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Συμπληρώσαμε ήδη πάνω από ένα έτος πανδη-
μίας.

Μια κατάσταση η οποία μας υποχρέωσε να ανα-
θεωρήσουμε πολλά, να μάθουμε πολλά και να συ-
νεργαστούμε πιο στενά (συμφωνώντας και
διαφωνώντας) από την πρώτη ημέρα, ώστε να φέ-
ρουμε εις πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα
όσα προέκυπταν καθημερινά, πρωτόγνωρα και δύ-
σκολα, με μοναδικό σκοπό το όφελος και την εξυ-
πηρέτηση των συναδέλφων.

Σε αυτό το μήνυμα δεν θα αναφερθώ στην συνερ-
γασία μεταξύ των μελών του Δ.Σ. ή μεταξύ του συλ-
λόγου μας και των άλλων συλλόγων ή μεταξύ του
συλλόγου μας και της Ε.Ο.Ο. Σήμερα οφείλω, όχι
από υποχρέωση, αλλά από ευγνωμοσύνη να ανα-
φερθώ στην συνεργασία, την οποία εμείς σαν μέλη
του Δ.Σ. του Ο.Σ.Π. την γνωρίζουμε, και στον
τρόπο διαχείρισης όλων των παραπάνω, από δύο
ανθρώπους, χωρίς την παρουσία των οποίων πι-
στέψτε με, δεν ξέρω αν θα τα είχαμε καταφέρει το
ίδιο.

Σαφώς αναφέρομαι στην Ιωάννα και την Θεο-
δώρα. Τις δύο κυρίες της γραμματείας μας, οι οποίες
ένα χρόνο τώρα, νυχθημερόν και επί 24ώρου βά-
σεως σήκωσαν το μεγάλο βάρος της διεκπεραίωσης
όλων όσων προέκυπταν, με απόλυτη συνέπεια, επι-
μονή και κυρίως υπομονή απέναντι σε όλους εμάς
που απαιτούσαμε καθημερινά την εξεύρεση λύσης
από αυτές, άλλες φορές με τον σωστό τρόπο, αλλά
και άλλες με ανάρμοστο, επιμένοντας δικαίως ή αδί-
κως να μας εξυπηρετήσουν.

Να θυμηθώ περιπτώσεις όπως η εγγραφή στα
voucher, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση (πόσους

δεν μας κατεύθυναν βήμα-βήμα βγάζοντας μας
ακόμα και κωδικούς), φτάνοντας στον εμβολιασμό,
συλλέγοντας όλα τα στοιχεία, φτάνοντας ακόμα να
κλείνουν ραντεβού σε όσους δεν είχαν την δυνατό-
τητα και δίνοντας κάθε δυνατή λύση σε όσους αν-
τιμετώπιζαν πρόβλημα. Σε αυτά να προσθέσω τα
εκατοντάδες τηλεφωνήματα καθημερινά, τα τρέ-
χοντα θέματα του συλλόγου από τα οποία δεν έμενε
κανένα πίσω και πολλά-πολλά άλλα.

Τελειώνοντας, οφείλω επίσης να πω, πως ο σύλ-
λογός μας έχει την τύχη να έχει όχι δύο υπαλλή-
λους, αλλά δύο συνεργάτιδες πολύτιμες, ισάξιες και
ισότιμες με όλα τα υπόλοιπα μέλη του.

Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στις δυ-
σκολίες, που ήσασταν πάντα παρούσες και κυρίως
που ό,τι κάνετε, το κάνετε πάντα με χαμόγελο.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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Απολογισμός Εξόδων 2020
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Προϋπολογισμός Εσόδων 2021
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Προϋπολογισμός Εξόδων 2021
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Ένας χρόνος πανδημία, 
η οδοντιατρική υπό πίεση

Στις 11 Μαρτίου 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας (Π.Ο.Υ) κήρυξε επίσημα πανδημία τον
Covid-19 ενώ στις  17 του ίδιου μήνα η πατρίδα μας
μπήκε στην εποχή των περιορισμών-lockdown σε
επαγγελματικές δραστηριότητες, μετακινήσεις ,
επαφές αλλά και κάθε είδους κοινωνικές εκδηλώ-
σεις.

Οι τραγικές εικόνες εκείνων των ημερών  από το
Μπέργκαμο της Ιταλίας στοιχειώνουν ακόμα και
σήμερα όλους τους ευρωπαίους, παρόλο που ήταν
μόνο η αρχή μιας τεράστιας θλιβερής περιπέτειας.

Ο κορονοϊός μας σύστησε έναν υποτονικό ρυθμό
ζωής , «μετακόμισε» τις ζωές μας online, μας εξοι-
κείωσε με την αναμονή και την αβεβαιότητα σε ένα
μπεκετικό συχνά περιβάλλον, μας κραύγασε με τον
δικό του τρόπο την αξία των δημόσιων συστημά-
των υγείας και της προόδου της επιστήμης, ανέ-
δειξε την αξία της παγκόσμιας συνεργασίας αλλά
και της ορθής πολιτικής διαχείρισης.

Η οδοντιατρική όμως στην Ελλάδα που βρίσκε-
ται μέσα σε αυτή τη  θύελλα που δεν λέει να κοπά-
σει;Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που υπάρχουν, η
συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων αναφέ-
ρει την μείωση των εσόδων τους ως τη βασικότερη
επίπτωση της πανδημίας, η ανασφάλεια για το
επαγγελματικό μέλλον κυριαρχεί σε μια ούτως ή
άλλως βάναυσα χτυπημένη από την δεκαετή κρίση
που προηγήθηκε, επαγγελματική ομάδα.

Τα ιδιαίτερα χαμηλού μεγέθους οικονομικά βοη-
θήματα που δόθηκαν ως κρατική αρωγή μέχρι
στιγμής, οι μικρές φορολογικές ελαφρύνσεις, απο-
τέλεσμα της χρόνιας αναιμικής οικονομίας, αλλά
και η ανύπαρκτες τραπεζικές χρηματοδοτήσεις,
δεν αφήνουν στους οδοντιάτρους της χώρας ψευ-

δαισθήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα κληθούν
να επιβιώσουν στην θολή νέα κανονικότητα που θα
ακολουθήσει το πέρας της πανδημίας.

Πέρα όμως από την μείωση των εισοδημάτων,
δείκτες όπως η αύξηση των αιτήσεων για συνταξιο-
δότηση από συναδέλφους, η πολυπλοκότητα στην
καθημερινή άσκηση της οδοντιατρικής, η δυσκολία
στην επαρκή κλινική επιμόρφωση των φοιτητών
των οδοντιατρικών σχολών αλλά και η αύξηση της
οδοντικής νοσηρότητας από μείωση της οδοντια-
τρικής φροντίδας δίνουν τον τόνο για την περιδί-
νηση που έχει πέσει ολόκληρη η οδοντιατρική
κοινότητα.

Υπάρχει όμως απάντηση  σε όλα αυτά; Ενδεχο-
μένως σε κάποια από τα θέματα που προέκυψαν
να υπάρχει. Η πανδημία λειτούργησε και συσπει-
ρωτικά, αλληλεγγύη και συνοχή εμφανίστηκαν σε
ένα κλάδο που οι περισσότεροι είναι κλεισμένοι
σε ένα ιατρείο-διαμέρισμα αποκομμένοι από τους
υπολοίπους. Από την έρευνα, οργάνωση και πλη-
ροφόρηση  για την προμήθεια Μέσων Ατομικής
Προστασίας, μέχρι το να περιληφθούν οι οδοντία-
τροι στο πρώτο εμβολιαστικό κύμα (καθόλου δε-
δομένο σε αρκετές αναπτυγμένες χώρες) όλοι
βοήθησαν, επικοινώνησαν,πίεσαν, απαίτησαν. Το
πνεύμα του να μην μείνει κανένας αβοήθητος
υπήρξε από την πρώτη στιγμή αυτό που χαρακτή-
ρισε τις δράσεις του ΟΣΠ, ο σύλλογος δεν μπορεί
να επικουρήσει οικονομικά τα μέλη του, μπορεί
όμως να σταθεί δίπλα τους  σε κάθε πτυχή άσκη-
σης του επαγγέλματος τους, ενημερωτικά, συμβου-
λευτικά, επιμορφωτικά αλλά κυρίως ανθρώπινα και
γιαυτό πρέπει να είμαστε όλα και τα 1200 μέλη του
σίγουροι.

Γράφει ο κ.Αθανάσιος Καραγέωργας
Γεν. Γραμματέας του Ο.Σ.Π.
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Επικαιροποιημένες προτάσεις δημόσιας υγείας 
για τους πλήρως εμβολιασμένους πολίτες

Τα παρακάτω αποτελούν τις πρώτες οδηγίες για πλή-
ρως εμβολιασμένους.

Η δεδομένη καθοδήγηση θα επικαιροποιείται και θα εμ-
πλουτίζεται βάσει της τοπικής μετάδοσης του SARS-CoV-
2, το ποσοστό του πληθυσμού που είναι πλήρως
εμβολιασμένο αλλά και την ταχύτατα εξελισσόμενη επι-
στήμη που αφορά στα εμβόλια ενάντια στην COVID - 19.

Για τον σκοπό αυτής της καθοδήγησης πλήρως εμβολια-
σμένοι θα θεωρούνται όσοι έχουν λάβει και τη δεύτερη
δόση εμβολίου για 2 ή πάνω δυο εβδομάδες (σε εμβόλια που
γίνονται σε 2 δόσεις π.χ. Pfizer - BioNTech, Moderna) ή δύο
εβδομάδες μετά σε εμβόλια που χορηγούνται σε μια δόση
(Johnson&Johnson/Janssen). (υπ. :δεν αναφέρονται οδηγίες
αναφορικά με το εμβόλιο της εταιρείας AstraZeneca).

Οι ακόλουθες συστάσεις αφορούν σε μη υγειονομικούς.

Οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες μπορούν:
• Να συναναστρέφονται με άλλους πλήρως εμβολια-

σμένους ανθρώπους σε εσωτερικούς χώρους δίχως να
φορούν μάσκα ή να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας

• Να συναναστρέφονται με μη εμβολιασμένους αν-
θρώπους ως ένα μόνο νοικοκυριό το οποίο βρίσκεται σε
χαμηλό κίνδυνο νόσου από την COVID-19 δίχως να φο-
ρούν μάσκα ή να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας

• Να αποφύγουν την καραντίνα και τον εργαστηριακό
έλεγχο σε περίπτωση επαφής με κρούσμα και είναι ασυμ-
πτωματικοί. 

Προς το παρόν οι πλήρως εμβολιασμένοι θα πρέπει:
• Να λαμβάνουν μέτρα προστασίας σε δημόσιους χώ-

ρους όπως να φοράνε μια καλώς εφαρμοζόμενη μάσκα
και να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας

• Να φορούν μάσκα, να τηρούν αποστάσεις ασφα-
λείας και να λαμβάνουν επιπρόσθετα μέτρα πρόληψης
όταν συναναστρέφονται με μη εμβολιασμένα άτομα τα
οποία βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο νόσου από την
COVID-19 ή έχουν στην οικογένειά τους άτομο σε
υψηλό ρίσκο νόσου από την COVID-19.

• Να φορούν μάσκα, να διατηρούν αποστάσεις ασφα-
λείας και να εφαρμόζουν επιπρόσθετα μέτρα πρόληψης
όταν συναναστρέφονται με μη εμβολιασμένα άτομα από
πολλαπλά νοικοκυριά

• Να αποφεύγουν συναθροίσεις μέτριου ή μεγάλου
αριθμού ατόμων

• Να προβούν σε test αν εμφανίζουν συμπτώματα
COVID-19.

• Nα ακολουθήσουν τις οδηγίες εξατομικευμένα από
τους εργοδότες

• Να ακολουθούν τις οδηγίες του CDC – ΕΟΔΥ ανα-
φορικά με τις ταξιδιωτικές τους μετακινήσεις

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ 
ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

• Επισκέψεις ή μικρές συναθροίσεις μεταξύ πλήρως εμ-
βολιασμένων πιθανόν να επιφέρουν μικρό ρίσκο νόσου.

• Μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους μαζώξεις, καθώς και
αυτές που περιλαμβάνουν μη εμβολιασμένα άτομα από
πολλαπλά νοικοκυριά, αυξάνουν τον κίνδυνο μετάδο-
σης του SARS-CoV-2. Παρόλο που ο κίνδυνος νόσου
μπορεί να είναι ελάχιστος στα πλήρως εμβολιασμένα
άτομα, θα πρέπει να υπολογίζουν το πιθανό ρίσκο με-
τάδοσης του ιού σε άλλους εάν μολυνθούν τα ίδια, ιδι-
αίτερα αν συναναστρέφονται με μη εμβολιασμένα άτομα
που φέρουν υψηλό κίνδυνο σοβαρής νόσου από
COVID-19 ή που έχουν ένα μέλος της οικογένειας τους
με υψηλό κίνδυνο.

• Τα πλήρως εμβολιασμένα άτομα δεν πρέπει να συ-
ναναστρέφονται με άλλους ή να μετέχουν σε μαζώξεις
εφόσον έχουν ελεγχθεί ως θετικοί για COVID-19 μέσα
στο τελευταίο δεκαήμερο ή εφόσον εμφανίζουν συμπτώ-
ματα της COVID-19, άσχετα με το προφίλ εμβολιασμού
των ατόμων που μετέχουν στην μάζωξη.

ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΗΡΩΣ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Η συναναστροφή μεταξύ πλήρως εμβολιασμένων ατό-
μων, που δεν φορούν μάσκα ή δεν τηρούν αποστάσεις
ασφαλείας, σε εσωτερικούς χώρους επιφέρει πιθανώς χα-
μηλό κίνδυνο μετάδοσης. Εάν είστε πλήρως εμβολιασμέ-
νος, είναι μικρός ο κίνδυνος για εσάς να καλέσετε φίλους
πλήρως εμβολιασμένους στην οικία σας για δείπνο.

ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ 

ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΈΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Η συναναστροφή μεταξύ πλήρως εμβολιασμένων και
μη εμβολιασμένων ατόμων που δεν φορούν μάσκα ή δεν

Μετάφραση από τις οδηγίες του CDC - Centers for Disease and Control Preventions  8/Μαρτίου/2021
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τηρούν αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ τους, επιφέρει μάλ-
λον χαμηλό κίνδυνο για τα εμβολιασμένα άτομα. Συνε-
πώς, το μέγεθος των προφυλάξεων που πρέπει να
ληφθούν καθορίζεται από το προφίλ των μη εμβολιασμέ-
νων ατόμων, τα οποία παραμένουν απροστάτευτα έναντι
της COVID-19.

ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΗΡΩΣ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΈΝΩΝ

ΑΤΟΜΩΝ AΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΜΕΛΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΝΟΣΟΥ 

ΑΠΟ COVID-19

Eφόσον τα μη εμβολιασμένα άτομα προέρχονται από
μια μόνο οικογένεια που δεν συμπεριλαμβάνει άτομα
υψηλού κινδύνου, μπορούν να συναναστρέφονται με
πλήρως εμβολιασμένα άτομα σε εσωτερικούς χώρους,
χωρίς κανείς να φοράει μάσκα, με μικρό κίνδυνο μετά-
δοσης του SARS-CoV-2. Για παράδειγμα, πλήρως εμβο-
λιασμένοι ηλικιωμένοι μπορούν να επισκεφθούν τα μη
εμβολιασμένα υγιή παιδιά και εγγόνια τους δίχως να φο-
ρούν μάσκα ή να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας, με την
προϋπόθεση ότι κανένα μέλος της μη εμβολιασμένης οι-
κογένειας είναι σε κίνδυνο σοβαρής λοίμωξης COVID-19.

ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΗΡΩΣ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΈΝΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ AΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΛΗ
ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΝΟΣΟΥ ΑΠΟ COVID-19

Eάν οποιοδήποτε μη εμβολιασμένο άτομο ή μέλος της

οικογένειάς του βρίσκεται σε αυξημένο κίνδυνο σοβα-
ρής λοίμωξης από COVID-19 , τότε όλα τα συναναστρε-
φόμενα άτομα με αυτό πρέπει να παίρνουν προφυλάξεις
μεταξύ των οποίων η χρήση καλά εφαρμοζόμενης μά-
σκας, η τήρηση απόστασης ασφαλείας τουλάχιστον 2
μέτρων και η συνεύρεση σε εξωτερικό ή σε καλά αεριζό-
μενο χώρο.

Για παράδειγμα, εάν ένα πλήρως εμβολιασμένο άτομο
συναντηθεί με ένα φιλικό πρόσωπο μη εμβολιασμένο
ηλικίας 70 ετών, συνεπώς υψηλού κινδύνου, η συνάν-
τηση πρέπει να γίνει σε εξωτερικό χώρο, με τη χρήση
καλά εφαρμοζομένης μάσκας και τηρώντας απόσταση
ασφαλείας τουλάχιστον 2 μέτρων.

ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΗΡΩΣ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΈΝΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ AΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ

Αν οι μη εμβολιασμένοι προέρχονται από διαφορετι-
κές οικογένειες υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μετάδοσης
του ιού. Επομένως οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να κάνουν
χρήση καλά εφαρμοζόμενης μάσκας,  τηρούν απόσταση
ασφαλείας τουλάχιστον 2 μέτρων και να συναναστρέ-
φονται μεταξύ τους σε εξωτερικό ή καλά αεριζόμενο
χώρο.

Σε συνέχεια του ανωτέρω παραδείγματος, εάν πλήρως
εμβολιασμένα άτομα (παππούς & γιαγιά) συναντηθούν
με άλλα άτομα της οικογένειας (παιδιά, εγγόνια) που
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δεν έχουν εμβολιαστεί και επιπρόσθετα έχουν κληθεί για
επίσκεψη και ανεμβολίαστοι γείτονες, συνεπώς υψηλού
κινδύνου, η συνάντηση πρέπει να γίνει σε εξωτερικό
χώρο, με τη χρήση καλά εφαρμοζομένης μάσκας και τη-
ρώντας απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 2 μέτρων.
Αυτό προκύπτει καθώς υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης με-
ταξύ των δύο μη εμβολιασμένων οικογενειών.

ΜΕΣΑΙΟΥ Η ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ 

Όλοι οι άνθρωποι ανεξάρτητα με το αν έχουν εμβο-
λιαστεί ή όχι οφείλουν να αποφεύγουν τις μεσαίες ή με-
γάλες συναθροίσεις ακολουθώντας τις τοπικές οδηγίες
αυστηρά αναφορικά με τον μέγιστο αριθμό ατόμων. Αν
επιλέξουν να συμμετέχουν και οι πλήρως εμβολιασμένοι
οφείλουν να τηρούν αυστηρά τα μέτρα με τη χρήση
καλά εφαρμοζομένης μάσκας και τηρώντας απόσταση

ασφαλείας τουλάχιστον 2 μέτρων όπως επίσης εφαρμό-
ζοντας εντατική και συχνή υγιεινή των χεριών με πλύ-
σεις και αντισηπτικά.

Παραπομπή:
Interim Public Health Recommendations for Fully

Vaccinated People
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/

vaccines/fully-vaccinated guidance.
html?fbclid=IwAR3CJU-YFn7FJoejsVmuXGK-
V7ZJQ_fCkHtraukekc79nHCRr650MfOaaSU

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΧΑΡΑ ΧΑΤΖΗΧΑΛΕΠΛΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΟΣΠ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΣΠ
ΜΕΛΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΣΠ

Εμβολιασμένοι 
Μη εμβολιασμένοι + 
χαμηλό ρίσκο 
Μη εμβολιασμένοι +
υψηλό ρίσκο 
Μη εμβολιασμένοι +
υψηλό ρίσκο εκτός οικίας 

Όχι μέτρα πρόληψης

Λάβετε μέτρα πρόληψης

Φορέστε 
μάσκα

Επιλέξτε καλά αερι-
ζόμενους χώρους

Μείνετε σε 
απόσταση 2 μέτρων

από τους άλλους
και αποφύγετε τον

συνωστισμό

Πλένετε 
τα χέρια σας



Γράφει ο Διονύσης Γαρμπής, πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας
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Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των οδοντιάτρων της χώρας, νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου, παραχώρησε συνέντευξη τύπου στον δημοσιογράφο Μάκη Προβατά, στο πλαίσιο του
εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής Υγείας, 20 Μαρτίου 2021. Την συνέντευξη έδωσαν ο πρόεδρος κ.
Αθανάσιος Δεβλιώτης και η γενική γραμματέας της ΕΟΟ, κυρία Μαρία Μενενάκου και συμμετείχε εισαγωγικά ο επί-
κουρος καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας κ. Γκίκας Μα-
γιορκίνης.

Από την συνέντευξη αυτή, αποδελτιώνω και παρουσιάζω τα παρακάτω σημαντικότερα σημεία, όπως διατυπώθηκαν
και από τους συνομιλητές: 

• Οι οδοντιατρικές πράξεις δε έχουν συμβάλει καθόλου στη μετάδοση του κορωνοϊού. Μεταξύ της οδοντιατρικής
κοινότητας στη χώρα μας δεν έχει υπάρξει θύμα από την Covid-19. Η επιμελής τήρηση των μέτρων πρόληψης της με-
τάδοσης που έχει συστήσει η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία έχει διασφαλίσει την προστασία των ασθενών και
του προσωπικού των οδοντιατρείων από τον κορωνοϊό. 

• Η ΕΟΟ πρωτοστάτησε στην έκδοση οδηγιών προς τους ασθενείς και τους οδοντιάτρους για την προστασία τους
από την πανδημία. Στις 13 Μαΐου είχαμε ήδη εκδώσει αυτές οδηγίες και ήταν εναρμονισμένες με τις οδηγίες που
έβγαλε η Αμερικάνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και άλλες χώρες της Ευρώπης. Εναρμονισθήκαμε κι εμείς αργότερα
σε κάποια σημεία με αυτές, αλλά εμείς ήμασταν πρωτοπόροι.

• Ο οδοντίατρος έβαλε και αυτός πλάτη στην αντιμετώπιση της πανδημίας, που δεν είναι τόσο φανερή. Λειτουργή-
σαμε με υγειονομική συνείδηση, όπως ακριβώς έλεγε η εκπαίδευσή μας και η στάση της ζωής μας.

• Οι οδοντίατροι διατήρησαν ανοιχτά τα οδοντιατρεία. Κινήθηκαν βάσει του όρκου του Ιπποκράτη που έδωσαν
όλοι. Άφησαν το φόβο στην άκρη. Επιχειρηματικά και επαγγελματικά δεν ήταν ανοιχτοί, αλλά ως γιατροί ήταν εκεί!
Στηρίξανε τις δημόσιες οδοντιατρικές δομές με την απόφαση τους αυτή (10 χιλιάδες οδοντιατρεία από 1 επείγον πε-
ριστατικό την ημέρα = 10 χιλιάδες περιστατικά που θα πήγαιναν στα νοσοκομεία, εάν οι οδοντίατροι του ιδιωτικού
τομέα δεν βρισκόντουσαν στις θέσεις τους).

• Σύμφωνα με δεδομένα της Παγκόσμιας Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, που σήμερα ανακοινώθηκαν, παρ’ όλο που

Eλληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Αποδελτίωση συνέντευξης τύπου της στα πλαίσια 

της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής Υγείας 20 Μαρτίου 2021
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είχαμε την υψηλότερη έκθεση στον ιό ως επαγγελματικός κλάδος, είχαμε το χαμηλότερο ποσοστό νόσησης εμείς
οι ίδιοι. Αυτό οφείλεται ακριβώς στα προληπτικά μέτρα που πάντοτε λαμβάνουμε και στον αυτοματισμό με τον
οποίο έχουμε συνηθίσει να λαμβάνουμε αυτά τα μέτρα (απολύμανση, αποστείρωση, αντιμετώπιση πολλών επαγ-
γελματικών κινδύνων…).

• Η καλή στοματική υγεία θωρακίζει τον οργανισμό και από την Covid-19. Με πρόσφατες μελέτες έχει αποδειχθεί
ότι ασθενείς με περιοδοντίτιδα οι οποίοι προσβλήθηκαν από Covid-19, εμφανίζουν 3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο
στο να έχουν πολύ σοβαρή συμπτωματολογία του Covid-19, (μέχρι θάνατο, εισαγωγή στις ΜΕΘ, ανάγκες ανα-
πνευστικής υποβοήθησης, αυξημένα επίπεδα βιοδεικτών κλπ)

• Οι οδοντίατροι κράτησαν το κόστος της δαπάνης της οδοντιατρικής περίθαλψης και δεν το μετακύλησαν στους
ασθενείς σε μια περίοδο που το κόστος αυτό είχε ξεφύγει πολύ και είχαν παρατηρηθεί ελλείψεις υλικών και φαινό-
μενα αισχροκέρδειας. Παράλληλα προσπάθησαν να εκσυγχρονίσουν και τον εξοπλισμό τους (αγορά αυτόκαυστων
κλιβάνων, επιπλέον χειρολαβών κλπ).

• Η επιδημία ανέδειξε τη σημασία της υγείας. Εμείς τονίζουμε τη σχέση της υγείας με τη στοματική υγεία, είναι
αναπόσπαστο κομμάτι. Επειδή είδαμε ότι σε μια υγειονομική κρίση κατέρρευσαν τα πάντα, κατέρρευσε η οικονομία,
θέλουμε να αντιστρέψουμε το μήνυμα και να πούμε ότι η επένδυση στην υγεία είναι και επένδυση στην γενικότερη
οικονομική ανάπτυξη τελικά. Στην οικονομική ανάπτυξη και ειδικά για τη Ελλάδα.

• Όταν περάσουν όλα η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία σε συνεργασία με τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους
και με την σύμφωνη γνώμη τους έχει αποφασίσει να προσφέρουμε δωρεάν εξέταση, για μια εβδομάδα τουλάχιστον
στα οδοντιατρεία της χώρας.

• Είναι μοναδικό φαινόμενο αυτό που γίνεται εδώ, να μην υπάρχει καμία πρόσβαση στην οδοντιατρική περίθαλψη,
να είναι ακάλυπτη τελείως. Η οδοντιατρική πρόληψη, η οποία είναι επένδυση, είναι σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Το
αίτημα μας για μια πρόσβαση όλων σε συστήματα που προάγουν την στοματική υγεία είναι ένα ψήφισμα που έρχεται
να εγκριθεί στην παγκόσμια συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για την Υγεία στις 24 Μαΐου-1 Ιουνίου στη Γενεύη,
να μειωθούν οι ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες στοματικής υγείας.

• Στο θέμα των επιδομάτων που δόθηκαν λήφθηκε υπ’ όψιν μόνο το θέμα του τζίρου των οδοντιατρείων. Κανένας
δεν σκέφτηκε την αύξηση του κόστους λειτουργίας των ιδιωτικών οδοντιατρείων. Υπάρχουν προτάσεις προς τον
υπουργό ανάπτυξης για πρόγραμμα ΕΣΠΑ που θα εκσυγχρονίσει τα οδοντιατρεία στον άξονα δράσης πράσινη
ενέργεια και ψηφιακή ανάπτυξη. Επιτέλους πρέπει να δοθούν κάποια χρήματα για την οδοντιατρική περίθαλψη. Ο
οδοντίατρος δεν είχε ποτέ κάποιο όφελος τόσο από τον κρατικό προϋπολογισμό, όσο και από τέτοια προγράμματα
και τώρα είναι μια μεγάλη ευκαιρία.

• Η σοβαρότητα που δείξανε στη χρήση της μάσκας τα παιδιά της πολύ μικρής σχολικής ηλικίας είναι ένα μάθημα
για την ελληνική κοινωνία.

• Στην περυσινή καμπάνια για την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας, η Ελλάδα πήρε το πρώτο βραβείο παγ-
κοσμίως για την καμπάνια της ( η γενική γραμματέας Μαρία Μενενάκου συνέβαλε τα μέγιστα στην επιτυχία αυτή).
Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής Υγείας είναι «Περήφανα χαμόγελα πίσω από τις μάσκες». Που ση-
μαίνει, μην παραμελούμε τη στοματική υγεία. Σε λίγο θα φύγουν οι μάσκες, το χαμόγελο θα πρέπει να είναι καλό.
Πρέπει να είμαστε περήφανοι για το χαμόγελό μας. Στοματική υγεία και σωματική υγεία είναι το ίδιο πράγμα. Η
καλή στοματική υγεία θωρακίζει τον οργανισμό, και όπως λέει ο θυμόσοφος λαός, το στόμα είναι ο καθρέπτης του
σώματος.

Ολόκληρη η ενδιαφέρουσα αυτή συνέντευξη είναι διαθέσιμη στο You tube και μπορείτε να την δείτε στη διεύ-
θυνση: https://www.youtube.com/watch?v=n5KIjwGr81w
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Η Στοματολογική Εταιρεία Ελλάδος για την 
Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας 2021

Το Σάββατο 20 Μαρτίου η παγκό-
σμια οδοντιατρική κοινότητα γιόρ-
τασε την Ημέρα Στοματικής Υγείας.
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οδοντια-
τρική Ομοσπονδία (FDI), κατά τη
διάρκεια του πρώτου κύματος της
πανδημίας COVID-19, τα οδοντια-
τρεία ανά τον κόσμο αναγκάστηκαν
να κλείσουν, ενώ μεταξύ του πρώτου
και του δεύτερου κύματος τα περισσό-
τερα από αυτά κατάφεραν να ξαναλει-
τουργήσουν (https://bit.ly/3tAxqaM),
αντιμετωπίζοντας μια νέα δυσκολό-
τερη πραγματικότητα.

Η Στοματολογική Εταιρεία της Ελλά-
δος (ΣΕΕ), τακτικό μέλος της FDI από
το 1955, ανέλαβε δράση για τη διάδοση
του μηνύματος ‘Είμαστε υπερήφανοι για
το στόμα μας’. Πιο συγκεκριμένα, με τον
κο Δ. Δημητριάδη (μέλος του ΔΣ και εκ-
πρόσωπο της ΣΕΕ στην FDI) στο ρόλο
του συντονιστή και σε συνεργασία με
τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους Αργο-
λίδας, Αρκαδίας, Μαγνησίας και Μεσση-
νίας, δημιουργήθηκε ολιγόλεπτη ταινία
ευαισθητοποίησης για το κοινό. Στην ταινία αναδεικνύονται τα βασικά μηνύματα της ημέρας, που αφορούν στις
επιπτώσεις της πανδημίας στην οδοντιατρική φροντίδα, τη διασύνδεση της στοματικής με τη γενική υγεία και τη
σπουδαιότητα της μοναδικής σχέσης του οδοντιάτρου με τον ασθενή. Μια σχέση που, βασιζόμενη στην εμπιστο-
σύνη, το σεβασμό και την αλληλοεκτίμηση, αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για συνεχή, ποιοτική και αποτελεσματική
οδοντιατρική φροντίδα. Όπως δηλώνεται στην ταινία, είναι μια σχέση για την οποία εμείς οι οδοντίατροι είμαστε
υπερήφανοι. Προκειμένου να υπογραμμιστεί ο προσωπικός και προσωποπαγής χαρακτήρας αυτής της σχέσης, θε-
ωρήθηκε σκόπιμη η διάδοση των μηνυμάτων από τους ίδιους τους εκπροσώπους των οδοντιάτρων. Καθώς στόχος
της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής Υγείας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού, η ταινία αναρτήθηκε στον YouTube
λογαριασμό της ΣΕΕ (https://bit.ly/3c1EAip) και στη σελίδα μας στο Facebook (@stomatologiki1937), για να φτάσει
μέσω διαδοχικών κοινοποιήσεων στους τελικούς αποδέκτες.

Για τον ίδιο λόγο, με τη βοήθεια των κων Δ. Δημητριάδη και Π. Λαμπρόπουλου (επίσης μέλους του ΔΣ της ΣΕΕ)
αναρτήθηκε στα ελληνικά ή με ελληνικούς υπότιτλους υλικό το οποίο είχε προταθεί από την FDI. Τέλος, κατόπιν
πρότασης του κου Κ.Ι Τόσιου (Αντιπροέδρου της ΣΕΕ), κρίθηκε σημαντική η συμμετοχή του ιδιαίτερα δραστήριου
και απόλυτα εξοικειωμένου με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φορέα, της Athens Dental Students’ Association
(ADSA), η οποία με χαρά ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας.

Ευχαριστούμε θερμά τους παλιούς και νέους φίλους της ΣΕΕ που στήριξαν την προσπάθειά μας και γιόρτασαν
μαζί μας την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά.
Μέχρι τότε, ευελπιστώντας σε όσο το δυνατόν ταχύτερη και κυρίως ασφαλή επιστροφή στην κανονικότητα, σας
προσκαλούμε στο 57ο Ετήσιο Συνέδριο της ΣΕΕ, το οποίο θα διεξαχθεί -εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν- στο
Ηράκλειο Κρήτης τον Σεπτέμβριο 2021.

Σταυρούλα Σ. Μερκουρέα
Γενική Γραμματέας ΣΕΕ



18

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
20 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας

Αξιότιμοι Κύριοι / Κυρίες
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής

Υγείας για το έτος 2021, που εορτάζεται παγκο-
σμίως την 20η Μαρτίου, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος
Πειραιώς σε συνεργασία με την Ελληνική Οδοντια-
τρική Ομοσπονδία και υπό την αιγίδα του Υπουρ-
γείου Υγείας, διοργανώνει ενημερωτικές καμπάνιες
για το κοινό. Λόγω της πανδημίας οι καμπάνιες
αυτές θα πραγματοποιηθούν μέσα από τα ηλεκτρο-
νικά, ψηφιακά, τηλεοπτικά και έντυπα ΜΜΕ καθώς
επίσης και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στόχος των δράσεων είναι η ενημέρωση, η ευαι-
σθητοποίηση του ελληνικού πληθυσμού και η προ-
αγωγή της στοματικής υγείας των πολιτών της
Χώρας μας.

Η  φετινή Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας
έχει στόχο να αναδείξει: 

Τη σπουδαιότητα της στοματικής υγείας ως ένα
από τα σημαντικότερα μέτρα Πρόληψης.

Τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και την άρρη-
κτη σχέση της με την γενική υγεία του ανθρώπου.

Την αξία του ρόλου των οδοντιάτρων ιδιαίτερα σε συνθήκες πανδημίας.
Την ασφάλεια επαφής των πολιτών με τους οδοντιάτρους.

Το μήνυμα του παγκόσμιου εορτασμού της Ημέρας είναι: 
ΠΕΡΗΦΑΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ!!!

Ο στόχος του μηνύματος είναι να καταδείξει ότι χρειάζεται συλλογική προσπάθεια, υπόσχεση και δέσμευση
για να απολαμβάνουμε μια χαρούμενη ζωή, γεμάτη υγεία.

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς παράλληλα με τις παραπάνω δράσεις μέσα από το site του καλεί όλους
τους πολίτες να συμμετέχουν στο οδοντιατρικό Quiz και να κερδίσουν δώρα στοματικής υγιεινής.

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο Site του Συλλόγου www.osp.gr και στο link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemYIMqs77IOpaM4OlWf-
Yh8wbaF5PcgMDWsCHfw1C1sI4veQ/viewform?usp=sf_link.

Σας επισυνάπτουμε αφίσες, βίντεο και το Quiz που αφορούν την στοματική υγεία και παρακαλούμε για την
προώθηση τους από τις υπηρεσίες σας με όποιο μέσω διαθέτετε. 

Το hashtag της Παγκόσμιας Καμπάνιας είναι #MouthProud#WOHD21 
Ο Πρόεδρος του ΟΣΠ
Μιχάλης Αγρανιώτης
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Ouiz - Τεστ Ερωτήσεων
Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής Υγείας
στις 20 Μαρτίου 2021 ο ΟΣΠ πραγματοποιεί το παρα-

κάτω Quiz το οποίο σας  ζητάμε να το προωθήσετε.

Περήφανα Χαμόγελα πίσω από τις μάσκες !!!

Πόσο καλά γνωρίζεις τα θέματα στοματικής υγείας.
Λάβε μέρος στο τεστ ερωτήσεων, απάντησε σωστά και
κέρδισε  δώρα στοματικής υγιεινής μετά από κλήρωση.

ΤΕΣΤ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ

*Στον διαγωνισμό δεν μπορούν 
να συμμετάσχουν οδοντίατροι 
Παρακαλείστε να προωθήσετε 
το Quiz στους ασθενείς σας με 

οποιοδήποτε μέσω (email, fb κ.α).
*Λήξη διαγωνισμού 4/4/2021

20 Μαρτίου 2021
Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας

Περήφανα Χαμόγελα πίσω από τις μάσκες
Δώρα  στοματικής υγιεινής 

μετά από κλήρωση σε όσους
λάβουν μέρος σε εύκολο τεστ ερωτήσεων 

και απαντήσουν σωστά

ΤΕΣΤ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ

1. Κάθε πότε πρέπει να πηγαίνουμε στον οδοντίατρο;
• κάθε εξάμηνο
• κάθε χρόνο
• όταν δούμε στο στόμα κάτι ασυνήθιστο
• μόνο όταν πονάμε

2. Οι ασθένειες του στόματος μπορούν να επηρεά-
σουν αρνητικά την γενική μας υγεία και να επιβαρύνουν
νόσους όπως ο διαβήτης, τα καρδιαγγειακά προβλή-
ματα, οι πνευμονικές παθήσεις κ.α.;

• ναι
• όχι

3. Κάθε πότε πρέπει να βουρτσίζουμε τα δόντια μας;
• πρωί - βράδυ
• μόνο πρωί
• μόνο βράδυ

4. Είναι το κάπνισμα προδιαθεσικός παράγοντας
στον καρκίνο του στόματος;

• ναι
• όχι

5. Η συχνή κατανάλωση ζάχαρης:
• προκαλεί τερηδόνα 
• αυξάνει τον κίνδυνο για διαβήτη
• όλα τα παραπάνω

6. Τι κάνω όταν πονάει το δόντι μου;
• δεν ρωτάω κανέναν και παίρνω φάρμακα μόνος μου
• ρωτάω κάποιον γνωστό μου που το έχει πάθει
• κάνω τα γιατροσόφια της γιαγιάς
• παίρνω τηλέφωνο τον οδοντίατρο

7. Ποια από τις παρακάτω ασθένειες δεν είναι ασθέ-
νεια των ούλων;

• Ουλίτιδα
• Παρωτίτιδα
• Περιοδοντίτιδα

κάθε έξι μήνες
• 1 φορά τον χρόνο
• όταν πονάω 
• όταν πρέπει να φτιάξω τα δόντια μου 

8. Πότε πρέπει να γίνεται η πρώτη επίσκεψη του παι-
διού στον οδοντίατρο;

• όταν ανατείλει το πρώτο νεογιλό δόντι
• όταν ανατείλουν όλα τα νεογιλά δόντια
• όταν ξεκινήσει σχολείο
• μετά από την ανατολή του πρώτου δοντιού και όχι αρ-

γότερα από τα πρώτα γενέθλια

9. Ποια είναι τα μέσα στοματικής υγιεινής; 
• οδοντόβουρτσα 
• φθοριούχος οδοντόκρεμα
• οδοντικό νήμα 
• μεσοδόντιο βουρτσάκι
• στοματικό διάλυμα
• όλα τα παραπάνω

10. Ποια από τα παρακάτω συμπτώματα στη στομα-
τική κοιλότητα, είναι ύποπτα για καρκίνο του στόματος
και πρέπει να ελέγχονται από οδοντίατρο;

• πληγές που δεν επουλώνονται σε διάστημα τριών
εβδομάδων

• κόκκινα ή λευκά σημάδια στο στόμα
• μάζες ή ογκίδια ή οιδήματα
• όλα τα παραπάνω
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Ευχαριστούμε την χορηγό εταιρεία INTERMED, 
η οποία προσφέρει τα δώρα για τους νικητές του Quiz
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
Μάρτιος 2021

Ανεξάρτητα  από τις  συνθήκες Πανδημίας,  ο ΟΣΠ
βρίσκει πάντα τρόπους,  να αναδεικνύει κάθε στιγμή τη
σημασία της στοματικής Υγείας.

Το μήνυμα…
Nα’σαι πάλι εδώ!!..
Σε βλέπω που μου χαμογελάς, συνεπής ξανά στον

έλεγχο του στόματος και τον καθαρισμό σου.. Πόσο
γρήγορα πέρασαν έξι μήνες!..

Σε βλέπω που μου χαμογελάς και στα μάτια σου λάμ-
πει αυτό το όμορφο χαμόγελο που κρύβεις πίσω από την
μαύρη σου μάσκα.. Περήφανο χαμόγελο!.. Προσπαθείς
πολύ γι’ αυτό και στο αναγνωρίζω!.. Βουρτσίζεις πρωί-
βράδυ, νήμα καθημερινά, περιόρισες το κάπνισμα, το
αλκοόλ και την ζάχαρη.. Ότι είπαμε το τηρείς ευλαβικά!..

Σε βλέπω που μου χαμογελάς και δεν είσαι πια ένας
από τα 3,5 δις ανθρώπων στον κόσμο που υποφέρουν
από νόσους του στόματος.. Κι ας είδες πριν καιρό εκείνο
το ογκίδιο κάτω από την γλώσσα.. Ήρθες έγκαιρα, το
βγάλαμε, το προλάβαμε..

Σε βλέπω που μου χαμογελάς και καθόλου πια δεν πο-
νάει το στομάχι σου.. Μπορείς να τρως και να απολαμ-
βάνεις το φαγητό σου.. Ακόμα και η ομιλία σου έφτιαξε..
Έχεις καταλάβει πλέον πόσο σημαντική σχέση έχει η
στοματική, με την σωματική μας υγεία.. Μόνο να κερδί-
σεις έχεις από αυτό!..

Σε βλέπω που μου χαμογελάς και νιώθω πως ξαναβρή-

κες τον εαυτό σου.. Μου δείχνεις την χαρά σου κι εγώ
την εισπράττω.. Γιατί βήμα βήμα, μαζί το καταφέραμε
αυτό..

Σε βλέπω που μου χαμογελάς ..και πίσω απ’ την χει-
ρουργική μου μάσκα, σχηματίζεται κρυφά άλλο ένα πε-
ρήφανο χαμόγελο…

20 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας
Περήφανα χαμόγελα πίσω από τις μάσκες
Προληπτική Επιτροπή ΟΣΠ

Βασιλική Σταματάκη
Β’ Αντιπρόεδρος Προληπτικής Επιτροπής ΟΣΠ

20 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας
Περήφανα χαμόγελα πίσω από τις μάσκες

Κανάλι 1 - Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά 
Η  Οδοντοστοιχούλα: Τραγουδάκι για τη στοματική υγιεινή

του ΟΣΠ, που πλαισίωσε το ξεκίνημα και το τέλος της  εκπομπής
στο Κανάλι 1, που αφιερώθηκε  στην Παγκόσμια Ημέρα Στομα-
τικής Υγείας (https://www.youtube.com/watch?v=pPPDT7OuIag)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας και με
την παραίνεση του Προέδρου του ΟΣΠ και Αντιπροέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά κου Μιχάλη Αγρα-
νιώτη  η Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά το Σάββατο στις 20
Μαρτίου μετέδιδε σε τακτά χρονικά διαστήματα μηνύματα σχε-
τικά με την στοματική υγεία και την σημασία της.  Μάλιστα, για
την πρόληψη των νοσημάτων του στόματος αφιερώθηκε μία ωριαία εκπομπή από την εξαιρετική δημοσιογράφο  κα
Λία Λάππα και καλεσμένους τον Γενικό Γραμματέα του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά κο Θάνο Καραγέωργα, τον
γυναικολόγο κο Τζεφεράκο (Πρόεδρο της ΔΗ.ΡΑ.Π.) και τον σεφ κο Ιωσήφ Συκιανάκη. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής
συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την στοματική υγεία, τις σημερινές συνήθειες των Ελλήνων, τις ανισότητες στην πρό-
σβαση στις υπηρεσίες στοματικής υγείας, καθώς και το τρίπτυχο της πρόληψης, (υγιεινή των δοντιών, διατροφή, τακτική
επίσκεψη στον οδοντίατρο). Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στην παιδική ηλικία,  τη σημασία της πρόληψης κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, την υγιεινή διατροφή, τους κινδύνους του καπνίσματος και της συχνής κατανάλωσης
ζάχαρης και τη σημασία που έχει η έγκαιρη διάγνωση, καθώς αφορά όχι μόνο στα νοσήματα του στόματος, αλλά και
σε γενικά νοσήματα του οργανισμού,  τα οποία μπορούν να ανιχνευθούν πρώιμα στη στοματική κοιλότητα. 
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Τεστ ερωτήσεων για όμορφα χαμόγελα

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής Υγείας η Επιτροπή Προληπτικής του ΟΣΠ δημιούργησε και πραγ-
ματοποίησε ένα ηλεκτρονικό τεστ ερωτήσεων, με κλήρωση δώρων στοματικής υγιεινής στους επιτυχόντες, το οποίο
προωθήθηκε μέσω των συναδέλφων από το site του συλλόγου, με θέμα ‘Πόσο καλά γνωρίζεις τα θέματα στοματικής
υγείας’. Σκοπός της δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση/ενεργοποίηση των ανθρώπων για την στοματική τους υγεία.

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Πειραιά

Στο πλαίσιο των μαθημάτων:
• της Κοινωνικής  Πολιτικής

Αγωγής  
• του Εργαστηριακού μαθήματος

της ειδικότητας «Μαγειρική - Ζαχα-
ροπλαστική»

• της Ψυχοκινητικής Αγωγής  
• του μαθήματος της Γλώσσας
οι μαθητές του ΕΕΕΕΚ Πειραιά

δείχνουν τα Περήφανα Χαμόγελα
τους  για την κατάκτηση της δεξιότη-
τας της Στοματικής υγιεινής.

Ευχαριστούμε θερμά τον Οδοντια-
τρικό Σύλλογο Πειραιά για την αμέ-
ριστη και παντοτινή συνεργασία με
την σχολική μας μονάδα!

Καλή Σαρακοστή!
Η Υποδιευθύντρια και Α.Α. Διευ-

θύντρια του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Πειραιά

Νίκη Χατζηχαλεπλή

Η σωματική υγεία έχει άμεση σχέση με την Οδοντιατρική φροντίδα!
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Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Καλλιθέας

Στις 19 Μαρτίου 2021 το EEEK Καλλιθέας - παρόλες τις αντίξοες συνθήκες λόγω covid 19 - γιόρτασε την Παγ-
κόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας, τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής.

Η διευθύντρια του σχολείου κυρία Κυριακοπούλου Σίβυλλα μαζί με τις εκπαιδευτικούς Κυριακίδου Ντόρα κλάδου
ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών και Καμπουροπούλου Τατιάνα κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων, έκαναν στα παιδιά Εκ-
παίδευση για όλη την εβδομάδα “Τι κάνει ένα δόντι χαρούμενο και τι ένα δόντι λυπημένο”. Οι κύριες Πολυξένη
Οικονόμου κλάδου ΠΕ 25 σχολικών Νοσηλευτών Παπαηλία Ίριδα κλάδου ΠΕ29 Εργοθεραπευτών και Σιδηροκάλ-
τση Ηρώ κλάδου Π 25, Σχολικών Νοσηλευτών έκαναν επίσης εκπαίδευση στα παιδιά με ηλεκτρονικό υπολογιστή,
έφτιαξαν ζωγραφιές και ένα μεγάλο στόμα για την εκπαίδευση των παιδιών στην στοματική υγιεινή.

Τα παιδιά στην «ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ» όπως την ονόμασαν είδαν βίντεο με οδοντιατρικό εκπαιδευτικό
υλικό, έπαιξαν εκπαιδευτικά παιχνίδια για τα δόντια, χόρεψαν και τραγούδησαν.

Η κα Κυριακοπούλου στο τέλος της γιορτής ευχήθηκε του χρόνου την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας να
είναι μαζί και ο ΟΣΠ, όπως κάθε χρόνο και να γιορτάσουμε μαζί με τα παιδιά.

Μαρία Κ. Αγραπίδου – Χειρουργός Οδοντίατρος – Μέλος Προληπτικής Επιτροπής
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Με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας το site ΄Speak Freely’ και το διαδικτυακό κανάλι
‘Βίκυ Ντούλια’, διοργάνωσαν μία διαδικτυακή εσπερίδα με θέμα «Στοματική Υγιεινή – Πρόληψη – Πως να πλένουν
σωστά τα δόντια τα παιδιά». Στόχος, η ενημέρωση, αλλά και η πρόληψη όλων των μαθητών του Δήμου Καλλιθέας,
καθώς και όλων των μαθητών της χώρας.

Το στόμα είναι ο καθρέφτης του σώματός μας, πόσο μάλλον τώρα που μπορεί να είναι και είσοδος του φονικού
ιού. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία ονόμασε την φετινή καμπάνια «ΧΑΜΌΓΕΛΑ ΠΊΣΩ ΑΠΌ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ»
προσπαθώντας να τονίσει πόσο σημαντικό είναι το χαμόγελο στη ζωή μας. Τα σημαντικότερα σημεία που επικεν-
τρώνεται η καμπάνια είναι τα εξής:

Η σπουδαιότητα της στοματικής υγείας ως ένα από τα σημαντικότερα μέτρα Πρόληψης. Η σημασία της έγκαιρης
διάγνωσης και η άρρηκτη σχέση με τη γενική υγεία του ανθρώπου. Η αξία του ρόλου των οδοντιάτρων, ιδιαίτερα σε
συνθήκες πανδημίας. Η ασφάλεια της επαφής των πολιτών με τους οδοντιάτρους.

Η εκδήλωση αποτέλεσε δράση που επικεντρώνεται στην προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού, για τη σπουδαιότητα
της στοματικής υγείας ως ένα από τα σημαντικότερα μέτρα Πρόληψης.

Την εκδήλωση πλαισίωναν η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Καλλιθέας. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και
Κηδεμόνων Καλλιθέας ασχολείται με την μελέτη των προβλημάτων των σχολείων του Δήμου μας, με το συντονισμό
της δράσης όλων των συλλόγων γονέων, αποτελεί συμπαραστάτη της μαθητικής κοινότητας, των σχολείων και συ-
νεργάζεται για τα ζητήματα της εκπαίδευσης με επιστημονικούς και όχι μόνο φορείς. Παραμένει αρωγός, πάντα δίπλα
στην σχολική κοινότητα της πόλης μας, με δράσεις που προάγουν τη γνώση, τις επιστήμες και τον πολιτισμό. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ

- Ευσεβία Κοσμίδου: Νηπιαγωγός, Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Καλλιθέας, Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων
Γονέων και Κηδεμόνων Καλλιθέας.

- Μαρία Αγραπίδου: DDS Χειρουργός Οδοντίατρος (Dr. Medic Stomatologue). – Προληπτική Επιτροπή Οδοντια-
τρικού Συλλόγου Πειραιά, Δημόσιες Σχέσεις Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά, Συντονίστρια Τουρισμού και Αθλη-
τισμού Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων της Ν.Δ., Ειδ. Γραμματέας Διεθνούς Ένωσης Γυναικών «ΛΑΚΑΙΝΕΣ»,
Μέλος Γυναικών Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- Κωνσταντίνα Πάπαλλα: Msc Ογκολογίας - Ακτινοθεραπεύτρια Διευθύντρια - Ο.Α.Ν.Α. «Άγιος Σάββας» - Πρό-
εδρος  Επιτροπής Υγείας των Γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

- Βίκυ Ντούλια: Ηθοποιός, Διαφημίστρια, Ιδιοκτήτρια του Ενημερωτικού - Προωθητικού Site Speak Freely (www.spe-
akfreely.gr), συντονίστρια.

Διαδικτυακή συζήτηση με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας
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Γράφει η φοροτεχνικός Μαριάννα Δημητρίου

Φορολογία και οικονομία στα χρόνια
της Ελληνικής Επανάστασης
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Η αναγκαιότητα ύπαρξης φορολογικού μηχανισμού και κάποιου έστω υποτυπώδους συστή-
ματος λογιστικής παρακολούθησης των συναλλαγών και ελέγχου κάθε μορφής υπήρχε από
την εποχή των Βαβυλωνίων, χιλιάδες χρόνια πίσω, καθώς αποτελεί απαραίτητο παράγοντα
προστασίας και εξέλιξης όλων των οργανωμένων κοινωνιών. Επομένως, δεν μπορούσε να μην
υπάρχει αντίστοιχο σύστημα (έστω και υποτυπώδες) στα χρόνια της Επανάστασης, ήτοι από
το 1821-1829, καθώς και στην συνέχεια, με την οριστική ανεξαρτησία του νέου ελληνικού κρά-
τους, η οποία παγιώθηκε στις 3 Φεβρουαρίου του 1830, με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου.

Ο βασικός φόρος κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας ήταν αυτός της «δεκάτης». Δηλαδή
σε κάθε δέκα ίσα μέρη αγροτικής παραγωγής, το ένα μέρος το έπαιρνε ο εκπρόσωπος της οθω-
μανικής εξουσίας. Το λαμβανόμενον «δέκατον» δεν θεωρούνταν φόρος αλλά δικαίωμα ιδιο-
κτησίας, διότι κύριος όλης της γης εθεωρείτο ο Σουλτάνος. Το κράτος υπενοικίαζε συνήθως το
δικαίωμα είσπραξης της δεκάτης σε τοπικούς άρχοντες.

Άλλος σημαντικός φόρος ήταν ο «κεφαλικός». Οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί του ελλη-
νικού χώρου ήταν υποχρεωμένοι να εξαργυρώνουν την αποδοχή της θρησκευτικής τους ταυ-
τότητας από το κράτος, καταβάλλοντας, σε ετήσια βάση, ένα καθορισμένο χρηματικό ποσό.

Με το ξεκίνημα της Επανάστασης, στις ειδικές δημοσιονομικές ρυθμίσεις του Προσωρινού
Πολιτεύματος της Ελλάδος του 1822, στο πεδίο του φορολογικού δικαίου, καθιερώνεταιη
αρχή της νομιμότητας του φόρου και της φορολογικής ισότητας, ανάλογα με τη φοροδοτική
ικανότητα των φορολογούμενων, καθώς και η αρχή της καθολικότητας του φόρου, που επι-
βάλλει την υποχρέωση συνεισφοράς όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων για την κάλυψη
των αναγκών του κράτους. Στην αρχή, το φορολογικό σύστημα έμεινε προσωρινά το ίδιο ως
επί το πλείστον, όπως ήταν και επί Τουρκοκρατίας. Έτσι, ο πρώτος φορολογικός νόμος που εκ-
δόθηκε από το Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος στις 26 Απριλίου 1822 διατηρεί το φόρο
της δεκάτης, ενώ καταργεί τον κεφαλικόν φόρον, διότι είχε «δουλικόν χαρακτήραν» όπως ανα-
φέρεται χαρακτηριστικά. 

Στα πρώτα εκείνα χρόνια της Επανάστασης, μπορούσαν να έχουν εξασφαλιστεί σημαντικά
έσοδα από τη συστηματική λαφυραγωγία επί των Τούρκων. Έπρεπε ωστόσο μέρος των λαφύρων
να διατεθεί προς όφελος του Δημοσίου. Ο Δημήτριος Υψηλάντης προσπάθησε πρώτος να θε-
σπίσει ως κανόνα ότι μέρος των λαφύρων θα διατίθεται υπέρ του κοινού ταμείου, εισπράττοντας
γέλια και χλευασμούς. Οπότε ως μόνη λύση εμφανιζόταν η αναγκαστική φορολογία. Λόγω του
κρίσιμου των περιστάσεων κλήθηκε να συνυπογράψει τη σχετική απόφαση και ο «γενναιότατος
στρατηγός κύριος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», όπως αυτολεξεί αναφέρει το σχετικό θέσπισμα.
Στη συνέχεια σχηματίστηκε μια πενταμελής επιτροπή, η οποία αφού εφοδιάστηκε με ένα πλη-
ρεξούσιο και ικανή στρατιωτική δύναμη, άρχισε να γυρνά στις επαρχίες της Πελοποννήσου για
να εισπράξει τον αναγκαστικό φόρο. Ταυτόχρονα, έγινε οργανωμένη προσπάθεια για συγκέν-
τρωση και επίδοση των φόρων, η οποία  ανατέθηκε με εκμίσθωση σε ενοικιαστές οι οποίοι εκ-
μεταλλεύονταν όχι μόνο τους αγρότες, αλλά και το δημόσιο ταμείο. Τα έσοδα αυτά, τα οποία
προέρχονταν από την Πελοπόννησο κατά πρώτο λόγο και δευτερευόντως από τα νησιά του
Αιγαίου, αποτέλεσαν τη βασικότερη πηγή για τη χρηματοδότηση της επανάστασης, ιδίως μέχρι
το 1824. Ο πόλεμος δεν ευνοούσε ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και του εμπορίου.

Οι εισφορές ακόμη, των ισχυρών οικογενειών στην Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου
ήταν εξίσου σημαντικές, οι οποίες αυτές οικογένειες σήκωσαν στις πλάτες τους τις στρατιωτικές
δαπάνες στην πρώτη φάση του αγώνα, με απώτερο σκοπό βέβαια να μην χάσουν προνόμια,
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εκτάσεις και εξουσία μετά τη λήξη του αγώνα. Βασική οικονομική πηγή της επανάστασης υπήρ-
ξαν επίσης τα νησιά Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά που διέθεταν λόγω των οικονομικών δραστηριοτήτων
τους στη θάλασσα μέγιστο ρευστό κεφάλαιο και αξιόμαχο στόλο.

Συμπληρωματικό έσοδο αποτέλεσε επίσης και ένα ποσοστό από τα πολεμικά λάφυρα, το μοί-
ρασμα των οποίων αποτέλεσε συχνά αντικείμενο σύγκρουσης μεταξύ των διάφορων αρχηγών. 

Κατά τα πρώτα έτη του πολέμου, στην προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για τον Αγώνα,
οι κυβερνήσεις κατέφυγαν σε εσωτερικό δανεισμό, αλλά τέτοιες προσπάθειες ήταν σχεδόν αδύ-
νατον να τελεσφορήσουν σε περίοδο πολέμου που η κατάσταση ήταν αβέβαιη και ρευστή. Το
πρώτο ομολογιακό δάνειο ψηφίστηκε το 1822 πέντε εκατομμύρια γρόσια και εξόφληση σε τρία
χρόνια με τόκο 8%. Στη συνέχεια, το 1825 έγινε προσπάθεια για νέο εσωτερικό δάνειο 100.000
τάλιρα, αλλά η προσπάθεια δεν απέδωσε καρπούς. Με νόμο του 1822 αποφασίστηκε η εκποίηση
ιερών σκευών των μοναστηρίων και των εκκλησιών, γιατί η απελευθέρωση του γένους εθεω-
ρείτο ιερός σκοπός.

Ο ελληνικός αγώνας, έχαιρε άκρας αποδοχής της κοινής γνώμης του εξωτερικού και συγκί-
νησε τους λαούς της Ευρώπης, παρά τη δυσφορία των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Ενεργότερη
συμπαράσταση προς τους επαναστατημένους Έλληνες εκδηλώθηκε παρ’ όλ’ αυτά ύστερα από
τα θρυλικά πολεμικά κατορθώματα του δεύτερου έτους. Σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης συγ-
κροτήθηκαν Επιτροπές για τη συγκέντρωση χρημάτων και την αγορά εφοδίων για το μαχόμενο
ελληνισμό. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και το έργο των φιλελλήνων ομογενών και Ρώσων, οι οποίοι
προσέφεραν μεγάλα χρηματικά ποσά. Δυστυχώς όμως, ελάχιστα από τα χρήματα των εισφορών
χρησιμοποιήθηκαν για τις άμεσες ανάγκες του αγώνα.

Παρ’ όλες τις προσπάθειες όμως, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος, η τεράστια δυσανα-
λογία εσόδων - εξόδων οδήγησε σε αναζήτηση οικονομικής ενίσχυσης από τη δύση με τη
μορφή σύναψης δανείου. Από το 1824 και μετά, η σημαντικότερη εξέλιξη στα οικονομικά
θέματα υπήρξε η σύναψη δύο εξωτερικών δανείων από χρηματοπιστωτικούς κύκλους της
Αγγλίας. Οι όροι της αποπληρωμής τους ήταν εξαιρετικά αρνητικοί, ενώ παράλληλα υπο-
θηκεύτηκαν τα Eθνικά Kτήματα, οι πρώην οθωμανικές ιδιοκτησίες που πέρασαν στα χέρια
των επαναστατών. Έτσι, ξεκίνησε η ιστορία των εθνικών δανείων..

Το ίδιο σκηνικό παρατηρείται και τα επόμενα χρόνια μετά την Επανάσταση και με την Ελλάδα
πλέον ως αναγνωρισμένο και ανεξάρτητο κράτος. Η τεράστια δυσκολία των εθνικών κυβερ-
νήσεων να ισοσκελίσουν τα έσοδα με τα έξοδα, το βάρος της αποπληρωμής των δανείων της
επανάστασης και την αγανάκτηση του λαού, που εξαντλημένου από την δυσβάσταχτη φορο-
λογία των Τούρκων, τώρα έπρεπε να σηκώσει στις πλάτες του και το βάρος της ανοικοδόμησης
του έθνους. Η κυβέρνηση του Ιωάννη Καποδίστρια πρώτη, εισάγει σημαντικές τροποποιήσεις
στην φορολογία, οι οποίες θα επέφεραν σημαντικά έσοδα στο κράτος, αλλά δεν προλαβαίνουν
να δουν το φως εξαιτίας της δολοφονίας του Καποδίστρια το 1831. Σημαντικές φορολογικές
διατάξεις και πληθώρα νέων φόρων, πολλοί από τους οποίους υφίστανται μέχρι και σήμερα (πχ
Τέλος Χαρτοσήμου το 1836), θεσπίστηκαν στα αμέσως επόμενα χρόνια της βασιλείας του
Όθωνα, αρχίζοντας να διαμορφώνουν το σκηνικό της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού
φορολογικού συστήματος, δίνοντάς του κατά ένα ποσοστό την μορφή του δικού μας σύγχρο-
νου συστήματος όπως το ξέρουμε.

Κλείνοντας, παραθέτω μία φράση του Στρατηγού Ιωάννη Μακρυγιάννη από τα αποφθέγ-
ματά του, με την ευχή και ελπίδα όλοι μας να τιμούμε τούτη την πατρίδα και να προσπα-
θούμε για το ευρύτερο καλό της, ως χρέος σε αυτούς τους ανθρώπους που 200 χρόνια
πρινθυσιάστηκαν για εμάς.. «Ούτη την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί κι αμαθείς,
και πλούσιοι και φτωχοί, και πολιτικοί και στρατιωτικοί, και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι.
Όσοι αγωνιστήκαμεν, αναλόγως ο καθείς, έχομεν να ζήσομεν εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμεν
όλοι μαζί να τη φυλάμε κι όλοι μαζί, και να μη λέγει ούτε ο δυνατός “εγώ”, ούτε ο αδύνατος.
Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς “εγώ”; όταν αγωνιστεί μόνος του και φκιάσει ή χαλάσει, να
λέγει “εγώ”. Όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν, τότε να λέμε “εμείς”. Είμαστε στο
“εμείς” κι όχι στο “εγώ”».
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Επτάνησος Πολιτεία(1800-1807),
το πρώτο συνταγματικό ελληνικό κράτος και οι ιδεολογικές

επιρροές στον επτανησιακό χώρο
Ο Ναπολέων Βοναπάρτης στα 1798 είχε καταλύσει τη

Δημοκρατία της Βενετίας, είχε στα χέρια του τα Ιόνια
Νησιά, υψηλής γι’ αυτόν στρατηγικής σημασίας βάση,
είχε καταλάβει ολόκληρητην Κάτω Αίγυπτο, αλλά ο
στόλος του υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή από
τους Άγγλους στη ναυμαχία του Νείλου, στον κόλπο του
Αμπουκίρ. Η θεαματική τουπροέλαση οδηγεί σε συνα-
σπισμό τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την
επαναφορά της διαταραγμένης ισορροπίας. Συνεργαζό-
μενοι οι στόλοι Τουρκίας και Ρωσίας κινούνται πλέον
προς τις κτήσεις του Ναπολέοντα στον χώρο του Ιονίου. 

Όταν οι Γάλλοι κατέλυσαν τη Δημοκρατία του Αγίου
Μάρκου, τόσο στην μητροπολιτική περιοχή όσο και στις
βενετικές κτίσεις εφάρμοσαν με ήπιο τρόπο την διοικη-
τική αλλαγή, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεργασία των
κατοίκων, που σε μεγάλο βαθμό ήταν προετοιμασμένοι
να δεχθούν τον εκδημοκρατισμό, που οι νέοι επικυρίαρ-
χοι ευαγγελίζονταν. Στα Ιόνια Νησιά οι κάτοικοι δέχθη-
καν την αλλαγή με ενθουσιασμό και πανηγυρισμούς.
Από καιρό περίμενε αυτήν τη στιγμή ο λαός των νησιών,
μυημένος στις δημοκρατικές ιδέες της Γαλλικής Επανά-
στασης. Στις κεντρικές πλατείες κάηκε συμβολικά η
«Χρυσή Βίβλος» (Librod’ oro), φυτεύτηκε το Δένδρο της
Ελευθερίας και υψώθηκε η τρίχρωμη γαλλική σημαία,
σύμβολο της ελευθερίας της ισότητας και της αδελφο-
σύνης. Αλληγορικές και σατιρικές παραστάσεις, χοροί,
τραγούδια (μεταξύ αυτών και ο Θούριος του Ρήγα), συμ-
πόσια και λόγοι είχαν το χώρο τους σε αυτούς τους πα-
νηγυρισμούς. Ο πατριάρχης της Βενετίας καθησύχαζε
τον κλήρο και τους πιστούς και προέτρεπε σε υποταγή.
Η προπαγάνδα των Γάλλων διαβεβαίωνε τους νησιώτες
ότι οι Γαλλοβενετικές δυνάμεις έρχονταν για να αποδώ-
σουν στην Ελλάδα την ελευθερία και την ισότητα. Υπο-
σχόταν ότι σύντομα «οι αρετές των Μιλτιάδων και των
Θεμιστοκλέων θα αναστηθούν και η Ελλάδα θα αποκα-
τασταθεί στη λαμπρότητα των αρχαίων χρόνων».Στην
Κεφαλονιά ο ιδεολογικός μετασχηματισμός διευκολύν-
θηκε από την επιρροή του πολιτικού συλλόγου των Ια-
κωβίνων, που είχε ιδρυθεί στο νησί, που είχε ακραίες
ιδεολογικές τοποθετήσεις και είχε συμβάλει σε μια
σωστή προετοιμασία για τη δημοκρατική και κοινωνική
αλλαγή. Αξιοσημείωτη είναι και η σύσταση στο Αργο-
στόλι της Εταιρείας των Πεφωτισμένων (Illuminati),
κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, με στόχο τη διάδοση των
ιδεών του Διαφωτισμού.

Ωστόσο μετά τον πρώτο ενθουσιασμό φάνηκαν και οι

δυσκολίες της νέας κατάστασης. Οι ευγενείς, που είχαν
χάσει τα προνόμιά τους, υπονόμευα συστηματικά τους
Γάλλους. Τους κατηγορούσαν ως εχθρούς της θρη-
σκείας. Η διάθεση των κατοίκων απέναντί τους άλλαξε,
εξ αιτίας της ληστρικής συμπεριφοράς των Γάλλων
στρατιωτών αλλά και της σοβαρής επιδείνωσης της δη-
μοσιονομικής κατάστασης και της βαριάς φορολογίας.
Άλλοι πολιτικοί σύλλογοι, όπως η «Πατριωτική Εταιρία»
και η «Συνταγματική Λέσχη», ασκούσαν έντονη κριτική
στους Γάλλους. Αντιδραστικά στοιχεία φίλα προσκείμενα
στις Ρωσοτουρκικές δυνάμεις άρχισαν να δραστηριοποι-
ούνται, υψώνονταν ρωσικές και τουρκικές σημαίες και
ξεκίνησαν τοπικές επαναστάσεις, που δεν μπορούσαν να
υποτάξουν οι δυνάμεις της εξουσίας. 

Έτσι εξελίσσονταν τα πράγματα στα νησιά, όταν το
1798 κατέφτασε ο Ρωσοτουρκικός στόλος με αρχηγούς
τους ναυάρχους Θεόδωρο Ουσακώφ και Κατίρ Μπέη. Η
γαλλική φρουρά, μη μπορώντας να επιβληθεί στους
ντόπιους επαναστάτες, είχε αποχωρήσει από το Αργο-
στόλι και το Ληξούρι με σκοπό να εγκαταλείψει το νησί
και είχε φτάσει σε αξιοθρήνητη κατάσταση στο φρούριο
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της Άσου, για να καταλήξει τελικά στη φυλακή και την
αιχμαλωσία. Οι Ρώσοι κατηγορούν τους Γάλλους ως
άθεους και ύπουλους τυράννους της ανθρωπότητας.
Αυτοπροσδιορίζονται ως «υπερασπιστές της θρησκείας
και της ελευθερίας των λαών», ενώ και ο οικουμενικός
πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε’ συνηγορεί υπέρ αυτών. Οι κά-
τοικοι της Κεφαλονιάς υποδέχονται τους Ρώσους με εν-
θουσιώδεις εκδηλώσεις. Προς τιμήν του Ρώσου
ναυάρχου Θ. Ουσακώφ, που σήμερα συγκαταλέγεται
στους αγίους της Ρωσικής Εκκλησίας, οι Κεφαλονίτες
κόβουν μετάλλιο.

Η νέα διοίκηση προχώρησε σε ανασύσταση του αρι-
στοκρατικού καθεστώτος. Με την συνθήκη της Κων-
σταντινούπολης (1800), προέκυψε κράτος με την
ονομασία «Πολιτεία των Επτά Ενωμένων Νησιών», με
ομοσπονδιακή μορφή, που περιελάμβανε τα νησιά και
τα απέναντι ηπειρωτικά εδάφη της Πρέβεζας, της Βό-
νιτσας και του Βουθρωτού, πρώην βενετικές κτήσεις.
Το νέο κράτος, θα τελούσε υπό την τουρκική επικυριαρ-
χία και προστασία και θα κατέβαλε 75.000 πιάστρα κάθε
τρία χρόνια γι’ αυτό. Το σύνταγμα του1800επανέφερε
τη μορφή του αριστοκρατικού πολιτεύματος και παρα-
χωρούσε την εξουσία στα συμβούλια των ευγενών, τα
οποία θα εξέλεγαν την τοπική κυβέρνηση (3 Συνδί-
κους). Ανώτατη αρχή ήταν η Γερουσία, που έδρευε στην
Κέρκυρα και της οποίας ο πρόεδρος, ο Άρχων, ασκούσε

την εκτελεστική εξουσία σ’ ολόκληρη την Επτάνησο
Πολιτεία. Ακολούθησαν και άλλα συντάγματα τα έτη
1801, 1803 και 1806. Τα περισσότερα από αυτά, ανελεύ-
θερα και αντιλαϊκά, ξεσήκωσαν τις λαϊκές τάξεις που
είδαν να χάνονται τα προνόμια, που είχαν παραχωρηθεί
από τους Γάλλους. Το περισσότερο φιλελεύθερο ήταν
το σύνταγμα του 1803, προϊόν επιδράσεων της πολιτι-
κής φιλοσοφίας του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, συντά-
κτης του οποίου ήταν ο Κεφαλονίτης ιατροφιλόσοφος
Ιωάννης-Φραγκίσκος Τζουλάτης. Ιδιαίτερης αξίας
τμήμα του ήταν ο κανονισμός για την δημόσια εκπαί-
δευση, που προέβλεπε την ίδρυση σχολείων στα χωριά
και στις πόλεις. 

Η δίχρονη παραμονή των Γάλλων στα νησιά είχε αφυ-
πνίσει αρκετά τις λαϊκές μάζες, είχε συμβάλει στον ιδε-
ολογικό μετασχηματισμό και είχε προσανατολίσει τους
αστούς στις βασικές αρχές της γαλλικής επανάστασης.
Ήταν αναμενόμενο οι κατώτερες τάξεις να αντιδράσουν
βίαια σε κάθε μέτρο που αναιρούσε τις ελευθερίες που
είχαν παραχωρηθεί από τους Γάλλους, αλλά και στα αν-
τιλαϊκά συντάγματα, που εξυπηρετούσαν τους ευγενείς.
Στην Κεφαλονιά ιδιαίτερα βίαιες αντιδράσεις είχαν
σχέση με τοπικιστικούς και οικογενειακούς ανταγωνι-
σμούς. Στο Ληξούρι εκδηλώθηκε αυτονομιστική τάση,
υποβλήθηκε επίσημο αίτημα για σύσταση ξεχωριστής
διοίκησης και συντάχθηκε τοπική «Επαναστατική Κυ-
βέρνηση». Ομάδα 3000 χωρικών εισέβαλε στην πόλη και
εξουδετέρωσε τη φρουρά.

Τελικά το νέο κράτος θα εμπλακεί στους διεθνείς αν-
ταγωνισμούς με συνέπεια να χάσει την ανεξαρτησία του.
Οι Γάλλοι θα φτάσουν και πάλι ως κατακτητές στα νησιά
και η Επτάνησος Πολιτεία θα αποτελέσει πλέον τμήμα
της Γαλλικής Αυτοκρατορίας. Ωστόσο, οι αναφορές
στην Αρχαία Ελλάδα, η μύηση στις αρχές της Γαλλικής
Επανάστασης ως αποτέλεσμα της συλλογικής δράσης
και ως βίωμα, η δημοκρατικές ελευθερίες και η ανάγκη
υπεράσπισής τους, καθώς και η πραγματικότητα της
ίδρυσης του πρώτου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους,
διαμόρφωσαν την ιδεολογία των Επτανησίων και σχε-
τίζονται τόσο με την προθυμία τους να συμμετάσχουν
στον Αγώνα του 1821 όσο και στην ανάπτυξη αργότερα
στα Ιόνια Νησιά του Ριζοσπαστικού Κινήματος.

ΕΙΚΟΝΕΣ: 
α) «Ταραχές στο Ληξούρι», έργο μου, λεπτομέρεια της

αφίσας του Συνεδρίου «Επτάνησος Πολιτεία (1800-1807),
το πρώτο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος», Εταιρεία Κεφαλ-
ληνιακών Ιστορικών Ερευνών, Αργοστόλι 28-31 Οκτω-
βρίου 2000.

β) Μνημείο προς τιμήν του ναυάρχου Θ. Ουσακώφ στο
Αργοστόλι.

Διονύσης Γαρμπής
Πρόεδρος Οδοντιατρικού 
Συλλόγους Κεφαλληνίας
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Γυναίκες 1821 - 200 χρόνια μετά
25η Μαρτίου 2021 είναι η επέτειος των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, ένα καθο-

ριστικό ιστορικό γεγονός, αφού με τους αγώνες και τις θυσίες του λαού μας κρίθηκε η πορεία
και το μέλλον της χώρας μας. Η Επιτροπής «Ελλάδα 2021» έχει οργανώσει ένα συνολικό πρό-
γραμμα δράσεων και εκδηλώσεων, με στόχο να επανασυστηθεί η Ελλάδα, από την αρχή της σύγ-
χρονης ιστορίας της μέχρι και σήμερα, στην πορεία αυτών των 200 χρόνων. Σκοπός είναι να
προβληθούν τα επιτεύγματά, να αναδειχθούν οι δυνατότητες των Ελλήνων και να αφυπνιστεί το
θυμικό σχετικά με όσα μας καθόρισαν στη σύγχρονη εποχή. . Οι εκδηλώσεις των 200 ετών, θα
είναι μια «σημαντική ευκαιρία τολμηρού απολογισμού αλλά και ζωογόνου περίσκεψης. Αναστο-
χασμού και εθνικής αυτογνωσίας», όπως είπε άλλωστε σε πρόσφατη ομιλία του, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με ευκαιρία την Παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας, θα ήθελα μετά από 200 χρόνια να εστιάσουμε
στις ΑΘΑΝΑΤΕΣ γυναίκες – ηρωίδες που διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στη ελληνική επανά-
σταση. Γυναίκες άλλες μορφωμένες πολύ, άλλες λιγότερο, νέες, ώριμες, μητέρες, σύζυγοι, αδερφές,
κόρες, ταπεινής ή μη καταγωγής αλλά όλες με το κοινό όραμα της ελεύθερης πατρίδας. Όλες αυτές
οι οποίες αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού, αλλά και γυναί-
κες, που διέθεσαν ολόκληρες περιουσίες για τον απελευθερωτικό αγώνα και πέθαναν σε συνθήκες
απόλυτης ένδειας.

Υπάρχουν κάποιες ηρωίδες της ελληνικής Επανάστασης του 1821 που είναι ευρύτερα γνωστές:
Μαντώ Μαυρογένους, Λασκαρίνα “Μπουμπουλίνα” Πινότση, Μαριγώ Ζαραφοπούλα, Σεβαστή
Ξάνθου, Ασήμω Γκούραινα, Μόσχω Τζαβέλλα, Δόμνα Βισβίζη, Ελισάβετ Υψηλάντη, Αλεφαντώ, η
Μεσολογγίτισσα, Ακριβή Τσαρλαμπά, Αντωνούσα Καστανάκη ή Καστανοπούλου, Η Μαρία Παλά-
σκα (αναφερόμενη και «Παλάσκαινα» ή «χήρα Χρήστου Παλάσκα»), Ελένη Βάσσου-  Η “Ωραία
Ελένη” της ελληνικής επανάστασης.

Υπάρχουν όμως και οι άγνωστες ηρωίδες που έπαιξαν εξίσου σημαντικό ρόλο στην Ελληνική Επα-
νάσταση. Δυστυχώς, η συνεισφορά των γυναικών αυτών στην ελληνική επανάσταση του 1821 δεν
έχει αναδειχθεί σε όλο της το φάσμα μέσα από τη σύγχρονη ιστορία όπως θα έπρεπε, παρότι τα δη-
μοτικά τραγούδια, οι μαρτυρίες περιηγητών της εποχής και πολλά εικαστικά έργα αναδεικνύουν
διαχρονικά το σημαντικότατο ρόλο τους σε όλη τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα. Ας δούμε
λοιπόν ποιες ήταν αυτές οι γυναίκες…

Οι Μεσολογγίτισσες, σε όλη τη διάρκεια της πολιορκίας της πόλης, στάθηκαν στο πλευρό των
πολεμιστών εμψυχώνοντάς τους και βοηθώντας τους σε πρακτικά θέματα, όπως η περίθαλψη των
τραυματισμένων και η μεταφορά των πυρομαχικών. Η πόλη του Μεσολογγίου πολιορκήθηκε για
έναν ολόκληρο χρόνο από τους Οθωμανούς. Οι γυναίκες του Μεσολογγίου υπέστησαν τον φοβερό
λιμό της πόλης και, στην απόφαση για την ηρωική έξοδο, αποφάσισαν να θυσιαστούν μαζί με τους
άντρες πολεμιστές. Κάποιες ντύθηκαν με αντρικά ρούχα και πέθαναν πολεμώντας, ενώ άλλες αιχ-
μαλωτίστηκαν από τους πολιορκητές. Η ηρωική στάση των γυναικών του Μεσολογγίου αποτυπώ-
θηκε λογοτεχνικά, μεταξύ άλλων, και στο ποιητικό σύνθεμα του Διονυσίου Σολομού, «Ελεύθεροι
Πολιορκημένοι».

Η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1814 στην Οδησσό, από τους Τσακάλωφ, Ξάνθο και Σκουφά, με
σκοπό την προετοιμασία της απελευθέρωσης της Ελλάδας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αρ-
χικά δεν επιτρεπόταν σ’ αυτήν η συμμετοχή γυναικών, στην πορεία, όμως, έδωσαν τον «φιλικό όρκο»
αρκετές γυναίκες που βοήθησαν σημαντικά στη χρηματοδότηση του ελληνικού αγώνα.

Τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση ήταν η Ελισάβετ Υψηλάντη, μητέρα του Δημητρίου και του
Αλέξανδρου Υψηλάντη. Η προσφορά της είχε αναγνωριστεί ήδη από τα παιδιά της, που θεωρούσαν
πως, χωρίς την προσφορά της μητέρας τους, το ξεκίνημα της επανάστασης θα αργούσε για πολύ
ακόμα. Στη δράση των Φιλικών συμμετείχε ενεργά και η Ρωξάνη Σούτσου, γυναίκα του Μιχαήλ
Σούτσου, τελευταίου Έλληνα ηγεμόνα της Μολδαβίας. Από επιστολή της που σώζεται μέχρι σήμερα,
προκύπτει ότι η ανάμιξή της στα της οργάνωσης ήταν εξαιρετικά μεγάλη και γνώριζε ακόμα και ζη-
τήματα γνωστά σε πολύ λίγους άντρες Φιλικούς.
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Στη Φιλική Εταιρεία συμμετείχε και η θρακικής καταγωγής Δόμνα Βισβίζη, σύζυγος καπετάνιου,
που αφιέρωσε τη ζωή της, τόσο στο έργο των Φιλικών πριν την επανάσταση, όσο και κατά τη διάρ-
κειά της, πάνω στο πλοίο του συζύγου της, πρωτοστατώντας σε σημαντικά πολεμικά γεγονότα,
όπως η πολιορκία της Εύβοιας το 1822.

Σημαντική «κατασκοπική» δράση είχε, στο πλαίσιο της Φιλικής Εταιρίας, και η Κωνσταντινοπο-
λίτισσα Μαριγώ Ζαραφοπούλα, η οποία, μετά την προδοσία του Φιλικού Ασημάκη Θεοδώρου, που
έδωσε μυστικά για την επικείμενη επανάσταση στους Τούρκους, ανέλαβε να μαθαίνει πληροφορίες
γύρω από τον Θεοδώρου και να ενημερώνει σχετικά τους Φιλικούς. Όταν η δράση της έγινε γνω-
στή, συνελήφθη, φυλακίστηκε και εξορίστηκε. Δε σταμάτησε, όμως, εκεί το έργο της. Βοήθησε τους
γιους του Π. Μαυρομιχάλη να δραπετεύσουν, όσο ήταν κρατούμενοι σε Οθωμανικές φυλακές.

Οι Χιώτισσες - Η Χίος κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν πολύ πλούσιο
νησί, χάρη στις εμπορικές δραστηριότητες των κατοίκων της και, ιδίως, το εμπόριο της μαστίχας.
Ο Σουλτάνος Μαχμούτ ο Β΄, μόλις έμαθε, τον Μάρτιο του 1822, για την κήρυξη της επανάστασης
στο νησί, εξαγριώθηκε θεωρώντας ότι οι κάτοικοι επέδειξαν αχαριστία απέναντι στα προνόμια που
τους είχαν παραχωρηθεί από την Αυτοκρατορία. Έτσι, αποφάσισε να αποβιβάσει στο νησί 7 χιλιάδες
στρατιώτες, οι οποίοι κατέσφαξαν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Πολλές από τις Χιώτισσες
που δεν σφαγιάστηκαν, αιχμαλωτίστηκαν για να πουληθούν στα σκλαβοπάζαρα της Κωνσταντι-
νούπολης. Σημειώνεται ότι ο κύριος τρόπος ευτελισμού των γυναικών εκείνη την εποχή, ήταν η
πώληση ως σκλάβων. Γυναίκες περήφανες, υπέμειναν τα απάνθρωπα μαρτύρια των Οθωμανών και,
σε πολλές περιπτώσεις, προτίμησαν να αρνηθούν την τροφή, ώστε να πεθάνουν από την πείνα,
παρά να σκλαβωθούν. Η συμπεριφορά των γυναικών της Χίου μετά τη σφαγή στο νησί καταγρά-
φηκε από τους περιηγητές και ιστορικούς της εποχής και ενέπνευσε τον μεγάλο Γάλλο ζωγράφο
Ευγένιο Ντελακρουά, που φιλοτέχνησε τον συγκλονιστικό πίνακά του “Η Σφαγή της Χίου”.

Οι Μανιάτισσες (όπως η Σταυριάνα Σάββαινα και η Πανωραία Βοζίκη) - Στις ένοπλες συγκρού-
σεις των οικογενειών, όταν καιροφυλακτούσαν οι “χωσίες” σε κάθε στενωσιά και πίσω από κάθε
βράχο, για να σκοτώσουν τον αντίπαλο, οι γυναίκες κυκλοφορούσαν ελεύθερα και κανείς δεν σκε-
φτόταν να τις πειράξει. Όμως οι γυναίκες δεν έμεναν αμέτοχες στους αγώνες. Στο ημερολόγιο του
Μανιάτη γιατρού Παπαδάκη είναι μεγάλος ο αριθμός των γυναικών με τραύματα από πέτρα, στι-
λέτο ή μπατολιά (πυροβολισμό). Ενας περιηγητής είδε στην Καρδαμύλη τις κοπέλες να αγωνίζονται
στο λιθάρι και τη σκοποβολή. Κάποιος άλλος έγραψε στο βιβλίο του, πως μια γυναίκα για να του
κάνει επίδειξη της ικανότητάς της στη σκοποβολή, του πρότεινε να βάλει το καπέλο του σε από-
σταση περίπου 130 μέτρων για να το τρυπήσει, μα αυτός δεν δέχθηκε.

Οι Κρητικές επέδειξαν απαράμιλλη ανδρεία και ανέπτυξαν ηρωικό ήθος. Στην κρητική επανά-
σταση του 1866, και πιο συγκεκριμένα στην πολιορκία της Μονής Αρκαδίου.

Η θέση των γυναικών (και) στη συγκεκριμένη πατριαρχικά οργανωμένη κοινωνία, βρισκόταν στο
σπίτι. Οι ηρωίδες της Ελληνικής Επανάστασης αποτέλεσαν σημείο αναφοράς και ενέπνευσαν τις
Ελληνίδες σε μεταγενέστερες εθνικά κρίσιμες περιόδους, όπως η Κατοχή και η Εθνική Αντίσταση.
Σήμερα, 200 χρόνια μετά έχουμε την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, πολ-
λές γυναίκες βρίσκονται στην Βουλή των Ελλήνων, σε διευθυντικές θέσεις, στην πρώτη γραμμή
της μάχης  κατά του covid 19, και – νομικά τουλάχιστον- έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις
με τους άντρες. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τις γυναίκες ηρωίδες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 για
την συμβολή τους στην ελευθερία της πατρίδας μας και την θέση της γυναίκας στην κοινωνία στο
παρόν και το μέλλον!

Πηγές:
« Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», τόμος ΙΑ΄, Κ Παπαρηγόπουλος, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα

1974-1978
«Αι ηρωϊδεςτης Ελληνικής Επαναστάσεως», Σωτηρία Αλιμπέρτη, Αθήνα 1933
vivlionorizontes.gr

Μαρία Κ. Αγραπίδου
Χειρουργός Οδοντίατρος
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200 χρόνια από την επανάσταση του 1821
Φέτος η χώρα μας εορτάζει τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821 και τα 190 χρόνια

του ελεύθερου κράτους. Ατυχώς και αυτή την χρονιά, λόγω των ειδικών συνθηκών (Covid-19),
για μία ακόμη φορά δεν θα καταφέρουμε να γιορτάσουμε ένα τέτοιο γεγονός όπως θα του άξιζε.
Η προηγούμενη επέτειος των 100 χρόνων (1921) συνέπεσε με την Μικρασιατική Εκστρατεία με
τη χώρα να βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν κυρίως οι νεότεροι,
είναι ότι η επανάσταση του 1821 δεν προέκυψε από ένα τυχαίο εφήμερο γεγονός αλλά υπήρξε
πόθος και πίστη αιώνων. 

Στο δεσποτάτο του Μυστρά χτυπούσε η πνευματική καρδιά της Ελλάδας πριν ακόμα από την
Άλωση. Αμέσως μετά την Άλωση (1453) στους Έλληνες γεννιέται η επιθυμία της ελευθερίας. Να
αναστήσουν τον τελευταίο μαρμαρωμένο βασιλιά και να στείλουν τους Τούρκους στην κόκκινη
μηλιά. Μαζί με τα αλύτρωτα κάστρα της Μάνης, των Σφακιών και του Σουλίου ανθίζει η κλε-
φτουριά και τα αρματωλίκιαστα απάτητα βουνά. Όλα αυτά τα χρόνια θα λάβουν χώρα μικρές και
μεγάλες επαναστάσεις κατά του κατακτητή. Κάποιες θα κατασταλούν στη γέννηση τους και
άλλες θα θορυβήσουν τον κατακτητή. Αλλά τίποτα όμως δεν πάει χαμένο. Αφήνουν πίσω τους
παρακαταθήκες. 

Αυτοί ονομάζονται Μπουκουβαλέοι, Μποτσαρέοι, Κατσαντωνέοι, Κολοκοτρωνέοι κ.α.  Το 1870
το σκλαβωμένο γένος, εναποθέτει τις ελπίδες του στο ξανθό ομόθρησκο γένος, τη Ρωσία. Η
Ρωσία βρίσκεται σε διαρκείς πολέμους με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τώρα είναι η ευκαιρία
να δημιουργηθεί ένα ακόμη μέτωπο στην ελληνική επικράτεια που θα συντελέσει στην αποδυ-
νάμωση της Τουρκίας και αν όλα πάνε καλά να αποκτήσει και μία πρόσβαση στη Μεσόγειο. 

Για το λόγο αυτό θα μας στείλει εδώ τον στρατηγό Ορλόφ. Ο Ορλόφ θα ξεσηκώσει τους Μα-
νιάτες και άλλους Μοραΐτες και η πρώτη πολεμική απόπειρα η άλωση της Τριπολιτσάς, που είναι
και στρατιωτικό κέντρο της Πελοποννήσου. Στις θάλασσες του Αιγαίου στέλνουν τονΛάμπρο
Κατσώνη. Στην απόπειρα αυτή η πύλη κατεβάζει στον Μοριά 15.000 μισθοφόρους Αλβανούς εμ-
πειροπόλεμους οι οποίοι θα καταπνίξουν την επανάσταση προκαλώντας πάνω από 3.000 θύματα. 

Στη συνέχεια η Ρωσία τα βρίσκει με τον σουλτάνο, και η δική μας κατάσταση θα είναι χειρότερη
από πριν. Οι Αλβανοί είναι ληστρικότεροι των Τούρκων και πιο αδίστακτοι, τώρα δεν ληστεύουν
μόνο τους Έλληνες αλλά και τους Τούρκους.  Αρχές του 19ου αιώνα εναποθέτουν πάλι κάποιες
ελπίδες τους στον μεγάλο Ναπολέοντα και στους Γάλλους χριστιανούς. Απογοητεύονται και από
αυτόν, αφού θα εισπράξουν μόνο λόγια. Και όποια ελευθερία μόνοι μας θα την κερδίσουμε. 

Το χειρότερο είναι ότι μετά την πτώση του Ναπολέοντα βρεθήκαμε σε χειρότερη θέση αφού
τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την Ιερά Συμμαχία η οποία ορίζει, οι λαοί να είναι φρόνιμοι
και ότι κάθε επανάσταση θα παταχθεί. Μόνο που τώρα ο πόθος για ελευθερία για τους Έλληνες
έχει ωριμάσει. Η αρχή θα γίνειμε τον Ρήγα και την γνωστή κάρτα η οποία απευθύνεται σε όλους
τους σκλαβωμένους λαούς των Βαλκανίων. Πριν από τον Ρήγα έχει προηγηθεί εθνομάρτυρας
και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος οργώνει τα σκλαβωμένα χωριά της Ηπείρου και με τα
χρήματα που συγκεντρώνει από εράνους χτίζει σχολεία για να μορφωθούν τα ελληνόπουλα.Πα-
ράλληλα εξορκίζει τους δίγλωσσους έλληνες να ομιλούν μόνο την γλώσσα του Ευαγγελίου που
είναι τα ελληνικά και σε αντάλλαγμα να πάρει όλες τις αμαρτίες τουςεπάνω του. Στη συνέχεια
ακολουθούν οι φιλικοί, προεστοί, αρματολοί, κλήρος και λαός. Δίπλα τους οι Έλληνες έμποροι
που ζουν και προοδεύουν σε ελεύθερες χώρες της Ευρώπης. Αντάμα με αυτούς οι Έλληνες φοι-
τητές που σπουδάζουν σε ξένα πανεπιστήμια της Ευρώπης και κατέχονται από ριζοσπαστικές
επαναστατικές ιδέες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και της γαλλικής επανάστασης. 

Σημείο αναφοράς για αυτούς τους νέους οι διανοούμενοι Έλληνες όπως ο Κοραής και ο Ψαλίδας
που ποθούν την ελευθερία του γένους. Ο δε Ψαλίδας απευθυνόμενος στους φοιτητές, τους εν-
θαρρύνει ως απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, έχουν την δυνατότητα και την ευκαιρία να γίνουν
και αυτοί μεγάλοι και τρανοί και ήρθε η ώρα να διεκδικήσουν ότι τους ανήκει. Στην έναρξη της
επανάστασης αυτός ο ανθός της Ελλάδας θα ζωθεί τα όπλα δίπλα στον αρχηγό της φιλικής εται-
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ρίας Αλέξανδρο Υψηλάντη και ως άλλοι ιερολοχίτες για να πέσουν ηρωικά μαχόμενοι στο Δρα-
γατσάνι. Αργότερα στο ελεύθερο κράτος η χώρα θα στερηθεί αυτά τα μορφωμένα νιάτα στην
στελέχωση του νεοελληνικού κράτους. Παράλληλα με τους ένθερμους Έλληνες για την παλιγ-
γενεσία του έθνους δεν έλειψαν και αυτοί που δεν ήθελαν να χάσουν την βόλεψη τους και ήταν
πρόθυμοι να ασπαστούν τον ισλαμισμό όπου το οθωμανικό κράτος θα τους παρέχει προστασία
σε όλη την επικράτεια.Στους επαναστατημένους Έλληνες θα προστεθούν επίσης και οι φιλέλληνες
οι οποίοι διδάχθηκαν στα πανεπιστήμια το αρχαίο ελληνικό κλέος  και η αναγέννηση τους έχει
τις ρίζες τους και εκεί. Αυτό θα το αποτυπώσει σε ένα τετράστιχο το 1812 ο Λόρδος Βύρωνας: 

Όμορφη Ελλάδα! 
Λείψανο θλιβερό παλιάς μεγαλοσύνης! 
Νεκρή, και όμως αθάνατη! 
Πεσμένη, ακόμα δίνεις!

Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν τα Ελληνόπουλα είναι ότι ο αγώνας δεν ήταν ταξικός όπως υπο-
στηρίζουν κάποιοι διαστρεβλωτές της ιστορίας. Τον αγώνα τον ξεκίνησαν διανοούμενοι και ευ-
κατάστατοι όπως φιλικοί, έμποροι, καραβοκύρηδες, προεστοί, αρματολοί, επίσκοποι και
μητροπολίτες, που αν κάτι δεν πήγαινε καλά ( άλλωστε όλα ήταν πιθανά), όχι μόνο θα έχαναν
την βόλεψη τους αλλά και την ίδια τους τη ζωή. Κάποιοι δεν θα ξεφύγουν αυτής της μοίρας.
Πρώτο θύμα της επανάστασης: Η αρχή του γένους, ο Πατριάρχης Γεώργιος ο Ε΄ ο οποίος θα κρε-
μαστεί παραδειγματικά στην ωραία πύλη και μαζί του δεκάδες άλλοι μητροπολίτες και άγνωστος
αριθμός ιερέων. Αξίζει ακόμα να αναφέρουμε στην έναρξη της επανάστασης ο μητροπολίτης Πα-
λαιών Πατρών Γερμανός ο οποίος ευλογεί τα όπλα της Επανάστασης, η οποία συνέπεσε με την
μεγάλη νηστεία του Πάσχα, σε ομιλία του θα παροτρύνει τους πολεμιστές να διακόψουν την νη-
στεία, να φάνε ακόμα και κρέας για να δυναμώσουν και αυτός θα έπαιρνε επάνω του όλη την
αμαρτία.  Ο μητροπολίτης Πατρών θα είναι αποκηρυγμένος και θα βρει καταφύγιο δίπλα στους
επαναστατημένους.Το αποτέλεσμα της επανάστασηςτο 1/3 των Ελλήνων θα θυσιάσει τη ζωή του
και άλλο ένα 1/3 θα καταντήσουν ζητιάνοι. Το έπραξαν όμως συνειδητά με γνώμονα τα παιδιά
τους να μην ζήσουν ραγιάδες αλλά ελεύθεροι πολίτες!

Δημήτρης Μαυραειδόπουλος
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Γελοιογραφία από τον Κώστα Γκάτζιο






