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Φτάνουμε στο τέλος μιας θητείας, την οποία και να
θέλαμε, μόνο απλή και εύκολη δεν θα την λέγαμε.

Παρά το ότι ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για
τον σύλλογό μας και τις καλύτερες διαθέσεις από το
Δ.Σ., γρήγορα κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μια πρω-
τόγνωρη κατάσταση, αναγκάζοντάς μας θέλοντας και
μη, να αλλάξουμε πολλά και στην επαγγελματική, αλλά
και στην προσωπική μας καθημερινότητα.

Ξεκινήσαμε την θητεία μας κάνοντας ένα άλμα. Δημι-
ουργώντας έναν χώρο επιστημονικών δράσεων δικό
μας, αποκλειστικά από και για τους συναδέλφους, φτά-
νοντας στην πανδημία όπου εξαναγκαστήκαμε να ασχο-
ληθούμε, δυστυχώς, αποκλειστικά με την αντιμετώπισή
της, αφήνοντας πίσω πολλά άλλα.  

Δεν θα πλατειάσω γράφοντας τι έκανε ο σύλλογός
μας και τα μέλη του Δ.Σ. αυτά τα δύο χρόνια. Θα ανα-
φέρω μόνο την καθημερινή επαφή με όλα τα μέλη του
συλλόγου και όχι μόνο, τις καθημερινές παρεμβάσεις
προς όλους τους φορείς για την εξομάλυνση και διευκό-
λυνση της εργασίας μας, μέχρι και την κατάρτιση πλή-
ρους σχεδίου λειτουργίας συγκεκριμένων δημόσιων
δομών Κέντρων Υγείας προς διευκόλυνση της λειτουρ-
γίας των Δημόσιων Νοσοκομείων, την οποία και κατα-
θέσαμε στο Υπουργείο Υγείας. Την συγκέντρωση των
Μ.Α.Π., την πραγματοποίηση webinars για όλα τα θέ-
ματα που προέκυψαν από τον σωστό και ασφαλή τρόπο
λειτουργίας των ιατρείων, μέχρι την ένταξή μας στο my-
data. Την πολύ σημαντική συμβολή μας στο να ανοίξει
ο εμβολιασμός για τους οδοντιάτρους ταυτόχρονα με
τους γιατρούς. Και την πολύ-πολύ σημαντική καθημε-
ρινή καθοδήγηση από την γραμματεία μας σε όποιον συ-
νάδελφο την χρειάστηκε.

Αυτά και πολλά άλλα ακόμα θα μπορούσα να γράψω,
φτάνοντας στην ένταξη του συλλόγου μας σε ένα με-
γάλο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο θα ολο-
κληρώσει την ψηφιακή και τεχνολογική αναβάθμιση του
συλλόγου μας, προσφέροντας στα μέλη μας γρήγορες
και σύγχρονες γραμματειακές υπηρεσίες αλλά κυρίως
εκπαιδευτικές.

Ο λόγος που καταφέραμε όλα τα παραπάνωκαι μας
δίνει δύναμη να συνεχίζουμε είναι ένας, και είναι αυτός
που διαχρονικά χαρακτήριζε τον Ο.Σ.Π. Είναι η καθο-
λική συμμετοχή των συναδέλφων μελών μας. Ανέκαθεν
η συμμετοχή μας στα δρώμενα του συλλόγου μας ήταν
συντριπτική, από μια απλή εκδήλωση μέχρι τις εκλογές.
Αυτή η καθολική συμμετοχή (υπενθυμίζω ότι η συμμε-
τοχή μας στις εκλογές του συλλόγου αγγίζει το 70%),
είναι που μας δίνει την ενέργεια να συνεχίζουμε πάνω
από προσωπικές, επαγγελματικές, πολιτικές φιλοδοξίες
και πεποιθήσεις. Είναι αυτό που μας δίνει τη δύναμη να
συνεχίζουμε καθημερινά.

Σας καλούμε λοιπόν να διατηρήσουμε και να δυναμώ-
σουμε αυτή την παράδοση συμμετοχής στις επερχόμενες
εκλογές. Είτε ως υποψήφιοι, είτε ως συμμετέχοντες στην
ψηφοφορία να είμαστε όλες και όλοι παρόντες. Να εί-
μαστε παρόντες ώστε μαζί να διορθώσουμε τα λάθη μας
και τις παραλήψεις μας, να συνεχίσουμε αυτή την ομα-
δική και ανιδιοτελή προσπάθεια, που χαρακτηρίζει τον
σύλλογό μας και να τον πάμε πιο πάνω.

Να είμαστε όλοι στη Γ.Σ. στις 15 Ιανουαρίου ώστε μαζί
να αποφασίσουμε, να είμαστε όλοι στις επερχόμενες
εκλογές ώστε μαζί να συνεχίσουμε.

Ο Πρόεδρος του Ο.Σ.Π.
Μιχάλης Αγρανιώτης 
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Αγαπημένοι μου συνάδελφοι,
χάρηκα ΤΟΣΟ πολύ που επιτέλους βρεθήκαμε και

δια ζώσης στην γενική συνέλευση.
Αυτή η συνέλευση έγινε με μικτό τρόπο, δηλαδή με

φυσική παρουσία και με διαδικτυακή σύνδεση. 
Επιτέλους!
Κοιταχτήκαμε στα ματια, πληγωμένοι από τις συ-

νέπειες μιας πανδημίας που μας αφορούσε, και την
οποία διαχειριστήκαμε σαν κλάδος με επιτυχία, χωρίς
καμμία θεσμική βοήθεια. 

Η συνέλευση ήρθε σαν μια προσπάθεια ανάκτησης
της κανονικότητας μας σταδιακά.

Η ευκολία στην διοργάνωσή της, ανέδειξε την αναί-
τια αποφυγή διοργάνωσης αντίστοιχης διαδικασίας
για συζήτηση και έγκριση του οικονομικού απολογι-
σμού. 

Το έλλειμμα δημοκρατίας που προέκυψε με την
«επιστολική ψήφο» δεν καλύφτηκε, όμως έχω την
προσωπική εκτίμηση ότι ο κλάδος το αντιλήφθηκε
και μάλιστα ακόμα καλλίτερα, απέδειξε με την υπεύ-
θυνη στάση του ότι η δήλωση αδυναμίας να γίνει
οποιαδήποτε διαδικτυακή συνέλευση δεν ευσταθεί .
Το απέδειξε με την άψογη τήρηση διαδικασιών αφε-
νός και με την αποχή του από την επιστολική διαδι-
κασία έγκρισης αφετέρου. 

Όσον αφορά τα θέματα της γενικής συνέλευσης,
τον διοικητικό απολογισμό και το ασφαλιστικό, δυο
είναι τα σημεία που με προβληματίζουν και θα  ήθελα
να συζητήσω μαζί σας:

- το πρώτο, την πρώτη ημέρα, ότι σε ένα πολυπα-
ραταξιακό προεδρείο ο απολογισμός στηρίχθηκε από
εμάς την ΠΕΠ, την ΔΑΣΚΟ και όχι από τις λοιπές πα-
ρατάξεις που συμμετέχουν στην διοίκηση.

Το γεγονός αυτό με κάνει να πιστεύω ότι οι εταίροι
του πολυπαραταξιακού, συμμετέχουν σε αυτό χωρίς
να καταβάλουν καμμία προσπάθεια και να μην απο-
δέχονται ευθύνες συνδιοίκησης. 

Βέβαια, για να κάνω και τον συνήγορο, η πρώτη πα-
ράταξη, ενώ συμφώνησε σε πολυπαραταξιακό κατά
την συγκρότηση σε σώμα, το τήρησε στο πρόσωπο
του Προέδρου και του ΓΓ αλλά δεν ψήφισαν κανένα
από τα  λοιπά μέλη, καταπατώντας την συμφωνία μας.

Αυτό όμως, κατά την άποψη μου, δεν αποτελεί συ-
νεχές άλλοθι για την μη ανάληψη όγκου έργου και
διοικητικών ευθυνών από τα υπόλοιπα μέλη. 

Η λευκή ψήφος από μέλη της διοίκησης μου θυμίζει
(και συγχωρέστε μου τον Πειραιώτικο χαρακτήρα
μου) παρθενορραφή, για να παρουσιαστεί ματωμένο

το σεντόνι των αγώνων την επόμενη μέρα.
Εμείς σαν παράταξη, υπερψηφίσαμε τον διοικητικό

απολογισμό, κυρίως γιατί έχουμε παράξει το έργο
που παρουσιάστηκε, αλλά και γιατί, αν είχαμε ου-
σιαστική διαφοροποίηση, θα καταψηφίζαμε, θα φεύ-
γαμε από το προεδρείο και θα τιμούσαμε την θέση
της αντιπολίτευσης, όπως προβλέπει η συνδικαλι-
στική πρακτική.

Διαφορετική στάση  θα δημιουργούσε τουλάχιστον
ερωτηματικά. 

-  το δεύτερο, την δεύτερη μέρα, είναι πιο σοβαρό
ακόμα: 

με προβλημάτισε βαθύτατα το ότι πήρε τόσο πολύ
καιρό στον κλάδο οι διεκδικήσεις για το ασφαλιστικό
να περιλάβουν το αίτημα της στήριξης των περιόδων
της μητρότητας, της ασθένειας και της ανεργίας στον
κλάδο. 

Καταρχήν χαιρόμαστε που το αίτημα της ομάδας
των «γυναικών στην οδοντιατρική» υιοθετήθηκε από
το σώμα της γενικής συνέλευσης. 

Μήπως όμως, η τεράστια χρονοκαθυστέρηση δεί-
χνει πόσο μα πόσο αποκομμένοι αποδείχτηκαν οι
συνδικαλιστές από τα προβλήματα των συναδέλφων
όλον αυτόν τον καιρό;

Πόσο μα πόσο η σύνθεση της αντιπροσώπευσης
στα συλλογικά μας όργανα περιλαμβάνει σοβαρές
στρεβλώσεις; 

Αυτές της υποεκπροσώπησης των γυναικών, των
νέων ηλικιών, των συναδέλφων που δουλεύουν με
μπλοκάκι, των συναδέλφων με επιχειρηματικές ανα-
ζητήσεις;

Με άμεσο επακόλουθο την μη αναγνώριση των ου-
σιαστικών προβλημάτων που απασχολούν τις ομάδες
αυτές; 

Δεν είναι και η αντιπροσωπευτικότητα ένα ζητού-
μενο στα όργανα διοίκησης των συλλογικών οργά-
νων;

Η μας  βολεύει και με διαδικασίες αυτοματισμού
και υποβάθμισης του πολιτικού διαλόγου τη συντη-
ρούμε σε περιβάλλον όπου η αναλογικότητα στην
αντιπροσώπευση αφορά μόνο την κομματική εκπρο-
σώπηση; 

Μόνον εκεί φτάνει η δημοκρατική μας ευαισθησία; 
Κάπου εδώ θα βάλω μια τέλεια. 
Διότι η πρόσκληση, είναι σε διάλογο...

Μαρία Μενενάκου
Γ.Γραμματέας Ε.Ο.Ο.
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Ο.Σ.Π - Δημιουργία και Εξέλιξη

Η αγάπη προς τους ασθενείς είναι το μέλημά μας

Αγαπητοί συνάδελφοι, μια χρονιά πλήρης από πυκνά γεγο-
νότα έφτασε στο τέλος της.  Ένας χρόνος γεμάτος με εξελίξεις
στον τομέα της πανδημίας που εξακολουθεί και όπως φαίνε-
ται θα συνεχίσει και στο απροσδιόριστο μέλλον να παίζει ση-
μαντικό ρόλο στην καθημερινότητα, αλλά και στην άσκηση
του επαγγέλματος μας.

Η ελπίδα για «σβήσιμο» της πανδημίας με την έλευση των
εμβολίων, γρήγορα αντικαταστάθηκε από την αβεβαιότητα για
το φάσμα της δράσης τους, αλλά και την διαπίστωση της ανα-
γκαιότητας τους, προκειμένουνα αποφευχθούν τα χειρότερα.

Μέσα σε αυτό κλίμα  όλοι οι συνάδελφοι, γενικοί οδοντίατροι,
ειδικοί και οι υπηρετούντες στις δημόσιες δομές υγείας, κληθή-
καμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους
ασθενείς μας και να προσπαθούμε να επιβιώσουμε, αυτή τη
φορά όχι μόνο οικονομικά αλλά και βιολογικά στην κυριολεξία.

Έγιναν  βήματα προς την σωστή  κατεύθυνση όπως το να
συμπεριληφθούμε στο πρώτο εμβολιαστικό κύμα μαζί με το
ιατρικό προσωπικό, αλλά και να αρθούν οι περιορισμοί της
επιτροπής λοιμωξιολόγων για τον τρόπο λειτουργίας των
οδοντιατρείων. Βήματα που δεν ήταν όμως αυτονόητα για την
πολιτεία και χρειάστηκε σύσσωμη η αντίδραση της οδοντιατρι-
κής κοινότητας για να επιτευχθούν. Φυσικά θα ήταν παράλειψη
να μην αναφέρουμε και το κομφούζιο που δημιουργήθηκε από
την εισήγηση σχετικά με τη δυνατότητα ή μη συνταγογράφη-
σης διαφόρων εξετάσεων από τους γενικούς οδοντιάτρους, που
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του κλάδου και που η επιστημονική
τους οντότητα πρέπει να γίνεται σεβαστή.

Στα σχετικά με τον ΟΣΠ,  η χρονιά που πέρασε ήταν μια
χρονιά που η ενημέρωση των συναδέλφων για πληθώρα θε-
μάτων,  όπως οι εμβολιασμοί και η σύνταξη των λιστών που
στάλθηκαν στο υπουργείο υγείας, οι αναπροσαρμογές των
οδηγιών λειτουργίας των οδοντιατρείων, το νέο σύστημα έκ-

δοσης φορολογικών παραστατικών και πολλά άλλα, ήταν προ-
τεραιότητα, προκειμένου κάθε συνάδελφος να έχει έγκυρες και
άμεσες πληροφορίες.

Ταυτόχρονα συνεχίστηκαν  σε τακτική βάση τα διαδικτυακά
σεμινάρια (webinars) με ευρεία θεματολογία και αναγνωρισμέ-
νους ομιλητές, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάστηκε και πραγματοποι-
ήθηκε  η επιστροφή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με φυσική
παρουσία, σύμφωνα με τα τρέχοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ενώ και οι προληπτικές δράσεις του συλλόγου που πάντα
ήταν δραστήριες, παρόλους τους περιορισμούς, έδωσαν το
στίγμα τους καταδεικνύοντας και την κοινωνική προσφορά
του συλλόγου.

Μεγάλο βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του συλλόγου απο-
τελεί η ένταξή του σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ της περιφέρειας Ατ-
τικής μαζί με τους υπόλοιπους υγειονομικούς συλλόγους της
περιφέρειας, που θα αρχίσει να υλοποιείται πολύ σύντομα,  με
σκοπό την πλήρη ψηφιοποίηση των εργασιών και των υπηρε-
σιών που θα προσφέρονται στα μέλη του και το κοινό. Ένα
πρόγραμμα που αναμένεται να  αλλάξει ριζικά την ψηφιακή
εικόνα του ΟΣΠ, αλλά κυρίως να αναβαθμίσει ραγδαία την
ταχύτητα απόκρισης στα διάφορα αιτήματα των μελών, την
διασύνδεσητου συλλόγου με όλους τους εθνικούς και διεθνείς
φορείς υγείας και να βοηθήσει σημαντικά το επιστημονικό-εκ-
παιδευτικό τμήμα δραστηριοτήτων. 

Αγαπητοί συνάδελφοι ο καινούργιος χρόνος ξεκινά με την
τέλεση, πανδημίας επιτρέποντος, των εκλογών του συλλόγου
στα τέλη Φεβρουαρίου, εκλογές που  είναι πολύ μακριά από το
κλίμα και το πνεύμα άλλων εποχών και που θα πρέπει να με-
τέχουμε καθολικά για να κρατήσουμε ζωντανό ένα σημαντικό
αγαθό της «κανονικότητας» μας, τη Δημοκρατία.

Α.Καραγέωργας
Γεν. Γραμματέας Ο.Σ.Π.

Αγαπητοί συνάδελφοι ο σύλλογός μας στα δυο αυτά χρόνια
που βιώνουμε με την ύπαρξη του covid 19 μέσα από πολλές δυ-
σκολίες επέδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία και επαγγελματισμό πα-
ρέχοντας οδηγίες για την προστασία των συμπολιτών μας
ασθενών. Η  στοματική υγεία αποτελεί ουσιαστικό δείκτη ποι-
ότητας ζωής. Δεν είναι μόνο  η υγεία των δοντιών, είναι το βασικό
κλειδί της συνολικής υγείας του σώματος, είναι η κυρία είσοδος
των ιών και η  πηγή της εξάπλωσής τους. Γι’ αυτό λάβαμε ιδιαί-
τερα  μέτρα πρόληψης διασποράς των ιών με υπευθυνότητα εξο-
πλίζοντας τα Οδοντιατρεία μας με μηχανήματα υψηλού κόστους
αερισμού -εξαερισμού, τροποποιήσαμε, τα ωράρια προσελεύσεως
των ασθενών. Αυξήσαμε τα μέτρα καθαριότητας και απολύμαν-
σης. Δώσαμε οδηγίες στους ασθενείς μας να προγραμματίζουν
προληπτική επίσκεψη στον οδοντίατρο τους,  που μπορεί να τους
προφυλάξει από άλλα νοσήματα της στοματικής κοιλότητας.
Παράλληλα έγιναν σχετικά διαδικτυακά σεμινάρια επιμόρφωσης
της επιστημονικής επιτροπής του Συλλόγου μας.

Κάποιες ενέργειες όπως η απαλλαγή από προσαυξήσεις σε
περίπτωση καθυστέρησης των συνδρομών ήταν από τις απο-
φάσεις του Δ.Σ.

Όμως παρόλα ταύτα μπήκαμε στη μετά covid εποχή μια
εποχή που θυμίζει την εποχή της οικονομικής κρίσης στην Ελ-
λάδα με όλες ίσως τις συνέπειες και τα αποτελέσματα της. Η

νέα αυτή οικονομία που έχει αλλάξει αδραν όλα αυτά που ξέ-
ραμε ως αυτονόητα αγαθά προς πώλησην η προς κατανάλωση
,είναι εδώ και μας προκαλεί να δράσουμε πάλι για τα κεκτη-
μένα μας συμπεριλαμβανομένου και του απώτερου αγαθού
που είναι η υγεία μας και η υγεία των ασθενών μας. Γίναμε κοι-
νωνοί μεγάλων αλλαγών συναισθηματικά και επαγγελματικά.
Αναπτύξαμε την οικονομική συναισθηματική νοημοσύνη ώστε
να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε την επαγγελματική μας
δραστηριότητα ως οδοντίατροι, την οικογενειακή και προσω-
πική μας ζωή ώστε να γίνουμε ανθεκτικότεροι σε αυτό που
βιώνει όλος ο πλανήτης. Ο αντίκτυπος της πανδημίας θα έχει
μακροχρόνιες επιπτώσεις επιβραδύνοντας την οικονομική
δραστηριότητα και απαιτεί σύνεση, ανθεκτικότητα και παρα-
κολούθηση των γενικών οικονομικών τάσεων.

Με άλλα λόγια σας εύχομαι καλή δύναμη καλη Χρονιά με
υγεία για όλους 

Μεγάλο και ενδιαφέρον γεγονός αποτελούν, η επιστημονική
ημερίδα στις 29/1/2022 και το επιστημονικό Συνέδριο στις 25,26
και 27/2/2022 που θα γίνουν στο Ευγενιδειο  Ίδρυμα όπου θα ομι-
λήσουν εξέχουσες επιστημονικές προσωπικότητες με άκρως εν-
διαφέροντα θέματα του κλάδου μας και συνιστάται η συμμετοχή. 

Νάνσυ Κοντούλη 
Ταμίας ΟΣΠ
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Για τις εκλογές στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους

Δεν αρκεί να αγανακτούμε
Η δύναμη μας βρίσκεται στη συλλογική δράση
Κόντρα σε λογικές μοιρολατρίας και ανάθεσης

Στέλνουμε μήνυμα Αντεπίθεσης

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
Αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, στα δημόσια νοσοκομεία και το ΠΕΔΥ. 

Οι εκλογές στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους γίνονται σε μία περίοδο που κλιμακώνεται η επίθεση που
δεχόμαστε σαν εργαζόμενοι επιστήμονες όπως και οι λαϊκές οικογένειες που έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες μας για
τη πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση της στοματικής υγείας.  Είναι η πολιτική της Κυβέρνησης που θυσιάζει
τα δικαιώματα και τις ανάγκες μας στο βωμό της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών
ομίλων στον κλάδο. Είναι συνέχεια της πολιτικής που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις τις τελευταίες δεκαετίες
και στήριξαν όλα τα κόμματα της Ε.Ε. 

Συνέπεια αυτής είναι η διαρκής μείωση του εισοδήματος μας τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της
συνεχιζόμενης αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογίας, της διεύρυνσης των “ποιοτικών” στάνταρ
για τη λειτουργία των ιατρείων,  αλλά και των αντιλαϊκών μέτρων που έπληξαν εμάς και τους ασθενείς μας.

Ταυτόχρονα οι δημόσιες δαπάνες για την  ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τη στοματική υγεία του λαού
αντιμετωπίζονται ως «κόστος» για το κεφάλαιο και το κράτος του, ενώ σε Δημόσιες Δομές πανελλαδικά οι
οδοντίατροι που εργάζονται δεν ξεπερνούν τους 700. Κατά συνέπεια σχεδόν εξ ολοκλήρου οι οδοντιατρικές
υπηρεσίες αποτελούν καθαρά ιδιωτική δαπάνη, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι η συνολική δαπάνη ενός νοικοκυριού
για την οδοντιατρική περίθαλψη έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία κατακόρυφα. Επίσης στοιχεία του ΟΟΣΑ
δείχνουν ότι από το σύνολο των άμεσων ιδιωτικών πληρωμών για την Υγεία μόνο το 4,8% προορίζεται για την
Οδοντιατρική περίθαλψη. Συνεπώς επιβεβαιώνεται  από τη μία αυτό που βλέπουμε στα ιατρεία μας καθημερινά,
δηλαδή ότι η πρόσβαση στο οδοντιατρείο μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε πολυτέλεια με τον αποκλεισμό
μέρους του πληθυσμού από την ισότιμη πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου οδοντιατρική περίθαλψη και τις τεράστιες
επιπτώσεις στη στοματική Υγεία του πληθυσμού. Καθώς και το ότι επιλέγονται οι θεραπευτικές προσεγγίσεις
ανάλογα με το κόστος της κάθε θεραπείας. Και από την άλλη αναδεικνύονται οι επιπτώσεις αυτής της πολιτικής
στο εισόδημα των μικρομεσαίων οδοντιάτρων που συνεχώς συρρικνώνεται. 

Είναι πλέον μια πραγματικότητα ότι η κατηγοριοποίηση έχει προχωρήσει μέσα στον οδοντιατρικό κλάδο τα
τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα  τη συμπίεση τμήματος των οδοντιάτρων προς τα κάτω. Στη βάση αυτή προχωράει
η “απελευθέρωση” της αγοράς, διευκολύνοντας τους μεγαλοεπιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν στον κλάδο.
Σαν λύση προβάλλονται οι “συνεταιρισμοί”, με τους οποίους οι αυτοαπασχολούμενοι οδοντίατροι θα
αντιμετωπίσουν δήθεν τους μεγαλοεπιχειρηματίες του κλάδου, αποκρύπτοντας όμως ότι στην ουσία στηρίζουν και
συμβάλουν στη διαμόρφωση των όρων για την επέκταση τους. Στην ίδια κατεύθυνση αξιοποιούνται και μια σειρά
ακόμα εργαλεία που έμμεσα βάζουν ακόμα περισσότερα εμπόδια και προϋποθέσεις στην άσκηση του επαγγέλματος
όπως είναι τα “ποιοτικά” στάνταρ για την έναρξη λειτουργίας ενός ιατρείου, δηλαδή συγκεκριμένες προδιαγραφές
για τη διαμόρφωση του χώρου του ιατρείου, οι προϋποθέσεις για τη διαχείριση των οδοντιατρικών αποβλήτων, του
οδοντιατρικού αμαλγάματος, η λήψη προτύπων ISO για τον οδοντιατρικό τουρισμό, οι πανάκριβες εγκαταστάσεις
για τη χρήση πρωτοξειδίου του αζώτου, το διαρκές κυνήγι των πιστωτικών μονάδων μέσα από επιμορφωτικά
συνέδρια, σεμινάρια κτλ. 

Με αφορμή την πανδημία άνοιξε για πρώτη φορά ευθέως η συζήτηση για τη σύνδεση της άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος με τη συμμόρφωση με τις εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές. Όποιος νέος συνάδελφος δηλαδή για
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τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχει εμβολιαστεί, δεν έχει το δικαίωμα να βγάλει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και
λειτουργίας οδοντιατρείου. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που έρχεται στην επιφάνεια η στόχευση να μην αποτελεί
το πτυχίο μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος, ούτε γίνεται μόνο λόγω ¨ειδικών συνθηκών”,
καθώς ήδη προωθείται η «δια βίου» μάθηση της Ε.Ε., που καθιστά υποχρεωτική τη συλλογή μορίων συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης για τη διατήρηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Θα βάλουν έτσι άλλο ένα βραχνά στο μισθωτό
και αυτοαπασχολούμενο οδοντίατρο που θα πρέπει να πληρώσει πανάκριβα επιμορφωτικά σεμινάρια, για να
ανταποκριθεί στα «ποιοτικά στάνταρ» λειτουργίας των οδοντιατρείων. Παρά τη μαζική καταψήφιση από το σώμα
της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας αυτής της σύνδεσης, με πρωτοβουλία της Πανεπιστημονικής,
προσπαθούν να επαναφέρουν την ίδια συζήτηση με “λαγό” το Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων.

Αξιοποίησε την πείρα σου
κρίνε τα έργα και τα λόγια των συνδικαλιστικών ηγεσιών

Απόρριψε τις συνδικαλιστικές δυνάμεις που αποτελούν την πλειοψηφία στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους
και στην ΕΟΟ, τις παρατάξεις της ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, διότι  διαχρονικά με τις θέσεις και τις
προτάσεις τους αθώωσαν την κυβερνητική πολιτική. 

Ιδιαίτερα αυτά τα δύο χρόνια της Πανδημίας φάνηκε ακόμα πιο ξεκάθαρα ο διακαής τους πόθος για την εφαρμογή
του κυβερνητικού σχεδιασμού, όταν πρώτοι έτρεξαν να εφαρμόσουν τον νόμο για την υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού στους υγειονομικούς, την ίδια στιγμή που δεν είπαν κουβέντα για τις τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες
για την εξέλιξη της πανδημίας καθώς και για την ανεπαρκή  ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού
πληθυσμού για τον εμβολιασμό. 

Είναι αυτοί που προώθησαν την επέκταση των πολυοδοντιατρείων–επιχειρήσεις, τους «συνεταιρισμούς», την
αξιοποίηση του «ιατρικού τουρισμού», τη συμμετοχή των ασθενών στις δαπάνες κα. Στήριξαν τη ζούγκλα  του
ανταγωνισμού και την αυταπάτη ότι η διαχείρισή της μπορεί να μας ωφελήσει όλους.

Είναι αυτοί που μπροστά στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπου αυξάνονταν
τα όρια συνταξιοδότησης, μειώνονταν οι συντάξεις και αυξάνονταν οι ασφαλιστικές εισφορές, αποδέχθηκαν τον
κύριο άξονα επέκτασης της ανταποδοτικότητας. Σήμερα προτείνονται λύσεις όπως το να δοθούν ξανά πίσω οι
κοινωνικοί πόροι που έχουν καταργηθεί από το 1997, να αξιοποιηθούν οι πόροι της οικογενειακής στέγης που
δίνονται για άλλους σκοπούς ή και να “παρακαλέσουμε” να διατηρηθεί η προσωπική διαφορά για δέκα χρόνια
ακόμα παραγνωρίζοντας ή αποκρύπτοντας, τη στοχευμένη πολιτική επιλογή όλων των κυβερνήσεων, που οδήγησαν
στις περικοπές και τους αντιασφαλιστικούς νόμους των τελευταίων χρόνων.

Η Ριζοσπαστική Παρέμβαση (ΣΥΡΙΖΑ) κινήθηκε στις ίδιες ράγες ψηφίζοντας και συμφωνώντας σε πολλά
ουσιαστικά ζητήματα με την κυβερνητική παράταξη όπως αυτό της μοριοδότησης. Περίσσεψε αυτά τα χρόνια η
κούφια αντιπαράθεση με την κυβερνητική παράταξη. Προσπάθησαν να μας πείσουν ότι υπερασπίζονται τα
συμφέροντα των συναδέλφων ενάντια στις αλλαγές στο ασφαλιστικό, όταν η οι ίδιοι επί κυβέρνησης Σύριζα
πανηγύριζαν για τον νόμο Κατρούγκαλου που αποτελεί προάγγελο και των νέων αντιλαϊκών αντιασφαλιστικών
νόμων της ΝΔ. Με αφορμή την πανδημία εμφανίστηκαν ως υπερασπιστές του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, ενώ
κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει ότι επί ημερών του προωθήθηκαν οι ΣΔΙΤ στην Υγεία, ενώ η δημόσια δαπάνη για την
Υγεία μόνο το 2019 κατρακύλησε στο 5%. Στην τελευταία Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας φτάσανε στο σημείο
να προβάλλουν ως δήθεν προοδευτικά αιτήματα  το να διεκδικήσουμε στήριξη με χρηματοδότηση 100% από τον
ΟΑΕΔ για τζάμπα Υγειονομικό προσωπικό στα ιατρεία μας! 

Οι συνδικαλιστικές δυνάμεις που πλασάρουν τις «ίσες αποστάσεις» ανάμεσα σε αυτήν την αγωνιστική –
ριζοσπαστική συσπείρωση και τον κυβερνητικό – εργοδοτικό συνδικαλισμό είναι δοκιμασμένες και
αποτυχημένες για τα συμφέροντα των οδοντιάτρων και των άλλων εργαζομένων. Με «αγωνιστική» φρασεολογία
λειτουργούν ως ανάχωμα στη ριζοσπαστικοποίηση και στην ενίσχυση της αγωνιστικής συσπείρωσης. Σε αυτήν την
ασυνεπή κατεύθυνση για τα συμφέροντα των οδοντιάτρων κινείται η  παράταξη “Αντιστεκόμαστε” στον ΟΣΑ.
Συνολικά σπέρνει αυταπάτες ότι με μια διαφορετική διαχείριση μπορεί ο ΟΣΑ ΚΑΙ η ΕΟΟ από «θεσμικός σύμβουλος
του κράτους» με τη δεδομένη αντιλαϊκή πολιτική να μετατραπεί σε υπερασπιστή των εργαζομένων οδοντιάτρων
και των αυτοαπασχολούμενων με χαμηλά εισοδήματα. 

Στήριξε τη ΔΗΠΑΚ, ισχυροποίησε τη δική σου φωνή!
Στήριξε τη ΔΗΠΑΚ, ισχυροποίησε τη δική σου φωνή στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους και την ΕΟΟ.
Οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια της ΔΗΠΑΚ βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της πάλης για

το Ασφαλιστικό, τις συντάξεις, την ανάσχεση της περαιτέρω συρρίκνωσης του εισοδήματος μας. Έδωσαν και δίνουν
τη μάχη για την απόσπαση κατακτήσεων που θα ανακουφίζουν από τα οξυμένα προβλήματα. Σου είπαν την αλήθεια,
αποκάλυψαν τους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς και τα μέτρα των κυβερνήσεων. Με κριτήριο να είναι «μπροστά οι
λαϊκές ανάγκες» αντιπαρατέθηκαν με τη συναίνεση, τον συμβιβασμό και την αναμονή που συστηματικά
καλλιεργούν από κοινού η κυβέρνηση, η «αντιπολίτευση» και οι ηγεσίες των Οδοντιατρικών Συλλόγων.
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Υπάρχει διέξοδος, στην κατεύθυνση ρήξης με την πολιτική μονοπωλίων, ΕΕ, 
και των κυβερνήσεων που υπηρετούν τα συμφέροντά τους 

Απέναντι στην επίθεση κυβέρνησης ΕΕ, να αντιτάξουμε την κοινωνική συμμαχία με τους ασθενείς μας, τη λαϊκή
οικογένεια. Την κοινωνική συμμαχία που θα παλέψει για την απόσπαση κατακτήσεων, την ανακούφιση από την
αντιλαϊκή επίθεση, την απόκρουση των νέων μέτρων που έρχονται, με προοπτική την ανάπτυξη, όπου όλος ο υλικός
και πνευματικός πλούτος που δημιουργούν οι εργαζόμενοι καθημερινά θα αποτελεί κοινωνική ιδιοκτησία και θα
αξιοποιείται προκειμένου να καλυφτούν όλες οι σύγχρονες ανάγκες στην Υγεία Πρόνοια καθολικά και δωρεάν. 

Αυτή η ανάπτυξη κατοχυρώνει την υγεία ως κοινωνικό αγαθό!
Σε αυτό το σύστημα υγείας και ο εργαζόμενος επιστήμονας οδοντίατρος θα διασφαλίσει ουσιαστική ανάδειξη

των επιστημονικών του αρμοδιοτήτων, του κομβικού του ρόλου στη διασφάλιση της στοματικής υγείας, την
πρόληψη, ενώ παράλληλα θα κατοχυρώσει πλήρη εργασιακά, μισθολογικά, κοινωνικά, ασφαλιστικά δικαιώματα,
μακριά από τη ζούγκλα της «ελεύθερης» αγοράς και του ανταγωνισμού. 

Πίστεψε στη δύναμή σου!
Στην αγωνιστική μαζική συσπείρωση των αυτοαπασχολούμενων οδοντιάτρων μαζί με άλλους αυτοαπασχολούμενους

υγειονομικούς και στην ενίσχυση της συμμαχίας με τους εργαζόμενους ενάντια στον κοινό αντίπαλο, τα μονοπώλια και
τους μεγαλοεπιχειρηματίες. 

Δίνουμε δυναμικό «παρών» στις εκλογές των Οδοντιατρικών Συλλόγων
Ψηφίζουμε ΔΗΠΑΚ!

Διεκδικούμε:
Εξασφάλιση της προμήθειας όλων των αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας και της επάρκειας τους για τα

ιατρεία μας με αποκλειστική ευθύνη του κράτους για την περίοδο της πανδημίας.
Προσλήψεις οδοντιάτρων μόνιμης πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στα δημόσια νοσοκομεία, στα

Κέντρα Υγείας και στις μονάδες του ΠΕΔΥ. Μονιμοποίηση με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση όλων των
εργαζομένων με ελαστικές σχέσεις εργασίας.

Κατάργηση του  καθεστώτος πληρωμής με ΔΠΥ - Κανονικές προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας αορίστου
χρόνου. 

Δωρεάν εκπαίδευση – μετεκπαίδευση με ευθύνη και χρηματοδότηση από το κράτος. Καμία εμπλοκή των
επιχειρηματικών ομίλων. Ούτε σκέψη για σύνδεση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος με τη μοριοδότηση.

Πλήρη και απολύτως δωρεάν ιατροφαρμακευτική και οδοντιατρική περίθαλψη για όλους χωρίς όρους και
προϋποθέσεις με 100% χρηματοδότηση από το κράτος. Πλήρης και έγκαιρη αποζημίωση από το κράτος όλων
των οδοντιατρικών εργασιών και υλικών χωρίς περικοπές και πλαφόν. Εφόσον αυτές οι εργασίες αποζημιώνονται
μέσω των ασφαλιστικών ταμείων να χρηματοδοτούνται πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Για τους αυτοαπασχολούμενους οδοντιάτρους διασφάλιση του εισοδήματος ή αποζημίωση σε περίπτωση
ατυχήματος ή ασθένειας, από την πρώτη μέρα και για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση
της υγείας, όταν απαιτείται η απουσία από την εργασία.

Να πάρει πίσω η κυβέρνηση το αντιασφαλιστικό τερατούργημα και όλους τους  αντιασφαλιστικούς νόμους
των προηγούμενων κυβερνήσεων. Πλήρη αποκατάσταση των απωλειών σε συντάξεις – παροχές – αποθεματικά
από το κράτος! 

Αποκλειστικά δημόσια, καθολική κοινωνική ασφάλιση. Χρηματοδότηση του κλάδου σύνταξης κατά 1/3 από
τους αυτοαπασχολούμενους και κατά 2/3 από το κράτος.  Θεμελίωση πλήρους σύνταξης στα 60 για τους άντρες,
στα 55 για τις γυναίκες. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ– Όχι στα Επαγγελματικά Ταμεία!

Κατάργηση των εισφορών στον κλάδο υγείας των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων. Πλήρης κρατική
χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας-πρόνοιας.

Επαναφορά των μισθών και των συντάξεων στο επίπεδο που ήταν πριν τις περικοπές. Να αποτελέσουν την
βάση για την διεκδίκηση ουσιαστικών αυξήσεων. 

Να αυξηθεί το οικογενειακό αφορολόγητο όριο στα 40.000 ευρώ συν 5000 ευρώ για κάθε παιδί. Να καταργηθεί
ο ΕΝΦΙΑ και όλα τα χαράτσια. Φορολόγηση στο 45% για το μεγάλο κεφάλαιο.

Προστασία της εργαζόμενης μητέρας. Επίδομα μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες στο ύψος του βασικού
μισθού, για δύο μήνες πριν και έξι μήνες μετά τον τοκετό. Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για ένα χρόνο
μετά τον τοκετό.

Στις εκλογές στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ
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ΔΗΠΑΚ οδ/τρων Πειραιά
Ανοιχτή επιστολή προς οδοντιάτρους Πειραιά

“Αυτοί είναι...”
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
Στην τελευταία θητεία του διοικητικού συμβουλίου του

Ο.Σ.Π συμμετείχαν δύο παρατάξεις. Από τη μία μεριά η
παράταξη της διοίκησης  (Ενωτικός Συνδυασμός) και από
την άλλη η ΔΗΠΑΚ. Ο Ενωτικός Συνδυασμός και η πα-
ράταξή του στην Ε.Ο.Ο. (Π.Ε.Π) αποτέλεσε όλο το προ-
ηγούμενο διάστημα το γνήσιο στήριγμα όλων των
κυβερνητικών επιλογών εντός του διοικητικού συμβου-
λίου, στη γενική συνέλευση της Ε.Ο.Ο. αλλά και ως μέλος
του προεδρείου της. Ο “ενωτικός” συνδυασμός στον Πει-
ραιά απέδειξε με την ύπαρξή του και τη θέση του πως οι
“κοκορομαχίες” των διαφόρων δυνάμεων  (Ν.Δ., ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ) είναι μόνο για τα μάτια του κό-
σμου, για να εγκλωβίζουν συναδέλφους στο αφήγημα του
“Όλοι μαζί μπορούμε”.

Όλοι μαζί λοιπόν, “πλην Λακεδαιμονίων”, έβαλαν πλάτη
στην αποθέωση της λογικής της “ατομικής ευθύνης” ώστε
να μένουν στο απυρόβλητο οι τεράστιες εγκληματικές ευ-
θύνες της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας.
Εκτός από κροκοδείλια δάκρυα καμία δράση δεν ανέλα-
βαν για ουσιαστική στήριξη των οδοντιατρείων και των
συναδέλφων, που λόγω ηλικίας ή υποκείμενων νοσημά-
των, αδυνατούσαν να λειτουργήσουν τα ιατρεία τους στην
πρώτη κυρίως φάση του lockdown. Ούτε βέβαια έδρασαν
στην κατεύθυνση πίεσης προς την κυβέρνηση για διατί-
μηση έστω ή δωρεάν Μ.Α.Π. για την προστασία των συ-
ναδέλφων, αλλά και των ασθενών μας, αφού ως άλλος
“Άδωνης” αποθεώνουν τους νόμους της αγοράς…

Έβαλαν πλάτη διαχρονικά σε όλα τα αντιασφαλιστικά
και αντεργατικά εκτρώματα, από όποια κυβέρνηση και αν
προέρχονταν (ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ ή ΝΔ), στήριξαν τη λο-
γική της ανταποδοτικότητας στην ασφάλιση που οδήγησε
σε μειωμένες συντάξεις και πετσοκομμένα ασφαλιστικά
δικαιώματα στο σύνολό τους. Στήριξαν τους αντιασφαλι-
στικούς νόμους που μας θέλουν να πεθαίνουμε δουλεύον-
τας πάνω από τους ασθενείς μας…

Πρωτοστάτησαν στην υπερθεμάτισημτης αναγκαιότητας
της συλλογής μορίων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, αλλά και
στη θέσπιση ποιοτικών στάνταρ για την διατήρηση της
άδειας λειτουργίας των οδοντιατρείων. Αποτέλεσαν τους
“λαγούς” για την κατηγοριοποίηση των οδοντιάτρων και
τη στήριξη των μεγάλων συμφερόντων στο κλάδο μας, με
τις προτάσεις τους για το πρωτοξείδιο του αζώτου και τον
Ιατρικό τουρισμό, ανοίγοντας δρόμους για την επένδυση
κεφαλαίων και την ενίσχυση τους απέναντι στους αυτοα-
πασχολούμενους οδοντιάτρους.

“Βασιλικότεροι του βασιλέως”, ενώ δήθεν ενδιαφέρονται
για τα μικρά οδοντιατρεία, κουβέντα δεν ψέλισαν για την
εισροή ζεστού χρήματος στα πολυοδοντιατρεία και μεγα-
λοδοντιατρεία μέσω ΕΣΠΑ, όταν ο μικρός αυτοαπασχο-

λούμενος συνάδελφος δεν μπορούσε καν να πλησιάσει…
Στήριξαν την πολιτική που μας χαρατσώνει με φόρο

επιτηδευματία, μηδενικό αφορολόγητο εισόδημα και όχι
μόνο, την ώρα που πακτωλοί χρημάτων δίνονται ως επεν-
δυτικά πακέτα και φοροελαφρύνσεις στα μεγάλα ιδιωτικά
συμφέροντα της Υγείας.

Αντιμετωπίζουν την όλο και αυξανόμενη ομάδα των μι-
σθωτών συναδέλφων, κυρίως νέων, σαν μάζα φθηνού επι-
στημονικού προσωπικού. Ούτε μία λέξη για διεκδίκηση
των δικαιωμάτων τους όσον αφορά στις συνθήκες εργα-
σίας τους, αλλά και στην ανάγκη ύπαρξης Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας. Στήριξαν μάλιστα απροκάλυπτα το
νόμο για τη δεκάωρη δουλειά…

Τελευταία εμφανίζονται ότι νοιάζονται, δήθεν, για τα
δικαιώματα των γυναικών συναδέλφων που με την πο-
λιτική που υπηρετούν οδήγησαν στο να αναγκάζονται
να δουλεύουν εξαντλητικά, για την υγεία, την οικογε-
νειακή και προσωπική τους ζωή ωράρια, πολλές φορές
με την “κοιλιά στο στόμα” για να επιβιώσουν, ενώ είναι
αποδέκτες όλων των ανατροπών που έγιναν σε βάρος
τους στην κοινωνική ασφάλιση (στο όνομα της ισότη-
τας) τις οποίες εκείνοι στήριξαν!!!

Είναι αυτοί που στηρίζουν το θεσμικό πλαίσιο που
θέλει συλλόγους-συμβουλευτικά όργανα των εκάστοτε
κυβερνήσεων και μακρύ τους χέρι στην επιβολή της πο-
λιτικής τους και όχι συλλόγους φορείς αγωνιστικών
διεκδικήσεων και δράσης των συναδέλφων για την ικα-
νοποίηση των επαγγελματικών, επιστημονικών και κοι-
νωνικών τους αναγκών.

Η ΔΗΠΑΚ έδωσε και δίνει τη μάχη μέσα αλλά και έξω
από το διοικητικό συμβούλιο για να δυναμώσει η φωνή
της αντίστασης στους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς, να ορ-
θωθούν εμπόδια στην εφαρμογή τους, να φτιαχτεί ένα
αγωνιστικό, ριζοσπαστικό μέτωπο που θα διεκδικεί με
κριτήριο τις ανάγκες μας.

Σας καλούμε να συμπορευθείτε με την ΔΗΠΑΚ για να
δώσουμε τις μάχες που έρχονται με καλύτερους όρους! 

Σπάζοντας την μοιρολατρία και μετατρέποντας την
αποστροφή που μας προκαλούν οι ηγεσίες των συλλόγων
και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας σε αγω-
νιστική στάση, δράση και αντίσταση, μπορούμε να ανοί-
ξουμε το δρόμο, σε ρήξη με την πολιτική που μας θέλει
σκυφτούς, αμέτοχους, κλεισμένους στα οδοντιατρεία
μας, να δουλεύουμε ολημερίς για την επιβίωση, για να αν-
τισταθούμε και να αντεπιτεθούμε!

Για την ΔΗΠΑΚ οδ/τρων Πειραιά
Ελευθερία Παπουτσιδάκη

τηλ. Επικοινωνίας: 697 285 7333
email: papeleuth@gmail.com
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Τα νέα της  Eπιτροπής Προληπτικής
Σεπτέμβριος 2021

Καλά Χριστούγεννα και ένα ευτυχισμένο 2022, γεμάτο υγεία, 
αφθονία, αγάπη και ότι ποθεί ο καθένας μας!

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

Πάντα με εντυπωσίαζε το γεγονός ότι τα παιδιά, από μικρή κιόλας ηλικία είναι
σε θέση να κατανοήσουν και να κάνουν κτήμα τους ακόμα και τις πιο δυσνόητες
έννοιες αρκεί να βρεις τον τρόπο να τις «φέρεις» στα μάτια τους και τα αφτιά τους.
Το μέσο αυτό δεν είναι άλλο από το παιχνίδι με οδηγό τη φαντασία τους. 

Πριν ακόμα ξεκινήσω την κλινική μου μετεκπαίδευση στην Παιδοδοντιατρική
συμμετείχα σε εκπαιδευτικές δράσεις ενημέρωσης για την στοματική υγιεινή σε
νηπιαγωγεία και σχολεία. Από τότε μέχρι και σήμερα ο ενθουσιασμός μου είναι ο ίδιος και το οποιοδήποτε άγχος μου,
εάν υπάρχει, εξαφανίζεται στην πρώτη κουβέντα που θα ανταλλάξουμε με τους μικρούς μαθητές.

Είναι γνωστή η πολυετή παρουσία και δράση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά στο χώρο της προληπτικής καθώς
και η αγαστή συνεργασία του με την Εκπαιδευτική Κοινότητα. Μέσα από αυτήν την συνεργασία κλήθηκα με χαρά να
συμμετέχω στην ενημέρωση της Α΄ Δημοτικού του 23ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά. Τόσο η διευθύντρια κα Λουκάκη

Ειρήνη όσο και η δασκάλα της Α’  Δημοτικού κα Τσιμπούκη Μαίρη μας υποδέχθηκαν
με την βοηθό μου κα  Κραββαρίτη Χριστίνα σε ένα πολύ ζεστό και φιλικό κλίμα. Στην
τάξη η δουλειά της κας Μαίρης υπήρξε ειλικρινά αξιοθαύμαστη. Όχι μόνο εισήγαγε
τα ανυπόμονα και ενθουσιώδη πρωτάκια σε εξεζητημένες  έννοιες όπως η διατροφή,
ο μικροβιακός παράγοντας, τα μέσα στοματικής υγιεινής, η δομή του δοντιού, αλλά
κέρδισε με μεγάλη επιτυχία και την συνεργασία των γονέων σε μία δράση που διήρ-
κησε περίπου ένα μήνα. Δασκάλα, μαθητές και γονείς έψαξαν στο διαδίκτυο, ξεσήκω-
σαν ευφάνταστες εικόνες, ανακάλυψαν τραγούδια και φράσεις, έμαθαν ονόματα
δοντιών αλλά και ιστών (αδαμαντίνη, οδοντίνη, πολφό), πού βρίσκεται η κρυμμένη
ζάχαρη και ποια δίαιτα κάνει τα δόντια μας χαρούμενα και ποια λυπημένα. Στη συνέ-
χεια έβαλαν χρώμα, χαρτόνια, κόλλες και διάθεση και έφτιαξαν υπέροχους φακέλους
με όλες τις πληροφορίες. 

Δεν έχω υπάρξει ποτέ πιο χαρούμενη που βοήθησα έστω και τόσο λίγο στη διαδικα-
σία της εκμάθησης! Θαυμάζω εκπαιδευτικούς όπως η κα Μαίρη για τον ζήλο που έδειξε
και γονείς όπως των παιδιών, που μέσα στη δύσκολη καθημερινότητα αφιέρωσαν
χρόνο, δυνάμεις αλλά και χρήματα για να μάθουν τα παιδιά τους από πολύ νωρίς και
με τρόπο βιωματικό  και διασκεδαστικό  κάτι τόσο σημαντικό, όσο η στοματική υγιεινή. 

Αν αναρωτιόμαστε λοιπόν ως επιστήμονες αλλά συχνά και ως κηδεμόνες, εάν η
πρόληψη και η φροντίδα του στόματος μαθαίνεται ήδη από την ηλικία των 6 ετών, σας
διαβεβαιώνω ότι γίνεται με μεγάλη επιτυχία και οφέλη!  

Eλένη Παναγιώτου
Παιδοδοντίατρος

Μέλος της Επιτροπής Προληπτικής του ΟΣΠ

Εργασία των παιδιών για την 
κατανόηση της διατήρησης της

στοματικής υγείας  με την βιωμα-
τική μάθηση μέσα από ζωγρα-
φική, συζήτηση και παιχνίδι

Φωτογραφία από τη δράση στο 
23ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

Τα παιδιά χαρούμενα δείχνουν τις εργασίες τους 
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Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 10ο Νηπιαγωγείο Αγ. Ιωάννη Ρέντη- Νικαίας
Στις 25/11/2021, μετά από πρόσκληση,

έγινε μία δράση προληπτικής οδοντιατρι-
κής, στο 10ο  νηπιαγωγείο Νικαίας – Αγίου
Ιωάννη Ρέντη,  στην τάξη της κύριας Αγά-
πης Γαβαλά την δασκάλα των νηπίων, η
οποία είναι  εκπαιδευτικός  προσχολικής
αγωγής και πτυχιούχος δασκάλα στην
Ράλλειο παιδαγωγική ακαδημία με τετρα-
ετή θητεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
(τεαπυ) σαν βοηθός καθηγητών στην
πρακτική εξάσκηση των νηπιαγωγών στα
νηπιαγωγεία. Η  δράση -ενημέρωση αφο-
ρούσε  στην στοματική υγεία και το πως
πρέπει να φροντίζουμε τα δόντια μας, για
να μην μας χαλάνε. Μίλησα με τα παιδιά, για το πως βουρτσίζουμε τα δόντια μας και από τι κινδυνεύουν τα δόντια μας
να χαλάσουν. Έμαθαν τα παιδιά τι είναι η τερηδόνα, τι είναι η οδοντική πλάκα, συζητήσαμε για την υγιεινή διατροφή και
τις τροφές που δυναμώνουν το σώμα και τα  δόντια. 

Είδαν βίντεο με θέμα την φροντίδα των δοντιών. Ζωγράφισαν δοντάκια και πήραν έπαινο ενημέρωσης. Τα παιδιά χά-
ρηκαν πολύ! Ήξεραν ήδη πολλά από την δασκάλα τους, αλλά μιλήσαμε για όλα, λύσαμε απορίες  και ακόμη μιλήσαμε
για το οδοντιατρείο και τους έδειξα κάποια οδοντιατρικά εργαλεία. Ενθουσιάστηκαν και μου υποσχεθήκαν όλα, ότι θα
βουρτσίζουν καθημερινά, - όπως μάθαμε -, τα δοντάκια τους. Όλα αυτά έγιναν με τα απαραίτητα  μέτρα προστασίας κατά
Covid-19, μάσκες, ανοιχτά παράθυρα, αποστάσεις, αντισηπτικά,  πιστοποιητικό εμβολιασμού και τεστ. 

“Ελπίζουμε την επόμενη φορά που θα έρθει κάποιος οδοντίατρος στο σχολειό μας, να έχουν πάει τα πράγματα στο καλύ-
τερο”, (ευχή των παιδιών).

Υπέροχη εμπειρία! Σας ευχαριστώ.
Άγγελος Πακιρτζόγλου

Χειρουργός Οδοντίατρος

Αναμνηστική φωτογραφία της 
νηπιαγωγού κας Αγάπης Γαβαλάς 
και του συναδέλφου κου Άγγελου 

Πακιρτζόγλου την ώρα της δράσης

Ο συνάδελφος κος Άγγελος 
Πακιρτζόγλου φωτογραφίζει 

τα παιδιά την ώρα της προβολής 
του εκπαιδευτικού βίντεο

Εκπαιδευτική επίσκεψη πρόληψης της στοματικής υγείας 
στο 10ο και στο 23ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας

Ένα βροχερό πρωινό επισκέφτηκα το  10ο και το 23ο νηπιαγωγείο
Καλλιθέας για μια ενημέρωση των παιδιών.

Τα παιδιά και οι νηπιαγωγοί με περίμεναν σε ένα ζεστό και φιλικό
περιβάλλον ενώ εκείνη την ημέρα στόλιζαν το Χριστουγεννιάτικο
δέντρο. 

Ξεκίνησα να μιλάω για την χρησιμότητα των δοντιών, την ανατομία
τους και τις ασθένειες που προσβάλλουν τα δόντια και διαπίστωσα ότι
τα παιδιά γνώριζαν πάρα πολλά. Η συζήτηση εξελίχτηκε πάρα πολύ
όμορφα και παίξαμε διάφορα παιχνίδια για τις καλές και καλές τροφές,
και βάλαμε τους "φίλους" και τους "εχθρούς" των δοντιών δίπλα στο
χαρούμενο και λυπημένο δόντι.

Με την βοήθεια των παιδαγωγών είδαμε σε βίντεο την "Οδοντο-
στοιχούλα" και βουρτσίσαμε όλοι την ‘’Ρίνα’’ την ρινοκερίνα  την κού-
κλα βοηθό μου για την εκμάθηση του σωστού τρόπου βουρτίσματος.

Στο τέλος της ενημέρωσης τα παιδιά και οι παιδαγωγοί μου επιφύ-
λασσαν μια έκπληξη... Τραγούδησαν και χόρεψαν τον " Οδοντογιατρό",
ένα τραγούδι του συγκροτήματος “Ζουζούνια”!!!

Και κάπως έτσι μια βροχερή και κρύα μέρα μετατράπηκε σε μια ζεστή
και γιορτινή μέρα...

Σας ευχαριστώ για την υποδοχή και την ανταπόκρισή σας. Είστε
εσείς που κάνετε τον εθελοντισμό χαρά και διασκέδαση.

Καλές γιορτές!  
Μαρία Κ. Αγραπίδου - Χειρουργός Οδοντίατρος

Μέλος της Επιτροπής Προληπτικής του Συλλόγου Όταν άρχισαν οι χοροί και τα τραγούδια!!!
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Ευχαριστήρια επιστολή για την εκπαιδευτική δράση πρόληψης 
της στοματικής υγείας στο 32ο Δ.Σ. Πειραιά

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Οδοντιατρικό  Σύλλογο Πειραιά και ιδιαιτέρως την
οδοντίατρο κυρία Μαρία Αγραπίδου, για την άμεση ανταπόκριση,  στο κάλεσμα
του 32ου Δημοτικού σχολείου Πειραιά και της δασκάλας της Γ2 τάξης, Ζαβόλα
Άννας.

Η οδοντίατρος  κυρία Αγραπίδου, επισκέφτηκε την τάξη μας Γ2 στις 18 Νοεμ-
βρίου, στα πλαίσια του νέου μαθήματος  Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Παρουσίασε με βιωματικό τρόπο στα παιδιά την στοματική υγιεινή.
Έτσι τα παιδιά, πέρα από όσα είχαν την ευκαιρία να διδαχθούν στα πλαίσια του

μαθήματος, ξαναθυμήθηκαν, ενημερώθηκαν  και εμπέδωσαν με παιγνιώδη και δια-
δραστικό τρόπο, την μορφολογία, ονομασία των δοντιών, τις παθήσεις  τους, τους
κανόνες υγιεινής, τον σωστό τρόπο καθαρισμού και τις σωστές τροφές που συμ-
βάλλουν στην προστασία των δοντιών.

Τέλος τονίστηκε η σπουδαιότητα και ο ρόλος του Οδοντιάτρου.
Τα παιδιά ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ αυτή την επίσκεψη, την οποία ευελπι-

στούμε σαν σχολείο να την επαναλάβουμε.
Η Δασκάλα της Τάξης 

Άννα Ζαβόλα
Η συνάδελφος κα Μαρία 

Αγραπίδου την ώρα της δράσης

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ
Το σχολείο της καρδιάς μας...

Και ναι λοιπόν! Μετά από ανάπαυλα δύο ετών λόγω covid, η "ανάσταση" της
Προληπτικής Επιτροπής του ΟΣΠ ήρθε τελικά παραμονές Χριστουγέννων.

Τρίτη πρωί ξεκινήσαμε η Βέρα Καλούμενου από την Καλλιθέα, η Κατερίνα
Λιαράκου από την Γλυφάδα, η Χαρά Χατζηχαλεπλή με την Γεωργία Θωμοπού-
λου από τον Κορυδαλλό και εγώ από τον Πειραιά, με σταθμό συνάντησης το
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ στα Καμίνια. Τηρώντας υπεύθυνα τα πρωτόκολλα κατά της πανδη-
μίας, όλες εμβολιασμένες και με δήλωση επίσκεψης στο edupass.gov.gr, μπήκαμε
ξανά στο σχολείο της καρδιάς μας.

Εξετάσαμε τριάντα τρία παιδιά από τα οποία τα μισά σχεδόν είχαν κάνει εμ-
βόλιο και τα υπόλοιπα μισά είχαν αρνητικό rapidtest 24 ωρών, όλα με γονική συ-
ναίνεση. Με κάποιο μαγικό τρόπο, ενώ το σχολείο είναι ειδικό και τα παιδιά
αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα, μας χαμογέλασαν, μας άφησαν να ελέγξουμε
το στόμα τους άλλα με λιγότερη και άλλα με περισσότερη δυσκολία και όσα μπορούσαν έγραψαν με τον δικό τους τρόπο τι
δώρο θα ήθελαν από τον Άγιο Βασίλη.

Κυρίαρχα οδοντιατρικά προβλήματα ήταν όπως αναμενόταν, η ανεπαρκής στοματική υγιεινή, η ουλίτιδα και τα ορθοδοντικά
προβλήματα και ακολουθούσε η τερηδόνα, τα κατάγματα και τα τραύματα στα μαλακά μόρια. Κλείσαμε σε ατομικό φάκελο την
απάντηση για τους γονείς προστατεύοντας τα προσωπικά δεδομένα και μόνο σε πέντε παιδιά που θεωρήσαμε ότι δεν μπορούν
εύκολα να συνεργαστούν, επισυνάψαμε παραπεμπτικό για το τμήμα ΑμΕΑ του Ασκληπιείου Βούλας με το οποίο ο ΟΣΠ έχει

συνεργασία. Ο διευθυντής και οι καθηγητές μας ξενάγησαν στα εργαστήρια μαγει-
ρικής, ξυλουργικής, κεραμικής, πληροφορικής και οινοποιίας και η έκπληξή μας για
το τι φτιάχνουν αυτά τα παιδιά, συναγωνιζόταν την συγκίνησή μας!..  Κρασί.. από
το πάτημα των σταφυλιών, μέχρι και την εμφιάλωση, αυτοσχέδιες κυψέλες για τις
μέλισσες, κεραμικά γούρια, ξύλινες κατασκευές, γλυκά, ότι φανταστεί ο νους σου!..
Δεχθήκαμε μάλιστα και δώρα φτιαγμένα από τα χεράκια τους!

Όσο για εμάς!... Όσο και να προσπαθήσω δεν θα μπορέσω να σας βάλω στο κλίμα,
ούτε να βρω λέξεις για να περιγράψω τα συναισθήματα.. Απολαμβάναμε τις στιγμές,
χορεύαμε, παίζαμε θέατρο, γελούσαμε κι εμείς σαν μικρά παιδιά!.. Προσωπικά νιώθω
ευγνώμων που μπόρεσα και φέτος να είμαι παρούσα στην δράση αυτή της Προλη-
πτικής, που κάθε χρόνο φέρνει τα Χριστούγεννα στην ψυχή μου.. Εύχομαι να είμαστε
όλοι υγιείς  και να συναντηθούμε ξανά και του χρόνου!..

Ευτυχισμένο το 2022 συνάδελφοι με υγεία και αγάπη!.. 
Βασιλική Σταματάκη

B' Αντιπρόεδρος Προληπτικής Επιτροπής ΟΣΠ



















Η επάνοδος των πρακτικών σεμιναρίων του ΟΣΠ!
Σεμινάριο πρακτικής εκπαίδευσης Ο.Σ.Π. 

«Αποτύπωση Εμφυτευμάτων»

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το
Σάββατο 3/12/2021 το σεμινάριο πρακτι-
κής εκπαίδευσης του Οδοντιατρικού Συλ-
λόγου Πειραιώς, πρώτο μετά από δύο
χρόνια αποχής (!) λόγω περιορισμού από
την πανδημία του Sars -  Cov2, με θέμα
την αποτύπωση των εμφυτευμάτων. Στο
σεμινάριο συμμετείχαν 22 οδοντίατροι
στους οποίους μετά την ολοκλήρωση του
χορηγήθηκε πιστοποιητικό παρακολούθη-
σης με 7 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες  παρακολούθησαν και
εκπαιδεύτηκαν από τον κύριο Στέφανο
Κούρτη , Αναπληρωτή Καθηγητή Προσθε-
τικής της  Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών στον νέο χώρο των πρακτικών
σεμιναρίων του Οδοντιατρικού Συλλόγου
Πειραιώς που είχε προετοιμαστεί καταλ-
λήλως σεβούμενοι όλα τα σύγχρονα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα.

Το θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου αφο-
ρούσε στα υλικά και τις συσκευές για την
αποτύπωση των εμφυτευμάτων καθώς και
τις τεχνικές αποτύπωσης εμφυτευμάτων.
Στη συνέχεια ακολούθησε πρακτική επί-
δειξη αποτύπωσης επί εμφυτευμάτων με
υλικά της εταιρείας Zhermack Dental υπό
την καθοδήγηση του καθ. κου Κούρτη.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά
τον επιστημονικά υπεύθυνο του πρακτικού
σεμιναρίου εκπαίδευσης κύριο Στέφανο
Κούρτη, Αναπληρωτή Καθηγητή Προσθε-
τικής  της  Οδοντιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών καθώς και την εταιρεία
οδοντιατρικών υλικών Zhermack Dental
και τον εκπρόσωπο της κύριο Στρούμπο
Μπάμπη για την πραγμάτωση του πρώτου
και τελευταίου πρακτικού σεμιναρίου για
το 2021! Επανερχόμαστε δυναμικά από το
νέο έτος !!!!

Χαρά Χατζηχαλεπλή 
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Η Συναίνεση του Ενημερωμένου Ασθενούς

Στο άρθρο 6 του Π.Δ. 39/2009, Κώδικα οδοντιατρικής δεοντολογίας που αφορά την «Συναίνεση του
ενημερωμένου ασθενή» θεμελιώνεται απόλυτα και ρητά  το δικαίωμα στην ενημέρωση τόσο του επιστή-
μονα - οδοντιάτρου για τη γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς που περιλαμβάνει  την λήψη του
ιστορικού του, όσο και  του ασθενούς  από τον οδοντίατρο, ο οποίος έχει την σαφή  υποχρέωση  να ενη-
μερώνει τον ασθενή πριν λάβει χώρα οποιαδήποτε οδοντιατρική πράξη. Η ενημέρωση θα πρέπει να έχει
το βασικό στοιχείο της πληρότητας ήτοι θα πρέπει να γνωστοποιείται οιαδήποτε παράμετρος αφορά την
κατάσταση του ασθενούς, η οποία είναισημαντική στη λήψη της απόφασης του ασθενούς  να παράσχει
την συναίνεση του  ή όχι στη συγκεκριμένη οδοντιατρική πράξη. 

Στο ως άνω άρθρο 6 παρ.2 αναλυτικά αναφέρεται «τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι συνέπειες
της προτεινόμενης ή ενδεδειγμένης θεραπευτικής αγωγής, ή οι εναλλακτικές μορφές θεραπείας, οι τυχόν
κίνδυνοι και τα διάφορα προληπτικά και μεταθεραπευτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, καθώς επίσης
και το συνολικό κόστος της θεραπείας».

Η γνώση όλων των παραπάνω στοιχείων από πλευράς του ασθενούςείναι αδήριτα απαραίτητη για την
συναίνεσή του στην οδοντιατρική πράξη για την οποία έχει ενημερωθεί και με αυτό τον τρόπο προστα-
τεύεται η υγεία αλλά και η προσωπικότητα του ασθενούς ο οποίος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει κατ
αρχήν αυτοτελώς για την υγεία του εν γένει, ενώ εξαίρεση μπορεί να προκύψει μόνο σε περιπτώσεις που
κρίνονται επείγουσες, ή στις περιπτώσεις όπου  ο ασθενής αυτοβούλως  επιλέγει, εφόσον δεν επιθυμεί
να ενημερωθεί ο ίδιος προσωπικά, να ενημερωθεί έτερο πρόσωπο της επιλογής  του. 

Σε περίπτωση δε που η ως άνω προβλεπόμενη ενημέρωση είναι δυνατόν να προκαλέσει σοβαρή ψυ-
χοσωματική διαταραχή στον ασθενή, ο οδοντίατρος εφόσον το κρίνει, είναι δυνατόν να μην προβεί σε
ενημέρωση του ασθενούς και να ενημερώσει πλήρως τους πλησιέστερους συγγενείς του ασθενούς.

Να επισημανθεί τέλος πως η ενημέρωση του ασθενούς θα πρέπει πάντα να γίνεται με κριτήριο όχι τον
«μέσο συνετό ασθενή» αλλά τον συγκεκριμένο εκάστοτε ασθενή που έχει να κουράρει ο επιστήμονας
οδοντίατρος, ο οποίος ασθενής θα πρέπει να λάβει γνώση και να κατανοήσει σε όσο το δυνατό μεγαλύ-
τερο βαθμό την οδοντιατρική πράξη που πρόκειται να διενεργήσει ο οδοντίατρος σε εκείνον και την θε-
ραπεία που θα ακολουθηθεί, ώστε να είναι και αυτός σε θέση να δώσει την συναίνεσή του έχοντας την
απαραίτητη πληροφόρηση.

Γράφει ο Νομικός Σύμβουλος του Ο.Σ.Π. Κων/νος Παπακωνσταντίνου
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Η οδοντιατρική Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Γίνεται λόγος στη συνδικαλιστική μας συζήτηση για την ανάγκη εμπλουτισμού των προπτυχιακών μας προγραμ-
μάτων, αλλά και της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Επιμόρφωσης, με περισσότερα ιατρικά μαθήματα. Η άποψη
αυτή εκφράσθηκε στα καταληκτικά συμπεράσματα της πρόσφατης διημερίδας, που διεξήχθη στην Πάτρα από τον
Οδοντιατρικό Σύλλογο Αχαΐας στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2021 και με γενικό θέμα «Οδοντιατρικός ασθενής: Από
τη διάγνωση στη θεραπεία». Στην συνδικαλιστική συνεδρία, της διημερίδας, συζητήθηκε εκτενώς το ζήτημα αυτό
και, σύμφωνα με την επίσημη διατύπωση στο κείμενο των συμπερασμάτων, «αίτημα όλων είναι να γίνουν στοχευ-
μένες προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ιατρικής εκπαίδευσης των οδοντιάτρων, για την παροχή
των εφοδίων που είναι αναγκαία για την επιστημονική και επαγγελματική τους κατάρτιση και για την αποκατά-
σταση του κύρους του Οδοντιατρικού Επαγγέλματος, που με την ‘’αποϊατρικοποίηση’’ των σπουδών πλήττεται καί-
ρια και ουσιαστικά». Σύμφωνα με το κείμενο αυτό, οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν επίσης ότι «η όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη δυνατότητα συνταγογράφησης πράξεων και εξετάσεων είναι προς την σωστή κατεύθυνση, αναβαθμίζει
το ιατρικό κύρος του επαγγέλματος και προσφέρει αναβαθμισμένη περίθαλψη στους ασθενείς μας». Γίνεται ακόμη
λόγος για την ανάγκη διαφανούς λειτουργίας των συλλογικών μας οργάνων, ώστε να γίνονται γνωστές οι απόψεις
των συναδέλφων που συμμετέχουν σε αυτά.

Το αίτημα που διατυπώνεται για περισσότερη ιατρική εκπαίδευση, δίνει την ευκαιρία ανασκόπησης της Ιστορίας
των οδοντιατρικών σπουδών στη χώρα μας, τους σημαντικότερους σταθμούς της οποίας μνημονεύω παρακάτω.

Μετά τον PierreFaucharde (1678-1761), «πατέρα της νεότερης Οδοντιατρικής», και την δημιουργία της πρώτης
ανεξάρτητης Οδοντιατρικής Σχολής στην Βαλτιμόρη των Η.Π.Α. το 1839, η οδοντιατρική εκπαίδευση επεκτάθηκε
και στις ευρωπαϊκές χώρες, στις περισσότερες από αυτές ως μετεκπαίδευση των γιατρών. Εξαπλώθηκε σιγά σιγά
σε όλες τις χώρες, όπου δημιουργήθηκαν σχολές, αλλού με απόλυτη ανεξαρτησία και ισοτιμία από τις Ιατρικές Σχο-
λές, και αλλού ενσωματωμένες σ’ αυτές με χωριστή Οδοντιατρική εκπαίδευση αλλά χωρίς ανεξάρτητη διοίκηση.
Έτσι η οδοντιατρική εκπαίδευση στον 20ό αιώνα εκφράσθηκε με τις ακόλουθες μορφές: 

Α) Σε οδοντιατρικές σχολές που έχουν πλήρη ανεξαρτησία, αυτοδιοίκηση και αυτοτέλεια και η σχέση τους με τις
Ιατρικές Σχολές αφορά μόνο στη διδασκαλία των ιατροβιολογικών μαθημάτων. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και η
εκπαίδευση στη χώρα μας.

Β) Ενσωματωμένη στις Ιατρικές Σχολές, χωρίς ανεξάρτητη διοίκηση, αλλά με χωρισμένη την εκπαίδευση των ει-
δικών μαθημάτων. Τμήματα της Ιατρικής.

Γ) Η οδοντιατρική εκπαίδευση αποτελεί ειδικότητα της Ιατρικής και λαμβάνεται μετά την απόκτηση του πτυχίου
της Ιατρικής. Το σύστημα αυτό επικράτησε σε πολύ λίγες χώρες.

Στην ελεύθερη Ελλάδα, αρχικά η Οδοντιατρική ασκήθηκε από πρακτικούς και γυρολόγους. Το Ιατροσυνέδρειο,
που ιδρύθηκε το 1834, ασχολήθηκε με την εξέταση των πρακτικών οδοντιάτρων, χορηγώντας άδεια άσκησης του
επαγγέλματος, από το έτος 1858 και μετά. Οι πρώτες ιδιωτικές οδοντιατρικές Σχολές, που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα,
ήταν η Σχολή Δ. Καρακατσάνη το 1893 και η Σχολή Μ. Δάρβη, το 1897. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που είχε ιδρυθεί
το έτος 1837, δεν παρείχε οδοντιατρική εκπαίδευση.

Το 1911 ιδρύθηκε το πρώτο Οδοντιατρικό Σχολείο, εξαρτώμενο πλήρως από την Ιατρική, στην οποία προσαρτή-
θηκε. Η φοίτηση ήταν τριετής. Η ευθύνη της διδασκαλίας ανατέθηκε στους καθηγητές της Ιατρικής, πλην ενός κα-
θηγητή της Οδοντιατρικής και Στοματολογίας, έδρα και αυτή της Ιατρικής. Λειτούργησε υποτυπωδώς τα έτη
1918-1921. Το 1921 ιδρύθηκε το ανεξάρτητο Οδοντιατρικό Σχολείο, με δικό του Σύλλογο καθηγητών και με τε-
τραετή φοίτηση. Δεν είχε αυτοδιοίκηση του συλλόγου των καθηγητών προΐστατο όχι κοσμήτωρ αλλά Διευθυντής,
εκλεγόμενος από τους τακτικούς καθηγητές της Ιατρικής. Το 1953 το Οδοντιατρικό Σχολείο μετεξελίχθηκε σε
Οδοντιατρικό Τμήμα της Ιατρικής Σχολής.Το τμήμα απόκτησε μερική αυτοδιοίκηση. Είχε πρόεδρο που εκλεγόταν
από τους καθηγητές της Ιατρικής και Διευθυντή Τμήματος, που ήταν καθηγητής Ιατρικής. Από το 1966 αποκτά
αυτοδιοίκηση, μετέχει πλέον στη διοίκηση του Πανεπιστημίου και έχει 9 οδοντιατρικές πανεπιστημιακές έδρες. Το
1959 ιδρύθηκε το Οδοντιατρικό Τμήμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με νόμο του 1970
τα Οδοντιατρικά Τμήματα των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης μετατράπηκαν σε Οδοντιατρικές Σχολές,
ισότιμες με τις άλλες σχολές των Πανεπιστημίων.

Όσον αφορά λοιπόν στα διοικητικά, η πορεία της Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης μέσα στον 20ό αιώνα ήταν ένας
συνεχής αγώνας καταξίωσης, απόκτησης κύρους και ισότιμης συμμετοχής. Όσον αφορά στο πρόγραμμα των σπου-
δών, η πρόοδος έτεινε στην πληρέστερη οδοντιατρική εκπαίδευση, χωρίς όμως οι φοιτητές να υπολείπονται σε βα-

Γράφει ο Διονύσης Γαρμπής, πρόεδρος Ο.Σ. Κεφαλληνίας
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σικές ιατροβιολογικές γνώσεις. Στο πρώτο, όμως, Οδοντιατρικό Σχολείο του 1918-1921, είναι αμφίβολο αν οι φοι-
τητές διδάσκονταν Οδοντιατρική (περισσότερες τότε ήταν οι οδοντιατρικές γνώσεις που δίδονταν από τις ιδιωτικές
σχολές). 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 έγινε γενικότερα αντιληπτή η ανάγκη να μπορούν οι πτυχιούχοι οδοντίατροι
να εξελίσσονται ακαδημαϊκά και να θεωρούνται ισότιμοι επιστήμονες με τους πτυχιούχους των άλλων σχολών. Οι
φοιτητές του Οδοντιατρικού Σχολείου εθεωρούντο φοιτητές δεύτερης ποιότητας, αφού και οι ίδιοι οι πανεπιστη-
μιακοί τους δάσκαλοι τους καλλιεργούσαν αυτά τα συμπλέγματα κατωτερότητας, παρά τις προσπάθειες των ειδι-
κών καθηγητών.

Στη δεκαετία του 1970, στην ελεύθερη πλέον Οδοντιατρική Σχολή, στόχος του προγράμματος σπουδών είναι η
άρτια και πλήρης κατάρτιση των φοιτητών τόσο στις βασικές όσο και στις εξειδικευμένες γνώσεις. Για το σκοπό
αυτό: α) Χωρίστηκαν τα μαθήματα σε ομάδες (βασικών επιστημών - γενικά ιατροβιολογικά – ιατρικά – στοματο-
βιολογικά - ειδικά οδοντιατρικά) και καθορίσθηκε το ποσοστό για κάθε ομάδα μαθημάτων, β) εισάχθηκαν νέα μα-
θήματα, γ) καθιερώθηκε ο θεσμός των εξαμηνιαίων μαθημάτων, δ) καθιερώθηκε το διαγώνιο σύστημα διδασκαλίας
(προοδευτικά ανά έτος αυξανόμενα τα οδοντιατρικά μαθήματα) και ε)Η διδασκαλία των μαθημάτων κλιμακώθηκε
κατά έτη, σύμφωνα με τις ανάγκες προτεραιότητας γνώσεων. Οι αρμόδιες Πανεπιστημιακές Σχολές δίδασκαν τα
εκτός των ειδικών οδοντιατρικών μαθημάτων μαθήματα.

Τέλος, στις μέρες μας, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τον κάθε φοιτητή, έτσι
ώστε, με το πέρας των σπουδών του, να έχει αναπτύξει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, που θα
του επιτρέψουν την άσκηση της γενικής οδοντιατρικής, με στόχο την αποκατάσταση καθώς και διατήρηση της
στοματικής αλλά και της γενικής υγείας του πληθυσμού. Για να θεωρηθεί ο πτυχιούχος της οδοντιατρικής ως ένας
ολοκληρωμένος επιστήμονας, είναι σημαντικό, όλες αυτές οι ικανότητες να στηρίζονται, σε βιολογικές βάσεις, κα-
τεύθυνση προς την πρόληψη, κοινωνική ευαισθησία καιέφεση για δια βίου μάθηση. Σε βασικές γραμμές, το προ-
πτυχιακό πρόγραμμα στις μέρες μας περιλαμβάνει τα ίδια περίπου ιατρικά και ιατροβιολογικά μαθήματα με αυτά
που περιείχε το πρόγραμμα σπουδών της δεκαετίας του 1970. Έχουν προστεθεί μαθήματα, αλλά δεν παρατηρούνται
πολύ σημαντικές διαφορές. (Έχω υπ΄ όψη μου το πρόγραμμα του Οδοντιατρικού Τμήματος του ΕΚΠΑ, όπως ανα-
φέρεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος).

Συμπερασματικά, το αίτημα για αναβάθμιση της ιατρικής εκπαίδευσης των οδοντιάτρων τίθεται όχι ως αποτέλε-
σμα μιας έκπτωσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των παραγωγικών μας Σχολών, αλλά εξ αιτίας της ποσότητας
και της πολυπλοκότητας της ιατρικής γνώσης που πρέπει να κατέχει ο οδοντίατρος, για να έχει την αναγκαία ιατρική
ετοιμότητα μπροστά σε κάθε πιθανό σύμβαμα που θα μπορούσε να προκύψει, για να λειτουργεί με αυτοπεποίθηση
στο πλαίσιο της ιατρικής του ευθύνης και για να διαχειρίζεταιεπιτυχώς τις οδοντιατρικές ανάγκες του κάθε ιδιαί-
τερου ασθενούς του. Εάν βάσιμα σήμερα διαπιστώνεται ότι οι οδοντίατροι δεν κατέχουν αυτή τη γνώση, τότε είναι
ανάγκη να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στα προγράμματα σπουδών και στη θεματολογία της Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Επιμόρφωσης του κλάδου.
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Οι προκλήσεις ενός νέου ιατρού 
στη διάρκεια μιας πανδημίας

Με μεγάλη χαρά ένας πτυχιούχος της ιατρικής σχολής, αναμένει την έναρξη της ιατρικής του ειδικότητας.
Έξι χρόνια προετοιμασίας στην σχολή φαντάζουν υπεραρκετά για να νιώσεις ετοιμοπόλεμος στην έναρξη της
καριέρας σου. Και ενώ όλα μοιάζουν ιδανικά στην αρχή, οι δυσκολίες πολλές. Εφημερίες, εξαντλητικά ωράρια,
πολλοί ασθενείς που περιμένουν από εσένα ένα πράγμα. Αυτό που σου δίνει στο τέλος της ημέρας την καλύ-
τερη θετική ανατροφοδότηση, την καλύτερη δύναμη να συνεχίσεις. Να τους κάνεις καλά, να τους δώσεις ελ-
πίδα ότι θα γυρίσουν σπίτι τους και στους δικούς τους ανθρώπους. 

Και ενώ τα συνήθισες και αυτά και βρήκες το ρυθμό σου, ξάφνου ξεσπάει μία πανδημία. Μια πανδημία από
έναν ιό, που δεν έχουμε ξαναδεί, που δεν ξέρουμε πως να προστατευτούμε, που δεν ξέρουμε πως να αντιμε-
τωπίσουμε. Οι σκέψεις πολλές, οι φόβοι περισσότεροι. Στους διαδρόμους του νοσοκομείου θα άκουγε κανείς
του περισσότερους νέους ιατρούς να συζητάνε: «Είμαι προετοιμασμένος; Έχω την κατάλληλη εκπαίδευση; Πως
θα βοηθήσω τους ασθενείς αυτούς; Κινδυνεύω; Κινδυνεύουν οι δικοί μου άνθρωποι; Οι ασθενείς μου; Θα επη-
ρεαστεί η εκπαίδευση μου; Πως θα επηρεαστεί η προσωπική μου ζωή;»

«Είμαι ασφαλής; Κινδυνεύω;»
Παγκοσμίως, ενώ εκατομμύρια ανθρώπων έμεναν σπίτια τους με σκοπό τη μείωσης της διασποράς του ιού,

οι επαγγελματίες υγείας προετοιμάζονταν να κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Βλέποντας εικόνες από την Κίνα,
όπου περισσότεροι από 3300 επαγγελματίες υγείας είχαν μολυνθεί στις αρχές Μαρτίου 2020, και στην Ιταλία
όπου το 20% των επαγγελματιών υγείας νόσησαν από τον ιό και μερικοί από αυτούς έχασαν και τη ζωή τους,
ο φόβος για την προσωπική ασφάλεια ήταν και σε εμάς μεγάλος. Είναι λοιπόν ζωτικής σημασίας ότι η ασφά-
λεια του προσωπικού είναι διασφαλισμένη. Και όπως καταλήγει και ένα editorial που δημοσιεύτηκε στο Lancet
στην αρχή της πανδημίας «… η παροχή επαρκούς προστατευτικού υλικού στους επαγγελματίες υγείας είναι το
πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας. Οι επαγγελματίες υγείας είναι επί του παρόντος το
πιο πολύτιμο αγαθό κάθε χώρας…»

Πέρα όμως από την επάρκεια των μέτρων ατομικής προστασίας, η δεύτερη πρόκληση ήταν η εκπαίδευση
του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου και των ειδικευομένων ιατρών που θα βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή, στην ορθή χρήση του εξοπλισμού. Δεν ξεχνιέται η ημέρα εκείνη, όπου η υπεύθυνη του νοσοκομείου
μας και Λοιμωξιολόγος, μας εκπαίδευε όλους, έναν προς ένα, στη σωστή χρήση των μέτρων ατομικής προ-
στασίας, βήμα-βήμα, στο πως να ντυνόμαστε και πως να ξεντυνόμαστε σωστά και με ασφάλεια. Όλα καινούρια
για εμάς. Με τη σωστή όμως εκπαίδευση έγινε πλέον ρουτίνα.

Το τελευταίο και πιο δυνατό όπλο για να νικηθεί ο φόβος έφτασε με το εμβόλιο. Η πρόληψη ήταν και θα
είναι η καλύτερη θεραπεία. Ο εμβολιασμός είναι το πιο ισχυρό όπλο μας για να νικήσουμε τον εχθρό. Εμβο-
λιαζόμαστε για εμάς, για να έχουμε προσωπική ασφάλεια. Εμβολιαζόμαστε για την οικογένεια μας και τους
ασθενείς μας, για να μην τους μεταδώσουμε τον ιό. Και τέλος εμβολιαζόμαστε για την ανθρωπότητα. Ο μα-
ζικός εμβολιασμός είναι η μόνη λύση, ο ιός αυτός να αποτελεσει παρελθόν. Και αυτό μας το έχει διδάξει η
ιστορία. 

«Κινδυνεύουν οι δικοί μου άνθρωποι; Οι ασθενείς μου;»
Μια ακόμη πρόκληση που είχαμε να αντιμετωπίσουμε είναι ο φόβος ότι θα μεταδώσουμε τον ιό σε οικεία

μας πρόσωπα, πολλά από τα οποία ανήκανε σε ευάλωτες ομάδες. Αλλά ο φόβος δεν περιοριζόταν στην οικο-
γένεια μας μόνο. Ο φόβος ήταν ίδιος, ότι θα μπορούσαμε να μεταδώσουμε τον ιό σε κάποιον άλλο ασθενή
που δε νοσηλευόταν σε COVID-19 πτέρυγα. Ένας ειδικευόμενος ιατρός την εποχή αυτή ήταν μοιρασμένος
σε περιστατικά COVID και ταυτόχρονα σε παθολογικούς ασθενείς που το νοσοκομείο δεχόταν ακόμα. Αυτό
αποτυπώνεται πολύ ωραία σε ένα άρθρο στο New England Journal of Medicine όπου περιγράφει ότι τα ζητή-
ματα ασφαλείας ανάμεσα στους ειδικευόμενους μπλέχτηκαν από τη συνειδητοποίηση ότι οι αποφάσεις τους
και οι ενέργειες τους μπορεί να έχουν επίπτωση στους δικούς τους ανθρώπους εκτός νοσοκομείου. Πολλοί
ανησυχούσαν ότι θα μεταφέρουν το ιό στα σπίτια τους. Αισθάνονταν ευάλωτοι και αυτό επιδεινωνόταν από
τις ταχείες εξελίξεις και αλλαγές των συστάσεων. Ακόμα και ο φόβος ότι τα μέτρα ατομικής προστασίας δεν
θα ήταν πλέον επαρκή, ήταν στο παιχνίδι.



Με τον καιρό όμως συνειδητοποιεί κανείς ότι η μόνη λύση για να ξεπεραστεί αυτός ο φόβος είναι ο εμβο-
λιασμός και η σωστή χρήση των μέτρων ατομικής προστασίας. Γάντια, μάσκες, υγιεινή χεριών.  Ήταν και είναι
η μόνη μας άμυνα.

«Θα επηρρεαστεί η εκπαίδευση μου; Είμαι προετοιμασμένος; Έχω την κατάλληλη εκπαίδευση;»
Ένα μεγάλο πλήγμα και ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η διατήρηση της εκπαι-

δευτικής δραστηριότητας. Μέσα από την πανδημία είδαμε τα εβδομαδιαία μαθήματα του προγράμματος εκ-
παίδευσης μας να αναβάλλονται το ένα μετά το άλλο λόγω του συνωστισμού. Τα εξαντλητικά ωράρια που
κληθήκαμε να ακολουθήσουμε δεν άφησαν περιθώρια ούτε για διάβασμα ούτε για συμμετοχή σε έρευνα. Όλα
τα διδακτικά για εμάς σεμινάρια και συνέδρια αναβλήθηκαν. Οι ειδικευόμενοι του χειρουργικού τομέα είδαν
να αναβάλλονται όλα τα χειρουργεία και κατ’ επέκταση η πρακτική τους εκπαίδευση. Το προγραμματισμένα
rotation των ειδικευομένων ανακλήθηκαν με σκοπό τη στελέχωση των κενών θέσεων.  Έπρεπε να είμαστε
όλοι εκεί, απέναντι στον εχθρό.

Δεν ξέρω αν τελικά έχει βρεθεί λύση σε όλα αυτά, αλλά όπως προανέφερα το φαινόμενο και η ανησυχία για
την εκπαίδευση είναι παγκόσμια. Παρόλο τον πανικό και την αβεβαιότητα που προκλήθηκε από την πανδημία,
η ιατρική κοινότητα πρέπει να αναρωτηθεί τι μας έχει διδάξει η ιστορία για την ιατρική εκπαίδευση σε περιό-
δους πανδημίας. Ας θυμηθούμε την επιδημία του SARS στην Κίνα πριν χρόνια, όπου πολλές ιατρικές σχολές
ακύρωναν το ένα μάθημα μετά το άλλο. Παρόλες τις προκλήσεις που προέκυψαν όμως, βρέθηκαν αρκετές
και ενδιαφέρουσες λύσεις, όπως για παράδειγμα η αντικατάσταση των διαλέξεων με διαδικτυακά μαθήματα
επί τη βάσει ιατρικών περιπτώσεων και μάλιστα τα διαδικτυακά αυτά μαθήματα έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή
σε σημείο που συνεχίστηκαν για πολλά χρόνια και μετά την λήξη της επιδημίας. Και αυτό μας διδάσκει ότι
ακόμα και σε περιόδους απελπισίας, μπορεί να βρεθούν λύσεις. Αυτές, εκτός από τα διαδικτυακά μαθήματα,
θα μπορούσαν να είναι και η εύρεση μεγαλύτερων αιθουσών, η πρόσληψη προσωπικού για να στελεχωθούν
τα απαιτητικά τμήματα και να μη χάνονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το
κίνητρο και η απουσία εφησυχασμού από μέρους μας.

Η πανδημία όμως απαιτεί και μια άμεση αλλαγή στην παραδοσιακή ιατρική εκπαίδευση. Δεν αρκεί η διασφά-
λιση της ιατρικής εκπαίδευσης αυτής κάθε αυτής, αλλά απαιτείται και η αλλαγή του περιεχομένου αυτής, δημι-
ουργώντας ιατρούς με ικανότητα να ανταποκρίνονται σε περιόδους κρίσης και να έχουν ηγετικές ικανότητες. 



30

«Πως θα βοηθήσω τους ασθενείς αυτούς;»
Μια άλλη ανησυχία που είχαμε και έχουμε, πλέον λιγότερο, είναι το πως θα βοηθήσω τον ασθενή μου; Τι

έχω να του προσφέρω; Πρόκειται για έναν συνεχή διάλογο με τον εαυτό σου: Είμαι ασφαλής;, Είναι ο ασθενής
μου ασφαλής; Είναι η θεραπεία που του δίνω επαρκής; Κάνω ότι καλύτερο μπορώ για αυτόν;

Βρεθήκαμε να αντιμετωπίσουμε έναν εχθρό, χωρίς όπλα. Οι δημοσιεύσεις για τη θεραπεία της COVID-
19 πολλές. Δοκιμάζαμε κάθε τι, που μπορεί να αναφερόταν στη διεθνή βιβλιογραφία ότι βοηθάει. Αρχικά
υδροξυχλωροκίνη και αζιθρομυκίνη, ορό αντισωμάτων από νοσήσαντες, ρεμδεσιβίρη. Πλέον δεξαμεθα-
ζόνη, βιολογικούς παράγοντες, μονοκλωνικά αντισώματα. Και ακόμα ψάχνουμε, και ακόμα αναρωτιόμα-
στε: Κάνω αρκετά για τον ασθενή μου; Είναι ο ασθενής μου ασφαλής; Είναι η θεραπεία που του δίνω
επαρκής; Δεν ξέρω να σας πω αν είναι επαρκής. Αλλά με βεβαιότητα μπορώ να σας πω ότι όλοι οι νέοι ια-
τροί δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για να μη λείψει τίποτα σε αυτούς. Και όχι μόνο σε ιατρικό επίπεδο
αλλά και σε κοινωνικό.

Τα μέτρα ατομικής προστασίας κάνουν την επαφή με τον ασθενή εξαιρετικά δύσκολη. Και αυτό φαίνεται
από τις ερωτήσεις όταν μπαίνεις στο θάλαμο ντυμένος σαν «αστροναύτης», όπως οι ίδιοι μας λένε.

«Εσείς είστε ο γιατρός;» - Δεν αναγνωρίζουν τι ιδιότητα έχει αυτός που μπαίνει στο θάλαμο. Γιατρός, τραυ-
ματιοφορέας, νοσηλευτής, καθαρίστρια;

«Γιατρέ θα γίνω καλά;» - Τους απαντάς ότι τους προσφέρεις ότι καλύτερο για να μη κινδυνεύσουν, την ίδια
στιγμή που στο διπλανό κρεβάτι ένας ασθενής μπορεί να διασωληνώνεται κάποιος μπροστά στα μάτια τους.

«Πότε θα δω τους δικούς μου; Οι δικοί μου στο σπίτι κινδυνεύουν;»
Οι ερωτήσεις λοιπόν πολλές, και εσύ ντυμένος, απρόσωπος, με μόνο όπλο να τους πείσεις τη φωνή σου και

τα μάτια σου. Πολλές φορές όμως αυτό είναι αρκετό. Και η σχέση που δημιουργείται είναι δυνατή και ισχυρή.
Εμπιστεύονται τη φωνή σου και το βλέμμα σου.

«Πως θα επηρεαστεί η προσωπική μου ζωή;»
Τελευταίο κομμάτι των σκέψεων, η προσωπική μας ζωή και πως αυτή επηρεάστηκε, λόγω των εξαντλητικών

ωραρίων, του στίγματος στο φιλικό περιβάλλον, το φόβο να κολλήσω την οικογένεια μου και σαν επακόλουθο
το άγχος και τη μοναξιά που μπορεί να προκύψουν. Οι γιατροί ιδιαίτερα την περίοδο της καραντίνας αντιμε-
τώπισαν αυξημένο στρες και συναισθηματική κούραση. Το να βλέπεις ανθρώπους που πεθαίνουν και να μην
κοινωνικοποιείσαι εκτός νοσοκομείου, αυξήσαν το άγχος και την κατάθλιψη. Ήταν δύσκολο να ξεπεράσει κα-
νείς την εικόνα ανθρώπων να καταλήγουν χωρίς να έχουν προσωπική επαφή με τους δικούς τους ανθρώπους.
Είναι οδυνηρό να λές ότι έβαλες τα δυνατά σου και να ξέρεις ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Η κούραση από την
άλλη, του να φοράς όλη μέρα τα μέτρα ατομικής προστασίας δεν μπορεί να υποεκτιμηθεί. Επηρεάζει σημαν-
τικά το τι μπορεί να κάνει κανείς σωματικά και ψυχικά μετά τη δουλεία.

Οι περισσότεροι από εμάς κάναμε να δούμε τις οικογένειες μας και τους φίλους μας αρκετό διάστημα και
από φόβο και από σεβασμό στα μέτρα που ανακοίνωνε η κυβέρνηση. Αυτό δεν μας έδινε την ευκαιρία της συ-
ναισθηματικής αποσυμφόρησης από τη δύσκολη εργασιακή καθημερινότητα. Όλα αυτά όμως σταθμίστηκαν
από την ευχαρίστηση που παίρνεις στο τέλος της ημέρας, ότι βοήθησες τον συνάνθρωπο σου, ότι έβαλες το
λιθαράκι σου στην αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας.

Αυτό που πρέπει να μας μείνει στο τέλος όμως είναι η ελπίδα. Η ελπίδα ότι όλα θα αλλάξουν και θα επι-
στρέψουμε στην καθημερινότητα μας. Αξίζει να θυμηθούμε όλοι τα λόγια των Zuger και Miles στο άρθρο
τους για τον επαγγελματικό κίνδυνο των ιατρών που ασχολούνται με τον HIV:

«… Η ιατρική είναι μια ηθική επιχείρηση, η επιτυχία και το μέλλον της οποίας εξαρτώνται από την
ακεραιότητα των μεμονωμένων επαγγελματιών υγείας καθώς αντιμετωπίζουν τα καθήκοντα τους ως
θεραπευτές..»

Βλέποντας τη συμπεριφορά, την προσπάθεια και τη δύναμη όλων των νέων ιατρών κατά τη διάρκεια της
πανδημίας αυτής, παρόλο το φόβο τους, δίνει ελπίδα ότι το μέλλον της επιχείρησης αυτής είναι σε καλά χέρια.

Νικόλαος Τζιώλος
Ειδικευόμενος Παθολογίας

Δ΄Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική
ΠΓΝ Αττικόν



Η Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη 1831 αποτελεί μια από τις απο-
φράδες  ημέρες στην ιστορία του νεολληνικού κράτους. Εκείνη
την αποφράδα ημέρα, τα πάθη και συμφέροντα δεν δολοφόνη-
σαν οποιοδήποτε Ελλήνα αλλά σκότωσαν την ελπίδα και το μέλ-
λον ενός νεοσύστατου κράτους αναγεννημένου από έναν
δεκαετή αγώνα και την δουλία τεσσάρων αιώνων. Με την δολο-
φονία του Καποδίστρια σκότωσαν το ξεκίνημα για το οποίο ο
σοφός λαός λέει ότι είναι το ήμιση του παντός. Με το χαμό του
Καποδίστρια ο οποίος έχαιρε μεγάλης εκτίμησης σε όλο τον γνω-
στό κόσμο αποδείξαμε σε όλους αυτους τους ξένους  ότι είμαστε
ανίκανοι να αυτοκυβερνηθούμε. Και η επόμενη λύση θα είναι η
ελέω θεού μοναρχία. 

Ο Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε με άστρο, από επιφανή
Κερκυραϊκή οικόγενεια στην ενετοκρατούμενη Κέρκυρα και φέρει
τον αριστοκρατικό τίτλο του Κόντε.  Η Κέρκυρα με τα υπόλοιπα
νησιά του Ιονίου ενετοκρατούντο  και έτσι είχαν την τύχη να γνω-
ρίσουν την Αναγέννηση και τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό. Αντίθετα
με την υπόλοιπη τουρκοκρατούμενη Ελλάδα που ζούσε ακόμη τον
μεσαίωνα της ανατολής. Ο Ιωάννης Καποδίστριας θα σπουδάσει
Ιατρική σε ιταλικό πανεπιστήμιο στην πόλη Πάντοβα της Ιταλία,
μόνο που επιστρέφοντας στην Κέρκυρα δεν θα την εξασκήσει
καθώς έλκεται περισσότερο από τα κοινά. Τα Επτάνησα από το
1800 αποτελούν την Πολιτεία των Επτανήσων με δικό τους συν-
ταγματικό καθεστώς. Το 1803 διορίζεται γραμματέας αυτής της
πολιτείας και από αυτή την θέση θα αναδείξει πρώιμα τις διοικη-
τικές και διπλωματικές ικανότητές. Τα ξεχωριστά προσόντα του
θα τα παρατηρήσει ο εκπρόσωπος του Τσάρου της Ρωσίας και θα
του προτείνει να ενταχθεί στην υπηρεσία του Τσάρου. Και έτσι θα
γίνει. Εκεί θα προσληθφή στο Υπουργείο Εξωτερικών στη θέση
συμβούλου. Λίγο αργότερα, θα προαχθή αναλαμβάνοντας θέση
πληρεξούσιου του ίδιου του Τσάρου, κατέχοντας θέση υπουργού.
Το 1813-1814 θα εκπροσωπήσει την Ρωσία στην τριεθνή διατα-
ρασσόμενη Ελβετία όπου μέσα από ένα πολιτικό σύστημα τα
καντόνια θα δώσει μια βιώσιμη λύση. Οι Ελβετοί αναγνωρίζοντας
την προσφορά του Καποδίστρια δείχνουν την ευγνωμοσύνη τους
και του στήνουν ανδριάντα έξω από το κοινοβούλιο, δίνουν το
όνομά του σε δρόμους και πλατείες και συνεχίζουν να τον τιμούν
μέχρι σήμερα. Ευρισκόμενος στην Ελβετία δεν λησμονεί την γενέ-
τειρά του  Έτσι, το 1814 θα ιδρύσει στη Βιέννη την Εταιρεία Φίλων
των Μουσσών που απώτερος σκοπός της ήταν να μπορούν να
σπουδάσουν τα ελληνόπουλα. Το 1816 θα καταλάβει την τρίτη
κατα σειρά θέση δίπλα στον τσαρό Αλεξάνδρο που αντιστοιχεί
στην σημερινή θέση του υπουργού εξωτερικών. Από την θέση αυτή
ο Καποδίστριας ίσος προς ίσο με τον αντιπαλό του Μέττερνιχ με
το τέλος των Ναπολεόντιων Πολέμων θα ασκήσει βέτο ώστε να
μην διαμελιστεί η ηττημένη Γαλλία. 

Το 1820 οι Φιλικοί θα έρθουν σε επαφή μαζί του και θα του
προτείνουν να αναλάβει την αρχηγία της Εταιρείας που ετοίμαζε
τον επερχόμενο επανασταστικό αγώνα της ανεξαρτησίας. Ο
ίδιος θα αρνηθεί πιστεύοντας ότι εκτός Φιλικής θα είναι πιο χρή-
σιμος. Έτσι η αρχηγία θα ανατεθεί στον Αλέξανδρο Υψηλάντη,
υπασπιστή του Τσάρου. 

Το 1821 που ξεσπά η Ελληνική Επανάσταση γνωρίζοντας και
τις θέσεις του Τσάρου ο οποίος έχει δεσμευτεί με την Ιερά Συμ-
μαχία διατηρώντας αρνητική έως εχθρική θέση προς τους επα-
ναστημένους Έλληνες.  Τον επόμενο χρόνο θα παραιτηθεί από
τις υπηρεσίες του Τσάρου. Παρόλα αυτά ο Τσάρος για τις υπη-
ρεσίες του, του παρέχει κατοικία και ισόβια σύνταξη των 60000
φράγκων τον χρόνο. Μόνο που ο Ιωάννης Καποδίστριας θέλει
να είναι ελεύθερος να στηρίξει το ελληνικό ζήτημα και θα αρνη-

θεί  τις πλουσιοπάροχες παροχές  έχοντας επίγνωση ότι δεν μπο-
ρεί να υπηρετεί δύο αφεντάδες. 

Τον Ιανουάριο του 1828 ο Καποδίστριας  θα φτάσει στην Αί-
γινα με αγγλικό καράβι με τον κόσμο να του επιφυλλάσει θερμή
υποδοχή. Μετά την Αίγινα κατεβαίνει στο Ναύπλιο, πόλη που
θα οριστεί και πρώτη πρωτεύουσα του κράτους. Φτάνοντας στο
Ναύπλιο θα διαπιστώσει μια άλλη πραγματικότητα. Ένα κράτος
ανύπαρκτο και χρεωμένο, με το  λαό αγράμματο και επί το πλεί-
στον ακτήμονα, και εκείνο κυριαρχεί είναι η ληστεία, η αναρχία
και η πειρατεία. Παροπλίζει προσωρινά το Σύνταγμα και τους
εκπροσώπους της Εθνοσυνέλευσης που κοστίζουν και τα αντι-
καθιστά με ένα ευέλικτο μικρό σχήμα ώστε να μπορεί να παίρνει
γρήγορες αποφάσεις και με μικρό κόστος. Ο Καποδίστριας είχε
επίγνωση του ιστορικού ρόλου του αλλά της μεγάλης ευθύνης
που αναλάμβανε. 

Πρώτο του μέλημα να στεγάσει τα ορφανά του πολέμου, να
φτιάξει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αφού η τρι-
τοβάθμια προυποθέτει τις δύο πρώτες και θα έρθει μεθύστερα
ώστε να μορφώνονται τα ελληνόπουλα. Προβαίνει επίσης στην
ίδρυση της σχολής Ευελπίδων ώστε να βγαίνουν σύγχρονοι
αξιωματικοί, στην ίδρυση της πρώτης τράπεζας με πρώτο νόμι-
σμα τον Φοίνικα που συμβολίζει την αναγεννημένη από τις
στάχτες της Ελλάδας. Ιδρύει ειρηνοδικεία, πρωτοδικεία και
εφετεία και εμποροδικεία τα οποία βασίζονται στο εξάβιβλο
του Αρμενόπουλου και στο εμπορικό δίκαιο της Γαλλίας ώστε
να απονέμεται στους Έλληνες το δίκαιο. Ο χρόνος είναι αμεί-
λικτος και ηράκλειος άθλος να το φέρει εις πέρας. Κυβερνάει
δεσποτικά ώστε να παίρνει γρήγορες αποφάσεις και κατηγο-
ρείται ότι τάχα κατήργησε το σύνταγμα. Μόνο που ο ίδιος στην
ουσία παραμένει εντός συνταγματικών διατάξεων. Αυτοί που
τον στηρίζουν είναι αγνοί αγωνιστές και γνωρίζουν τα χούγια
των Ελλήνων που ειναι αμόρφωτοι και απείθαρχοι. Δίπλα του
στέκεται ο Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς, ο Κανάρης και Επτα-
νήσιοι που έρχονται από πολιτισμένο κόσμο. Απεναντί του πα-
ραμονεύουν οι Υδραίοι καραβοκύρηδες και οι μπέηδες της
Μάνης έχοντας δίπλα τους μνηστήρες που αποβλεπούν στην
αρπαγή της εξουσίας όπως ο ξεπεσμένος Φαναριώτης Μαυρο-
κορδάτος, ο Τσαγανογλείφτης του Αλί Πασά Ιωάννης  Κωλέτ-
της και παραδίπλα του ο Μακρυγιάννης που στεναχωριέται
που ο κυβερνήτης κατάργησε  το Σύνταγμα. 

Μέσα από φιλοεμφυλιακές εντάσεις και μερικά γρόσιαπου
προσφέρουν οι Υδραίοι καραβοκύρηδες, ο αδερφός του φυλακι-
σμένου Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη  μαζί με το γιό του Μαυρομι-
χάλη μια Κυριακή πρωί, έξω απο το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα
στήνουν καρτέρι και δολοφονούν τον κυβερνήτη Καποδίστρια
με ένα ακόμη εμφύλιο να δείχνει τα δόντια του. Και μόνο οι ξένες
δυνάμεις θα μας σώσουν. 

Όσοι πολέμησαν τον Καποδίστρια θα καταλάβουν την αξία
του όταν αργότερα θα μας κυβερνήσουν οι Βαυαροί απολυταρ-
χικά και κατασπαταλώντας το πρόσφατο δάνειο που πήραμε.
Ο μεγάλος Μακρυγιάννης που τότε ζητωκραύγαζε ο τύραννος
πέθανε θα δηλώσει αργότερα: «Ο κυβερνήτης  κυβέρνησε αγ-
γελικά». Ο δε Μιαούλης μετανιωμένος ομολογεί μακάρι να εβρί-
σκετο τότε κάποιος λογικός να συγκρατήσει τον θυμό του. Ο δε
Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης όταν κάποιος λόγιος θέλει να του
προσφέρει επιβούλευση κατηγορώντας τον Καποδίστρια θα τον
αποστομώσει λέγοντας «Ας όψονται οι Αγγλογάλλοι, εγώ
έχασα τους δικούς μου και ο τόπος ένα άξιο τέκνο που δεν θα
ματαβρεί». Χάνοντας τον Καποδίστρια η Ελλάδα έχασε και την
τύχη για ένα καλύτερο κράτος. Έκτοτε θα πορευτούμε χωρίς
αξιοκρατία, υιοθετώντας την διαπλοκή, την λαμογιά και την
γραφειοκρατία. Σήμερα μετά από 190 από τον χαμό του είμαστε
ανελεύθεροι κάτω από ξένη επιτροπεία. 
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190 χρόνια από τον χαμό του Καποδίστρια

Γράφει ο Δημήτρης Μαυραειδόπουλος
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Joker: Πόσο πόνο μπορεί να κρύβει ένα χαμόγελο;

Γράφει ο  Χρήστος Αρφάνης - Δημιουργός ταινιών (παραγωγός ταινιών, 
σεναριογράφος και σκηνοθέτης) και αρθρογράφος / δημοσιογράφος ψυχαγωγίας. 

Ο Joaquin Phoenix στην ταινία Joker του 2019, η οποία είναι βασισμένη στους χαρακτήρες της DC Comics και είναι
σε σκηνοθεσία του Todd Phillips, ερμηνεύει τον Arthur Fleck. Ο Arthur είναι ένας φτωχός μεσήλικας που εργάζεται
ως κλόουν στη γεμάτη χάος και εγκληματικότητα μητρόπολη της Gotham City. Στην ταινία Joker στο πλευρό
τουJoaquin Phoenix συμμετέχουν ακόμα οι Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Flesh-
ler, Bill Camp, Shea Whigham και Marc Maron. Πέρα από τη σκηνοθεσία, ο Todd Phillips έγραψε και το σενάριο
της ταινίας μαζί με τον Scott Silver, ενώ παράλληλα εκτελεί και χρέη παραγωγού. Η παραγωγή της ταινίας Joker έγινε
από τις Warner Bros. Pictures, DC Films και Joint Effort, σε συνεργασία με τις Bron Creative και Village Road-
show Pictures, ενώ διανεμήθηκε από τη Warner Bros.

Ο χαρακτήρας που ερμηνεύει ο Phoenix είναι πολύ λιποβαρής. Το πρόσωπό του είναι χλωμό. Ενώ δεν είναι
δυσάρεστος σαν χαρακτήρας, κάποιοι βρίσκουν την ακατάστατη και παράξενη εμφάνισή του ενοχλητική.

Ο Arthur Fleck είναι επίσης ασυνήθιστος ως προς τη συμπεριφορά του. Είναι απομονωμένος και αντικοι-
νωνικός, ωστόσο δε φαίνεται να είναι άκαρδος ή απατεώνας. Στην πραγματικότητα, ο Arthur είναι αρχικά
αφελής και καλοπροαίρετος απέναντι στους άλλους, ιδιαίτερα στους νέους. Ο Arthur ζει με τη μητέρα
του Penny, την οποία λατρεύει, αλλά δεν έχει άλλες βαθιές, ουσιαστικές σχέσεις. Κάποιος θα μπορούσε να
πει πως η ζωή του είναι μάλλον αδιάφορη και σαν κλοουν, το μόνο που έχει να κάνει για να βγάλει τα προς
το ζην, είναι να έχει ένα πλατύ χαμόγελο ανοίγοντας τα χείλη του και παρουσιάζοντας τα δόντια του. 

Τα δόντια μας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Μας βοηθούν να μασάμε και να χωνέψουμε την
τροφή, μας βοηθούν να μιλάμε και να μιλάμε καθαρά και επίσης δίνουν στο πρόσωπό μας το σχήμα του. Ένα
χαμόγελο έχει και άλλα καθημερινά οφέλη. Τα σωματικά και ψυχολογικά οφέλη του γέλιου και του χαμόγελου
είναι άφθονα. Ένα χαμόγελο μας κάνει περισσότερο προσιτούς. Μπορεί να μας δώσει μεγαλύτερη αυτοπε-
ποίθηση, καθώς και να επηρεάσει την κοινωνική μας ζωή, τη σταδιοδρομία και τις σχέσεις μας. Χωρίς αμφι-
βολία ακούμε και διαβάζουμε ότι το γέλιο είναι μεταδοτικό και αυτό είναι πράγματι αλήθεια. Καταλαβαίνουμε
λοιπόν, πως έχουμε χρέος να προσφέρουμε στη στοματική μας υγεία την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Ένα
υγιές στόμα μπορεί να είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. 

Πόσο πόνο όμως μπορεί να κρύβει ένα χαμόγελο; Ο Arthur Fleck που ερμηνεύει ο Joaquin Phoenix στην
ταινία του Phillips, παρουσιάζει μια μοναδική βιολογική βάση για το μανιακό γέλιο του Joker. Ο Arthur ζει
με μια νευρολογική πάθηση που προβάλλεται στην ταινία ως αυθόρμητο, κοινωνικά ακατάλληλο γέλιο. Τα
επεισόδια συνήθως συνοδεύονται από ένα έντονο αίσθημα νευρικότητας, άγχους ή ντροπής. Το γέλιο, η εξω-
τερική έκφραση της χαράς, είναι επομένως σε κακή ευθυγράμμιση με την εσωτερική κατάσταση των συναι-
σθημάτων του. Ένα μεμονωμένο επεισόδιο μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ένα λεπτό και να αυξάνεται
σε ένταση σε γρήγορο χρόνο. Οι κρίσεις γίνονται τόσο άβολα ανεξέλεγκτες για τον Arthur που τον κάνουν
να κλαίει, να τραυλίζει και να αντιδρά με πνιγμό. Το ακούσιο κλάμα ή γέλιο είναι συμπτώματα της ασθένειας
που έχει ο Joker στην ομώνυμη ταινία του 2019: Μιας κατάστασης που είναι γνωστή ως Ακούσια Διαταραχή
Συναισθηματικής Έκφρασης (Involuntary Emotional Expression Disorder, IEED). Αυτή η διαταραχή είναι
κοινή σε ασθενείς με Εγκεφαλικό Επεισόδιο και άλλες νευρολογικές διαταραχές, όπως η Σκλήρυνση Κατά
Πλάκας (Multiple Sclerosis, MS), η Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση (Amyotrophic Lateral Sclerosis, ALS)
και η Τραυματική Εγκεφαλική Βλάβη (Traumatic Brain Injury, TBI).

Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν από τα παραπάνω, ένα χαμόγελο μπορεί να κρύβει πάρα πολύ πόνο.

Σημείωση: Οι αναφορές του κειμένου σε ιατρικά θέματα είναι αποτέλεσμα προσωπικής έρευνας  του αρ-
θρογράφου και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ληφθούν υπόψη ως ιατρικές γνωματεύσεις ειδικού.
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Μία από τις πολλές
Καλημέρα Παναγιώτα! Ναι... ναι... καλά είμαι!

Τέλεια! Έχω νέα! Πάμε για καφέ μετά την δουλειά
να σας τα πω...

Πόσο χαρούμενη είμαι! Χτες γνώρισα τον Γιώργο.
Τι υπέροχος άνθρωπος... Προσπαθούσα να περάσω
το φανάρι πριν ανάψει κόκκινο και μου έσπασε το
τακούνι. Έριξα μία βρισιά από μέσα μου και συνέ-
χισα να τρέχω κουτσαίνοντας. Ξαφνικά αισθάν-
θηκα ένα χέρι να με στηρίζει και ένα χαμογελαστό
πρόσωπο να μου λέει:

“στηριχτείτε πάνω μου να περάσουμε τον δρόμο...”
Ο δρόμος έγινε καφές... Αλλάξαμε τηλέφωνα και

μιλούσαμε όλο το βράδυ με βιντεοκλήση.
Χαρούμενος, ευγενικός, με κοινά ενδιαφέροντα

και το πιο αστείο πηγαίναμε στο ίδιο μέρος διακο-
πές όταν ήμασταν παιδιά.

Τα κορίτσια χάρηκαν με την περίεργη γνωριμία
μου και μου ζήτησαν να βγούμε όλοι παρέα να τον
γνωρίσουν.

“Δεν μπορώ σήμερα μωρό μου...”
“Αργήσαμε λίγο και είμαι κουρασμένος...”
“Μήπως να μείνουμε λίγο μόνοι μας;”
Με αυτά και με τα άλλα η σχέση μας μετρούσε

ήδη δύο μήνες και οι φίλοι μου δεν τον είχαν γνω-
ρίσει...

Μία μέρα θα βγαίναμε για τη γιορτή της Κατερί-
νας. Ήταν η ευκαιρία να γνωριστούμε όλοι επιτέ-
λους.

Ο Γιώργος ήταν διαχυτικός με όλους, έλεγε διά-
φορα αστεία και κυρίως ήταν ο άγρυπνος σωματο-
φύλακας μου όλο το βράδυ...

Λες να ζήλεψε τους κολλητούς μου που με έπαιρ-
ναν αγκαλιά και χόρευαν μαζί μου;

Γυρίζοντας στο σπίτι άρχισε να μου λέει κάτι πε-
ρίεργα μέσα στο αμάξι...

“Θέλω να είσαι μόνο δική μου”
“Θέλω να έχεις μάτια μόνο για μένα”
“Τώρα εγώ είμαι ο άντρας σου μικρή μου”
Πόσο κολακευμένη αισθάνθηκα... Τι υπέροχα

είναι να σε θέλουν και να σε διεκδικούν...
Είναι;
Ήρθαν τα Χριστούγεννα. Η Πρωτοχρονιά θα μας

βρει στο καινούργιο μας σπίτι. Δεν σας το είπα;
Αποφασίσαμε να συζήσουμε με τον Γιώργο. Βρή-
καμε ένα μικρό, ζεστό διαμέρισμα κοντά στη δου-
λειά του, βάψαμε τους τοίχους σε φωτεινά χρώματα
- εκτός από το γραφείο του που επέμενε να το
βάψει σκούρο γκρι-και βάλαμε ένα καναπέ με πολ-

λές μαξιλάρες και λίγα εύχρηστα έπιπλα.
Ονειρεύομαι το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν με

τους φίλους μου. Φαγητό, ποτό, χορό και τον αγα-
πημένο μου αγκαλιά...

Μαύρη Πρωτοχρονιά... Γκρίνια, ζήλια, μουρ-
μούρα... Μα γιατί; Αφού μόνο εκείνον αγαπάω...
Μόνο για εκείνον άφησα τους γονείς μου και με-
τακόμισα σε ένα μικρό διαμέρισμα... Πρέπει να
είμαι προσεκτική. Πρέπει να του δείξω ότι είμαι
μόνο για εκείνον...

“Ναι αγαπημένη μου, θα πάμε για ποτό. Κανόνισε
με τα κορίτσια και θα έρθω!”

“Μα τι κάνεις Γιώργο; Με ποιο δικαίωμα μου
παίρνεις το τηλέφωνο από το χέρι; Ποιος νομίζεις
ότι είσαι; Τι...”

Πριν προλάβω να τελειώσω την φράση μου αι-
σθάνθηκα το μάγουλό μου να καίει... Δεν μπορεί
να μου συμβαίνει αυτό... Χαστούκι από τον αγαπη-
μένο μου; Την ίδια στιγμή με τραβάει στην αγκαλιά
του και μου ζητάει συγνώμη. Μου λέει ότι με αγα-
πάει τόσο πολύ που μόνο στην ιδέα ότι μπορεί να
με χάσει πεθαίνει...

Μήπως φταίω; Μήπως είπα κάτι που παρεξήγησε;

Ο πίνακας είναι δημιουργία της Ι.Δ., 
όπως τον σκέφτηκε και επιμελήθηκε 

η εικαστικός Ματίνα Στούμπου
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Περνάνε οι μήνες και η ζωή μου έχει αλλάξει ρι-
ζικά. Βλέπω τους γονείς μου μόνο με τον Γιώργο.
Βλέπω τους φίλους μου όλο και πιο σπάνια και συ-
νήθως για ένα γρήγορο καφέ στο πόδι μετά τη δου-
λειά. Τελείωσαν τα γλέντια με τις γυναικοπαρέες
τις Παρασκευές. Μιλάω κρυφά στο τηλέφωνο με
τα κορίτσια γιατί ο Γιώργος ζηλεύει. Τα σαββατο-
κύριακα πρέπει να βλέπω ταινίες στο σπίτι και να
βγαίνουμε μόνο με όσους επιλέγει εκείνος. Οι σκη-
νές ζήλιας γίνονται όλο και πιο συχνές... Ο Γιώργος
γίνεται όλο και πιο βίαιος... Τρέχω και κρύβομαι
μέσα στο μπάνιο ή την κρεβατοκάμαρα.

Φοβάμαι...
Η ζωή μου έχει μετατραπεί σε ταινία τρόμου. Ο

δολοφόνος με το αθώο πρόσωπο που μεταμορφώ-
νεται σε τέρας από τη ζήλια και μετά κλαίει και ζη-
τάει συγχώρεση...

Φοβάμαι...
Ντρέπομαι...
Πώς είναι δυνατόν άφησα τα πράγματα να φτά-

σουν ως εδώ; Πώς να το πω στους γονείς μου; Πώς
να το πω στις φίλες μου;

Τα χέρια μου είναι γεμάτα μελανιές... Φοράω
μακριά μανίκια στη δουλειά και με κοιτάζουν πε-
ρίεργα... Όλοι με κοιτάζουν περίεργα... Νομίζω
ότι έχω στο στήθος μου ένα βράχο 100 κιλά που
με εμποδίζει να αναπνεύσω. Νομίζω ότι τα πόδια
μου έχουν δεμένη μία μπάλα από σίδερα όπως οι
φυλακισμένοι. Αισθάνομαι σαν τους παππούδες
που θέλουν να τρέξουν και δεν μπορούν να κου-
νήσουν τα πόδια τους. Νομίζω πως τα δάχτυλά
μου μουδιάζουν όταν πιάνω το τηλέφωνο και
αδυνατώ να σχηματίσω τον αριθμό της λύτρωσης
μου. Όσο για την φωνή μου... αδυνατεί να βγει
αφού τα χείλη μου παραμένουν ερμητικά κλειστά.
Το μόνο που καταφέρνω είναι να έχω μόνιμα το
χαμόγελο του πόνου...

Γιατί;
Γιατί μου συμβαίνει αυτό αφού μέσα μου ουρ-

λιάζω... Θα μπορούσα να τρέξω πιο γρήγορα και
από τον άνεμο για να φύγω μακριά του!

Σήμερα!!! Σήμερα θα του το πω... Σήμερα θα
φύγω...

Του είπα θέλω να του μιλήσω. Θα πάμε μία βόλτα
λέει να είμαστε ήρεμη και να τα πούμε αγάπη μου...

Αγάπη... Σας έχω πει ότι με λένε Αγάπη; Αγάπη
Κ... Γυναίκα που ακόμη και το όνομα της σου φέρ-
νει ζεστασιά και Γαλήνη... Έτσι είναι η αγάπη; Έτσι
αγαπούν οι άντρες;

Οδηγεί σαν τρελός... Φωνάζει και βρίζει μέσα
στο αυτοκίνητο. Θα είμαι για πάντα δική του λέει.
Δεν θα αφήσει κανέναν άλλον να είναι μαζί μου.
Θα είμαστε για πάντα μαζί μέχρι τον θάνατο...

Φοβάμαι...
Μα πού πηγαίνουμε; Έχουμε βγει εδώ και αρκετή

ώρα από την πόλη. Δεν υπάρχουν σπίτια πουθενά.
Παραλία... Τι ήρθαμε να κάνουμε στην παραλία τον
χειμώνα;

Δεν τολμάω να μιλήσω. Σταματάει το αυτοκίνητο
και εγώ πετάγομαι έξω. Άρχισα να τρέχω χωρίς να
ξέρω πού πηγαίνω. Τρέχω δίχως αύριο. Τρέχω να
ξεφύγω από τη μανία του αγαπημένου μου.

Τι ειρωνεία... “Σε αγαπάω Αγάπη μου”... Αυτό φω-
νάζει καθώς με κυνηγάει.

Μετά από λίγα μέτρα με πιάνει και αρχίζει να με
χτυπάει.

Δεν είναι ο άνθρωπος που αγαπάω... Δεν τον
αναγνωρίζω... Είναι ένα τέρας...

“Γιατί δεν μίλησα σε κάποιον; Γιατί δεν πήρα το
τηλέφωνο που θα μου έσωσε την ζωή; Γιατί πίστευα
ότι έφταιγα εγώ;”

Βοήθεια!!!
Με πιάνει από τον λαιμό... Προσπαθώ να φω-

νάξω με όση δύναμη έχω...
Φοβάμαι...
Κλαίω και τον παρακαλάω να με συγχωρέσει!
Δεν με ακούει κανείς... Με σέρνει από τα μαλλιά...

Φωνάζω... Χτυπιέμαι... Μάταιο...
Το τέρας με σφίγγει ακόμη περισσότερο!
Φοβάμαι...

Αγάπη Κ ..
1997 -2021

Μία από τις πολλές...

Μαρία Κ. Αγραπίδου - 
Χειρουργός Οδοντίατρος

* Οι πρωταγωνιστές και τα ονόματα της θλιβερής
αυτής ιστορίας είναι φανταστικά. Πηγή έμπνευσης ο
άδικος χαμός από τις δολοφονίες τόσων γυναικών...
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Παγκόσμια ημέρα πρόληψης
του καρκίνου του μαστού

Η 25η Οκτωβρίου έχει οριστεί η Παγκό-
σμια ημέρα πρόληψης του καρκίνου του μα-
στού. Ο Δήμος Πειραιά και ο Όμιλος
Εθελοντών κατά του Καρκίνου "ΑγκαλιάΖΩ",
σε συνεργασία με το Ειδικό Αντικαρκινικό
Νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ οργάνωσαν εσπερίδα
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την
πρόληψη του καρκίνου του μαστού.Παρευρέ-
θηκα ως εκπρόσωπος του Ο.Σ.Π., είχα την
χαρά να δω το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά να
φωταγωγείται  με ροζ, το χρώμα που έχει κα-
θιερωθεί για την πρόληψη του καρκίνου του
μαστού, υπενθυμίζοντας σε όλους τη σημα-
σία της έγκαιρης διάγνωσης. Τραγική ειρω-
νεία η ημέρα συνέπεσε με τον θάνατο της
προέδρου του ΚΙΝΑΛ κας Φώφης Γεννη-
ματά, που έπασχε από καρκίνο του μαστού.

Ομιλητές ήταν η κα Ελευθερία Ιγνατιάδου
(διευθύντρια, υπεύθυνη μονάδας μαστού
Μεταξά), ο κος Παύλος Λαμπρόπουλος (επι-
μελητής Α΄ μονάδας μαστού Μεταξά). Η κα
Μαρία Πολύζου (μαραθωνοδρόμος, συγγρα-
φέας) μας εξιστόρησε τις εμπειρίες της ως
πρώην καρκινοπαθής και μας διηγήθηκε τον δικό της μαραθώνιο και την νίκη της στην ζωή. Παρούσα ήταν η Πρό-
εδρος του αγκαλιάΖΩ κα Αναστασία Πασακοπούλου και η σύζυγος του Δημάρχου Πειραιά κα Κυριαζή Μόραλη.

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος μεταξύ των γυναικών στη δυτική κοινωνία. Έχει βρεθεί
ότι περίπου μία στις οκτώ γυναίκες (12%) θα αναπτύξουν καρκίνο του μαστού στη διάρκεια της ζωής τους.
Είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες, δεύτερη μετά τον καρκίνο του πνεύμονα και
είναι η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των ατόμων ηλικίας 35 έως 54 ετών. Υπάρχουν περίπου 4.000 νέα κρούσματα
στην Ελλάδα κάθε χρόνο, τα κρούσματα αυτά προστίθενται στα υπάρχοντα κρούσματα και έχουμε περίπου 800
θανάτους. Έτσι ο καρκίνος του μαστού γίνεται κοινωνικό πρόβλημα. Φυσικά, εάν όλες οι γυναίκες ελέγχονται
τακτικά, το 30% των θανάτων μπορεί να αποφευχθεί. Ο καρκίνος του μαστού είναι βασικά μια συστηματική
ασθένεια και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται. Συνήθως μόνο το 5-10% των περιπτώσεων είναι κληρονο-
μικές, επομένως οι γυναίκες που δεν είναι κληρονομικές δεν πρέπει να «εφησυχάζουν» και θα πρέπει να ελέγ-
χονται τακτικά κάθε χρόνο.

Ο καρκίνος του μαστού δεν έχει προληφθεί πρωτίστως γιατί δεν γνωρίζουμε τον ένοχο, αλλά δεύτερον, διαγι-
γνώσκεται έγκαιρα, αν είναι δυνατόν, ακόμη και πριν γίνει αισθητός ή εμφανιστούν συμπτώματα.

Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού όταν ανιχνεύεται έγκαιρα έχει περισσότερες πιθανότητες ίασης και καλύ-
τερη διαδικασία.

Δεν υπάρχει σαφής τρόπος να σταματήσει η ανάπτυξη καρκίνου του μαστού. Ωστόσο, κάθε γυναίκα μπορεί να
λάβει κάποια μέτρα για να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού ή να τον εντοπίσει σε πρώιμο στάδιο, ώστε
να θεραπευτεί πλήρως.

Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής (όπως η υγιεινή διατροφή, η άσκηση και η αποφυγή της παχυσαρκίας, ο πρόωρος
τοκετός, η αποφυγή της περιττής ακτινοβολίας, η αποφυγή της χρήσης ορμονών κ.λπ.) μπορούν να μειώσουν τον
κίνδυνο καρκίνου του μαστού.

Η δευτερογενής πρόληψη του καρκίνου του μαστού περιλαμβάνει:
Αυτοεξέταση του μαστού των γυναικών
Κλινική εξέταση μαστών από γιατρό
Μαστογραφίες και άλλες απεικονιστικές εξετάσεις.
Την συζήτηση συντόνιζε η κα Όλγα Λιοντοπούλου (διευθύντρια ΟΕΚΚ αγκαλιάΖΩ, η οποία δεν παρέλειψε ν’

αναφερθεί στην συνέντευξη της κας Φώφης Γεννηματά που είχε δώσει στον Όμιλο αγκαλιάΖΩ το 2008.

Φωτογραφία: (από αριστερά)κα Άννα Γιαννάκου Πάσχου – 
Αντιδήμαρχος Πρόνοιας Καλλιθέας, Μαρία Αγραπίδου – 

οδοντίατρος ΟΣΠ, κα Κυριαζή Μόραλη, κα Μαρία Πολύζου –
μαραθωνοδρόμος, συγγραφέας, κα Ελευθερία Ιγνατιάδου- 

διευθύντρια, υπεύθυνη μονάδας μαστού Μεταξά, 
κα Αναστασία Πασακοπούλου – Πρόεδρος ΟΕΚΚ αγκαλιάΖΩ.

Επιμελείται η Μαρία Κ. Αγραπίδου - Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων
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Ντρέδες
Την Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021, ο Εκ-

παιδευτικός Όμιλος New York College, το
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κων-
σταντακόπουλου, η Περιφέρεια Πελλοπο-
νήσου Π.Ε. Μεσσηνίας, η Πρεσβεία του
Παναμά, ο Δήμος Ζαχάρως, ο Δήμος Κα-
λαμάτας, ο Δήμος Πύλου - Νέστορος, ο
Δήμος Οιχαλίας, ο Δήμος Τριφυλίας, η
Μεσσηνιακή Αμφικτυονία, οι Τριφύλιοι
Δυτικής Αττικής και η Ομοσπονδία Συλλό-
γων - Συνδέσμων Τριφυλίας, πραγματοποί-
ησαν εκδήλωση ιστορικού περιεχομένου
προς τιμήν των θρυλικών Ντρέδων με
θέμα:"Ντρέδες: Στην πρώτη γραμμή της
Ελληνικής Παλιγγενεσίας"υπό την αιγίδα
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

Η εκδήλωση έλαβε χώραστην αίθουσα
Χρήστος Λαμπράκης στο Μέγαρο Μουσι-
κής, (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, Αθήνα)
και ως εκπρόσωπος του Οδοντιατρικού
Συλλόγου Πειραιά ήμουν παρούσα.

Κεντρικοί ομιλητές ήταν οι Προκόπιος Παυλόπουλος, τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Επίτιμος
Καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,
Άγγελος Συρίγος, Υφυπουργός Παιδείας, αν. Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, ΠΑΝ-
ΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, Αλέξης Χαρίτσης, Βουλευτής N. Μεσσηνίας, ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Ο Προκόπης Παυλόπουλος συμμετείχε στην εκδήλωση εισαγωγής του ιστορικού τόμου με τίτλο "Dredes:
e First Line of Plural Origins of Greece" που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συναυλιών και μίλησε στη
συνάντηση.  Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τόνισε ιδιαίτερα τον ηγετικό ρόλο των αδελφών Ντρέντι στην εθνική
εξέγερση του 1821 και επεσήμανε:  Το "Dreddes: e Frontline of the Plural Origins of Greece" που δημοσι-
εύθηκε κατά την 200ή επέτειο της Εθνικής Εξέγερσης το 1821, είναι ένα σημαντικό ιστορικό τεκμήριο που
απέδωσε τους Αγώνες Dredes στο οφειλόμενο "φόρο τιμής" του.

Κατόπιν πρόσκλησης των Βυζαντινών αυτοκρατόρων Μανουήλ Καντακουζηνού (Μανουήλ Καντακουζη-
νού) και Θεοδώρου (μ.Χ.) Παλαιολόγου, οι Δρέντες-εγκαταστάθηκαν στην Άνω Μεσσηνία, ιδιαίτερα στο
Dori A ευρύτερη περιοχή της Αυστρίας. Έχτισαν τα περίφημα Σουλιμοχώρια σε μια έκταση περίπου 120 τε-
τραγωνικών χιλιομέτρων ως μια πραγματική «αετοφωλιά» ελευθερίας και εμφανίστηκαν ως «άγρυπνοι» φρου-
ροί των συνόρων της δικτατορίας του Μυστρά, που αρχικά απευθύνονταν στους Φράγκους

Οι Ντρέδες είχαν ένα σύστημα το οποίο συνέτεινε και στην νικηφόρο εξέλιξη των αγώνων τους κατά των
οθωμανών, ακόμη και πριν την έναρξη της Επανάστασης του 1821.  Τα Σουλιμοχώρια υπήρξαν εστίες αγώνα
και αντίστασης κατά των Τούρκων σε τέτοιο βαθμό, ώστε όχι μόνο σκόρπιζαν τον φόβο στον κατακτητή αλλά
«μετάγγιζαν» κουράγιο στους επαναστατημένους Έλληνες για την τελική ευόδωση της Εθνεγερσίας και την
δημιουργία του Νεότερου, ανεξάρτητου και αυτόνομου, Ελληνικού Κράτους.  Οι Ντρέδες υπήρξαν φίλοι και
άξιοι συμπολεμιστές του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ο οποίος υπολόγιζε πολύ στην συμβολή τους κατά τον
Αγώνα.  Ας σημειωθεί, επιπροσθέτως, ότι κατά τις υπάρχουσες ιστορικές μαρτυρίες οι Ντρέδες κήρυξαν την
δική τους Επανάσταση την 24η Μαρτίου 1821, μια μέρα πριν από την κήρυξη της Εθνεγερσίας του 1821 στην
Αγία Λαύρα. 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στον αγώνα των Ντρέδων εναντίον του τουρκοαιγύπτιου εισβολέα Ιμ-
πραήμ, ιδίως κατά την περίοδο του 1827.

Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η Βίκυ Φλέσσα, Κλασική Φιλόλογος – Δημοσιογράφος, ενώ χαιρετισμούς

Με τον κο Άγγελο Συρίγο (Υφυπουργός Παιδείας, αν. Καθηγητής
Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής ΠΑΝΤΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, κα Αργυρώ Αδαμοπούλου (μέλος του Δ.Σ. 
της Ομοσπονδίας) και κο Σταύρο Σταθόπουλο (Ιδρυτικό μέλος

της Ομοσπονδίας Συλλόγων Συνδέσμων Τριφυλίας)
και διοργανωτή της εκδήλωσης.

Επιμελείται η Μαρία Κ. Αγραπίδου - Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων
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Ένωση Απανταχού Μανιατών 

απεύθυναν οι Γιάννα Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη, Πρόεδρος της Επι-
τροπής "Ελλάδα 2021", Ιουλία Λυμπεροπούλου, Πρέσβης και Γενική
Πρόξενος του Παναμά, Μελέτιος - Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος, Πρύ-
τανης του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Γιάννης Λαμπρόπουλος, Βουλευτής Μεσσηνίας
ΝΔ, Νάντια Γιαννακοπούλου, Βουλευτής Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών,
Μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ξενοφών Κάππας, Γενικός
Διευθυντής Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπου-
λου, Ηλίας Φούτσης, Hon Ph.D., Πρόεδρος και Ιδρυτής του Εκπαι-
δευτικού Ομίλου NEW YORK COLLEGE.

Πλέον το Λεύκωμα αποτελεί ιστορικό κειμήλιο. Με τα έσοδα θα φι-
λοτεχνηθεί Μνημείο που θα αναπαριστά την Ορκωμοσία των Ντρέ-
δων από τον παπά Δημήτρη Τσιώρη. Η φιλοτέχνηση του μνημείου θα
γίνει από τον σπουδαίο γλύπτη - χαράκτη κύριο Σταματόπουλο Γε-
ώργιο (φιλοτεχνεί το Ευρώ και συλλεκτικά νομίσματα της Τράπεζας
της Ελλάδος και επετειακά της επιτροπής "Ελλάδα 2021").

Σε ευχαριστώ πολύ.
Μαρία Κ. Αγραπίδου – Χειρουργός Οδοντίατρος 

* Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων

Με την κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου –
Δασκαλάκη  (Πρόεδρος της 
Επιτροπής "Ελλάδα 2021")

Στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής 17 Οκτωβρίου, η Ένωση
Απανταχού Μανιατών “Η Μάνη” και το Στάδιο Ειρήνης και Φι-
λίας οργάνωσαν την πρώτη αντάμωση Μανιατών και των
φίλων τους. Αυτό το σημαντικό γεγονός συνέβη στη γύρω πε-
ριοχή του ΣΕΦ* υπό την αιγίδα  του Δήμου Πειραιά. Από εκεί
βέβαια δεν μπορούσε να λείψει ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πει-
ραιά, που εκπροσωπήθηκε από την Μαρία Κ. Αγραπίδου.

Οι Μανιάτες και οι φίλοι τους είχαν την ευκαιρία να απολαύ-
σουν ένα υπέροχο μεσημέρι με ξεχωριστά εδέσματα από τη
Μάνη, ενώ τα παιδιά μπόρεσαν να συμμετάσχουν σε πολλές
αθλητικές δραστηριότητες. Υπήρχε μουσική με παραδοσιακά
τραγούδια, ενώ ο Πέτρος Κάρλες και οι χορευτές του λικνίστη-
καν στους ρυθμούς των τραγουδιών  και παρέσυραν τον κόσμο
να χορέψει και να διασκεδάσει. Η εκδήλωση είχε  φιλανθρω-
πικό χαρακτήρα, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την
υποστήριξη των θυμάτων της πυρκαγιάς στη Μάνη.

Στην πρόσκληση αυτή προσφοράς στον συνάνθρωπό μας αν-
ταποκρίθηκαν ο Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα κλάδου πλοίων
και βουλευτής Α΄ Πειραιώς Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, ο εκπρό-
σωπος τύπου Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Γαϊτάνης, βουλευτής
Α΄ Πειραιά Νικόλαος Μανωλάκος, Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβου-
λοι, μέλη της Περιφέρειας και άλλοι παράγοντες της ηγεσίας.

Συγχαρητήρια στην Ένωση Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη»
για την πρωτοβουλία τους να βοηθήσουν τους συντοπίτες τους
που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές. Ένα μεγάλο μπράβο και
στον κόσμο για την ευαισθητοποίησή του, την μεγάλη προσέ-
λευση και προσφορά του.

Χορηγός εκπομπής αυτής της εκδήλωσης ήταν ο Ραδιοφω-
νικός Σταθμός Πειραιώς, κανάλι 90.4, και ο Ελληνικός Ερυθρός
Σταυρός που διασφάλισε την προστασία της υγείας των παρευρισκόμενων.

* Το ΣΕΦ αποτελεί μια κυψέλη αθλητισμού, πολιτισμού και ψυχαγωγίας στην Αττική.

Η Ένωση Απανταχού Μανιατών με τον Λεόνε

Mαζί με το βουλευτή Α΄ Πειραιώς Νικόλαο 
Μανωλάκο, την υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

της Ένωσης Απανταχού Μανιατών Πέγκυ 
Λαγάνη και την μητέρα της Σταθούλα Λαγάνη
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Κδαπ Παναγία Ευαγγελίστρια

Την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα εγ-
καίνια του 1ου Τοίχου Αναρρίχησης για ΑμεΑ στις εγκαταστάσεις του
Κδαπ-Μεα Ηλιούπολης " Παναγία Ευαγγελίστρια". Στα εγκαίνια παρευρέ-
θηκαν αρκετοί επίσημοι όπως ο κ. Καλλιάνος Γιάννης - Βουλευτής Νοτίου
Τομέα Β' Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Αναστάσιος Γαϊτάνης - εκ-
πρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας - ο κ. Δημήτρης Νικόλκσκι - Προ-
ιστάμενος για ζητήματα των ΚΔΑΠ μεΑ στο Υπουργείο Εργασίας και
Πρόεδρος της Παιδικής Στέγης, ο κ. Γιάννης Κωστάκης - Γενικός Γραμμα-
τέας του Συλλόγου Παραολυμπιανικών, Παγκόσμιος Πρωταθλητής κα Πα-
ραολυμπιονίκης Κολύμβησης, ο κ. Γιώργος Αραχωβίτης - Αντιπρόεδρος της
ΠΟΠΑ και καθηγητής στα ΣΕΦΑΑ  και ο κ. Μανώλης Σκορδίλης -  καθη-
γητής Προσαρμοσμένης Ειδικής Φυσικής Αγωγής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γεώργιος Δημόπουλος με χαρά παρέλαβε την
πλακέτα, ευχαρίστησε το Σωματείο και με συγκίνηση φωτογράφισε το και-
νούργιο  λεωφορείο 18 θέσεων που μεσολάβησε ο ίδιος για την αδειοδό-
τησή του.

Τέλος παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Ηλιούπολης κ. Κώστας Σεφτελής
και Γιάννης Πούλος, ο Υποψήφιος Δήμαρχος Ηλιούπολης κ. Γαβριήλ Αραμ-
πατζής, τα Στελέχη του Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή κ. Αν-
δρέας Γεωργίου και κα Μαρία Αγραπίδου. 

Παρόντες ήταν αρκετά στελέχη της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων, όλο το προσωπικό του Σωματείου  και αρκετοί
φίλοι.

Ο τοίχος Αναρρίχησης  κατασκευάστηκε με προσωπική εργασία και εξασφάλιση των υλικών απο την Ομάδα Δια-
χείρισης Κρίσεων για λογαριασμό του Σωματείου, στον εξωτερικό τοίχο του ΚΔΑΠ μεΑ Ηλιούπολης μετά απο πα-
ραχώρηση του Δήμου Ηλιούπολης.

Στην εκδήλωση τηρήθηκαν  όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονταν απο την Υγειονομική Επιτροπή και τα
Υπουργεία σχετικά με τον COVID - 19 και σε κάποιες  περιπτώσεις αφαιρέθηκαν οι μάσκες στιγμιαία για την φω-
τογράφηση.

Mε τους κύριους Στεφανίδη 
και Τάσο Γαϊτάνη

Aπό αριστερά: κ. Γιάννης Κωστάκης ( Παραολυμπιο-
νίκης),  κ. Γιάννης Καλλιάνος (βουλευτής ΝΔ),
Αγραπίδου Μαρία (ΟΣΠ), Dr. Ντιάνα Παπαλλά 

(ογκολόγος- ακτινοθεραπεύτρια - διευθύντρια στο
Α.Ο.Ν.Α Άγιος Σάββας), κ. Δημήτρης Στεφανίδης
(πρόεδρος Σωματείου Αποκατάστασης και Ειδικής

Αγωγής Άμεσα " Παναγία Ευαγγελίστρια")

Επιμελείται η Μαρία Κ. Αγραπίδου - Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων






