, με άμεσο αντίκτυπο όχι
μόνο στην φυσική του κατάσταση και στην απόδοσή του,
αλλά και στην ψυχική του ισορροπία. Από την ζωηρή αν-
τίδρασή τους, είμαστε βέβαιοι, πως έλαβαν τα μηνύματα.

Προσωπικά ως Αντιπρόεδρος της Προληπτικής Επι-
τροπής του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά και ως
μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας Αθλητικής Οδοντια-
τρικής, ευχαρίστησα την Ακαδημία του ΑΟ Καστέλλας,
τον διευθύνοντα Σύμβουλο Νίκο Μπληζιώτη και τον
προπονητή Γιώργο Αδράμη, για την πρόσκληση που μας
έκαναν και τους συνεχάρην για το ενδιαφέρον που δεί-
χνουν για την υγεία των αθλητών τους.

Από την πολύ εποικοδομητική αυτή μέρα, θα κρατήσω
για το τέλος, τη φράση που μου είπε ο μικρός Γιώργος:
“Σε συμπαθώ, αλλά αν με άφηνες να τρώω τσίχλα στην
προπόνηση, θα σε αγαπούσα κιόλας!”

Βασιλική Σταματάκη
Χειρουργός Οδοντίατρος

Β΄Αντιπρόεδρος Προληπτικής Επιτροπής ΟΣΠ

Η 3η Δεκεμβρίου ορίζεται ως Παγκόσμια Ημέρα Ατό-
μων με Αναπηρία, με σκοπό να εστιάσουμε την προσοχή
μας στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με
αναπηρία, να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τους και
να εξασφαλίσουμε την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Με αφορμή την ημέρα αυτή ο Οδοντιατρικός Σύλλο-
γος Πειραιά με έντονο το αίσθημα κοινωνικής ευαισθη-
σίας και έχοντας ως προτεραιότητα την προαγωγή της
υγείας του στόματος σε άτομα με ειδικές ανάγκες συν-
τονίζει προληπτικό Πρόγραμμα αγωγής στοματικής σε
συνεργασία με τους Δήμους Ελληνικού - Αργυρούπολης
και Αγίου Δημητρίου. Η υλοποίηση της δράσης δεν θα
ήταν εφικτή χωρίς την συμβολή του Μη Κερδοσκοπικού
Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα στον Δήμο Αργυρούπολης
– Ελληνικού θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 12 Δεκεμβρίου
στα πέντε Ειδικά σχολεία του Δήμου: Ο Καλός Σαμαρεί-
της, Αμυμώνη, Σωματείο Ερμής, Νήπιο και δημοτικό σχο-
λείο Kωφών Πόρτα Ανοιχτή και περιλαμβάνει:

• Εξέταση των μαθητών στο χώρο του σχολείου με τή-
ρηση όλων των κανόνων υγιεινής 

•Εξατομικευμένες οδηγίες στοματικής υγιεινής σε
κάθε παιδί

•Αγωγή υγείας στους μαθητές με τη μέθοδο της βιω-
ματικής μάθησης

• Γραπτή ενημέρωση στους γονείς για τη στοματική υγεία
των παιδιών τους και τις ανάγκες θεραπείας, καθώς και οδη-
γίες για την πρόληψη των νοσημάτων του στόματος

Οι εθελοντές του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς
που συμμετέχουν είναι οι  Μαρία Μενενάκου (Πρόεδρος
ΟΣΠ), Βασιλική Σταματάκη, Χαρά Χατζηχαλεπλή, Σοφία
Γκουρτσογιάννη, Βιολέτα Κακιώρα και  Ελένη Παναγιώ-

του. Eνώ από πλευράς του Δήμου την καθοδήγηση του
προγράμματος έχει αναλάβει ο Ευάγγελος  Νικοθόδης
Δημοτικός Σύμβουλος, Προέδρος της Πρωτοβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής και Οδοντίατρος.

Στον Δήμο Αγίου Δημητρίου το προληπτικό πρόγραμμα
θα γίνει στα συστεγαζόμενα Σχολεία: Ειδικό Επαγγελμα-
τικό Γυμνάσιο & Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Αγίου Δημητρίου
στις 14 και 15 Δεκεμβρίου, και θα περιλαμβάνει εξέταση των
μαθητών, με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, καθώς και την
τοπική εφαρμογή βερνικιού φθορίου. Την υλοποίηση του
προγράμματος έχει αναλάβει  αποκλειστικά η Πρόεδρος
του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μαρία Μενενάκου. 

Στο Δήμο Πειραιά έχει προγραμματισθεί προληπτικό
οδοντιατρικό πρόγραμμα στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυ-
μνάσιο & Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Πειραιά, που θα γίνει
στις 21 Δεκεμβρίου από τις συναδέλφους οδοντιάτρους
Βασιλική Σταματάκη και Χαρά Χατζηχαλεπλή, ενώ θα
ακολουθήσουν όλα τα ειδικά σχολεία του Δήμου Πειραιά.

Ο Οδοντιατρικός σύλλογος Πειραιώς αντιμετωπίζει με
ιδιαίτερη ευαισθησία τα άτομα με αναπηρία. Σχεδιάζει και
υλοποιεί οδοντιατρικά προληπτικά προγράμματα σε σχο-
λεία και δομές ΑΜΕΑ, υποστηρίζει με τη συμμετοχή του
ημερίδες, εκπαιδεύει τους φροντιστές στην φροντίδα και
τη διατήρηση της στοματικής υγείας και στην πρόληψη νο-
σημάτων του στόματος, δημιουργεί έντυπο ενημερωτικό
υλικό και είναι πάντα πρόθυμος με την βοήθεια των έμπει-
ρων εθελοντών του να πραγματοποιήσει νέες δράσεις. 

Σοφία Γκουρτσογιάννη
Παιδοδοντίατρος

Α΄ Αντιπρόεδρος Επιτροπής Προληπτικής ΟΣΠ

Η Προληπτική του ΟΣΠ... πήγε γήπεδο!

3η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία
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Τεράστιες ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσω-
πικό αντιμετωπίζουν τα Οδοντιατρικά Τμήματα
των νοσοκομείων του ΕΣΥ, που παρέχουν οδον-
τιατρική περίθαλψη σε άτομα με αναπηρία, σε
ασθενείς που πάσχουν από εγκεφαλική παρά-
λυση, αυτισμό ή σύνδρομο Down, καθώς και σε
φορείς του Aids. Χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή
τη στιγμή μόνο σε 21 νοσοκομεία της χώρας
πραγματοποιούνται επεμβάσεις σε οδοντιατρι-
κούς ασθενείς που έχουν ανάγκη νοσοκομει-
ακού περιβάλλοντος.

Τα παραπάνω τόνισε η πρόεδρος της Ελληνικής
Εταιρείας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής και
υπεύθυνη του Στοματολογικού Ιατρείου του Γενι-
κού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο» Βούλας Φλώρα
Ζερβού, σε ημερίδα του Οδοντιατρικού Συλλόγου
Πειραιώς με τίτλο «Ο οδοντιατρικός ασθενής με
HIV λοίμωξη» που πραγματοποιήθηκε το Σάβ-
βατο 2 Δεκεμβρίου 2017.

Όπως ανέφερε η κ. Ζερβού, αν και 82 από τα
117 νοσοκομεία της χώρας διαθέτουν οδοντιά-
τρους, μόνο σε ελάχιστα νοσοκομεία πραγματο-
ποιούνται οδοντιατρικές επεμβάσεις υπό γενική
αναισθησία σε ασθενείς με βεβαρημένη υγεία και
ιδιαίτερα προβλήματα υγείας. Για παράδειγμα, οι
ασθενείς στην Αττική μπορούν να απευθυνθούν
μόλις σε 3 νοσοκομεία: στο «Ακληπιείο Βούλας»,
στο Νοσοκομείο Νίκαιας και στο «Σωτηρία». 

Επεμβάσεις γίνονται και σε δύο παιδιατρικά –
μόνο για μικρούς ασθενείς- στο Παίδων «Αγία
Σοφία» και στο Παίδων Πεντέλης.

Οι λίστες αναμονής για χειρουργείο για τους
οδοντιατρικούς ασθενείς στα παραπάνω νοσοκο-
μεία είναι πολύμηνες. Όπως είπε η κ. Ζερβού,
μόνο στο «Ασκληπιείο» Βούλας η λίστα φθάνει
τους 8 μήνες!

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ελληνικής Εται-
ρείας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής, πρέπει να
δημιουργηθούν περισσότερες οδοντιατρικές μο-
νάδες υπό γενική αναισθησία προκειμένου να
εξασφαλίζεται η ισότιμη και απρόσκοπτη πρό-
σβαση σε αυτές και η ταχεία εξυπηρέτηση των
ασθενών. «Σήμερα υπάρχουν πολλοί νομοί χωρίς μονάδες και οι σοβαρά ασθενείς μεταφέρονται με δικά τους
έξοδα σε άλλες πόλεις για την οδοντιατρική τους περίθαλψη» σημείωσε η κ. Ζερβού.

Βέβαια για να λειτουργήσουν τέτοιες οδοντιατρικές μονάδες και σε άλλα νοσοκομεία του ΕΣΥ χρειάζεται να γίνει
εκπαίδευση. Πρέπει να εκπαιδευτούν οι λειτουργοί της δευτεροβάθμιας οδοντιατρικής φροντίδας στο αντικείμενο
της αντιμετώπισης του ειδικού οδοντιατρικού ασθενούς και να θεσμοθετηθεί η εξειδίκευση - ειδικότητα στη Νο-
σοκομειακή Οδοντιατρική, η Οδοντιατρική Ειδικής Φροντίδας, η οποία θα διασφαλίσει την ολοκληρωμένη εκ-
παίδευση των οδοντιάτρων στο αντικείμενο αυτό και την παροχή βελτιωμένης ειδικής οδοντιατρικής φροντίδας.

Ημερίδα Ο.Σ.Π. 4/12/2017
«Βλάβες του στόματος στην HIV λοίμωξη»
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Βλάβες του στόματος στην HIV λοίμωξη

Στο βλενογόννο του στόματος των HIV θετικών ατό-
μων εμφανίζονται κατά την πορεία της λοίμωξης πολλές
βλάβες. Όπως ανέφερε ο Κωνσταντίνος Τόσιος, Επίκου-
ρος Καθηγητής στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών,
«ορισμένες από αυτές τις βλάβες είναι αρκετά συχνές,
αποτελούν την πρώτη κλινική εκδήλωση της HIV λοίμω-
ξης σε ένα άτομο που δεν γνωρίζει πως είναι HIV θετικό
και επειδή κατά κανόνα είναι εμφανείς και θορυβώδεις
οδηγούν τον ασθενή στο να αναζητήσει οδοντιατρική
βοήθεια».

Σύμφωνα με τον κ. Τόσιο, η αναγνώρισή τους από τον
οδοντίατρο οδηγεί στη διάγνωση της HIV λοίμωξης με
προφανή οφέλη για τον οδοντίατρο, τον ασθενή και την
κοινότητα. Οι βλάβες αυτές χαρακτηρίζονται ως πρώι-
μοι κλινικοί δείκτες και είναι η καντιντίαση, η τριχωτή
λευκοπλακία, νοσήματα του περιοδοντίου, το σάρκωμα
Kaposi και το λέμφωμα του στόματος. Παράλληλα, η
αναγνώριση βλαβών του στόματος παρέχει σημαντικές
πληροφορίες τόσο για την πρόγνωση της νόσου και ιδι-
αίτερα την εξέλιξη της HIV λοίμωξης σε AIDS, όσο και
στην παρακολούθηση της θεραπευτικής αγωγής.

Μέτρα προστασίας

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την προφύλαξη του
προσωπικού από HIV λοίμωξη σε χώρους υπηρεσιών
υγείας περιλαμβάνουν την εφαρμογή των καθολικών
προφυλάξεων για κάθε ασθενή και την μετά την έκθεση
πρόληψη. Όπως τόνισε η Ευαγγελία Πιπέρη, Επίκουρη
Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Στοματολογίας της Οδον-
τιατρικής Σχολής Αθηνών, οι βασικές προφυλάξεις συ-
νιστούν ένα σύνολο μέτρων πρόληψης και ασφαλών
κλινικών πρακτικών που αντιμετωπίζουν όλα τα βιολο-
γικά υλικά ως δυνητικά μολυσματικά και εφαρμόζονται
σε όλους τους ασθενείς ανεξαιρέτως. Οι προφυλάξεις
αυτές στοχεύουν στην αποφυγή της με οποιοδήποτε
τρόπο επαφής με βιολογικά υλικά και περιλαμβάνουν
την υγιεινή των χεριών, τα μέτρα ατομικής προστασίας,
την ασφαλή διαχείριση και αποκομιδή των αιχμηρών αν-
τικειμένων και των αιματηρών απορριμμάτων και την
απολύμανση και αποστείρωση του εξοπλισμού και των
επιφανειών.

Σύμφωνα με την κ. Πιπέρη, «ο κίνδυνος μόλυνσης με
HIV εκτιμάται σε 0,3% μετά από διαδερματικό τραύμα
και σε 0,1% έπειτα από επαφή με τους βλεννογόνους. το
πρωτόκολλο αντιμετώπισης της επαγγελματικής έκθεσης
περιλαμβάνει την παροχή άμεσης φροντίδας στο σημείο
της έκθεσης και την εκτίμηση του κινδύνου μετάδοσης,
ανάλογα με τον τύπο της έκθεσης, το είδος του βιολογι-
κού υλικού και τη μολυσματικότητα της πηγής». «Η μετά
την έκθεση πρόληψη μπορεί να απαιτήσει τη χορήγηση
προφυλακτικής αντιρετροϊκής αγωγής και περαιτέρω πα-
ρακολούθηση» κατέληξε η κ. Πιπέρη.
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Την 4η Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα, με μεγάλη επιτυχία η 2η Ημερίδα της Επιστημο-
νικής Εταιρείας Αθλητικής Οδοντιατρικής (ΕΕΑΘΛΟ)
με θέμα «Αθλητικοί στοματικοί νάρθηκες: όλα όσα πρέ-
πει να ξέρουν οι οδοντίατροι και οι οδοντοτεχνίτες».

Το θέμα επιλέχθηκε, έχοντας κατά νου δυο δεδομένα: 
α) τον αυξημένο κίνδυνο τραυματισμών στην περιοχή

του στόματος μεγάλου αριθμού αθλητών που συμμετέ-
χουν σε δημοφιλή αθλήματα (μπάσκετ, ποδόσφαιρο,
βόλεϊ, ποδήλατο, πολεμικές τέχνες και άλλα), και 

β) την σχεδόν ανύπαρκτη προστασία των αθλητών
αυτών στη χώρα μας, με τη  χρήση προστατευτικών μέσων
όπως εξατομικευμένου αθλητικού  στοματικού νάρθηκα,
που μειώνει δραστικά τον κίνδυνο τραυματισμών και
προσφέρει ουσιαστική υπηρεσία στην κατεύθυνση της
πρόληψης.    

Η ΕΕΑΘΛΟ, με την Ημερίδα θέλησε να αναδείξει το
πρόβλημα και να ενημερώσει ολοκληρωμένα τους Οδον-
τίατρους και τους Οδοντοτεχνίτες,  προσφέροντάς τους
ένα εργαλείο γνώσης, ώστε με τη σειρά τους να είναι σε
θέση να ενημερώσουν τον κάθε ενδιαφερόμενο αθλητή
και να του προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον
τομέα της πρόληψης τέτοιων τραυματισμών. 

Η επιστημονική αυτή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής
και σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ερ-
γαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών.

Χαιρετισμούς απηύθυναν: ο καθηγητής κ. Τζούτζας
Ιωάννης εκ μέρους της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομο-
σπονδίας και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, ο
κ. Σπανός Λεωνίδας εκ μέρους της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών (ΠΟΕΟ),
ο κ. Δαμανάκης Γεώργιος εκ μέρους του Οδοντιατρικού
Συλλόγου Πειραιά και ο κ. Λυγιδάκης Νικόλαος εκ μέ-
ρους της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Στο εισαγωγικό μέρος της Ημερίδας είχαμε την τιμή
να έχουμε κοντά μας τον χρυσό Ολυμπιονίκη στο taek
won do κ. Μιχάλη Μουρούτσο ο οποίος μας μετέφερε
τις συγκλονιστικές στιγμές από την κατάκτηση του
χρυσού μεταλλίου του, καθώς επίσης την πλούσια εμ-
πειρία του για την αναγκαιότητα χρήσης αθλητικού
προστατευτικού νάρθηκα κατά την διάρκεια προπονή-
σεων και αγώνων.

Αμέσως μετά, πήρε το λόγο ο προπονητής του Πανα-
θηναϊκού στο ράγκμπι, κ. Βασίλης Κατσάκος και μας μί-
λησε για τους τραυματισμούς στα δόντια και το πρόσωπο
έχοντας και ο ίδιος υποστεί τέτοιο τραυματισμό. Επίσης,
τόνισε τη σημασία ο νάρθηκας να συγκρατείται καλά στο
στόμα και να τον φοράει ανελλιπώς ο αθλητής.  

Στο καθαρά επιστημονικό μέρος, είχαμε τη χαρά να πα-
ρακολουθήσουμε τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Τζέρμπο
Φώτη, ο οποίος παρουσίασε στατιστικά στοιχεία και πε-
ριστατικά τραυματισμών στο πρόσωπο και τα δόντια
κατά την αθλητική δραστηριότητα από τη Στοματική και
Γναθοπροσωπική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων
«Αγλαΐα Κυριακού». Αμέσως μετά, η Επιμελήτρια Α, κ.
Παραρά Ελένη, εκ μέρους της αντίστοιχης κλινικής του
ΚΑΤ, παρουσίασε ανάλογα  περιστατικά σε ενήλικες και
μας μετέφερε την πλούσια εμπειρία της από τον Ελλα-
δικό χώρο. 

Εν συνεχεία, παρουσιάστηκαν οι Θέσεις Ομοφωνίας
της  Επιστημονικής Επιτροπής για τους Αθλητικούς
Νάρθηκες από τον Καθηγητή κ. Τζούτζα Ιωάννη. Η Επι-
τροπή αυτή αποτελούμενη από τους κ.κ. Συνοδινό Φί-
λιππο και Τασόπουλο Θεόδωρο και υπό την προεδρία
του κ. Τζούτζα Ιωάννη,  εργάστηκε σε βάθος βασισμένη
στην τεκμηρίωση ώστε να υπάρξει ένα επιστημονικό
κείμενο-ντοκουμέντο σχετικά με τις προδιαγραφές που
πρέπει να έχουν οι αθλητικοί στοματικοί νάρθηκες.
Αυτή η τόσο σημαντική έρευνα που έγινε για πρώτη

Ενημέρωση για την 2η Ημερίδα της ΕΕΑΘΛΟ 
με θέμα τους Αθλητικούς Στοματικούς Νάρθηκες



φορά στη χώρα μας, παρουσιάστηκε στην Ημερίδα
αυτή και αποτελεί πλέον τη βάση πάνω στην οποία
μπορούν να στηριχθούν οι Οδοντίατροι και οι Οδον-
τοτεχνίτες για την κατασκευή ενός αποτελεσματικού,
υψηλών προδιαγραφών, αθλητικού νάρθηκα.  

Τη σκυτάλη πήραν οι δύο κεντρικοί ομιλητές της
Ημερίδας η καθηγήτρια Dr Regina Queiroz και ο Fabio
Fantozzi, από την Ιταλία, οι οποίοι αποτελούν το ακα-
ταμάχητο δίδυμο Οδοντιάτρου-Οδοντοτεχνίτη παγκο-
σμίως στον τομέα των αθλητικών ναρθήκων, για να
φωτίσουν κάθε πτυχή του θέματος στηριγμένοι στα τε-
λευταία επιστημονικά δεδομένα και έρευνες. 

Οι ομιλητές μας παρουσίασαν, ο καθένας από τη σκο-
πιά του, τη σύγχρονη προσέγγιση του θέματος τόσο στο
ιατρείο αλλά και στο εργαστήριο, από την πρώτη εξέ-
ταση και τη διερεύνηση των αναγκών του αθλητή, τον
τύπο του αθλητικού νάρθηκα, μέχρι την  κατασκευή, τον
έλεγχο στο στόμα και την παράδοσή του, με τις οδηγίες
που πρέπει να τον συνοδεύουν. Από τους ομιλητές το-

νίστηκε η πολύ σημαντική συνεργασία που πρέπει να
υπάρχει μεταξύ οδοντιάτρου και οδοντοτεχνίτη. 

Παρουσιάστηκαν νάρθηκες νέας γενιάς που ενσωμα-
τώνουν νέες τεχνολογίες και γνώση και φιλοδοξούν να
βοηθήσουν τους αθλητές στην επίτευξη των στόχων
τους. Είδαμε ειδικές κατασκευές για αθλητές όπως της
άρσης βαρών, καθώς επίσης tips για την καλύτερη προ-
ώθησή τους στο ιατρείο.

Την εκδήλωση πλαισίωσε μεγάλη έκθεση οδοντιατρι-
κών και οδοντοτεχνικών προϊόντων.

Κλείνοντας το σημείωμα αυτό, θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία
σας στην Ημερίδα, καθώς επίσης τον Οδοντιατρικό
Σύλλογο Πειραιώς που είναι πάντοτε κοντά μας και μας
στηρίζει έχοντας ως κοινό στόχο, την αναβάθμιση των
υπηρεσιών του Οδοντιάτρου προς τους Αθλητές.

Κουιμτζής Θεόδωρος
Πρόεδρος ΕΕΑΘΛΟ

Στα πλαίσια του 29ου Πανελληνίου Συνεδρίου για το AIDS, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς παρευ-
ρέθηκε στο "Κλινικό Φροντιστήριο Οδοντιάτρων" την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017.

Στο Συνέδριο συζητήθηκαν τα νεότερα δεδομένα της επιδημιολογίας, θεραπεία και πρόληψη της HIV λοί-
μωξης και οι βλάβες του στόματος στην πρώιμη διάγνωση. Επισημάνθηκε πόσο σημαντική είναι η επιτυχημένη
και επιβεβαιωμένη διαδικασία αποστείρωσης καθώς και ο ασφαλής χειρισμός HIV ασθενών και αντιμετώπιση
στο οδοντιατρείο.

Ι. Τζούτζας (καθηγητής ΕΚΠΑ), Μ. Αγραπίδου (Οδοντίατρος ΟΣΠ), Ε. Παπαδοπούλου (οδοντίατρος ΕΚΠΑ),
Ο. Νικολάτου-Γαλίτη (καθηγήτρια Στοματολογίας ΕΚΠΑ), Ε. Βάρδας (Οδοντίατρος ΕΚΠΑ), 

Μ. Μπόμπολη (Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος ΓΝΑ "Κοργιαλένειο-Μπενάκιο ΕΕΣ"), 
Γ. Πουλάκου (Παθολόγος -Λοιμωξιολόγος ΕΚΠΑ)
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Τελετή απονομής
διπλωμάτων στους
αποφοίτους του τέ-
ταρτου κύκλου του
μετεκπαιδευτικού
προγράμματος εμφυ-
τευματολογίας της
επιστημονικής εται-
ρείας χειρουργικής
του στόματος, πραγ-
ματοποιήθηκε στις 7
Οκτωβρίου, στον εκ-
παιδευτικό χώρο της
εταιρείας. Οι από-
φοιτοι είχαν την δυ-
νατότητα να δουλέψουν σε ασθενείς, τοποθετώντας οι ίδιοι εμφυτεύματα, με την καθοδήγηση των
εκπαιδευτών του προγράμματος, όπως και να παρακολουθήσουν, προσκεκλημένους καθηγητές από πανεπι-
στήμια της Βιρτζίνια και του Λονδίνου. 

Η Ε.Ε.Χ.Σ. ολοκλήρωσε το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα εμφυτευματολογίας μέσα από την επιτυχή διεκπε-
ραίωση γραπτών και προφορικών εξετάσεων, χορηγεί πιστοποιητικό παρακολούθησης με μοριοδότηση,  σύμ-
φωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων (ΕCTS). 

Συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες αλλά και στους καθηγητές τους για την εξαίρετη προσπάθεια. Καλή
επιτυχία για το νέο πρόγραμμα εμφυτευματολογίας που θα ακολουθήσει για την περίοδο 2017 -2018. 

Σοφία Βασιλειάδου
Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων 

Από αριστερά: Μιχάλης Αγρανιώτης (γεν. γραμματέας
ΟΣΠ), Ελένη Γκάγκαρη DMD, DMSc (Επίκουρη καθ. 

Δερματολογίας-ΔΕΠ), Πέτρος Σφηνάκης (Δερματολόγος,
καθ. Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής

ΕΚΠΑ), Μαρία Αγραπίδου (ΟΣΠ)

Τελετή απονομής διπλωμάτων

Διαδραστική Ημερίδα Κλινικών Περιστατικών

Η εξειδίκευση στην ιατρική πράξη περιλαμ-
βάνει την εκ βαθέων μελέτη και γνώση ενός
επιστημονικού αντικειμένου που αφορά την αν-
θρώπινη υγεία με στόχο την καλύτερη δυνατή
διάγνωση και αντιμετώπιση των ασθενειών. Η
Στοματολογία είναι η ειδικότητα που μελετά
τόσο κλινικά, όσο και παθολογοανατομικά τις
παθήσεις του στόματος και γναθοπροσωπικής
χώρας. Αποτελεί τμήμα της παθολογίας του αν-
θρώπινου σώματος και πεδίο συνάντησης όλων
των ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων.

