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Ομιλία κυρίας Μητσάκη Ελένη 
 
κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, παλιοί και νέοι. 
Σαν σήμερα 13 του Απρίλη, 10 χρόνια πριν, ιδρύθηκε σωματείο 

επιστημονικό με την επωνυμία Εταιρία Προληπτικής Ελλάδας (ΕΠΟΕ για 
συντομία) με έδρα την Θεσσαλονίκη, σημαντικό στοιχείο, νομίζω για μας. 

Να θυμίσουμε λίγο τους σκοπούς της εταιρίας. Όπως ορίζει το άρθρο 3 του 
καταστατικού μας, σκοπός της εταιρίας είναι:  

 Η προαγωγή της Προληπτικής Οδοντιατρικής ως επιστήμης σε 
κλινικό και ερευνητικό επίπεδο. 

 Η προβολή της Προληπτικής Οδοντιατρικής σε διεθνές επίπεδο και  

 Η προώθηση της συνεργασίας της Προληπτικής Οδοντιατρικής με 
συγγενή επιστημονικά πεδία. 

Η πρώτη προσωρινή διοίκηση για τις νόμιμες ενέργειες ίδρυσης του 
σωματείου αποτελούνταν από τους 1) Λουλουδιάδη Κων/νο, 2) Τοπίτσογλου 
Βασιλική, 3) Τανιμανίδη Γεώργιο, 4) Καρνούτσο Κων/νο, και 5) Κολοκοτρώνη 
Αλέξανδρο. 

Ήδη από το 1985-86 που ιδρύθηκαν στην Αθήνα άλλες εταιρίες συγγενείς 
στον τομέα της προληπτικής, είχε αρχίσει μία κινητικότητα και κορυφώνεται το 
1992, όπου ιδρύεται η δική μας εταιρία και η εταιρία Κοινωνικής 
Οδοντιατρικής, με στόχο όλων, τη βελτίωση της στοματικής υγείας σε 
πανελλήνιο επίπεδο και ανάπτυξη στρατηγικών εφαρμογής συγκεκριμένων 
προγραμμάτων υγείας. 

Η πρώτη Γ.Σ. των ιδρυτικών μελών της Εταιρίας έγινε στις 5/4/1993 και 
αναδείχθηκε το πρώτο Δ.Σ, αντιπροσωπευτικό όλων των χώρων εργασίας 
των οδοντιάτρων, το οποίο απαρτίζονταν από τους : 

Κ. Λουλουδιάδη (προεδρείο), Γ. Τανιμανίδη (προεδρείο),Β. Τοπίτσογλου (γ. 
γραμματέας), Στ. Χειράκη (ταμία) και μέλη τους Ε. Μητσάκη, Κ. Καρνούτσο 
και  Μ. Ζαχαριάδου-Μιχαηλίδου. 

Από τα πρακτικά των πρώτων συνεδριάσεων βγαίνουν πολλά και 
χαριτωμένα -μπορώ να πω- στιγμιότυπα της δραστηριότητας εκείνης της 
εποχής που την χαρακτηρίζουν η φιλότιμη αλλά και ερασιτεχνική προσπάθεια, 
η έλλειψη πόρων και επομένως δυσχέρεια κινήσεων και συντονισμού. 

Φανερή είναι επίσης, η πληθώρα ιδεών και οραμάτων για πραγματοποίηση 
εκδηλώσεων, που έμειναν όμως, πολλά από αυτά αιωρούμενα. Παρόλα αυτά, 
τέθηκαν κάποιοι στόχοι σωστοί, όπως π.χ. να συμπεριληφθούν στις 
προσκλήσεις της Εταιρίας μας μεγάλες γεωγραφικές περιοχές όπως Θράκη, 
Κεντρ. και Δυτ. Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, αλλά και τοπικοί σύλλογοι της 
ευρύτερης ζώνης του Νομού μας, σχολικοί φορείς, νοσοκομειακοί φορείς, 
Κέντρα Υγείας, ώστε να κινητοποιήσουμε το ενδιαφέρον τους και να 
πλαισιώσουν το έργο που αναλάβαμε παντοιοτρόπως. 

Τότε καθορίζεται και ο λογότυπος της ΕΠΟΕ, έργο του κ. Κολοκοτρώνη Αλ. 
και το λοιπό επικοινωνιακό υλικό. 



Η όλη αυτή ευφορία και προσπάθεια οδηγεί στην πρώτη εκδήλωσή μας, 
στην σχολή Παστερ με ομιλητή τον κ. Θ.Κουλουρίδη, διάσημο για την έρευνά 
του στην τερηδόνα, από τις ΗΠΑ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 
7/4/93, που καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας, με 
χορηγία της εταιρίας Procter & Gable (Crest). Το έτος αυτό η εταιρία Procter & 
Gable θέσπισε «Βραβείο Κουλουρίδη» για έλληνες ερευνητές του Ελλαδικού 
χώρου. 

Από την μελέτη των πρακτικών προκύπτει ότι υπήρξε έντονο stress για την 
διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, η οποία κρίθηκε επιτυχημένη, αλλά έγινε 
εποικοδομητική κριτική ως προς την έλλειψη εχεγγύων χρηματικής 
υποστήριξης και ως προς την ελλιπή κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των 
μελών. 

Τον επόμενο χρόνο, το 1994, χρόνο Στοματικής Υγείας, την προεδρία 
αναλαμβάνει ο κ. Τανιμανίδης. Διοργανώνεται Επιστημονική Ημερίδα την 
Κυριακή 3/4/94 με θέμα: «Προβλήματα υγείας από την άσκηση του 
οδοντιατρικού επαγγέλματος- Πρόληψη», με ειδικούς κατά τομέα εισηγητές:κ. 
Α. Κωνσταντινίδη, Απ. Αποστολόπουλο, Θ. Μάτσο, Μ. Τσαλιγόπουλο, Ι. 
Μώρο, Α. Κολοκοτρώνη και Γ. Δουβίτσα στο Κέντρο Διεθνούς και 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου στον Φοίνικα. 

Αποφασίζεται, επίσης, η εξέταση του στόματος και διδασκαλία στοματικής 
υγείας σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, γίνονται ενημερωτικές ομιλίες από την 
τηλεόραση και το ραδιόφωνο και προγραμματίζεται ενημέρωση παιδιάτρων 
και νηπιαγωγών σε θέματα στοματικής υγείας. 

Οι εκδηλώσεις κρίθηκαν από το Δ.Σ πολύ ικανοποιητικές και 
δημιουργήθηκε και το πρώτο αποθεματικό της Εταιρίας. 

Στα πλαίσια του 1994 έτους υγείας, έγινε δεκτή πρόταση των μελών το Δ.Σ 
να συμμετέχουν με ομιλίες σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, 
εντεταλμένους από το Δ.Σ οι κ. Μητσάκη, Τοπίτσογλου, Λουλουδιάδης. Ο κ. 
Τανιμανίδης, ως αποχωρών πρόεδρος, λόγω λήξης της θητείας του, 
παρουσιάζει τα πεπραγμένα της ΕΠΟΕ, στην ημερίδα του Οδοντιατρικού 
Τμήματος και του Υπουργείου Υγείας με όλους τους φορείς που εμπλέκονται 
στην Στοματική Υγεία. 

Το έτος 1995 γίνεται πρόταση και εγκρίνεται η μηχανογράφηση του αρχείου 
των μελών που ολοκληρώνεται το 1996. Ακολουθεί μία μικρή περίοδος 
αδράνειας της εταιρίας και στις 5/3/97 κατά την επαναληπτική Γ.Σ, γίνονται 
αρχαιρεσίες και αναδεικνύεται το νέο Δ.Σ, με προεδρείο την κ. Β. 
Τοπίτσογλου, και την κ. Ε. Μητσάκη, γ. γραμματέα την κ. Ε. Χατζησταύρου, 
ταμία τον κ. Καπαγιαννίδη και μέλη τους κ. Γεωρνταμιλή, Φ. Αμπατζίδου, 
Γέργου. 

Στο νέο Δ.Σ, όπως διαφαίνεται από την ανάγνωση των πρακτικών, πνέει 
άνεμος ευφορίας και σωρεία προτάσεων για εκδηλώσεις. Μεταξύ αυτών 
διαβάζω και δική μου πρόταση, να πραγματοποιούνται εκδηλώσεις 
επιστημονικών ημερίδων σε τακτά χρονικά διαστήματα, 2-3 φορές τον χρόνο, 
πράγμα ανέφικτο, όπως αντιληφθήκαμε με τον καιρό. 

Πάντως δεν μπορώ να μην αναφέρω την αμέριστη και ανιδιοτελή προθυμία 
όλων των μελών του Δ.Σ για δράση. Και όλα αυτά με επιστράτευση όσων 
μέσων μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ο καθένας με την μικρότερη 
δυνατή δαπάνη εκ μέρους της εταιρίας, λόγω έλλειψης επαρκών πόρων και 
ύπαρξης υψηλών στόχων. 



Έτσι ο κ. Τανιμανίδης καταφέρνει να μας παραχωρείται η «Παναγία 
Σουμελά» την οποία χρησιμοποιήσαμε δεόντως αρκετές φορές. Συγχρόνως 
υπάρχει μια μεγάλη επιθυμία παρουσίασης νέων συναδέλφων στους οποίους 
ευχαρίστως προσφέρεται ένα βήμα ανοιχτό, όπως φαίνεται σε δυο επιστολές 
προς τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσ/νίκης και προς τα μέλη μας, για να 
συνδράμουν έμπρακτα με υποβολή προτάσεων για θέματα που θα τους 
ενδιέφεραν, αλλά και για παρουσίαση επιστημονικών ανακοινώσεων από το 
βήμα της ΕΠΟΕ. Όλα αυτά όπως φαίνεται είναι μακράς ωρίμανσης και 
αποδίδουν σιγά- σιγά καρπούς μέχρι σήμερα. 

Μέσα στο 1997, η εταιρία αποκτά και όλα τα σύμβολα της παρουσίας της, 
εκτεθειμένα σε περίοπτη θέση στο ετήσιο Παιδοδοντικό Συνέδριο και σε άλλες 
συναφείς εκδηλώσεις με στόχο την ενημέρωση των Οδοντιάτρων για την 
ύπαρξή της και βεβαίως, εγγραφή νέων μελών. 

Στις 27/5/98 στην Αίθουσα του Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου 
Θεσνί/κης πραγματοποιείται Ημερίδα με θέμα: «Η άσκηση της οδοντιατρικής 
σε συλλογικό επίπεδο και η προοπτική της μέσα στην ενωμένη Ευρώπη στο 
άμεσο μέλλον» με ομιλητές τον αείμνηστο Δ. Ιακωβίδη, την κ. Β. Τοπίτσογλου, 
τον κ. Μαραβέλια τον κ. Σιόρμπα και τον κ. Τσιόγκα. Η ημερίδα ως προς την 
θεματολογία θεωρήθηκε πολύ καλή, οι συνάδελφοι έμειναν ευχαριστημένοι, 
αλλά δεν γνώριζαν τα ονόματα της Οργανωτικής Επιτροπής, διότι 
απλούστατα δεν συμπεριλήφθήκαν στο έντυπο του προγράμματος. 

Με την νέα χρονιά, το 1999, όπου με την σειρά μου ανέλαβα την προεδρία 
και με κάποια δυστοκία, απ΄ ότι θυμάμαι, χάθηκε κάποιο χρονικό διάστημα, 
αλλά αποφασίστηκε η θεματολογία να αφορά κυρίως την Πρόληψη και το 
Παιδί. Έτσι στις 1/4/2000 η Εταιρία μας σε συνεργασία με το εργαστήριο 
Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας και Βιολογίας 
Εμφυτευμάτων του Α.Π.Θ, πραγματοποίησε Ημερίδα με θέμα: «Έτος 2000: Η 
Πρόληψη και το Παιδί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του γενικού 
οδοντιάτρου». Προσκεκλημένη ομιλήτρια ήταν η γνωστή διεθνώς καθηγήτρια 
Παιδοδοντιατρικής στο Umeo της Σουηδίας, κ. Anna-Karin Holm, καθώς 
επίσης και οι κ.κ. Σ. Κάλφα, Μ. Κωστοπούλου και η Ε. Μητσάκη.  

Το ίδιο έτος κατανοήσαμε την ανάγκη να προσεγγίσουμε τη λύση στο 
πρόβλημα Υγιεινής του οδοντιατρείου, με αφορμή την έκδοση σχετικών 
οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγιεινή σε χώρους άσκησης 
ιατρικού επαγγέλματος. Χρειαζόμαστε γνώσεις  για την έκταση και τη 
σοβαρότητα του κινδύνου, γνώσεις για τις υπάρχουσες μεθόδους Πρόληψης 
γνώσεις για τα προϊόντα που θα αξιοποιήσουμε, και φυσικά πρόθεση να 
συμπεριλάβουμε τις αρχές της Πρόληψης μέσα στην καθημερινή μας 
πρακτική. Στις 25 Νοεμβρίου 2000 οργανώσαμε ημερίδα με θέμα «Σύγχρονες 
απόψεις για την Υγιεινή στο Οδοντιατρείο» με ομιλητές τους κ. Ιωάννη 
Τζούτζα, Βασίλη Πανή και ο Σωτήρη Κάλφα  που ανέλαβαν την επιμόρφωσή 
μας και την Μαρία Κωστοπούλου που κατέβαλε τον κόπο της μεταγλώττισης 
και παρουσίασης ενός εμπεριστατωμένου αγγλικού βίντεο με ανάλογο θέμα. 

Το έτος 2002, συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από την ίδρυση της Ε.Π.Ο.Ε, 
χρόνια συνεχούς δράσης και επιτυχημένης πορείας. Με χαρά αποφασίστηκε η 
διοργάνωση μιας Επετειακής Επιστημονικής Ημερίδας. Η ΕΠΟΕ σε 
συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και υπό την αιγίδα 
του Δημάρχου Θεσσαλονικέων, διοργάνωσε την Ημερίδα με θέμα: «Φθόριο!  
το αξιόπιστο όπλο της Προληπτικής Οδοντιατρικής σε παλιές και νέες 
εφαρμογές» το Σάββατο 13-4-2002 στο μεγάλο αμφιθέατρο του 



Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Θεσσαλονίκη. Προσκεκλημένοι ομιλητές οι κ. 
Toumba J,  Petersson L, Ηλιάδης Γ, Κάλφας Σ και Τοπίτσογλου Β.   

Απόψε, μετά τη λήξη της επιτυχημένης Ημερίδας, στο ξενοδοχείο 
Mediterranean Palace γιορτάζουμε τα δέκα χρόνια δράσης της Εταιρίας μας 
και εύχομαι να τα ..  εκατοστήσει.  

Καλή διασκέδαση σε όλους 


