
Το περιοδικό του

Ο.Σ.Π.
ΤΕΥΧΟΣ 24

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ





ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά

3

Πιστεύοντας ακράδαντα πως η θωράκισή μας
απέναντι στον κορονοϊό θα έρθει με τον εμβολια-
σμό του πληθυσμού, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί
σας κάποιες σκέψεις στο μήνυμά μου, παίρνοντας
αφορμή από την αγωνιώδη προσπάθεια που κά-
νουμε να ενταχθούμε στους εμβολιασμούς, μαζί με
τους υγειονομικούς πρώτης γραμμής.

Η θέση μας στην πρώτη γραμμή δεν χωρά αμφι-
σβήτηση και το αποδείξαμε μέσα στα ιατρεία μας,
μόνοι μας, συζητώντας μεταξύ μας και βρίσκοντας
τον τρόπο και να θεραπεύουμε και να προστα-
τεύουμε τον εαυτό μας, αλλά και τον ασθενή μας,
εφαρμόζοντας ουσιαστικά αυτά τα οποία είχαμε
διδαχθεί να εφαρμόσουμε όταν θα χρειαστεί.

Όλοι μας μέσα από τις εμπειρίες μας, βάλαμε
ένα λιθαράκι σε αυτό που λέμε «ασφαλής άσκηση
της οδοντιατρικής σε καιρό πανδημίας». Όλοι μας
και μόνοι μας!!! Οι παλαιότεροι μέσα από την εμ-
πειρία μας και οι νεότεροι με την φρεσκάδα τους
και τον παρορμητισμό τους. Βασικό ρόλο σε όλα
αυτά, έπαιξε και η καθημερινή επικοινωνία την
οποία είχαμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε. 

Πιστεύω ότι η συλλογική μάχη δίνεται και δίνε-
ται με επιτυχία με τους Συλλόγους και την Ομο-
σπονδία. Πολλές φορές όμως προβληματίζομαι με
τις δύο πλευρές της άσκησης της επιστήμης μας,
αυτό που λέμε διφυούς χαρακτήρα. Την πλευρά
του υγειονομικού και την πλευρά του επαγγελμα-
τία. Θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε τον τρόπο, αυτές
οι δύο πλευρές να είναι παράλληλες και να πο-

ρεύονται πάντα μαζί και όχι σταυροδρόμι στο
οποίο τείνουν να συναντηθούν και ξανά απομα-
κρύνονται, ανάλογα με τις συνθήκες  και το τι
προσπαθούμε να επιτύχουμε. Όταν καταφέρουμε
να το συνειδητοποιήσουμε και να το επιτύχουμε,
γιατί καλώς ή κακώς αυτή είναι η πραγματικότητα,
τότε θα είναι σε όλους γνωστή η θέση μας στην
πρώτη γραμμή υγειονομικών, θα είναι γνωστό το
τι πραγματικά προσφέρουμε στην Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας της χώρας μας και θα καταφέ-
ρουμε να ασκούμε την επιστήμη μας, όντας καλύ-
τεροι επαγγελματίες.

Εύχομαι το 2021 να έχουμε υγεία και  δύναμη
και με τις εμπειρίες που αποκτήσαμε να καταφέ-
ρουμε ακόμα καλύτερα πράγματα. 

Μιχάλης Αγρανιώτης
Πρόεδρος του Ο.Σ.Π.
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Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου και ώρα 18:00
το απόγευμα, ο Τομέας Υγείας της Νέας
Δημοκρατίας, πραγματοποίησε τηλεδιά-
σκεψη του κλάδου Ιατρών. Έλαβαν μέρος
γιατροί από όλη την Ελλάδα και συζητήθη-
καν οι νεότερες εξελίξεις της πανδημίας
covid-19 και οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει
να γίνουν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας.

Ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλό-
γου Πειραιά κος Αγρανιώτης Μιχάλης ήταν
ο μοναδικός συμμετέχων από τον Οδοντια-
τρικό Κλάδο. Αναφέρθηκε στα γενικά θέ-
ματα της Οδοντιατρικής περίθαλψης στη χώρα μας, ‘όπως τη συνεχιζόμενη μη κάλυψή της από τα
ασφαλιστικά ταμεία, την συνεχιζόμενη υποβάθμιση της Οδοντιατρικής στις Δημόσιες Δομές, αλλά και
την αδιαφορία με την οποία αντιμετωπίζεται η Οδοντιατρική στην Ελλάδα επί σειρά ετών. Παράλληλα
τόνισε ότι οι συνεχείς αυξήσεις στις οικονομικές υποχρεώσεις έχουν ως αποτέλεσμα την δεινή θέση των
συναδέλφων.

Στην συνέχεια μίλησε για την πανδημία και τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε ο κλάδος μας, καθώς δεν
έτυχε της προσοχής που έπρεπε από την πολιτεία ως μέρος της Πρωτοβάθμιας Υγείας.

Επίσης, επισήμανε την παράλειψη της Οδοντιατρικής περίθαλψης από το πρόγραμμα υγείας της Νέας
Δημοκρατίας προεκλογικά, και τόνισε ό,τι οι προσδοκίες από τη σημερινή Κυβέρνηση είναι πολύ μεγα-
λύτερες.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Ο.Σ.Π. ζήτησε την δημιουργία Επιτροπής Οδοντιατρικής στον Τομέα Υγείας της
Νέας Δημοκρατίας, με συμβουλευτικό χαρακτήρα προς το Υπουργείο Υγείας, με στόχο την βελτίωση της
Οδοντιατρικής σε όλα τα επίπεδα. Το παραπάνω αίτημα στάλθηκε με mail στον Τομέα Υγείας.

Εισήγηση του κυρίου Αγρανιώτη 
στον τομέα υγείας

Ραδιομαραθώνιος κατά της φτώχειας 
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς, αντα-

ποκρινόμενος στο κάλεσμα της Πειραϊκής Εκ-
κλησίας για συμμετοχή στον ραδιομαραθώνιο
κατά της φτώχειας που διοργάνωσε ο ραδιοφω-
νικός σταθμός της Εκκλησίας σε συνεργασία με
το MEGA, παρέδωσε δωροεπιταγή τροφίμων
μέσω του Προέδρου κ. Μιχάλη Αγρανιώτη.

Αν και μικρής αξίας η δωρεά, ελπίζουμε με-
γάλης σημασίας, καθώς προορίζεται για την
ανακούφιση συνανθρώπων μας που στερούν-
ται ακόμα και τα βασικά.

Ο Πρόεδρος του ΟΣΠ έκανε χαιρετισμό στο
ραδιόφωνο κατά την διάρκεια του ραδιομαρα-
θωνίου και είχε συνάντηση με τον Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη Πειραιώς κκ. Σεραφείμ
συζητώντας τα τρέχοντα θέματα της επικαιρό-
τητας αλλά και θέματα που αφορούν τον οδον-
τιατρικό κλάδο.
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Eπίσκεψη Βουλευτού κ.Μανωλάκου
Στις 23 Οκτωβρίου ο Ο.Σ.Π.

δέχθηκε την επίσκεψη του
Βουλευτού Α.Πειραιώς και
Νήσων κ. Ν.Μανωλάκου. Στη
συνάντηση παρουσία του Προ-
έδρου κ. Μ.Αγρανιώτη, του
Γ.Γραμματέα κ.Α.Καραγέωργα
και της υπεύθυνης  Δημ.Σχέ-
σεων κ. Σ.Βασιλειάδου συζητή-
θηκαν θέματα που αφορούν
την οδοντιατρική περίθαλψη
στον καιρό της πανδημίας,
αλλά και συνολικά, χρόνια
προβλήματα που αφορούν τον
κλάδο μας και ζητήθηκε η πα-
ρέμβαση του κ.Μανωλάκου
όπως και όλων των Βουλευτών
προς την βελτίωση της οδον-
τιατρικής περίθαλψης της
χώρας μας.

Το 2020 είναι μία δύσκολη χρονιά για εμάς τους
οδοντιάτρους. Στο πρώτο lockdown το επάγγελμά
μας υπέστη μεγάλη πτώση. Η ενίσχυση του κράτους
ελάχιστη... Τα έξοδά μας αυξήθηκαν, καθώς από τον
Μάρτιο μεγάλο μέρος των εσόδων μας πηγαίνει σε
ΜΑΠ, αντισηπτικά, απολυμαντικά και κάποιοι συ-
νάδελφοι αγόρασαν ακόμη και καθαριστές αέρα. 

Στο δεύτερο lockdown τα πράγματα έγιναν χειρό-
τερα. Ο Υπουργός εργασίας κος Βρούτσης ενίσχυσε
οικονομικά πολλές πληττόμενες επιχειρήσεις πλην
των υγειονομικών, σε αντίθεση με τις δηλώσεις του
στην Βουλή. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΓΕΙ-
ΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟ-

ΝΩΝ (άρθρο 66 του
Ν.4756/2020).

Σε μια προσπάθεια
στήριξης του Οδοντια-
τρικού  κλάδου ο βου-
λευτής Νοτίου Τομέα
Β’ Αθηνών κος Ιωάννης
Καλλιάνος έκανε σχε-
τική ερώτηση στην
Βουλή.

Τον ευχαριστούμε για την άμεση παρέμβαση του
και για την στήριξη στον κλάδο μας.

Ερώτηση στη Βουλή





8



9



10



11



12

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟλΗΠΤΙΚΗΣ
Δεκέμβριος 2020

Στις αρχές του Οκτωβρίου δέχτηκα ένα τηλεφώνημα
από τον συνάδελφο κο Παναγιώτη Κλημεντίδη. Σε
αυτό το τηλεφώνημα που διήρκησε τουλάχιστον μία
ώρα, μοιράστηκε μαζί μου την εμπειρία του από την
εθελοντική του προσφορά στο Οδοντιατρείο της Ιεράς
Μονής Σινά και ταυτόχρονα την αγωνία του για την
συνέχεια της λειτουργίας του.  Με αφορμή τη γέννηση
του Χριστού, που είναι η γιορτή της αγάπης και της
απλόχερης προσφοράς της χαράς, και παράλληλα,  τον
ερχομό του νέου έτους, του ζήτησα να γράψει την ιστο-
ρία του για το περιοδικό, στη στήλη της Επιτροπής
Προληπτικής.  Οι ιστορίες, που εμφορούν  τις αξίες της
αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας, είναι βάλσαμο
σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, δίνουν ελπίδα  και
ίσως να αποτελέσουν κίνητρο για κάποιους από εμάς,
να προσφέρουμε  από το χρόνο  και την ενέργειά μας,
για να διατηρηθούν  εκείνα, που με τόσο κόπο και προ-
σωπική προσπάθεια  δημιουργούνται.

Πιστεύω βαθιά,  ότι η προαγωγή της υγείας είναι αλ-
ληλένδετη με την αλληλεγγύη και την προσφορά, γι’

αυτό και φαίνεται σαν να μην τα διαχωρίζω  όλα αυτά
τα χρόνια.  Η Eπιτροπή Προληπτικής στηρίζεται στους
εθελοντές και στην ανιδιοτελή  προσφορά τους. Πρό-
ληψη της Υγείας χωρίς και κοινωνική προσφορά  δεν
μπορεί να υπάρξει και για αυτούς που τη δέχονται και
για αυτούς που την υλοποιούν.  Όλοι όσοι έχουμε συμ-
μετάσχει σε προγράμματα, αισθανόμαστε ανάταση
ψυχής, αίσθηση κοινωνικής συνοχής και καλλιεργούμε
συνεχώς την  πίστη μας για ένα καλύτερο αύριο. Μέσα
από τις δράσεις τονώνουμε το αίσθημα της ελπίδας και
της αισιοδοξίας.  

Σας ευχαριστώ για όλα όσα  έχουμε χαρεί μαζί!  
Εύχομαι σε όλους σας και στον καθένα ξεχωριστά,

χαρούμενα Χριστούγεννα και Ευλογημένος ο νέος
Χρόνος! 

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

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

Ακολουθεί η εμπειρία του κου Παναγιώτη Κλημεντίδη από το ταξίδι του και την εθελοντική προσφορά του
στο Οδοντιατρείο της Ιεράς μονής Σινά, γιατί όπως λέει και ο ποιητής Τάσος Λειβαδίτης “Ο κόσμος μόνο
όταν τον μοιράζεσαι, υπάρχει”.

Το οδοντιατρείο της Ιεράς Μονής Σινά
Αγαπητοί συνάδελφοι θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας

την εμπειρία μου στο οδοντιατρείο της Ιεράς Μονής
Σινά. 

Το Σεπτέμβριο του 2019, δέχθηκα έγγραφη πρό-
σκληση από τον επίσκοπο Σιναίου Δαμιανό, να προ-
σφέρω κατά δύναμιν βοήθεια στο Οδοντιατρείο της
Ιεράς Μονής.  

Προετοιμάζοντας το ταξίδι, ήλθα σε επαφή με την συ-
νάδελφο κα Αναστασία Μόσχου, η οποία με πληροφό-
ρησε για τις συνθήκες και τις ελλείψεις. Κινητοποίησα
τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Ευχαρι-
στώ δημόσια τον κ. Χρίστο Σαρηγιάννη από τη Sadent,
o oποίος αφειδώς προσέφερε, είδη πρώτης ανάγκης. Τα
απέστειλε στο μετόχι της Μονής Σινά στην οδό Δορυ-
λαίου. Το ίδιο έπραξε η κ. Τσαπράζη (προσέφερε αναι-
σθητικά) και η εταιρεία Memodent, τους οποίους επίσης
ευχαριστώ.  Τα υλικά από το Μετόχι, ταξίδευσαν στο
Κάϊρο και από εκεί ο δεσπότης Σιναίου Δαμιανός τα
έφερε στη Μονή. 

Έτσι στις 24/9/2019 απόγευμα, μετά από ταξίδι 9 ωρών

με ταξί, (η Μονή απέχει 590 χιλιόμετρα, αλλά είναι πολ-
λές οι διατυπώσεις στο Σουέζ και τα επάλληλα φυλά-
κια), έφτασα στην αρχαιότερη Ορθόδοξη Μονή της
Χριστιανοσύνης. 

Στο ιατρείο της Μονής από την επόμενη ημέρα ξεκί-
νησαν εντατικές προετοιμασίες. Επισκευάσθηκαν τα μη-
χανήματα της CAVO (τεχνικός ήταν ο μοναχός τη
Μονής, π. Δανιήλ). Διπλασιάστηκε ο φωτισμός του

Το καθολικό της Ιεράς Μονής Σινά
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χώρου (με εστία, το κεφαλωτό του μηχανήματος). Συ-
νεργείο καθαρισμού έκανε το χώρο αγνώριστο. Δημι-
ουργήθηκε εικονοστάσι με κέντρο την προστάτιδα της
Μονής Αγία Αικατερίνη. Ακολούθησε απόρριψη ληγμέ-
νων υλικών και πτητικών φαρμάκων. Το ψυγείο του ια-
τρείου τακτοποιήθηκε έτσι, ώστε να φιλοξενεί μόνο
οδοντιατρικά υλικά. Τα είδη πρώτης ανάγκης τοποθε-
τήθηκαν στα πάνω συρτάρια του πάγκου. Τέλος, επιλέχ-
θηκαν τα αναγκαία κοπτικά.

Την τρίτη ημέρα ξεκίνησα με τους μοναχούς της Μονής. 

Πρώτος με εμπιστεύθηκε ο π. Ευστάθιος, που προΐστα-
ται σε τεχνικά έργα. Τελευταίος ο εκκλησιαστικός π.
Ακάκιος. Στη μοναχή Ιωάννα από την TARFA αφαιρέ-

θηκε από τον χειλικό βλεννογόνο του άνω χείλους ινώ-
δης υπερπλασία. Έγινε συρραφή με τέσσερα απορροφή-
σιμα ράμματα 3/0.

Τις επόμενες ημέρες κατέφθαναν ορδές Βεδουίνων της
φυλής Gebelia (μεταφράζεται από τα Αραβικά “ορεινός”).
Αυτή η συγκεκριμένη φυλή λογίζεται σαν ο παλαίφατος
φύλακας της Μονής.  Τα τελευταία χρόνια η Αιγυπτιακή
κυβέρνηση, προσπαθεί να αποσπάσει τους βεδουίνους της
φυλής Gebelia από την επιρροή της Μονής. Τους χτίζει
σπίτια, δεξαμενές νερού κλπ.  Η μονή εξακολουθεί να πα-
ρέχει στη φυλή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (απασχολεί
επί μισθώ, παθολόγο από το Κάϊρο, ο οποίος διαμένει στην
Μονή), τροφή, εργασία στα επισκευαστικά έργα, αλλά και
απασχόληση στα μαγειρεία, τα εκθετήρια, το αρχονταρίκι
και στη φιλοξενία.  Τους χορηγεί χρηματικά βοηθήματα. 

Κράχτης της επέλασης ορδών Gebelia στο οδοντια-
τρείο, υπήρξε άντρας 55 ετών με μειωμένη πηκτικότητα,
από τον οποίο αφαιρέθηκαν 8 ρίζες, αφού ασφαλώς έγι-
ναν σχολαστικότατα συρραφές.  Εξέτασα πάνω από 20
οικογένειες. Ήταν  συγκινητικό να βλέπεις τα παιδιά να
κρατούν το χέρι της ξαπλωμένης μαμάς. Ο πατέρας
πάντα παρίστατο.  Ελάχιστες γυναίκες ήλθαν ασυνόδευ-
τες. Συνήθως κάποια φίλη παρευρίσκονταν. Στα παιδιά
έγιναν ατέλειωτα σφραγίσματα, πολφοτομές, ανασυστά-
σεις υποπλαστικών δοντιών, απονευρωμένων ριζών με
άξονα, κοπτικών γωνιών, εξαγωγές νεογιλών, καθαρισμός
μικροβιακών χρωστικών και φθοριώσεις. Τους έδινα αυ-
τοκόλλητα, ζελεδάκια φρούτων, οδοντόβουρτσες και
οδοντόκρεμες.  Στους ενήλικες έγιναν ατέλειωτα σφρα-
γίσματα, καθαρισμοί, εξαγωγές και φθοριώσεις.

Παρέλασαν όμως και φύλακες της Μονής, διοικητές φυ-
λακίων, αστυνομικών σταθμών, αξιωματικοί του στρατού
και υψηλόβαθμα πολιτικά πρόσωπα.  Όλοι αυτοί παρέκαμ-
πταν τις ουρές, - και μέσω του παθολόγου -, ζητούσαν ει-
δική μεταχείριση. Οι μισθοί τους είναι εξαιρετικά χαμηλοί
και δεν επαρκούν για οδοντιατρική περίθαλψη. Ερχόμενο
στη Μονή, με έψαχναν εξονυχιστικά. Μέχρι και σωματικό
έλεγχο μου έκαναν. Όταν έφευγα με το που με έβλεπαν
φώναζαν: doctor pass. Επιτρέψτε μου ένα τελευταίο. Οι
βεδουίνοι Gebelia όταν τελείωναν, ζητούσαν να μου φιλή-
σουν το χέρι. Τους έδειχνα την προστάτιδα της Μονής
Αγία Αικατερίνη στο εικονοστάσι του Οδοντιατρείου.
Αυτοί φώναζαν κάνοντας βαθιές υποκλίσεις: Saint Cather-
ine sucran (ευχαριστούμε). Συγκινητικό! Μουσουλμάνοι
να υποκλίνονται στην Κυρία της Μονής.

Συνύπαρξη μιναρέ και καμπαναριού,τζαμιού 
εκκλησίας. Το τζαμί είναι ο περιφραγμένος 

χώρος που φαίνεται μπροστά. 

Ο διάδρομος οδηγεί στο κτήριο των ιατρείων

Το εσωτερικό του οδοντιατρείου

Εικονοστάσι του οδοντιατρείου 
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Μέσα στα τυχερά αυτής της εμπειρίας ήταν το εξής: Κα-
τέφθαναν συνεχώς τα νέα στον δεσπότη Σιναιού Δαμιανό
από αξιωματικούς, από φύλαρχους, από μοναχούς.  Ένα
απόγευμα με καλεί και δεν ήξερε πώς να μου εκφράσει
την ευαρέσκειά του. “Ζήτα μου κάτι και θα το έχεις” μου
λέει. Ζήτησα το κλειδί του δωματίου του Αγίου Παϊσίου
στο απομονωμένο ερημητήριο του Αγίου Γαλακτίωνος και
Επιστήμης. “Σκληρό αίτημα”, μου λέει. Σε κανένα δεν το
δίνουμε. “Εσύ όμως θα πάς”.  Έτσι, για μία μόνο νύχτα
βρέθηκα μεταξύ ουρανού και γης. Απόλυτη μοναξιά, ησυ-
χία, βαθύ σκοτάδι και εγώ να ψηλαφώ Αυτόν “που πριν
κρατηθεί, φεύγει και πριν νοηθεί αποδρά”.  Δεν υπάρχουν
λόγια να εκφράσουν, το τι σεισμός έγινε μέσα μου.

Την επομένη κατηφορίζοντας προς την Μονή, πέρασα
από τον ασκητή Μωυσή, 85 ετών, με τον οποίο είχαμε
δίωρη συνομιλία. Στην Αγία κορυφή του όρους Χωρήβ,
στα 2300 μέτρα, φτάσαμε μετά από τρίωρη ανάβαση
(2.00 έως 5.00 πμ). Λειτουργηθήκαμε σε τρεις γλώσσες.
Επίσης, επισκέφθηκα την Tarfa και την Ραϊθω. 

Στην τελευταία τράπεζα, ο Δικαίος π. Συμεών Παπα-
δόπουλος από τον Πειραιά ανέφερε, πως ένας μόνος άν-
θρωπος σε δέκα ημέρες μας έφερε πίσω τους Βεδουίνους.
Το ταξί της επιστροφής έφτασε στις 11.00 το βράδυ. Πα-
ραδόξως, ενώ οι μοναχοί αποσύρονται από τις 7.00 το
απόγευμα, η πόρτα κλειδώνει και ανοίγει μόνο για όσους
αναχωρούν, με περίμεναν όλοι οι μοναχοί έξω, για να με
ευχαριστήσουν και να με αποχαιρετήσουν.

Μακάρι και άλλοι συνάδελφοι  να θελήσουν να βοηθή-
σουν τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης, η οποία εκπληρώνει
σε χρόνο dt, πριν ακόμη σκεφτείς πως θα το ζητήσεις, όλα
τα αιτήματα των προσκυνητών της. Θα ήταν ευχής έργον.

Με εκτίμηση,
Ο συνάδελφος σας Παναγιώτης Κλημεντίδης

Μικρό λεξιλόγιο που ίσως φανεί χρήσιμο σε όποιο συ-
νάδελφο επιθυμεί να συνδράμει την παλαίφατη και
πάντι σεβάσμια Ιερά Μονή του Σινά:

Καλημέρα  =  Σαμπάχ Αλ χεϊρ
Άνοιξε = εφτά
Κλείσε = εκφελ
Πόνος = μπιότζα
Στόμα = φόμακ
Ούλα = λέσα
Μπράβο σε άντρα = κουάϊς
Μπράβο σε γυναίκα  ή παιδιά = μαβρούκ
Τρυγία = χάγκαρ
Γλώσσα = λισάν
Σφράγισμα = μπιχές
Δόντι = σεν
Δόντια = ασνάν
Γομφίοι = ντερς
Μη φοβάσαι = ματ χαφίς
Πρόβλημα = μουσκέλα 
Κρύο νερό = μάγια σόχνα
Λύνω το πρόβλημα = μαφίς μουσκέλα
Αύριο το πρωϊ = μπούκρα σόμπχ
Μεσημέρι = ντορ
Βράδυ = Μπιλί
Μετά το φαγητό = μπαντλάκλ
Τελείωσα = χαλάς
Δεν πειράζει = μους μουχίμ
Ευχαριστώ = σουκράν
Παρακαλώ = μιν φάντλακ 
Πρέπει =  λάζεμ
Συγγνώμη = ασαφ
Έχεις =  φη
Ναι = άϊουα
Σήμερα = ελγιόμ ίνα χάρντα
Ξεπλένω = έγσελ  μπόγκαγκ
Περάστε = φάνταλ
Περίμενε λίγο = στάνα σουάγια
Τροχός = χοχάρ 
Ένα = ουαχάντ
Πείτε ευχαριστώ στην Αγία Αικατερίνη = σούκραν

γκαντίσα Κατρίν
Για περισσότερες φωτογραφίες και πληροφορίες για

το ταξίδι και την προσφορά στο Οδοντιατρείο της Ιεράς
Μονής του Σινά: Παναγιώτης Κλημεντίδης.
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000536480
34186

Απλωταριά Ασκητήριου 
Αγίου Γαλακτίωνος και Επιστήμης

Ναός Αγίας Τριάδας 
Αγίας Κορυφής Όρους Χωρήβ

Όρος Αγίας Αικατερίνης από 
την Αγία Κορυφή του όρους Χωρήβ





16

Νέοι καιροί - Νέα ήθη
Η ώρα είναι 10:00 ενός Σαββάτου πρωί. Από την ευχέρεια του σπιτιού μου ανοίγω τον υπολογιστή

(ή το κινητό μου) και με τη βοήθεια του απαραίτητου καφέ συνδέομαι για τηλεμάθηση (ή όπως λένε
και οι φίλοι μας οι Άγγλοι webinar)! Δεν έχω ούτε να ετοιμαστώ δύο ώρες νωρίτερα, ούτε να ψάξω για
παρκάρισμα, ούτε να ανησυχώ ότι θα γυρίσω με την ψυχή στο στόμα για να είμαι συνεπής στις οικο-
γενειακές μου υποχρεώσεις, οι οποίες δεν καταλαβαίνουν από την ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης
αλλά συσσωρεύονται αμείλικτες!

Νέα πραγματικότητα; Πράγματι. Το lockdown (πρώτο και δεύτερο) μπορεί να κατάφερε καίριο
πλήγμα στον τρόπο με τον οποίο ασκούμε την οδοντιατρική, επιφέροντας αλλαγές, φόβο αλλά και
αυξημένα λειτουργικά κόστη, αλλά τουλάχιστον έδωσε περαιτέρω ώθηση στην τηλεμάθηση. Νέες λέ-
ξεις- νέα ήθη: zoom, πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (webex για τους έχοντες παιδιά σε όλες τις βαθμίδες
μάθησης), live streaming (δηλαδή παρακολούθηση σε αληθινό χρόνο) ή παρακολούθηση σε ωρα που
βολεύει τον καθένα, μια και πολλά από τα webinars παραμένουν αναρτημένα στο διαδίκτυο για ημέ-
ρες). Βέβαια για να αποδώσουμε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι η τηλε-μαθηση δεν είναι κάτι άγνωστο
στα μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Τα webinars του Ο.Σ.Π ξεκίνησαν στις 20/10/2016
με πρώτο θέμα "ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ" και ομιλητή τον Καθηγητή κ. Μιχάλη Τζάκη. Μια οξυδερκής ενέργεια
αρκετά μπροστά από την εποχή
της, η οποία συνεχίζεται ακόμα
και τώρα, με εμπλουτισμένο και
καίριο περιεχόμενο.

Όλα όμορφα και αγγελικά
πλασμένα; Προφανώς και όχι.
Λόγω πληθώρας επιλογών
ή/και σπουδής να παρουσιαστεί
ελκυστικό περιεχόμενο κάποιες
τηλε-διαλέξεις δεν προσθέτουν
καινούρια γνώση. Νιώθω ότι
ανεβαίνουν για να ανέβουν,
αλλά αυτό πάντα γινόταν είτε
σε διαλέξεις ή σε ημερίδες. Το μεγαλύτερο όμως πλήγμα πιστεύω ότι είναι το ότι έχει χαθεί η επαφή με
τους συναδέλφους δια ζώσης. Κακά τα ψέματα, οι ημερίδες και τα συνέδρια είναι μια από τις λίγες ευ-
καιρίες για να συναντηθούν παλιοί συμφοιτητές και φίλοι, μια και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας οι
υποχρεώσεις (δουλειά-οικογένεια κλπ) συνιστούν προτεραιότητα, και δεν χωρούν (ούτε συγχωρούν)
καθυστερήσεις. Να στριμωχθούν νέα μηνών - ή και ετών ορισμένες φορές- στα διαλείμματα μεταξύ
των ομιλιών. 

Να δούμε το σήμερα και να αναπολήσουμε μαζί το χθες. Επίσης αποτελούν μια ακόμα ευκαιρία για
να αφουγκραστούν οι ασχολούμενοι με τα συνδικαλιστικά τη φωνή και τις ανησυχίες των συναδέλφων
και να απαντήσουν σε πιο χαλαρό κλίμα στους προβληματισμούς και στα ερωτήματά τους. Έχει πλέον
χαθεί αυτή η ανταλλαγή απόψεων και αντιλήψεων για το μέλλον ή ακόμα και νέων για την καθημε-
ρινότητα, μια καθημερινότητα που συνεχώς αλλάζει. 

Η νέα εποχή της τηλεμάθησης ήρθε για να μείνει. Και ίσως αυτό να είναι ένα απο τα λίγα θετικά της
πανδημίας Ας την εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. Δεν ξέρουμε μέχρι πότε θα κρατήσουν τα μέτρα,
αλλά ακόμα και όταν ανοίξουμε και πάλι οι περιορισμοί στις συναθροίσεις μάλλον θα εξακολουθήσουν
να υφίστανται. Μέχρι στιγμής δεν είναι στα πλάνα η εικονική κοπή της πίτας του Συλλόγου, αλλά αν
χρειαστεί θα βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε και αυτό.

Ο Πειραιάς πάντως είναι έτοιμος!
Σωτήριος Βλασταράκος

Μέλος Δ.Σ. Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά



17



18



19



Γράφει ο Νομικός Σύμβουλος του Ο.Σ.Π. Κων/νος Παπακωνσταντίνου
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Η «Eυθύνη»  του οδοντίατρου 
κατά την άσκηση της οδοντιατρικής

Κατά την άσκηση της οδοντιατρικής ο επαγγελματίας – επιστήμονας οδοντίατρος αντιμετωπίζει
απέναντι στον ασθενή του μία σειρά από έννομες συνέπειες οι  οποίες συνδέονται με την έννοια
της «Ευθύνης» η οποία διέπει την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος και περιλαμβάνει την
τήρηση του δεοντολογικού κανονισμού των οδοντιάτρων, την κείμενη οδοντιατρική νομοθεσία
αλλά και τους κανόνες της οδοντιατρικής επιστήμης εν γένει.

Σε νομικό επίπεδο η έννοια της ευθύνης  του Οδοντιάτρου περιλαμβάνει τους εξής τομείς: Την
αστική ευθύνη, βάσει της οποίας  δημιουργείται έννομη υποχρέωση του Οδοντιάτρου για κατα-
βολή  αποζημίωσης στον ασθενή σε περίπτωση σε περίπτωση που από κάποια ενέργεια ή παρά-
λειψή του κατά την άσκησης της οδοντιατρικής του προκάλεσε κάποια ζημία. Την ποινική
ευθύνη, όπου ο οδοντίατρος κατόπιν έγκλησης / μήνυσης του ασθενούς έρχεται αντιμέτωπος
με την άσκηση ποινικής δίωξης από την αρμόδια Εισαγγελική αρχή και κινδυνεύει να του επι-
βληθεί ποινή με αιτία την προσβολή  εννόμων αγαθών του ασθενή του, χαρακτηριστικές τέτοιες
περιπτώσεις στην Δικαστηριακή πρακτική αποτελούν η εκ δόλου ή άλλως η εξ αμελείας πρό-
κληση ελαφριάς ή σε άλλες περιπτώσεις βαριάς σωματικής βλάβης ή ακόμα και θανάτου του
ασθενούς (σπάνια περίπτωση η τελευταία). Την πειθαρχική ευθύνη, με την οποία έρχεται αντι-
μέτωπος κατόπιν καταγγελίας του ασθενούς στον οικείο οδοντιατρικό σύλλογο στον οποίο ανή-
κει ο οδοντίατρος με αντικείμενο παραβιάσεις των καθηκόντων και υποχρεώσεων του, οι οποίες
προβλέπονται από τον κείμενο εν ισχύ Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας και από την κείμενη
οδοντιατρική νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση και προς αποφυγή των ως άνω περιπτώσεων Δικαστικής και πειθαρχι-
κής εμπλοκής του οδοντιάτρου αλλά και ορθής αντιμετώπισης της έννοιας της «Ευθύνης»
κρίσιμο είναι ο Οδοντίατρος να ενήργησε σύμφωνα με τους γενικά παραδεκτούς κανόνες
και τα σύγχρονα δεδομένα της οδοντιατρικής επιστήμης και πράξης και να  επέδειξε την
επιβαλλόμενη, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, επιμέλεια, καθώς επίσης δε σημαντικός
παράγοντας είναι και  η «συναίνεση» του ασθενούς στην οδοντιατρική πράξη και στο σχέδιο
θεραπείας εν γένει. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί  η βαρύνουσα σημασία και
η υποχρέωση της «Ενημέρωσης» του ασθενούς η οποία πρέπει απαραίτητα  να περιλαμβάνει
στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν καταρχήν και οπωσδήποτε τον σκοπό και την φύση της
επέμβασης που θα λάβει χώρα, τους τυχόν κινδύνους, το αποτέλεσμα στο οποίο προσβλέ-
πουμε με την συγκεκριμένη οδοντιατρική πράξη ή θεραπεία εν γένει, αλλά και το οικονομικό
κόστος της θεραπείας.
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Από προθεσμία σε προθεσμία 
Μία επισκόπιση της χρονιάς

Γράφει η φοροτεχνικός Μαριάννα Δημητρίου

Φτάνοντας αυτή η κοσμοϊστορική χρονιά (ας μου
επιτραπεί η έκφραση) σιγά σιγά προς το τέλος της, με
την πανδημία να κρατεί ακόμα καλά και με τα πρώτα
εμβόλια να είναι έτοιμα προς χορήγηση, δίνοντάς μας
ελπίδα αναχαίτησης του ιού, είθισται να κλείσουμε και
φέτος με μια σύντομη ανασκόπηση του 2020. Ο μόνος
τίτλος που μπορούσα να σκεφτώ (κρίνοντας βέβαια
και βάσει του αντικειμένου μου) και να ταιριάζει κα-
λύτερα, ήταν ο άνωθι.

Μια προθεσμία και μετά μια ακόμα και μετά άλλη μια,
μια αλλαγή, μια νέα υπηρεσία, ένα νέο επίδομα, ένα νέο
δικαίωμα, μια νέα υποχρέωση και μετά άλλο ένα και
άλλο ένα. Σαν ένας συνεχής αγώνας δρόμου μετ’ εμπο-
δίων χωρίς τέλος και με εμάς προσπαθώντας να υπερ-
πηδήσουμε επιτυχώς άλλο ένα εμπόδιο, έτσι μπορώ να
σκεφτώ όλους εμάς σε κάθε κλάδο ανεξαιρέτως, την φε-
τινή χρονιά. Με τον στόχο την όσο το δυνατόν πλήρη
ψηφιοποίηση σε όλους τους τομείς και τις αλλεπάλλη-
λες αλλαγές στις οποίες πρέπει να προσαρμοζόμαστε
όλοι καθημερινώς, συνεχώς προσπαθούμε να κατανοή-
σουμε και να προλάβουμε και κάτι νέο.

Πρώτο και σημαντικότερο κεφάλαιο για φέτος: My-
Data. Για εμάς τους λογιστές και για όλους τους επαγ-
γελματίες είναι αυτό που μας απασχόλησε και θα μας
απασχολήσει ακόμα περισσότερο το 2021, όπου θα
είναι και το πιλοτικό έτος καθολικής εφαρμογής του
μέτρου. Μπαίνουμε σε αχαρτογράφητες περιοχές, ελ-
πίζοντας στην όσο το δυνατόν ομαλότερη λειτουργία
της εφαρμογής αυτής, που αντίθετα με όλα τα υπό-
λοιπα ήρθε για να μείνει και μετά τον κορονοϊό. Τέρμα
η έκδοση παραστατικών και η εποπτεία των επιχειρή-
σεων όπως την ξέραμε, οφείλουμε άπαντες να προσαρ-
μοστούμε και να ακολουθήσουμε. 

Στα επί κορονοϊού μέτρα, η Επιστρεπτέα Προκατα-
βολή 1, 2, 3, 4 και με την 5η να καταφθάνει τον Ιανουά-
ριο 2021, με κατώτατο όριο ενίσχυσης 1.000 ευρώ για
όλους τους δικαιούχους. Αναστολές εργασίας για
όσους οι κλάδοι τους θεωρούνταν και θεωρούνται
ακόμα πληττόμενοι, μειώσεις ενοικίων οι οποίες θα συ-
νεχιστούν ως φαίνεται και τη νέα χρονιά για ορισμέ-
νους μόνο κλάδους (λιανεμπόριο, εστίαση, αθλητισμό,
και πολιτισμό). Ακόμη είχαμε κάποιες παρατάσεις πλη-
ρωμών σε βεβαιωμένες οφειλές στις ΔΟΥ, στα Ασφα-
λιστικά Ταμεία και η προθεσμία για την εμπρόθεσμη
καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2021, που
έληγε κανονικά την 31-12-2020, καθώς και για τη θέση
των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται έως

και την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Φεβρουα-
ρίου 2021. Είδαμε ακόμη και τις Περιφέρειες όλης της
Επικράτειας να μπαίνουν ενεργά στο παιχνίδι βοηθών-
τας όλον τον επιχειρηματικό κόσμο που έχει πληγεί ή/και
συνεχίζει να πλήττεται από την διάδοση του κορονοϊού
με επιδοτήσεις μη επιστρεπτέες στο σύνολό τους, χρη-
ματοδοτούμενες μέσω του ταμείου ΕΣΠΑ και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Ακόμη και τις Τράπεζες με επιδοτήσεις
δανειοληπτών που έχουν πληγεί (πχ πρόγραμμα ΓΕ-
ΦΥΡΑ). Άλλο ένα σημαντικό ιατρικό θέμα που απασχό-
λησε ήταν η Άυλη Συνταγογράφηση, η οποία έγινε προς
βοήθεια τόσο των ασθενών όσο και των ιατρών με τελικό
σκοπό την ευκολότερη, γρηγορότερη και αποτελεσμα-
τικότερη συνταγογράφηση φαρμάκων, την αποφυγή τα-
λαιπωρίας και την ασφάλειά μας. 

Σε τροχιά τώρα ενός ακόμα lockdown, όχι τόσο κα-
θολικού αυτήν την φορά, πέραν των SMS μετακίνησης,
οι Βεβαιώσεις μετακίνησης που χρειάζονται οι επαγ-
γελματίες και εργαζόμενοι να έχουν μαζί τους να επι-
δείξουν σε τυχόν έλεγχο, με τις ημερομηνίες ισχύς τους
να αλλάζουν κάθε τόσο με κάθε νέα παράταση των
εκάστοτε ισχυόντων μέτρων, δημιουργώντας σύγχυση.
Χειρόγραφη Βεβαίωση ή Βεβαίωση από το ΕΡΓΑΝΗ;
Μέχρι πότε ισχύει; 

Και τέλος, στο πλαίσιο μιας κάποιας ‘’χαλάρωσης’’
των μέτρων εν όψει εορτών, σε μια ύστατη προσπάθεια
να σωθεί το λιανεμπόριο στη χώρα, το καινούριο μέτρο
του Click-away θεσπίστηκε προ ολίγων ημερών από
την Κυβέρνηση. Η δυνατότητα δηλαδή εξ αποστάσεως
προαγορά/προεπιλογή των αγαθών μέσω ηλεκτρονι-
κής ή τηλεφωνικής παραγγελίας με την παραλαβή
τους από το κατάστημα υπό συγκεκριμένες προϋποθέ-
σεις. Δηλαδή αποστολή στον πελάτη μετά την παραγ-
γελία είτε ηλεκτρονικού αποδεικτικού εγγράφου της
αγοράς (προπληρωμένη παραγγελία) είτε μηνύματος
(SMS) που φέρει την επωνυμία, διεύθυνση και ΑΦΜ
της επιχείρησης καθώς και το χρονικό διάστημα παρα-
λαβής που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες
συνολικά. Η παραλαβή γίνεται από ένα άτομο και
μόνο από ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο των
καταστημάτων και η πληρωμή μόνο ηλεκτρονικά ή με
POS κατά την παραλαβή.

Σαν επίλογο και θέλοντας να ασπαστώ το πνεύμα των
εορτών, σε αντί να κλείσω με ένα αόριστο ερώτημα ή
έναν προβληματισμό ή μία σύνοψη, διαλέγω να κλείσω
με μια απλή ευχή. Να έχουμε Καλές Γιορτές, υγεία και μια
ελπίδα για ένα ομαλότερο και καλύτερο 2021 για όλους...
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Οδοντίατρος και ΕΣΠΑ: 
Μια πολύ σπάνια συνεύρεση!

Ένα ζήτημα, που απασχό-
λησε την Ομοσπονδία μας
μέσα στο 2020, ήταν και η έν-
ταξη των οδοντιάτρων σε
πρόγραμμα οικονομικής ενί-
σχυσης μέσω ΕΣΠΑ. Δεν
έχουν καταμετρηθεί, αλλά θα
πρέπει να είναι ελάχιστοι, οι
συνάδελφοι που μέχρι σήμερα
έχουν ωφεληθεί από τέτοιας
μορφής χρηματοδότηση. Και
αυτοί, όχι στα πλαίσια προ-
γράμματος στοχευμένου στην
οικονομική ενίσχυση του κλά-
δου μας, αλλά στα πλαίσια
γενικών προγραμμάτων, των
οποίων πληρούσαν τα κριτή-
ρια. Κάποιο πρόγραμμα που
να απευθύνεται προς την με-
γάλη μάζα των οδοντια-
τρείων, που είναι υγιείς
επιχειρήσεις αλλά λειτουρ-
γούν στα όρια των δυνατοτή-
των τους και δυσκολεύονται
να αναβαθμισθούν με ίδιους
οικονομικούς πόρους, ουσια-
στικά ποτέ δεν υπήρξε. Στο
πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη
ανταγωνιστικότητας για μι-
κρές και πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις», που προκηρύχθηκε
το έτος 2018 στα πλαίσια της
Δράσης  ΕΠΑνΕΚ «Ανταγω-
νιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία», βασική προϋπόθεση συμμετοχής ήταν η ενδιαφερό-
μενη επιχείρηση να έχει τουλάχιστον δύο ετήσιες μονάδες εξαρτημένης εργασίας (ΕΜΕ), να
απασχολεί δηλαδή δύο υπαλλήλους1. Διαμορφώθηκε λοιπόν το αίτημα του κλάδου για οικονομική
ενίσχυση των οδοντιάτρων «χωρίς προαπαιτούμενη ύπαρξη βοηθητικού προσωπικού», το οποίο και
υποβλήθηκε αρμοδίως2.

Παρά τα αιτήματά όμως της Ομοσπονδίας, σε νεότερο ΕΣΠΑ με στόχο την «Ενίσχυση μικρών και πολύ
μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19»,που έχει προκηρυχθεί από όλες τις
Περιφέρειες της Χώρας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020, η απασχόληση ερ-
γαζομένων εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στοιχείο αξιολόγησης, καθώς το πλεονέκτημα της βαθμο-
λογίας το έχουν οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό 50 εργαζομένων3.

Γράφει οΔιονύσης Γαρμπής - Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας
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Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο
για το Πλαίσιο Ανάπτυξης)
2014-2020 εξακολουθεί να απο-
τελεί το βασικό στρατηγικό
σχέδιο για την ανάπτυξη της
χώρας με τη συνδρομή σημαν-
τικών πόρων που προέρχονται
από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία. Μέσω
της υλοποίησής του ΕΣΠΑ επι-
διώκεται η αντιμετώπιση των
διαρθρωτικών αδυναμιών της
χώρας που συνετέλεσαν στην
εμφάνιση της οικονομικής κρί-
σης αλλά και των προβλημά-
των, οικονομικών και
κοινωνικών, που αυτή δημιούρ-
γησε4. Το ΕΣΠΑ λοιπόν αποτε-
λεί μηχανισμό ανακατανομής
οικονομικών πόρων στα πλαί-
σια της  εθνικής και της ευρω-
παϊκής αναπτυξιακής
στρατηγικής. Η αναπτυξιακή
στρατηγική διαμορφώνεται σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
μέσω διαδικασιών που προβλέ-
πονται από την δημοκρατική
λειτουργία και τους νόμους.
Λογικά λοιπόν, πριν ζητήσουμε
την ένταξη του κλάδου μας σε
κάποιο ΕΣΠΑ, θα ήταν σωστό
να μας απασχολήσουν τα ερω-
τήματα, πώς αποφασίζεται η
προκήρυξη ενός ΕΣΠΑ, πώς
διαμορφώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων, πώς βαθμολογούνται και αξιο-
λογούνται οι προτάσεις. Έτσι θα μπορούσαμε να καταλάβουμε γιατί οι οδοντίατροι μένουμε εκτός των
σχεδιασμών, γιατί οι σχεδιασμοί δεν μας ευνοούν και πώς θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε τους σχε-
διασμούς επωφελεία μας, από εδώ κι εμπρός.

Μπροστά μας τώρα έχουμε το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2021-2027 και ήδη έχει ξεκινήσει ο επίσημος
διάλογος με τους φορείς πολιτικής της χώρας για την διαμόρφωση των εθνικών κατευθύνσεων πολιτικής
με γνώμονα την οικονομία, το ευρύτερο αναπτυξιακό περιβάλλον της χώρας και τις ευρωπαϊκές πολιτικές.
Έχουν ξεκινήσει δηλαδή οι συζητήσεις για το ποιο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης θα υιοθετηθεί, ποιοι
τύποι επιχειρήσεων θα ενισχυθούν, πώς θα διανεμηθεί το χρήμα που όλοι μαζί στιβάζουμε στα ευρωπαϊκά
και εθνικά ταμεία. Όμως οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται ερήμην μας!

Η λήψη αποφάσεων στα θέματα αυτάκαθορίζεται από τρεις βασικούς παράγοντες: α) Την πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο κανονιστικό πλαίσιο της περιόδου 2021-2027 (βασικές αρχές του νέου
Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της Ε.Ε.), β) Τις απαιτήσεις ένταξης της χώρας μας στον θεσμό του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και γ) Τους βασικούς άξονες της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής5. 

Προκειμένου να αποφασισθούν οι βασικοί άξονες της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής η Γενική Γραμ-
ματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του ΥΠΟΙΑΝ τον Ιούνιο του 2019 απηύθυνε πρόσκληση στους
φορείς πολιτικής της χώρας για την εκκίνηση του σχετικού διαλόγου και την υποβολή των προτάσεών τους6.
Η πρόσκληση απευθύνθηκε -εκτός των δημόσιων φορέων – σε επιμελητήρια, ομοσπονδίες και μια σειρά
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1 Βλ. προκήρυξη της δράσης στην ιστοσελίδα
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=42&cs=
2 Εγκύκλιοι της Ε.Ο.Ο. υπ’ αριθ. 1783/10-9-20 κ.ά., συνάντηση του προεδρείου της ΕΟΟ με τον Υπουργό

Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Αύγουστος 2020), έγγραφα του Ο.Σ. Κεφαλληνίας υπ’ αριθ. 111/27-7-20,
116/4-8-20, 143/9-10-20 κ.ά. 

3 Για τα Ιόνια Νησιά βλ. την από 5/10/20 πρόσκληση υποβολής προτάσεων (ΑΔΑ: 6ΤΖΜ7ΛΕ-ΛΟΟ)
4 ΕΣΠΑ NEWS, https://www.espa.io/espa-ti-einai/
5 http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/1H_EGKYKLIOS_2021_2027.pdf. Για το Ευρωπαϊκό Εξά-

μηνο βλ. https://www.consilium.europa.eu/el/policies/european-semester/#.
6 http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/1H_EGKYKLIOS_2021_2027.pdf
7 Οι κοινωνικοοικονομικοί εταίροι που έχουν προσκληθεί στον διάλογο για το σχεδιασμό του νέου

Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι: α) Ένωσης Περιφερειών
(ΕΝΠΕ), β) Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), γ) Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ)
δ) Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ε) Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ), στ) Γε-
νική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), ζ) Ελληνική Ένωση
Τραπεζών (ΕΕΤ), η) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), θ) Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕ-
ΩΤΕΕ), ι) Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), ια)  Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επι-
χειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), ιβ) Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), ιγ) Ανώτατη Διοίκηση
Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), ιδ) Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινω-
νιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ιε) Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ιστ) Εθνική Συ-
νομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, ιζ) Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ιη)
Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων ΡΟΜ. Βλ., ως ανωτέρω, http://epan2.antagonistikotita.gr/up-
loads/1H_EGKYKLIOS_2021_2027.pdf

οργανισμούςειδικού κοινωνικού ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων δεν βρίσκονται οι δικές μας επαγ-
γελματικές-συνδικαλιστικές οργανώσεις7. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Κεφαλληνίας ενδιαφέρθηκε να
πληροφορηθεί τους λόγους αυτής της απουσίας, επικοινωνώντας εγγράφως με την εν λόγω υπεύθυνη
υπηρεσία αλλά δεν πήρε απάντηση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία, αρμόδια υπάλληλος της υπηρεσίας απο-
δέχθηκε ως δίκαιη και αυτονόητη την ιδέα της εκπροσώπησης όλων των πολιτών σε αυτές τις συζητήσεις
και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι κι εμείς ήδη εκπροσωπούμαστε από κάποιον από τους ήδη προσκληθέντες
θεσμικούς συνομιλητές, δηλαδή από κάποιο επιμελητήριο! Όμως τα επιμελητήρια έχουν τα δικά τους συμ-
φέροντα, έχουν διαφορετικά από τα δικά μας συνήθη επαγγελματικά πρότυπα οργάνωσης, έχουν δικές
τους στοχεύσεις ως προς τα μοντέλα των επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενισχύσουν και θα μπορούσαν
ακόμη να λειτουργούν ανταγωνιστικά προς επαγγελματικές ομάδες που δεν είναι μέλη τους. Ένα άλλο
αρνητικό για μας στοιχείο είναι το γεγονός ότι οι ορισμοί που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή ένωση για να χα-
ρακτηρίσουν μια επιχείρηση ως πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία, δεν έχουν σχέση με την δική μας επαγγελμα-
τική πραγματικότητα. 

Άποψη του γράφοντος είναι ότι ο κλάδος μας θα έπρεπε να απαιτήσει την συμμετοχή του στις συζη-
τήσεις για την διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής και να πιέσει δυναμικά με κάθε νόμιμο μέσον προς
αυτήν την κατεύθυνση. Πριν από το αίτημα για ένταξη σε ΕΣΠΑ θα πρέπει να τίθεται το αίτημα για συν-
διαμόρφωση του ΕΣΠΑ. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία συζητά με το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για την ένταξη σε ΕΣΠΑ, πιστεύω ότι το θέμα τίθεται και σε αυτήν τη βάση.Ο Οδοντιατρικός
Σύλλογος Κεφαλληνίας απέστειλε προτάσεις, σύμφωνα με συγκεκριμένο υπόδειγμα που συνοδεύει την
πρόσκληση για τον διάλογο, αλλά και πάλι δεν πήρε απάντηση. 
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Τα ξύλινα τείχη και οι αθάνατοι Σαλαμινομάχοι
Είχαν περάσει 10 χρόνια από την επική νίκη των Αθηναίων κατά των Περσών στον Μαραθώνα. Στην απο-

φασιστική αυτή μάχη δεν θα σωθεί μόνο η Αθήνα, αλλά και οι υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας. Εκεί στον Τύμβο
με τους 196 ηρωικούς πεσόντες, ο ποιητής Σιμωνίδης, θα γράψει το επίγραμμα «Ελλήνων προμαχούντες Αθη-
ναίοι Μαραθώνι, χρυσοφόρων Μήδων εστόρεσαν δύναμιν». 

Παρόλο αυτή την νίκη οι Έλληνες δεν εφησυχάζουν. Γνωρίζουν ότι αργά ή γρήγορα οι Μήδες θα ξαναγυρί-
σουν για να εκδικηθούν και να ξεπλύνουν την ντροπή τους. Θα το κάνει αυτό πράξη, ο νέος βασιλιάς Ξέρξης,
γιος του Δαρείου, που ετοιμάζει πολυάριθμο στρατό αλλά και πλοία για να αλώσει και για να τιμωρήσει πα-
ραδειγματικά τους Έλληνες. Ο Ξέρξης, κατά τον μεγάλο μας ιστορικό Ηρόδοτο, είναι ένας ανούσιος και εμ-
πρηστής.  Ήρθε έκαψε σπίτια, ιερά, αγάλματα των Θεών και μαστίγωσε και την θάλασσα προκαλώντας την
ύβρη. Ο Ξέρξης θα διαβεί ανενόχλητος  Θράκη και Μακεδονία και Θεσσαλία (οι Μακεδόνες είναι αδύναμοι
να τον αντιμετωπίσουν και συμβιβάζονται, παρόλο αυτά ο ομόεθνος βασιλιάς Αλέξανδρος Α΄ θα συνεργαστεί
μυστικά με τους Έλληνες και θα τους δίνει χρήσιμες πληροφορίες) Θεσσαλοί και Θηβαίοι μηδίζουν. 

Ο Ξέρξης στρατοπεδεύει στην Τραχίνα και ο στόλος στο Αρτεμίσιο. Οι Αθηναίοι με τους συμμάχους τους
και οι Σπαρτιάτες με τους υπόλοιπους Πελοποννήσιους αρνούνται να δώσουν γη και ύδωρ στους εισβολείς
αποφασισμένοι να τους πολεμήσουν ακόμα και σε ένα άνισο αγώνα. Των Αθηναίων ηγείται ο Θεμιστοκλής,
η μεγάλη πολιτική και στρατιωτική μορφή και των Σπαρτιατών και υπόλοιπων Πελοποννήσιων ο Ευρυβιάδης.
Ο συμμαχικός στρατός χρειάζεται να κερδίσει χρόνο, έτσι στα στενά των Θερμοπυλών θα σταλεί ο βασιλιάς
της Σπάρτης Λεωνίδας μαζί με τους 300 της φρουράς του. 

Ο Λεωνίδας διώχνει τον υπόλοιπο στρατό, που είναι κάποιες χιλιάδες αφού αυτή η μάχη είναι άνιση,  θεωρεί
φρόνιμο αυτοί να δώσουν την τελική μάχη με τους υπόλοιπους Έλληνες. Άλλωστε ο χρησμός είναι ξεκάθαρος.
Πρέπει να θυσιαστεί ο Βασιλιάς της Σπάρτης. Στις Θερμοπύλες  θα πέσουν ηρωικά μέχρι ενός οι 300 μαζί με
τον Λεωνίδα,  και οι 700 Θεσπιείς «στα κείνων ρήμασι πειθόμενοι». 

Δεισιδαίμονες οι Αθηναίοι όπως και όλοι οι Έλληνες,ο Θεμιστοκλής που έχει επίγνωση ότι μόνο στην θά-
λασσα έχουν μία πιθανότητα να κερδίσουν τους Πέρσες, για να πείσειτους Αθηναίους αλλά και τους υπόλοι-
πους Έλληνες χρειάζεται ένα χρησμό από το μεγάλο Μαντείο των Δελφών. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί
θεμιτά και αθέμιτα μέσα. 

Ο χρησμός που θα πάρει λέει:  «τότε ο παντεπόπτης Δίας θα δώσει στην Αθήνα ξύλινα τείχη. Το μόνο απόρ-
θητο που θα σώσει εσάς και τα παιδιά σας. Η Θεία Σαλαμίνα θα γίνει αιτία να χάσουν μάνες τα παιδιά τους».
Ο χρησμός είναι πλέον ξεκάθαρος. Τα ξύλινα τείχη είναι η Ναύς (τα πλοία) και η μάχη θα δοθεί στην Σαλαμίνα
η οποία από τον χρησμό είναι Θεία, οι ξένοι εισβολείς θα χάσουν τα παιδιά τους. 

Ο Θεμιστοκλής μεταφέρει τους Αθηναίους στην Σαλαμίνα (μένουν κάποιοι στην Ακρόπολη που ακόμα έχει
ξύλινα τείχη). Ο Ξέρξης μετά τις Θερμοπύλες, καίει τις Πλαταιές, την πόλη των Θεσπιαίων, τα ιερά της Ελευ-
σίνας για να πάρει σειρά από άκρη σε άκρη η Αθήνα και η Ακρόπολη με τον ναό της  Παλλάδας Αθηνάς. 

Στο Αρτεμίσιο θα δοθούν μικρές δοκιμαστικές αψιμαχίες, αλλά δεν θα δοθεί ιδιαίτερη μάχη. Για τους Έλληνες
τα στενά του Αρτεμισίου δεν είναι κατάλληλα για την άνιση μάχη αφού ο ελληνικός στόλος απαρτίζεται από
380 τριήρεις έναντι 800 των Περσών. 

Η Σαλαμίνα κρίνεται το πιο κατάλληλο μέρος και εκεί θα λιμενήσει ο συμμαχικός στόλος των Ελλήνων,
μόνο που εδώ ο Ευρυβιάδης μαζί με τους Κορίνθιους φοβάται μήπως εγκλωβιστούν στα στενά της Σαλαμίνας,
για αυτό αποφασίζουν η ναυμαχία να γίνει στο πέρασμα της Κορίνθου. Μεταξύ των δύο ανδρών ακολουθεί
άγρια λογομαχία, ο Θεμιστοκλής προσπαθεί με επιχειρήματα να κατευνάσει τον  Ευρυβιάδη με το γνωστό
«Πάταξονμε – Άκουσον δε» (Ευρυβιάδη του λέει, μην με προδώσεις τούτη την δύσκολη ώρα). Εμείς οι Αθη-
ναίοι έχουμε και εναλλακτική λύση, να επιβιβαστούμε στα καράβια και να αποπλεύσουμε στους συμμάχους
μας στην Σικελία. Αν όμως εσείς ηττηθείτε στην Κόρινθο θα σκλαβωθεί για πάντα η Ελλάδα. Την στιγμή που
λέγονται αυτά, από μηχανής Θεού, παρουσιάζεται μπροστά τους ο εξόριστος Αριστείδης. 

Δηλώνει ότι ήρθε να πολεμήσει σαν απλός οπλίτης και ότι ο στόλος του Ξέρξη έχει αποκλείσει κάθε δρόμο
διαφυγής. Τότε ο Ευρυβιάδης και οι άλλοι Έλληνες αποφασίζουν να δώσουν όλοι μαζί την μάχη. Στην Σαλα-
μίνα, κατά των Ελλήνων, πολεμάει και η Αρτεμισία, η βασίλισσα της Αλικαρνασσού. Ενώ αντίθετα, το πολε-
μικό πλοίο της Λήμνου ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ, θα αυτομολήσει στο Αρτεμίσιο, και πολεμάει δίπλα με τους ομοεθνούς
Έλληνες. Της ναυμαχίας προηγείται, ο πολεμικός Παιάνας, που εμψυχώνει τους Έλληνες.

«Ω ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΙΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΤΕ ΠΑΤΡΙΔ’, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΤΕ ΔΕ ΠΑΙΔΑΣ, ΓΥΝΑΙΚΑΣ,
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ΘΕΩΝ ΤΕ ΠΑΤΡΩΩΝ ΕΔΗ, ΘΗΚΑΣ ΤΕ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ ΑΓΩΝ».
Παρόντες στην ναυμαχία της Σαλαμίνας οι τραγικοί Αισχύλος και Σοφοκλής, ο νεαρός Περικλής και ο παις

Ευριπίδης. Στην ναυμαχία συμμαχεί και ο θεός Αίολος που φυσάει ευνοϊκό άνεμο για τα πλοία των Ελλήνων.
Ο Ξέρξης από το όρος Αιγάλεω παρακολουθεί την κατά κράτος ήττα των Περσών, φοβάται μήπως οι Έλληνες
τον αποκλείσουν στα Δαρδανέλια και επιστρέφει άρον-άρον στην Περσία. 

Την ίδια εποχή οι Καρχηδόνιοι σύμμαχοι των Περσών αποβιβάζουν 300.000 στρατό στην Σικελία, των
οποίων ηγείται ο Αμίλκας, η μάχη θα δοθεί στην πόλη Ημέρα και εδώ οι Έλληνες της μεγάλης Ελλάδος θα
είναι νικητές, κατατροπώνουν τους εισβολείς από τις χώρες της Β. Αφρικής και η Σικελία μένει ελεύθερη. Στην
Σαλαμίνα οι Πέρσες έχουν χάσει την μάχη στην θάλασσα. Ο στρατός όμως παραμένει ακέραιος και έχει στρα-
τοπεδεύσει στην Θεσσαλία και ηγείται ο στρατηγός Μαρδόνιος. 

Ένα χρόνο μετά στις Πλαταιές οι ενωμένοι Έλληνες με τον στρατηγό Παυσανία θα θριαμβέψουν νικητές
και στην Μυκάλη θα ηττηθεί και ο υπόλοιπος στόλος της Περσίας και οι μήδες δεν θα ξανατολμήσουν. Οι
Έλληνες μένουν ελεύθεροι αλλά μαζί και όλη η Ευρώπη. Ο τραγικός Αισχύλος που θα πεθάνει στην Σικελία,
στο μνήμα του, μία επιθυμία είχε. Να μην γραφτεί ότι υπήρξε μεγάλος ποιητής αλλά ότι πολέμησε και αυτός
στην μάχη του Μαραθώνα και στην ναυμαχία της Σαλαμίνας. 

Το 480 στην Σαλαμίνα, και τον επόμενο χρόνο στην Μυκάλη και στις Πλαταιές, οι Έλληνες θα γράψουν τα
σημαντικότερα πολεμικά γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας. Σε αυτές τις αναμετρήσεις δεν θα επιτρέψουν
στην Περσία να αναδειχθεί παγκόσμια δύναμη όχι μόνο  της Ασίας αλλά και όλης της Ευρώπης.

2500 χρόνια μετά,στις μνήμες μας παραμένουν αθάνατοι Σαλαμινομάχοι και αφήνουν υποθήκη στα ελλη-
νόπουλα. Εάν ο Αισχύλος με το «Ω παίδες Ελλήνων» τους είναι απόμακρος τότε ας ακούσουν τη φωνή του
ποιητή Κάλβου «θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία» και τη συμβουλή του στρατηγού Κολοκοτρώνη «αν λα-
χταράς τη λευτεριά σε άλλον μην ελπίζεις, μόνος σου πάρτην αν μπορείς αλλιώς δεν την αξίζεις».   

Με εκτίμηση 
Δημήτρης Μαυραειδόπουλος

ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ: Ο θεός της Άριας φυλής ή
ένας απλός θνητός που φοβόταν τον οδοντίατρο;
O Aδόλφος Χίτλερ ο άνθρωπος που κατέλαβε

σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη και συμμετείχε
στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο προκαλώντας τον
θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων δεν φοβόταν
ποτέ και κανέναν.Φαίνεται όμωςπως είχε μια
«αχίλλειο πτέρνα». Φοβόταν ένα πράγμα το
οποίο όλοι οι καθημερινοί άνθρωποι ερχόμαστε
αντιμέτωποι, μια στο τόσο. Μιλάμε φυσικά για
την επίσκεψη στον οδοντίατρο!

Στο βιβλίο "Ο Οδοντίατρος του Διαβόλου" κα-
ταγράφεται το έργο και τα απομνημονεύματα
του προσωπικού Οδοντιάτρου του Γερμανού
Φύρερ, Γιοχάνες Μπλάτσκε. Μπορεί ο Οδοντία-
τρος να ήταν εξαιρετικά υπερήφανος για τη δου-
λειά του ως προσωπικός οδοντίατρος του Χίτλερ,
δεν συνέβαινε όμως το ίδιο για τον διάσημο
ασθενή του. Καθόταν έντρομος στη καρέκλα.
Πιο εύκολο ήταν να εισβάλλει στη Πολωνία,
παρά να εισέλθει στο Οδοντιατρείο.

Στο βιβλίο περιγράφεται η κακή στοματική
υγιεινή του Χίτλερ, συνοδευόμενη από πολλά
αποστήματα στο στόμα και ουλίτιδα. Είχε χαλί-

Η ακτινογραφία με την οδοντοστοιχία 
του Χίτλερ το φθινόπωρο το 1944
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τωσηκαι πολλές φορές έκανε τους
συμβούλους του να απομακρύνον-
ται από κοντά του γιατί δεν άντε-
χαν τη μυρωδιά. O Μπλάτσκε στα
απομνημονεύματά του εξηγεί ότι η
πολύ κακή στοματική υγιεινή του
Χίτλερ, οφείλεται κυρίως στην
άσχημη διατροφή του από τις
εξαιρετικά άσχημες συνθήκες που
έζησε στη προπολεμική Βιέννη,
όταν επιβίωνε ως πάμπτωχος ζω-
γράφος στον δρόμο.

Μόνο στο προτελευταίο έτος του
πολέμου, το 1944, ο Μπλάτσκε είχε
πραγματοποιήσει δέκα εμφράξεις
στα δόντια του περίφημου ασθενή
του. Mεταξύ των άλλων, αποκαλύ-
πτεται ότι ο Χίτλερ επέμεινε μια
απλή απονεύρωση να εξελιχθεί σε
διαδικασία 8 ολόκληρων ημερών
γιατί δεν μπορούσε να αντέξει τον
πόνο.

Ύστερα από την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, τον Ιούλιο του 1944, τα πράγματα χειροτέρευσαν
καθώς έπρεπε να αφαιρεθούν και κάποια θραύσματα από το στόμα του.

Μια ακτινογραφία της οδοντοστοιχίας του Χίτλερ το φθινόπωρο του 1944 μετά τη Συνωμοσία της
20ης Ιουλίου έδειχνε ξεκάθαρα το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Μόνο εκείνη τη χρονιά είχε βάλει
μεταλλική γέφυρα με 10 δόντια. Από τα 32 ενήλικα δόντια του, μόλις τα πέντε ήταν δικά του. Τα υπόλοιπα
ήταν στεφάνες. 

Τον Μάρτιο και τον Ιούλιο του 2017, η μυστική υπηρεσία της Ρωσίας FSB και η υπηρεσία των ρωσικών
κρατικών αρχείων εξουσιοδότησαν μια ομάδα ερευνητών να εξετάσει τα οστά του Χίτλερ, για πρώτη
φορά από το 1946, επεσήμανε ο Σαρλιέ. Η γαλλική ομάδα εξέτασε ένα κομμάτι του κρανίου που υπο-
τίθεται ήταν του δικτάτορα, το οποίο είχε μια τρύπα στην αριστερή πλευρά. Αυτή κατά πάσα πιθα-
νότητα προκλήθηκε από σφαίρα. Οι επιστήμονες δεν είχαν εξουσιοδοτηθεί να πάρουν δείγμα από το
συγκεκριμένο σημείο. Η μορφολογία του, ωστόσο, ήταν «απολύτως όμοια» με τις ακτινογραφίες του
κρανίου του Χίτλερ, που είχαν γίνει ένα χρόνο πριν τον θάνατό του, σύμφωνα με την έρευνα. Αν αυτή
η μελέτη επιβεβαιώσει την γενικώς αποδεκτή εκτίμηση ότι ο Χίτλερ πέθανε στις 30 Απριλίου 1945
σε αποθήκη στο Βερολίνο μαζί με την σύντροφό του Εύα Μπράουν, τότε πέφτει φως στα ακριβή αίτια
του θανάτου, δήλωσε ο Σαρλιέ. «Δεν γνωρίζαμε αν χρησιμοποίησε αμπούλα κυανίου για να αυτο-
κτονήσει ή μια σφαίρα στο κεφάλι. Κατά πάσα πιθανότητα έκανε και τα δύο».

Στην εξέταση των δοντιών δεν βρέθηκε ίχνος πυρίτιδας, κάτι που σημαίνει ότι δεν αυτοπυροβολήθηκε
στο στόμα. Πιθανόν το σημείο που πυροβολήθηκε ήταν ο λαιμός ή το μέτωπο. Επίσης, τα γαλαζωπά ιζή-
ματα στα προσθετικά δόντια μπορεί να υποδηλώνουν μια «χημική αντίδραση του κυανίου και του με-
τάλλου των ψεύτικων δοντιών».

Η ανάλυση των δοντιών του Χίτλερ και διάφορων προσθετικών δοντιών αποκάλυψε λευκά ιζήματα
και κανένα ίχνος ίνας κρέατος. Ο δικτάτορας ήταν χορτοφάγος, σύμφωνα με τον καθηγητή.

Είναι λογικό ότι ένα άτομο που δεν είχε σεβασμό για την ανθρώπινη ζωή, δε θα είχε σεβασμό ούτε
για τη μη ανθρώπινη ζωή. Το στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς είχε το δικό του σφαγείο και το δικό
του χασάπικο σύμφωνα με το Eternal Treblinka από τον Charles Patterson.

Πολλοί μάρτυρες έχουν βεβαιώσει ότι ο Χίτλερ έτρωγε μπουλέτες συκωτιού, λουκάνικα Βαυαρίας, γε-
μιστά πιτσούνια και χαβιάρι.

Αναφορές από προσωπικούς του σεφ και σεφ ξενοδοχείων επιβεβαιώνουν ότι ο Χίτλερ έτρωγε ζωικά
πιάτα ή πιάτα με ζωικά προϊόντα. π.χ. στην τροφή του προσέθεταν ζωικούς αδένες και μυελό των οστών.

Τα οδοντικά αρχεία του Χίτλερ
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Ο συγγραφέας RynnBerry υποστηρίζει
ότι αν και ο Χίτλερ μείωσε την ποσότητα
του κρέατος στη διατροφή του, ποτέ δε
σταμάτησε τελείως ή για σημαντικό χρο-
νικό διάστημα την κατανάλωση κρέατος.
Κατά τα φαινόμενα, μετά το θάνατο της
ανιψιάς του Angela Geli Raubal το 1931,
ο Χίτλερ έγινε φυτοφάγος, αλλά συνέ-
χισε να τρώει το αγαπημένο του πιάτο με
τα συκωτάκια (που σαφώς τον κάνει ΜΗ
φυτοφάγο).

Ο Χίτλερ σίγουρα πειραματίστηκε με
τη χορτοφαγική διατροφή μετά από συμ-
βουλή του γιατρού του για την υγεία του. Και οι 22 υπηρέτριες του σπιτιού γνώριζαν ότι ο Χίτλερ είχε
πρόβλημα με την σπλήνα του και γι' αυτό οι οδηγίες για τη μαγειρική τους ήταν πολύ συγκεκριμένες. Η
διατροφή του ήταν επινόηση ενός προσωπικού του μάγειρα.

Ο Χίτλερ είχε έναν λαχανόκηπο όπου φύτευαν και προστάτευαν τα λαχανικά που έτρωγε. Ο κήπος βρί-
σκεται στην περίφημη έδρα του WolfLair, το κωδικό όνομα του πιο σημαντικού από τα μυστικά καταφύγια
του Χίτλερ που στέγαζε το αρχηγείο του «Φύρερ».Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της FirstNews, ο
κήπος βρέθηκε περί το 1 χλμ. από το καταφύγιο του Χίτλερ. Η ανασκαφή αποκάλυψε τα θεμέλια του
σπιτιού του κηπουρού, δυο θερμοκήπια και έναν υπόγειο λέβητα, που παρείχε ζεστό νερό και αέρα για
να παράγονται φρέσκα λαχανικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σπάζοντας τη σιωπή της, 71 χρόνια μετά στην εφημερίδα SalzburgChronik, η Καλχάμερ η νεαρή υπη-
ρέτρια που είχε στο σπίτι του ο Χίτλερ, διηγείται στιγμές από την εμπειρία της ως υπηρέτρια των SS, ενώ
αποκαλύπτει άγνωστες λεπτομέρειες από τη ζωή και τις συνήθειες του Φύρερ. Λαμβάνοντας εντολές
από τους ανώτερους της, η νεαρή τότε υπηρέτρια σέρβιρε στον αρχηγό των Ναζί μόνο χλιαρό νερό και
μαγείρευε ακολουθώντας τους κανόνες της αυστηρά υγιεινής διατροφής του.

Ο Αδόλφος Χίτλερ είχε 15 δοκιμαστές φαγητού, οι οποίοι δοκίμαζαν το φαγητό τουλάχιστον 45 λεπτά
πριν ξεκινήσει το γεύμα του εκείνος και η σύντροφός του. Μία από τις δοκιμαστές φαγητού του Αδόλφου
Χίτλερ, η ΜαργκόΒέλκ, σε παλιότερη συνέντευξή της στο Associated Press, το 2013 ανέφερε ότι το φα-
γητό ήταν πεντανόστιμο. Μόνο τα καλύτερα λαχανικά, σπαράγγια, πιπεριές, και οτιδήποτε μπορείς να
φανταστείς. Και πάντα με μια μερίδα ρύζι ή ζυμαρικά, δίπλα.

Γύρω στα τέλη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μάλιστα ο Χίτλερ έτρωγε μόνο πουρέ πατάτας και
σούπα. Ωστόσο, εκείνος είχε ιδιαίτερη αδυναμία στη σοκολάτα και τα ζαχαρωτά. Το «κέικ του Φύρερ» ήταν
ένα κέικ μήλου στρωμένο με καρύδια και σταφίδες και έπρεπε να το ψήνουν κάθε μέρα για τον Χίτλερ.

Εκείνος δεν το έτρωγε ποτέ παρουσία άλλων, παρά μόνο το βράδυ, «σαν άτακτο σχολιαρόπαιδο»,
όπως λέει χαρακτηριστικά η οικονόμος του, θυμούμενη πως συχνά σηκωνόταν από το κρεβάτι του τη
νύχτα και έκανε «επιθέσεις» σε γλυκά, των οποίων ήταν φανατικός.

Η οδοντοστοιχία του Χίτλερ είναι το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο ότι ο Φύρερ πέθανε. Στις 30 Απρι-
λίου 1945, ο Χίτλερ μαζί με την Εύα Μπράουν αυτοκτόνησαν. Τα σώματά τους αποτεφρώθηκαν και θά-
φτηκαν ανάμεσα σε άλλα πτώματα κοντά στην Καγκελαρία. Όταν οι Σοβιετικοί κατέλαβαν την
Καγκελαρία, η αντικατασκοπική ομάδα SMERSH στις 3 Μαΐου βρήκε περίπου 14 απανθρακωμένα σώ-
ματα. Ένα από αυτά ήταν και του ναζιστή ηγέτη. 

Έχοντας λοιπόν εξετάσει τα οδοντικά αρχεία και βρίσκοντας την χαρακτηριστική μεταλλική γέφυρα
σε ένα από τα απανθρακωμένα πτώματα, μπορούμε να δώσουμε τέλος σε όλες τις θεωρίες συνωμοσίας
για τον Χίτλερ. Δεν έφυγε στην Αργεντινή με υποβρύχιο, δεν είναι κρυμμένος σε βάση στην Ανταρκτική
ή στην σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού.

Η οδοντοστοιχία του Χίτλερ εκτίθεται σε μουσείο της Ουκρανίας.
Αυτά από την Ελλάδα του 2020. Λίγο πριν την επέτειο του «ΟΧΙ» ,την επέτειο της ήττας των Γερμανών.

Την εποχή που μια οργάνωση με ναζιστικό χαρακτήρα, η Χρυσή Αυγή, κρίθηκε τρομοκρατική οργάνωση.
Τυχαίο; Δε νομίζω…

Μαρία Κ. Αγραπίδου – Χειρουργός Οδοντίατρος

Η μεταλλική γέφυρα του Χίτλερ
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Η μελαγχολία των Χριστουγέννων
Xριστούγεννα!.. Πόσες εικόνες.. πόσες σκέψεις,

πλημμυρίζουν το μυαλό μας σαν ακούμε την λέξη «Χρι-
στούγεννα»!..Λάμψη, στολίδια και δώρα κάτω από το
δέντρο, πιατέλες με γλυκά, μαγειρέματα και οικογενει-
ακά τραπεζώματα, αγορές και βόλτες, κάλαντα και αν-
ταλλαγές ευχών!.. Φως που σκορπίζεται παντού!..

Φως.. ήμήπως όχι;.. Μήπως για κάποιους τα Χρι-
στούγεννα έχουν χρώμα πιο σκούρο, πιο σκοτεινό;..
Μήπως για κάποιους η μαγεία σκεπάζεται από ένα
πέπλο μοναξιάς και βυθίζεται σε ένα μαξιλάρι μιας
ανεξήγητης θλίψης;..

Η μελαγχολία των Χριστουγέννων αφορούσε πάντα
πολλούς ανθρώπους. Ειδικά δε την εποχή που δια-
νύουμε, ακόμη περισσότερους. Η πανδημία και τα πε-
ριοριστικά μέτρα έχουν αλλάξει και δυσκολέψει κατά
πολύ την ζωή μας και την ψυχολογία μας. Δεν μπο-
ρούμε να βρεθούμε με αγαπημένα πρόσωπα, με συγ-
γενείς και φίλους. Δεν μπορούμε να αγκαλιάσουμε
όσους αγαπάμε, δεν μπορούμε να γιορτάσουμε όπως
τα προηγούμενα χρόνια.

Όσο αυξάνονται οι προβλεπόμενες αποστάσεις,
άλλο τόσο γιγαντώνεται και η μοναξιά. Είναι πια ολό-
γυρά μας.. Το βλέπουμε σε φίλους, σε ασθενείς μας,
ίσως ακόμα και στον ίδιο μας τον εαυτό.

Για τους λόγους αυτούς σκέφτηκα να αφήσουμε
έναν ειδικό, να μας μιλήσει για το θέμα αυτό. Να κα-
τανοήσουμε κάποια πράγματα και να αναζητήσουμε
τρόπους αντιμετώπισης. Έτσι προέκυψε η συνέν-

τευξη με την Κυρία
Όλγα Τζουραμάνη-
Εγκληματολόγο,
Ψυχολόγο και Ψυχο-
θεραπεύτρια (MSc
in IntegrativeCoun-
selling&Psychother-
apy, MSc in
Criminology, Llm(c)
in Laws) / Διδά-
σκουσα της σχολής
Ψυχολογίας / Uni-

versity of Derby/ Υπ. Διδάκτωρ Εγκληματολογίας
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας)*.

Κυρία Τζουραμάνη, τι είναι η μελαγχολία 
των εορτών και πώς εμφανίζεται;

Η Μελαγχολία των Χριστουγέννων συναντάται
στην βιβλιογραφία και ως ‘Κατάθλιψη των Χριστου-
γέννων’ ή ‘Κατάθλιψη των Εορτών’ και είναι σημαν-
τικό να αναφερθεί πως δεν αποτελεί κλινική διάγνωση
σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο
Ταξινόμησης των Ψυχικών Διαταραχών.

Η μελαγχολία των εορτών, είναι μια μορφή εποχικής
κατάθλιψης, ή εποχικής δυσθυμίας. Ως ένα πολυπαρα-
γοντικό φαινόμενο, σχετίζεται μετο φύλο, την ηλικία, το
μορφωτικό και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, τον τύπο
προσωπικότητας και κυρίως την προσωπική νοηματο-
δότηση ενός ανθρώπου στη συγκεκριμένη γιορτή, σε
δεδομένη χρονική περίοδο και φάση της ζωής του.
Συχνά συνδέεται με τις προσδοκίες του ατόμου, και την
αδυναμία πραγμάτωσής τους και μπορεί να οφείλεται
σε πολλούς διαφορετικούς αιτιολογικούς παράγοντες.

Πως μπορεί να εξηγηθεί αυτό το φαινόμενο;

Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρο-
νιάς είναι μια περίοδος συνδεδεμένη με χαρά και εν-
θουσιασμό. Θεωρούνται από όλους μια ευκαιρία για
ξεκούραση από υποχρεώσεις και από την πίεση της
καθημερινότητας. Για άλλους είναι η κατάλληλη πε-
ρίοδος για να βρεθούν με φίλους και συγγενείς μέσα
σε ένα γιορτινό κλίμα ηρεμίας και αγάπης. Ωστόσο,
για ορισμένους η περίοδος των εορτών είναι συνυφα-
σμένη με μια προσπάθεια απολογισμού της χρονιάς
που φεύγει. Οι άνθρωποι έχοντας περισσότερο χρόνο
στη διάθεση τους, έρχονται αντιμέτωποι με τον εαυτό
τους και θυμούνται απογοητεύσεις, αποτυχίες και
απώλειες που βίωσαν την περασμένη χρονιά.

Δεν μπορούμε να παραλείψουμε πως από την παι-
δική μας ηλικία έχουμε μάθει να περιμένουμε συγκε-
κριμένα πράγματα από τα Χριστούγεννα, δώρα, κλπ.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια τα συναισθήματα θλίψης
την περίοδο των εορτών συνεχώς πολλαπλασιάζον-
ται. Οι άνθρωποι συνήθως συνειδητοποιούν εντονό-
τερα την μοναξιά τους και την έλλειψη ουσιαστικών
σχέσεων. Η ανάγκη τους για αγάπη και υποστήριξη
από τους αγαπημένους τους εντείνεται και όταν δεν
υπάρχουν άτομα στα οποία να απευθυνθούν και να
στηριχθούν και τα δυσάρεστα συναισθήματα βιώνον-
ται ακόμη εντονότερα. Πρόσφατες έρευνες μάλιστα,
δείχνουν ότι αυτή την περίοδο οι απόπειρες αυτοκτο-
νίας είναι αυξημένες, με κορύφωση τις πρώτες μέρες
του νέου έτους.

Τι συμπτώματα επιφέρει συνήθως 
η μελαγχολία των εορτών; 

Η μελαγχολία των εορτών μπορεί να χαρακτηρίζε-
ται από συναισθήματα άγχους ή και θλίψης, από χα-
μηλή ή καθόλου διάθεση για οτιδήποτε, από μειωμένη
αυτοσυγκέντρωση και ίσως αυξημένο αίσθημα κόπω-
σης. Μπορεί να επιφέρει ευερεθιστότητα ή ακόμα  και
ψυχοσωματικά συμπτώματα, όπως πονοκεφάλους,
καθώς και προβλήματα σχετικά με τον ύπνο ή την
διάθεση της όρεξης.
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Πιστεύετε πως αφορά συγκεκριμένους ανθρώπους;

Η μελαγχολία μπορεί να παρουσιαστεί σε όλους
μας κάποια στιγμή, λόγω συγκεκριμένων συνθηκών
της ζωής μας όπως π.χ. εξαιτίας ενός χωρισμού ή δια-
ζυγίου, μιας απώλειας αγαπημένου προσώπου, κά-
ποιου προβλήματος υγείας κλπ. Έτσι, η διάθεσή μας
μπορεί να μην είναι καλή, να μη χαιρόμαστε και να
μην απολαμβάνουμε τις γιορτές και να νοιώθουμε με-
λαγχολικοί.

Όμως, υπάρχουν και άνθρωποι που σταθερά βιώ-
νουν τη μελαγχολία των εορτών. Είναι οι άνθρωποι,
οι οποίοι δεν προσμένουν με ανυπομονησία τις ημέ-
ρες αυτές, δεν έχουν κανένα συναίσθημα χαράς και
γιορτινής διάθεσης, δεν επιθυμούν να βιώσουν αυτό
το εορταστικό κλίμα και τους προκαλείται έντονο
άγχος, ακόμα και στην σκέψη.

Ωστόσο, ιδιαίτερα επιρρεπείς στη θλίψη των εορ-
τών είναι και άνθρωποι ηλικιωμένοι, ασθενείς, φρον-
τιστές ασθενών και άνεργοι.

Ποιοι  όμως είναι οι λόγοι που οδηγούν έναν 
άνθρωπο στο να βιώνει την περίοδο των 

Χριστουγέννων, με αρνητικά συναισθήματα;

Πρώτα απ΄όλα η μοναξιά: Στην πλειοψηφία τους οι
άνθρωποι αυτές τις μέρες, είναι μόνοι, είτε ζουν χωρίς
οικογένεια, σύντροφο, φίλους, είτε νιώθουν συναι-
σθηματική αποξένωση από το περιβάλλον τους. Οι
γιορτές παραδοσιακά είναι συνδεδεμένες με οικογε-
νειακές συγκεντρώσεις γύρω από το γιορτινό τρα-
πέζι, με την συντροφικότητα και όταν ένας άνθρωπος
αδυνατεί να ακολουθήσει την παράδοση αυτή, βιώνει
την ματαίωση. Επίσης, όπως έχει υποστηριχθεί στην
βιβλιογραφία, το να είναι κανείς μόνος του μια καθη-
μερινή ημέρα, δεν βιώνεται το ίδιο αρνητικά με το να
είναι μόνος του όταν αλλάζει η χρονιά.

Άλλος λόγος είναιη απώλεια. Για όσους έχουν χάσει
ένα αγαπημένο και κοντινό πρόσωπο (ειδικά πρό-
σφατα), οι γιορτές βιώνονται δύσκολα καθώς αναζω-
πυρώνεται η συνοδευτική νοσταλγία και το αίσθημα
της απώλειας. Οι αναμνήσεις διαδέχονται η μια την
άλλη και η έλλειψη είναι πιο έντονη. Να σημειωθεί
πως η απώλεια συναντάται και σε έναν χωρισμό ή δια-
ζύγιο, ακόμα και στην έλλειψη εργασίας.

Βασικός λόγος και η αδυναμία ανταπόκρισης στις κα-
ταναλωτικές ‘σειρήνες’: Εδώ και αρκετά χρόνια, οι γιορ-
τές των Χριστουγέννων είναι ταυτισμένες με τον
καταναλωτισμό, είτε για δώρα, είτε για το γιορτινό τρα-
πέζι, είτε για ταξιδιωτικούς προορισμούς. Αν και η δυ-
νατότητα καταναλωτισμού έχει περιοριστεί σημαντικά
τα τελευταία χρόνια για τους περισσότερους, το αί-
σθημα υποχρέωσης απέναντι στο κοντινό περιβάλλον,
παραμένει σταθερό και η αδυναμία ενός ατόμου να αν-
ταπεξέλθει-όπως νομίζει πως οφείλει- προκαλεί στρες,
ενοχές, αισθήματα αναξιότητας, έως και κατάθλιψη.

Επίσης οι αναμνήσεις περασμένων Χριστουγέννων,
είτε είναι χαρούμενες είτε δυσάρεστες, είναι ικανές να
πυροδοτήσουν αισθήματα θλίψης, μελαγχολίας και
αναστάτωσης. Σημαντικό να αναφερθούν και τα τυχόν
τραύματα της παιδικής ηλικίας.

Οι οικογενειακές συγκρούσεις είναι ένας άλλος
λόγος. Δεν θεωρείται σπάνιο, οι γιορτές να καταλή-
γουν με τσακωμούς και εντάσεις. Επίσης, δεν θεωρεί-
ται σπάνιο οι οικογενειακές συγκεντρώσεις να έχουν
έναν καταναγκαστικό χαρακτήρα του τύπου «Είναι
γιορτές, πρέπει να φάμε όλοι μαζί». Τα προϋπάρχοντα
ανεπίλυτα σχεσιακά ζητήματα, αναδύουν αρνητικά
συναισθήματα.

Σημαντική αιτία και η επιβολή του «Πρέπει να πε-
ράσουμε καλά»: Αρκετοί άνθρωποι βιώνουν αυτό το
μήνυμα με πίεση και άγχος. Οι υπερβολικές προσδο-
κίες, όχι μόνο δύσκολα εκπληρώνονται, αλλά οδη-
γούν στην ματαίωση και στην απογοήτευση.Ένας
σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στη μελαγ-
χολία τις ημέρες των εορτών είναι η εικονική ατμό-
σφαιρα που «επιβάλλεται» μέσα από τα ΜΜΕ και τα
Social Media, στην οποία όλοι πρέπει να είμαστε χα-
ρούμενοι και αγαπημένοι, με πολύ κόσμο, να αγορά-
ζουμε δώρα, να διασκεδάζουμε στα οικογενειακά
τραπέζια. Παρόλα αυτά, η πραγματική μας κατά-
σταση, μπορεί να είναι πολύ διαφορετική. Ωστόσο,
έχουμε την πεποίθηση ότι όλοι οι άλλοι περνούν
καλά, είναι χαρούμενοι, αγαπιούνται και διασκεδά-
ζουν, άρα αφού εμείς δε νιώθουμε αντίστοιχα συναι-
σθήματα, ίσως να μην αξίζουμε, ίσως έχουμε κάποιο
έλλειμμα.

Η εξαντλητική προετοιμασία για τις γιορτές είναι
όσο κι αν ακουστεί περίεργο, λόγος μελαγχολίας.
Οι υποχρεώσεις και η πίεση να ανταποκριθούμε σε
αυτές, είναι ικανές να προκαλέσουν έντονο αίσθημα
κόπωσης και έντασης. Η αλληλεπίδραση της κούρα-
σης με το στρες μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε
ψυχοσωματικά συμπτώματα (πονοκέφαλοι, αυπνία,
κοιλιακές διαταραχές κλπ.)

Επίσης συχνή είναι η εποχιακή συναισθηματική δια-
ταραχή αλλά και η επιστροφή στην καθημερινότητα. 

Τέλος, δεν μπορούμε να παραλείψουμε την Μεί-
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ζονα κατάθλιψη και κάποιες άλλες διαταραχές ψυχι-
κής υγείας. Για τους ανθρώπους που πάσχουν από κά-
ποια κλινική ψυχική διαταραχή, η περίοδος των
εορτών είναι δύσκολη και συχνά συνοδεύεται από έν-
τονη αναστάτωση. Οι βασικοί λόγοι αναφέρθηκαν
παραπάνω αλλά προστίθεται ένας επιπλέον, ότι
συχνά οι ψυχικές διαταραχές συνοδεύονται από απο-
μόνωση και κοινωνικό αποκλεισμό, καταστάσεις που
καθίστανται πιο οδυνηρές τις ημέρες των Χριστου-
γέννων.

Τι μπορεί να κάνει κάποιος για να αντιμετωπίσει
τη μελαγχολία των εορτών;

Αρχικά να μην προκαλέσει ο ίδιος πανικό στον
εαυτό του. Πρέπει να αποδεχθεί το συναίσθημα της
θλίψης ως φυσιολογικό και αν-
θρώπινο καινα επιτρέψει στον
εαυτό του να το βιώσει, όπως
και τα υπόλοιπα συναισθήματα. 

Να σκεφτεί όλα όσα έχει απο-
κτήσει και υπάρχουν στη ζωή
του και μην εστιάσεισε όσα δεν
έχει. Να νιώσει χαρούμενος και
ευγνώμων για τη ζωή του.

Να θέσει εφικτούς και μι-
κρούς στόχους. Να αναλάβει
τόσες ευθύνες που να μη χρει-
άζεται να πιεστεί ψυχολογικά
για να τις πραγματοποιήσει.

Να θέσει προτεραιότητες. Μια
μικρή καταγραφή όσων θέλει να
πραγματοποιήσει, βοηθάει.

Να ζει τις μικρές στιγμές.
Μην έχει μεγάλες προσδοκίες
για ένα μελλοντικό φαντασμα-
γορικό γεγονός. Να δώσει έμ-
φαση στο τώρα.

Να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό του και να τον
φροντίσει. Να περάσει ουσιαστικό χρόνο μαζί με
άτομα που αγαπά και τον αγαπούν. Ακόμα και αν δεν
είναι εφικτό, λόγω της παρούσας κατάστασης, μπορεί
να μοιραστεί τους προβληματισμούς του με ανθρώ-
πους που νιώθει πιο κοντά. Γενικότερα, να μην πιεστεί
κάποιος να πάει κάπου που δεν θέλει ή να βρεθεί με
ανθρώπους που δεν τον κάνουν να αισθάνεται άνετα.

Ίσως ακόμα και να κάνει οικονομικό προγραμμα-
τισμό. Οι υπερβολές και οι σπατάλες, μπορεί να
προκαλέσουν άγχος στο μέλλον. Άλλωστε τα δώρα
δε χρειάζεται απαραιτήτως να είναι ακριβά για να
έχουν αξία!

Τέλος, να δώσουμε έμφαση στην θετική πλευρά
των πραγμάτων. Η θετική διάθεση μας προσφέρει αι-
σιοδοξία και ελπίδα για να συνεχίσουμε, αντίθετα με
το να βλέπουμε τα πράγματα με αρνητική ματιά, η

οποία μας οδηγεί στην θλίψη και στην απαισιοδοξία.
Δεν χρειάζεται να πιέζουμε τον εαυτό μας να είναι χα-
ρούμενος γιατί «πρέπει». Ποτέ κανείς δεν βίωσε συ-
ναισθήματα επειδή «πρέπει». 

Ας επιλέξουμε λοιπόν εμείς, τον τρόπο που επιθυ-
μούμε να περάσουμε τις ημέρες αυτές. Άλλωστε,
γνωρίζουμε τον εαυτό μας, καλύτερα από τον κα-
θένα!

Τι μπορούμε όμως να κάνουμε αν τα αρνητικά 
συναισθήματα συνεχίζονται και μετά τις γιορτές;

Σε περίπτωση που τα αρνητικά συναισθήματα επι-
μένουν ή και εντείνονται μετά το πέρας αυτών των
ημερών, είναι σημαντικό να επικοινωνήσει το άτομο
με κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, με τη βοήθεια του

οποίου θα μπορέσει να ξεπερά-
σει τα συμπτώματά, να επανα-
προσδιορίσει τους στόχους του
και να αναπροσαρμόσει τη ζωή
του. 

Ας μην ξεχνάμε ότι τις μέρες
των εορτών δεν «αλλάζουμε
εαυτό», είμαστε εμείς οι ίδιοι
άνθρωποι που υπήρξαμε όλο
το έτος. Επομένως η χαρά, η
ζεστασιά και η αγάπη δεν μπο-
ρούν να μας επιβληθούν, όταν
τη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή δεν αισθανόμαστε κατά
αυτόν τον τρόπο. Προκύπτουν
σταδιακά, τόσο μέσα από την
επαφή με τους άλλους, αλλά
περισσότερο από την επαφή με
τον εαυτό μας. Έχουμε κάθε δι-
καίωμα να αισθανόμαστε και
αρνητικά συναισθήματα, όχι
μόνο θετικά.

Να μην ξεχνάμε πως πολλοί άνθρωποι νιώθουν τα
ίδια συναισθήματα με εμάς αυτή την περίοδο, χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι δεν αξίζουν ή ότι υστερούν σε
σχέση με τους υπόλοιπους.

Κυρία Τζουραμάνη, ήσασταν απολύτως 
ουσιαστική και κατατοπιστική και σας 

ευχαριστώ πολύ για την συνέντευξη αυτή.

Σας ευχαριστώ κι εγώ για την τιμή. Καλές γιορτές
σε όλους με υγεία σωματική και ψυχική! 

Βασιλική Σταματάκη
Χειρουργός Οδοντίατρος

Β΄ Αντιπρόεδρος Προληπτικής Επιτροπής ΟΣΠ

* E-mail επικοινωνίας με την κα Τζουραμάνη:
tzouramani_olga@outlook.com
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Η οδοντίατρος μιλά για τα γλυκά μας 
Χριστούγεννα!... («Μη σε μέλει μόνο το μέλι!...»)

Τα Χριστούγεννα είναι η αγαπημένη εποχή μικρών και
μεγάλων. Είναι η εποχή που όλοι ξεκουραζόμαστε, βλέ-
πουμε τους δικούς μας ανθρώπους και «το ρίχνουμε
έξω», άλλοτε τρώγοντας  τις αγαπημένες μας "απαγο-
ρευμένες" τροφές και άλλοτε πίνοντας λίγο παραπάνω.

Αυτές τις μέρες, τα γλυκά (μελομακάρονα, κουραμπιέ-
δες και βασιλόπιτες), έχουν την τιμητική τους. Αλλά δεν
πάνε πίσω και τα αναψυκτικά, τα ζαχαρωτά, οι σοκολά-
τες και οι καραμέλες για τους μικρούς μας φίλους.

Αναμφισβήτητα, η άστατη διατροφή και ιδιαίτερα η
ζάχαρη, ευθύνεται για τα αυξημένα προβλήματα της
στοματικής υγείας, κυρίως γιατί ζάχαρη και τερηδόνα,
πάντα«πάνεμαζί», αφού, διάφορα παθογόνα στοματικά
βακτήρια καταναλώνουν τη ζάχαρη και δημιουργούν
οξέα που καταστρέφουν την αδαμαντίνη (σμάλτο) των
δοντιών (δημιουργώντας την τερηδόνα).

Η ζάχαρη στα γλυκά και στα ποτά
Η πλειοψηφία των τροφών και των ροφημάτων που

καταναλώνουμε τις ημέρες των Χριστουγέννων όπως
γλυκά, αναψυκτικά, μαρμελάδες, ζαχαρωτά, καραμέλες,
διάφορες σάλτσες, αλλά και ποτά, περιέχουν ζάχαρη.

Τα γλειφιτζούρια, τα μπαστουνάκια ζαχαρωτών, οι
καραμέλες, οι σοκολάτες και τσίχλες είναι ό,τι χειρό-
τερο μπορούμε να καταναλώσουμε για τα δόντια μας,
αφού μένουν αρκετή ώρα στο στόμα μας μέχρι να τα
καταναλώσουμε. Αντίθετα, γλυκά που μασιούνται και
καταπίνονται άμεσα, όπως για παράδειγμα κουραμπιέ-
δες, μελομακάρονα, μπισκότα, βασιλόπιτα, θεωρούνται
καλύτερη επιλογή.Αλλά ας μην ξεχνάμε να είμαστε ιδι-
αίτερα προσεκτικοί καιμε τους ξηρούς καρπούς που πε-
ριέχουν αυτά τα γλυκά, καθώς πολλές φορές μπορεί να
περιέχουν και κάποιο τσόφλι, ικανό να προκαλέσει «κά-
ταγμα δοντιού».

Η ζάχαρη στο κυρίως πιάτο/φαγητό μας
Στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι καταναλώνουμε και

αρκετά αναψυκτικά, κρασιά ή ποτά. Όλα αυτά είναι κρυ-
φές πήγες ζάχαρης, καθώς μπορεί να περιέχουν σάκχαρο,
γλυκόζη, σουκρόζη, σακχαρόζη, φρουκτόζη, ή σιρόπι κα-
λαμποκιού. (Οι βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων δεν
είναι υποχρεωμένεςαπό τον νόμο να αναγράφουν την
ποσότητα σακχάρων που περιέχει το σκεύασμα, αλλά
επειδή τα γλυκαντικά κάνουν τα ποτά πιο γευστικά και
είναι εθιστικά, τα χρησιμοποιούν κατά κόρον.)

Ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης ζάχαρης
Οι αρμόδιοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προ-

τείνουν η ζάχαρη να μην ξεπερνά το 10% της ημερήσιας
προσλαμβανόμενης ποσότητας των τροφών. Για τον
μέσο ενήλικα με κανονικό βάρος, η συνιστώμενη μέγι-
στη ημερήσια ποσότητα ζάχαρης είναι 50 γραμμάρια.

Ένας κρυφός σύμμαχος στην προστασία
της στοματικής κοιλότητας

Σύμμαχος στην προστασία της στοματικής κοιλότητας
που εξουδετερώνει την οξύτητα των τροφών και των
ποτών εξασφαλίζοντας ένα ουδέτερο pH και προστα-
τεύοντας τα δόντια από την τερηδόνα, είναι το σάλιο γιατί
περιέχει τέτοια ρυθμιστικά χημικά συστήματα. Το σάλιο
περιέχει ιόντα ασβεστίου και φωσφόρου που αναπληρώ-
νουν τη βαθμιαία απώλεια αυτών των ιχνοστοιχείων από
τα δόντια καθώς και την εκκριτική ανοσοσφαιρίνη IgA,
που περιβάλλει πολλά στοματικά βακτήρια, καθιστώντας
τα έτσι ανίκανα να προσκολληθούν στα δόντια και να
τους προκαλέσουν ζημιά-πρόβλημα.

Έξυπνες τεχνικές για την προστασία των δοντιών
• Προσπαθήστε να φάτε τα γλυκά αμέσως μετά το

γεύμα, κυρίως αν αυτά περιέχουν πολλή ζάχαρη, όπως
οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα. Το φαγητό και
το ποτό σε ένα γεύμα εμποδίζουν τη ζάχαρη να κολλή-
σειστα δόντια σας. Δεν έχει σημασία η ποσότητα των
γλυκών που θα καταναλώσετε, άλλα το χρονικό διά-
στημα που χρειάζεται για να καταναλωθεί το γλυκό.

• Προσπαθήστε να καταναλώσετε τυρί, γιατί είναι η
μόνη τροφή που δρα στα οξέα του στόματος και προ-
στατεύει με φυσικό τρόπο τα δόντια από την τερηδόνα.

• Επειδή τα τραπέζια στις γιορτές των Χριστουγέν-
νων διαρκούν αρκετές ώρες και θα αργήσετε να βουρ-
τσίσετε τα δόντια σας, ξεπλένετε πάντα με νερό το
στόμα σας μετά την κατανάλωση γλυκών. Ακόμη καλύ-
τερα να πίνετε ανθρακούχο νερό -τύπου Perrier, Σου-
ρωτή, Δουμπιά, Ξυνο νερό-, που έχει ουδέτερο pH το
οποίο εμποδίζει την τερηδόνα να αναπτυχθεί, εξουδε-
τερώνοντας τα οξέα του στόματος.

• Ένας ακόμη τρόπος να βοηθήσουμε τον καθαρισμό
των δοντιών είναι οι τσίχλες χωρίς ζάχαρη που ενερ-
γοποιούν τους σιελογόνους αδένες και αυξάνουν την
παραγωγή σάλιου (έως 1000%). Επιπλέον, περιέχουν
ασβέστιο που ενισχύει την αδαμαντίνη (σμάλτο) των
δοντιών και, κάποιες από αυτές, περιέχουνξυλιτόλη, η
οποία περιορίζει τη δράση των βακτηρίων.

Η πονηρή (αλλά «γλυκιά») συμβουλή 
μιας οδοντιάτρου που ενδίδει σε ό,τι το... γλυκό

Γνωρίζοντας ότι το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι
γεμάτο με πολλά αλμυρά και γλυκά κεράσματα στα
οποία δύσκολα μπορεί κανείς να αντισταθεί, προτιμήστε
να έχετε φάει κάτι ελαφρύ πριν φύγετε από το σπίτι.
Γιατί αν δεν έχετε άδειο στομάχι θα καταναλώσετε πολύ
λιγότερη ποσότητα φαγητών και γλυκών.

Μαρία Κ. Αγραπίδου
Χειρουργός Οδοντίατρος
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