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Mε μεγdλn xαρα n σιΙvtαKτιKn εΠιτρoΠn τΟu:ΙΙεριoδlKou μαζ α\'ΙαπoφiθnKε
αnv Προι(Ισn mq oργοvωΙιKΛζ εΠΙιρoΠnq γl0 ιn σιΙVilvtnσT'l ιωV SOxρovωv απo

tnv οΠoφofιnon τouq αΠo ιo Λdππεto Γυμvαoιο, Ιo |962 για τnv iκδoon εv6q

ειδιΚo0 ιεUΧoUq ιnq NΙΑOYΣΤAΣ αφιερωμεVoU αnV ταξn ιoU '62.

Mε υλ1κα{κεiμεvα, φωΙοYρ{ιφiεq,iαl,iΦασιεg)'που ουvκεvτριiiθnκαv με ευθυ-

vn,inξ oργ,qv{,}τι]αq εΠιΙρoπξ,.lπ.bποι*:,αv,dλαβε καιτR xp]nματoδοτnοn τnq εK-

δοong, σαq ΓΙαραδiδoυμε τo τευxo'ξ'αu1dr;μE,,tnv ευxti τετο_rεg πρωlo,βoυλiεq vα
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ΠPoΛoΓoΣ

Πριv απ6 dvα περiπoυ xρ6vo μια μικρn παρ€α oυμμαΘnτιilv, μεταξυ oivoυ και πvευματog, oκεφτn-
Kαμε vα oργαvιilooυβε, βε τnv ευκαιρiα τωv 50 xρ6vωv απ6 τnv απoφoiτnon μαg απ6 το Λαππειο
Γυμvαoιo Nαουoαg, oυvαvτnon dλωv τωv μελιbv τng μαθnτικng μαq oικoγdvειαg.
0ι oυvαθρoioειg oυvεxioτnκαv, πρooετ€θnoαv Kαι αλλα μdλn οτn παρεα, αλλd n ουζnτnοn για
τnv oργαvωσn τnq oυvαvτnong αvαβαλλdταv πdvτοτε Yια τnV επ6μεvn φoρd, επειδri μαλλov Uπερ_

τεροιiοε o οivog του πvευματog.
'Ετoι φθαοαμε τnv 1n Φεβρoυαρioυ, 6ταv ουvαvτnθnKαμε στo οπiτι τng Ευθυμoυλαg. Εκεivo λoι_
π6v το βραδυ, εvιil €ξω dπεφτε πυκv6 xι6vι, με αvαμμdvο τo τζακι, με τn ζεoτn περιπoinon Ιnq oι-
κoδ€οπoιvαg (oυvαιοθnματικα-ζεoτ6 τραxαvα κ.α.) και με τα μεζεδiικια τoυ Τρυφωvα (γιορταζε),

xωρiq 6μω9 τnv επnρεια τoU oιVο-Πvευματoq, πnραμε τιg απoφiιoειg.
Αποφαoioαμε vα οτεiλoυμε ovoμαoτικn επloτoλn oε 6λεq τιq ουμμαθnτριεq Kαι ολoug τouq συμ-

μαθnτdq και πρ6οκλnσn στnv καθnγnτρια μαq Kαι στouq καθnγnτdg μαg. Tlg δnμooιευoυμε Yια
τnv ιoτoρiα οτo τεuxog αυτ6.

Δυoτυxιilg, δεv πnραv επιoτολn n Αvθουλα (Σ6φκου), ο Mιλτιαδnq (Αxτiδαg), o Τdκng (Δραγoυ-

μαvoq), o Xαρng (Αθαvαοιαδng), ο Tdκng (Σπiιρτοng), o Γrdvvng (Zαλlog), ο Kιboταg (Φιilτng) και
o Σπυρog (Zdxοq).

Nα ξ€ρoυv oμωg 6τι ακoυμε τo οιωπnρd τoυg λ6γo και βλεπoυμε μ€oα μαq τιq μoρφεq τouq xα-
ρoυμεvεg Yια τιq εκδnλιjoειg πoυ ετoιμαζouμε Yια τα 50 xρ6vια απ6 τnv απoφoiτnοn μαg. Θiλoυ_
με vα τouq πoυμε 6τι, επειδn απoτελoυv μdρoq απ6 τn ζωn μαg, €vα κoμματι απd τov εαυτ6 μαg,
θα εiμαoτε παvτα 6λoι μαζi.
Eπiong παρoυοεg και παρdvτεg για παvτα εivαι μ€oα μαg dλεg oι καθnγflτριεq Kαι dλοι oι καθnγn-
τdg τωv Γυμvαoιακιjv μαq xρ6vωι ΠoU με τo λ6γο Kαι τιq ιδ€εg τoυg μαg βonθnoαv vα φθαoou-
με μdxρι εδιb.

Απoφαoiοαμε, επiong, vα καλr1ψoυμε τnv υλn εvdq επετειακoυ τευxoυg τou περιoδικoυ <NΙΑ-

oYΣTΑυ με διαφορα κεiμεvα Kαι φωτoYραφικd υλικ6. Εivαι αυτ6 πoυ τιi-lρα κραταq. Η ευθυvn δε
τωv κειμ€vωv αvnκει απoκλειoτικα οε αυτ6v ΠoU τα uπογραφει.
Ακoλoυθnoαv Kα1 dλλεg ουvαvτnoειq' με τnV παρεα vα μεγαλιi'lvεt, φρovτiζovταζ vα υλoπoιnooυ-

με τιq αΠoφαoειg και vα oργαvιilοouμε τnv ουvdvτnon αρxικα oτο oxoλεio μαζ Kαι oυv€xεια...
Ευxαριοτoυμε τnv ΠOΛΙTΙΣTΙKΗ ΕTΑΙPΙΑ NΑOΥΣAΣ (ΑNAΣTΑΣΙΟΣ MΙΧΑΗΛ 0 Λ0ΓΙ0Σ), ΠoU
dxει τnv ιδιοκτnoiα τou περιοδικou <NΙAOYΣTAυ και ιδιαiτερα τov εκδoτn και πρ6εδρo τoυ Δ.Σ. κ.
oικovdμou Αλdξαvδρo Yια τnV παραxιbρnon ΠoU μαg dκαvε.
Eπiοnq, ευxαριoτοuμε 6λε9 και dλουg εoαq, πou oυμβαλλατε με τα κεiμεvα Kαι τιg φωτoγραφiεg
oτnv ευ6δωσn τnζ €κδοοng αuτnq Kαι τnv oυμμαθnτρlα μαq κ. Kαλτoογιαvvn Mαρiα (Mπdμπα)

Yια τnv xρnματικn πρooφορd oυμμετdxοvταq στnv κdλυψn εξ6δωv του περιoδικou, oτn μvnμn
τoυ αδελφoιi τng Γεωργioυ Kαλιοoγιαvvn.
Ελπiζουμε dτι n κρion σαq Υια τux6v λdθn και παραλεiψειg, vα εivαι επιεικrig.

Η OΡΓΑNΩTΙKΗ ΕΠΙTPoΠΗ
TΩΝ ΑΠoΦoΙTΩN TοY ΛΑΠΠEΙoY

ΓYMNΑΣΙOΥ NAOYΣΑΣ 1962
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ιιΠαν yαρ εν φ[λου τ6δεy"

Φiλn oυμμαθ11τρια, Φiλε οuμμαθnτn

Πdραoαv 50 xρovια απ6 τnv αποφoiτnon μαq απ6 τo Λαππειo Γυμvαoιo Nαoυoαg και απoφαoioα-

με vα καvoυμε, εvδεxομdvωg, τnv τελευταiα oργαvωμdvn oυvαvτnσn τnq ταξnq μαq το Σαββατo

22 Σεπτεμβρioυ και ιbρα 10 πρωi οτo Σxολεio μαg'

Στα xρovια αυτα πoυ μεοoλαβnοαv με τnv <οoφiα> τng ωριμ6τnταg, πιοτευουμε dτι dxoυμε γivει

πιo ελεfθερoι Kαι δεκτικoi.,Eτoι απαλλαγμdvoι, €oτω και για λiγo xρovo, απ6 τιg οκoτoυρεq τnq

ζωng και απ6 αλλεq αvαοτολ€g, θdλoυμε vα πιoτευoυμε 6τι θα διboειq και εoυ τo κπαριirv> oτnv

οικoγdvεια τωv μαθnτικιilv μαq xρ6vωη πoυ nταv για 6λoυq εμαg' και ελπiζουμε Kαl Ylα odvα' τα

oμoρφ6τερα τng ζωnq μαg' Eμεiq θα xαρoυμε και θα μαq σUYKιvnoεl n παρουoiα σou Kαι εiμαoτε

οiγoυρoι 6τι θα εivαι €vα ευxαριοτο και μεoτ6 διαλειμμα απ6 6μορφεg αvαμvnοειg' Η oυvαvτnαn

θα μαg εvιiloει παλι με τιg κorv€g αξiεg πoυ μεγαλιboαμε oτα μαθnτικα μαq xρovια (φιλiα-αγαπn

κ.α.), πoυ ioωg εivαι και λυτρωτικdq για τnv nλικiα μαg' Θα xαρoυμε λoιπov πoλυ με τnV ΠαρoU-

οiα οoυ, αλλα και θα λυπnθoυμε αv αΠouoιαoειg'

ExEΙΣ ΛoΙΠoN Tο ΔΙKΑΙΩMA NA MΑΣ ΣTENAXΩPΗΣEΙΣ;

Θεωρfloαμε oκ6πιμo n oυvαvτnon μαq vα oυvoδευειαι και απ6 μια εκδnλωσn Yια vα μεivει οαv

απoτυπωμα τng κoιvng μαq δrαδρομnq oτα Γυμvαoιακα μαg xρ6vια'

Σκεφτr1καμε vα αvαλαβoυμε τnv καλυψn τng υλnq εv6g επετειακoυ τευxouq Ιoυ περιoδικoυ (NΙA-

OYΣTA,, με διdφoρα θdματα, κατα πρoτiμnσn YεvιKoυ εvδιαφ€ροvτoq, (δοκiμια-μελiτεq- διnγn-

ματα-πoιnματα-διnγnoειg απ6 οτιγμ€g τng μαθnτικng μαq ζωfig, με αvαλoγεq φωτoγραφiεg) πoυ

θακυκλoφορnoειπερiπouσταμ€oαΣεπτεμβρiου.ΘαπαρακαλουoαμεvαoυμμετdxειqKαιvαμαq
οτεiλειg τo π6vnμα σoU τo αργ6τερo' μ€xρι τdλoq Ιoυλiου'

Σαqκαλoυμε6λoυ9καιoλεg,καιιδιαiτεραεoαgπoυαvυπdρβλnτεqoυvθnκεqδεvθαοαgεπιτρ€_
ψouvvαπαραβρεθεiτεστnοuvαvτnon,αλλαvαξdρετε6τιγιαεμαgθαεiοθεοιοvεiπαρoυoεg
και παροvτεq, vα βonθnοετε τnv υλoπoinσn τnζ προoπαθειαg n τoυλαxισΙov vα oτεiλετε dvα μn-

vυμα εiτε ταxυδρoμικα, εiτε μ€οω κoιvoυ e-mail που δnμιoυργnοαμε και εivαι: synantisi2O12@

yahoο.gr. Mπoρεiq δε vα αvoiξειq τo e-mailμε τov κωδικ6 πρ6oβαonq: apofoitoi1962' γιατi αvn-

Kει Kαι oε odvα.

OPΓANΩTΙKH ΕΠΙTPoΠΗ ΣYNANTHΣΗΣ

AΠoΦoΙTΩN ΛAΠΠEΙOY ΓYMNAΣΙοY NAOYΣAΣ 7962

TAx. ΔΙEYΘYNΣΗ: Niκοg Kαoαπnq' Bυρωvοq 45' NAOYΣΑ' T'K: 592 oo

Mε φrλικουg xαιρετισμouq
Η oργαvωτικn επιτρoπn
Αθαvαoιdδng Kιboταg : 697 2855 4 4|

Kαλτooγrαvvn Mπ€μπα: 23332028 43ι
Kαodπnq Niκoq: 697 617 4233

Mαρκoβiτng Τρυφωv: 697 337 447 4

Mnτoγλoυ Παυλοg: 69 47 7 26188

Mπαμπdτon Ευθυμουλα: 697 3665|05

Xατζnβαoιλειαδnq Avτιilv nq 2332o2457 4

Y.Γ. Θα διευκoλυvε τov ΠρoYραμματιoμο αv μ€xρι τdλοq Ιουλioυ δnλωvεq' xωρig 6μω9 vα εivαt

UπoΧρεωτιK6, τnv oυμμετοxn σoυ με 6ποtο τροπo oου εivαι πρoοιτ69'

*'oλoι εμεiE εδtΔ οι φiλοι εiμαoτε !ι'α orbμα και μια ιt'υ'rιi

πlrιlτrιι 
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ια 6λουζ εμ6ζ ΙτoU υΙtnρξαμε μαθnΙ€ξ σαq στα Γυμvαοιακd μαq xρ6-

ιo Ν&ουoαq, αv στnv ουvdvτnοn μαζ, πoυ θα γivεl το Σdββατo οιιg

5Ο xρ6vια απ6 τnv αποφoiτnon, μαg τιμrioετε με Ιnv παρoι,σiα σαξ'

iηεtδ,,,Γυ.,μγ&σ.1o N6qυα qg
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<oMΦΑ/\ΙoΣ ΛΩPoΣ>
yριiφει n Ευflυμo.ιJλα Mπαμπdτon _ TζερεφοI

ρoτουoο αro x€ρlο μoU, TnV Tε_

λευτοiο τυntκn φωτoγροφiο τoυ

οπoxoI ρετloμ oυ Ι Ι !

Kοθε xροvo αrnv εiooδο τoυ ΛοπnεΙ_

oυ Γυμvοoioυ με τo μορμορtνο oκoλlο,

ol εκοαloτε κoθnγnτ€q κοθtoμdνol oε
κορεκλεq αrnv πρωτn οεtρο, oπoxοl_

ρετo0v τoυq μοθnτεq ΤoUq loυ εivοl
dρθrol nioω τoυq, δlvοvτοq τrq οvdλo_

γεq ευxεq γlο τo μελλov τoυq.

0 φωτογροφoq onεvovτl κροτων.rοq τn

μnxovn αlο x€ρtο τoυ οπoτυnιivεl o,

εvο οnλo xορτi μ' εvο κλlκ τo τελoq

μtoq oxoλlκiq τoΕnq.

Αλnθεlο!!! με τoon ευκoλiο κλεivεl €vο

βtβλio με οnεlρεq oελiδεq;

Ευτυxιilq 0xl !! !

'Hτοv lo0vloq του 1962 κοl nτοv ptο

lδlοiτερn μ€ρο γlο μoq.'Hτοv n τελευ_

το[ο μερο τng κotvnq oxoλlκnq Cωnq

pοq. Συγκει.ιρωθnκομε αlοv iδto εκεi-
vo oυλoγυρo ΠoU Ylο 6 xρoνlο μoCi
κλοι.pοpε κοl γελdooμε μoC[ πov€oομε

κοl μoθομε. Aυτεq ol pοθnτlκεq oxε-
oεlq γlvoιrrοt τooo δυvοτiq ΠoU μεToU-
olωvoιrιοt oε looβloυq δεoμoιjq. Ko-

vεvοq δεv εxεl τo δlκοΙωμο vo τlq κo-
ι|εt. Koβoιrιοt povo oοv ομφολlor λιi_

ρol KOl οnελευΘεριilvouv To οτoμo vο

φ0γεl, vο πετοδεl, νο xοθεi noτε oμωq

vο Εεxoαlε[.

Πoροτnρoυoo τωρο αrn φωτογροφio
τo κoθε πρooωnο xωρlαlο κοι μnoρω
vo πω oτl κοτολοβοlvo το oυνοtoθnμo-

τo τoυ, γrοτi γvιilρlCο το xοροκτnρο τoυ

κoθεvο. Bεβοlο μ6vο γlo το δrκο μου
εiμοr oiγoυρn κοr pπoρω vo το εκφρο_

oω o'ουτo τo xορτi Kol VO TΟ υnογρο_

φω. Εκεivn τn μερο εvοtωθο μlο λυnn,
pIο xορο, μlο Θλiι|n, μlο ovooο. Στεvο-

xωρtομoυvο πoλJ γroτl ψωρlCο oτl το

εnoμεvo λεnτo, εμεiq ολοr που ζnoο-

με μοei αro κολο Kοl σΤO κοκο, θο xω-

ρlCομε. Εpεiq πoυ γlο xρovrο οvεβο_

ΝΙAoΥΣΤΑ 
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κοτεβοivομε τnv iδlο lυλlνn oκdλο με
τnv iδlο ογωviο γlο το nlθοvo nρoxεlρο

δlογωvloμo KOl τnV iδlο xορο γlO ΤnV

οnoφοon τωv κοθnγnτωv plοq εκδρo-
piq, οπo δω κοl nερο θο xοvoμοαιον-

Φοivετοl opωq nωq δεv δlογρdφετοl ευ-

κoλο μlο κοlvn ζωn μεoο αlnν εφnβεiο

γt' ουτο κοt τοτε δεv εiπομε οντiο nορο

μοvo ααιo εnovεlδεivυ
'Hpoυvο 6μωq κοl xορoυμεvn γlοτi δεν

θο Εοvοπlovο αrο xερlο μου το βrβλiο
τnq Kοoμογροφiοq κοt τnq Λογiκnq.

αKooμoγρoφioυ. Εγω βlοeopουvο δει
nθελο vο δερω τοv κooμ ο μ εοο Ο.. O -Ο ' c

xορτεq Kοl T]q φωToYροοiεq ε',rω "θεiο
vo τοv ψωρioω pεοο οl' -ο -οδ δ ο -rq
Cωnq, vο τov οψiCω, vO _o; 1tp-Οτn-

σω KΟl Vο p' oγκολrοoεr v οτi μεxρl τοτε

vομlCο nωq ουτο το τοδiδlo, εivοr povo

οpορφο, εμοθο οργοτερο κοl nooο oδυ-
νnρο εivοt. Onωq εpoΘο οκoμο nlο pετο,

οτI κοl το οδυvnρο δεv pυρi(oυv p6vo

οΙμο, o}ιλο pπoρεi κοl τρrοvrοφυλλo.

ιιΛoγlκιiυ. ooo γrο τn λογlκn noτε δεv

τnv εκτ[μnoο ooo το oυvοioθnμo. Πο-
vτο oμωq εκτtμoΟoο τo οnoτελεopο μ'
oλo τo βοροq τoυ.

oτον εκλεloε πioω μοq, γlο lοντo, n βο-

ρtο orδερεvlο ιεδωπoρτο nλεοvυ τoυ

oxoλεioυ μoq, oφiψoν.ιοq το xερlο μοq,
υπooxεθiκομε oτl noτε δεv θο pοq xω-

ρiooυv ol 50 δρoμol noυ εκεivn Tn σΓlY_

μll οvoΙγοrrrοl μnρoαιο μοq.

Kr υαιερο o κοθεvοq πnρε τo δρopo
ToU Kοl γω nΛρο τo δlκ6 poυ.

Το τελευτoiο λογlο πoυ οκoυoο οπο
τοv γυμvoolορΧn μoq Mοι.rωvοvοκn,
τnν ωρo ΠοU μοq εδlvε τo οnoλυτn_

ρlo nτov κοl κτιilρο εioτε Ακοδnμοi'-
<ο' .oλi-εqυ. Τoτε εκοvο πωq κοτoλο-
3ο το γ9ηr6 TorJC KΟ] εΙnο ευxoρtαlω.
f-η,' 136,.,-6τ <οτnτο .ο οντελnφθn_

<c -ο1.- cο.o_εΟΟ σΙ.v ηoOεiο lΓq
(ω.c -o- o-.' εδ .c .iθε ιερο εΕε_

τοoεlq γlο v' οποδεiδω πιilq εiμοl, ον

εiμοt κοl οv θο εiμοl κολn μοvο, oυCυ_

γοq, οδελφn, φiλn, γειτovloσO, σUVερ-

γοτlδο, noλiτnq, κολoq οvθρωnoq. Kol
nολl οi lροoωnlκεq εμπεlρiεq με δlδο-
Εοvε, nωq τo τογκo γivετot εvοq υnε-
οοxοq xoροq oτοv τοv xορευoυv υπε-
l]OΧΟ KΟl οt δυo.

Kοο-ουoο οκoμο τn μοθnτlκn φωΤo-
'' ΟcΟ'Ο κοr xοlδευο το nροoωπο τoυ
Γi,.,ι η, του Νiκου, τoυ Πωργoυ, τnq

Kο -.ξ, τnq ΝΙοq, τnq Bετοq, τnq Mlε_
-.Οq, Τnq Μ1ορiοq, τnq Pivοq, τoυq
εβλεπο κοl oκεφτορoυvο lωq ολλol
τoτε φυγοvε γlο τn Γερμοviο ολλol γro
τn Θεo/viκn, ολλol onoυδοoοv, oλλol

nοvτρευτnκοv, ολλol δεv nοvτρευτn_

κοv, oλot pοq oμlωq oiγoυρo θ'ογωνl-
oτnκομε, με τοv δlκo τoυ τρoπo ο κο_

θεvoq μοq, πλnρωvovτοq nloτευω με
τo οvολoγo κooτοq τrq επrλoγεq τουq.

0 Αnoλoγloμoq plοq eωnq θελεl πoλυ

δυvομn. Kορni(εl oτοv ερxετοr το πλn-

ρωμο ToU xροvoυ κοt κovεvοq δεv εxεl
τo δlκοiωμο νo τοv κρivεl.

onωq κol τιilρο δεν μnoριil vo nω τino-
τo o' εvo vεο nolδi, oτοv το βλεπω nονω

o'εvο nεCoδρopro, v'οvoiγεl ΤnV εφn_

μερΙδο κοt με ογωviο vο δlοβοCεr τlq

ογγελiεq Qοxνοντοq τn ιιXρυori Ευκοt-

ρiου, γlο εργοoiο. Τωρο δυαιυxωq εivol
noλυ δυoκoλο vο τn βρεl κοl oυτoq πoυ

onουδοoε κol ουτοq noυ δεv oποiδooε.
Τo μovo noυ μπoρω vo nω nωq n eωn

δεv nοεt xοpεvn ovxοoεtq plο θεon αιo
Πovεnlαrnμlo. Σnμοoiο εxεl vο μnv xο_

σεlq To αr6xο οoυ, ουτov noυ oφεΙλεrq

vo εxεtq Kol Vο ΤoV κροτοq μεoο αln
κορδrο ooυ, oxl οπεvοuri ooυ γtoτi ετot

pnoρεi Kοl Vo ToV xdoεlq. 0r ευκοlρiεq
δεv βρioκοvτol pοvo αrn ιΧρυon Ευ_

κοιρiου, βρioκorrrοl δiπλο pοq, βρioκo-
ντοl μnρoαrο μοq, δεv γivετοl VO μnV

βρioκοιrrοl κοnoυ! Moυ δloφευγεr τ'



επoνω φωTo)]ραφItι:

με τnν Kαθnyiτρl(t
τnζ ΓυμyaστιKιig
Ευyεν{α Toακdλoυ
(Σmλικi'ι Xρoυιd
I 957- 1 958)

κατω φοlτoyραφΙα:
ολεE oι μα0iτρ'ιεq
και λΙyoι μα1nτtg
με του φιλ6λoyο
καflnynτιi
Zιion Καραπtτoιι
(Σmλικιi Χρουιd
1957- I 958)

oνομο ενoq μεγΟλoU οvδρο noυ ε[nε.

Πο ολoυq UΠoρXοUV εUKoiρiεq. ΣToUq

OΠλoιq οVθρωΠoUq n εUKolρiο Xορiaε_

TOl. ΑΠo ΤoUq εεUΠVoUq ορnοCετοt κοl

οΠo Τouq εUφUεiq δnμ oυργεΙτοl.

'Ετol κοl μεlq O1 50 ευφυε[q ΠOU οΠo_

ΤελoΟσOιJε TnV Τoεn μOq, δnploUργri_

σoμε Τnν εUKοlρΙo vο βρεθοΟμε οri_

pερο σTlq 22 Σεnτεμβρioυ 2Ο12, γlετο

οΠo 50 Χρovlo σΤO μοθnΤlKο μοq θρo-

Vlo Κοl VO VOμirouμε oτl δεv Περοσε

λεnτο οnο KεiVn TnV nμερO Tnq ΤU-

ntκΛq φωτογροφiοq. Kροτnοομε τov

ορκο nου δωoομε oτnv orδερεvlο εΕω_

ΠoρTο ΤοU Λοnnεioυ γυμvoοioυ rιοτl

δεv θο xωρiooυμε ΠoTε) Kοl ΤOV Kρo_

τnooμε.'Hτον oρκoq τlμriq μο KUρiωq

Aγοnnq' Τιilρο μεoο oτnv τοδn εivοl κοt

o Ποvνnq o Zολlοq εiνοl κοl ο Ν/lrλτrο_

δnq ο Αxτiδοq, εiνol n Αvθoυλο n Σoφ_

κoυ, ο Τοκnq ο Δρoγουμovoq, O Xoρnq

Αθονοolοδnq, o Τοκnq o Σnορτonq, o

Kωoτoq ο Φωτnq, ε[vot κοt o ΣπΟρoq o

Zοxοg εκεi οκoυμnloμενoq oτo nλο'l-

νo Ευλo τnq nορτοq, Vο μοq κλεΙνεl το

μοτl κοl vο λεεl ιι'Εl κοl εγω εiμοl εδω!υ.

Tελrκο n oγοnn εivοt ουτΛ noυ κοvεl

nορoντεq oripερo oλουq, οκopο κοl

ουτo0q ΠoU γlΟ τουq δlκoυq τoυq λo-

γουq onουolο(oυv οn'ουτo το σUγKl_

νnτtκo οvτοpωμo.

ιAφιερrbνετal σToUζ δαοκoλoυq και

κaθηγητεq μoυι
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ΣYMBOΛH TΩN OPYKTΩλJ ΠPΩTΩΓ{
ΥΛΩλΙ ΣToΓ{ ΠoΛΙTΙΣMo KAΙ TΗ

BEΛTΙΩΣH ToY BΙoTΙKoY MΑΣ ΕΠΙΠEΔoY.
OPYKTEΣ ΠPΩTEΣ YΛEΣ THΣ EΛΛAΔAΣ

Γρdφει o ΕυριπΙδnE Mπ6oκog, oμoτιμog KαlnynτiE Εfrυικot\ \[ετoοβιoυ ΠoλυτεtνεΙου

σXεσn ΤoU οVθρ6ΠοU με Τn Yn KOl

ToV ΠλοUTo Tnq Xρovoλoγεiτοl οno

ΤnV εμφοVισΛ τoυ oτov nλoνnτn.

Συνδεετol με Tnv εεελιεn του Ιδtoυ

Kol ΤωV KolνωVlωV ΠoU σUγKρoToιioε, με τn δl-

ευρυvon τnq γνωonq τoυ μεoo οπo τnv nορο_

τΛρnon Kοl ΤnV ερμnvεiο τωv φυolκωv φoιVo_

μεvωv.0l nριiτεq υλεq, εxoυv oυvεloφερεl on_

μοντrκo αrnv εδελιΕn τoυ noλlτloμou, εvιil με-

γολεq nερroδοl τnq οvθριinlvnq lαιoρiοq, onωq

n εloxn του λiθου, τoυ xολκου κοl τoυ olδn-

ρo,r, ΠnΟOV το ονοpο τουq ono ουτεq.

N4ε τov οοο uoουκ:εq -ρδτεc υλεqll, εννooυ_

pε τO tpuσlKO lρο-lο'πο l,o; _lοοερxο'v-οl οno

τn γn, onωq oρυκτο, nετρωpοτο, μετολλε0μο_

Το Kol εVεργεroκεq nριbτεq 0λεq.

H noλοιoτερn, [oωq, γνωαιn xρnon TωV oρU_

κτωv οno τov ονθρωno, n onoio xρovολoγεiτοl

nερinου τo 17.ΟO0 n.X., oυvovτοτoι αιlq βροxo-

γροφiεq τωv οπnλoiωv, onωq ουτεq του Lascaux

(Λooκo) αιn Γολλio με TnV Πορoγωγn xρωαll_

κδv υλιiv ono ορυκτο, οnωq ο γκοtτ[τnq, ο οl_

μοτiτnq, ο λεlμωνiτnq. 0 oιl.ιlδlοvοq τnq Mιiλου

(μlο μoρφn φυolκoυ γυολroυ) xρnoιμonοlnθn-

κε οno τo 9.000 n.X. αιnv κoτοoκευi οlXμn-

ριbv κοt οvθεκτlκιilv εργολεΙωv. H οργlλoq onο-

τελε[ τnν nρωτn υλn τnq κερoμlκnq, οno τnv

οnοiο αrnv ορxοloτnτo δnμloυργnθnKov ορl_

ΝiΑoΥΣΤΑ j l 0



σTOUργnμoTο ογYεloΠλοσTlκnq τεxvnq Kοl σU_

νεxΙζoυν vο δnμloυργουντol, δrοxρovlκο, με-
xρr onμερο. To μορμορo εxεl, εnionq, δlοxρο_

vlκi nορoυo[ο, με σnμOVΤlκο ρoλο αιnv noλt_

τloτlκn οvοnτυδn του οvθριbnου. Στnν ορxοΙο

Eλλοδο xρnolpοnolΛθnκov το rrερiφnμο λευ_

κo pdρμορο τnq Πεντελnq KOl Τnq Πορου γlο

το γλυnτο τoυ ΠορθεvωVO, ΤnV ΑφρoδΙτn τnq

Mnλoυ, τov Eρμri του Προδlτελουq κοl ολλο

κολλlτεxvι κο ο ρloτoυ ργΛ μ οτo.

H xρΛon τoυ xολκoυ, τoυ κροτερωμοτoq (xoλ-

κοq+κοooiτεροq) κol οργoτερο ΤoU oρε[xολκoυ

(xολκοq+Qευδοργυρoq) γlο εργολεiο, onλο κot

κολλlτεxvtκο ovτlκεiμεvο, onμοτoδοτnoοv τnv

εΕoρυδn pετολλευμdτωV Kοl τn μετολλoυρ_

γiο. Δlοonμο xoλκlvο oγολμοτο, onωq ο HvΙ_

oXOq TωV Δελφιilv κοl ο Δiοq τoυ Αρτεμlo[ου,

οnοτελεooν oτοθμoυq oτn μετoλλoυργlκri τε-

XVn Kοl τnv κολλlτεxvtκn ευoloθnoiο.

0 xρυooq οviκεt oτο πριilτο μετολλO ΠoU εΠε-

δεργοαιnκε ο ονθρωnoq. H εκμετoλλευon τoυ

ορxtoε μo(i με τnv εκμετολλεUσn ToU xολκoυ

(nερinoυ αlο 5000 π.Χ.). Στnv oρxοΙο Eλλοδο,

rο μεγολυτερo μετoλλευτtκo κοl μετολλoυργl_

κο κεvτρo οvοnτυxθnκε oτn ΛoυρεωτlκΛ, οnoυ

εδoρυoooτοv τo pετoλλευμo τoυ οργυρoΟxoυ

μoλυβδου. H κυρlορx[ο τnq Αθnνοq αlομοτο

μετn με[ωon Tnq ΠOρoγωγriqτoυ οργυρOU σTO

Λουρrο κοl ορxi(εl n Moκεδovtκn κυρloρxiο με

τo Φiλlnno κοl οργoτερο με τo ΙVεγο Αλεδοv-

δρo, οπo τnv εΕoρυΕn xρυοoΟ oτo Πογγοio,

αrn Χολκlδlκn κot oτov Στρυμovο. Εivοl εpφο-

νεq oτl το πετρωμοτO Kοl Tο μ€τολλο oυvεβο_

λοv, onμovτtκο, αrnv ovοnτυln τoυ noλlτloμrοιi

τnq ορxοiοq Ελλοδoq.

0l oρυκτεq nριbτεq υλεq onεκτnoοv, με τnv no-

ρoδo τωv xρovωv, lδlοiτερn onμοoiο κοl εδω-

oοv vεo nνon oτnν εξελlδn τoυ noλlτloμο0 κοl

τn βελτiωon τoυ βlοτlκoΟ εnlnεδου. Εivοι μολ_

λov δυoκoλo οv oxl οδυvοτo νο μnoρoυoov vο

φοvτooτoυv o μετολλωρΟxoq KOl o μετολλoτε-
xviτnq τnq ορxoloτnτοq, οτr o oΙδnροq θο γivo-

vτov ουτoκΙvnτο, μετο οερoπλovo κοl μετο δlo-

αlnμonλolο.0l oρυκτεq nριiτεq υλεq noυ ovο-

κολυnτεl n οvεΕovτλnτn οvθριilnlvn φovτοoiο

μετooxnpοτiCοvτοl oυvεxωq, ετol ωαlε Vο lKο-

νοnoloυv τlq ovογκεq τnq oυγxρονnq κolvωvi-

oq. 0t nερroooτερol ονθρωnοι δεv γvωρiCoυv,

n γνωρiCουv ελοxloτo, τo ρoλo Kοl TnV οΕiο των

oρυκτιilv πoυ oυμμετεXoUv σΤnV κoτοoκευn

oλωv εκεΙνων τωv οιrrlκεtμεVωV ΠoU nοi(oυv

ουolοαιικo ρoλo αιn Cωn μοq κοl onοτελoυν

οvοπoonoαro μεροq τnq κοθnpερlvoτnτοq pοq.

Αq δουμε, εvδεtκτ κο, μερlκεq xοροκτnρiαrlκεq

lερlnτωoεlq, δεκlvιiwoq οlο το βοoiκο.

Τo oπiτι noυ eoιiμε' Πο τnv KOTOσKεUa ToU,

oπo το πρωτο oτοδlο τnq olκoδοpnq, (τorμε_

vτo, τoυβλο, ooβοδεq, μεxρl nλοκoκlο, μορμο-

ρo, xριilμοτο κ.ο.) οnοtτοΟvτol 60 τονol οδρo-

vιbv υλlκιilv κοl nονω oπo 100 τοvol oυvoλlκo

βιoμnxονlκωv oρυκτιiν, xωρiq vo oυμnερrλομ-

βovovτοt το oρυκτo nου oυμμετεxoυν oε oλo

το μετολλlκο pερn τnq οlκoδopriq (oΙδερo, xολ_

κοq, ολoυμivlo κλn). Πiοω οno τo τελlκo οnο_

τελεopο κρυβετοl μlο oεlρo oρυκτωv ΠoU σε

ουτο oτnρΙCεTοl n Πορογωγn oλων τωv nροi'ο-

VΤωV ΠoU το oυvθετoυv, onωq γυιpοq, οoβεοτο-

λlΘoq, oργlλoq, no(oλοvn γtο τo τolμεvΤo, μo-

γvnτiτnq, olpoτΙτnq γlo τo oiδnρo, xoλκoπυρ[-

Tnq γlo τo xολκo, βωΕiτnq γtο τo ολoυ p iνto κ.ο.

Πο nορoδεlγμO, γlΟ TnV κoτοoκευn εvoq nλοl_

oioυ ολoυμtvioυ γlο εvο οπλo nοροθυρo τoυ

onlτtoιj pOq ΠoU eυγieεr περinoυ 3 κrλo xρεlο_

(ovτol 15 κrλο nριiτnq υλnq βωΕiτn'

To ουτoκivnτo. 'Ενο 
μ€oο ουτoκivnτo xρεlο-

ζετοι εvο τovo pετολλωv (εs0_z0o κlλο xο_

λυβο, γlo ΤnV ΠορOγωYn τoυ onoioυ οποlτo0-

vτοl nερinoυ 100Ο κrλο orδnρoμετdλλευμο κοl

4Ο0 κlλd γοlοvθροκοq, 12Ο κlλo ολoυμivlo,20

κlλo xολκoq, 2Ο κιλο νrκελro) κol 1Ο0-150 κlλο

βlopnxοvlκιiv ορυκτιilv γlο τeοplο, ελοαrlκο,

nλοαllκο, xυτο μερn. Περοv τωv ορυκτωv noυ

εxoυν nδn οvοφερθεi γl0 TnV πορογωγn μετολ_

λωv (olδnρου, ολoυμtvΙoυ, xoλκo* κλn), υnoρ-

XoUV Kοl ολλο oρυκτο πoυ nρooδiδoUV OVTo-

xn, oδlκΛ οoφoλεlο κοl nερlβολλovτικn nρο-

αlοoiο, onωq n.x. τολκnq, μορμoρυγiοq γtο το

nλοoτlκo μερn τoυ, γολnviτnq γrο τo μολυβδo
τnq pποτoρiοq τoυ κλπ.

Ηλεκτρlκ6 εv6ργεlο' Mlο τετρομελnq olκo-

γεvεlο xρεlοeετοl πovω οno 10 τovουq λlγν[-

τn n nοvω οno 4'000 λiτρo nετρελοlo το €τoq

γlο vο κολυι|ει τtq οvογκεq Tnq σε nλεκτρl_

κn εvεργεrο. Tο μεγoλo nλεov€κτnμο τnq xιil_

ροq μοq onμερο εivοl oτl, τo 600/o ΤωV εVερ-

γεlοκιilv τnq ονογκωv κολυnτετοt οno εγxιiρlo

κoυolpο τo λlγv[τn.

Mrο oεlρο μlκρο κοt οnοροiτnτο, γlο ΤnV Kο_

Ylα τI_ιv K{1*

τασKεUn εvoq
nλαιοiοιl
αλουμιviΟU Ylει
€vα αnλδ nα_
pαθυρο του
σΙ11{ιΟυ μειζ
xου ζυγiζεl
ΓΙερirxiu 3 κιλ&
XρειαζΟ\Γrαl tr 5

κιλα nριilτnq
υλnq βωξiτn
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Xαλκ6g κοι nμιαyωyoΙ πoυ tιoυυ ωg βiιon τoυ9 lαλοζα υιllnλig κα0αρ6τn'

τaS K'tΙ1 πυρiιιo απoτελoυυ κ[ρια μ!ρn ευ6q nλεκτρovικoυ υπoλoyιoτi

θnμερlvoτnτοq μοq, ο\ΓΓlKεiμεVo Kol KοToVολω-

T]Kd Πρoj'owο σUVδεoWOl, εΠiσnq, με KoTοVολω_

on oρυκτιilv. Δ0o μovo εVδεlKTΙKο ΠoροδεiYμo-

τo. H oδovroκρεμο μοq OΠoTελεiΤοl oΠo οVθρO_

κIκo οoβεαrlο, τολκn κοι λiγn ελoφρonετρo γlo

ιιδεxωρlαro οonρroμου. oλo το κερομlκo, κο0-

nεq, πλοκοκιο, εiδn υγlεlvnq κλn, noρογowοl

oπo oρυκτo onωq κοoλ[νn, xολo(iο, οαrρloυq.

Τo γυολlκo μοg πορdγowοl οno xoλοZlοκll

dμμο, ooδο, ovθροκtκo ooβεαrrο κοl oαrρt-

ουq. To oρυκτo βoρoκοq εvloxOεl τn μnxοvlκn

οvroxn τoυ γυoλto0 Kοl TnV ovτiαrοon ΤoU σTlq

oπoτoμεq θερμlκεq ολλoγεq (pyrex). Tο μoλ0_

βlo, noυ oπoτελoΟv κoΘnμερlvo εργoλεio γρο-

φnq, εxoυv ωq πριilτn Ολn τo γρoφiτn. Τo γυo_

λιo pοq n το ρoλoγlο nερlεxoυv κoτo βοon xo_

λoZiο (quartz) υπερυQnλnq κoΘορoτnτoq. H

τoixλο δεv κoλλοει, αrο δovτιο, ευτυxιilq, γlo_

τ[ περlεxεt τoλκn. 0l rριδi(oυoεq οκιεq μοτlιilv

oφεiλovτοl αlnv nρooθnKn μορμορUγio (μ iκο).

N6εq τεxvoλoγiεq: Kιvnτο, υnολoγlαrεq, τn_

λεoροoεrq nλοoμο, nμloγωγoi κλn., εxoυv ωq

βoon τουg xoλοζiο υιrbnλnq κοθορoτnτoq κot

nυρiτto (silicon). Στnν κoτooκευn τωv κlvnτιiv

Kοl TωV nλεκτρovlκιilv υnoλoγlαιιiv oυμμετε-

xoυν 40 δlοφορετrκo oρυκτο. Αno oυτο τo 50ο/o

του βορoυq τωv υλlκι.ilv εvoq H/Y εivοr μετολ-

λο"Evο εκοτομμυρlo κlvnτωv oπolτοιjν '] 4τ6_

voυq επεΕεργοoμεvoυ xολκου. Πο plo τnλεορο_

on xρεlοCovιol 35 δroφορετlκo oρυκτo.

H εΕoρτnon τnq oυγxρoνnq κotvωvioq οno ορυ-

κτεq nριbτεq υλεq εiνοι nδn μεγολn κοl Θο γi-
vεt εvτovoτερn. 0 κooμoq θο onotτεi, oυvεxιi:q,

oλo κοl nερloooτερεq nριbτεq υλεq κοι oυτn n

οvoγκn πρεnεl vο δlοoφολiCετοl με oρoυq nε-

ρlβολλovτικnq nρooτοoiοq, κοlνωvlκng δlκοl-

οoιJvnq Kοl olKoVoμlKoτnτοq.

To lvαrlτoυτo Mετoλλευτlκnq κol Mετο7ιλoυργi-

oq τnq Αυαrρολiοq, τo 20Ο2 εnlonμοvε Tlq οΠol-

τnoεlg τoυ μ€/ιλowoq δloτυnιivοylοq oτl : oTο

εnoμενo 50 xρovlο o κooμoq θο κoτοvολι.ilvεl 5

φoρεq πoροnοvω nριiτεq υλεq οno ουτεq nου

εixοv nοροxθεi oυvoλtκo εωq το fτoq 2000υ. 0

nρovoμlo0xoq noλ[τnq ToU οVεΠTUγμ€voυ κo-

oμoυ εκτlμοτοt oτl, αn δloρκεlο τng Cωnq τoυ

nρoκεtτοl vο κoτovολιilοεl nερinoυ 1 500 τoνoυq

oρυκτο, μετολλευμoτο κοl κουolμrο.

Πο τnv oμολΛ κοl οδlολεlnτn τρoφοδooΙο τnq

οvθρωnoτnτoq oε πρωτεq Ολεq βοolκo (nτoυ_

μεvo εivοl n εΕοoφολron επορκιilv οnoθεμo-

ΤωV, Tο οnoio onμεlωτεοv δεv εivοl οvεΕdvτλn_

το κοl εΙvοl ονtοο κοτοvεμnμεvο oε oλo τοv κo_

oμo. Πο noροδεlγ1.lο, οl μεγολ0τερεq πoooτn_

τεq οvθροκο βρ[oκoντοι αrlq Hvωpεvεq Πoλι-

τεiεq, τn Pωoiο, τnv K[vο, τnv lvδiο κοl τnv Αυ-

αrρολio. Τo μεγoλυτερο οnoΘεμοτο πετρελoi_

oυ βρioκοvrol αrn Σοoυδlκn Αροβiο, τo lρov,

τo lροκ, τον Kονοδο, τn Bεvεζoυελο. Σlδnρo-

μετολλε0μοτο υnορxoυv, κυρiωq, αιn Bρο(l-

λiο, αιnv Αυoτρολiο KοΙ σTn Pωoiο, βωδiτnq

αrnv Αφρlκfl Kol σΤnV Αυαrρολiο, μετoλλευ-

μοτο xoλκot αrn Xlλn.

oρυκτ69 nρ6τεq
0λεg τnq Eλλ6δoq

Koτo δlοαrnμοτο γρoφovτοl αlovτΟno Kοl σΤo

δloδiκτυo οnoιl.lεlq γlo ToV ορυκτo nλoυτo τnq

Ελλοδoq, onoυ τnv nορoυolοCoυv ωq τnν nλε-

ov nρovoμιo0xo περloxi τnq Γnq, ωq Πρoq TnV

περtεκτlκoτnτο τnq oε oρυκτεq nριδτεq υλεq.

Tiθετοl τo εριilτnμo εov εivol nρoγμοτι nλoυoto.

Η οnοvτnon εivoι κοτ'oρxnv θετlκn. Θo πρε-

nεr, oμωq, τo θεμο vο noρoυold(εTοl σΤlq σω-

αιεq τoυ διοαrοoεlq.

oρloμoi: Τo oρυκτd εivοl ovoργοVεq σΓερε_

εq xnμlκεq εvιiloειq με κρυαιολλlκn δoμn, no-

ρoυotοCoυv δnλoδΛ oυγκεκρtpδvn δloτοEn τωv

οτoμωv ToUq σTo xιiρo, n oπoiο κοτω οno κo-

τολλnλεq oυvΘnκεq oxnμοτloμoυ τoυq, μnoρεi

VO εKφρoσΤεi με εδοlρετlκο γεωμετρrκo (κρυ_
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αιoλλlκο) oxiμοτο. Το oρυκτο oxnμοτi(οvτοl

με φυolκεq δlεργooiεq' ΣυvΘετtκoΙ nολυτlμol

λiθol (n.x' oυνθετlκo δloμovτl, oυvθετlκο ρoυ-
pnivl) δεν θεωρoυvτοl oρυκτο. Tο nετριilμoτo

εivol oυooωμοτιiμοτο oρυκτωv. Aloτελουν τo

αιερεo υλlκo οno τo οlοΙo δopεiτοr n Γn κοl

nορεxoυv ουolωδεlg nλnροφορiεq γlο τn γε-
vεon τnq, ol οπoiεq δεv εivοl οvτlκεΙμενo ου_

του του ορθρoυ.'Εvο nετρωμο οnοτελεiτοl οno

εvo n περloοoτερο εiδn oρυκτωv. To pορμο_

ρo Π.X. εivol εvο nετρωpο, τo oπoio onoτελεΙ_

τοl οnο κρυoτολλoυq εvoq μοvo oρυκτοΟ noυ

οvoμ οCετo l οoβεoτiτnq.

0 γροviτnq οnoτελεiτol οnο το ορυκτο xολοCi_

oq, οoτρ ol Kοl μOρμορυγiεq. Kolτ6oμοτο εiνοl

nετριi:1..lοτο n οθρoioμοτο ορυκτωv nου nερlε_

xoυν oρυκτo pε otκovομlκo ενδloφερov. Ynορ_

xoυv κοtτοoμοτο pετoλλευμοτωv noυ nερlεxουv

ορυκτd κοτολλnλο γlo οvοκτnon μετολλωv (n.x'

oiδnρoq, xολκοq, xρυooq κ.ο'), κorτοopoτο βro-

μnxοvlκιbv oρυκτιilv κot nετρωμ6τωv nου δεv

xρnolpε0ουν γlo TnV nορογωγn pετολλων, ολλο

οξtοnoto0vτοt ωq εxoυv γlο βlοpnxονtκn xρn-

on, fr μετο οno εnεΕεργοoiο (n.x. κοολivnq, τολ_

κnq, pογvnolτnq, κ.ο-), κotτοoμοτο δtoκooμn-

τlκιilv λiθωv (n.x. μορμορo). Ιδlοiτερn KOΤnγo_

ρΙο οπoτελoυv το oρυκτ6 κoι1olμο ri εvεργεl-

οκd oρυκτd, οnωq τo nετρελοro, or γοrοvΘρο_

Kεq KΟl τo φυolκo οερlο, το οnοiο xρnolμonοl_

oυvτοl γ ο TnV ΠOρογωγn εvεργεloq.

Στo ορθρo ουτο θo ονoφερω το onpοvτlκoτε_

ρο μετολλευpοτο, βtoμnxαvικο ορυκτο KOl Πε_

τριiμoτο τnq Ελλοδοq με τlq xρnoεlq τoυq. H

nορουoiοon oρloμ€vωv ορυκτιilv με To Xnμl-

κo τinο ToUq, σTnV nερΙnτωon nου ουτοq εi_

vοl onλοq, γivετοl γlο nλnρ€oτερn εVnμερωσn

κτωv oυμpοθnτων noυ δεν Εεxοoομε τlq βοol_

κεq γνωoεlq ονoργοvnq xnμε[oq πoυ μoq εμo_

θε oτn nεμπτn τoδn ο κοθnγnτnq Boρβoρε_

oοqυ' Πο VΟ μnV εnεκτοθιi noλυ δεv Θο οvο_

φερΘο) oτο oρυκτο κουolμo.

BωΕiτnq:Αnoτελε[τnv κ0ρlo nnγn τoυ ολoυpl_

vioυ. Eivοl πετρωμο nλoυoto oε οργΙλrο με Περl-

εκτtκoτnτο oε Α1r0, nου κυμο[vετol μετοΕυ 50

κοt 600io. Αnoτελεiτοl, κυρΙωq, ono το oρυκτο

τoυ οργlλiου βorμ iτn κol δlοonoρo (Αl00H), τoυ

olδnρoυ γκotτΙτn (Fe00H) κοl οtμοτiτn (FerΟ3),

κοl το οργlλloΟxo nυρlτlκo oρυκτo κοoλtviτn.

Το κolτοoμοτο βωδΙτn noυ υφiαιοντol εκμετολ_

Ερyooτioιo επεξερyαolαg βοlξiτn και παραyωyig αλoυμιυioυ oε περιo.riι τng

Στερα9 Ελλ(ιδαq

λευon onμερο, oxnpοτiαlnKoV OΠo Τnv οΠo-

oοθρωon ο2ιλων nετρωμοτωv (κυρiωq βοooλ_

τεq κο γοββρoυq, nετριiμOΤο ΠoU περlεxoυν

Α]203 1 5- 1 Bψο), κοτο τn γεωλoγl κn nερioδο του

Kοτω Kρnτlδrκου (nρlvοno 1 20_1Ο0 εκοτοpμΟ-

ρrο xρovlο) oε nερroδoυq ΠoU εΠΙKρOΤoυoε τρο_

nlκo κλiμο Kol σε γεωγροφlκο πλοτοq noυ δεv

τουτi(ετοt pε τo onμερtvο.

0 βωΕiτnq xρnolμoποlεiTOl γιο τnv nορογωγn

ολουμlvioυ (π.x. κoυφωμοτo olκoδομωv, Co_

vτεq ουτoκlνnτoυ, κoυτlο ονοQυκτlκι.ilv, ολoυ_

plvoxορτo κ.ο.), ολoυμΙνοq (Αlr0,) γlο λεtοvτlκο

κοl nυρiμοxο πρoi'οvτo, Kοl σTo τotμεvτo. Kol-

τοoμοτο βωΕiτn υnορxoυv onμερo αrn Στε-

ρεο Eλλοδo (oε nερlox€q τoυ Πoρνοoooυ, τnq

Γκlωνοq Kοl Τnq 0iτnq)- Ν4lκροτερεq εμφοvioεrq

εivο γvωoτεq οε ορκετεq nερlοxεq τnq Ελλo-

δοq. Η Ελλοδο εΙvο τετορτn nορογωγoq xωρο

ολoυpivοq οτnv Ευρωnn.

Σlδnρovr κελloιixoq λοτερiτnq : Αnoτελεi μl iο

οno τtq βoolκoτερεq nnγεq τoυ vrκελiου (Ni).

Στnv Ελλοδo μοvοδrκοq τ!noq vtκελlουxου κοl_

τοoμοτοq εΙvοt ol vtκελlουxot λοτερiτεq. Το με-

τολλευμο οnοτελεiτol, κυρiωq, οno οlμοτiτn

(Fer03), γκοlτiτn (Fe00H), xολο(iο (Si0r) κοl

το oυvθετο nυρtτlκο oρυκτο οργlλioυ, olδΛρου,

μογvnoiου, xλωρlτn κοl vovτρον[τn, το onοio

nερtεxoυν νlκελlo oτο κρυoτολλlκo τουq nλεγ-

μο, σε Πoσoστo noυ κυμοivετοt οno nερiπoυ

1 εωq 90/ο κol οnοτελoυν τov κ0ρlο φoρεο του

vlκελioυ oτο pετoλλευμο. 0l olδnρονlκελloυ_
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Λατoμεio εξ6 ρυ ξng oιδnρ ουικελιοιJtoυ λατε ρiτn oτn Λdρυμvα.
Aπ6 τnν τiξn τoυ λατερiτn παραyεται κραμα oιδnρouικελioυ.

xol λοτερiτεq σXnιJοΤiσTnKοV σΙnV [δtο γεω_

λoγrκn ΠερΙoδo, με TnV iδro δlεργοoio, oΠωq

κol ol βωΕiτεg, ολλο οno δlοφoρετlκo πετρω-

μoTCI, δnλoδll τnv onooοθρωon nετρωμdτωv

πλο 0ot ωv oε vι κ€λιo (περl δoτiτεq, oερ n εvτlv[_

Tεq με 0.20lO Ni). Στο λοτερiτn τo Ni εΙvοl πε_

ρ[noυ 
'1o/o, δnλοδn εμπλoυτΙαnκε πεvτε φo-

ρ€q nερloooτερo, σε oxεon pε εκεivn τoυ μn-
τρlκoυ πετριiμοToq, με oπoτελεoμo νο γivεt ol-

κovoμlκο εκμετολλει1olμo' Αno Τnv οVογωγι-

κn τnΕn τoυ λoτερiτn nορdγετοl κρομο olδn_

ρovlκελioυ 1ιε 1}_240b oε vlκελlo' Τo oιjvoλo

τoυ nρoi'ovτoq εΕογετοl oε xιilρεq πορογωγriq

ovoΕε[δωτoυ xολυβο αlnv Ευριinn. Στo xερlο

τoυ κοτοvoλωτn τo vIκ€λlo γivετοI οvογvωρiol_

μo σΓlq οvoΕεiδωτεq olκlοκεq oυoκευεq, onωq

vερoxυτεq, μoxοlρoπnρoυvο, κoδol nλυvτn-

ρiωv, roτρtκο εργoλεiο κλπ. Kolτοoμoτo olδn-

ρoνlκελtoΟxoυ λοτερiτn υπορxoυv αιn Λoκρ[-

δο (Λορυμvo), αlnv Ε0βοlο Kοl σTO vομo Kο_

αιoρloq. AEloλoγεq εμφοvioεtq υnορxoυv αιo

Bερplo (nερlox€q Koμvnvιilv κol Φλoμoυρlοq)

κot plκρoτερεq oε oλλεq nερlox€q τnq Moκε_

δoviοq. H Eλλoδo εivol n μovοδικn xιilρο αnv
Ευρωnοiκn 'Εvωon noυ noρογεl olδnρονlκελιo

οno εγxιiρlο μετo}ιλευ μοτο.

Θεl o0xο μετoλλειi μoτo μoλιi βδoυ, ιl.lευδo ρ-

γι1ρoυ, xoλκoιj, οργιiρoυ, xρυooιi: Σxnpοτi_

Coν.rοl με οlοθεon θεloυxωv εvιboεωv μετολ_

λωv οno θερμο υδοτlκο δloλυμοτo, πλoυolο

oε μετολλlκο αlolxεiο, κυρ[ωq oε Cιivεq ρnγ-

μοτωv κοl δloxωρloτlκεq εnlφοvεlεq ΠεTρω_

μοτωv (υδρoθερμlκo Θεloυxο κolτοoμοτο). Εi-

vol nλoυolo οε μετoλλlκο oρυκτο. Kυρlo oρυ_

κτo τoυ μολυβδoυ εivοl o γολnviτnq (PbS), τoυ

ι|ευδoργυρoυ o oφολερiτnq (ZnS), τoυ xολκoΟ

ο xολκonυρiτnq (CuFeS2). Επrκρoτ€αιερo oρU-

κτο αlο Θεtουxo μετoλλε0μοτο εivol o olδnρο-

nυρiτnq (FeSr), o onοioq oμωq δεv XρnσlμoΠoI_

εΙτot γlο TnV ΠoρoYωγri olδιiρου, ολλο θεliκου

oΕεωq.0 oργυρoq βρioκετor εiτε oε μrκρεq no_

ooτnτεq αιo κρυoτολλικo nλεγμο oλλωv oρυ_

κτωv, oπωq Π.Χ. σTo γολnviτn (nερinτωon τoυ

oργυρoυxoυ γολnviτn τnq ΛουρεωτικΛq αιnv

Ατrlκi, με nερiπου O.10/o οργυρo) εiτε oε θεl_

oιlxεq εvωoεlq με κυρlo αrolxεΙο τov οργυρo.

0 xρυoοq, oυxvo, βρioκεΤol pε pOρφn κρομο_

Toq με oργυρo. Εμnερlεxετot σε μlKρoσKoΠl_

κoυq κoκκουq, εγκλεroμεvoυq oε dλλο oρυκτο,

oροτoυq κυρiωq αro onτlκo Λ αο nλεκτρovt_

κo μrκρooκ6nlo. Στo xρυooφoρo κoiτooμο τnq

Xoλκlδικnq εivοl εγκλεloμεvoq, κυρiωq, σTo σl-

δnρonυρiτn. Kolτοoμοτο με nερlεκτlκoTnTο σε

xρυoo μεγολυτερn οπo oρloμενο γρομμορto
αrο τοvo τoυ μετολλε0μoτoq θεωρoιjvτοl, γε_

vlκο, nλoυolο.

Korτοoμοτo θεto0xωv μετoλλευμοτωv υπορ-

XoUV σTn Xολκlδlκn Kοl σTn Θροκn, με κυρlo_

τερο πρoi'ov τo xρυoo. Tο μετολλε[ο τoυ Λου_

ρ[oυ, τnq Kiρκnq αrn nερioxΛ τnq Aλεδovδρoυ-

noλnq κοl τnq Ερμlovnq σTnV Πελonοwnoo

€xoυv εγκοτολεlφθεi ωq olKoVoμlKo οoυμφo_

ρο. Εμφονioεtq θεloΟxωv μετολλευμοτων εivot

KoTογεγρομμεvεq oε noλλo μερn τnq Ελλοδoq,

xωρiq opωq vo nορoυolοCoυv tδιoiτερo otκo_

voμ lκo ενδlοφερov.

Xρωμliτnq: Εivol oδεiδlo olδnρoυ, xρωμ[ου

(FeCrrO/. Στn φOon, onμovτlκo nοooαro ot-

δnρoυ ovτlκοθiαiοτοt οno μογvrioto Kol Χρω-

μioυ οno oργiλto. 0 xρωμiτnq βρioκετοl oε

nετρωμοτο τoυ οvωτερoυ μovδυο τnq Γnq το

onoiο ovoμοCovτοl περlδoτiτεq. Mε γεωλoγl_

κεq/τεκτovlκεq δlεργooiεq οvοδυθnκov οno τον

μοvδυο αlnv εntφovεlο' Περlδοτiτεq υnoρxoυν

oε nολλεq nεριοxεq τnq Ελλοδοq, onoυ κοτο_

λοpβοvoυv, oυxνο, μεγoλεq εκτοοεlq. Αvoφε_

ρω γlο nοροδεIγpΟ ΤO nροolvo nετριilμοτο oτlq

οvοτολl κεq nλογlεq του Bερμ ioυ. Εμ φοvi(οι.ιor
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n.x. βoρεro/βoρεloδυτtκο τnq Nοουooq (Αγiο

Τρrοδο, Movn Προδρομoυ) κοl νoτιοονοτολl-

κo nρoq Αρκoxιilρl_Φυτlο. Στn Νοουoο κολυ-

ΠTOVΤOI οnο τρoβερτivn (nωρολrθο) ο onοiοq

oxnμοτiαιnκε οlo προoφοτεq οnοθεoεtq ον_

θροκικoυ οoβεαrΙου, γυρω οnο nnγεq. Kοrτο_

oμοτο xρωμiτn υnορxoυv oτο οροq Boυρtvοq

τoυ voμoυ KoCονnq KΟl σTo Δopoκο, αrο onοiο

γ[vοντοv αro nο ρελθον εκμ ετολλευon.

Mlκρoτερεq εμφοvioεlq υnορxoυv oε πoλλεq

nερloxεq τnq Eλλοδοq. Εκpετολλευon xρωμ iτn

εγlvε oτnv κοτoxn οno τoυq Γερμοvoυq, οκομ n

κοl οno noλυ μlκρεq εμφοvΙoεrq. Tov xρnolμlo_

nοtoυoοv γlο TnV κοτοoκευΛ τωv τεθωροκloμlε_

VωV ΤoUq. 0 xρωμiτnq xρnolμoπolε[T0l γlο ΤnV

nορογωγn κρομοτoq oιδnρoxρωμiου (οvoΕεi-

δωτoq xoλυβοq), γlo nυρiμοxo προ'iοvτο, γto

TnV KOTεργοσiο δερμοτοq κ.ο. Σlδnροxριilμlo

nορnγoγε n Ελλοδo oτo εργooτοolo Τnq εΤoi-

ρεiοq uΕλλnvικο Σlδnρoκρομοτο, oτoν Αλμυ_

ρο. Τo εργοαιoolο ουτo λεtτο0ργnoε γrο δεκο

xρovlο κοt εκλεtoε oρloτtκο τo 1991.

Στov τoμεο τωv βloμnxονlκιiv oρυκτων Kοl Πε-

τρωμοτων n Eλλοδο noρουotοCεl εvτovn δρο_

oτn ρtoτnτο pε κυ ρroτερο oρυ κτo/nετριilμo-

Το To ι]ΠεVTOνΙτn, τοv οττοnουλγiτn, ΤoV Περ-

λiτn, τo μογνnoiτn, το οvθροκlκo οoβεαι o κοr

το xουντiτn.

0 μnεvτov[τng εiνοl πετρωμο pε κυρtο ορυ-

κτo τον μοvτμoρlλλoviτn nου εvτοoοετοl αlnv

κοτnγορiο τωv οργlλlκων ορυκτωv κοt εxεl, με_

τoΕJ ολλων, εΕοlρετtκεq OΠoρρoφnΤ]Kεq κοl lo-

vτoοvτολο κτl κεq lδloτnτεq. Eμ φονiCετol, κυ ρi_

ωq, σε Περloxεq oτlq onοΙεq κοτο τo γεωλoγl_

κo nορελθoν υnnρxε εγτovn nφοloτεlοκn δρo-

oτnρloτnτo κοl oxnμοτloτnκε onο εΕολλoiω_

σn nφο1σTεlοκιitv τοφφωv, lδroiτερο Τnq nφοl_

αlεrοκnq υολoυ, οnο το κυκλoφορoΟvτο θερμο

υδοτlκo δlολυpοτο. Η Ελλoδο εivot nριiτn πο-

ρογωγoq xιiρo αrn Eυρωnοiκn 'Ενωon σε μΠε-

vτοviτn κοl δευτερn μετο τlq ΗΠΑ, nογκοομiωq.

ΕΕορυooετοl, κυρiωq, oτn ΙVnλo κοl oτnν Kiμω_

λο. Αnoτελεiτol κoτεΕοxnv οno το oρυκτo μο_

ντμ o ρ lλλoviτn (>ε00lo), o n o xολο([ο, o oτρ l o υ q,

κοολlviτn κοι υnολεiμμΟΤο nφOlσTεlοκnq υο-

λoυ. Korτοoμοτο μnεντoviτn εxoυv βρεΘεi κοl

oτn Λioβo, oτn XΙο Kοl σε Περloxεg τoυ'Εβρoυ.

0 μrεντoviτnq Χρnσ1μoΠoιεiτot oτlq xυτευoεlq

μ ετoλλl κιilv εlο ρτn μ οτωv ο υτoκlvnτωv, σΤl q γε_

ωτρnoεlq nετρελoioυ, αιο φiλτρορloμο/ρoφl_
vορlopο του λοδlου, αιο φuτoφορpOKO, σΙnV

ουι,ο vlο το κοτοlκΙδlο Cιilο αιrq Kρεμεq Πρo_

oω-ου, οτ c rο;δοεc, σnν ΠOρΟγωγn xορτloυ,

οκο|'lο κο οτηv -ΟΨi ροδlεvερl,'ωv οi.lοβλnτωv.

Ο oττοnoυλγ[τng εxεr ονολo1'εq lδlOτnτε( κΟ

xρnoεrq με ΤOV povrμoρlλλou1'n. 1t/gr7ολΟ

κolτοoμοτο οργiλου pε υQnλΛ nερ εκτlκοτr_

TO σε οΤTοΠoυλγΙτn υnορxουv voτtoοvοτολlκo

τωv Γρεβεvοiv. Σxnμοτioτnκοv οnο υλlκο οπο-

oοθρωonq oερπεvτlνlτcbv, (nετρω1-loτο ono το

olοio δoμεiτol τo oρoq BoΟρlvοq), το οnoiο αrn

oυvεxεlο οnοτεθnκοv oε ρnxεq λipvεq, κοτο τo

nρooφοτo γεωλογlκο nορελθov.

0 nερλEτnq εiνοι λευκo, υoλιiδεq, nφoΙσTεl_

οκo nετρωpο pε noooαlo υολoυ μεγολυτερo

του BΟo/o κο oxετικο υι|nλn nερlεκτtκoτnτο oε

Πετρωματα περλ[τπ, πoυ ixει εφαρμoylq oε oικoδομικα υλικα, oε ελαφρo_

βαρi κοτ'ιiιματα, μoνωτικα υλικα, lερμonxoμoυωτικlg πλακεg oρoφng κ.α'

vερo (2 εωq 5oiο) onoρρoφnμεVo σΤnV υoλιbδn

μοCο. 0 nερλiτnq, εxει τnv οoυvnΘlαln lδlοτn-

το vο ουΕdvεl τοv oγκo του μεxρl κοt 20 φo_

ρεq, oυνnθωq οnο 7_16 φορεq, μετο οnο το_

xεiο Θερμοvon τoυ μετοΕυ 700 κor 90ΟοC κοl

οπoκτο φorνoμεvo εrδlκo βορoq 0,03_0,15g/

Cm3 KOl ορloτεq Θερμoμοvωτrκεq κοt nXOμo_

vωτlκεq rδlοτnτεq. Λoγω ουτιilv των lδloτnτωv,

ο δlογκωμεvoq nερλiτnq εxεl εφορμoγεq oε

otκoδομtκo υλικο, oε ελοφρoβορn κοvlομοτο,

μοvωτlκο υλικο, θερponxομovωτlκεq πλoκεq

ορoφnq κ.ο. Εnionq, xρnoιμonοlεΙτοt oτο φtλ-
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τρOρlσμO λοδlιilν Kοl σΤn βελτiωon τωv εδoφιbv

oε ογρoτlκεq κολλlεργεlεq. Ynoρxoυv σnμοVTl_

κd οnοΘεμοτo nερλiτn, nογκοoμiωq. Kυρloτε_

ρεq xιilρεq nορογωγnq nερλiτn ε[vοr n Ελλοδo,

n K[νο, οl ΗΠΑ, n Toυρκiο, n lοnωνiο κ.ο' H Ελ-

λοδο εiνοl nρωτn xιiρο oτov κοoμo oε εΕoγω_

γεq κol δεΟτερn oε noρογωγn rερλiτn' ΕΕo_

ρυooετοl αιn l\/ιiλo KΟl σΤn vrioo ΓυολΙ αlο Δω_

δεκοvnoο. Mεγολεq εμφοvΙoε q nερλiτn υπορ-

xoυv εnΙonq αιn Λεoβo, αιnν Αvτinορo Kοl σε

nερloxεq τoυ νopoιi'Eβρoυ.

O λευκ6λlΘoq ri μιoγvnoiτnq (MgCOr) εμφο_

vΙζετol oε μoρφΛ λευκων φλεβιi:v (εΕ oυ κol

το ovoμo) oε εvο nροotvο nετρωμο nου λε-

γεΤοl σερΠεVτlνΙτnq, (αιο ευρυτερo κοινo εi_

νol γvωαloq ωq αnροolvο μορpορol)' Η ΕλλΟ_

δο εxεt κotτοoμοτο poγvnolτn υQnλnq κοθο_

ροτnτοq αιn Xoλκrδlκn (Boβδoq, kροκιvn κ ο'1

Αvτiαιolxο κοlτοoμοτo υπορxoυv αιnv Ευβο ο

(Mοιrιο0δl), n εκμετολλευσn ΤωV οποiωγ εrε

αιομοτΛoεl.

Mlκροτερεq εμφοvioεrq λευκολlθοι .;'οοxο;v

οε δlοφορεq nερloxεq τnq Ελλοδοq, xωρiq oυ-

τεq νο nορoυo,o(ουv δ ο,τερo O'<ονO-lκo εv_

δlοφεροv. Ο λευκoλlθoq xρnolμololεiTOl σTlq

Cωoτροφεq, αιο λrnοoμοτο, αrο φoρμοκο κοl

σTnV ΠOρογωγn μογvnoiοq (MgO) H poγvn_

oiο εxεl θερμοκροoiο τΛδnq 2B52oC. Xρnol-

μοnolεiτoι γιο τnV nοροoκευi nυρ[μοxωv τoυ-

βλωv, με τo onoiο εnενδιjovτoι ol κλiβοvol τΛ_

Εnq orδΛρoυ αιlq xoλυβoυργiεq. Η xωρo μοq

ε[vοt τετορτn αrnv Ευρωno'iκn 'Ενωon oε εδο_

γωγεq μoγvnoioq.

Λευκd nλnρωτlκd υλlκ6: Λευκoq, ευθρυnτoq,

μlKρoKρUσΓOλλlκoq οoβεαιoλlΘoq (oνθρoκlκo

οoβεαilo: CaC03) εloρΟooετοt αιn Zοκυvθo

Kοl σΙnv Kεφολλοvro. Xρnoιμoπolεiτοl ωq nλn_

ρωτlκo υλtκo αιo xριilμοτo, αrο nλοαlικο, αιo

xoρτi, αιιq oδovτοnoαrεq κ.ο. Αvολογεq xρn-

oεlq fxoυν κor o τολκnq, (ορυκτο μoλoκο αιnv

οφn) o onοioq xρnolμonotεiτοl σTlq noυδρεq,

αrο κολλυvτlκo, αro xορτi, αrο φυτοφορμοκο,

οπωq εnionq κot o κοoλivnq, ΠoU XρnσlμoΠol-

ε'-O, σΓO xορτi κοι αιο xρωμoτο κοl o xoυvτi-

-" Q_ -δοοl οvνnoiτnq ΠΟU Χρnσl μoΠοlεiτοl αιο

1];_a-: (Ο ΓO -λοαr <ο,αrο οnοio κοθυαlε-

jεi -" :'j_: aε _a; --t]σ' :-O(Oγ οc' Xουvτi_

-"C εΣ:;_οcε_: :-: ll:-c (οΙο','c

Σ-ο _-ο ε'-a_:'':-]' : ''-'']"- ]J-'-Ο

oυμnερrλομβοvovτοt κοl n ελoφρ6nετρo, ο

xoλoZiοq ol doτρtoι κοr n γ0ιpog. 0ρυxεio

ελoφρonετροq υπορxεl αιo Γυολi αιo Δωδεκο_

vnoο. Xρnolμoπolεiτot ωq μovωτlκo υλlκo, ωq

εntnρooθετo αro τolμεvτo Kοl YΙο τo Eοoπρl_

σμο Tων τClν. XολοCiοq κot ooτρlot εΕoρΟooo_

VTol σΤn Xολκlδlκn' O xολοCiοq xρnolμonolεi-

τοl, κυρiωq, σTnV ΠOρOγωγιi γυολlιilv, εvιil υQn-

λnq κοθορoτnτοq xολοCiοq σTnν ΠορογωγΛ nυ-

ρlτΙου γtο τoυq nλεκτρovlκoiq υnολoγloτθq. 0l

oαιρtοl XρnσlμoΠoloυvτοt αιnν κερομlκn βlο-

μnxοvio γιο εiδn υγιεlνnq, nλοκoκlo Kοl Πoρ-

oελoνεq. ΓΟι|oq εΕoρ0σσεΤΟl σΤnV οvοτολtκn

Kρnτn κol αιnv Αlτωλοοκορνοviο. Xρnolμοnol_

εiτοl, κυρiωq, ωq επιnρooθετο υλlκo αro τolμε_

Wo Kοι γlο γ0ι!lvεq δroκooμnoεlq.

M6ρμορo: Σnμoντlκo τμnμο αrnv οΕIοnoinon

τωv oρυκτιilv nρωτωv υλιilv κοτεxoυv το μορμο-

ρο. Mορμορο με TnV εμΠoρlκi εwolο εivοι oλο

το nετριilμοτo nου μnoρo0v μετο ono εnεΕερ_

γοoiο, (κonn κοt λεiοvon), Vο Xρnσ1μoΠolnθουv

ωq δtοκοopnτlκο πετριilμοτο.Το γνΛoro poρμo-

' 'Φ'^

oιlλtνo)ιιi ελαφρ6πετροq oτo υno{ ΓυαλE

oτα Δωδεκdυnοα, τn δεκαετiα τoυ'3o
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Λευκα και ιlμlλευκcι μiιρμαρα εξoριioooνται
oτιg περιottg τιιg Κotlμαριαg και Καoτανιig

ρο ονnKOUV σΤnV KΟTnγoρ]O ΤωV μεΤΟμoρφω_

pεVωV ΠεTρωμοτων. Εiνοl ΟVθρOKlKΟ ΠεΤρωιJOTΟ

με KoKKωδn lσΤo KOl κυρtο ορυκτo τον οοβε-

oτlτn (CaCOr) n τo δoλομiτn [Ca,λi g(C03)21.

ΣxnpοτioτnκοV σTo εσωΤερlκο τnq Γnq οno τnv

οVOKρUσΤΟλλωon οoβεoτoλrΘων n δoλoμ lτιiν.

0r οoβεoτολlθol ovriκουv oτο lenpοτoγεvn nε-

τριilμοτο. Σxnpοτioτnκοv οnο κοθiζnon ονθρο_

κlκου οοβεoτiου oτn θoλoooο κοr oελΙμvεq'Τo

κοθορο μορμορo εivοlλευκo. Mlκρεq nρooμi-

δεlq δiνoυv oτο μορμορo δtοφορο xρω1.lοτο,

n.x. οlμοτΙτng τo κoκκlvo, οvΘροκoq τo μoυρο,

οργlλlκο ορυκτο Τo γKρl κ'ο. Αvθροκlκο πετρω_

μoτο (οoβεoτoλlθor κοl γvnolο μdρμορo) υndρ_

ΧoUV σε πολλεq lερlox€q τnq Eλλοδοq, με Πol-

κiλoυg xρωpοτroμοΟq κοl δrοφορεq noloτnτεq.

Λοτομεiο μορμορωv εΙvοl δloonορτο oε ολn

τnν Ελλοδο. Στo Bερμlο εxoυv λεtτουργnoεl,

κοτο nερtoδοUq, Περ ooοτερο οno 50 λοτo_

pεiο. Λευκο κοl nμiλευκο pορμορο εδορυooo_

WOi σT q Περioxεq τnq Kουμορlοq κοt Kοαlο-

vlοq οoδοxρωμo σΙo Pοδοxωρl κοr γκρi αrnv

Kροαrο' Στnv κοτnγορiο τωv μορpορωV με ΤnV

εplορlκn εvvolο, εντoooοντοl κο τo προolvο

ιμορμορου τnq Τnvου κol Bεροlοq_Νοουoοq,

των οnοiωv Τo εΠlσΤnμοVlκo ovopο εivo oερ_

nεvτlνiτnq. Αvnκoυν σTnV KοΤnγoρiο των pε-

τοpoρφωμεvωv nετρωμοτωv. Tο μnτρlκο τουq

nετρωμοτo οxnμoτiαlnκοv oτov ονωτερο μov-

δυο τnq Γnq.

Περlβoiιλovrlκ6 nρoβλ6μoτo on6 τnv εδ6-

ρυδn nριilτωv υλιilv. Eivοl γεγovοq oτl n με-
τολλευτr κr1 β l o μ nxοviο οφlrvεl toxυ ρο n ερι βολ-

λowlκo οnοτ0nωμo, το oπoΙο δεv nερloρi(ετοr

μovο αιnν οnτtκi ολλoiωon του nερlβoλλοιrιoq,

οnωq oυμβο[Vεl με Tο λοτομεiο κοt το υnοiθρlο

ορυxεiο. Yπορxεl κοr τo nρoβλnμο τnq oκovnq,

αιο δε μετολλεiο κοl n ρυnονon TωV εΠlφοVεl_

οκωv κοl υnoγεiωv vερωv, με ονεnlθ0μnτο κοl

εnlβλoβn γjο TnV υγεio βορεo pετολλo. Boolκo

enτoυμεvο γlο τn pετολλευτlκn βroμnxοvΙο δεν

εΙνοt μovo n εlooφoλron επoρκωv οnoθεμοτωv

κοl n οpολn κοt οδlολεlnτn τρoφοδooiο pε nρω_

τεq υλεq, ολλο κοr n μεiωon του nερlβολλοι.ιi_

κoυ τnq οnοτυlωμοτοq.

Πο vο pεtωθουv oι nερlβολλovτικεq εn nτω_

σεlq σΤo ελοxloτο, οt pετoλλευτtκεq ετοlρεi-

εq nροonοθουv νο εΙvοl noλυ nlo εφευρετtκεq

oτrq λυoειq που nρooφερoυv, ωαrε vο γΙvoυv

οnoδεκτtq οno τo ευρυτερo κolνωvtκο oυvo-

λo. Προq τnv κοτεΟΘυvon ουτn γivετot nρo_

onοθεto οδronoinonq TωV OΠoρρlμμοτωv, μεi_

ωσnq ΤωV εn πτιiloεωv οπo τnv οErvn οnορρofι

pε μεθοδουq nρολnQnq ri xnμrκnq κοτεργοoΙοq

Kοl σTo τ6λoq, τnq βελτloτnq δυvoτnq OΠoKο-

τοoτοonq τoυ nερlβολλovΤoq, με δrομορφωon

κot oδlοnοinοn τoυ xιiρoυ γlο ολλεq xρrioεlq,

onου ουτo εivοl εφlκτo, με δεvδροφυτευoεlq

τωv βοθμiδωv κ.ο. N

Πnγig
Προκτrκο δlnμερiδοq εoρτοoμo0 60 xροvων τnq Σxoλnq Ν4nxovtκωv lVετoλλεiων _ lVIετολλoυργιbv τoυ Eθνlκoιj

lVετooβroυ Πολυτεxvεiου τo 2Oo7. Πορoυοioon τnq Kοθnγnτρrοq τoυ EΙVlΠ κ. Σ. Στoμoτοκn αro ΕBEΑ το 2010.

Πρooωnlκd αrolxεiο.
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..Eμεis oι
παλαι6τερoι
αS γιvouμε
γεφUρεS
στn vεα
διαφoρετικft
εΠoxn>
yραφει o TρIφων Mαρκοβiτng

or απoφοιτor xρovιαs |962 του Λαππεioυ και

ουμμαθnτ€S στnv oxoλκft δrαδρoμn απ6 το 1956-

|962 aυναντιoμαoιε μετα απo 50 xρovια, Πρoσ-

δoκΦvιαs vα ξαvαφρεoκαρoυμε αv€μελα vεαvικd

xρ6vια, vα ξαvαβρεΘoυμε απλιils μαζi καr vα κoι-

ταxτoιiμε εκπλnooομεvοι π6oo αλλαξε ο απ€vαvιi

μαs, εvΦ τnv αλλαβ τoυ εαυτo0 μαs με τnv βon-

θεια τoυ καθρ€πτn, τnv €xoυμε μorραiα αφομοι-

ιirοεt καl απoδεxθεi.

Γενvnμεvol γυρω αιo 1944 nεροoοpε δυoκολο μετοnολεμl_

κo xρovlο με oIKoVoμlKn αlεvoτnτo oxεδov oε oλο τo oliτιο

πoυ αlnρi(οvτοv οnoκλεlαrlκο 1.lονoν αnv εργοoiο ToU Πo_

τ€ρο. 0l μοvεq μοq, onooxoλoυvτOV με Tο olκlοκο Kol Tο με-

γoλωμο τωv nοlδlωv.

0l otκογενεtεq eoυoοv φτωxrκο, oλλο pε oΕloπρ€πεlο κoτο-

φερvovτoq πορ' ολο oυτo pε xiλlο βοoovο vo αrεiλoυν κο-

nolεq οno ουτεq nolδlο αro ποvεπloτnμlo.

Εμεiq κoυβολoυoομε ΕΟλo γro τn oopnο αιo oxoλε[o οno το

οπiτt, τρrγυρνoυooμε lυnoλnτor τo κολoκοiρl κol φορουoο-

με κovτo novτελovl οκoμn κοl τov xειμωvο μεxρl το nριilτο

γUμVΟσ οκο xροvιο.

Bιωοοpε TO μlKρOσUσσΙτlο αlo δnμοτlκo oxολεio με γολο oκo_
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Vn KOl KiΤρΙVo pOλOKO TUρi (οYVωσΓo εiδoq τoτε) κοi τlq οτε_

λεtωτεq oυenτΛoεlq με Τouq γovεΙq γlο vο οποκτnoοUμε Τo

οnλo ooρτooKl Kοl TnV φοvελiτoο ΤωV γUpVOσΤtκωv εnlδεi_
δεωv. Οl δrοκonεq nτοv ογvωαιn λεΕn (με εΕοiρεon ΤnV KO_

τοoκnvωon τωv nροoκonωv) εvω o κοvοvοq nτοv δουλεlο
τo κoλoκοΙρt oτlq κoρδελεg.

Αno τnv ολλn οπoλομβοvopε μlο γεlτovlο με oρθοvοlxτεq
nορτεq noυ μοvτευε το nροβλnμοTο Tnq κοθε oικoγεvεlοq
κοl βonθοΟoε ooo μnoρoΟoε.
Θερμοvon oε €vο δωμοτlo τoυ onlτloυ με oομlπο n τζοκt κοl

μoγκdλl oτnv κoλn τnv κομορn αιlq γloρτ€q. O δρopoq nτοv
κοl γΛπεδo με οnοτελεoμο n ευλoγiο τnq γλυκlοq κo0ρο_

σnq Vο μοq oδnγεi xωρΙq περlαrρoφεg vωρiq - vωρΙq oτnv
ογκoλld ToU εUεργεΤ κoυ υπvoυ μετο τo βροδlvo φογnτo.
(Αq, oυγκρivoυμε ουτo ρε τo onμερο Kοl ΤoV εκvευρloμo vο

novε το norδrο γlo υπvo).

To κοθnμερrvο opοδlκο nοtxνiδlο oτnv γεlτovlο, n nεlθoρxiο
αro oxολεio, ol οθλnτlκεq oμοδεq, n εργοoΙο το κoλοκοiρt,
n βonθεIο αιlq γρoτlκεq δoυλεrεq, τo μοCεμo τωv €υλωv γrο
τov κορτolo0vo το XρlαroΟγεvvο, oxnμοτlCοv κοθnpερlvιΔq

αιov κοΘ€vο μοq KolVωViKο xρnolμn nροoωnlκοτnτο.
Αλλωoτε τo vο γiνoυμε xρnoiμοl οvθρωnor αιnv κοtvωvΙο τO

οκoυγo1.lε oυvεxιbq αιο oniτl εκτοq τoυ κλοolκου οlo τlq μο-
Vεq μCIq 

(ι]nV Ποq μοκρlo, νο 'ρθε q vωρiq κοl vο nροoεxεiqυ,

Mεγολωoοpε oε εvοv τοno κοl nερrβολλοv ομορφο KΟ ΠΟ-

ρογωγlκο. Kοτoφυτo βουvo, οφθovο vερο, μno€εδεq με oΠω-

ρoφoρο βloτεxνiεq KΟl οVTογωVlσΤrκεq βrομnxονiεq οnoυ o

κοθεvοq μnoρoΟoε vο πρoκoι!εr με εργοτrκoτnTο KοΙ UΠo_

pονi κοl ετοl, εγlvε'

H nερloxn μοq πορnγογε οvεκοΘεv nοloτlκο πρoiοvτο _ 
φρoU_

το Νοoυoοq _ κoυβερτεq Νοουoοq - νnpοτο Νοoυoοq KOl Πο_

λοloτερo υφοoμοτο Νooυoοq κλn. κol oε περioδo κρionq εvοq

τοp€oq, υnnρxοv ol oλλol noυ κολυnτοv τnv δloφoρο.

Εμεiq δnλoδn αrn Nοoυoο Kοl σΤlq κolvoτnτεq poq κοvομε
ovεκοθεv ουτο noυ εivοl τcilρο Cnτουμεvo γlο oλn τn xωρo,
vο ορxΙooυpε επlτελoυq vο πορογoυpε.

Εnionq n Nοoυoο εδεlδε γlο το ελλnvlκο δεδoμεvο μεγολn
κolvωvlκn ωρlμoτnτο, τooο pετο τov εμφ0λlo onου ολol προ_

onοΘnoοv vo lεxoooυv γρnγoρο το μion κοl τlg δυoτυxiεq
πoυ εφερε, ooo πρlv κοl μετο τnv μετοnoλiTεUσn, με οnoτε_
λεoμο oτlq nορ€εq, o κοθ€vοq vο εxεl τrq δlκεq του πολlτtκεq
πεnοtθnoεlg ολλo n φrλiο φlλiο. Kοl πoτ€ δεv δnμloυργnoο_
pε xωρloτο κοφεvεiο ονολoγο με τlq noλlτlκεq τonοθετnoεlq.

Εntπλεοvτo οΙoθnpο τnq κolvωvtκnq nρooφοροq nτοv ποvτo

υ ι| nλo. ΣxoλεΙο, vooοκoμ εio, δn μ oolο κτiρtο, oxoλll Αρloτo-
τελoυq εivοl nρooφoρεg Noουoοiωv.

Kοθωq εnionq n oΕloπoinon τoυ βoυνoυ, n οvοδεtΕn ΤωV Χlo_

voδρoplκωv κεvτρων Σελioυ κol Τρlωv_Πεvτε Πnγοδlωv κοl

n nρooβοon nρoq ουτο εγlvε 1.lε ομοδlκn nρooποΘεlο τωv

vοουoοiωv οκoμn κο με Xε]ρoVOKTlκn προoφορο εργοoiοq
Αq μnv δεxvομε oτr οl βεροrωτεq εli δεκοετiεq οnο τnv Νο_

ουoο nnγοlvοv αιο Σελr.

Συμnεροopοτlκo, oοοl ε(noοv oλο το πoροnονω εivοt oε θεon

VO οVΤlμεΤωΠiooυv oπoτελεopοτlκοτερο orκοvoplκεq κρioεlq
κοl vο pετοβlβοooυv μlnvυpοτο οloroδoδiοq αrov περiγυρο
τουq. ΑρκεΙ ot iδtol vο δροαlnρloπolnθουv κοl ol εxοvτεq τnv

εtoυoΙo Vο ΤoUq οδIoποtltooυν.

Εv τω pετoδ0, οoo κοl ov nρooεxopε, nρθε n ωρο τnq σUVΤο_

lloδoτnonq κοt εκεΙ noυ εinομε VΟ TnV οπoλουoουμε, εvε_

oκnQε n οlκovο1-ιlκi κρion οπoτελεσμο Τnq κρionq nθlκriq

κοl οδioκροτiοq ΠoU pοoτi(εr τnv noτρiδο pοq δεκοετΙεq. Kυ_

ρiωq επεlδn πρωτiαrωq ol nολlτlκoΙ δεν μπορoυoοV KΟl ol

ι]-inφοφoρol noλΙτεq αrnv nλεtoQnφio τουq oργοvωpενor oε

oυvτεxviεq oυμφερovτωγ δεv θελονε νο οπoκτnoει n Ελλο_

δο δopfq oιiγxροvoυ κροτουq.

Enlnλεοv n olκovopiο τnq ελευθερnq, oVTογωVlσΤlκnq (οxl

γlο TnV Ελλοδο) oγoροq βοoioτnκε μετo τov δευτερo πο_

γκooμιο noλεμo oτo μοvτελo τnq oυvεxoυq ονοnτυδnq, τnv

οnoiο τροφoδoτεi n τεxvlκιilq δlογκουμεvn εnlθυμiο ToU οV-

θρωπου γιο περloooτερo, pεγoλυτερο, noλυτελ€αrερο ογο-
θο κοl υlnρεoiεq.

H lαloρio oυτn πnγοlvε κολο γlo τrq xιδρεq τoυ δυτlκου nμl_

πlroγrτr l 9



σφ0lρiou, μεXρl ΠoU ΤnV TελεUTO[ο δεκοετ[o τo nρογμoτo

oλλοΕοv. Xιilρεq με τεροαιlεq εoωτερlκεq oγoρεq, noυ nτov

μονo κοτovολωτεq πρoi'ovτωv, ορxtoov vo nορογoυv το iδro

περiπoυ nρoioιrrο nlo φθnvo (Kivo, lvδiο, BροelλΙο κλn.J.

Αρο οno εloογωγεiq εγrvοv εΕογωγεiq κor ovτoγωvtαrtκεq

με οnoτελεoμo το οw[αrolxο εργoαιοolο σΤnV Eυρωnn κοι

HΠΑ vο κλεivoυv κol τo δlοθεolμo εlooδnμo τoυ πλnθυ_

oμo0 vο μεlιilvετοl. Kοποκl nρθε κοl n φoυoκo τωv δρωvτωv

xωρiq επoρκn ελεγxo otκovoμtκcδv κοt τροnεCtκιiv κoλoo_

oιilv με το τoElκο XρnμoToΠlσTωτlκο τoυq nροΤovτo Vο εΠ|-

τεivoυv τnv κρion.

Mεoo οε oυτov τov πυρlrvο τoυ πρoβλlrμoτoq nερrαrρι1φo-

ιrιοr oλo κοl μεγολ0τερo Περ|φερεlοκο - nρooωρlvιilq - nρo_

βλnμοτο oπωq τo δnμoγρoφlκo, o γnρoοκωv πλnθυoμoq, ol

κλlμοτlκεq ολλογεq, n λoΘρoμετovoαιευon κοt n μεtoυμεvn

tκοvoτnτο τoυ πλovltτn σTnV Πρoσφoρo τωv nριilτωv υλιiv.

Πρooωρlvιilq nερlφερεloκο, υno oλλεq oυvθnκεq εδοxωq on-

pοvllκο, δloτl γro ToV olKoγεVεldρxn noυ xovεt τn δoυλεlo

τoυ δεv υnoρxεl ο)ιλn nρoτεροloτnτο.

Εlvol φovερo nλ€ov oτl το βloτlκο εninεδο τωv nερIoooτερωv

μεxρl τιilρο οvoπτυγμεvωv κοtνωνlωv θο μεlωθε[ δρoαrlκο.

Η κlvnτlrρloq δυνοpn τnq oυvεxoυq οvοπτυΕnq με κοθε κo-

αloq, δεv μπoρεi vo λεlτoυργnoεl οnωq ΠρlV KOl μlO Kolνω_

viο onoυ o κoθεvοq οτoμlκo με lδloτελεlo κol εγωloμo nρo_
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onοθεΙ vο lκοvonolnσεl ΤnV onλnoτiο TοU γlο ΠερlσσoTερO

oγοθο κοl noλυτελεlο θο βoυλlοΕεl oτnv οvορxio.

0 Αρlαιοτελnq θεωρouoε τnv υnερβoλn τn μεγολυτερn οδυ-

voμiο τoυ ovθρωnoυ. Θο nρεnεl vο πουoεl vo εΙvοι o εxθρoq

τoυ κολoΟ τo κολιiτερo. Αvτiθετo, n εριiτnon noυ nρεnεl vo

κovουμε αιoν εoυτo μοq εivοl, γιοτi vo θ€λoυμε Vο οVTlKo-

τοαrnooυμε κoτl nου μοq εΕυnnρετεi με εvo nro noμπιiδεq;

Αυτo toxOεt κοτεδoxnν γlο TnV ελλnvlκn κolvωviο nου oυvn-

Θloε γlo δεκoετiεq vo κολonερvoεl με δοvεtκο.

Av θελoυμε vο εnlβlιilooυμε με oδronρεΠεlο KoI ουτoεκτiμn_

σn σTnV vεo κοτdαrοon nρεnεl νο Εεxωρiooυμε Tlq ΠρoYμο_

τrκεg μoq οvογκεq οno τnv υnερβoλn κot vο εαrtooouμε σTo

nωq θo κoλ0ι|oυμε τlg nερloooτερεq oπo ουτεq με lδiο no-

ρογωγn. Tlq υnoλolπεq που Θο lκοvoποlnooυρε οVογKοσTI-

κo pε εlooγωγεq nρ€πεt vο φρovτiooυpε vo κολυι!οUμε pε

οvτiαrοιxεq εδογωγεq ογoθιiν κοl υnnρεolων.

Εnεrδn δεv μπoρoυμε vο μnoΟμε αlnv vεο εnoxn nερlμ€_

VoVTοq τουq κοvovεq nρooορμoγriq τnq ελλnvlκnq κolvωvi_

οq οno τnv κυβερνnσn TωV Αθnvωv, onoυ ol δυvopεlq τnq

οδρovεrοq Kοl ΤoU βoλεμοτoq δivoυv μοxn γlο vo δlοτnρn-

σoUV TO nρovoplο ToUq, ΠρεΠεl ol nερlοxεq τnq πoτρiδoq μοq

nου εxoυv nροi'αιορiο αrο vο εivοt ιxρnolμεqυ oοv τnv Nο_

OUσO VO pnv nερlμεvοUV, KOl Vo δεκlν6ooυν τo δρopο τnq

οvooυγκροτnonq.

0ργοvωμεvο κοr με nρoγρομμο n nεριoxn μoq vο γivεl αΝH_

ΣlΔΑ ΠP0ΣΑPM0ΓΗΣ oτn ΝEΑ EΠOXHυ Koι Vο oΠoμοKρUV_

οoυμε ono τnv οδυoιbπnτn nοροκμn noυ nλnolοζεl γoργο.

Ι\4ε βoon το γονiδlο του nορελθovToq, Τo κεφl, τnv otoloδο_

Eiο κοl τnv πεnoiΘnon oτl εμεiq €xουμε τrq nρoυnoθεoεlq

vο τo κoτοφερoUμε, κοl θο το κοvουμε, ovεΕoρτnτo τo τt θο

κοvουv or ολλor. ΕΠΕΙΔΗ ElMΑΣTE NΑOYΣAI0|. ΔεΙxvovτοq

ετot τo δρoμo Kol σToUq ολλoυq. Αλλωαιε ουτo κoνομε πο_

VTo, σοV Nooυoo.

Σε ουτiν τnv κοτευθυvon, εμεiq oι πολoloτερot noυ Cnoομε

nορoμolεq κοτοαιοoεlq KOI Tlq ovΤlμετωniooμε, ορο εΕonλl_

oμεvor με τo οioθnμO Tnq Πρovoμlοκnq κoτογωγnq κοl το-

πlκnq oρxovτlοq vο γ[vουμε γεφυρεq αnv oργοvωσn plοq

κotvωvioq πoυ εivοl ιιxρnolμnrr κοr πορoγεl, ολλo oυγxροvωq

κολλlεργεΙ τnv κοtvωvtκn oυvoxn.

Mlο κolvωviο noυ θο ονοκολυ(-ιεl δοvο το ουτοvonτο. Νο oγο_

nΛooυμε κor νο φρovτiσouμε Τnν γεlτovlο μοq Kol τnv noλn

μoq, επεlδn εμεiq τnv οnoλομβovoυμε κοθnμερlvο, vο Εο-

vooυμφωviooUμε σΓoUq βοolκo0q κovovεq λεlτoυργiοq τnq

κolvωviοq κοl vo oυvεlδnτonolnooυμε oτl nρ€nεl vο οvολοp-

βovoυμε τnv ευθυvn τωv πρoΕειiv poq'

Αυτo το oφεiλoυμε αlov τoπo μοq, δloτl oλol κοl εμεiq τoυ

Λοnnεioυ 1956-1962 λlγoτερo n nεριoooτερo, oυμβoλλο-

με με nροΕεrq n nορoλεiQεlq σΤo νο ερθoυμε oε ουτnν τnν

κοτοαrοon. N
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yραφε1 11 AικaΤερi1'|l Σαρtlγ'ιαl't'{δoι'-Πλαται'ια

Mα1iτριεg oτn lαλαooα τng Θιiooυ
(εκδρoμiι Ε' Tαξng 29-6_ 1 9 6 1 )

Συvαvτnon με τιq σUμμαθnτριεg Kα1 τoυq συμμαθn-

τ€g μoυ, ΠoU αΠoφolτnoαμε αΠo τo Λdππειo Γυμvα_

σιο τnq Nαουoαg. Πρ6δωoα Kαι τα xρ6vια μoυ! Δεv

με vοιαζει, εiμαι 68. Mε voιαζει μ6vo πoυ τ6oα xρ6-

vια λεiπω απ6 τnv γεv€τειρα μoU τn κNαoυoα, και

δεv τo πnρα xαμπdρι. Mιο6g αιιilvαg περαoε!

Tαξiδευε oμωq n καρδια μoU Kι αυτ6 μου φθdvει! Toτε

πoυ <6λα μoιdιζαv oυραv6g και γλυκ6 Ψωμir.

Εiμαι n Kαiτn Σαρnγιαvviδoυ-Πλαταvια. Εκτ6q απd

τα xρ6vια που oπoυδασα στn Θεoοαλoviκn, oτn Nα_

oυoα €xω €ρθει παμπoλλεg φoρ€ζ και oυvεxiζω vα

dρxομαt, γιατi εixα γovεig, dxω αδiρφια, oυγγεvεig,

γειτ6voυg, φiλoυg παλιουg καl vioυg.

Aπ6 ψυxng Yραφω γιατi <εivαι πικρα τα ξdvαl αλλα

oτn θαλαoοα τng Kαλαματαg που ζω με τnv oικoγd_

vεld μoυ ταξιδευω oπoυ θ€λω και oπωg θελω με τιg

Aπo μαlnτικ6 παρτυ (28_6-1962)

o Kεψειq μoU.

oι θυμnο€g μου απ6 τo oxoλεio δεv ξεΘιbριαoαv,

αλλα αυτoi που ζoυv μ6vιμα οτn Ndιoυoα, €xouv πιo

πoλλα vα ΠoUV Kαι vα διnγnθoυv Yια τn vι6τn μαg

με τnv ωριμ6τnτα τωv xρ6vωv μαg.

Exω και μtα πiκρα ακ6μn oτnv καρδια τnv (αΠoU_

οiαυ oυμμαθnτιilv μαq Πoυ δεv μποριil vα <δικαιoλo_

γnοωυ. Γιατi;

Tελειιilvω παραφραζovταq τouq oτixoυg τραγoυδιου.

Φιjoα αερdκι φυoα με

μn xαμnλ6νειq foαμt

υα δω oτn oNτotρλια, μια κoρφn

κal τn μικρi μoυ αδερφi.

Γεια oαg και xαρα oαg'

ιKαλn αvτdμωοnυ oιιq 22 Σεπτεμβρn 2012.

oκdψειg μου.

\Ι\tr\r]- 2]



TABAPEAMETΑΛΛA

Γρ(ιφει o Nικολαog ΛoυμπουρδiE, τ. KαEnynτiE Βιολο1'{α9 τoυ A.Π'Θ'

ΣTHΖΩHMAΣ

oρoq βορεο μετoλλo ονοφερετοt αιο

μετoλλrκο εKεiVο σTolxεiο των οno[_

ωv τo βoρoq ονο μovοδο oγκoυ εivοl

τoυλοxlαlov πεvrοnλοolo οno ουτo

ΤoU Vερoυ. Ynορxoυν 23 βορεο μ€τολλο, oμωq

τo oπουδοlοτερο εivοι o poλυβδoq, το κοδμlo,

o Qευδoργυρoq, ο υδροργUρoq, Τo ορoεvlκo, o

οργυρoq, τo xριilμlo, ο xολκοq κοr o olδnρoq.

λ/ερlκo onο το βορεo μετολλo, onωq o oiδn_

ρoq, o xολκoq, το μογγοvlo κοl o QευδoργUρoq,

εivοι οnοροiτnΤO γιO ΤoV oργοvloμo κοl n ελλεt_

ι!n τουg nρoκολεiδlοφορο προβλnμοτο υγεiοq

σΤo U q O ργOV] oυ o υ q.'Αλλο l ο λl xρ n ot 
μ-.r 

ο n o l ο υ _

Wοl σΤnV lοτρlκn γro δlοψωαrlκοΟq oκonουq,

onωq n.x. n xρnon TOU εΠlσnμοσμεvoυ ροδlε_

vεργο γολλΙοU γlο εσωTερlκΛ nοροκoλoυθnon

TωV OργOVIσμιi:v. Εnionq n xρnoιμonoΙnσn ΤoU

μoλυβδoυ ωq ΠρoσToTεUτlκoυ onδ τnV οKΤιVo_

βoλio X. Πoλλo επionq βoρεο μετολλο Xρnσl-

i.;oπoloΟντοl αιn βloμnxοviο, onωq αιnv Πoρο_

oκευn noρoolτοκτovωv, αln βloμnxοvΙο xρω_

μοτωv, p ποτορlιiν, nλεκτρoλυτιiν κλn-.

Αυτo oμωq noυ εxεl nεριoooτερn onμοoiο γto

το βορεo μετολλο, εivοl n επiδροon Τouq ωq

ρυποντωv κor ωq ooβορεq τοδlκ€q oυoiεq. Ωq

ρυnovτnq xορoκτnρΙCετot κοnoto xnμtκο αrol_

xεiο αrο nερrβολλov, τo onoio εnlφερεt ορvn_

τlκο οnoτελεσιJοTo, εnnρεoeovτoq τnv κoλn
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λεrτoυ ργiο τoυ nερl βολλoντoq, υ πoβl βοCοvτoq

κοτ' oυτoν τov τρono τnv noloτnτo τnq (ωnq

pε onoτελεoμο, noλλεq φoρεq, τo θοvoτo' Tο

βορfo μετολλο υπoρxoυv ωq φυolκo αrolxεio

τoυ φλoloΟ Tnq Ynq κοl oυvιαιoυv ουτο nου

xοροκτnρiCετοl ωq (ρUΠoVTnqυ, δεδoμεvου οτl

δεv μnoρoυν vο δlooποoθoυν nεροlτερω oε pl-

κρoτερεq μovοδεq. Σε κοnolo βοθpο, ωq τετοlο,

μπoρουv νο εtoερxoντοl αιο oιilμο TωV Oργο-

νloμι(lv με τnv τρoφn, τoν οερο κοt τo νερo.

Tο βoρεο μ€τολλο δlοxεovτοl αιo nερlβoλλov

με ovθρωnoγεvεiq κοl φυolκoυq τρoπoυq. H

κιiρlο οlτio διoxυonq εΙvol o nριbτοq τρonoq,

lδiωq οπo μετoλλευτlκεq δροαιnρloτnτεq. Ακo_

μn κοl noλλο xρovιo μετo τn δtοκonn μετολ-

λευτlκωv δρoαrnρroτnτωv, n nεριΕ nερloxi κοl

oε μεγολεq οnooτοoεlq nερlεxεl βoρεο μετoλ-

λο oε υι!nλdq oυγκεvτρωoεlq'

onωq κοl n λεΕn υnovoεi, φυolκoi τροπor δtο_

xυonq βορεωv μετολλωv, εΙνοt ουτoi onου φυo -

κoi πoρογoι.rεq εivoι υnευθυνot γto τn δlοxυon

τωv βορεωv μετολλωv. H βρoxιi γlο loροδεlγ-

μο, μετoφθρεl βoρεo pετολλo οno το μετολλεiο

αro noτoptο ono onoυ, iνo μερoq ουτοjv κοτο-

ninτει ωq i(nμo, εvιil €vο oλλo μερoq μετοφf-

ρετoι αrovτελlκo nρooρloμo τoυ noτομoυ, nου

pnoρεivο εivοt μlo λΙμvn n n Θoλoooο.

oτov ογρoτtκο εδoφn ρυnoivovτοt με βορ6ο

pετoλλο, το μ€τολλo ουτο nρooλoμβovovτοl

οno το κoλλlεργoΟμεvo φυτo μοCΙ με το θρε_

nτtκo oυαrοτlκo. Tο ζωo nου τρ€φoντol ι]ε Tο

φυτο ουτο, οnωq εivol φυorκo, nρooλομβονουv

κol το βoρεο μετολλo. Αυτfi εivοl μlo oδoq nρo-

oλnι|nq τωv βορεων μετoλλωv.

Mlo ολλn οδoq nρooλnι|nq τωv βορ€ωv με-

τολλωv οno τo ζιiο εΙvοl οno τo vερο noυ ni_

voυv. Aυτo το βορdο μετολλο oυγκεvτριilνo_

VToι σΤOUq lαro0g των ζωωv ri, oτnv nερinτω-

σn ΤωV θnλοoτικωv, Kol σTO γoλο. Σε τελευτοiο

ovoλυon, oλol οl Cωντεq oργονloμoi oε εvo ol-

κooυoτnμο ρυποiνοvτol δtο μεooυ Τnq ΤρOφl_

κnq oλυoiδoq.

ΙVlερlκo μετολλο oε μlκρdq oυγκεντρωoεlq εi-

νol οnoροiτnτο γlο ToV oργοvlομo κοt n υnορ_

Εn τουq oε oρroμεvεq noooτnτεq εiνοl noλ0

μεγολnq onμοoioq. Tετorο εivοl o oiδnρoq, o

ιpευδοργυρoq, τo οoβεαrlο, τo μογνnolo κοl

oε μlκρoτερεq nοooτnτεq, ολλο oμωq oπoλυ-

τωq οvογκο[εq, δrοφoρο oλλo pετολλο oπωq

κοβολτrο, μoγγovlo, oελιivto κ.ο. EΙvor το λεγο_

μεVo lΧVoσΤo xεio. 0μωq, κοt το αrolxεiο ουτo,

onωq κοl το μn οnορoiτnτo αrοlxεiο, oε 1-lεγο-

λεq nοoοτnτεq εivοl τoδrκο.

TA ΣYXNoTEPA EMΦANlZoMEΝA
ΤoΞlKA MEτAΛΛA

Aρoεvικ6. Eivol μlο κolvi olτio δnλnτnρioοnq

οno βoρεο μετoλλο. Δtοxεετοl α-o περrβολλov

οnο nερroxiq onoυ γivετοt εδoρυΕn xολκoυ,

ι|ευδoργυρoυ κor μoλυβδoυ, onωq εnionq κοl

ono βlopnxovΙεg xnμlκιiν κοι υολoυργiοq. Αλ_

λεq nnγεq ε[vοlτο δlοφορo xριbμοτο, ΠoVTlKo_

φορμoκο, μυκnτοκτovο γεωργικο φoρμοκo κοl

βιομ nxονiεq κοτεργoo[oq δυλoυ.

Oργοvο-αιοxol noυ εnnρεοζowοl οπo To ορσε-

νlκo εivοl το οΙpο, ol νεφρoi, τo κεvrρtκo νευρl-

κo oυαιnμo, τo nεnτlκo oυαrnμο κol τo δερμο.

M6λυβδoq. Πoλυ roxυρo τollκo αιorxεio. Ei_

vοL n κυρloτερn οlτiο nοiδtκωv δnλnτnρlοoεων.

Enεlδn εiνοr pολoκo μετολλo κοl ευκoλo αo
xεlριoμo, oxεδοv oλol or nολοloτεροl oωλΛ-

vεq υδρευonq εivol κοτooκευοoμεvot ono μo-

λυβδo. Αυτo εixε ωq oυvεnεlo oυvεxn κot oε

μlκρn κλiμoκο δnλnτnρiοon τoυ oργοvloμoυ.

oργovo_αroxot εivot ο εγκεφoλoq, τo oαιo, τo

οiμο, o θυρεoεlδriq οδ6voq, κοι ot vεφρoi. Το

notδlo εnnρεoζοvτοI noλυ nερloooτερo οπo

τoυq ενiλIκεq οno τnv εniδροon τoυ μoλυ-

βδoυ, με το nλ€oν ooβορo ορνnτικo οπoτ€λε_

σμο σrov εγκεφoλo τoυq.

Ποροτnρnθnκov κoθυαrερnσεlq σTnν ΠVεUμο-

τlκn οvοnτυEn ΤoUq. lVllο oυνnθεlο μετοEυ εφΛ_

βων vo εp noτΙCoυν υφooμoτο (π.x. μοvτriλlο) με

βεv(ivn (super) noυ nερtεxεl μoλυβδo (το vορ-

κωτlκo τωv φτωxωv) εixε ooβορο onoτελεoμο-

To σΤnV nνευμoτlκn οvοnτυΕn τoυq.

λ/lo oυvnθnq οlτiο δnλnτnρlοoεωv τoυ οvθριi_

nου ε[vοl μdoω τωv nτnνιiv που οnοτελoΟv κυ_

vnγr γιo τov οvθρωno. Tο nτnvο ουτο, εnεtδn

θεωρo0v το oκογιo των 6nλωv τωv κυvnγωv

oτt εivot onoρol, το κοτoniνουv. 0nωq δε εiνol

γvωαro, το oκογlo nορooκευοeovτοl οnο μo_

λυβδo. H δloλυon τoυ poλ0βδου εxεl ωq oυvε-

Πεlο Tn δnλnτnρioon τoυ nτnνου Kοι, σTn σU-

vεxεlo τoυ οvθριilnoυ. Πεlρoμοτo αιo βοτρoxo

Rana ridibunda οno τnv ερευνnτlκn μoυ ομdδο

εδεlΕοv μlο oxεδov oλoκλnρωτικn κοτooτρo-

φi τωv vεφριi:v Kol ToU nποτοq.

Tα βαρsα μd_
τα.λλα σιΓYKε_
vτρd}vov[αι
στt}lJξ ισΙΟUE
ιωv ζιilωv n,
στnv ΠερiπΤω-
σn τωV θn*
λαοτικιilrr, Kαι
στ{r Yαλα. Σε
τελευταtα α1/α-

λυοn, ολοι οι
ζιilντεg Οργα*
vlσμΟi σε dγ{ι

{iιKΟσιΙστnμα

ρUΙταivΟ\Γ[&ι
δtα μfoου τrιg
ΤpοφιKnq αλυ_
o{δαq.
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K6δμlo. Το κοδprο εiνοl ενο ΠOρOΠρo'OV εlορυ-

δnq μoλιiβδoυ κοl ι!ευδοργυρου κοl XορOKTn-

ρiCετol ωq nολυ τοΕ κο. Χρno μοno εiτοl αιnν

κoτooκευn μ noτορtιilv N l κελΙoυ-Kοδμ Ιoυ, αlο

nλοαllκο PVC κοl αlο xριilpοτο. BρΙoκετol αlo

εδοφοq, δloτl αln γεωργiο xρnolμonoloΟντοl,

εwομoκτοvο, nοροοlτoκτovο, εp noρrκο λl nο_

opοτο κ.ο. ΠερΙloυ 15-500/0 του Kοδμioυ εt_

oερxετοt σTOV oργοV oμο pε τnv ονonvon. 0ρ-

γοvο-αιoxot εivοl το Λπορ, ol vεφρo[, ol πvευ-

μovεq, o nλοκoΟvτοq, o εγκεφολοq κοt το oαlο.

Enειδn το Kοδμlo εxεl noροnλnolo μoρlοκn

δoμn με το ooβεαllο, τo onoΙo εivοl ol οnοροi_

TnΤo σToV oργονloμο, αδεγελοε) KoTο KOΠolo

τρonο τov oργοvloμo κοr κοτολοpβοvεt μεoο

αlo κυττορo θεoεtq noυ κoνονtκo Θο εlρεnε vο

κοτολομβoνοιτol οno το οoβεαι o. Αυτο εXεl ωq

oυvεnεlο VΟ μnV γivετοt κοvovlκo n τρoφoδo_

oiο του oργοvlοpoυ με οoβεαrto.

H ουvεnεlο εivοl vo λεinεl οoβεoτlo οπo το

οoτο. ΠoλΟ τoΕlκn εiνοl n επiδρoon TOU Kol

σToUq Vεφρoυq. 0 vεφρoq κοτοoτρεφετot, με

οnοτελεoμo Vο μnV κοτοκρoτουvTοl Ol ΠρωTε_

Ινεq. Το Koδplο, onωq κol το ολλo βορεo με-

τολλο εxεl oθρolοτlκεq lδloτnτεq. Αυτo onμοΙ_

νει οτ κοθε lοoοτnτο μετολλου noυ nροoλομ-

βονετοl οπο τοv οργοvlopo, nοροpεvεl oτoυq

αο; <ο <οθε ειlομενn προoλnι!n nρooτiθε-

-ο Γo iδ" ,=Oοxοv υετολλο 'Οτοv n oυγκε-

Wρωσ. -o- ρε.ολλο- ο:οoε oε υιο κρioipn

τ pn,τοτε ορxiCεl n KΟTOolρOO; -ο; που.

Yδρ6ργυρoq. Πoλυ τοΕlκο μετολλo εnionq. To

μεγολΟτερo pερoq τoυ Yδρoργυρου πρoερ_

xετοl οno τiq εκρnΕεlq nφolοτεiων. Enεrδn οε

εκεivεq τιq θερμoκροoΙεq o Yδρoργυροq εδο_

xvωνετοι, μnορεi, με τn βoΛθεlο των ονεμωv,

vο δlοxυθεioε μεγολεq onooτooεlq. ΙVlο βρoxΛ

oε ενο επopεvο oτοδlo, μετοφερεl τov υδρορ-

γUρO σΓn γn KΟi, με το noτομlο, oτlq λiμvεq κοl

τn θολοooο. Αnο εκεi ol υδρoβrοl oργοvloμoΟ

τo nορολoμβονουν. Kοτοvολωon λolnov ι|o_

ρlωv οno λipvεq μn κοΘορεq, εvεxεl τov κiv_

δυvo τoΕiκωonq του ονθρωnoυ.

Δnλnτnρiοon οno υδροργυρο μnoρεΙ νo εxoυ-

pε ono τn xρlron υδρoργυρrκων Θερμομετρων

(οv οnο οτυxnμo oποoουv), δlοτl o υδροργυρoq

εivοl oε υγρn poρφιi κοl εivol oxεδοv oδυνοτo

vo oυλλεγεi. Enεlδn δε εΕοxvωvετot γρriγορο,

δlοonεiρετοl oτoν οερο κοι προoλομβοvετοI

οnο τoν oργοvloμo με ΤnV OVοΠVon. Το οpολ_

γοilοτο τωv oδovτlοτρωv nερlεxoυv εnionq

υδροργυρo. Bεβοrο το τελευτοio xρovlο εxεl

οπογoρευθεi n xρnon τετolωv ομολγομοτωv.

Mε ουτo τo ορθρο nρoonοΘnoο νο ευoloθn-

τonotΛoω τoυq ovογvωoTεq ΟνΟφoρlKο με τnv

εnΙδροon τωv βορεωv μετολλωv oτn (ωri μοq.

Θο nρεnεl VO μοq εvδlοφερεl n κοθορoτnτο

τoυ nερrβολλoντoq, δloτl οt φυτlκoi κοl ζωt_

κοi oργονloμoi εivοl oτεvο oυvδεδεμενol με

τoν οvθρωιlo Kol μlO oxl υγlnq κοτooτοon τωv

φυτιbv κο τωv eωωv εxεl oμεon εniδροon κοl

αιοv ονθρωnο. N
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Η EΠTAHMEPH ToΥ'62
Mια εκδρoμi, ε{υαι μια βoλτα διαφoρετικi μ{oα oτn ζωi μαE. Ε{υαι

μια βα0ιd αvdoα πoυ παiρυoυμε και αφivoυμε υα μπoυv μioα μαg

πρdyματα T[oυ τα lυμ6μαoτε yια πduτα. Δεv txει onμαoiα αυ εivαι

τo Tτιo απλ6 i τo πιo oπoυδαfo ΙΤoυ συυ(Ιvτioαμε, y[υεται παυακριβο

και δυoεiρετo αyαλoyo με τn yευon πoυ αφiuει π[oω τoυ.

yριiφει n Ευlυμoiλα Mπαμπατon _ Tζερεφo.ιj

Η μovonμερn oxoλικn εκδρομn oτov
Αγιo Nικoλα, στnv Παvαγιωπoυλα n οτο

γnπεδο' εκτdg απo τn xαρd τng απoxng
τωv μαθnματωv εμdvα μ' αφnoε dvτovα

τn vooτιμιd τng μoρταδdλαg και τoU Kασε-

ριou, dπωg Kαι τoυ αoπρου αφρdτou αγο*

ραoτoυ ψωμιoυ. Αυτα μdvo oτnv εκδρo-

μn επιτρdπovταv Yια vα φαvoυμε, ταXα,
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6τι εiμαoταv πλoυoιοι. Tnv dλλn μερα
πoυ εγιil παλι nθελα vα εiμαι nπλoυotαυ

n μαvα μoU μ'€λεγε: κTραβα oτο vτoυλα-

πι K.α1 μπατoιo ixει μπ6λικo, καμποootl

oκλnροg εiναι, αμd δεν πειραζει και ζυμω-
τ6 ιloυμitl. M' dβλεπε πoυ μouτσKιi-lvoυ_

μoυv Kαι oυv€xιζε: κTι αyd)'κιι !"τιτι ιoεiE!

MιyαλrΔυnτι πλoυoιoπαρoxα. Mαρi ιμεig

μ6vο oτnν ικδρoυμi α1'oραζαμι fiριιll[υn'
'oλιg τιq αλλιg τιg μ!ριg oiκου κι ιfloυμi.

Καλiι που εilαμι κ6τι9 κι ετρουyαμι κι
καυα αυy6 και αyιλαδα yια yαλα κι τυρi.ll

Tελικα καθε γεvια ζει τnv δικn τnq επo-
xr1, αρκεi vα μπoρεi vα {n xαρεi 6πωq

Kαι αv εivαι αυτn.

Προxθ€g n φiλn μoυ ξεπρoβoδoυoε τnv
εγγovn τnq Yια τnv τριnμερn oτnv Αθn-
vα.'0λα nταv €τoιμα απ6 τn μdvα τng και
6ταv τnv ριbτnoαv π6oα xρnματα θiλειg
n μικρn απαvτnoε: κΗ φiλn μoυ 0α πα-

ρει 500 ευριbυ. Eκεivn τnv ιbρα €τρωγα

€vαv κoυραμπι€ και κ6vτεψα vα YKoUρ-
λωθιb απ6 τo ξαφvιαομα.
- 5o0 ευρril;!! Tι ε[ιlαι μαρi tαρτoπετo!-
τεg;'Ιoια με τn oυνταξn μου; oυμπλnρω-
oε n γιαγια τng.

Kαι τ6τε nρθε oτo μυαλ6 μoU n δικn μαg
7nμερn εκδρoμn που καvαμε τo 1962 τo

γυρo τng Eλλαδαq, δnλαδn για μ€vα τ6τε

nταv ο γυρog τoυ κ6oμoυ oε 7 μdρεg.
Eπιτiλoυg μετα απ6 dvα oλdκλnρo xειμιil-
vα, γεματo πρoετoιμασiα, πρooδoκiα και
αγωviα vα περαoει o καιρ69 nρθε αυτn n

πoλυπdθnτn αvoιξιdτικn Kυριακn.
Απivαvτι απ6 τov Αγιo Mnvα μπροoτα
oτo μαγαζi του Kαρατoιιbλn κEδιilδιμα δn-

μnτριακαυ μαq περiμεvε dvα Αθnvαiικο

γυαλιoτερ6 πουλμαv με τραvα παραθυ_

ρα. Ωραiα xριi-lματα απ' 6ξω και μια οκα-
λα απ6 πfoω για vα αvεβαζει o ooφdρ τnq

απooκευdg απαvω.'0λoι, αγ6ρια Και Κo-

ρiτοια oτnv ιilρα μαg.
'Eξι n ιi-lρα τα xαραματα. Mε δυo κoυβdρ-

τεq Kαι ivα μαξιλαρι αvαμεoα, δεμdvα με

μια κ6ρδα, αλλoι με δixτυα Yια τα ρoυxα'
αλλoι με τoαvτεg πλαoτικdg καλdg (μ6λιq

εixαv βγει)' Eγιb oαv εiπα οτn μαvα μoυ
θdλω βαλiτoα' τnq τnv €φαγα τnv ψυxn.
- Mαρi κoυρ{loι μoυ δεν txoυμι βαλiτoα

κι δει, ixουμι παραδιE 1l' αygρa'.'μl yια-

τi εiιlι ακρα καιροi'
- H' βαλiτoα fi δε 1'ενιτι. Θil'oυ t'α εiμι

μoυδtiτtι.
- A| μαρi τραβα oτα Mπατανια. Ικεi o oυ_

μπιlιρ69 τng τxειαq oου εiyι μιoiτllE και
κανει ταξ[υτ'ια στn Σαλουνiκn, oτιιy Afrιi-
υα Kaτ μπουρεi να βlει καμμια βαλiτoα.
Tn βρnκα. Σι μιor1 ιbρα 6λα τα εixα dτoι-

μα μdoα oτo φoδραριομdvo με καρ6 xαρ-
τi και απ' iξω καφ€ xριilμα βαλιτοακι, με
τα οιδερακια vα κλεivοUv Kαι τo κλειδi
οτο x€ρι. Στo αλλo x€ρι κρατουσαμε μια
oακoυλα γιoυματn φαγια, κιφτ€διg, πiτιg,

μπατoιoυ, τυρi, αυγfr Yια μια βδoμαδα.
M6vo oτnv Αραxωβα 6ταv μαq τελεiω-
oαv 6λα εφαγαμι οτο εoτιατ6ριo. Kαι τι...

μια μερiδα δυd ατομα.

Σoφdρ nταv o κ. Kιi-loταg, ivαg Αθnvαiog
αoπρoμαλλng κovτd 5Ο xρovιilv Kι vτιπ
6μoρφoq, αμd γιατi εixι μdτια πρdotvα oαv

τρoυκουλαvτια τQτQλdvια, xρυon ταυτ6-

τnτα στo xdρι, xρυod Σταυρ6 oτo λιμ6 και
nταv παoαλιμ€vog μι μuρωδι€q κι μιλoυ-
oε Aθnvαiικα, ιμαg τα κουρiτoια μαg κα-
τααρεζε. Kαι αυτdg κατακαμπαρvτιζε. 0λο

με τo σειq Kαι με τo σαq nμαoταv.

Για vα οκdoουμε τn Σαλταπiδα τn Θεoλ6-

Yo ΠoU nθελε vα ξεκιvriοouμε με τo τρα-

γoυδι κTα xριoτιαv6πoυλαυ nμεig γιατi
nταv Kυριακrl πnραμε φ6ρα κι αρxiζoυ-

μι τo <Συvvεφιαομdvn Kυριακri μοιαζειg

μι τnv καρδια μoυυ. Mαg παταει μια Kα-

τοαδα o Zωγραφοg o φιλ6λoγoq vα σ1α-

ματnoouμε Kαι σαv αvοiγoυμε τιg τoα-

Vτιq μι τα φαγια dλo τo πoυλμαv κιφτιδi-
λιg και μπατoiλιg μoiριζι.'oλn μ€ρα εiμα-

o οδnγοg αρxιoε vα ξιφCIUρτ6*
vει Kαι vα ΙΙouλιμdει απο Ψnλα
τα δixτυα, τιq Ισα\'τιg, nρθι rιι
σειρα τnq βαλtτσαq μΟU. Tnv
πουλιμαει Kι αUτnv τdxα vα
Ιn\/ ΙΙ1ασω στOγ α€ρα. ΙIdφτει
KαταYnq, xαλvοιrv τα σιδnρα*
Kια, αλλΟυ του KαΓΙαKι, αλλου
Ια ρΟUX{Ι. Λdλε αvΤρOυπn!!!
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σταv στo δρ6μo Υια τα Γιαvvεvα. Ξαφvι-
κα απ'τo παραθυρo βλdπω μια vταμπελα
<Kαλιb g oρioατε oτnv'Hπειρo>.

- Niα, φωvαζω, εφταodμε oτnv'Ηπεtρo.
Mι φαvnκε σαv vα nταv n Aμιρικn.
_ Λ€λε μdvα μoυ, μαρn τι μακρια που nρ-

θαμε.'Ηπειροg!'Ηπειρo g!

Kι οιαοτιoα μι τα αλλιιilτιKα απ' τα δικd

μαq τα βoυvd, oλο π€τρα, τiπoτα πραoιvο.

Nωρig φταvoυμε οτα Γιαvvεvα και iοια

Yια τoU ξιvoδoυxioυ. Δnλαδn το oxoλεiο.

Σ' dλα τα oxολεiα κοιμoυμαoταv, στα

oαviδια καταγng, κι οι καθnγnτdg oτιg

dδρεq. 0 oδnγοq αρxιοε vα ξιφoυρτιilvει
Kαι vα πoυλιμαεl απ6 ψnλd τα δixτυα, τιg

τoiιvτιq, nρθr κι oειρα τng βαλiτoαg μου.
Τtιv πoυλιμαει κι αυτnv τiixα vα τnv πtα_

σω στov αdρα. Πdφτει καταγng, xαλvoυν
τα oιδnρακια. αλλoυ τoυ καπακι, αλλoυ
τα ρoυxα. Λdλ.ε αvτρoυπnl!! Απ' αλλου
vα μαζευoυ τcι KoUμΠlVιζιov. απ' αλλoυ

τα βρακια, vα κατι τραviι μακo παρδαλα.

Kι oι μια ακρα βλ€πω Kι τoυ μouσxoυ-
οαπoυvoυ nΕρμnq, ΠoU Kι αυτd μdvο για
τnv ικδρouμn τou αγoραoα.'0λoι μι τοu

κEρμng> εiμαοταv, τα πραoιvα τ' αφnod_

μ1 στoU oπiτι. Ntαμπλιbθnκα! Kι τιilρα τι

γdvιτι. Η βαλiτοα κι ξ€vn κι xαλαoμdvn'
Mπιρκιατ μι δivουv μια κορδα κι €τoι δυ6

φoρεζ τnv nμ€ρα dδεvα κι ξdδεvα κι τn

βαλiτoα κι τιg κouβiρτιg.

Tnv αλλn μ€ρα oτnv αγoρα οτα Γιαv-
vεvα αγoρασα μια αonμdvια καρφiτoα

Yια τo καλ6 τo ταγ€ρ το μαυρο τng μαvαg

μοU μι oxdδιo €vα τραv6 τοαρoυxι μι μια
γκλiτoα καρφωμ€vn λoυξα κι dvα ζoυβα-
vα για του μπαμπα μou.'0ταv γυριοα και
τouq τα dδωoα 6λo xαρα lγιb n μαvα μου

μι λεει κMαρi τι iταν αυαyκn υα φiρειq
ζoυβανd απ' τα Γιαυνενα; Ιμεiq yιoυματoι

ζoυβαυ(ιδιg εiμιoτιr. Kι για τnv καρφiτοα
κMαρi πωζ yα καρφtboω τo τoαρo[rι oτoυ

κιπolρ τoυ δαυτιλενιoυ τoυ yιακα;υ

Φαρμακιbθnκα γιατi dδουoα κι 25 δραx-
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μdg, αλλα δεv μiλnoε γιατi κοiταζα vα
κρυψoυ τn βαλiτoα. Moυvαxιd μoU τnv
πr1γα oτoυ Λυoiμαxoυ κι τn δι6ρθωoε.
Η εκδρoμn oυvεxiζεται. Περvoυμι απd
τnv Αρτα, Αγρivιο κι φταvoυμι oτoυ Mε-
ooλλdγι.'0λn τn vυxτα μαg iφαγαv τα

κoυvoυπια Kι τnv αλλn μdρα dλoι αλ-
λιιi-lτικoι εiμαoταv. Tι πρnoμdvα ματια, τι
xεiλια, παλι αυτn n φαγουρα στα ΠoU-

δαρια κι oτα xdρια δεv λtγtτι. Eυτυxιbq

μπriκαμε απ6 το Αvτiριo oτo φiρι μπoτ.
Kι εiμαoταv dλo περnφαvια. Θαρρεiq κι
nταv υπερωκεαvιo Yια τnV Αμερικn. Nα

μια φωτoYραφiα εδιb, vα μια ικεi λoυλα-
θnκαμι. Ξdρειg τι εivι vα παγαivειq στo

Pio; Eγιb nθελα Kαι τo φαvταoτnκα λiγo
Kαι με τo Pio vτε Tζαvdιρo κι 6ταv εφτα-

odμι ικεi κι εiδα vα εivι γιoυμdτoυ vταλi-
Kιq vα πιριμ€voυv vα φοUρτοUθoυv εiπα

μι απoυρiα κTι μαρi αυτ6 εilιαι τoυ Pio;l
Συvεxiζoυμε για Πατρα, 0λυμπiα, Tρi-

πoλn, διαvυκτdρευon. Eπiδαuρog, Mυ-
κnvεg, K6ριvθοg διαvυκτiρευon. Αθnvα.
Mαg εvnμεριi-lvει o Zωγρdφog o φιλ6λο_
yoq αΣiμερα 0α βρεfloιjμε στnv πρωτεi-
oυσα τoυ κρατoυq', lα παμε oτnν Aκρ6πο-
λn, oτo αρlαιoλoyικ6 μoυoεio, oτnυ oμ6_

υoια, στo Moυαoτnρακι' στnυ Πλακα, oτιg

Στiλεg τoυ oλυμπiου Δι69, oτο Zdππειο,
oτο Βαoιλικd (τ6τε) κiπo, oτnν Ερμοi να

δoiμε τn μ6δα τng επoliq' (€ρμα τα xα-
λια μαg) Kαι στo τ!λοg Bα παμε oτo 0!α_

τρo αPεξυ υα παρακoλoυlnooυμε τnυ π(ι-

ραoταon. Θα δoυμε τn αMαυαy του Mαζμ
Γκ6ρyκι. Tο 0!ατρο lrει βελουδ{ιlια καl[-
σματα και 0α εioτε oαυ λ6ρδoυ'

Tι nθιλι vα τoU πει αυτ6; Eμαg απ6 πou

vα μαq πιαoειg Yια vα εiμαoτε λ6ρδoι;
Kαταρxαg εiμαοταv μια βδoμαδα απλυ-
τoι. Στιg βρuoεg αΠ'τα oxoλεiα επλυvd-

μι λiγo τo πρωi τo πρ6oωπo, τα xdρια κι
λiγo παραπαvω τα πoυδdργια. H Σαλτα-

πiδα δεv μαg αφnvε vα βγαλoυμε τnv
ποδια πoυ εixε καταvτnoει αoπρ6μαυ-

ρn απ6 τov ιδριilτα κι τn oκ6vn. Πριbτn

φορα εβλιπαμι oτnv 0μ6voια οκαλεg vα

γκιλιουvτι. Αxιρvoυμι v' αvεβαivoυμε,
vα κατιβαivouμι' vα πdφτoυμι Kι vα Yι-
λουμι μι Ιnv ψυxn μαg.

Στo Movαoτnρdκι oι μαγαζατoρεq μαq
xτυπoυoαv κoυδoυvtα ταxα εiμαoται'
πρdβατα. Για εoτιατdριo καμiα ουζnτn-
on. Tυρ6πιτεq, καvα oαvτουιτq, καμια
τoικoυλατα κι 6ταv κατα τιg 4 εiμαoταv
oτιg Στnλεq τoυ Oλυμπioυ Διdg, εκεi μαg

φαvnκε σαv στo μπαξi μαg. Bρnκαμε μια

βρυon μ' €vα λαoτιxo κι μπdλικo xλιαρd
vερ6 απ'τn ζdoτα κι αρxiζoυμι vα λoυ-

ζoυμι τα μαλλια μαq' Vα oφουγγαρiζoυ-

με τιg πoυδιdg μαg πoυ ξιivιοαι vα πλd-

voυμι τα π€διλd μαq Yια vα παμε vιε τo

βραδυ oαv λ6ρδοι oτo θdατρo. Δυ6 ιbρεg

τo θ€ατρo κρατnoε, δυ6 ιbρεg ιμεig κoι-

μoυμαoταv οτιg πριbτεg oειρ€g τιg βελoυ-
δ€vιεg και ρoxαλnτ6 αματi. Ξdρειg τι εi_

vαι vα ρουxαλiζoυv 50 ατoμα;
'oταv πnγαμε στα ερYoσταoια τou Λαvαρα
τo βρdδυ δεv μπoρoυσαμε vα κoιμnθουμε,

γιατi εixαμε xoρταoει υπvo και με τα vU-
xτικα καvουμε ivα παρτι αξ€xαoτο. M6vo

με xoρ6 και xαρα. Zoυoαμε τnv επoxn

μαg. Kαι εiμαοταv ευτυxιoμdvoι. Tα πo_

λυτιμα πραyματα πoυ βρnκαμε oτnv 7nμε-

ρn εκδρoμn μαg nταv λdξειq'Ηπειρoq, ζo_

βαvαg, τoαρουxι, βαλiτoα, καθιbg επiong

Kαι μια φωτoγραφiα πoυ βγnκαμε μεoα o'

€vαv ελαιιilvα κovτα oτo Αγρivιo μ' €vα

γαΤδoυρι vα τo €xουμε αγκαλιdoει, vα Ko-

vτευουμε vα τo πviξoυμε αΠ'τα xdδια και

6ταv τnv εiδε n μαvα μoυ εΙπε: κTι μαρn
τ6ooυ καμαδoυμ{υοι ε[oαoταv yια yoυμα-

ρι;'oλoι απ6 6να yουμαρι αφnotτι oτo oπ[-

τι σα9. Nα oαq' παρει n ευxi υα oαg παρει'

AT τrilρα φερει το κoυτi μι τoυζ κoυρcιμ'πI-

{διg που {φιριg απ' τn Λαμiα υα φιiμι κα-
υ!υαυ, yια υ(ι yλυκα0oυμιll'

To κεiμεvο αυτ6 το €γραψα Yια vα μΠo-

ρdoω vα ξεφuγω αΠ'τιq βαρι€g oκdψειg

πoυ με φoρτιiloαvε AYTOΙ πoυ ξεπoυλn-
σαvε τn xιilρα μου και εixαv τo θρdoog vα

μn με ρωτnooυv αv τιq αvτ€xω. Eπειδn
εivαι dλo Eλλαδα τo αφιεριbvω στo με-
γαλο πατριιi-lτn Miκn Θεoδωρακn ΠoU με
τn oυvdvτευξn του τnv Tρiτn 5 Aπριλioυ
τo πρωi oτοv ΑNT1 μ' dκαvε περnφαvn
πoυ εiμαι Eλλnviδα.
κΕπαυαδnμοotευon απ6 τn Φωνi τnq Nα-

oionE,

Εuτυxιilq

μπnκαμε απο
το, Αwι{pιΟ σ{Ο

φεpl μΙτΟ{.
Kι εiμαoταv
ολο περnφα-
vια" Φαρpε{ξ
κι nιαv uΓtε_

ρωKε&viΟ Υ1α
{nv ΑμερlKn"
Nα μια φωΤΟ-
Ypαφiα εδii},

Vα μΙ-α lKε{
λουλαθnκαμι.
Edρειq τi εiγι
vει nαγαi1rειq
στΟ ΡiΟ;
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To tΙAPEΛΘoN,To tΙAPoΓ{

ΣTΙΣ ΣYNAΛΛAΓEΣ ME
TΙΣ ΠΙΣTΩTΙKΕΣ KAPTΕΣ

KAΙTO MΕΛ/ιoN

no τlq ορxεq Λδn τoυ τελευτοiου pl-

oo0 τoυ οlωvο noυ n€ροoε (2000),

ορxtoε vο γivετοl oloθnτn σTnV olKo-

voμ iο oλωv τωv κρoτιilv n oνογκn vεων

Kol σUγXρoVlσμεvωv oυvολλoκτlκωv μεoωv, vεων

μορφωv xρnpοτoq, tκοvωv vο υnnρετoυv οΠoTε_

λεopοτlκoτερο, ενο δlορκιilq oυΕοvoμεvo oγκo

σUVΟλλOγωV με νεεq tδlοlτερoτnτεq.

|-] δ εθνnc ευlεlρiο εδε Εε οnο vωρiq οτl τnv

c-i,-nσn θο εδ νοv ol κορτεq. Kορτεq oυνολ_

iο,ι:' <οc-ιι ε.,-"c"Q ε. -οVωv, κορτεq xρε_

*σ'( 'Ο'ΟJ Cc_ J.. _ O-ω_ 'εC 'ΟJ εq.

'Εκτο;ε, ot i-Oγ<oσ, o ε-'-εδO, g -i6g q nτοv

Γραφει o

Παυλοg Mιiτoyλoυ'
Συι'τf-rοg πρilnν
Διει'Bι't'τιiζ τlιζ
Εμπορικιig Τραπεζαg

oοφεiq κol τo μiνυμo Εεκοθoρo. Kομliο xωρo,

κονενοq οlκovoμtκοq oργοvroμoq δεv θο pπο-

ρoυoε vο ογνonoεt τnv ovογκn εlooδoυ oτο

vεο olκοvoplκο κοl xρnμοτlκo δεδoμεvo xω_

ρiq vο εκτεθεi αlον κivδυvo τnq οnoμovωonq.

Aq δoυμε oμωq οvοδρoμlκο τo ΕεκΙvnμο των

nlωωτlκωv κορτιδv, γtο vο εΕελlxθoΟv onμερo

oε ενο nογκοoμlo pεoo oυvολλoγriq.

0i nριiτεq κορτεq δεv nτοv φτloγμ€vεq onωq ol

onμερlvεq οno oκλnρo υλlκo (nλοoτlκo), ολλο

oπo xορτovt- Tlq εΕεδlδov γ0ρω αιnv δεκοετiο

του 30, μεγολο κοτoαιnμοτο τωv H.Π.Α. γlΟ Ko_

λοιq pοvο nελοτεq τoυq.

κIroγ:τ.r 3Ο



H nρι.bτn πlαrωτtκn κορτο, nολl οnο xορτovt,

εκδoθnκε οno τnν Flatdush National Bank τωv

H.Π.Α. τo 1947. Mετo οno B xροvtο (l gss) oπo-

oυρθnκοv ol xoρτovενlεq κορτεq KOl oWlKoTO_

αlοθnκοv οnο nλοαιlκεq. Λiγο οργoτερο (lgsε)

n Αmerican eXpreSS εκδΙδεl lλoαrlκεq κορτεq,

εvω τnv Ιδlο xρovtο n Bank οf Αme rica θετεl oε

κυ κλοφoρΙο τnv ΒΑΝ KΑΝ4 ΕR lCΑR D,nροδρομo

τnq γνωαιriq oriμερο VlSΑ.

Nεεq κορτεq μnοivoυv αιnv ογορο. Αnο το 1960

κοl 1-lετο, ol Ευρωnοiot εxoυν llο nεloθεΙ oτl με

τtq πlαlωτtκεq κoρτεq κερδΙCουν αιlq oυvολ_

λογεq τουq κot n δlοδoon τουq εΙνol ρoγδoiο.
Στo Bελγlo, εxoυv εγκοτοαlnoεt τnλεφωvtκoυq

θoλομoυq Kol ol σUσKεUεq τoυq λετoυργoυv

oτοv αrnv εlδlκn εγκoπri τonoθετnθεi μiο κορ-

To, TnV onoiο o κοτοvολωτnq nρopnθευετol οno

τoν οvτioτolxo δlκo μoq 0.T.Ε., κoτoβολλοvτοq

20_50 φρογκο' oτov o κoτoxοq ΤnV Χρnσl}.]O-

notεi γlο μiο ουτoμoτn xρnon, οφοlρεiτol οno

τo oυvoλtκ6 nooo τnq κορτοq τo πooo ΠoU Ko-

αriζεt n oυvδrολεδn. ΕΙvοl ενo μlκρo nοροδεrγ_

μo γlO Vο πεlοθo0pε oτr oε λiγο xρoνlο αrο

noρτoφoλl μoq δεv θο υnoρxεl ρευαro xρnpο

oλλο n nlαrωτlκn κορτο.

Στnν Ελλοδo το πρoγμoτo oκoλoυθo0v δlοφo-

ρετlκo ρυθμο. Στn xιilρo μοq δεv εφoρμoα-n-

κε ευρ€ωq οno τo κotvo o θεoμoq τnq πλnρω-

μnq, oυvολλοYnq με εnlτογn, τoυλοxlαlov oτo

βοθμo noυ εγlvε oε oλλεq Ευρωποi'κεq xωρεq.

Αυτo εixε oοv οπoτελεoμlo vο κοθυαrερioεr -

oε oxεon nοwo με τo υnoλolnο υρωnοΤκο κρο-

τn - n δloδoon τnq xρnonq τωv κoρτιilv.

Bεβοlο τo τελευτoio xρovtο ol oυvθnκεq oλλο_

Εov κοl αroδlοκο o ορlθμoq κοτοxωv ΠlσTωΤl_

κωv κoρτων ουΕnθnκε εvτυnωolοκο.

Σnpερo υnoλογieετοt οτl nορo noλλoΙ'Ελλnvεq

xρnolpοnoloυv oτιq ογoρεq ΤoUq KoI αιrq ολλου

εiδoυq oυvoλλoγεq ΤoUq, Tlq lloτωτlκεq κορτεq.

0 θεoμοq Tnq ΠlσTωΤlKriq κορτoq αιnv Ελλο_

δo γiνετοl oλoεvο κοl nερloooτερo ovoγκoioq.

0λo κοl nερloooτερεq εntxεtρioεtq εivol nρo-

θυμεq vο εΕυnnρετnooUV ToUq κοτoxoυq Πt-

oτωτlκιiv Kορτιilv.

Τo 19B3 υπnρxοv oε κυκλoφoρio 42'0Ο0 κoρ-

Tεq KOl 1 0.00Ο εnlxεlρdoεlq. Τo 1 9B7 ol κoτoxol

των κoρτων εγlvov 160.000 κol oι oυpβεβλn-

μεvεq εntxεlρnoεrq εφθooοv τrq 32.000.Φovτο-

αιε[τε onμερο ι-]ε ΤoV ουΕnτtκo oυτo ρυΘμo 25

xρovlο μετο τov ορlθμο τωv κοτοxων Πlαιωτl-

κωv Kορτων κο τlq oυμβεβλnμενεq επlxεlρn-

σεlq VO εΕυι-nρετο0ν οxr μovo τoυq 'Ελλnvεq

κο-oxoυq ολλο κοl τoυq Ε€voυq τουρiαrεq κλn.

Στnv Ελλoδο, n Εμnoρrκn ΤροnεCo, nρoxωρnoε

αlnν εκδοon τωv nρδτωv κορτιiv τo 1 972, μετο

οno oxετlκi εγκρlon τnq TροnεCο τnq Ελλo-

δoq. 0t κορτεq ουτ€q iτοv τοτε γlο xρΛon povo

σΤo εσωTερlKo, oλλο τουτοxρovο n ΕMΠ0Pl-

KH TPΑΠΕΖA, εκnρooωnoυoε αrn xιilρo μοq ΤnV

BΑNKΑMΕRlcΑRD γto τnv εΕυnnρdTnσn TωV

Εεvωv κoτoxωv κορτιilv oτn xιiρo μοq.

Tο 1981 εnεκτοΘnκε n xρion Τnq Kol σTo

εΕωτερlκο κοt τoτε κοvεl τnv εμφοvlon τnq n

EMΠ0P0KΑPTΑ/VISΑ. Η οvoδlκn noρεio κo-

τομορτυρεiτot oπo τnv ολpοτωδn oΟΕnοn τωv

μεγεθιilν, τooo αroυq κoτoxoυq EMΠ0P0KΑP_

ΤΑΣ, ooo Kο l σTlq oυ p βεβλn μ6vεq εn lxεl ρι'loεtq

οl onoiεq nτov κοnωq δlαroκτlκεq αιnv oρxi.

Moλlq oμωq ορxtoε o owογωVlσμoq, βλεno-
ιrιοq oτt ol εnlxεtρnoεtq noυ iτov oυpβεβλn-

μεvεq με τnv ΕΙMΠ0P0KΑPTΑ, εixοv τnv nρoτi_

μnσn ΤωV κoτoxωv κορτιiν, ορxloov μio-μΙο με

τn oεlρo ToUq Vo επtxεtρoυv νο oυμβλnθoΟv,

δroτl δεv γιvoτoν ολλtιiq.

Στov κoopo τoυ oripερo oπου o oυvεxiq εκ-

oυγxρovloμoq εxεt κoτoαrεi oροq εnlβiωonq,

τo xρnμο κοl ol λεtτoυργiεq του, τo Tρonεelκo

o0oτnμο γεvtκd, oλλo κol κdΘε ΤροnεCο xωρl-

αrο, δεv εivοt δυvoτov vο πορομεivoUV οΠo-

θn κοl oτootμο μnρoαrd αrlq μετοβoλλoμε-
νεq oυvθnκεq.

Σhpερο α-rq μερεq poq n πoλυnλoκoτnτο τωv

εlδιilv Πtαrωτlκιbv Kορτωv κoι n ευκoλΙo xoρn_

γnonq τoυq, μεxρr πρoτlvoq τoυλoxιαrov, βο_

Ζεt oε κivδυvο ουτo0q noυ δεv γvωρi(oυv vο

Tlq XρnσlμoΠoloυv πρoq oφελoq τoυq.

Δεv υπoρxεl oripερo (oxεδov κovενο) VolKoKU_

ριo (οvδρoq, γυvοiκο, ποlδi) noυ vο pnν εxoυv

μiο κοt δ!o κοl nοροnovω Πlαrωτlκεq Kορτεq

αro noρτοφoλl τoυq. H ωφελεtο nρoκυnτεl ono

τnν λελoγlop€νn xρnon, γlοτi το οvτiΘετo oδn-

γεi oε πρoβλnpoτο κol μoλlαro oε noλλdq nε_

ρlnτωoεlq xoolμο τnq nερloυoiοq ToUq.

oooν οφoρο τo μfλλov τωv Πlαrωτlκωv Kορτιbv

κοl τn xρnon τoυq δεv το ψωρieεr κovεiq. Ei_

vοl ομωq οnοροiτnτo vo μnoρεiq vo δlογvωoεlq

εγκolρο κοl oωαιο τlq επερxoμεvεq οvογκεq κοt

vo πρoxωρεiq αlq επιβεβλnμενεq κoιvoτopiεq.π

Δεv υπαρxει
οnμερα vοι-
KOKUρι6 ΠoU
Yα μnV dxοuv

μiα και δuο
Kαι ΙΙαραπ6-
vω Π1στωτι*
κig Kαρτεq
στΟ Ιτ{)ρΙοφoλι
ιΟUξ" tΙ ωφd_
λεια προκυ-
ΠΙε1 αΙτΟ Τnv
λελογιoμdvn
Xρnσn, Yια.-
τ'[ το αvτtθε-
τΟ oδnYεt Ο'ε

προβλnματα'
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ΙATPΙKOΛAΘoΣ
KAI ΙATPΙKΗ EYΘYNrΙ

Kατα τnv ooφft ρnοn <<το οφdλλεrv αvΘριilΠιvov>>, εivαι ψωoτO 6τι δεv

υπαρxεr επαψελμα, τ€xιrn n αvθρΦπινn εvασΧoλnon στnv oπoiα vα

μnγivovιαιλαθn. Παρα τα0τα, τα ιατρικdλαθn εivαι εκεivα ΠoU Πρo-

καλο0v τo εvδιαφ€ρov Kαt τα ox6λια τoU ΚoιvoO, δι6τι o γιατρ6s, oε

αιτiθεon με 6λα τα dλλα επαψ€λματα, €xει τo πρov6μιo vα αoxoλεi-

Ιαι με τα πολυτιμoτερα αγαθα τoυ αvθριilπoυ, τnv υγεiα καr τn ζωn.

Γραφει ο
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Eυλoγn επoμενωq n ευοloθnoΙo τoυ κοlvo0, τnν

onoiο οΕυvoυv nερloooτερo το oxoλlο τoυ τυ_

ΠoU, TO oπoio τlq nερtoooτερεq φoρεq γροφo-
vτol oβoooνtoτο κοl xωρig γνωon τωv ΠρOγμO_

τlκωv nερlαrοτlκιilv.

0 γlοτρoq λotnov, κοτο τnν ooκnon Τnq lο_

τρlκnq εnlαrnμnq, εvδ€xετοl νο υπonεoεt oε

oφολμoτο. To oφολμoτo oυτο δlοκρivOVΤΟl σε

δlογvωoτlκο κol θεροnευτικο.

ΔlAΓNΩΣTlKA ΣΦAΛMATA

H δlογνωon onoτελεi εvο οno τo κυρlο κοl ioωq

τo onμοvτtκoτερo μεροq αrn δlερε0vnσn μlοq

νoooυ.

Ωq δlογvωon, θεωρo0με το oπoτελεopo μlοq

vonτlκnq εργοoiοq, nου αrnρiCετοt αllq θεω-

ρnτlκεq γvι.iloεlq του γloτρo0, αιlq πλnρoφoρi-

εq ΠoU θο noρεl o γloτρoq Kοl σTο κλlvlκο κol

εργοoτnρloκο ευρn μοτο του ορριilαloυ.

Mlο oωαιn δloγvωon εΙvοl εΕolρετικo δυoκο_

λn κοtoυxvo nρoβλnpοτlκri, δloτrn οδlολογn_

σn TωV nρoοvoφερθεντωv αrolxεiωv (nλnροφο-

ρiεq, κλlvl κο, εργοαrn ρl ο κο ευ ρri μ οτο, γvωοεlq

του γlοτρoυ) οnοlτoυv rκονi εμnεlρΙο, ορκετn

γvωon κοl nρonοvτoq ορlαrn κρion.

Π ρoκεl μεvnq pt tοq δtογvδoεωq οnolτoυvτοl :

ο) Η περlγροφn, noυ oυvΙαroτοl oτn oυγκε-

VΤρωσn oλωv τωv nλnρoφoρrιbv των oxετlκιilv

pε τn vooo Kοl σTn oυγκεvτρωon oλωv τωv κλl-

vl κιilv κοl εργοσTn ρlοKωv oτolxεiωv.

β) H οEloλoγnσn, ΠoU oυviαrοτοl σTn σUVε_

κτipnon oλωv τωv nοροnοvω oτolxεiων πoυ

θo oδnγnooυv αlnv οvoγvιilρlσn Tnq voooυ κοl

γ) H δlοφoρtκn δlογvωon, πρoq οnoκλεlopo

ολλωv νoonμοτων με nοροnλriolεq εrκovεq.

Ε[vοl nρoφοvεq, οτl n τυπlκn ουτn δlοδlκο-

oiο γlο μlο oωαln δlογvωon δεv εivot οnoροi_

ΤnTo Vo εξοvτλnθεi, οv μlo nοΘoλογlκn κοτο_

αrοon εivοl nρoφοvnq (n.x. τρουμο ri €γκoυ-

pο). 0πωq εnionq εiνοl δυvοτov, nορd τnv εδο-

vτλnτlκll κοl εnονεtλnppεvn pελετn, n δrdγvω-

on vο εivοl οδΟνοτn.

Στn δεΟτερn nερiπτωon (οδυvοτn διογvωon),

εivοt δυνoτov o γloτροq vο υnonεoεl oε oφολ-

μο οno λονθοopενn δlογνωon. Kοl δεν εivοl λi_

γεq ol φoρεq nου υnορxεl onμovτlκn δlοφoρο

οvομεoo oτn δlογνωon τoυ κλtvlκoυ γlοτρoΟ

κοt oε εκεivn noυ βρioκετοl oτo νεκρoτομεiο,

μετο οno plo οτυxi Θεροπευτlκn εnεpβοon.

Αυτo opωq δεv onpοiνεl oτl κol κοθε nλονn

τoυ γrοτρoΟ κοτo τn δlογvωon εiνοl κoτολoγl-

αrεo ιοτρlκo oφολμο.'Ετol γiνετοr δloκρlon oε:

A. AΝAΙΤl0 lAτPlK0 ΣΦΑΛMA
Kοτ' oυτo, δεv υnoρxεt ευθυvn τoυ γlοτρoυ
οτοv n οκρrβnq δloγvωon τεθnκε xωρig νο δl-

οπtαιωθεi oμελεlo κoτo τnv nροnγnθεloo δr-

οδlκοoiο (oυγκεvτρωon nλnρoφορlων, εΕετο-

oεωv, ευρnpοτωv), oλλo n οΕlολoγnon oλωv

ουτιilv υnεδεtδε αlo γloτρo trllο ολλn nοθnon'

Στnv nροΕn κοτl τετolo εivol ορκετο oυxvo,

οφo0 τo nρoβλnμoτο τnq διοφoρlκnq δlογvω-

onq εΙvοl noλλο oε κoθε nερiπτωon κοl oυxvο

εΕοlρετlκο διjoκoλο.

H λoνθοopεvn δlογvωon δεν εnnρεοoε τn vooo

n τnv εΕελlEn τnq. H λοvθooμεvn δrογvωon δεv

oυvεnογετοl βλοβn τnq υγεioq n Tnq σωμοτι-

κig οκεροrοτnτοq ToU oρριi.lαroυ. Π.x. δεv μno-

ρεi νo κοτnγoρnθεΙ ο xεrρoυργoq ον δlεγvωoε

δloτρnon αroμoxoυ κοt κοτο τnν εγxεΙρnon δl-

οnlαrωθnκε δrοτρnon xoλnδoxoυ. Δεν μnoρεΙ

VO KοTnγoρnθεi o γυvοlκολoγoq ον δlεγvωoε

εδωμnτρrο κυnon κοt κoτo τnv εγxεiρnon δl-

οnlαrιilθnκε ρnδn ωxρoυ oωpοτioυ'

Η εnrpελεrο, n nρoooxn κοl n εnlδεlloτnτο

κoτο τnv εφορpoγn μlοq Θερonεiοq οnολλοo-

σoUV To γlοτρo, εoτω κοt ov τo οnoτελεopο

δεv εΙvοt το εnlθυμnτo, οno τυxοΟoο Koτnγo-

ρio, εvω οvτiθετο pnoρεi vο ευoτοθioεl KοTn_

γoρio ov τo οπoτελεoμο oloδεlxθεi oτl oφεi_

λετοl oε πλnμμελn δlοδlκοoiο.

B' YΠAlτlo ΙAΤPlK0 ΣΦAΛMA
Kοτ'ουτο, n λοvθooμεvn tοτρtκn δtογvωon εxεl

γiνει οlτiο vο υnοoτεi o οoθεvng βλoβn τnq

υγεiοq τoυ n νο κlvδυvευoεl n ζωn τoυ.

H ευθυvn τoυ γloτρου μnoρεi vο oφεiλετοl:

1. Σε λovθooμεvn δlογvωon ono nλnμμελn

λnι|n τoυ lαloρlκoυ. Δεv εxεl ευΘυvn ο γιο_

τρoq γlο τn λnQn ToU lσToρ1KOΟ oτοv o οoθε_

vnq εivor oε κωμoτωδn κοτοoτοon.

2' Σε λοvΘοoμεvn δlογvωon oπo nλnpμελn

οvτlκεl1..lεvlκn εΕετοon του ορρωoτoυ. Πρεnεl

vο τovtαrεl oτl n οvτlκεlilεvtκn εΕετοon εivοl

εκεivn noυ θο οδnγnoεl εν oυvεxεio σTnV Πο_

ρoγγελΙο τωv nοροκλlvl κωv εEετοoεωv.

3. Σε λονθοoμεvn δlογvωon οno nορoλεrιpn nο-

ρογγελiοq των ονογκοiωv εEετοoεωv.

Mια οωοιn
διαγvωαn εt_
vαι εξαιpε_
τικα δυοκο-
λn και οu*
xv* nροβλn*
ματlKn, διοτι
n αξιολδγnαn
Τιtiv σΙοlxεiωv
aπ{lιτΟljv ιKα*
vn εμxειptα,
{lρKε{Ιi γv{i}_
σt1 Ktιι }τρ{}-

Π{ι1Γ[ΟE αpιοτn
Kρ{σil.
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4. Σε λοvθοoμεvn δlογvωon οnο εoφoλμεvn

ερμnvεiο των δloφoρωV εργoσTnρlοκιilv εΣε-

τοoεωv.

5. Σε εoφολμεvn δloγvωon οno υnερβoλlκΛ

κol xωρiq λoγo εκτipnon oρloμενωv nοΘoλoγl_

κιilv μεv, ολλo oxι noθoγvωμovlκιiv ευρnμoτωv.

6. Σε λovθοoμεvn δroγvωon ono oρvnon nο_

ροδoxΛq n λoνθοoμεvnq oEroλoγnonq oλλωv

oτotxεiωv noυ εxoυv oυλλεγεΙ onο ολλoυq

υnεΟθυvoυq φoρειq (loτρrκo oυμβoΟλlo, διευ_

θυντnq), nρoγμο noυ μnορεΙ vο oφεlλετοt αrnv

υnερεκτΙμnon των tκοvοτnTων ΤoU γιoτρoυ.

Σirq nερlnτιiloεlq ουτεq, γlο VΟ σTnρlXΘεΙ κοτn_

.,οοiο κοτο τoυ γlοτρoυ, nρεnεl vο υπορxεl οlτl_

'.J'ι c-νοιoε ο οvοpεoο σTn σUγKεKρlμεvn tο-

_: . . -::Ξ,^ (Ο orο ονεllθυpnτο οnoτελεoμο.

- : :', -.'' .. _l],,- -o, 79τρου δεv μnoρε[
- - '_ - ' ' - . '. :i:-.:: :-i- '. :ολλεq οο_

.: : _' '- _ _:, _ r' :ιJ ,ι ι

ρ -τωσε c δ-:<:l": 5 a.,'j:- <.'ι -ε _a).λC

κοl ομφrλεγoμενο αlolxεio οΕroλoγnonq oπo

τnv κλlvlκn κoI τo εργοαιnρlo.

KoτnγορΙο κοτo τoυ γlοτρoΟ δεv μnoρεi vο ευ-

αlοθΛoεt οφoυ, o,τι εnρoΕε, δεv nτοv οvτiθετο

με Τouq βοolκoυq κοvovεq τnq lοτρlκnq.

ΘΕPAΠEYT|KA ΣΦAΛMATA

Ωq θεροnεiο θεωρεiτot n δloδικοo[ο ΠoU οKo_

λουθεiτοl Kοι ΠoU οnooκοnεi oτnv iοοn ToU Oρ_

ρδoτου, To δε ΘεροΠευτlκo οnoτελεoμο εivοl

o oτoxoq τnq oλnq nρoonoθεloq τoυ γtoτρoυ.

Ωq θερonευτlκo οnoτελεoμο Θεωρεiτol n no-

ντελnq εΕoλεlι|n Τnq σUγKεKρlμεvnq voooυ κol

των επtnλοκι.i:ν τnq, ολλo κοl n oπolοδnnoτε

βελτiωon τnq υγεioq τoυ ορριilαιoυ, nλriρnq,

μlκρn ri κοl nρooκoιρn.

Θο nρεnεl εδω vο τονlαrεΙ οτl n υnoxρεωσn ToU

γlοτρo0 γlο κonolο θεροnεiο δεv oυνεnογετοl

ηοντο κοl επlτυxεq οnoτελεoμο κοl oε pιο τε-

-otο lερinτωon δεv μnορεi vο αlolxεlοθετnθεi
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εUθιVn ToU γlοTρoU.

Εκεlvo oμωq γlo τo onοiο εivot υnoxρεωμενoq

o γιοτροq κol εxεt ευθυvn, εivοl vo μnV ΠορO_

λεiQεl νο εφορμooεl τn oωαln κοl πρoβλεno_

μεvn Θερonευτrκn ογωγn Kol Vo TnV εκτελε-

σεI ιJε TnV onοtτουpεvn εnlpελεrο, nρoooxn

κοl εnlδεδloτnτο.

Προ nοonq Θερoπευτtκnq ογωγnq ο γιοτροq
nρεnει νo βεβoιωθεi οτ υnορxoυv:

1' 0ρθn δtογvωon'

2. H oυvοivεon του oρριbαroυ, ρnτιiq κοr οβrο-

σTωq ΠoροσXεθεiοο'

3. H oοβoρri nροoδoκio oυoloαrlκo! oφελoυq.

4. 0t τυxov υnορxovτεq κiνδυvot εK Tnq εφορ-

μoγnq τnq θεροπε[οq Vo owlρρoΠo0ντοl εκ τoυ

πρooδoκωμdvoυ oφελoυq τnq Cωnq n τnq υγε[-

οq τoυ ορριilαroυ.

H οnoυoio μlοq εK ΤωV ΠρoοVoφερΘεloων πρo-

υnoθ€oεωv μnoρεi vo αrotxεtoθετnoεl οδiκnμo

εΕ oμελεioq εtq βορoq τoυ γloτρoυ.

H επlλoγn τnq ΘεροnευτlκΛg ογωγnq μnoρεi vο

γivεl ono τoν iδto τov θεροnowο γtοτρo Λ οno

nρonγnθεv loτρlκo oυμβoυλro Λ οno oλλo γlο-
τρo τnq εlδlκoτnτοq αrnv onoΙο εpninτεt n voooq.

Αv n εnlλoγfr τnq θερonευτtκriq ογωγnq εivol

πoρloμο loτρlκου oυμβoυλΙoυ, δεν εnlτρΔnετοl

αιov θεροnovτο γlοτρo vo τnv oλλoδεl.

Δεv μπoρεΙ vο κoτnγoρnθεi ο γlοτρoq γlο θερo-

nεio nου €κοvε εnειδn δεv εivοι μoντ€ρvο, ορ-

κεi oυτιi Vo ΧρnσlμoΠolεiτol oκoμn κοl onμε_

ρο KoΙ Vο εxεl εφορμoαrεi με εnrpελεtο. Αvτl_

θετωq, μnoρεi νο κoτnγoρnθεi o γtoτρoq γIο

θεροnεio noλυ nρooφοτn n noυ δεv εivot ευ-

ρεωq γvωα-n'
H οnoμoκρυvon oπo pto κοθtερωμεvn, noγlo

κοl αroθερn lοτρlκn θεροnεio δυoκoλo οnολ_

λοooεl τo γlοτρο οnο τnv ευθυvn, ον oυμβεi

κo notο ovεn lθ0μ nτo οnoτελεοpο.

Αvτiθετο, o τροnoq εφoρμoγriq τnq θεροnεiοq

noυ επελεlε o γrοτρoq, εφ'οoον εφορμooτn-

κε pε oλn τnv nρoooxn κοl oυvεon noυ oφεt-

λε κοl μnoρο0oε vο εnlδεilεl, δεv αlolxεloθε_

τεΙ oδΙκnμo, ovεΕορτnτωq τoυ οnοτελεoμoτoq.

lAΤPlKH EYΘYNH

Η oυvnθnq κοτnγoρiο κοτo τoυ γloτρoυ εivοt

ουτΛ τnq oμελεlοq, οnoκλεlομ€νoυ τoυ δoλου,

δtoτl o δoλoq εiνοl ooυμβiβoα_oq με Τo lοTρl-

κo λεlτoυργnμο κοl κοθε γloτρoq nρooερxε-

ΙOι σToV ορρωαlo ιJε TnV nρoθεon vο θερo-

nευοεl κοt μοvοv.

Το εΕ oμελεioq rοτρlκο oοoλμο-ο xoρoκτnρ[_

Cοντοr ωq:

1' Αnλn oωμοτlκil βλoβn, ορθρo 30B τoυ Π.K.

2. Εnrκiνδυvn oωμlοτlκn βλοβn, ορθρo 309 τoυ

Π.K

3. Boρεiο oωμoτlκi βλoβn, ορθρo 310του Π.K

4. Θοvοτnφoρο oωμοτtκn βλοβn, oρθρo 311

τoυ Π.K.

Eυθ0vn μnoρεi vo οnoδoθεΙ αro γrοτρo οV, Xω-

ρiq δικοloλoγnμεvo κιbλυpo, oρvnθεi TnV Πο-

ρoxn loτρtκιilv φρovτiδωv γεvoμεvoq πρoΕε-

voq βλοβnq εΕ ομελεiοq (oρθρo 441 τoυ Π'K.).

Αv εγερθεi κoτnγoρiο κoτο τoυ γloτρo0, oυp-

φωVο ιJε Tο Πρoovοφερθ€vτo ορθρo τoυ Π.K.,

o γroτρoq υnεxεl nolvlκn ευθ0vn.

Ακoλoυθεl κοt n oαrlκn ευθυvn, εφ'ooov εγερ-

θεi ογωγri οnοenplωonq οno τουq olκεioυq,

εvιinlov τωv οαrt κι.i:v δl κοαlnρiωv.

H nεlθoρxlκi ευθυvn τoυ γloτρo0 οoκεΙτοl οno

τo nεlθορxlκo oυpβοΟλlo των lοτρlκιilv oυλλo-

γωv. Συνnθωq οκoλουθεi τnν ποlνlκll κοτοδi-

κn' Δεv εΙvοι oμωq οnορoiτnτο o πolvlκο δlκo-

oθεΙq γroτρoq vo δtωxθεi nεtθορxικο, onωq κot

ο πolvlκο μn δrκooθεiq γιοτρoq μnoρεi vο δl-

ωxθεinειθoρxtκο.

Θo nθελo vo οvoφερω λiγo λoγlo γlο τnv nθl-

κΛ ευθυvn τoυ γtoτρoυ.

H nθlκn ευΘυvn οnoρρεεl oπo τo oioθnμο τoυ

οvθρωnlopo0 κοl ono TnV Πρoq τov nλnoiov

ογοnn, n onoiο onoτελεΙ τo Θεμελlo Tnq Ιο-

τρrκΛq nθlκriq.

Aυτri n loτρlκn ευθυvn εiνol τεροoτlο κοt

onoloδnnοτε nρoδn n lορdλεlQn τoυ γloτρoυ,

οντtβoivουoο αro nθlκιiq oωαιo κot εΠlσΓnμo-

vrκωq εvδεδεlγpεvo, ερxετot oε oφoδρoτoτn

oΟγκρουon με τn oυvεΙδnon τoυ.

H εnlτοκτlκn φωvi τnq oυvεlδnoεωq nρoκoλεi

oνοnoλnon θλlβεριiv nοροoτoοεωv κοl n δtορ_

κnq οvoμoxλεUσn σΤn μvnμn τρογlκoυ λdθουq

ri εγκλnμοτlκriq ομ€λεlοq onoτελoυv TnV OU-

τoτlμωρiο τoυ υnοiτloυ γlοτρoυ, τo δε βορoq

τnq oυvεiδnonq τov oυvoδε0εr μεxρt θοvοτoυ.

