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Η πρώτη μπόρα πέρασε και μάλιστα «περικοπά»!
Τυχαίο; Δεν νομίζω. 
Επιδείξαμε άριστα αντανακλαστικά σε μια άριστη

πρώτη διαχείριση στην αρχή της πανδημίας. Κλη-
θήκαμε να προσαρμοστούμε σε νέα πρωτόγνωρα
δεδομένα και το κάναμε με τον καλύτερο τρόπο.
Κάνοντας τώρα μια ανασκόπηση και με δεδομένο
το πολύ καλό υγειονομικό αποτέλεσμα, συγκριτικά
με άλλες χώρες, δεν μπορώ παρά να πω ότι σε αυτό
το κομμάτι πήγαμε καλά.

Ο Σύλλογος ήταν παρών σε όλες τις δράσεις του
κλάδου μας, συνεπικουρώντας την ΕΟΟ σε όλες
τις προσπάθειες που έγιναν. Να θυμίσω πως γρή-
γορα καταφέραμε να επανέλθει η κανονικότητα
στην αγορά των ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής Προστα-
σίας), μειώθηκε ο ΦΠΑ στο 6%, είχαμε μια καθημε-
ρινή επικοινωνία με τις εταιρείες πώλησης και
δημιουργήσαμε ένα κατάλογο με αυτές ώστε όλοι
να μπορούν να προμηθεύονται τα απαραίτητα.   

Ήμασταν άμεσοι στην ενημέρωση των συναδέλ-
φων με  οδηγίες προς τους οδοντιάτρους και προς
τους ασθενείς  και συγκεντρώσαμε μια μεγάλη πο-
σότητα υλικών τα οποία και διατέθηκαν.

Εδώ πρέπει να σταθώ στην ανταπόκριση της Πε-
ριφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά καθώς
και στις δωρεές Εταιρειών και συναδέλφων, οι
οποίοι διευκόλυναν αυτή την προσπάθεια.

Οδηγοί σε όλα αυτά ήταν οι οδοντίατροι, είχα την
τύχη να συνομιλήσω με όλους  σχεδόν τους συνα-
δέλφους του συλλόγου μας και όχι μόνο. Και λέω
είχα την τύχη γιατί μέσα από αυτές τις καθημερινές
συνομιλίες με τους ιδιώτες συναδέλφους, αλλά και
τους συναδέλφους των δημόσιων δομών, μοιραζό-
μενοι τις αγωνίες μας τόσο σε προσωπικό όσο και
σε επαγγελματικό επίπεδο, βελτιώθηκα. Βελτιώ-
θηκα επαγγελματικά, βελτιώθηκα συνδικαλιστικά,
βελτιώθηκα ως άνθρωπος.

Οι συνάδελφοι ήταν αυτοί που μας προέτρεψαν
να δράσουμε, να πάρουμε πρωτοβουλίες που υπό
άλλες συνθήκες μπορεί και να μην το κάναμε, αφή-
νοντας έτσι μια παρακαταθήκη για τον τρόπο δρά-
σης και χειρισμών στην συνέχεια. 

Ας μου επιτραπεί εδώ να κάνω μια ιδιαίτερη μνεία
και να πω ένα  μεγάλο μπράβο στους συναδέλφους
των δημόσιων δομών που ήταν παρόντες στις θέ-
σεις τους, σε όλη την διάρκεια της εξέλιξης της παν-
δημίας χωρίς να έχουν και άλλη επιλογή. Μπράβο

λοιπόν που μέσα από τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα
Υγείας έδωσαν την μάχη τους μη γνωρίζοντας την
κατάληξη.  

Επανερχόμενοι στην κανονικότητα, σας ενημε-
ρώνω ότι από Σεπτέμβρη ο σύλλογός μας ξεκινά
και πάλι τις επιστημονικές ημερίδες, έχοντας φρον-
τίσει να ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας, σύμ-
φωνα με τις επίσημες οδηγίες.

Αναμένοντας ή όχι,  το δεύτερο κύμα και ελπίζον-
τας αν έρθει να περάσει και αυτό «περικοπά», θα
ευχηθώ Καλό Καλοκαίρι και ραντεβού από κοντά
τον Σεπτέμβριο.  

Μιχάλης Αγρανιώτης
Πρόεδρος του ΟΣΠ 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά
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Την Πέμπτη 21 Μαΐου
πραγματοποιήθηκε συνάν-
τηση του Προέδρου του
Οδοντιατρικού Συλλόγου
Πειραιά Μιχάλη Αγρα-
νιώτη με τον Περιφερει-
άρχη Αττικής Γεώργιο
Πατούλη στα γραφεία της
Περιφέρειας.

Ο Πρόεδρος του ΟΣΠ
ευχαρίστησε τον Περιφε-
ρειάρχη για τη σημαντική
βοήθεια σε μάσκες και αν-
τισηπτικά προς τα μέλη
του ΟΣΠ, εκφράζοντας
παράλληλα την πεποί-
θηση πως θα υπάρχει και
συνέχεια.

Εξέθεσε όλα τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν
οι οδοντίατροι εξαιτίας της
Πανδημίας του COVID-19
και ζήτησε την παρέμβαση
της Περιφέρειας ώστε να
εξομαλυνθούν οι τιμές στα
Μέσα Ατομικής Προστα-
σίας και παράλληλα ζή-
τησε συνεχείς ελέγχους
στην αγορά καθώς τον τε-
λευταίο καιρό παρατηρούνται φαινόμενα αισχροκέρδειας και διάθεσης προϊόντων αμφιβόλου ποιότητας.

Τέλος συζητήθηκε ο Ιατρικός / Οδοντιατρικός Τουρισμός με τον Πρόεδρο του ΟΣΠ να τονίζει την προ-
οπτική του Πειραιά αλλά και όλου του παραλιακού μετώπου στον τομέα αυτό.

Ο Περιφερειάρχης ήταν γνώστης των προβλημάτων και εξέφρασε την στήριξή του με κάθε τρόπο και τό-
νισε ότι η Περιφέρεια θα είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια των οδοντίατρων.     

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΚΑ 
(πρώην ΤΣΑΥ) ΠΕΙΡΑΙΑ

Μετά την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 11/6/2020 μεταξύ των Προέδρων των τριών Υγει-
ονομικών Συλλόγων του Πειραιά με τον Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ κ. Νικόλαο Παγώνη, ενημερώνουμε
ότι τα γραφεία του ΤΣΑΥ στον Πειραιά επαναλειτουργούν. (Αγ.Κων/νου 1, Πειραιάς, 1ος όροφος).

Ο Πρόεδρος
Μ.Αγρανιώτης
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά

πιστός στο πνεύμα αρωγής προς τα
μέλη του ειδικά σε δύσκολες περιόδους,
με απόφαση του Δ.Σ. προέβη σε αγορά
και διανομή Μέσων Ατομικής Προστα-
σίας στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώ-
πισης από την οδοντιατρική κοινότητα
της πανδημίας του Covid-19.  

Η διανομή πραγματοποιήθηκε από
την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 έως την
Παρασκευή 29 Μαΐου 2020  στα γρα-
φεία του συλλόγου ενώ συνεχίζεται
αδιάλειπτα  για τους συναδέλφους που
δεν μπόρεσαν να τα παραλάβουν στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Μέσα από μια δύσκολη διαδικασία ανεύρεσης και συγκέντρωσης των προϊόντων, εν μέσω της
πανδημίας αυτό έγινε εφικτό προκειμένου ο ΟΣΠ να συνεισφέρει κατ’ ελάχιστον στους συναδέλ-
φους οδοντιάτρους οι οποίοι βιώνουν και αυτοί τις δυσκολίες που έφερε αυτή η υγειονομική κρίση.

Η συγκέντρωση των προϊόντων έγινε από ιδίους πόρους του Συλλόγου αλλά και από πολύτι-
μες χορηγίες εταιριών και ιδιωτών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του συλλόγου. 

Σε αυτό το σημείο αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Αττικής, την Αν-
τιπεριφέρεια Πειραιώς, τον Δήμο Πειραιά, την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία αλλά και
τις εταιρείες Unipharma - InterMed, Synviva, Pierre Fabre, Αφοί Μαυρόπουλοι ΒΙΟΦΛΑΝ ΑΕΒΕ
όπως και τον Αντιπρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά κο. Γεώργιο Δαμανάκη.

Αθανάσιος Καραγέωργας 
Γενικός Γραμματέας ΟΣΠ





ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
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Καλημέρα αγαπημένοι μου συνάδελφοι. Κάποιες
φορές επιλεκτικά έχω αναφερθεί από το βήμα αυτό
σε προσωπικά επαγγελματικά θέματα.

Το κάνω όταν πιστεύω ότι έχει περιέλθει στην αν-
τίληψή μου κάποια γνώση που θα είναι χρήσιμη, αν
όχι στο σύνολο των συναδέλφων, τουλάχιστον
στην πλειοψηφία.

Συνεχίζοντας την πρακτική αυτή, ενημερώνω ότι
ξεκίνησα μια διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης
του ιατρείου μου (ISO International Organization
for standardization)

Η διαδικασία πιστοποίησης υπάρχει ήδη  στα ια-
τρεία μας με τη μορφή της άδειας λειτουργίας του
οδοντιατρείου μας. Έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα
με τα αρχικά πρότυπα της Ελληνικής πολιτείας,
από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, ότι πληρούν τις
προϋποθέσεις σαν χώρος, να παρέχονται υπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η αρχική αυτή
πιστοποίηση έχει εμπλουτιστεί με νέες οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας αφορούν.

Πρόσφατα η Ε.Ο.Ο. έστειλε στους συλλόγους
σχετική πληροφόρηση για διαχωριστές αμαλγάμα-
τος, διαχείριση λυμάτων, αστική ευθύνη κ.λ.π. Προ-
στέθηκαν λοιπόν κι άλλες προϋποθέσεις, οι οποίες
έχουν σαν κύριο στόχο, ακτός από την προστασία
του ασθενούς, την προστασία του περιβάλλοντος
από τις επιπτώσεις άσκησης του επαγγέλματός μας.

Για την εφαρμογή των προϋποθέσεων αυτών,
υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί καθορισμένοι από
την πολιτεί8α, με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο να
παραμένει η αρχή που ευθύνεται για την έκδοση ή
ανάκληση της άδειας λειτουργίας μας.

Αγαπημένοι συνάδελφοι, όπως ίσως γνωρίζετε,
έχω δημιουργήσει στα πλαίσια της επαγγελματικής
μου εξέλιξης, ένα οδοντιατρείο με τρεις έδρες,
υπαλλήλους και συνεργάτες.

Το αποτέλεσμα αυτό το πέτυχα εφαρμόζοντας
την ιδεολογική μου προσέγγιση, τις γνώσεις μου
και κυρίως αφουγκραζόμενη τις ατομικές μου
ανάγκες και στόχους, αλλά και τις ανάγκες των
ασθενών μου.

Στο ιατρείο αυτό, το οποίο έχει την νομική μορφή
ομόρρυθμης εταιρείας, έχω την επιστημονική ευ-
θύνη.

Έχω γεννηθεί 2/12/1963. Ασκώ παιδοδοντια-
τρική από το 1989 σε έντονους καθημερινούς ρυθ-
μούς. Επέλεξα να εργάζομαι πλέον 4 φορές την
εβδομάδα για να έχω αντοχές και ενέργεια για τις
υπόλοιπες δράσεις που έχω επιλέξει. Τις ώρες που
λείπω, υπάρχει στο ιατρείο ο αναπληρωτής επι-
στημονικός υπεύθυνος.

Ως εδώ όλα σχετικά ικανοποιητικά, με δυσκολίες
που ξεπερνιούνται λόγω των καλών διαπροσωπι-
κών σχέσεων και του σεβασμού στην επιστημονική
αυτονομία του κάθε συνεργαζόμενου συναδέλφου.

Τον Ιανουάριο στις ειδήσεις άκουσα για τον κο-
ρωνοϊό και ξαφνικά μου χτύπησε καμπανάκι. Προ-
μηθεύτηκα κάποια Μ.Α.Π., με κύριο αίτιο της
ανησυχίας μου ότι ανήκω πιθανά σε ευπαθή ομάδα
(δεν είχε ακόμα διευκρινιστεί- τελικά μάλλον όχι).
Τον Φεβρουάριο, με την ανάγκη έκδοσης οδηγιών
και τον κλάδο μας σε κατάσταση «εγρήγορσης»,
έπρεπε να απουσιάζω αρκετά. Όσο έτρεχε η παν-
δημία, αυξανόταν η ανησυχία μου για το πώς γίνε-
ται η διαχείριση των περιστατικών μας όσο λείπω. 

Συμφωνούσαμε όλοι στο ίδιο πρωτόκολλο, το
οποίο εν τη γενέσει του και χωρίς να μπορούμε να
κάνουμε κάτι γι αυτό, ήταν ασαφές;

Και άντε και κάνουμε όλοι αυτά που συμφωνή-
σαμε προφορικά, μήπως αυτό έπρεπε να υπάρχει
κάπου γραπτά; Και μήπως θα έπρεπε να μπορούμε
να τεκμηριώσουμε κάπως ότι έχουν τηρηθεί οι
όποιες διαδικασίες;

Αν είχα τα χρήματα, θα προσλάμβανα μάλλον
κάποιον ειδικό σε διαχείριση μονάδων υγείας. Όχι
γιατί έχω τέτοιο όγκο ασθενών ή τέτοιο τζίρο,
αλλά γιατί η οργάνωση μου δίνει ένα αίσθημα
ασφάλειας. Αντ’ αυτού, σκέφτηκα μήπως θα ήταν
λιγότερο απαιτητικό σε κόστος, να ξεκινήσω μια
διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των υπηρε-
σιών και διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στο ια-
τρείο μας.

Τηλεφώνησα σε μια μητέρα μικρών ασθενών μου,
που ασχολείται με αυτά και το διερεύνησα. Πίστευα
ότι δεν θα είχα δυσκολίες και ότι όλα θα ήταν ρό-
δινα στην Οδοντούπολη.

Αμ δε!!! Είμαι στην αρχή της διαδικασίας και κα-
τάλαβα ότι τελικά αξίζει τον κόπο γιατί είναι για
μένα σαν να εκπαιδεύομαι the hard way. 

Γράφει η Μαρία Μενενάκου,
Παιδοδοντίατρος
Γ.Γραμματέας της Ε.Ο.Ο.
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Γράφω ένα βιβλίο με διάφορα κεφάλαια και αυτό
που σας έγραψα είναι η εισαγωγή. Δεν είμαι ειδική,
οπότε να ξέρετε ότι παραθέτω τα πράγματα από τη
δική μου σκοπιά και περιέχονται λάθη.

Σήμερα θα σας κάνω περίληψη του πρώτου κε-
φαλαίου και θα συνεχίσω και στο επόμενο τεύχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ: ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

Η δημόσια εκφρασμένη άποψή μου σε αρθρογρα-
φία και ομιλίες μου, είναι ότι η συμμόρφωση με τη
νομιμότητα είναι αναγκαία και ικανή πιστοποίηση

και αποτελεί εργαλείο για το χτίσιμο της επαγγελ-
ματικής φήμης ενός οδοντιάτρου.

Από ομιλία μου στον Ο.Σ.Κοζάνης το 2018 σας
παραθέτω τους παρακάτω πίνακες των ειδικών
νόμων που έχουν επίπτωση στον τρόπο λειτουρ-
γίας ενός οδοντιατρείου, αλλά και τους γενικότε-
ρους νόμους που αφορούν το επάγγελμά μας.

Όπως ξαναδιάβασα όλο τον κατάλογο, θα
προσέθετα την οδηγία για την ασφάλεια στην
εργασία και την υποχρεωτική χρήση Μέσων
Ατομικής Προστασίας ως άμεσα σχετική με το
επάγγελμά μας.

Ξέρετε ότι άγνοια νόμου δεν δικαιολογείται. Τι
σημαίνει αυτό πρακτικά:

• Σχετική ενημέρωση για τους νόμους αυτούς

• Εφαρμογή των νόμων αυτών

• Παρακολούθηση της εφαρμογής τους με συγ-
κεκριμένες καταγραφές

• Αξιολόγηση της διαδικασίας και αυτοματοποί-
ησής της

• Σημαντική σημείωση: 

Είμαστε υπεύθυνοι και πρέπει να αναζητήσουμε
ανάλογες βεβαιώσεις συμμόρφωσης με την νομι-
μότητα και για τους συνεργάτες μας οδοντοτεχνί-
τες, προμηθευτές υλικών κ.λ.π.

Όταν όλη αυτή η διαδικασία αυτοματοποιηθεί και
είτε εγώ είμαι παρούσα είτε είμαι απούσα τρέχει,
τότε και μόνο τότε θα θεωρήσω ότι έχω ΠΛΗΡΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ.

Ως τώρα λοιπόν εκπαιδευόμαστε όλοι οι εμπλε-

κόμενοι στη λειτουργία του ιατρείου σε αυτόν τον
βηματισμό.

Θα μπορούσαμε χωρίς εξωτερική βοήθεια; Είναι
επιθυμητό το αποτέλεσμα;  Μεταφράζεται σε με-
γαλύτερο βαθμό ικανοποίησης από το επάγγελμά
μας; Ικανοποιεί καλλίτερα τις ανάγκες των ασθε-
νών μας; 

Η απάντηση είναι ατομική. Τα συλλογικά όργανα
μπορούν μόνο να διευκολύνουν:

• Με εκπαίδευση

• Με ενημέρωση του κοινού

• Με δωρεάν διαδικτυακή πλατφόρμα συμμόρ-
φωσης που να κωδιδκοποιεί όλα τα προαναφερό-
μενα.

Το επόμενο ΚΕΦΑΛΑΙΟ στο επόμενο τεύχος. Ως
τότε, την αγάπη μου και την εκτίμησή μου για τον
καθημερινό αγώνα που δίνει ο οδοντίατρος, δη-
λαδή εμείς.
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ΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ
Το 2015 στην Βόρεια Αιθιοπία

ερευνητές ανακάλυψαν δόντια
και κομμάτια γνάθων που ανή-
καν σε ανθρωποειδή και χρονο-
λογούνταν περισσότερο από 3,5
εκατομμύρια χρόνια. Η ανακά-
λυψη αυτή μας φέρνει στο
μυαλό το περίφημο οδοντια-
τρικό παράδοξο που αναφέρει
πως το μέρος του ανθρωπίνου
σώματος που έχει τις μεγαλύτε-
ρες πιθανότητες να χαθεί κατά
τη διάρκεια της ζωής μας είναι
και αυτό που θα αντέξει περισ-
σότερο μετά το θάνατό μας. Η
αδαμαντίνη των δοντιών είναι
ότι πιο ανθεκτικό διαθέτουμε
στον οργανισμό μας κι όμως η
καταστροφή της ξεκινάει από την παιδική ηλικία καθιστώντας την τερηδόνα την πιο συχνή ασθένεια
που ταλαιπωρεί τον γενικό πληθυσμό.

Το παραπάνω παράδοξο είναι μια καλή ευκαιρία να αναδείξουμε τις ανισότητες μεταξύ οδοντιατρικής
και ιατρικής περίθαλψης. Η οδοντιατρική υγεία παρότι απασχολεί σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού θεω-
ρείται και αντιμετωπίζεται ως υποδεέστερη της αμιγώς ιατρικής και αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο. Η υγεία
των δοντιών και της στοματικής κοιλότητας είναι κρίσιμη σε επιδημιολογικό και ατομικό επίπεδο καθώς
επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητα των ασθενών. Η δημόσια καθώς και η ιδιωτική ασφάλιση δικαιο-
λογεί την δαπάνη χιλιάδων ευρώ για την αποκατάσταση μιας δυσλειτουργικής άρθρωσης που θα βελτιώσει
την ποιότητα ζωής του ασθενούς, όμως την ίδια στιγμή η δαπάνη υστερεί στην αποκατάσταση της στομα-
τικής υγείας θεωρώντας την φυσιολογική λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος πολυτέλεια. Το να
φτάνουμε στο σημείο να παρέχονται ως θεραπεία στους οδοντιατρικούς ασθενείς μερικές και ολικές οδον-
τοστοιχίες είναι σαν να θεραπεύουμε τους ορθοπεδικούς ασθενείς με αναπηρικά αμαξίδια, κάτι που δεν θα
ήταν αποδεκτό σε καμία περίπτωση.

Η οδοντιατρική κοινότητα πρέπει
να πείσει τα συστήματα υγείας και
τους ίδιους τους ασθενείς για την
ανάγκη της πρόληψης, οι διαφορές
στην ιατρική και οδοντιατρική περί-
θαλψη να συγκλίνουν και να γίνει κα-
τανοητό πως η υγεία δεν μπορεί να
αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Η
οδοντιατρική δαπάνη πρέπει να αυξη-
θεί σημαντικά και να τονιστεί η σχέση
στοματικής και γενικότερης υγείας. 

Αυτές οι κατευθύνσεις πρέπει να
δοθούν από τον παγκόσμιο οργανι-
σμό υγείας ως τον πλέον αρμόδιο να
προβεί στην αυτονόητη ενοποίηση
της υγείας που θα ξεκινάει από το κε-
φάλι και θα καταλήγει στα πέλματα. 
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Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Ενόψει της θέσπισης νέου κώδικα οδοντιατρικής
δεοντολογίας ο οποίος βρίσκεται προ των πυλών ή
τουλάχιστον εκκρεμεί η ψήφισή του, ας επιχειρήσουμε
μία σύντομη αλλά ενδιαφέρουσα ιστορική αναδρομή. 

Το υπ’ αριθμ. 39/2009 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α’
55/2009) αφορά στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις
των οδοντιάτρων κατά την άσκηση του επαγγέλματός
τους με σαφείς σκοπούς  τον προσδιορισμό των πλαισίων
του οδοντιατρικού επαγγέλματος, της επαγγελματικής
ευθύνης που υφίσταται, την ρύθμιση της ποιότητας πα-
ροχής υπηρεσιών και της συνολικότερης επαγγελματικής
ομοιομορφίας . Ο ως άνω κώδικας βρίσκεται  σε ισχύ από
την 1/4/2009 και αποτελεί σε συνδυασμό με τον Ν.
1026/1980 το βασικό  νομικό πλέγμα διατάξεων που διέ-
πουν την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος.
Είναι αδήριτη ανάγκη ο επιστήμονας και επαγγελματίας
οδοντίατρος να τελεί σε γνώση των σχετικών διατάξεων
του ως άνω κώδικα, ώστε να λειτουργεί και να δρα στην
επαγγελματική οδοντιατρική καθημερινότητά του με
βάση τα ισχύοντα και τα προβλεπόμενα.