Το τμήμα Στοματολογίας της Ιατρικής Αθη-
νών με επικεφαλή την κυρία Γκάγκαρη DMD,
DMSc διοργάνωσε στις 14 Οκτωβρίου 2017
μια ημερίδα χρησιμοποιώντας την σύγχρονη
τεχνολογία για να αναπαράγει επί σκηνής την
κλινική συνεργασία στη διάγνωση και τη θερα-
πεία με κλινικά περιστατικά. Κάθε περιστατικό
αναλύθηκε από ομάδα ειδικών με διαφορετική
κάθε φορά οπτική γωνία, ενώ το ακροατήριο
συμμετείχε με τη γνώμη του.



Η Ελληνική Επι-
στημονική Εταιρεία
Ογκολογίας στόμα-
τος διοργάνωσε την
6η ετήσια ημερίδα
της στις 22 Οκτω-
βρίου 2017.Στην
Ημερίδα συζητήθη-
καν τα "έξι βήματα
εξέτασης" για την
πρώιμη διάγνωση
του καρκίνου του
στόματος, τα έν-
τυπα και οι οδηγίες
mascc.org. για την
φροντίδα του στόματος κατά την διάρκεια και μετά την ακτινοθεραπεία κεφαλής/τραχήλου και οι επιπλο-
κές/στοματίτιδες που συνδέονται με στοχεύουσες βιολογικές θεραπείες και ανοσοθεραπείες. Γι’ αυτό το
λόγο η πρόληψη και η μείωση της τοξικότητας των ογκολογικών θεραπειών στη στοματική κοιλότητα απο-
τελούν τον συνεχιζόμενο στόχο της οδοντιατρικής. 

6η Ετήσια Επιστημονική Ημερίδα 
Ογκολογίας Στόματος
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H ενημέρωση του ασθενούς αποτελεί πρωταρχικό
δικαίωμα του και ένα από τα κύρια καθήκοντα του
θεράποντος ιατρού.

Ο ασθενής - χρήστης των υπηρεσιών υγείας πρέπει
να απολαμβάνει κάποια θεμελιώδη δικαιώματα. Σκο-
πός της θέσπισης αυτών των δικαιωμάτων είναι η προ-
στασία του πολίτη - χρήστη υπηρεσιών υγείας από τις
εκτροπές και τα προβλήματα που μπορούν να δημι-
ουργήσουν τα δεδομένα της σύγχρονης κοινωνίας με
απώτερο στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ποι-
ότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου.

Τα δικαιώματα των ασθενών μπορούν να διακρι-
θούν σε δύο κατηγορίες:

α) Τα δικαιώματα του ασθενή, όπως τα δικαιώματα
ενημέρωσης, συγκατάθεσης, προστασίας του ιατρι-

κού απορρήτου κ.λ.π.
β) Τα κοινωνικά δικαιώματα, που εκφράζονται κυ-

ρίως με το δικαίωμα στη φροντίδα υγείας.
Προστατεύονται δε αυτά από διατάξεις του ποινι-

κού και αστικού δικαίου.
Ειδικότερα:
1. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να διαλέγει ελεύθερα

το γιατρό του.
2. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να θεραπεύεται από

γιατρό ο οποίος είναι ελεύθερος να αναλάβει τη θε-
ραπεία του, σύμφωνα με τις ηθικές και επιστημονικές
αντιλήψεις του, χωρίς εξωτερικό περιορισμό.

3. Ο ασθενής έχει δικαίωμα αφού ενημερωθεί για την
κατάσταση της υγείας του να συμφωνήσει με τη θερα-
πεία που του προτείνεται ή να διαφωνήσει μ’ αυτήν και
να μη δεχθεί θεραπεία.

4. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να αναμένει, ότι ο
γιατρός θα τηρήσει απόλυτη εχεμύθεια για την περί-
πτωσή του.

5. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να αναμένει πνευμα-
τική και ψυχική στήριξη από το γιατρό του, την οποία
μπορεί και να αρνηθεί.

Στην ελληνική νομοθεσία το δικαίωμα ενημέρωσης
προστατεύεται πρωτίστως από το Σύνταγμα (Άρθρα
2 παρ. 1 και 5), εφόσον ανήκει στα δικαιώματα προ-
σωπικής ελευθερίας, αξίας και προσωπικότητας. Επί-
σης σύμφωνα με το άρθρο 57 του A. Κ., παράλειψη
του γιατρού να διαφωτίσει τον άρρωστο, ώστε να
είναι ικανός να συγκατατεθεί σε προτεινόμενη επέμ-
βαση στοιχειοθετεί ευθύνη για προσβολή της προσω-
πικότητας. Το δικαίωμα ενημέρωσης υποστηρίζεται
και από άλλες διατάξεις του Αστικού Κώδικα (Α. Κ.
άρθρα  914 επ., 932, 158) και του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας (Κ. Πολ. Δ., Άρθρα 338 Παρ. 1 και 446).

Το άρθρο 47 παρ. 4 του Ν. 2071/92 αναφέρει: «Ο
ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ότι
αφορά την κατάστασή του. Το συμφέρον του ασθενούς
είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα
και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται.
Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέπει
να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών
και οικονομικών παραμέτρων της κατάστασής του».

Η ενημέρωση του ασθενούς αποτελεί πρωταρχικό
δικαίωμα του και ένα από τα κυριότερα καθήκοντα
του γιατρού. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ο
γιατρός σεβόμενος την προσωπικότητα του ασθενή
είναι υποχρεωμένος να τον ενημερώνει για την διά-
γνωση, την φύση και την έκταση της θεραπείας, τους
σημαντικούς κινδύνους και τις παρενέργειες που συ-
νεπάγεται, καθώς και τις εναλλακτικές λύσεις που
υπάρχουν. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε
ασθενείς με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και σε ασθε-
νείς που υποβάλλονται σε ιδιαίτερες επεμβάσεις.

Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι η παράλειψη
ενημέρωσης μπορεί να οδηγήσει στην θεμελίωση αστι-
κής ευθύνης προς αποζημίωση και αποκατάσταση της
ηθικής βλάβης του ασθενούς.

Γράφει ο Νομικός Σύμβουλος του Ο.Σ.Π.
Κων/νος Παπακωνσταντίνου
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Η υποχρέωση ενημέρωσης του ασθενούς 



Τα αποτελέσματα είναι τα πρώτα που δείχνουν βελτίωση στην ποιότητα ζωής με
μια θεραπεία υπερευαισθησίας σε μια διπλά-τυφλή, μελέτη με αρνητικό μάρτυρα

Η παρουσίαση έγινε στο Ετήσιο Παγκόσμιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, FDI, 
στο Πόζναν της Πολωνίας

Αθήνα, Ελλάδα, Απρίλιος 2017 – Η Colgate-Palmolive είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα αποτελέ-
σματα κλινικής μελέτης όπου αξιολογεί την επίδραση της τεχνολογίας Colgate® Sensitive Pro-Relief ™ στη σχετιζό-
μενη με τη στοματική υγεία ποιότητα ζωής.

Η μελέτη κατέδειξε σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής των ατόμων που υπέφεραν από οδοντινική υπε-
ρευαισθησία στην ομάδα της Colgate® Sensitive Pro-Relief ™, σε σύγκριση με την ομάδα αρνητικού μάρτυρα στις 24
εβδομάδες (ρ = 0.005). Αυτή είναι η πρώτη διπλά-τυφλή μελέτη που έδειξε βελτίωση στην ποιότητα ζωής σχετιζό-
μενη με τη στοματική υγεία, με χρήση μίας τεχνολογίας σε σχέση με έναν αρνητικό μάρτυρα.

Σημαντικές βελτιώσεις απεδείχθησαν μεταξύ 273 ατόμων που συμμετείχαν σε πολλαπλά κέντρα σε 3 ευρωπαϊκές
χώρες σε μια τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή μελέτη. Η κύρια παράμετρος της μελέτης ήταν η αλλαγή στη σχετιζό-
μενη με την στοματική υγεία ποιότητα ζωής όπως μετρήθηκε με το επικυρωμένο ερωτηματολόγιο Oral Health Im-
pact Profile - 49 ερωτηματολόγια επί 24 εβδομάδες μεταξύ των δύο ομάδων.

Η τεχνολογία της Colgate® Sensitive Pro-Relief ™: Η κλινική μελέτη χρησιμοποίησε την ίδια τεχνολογία Pro-
Argin™ που χρησιμοποιείται στην οδοντόκρεμα Colgate® Sensitive Pro-Relief™. Αυτή η μοναδική τεχνολογία κατα-
πολεμά την αιτία της ευαισθησίας και είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι παρέχει άμεση και μεγάλης διάρκειας
ανακούφιση από τον πόνο της ευαισθησίας. Αυτό επιτυγχάνεται σφραγίζοντας τα ανοικτά οδοντινοσωληνάρια σε
δευτερόλεπτα1 μειώνοντας αποτελεσματικά τη ροή του υγρού και προλαμβάνοντας περαιτέρω την οδοντινική υπε-
ρευαισθησία.

Όπως δήλωσε η καθηγήτρια Christian Gernhardt από την Οδοντιατρική Σχολή Martin-Luther-University:
«Η οδοντινική υπερευαισθησία παραμένει σε μεγάλο βαθμό άλυτη καθώς τρεις στους πέντε ενήλικες το αναφέρουν
ως πρόβλημα2. Οι οδοντίατροι συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο πως η οδοντινική  υπερευαισθησία είναι ένα
σημαντικό ζήτημα, τόσο από την πλευρά της διάγνωσης όσο και από την πλευρά της διαχείρισης, αφού μπορεί να
έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μειωμένη απόλαυση ορισμένων τρο-
φών και ποτών, ή αίσθηση πόνου από τον κρύο αέρα τις μέρες του χειμώνα. Τα αποτελέσματα αυτής της μοναδικής
κλινικής μελέτης αποδεικνύουν πως η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην Colgate® Sensitive Pro-Relief ™ θα μπο-
ρούσε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών με εδραιωμένη οδοντινική υπερευαισθησία».

*** Λήξη ***

Σχετικά με την Colgate-Palmolive: Η Colgate-Palmolive είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στη στοματική φροντίδα
και δεσμευμένη στην προαγωγή της στοματικής υγείας παγκοσμίως. Η εταιρεία κατέχει ηγετικές μάρκες οδοντο-
κρεμών και απλών οδοντοβουρτσών σε διάφορα σημεία του κόσμου, σύμφωνα με τα μερίδια αξίας της αγοράς, πε-
ριλαμβανομένων διεθνών μαρκών όπως: Colgate®, Colgate Total®, Maximum Cavity Protection plus Sugar Acid
Neutraliser™, Sensitive Pro-Relief™, Max White One®, elmex®, meridol® and Duraphat®. Η Colgate-Palmolive συνεχίζει
να χτίζει την επιτυχία της με τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και με πιο δυνατή συνεργασία με τους οδοντία-
τρους, τους ασθενείς και τις κοινότητες που υπηρετούμε. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.colgatepalmolive.gr.com και για πληροφορίες ειδικά για τους οδοντίατρους www.colgateprofessional.gr και
www.colgateoralhealthnetwork.com.

1 Όταν εφαρμόζεται απευθείας με την άκρη του δακτύλου στο ευαίσθητο δόντι κάνοντας απαλό μασάζ για 30 δευ-
τερόλεπτα.  Ayad F et al J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 10 –16.
2 Colgate® Έρευνα καταναλωτών, Ηνωμένο Βασίλειο, 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μοναδική Κλινική Μελέτη Δείχνει Σημαντική Βελτίωση της Σχετιζόμενης
με τη Στοματική Υγεία Ποιότητας Ζωής με τη Colgate® Sensitive Pro-Relief™ 
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Ασφαλιστικές Εισφορές: Τι θα ισχύει το 2018

Σύμφωνα με τον Ν.4387/2016, οι ασφαλιστικές εισφορές που είχαν καταβληθεί ανεξαρτήτως του εισοδη-
ματικού έτους υπολογισμού, αφαιρούνταν εξ ολοκλήρου, προκειμένου να υπολογιστεί το καθαρό φορολο-
γητέο αποτέλεσμα. Έτσι, ο ελεύθερος επαγγελματίας, έμπορος κλπ, γνώριζε ότι παρόλο που θα καταβάλλει
πλέον ένα πολύ μεγαλύτερο (στις περισσότερες περιπτώσεις) ποσό για ασφαλιστικές εισφορές, τουλάχιστον
το ποσό αυτό, ο φορολογικός νομοθέτης το αντιμετώπιζε ως απόλυτα εκπεστέα δαπάνη από το εισόδημα και
προστιθέμενη τα έξοδα, μείωνε ισόποσα το φορολογητέο ποσό, δημιουργώντας μία «ωφέλεια» φόρου 29%
επί του ποσού αυτού.

Κατ΄ουσίαν λοιπόν, αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα ήταν να πληρώνει ο φορολογούμενος για ασφαλιστικές ει-
σφορές 26,95% ή και περισσότερο (για τις περιπτώσεις επικουρικών) και να φοροαπαλλάσσεται στο ποσό
αυτό σε ποσοστό 29% λόγω μείωσης του φορολογητέου εισοδήματος.

