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Αξίζει να κάνουμε μια αναφορά στο θέμα που προέκυψε
τον Σεπτέμβριο με την  Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την
οποία υποχρέωνε σε οποιαδήποτε πράξη που προκαλεί αε-
ρόλυμα, ασθενείς και συνοδοί, εμβολιασμένοι και ανεμβο-
λίαστοι, να εισέρχονται με rapid 48 ωρών. Και ενώ
γνωρίζουμε όλοι ότι η λέξη αερόλυμα φωτογραφίζει την
οδοντιατρική πράξη, παρόλα αυτά η απόφαση, για άλλη
μια φορά πάρθηκε ερήμην των οδοντιάτρων.

Δεν θα σταθώ στην αδιαφορία που ακόμα μια φορά αντι-
μετωπίσαμε, αλλά στο τι έγινε από κει και πέρα  και στο τι
κάναμε εμείς για την ανάδειξη του θέματος και την ανα-
τροπή της απόφασης. Πρώτη κίνηση ήταν η σύνταξη επι-
στολής από την Ε.Ο.Ο. την οποία υπογράψαμε η
συντριπτική πλειοψηφία των προέδρων των συλλόγων,
στην οποία ζητούσαμε την απαλλαγή των εμβολιασμένων
συνοδών και ασθενών από το rapid test καθώς και την
κλήση οδοντιάτρου στην επιτροπή των λοιμωξιολόγων,
τουλάχιστον για τις αποφάσεις που θα αφορούσαν τα
οδοντιατρεία, αίτημα που είχαμε από την αρχή της πανδη-
μίας. Επίσης ζητήσαμε άμεση συνάντηση με τον Υπουργό
Υγείας, στον οποίο θα  επιδίδαμε την επιστολή και θα συ-
ζητούσαμε το θέμα.

Έτσι και έγινε.  Άμεσα πραγματοποιήθηκε συνάντηση με
τον Υπουργό Υγείας κύριο Πλεύρη, στην οποία είχα την
τιμή να συμμετέχω με τον πρόεδρο της Ε.Ο.Ο. και του
Ο.Σ.Α. Σαν αποτέλεσμα της συνάντησης, ήταν η προφο-
ρική δέσμευση του υπουργού για την ικανοποίηση του αι-
τήματός μας όσον αφορά την απαλλαγή των
εμβολιασμένων ασθενών και συνοδών από το rapid test. 

Με έκπληξη βέβαια, όλοι μας διαπιστώσαμε στην επό-
μενη ΚΥΑ ότι απαλλάσσει τους εμβολιασμένους συνοδούς,
αλλά όχι τους ασθενείς… Πράγμα το οποίο και άδικο είναι
για τους εμβολιασμένους, αλλά και δυσχεραίνει αρκετά το
έργο μας και την καθημερινή άσκηση της οδοντιατρικής.
Άλλωστε είναι γνωστό σε όλους ότι η διασπορά του ιού
στα οδοντιατρεία καθώς και η ασθένεια σε οδοντιάτρους,
ήταν απειροελάχιστη έως μηδαμινή. 

Εδώ αρχίζει και η ουσία του θέματος καθώς έπρεπε να
παρθούν άμεσα αποφάσεις για τον τρόπο αντίδρασης.
Είμαι βέβαιος ότι ορισμένοι θα ήθελαν τα τυπικά της σκόρ-
πιας διαδήλωσης έξω από το Υπουργείο, κρατώντας 5 πλα-
κάτ και παραδίδοντας μαθήματα επαναστατικής
γυμναστικής καθώς έτσι θα έκαναν το συνδικαλιστικό
τους καθήκον και θα απολάμβαναν το βράδυ από την τη-

λεόραση τα γεγονότα. Επίσης γίναμε λήπτες από τις πρώ-
τες κιόλας ώρες που φάνηκε ότι δεν αλλάζει η ΚΥΑ, επι-
στολών στις οποίες για άλλη μια φορά ακολουθούσαν την
συνηθισμένη γραμμή του «τι κάνει η ΕΟΟ» και «που είναι
η Ε.Ο.Ο». Στον Πειραιά κρατήσαμε μια στάση αναμονής,
όντας βέβαιοι ότι αυτή τη φορά η αντίδραση θα ήταν αυτή
που έπρεπε. Και πράγματι πολύ γρήγορα  δεχτήκαμε εγκύ-
κλιο από την Ε.Ο.Ο., η οποία καλούσε, κόντρα στο νόμο,
τους συναδέλφους να δέχονται τους εμβολιασμένους
ασθενείς χωρίς rapid test.

Επαναστατικό μανιφέστο; Σαφώς και όχι. Αντίδραση
άμεση, η οποία προκάλεσε τη συζήτηση, την ανάδειξη του
προβλήματος σε όλα τα μέσα και ανάγκασε το Υπουργείο
και την επιτροπή λοιμωξιολόγων επιτέλους να πράξουν το
ορθό. Γρήγορα επανασυγκλήθηκε η επιτροπή των λοιμω-
ξιολόγων με την παρουσία του συναδέλφου καθηγητή
κ.Τζούτζα, η οποία προχώρησε σε μια νέα απόφαση που
ουσιαστικά άφηνε επάνω μας την επιλογή για την ανα-
γκαιότητα του rapid test στους εμβολιασμένους ασθενείς.
Ακόμα και μέλη της επιτροπής παραδέχθηκαν δημόσια ότι
οι οδοντίατροι εντόπισαν το σφάλμα της ΚΥΑ και ενήργη-
σαν άμεσα για την διόρθωσή του

Τελειώνοντας, πιστεύω, ότι στα χρόνια της πανδημίας,
παρά την μοναξιά μας και την αδιαφορία που αντιμετωπί-
σαμε, ο κλάδος ενήργησε καθαρά και μόνο με γνώμονα
την προστασία του συναδέλφου, επιδεικνύοντας αντανα-
κλαστικά τα οποία κράτησαν ψηλά το επίπεδο της οδον-
τιατρικής στη χώρα μας. Με την τελευταία ενέργειά μας
αποδείξαμε ότι μπορούμε να ανατρέψουμε και αποφάσεις!

Μιχάλης Αγρανιώτης
Πρόεδρος Ο.Σ.Π.
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Η πανδημία του Covid-19 σίγουρα έφερε μεταξύ όλων των άλλων και με-
γάλες αλλαγές στον τρόπο άσκησης της καθημερινής κλινικής πράξης στα
οδοντιατρεία,  τον τελευταίο ενάμιση χρόνο που αυτή διαρκεί.

Σε παγκόσμια κλίμακα νέα πρωτόκολλα προστασίας προσωπικού και
ασθενών μπήκαν σε εφαρμογή, ενώ τον μεγάλο αγώνα για ανεύρεση κατάλ-
ληλων και επαρκών  μέσων ατομικής  προστασίας, διαδέχτηκε η πολυπλο-
κότητα της χρήσης τους, αλλά και η κόπωση που αυτή φέρνει. Στην πορεία
αυτής της πανδημίας, η ελπίδα που γέννησε η διάθεση των εμβολίων προ-
κειμένου να επιτευχθεί η  επαναφορά της περίφημης κανονικότητας στη ζωή
μας, ήρθε να συγκρουστεί με την έντονη αμφισβήτηση τους.

Δεν έχει κανένα νόημα να μπούμε σε διαδικασία κριτικής των διαφόρων
απόψεων, η πραγματικότητα είναι πως η συντριπτική πλειοψηφία των συνα-
δέλφων με γνώμονα την διατήρηση της δημόσιας υγείας, όπως πειθάρχησε
στην χρήση εξειδικευμένων ΜΑΠ, έτσι αποφάσισε και να εμβολιαστεί πολύ
πριν η πολιτεία καταστήσει τον εμβολιασμό υποχρεωτικό για τους υγειονο-
μικούς.

Σε αυτό όμως το σημείο έρχεται η πολιτεία εν μέσω 4ου κύματος πλέον
πανδημίας και με την πλειοψηφία των οδοντιάτρων, αλλά και μεγάλου πο-
σοστού των ασθενών, εμβολιασμένους σε μία σειρά εκδόσεων άστοχων ΚΥΑ
(Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις) που το μόνο που έκαναν ήταν να προκαλέ-
σουν σύγχυση στο κοινωνικό σύνολο και εκνευρισμό και ανασφάλεια στους
συναδέλφους.

Η παντελής απουσία εκπροσώπου της οδοντιατρικής κοινότητας στις αρ-
χικές συνεδριάσεις της επιτροπής που θεσπίζει τα μέτρα, οδήγησε σε αλλο-
πρόσαλλες αποφάσεις. Αποφάσεις  που καθιστούσαν προβληματική τη
λειτουργία των οδοντιατρείων της χώρας και  κατά συνέπεια την διατήρηση
της στοματικής υγείας των πολιτών χωρίς να υπάρχει  ερευνητικό υπόβαθρο
σε διεθνές επίπεδο που να ενοχοποιεί τα οδοντιατρεία σαν  επιβαρυμένους
χώρους διασποράς του ιού.

Η πρωτοφανής έκταση για τα οδοντιατρικά δεδομένα της χώρας , που
πήρε το θέμα τόσο στα ΜΜΕ αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
αλλά και οι  συντονισμένες προσπάθειες της ΕΟΟ κατάφεραν να αναστεί-
λουν τις πρακτικά ανεφάρμοστες, στην ροή οδοντιατρικής εργασίας, διατά-
ξεις.

Όλα αυτά όμως πέρα από σύγχυση ανέδειξαν για άλλη μια φορά και τη
διαχρονική απομόνωση του οδοντιατρικού  κλάδου από τη λήψη σημαντικών
αποφάσεων εκ μέρους της πολιτείας ακόμα και αυτών που αφορούν ζωτικά
θέματα του. Μία απομόνωση που δεν έχει να κάνει  τόσο με πρόσωπα ή θε-
σμικούς  φορείς εκπροσώπησης αλλά περισσότερο με την καλλιέργεια  εξω-
στρέφειας του ίδιου του κλάδου προς την  κοινωνία και κατά συνέπεια προς
την κεντρική διοίκηση.

Είναι λοιπόν ώρα να αναθεωρήσουμε παλαιές πρακτικές που εκ των πραγ-
μάτων ξεπεράστηκαν από τις εξελίξεις και να υιοθετήσουμε νέους τρόπους
προβολής της ίδιας της οδοντιατρικής επιστήμης και  παράλληλα να διεκδι-
κήσουμε αποτελεσματικά, καλύτερες συνθήκες άσκησης της.

Ο Γ.Γ ΟΣΠ 
Θάνος Καραγέωργας
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Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία σε συνέχεια των οδηγιών του ΕΟΔΥ για τα μέτρα πρόληψης σχετικά με
τον κορωνοϊό COVID-19 για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων (ασθενών, οδοντιάτρων, προσωπικού, κτλ) προ-
τείνει την προσωρινή αναστολή της ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ λειτουργίας των ιατρείων μας. Η φυσική μας παρουσία στο ια-
τρείο θα πρέπει να είναι ΑΠΟΛΥΤΑ επιβεβλημένη και μόνο μετά από τηλεφωνικό ραντεβού. Η εξυπηρέτηση των
ασθενών να πραγματοποιείται ΜΟΝΟ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και αξιολόγηση του επείγοντος της κατά-
στασης.

Θα πρέπει να τονισθεί η τεράστια σημασία που έχει η συχνή τηλεφωνική επικοινωνία με τους ασθενείς μας και η
αφιέρωση ικανού χρόνου με σκοπό
• Συμβουλές-υποστήριξη
• Αναλγησία
• Αντιμικροβιακή θεραπεία όπου απαιτείται

Η τηλεφωνική ανταπόκριση παρέχει ιδιαίτερες  υπηρεσίες που κρίνονται απαραίτητες σε αυτή τη χρονική συγκυ-
ρία
α. καθησυχάζει τους ασθενείς μας
β. δίνει τη δυνατότητα ακριβέστερης αξιολόγησης τους σε σχέση με κάποιο συνάδελφο που θα τους αντιμετωπίσει για
πρώτη φορά

Πέραν της τηλεφωνικής επικοινωνίας η οποία δεν είναι πάντα ασφαλής, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από τον
ασθενή ή τους οικείους του να μας στείλουν ηλεκτρονικά και μία φωτογραφία της βλάβης ώστε να έχουμε καλύτερη
εικόνα.

Επείγουσες καταστάσεις που δικαιολογούν την επίσκεψη στο ιατρείο για κλινική αξιολόγηση και εκ του σύνεγ-
γυς απόφαση για πιθανή επέμβαση, θεωρούνται οι παρακάτω:
1.  οξύς, αυτόματος, έντονος, συνεχής και ανθιστάμενος σε ισχυρά αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη πόνος (πολφίτιδα,
περιρριζίτιδα, περιστεφανίτιδα )
2.  Διόγκωση ενδοστοματική/εξωστοματική που ανθίσταται σε αντιβιοτική αγωγή 48 ωρών με πιθανότητα επέκτασης
στην ευρύτερη γναθοπροσωπική περιοχή.
3. Εκτεταμένη τραυματική βλάβη πχ εκγόμφωση, ενσφήνωση, κάταγμα μύλης με εμπλοκή του πολφού.
4.   Αντιμετώπιση της αιμορραγίας και των τραυματισμών των μαλακών μορίων της στοματικής  κοιλότητας  από οδον-
τοστοιχία,   σπασμένο  δόντι, ορθοδοντικούς μηχανισμούς, κ.λπ όταν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά (σημεί-
ωση: με οδηγίες από το τηλέφωνο)
5.  Μετεγχειρητικές επιπλοκές: ΜΧ αιμορραγία, ξηρό φατνίο, λοίμωξη κ.λπ.
6.   Νοσήματα που προκαλούν έντονο πόνο ή σοβαρές λειτουργικές διαταραχές στον ασθενή. Παραδείγματα: βλάβες
τοπικής αιτιολογίας (π.χ. τραυματική έλκωση, έγκαυμα, νεκρωτικές βλάβες), νοσήματα λοιμώδους αρχής (π.χ. πρωτο-
παθής ερπητική στοματίτιδα, ελκονεκρωτική ουλίτιδα), πολύμορφο ερύθημα, χημειο/ακτινοβλεννογονίτιδα. Στα νοσή-
ματα αυτά απαιτείται, κατά κανόνα, θεραπευτική παρέμβαση και συνίσταται η επικοινωνία με στοματολόγο.
7.   Ειδικότερα για την ομάδα των ευπαθών ηλικιωμένων με πολυπαθολογία και συννοσηρότητα συνίσταται η πλήρης
αποφυγή επίσκεψης σε οδοντιατρική μονάδα παρά μόνο σε εξαιρετική ανάγκη αντιμετώπισης οξέος πόνου, φλεγμονής
ή τραύματος που δεν αντιμετωπίζονται με άλλον τρόπο (π.χ. με φαρμακευτική  αγωγή). Για  παράδειγμα, για  τη  συγ-
κεκριμένη  ομάδα ευπαθών ατόμων και  για όσον καιρό  ισχύουν  τα αυξημένα μέτρα ενισχυμένης επαγρύπνισης δεν θε-
ωρείται αναγκαία  η επίσκεψη για τροχισμό οδοντοστοιχιών. Είναι ασφαλέστερο απλά να αφαιρέσει την οδοντοστοιχία
και να τροποποιήσει τη σύσταση της τροφής για τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Για τους ασθενείς αυτούς η όλη με-
τάβαση από την οικία στο ιατρείο μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους.
8.  Σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση των παιδιών δεν υπάρχει διαφοροποίηση
α)  Διόγκωση ενδοστοματικά/εξωστοματικά (απόστημα)
β) Διάχυτη φλεγμονή με πιθανότητα επέκτασης στην ευρύτερη γναθοπροσωπική περιοχή
γ) Οδοντοφατνιακό τραύμα μονίμων δοντιών με εμπλοκή πολφού, μετατόπιση στο φαντίο, εκγόμφωση
δ) Έντονος οδοντικός πόνος που επιμένει μετά απο μερικές ημέρες

Χρειάζεται αυξημένη προσοχή στα Μ.Α.Π., καθώς τα παιδιά είναι ασυμπτωματικά
 Δεν χαρακτηρίζ ονται  ως επείγον τα
-το συρίγγιο αποτελεί κατεξοχήν ένδειξη χρονιότητας της βλάβης
-το κάταγμα αδαμαντίνης-οδοντίνης
- ο πόνος, έστω και έντονος, που εκλύεται μετά από ερέθισμα
-η  έμφραξη  του  ριζικού σωλήνα σε  ένα  δόντι  στο  οποίο έχει  προηγηθεί χημικομηχανική επεξεργασία και τοποθέ-
τηση ενδορριζικού φαρμάκου

Τέλος επισημαίνεται ότι η κατ’ οίκον απομόνωση είναι το μόνο αποτελεσματικό όπλο που έχουμε επί του παρόν-
τος, γεγονός που υιοθετήθηκε και από τις Ελληνικές αρχές.

Θα ακολουθήσουν επικαιροποιημένες οδηγίες που θα έχουν ακόμη μεγαλύτερη αξία μετά την άρση της καραντί-
νας η οποία θα είναι σταδιακή και όχι άτακτη.

Επείγοντα  στο  οδοντιατρείο  σε  εποχή  καραντίνας



6

Tροπολογία για την υποχρεωτικότητα 
του εμβολιασμού

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια
της Βουλής η τροπολογία του υπουργείου Υγείας για
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό του προσωπικού των
ιδιωτικών δομών Υγείας, μεταξύ των οποίων και των
οδοντιατρείων. Η τροπολογία προβλέπει την ανα-
στολή καθηκόντων, χωρίς καταβολή αποδοχών, για
όσους δεν θα εμβολιαστούν. 

Με την τροπολογία για τον υποχρεωτικό εμβολια-
σμό, γίνεται προσπάθεια να κρυφθούν οι τεράστιες
κυβερνητικές ευθύνες για τη διαχείριση της πανδη-
μίας και το όπως όλα δείχνουν 4ου κύμα της επιδη-
μίας. Για άλλη μια φορά, τα υγειονομικά
πρωτόκολλα «προσαρμόσθηκαν» στα συμφέροντα
των τουριστικών, ναυτιλιακών και μεταφορικών ομί-
λων καθώς και κάθε λογής μεγαλοεργοδοτών.

Η κυβέρνηση έχει σοβαρότατες ευθύνες για την
υπονόμευση της καθολικότητας του εμβολιασμού
και τώρα επισείει «το βούρδουλα» της υποχρεω-

τικότητας. 

Λόγω της φύσης της οδοντιατρικής πράξης είμα-
στε από τους επαγγελματίες υγείας με την μεγαλύ-
τερη έκθεση στον ιό. Από την πρώτη μέρα της
πανδημίας βρεθήκαμε να πρέπει να διασφαλίσουμε
μόνοι μας την υγιεινή και ασφάλεια των ασθενών
μας και τη δική μας χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη,
ενημέρωση και αρωγή από το κράτος. Με την ευρεία
κυκλοφορία του εμβολίου η πλειοψηφία των οδον-
τιάτρων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, ολο-
κλήρωσαν τον εμβολιασμό τους. 

Τώρα η κυβέρνηση έρχεται και  λέει ότι εμείς
φταίμε για την πανδημία, διατυμπανίζοντας το αφή-
γημα της, και όπου δεν “πίπτει λόγος πίπτει ράβδος”,
νομοθετώντας την αναστολή καθηκόντων/απόλυση
για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί. Αυτό αποτελεί μια
πολύ αρνητική εξέλιξη καθώς η πανδημία για ακόμα
μια φορά εργαλειοποιείται ως ένας ακόμα τρόπος
εκφοβισμού και πίεσης των εργαζομένων. Την ίδια
στιγμή μάλιστα που ακριβώς λόγω της μεγάλης
υπευθυνότητας που δείξαμε όλοι οι συνάδελφοι

αποδεικνύεται και με πρόσφατα στοιχεία, ότι ήταν
ελάχιστα τα κρούσματα πανευρωπαϊκά όπου συνά-
δελφοι νόσησαν από επαγγελματική έκθεση.

Η κυβέρνηση αντί να πάρει ουσιαστικά μέτρα για
την υγεία και ασφάλεια του λαού επενδύει στον κοι-
νωνικό αυτοματισμό και διχασμό με αποκορύφωμα
τη  συστηματική προσπάθεια που γίνεται από τα κυ-
βερνητικά επιτελεία και ΜΜΕ, να προβάλλεται,
όποιος ασκεί κριτική στο τρόπο διαχείρισης της παν-
δημίας ως περιθωριακός, συνωμοσιολόγος και να
ταυτίζεται με ακροδεξιές, σκοταδιστικές αντιλήψεις.   

Είναι τουλάχιστον προκλητικό να ισχυρίζεται η
κυβέρνηση ότι δήθεν εξάντλησε τα μέτρα ενημέρω-
σης των συναδέλφων υγειονομικών αλλά και όλου
του πληθυσμού. 

H αλήθεια είναι ότι καμία στοχευμένη ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση για τον εμβολιασμό δεν
υπήρξε. Καμία προσπάθεια να απαντηθούν ερωτη-
ματικά, να ξεπεραστούν δισταγμοί. Απεναντίας κυ-
βερνητικές παλινωδίες, ξεχείλωμα των υγειονομικών
πρωτοκόλλων για τις ανάγκες των τουριστικών ομί-
λων, αντιεπιστημονική παραφιλολογία εκ μέρους
της ίδιας της κυβέρνησης, επιστημονικοφανή «επι-
χειρήματα» κυβερνητικών παραγόντων που εμφανί-
ζονται ως «έγκριτοι επιστήμονες» για να
δικαιολογούν προειλημμένες κυβερνητικές αποφά-
σεις, η μετατροπή μιας επιστημονικής κατάκτησης
όπως είναι το εμβόλιο σε προϊόν συναλλαγής και
εξαγοράς. 

Αυτές είναι οι αιτίες για τους φόβους και τις επι-
φυλάξεις όσων δεν είναι αρνητές ή ανορθολογιστές.
Αυτά ρίχνουν νερό στο μύλο του ανορθολογισμού,
των θεωριών συνομωσίας, βολικό αντίπαλο της κυ-
βέρνησης για να απεμπολήσει τις δικές της ευθύνες.

Ευθύνη υπάρχει και από τις συμβιβασμένες ηγε-
σίες των Επιστημονικών Συλλόγων και της Ομο-
σπονδίας οι οποίοι είναι είτε χειροκροτητές της
κυβερνητικής πολιτικής, είτε βάζουν πλάτη σηκώ-
νοντας τη σημαία της ατομικής ευθύνης για την
προστασία της δημόσιας Υγείας και τον εμβολιασμό,
απεμπολώντας την “επιστημονικότητα” που προ-
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βάλλουν κατά καιρούς σε άλλα ζητήματα, για να μην
θίξουν την κυβερνητική ανεπάρκεια απέναντι στο
δημόσιο σύστημα Υγείας, που όλες οι κυβερνήσεις
των τελευταίων ετών έχουν αποδομήσει συστημα-
τικά.

Το όπλο που έχουμε στα χέρια μας για 
την προστασία της υγείας και της ζωής μας 

δε θα αφήσουμε να το μετατρέψουν σε όπλο 
για να χτυπήσουν τα δικαιώματα μας.

Η Κυβέρνηση επικαλείται στο νομοσχέδιο την
αναστολή της εργασίας των εργαζομένων στον ιδιω-
τικό τομέα – χωρίς πληρωμή – μέχρι τον εμβολιασμό
τους. Εκτός του απαράδεκτου αυτού μέτρου ούτε
καν διασφαλίζει έστω την επάνοδο του εργαζόμενου
στη δουλειά. Αυτό ανήκει στη “διακριτική” ευχέρεια
του εργοδότη και γίνεται εύκολα κατανοητό ότι
αποτελεί ευκαιρία για απολύσεις με άλλοθι τα εμβό-
λια. 

Δεν θα επιτρέψουμε να πεταχτεί εκτός δουλειάς
κανένας εργαζόμενος από τα ιατρεία μας, κανένας
μισθωτός συνάδελφος ή με μπλοκάκι. 
Δε θα επιτρέψουμε να το αξιοποιήσουν σαν δού-
ρειο ίππο για την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επί-

θεσης

Τα εμβόλια είναι κατάκτηση της ανθρωπότητας
και της επιστήμης με αποδεδειγμένα αποτελέσματα
στη μείωση ή εξάλειψη λοιμωδών νοσημάτων. Δεν
είναι προϊόν εξαγοράς, συναλλαγής ούτε μέσο εκ-
βιασμών και απειλών σε βάρος των εργαζομένων. Ο
καθολικός, σύμφωνα με τις επιστημονικές ενδεί-
ξεις, μαζικός εμβολιασμός είναι αναγκαίος για την
αντιμετώπιση της πανδημίας με την ταυτόχρονη
αξιοποίηση και των επιστημονικά ενδεικνυόμενων
νέων φαρμάκων, σε συνδυασμό με όλα τα άλλα
μέτρα πρόληψης, και με δεδομένη την ανάγκη ενός

πλήρως αναπτυγμένου, στελεχωμένου και εξοπλι-
σμένου δημόσιου συστήματος υγείας σε όλα τα επί-
πεδα και ιδιαίτερα αυτό του Πρωτοβάθμιου, ικανού
να αντιμετωπίζει τόσο τις «τρέχουσες» όσο και τις
έκτακτες λαϊκές υγειονομικές ανάγκες. Όλα αυτά, τα
οποία δε διασφαλίζει σήμερα η κυβέρνηση, χρει-
άζονται ταυτόχρονα και ενιαία. 

Διεκδικούμε:

• Kαθολικό πρόγραμμα δημόσιου δωρεάν εμβο-
λιασμού με όλα τα επιστημονικά ενδεδειγμένα εμ-
βόλια. Να υπάρξουν σαφείς οδηγίες ώστε
αξιοποιώντας τα ολοένα και εμπλουτιζόμενα επι-
στημονικά δεδομένα και στη βάση ιατρικών ενδεί-
ξεων να διενεργείται ο εμβολιασμός με το
κατάλληλο εμβόλιο. 

• Δωρεάν πλήρη προληπτικό ιατρικό έλεγχο πριν
τον εμβολιασμό και κατοχύρωση για όσους πρέπει
να εξαιρεθούν ότι δε θα υφίστανται καμία συνέπεια
ή διάκριση.

• Πλήρη καθημερινή ενημέρωση για όλα τα δεδο-
μένα που προκύπτουν από την πορεία των εμβολια-
σμών.

• Αναβάθμιση και στελέχωση της ΠΦΥ και κέντρο
ελέγχου και φαρμακοεπαγρύπνησης με σταθερή πα-
ρακολούθηση των εμβολιασμένων για έγκαιρη πα-
ρέμβαση σε τυχόν παρενέργειες και επιστημονική
καταγραφή των αποτελεσμάτων του εμβολιασμού,
τόσο των άμεσων όσο και των μακροπρόθεσμων. 

• Εμβολιαστική εκστρατεία με εξαντλητική ενημέ-
ρωση και απαντήσεις στα υπαρκτά ερωτήματα.

• Δωρεάν προμήθεια με ευθύνη του κράτους, εξα-
σφάλιση της επάρκειας, όλων των αναγκαίων μέσων
ατομικής προστασίας για τα ιατρεία μας. 

• Μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα
σχολεία, στις σχολές, στα ΜΜΜ.

• Εκτεταμένη ιχνηλάτηση και επιδημιολογική επι-
τήρηση.



9

Ένας αποχαιρετισμός...
Αυτό το καλοκαίρι σφραγίστηκε με μία

μεγάλη απώλεια. 
Έφυγε από κοντά μας ένας πολύ σπου-

δαίος άνθρωπος. Μία μεγάλη ψυχή!
Έφυγε ξαφνικά και αναίτια η κα Καλ-

λιόπη Βοϊατζή… 
Πλήγμα βαρύ… Όχι μόνο για την

στενή της οικογένεια, αλλά και για μένα
προσωπικά, για την οδοντιατρική Κοινό-
τητα, για την εκκλησιαστική κοινότητα,
για πολλούς συναδέλφους, αλλά και
απλούς ανθρώπους. 

Η κα Καλλιόπη ήταν άνθρωπος της
δράσης. Αθόρυβα, χωρίς φιλοδοξίες και
τυμπανοκρουσίες υπήρχε για όλους και
για τον καθένα μας ξεχωριστά. Σύμβου-
λος, φίλος, συγγενής για όλους μας  που
πρόσφερε την αγάπη της, την φροντίδα
της, την αμέριστη συμπαράσταση  και τις
υπηρεσίες της, χωρίς ποτέ να σκεφτεί το
προσωπικό της κόστος σε δυνάμεις,
χρόνο και χρήμα… Παράδειγμα ηθικής, καλοσύνης, υπο-
μονής, συνέπειας, κατανόησης, εργατικότητας και με τόσα
άλλα προτερήματα και μεγαλοσύνη ψυχής που δεν μπαί-
νουν σε λόγια. Μιλούν τα έργα της και το βαθύ αποτύ-
πωμα που έχει αφήσει στην καρδιά μας.  

Δεν έχω λόγια για αυτό που συνέβη… Αισθάνομαι φτω-
χότερη, άδεια και βαθιά θλιμμένη, με αυτή τη θλίψη που
φέρνει η σκέψη, ότι κάποιες απώλειες σου παίρνουν και κάτι
από το νόημα της ύπαρξής σου και της ελπίδας σου.

Της χρωστάω πολλά, ΟΛΑ  σε ότι αφορά την πορεία
μου και την ένταξή μου στην οδοντιατρική οικογένεια.
Όσα ευχαριστώ και να πω είναι λίγα…

Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποια από τα μηνύματα
που γράφτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  όταν μα-
θεύτηκε η απώλειά της. Αυτά, μαζί με πολλά τηλεφωνή-
ματα που δέχτηκα εκείνη την ημέρα, με έκαναν να
καταλάβω, ότι η κα Καλλιόπη που ήταν Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ήταν για πολλούς ο δικός τους άνθρω-
πος… Όλοι τους είχαν να εξομολογηθούν σε εμένα κά-
ποια ευεργεσία από μέρους της. 

Θυμάμαι να της λέω : κα Καλλιόπη γιατί κουράζεστε
τόσο; Την θέση στον παράδεισο την έχετε κερδίσει. Τα
φτερά Αγγέλου το ίδιο.  Τι άλλο θέλετε; Διακεκριμένη
ζώνη δίπλα στο Θεό;  Και γελούσε… 

Έτσι θέλω να την φαντάζομαι… όταν καταφέρω να
δεχτώ ότι δεν θα υπάρχει πλέον στη ζωή μου… Ξεκούρα-
στη, χαμογελαστή  και ευτυχισμένη, δίπλα στο απόλυτο
της αγάπης, τον Θεό. 

Συλλυπητήρια στην οικογένειά της, την Κάτια, τον
Σπύρο και την Αννούλα, που η δική τους απώλεια είναι η
μεγαλύτερη. Για μένα είναι παρηγοριά που υπάρχουν, να
μου θυμίζουν όσο ζω (με το ήθος τους, την ανοιχτή τους

καρδιά και τον ξεχωριστό χαρακτήρα
τους) τη βελουδένια κα Καλλιόπη.

Από όλους εμάς, 
Καλή ανάπαυση αγαπημένη 

κα Καλλιόπη
Αγγελική Σεληνίδου

Aφήνω να μιλήσουν για εκείνη,  συνά-
δελφοι, συνεργάτες και φίλοι, μέσα από
κάποια από τα μηνύματα που αναρτήθη-
καν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την
ημέρα που έφυγε:

Για τον ΟΣΠ
Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Αγρανιώτης
Με οδύνη ο Σύλλογός μας αποχαιρετά

ένα από τα πιο εμβληματικά μέλη του.
Αποχαιρετάμε την Καλλιόπη Βοϊατζή

την κυρία Πόπη μας, την συνάδελφο που
με την αδιάλειπτη παρουσία της επί σειρά ετών σχεδόν σε
όλες τις θέσεις του ΔΣ, και κυρίως σε όλες τις επιτροπές
του Συλλόγου μας, βασικό πυλώνα όλων των δράσεών
μας, η οποία μας αγκάλιαζε, μας συμβούλευε και πάντα
μας καθοδηγούσε με την αγάπη της.

Είναι δύσκολο να περιγράψεις με λέξεις τα πόσα προ-
σέφερε όλα αυτά τα χρόνια στους ασθενείς της, στους συ-
ναδέλφους και στον Σύλλογό μας.

Η σκέψη μας είναι κοντά στους δικούς της ανθρώπους
σε αυτές τις δύσκολες ώρες.

Κυρία Πόπη σας ευχαριστούμε για όσα απλόχερα μας
δώσατε.

Μαρία Μενενάκου
Όσο δεν το έγραφα, δεν το παραδεχόμουνα σαν πραγ-

ματικότητα. Η Καλλιόπη μας, η πρώτη γυναίκα αντιπρό-
εδρος του συλλόγου μας, η υπεύθυνη του περιοδικού μας
για χρόνια, αυτή που οργάνωνε την αρτοκλασία του Αγίου
Αντίπα, η μητριαρχική μορφή, έκανε χτες στα Ψαρρά το τε-
λευταίο της μακροβούτι. Κόρη συναδέλφου, της Αργείτας,
μας έλεγε ιστορίες για την μαϊμού που είχε φέρει ο πατέρας
της από τα Θαλασσινά του ταξίδια και τις αταξίες που
έκανε. Την γνώρισα όταν η Κάτια της σπούδαζε στο Βέλ-
γιο. Πηγαινοερχόταν με αγωνία και προσδοκία. Η Κάτια
επέστρεψε, η οικογένεια μεγάλωσε με τον Σπύρο και ολο-
κληρώθηκε με την Αννούλα. Η Πόπη μας ήταν πάντα εκεί
για όλους μας. Ένα μεγάλο παιδί και μια μεγάλη Κυρία.
Στο επανιδείν κοριτσάκι μου. Κάτια μου, σας σκεφτόμαστε
και σας αγαπάμε. Δεν είστε μόνοι σας.

Ιωάννα Δρακοπούλου
Η ιστορία του συλλόγου του Πειραιά είναι άρρηκτα δε-

μένη, μετά το 1984, με την Πόπη....την Πόπη μας! 

Η αγαπημένη μας 
κα Καλλιόπη Βοϊατζή

(Φωτογράφος η συνάδελφος
Μαρία Αγραπίδου)
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Αεικίνητη, δραστήρια, καλοπροαίρετη, πρόθυμη να
βοήθα και να συμβουλεύει, με χιούμορ και έναν καλό λόγο
πάντα για όλους.

Λίγοι άνθρωποι διαθέτουν στο ενεργητικό τους ένα
τόσο λαμπρό και αποδοτικό έργο, μαζί με τόσο πλούσιο
ψυχικό κόσμο.

Ασχολήθηκε με όλες τις επιτροπές του συλλόγου (Επι-
στημονική, Προληπτική, Περιοδικό), πάντα με μεγάλη
επιτυχία και ξεχωριστό έργο. 

Ήταν πάντα παρούσα σε κάθε πρόβλημα που αντιμετώ-
πιζε ο σύλλογος, αλλά και οι συνάδελφοι της οδοντίατροι,
προσπαθώντας σε κάθε περίπτωση να βρει την ενδεδειγ-
μένη λύση. Ακαμάτη με ότι της δινόταν να ασχοληθεί,
προσωπικό ή συλλογικό.

Ήταν μια έντονη ξεχωριστή προσωπικότητα, ευγενής
φυσιογνωμία, ευχάριστος και ζεστός άνθρωπος με μεγάλη
αίσθηση του χιούμορ.

Αυτή ήταν η Πόπη με τα δικά μου μάτια, που έζησα και
συνεργάστηκα για 37 και πλέον έτη. Η δική μου Πόπη....

Θεωρώ ότι ο Ο.Σ.Π θρηνεί γιατί χάνει ένα από τα αξιο-
λογότερα στελέχη του και το κενό είναι μεγάλο και δυσα-
ναπλήρωτο. Μακάρι ο χρόνος να απαλύνει τον πόνο των
αγαπημένων της.

Σταμάτιος Βερυκοκίδης
Καλό σου ταξίδι Πόπη. Υπήρξες απο τα μέσα της δεκαε-

τίας του 1980, βασικός σπόνδυλος στήριξης και λειτουρ-
γίας του ΟΣΠ. Ανέλαβες απο την αρχή της παρουσίας σου
στον ΟΣΠ τον τομέα ενημέρωσης και πληροφόρησης των
συναδέλφων. Κομμάτι εργασίας με πολλά δύσκολα και
πολλές φορές ανυπέρβλητα εμπόδια, η ανιδιοτέλεια σου
και η εργασιακή σου όρεξη όχι μόνο ξεπέρασε τα προβλή-
ματα, αλλά και αφήνεις τώρα που φεύγεις και όσο θα
υπάρχει ΟΣΠ ως παντοτινή κληρονομιά το πνευματικό
σου παιδί, πού είναι το περιοδικό του συλλόγου. Θα είσαι
πάντα στη μνήμη μας. Θερμά συλλυπητήρια σ όλη την οι-
κογένεια.

Μιχαήλ Τζάκης
Ενα απο τα πλέον φωτεινά πρόσωπα στην επιστημονική

κοινότητα του Πειραια. Η ψυχή του συλλόγου μας για
σχεδόν μισό αιώνα. Μεγάλη απώλεια για όλους μας.

Ασπασία Γιαννίρη
Συγκλονισμένη!!!! Δυσκολεύομαι να επεξεργαστώ συ-

ναισθηματικά την απώλεια ενός τόσο σημαντικού ανθρώ-
που για τον ΟΣΠ. Πραγματικά είχε υπάρξει η μεγάλη
ΜΗΤΕΡΑ του Συλλόγου μας με πολυετή, πολύτιμη κ πο-
λυεπίπεδη προσφορά με ανιδιοτελή, άοκνη κ αδιάλειπτη
δραστηριότητα!!. Εκείνης, που με απαράμιλλο ηθος, με
την άοκνη, ακαμάτη εθελοντική της δραστηριότητα πρό-
σφερε τόσο σημαντικό έργο σε παρά πολλά επίπεδα στον
ΟΣΠ!!....και πάντα με το τρυφερό γλυκό φωτεινό χαμό-
γελο της!

Ο άσβηστος ενθουσιασμός κ η πολυσχιδής δράση της
θα αποτελούν λαμπρό πρότυπο για τις επόμενες γενιές!!!

Ένας υπέροχος άνθρωπος γενικά
Θερμά ειλικρινή συλλυπητήρια όχι μόνο στην εγγύ-

τερη οικογένεια της αλλά και στην ευρύτερη Οδοντια-
τρική Οικογένεια του Πειραιά!! Ας αναπαυθεί ειρηνικά

και γαλήνια!!

Σταυρούλα Ζώρζου
Καλό ταξίδι!! κυρία Καλλιόπη Βοϊατζή. 
Και τι λόγια να πεις για έναν άνθρωπο που ήξερε να μι-

λάει με έργα;
Ο Οδοντιατρική οικογένεια του Πειραιά αποχωρίζεται

μία συνάδελφο που στάθηκε μάνα και δασκάλα για όλους
μας. Δίδαξε την αγάπη, την προσφορά, την σεμνότητα με
όλη της την ζωή, στην πράξη.

Σίγουρα, κάποιο περβόλι του Ουρανού την περιμένει...
αλλά κι όσοι την ζήσαμε δεν την ξεχνάμε. 

Καλό παράδεισο...

Χρυσάνθη Σπανάκη
Λυπηρότατο γεγονός. Μεγάλη απώλεια για τον ΟΣΠ.

Ήρεμος, μειλίχιος άνθρωπος και συνάδελφος. Δεν μπορεί
κανείς αυτό να το διαχειριστεί εύκολα. Θα λείψει πραγμα-
τικά η παρουσίας της από το Σύλλογο. Ήταν μια προσω-
πικότητα τόσο γλυκιά, άλλων εποχών, που δύσκολα θα
αναπληρωθεί στο σήμερα. Όντως ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΤΕΡΑ.
Καλό Παράδεισο να έχει. 

Γεώργιος Δαμανάκης
Τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια της.

Ήταν γυναίκα με δυναμισμό, ήθος και αξιοπρέπεια. Ο σύλ-
λογος μας έχασε ένα από τα πιο δραστήρια μέλη του.
Καλό της ταξίδι και η σκέψη της να μας συντροφεύει
πάντα.

Ιωάννης Κασβίκης
Πόπη.... Η μητέρα Τερέζα της οδοντιατρικής κοινότητας

του Πειραιά. Και προσωπική μου οδοντίατρος. Δεν θα σε
ξεχάσω για όσα είπαμε, όσα περάσαμε, όσα ζήσαμε στον
σύλλογο μας. Τον θαυμασμό που έδειχνες πάντοτε στα
μάτια σου όταν με κοιτούσες με την ιατρική ενδυμασία
μου όταν έβγαινα από το Μεταξά αλλά και πόσες φορές
το κουράγιο που μου είχες δώσει στα πρώτα βήματα της
ειδικότητας. Αδερφή μας Άγιο και ελαφρύ το χώμα που θα
σε σκεπάζει. Αμήν.

Χάρης Μπούρος
Είναι από τους συναδέλφους που όσο ζεις υπάρχουν .

Χρόνια και χρόνια μαζί στην σύνταξη του περιοδικού και
στην επίλυση των προβλημάτων μας και στην ανύψωσή
του κύρους του επαγγέλματός μας Mε εξέχουσα θέση
στην Πειραϊκή κοινωνία και την εκκλησιαστική κοινότητα
RIP.

Άννα Μανάκου
Η προσωποποίηση του ήθους και της ευγένειας, σαν

από μία άλλη εποχή...
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της...

Μαρία Καλουμένου
Κάτια μου, θερμότατα συλλυπητήρια! Να είστε όλοι

καλά και να την θυμάστε! Και ο Θεός, αφ’ ενός να ανα-
παύσει την ψυχή της εν σκηναίς δικαίων και αφ’ ετέρου
να σας δώσει την απαιτούμενη ψυχική και σωματική δύ-
ναμη κι αντοχή να ξεπεράσετε αυτήν την απρόσμενη και
τεράστια απώλεια!

Θλίβομαι βαθύτατα που δεν θα ξανασυναντήσω εν ζωή
την αγαπημένη μου Πόπη! Γνωριζόμαστε από το 1972…!



11

Ολόκληρη ζωή! Ζήσαμε πολλές όμορφες στιγμές! Και
πάντα γελούσαμε...γελούσαμε πολύ! Ήταν ένας γλυκός
και αξιοπρεπής άνθρωπος, πολύ δοτικός, γεμάτος καλο-
σύνη κι αγάπη για όλους, χαρούμενο παιδί και ταυτό-
χρονα ΣΟΦΉ ΚΥΡΙΑ, δυνατή, δυναμική, δημιουργική,
καταξιωμένη και ακούραστος εργάτης στην προσωπική
και επαγγελματική της ζωή αλλά και στον ΟΣΠ! Μητέρα
που ζούσε με την μόνιμη έννοια και τρυφερή φροντίδα της
Κάτιας της! Υπεύθυνη σε όλα όσα αναλάμβανε! Τέλεια
στην συμπεριφορά της προς τους πάντες! Και...και...και!

Θα μου λείψεις πολύ Πόπη μου! Θα μου λείψει το
πνεύμα σου, η ζωηρή ματιά σου, το γέλιο σου, το χιούμορ
σου, η απίθανη παρέα σου, η φιλία σου ,η καλοσύνη σου
και η αξιοπρέπεια σου !Ένα μόνο ελαφρυντικό βρίσκω
στην φυγή σου! Το ότι έφυγες έτσι όπως η καρδούλα σου
αγαπούσε να κάνει ,πάνω στην δράση και χωρίς να ταλαι-
πωρηθείς! ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ, Πόπη μου, και καλή αν-
τάμωση!

Θερμά συλλυπητήρια και σε όλον τον ΟΣΠ και τα μέλη
του και κυρίως στους άπειρους φίλους της!

Βέρα Καλούμενου
Στην ενήλικη ζωή μου δεν την έζησα πολύ, αλλά έχω

άπειρες παιδικές αναμνήσεις με τον μπαμπά και την κα
Πόπη μαζί. Στην καρδιά μου είναι σαν συγγενής, σαν αγα-
πημένη θεία… κ από τους λίγους εναπομείναντες συνδέ-
σμους με τον μπαμπά. Κ είναι κ το άδικο το αναίτιο του
πως έφυγε… Άνθρωπος που αγαπούσε κ αγαπιόταν
πολύ… μπορώ να φανταστώ πόσο πονάει τους ανθρώ-
πους που μοιραζόντουσαν την καθημερινότητα τους μαζί
της. Λυπάμαι τόσο…

Κωνσταντίνος Καλούμενος
Συλλυπητήρια στην οικογένεια... Γνωρίζοντας την ίδια...

Απλά καλό παράδεισο! Θα βρει εκεί πολλούς καλούς φί-
λους και θα μας παρακολουθούν από ψηλά.

Μαρία Αγραπίδου
Η αγαπημένη μας κυρία Πόπη ήταν ένας άνθρωπος που

όλοι αγαπούσαμε. Η έμπειρη συνάδελφος που ζητούσαμε
συμβουλές, η εθελόντρια, η ήρεμη και γλυκιά “δύναμη”!

Κρίμα που δεν την γνώρισα καλύτερα... Άδικο που
έφυγε αιφνιδιαστικά και γρήγορα από κοντά μας...

Θεόδωρος Κουϊμτζής
Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της. Έλαμπε με

το ήθος και την ευγένειά της, πάντα ενισχύοντας κάθε τι
το καλό και δημιουργικό.

Σεραφείμ Καρακικές
Φάρος και οδηγός. Συλλυπητήρια.

Λιλή Μελά
Μεγάλη και πρόωρη απώλεια Ιωάννα μου.

Ιάκωβος Μονογυιός
Εμβληματική μορφή του συλλόγου μας. Ειλικρινή συλ-

λυπητήρια στους οικείους της και την οικογένεια των Πει-
ραιωτών οδοντιάτρων!

Αντώνης Χανιώτης
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια της αλλά και

στην οικογένεια του συλλόγου του Πειραιά. Αφήνει με-

γάλο έργο πίσω της και ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Καλό
ταξίδι στην κ. Καλλιόπη και κουράγιο στην οικογένεια
της.

Χαρούλα Βουτσινά
Καλό παράδεισο. Εξαιρετική σε όλα της.

Πάνος Μωραΐτης 
Μια Κυρία με την οποία διαφώνησα πολλές φόρες. Μια

κύρια όμως με πλεόνασμα αξιοπρέπειας ευγένειας και χα-
μόγελου. Καλό της ταξίδι και ας ελπίσουμε τελικά τίποτα
να μη μοιάζει με αυτό που πραγματικά είναι.

Φωτεινή Βλαχιώτη
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια της την βιολο-

γική αλλά και την οδοντιατρική.

Ιωάννης Ζωγράφος
Θα μας λείψει η παρουσία σου Πόπη μου.

Σωτηρία Γκιζάνη
Συλλυπητήρια στην οικογένεια της. Τη γνώριζα προσω-

πικά. Ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος και στήριζε τους νέους
συναδέλφους.

Νικόλαος Δέδες
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της. Το χαμόγελο

της θα μας συντροφεύει.

Αγγελική Πλέσσα
Θερμά συλλυπητήρια, πόσο λυπάμαι! Απώλεια στη με-

γάλη οικογένεια του συλλόγου μας...

Ελπίδα Ελευθερίου
Πριν 6 μήνες έφυγε ο πατέρας μου και σήμερα η κυρία

Καλλιόπη.
Λυπάμαι πολύ.
Πονάει η ψυχή μου.
Θα σας θυμάμαι πάντα με θαυμασμό και ευγένεια!!!!
Λυπάμαι.

Παναγιώτης Κλημεντίδης
Είναι αδύνατον να κλείσεις σε λίγες λέξεις ,προσωπικό-

τητες όπως αυτή της κ. Καλλιόπης.
Θυμάμαι που αναρωτιόταν μέσα στα χιλιάδες σφραγί-

σματα που έκανε πόσους άρα σφράγισε με το Όνομα Του
Χριστού. 

Εκείνη πέρασε στην αιωνιότητα αποδεικνύοντας ότι έχει
η ίδια χαραχθεί από το νικητικό Όνομα Μέσα στο φώς Του
Θεού να κοιμάται.

Νεκτάριος Τσίλης
Εκοιμήθη εν Κυρίω η Καλλιόπη Βοϊατζή, Ιατρός-Οδον-

τίατρος.
Ἀριστη επιστήμονας και εξαιρετικός άνθρωπος.

Νιώθω ότι έχασα έναν άνθρωπο από την οικογένειά
μου. Υπήρξε συνεργάτης της Ιεράς Μητροπόλεως Πει-
ραιώς αλλά και συνεργάτης των Μητροπόλεων Χονγκ
Κονγκ και Σιγκαπούρης. Η προσφορά της υπήρξε ανε-
κτίμητη. 

Ο Κύριός μας να αναπαύσει την ψυχή της εν χώρα ζών-
των και να δώσει παρηγοριά στην οικογένειά της.

Καλή ανάπαυση θεία. «Μακαρία ἡ ὁδός, ᾗ πορεύει σή-
μερον, ὅτι ἡτοιμάσθη σοι τόπος ἀναπαύσεως».
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Τα νέα της  Eπιτροπής Προληπτικής
Σεπτέμβριος 2021

Επιτέλους ξαναβρεθήκαμε με τα αγαπημένα μας παιδιά μετά από σχε-
δόν δύο χρόνια! Ήταν μεγάλη μου χαρά που καταφέραμε να κάνουμε δύο
εκδηλώσεις στον Δήμο Καλλιθέας και να μιλήσουμε για τα δόντια μας.

Την Πέμπτη και Παρασκευή 15 & 16 Ιουλίου 9:00 – 13:00 στους εξω-
τερικούς χώρους του  Ιδρύματος  Σταύρος Νιάρχος σε συνεργασία με
τον Οργανισμό Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» του Δήμου Καλ-
λιθέας και τον Πρόεδρο του ΔΣ Μανώλη Κωστάκη πραγματοποιήθηκε
ενημέρωση μαθητών δημοτικού για τα δόντια και την στοματική υγεία.

Τα παιδιά παρακολούθησαν βίντεο με σχετικές εικόνες και πληροφο-
ρίες και με την βοήθεια του υλικού της βαλίτσας στοματικής υγείας έπαι-
ξαν παιχνίδια που αφορούν την υγιεινή διατροφή. Διαβάσαμε παραμύθια,
είπαμε προσωπικές ιστορίες από την εμπειρία των παιδιών και των γο-
νιών τους στον οδοντίατρο και μάθαμε στο στόμα της «Μου» της μαϊ-
μούς να βουρτσίζουμε σωστά τα δόντια μας.

Στο τέλος μοιράστηκαν στα παιδιά έπαινοι και δώρα από την Frezy-
derm. Tο προσωπικού του Οργανισμού Αγωγής και Άθλησης του Δήμου
Καλλιθέας όχι μόνο διασφάλισε τις κατάλληλες συνθήκες για την πρό-
ληψη μετάδοσης του covid19, αλλά συμμετείχε και βοήθησε με μεγάλη
χαρά τις εκδηλώσεις. Τους ευχαριστώ όλους για την άψογη συνεργασία
και δεσμεύομαι να επαναλάβουμε τις ενημερώσεις των παιδιών και εκ-
παιδευτών και στο μέλλον.

Μαρία Αγραπίδου – Χειρουργός Οδοντίατρος
Μέλος της Επιτροπής Προληπτικής του ΟΣΠ

Μετά τον εγκλεισμό λόγω της πανδημίας διάφοροι δήμοι ξε-
κίνησαν δειλά δειλά να πραγματοποιούν εκδηλώσεις και ενη-
μερώσεις  για διάφορα θέματα. Ο δήμος Χαλανδρίου  θέλησε
να ενημερώσει τα παιδιά και τους γονείς τους για την στομα-
τική υγεία και ζήτησε την συμμετοχή μας. Συγκεκριμένα, στο
CASPER’S FOULIS πραγματοποίησε το Σάββατο 3 Ιουλίου την
πρώτη του πρωινή Διαδραστική Εκδήλωση αφιερωμένη σε
μικρά αλλά και μεγάλα παιδιά με θέμα ‘’ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΔΟΝ-
ΤΙΑ ΜΟΥ – ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑΩ’’. Κύρια ομιλήτρια
η Χειρουργός Οδοντίατρος κα Αγραπίδου Μαρία.  Τα παιδιά
έμαθαν για την χρησιμότητα των δοντιών, τραγούδησαν, έπαι-
ξαν παιχνίδια με τις «καλές» και τις «κακές» τροφές, έπαιξαν
θέατρο με τα δόντια και έμαθαν να βουρτσίζουν τα δόντια τους
σωστά. Μέσα στην εκδήλωση συζητήθηκε πως μεταδίδεται ο
covid 19 από το στόμα και  σωστή υγιεινή για την πρόληψή του. 

Μία εκδήλωση με πολύ δυνατές στιγμές, αισιοδοξία, χαμό-
γελα, αλλά και πολλές εκπλήξεις από την εταιρεία FreezyDerm! 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο  κ. Βασίλειος Παληγιάννης
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλος Π.Ε. Ν.Δ.

Η δημοφιλής ηθοποιός & ραδιοφωνική παραγωγός του
Radio Terranova κα Κατερίνα Ζαχαριουδάκη.

Ο αγαπημένος μας Υπ/λος Υπουργείου Προστασίας του Πο-
λίτη & Εξωτερικός Φρουρός Κ. Κ. Κορυδαλλού κ. Κων/νος
Χάψουλας.

Χορηγοί επικοινωνίας ήταν www.speakfreely.gr,
www.Maroussi.City, www.KifissiaCity.gr, https://ystero-
grafa.gr, https://christosarfanis.medium.com/,  https://agios-
dimitriosnotia.com.

Οι Δημόσιες Σχέσεις & η Επικοινωνία έγινε από την κα
Βίκυ Ντούλια (https://www.facebook.com/vicky.ntoulia/).

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟYΜΕ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ!!!
Μαρία Αγραπίδου – Χειρουργός Οδοντίατρος
Μέλος της Επιτροπής Προληπτικής του ΟΣΠ

Ενημερωτική εκδήλωση για τη στοματική υγεία σε παιδιά του Δήμου Καλλιθέας

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης

Αναμνηστική φωτογραφία μετά 
την ολοκλήρωση της εκδήλωσης

Διαδραστική εκδήλωση για την στοματική υγεία
για μικρά και “μεγάλα” παιδιά στο Casper’s Foulis

Οι εικονιζόμενοι στην φωτογραφία έβγαλαν την
μάσκα τους μόνο για μερικά δευτερόλεπτα, έτσι 
ώστε να φαίνονται τα χαμόγελα και η χαρά τους!
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Η δική μου Πόπη...
Aγαπημένη μου κυρία Καλλιόπη,
Ήταν παραμονή της Παναγιάς, που σε είδα να

κατεβαίνεις προς το Τσαρσί. Όμορφη, ξεκούραστη,
με μια γαλήνη να απλώνεται στο πρόσωπό σου, με
αυτό το φωτεινό χαμόγελο που έκανε πάντα τα
μάτια σου να λάμπουν. Φαινόσουν πιο νέα από
ποτέ και ήταν μια σκέψη που έκανα αυθόρμητα και
δεν μπορούσα να σου την κρύψω...

Φέτος κυρία Πόπη μου δείχνετε κάπως αλλιώς!..
Έχετε μια ηρεμία!..

Τι ηρεμία βρε παιδάκι μου;.. Κι εδώ που είμαι, με
την Ομοσπονδία μιλάω..

Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εγώ σας βλέπω καλύτερα
από ποτέ!..

Θυμάσαι την κουβέντα μας;.. Απομακρυνόσουν
και για μια ακόμη φορά, στεκόμουν να σε κοιτώ και
να σε θαυμάζω.. Και πώς να μην σε θαυμάζω!.. Γυ-
ναίκα δυναμική, μέσα σε όλα, με την σπίθα του Κανάρη στην καρδιά, ήρεμη δύναμη.. Τέλειωσες Οδοντιατρική, Ιατρική,
έγινες Αντιπρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά, μέλος της Ομοσπονδίας, έστησες το περιοδικό του ΟΣΠ,
την Προληπτική Επιτροπή, είχες μια καριέρα στο επάγγελμά μας ζηλευτή. 

Μα να σου πω κάτι κυρία Καλλιόπη μου;.. Πιο πολύ σε θαύμαζα για άλλους, για
μένα πιο σημαντικούς λόγους. Πρώτα πρώτα γιατί έγινες για το παιδί σου μάνα και
πατέρας μαζί, το μεγάλωσες με αγάπη, το σπούδασες μόνη σου, το στήριξες, έκανες
την Κάτια σου ένα αξιαγάπητο πλάσμα και άφησες σε εκείνη και την εγγονή σου
παρακαταθήκη όλες σου τις αξίες.  

Αυτό όμως που πιότερο απ΄ όλα πάντα με συγκινούσε, ήταν η πίστη σου στον
Θεό και αυτή η εσωτερική σου ανάγκη για προσφορά στον συνάνθρωπο. Πόσες δι-
δασκαλίες στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, πόσες εκπομπές στο ραδιόφωνο της
Πειραϊκής εκκλησίας, ιδρυτικό μέλος των «Γιατρών της Αγάπης» στον Βόλο, μέλος
της των «Φίλων της Μητροπόλεως Χονγκ Κονγκ», άπειρες προληπτικές εξετάσεις
σε παιδιά, άπορους, μετανάστες, πρόσφυγες, με το «Χαμόγελο του Παιδιού», αλλά
και ενεργή συμμετοχή σε δύσκολες εκτός Ελλάδος αποστολές. Ποιος θα ξεχάσει
πως όταν μια ολόκληρη Γιουγκοσλαβία βομβαρδιζόταν εν καιρώ πολέμου, εσύ
πήγες εκεί να προσφέρεις την όποια βοήθεια;.. Ποιος θα ξεχάσει τις οδοντιατρικές
σου επεμβάσεις στην Καλκούτα της Ινδίας κάτω από τα δέντρα, με φτωχά οδον-
τιατρικά μέσα;.. Οι φωτογραφίες σου από εκείνη την αποστολή, για χρόνια κοσμού-
σαν τα βιβλία των Θρησκευτικών του Δημοτικού.

Αγαπημένη μου κυρία Καλλιόπη, θαυμάζω τους ανθρώπους που στην ζωή τους
δίνουν αξία και νόημα.. Θαυμάζω τους ανθρώπους που στις δυσκολίες στέκονται
όρθιοι, μαχητές, αγωνιστές.. Θαυμάζω αυτούς που έχουν ήθος, αξιοπρέπεια, αυτούς
που μοιράζουν απλόχερα ότι έχουν, ότι γνωρίζουν.. Αυτούς που έχουν μια ευγένεια,
μια γλυκύτητα έμφυτη, μια απλότητα σε ένα χαμόγελο παιδικό.. Θαυμάζω αυτούς
που είναι πρωτοπόροι, ηλιαχτίδα στο διάβα όσων ακολουθούν.. Αυτούς που τους
προίκισε ο Θεός με αυτή την αύρα την μαγική, που με εμπνέουν χωρίς να το προ-
σπαθούν, που με μια τους κουβέντα έχουν πει μια ιστορία.. Αυτούς.. που είναι μια
ιστορία από μόνοι τους.. Κι εσύ υπήρξες για μένα ένας τέτοιος άνθρωπος..

Αν ήξερα εκείνη την ημέρα που ανταμωθήκαμε, πως θα ήταν η τελευταία φορά
που σε αντικρύζω, θα σε είχα πάρει μια μεγάλη, σφιχτή αγκαλιά και θα σου ψιθύριζα
ένα τεράστιο «Ευχαριστώ».  Ήσουν το ίνδαλμά μου και ευτυχώς πρόλαβα να στο
πω πέρυσι αυτό.

Καλό ταξίδι κυρία Καλλιόπη!.. Δεν ήσουν απλά συντοπίτισσα.. Δεν ήσουν απλά
συνάδελφος.. Ήσουν πάντα φως!... 

Με αγάπη και εκτίμηση
Βάσια

Βασιλική Σταματάκη
Β’ Αντιπρόεδρος Προληπτικής Επιτροπής ΟΣΠ
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Ανθεκτικότητα στην εποχή του Covid-19

Οι συνθήκες που αντιμετωπίζουμε αυτήν την εποχή είναι
πολύ ιδιαίτερες. Όταν πρωτοεμφανίστηκε ο κορονοϊός
είχαμε να διαχειριστούμε το αρχικό σοκ. Ήταν πρωτόγνωρο,
η αγωνία μεγάλη, το άγνωστο μας απειλούσε. 

Τώρα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Η απειλή
υπάρχει, το άγνωστο παραμένει, αλλά σε μικρότερο βαθμό.  

Όμως στην ανησυχία και στην αγωνία προστίθεται τώρα η
κόπωση και η συσσώρευση των επιπτώσεων, από την διάρκεια
της κρίσης. Αρχίζουν να συσσωρεύονται οι αρνητικές επιδράσεις. 

Οπότε έχουμε να διαχειριστούμε έναν απειλητικό και σε
μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτο εξωτερικό παράγοντα, του οποίου
επιπλέον δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια. Δεν γνωρίζουμε πότε
θα απεμπλακούμε από αυτή την κατάσταση.

Υποστηρίζεται ότι θα χρειαστεί καιρός για να ξεπεραστούν
οι ψυχικές επιπτώσεις της πανδημίας και  «η επιστροφή στην
κανονικότητα» θα συμβεί περί το 2024. Αν κοιτάξουμε
προηγούμενες, σοβαρές επιδημίες σε όλο τον κόσμο και σε
ολόκληρη την ιστορία, χρειάζεται χρόνος για να ανακάμψουν
οι άνθρωποι από το επιδημιολογικό, το οικονομικό και
κοινωνικό σοκ.

Ως επαγγελματίες υγείας είμαστε εκτεθειμένοι και στον ιό και
σε συνεχόμενο στρες και παράλληλα πρέπει να αντιμετωπίσουμε
το άγχος, τον φόβο και την ανησυχία των ασθενών μας,
διατηρώντας την κατανόηση και την συμπόνια μας. 

Χρειάζεται να διατηρούμε υψηλά τις δικές μας αντοχές και
να βρίσκουμε τρόπους να βοηθήσουμε τους ασθενείς να
καλλιεργούν την δική τους ανθεκτικότητα.

Έχει φανεί από μελέτες ότι η  ψυχική και πνευματική
υπερδιέγερση,  αυξάνουν την απόδοση ως ένα σημείο. Είναι
το δημιουργικό στρες. Μετά  όμως από κάποια διάρκεια,
επέρχεται κόπωση και κάμψη, που μπορεί να φτάσει μέχρι την
πλήρη σωματική και ψυχική κατάρρευση breakdown.

Κάτι ανάλογο συμβαίνει αυτή τη στιγμή κάτω από αυτές τις
συνθήκες της μακράς χρονικά κρίσης.

Το κλειδί για να μη συμβαίνει αυτό είναι η διαχείριση του στρες,
και η εκμετάλλευση των ψυχικών και πνευματικών ενεργειακών
μας πόρων, με στόχο την αύξηση της ανθεκτικότητας μας.

Ανθεκτικότητα, Resilience, είναι η  ικανότητα μας να
επανερχόμαστε δυνατότεροι  μετά από μια στρεσογόνο
κατάσταση, ή να ανακάμπτουμε γρήγορα, μετά από τις
αντιξοότητες της ζωής.

Η ανθεκτικότητα περιλαμβάνει τόσο την αντίσταση στις
δυνάμεις που ασκούνται πάνω μας, όσο όμως και την ευελιξία
και την ελαστικότητα ώστε να απορροφούμε τις όποιες πιέσεις
και να επανερχόμαστε στην κατάσταση της ισορροπίας. 

Στόχος είναι η ομοιόσταση: η ισορροπία όλων των
συστημάτων του οργανισμού.

Μπορούμε να φανταστούμε την ανθεκτικότητα ως την
αποθηκευμένη ενέργεια που έχουμε στην εσωτερική μας
μπαταρία, και από την οποία αντλούμε, για να διαχειριστούμε

τα καθημερινά μας καθήκοντα.
Όσο μεγαλύτερη η ανθεκτικότητά μας,
- τόσο περισσότερη ενέργεια έχουμε στη διάθεσή μας, και 
- τόσο καλύτερη και διαρκής είναι η απόδοση μας σε

οτιδήποτε κάνουμε.
Καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσο σημαντικό είναι, ειδικά για

τους επαγγελματίες υγείας και ειδικά αυτήν την εποχή που
δοκιμάζεται η παγκόσμια υγεία, να έχουμε εργαλεία που να
μπορούμε να διατηρήσουμε την ανθεκτικότητά μας ψηλά. 

Εχετε διερωτηθεί:
- Τι κάνετε στην καθημερινότητά σας για να γεμίζετε την

μπαταρία σας; 
- Τι κάνετε για τον εαυτό σας, ώστε να είσαστε στη βέλτιστη

κατάσταση που απαιτείται για να ανταποκρίνεστε επαρκως
στους πολύπλευρους ρόλους;; Τι κάνετε;

Η υψηλή ανθεκτικότητα μας προστατεύει τόσο από έντονα
στρεσογόνα συμβάντα της ζωής μας, όπως αυτό τώρα,  όσο
όμως και από το καθημερινό μακροχρόνιο stress το οποίο
σιγά-σιγά συσσωρεύεται και μας εξαντλεί επίσης.

Είναι αυτές οι καθημερινές μικρές και ανεπαίσθητες
διαρροές πού καταλήγουν να αδειάζουν  την  μπαταρία μας
και να μην μπορούμε να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του
εαυτού μας. 

Αυτό επηρεάζει και το περιβάλλον μας, τη σχέση μας με
τους συνανθρώπους μας, με τη δουλειά μας, επηρεάζει την
απόδοσή μας.

Στην εποχή του COVID 19, η αντοχή αποκτά διπλή
σημασία:

1. Αντοχή του ανοσοποιητικού μας συστήματος στη μόλυνση
2. Συναισθηματική ανοσία, αντοχή στο φόβο, τον πανικό,

το στρες, την αγωνία, στην ανασφάλεια
Αντοχή στις νέες καθημερινές προκλήσεις, στις πρωτόγνωρες

καταστάσεις που ζούμε.  Ανθεκτικότητα. για να δομήσουμε μία
ισορροπημένη και λειτουργική καθημερινότητα.

Αυτά τα δύο, συναισθηματική ανοσία και αντοχή του
ανοσοποιητικού, συνδυάζονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ
τους. Η σωματική αντοχή του ανοσοποιητικού μας επηρεάζεται
από τη συναισθηματική μας κατάσταση.

Η αυξημένη κορτιζόλη που παράγεται από το στρες τον
φόβο και την αγωνία, οδηγεί σε κάμψη του ανοσοποιητικού
μας συστήματος, κάτι που αυτή τη στιγμή δεν το θέλουμε
καθόλου. 

Τι χρειάζεται για να καλλιεργήσουμε την  ανθεκτικότητα
και την αντοχή στις μέρες αυτές που περνάμε:

1. Ψυχραιμία, για να διατηρήσουμε καθαρό μυαλό και να
προβαίνουμε σε σωστές αποφάσεις.

Τρία τμήματα του εγκεφάλου:  
Διευκρινίστε τις ανησυχίες και τους φόβους σας. Δώστε

όνομα, εξερευνήστε την χροιά και τις διαστάσεις τους. Όταν τους
κοιτάμε κατάματα, οι φόβοι μικραίνουν!!!! Όταν ξεκαθαρίζουμε

Η Θάλεια Κωστοπούλου είναι οδοντίατρος με Master στην Προσθετική και επαγγελματίας
coach, εκπαιδευμένη στο Επιστημονικά Τεκμηριωμένο Coaching,  στη Θετική Ψυχολογία
και στο Health Coaching για επαγγελματίες υγείας. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο από το 1994
και παράλληλα παρέχει σε οδοντιάτρους ατομικές συνεδρίες Coaching και ομαδικές εκπαι-
δεύσεις στο Health Coaching.
Site :www.tkhealthmentor.gr - E-mail:info@tkhealthmentor
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ακριβώς τι μας ανησυχεί, μπορούμε καλύτερα να το
αντιμετωπίσουμε.

Με τη λειτουργία του προμετωπιαιου λοβού, φέρνουμε το
κέντρο ελέγχου της ζωής μας από την περιφέρεια στον εαυτό
μας. Οπότε αντί να επηρεαζόμαστε από τις γνώμες και
απόψεις του περιβάλλοντος και να αφήνουμε το δικαίωμα
αποφάσεων σε άλλους,  παίρνουμε την ευθύνη του εαυτού μας
και αποκτούμε τον έλεγχο της ζωής μας και των επιλογών μας,
με βάση τις αξίες μας και τις προτεραιότητές μας.

Αποδεχόμαστε τα αρνητικά μας συναισθήματα, τον φόβο, την
αγωνία, την ανησυχία, γιατί είναι φυσιολογικά συναισθήματα.
Δεν προσπαθούμε να τα αποφύγουμε ή να τα ωραιοποιήσουμε,
δεν κατακρίνουμε τον εαυτό μας που τα αισθάνεται, αλλά
προσπαθούμε να τα αναγνωρίσουμε και μετά να βρούμε τη
δύναμη να τα διαχειριστούμε. 

Αποδοχή λοιπόν του εαυτού στην ολότητα του, με τους
φόβους, τα συναισθήματα, τις σκέψεις, σαν να είναι το παιδί
μας που φροντίζουμε. 

2. Δυνάμεις: εστίαση στις δυνάμεις μας. Να είμαστε
γειωμένοι, να ψάχνουμε μέσα μας αποθέματα:

- Ελπιδα
- Αποτελεσματικότητα
- Αντοχές
- Αισιοδοξία
Από που αντλούμε δυνάμεις στη ζωή μας;
Αντλούμε δυνάμεις από παλιές εμπειρίες, πχ πώς  αντιμετω-

πίσαμε προηγούμενες κρίσεις, και τι χαρακτηριστικά είχαμε
ενεργοποιήσει

Αντλούμε δυνάμεις από τις εσωτερικές μας  πηγές, δηλαδή
τα χαρακτηριστικά μας. Αλλά για να ξέρουμε τις δυνάμεις μας
χρειάζεται αυτοπαρατήρηση και αυτογνωσία. Ετσι χτίζουμε
την αυτοεκτίμησή μας.

Αντλούμε δύναμη από σημαντικές σχέσεις μας, αγαπημένους,
φίλους, εμπνευστές: Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι ίσως ο
σημαντικότερος παράγοντας που συμβάλλει στην ψυχική
αντοχή.

Επικοινωνία- Απευθυνόμαστε σε σημαντικά για τη ζωη μας
πρόσωπα, και αναζητούμε θαλπωρή στις σημαντικές σχέσεις
στη ζωή μας. Αποφεύγουμε άτομα που μας ρίχνουν, που μας
επηρεάζουν αρνητικά. 

Ζητάμε βοήθεια από ειδικό, αν χρειάζεται. Δεν αποφεύγουμε
να δούμε την πραγματικότητα.

Το επιστημονικά τεκμηριωμένο Coaching είναι μια βιωματικά
δομημένη διαδικασία, που συμβάλλει στην αύξηση της
ανθεκτικότητας μας και στη διατήρηση της απόδοσης μας
υψηλά,  γιατί μας εμπλουτίζει με εργαλεία και τεχνικές,  ακριβώς
όπως και η πρακτική μας εκπαίδευση στην οδοντιατρική. Μόνο
που αυτά είναι ψυχικά εργαλεία, όχι υλικά.

Αντλούμε δυνάμεις εστιάζοντας σε θετικές σκέψεις,
εστιάζοντας στα καλά που έχουμε στη ζωή μας αυτή τη στιγμή,
εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για όσα σημαντικά έχουμε  αυτή
τη στιγμή.

3. Χιούμορ!!!! Αστεία, σάτιρα, αυτοσαρκασμός!  
Ελαφραίνει τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα και

ξορκίζει τους φόβους μας. 
Δίνει μια άλλη, ανατρεπτική μορφή σε όσα μας απασχολούν,

και μας προσφέρει την ευκαιρία να δούμε τα πράγματα από μία
άλλη οπτική.

4. Ενσυναίσθηση: συμπόνια,  κατανόηση και υποστήριξη
σε όσους χρειάζονται τη βοήθειά μας.

Η προσφορά στο συνάνθρωπο γεμίζει τις μπαταρίες μας.

Εμείς οι επαγγελματίες υγείας το ξέρουμε καλά αυτό. 
Βέβαια πρώτιστη ανάγκη είναι η αγάπη και φροντίδα

στον εαυτό μας, για να μπορούμε να φροντίζουμε και τους
άλλους. 

Χρειάζεται Αποδοχή του φόβου και της αγωνίας γιατί είναι
μέρος της προσπάθειας του εαυτού μας να μας προστατέψει. 

Τον παρατηρούμε και τον επεξεργαζόμαστε.

5. Ευγνωμοσύνη: για όλα όσα  έχω,  για τα αυτονόητα,  για
αυτά που θεωρώ δεδομένα, αλλά που μόνο αν τα χάσω θα τα
εκτιμήσω. 

Ειλικρινά, μέχρι πριν από τον κορωνοϊό, πόση σημασία δί-
ναμε στη χαρά που παίρνεις να αγκαλιάσεις έναν φίλο σου
όταν τον συναντάς στο δρόμο; Γιατί να χρειάζεται να στερηθούμε
κάποια αυτονόητα πράγματα για να τα εκτιμήσουμε; Ας τα
εκτιμήσουμε όσο τα έχουμε.

6. Σκοπός - Οραμα: κάτι που να μας δίνει κίνητρο,
κατεύθυνση, σκοπό  στη δική μας ζωή. Κάτι μεγαλύτερο και
σημαντικότερο απο εμάς.

Επαναξιολογούμε ανά πάσα στιγμή, αξίες και  αρχές
Τι χρειάζομαι αυτή τη στιγμή; 
Τι έχει προτεραιότητα για μένα;
Ξεκαθαρίζουμε το όραμά μας
Ποιος θέλω να είμαι?
Ποια θέλω να είναι η συμμετοχή μου ως κοινωνικό ον? 
Τι έχω να προσφέρω στη ζωή αυτή?
Ποιον υψηλό σκοπό υπηρετώ?  
Οι άνθρωποι με νόημα στη ζωή τους, με σκοπό, ζουν

περισσότερο και εμφανίζουν 80% μικρότερη πιθανότητα
καρδιακού επεισοδίου! Ετσι μας λένε οι έρευνες του κλάδου
της Θετικής Ψυχολογίας.

Πιθανό να χρειάζεται να αναδιατυπωθεί ο στόχος η το
όραμα μας, τώρα, με τις νέες συνθήκες και πολύ σημαντικό να
δηλώνεται κάθε τόσο, στον εαυτό μας αλλά και στους
στενούς συνεργάτες μας. 

Γιατί το κοινό όραμα δένει την ομάδα, την οικογένεια, την
κοινότητα,  και της δίνει κίνητρο να λειτουργήσει αποτελεσματικά
και αποδοτικά.

Είναι γεγονός ότι δεν έχουμε τον απόλυτο έλεγχο της ζωής
μας και αυτό είναι το κύριο σοκαριστικό στοιχείο της εποχής
αυτής. 

Μπορούμε όμως να έχουμε τον έλεγχο των αντιδράσεων μας
στα γεγονότα της ζωής μας,  να αποφασίζουμε δηλαδή τον
τρόπο που αντιδρούμε και που αντιλαμβανόμαστε τα γεγονότα.
Το πώς τα νοηματοδοτούμε.

Είναι η ευκαιρία να διερωτηθούμε:
Πώς μπορούμε να δώσουμε νόημα στη ζωή μας κάτω από

τις δεδομένες συνθήκες;
Τι μπορούμε να αποκομίσουμε ως μάθημα; 
Μετατρέπουμε την δυσκολία σε ευκαιρία. 
Οι πιέσεις, μας κάνουν δυνατότερους. Ο περιορισμός,

γίνεται ευκαιρία να ανασυγκροτηθούμε και να επανέλθουμε
δυνατότεροι.

Ας διερωτηθούμε:
Πώς θέλουμε να είμαστε όταν βγούμε από την δυσκολία;

Κατακερματισμένοι,  ή δυνατότεροι και δημιουργικοί;
Ποια τωρινή μας στάση θα μας έκανε περήφανους για τον

εαυτό μας,  όταν τελειώσει η δοκιμασία; 

Ο Καζαντζάκης ο οποίος ζωγράφιζε με την πένα του είπε:
«Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον

παράδεισο και μπες μέσα».
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Πως είναι τα δόντια μας μετά το καλοκαίρι;

Το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη εποχή όλων μας! Διακοπές, μακριά από την δουλειά, μακριά από υποχρε-
ώσεις και έννοιες… Μια περίοδος χαλάρωσης και ξεγνοισιάς. Μήπως όμως χαλαρώνουμε υπερβολικά; Μήπως
δεν προσέχουμε αρκετά την υγεία μας και τα δόντια μας; 

Μετά το καλοκαίρι παρατηρούμε ότι  οι ασθενείς μας προσέρχονται στο ιατρείο με αρκετά προβλήματα στα
δόντια τους και γενικότερα στην στοματική κοιλότητα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι δεν βουρτσίζουμε τα δόντια. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΕΟΟ, μόνο ο ένας στους τρεις Έλληνες (το 35,4%) βουρτσίζει τα δόντια του δύο ή περισσότερες φορές
την ημέρα, που είναι το συνιστώμενο. Οι περισσότεροι (περίπου 60%) τα βουρτσίζουν μία φορά την ημέρα ή
σπανιότερα, και ένα 5% δεν τα βουρτσίζουν ποτέ. Το καλοκαίρι ειδικότερα βουρτσίζουμε σπανιότερα. Πολλές
φορές γυρίζουμε κουρασμένοι από την θάλασσα ή αργά το βράδυ από τα μπαράκια και «βαριόμαστε» να
βουρτσίσουμε τα δόντια. Άλλες φορές πάλι τρώμε κάτι πρόχειρο στην παραλία ή πίνουμε αναψυκτικά , ρο-
φήματα και φρουτοχυμούς  και δεν βουρτσίζουμε τα δόντια.

Βασική γνώση λοιπόν είναι το που θα κολυμπήσουμε. Αποφύγουμε τις πισίνες λόγω του χλωρίου το οποίο
μπορεί να φθείρει και να αποδυναμώσει τα δόντια. Ενώ το θαλασσινό νερό είναι αντισηπτικό και μειώνει τα
μικρόβια που προκαλούν τερηδόνα.

Η υπερέκθεση στον ήλιο κάνει κακό στο δέρμα. Όμως ο ήλιος κάνει καλό στα δόντια αφού διεγείρει τον
οργανισμό να παράγει βιταμίνη D που είναι απαραίτητη για τα δόντια. Με μέτρο λοιπόν η ηλιοθεραπεία και
το χαμόγελό μας θα είναι λαμπερό.

Το καλοκαίρι με την ζέστη και τις πολλές ώρες στην παραλία έχουμε την ανάγκη να πιούμε κάτι δροσι-
στικό .Ένα ποτήρι αναψυκτικό με παγάκια μοιάζει μια καλή λύση για να δροσιστούμε. Τα αναψυκτικά πε-
ριέχουν ζάχαρη, κι έτσι κάθε φορά που κάποιος πίνει μια γουλιά, τα βακτήρια του στόματος την
χρησιμοποιούν για να παράγουν οξέα που επιτίθενται στην αδαμαντίνη. Στα παιδιά συνηθίζουμε να δίνουμε
«φυσικούς» χυμούς. Στους χυμούς και τα φρουτοποτά  πρέπει να ελέγχουμε το ποσοστό του χυμού φρούτου
που αναγράφεται. Πρέπει να προτιμάμε 100% φυσικούς χυμούς, ενώ η ένδειξη  «νέκταρ» σημαίνει ότι πε-
ριέχουν πρόσθετη ζάχαρη. Αν βέβαια τα καταναλώνουμε μια – δυο φορές την εβδομάδα δεν δημιουργούν
πρόβλημα στα δόντια μας.

Τα  light αναψυκτικά και τα ανθρακούχα νερά  μπορεί να μην περιέχουν ζάχαρη αλλά βλάπτουν επίσης τα
δόντια. Περιέχουν ανθρακικό με την μορφή κιτρικού και φωσφορικού οξέος. Τα οξέα αυτά διαβρώνουν την
αδαμαντίνη και δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για οδοντικά προβλήματα. Όταν πίνουμε τέτοια ροφήματα
καλό είναι να βουρτσίζουμε τα δόντια μας ή εναλλακτικά να ξεπλένουμε με νερό.

Το καλοκαίρι έχουν την «τιμητική» τους τα παγωτά… Όσο κι αν θέλουμε να πείσουμε τον εαυτό μας ότι
είναι υγιεινά επειδή περιέχουν γάλα που είναι πηγή ασβεστίου είναι πλούσια σε ζάχαρη. Όταν μάλιστα συνο-
δεύονται και με πρόσθετες πηγές ζάχαρης όπως καραμέλα, σως σοκολάτας, καραμελωμένους ξηρούς καρπούς,
κομμάτια μπισκότα ή κομμάτια γλυκού τότε γίνονται πολύ επιβλαβή για τα δόντια. Μια πολύ καλή λύση είναι
να καταναλώνουμε παγωτά χωρίς ζάχαρη.

Στην παραλία συνηθίζουμε να καταναλώνουμε και διάφορα σνακ. Πατατάκια, μπισκότα, ποπ κόρν. Αυτές
οι τροφές περιέχουν επιπλέον άμυλο που «κολλάει» στα δόντια. Θα πρέπει λοιπόν να ξεπλένουμε με άφθονο
νερό και με την πρώτη ευκαιρία να βουρτσίζουμε τα δόντια μας.

Άλλο ένα λάθος που κάνουν αρκετοί από εμάς και δοκιμάζει τα δόντια μας είναι το ότι πίνουμε πολλές μπύ-
ρες.Τα αλκοολούχα ποτά με ζάχαρη καθώς και τα διάφορα γλυκά κοκτέιλ οινοπνευματωδών ποτών έχουν και
τα πρόσθετα μειονεκτήματα που τους προσδίδει η ζάχαρη.Ησυστηματικά υπερκατανάλωση αλκοόλ  μπορεί
με τον καιρό να  μειώσει την παραγωγή σάλιου στο στόμα, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τερηδόνα και λοι-
μώξεις του στόματος, όπως ουλίτιδα. Επίσης η κατανάλωση  αλκοόλ χωρίς φαγητό είναι πολύ βλαβερή. Το
αλκοόλ είναι όξινο και μπορεί να διαβρώσει την αδαμαντίνη. Επίσης μειώνει την παραγωγή του σάλιου, με
αποτέλεσμα να ελαττώνεται η απομάκρυνση της οδοντικής πλάκας και των βακτηρίων από την επιφάνεια
των δοντιών. Γι’ αυτό πρέπει  να  πίνουμε αλκοόλ  μόνο μαζί με φαγητό, ή να ξεπλένουμε  το στόμα μας  με
νερό μεταξύ των ποτών.
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Άλλη μια συνήθεια ειδικά που θεωρείται αθώα, ειδικά το καλοκαίρι, είναι να μασάμε παγάκια. Ακούγεται
δροσιστικό και ακίνδυνο, αφού τα παγάκια δεν έχουν θερμίδες ή ζάχαρη. Ωστόσο μπορεί να ραγίσουν ή να
σπάσουν τα δόντια, να προκαλέσουν βλάβη στην αδαμαντίνη ουσία, να δημιουργήσουν πρόβλημα στα σφρα-
γίσματα και στις στεφάνες  και να προκαλέσουν πόνο στους μυς της γνάθου. Αν η συνήθεια αυτή είναι χρόνια,
μπορεί επίσης  τα δόντια να γίνουν εξαιρετικά ευαίσθητα στα ψυχρά και στα θερμά ροφήματα και τρόφιμα,
καθώς και να είναι ευάλωτα στην ανάπτυξη τερηδόνας. Σε όλα αυτά μην ξεχνάμε ότι κάποιοι χρησιμοποιούν
τα δόντια τους ως ανοιχτήρι για μπουκάλια. Αυτή είναι μία από τις χειρότερες συνήθειες για τα δόντια γιατί
και αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ραγίσματα και κατάγματα.

Τα καλοκαιρινά φρούτα είναι νόστιμα και δροσιστικά. Όμως τα εσπεριδοειδή λόγω των οξέων που πε-
ριέχουν θα πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο και να ξεπλένουμε άμεσα το στόμα μας με νερό. Τα ωμά
φρούτα κινητοποιούν την παραγωγή του σάλιου και ειδικά τα αχλάδια, που, σύμφωνα με έρευνες, δρουν
πιο αποτελεσματικά στην εξουδετέρωση των οξέων απ’ ότι άλλα φρούτα όπως οι μπανάνες, τα μήλα και
τα μανταρίνια. Το καρπούζι από την άλλη είναι ιδανικό και για τα δόντια αλλά και για να ξεπλύνουμε το
στόμα σας. Αποφεύγουμε τα αποξηραμένα φρούτα, γιατί κολλάνε πολύ εύκολα στα δόντια και η ζάχαρη
ευνοεί τα βακτήρια στο στόμα.

Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού είναι πολύ συχνές και οι λοιμώξεις του στόματος. Η πιο συνηθισμένη
μορφή ενδοστοματικού έλκους, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες είναι οι άφθες. Συνδέονται άμεσα με την
κακή υγιεινή (βρώμικα χέρια στο στόμα, κυρίως όταν τα παιδιά παίζουν με τα χώματα και την άμμο) και με
την εξασθένιση του οργανισμού (λόγω αφυδάτωσης, έκθεσης στον ήλιο). Οι άφθες είναι λευκές ελκώσεις που
εμφανίζονται κυρίως στην ένωση των ούλων με τα χείλη (γι’αυτό και φαίνονται καλύτερα όταν τραβήξουμε
τα χείλη). Οι άφθες θα πρέπει να κάνουν τον κύκλο τους και να εξαφανιστούν (μπορεί να είναι μέχρι και 21
ημέρες) αλλά κάποια συμπτωματική αγωγή βοηθά τον ασθενή για την ανακούφιση από τον πόνο. Οι επου-
λωτικές κρέμες με υαλουρονικό οξύ ή με ήπια αναισθητικά καθώς και  βότανα όπως το χαμομήλι που έχουν
ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση, βοηθούν δραστικά τις πρώτες δύσκολες μέρες.

Οι μυκητιάσεις είναι ευκαιριακές λοιμώξεις που έχουν να κάνουν συχνά με τη χρήση αντιβιοτικών, το κα-
λοκαίρι λόγω ελλιπούς υδάτωσης μπορεί να εμφανίζονται συχνότερα. Η όψη της γλώσσας είναι κάτασπρη
ενώ υπάρχει και δυσοσμία στην αναπνοή. Καλή στοματική υγιεινή και πλύσεις με χαμομήλι είναι οι επιλογές
της πρώτης γραμμής ενώ σε προχωρημένες καταστάσεις ο οδοντίατρος μπορεί να χορηγήσει αντιμηκυτια-
σικές κρέμες.

Ο ήλιος το καλοκαίρι ενοχοποιείται βασικά για την ενεργοποίησή του επιχείλιου έρπητα γι’ αυτό και τα παι-
διά θα πρέπει να φορούν αντηλιακό και στα χείλη. Ο επιχείλιος έρπης δε θεραπεύεται εντελώς. Παραμένει
στο νεύρο (τρίδυμο) που έχει προσβάλλει αρχικά  και επανεμφανίζεται με τη μορφή φυσαλίδων στα χείλη.
Αντιϊκές κρέμες που περιέχουν ακυκλοβίρη ( acyclovir) βοηθούν στην πιο γρήγορη επούλωση, δεν εξαφανίζουν
όμως άμεσα τον επιχείλιο έρπη.

Η ερπητική ουλοστοματίτιδα οφείλεται στον ιό του έρπητα, τύπου Ι, και εμφανίζεται ταυτόχρονα με υψηλό
πυρετό. Εμφανίζεται κυρίως σε μικρά παιδιά ως 3 ετών. Ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες είναι σημαντική
η συνεχής χορήγηση υγρών (νερό, χαμομήλι κλπ) ώστε να μην αφυδατωθεί το παιδί.

Βασική φροντίδα μας το καλοκαίρι είναι να έχουμε πάντοτε μαζί μας νερό και να πίνουμε συχνά. Να μην
αφήνουμε το στόμα σας στεγνό – στην κυριολεξία – διότι έτσι επιταχύνεται η δημιουργία της τερηδόνας.
Εναλλακτικά  μασάμε τσίχλα χωρίς ζάχαρη. Αποσπούν τα τρόφιμα που είναι κολλημένα στα δόντια, ενώ συγ-
χρόνως αυξάνουν και την έκκριση σάλιου το οποίο εξουδετερώνει τα στοματικά οξέα.

Φτάνοντας και στην ομορφιά, τα τσιγάρα και γενικώς όλα τα προϊόντα καπνού, περιέχουν χρωστικές που
αλλοιώνουν το χρώμα των δοντιών, ενώ ανοίγουν το δρόμο στην ουλίτιδα και μακροπρόθεσμα στον καρκίνο
του στόματος, των χειλιών και της γλώσσας. Αν λοιπόν αναζητάτε έναν ακόμα λόγο για να κόψετε το κάπνι-
σμα, σκεφτείτε το χαμόγελό σας.

Τέλος, ένα tip για τις γυναίκες: Να θυμάστε ότι το κόκκινο και το ροζ κραγιόν δείχνουν τα δόντια σας πιο
λευκά. Ενώ το ροδακινί και το κοραλλί χρώμα στο κραγιόν δείχνει τα δόντια σας πιο κίτρινα.

Μαρία Κ. Αγραπίδου 
Χειρουργός Οδοντίατρος * Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων
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Χαμόγελο του Παιδιού - Ζάππειο 2021
Την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 πραγμα-

τοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο εκδήλωση
για τα 25 χρόνια λειτουργείας του «Χαμόγε-
λου του Παιδιού».

Στις 9 Νοεμβρίου 1995 ο γιος του κυρίου
Γιαννόπουλου Κωνσταντίνου – ιδρυτή και
Προέδρου ΔΣ του Χαμόγελου του παιδιού-ο
μικρός Ανδρέας, μόλις δέκα χρονών, αποτύ-
πωσε στο ημερολόγιο του την επιθυμία να δη-
μιουργηθεί το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Με παιδικότητα αλλά και σοφία ο Ανδρέας
ζήτησε την δημιουργία ενός συλλόγου, με
σκοπό όλα τα παιδιά να είναι ίσα, χαμογελα-
στά και να μεγαλώνουν έχοντας όλαόσα
έχουν ανάγκη και δικαιούνται.

25 χρόνια μετά, το όνειρο του Ανδρέα είναι
κάτι χειροπιαστό, αφού το «Χαμόγελο του
Παιδιού»είναι ένας Οργανισμός που έχει στη-
ρίξει πάνω από 1.700.000 παιδιά, χαίρει διε-
θνούς αναγνώρισης και έχει διαγράψει μια
μοναδική πορεία. Ο τεράστιος αγώνας συνε-
χίζεται και σήμερα εξυπηρετώντας τις αναρίθμητες ανάγκες των παιδιών της χώρας μας, και αυξάνοντας τις υπηρεσίες
του Οργανισμού, οι οποίες ξεπερνούν τις είκοσι στους κρίσιμους τομείς της Βίας, της Υγείας, της Εξαφάνισης και
της Φτώχειας.

Διαχρονικά το «Χαμόγελο του Παιδιού» στέκεται δίπλα στο κράτος, στους θεσμούς, στους δημόσιους λει-
τουργούς και συνδράμει με κάθε τρόπο στο έργο τους. Απασχολεί 500 άτομα εξειδικευμένο προσωπικό και πε-
ρισσότερους από 7000 εθελοντές με γνώμονα την κάλυψη των πολύπλευρων αναγκών των παιδιών και των
οικογενειών τους στην Ελλάδα, κι όλ’ αυτά δωρεάν, Πανελλαδικά σε κάθε παιδί ανεξαρτήτως εθνικότητας και
θρησκεύματος.

Από την εκδήλωση αυτή δεν μπορούσε να λείπει εκπρόσωπος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά, αφού το
«Χαμόγελο του Παιδιού αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία της πρόληψηςπραγματοποιεί προληπτικές οδον-

τιατρικές εξετάσεις με κινητή Οδοντια-
τρική μονάδα σε συνεργασία με τον
Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιώς. Οι
εθελοντές Οδοντίατροι εξετάζουν παι-
διά που ζουν σε απομακρυσμένες περιο-
χές ή βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό
λόγω οικονομικών ή άλλων δυσκολιών
και δεν έχουν κατάλληλη οδοντιατρική
φροντίδα.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Υπουρ-
γός Υγείας κος Πλεύρης Θανάσης, η
αναπληρώτρια Υπουργού Υγείας κα
Γκάγκα Μίνα, η Υφυπουργός Υγείας,
αρμόδια για θέματα ψυχικής Υγείας κα

Ράπτη Ζωή, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φρον-
τίδας κος Θεμιστοκλέους Μάριος, ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και καταπολέμησης της
Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας κος Σταμάτης Γιώργος, ενώ παρευρέθηκε η Αντιδήμαρχος του Δήμου Αθη-
ναίων κα Γκαγκάκη Κατερίνα.

Επιμελείται η Μαρία Αγραπίδου - Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων

Mε τον κύριο Γιαννόπουλο μπροστά από την κινητή 
Οδοντιατρική μονάδα του «Χαμόγελο του Παιδιού»



2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 
στην Παιδική Ευημερία

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε 9 έως 11 Ιουλίου 2021
μέσω zoom. Είχα την τιμή να προσκληθώ και να ανα-
πτύξω το παρακάτω θέμα.

«Η στοματική υγεία των παιδιών, σήμερα, ως πραγμα-
τικότητα και ως ένδειξη της κοινωνικοοικονομικής κα-
τάστασης της οικογένειάς τους».

Η στοματική υγεία των παιδιών είναι άμεσα συνυφα-
σμένη με την παιδεία, τη μόρφωση και την οικονομική κα-
τάσταση  του οικογενειακού περιβάλλοντος. Αποτελεί δε,
σημαντικό παράγοντα της γενικής υγείας του παιδιού και
περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται
για τη φροντίδα των δοντιών. 

Το επίπεδο εκπαίδευσης επηρεάζει την υιοθέτηση υγι-
εινών συμπεριφορών, καθώς παρέχει γνώσεις και δεξιότη-
τες στα ζητήματα υγείας. Είναι γνωστό ότι οι άνδρες και
οι γυναίκες με χαμηλή εκπαίδευση, που απασχολούνται
σε χειρωνακτική εργασία, εμφανίζουν περισσότερα προ-
βλήματα στην στοματική κοιλότητα και αδιαφορούν για
την στοματική υγεία τόσο την δική τους όσο και των παι-
διών τους.

Η οικονομική κρίση με τη συνακόλουθήτης τη μείωση
του εισοδήματος και τη φτώχεια σχετίζονται με το χαμηλό
επίπεδο οδοντικής υγείας – άρα, έμμεσα αλλά σαφώς, και
με την αποκαλούμενη παιδική ευημερία και τις συνθήκες

που την εξασφαλίζουν. 
Μεγαλύτερο, μάλιστα, πλήγμα έχουν δεχθεί οι ευάλω-

τες κοινωνικά ομάδες πληθυσμού, οι οποίες έχουν παρα-
μελήσει τόσο την θεραπεία όσο και τον προληπτικό
έλεγχο των δοντιών των παιδιών τους. Βρέθηκε ότι, λόγω
της οικονομικής κρίσης, η πλειοψηφία των Ελλήνων επι-
λέγει μόνο αντιμετώπιση του πόνου και όχι πρόληψη ή
άλλες οδοντιατρικές παρεμβάσεις, ακόμη κι αν πρόκειται
για τα παιδιά τους. Η υγειονομική παιδεία των γονιών
είναι ένας ακόμη παράγοντας που συμβάλει σημαντικά
στην οδοντική κατάσταση των παιδιών. 

Το οικογενειακό περιβάλλον επηρεάζει την ανάπτυξη
της τερηδόνας κατά την παιδική ηλικία, ανάλογα με την
ικανότητα που έχουν οι γονείς να μπορούν να κατανοή-
σουν, να επεξεργαστούν και να εφαρμόσουν βασικές πλη-
ροφορίες που αφορούν την στοματική υγεία. 

Συνήθειες βουρτσίσματος των δοντιών των γονιών
έχουν συσχετιστεί με τη συχνότητα βουρτσίσματος από
τα παιδιά, οι επισκέψεις των παιδιών στον οδοντίατρο
εξαρτώνται απόλυτα από τους γονείς, ενώ γενικότερα η
στάση των γονιών απέναντι στη στοματική υγεία επηρε-
άζει πολύ τη στάση που θα έχουν και τα παιδιά.

Μαρία Αγραπίδου
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Η 85η ΔΕΘ, η ανάπτυξη και τα νέα μέτρα

Με τις φορολογικές δηλώσεις για φέτος να έχουν πλέον ολοκληρωθεί και αναμένοντας τα επό-
μενα (ΕΝΦΙΑ, My Dataκλπ), ολοκληρώθηκεκαι η 85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο πλαί-
σιο της οποίας πραγματοποιήθηκε και η ομιλία του Πρωθυπουργού με τις εξαγγελίες για τα νέα
μέτρα ανάπτυξης και ενίσχυσης της οικονομίας. Ομολογουμένως, αναμέναμε όλοι με μεγάλο εν-
διαφέρον τις εν λόγω εξαγγελίες, καθώς βρισκόμαστε ακόμα εν μέσω πανδημίας κατά την οποία
έχουν ήδη εκταμιευτεί τεράστια ποσά για την οικονομική ενίσχυση του συνόλου της κοινωνίας
που πλήττεται. 

Ανακοινώθηκαν συνολικά μέτρα ενίσχυσης ύψους €3,4 δισ. καθώς και ένα εθνικό σχέδιο δράσης
με επίκεντρο τους νέους. Με την ανακοίνωση στις αρχές του μήνα μάλιστα πως το ΑΕΠ σημείωσε
άλμα 16,2%, αναθεωρήθηκε ο στόχος για ανάπτυξη το 2021 από το 3,6 στο 5,9%.

Αναφέροντας εν συντομία τα βασικά σημεία, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσετη δημιουργία Ειδι-
κού Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης το οποίο θα καλύπτει τουλάχιστον το 80% των αυξήσεων
που είχαν ανακοινώθηκαν στο ηλεκτρικό ρεύμα για όλους τους καταναλωτές. Ακόμα, το επίδομα
θέρμανσης που θα δοθεί το Δεκέμβριο του 2021 θα είναι αυξημένο κατά 20%. Κατάργηση επίσης
και του ειδικού τέλους τηλεπικοινωνιών για νέους έως 29 ετών και μείωση στο 10% για τον υπό-
λοιπο πληθυσμό.Επιπλέον τον Δεκέμβριο, σε όλους τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος θα καταβληθεί το διπλάσιο ποσό από αυτό που θα λάμβαναν κανονικά.Μειωμένος
θα παραμείνει ο ΦΠΑ σε καφέ, μεταφορές, μη αλκοολούχα ποτά, αλλά και γυμναστήρια, σχολές
χορού, τουρισμό, κινηματογράφους καθώς και ζωοτροφών στο 6% για τους αγρότες. Επεκτείνεται
το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως το τέλος του 2021, αλλά και το πρόγραμμα των 100.000 νέων
θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ για άλλες 50.000 θέσεις. Επεκτείνεται ακόμα και το πρόγραμμα επι-
δότησης δόσεων δανείων νοικοκυριών που επλήγησαν από την Πανδημία «ΓΕΦΥΡΑ» για τρεις
μήνες με κάλυψη 40% επί των δόσεων δανείων, (για όσους όμως βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία
επιδότησης και τον μήνα Σεπτέμβριο). Σημαντικό ακόμα μέτρο, το οποίο επικεντρώνεται στους
νέους, είναι και το Πρώτο ένσημο. Για το 2022 και προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία των
νέων στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κορονοϊού, οι νέοι από 18 έως 29 ετών, χωρίς
προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και εφόσον προσληφθούν εντός του έτους, θα λάβουν για 6
μήνες προπληρωμένο χρόνο εργασίας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την πρώτη τους
απασχόληση. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 1200 ευρώ για τους πρώτους 6 μήνες πλήρους απασχό-
λησης. Από αυτό το ποσό τα μισά θα τα λαμβάνει ο εργαζόμενος (επιπλέον του μισθού του) ως
κίνητρο εύρεσης εργασίας και τα υπόλοιπα ο εργοδότης ως επιδότηση του μισθολογικού κόστους.
Για εργασία μερικής απασχόλησης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 50% της πλήρους, θα δίνεται
το ήμισυ του ποσού. Επεκτείνεται ακόμα για όλο το 2022 η απαλλαγή από την ειδική εισφορά
αλληλεγγύης και η μείωση των τριών μονάδων των ασφαλιστικών εισφορών στον ιδιωτικό τομέα.

Σημαντικό μέτρο που ανακοινώθηκε, είναι ημείωση φορολογίας εισοδήματος στα φυσικά πρό-
σωπα κατά 30% που πραγματοποιούν δαπάνες έως 5.000 ευρώ μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών
σε συγκεκριμένους κλάδους. Αναφορικά είναι οι υπηρεσίες υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, ελαιοχρω-
ματιστή, οι οικιακές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες καθαρισμού και φροντίδας παιδιών, καθώς και οι
υπηρεσίες για βοήθεια ατόμων στο σπίτι. Επιπλέον τα γυμναστήρια, οι σχολές χορού, οι υπηρεσίες
μεταφοράς με Ταξί, αλλά και οι νομικές υπηρεσίες. Επιπλέον, οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντια-
τρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες μετρούν διπλά στο ελάχιστο όριο δαπανών 30% με ηλεκτρονικά
μέσα πληρωμής.

Μεγάλου ενδιαφέροντος ήταν και η εξαγγελία για την κατάργηση του φόρου γονικών παρο-

Γράφει η Μαριάννα Δημητρίου - Φοροτεχνικός
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χών-δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού, που αφορά γονικές παροχές-δωρεές έως 800.000
ευρώ, από 1η Οκτωβρίου 2021, τόσο για ακίνητα, όσο και για χρηματικά ποσά (υπενθυμίζω εν-
δεικτικά πως μέχρι σήμερα το αφορολόγητο όριο ήταν στις 150.000 ευρώ για μεταβιβάσεις ακι-
νήτων, ενώ για χρηματικά ποσά υπήρχε φόρος 10% από το πρώτο ευρώ).

Σχετικά με τις επιχειρήσεις τώρα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι από τον Ιανουάριο του 2022
μειώνεται ο φόρος επιχειρήσεων από το 24% στο 22%. Επίσης μειώνεται το ποσοστό επιστροφής
όλων των επιστρεπτέων προκαταβολών ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων εσόδων της
επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, (και εφόσον έχει τηρηθεί η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που
προβλεπόταν σε κάθε κύκλο επιστρεπτέας), επιστρέφεται:

Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019 και έχουν
θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, θα επιστραφεί το 25% για πτώση ακαθάριστων εσόδων το
2020 σε σχέση με το 2019 άνω του 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων, το 33,3% εφόσον
έχουν πτώση μεταξύ 30% και 70%, ενώ για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το 50%. Για νέες
επιχειρήσεις τώρα, με έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή με μηδενικά ακαθάριστα
έσοδα το 2019, επιστρέφεται το 25%, εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση
με το 2019 άνω του 30% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων, ενώ για τις υπόλοιπες, επιστρέφεται
το 33,3%. Επιπροσθέτως των ανωτέρω, ισχύει έκπτωση 15% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής
του ποσού προς επιστροφή έως 31 Δεκεμβρίου 2021. Σε διαφορετική περίπτωση, το ποσό θα κα-
ταβάλλεται σε 60 δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο 2022.

Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2022 και για τρία έτη, επιλεγμένες δαπάνες που αφορούν σε
πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό
έως εκατό τοις εκατό (100%).

Ακόμη, εξαγγέλθηκαν επιπρόσθετα κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων. Συγ-
κεκριμένα, οι ατομικές επιχειρήσεις δύνανται μέσω συμπράξεων να δημιουργήσουν νέο νομικό
πρόσωπο ανώτερης μορφής, ώστε να υπόκεινται στην φορολογία των νομικών προσώπων με ευ-
νοϊκούς όρους. Για αυτές τις επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που συγχωνεύονται σε νέο νομικό
πρόσωπο ή που συγχωνεύονται δια απορροφήσεως από υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, δημιουρ-
γώντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας, θα παρέχεται έκπτωση 30% επί του ποσού του οφειλό-
μενου φόρου για τρία έτη. Να αναφέρω εδώ πως οι εξαγορές και συγχωνεύσεις είναι ένα από τα
πέντε κριτήρια επιλεξιμότητας για την πρόσβαση στα δάνεια των 12,7 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανά-
καμψης, με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Επίσης από την 1η Οκτωβρίου 2021 μειώνεται κατά 50% ο
φόρος στην συγκέντρωση κεφαλαίου.

Τέλος, δεν θα μπορούσαν εν μέσω πανδημίας κορονοϊού να λείπουν και μεταρρυθμίσεις που
αφορούν την Υγεία. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων
στον τομέα της Υγείας, όπως ο εκσυγχρονισμός των μεγάλων νοσοκομείων, η ύπαρξη αυτοδύνα-
μων Κέντρων Υγείας και ΣΔΙΤ για την κατασκευή πρωτοβάθμιων δομών, αλλαγές στον ΕΟΠΥΥ
και εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης και του clawback με γενναία εξάπλωση των γε-
νοσήμων, αλλά και η διενέργεια δωρεάν προληπτικών εξετάσεων καρκίνου τραχήλου της μήτρας,
καρκίνου του μαστού, καρκίνου παχέος εντέρου και διαγνωστικών εξετάσεων για καρδιαγγειακό
κίνδυνο από 1/2022.

Κλείνοντας και θέλοντας να κρατήσω μια ουδέτερη και αντικειμενική στάση, κάποιες εξαγγελίες
ήταν ενδιαφέρουσες με θετικό αντίκτυπο αν και εφόσον θεσμοθετηθούν και άλλες οφείλουμε να
τις εξετάσουμε με λίγο περισσότερη προσοχή. Μένει βέβαια να δούμε πόσα από αυτά τα μέτρα
πράγματι θα εφαρμοστούν και με ποιον τρόπο, ώστε να είναι προς όφελος του συνόλου. Μέχρι
τότε, εύχομαι καλό φθινόπωρο, με κουράγιο, υπομονή και υγεία σε όλους. 
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Η Κοινωνική Ασφάλιση και το Τ.Σ.Α.Υ.

Γράφει ο Διονύσης Γαρμπής, πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας

Α. Η εξέλιξη της κοινωνικής ασφάλισης διεθνώς και στην Ελλάδα

Η κοινωνική ασφάλιση είναι σύστημα προστασίας των μισθωτών και άλλων κατηγοριών εργαζομένων
έναντι ασφαλιζομένων κινδύνων (γήρατος, ασθένειας, ανεργίας) με έσοδα τα οποία προέρχονται από
εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων και σε μικρότερο βαθμό από κρατική επιχορήγηση.

Η εμφάνιση συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης συνδέεται στενά με τη βιομηχανική ευρωπαϊκή επα-
νάσταση του 19ου αι. και την πλήρη ανεπάρκεια της δημόσιας ή ιδιωτικής αγαθοεργίας και φιλανθρωπίας
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των νέων κοι-
νωνικών συνθηκών και αιτημάτων, που τότε δια-
μορφώθηκαν. Στη Γερμανία, εμφανίζεται το πρώτο
ολοκληρωμένο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης
με νόμο του 1833, που καθιέρωσε την υποχρεω-
τική ασφάλιση των μισθωτών κατά της ασθενείας
και του ατυχήματος. Με άλλο νόμο, το 1889, η
ασφάλιση επεκτάθηκε στο γήρας και στην αναπη-
ρία. Το παράδειγμα της Γερμανίας ακολούθησαν
και άλλες χώρες και το 1911, το αγγλικό κοινο-
βούλιο κατόρθωσε να επεκτείνει την πρόνοια κα-
λύπτοντας και τον κίνδυνο της ανεργίας. 

Στην Ελλάδα ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλι-
σης εμφανίσθηκε λίγα χρόνια μετά τη σύσταση
του νέου ελληνικού κράτους. Πρώτος ασφαλιστι-
κός οργανισμός ήταν το Ναυτικό Απομαχικό Τα-
μείο, που ιδρύθηκε το 1836, για το οποίο όμως δεν
προβλέφθηκε ούτε εργοδοτική ούτε κρατική ει-
σφορά, οπότε ξεκίνησε να λειτουργεί αρκετά χρό-
νια αργότερα, με το νόμο ΧΛΘ’ του 1861.Το ίδιο
έτος λαμβάνεται πρόνοια για τη χορήγηση σύν-
ταξης στους δημόσιους υπαλλήλους και παράλ-
ληλα εισάγεται ο θεσμός της επικουρικής
ασφάλισης με την ίδρυση των Μετοχικών Ταμείων
Στρατού και Ναυτικού και του Μετοχικού Ταμείου
Πολιτικών Υπαλλήλων. Ακολουθεί η ίδρυση ειδικών ταμείων ασφάλισης ορισμένων κατηγοριών υπαλ-
λήλων (τραπεζικών, σιδηροδρομικών κλπ.). Το 1882 συνιστάται το Ταμείο των Μεταλλωρύχων. Το 1915
δημοσιεύτηκε ο νόμος 551 «περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχήματος εκ της εργασίας παθόν-
των εργατών ή υπαλλήλων» (ο οποίος θέσπιζε την ατομική ευθύνη του εργοδότη για την κάλυψη του
επαγγελματικού κινδύνου ) και το 1922, με τον νόμο 2868, θεσπίζεται η αρχή της υποχρεωτικής ασφά-
λισης των μισθωτών κατά κλάδους ή επιχειρήσεις. Την ίδια εποχή αρχίζει η διαδικασία για την οργάνωση
ταμείων ασφάλισης στον χώρο των αυτοαπασχολουμένων. Ως το 1925 λειτουργούσαν συνολικά 21 ασφα-
λιστικοί φορείς που κάλυπταν 17.000 άτομα.

Τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα κατά την οργάνωση της κοινωνικής ασφάλισης δεν έλλειψε η δυ-
σπιστία, οι καθυστερήσεις, ακόμη και οι έντονες αντιδράσεις, οι οποίες αργά-αργά ξεπεράστηκαν, αν και
διαρκώς αποτελούσαν πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης.

Σταθμό στην εξέλιξη του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας αποτελεί η σύσταση και
λειτουργία του ΙΚΑ (ν. 6298/1934). Η ασφαλιστική κάλυψη του συνόλου σχεδόν του Ελληνικού πλη-
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θυσμού ολοκληρώθηκε με
τον νόμο 4169/1961, περί Γε-
ωργικών Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων και τη σύσταση του
ΟΓΑ. Η ασφαλιστική κά-
λυψη κατά του κινδύνου της
ανεργίας εγκαινιάσθηκε το
1945 και περιορίζεται στην
κάλυψη των μισθωτών της
βιομηχανίας, ενώ αποκτά
καθολικότητα με το Ν.Δ.
212/1969 που θεσμοθετεί
τον Οργανισμό Απασχολή-
σεως Εργατικού Δυναμικού,
ΟΑΕΔ, ν.π.δ.δ.που λειτουργεί έως σήμερα.

Β. Το ιστορικό ίδρυσης του Τ.Σ.Α.Υ.

Η πορεία προς τη δημιουργία του ταμείου ξεκινά στις αρχές του 20ού αιώνα.
1905:  Ο Ζακυνθινός γιατρός Στυλιανός Μαρούδας δημοσιεύει στην Ψυχιατρική και Νευρολογική Επι-

θεώρηση άρθρο με θέμα «Περί συστάσεως Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και Ταμείου Συντάξεως και
Ασφαλίσεως Ιατρών».

1923: Ο καθηγητής Κωστής Χαριτάκης συνέταξε σχέδιο αποτελούμενο από δύο μέρη: «Ταμείο Ασφα-
λίσεως Υγειονομικών» και «Ταμείο Ιατρικών Συντάξεων».

1923: Η Ένωση Εφέδρων Ιατρών υποβάλλει στην Εθνοσυνέλευση πρόταση νόμου «Περί Ταμείου
Ασφαλίσεως και Προνοίας της Ιατρικής και Φαρμακευτικής Οικογενείας». Η πρόταση αυτή δεν έγινε
δεκτή από την Εθνοσυνέλευση.

1923:  Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών καταθέτει στην Εθνοσυνέλευση σχέδιο «Περί Μετοχικού Τα-
μείου Συντάξεως Ιατρών».  Το ταμείο δεν κατάφερε να προχωρήσει για οικονομικούς και οργανωτι-
κούς λόγους.

1923:  Επιστολή του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πατρών προς τους οδοντιάτρους με την οποία προτει-
νόταν συγκρότηση επιτροπής για τη δημιουργία Ταμείου Συντάξεως Οδοντιάτρων.

1925: Με Ν.Δ. της 8/14 Αυγούστου 1925  ιδρύεται το «ταμείο Συντάξεως και αυτασφαλείας των ιατρών
εν Ελλάδι» (ΦΕΚ Α΄ 212/1925). Το ταμείο αυτό αργότερα,με το Ν. 5333/32, λειτούργησε ως Ταμείο
Ασφάλισης όλων των Υγειονομικών (γιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, κτηνίατροι).

1927: Η Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών όρισε 12μελή επιτροπή που προώθησε τη
δημοσίευση εκτελεστικού διατάγματος  για την δημιουργία Ταμείου. Άρχισε η είσπραξη δικαιωμάτων εγ-
γραφής από τους γιατρούς και συγκεντρώθηκε έτσι το πρώτο κεφάλαιο.

1928: Ν.3601/1928 «Περί Φαρμακευτικών Συλλόγων» που προέβλεπε την ίδρυση Ταμείου Συντάξεως
και Αυτασφαλίσεως των Φαρμακοποιών και την ενοποίηση αυτού με το ταμείο των Ιατρών.

1934:  Καταστατικός νόμος του ΤΣΑΥ:  Ο οριστικός τίτλος ονομασίας του Ταμείου διαμορφώθηκε με
το ν. 5945/34 (ΦΕΚ Α 113/34), ο οποίος κωδικοποίησε τις μέχρι τότε διατάξεις του Ν.Δ. της 8/14 Αυγ.
1925 και των νόμων 5090, 5333 και 5945 σε ενιαίο κείμενο με τον τίτλο «Περί Ταμείου Συντάξεως και
Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών» και για συντομία ΤΣΑΥ.

1939:  55430 Απόφαση Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β 267/39) περί Κανονισμού Διοικητικής Οργάνωσης
του ΤΣΑΥ.

1958: Β.Δ. 16 Μαΐου 1958 (ΦΕΚ Α 79/58), περί Κανονισμού Διοικητικής Οργανώσεως του ΤΣΑΥ.
2008: Σύμφωνα με το Ν. 3655/2008 (περί Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμισης του Συστήματος

Κοινωνικής Ασφάλισης, ΦΕΚ Α΄ 58/2008) το ΤΣΑΥ εντάσσεται στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχο-
λουμένων (ΕΤΑΑ) και πλέον ο τίτλος του ταμείου είναι ΕΤΑΑ- Τομέας Υγειονομικών.

2016: Με τον Ν. 4387/2016 (Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας κλπ, ΦΕΚ Α΄ 85/2016) το ΕΤΑΑ
εντάσσεται από 1/1/2017 στον ΕΦΚΑ.
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Στα αχαρτογράφητα νερά του COVID 19
Ιοί και κορονοιοί υπάρχουν από τότε που υπάρχει ζωή

στον πλανήτη. Τους γεννάει η ίδια μάνα φύση και έχουν
τους δικούς τους λόγους ύπαρξης. Έρχονται να μπολιά-
σουν και να δυναμώσουν τις ράτσες. Όσοι αντέξουν την
δοκιμασία βγαίνουν πιο δυνατοί. Επιβεβαιώνοντας έτσι
την θεωρία του Δαρβίνου ότι στην ζωή επιβιώνουν τα
ανθεκτικότερα. Κάθε χρόνο τακτικός επισκέπτης είναι
ο ιός της γρίπης. Αλλά και αυτός έρχεται κάθε φορά και
διαφορετικός, σαν να πρόκειται για ξεχωριστή οντό-
τητα. Με τα χρόνια οι επιστήμονες έχουν καταφέρει να
αποκρυπτογραφήσουν τις μεταλλάξεις να τις προσαρ-
μόσουν στο νέο εμβόλιο που όσοι το κάνουν, να νοσή-
σουν ήπια. Αυτά για τον ιό της γρίπης. Όσο τους
κορονάτους ιούς, όπως λόγου χάρη ο Covid-19, είναι
πιο θωρακισμένοι και ιστορικά εμφανίζεται ένας ή δύο
σε κάθε γενιά. Η δε βασιλεία τους στατιστικά κρατάει
γύρω στα δύο χρόνια. Τον πρώτο χρόνο εμφανίζονται
επιθετικοί και θανατηφόροι, ενώ τον δεύτερο χρόνο
προσπαθούν να επιβιώσουν μέσω μεταλλάξεων αλλά
και πάλι εξασθενούν, παροπλίζονται και στην θέση τους
αφήνουν κληρονόμους για να πάρουν, όταν ωριμάσουν,
την σκυτάλη. Δεν έχει μεγάλη σημασία αν ο ιός αυτός
ήρθε μόνος του ή είναι αποτέλεσμα εργαστηρίου και
τους ξέφυγε από κάποιο ακούσιο λάθος. Άλλωστε γνω-
ρίζουμε πειράματα στα εργαστήρια με τους ιούς γίνονται
εδώ και αιώνες έτσι φτάσαμε και στα εμβόλια που σώ-
ζουν εκατομμύρια ζωές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι προ-
τού βρεθούν τα εμβόλια η θνησιμότητα των παιδιών
ήταν τέτοια που 1 στα 3 παιδιά έφευγε πρόωρα από τη
ζωή. Τα δε αυτά εμβόλια έγιναν υποχρεωτικά προτού ει-
σαχθούν τα παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Όσο
για την υποχρεωτικότητα των εμβολίων στον Ελλαδικό
χώρο την βρίσκουμε από το 1868 επί υπουργίας Α. Μαυ-
ρομιχάλη όπου με εγκύκλιο καλούσε τους υπεύθυνους
δασκάλους να μην δέχονται ανεμβολίαστα παιδιά στα
σχολεία αλλά και οι ανεμβολίαστοι να μην γίνονται δε-
κτοί στις στρατιωτικές σχολές. Τότε επρόκειτο για το εμ-
βόλιο της ευλογιάς που αφαιρούσε πολλές ζωές κυρίως
παιδιών. Το ότι σήμερα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί ώστε να μην ξεφύγει ένας τέτοιος θανατηφόρος
ιός ακόμα και ακούσια πόσο μάλιστα  εκούσια από έναν
νέο Φραγκεστάιν που θα ήθελε να προκαλέσει τρόμο
στην ανθρωπότητα. Όσο για τις πολλαπλές μεταλλάξεις
του Covid 19 έχουν αποφανθεί επιστήμονες νομπελί-
στες όπως ο Μοντανιέ που υποστηρίζουν ότι αν δεν
είχαν παρέμβει τα εμβόλια ο ιός θα είχε ήδη κάνει τον
κύκλο του. Φαίνεται ότι ο αόρατος αυτός ιός αποδει-
κνύεται ευφυέστερος του ανθρώπου, ξεπερνάει τα όποια
εμπόδια μέσα από συμμαχίες, σπάει τους κωδικούς και
συνεχίζει την επέλαση πιο επικίνδυνος από πριν.  Και με
το δίκιο τους οι επιστήμονες θα έθεταν το ερώτημα
χωρίς το εμβόλιο ποιος θα ήταν ο αριθμός των θανάτων
και αν θα άντεχε το σύστημα. Ο ιός που έχει μία απο-

στολή και πρέπει να την εκπληρώσει επιμηκύνει τον
χρόνο της παραμονής του. Και εκεί που οι επιδημιολόγοι
υποστήριζαν αρχικά ότι με τον εμβολιασμό, εμβολιασμέ-
νων και νοσούντων 60 και 70% θα επιταχυνόταν η ανο-
σία της αγέλης, τώρα ο ιός με τις μεταλλάξεις τους
διαψεύδει και τους πιάνει αδιάβαστους. Και εκεί που
όσοι εμβολιαστήκαμε (δις) μας είπαν ότι θα χρειαστεί
και μία τρίτη δόση αναμνηστική μήπως και ξεχάσουμε
όσα ζήσαμε, έρχεται ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας (δόκτωρ Φάουστ) και μας λέει ότι τί-
ποτα δεν τελείωσε και ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς.
Τώρα είμαστε ακόμα στο γράμμα Δ. Μέχρι το Ω έχουμε
να διανύσουμε ακόμα δρόμο. Εκτός και εάν ο ιός αυτός
είχε και άλλο σκοπό. Να μάθει η υφήλιος όλο το ελλη-
νικό αλφάβητο). Όσο για τους αρνητές, αυτοί κατανέ-
μονται σε κατηγορίες, άλλοι από φόβο και άγνοια και
άλλοι από κάποια καχυποψία. Ο φόβος έρχεται αυτό-
ματα από άγνοια για κάτι που δεν γνωρίζουμε και για
διάφορους λόγους υπάρχουν επιφυλάξεις. Στο κέντρο
λόγου χάρη που εγώ και η σύζυγος κάνουμε τις συνηθι-
σμένες εξετάσεις μάθαμε ότι δύο μικροβιολόγοι 39 και
42 ετών είναι αρνητές του εμβολίου με την σύζυγο να
σου λέει αυτές κάτι παραπάνω θα γνωρίζουν και αυτοί
δεν είναι λίγοι και επηρεάζουν ένα μεγάλο μέρος του
πληθυσμού. Όσο για τους ψεκασμένους οι οποίοι αντ-
λούν τις πληροφορίες μέσα από το διαδίκτυο όπου ο κα-
θένας ότι θέλει δηλώνει με τα media να το κάνουν
σημαία ούτε λίγο ούτε πολύ μιλούν ότι κάποιοι ισχυροί
όπως ο Μπίλ Γκέιτς (λες και άλλη δουλειά δεν είχαν)
που ούτε πολύ ούτε λίγο θέλουν να μας αλλάξουν το
DNA. Και εγώ θα απαντούσα σε όλους αυτούς: μακάρι
να γινόταν ένα θαύμα  και να μας άλλαζαν και λίγο το
DNA, να γινόμασταν καλύτεροι, να περιορίζαμε και λίγο
την εγκληματικότητα και την αλαζονεία, μήπως και σω-
νόταν όλος ο πλανήτης και τα δισεκατομμύρια ζωές που
είναι παιδιά της ίδιας μάνας γης. Ακόμα μήπως μάθουν
και οι θεομπαίχτες των απανταχού θρησκευτικών δογ-
μάτων ότι στον εξελιγμένο πίθηκο ο οποίος αυτοανακη-
ρύχτηκε επίγειος θεός,  είναι να επιβιώνει αμυνόμενος
χωρίς να καταστρέψει το υπόλοιπο βασίλειο της χλωρί-
δας και της πανίδας. Τέλος δεν ξέρουμε αν σε ποιο ση-
μείο ο κορονοιός αυτός εργαλιοποιήθηκε ώστε μέσω της
ακρίβειας να καταναλώνουμε λιγότερα και να περιορί-
ζουμε τις άσκοπες μετακινήσεις αλλά αυτό που είναι σί-
γουρο οι κρατούντες θα έχουν αποκομίσει και πολύτιμα
συμπεράσματα. Τις αντοχές  του συστήματος υγείας, την
υλική διαβίωση του κόσμου, τα κοινωνικά και ψυχολογικά
προβλήματα του κόσμου που βιώνει κάτω από συνθήκες
μίας πανδημίας αλλά και την πάραξη ενός εμβολίου ή
ενός φαρμάκου τα οποία θα μπορούν να αντιμετωπίσουν
έναν επόμενο ιό, όπως έχει συμβεί με το εμβόλιο της γρί-
πης. Για όλα αυτά οψόμεθα. 

Δημήτρης Μαυραειδόπουλος 
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Νέο Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής
Επέμβασης από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

και τον Δήμο Πειραιά

Υπηρεσίες και δράσεις για κάθε παιδί και οικογένεια στον Πειραιά και 
στην ευρύτερη περιοχή δωρεάν, 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες την ημέρα

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εδραιώνει την παρουσία του στον Πειραιά και στην ευρύτερη περιοχή με τη λει-
τουργία του Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης (Κ.Α.Κ.Ι.Ε.), ενώνοντας τις δυνάμεις του με
τον Δήμο Πειραιά και κυρίως χάρη στην πολύτιμη συμβολή των υποστηρικτών του. Το Κέντρο έχει θέσει σε λει-
τουργία το σύνολο των δράσεων και υπηρεσιών του Οργανισμού από τον Ιούνιο του 2020, προσφέροντας ολιστική
φροντίδα και υποστήριξη σε όλα τα παιδιά που αντιμετωπίζουν θέματα επιβίωσης και βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς
και τις οικογένειές τους.

Με στόχο τη γνωστοποίηση της λειτουργίας του Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης και των
παρεχόμενων υπηρεσιών και δράσεων του Οργανισμού, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 εκδήλωση
την οποία τίμησαν με την παρουσία τους, απευθύνοντας χαιρετισμό και δηλώνοντας θερμά τη διάθεσή τους να
υποστηρίξουν την πρωτοβουλία, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο Αναπληρωτής Αστυνομικός Διευθυν-
τής Πειραιά κ. Παναγιώτης Τζεφεράκος, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά και Διευθυντής Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά κ. Νίκος Πλατανησιώτης, ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού
Συλλόγου Πειραιά και Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πειραιά κ. Μιχάλης Αγρανιώτης και ο
Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Θεόδωρος Καπράλος. Το «παρών», στην εκδήλωση, επίσης, έδωσαν, ο Πρό-
εδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά κ. Γιώργος Σταματογιάννης, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
και Πρόεδρος της Β’ Δημοτικής Κοινότητας κ. Αλέξανδρος Νανόπουλος, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Πο-
λιτισμού κα Ειρήνη Νταϊφά, οι εκπρόσωποι της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά κ.κ. Φλώρα Παντε-
λίδη και Κωνσταντίνος Κοντός, η εκπρόσωπος από το Λιμεναρχείο Πειραιά κα Βανέσσα Αντωνάκου, όπως επίσης
ιδιώτες και τοπικοί επαγγελματίες, που συνέβαλαν στην υλοποίηση της δημιουργίας του.

Ο αγιασμός τελέσθηκε από τον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιά, ενώ στη συνέχεια τον λόγο πήρε
ο Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος καλωσόρισε και ευ-
χαρίστησε τον Δήμαρχο Πειραιά για την πολυδιάστατη συνεργασία και υποστήριξη, όπως επίσης και όλους τους
φορείς, συνεργάτες και υποστηρικτές. Τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η σύμπραξη όλων όσοι βοήθησαν να απο-
κτήσει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» φυσική παρουσία στην πόλη του Πειραιά.

Στη συνέχεια, ο κ. Γιαννόπουλος παρουσίασε τις υπηρεσίες και τις κοινές δράσεις που θα υλοποιηθούν άμεσα,
σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά και οι οποίες τίθενται σε λειτουργία με το Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής και Ια-
τρικής Επέμβασης.

Ενδεικτικά:
- Στήριξη Παιδιών με προβλήματα Διαβίωσης
- Στήριξη Παιδιών με προβλήματα Υγείας
- Στήριξη Παιδιών θυμάτων Βίας
- Εκπαιδεύσεις και Ενημερώσεις μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, μέσω διαδραστικών παρεμβάσεων
- Λήψη μέσω της Γραμμής SOS 1056 και προώθηση στους αρμόδιους φορείς ανώνυμων και επώνυμων αναφορών

για παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο
- Επιτόπιες παρεμβάσεις για παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο
- Ψυχοκοινωνική υποστήριξη οικογενειών που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα ή/και προβλή-

ματα υγείας μέσω διασύνδεσης με τις υπόλοιπες δράσεις του Οργανισμού
- Υποστήριξη γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας με παιδιά
- Διαδραστικές, βιωματικές δράσεις σε μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, γονείς/ κηδεμόνες και στην κοι-

νότητα (θεματικές: Κακοποίηση-Παραμέληση Παιδιού, Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός,
Διαδίκτυο)

- Φιλοξενία οικογενειών με παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας από τις νησιωτικές περιοχές σε δια-
μέρισμα στην Αθήνα.

- Διοργάνωση Διαλέξεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων για το ζήτημα της εμπορίας ατόμων και ειδικότερα παιδιών
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- Προώθηση στοχευμένων δράσεων σε ευάλωτες ομάδες ατόμων με στόχο την ευαισθητοποίηση και πρόληψη
του φαινομένου

- Κινητοποίηση Εθελοντών Αιμοδοτών
Στο Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης Πειραιά τίθενται στη διάθεση το σύνολο των υπηρεσιών

που υλοποιεί πανελλαδικά «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όπως:
- Κινητή Μονάδα Εντατικής Φροντίδας Νεογνών και παιδιών (Ασθενοφόρα) που βρίσκονται στη διάθεση του

ΕΚΑΒ
- Μονάδες Προληπτικής Ιατρικής και Οδοντιατρικής
- Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας «Οδυσσέας»
- Ενεργοποίηση των προγραμμάτων:
Ø ΑMBER ALERT HELLAS για παιδιά και εφήβους
Ø MISSING ALERT HELLAS εξαφάνισης ενηλίκων (18 εώς 60 ετών) που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και ομάδες

υψηλού κινδύνου
- Ενεργοποίηση της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» σε περιπτώσεις εξαφάνισης, καταστρο-

φών και εκτάκτων αναγκών.
- Λειτουργία Γραμμής Βοήθειας και Υποστήριξης για Παιδιά Θύματα ή Δυνητικά Θύματα Εμπορίας (Ευρωπαϊκή

Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000).
- Δράσεις και εργαστήρια μέσω της Ακαδημίας Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Smile Αcademy με την ευγενική

υποστήριξη της Cisco.
Στον χώρο λειτουργεί επίσης διασυνδεδεμένο τηλεφωνικό κέντρο με
- την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 10560
- την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000
- την Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111
- Εθελοντικό Δημιουργικό Εργαστήρι
Τέλος, ο κ. Γιαννόπουλος ξενάγησε τους προσκεκλημένους στους χώρους του Κ.Α.Κ.Ι.Ε., αναδεικνύοντας το

εύρος και την εξειδίκευση του έργου του Οργανισμού δίπλα σε κάθε παιδί και την οικογένειά του που βρίσκεται σε
ανάγκη. Το οίκημα (Λ. Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1-3 & Φίλωνος 49, Πειραιά), στο οποίο στεγάζονται οι νέες εγκατα-
στάσεις του «Χαμόγελου του Παιδιού» είναι δωρεά του αείμνηστου ‘Αγγελου Οικονόμου και θα αποτελεί τη βάση
των δράσεων του οργανισμού στον Πειραιά αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο Μιχάλης Αγρανιώτης, πρόεδρος του οδοντιατρικού συλλόγου Πειραιά τονί-
ζοντας πως «η συνεργασία μας με το Χαμόγελο του Παιδιού πηγαίνει πολύ πίσω στον χρόνο και πάντα ήμασταν
πρόθυμοι κι εμείς σαν οδοντίατροι αλλά και το Χαμόγελο με την αμεσότητά του, σε οποιοδήποτε θέμα σχετικό με
την ιδιότητα μας, όχι μόνο στον Πειραιά. Χαιρόμαστε για αυτή τη δωρεά και τα εγκαίνια αυτού του χώρου γιατί
μόνο καλό και χαμόγελα μπορεί να φέρει».
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Κινηματογράφος και Οδοντιατρική

Ο Κινηματογράφος  είναι η  έβδομη τέχνη μετά
την Αρχιτεκτονική, τη Γλυπτική, τις Εικαστικές τέ-
χνες (Ζωγραφική, Χαρακτική), τη Λογοτεχνία και
την Ποίηση, τη Μουσική και το Θέατρο (Όπερα,
Χορός, Παντομίμα).  Τέχνη είναι η έκφραση ή η
εφαρμογή της ανθρώπινης δημιουργικής ικανότητας
και φαντασίας, συνήθως σε μια οπτική μορφή όπως
η ζωγραφική ή η γλυπτική ή δημιουργώντας Κινημα-
τογραφικές Ταινίες που κρίνονται κυρίως για τη συ-
ναισθηματική τους δύναμη. Οι δημιουργοί έργων
Τέχνης εμπνέονται από φωτογραφίες, προσωπικές
εμπειρίες, από την παρατήρηση, τη φαντασία και την
αναζήτηση. Ένας Καλλιτέχνης εμπνέεται από πολλά
πράγματα που τον περιλαμβάνουν.

Αν και αρχικά ο Κινηματογράφος εμφανίστηκε ως
μια νέα τεχνική καταγραφής της κίνησης και οπτι-
κοποίησής της, στη συνέχεια εξελίχθηκε σε μια
μορφή Τέχνης η οποία έχει τη δική της γλώσσα. Ο
Σουηδός δημιουργός ταινιών Ingmar Bergman έχει
δηλώσει τα εξής: «Ο Tarkovsky για μένα είναι ο με-
γαλύτερος (σ.σ. δημιουργός ταινιών από όλους),
αυτός που εφηύρε μια νέα γλώσσα, πιστή στη φύση
του κινηματογράφου, καθώς αποτυπώνει τη ζωή ως
αντανάκλαση, τη ζωή ως όνειρο». Με τον Κινηματο-
γράφο να είναι Τέχνη και τους Καλλιτέχνες να εμ-
πνέονται από καταστάσεις που τους περιβάλλουν,
η  Οδοντιατρική, το Οδοντιατρείο, η/ο  Οδοντία-
τρος μπορούν να αποτελούν ερεθίσματα για δημιουρ-
γία Κινηματογραφικών Ταινιών.

Σε πολλές Κινηματογραφικές Ταινίες οι Οδοντία-
τροι παρουσιάζονται συνήθως ως μανιακοί που απλά
βγάζουν δόντια και βασανίσουν ανθρώπους. Όμως
αυτό δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Οι Οδοντία-
τροι είναι πολύ καλοί άνθρωποι που περνούν τη ζωή
τους βοηθώντας μας να χαμογελάμε πιο λαμπερά και
να διατηρούμε καλή Ψυχική και Στοματική Υγιεινή.
Η Ψυχική και Οδοντική Υγιεινή είναι συνδεδεμένες
μεταξύ τους όπου η κακή Ψυχική Υγεία έχει ως απο-
τέλεσμα την παραμέληση της Στοματικής Υγιεινής,
η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε κοι-
νωνικά άγχη και προβλήματα αυτοεκτίμησης. Υπάρ-
χουν όμως και Κινηματογραφικές Ταινίες οπού οι
οδοντίατροι παρουσιάζονται με καλό τρόπο.

Η αμερικάνικη ταινία κινουμένων σχεδίων Fin-
ding Nemo του 2003 της Pixar Animation Studios,
αποτελεί έμπνευση που προήλθε από πολλές εμπει-
ρίες του σκηνοθέτη Andrew Stanton, όταν αυτός
ήταν ακόμα μικρό παιδί. Στον μικρό Stanton άρεσε
να πηγαίνει στον Οδοντίατρο για να δει το ενυ-
δρείο ψαριών που υπήρχε εκεί και να φαντάζεται ότι
τα ψάρια ήταν από τον ωκεανό και ήθελαν να γυρί-
σουν πίσω στο σπίτι τους. Μια σκηνή της ταινίας
διαδραματίζεται σε ένα Οδοντιατρείο και παρου-
σιάζει ψάρια και πολλά διάφορα άλλα θαλάσσια
ζώα που προσπαθούν να δραπετεύσουν από το ενυ-
δρείο που είναι, πιθανών ως φόρος τιμής στο μέρος
και την ιδέα που ενέπνευσε μια από τις πιο γνωστές
και εντυπωσιακές ταινίες κινουμένων σχεδίων.
Ο Οδοντίατρος επίσης που βλέπουμε στη σκηνή,
είναι ένας ευγενικός, ωραίος τύπος που θέλει να
βοηθήσει ένα νεαρό κορίτσι.

Στο Thumbsucker του 2005, ένας έφηβος έχει με μια
παράξενη ιδιαιτερότητα: Δεν μπορούσε να κόψει την
παιδική του συνήθεια να πιπιλίζει τον αντίχειρα του.
Στην ταινία βλέπουμε έναν οδοντίατρο που υποδύε-
ται ο Keanu Reeves (γνωστός ενδεικτικά από τις ται-
νίες The Devil’s Advocate, The Matrix, John Wick),
ο οποίος είναι ο μοναδικός χαρακτήρας της ταινίας
που καθησυχάζει τον νεαρό πρωταγωνιστή ο οποίος
ανησυχεί πως δεν είναι καλά επειδή πιπιλίζει ακόμα
τον αντίχειρα του.

Στη βραβευμένη δραματική ταινία του 2002, The
Secret Lives of Dentists, ο πρωταγωνιστής είναι
ένας Οδοντίατρος που αντιμετωπίζει συζυγικά και
επαγγελματικά προβλήματα στη μικρή πόλη την
οποία ζει. 

Σε αντίθεση πολλές άλλες ταινίες με  Οδοντιά-
τρους, η συγκριμένη καταφέρνει να παρουσιάσει τον
κεντρικό χαρακτήρα ως έναν καθημερινό άνθρωπο,
χωρίς την ιδιότητα του να επισκιάζει τη συμπεριφορά
του, καθώς ο πρωταγωνιστής καλείται να αντιμετω-
πίσει τα προβλήματα της ζωής του. 

Όπως καταλαβαίνουμε από τα παραπάνω, τελικά
υπάρχει μια σχέση μεταξύ Κινηματογράφου και Οδον-
τιατρικής.

Ο Χρήστος Αρφάνης (αγγλικά: ChristosArfanis) είναι δημιουργός ταινιών
(παραγωγός ταινιών, σεναριογράφος και σκηνοθέτης) και αρθρογράφος /
δημοσιογράφος ψυχαγωγίας. 
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Η ζωή μας άλλαξε ριζικά με την πανδημία του covid19…
Γονείς, εκπαιδευτικοί και υγειονομικοί  πρέπει να μάθουμε
και να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Μέσα από ένα
παραμύθι μαθαίνουμε στα παιδιά μας τον σωστό τρόπο
να προφυλαχτούν, να μην κολλήσουν ούτε να μεταφέρουν
την νόσο στους άλλους. Οι μασκοφόροι μαθητές, οι πρω-
ταγωνιστές  της ζωής μας, καλούνται να γίνουν οι ήρωες
του σήμερα!

Την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 19:00 πραγ-
ματοποιήθηκε η παρουσίαση του παιδικού βιβλίου μου
«Οι Μασκοφόροι Μαθητές», ένα  βιβλίο που μιλάει για
την πανδημία του covid 19 από τον Εκδοτικό Οίκο ΔΥΑΣ.
Η παρουσίαση έγινε μέσα από μια ειδική εκδήλωση για
την υγεία των παιδιών στον Χώρο Πολιτισμού και Νεο-
λαίας (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων) στην Καλλιθέα.

Το βιβλίο παρουσίασαν η κα Μενενάκου Μαρία –Γενικός
Γραμματέας της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας,
Παιδοδοντίατρος-, ο κος Μπίκος Γεώργιος –Καθηγητής
Κοινωνικών Επιστημών, Λυκειάρχης- και ο κος Μωίσο-
γλου Γεώργιος –Συγγραφέας, ιδιοκτήτης Εκδοτικού Οίκου ΔΥΑΣ-.

Η κα Μενενάκου με την ιδιότητά της ως παιδοδοντίατρος  εξήγησε στο κοινό πόσο έχει επηρεάσει η παν-
δημία τα παιδιά, πόσο έχουν αυξηθεί τα στοματικά προβλήματα κυρίως ο βρυγμός λόγω αυξημένου άγχους
και πολλών ωρών στον υπολογιστή. Μετά μίλησε για την υγεία της στοματικής υγιεινής και τους τρόπους
προφύλαξης από τον covid  19 όπως παρουσιάζονται στο βιβλίο.

Ο κος Μπίκος Γεώργιος μίλησε για την κοινωνική διάσταση της πανδημίας και εξήγησε την σημασία της
παρουσίασης των παιδιών ως μασκοφόρους ήρωες μέσα στο βιβλίο. Εξήγησε πως μέσα στο βιβλίο η αρνητική
έννοια της μάσκας μετατρέπεται σε θετική αφού μάσκες φοράνε οι ήρωες των παιδικών μας χρόνων και τα
παιδιά μας μετατρέπονται σε ήρωες. Μέσα από τους ρόλους αυτούς  καθιστούμε τα παιδιά υπεύθυνα για την
πρόληψη της νόσου και τα προτρέπουμε να προστατεύσουν τους ίδιους, τους γονείς και τους παππούδες.

Το μήνυμα του βιβλίου μου είναι ότι οι μικροί μας ήρωες είναι ικανοί  να προστατευθούν και όλοι μαζί να
καταφέρουμε να νικήσουμε την φονική πανδημία. Η μέρα που θα μπορέσουμε να γυρίσουμε στην κανονικό-

τητα άρχισε να χαράζει σιγά σιγά και τότε πια τα παι-
διά μας θα φοράνε ξανά μάσκες μόνο τις Απόκριες!

Ευχαριστώ από καρδιάς την αγαπημένη μου φίλη
κα Μενενέκου Μαρία για την υπέροχη παρουσίασή
της και την στήριξή της όλα αυτά τα χρόνια που την
γνωρίζω.

Ευχαριστώ πολύ τον κο Μπίκο Γεώργιο για την
παρουσίαση, τις πολύτιμες συμβουλές του και την
άψογη συνεργασία σε όλες τις δράσεις μας.

Ευχαριστώ την αγαπημένη μου φίλη κα Σεληνίδου
Αγγελική της οποίας ήταν η ιδέα να γράψω αυτό το
βιβλίο και μου έδωσε τις πολύτιμες συμβουλές της.

Τέλος, ευχαριστώ τον εκδότη μου κο Μωίσογλου
Γεώργιο και τις εκδόσεις ΔΥΑΣ για την εμπιστοσύνη
και την άριστη συνεργασία του.

Μαρία Αγραπίδου
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Την Δευτέρα 27 Σεπτεμ-
βρίου, στο Θέατρο Βεάκειο
του Πειραιά, ανέβηκε σε
πρώτη παρουσίαση, το
μουσικοθεατρικό έργο με
τον τίτλο «Έλληνες» της
Σταυρούλας Ζώρζου, λογο-
τέχνης-οδοντίατρος.

Το έργο περιγράφει την
ιστορική διαδρομή των
Ελλήνων με τραγούδια,
κείμενα και εικόνες και
ανεβαίνει στο πλαίσιο των
εορτασμών για την επέ-
τειο των 200 χρόνων από
την Εθνική Παλιγγενεσία
του 1821.

Η δική μας Σταυρούλα
Ζώρζου έχει γράψει τα κεί-
μενα και την μουσική, ενώ
συμμετέχουν ο Ιωάννης Καλύβας (Τενόρος) Σολίστ Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ο π. Ζαφείριος Κουτελιέρης
(Βαρύτονος) Σολίστ Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η Άννα Κατσούλη (Ερμηνεύτρια) Μουσικός. Συμμετέχουν
ακόμη η Θεατρική ομάδα «ΚΑΜΕΡΑΝΟ» του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Ν. Ιωνίας σε Διεύθυνση π. Δανιήλ Γκαμου-
λάκου, τα Χορευτικά Συγκροτήματα του καλλιτεχνικού-μουσικού συλλόγου «Ο ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ»
του Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Κερατσινίου, η Χορωδία των Εκπαιδευτηρίων «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», η Γυναικεία Χο-

ρωδία «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ» σε Διεύθυνση Μα-
ρίας Μιχαλοπούλου, η Μικτή Χορωδία
«VOXFORTIS» σε Διεύθυνση Βασίλη Γιώτη, η
Ομάδα παραδοσιακών οργάνων, η Παιδική Νεανική
Συμφωνική Ορχήστρα "ΝΕΑΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ" (υπό
την αιγίδα της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών) σε Διεύ-
θυνση Νίνας Πατρικίδου,

Την σκηνοθεσία έκανε ο π. Δανιήλ Γκαμουλά-
κος, και την Γενική μουσική Διεύθυνση η Νίνα-
Πατρικίδου.

Την διοργάνωση ανέλαβαν η Παιδική-Νεανική
Συμφωνική Ορχήστρα ‘Ν.Π.’, η Μουσική Σχολή
«Καλλιτεχνήματα» και ο ΟΠΑΝ (Οργανισμός Πολι-
τισμού-Αθλητισμού-Νεότητας Δήμου Πειραιά).

Ως εκπρόσωπος του Οδοντιατρικού Συλλόγου
Πειραιά σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την
τιμή να παρευρεθώ σε ένα τόσο αξιόλογο μουσικο-
θεατρικό έργο. Ήταν μια άρτια οργανωμένη παρά-
σταση αντάξια των 200 χρόνων από την Ελληνική
Επανάσταση του 1821, ενώ η αξιόλογη συνάδελφος
και λογοτέχνης  Σταυρούλα Ζώρζου μας έκανε υπε-
ρήφανους ως κλάδο για άλλη μία φορά.

Για τις ανάγκες της φωτογράφησης βγήκαν οι μάσκες για ένα μόνο λεπτό
Οι οδοντίατροι... (από αριστερά) Αγραπίδου Μ. , Ζωρζου Σ., Σεληνιδου Α.)
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Γελοιογραφίες από τον Κώστα Γκάτζιο
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Ουρανογραφίες

ΑΝΘΙΣΜΕΝΕΣ ΜΑΝΟΛΙΕΣ

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Γεώργιος Πατούλης  και ο Αντιπερι-
φερειάρχης Κ.Τ. Αθηνών κος Γεώργιος Δημόπουλος διοργάνωσαν μία
μουσική παράσταση κάτω από τον Αττικό Ουρανό. Η παράσταση ονο-
μάστηκε ΟΥΡΑΝΟΓΡΑΦΙΕΣ και ήταν αφιερωμένη στους Εθνικούς μας
ευεργέτες. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών φωτισμένο με διάφορα
χρώματα, τυλίχτηκε με τους στίχους εθνικών ποιητών μας και τις μα-

γευτικές μελωδίες των εθνικών
συνθετών μας.

Η βραδιά ήταν μαγευτική και με
την φωνή των δύο καλλιτεχνών -
εκ’ των οποίων η μία διδάκτωρ
αστροφυσικής- μας μετέφερε
κάπου ψηλά στ’ αστέρια.

Κλείνοντας η βραδιά αξίζει να
σημειώσουμε ότι τόσο ο Αντιπερι-
φερειάρχης κος Γ. Δημόπουλος,
όσο και ο Διευθυντής  και Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΑΑ, Καθ. Μανώλης Πλει-
ώνης, δήλωσαν ότι θα ήθελαν να συνεργαστούν με χαρά σε δράσεις του
Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά.

Στην μουσική παράσταση προσκλήθηκαν περιορισμένος αριθμός ατόμων
(μόνο φορείς), τηρήθηκε σειρά προτεραιότητας και εφαρμόστηκαν όλα τα
υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία από την πανδημία.

Την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου μετά από πρόσκληση της κας Νταίζη Λεμπέση που έχει αναλάβει τις Δημόσιες
Σχέσεις της Παράστασης «Ανθισμένες Μανόλιες» και εκπροσωπώντας τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά πα-
ρακολούθησα στο Θέατρο Χυτήριο την πολυσυζητημένη αυτή παράσταση. H μοναξιά της σύγχρονης γυναίκας
βρίσκεται στο επίκεντρο του διάσημου γλυκόπικρου έργου με φόντο ένα κομμωτήριο σε μια κωμόπολη του αμε-
ρικανικού Νότου. Η Τρούβι, η ιδιοκτήτρια, ο γάμος της οποίας περνάει κρίση, η Ουίζερ η οποία έχει μια σχέση
αγάπης και μίσους με την Κλερ, η μυστηριώδης Ανέλ, η οικογενειάρχισσα Εμ' Λιν και η διαβητική της κόρη
Σέλμπι. Ο τίτλος της ταινίας σημαίνει ότι οι πρωταγωνίστριες της ταινίες είναι εύθραυστες σαν τις μανόλιες
αλλά σκληρές σαν ατσάλι.

Περνούν αρκετοί μήνες και η Σέλμπι μαζί με το σύζυγό της, Τζάκσον, ανακοινώνουν στην οικογένεια ότι περι-
μένουν το πρώτο τους παιδί. Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία της οικογένειας είναι ενθουσιασμένοι, η Εμ' Λιν
ανησυχεί ότι το σώμα της Σέλμπι δεν θα μπορέσει να αντέξει την εγκυμοσύνη και το άγχος του τοκετού. Η
Σέλμπι φέρνει στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, ωστόσο, η Σέλμπι αρχίζει να δείχνει σημάδια νεφρικής ανε-
πάρκειας. Η Εμ' Λιν προτείνει στη Σέλμπι να της δωρίσει το ένα της νεφρό.

Λίγο καιρό μετά τη χειρουργική επέμβαση, το σώμα της Σέλμπι απορρίπτει το νεφρό και πέφτει σε κώμα. Ο
σύζυγός της και η οικογένειά της αποφασίζουν από κοινού να βγάλουν την Σέλμπι από το μηχάνημα που την
κρατά στη ζωή. Στην κηδεία, λίγο πριν το τέλος, η Εμ' Λιν
παθαίνει κρίση υστερίας μπροστά στις Κλερ, Τρούβι, Ανέλ
και Ουίζερ. Η Ανέλ, η οποία είναι παντρεμένη και έγκυος,
ζητά από την Εμ' Λιν αν θα μπορούσε να δώσει στο μωρό της
το όνομα Σέλμπι. Και οι τέσσερις γυναίκες συμπαραστέκον-
ται στην Εμ' Λιν μέσω του χιούμορ και της αγάπης.

Μια κωμωδία που καταφέρνει να συγκινήσει όσους την
παρακολούθησαν με τις εξαιρετικές ερμηνείες των  Άν.
Αδριανού, Ηρώ Μουκίου, Β. Γουλιελμάκη, Κ. Μπιλάλη, Κρ.
Παπαδοπούλου, Εύη Δαέλη.  Η σκηνοθεσία ήταν Κ. Κυρια-
κού με σκηνικά του Μ. Φιλίππου, κοστούμια Α. Τρανούλη,
και φωτισμός του Π. Μανούσου και η παραγωγή της Βάσιας
Παναγοπούλου.

Φωτογραφία με τον Αντιπεριφερειάρχη 
Γ. Δημόπουλο, τον Διευθυντή και 

Πρόεδρο του ΔΣ του ΕΑΑ, Καθ. Μανώλη
Πλειώνη, την κα Λεριού Ειρήνη 

επιστημονική ερευνήτρια – συνεργάτιδα 
του χαμόγελου του παιδιού



37

Ανεβαίνοντας τον Όλυμπο
Ένας φυσικός, πανέμορφος επίγειος παράδεισος στα όρια Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Είναι το ψηλότερο βουνό

της Ελλάδας, ξακουστό ανά την υφήλιο, εδώ και αιώνες κινεί την περιέργεια του ανθρώπου και ο συμπαγής ορεινός
του όγκος, σμιλευμένος από τις δυνάμεις της φύσης εξά-
πτει την φαντασία του. 

Πόλος έλξης για όλους τους ορειβάτες του κόσμου. Βρα-
χώδεις, απόκρημνες κορυφές, βαθιές χαράδρες, φαράγγια,
ρεματιές, αλπικά λιβάδια και πυκνά δάση, συνθέτουν αυτό
το σπάνιο μωσαϊκό με εικόνες μοναδικής ομορφιάς. Η
πρώτη ανάβαση στον Μύτικα έγινε στις 2 Αυγούστου του
1913 από δύο Γαλλοελβετούς, τον γνωστό φωτογράφο
Frederic Boissonas και τον ιστορικό τέχνης Daniel Baud-
Bovy, με οδηγό τον κυνηγό και ορειβάτη Χρήστο Κάκ-
καλο. 

Η βλάστηση του Ολύμπου λόγω του έντονου ανάγλυ-
φου και της μικρής απόστασης από τη θάλασσα χαρακτη-
ρίζεται από διαφορετικά μικροπεριβάλλοντα. Στα
χαμηλότερα υψόμετρα υπάρχουν δέντρα χαμηλού ύψους όπως κέδροι, κουμαριές και σφενδάμια. Πιο ψηλά συ-
ναντάμε δάση οξιάς, ελάτης και ορεινών κωνοφόρων όπως ο ίταμος ενώ στα φαράγγια και στις ρεματιές κυριαρχούν
τα πλατάνια και οι ιτιές. Στα ψηλότερα στρώματα του βουνού πριν την αλπική ζώνη κυρίαρχο είδος είναι το σπάνιο
είδος λευκής πεύκης, το ρόμπολο το οποίο κάνει την εμφάνισή του και από το υψόμετρο των 1.000 μέτρων και δη-
μιουργεί αμιγές δάσος σχεδόν μέχρι τα 2.000 μέτρα. 

Στην αλπική ζώνη υπάρχει μια ποικιλία οικοσυστημάτων με πολλά ενδημικά μυροβόλα αγριοβότανα, ποικιλό-
χρωμα και σπάνια αγριολούλουδα. Μέσα στα απρόσιτα δάση και στις απόκρημνες πλαγιές του βουνού βρίσκουν
καταφύγιο πολλά είδη θηλαστικών και πτηνών με πιο γνωστά και χαρακτηριστικά το αγριόγιδο, τον λύκο, το αγριο-
γούρουνο, την αγριόγατα και τον χρυσαετό. 

Ο Όλυμπος αποτελεί την πρώτη περιοχή στην Ελλάδα που ανακη-
ρύχθηκε Εθνικός Δρυμός το 1938 και το 1981 χαρακτηρίστηκε από την
UNESCO σαν «διατηρητέο μνημείο της παγκόσμιας βιόσφαιρας». O
ορεινός του όγκος, το σχήμα του και οι ψηλές κορυφές του, γεμάτες
ομίχλη και σύννεφα προκάλεσαν δέος και θαυμασμό στον προϊστορικό
άνθρωπο που κατοίκησε στις παρυφές του. Αυτοί πρώτοι δημιούργη-
σαν τους θρύλους που αργότερα έδωσαν τους θεούς των αρχαίων Ελ-
λήνων. 

Σύμφωνα με τον Όμηρο οι δώδεκα θεοί κατοικούσαν στα φαράγγια
του Ολύμπου εκεί που βρίσκονται τα παλάτια τους. Το Πάνθεον (η ψη-
λότερη κορυφή Μύτικας), είναι το σημείο συνάντησής τους και των
έντονων συζητήσεών τους. Ο θρόνος του Δία (η κορυφή Στεφάνι), φι-
λοξενεί αποκλειστικά τον «Πατέρα των θεών και των ανθρώπων», τον
Ζευς. Από εκεί κυβερνά τους θεούς του Ολύμπου και εξαπολύει τους
κεραυνούς του. Στους πρόποδες του Ολύμπου, 5 χλμ. από τη θάλασσα,
βρίσκεται το Δίον, ιερή πόλη των αρχαίων Ελλήνων αφιερωμένη στο
δωδεκάθεο. 

Στο οροπέδιο των Μουσών σε υψόμετρο 2.800μ, με φόντο το Στεφάνι και τον θρόνο του Δία, βρέθηκε ο Πρόεδρος
του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά Μιχάλης Αγρανιώτης μαζί με τον γυιό του Γιώργο και ύψωσε την σημαία
του συλλόγου μας. Με την συμβολική αυτή κίνηση ο Προέδρος μας έδειξε την αγάπη του για τον Οδοντιατρικό
Σύλλογο Πειραιά, θέλοντας να τον τοποθετήσει στο ψηλότερο σημείο της Ελλάδας και την προσωπική σχέση που
έχει με  όλα τα μέλη του. Απέδειξε για ακόμη μία φορά πως ο Ο.Σ.Π. δεν περιορίζεται σε σύνορα και βρίσκεται
παντού... Από τις 26 Σεπτεμβρίου 2021η σημαία μας κυματίζει στο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας δίπλα στους
θεούς του Ολύμπου! 

Πρόεδρε, ευχαριστούμε που μας κάνεις περήφανους να είμαστε μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά. 

πηγή: cosmorama 
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Εις Μνήμην Καλλιόπης Βοϊατζή 
Η Καλλιόπη Βοϊατζή γεννήθηκε στον Πειραιά το 1950. Αποφοίτησε από τη Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστη-

μίου Αθηνών το 1972, ακολούθως δε αποφοίτησε και από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1982.
Υπηρέτησε την οδοντιατρική επιστήμη για σχεδόν 50 χρόνια, εμπνέοντας στους ασθενείς της την εμπιστοσύνη

την εκτίμηση και τον σεβασμό, αλλά και την φιλία και αγάπη των συναδέλφων της.
Δραστήριο μέλος του συλλόγου μας, από την αρχή της επιστημονικής της καριέρας, με ενεργό παρουσία και

συμμετοχή τόσο στο Δ.Σ. όσο και σε όλες σχεδόν τις επιτροπές του συλλόγου.
Οι συνάδελφοι εκτιμώντας την μαχητικότητά της αλλά και την ευγένεια του χαρακτήρα της, την εξέλεξαν επί

σειρά ετών στις διοικήσεις του συλλόγου:
Από το 1987 έως και το 2014 ως μέλος του Δ.Σ.
Από το 1996 έως και σήμερα ως εκλέκτορα του Ο.Σ.Π. στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
Από το 2007 έως το 2011 υπήρξε Αντιπρόεδρος του Ο.Σ.Π.
Συμμετείχε με πάθος, αλλά κυρίως με σοβαρότητα και μεγάλη αγάπη στις επιτροπές του συλλόγου.
Με το περιοδικό του Ο.Σ.Π. που από το 1987 το διαμόρφωσε από την αρχή και το εμπλούτιζε κάθε φορά μέχρι

και το 2017, διότι για εκείνη ήταν πολύ σημαντική η ενημέρωση των συ-
ναδέλφων τόσο επιστημονικά όσο και συνδικαλιστικά.

Με την Επιστημονική Επιτροπή, στην οποία πάντα ήταν μέλος και συ-
νεπικουρούσε με οποιοδήποτε τρόπο το έργο του εκάστοτε προέδρου της
επιτροπής και των επιστημονικών εκδηλώσεων.

Με την Επιτροπή Προληπτικής, έργο ζωής για εκείνη που από φύση κα-
λοπροαίρετη και πρόθυμη να βοηθά και να μεριμνά, είχε βαθιά αίσθηση
του εθελοντισμού. Για 40 και πλέον χρόνια είχε επισκεφθεί όλα τα Δημο-
τικά Σχολεία του Πειραιά και των όμορων Δήμων, Γυμνάσια, παιδικές κα-
τασκηνώσεις, κατασκηνώσεις Ρομά, δομές μεταναστών καθώς επίσης και
επισκέψεις σε μονές στις οποίες προσέφερε δωρεάν οδοντιατρική κ.α.

Καθώς ήταν βαθιά θρησκευόμενη, δικό της έργο το οποίο καθιερώθηκε,
ήταν η εορτή του Αγ.Αντύπα, προστάτη των οδοντιάτρων, την οργάνωση
της οποίας επιμελείτο η ίδια κάθε χρόνο, σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Επιστημόνων Πειραιά με λειτουργία στην Μητρόπολη του Πειραιά, αρτο-
κλασία, την οποία πάντα ακολουθούσε επιστημονική ομιλία με ενδιαφέ-
ροντα θέματα από καταξιωμένους επιστήμονες.

Η απέραντη αγάπη της για τον άνθρωπο την έκαναν να ασχοληθεί με
τα κοινά.

Ήταν μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Πειραιά
Ιδρυτικό μέλος των Γιατρών της Αγάπης
Μέλος της αδελφότητας Ψαριανών
Μέλος των φίλων της Μητροπόλεως του Χονγκ-Κονγκ
Παρουσιάστρια σε εβδομαδιαία εκπομπή στο Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
Συμμετείχε ενεργά όλα αυτά τα χρόνια σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας, συνδικαλιστικές, κοινωνικές

καθώς και στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
Ήταν πάντα μια έντονη παρουσία, όμως συγκαταβατική και συζητήσιμη, συμπαθής και ευχάριστη με ανεπτυγμένη

την αίσθηση του χιούμορ.
Η συνεργασία μαζί της ήταν εποικοδομητική και πολύτιμη, διότι   οποιαδήποτε συλλογική εργασία αναλάμβανε,

την διεκπεραίωνε με συνέπεια.
Υπήρξε ευγενής, αξιοπρεπής, καλοπροαίρετη και με πολλή ανθρωπιά που την αποδείκνυε με πράξεις.
Στοργική μητέρα, της οποίας η προσφορά ανταμείφθηκε με περισσή αγάπη από την κόρη της Κάτια, η οποία

αξιοποίησε στο έπακρο όλη την φροντίδα της μητέρας της και ως επιστήμονας και ως άνθρωπος, συνεχίζοντας με
την ίδια ζέση το έργο της.

Ο ξαφνικός και αδόκιμος θάνατός της συγκλόνισε βαθιά όλους όσους την γνώριζαν, συνεργάστηκαν και έζησαν
κοντά της.

Υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρξουν πολλοί εκλεκτοί επιστήμονες και συνδικαλιστές, λίγοι όμως να συνδυάζουν
την επιστημοσύνη και την μαχητικότητα με έναν τόσο υπέροχο ψυχικό κόσμο.

Αιωνία της η μνήμη.
Εκ της Γραμματείας του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά






