
 

 

του ομίλου εκθέτουν τα έργα 

τους, (ποίηση, πεζογραφία, ζω-

γραφική, γλυπτική, ψηφιδωτά, 

χαρακτική, σχέδιο, κόσμημα, 

φωτογραφία, χειροτεχνία). Η 

έκθεση εντάσσεται στο πρόγραμ-

μα εκδηλώσεων του Δήμου - 

Αθήνα  2018, Παγκόσμια Πρω-

τεύουσα  Βιβλίου 

Οικία Θεοτοκοπούλου δήμου 

Αθηναίων, oδός Θεοτοκοπούλου 

34, Πατήσια  

 

Σάββατο  13  Απριλίου  2019: 

2ο  Σεμινάριο 

Ο  Γεράσιμος Δουβίτσας παρου-

σιάζει τα μέλη, που μιλούν για το 

έργο τους: 

α.  Γιώργος Σταθόπουλος 

β.  Χρυσούλα Γεωργούλα  

γ.  Ανθούλα Διαμάντη - Κηπιώτη 

Σάββατο  18  Μαϊου  2019: 3ο  

Σεμινάριο 

Ο  Γεράσιμος Δουβίτσας παρου-

σιάζει τα μέλη, που μιλούν για το 

έργο τους: 

α. Γιάννης Νιάρχος 

β. Λευτέρης Μπεκιάρης  

γ. Αχιλλέας  Αλεξανδράκης 

 

Σάββατο  22  Ιουνίου  2019: 4ο  

Σεμινάριο 

Ο Γεράσιμος Δουβίτσας παρου-

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων του 

Ομίλου για το διάστημα Ιανουά-

ριου -Δεκέμβρη 2019 συνεχίζει 

τη μορφή εκδηλώσεων 

“Γνωριμία με τους Δημιουργούς” 

και εμπλουτίζεται με δυό σημα-

ντικές Εκθέσεις έργων μελών 

του Ομίλου τον Απρίλιο και τον 

Νοέμβρη. Το πρόγραμμα έχει  

ως εξής: 

Σάββατο  16  Μαρτίου  2019: 

1ο Σεμινάριο 

Ο  Γεράσιμος Δουβίτσας παρου-

σιάζει τα μέλη, που μιλούν για 

το έργο τους: 

α.  Αλέξανδρο Γκρους 

β.  Διονύση Γαρμπή 

γ.   Άννα Αυγέρη 

Δευτέρα - Σαββατο 1 – 6  Α-

πριλίου  2019: Έκθεση βιβλίου 

και Εικαστικών Έργων των 

μελών του Ομίλου μας. Μέλη 

σιάζει τα μέλη, που μιλούν για το 

έργο τους: 

      α.  Σταυρούλα Ζώρζου 

      β.  Τάσος Πλαστήρας 

      γ.  Γιώτα Παπουκτσή 

 

Πέμπτη-Σάββατο 24 – 26  Ο-

κτωβρίου  2019: 2η  Έκθεση 

βιβλίου και Εικαστικών έργων 

των μελών.  

Τα μέλη του Ομίλου εκθέτουν 

έργα τους, στο πλαίσιο του 39ου 

ΠΟΣ της ΕΟΟ, που θα γίνει στο 

Ηράκλειο Κρήτης. 

 

Τετάρτη-Κυριακή 6- 10  Νοεμ-

βρίου  2019: 3η  Έκθεση.  

Διοργάνωση έκθεσης βιβλίου και 

εικαστικών έργων των μελών του 

Ομίλου που θα γίνει στην Πινα-

κοθήκη Γρηγοριάδη, Μαρίνου 

Αντύπα 18, Ν. Ηράκλειο. 

Σάββατο  9  Νοεμβρίου  2019: 

4Η  ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ  

ΕΚΔΗΛΩΣΗ   

Διοργάνωση της 4ης  Ετήσιας 

Πολιτιστικής Εκδήλωσης του 

Ομίλου που θα γίνει στο  Ίδρυμα  

Β&Μ Θεοχαράκη, Βασ.Σοφίας 9 

& Μέρλιν 1,Αθήνα 

Τα σεμινάρια γίνονται στη νέα 

διεύθυνση της Εταιρείας Σύγχρο-

νης Οδοντιατρικής, Κοδριγκτώνος 

11, Πεδίο Άρεως. 

Το Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων του Ομίλου 2019  
Ιανουάριος -Δεκέμβρης 2019    

Ο Όμιλος Οδοντιάτρων Λογοτεχνών-Καλλιτεχνών δημιουργήθηκε για να συγκεντρώσει τους πολλούς 

συναδέλφους από το χώρο της Οδοντιατρικής (οδοντίατρους, βοηθούς οδοντιάτρων, οδοντοτεχνίτες 

και εμπόρους) που δραστηριοποιούνται παράλληλα με την κύρια απασχόλησή τους και με την λογοτε-

χνική ή καλλιτεχνική έκφραση των ιδεών και της ματιάς τους, ώστε αυτή να γίνει ευρύτερα γνωστή 

και να προτρέψει και πολλούς άλλους συναδέλφους να μοιραστούν μαζί μας την δική τους έκφραση. 

Δεν υπάρχει περιορισμός ούτε στο είδος της έκφρασης αλλά ούτε και στην εντοπιότητα του καθενός. 

Είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε και με χαρά να αναδείξουμε το έργο συναδέλφων, από κάθε γωνιά 

της Ελλάδας, πάνω στη Ποίηση, τη Πεζογραφία, τη Ζωγραφική, τη Γλυπτική, τη Χειροτεχνία, τη 

Φωτογραφία, το Σκίτσο, την Εικονογραφία, τη Χαρακτική, το Χορό, τη Χορογραφία, τη Μουσική 

Σύνθεση, το Τραγούδι, το Μουσική Εκτέλεση, τη Ψηφιακή Σύνθεση, κλπ.   

Για τον παραπάνω σκοπό, διατηρούμε την ιστοσελίδα στο web, ενημερώνουμε τα μέλη μας με το ενη-

μερωτικό αυτό Δελτίο, συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις του χώρου που αναγνωρίζουν τη προσπάθειά 

μας, και πραγματοποιούμε σεμινάρια σε λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά θέματα, παρουσιάζουμε τις νέες 

δουλειές συναδέλφων και εκθέτουμε συλλογικά τα έργα των μελών μας. 

omilosolk@gmail.com 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩN 

Είμαστε στο διαδίκτυο 

www.lagouvardos.wixsite.

com/oolk 

ΟΟΛΚ 

Τζώρτζ 12, 

10677, Αθήνα 

    Παρακαλούμε όλα τα 

μέλη να μπουν στην 

ιστοσελίδα και να 

εγγραφούν στη λίστα 

ενημέρωσης που είναι στη  

πρώτη σελίδα, ώστε να 

υπάρχει η συγκατάθεσή τους 

για την αποστολή των 

emails 

 

Ακόμα , να δηλώνουν τη 

συμμετοχή τους στις 

εκδηλώσεις μέσα από την 

ιστοσελίδα, ώστε να 

κρατηθούν ζωντανές οι 

εκδηλώσεις αυτές, που 

στοχεύουν στην ανάδειξη της 

κοινωνικής δράσης του 

Ομίλου και όχι τη προβολή 

 

 

Tο τεύχος αυτό, αγαπητοί φίλοι, 

ολοκληρώνει την ενημέρωση για 

τις δραστηριότητες της χρονιάς 

που πέρασε και που υπήρξε 

άκρως δραστήρια.  

Μια καινούργια χρονιά ξεκινά 

και το πρόγραμμα δραστηριοτή-

των είναι ακόμα πιο φιλόδοξο 

από πέρσι, αφού επιδιώκουμε να 

κάνουμε γνωστούς ακόμα περισ-

σότερους συναδέλφους μας που 

ασχολούνται με τον λόγο και τις 

καλές τέχνες, πάντα με στόχο να 

αποτελέσουν αφορμή για την 

ενασχόληση με αυτές ακόμα 

περισσότερων συναδέλφων μας.  

Το πρόγραμμα είναι ήδη αναρ-

τημένο στην ιστοσελίδα μας στο 

διαδίκτυο που φιλοξενεί όλα τα 

νέα και τις δραστηριότητές μας. 

Λυπόμαστε μόνο που με τη νέα 

χρόνιά η τοποθεσία της ιστοσε-

λίδας μας αλλάζει από το 

www.oolk.club  στο 

http://lagouvardos.wixsite.com/oolk 

Για να μπαίνετε με ευκολία στη ιστοσελίδα μας προ-

τείνουμε να  δημιουργήσετε στην επιφάνεια εργασίας 

του υπολογιστή σας μια συντόμευση, που να έχει την 

διεύθυνση που σας δίνουμε παραπάνω.    

Όπως θα δείτε στο πρόγραμμα, πολλές από τις προ-

γραμματισμένες εκδηλώσεις θα γίνουν στη νέα διεύ-

θυνση της Εταιρείας Σύγχρονης Οδοντιατρικής, Κοδρι-

γκτώνος 11, Πεδίο Άρεως και σας περιμένουμε. Σας 

περιμένουμε επίσης να εκθέσουμε μαζί στις δύο βασι-

κές Εκθέσεις που θα γίνουν αυτή τη χρονιά, (Απρίλη 

και Νοέμβρη).  

Αγαπητοί φίλοι, με το δελτίο αυτό ελπίζω να μπορούμε 

να ενημερωνόμαστε καλύτερα. Γιαυτό και σας ζητώ να 

πλαισιώνεται τακτικότερα τις εκδηλώσεις μας, να μας 

στέλνετε τις δικές σας ατομικές δραστηριότητες ώστε 

να τις προβάλουμε μέσα από την ιστοσελίδα μας. 

Φυσικά, εύχομαι σε όλους, έμπνευση και δημιουργι-

κότητα στη κάθε μορφής λογοτεχνική ή/και καλλιτε-

χνική σας δραστηριότητα. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΕΡ. ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ 

Editorial 

στο τεύχος αυτό 

Σεμινάριο 5ο  2 

38ο ΠΟΣ 2 

3η Ετησια Πολιτιστική 

Εκδήλωση ΟΟΛΚ 
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Σεμινάριο 6ο 3 

Σεμινάριο 7ο 3 
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ΟΜΙΛΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ  

σας ενδιαφέρουν 

 Διαβάστε για το πως μπο-

ρείτε να βοηθήσετε τον 

Ομιλο 

 Ενημερωθείτε για το Νέο 

Τόμο Ποίησης & Πε-

ζογραφίας του Ομίλου 

 Δείτε τα πραγματοποιθέ-

ντα σεμινάρια του Ομί-

λου  

 Δείτε για τις νέες εκδηλώ-

σεις τους Ομίλου για το 

υπόλοιπο του 2019. 

Δεκέμβριος 2018 Τόμος 1, Τεύχος 2 

Πως Μπορεί να Βοηθηθεί η Ενημέρωση.   

Ο Όμιλός μας, όπως και 

κάθε ομάδα ανθρώπων με 

κοινούς στόχους και ορά-

ματα, έχει ανάγκη τη βοή-

θεια των μελών και των 

φίλων του. Η Βοήθεια 

αυτή μπορεί να δοθεί με 

πάρα πολύ απλούς τρό-

πους , ώστε να μπορεί να 

εκπληρώνει τους στόχους 

του με μεγαλύτερη αποτε-

λεσματικότητα κάθε φορά.   

Η επικοινωνία των μελών 

με την αποστολή προς την 

σύνταξη ενός μικρού κεί-

μενου (50-100 λέξεων) 

που να συνοδεύεται και 

από μια φωτογραφία, κάθε 

εκδήλωσης των μελών 

αλλά και αυτών που τα 

μέλη θεωρούν ως ενδιαφέ-

ροντα για τον Όμιλο, θα 

προσφέρουν σημαντικά 

στον λεγόμενο τομέα της 

ενημέρωσης για τις δρα-

στηριότητες των μελών 

μας. Η αποστολή Link σε 

ιστοσελίδες δεν είναι ο 

ενδεικνυόμενος τρόπος, 

αφού κύρια εξυπηρετεί 

μόνο τον ιδιοκτήτη του 

μέσου και συνάμα θεωρεί-

ται από τον παραλήπτη 

ενοχλητικός . 

Μπορούμε λοιπόν κάθε 

φορά που σκεφτόμαστε να 

γράψουμε κάτι στο κοινω-

νικό δίκτυο όπου τηρούμε 

ιστοσελίδα, να το γράψου-

με πρώτα σένα word, να 

επιλέξουμε την εικόνα που 

επιθυμούμε να ανεβάσου-

με και στη συνέχεια να 

προχωρήσουμε στη δημο-

σιοποίησή τους με copy και 

paste. Έτσι η αποστολή του 

υλικού και προς τη σύντα-

ξη θα είναι πολύ εύκολη 

και ταυτόχρονα θα δίνεται  

αυτόματα η άδεια στον 

Όμιλο για χρήση.   

Περισσότερα σε επόμενο 

NewsLetter. 

Από τη σύνταξη  



 

 

Συγγραφέας, ανάλυσε και αυτός 

κριτικά το 2ο Album του Ομίλου 

με τις τελευταίες εικαστικές και 

λογοτεχνικές δημιουργίες των 

μελών του, ενώ μέλη του ομίλου 

Σοφία Τσιαλίκη, Βύρων Δρούκας, 

Σοφία Αράβου, Αρετή Γαρέφη,  

Άγγελος Γαλάνης και Γιώργος 

Βουτσινάς, αναφέρθηκαν στη 

δουλειά τους και έδειξαν στο 

κοινό ή διάβασαν αποσπάσματα 

από διηγήματα και ποιητικές τους 

συλλογές. Οι μουσικές παρεμβά-

σεις της χορωδίας ήταν όλες εξαι-

ρετικές και δημιούργησαν μια 

ατμόσφαιρα που έδενε απόλυτα 

με την εκδήλωση. Η συμμετοχή 

της Στέλλας Μαρή (σκηνοθέτιδας 

και δασκάλας υποκριτικής) και 

της ηθοποιού Ελίνας Γεωργίλη, 

έδωσαν τη δική τους θεατρική 

πλευρά στην ανάγνωση ποιημά-

των και πεζών από το υλικό του 

Ομίλου.                                                            

Στις 3 του Νοέμβρη πραγματοποι-

ήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 3η,  

καθιερωμένη πιά, Ετήσια Πολιτι-

στική Εκδήλωση του Ομίλου, 

στον όμορφο χώρο του Ιδρύματος 

Β&Μ Θεοχαράκη, Βασ.Σοφίας 9 

και Μέρλιν 1. Ο κόσμος πολύς 

και τα σχόλια θετικά έδωσαν 

κουράγιο για συνέχιση της προ-

σπάθειας.  

Την εκδήλωση συντόνισε η συνά-

δελφος Μ.Λάμπρου και πλαισιώ-

θηκε με μουσική και τραγούδια 

της Χορωδίας Οδοντιάτρων 

(ΣΥΝΟΑ ) υπό τη διεύθυνση του 

μαέστρου Αλέξανδρου Φαρή. 

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετι-

σμό ο Πρόεδρος του Ομίλου 

Γερ.Δουβίτσας και στη συνέχεια ο 

Ν.Κιούκης σχολίασε κριτικά τον 

2ο τόμο Ποίησης-Πεζογραφίας 

του ομίλου που εκδόθηκε τελευ-

ταία. Ο Γ.Ζιώγας Ζωγράφος-

Γνωριμία με τον Γ.Βουτσινά και Σ.Αράβου - Σεμινάριο 5ο 

3η Ετήσια Πολιτιστική Εκδήλωση του Ομίλου 

Συμμετοχή στο 38ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο  

Στις 18-20 Οκτωβρίου πραγ-

ματοποιήθηκε στα Ιωάννινα 

το 38ο Πανελλήνιο Οδοντια-

τρικό Σθνέδριο , στους χώρους 

του ξενοδοχείου DULAC. Κα-

τά τη διάρκειά του εκτέθηκαν 

έργα συναδέλφων 

(Ζωγραφική, Φωτογραφία, 

Γλυπτική, Πεζογραφία, Ποίη-

ση) κλπ).  Την έκθεση επισκέ-

φτηκαν αρκετοί συνάδελφοι. 

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση  

Στις 29 Σεπτεμβρίου πραγμα-

τοποιήθηκε το 5ο σεμινάριο 

του ομίλου για τη χρονιά 2018, 

με σκοπό την γνωριμία με τους 

δημιουργούς και το έργο τους, 

Γιώργο Βουτσινά 

(Φωτογράφο) και Σοφία Αρά-

βου (Λογοτέχνη, Εικαστικό). 

Τους δημιουργούς παρουσίασε 

στο ακροατήριο η συνάδελφος 

Μ. Λάμπρου. Οι δημιουργοί 

παρουσίασαν εκτενές μέρος 

του έργου τους και δέχτηκαν 

ερωτήσεις πάνω σαυτήν.  

Βουτσινάς Γιώργος 

Σελίδα 2 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ  

“ σήμερα με τόση παγωνιά 

οι λέξεις φοβήθηκαν  

βλέποντας το χαρτί 

έτσι κάτασπρο σαν το χιόνι 

κι’αποφεύγουν να ξαπλώσουν”  

 

Γεράσιμος Δουβίτσας 2018 
 

Αράβου Σοφία  

 

 

Στις 24 Νοέμβρη πραγματοποι-

ήθηκε το 6ο σεμινάριο του Ομί-

λου με στόχο τη γνωριμία με το 

έργο και τους δημιουργούς Αγ-

γελο Γαλάνη (Γλύπτη, και Ποι-

ητή) και τον Σπύρο-Βίκτωρα 

Μπάφη (Ποίηση, Σχέδιο). Τους 

δημιουργούς παρουσίασε ο 

Γερ.Δουβίτσας και οι δημιουρ-

γοί μίλησαν για το έργο τους. Τι 

τους ώθησε να ξεκινήσουν, τι 

τους ενέπνευσε και τι τους  

παρακινεί να συνεχίζουν να 

δημιουργούν. Ο Α.Γαλάνης 

παρουσίασε τα γλυπτά του, 

έδωσε όμως ιδιαίτερη έμφαση 

στα ποιητικά του δημιουργήμα-

τα τα οποία δόθηκαν και διαβά-

στηκαν από πολλούς παρευρι-

σκόμενους. Ο Σ-Β.Μπάφης 

παρουσίασε και αυτός μια πλη-

θώρα σχεδίων και μας έκανε 

γνωστή και την ιδιαίτερη και 

ξεχωριστή ποιητική του πλευρά, 

άγνωστη σε πολλούς από εμάς 

Γνωριμία με τον Α.Γαλάνη και Σ.Μπάφη -  
Σεμινάριο 6ο 

ζει και μας διάβασε η ίδια 

αλλά και  από το κοινό 

ποιήματά της. Ευχάριστη 

έκπληξη για όλους μας ήταν 

η παρουσία  λάτρη των 

ποιημάτων της Μαρίας που 

έχει αποστηθίσει πολλά από 

τα ποιήματά της και ένα 

από αυτά μας το απήγγειλε 

με πάθος.  

Γνωριμία με την Χ.Παξιμαδά και Μ.Λάμπρου - 
Σεμινάριο 7ο 

Στις 22 Δεκεμβρη ήταν προ-

γραματισμένο το 7ο Σεμινάριο 

του Ομίλου με σκοπό τη γνωρι-

μία με τους δημιουργούς Χάρη 

Παξιμαδά (Ζωγράφο) και Μα-

ρία Λάμπρου (Ζωγράφο-

Ποιήτρια) που όμως πραγματο-

ποιήθηκε τελικά στις 26 του 

Γενάρη του 2019 αλλά συμπε-

ριλήφθηκε σαυτό το NewsLet-

ter. Τη παρουσίαση των δη-

μιουργών έκανε ο 

Γερ.Δουβίτσας και οι δημιουρ-

γοί μίλησαν εκτεταμένα για το 

έργο τους και δέχτηκαν ερωτή-

σεις από το κοινό.   

Η Χάρη Παξιμαδά εξήγησε την 

αγάπη της για τα καπέλα και 

άλλα κοινά αντικείμενα γύρω 

μας που  δεν έχουν λαλιά αλλά 

μας μιλούν και μας συντροφεύ-

ουν στις δύσκολες και εύκολες 

στιγμές της ζωής μας.    

Η Μαρία Λάμπρου  παρουσία-

σε την ποιητική της πλευρά με 

τον λυρισμό που τη χαρακτηρί-

Σελίδα 3 Τόμος 1, Τεύχος 2 

“ ...δεν φυλακίζονται τα χρώματα.  

Στίγματα που ο καμβάς φιλοξενεί.  

Πινελιές στη σιωπή της ψυχής.    

Πορφύρας ανατρίχιασμα σε άβουλη 

επιφάνεια.”  

Μαρία Λάμπρου 2015 

Αγγελος Γαλάνης και Σπύρος Μπάφης 

Εικόνες από την  εκδήλωση 

“ Όλα όσα γίνονται επιδρούν στον ίδιο μας τον Εαυτό. 

Αρα είναι αυτογιγνόμενα και αναδρώμενα . 

Γιατί από Αυτόν εκπορεύονται  

Και σε Αυτόν καταλήγουν”  

 

Σπύρος-Βικτωρ Μπάφης 2018 