Είναι σημαντικό να πούμε ότι η σκέψη σύνδεσης των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα είναι σωστή,
είναι και πρέπει να είναι μια μεταβλητή δαπάνη που αφορά και πρέπει να αφορά τις οικονομικές καταστάσεις
(βιβλία) του επαγγελματία. Το ύψος των εισφορών όμως βρίσκεται σε απόλυτη δυσαναλογία με τις αντίστοιχες
ασφαλιστικές παροχές και κυρίως με την οικονομική δυνατότητα των φορολογουμένων.

Αυτά γνωρίζαμε μέχρι τώρα, όμως σύμφωνα με τον Ν.4472/2017, οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές,
θα προστίθενται στο φορολογικό εισόδημα του 2017, προκειμένου να προκύψει η νέα ασφαλιστική βάση για
το 2018. 

Δηλαδή, η αλλαγή που έρχεται προκειμένου να υπολογιστεί το «φορολογητέο εισόδημα για υπολογισμό
Ασφαλιστικών Εισφορών», θα περιλαμβάνει το καθαρό φορολογητέο εισόδημα (που μέχρι τώρα ίσχυε), αλλά
πλέον θα είναι επαυξημένο με το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθησαν την προηγούμενη
χρονιά.

Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι ασφαλιστικές εισφορές που πληρώσαμε και δημιούργησαν ένα φορολογητέο
ποσό επί του οποίου και πληρώσαμε φόρο 29%, αλλά και επ’ αυτού υπολογίστηκαν οι νέες ασφαλιστικές ει-
σφορές, πλέον τουλάχιστον όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό υπολογισμού θα είναι: 

Καθαρό φορολογητέο + ασφαλιστικές εισφορές (προηγούμενου έτους)= τεκμαρτό ποσό επί του οποίου
θα υπολογιστούν οι ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του τρέχοντος έτους (2018).

Παράδειγμα

Έστω ακαθάριστα έξοδα έτους 2016 .............................................................. 45.700,00 €
Μείον δαπάνες – έξοδα ....................................................................................- 9.700,00 €
Μείον ασφαλιστικές εισφορές (υπολογισμός πριν τον 
Ν.4387/2016 ανεξαρτήτως εισφορών) έστω ..................................................- 4.200,00 €

______________ 
31.800,00 €

Με το παλιό καθεστώς (Ν.4387/2016), η βάση για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος
2018, θα ήταν το καθαρό εισόδημα του 2016, δηλαδή: 31.800 * 26,95% = 8.570,10 €.

Όμως, πλέον, για το τελικό ποσό ΕΦΚΑ, στο καθαρό θα προστεθούν οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές
του 2016, προκειμένου για το τελικό ποσό επί του οποίου θα υπολογιστούν οι ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές
του 2018, δηλαδή: 31.800,00 + 8.570,10 = 40.370,10 * 26,95% = 10.879,74 €.

Δηλαδή, με το νέο τέχνασμα του Ν.4472/2017 στο παράδειγμά μας οι επιπλέον ετήσιες ασφαλιστικές ει-
σφορές θα είναι 10.879,74 – 8.570,10 = 2.309,64 €.

Γράφει ο Φοροτεχνικός του Ο.Σ.Π.
κ.Μαρίνος Γαλεφέριεφ
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Από τα μυθικά ακόμα χρόνια, ιστορικοί λαοί της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής πορεύτηκαν μέσα από θρη-
σκευτικές δοξασίες δημιουργώντας επίγειους παραδείσους. Τέτοιοι παράδεισοι παρουσιάζονταν στους πιστούς ως
πλούσιοι κήποι που περιείχαν όλα τα ελέη του Θεού όπου ο καλός πιστός θα μπορεί να διάγει αμέριμνος ζωή χαρισά-
μενη. Τέτοιους παραδείσους συναντάμε στους Πέρσες, από όπου προέρχεται και η ρίζα της λέξης, αλλά κυρίως στους
σημιτικούς λαούς. Οι Εβραίοι, όπως θα δούμε στη Γένεση, δημιούργησαν τον παράδεισο των πρωτοπλάστων, τον οποίο
όμως θα απολέσουν εξαιτίας ενός αμαρτήματος που υπέπεσαν. Αντίστοιχοι παράδεισοι, αλλά τώρα μετά θάνατον, θα
εμφανιστούν αργότερα στους πιστούς του χριστιανικού και του μουσουλμανικού δόγματος. Στον αντίποδα υπήρχε η
κόλαση, στην οποία εισέρχονταν οι άπιστοι και βίωναν παντός είδους βασανιστήρια, που μόνο ο διαστροφικός αν-
θρώπινος νους θα μπορούσε να σκεφτεί. Κατά τον Μεσαίωνα στο Βατικανό με επίγειο αντιπρόσωπο του Απόστολου
Πέτρου (που ως γνωστόν κρατάει τα κλειδιά του παραδείσου) ορίζεται ο εκάστοτε Πάπας που με το αζημίωτο, θα δια-
γράφει κάποιες αμαρτίες απίστων, δίνοντας τα γνωστά συγχωροχάρτια και αντί να οδηγηθούν στην κόλαση θα κερ-
δίζουν θέση στον παράδεισο. Τον 20ο αιώνα κράτη γνώρισαν τον παράδεισο του υπαρκτού σοσιαλισμού, επινόηση
ενός άλλου σημίτη, του Καρόλου Μαρξ. Κι εδώ τελειώνουμε με τις δοξασίες περί μεταθανάτιων παραδείσων.

Την τελευταία δεκαετία της οικονομικής κρίσης, χάκερς και οργανωμένες ομάδες δημοσιογράφων έφεραν και συ-
νεχίζουν να φέρνουν στο φως λίστες από επίγειους φορολογικούς παραδείσους με χιλιάδες καταθέτες πολλών δισε-
κατομμυρίων (αναφέρω κάποιες τέτοιες απόρρητες υποτίθεται λίστες που ακούν στο όνομα Paradise papers, Panama
papers, λίστα Λαγκάρντ, UBS Bank, δημοσιογράφοι χάκερς όπως ο Ασάνζ, ο Φαλσιανί κλπ.).  Πρόκειται για παρα-
δείσους φορολογικούς που προέκυψαν από τους νομοθέτες διαφόρων χωρών, οι οποίοι φρόντιζαν να αφήνουν κάποια
καμουφλαρισμένα παραθυράκια που στα χέρια μυημένων ειδικών εξελίσσονται σε κερκόπορτες φοροδιαφυγής αφού
παρακάμπτουν την νομοθεσία της κάθε χώρας, επαληθεύοντας ακόμα μια φορά τον Σόλωνα, ο οποίος είπε ότι τα
ισχυρά έντομα διαπερνούν τον ιστό της αράχνης, ενώ τα αδύναμα εγκλωβίζονται και γίνονται τροφή της. Όλοι θυ-
μόμαστε που κατέληξαν χιλιάδες δικοί μας κάτοχοι κρατικών ομολόγων και μικροκαταθέτες της τράπεζας της Κύπρου.
Τους έφαγε στην κυριολεξία η μαρμάγκα.

Τώρα για τις λίστες που έχουν βγει στη δημοσιότητα και για αυτές που θα βγουν στη συνέχεια, ας είμαστε λίγο επιφυλα-
κτικοί, τόσο με τους χάκερς όσο και με τους δημοσιογράφους, που με τόσο ευκολία τις παίρνουν στα χέρια τους. Το παγ-
κόσμιο χρέος ξεπερνά τα 230 τρισ. δολάρια, και από αυτά τα 180 τα οφείλουν τα κράτη, καθώς δεν υπάρχει σήμερα κράτος
το οποίο να μην είναι χρεωμένο. Έτσι, οι δανειστές δεν είναι άλλοι από το σάπιο τραπεζικό σύστημα που βαδίζει με πήλινα
πόδια, στο οποίο εάν δεν επιστραφούν κάποια από τα δανεικά, κινδυνεύει να καταρρεύσει. Γι’ αυτό ίσως αναγκάζονται οι
ίδιοι του συστήματος να προωθούν τέτοιες λίστες με τους καταθέτες των φορολογικών παραδείσων στη δημοσιότητα,
ώστε να μπορούν να απαιτούν στη συνέχεια από τα κράτη να φορολογούν τα παράνομα χρήματα και να μπορούν στην
πορεία να παίρνουν οι τράπεζες το δικό τους μερίδιο. Είναι γνωστό άλλωστε ότι στους φορολογικούς παραδείσους υπάρ-
χουν τρισ. μαύρου χρήματος από ξέπλυμα, εμπόριο ναρκωτικών, όπλων και άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Δεν αποτελεί κανένα μυστικό ότι η τελευταία οικονομική κρίση ήταν απόρροια του σάπιου τραπεζικού συστήματος
όπου η δική μας χώρα ήταν αυτή που πλήρωσε ακριβά το τίμημα. Την πέταξαν παραδειγματικά σαν κρέας στις ύαινες του
ΔΝΤ και των δανειστών και σ΄αυτό επικούρησαν δικοί μας εφιάλτες. Στους τεχνητούς φορολογικούς παραδείσους συ-
ναντάμε και ισχυρές χώρες όπως οι Η.Π.Α. αλλά και η Αγγλία με το ισχυρότερο τραπεζικό σύστημα μεταξύ των είκοσι
οκτώ χωρών της Ε.Ε. Το οξύμωρο είναι ότι μεταξύ των καταθετών υπάρχει και το όνομα της βασίλισσας της Αγγλίας  και
του διαδόχου της, δίνοντας το τρανταχτό μήνυμα ότι ούτε αυτοί εμπιστεύονται το τραπεζικό σύστημα της χώρας τους.
Ακόμα και μεγάλες τράπεζες τις θυγατρικές υγιείς εταιρίες τις έχουν τοποθετήσει σε τέτοιους παραδείσους ώστε αν συμβεί
ένα ατύχημα να σώσουν κάποια κεφάλαια οι μεγαλομέτοχοι. Στους φορολογικούς παραδείσους παρουσιάστηκαν και μι-
κροεπενδυτές των εκατό και διακοσίων χιλιάδων και αυτοί λόγω αδυναμίας γίνονται εύκολη λεία στα χέρια της κρατικής
τους εφορίας. Οι δε εταιρείες ξεφεύγουν μέσα από δαιδαλώδεις νόμους. Από τότε που έπαψε να παράγεται χαρτονόμισμα
σε αντίκρισμα χρυσού υπολογίζεται ότι το χαρτονόμισμα που κυκλοφορεί έχει ξεπεράσει τετρακόσιες φορές την αξία του
χρυσού και οι καταθέσεις μέσα από τον τζόγο των παραγώγων επί εκατό φορές το αρχικό κεφάλαιο. Τα κράτη της Ε.Ε.
λόγου χάρη εγγυούνται μόνο για εκατό χιλιάδες ανά καταθέτη. Τα υπόλοιπα μπορούν να γίνουν βορά στις τράπεζες και
τα χρηματιστήρια. Από στοιχεία που έδωσε πρόσφατα η Deutsche Bank λόγου χάρη, μοίρασε τα τελευταία χρόνια γύρω
στα δεκαεννέα δισ. στους μετόχους και άλλα εξήντα δισ. στα διοικητικά στελέχη. Αυτό συμβαίνει στις περισσότερες με-
τοχικές εταιρίες με τα γνωστά golden boys. Εν κατακλείδι το τραπεζικό σύστημα μπορεί να καταρρεύσει ως σύγχρονος
τζογαδόρος. Το πιθανότερο είναι οι καταθέτες να χάσουν ένα σημαντικό μέρος και η οικονομία να ξαναρχίσει από την
αρχή σε άλλες βάσεις μέχρι να αλλοτριωθεί στις επόμενες γενιές αν συνεχίσει να κάνει τα ίδια λάθη.

Υ.Γ. Παγκόσμια επανάσταση του 21ου αιώνα θα ήταν εάν υπήρχε διεθνής πολιτική βούληση να υποχρεώσουν τις χώρες
των φορολογικών παραδείσων να καταχωρούν στα μητρώα τους πραγματικά ωφελημένους και παράλληλα να απαγο-
ρευτούν οι ανώνυμες μετοχές που αποκρύπτουν την ταυτότητα των ιδιοκτητών, κυρώσεις στις χώρες που δεν δίνουν στοι-
χεία και να τιμωρούνται οι μεσάζοντες σύμβουλοι τραπεζών κ.λ.π.  Τότε μόνο θα υπάρξει φορολογικό δίκαιο. Στις μέρες
μας ένα τραπεζικό σύστημα ελέω θεού, επτακόσιες πολυεθνικές εταιρείες και γύρω στους πεντακόσιους τοκιστές-τζογα-
δόρους τύπου Σόρος κρατούν αιχμάλωτους πάνω από έξι δισεκατομμύρια κατοίκους του πλανήτη.

Δημήτρης Μαυροειδόπουλος
pan-arcadios.blogspot.com

Eπίγειοι Παράδεισοι
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Ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης
Αλβανίας κ. Αναστάσιος Γιαννουλάτος επισκέφτηκε
εφέτος (2017) την Κεφαλονιά, προσκεκλημένος της
ΙΜ Κεφαλληνίας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και
του Δήμου Κεφαλονιάς, για να συνεορτάσει με τους
Κεφαλονίτες τις γιορτές του Δεκαπενταύγουστου,
την Κοίμηση της Θεοτόκου και την Κοίμηση του προ-
στάτη της νήσου Αγίου Γερασίμου. Το πρόγραμμα της
επίσκεψής του περιελάμβανε τιμητική προς αυτόν εκ-
δήλωση, καθώς και επίσκεψη στην Άσσο, το γραφικό
αυτό χωριό, που είναι και ο τόπος της καταγωγής του.

Στην τιμητική προς αυτόν εκδήλωση, που έγινε στο
Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος», παρου-
σιάσθηκε η ιεραποστολική του δράση στην Αφρική και
το σπουδαίο έργο της αναστύλωσης της ολοκληρωτικά
κατεστραμμένης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας.
Ο ίδιος ο Αναστάσιος αναφέρθηκε αυτοβιογραφικά στις
συγκυρίες και τις πεποιθήσεις και τα ερεθίσματα, που
καθόρισαν την συνολική πορεία και την επιτυχία των
προσπαθειών του. Δύο ευαγγελικά χωρία, υπήρξαν κα-
θοριστικά στην πορεία του: «Μιλούσε ο Χριστός σε κά-
ποιους Έλληνες. Εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσών εις
την γην αποθάνη, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνη,
πολύν καρπόν φέρει. Είναι το μυστήριο της αγάπης, η
οποία, την ώρα που πεθαίνει, γίνεται το κέντρο μιας
νέας μορφής ζωής... Και το Πορευθέντες μαθητεύσατε
πάντα τα έθνη και ιδού εγώ μεθ’ υμών». Κοντά σ’ αυτά
και η σκέψη ότι «οι εντολές του Χριστού δεν είναι à la
carte, δηλαδή δεν διαλέγεις όποιες σε βολεύουν. Τις
παίρνεις ολόκληρες και προχωράς».

Μίλησε για την οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας
και για την Αγάπη.  «Συνειδητοποιείς ότι ο δικός μας
λαός, ένας πλούσιος λαός, επί αιώνες δέχεται όλην
αυτήν την ακτινοβολία του φωτός, όχι μόνο του με-
σογειακού αλλά και του φωτός της Δικαιοσύνης και
έχει χρέος απέναντι σε άλλους λαούς ξεχασμένους
και αδικημένους»... «Μιλάμε για έναν Θεό, ο οποίος
δεν είναι ιδιωτικός Θεός των Ελλήνων, ή ορισμένων
άλλων, όπως των Εβραίων, αλλά για έναν Θεό, ο
οποίος είναι ο δημιουργός του σύμπαντος κόσμου, ο
προνοητής»... «Ο πιο υπέροχος ορισμός του Θεού,
είμαι βέβαιος ότι ο πιο υπέροχος ορισμός με την ύψι-
στη πραγματικότητα, είναι αυτή η διατύπωση του
Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή, όταν λέει ότι ο Θεός
αγάπη εστίν. Και δεν μένει εκεί. Συνεχίζει: Ο μένων εν
τη αγάπη εν τω Θεώ μένει και ο Θεός εν αυτώ. Δεν έχω

δει πιο πυκνό, πιο επαναστατικό, πιο επίκαιρο, πιο
αδιάκοπα δυναμικό ορισμό για το τι είναι η ύψιστη
πραγματικότητα»... «Ορθοδοξία δεν είναι μία συνο-
μοσπονδία εκκλησιών, αλλά η μία αγία καθολική και
αποστολική Εκκλησία, στην οποία ο Χριστός εμπι-
στεύθηκε την σωτηρία του κόσμου σε όλα τα μήκη
και τα πλάτη της Γης».

Μίλησε για την ανάγκη σωστού σχεδιασμού στην
οργάνωση της προσπάθειας, την ανάγκη εξασφάλι-
σης μόνιμων οικονομικών πόρων, την μέριμνα για την
μετά από αυτόν εποχή, την μέριμνα για τις φτωχότε-
ρες Εκκλησίες. Την κομβική θέση της αγάπης για την
σωτηρία και την ευημερία των ανθρώπων, τον σεβα-
σμό στους άλλους, την προσφορά προς όλους, την
(αυτο)θυσία... Μίλησε για την ανάγκη προβολής του
έργου, που πραγματοποιεί η Εκκλησία, καθώς πρό-
κειται για έργο που υπάρχει και προσφέρεται αδιά-
κοπα σε όλους, κομμάτι της Ιστορίας στην οποία
μετέχουμε όλοι. «Ο λόγος μόνος του δεν φτάνει! Το
έργο μόνο του δεν φτάνει! Η σιωπή μόνη της δεν φτά-
νει! Όλα πρέπει να εκφράζουν την αγάπη και την δο-
ξολογία στον Θεό της Αγάπης. Όλα είναι ένα! Και ο
Κύριος μας είπε Ίνα οίδωσι τα καλά υμών έργα και δο-
ξάζουσι τον Πατέρα τον εν τοις ουρανοίς»!  Μίλησε για
τον διωγμό («Δεν έγιναν όλα αυτά σε συνθήκες πα-
ρελάσεως!»). Μίλησε ακόμη και για την αρρώστια:
«Και ακόμη, επειδή ξέρω ότι πολλοί υποφέρουν και
από προβλήματα υγείας, πρέπει να σας πω ότι πολύ
συχνά και ο ομιλών βρέθηκε στο κάτω μέρος της
χαράδρας και κατόπιν ο Θεός του έδειξε καινούριο
μονοπάτι, να τραβήξει μπροστά. Είτε με τον Άλφα
καρκίνο είτε με άλλες δυσκολίες. Δεν το αναφέρω
αυτό ως περιγραφή, απλώς το αναφέρω ως στοιχείο
παρηγοριάς. Όλοι μας είμαστε μέσα στην αγάπη του
Θεού, ό,τι και να μας συμβαίνει! Είτε έχουμε υγεία
καλή είτε δεν έχουμε υγεία καλή, όλοι είμαστε μέσα
στην αγάπη του Θεού! Και αυτή η αγάπη του Θεού,
όταν ακτινοβολεί και μεταφέρεται μέσα σε μια κοι-
νωνία, γίνεται πιο δυνατή και παντοδύναμη πραγμα-
τικά».

Δεν θα επεκταθώ σε βιογραφικά στοιχεία, ούτε θα
επιχειρήσω να παρουσιάσω το έργο του Αναστασίου.
Όλα αυτά μπορεί να τα αναζητήσει κανείς στην επί-
σημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Αλβανίας ή σε
εγκυκλοπαίδειες. Και αξίζει τον κόπο αυτή η αναζή-
τηση, γιατί (κατά την γνώμη του γράφοντος), ανι-

Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ. Αναστάσιος, ένας 
οικουμενικός Πειραιώτης Κεφαλονίτικης καταγωγής

«Τα σπλάχνα μου κι η θάλασσα ποτέ δεν ησυχάζουν»
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χνεύοντας την προσωπικότητα και τη δράση του αρ-
χιεπισκόπου Αναστασίου, ουσιαστικά ανιχνεύουμε
τα όρια της ανθρώπινης δυνατότητας και δημιουρ-
γικότητας, κατά την χάριν και προς χάριν του Θεού.
Ο Αναστάσιος είναι μια μεγάλη δύναμη, μια ηθική
δύναμη, αποτελεσματική και καρποφόρα. Το άρθρο
αυτό δημοσιεύεται σε αυτήν την θέση, που είναι μό-
νιμη στήλη συνάντησης του κεφαλονίτικου και του
πειραιώτικου πνεύματος, επειδή ακριβώς ο αρχιεπί-
σκοπος Αναστάσιος είναι μια οικουμενική προσωπι-
κότητα που τιμά τόσον τον Πειραιά, τόπο γέννησης
και ενηλικίωσης, όσο και την Κεφαλονιά, τόπο κατα-
γωγής του. 

Ο ίδιος, κατά την διάρκεια της ολιγοήμερης παρα-
μονής του στην Κεφαλονιά αναφέρθηκε και στην Κε-
φαλλονίτικη καταγωγή και στον Πειραιά. 

«Ο παππούς μου Στέλιος Γιαννουλάτος, απ’ ό,τι
τουλάχιστον ξέρω, στα μέσα του 19ου αιώνος, δηλαδή
γύρω στα 1850, έφυγε από την Άσσο της Κεφαλονιάς
και πήγε στη Λευκάδα. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στη
Λευκάδα και εγώ γεννήθηκα στον Πειραιά. Κατέληγα
πάντοτε σε θάλασσα κοντά! Ίσως αυτό εξηγεί γιατί
ισχύει και για μένα αυτό που ο Σολωμός έλεγε “Τα
σπλάχνα μου κι η θάλασσα ποτέ δεν ησυχάζουν”. Σκε-
φτόμουν αυτές τις μέρες τι είναι αυτό το ξεχωριστό
που χαρακτηρίζει εμάς τους Κεφαλονίτες. Δεν έχει
σημασία που δεν έχω ζήσει εδώ, νομίζω έχω το δι-
καίωμα να λέω «εμάς», σας είπα προηγουμένως ότι ο

παππούς μου είχε ζήσει εδώ, το DNA παραμένει. Σκε-
φτόμουν τα εξής πράγματα: α) Μια εύκολη αποδοχή
που έχουμε για το νέο και το απροσδόκητο 2) Ότι το
αντιμετωπίζουμε με αρκετή ευστροφία, με χιούμορ
και θα έλεγα και με αρκετή τόλμη και υπάρχει κι ένα
3) Ενώ είμαστε τόσο πολύ δεμένοι με τον τόπο, ταυ-
τόχρονα είμαστε οικουμενικοί. Αυτό δεν μας στερεί
την δυνατότητα να βλέπουμε ανοιχτούς ορίζοντες -
οπωσδήποτε είναι η θάλασσα που μας βοηθεί - και να
αισθανόμαστε ότι είμαστε οικουμενικοί άνθρωποι,
δεν είμαστε κλεισμένοι μόνο στα δικά μας τα ενδια-
φέροντα και στις δικές μας τις έγνοιες. Γι’ αυτό και οι
Κεφαλονίτες όπου κι αν έχουν βρεθεί, σε διάφορα ση-
μεία της Γης (εγώ συνάντησα και στην Αφρική και
στην Αμερική και αλλού), πάντα διατηρούν και την
λαχτάρα για τον νόστο, για την καταγωγή, αλλά και
την εύκολη προσαρμογή και δημιουργικότητα και
εφευρετικότητα». 

Η επίσκεψη στην Κεφαλονιά ήταν πρωτίστως συ-
νάντηση ευχαριστιακή και δοξολογική. Ήταν όμως
και πρόσκληση αφύπνισης και συστράτευσης! Ας
είναι και τούτο το άρθρο ένας φόρος τιμής στην λαμ-
πρή αυτή προσωπικότητα που συνδέει την Κεφαλο-
νιά και τον Πειραιά με την Οικουμένη. Ας είναι μια
ευκαιρία συμπόρευσης στην οικουμενικότητα της Εκ-
κλησίας του Χριστού, μια ευκαιρία ανάτασης και Ανά-
στασης. 

Δ. Γ. Γαρμπής

«Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Αναστάσιος κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο χωριό 
της καταγωγής του, στην Άσο της Κεφαλονιάς (Την φωτογραφία παραχώρησε ευγενώς 

ο κ. Γιώργος Κοκκόλης, Κεφαλονίτης αντιδήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου)».
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Ο σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιά σε συνεργα-
σία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά, διοργά-
νωσαν εκδήλωση με θέμα «Ας ακούσουμε τα παιδιά
μας τι έχουν να μας πουν». 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την πρώτη Κυριακή
του Δεκεμβρίου στο πνευματικό κέντρο Ευαγγελίστριας
στον Πειραιά με ομιλητές τις Μ. Σπυροπούλου, καθη-
γήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Κ. Κούβαρη, διευθύν-
τρια Γυμνασίου Πειραϊκής Εκκλησίας και Σ. Ζώρζου,
οδοντίατρος συγγραφέας, το ρόλο του συντονισμού
ανέλαβε η πρόεδρος του ΟΣΠ Μ. Μενενάκου.

Το θέμα που αναλύθηκε διεξοδικά κατά τη διάρ-
κεια της εκδήλωσης είχε να κάνει με τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε σχέση με την οικο-
νομική κρίση και πώς αυτή προβάλλεται μέσα από
την οικογένεια. Οι γονείς πρέπει να ακούν προσε-
κτικά τι θέλουν να τους πουν τα παιδιά, να διατη-
ρούν την ψυχραιμία τους και να μην τα διακόπτουν
πριν ολοκληρώσουν τη σκέψη τους. Σύμφωνα με
τους ειδικούς, οι γονείς πρέπει να αφιερώνουν χρόνο
στα παιδιά, να τα αφήνουν να μιλάνε και να προ-
σπαθούν να καταλάβουν τα συναισθήματα που κρύ-
βονται πίσω από τα λόγια τους. Είναι αναγκαίο να «βρεθούν» στη θέση των παιδιών και δεν πρέπει να ξεχνάνε
πως αυτό που τους λένε τα παιδιά μπορεί να τους φαίνεται ανούσιο ή απλοϊκό, αλλά γι’ αυτά μπορεί να είναι ιδι-
αίτερα σημαντικό. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης λειτούργησε τμήμα δημιουργικής απασχόλησης για τα παι-
διά... τελικά νομίζουμε πως το χαρήκαν όλοι!

Από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να χρησιμοποιεί
την μυστηριώδη και μεγαλειώδη δύναμη της σκέψης
του, έθεσε τρία θεμελιακά ερωτήματα σχετικά με την
παρουσία του σ’ αυτόν τον επίγειο κόσμο. Ερωτήματα
που καθόρισαν, αλλά και σημάδεψαν ανεξίτηλα την
πνευματική του πορεία και δεν έπαψαν, ως τις μέρες
μας, να τον απασχολούν. Επιγραμματικά, αυτά τα ερω-
τήματα εκφράζονται ως «από ποιον», «γιατί» και «πως».

Το πρώτο ερώτημα μπορεί να προσδιοριστεί ως θε-
ολογικό, το δεύτερο έχει μια υπαρξιακή – φιλοσοφική
διάσταση, ενώ το τρίτο είναι αυτό που ώθησε την

σκέψη του ανθρώπου προς την Επιστήμη, προς αυτό
δηλαδή που ο Αριστοτέλης ορίζει ως «συνεπές σώμα
αποδεικτικών συλλογισμών». Και πως συνοψίζει ο
Χρήστος Μαλεβίτσης: «Η επιστημονική γνώση μας
ελευθερώνει από τα σκότος που κατακλύζει το πράγμα.
Η φιλοσοφική γνώση μας ελευθερώνει από το σκότος
που περιβάλλει το πράγμα. Η θρησκευτική γνώση μαςε
ελευθερώνει από το σκότος που καλύπτει την ψυχή».

Κατά συνέπεια, η Επιστήμη είναι απόρροια της έμ-
φυτης ανάγκης του ανθρώπου για γνώση του «πως»
και της προσπάθειάς του να βρει τόσο την γενεσι-

«..Ειδικώς όμως σήμερον, εις την χαραυγήν μιας κοσμογονικής εποχής 
δια την επιστήμην, της ατομικής εποχής, ας ευχηθώμεν, η επιστημονική 
παντοδυναμία του ανθρώπου να συμβαδίση και με την ηθικήν τελείωσίν 
του. Υπεράνω δε όλων, ας ευχηθώμεν, η επιστήμη ουδέποτε να δυνηθή 
να μας κάμη θεούς, πριν αποκτήσωμεν το δικαίωμα να λεγώμεθα άνθρωποι». 

Ν.Παπασπύρου

Εκδήλωση συνδέσμου Επιστημόνων Πειραιά σε 
συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά

H πρόσκληση και η δοκιμασία
για τους επιστήμονες του 21ου  αιώνα
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ουργό αιτία, όσο και τον τρόπο επηρεασμού των φαι-
νομένων της ζωής και της φύσεως. Κατά συνέπεια, ο
ρόλος της ήταν ανέκαθεν και παραμένει, διαχρονικά,
η διερεύνηση, η ερμηνεία και η αποκωδικοποίηση του
κοσμικού και ζωικού μυστηρίου.

Στην Επιστήμη και, πιο συγκεκριμένα, στους κλάδους
κυρίως της εφαρμοσμένης επιστήμης οφείλεται το
θαύμα της ανίχνευσης και αποκάλυψης απαντήσεων σε
αινίγματα της ύλης, το οποίο θαμπώνει εκτυφλωτικά
την εποχή μας. Στα πορίσματα δε που προκύπτουν από
αυτούς τους κλάδους, βασίστηκαν τα διαχρονικά θε-
τικά – σε μεγάλο βαθμό- επιτεύγματα, τα οποία οριο-
θετούν την πορεία του ανθρώπου πάνω στη γη, αλλά
και στο διάστημα και χαρακτηρίζουν την εξόχως τεχνο-
λογική εποχή μας.

Για να θυμηθούμε μερικά μόνο από αυτά, αξίζει να
αναφέρουμε ότι οι συνθήκες διαβίωσης για μεγάλη με-
ρίδα του πληθυσμού της γης, βελτιώθηκαν, πολλές από
τις ασθένειες που αποτελούσαν μάστιγα για την ανθρω-
πότητα εξαφανίστηκαν, το προσδόκιμο επιβίωσης του
ανθρώπου διπλασιάστηκε μέσα στα εκατό τελευταία
χρόνια, τα βήματά του έφτασαν στο φεγγάρι, γεννήθη-
καν τα μαγικά πλήκτρα των Ηλεκτρονικών Υπολογι-
στών και των μέσων επικοινωνίας, έσπασε ο κώδικας
του γενετικού χάρτη του κυττάρου και οι μεταμοσχεύ-
σεις οργάνων έγιναν καθημερινή ιατρική πράξη.

Ενώ, όμως, τα θαυμαστά αυτά επιτεύγματα δικαιώ-
νουν τον ρόλο της επιστήμης, η αποστολή της παρα-
μένει υπό αίρεση. Διότι, σε τελική ανάλυση, η αποστολή
της επιστήμης δεν θα έπρεπε να είναι άλλη από το να
διευκολύνει τον άνθρωπο στο να γίνεται, όχι μόνο πιο
ευτυχής, αλλά και καλύτερος. Στο να προχωράει δη-
λαδή, προς την κατάκτηση μιας επίγειας ζωής με κύριο
συστατικό την ανθρωποσύνη, ως ουσιαστική ποιότητα
ψυχής και με ένα αληθινό νόημα, που να δικαιώνει την
ύπαρξη του σ αυτόν τον κόσμο.

Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί πια να αμφισβητήσει το
γεγονός ότι, συγχρόνως με τα τόσο θετικά αυτά επι-
τεύγματα, μερικά από τα ευρήματα που προέκυψαν
από την πρόοδο της Επιστήμης εφαρμόστηκαν με
τρόπο ολέθριο, τόσο σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη
ζωή, όσο και σχετικά με το περιβάλλον, μέσα στο
οποίο ζει ο άνθρωπος. Και ίσως, δεν είναι καθόλου
υπερβολική η άποψη ότι, ο σύγχρονος άνθρωπος, έχει
παραδοθεί σε μια τυραννική και τραγική, συγχρόνως,
αντινομία. Ο αχόρταγος για υλικά μόνο επιτεύγματα
άνθρωπος «δημιουργεί για να καταστρέφει».

Βιώνοντας την ισχύ του μυαλού του, ο σημερινός
επιστήμονας, συχνά, απεμπόλησε την πνευματικό-
τητά του, έπαψε να ακούει την φωνή της ψυχής του
και κατέληξε στο να γίνει ένα αντικείμενο, δηλαδή
ένα σώμα, δέσμιο των υλικών του απαιτήσεων και
των αντίστοιχων αγαθών, ανεξέλεγκτα βουλιμικό
στην καταναλωτική του ροπή. Κατέστρεψε το περι-
βάλλον του και, ακριβώς την εποχή που έφτασε να

επικοινωνεί με τον πλανήτη Άρη, θεωρεί τον εαυτό
του το κέντρο του κόσμου και ασχολείται αποκλει-
στικά με τις προσωπικές του επιθυμίες. Χωρίς βε-
βαίως να λείπουν και οι φωτεινές εξαιρέσεις, μοιάζει
ότι, ο σημερινός άνθρωπος παραζαλισμένος από το
μεθύσι του κέρδους, αγνοεί, εκμεταλλεύεται ή και
πληγώνει, με διάφορους τρόπους, τους συνανθρώ-
πους του και αυτοκαταδικάζεται έτσι σε μια ύπουλη
ζοφερή μοναξιά και αποξένωση.

Αντί, λοιπόν, να γίνει πραγματικά «ευτυχέστερος»
και «ελεύθερος», είτε προσπαθεί μάταια να γεμίσει το
αναπόφευκτο εσωτερικό του κενό, με τεχνητές απο-
λαύσεις που, συχνά, τον οδηγούν στον όλεθρο, είτε
παραδέρνει ανάμεσα στην απόγνωση του ανικανο-
ποίητου, στην μελαγχολία και στην κατάθλιψη, όπως
γίνεται συνεχώς προφανές από τις σχετικές και τεκ-
μηριωμένες κοινωνικές έρευνες.

Είναι επομένως, ολοφάνερο ότι, ενώ οι επιστήμονες
κατάφεραν να απαντήσουν σε χιλιάδες εκατομμύρια
«πως», ξέχασαν ή αγνόησαν εντελώς το δεύτερο προ-
αιώνιο και θεμελιακό ερώτημα του ανθρώπου, το
«γιατί». Αυτό, όμως, το ερώτημα, δεν έπαψε να πα-
ραμένει αμετακίνητο, εκεί στον μυχό της ψυχής του
ανθρώπου και να ακούγεται απρόσκλητο, σε μια
νύχτα αγρύπνιας ή σε μια ώρα πόνου, σαν παράπονο
μικρού παιδιού που έχασε το χέρι της μάνας ανάμεσα
στο άγνωστο πλήθος.

Κι αν  είναι έτσι, αν δηλαδή ο σύγχρονος άνθρωπος
εξακολουθεί μέσα του, μυστικά, κρυφά κι ανομολό-
γητα, ν αναρωτιέται «γιατί άραγε αξιώθηκα αυτού του
μυστηρίου που ονομάζουμε ζωή και γιατί είναι ώρες
που νιώθω την ζωή μου να σπαταλιέται άσκοπα, χωρίς
κανένα εσωτερικό αντίκρισμα, αλλά με μια αβάσταχτη
μελαγχολία;», που θα ψάξει να βρει απάντηση;

Από τα βάθη των αιώνων, γίνεται συγκλονιστικά
επίκαιρο το απόφθεγμα του Πρωταγόρα «Πάντων
χρημάτων μέτρον ο άνθρωπος». Η Επιστήμη προχω-
ρεί, αλλά και γίνεται εφαρμόσιμη από τον άνθρωπο –
επιστήμονα. Επομένως, δικός του ήταν πάντα και θα
είναι, από δω και πέρα όλο και πιο επιτακτικός, ο με-
γάλος ρόλος, Δική του και η τεράστια ευθύνη στο να
σεβαστεί, κατά την εφαρμογή των γνώσεων και των
ανακαλύψεών του, τους ηθικούς κανόνες. Η συνείδησή
του θα απαντήσει στον πρόκληση και η δοκιμασία του
θα συνίσταται στο να επανατοποθετήσει τον Άνθρωπο
–τον συν-άνθρωπο- στο επίκεντρο των προσπαθειών
του. Να νοιαστεί για την ουσιαστική ποιότητα της
«όλης ζωής» του, του εξωτερικού όσο και του εσωτε-
ρικού του κόσμου. Να απαντήσει, δηλαδή, στα επιτα-
κτικά διλήμματα που του παρουσιάζονται και είναι:

Η επιστήμη για την επιστήμη ή για τον άνθρωπο; Η
επιστήμη για χρήμα και εξουσία  ή για προσφορά; Η επι-
στήμη στην υπηρεσία των ισχυρών και αδίστακτων ή
στην υπηρεσία του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης;
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Π Παστέρ, ο υπέροχος αυτός επιστήμονας – άν-
θρωπος, έχει πει ότι: «Η λίγη επιστήμη απομακρύνει
από τον Θεό, αλλά η πολλή επιστήμη σίγουρα οδηγεί
σ Αυτόν». Ο δε Βέλχελμ Κόνραντ Ρέντγκεν, ο οποίος,
το 1895, ανακάλυψε τις ακτίνες Χ, όταν οι δικοί του
και οι συνεργάτες του τον προέτρεπαν να κατοχυρώ-
σει τα οικονομικά του δικαιώματα για την χρήση
τους, είπε: «Ο καλός Θεός με αξίωσε να κάνω μιαν
ανακάλυψη που θα είναι ωφέλιμη στους συνανθρώ-
πους μας. Πως λοιπόν θα επιδιώξω εγώ να αξιοποι-
ήσω αυτήν την δωρεά προς όφελός μου;»

Κι ακόμα, πριν από λίγα χρόνια, ο Φράνσις Σ. Κόλ-
λινς, ένας παγκοσμίου φήμης Αμερικανός επιστήμων
– χημικός, βιολόγος, γενετιστής και γιατρός -, ο
οποίος υπήρξε ο γενικός συντονιστής του δεκαετούς
–και σε πολλά κέντρα- ερευνητικού προγράμματος,
το οποίο κατόρθωσε να αποκωδικοποιήσει το γονι-
δίωμα του ανθρώπου, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Η
Γλώσσα του Θεού». Σε αυτό, εκτός των άλλων, ανα-
φέρει και το πώς, ενώ είχε αρχίσει την επιστημονική
του σταδιοδρομία ως άθεος και αργότερα, ως αγνω-
στικιστής, η ενασχόλησή του με την βαθιά και μακρο-
χρόνια μελέτη του γενετικού κώδικα του ανθρώπου,
τον οδήγησε στην γνωριμία με τον Θεό και στην
πίστη στο μεγαλείο της Πρόνοιάς Του.

Επειδή, λοιπόν, σύμφωνα και πάλι με τον Παστέρ,
«Η Επιστήμη μπορεί να μην έχει πατρίδα και ηθική,
οι επιστήμονες όμως έχουν», μια τέτοια διάσταση
στην ηθική δομή των επιστημόνων, μπορεί, πιστεύω,
να κάνει την μεγάλη στροφή στην εφαρμογή της Επι-
στήμης του αιώνα μας. Μια τέτοια διάσταση είναι που
θα δώσει ουσιαστικό περιεχόμενο στον σύγχρονο
προσανατολισμό του ευαισθητοποιημένου επιστή-
μονα-ερευνητή. Αυτού, που θα ψάχνει μέσα του να
βρει απαντήσεις στα συγκλονιστικά ερωτήματα και
διλήμματα που θα αντιμετωπίσει.

Αυτή η διάσταση μπορεί να του δώσει ερείσματα
για να στηριχθεί και να αντισταθεί σε κάθε προσπά-
θεια εξανδραποδισμού του από τους αδίστακτους
ισχυρούς των οικονομικών συμφερόντων. Σ’ αυτήν,
πιστεύω ότι, μπορεί να βρει την αντοχή για να αντι-
σταθεί τόσο στην ξέφρενη καταναλωτική μανία της
εποχής, όσο και σε όσους, αγνοώντας ή και περιφρο-
νώντας το ξεχωριστό για κάθε άνθρωπο θεϊκό άγ-
γιγμα, δηλαδή την ψυχή, προχωρούν σε εφιαλτικά
επιστημονικά πειράματα, με τραγικά αποτελέσματα.
Προχωρούν δηλαδή στο χώρο της ύβρεως.

Ο αγώνας είναι και θα γίνεται συνεχώς και πιο δύ-
σκολος, άνισος και μερικές φορές, εξουθενωτικός.
Όμως, μόνο με τον αγώνα τον καλό θα μπορέσουν να
νικήσουν τα διλήμματά τους οι επιστήμονες, σε όλους
τους τομείς. Μόνο έτσι θα κερδίσουν το στοίχημα της
ποιοτικής προσφοράς τους στους συνανθρώπους
τους και θα δικαιώσουν την αποστολή και την δωρεά

που έχουν πάρει από την Θεία Χάρη.
Σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής των σκέψεων αυτών,

μερικές ενδεικτικές και αποσπασματικές, κατ ανάγκην,
προτάσεις θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα πιο κάτω:

Να μάθουν τα παιδιά μας, από τα πρώτα ακόμη τρυ-
φερά τους χρόνια, την ουσιαστική σημασία του «Ο συ
μισείς, ετέρω μη ποιήσεις»

Να ενσωματωθούν στα αναλυτικά προγράμματα
σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μαθήματα
που θα έχουν στοιχεία Ανθρωπιστικής Παιδείας και
Ηθικής, Επιστημονικής Δεοντολογίας και Εθελοντι-
σμού. Η αναφορά και σε αντίστοιχα παραδείγματα
επιστημόνων-προτύπων, ευεργετών της ανθρωπότη-
τας, είναι αναγκαία.

Στις Σχολές Επιστημών Υγείας και Βιολογίας, να
ιδρυθούν Τομείς Βιοηθικής, όπου θα μελετώνται τα
διάφορα αντίστοιχα ρποβλήματα από όλες τους τις
απόψεις.

Να γίνει, μέσα από την εκπαίδευση και την ευρύ-
τερη παιδεία, κοινή απαίτηση να στηρίζεται ηθικά και
υλικά το πολύτιμο και επιστημονικό δυναμικό κάθε
τοπικής κοινωνίας. Κι ακόμα, να αναγνωρίζεται και
να προβάλλεται η προσφορά των ευσυνείδητων επι-
στημόνων στον βαθμό, τουλάχιστον, που συμβαίνει
μνε τα εφήμερα –συχνά και σαθρά- αθλητικά ή καλ-
λιτεχνικά είδωλα.

Να δώσουμε αληθινά και αξιοσέβαστα πρότυπα
στην νέα γενιά με την προσπάθεια να στηρίζονται, να
επαινούνται και να προβάλλονται –με όλα τα μέσα-
οι πρωτοβουλίες και οι όποιες δραστηριότητες εξυ-
ψώνουν τον άνθρωπο, τονίζουν την πνευματική του
διάσταση και προκαλούν γόνιμους προβληματισμούς.

Κλείνοντας αυτές τις σκέψεις και προσπαθώντας να
οριοθετήσω, κάπως επιγραμματικά, τον προβληματι-
σμό που αναπτύχθηκε σχετικά με τα διλήμματα, τις
προκλήσεις και τις ηθικές δοκιμασίες που καραδοκούν
για τους επιστήμονες του αύριο, φέρνω στον νού μου
το γνωστό μυθιστόρημα του Άγγελου Τερζάκη «Δίχως
Θεό». Σ αυτό, πολύ παραστατικά, περιγράφεται από
τον εξαίρετο συγγραφέα η τραγωδία ενός ανθρώπου
που, παρά τις καλές του προθέσεις, απέτυχε να εμπνεύ-
σει σωστές αρχές και αξίες σε δύο ορφανά παιδιά που
είχε στη φροντίδα του. Θέλοντας να τα μεγαλώσει,
όπως πίστευε, με απόλυτη ελευθερία, χωρίς «δεσμεύ-
σεις και φόβους» και «δίχως Θεό», τα οδήγησε στην
απόγνωση, την απελπισία και την αυτοκαταστροφή
που απορρέουν από το κενό της ψυχής.

Αυτό ίσως να είναι και το μεγάλο νόημα για τους
επιστήμονες του αιώνα μας. Επιστήμη δίχως ένα εσω-
τερικό έρεισμα ηθικών και ανθρωπιστικών αξιών, δη-
λαδή, «επιστήμη χωριζόμενη δικαιοσύνης και της
άλλης αρετής», όπως έλεγε ο Πλάτων, «πανουργία,
ου σοφία φαίνεται».

Μερόπη Σπυροπούλου



Στη Δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας

Η καθιερωμένη κατάθεση στε-
φάνων προηγήθηκε της παρέλασης
μπροστά στον ανδριάντα του Θεό-
δωρου Κολοκοτρώνη, στο πεζό-
δρομο της Δραγάτση στο Πειραιά.

Πριν τη κατάθεση στεφάνων τε-
λέστηκε δοξολογία στον Ι.Ν Αγίας
Τριάδας χοροστατούντος του Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Πει-
ραιώς κ.κ. Σεραφείμ. Η κατάθεση
στεφάνων ξεκίνησε από τον Δή-
μαρχο και συνεχίστηκε από τις πο-
λιτικές και δημοτικές παρατάξεις,
τις ένοπλες δυνάμεις και τους το-
πικούς συλλόγους.

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πει-
ραιά τίμησε την Εθνική μας επέ-
τειο, με κατάθεση στεφάνου από
την Πρόεδρο του ΟΣΠ κ.Μαρία
Μενενάκου.

Αθανασία Κοντούλη

28η Οκτωβρίου Πειραιάς 
Δοξολογία και κατάθεση στεφάνων

Βαρτζάκειος Δρόμος Υγείας

Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πειραιά (ΣΔΥΠ) διοργάνωσε για μία
ακόμη χρονιά, την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017, τον 31ο Βαρτζάκειο
Δρόμο Υγείας με δύο διαδρομές 2.000μ και 12.000μ.τιμώντας τη μνήμη
του αείμνηστου Πειραιώτη πρωταθλητή και επίτιμου μέλους του ΣΔΥΠ
Χρήστου Βαρτζάκη.

Οι αγώνες ήταν φέτος αφιερωμένοι στήν μνήμη του αείμνηστου προ-
έδρου του ΣΔΥΠ  Νίκου Χούμα. 

Συμμετείχαν εκατοντάδες δρομείς, μικροί και μεγάλοι. Στα 12.000μ.
συμμετείχαν και μέλη του ΟΣΠ όπως ο Γεν.Γραμματέας Μιχάλης Αγρα-
νιώτης και το μέλος του Δ.Σ. Χαρά Χατζηχαλεπλή. Επίσης και ο φορο-
τεχνικός του συλλόγου μας κ.Μαρίνος Γαλεφέριεφ. 
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Παιδιά της Ελλάδας, που γύρεψαν να ζήσουν
Μάτια υγρά γρατσουνισμένα από το κλάμα, 

βυθισμένα στο φως των Πλειάδων...
Μάτια παιδιών που τα' ζώσαν κεραυνοί...

Έλα νεράιδα της βροχής, τα δάκρυα να ξορκίσεις.
Απάλυνέ τους τον πόνο του μισεμού.

Σκέπασε τα "γιατί" στα θολά τζάμια του τρένου..
Δεν είναι άτακτο φευγιό... Δεν είναι ήττα...

Χίλια στολίδια στους παπύρους που κρατούν.
Χίλια ψεγάδια στο διάβα τους γεννηθήκαν...

Έλα νεράιδα της βροχής, ψυχές να γαληνέψεις.
Μα άσε στο χώμα να χυθεί...  η ενοχή της μάνας...
Και απ'της πληγής της το αίμα, ελιά να ποτιστεί...

Καρπούς να γιομίσει και κλαδιά ψηλά...
Να σκαρφαλώνουν τα παιδιά της...

Την Αλκυόνη σε γραικό ουρανό να γυρεύουν...

Βασιλική Σταματάκη

Με το ποίημα αυτό, η  συνάδελφος Βάσια Σταμα-
τάκη διακρίθηκε στον 17ο Ετήσιο Διαγωνισμό Ποί-
ησης με θέμα "Παιδιά της Ελλάδας που....", ο οποίος
διοργανώθηκε από το περιοδικό λόγου, τέχνης και
πολιτισμού "Κελαινώ". Η απονομή των διπλωμάτων

έλαβε χώρα στις 4 Νοεμβρίου, στο Πολιτιστικό Κέν-
τρο "Μελίνα Μερκούρη" στο Ίλιον. 

Της ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια και είμαστε σί-
γουροι ότι θα συνεχίσει να "μιλάει" στην ψυχή μας, με
την ευαισθησία που την διακρίνει!

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά με ιδιαίτερη χαρά,
παρευρέθηκε στην έκθεση της μόνιμης συλλογής έργων
του Πάνου Αραβαντινού ενός από τους σπουδαιότερους
σκηνογράφους διεθνώς, στο χώρο της Δημοτικής Πινα-
κοθήκης Πειραιά. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα που δημι-
ούργησε ο Πάνος Αραβαντινός για παραστάσεις λυρικού
θεάτρου την περίοδο του Μεσοπολέμου στην Γερμανία.
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ.Γιάννης Μώραλης και η Εντεταλ-
μένη Δημοτική Σύμβουλος Πολιτισμού κα Ειρήνη Νταϊφά
εγκαινίασαν την έκθεση. Την εκδήλωση τίμησαν ο Αντι-
περιφερειάρχης Πειραιά κ.Γιώργος Γαβρίλης, η Βουλευτής
κα Ελένη Σταματάκη και άλλοι επίτιμοι προσκεκλημένοι.

Διάκριση ποιήματος της συναδέλφου 
Βασιλικής Σταματάκη

Έκθεση της μόνιμης συλλογής έργων του Πάνου 
Αραβαντινού στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά
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"Η τέχνη δεν φυλακίζεται". Μια έκθεση ζωγραφικής
στην Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Πειραιά από
το 2' σχολείο δεύτερης ευκαιρίας των φυλακών Κορυ-
δαλλού. Μέσα από τις φυλακές, οι φυλακισμένοι μπο-
ρούν να δραπετεύουν με την ελευθερία έκφρασης των
έργων τους, να διαπερνούν τα τείχη και να επικοινω-
νούν με τον έξω κόσμο. 

Συγχαρητήρια για τη συλλογική προσπάθεια των
εγκλείστων καλλιτεχνών, των καθηγητών και εικαστι-
κών εθελοντών.

Aπό αριστερά: Μαρια Αγραπιδου (ΟΣΠ), 
Κωνσταντίνα Ρίτσου (μετάφραση - σκηνοθεσία - 

ηθοποιός) Μαρία Δρακοπούλου ( ηθοποιός)

Έκθεση ζωγραφικής

Διδώ και Αινείας

Το Τυχάρπαστο Κοράκι
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Δήμου Καλλιθέας στα πλαίσια

του Μεσογειακού Φεστιβάλ 2017 για την θεατρική παράσταση του Σαίξπηρ "Το Τυχάρπαστο Κοράκι".
Μέσα απ'ο το έργο ο Vincent Dowling καταδύεται δημιουργικά μέσα σε ερωτηματικά που υπάρχουν από
αιώνες για την προσωπική ζωή του Βάρδου. Αυτό το δράμα-κωμωδία εστιάζει στη Σουζάννα Σαίξπηρ-
Χώλλ,την κόρη του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ και στον Ρίτσαρντ Μπέρμπαιητζ τον σπουδαιότερο Ελισαβετιανό ηθο-
ποιό.Ο τίτλος του έργου προέρχεται από μια κριτική που του έκανε ο Ρόμπερτ Γκρην το 1592, όπου τον
περιγράφει αρνητικά σαν τυχάρπαστο κοράκι.

Η Μαρίτα Παπαρίζου (μουσική διδασκαλία-
Υψίφωνος) και ο Δήμος Καλλιθέας προσκάλεσαν
τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιώς στα πλαί-
σια του Μεσογειακού Φεστιβάλ 2017, που έλαβε
χώρα στην Καλλιθέα. Παρακολουθήσαμε το χο-
ρόδραμα "Διδώ και Αινείας". Το χορόδραμα ήταν
βασισμένο στην Αινειάδα του Βιργιλίου και η μου-
σική ήταν του Άγγλου συνθέτη και οργανίστα της
εποχής του Baroque Henry Purcell,σε libretto του
Nahum Tate και περιέγραφε τον τραγικό έρωτα
της Διδούς για τον Αινεία.

Οι φωνές των ερμηνευτών ο χορός και το πιάνο
μάγεψαν κυριολεκτικά το κατάμεστο θέατρο.

Aπό αριστερά: Βανέσσα Καλκάνη (Υψίφωνος), 
Μαρία Αγραπίδου (ΟΣΠ), Μαρίτα Παπαρίζου 

(Μουσική διδασκαλία-Υψίφωνος)
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Ο Πατριάρχης λέει οτι δεν «πάμε» αλλά ότι «επι-
στρέφουμε» στην Πόλη οι Ελληνες κάθε φορά που
ταξιδεύουμε εκεί. Ακόμη κι αν δεν την κατέχουμε
πλέον, η Πόλη πάντοτε αναδίδει άρωμα πολιτισμού
στις υψηλότερες εκφάνσεις του.  Τη λες άνετα την πιο
κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα στον κόσμο, ένα απί-
στευτο κράμα Ανατολής και Δύσης όπου θα συναν-
τήσεις από τη μία μαντήλες, χωριατόφατσες, φτώχεια,
κακομοιριά που έρχεται από τα βάθη της Τουρκίας κι
από την άλλη όλες τις μοντέρνες τάσεις στη μόδα,
την εστίαση, γκαλερί, χώρους τέχνης εξαιρετικής αι-
σθητικής, και άπειρα εμπορικά κέντρα που μπροστά
τους πολλά γνωστά πολυκαταστήματα της Δύσης
μοιάζουν επαρχιακά μαγαζάκια. Οι υπάλληλοι δε παν-
τού είναι ευγενέστατοι, με την κουλτούρα της φιλο-
ξενίας στο έπακρο, θα σου προσφέρουν πάντα ένα
ποτήρι τσάι και θα σε περιποιηθούν. Εκεί θα φας τα
πιο νόστιμα εδέσματα της ζωής σου, σαν το su boregi
(μπουρέκι του νερού), πολλά απ'αυτά εκτεθειμένα σε
φωτεινές βιτρίνες. Πιες χυμό ρόδι απο τον πλανόδιο
πωλητή για να πάρεις δυνάμεις. Φάε σιμίτι την ώρα
του δεκατιανού σου. Απόλαυσε το ψάρι σου σε μια
δροσερή βεράντα με θέα τα βαπόρια και τις γέφυρες.
Μη φύγεις αν δεν κάνεις βόλτα στα "χωριά" του Βο-
σπόρου που στην πραγματικότητα είναι αριστοκρα-
τικά προάστια με υπέροχα σπίτια χτισμένα πάνω στο
νερό. Η Πόλη διεκδικεί τον τίτλο, κατά γενική ομο-
λογία, της πιο όμορφης πόλης στον κόσμο χάρη στη
μοναδική γεωγραφική της θέση. Κοίτα πέρα από τις
σημαίες, πέρα από τις γιγάντιες φωτογραφίες του
Εθνοσωτήρα Ατατούρκ, πέρα από την αλλοτρίωση
και την οπισθοδρόμηση του Ερντογάν, πέρα απο τους
φαλλοκράτες που θα συναντήσεις στα παζάρια και θα
σε καλοβλέπουν σα λουκούμι αν είσαι θηλυκού γέ-
νους και φαντάσου πόσοι πατριώτες έχουν περάσει
από κεί, πώς έχουν ζήσει και τι έχουν δημιουργήσει.
Θαύμασε τα ελληνικά κτήρια στην Ιστικλάλ (την οδό
του Πέρα) που είναι αρχιτεκτονικά κομψοτεχνήματα.
Η Πόλη θα σου δώσει τη μελαγχολική χαρά της ζωής...
Είναι μνημείο, διανόηση, ομορφιά και πεδίο αντιθέ-
σεων. Ίσως ο πιο ενδιαφέρων μικρόκοσμος πάνω στη
γη. Σ’αυτόν, τον τόσο ιδιαίτερο τόπο, οι Έλληνες, ως
γνήσιοι απόγονοι των Βυζαντινών άφησαν το στίγμα
τους ανεξίτηλο. Αλλά πήραν πολλά, αναπόφευκτα, κι

από την κουλτούρα των Οθωμανών όπως γίνεται
πάντοτε με τις μίξεις των λαών. Ανάμεσα στα μικτά
στοιχεία λοιπόν, το πρώτο και το πλέον χαρακτηρι-
στικό ήταν η πολίτικη κουζίνα που σελίδες επί σελί-
δων θα μπορούσαμε να γεμίσουμε περιγράφοντάς
την. Και πρώτο των πρώτων στην λίστα ήταν το πολί-
τικο πρωϊνό. Το πρωϊνό, αντίθετα με την αδιανόητη
για μένα ελλαδίτικη συνήθεια που θέλει έναν καφέ
μ’ένα τσιγάρο κι έξω από την πόρτα, στους Πολίτες
ήταν (και είναι ακόμη για πολλούς) ιεροτελεστία. 

Ο Πολίτης είχε προγραμματίσει αποβραδίς τι θα πε-
ριέχει το πρωϊνό του, και αν θα τα ζυμώσει η νοικο-
κυρά ή θα τρέξει πρωϊ-πρωΐ να ψωνίσει τη μπογάτσα
ή τον ατσμά (πεντανόστιμα είδη τουρκικής αρτοποι-
είας), χωριάτικο ψωμί, οπωσδήποτε άσπρο τυρί (έτσι
ονομάζουν τη φέτα δοχείου, τη βαρελιού δεν την πα-
ραδέχονται λόγω βαριάς μυρωδιάς), κασέρι πικάν-
τικο, φρέσκο βούτυρο, ντομάτα, ελιές θρούμπες, μέλι,
γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδες σπιτίσιες και
δυο φορές την εβδομάδα αυγά τηγανητά, μάτια. Όλα
αυτά συνοδευμένα όχι με καφέ, ποτέ με καφέ, αλλά
με μαύρο «ντεμλίδικο» τσάϊ. Η ώρα που όλη η οικο-
γένεια θα συγκεντρωνόταν στο τραπέζι για το πρωϊνό
ήταν ιερή και κανείς δεν δικαιούτο να λείψει. Τις Κυ-
ριακές η ιεροτελεστία μπορούσε να κρατήσει μέχρι
ένα δίωρο με συζητήσεις, κουτσομπολιά, σχέδια κλπ.
Στην δική μου οικογένεια ας πούμε, όταν συγκεντρω-
νόμαστε δυο-τρεις φορές το χρόνο τα ξαδέρφια, αδέρ-
φια, γονείς, θείοι, όλοι μαζί, το ραντεβού είναι στις
9.30 το πρωΐ για το παραδοσιακό πολίτικο πρωϊνό και
μετά το γυρίζουμε στα επιτραπέζια παιγνίδια με γέλια
και πειράγματα και πάει έτσι ως το μεσημέρι. Τέτοια
αξία είχε και έχει ακόμη για τον Κωνσταντινουπολίτη
το πρωϊνό, παρόλο που οι εποχές έχουν αλλάξει δρα-
ματικά και μας θέλουν να είμαστε όλοι συνέχεια πάνω
σ’ένα πόδι και κάτι να κυνηγούμε που πολλές φορές

Λουκία Χανά
Μουσικός, Δημιουργός της σελίδας 
στο Facebook “La Grande Bouffe’’ 
https://www.facebook.com/chanaloukia

Η γενέθλια γειτονιά της κας Λουκίας Χανά

Η Πόλη των πόλεων, οι γαστρονομικές της συνήθειες 
και το «Μεγάλο Φαγοπότι» (La Grande Bouffe)
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δεν ξέρουμε καν τι είναι. Θέλοντας
να αφηγηθώ λοιπόν κατά κάποιο
τρόπο τις γαστρονομικές συνή-
θειες και άλλες όμορφες αναμνή-
σεις από τη ζωή της γενέτειράς
μου δημιούργησα πρόσφατα, ως
επίδοξη σύγχρονη Λωξάντρα, ένα
μπλογκ που το έχω ονομάσει «La
Grande Bouffe» δηλαδή «Το με-
γάλο φαγοπότι», δανειζόμενη τον
τίτλο από την περίφημη ομώνυμη
ταινία που προκάλεσε σάλο στην
εποχή της, και εκεί παρουσιάζω
συνταγές και πολλά άλλα. Σχεδόν
καθημερινά η σελίδα ενημερώνε-
ται με εμπειρίες νέες ή παλαιότερες με σκοπό τη δια-
τήρηση της μνήμης που με καθόρισε σαν άνθρωπο.

Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να το
παρακολουθεί μέσω Facebook, έχει
ενδιαφέρουσες φωτογραφίες, κεί-
μενα και μέσα από εκεί μπορούμε
να συνομιλούμε ανταλλάσσοντας
απόψεις όχι μόνο γαστρονομικές,
αλλά γενικά ευζωΐας με την αυθεν-
τική έννοια του όρου και όχι της
επίπλαστης πολυτέλειας που εννο-
ούμε συνήθως. Είναι καλό και ανα-
κουφιστικό θεωρώ να μπορείς να
μοιράζεσαι εικόνες και συναισθή-
ματα που κάνουν την καθημερινό-
τητά σου λίγο πιο όμορφη.

Στους χαλεπούς καιρούς που
διανύουμε θα έλεγα πως έχουμε πραγματικά ανάγκη
από τέτοιου είδους παρηγορητικές διεξόδους.

Οι περίφημοι ατσμάδες
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Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι δηλώσεις συμμετοχής για το «2ο Sailing Marathon». Η διοργά-
νωση θα διεξαχθεί στις 30 Σεπτεμβρίου από τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος και τους διοργανωτές του «Sailing
Marathon» και εκτός από τον αγώνα, θα περιλαμβάνει και προπονητικά καμπ, ώστε η νέα γενιά της ελληνι-
κής ιστιοπλοΐας, να έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει δυνατές προπονήσεις στον υδάτινο στίβο του
Σαρωνικού.

Από τους πρώτους που έχουν δηλώσει συμμετοχή, είναι ο περσινός νικητής της διοργάνωσης, ο Γιώργος
Βασιλάς. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής των νέων στα 470, συμμετείχε στον αγώνα, με πλήρωμα κορυφαίους
αθλητές, ιστιοπλόους και μη. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο ασημένιος Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας, Δημή-
τρης Μούγιος, ο παγκόσμιος πρωταθλητής της ενόργανης, Λευτέρης Κοσμίδης, ο 5ος στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Ρίο, στα RSX, ο Βύρων Κοκκαλάνης, καθώς και η 4 φορές συμμετέχουσα σε Ολυμπιακούς Αγώ-
νες στην κατηγορία RSX γυναικών, Αγγελική Σκαρλάτου.

«Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία που είχαμε στην πρώτη διοργάνωση ήρθε η ώρα να υπερασπιστούμε
τον τίτλο μας, στον ακόμα μεγαλύτερο και δυνατότερο «2o Sailing Marathon». Για εμάς το στοίχημα, ως defender
του τίτλου, είναι πιο μεγάλο και η πίεση πιο ισχυρή. Οι συμμετοχές θα είναι περισσότερες και οι αντίπαλοι πιο
δύσκολοι. Για όσους αγαπάμε τον πρωταθλητισμό δε θα μπορούσαμε να ζητήσουμε περισσότερα. Είμαστε προ-
πονημένοι, με στόχο την πρωτιά και θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τη μεγαλύτερη καθολική γιορτή του αθλή-
ματός μας. Ανυπομονούμε για την εκκίνηση του αγώνα. Τα υπόλοιπα στο νερό», υπογράμμισε ο πρωταθλητής
της ιστιοπλοΐας.

Γ. Βασιλάς: «Θα υπερασπιστούμε τον τίτλο μας 
στον «2ο Sailing Marathon»



Όταν έχεις καθυστερήσει στο τελευταίο 

ραντεβού αλλά είσαι και καλεσμένη 

σε επίσημο δείπνο.

Αστραφτερά χαμόγελα - black humor 
με την Κική Δουδοπούλου
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