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Το Δ.Σ του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά που
ανέλαβε δράση το 2014  με πρόεδρο τη Μαρία Μενε-
νάκου και συνεχίστηκε υπό την προεδρεία της μέχρι
και σήμερα, συνεργάζεται αρμονικά και κυρίως απο-
τελεσματικά σε ότι αφορά τη διαχείριση, τη λειτουργία
και τη γενική δραστηριότητα του Δ.Σ. του συλλογικού
μας οργάνου με πλήρη και διαφανή ενημέρωση για τα
πεπραγμένα του συλλόγου.

Κατά την περίοδο 2014 έως 2019 το Δ.Σ κατάφερε
και άσκησε συνετή οικονομική πολιτική με κατεύ-
θυνση  την αύξηση των εσόδων, αλλά και μείωση των
εξόδων ό,που αυτό ήταν εφικτό και επιβεβλημένο,
όπως η μείωση των μηνιαίων λειτουργικών εξόδων,
αλλά και  σε όσες περιπτώσεις ήταν αναγκαίο.

Λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης αποφα-
σίστηκε μείωση στην ετήσια εισφορά το 2014. Πα-
ρόλα αυτά, τα έσοδα του συλλόγου αυξήθηκαν διότι
καταφέραμε να εισπράξουμε οφειλές μελών ακόμα και
από εισφορές προηγουμένων ετών.

Επίσης έγινε μεγάλη προσπάθεια να τηρηθούν οι
προθεσμίες για τις καταβολές των εισφορών από τα
μέλη μας, με συνεχείς ενημερώσεις σχετικά με τις δια-
τάξεις του νόμου που απαιτούν την έγκαιρη κατα-
βολή. Για το λόγο αυτό από το 2015 έως και σήμερα
γίνονται διαγραφές μελών που δεν είναι ταμειακά
ενήμεροι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μειώνεται ο
αριθμός μελών του συλλόγου μας, εφόσον νέα μέλη
εγγράφονται στα μητρώα μας. Ο σύλλογός μας απα-
ριθμεί 1110 μέλη.

Όλα αυτά βοήθησαν ώστε να κατατεθεί στην Ε.Ο.Ο.
ένα μεγάλο ποσό οφειλής προηγουμένων ετών (το έτος
2014 κατατέθηκαν 45.200€ από 41.740€) (το έτος 2017
κατατέθηκαν 66.000€ από 42.227€) και επίσης να δίδονται
στην Ε.Ο.Ο. κάθε μήνα οι εισπράξεις των εισφορών της.

Ο σύλλογος μέσα στα πλαίσια των αρχών της πλή-
ρους διαφάνειας προχωρούσε πάντα σε προσφορές
για τις όποιες προμήθειες και ανάγκες του συλλόγου,
μέσω της διαύγειας. Όπως η προσφορά από τυπογρα-
φείο για το περιοδικό του συλλόγου μας  που μείωσε
τα έξοδά του κατά 1.000€ σε κάθε τυπογράφηση.

Επίσης η αγορά του φωτοτυπικού μηχανήματος,
το οποίο στην πορεία των επόμενων μηνών, μας
απάλλαξε από τυπογραφικά έξοδα, δεδομένου ότι
τα προγράμματα των ημερίδων που σχεδόν κάθε
μήνα διεξάγουμε, δημιουργούνται από τους υπαλλή-
λους του συλλόγου μέσω του μηχανήματος.

Οι εγκαταστάσεις του Συλλόγου κρίνονται απόλυτα
ικανοποιητικές και μπορούν να εξυπηρετήσουν την
ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του,
λόγω όμως της αυξημένης δραστηριότητας του Επι-
στημονικού Τμήματος προτάθηκε από το Δ.Σ. η αξιο-
ποίηση των χώρων του στα πλαίσια της αύξησης των
εσόδων του, με αγορά ακινήτου όμορου των γρα-
φείων του συλλόγου.

Στα πλαίσια των κοινωνικής ενημέρωσης των πολι-
τών σε θέματα επιστημονικής ασάφειας που αφο-
ρούσε τη λεύκανση κατάφερε να οργανώσει καμπάνια
με αφίσες και φυλλάδια που μοιράστηκαν στα μέλη
μας στους κατά τόπους Δήμους.

Περιορίζοντας στο ελάχιστο κάθε μορφής σπατάλης
κατάφερε να δημιουργήσει ένα εύρωστο Νομικό Πρό-
σωπο Δημοσίου Δικαίου. Το σύνολο των δαπανών
φέρει νόμιμη αιτιολογία με πλήρη σειρά παραστατικών
εγγράφων, από τα οποία καθίσταται ευχερής ο λεπτο-
μερής έλεγχος κάθε διαχειριστικής πράξης.

Αθανασία Κοντούλη
Ταμίας του ΟΣΠ
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Επειδή ο ταμίας είναι ο αφανής ήρωας
που δέχεται όλη την κριτική όταν στέλνουμε
τα ειδοποιητήρια για τις οφειλές και τις δια-
γραφές θέλησα να δώσω βήμα στην τωρινή
ταμία του συλλόγου Νάνσυ Κοντούλη.

Η Νάνσυ παρέλαβε το ταμείο το 2017
από τον τωρινό ειδικό μας γραμματέα
Γιάννη Μενη. Στον Γιάννη οφείλεται η

πολύ μεγάλη μείωση των εξόδων του
συλλόγου στην τριετία από το 2014 έως
το 2017. Θέλω από εδώ να ευχαριστήσω
και τους δύο εκ μέρους όλων μας για την
επαγρύπνηση τους όσον αφορά τη δια-
χείριση των οικονομικών του συλλόγου.

Μ.Μενενάκου
Πρόεδρος του ΟΣΠ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά

ΜΗΝΥΜΑ TAMIA

Τον οικονομικό απολογισμό 2018 και προϋπολογισμό 2019, καθώς και τον Διοικητικό Απολογισμό, 
θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας στο παρακάτω link http://www.osp.gr/category/apologismos/ 
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ΤΑ νΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
20 Μαρτίου 2019 – Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας

Η Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας εορτά-
στηκε για πρώτη φορά το 2007 και μάλιστα στις 12
Σεπτεμβρίου, ημερομηνία γέννησης του Dr Charles
Godon, τιμώντας έτσι τον ιδρυτή της Παγκόσμιας
Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (FDI). Η εκστρατεία
ενεργοποιήθηκε πλήρως το έτος 2013, όπου έγινε
και η αλλαγή της ημερομηνίας εορτασμού στις 20
Μαρτίου, για να μην εμπλέκεται με το Παγκόσμιο
Οδοντιατρικό Συνέδριο που διοργανώνει η FDI κάθε
χρόνο τον Σεπτέμβριο. Η νέα ημερομηνία επιλέχ-
θηκε για να αντανακλά μέσα από τον αριθμό 20 τα
ακόλουθα νοήματα:

• Οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον
20 φυσικά δόντια στο στόμα τους μέχρι το τέλος της
ζωής τους, για να θεωρούνται υγιείς.

• Τα παιδιά πρέπει να διατηρούν 20 νεογιλά δόντια
στο στόμα τους.

• Οι υγιείς ενήλικες θα πρέπει να έχουν συνολικά
32 δόντια και 0 τερηδόνες στο στόμα τους.

Η Παγκόσμια Οδοντιατρική Ομοσπονδία ηγείται
της στρατηγικής και δημιουργεί το κεντρικό μή-
νυμα της εκάστοτε Παγκόσμιας Ημέρας Στοματι-
κής Υγείας, που στη συνέχεια παίρνει την τελική
της μορφή σε κάθε κράτος, ανάλογα με τις ανάγ-
κες και τον τρόπο που διαμορφώνουν το μήνυμα η
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, οι Οδοντια-
τρικοί Σύλλογοι, οι Επιστημονικές Οδοντιατρικές
Εταιρείες, οι φοιτητές των Οδοντιατρικών Σχολών
και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την στοματική και
την γενική υγεία. 

Για την ιστορία, παραθέτω τα μηνύματα των προ-
ηγούμενων ετών της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής
Υγείας:

• 2013: Υγιή Δόντια για μία Υγιή Ζωή
• 2014: Γιορτάζοντας Υγιή Χαμόγελα
• 2015: Χαμόγελα για Ζωή
• 2016: Υγιές Στόμα. Υγιές Σώμα
• 2017: Ζήσε με έξυπνο στόμα
• 2018: Πες Ααα! Σκέψου το στόμα σου, Σκέψου την

Υγεία σου
• 2019: Πες Ααα! Κάνε κάτι για τη στοματική σου

Υγεία
Φέτος, η Επιτροπή Προληπτικής του ΟΣΠ, - πάντα

πληθωρική στις δράσεις της -, δεν έμεινε μόνο σε ένα
μήνυμα μιας ημέρας. Προχώρησε περαιτέρω και διορ-
γάνωσε ένα ολόκληρο μήνα ενεργοποίησης των οδον-
τιάτρων και του κοινού με σειρά αφισών και κειμένων,
που περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα των δυο

Αντιπροέδρων της Επιτροπής Προληπτικής του ΟΣΠ,
που είναι και οι δημιουργοί τους. Για τον σκοπό αυτό
θα δημιουργηθεί και μία παρουσίαση σε μορφή ppt,
που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΣΠ, για να
είναι εύκολα προσβάσιμη από όλους. 

Εύχομαι η τόση προσπάθεια και επιτυχία να μην
σταματήσει στον Μάρτιο μήνα. Να συνεχιστεί από
όλους εμάς, τους οδοντιάτρους, κάθε στιγμή στο ια-
τρείο μας και στον κοινωνικό μας περίγυρο, έτσι ώστε
να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε τους
πάντες, για την σημασία που διαδραματίζει ένα υγιές
στόμα στην συνολική τους υγεία. 

Για την επιτροπή προληπτικής, 
Η πρόεδρος της Επιτροπής

Αγγελική Σεληνίδου
Οδοντίατρος, 

Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ

Πηγή: FDI World Dental Federation /
https://www.fdiworlddental.org/
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ACT ON MOUTH HEALTH
Κάνε κάτι για την στοματική υγεία των παιδιών σου!

Με αφορμή την 20η Μαρτίου- Παγκόσμια
Ημέρα Στοματικής Υγείας η FDI (Παγκόσμια
Οδοντιατρική Ομοσπονδία), επικεντρώνει φέτος
την καμπάνια της στη σημασία που έχει η υγεία
του στόματος στην γενικότερη υγεία. Στα πλαί-
σια αυτά αναδεικνύει την σημασία της σωστής
ενημέρωσης και της ενεργού συμμετοχής των
γονέων στην στοματική υγιεινή του παιδιού στα
πρώτα χρόνια της ζωής του και παρέχει βασικές
-πρακτικές συμβουλές που βοηθούν την καλύ-
τερη καθημερινή φροντίδα των δοντιών:

• Ξεκινάμε τη  στοματική υγιεινή από τις πρώ-
τες ημέρες μετά την γέννηση, καθαρίζουμε τα
ούλα με καθαρή υγρή γάζα ή πανάκι μετά φα-
γητό και πριν τον ύπνο. Αποφεύγουμε να κοι-
μάται το μωρό με μπιμπερό το βράδυ. Ξεκινάμε
το βούρτσισμα με την εμφάνιση του πρώτου
δοντιού.

• Βουρτσίζουμε δύο φορές την ημέρα (πρωί
και βράδυ), για δύο λεπτά την κάθε φορά. To
βούρτσισμα γίνεται από τους γονείς μέχρι την
ηλικία των 6-7 ετών, και στη συνέχεια από το
ίδιο το παιδί με επίβλεψη.

• Η ποσότητα της οδοντόκρεμας πρέπει να
είναι ως 2-3 ετών: ρύζι / φακή και μετά τα 3 έτη:
αρακάς.

• Μετά το βούρτσισμα ζητάμε από το παιδί να
απομακρύνει την περίσσεια της οδοντόκρεμας

Η αφίσσα της fdi, όπως διαμορφώθηκε στην Ελληνική 
Γλώσσα από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
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(να φτύσει) και όχι να ξεπλύνει το στόμα έντονα. Η δράση του φθορίου είναι κυρίως τοπική και ενισχύον-
ται τα θετικά αποτελέσματα του όταν δεν ξεπλένεται ή αραιώνεται με νερό. 

• Καθημερινή χρήση φθοριούχου οδοντόκρεμας με περιεκτικότητα σε φθόριο ανάλογα με την ηλικία
του παιδιού (Από την ηλικία 6 μηνών έως 6 ετών,  η περιεκτικότητα της οδοντόκρεμας σε φθόριο συνι-
στάται να είναι 1000 ppm και μετά τα 6 1450 ppm).

• Τα φθαρμένα άκρα των θυσάνων της οδοντόβουρτσας δεν είναι τόσο αποδοτικά στο καθάρισμα. Με-
λέτες δείχνουν ότι χρειάζεται να αλλαγή περίπου κάθε 3 μήνες.

• Παρατεταμένος χρονικά θηλασμός δακτύλου, πιπίλας  μπορεί να επηρεάσει την θέση των δοντιών
ή/και την ανάπτυξη των γνάθων Ενθαρρύνουμε την διακοπή πιπίλας μετά τα 2,5 χρόνια. Όταν χρησιμο-
ποιείται ι δεν πρέπει ποτέ να επικαλύπτεται με μέλι, ζάχαρη γιατί μπορεί να προκληθεί τερηδόνα στα δόν-
τια του παιδιού. 

• Μειώνουμε  τη συχνότητα και την ποσότητα σακχάρων στις 3κουταλιές του γλυκού καθημερινά! Απο-
φυγή αναψυκτικών κι έτοιμων φρουτοχυμών, αντί αυτού αυξημένη λήψη νερού κατά τη διάρκεια της ημέ-
ρας. Η καθημερινή κατανάλωση ποσότητας ζάχαρης > 4 κτ.γλ (20γρ) αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης
διαβήτη κατά 22%, παχυσαρκίας κατά 26% και συμβάλει στην εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων στην
μετέπειτα ενήλικη ζωή των παιδιών.

• Χρησιμοποιούμε εξατομικευμένο αθλητικό νάρθηκα για την προστασία από τραυματισμούς στο στόμα,
τα δόντια και τις γνάθους στα περισσότερα αθλήματα (π.χ. ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, kick boxing).
Μπορούμε να τον ζητήσουμε από τον οδοντίατρο/παιδοδοντίατρο μας.

• Επισκεπτόμαστε τον οδοντίατρο/παιδοδοντίατρο μας για τον καθιερωμένο έλεγχο, καθαρισμό των
δοντιών και φθορίωση. Ο Οδοντίατρος μας είναι ο αρμόδιος να καθορίσει το εξατομικευμένο προληπτικό
πρόγραμμα για κάθε παιδί ή έφηβο και να εφαρμόσει την κατάλληλη θεραπεία όταν χρειάζεται.

Η τερηδόνα της βρεφικής ηλικίας μπορεί να προσβάλλει τα παιδικά δόντια από τον πρώτο κιόλας χρόνο
της ζωής. Αν δεν προληφθεί ή αντιμετωπισθεί έγκαιρα μπορεί να εμφανίσει ραγδαία εξέλιξη και να οδη-
γήσει ταχύτατα μεγάλες βλάβες ή και σε νέκρωση των δοντιών. Όσο πιο νωρίς αρχίσει το καθάρισμα των
δοντιών του παιδιού, τόσο πιο εύκολα θα γίνει μια καθημερινή συνήθεια για όλη την υπόλοιπη ζωή του.
Η σωστή στοματική υγιεινή προάγει την υγεία στου σώματος και βελτιώνει την ποιότητα ζωής τόσο του
παιδιού όσο και της οικογένειας.

Σοφία Γκουρτσογιάννη, 
Παιδοδοντίατρος

Β΄ Αντιπρόεδρος Επιτροπής Προληπτικής ΟΣΠ
Μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας
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Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας 2019
Εκστρατεία ενημέρωσης κοινού του Ο.Σ.Π.

«Ρώτα τον οδοντογιατρό σου»
Κι αν δεν με πιστεύεις...  Ρώτα τον οδοντίατρό σου!...
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας, που

γιορτάζεται παγκοσμίως στις 20 Μαρτίου, η Προληπτική Επι-
τροπή του ΟΣΠ σκέφτηκε φέτος να πραγματοποιήσει για όλο
τον μήνα Μάρτιο μια εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού.

Όπως κάθε χρόνο κινηθήκαμε στις γραμμές της Παγκό-
σμιας Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (FDI), που φέτος εστία-
ζαν στην σχέση της στοματικής υγείας με την γενικότερη
σωματική υγεία.

Ο στόχος ήταν αφενός να γνωστοποιηθεί στον ελληνικό
πληθυσμό ότι η στοματική υγεία αποτελεί το κλειδί της σω-
ματικής και ψυχικής υγείας, ενθαρρύνοντας όλους να επισκε-
φθούν και να ενημερωθούν από τον οδοντίατρό τους και
αφετέρου να ενεργοποιήσει γονείς, εκπαιδευτικούς, φορείς
χάραξης πολιτικής και επαγγελματίες υγείας, ώστε να δια-
δραματίσουν ενεργό ρόλο στην πρόληψη.

Ετοιμάσαμε λοιπόν μια σειρά από αφίσες, με κεντρικό θέμα
κάθε φορά την συσχέτιση κάποιας πάθησης του στόματος, με
κάποια γενική πάθηση όπως ο διαβήτης, το Αλτσχάιμερ, οι εγ-
κεφαλικές διασείσεις, οι διαταραχές της πέψης κ.α. με σκοπό να
κεντρίσουμε το ενδιαφέρον του κοινού, προτρέποντάς το να
αναζητήσει λεπτομέρειες απευθυνόμενο στον οδοντίατρό του.

Οι αφίσες αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
με συχνότητα μία κάθε τρεις ημέρες και μαζί με το σχετικό
άρθρο που συντάχθηκε για την Ημέρα Στοματικής Υγείας,
προωθήθηκαν στον τύπο.

Η καμπάνια αυτή ήταν για εμάς ένα στοίχημα, δεδομένου ότι κάτι αντίστοιχο δεν είχε πραγματοποιηθεί
ξανά στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά! Εκτός από τα δεκάδες δημοσιεύματα, είχαμε
έναν εκπληκτικό και μετρήσιμο βαθμό απήχησης καθώς μόνο στο facebook η κάθε ανάρτηση αφίσας στην
ιστοσελίδα του ΟΣΠ προσέλκυε κατά μέσο όρο περίπου 30.000 άτομα, συν όλες τις αντιδράσεις από τις
κατά μέσο όρο 160 κοινοποιήσεις κάθε φορά!

Τα εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα κατέγραψαν την ανάγκη των πολιτών για ενημέρωση πάνω στην στο-
ματική υγεία που είναι ανύπαρκτη αυτή την στιγμή σε κρατικό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα μας απέδειξαν πόσο
εύκολα μπορεί να αγγίξει, να ευαισθητοποιήσει και να ενεργοποιήσει το μήνυμα της πρόληψης, όταν δοθεί
με σαφή, κατανοητό, αλλά και πρωτότυπο τρόπο.

Η απρόσμενα μεγάλη ανταπόκριση των συναδέλφων από όλους τους συλλόγους της χώρας, έγινε καθορι-
στικός αρωγός στην προσπάθεια αυτή, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι Έλληνες οδοντίατροι, είναι πρόθυμοι
να στηρίξουν κάθε καινοτόμο πρόταση.

Το στοίχημα κερδήθηκε! Και κερδήθηκε από όλους μας!.. Ευελπιστούμε σε νέες προσπάθειες με πρωτοπο-
ριακές ιδέες, που θα ωθήσουν την βελτίωση της στοματικής υγείας πιο πολλά βήματα μπροστά και θα εδραι-
ώσουν την εμπιστοσύνη με τους ασθενείς μας ακόμα περισσότερο. 

Όλοι μαζί ενωμένοι, μπορούμε να κάνουμε θαύματα!...
Κι αν δεν το πιστεύεις… Ρώτα τον οδοντίατρό σου!...

Βασιλική Σταματάκη
Οδοντίατρος

Β΄ Αντιπρόεδρος Επιτροπής Προληπτικής ΟΣΠ

Η κεντρική αφίσα της δράσης του ΟΣΠ, με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα στοματικής Υγείας
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Εσύ γνωρίζεις  με ποιον τρόπο η στοματική σου υγεία... σχετίζεται με
την γενική σου υγεία; Ρώτα τον οδοντίατρό σου!...

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας που έχει οριστεί
η 20η Μαρτίου, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς αναδεικνύει την ση-
μασία που έχει η υγεία του στόματος στην γενικότερη υγεία, καθώς συμ-
βάλλει στην εμφάνιση και εξέλιξη νοσημάτων, που θα πίστευε κανείς ότι
είναι τελείως άσχετα με αυτήν!

Η στοματική υγεία... κλειδί όλες σωματικής και ψυχικής υγείας:
• Γνωρίζεις ότι...  πάνω από χίλιες ασθένειες εμφανίζονται στη στοματική

κοιλότητα και όλες από αυτές αποτελούν την πρώτη εκδήλωση μιας νόσου
που έχει ήδη προσβάλλει ή θα προσβάλλει, άλλα όργανα ή συστήματα
του οργανισμού;

• Γνωρίζεις ότι... πρόσφατη έρευνα επιβεβαιώνει, ότι τα βακτήρια που
ενοχοποιούνται για την ουλίτιδα, βρίσκονται όλες στον εγκέφαλο των
ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ;

• Γνωρίζεις ότι... διάφορα μικρόβια του στόματος μπορούν να μετανα-
στεύσουν μέσω όλες κυκλοφορίας του αίματος, σε άλλα απομακρυσμένα
όργανα όλες είναι η καρδιά και οι πνεύμονες και να τα προσβάλλουν;

• Γνωρίζεις ότι... η έλλειψη δοντιών και η κακή μάσηση, είναι μια από
όλες σοβαρότερες αιτίες διαταραχών όλες πέψης;

• Γνωρίζεις ότι... η κακή στοματική υγιεινή οδηγεί σε περιοδοντικές νόσους, που παρεμβαίνουν στο μηχανισμό
παραγωγής ινσουλίνης, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσκολότερη η ρύθμιση του διαβήτη;

• Γνωρίζεις ότι... οι νόσοι των ούλων εγκύων γυναικών, συσχετίζονται με τον πρόωρο τοκετό και το χαμηλό βάρος
του νεογνού;

• Γνωρίζεις ότι... ο βρυγμός και η κακή σύγκλειση είναι οι κύριοι αιτιολογικοί παράγοντες για την εμφάνιση ημι-
κρανιών και πονοκεφάλων, που δεν μπορούν να αποδοθούν σε παθολογικά αίτια;

• Γνωρίζεις ότι... τα άτομα με οστεοπενία κινδυνεύουν περισσότερο από κατάγματα των γνάθων;
• Γνωρίζεις ότι... ένα μεγάλο ποσοστό εγκεφαλικών διασείσεων, που προέρχονται από την αθλητική δραστηριό-

τητα, οφείλεται στην μη χρήση ενδοστοματικού εξατομικευμένου προστατευτικού νάρθηκα;
• Γνωρίζεις ότι.. η προβληματική αισθητική εικόνα του χαμόγελου αποτελεί έναν από όλες βασικότερους λόγους

ανασφάλειας και αντικοινωνικής συμπεριφοράς (ιδιαίτερα στην παιδική και εφηβική ηλικία), που επηρεάζει όλες
διαπροσωπικές σχέσεις και ενδέχεται να οδηγήσει σε κατάθλιψη;

Μάθε να φροντίζεις το στόμα σου!.. Μάθε να φροντίζεις το σώμα σου!... Ρώτα τον οδοντίατρό σου!...

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς

Δελτίο Τύπου
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Μία ενδιαφέρουσα επιστημονική ημε-
ρίδα με θέμα τη στοματική υγεία ως αγαθό
και δικαίωμα, τα δικαιώματα των κρατου-
μένων και τις ευάλωτες ομάδες στο επίκεν-
τρο του ενδιαφέροντος, διοργάνωσαν από
κοινού ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας
και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας το
απόγευμα της Παρασκευής στην αίθουσα
εκδηλώσεων του δικηγορικού μεγάρου.

Εισηγητές στην επιστημονική ημερίδα ήταν οι: Ευτύχης Φυτράκης Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής
Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Πάνος Παπαδόπουλος
Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού Υγείας, Χρήστος Ρουκάς ψυχολόγος στο Κατάστημα Κράτησης Λά-
ρισας και Γιάννης Διαμαντής Δικηγόρος ε.τ.

Την εκδήλωση συντόνισε η Βιολέτα Π. Μπέη Φουντή Χειρουργός Οδοντίατρος, παρουσιάζοντας και τη
δράση των εθελοντών οδοντιάτρων του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας στο 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
των φυλακών της Λάρισας. Χαιρετισμό θα απηύθυναν  η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας κ. Νι-
κολέττα Ν. Μπασδέκη, ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας κ. Ευστάθιος Γ. Κουτσογιάννης.

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα larissanet.gr
https://www.larissanet.gr/2019/03/15/larisa-imerida-gia-tin-stomatiki-ygeia-ton-kratoumenon/

Τιμητική διάκριση της καθηγήτριας 
Μερόπης Σπυροπούλου

Λάρισα: Ημερίδα για την στοματική
υγεία των κρατουμένων

Η Ομότιμη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών κυρία Με-
ρόπη Ν.Σπυροπούλου, τιμήθηκε από το Αμερικάνικο Πανεπιστή-
μιο της Βηρυτού (A.U.B) και το παράρτημα της Διεθνούς Εταιρείας
Οδοντιατρικής Έρευνας του Λιβάνου (L.A.D.R) με τον τίτλο: «Pi-
oneer in Dentistry». Επίσης ανακηρύχθηκε Επίτιμο μέλος της Ορ-
θοδοντικής Εταιρείας του Λιβάνου. 

Αυτά έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια Συνεδρίου στις 15 Δεκεμ-
βρίου 2018 με θέμα: «Ηθική στην Οδοντιατρική Επιστήμη, στην
Κλινική Πράξη και στην Έρευνα», στο οποίο η κυρία Σπυροπούλου
ήταν προσκεκλημένη ομιλήτρια (invited speaker), με θέμα: «Επι-
κοινωνία μεταξύ γιατρού και αρρώστου στη σύγχρονη εποχή».

Στην τελετή παρέστη ο Έλληνας πρέσβυς στη Βηρυττό, κύριος
Φραγκίσκος Βέρρος.



Λαμβάνοντας υπόψη την ραγδαία αύξηση κρουσμά-
των καρκίνου την τελευταία δεκαετία (ανέρχεται στο
25%), την ευθύνη και τον ρόλο του οδοντιάτρου στην
πρόληψη, διάγνωση και υποστήριξη των ασθενών με
καρκίνο, αλλά και το πόσο σημαντική είναι η συνερ-
γασία ογκολόγου παθολόγου/ακτινοθεραπευτή και
οδοντίατρου, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς σε
συνεργασία με το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο
Μεταξά, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ημερίδα Ογ-
κολογικού Ασθενή στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στις 2 Φλε-
βάρη 2019.

Στην ημερίδα, που διήρκεσε πάνω από πεντέμιση
ώρες και με την παρακολούθηση της οποίας χορηγήθη-
καν 5 Μόρια Επαγγελματικής Επιμόρφωσης Οδοντιά-
τρων, συμμετείχαν ομιλητές Ογκολόγοι από το Ειδικό
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά αλλά και οδοντία-
τροι ειδικευμένοι στην αντιμετώπιση ογκολογικών πε-
ριστατικών. Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους
πλήθος οδοντιάτρων, τόσο από τον ΟΣΠ, όσο και από
όλη την Ελλάδα, όπως ο Πρόεδρος του αδελφού ΟΣ
Κεφαλληνίας κος Γαρμπής, ο Πρόεδρος του ΟΣ Αχαΐας
κος Μουτούσης, ο εκλέκτορας Αχαΐας κος Δροσόπου-
λος, οδοντίατροι με εκτενές ερευνητικό έργο όπως η κα
Ιωάννα Καμμά, αλλά και ιατροί ογκολόγοι. 

Συνοπτικά, ως συμπτώματα του καρκίνου του στό-
ματος, αναφέρθηκαν ένα έλκος στο στόμα που δεν
επουλώνεται (το 80% των ατόμων με καρκίνο του στό-
ματος έχουν αυτό το σύμπτωμα), μια διόγκωση στο
στόμα που δεν υποχωρεί, μία λευκή ή κόκκινη βλάβη
στοματοφαρυγγικής περιοχής, δυσκολία ή πόνος κατά
τη μάσηση ή την κατάποση, ανώδυνο εξόγκωμα στον
τράχηλο (σχετίζεται κυρίως με τον ιό των ανθρωπίνων
θηλωμάτων), ασυνήθιστη αιμορραγία ή μούδιασμα,
απώλεια δοντιών χωρίς εμφανή αιτία, δυσκολία στην κί-
νηση της γνάθου και απότομη απώλεια βάρους. Κατά
τη διάρκεια της ημερίδας τονίστηκε το ότι στοματικές
βλάβες που επιμένουν και εγείρουν ισχυρό βαθμό υπο-
ψίας για κακοήθεια, πρέπει να παραπέμπονται για πε-
ραιτέρω εκτίμηση, εργαστηριακό έλεγχο και βιοψία.
Ακόμα και βλάβες που φαίνονται αθώες, πρέπει να πα-
ρακολουθούνται για 2-3 εβδομάδες και εάν συνεχίζουν
να είναι παρούσες, να παραπέμπονται για περαιτέρω
έλεγχο. Έγινε αναφορά στην “καρκινογένεση πεδίου”, η
οποία αναφέρεται σε περιοχές που εκτίθενται σε καρκι-
νογόνα, όπως ο στοματικός βλεννογόνος και το επιθή-
λιο των βρόγχων. Λόγω της έκθεσης σε καρκινογόνα,
μπορεί να συμβεί σταδιακή συσσώρευση γενετικών και

μοριακών ανωμαλιών μετά από έκθεση σε καρκινογόνο
παράγοντα, με επιλογή κλώνων με ανεξέλεγκτες αυξητι-
κές ικανότητες και προκύπτουσες μοριακές βλάβες σε
φαινομενικά φυσιολογικό βλεννογόνο/επιθήλιο, χωρίς
δυσπλασία, που θεωρείται όμως πλέον προκαρκινοματώ-
δης βλάβη. Οι ανωμαλίες αυτές είναι πολλαπλές, επομένως
είναι δυνατόν η καρκινογόνος διαδικασία να πλήξει τυχαία
κάθε περιοχή, με συνυπάρχουσες ανωμαλίες να προκύ-
πτουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και να εξελίσσον-
ται με διαφορετικό ρυθμό ως προς την εμφάνιση του
νεοπλάσματος.

Έγινε επίσης αναφορά στην θεραπευτική αντιμετώ-
πιση της νόσου, και στους παράγοντες που επηρεάζουν
τη θεραπεία, ενώ ιδιαίτερα τονίστηκε η σημασία της
οδοντοστοματικής υγείας, και της οδοντιατρικής φρον-
τίδας. Από τις ομιλίες προέκυψε η απόλυτη ανάγκη συ-
νεργασίας ογκολόγων και οδοντιάτρων, προκειμένου
να βοηθηθούν ουσιαστικά οι ασθενείς. Η συνεργασία
ογκολόγων και οδοντιάτρων είναι απαραίτητη σε όλες
τις φάσεις της αντινεοπλασματικής θεραπείας – πριν,
κατά και μετά το πέρας αυτής, καθώς επιπλοκές της
στοματικής κοιλότητας μπορεί να επηρεάσουν αρνη-
τικά την πορεία της.

Για την διαχείριση και την θεραπεία ογκολογικών
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Ημερίδα Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς 
«Ογκολογικός Ασθενής», σε συνδιοργάνωση με το 

Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά»

Aμφιθέατρο



ασθενών με οστεονέκρωση από φάρμακα και αοστε-
οακτινονέκρωση μίλησε ο κος Λάμπρος Γκουτζάνης,
Επίκουρος Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπι-
κής Χειρουργικής EΚΠΑ. Όπως τόνισε, ο καρκίνος του
στόματος αποτελεί σοβαρό πρόβλημα της δημόσιας
υγείας, λόγω της συχνότητάς του και λόγω του χαμη-
λού ποσοστού επιβίωσης των ασθενών, το οποίο παρ’
όλες τις εξελίξεις στην αντιμετώπιση της νόσου και τις
βελτιωμένες μορφές θεραπείας, δεν έχει βελτιωθεί ση-
μαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Το ποσοστό πεντα-
ετούς επιβίωσης για τους ασθενείς με καρκίνο στο
στόμα ανέρχεται στο 81,9%, αλλά πέφτει δραματικά
στο 46,4% για τους ασθενείς με επέκταση της νόσου
στους επιχώριους λεμφαδένες και στο 21,1% γι’ αυτούς
που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Δυστυχώς,
μόλις το 31% των καρκινωμάτων του στόματος διαγι-
γνώσκεται σε αρχικό στάδιο, κι εκεί είναι ένα από τα
σημεία που οι οδοντίατροι μπορούμε να βοηθήσουμε
σημαντικά, στην πρώιμη διάγνωση. Ο κος Γκουτζάνης
έδειξε απεικονιστές εξετάσεις και εικόνες ασθενών με
Ca που θα μπορούσε να έχει γίνει αντιληπτό από οδον-
τίατρο σε πρώιμο στάδιο, όπως Ca γλώσσας, εδάφους
στόματος, κάτω χείλους, αλλά μίλησε και για μεταστα-
τική τραχηλική λεμφαδενίτιδα και μεταστάσεις στους
πνεύμονες. Ανέπτυξε επίσης τις θεραπευτικές επιλογές
και τόνισε ότι το ευρύ φάσμα της βιολογικής συμπερι-
φοράς της νόσου επιβάλλει την ιδιαίτερη διαχείριση
των ασθενών με καρκίνο, ώστε να λαμβάνεται κάθε
φορά η καταλληλότερη απόφαση για την αντιμετώπιση
της νόσου και να επιλέγεται το αποτελεσματικότερο
σχέδιο θεραπείας, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες
της κάθε περίπτωσης. Αναφέρθηκε επίσης στα ογκολο-
γικά συμβούλια, και στις ειδικότητες που θα έπρεπε να
συμμετέχουν σε αυτά – από τον οδοντιατρικό χώρο, θα
έπρεπε να συμμετέχουν Γναθοπροσωπικοί χειρουργοί,
Στοματολόγοι, Ειδικοί οδοντίατροι προσθετολόγοι και
Ειδικοί οδοντίατροι για την μεταθεραπευτική παρακο-
λούθηση του ασθενούς.

Η κα Μαριάννα Παντελιάδου, Ακτινοθεραπευτής
Ογκολόγος EΑΝΠ «Μεταξά», μας ενημέρωσε για την
πρόοδο της τεχνολογίας στο πεδίο της ακτινοθερα-
πείας, καθώς πλέον μπορούμε να περιορίσουμε το
πεδίο και το βάθος ακτινοβόλησης, και να αποφύγουμε
την ακτινοβόληση ευαίσθητων περιοχών/οργάνων.
Έτσι πλέον δεν δημιουργούνται συμφύσεις μέσα στην
κροταφογναθική διάρθρωση (και επομένως δεν περιο-
ρίζεται η κινητικότητα της κάτω γνάθου), στον βαθμό
που γινόταν παλαιότερα. Η κα Παντελιάδου μίλησε
για τις ενδείξεις ακτινοθεραπείας σε καρκίνο κεφαλής-
τραχήλου, τις διαδικασίες κατά την ακτινοθεραπευτική
αλυσίδα, και το πως δρα η ακτινοθεραπεία σε κυττα-
ρικό επίπεδο. Ανέπτυξε επίσης τις επιπλοκές στην στο-
ματική κοιλότητα. Την ακτινοβλεννογονίτιδα, με πόνο
κι αιμορραγία, που παρουσιάζει ένα 80% των ασθενών
παρουσιάζει ακτινοβλεννογονίτιδα κατά τη δεύτερη-

τρίτη εβδομάδα μετά την έναρξη της θεραπείας (μετά
τα 30 Gy) , η οποία διαρκεί έως 4-6 εβδομάδες μετά το
πέρας της κι έχει μεγαλύτερη έκταση σε περιοχές με
μεγάλη αγγείωση, όπως η γλώσσα και η στοματική
κοιλότητα. Μια άλλη επιπλοκή αφορά τις διαταραχές
σιάλου με μείωση παραγωγής και αύξηση ιξώδους (ξη-
ροστομία), που ταλαιπωρεί πολλούς ασθενείς από την
πρώτη εβδομάδα έως το τέλος της θεραπείας, και κά-
ποιες φορές έως και τρία χρόνια μετά το πέρας της.
Μπορεί ακόμα να υπάρξουν δυσγευσία/αγευσία/νευ-
ροπαθητικός πόνος και διαταραχές κινητικότητας
κάτω γνάθου και γλώσσας. Σημαντικότατες επιπλοκές
είναι οι λοιμώξεις που μπορεί να είναι οξείες (μυκητιά-
σεις ή ιογενείς/βακτηριακές), ή χρόνιες (τερηδόνες,
περιοδοντίτιδα). Τέλος, ιδιαίτερα επικίνδυνη επιπλοκή
είναι η οστεοακτινονέκρωση, η οποία μπορεί να εμφα-
νιστεί στις 3 πρώτες εβδομάδες από την έναρξη της θε-
ραπείας, έως και 12 μήνες μετά το πέρας της, μετά από
τραύμα ή και αυτόματα, με σύγχρονη μακροχρόνια χο-
ρήγηση διφωσφονικών. Αιτία της οστεοακτινονέκρωσης
είναι η υποξυγόνωση των ιστών, καθώς η ακτινοθερα-
πεία προκαλεί βλάβες στα κύτταρα και τα αγγεία. Προ-
διαθεσικοί παράγοντες η αυξημένη δόση ακτιβολίας, η
εγγύτητα όγκου και οστού, η κακή γενική υγεία, κάπνι-
σμα, αλκοόλ, και διαβήτης. Πρόληψη μπορεί να γίνει με
απομάκρυνση εστιών λοίμωξης και δοντιών προ ακτινο-
θεραπείας, καθώς και με διατήρηση καλής στοματικής
υγιεινής καθόλη τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας.

Η κα Αναστασία Παπαφίλη, Παθολόγος Ογκολόγος
EΑΝΠ «Μεταξά», μίλησε για το τι πρέπει να γνωρίζει ο
οδοντίατρος για τον ογκολογικό ασθενή υπό συστημα-
τική θεραπεία. Εξαιρετικά σημαντικό είναι να αναζητή-
σει ο οδοντίατρος ογκολογικού ασθενή, πληροφορίες
σχετικά με την ακριβή διάγνωση ΚΑΙ την ημερομηνία
διάγνωσής του, τα στοιχεία επικοινωνίας του θεράπον-
τος ογκολόγου, το στάδιο της νόσου (αρχικό, μεταστα-
τικό, με επηρεασμένη ηπατική λειτουργία και INR;), αν
θα λάβει ο ασθενής θεραπεία (οπότε να κανονιστεί
οδοντιατρικός έλεγχος ΠΡΙΝ την έναρξη συστηματικής
θεραπείας) ή αν είναι ήδη υπό θεραπεία, τον στόχο της
θεραπείας που θα λάβει/λαμβάνει – ίαση (προ εγχειρη-
τική/επικουρική θεραπεία) ή παρηγορητική; Πρέπει
ακόμα να γνωρίζει τι θεραπευτικό σχήμα λαμβάνει και
κάθε πότε, ποιά είναι η ημερομηνία της τελευταίας
δόσης και ποιά της επόμενης, αν κάνει Σύγχρονη Ακτι-
νοθεραπεία, αν κάνει άλλες συμπληρωματικές θερα-
πείες (πχ i.v. διφωσφονικά, denosumab), αν συμμετέχει
σε κλινική μελέτη (οπότε ισχύουν αυστηρά κριτήρια
σχετικά με την συγχορήγηση φαρμάκων και την ανα-
φορά επιπλοκών), και να έχει πρόσφατες αιματολογικές
εξετάσεις – ουδετερόφιλα, αιμοπετάλια, πήξη.

Η κα Παπαφίλη τόνισε ότι οι οδοντίατροι πρέπει να
είναι ενήμεροι για το ενδεχόμενο εμπύρετης ουδετε-
ροπενίας και ουδετεροπενικής σήψης σε κάθε ασθενή
που είναι υπό χημειοθεραπεία, όπως και για το ενδε-

15



16

χόμενο να προκληθεί ανοσοκαταστολή και κίνδυνος
αιμορραγίας. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης, ο οδον-
τίατρος πριν χορηγήσει κάποιο φάρμακο, ακόμα και
μια αντιβίωση, να επικοινωνήσει με τον θεράποντα ογ-
κολόγο του ασθενούς, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος αλ-
ληλεπίδρασης φαρμάκων – επομένως χορηγώντας
κάποιο φάρμακο (όπως π.χ. αζόλες για την αντιμετώ-
πιση μυκήτων) ο οδοντίατρος μπορεί να επηρεάσει
άθελά του τον μεταβολισμό των χημειοθεραπευτικών
φαρμάκων και άρα τη δράση της χημειοθεραπείας. Η
κυρία Παπαφίλη αναφέρθηκε σε επιπλοκές που μπορεί
να χρειαστεί να αντιμετωπίσει ο οδοντίατρος κατά τη
διάρκεια της ογκολογικής θεραπείας, καθώς η χημει-
οθεραπεία μπορεί να επηρεάσει τα υγιή κύτταρα του
στοματικού βλεννογόνου και να προκαλέσει ευαισθη-
σία, άλγος, εξέλκωση, ξηροστομία, απώλεια ή διατα-
ραχή στην αίσθηση της γεύσης, αιμορραγία από τα
ούλα, διαταραχές σιάλου και λοιμώξεις.

Συνοψίζοντας, όπως τόνισε ο κος Νικόλαος Ζήρας,
Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρε-
σιίας EΑΝΠ «Μεταξά», η συμμετοχή των οδοντιάτρων
στα ογκολογικά συμβούλια των νοσοκομείων είναι ιδι-
αίτερα σημαντική, στα περισσότερα όμως νοσοκομεία
της χώρας, στα αντίστοιχα συμβούλια δεν υπάρχουν
οδοντίατροι. Τα ογκολογικά συμβούλια καθορίζουν
την αρχική θεραπευτική αντιμετώπιση όσο και τη με-
τεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών με καρ-
κίνο και στα συμβούλια αυτά πρέπει να συμμετέχουν
γναθοπροσωπικοί χειρουργοί, ΩΡΛ, νευροχειρουργοί,
ακτινολόγοι, παθολογοανατόμοι, ογκολόγοι, λογοθε-
ραπευτές, στοματολόγοι, ειδικοί οδοντίατροι προσθε-
τολόγοι και ειδικοί οδοντίατροι για τη μεταθεραπευτική
παρακολούθηση των ασθενών. Η συμβολή των οδον-
τιάτρων στα ογκολογικά περιστατικά είναι καθοριστική,
συμφώνησε και η κα Αθανασία Δαματοπούλου, Ακτι-
νοθεραπευτής Ογκολόγος, Αντιπρόεδρος Ελληνικής
Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, καθώς ο
ρόλος του οδοντιάτρου είναι σημαντικός πριν από την
έναρξη μιας αντικαρκινικής θεραπείας, κατά τη διάρκεια
μιας θεραπείας, αλλά και στην παρακολούθηση των
ασθενών μετά το πέρας της θεραπείας. Καθώς το EΑΝΠ
«Μεταξά» δεν διαθέτει Οδοντίατρο, ο κος Ζήρας ανέ-
φερε ότι για τη σωστή αντιμετώπιση των ογκολογικών
ασθενών το EΑΝΠ «Μεταξά» θα συνεργαστεί με τον
Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιώς.

Στα πλαίσια του πρώτου μέρους, η κα Αγγελική Σε-
ληνίδου, Οδοντίατρος, Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας
Ε.Σ.Υ., Πρόεδρος της Επιτροπής Προληπτικής ΟΣΠ,
αναφέρθηκε επιγραμματικά στο πρόγραμμα πρόληψης
και προαγωγής της στοματικής υγείας των ογκολογι-
κών ασθενών που θα πραγματοποιηθεί μετά τη συνερ-
γασία ΟΣΠ και ΕΑΝΠ Μεταξά. Με την ευγένεια που
πάντα την διακρίνει, παραχώρησε τον χρόνο που της
αναλογούσε στους υπόλοιπους ομιλητές, καθώς ήταν
φανερό οτι η ημερίδα θα απαιτούσε τελικά περισσό-

τερο χρόνο από ότι ήταν προγραμματισμένο.
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, οι παρευρεθέν-

τες συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τις
εκθέσεις των χορηγών της ημερίδας, να απολαύσουν
καφέ και ένα ελαφρύ σνακ, και φυσικά να συμμετέχουν
στην κοπή της Πίτας του ΟΣΠ. Στην κοπή της πίτας
συμπεριλήφθηκαν και οι οδοντιατρικοί σύλλογοι των
οποίων οι Πρόεδροι ήταν παρόντες, όπως και το Νο-
σοκομείο Μεταξά, με το οποίο συνδιοργανώθηκε η
ημερίδα. Να σημειωθεί ότι το φλουρί κέρδισε και πα-
ρέλαβε ο Παθολόγος-ογκολόγος κος Ζήρας, Διευθυν-
τής Ιατρικής Υπηρεσίας EΑΝΠ «Μεταξά». 

Η κα Ουρανία Νικολάτου–Γαλίτη, Καθηγήτρια στην
Κλινική Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ,
παρουσίασε δράσεις της κλινικής αντιμετώπισης ογ-
κολογικού ασθενούς, δείχνοντας τη συμμετοχή της
χώρας μας σε διεθνείς συναντήσεις με σκοπό την βελ-
τίωση της φροντίδας και της ποιότητας ζωής των ογ-
κολογικών ασθενών.

Στα προβλήματα κινητικότητας της κάτω γνάθου
που δημιουργούνται αναφέρθηκε ο κος Μιχαήλ Τζά-
κης, Καθηγητής στην Κλινική Αντιμετώπισης Στομα-
τοπροσωπικού Πόνου του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της
Επιστημονικής Επιτροπής του Οδοντιατρικού Συλλό-
γου Πειραιά. Ανέπτυξε μεταξύ άλλων τι είναι το λει-
τουργικό κέντρο του στοματογναθικού συστήματος,
πως εμπλέκεται στις διάφορες παραλειτουργικές έξεις
το στοματογναθικό σύστημα, και ανέλυσε την αιτιολο-
γία των κρανιογναθικών διαταραχών. Τόνισε επίσης
πόσο μπορεί να βοηθηθεί ο ασθενής από “απλές” ασκή-
σεις, δηλαδή ασκήσεις που μπορεί εύκολα να εκτελέσει
μόνος του στο χώρο του σπιτιού ή της εργασίας του,

Διάλειμμα στο φουαγιέ και κοπη ́ πι ́ττας
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και ανέλυσε αρκετές από αυτές τις ασκήσεις παραθέ-
τοντας και το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό. Τονί-
στηκε πως η εύρυθμη  λειτουργία του στοματογναθικού
συστήματος επιτρέπει μεταξύ άλλων, την καλή σίτιση
του ασθενούς και την απρόσκοπτη ομιλία του, λειτουρ-
γώντας υποστηρικτικά και βοηθώντας την όσο καλύ-
τερη διατήρηση της σωματικής και ψυχολογικής του
κατάστασης.

Η μεταθεραπευτική υποστήριξη και ποιότητα ζωής
των ασθενών σε όλα τα επίπεδα ήταν το θέμα που
ανέπτυξε ο κος Λάμπρος Ζουλούμης, Καθηγητής, Ερ-
γαστήριο ΣΓΠΧ, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ. Ο κος
Ζουλούμης αναφέρθηκε στα κριτήρια και τους παρά-
γοντες επιλογής θεραπευτικού σχήματος. Η θεραπεία
θα είναι ανάλογη με την κατάσταση του ασθενούς και
το στάδιο της νόσου, και θα είναι ριζική ή παρηγορη-
τική. Η ριζική ειναι επιθετική θεραπεία, έχει διάρκεια,
και στόχος είναι η ύφεση της νόσου και η ίαση του
ασθενούς (η οποία κρίνεται ανα πενταετία). Η παρη-
γορητική δεν είναι επιθετική θεραπεία και ενέχει λι-
γότερους κινδύνους και παρενέργειες – εδώ προέχει
η ανακούφιση του ασθενούς από τα συμπτώματα και
η παράταση της ζωής του. Ανέπτυξε επίσης τους στό-
χους της οδοντιατρικής διαχείρισης των ασθενών, στα
πλαίσια συνεργασίας οδοντιάτρου με τις εμπλεκόμε-
νες ιατρικές ειδικότητες, προκειμένου να έχει ο ασθε-
νής την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής. Πριν την
θεραπεία του καρκίνου, πρέπει να γίνει από τον οδον-
τίατρο εξάλειψη πιθανών πηγών μόλυνσης, να ενημε-
ρωθεί ο ασθενής για τις βραχύ- και μακροπρόθεσμες
επιπτώσεις της θεραπείας και να γίνει προληπτική
φροντίδα του ασθενούς. Κατά τη διάρκεια της αντι-
καρκινικής θεραπείας πρέπει να παρέχει υποστηρι-
κτική φροντίδα για την βλεννογονίτιδα, θεραπεία της
στοματικής καντιντίασης και της ξηροστομίας, και
πρόληψη τρισμού. Μετά την αντικαρκινική θεραπεία,
ο οδοντίατρος πρέπει να θεραπεύσει την ξηροστομία,
να ελαχιστοποιήσει τον τρισμό, να κάνει πρόληψη με-
τεγχειρητικής οστεονέκρωσης και φυσικά, να προβεί
σε ελέγχους επανεμφάνισης καρκίνου. Η στοματική
χειρουργική μετά την Ακτινοθεραπεία πρέπει να γί-
νεται τους πρώτους 4 μήνες (golden window), καθώς
μετά τους 4 μήνες αναπτύσσεται το 3Η φαινόμενο:
hypocellular, Hypovascular, Hypoxy, με αποφρακτική
ενδοαρτηριήτιδα, και η θεραπεία πρέπει να γίνεται
μόνο με υπερβαρικό οξυγόνο. Σημαντική είναι και η
ψυχολογική υποστήριξη του ασθενή με καρκίνο του
στόματος, είπε ο κος Ζουλούμης, τόσο η άμεση, όσο
και η απώτερη. Σημαντικό επίσης είναι οι ασθενείς να
έχουν ενημερωθεί για την πιθανή επίπτωση της χημει-
οθεραπείας ή ακτινοθεραπείας στην γονιμότητα τους,
ειδικά όταν βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία.

Την αντιμετώπιση των στοματολογικών προβλημά-
των στον ογκολογικό ασθενή ανέλυσε ο κος Κωνσταν-
τίνος Τόσιος, Επίκουρος καθηγητής στο εργαστήριο

Στοματολογίας του ΕΚΠΑ. Το πλούσιο φωτογραφικό
υλικό του, κάλυψε συνοπτικά όλο το φάσμα των περι-
πτώσεων με τις οποίες μπορεί να έρθουμε αντιμέτωποι.
Αναφέρθηκε σε περιστατικά ασθενών με  λευχαιμία, πα-
ρανεοπλασματική πέμφιγα, αλλά και με ουδετεροπενικά
έλκη, μετάσταση στην στοματική κοιλότητα από Ca
πνεύμονα, κτλ, παραθέτοντας σε κάθε περιστατικό και
φωτογραφία από την εικόνα της στοματικής του κοιλό-
τητας. Αναφερόμενος στις παρενέργειες ακτινοθερα-
πείας και χημειοθεραπείας, προχώρησε να μας δείξει με
φωτογραφίες πώς αυτές εκδηλώνονται στο στόμα. Τό-
νισε τη σημασία της αλληλεπίδρασης φαρμάκων, ανα-
φερόμενος ιδιαίτερα στις αζόλες και την αλληλεπίδρασή
τους με ανοσοκατασταλτικά-κορτικοστεροειδή φάρ-
μακα, με αντιαρρυθμικά, αντιδιαβητικά, αντιυπερτασικά,
αντισυλληπτικά και αντιψυχωσικά φάρμακα, με τη βαρ-
φαρίνη, καρβαμαζεπίνη, τα ΜΣΑΦ και τις στατίνες.
Ανέπτυξε επίσης τρόπους πρόληψης αλλά και συστη-
ματικής αντιμετώπισης της ξηροστομίας, και αναφέρ-
θηκε σε περιστατικά παρωτίτιδας από ραδιενεργό ιώδιο,
η οποία μπορεί να είναι πρώιμη και να εμφανίζεται με
ξηροστομία και πόνο, ή όψιμη μετά από τουλάχιστον 6
μήνες, με υποτροπιάζουσα παρωτίτιδα, ξηροστομία και
πηχτό/αλμυρό σάλιο. Ακολούθησε αναφορά σε έρευνες
όπου οι στοχευμένες θεραπείες φαίνεται να έχουν τοξικά
αποτελέσματα σε ιστούς όπως ο στοματικός βλεννογό-
νος, και αμέσως μετά έδειξε φωτογραφίες με ασθενείς
που είχαν στοματίτιδα ή μελάχρωση ως αποτέλεσμα
στοχευμένης θεραπείας.

Η ημερίδα «έκλεισε» με την ομιλία της κας Χαράς Χα-
τζηχαλεπλή, Οδοντιάτρου, MSc, Μεταπτυχιακής Φοι-
τήτριας Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής του ΕΚΠΑ. Η
κα Χατζηχαλεπλή έδωσε έμφαση στην σημασία της πλή-
ρους συνεργασίας οδοντιάτρου και ογκολόγου και
το πόσο σημαντική είναι για την υγεία των ογκολο-
γικών ασθενών, αφού οι οδοντίατροι μπορούν να συ-
νεισφέρουν στον έλεγχο των υποτροπών αλλά και
στην πρώιμη διάγνωση του καρκίνου στοματοφάρυγγα.
Οι οδοντίατροι μπορούν να αναγνωρίσουν τους ασθε-
νείς που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο, να τους ενη-
μερώσουν για τους παράγοντες κινδύνου και να τους
ενθαρύνουν για τακτικό έλεγχο. Επιπλέον τονίστηκε
πως οι σύγχρονοι οδοντίατροι πρέπει μα ενημερώνονται
συνεχώς για τις νεότερες αντινεοπλασματικες θεραπείες
που αφορούν καρκίνους εκτός στοματικής κοιλότητας
όπως μαστού, προστάτη, νεφρού κτλ, καθώς κι αυτές
έχουν δυναμικό επίδρασης στη στοματική κοιλότητα. Η
διεπιστημονική συνεργασία σε κάθε στάδιο και όλα τα
επίπεδα μπορεί να επιφέρει σημαντική βελτίωση τόσο
στην πορεία και έκβαση της θεραπείας όσο και στην ποι-
ότητα της ζωής των ασθενών αυτών, κατά τη διάρκεια
της θεραπείας αλλά μετά τον πέρας της.

Βέρα Καλουμένου, 
Γναθολόγος, Συντονίστρια 

Επιστημονικού Τμήματος ΟΣΠ
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Χαιρετισμός του Προέδρου ΕΟΠΕ 
κ.Μπουκοβίνα 

Αγαπητές Κυρίες, Αγαπητοί Κύριοι, 

Με ιδιαίτερη τιμή σας καλωσορίζω, εκ μέρους της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, στη ση-
μερινή Επιστημονική Ημερίδα που διοργανώνει ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά σε συνεργασία με το
Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά». 

Ο «Ογκολογικός Ασθενής» αποτελεί αντικείμενο ομαδικής μελέτης και φροντίδας. Για το λόγο αυτό,
ζωτικής σημασίας κρίνεται η θέση των Ογκολόγων Παθολόγων, Οδοντιάτρων, Γναθοπροσωπικών Χει-
ρουργών και Ακτινοθεραπευτών στις πολύπλευρες προσπάθειες που γίνονται προς την αντιμετώπιση του
καρκίνου σε όλα τα επίπεδα: Πρόληψη, Διάγνωση, Θεραπεία και Έρευνα. 

Η Οργανωτική και η Επιστημονική επιτροπή της Ημερίδας έχουν μεριμνήσει για το άρτιο, πλήρως ενη-
μερωμένο επιστημονικό πρόγραμμα με επίκαιρα πρακτικά θέματα, όπως επιτάσσει η πολυπλοκότητα των
νέων δεδομένων. Η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση επιτυγχάνεται μέσω της συνολικής
συνεργασίας και εγγυάται τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, με γνώμονα πάντα τη βέλτιστη αντιμετώπιση
του ογκολογικού ασθενούς. 

Η ενεργός συμμετοχή σας αποτελεί αδιαμφισβήτητα το κλειδί για την επιτυχία της σημερινής Ημερίδας
και την εξαγωγή συμπερασμάτων και κατευθυντήριων οδηγιών, απαραιτήτων στην καθημερινή κλινική
πρακτική. Εκφράζοντας την πεποίθηση μου για την επιτυχή διεξαγωγή της, σας εύχομαι μια παραγωγική
και ευχάριστη παρακολούθηση. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Ιωάννης Μπουκοβίνας 

Πρόεδρος Ε.Ο.Π.Ε.

Προδιαγραφές ενός σύγχρονου οδοντιατρείου 

Σε όλη την Ευρώπη η οδοντιατρική περίθαλψη προ-
σφέρεται σε μικρές επιχειρήσεις, με έναν, δύο ή περισ-
σότερους οδοντίατρους να ασκούν από κοινού το
επάγγελμα. Στην Ελλάδα, από το 2001, οι οδοντία-
τροι μπορούν να μοιραστούν μια κλινική ή οδοντια-
τρική μονάδα και από το 2011 μπορούν να εργάζονται
εταιρικά ή σε περισσότερα από ένα ιατρεία.

Ωστόσο, στις περισσότερες χώρες υπάρχουν μεγά-
λες ομάδες συνεργαζόμενων οδοντιάτρων. Στο  Ηνω-
μένο Βασίλειο όπου  η περίθαλψη προσφέρεται μέσω
μονάδων συνεργαζόμενων με το NHS, παρατηρείται
το φαινόμενο μία εταιρεία να κατέχει πάνω από 500
εγκαταστάσεις και να απασχολεί χιλιάδες οδοντιά-
τρους, ως μισθωτούς.

Στους περισσότερους Οδοντιατρικούς συλλόγους
της χώρας μας αλλά και στις χώρες της ΕΕ φαίνεται ότι
οι χώροι για τις οδοντιατρικές εγκαταστάσεις τείνουν

να είναι κατάλληλα διαμορφωμένες (πρώην) κατοικίες
ή διαμερίσματα. Τα εμπορικά κέντρα δεν φαίνεται να
είναι δημοφιλή κτήρια στην Ευρώπη για την ίδρυση
οδοντιατρικών εγκαταστάσεων.

Να τονίσουμε ότι για κάθε οδοντιατρική έδρα πρέ-
πει να αντιστοιχούν 35 με 40 τ.μ. συνολικής επιφά-
νειας ιατρείου, από τα οποία τα 12-15 τ.μ. πρέπει να
είναι ο αμιγής κλινικός  χώρος.

Πώς κατανέμονται οι χώροι ενός οδοντιατρείου

Επιβάλλεται να υπάρχει ο χώρος της υποδοχής
και γραμματειακής υποστήριξης. Το προσωπικό εκεί
αναλαμβάνει όλη την επικοινωνία του οδοντια-
τρείου, συνομιλεί με ασθενείς στο τηλέφωνο και κα-
ταγράφει το ιατρικό ιστορικό  των ασθενών (στους
φακέλους πρέπει να υπάρχουν όλα τα στοιχεία, όλες
οι πράξεις που έχουν γίνει, οδοντογράμματα, περιο-
δοντογράμματα κλπ.). 

Επίσης, καταγράφει τα ραντεβού, σημειώνει παραγ-
γελίες, καθώς και όλα τα στατιστικά του οδοντια-
τρείου και τα λογιστικά.

του Ιωάννη Τζούτζα
Καθηγητής Οδοντιατρικής 
Επαγγελματικής Πρακτικής ΕΚΠΑ
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Μετά τον χώρο υποδοχής, πρέπει να υπάρχει ο
χώρος αναμονής των ασθενών, όπου οι ασθενείς πε-
ριμένουν να έρθει η σειρά τους για να εξεταστούν
από τον οδοντίατρο. Στα περισσότερα πλέον οδον-
τιατρεία υπάρχει και ειδικός χώρος για τα παιδιά,
όπου υπάρχουν διάφορα παιχνίδια για να απασχο-
λούνται οι μικροί ασθενείς μέχρι να εξυπηρετηθούν.

Στη συνέχεια υπάρχει ο χώρος επεμβάσεων. Και πα-
ραπλεύρως υπάρχουν ο χώρος αποστείρωσης, ο χώρος
αποθήκευσης εργαλείων, ο χώρος αποθήκευσης υλι-
κών και αναλώσιμων, ακτινογραφικές μονάδες και το
εργαστήριο. Δίπλα στον χώρο των επεμβάσεων υπάρ-
χει και το γραφείο των οδοντιάτρων.

Να τονίσουμε ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δί-
νεται στον φωτισμό του οδοντιατρείου και πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
Μην ξεχνάμε ότι οι εργαζόμενοι παραμένουν στο
οδοντιατρείο για όλη τη διάρκεια του ωραρίου τους
και συνεπώς, όπως προβλέπεται και από σχετικούς
νόμους, δικαιούνται το φυσικό και ποιοτικό  φωτι-
σμό και γενικότερα τις συνθήκες που πρέπει να επι-
κρατούν σε οποιοδήποτε χώρο κυρίας χρήσης εντός
των κτιρίων.

Όσο για τον χώρο φύλαξης αποβλήτων, πρέπει να
είναι ένας κλειστός χώρος, καλά εξαεριζόμενος, ικα-
νός να δεχθεί καταψύκτη, να διαθέτει ερμάρια για
αποθήκευση φιαλών υγρών αποβλήτων και ερμάρια
για υλικό αποκομιδής αποβλήτων (ειδικοί κάδοι, κι-
βώτια, σάκκοι), ενώ για τα δάπεδα που είναι κατάλ-
ληλα για ένα οδοντιατρείο, συνιστώνται τα: κεραμικά
υλικά, μαρμαρίνες, PVC, Linoleum, αγώγιμα πλα-
στικά και εποξειδικά. Συνήθως δεν συνιστάται το ξύ-
λινο δάπεδο και δεν επιτρέπεται η μοκέτα.

Να αναφερθούμε τώρα στο νερό του οδοντια-
τρείου. Το νερό θα πρέπει να διασφαλίζει τα κριτή-
ρια που ισχύουν για το πόσιμο νερό. Συνιστάται η
παρουσία τουλάχιστον δύο φίλτρων πριν από την
είσοδο στα μηχανήματα και το νερό που χρησιμο-
ποιείται για το τελικό ξέπλυμα των υλικών πριν από
την πακετοποίηση και την παραγωγή ατμού για
τους κλιβάνους πρέπει να είναι τέτοιας ποιότητας
που να μην προκαλούνται ζημιές στα μηχανήματα
αυτά. Εξάλλου, οι κατασκευαστές των μηχανημά-
των δίνουν αναλυτικά τις προδιαγραφές του νερού
τόσο για την αγωγιμότητα, την αλκαλικότητα, τη
σκληρότητα, τη συγκέντρωση ιόντων και τη συγ-
κέντρωση σωματιδίων. Ειδικά το νερό για την παρα-
γωγή ατμού πρέπει να καλύπτει τα κριτήρια της
Οδηγίας/Προδιαγραφής EN 285.

Στο μεταξύ κάθε ανωμαλία που δύναται να προ-
κληθεί στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης πρέπει
να μπορεί να αποκατασταθεί άμεσα και χωρίς να κιν-
δυνεύει είτε η ποιότητα του νερού, είτε η συσσώ-
ρευση στάσιμων λυμάτων εντός του δικτύου.

Προδιαγραφές οδοντιατρείων

Η βεβαίωση λειτουργίας πρέπει να διασφαλίζει ότι
οι εγκαταστάσεις του οδοντιατρείου ακολουθούν τις
εξής προδιαγραφές: 

- Η βεβαίωση λειτουργίας πρέπει πάντα να φαίνε-
ται στις εγκαταστάσεις του οδοντιατρείου.

- Οι εγκαταστάσεις πρέπει να διατηρούνται καθα-
ρές και σε καλή λειτουργική κατάσταση.

- Η διάταξη, το σχέδιο, η κατασκευή και το μέγε-
θος μίας οδοντιατρικής κλινικής πρέπει: 

i. Να επιτρέπουν επαρκές καθάρισμα ή όπου χρει-
άζεται την απολύμανση όλων των χώρων.

ii. Να περιλαμβάνει μία περιοχή που θα επεξεργά-
ζεται τα εργαλεία  και θα περιλαμβάνει ένα κάδο για
την επεξεργασία των χρησιμοποιημένων εργαλείων
και διατάξεων  και μία «καθαρή περιοχή», που θα πε-
ριλαμβάνει ένα νιπτήρα για την πλύση των χεριών,
ξεχωριστό από τα υπόλοιπα. Συνιστάται οι κλινικές
να έχουν μία ανεξάρτητη κλειστή περιοχή για την
επεξεργασία χρησιμοποιημένων οργάνων. 

iii. Να επιτρέπει και να διευκολύνει τον έλεγχο για
μολύνσεις.

iv. Να παρέχει ιδιωτικότητα και αξιοπρέπεια για
τον ασθενή ο οποίος υπόκειται σε διαδικασίες θερα-
πείας.

- Οι νιπτήρες θα πρέπει να έχουν νερό σε μία ελεγ-
χόμενη θερμοκρασία και να έχουν ποδοκινούμενες
μπαταρίες . Επίσης πρέπει να κρατούνται καθαροί.

- Κατάλληλα υλικά για τον καθαρισμό των χεριών
(σαπούνι χεριών και σφουγγάρι) στις αντίστοιχες
συσκευασίες και πετσέτες χεριών πρέπει να είναι
διαθέσιμες συνέχεια.

- Τα υλικά και εργαλεία για την υγιεινή μεταχεί-
ριση των ασθενών πρέπει να βρίσκονται σε μεγάλες
ποσότητες για χρήση κάθε στιγμή.

- Φυγόκεντρος διαχωριστής  αμαλγάματος πρέπει
να είναι διαθέσιμος σε όλα τα συστήματα αναρρό-
φησης της κλινικής.

- Πρέπει να υπάρχουν επαρκή φυσικά ή μηχανικά
μέσα εξαερισμού σε όλα τα δωμάτια βάσει των προ-
τύπων υγιεινής ή άλλου νόμου ή προδιαγραφών.

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι λείες, αδιάβροχες
και να πλένονται.

- Οι επιφάνειες των τοίχων και του πατώματος
πρέπει:
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i. Να διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

ii. Να είναι εύκολο να καθαριστούν και όπου χρει-
άζεται να απολυμανθούν.

- Τα ταβάνια πρέπει να είναι σχεδιασμένα με τέτοιο
τρόπο ώστε να αποτρέπουν τη συσσώρευση βρωμιάς
και να μειώνουν στο ελάχιστο την υγροποίηση, την
εμφάνιση μούχλας και σκόνης.

- Οι επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων των επιφα-
νειών του εξοπλισμού και των υφασμάτων που έρχον-
ται σε επαφή με τον ασθενή ή με μολυσμένα όργανα/
υλικά πρέπει να:

i. Διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

ii. Να είναι εύκολο να καθαριστούν και να απολυ-
μανθούν.

- Τα αιχμηρά αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται
σε δοχεία που δεν τρυπάνε και να αποσύρονται βάσει
κανόνων. Πρέπει να υπάρχει καταγεγραμμένο κάπου
ότι τα δοχεία αυτά απομακρύνονται  από την κλινική
από ένα συλλέκτη απορριμμάτων με άδεια.

- Κατάλληλη φροντίδα για την ασφαλή αποθή-
κευση και απόρριψη των φαρμάκων.

- Πρέπει να τηρούνται οι πράξεις που διενεργήθη-
καν σε κάθε ασθενή. Το όνομα, η ηλικία και η διεύ-
θυνση του ασθενή, η ημερομηνία της θεραπείας και ο
τύπος θεραπείας, πρέπει να κρατούνται τουλάχιστον
για 10 χρόνια. Αυτά τα αρχεία πρέπει να είναι διαθέ-
σιμα για έλεγχο σε κάθε ιατρική περίπτωση.

Διαχείριση οδοντιατρικών απορριμμάτων

Τα οδοντιατρικά απορρίμματα προέρχονται κατά
βάση από 4 πηγές: τα υλικά μιας χρήσης, τα υπολείμ-
ματα ιστών, τα οδοντιατρικά υλικά και τα υλικά υπο-
στήριξης. 

Η διαχείρισή τους πρέπει να γίνεται με περιβαλλον-
τικά υπεύθυνο τρόπο, έτσι ώστε να μην επιβαρύνουν
το περιβάλλον, με άμεση διαρροή των οδοντιατρικών
λυμάτων στο περιβάλλον, με μόλυνση και επιβάρυνση
του εδάφους, της ατμόσφαιρας και της υδρόσφαιρας
ή μόλυνση των βιολογικών συστημάτων και κυρίως
να μην θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την
υγεία του προσωπικού που τα διαχειρίζεται.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη διαχείριση
αιματηρών και αιχμηρών αντικειμένων. 

Τα αιχμηρά αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται

σε ειδικό κίτρινο ή κόκκινο δοχείο με σήμανση και ευ-
ρεία βάση, ανθεκτικό στους νυγμούς και στεγανό. Το
δοχείο αυτό δεν πρέπει να γεμίζει πλήρως πριν απο-
μακρυνθεί και χρειάζεται αποστείρωση ή αποτέφρωση
σε υψηλές θερμοκρασίες. 

Όσο για τα υλικά που περιέχουν σωματικά υγρά,
πρέπει να τοποθετούνται σε ανθεκτικό στους νυγ-
μούς και στεγανό ειδικό δοχείο ή σακούλα κόκκινη ή
κίτρινη με σήμανση. 

Ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μαύρη σακούλα
και φυσικά η σακούλα δεν πρέπει να γεμίζει πάνω
από τα 5/8 του συνολικού όγκου της. Απαραίτητη και
εδώ η αποστείρωση ή αποτέφρωση σε υψηλές θερ-
μοκρασίες.

Διαχείριση αμαλγάματος 

Το πρωτόκολλο διαχείρισης αμαλγάματος περιλαμ-
βάνει την εκπαίδευση του προσωπικού, την αποφυγή
επαφής του δέρματος με φρέσκο αμάλγαμα και τον
καλό εξαερισμό του χώρου. 

Επίσης, είναι απαραίτητη η απομάκρυνση ή επι-
στροφή του ελεύθερου υδραργύρου, η απόρριψη των
καψουλών αμαλγάματος σε κατάλληλο δοχείο, η εγ-
κατάσταση παγίδων αμαλγάματος, ο επιμελής καθαρι-
σμός των παγίδων. 

Δεν πρέπει να απορρίπτετε κατάλοιπα αμαλγάματος
ή υδραργύρου στα σκουπίδια ή στον κάδο αιχμηρών
αντικειμένων και δεν πρέπει να ξεπλένετε στους νερο-
χύτες  διατάξεις που εμπεριέχουν υδράργυρο. 

Πρέπει να ανακυκλώνετε όλες τις ποσότητες υδραρ-
γύρου μέσω πιστοποιημένων φορέων και να ζητή-
σετε την ανίχνευση ατμών υδραργύρου στο χώρο
εργασίας.

Για να επιλέξετε συλλέκτη αμαλγάματος πρέπει να
δείτε τον όγκο της συσκευής, τον τόπο της εγκατάστα-
σης, τις κτιριακές δυνατότητες και τη διαρρύθμιση του
ιατρείου, την ευκολία συντήρησης και αντικατάστασης,
τις τυχόν επιδράσεις στον υπόλοιπο εξοπλισμό. 

Πρέπει να βεβαιωθείτε για τη δυνατότητα της διάτα-
ξης να διαχωρίζει το αμάλγαμα από το λύμα  ανεξαρτή-
τως του μεγέθους των σωματιδίων, να μην παρεμβαίνει
στην αυτονομία της αναρρόφησης και να μην είναι απα-
ραίτητη η συχνή αλλαγή φίλτρων. 

Είναι απαραίτητη η εξασφάλιση της λειτουργικότητας
της παγίδας από την κατασκευάστρια η οποία πρέπει να
τη διαχειρίζεται, η εξασφάλιση του αντεπίστροφου σε
περίπτωση βλάβης, η κεντρική διέλευση όλων των λυ-
μάτων μέσω της παγίδας, η αθόρυβη λειτουργία και ένα
λογικό κοστολόγιο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
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Η Ηθική του Συνδικαλισμού
Ακροθιγώς μάλλον θα προ-

σπαθήσω να προσεγγίσω ένα
πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο
για να αναλυθεί εμπεριστα-
τωμένα και έγκυρα θα ήθελε
τοποθετήσεις ειδικών. Ο Συν-
δικαλισμός είναι μια διαδικα-
σία του δημοκρατικού
πολιτεύματος, που έχει στόχο
την συνένωση και την κοινή
προσπάθεια προσώπων που
ασκούν το ίδιο επάγγελμα,
προκειμένου να προασπι-
σθούν τα κοινά συμφέροντά
τους. Τα ηθικά ζητήματα που
μπορεί να σχετίζονται με
αυτήν την διαδικασία, κατά
την γνώμη μου εντάσσονται
στις ακόλουθες τρεις μεγάλες
κατηγορίες:

Α) Ζητήματα σχετικά με το ύψος της διεκδίκησης των συνδικάτων, που μπορεί να είναι υπερβολική σε σχέση
με τις εκάστοτε υπάρχουσες δυνατότητες παροχών. 

Εφ’ όσον οι οικονομικές απολαβές των πολιτών δεν καθορίζονται κατά τρόπον εξ αρχής δίκαιο και εφόσον
δεν είναι κοινή για όλους η άποψη περί του ποια απολαβή είναι δίκαιη, οι διάφορες ομάδες (εργατικά συνδι-
κάτα, εργοδοτικές ενώσεις κλπ) προωθούν πιεστικά τα δικά τους αιτήματα. Έτσι, η κατάσταση ισορροπεί σε
ένα σημείο που εξαρτάται όχι από την ανάγκη ή το δικαίωμα της κάθε κοινωνικής ομάδας, αλλά από την δυ-
νατότητά της να ασκήσει πίεση. Και, βέβαια, από το γενικότερο ιδεολογικό πλαίσια που διέπει την λειτουργία
της πολιτείας. Η διεκδίκηση που είναι συγκυριακή και που δεν λογαριάζει τις υπάρχουσες δυνατότητες, όταν
συνδυαστεί με την ύπαρξη κυβερνητικής εξουσίας που είναι χαλαρή από πλευράς υπευθυνότητας ή διεφθαρ-
μένη, οδηγεί σε χρεωκοπία ολόκληρο το κοινωνικό πλαίσιο. Διότι διανέμονται πόροι που δεν υπάρχουν.  Πέραν
της διεκδίκησης των συμφερόντων μας, οφείλουμε να έχουμε αντίληψη πατριδική. 

Β) Ζητήματα σχετικά με τον τρόπο της διεκδίκησης, που μπορεί να είναι επιθετικός ή ήπιος. 
Έχουν παρατηρηθεί ακρότητες. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι εκείνη του υπουργού Τάσου Γιαννί-

τση που προσπαθούσε να περάσει μια δέσμη μέτρων για το ασφαλιστικό και για την φτώχια και τότε οι συν-
δικαλιστές για να του ασκήσουν ψυχολογική πίεση έφεραν στο γραφείο του δύο φέρετρα, γνωρίζοντας ότι ο
Υπουργός είχε μόλις ζήσει την δολοφονία από ληστές του 27χρονου γιου του! Μέχρι ποιου σημείου οι πιέσεις
είναι θεμιτές; Δεν αρκεί τάχα η σταθερή υποστήριξη με τεκμηριωμένο λόγο μιας θέσης που είναι δίκαιη; Δεν
αρκεί μια κινητοποίηση ή μια απεργία; Δικαιούμαστε ανεξέλεγκτα να βγάζουμε το τέρας, που κρύβουμε μέσα
μας, για τις όποιες δίκαιες διεκδικήσεις μας; Και πόσο η κριτική που ασκούμε στο έργο του απέναντί μας ευ-
ρισκόμενου ανθρώπου είναι κατ’ απόλυτο τρόπο αλάνθαστη; Και είμαστε απόλυτα σίγουροι για το δίκαιο των
διεκδικήσεών μας ή μήπως υπάρχει και στου δικού μας μυαλού το βάθος κάποια αμφιβολία γι’ αυτές; 

Γ) Ζητήματα που σχετίζονται με την εσωτερική οργάνωση των συνδικαλιστικών φορέων. Ποιοι απαρτίζουν
το κάθε συνδικάτο, κατά πόσον είναι ομοιογενής ή συγκεχυμένη η σύνθεση των μελών του,  κατά πόσον μέλη
και ηγεσίες ενεργούν για την επίτευξη του καταστατικά καθορισμένου κοινού στόχου και όχι για ίδιον όφελος,
κατά πόσον είναι οικονομικά ανεξάρτητο το συνδικάτο και κατά πόσον είναι δημοκρατική η λειτουργία του;

Η συνδικαλιστική νομοθεσία (βασικός νόμος είναι ο ν. 1264/1982, με λίγες αλλαγές που έγιναν πρόσφατα),
δεν δέχεται την ύπαρξη μικτών σωματείων εργαζομένων και εργοδοτών, γιατί πρόκειται για ουσιαστικά αντιμα-
χόμενες ομάδες. Έτσι τα εργατικά σωματεία εξασφαλίζουν ομοιογένεια ως προς τα εργασιακά συμφέροντα. Μια
δυσκολία βέβαια είναι ότι σ’ αυτά συμμετέχουν διαφόρων κατηγοριών εργαζόμενοι ως προς την σχέση τους με
την εργοδοσία. Η συνδικαλιστική οργάνωση των εργοδοτών διέπεται βασικά από διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
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Ο οδοντιατρικός, καθώς
και ο συνδικαλισμός μερι-
κών άλλων επαγγελματι-
κών κατηγοριών (γιατροί,
δικηγόροι, έμποροι, βιοτέ-
χνες κλπ), αποτελεί ιδιά-
ζουσα μορφή, καθώς
πρόκειται για σωματειακή
οργάνωση προσώπων τα
οποία μετέχουν υποχρεω-
τικά στους Οδοντιατρι-
κούς Συλλόγους και στην
ΕΟΟ, που έχουν χαρα-
κτήρα ΝΠΔΔ. Ανάμεσα
στα μέλη των Συλλόγων
μας και μέσα στην Γενική
Συνέλευση της Ομοσπον-
δίας μας μπορεί λοιπόν να
συνυπάρχουν εργοδότες
και εργαζόμενοι. Συνυπάρ-
χουν απασχολούμενοι
στον ιδιωτικό τομέα και
άλλοι που δουλεύουν στο Δημόσιο. Θεωρούμε ότι όλα αυτά μέχρι ενός σημείου συνδιάζονται αρμονικά,
αλλά στην ουσία υπάρχουν ανισότητες που δεν τις έχουμε δει, ούτε στην παρούσα μορφή ούτε στην προ-
οπτική εξέλιξής τους. Και υπάρχουν στο σημείο αυτό τα εξής επιπλέον ζητήματα ηθικής:

α) Συνυπάρχουν, χωρίς να έχουν τα ίδια συμφέροντα, οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι οδοντίατροι με
τους εργοδότες τους, ή με τους επιστημονικά υπεύθυνους των μεγάλων οδοντιατρείων ή των «αλυσίδων
οδοντιατρείων», που μας έρχονται σιγά-σιγά. (Ευτυχώς, με την αναθεώρηση του καταστατικού μας
νόμου, δεν εγγράψαμε την υποχρέωση να είναι μέλη των συλλόγων μας και οι μη οδοντίατροι ιδιοκτήτες
οδοντιατρείων).

β) Δεν είναι προφανές ότι έχει την ίδια πιθανότητα ένας χαμηλόμισθος υπάλληλος του ιδιωτικού τομέα
συνάδελφος να εκλεγεί μέλος σε Δ.Σ. οδοντιατρικού συλλόγου ή εκπρόσωπος στην ΓΣ ή μέλος στο Δ.Σ.
της ΕΟΟ. (Θεωρητικά την έχει, αφού πληρώνει την ίδια ετήσια συνδρομή). Θα υπάρξουν λοιπόν κάποια
στιγμή εκπρόσωποι αυτής της κατηγορίας των συναδέλφων στην ΓΣ της ΕΟΟ; Και θα μπορεί η ΕΟΟ ακόμη
και τότε να προωθεί συνολικά τα συμφέροντα του κλάδου; 

γ) Όσοι υπηρετούν στον δημόσιο τομέα έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια από τους ελευθεροεπαγγελματίες
συναδέλφους τους να ασχοληθούν με τον συνδικαλισμό, γιατί έχουν άφθονο ελεύθερο χρόνο, που
προκύπτει από την χρήση της συνδικαλιστικής άδειας που παρέχει αφειδώς ο δημόσιος τομέας. Η μι-
σθοδοσία που καλύπτει εισοδηματικά τον υπηρετούντα στον δημόσιο τομέα και ουσιαστικά μη εργα-
ζόμενο, λόγω συνδικαλιστικής αδείας, θα μπορούσε να εκληφθεί και ως μια μορφή κρατικοδίαιτου
συνδικαλισμού. Αυτά όμως επηρεάζουν τις δυνατότητες της ισότιμης συμμετοχής στο συνδικαλισμό
όλων των συναδέλφων.

δ) Στην ΓΣ της ΕΟΟ συμμετέχουν τελικά πολλές διαφορετικές κατηγορίες συναδέλφων, καθένας από
τους οποίους μπορεί να προωθεί τα συμφέροντα της ομάδας του. Αυτό είναι θεμιτό με βάση το ισχύον πλαί-
σιο. Τα βιογραφικά στοιχεία όμως του καθενός θα έπρεπε να είναι γνωστά στους συναδέλφους όταν παίρνει
το λόγο ενώπιόν τους.

Αυτά είναι μερικά ζητήματα ηθικής στον συνδικαλισμό γενικότερα και ειδικότερα στον δικό μας χώρο. Δεν
θεωρώ ότι το μείζον πρόβλημα είναι η επιδίωξη της προσωπικής ανέλιξης στον πολιτικό ή σε άλλο στίβο. Η
προσωπική φιλοδοξία δεν μπορεί ποτέ να ακυρώνεται ούτε ο άνθρωπος μπορεί να καθηλώνεται εσαεί σε μια
διακονία. Το μείζον είναι να γνωρίζουμε κάθε φορά ποιος μιλάει, ποια πραγματική κατάσταση υποστηρίζει
και τι επιδιώκει. Έτσι υλοποιείται η δημοκρατία, έτσι εντοπίζεται με την δυνατότητα διόρθωσης και η παθο-
γένεια του συνδικαλιστικού μας συστήματος. Θα είχε όμως ενδιαφέρον η συζήτηση αυτή να επεκταθεί και
να εμπλουτισθεί με σχόλια και απόψεις. 

Διονύσης Γαρμπής
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Και το όνομα αυτού Βόρεια Μακεδονία
επίλογος

Εν έτη 2019 στην τριεθνή λίμνη Πρέσπες θα γραφτεί μετά από τρεις δεκαετίες η τελευταία πράξη
του γεωπολιτικού έργου. Η γέννηση του νέου κράτους που ακούει το όνομα “Βόρεια Μακεδονία”.
Προίκα στο νέο κράτος εθνότητα και γλώσσα Μακεδονική. Τώρα από τη μεριά μας αν πράξαμε
σωστά ή λάθος, η ιστορία του αύριο θα το καταγράψει. Εμείς σαν χώρα υποκύψαμε μπροστά στους
ισχυρούς του πλανήτη, υπακούοντας  στην ιστορική ρήση του Γαλάτη Βρέννου προς τους Ρωμαίους
«ουαί τοις ηττημένοις»(οικονομική εξαθλίωση - ξένη επιτροπεία), και στην ρήση του Ηράκλειτου
«τα πάντα τα γεννάει ο πόλεμος». Από την διάλυση ολόκληρων αυτοκρατοριών θα αναγεννιούνται
παλιά κράτη, όπως το δικό μας και από τα βιλαέτια νέα προτεκτοράτα όπως τα Εμιράτα, τα Σκόπια,
το Κόσοβο, η Βοσνία κ.λ.π.

Όσο για την ιστορική αλήθεια, ποσώς ενδιαφέρει την νέα τάξη πραγμάτων, εμείς παρόλα αυτά
έχουμε χρέος να καταγράψουμε την αλήθεια αφήνοντας μια μικρή παρακαταθήκη στους νεότερους.

Ιστορικά τον βόρειο γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας τον κατοικούν ελληνικά ομόγλωσσα και ομό-
θρησκα φύλα που έφεραν το όνομα Μακεδόνες, όπως και άλλα ελληνικά φύλα της υπόλοιπης Ελ-
λάδας. Θεσσαλοί, Θηβαίοι, Αιτωλείς, Λάκωνες, Αθηναίοι κ.λ.π. και η μόνη τους διαφορά που τους
χωρίζει είναι η προφορά και η διάλεκτος της γλώσσας. Βορείως της ελληνικής Μακεδονίας κατοι-
κούν διάφορα ξένα φύλα, όπως είναι οι Δερρίοπες, Βρύγοι, Πελαγόνες, Παίονες και Δάρδανοι. Αρχές
του 5ου αιώνα στην ακμή της Μακεδονίας τα φύλα αυτά, εκτός των Δαρδάνων που έμειναν ανυπό-
τακτοι, υποτάχτηκαν και υπήρξαν υποτελείς των Μακεδόνων. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα από
τους ιστορικούς της εποχής Ηρόδοτο και Ισοκράτη. Ο Ηρόδοτος γράφει «οι Μακεδόνες είναι δωρικά
φύλα με ελληνική γλώσσα» και το αποκαλεί «μακεδνόν έθνος». Ο δε Ισοκράτης διευκρινίζει ότι οι
Μακεδόνες μιλούσαν ελληνικά με ένα γλωσσικό ιδίωμα που ξεχώριζε από την ιωνική διάλεκτο. Οι
Αθηναίοι με ανώτερη παιδεία και κουλτούρα αποκαλούσαν τους Μακεδόνες βαρβάρους λόγω της
πολιτιστικής τους κατωτερότητας όπως άλλωστε αποκαλούσαν και τους Ηπειρώτες, τους Αιτωλούς,
τους Ακαρνάνες και πάντα με κριτήριο την παιδεία. Αργότερα όταν οι Μακεδόνες θα βελτιωθούν
πολιτιστικά παύουν να αποκαλούνται βάρβαροι. Ο Μακεδόνας βασιλιάς Αλέξανδρος Α’ θα απαιτήσει
να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες (480 π.Χ.) ως ισότιμος Έλληνας.

Όλος ο πολιτισμός αναφέρεται στην ελληνική Μακεδονία, Πέλλα, Αιγές, Βεργίνα, Θεσσαλονίκη
κ.ά. Τον 4ο αιώνα ο Φίλιππος με τον Αλέξανδρο θα ενώσουν την Ελλάδα σε ένα ενιαίο κράτος. Ακο-
λουθεί η ιστορία του Μ.Αλεξάνδρου, η ελληνιστική εποχή, η κατάκτηση από τους Ρωμαίους,οι οποίοι
θα δώσουν τη σκυτάλη στους Βυζαντινούς. 

Τον 7ο αιώνα η Μακεδονία θα αλωθεί από την κάθοδο των Σλάβων που υπερέχουν πληθυσμιακά.
Απόρροια αυτού θα είναι οι ντόπιοι κάτοικοι να γίνουν δίγλωσσοι και σλαβόφωνοι. Παρόλα αυτά
οι Έλληνες Μακεδόνες δεν θα απολέσουν την εθνική τους ελληνική συνείδηση. Το 1821 για την πα-
λιγγενεσία του ελληνικού κράτους μαζί με τους υπόλοιπους οπλαρχηγούς θα επαναστατήσουν και
οι Μακεδόνες, με οπλαρχηγό τον Τάσο Καρατάσιο. Αργότερα στον Μακεδονικό αγώνα (1893-1908)
οι αγωνιστές καπεταναίοι Κώτας, Μπενιώτης, Γκόνος κ.λ.π. ήταν δίγλωσσοι ή δεν μιλούσαν καθόλου
ελληνικά, αλλά είχαν εθνική συνείδηση και το ομολογούσαν. Το ίδιο θα συμβεί και με τους Βλάχους
οι οποίοι είναι δίγλωσσοι από τη ρωμαϊκή εποχή αλλά ουδέποτε έχασαν την ελληνική εθνική τους
συνείδηση. Στους νικηφόρους βαλκανικούς πολέμους το οθωμανικό βιλαέτι πέριξ της Μακεδονίας
θα χωριστεί σε τρία κομμάτια και σύμφωνα με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913 πάνω από
το 50% θα δοθεί στην Ελλάδα που είναι και η κλασική Μακεδονία και το βόρειο μέρος θα δοθεί ένα
μέρος στη Σερβία και ένα μέρος στη Βουλγαρία. 

Με το τέλος του Β΄Παγκόσμιου πολέμου, στη Γιάλτα ο τότε κόσμος θα μοιραστεί κατά τα συμφέ-
ροντατων νικητών. Τα κράτη της ανατολικής Ευρώπης θα προσχωρήσουν στην επιρροή της Ρωσίας,
τη μετέπειτα Σοβιετική Ένωση, εμείς θα εξαιρεθούμε και θα προσχωρήσουμε στη Δύση και η Σερβία
θα ενωθεί με τα γύρω σλαβικά κρατίδια υπό την αιγίδα του Τίτο για να αποτελέσει την Γιουγκοσ-
λαβία, όπου διατηρεί μια ουδετερότητα. 

Το 1945 ο κραταιός Στάλιν θέλει μια διέξοδο ακόμα προς τη Μεσόγειο και έτσι θα προτείνει στον
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Τίτο την περιφέρεια γύρω από τα Σκόπια, που ονομαζόταν Παιονία, να της δώσει το όνομα «Κρα-
τίδιο της Μακεδονίας». Η Ρωσία δεν σταμάτησε ποτέ από την εποχή της Μεγάλης Αικατερίνης να
έχει βλέψεις προς τη Μεσόγειο. Ατυχώς τότε το ελληνικό κράτος, είτε από αδυναμία είτε από αμέ-
λεια, όχι μόνο δεν αντέδρασε αλλά στα σχολεία τη δεκαετία του 1950 στο μάθημα της Γεωγραφίας
τα ελληνόπουλα εδιδάσκοντο και την γεωγραφική περιφέρεια της Γιουγκοσλαβίας που έφερε το
όνομα Μακεδονία. Όταν το 1963 επισκέφτηκε την Γιουγκοσλαβία ο τότε πρωθυπουργός Γεώργιος
Παπανδρέου του ετέθει από τον Τίτο θέμα Μακεδονίας, αλλά όπως πάντα οι επίσημοι πολιτικοί
το διέψευδαν. Την ίδια εποχή ο ελληνισμός του Καναδά και της Αυστραλίας έκρουε τον κώδωνα
του κινδύνου ότι οι Σλαβομακεδονικές οργανώσεις οργιάζουν και μιλούν για αλύτρωτη Μακεδονία.
Εμείς και τότε κωφεύαμε και όποιοι μιλούσαν για Μακεδονία αποκαλούνταν ακροδεξιοί και αιθε-
ροβάμονες. Μετά την πτώση του Βερολίνου και του Σοβιετικού καθεστώτος ήρθε και η σειρά της
διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας και να ιδρυθούν τα νέα προτεκτοράτα που έχει σχεδιάσει η νέα τάξη
πραγμάτων μεταξύ αυτών και το κράτος της Μακεδονίας. Από το 1990 είχε πέσει στο τραπέζι το
όνομα Βόρεια Μακεδονία. Όταν αντιδράσαμε ήταν πάρα πολύ αργά. Ότι και να κάναμε ήταν κα-
ταδικασμένο αφού πάνω από εκατό χώρες το είχαν αναγνωρίσει με το συνταγματικό του όνομα,
μεταξύ αυτών κράτη όπως η Ρωσία, Αμερική και άλλες ηγεμονικές χώρες του πλανήτη. Στην ουσία
μείναμε μόνοι μας με την Κύπρο να μας στηρίζει. Αφού έλαβαν χώρα πανελλήνια συλλαλητήρια
και έπεσαν και κυβερνήσεις προσφύγαμε στους διεθνείς οργανισμούς, όπως στον ΟΗΕ, για να
δοθεί στο νέο κρατίδιο το προσωρινό όνομα FYROM (1995) που ατυχώς το χρησιμοποιούσαμε
μόνο εμείς ενώ όλοι οι άλλοι το ονόμαζαν σκέτο Μακεδονία. Αφού ήρθε η ώρα το νέο κρατίδιο να
φύγει από την επιρροή της Ρωσίας και να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έπρεπε
να δοθεί οριστική λύση στο όνομα με δική μας υπογραφή και με δημοκρατικές διαδικασίες. Τη δια-
δικασία θα αναλάβει η παρούσα αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με ανάλαφρη την εθνική συνεί-
δηση και θα δώσει και συνταγματικά το όνομα Βόρεια Μακεδονία αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα
εθνικότητα και γλώσσα μακεδονική. Σε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα δεν ετέθει θέμα δημοψηφίσματος
ούτε από την παρούσα κυβέρνηση που ήταν αυτονόητο ούτε καν στα σοβαρά από την αντιπολί-
τευση. Και τούτο πιστεύουμε γιατί συμπολίτευση και αντιπολίτευση ενδόμυχα ήθελαν να κλείσει
ένα τέτοιο θέμα που χρόνιζε στις καλένδες και το στήριζαν και μεγάλες δυνάμεις. Ξένοι και δικοί
μας φοβήθηκαν ένα δημοψήφισμα που ακόμα και στη σημερινή εξαθλίωση που έχουν φέρει τον ελ-
ληνικό λαό θα έφερνε ποσοστά κοντά στο 70%, ενώ στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία το σύ-
στημα κατάφερε να ελέγξει την πλειοψηφία των βουλευτών και να πειθαρχήσουν στη νέα τάξη
πραγμάτων του νέου statusquo.

Τέλος, κλείνουμε επισημαίνοντας ότι επιστημονικά μακεδονική γλώσσα δεν υπήρξε ποτέ και
αυτό το γνωρίζουν οι ίδιοι και το υποστηρίζουν και οι Βούλγαροι που κατέχουν κομμάτι της Μα-
κεδονίας. Η γλώσσα τους είναι ένα σλαβικό ιδίωμα μεταξύ βουλγαρικής και σερβικής γλώσσας. Το
ίδιο ισχύει και για την εθνότητα αφού πρόκειται για ένα συνοθύλευμα κατοίκων από Σλάβους, Αλ-
βανούς, Βλάχους, Ρομά καθώς και Έλληνες Μακεδόνες κυρίως στην περιοχή του Μοναστηρίου.
Εάν αύριο εγερθεί από το νέο κρατίδιο θέμα μακεδονικής μειονότητας, τότε αρχίζει και η εποχή
νέων δεινών, κάτι που γνωρίζουμε από την μειονότητα της Θράκης. Για να ανοίξει η όρεξη και της
Αλβανίας περί της τσαμουριάς. Αλήθεια γιατί δεν αποδέχτηκαν το όνομα νέα Μακεδονία που δεν
περιέχει αλυτρωτικές βλέψεις; Εν κατακλείδι, αφού ο μείζων πληθυσμός είναι Σλάβοι και η γλώσσα
σλαβική, το πρέπον θα ήταν να ονομαστεί Σλαβομακεδονία και η γλώσσα Σλαβομακεδονική. Η
βυζαντινολόγος Ελένη Αρβελέρ σε παλαιότερη τηλεοπτική της συνέντευξη για το Σκοπιανό είχε
πει: «Όταν δημιουργήθηκε το πρόβλημα είπα στον εφοπλιστή Γιάννη Λάτση: Γιατί δεν το αγοράζεις
να τελειώνουμε; Και μου απάντησε: Θα το είχα κάνει, αν δεν με είχε προλάβει ο Σόρρος».

Υ/Σ 1: Η συνθήκη των Σεβρών με την Ελλάδα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών κατέρ-
ρευσε ως χάρτινος πύργος και τούτο γιατί η θιγόμενη πλευρά, που ήταν η Τουρκία, την αγνόησε
αρνούμενη να την υπογράψει. 

2: Εάν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος το 1453 είχε συνθηκολογήσει παίρνοντας ανταλλάγματα
από το Σουλτάνο, εμείς δεν θα είχαμε δικαίωμα παλιγγενεσίας του ελληνικού κράτους.

Ο Ρωμαίος συγκλητικός Κάτων μετά από κάθε του ομιλία κατέληγε «κι όμως η Καρχηδόνα πρέπει
να αλωθεί, αποτελεί κίνδυνο για το μέλλον της Ρώμης κι εμείς θα πρέπει να επιμένουμε στο διηνε-
κές». Μακεδονική γλώσσα και εθνότητα είναι ανύπαρκτες.

Δημήτριος Μαυραειδόπουλος
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Η Στήλη του Ομίλου Οδοντιάτρων 
Λογοτεχνών Καλλιτεχνών

Σ΄αυτό το τεύχος o συνάδελφος 
Διονύσης Γαρμπής

Καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου Οδοντιάτρων 
Λογοτεχνών Καλλιτεχνών

Ο Διονύσης Γαρμπής γεννήθηκε το
έτος 1963 στην Κεφαλονιά και σπούδασε
οδοντιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
από όπου πήρε πτυχίο το έτος 1987. Ζει
και εργάζεται στο Αργοστόλι, ως ελεύθε-
ρος επαγγελματίας οδοντίατρος.

Είναι τακτικό μέλος σε οδοντιατρικά
επιστημονικά σωματεία, και σε σωματεία
που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
Ιστορίας και του Πολιτισμού. Επί μακρά

σειρά ετών διετέλεσε πρόεδρος του συλλόγου Γονέων και Κη-
δεμόνων. Είναι Γενικός Γραμματέας στον Οδοντιατρικό Σύλ-
λογο Κεφαλληνίας, εκπρόσωπος του Οδοντιατρικού Συλλόγου
Κεφαλληνίας στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, τα-
μίας της εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, ταμίας
στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
Ψυχικής υγείας «Απόπλους» (Κεφαλληνίας - Ιθάκης). Είναι
μέλος Ομίλου Οδοντιάτρων Λογοτεχνών Καλλιτεχνών. Μέλος
οργανωτικής επιτροπής σε επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια
οδοντιατρικού ή φιλολογικού περιεχομένου. 

Ασχολείται ερασιτεχνικά με τη ζωγραφική. Έχει φιλοτεχνή-
σει αφίσες, εμβλήματα, εξώφυλλα και έχει εικονογραφήσει βι-
βλία. Έχει ασχοληθεί με αγιογραφία και έχει δημιουργήσει
εγχάρακτες συνθέσεις σε πέτρα. Έχει δημοσιεύσει μελέτες
ιστορικού-φιλολογικού περιεχομένου και έχει τιμηθεί με
έπαινο (Έπαινος Δ’) από την Ακαδημία Αθηνών για συλλογή
λαογραφικού υλικού. 

Έχει λάβει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις ζωγραφικής, τις
περισσότερες φορές στα πλαίσια συνεδρίων. Συμμετέχει
σταθερά στις Πανεπτανησιακές Εκθέσεις Ζωγραφικής του
Μουσικοχορευτικού Ομίλου «Ορφέας», που πραγματοποι-
ούνται στη Λευκάδα.

Είναι παντρεμένος με την φιλόλογο Θεοδώρα Ζαφειράτου,
δρα Ιστορίας, Προϊσταμένη στα Γενικά Αρχεία του Κράτους -
Αρχεία Νομού Κεφαλληνίας, και έχει τρία παιδιά, την Αγγε-
λική Γαρμπή, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αρχαιολογίας, την Ευ-
σταθία Γαρμπή, φοιτήτρια στο Ε.Μ.Π., και τη Μαρία Γαρμπή,
φοιτήτρια Ψυχολογίας και κλασσικού τραγουδιού.

του Γεράσιμου Δουβίτσα
Πρόεδρος του Ομίλου Οδοντιάτρων 
Λογοτεχνών Καλλιτεχνών

All inclusive, χαρακτικό 2016

Το τελευταίο περπάτημα, χαρακτικό, 2001

Παλαιά Μονή Σισίων, πένα, 1997

Μετάλλιο Δήμου Λειβαθούς, 2001                             
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Καλλιτεχνικό σκάκι
Το σκάκι δεν είναι μόνο άθλημα, αλλά και τέχνη.

Στο αγωνιστικό σκάκι παίζονται παρτίδες, ενώ στο
καλλιτεχνικό σκάκι κατασκευάζονται προβλήματα ή
σπουδές. Τα προβλήματα είναι θέσεις πάνω στη σκα-
κιέρα, όπου ο λευκός πρέπει συνήθως να κάνει ματ
τον μαύρο σε ορισμένο αριθμό κινήσεων. Οι σπουδές
είναι θέσεις πάνω στη σκακιέρα, όπου ο λευκός  παί-
ζει και κερδίζει ή κάνει ισοπαλία σε οποιοδήποτε
αριθμό κινήσεων. Ο συνθέτης δημιουργεί προβλή-
ματα ή σπουδές, για να προσφέρει κάτι αισθητικά
όμορφο. Ο λύτης οφείλει να βρει την κίνηση-κλειδί
και τις συνέχειες-βαριάντες για την επίλυση των
προβλημάτων ή σπουδών. Η λύση των σκακιστικών
προβλημάτων ή σπουδών είναι συνήθως απροσδό-
κητη και εντυπωσιακή. 

Στο καλλιτεχνικό σκάκι διεξάγονται διαγωνισμοί
τόσο στη σύνθεση όσο και στη λύση σκακιστικών
προβλημάτων ή σπουδών. Οι συνθέτες προσπαθούν
να κατασκευάσουν προβλήματα ή σπουδές, που θα
ξεχωρίσουν για την πρωτοτυπία τους. Οι λύτες προ-
σπαθούν να λύσουν όσο το δυνατόν περισσότερα
προβλήματα ή σπουδές στο συντομότερο χρόνο.

Τα σκακιστικά προβλήματα διακρίνονται σε δύο
βασικές κατηγορίες: ορθόδοξα και ετερόδοξα.

Τα ορθόδοξα προβλήματα χρησιμοποιούν τα κομ-
μάτια και τους κανόνες του σκακιού. Τα λευκά παί-
ζουν πάντα πρώτα και κάνουν ματ σε δύο, τρεις ή
περισσότερες κινήσεις.

Τα ετερόδοξα προβλήματα διακρίνονται σε αντί-
στροφα (selfmate), όπου τα λευκά παίζουν πρώτα
και αναγκάζουν τα μαύρα να κάνουν ματ σε δύο κι-
νήσεις και σε βοηθητικά (helpmate), όπου τα μαύρα
παίζουν πρώτα και βοηθούν τα λευκά να κάνουν ματ
σε δύο κινήσεις. Δηλαδή, στα αντίστροφα όποιος
χάνει κερδίζει, ενώ στα βοηθητικά τα μαύρα κάνουν
τις χειρότερες κινήσεις για να γίνουν ματ.

Η σύνθεση των σκακιστικών προβλημάτων βασί-
ζεται σε κάποια ιδέα-θέμα. Η λύση τους περιέχει μια
κίνηση-κλειδί, που μπορεί να είναι απειλή ή κίνηση
αναμονής. Ο συνθέτης του προβλήματος τοποθετεί
τα κομμάτια στη σκακιέρα ακολουθώντας κάποιο
θέμα. Ο λύτης του προβλήματος πρέπει να ανακα-
λύψει την ιδέα και κάνοντας δοκιμές να φθάσει στην
κίνηση-κλειδί.

Πρόβλημα του  κορυφαίου Έλληνα συνθέτη σκα-
κιστικών προβλημάτων Βύρωνα Ζάππα, που απε-
βίωσε το 2008.

B.Zάππα, «Parallele 50», 1948

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+R+-'
6-zpLzp-+-+&
5+-mkN+p+-%
4RsN-+-+-+$
3+K+P+-+-#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Ματ σε 3 κινήσεις

1. Ργ2 !  απειλεί 2. δ4+ και 3. Ιδ3 ματ.
Αν 1… Ρδ4 2. Ια6+ Ρε5 3.Πε7 ματ.
Αν 1… β5 2. Ργ3 και 3. δ4  ματ.
Αν 1… β7: γ6 2. Π: ζ5 Αν 2…Ρβ5/Ρδ4 /β5/γ6:δ5   
3.Ιγ3/Ια6 /Ια6/Π:δ5 ματ.

Μάριος Σπυρόπουλος
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Εκτέλεση μουσουλμάνων στην Ν. Ζηλανδία
Είδα το συγκλονιστικό video κάποιου ανθρώπου που εκτέλεσε κυριολεκτικά κάπου 50

μουσουλμάνους σε τέμενος στη Νέα Ζηλανδία. Σύμφωνα με το έθιμο της εποχής που
ζούμε, προειδοποίησε και δικαιολόγησε την εγκληματική πράξη του μέσω Facebook.

Ακόμη περισσότερο κινηματογράφησε την επιχείρηση εξόντωσης των ανθρώπων που
προσεύχονταν παρουσιάζοντας και τεκμήρια του ψυχρού και συνάμα ηδονιστικού τρόπου
που εκτέλεσε την αποστολή του. 

Οι εικόνες παραπέμπουν σε video game όπου κυριαρχεί η ωμή βία, όπως συμβαίνει με
τα περισσότερα παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας που αρέσκονται να παίζουν τα παι-
διά της εποχής της πληροφορικής. Έτσι μεγαλώνουν τα σημερινά παιδιά και φυσικά θεω-
ρούν εξαιρετικά εύκολο να μεταφέρουν τη φρίκη των εικόνων του υπολογιστή στην
πραγματική ζωή. Η εκπαίδευση στην τεχνική του να σκοτώνεις και η μίμηση των ηρωικών
πράξεων στο computer που επιβραβεύεται με τη χαρά της νίκης είναι αναπόφευκτο να
οδηγήσει σε κτηνωδίες. Μάλιστα, σκοτώνοντας περισσότερους εχθρούς, αψηφάς το θά-
νατο, κερδίζοντας ζωές. 

Πάντα πίστευα ότι το διαδίκτυο είναι εκπληκτικό μέσο επικοινωνίας και διάδοσης των
ιδεών μεταξύ των ανθρώπων. Άλλωστε συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από τη γέννηση του
παγκόσμιου ιστού. Ο κίνδυνος παραβίασης προσωπικών δεδομένων έχει αναγνωριστεί,
αλλά η συγκεκριμένη περίπτωση αποκαλύπτει την αδυναμία πρόληψης τέτοιων εγκλημα-
τικών συμπεριφορών. 

Η επιλογή της πόλης (Christchurch) που έδρασε ο νεαρός άνδρας δεν ήταν τυχαία, αφή-
νοντας το ηχηρό μήνυμα πως εδώ είναι μόνο «χριστιανική εκκλησία», δεν υπάρχει χώρος
για άλλο θρησκευτικό δόγμα. Θεωρούσα λανθασμένα ότι κάποιος χριστιανός σήμερα δεν
θα μπορούσε να διαπράξει τέτοιο μακελειό, όπως συνέβη στη Νέα Ζηλανδία, εξαιτίας θρη-
σκευτικού φανατισμού. Βέβαια η διαμάχη μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων είναι δια-
χρονική ανά τους αιώνες. Οι αποτρόπαιες πράξεις εναντίον αλλοθρήσκων μπορεί να
ξεκίνησαν με την εξάπλωση του ισλαμισμού και να κορυφώθηκαν την εποχή των σταυρο-
φοριών, αλλά ακόμη και σήμερα δεν είναι μόνο οι τζιχαντιστές που σφαγιάζουν από θρη-
σκευτικό μίσος. 

Ο σφαγέας ήταν λευκός, ρατσιστής, ακροδεξιός, εθνικιστής, είχε πρότυπο ένα άλλο μα-
κελάρη από τη Νορβηγία, και φυσικά ποτέ δεν θα μετανιώσει για ότι έκανε, αφού πέρασε
και το μήνυμα πως μετανάστες δεν έχουν καμιά θέση στη δική του πατρίδα. Τα κίνητρα της
πράξης του ήταν εκδίκηση και μόνο εκδίκηση, θεωρώντας τον εαυτό του ιππότη της απο-
κάλυψης, που προστατεύει τους δικούς του ανθρώπους. Είναι βέβαιο ότι ο θρησκευτικός
πόλεμος θα συνεχισθεί με σκοπό την εκδίκηση. Εβραίοι, Χριστιανοί, Ισλαμιστές (πιθανώς
να αποτελούν εξαίρεση Βουδιστές) θα συνεχίσουν τον κύκλο της αιματηρής σύγκρουσης
παραγνωρίζοντας ότι τα αθώα θύματα είναι άνθρωποι. Άλλωστε η ζωώδης συμπεριφορά
ενυπάρχει στην ανθρώπινη φύση. 

Πέρα από τα ερωτηματικά σχετικά με την ασφάλεια των κατοίκων μια χώρας, που προ-
φανώς δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική απέναντι σε αρρωστημένα μυαλά, αναρωτιέμαι
πως πρέπει να τιμωρηθεί αυτός ο εγκληματίας. Μάλλον οι δικαστικές αρχές μπορούν να
αποδώσουν δικαιοσύνη και η ποινή που θα επιβληθεί σ’ αυτόν πόσο παραδειγματική μπο-
ρεί να είναι πραγματικά. Η κοινωνική ωφέλεια θα είναι ανύπαρκτη χωρίς μεταστροφή κα-
τεστημένων νοοτροπιών, που φαίνεται σχεδόν ουτοπική από τη μελέτη της ιστορίας της
ανθρωπότητας. Η αυτονόητη καταδίκη τέτοιων ενεργειών αποδεδειγμένα δεν μπορεί να
αποτρέψει επανάληψη τέτοιων παρανοϊκών πράξεων.

Η ζωή ενός ανθρώπου κρέμεται από μια κλωστή, αλλά γύρω μας κυκλοφορούν πολλοί
άλλοι άνθρωποι που κρατάνε στα χέρια τους ψαλίδι. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος οπλι-
σμένος με πυροβόλο όπλο, για να αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή.  

Μάριος Σπυρόπουλος
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Ενυδρεία: “Βουτιά” χαλάρωσης στα ιατρεία μας
Μικροί και μεγάλοι, όλοι σίγουρα θυμόμαστε το μικρό ψαράκι

τον Νέμο, στην εκπληκτική υποβρύχια περιπέτεια "Finding
Nemo" με αξέχαστους χαρακτήρες, χιούμορ μα και βαθιά συγ-
κινητικές στιγμές, Λίγοι όμως γνωρίζουν ότι η ιδέα για την ταινία
χρονολογείται από την εποχή που ο σκηνοθέτης Andrew Stan-
ton ήταν παιδί και αποζητούσε να πηγαίνει στον οδοντίατρό του,
μόνο και μόνο για να δει τα ψάρια που είχε στο ενυδρείο του.

Τα ενυδρεία, σαν κι αυτό που παρατηρούσε ο Stanton, τα
οποία κοσμούν εδώ και χρόνια τις αίθουσες αναμονής των ια-
τρείων, δεν βρίσκονται εκεί καθόλου τυχαία. Σύμφωνα με με-
λέτες του National Marine Aquarim of Plymouth της Μεγάλης
Βρετανίας και των πανεπιστημίων του Plymouth και του Exeter, τα ενυδρεία έχουν θετική επίδραση, στην υγεία
του ανθρώπου, τόσο από πλευράς φυσιολογίας, όσο και από πλευράς ψυχολογίας.

Στα πλαίσια των ερευνών, οι ειδικοί αξιολόγησαν την διάθεση 112 συμμετεχόντων και παράλληλα μέτρη-
σαν τα επίπεδα της αρτηριακής τους πίεσης και των καρδιακών τους παλμών. Στη συνέχεια, τους οδήγησαν
μπροστά από ένα άδειο ενυδρείο 550.000 λίτρων, στο οποίο σταδιακά απελευθέρωναν διαφορετικά είδη
ψαριών. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η παρατήρηση ακόμα και ενός άδειου από ψάρια ενυδρείου το οποίο
όμως περιείχε πετρώματα και φύκη, μείωνε τους καρδιακούς παλμούς κατά 3%. Με την σταδιακή απελευ-
θέρωση των πολύχρωμων ψαριών  η «βουτιά» στις μετρήσεις των παλμών της καρδιάς άγγιζε το 7%, ενώ η
συνεχής παρατήρησή τους φάνηκε να μειώνει την αρτηριακή πίεση, ακόμη κατά 4%. Οι επιστήμονες παρα-
τήρησαν επίσης, ότι όσο αυξανόταν ο αριθμός των ψαριών εντός του ενυδρείου, τόσο περισσότερο αυξα-
νόταν ο χρόνος προσήλωσης του παρατηρητή, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η διάθεσή του.

"Τα ενυδρεία σχετίζονται με μια αίσθηση χαλάρωσης και ηρεμίας για τους ασθενείς στις αίθουσες αναμο-
νής χειρουργείων και οδοντιατρείων" αναφέρει η Deborah Cracknell, κύρια ερευνήτρια από το Εθνικό Θα-
λάσσιο Ενυδρείο της Βρετανίας. "Η μελέτη αυτή για πρώτη φορά προσέφερε ισχυρές ενδείξεις, γύρω από
το γεγονός ότι "δόσεις" από υποβρύχια περιβάλλοντα, μπορούν να έχουν θετική επίδραση στην υγεία και
την ευημερία του ανθρώπου", τόνισε επίσης.

Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, η όαση ηρεμίας και χαλάρωσης που προσφέρουν τα ενυδρεία, ακόμα
και χωρίς εγκλωβισμένα ψαράκια, αλλά μόνο με υδρόβια φυτά, ίσως αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για την εγ-
κατάστασή τους, όχι μόνο στις αίθουσες αναμονής των ιατρείων μας, αλλά ακόμα και μπροστά από την
οδοντιατρική μας έδρα. 

πηγή: Univercity of Exeter / www.exeter.ac.uk

Βασιλική Σταματάκη
Χειρουργός Οδοντίατρος

Β΄Αντιπρόεδρος Προληπτικής Επιτροπής ΟΣΠ
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Οι γυναίκες στον ελληνικό κινηματογράφο
Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα 

στον ελληνικό κινηματογράφο;

Η γυναίκα στον Ελληνικό Κινηματογράφο είναι μία
επαγγελματίας που κάνει την δουλειά της. Στην εποχή
μας δεν υπάρχουν οι σταρ που ασκούσαν μαγνητισμό
στους θεατές και έκοβες εισιτήριο για να δεις αυτήν ή
αυτόν χωρίς να ενδιαφέρεσαι για τους άλλους συντε-
λεστές. Τους περισσότερους ηθοποιούς σήμερα τους
βλέπεις στην τηλεόραση σχεδόν κάθε μέρα χωρίς να
χρειάζεται να πληρώσεις. Η γυναίκα στον Ελληνικό
Κινηματογράφο είναι μία ηθοποιός, που κάνει την
δουλειά της. Το μόνο που την διαφοροποιεί είναι ότι
μετά την ταινία ή το θέατρο ψάχνει πάλι για δουλειά,
σε αντίθεση με άλλα επαγγέλματα που η δουλειά συ-
νήθως είναι μόνιμη.

Ποιες δυσκολίες - προβλήματα 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες;

Τις ίδιες που αντιμετωπίζουν και οι άνδρες. Αν κάποιος
ή κάποια ζητήσει ανταλλάγματα για να της δώσει το
ρόλο εξαρτάται από εκείνη εάν δεχθεί. Το ίδιο δεν συμ-
βαίνει και στις άλλες δουλειές; Ακόμη και για πωλήτρια
να σε προσλάβει κανείς μπορεί να σου ζητήσει ανταλ-
λάγματα. Αν και οι γυναίκες στον κινηματογράφο έχουν
λιγότερη πίεση από τους άνδρες. Σ’ αυτό έχει συμβάλει
«η εξέλιξη» στις σεξουαλικές προτιμήσεις των ανδρών.
Οι gay αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Άλλωστε ένα
ζευγάρι gay είναι κάτι το αποδεκτό από τους περισσό-
τερους. Άμα θέλουν μπορούν και να παντρευτούν.

Ο ελληνικός κινηματογράφος την δεκαετία του
’60 ήταν ανδροκρατούμενος χώρος. Υπήρχε 
σεξισμός; Έχει αλλάξει κάτι μέχρι σήμερα;

Γιατί ανδροκρατούμενος; Την δεκαετία του ’60 δεν
κυριαρχούσαν Βουγιουκλάκη, Καρέζη, Μελίνα, Λά-
σκαρη, Κοντού, Χρονοπούλου κ.α.;

Πάνω από το όνομα της Μελίνας, της Βουγιουκλάκη
και της Καρέζη δεν έμπαινε κανένα ανδρικό όνομα. Οι
παρτενέρ τους ήταν πάντα δεύτεροι στην παρουσίαση
της ταινίας και στις διαφημίσεις των εταιριών. Δεν
υπήρχε κανένας σεξισμός.

Πώς ονειρεύονται τις γυναίκες 
ηρωίδες στην μεγάλη οθόνη;

Ποιες ηρωίδες; Έχετε δει τις ταινίες των τελευταίων
δεκαετιών; Δεν υπάρχουν ηρωίδες. Πώς να ονειρευ-
τείς κάτι που δεν υπάρχει; 

Πόση σημασία έχει η ομορφιά; Τι σήμαινε 
για τις γυναίκες ο ρόλος της άσχημης;

Η ομορφιά πάντα ήταν ένα δώρο του Θεού. Από
μόνο του όμως δεν φθάνει να σου δώσει την επιτυχία.
Εξαρτάται από τον τρόπο που εσύ θα χρησιμοποι-
ήσεις αυτό το χάρισμα για να πετύχεις το σκοπό σου. 

Για τις άσχημες τα πράγματα είναι πιο δύσκολα.
Έχουν να στηριχτούν μόνο στο ταλέντο τους και την
πολλή δουλειά. Εάν είσαι ικανή ακόμα και την ασκή-
μια σου μπορεί να την κάνεις όπλο για να φτάσεις
στην επιτυχία. Η Γεωργία Βασιλειάδου την χρησιμο-
ποίησε με τον καλύτερο τρόπο. Έγινε πρωταγωνί-
στρια με πολλές επιτυχίες. 

Τι ιστορίες θέλουν να γράφονται γι’ αυτές 
οι γυναίκες και τι γράφουν για εκείνες;

Το τι θέλουν οι γυναίκες να τους γράφουν δεν
μπορώ να σας πω. Από αυτά που τους γράφουν όμως
είναι βέβαιο ότι δεν τις έχουν και σε πολύ υπόληψη. 

Πόσο γνωστό είναι το έργο των γυναικών σε
σχέση με αυτό των ανδρών συναδέλφων τους;

Δεν υπάρχει διαφορά. Άλλωστε στην εποχή μας το
πρόβλημα είναι να κρατήσεις κάτι μυστικό. Το να
γίνει κάτι γνωστό είναι πανεύκολο αλλά και ανέξοδο.

Τι έχει αλλάξει στην θέση των γυναικών 
στον ελληνικό κινηματογράφο;

Εμείς την γυναίκα την είχαμε τοποθετήσει πολύ
ψηλά και θέλαμε να την κατακτήσουμε. Ο Κινηματο-
γράφος ο σύγχρονος απεικονίζει την πραγματικό-
τητα. Η γυναίκα του σήμερα έχει χάσει την γοητεία
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που ασκούσε στον άντρα. Το σήμερα είναι σαφώς
πολύ απογοητευτικό σε σύγκριση με το χθες. Βέβαια
εάν δεν έχεις γνωρίσει το χθες δεν σε ενοχλεί το σή-
μερα. Εάν το παρελθόν όμως εξακολουθεί να υπάρχει
ζωντανό μέσα σου, μέσα από τις αναμνήσεις σου,
τότε μονάχα θλίψη σου προκαλεί. Πρέπει να πω
όμως ότι υπάρχουν κάποιες γυναίκες πρωταγωνί-
στριες που αδικούνται από την εποχή τους. Η Μαρία
Ναυπλιώτου, η Μαρία Παπαχαραλάμπους και μία
δύο ακόμα. Αυτέ ς σίγουρα θα είχαν άλλη αντιμετώ-
πιση την εποχή του ’60 και θα είχαν τη θέση που τους
άξιζε στον Κινηματογράφο.

Σήμερα μπορούμε να μιλάμε για 
μια νέα κινηματογραφική γλώσσα;

Οι ταινίες τώρα γυρίζονται στον υπολογιστή. Για
κάποιον που γνωρίζει κινηματογράφο μπορεί να δια-
κρίνει την ψευτιά. Με την βοήθεια του υπολογιστή
γκρεμίζονται κτίρια, γίνονται μάχες, σκηνές με πλή-
θος και όλα τα δύσκολα που θα απαιτούσαν τερά-
στια έξοδα σε μία κανονική ταινία. Ο σκηνοθέτης
πρέπει πάνω απ’ όλα να είναι άριστος γνώστης του
υπολογιστή και οι ηθοποιοί σαν καρτούν ερμη-
νεύουν τους υποτιθέμενους ήρωες. Αν αναζητήσετε
κάποιες ταινίες όπως το Μπεν Χουρ, Ο Λώρενς της
Αραβίας, Η γέφυρα του Ποταμού Κβάι θα διαπιστώ-
σετε όλη την ψευτιά και το φτωχό πνεύμα των περισ-
σοτέρων ταινιών. Αν η νέα κινηματογραφική γλώσσα
είναι αυτή που βλέπουμε στις ταινίες που μας πλασά-
ρουν εγώ είμαι ανεπίδεκτος μαθήσεως σ’ αυτήν. Και
γι’ αυτό δεν τις παρακολουθώ. 

Βιογραφικό Παύλου Λιάρου

O Παύλος Λιάρος τελείωσε τη Δραματική Σχολή
του Κωστή Μιχαηλίδη. Μαθητής στη Σχολή στο
πρώτo έτος, συμπρωταγωνιστεί πλάι στον Γιώργο

Φούντα και τη Μάρω Κοντού στην ταινία «ΤO ΚΑ-
ΘΑΡΜΑ». Από τότε έχει πρωταγωνιστήσει σε 33
Ελληνικές ταινίες.

Επίσης έχει πρωταγωνιστήσει, έχει γράψει σενά-
ρια και έχει διασκευάσει για την τηλεόραση πολλές
σειρές.

Στο Θέατρο έχει συμπρωταγωνιστήσει πλάι
στην ΕΛΛΗ ΛΑΜΠΕΤΗ, τον ΛΑΜΠΡΟ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΑΡΑ, την ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΛΑΚΟΥ, την
ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ, την ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ,
τον ΓΙΩΡΓΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, τον ΣΩΤΗΡΗ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ, τον ΝΙΚΟ ΧΑΤΖΙΣΚΟ την ΤΙΤΙΚΑ
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ κ.α.

Από το 1997 - 2009 έχει διασκευάσει, σκηνοθετή-
σει και ανεβάσει ως επιχειρηματίας 6 θεατρικές πα-
ραστάσεις.

Έχει γράψει και σκηνοθετήσει ταινίες για VIDEΟ.
Από το 1986-1990 είχε γραφείο παραγωγής και εκ-
μετάλλευσης ελληνικών και ξένων ταινιών. 

Επίσης έχει γράψει και σκηνοθετήσει Πολιτιστικά,
Ιστορικά και Τουριστικά ντοκιμαντέρ εκ των οποίων
η «Φιλική Εταιρεία», «Η Απελευθέρωση των Ιωαν-
νίνων» και «Τα Κάστρα» έχουν προβληθεί από το
Κανάλι της Βουλής.

Στο ραδιόφωνο, στον Αθήνα 98.4 επί μακρό χρονικό
διάστημα παρουσίαζε την εκπομπή που έγραφε και
επιμελείτο ο ίδιος «Αναμνήσεις σε Άσπρο Μαύρο».

Ομιλεί απταίστως την Αγγλική γλώσσα και έχει
σημαντικές γνώσεις της Ιταλικής και Γαλλικής γλώσ-
σας.

Έχει συνεργαστεί για την παραγωγή τηλεοπτικών
εκπομπών με Γερμανικές και Ιταλικές εταιρίες παρα-
γωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών.
Τελευταίο του εγχείρημα η του βιβλίου στο ΣΗ-

ΜΕΙΟ ΜΗΔΕΝ, εκεί που Παρελθόν Παρόν και Μέλ-
λον γίνονται Ένα, και δίνουν συνέντευξη για την
«ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ»

Μαρία Κ. Αγραπιδου
Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων
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Κόκκινο κραγιόν
Ραγίζει η καρδιά και ματώνει...
Φοράς κόκκινο κραγιόν και κρατάς μαύρο τριαντάφυλλο. Σπάνιο, μοναδικό, όπως η αγάπη για το παιδί σου.
Γελάς και σε ζηλεύουν. Σε ζηλεύουν γιατί κοιτάς τον ήλιο, την θάλασσα και τα αστέρια και μπορείς να χαίρεσαι!
Αιώνες πριν ξεκίνησες τον πολιτισμό, έγραψες ιστορία και σε γνωρίζει όλος ο κόσμος. Και συνέχισες... Έχτιζες,

έχτιζες, έχτιζες, ώσπου έγινε ουρανοξύστης! Και είχες το θράσος να σταθείς δίπλα στους άλλους ουρανοξύστες!
Τους δυνατούς και ψηλούς. Εσύ όμως ήσουν από χαρτί... Δεν σκέφτηκες ότι ένας δυνατός αέρας μπορεί να σε
ρίξει. Δεν σκέφτηκες ότι λίγες σταγόνες βροχής μπορούν να σε λιώσουν... Κι όμως δεν έπεσες με τα χαστούκια
του ανέμου. Ούτε όταν σε χτυπούσαν οι άλλοι ουρανοξύστες καθώς ταλαντεύονταν. Και όταν έχασες το παιδί
σου και οι ουρανοί έκλαιγαν μαζί σου δεν έλιωσες! Έμεινες εκεί σαν βράχος που τον δέρνουν τα κύματα. Σαν
το σύμβολο σου την Ακρόπολη που αιώνες στέκεται αγέρωχη σε κάθε βροχή , χαλάζι και κεραυνό.

Εσύ είσαι ίδια... Με το κόκκινο κραγιόν και το χαμόγελο! Κανείς δεν ξέρει ποτέ αν είσαι χαρούμενη ή αν πονάς...
Στο σπίτι έχουμε πένθος. Δεν πέθανε κανείς αλλά τα μάτια είναι βουρκωμένα και όλοι μας κλαίμε βουβά.
Ποιος είπε ότι  απώλεια είναι μόνο ο θάνατος; Τι να πεις και εσύ που αποχωρίστηκες το παιδί σου;
Τα βάζα γέμισαν με μαύρα τριαντάφυλλα...
Και εσύ φοράς το κόκκινο κραγιόν από το αίμα της καρδιάς σου...

Μαρία  Κ. Αγραπιδου

Κοπή πίτας του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά
Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου στο φουαγιέ του

Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, ο Ιατρικός σύλλο-
γος Πειραιά έκοψε την πρωτοχρονιάτικη βασι-
λόπιτα με την ευλογία του πρωτοσύγκελου της
Μητροπόλεως Πειραιά Αρχιμανδρίτη π.Νήφων.
Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά και
τα μέλη του Δ.Σ. υποδέχθηκαν τους καλεσμέ-
νους. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν μέλη του
Δ.Σ του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά, η
κ.Χαρά Χατζηχαλεπλή, ο ειδικός Γραμματέας
Γιάννης Μένης, η ταμίας του ΟΣΠ Νάνσυ Κον-
τούλη και ο Γ.Γ Μιχάλης Αγρανιώτης.

Πλήθος Ιατρών, εκπρόσωποι φορέων, απλοί
πολίτες τίμησαν την εκδήλωση και μεταξύ
πολλών οι βουλευτές κ.Κώστας Κατσαφάδος,
κ.Γιάννης Τραγάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης
Πειραιά κ.Γιώργος Γαβρίλης, ο Δήμαρχος Πει-
ραιά κ.Γιάννης Μώραλης και ο υποψήφιος
Δήμαρχος κ.Νικόλαος Βλαχάκος.

Για άλλη μια χρονιά ο
Οδοντιατρικός Σύλλογος
Πειραιά τίμησε την επέτειο
της παλιγγενεσίας του
Έθνους, καταθέτοντας στε-
φάνι στο μνημείο του Γ.Κα-
ραϊσκάκη.

25η Μαρτίου
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Κοπή πίτας Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά

Βασιλόπιτα Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Γυναικών -

Ελληνικό τμήμα, έκοψε την βασιλό-
πιτα της την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου
2019. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος
Πειραιώς ανταποκρίθηκε στην πρό-
σκληση και ήταν παρών. Το κλίμα
ήταν ιδιαίτερα ζεστό και τα μέλη και
φίλες που παρευρέθηκαν διασκέδα-
σαν και συζήτησαν για διάφορα θέ-
ματα. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Γυναικών κα Αφροδίτη
Μπλέτα μας κάλεσε να κόψουμε το
κομμάτι του Οδοντιατρικού Συλλό-
γου Πειραιώς. Φέτος αφιέρωσα το
κομμάτι μας στην Πρόεδρο μας
Μαρία Μενενάκου και τις γυναίκες
του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πει-
ραιώς που συνεισφέρουν καθημε-
ρινά  με τον εθελοντισμό και τις
δράσεις τους.

Καλή και δημιουργική χρονιά!

Μαρία Κ. Αγραπιδου
Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων

Με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Γυναικών κα Αφροδίτη Μπλέτα

Ο Οδοντιατρικός Σύλ-
λογος Πειραιά παρευρέ-
θηκε στην κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας
του Δικηγορικού Συλλό-
γου που πραγματοποι-
ήθηκε στην αίθουσα
εκδηλώσεων της Ιωνιδείου
Σχολής Πειραιά. Η παιδική
χορωδία της Ιωνιδείου
Σχολής καθώς και η χορω-
δία του Δικηγορικού Συλ-
λόγου Πειραιά έδωσαν την
εορταστική ατμόσφαιρα με
τα παραδοσιακά κάλαντα.
Την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους εκπρό-
σωποι της πολιτικής, της
αυτοδιοίκησης, πολιτιστι-
κοί κοινωνικοί και επιστη-
μονικοί φορείς. 
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Βασιλόπιτα Δήμου Καλλιθέας
Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 στο Δημοτικό θέατρο Καλλιθέας, ο Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Καρ-

ναβος και τα μέλη της Δημοτικής Παράταξης "Η Καλλιθέα Αλλάζει", έκοψαν την Πρωτοχρονιάτικη βασιλό-
πιτα. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς παρευρέθηκε μαζί με πλήθος κόσμου και άκουσε τον απολογισμό
του επερχόμενου έτους. Ο Δήμαρχος Καλλιθέας ευχαρίστησε τους συνεργάτες του για το έργο τους και όλους
τους φορείς που έχουν συνεισφέρει εθελοντικά το 2018. Του ευχηθηκαμε καλή χρονιά και να έχουμε μια καλή
συνεργασία και το νέο έτος!

Μαρία Κ. Αγραπιδου
Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων

Συναυλία Ναΐου - Αυλός 
Στα πλαίσια της Ρουμανικής Προεδρίας του Συμβου-

λίου της Ευρωπαικής Ένωσης η Πρεσβεία της Ρουμα-
νίας είχε την τιμή να προσκαλέσει τον Οδοντιατρικό
Σύλλογο Πειραιά στην συναυλία Ναΐου - Αυλός του
Πανός. Ο Μαέστρος Νicolae Voiculet μαζί με την πα-
ραδοσιακή λαΐκή ορχήστρα του μάγεψε το κοινό με τον
Αυλό του μέσα από τους ήχους των υπέροχων μελωδιών
που ηχούσαν σε ένα κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο στο-
λίδι του Πειραιά. 

Σοφία Βασιλειάδου
Υπεύθυνη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων

Επιμνημόσυνη δέηση 
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά παρευρέθηκε

στην τελετή του Δήμου Πειραιά στην επιμνημόσυνη
δέηση για τους 63 Πεσόντες Αεροπόρους του αερο-
σκάφους C-130 της ΠΑ που συνετρίβη στο Όρος
Όθρυς στις 5 Φεβρουαρίου 1991.

Σοφία Βασιλειάδου
Υπεύθυνη Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων






