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Μια άκρως  συγκινητική και μοναδική στιγμή
είχα την τύχη να ζήσω πριν μερικές ημέρες μετά
την τιμητική πρόσκληση της Οδοντιατρικής Σχο-
λής Αθηνών, στο καλωσόρισμα των νέων πρωτοε-
τών φοιτητών. 
Πραγματικά, το αίσθημα ευθύνης, βλέποντας

τους μελλοντικούς συναδέλφους, γιγαντώνεται
και βαραίνει πολύ το έργο το οποίο καλούμαστε
να επιτελέσουμε. Παρ’ όλες τις δυσκολίες και
τους ενδοιασμούς, τελικά αυτό που έμεινε ήταν
η ικανοποίηση και η βεβαιότητα ότι μπορούμε να
ενδιαφερθούμε, μπορούμε να διεκδικήσουμε,
μπορούμε να καταφέρουμε, ώστε οι νέοι συνά-
δελφοι σε λίγα χρόνια να βρεθούν σε ένα πιο φι-
λικό εργασιακό περιβάλλον. 
Τα παραπάνω μπορεί να ακούγονται ουτοπικά

και λόγια χωρίς αντίκρισμα, όμως συνάδελφοι με
την συνεργασία και την σύμπνοια, αλλά και με
ανοικτούς ορίζοντες, όπως παρότρυνα τους
νέους φοιτητές στον χαιρετισμό μου προς αυ-
τούς, υπάρχουν αποτελέσματα. Χωρίς ανοικτούς
ορίζοντες μπλέκεις πάντα στον λαβύρινθο των
στεγανών, των κόκκινων γραμμών και των ανάλ-
γητων κομματικών παρωπίδων και στο τέλος δεν

καταφέρνεις τίποτα. Μόνοι μας οριοθετούμε τα
στεγανά μας μόνοι μας οριοθετούμε τις κόκκινες
γραμμές, οι οποίες όμως πάντα μπορούν να ανα-
προσαρμόζονται στην εποχή.
Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο κ. Νικόλαο Νικη-

τάκη και την διοίκηση της Οδοντιατρικής Σχολής
για την πρόσκληση και ανυπομονούμε να υποδε-
χτούμε σε λίγα χρόνια τους νέους συναδέλφους
στον σύλλογό μας.

Μιχάλης Αγρανιώτης
Πρόεδρος του Ο.Σ.Π



Νέα διεθνής διάκριση για την
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
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«Καλύτερης Επικοινωνιακής Καμπάνιας για 
την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας 2022

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ)
κέρδισε για δεύτερη φορά μετά το 2020 το βραβείο
της Παγκόσμιας Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας –
FDI - στην κατηγορία «Καλύτερη Επικοινωνιακή
Καμπάνια» για την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής
Υγείας, όπου φέτος συμμετείχε στις δράσεις εορ-
τασμού η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου, ενώ αναδείχθηκε για πρώτη
φορά σε κοινοβουλευτικό επίπεδο η σπουδαιότητα
της στοματικής υγείας σε ειδική συνεδρίαση στη
Βουλή των Ελλήνων παρουσία του Υπουργού

Υγείας Θάνου Πλεύρη.
H φετινή καμπάνια που έτυχε παγκόσμιας ανα-

γνώρισης μετέδωσε το μήνυμα «να είσαι περήφα-
νος για το στόμα σου – είναι αυτό που συνδέει το
σώμα, το μυαλό και την καρδιά μας», με τη συμμε-
τοχή Οδοντιατρικών Συλλόγων από όλη τη χώρα,
περιλάμβανε εκτός της παραγωγής πρωτότυπου
τηλεοπτικού σποτ, την έκδοση και διανομή του
ενημερωτικού φυλλαδίου «Ζάχαρη – απόλαυση με
μέτρο», ενώ με τη συνεργασία της Κεντρικής Ένω-
σης Δήμων Ελλάδας - ΚΕΔΕ και τους κατά τόπους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210-3813380 - 2103303721, Fax: 210 3834385, e-mail: eoo@otenet.ar

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2022
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Δήμους, φωταγωγήθηκαν συμβολικά δημοτικά κτί-
ρια και μνημεία στα χρώματα της Παγκόσμιας
Ημέρας Στοματικής Υγείας.

Αθανάσιος Δεβλιώτης, Πρόεδρος ΕΟΟ: “Είναι
μια πολλή μεγάλη ημέρα για την Ελληνική Οδον-
τιατρική Ομοσπονδία, αλλά και για κάθε έναν οδον-
τίατρο ξεχωριστά, γιατί το 2022 αναγνωρίστηκε
εκτός από τη δράση της ΕΟΟ και η κοινωνική ευαι-
σθησία του κάθε συναδέλφου σε όλα μήκη και τα
πλάτη της χώρας μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν των δωρεάν οδον-
τιατρικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από
συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα, πλαισιώνοντας τις
δράσεις των κατά τόπους συλλόγων και ενισχύοντας
το κεντρικό μήνυμα της ΕΟΟ, ειδικά φέτος κατορ-
θώσαμε όλοι μαζί στην ΕΟΟ να αναδείξουμε για
πρώτη φορά τα σημαντικά θέματα της Στοματικής
Υγείας στα υψηλότερα πολιτειακά κλιμάκια και για
αυτό το λόγο θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συ-
ναδέλφους μαζί αλλά και τον κάθε έναν ξεχωριστά.
Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους.”

Κατά τη φετινή τελετή απομονής των βραβείων
της Παγκόσμιας Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας -

FDI, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη της Ελβε-
τίας, την ΕΟΟ εκπροσώπησε η Γενική Γραμματέας
του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Μαρία Μενενά-
κου, η οποία παραλαμβάνοντας τη διάκριση δή-
λωσε: “Περήφανη , γιατί εκπροσωπώ την Ελληνική
Οδοντιατρική Ομοσπονδία. Περήφανη, για το πρώτο
βραβείο για τις δράσεις μας στην Παγκόσμια Ημέρα
Στοματικής Υγείας. Περήφανη, για την στήριξη του
κλάδου κατά την μεγαλύτερη Υγειονομική κρίση του
αιώνα. Περήφανη, γιατί το βραβείο μας ΔΕΝ ΕΙΧΕ
ΧΟΡΗΓΟΥΣ. Με ίδιους κόπους, και με πόρους των
συναδέλφων μας. Περήφανη λοιπόν.”

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκε
επίσης με ειδική διάκριση για την πολυετή του προ-
σφορά και συμμετοχή στην FDI ο ταμίας του διοι-
κητικού συμβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής
Ομοσπονδίας συνάδελφος Γιώργος Τσιόγκας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.

ΔΕΒΛΙΩΤΗΣ

Η Γενική Γραμματέας
ΜΑΡΙΑ 

ΜΕΝΕΝΑΚΟΥ
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Πρόταση ένταξης θέματος προς συζήτηση
εκτός ημερήσιας διάταξης στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου
Ένα από τα ζητήματα που απασχολεί

εκατομμύρια Έλληνες αυτή τη στιγμή
είναι η θέσπιση του προσωπικού γιατρού.

Ο θεσμός του οικογενειακού- προσω-
πικού γιατρού άρχισε να αναφέρεται στη
χώρα μας και να προγραμματίζεται από
το 1980 αλλά ως άλλο γεφύρι της Άρτας
ποτέ δεν υλοποιήθηκε πλήρως και η εν-
τατικοποίηση των προσπαθειών των Κυ-
βερνήσεων τα τελευταία χρόνια σχετικά
με αυτόν έχει να κάνει με το γεγονός ότι
η πραγμάτωση του αποτελεί προϋπό-
θεση για την έξοδο από την ενισχυμένη
εποπτεία.

Από 1η Αυγούστου 2022 άνοιξε η Πλατφόρμα εγγραφής για τους πολίτες και αυτοί αν και ελάχιστα
ενημερωμένοι, υπό την απειλή χρηματικών προστίμων έσπευσαν να εγγραφούν επιλέγοντας όποιο για-
τρό έβρισκαν διαθέσιμο.

Ελάχιστα ενημερωμένοι ήταν και είναι ακόμα και οι ίδιοι οι άνθρωποι της Υγείας, συγκεκριμένα οι Ια-
τρικοί Σύλλογοι ώστε να κατευθύνουν Γιατρούς και κοινό με οδηγίες για τη λειτουργία του θεσμού.

Δυστυχώς όμως ενώ 4 εκατομμύρια πολιτών εγγράφηκαν, δε συγκεντρώνεται ο απαραίτητος αριθμός
γιατρών για να λειτουργήσει το σύστημα και κυρίως δεν ανταποκρίθηκαν οι ιδιώτες παθολόγοι και γε-
νικοί γιατροί.

Για να καλυφθεί το κενό κλήθηκαν και άλλες ειδικότητες όπως καρδιολόγοι, διαβητολόγοι, αιματο-
λόγοι, γαστρεντερολόγοι, πράγμα που δημιουργεί περαιτέρω απορίες για το πόσο αποτελεσματικά θα
λειτουργήσει αυτός ο  θεσμός για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών.

Ένα κομβικό ερώτημα επίσης είναι γιατί επελέγη άλλη μια φορά το φόβητρο του προστίμου αντί της
πειθούς ώστε να κινητοποιηθούν και να συμμετέχουν οι πολίτες. Τελικά τώρα που εγγράφηκαν και δεν
υπάρχει διαθεσιμότητα γιατρών δεν τίθεται θέμα αξιοπιστίας του κράτους στα μάτια του απλού πολίτη;

Εδώ στον τόπο μας την Πελοπόννησο που είναι μια αραιοκατοικημένη Περιφέρεια,  η ύπαρξη λίγων
διαθέσιμων γιατρών θα αναγκάζει τους πολίτες να διανύουν μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να τους
παρέχονται βασικές υπηρεσίες υγείας. 

Επιπλέον οι Νοσοκομειακές Υποδομές της Πελοποννήσου ίσως αντιμετωπίσουν προβλήματα αν με-
ταφερθεί ακόμα μεγαλύτερο βάρος σ’ αυτές κατά την αθρόα προσέλευση πολιτών στους συμβεβλημέ-
νους με το σύστημα Νοσοκομειακούς Γιατρούς.

Ως Περιφερειακό Συμβούλιο  προτείνω  να συζητήσουμε το θέμα και να καταλήξουμε σε προτάσεις
προς το Αρμόδιο Υπουργείο για να υλοποιηθεί και να λειτουργήσει σωστά ο θεσμός του Προσωπικού
Γιατρού όπως γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Ο Τομέας της Δημόσιας Υγείας στην Πελοπόννησο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και θα ήταν
καλό παρ’ όλο που δεν έχει γίνει τα τελευταία τρία χρόνια, να αρχίσουν να τίθενται επί τάπητος στο
Περιφερειακό Συμβούλιο, να αναζητούνται λύσεις και να μεταφερθούν συγκροτημένες προτάσεις και
σοβαρές διεκδικήσεις  στην Κυβέρνηση.

Μαργαρίτα Σπυριδάκου
Περιφερειακή Σύμβουλος Λακωνίας 

Πρόεδρος ΟΣ Λακωνίας
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Τα νέα της  Eπιτροπής Προληπτικής

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Ο.  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (F.D.I)

Το βραβείο της Καλύτερης Επικοινω-
νιακής Καμπάνιας για την Παγκόσμια
Ημέρα Στοματικής Υγείας 2022, έλαβε η
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία από
την F.D.I.

Η κ. Μαρία Μενενάκου, Γεν.Γραμματέας
της Ε.Ο.Ο. και τ. Πρόεδρος του Ο.Σ.Π.,
δήλωσε ότι από τη δική της πλευρά, αφιε-
ρώνει το βραβείο στην Επιτροπή Προλη-
πτικής του Οδοντιατρικού Συλλόγου
Πειραιά για την συνδρομή της στην προ-
αγωγή της στοματικής υγείας.

prof. IhsaneBen Yahya η Πρόεδρος της FDI, prof. Paulo Melo ο Προεδρος του taskforce 
για την Παγκόσμια Ημέρα (WOHD), Μαρία Μενενάκου Γεν. Γραμματέας της Ε.Ο.Ο. 
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Είμαστε πάντα εκεί!
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος

Πειραιώς δηλώνει πάντα
παρών σε οποιαδήποτε προλη-
πτική δράση του ζητηθεί. 

Αυτό το καλοκαίρι από 20
έως 25 Ιουνίου,  εν μέσω μάλι-
στα ενός μεγάλου καύσωνα,
ούτε ένας ούτε δύο, αλλά δεκα-
πέντε παρακαλώ εθελοντές
οδοντίατροι του Συλλόγου μας
βρέθηκαν στον προαύλιο χώρο
του Δημοτικού Θεάτρου, σε μια
συνεργασία του ΟΣΠ, του
Δήμου Πειραιώς και του Χαμό-
γελου του Παιδιού.

Μέσα στην κινητή οδοντια-
τρική μονάδα του Χαμόγελου,
οι συνάδελφοι εξέτασαν πάρα
πολλά παιδιά τα οποία προσέρχονταν με ραντεβού, έκα-
ναν αγωγή στοματικής υγείας και ενημέρωσαν τους γο-
νείς τους για την οδοντοστοματολογική τους
κατάσταση, τηρώντας αυστηρά όλα τα μέτρα κατά του
Covid 19.

Προσωπικά νιώθω πραγματικά την ανάγκη να ευχαρι-
στήσω όλους τους συναδέλφους μέλη της Επιτροπής και
μη, για την ανταπόκριση στο κάλεσμα, αλλά και την με-
ταξύ μας άψογη συνεργασία.

Αγραπίδου Μαρία, Λιαράκου Κατερίνα, Αραμπατζή
Αθανάσιε, Γεωργάκη Κατερίνα, Γκίνο Εράλντα, Εβίτα
Θωμά, Άλκηστη Μακρυνικόλα, Μαρία Μουταφίδου, Πε-
τούση Ιωάννα, Σούτα Μαρκέλλα, Συρράκο Παναγιώτη,
Τζαρντά Ελευθερία, Τσαγκαράκη Ιωάννα, Τσελεκίδου Βαλέρια, αλλά και κυρία Τσιχλή Βέρα από το
Χαμόγελο του παιδιού, σας ευχαριστούμε θερμά και ελπίζουμε και σε νέα εθελοντικά συναπαντήματα.!

Βασιλική Σταματάκη
Αντιπρόεδρος Προληπτικής Επιτροπής ΟΣΠ











Γ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ, Α. ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ και  Ι.ΤΖΟΥΤΖΑΣ

Χαρακτηριστικά αποβλήτων οδοντιατρικού
αμαλγάματος στην οδοντιατρική σχολή του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
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Το αρνητικό αποτύπωμα του υδραργύρου (Hg) στο περιβάλλον, αλλά και στα έμβια όντα
είναι γνωστό στην βιβλιογραφία από παλιά. Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, στις Η.Π.Α. και
τον Καναδά, υπάρχουν και εφαρμόζονται από ετών, εξειδικευμένοι νόμοι αναφορικά με τη
διαχείριση  των προϊόντων που εμπεριέχουν υδράργυρο  αλλά και εταιρείες  εξειδικευμένες
και υπεύθυνες για την ορθή περισυλλογή και  διαχείριση των υλικών αυτών, μεταξύ αυτών και
του Οδοντιατρικού αμαλγάματος.

Στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν και συγκεκριμένα μετά την υπογραφή της συνθήκης της
Μιναμάτα, τέθηκε σε ισχύ ένας νέος ευρωπαϊκός κανονισμός (852/17) που αποσκοπεί, αφενός
μεν στην ελαχιστοποίηση της κλινικής χρήσης του αμαλγάματος σε οδοντικές αποκαταστά-
σεις, αφετέρου περιγράφει λεπτομερώς τη διαδικασία διαχείρισης  των στερεών και υγρών
αποβλήτων που εν δυνάμει εμπεριέχουν Υδράργυρο. Η Οδοντιατρική σχολή Αθηνών, που
είναι συντεταγμένη με τις διεθνείς οδηγίες που αφορούν στα παραπάνω, διαθέτει στο λειτουρ-
γικό της 80 έδρες εφοδιασμένες με διαχωριστές αμαλγάματος ποικίλλου τύπου.

Υλικά και μέθοδος: Σε 40 έδρες που λειτουργούν στις προπτυχιακές κλινικές φέρουν διαχω-
ριστές αμαλγάματος δια καθίζησης διενεργήθηκε συλλογή των ιζημάτων από τους διαχωρι-
στές ύστερα από ακριβώς έναν χρόνο λειτουργίας. Το αρχικά συλλεγέν ίζημα διηθήθηκε σε
αλληλουχία ηθμών, έως ότου μπορούσε να σχηματιστεί μία σταθερή στερεή μάζα. Αυτή η μάζα
αφού συσκευάσθηκε σε διαφανή σακούλα ζυγίστηκε σε ζυγό ακριβείας. Ενώ το υλικό που δια-
πέρασε  τους ηθμούς  συλλέχθηκε και ζυγίστηκε επίσης, σε ειδικό σκεύος. Μόλις ολοκληρώ-
θηκε η συλλογή και επεξεργασία και ζύγιση των ιζημάτων από κάθε διαχωριστή, συλλέχθηκε
αντιπροσωπευτικό δείγμα από την κάθε σακούλα αποξηράθηκε και τοποθετήθηκε σε βάση-
προκειμένου να εξετασθεί στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης και σε στοιχειακό αναλυτή
(EDS). Κατά τον ίδιο τρόπο εξετάσθηκε και το συλλεχθέν υγρό από την αρχική στράγγιση
των ιζημάτων.

Το βάρος του κάθε δείγματος διέφερε σημαντικά μεταξύ των διαχωριστών και ο μέσος όρος
ήταν τα 240g που αποτελούνταν από μεταλλικά και πολυμερή σωματίδια, μεγάλα κομμάτια
από κονίες, συγκολλητικούς παράγοντες, αποτυπωτικά υλικά αλλά και κώνους γουταπέρκας.
Τα μικροσωματίδια αποτελούνταν από πολλαπλά μεταλλικά σωματίδια κυρίως άργυρο και
ψευδάργυρο, χαλκό και υδράργυρο. Από τα ευρήματα καταλήγουμε πως η σωστή ονομασία
των παλαιών παγίδων αμαλγάματος δια καθίζησης, οφείλει να είναι “συλλέκτες μικροσωματι-
δίων” και όχι “παγίδες αμαλγάματος”. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τους συλλέκτες αμαλ-
γάματος, δια καθίζησης ή φυγοκεντρικούς είναι η ικανότητα της συσκευής να συγκρατεί το
95% των παραγομένων μικροσωματιδίων.



Γ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ, Α. ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ και  Ι.ΤΖΟΥΤΖΑΣ

Υγειονομικά (οδοντιατρικά) απόβλητα 
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Καθημερινά οι οδοντιατρικές κλινικές παράγουν μεγάλο όγκο αποβλήτων. Ορισμένα από αυτά κατα-
τάσσονται ως επικίνδυνα ή μολυσματικά-αιχμηρά, παλαιά οδοντιατρικά υλικά, προσθετικές αποκατα-
στάσεις, πλαστικά, υαλικά και γενικώς μια μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων παράγεται εξαιτίας της
κλινικής, εργαστηριακής και γραμματειακής λειτουργίας των οδοντιατρείων.

Από το 2014 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει προτείνει αλλαγές στην νομοθεσία πάνω σε έξι πυλώνες
αναφορικά με την διαχείριση των αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με γνώμονα την προστασία του
περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, το συμβούλιο αναθεωρεί τους στόχους που ενυπάρχουν στις οδηγίες 2008/98EC που
αφορά στα απόβλητα, 94/62EC που αφορά στην συσκευασία και στα απόβλητα αυτής και 1993/31EC
σχετικά με τα απόβλητα χωματερών με σκοπό την σύνταξη με τον οδικό χάρτη 14632/11 και το 7ο πρό-
γραμμα δράσης για το περιβάλλον ( OJ L 354, 28.12.2013, p. 171). Επικουρικά μέτρα περιλαμβάνουν την
εναρμόνιση των ορισμών και των μεθόδων υπολογισμού, την απλούστευση των απαιτήσεων οργάνωσης
και απομάκρυνσης των αποβλήτων και την ενεργοποίηση ενός συστήματος προειδοποίησης σχετικά με
τον βαθμό προσαρμογής στις διεθνείς οδηγίες. Η πρόταση αυτή αποτελεί μέρος του πακέτου κυκλικής
οικονομίας της ευρωπαϊκής επιτροπής που παρουσιάστηκε το 2014, που αποτελεί παράλληλα και ένα
μέρος  σχετικά με το: “Towards a circular economy: A Zero waste programme for Europe” (11592/1/14
REV 1) και το: “Resource Efficiency Opportunities in the Building Sector” (11609/14). Η συζήτηση βα-
σίστηκε σε τρεις ερωτήσεις (14060/1/14 REV 1) και τέλος, τον Δεκέμβριο του 2017 μία νέα οδηγία  σχε-
τικά με τα απόβλητα βρισκόταν σε φάση προπαρασκευής.

Σύμφωνα με το  Συμβούλιο Ευρωπαίων Οδοντιάτρων  (CED), το οδοντιατρικό επάγγελμα στην Ευ-
ρώπη χρειάζεται μια ενημέρωση σχετικά με το ποιος θα διαχειρίζεται τα δεδομένα των εταιρειών που θα
συλλέγουν, απορρίπτουν και καταστρέφουν τα απόβλητα καθώς και των ενδιαμέσων που θα κάνουν την
μεταφορά από τον ιατρό προς την οριστική καταστροφή.

Συγκεκριμένα, είναι απαιτούμενο οι εταιρείες που θα διαχειρίζονται  τα απόβλητα και οι ενδιάμεσοι που
θα πραγματοποιούν την μεταφορά, και όχι  οι παραγωγοί αυτών, να κρατούν λεπτομερή αρχεία με χρονο-
λογική σειρά σε επαγγελματική βάση αναφορικά με: α) Την ποσότητα των συλλεγέντων αποβλήτων την
φύση αυτών και την προέλευσή τους και β) Όπου χρειάζεται να καταγράφουν τον προορισμό την συχνό-
τητα συλλογής, τον τρόπο μεταφοράς και τον τρόπο επεξεργασίας που θα τύχουν τα απόβλητα.

Πρόσφατα, το Δεκέμβριο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έναν οδικό χάρτη βασισμένο
στην πολιτική κυκλικής οικονομίας της Ε.Ε. στοχεύοντας στην διευκόλυνση της μετάβασης από το γραμ-
μικό μοντέλο οικονομίας στο μοντέλο της κυκλικής.

Την Οδοντιατρική σχολή Αθηνών χρησιμοποιούνται μία μεγάλη ποικιλία οδοντιατρικών υλικών όπως
σύνθετες ρητίνες, ακρυλικά πολυμερή, μέταλλα, latex, νιτρίλιο και βινύλιο καθώς και υλικά συσκευασίας
όπως χαρτί, ύαλος, ποικίλα πλαστικά, πολυστυρένιο, πολυπροπυλένιο και κυτταρίνη.

Ενδεικτικά, αξιζει να αναφερθεί ότι  σε ένα ακαδημαϊκό έτος (2019-2020) σε  κουτιά διαστάσεων 20cm
Χ 30cm Χ 30cm συλλέχθηκαν και ζυγίστηκαν συσκευασίες  οδοντιατρικών υλικών, με συνολικό βάρος
151,1kg και απόβαρο 129,32kg. Η πλειοψηφία των συλλεχθέντων υλικών ήταν πολυπροπυλένιο, πολυ-
στυρένιο  και πολυαιθυλένιο και έπειτα ξεκίνησαν οι απαραίτητες διαδικασίες για την έναρξη συνεργασίας
με εξειδικευμένο επαγγελματία συλλογής απορριμμάτων και ανακύκλωσης αυτών, χωρίς όμως επιτυχία
και ενδιαφέρον από  τους ειδικούς  εργολάβους περισυλλογής. 
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Αθλητικό τραύμα και στοματογναθικό σύστημα 
(μέρος 2ο)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:
Μας ενδιαφέρουν λοιπόν ιδιαίτερα, σαν οδοντιά-

τρους, οι επιπτώσεις στο στοματογναθικό σύστημα
που προκαλούνται από:

- τραύματα σε δόντια ή δόντια και φατνιακές
αποφύσεις (κάταγμα, εκγόμφωση, εμβύθυνση, κι-
νητικότητα κτλ) 

- τραύματα σε οστά - στην άνω ή κάτω γνάθο, τα
ζυγωματικά, στην ΚΓΔ, 

- τραύματα σε μαλακούς ιστούς όπως χείλη πα-
ρειές και γλώσσα, 

- μικροτραύμα που προκαλείται από βρυγμό,
αθλητικά ποτά, πισίνα, 

- whiplash
- μας ενδιαφέρει επίσης η διάρκεια της ανάρρω-

σης και της επαναφοράς στη δραστηριότητα.

Ας τα δούμε αναλυτικότερα:

1. (Δείτε προηγούμενο τεύχος)

2. Τραύματα σε οστά (κατάγματα) - στην άνω 
η κάτω γνάθο, τα ζυγωματικά, στην ΚΓΔ

Εδώ έχουμε κυρίως τα κατάγματα Le Fort και τα
κατάγματα διαφόρων σημείων της κάτω γνάθου.
Είναι προφανές ότι αυτού του είδους τα κατάγματα
δεν αντιμετωπίζονται στον χώρο του οδοντια-
τρείου, μπορεί να είμαστε όμως οι πρώτοι που βλέ-
πουμε τον ασθενή. Η αντιμετώπισή μας θα είναι
πιθανόν καθοριστική, είτε βοηθώντας να διατηρη-
θεί ανοιχτή η αναπνευστική οδός, είτε μειώνοντας
την αιμορραγία, ακόμα και επικοινωνώντας με το
ΕΚΑΒ οι ίδιοι και δίνοντας  ακριβή περιγραφή της
βλάβης και της επικινδυνότητάς της κατά την πα-
ραπομπή του ασθενή, κάτι που μπορεί να τον βοη-
θήσει να κερδίσει χρόνο και επομένως να έχει
διαφορά ως προς την πρόγνωση.

Στο Le Fort I υπάρχει εγκάρσιο τραύμα που
αφορά μόνο την άνω γνάθο. Το πιο απλό και λιγό-
τερο επικίνδυνο από τα κατάγματα της άνω γνά-
θου, χωρίζει το τμήμα της κάτω γνάθου που φέρει
τα δόντια από το κρανίο (“floating maxilla”). Στην
κλινική εξέταση με χειρισμό από τα οπίσθια δόντια,
η άνω γνάθος μπορεί να φαίνεται ότι κινείται προ-

σθοπίσθια ή πλάγια, ενώ μπορεί να συνυπάρχει
πρόσθια ανοιχτή δήξη.

Τα κατάγματα Le Fort ΙΙ,ΙΙΙ είναι επικίνδυνα για
την ζωή καθώς συχνά προκαλούν περιορισμό
αναπνευστικής οδού και / ή εκτεταμένη αιμορρα-
γία. Χρήζουν νοσηλείας, αλλά η άμεση επανα-
φορά του κατάγματος μειώνει σημαντικά την
αιμορραγία και συχνά την παρεμπόδιση της ανα-
πνευστικής οδού. Συγκεκριμένα, το Le Fort II
είναι κάταγμα σε σχήμα πυραμίδας που ουσια-
στικά χωρίζει την άνω γνάθο και την μύτη από τις
οφθαλμικές κόγχες και τα ζυγωματικά. Η μύτη και
η άνω γνάθος θα κινηθούν ενιαία εάν ο εξεταστής
πιάσει τα δόντια του άνω οδοντικού φραγμού και
προσπαθήσει να τα κινήσει.

Το Le Fort III χωρίζει το μέσο του προσώπου από
την βάση του κρανίου. Η άνω γραμμή του κατάγ-
ματος διατρέχει την γέφυρα της ρινός, το έσω τοί-
χωμα της οφθαλμικής κόγχης, το έδαφος και το

Le Fort I

Le Fort II
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έξω τοίχωμα της, και συνεχίζει και στο ζυγωματικό
τόξο. Σε προσπάθεια χειρισμού ο εξεταστής θα πα-
ρατηρήσει μετακίνηση των ζυγωματικών οστών.

Άλλη υποκατηγορία τραυμάτων αποτελεί το κά-
ταγμα στα ζυγωματικά, το οποίο συχνά είναι απο-
τέλεσμα άμεσου τραυματισμού στην περιοχή. Τα
ζυγωματικά οστά είναι εξαιρετικά σημαντικά
καθώς δημιουργούν τα μήλα κι έτσι μας δίνουν το
φάρδος και μέρος του σχήματος του προσώπου,
δημιουργούν μέρος της οφθαλμικής κόγχης στηρί-
ζοντας τον οφθαλμό και φυσικά αποτελούν σημείο
πρόσφυσης του μασητήρα. Επομένως κατάγματα
των ζυγωματικών μπορούν να επηρεάσουν την εμ-
φάνιση, την όραση και τη λειτουργικότητα της
κάτω γνάθου.

Και φτάνουμε στα τραύματα της κάτω γνάθου και
της ΚΓΔ. Αναλυτικότερα, μπορεί να υπάρξουν: κά-
ταγμα κονδύλου /σώματος / γωνίας /κλάδου κάτω
γνάθου ή κορωνοειδούς απόφυσης, εξάρθρημα κρο-
ταφογναθικής διάρθρωσης (ΚΓΔ), μετατόπιση διάρ-
θριου δίσκου (με/χωρίς επαναφορά), χαλάρωση
συνδέσμων ΚΓΔ, ρήξη διάρθριου δίσκου, αλλά και
φλεγμονώδης αντίδραση και/ή μυϊκός σπασμός μα-

σητήριων μυών (μυών στοματογναθικού συστήμα-
τος). Οι ασθενείς παρουσιάζουν οίδημα, διαταραχή
σύγκλεισης (ελέγχουμε βάζοντας τον τραυματία να
δαγκώσει ένα γλωσσοπίεστρο), μούδιασμα στην πε-
ριοχή νεύρωσης του κάτω φατνιακού νεύρου (κάτω
χείλος) και ενδοστοματική λύση συνέχειας ιστών.
Άνω του 50% των καταγμάτων της κ. γνάθου είναι
πολλαπλά, επομένως αν αντιληφθούμε ένα πρέπει
να γίνει έλεγχος και για άλλα, συχνά στην αντίθετη
πλευρά, αλλά και να γίνει έλεγχος κινητικότητας
δοντιών καθώς μπορεί να υπάρχουν δόντια ουσια-
στικά εκγομφωμένα. Υπάρχει σοβαρός ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ,
λόγω ενδοστοματικής αιμορραγίας, εκγομφωμένου
δοντιού, αμφοτερόπλευρου κατάγματος κάτω γνά-
θου (σώμα ή γωνία) οπότε έχουμε πτώση γλώσσας
κι εδάφους στόματος προς τα πίσω. Είναι σημαντική
η γρήγορη χειρουργική αντιμετώπιση.

3. Τραύματα σε μαλακούς ιστούς 
όπως χείλη παρειές και γλώσσα

Επιβάλλεται σχολαστικός καθαρισμός με στείρο
φυσιολογικό ορό και ακόλουθος έλεγχος για τυχόν
ξένα σώματα ή για βλάβη σε υποκείμενους ιστούς
(μύες, νεύρα, αγγεία, αδένες), καθώς υπάρχει κίνδυ-
νος υπερβολικής αιμορραγίας. Θα πρέπει να ασκεί-
ται πίεση ώστε να ελεγχθεί η αιμορραγία και εφόσον
το μέγεθος του τραύματος το απαιτεί, το τραύμα
κλείνει με ράμματα ή κόλλα ιστών. Εάν δεν είναι ο
ασθενής εμβολιασμένος πρέπει να καλυφθεί για τέ-
τανο. Εάν το τραύμα είναι από δάγκωμα συναθλητή,
θα πρέπει να χορηγηθεί και αντιβιοτικό σχήμα.

Le Fort III

Κατάγματα ζυγωματικών οστών

Κατ'αγματα κάτω γνάθου, 
συχνότερες εντοπίσεις
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4. Μικροτραύμα που προκαλείται 
από βρυγμό, αθλητικά ποτά, πισίνα

Το σφίξιμο των δοντιών (βρυγμός) βελτιώνει τον
έλεγχο της κινητικότητας απομακρυσμένων μυών
και την σταθεροποίηση των αρθρώσεων σε όλο το
σώμα. Μπορεί επίσης να βελτιώνει την ισορροπία
και την αίσθηση ασφάλειας του ατόμου.

Στην καθημερινότητα όλοι έχουμε νιώσει πως σκύ-
βοντας για να σηκώσουμε κάτι βαρύ, σφίγγουμε τα
δόντια μας – αυτό αποτελεί φυσική απάντηση του σώ-
ματος. Όταν όμως αυτή φυσιολογική απάντηση επα-
ναλαμβάνεται συχνά, όχι σαν τυχαίο γεγονός αλλά
σαν κάτι που συμβαίνει καθημερινά πολλές φορές την
ημέρα για μήνες ή χρόνια, τότε αρχίζουν τα σημεία και
τα συμπτώματα δυσλειτουργίας στοματογναθικού.

Κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων το
σφίξιμο των δοντιών είναι συχνό αν και οι αθλητές
(ερασιτέχνες και μη) μπορεί να μην το συνειδητο-
ποιούν. Είτε πρόκειται για προθέρμανση με κοιλια-
κούς είτε για στίβο, πόσο μάλλον για άρση βαρών
ή αθλήματα έντονης σύγκρουσης, το έντονο σφί-
ξιμο των δοντιών είναι ουσιαστικά δεδομένο, με
όλα όσα αυτό συνεπάγεται.

Σε έρευνα σε αθλητές στίβου βρέθηκε αυξημένη
δραστηριότητα μασητήρων και στα 5 αθλήματα, αν
και όχι με την ίδια ένταση σε όλα τα στάδια (πχ με-
γαλύτερη δραστηριότητα στο ξεκίνημα μια κούρσας
από ότι στην πορεία της). Τα αθλήματα ήταν Short
Sprint, Javelin Throw, Shot Put, Long Jump, High
Jump. Σε αθλητή καλαθοσφαίρισης τοποθετήθηκε
νάρθηκας σαν απάντηση σε επώδυνα συμπτώματα,
τα οποία υποχώρησαν ενώ παρατηρήθηκε και αύ-
ξηση μυϊκής δύναμης στον τετρακέφαλο όταν ο
αθλητής γυμναζόταν φορώντας τον νάρθηκα. Οι
δύτες έχουν συχνά συμπτώματα δυσλειτουργίας
στοματογναθικού, κυρίως κεφαλαλγία κατά την κα-
τάδυση, επειδή αναγκαστικά κρατούν δαγκωμένο
το εξάρτημα του αναπνευστήρα για πολλή ώρα. Ο
Robert Herbst, πολλές φορές πρωταθλητής αρσι-
βαρίστας, κατά τη διάρκεια αγώνα είχε επεισόδιο
όπου ο γομφίος του ουσιαστικά εξερράγη σε πολλά
μικρά κομμάτια με ταυτόχρονη απώλεια οστού
(χρειάστηκε μόσχευμα), από τις έντονες δυνάμεις
που ασκούσε σφίγγοντας τα δόντια του. 

Ξαφνιάζει το γεγονός πως παρότι οι αθλητές θε-
ωρούνται άνθρωποι που προσέχουν το σώμα τους,
δε φαίνεται να τους απασχολεί εξίσου η κατάσταση
της στοματικής τους υγείας. Για την ακρίβεια, οι
αθλητές γενικά και οι επαγγελματίες αθλητές ειδι-
κότερα (και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό) φαίνε-
ται να υποφέρουν από χαμηλά επίπεδα στοματικής

υγείας: Πλάκα, τρυγία, τερηδόνα, ουλίτιδα και δια-
βρώσεις είναι ιδιαίτερα συχνά ευρήματα.

Οι αιτίες φαίνεται να είναι πολλαπλές και όχι απα-
ραίτητα συνδεδεμένες με αδιαφορία, αλλά κυρίως
με άγνοια (επομένως σημαντικότατος ο ρόλος μας
ΚΑΙ ως προς την πρόληψη, με καλή ενημέρωση). Τα
συχνά σνακ κατά τη διάρκεια των πολύωρων προ-
πονήσεων είναι ρουτίνα, χωρίς να υπάρχει χρόνος
ή δυνατότητα για στοματική υγιεινή. Το μεγαλύ-
τερο πρόβλημα όμως παρουσιάζεται από την πόση
αθλητικών ποτών, απαραίτητα για αναπλήρωση
ηλεκτρολυτών, τα οποία όμως έχουν ιδιαίτερα όξινο
PH, με αποτέλεσμα η καθημερινή συχνή χρήση τους
να δημιουργεί έντονες διαβρώσεις στα δόντια τους.

(Το άρθρο θα συνεχιστεί στο επόμενο τεύχος, με
το μικροτραύμα από χλώριο πισίνας).
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Βιογραφικό

Ο Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος είναι ειδικευμένος πλαστικός
χειρουργός, μέλος της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής. Είναι
γεννημένος στην Αθήνα και απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής
Αθηνών. Είναι διδάκτορας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου της Αθήνας.

Έχει ειδικευθεί στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ.
Γεννηματάς» στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, Μικροχει-

ρουργικής Κέντρου Μελανώματος και Μονάδας Εγκαυμάτων
καθώς και στην ΩΡΛ και Β’ Ορθοπαιδική κλινική του ιδίου νο-
σοκομείου.

 Έχει υπηρετήσει στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά
«Μεταξά» στην Α’ χειρουργική κλινική καθώς και στο 251 Γενικό
Νοσοκομείο Αεροπορίας στην κλινική Πλαστικής Χειρουργικής.

 Έχει παρακολουθήσει μετεκπαιδευτικά μαθήματα στο Πανε-
πιστημιακό Νοσοκομείο του Κόβεντρυ της Αγγλίας και έχει ερ-
γαστεί σε ιδιωτικές κλινικές στην Γλασκώβη της Σκωτίας.

Κατέχει τη θέση του Διευθυντή - Επιστημονικού Υπεύθυνου
Πλαστικής Χειρουργικής στην μονάδα ημερήσιας νοσηλείας
YODA στον Πειραιά. Επιθυμώντας να παρέχει ιατρικές υπηρε-
σίες υψηλότατου επιπέδου, επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση
και εκμάθηση κάθε νέας τάσης και τεχνικής από προσωπικότη-
τες ιδιαίτερου επιστημονικού κύρους παγκοσμίως.
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Πως χάνονται τα νιάτα από το κάπνισμα

Οι συνέπειες του καπνίσματος στην στοματική υγεία

Kωνσταντίνος Σπηλιόπουλος ΜD
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Βιογραφικό
Η Μαρία Αγραπίδου γεννήθηκε στην Αθήνα. Μιλάει 6 γλώσ-

σες. Αποφοίτησε με άριστα ως Χειρουργός Οδοντίατρος από το

Παν/μιο που εδρεύει στο Ιάσιο της Ρουμανίας, με τίτλο Doctor
Medic Stomatolog. Έχει εξειδικευτεί στην εκπαίδευση ενηλίκων
αλλά και στην Ειδική αγωγή - Διαεπιστημονικές πρακτικές σύγ-
κλισης. Έχει εξειδίκευση στην Καταδυτική και Υπερβαρική
Οδοντιατρική,  Περιοδοντολογική θεραπεία,  στην εφαρμογή
ενέσιμου υαλουρονικού οξέος,  στην θεραπεία με πλάσμα πλού-
σιο σε αυξητικούς παράγοντες PRGF, και εξειδίκευση στην
χρήση ιατρικών διοδικών laser. Αναλαμβάνει ψυχιατρικούς
ασθενείς και ΑΜΕΑ και κατ΄οίκον νοσηλεία με κινητή Οδον-
τιατρική μονάδα. Εργάστηκε ως οδοντίατρος στην Ολυμπιάδα

Μαρία Αγραπίδου
Χειρουργός - Οδοντίατρος  DDS -
(Dr. Medic stomatolog)

Μέσα από τις σελίδες του περιοδικού μας θα παρουσιαστεί σε ενότητες το βιβλίο «8 λόγοι για να κόψεις το κάπνισμα

Οι βλαπτικές επιδράσεις του καπνίσματος στον οργανισμό μας, είναι λίγο πολύ γνωστές και η πλειοψηφία του κόσμου δεν
περιμένει τον πλαστικό χειρουργό για να ενημερωθεί γι΄ αυτές. Αξιόλογο πάντως είναι πως οι επιπτώσεις του καπνίσματος στο
δικό μας πεδίο ενδιαφέροντος δε χρειάζονται καμία ειδική εξέταση για να γίνουν αντιληπτές. Είναι εκεί ορατές και επηρεάζουν
την επούλωση των πληγών μας, την υγεία των μαλλιών μας και φυσικά την ομορφιά μας!

Ο κυριότερος τρόπος πρόκλησης βλαβών στο δέρμα είναι μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Συγκεκριμένα η βλάβη στα
μικρά αιμοφόρα αγγεία που επιφέρει με τα χρόνια το κάπνισμα είναι αυτή που ευθύνεται για το θαμπό  και κουρασμένο δέρμα
του καπνιστή που είναι λεπτότερο και έχει τάση να κάνει πιο εύκολα ρυτίδες κυρίως σε περιοχές όπως γύρω από το στόμα και
τα μάτια, τις γνωστές σε όλους «ρυτίδες του καπνιστή» καθώς και το περιβόητο «πόδι της χήνας»! Αυτό μπορεί να συμβεί είτε
απευθείας από την καταστροφή του ενδοθηλίου των αγγείων λόγω των βλαβερών χημικών ουσιών του τσιγάρου, αλλά και μέσω
της γνωστής μας νικοτίνης. Συγκεκριμένα η νικοτίνη οδηγεί σε συστολή των αιμοφόρων αγγείων με συνέπεια να υπάρχει ελάτ-
τωση της αιμάτωσης στους ιστούς, άρα λιγότερη προσφορά οξυγόνου θρεπτικών ουσιών και βιταμινών, οδηγώντας σε καθυ-
στερημένη επούλωση στο οποιοδήποτε τραύμα χειρουργικό ή μη. 

Η πληθώρα των βλαβερών χημικών ουσιών του καπνού ευθύνεται και για την εξάντληση των αποθεμάτων αλλά και την ελάτ-
τωση της ποιότητας του κολλαγόνου και της ελαστίνης του δέρματος αποτελώντας έναν δεύτερο μηχανισμό γήρανσης και επα-
κόλουθης εμφάνισης του «δέρματος του καπνιστή» όπως το ονομάζουμε. 

Επιπλέον, έχουμε όλο και περισσότερα στοιχεία πως το κάπνισμα επηρεάζει τον οργανισμό μας και ορμονικά. Η τριχόπτωση είναι
ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αλληλεπίδρασης. Στην συγκεκριμένη πάθηση φυσικά συμβάλει και η ελάττωση της αι-
μάτωσης που προαναφέραμε, έτσι τα μαλλιά πέφτουν αλλά και τα εναπομείναντα λεπταίνουν και η ποιότητα της τρίχας φθίνει. 

Γίνονται συνεχώς αρκετές μελέτες και πειράματα που αφορούν το αντικείμενό μας, ειδικά για την επούλωση πληγών. Αυτό που
έχει διαπιστωθεί είναι η μειωμένη ροή αίματος μέσω μέτρησης του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας των ιστών καθώς επίσης
και η μείωση της ροής πιστοποιημένη ψηφιακά μέσω μηχανημάτων laser Doppler. Ο μεγάλος κίνδυνος επιμόλυνσης των πληγών
καθώς και η καθυστερημένη επούλωση μας έχουν οδηγήσει στο να αποκλείουμε βαρείς  καπνιστές από συγκεκριμένες επεμβάσεις
ή να έχουμε ειδικούς όρους για τους καπνιστές στα έγγραφα των συναινέσεων που υπογράφουν πριν από κάθε επέμβαση. 

Τέλος υπάρχει συσχέτιση -αν και αυτή δεν μπορεί ακόμα να αποδειχθεί επαρκώς- ανάμεσα στο κάπνισμα και τις διάφορες
μορφές καρκίνου του δέρματος. Λείπουν τα Επιστημονικά δεδομένα για να είμαστε απόλυτα κατηγορηματικοί όμως γνωρίζουμε
ότι υπάρχει κάποιου είδους σχέση.
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Μια φορά κι έναν καιρό, την ώρα που η έφηβη κοκκινο-
σκουφίτσα περπατούσε στο δάσος, εμφανίστηκε ο κακός
λύκος όμορφος, αθλητικός και δυνατός και την έπεισε να δο-
κιμάσει ένα τσιγάρο… Πόσο όμορφα αισθάνθηκε! Πόσο με-
γάλη, επιτυχημένη και ανεξάρτητη φαινόταν στους άλλους!
Πόσο την κοιτούσε ο κόσμος και την θαύμαζε! Και δεν
ένιωθε καθόλου μόνη, ούτε αμήχανη… ίσα ίσα που την πλη-
σίαζαν όλοι!

Μα γιατί τώρα πια που τα χρόνια πέρασαν δεν την πλη-
σιάζει κανείς; Γιατί το χαμόγελό της δεν είναι το ίδιο σαγη-
νευτικό; Γιατί όταν μιλάει στον κόσμο γυρίζουν από την
άλλη; Γιατί δεν την κοιτάζουν όλοι και να την νομίζουν
σπουδαία; Μήπως δεν είναι πια όμορφη με λαμπερή επιδερ-
μίδα, αστραφτερό χαμόγελο ή αδύνατη όπως νόμιζε ότι θα
είναι καπνίζοντας; 

Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και πολλά χρόνια οι καπνοβιο-
μηχανίες μέσω των διαφημίσεων προβάλλουν ένα πρότυπο
και έναν τρόπο ζωής που όλοι θα ήθελαν και  προσπαθούν
να μας πείσουν ότι θα είμαστε πιο δυναμικοί, πιο αθλητικοί,
πιο στυλάτοι, πιο ερωτικοί, χωρίς ουσιαστικά να διαφημίζουν
το ίδιο το προϊόν.  Το μόνο που έχει αλλάξει τα τελευταία
χρόνια είναι ότι οι καπνοβιομηχανίες είναι υποχρεωμένες δια
νόμου να τυπώνουν φωτογραφίες και να αναγράφουν τα
βλαβερά αποτελέσματα του καπνίσματος  πάνω στα πακέτα
των τσιγάρων.

Λόγοι που καπνίζουμε…
Οι περισσότεροι καπνιστές δεν θυμούνται γιατί άναψαν

το πρώτο τους τσιγάρο. Καπνίζουν για να δείχνουν δυναμι-
κοί, για να είναι κοινωνικά αποδεκτοί σε παρέες καπνιστών,
την ώρα που διασκεδάζουν, από αμηχανία ή καμιά φορά
ακόμη και από μοναξιά.

Κάποιοι καπνίζουν από ευχαρίστηση (μετά από κάποια
επιτυχία) ή για να αισθανθούν καλύτερα  σε μια αποτυχία ή
δύσκολη στιγμή της ζωής τους. 

Πολλοί καπνίζουν για να μην παχαίνουν αφού είναι απα-
σχολημένο το μυαλό τους και τα χέρια τους, ενώ οι περισ-
σότερες γυναίκες έχουν συνδυάσει το κάπνισμα με την
καλύτερη λειτουργία του εντέρου -κυρίως το πρωί σε συν-
δυασμό με καφέ.

Στο τέλος όμως -άσχετα με την αιτία που ξεκίνησαν το
τσιγάρο- όλοι καπνίζουν και δεν μπορούν να διακόψουν το
κάπνισμα -ακόμη κι όταν συνειδητοποιήσουν τις βλαβερές
του συνέπειες- από εθισμό στην νικοτίνη, μια από τις πιο εθι-
στικές ουσίες που γνώρισε ο άνθρωπος.

Βλάβες ακίνδυνες για την ζωή του καπνιστή…
Το κάπνισμα δεν αποτελεί μόνο κίνδυνο για την ζωή του

καπνιστή, αλλά προκαλεί πολλά προβλήματα στα δόντια,
την στοματική κοιλότητα και συνεπώς στο όμορφο χαμό-

γελο, την εμφάνιση και μειώνει την αυτοπεποίθηση του αν-
θρώπου.

· Αποχρωματισμός των δοντιών - είναι ένα αισθητικό πρό-
βλημα γιατί ο καπνός προκαλεί μια κιτρινόφαιη χρώση στα
δόντια που μπορεί να είναι από κίτρινο έως σκούρο καφέ ή
και μαύρο, εξαρτώμενο από τον αριθμό των τσιγάρων και το
χρονικό διάστημα που καπνίζει κάποιος. Το ίδιο συμβαίνει
και με το ηλεκτρονικό τσιγάρο γιατί η νικοτίνη που περιέ-
χεται σε μία αμπούλα υγρού για το ηλεκτρονικό τσιγάρο
είναι ισοδύναμη με τόση νικοτίνη όση περιέχεται σε δύο πα-
κέτα τσιγάρων.

· Υπέρχρωση (μελανά) προστομιακά ούλα και στο φατ-
νιακό βλεννογόνο - Η μελάγχρωση, των καπνιστών που πα-
ρατηρείται σε άτομα που καταναλώνουν μεγάλο αριθμό
τσιγάρων και οφείλεται σε αυξημένη παραγωγή μελανίνης
από τα μελανοκύτταρα.

· Αυξημένη συσσώρευση οδοντικής πλάκας και τρυγίας
(πέτρας) στα δόντια – κυρίως σε άτομα που δεν έχουν καλή
στοματική υγιεινή και δεν βουρτσίζουν σωστά χρησιμοποι-
ώντας οδοντικό νήμα και μεσοδόντια βουρτσάκια. Στο ηλε-
κτρονικό τσιγάρο ο συνδυασμός της γλυκερίνης με τις
αρωματικές ουσίες τετραπλασιάζει την προσκόλληση των
μικροβίων στην αδαμαντίνη και διπλασιάζει τον σχηματισμό
της μικροβιακής πλάκας.

· Τερηδόνα – Η προπυλενογλυκόλη ( PG) το υγρό του
ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι ένα κολλώδες άχρωμο υγρό με
ελαφρά γλυκιά γεύση. Μετά την χρήση αποσυντίθεται και
παράγει οξικό οξύ, γαλακτικό οξύ, και προπιοναλδεϋδη  που
είναι ουσίες τοξικές για την αδαμαντίνη και τους μαλακούς
ιστούς.

· Αυξημένος κίνδυνος ουλίτιδας και περιοδοντίτιδας - πα-
ρατηρείται στους καπνιστές κλασσικού και ηλεκτρονικού
τσιγάρου - Η νικοτίνη και άλλα παράγωγα του καπνού επη-
ρεάζουν την άμυνα του οργανισμού (φλεγμονώδη και ειδική
ανοσιακή απάντηση) στα περιοδοντοπαθογόνα μικρόβια.
Πιο συγκεκριμένα, η νικοτίνη λειτουργεί ως αγγειοσυσπα-
στικό, επηρεάζει την παραγωγή κυτονίνης, την δράση των
ουδέτεροφιλων κυττάρων και την λειτουργία άλλων ανοσο-
ποιητικών κυττάρων. Συνεπώς μειώνει την κυκλοφορία του
αίματος και επιτείνει την φλεγμονή των ούλων. Η πιθανό-
τητα εμφάνισης προχωρημένης περιοδοντικής νόσου σε κα-
πνιστές είναι 2-6 φορές μεγαλύτερη. Η νικοτίνη προκαλεί
μειωμένη παροχή οξυγόνου άρα και μειωμένη αιματική κυ-
κλοφορία που οδηγεί στην υφίζηση των ούλων και την κα-
ταστροφή του φατνιακού οστού. 

· Απόκρυψη της ενεργής ουλίτιδας - κυρίως στους καπνιστές
ηλεκτρονικού τσιγάρου - η νικοτίνη αποτρέπει την αιμορραγία
των ούλων και αυτό μπορεί να μας δείξει πλασματική βελ-

και Παραολυμπιάδα το 2004 και μετέχει σε πολλές ημερίδες και
συνέδρια. Προσφέρει εθελοντικά ιατρικές υπηρεσίες στα πλαί-
σια κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης μέσα από δημο-
τικά κοινωνικά δίκτυα, φιλανθρωπικές οργανώσεις και
συλλόγους. Είναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων, Πρόεδρος της επιτρο-
πής του Επιστημονικού Περιοδικού του Οδοντιατρικού Συλλό-
γου Πειραιά, υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Οδοντιατρικού
Συλλόγου Πειραιά, μέλος της Προληπτικής Επιτροπής, Συντο-
νίστρια τουρισμού και αθλητισμού των Ειδικών Κομματικών
Οργανώσεων (ΕΚΟ) της ΝΔ,  Πρόεδρος των  ΕΚΟ Οδοντιάτρων
και μέλος Υγείας στη ΝΔ. Είναι ακόμη γραμματέας του Ιδρύμα-

τος στρατηγού Γρίβα Διγενή, μέλος των Γυναικών της Ευρ. Ένω-
σης, ειδικός Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Γυναικών «ΛΑ-
ΚΑΙΝΕΣ», μέλος της εθελοντικής οργάνωσης HELP HELLAS.
Αρθρογραφεί στο Επιστημονικό περιοδικό του οδοντιατρικού
συλλόγου Πειραιά, σε έντυπες και ψηφιακές εφημερίδες, αλλά
και σε 10 sites.

Έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις σε κανάλια στην τηλεόραση,
στο ραδιόφωνο και σε διαδικτυακά κανάλια. Έχει μιλήσει σε
πολλές ημερίδες δια ζώσης και διαδικτυακά καθώς και σε Δή-
μους, οργανώσεις, συλλόγους και σχολεία. Είναι συγγραφέας
του παιδικού βιβλίου «Οι μασκοφόροι μαθητές».
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τίωση της ουλίτιδας. Παραμένοντας όμως η φλεγμονή, σύν-
τομα η ουλίτιδα εξελίσσεται σε περιοδοντίτιδα προκαλώντας
πλέον μη αντιστρέψιμο αποτέλεσμα.

· Η νικοτινική στοματίτιδα - εμφανίζεται αποκλειστικά
στην υπερώα (ουρανίσκο) των καπνιστών (κυρίως πίπας και
ηλεκτρονικού τσιγάρου). Οφείλεται στην ανάπτυξη υψηλής
θερμότητας στο στόμα. Χαρακτηρίζεται από έντονη ερυθρό-
τητα στο μέσο και οπίσθιο τμήμα της σκληρής υπερώας, που
στη συνέχεια γίνεται γκρίζο ή λευκό, λόγω πάχυνσης και κε-
ρατινοποίησης του επιθηλίου. Σε μανιώδεις καπνιστές δημι-
ουργούνται αυλακώσεις και ραγάδες. Η βλάβη αυτή δεν
είναι προκαρκινική και συνήθως είναι αναστρέψιμη αν δια-
κοπεί το κάπνισμα.

· Λευκές γραμμοειδείς πλάκες - ελαφρά επηρμένες, στο
βλεννογόνο του κάτω κυρίως χείλους και παρατηρούνται σε
άτομα που καπνίζουν πάνω από 40 τσιγάρα την ήμερα και
οφείλεται στην υψηλή θερμοκρασία που αναπτύσσεται στη
θέση που κρατιέται το τσιγάρο. Και οι βλάβες αυτές υποχω-
ρούν σε 1-2 μήνες εάν σταματήσει το κάπνισμα 

· Χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας σε οδοντιατρικές επεμ-
βάσεις και τοποθέτηση εμφυτευμάτων - οι καπνιστές κλασ-
σικού και ηλεκτρονικού τσιγάρου έχουν αυξημένες
πιθανότητες για την αποτυχία στα οστικά μοσχεύματα για
την αύξηση των διαστάσεων της φατνιακής ακρολοφίας,
ώστε αυτή να καταστεί ικανή να δεχθεί εμφυτεύματα (οι
επεμβάσεις αυτές μπορεί να αφορούν σε καθοδηγούμενη
οστική ανάπλαση, ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου
κ.α.). Επίσης, η νικοτίνη μειώνει την κυκλοφορία του αίμα-
τος και επιτείνει την φλεγμονή των ούλων, συνεπώς επιδρά
αρνητικά στην οστεοενσωμάτωση των εμφυτευμάτων, στην
μετεγχειρητική πορεία τους και την μακροπρόθεσμη επιτυ-
χία τους μετά από κάποια χρόνια.

· Καθυστέρηση στην διαδικασία επούλωσης μετά από εξα-
γωγή δοντιών, περιοδοντική θεραπεία - το κάπνισμα όλων
των ειδών τσιγάρων μειώνει την παραγωγή βιταμίνης C - η
οποία βελτιώνει την αγγειακή κυκλοφορία - και κατά συνέ-
πεια δρα ανασταλτικά στην σωστή επούλωση και εμφανί-
ζονται πιο συχνά φλεγμονές.

· Κακοσμία του στόματος (χαλίτωση) και ξηροστομία - η
νικοτίνη ως αγγειοσυσπαστική ουσία μειώνει την ικανότητα
παραγωγής σάλιου από τους σιελογόνους αδένες, και έχει
ως αποτέλεσμα την ξηροστομία και κακοσμία του στόματος.
Έτσι, δημιουργεί κοινωνικά προβλήματα, αφού είναι δυνατόν
να επηρεάσει αρνητικά τις επαγγελματικές, κοινωνικές και
διαπροσωπικές σχέσεις ενός ατόμου.

· Βρουξισμός των δοντιών -  η διέγερση των μασητήρων
μυών από τη νικοτίνη αυξάνει την ένταση σε ολόκληρο τον
οργανισμό και την συχνότητα του τριξίματος των δοντιών.
Κυρίως στους καπνιστές ηλεκτρονικού τσιγάρου  έχει ως
αποτέλεσμα ρωγμές κατάγματα των δοντιών, σπάσιμο εμ-
φράξεων (σφραγισμάτων), μείωση του ύψους της κάθετης
διάστασης του στόματος αφού μειώνεται το ύψος των πρό-
σθιων δοντιών.

· Αποτριβή των δοντιών - οι καπνιστές συγκρατούν το
ηλεκτρονικό τσιγάρο στερεώνοντας το με τα χείλη ή τα
μπροστινά δόντια, δημιουργώντας από τριβές των κοπτικών
άκρων των δοντιών. Πολλές φορές -κυρίως από αμηχανία-
το μεταλλικό στόμιο του ηλεκτρονικού τσιγάρου γίνεται
παιχνίδι για τα δόντια και δαγκώνεται ή πιέζεται έντονα, δη-
μιουργώντας  ρωγμές, κατάγματα, ακόμη και απόσπαση ενός
τμήματος του δοντιού.

Σύγχρονη μελέτη για επιπτώσεις του καπνίσματος στα
έμβρυα…

Σύμφωνα με μελέτη (Πανεπιστήμιο Otago της Νέας Ζη-
λανδίας) σε έγκυες γυναίκες που κάπνιζαν περισσότερα  από
10 τσιγάρα την ημέρα μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την
ανάπτυξη των δοντιών των παιδιών τους. Παρατηρήθηκε
αναπτυξιακή απουσία σε μέχρι 5 μόνιμα δόντια σε σύγκριση
με παιδιά που οι μητέρες του δεν κάπνιζαν και δεν κατανά-
λωναν αλκοόλ. 

Κάπνισμα και covid 19
Η καπνιστική συνήθεια αποτελεί τον πιο εύκολο τρόπο

μετάδοσης του κορωνοϊού, καθώς η συνεχής κίνηση του χε-
ριού προς το στόμα, καθιστά απλή διαδικασία την είσοδο
του ιού στο στόμα κι από εκεί στο αναπνευστικό. Ο καπνι-
στής φέρνει σε συχνή επαφή τα δάκτυλα με δυνητικά μολυ-
σμένα αντικείμενα (πακέτο, σπίρτα, αναπτήρας, συσκευές
ατμίσματος, συστήματα ναργιλέ κ.α.) ανεξάρτητα από τη
χρήση προστατευτικών γαντιών, και το πιο σημαντικό δυ-
σχεραίνει τη σωστή χρήση μάσκας.

Επίσης, αφήνει το τσιγάρο στο τασάκι, όπου μπορεί να
υπάρχουν σταγονίδια με ιό που έχει αφήσει κάποιος άλλος,
κολλούν στο τσιγάρο και εισέρχονται στην στοματική κοι-
λότητα.  

Ο προ συμπτωματικός ή συμπτωματικός καπνιστής και
ιδίως ο πάσχων από ΧΑΠ (Χρόνια Αναπνευστική Πνευμο-
νοπάθεια), με τον χρόνιο βήχα του, προκαλεί μεγαλύτερη
σταγονιδιακή διασπορά της νόσου. Τα μικροσταγονίδια από
βίαιη εκπνοή ή βήχα σε κλειστό χώρο εξακοντίζονται με τα-
χύτητα άνω των 10m/sec και φθάνουν σε απόσταση μεγα-
λύτερη των επτά μέτρων.

Όσοι καπνίζουν στριφτά τσιγάρα έχουν πολύ μεγαλύτερο
κίνδυνο να κολλήσουν covid 19, γιατί χρησιμοποιούν σάλιο
- με το οποίο μεταδίδεται ο ιός - για να κολλήσουν τα τσι-
γάρα. Ο χρήστης προϊόντων καπνού, επιπλέον παράγει ρύ-
πους που δυνητικά συμβάλλουν στη διασπορά της νόσου
(αποτσίγαρα, αιωρούμενα σωματίδια, τριτογενές κάπνισμα
από ρύπανση δαπέδου, επίπλων κ.α.).

Εκτός της ευκολίας στη μετάδοση του ιού, οι καπνιστές
διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο στην λοίμωξη covid 19 σε
σχέση με τους μη καπνιστές. 

Βλάβες στην στοματική κοιλότητα επικίνδυνες για τη ζωή
του καπνιστή…

Αυξημένος κίνδυνος λευκοπλακίας και λευκών κηλίδων
στο εσωτερικό του στόματος -  η λευκοπλακία είναι προκαρ-
κινική βλάβη και σχετίζεται άμεσα με το κάπνισμα, αφού 9
στους 10 ασθενείς είναι καπνιστές. Η λευκοπλακία εμφανί-
ζεται κυρίως στην παρειά, γλώσσα, ούλα και στο κάτω χείλος.
Μια λευκή πλάκα, σταθερά προσκολλημένη στο βλεννογόνο
του στόματος.

Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του βλεννογόνου του
στόματος -  εμφανίζεται στα πλάγια χείλη της γλώσσας (στα
δυο οπίσθια τριτημόρια) και το κάτω χείλος και ακολουθούν
η παρειά, το έδαφος του στόματος, η υπερώα και τα ούλα.
Αντιπροσωπεύει το 92-95% των κακοηθών όγκων του στό-
ματος, και πρόκειται για πολύ επιθετικό καρκίνο που δίνει,
συνήθως, μεταστάσεις στους σύστοιχους τραχηλικούς λεμ-
φαδένες.

Αυξημένος κίνδυνος για καρκίνο των χειλέων, της γλώσ-
σας, των ούλων, της υπερώας, των αμυγδαλών και του στο-
ματοφάρυγγα. 

Οι έρευνες και οι στατιστικές μιλούν από μόνες τους… 
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Μία έρευνα για τον καρκίνο του στόματος αποκαλύπτει ο
καρκίνος αυξάνεται σε άνδρες, γυναίκες, σε νέους και ηλικιω-
μένους με συχνότητα από 8 σε 13 περιπτώσεις ανά 100.000
τα τελευταία 20 χρόνια.

Για τους άνδρες κάτω των 50 ετών, το ποσοστό έχει ανέβει
στο 67% τα τελευταία 20 χρόνια 1 με αύξηση από περίπου 340
σε 640 περιπτώσεις κάθε χρόνο.

Για τους άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω, το ποσοστό έχει
αυξηθεί κατά 59%, με τις περιπτώσεις να μεταβάλλονται από
περίπου 2.100 σε 4.400 ετησίως.

Περίπου το 90% των ανθρώπων με καρκίνο του στόματος,
των χειλιών, της γλώσσας και του φάρυγγα ήταν καπνιστές,
ενώ η πιθανότητα να παρουσιάσουν καρκίνο αυτών των μορ-
φών είναι μεγαλύτερη κατά 6 φορές σε σχέση με τους μη κα-
πνιστές. Επίσης, η πιθανότητα επανεμφάνισης καρκίνου σε
ασθενείς που συνεχίζουν να καπνίζουν είναι 37%, ενώ μόλις
6% σε αυτούς που διέκοψαν το κάπνισμα.

Ο καρκίνος του στόματος είναι ο 6ος σε συχνότητα στους
άνδρες και ο 9ος στις γυναίκες, αλλά έχει σημειώσει παρόμοια
αύξηση και στις γυναίκες. Στις γυναίκες κάτω των 50 ετών, το
ποσοστό έχει αυξηθεί κατά 71% τα τελευταία 20 χρόνια με αύ-
ξηση των περιπτώσεων ετησίως από περίπου 160 σε 300. Τα
τελευταία 10 χρόνια εξάλλου ενοχοποιούνται στην εμφάνιση
καρκίνου του στόματος οι ιοί HPV και ιδιαίτερα τα στελέχη
16 και 18 που μεταδίδονται με στοματογεννητική επαφή στο
στόμα.

Τα ποσοστά στις γυναίκες επίσης παρουσιάζουν αύξηση
κατά 71% με εμφάνιση 2.200 περιπτώσεων περίπου κάθε
χρόνο από 1.100.

Σε παγκόσμια βάση, οι άντρες καπνιστές χάνουν 13.2 έτη
από την ζωή τους, και οι γυναίκες καπνιστές χάνουν 14.5 έτη.
Τουλάχιστον το ήμισυ των καπνιστών παγκοσμίως πεθαίνουν
νωρίς λόγω του καπνίσματος. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η συχνό-
τητα των καπνιστών είναι 1:3, ενώ υπολογίζεται ότι 650.000
ευρωπαίοι πολίτες χάνουν τη ζωή τους ετησίως εξαιτίας του
καπνίσματος.

Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα καταγράφονται κάθε χρόνο

500-600 νέες περιπτώσεις με καρκίνο του στόματος και 200
περίπου θάνατοι.  

Περίπου 9 στις 10 περιπτώσεις σχετίζονται με τον τρόπο
ζωής και άλλους παράγοντες κινδύνου. Το κάπνισμα είναι ο
μεγαλύτερος τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου, το οποίο
σχετίζεται περίπου με το 65% των περιπτώσεων. Άλλοι παρά-
γοντες κινδύνου είναι το αλκοόλ, οι δίαιτες φτωχές σε φρούτα
και λαχανικά.

Συμπεράσματα…
Το τσιγάρο πυροδοτεί φλεγμονώδη αντίδραση μέσα στο

στόμα, μεταβάλ-λοντας το μικροβιακό σύστημα και τις ισορ-
ροπίες μεταξύ των βακτηρίων. Η βλαβερή δράση συμβαίνει
και στο ηλεκτρονικό τσιγάρο (με χρήση νικοτίνης ή όχι),
πράγμα που δείχνει πως και  άλλες ουσίες των ηλεκτρονικών
τσιγάρων είναι πιθανό ενοχές για τη μεταμόρφωση του στό-
ματος των ατμιστών σε πρόσφορο έδαφος για τερηδόνες,
προβλήματα των ούλων και του φατνιακού οστού και άλλων
διαταραχών της στοματικής υγείας. ΔΕΝ υπάρχει τσιγάρο -
συμβατικό ή ηλεκτρονικό- που να μην βλάπτει τον ανθρώπινο
οργανισμό, το χαμόγελο, την εμφάνιση και την αυτοπεποί-
θησή μας. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να ΔΙΑ-
ΚΟΨΟΥΜΕ το κάπνισμα ΑΜΕΣΩΣ!!!

Τέλος…
Για να έχουμε ένα αίσιο τέλος και ο κακός λύκος -κάπνι-

σμα- να μην φάει την κοκκινοσκουφίτσα πρέπει να συνειδη-
τοποιήσουμε ότι ΔΕΝ υπάρχει τσιγάρο -συμβατικό ή
ηλεκτρονικό- που να μην βλάπτει τον ανθρώπινο οργανισμό,
το χαμόγελο, την εμφάνιση και την αυτοπεποίθησή μας...

Η κοκκινοσκουφίτσα είδε την άσχημη μεταμόρφωση στο
χαμόγελό της, κατάλαβε τις βλαβερές επιπτώσεις του τσιγά-
ρου και ΔΙΕΚΟΨΕ το κάπνισμα ΑΜΕΣΩΣ!!!

Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα…

Η συντάκτης του ανωτέρω κειμένου μου το οποίο έχει τίτλο
«Οι συνέπειες του καπνίσματος στην στοματική υγεία» δη-
λώνω ότι το κείμενό μου είναι πρωτότυπο και δεν αποτελεί
προϊόν λογοκλοπής.
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Ο Christos Arfanis γεννήθηκε
στις 26 Φεβρουαρίου στην
Αθήνα, Ελλάδα. Είναι βραβευμέ-
νος σε Ελλάδα και Εξωτερικό δη-
μιουργός ταινιών (παραγωγός
ταινιών, σεναριογράφος και σκη-
νοθέτης) και δημοσιογράφος ψυ-
χαγωγίας.

Η πλοκή του Unconscious
είναι η εξής:«Ένα νέο πείραμα
εφαρμόζεται με σκοπό να ξυ-
πνήσει ένας άνδρας ο οποίος βρίσκεται σε κώμα
για σχεδόν 20 χρόνια.»…Όμως το μοντάζ δίνει
στον θεατή την ελευθερία να το ερμηνεύσει όπως
θέλει. Αυτό έγινε εσκεμμένα;

Ναι, αυτή ήταν η πρόθεση μου κατά τη διαδικασία
του μοντάζ της πειραματικής ταινίας μικρούς μήκους
μου. Παρά το γεγονός ότι το Unconscious έχει μια συγ-
κεκριμένη υπόθεση που πραγματεύεται, δημιουργήθηκε
και μονταρίστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει σε κάθε
θεατή την ελευθερία να το ερμηνεύσει όπως θέλει.

Είχες κάποια συγκεκριμένη έμπνευση 
για το Unconscious;

Υπάρχουν πολλές ιστορίες για ανθρώπους που ξύ-
πνησαν από κώμα μετά από μεγάλο χρονικό διά-
στημα. Το Unconscious δε βασίζεται ούτε εμπνέεται
από κάποια συγκεκριμένη ιστορία, αλλά την παρα-
πάνω συνθήκη στο σύνολό της. Η πειραματική μου
ταινία μικρού μήκους λειτουργεί ως ελπίδα για όποιον
έχει βρεθεί στην κατάσταση της ασυνειδησίας ότι ίσως,
μια μέρα, ένα νέο πείραμα δημιουργηθεί για να βοη-
θήσει αυτούς τους ανθρώπους να «ξυπνήσουν» πιο
γρήγορα από το αναμενόμενο.

Έχει αποσπάσει βραβεία το Unconscious;

Ενδεικτικά, το Unconscious έχει αποσπάσει τα
εξής βραβεία: Best Editing (Independent Horror
Movie Awards), Best Twist (Top Indie Film Awards),
Best Short Experimental (Medusa Film Festival),
Best Original Score (Athens International Monthly
Art Film Festival), Best Sound Design (Tokyo Inter-
national Monthly Film Festival), Best Editing of Ex-
perimental Film (Brazil International Monthly
Independent Film Festival).

Ο πειραματικός κινηματογράφος πάντα ανατρέ-
πει την παραδοσιακή χρήση της αφήγησης μιας

ταινίας αποδεικνύοντας ότι η
έβδομη τέχνη έχει άπειρες δυνα-
τότητες. Πώς είναι τα πράγματα
για τον πειραματικό κινηματο-
γράφο στην Ελλάδα;

Είναι ενθαρρυντικό ότι η πειραμα-
τική κινηματογραφική παραγωγή
είναι ακόμα ζωντανή και ακμάζει
στη σύγχρονη κινηματογραφική
σκηνή στην Ελλάδα αλλά και σε όλο
τον Κόσμο. Οι κινηματογραφιστές

θα συνεχίσουν να πειραματίζονται όσο υπάρχουν ακόμη
όρια για να αμφισβητηθούν. Άλλωστε, ο στόχος της δη-
μιουργίας πειραματικών ταινιών είναι να αποτυπώσει το
ιδιαίτερο όραμα ενός καλλιτέχνη και να κεντρίσει το εν-
διαφέρον για νέες τεχνολογίες και μεθόδους πέρα από
τις παραδοσιακές μεθόδους αφήγησης.

Συνάδελφοι οδοντίατροι είναι συγγραφείς, 
μουσικοί, ζωγράφοι, κατασκευάζουν κοσμήματα.

Πιστεύεις ότι θα μπορούσαν να γίνουν 
και ηθοποιοί παρόλο που δεν 
έχουν αντίστοιχες σπουδές;

Εάν κάποιος είναι γεννημένο ταλέντο, κανείς δε θα
αναζητήσει εάν έχει σπουδάσει υποκριτική. Καμία
σχολή υποκριτικής δεν μπορεί να διδάξει κανέναν άν-
θρωπο να αποκτήσει ταλέντο, αλλά μπορεί να διδάξει
πώς να το χρησιμοποιεί αποτελεσματικά, μειώνοντας
έτσι την κούραση που θα μπορούσε να προκαλέσει ένα
απαιτητικό επάγγελμα όπως του ηθοποιού. Αυτό όμως
είναι κάτι που μπορεί να αποκτηθεί και μέσω της εμ-
πειρίας. Σπουδαίοι και αναγνωρισμένοι ηθοποιοί όπως
ενδεικτικά ο Johnny Depp, ο Brad Pitt, ο Jim Carrey,
ο Joaquin Phoenix, ο Christian Bale, ο Tom Cruise
και η Jennifer Lawrence δεν πήγαν ποτέ σε δραματική
σχολή. Ο Edgar Buchanan, D.D.S., ακολούθησε ένα
ποικίλο μείγμα σταδιοδρομιών κατά τη διάρκεια της
ζωής του: καθώς ασκούσε την οδοντιατρική, εργά-
στηκε επίσης ως δημοφιλής ηθοποιός του κινηματο-
γράφου και της τηλεόρασης. Έφτασε σε σημείο τελικά
να εγκαταλείψει ένα οδοντιατρείο πλήρους απασχό-
λησης και να αφοσιωθεί στην υποκριτική. Αυτό βέβαια
δεν του στέρησε την αφοσίωση του στην κλινική οδον-
τιατρική.

Συνέντευξη: Μαρία Κ. Αγραπίδου - 
Χειρουργός Οδοντίατρος * Πρόεδρος Επιτροπής

Επιστημονικού Περιοδικού ΟΣΠ, μέλος ΔΣ

Unconscious: Συνέντευξη με τον Christos Arfanis, 
σκηνοθέτη της πειραματικής ταινίας μικρού μήκους



Η μικρασιατική καταστροφή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η χειρότερη σελίδα της τρισχιλιετούς
μας ιστορίας γιατί υπήρξε η αιτία το έθνος των δύο ηπείρων να συρρικνωθεί σε ένα ευρωπαϊκό βαλκανικό
κρατίδιο. Σε αυτό θα συμβάλλουν οι διεθνείς συγκυρίες της εποχής, οι πολιτικές αλλαγές, τα συμφέροντα
των Μεγάλων Δυνάμεων και πρώην συμμάχων μας μαζί με τα δικά μας πολιτικά λάθη και τα αιώνια πάθη
μας. Όλη την αλήθεια για τα πραγματικά γεγονότα που έλαβαν χώρα εκείνα τα χρόνια στη Μικρά Ασία
δεν θα την μάθουμε όσο αυτοί οι φάκελοι παραμένουν ακόμα επτασφράγιστοι στα αρχεία της Αγγλίας,
της Γαλλίας αλλά και της Αμερικής και θα χρειαστεί όπως φαίνεται να περάσουν πολλά ακόμη χρόνια. 

Η υπόθεση Μικρά Ασία αρχίζει ένα χρόνο μετά το τέλος του Μεγάλου Πολέμου ο οποίος ως γνωστόν
ξεκίνησε το 1914 για μια ασήμαντη αφορμή. 

Θα τελειώσει με την παρέμβαση της Αμερικής μετά από τέσσερα χρόνια αφήνοντας πίσω του πάνω
από είκοσι εκατομμύρια νεκρούς. Ακόμα σε αυτό τον πόλεμο αξίζει να αναφέρουμε ότι η Αμερική δεν
είχε ιδιαίτερους λόγους να παρέμβει και ο λόγος που θα το κάνει είναι όταν τον Οκτώβριο-Νοέμβριο
του 1917 οι Μπολσεβίκοι θα καταλάβουν την Ρωσία. Με αποτέλεσμα η Ρωσία απέχει από τον πόλεμο
και ευνοεί την Γερμανία αφού απελευθερώνει δυνάμεις από το ανατολικό μέτωπο και γίνεται επικίνδυνη
να γίνει κυρίαρχος χώρα σε όλη την Ευρώπη. Κάτι άλλωστε που δεν επιθυμεί η άλλη Μεγάλη Δύναμη
πέραν του Ατλαντικού. Το 1919 θα αποβιβάσουν στρατό στην Ευρωπαϊκή Τουρκία οι χώρες Αντάντ
(Γαλλία , Αγγλία και Ιταλία). Οι Αγγλογάλλοι θα καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη, τα Δαρδανέλια
και την Κιλικία και η Ιταλία τα παράλια της Αττάλειας. Αρχική αφορμή θα είναι ότι η Τουρκία τους
πολέμησε στον Μεγάλο Πόλεμο και θέλουν να τους τιμωρήσουν. Οι Νεοτούρκοι με τον Κεμάλ θα πο-
λεμήσουν τους ξένους εισβολείς και προκειμένου να καλύψουν τα νώτα τους νοτιοδυτικά οι σύμμαχοι
θα ζητήσουν από τον Βενιζέλο να στείλει και η Ελλάδα στρατιωτικές δυνάμεις και να καταλάβει την
Σμύρνη. Δελεαστική προίκα στον Βενιζέλο η συνθήκη των Σεβρών, η Ελλάδα των δύο ηπείρων και
των πέντε θαλασσών. 

Όσο για την τύχη της Σμύρνης, η οποία ελληνοκρατείται στο 60% του πληθυσμού, οι σύμμαχοι συμ-
φωνούν να οριστεί Έλληνας αρμοστής και με το πέρας πέντε ετών με δημοψήφισμα να αποφασίσει τι
θέλει ο λαός. Ο Βενιζέλος που έχει απόλυτη εξουσία εμπιστεύεται το άστρο του και πιστεύει ότι δίπλα
στις Μεγάλες Δυνάμεις μπορεί να υλοποιηθεί και η Μεγάλη Ιδέα. Μια ιδέα που ξεκίνησε ως λαϊκή στα
πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας για να ωριμάσει αργότερα ως πολιτική. Έτσι ο Βενιζέλος αποφασίζει και
στέλνει τις πρώτες μεραρχίες και τον συμπολεμιστή του Αριστείδη Στεργιάδη αρμοστή στην Σμύρνη,
ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο όπως θα αποδειχθεί από την ιστορία.

Μόνο που οι σύμμαχοί μας έχουν κατά νου άλλα σχέδια. Αρχικά φαίνεται ότι θέλουν να τιμωρήσουν
την Τουρκία, όπως προαναφέραμε, αλλά στην ουσία απώτερος σκοπός τους είναι να περιορίσουν την
άλλοτε οθωμανική αυτοκρατορία στα τωρινά της σύνορα απομακρύνοντας την από τις πετρελαιοπαρα-
γωγικές χώρες νοτιοανατολικά που τις θέλουν για λογαριασμό τους. Παράλληλα, δεν θέλουν να στρέ-
ψουν την Τουρκία στην αγκαλιά της Ρωσίας καθώς αποτελεί στρατηγικό γεωγραφικό κόμβο και θέλουν
να την κρατήσουν στην Δύση. Και τούτο γιατί τον προηγούμενο χρόνο τουρκικός στρατός από κοινού
με τους Μπολσεβίκους θα διαμελίσει τα εδάφη της Αρμενίας. 

Αφού αποβιβαστούν ξένες δυνάμεις στο τουρκικό έδαφος ο ΚεμάλΑτατούρκ ερωτοτροπεί με την ηγεσία
των Μπολσεβίκων αφήνοντας ως υπονοούμενο ότι μπορεί να ελευθερώσει τα Δαρδανέλια ώστε να έχουν
πρόσβαση στις ζεστές θάλασσες της Μεσογείου. Κάτι που οι Ρώσοι επιθυμούν διακαώς από την εποχή
της Μεγάλης Αικατερίνης και με αυτό το δόλωμα οι Μπολσεβίκοι εφοδιάζουν τον Κεμάλ με σύγχρονο
ρωσικό εξοπλισμό και άφθονο χρυσό. Οι Μπολσεβίκοι δεν ξεχνούν ότι νωρίτερα στείλαμε στρατό στην
Κριμαία δίπλα στους Γάλλους να πολεμήσουν τον κόκκινο στρατό. Με κίνδυνο να στραφεί η Τουρκία
προς την Ρωσία οι σύμμαχοι αλλάζουν την στάση τους προς την Ελλάδα. Την συνθήκη των Σεβρών πρώ-
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τοι και καλύτεροι την απαξιώνουν οι Γάλλοι και Ιταλοί, συνθήκη που δεν την έχει αποδεχτεί και υπογράψει
ούτε η ίδια Τουρκία. Χωρίς τους συμμάχους απαιτούνταν πάνω από είκοσι πέντε μεραρχίες ή εξακόσιες
χιλιάδες στρατού, κάτι αδύνατο.

Τα συμφέροντα τώρα της Γαλλίας στρέφονται ανατολικότερα πέραν της Τουρκίας και με ελαφριά τη
καρδία θα δηλώσουν ότι «έδωσαν αρκετά στην Ελλάδα» εννοώντας την ναυμαχία του Ναβαρίνου, τον
Μαιζών αργότερα στην Πελοπόννησο και την ελευθέρωση της Θράκης. Όσο για την Ιταλία που κατέχει
και τα Δωδεκάνησα πήγε στην Μικρά Ασία για να πάρει όχι να δώσει και να μην ξεχνάμε ότι με δικό της
βέτο η Βόρεια Ήπειρος θα παραμείνει στην Αλβανία ως δικό της προτεκτοράτο. Στην Ιταλία ο Κεμάλ
υπόσχεται συνεκμετάλλευση στα μέρη της Μικράς Ασίας, η οποία δεν μας εγκαταλείπει μόνο αλλά πα-
ραδίδει σε αυτούς και τον εξοπλισμό της. 

Και όπως λέει ο θυμόσοφος λαός το κακό δεν πάει μοναχό του. Σε καιρό εκστρατείας και εμπόλεμης
κατάστασης η φιλοβασιλική αντιπολίτευση που ηγείται ο Γούναρης παθιασμένη για εξουσία, την οποία
μονοπωλεί απολυταρχικά για τέσσερα χρόνια ο Βενιζέλος, ζητά εδώ και τώρα εκλογές ώστε να έρθουν
αυτοί στην εξουσία, να επιστρέψει ο βασιλιάς και να δώσουν τέλος στην Μικρά Ασία. Ο Βενιζέλος εκού-
σια ή ακούσια κατεβαίνει σε εκλογές στις οποίες επιτρέπει να ψηφίσουν και οι στρατευμένοι, πράγμα
ανήκουστο. Ποιος γονιός και ποιος στρατευμένος δεν θα ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι του και στην ει-
ρήνη. Με σύνθημα «οίκαδε» της αντιπολίτευσης ο Βενιζέλος θα χάσει τις εκλογές και θα εγκαταλείψει
την χώρα. Η βασιλική οικογένεια επιστρέφει. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και οι πρίγκιπες αναλαμβάνουν
ηγετικές θέσεις στο μέτωπο. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος είναι ανίκανος για αυτή την θέση λόγω μακρο-
χρόνιας ασθένειας αλλά το κάνουν για να τονώσουν το ηθικό του στρατού. Και το χειρότερο ακόμη είναι
ότι αποσύρονται από το μέτωπο φιλοβενιζελικοί έμπειροι αξιωματικοί οι οποίοι αντικαθίστανται από φι-
λοβασιλικούς που έχουν βρεθεί για χρόνια μακριά από το μέτωπο.

Η Αγγλία που κρατάει τα προσχήματα παραμένει φαινομενικά δίπλα στην Ελλάδα, δεν θέλει να απο-
λέσει το προτεκτοράτο της, αλλά αρνείται να μας χορηγήσει ένα δάνειο για τις ανάγκες της εκστρατείας
αναγκάζοντας την νέα κυβέρνηση να προχωρήσει στην διχοτόμηση της δραχμής. Ούτε και επιτρέπει να
καταλάβει ο ελληνικός στρατός την Κωνσταντινούπολη που αποτελεί σημαντικό φυσικό οχυρό, αλλά
ούτε αργότερα και την ανατολική Θράκη. 

Αντί αυτού μας παροτρύνει ο ελληνικός στρατός να επιτύχει μια σημαντική νίκη κατά του Κεμάλ
προκειμένου να διαπραγματευτούν από θέση ισχύος ώστε να επιτευχθεί ομαλή επιστροφή τόσο του
στρατού αλλά κυρίως του διάσπαρτου ελληνισμού και των Ελλήνων της Σμύρνης για να μην έχουν
την τύχη της γενοκτονίας των Αρμενίων και των Ποντίων που προηγήθηκε το 1915 και το 1919. Για
να μην συμβεί κάτι τέτοιο η κυβέρνηση Γούναρη θα προσθέσει και άλλες μεραρχίες στο μέτωπο κυ-
νηγώντας μια μεγάλη νίκη σύμφωνα με τις συμβουλές των Άγγλων. Μόνο που ο στρατός του Κεμάλ
απομακρύνεται όλο και πιο ανατολικά παρασύροντας και τις ελληνικές δυνάμεις. Ο εφοδιασμός του
στρατού ανακόπτεται από τους Τσέτες αντάρτες που προκαλούν δολιοφθορές στο δίκτυο ανεφοδια-
σμού με τον ελληνικό στρατό στο τέλος να παθαίνει ότι και ο Ναπολέων στην αχανή Ρωσία τον πε-
ρασμένο αιώνα. Κάτι άλλωστε που έχουν επισημάνει και για το οποίο έχουν προειδοποιήσει νωρίτερα
Έλληνες επιτελικοί. 

Τον Σεπτέμβριο του 1922 στο Σαγγάριο στην περιοχή της Κιουτάχειας ο ελληνικός στρατός θα ηττηθεί
κατά κράτος. Θα ακολουθήσει άτακτη φυγή. Η Σμύρνη θα παραδοθεί στις φλόγες, άνθρωποι θα συνω-
στίζονται στις προβλήτες της εκλιπαρώντας τα συμμαχικά καράβια να τους επιτρέψουν να επιβιβαστούν
και να σωθούν. Μόνο που αυτοί παραμένουν αρόδου αμέτοχοι και θεατές στο δράμα του ελληνισμού.
Μια στρατιωτική τριανδρία (Πλαστήρας, Γονατάς, Φωκάς) επιστρέφει στην Αθήνα και αναλαμβάνει την
διακυβέρνηση της χώρας. Έξι πολιτικοί και στρατιωτικοί θα καταδικαστούν με συνοπτικές διαδικασίες
και θα εκτελεστούν στο Γουδί προλαβαίνοντας τα χειρότερα. Μόνο που οι πραγματικοί ένοχοι είναι πολύ
περισσότεροι. 

Το ερώτημα δεν είναι γιατί πήγαμε στην Μικρά Ασία (και ίσως καλώς πράξαμε) αλλά γιατί πήγαμε δι-
χασμένοι, μόνο με προφορικές μόνο υποσχέσεις από τους συμμάχους με αποτέλεσμα να συνθλιβούμε σε
συμπληγάδες πέτρες και την ώρα των διαπραγματεύσεων να βρεθούμε στην μειονεκτική θέση του ηττη-
μένου και όπως έλεγε ο Γαλάτης Βρέννος στους Ρωμαίους τον 3ο αιώνα «vaevictis»(ουαί τοις ηττημένοις).
Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννάει παραφροσύνη. 
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Την εξαίρετη συναυλία «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ» θα
απολαύσουμε στο Μέγαρο Μουσικής, στις 17/10/2022, στις
8.00μ.μ.

Στο πρώτο μέρος θα έχουμε το έργο «Έλληνες» της συναδέλ-
φου μας και μέλος του ΟΣΠ, Σταυρούλας Ζώρζου (Χειρ, οδον-
τίατρος -συγγραφέας- μουσικοσυνθέτης), που θα μας ταξιδέψει
με τα τραγούδια της, κείμενα και εικόνες στην ιστορία των Ελ-
λήνων.

Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε έργα ξένων και Ελλήνων συνθε-
τών (W.A.Mozart, L.v.Beethoven, Π. Καρρέρ, Κ. Μουστάκα), που
γράφτηκαν για τους Έλληνες.
Μία παραγωγή του Ιδρύματος Ι.Α. Αθηνών.
Πώληση εισιτηρίων www.megaron.gr Τηλ.210-7282333

Στην καρδιά του Ιούλη μια ξεχωριστή
θεατρική παράσταση με θέμα "Μητροπολί-
της Χρυσόστομος Σμύρνης: Μια ιστορία
μέσα από τις στάχτες", παίχτηκε στον προ-
αύλιο χώρο του ιερού Ναού Παναγίας Φα-
νερωμένης Βουλιαγμένης.

Μέσα από τη δραματοποίηση της ιστο-
ρίας του Χρυσοστόμου, ξετυλίγονται ιστο-
ρικά κομμάτια από τον Μακεδονικό
αγώνα το 1904, όπου ο Χρυσόστομος
πρωτοστάτησε ως μητροπολίτης Δράμας
και φτάνουν μέχρι το ολοκαύτωμα στη
Σμύρνη και την ολοσχερή καταστροφή
του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Η παρά-
σταση είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια
από το Ολοκαύτωμα του Ελληνισμού της
Μικράς Ασίας και τοποθετείται χρονικά
τον Αύγουστο του 1922.

Το κείμενο  της παράστασης βασίζεται
σε  απομνημονεύματα, συγγράμματα  κει-
μένων, αλλά και  στην αληθινή ιστορία του
ιερέα πατέρα Γεράσιμου που βρέθηκε στο
πλευρό του Χρυσόστομου που έπαιξε ο
Χρήστος Κάλοου.

Η παράσταση επενδύεται μουσικά από
πρωτότυπα και πρωτοεκτέλεστα μουσικά
θέματα και οι βυζαντινοί ύμνοι και τα πα-
ραδοσιακά τραγούδια  αποτελούν μέρος

Έλληνες και Φιλέλληνες

Μητροπολίτης Χρυσόστομος Σμύρνης: 
Μια ιστορία μέσα από τις στάχτες
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Ποντικοπαγίδα
Λίγα λόγια για την Άγκαθα Κρίστι

Η “Ποντικοπαγίδα” -«The Mousetrap»- είναι ένα θεατρικό έργο μυστηρίου, που έχει γράψει η γνωστή
Άγκαθα Κρίστι. Είναι ένα θρυλικό θεατρικό έργο όπου η παγκόσμια πρεμιέρα δόθηκε στο Νότιγχαμ της
Αγγλίας στις 6 Οκτωβρίου 1952. Στην συνέχεια μεταφέρθηκε από τις 25 Νοεμβρίου 1952 έως σήμερα
στο Γουέστ Εντ με τεράστια επιτυχία και παραμένει το μακροβιότερο θεατρικό έργο στην ιστορία.

Η ίδια η Άγκαθα Κρίστι δεν περίμενε τέτοια επιτυχία.
Στην αυτοβιογραφία της αναφέρεται μία συζήτηση ανάμεσα στην ίδια και σε έμπιστο φίλο της. «Θα

του δώσω 14 εβδομάδες το πολύ» είπε ο φίλος της, για να του απαντήσει η Κρίστι: «Δεν πρόκειται να
αντέξει τόσο, 8 εβδομάδες κι αν…». Η «Ποντικοπαγίδα» έχει παιχτεί σε όλο τον κόσμο με τεράστια επι-
τυχία κι έχει μεταφραστεί σε 50 γλώσσες. Στην Ελλάδα πρωτοπαίχτηκε από τον θίασο του Δημήτρη Πα-
παμιχαήλ στις αρχές του 1963.

Η πλοκή του έργου

Η σκηνή του θεάτρου «Νέος Ακάδημος» μετατρέπεται σε μια εξοχική πανσιόν το «Μόνκσγουελ
Μάνορ». Επτά άνθρωποι -που αργότερα γίνονται 8- βρίσκονται αποκλεισμένοι εξαιτίας πυκνής χιονό-
πτωσης. Η Κίρκη Καραλή κατορθώνει να πάρει την διασημότερη ιστορία μυστηρίου και με την θεατρική
απόδοση Αντώνη Γαλέου, χωρίς να ξεφύγει από το νόημα του έργου να αναβιώσει τη δεκαετία του ’90
μέσα από την «Ποντικοπαγίδα». Παράλληλα, η σκηνοθέτης καταφέρνει να διατηρήσει την αγωνία και
το μυστήριο δίνοντας μια νότα κωμικότητας. Όσο κι αν αυτό φαίνεται εύκολο έπρεπε να διατηρήσει
αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Το οποίο κοινό γνωρίζει από την συγγραφέα τον δολοφόνο. Η αφή-
γηση και οι αστείες ατάκες, μπλέκονται με το μυστήριο και βγάζουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Οι οκτώ ήρωες κρύβουν από ένα μυστικό και σιγά σιγά βρίσκονται αντιμέτωποι με την αλήθεια και τις
συνέπειες που έχει στην ζωή τους. Απατεώνες, απλοί πολίτες, συνηθισμένοι σύζυγοι φαίνονται εν δυνάμει
δολοφόνοι και καλούνται να υπερασπιστούν την αθωότητά τους. Ο αστυνόμος έρχεται να εξιχνιάσει
έναν φόνο και γίνεται μάρτυρας ενός δεύτερου όπου όλοι είναι ύποπτοι. Έτσι ανακαλύπτουν ότι ανάμεσά
τους βρίσκεται ένας δολοφόνος. Αυτός διαθέτει ξεχωριστή ευφυΐα και δεν είναι διατεθειμένος να εγκα-
ταλείψει το νοσηρό του έργο, δίχως να πετύχει τον σκοπό του που είναι η εκδίκηση.

Τα ματωμένα του ίχνη συνοδεύονται από ένα παιδικό τραγουδάκι «Τα τρία τυφλά ποντικάκια». Το τραγούδι
αυτό έχει κάποια μυστηριώδη σχέση με τον δολοφόνο και τα θύματά. Όλοι με κάποιο τρόπο βρίσκονται να
το τραγουδούν, να το σφυρίζουν ή να το παίζουν στο πιάνο. Η πρωτοτυπία να χρησιμοποιηθούν τα πραγ-
ματικά ονόματα των ηθοποιών έκανε το κοινό να νιώθει οικεία. Επίσης, κατά την διάρκεια του έργου γίναμε
όλοι συνένοχοι και ερευνητές… Ο αστυνόμος θα δοκιμάσει μία σειρά από έξυπνα τεχνάσματα, προκειμένου
να παγιδεύσει τον δολοφόνο. Αλίμονο, όμως. Ο σατανικός αντίπαλός του, ξέρει να ξεγλιστράει…

του έργου και αποδίδονται ζωντανά από τους ηθοποιούς-τραγουδιστές κατά τη διάρκεια της παράστασης.
Η παράσταση με την εξαιρετική ερμηνεία των γνωστών ηθοποιών που την πλαισιώνουν, αναδεικνύει

την  Αγιότητα του εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Χρυσόστομου, που αποτέλεσε σύμβολο αγάπης προς
τον Θεό, χρέους προς την πατρίδα και αυτοθυσίας.

Οι τελευταίες δραματικές ώρες του θανάτου του Εθνομάρτυρα, η υπομονή των μαρτυρίων του, η
πίστη και ο τραγικός του θάνατος αναβιώνουν ταυτόχρονα με τον "θάνατο" του Ελληνισμού της Μι-
κράς Ασίας.

Μια παράσταση φόρος τιμής της πίστης μας, του Ελληνισμού, που μας συγκίνησε και μας έκανε πιο
ταπεινούς και  υπερήφανους. Συγχαρητήρια σε ηθοποιούς και συντελεστές!

Μαρία Κ. Αγραπίδου - Χειρουργός οδοντίατρος * 
Πρόεδρος Επιτροπής Επιστημονικού Περιοδικού ΟΣΠ, μέλος ΔΣ
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Οι εκφωνήσεις του
ραδιοφώνου με τον
Πάνο Σόμπολο, οι
φωνές της Λιάνας Κα-
νέλλη, του Γρηγόρη
Βαλτινού κ.ά. δημιουρ-
γούν μια δυνατή αλλη-
λεπίδραση μεταξύ
σκηνής και πλατείας.

Το αφαιρετικό σκη-
νικό της Άσης Δημη-
τρολοπούλου επιτρέπει
στους οκτώ πρωταγω-
νιστές να κινούνται με
ευκολία στη σκηνή, εκ-
μεταλλευόμενοι έναν
πολυμορφικό καναπέ.
Ενώ, η δράση μεταφέ-
ρεται και στους διαδρόμους του θεάτρου. Τα κουστούμια ακολουθούν την μόδα των 90s, που νομίζω
όλοι θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας. Η μουσική του Αντώνη Παπακωνσταντίνου συμπορεύεται με
τους φωτισμούς της Μελίνας Μάσχα, ενισχύοντας τον ρυθμό.

Η Ράνια Οικονομίδου είναι η ύποπτη που δεν ξέρεις αν υποστηρίζεις ή μισείς. Υπέροχη πάνω στη σκηνή,
είναι η ιδανική ηρωίδα της Αγκαθα Κρίστι. Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ισορροπεί έξοχα ανάμεσα
στην ανυποψίαστη ιδιοκτήτρια πανσιόν και την τρυφερή σύζυγο. Ο Βαγγέλης Σαλευρής είναι ο ήσυχος
σύζυγος με την μονότονη συνηθισμένη ζωή. Ο Νίκος Πολυδερόπουλος, ως Αμερικάνος είναι άμεσος
χωρίς υπερβολές και καταφέρνει μια αληθοφανή ερμηνεία και μια δόση χιούμορ.

Ο Χάρης Τζωρτζάκης ως αρχιτέκτονας ελίσσεται με μαεστρία φτιάχνοντας μια περσόνα με ψυχολογικά
προβλήματα που τραβάει τα βλέμματα , χωρίς να πέφτει στην παγίδα της επιθεωρησιακής ευκολίας. Ο
Δημήτρης Πετρόπουλος έχει μια δυναμική παρουσία που λειτουργεί συνδετικά με όλους τους υπόλοιπους
χαρακτήρες, αναπτύσσοντας πολύ καλή χημεία.

Η Σάννυ Χατζηαργύρη καταφέρνει να κρατήσει αυτό που λέμε «εσωτερικό μονόλογο» με σωστές
δόσεις έντασης και είναι αυτή που ελίσσεται περισσότερο από όλους τους χαρακτήρες. Τέλος, ο
Μάριος Αθανασίου σε ρόλο - έκπληξη δημιουργεί όλες τις αντιθέσεις και ανατροπές που χρειάζεται
το έργο.

Συντελεστές:
• Πρωτότυπη Μουσική Σύνθεση: Αντώνης Παπακωνσταντίνου
• Σκηνικά/Κοστούμια: Άση Δημητρολοπούλου
• Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα
• Φωτογραφία/ Trailer: Πάτροκλος Σκαφίδας
• Γραφιστική Επιμέλεια: Μάριος Γαμπιεράκης (Μαύρα Γίδια)
• Βοηθός Σκηνοθέτη: Λητώ Τριανταφυλλίδου
• Διεύθυνση Παραγωγής: Ιωάννης Παντελίδης
• Επικοινωνία Παράστασης : Νταίζη Λεμπέση |τηλέφωνο 6908502631 | email daisylempesi@hotmail.gr

|
Προβολή/Επικοινωνία: Νταίζη Λεμπέση
Μια ιστορία εκδίκησης με αιφνιδιαστικές ανατροπές, έξυπνα τεχνάσματα και μια ποντικοπαγίδα που

περιμένει το επόμενο θύμα της! Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο και όσοι είδατε την παράσταση μην απο-
καλύψετε το τέλος… Εξάλλου η μαγεία της παράστασης είναι ότι όλοι οι ήρωες είναι πιθανοί δολοφόνοι!

Μαρία Κ. Αγραπίδου – Χειρουργός Οδοντίατρος
Πρόεδρος Επιτροπής Επιστημονικού Περιοδικού ΟΣΠ και μέλος ΔΣ
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Το πολυβραβευμένο μιούζι-
καλ που έχουν λατρέψει εκα-
τομμύρια θεατές σε όλο τον
κόσμο, για την ίδια την παρά-
σταση, αλλά και για τα αγαπη-
μένα τραγούδια του και έχει
αναδειχτεί παγκοσμίως ως το
πιο διασκεδαστικό feel good
μιούζικαλ όλων των εποχών,
ήρθε φέτος το καλοκαίρι, σε
απόδοση κειμένου, στίχων και
σκηνοθεσία της Θέμιδας Μαρ-
σέλλου, στο City Garden Fe-
stival, που μεταμορφώθηκε σε μια όμορφη καλοκαιρινή πλατεία ενός ελληνικού νησιώτικου χωριού, για να
υποδεχτεί το κοινό.

Η ηλιόλουστη, χαρούμενη και συγκινητική ιστορία της Catherine Johnson  εκτυλίσσεται σ’ ένα παραδεισένιο
ελληνικό νησί. Πολλοί άνθρωποι επισκέπτονται το ελληνικό νησί Καλοκαίρι και μένουν στο ξενοδοχείο Villa
Donna, το οποίο ανήκει και διαχειρίζεται από τη Ντόνα Σέρινταν, για το γάμο της 20χρονης κόρης της, Σόφι με
τον μέλλοντά σύζυγό της, Σκάι. Η Σοφία, ετοιμάζεται να παντρευτεί κι έχει ανάγκη να ανακαλύψει την άγνωστη
ταυτότητα του πατέρα της. Διαβάζοντας κρυφά το νεανικό ημερολόγιο της μητέρας της, καταλαβαίνει ότι έχει 3
πιθανούς μπαμπάδες τους οποίους καλεί στο γάμο της για να μάθει ποιος είναι ο αληθινός… Οι τρεις καλεσμέ-

νοι που έρχονται στο
γάμο, εν αγνοία της
Ντόνα είναι ο αρχιτέ-
κτονας Σαμ Καρ-
μάικλ, ο τραπεζίτης
Χάρι Μπράιτ και ο
ναυτικός Μπιλ Άντερ-
σον. Η Ντόνα έχει να
δει τους τρεις αυτούς
άνδρες πάνω από εί-
κοσι χρόνια. Άγνω-
στοι στη Σόφι, τους
προσκάλεσε στο γάμο
όταν διάβασε το ημε-
ρολόγιο της μητέρας

της και ανακάλυψε ότι αυτοί οι τρεις άνδρες είχαν σχέση με τη Ντόνα όταν αυτή έμεινε έγκυος και πιστεύει ότι
ένας από τους τρεις είναι ο πατέρας της. Η Σόφι θέλει αυτός που θα αποδειχθεί ο πατέρας της να τη συνοδεύσει
στην εκκλησία. Με βοήθεια από τις παράνυμφές της, Λίζα και Άλι, η Σόφι προσπαθεί να εξακριβώσει ποιος είναι
ο πατέρας της. Όταν η Ντόνα βλέπει τους τρεις άνδρες από το παρελθόν της, μαζί με τη βοήθεια των φιλενάδων
της Ρόζι και Τάνια προσπαθεί να δει τι θα κάνει. Εν τω μεταξύ, οι άνδρες δεν ήξεραν ο ένας τον άλλον πριν φτά-
σουν στο νησί, και ο καθένας πίστευε ότι είναι ο πατέρας της Σόφι. Η συνέχεια της ιστορίας είναι συναρπαστική
και επεισοδιακή, πλημμυρισμένη από τα τραγούδια και τη μουσική των ABBA.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Donna Sheridan θα ερμήνευσε η Νάντια Κοντογεώργη. Μαζί της στο ρόλο του
Sam Carmichael είδαμε τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη, την πρωτοεμφανιζόμενη στο μιούζικαλ Αφροδίτη Λιάντου
στο ρόλο της Sophie Sheridan, τον Γιώργο Χρανιώτη στο ρόλο του Bill Austin, τον Ιβαν Σβιτάιλο στο ρόλο του
Harry Bright, την Ντορέττα Παπαδημητρίου στο ρόλο της Tanya, την Πηνελόπη Αναστασοπούλου στο ρόλο της
Rosie και τους Ίαν Στρατή και Νίκο Κύρτσο στο ρόλο του Sky. Οι ερμηνείες ήταν πολύ καλές, η ροή του θεατρι-
κού ευχάριστη και ο κόσμος διασκέδασε, τραγούδησε και χόρεψε. Το μιουζικαλ Mama Mia ήταν μια δροσιστική
νότα μέσα στην καρδιά της Αθήνας που ταξίδεψε τον καθένα μας στο αγαπημένο του νησί.

Μαρία Κ. Αγραπίδου - Χειρουργός Οδοντίατρος 
* Πρόεδρος Επιτροπής Επιστημονικού Περιοδικού ΟΣΠ, μέλος ΔΣ
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