Προϊσχύον  δίκαιο του ως άνω κώδικα κατά μία έν-
νοια υπήρξε ο αναγκαστικός νόμος 1565/1939 (ΦΕΚ
Α’ 16/1939) «Περί Κώδικος Ασκήσεως του Ιατρικού
Επαγγέλματος», οι διατάξεις του οποίου επεκτάθηκαν
και εφαρμόστηκαν και  στους οδοντιάτρους - Βασι-
λικό Διάταγμα  04/1939 (ΒΔ ΦΕΚ Α 178/1939) «Περί
επεκτάσεως διατάξεων τινών του υπ` αριθ. 1565/1939
Αναγκαστικού  Νόμου - Περί κώδικος ασκήσεως του
Ιατρικού επαγγέλματος και επί των Οδοντιάτρων».
Ειδικότερα, με βάση το άρθρο 27 του ως άνω αναγ-
καστικού νόμου ανέλαβε την υποχρέωση ο τότε λε-
γόμενος «Πανελλήνιος Οδοντιατρικός Σύλλογος» να
προβεί στην σύνταξη ενός δεοντολογικού κανονι-
σμού που θα αφορούσε αποκλειστικά στα  επαγγελ-
ματικά καθήκοντα  και στις εν γένει  υποχρεώσεις των
επιστημόνων και επαγγελματιών οδοντιάτρων, έχον-
τας σαν κύριο σκοπό και γνώμονα την αναγνώριση
και προστασία της αξιοπρέπειας του οδοντιατρικού
επαγγέλματος.

Ακολούθως και με μία λογική καθυστέρηση λόγω
ιστορικών γεγονότων κατά την  ταραχώδη δεκαετία του
1940 περάσανε δέκα έτη για την δυνατότητα έκδοσης
του Βασιλικού Διατάγματος υπ αριθμ. 11.7/5.8.1950
(ΦΕΚ Α΄ 169/1950)  με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Περί
Δεοντολογικού κανονισμού Οδοντιάτρων», το οποίο

μάλιστα αποτέλεσε έναν από τους πρώτους ιστορικά
αλλά και σε σημασία  κώδικες επαγγελματικής δεοντο-
λογίας, προγενέστερος ήδη κατά πέντε έτη από τον αν-
τίστοιχο πρώτο «Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας», ο
οποίος καταχωρήθηκε  με το Β.Δ. 25.05/6.7.1955. 

Ο πρώτος αυτός κώδικας των οδοντιάτρων περιείχε
και έριχνε το βάρος στις γενικές  αρχές που διέπουν
την άσκηση του επαγγέλματος με μεγάλη έμφαση
στην ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των  οδοντιάτρων,
χωρίς περαιτέρω αναφορές και κανονιστικές ρυθμί-
σεις αναφορικά με την σχέση του οδοντιάτρου με το
κοινωνικό σύνολο, τους ασθενείς εν γένει αλλά  και
άλλων παραμέτρων της οδοντιατρικής επιστήμης και
του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

Εν συνεχεία και παράλληλα με την πρόοδο του
χρόνου αλλά και την μεταβολή των επαγγελματικών,
κοινωνικών και επιστημονικών δεδομένων και συν-
θηκών το ήδη υφιστάμενο νομοθέτημα, ήτοι το Βα-
σιλικό Διάταγμα  της 11.7/5.8.1950 είχε αρχίσει να
θεωρείτε και ήταν ξεπερασμένο στις ρυθμίσεις και στα
θέματα που πραγματευόταν. Φτάσαμε έτσι και μετά
από ζυμώσεις στην ψήφιση του Νόμου 1026/1980
(ΦΕΚ Α΄ 48/1980), ο οποίος πλέον ακόμα και σήμερα
παραμένει ο βασικός νόμος που διέπει τη λειτουργία
τόσο των Οδοντιατρικών Συλλόγων όσο και της Ελ-
ληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Ακολούθως το
έτος 1992 με τον Νόμο 2017/1992 (ΦΕΚ Α’ 123/1992)
με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση του Συστή-
ματος Υγείας» χαρακτηρίστηκε το οδοντιατρικό
επάγγελμα ως λειτούργημα και δόθηκε η σχετική νο-
μοθετική εξουσιοδότηση για την θέσπιση κανόνων
δεοντολογίας και κατά αυτό τον τρόπο φτάσαμε
βάσει της ως άνω εξουσιοδότησης του αρ. 62 παρ. 1
και 2 του Νόμου 2017/1992  στο Προεδρικό Διάταγμα
με αριθμό 39/2009 (ΦΕΚ Α’ 55/2009) με τίτλο «Κώδι-
κας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας», που όπως αναλυ-
τικά προαναφέρθηκε ρυθμίζει και προβλέπει τα
δικαιώματα αλλά και τις σχετικές υποχρεώσεις των
οδοντιάτρων κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, αποτελεί δε το ισχύον νομικό αλλά και περαι-
τέρω κατά μία έννοια και ηθικό πλέγμα ρυθμίσεων
και διατάξεων  άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλ-
ματος, το οποίο διαχρονικά οφείλει να συμβαδίζει με
τα υφιστάμενα δεδομένα της επαγγελματικής, κοινω-
νικής αλλά και επιστημονικής εξέλιξης.

Γράφει ο Νομικός Σύμβουλος του Ο.Σ.Π. Κων/νος Παπακωνσταντίνου
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Γράφει η Φοροτεχνικός Μαριάννα Δημητρίου

Εν καιρώ COVID-19, μέρος ΙΙ

Εν όψει καλοκαιριού και ενώ η χώρα μας απολαμβάνει
διθυραμβικών κριτικών για τον τρόπο διαχείρισης της
κρίσης του νέου κορωνοϊού από άλλες χώρες και διεθνή
μέσα ενημέρωσης, με φράσεις όπως, το «θαύμα της Ελ-
λάδας» και το «παράδειγμα προς μίμηση», στο εσωτερικό
της χώρας το κλίμα εξακολουθεί να είναι αμφιλεγόμενο.

Τέσσερεις μήνες μετά το ξέσπασμα της πανδημίας στη
χώρα μας, ακόμα εξακολουθεί να είναι το πρώτο θέμα
συζήτησης και ενδιαφέροντος, καθ’ ότι συνεχώς το σκη-
νικό και τα δεδομένα αλλάζουν. Ενδεικτικά αναφέρουμε
πως σε αυτό το διάστημα των τεσσάρων μηνών, έχουν
εκδοθεί 11 νόμοι και 565 αποφάσεις δευτερογενούς νο-
μοθεσίας για την εφαρμογή των μέτρων που αποφασί-
σθηκαν. Το πλήθος και μόνο των παρεμβάσεων αυτών,
δείχνει την πολυπλοκότητα της κατάστασης, ενώ πολ-
λές φορές υπήρξε αδυναμία κατανόησης για την ορθή
εφαρμογή τους.

Από πού να ξεκινήσει κανείς... Επιχειρήσεις που έκλει-
σαν με κρατική εντολή και επιχειρήσεις πληττόμενες,
αναστολές συμβάσεων εργασίας, άδειες ειδικού σκοπού,
μειώσεις ενοικίων για τις επιχειρήσεις και για τους εργα-
ζόμενους, αποζημίωση 800 ευρώ για τους εργαζόμενους,
αποζημίωση 800 ευρώ και για τις επιχειρήσεις, Επιστρε-
πτέα Προκαταβολή, εκπτώσεις και αναστολές πληρωμών
και οφειλών, Δάνεια μέσω τραπεζών «ΤΕΠΙΧ ΙΙ» με ευ-
νοϊκούς όρους, ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Η λίστα είναι μεγάλη με
κάτι καινούριο να προστίθεται μέχρι και σήμερα.

Πλέον η έκπτωση ενοικίου για τις επιχειρήσεις και τους
ελεύθερους επαγγελματίες θα συνεχιστεί και για τους
μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, με λίστα που θα εκδί-
δεται κάθε μήνα από το Υπουργείο Οικονομικών και την
ΑΑΔΕ και θα περιλαμβάνει τους ΚΑΔ οι οποίοι θα είναι
δικαιούχοι του εν λόγω ευεργετήματος. 

Η Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού για ελεύθερους επαγ-
γελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις για
τον μήνα Μάιο, ύψους 534 ευρώ ή 300 ευρώ αντίστοιχα,
τίθεται σε εφαρμογή ξανά μέχρι τις 25/06. Στην πρώτη
περίπτωση, το ποσό των 534 ευρώ θα λάβουν όσοι για
τους οποίους παρέμειναν σε ισχύ μετά την 18η Μαΐου
2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή ανα-
στολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς
λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, ενώ
τα 300 ευρώ αυτοί για τους οποίους δεν παρέμειναν σε
ισχύ μετά την 18η Μαΐου 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα.
Αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες και δίνεται υπό προ-
ϋποθέσεις.

Επιπλέον, ξανανοίγει για λίγες ημέρες και η αρχική αί-
τηση για τη χορήγηση της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού,
ύψους 800 ευρώ, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της
ΑΑΔΕ «myBusinessSupport». Δίνει με αυτόν τον τρόπο

η Κυβέρνηση μια δεύτερη ευκαιρία για όσες επιχειρή-
σεις δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν αίτηση την πρώτη
φορά. Επίσης σε ορισμένες κατηγορίες που δεν υπέβα-
λαν αρχικά δήλωση και τώρα πληρούν συγκεκριμένες
προϋποθέσεις, ενώ συμπεριλαμβάνει και κάποιες ειδι-
κές κατηγορίες που εξαιρούνταν. 

Τέλος ξεκινά πάλι η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, με δυ-
νατότητα εκ νέου υποβολής αρχικής αίτησης ενδιαφέρον-
τος από όλους, μέχρι τις 26/06. Βασική προϋπόθεση είναι
η καταχώρηση των Εσόδων για τους πρώτους πέντε
μήνες του 2020 σε επιχειρήσεις υπόχρεες σε Φ.Π.Α και
συνολικά Έσοδα και Έξοδα της χρήσης του 2019, μαζί με
τα καθαρά Έσοδα για το πρώτο πεντάμηνο του 2020 για
επιχειρήσεις μη υπόχρεες σε Φ.Π.Α.

Μεγάλο αγκάθι εξακολουθεί να είναι και το θέμα των
Ηλεκτρονικών Βιβλίων «MyDATA», τα οποία βάσει ανα-
κοίνωσης της Κυβέρνησης μένει να τεθούν σε λειτουργία
για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων από 20/07/2020,
εν μέσω φορολογικής περιόδου. Για πρώτη φορά θα δια-
βιβάζονται όλα τα στοιχεία Εσόδων και Εξόδων των επι-
χειρήσεων ηλεκτρονικά και οι αντισυμβαλλόμενοι θα
είναι σε θέση να ελέγξουν, να αντιπαραβάλουν και τελι-
κώς να αποδέχονται ή να απορρίπτουν εκδοθέντα φορο-
λογικά στοιχεία. Σύμφωνα με την επίσημη απόφαση της
ΑΑΔΕ, από την 20/07/2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά
στην ψηφιακή πλατφόρμα myData τα δεδομένα της σύ-
νοψης εσόδων καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης εξό-
δων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των λογιστικών
στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και
μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης
Στοιχείων.  Από την 01/10/2020 διαβιβάζονται υποχρεω-
τικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myData τα δεδομένα
της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων και εξόδων
των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημε-
ρομηνία αυτή και μετά, με τους λοιπούς τρόπους διαβί-
βασης πέραν των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Έκδοσης Στοιχείων. Έως την 31/12/2020 ή αντίστοιχα
την 28/02/2021 τώρα, διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα
δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων,
καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός
εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε
λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2020
έως και την 30/09/2020. 

Από πλατφόρμα σε πλατφόρμα, από απόφαση σε
απόφαση και κυρίως από παράταση σε παράταση, με τις
φορολογικές δηλώσεις να παίρνουν την πολυπόθητη
παράταση μέχρι και τις 29/07, εν καιρώ Covid-19, στέλ-
νουμε τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μας και ευχόμα-
στε ακόμα μια φορά υπομονή σε όλον τον επιχειρηματικό
και μη κόσμο.
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Hesy-Re:
Ο αρχαιότερος γνωστός οδοντίατρος

Ο αρχαιότερος γνωστός οδοντίατρος είναι ο Hesy-Re, «Αρχηγός των οδοντιάτρων και
ιατρών», αλλά και επιστάτης των βασιλικών γραφέων, στην αυλή του Φαραώ Ζοζέρ στην
Αίγυπτο της 3ης Δυναστείας, γύρω στα 2600 π.Χ. Στα ιερογλυφικά ο οδοντίατρος απεικο-
νίζεται με έναν οριζόντιο χαυλιόδοντα («αυτός που ενδιαφέρεται για τα δόντια») ή με έναν
οφθαλμό πάνω από έναν χαυλιόδοντα («αυτός που ασχολείται με τα δόντια»).

Ο τίτλος του αρχαίου αυτού συναδέλφου κίνησε το ενδιαφέρον μου. Λίγο για να κατα-
νοήσω την εποχή, λίγο και την ώρα μου να περάσω, σκέφτηκα να τον συναντήσω νοερά
στην βεράντα, όπου συνήθως ρεμβάζει απολαμβάνοντας μια πανοραμική εικόνα της Αι-
γύπτου (δηλαδή… του Νείλου!). Και αλήθεια, τι σημαίνει άραγε «Αρχηγός των οδοντιά-
τρων και των ιατρών» («wer ibeh swnw», σύμφωνα με τα ιερογλυφικά που ο ίδιος έγραφε,
“chief of dentists and doctors” στην περισσότερο ομιληθείσα παγκόσμια διάλεκτο όλων
των εποχών); Σημαίνει άραγε κάτι σαν εμένα, που είμαι ο πρόεδρος των οδοντιάτρων της
Κεφαλονιάς, ή σαν τον πρόεδρο του Συλλόγου του Πειραιά ή της Ομοσπονδίας μας ή η
επίσης σπουδαία ιδιότητά του, «επιστάτης των βασιλικών γραφέων», αντιστοιχεί και στην
σημερινή ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα; Περιγράφει άραγε ο τίτλος του ένα αξίωμα σε
ένα δημόσιο σύστημα υγείας, διοικητής ή επιθεωρητής των γιατρών, ή πρόκειται απλώς
για έναν τιμητικό τίτλο, που ήλθε και προστέθηκε στις υπόλοιπες δραστηριότητές του,
αποτυπωμένες όλες σε έξι ανάγλυφες ξύλινες στήλες τοποθετημένες στον τάφο του, πάνω
στις οποίες διασώθηκε και η μορφή του; Τα βιβλιογραφικά δεδομένα, τουλάχιστον από
την προσιτή σε μένα βιβλιογραφία, δεν απαντούν στο ερώτημα αυτό, ούτε περιγράφουν
αναλυτικά τη ζωή του. Έτσι η φαντασία μου και η αίσθησή μου θα αφεθούν να επιχειρήσουν
πληρέστερη περιγραφή και απαντήσεις, αντλώντας από τα συμφραζόμενα και από την
κοινή αντίληψη της ανθρώπινης φύσης.

Η Αίγυπτος από την Αρχαϊκή της εποχή δεν έπαψε να εντυπωσιάζει με τον πολιτισμό
της και να προκαλεί τον θαυμασμό. Η ιστορία της περιλαμβάνει την Αρχαϊκή περίοδο
(3100-2686 π.Χ.), το Παλαιό Βασίλειο (2686-2181π.Χ.), το Μέσο Βασίλειο (2040-1786
π.Χ.), το Νέο Βασίλειο (1570-1085 π.Χ.) και ενδιάμεσες περιόδους, 31 συνολικά δυναστείες
βασιλέων, συμπεριλαμβανομένων και των Περσών κατακτητών, μέχρι τους Πτολεμαίους
(332 π.Χ.). Τα μνημεία του αιγυπτιακού πολιτισμού είναι εκπληκτικά, όχι μόνο ως επιτεύγ-
ματα της μνημειακής αρχιτεκτονικής, αλλά και της γλυπτικής και της ζωγραφικής. Ο Όσι-
ρις, μεγάλη θεότητα των νεκρών της Αιγύπτου, ως μυθικός φαραώ, εχθρός της βίας,
κατέκτησε όλον τον κόσμο με μοναδικό του όπλο την πραότητα και την μουσική, διαδί-
δοντας παντού τον πολιτισμό. Έπεσε θύμα συνομωσίας και («εν τω μηνί Αθύρ»!) θανατώ-
θηκε και διαμελίστηκε από τους συνωμότες. Η Ίσιδα, αδελφή του, που βασίλευε στην
Αίγυπτο όσο εκείνος απουσίαζε στην εκστρατεία του, κατόρθωσε με μαγεία να τον επα-
ναφέρει στη ζωή, ο ίδιος ωστόσο προτίμησε να εγκαταλείψει τη Γη και να αποσυρθεί στα
Ηλύσια Πεδία, όπου υποδεχόταν ευμενώς τις ψυχές των δικαίων και βασίλευε επί των νε-
κρών. Η υπόσχεση της ανάστασης και της αιώνιας ύπαρξης προσέδωσε ακόμα μεγαλύτερη
βαρύτητα στη λατρεία του. Όπως αποσύρθηκε ο Όσιρις, έτσι και ο κάθε νεκρός φαραώ,
περνώντας στην οσιρική αθανασία, μεταβιβάζει τη δύναμή του και την θεϊκή του υπόσταση
(το «Κα», καθώς ονομάζεται) στον νέο μονάρχη. Ο φαραώ είναι ο απόλυτος άρχοντας στην
Αίγυπτο, θεωρείται γιός του θεού Ρα (του Ήλιου) και έχει εξουσία διοικητική, ιερατική, νο-
μοθετική, δικαστική. Η κοινωνία είναι χωρισμένη σε τάξεις, υπάρχει ωστόσο κοινωνική κι-

Γράφει ο Διονύσης Γαρμπής
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νητικότητα, ιδιαίτερα στα χρόνια του Νέου Βασιλείου. Ωστόσο, ο πολιτισμός της Αιγύπτου,
μολονότι προηγμένος, είναι και στατικός. Δεν εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς τεχνο-
λογικά και οι Αιγύπτιοι αρκούνται στην επανάληψη των εποχικών δραστηριοτήτων τους,
που άμεσα εξαρτώνται από τον όγκο των νερών που κατεβάζει ο Νείλος.

Ο Hesy-Re στη βεράντα του εκείνο το πρωί ρεμβάζει κοιτάζοντας το ποτάμι, που είναι
γεμάτο μικρά πλεούμενα, μοναδικό σχεδόν μέσο μετακίνησης για τους ανθρώπους, αφού
το πλάτος της ζωτικής περιοχής γύρω του, αν εξαιρέσουμε την μεγάλη πεδιάδα στις εκβο-
λές του, είναι τόσο μικρό που εύκολα κανείς το διατρέχει σε λίγο χρόνο. Κάποιοι ψαρεύουν
ήρεμα, ώρα πολλή τώρα ακίνητοι, και κάποιες ομάδες ανθρώπων εργάζονται στην επισκευή
των καναλιών. Πλατιά ψάθινα καπέλα τους δροσίζουν με την σκιά τους κάτω από τον ήλιο,
που έχει αρχίσει να πυρώνει τις πέτρες στις πλαγιές. Μέρες έχουν περάσει που ο αρχαιότε-
ρος συνάδελφός μας είχε αποχαιρετήσει, μέλος κι αυτός σε περίοπτη θέση της νεκρικής
πομπής, τον μεγάλο Άρχοντα της Διπλής Γης, τον Χρυσό Ώρο, τον Βασιλέα της Άνω και
Κάτω Αιγύπτου, τον γιο του θεού Ρα, τον φίλο του, που πάντα αγαπούσε, τον βασιλιά
Ζοζέρ, που τον γνώριζε από παιδάκι...  

Ο Hesy-Re, στα 50 του χρόνια, τα αναθυμάται για λίγο αυτά κοιτάζοντας τους ανθρώπους
κάτω στο ποτάμι. Ένα δόντι του πονεί. Το μάσημα σπόρων και τα χαλίκια του χειρόμυλου, που
μια ζωή ανακατεύονταν στο αλεύρι και τα έβρισκε στο ψωμί του, έχουν κάνει και σ’ αυτόν τη
ζημιά τους: η αποτριβή έχει χτυπήσει κέντρο! Έχει χάσει κι ένα κομμάτι δόντι, μασώντας ένα
κριθαρένιο παξιμάδι! Θα πρέπει να το αντιμετωπίσει, μα το αφήνει γι’ αργότερα… Μόλις χθες
κατάφερε να ολοκληρώσει μια πραγματεία με ηθικές παραινέσεις και κανόνες προς τους νέους
σπουδαστές της τέχνης του γραφέα. Τού την είχε ζητήσει καιρό πριν ο φίλος και προστάτη του
βασιλιάς Ζοζέρ, μα άργησε λίγο, ο βασιλιάς δεν πρόλαβε να την δει τελειωμένη. Σήμερα χαλα-
ρώνει μόνος στην βεράντα του, πίνει ένα δροσερό ρόφημα και γράφει ένα ποίημα.

Χαίρε Νείλε, εσύ που έρχεσαι σ’ αυτήν τη γη ειρηνικά, μόνο και μόνο για να δώσεις ζωή
στην Αίγυπτο. Ποτίζεις τη γη παντού, θεέ των καρπών, κύριε των ψαριών, πλάστη του στα-
ριού, δημιουργέ του κριθαριού… Πίνεις τα δάκρυα απ’ όποια μάτια κι αν κυλούν και σκορ-
πίζεις απλόχερα την καλοσύνη σου…

Σταματά. Αισθανόταν βαθιά συγκίνηση, ακολουθώντας την ταφική πομπή του βασιλιά
(φίλος του αγαπητός, συνομήλικος, σε ώριμη και ο ίδιος ηλικία, έτοιμος κι αυτός για το με-
γάλο ταξίδι που οφείλουν και κάνουν όλοι οι θνητοί), μα αυτά τα τυπικά των ιερατείων δεν
αφήνουν περιθώρια εκτόνωσης, λες και προνοούν να σε προστατέψουν να μην καταρρεύ-
σεις… Θαυμάζει τα σχήματα που έγραψε στον πάπυρο! Δεν είναι μόνο γραφέας! Είναι καλ-
λιτέχνης! Ο πάπυρος δεν αρκεί να έχει γραμμένη την πληροφορία, πρέπει να δίνει συνολική
εικόνα αριστοτεχνήματος! Δουλεύει χαλαρά και περνά πολλή ώρα θαυμάζοντας τα γραπτά
του. Θαυμάζει ακόμη την ευχέρεια που έχει, να γράφει δύσκολα κείμενα! Δεν το καταφέρ-
νουν όλοι οι γραφείς αυτό. Αισθάνεται σαν να βρίσκεται πιο μπροστά από την εποχή του...

Με τον μεγάλο βασιλιά Ζοζέρ έζησαν κοντά από παιδιά. Μαζί με τον Ιμχοτέπ, που εξε-
λίχθηκε σε μεγάλο αρχιτέκτονα, αποτελούσαν την αναγκαία κοινωνική συναναστροφή
του νεαρού Άρχοντα των Διαδημάτων, που προετοιμαζόταν για βασιλιάς χωρίς να έχει
αποξενωθεί από τους στενούς φίλους του, παιδιά, προερχόμενα από τους αυλικούς κύ-
κλους, που μεγάλωναν μαζί του στο ανάκτορο, που μαζί τους διδασκόταν γραφή και μου-
σική, που δεν είχε πρόβλημα να τους δείχνει το θαυμασμό του για την επιμέλεια και την
συγκρότησή τους. Για τον Hesi-Re ο νεαρός πρίγκηπας είχε κάνει την πρώτη του γενναία
πράξη: Παιδιά, διέλαθαν της προσοχής της φρουράς, βγήκαν από το ανάκτορο και χώθη-
καν στο πλήθος να αλητέψουν στην πόλη. Η απουσία τους δεν άργησε να γίνει αντιληπτή
και γρήγορα εντοπίσθηκαν και επανήλθαν στην κανονικότητα. Οι υπεύθυνοι της φρουράς
μαστιγώθηκαν και αποβλήθηκαν από το στράτευμα, ο δε μελλοντικός γραφέας και η οι-
κογένειά του επρόκειτο να εκδιωχθούν από το παλάτι. Εμφανίστηκε όμως στη δίκη ο νε-
αρός Άρχοντας Ζοζέρ και με επιμονή και πειθώ μη αναμενόμενη για την ηλικία του,
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απαίτησε από το δικαστή ως μέλλων βασιλιάς με θεϊκή υπόσταση («με το Κα του Ρα»,
καθώς είπε) την απαλλαγή του Hesi-Re και της οικογένειάς του από την κατηγορία, δη-
λώνοντας επιπλέον ότι στο εξής θα τους καλύπτει υπό την προστασία του.

Για κάποιο διάστημα δεν έβλεπαν πολύ ο ένας τον άλλο. Ο Ζοζέρ στέφθηκε με το κυανό
διάδημα του βασιλιά, φόρεσε την περίτεχνη βασιλική περούκα και απασχολήθηκε με τα
ζητήματα της Αιγύπτου. Ο Hesi-Re έζησε για λίγο στη νομαρχία της οικογένειάς του, σε
μια απομονωμένη περιοχή, όπου απέκτησε πρακτικές ιατρικές γνώσεις και μελέτησε τα
ιδιαίτερα ταφικά έθιμα, που περιλάμβαναν την ταρίχευση των σωμάτων στα πλαίσια των
θρησκευτικών πεποιθήσεων της εποχής. 

Ο Ζοζέρ φώναξε τον Hesi-Re να αντιμετωπίσει ένα οξύ οδοντικό απόστημα, από το
οποίο έπασχε η μητέρα του φαραώ και κινδύνευε να πεθάνει. Το απόστημα αντιμετωπί-
σθηκε με επιτυχία και ο βασιλιάς, που μετά από καιρό έβλεπε τον παλιό του φίλο, άκουσε
με προσοχή την διήγησή του για τα ταφικά έθιμα της περιφέρειας και ενδιαφέρθηκε να τε-
λειοποιήσει την μέθοδο της ταρίχευσης, προκειμένου να επωφεληθούν από αυτήν οι βα-
σιλείς και οι ανώτερες κοινωνικές τάξεις. 

- Δεν έχει νόημα να επιδιώκουν την αθανασία οι κοινοί θνητοί, που η ζωή τους δεν έχει κά-
ποιο ιδιαίτερο περιεχόμενο, και να μην την επιδιώκουν -κατά κύριο λόγο και με πληρότητα
τεχνικής- οι βασιλείς, που είναι θεοί, και οι αξιωματούχοι, που έχουν σπουδαίο ρόλο στη ζωή
του κόσμου. 

Ο Ζοζέρ του ανέθεσε να μελετήσει και να τελειοποιήσει την τεχνική της μουμιοποίησης,
για χάρη του βασιλιά και της αυλής του, και του απένειμε τον τίτλο του Αρχηγού των
οδοντιάτρων και των ιατρών. Ο τίτλος ήταν ιδιαίτερα τιμητικός, είχε όμως επιπλέον την
ιερότητα της θεϊκής προέλευσης, αφού είχε απονεμηθεί από τον φαραώ, και πρακτικά του
έδιδε το δικαίωμα να συμμετέχει ως αρχηγός σε κάθε περίπτωση ταφικής φροντίδας βα-
σιλέων και ευγενών, να συγκεντρώνει γνώσεις και εμπειρία μελετώντας προθανάτια τα
συμπτώματα και μεταθανάτια τα σημεία των νόσων στα εσωτερικά όργανα, καθώς η ανα-
τομή και η αφαίρεση των σπλάχνων αποτελούσαν μέρος της διαδικασίας της μουμιοποί-
ησης. Περαιτέρω, ο αρχηγός των οδοντιάτρων και των γιατρών, όφειλε να διδάξει τους
ομοτέχνους του, με τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκόμιζε. Ωστόσο η τεχνική της
μουμιοποίησης τελειοποιήθηκε από τους Αιγύπτιους, αρκετά χρόνια μετά, στην περίοδο
της 4ης Δυναστείας. Ο τίτλος του Αρχηγού των οδοντιάτρων και των ιατρών αποτελούσε
ύψιστη τιμή και αξία και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αναγράφεται στην πρώτη σειρά
στην ξύλινη στήλη με το ανάγλυφο πορτρέτο και τα ιερογλυφικά, που αποτελεί ουσια-
στικά την ταυτότητά του, όπως θα χρησιμοποιούσαμε σήμερα τον όρο για το Δελτίο της
Αστυνομικής μας Ταυτότητας.

Γη του Νείλου, το τέταρτο του χρόνου μοιάζεις με λαμπρό μαργαριτάρι, το τέταρτο του
χρόνου έχεις κατάμαυρο δέρμα, το τέταρτο του χρόνου είσαι μια πρασινωπή πέτρα και το
άλλο τέταρτο του χρόνου στιλπνό χρυσάφι…

Ο Ζοζέρ υπήρξε μεταρρυθμιστής και η Αίγυπτος προόδευσε επί των ημερών του και άρ-
χισε να αποκτά τα πρώτα λαμπρά μνημεία της. Ο Ιμχοτέπ κατασκεύασε την βαθμιδωτή
πυραμίδα του βασιλιά στην Σακάρα. Ο τάφος του Hesy-Re, σε μικρή απόσταση χαμηλό-
τερα από τον τάφο του φαραώ Ζοζέρ, μας είναι γνωστός από παλιά. Από εκεί και το ξυλό-
γλυπτο της ασπρόμαυρης φωτογραφίας, όπου στην πάνω δεξιά γωνία αναγράφεται ο
τίτλος του αρχιοδοντίατρου. Το 2006 ανακαλύφθηκαν τρεις ακόμη τάφοι οδοντιάτρων της
5ης Δυναστείας (2494-2345 π.Χ.): του αρχιοδοντίατρου Iy Mry και των οδοντιάτρων Kem
Msw και Sekhem Ka. Ο τίτλος του αρχιοδοντίατρου συμβολίζεται στα ιερογλυφικά με την
γραφή ενός πτηνού πάνω από τα σύμβολα που προανέφερα.

(Για περισσότερα βλ. Δ. Κουτρούμπας, Οδοντίατροι στην Αρχαιότητα, π. Οδοντοστομα-
τολογική Πρόοδος, 70/3, 2016. Η ασπρόμαυρη φωτογραφία είναι από το βιβλίο «John F.
Nunn, Ancient Egyptian Medicine, The British Museum Press, 1996).
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ΚΟΡΩΝΟΪΟΠΛΗΚΤΟΣ
Οι γονείς μου αλλά και άλλοι συνομήλικοι έζησαν τον πρώτο

μεγάλο πόλεμο τον κορωνοϊό του 1918 - 19, που έχει καταγρα-
φεί ως Ισπανική γρίπη, ο οποίος ήταν θανατηφόρος στέλνοντας
στον άλλο κόσμο διπλάσια από τα θύματα του πρώτου μεγά-
λου πολέμου (περίπου 40 - 50 εκατομμύρια). Αμέσως μετά έζη-
σαν την Μικρασιατική Καταστροφή, τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο,
την Κατοχή, τον Εμφύλιο. Ακόμα έζησαν και τον κορωνοϊό του
1957 - 58, που έφερε το όνομα Ασιατική γρίπη και ήταν κάτι
παρόμοιο με τον Covid-19 που ζούμε σήμερα.

Όλα αυτά που έζησαν, σύμφωνα με την κινέζικη φιλοσοφία,
πλούτισαν την ζωή τους. Η αφεντιά μου, διαβαίνοντας το κα-
τώφλι της 7ης δεκαετίας μου, αναρωτιόμουν κι έλεγα στον
εαυτό μου ότι τίποτα το συνταρακτικό έως τώρα δεν συντά-
ραξε την ζωή μου εκτός από τα συνηθισμένα. Και να που ήρθε
ο κορωνοϊός και ζήσαμε πρωτόγνωρα πράγματα.

Ένας αόρατος μονοκύτταρος εχθρός, γέννημα της ίδιας
μάνας γης, που ήρθε απρόσκλητος, θα τρομοκρατήσει την ζωή
μας και θα υπενθυμίσει στον σύγχρονο Homo Deus ότι μπρο-
στά στα στοιχειά της φύσης είμαστε ανίσχυρα ανθρωπάκια.

Οι κορωνοϊοί υπήρξαν προ της ύπαρξης του ανθρώπου. Τους
γεννάει η ίδια η φύση που γεννάει και τις υπόλοιπες ζωές. Τέ-
τοιοι μολυσματικοί κορωνοϊοί καταγράφονται τόσο στον ιστο-
ρικό άνθρωπο όσο και πίσω στην μυθική παράδοση, όπως
στην « Ιλιάδα» του Ομήρου έξω από τα τείχη της Τροίας, στη
Θήβα του «Οιδίποδα», στα  «Σόδομα και Γόμορα» της Βίβλου,
στις Δέκα πληγές του Φαραώ.

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρω κάποιους ιστορικούς κορω-
νοϊούςόπωςη πανώλη του 5ου αιώνα, που αποδεκάτισε τον
πληθυσμό της Αθήνας, τον ίδιο τον Περικλή και τα 2 του παι-
διά και ήταν απόρροια του μεγάλου συνωστισμού των κατοί-
κων του αττικού πληθυσμού εντός των τειχών. 

Τον 14ο αιώνα αναφέρεται ένας ακόμη θανατηφόρος ιός,
που αποδεκάτισε σχεδόν τον μισό πληθυσμό της Ευρώπης.
Στον αιώνα που πέρασε σε κάθε γενιά αντιστοιχεί και ένας κο-
ρωνοϊός, με τον πιο θανατηφόρο αυτόν του 1918 - 1919, που
έχει καταγραφεί ως ισπανική γρίπη με θύματα 40.000.000-
50.000.000. Μετά είχαμε την «ασιατική γρίπη» του 1957-1958,
με 1.000.000 θύματα.

Την δεκαετία του ΄80 είχαμε τον ιό του Aids, στις αρχές αυτού
του αιώνα τον Sars και τον ιό ΄Εμπολα και τον κορωνοϊό που βιώ-
νουμε στις μέρες μας,  που θα μείνει με το όνομα Covid 19. Αυτός
ο ιός μοιάζει περισσότερο με εκείνον του 1957. Μόνο που για τον
τωρινό ιό παρθήκαν μέτρα, όπως η καραντίνα, σε όλο τον πλανήτη.

Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν μπορεί από κάποιους να κρι-
θούν αρκετά σκληρά για τόσα λίγα θύματα. Αυτό, πιστεύω,
έγινε σκόπιμα και με γνώμονα την εμφάνιση ενός επόμενου
κορωνοϊού,  πολύ πιο επικίνδυνου, που μπορεί να εμφανιστεί
-άλλωστε, για κάτι τέτοιο έχει μιλήσει και στο παρελθόν ο
Μπιλ Γκέιτς. Έτσι,δοθείσας αυτής της ευκαιρίας, οι ασκούντες
την εξουσία θα εφαρμόσουν μέτρα που θα δοκιμάσουντις αν-
τοχές όλων σε πολλά επίπεδα, όπως του συστήματος υγείας,
της επάρκειας της τροφοδοσίας, του πρωτογενούς και δευτερο-
γενούς τομέα, αλλά και τις αντοχές συμβίωσης ενός και περισ-
σότερων ανθρώπων σε υποχρεωτική καραντίνα όπως ζήσαμε
πρόσφατα. Τα δε συμπεράσματα που θα βγουν θα είναι πολύ
χρήσιμαπρος μελέτη από την επιστήμη.

Ακόμα να δοθεί ένα μάθημα στην ευημερούσα κοινωνία,
αλλά κυρίως στους νέους, ότι στην ζωή τίποτα δεν είναι δεδο-

μένο. Και μέσα από έναν μακροχρόνιο εγκλεισμό να μας δοθεί
η ευκαιρία να ανακαλύψουμε κάποιες άλλες αξίες. Να δοθεί
ένα μάθημα στους άπληστους κροίσους ότι μπροστά στον κο-
ρωνοϊό η συσσώρευση πλούτου τους δεν έχει καμία αξία. Και
αν τυχόν νοσήσουν θα βρεθούν διασωληνωμένοι σε ένα θά-
λαμο νοσοκομείου πλάι πλάι με έναν άστεγο. Ο κορωνοϊός
ήρθε για να δώσει ένα μάθημα στον αλλοτριωμένο από την
υπερκατανάλωση Homo Deus, ότι χρειάζεται περισσότερο σε-
βασμός στο περιβάλλον και πως δεν είμαστε οι μοναδικές ζωές
σε τούτο τον πλανήτη. Ό,τι μόλυνε ο σύγχρονος άνθρωπος τα
τελευταία 50 χρόνια το καθάρισε ο κορωνοϊός σε 3 μήνες. Ο
κορωνοϊός ήρθε για να μας θυμίσει την αξία των αγαπημένων
ανθρώπων, που φεύγουν από την ζωή χωρίς έναν δικό τους άν-
θρωπο δίπλα τους ή κηδεύονται σαν απόκληροι της κοινωνίας.

Τέλος, αυτός ο κορωνοϊός μπορεί να έχει τις επιπτώσεις ενός
μεγάλου πολέμου. Να βρουν την ευκαιρία οι κρατούντες και
να εφαρμόσουν τα σχέδιά τους με ελάχιστα θύματα. Οι πρώτες
δηλώσεις ήρθαν από την πλανητάρχισσα, που δήλωσε ότι ο
κορωνοϊός έχει τις επιπτώσεις του «Pearl Harbor» ή της οικο-
νομικής κρίσης του 1929. Ευρωπαϊκές χώρες μιλούν για τις επι-
πτώσεις του μεταπολέμου και όπως λέει ο λαός: «ο λύκος στην
αναμπουμπούλα χαίρεται». 

Η Κίνα και άλλα «αρπαχτικά» αυτή την ευκαιρία περίμεναν,
να εξαγοράσουν επιχειρήσεις που θα πληγούν από την κρίση.*

Αυτός ο κορωνοϊός πιστεύω ότι στο τέλος δεν θα αφήσει
περισσότερα θύματα από τον κορωνοϊό 1957-1958, αλλά οι
αλλαγές που θα φέρει ισούνται με μεγάλα γεγονότα που άλ-
λαξαν τον κόσμο μας τον τελευταίο αιώνα.

Ο Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος, λόγου χάρη, που έγινε για μια
ασήμαντη αφορμή, αλλά έφερε μεγάλες αλλαγές στο statusquo
των τότε κρατών, αιτία είχε την γέννηση του υπαρκτού σοσιαλι-
σμού (ένα κακέκτυπο του μαρξισμού) και την επικράτηση του
μπολσεβικισμού. Στον αντίποδα του υπαρκτού σοσιαλισμού θα
γεννηθεί ο φασισμός και ο ναζισμός, που θα προετοιμάσουν τον
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος με την σειρά του θα ξαναμοι-
ράσει τον κόσμο.

Μήπως το γκρέμισμα των δίδυμων πύργων δεν έφερε μεγά-
λες αλλαγές; Μία αφορμή άλλωστε έψαχναν.

Ο covid 19 και οι αλλαγές που θα φέρει φαίνονται περισσό-
τερο οργουελικές. Όπου ο άνθρωπος χάνει συνταγματικές κα-
τακτήσεις αιώνων. Μόνο που αυτή την φορά δεν θα είναι η
δικτατορία του προλετάριου, αλλά μακροχρόνιο σχέδιο, που
ετοιμάζει η νέα τάξη πραγμάτων της παγκοσμιοποίησης των
πολυεθνικών και των τραπεζών. Μόνο που τώρα τους ήρθε ως
μάνα εξ ουρανού.

Μακάρι να διαψευστούμε. 

* Η ανερχόμενη οικονομία της Κίνας η οποία διαθέτει και ζεστό
χρήμα μια τέτοια ευκαιρία έψαχνε για να εισβάλει στην Δύση και
να εξαγοράσει απαξιωμένες επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού.

Αρχές αυτού του αιώνα παραχωρήσαμε στην Κίνα το λιμάνι
του Πειραιά για πολύ λιγότερο του ένα δις και το πανηγυρίζουμε
ακόμη, την στιγμή που οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν επενδύσει
στα κινέζικα ναυπηγεία κοντά στα διακόσια δις. Αλήθεια γιατί
το λιμάνι του Πειραιά δεν δόθηκε στους Έλληνες εφοπλιστές;

Με εκτίμηση 
Δημήτρης Μαυραειδόπουλος
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ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ... Η ΖΩΗ ΜΑΣ 
ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καραντίνα... Μία δύσκολη περίοδος για όλους μας... Δύ-
σκολη; Για ποιους; Τι ακριβώς άλλαξε στη ζωή μας;

Έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι ο ρόλος της γυναίκας είναι
πολυδιάστατος: κόρη επαγγελματίας, ερωμένη, σύζυγος,
μητέρα, γιαγιά. Ετσι κι αλλιώς μας είναι δύσκολο να αντα-
πεξέλθουμε καθημερινά σε όλους τους ρόλους μας. Αυτήν
την περίοδο όμως έγινε ακόμη πιο δύσκολο.

Ας ξεκινήσουμε από τον πρώτο μας ρόλο που λίγο-πολύ
τον είχα ξεχάσει. Κόρη... Είχα ξεχάσει πώς είναι να δίνω
αναφορά στους γονείς μου καθημερινά. "Καλημέρα..., Εί-
σαστε καλά;... Θέλετε να σας φέρω κάτι;... Θα περάσω το
απόγευμα να σας δω από το μπαλκόνι..., Ναι, είμαι καλά
και προσέχω..." 

Αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Άλλαξε το χέρι που κρατούσε
την ομπρέλα. Τώρα μπήκαν από κάτω δύο ευπαθή γερον-
τάκια που ξαφνικά συνειδητοποίησα πόσο ευάλωτοι είναι.
Έπρεπε να μείνουν στο σπίτι και μακριά από το αγαπημένο
τους εγγόνι για την ασφάλειά τους. Ο μόνος που επιτρε-
πόταν να δουν ήταν ο Βοο, ο μικρός μας σκύλος, που δυ-
σκολεύτηκε να καταλάβει γιατί έπαψε να πηγαίνει βόλτα
από το ένα σπίτι στο άλλο.

Για πρώτη φορά ένιωσα ευγνώμων στο γιο μου που επέ-
μενε να κάνει μαθήματα στον παππού να χειρίζεται το
tablet. Κι όσο συνεχίζονταν τα μαθήματα τόσο μεγάλωνε
το χαρτζιλίκι του μικρού... Αποτέλεσμα; ο γιος μου έγινε
"πλουσιότερος" και ο πατέρας μου έμαθε να μιλάει στο
messenger με τα ξαδέρφια του στην Αμερική. Τώρα όμως
μιλούσε και με μας. ο μικρός φουσκώνει σαν παγώνι που
ήταν τόσο καλός δάσκαλος και οι παππούδες ένιωθαν ευ-
τυχισμένοι που μας έβλεπαν έστω και μέσα από μία οθόνη.

Η δουλειά μας έγινε πολύ δύσκολη. Μιλούσαμε με τους
ασθενείς και προσπαθούσαμε να τους βοηθήσουμε χωρίς
να έρθουν στο ιατρείο. Όταν πάλι αυτό ήταν απαραίτητο ο
τρόπος λειτουργίας του ιατρείου ήταν διαφορετικός. Σχο-
λαστική απολύμανση του χώρου πριν και μετά το ραντεβού.
Χρυσή ΜΑΠ από εμάς και τους βοηθούς μας. Eνημερωτικά
mail στους ασθενείς μας για τον τρόπο λειτουργίας των ια-
τρείων και τον τρόπο προσέλευσης τους. Προσθήκη ερω-
τήσεων για Covid 19 στο ιατρικό ιστορικό και άτυπο βιβλίο
ασθενών για την τυχόν ανίχνευση επαφών σε περίπτωση
που κάποιος νοσήσει. Η Καθημερινή ενημέρωση για την
προστασία του ιατρικού προσωπικού και των ασθενών μας
έγινε συνήθεια. Κι όταν πια επιστρέφαμε στο σπίτι μέχρι να
πετάξουμε από πάνω μας τα "μολυσμένα" ρούχα και να
απολυμανθούμε στο μπάνιο απαγορεύονταν να έρθουμε
κοντά με τους αγαπημένους μας. Και μετά... απαγορεύον-
ταν τα φιλιά και αγκαλιές με το μικρό. Καθόμασταν σε από-
σταση ασφαλείας. Χωρίς να μου το λένε με απέφευγαν
διακριτικά και ο καθένας έπιανε την δική του γωνία... Μία
μέρα διάβασα σε ένα mail του γιου μου προς μία καθηγή-

τρια που έλεγε: "έχουμε την μαμά σε καραντίνα γιατί πη-
γαίνει στο ιατρείο και φοβόμαστε!"

Αισθάνθηκα τόσο άσχημα... Του προκαλεί φόβο η πα-
ρουσία μου... Μήπως θέτω σε κίνδυνο την ζωή τους; Μήπως
να κλείσω τελείως το ιατρείο; Και οι ασθενείς μου; Μπορώ
να τους αφήσω αβοήθητους; Οι σχέσεις στο σπίτι περίερ-
γες... Από την μία ήρθαμε πιο κοντά γιατί περάσαμε περισ-
σότερο χρόνο μαζί και από την άλλη ξαναγνωριστήκαμε…

Ήξερα εγώ ότι είμαι τόσο καλή νοικοκυρά; Καθάρισα,
άλλαξα διακόσμηση, πέταξα παλιά αντικείμενα. Μόνο που
δεν έβαψα τους τοίχους με τη μανία που με είχε πιάσει...
Δεν σας λέω για το μαγείρεμα... Σεφ, ζαχαροπλάστης
,φούρναρης και διαιτολόγος, αφού κάθε μέρα μαγείρευα
έτρωγα και μετρούσα πόσες θερμίδες έτρωγα παραπάνω...

Ο υπολογιστής και τα κινητά αυτές τις μέρες είχαν την
τιμητική τους. εγώ μιλούσα με βιντεοκλήση με τους ασθε-
νείς μου προσπαθώντας να περιορίσουμε τις επισκέψεις
στο ιατρείο. Ο σύζυγός μου δούλευε στο σπίτι και μόνο σε
έκτακτες περιπτώσεις έπρεπε να πάει στην δουλειά του, ο
γιος μου έκανε μαθήματα online και έστελνε εργασίες στην
πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Τώρα για να πω την
αλήθεια με τη δική μου βοήθεια... Έπρεπε να κατεβάσω τα
αρχεία να τα εκτυπώσω και να στέλνω τις απαντήσεις τους
καθηγητές... Εγώ και όλες οι μαμάδες...

Και σιγά μην τελειώναμε εδώ. Μετά τα μαθήματα ο μικρός
άρχιζε το Play Station, ο μεγάλος έμπαινε στο facebook και
η υποφαινόμενη έμπαινε στη διαδικασία να απαντά στο mes-
senger και να βλέπει τα αστεία βιντεάκια που της έστελναν.

Ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι ζούσαμε στο ίδιο σπίτι σε
διαφορετικά δωμάτια. Ακόμη και όταν καθόμασταν στον
ίδιο καναπέ ο καθένας είχε το δικό του κινητό. Ως εδώ σκέ-
φτηκα. Έπρεπε να βρω μία λύση. Προσπάθησα να το επι-
κοινωνήσω. Μάταια... Εγώ μιλούσα και εγώ με άκουγα.
Τελικά μου ήρθε μία ιδέα. Ήταν τόσο απλό... Μου πήρε ένα
δευτερόλεπτο να τραβήξω το φισάκι από την πρίζα!

Και τότε άρχισε ο εφιάλτης! Γουρλωμένα μάτια γεμάτα
απορία. Κραυγές θυμού που έμεινε το παιχνίδι στη μέση.
Και μία "Κινέζα" έκανε πως ψάχνει την βλάβη...

Και έτσι αναγκαστήκαμε να καθίσουμε παρέα. Φτιάξαμε
ποπ κορν και είδαμε ταινίες. Βγάλαμε από το ντουλάπι τα
επιτραπέζια. Παίξαμε UNO. Και καθώς η εταιρεία κινητής
τηλεφωνίας αργούσε να φτιάξει την "βλάβη" λόγω κορω-
νοϊού, παίξαμε παντομίμα, ταμπού όνομα -ζώο- πράγμα,
μάθαμε taekwondo από τον αθλητή της οικογένειας, παί-
ξαμε πιάνο, τραγουδήσαμε FY, είδαμε τη βάπτιση του μι-
κρού σε DVD, είδαμε φωτογραφίες, μάθαμε το σκύλο να
κάνει "κόλλα πέντε" τσακωθήκαμε, φιλιώσαμε...

Με λίγα λόγια ξαναγνωριστήκαμε... Και τελικά και ται-
ριάζουμε, και αγαπιόμαστε και νοιαζόμαστε ο ένας για τον
άλλο και μπορούμε να διασκεδάσουμε ΜΑΖΙ!

Γράφει η κ. Μαρία Κ. Αγραπίδου - Χειρουργός Οδοντίατρος - Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Αυτή η καραντίνα μας έκανε καλό από όλες τις απόψεις.
Μας προστάτεψε από τον Covid 19. Μας ωρίμασε ως αν-
θρώπους και μας έκανε υπεύθυνους. δοκίμασε τις ανθρώ-
πινες σχέσεις και όσες ήταν αληθινές τις δυνάμωσε, ενώ
όσες ήταν ψεύτικες τις αποκάλυψε. Μας έκανε να ξανα-
γνωριστούμε μεταξύ μας και να συνειδητοποιήσουμε τις
πραγματικές αξίες της ζωής. Και όλα αυτά τα κάναμε
ΜΑΖΙ. Μαζί ως οικογένεια, ως συνάδελφοι, ως άνθρωποι,
ως Έλληνες.

Είμαι υπερήφανη για την χώρα μου. Για άλλη μία φορά
οι Έλληνες απέδειξαν πώς μπορούν να καταφέρουν αυτό
που "μεγάλες" χώρες πιο πλούσιες και προηγμένες απέτυ-
χαν. Πειθαρχήσαμε και πολεμήσαμε ενωμένοι. Πολεμήσαμε
τον φονικό ιό και βγήκαμε νικητές. Με μεγάλες ή μικρές
θυσίες. Θυσίες που μπορεί να προκαλέσει ένας πόλεμος.

Συγχαρητήρια Έλληνες! Κερδίσαμε την πρώτη μάχη! Συ-
νεχίζουμε να προσέχουμε και μένουμε ασφαλείς. Έπεται συ-
νέχεια...

Η πανδημία του κορωνοϊού έκανε ανθρώπους σε
όλο τον κόσμο να προσπαθούν να κάνουν τους συ-
νανθρώπους τους να αισθανθούν λίγο καλύτερα. Η
Συμφωνική Ορχήστρα MAV πλημμύρισε με μουσική
τους δρόμους της Βουδαπέστης για να ψυχαγωγήσει
και να χαροποιήσει τους κατοίκους που παραμένουν
στα σπίτια τους εν μέσω της πανδημίας του κορω-
νοϊού. Καθώς το πούλμαν της ορχήστρας έφτανε στον
οίκο ευγηρίας Ολαγιάγκ, στα παράθυρα εμφανίστη-
καν πολλοί ηλικιωμένοι για να χαιρετίσουν, να χειρο-
κροτήσουν και να χορέψουν στον ρυθμό της μουσικής.

Έγινα κι εγώ για λίγο μια γυναίκα που ζει στον Οίκο
ευγηρίας και γράφω μια ευχαριστήρια επιστολή στον
διευθυντή της ορχήστρας…

Αγαπητέ κύριε Γκιόργκι Λεντβάι,
σας χαιρετώ και ελπίζω να είστε καλά εσείς και η οι-

κογένειά σας. Ελπίζω να είναι καλά και όλοι οι μουσικοί της Ορχήστρας σας.
Αποφάσισα να σας γράψω αυτό το γράμμα για να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία σας να βγείτε στους δρόμους

και να παίξετε μουσική.
Η ζωή στον οίκο ευγηρίας είναι πολύ μοναχική. Όλοι εμείς που ζούμε εδώ έχουμε μείνει μόνοι μας. Άλλοι έχουν

χάσει τον σύντροφό τους, άλλοι έχουν άνοια και δεν έχουν επαφή  με το περιβάλλον, άλλοι δεν μπορούν να μείνουν
με τα παιδιά και τα εγγόνια τους, κι άλλοι όπως εγώ επέλεξαν να έρθουν εδώ για να μην επιβαρύνουν κανέναν. Όλοι
μας όμως είμαστε μόνοι με παρέα το προσωπικό του οίκου ευγηρίας. Την περίοδο αυτή της καραντίνας τα πράγματα
έγιναν πιο δύσκολα. Τα παιδιά και τα εγγόνια κάποιων συγκατοίκων μου δεν μπορούσαν να έρθουν. Οι περισσότεροι
επικοινωνούμε με τους συγγενείς μας με την βοήθεια του προσωπικού γιατί δεν είμαστε γνώστες της τεχνολογίας.
Εγώ ήμουν δασκάλα αλλά δεν ξέρω πολλά από υπολογιστές και τα καινούργια τηλέφωνα για να κάνω βιντεοκλήσεις.
Εμείς μάθαμε να γράφουμε με χαρτί και μολύβι γι΄ αυτό σας γράφω σήμερα... Η ορχήστρα σας μας έδωσε μια “ευχάριστη
νότα”την δύσκολη αυτή περίοδο. Ήταν ένα μουσικό διάλεμμα στην ήρεμη και μονότονη ζωή μας. Με φαντάστηκα δι-
ευθύντρια της ορχήστρας σας και άρχισα να κουνώ ρυθμικά τα χέρια μου. Άλλοι θυμήθηκαν τα νιάτα τους -τότε που
χόρευαν με τον νεαρό σύντροφό τους ή την όμορφη αγαπημένη τους- και άρχισαν να χορεύουν με το προσωπικό. Και
δεν μας ένοιζαν οι μάσκες και τα γάντια γιατί φανταζόμασταν ότι ήταν οι μάσκες σε Αποκριάτικο πάρτυ που είχαμε
πάει...  Και συνεχίσαμε να χορεύουμε με κλειστά τα μάτια... Ο καθένας μας σκεφτόταν τους δικούς του ανθρώπους,
τους δικούς του χορούς, τις δικές του ευτυχισμένες στιγμές...

Το χειροκρότημα που εισπράξατε δεν ήταν τίποτα μπροστά στην χαρά που μας δώσατε! Μας δείξατε πόσο απλό  είναι
να ξυπνήσεις τις αναμνήσεις ανθρώπων που ζουν χρόνια μέσα στην δική τους λήθη. Πόσο εύκολο είναι να δώσεις χαρά
σε ανθρώπους που έχουν ξεχάσει να γελούν εδώ και χρόνια. Πόση δύναμη έχουν τα μουσικά όργανα στα μαγικά χέρια
των μουσικών!

Σας ευχαριστώ εσάς προσωπικά και την ορχήστρα σας για την χαρά και τις μαγικές στιγμές που μας χαρίσατε. Γιατί η
ζωή είναι στιγμές χαρούμενες και λυπημένες. Η δική μας ζωή έχει φτάσει στο τέλος της. Οι χαρούμενες στιγμές είναι πια
πολύ λίγες και οι αναμνήσεις πολύτιμες. Χάρη σε ΄σας θα θυμόμαστε τον κορωναϊό ως την νόσο που  έφερε τους ανθρώ-
πους πιο κοντά και μας έδειξε πόσο εύκολα μπορείς να δώσεις χαρά στους συνανθρώπους σου, χωρίς κόστος , μόνο με
την αγάπη.

Την δική μου αγάπη και των συγκατοίκων μου σας στέλνω ως ανταπόδωση της χαράς που μας δώσατε με την υπέροχη
μουσική σας. Σας εύχομαι να είσαστε πάντα χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και να σας δίνει ο Θεός την δύναμη να προ-
σφέρετε πάντα χαρά μέσω της μουσικής.

Σας δίνω την ευχή μου...
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«Χαμόγελα στην Ελλάδα» 
για την ΠΗΣΥ, 20 Μαρτίου 2020

Μεταξύ των δράσεων της Ελληνικής Οδοντια-
τρικής Ομοσπονδίας για την Παγκόσμια Ημέρα
Στοματικής Υγείας 20 Μαρτίου 2020, όπως αυτές
ανακοινώθηκαν στην FDI και κοινοποιήθηκαν
στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της χώρας μας
με την 1080/18-5-20 εγκύκλιο της Ομοσπονδίας
μας, υπήρξε και ο διαγωνισμός φωτογραφίας με
το γενικό θέμα «Χαμόγελα στην Ελλάδα». Στον
διαγωνισμό πήραν μέρος 21 οδοντίατροι από όλη
την Ελλάδα, οι οποίοι απέστειλαν συνολικά 90
φωτογραφίες. Τα βραβεία που έχουν μέχρι στιγ-
μής συζητηθεί ότι θα διανεμηθούν είναι 2 ταξίδια
(ένα στο εξωτερικό και ένα στο εσωτερικό της Ελ-
λάδας) και οδοντιατρικά υλικά αξίας 500€.

Η κριτική επιτοπή, που απαρτιζόταν από τον
πρόεδρο και την γενική γραμματέα της ΕΟΟ,
Αθανάσιο Δεβλιώτη και Μαρία Μενενάκου,
τους συναδέλφους Αγγελική Σεληνίδου και
Έντυ Φαρμάκη και τον επαγγελματία φωτο-
γράφο Επαμεινώνδα Κουτσούκη, ξεχώρισε και
πρότεινε για βράβευση τις φωτογραφίες που
έστειλαν οι συνάδελφοι (αλφαβητικά) Άννα
Αντωνίου, Χάρης Πυλαρινός, Βάσια Σταματάκη
και Μαρία Φωστηροπούλου.

Η Άννα Αντωνίου είχε θέμα στην φωτογραφία
της τα φωτεινά χαμόγελα και τη λατρεία μας για
το φως. «Στην Ελλάδα λατρεύουμε το φως, γι΄
αυτό κι εμείς δημιουργούμε και φροντίζουμε τα
πιο φωτεινά χαμόγελα». Πρόκειται για ένα κολάζ
από φωτογραφίες πολύ αγαπημένων προσώπων
και όμορφων στιγμών στην Ακρόπολη και στην

Σαντορίνη. Όπως μας είπε η ίδια, η φωτογραφία
συνδυάζει όλα αυτά που αγαπά υπέρμετρα: το
άπλετο ελληνικό φως, τον απέραντο ελληνικό ου-
ρανό και τα γλυκά παιδικά χαμόγελα. Συγχαίρει
όλους και όλες όσες συμμετείχαν και εύχεται σε
όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες
«να έρθουν σύντομα πιο φωτεινές και χαμογελα-
στές μέρες»!

Ο Χάρης Πυλαρινός έστειλε φωτογραφίες
τραβηγμένες στην Κεφαλονιά, τοπία της δυτι-
κής ακτής του νησιού, που χαρακτηρίζονται από
λευκούς γκρεμούς που μοιάζουν με δόντια, σε
συνδυασμό με οδοντόβουρτσα που επιχειρεί να
ασπρίσει περισσότερο τις λευκές αυτές περιοχές,
προσεγγίζοντάς τες ποικιλότροπα από διαφορε-
τικές κατευθύνσεις και γωνίες. Οι συνειρμοί του
Χάρη είναι στιγμιαίοι και γρήγοροι, δεν υπάρχει
συνήθως συνειδητή σκέψη που να τους αιτιολο-
γεί. «Αυτόματοι συνειρμοί», έτσι τους περιέγραψε
όταν τον ρώτησα. Τώρα, αν τα ιδιότυπα αυτά
«δόντια» δεν είναι διευθετημένα με απόλυτη τάξη,
είναι γιατί έχουν προκύψει από τους σεισμούς. Γι’
αυτό και η δυσκολία προσπέλασης.

Η Βάσια Σταματάκη έστειλε δυο φωτογραφίες.
Στην πρώτη απεικονίζεται πλανόδιός πωλητής

φρούτων, πασίγνωστος στο λιμάνι της Αίγινας, με
την πραμάτεια του απλωμένη πάνω στο καΐκι του.

Γράφει ο Διονύσης Γαρμπής
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Χαμογελάει πάντα. Το χαμόγελό του είναι, όπως
και το γενικό θέμα του διαγωνισμού, ένα «Χαμό-
γελο στην Ελλάδα». Και η προτροπή του, «Πάρε!!..
Τα φρούτα είναι υγεία!», ολοκληρώνει το νόημα
της φωτογραφίας: «Περιόρισε τα γλυκά! Αύξησε
τα φρούτα! Υγιές στόμα, υγιές σώμα!»

Η δεύτερη είναι τραβηγμένη «Στων Ψαρών την
ολόμαυρη ράχη», εκεί όπου αναφέρεται το γνω-
στό επίγραμμα του εθνικού μας ποιητή, μια πε-
ριοχή που έχει αποτυπωθεί ζοφερά στο θρύλο και
στην ιστορία. Βλέπουμε τη σκιά της συναδέλφου,
καθώς φωτογραφίζει τον Μύλο των Ψαρών. Το
μήνυμα είναι: «Μια μαύρη σκιά, σε έναν άσπρο
Μύλο μπορεί να είναι τέχνη. Μια μαύρη σκιά, σε
ένα δόντι μπορεί να είναι τερηδόνα. Κάνε πρό-
ληψη. Επισκέψου τον οδοντίατρό σου!»

Η φοιτήτρια συνάδελφος Μαρία Φωστηρο-
πούλου, έστειλε μια φωτογραφία με θέμα την
πρόληψη. Η πρόληψη ξεκινά από μέσα μας και
πρέπει να ξεκινά από την παιδική μας ηλικία.
Όπως η ίδια η δημιουργός της φωτογραφίας ανα-
φέρει,  «Η πρόληψη ξεκινάει από μέσα μας! Κάθε
άνθρωπος είναι εν δυνάμει ο καλύτερος γιατρός
του εαυτού του. Αυτή είναι άλλωστε και η έννοια
της πρωτοβάθμιας πρόληψης). Βοηθώντας τους
ασθενείς μας να το κατανοήσουν αυτό και να υιο-
θετήσουν σωστές συνήθειες από μικρή ηλικία,
τους δίνουμε έναν ακόμη λόγο (1000+1) να χα-
μογελάνε πλατιά».

Στην φωτογραφία βλέπουμε το ίδιο παιδί, φωτο-
γραφημένο δύο φορές, την μία κρατώντας ένα ζα-
χαρωτό και την άλλη, φορώντας ιατρική μπλούζα
να προτείνει ένα λουλούδι. Πρόκειται ουσιαστικά

για ένα παιδί και για τον καθρέπτη του εαυτού του.
Το νόημα που θέλει να περάσει μέσα από αυτό η
συνάδελφος είναι ότι η πρόληψη ξεκινάει από τον
ίδιο μας τον εαυτό, γι’ αυτό και είναι πολύ σημαν-
τικό εμείς οι οδοντίατροι να δημιουργήσουμε αυτή
τη συνείδηση στους ασθενείς μας από την πολύ
μικρή τους ηλικία.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος της ΕΟΟ, όλες οι
φωτογραφίες που στάλθηκαν για τον διαγωνι-
σμό θα αναρτηθούν σε έκθεση στα πλαίσια του
40ου Πανελληνίου Οδοντιατρικού Συνεδρίου,
τον Νοέμβριο του 2021, οπότε και θα πραγμα-
τοποιηθεί η απονομή των ανάλογων βραβείων.
Τις φωτογραφίες παρουσίασα αφού συζήτησα
με τις και τον συναδέλφους που τις δημιούργη-
σαν για να αποφύγω παρακινδυνευμένες προ-
σωπικές εκτιμήσεις. Βεβαίως, ως έργα τέχνης,
επιδέχονται πολλαπλές αναγνώσεις, που μπο-
ρεί να διαφέρουν εντελώς από αυτές που ήδη
περιέγραψα.

Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από τον Γιώργο
Τσιόγκα (συντονιστής ΕΔΣχ, μέλος WOHD 2020
Task Team, FDI-MLSC member), η ΕΟΟ συμπερι-
λήφθηκε στον πίνακα αξιολόγησης υποψηφίων για
το βραβείο Best Media Campaign για FDI Members
και για την WOHD 2020. Οι υποψήφιες χώρες είναι
οι Nigerian Dental Association και η Hellenic Dental
Association. Ο κ Τσιόγκας συγχαίρει και ευχαριστεί
όλους όσους εργάστηκαν σε όλη την επικράτεια,
ώστε η ΕΟΟ να μπορέσει να παρουσιάσει μια έκ-
θεση πλούσια σε ποικιλία δράσεων, ιδιαιτέρως την
Μαρία Μενενάκου, τον Θανάση Δεβλιώτη και τον
Βασίλη Τσανίδη (NLO).
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Η Στήλη του Ομίλου Οδοντιάτρων 
Λογοτεχνών Καλλιτεχνών

Σ’ αυτό το τεύχος η συνάδελφος 
Καλλιόπη Τογιοπούλου

«Τα μεγάλα πράγματα 
φτιάχνονται από μια σειρά 

μικρών πραγμάτων που 
συγκεντρώνονται όλα μαζί»

Vincent VanGogh

Σπούδασα Οδοντιατρική και
διατηρώ οδοντιατρείο στο Ίλιον
Αττικής.

Πριν αρκετά χρόνια ανακάλυψα την τέχνη του Col-
lage, μια μορφή τέχνης με συλλογή και σύνθεση διαφο-
ρετικών μορφών και υλικών.

Στην Οδοντιατρική έμαθα να οραματίζομαι, μέσα από
τη γνώση και την εμπειρία, το αποτέλεσμα της οδοντι-
κής αποκατάστασης.

Στο Collage όμως, το θέμα υπάρχει στην φαντασία και
κλιμακωτά χτίζεται σαν ένα ανατρεπτικό παιχνίδι χωρίς
κανόνες και περιορισμούς.

Όσο ασχολείσαι με την τέχνη του Collage, τόσο ανα-
καλύπτεις ότι η μεταφορά ενός αντικειμένου από ένα
φόντο σε ένα άλλο, μπορεί να αλλάξει τις ιδιότητες του
αντικειμένου. Στην τέχνη του Collage ο δημιουργός με-
ταδίδει το «ξάφνιασμα» ,στον θεατή, σαν ένα όνειρο
μέσα σε νέες διαστάσεις.

του Γεράσιμου Δουβίτσα
Πρόεδρος του Ομίλου Οδοντιάτρων Λογοτεχνών Καλλιτεχνών
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Γελοιογραφίες από τον Κώστα Γκάτζιο