Tελεlιilvovτοq, ευxορloτιil τoν Θεo Kol ToUq οV_

θριinoυq δlοτl, κoτο τnv υnερ40ετn οoκnon

τoυ loτρlκoυ λεlτoυργnμοτog, δεv εixο οτυxll

oυμβoμοτο κοl οnεκoμloo nοvτo τnv ογonn κοl

τnv εκτ[μnon τωv oυνοvθριilnωv μοq. π

Η oυvn-
θng κατnγο-
ρiα κατα του

YιατρΟU εivαι
iιυ{n τnq αμd*
λειαq, αΤτΟ-

κλειομivου
του δdλου,
διοτι ο δδλoq
εivαι tισυμβi-
βαοτοg με ΙΟ
i{ιΤρκδ λει_
τ{:}UρYnμα.."
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H ΓENΙATΩN 60's
t(AΙ oΙ AΠoΦoΙToΙ ToY'62

Στα μioα τnE δεκαετlαg τoυ '50 αρtιoαy ya μπα[υουu oι βαoειq αyασυylcρoτnong

τng Ελλαδαg μετα τny Kατoχi και τou Εμφι)λιο πoυ αφnoαυ oυυτρiμμια Kαι αuεξiτnλεg

πλnytg. Aρxιoε υα 0εμελιωυεται το κρατοg Kαι L,α yiνoυται oι πρrbτεg επευδυoειg

AΕr{ oTΕ,, oΣΕ) και αλλεg μεydλεg δnμooιεg επιlειρioειg ατrαρaiτnτεg

yια τnυ oικoυoμικi αvαπτυξn τng xrbραg.

yραφtι o ΓιιΔρyoc To[ιonE Παρ6λα αυτα ακ6μn δεv υπnρ-
xαv δoυλει€g και n αvεργiα nταv

n μαoτιγα τng επoxng. Αυτ6 εixε
oαv απoτdλεσμα vα φoυvτιi.loει n

μεταvαοτευοn κυρiωg τωv vεωv
αvθρωπωv Πρoq τnv Αμερικn, τnv

Αυοτραλiα, τοv Kαvαδα αλλα κυ-

ρiωg οτnv Δυτικn Γερμαviα.

Στnv vdα δεκαετiα πoυ αvdτειλε

το 1960, n γεvια αυτn nταv τo Πε-

πρωμdvo τnq vα πρωταγωvιοτnοει

στnv oιKovoμικn Kαι ΠVευματι-
κn αvαγ€vvnσn τoυ τ6πoυ.'Ηταv

n δεκαετiα πoυ αvεδειξε τoυq με-
γαλουg ΠvεUματlKoυg αvθριil-
ΠoUζ στnv πoinon, οτlg επιoτn_
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μεq' στιq τεxvεq Kαι στn μoUσιKn
(Mαg dxοuv μεivει αλnομ6vnτα τα

τραγουδια τng δεκαετiαg.)
'0λo και περιoo6τεροι vdοι oτρ€_

φovται στnv Παvεπιoτnμιακn
εκπαiδευon Kαι τα Παvεπιoτn_

μια μαq διαρκιilg αvαβαθμiζovται.
Ιδρυεται n Παvεπιoτnμιoυπoλn
τng Θεooαλοviκng Kαι τo Aριoτo-
τdλειo Παvεπιoτnμιo αποκτα μια
ιδιαiτερn αiγλn. Αυτn n γεvιd dxει

μεivει oτn oυvεiδnσn τωv ΕλλΙi-
vωv ωq n γεvια πoυ δnμιουργn-
σε τnv μεταπολεμικn Eλλαδα και
dxει xαραxθεi oτn μvnμn τωv
Eλλnvωv ωg n γεvια τωv 60's. Σ'
αυτn λoιπdv τn γεvια €xoυμε τnv
τιμn vα αvnκouμε εμεiq oι απd-

φοιτoι ιoυ'62.
Η μαθnτικn μαg ζωn ξεκivnοε τo

Φθιv6πωρo τoυ '56 oτo Λαππειo
Γυμvαoιο Nαoυong 6πou αvταμιi-l-

oαμε παιδια απd dλα τα Δnμoτι-
κα oxoλεiα τng πdλnq μαg αλλα
Kαι τωv γυρω xωριιilv. Tα μαθn-
τικα μαg xρ6vια riταv αρκετα δυ-
oκoλα αλλα και 6μoρφα ( με τα
παρτι μαg με oτραγαλια και βερ_

μoυτ, με καvτdδεg και ραvτεβου
oτo φouγαρo τng ΕPΙΑ (Bdτλαvg).

Αvαπτυxθnκαv φιλiεq πoυ €μει_
vαv αvαλλoiωτεg oτo π€ραoμα τoυ

xρ6voυ και dλλεg εξελixθnκαv oε
κoυμπαρι€g.
'Eτoι φτdoαμε στnv τελεuταiα τdξn

τoυ 1961-62. Αv δεv με απατd n

μvnμn μoU στnv ΣΤ'τdξn nμα-
oταv 48 ouμμαθnτ€g (περiπου

μιοd αγdρια μιoα κορiτoια).'Hμα_
σταV μια ταξn αγαπnμdvn με κα-
λoυg μαθnτ€g και μαθnτριεq με
μ€oo 6ρo πoλυ καλd 6πω9 ομo_

λoγουοαv oι καθnγnt€q μαζ.
H xρovιd κυλnoε με τα βλ€μματα
oτραμμdvα oτο μiλλov Kαι n Πρo-

oπdθεια τωv Περισσοτ€ρωv riταv n

Πρoετoιμασiα για τιg ειοαγωγικdg
εξετdoειg oτo Παvεπιoτnμιο.'Eτoι

φτiιoαμε oιnv Αvοιξn τoυ 62 6ταv

τελεiωoε και τo viο πdρκo τng π6-
λng μαg, και β€βαια ατdλειωτεg oι

β6λτε9 Kαl oι oυζnτnoειg. Αoφα_
λιilq θα θυμ6oαoτε 6τι 6λoι ζoυ-
σαμε Yια τnv πoλυnμερn εκδρo-

μn τng τελευταiαq ταξng.

Απd vωρig λoιπdv πρoκειμdvoυ
vα εξoικοvoμnοουμε xρnματα για
τouq oιKovoμικd αoθεvdοτερoυg
Kαι Yια vα μπoρ€ooυμε vα μει-
ιilοoυμε τo κ6oτo9 oυμμειoxng,
εκτ69 τωv αλλωv αvεβαoαμε τn
Θυoiα του Αβρααμ στo Kιvnματo-
θdατρo Aγγ€λικα με μεγαλn επι-
τuxiα για αυτ6 και επαvαλnφθn_
κε τn μεθεπ6μεvn Kυριακn. Η εκ-
δρoμn μαq, αv θυμαμαι καλd, δι-
nρκnoε δuo εβδoμαδεq και Περιε-
λαμβαvε τo γυρο τng Δυτικng και
τng Noτιαg Eλλαδαg (Πελoπovvn-
οo_ΑΘnvα).

Πρdγματι nταv κdτι τo αvεπαvα-
λnπτo Kαι τn θυμ6μαoτε πιoτευω
6λoι με πoλυ vooταλγiα. To τd-

λog τng εκδρομrig onμαιvε Kαι το
τdλog τng oxoλικng xρovιdg και
ταυτ6xρovα τo τdλog τng μαθnτι-
κng μαg αvεμελιαg. Ακoλoυθoυoε
τιilρα o αγιi-lvαg τng ζωng Kαι τnq

δnμιoυργiαg.
Aμdoωg μετα ξεκivnσαv oι αΠo-
λυτnριεg εξεταoειg. Τελευταiο μd-
θnμα n Kοoμoγραφiα nμ€ρα Tε-
τοριn 18_6 τoυ 62' Mε τo πoυ ιε-
λεiωoε τo διαγιilvιoμα παραμεivα-

με στnv ταξn για vα αΠoxαιρετι-
oτoυμε και τdτε γραφoυv oτov πi-
vαKα n Eυθυμoυλα n Mπαμπατon

F{ τ&ξn μαq {ιvdδειξε πολ-
λουg εΙτισ{nμΟvεq.'Ολοι
Kαι ΟλεE παλdψαμε στΙ1

ζωn οκλnρα αλλd τi-
μι[ι K{ι Ιιαpα τlq δUσKO_
λiεq που αlΙΤιμετfu}πiοαμε
Ιτε{UXCιμε ΟlκΟ1i{iμιKα καl
εrΙαYγελμα{lKα"

και n Niα n Kτιilvα αΣυvαvτnon
τοv Ιoυvιο τoυ 1982- vα μn λεi-
ψει καvεig.> 6πω9 και dγιvε μετα
απo 20 xρdvια. Στιg ειoαγωγικ€g
εξετdoειg τoυ Παvεπιoτnμioυ π€-
τUXαV πoλλoi ouμμαθnτiq μαq Kαl

oυμμαθnτριεg.
Η ταξn μαg αvdδειξε πoλλοtg επι-
οτnμovεg.'0λoι και dλεg παλ€ψα-

με στn ζωn oκλnρα αλλα τiμια κα
παρd τιg δυοκoλiεg ΠoU αvτιμετω-
πiοαμε πετυxαμε oικovoμικα και
επαγγελματικα.
Αφoυ πρonγιiθnκαv τρειq σUvα-
vτrioειg πιoτευω πωg 6λoι περιμ€_
voυμε τn μεγdλn ουvαvτnon τωv
50 xρdvωv oτl,c,22 του Σεπτdμβρn.

Συμμαθflτριεq Kαι oυμμαΘnτ€q
riμαoταv μια απo τtq καλυτερεq
τdξειq τou Λαππεioυ Kαι πou επd-

ξια αvτιπρoοωπευοαμε τn γεvια
τωv 60's πoυ δnμιoυρYnσε τn viα
Ελλdδα, μια Eλλdδα 6μω9 πoυ δεv
εivαι onμερα αυτn ΠoU ovειρεU-
τnκαμε και δυoτυxιilq θα τnv κλn-
ρovoμnooυv τα παιδια μαg.
Η δnμιoυργικn αυτn γεvια πoυ
τ6οα πoλλα πiτυxε αυτoπαγιδευ-
θnκε oε voonρdg vοοτρoπiεg ευ-
δαιμovιομoυ και αλαζovεiαg και

με ευθυvn μεγαλng μερiδαg τωv
πoλιτικιbv τng γεvιirg μαg εφθα-

ρn το πoλιτιKooιKovoμικ6 ουoτn_

μα τnq xιilραg με απoτ€λεσμα vα

βρεθoυμε oτο xεiλοg τoυ γκρεμoυ
πoυ δυoκoλα θα απoφliYouμε.
Αg ελπiooυμε 6τι n vdα γεvιd θα
dxει τα iδια oραματα δnμιoυργικo-
τnταq, θα dxει εμπιoτoorivn στιq
δυvαμειg τnq Kαlμε τo υψnλ6 επi-
πεδo μ6ρφωσnq πoU διαθ€τει, θα

μπoρdoει vα ξαvακτiοει τn vdα Eλ-
λdδα oε πιo οτdρεεg βαoειg.
Ειixoμαι o Θεdg vα μαq δivει υγεiα
Kαι vα μπoρεοoυμε vα σUVαVτn-
θoυμε ξαvα oτα 60 xρ6vια απo-

φoiτnong.
Mε πραγματικn αγαπn για 6λoug

σαq. N
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ΣTA XPONΙA THΣ AΘΩOTHTAΣ

Tnυ εξαδελφn μoυ τnι, Alnvα απ6 τn Σαλoυiκn τn lαυμαζα παρα πoλιj. Γιατ[;

Γιατi iταy Σαλονικιd, yιατi iταν αερdτn, yιατ{ φoροιioε ωρα[α φoρ{ματα, εμεIE πoδιd

μαυρn, ooο πιo μακριd τooo καλυτερα' yιατi εixε ωραiα μαλλια, εμεig κ6ooε9 oα δεκα-

viκια, yιατi εirε ωραiα επιδερμiδα, εμεig τσLyαρισμtuεg απ' τoν iλιo και τo μουxo τo

καλoκαiρι κ(Ιι σKασμευα μαyουλα τo xειμωυα α'Ιτ' τo κριio.

yρaφεI n

Ευ8υμoiλα
Mπαμπατon-Tζερεφot

Eκεivn μαθαιvε Γαλλικd και εμεig

τiπoτα. Eixε ωραiο oπiτι oτn Σα_

λoviκn με γυαλιοτερd πατιi-lματα,

με μπαvιo Kαι μειq φυραδεg και
κoυπαvα, o μπαμπdg τnq τoυ Yρα-

φεioυ αvθρωπog και o μπαμπαq

μoυ αγρ6τng. Ποuθεvα δεv μπο-

ροUσα vα τn φτασω.
Δεv μπoριil vα πω 6τι τn ζnλευα,
γιατi 6ταv €ρxovταv oτn Nαoυoα,

καμdρωvα που εixα τdτoια εξα-
δ€λφn. Kαι αυτn 6μω9 dταv πn-

γαivαμε oτn ΣαλoviKn μαq σερ-

γιαvoυoε oτnv πλατεiα Αριoτοτd-
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λoυg, oτo Λευκd Πυργo, οτnv'Eκ-
θεοn, β6λτα oτnv Τοιμιoκn, oτιg

βιτρivεg τoυ Kατρdvτζoυ και τoυ

Λαμπρ6πoυλoυ, xαζευαμε με τιq

ιilρεg. Mαg γvιilριζε και τιg φιλι-
vdδεg τng, μovτdρvεq αυτ€g, με
βαμμ€vα ματια και λαxαvo μαλ-
λιd. Eμεig με το μπ6ι τo μακρυ,
λoυοτρivι ΠαποUτoι, dοπρn καλ-
τσα Kαι αγvri παρθ€vα oμoρφια.
Mια μ€ρα μαg πnγε Kαι στo σxo-
λει6 τng. Mαρi τι oκουλειd εivαι
αυτ6; Aυτ6 εivαι απiτι τn λdγω!

Mε κolταζει οιαoτιoμdvn. Αυτ6 εi-
vαι τo oxoλεiο μoυ!
Kαταευxαριoτnμ€vn dβγαλα τo

αxτι μoυ. Επιτdλoυg εixα και εγιil
κατι καλυτερo.'Ιoωq vα εixα τo

καλυτερo.

Mαρi oκoυλει6 μι κουζivα γι€vιτι;
Αx τα δικα μαg οxoλεiα! Αρι-
oτoυργιiματα αρxιτεKτovικng.

Π€τριvα, vεoκλαoοικd, με μερilκι
κτιομ€vα. Δεv τα dκτιζε τo κρd-
τog. Δωρε€g Nαoυοαiωv Πoυ αYα-

πoυοαv τov τ6πo τoUζ Kαι n εΠι-

Θυμiα τoυg nταv n πρooφoρα γι'
αυτoυg.'Eμειvαv τα ov6ματα τoυg.

Σεφερτζng, Γαλdκnq, Λ6γγog, Χα-
τζn Λαvαρoυ, Λdππαg. 0 Toυρπd_

λng διilρnoε τn βιβλιoθnKn στnv

oδ6 Σoλωμoυ 3.

Τoυg εuγvωμοvoυμε γιατi μαθαμε
γραμματα μioα, oε αiθoυoεg αvοι-
xτ6καρδεg, παiξαμε oε nλι6λoυ-
oτεg αυλ€g, xτυπουoε τo κoυδoιi-
vι Kαι μαζεμdvoι dλoι oτnv εioo-
δo μετd τnv ΠρoσεUxri oι oκαλεg

dμoρφεg, αvετεg, φαρδιdg o' €βα-

ζαv μdοα xωρig vα τo καταλdβειg!

Tα πατιilματα ξυλιvα, μ€oα oτα αυ-
τια μoυ, €xω ακ6μα τo μπoυρρρ,
τov αλλ6κoτo θ6ρυβo πoυ καvα_

με 6ταv αvεβαivαμε τnv εσωτερι-
κn ξυλιvn oκαλα, απ'τα παπου-
τσια μαq και ειδικd αυτα πoυ εi-
xαv π€ταλα και πρ6κε9 Yια vα μnv
xαλουv ευκoλα.

To oxoλει6 μoυ nταv τo Α' παvω

oτn βολτα. Eμεiq οτo πριilτo πα-

τωμα Kαι απ6 παvω τo B'Δnμoτι_
κ6 πoυ oι μαθnτ€g τoυ €μπαιvαv
αΠ' τn μερια τoυ φoυρvoυ ιoυ Ζt-

μoU με τα v6οτιμα oταφιδ6ψωμα.

0 διευθυvτng μαg nταv o κriριog

Παρoυοng με τnv ωραiα YKρι Kα-

μπαρvτivα Kαι τo αρxovτικ6 πα-

ρουoιαoτικ6. Στo B'Δnμoτικ6 o κ.

ΠαπαΤωαvvου διευθυvτng.
Τo A και τo B' κτioτnKε στα Kε-

λια τoυ Αγια Mnvα πoυ καnκαv
Kαι με δωρεdg τωV oμoYεvιbv τng

N. Yoρκng, τng Booιιi-lvnq Kαι ιωv

φιλ6μoυoωv Nαoυoαiωη €γιvε
€vα πρ6τυπo oxολεio πoυ θα τo

ζnλευαv ακdμα Κα1 τα oυγxρo-
vα κτιριακα οxoλικα ουγκρoτri-

ματα, απ6 dπoψn υποδoμnq, Πρo_

oφoρα γvιiloεωη με αiθoυoα πει-

ραματωv φυoικnq και xnμεiαg,
τεxvικng ειδiκευοng (ξυλoυργι-

κng κλπ.) και επiong κdθε Tεταρ-

τn Kαι Σαββατo κιvnματoγραφo.
Eμεig που γραφτnκαμε oτnv 1n

Δnμoτικoυ τo 1951 δεv τα ζrioα-
με γιατi τo €καψαv oι Γερμαvoi.

Mπriκαμε 6μω9 ο' dvα καιvoυρ-

γιο οxoλεio αvαKαιvισμdvo απ6

τo ελλnvικo κρατog.

Πoτ€ δεv ξεxvdq τnv πριbτn ooυ

δαοκdλα. Tnv κυρiα Mαρiκα Πε-

ριoooρdτn. Mια λεπτn, 6μoρφn,

περιπoιnμ€vn γυvαiκα και oλi-

Yov αUστnρn. Tρ6μαξα vα μαθω

ΙΙοτd δεv ξεxvαq τnv
Πρ$τn σΟι, δ{ΙσK&λα. Τnv
KUρta Mαρiκα ΓΙεριooο-

ρ&τn. 1Mια λεπτn, 6μoρ*

φn, περιΠΟιnμivn YU_
vαtKα Kαι Ολiγov αUσΙn-

ρn. Τρομαξα vα μαθω
vα Yραφω ΤΟ ι α.vα.nΟδΟ

μπαστΟΠrι μΟιΙ dλεγε και

vα γραφω τo ι αvαπoδo μπαoτoυ_
vι μoU dλεγε και μ' €πιαvε τo xερι.
Εκ τωv υoτ€ρωv καταλαβα π6oα
αvdπoδα μπαoτοlivια θα ουvα-
vτoυοα oτn ζωn μοU ΠoU θα €πρε_

Πε vα τα αvτιoτρ€ψω Kαι vα τα Πε-

τdξω. Nα oτnριxθιb oτα ποδια μου.
Noμιζα 6τι dταv δαοκαλοq ooυ θα

nταv o θεiog o Τdκng o Δnμnτρια-
δng θα περαoειg καλα τnv Tετdρ-

τn Kαl τnv Π€μπτn ταξn. Τo αvτi-
θετo. Αυoτnρ6g, φωvακλαg, κoκ-
κivιζε τεvτιbvovταv oι φλεβεq oτo

λαιμ6 τoυ, πρooπαθιbvταq vα μαq
αvoiξει τo μυαλ6. Mαθαμε Yραμ-
ματα μαζi τoυ γιατi πdoxιζε.
Πιo πoλυ 6μω9 θυμdμαι dvαv ρο-
μαvτικ6, ευαiοθnτο, πατριιbτn πoυ
€κλεγε 6ταv απnγγειλε τov ΠαVn-

γυρικ6 λ6γo oτn Mnτρdπoλn για
τnv 25n Mαρτiου τoυ Ευαγγελι-
oμου και oτnv επ€τειo τoυ'0XΙυ.
Δεv πdραoε oα δαοκαλog, €τoι

τζαμπα και βερεod. Αφnκε τo

oτiγμα τoυ.

Eκεivα τα xρ6vια n διαπαιδαγιil-

γnon dλεγε: Mαuρα vυxια, ξυλo

με τo xαραKι στα δαxτυλα. Π6-
vog ατελεiωτog, ψυxικα τραυμα-
τα μnδdv.
Tερnδ6vεg, oυλiτιδεg xαμπαρι δεv
εixαμε τι θα πει, μdvo πραoκαλια
εβγαζαμι oτα oυλα Kαι μαq dβαζαv
λoυκoυμι και εμεig xαρd μεγα-
λn για τo λoυκoυμι, για τοv π6vo

oυτε oυζnτnon.
Πλυoιμo δ6vτια πoτi. Kαθε πρωi
dvα μriλo αΠ'τnv κλoυβα απλυ-
τo, γυαλιoμ€vo oτo παλτ6 Kαι ωq

τoυ Koλτoιακn τα oκαλακια πoυ_

λ€μnμα τo κoτoιαvι. Πριbτng ταξε-
ωg oυvτnρnσn {ωv οδ6vτωv.
T6τε vτε riταv πoυ oι παoτρικoi
Aμερικαvoι μ€οω <UNΑRAυ 0Y-
NTPΑ τn λ€γαμε εμεig, μαg €oτελ-

vαv μυρoυδατα oαπolivια Ylα vα
πλεvoμ€oτoι. Tdxα μαg αλυπιου-
vταv Kαι μαg doτελvαv oκ6vn

γαλα, βoυτυρo αρμυρd και κiτρι-μ' *πιαvε {Ο X€ρι.
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vo τUρi Yια Πρωιv6.

Δεv μαq αφnvαv οτnv nouxiα μαg

vα πιoυμε τo γαλα αΠ'τn γiδα μαq

Kαι τιq παρζιαλιoτdq τιg φετεg με
τn λiγδα Kαι τo μπατoιo, τnv Πα'

παρα με τov τραXαvα, παρα vn-
oτικoi με το γιαμαKι στo xdρι, oτn

oειρα vα περιμ€vουμε τnv επιoτα-

τρια' μια γυvαiκα καλooυvατn με
τnv κoυταλα Vα μαζ oερβiρει και

vα μn μαg αρiζει τiΠοτα, απ' 6λα

αυτα τoυ μπρdκφαoτ. Mαg dρεζε

μ6vο τo 6τι r1ταv Aμερικαvικα.
Kαι μ€oα o' 6λn τnv πρωιvn δια-

δικαoiα και dvα ξυλo κατω απ'τn

μαoxαλn Yια τn ο6μπα oτnv τdιξn.

Eγιb καθε πρωi dκλαιγα γιατi το

ξυλo μoυ nταv απ6 ρiζα ρoδακι-
vιαq oτραβ6 με τοι6μκε9, γιoματo
xιilματα Kαι τouq παρακαλoυoα οιο

oπiτι vα μ' αγoρdοouv απ6 oξια,

6μoρφα ξυλα καθαρα, αvτi για
ξυλα, dvα μπερvτακι ξυλo dτρωγα

και dφευγα Yια τo oxoλει6.

Mετα τnv 6n δnμoτικoυ ειoιτnρι-

εg εξεταoειg oτo γυμvdoιo. Διαβα-

σμα Kαι προγυμvαομα dτoι λdγα-

με τoτε τo φρovτιστnριo. Δαoκdλα

μαq n K. Εuθυμiα Γκιoυλdκα - Kια_

oυ. Mια γυvαiκα πoU αΠ'τα vιατα

τng, αoπριoαv τα μαλλια τnq γιατi
nξερε vα αγωviζεται, vα παλευει
Kαι vα vικα! Eiμαι περnφαvn για
τn γυvαiκα αυτn παρακoλoυθιb_

vταζ τn ζωn τng.

Στιg τελευταiεq τdξειg τoU YUμvα-
oiου μπαivαμε στα βαθια vερd.

Αλγεβρα, Γεωμετρiα, Tριγωvo-

μετρiα, Φυοικn, Xnμεiα. Αvτε vα

καταλαβειg 6λε9 αυτdq τιg €vvoι_

εg. Tυxεροi 6oot πdραοαv απ'τo
ακρυφ6 oxολειoυ τo φρovτιoτnριo
τoU K. Σταυρου Σαμαρα.

Tι θυμαμαl απd εκεivo τo μικρd
xιilρo;'Evα μεγαλο oxoλεio, €vαv

υπdρoxo αvθρωπo και ivα μovα_
δικ6 δαoκαλο.

Συγxρovωg ιδρυεταt τo A ιδιωτι_

κo γυμvαoιo απ6 τov καθnγnιn
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κ. Mαvιiλn Bαλoαμiδn. Σnμαvτι-

κn πρoοφορα oτnv π6λn εκεivn
τnv επoxn. Nα 'vαι καλα.

Tο 1961-1962 oτnv πλατεiα Tρoυ-

μαv' σnμεριvn Kαραταoιoυ. Στα

oκαλακια τoυ Koλτοακn, dvα ζεu_

γαρι καθnγnτιilι ο κυριog Kαl n K.

Πυλαριvου αvoiγoυv φρ ovτιoτn-

ριo Aγγλικιilv, πρωτoπ6ρoι στnv

ειδικ6τnτα τouq Kαι oτnv τ6λμn

τouq σε μια πdλn πoυ μ6λι9 εκεi-
vn τn Xρovια διορioτnκε στo YU-

μvαoιο μαq καθnγnτnq Αγγλικιilv
ο κ. Moζακiδng που αργ6τερα τοv

κdvαμε και γαμπρ6 oτn Nαοuoα.

Tοv α' μnvα τo ζευγoq Πυλαριvoυ

τov πρooφερε δωρεαv Kαι Yρα-

φτnκαμε οxεδ6v 6λoι αφoυ nταv

τζιαμπα. Tο δευτερo μnvα απ6-

μειvαv λiγoι, 6ooι εixαv 6ρεξn,

εγιi €φυγα γιατi ζoυρiζoυμoυv
και εiπα oτn μαvα μoυ, δεv θdλω

vα μιλιi-l λαμπαρ - λοuμπαρ.

Mυαλ6 απ6 λιπαρiδα, oιγα oιγα
στo πvευμα τnq απαραiτnτng

γvιiοnq τωv ξdvωv γλωooιi'lv και

oυγxρdvωg διαπρdπει Kαι τo φρo-
vτιoτnριo Aγγλικιilv - Γερμαvι-
κιilv τoυ κ. Niκoυ Παγκαλiδn.
Tα παιδια πλεov μπαivoυv πioω

αΠ'τnv nλεκτρικn εταιρεiα, oτo

onμεριv6 φoυρvο τoυ Παπαδ6_

πoυλou-Mαλdκn, οτo παλι6 oπi_

τι τωv Λαvαραδωv nταv τo Ωδεio.

Διεuθυvτng o ψαλτng τoυ Αn-
Γιιbργn κ. Bαρβdρng. Πdραoε και
απ6 εκεi n xαρn μoυ θdλovταg vα

μdθω ακoρvτε6v.

Πvεuματικ6 oτdκι και
αρ{i}YΟq {rΙnv παιδεtα ιng
Nαουααg πολλιbv δεκαε_
τιιilv Ktιι tΟ βιβλιοπωλεiο
τωv αδελφιilv fuΙαρvdρrι

ΠoU Ιταvtα εKεt, βρtoκα-
vε Kαταφιrγιo οι ΠρΟσω-
ΠιKεq μαq αvnσUΧiεq.

Mεoα οτα μικρα δωματιακια πoυ

φτιαxτnκαv αργoτερα Πρoσπα-

θoυoα vα ουvτovioω τo π6δι μoυ
oτο ρυθμ6, τα δακτυλα τoυ δεξι-

ou xεριoυ oτα πλnκτρα, τoU αρι-

oτερoυ στα KoUμπια, τo μυαλo

μoU στo φυoερ6, τn γραφn μoυ
oτιg vdτεg και o' αυτd τo dρμo τo

κλειδi τoυ Σoλ πoυ τρ6μαξα vα τo

μαθω και απ6 τ6τε δεv τo ξdxα-
oα.'Ηταv τωv αδυvατωι αδυvα-
τοv. Δεv dκλειoα μnvα και dφυγα.

Για vα πιαoτoυv τα λεφτα εοτει-

λαv τov αδερφ6 μoU πoU δειλα
τo πρ6τειvε' Απ' τnv πριbτn μ€ρα
αρxιoε vα παiζει. 0 μπαμπαg μoυ
καμαρωvε και €λεγε. Eoεiq οι δυ6

oτo μοuxo Kαι o μουσιKοg oτo π6-

στo τoU που nταv τιi;ρα τo δικ6 του

πλ€ov ακoρvτε6v.

Πvευματικ6 oτdκι και αρωγog

oτnv παιδεiα τng Nαoυoαg πoλ-

λιbv δεκαετιιilv και τo βιβλιoπω_
λεio τωv αδελφιilv Mαρvdρn πoυ

παvτα εκεi, βρioκαvε καταφυγιο

oι ΠρoσωΠικdg μαg αvnoυxiεg. 0

Nτivoq και o Παvog μια αvoιxτn
αγκαλια για 6λoυ9.

Δυoκολoι καιρoi μα καρπoφ6ρoι.

Παιδια απ' oλα τα xωρια τnq επαρ-

xiαg μαq με τα ζιi.lα, ακ6μn Kαι με τα

π6δια dρxοvταV στn Nαoυoα, voi_

κιαζαv oπiτι μακρια απ'τoυg γo_
vεig τoυg, πρooδοκιilvταg €vα κα-

λυτερο αυριo. Bγnκαv παρα πoλυ

επιoτnμovεg που τiμnoαv τοv τ6πo

μαq Kαι €καvαv περnφαvoυg αu-

τoυg πoυ διbρnoαv τα oxoλεiα.

Kαλα μoυ παιδια μαθετε πωg n ζωn
εivαι 6μoρφn Παρ' 6λo πoυ εivαι

oυv€xεια dvα αvαποδo μπαοτoυ-
vι. Δεv xαvεται o κ6ομo9 αv xα_

σετε Kαι μια xρovια oε καποια
oxoλικn περiοδo.

To τραγουδι λdει: 6τι δεv μαg oκo-

τιilvει μαg καvει πtο δυvατoυg και
εγιb λdω Kαι Πιo υπdρoxουg.

κΕπαυαδnμοoiευon απo τn Φωνi
τnq Nαoιionq'ιι
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TPOΦΙKΕΣ ΔΗΛΗTΗPΙMEΙΣ

Tτoι, ovoμαζουμε oλεs τιs διαταραx€s τns υγεiαs τoυ αvθριilΠou, πoυ Πρo-

καλo0ιται απ6 τnv Kαtαvαλωon τρoφiμωv ια οπoiα δεv παραoκευαoτn-

καv ft oυvιnρnΘnκαv n επεξεργdoτnκαv oε υγιειv€s oυvΘflκεs, με απoτ€-

λεoμα vα μoλυvΘofv απ6 μικρδβια, τα oπoiα βρnκαv σ'αυτ6 καταλλnλo

περιβαλλov, v' αvαΠτυxΘoιjv, vα πoλλαπλαoιαoτoι]v, fl Kαι vα ετorμdσoυv

τιs δnλnτnριΦδειs oυoiεs τoυs, τιs ιoξivεs.

Γραφει o

Γρη'6ριoE Mliκαq,
Κτι'ιυ[ατρoE

Τnv εΙooδο ουτi τωv μlκροβ[ωv oτo τροφlpo,

τn λεμε μ6λυvοn. 0l κυρloτερεq πnγεq μo_

λυvonq των τρoφipωv εivοl ο εντερlκoq oωλn-

VΟq TωV οvΘρωnων κοl ζωων, n ρlvοφορυγγlκn
κο λοτnτο, το δερpο κοl τελoq τo nερlβολλov

(εδοφoq vερο, εvτopο, oκοvn κλn).

Tο τροφ μο eωlκnq nρoελευonq (κρεοq, γολο

ουγο κλn) εΙvοl το nrο κοτολλnλο γ ο τnv οvο-

nτυδn τωv μlκρoβiωv. Αnο το plκρoβlο, ολλο

nροκολουv οργοvoλnπτlκεq oλλolωoεlq αιο τρo-

φtμο, δnλοδn ολλοζουν τo xρωμο, τn γευon, τnν

ooplr κοl τn oυαlοon τoυq, onοτε εΙνοl ευκoλo

vο τo οvτlλnφθo0με, ενω ολλο δεv nρoκολουν

κομlο ολλογn κοl ουτο εivοl τo nlo εnlκΙvδυvο.
'Ετot λolnοv, εvο τρoφlμo, onο μεoο δlοτΛρn-

σnq Tnq Cωnq του οvθρωnου, μnορεi, με oρl_
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σμεVεq σUVθnKεq Vο γΙVεl pεoo οnεlλΔq τnq

Cωnq τoυ, οv δεv εxουpε υnoι!n pοq μερiκεq

βοolκεq γvωoεlq, γΟρω οnο τo oοβορo θεμο

τωv τρoφoδnλnτnρrdoεωv. λ/lο pολυνon, δεv

εΙvοt ορκετn vο κοτοαlnoεr εvο τρoφlμo εnlκiv-

δυνo γlο δnλnτnρiοon. Πο νο γivεl ουτο nρε_

nεl vo βonΘlroouv Kο] ολλol πορογοvτεq onωq:

1. 0 ορlθμoq μlκρoβiωv vο εivο ορκετο pεγoλοq.

2. Tο Ιδto τo τρoφlμο vο ευvoεi τov noλλοnλο-

otooμo τoυq.

3. H θερpoκροoΙο oυντΔρnσnq ToU τρoφiμoυ

vο εiνοl μετοδυ τωv 20'C - 35'c.
4. 0 oτελΛq βροoμοq nου εΙvοl xεlροτερoq οno

τo κοθoλoυ βροotμο.

5. 0 xρovoq oυντnρnonq του τρoφipου vο εi_

νοl ορκετoq.

KΑTH Γ0Pl ΕΣ ΤP0Φ0ΔHΛHΤH PlΑΣΕΩN: Αvολo-

γο l.]ε Tn φυon τoυ ποθoγοvoυ οlτΙoυ, xωρiCου-

pε τlq τρoφoδnλnτnρtοoεlq oε δυo κοτnγορiεq:

Τlq τρoφoλolμιilΕεlq, oτοv τo οiτlo εiνοt το iδ ο

το ζωvτοvο ptκρoβrο KOl Τlq τρoφoτoδlvιi:oεlg

οτov το οiτlo εivol οl τοδivεq τωv μtκροβiων,
nου εxoυv δnμloυργnθεΙ oτο τρoφιμο, ΠρlV

οκopο ουτd κοτοvολωΘoυv.

0l δ0o ουτεq μoρφεq, σTnV κλtvtκt4 δloγvωon,

δloxωρiCovτοl ono τo xρovlκo δlοαlnμο, noυ

μεooλοβεi οnο τn λnQn τnq υnolτnq τρoφnq,

pεxρl τnv εκδllλωon τωv oυμnτωμrοτωv.

0l τρoφoλolμωΕεlq οnοtτoΟv pεγoλυτερo xρo-

Vo, ΠOU ovoλoγο με το εΙδoq τωv μrκρoβiωv κυ-

μoivετοι pετοΕ0 12 ωρωv κοl μερlκωv nμεριilv,

εvω ol τροφoτoδlνιiloεlq, εκδnλιilvovτοt μεoο oε

λiγεq ιbρεq, γlοτi ol €τolμεq τoδivεq ΤωV μlKρο_

βiων ενεργουν oοv xnμlκο δnλnτnρrο.

Αq nερtγροQoυμε τιiρο, ooο γivετοl nεριλnnτl-

κο τlq nlo oυvnθloμεvεq τροφoδnλnτnρlοoεlq,

κοτο κοτnγoρΙo.

A. ΤP0Φ0Λ0lMΩΞElΣ: Kυρloτερεq εivοl n oολ_

pονελλωon κοt n κλωoτnρrδioon.

1. ΣΑΛM0NΕΛΛΩΣH: To nοΘoγovo oiτlο εiνοl

το μrκρoβlο oολμovελλεq'

ΠHΓΕΣ ΙΩN ΙVllKPOBlΩN:0r ooλμoνελλεq βρi_
σKoVΤol oρκετo oυxvο oτo εδoφοq, oτo €vτερo

του οvθρωnοU Kol TωV ζωωv, oτο κοnροvο τωv

novτlκι.ilv κol oε vερο noυ poλυvθnκοv οno τε-

τοlο κοnροvο. Enionq, οnο oολμovελλεq μno_

ρεi vο εivοl pολυopεvο το ουγο, noυ πρoερ_

xοvτοl οno κοτεq με xρovlo ooλμovελλωon. 0l

μυγεg nοΙCoυv τo ρoλo ToU μnXοVlKoυ φoρεο.

XΑPΑKTΗ PlΣTl KΑ ΓNΩPlΣMΑTΑ ΤΩΝ M l KPOBl-

ΩN:0r ooλμov€λλεq εlvol μlκρoβlo ευοioΘnτο

oτο βροoμo' Πο vο noλλοnλοolοαloυv, xρεldCε-

τοl θερμoκροoiο oτο τροφlμο οno 6'C - 46oC

κοl κοτολλnλn υγροoiο' H κοτοQυΕn δεν κο-

τοoτρεφεl το plκρoβlο ουτo.

ΣYΙVlΠTΩλ/ΑTΑ: Αυτο πορoυolο(ovτοl oυvn_

Θωq 12-24 ιilρεq μετο τn λΛQn τnq υπευθυνnq

τροφnq κo l εivοl : γοαιρεντερΙτlδο (κorλoπovοq,

εμετoq, εnipοvn δrορροrο κοl nυρετoq). Σε βο_

ρυτερn nερΙπτωon, εxoυμε vευρlκο oυμπτω-

l.lοτο, οπωq κεφολonovo, Cολn, οvωpολεq κlvn-

oεlq, onοoμoυq κol εΕooθεvnσn TωV δυvομεωv'

Tο oυμnτωμοτο οργουv vο υποxωρioουv.

Το nερlooοτερO Περ αrοτtκο εκδnλωvoντοt

υαrερο οlο εlionpo γευμοτο, οnου nοροoκευ-

οζοvτοl μεγολεq noooτnτεq τροφΙpωv οnο nρlν,

oloτε δivετοr o xρovoq γlo ToV noλλοπλοolο-

opo τωv μlκρoβiων.

ΠPOΛHΠTlKΑ MEΤPΑ:Ολο το τρoφlμο Vo Πο-

ρooκευo(ovτor κoθορο. Nο εΕετo(ovτοt ot οv-

θρωnol, που οoxoλoυVToΙ με το τροφlμο (κρε-

onιilλεq, εαrloτoρεq, Coxορonλοoτεq κ.ο.) μn
τυxον εivοt φoρεiq ooλμοvελλων.
ο Το τρoφrpo VO μnV πtoνovτοl με τo xερlο.

. To vερo vο μn poλΟvετοl οno οκοΘορoiεq

ζωων κοl ovθρωπου.

ο To nλυolpo τωv oκευιilv vo γlvετot με Cε_

αlo vερo.

o Nο oυvτnρoυvτol τo τρoφlμο oτο Qυγεio,
oε Θερμoκροoiο τουλοxtαro κοτω οlo +SoC.

ο Nο γivετοt θοvdτωon novτlκιilv κoι εvτoμωv.
ο Nο βελτlωθεi n τεxνoλογiο nορooκευnq τρo_

φlpων ωαιε, κοτο το δυvοτο, VO μnV υnoρxoυν

xεlρtoμoi οno τov οvθρωnο κοl νο μnv ερxo-

VΤol σε εποφri με μυγεq, ολλο εvτoμo, oκονn,

novτiκlο κλn.

2. KΛΩΣΤΗPlΔlΑΣΗ-ΠΑΘ0Γ0NΟ ΑlTlΟ: 0l δrο_

φοροl τinol του κλωoτnρlδioυ του δlοθλοαrl_

κoυ (Clostridium Perfrigens)

Μια μολιrvοn,
δεv εivαι αρ-
Kετn v{ι Kα*
Ιασ{nσει ivα
{$X}φ1μΟ εΙΙ1-
κtvδυvο για
δnλnτnρiα-
σn" Γiα v{l γi-
vεx &1JΤΟ, rιρξi-
Πε1 vtι βοn_
θnετοuv και
*λλοι Παρα-

γΟvτεq...
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cι

Π ΗΓΕΣ ΤΩN N/l KPΟBIΩN : Εiνοr ορκετο δrοδεδο-

μθνο αln φυon, κΟρlo oμωq nnγri τoυq εiνοt τo

εvιερlκo oυαιnμo ονΘριilnoυ κοI ζωων' Kοl εδιi:

n μυγo εivoι onμοντlκoq φορεοq του μrκροβioυ'

To τρoφlμο noυ poλΟνovτοt περlooοτερo εiνοl

τo κρiοq τωv nτnνιbv κοr το βoδlνο κρεοq, lδloi-

TερO To μογεrρεpενο.'Eτol εΕnγεiτor το γεγονoq

oτl το κρουopοτο εivοl oυνnθωq opoδrκο' οno

μογεrρεμεvo κρεoq, φυλογμενo ορκετεq ωρεq

εΕω οno τo Qυγεio κοl poλιoτο μεoο oτo eου-

μ i του' Π' ουτo, nερloooτερο κρουopοτο εxου_

με oε oxoλεio noυ otτiζοvτoI oμoδrκο, σε φO1_

τnτtκ€q λεoxεq, oτροτιbνεq, vooοκομεiο κλn'

XAPΑKTHPlΣTlKA ΓNΩPIΣMAΤΑ TΩΝ MlKPO-

BlΩΝ: Τo κλωoτnρiδlο oντεxoυv ορκετο oτo

βροoμο. Koλ0τερn θερμoκρooio γlΟ V'οVOΠTU-

xθουν εiνοl γυρω oτoυq 45'C' Kdτω onο 6'C

oτoμοτοει n οVOΓΤUξn ToιJq'

ΣYMΠTΩMATΑ: Αυτο noρoυotoCoιπ οι B_24

ιilρεq, υoτερo οno τnv κοτονολωοn τnq Οπo-

nτnq τρoφnq. Ποροτnρεiτοι εvτονn δlορρolο κοt

κolλonovoq' Δεν εxoυμε oυvΛθωq αιnν κλωαιn-

ρlδΙοon εμετo κοt εδω τnv ΕεxωρΙCoυμε οnο τtq

:ολμovελλιioειq. Επionq onοvtο noρoτnρεiτοl

_ ::_]q. Το oυμπτιilμοτο δloρκoυν λiγo xρovo'

''nEΤPΑ: Τo βοolκo μ€τρο εivοt

.' :οBiρloμο μογεrρευμεvου
'..-: <οt pολroτο οτον το

Ξ_.'::o, γlοτi ετol

ευvoεiτοl n οvonτυΕn των μlκρoβiων, το οnoiο

noλΟ nερloooτερο onο τ' oλλo prκροβlο noλ_

λοnλοoroζovτοl γρnγoρo. Δtοτn ρnon λοInoν'

Tων μΟγεlρεμενωv φογnτωv oε θερμοκρooiο

κοτω οno +5"C Λ ndvω ono 60'C'

B. TPOΦOTOΞlNΩΣΕlΣ: Οnωq oνοφερθnκε oτnν

ορxlr, ot τρoφoτoΕlνιiloεlg oφεiλοvτο1 σTnV Ko_

τοvολωon τροφiμωv, oτο οnoiο το prκρoβro εi_

xον nορογεl μlο τοΕΙvn noυ δρο οnευθεiοq, po_

λlq οnορρoφnθεi ono το βλεvνογovο τoυ εvτε_

ρOU, γl'ουτo n δροοn τnq εivοl noλΟ γρnγoρn

κοt oυνnθωq μεoo oε 2_5 ωρεq"Εxoυpε δnλo-

δn oοv οiτlο τnq δnλnτnρiοοnq οxl τo [δlο το

μικρoβrο, ολλd το nροioντο εκκριonq TοUq, Tlq

τοΕiνεq, n βιoλoγlκο δnλnτnρrο, οnωq λεγovτol'

1. ΣTΑΦYΛOTOΞiNΩΣΗ _ ΠΑΘ0Γ0N0 ΑlΤl0: Η

τoΕΙvn τoυ μrκροβioυ αroφυλoκoκκoq 0 XρU_

oieων (StaphγIοcoccυs Aureus)'

ΠΗΓEΣ MlKPOBIΩΝ : Ol oτοφυλοκoκor βρioκo-

ντοt novτoυ αιn φυon, oτo εδοφoq, σΤlq ρlvo-

φορυγγικεq εκκρioεIq ονθρωπου κοl (ιilων, oτo

μοoτo τωv (ιbωv oτοv nοoxoυν οno μοαιiτtδο'

oτo τροΟμοτο με nυο, οκoμο κοr oτo δερμo'

Τo 60-BOο/o των oνθριbnωv noυ εργοZoVTοl σTο

νοooκoμεio, εxουν αrοφυλoκοκκo oτo ρrνoφο-

ρUγγο. H μυγο κοt nολl εlvor φoρεοq ΤoU σTο_

φυλoκοκκoυ.

XAPAKTH PιΣTιKA ΓNΩPiΣMATA TΩN M l KPOBl-

"scrr. "δ,
,'j,' *Φ '4n '' {2t^ -'1
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σταφυλ6κ0Κκ0ζ o.tρυσiζa)ν' κιiρια αιτ[α τn9 οταφυλoτoξ[νωonE oε αν]ρrbπινoυq ορyανιομollg

ΩN KΑl TΩN Τ0ΞlΝΩN:0 oτοφυλoκOKKoq οVTε_

Xεl σε θεριJoKροσiο μεxρl 60"C, ολλo oε B5"C

KοTοσTρεφεTοl σε ΤρΙO λεΠTO.

Αρo o βροoμoq, σιγOUρO TOV KοΤOσTρεφε]. ΔεV

σUι]βοiVεl oμωq τo Ιδlo pε TnV TOεiVn TOU, ΠoU

OVΤεXεl ΠOλι σTο βρooμο.

Πο vο nοροxθουv oτo τρoφlpο τοΕΙνεq οΠo TΟ

μ rκρoβlο, xρεlοCετοt θερpoκροo[ο 20'c - 40'C,

κoτολλnλn υγροoiο κοl θρεnτtκn lκονoτnτο του

τροφipoυ. Σε τροφlμο nου δroτnρoυvτοl κoτω

οno +6"C o oτoφυλοκoκκοq δεv nολλoπλοol_

οζετοl κοl εnoμενωq δεv μnoρεi νο πορογεt

τoδiνn. Η κοτοι!υΕn δεv κοτοoτρεφεl TO pl_

κροβlο, πoυ μnoρεi Οoτερο onο τnv οnoι!υΕn,

αrnν κοτoλλnλn θερμoκρooio, vο οvonτυxθεi.

ΣYMΠΤΩMATΑ: Εμφοvl(ovτot οnoτoμo oε 1 - B

ιilρεq μετο τo υnonτο γεilμο, ολλο oε nooooτo

60O/o_BOO/o oτο οτoμο noυ εφογov τo iδlo φο_

γnτo. Αυτo εΕnγεiτol οno τo εvδεxoμεvο vο

μnv εφογον oλοl τnv iδlο nooοτnτο τoΕΙνnq

κol n ευοloθnoiο οno οτομo oε oτομo vο εi_

vοr δtοφορετlκn.

Tο oυμnτιbμοτο εiνοl:Σlελoρρoro, vουτ[ο, κο_

nωon, δριilτοq, κolλlοκεq ουonοoεtq, εμετoq

κolλonovoq, κεφολonovoq, υ noτoon, δlο ρροιo

με κonρoνο oκεποoμεvο με βλεvvn κοl ολλoτε

με οiμο. Συνnθωq, nυρετoq δεv υnορxεt.

Απο τn oυvεxil δrορρorο Kol ΤoV εμετο, μπoρεi

vο εxoυμε οφυδοτωon. Το oυμnτιilμοτο ουτο,

κοτο κοvoνο, nερνoυv μεoο oε 1-2 μερεq.

ΠP0ΛHΠΤlKΑ METPΑ: Γεvlκο, n nρoλnι!n τnq

αlοφυλoκoκκlκnq τoδivωonq oτnρiCετοι oτnν

nορεμ nοδlon μολυνonq τωv τροφiμωv, με σXO_

λοoτlκn κοθορloτnτο, με οnoαrεiρωon, κολn

oυντnρnon κοt nροαοoΙο τωv τρoφiμωv οnο

oκovn, pυγεq, οπoρρipμοτο κοl οκοθορτo ον-

θρωπo. Π'ουτoυq noυ xεlρΙCoντοl τρoφlμο,

loxυoυv το εδΛq:

. Σωμο κοl xερtο nεντοκοθορο, νυxlο κοpμενo.

ο ΣοnοΟvlopο κoλo, μετο οno κοθε εnΙoκει!n

oε τoυολετo.

. Νo φερoυν εnεvδυτεq κοθορoυq κοl oκoυφο.

ο Nο μnv ΕΟvoυv τn μυτn κol τo δοvτlο, ουτε

νο ntοvoυν το μολλlο τουq.

ο Νο μnv ntοvoυv τo τρoφlμο με το xερlο.

ο Νο μnν xεlρ[Covτοt xρnpοτο nlοvοvτoq oε oυ-

vεxεtο το τροφlμο noυ oερβiρoυv.

Στn xωρο μοq, Τo μεγολυτερο noooαιο Tρoφo_

δnλnτnρlοoεωv oφεiλετοl o' ουτo τo μrκροβlο.

Tο €τorμo φογnτο, εivοl nlo εnικivδυvol, onωq

τυ ροn lτεq, nο ροoκευοoμοτο με κl μ ο, ooιrroυ lτq.

2. ΑΛΛΑNT|ΑΣH _ ΠΑΘ0Γ0NΝ0 AlTl0: Eivοl

n τoΕΙvn τoυ κλωoτnρlδiου τnq ολλοvτ[οonq

(Clοstridium Botulinum). Ευτυxιiq, τo εiδoq

ουτo τnq θονοτnφoροq δnλnτnρiοonq, εivοι

noλΟ onοvlο.

ΠHΓEΣ TOY MlKPOBl0Y: Bρioκετοl σTo γο-

oτρoεvτερlκo oυoτnμο οvθριilπου κol ζιbωv,

αlo εδοφοq, oτn λοonn λlμνωv κοl nοτομιilν

Koι σΤο βυθo τnq θολοooοq. Το τρoφlμο oτo



OΠoiο Περlσσoτερο οvοnτυσσεTOl To μrκρoβιo

κοl oxnpοτi(εl τoδivn, ε[vοι το oυvτnρnμεvο

(κoνoερβεq xoρτoρlκωv nου γΙνοvτοl σTO Χω-

ρlo, οnoυ n οnooτεΙρωon εivol οτελnq). H τo_

δivn δεv ολλolιilvεl το φυolκo XοροKTnρισTl-

κο τoυ τρoφΙμoU, γι' oυτo φοiνοντοl κovovtκo'

XΑPAKTHPlΣΤιKΑ ΓΝΩP|ΣMΑTΑ TOY MlKPO_

BlOY KΑι ΤHΣ T0ΞlNHΣ TOY: Tο μ.rlκροβlo γlο

vο οvonτυxθεi κot vo noρογεr τοδΙνn nρεnεl vο

βρεθεΙoε τρoφlμlο xωρiq οερo, γl' ουτ6 βρΙoκεl

κoτoλλnλο nερlβoλλoν σTO εγKUTIωμενo τρo-

φlμO, σΓo xorρoμ€ρlο κλn.

Η κοτολλnλn θερμoκρooiο γlΟ TnV οvοnτυΕΛ

τoυ εivot 1O"c _ 5O"c' To ολoτl oε nυκvoτnτο

BO/o _ 1O0/o εμnοδi(εl τnν οvοnτυΕΛ τoυ'

H τoEivn τoυ εiνοl το nlo loxυρo βroλoγlκo δn_

λnτriρlo.'Eνο γρομμoρlo, μπoρεi νο oκοτωoεl

1OO xrλrοδεq οvθριilnoυq. Στn θερμoκροoiο τωv

BO"C n τoΕivn οδρονonotεiτοl.

ΣYλ/ΠTΩN/ATΑ: Σε λiγεq ιiρεq, oρxiCουV To σU-

μnτωμοτo, ΠoU σTnV oρxΛ μoιoCουν μ'εκε[vο

τnq oτοφυλoκoκκlκnq τοδivωonq. Mετo δΟ_

o-Τρε|q μερεq ορxΙCoυV το XoρOKΤnρlαrlκo vευ_

ρrκο oυμnτιilμoτο, onωq novol αιoυq μυεq, Εn-

ρoτnτο τoυ oτoμοτοq Kοι τoU φορυγγοq, ελoτ-

Τωσn Tnq οροοnq, oτροβroμoq, βλεφοροnτωon,

δΟoκoλn κοτοnoon, βροxvoδο oτn φωνn μεxρl

οφωvΙο δυonνοlο, nορoλυon τωv oκρωv, τοxυ_

κορδΙο κοr τελοq θονοτοq οno nορολυon τωv

οvοnvευαιlκωv μυιilν.0 θοvοτoq ερxετοl μεoo

oε 3_6 μερεq, oε nοoοαrο 600/o κοt εΕορτοτοt

οnο τnv εγκοrρn δlογvωon κοl θερonεiο.

ΠPOΛHΠTιKA MΕΤPΑ: H nρoλnQn oτnρi(ετοt:

. Στnv κοθορloτnτο κοl κολfi oυντiρnon τωv

τρoφiμων.

. Στnv κολΛ οnooτεiρωon τωv κovoερβιilv

(125'c εni 20')'

ο Στnv onoρρlQn κoθε τροφiμoυ με oνιbμολn

oopΛ, tδloiτερο ooμn τογγlopεvoυ βουτΟρου,

i δroγκωμεvωv κονoερβιilv.

. Στn Θθρμoνσn Tων oυwnρnpεvων τρoφΙpων

μεxρl βροoμου, γtο τnv κoτοαιροφn τnq τοδΙvnq'

ο Στov nοροτετoμεvo βρooμo των κoνoερβιbv

noυ γivoντοl οnο τlg volκoκυρ€q. Στnν Ελλο'

δo n ολλοvτiοon nτοv ογνωoτn, μεxρr το '1 967,

onoτε onpεrιbθnκον το nριiτο 2 κρoυoμοτο οε

pnτ€ρο κοl nοlδΙ oτο N. KoΟκοoo Φλωρivnq.

Πο τov nερroρloμo τωv τρoφlκων δnλnτnρlο-

oεωv γεvl κο, onο tτεiτο t oυνεργooio υγεl oνoλο_

γωv γl οτριilv, κτnvl oτρωv εn l θεω ρ nτιilv τροφ i-

μωV KΟl υnoxρεωτlκi δriλωon κοθε nερloτο_

τrκου τροφl κnq δnλnτn ρΙοonq.

Η nλoτlο δtοφιbτlon τoυ κolvoυ, lδloΙτερο των

nοlδlιilv τoυ oxολεΙoυ, γlο ΤnV οτoμlκn τoυq

υγlεlvΛ KO] ΤnV οUTOΠρOσToσ[ο τoυq οno τlq

μoλυvoεlq, εiνoι onοροiτnτn.

Η γvιilon τoυ κlvδΟνου, θο εΙvol τo κολυτερo

μεoo nροφυλoδng οnο oυτov.

Ooo γlo τn θερonεΙο τωv τρoφοδnλnτnρtοoεων,

n μoνn oυμβoυλn μοq, εivοr n ομεοn oυvδρo-

μιi τoυ γloτρo0 oοq, i n γρnγoρoτερn μεTΟφo_

ρο τoυ οoθεvουq αιo εφnμερευov νoooκoμεio'

BAΣlKEΣ ΑPXEΣ YΓlΕlΝΗΣ KΑl ΠP0ΛΗψHΣ

TPOΦl KΩΝ ΔHΛΗΤΗPlΑΣEΩN

ο Kοθορroτnτο κot υγlεlvt1 τoυ xωρoυ nορο_

oκευΛq των φογnτων.
ο TonoΘετnon τωv τρoφiμωV ΠoU δεv nρoκεl_

ΤOl Vο KOΤοVολωθουv oμεoωq, oτo Qυγεio, μετο

τo μογε[ρεμo τoυq.

. Mn κoτοvoλωon κoνoερβιbv nου ε[vοl φoυ_

oκωμ€νεq, ΠορOμoρφωμεvεq n oκoυ ρlοopεvεq

κoι τρoφiμωv γενlκο πoυ εxουv Οnonτo xριil_

μο, γευon κοl οoμn.

. Πρoooxn αlo (εoτομο τωv φογnτωv. Zεolοi-

νετε μovo τnν noooτnτο nου θο κοτοvoλωΘεi.

ο Koτοnoλεμnon τρωκτlκιilν κot εvτoμωv.

o Τnρnon τωv κονovωv οτoμικnq υγtεlνnq κοl

κoθορtοτnτοq οno oλουq. π
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E. T.A ΔHMOY NAOYΣAΣ:
rΙ ΙΣTOPΙA ToY TOYPIΣMOY

ΣTHNΠoΛHMAΣ
Γραφει o Κωνoταυτ[yog Afrαυαoιαδng

2. H τουρlαrικn οδlοποinon, oνοnτυ_

Εn κοt εκμετολλευon τωv nερloxωvτου

δnμoτlκoυ δοooυq Aγioυ ΝlκoλοOU, Τnq

nερrοxnq ΓPΑMMΕNHΣ, κοθιilq Kοl ΤoU

Δnpοτlκoυ Περrnτερoυ κKΙOΣKlυ αιnv

noλn τnq Νοoυoοq. Αnο τo 2007 €xεl

οvοτεθεi αlnv ε,rlxεiρnσn Kol n εKμε_

τολλευon τnq Σxoλnq Αρlαιοτελn (κυ-

λlκεio, oiθoυoο nρoβoλriq κλπ.).

ΕΓKAΤAΣTAΣElΣ

0nωq οvοφερΘnκε ποροnovω, n εδρο

τnq εnlxεiρnonq βρioκετοl oτov Αγlο

Nlκoλoo - τoυ Δnμoυ Nοoυoοq, oε

κτlρlοκο oυγκρoτnμo τo onοio εivοl

κτlopεvo oε οtκoπεδlκri εκτοon 20

αιρεμμοτωv nου εxεl nοροxωρnΘεi

σΙnV εΠ xεiρnon γlο 99 xροv ο οιlο τov

Δnμο Νοουoοq' ΠροoφοτO με ΤnV UΠ

Oρ. 102/2008 οnοφοon του Δnμoτlκoi
Συμ βoυλiου ποροxωρnθn κOV σTnV εΠl_

xεiρnon ολλο 5 oτρεμpοτο' Στo κτlρl_

οκo oυγκρoτnμO ToU Αγioυ Νlκολοoυ

nερtλoμ βοvοvτol:
1.:εvοδoxεlοκri μovoδo 3* 68 δωμο-

τiων- 1 50 κλlvωv.

2. Αiθoυoο noλλοnλojv xρnoεωv 200

οτo μ ωv.

3. Αiθoυoο εoτloτoρioυ

4. Kοφετερrο-ΙVlnορ κοΘωq κοl υnοi-

Θρlo εoτlοτoρlο

5. ΑIΘOYΣA ΣYNΕΔP|AΣEΩΝ 25 οτo_

pωv. Περον τωv κτlρloκιilv εγκοτοαrο_

σεωV TOU Αγioυ Nlκολοου, n επlxεΙρn_

on δlοθετεl αιo Δnμoτ κο Πορκo, xρn_

σn ToU Δnpoτtκoυ Περrnτερoυ nKlOΣ_

Kll κοl τnq περlΕ ουτoυ εκτοong oxn-

μοτoq ορθoγωv[ου, oυvoλlκoυ εμ βοδoυ

εn txεiρ non ιΔH N/0ΤlKH

ΕΠlXElPΗΣH ΤOYPIΣλ/l0Y

NΑΟYΣΑΣυ -EΝ0Δ0XΕl0N
BΕPΓVl l0N oυoτnΘn κε oτlq

5_9_19B4 ωq οnoonοομο Προκτlκoυ

Τnq UΠ'Oρ. OΠoφ. 11l1984 oυvεδρiοon

τoυ ΔHΙ\40ΤlKOY ΣYMBOYΛl0Y Νοoυ-

σOq Oρ' οnoφ. 1sB/19s4 n onοiο δn_

μοolεΟθnκε oτo Δευτερo τευxοq ορlθ_

μοq φυλλoυ 242l2-5_19s5. H εnlxεi_

ρnon φερεl τo δlοκρlτlκο τiτλο α:ΕN0-

Δ0XΕΙ0Ν BΕPλ/llΟΝυ κοl ωq εδρο τnq

εxεt oρ oθεi ο ΑΓl0Σ ΝlK0ΛΑ0Σ τoυ

ΔHλ/l0Y ΝΑ0YΣΑΣ του Νομου HΙVΑ_

ΘlΑΣ' Σκοnoq τnq Εl xεiρnοnq εivοt:

1. 0 εΕonλlopοq κοl n εκpετολλειon
δεvoδoxεlοκΛq μovοδoq, εαrlοτορiου

κol κοφετερlοq-μΠOρ oτnv nερ oxΔ

τoυ Αγioυ Νlκoλοoυ Νοoυoοq.
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2.773'36 τ 'γl '

Εnlonq αlnv nερloxn του Δnμοτtκου

δοooυq κοl εlδlκoτερο αιο δοooq pε

τnv ovoi..l οoio ιιΣκοτiνoυ p ετοβl βooΘn_

Kε σTnV εntxεiρnon με δ κοiωμο δtορ-

κουq xρnonq KOl γlO OOρlσTo xρovo το

Kοpnlvγκ τnq Γροpμεvnq κο εtδrκoτε_

ρο εκτοon 200 αrρεμμοτωv, εni τnq

onoΙοq βρioκετοl κοτοαιnμο - εσTlO-

τoρlo - οvοι!υκτnρlο 100 τ.μ. κοl 7 κτi_

ρ1O σoV κolνoxρnαrοt xωρor (τουολετεq

- λoυτρο - κουeivεq κο ενο φυλoκlo).

OPΓAΝΩTlKH ΔoMH:
ΛElToYPΓlA-ΣTEΛEXΩΣH

0l εργoCομενot τnq εnlxεiρnσnq OΠoTε-

λo!v τo onμοultκoτερo κεφολοlο τnq. H

δloiκnon εxεl δωoεl πoλυ μεγολn βo_

ρυτnτo αlnv δnμloυργiο τωv κοτολλn-

λωv oυvθnκων εργοoiοq, αrnv εnoρκll

μoρφωon κoι εκποiδευon, αrnv κoλn

εntκolνωviο Kοl σUVεργοσΙο, αιnv μο_

vτερvο διolκnτlκn oυμnερtφορo τωv

nγετlκιilv αlελεxιiv (κοl oxl σTnV OU_

αιnρn εniβλει!n), α_nν xρnotμoπο[n_

σn ToU κοτολλnλoυ εEonλlομου, αlov

εμ nλoυτloμo τnq κοθnμερlνnq εργοoΙ-

οq, μεoo οno τnν οoo τo δυvοτov εκτε-

vεαιερn μ nxovογρoφnσn, OUToμοTo-

noinon τωv λεlτoυργlωv τnq, pε OΠo-

τελεoμο τnv δnμroυργiο ενoq oυαιΛ_

μοToq ΠoU noρoκlvεi τoυq εργoCopε-

VoUq σε οΟEnon Tnq Πoρογωγlκoτnτοq.

Nο onpεlιilooυpε οτl τo oυvολo τωv

εργοeoμεvωv τnq εnlxεiρnonq εxεI κο-

τορτtoΘεi σTο ΤoUρlσΤtKο εnογγελμο_

το μεoω προγρoμμοτωv μετεκnoiδευ-
σnq Tnq oxoλnq τoυρlαrlκιiv εnoγγελ-

μοτωv κol μεoω ολλων εκnοlδευτlκιi:v

nρoγρομμοτωv nου υλonοinσε Kol σU-

vεxiζει vο υλonolεi n iδlο n εnlxεiρnon.

H εnιxεiρnon εnεvδυoε κot εnεvδι]_

εl σΙnV oλlκn noloτnτο τωv nρoi'oιrrων

τnq (εαιlοτoρlo _ κoφετερlο) κοθωq κol

oτlq υ(-rnλεq υnnρεolεq τooo σTo εσΤlο_

τoρro - κoφετ€ρlo, οoo κol σΓlq UΠnρε_

oiεq τnq Εενoδοxεlοκilq μoνoδoq. Δlo-

θετεl lS0 9000 κοΘωq κοl HACCP

Η εntxε[ρnon δtοθετεt oυγxρoνn κοl

εκλεκτn oργovωon nοvω oτnν oποiο

αιnρiΖετοl n oλlκn τnq δρoαrnρlοτn_

τo. Το oργovογρoιJμo τnq εnιxεiρnonq

εΕυnnρετεi oε μεγολo βoθμo τlq λεl-

τoυργrκεq κοt ενδoεnl κolVωVlOKεq OVO-

γKεq Tnq, εnιτρεnovτοq τnν ovευ γρο_

φεloκρoτl κιilv δ tοδl κοol ωv επ l κοlνωνΙο

(κοΘετn κol oριCovτlο), τnv βελτlαιn
λnιpn οπoφοoεωV, ToV ελεγxo λεlτoυρ-

γ[οq του oυoτnμοτoq KOl TnV οnoφυγn

εn l κoλυ ι|εωv ο ρμ οδlοτnτων.

0r επrμερoυq δρoαιn ρloτnτεq κol λεl-

τoυργiεq τnq εnlxεiρnonq κοτovεμo-

VTo1 σTlq οκoλoυθεq διευθυvoεlq:

ΓΕNlKH ΔlΕYΘYNΣH, n onoio OΠOTε_

λεi τo οvιiτερο εκτελεoτlκo oργoνo

τnq επlxεiρnonq με κυρlο ευθΟνn τnv

οno κοθε nλευρο οnοτελεoμοτικΛ λεl-

τουργiο τnq εnlxεiρnonq o0μφωvο με

τlq οnoφοoεlq KOΙ Tlq κοτευΘυvτnρlεq

γρομμεq τoυ Δl0lKΗΤlKOY ΣYMBOY_

Λl0Y τnq εnlxεΙρnonq.
. ΔlΕYΘYΝΣΗ ΠAPΑΓΩΓΗΣ (Προ)'oτο_

μεvοl).
ο) Π ρolοτο μ ενοq εαrtοτορiου_κοφετερlο

λ/nορ H/B-

β) Πρoi'oτομενoq Δnμoτlκoυ Περlnτε-

ρoυ αKlOΣKlυ.

ο ΔlΕYΘYΝΣH MΑRKET|ΝG, n onοiο

nερlλομβοvεl Kοl To τμnμο πωλnoε-

ων, κοl ευθυvεTοl γlo τnv ενδυvομωon

Tnq οWOγωVIσΓrκnq θεonq τnq εntxεiρn_

σnq Τnν Αγoρο, τnv nερolτερω οvοnτυ_

Εn τnq κοr TnV εμΠερισΓοτωμενn ερευ-

νο oγoροq.
. 0IK0N0MlKH ΔlEYΘYNΣΗ, n onoio

nερlλομβοvεl τo τμnμο Λογrαrnρioυ, τo

τμnpο pnxοvoγροφnonq κοt τo τpnμo

n ρoμ nθεlιilv.

ΘEΣMlK0 ΠΛAlΣlo ΛElToYPΓlAΣ
ΤHΣ ΕΠlXElPHΣHΣ

H εnlxεiρnon λεlτoυργεi οπo 10/l l/
201O oυμφωVο με Tiq δlοτοΕεlq τoυ

N. 3463/20Ο6 ωq Α.Ε. κοt oυpφωvο με

τo Koτοoτοτlκo τnq τo οnoiο δnμo-

olευθnκε σΤo UΠ'ορ. 13082 ΦEK, με

τnν Εnωvυμiο Ε.T.Α- ΔΗM0Y ΝΑ0YΣΑΣ

Α.Ε.0.Τ.A. κοl δloκρtτlκo τiτλo ιΞΕN0-

Δ0XΕl0N BEPMl0Νυ. Η δlolκnon τnq

εntxεiρnonq ooκεlτot onο ενvεομελεq

Δlolκnτlκo Συμβoυλlο. H εntxεiρnon

οvnκεl αιov lδlωτtκo τo1.lεο, οoκεi οno-

κλεtαrικο εΠ lxεl ρnμOTl Kn δροoτnρlo_

τnτo, δι€nετol οno τoυg vopoυq κοl

τoυq κοvovεq τωv ΑνωvΟμωv Ετοlρt_

ιiv, δεv οviκεl αlov ευρυτερo δnμo_

olο τoμεο. [V]ετoxol τnq ετοlρ[οq εΙνοl.

1. 0 Δnμoq Νοoυoοq

2. Ο εκοαroτε δnμορxoq Νοoυοοq ωq

φυolκo nρooωno, μετn μετοβiβοσn σε

ουτοv 5 pετoxιilv τnq ετοtρiοq oliοq 50

ευρω θκοαrn. Το lVετoxlκο Kεφολοlo

τnq εnlxεiρnonq oνερxετοl oε 2.562.1 00

ευρω (51.242 μετοxεq x 50 ευριi) κor

n κοθορn θ€on τnq εnlxεiρnonq με

31l12l2011 ε|νaι 7 '529'272 ευρω.

EΠENΔYΤlKH Π0ΛlTlKH
TΗΣ EΠlXΕIPHΣΗΣ

H εnlxεΙρnon δεv nτοv nοιηο ουτo

nου βλεnoυpε onμερο. oτov ΕεκΙvn_

σε σT|q 6112l1985 n οnoτΙpnon τnq

οΕiοq τoυ Πογloυ Εvεργnτlκoυ (κτl-

ρloκο_εΕonλroμoq κλn.) οvερxoντoν

αιo nooo των 144'733 ευριi' ΣΛμε_

ρo το οvriαrotxo πooo οvερxετοl αlο

13.500.Ο00 ευριil.

Αυτο εnlτευxθnκε μεoω τωv εnεvδυ_

σεωV ΠoU nρογμοτonoinoε oλο ουτο

τo xρονlo με [δlο κεφολοlο, εnεvδΟ-

σεlq ΠoU εγινο αιoxευμεvo κοl εixοv oov

onoτελεoμο ουτiv τnv τεροαιlο ουΕn-

σn Tnq nερloυoiοq του Δnpoυ Nοoυ_

oοq. Αvοφερω περlλnnτlκo τo ε[δοqτων

εnεvδυoεωv ΠoU ΠρoYμoTonοlnθnκον.

H εnιxε[ρnon ξεκiνnoε με 20 δωμοτtο

κοl εoτιοτορlo κοl κοφετερlo μlκρnq
δυvομ ι κοτnτoq.
'1. Tο 19BB ovελοβε τn δlοxεiρlon τou

ιιKlOΣKlυ κol εnεvδυoε nερinoυ 95.Ο0Ο

ευρω. To 19B9 oλoκλnρωoε εnενδυοn

υιloυq 323'000 ευρω ουΕovovτοq τnv

δυvομlκοτnτο τoυ δεvoδoxεlου, οno

20 δωμοτlο oε 39 δωμoτlο (Nεo nτε-

ρυγο 19 δωμοτiωv).

2.Ιo 1992 oλoκλfrρωon εnενδυon 6

vεων δωμοτiωv υι!oυq 60.000 ευρω. Τo

1 996-2000 oλoκλnρδθnκοv εnεvδΟ_

oεlq υι!oυq 1.236'250 ευρω, οl οnoi-

εq οφoρoΟoov: ο) εκoυγxρovιoμo δω_

μοτ[ωv ιj$oυq 773.7oo ευριil κol β)

nροoΘnκn 23 vεωv δωμoτiωv υQoυq

502.500 ευρω.

3. To 20Ο3-2004 εnεvδΟθnKοV γlο ΤnV

οvοκοivlon τoυ εαrlοτορiou KOl Τnq Ko_

φετερlοq κοθιilq κοl ToV εKσUγΧρoVI_

oμο τnq κoυCivοq τoυ κKlOΣKlυ nooο

950.000 ευριil'

4'Ιo 2004-2006 oλoκλnριΔθnκε n oi_
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θουoο nολλο nλιilv xρΛoεωv (Συvεδρlο_

κo κεvτρo-ο iθoυoο noλλοnλων xρnoε-

ωv) υιJ:ουq 192.000 ευρω.

5. Εnionq εnεvδυθnκοv nερinoυ 569.

000 ευρω (ono τo 1999 εωq κοr το

2006) γlo το nlo κοτω εργο:

ο) KοτοoκευΛ λoγloτnρΙoυ κοl οiθoυ_

oοq oυvεδρΙων

β) Δlομορφωon xωρoυ τρoφoδοoiοq

κοl οπoθnκευonq οπoρρlμμοτωv.

γ) Δlομoρφωon υnoiΘρloυ κοφε _

εoτlοτoρioυ.

δ) Δrομ ορφωon nερl βολλοvτοq xιilρoυ.

ε) Kοτοoκευιi γυμvοαrnρioυ αro δενο_

δoxεio.

e) Εγκοτοα"οon γεvνiτρlοq _ oυαrn_

μοτoq xλωρiωσnq ΤoU νερoΟ κοl oυ-
oτn μ οτοq n υ ρooβεonq_n υ ροοφολεlοq.
n) Εκουγxρovloμoq p nxοvoγροφnonq.

6. Δlομoρφωon εΕωτερlκoυ xιilρoυ
αKl0ΣKlυ 60.000 ευριi [υnoiθρlο oκε-
nooτρo- no lδoτonoq).

H Ε.Τ.Α. ΔHλ/l0Y NΑOYΣΑΣ εκτoq οno

τlq nοροnovω επεvδ0oεlq ΠoU oφo-

ρoυοov τnv εnεκτοon KOl TnV εKσUY-

xρovloμo TωV εγKOTOστοoειilv τng,

oτnρl€ε κοl oτnρΙCεl δlοφoρεq δρo-
αrnρloτnτεq κοι εργo τoυ ΔΛμoυ No_

ouσοq. Evδεlκτtκο οvοφερω TnV oΠo_

nεροτωon τoυ 5oυ ΝnπrογωγεΙoυ Νο_

oUσOq, ovoKοΤoσKεUn nλοκooτρωτoυ

τoυ Πορκoυ, εργo ononερoτωonq γn-
nεδωv 5x5 του Δnμου, εργο εκoυγxρo-

vιopo0 oτo κλεtoτo Γυμvoαιnρlo τnq

Νοoυoοq κοr βεβοro n εnlxεiρnon no_

vτο αrnρlCε noλlτloτlκεq δρooεlq τoυ

Δnμoυ κοθιiq κοt δροoεlq δnμooΙωv

oxεoεων κοl nρoβoλnq τnq noλnq pοq.

ΣTATΙΣTΙKA KA|

0lK0N0MlKA ΣΤ0lXElA
Πο τnv loτoρiο θo οvοφερω oυvonτlκο

μερtκο αrοτtαllκο _ olκovoμlκo αιot-
xεiο:Αnο τnv npερο λεlτoυργioq τnq

εnlxεiρnong οl οφiδεlq οvnλθοv oε

300.B54 (oτομο) με οvτiαlοlxεq δto-

vυκτερευoε q 61 2.352 (οτoμο).

H xομnλoτερn μεon ετnolο nλnροτn-

το 39,5SΟio nρογpοτοnolnθnκε τo 20'l 'l

κol n υι|nλoτερn 76,65o/o το 1999.

0 κυκλoq εργοolιiv τnq εnlxεiρnonq

εωq 31/r 212011 ονnλθε αιo nooo τωv

42.000.000 ευριi. 0l ογορεq γlο τρo-
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φlμο_noτo λolnο ονολιilolpο τnq τoΕε-

ωq TωV 1 1.0Ο0'0Ο0 ευριil εvioxυoov κοl

εvloxυουv oκoμn κοt oιiμερο TnV ΤoΠl-

κn κοl ευρυτερn ογoρο. 0l οpolβ€q τoυ

nρooωntκoΟ υιpουq 22.100.000 ευρω

υnnρΕε onμοvτtκn rδlωq pετο τo κλεi-

σlμo ΤωV εργοαlοo[ωv.

H ιΣToPIA THΣ EΠlXElPlΣHΣ
MEΣA AΠ0 TA ΠPoΣΩΠA

H E.T.Α. του ΔHλ/lOY ΝΑ0YΣΑΣ εΙxε

τnv oπονlο γtο το Ελλnvlκο δεδoμεvο

τυxn vo εxεt αrο τlμovl τnq nοvτo οv-

θρωnoυq τnq ΑυτoδtolKnσnq ΠoU εV-

αrερvlCoτοv εvο κolvo oρομο κοl ovεl_

ρo ΠoU δεv nτοv ολλο οno τnv οvoπτυ-

δn του τoυρlopου αrnv nολn ιJοq, σOV

εvο vεo μοxλo, μlο vεο δlεδoδo οnο τo

οl κovoμ lκo οδl€δoδο nου φοivοvτοv vο

πλnττεl τnν περloxn μοq οnο τrq ορxεq

τnq δεκοετiοq τoυ '80, με τnν εvορΕn

τnq onoβlop nxoνnonq τnq. Τoυq iδlουq

ονθριinoυq ενωvε κοl n nΙoτn τoυq

oτnv δυvoτoTnTο Τnq τonlκnq oυτo-

δlοiκnonq νο ονοnτυooεl με επlτυxiο

εΠ lXεl ρnμοΤl Kn δροoτn ρtoτnτο.
'0λor τoυq rιxρnolμonoinσOV) TnV εΠl_

xεiρnon γlO TnV εniτευΕn ΤωV Πορο_

nοvω oτoxωv, ο κoθεvοq pε τον δlκo

τoυ δεxωρtoτo τροnο κοt nοvτo oυμ-

φωVO ι.jε τlg δυνoτoτnΤεq ΠoU nρooε_

φερε TO οtκοvoplκο περlβολλov τnq

xιilροq pοq κοl εlεlδn nοvτο nioω οno

ToUq Oρ θμοΟq nioω οlο τtq εl τυxi-

εq KO1 Τlq οπoτυxiεq κρυβovτο οvθρω_

Πol, σOV εnΙλoγo oυτoΟ τoυ onμεlιil_

μοτoq θo nθελο vο oνοφερω ToUq οV-

θριilnoυq noυ oυvετελεoον oτnv δnpl_

oυργlο, oτnv οvοnτυln KOi σΤnV ΠεTU_

xnpεvn noρε[ο ουτnq τnq εntxεiρnonq

oτov κooμο Tnq εΠlxεlρnμoτlκoτnτοq

Kοl ΤOU τoυρtoμoΟ.

Πριilτo vο οvοφερω τoν tδρυτi κοι θε-

μελlωτn τnq πριinv Δ.Ε.T' NAOYΣΑΣ κοt

vυv Ε.T.Α' ΔHN/IOY ΝΑ0YΣΑΣ, πρωnν

Δnμορxo τnq nολnq κ. Δnμriτρn 8λ6-

xo KOl σΤnV ουvεxεlο oλoυq οooυq δlε-

τελεoov nροεδροl με xρovoλoγlκn κοl

oxι lερορxrκΛ oεl ρο : Τo[λng Aθovdol-
oq (Αvτlδnμορxoq, Δnμoτrκoq Συ μ βου-
λoq), Xρrioτoυ Πovογlιilτng (Δn p οτl -

κoq Σ0μβουλoq), Πoλ6κnq Γειbργloq
(Δnpορxoq Νοoυoοq), Mnoυρδ6vog
Avooτ6oloq (Δnμoτικoq Σ0μβoυλoq),

ΠΙτoq N lκ6λοoq (Δn pοτl κoq Σι1μ βoυ_
λoq), KορομποτC6q Avοαr6oloq (Δri_

μορXoq Νdoυoοq), Γκoρv6τοq lω6wnq
(Δnμ oτr κoq Συμ βουλoq).
tVoxλoq τnq επlτυxnμεvnq noρεiοq τnq

Ε.T.Α. ΔHλ/]0Y NΑOYΣΑΣ υnnρΕοv ολor

ol ποροnοvω, ι!υxn opωq οπoτελεoοv

κol oπoτελοΟv οl εργοCoμεvol noυ nο_

vτo nρooεφεροV Τlq υnnρεoiεq τoυq

με oυvεnεlο, επογγελμoτloμο κol κυ-

ρiωq oγοnn γtο το ιoτoλiδl τnq Nοου_

σΟq) γlο τnv εrlxεiρnon noυ οnoτελε_

oε κοl oυvεxi(εl vο noτελεΙ τοv ntλοτo

γlο TnV τoυρtoτtκn οvοnτυln τnq no-

λnq μοq KOl Tnq περtοxnq μoq. N
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MΗTPΙKOΣ ΘIΙΛAΣMOΣ
To Γεvrκο Noooκομεio NdoυoαS στnvπρooπαΘεια πρoιilΘnσns τoυ μnτρl-
κoυ Θnλαoμo0 εκδiδει Kαι διαv€μει απ6 το 2004 μια εΠισΙnμοvικrt μελ€-
Ιn ενnμερωΙιKfl, απαραiτnτn γrα ιιs μnτ€ρεs με Θ€μα: <<Θnλαζω τo παιδi

μoυ, τι πιo φUσιKO!> με τnv ελπiδα vα βρει αvιαπ6κριon.

Γρdrρoυυ oι

Mαρiα Σεtζn,
Παιδiατρog
Ευτυl[α
Λαμπριανiδoυ, Mαiα

Τl εivol τo μnτρlκ6 γdλο; Η εκκρlon γολο_
κτoq δεv ε,vοl τinoτε ολλo nοοo n ρετο-ρonn
τωv ομlvoδεωV, TωV lXVoσTOlxεΙωv, τωv λlllδΙωv,

τnq γλυκoCnq κοl oλλωv oυαrοτlκωv τoυ nλο_

σμOΤOq, oε κo(εivn, γολοκτooφοlρivεq, γολo_
κτολtnΙδlο, λοκτoζn κοl δlοφoρο ολλo oυoτο-

τtκο τoυ γολοκτoq.

Πιilg εnrτυγxdvετοt n noρογωγri τoU μnTρl-
κoJ γdλoκτoξ; Αl,εoωq pετο τnv γεwnοn κοl

11',;6_3 j1',r -c. _)Ο<Ο-ι,-ο, οοxieε n ΠOρΟγω-

' 
; _Ο- 

, ο: ο<_οc' -ε 
_" δοοο. δ-ο οοlοvωv, τnq

iiQΟλΟ<-:,,,"q {Ο -Γ( Q1-_g1 ,'.q.0 oο-oνεq ο-_

τεq nορογovτοl σΤnV υnoφυon, noυ εivοt ενοq

οδεvοq, κοl βρΙoκετοl αιov εγκεφoλο.

Τnv ει.ιολri opωg γlο τo Εεκivnμο τnq noρoγωγnq

τoυ γολοκτοq τn δivεl τo μωρo με το Θnλοoμo.
ο ΙVlε τo θnλοoμo τoυ μωρoιj oτελvετοl μΛvυ_

ρο σΤoV εγκεφολο μεoο onο τn νευρlκn οδο.
ο Αno τnν υloφυon ελευθερωvovτοl ol oρμlο_

vεq nρoλοκτivn (nροοΘlo λoβo) κοl oκυτoκivn
(onioθlο λoβο).
ο Οr ορμοvεq ουτεq μετοφερOVTOl με το οiμο

oτο μοoτο.
ο Mε τnv nρoλοκτfvn δlεγεiροvτοl το εκκρtτlκο

K',J ] ]Uρu rωV (Uι1]εΛl0ωV τoU μOσTOU (Ol CipΧ|_
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ζεl n oυvΘεon του γολοκτoq οnο τ,q θρεr. <εq

oυoiεq noυ lερtεxοvΤO olo Οi;O -"c -.-ε:οQ.
ο [Vlε'nVεniδρoo' ΙnC O. -_:.'"C -. . _ -:_ -

θnλlοκο κυττορο Των <--εl δι., :.:_:.'l'-: .,:

τo γολο rροωθεi_οr Γo - : . '':.- ' :::: . . _: 
-

ρoυq _ γολοκΤOφOρO.( i-<-::-: _ :'_'' - . -
τελlκο αιo norδi.

Πolol nορdγovrεq εnlδρoυv oνoατoλτlκd

oτnv 6κκρton oκυτoκivnq; :. ,:: (:_:]:'
AvτiΘετo nolol noρ6γovτεq λεtτουργoυv θε-
τlκ6 γlo τnv 6κκρton τng; Ξ.. - - : - --' _.- :-

μ iο, Αυτonεlοiθno"
Πιilq θο κoτεβdoεl γρriγoρo γoλo n μdvο;
ooo nlo γρnγορο θ'1::. -: -*:' _-: _:--
τoντoκετo κοl ooο _ a --,.- --:] _ : . -,'-
ηolnτlκn -OρO\ω ,i ' -'"-' - .: :- :,: .

Εivol rκοv6q 6λεq or μnτ6ρεg vo θnλdooυv

το μωρ6 τoυg; Σ.ε:: ' :1.:.

Eivοloρκετri n πoρoγωγri τoυ μnτρlκo0 γ6-
λoκτoq γlο vo κoλιiι!εl τlq ov6γκεq ToU vε-
oγvoιi oτnv ορxιi, κol τoυ βρ6φoυq 0ργ6-
τερο; Η φΟon lρο3lε-ε θε- <ο.

Πoiζεl κοv6vo ρ6λo σTnv Πoρoγωγιi μnτρl-
κoι1 γdλoκτoq τo μ6γεθoq τoU μoστoι]; 0xr.

Σ0vθεon τoυ μnτρlκoιi γdλoκτoq: H oυoτοon

τoυ μnτρlκoυ γολοκτοq διοφερεl οnο pnτερο

oε μnτερο, ολλο κο αιnv iδlο μnτερo ono θn-

λοoμο oε θnλοopο κοl οnο nμερο oε nμερο κol

οno ωρο oε ιilρο. Εnionq εnnρεοCετοl οno τn

δrοτροφn Τnq μ nΙερOq lδlοiτερο, οno το nερtε_

xoμεvo τnq δtοτροφnq oε nολυοκορεαlο λlnο-

ρο oδεο. Tο μnτρrκο γολο εiνοl δυvoμlκο υγρo

κοi n noloτnτο του μετoβολλετοl oυμφωvo pε

τlq ovογκεq loυ vεoγνου.

Πρωτ6γολo fi nιiορ: Πορογετοl τrq nρωτεq

npερεq μετo τov τoκετo εxεl xριbμο βοθυ λε_

μoνoκΙτρtvο κο ε[νοl nοxΟρρευοτo. To nρω-

τογoλο oυγκρ voμεvo με τo ωρrμo γολο εiνοl

nτωxoτερo oε λοκτoζn, λinoq, θερpiδεq κοl βI_

τομiνεq τoυ oυμnλεγpοτoq B, ολλο nλoυoloτε_

ρo oε βlτομiνεq Α,C, E, pετολλο Na, K, CL, lxvo-

oτolxεiο, πρωτεiνεg KΟl οVoσoσφo ρ[vεq, κυρi_

ωq Τnq εκκρlτlκnq slgΑ.

Η oυvθεori τoυ κολυπτεl τrq ovoγκεq ToU Vεo_

γεvvnτoυ. Πορεxεl nροoτοolo εvοvτl μlκρoβi-
ωv κot lων, ευνoε[ τnv oΟEnon τnq φυolολoγr_
κriq xλωρiδοq τoυ εντερoυ, noυ οπolκi(εt oτο

εvτερo τoυ vεογvoυ κοl βonθο oτnv ομυvo τoυ

KOl σΤnV οnοβoλn του μnκωvioυ.
Mετoβοτlκ6 γ6λο: Εivοl τo γολο noυ nορο_

γετοl μετο τnv nρωτn εβδoμοδο μεxρl κοl τn

δε--ερn μ-;ετο τov τoκετo. Η oOνθεon ΤωV σU-

,πο. κων -oυ μετοβολλετοl. H nερlεκτtκoτnτο
-:.-l", i-lοωτε vωV KOl TωV οVoσoσφο1ρΙVων ελοτ-
_:'lu,ετO κοl ου€ovετοl n nερlεκτlκoτnτο τoυ λi-
_O-q, Τnq λοκτo(ng KOl ΤωV θερμiδωv.
'Ωρlμlo γ6λο: Tο μετoβoτlκo γολο κοτολnγεr

o ο ωρ po ToU οnoioυ n oυvθεon ολοκλnρω_

vετο lλriρωq μεxρl τον πρωτo μΛvo.

Συαroτlκ6 τoU μnτρlKoιi γdλοκτoq
. Νερ6: Aυτο εivol τo μεγολυτερo nooοoτo
-ωV σUσTοTlKωvτoυ μnτρlκου γολοκτoq (Bzοlo).

Σι,μβολλεl oτnv θερμορυΘplon του vεoγεν-

,"-ου. Ακομn KOl σε ΤρOΠlKri Cεoτn το βρε_
:]c -oU θnλοCεl oωoτο δεν xρεlοCετol εnl-

^:'__ ' _ ' ι]U.

ο Πρωτεivεg: Ο nρωτεivεq του μnτρlκoυ γo-
i,Ο(-o( ε'',ο -ολυ οvιbτερnq βloλoγlκriq οδiοq.

Δlοκρiνοvτοl oε κοeε"vεq, nρωτεivεq του oρoυ

KOl σΤ q μn lρωτε'lvlκεq οCωτουxεq ενωoεrq'

0l nρωτεiνεq του ορου εvloxυoυv τnv ομυvο

τoυ βρεφουq κοl loρεμlοδiζοιv τnν εpφοvlon

ολλεργlκωv nοθΛoεων. Αno τlq μn nρωτεivlκεq

οCωτουxεg εvωoεlq ;δtοiτερn onpοoΙο εxουν

το voυκλεoτiδro (πoυ nρooγoυv τnv ονοnτυΕn

τoυ ονoooλoγlκoυ oυoτnμοToq KOl n τoυρivn

(nου βonθοεl αlnv ωρΙμοVσn TOU εγκεφολoυ

Kοl ToU oμφl βλnoτρoεrδoυq).
ο ΛΙnn: Το λΙnn onοτελουv γlO TOV ovθριinlvo

οργoνloi';o βοolκri nnγn ενεργεloq κοl δoμiκο

oυαlοτtκο τnq κυττορlκnq μεμβροvnq oλωντων

κυττορων κοl εΙvol οnοροiτnτο γlO TnV οvonτυΕn

τoυ κειαρlκoΟ vευρlκoυ oυαιnμοτoq.

Αυτο οnοτελoυv onμοwlκo oυαlοτlκο ToU οV_

θρωntνου εγκεφολoυ Kοl ΤoU ομφlβλnαrρoεl-

δoυq. Τo μnτρlκ6 γολο εκτoq ono το τρlγλυ_

κερiδlο Kοl TnV xoλnoτερoλn περlεxεl κol το

οπoρoiτnτo λlnορο οΕεο (nολυoκoρεoτο λl_

noρο oΕ€ο) τo onoiο δεv υnορxoυv oτο γολο
τnq ογελοδοq κοl n nυκνoτnTo ΤOUq εΕορτοτοl

οno τn δlοτρoφn τnq pnτεροq'

. Yδοτ6vθρoκεq: Kυρloτερoq υδοτοvθροκοq

του μnτρlκo0 γολοκτoq εivοl n λοκτoζn nου

oυντiθετοl oτoν μοClκo οδεvο. Οl υδοτοvΘρο-

κεq βonθουv oτnv ovοnτυEn TωV μn noΘoγo-

vωv βοκτnρlδiωv oτnν εvτερlκn xλωρiδο κοl

οvοαιελλουv τnv οvonτυδn τωv nοθoγovωv μl_

κρooργοvloμωv.
ο M6τολλο Kοl lxvoστolxεio: To μnτρlκo

γολo nερlεxεl λlγoτερο Kολro, Nοτρlo, Xλιδ_

ρlo, Αoβεoτlo κol Φωoφoρo oυγκρtvομεvo με
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TO ογελοδlvo γολο κol nερinoυ ioεq nοooτn-

τεq XολκoΟ, Yδροργυρου κοl Σlδnρoυ. 0 oi_

δnρoq του μnτρlκoυ γολοκτoq οnoρρoφοτοl

κοτο 500/o εvιil o oiδnρoq του ογελοδrvου γo-
λοκτoq οnoρρoφοτοl κoτο 100/o. Τo οoβεαllo

κοl o QευδoργUρoq ToU pnτρtκoΟ γdλοκτoq
onoρρoφοΟντοl κοτο 60-700/0 KOl ToU ογελo-

δlvo0 κoτo 20-300io.

ο Brτoμivεq: Η nερlεκτlκoTnΤο ToU μnτρlκοΟ

γολοκτοq oε βrτoμivεq εΕορτοτοl oπo τn δtο_

τροφn τnq μnτεροq.
kvlκo βρεφn noυ θnλoζουv δεv noρoυolοCουv

oυμnτιilpοτo υnοβlτοpiνωonq με μovn nlθοvΛ

εδοΙρεon τlq βlτoμivεq K κol D. H υnoβlτομivω-

on nρoλομβοVεΤοl με τn xoρllγnon βιτoμivnq K

oε oλο το vεoγνο κοl βlτοpivnq D (α-lq xωρεq

nου δεv εxoυv ορκετn nλloφοvεlo)-

To μnτρrκo γολo οκoμn nερlεxεt dvCυpο Kοl oρ-

poνεq. Επionq εvlox0εt τo oμυwlκο oυαrnμo

του βρεφoυq με τnv oυΕnμεvn nερlεκτlκoτnτο

ToU σε κurrορο ToU οVoσοΠolnτtκoυ oυαrnμο_

Τoq OVoσoσφοlρivεq κυρiωq τnv εκκρlτlκn slgΑ,

λυoo(υ μ n, λo κτoφερivn, tι.rερρφερovn-γ κλn.

0φ6λn ToU μnTρtKoι1 Θnλooμoιj γlo τo nοlδΙ
ο lδοvlκn oυvθεon TωV σUσΤοTlKιilv τoυ μn-
τρlκo0 γoλoκτoq γIο Tn σωμοτlκn οvdnτυΕn

του nοtδtoΟ'

. Πρoαιooiο oπo λoIμιilδεlq ονοnvευαrtκου _

γoσtρεVTερ1 Ko 0 oυ αrri 
μ-l 

οτoq
. ΠρoαrοoΙο οno lωoεlq, ολλεργiεq, ονοlμiο.
ο Α!δnon τnq εntβiωonq των πρoωρωv
ο ΑυΕnon τoυ δεiκτn vonμοo0vnq
. Πρooτοoiο οno τov κivδυvo τoυ vεοvlκοΟ

δlο βnτn
. ΠρoλnΨn γlο TnV noxuoορκΙο κοl γlο pελλo_

ντlκo κivδυvo oτεφοvlοioq voooυ
ο Eλοτrωon τnq oυxvoτnτοq του nοlδlκo0 κορ-

κivoυ
οMεiωon τnq τερnδoνοq
ο H nlo κοτολλnλn τρoφn γlo noλλεq ορρωαιrεq

τnq vεoγvrκnq, βρεφlκriq κοl nοlδlκnq nλlκioq:
_ Σιlvδρoμo δυoοnορρoφnonq

- Δυoovεliο αιo γολο τnq ογελοδog
_ Εliμοvn δrορρorο

- Ελκωδnq κoλΙτlδο

- Νεκρωτlκn εvτερoκoλiτlδο
_ Xε ρoυργlκεq εnεpβοoεiq ToU ΠεΠΤlKoυ oυ_

αrn p οτοq
_ Σnι|ο piο
_ Avεnορκεlο τnq lgΑ οvooooφοlρΙvnq

_ Mετομooxευon μυελo0 τωv ooτιbv
ο Συμβoλn oτn δrομoρφωon υγtoυq Πρoσω-

nlκoτnτoq Kοl σTo κτΙolμlo τnq ι|υxlκnq υγεi-

οq τoυ nοlδloυ
. Συμβoλn αιnv nρεμiο τoυ βρεφoυq λογω εl-

δlκnq ορμovnq ToU μnTρlKoυ γoλοκτoq

0φ6λn τoυ μnτρlκoι1 θnλooμoιi γlο τn μnτ6ρo
. Πρooτοoiο οno τov κορκivo τoυ pοαιoυ
ο lV]εiωon τnq oυxvοτnτοq ΤoU κορκivoυ τoυ

εvδoμ nτρioυ
ο Πρoαrοoio οno τov κορκivo τωv ωοθnκων.
ο Τοxεiο nολlvδρopnon τnq pnτρoq τnq λε_

xωi'δοq

ο Ευκoλoτερn oπι.ilλεlο τoυ βορoυq, ΠoU οΠo_

κτnθnκε κοτd τnv εγκυμooυvn, κoΘωq τo οno_

Θnκευμεvo λinoq κoiγετοl γlO TnV noρογωγΛ

γολο κτοq

οlκοvonoΙnon γlο TnV ολoκλnρωon Tnq ωq γU-
vοiκο _ pnτερo
ο Πρoογωγn τnq Qυxlκnq υγεiοq τnq μnτερoq
κοτο τnv nερiοδo τnq λoxε[οq
ο Ευκoλiο αιn oiτlon Kοl σΓlq εΕoδoυq pε το nοlδi
. 0lκοvoμ iο

0φ6λn τoυ μnτρlκoιi Θnλοoμoιl γlο τnv Kol-
vωviο κol τnv noλlτεΙo
ο Eiνοl olκoλoγlκoq
ο ΙV]εiωon τnq νoonρoτnτoq (nερloooτερο γερο
no rδro)

ο ΙVεΙωon εδoδωv φoρμοKεUτlKnq κοl voooκο_

μεlοκnq nερiθολQnq
οlVεiωon εΕoδωv ογoρoq Εεvoυ γoλοκτοq



Πoιο μ6τρο nriρε n Πογκ6oμlo 0ργ6vωon

Yγεioq κοl n UΝlCEF γlo τnv nρooγωγri τoυ

μnτρlκoιi γ6λoκτoq:
Το 19B9 oτn Γεvευn ΠρO_οθ'(., _. (_a(. Ξ"-

ιJOΤoγlο εllτυxti l\4n-ο <i θ-':;'- _]- _:.-

nεl vο εφορμοζoιτο ο-ο ',': :_-'a:": ^--_.

εivοl το εΕiq:

1. Nο υnορxεl γροrτ;
oυτi vο οκoλουθεi.ο

του Mοlευτnρioυ liο-

vτiδο τoυ vεoγεvvn-:'.

2.Τo nρooωntκovο ε<_: 5.-ι-: '.:-a,-: ,:

lκοvο vo εφορ1,οoε - .' - --'
3. No ενnμεριivor: :]:: : -'_:::C . c _O

nλεovεκτΛμο-ΓΟ ΤO. -'-: ., : - ]" aσ- Oυ.

4. 0 θnλοoμοq VO ο;', .: -: -οωτo nμ[ωρο

μετο τoν τoκετo -ε _" ::';ε ο ε<lorδευpε_

voυ πρooωllκoυ.

5. 0l μnτερεq Vο εK-C δε':',-ο αrnv τεxvn τoυ

Θnλoομου. Σε nεο'_-ω:. _οοωρου τοκετοΟ

Kol OVογKoσΤlκου ο;ο;,';: σ-o" OΠo τo nolδΙ

ToUq, ol μnτερεq VO ε<_c δε-οντοl αιn δloτi_

ρnσn Tnq λoxεiοq.

6' Στo vεoγεVVnTO VΟ δiγετοt μovo μnτρlκo

γολο.Oxl υγρο ουτε o',-λ;ρωμο Εεvoυ γολο-
κτoq, εκτοg οv υlορxε, ε δ κoq loτρlκoq λoγoq.

7. Nο εφορpοζετοl το oυαrnpο αrooming Ιnυ,

noυ onμοΙvεl το vεoγ€vνnτο δΙnλο αιn μnτε_

ρο ToU 24 ωρεq τo 24ωρo.

B. 0 θnλooμoq vο εivοr ελευθερoq Kοl οΠερl-

oρlαιoq.

9. No μn δiνoντοl nlniλεq αrο ποtδlο noυ θn_

λo(oυv κοl τελoq

10. Νο lδρυθoυv opοδεq υnοαιnρl€nq ToU μn-
τρtκου θnλοoμoΟ κοt μετο τnν εΕoδo ToU Vε-

oγεwnτου οno το μοlευτfrρlo αιlq οnoiεq vο

μετεxoυv κοt μnτερεq.
Τo 1992 πnρov nρωτοβoυλΙo vο δnμloυργnθε[

τo ιΦlλlκo γlο τo βρεφοq Νoooκoμεioυ -The

baby friendlγ Ηospital lnitrative- noυ αιoxoq

τoυ Λτov το Νοooκoμ-lεiο κol τo MοlευτΛριο vο

γivoυv xι.ilρol φrλlκοi onoυ ol pnτερεq Θο μο-
θοivoυv κοl θο βonθoυvτοl, γlο vο μnoρεooυv
vο θnλoooυv με εnlτυx[o.

Ακρoγωvιοioq λlΘoq εvoq τετoloυ Nooοκoμεi_

ου - ΙV]οlευτnρioυ θο ε[vοl: Νο εφορμo(ovτol

ιιTA ΔEKA BHMATA ΓlA EΠ|TYXH ΘHΛAΣ-
M0υ κot vο τnρo0ντοt το ορΘρο του κΔlεθνoυq

Kιiδlκο Εμnoρiοq κοl Δlοφllμronq Ynoκοτοαlο-

τωv lVlnτρlκoΟ Γoλoκτoqυ.

Πolo εivοι n υγtειvti τoυ μοαroυ
κol n τ6xvn τoυ Θnλοoμoιi

_ t'/ ο φορο τnν nμερο μnovio κοθoρloτnτoq

-ε οοιloυνl, ενω τlq εnoμεvεq φoρεq κoθορΙ-

.: ' -ε τlq θnλεq μovo με vερo ΠρlV To θnλοoμo.

- -:-ε δε xρnolponolουpε οWlσnΠTlKο n olνo-
_,ε--c 

V O TnV κοθορlοτnτo του αlnθoυq. Ξn-

: - ,. - ', 
_ο αrriθοq, oφοlρο0v τn φυolκil τoυ λl-

_-::-'-. 
<οι τo nροδlοθετoυvvο κοvεl ρογοδεq.

_ -] .:-1 ο vο εivοl nοvτο oοnoυνloμεvο.
_ -*:=. θion τoυ ποlδloΟ oτo oτnΘoqTnq μn_
-ι::: -ε <ο_ολλnλo κρoτnμο του αrι1θoυq κοl

-c' -ω.1O-, ωσΤε VO μn θnλοCεl τn Θnλri, ολλο
_μi,C -ηC θ'1οiοq ολω oε ion οnooτοon γ0ρω

οnο -n 3οc" τnq θnλnq.

Π6τε nρ6nεr vo Εεκlvtioεl o Θnλοoμ6q;ooo

lrο γρnγορο ο-εoωq pετο τoντoκετo κol ooo nlο

oυxvο θnλοζε -ο μωρo, τοoο γρnγoρoτερο ερ-

XεTOl To nυορ κο, oτn oυvεxεlο το κονovlκo γολο.

Π6oo oυxvd nρ6nεl vo γivετol; ΘnλοCεr τo

μωρo B_12 φορεq το 24ωρο (κοτο pεoo oρo

κοθε 2_3 ωρεq) τo nρωτo μΛνο τnq CωΛq τoυ.

ooo nlo oυxvo γiνετοl ο θnλοoμοq, τooo nlo

γρnγoρο εδolκεlιivovτοl pnτερo κοl i.lωρο. 0oο

περloooτερo θnλοζεl το μωρo, τooo περlo_

ooτερn noooτnτo γoλοκτoq θo εxεl n μnτερο.

Πιilq Θo κοτολ6βετε 6τι τo μωρ6 oοq τριil-

εl κοvovlκ6; Τo μωρο θnλoζεl B_1 2 φoρεq τo

24ωρo τo nρωτo μnvο τnq Cωnq κol 5-10 φο-

ρεq τo 24ωρo τουq εnoμενουq μrivεq.

- Ακoυτε τo μωρo vο κοτonΙvεl τnv ιilρo τou

θ nλοoμ oυ.

_ To oτΛΘoq εiνοl μoλoκo μετo τo Θnλοoμο.

- Αλλoζετε τoυλοxloτοv 6 βρεγμεvεq πovεq

μεoο oτo 24ωρο κοl 2-5 λερωμεvεq nοvεq

(μετο τnν 3n με 4n pερο γεvvnonq).
_ To μωρo κoθε βδoμοδο nρεnεl vο nοiρvεt nε-

ρΙnoυ 1 75-200gr n τoυλοxlαιον 750_9009r τo

n ριilτo μ rivο'

- Τo βρεφoq noυ θnλοζεI nεtvοει πlo ουxνd

οno εκεiνo noυ olτiζετοl με τεxvnτ6 γολο γlο-
τi τo μnτρtκo γολο εivol nto ευnεnτo Kοl Πο-

ρομεvεr αιo αroμοxt λrγoτερo xρovo οπo τ'

oλλo γολοτo.

Πolεq εivol ol αrdoεtq θnλοoμoιl

H θεon τnq μnτεροq noυ Θnλο(εl nρ€nεt νo εi-

V0l ovoΠoUΤlKn. Mπoρεi vo θnλοζεl Σοnλωμ€vn,

πoλΟ βoλlκn αloon γlo τnv vυxτo κoι γlο γυvοi-
Kεq ΠoU εxουv γεwnoεΙ με KοlσoρiKn τoμn. βο_

\Ιiι])Σ]l )f,



ζεl εvο μοδlλορr αιnv nλοτn Tnq γlO vο αlnρi_
(ετοl oε nλογlο θ€on κol κροτωwοq με τo εvο

xερl τo κεφολοκl τoυ μωρoυ Kol ΤnV nλοτn τoυ

(μnoρεiVο XρnσlιJOΠolnθεi μοΕlλορl Kol σΤnV

nλοτn τoυ μωρoυ) nλnolοeεr oτo oτoμο τoυ

τn θnλn.

Mnoρεi οκoμn vο θnλoζεl κοΘlομενn oτnρi_

Cοvτoq το xερlο Kol TnV nλοτn τnq oε μοδlλο-

ρlo. Ποiρνεr το μωρο αrnν ογκoλlο, με τρoπo

ιiαlετo κεφολοκl ΤoU VΟ οKoUμnο oτov ογκω-

vο τoυ εvoq xερrοΟ τnq ri δoκlμοCεl μ'εvο μo_

Εlλoρr oτο γovοτo vο φερεr το μωρo oτo υι|oq

τoυ oτnθoυq Tnq. TO μωρo lρεnεl νο εivοl Εo-

πλωpεvo oτo nλοt, τo lρooωno τoυ v' οvτlκρi-

Cεr το αιnΘoq τnq μ nτεροq κοl n κolλlο ΤOU ΤnV

κolλrο τnq. Mε τo oλλo xερl δivεl τo αriθοq κοl

βonΘοει τo μωρo vο βρεl τn θnλn. Kροτο με

τov οvτixεlρο τo nοvω μερoq τoυ μοαο0 κοl

με το τεooερο δοκτυλο κοτω κοl nλογrο α-n-

ρiCεr τo μοοτο (δεΕlo μοαlο _ ορloτερo x€ρr,

κol ορloτερo μooτo δεΕi xερl). ΦρovτiCεr πο_

VTOΤε Vο μnv κλεivoυv τo ρoυθoυvlο ToU μω-

ρoυ oτnv εnoφn με τov pοoτο τnq.

Eκτoq ono τtq nορoπovω oτοoεtq θnλοoμoυ

εxoυμε KOl ΤnV ιnλευρlκnυ oτοon θnλοoμoυ.

H οnoμοκρυvσn ΤoU μωρoυ oπo τo α_nθoq γi-
vετot nοvτο βοeovτοq onολο τo δοκτυλo τnq

οvομεoο oτo xεiλn ToU Kοl oxl τροβωvτοq το

οno τo oτfrθοq, γloτi oυτο θο τρου1.lοτioεl τlq

ευοioΘnτεq θnλεq. Στnv nερinτωon ΠOU n μn_

τερο εxεl ευοioθnτεq ri κοl nλnγωpεvεq θnλεg

κοθωq εn[onq κοl οτοv εxεl noλυ γολο, n oυ-

xvΛ εvολλογn τωv οτooεωv θnλοoμοΟ μπoρεi
vο εxεl OVοKoUφlσTlKο οπoτελεoμοτο.

Πιilq ovτl μετωn Ιζovrο t δl6φoρεq

εrδrκ6q κοτooτdoεlq
ο 0λεq oxεδον ol μnτiρεq (nερinoυ 950/o) τωv

γυvοlκωv οπο φυorκi οπoιpn εiνοl l'κovεq vο

θnλοoουv το ποlδtο τoυq εvω εvo μlκρo no-

oooτo με οvωμολΙο τnq θnλnq n υnερβoλlκο

μεγολo αιriθοq δυoκoλευετοl αrο θnλοoμo.

ο 0 ελεγxoq τωv μοαrιilv κoτο τn δlορκεtο τnq

εγκυμooivnq οnο τo μοlευτnρο n τn pοiο βo_

nθοεl oτoνο δloπloτωvovTοl ol ονoτoμtκεqτoυ

οvω p ολ iεq.

. Τοoο γlO Tlq εnΙnεδεq οoο κοl γlo τlq εloε_

Xoιjσεq θnλεq n τοloθετnon κοτο το 3" τρiμn_

VO Τnq κυnonq αιο pοαlo οonΙδοq θnλοoμου

εiνοi οnοτελεoμοτt<n. Η τοnοθετnon μloρεi
vο oυvεxloθεi <οr μετο τον τοκετο μετοδυ των

γευμoτωv μεxρl n μnτερο vο κοτoφερεt, οφου

εκnοlδευτεi vo θnλooεl oωαrο γloτi σTo σω-

oτο θnλooμo το nοlδΙ δεv θnλοζεl οno τn θnλn

ολλο οno τμnμο τnq Θnλοiοq ολω, oε Ιon οnο-

oτοon nοvω κοl κοτω οno τn βοon τnq θnλnq.

ο Τροβnγμo τnq θnλnq Πρoq Tο εΕω κοl oτρiQl-

μo με To δεiκτn κοl τoν οvτixεlρο γlο 2 _3 λε-

ιτa,2 _3 
φoρεq τnv nμ€ρο, pπoρεi vο βοnθn-

oεr, ολλο xρεlοCετοr nρoooxn, nρinεl vο γivετοl
novτo με ooπoυvloμενο xερlο γlο ToV κΙvδυνo

Tl εΙvol ol ΤρoUμοTlσμ6vεg θnλ6q;
ο 0 τρουμοτropoq τnq θnλnq εΙνοi οnoτελε-

σpO Τnq μn oωoτnq τonoθiτnonq τoυ nοlδtοΟ

oτo oτnΘog τnq μnτερoq κοl oxl τnq διoρκεl-

οq του θnλοopoυ.
ο Θεροnεiο Tnq TρΟUμOTloμεvnq θnλnq δεv εi_

vοl δlοκοnn τoυ θnλοoμoυ κol τοnοθετnon θε_

ρoπευτtκιbv ολοlφωv KOl OVΤlσnΠTlκωv ολλο
ο ΣωoτΛ τonoΘετnon του nolδtoυ αlo oτiθoq

τnq pnτ€ροq. Mε τn oωoτn τonoθετnon δε θi_

γεΤοl n τρουμoτrοpεvn θnλri, δε γivετοl κοlvoυ_

ρlο τρουμο κοl το nδn υπορxoν εnoυλιbvετοl

μοvο του. Εnlnλεοv o μοαιοq οδεrοCεl KOVOVI_

κο κοl ετol οποφευγovτοl oλεg οl δυoορεoτεq

κοτοαlοoεlq, οnωq n μοoτiτlδο
ο Στεγvn κοl κοθορi θnλn: [Mετο τo θnλοoμo

n θnλn nλεvετοl μονo pε vερo κοl οτεγvωvεl

oτοv οερο. Τo εnlθ€μοτο των θnλιilv ΠoU φo-

ρουν οl nερlοοοτερεq μnτερεq κοτω οno το

oτnθοδεopo κροτοΟv υγροoio κοl κoθυoτε_
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σΤoΟ Ιi μlΟ υγpΛ eεπn -:-::_: . - .'--:: ' -' - -οαrου οnο τov lο τoυ ερnnτο τoυ οnλoυ

ρο0ν τnv εnουλωon τωv τρουpοτωv.

Ynερφ6ρτωon μoαroι1
ο Δεv δlοκοnτετο ο θnλοο-oc' :,_ -ε_; : ]":-
oμoq oυvεxiCεTο pε ΠρO--Ο:ε:'-' ':-.':-'^ -.-
noθετnon του nοlδiοι αο :'^::ι _'ι 

- -_ι:.:
.Πρlνοnoτοθ'λοo_c :. : __-. . _:. _ .-

οοζ, οπo τn βοon TO. -::-]- _::: _" -'''
ωoτεv'ορxioε νοβνο "ε -: ,a'':''::', ' -

νο θnλοoε -o μωρO ''.'-_:-'-'-'' ^':Ξ -'!
τo oτiθoq ευκολoτεοο.
ο Αv, oτον To ι-]ωρO cO"]a
εΕοκoλoυΘεi νο εΙvο 3ο:' -: ::: ::_ ] - _ ,:-

xiζετοl με TΟ Xερ ο i _ο :"']]:: -": _'.':-

τo γολο βγοivε 
_ο)_ ε-. _i --:.- ..

MooτΙτlδο:Tρουpο- σμΟC -'i :'_'': . : -'::-
φoρτωon του pοαιοj i-ΓΟΟε ,: _::Ξ:''::-.

μ οαriτlδo.
. Η nερloxn τnq φλεγpovnq εiνο κοκκ νn, Πρn_

oμενn κοl nοvοεt'

ο Η μnτερo εxεl nυρετο κο γεvlκn κοκουxΙο.

ο Στn pnτερο ουαlnvετοl οvοnουon KO1 Xoρn-

γο0ντοl κοτολλnλo nουoinovο κo ovτlβloτtκd.

An6oτnμo τoυ μooτoιJ: ΙVooτiτlδο xωρiq θε_

ρonεiο μnoρεi νο οδnγnoεl oε οnοoτnμο τoυ

1.looτoυ. To oυμnτωμοτο εivοl το iδlο με Tnq μΟ-

αrΙτlδοq ολλο noλυ εvτovoτερο. Χωρiq κoθυ-

αιερnon xρεlοCετοl toτρtκι'l φρovτiδo.

Kοlooρlκri τoμri
ο 0 Θnλοoμοq δεν κoθυoτερεi. Αρxieεr ομε_

oωq poλtq n pnτερο οloθονετοt ετolμn pετο

τnν vορκωon.
ο ΕΕυnοκoυετor οτt xρεlοeετοl tδtοΙτερn φρο_
vτiδo κol βonθεtο.
ο Στnv ορxn ε[vοl ευκoλoτερo vο Θnλοζεr lo_

nλωμενn, γυρroμενn αιο πλοl γlο vο μn nttCεt

.o μωρo τnq ro rοου*ο.

Δiδυμo:0 θnλοopοq υnοκoυεl oτo voμo eri_

Τnσn_Πρoσφορο.'Eτor ο οργοvloμoq Θo nρo-

oορpοoτεΙ oε μεγολυερn nρooφoρo, λoγω τnq

μεγoλυτερnq Cnτnonq.

Πρoωρ6τnτo: Τo γολο τωv pnτερωv ΠoU γεV-
vουν nρoωρο nοlδlο εxεr υQnλoτερn nερtε_

κτlκoτnτο nρωτεivωv (2Ο0lo nερloooτερo), Νο-

τρioυ, XλωρΙoυ, lVογνnoioυ, olδnρoυ, Xολκo0,

Ψευδοργυρoυ, ουΕnμεvn nοooτnτo λinoυq κοl

ουΕnμεvn noooτnτo τnq slgΑ ovooooφοlρ[vnq

Aιrrεvδεiδεlg τoυ Mnτρlκoιi Θnλooμo0
ο,\οipδδεlq τnq pnτεροq onωq φυpοτiωon,
- DS, nnοτiτrδεq (oτnv nnοτiτlδο B xορfrγn_

:' ε- 3ολΙoυ κοl εlδtκnq ονooooφοlρivnq μθoο

. : -cωTεq 24 ωρεq, θο εnlτρειloυv τn μnτε_

:: , r θnλοoει), μελlτoiοq πυρετoq, onιpοlμiο,

-';οε δnq nυρετoq, δερμοτoλoγlκεq βλOβεq

_ο- eωαrnρο.
ο Σ:jοοο xρονlο voonμοτo τnq pnτfροq n.x

ι:i _ δο'εκλοpι!Ιο, κοκoι1θn voonμοτο, nnο_

1'- , εOΟ <n, κορδlοκn, οvοnvευoτlκn οvεnορ-

3:l_'ο-'' -'δ'οκοln του μnτρtκου θnλοoμoιj.
ο Σ-a ,.JΟ, ο voonμ.lοτο n.x. oοκxορωδnq δlο-

:'_': '-::'οεοεtδ oμοq oυvεκτl1.lωvτot n γε_

' .' .._:-: j'Τnq pnτiρoq κοl n λnιpn φορ_

-:. ''' ' _::': 
-ε'JoU VO λnφθεi οnoφοon οv n

--_::] --::ε ,O θnλοoε.
. Viε, c3οj' <c , cσ; - Ο-Ο του βρεφoυq Π.Χ. γO-
λοκτοeο piο φο v-λο<ετοvoυρΙο, εl βολλoυv
τn oiτlon του βρεφουq μ,ε γολοτο εlδrκιiq oυν_

θεon q.

Πρlν λΙγo xροv ο oτlq μnτερεq noυ γενvοuoοv
nρoωρο, κοτο κovovο γlvoτοv δlοκοnn Τnq γO-

λoυxioq. Σιiμερο ol μnτερεq εvθορρυvoντοt lδl_

οΙτερο κοl βοnθoυvτοr νο δloτnρioouv ΤnV γO-

λουxiο ToUq KΟl τnν εnορκεtο τoυ γολοκτoq
τoυq μεxρl τnν nμερo ΠOU TO nοlδlο τουq θo

pnoρ€oουν vο θnλοooυv οno τo αrnθoq τoυq'

Εv τω pετοΕΟ βγοeoυv τo γολο ΤoUq Yιο Vο Xo_

ρnγnθεi oτo vεoγεννnτo pε κοθετlrρο οno το

voonλευτtκo nρooωnlκο, n κol οno ουτεq τlq

iδlεq οτοv κρivετol δυvοτov, δroτt n oυpμετoxri

τωv μnτερωv oτnv φρovτiδο τoυ nρoωρoυ nοl_

δloυ τoυq onωq ολλογμο, κροτnμο σTnV ογKo-

λrο, τοroμο, θnλοoμο, βοnθο ουτεq Kοl Tο Ποl-

δlο τoυq ι!υxoλογlκd.

Τελoq θο nρεnεl vο τοvΙοoυ1.lε oτl o Mnτρtκoq

Θnλοoμoq εΙvοtτo θεμελlo τnq ι].ιυxlκΛq υγεiοq

του nοlδlου κοl oφυρnλοτεi γερoυq δεopoυq

ovoμεoο oτn μnτ€ρο κοl τo nοtδi.

Tnν ωρo noυ τo nοlδi θnλοζεl εκτoq οno Tlq Πo-

λ0τrμεq oυoiεq noυ nοlρvεt γlo τn θρεQn τoυ,

δεxετοt κol nορο nολλο ερεθioμoτo.'Ερxετοl oε

αlεvι1 εnοφn με τo δερμlo κol τn Cεαlοolο τnq

μnτερoq τoυ, μυρi(εl τo μοαlο Τnq KΟl τov xοl'-

δεΟεl, οκoυεt τoυq κτυnoυq τnq κορδloq τnq, TnV

κolτοζεl κoτομoτο. Αλλo κοl n μnτ€ρο noυ Θn-

λο(εr οloθοvετοt oλoκλnρωμεvn oο γυvoiκo, noυ

βonΘοεl τo nοtδi τnq vo μlεγολιboεl oωαrd. N

: c, oο]
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AΞΙoΛoΓHΣΗ
tΙAxYΣAPKΙAΣ
ΣToN
ΠAΙΔIKo
ΠΛHΘYΣMo
THΣ NAOYΣAΣ

yραφoυν 01

M. ΣΕΙZH, Ι. NT)THΣ,
Δ. ΚoNToΒoΣ' Ι. TΣΙ0ΥPHΣ
Παιδιατρικn Κλιι'ικi Γ. N. Ndoυoαg
Γ' Παιδιατρικi A.Π.Θ.
Ιππoκρ ατ ειo N o o oκoμεio Θ ε o o αλονiκnE

H nοrδlκn nοxυοορκiο οnoτελεi μlo xρovlο νοooγovo κοτο-

σTΟσn, που οποlτεi τnv εγρnγoρσn ΤωV nοtδlοτρωv γlo τn

nρoλn$n κοt οvτtμετιilnlon τnq. o oκonoq τnq nορoυooq pε_

λετnq riτοv n οvΙxvευon ΤoU ΠoσoσToυ τnq nοxυoορκΙοq oε

nοlδlο 7 _ 12 ετιi:v τnq nερloxnq τnq Nοoυooq κol n oυoxε-

τlon τoυ με σUγKεKρlpεvεq δlοτρoφlκεq oυvnθεlεq. Στο 1.063

nοlδlο (41Ο ογορlο,653 κoρiτorο) noυ μελετnθnκοv, nρογ-

μοτοnolnθnκοv μετρnoεlq τoυ υιpουq KOl ToU βορoυq τoυq

κοl το notδlo oυμnλΛρωoοv οvιilvυμο ερωτnμοτoλογlο σXε_

τtκο με τlq δlοτρoφlκεq τoυq oυvnθεtεq. tVlε βoon τov Δεiκτn

ΙVοCοq Αoιilμoτoq (Δ.Γι,1.Σ.), το nοtδlο τοΕlvομnΘnκοV σε φUσl_

ολογrκο (<B5n ΕΘ), υnερβορο (εsn - gsn ΕΘ) κοl nοxΟoορκο

(>95n ΕΘ)γlο ΤnV nλtκiο κοl τo φιiλo τουq. Στo oυvoλο τωv

nοlδlιilν το 65,40io των ογορlιilv κοl το 66,6o/ο των κoρlτolωv

εΙxοv φυoloλoγlκo Δ.M.Σ. (p=ns) Ynερβορο nτοv τo 24,40la

των ογορlωv κaιτo 27olo τωv κορlτolο1ν (p:ns), εvω nοxΟoορ_

κο τo ] 0 2οlo κol 6,40/o (p:0,027) οντloτolxο' Συvολlκο, δlonl_

αrωΘnκοv εvτυnωοlοκO υQnλο πooοoτo υπερβολλoντoq βο_

ρουq (:: οοlο) KOlγ Ο TO δυo φυλο. H εμφονlon nοxυoορκiοq
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σUσXεTiσΤn Kε με ΤnV U ΠερKOTOVOλωσn

γλυκιiν κοl ooκoλοτοq KΟ ΤnV ελοττω_

μεvn λnQn οonρου κρεοτοc KO ψΟ_

ρloυ. Η nρoλnι!n Tnq ΠOΧιJσO3<'οc θο

oτnρrxτεi σT"V εφOΟ-o'' -':','lol-
γεroκriq δiοlτοq με xo" nλεc θε: - -.ε:
κοt κυρΙωq oτnv ουδno' _': σ;--:_ _

κriq οoκnonq.

EΙΣAΓΩΓH

H ποlδrκn ΠOΧLοOpι C -_:_:'. -_-

μovτlκo πρoβλnpο o- C .,:--_,':-
Vεq Kol υno ονοnτιΕ' ,:;aa: ''. ')_

ροκτnρloτlκο οvοφεοε:ι *: - -] ,'_

δnμiο τnqxlλlετiοq,'ο- ::'.. :ε οj_

Εnon τωv xρovlωv νool:, _: 
- c- 

"δε_
οVTol με oυτn. H ουδrc'-'Q lο,δl_

κnq nοxυooρκΙοq, -ο- -".-nρεiΤOl

αιn xωρo μOq, μΠoρε',Ο j'c,]Ο(-ηρ|-

oτεi ωq κβροδυφλεvnc 3ο_ 3οil, ε δl-

κd οv λnφθεΙ υnοι|n O_ Ο - οοq ελ-

λnνlκοq nλnθυopοq 25-35 ετων εivοt

υ nερβο ρoq.

Τo oiτlο τnq nοlδlκnq .οr'οορκiοq εi-

vοι noλλο:γενετ κn ilοοδ οθεon, nοxυ-

σορKεq κoτo τn δlοοκε ο τnq εγKUpo-

oΟνnq μnτερεq, υnερ3oλ κi oiτlon κοτo

τn βρεφlκn κot nοlδiκi nλ κiο, υnερβο-

λlκri λnι!n τροφωv pε xομnλn θρεnτlκn

oΕiο κοl υQnλn θερp δ κn οΣiο, οκοτo_

αloτot xρovοl γευpοτωv, εΜε ι!n οoκn_

onq, oυΕnμεvο ογxοq κοl ορκετο οκoμo

oiτlο' H nοxυoορκiο οnoτελεi ovεδορ-

τnτo πρoδlοΘεot κο πο ρογοι'rο εκδriλω_

onq vοonpοτωv αιnv ωοtμ n nλlκiο, ολλο

κοι τουτoxροvo οιloτε.λεi νooo με noλ_

λοnλεq σωμοTlKεq, κο vωvlκεg κοi ι!υ-

xlκεq εnlnτωoεrq. H nρωlpn ονΙxνευon

τnq nοtδlκnq nοxυoορκiοq, oε oυvδυo-

oμο με nορεμβοoε q αlovτρononοtnol-

μo oυτoν πoρoγoν'rο κlvδυvoυ θο oυμ-

βdλεl ουolοαrlκο αrnv nρoλnQn vοon-

μοτωv τnq εvΛλlκnq Cωnq, oπωq n αιε-

φovιοio voooq, n ορτnρ οκn υnερτοon,

τo loxοlμtκo εγκεφολlκo εnεlooδlo, o

ooκxορωδnq δlοβriτnq τΟnου 2, τo oιjv_

δρoμo onvorοq αlov υnvο κοl ολλωv.

Η εκτiμnon Τnq ΠOXUσορκiοq, τooo oε

εnlδnμlολoγlκεq μελετεq, ooo κοt oτnv

κοθnμερlvn κλlvtκΛ nροΕn, oτnρiCε_
_Ο ε-Οεωq αro ΔεΙκτn λ/οCοq Σωpο_

-ce ιΔιlΣ) τοoο oε ενiλlκεq ooο κοl

oε_cδο.
Σ<:-oc -'q -OρoUσοq εργοoiοq nτov

' )' ., 'ε'σ" τoU ΠOσOσΤoυ τnq noxυ_

].:( Οa:ε -ο δlο nλrκiοq οno 7 μεxρl
''ι_'-' -^ι _εοtοxnqτnq Νοoυoοq κοl

ογορlο, 653 κορiτolο) κοl oυμnλnριil_

θnκoν οno ουτο εlδ κο οvιilνυpo ερω_

τnμοτολογlο oxετlκο μ.lε τlq δiοτροφl-

κεq τoυq oυvnθεlεq Kοl TO σωμΟTopε_

τρlκο xοροκτnρlαιlκο τωv γovlι-ilv τουq.

0l μετρnoε q του υιloυq κοl του βo_

ρουq εγlvοv οnο 2 γlοτρουq (Ποrδiο_

TρOq KOl Γεvlκoq Ποτροq) πορoυoΙο τωv

30η.

! Φυσloλoγlκα %

ΑΓΟPιΑ
Π\'x;ρβαρα'Ιt fΙ Παx0oαρκa "''

1οο ,'' - 
-

7 ετ6ν 8 ετζυv 9 ετιbv 10 ετΦv 11 ; 16rν 12 r,ων

Εlιιιivo 'lo' Σ1r,-ο;ιl.i1{ιlι,-L(ο!1οΓ τog Δi,1)- 1ι!ι Δ\cQ ιlu 1r.- βοο"τ_1ν l-1\ιllct lοlq

ΙΦuαloλογlκαιX,
KοPιτΣlA

ΕlYrτiρβαρα %, o Παx0oαρκα %

7 εr6Jv 8 ετΦv 9 ειci:v 1ο ετωV '!1 ετdiv 1Ζ εrΦV

Elιιδvο 1β, Σal1.lοτικn Qηιil(OvlG1 ιoυ ΔMΣ ιι}! l{ορl'iο1υ,ι, μ.: βοoι ηγ ηλlrιlιι ιoιc

400,'n

20'/,, ,

!

Ο%L

] 0ο1/,,

oυ Ll

6ο%

4a\'λ

20Υ;

aΥo

n oυox€τlon Tnq με σUYKεκρIμενεq δl-

οτροφlκ€q oυvnθεlεq κoθωq κοl με τnv

nοxυoορκiο τωv γovlιilv τουq.

YΛ|Ko - MEΘoΔol
Koτο τo xρovlκo δlοoτnpο 0κτιilβρl-

oq 2003 μεxρt κοl Δεκεμβρtoq 2003

αrnv περloxn τnq Nοoυooq, Προγμο-

τοnolΛθnκov 1.lετρnoεlq τoυ υι!oυq κοt

τoυ βορoυq oε 1.063 ποlδlο δnμoτlκιbv

oxoλεiων nλl κioq 7 μ εxρr 1 2 εTωV (41 0

δοoκολων τωv nοlδlωv. Πo τov nρoo-

δlορloμo του βoρoυq oε Kg xρnolμo-

noliΘnκoν δυο (υγoi κοl γΙνovτov δυo

μετρrioεlq oτo κdθε nolδi κοl εβγolvε

τo 1..lεoo 6ρo oπo τtg δυo eυγioεlq. Πο

τov nρooδloριoμo τoυ υι!oυq oε cm

το notδtο nτοv ovυn6δnTo Kol Xρnσl-

μonolnθn κε μlετρo-μεCoυ ρο' Ακoλo0-

θnoε o nρooδloρloμoq τoυ Δ.M.Σ', πoυ

onoτελεi oδlonlαιo δεiκτn τoυ εΠlΠo-

λοoμo0 Tnq Πoxuσορκiοq oε εvo nλn_
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θυopo κοl μετοβολλετοl ονολoγο με
τnv nλlκΙο κοl το φυλo. 0 nροoδlο_

ρloμoq εγlνε μεoω τoυ τυnoυ Δ.λ/l.Σ.

: βοροq oωμοτoq / (ιψoq oιilμοτoq)2

[κg/m2] κoι τo nοlδlο τοΕlvoμnθn-

KOV σε φUσloλογlκd (<εsn ΕΘ), υnερ_

βoρο ι85n _ 9bη tU] Kol ΠοXUσoρKo

(>95n EΘ) γlο τnν nλl_

κiο κοl τo φ!λo τoυq

με βοon εlδlκoυq ni-

vοκεq. Εnionq nρooδl_

oρioτnκε o Δ.ΙVΙ.Σ. των

γovlωv τoυq κοl θεω_

ρnθnκε oτl o Δ.ΙV].Σ.

μετοδυ 18,5_2a,9 Kgl

m2 ovτloτolxoυoε oε

φυoιoλoγlκo, μεTο_

ει 25_29,g Κglm2 oε

oωpοτlκο υnερβο-

ρo κοt >3O Kg/m2 oε

ποxυoορκo γovro (30_

3a,9 Κglm2' 35_39,9

Κglm2 κoι>40Κgln2
ovτlαrotxo0v σε ΠoXU-

oορκ[ο τυnoυ l, τυπoυ

ll κοl τυnoυ lΙl, ovτi-

oτolxο).

Στn oυv€xεlο, εγlvε

oτoτloτlκn ονολυon

τωv ευρnpοTωV TωV

Δ.ΙV.Σ. κοl τωv οnοvτnoεωV ToU ερω_

τnμοτoλoγioυ με xρnon του nρογρομ_

pοτoq Εxcell γlο ΤnV κοτογροφi τωv

δεδομενωv κοl τn xρΛon ToU σTOTIσTl-

κoυ nρoγρομpοτoq Graph Pad lnStat
(Graph Pad, San Diego, CΑ) γlο ΤnV

εnεδεργοoΙο τουq' Στoτloτl κo on μ ovτl -

κo οnoτελεoμο οvτloτolxεΙ oε ρ<0,05,
εvω το pn oτοτlαιικο onμοvτtκο οπο-

τελεoμο κοτογροφετol ωζ p=η5

AΠ0TEΛEΣMATA
Αnδ τnv εκτΙpnon TωV σωμJοToμεTρΙ_

κωv lορopετρωV ΤωV nοlδlωv μεoω
του Δ.λ/.Σ. δtο l lαlωθn κοv εντυ nωoiοκο

υQnλο lοooαιο υ περβοΜοι.ιοq βο ρουq
(33,90/0) KOl γlO TO δυo φυλο Η οpοδο

noυ εμlφονtoε τoυq υι|nλοτερouq ΤoU

φυorολογlκoυ Δ.λ/.Σ. nτον το κoρiτo ο B
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ετων (s:,60zο) oε οvrlδlοαιoλΛ με το κo-

ρiτoιo 12 ετων (22olo' ρ<0,01).

Στο ογoρlο υQnλoτεροl Δ.M.Σ. εp_

φοviαrnκov αlnν nλtκio τωv 'i 0 ετιilv
(η:,solo) oε οντtδlοoτoλn με το ογο_

ρlο ΤωV 1'] ετιilv (29,ιlto, ρ:0,07)'
Στo oιjvoλo τωv ποtδtωv τo 65,40lo

των ογoρlιiν κοt τo 66,60/ο ΤωV KOρl-

τolωv (ρ=ns) εixοv φυolολoγl κo Δ'Μl.Σ..

Ynερβοροl Δ.ΙVl.Σ. βρεθn κ aν oτo 24'4ah

τωv oγoρlωv KO] σTO 270lO TωV Koρ|*

τolιilv (p:ns), εvω nοxυoορKol σTo

1O,20iο κοl 6,40iο (p:0,027), τωv ογo-

ρlιilv κοl τωv κoρlτolωv οvτioτolxο. (βλ.

πivοκεq n ροnγoυ pεvnq oελΙδοq)

Mε βοon τn δlερευνnon τnq oxεonq

μετoΕ0 nοxυooρκiοq τωv γovlι.ilv κοl

τωv nοlδlι.ilv τoυq δlοnlαrιbθnκε ομε-

on oυoxετlon. Εlδlκoτερο ol ποxυoορ_

κol γovεiq €xουν μεγολυτερn llθον6_

TnTo Vο εxoυv lοxυooρκο nolδlο oυ_

γκρlτlκο με TOUq υπερβορoυq KΟl ΤOUq

φυotολογtκουq γovεiq 6oον οφορd τo

Δ.λ/l.Σ' τουq. Ynορxεl επoμεvωq nlθο_

vοτοτο κλnρovοplκn nρoδlοθεon κοl

εllnλεον οt nοxυoορκο γovεig μετο_

φερουv τlq Ιδlεq δrοτρoφlκεq oυvdθεl-

εq oτο nοlδlο τουq.

ooov oφoρο Tlq δloΤρOφlκεq τoυq

oυvnΘεlεq τo ποlδlo αιo oυνoλo τoυq

ετρωγον φορεq οvο εβδoμοδο οonρlο

κοt λoxοvlκο oε nooooτo 45,70lo, κoκ_

κlνo κρεοq oε πoooαlo 45,4olo' οonρo

κρεοq 30,6ο/o κοl ι!ορl 23,30/o (ρ<0,01).

Τo B4,90/o τωv nοlδlωv ετρωγοv γλυκο
κοl ooκoλoτεq 2 φoρεq i εβδoμοδο κοl

τo Π,2ah κοθnμερlvο (nΙνοκοq 3). Εni-

onq 2 φoρεq / εβδοpοδο τo 62,7ola i:rιι-

vε ονοQυκτlκa'τo 47'Bah τωv nοlδlωv

ετρωγοv snacks (nοτοτοκlο, γορlδοκlο)
κοlτo 31,Bο/o nροxεlρο φογnτο οnο το_

xυφογεiο. Koθnμερlvο ελομ βοvε n ρωl_

vο τo 73,B0/ο τωv nοlδtωv, εvιb το 79,6o/o

οno ουτο το ετρωγε αlο oπiτl τoυ.

Σε εvο μlκρo τμiμο τoυ ερωτnpοτολο_

γ[oυ υnΛρxε οvοφoρο oτov ελευΘερο

xρovο τωv nοtδlωv. Bρεθnκε Πωq o] μ1_

κροτερεq nλlκiεq (z_g ετων) εpφοvloοv

περloooτερεq ωρεq ελευθερoυ xρovoυ

(3 ωριilv nμερnoiωq) oυγκρlτrκd με τrq

μεγολΟτερεq nλlκiεq (ιo_ιz ετιilν). Σε

oλεq τlq nλlκiεq ονεΕορτriτωq φυλου τo

'{λrκio (iτn)
Dιjλo

7

AK
ο/o ala

I
AK
o/o o/o

9

AK
ola οla

10

AK
ο/ο o/o

11

A
alο

K

o/o

12

AK
a/o olo

7 -12
AK
olο 1kl

Dυoloλoγl κιi

'niρβoρo

1οxι-i oo ρ κo

70 6'1,1

25,7 30,1

4,3 8,8

65,3 46,4

27,8 44,3

6,9 9,3

68,9

21,3

9,8

11 1

14,9

s6,5 63,6

29,4 30,8

14,1 5,6

70,9 7 5,6

15,2 19,7

13,9 4,7

60,5 78

1tq 11

't '1,6

65,4 66,6

24,4 27

10,2 6,4
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Φυotoλoγlκti

o/o

MΗTΕPA

Yn6ρβoρn

o/ο

Ποxr-iooρκn

o/o

Φυoιoλoγl κ6q

olo

ΠAΙΕΡAΣ

Yπ6ρβoρoq ] ΠoxJooρκoq

o/a alο

ΦυoloλoγlκoΙ μoθnτ6q 66 29 5 40 46 14

Yniρβoρol μοθnτiq 53 14 3ο 57 13

Πoxιlοoρκol μοθnτtq 41 29 30- 21 51
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ΠOlXViδ1 σTnV ιΠolθρo oΠoΤελεσε TnV

ΠρωTn ΠρoTiμnσn ΤωV ΠΟlδlωV (:l,:ψο,

ρ<O,O01), με pioο ορo ενοoxολnonq

τιq 2,4t0'7 ιiρεq / nμερο, οκoλουθoΟ_

μεvn οno τnv nορoκολοΟθnon τnλεo_

ροonq (23,7oio), τnν οθλnon (lg,gψo),

τo δlοβοoμο (lη,lοlo) κοl το nλεκτρο-

vl κο nο lγνΙδlο (ι z,zala)'

ΣYZHTHΣH

H noxυoορκiο oτn xιilρο μοq εΕε_

λiooετοl oε pεΙCoν εθv κο κοl κol_

vωvικo πρoβλnpο, n onο[o oρxi_

(ει νο xτυno τov ελλnvlκο nλnθυ_

oμο κυρlολεκτlκο onο τnν κoυvlο.

Tnv nεροoμενn δεκοετiο οI Eλ-

λnvοnorδεq Εεnεροoοv oε βορoq

το nοlδlο τωv H ΠΑ, το οnoΙο εni

oεlρο ετων ilτοv το πλ€oν nοxυ_

oορκο notδlo τoυ nλοvnτn. Σε n o

nρooφοτεq μελετεq, βεβοtο, διο_

φoivετol oτοv Ευρωιlο κο xωρo,

oτι τo πolδlο οnο τnv Eλλοδο

ooov οφορο τo nοoοαιo Ιnq ΠO_

xυoορκ[οq τoυq, οκολoυθουγ κοτο oεl-

ρο τo norδlo οnο τnv lτολiο, τn Μολ_

To Kοl TnV lonoviο κο εpφοviCουv δl-

οφoρ€q oε ox€on pε πρonγoυμενεq

δεκoετiεq. ΕivoL εlεiγουoο ονογκn νο

oυνεlδnτonol nooυ pε ολοl, nοlδiοτρol,

γοvεiq, δοoκoλοl, οτl n noνδnμΙO ΠoΧU_

oορκiοq, noυ εxεl εvoκrlQεr αln xωρο,

θo nρ€nεl Vο OVTlμεTωΠlαιεi ομεoο.

Τo nooοα_ο TωV ΠΟ δlωv τnq pελετnq

μOq με ουΕnpεvo βορoq εivοl υι!nλo

κοl oυ1-.lninτεl pε οιτiαιοlxεq pελετεq

αιoν ελλnvlκo xιilρο. Επrnλεov, ol δεi-

KTεq ΠοXUσOρκΙοq (Δ'lV.Σ., λoγοq nε-

ρlφερεrοq pεonq / nερlφερειοq toxioυ,

δερpοτlκεq πτυxεq), oυδnθnκoν κοτo

τn δεκοετΙο τoυ 1990 oε nοιδιο nλlκi_

oq 6_12 ετωv αlnv Ελλdδο κοl εlδlκο-

Tερο σTnV Kρnτn. Συγκρlvoμενοl μολl_

σΓο με ΤO nolδιd τωv Η.Π.Α. εivοt αrοτl_

αllκωq onμοvτlκο nlo ουΕnμεvol αιnv

Kρnτn. 0μoiωq oε ολλεq nερlοxεq τnq

Ελλοδoq, εiτε oε οαιlκo εiτε σε ογρo-

τlκo κfvτρο, οvοφθρθnκοv υQnλo no_

oοoτο noxυoορκiοq oε nοlδlο nλlκi_

οq 6_13 ετιiν.

H ουEnon τnq nοlδlκnq nοxυooρκiοq

αιnv nροΕn onμοiνεl οτl pεγoλo μερoq

ToU σnμερ]Voυ ε}ιλnvlκου nλnθυopoΟ

Kοl Tnq εnopεvnq γενrοq κιvδυνε0εt vο

οvοπτΟΕει, ωonoυ νο γiνεl 50 ετωv, τo

μετοβoλlκο oυνδρoμo X16 n ολλlωq

oivδροpo του onλοxvlκo0 λinoυq. Mε

κo xιiρο, θxεt βρεΘεi Πωq n ΠοΧUσορ_

κiο ουΕονετοl oτlq τελευτοΙεq δεκοετi_

εq ε δικο αιο ογoρlo. Enlnλεov, ol nε_

ρlοοoτερεq pελ€τεq δεixvoυv, oτl oτn

μετο τnv εφnβεiο ζωn το κoρiτolo εi-

vοl λlγοτερο nοxυoορκo ono το oγoρlο.

Στnν nορo0oο μελετn το nooooτο εil_

φονiCοντοt μolροσμεVο με μlκρn υnε-

ρoxi τωv ογορlιilv αo nλlκloκο ορlο

τωv 1O_12 ετωv κοt μlκρn υnερoxn

τωv κoρlτolιilv pετoΕυ 7-9 ετων.

0 ρολοg τωv oρμovων Ko1 ΤωV VεU-

ροδroβlβοoτωv, noυ εxoυν σXεσn pε

TnV ΠοXUσορκiο αιov οvΘρωnο, nο_

ρομεvεl oxl nλnρωq δlερευvnμενoq.

H ovοκολυι|n μlοq oρμovnq τωv λl_

noκυττoρων, τnq λεnτivnq, εδωoε κο_

nοlεq εΕnγfroεlq' Δlοn loτωθnκε nωq

oτnν nερ[nτωon ουΕnong τoυ λΙnoυg

του oωμοτοq δlεγεiρετοl n ΠOρογω_

γιi τnq, ωoτε νo μετοφερεl αlον εγκε-

φολo τnv πλnρoφoρiο τnq ουδnon

του λinουq, pε εnοκoλoυθo τn μεi-
ωσn Τnq oρεδnq Kοl ΤnV o0Εnon τoυ

μετοβολlopoυ' Στnv nοxυoορκiο n lθο-

νoλoγεiτοl 6τt υnoρxεl ovτioτoon oτn

δροon τnq λεnτivnq, γεγοvoq ΠoU UΠo-

δεlκvΟεt nωq εvεργεi περlooοτερo ωq

ιογγελloφoροqυ nορο ωq ρυθμloτriq

τoυ λtπωδουq lαlo0'

Yπορxεl oυox€τlon τnq nοιδtκnq nοxυ_

oορκiοq με ΤnV ΠOXUσoρκiο τωv γovtωv,

δnλοδΛ κλnρovομlκoτnτο.'Εxεl πορο-

τnρnθεΙ oτl oτοv κot ol δυo γovεiq εivοt

noxΟooρκol, αro B0o/o τωv nεριnτωoε-

ωvτo nοlδi θο εivol εnionq noxυoορκo.

0τοv μovο o εvοq γoνlοq εiνot nοxυoορ_

κoq, το nοlδi θο εΙνοt κol ουτo nοxυoορ_

κο αlo 4Oο/o τωv nερlnτιl)oεωv' Αnενο-

wiοq, oτοv κot ol δυo γοvεiq εxουv φυ-

otoλoγlκο βoροq τo nolδiγivετοl nox!_

oορκo μovo oτo 70lo τωv nερlnτιiloεων.

Πορo τrq εκτετομενεg ιlρευvεq δεv εi-

vοl οκoμn γvωαιo σε ΠOlO noooαlo ευ_

θυvετοl n κλnρovoμικ6τnτo κοl σε Πolo

o τρonοq Cωnq. Αυτo oυμβοΙνεl γlοτi ot

γovεiq δΙνουν αro ποlδiτο γοv[δlo τoυq,

ολλo κol τo ovοτρεφουν με τlq δlκθq

τoυq oυνΛΘεtεq.

Γλυκd

Αvo ι,Uυκτlκd

Snack

'Οonρtο f λoxο', κο

Koκκ νc κρ::c
'Ετolμο 

φο'1eτο c;o τoxυφoγεlο

ΑσFρc (:εοι

Ψορt

84,9

62,7

47,8

45,7

45,4

31 ,8

30,6

23,3

'_: .οocατo οφoρd τnv κοτoνoλωon oυγκεκρtprεvου εiδουq 
l_;Oφrc >2 φoρdq / εβδopdδο 
]

τοv ορo ουτο nερlγροφεTOl To oυνδρo_

μo, ΠoU xορoκτnρiCετοt οno nοxυoορ-

κiο, οvτiαlοon σΤnV lvoουλivn, δυoο_

νοxn αloυq υδοτovΘρoκεq, ooκxορω-

δn δlοβriτn τυnoυ 2, υnερτοon, δυoλr-

nlδοlμ iο, υπερnnκτlκoτnTo ΤOU οΙμοτoq

κοΘωq κol nορoυoio nορoγovτωv φλεγ-

μονnq oε ουτ6. 0λο το nορonονω οno-

τελο0v nορογovτεq κlvδυvoυ γlο κορδl_

onοθεlεq κοl εγκεφoλlκο εnεlooδlo, ευ-

θυνoμεvo κοτo μεγdλo noooαlο γlο τn

vοonρoτnτο κοι τn ΘvnτoτnΤO, ΠoU Πο-

ρoτn ρoιjvιοl αιov nλnθυoμ ο.

Το υnερβορo κοl nοxυoορKO ΠOl_

δlο εxoυv ουδnθεi δρoμοτlκο, με το

κoρiτolο νo κρoτοΟv το oκnnτρο, oε

oυτn τnv ορvnτlκΛ εΕελlΕn. Bεβοlο,

κοθiαrοτοl γεvrκιbg οnoδεκτo, oτt το

ογoρlο εlvοl nερloooτερο δροoτnρlο,

ooov oφoρο τlq φυolκεq δροoτnρl6_

τnτεq οn6 τo κoρiτotο, με κoρΟφωon

αιlq nλlκiεq τωv 1't -13 ετιilv κοl oυτo

oυντελεΙ, ωq εvο βοθμo, αrο vo εivοι

noxυooρκo oε μlκροτερo nooooτo. Σε

ολλεq μελετεq, βεβolο, oτov ελλnvι-

ιιloγι_rr 6l



Το ποx0oορκο nοlδld εivοt _oε oxi-
σn με To υnoλotnο_ λrγοτερo KlVnTl-

κo, τρωvε περloooτερo λlnoρο κοl λr_

γοτερoυq υδοτdvθροκεq, λιγoτερo n

κοθoλου nρoγευμo, εvιil οvτiθετο οno_

λομ:βοvoυv εvo nto nλoυoto δεinvο. Θο

πρεnεl λornov vο οvtxvευooυΙ]ε σε ΠOιO

onμεiο xωλοivεl o τρoπoq Cωnq τoυ

oυγxρovoυ nοlδloυ κοl vo Εεxωρiooυ-

με, onpοvτlκο onpεΙo:

1. Μlεγoλo πoooαro τωv ποtδlιilv δεv

τρωεr oxεδoν noτε μοCΙ με ToUq γO-
vεiq του κοl nερvοεl noλλεq ιiρεq μovo
ΤoU σΤo oniτt. 'Ετol, oυxvd τo φογnτo
πoυ τρωvε δεv ελεγxετοl ooo nρεnεl

οno τoυq γovεiq ωq ΠρOq TnV loooτn_
Tο Kol TnV noloτnτo τoυ.

2. Τo κontτtκoυ φoγnτo οπoτελεΙ γlο
πoλλεq olκoγεvεlεq πoλυτελεrο. Η pn-

τερο εivοt πολυooxoλn κοl n ε0κoλn
λυon τoυ ετolμoυ φoγnτoO γΙvετοl oλo

κot περloooτερo oυvnθεto γlο τn oυγ-
xροvn ελλnvtκn olκογεvεlο.

3. Το πolδrο τρωvε oε τοxυφογεiο oε
loooαro 31,80/o τoυλοxtαrov 2 φoρεq
τnv εβδoμοδο oυμφωvο με τn μελε_
τn μoq. Αv οvoλoγtαroυpε τnv υι!nλn
θερμrδlκn οΕ[ο των τρoφιilv ΠoU Πρo-

oφερovτοl oε oυτo, θo κοτολoβoυpε

γloτi ποxoivoυv κοl γloτi οvo(nτoυv
oλo κοl λrγoτερο το onlτtκo φογnτo.
lδlοiτερο, το ovοιrUυκτlκo εxoυv εVoXo_

nolnθεi κol oυoxετloθεi pε τnv ουΕnon

τnq nοlδlκnq ποxυoορκiοq.

4. H δlοτρoφn αrο oxoλlκo κυλlκεiο

εivol oυxvd οκoτoλλnλn, πορoλo noυ

υπορxεl πλεov εlδlκn εvτoλn oπo τnv

noλlτεiο νo πωλoυvτol κοl φρo0το. Τo

84'9olo τωv ποιδlωv ετρωγοv γλυκo κοl

oοκoλοτεq >2 φoρεq / εβδoμlοδo κοl

τo 17 ,20lo κοθnμερrvd. Εnionq '2 φo_

ρεq / εβδoμOδo τo 47,Bo/o τωv nοlδlιilv

ετρωγοv snacks (πoτοτoκlo, γορlδο_
κlο), nου oυvriθωq πρop nθευοvτοv οno

το κυλlκεiο'

5. H οδυvομΙο τωv γovtωv vο ετοlpο_

ooυv ενo υγlεlvο κοt loορρonnpεvo
nρωlvδ αrο nolδlo τoυq, τoυq οδn-

γεi αrnv εΟκoλn λυon τoυ ιxορτelλl_
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κlο0l. Συμφx1Vο με To lΝ.KΑ., τo B5o/o

τωv nolδlωv οnoλομβοvεl €vο υπερβο-

λlκo nooo ωq ιιxoρτClλiκlll, τo oπoio κο-

τovολωvεl oε oxρnαrο κοl oυxvo εnι-
κivδυvo τρoφrμo.

6' H noροκoλoυθnon τnλεoροonq, εlq

βoρoq τnq φυolκιiq δροαrnρlοτnτoq,

noυ εκφροCεTOl με TO nolxviδt, oΠoΤε-

λεi εvo δloρκιi;g ουδovoμlεvo nρoβλn-

μο. H αrοτlκi ποροκoλουθnσn Τnq Τn-

λεoρoonq, γlο μεγoλo xρovtκo δrοαn-

μo κοθnμερrvο, οnoτελεi nρoδtοθεot-

κo nορoγovτO γιο TnV εμφovlon nol-

δlκriq nοxυooρκiοq.

Η λυon oτo προβλnμο τnq nοxυoορκi-

οq τοoo γtο το nοlδtο ooo κol γlo Τouq

εvnλlκεq εivοl oυvθετn κοt δι]oκoλn.

Εivoι εvο πρoβλnμo ΠoU γlο vo λυθεi

οlοlτεi τn oΟγxρovn δροon Τnq Πo-

λlτεiοq, τoυ oxoλεioυ, τωv γovlωv κοl

τωv nοtδtοτρωv. Το κλεlδΙγlo ΤnV οVTΙ_

μετωnron τoυ οnoδεlκvυετol oτl oπο_

τελεi n εnlμoρφωon τωv εpπλεκoμε-
VωV γlο τουq κlνδ0vouq, ΠOU ελλοxε0_

oυv oτοv εvο nοlδi εivοl nοxυoορκο.

Ο γοvεiq θο nρεnεl vο εvδlοφερθουv

γEο ΙnV πo οτnτο KOl ΤnV πooοτnτο τnq

τρoφnq nου lρooλομβovουv Τo ΠΟl-

δlο τουq αro onΙτι, oλλo κοr σΤo σXO-

λεio. Εnrβολλετοl οπo μlκρn nλlκiο vο

τo εκnοtδευooUV σε oλεq τrq γευoεlq
κοt oλο τo τρoφrμo, ιbαrε vο εivοt οno-

δεκτo ono ουτο, oτov τo φογnτo γi-
vεl oυvεlδnτn κοl oυτovoμn δroδtκο-

oΙo. Τo μογεlρεpεvo φογnτo με τn oο_

λοτο θο nρεπεt vο υnορxεl κοθnμερl-

vo αro τροnεCl κot n λυon τoυ ετoI-

poυ φoγnτoυ Θo nρεnεl vο nερloρiCε_

τol oε ελοxlαrεq εrδrκεq nμl€ρεq, 6τοv

ol υloxρεωoεlq δεv oφnvoυv xρovrκο

nερlθωριο γlo 1.lογεlρlκri πορooκευi.
Ακopn, θο lρεnεt vο εvδloφ€ρoVTοl γιO

τnν noloτnτο τnq τρoφnq τωv nοlδlιbv

ToUq σΤo oxoλεiο n αrlq εEoδουq ToUq,

ωoτε το iδlο vο οπoφευγoυv τnv ε0-

κoλn επlλoγn ΤoU TοΧUφογεioυ κοl τnq

υnoκοτοαιοonq ΤOU σΠΙΤlKo0 φογnτου,
οno υι|nλnq θερμlδlκnq oΕiοq τρoφl-

μO, ΠoU ε[vοl lδlοlτερωq noxυvτlκο. Θο

nρεnεl ol γovε[q vο μoθoυv αιo nοtδlo

ΤoUq Vo τρωvε oολοτεq κοr φρoυτo, νο

nρoτlpoυv τoυq φυolκoυq xυμoυq οno

το οvοι!υκτtκο κοl vο τρωνε εδiooυ το

οonρlo pε τo κρεοq. Ακoμn, θο nρεnεl

vο οnoφεΟγοUμε TnV επlβροβευon τoυ

nοlδlου γlο τlq oxoλlκεq τoυ εnιδooεiq



με TnV ΠρoσφoρΟ σOKOλOΤοq a ι-]ε 
τnV

εΕoδo oε κonolo τοxιφoγεiο.

Εnεlδri n noxυoορκΙο δεν εivοl μοvο

οπoτελεoμο τnq κοκnq δlοτρoφnq,

ολλο κol Τnq Περ]oρrσμεvnq οoκn-

onq, nοlδioτροl, γοvεΙq κοl δοoκολol

θο nρεnεl vο ωθnooυv το ποlδlo νο γi_

VOUV Πlo δροαrnρlο Av κοl o ελευθε-

ροq xρoνοq των nοlδlιilv γΙvετοl ολo κol

λlγoτεροq, εiνοl oiγουρο oτr μnoρoυv

νo οoxoλnθουv με κοnolo nnιoq μoρ-

φnq οoκnon' Ο nερrορ oμoq τoυ ελευ-

Θερου xρονoυ με τnv nοροδο τnq nλl-

κiοq οnoτελεΙ γεγοvoq κοl εΙvοl οno_

τ€λεopo τωv ουδnpενων onotτnoεωv

oπο τo oxoλεio κοl onο τtq εδωoxολl_

κεq εvοoxoλnoεlq (Εεvεq γλωooεq, εκ-

μοθnon xρnonq nλεκτροvl κιilv υ πoλο_

γroτωv). H nροτiμnon των nοlδlων τnq

Νοoυoοq γlο το nolxviδl oτnv ΟnοlΘρο

onoτελεi ευxορlαrn εκπλnδn κol τονi-

(εt τnv οvογκn τωv lotδtιiv γlo επoφn

με τn φυon KOt γl0 ελε0θερo nοlxvi-

δl. Πορoλο oυτo oμωq n ooκnon μεoω

τou nolxvlδlοΟ δεixvεr νο εiνοl Περlo-

ρropεvn εμπροq αlnv oυδοvoi:ενn εni_

ΠΤωσn Τnq noxυoορκiοq.

Π ροτεlvoμ ενn λυon ενovrΙov Tnq ΠοXU-

oορκioq οnoτελεi n φυolκn δροαιnρl-

oτnτο κοl εlδlκ6τερο n oωαιi doκnon,

n onoΙο oμωq vο oυvoδε0ετοl οno μlo

oωαro pελετn μ εvn μ εooγεlοκιi δlοτρo_

φn με xομnλεq θερμiδεq, nλoυolo oε

φρoυτo, λοxονlκo, ελοloλοδo κol ι!oρl.

Η oωαln οoκnon ε[vοl oε θεon vο εnl-

δροoεl θετ κο αro oωμlοτlκo βορoq τoυ

lο δlου, νo βελτlιioεr τnν υγεΙο Kοl εV_

δεxopενο τnv QυxοoυvΘεon τoυ οτo-

μoU σε ιlερinτωon, nου εxεl εnnρεοαιεi

ορvnτlκο OΠo TnV lοxυoορκiο.

ΙVlεγολo pερiδlo ευΘυvnq εxεl oμωq

κοl n noλlτεΙο, n οnoiο εnlβολλετοt vο

οoκεΙ ελεγxο oτο κυλlκεΙο TωV σXo_

λε[ων, vο εφορμoCεt εlδlκo μoθιipοτo,
noυ θο οφoρoiv θεμοτο δlοτρoφnq

KOl Vο Περloρ[Cεl τn δlοφnμloτtκn κο_

pποvlo τωv oλυoiδωv ετolμoυ φογn-
του-τοxυφογεiων κοθωq Kοl TωV εΠl_

βορυvτlκιiv snack εtδlκo oε ιbρο τnλε_

θεοonq nοtδrκiq Cωvnq. Tο nοροποvω

οnoτελουν μετρο, noυ θο oυμβολoυv

oυotooτlκo oτn μεiωon τnq nοlδlκllq

nοxυoο ρκiοq.

Δεv θο nρεnεt vο Εεxνoυμε oτl τo 400/o

τωv nοxΟoορκων nolδtιδν αrnν nλtκΙο

τωv 7 ετων κοl το 7Οοlο τωv noxΟoορ_

κωv εφnβωv γivoντο nοx0ooρκol εvi_

λlκεq κοτl που οvoδεlκvυεl τo γεγovoq,

oτl Θo nρ6nεl Vo οVTlμεTωniοoυμε τn

μοoτlγο ουτn εγκοlρο κol δυvoμtκο. Το

nolδtd κοl ol γovεΙq nρεnεt vο oυvεlδn_

τonolnooυv, oτl oτοθερn οnιbλεlo βο_

ρoυq οκoμo κοl 5_100/o oυvεnοYετοι

τn pεlωon τωv λtnlδiωv, Tnq OρTnρlο_

κnq nlεonq KOl TωV εnlnεδωv γλυκoeng

τoυ οΙμοτoq. H δlοτnρnon τoυ βορoυq

γlo τo οVοΠTUoooμενo nolδi nρεnεl vο

οnοτελεi ι1vο ρεoλtoτlκo αloxo κοl vο

εivοl oτo επ[κεvτρo τωv γoνlων οv Θε_

λoυv vο εδooφολiooυv μ lο oωαιΛ oω_

μoτtκn κοl nvευμoτlκn ονonτυΕn αιo

nοlδlo τoυq. N

- KΛlΝtΚ0 _ ΕPΕYΝΗΤtΚH ΕPΓAΣ.A η οποh δημοoιεiθηκε oτο κΝtα ΠAΙΔlAΤPlKA XP)ΝlΚAu oτο τε1xoq Aπριλ[oυ'loυν[ου 2005 (τoμοq Soq'τε1xoq

2o) με τ|τλo κΠAlΔtKΗ ΠAΧYΣAPKIA: AΞl0ΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤtM0Ν T)Y ΔΕtKΤΗ ΜAZAΣ ΣΩΜAT0Σ KAlΤΗΣ ΔlAΤP)ΦΗΣ ΠAlΔlΩΝ TΗΣ ΝA)YΣAΣ,

Επioηq η εργαoia aυτη avaκoLνιiθηΚε μετOUζ κaτωτtρω τ[τλουq oτα αντ[oτoιxα oυvtδριa πoυ ε[νaι τa ε€ηq:

- AΞt0Λ0ΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤtΜΩΝ ΤOY ΔΕtKΤΗ MAZAΣ ΣΩMAT)Σ KAtTΗΣ Δ\ATP)ΦΗΣΤΩΝ ΠAlΔlΩΝ TΗΣ ΝA)YΣAΣ. (Aνακoινιilθηκε oτo 42o Πανελληνιo

Πaιδιaτρικο Συνtδριο: Κρητη 2B_30 Μα(oυ 2004)

- AΞt0Λ0ΓΗΣΗ Τ0Υ ΕΛΕYΘΕΡ7Y XP0Ν0Y ΤΩΝ ΠAtΔlΩΝ ΤΗΣ ΝA)YΣAΣ (AνaκoινιΙlθηκε oτo 19o ΒoρειoεMαδικο laτρικo Συνεδριo Θεoooλov[κηq

1 3_ 1 5 Maiου 2004.
_ ΠAXYΣAPK)A ΚAl KΛΗPOΝ0ΜlK)ΤHΤA (Επbηq oτo 19o ΒoρειoεMaδικo lοτρικo Συνεδριo)

- ΔIATP)ΦΗ KAl ΠAlΔlΚH ΠAXYΣAPK\A (Στο iδιo oυνεδριo)
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αvαραqD εivαι €vα απ6
τα εξdxovτα ov6ματα
πoυ ουμβαδισαv με τnv

αoυσα μαq στnv συ-

γκλovιoτικn πoρεiα τng κατα τov
τελευταio εvαμιon περiπou αιιi-lvα.

Για τnv oικογdvεια Λαvαρα Kαι τo
€ργo τng πoλλoi και πoλλα ixoυv
γρdψει, αξι6λoγα και xρnolμα πoι-
nματα απ6 oικοvoμικn και κoι-
vωvικri απoψn. Yπαρxoυv 6μω9

γvιiloτεg και ειδικοi πoυ μπoρουv
και πρ€πει vα μαq γvωρiooυv πε_

ριoο6τερα.
0 Δnμαρx6g μαq Δnμnτρng Bλα-
xοg αvαφiρει dτι n δnμιουργiα και
λειτoυργiα ιoxυριi-lv Kαι αVταYω-
vιοτικιbv βιoμnxαvικιi.lv μovαδ ωv
απd τnv oικoγ€vεια Λαvαρα (και

μερικdg αλλεg 6πω9 Kυρτοn, Πε-
xλιβαvου κ.ir) επdφεραv oτnv Nα-
οUσα τnv πρooωvυμiα κMαvτoε_
στερD τnq Mακεδoviαg. Προτρ€πει
v'αoxoλnθouv και vα γραψουv
και αλλoι. Eπιβαλλεται, γραφει,
vα διατnρnθεi n μvnμn.
To 1960 o Δnμαρx6g μαg Φιλιb-
ταg K6κκιvοg δnλιbvει: κ0ι Λα-
vαραδεg γεvικα nταv και εξακo-
λoυθουv vα εivαι n ευλoγiα του
Θεoυ δια τnv Nαoυoα>

Η ΦΩNΗ THΣ NAOYΣΗΣ' n NΙΑ_
OYΣTΑ, oι αλλεg εφnμερiδεg
dxoυv δnμooιευoει αρκετdg φo-
ρdg dρθρα Yια τα πρdoωπα τnζ oι_

κογ€vειαg Λαvαρα Kαι τnv KoιVω-
vικn πρooφoρdι τoυg, τnv δnμιουρ-

γiα τωv εργοoταoiωv και τnv εξ€-
λιξn τng λειτoυργiαg τoυg.
Λεπτoμερεig περιγραφ€q μαg dxει
πρoοφiρει κατ'επαvdλnψn n Λευ_
κn Σαμαρd και αρκετoi αλλoι (Αγγ.

Bαλταδιilρog, Av. Τοiτong κ.α)
Εμεig μαθαμε αλλd καt βιιilοαμε αρ-
κετα απd τα αvαφερdμεVα Yια τoυq
Λαvαραδεg κατα τnv περioδο 1955_

1970 (μαθnτικα-oπoυδαoτικd xρd-
vια μdxρι τnv εΠαYYελματικn μαg
απoκατiιoταon)
Η ιoτορiα τng oικoγivειαg Λαvα-
ρα ξεκιvαει κατα τo δευτερo μιoo
τoυ 19oυ αιι.bvα με τov Χριoτo-
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ΛANAPAΣ-NΑOYΣA
Γριiφει o Nικoλαog'ΙτoκoE

δoυλo Kαι τοUζ τiooεριg υιοlig τoυ
Σταυρo, Θεdδωρo, Θωμd και Kω-
oτακnjoλοι τouq Kαι αργdτερα με_
ρικd απ6 τα παιδιd τouq' με xρι-
oτιαvικ€g αρxdg, με εργατικ6τnτα
Kαι αΠoφασιoτικ6τnτα κατdρθω_
σαv vα δnμιoυργnooυv μεγdλεg
βιομnxαvικ€g επιxειρnσειζ Kαι vα
πρooφ€ρoυv εργαοiα oε 2000 πε-

ρiπου Nαoυoαiουg.
0ι Λαvαραδεq Kαι μερικoi αλλoι
(Λ6γγo9, Tουρπαλng κ.α)αξιoπoι-
ιilvταg τιg υδατoπτιiloειg (για εv€ρ-

γεια), τnv εργατικ6τnτα τωv Nα_
oυoαiωv και κατdxovταq εΠαρ-
κεig εμπoρικdg πλnρoφορiεg και
οxdοειq, αρxιοαv με oιKoYεvεια-
κ€g βιoτεxviεg ειδικιilv υφαομα-
τωv. Tιg βιοτεxviεg διαδ€xτnκαv
απo το 7922και μετα βιoμnxαviεg
(κλωοτriρια-υφαvτnρια μαλλιου,
κλωoτnρια βαμβακιoυ και αργd_
τερα ΠαραYωγng ακρυλικιilv κου-
βερτιilv και ετoiμωv εvδυματωv).
Η οικovoμικn επιτuxiα οε oυvδυα_
ομ6 με τnv φιλoπατρiα και τnv αγα-
Πn Yια τα γραμματα τωv Λαvαρα-
δωv, oδnγnoαv στnV πραγματoποi-
non πλoυoιαg κoιvωvικng δραong:

-Πριilτoι καθl€ρωoαv τov 13o μιoθ6
-Σε δυοκoλεg περι6δου9 πρoοd-

φερoV ουoοiιlο, υφαομαια, KoU-

βiρτεg, φαρμακα και οιταρι
-0ργdvωvαV ψυxαYωYικdg εκδn_
λιilοειg (Eκδρoμ€g, oμαδικ€g γιoρ-
τ€g, οτnριξn vdωv ζευγαριιilv)
-ΔnμιoυργnσαV Kαι προodφεραv
oτοv Δnμo Nαoυοng το Nοοoκo-
μεio. Eπiοng πτ€ρυγα στo Ynρo-
κoμεio Αθnvιilv και ιατρεio oτo
εργoοτιiοιo
_Αvtiγειραv και διilριoαv το γvωoτ6
κτiριo xριoτιαvικng αγαπnq Kαι τnV
εκκλnoiα τng Aγiαg Τριαδαg
-Πρoιbθnοαv αΠoφασ1στtκit τnv

oπωρoκαλλιiργεια. Δnμιoυργn_
oαv πρ6τυπo oπωριi-lvα (ρoδακι-
vα Kαι μnλα) και φρ6vτιoαv Yια
τnv επιστnμovικn υπooτnριξn
jEκτιoαv και διilριoαv oτοv Δnμo
το EΔnμoτικ6 Σxολεiο εvιil φιλo-
ξεvoυοαv oτnv Αθnvα (Mπλε Πo-
λυκατoικiα) Kαι τnv Θεαoαλoviκn,
oικoγdvειεg Nαoυoαiωv, oμοYε-
vεig και φoιτnτ€g
-T€λog, τo γvωοτ6, φωτειvd, πα-

ραγωγικ6 €ργo τoυ Σταυρoυ (πoυ

αvταvακλd Kαι σε oλdκλnρn τnv
οικογ€vεια Λαvαρα), τo κλnρoδd-
τnμα Yια τnv παρoxri υπoτρoφi-
αg οε απdφoιτouζ τoυ Λαππεiou,

φοιτnτ€g Αvωτατωv Σxoλιilv. Bρα-

βευει τnv επιμ€λεια, πρoκαλεi τnv
ευγεvn αμιλλα, εκτιμd τnv αξιo_
oυvn και τnv xρnoτoτnτα. Εvι-
οxuει nθικιbg και υλικιilg τoυg vi-
ouq Yια τnv εκπλnρωσn τωv εΠι-
οτnμovικιilv Kαι KoιVωVικιi-lv τουg

φιλoδοξtιilv ιi-loτε vα γivoυv ωφ€-
λιμoι οτουg oυvαvθριilπoυq τouq
και οτov τ6πo.
Ag oταματnσouμε εδιil μdvο με τα
θετικd τoυ παρελθdvτog. Δεv θα
αvαφερθoυμε στnv onμεριvn θλι-

βερn πραγματικ6τnτα. Αυτn εivαι
απoτ€λεoμα λαθιbv και παραλεi_

ψεωι oυγκυριιbv αλλα και αρ-
vnτικng Kαι αvτιφατικng oυμπε_

ριφoραg oυμμdxωv και Eλλnvι_
κnq Πoλιτεiαq. Εξαλλoυ αvαλdγωg
θλιβερn, ταπειvωτικn Kαι αΠαισι-
6δoξn καταoταon, Kαι Yια παρd_

μoιouq λ6γoυ9, δι€ρxεται οriμερα
n Eλλαδα μαq, n πιo πλoυoια oε
υλικα και dυλα αγαθα xιilρα.
Kρατdμε οτnv μvnμn μαg τo dvo-
μα ιΛαvαραg> ωg παραδειyμα Δn_

μιουργικdτnταq' Koιvωvικng και
πατρtωτικng Πρooφoραg. π



EΓ\ΙΘYMΙoN
ΑΙΙoΦoΙΤoΙ ΛAΙΙΠΕΙoY ΓYMNAΣΙOY NAOYΣΑΣ L962

επαvω: AκαδnμαTκoi πολiτεg απ6φοιτoι 1962

κdτω: Eκδρoμn φiλωv οτιq πnγεg του Aγ. Nικολαoυ

κLιoγ:τr 65



ΗKTH1νOTPOΦIA
ΣToBoY1γoMAΣ

Γρdφει o Tdoog Tαoιrbναg, Δαooλoyοg

ε Πnρε TnλεφωVo o

Tρυφωv ο MορκoβΙτnq,

σUμμοΘnTnq σTo ΛoΠ_

nειo Γυμvοolο Νοoυoοq.

Θο γlορτοooυpε μoU εiπε, τo nεvnντo

xρovlο οnο τnv οrioφoiτnon μοq Kοl VΟ

γρOψω εvο ορΘρo γio τnV κτnvoτρoφiο

αlο βουνo pοq, γlοτi ετol οnωq nομε

oοv xωρo θο κοτοvτnoουμε onωq nο-
λοlo, vo εxεl δnλοδn o κοθεvoq oτo

oliτt τoυ plο κοτoiκο, κοp ο κοτο κοl

εvο μrκρομnοδε pε κοvο Cορeοβοτ γlο
vο πορεΟετol.

Τo oρθρο ουτo ουvεxioε θο δnμool-
ευθεi oε εnετεtοκn εκδoon σTO Περl_
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oδlκo ιιΝlοουσΤo) ΠoU εκδΙδεl o oυλ_

λoγoq oπoφoiτωv Λoπnεioυ Γυμvοoiου

Nοoυoοg ιΑvοαlοotoq Mlxοnλ ο Λoγl-
oq) Kοl οvοiγω πορεvθεon.

Δεv τlq ποω κοl nολυ ουτoυ τoυ εi_

δoυq τlq oυvοvτioεlq lρωτo πριil-
τo γloτi εxoυv γiνεl κοτl oοv ovoλοτn

oo0nο, κοτl oοv κotvωvlκn εκδnλωon

πoυ μ' ουτnν τnv εwolο εxεl το εΕ' ου_

τriq θετrκο oτolxεiο.

Kοθε τρεlq κοl λiγo λolnοv δlοβοCεl

αrov τoniκo τι]no oτt nρoκεlτοl vο

oυvοvτnθουv pετο οlο '10, 2Ο, 30 κοl

τρoβο κoρδελο xροvlο nολοloi oυp_

μοθnτεq αro γυpvοoto κοl το λυκεtο.

Mετο τnv oυvovτnon βoCουv KOl μlo

φωτoγρoφΙο τoυq nολr oτov τonικo
τυno oτl oυvοvτnθnκοv κοι υnooxo_

VΤOΙ VO Εοvοoυvovτnθoυv κol τελεiιilvεt

n tαloρiο pε oλoυq φotvopεvlκο nο_

vευτυxεiq γlο vo δοvoρxioεl 1.lετο οnο

10 xρovlο τo iδlo μoτiβo. Δnλοδn, θο

Εοvooυvοvτnθoυv nολr ol nολοtoi oυμ-

μοΘnτεq noυ oυvοvτnθnκοv nρtv 1O

xρovlο, oλΙγov γεροvτoτερol, ολiγov λl-

γoτερol, ΠoU Ol ΠερΙσσoτεροl ολο ουτο

το xρovlο pnoρεiVO μnV εixov κομμlο

επlκolvωviο 1-lετοΕυ ToUq, γlo vο δοvο_

ζnooυν το μoθnτlκο xρovlο ΠoU UΠo_

τiΘετοl οτl θυpιiθnκov oτlq περooμε-



βετοt κol κdτ οον μο[ο, :' ]: . :' _: ' ' -''. '' -. . ._-J', γ ο ολο TO KTnVo-

φοlvoμεvοxρneεl κο_ο:a::-'_.: -_ -:]- ,- _''-:-c rλοτοpoυμεVεqσU-

0Tl εXε] KΟΤοVΤnσε ο'^::' :-"'-. '. ' '-''1: _:_ :]]!-q' oUσ|oσTlKO ΟΠ0_

εγlvεoυρμοq,τΙloτο -.;-_- '.'' - - -_'-' ,'.. '' :--.':" οφου μολtqΤελεlω-
loρoκοτω.'EκοvοvΟ _.]_.--' ----' - -. ' '' ' -,:::'-.'ηδοτοΕn,εκδiδε-
To] ΤO ΠρωTo βnpο, ο_ο. _: :.:.l._ _--'' -,:_: : . ι:λλn plοδεκοετΙο'

τογυμvooloμnορε ic'^_:,,.: -:]-_ -_-,-_ '- ---.-t'1Ο TO οποι|lλωτl-

κο οκoλoυΘοΟντο 3"-:_' ' _._-,:_ , . _ : -,:: _:_ε': δοon δρυοq, κο-

vεoτερol. Kλεivω ,]'' .: _]ο-ιφυλλων onoυ

θεon γlοτi nolοq Εερε - :: - -_::'. : _::-:--::,:-']:ε'/Ο 25-30xρo-

γοτoγροφομεVΟΟ-_.. ,-'' -_-:: ']--''_ο;lε KOlVΟμΠεl n

Tονθυpoμοl λolnoγ_O, :--''.- :_-'__,:-: -'-' -_-'-:'ι::οιlρεpvοβλο-
ro oxολεio oπoυ εixε C:,- ' ,:: _-- - - - --' .'a- ' '-:'-'- l :ο^ετο ιQoq

Vεq σUVΟVTnσε]q'

Τελoq nοvτωv vοnpο δε,,, 3. ο',ε ι:--

σεlq Kο] οΕrολoγεq θει.l: ει _

οτυnωνε ευθορoωq _ C' -,
\οlΤoXρ'σμO_o- -_ J-': '

ΧoU KOl με λiγn τυxn θο -O (:_]'-::_

νε. Πο noλλο θεpοτο ωq o-ο-5::.ι
αο εΕω'ερlκο εi .ε . O lO-Ο - εq δ εεq.

Vloυ Θυμloε οκομn τo lρωτο ορθρο

nου εΙxο γρoQεl γlο το oκonο οUΤo ωq

vεοροq δοoολoγοq εργοCopεvoq τοτε

αro Δnμoτiκo δοoοq Νοoυooq, κonου

εκεi αlo μεoο τnq 1 0ετΙοq τoυ 1 970 με

τiτλo ιn γiδo κοl τo δοooqυ, ωq οπο_

VTnσn σε δnμooΙευμο αιn ιΦωvn Νο_

oionqυ τoυ oε1pvnαιου Πετρoυ Δεl-

vonoυλoυ Δlευθυvτου τnq εφnμερi-

δοq, πoυ εγροQε οτl nρεnεi vο μnoυv

το κοτoiκlο oτo δoon γro vο nορουv

οερο κοl vο oνοnτυxθoΟv. Kυoφoρoυ-

μεvoq τoτε οno φρεoκlεq θεωρnτlκεq

εnlαlnμovlκεq γνωoεlq γtο τn pεγολn

κοτooτρoφn τωv δοoωv οno τnν κτn-

voτρoφiο κοl εlδlκο το κoτoiκlo υnε-

ροonioθnκo τo δοooq κοl κοτοδiκοoο

ΤnV KTnVoΤρoφΙο αrο δοon.

Bεβοlο n πρoΕn μετn θεωρiο οnεxoυv

nορooογγοq δεκοτεooερrq κοi εoν on-

μερο εγροφο εvο nορoμο ο ορθρo κοl

εβολo κοl λiγo vερo αrο κροoΙ pου.

Γεγοvοq εivοl oτl οnωq εxεl δlομ-loρφω_

θεi onμερo τo voμtκo κοt δlοxεlρlαr κο

nλοiolo oτo δοon, n κτnvoτροφiο δυ_

oκoλο μπορεΙvο oυpβlιiloεl p'ουτο. Εl_

δlκoτερo oτο υι!nλο δοon οδlο, μου-

ρnq Πευκnq onου εvεργoυντοl εnlλo_

, ..ει ''':-a- εc κοθε δεκο xρovlο κοl

' :'_ ' '.:: - -' -.c βooκnq γlο τo δlο_

γορευoεωv οφ' ετερoυ λογω των φυ_

olκωv δοoιioεωv εnΙonq ελοττωθnκον

onpοvτlκο με οnοτελεομo vο ουΕnθεi

τo Ευλωδεq κεφολοlo.

Το δοon πoυ εixοv δεxΘεi loxυρεq l -

εoεlq οno πoλλoυq noρογοvτεq οvορ_

θωθnκοv, με oυvετΛ δlοxεiρlon, μ.lε

Trq Πρoq τουτo oυvτοxθεΙoεq μελετεq

με Τo εΠlσΤnpovlκo nρooωπlκο nου

εφορμοCε oτnv προΕn τlq μελετεq ου-

τεq, ε[xov ωq οnoτελεoμο vο εxoυμε

oιiμερo εvο oπo το nλεov oμορφο, Ευ_

λοβρlθn, πρoτυnο κο οεlφορlκoq δlο_

xεlρlCopεvο δοon τnq xιbρoq.
'Eτo n βooκn nερloρΙoθnκε oτο υno-

λolπο κοl ολntκo βooκoτontο, Tlq Xoρ-

τoλlβοδlκεq εκτοoεlq κοl το τoοiρlο,

ενω ουEnθnκε n εναlουλloμεvn κτn-

vοτρoφiο, n οno[ο κτnνoτρoφiο γlο TnV

nολτεiο nτοv κοl εiνοl novτo O φTω-
xοq ουγγεvεiq οno τoυq υπoλotnoυq

<' οδοlq Tnq Π ρωToγεVουq nορογωγnq.

Ξv κοτοκλεΙδl ογoπnτi Τρυφωv Cω-

vτοvο γ ο νο γεμiooυV KOl Vο οvτnxn_

ooυv οno το βελοouοτο ΤoUq TO oρεl_

vο βοoκοτollO ΠΟU Kl ουτο ορxloοvvο

oδεloeoυν olγο-olγο, βρioκεl κοvεiq

εΟκoλο, vεoυq opωq γlο Vο Tο φρovτΙ-
σoUV, Vο δoυλει!ουv γlο νo nοροδoυv

το οποροiτnτο KΤnVoTρoφlκο nρoi'ο-

vτο δΟoκoλo Θο βρεlq οv oxl οδυvoτo.

H κοτοπoon μoλλov εxεt κοτοαrεi pn

ονοτρει!lpn. Η εnoxi onoυ oυμφωvο

με τo δnpoτlκo βλoxlκo τρoγoΟδl noυ

εδεtxvε τnν λοxτoρο, τnv oγonn κοl τo

pερdκl τωv οvθρωnωv γlο το βoυvo, τo

δdoοq κοl τn δoυλεlο πoυ εκovοv εxεl

nο ρελθεl ονεn l αlρεπτi.

Ποροθετω ενo οnoonοoμο ToU Tρο-

γουδroΟ.
κΠοτε θαρθει η ανοι€η,

νa'ρθειτo κολοκα[ρι

Ν' aνο[€ει o γο0ρoq και η o€υa'

να oκιιilooυν τa λημερια

Να βγο0ν oι βλοxοι oτa βoυνa'
να βγoυν κι oι βλοxοπo1λεq
Να βγουν τα λαiα πρoβατο,

με τ' aργυ ρα κo υ δo0ν ιοll'

Koλn οντομωon

:'_ -:_ '- ' _'-''''_ ' ' -.. ' -_ -_' _: iMο κτn_

στ"ρεC -ηVUσε q, oΤOV ..:.',',"r.
O KΤnVOΤρoφοl βοoκωvτοq το δοο"

οno τoυq δοooφJλοκεq κοl το loxυρο

nρooτlμο οno τo δlκoαιΛρlο, ορx oοv

vο oγονοκτο0ν ol κτnvoτροφol KOl Vο

nωλουv το κonοδtο τoυq.

Koi τo κτnvοτρoφlκο κεφολοlο oρxl-

σε Vo ι-]ε ωvετοl δρομοτlκο, οnωq δρο-

μοτlκo ορxtoε νο μεtωνετοl Kοl To OV-

Θρωnιvo δυvομlκο τo οoxολοΟpεvο με
τlq επinovεq κτnνoτρoφtκεg εργοoiεq

ot onoΙεq κοτελnlον oτο xερlο ΤωV ol-

κovoplκιilν μετovoοτωv. 0l vεol ελλn_

Vεq pε ΤnV οvoδo τoυ βloτlκoυ εn nε_

δoυ, τn μoρφωon με το nτυxiο, το με-
τοnτυxloκο κοl τlq δεvεq γλδooεq δεν

κoτοδεxοvτοl v'ονεβουν αιο βουνο γ ο

vo δoυλει!oιν.0 nρoq βοoκnon εκτo-

oεlq εnΙonq oφ'εvοq λογω τωv οπο_

...rι βoσKn περιορioθnκε
στα UΠΟλΟιΠα K{lΙ αλπι-
κα βοoκοτοπια, τιξ xoρ-
τολιβαδικdg εκτ&oεlq Kαι
τα τσαipια, εvd) αυξnθn_
Kε n εvσΤαυλιομdvn KΙn*
\ΙΟτρΟφtiι...
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KρΙβωq 50 xροvrο περοoοvε

ΠoU OΠoφolTnoομε οno τo
Λοππεlo Γυμvοolo Νοου-
oοq, onωq οvοφερεr o οYο-

ΠnΤoq μCIq oυμpοθnτnq Niκoq Kο-
oοπnq σTnV εUγεVIKn κοr noλ0 γλο-
φυρn nρooκλnon ουτnq τnq oυγκε-
VTρωσnq' Προγμοτr, πoλλεq φoρεq
ουλλοpβοvω τov εουτο poυ vο τρε_
xεt πioω o'εκεivo το vεονtκο, opoρ_

φο, μοθnτtκο xρovlο κοl noλλο γεγo-
voτο vο nερvουv σOV KlVnpοTOYροφ|-

κn τοtviο οnο pnρooτο poυ, γεpοτn
xρωμο κοI ορωμο vroτnq.

Θυμοpοl το ovοplκτο oυvοloθnpοτο
noυ εvolωoο, οτοv γtο πριiτn φoρο
τ0 1956, -οv θυpοtr-lοl κολο,- δlοβοl-
Vο TnV loρτο τoυ Λοnnεioυ Γυpvο-
oioυ.'Εvtωoο δεog, xορο Kοl UΠερn-

φοvεrο πoυ κοτoρθωoο vo περοoω
οn'ουτnv τnv noρτο, γlοτi μnv δε-
xvoμε oτl τoτε δivοpε εδετοoεlq'
Σοv vο 'τοv xθεq, noυ oλor or δρopol,
κovτο oτο Γυμvοolο, γεμreοv οno vtο-
το pε xορoυpεvεq φωvεq κοl γελrο.
Τ'ογoρlο, vτυμεvο oυvτnρnτtκο κοt
εpεiq το κoρiτolο pε τlq πoδlεq κοl τo
οonρo γlοκοδοκr, κοl oλol γεvrκο με
to ρoμβoεrδεq oε oxnpο onpο (Ι.Ν.)

Γυμ.lvοolo Νοoυonq.

Νοl, nτοv ολnθεlο το πlo opορφο τnq
eωng μοq. 

'loωq τoτε Vο μnV τo vlω-
θομε τooo ει.tovο, γtoτi υnnρxοv ol
ογωviεq κοt το ογxοq γlο κολn οπo-
δoon αιο pοθnμοτo μοq Kοl n οVn-
oυxiο γtο τo οv nερvoυσομε σΤnV Πιo
ποvω τοδn n oxr

Νο οvοφερω, κοτο τn γvιilpn μoυ nο-
ι.ιο, οτl nτοv δΟoκoλο xρovlο, με noλυ
οnοiτnτl κουq κοl ουαrnρo0q κοθnγn_
τεq κοl pε nολλεq οnογoρευoεtq, noυ
ομολογω oτl oε pερlκεq περlnτωoεtq
υnnρxε μεγολn υπερβολn. Kολωq n

κοκωq ουro εivol εvο ολλο κεφολοlo.
Τωρο nου φθοoο1-.lε o 'ουτnv τnv nλt-
κiο, οvογvωρiCουpε οτt, οw-ωq TO pO_

θnτlκο xροvlο nτοv το κολ0τερο τnq
Cωnq poq, γrοτi αrο nεροopο του
xρovου, plοivovτοq αιοv ογωvο τnq
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Ptiβoνταg τ'ιg κουρτ{uεE τng τιiξng

Cωnq κοl δnploυργωvτοq otκoγ€vεlο
κοt υπoxρειδoεlq, nεροoοpε ooβο-
ρεq ογωνiεq κοl oτεvοxιilρtεq, noυ oi_

γ0Uρο το τoτε pοθnτlκο nρoβλnpο-
το nτοv p nδομ lvο.
'Εδr oλoκλnρο xρovlο εivοl δυvοτov
Vο μnV υnορxoυv ovοpvnoεlq; Η κοθε

μiο μερο εixε τlq δlκεq τnq. Αδεxο-
oτεq Θο μoυ μεivoυv ot xορεq κοl
οl nερlnετεlεq σΤiq εκδρoμεq pοq.
Αλnoμovnτεq Kοl ol ωροiεq Γυμvο-
oτtκεq ΕnlδεiΕεlq noυ νlωθοpε xορο
κοl υπερnφοVεlΟ σΤO xεlρoκροτnpο-
τO TOU κοoμoυ.

Θυμοpοl οκopn pε πooo ζnλο ετοl-

μοCοpε τov oτoλlopo τoυ Σxoλεioυ

με πυδορl κοl onμοiεq κοl τl κομο-

ρl volωθopε oτrq nορελοoεlq τrpο)-
VTοq Τouq nρωεg τωv pεγολωv εθvI-
κωv εoρτωv pοq. Αδεxοoτn KOl n οVο_

nοροoτοon τoυ oλoκουτωpοτoq τnq
Nοουoοq oτo γnnεδo πoυ oτεφovτοv
pε ρεγολn εnlτυxΙο.

Αvομvnoεrq noλλεq ΠoU γl oυτεq o
κοθεvοq εxεl vο δrnγnθεi κοt κοτt,
lου μlορεig vο γροιpεlq ολoκλnρo

β lβλΙο

Αvοpvnoεlq πολλεq κοl oμoρφεq, nου
τιilρο oτοv τlq φερvω oτo μυολo μoυ,
τtg πορoporοCω pε oοon μεoο oτnv
ερn p o.

Πoλλοi οno εμοq nnροv nτυxiο οπo
Ποvεπtαrnp lο. Ακοδnμ iεq, Τ.E.l' κλπ.,
πετυxοivovτoq τo αιoxο τουq. Πο ου_
τεq τrq oυpμοθnτρrεq Kοl ToUq σUppΟ-
θnτεg pοq, εipοl nερnφοVn Kοι ΤoUq

οnευθΟvω εvο pεγολo tvlΠPΑBOI!!
Αλλo θο poυ εnlτρειpετε v ' οπευθΟ-
Vω KOl εvο μεγολo lVlΠPΑBO κοr οε
ooουq οno εμοq, δεv μnoρεoομε vο
ΠρCIγμοToΠOl nooυμε τετοlo ovεrρο,
ολλο pπoρεoομε, με τnv βonθεlο τoυ
Θεoυ, vο φθοooυpε o'ουτnv τnv nλt-
κiο, nερvωvτοq πoλλεq pnoρεq, δnpl-
0υργωvτοq oτr pnορεoοpε ο κοθεvοq
pοq, nολε0ovTΟq με τtq οvτrδοoτnτεq
τnq Cωnq, δlοτnρωvτοq opωq, θελω
vο ntoτευω, τnv οδlonρεnεlο μοq KOl

vο pεivoυμε ΑΝΘPΩΠ0l.
Ευxομοr n unoλolnn Cωn oλωv μοq,
vο εivοl ooo τo δυvοτov ευxορloτn,
δlοτnριilvτοq το κολo oτolxεiο πoυ
πρoοvεφερο.

Σοq εxω oλoυq oτnv κορδlο μOU' N

1962-2012
Γριiφει n Σodλα ΚαρατoιcΔλn- Δελnδnμoυ
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ΦYToΠPoΣTAΣIA
ANAΔPoMH
ΣTo ΠAPEΛΘOΓ{

yραφε1 o

Aντcilνng Χατζnβ αoιλειdδng' Γεωπ6νoE

λεq or κολλlεργεtεq, ετnolεq n nολυετΛq, ορωτρloi_

εq n μn nτοv βroλογlκεq μεxρr ΠρlV TO 2o noγκo_

oμlo noλεμo. Φυτonρooτοτευτrκd φορμoκο ορxl-

σοV Vo ΧρnσlιJoΠoloυvτοl οτον βρnκοv Τ q μΠXο-
vεg n τoυq τρonoυq ι!εκooμo0' Ο βορδlγoλεloq noλτoq oοv

ολοq τoυ xολκoυ, τo θεlοoβεoτlο oοv εvιioεtq του θεΙoυ, το

ολκολlκο oοnoυνlο n τo εκxυλroμο τnq φλoυδοq κοolοq riτοv

το nρδτο κοl μολλοv τo μoνο γlο TnV nερioδo, noυ poνοv pε

Qεκοαιtκο τnq πλοτnq ιi μnxοvtg nrεoεωq, ΠOU pε poxλουq

xεlροκiνnτoυq, μ noρoυoov vο QεκooΘoυv.
ooο γrο τnv λΙnοvon, μovov n ομεlQιonoρo, oον δtοδlκοoiο, n

το ι}υxοvθri κοθιilq κοl n ζωtκn κοnρld εΕοoφολlCοv τlq onolεq

οπoδooεlq nου n φυon εnετρεnε, κοl οφoρoυoοv τlg oυτo_

xθoνεq nοtκlλiεq'

Πo πoμnoλλo xρovto n γεωργ[ο οnoλoμβοvε τoυq κορnουq

τnq βloλoγlκΛq κολλrεργlοq, xωρΙq οpωq vο μnορεΙ vο διo_

oφολioεl οnoδooεlq, πoυ θο oτnρt(οv nοvτο με βεβοlοτnτο
τtq δlοτροφlκεq οvογκεg. 0l λolμoi oε τοnlκο n εθνlκο επinεδο

δεv ελεtnοv, κοΘιilq κοl ol noλεμοr, οπo τnv ορxοtοτnτο οκo_

μn, γrO τnv εEοoφολlσn ΤOU εμnορΙoυ των otτnρωv lδlοiτερο.

Τo Ιδlo ioxυε κοl γlΟ TnV nερlοxn μοq. ΙVrκρο κομμοτlο, δlo-

σΠορTO oε τεooερlq nερloxεq, ωoτε εοv enμrωθεi τo εvο vο

εxoυv nρoooδo δlo τοv εnloυolo οno το ολλο, περlορropεvn

γn γlοτi ot εκxερoωoεlq γivοντοl xεlρovοκτtκο, ooο μlορεi vο

κολλlεργnΘεi οnο τnv οtκογενεlο, noυ φροντlCε νο εiνοl no-

λυoρlθμn γlο vο κολυφΘουv οl ονογκεq oε εργοτlκο xερlο.0l

κοτoiκεg, τo nροβοτο (μnοκοvτορlκo), το γουρoυνlο, ο κoτεq

oυμlλnρωvοv τlq ετΛolεq δrοτρoφlκεq οvdγκεq.

Πρ6αlvn εnοv6oτoon
Η ονοnτυδn τωv μnxοvιilv εoωτερlκiq κοΟonq εδωoε τnv δυ-

νοτοτnτο νο γivεl n βlομnxοvlκn εnοvοαrοon, n onοiο εE οlτi-

οq ΤωV οvογκιilν oε nρωτογενn υλlκο, βoιiθnoε σTo VΟ lροκυ_

Qεl n μεγολn ονoμoρφωon αrn γεωργΙo, με τov βloμnxοv κο

κλοδo τnq xnμεiοq νo πρωτoαlοτεi.
'Ηδn οno τοv μεoonολεpo ol xnμrκεq βrομnxοviεq αlοxευον οε

μOρ Ο φUToΠροoτοoiοq. Apεoωq μετο κυκλoφoρnoοv πολλο

o<ειlοοι-οτο, ΠoU ΠρωTOσToτnoοv oτnv ονοδυoμεvn ογορο-
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Στnv ΑμερlκΛ KΟl σΤnV Ευρωln εγ νον οιτο, δoοv οοορο τυnonοinon, εvδεi_

εTOlρiεq KoλOσσoi, O] O-o εc ε,.;rλειο_ Ξε c δ οoοολ]ση, nΤOV εγκλnμοτlκοq.

Wo Kοl σε ΠoλλΟ οirλο _οο: 
, ω ': a_ι.]Q

ΟνΘρωΠlvo φOρμOKO xοιj_:-: _'::- _

'--:.' Ο' .] O ΤωV ΠOρεVεργεlωV, ΛTοV

- ],:,'_ _'c -oλ ΙεiΟq Kοl n ελλεlQn

ρΟ, (OUVoUΠlο, μUγεq, κλn.'Εoωoε τnν

οvθρωnοτnτο oΠo ΤnV ελονooiο, ι!εκo_

σTnKε σε oλο το oliτ O ι-]ε Τo ιιφλiτrl, ι!ε_

κοoθnκε σε oΠωρωVεq KΟl σε ελn γ]O

οτ€q τροφlκιilv oκοvδολωv, Vo εΠnρε-

οooυpε KOl Τo Oτι]oσφοlρlκo oζov oε

ενο nοoοoτo. λlετο ορxΙeεl n μεTομε-
λεIο κοt n περioκει!n.

H Cωn μoυ ΤΟ 'φερε ετol noυ οoxο_

λΛθnκο ποvτο pε ΤnV φUΤoΠρOoτοoiο,

Kοl μεTnVxnμlκn pολιoτο, oτnv oκλn-

ρn τnq nερioδo, ολλο κοl oτlq εΕελi_

δεlq τnq. Ποτi με το xρovto ορxloοv ol

λοοivο δtοκρiνoυν τlq οnμοντtκεq nο_

ρεvεργεrεq. onοτε xρεiooΤnKε VO μ Πεl

εvoq φρογμoq.
H Αμερlκn nριbτn κοl n Ευρωnn προ_

onοθnοov vο βολουv κοnoloυq κοvo_

vεq.'Εnρεnε noλλο φορμoκο νο φυ_

γoυv οnο τnv oγoρο κοl vo γlνουv oω_

αroi ελεγxol. Δnμ loυργΛθnκοv λioτεq

οnooυρonq φυτοφoρμοκωv, enrΛθn_

κον φοκελοr οno τlq nορογωγoυq ετοl-

ρlεq με noλλο nερrοοoτερο oτοlxεiο

κοl κυρiωq nερlβολλovτrκεq εnlnτω_

oειq.'Ετol εφυγοv nορο noλλο φορμο_
κo εΕοtτ[οq του oτl δεν υnooτnρlxτn_

κοv οιlo ουτεq. Αυτο δεv onpοΙvεl κοτ'

ovογκn oτl το Α φdρμοκo iτοv nερto_

ooτερo εnlκivδυvο, οnλιbq δεv oυvεφε_

ρε nλεοv vο nορογετοl οno τnv ετο ρiο
n vο κοτoτεθεi φoκελοq, noυ εixε noλ_

λουq nοvoκρl βoυq ελεγxoυq.

Η lκοv6τnτο τng φιionq
vo oκυριi:vεl xnμlκd μ6ρlo

Ποντωq noλλο φορμοκο το οnερρlQε

n Ιδto n φΟon. Ακουq oυvι1θωq τoυq

nορoγωγoυq vο λενε ιxολooε n εTo]_

ρiο τo φορμoκOr. Oxl oε κομΙο ooβο-

ριi βloμnxον[ο δεv oυpφερεl vo nλn-

γιioεl τo ονoμο τnq n vο κoτοαlρει!εl

p rο κερδoφoρo δροoτnρloτnτo εn lδl-

oiκovτοq ευκοlρlοκo κερδoq. Eivοι n

nοvioxυρn φυon nου με Τouq μnXοVl-

oμoυq τnq οδυνοτΙζεl το φoρμοκο, δi-

VoVTOq oτopο noυ εxoυv lκoνοτnτεq vο

το δεnεροooυv- Αυτo κυρiωq ΠoρoU-

otοζετol oε εΙδn noυ ixoυν εΕοlρετl_

κn nλnθυoμ lοκn δυvoτoτnτο.

0l μελiγκρεq (ι!εΙρεq) κοl το οκορεο

(τετρovυxοl) εiνοl δυo oμοδεq πoυ

noλυ γριiγoρo οnoτυγxοvoυv το φορ_

μοκo, λογω οκρlβωq τoυ οτl εxουν το_

xυτoτoυq βloλογlκoυq κυκλoυq, με τε_

ροoτlεq δυνοτοτnτεq nλnθυoμιilν. To

iδlο oυνεβn με τo olvoλo TωV oργο_

κo εlδiκnq xρnoεωq, j-;:_ '.'_.: -, _ Ξ_],J.]': .:'οθεr κου lλoloioυ, Ιoωq.

κo, κλn.Ynοθετω o_ _: -_'- -ι: - =_.':-,'-::,'οJOqεVTUΠωσlοeεl το

ΠoU XρnσlμoΠοlnθn<:. ' -_: :-' '- ]_:-:]::-: :l,lο vο οκoλουθοΟνεli_

λεμoυqnτoντεxvοi,:, ' )'- '' _'':.-_: :'' 5-g::ε:-_εc -ορεvεργεlεq, οφoυ

HΠΑ: Mονooι-ιο,\-.- 
_:._ 

-'-' -'-_ :'. _:'C'-1.:c_εοοoεl -nvορxlκn

μlιrr,Ελovκo,Πουγc,'--_-- .''_'':':''f''-ιε,,ε-ετqpnxοvεqεoω_
Στnv Ευριδπn: lV -c. .: -εa K.q <ο"o"q <ο ;nζ xρΛonq υδρo-

Πoυλεv κοl dλλεq - ' _:_:::' Το xnp κο δεv υαlερnoοv. Xορoκτnρl-

'Oλεq ουτεq ΠρωτO--_- - ' ' ' - . -'' -- ο- <ο lοροδεlγι-]O TO DDΤ, xλωρlωμε-

lτυΕn vεωv μoΟ'ι.j,. ' -_:_.'a]_: Vo ιlορογωγo pε δροon oε λεllδonτε-

Λτοv τοxυτοτO ε(_ '-'- ' _ _ -:
ΟYoρεq.ολoδε,i' . _- _t-: 

.

1968 εγlvε ' ..- -. ' . -'

δροoτlκιilvoυoli'l .:--. ]. '' -'

Λδn, o κ. Λοvοοοι _:

lMnεγκοτo vο ογc'ι:
φυτευon τoυ κτi - :_::

τρnθnκον κοvτο "]-- - _ :_ ','a,]_ XρOVIΟ.'Ητοv οnο το φoρμlοκο με TnV

λo οnλoοτοolO \l a : -, -- _:- _ 
' - ::,, xομnλοτερn ομεon τoΕικοτnτο οτον ον_

εΙxε εroρoεq δι'",c' . :: :- 
,, - -.. :, t]- θρωnο, κr ομωq μετo οno xροvlο xρn-

VTOq Tlq δομεq _ο- :.. '':':- :_ ,a' σnq onεδεixθn oτl nτον κορκlvογovo.

ρnμοτ;κοεninεδo 
_.''_''. -.:, : :ι. Eixετnvlκοvoτnτοvonρoαl[θετotαlov

Tnv iδlο nερ[oδο, _ : -" -.:: .-_εq λllιbδn lαιo,νο pnvonoβολλετοl κοθο-

εixε δεxθεi KOl Γ _:: -,' -.'_ -: 33, λoυ κοl vο noρομενεl ονολλoiωτo μεxρt

:_::-. _]' <. vo γivεl μrο κρiolμn oυγκειrιρωon.'Εγl-

-. ' ::. 5.lο_ vε n οlτiο noλλοi ονΘρωnol vο xοoουν

τnν ζωn τoυq εnωδυνο.

H οnoδoxn οιτic _.: -::----:._CV ΓρΛγορo οnογoρεΟΘnκε n xρnon τoυ

n οlτioτnqδεvδοo.':- .-: :':--'Ξ^q τουλοxlσToVσεΑμερlκn κοl Ευριbnn.0

τnqnερlοxnqpΟc (; :]:'.:_-]] Ο,_ επlαrnμovlκοqκooμoqορxloενο βλε_

τουq τουq ονδρεc -" :.,3;3..'l- 1n πεt με nερioκεQn το φυτoφορμοκο' ot

ουvεiδnon KO Vιιj.- _:' :'ι---Εον κυβερvnoεlq nl€oΘnκον vo (nτΛoουv

ol δεvδροκopο .ο: nερlooοτερο oτotxεΙο οnο τlq ετοlρiεq.

Oφεlλn εXoUpε KC _::: ,:;-]',/OUq 'Εγlvε nροonοθεtο vο μΠoUV KOVoVεq'

του Δεvδροκοp κο- ,- -:_-:- Νο- Εnovοnρooδroρloμ6q θ6oεωv

oυonq, noυ nροθι-ο _],_: _ j3σΟε- 'Ητοv n επoxn noυ n ιιΣlωnnλΛ Αvot_

ρOV TnV oυμβουλn _.-i r:, ο-ο oν Εnυ με τlq οnοκολυι|εlq Tnq nερ[φn-

τnv (nτoυoε. pnq σUγγρOφiο Pοoελ μoq τορoκοΟ-

H nορoυoΙοτωvvεωγΧ'- (;, οοο.ο_ Vnσε Kol μοq εκονε vo δlοtοθοvθoΟ-

κωv εnnρεοoε σn!Οv- <O-]_] -''' Γε- 1.lε τοv ρoλo μοq σΓnV α-ρεβλn xρnon

ρroxn μοq γlοτi nοντο n δε,5οο<o;., lο τωv xnμtκιΔv. Στoxoq μοq novτο iτον

εΙxε nερtooδτερεq οvογ<εq Γο,_:- δ"- τo οnοτ€λεoμο, δnλoδn n κοτoαloλΛ

μlουργnθnκοvτο μογοeΟ ΟoΟε q -oU τnq οoΘεvεlοq.0l nοροnλευρεq δρο-

τo εΙxοv lδrωτεq, οoκδντοq B,Ο]loQ οl _ oεlq nτον oε δευτερn κοι τρiτn poi-

κo, oλλο πολυ εnlκivδυνο εnογγελpο. ρO. Kl oμωq n€ρο οπo τo oτεvo τonl-

oλο εκεivo το nριilτο φορμοκο ΧρΠσi- κο περrβολλov τnq xρΛonq, κοτoφερo_

μοnotnθnκοv οφεlδιbq κοt nτον το lλε_ με vο φθdooυv xnμlκo μoρlο oτnv nε_

ov επlκivδυvο. Ο τρonoq δε nου δtο- ρlοxn τnq Αρκτlκnq νο εnnρεοooυμε

κlvnθnκοv oρroμεvo τoυλοxtoτov οno τnv τρoφlκΛ ολυoiδο, vo γΙvουpε θε-
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ANAΦOPA ΣE ΣTOΙXEΙA
THΣ ΙΣTOPΙAΣ
TΗΣ ΙATPΙKHΣ

Γραφει ο Νικ6λαo9 Θεoλ. Καodπng, ΙατρoE

oρoq αlαroρioυ δεv onμοivεl

oπλωq περlγροφn γεγoVOΤωV,

ολλo εκτοq οno τnv Oφnγnσn

ΤoUq, μελεΤCIεl Kol οVoanTΟεl TΟ

οiτlο nου oδnγnoοv oε ουτο, πρooποθιivτοq

vο ερpnvευoεl τo nορον κοr vο nρoβλεQεl

τo μελλov' oπωq γivετοl κοτοvοnτο, VΟ ΟVΟ_

φερθεi κοvεiq αrnv lαιορiο τnq lοτρtκΔq με

λεnτομερn nοροθεon ολωv τωv γεγονoτωv

ΠoU TnV κοθoρloοv, ολλο κοl αrο οiτlο κοt

αιlq nροβλεQεlq TωV μελλοvτlκι-bν εΕελiEε_

ων, οnοlτεΙ loλυ εκτετομεvn pελετn.

Εδω θο nρoonοθnoω vο οvοφερθω αrοιq
κυρlοτερoυq oτοθμoυq τnq εΕελrΕnq τnq

lοτρtκnq μεxρr onμερο, περ oooτερο οφn_

γnμοτll<ο, με οκροθlγn μovο ονoφορο oτlq

κolvωvlκεq oυvθΛκεq noυ εntκροτoΟoοv

εκεΙ μοvο ΠoU Τo κρivω oκοntpο. Θο ονο-

'0)'n τα 0{μαια πoυ ουαπιioooyιαι
',. :.,ovqΦρo1'το| στlg kybμalεg δ1tικεg

αvαπ ruy μt vεq κoι ιωvΙ εg.
(Ι] Aν ξαvαφfρι'ag οm μνiμιι ooυ
ooα οoυ nυxαy aτo παρελ0oν' ιoιε mo
κιΜ flα oωφariq yια ια ψ)λoiμενα'
(2) Εiναι αδ[vατo yα ξ{ρa ιnν ιaιρι-
κi, ουιο9 πoυ δευ ξiρει αφιβdg rι
tiναι o ιiv1ρωπoq.
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o |ππoκρ1lτng' πατtραq τιE lατρικlic (αρloτερiιl κοl ι'

φερθω, οVoλoγlKΟ, Περlσσolερo Γ' σ- '.,'::_

Vn loΤρlKn, ΠoU n ΠρooδOq -ηq ε"iο Oir.Ο_ω-

δnq, κοl θο nροοnοθΛoω vο εκτlpnoω γεvlκο

Ko] ΤnV ΠlθΟVn μελλoντrκn τnq nορεiο.

Η εΕελlΕn τnq lοτρlκnq OΠO ΤoUq ΠρO σToρi_

κoΟq xρoνουq μ€xρl το !εσΟ ToU ΠρonγOιμε_

voυ οlωνο, oε oxεon pε τlq ολλεq εnroτnpεq,

κοθυαιερnoε ορKεTο κοl ουτο oφεiλετοl oτοv

τρono δlοβiωσnq TωV nρογοvωv μOq, σTo Πo-

λυπλοκo τnq φυonq του οvθριbnoU Kol σTnV

λεrτoυργ[ο τnq νononq του.

Αρxικο o οvθρωnοq εnρεnε vο εnlβlωoεl κοl n

οvογκn ουτfr τov ιiθnoε oτn nρoonοθεtο τnq

κοτοκτnonqτου φυotκου nερ βολλοιrιοq 
'Hτοv

εniτοκτlκο γlO TοV οvθρωnο νο τροοεΙ, VΟ ΟVTl_

pετωnioεl το ογρο ζωο κοl v9 ;ροφlλοxθεi ο.ο

το oτοlxεiο τnq φυonq [κρ jo_κο-ο 
'1iδεq κλr J

Δεν εΙxε τnv noλυτελεtο vο !ελε-ηoε τοv εου-ο

τoυ. Xρnolμοnoinoε ΤO VOJ, '/iΟ νO KΟ-OσKΕUO-

Οε| εργOλεiO κοl οnλc. , O ''Ο Ο-'uθε αο οvρ ο

eωο κοl vο εδnμερωoε 1.lερLκο οno ουτο.
'Ετοl n lοτρlκn τωv rοoio-ορ κων xρονωv nερl-

ορioΘnκε oε nροκτtκεq εlερ3οoεlq, οlωq αιnv

οκlvnτoπoinon Tων KOΤOV,_,οτων τωv οκρωv

με κonοlo lυλο, αιοιq Ο(ρω-.ρiΟσι]ουq τωv

ακρων oε nερtnτιboε q nοι "nnρxοv ooβοροi

ΤροUμOΤlσpoi, αιlq οφοlρεoεlq βελιbv KO]οKo_

ντiων οno το oιilμο.

Eπionq ωq Θεροπευτ κο μεoο oε δlοφoρεq

οoΘ€vεlεq, ο θεροnευτΛq_tερεοq-μoγoq, Xρn_

olμonoloυoε δ οφορεq nοροΕενεq μooκεq, xo-

ρευτlκεq κlvnoεlq κol κρουγεq. Mε ουτoν τov

Γιt.tli'οc ιδε[ιi)

_ja-] _ροο_c:ο.oε VO ΤρoμoKροτnoεl το

<ο<ο :γε'.ο ο, c-ο οnοiΟ οnεδlδοv τlq οoθε-

Vε εq, Π σTεUoVΤOq ο- θο οnοpοκρυvθουν οno

το oιilμο κοl κοτo oυνεlεlο θο οnοκτnoεl o

οoθεvΛq τnv υγεΙο του.

lVε τnv nορoδo τωv οlωvωv ο ονΘρωnoq ορ_

Xlσε Vο κολλlεργεi Tn γn, Vο οnoτομlευεl τnv

τρoφn τoυ Kοl VO KΟΤOΠOλεμο τo φoβo κοl τnv

οvooφολεrο. H εΕοoφολlon τnq δlοτρoφriq του

τov οnολλοooε οno τnv oβεβοloτnτo τoυ pελ-

λovτοq.'Eτol ο ονθρωΠoq, ΠoU onο τn φυon τoυ

εxεl οvοnτυγpεvn τnv nερlεργεlο, oτροφnκε

αrnν δnμlουργlκoτnτo με oκonο τn βελτiωon

τωv oυvθnκωv τnq δlοβiωonq ToU. Αρxloε λοt_

lοv vο δnμlουργεΙτοl o noλiτloμoq Ko1 Vο OVο_

nτυooovτοl ol εnlαιnpεq κοl pοCi με oλεq τιq

ολλεq κο n lοτρ κn.

Το ορxοlοτερο τεκμnρ ο τnq lοτρtκnq εnloτn-

μnq TO εXoU|]ε οnο τnv ορxoiο A[γυnτo (nερi_

ΠoU TnV 3n xrλiετnρiδο n-X.)' Εδιil θουμοeεr κο-

vε[g τlq ovοτομlκεq κοt Θεροnευτlκεq γvιiloεlq

τωv Αlγυnτiωv lοτριilν, xωρiq βεβoto vo λεinεl

κοl το μογlκo αlοlxεiο, ΠoU σUμΠUKvιilνεt τnv

ποροδoon τωv noλοloτ€ρων δεtolδοIμovtων.

Στnv ορxοiο Αiγυnτο ονonτυxθnκε n οvoτoμlκt't

λογω τnq τορlxευonq τωv nτωμοτωV Kοl n εΠl_

δεoμoλoγiο λογω τnq δnμloυργ[οq τnq MoΟ_

μlοq. Στn θεροπευτlκn XρnσlμoΠoloJvτοv δtο_

φoρο μεiγμoτo οno βoτοvο, μετολλo, oρυκτo

κοl μερn (ιbωv.

Στο μεoο τoυ 5oυ n.X. οlιivο, oτnv ορxoio Eλ_

λοδο o lnnoκρdτnq εΙvor ουτoq noυ οxl μovo
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θεpελΙωoε τnv lοτρlκn pε βοon τnv nοροτnρn-

σn KOl ΤnV εμnεlρiο, ολλο εδωοε κοl τlq nθt_

κεq ορxεq noυ nρεnεl vο δtεlουv τnv οoκnon

τnq lοτρlκiq.
'Ετol ο lnποκροτnq δrκοiωq οnεκτnoε τov τiτ_

λο τoυ αnοτ6ρo τnq loτρικriqυ, γtοτΙ οφεvoq

δεκοθορloε τnv tοτρlκn οrro τlq πρoλnι].ιεrq κοl

δεlolδοlμονiεq_ κο γεvrκοτερο οno το μογlκo
oτotxεiο noυ μεxρl τοτε κυρiορxoυoε oτnv δl_

ογvωon κοl κοθορleε τnv θεροnεiο_ κοl τnv θε_

μελiωoε pε βοon πλεοv τn λoγικn κοl οφετε-

ρoU Τnq εδωoε κοl nθlκo nερlεxoμεvo.

0 lnnoκροτnq θελεt τοv γiοτρo με ιοvθρωπl-

oμου, κοτl nου φοivετο σΤoV (0ρKo τoυ Ιnno-

κρdτnυ κοl εivοi εvο αrolxεio τnq tοτρlκnq πoυ

δεv οφnvεl εκτοτε οoυγκΙvnτn κομiο επoxΛ.

Ακoλoυθεi n Pωpοiκn nερioδοq. Στo δευτε_

ρo nμloυ του 2oυ οlωvο p.X' δlοκρivετοl n με_

γολn φυoroγvωμΙο τoυ Γoλnvoιj, oτo nρoοω-

ΠO ToU onοiου n lοτρtκn βρioκεt τov πlo oλο_

κλnρωμεvo εκφροοτn τnq. Η ουγγροφlκri ερ_

γοoΙο τoυ Γολnvoυ, noυ κυρΙωq οvοκεφολοiωoε

oλn τnv lοτρtκn τnq Αρxoioq Ελλοδοq, εnlβλn-

θnκε γlο 14 lερinoυ olωvεq. Ο Γολnvoq εiνol ο

nρωτoq ΠoU ΠορΟσKεiοζε nολυoυvθετο φορ_
pοκευτtκο oκευοoμοτο, το onoiο εxουv μεiνεl

μεxρr onμερο με τον ορο αγολnvlκου. Τnν nε_

ρiοδο ουτn oυvοvτουμε γlο nρωτn φορο τnv

δtοκρlon τωv γtοτριilv oε noλλεq εtδtκοτnτεq.

Εnionq, oτnv Pωμοi'κn nερioδο εγlvε οvτtλn_

nτn n onμοoiο τnq Δnμoolοq Yγrεlvnq κοl ορ-

ΧlσοV VO κοτοoκευοeovτοl λουτρο_υδρoγωγεiο

κοl ΝooοκoμεΙο.

Απο τnv εnοxn του Γολnvου κοl pεxρl το μεoο
τoυ 16ου οlωvο, n xροvtκn nερiοδοq ΠoU σU_

μninτεl εν nολλοiq με τον lVlεoοiωVΟ, ΤnV σKO_

τεlνn ουτn περiοδo oτnv loτoρiο του δυτlκου

κooμoυ, noυ τoυτiζετο] pε ΤnV ομοθεlο κοl τlq

πρoλnQεlq, λεinoυv το φωτεlvο πvευμοτο το

tκονο νο xοροΕoυν κοlvoυργlουq δρoμoυq.'Ετol

τnv nερiοδο ουτn n lοτρtκn δεv noρουolο(εl

τiloτε το οΕroλογo κοl n βοon τωv tοτρtκωv

γvιiloεωv oτnρieετοl oxεδοv οnοκλεloτlκο oτο

ουγγρομ μοτο τoυ Γολnvoυ.

lVετο το lVεoοiωvο ορxieεt μlο vεο εnoxn, κoτο

τnv oιlοiο αιο κεντρo τωv tδεων Kοl ΤωV οvτlλn_

ιpεωv γiο τn ζωn 3ρioκετο o οvθρωnοq, n εlοxn

τnq Ανογεvνnonq. 0 εil δροoε q του νεου ου_

τοι τροnου oκει!nq εlεκτεiνοντο KΟ] ΟΤnV 1O_

τρlκn. Στo Vlεoοiωvο ο οvθρωrοq θουpοeε υονο

o Λου[ Παoτt|ρ

τοv θεο κοl θεωρουoε τov εουτο του οvοδ ο με-
λετnq μnρooτο αιo μεγολεio Tοι. Στnν Αvογεv-

Vnσn, ΠoU οκoλουθnoε, o ovθρωnoq θεωρωι.rοq

τοv εουτο τoυ εvο οΕloθουμοαrο δnμ oιργnpο

τoυ θεου, pελετοεr τoν εουτo ΤoU, ΠρOKεi!εVOU

vο pοθεl περlοoοτερο γlΟ ToV δnprουρvo Θεo.
'Eτol n lοτρrκn αloυq οιωvεq lου οκολουθnoοv

pεxρl onμερο, οnελευθεριivετοt οi:o ΤnV pεΤΟ_

φυolκn KΟl σΤρεφεΤOl oτnν οvοnτυδn δ κιbv τnq

μεθoδων, nου oτnρiCοvTOl σTn λογ κn Γivετοr

nλεoν οποδεκτn n εκτελεon OVοΤoμ] κωv onου_

διbv oε ονθρωnlvο nτωpοτο Kοl σΤO μεoο τoυ

16oυ οlιilvο ο Vesalius, με το εργο του αΠερi

κοτοoκευnq του ovθρωniνou oωμοτοqυ, εγκοl_

viοοε τn oΟγxροvn οvoτoμlκΔ.

H nρoοδoq ουτn τnq οvοτομlκnq, οnωq nτοv

φυοlκο, εnnρεoοε κοl ολλoυq τoμεiq τnq iο_

τρtκnq εnlαrnμnq, με οnοτελεoμlο vo οκoλου_

Θnooυν εnονοoτοτlκεq οvοκολυQεlq σΤn φU_

o ολoγiο, τnv ποθoλογiο κοt τn xεrρoυργlκn.

Στov τοpεο τnq φυolολογiοq oτrq ορΧεq ToU

17oυ οtδvο, ο William Harvey εθεoε τrq βο_

σεlq Tnq μnxονloτtκnq θεωρnonq TOU oργΟVl_

oμoυ, nερlγροφοvτοq τnν κυκλοφορΙο του οi_

μοΤoq σTο ογγεiο, με TnV κορδlο vο οroτελεΙ

τnν οvτλio τnq κυκλoφoρiοq.

Στοv τoμεο τnq nοθoλoγΙοq τov 1 7ο οlωvο,

xορn oτnv οvοκολυQn ΤoU μlKρoσKOnioυ κοl

τnv εφορμογn nεlρoμοτωv, ορxloε vο ομφloβn_

τεiτοt n θεωρrο τnq oυτομοτnq γεvvnοnq κοi

οvοκολυlτοvτοl oi lρωτοt μlκρoοργοvroμοi. Οl

Ευρωlοiοl γ οτρoi γvωρΙCουv vεεq θεροnευτl_
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o Aλεξιi ντερ Φλ[ μι l'1' κ

κεq μεθoδoυq κοl νεεq φOρμοKεUΤ κ€q ουoiεq,

λoγω τnq οvοnτιδnq Tnq εΠiKO νωviοq με τoUq

λοoυq τnq ονοτολnq.

Στov τοpεο Τnq XεlρOUργtκnq, αιov iδlo οlιil_

vο, onoκτιilvτοl κοlvοΟργlεq εμπεrρiεq, επειδn

τnν nερΙοδo ουτnv ol oυvεxεiq noλεμol pε τnν

xρnolμonοΙnon nυροβoλωv onλωv δnμ loυργoυ-

σοV TροUμoTlσμουq, noυ οnotτoυoov επlτοκτlκο

οno τoυq xεlρoυργoυq τnν οvtlpετωnlσn ToUq.

Tov 1Bο οlιilνο το κυρlo εργo τωv γtοτρωv nτον

n σUσΤnμoTonoinon τoυ μεγολου oγκου των

γvιiloεωv τnq lοτρlκnq, noυ εixε oυγκεvτρωθεi

Τouq Πρonγo0μενoυq οlωvεq.0 οlωvοq oυτoq

δεν pnoρεi vο θεωρnθεΙ oον rδlοΙτερο μεγo-
λoq oτnν lαrορiο τnq loτρlκng, ολλο πορoυoi-

Oσε σnμοVΤlKn πρoοδo αrnν ovοτopΙo KO] Tn

φυoloλογ[ο. Εnionq λογω των επlδnμlων, on_

μοvτlκn nτov n βελτiωσn Τnq δnμ.lοolοq υγlεl-

vΛq με τnv oυλλογΛ ΤωV ΟΠoρρ 
1-l μοτων,τn δn_

μ loυργio οΠoxωρnΤnρiωv κοl τov noλλοnλo_

olοoμo των Νoooκομεiωv. Πορο τnν οnoκτn_

σn ΤωV κοlvoυργlωv γvωoεωv, τnν τελεtonoΙ_

nσn ToU plκρooκοliου KOl ΤoU Θερμoμετρoυ,

τnv οvonτυΕn τng xnpεΙοq Kοl Tnq βloλογiοq,

δ.εν κοτoρθιbθnκε vο οvτtμ-lετωnloθoυv εnlτυ_

xωq oι οoθενεtεq.

0 μεooq οροq eωiq του οvθρι.bnου τov οto]vο

oυτov δεv Εεnερvουoε τo 22 xρovlο Kοl n Ποl-

δlκn θvnolpoτnτο μεxρl τnν nλlκiο τωv 5 ετων

nτοv nοvω onο 50ο/o. Στον Ιδto οlιilνο Εεonοoε

κοl n εntδnμiο τnq ευλoγlοq με 60 εκοτoμμυ_

ρlο vεκρoυq. Τnv εnοxn ουτn o E. Jenner, ονο-

κολυQε τov δομολloμo (εμβoλlοoμoq γlο τnv

ευλoγlο) κοl οvolEε o δρομoq γlo ΤnV πρoφυ_

λοδn οnο το λolμωδn νοonμoτο κοl τnv ονο_

nτυΕn τnq κοlvωvlκnq lοτρlκnq, pε οnοτελε-

oμο n υγεiο οlo οτομlκo vο θεωρε[τοl nλεοv

KO]VωV κο ογoΘo.

0 19oq οlιbνοq nου oκoλουθnoε onμοδευτn_

κε οnο lολυ onpοvτrκεq οvοκoλυQεlq τnq lο_

τρ κnq. Τοτε τεθnκοv ol βοoεlq τnq κλnρovο_

μlκοτnτοq οlο τοv Mendel, γlο νο εnlβεβotω-

θεi oτn oυνεxεlο oτl oτο xρωpοτooδμοΤO ΤωV

κυτ-rορωv ει.ιοπieovτοt ot κλnρovoμlκεg κoτο_

βολεq. H οvοκολυιpn ουτn nρoκολεoε εnovo_

ο-ΙΟσn σTn oυγxρονn βtoλoγiο Kο1 ΤnV lοTρ{_

<;. Εηionζ κοτορρΙφτnκε n θεωρΙο τnq ουτo-

-3-"q r,,i''l66ηq οnο τov Pasteur, noυ οnεδεl_

δε -οe ,-ε -oι' Koch τnν oxεon τωv μlκρoβiωv

9ε-Qοoθειεεq.
Αnο τov Pasteur εγlvε n nοροoκευi TωV εμ_

βoλiων κοτο τnq λυoοοq KOl TOU οvθροκο κοl

εφορpοoθnκε n nοαιερiωon γlΟ ΤnV KOΤΟσΤρo-

φn τωv plκροβlωv. Στον οlωνο ουτοv, οvoκο_

λυnτovτοt μεθοδor οvτlon Qiοq κοl ονοloθnoΙoq

γlO ΤnV οντlμετωπlon τoυ novου σΓlq Xε ρoUρ-

γlκεq εnεμβοσεlq, ΠoU onoτελεoον onμοντtκo

oτοθμo αlοv τομεο τnq xεlρoυργlκnq.
'Ετot o οlωνog oυτoq oφρογiσε TnV loτoρΙο τnq

lοτρlκnq με onoυδoiεq ονoκολυι|εtq, ΠoU οΠo-

τελεoον τn βοon Ylo TnV μεγoλn εΕελlδn τnq

oτov εnoμεvο οlωvο.

0 ρoλoq τnq lοτρlκnq nρωτορxlκo nτοv κοl εi_

vot nοvτοτε n ovοκοΟφlon του ovθριilnoυ οnο

τoν oωμοτlκo κοl ι|υxlκο πονo κοl n δrοτnρn_

σn Tnq (ωnq. Στov κΟρlo ουτo ρoλo or δυνο_

τoτnτεq τnq lοτρlκnq αrο τελoq τoυ 19oυ οl_

ωvο δεv nτοv κοl noρo πολυ μεγολΟτερεq οno

τnv εnoxn του lnlοκροτn.

0 20οq οlωvοq noυ οκoλουθnσε Kοl nου εκλεl_

σε Πρ1V οno λiγο xρovrο xορoκτnρΙoθnκε οno

τnv ολμοτωδn nροoδo τnq toτρtκnq.

Αρx[eουv vο οvοκολυnτoVΤOl Tο noθoγοvο μl-

κρoβlo, noυ εΙνοi το ο[τlo noλλιiv vooωv κοl vο

θεμελtιivετοl n xρnon xnμtκιilv nρoi'ovτωv αln

Θερoπευτlκn. H οvοκoλυQn κol n βloμnxονlκn
nορογωγn τωv εμβoλiωv εδωoε τnv δυvοτo-

ΤnTο Tnq nρολnι|nq των λοlμωδωv νooωv, noυ

ΤoUq Πρonγoυμενoυq οtιilνεq οnoτελoιJoοv μo-

σTlYο γlo τnv ονθρωnoτnτο.

Λiγo nρlv οnο τnv οvoτoλΛ τoυ 20oυ οlι.ilvο o

B. Rontgen οvοκολυnτεl τlq οκτiνεq X. κot oτtq
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ορXεq ToU οΙωVο, To (ε0γοq, Marie ft Pierre

Curie οvoκολυnτoυv τnv ροδrεvεργεlο κοt ετol

δoΘnκε vεο ωθnon oτnv δlογvωon δrοφoρωv

ποθnoεωv Kοl σTn θεροnευτlκn οvτtμετιinton

τωv vεonλοoμοτωv.

H οvοκολυι|n τnq lvooυλivnq τo 1922 κοl n

xρnon τnq αιn θεροπεiο τoυ oοκxοριilδoυq δlο-

βnτn riτοv oωτnρlο γlο noλλoυq οvθριilnoυq,

noυ nτοv κοτοδlκοop€vor xωρiq τn xριlon τnq

vο nεθοvουv'

ΙVlε τnv ονοκολυQn οn6 τov A. Fleming τo

1929 κοl τnv ευρεiο xρnon τng πεvlκlλivnq οno

το 1943 ορxiCεl μlο κοrvουργlo oελ[δο oτnv θε-

ροnευτtκn οvτlμετωnlon τωv λorμιilδεωV Kοl,

ioωq μεoο oτa 12 xρovlo noυ nεροoοv μεxρl
τov θοvοτo τoυ (lgss) vο iτοv o ονΘρωπoq

noυ εixε oωoεl nερlooοτερεq Cωεq οπo κοθε

ολλo μεxρr τoτε.

Ακολoυθεi τo 1 952 n ovoκολυQn Τnq σΤρεΠTo_

μ υκivnq οno τov S. Waksman, τo vlκnτn, onωq

τov xοροκτnρΙσοV, Τnq φυμοτiωonq.
'Εκτοτε, 

n xnplκn φορμοκoβlοpnxονΙο nρooθε-
σε σΤnV φορετρο τnq εvο nλnθoq οδroλογωv

φορμοκωv γlΟ TnV οvτlμετωnlon τωv nοθολo_

γtκωv κοτοoτοoεωv. To 1956 n εφορpογΛ τnq

μεθoδoυ δlογvωonq τoυ κoρκivoυ τoυ τροxn_

λoυ τnq μnτρoq οno τοv'Ελλnvο κυττορoλoγo
Γειitργlo Ποnοvlκoλdoυ, noυ εργοeoTOV σTlq

H.Π'Α, τo γvωoτο Pap test, εoωoε κol oιδCεl

noλλεq Cωεq γυνοlκιilv.
Στov τομεo τnq XεlρoUργlκnq τnv nρωτn nε-
τυxnμεvn pετομοoxευon vεφρoυ τo 1953 oτlq

H.Π.Α. κol n εφορμoγn τnq εδωoωμοτlκnq κυ-

κλoφoρΙοq οπo τοv Gibbon τnv iδtο xρovlο
εφερε εnοvοσTOσn σΤnV κορδlοxεrρoυργlκri.

Οl μετομoοxε0oεlg κορδlοq, με nρωτοnoρο τοv

Christian Barnard τo 1967, οvolδοv vεoυq ορi_

Covτεg oτnv μετομοoxευon οργovωv. Ακoλoυ_
θnoε τo 1981 n nρωτn εnlτυxnpεvn μετοpo-
σΧεUσn κορδtoq κοl nvευμovωv τουτoxρovωq.

ΙV]ε τnν οvοκολυQn oυvεxιδq vεωv οvoooκο-
τοoτολτlκωv φορμοκωv, l-loυ εivοl onορoiτn_
Tο YlO Vο pnV oΠoρρlφθoυv το μooxευμοτο
οno τov oργονlopο, o κλοδoq Τnq XεlρoUργl_

κnq nου ooxολε[τοl με τnv μετομooxευon δlο-

φoρωv oργοvωv εxεl ηλεοv oλpοτωδn εΕελlδn.

Bοolκο nρoβλnμο σΓΙq μεΤOΙJOσxεΟoεlq oργο-
VωV ΠoρOμεVεl n ελλεrι|n δoτωv. Εδω xρεlοCε_

τοl ευοlοΘnτοnoinon του κotvου, ωαlε οt δω-

ρnτ€q oργοvων vο ουδnθoυv. Σnμεtωτεov οτl n

o Γε ril ρyι o g Π απ αvικoλdο υ

Xωρο μCIq κοτ€xεl τnvτελευτοΙο θεon αrοvτo_

μεο τnq δωρεοv oργοvωv μετo θοvοτo οn'oλεq
τlq Eυ ρωποi'κεq xιilρεq.

Εκτoq οπo το μooxεΟμοτο oργοvωv, αrov οtω_

vο ουτογ κοτοoκευοoθnκοv noλλεg τεxvlκεq oυ_

oκευεg, oπωq τεxvnτ6q vεφρoq_κορδlοκεq με_
τoλλrκεq βολβiδεq-οvοπvευαlnρεq κ.ο που oιil_

Coυv eωεq κοl βdτlωvουv τnv noioτnτο τnq Cωriq.

Mε τn xρnon οκτΙvωv λεlCερ γΙvovτοl πλεον
nολλεq εnεμβοoεlq με pεγολυτερn οκρΙβεlο
κο l λlγoτερεq nο ρενεργεlεq.
Η οvοκολυι|n τnq οΕovtκnq κοl pογvnτlκnq τo-

μoγρoφioq εδωoε τnν δυvoτoτnτο τnq κολυ_

τερnq οnεlκoVlσnq TωV δlοφoρωv oργοvωv κοl

εnομεvωq τnq πρωipoτερnq Kοl οκρlβεαιερnq
δlογvωonq noλλωv οoθεvεtιilv.

Πολλεq εiνοl ot oυoκευ€q κοl το οργοvο nου

onμερο εivοt oτn φορετρo τoυ γlοτρο0 κοl
τov βonθoυν oτnv κoθnμερrvn loτρικn lρο-
Εn γtο oωoτοτερn δlογvωon (κορδloγροφor-

υnερnxoγροφοl-εvδooκoπ l κο oργοvο κol nορο

πολλο ολλο noυ δεν εxεl tδlοiτερo vonμο n

οvοφορd τουq εδιil).

Kλεlvοvτοq ιJε ΤoV οlιivο noυ μoλrq τελεΙωoε

Θελω vο τovioω οτl εivοl nορo noλλεq ol Kοl-

vοΟργrεq οvοκολυQεiq, ΠoU n εφορμoγn τoυq

βελτEωoε τnv πolοτnτο KOΙ ToV xρovo Cωnq τoυ

ονθριilnoυ. Εvδεlκτlκο οvοφερω ωq nερtooo-
τερo γνωαrο το nερiφnμo pπλε xοnr γlO TnV

oτυτlκn δυoλεlτoυργio κοt τnv υnοβοnθoυ_

μεvn οvonορογωγri.

Εivοr φοvερo oτl αrοv 2Oo οlωvo εγlνοv τερd-
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Αlzheimer), ΠOι, ΟΘoΟO-v -"ν .γεiΟ κο τn (ωil

pεγολoυ ορrθpοι ονθοω'lωv.

Σnμερο με TnV ΟΠoKρUΠTOγροφnσn Τ0U γεV_

vnτlκo0 κιiδlκo τoυ οvθριinoυ οvoΙγοvτot κοl-

vουργrol oρiCovτεq γlO TnV nρoλnι|n, τnv δt-

ογνωon KOl ΤnV οντlμετιbnlon τωv oυγxρoνωv

οoθενεlιiv. Η δυνοτoτnτο Τnq ΧρnσlμoΠoInonq

τωv βλοoτoκυττορωv δivουν vεεg ελniδεq γlο

τnν εnlτυxΛ oι.ιtμετι.δnlon nολλωv vοonμοτωv.

Στo xροvto noυ θο οκoλoυθnooυv υnορxουv

βοοlμεq ελniδεq oτl με τo κοlvoυργtο εnlτευγ-

μoTΟ Tnq lοτρlκnq, nου εivοl oiγoυρo oτl θο oυ_

νεxloθουv, τooo pε τnv pελετn τoυ γεvvnτlκoυ

κωδlκο οoo κοl με ΤnV εφoρμoγιi τnq VOVοTε-

xvoλογiοq oτnν tοτρlκn, n nριΔlμn δlογνωon κοt

Θεροnεio των κοκοΔθωv vεοnλοoμoτωv, ολλο

κοl ολλων nοθnoεων, Θο τυxουν lKοVoΠolnTl_

κng ovτlμετωnιonq.

Mε τlq vεεq τεxvολογiεq τnq γεwnτlκnq, κοl

lδiοiτερο τnq κλωνonoΙnonq, ioωq oτo μελλον

λυθεi κοl τo nρoβλnμο τnq !nορδnq τωv οno-

λυτο oυμβοτιiν pooxευμοΤωV γlο τoυq λnnτεq

TωV μεTΟμoσxευμενωv οργονωv. oλο το lοτρl-

κο εnlτεΟγμοTο ΠoU Πρoγι]ΟToΠO Δθnκοv αlo

nερooμο των οtιδvωv δεv nρεnεl vο Θεωρn-

θουν oοv κορnoq τυxοiωv γεγoνoτων ri κορ-

nοi oρropεvωv pονo pεγολoφυωv οvθρωπωv.

ΠΙoω οno ουτο κοl nioω οnο τo ovoμοτο τωv

τελtκωv εκφροαrιbv κρυβετοr o pοxθoq, n εnt_

μoνn, τo θορροq κοl μερLκεq φορεq οl υλlκεq

κor nθlκεq θυoiεq nολλωv ερευvnτωv Kοl lΟ_

τρων τnq μοxομενnq ιοτρlκnq. Ynορxεt novτoτε

ενοq εninοvoq μοκροxρoνlοq ογδvοq Tnq εΠl-

αιnμnq γlo TnV εvoγωv o οvο(Λτnon τnq ολΛ_

θεlοq, noυ ρυΘμieεl τn Cωn μοq.

Τελεlιilvovτoq Θελω vο τovioω oτl n lοτρlκΛ,

εκτoq οno το noλυnλοκο βloλογlκο nρoβλn-

μοΤo ΠoU nρoonoθεi vo λυoεl pε ολεq Tlq εΠ1_

oτnμovlκεq_τεxνoλoγrκεq οvοκολΟι|εlq, πρεnεl

nοvτoτε vo nρoωθεi onpοvτtκο KΟl ΤnV tδεο του

ονθρωnloμoΟ, ol βοoεlq του onoioυ τεθnκον

oπo τοv lnnoκροτn. 0l nθlκεq ορxεq τnq nρo_

oωntκΛq rοτρtκnq nρεnεl vο κυρlορxουv oτlq

oxεoεlq pετοΕυ lοτρο0 κοl οoθεvoυq.

0 lοτροq, nερo οno ΤnV εΠlσTnμovlκi κοτoρ_

τron, εnlβολλετοl VO δtοθετεl κοl oυνοloθnμο_

τlκn ωρlμοτnTO Kοl ΠVεUμοτlκn κoλλlεργεlο,

ι.iloτε νο εκτtμοεl κοl vο λoμβοvεl υnoι!n, εκτοq

οno τnv oωμοτtκΛ κοl ιpυxoλογlκΛ κοτooτοon

τoυ οoθενουq Ko1 TnV olκoγεvεlοκn, olKoVoμl-

κn κot κolvωvrκιi θεon τoυ' Τοτε μοvo n tοτρt_

κΛ εnlτελεi το oκoπo τnq. N

*Mερικιi oτοιxεiα τoιl
πovnματοq αυτoυ εi-
vαι απο τnv oμιλiα του

γραφοwιοq, πoυ iγιvε
τnv Tεταρτn 20 Δεκεμ-
βρioυ 197B oτo Πoλιτι_
oτlκ6 Kiιτρo Ndoυoαq,
oτn oειρα τωv Διαλdξ.ε_

ωv_Συζnτnoεωv (ΛΑΙKo
ΠΑNEΠΙΣTΗMΙOυ.
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H ANΘPΩΠΙA ΣTHN KAΘHMΕPΙNH
AΣKΗΣH THΣ ΙATPΙKHΣ

TA TEΛErtΑΙA 50 XPONΙA
Γρiιφει o Nικ6λαog Καoαπng' Ιατρ69

Αποφε0γω τov 0ρo <ΑvΘρωπισμos> Kαι Πρoτιμιil τov ορo <AvΘρωΠιd>, γιατi o Πριilτos εi-

vαι φoρΙισμεvos με φiloσoφιKR, KoιvωvιKR, ΘρnoκευτιKR Kαι πoλιτικfl €woια Kαl εXει παρα

Πoλλ€s αξιιiloειs Kαι απαιτεi μεγαλn επ€κταon και εξειδiΚευσn, εvιil o σKoΠ6S τoυ ΙΙαρ6vtos

ΠovRμαΙos εivαι n καΘnμεριvn αvΘριilπιιm σx€σn τoυ γιατρoυ με τov αοΘεvn Kαl τo συ}γενι'
κ6 τoυ περιβσλλov τα τελευταiα 50 xρovια, πoU τnv βiωοα Kαι πρoσωπικd. Mε τov oρo <Av-

Θρωπι6>> υποvoιδ τα ψυxιKo xαραKτnριoτικd (αγαπn' ουμπovια κλπ.) και τιS ΠvεUματrκ€s ιδι_

oτnτεs ( v6non, λoγο κλπ. ) πoυ €xει o αvθρωπos Kαι τov ξεxωρiζoυv απ6 δλα τα αλλα 6ντα.

Το nρωτο xρονlο τnq τελευτοiοq 50ετi-

oc, oτον _ q Kolνωνiεc inq xωρο μOC 
_ 

q

οnoτελοιoοv κυρiωq ol λοiκεq γετo_
vlεq με T1q μovoKοTo κiεq κοt τlq ουλεq,

οl oxεoεlq τωv οvθριbnων Λτον nρooω-

llκεq κοl εixοv εvτονο τo οτolxεio τnq
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ολλnλεγγυng KOl ΤoU oυvοloθnμoτl_

oμου. Τnν εnoxn ουτri το lοτρlκο μεoο
nτοv λrγοαrο κοt εnoμεvωq ol δυvοτo-

ΤnTεq ΤoU olKOYεVε]ΟKoυ γlοτρoυ, γlο
δlογνωon κο οvτlpετι-bπ on των δlο_

τοροxιilv τnq υγεiοq των οoθενωv τoυ,

nτov nερloρloμεvεq. Στn ρlCoτov nολυ

oτn λnQn κoλoυ toτoρtκου, αrnv κλ _

vrκi εμnεtρΙο Kol σTnV φυolκΛ κλtνl_

κn εlετοon. Τοτε, λοrnοv, ο γlοτρoq,
noυ oυvnθωq nτοv xωρiq εΕεlδiκευ_

on Λ εixε τnv εlδlκoτnτο τoυ nοθολo_
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κoλεΙτοl Vο OVTIμεTωΠioεl κοl TΟ Πορο_

nλευρο oυpnτιilμοτο τng vοoου τoυ

οoθεvoυq Kο1 ΤoU nερlβολλοιrιoq του.

Πoρο, λolnov, τlq nρooδουq Tnq loTρl_

κnq τo κυρog ΤωV γlOTρωV oυoιoαllκο

pεlιilvετot, oτοv δεv σUμΠOρειOVToi ol

εnloτnμονlκεq γvωoεlq pε τnv oωoτn

εnlκolvωviο KOl ΤnV τnρnon γεvtκιilv
κοvovωv nΘlκnq. 'Ετol o γlοτροq γ1o Vο

ι]Πoρεσεl vο δlοτnρnοεl τo κΟροq τoυ,

nρεnει νο εivοl oxl μοvο κovτo oτοv

κοoθεvn οvθρωnου, ολλο κοl Ylο ToV

αοoθενn ονθρωnoυ. Αυτo nρoυπoθε_

τεr |AΤPlKΕΣ ΓNΩΣElΣ-ANΘPΩΠlΝΗ
ΕΠlKolNΩNlA KAl ΗΘlKH.

0ooν oφoρο τlq lΑTPlKΕΣ ΓNΩΣElΣ o

γrοτροq εΙνot υnoxρεωμενoq vo πoρο-

κολoυθεΙ τlq εΕελΙδεlq τnq εntoτΛμnq

τoυ. H εΕελrξn τnq lοτρtκnq εδωoε oτο

oυγxρovο γlοτρο noλλο εργooτnρlο-
κ6 μ6oo (οnεl κovloτtκο-εvδοoκon l κo_

βlοnοθoλογl κο-κυττορoλoγl κο κλπ.)

γlo ορθn δlογvωon, noυ oφεlλεl vο

γνωρiCεr τn oωoτn xρnoιμonoinon

τουq, nολλο φdρμοκο γlo το oπoiο

nρεnε vο εΙvοl ενnμερoq γlο τnv δρο-

σn ΤOUq, τlq nορεvεργεlεq τoυq κot τlq

ολλnλoεnlδροσε1q ΤoUq κοl noλλεq δυ-

νοτοτnτεq xεl ρoυ ργl κιilv εnεμβdoε-
ωv ΠοU oφεΙλεl vο δερεr oxl μovο vο τtq

εκτελεi τεxνlκο oωαrο, ολλo νο εφορ-

poCεr τnv κοτολλnλoτερn κοl nερlοoo-

τερo εvδεδεlγμ€νn xεlρoυργlκti μεΘo_

δo γlο κοΘε nερiπτωon.

Σnμερo, μnορoΟpε vο noυμε, με το

μεoo noυ υnoρxουv (εnrαrnμονlκο oυ_

vεδρlο-βrβλlογρoφio_δlοδiκτυo) n €λ_

λεtι|n εnlαrnμovlκιilv γvιiloεων δεv δl_

κοloλoγεΙτοl κοl εiνοl εntκivδυvn γlο
τοv ooθενn, nλnv ομωq n ΟnορΕn pο_

VOV εΠlσΓnμovlκιilv γvcboεωv xωρΙq τoυq

ολλουq δυo nυλωνεq τnq ιοvθρωnlοqυ

εΙvο κοτοαιρoφlκn κοt γlο ToV ooθεvn

Kοl γlO TnV κolvωvio. Δυαrυxωq oμωq o

υλlαrtκog ευδοtμονloμoq, που περlορΙ-

ζεr nολυ τοv δlοθεolμo xρ6vo κοl τoυ

γrοτροΟ, δnμlουργεi oε noλλεq nερι_

nτωοεlq €λλεt μ μο κοvθρωn tοqυ.

H αονθρωntου εlορτοτοl oε pεγολο

βοθpο οno τnv EΠlKolNΩNlA noυ

ovοnτυooετοl οno τoν γlοτρo ιJε TOν

οoθεvn ΤOU Kοl τo oυγγενlκο ΤoU Περl_

_οοxε lλεοι, " δυvοτοτnτο

Η καvθρωπιαυ εξαρτα-
τtιι σε μεYαλΟ βαθμo απο
τt1v εΠιKoιvωtα ΠΟU {ιva*

rm;ooεται αΠο τΟv γιατρΟ

ιιε τov αοθεvn τoυ Kαι ΤΟ

σιΙ\rYεvιKο του ΠεριβαλλΟv.

nolnτlκο. 0 γlοτροq εδεtδlκευετοl oε

εni μερουq τoμεiq τng lοτρlκnq εnl_

οτnμnq, Xρnσ1μοΠΟlεi oυxvο lοτρlκο

pnxονnμοτο γlΟ TnV δlογvωon KOl ορ-

xiCεt vο μnv δivεr τnv βορυτnτο nου

εδtvε το nρonγoυμενο xρovtο σTo lο_

τρlκo tαlορlκο κοl τnv κλlvlκi εΕετοοn.

0 οoθεvnq εxεl xοoεt εv noλλoiq τoν

οlκoγεvεlοκo τoυ lοτρο. Αnευθυνετol

πολλεq φoρ€q οno μovοg τoυ σε OU_

τοv nου θεωρεi εlδlκο γtο τnν nοθnoll

του. Tοv οoθενn opωq εκτoq οno τnν

voοο που εxεt, τoν κοτεxεl κοt ο φo_

βοq κο n ογωviο γlο TnV ζωn τoυ. Πο-

ροpοlo βιιilμοτο (εl κοl τo OlKoγεVεi_

οκo τoυ nερlβολλoν.
'Eτol ο oΟγxρovoq γlοτρoq εκτoq οno

ΤO pεσο ΠoU ΤoU nορεxεl n εnlαrnμn

ΤoU KOl nου n εΕεlδiκευon του τoν κονεl

κονo vo ΤO XρnσlιJoΠOlioεl γtο oωαlο_

τερn δlογνωon κol κολΟτερn θεροnεiο,
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βoλλov. Αυτn εxεl oxεon με τlq nλnρο_

φoρiεq, τlq oκειpεlq κοl το oυvοloθnμο-

TO ΠoU εκφροCοvτol oτlq oυνοvτnoεlq

τoυ γlοτρoυ Kοl ΤoU οoθεvoυq τoυ. Η

εnlκolvωv[ο ουτn δεv nρεnεl vο lεxvο-

με oτl δεv ε[νοl loοβορnq. Αlο τnv μlο

μερlο εivοl o γloτρoq noυ εivοl υγlΛq

κοl ιδυνοτoqll, εvιb οπo τnν ολλn μερlο
εivοl ο οοθεvriq με τo oωμοτlκo ri ιpυ_

xlκo μεlovεκτnμo τnq voooυ, τoυg φo-

βoυq κοl τlq οvοoφολεlεq του' Enoμε-

vωg εκεiνoq noυ φ€ρεl οκεροlο TnV εU_

θυνn γlo κολn, επωφελn κοl με ovθριil_

Π lVΟ X0ροKΤnρtoτtκο επl κolvωvΙο εivοl

o γιοτρoq. 0t οvθρcδnlvεq oxεοεlq τoυ

γlοτρoυ μ-lε τov οoθεvΛ €xoυv

μεγολn onμοoio. 0 μεv ooθεvnq xρεlο-

ζετol τnv oυpnoροαlοon κοl τo εvδlο-

φεροv τoυ γloτρo0 οxl μovo γlο Qυxl_
κn οvοκο0φlon oλλο γloτi εnlδρo θε_

τlκο κοl oτnv θεροnευτlκn τoυ ογωγn.

Η εμnlαroo0vn nου δnμloυργεiτοl βοn-
θoεl τov οoΘενn vο οnοβολλεl Tο ορVn_

τlκο τoυ oυvοloθiμoτο (φoβoq- oγxoq

κ.ο). noυ εivοl onμοvltκο γlο νο Εεπε_

ροoεr n vο ομβλυvεr τo πρoβλnμο υγεΙ_

οq, γt ουτo oφεiλεl ο γloτρog Vο owo-
noκρlθεi θετlκο. 0 δε γlοτρoq oτοv κολ_

λtεργεi TnV εμΠΙσToσυvn με τov ooθε_

vi βonθlετοl γtο vο εxεt oλεq εκεivεq τlq

nλnρoφoρΙεq ΠOU ToU εivοt οnοροiτnτεq

γlo TnV oωαιn δlογvωon' Πο τoυq λo_

γoυq ουτo0q o γtoτρoq oφεΙλεl οno τnν

nριiτn εnοφΛ vο κερδioεl TnV εμΠlσTo_

oυνn τoυ οoθεvoΟq τoυ.

Αυτo nρουnoθετεl οnλοτnτΟ σΤnV σU_

μ nερlφoρο ToU, Xρnσl poΠοΙnon κοτοvo_

nτnq γlο τοv ooθεvi γλιiloooq κοr δloθε_

οn ορκετoΟ xρovoυ. 0 xρovog nρεnεl vο

εivοl επορκng γlο vο μnορεoεt o οoθε*

vΛq vο εκφροoεl το nρoβλnμοTο ΤoU,

vο υnoβολλεr τtq ερωτnoεlq nου θελεl

κοl vο nορεl lκονonolnτlκεq οnοuιnoεlq.

Συvεnιiq ο γlοτρoq oripερο πρεnεi vο

μnoρεΙ oxl μovo vo εΕnγεi αrov οoθεvn

ToU με οnλoτnτο, κoτοvonτο Kοl Πεl_

αrtκο oλο ooο εxoυv oxεon pε τnv nο-

θnon τoυ, ολλο κοl Vo ToV nρooεγγi_

eεl με κovθρωntου οvοπτΟooovτοq μοCi
ToU Tlq κολυτερεq δυvοτεq οvθρωnlνεq

ox€oεlq nου οποlτoυv οoφολωq οnο

τov γlοτρο δldθεon xρονoυ κοt κοτο_
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θεon Qυxnq γlο νο εΙvοl Kοl TO OΠo_

τελεopoτο ooo το δυνοτov κoλ0τερο.

Bοolκo αlolxεiο τnq ιιovθρωnlοqυ nου

πρεnεl νο εntδεlκv0εl o γlοτρoq οnε-

VοWl σToV οoθεvn εivοl κοl n HΘlKH

ANT|METΩΠIΣH τoυ οoθεvοΟq nου

εκφροCετοl μεoο οno TnV σUιJ Περlφo_

ρo τoυ με TnV επlκolvωνio ΠoU οVo-

nτυooεl μο(i τoυ.

Bοotκo αioixεio τnq nθrκnq εivοt n οιπt-

μετωnton τoυ οoθενoυq oε oλo τo αrο-

δlο τnq εnlκοtvωviοg με τnv nθlκn οδiο

noυ εxεt κοθε ovθρωnoq οvεΕορτn-

τo ono τnν κοτοαrοon τnq υγεiοq τoυ.

Εnoμεvωq o <ooθεvnq ovθρωnοqυ nρε_

nεl vο εiνol τo κεrrιρo τoυ ενδrοφερo-

Woq ΤoU γlοτρoυ με τnv Ιδlο nθlκri oΕiο

πoυ €xεt κοl ο υγlnq oυνονθρωnοq pοq'

0 γlοτρoq πρεnεt oε κoθε ευκοlρio

εμnρoκτωq vo δεixνεl oτι n οnοκλεlαll-

κn τoυ εψolο εΙvοt n οnoκοτοαlοon n n

βελτiωon τnq υγεiοq τoυ οoθενoυq oον

εvlοiο oωpοτlκn κol Qυxlκi oλoτnτο.

Αυτo μnορεi νο τo nετυxεl εκφρdeo-

vτοq oloθnμοτο oυμnοθεlοq Kol Kο_

τοvononq οnεvοvτt oτov Qυxlκo novo

πoυ δnptουργεi oτοv οoθενn n κοτο_

σΤoσn Tnq υγεioq του. H oυpποθnτl-

κn oυμnερlφoρο του γrοτρoυ οπ€vοvτl

αlov ooθεvn nρ€πεl vο εivοl ουθορpn_

Τn Kοl VO oτοxευεl τον οoθενn κοl oxl

νο εκφροeετοt με αμ€oovυ τοv οoθενn

γrο rδlοτελεiq oκonoυq, γloτΙ τοτε Θο

εiνοt μtο αlοon οvευθυνn, xωρiq ουνε-

Xεlo KοΙ δεν θο οnoβλεnεl oτο Πρoγμο_

τlκo oυμφερov τoυ ooθεvoυq.
'Εvο oλλo μεγολo θεμo κοθnμερlvfrq

nθlκnq oε oxεon pε ToV οoθενi εivοl

n τnρnon του tοτρtκoυ οnoρρnτου. EΙ_

vοl €vο θεμο ορκετο nερiπλoκo κοl oε

γεvrκεq Yρομpεq μnoρεΙ κοvεiq vο πεl,

Ο γιατροq ΓτρdΙτεl αε καθε
εUKζ1lρi{ι εμ}xρtιKx&}ξ vα
δε{xvει οτι n αποκλειαιικn
ΙΟU ε}'vΟια εivtιl n ειΓ[ΟK{ι_

ιααιαonnnβελτiωο'nmq
ιΙyεiαq τoU ασθεVουg οαv
εvιαiα σωματlKn Kαι ψιΙXι-
κn ολοmτα.

oτl εiνοt Ko1 ΠρoσωΠlKo κο, οδιολoγεi-

τol οno κοθε γlοτρo γιο κοθε -ερinτω-

on xωρlαιo. H βoolκn nθlκn ορxn nου

πρεnεl vo δtεπεt το lοτρlκo c-oρρnΤo

κοl nρεnεl vο τnρεiτοl με o"νε,:εiο εi_

Vοl Vο To δlοφυλoγεl, ον n οr ο<ολυιpn

τoυ δεv nρooτοτευεt ολλουc σι]VOV-

θρωπουq μοq. Εivοl βοolro 'Ο lOTρ _

κo οnoρρnτo νο τnρεiτοl KOi ι]ε-O ΤoV

θovοτo τoυ οoθενoυq pοq. Mο- κοvεl

εvτυnωon τt oκoπlμoτnτο εxε η οιlo-
κολυQn οno το μεoο μοClκic ε\",nμε-

ρωσnq, oτοv ονογγελλουv το'' θονοτο

κο noloυ ovογvωρiol μoυ oυvο,,,θοιυlου

μoq, ovοφεροvτοq μολlαιο κΟ -"ι, OlTi0

τoυ. Τlq nερtoooτερεq φορεQ ε vοl κοl

οvnθtκο, γlοτi δnμloυργεi κο, οioθn-

μοτο φoβoυ-nοvlκoυ KOi ΟΠO οlοδο_

Εiοq oε oυvονθρωιloυq pοq roυ τυxοi_

vεl vο nοoxoυv οno τnv ιιiδ ου ποθnon.

Συxνο μοq εvnpεριbvουv π'x. οτ, ο τοδε

αεxooε τn pοxn pε τnv ιεnoροτου κλn.υ

Kοτο τnv γvδμn μoυ εΙνο κοτ KοE εΠi_

Cnplo κοl nορoβrοCεl τnν βοo κn nθlκn

ορxn τoυ lοτρlκoυ οnoρρnτoυ.

Στnv κοθnμερlvn tοτρlκn οoκnon noλ_

λεq φoρεq o γrοτρoq εiνοl οvογκοo1lε_

Voq Vο οVΟKotvιl)oεl δυoορεσΓΟ γεγo_
vοτο noυ εxoυν oxεon με τnv δrογvω-

σn Kοl TnV εΕελlδn τnq nοθnonq του

οoθεvoυq. Εivol plο κoτοαιοon πολΟ

oδυνnρn Kοl γlο τov οoΘεvn KΟ γlO
Τouq σUγYεVεiq τoυ, ολλο KOι Y O ToV

iδlo το γrοτρo.
Στlq nερlnτωoεlq oυτεq ο γlοτρoq
nρεπεt νο oτοθμioεl oε ποloν ιlρωτo
(oτov οoθεvn_σε σUγγεVlKo nροoω_

no_oυγxρovωq Kοl σToUq δυο) nρεnεl

νο οvοκοιvιiloεl τo δυooρεσΓo γεγo-
voq, με nοlοv τροnο (vο οπoκoλυι].lεl

oπ' ευθεiοq oλn τnv ολnθεrο n αιοδiο-
κο ri oυγκολυμpενο) κοl oε lotο xροvο

θο τo κοvεl. Εivοl κοτl nου θελεl nροε_

τοtμοoΙο κot nολΟ λεnτo xε ρloμo οno

μερoυq του γlοτρου, γrοτi n οvογγελiο

εvοq δυοορεoτoυ γεγοvοτoq YlO TOV

ooΘεvn μnoρεi Vο TοU δnμlουργnoεt

τρopο_oργn-εvτοvo ooκ (xοvεl οnωq

κolvωq λεμε τo εδοφog κoτω οno το

nοδrο τoυ) κοl γεvlκο onpοvτlκi δlοτο_

ροxn τnq nροoωnlκοτnτοq του. Ο γlο_
τροq nρεnε vο εxεt τov xροvo VO σU-



μΠορΟσTOθει σΤoν Οσθεγa KO σΤoUq

σUγγεVεiq ΤOU, oΧι ε(ΟΟΟaO\ΙτOq σU_

μΠovl0 Kοl o[KTo, ΠOt i, -f ,c δεV εΠ]_

θυμουv ολλο εni ri'ε:' -:'ι εΞοογiζεl,

ολλο εnlβεβοlω'C._:^ '' ' ' -_οθεο
κοl εκφροCoVTOc _: _.' _.: :'O ε_

ροτρono]nV 
_JC |_ ':: . _._ ,Ο"O_

vε,τo κολυ_ερο | . -._- . '' ' _εΟ _

πτωoΛ τoυ. Πολ,^:: * '::: --:r,ε'q Uε

ooβoρεq nοθnοε : :-' -:',
γlοτρoυq ΓoU . : '. .. . -. '

Θυνοvτο σεΟ)1'-' .:-.
οκρlβcbq δεv ι _-.: 

...

τnq ιοvθρωnlοq, (oυμ nοθεtο_oγοnn_

εlλlκρivεlο-εvτlpοτnτο) γlο VΟ TOV οVΤl_

pετωnioει oοv <οoθενn ονθρωnoυ κοt

oxt ooν ενο οκοpn οτρlκo ΠερlσTοT!-

κo n εvov οκoμn κlελdτnυ.

Ποντοτε το θεμο τnq nθlκnq oτnv

οoκnon τnq loτρtκΛq εnloτΛμnq nτoν

εn[κοlρo λoγω τωv δ οφορετlκιilv οπo_

ι!εωv nου εxoυν εκφροoθεi γlο εnΙ με_

ρουq θεμοτο, onωq π.x. τnq ευθovοoi-

oq. Tο lελευιο'ο xροv,ο με 
_"v ολυο_

τωδn ονοnτυΕn κυρiωq τnq γενετiκΛq,

τnv δυνοτoτnTο μεΤΟμoσXευoεων oρ_

γονων κοl τn oωρε[ο τωv κλlνlκωv με-
λετιiν oε οoθεvεiq γtο κοrνουργlο φορ_

μοκο n pεθoδoυq δroγvωonq κοl θε_

ροnεiοq, n oτρlκΛ nθlκn n n βlοnθt_

κιi, οnωq oυvnθωq onμερο oνοpοCε_

τot, εxεl οnoκτnoεi μεγoλn nολυnλο-

κοτnτο, κοτl nου ΕεφεJγεl οπο το oκο_

no τoυ nορovτoq.

Το τελευτοiο xρovlο n lοτρ κn εxεl nο_

ιpει νο εivοl ποτερvoλloτlκn, δnλοδιi

o γ]oTρOq vο onοφοoiCε κοl o ooΘε_

νΛq κοl τo nερrβολλοV ΤoU VO εφορpο-

eεl τlq οnoφοσεlq TOU. 
'Ετol o οoθεvnq

onμερο εxεt nlο εvεργο ρολο γ ο τnv

οvτtμετωlton του nροβλnpoτοq του.

Πολλεq φoρεq ο ρoλοq τoυ γ οτρoυ

εivot νο δΙvεl oτoν οoθενti τlq nλnρo_

φoρiεq εκεΙvεq nου εivοl εn αιnμοv κο

οnοδεκτεq κοl o οoθεvΛq κολεΙτοl vο

οnοφοoiCεl nolεq ενεργεlεq θο κοvεl,

noυ οφoρo0v τnv δtογvωon κοl nolο

θεροnευτlκΛ μεθοδo θο οκoλoυθnoεl.

Τlq nερloooτερεq βεβοlο φoρεq, εlεlδn

ο οoθεvnq βρΙoκετol κοτω οno oυvοl_

oθnμοτtκn nΙεon κοl δεν εivοt oεθεon

vο nορεl 1.lονoqτoυ οnοφοoε q, κολεiτοl

o γlοτρoq με τnv ομφiδρoμn εΠlKolVω_

viο nου εxεl κολλlεργioεl νο εΕετοooυv

οnο κolνoυ ολεq τrq nlΘοvεq εκδoxεq

Ο ματροq ΙτρdΠει vα εi-
\Ια} σxΙvεX{i}q εΙΙισtn}rΟvιKα

ε\ry}μερ(Ι}μ*vοq και vα εΠι_

διεr}κει viι *Xει καλn επι*
KsιVfu}v{α, με εiλtKρivεια
Kαι Τιμ}ΟΙnτα με ΙΟv ασθε-
vn του"

κοl νο loρoυv ono κοtνου τrq οnoφο-

σε]q γlo τnv oωαιοτερn οvτtμετωnlοn.

Η κοlvoυργlο oυτn oxεon γlοτρoΟ-
οoθεvουq δxr μοvo δεv μεrιi:vεl ΤnV εU-

θυνn του γlοτρου, ολλο τnv ουΕονεl. 0

γlοτρoq nρεlεl vο εiνοl oυvεxωq επt_

αnμονtκο εvnpερωμεvoq KOl VΟ εΠl-

δlωκεl νo εxεl κoλn επικοlνωνiο, με εl_

λtκρivεlο κοl τtplοτnτο με τοv οoθεvn

τoυ.'Eτol nρεnεl νο εxεl τnv δυvοτo_

TnTΟ Τnq oφοrρrκΛq εvnμερωonq του

οoθεvουq novω αro nρoβλnpο τoυ. Δi-

νεl ομωq Kοl σToV οoθεvn τnv δυνο_

τοτnτο κoι oυγxρovωq του δnμloυρ-

γεi τnv υnoxρεωοn, vο oυpμορφωvετοl

κολΟτερο oτlq οnοφooεtq noυ nοiρvo_

vτοl nλiov οno κotνoυ.

Γεvlκο εivοl οnoδεκτo oτt n βοotκΛ nο_

ρομετρoq noυ εnnρεοΖεl τnvγvωpn τoυ

οoθενo!q γlO ΤoV γlοτρο εivol n oxεon

noυ οvοnτυooεl με ουτοv. H ox€on ουτn

βεβο ο εκτοq οno τοv τρono ovτtμετω_

Πlσnq ΤOU ooθενoυq οno τοv iδlo τo γto-

τρo εnnρεοCετοl κοl οno To UγεlοVoμl_

κο oυαrnμο nου υnορxεl oε κοθε xωρο.

Δυoτυxωq τo τελευτoiο δlooτnμο το

υγεlovομltκο oυoτnpο oτn xιilρο pοq,

οnωq nρoq τo nορον εlελiooετοl, φoi_
VεΤOl VΟ pnv βonΘοεr oτnv nροonοθεlo

noυ nρεnεl vo κοvεt o γlοτροq γlο δn_

ploυργΙο οoο το δυvoτον κολιjτερων

ονθρωnlvωv oxεoεωv με ΤoV οoθεvn.

Αυτο βεβοlo δεv οnολλοoσεl ToV γ1Ο_

τρo οno τo vο επtδlωκεt τlq κoλυτερεq

δυνοτεq oxεoεtq oε κοθε κolνωvtκo nε_

ρlβολλοv, ooο κοt δυoμενεq νο εiνοl.

Η κolvωviο oΛμερο oxl poνo εxεl οnοi-

τΛoεlq οno τον γlοτρo, ολλο εivοl κοl

ουοτnρn μο(i του, εnεlδn οno τlq γvω_

σεlq, TnV ενnpερωon ΤOU KOl τnv oτo_

σn ToU οnενοντt oτov οoθεvn KOι σTo

oυγγεvtκo του nερrβoλλον εΕορτοτol

n υγεiο κοl n (ωn του οvΘρωnoυ, nου

(nτοεl τnv βoι1θεlο του.

0 γlοτρoq δεv nρ€nεl vο Σεxvοεl οτt oε

κdποlo oτlγμri τnq eωnq τoυ εiνοl roλυ

nlΘοvov vο βρεθεi κοl ο [δlοq oτn θεon

τoυ οoθεvo0q κοl nρεπεt Vo οVΤlμεTω_

nieεl τουq οoθεvεΙq ToU pε τnv γvιbon

KOl TnV ευοtoθnoiο nου θο επlθυμoJoε

VΟ TOν οVTlμετωnioουv κοl ουτov, oτον

βρεθεi oτn θεon ΤoUq. N

. :0Uζ

0-εU-

: εδΛ
j-l v0

ovοπτιjΕουν τrι
τo βοorκο σΤo::

- - a- . ^ , Ο με
J]NV

οντl1]ετωnlon -ο': -- - -]': ε-ε_

TρεηOVVOσ-__..t.. .::..,' J.Ο
αιnν ovoγγελiο -':'' _-:.' -: δ ο-

γVωσnq KOι ΠρΟ. , -.' - 
- 

_

Tο τελευτο'ο ,J- , - : ': '.' '-:: 'ο

o τρoποq ον'τ -:_ - - '' : _. _C 
'O-

τoυ. ΠολοLοτερο ::'.-: : - -'.. 
_- iο',ο_

τo εvο φυolκο \:'ε. :. :: _'''_-,, 
ΟVΟ_

πoφευκτo KO 6-:. ' -_- ' --: '. -οο_

no κοl οnοδεκ-:': ] '-:.,. : -εθοl_

VΟVστΟ oniτ ο το-: -' -' :- - _ a --','γε_

vtκο κol Ot/OΠnr"ε' a _: 
- - ''_- Ο ojγ_

Xρovoqoνθρω.οι 1., ---::,:-: ευ-

κoλο τov θοvο-ο :-: :' ' --: :'ε i- _

oτεQεl o-l..a'," ':.'l'_'C O_

τρtκΛqεnlαlni-'ι __':a .]':'ε KOl

αΘουμοτου.'Ετo _:" - :.'].,: : con_

VοUVΤnVτελε.-ο : _''- -,:' :-ο Νο-

ooκoμεΙo. Εδι| ο ::]:- _]' , :_οoι εi-

VOl oι,σiωδ"q , | 'l' ,: _ - -: οoθε-

νnq nρεπεl VΟ -1_:-.::. το Νοoo_

κoμεiο Kοl Πo Οι ' :1 ' : .: ιο pεivεl

αro olκεΙo lερ ιi:"', -] - :- τ ου, αιo

δlκo τoυ ζεαιο .::::_ Ξ-'onq εiτε

αιo Νοoο^οιεΟ :-: - : l_', εηεl_

δn o θvnoκωv c :: ' -: _οοομενεl o

αοοθενnq οvθρω-::' _: :<εοοiο τnv

nθlκri οΕiο .ο' 'c l'- _:_ο, ο ρο_

λoq του γlοτροι ε ,. ,: -]' 1Οoσφε_

ρεl ενοv oοο το δ-,:-: _ ο ονωδυvo

κol αεlρnvlκου θογο-:,.

0 γlοτρoq εniοnq iοε-ε ,ο εivοl ενn_

μερoq γο -'ν o "Ο'ε.ε ι' ; .Oνωv_

κn, οlκovoμlκn κο εrογ';ελ"lοτ κn κο_

τοoτοon του οoθεvο jq--.oU γlO νο εxεt

nλnρn εlκovο, ωαlε κο ol εVεργεlεq

ToU νo εxoυv ολο εκεiνο το αrοlxεΙο
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H ΙAΤPΙKΗ ToY zIoU AΙΩNA

o αlιilvαs που €φυγε xαραKτnρioΘnκε απ6 τnv αλματιilδn πρoοδo τnS tα-

τρικfts λδγω τns αvακdλυψns τιυv αιτιιirv τωv διαφδρωv παθftoεωv και

ΙoU μnxαvιoμoO δnμιoυργiαs αυτιilv καθιils και λογω τns αvακαλυψns

πολλΦv φαρμακωv.

Γριiφει o

Nικ6λαoE Kαoαπng,
Ιατρ6g

'Ετol 
βρεΘnκov τo οiτto δlοφoρωv λolμωδωv

vooωv, ΠoU ToUq nροnγoOμενoυq οlωνεq οno_

τελoυoοv τrq μοoτlγεq γlO ΤnV ovθρωnlνn Cωn

με τlg εκοτoμβεq τωv θυμοτωv οlo δloφoρεq

εn lδn μ Ιεq (novιilλnq-xoλεροq-ευλογlοq_γρin nq

κ.ο). Ακολoυθnoε n δnp loυργiο τωv εp βoλΙ_

ωv κοt noλλιilv φορpοκων, onωg εnionq κοl n

εφορμογΛ κονovων δnμοolοq υγlεlνnq YlO TnV

nρoλnι!n κοl θεροnευτtκn οvτ μ.lετιinlon τωv

vooωv ουτδv pε pεvολn εntτυxiο.

To οnoτελεopο τnq εδολεlι|nq, oxεδov, των λol_

μωδωv vοonpοτωv, nου nτοv μεxρl τοτε n rrρω_

τn οlτiο θovοτου, ο0δnoε onpοvτtκο το μεoo
ορο Cωriq τoυ οvθριinoυ κol βελτiωoε ΤnV ΠOl_

oτnτο τnq. H ουΕnon τωv xρoνωv nου ζεl nλε_

ov ο dvθρωnoq, pοei με TnV ολλογn του τρο_

nου eωnq (οπopοκρυvon οno τov φυorκo τρo-

nο CωΛq oε oλoυq τoυq τοpεiq, οnο τnν ερ-

γοo[o κοl τnv δlοτρoφn μεxρr τov τρonο εnl_

κolvωνiοq), εixov oοv οπoτελεoμο vο nορουv

TnV ΠρωTοKOΘεδρiο, oοv κiρlεq οlτiεq θονο_

ToU, ΤO κορδrογγεlοκο vοoiμοτο (κορδlοnοθε _

εq KΟl εγKεφΟλlκο), το κοκοnθn vεοnλοoμοτο

κοt vο ουΕnθεΙ onμοvτlκο ο ορlθpοq TωV οV-
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θρωnωv ΠoU ΠΟ., - _ . -_ - .' - -i oτlκεq nοθΛ-

σεlq ΤoU εγκεοc' : - _ __: -:r_K.Ο. οvolεq),

οno ι|υxlκεq lc]-'. : '---:] -"_ψυxωoεlq),
οn6 ooκxοριbδ' : :: ''' '_: ::.;μοτonοθεl-

εq-ορθρonοθε a' ' - _. -- --oοο TnV KοΤO_

vοnonτων ι',]. ]_ _ ._J':οq'{Ιu no_

θioεωνουτι].l' '-_::. -- -',- '; ilρooδοqκοl

oνοκoλυφθnκ:, '- _ ''--'-"'. Ο ΤnV οVTlμε-

τωπton ΤoUζ, :'.-: . -_..: . - : ': τοoo ρtCtκn

n Θεροπεiο, ac: : -.-' - __':*ε.
H nρωτn 10ε-:_- - ''' - -:- 5 οvυoυμεon-

μοδευτnκε ο_:'-- _ - - .: :.:<ολ0ι|εlq κοl

εφευρεoεrq, -'- : '. :-- -:c ελniδεq οτl

το μελλov Tω, :_ - _ : ". . , :, :-J 'i θο εivοl κοl

'\ο κοl με κο_

λυτερn nοlο-'*- t : i.loυ θο (ουv,

_ ,ορΕουv κoι_
,λοvτoλoγl κεq

-οοδnq εxoυν

γiνεt onμοvτ <.:

γlοτρoυ με -c,

-: : _]U ToUq οφ0-

: - 
_ ]ζ Τnq lOTρlKnq

κn ουτn oκεQn αιnρl(oτοv oτn λογlκn oτl n

κκολnll xολnαιερlvn, εnεlδΛ οnoμοκρυνεt τnν

ακοκnυ οnο το τolxιilμοτο των ορτnρtιl)v, oυ_

μΠερΟσμΟT κο μεlωνεl TnV OρΤnρloσκλriρυv-

σn KοL,εnοpενωq, το κορδlογγεlοκd εnεlo6δtο.

Σnpερο, pελετεg με TnV lοτρlκn oκει|n nου

oτnρiCετο αrο τελtκο nροκτlκo οnoτελεoμο

εδεrδοv oτr n oωpοτlκn οoκnon, n δtοκοnΛ

του κοnvioμοΙOq Kοl n κoτολλnλn δiοlτο εi_

vοl οl nορογoVTεq ΠoU μεlωvουν τoυq κlvδΟ_

VOUq TωV κορδ ογγεtοκι.bν εnεlooδΙωV Kοl OU_

δονoυv KΟ lnv ικολnυ xoλnoτερivn. Εnopεvωq

δεv εiνοl oωαιο vο κοΘnoυxοCεt onμερο εκεi_

Voq ΠoU εxε υιpnλn ακολΔυ xoλnoτερivn, εφο-

oον κοnνi(ε , δεν οoκεiτοl κοt δεv τρεφετol oω-

αιο. Xρεlοeετοlvο κoιpεt το κοnvlo1-lο, νο κovεt

δiοlτο κοlvο οoκεΙτο oωμοτlκο, onωq οκρlβωq

nρεnεl vο κονε κο εκεivoq noυ εxεl xοpnλΛ

ακολnll xολnαιερΙvn.

Η δευτερn ΠρoσφOΤn οvοκοiνωon οφoρο τnν

xρnolpoτnτο ToU ΠρOσΤOΤlKoυ οvτrγοvου (PSΑ),

oο δεiκτn κοκοnθεlοq τoυ nροoτοτn. Αnεδεi-

xθn οτl οlο το xiλlο οτοpo noυ θo μεivoυv xω_

ρlq κοpiο δlογvωαrlκn n θεροnευτtκn οvτlμε-

τωnlon μOVo εVO οτομo θο nεθοvεi οno κoρ_

κivo του nρoαrοτn. Αυτo oυμβοiνεt, εnεtδn o

κορκiνoq τoυ nροαιοτn εpφοvi(ετοl oε μεγο_

λn oxετtκο nλlκiο, εxεl oυvnθωq βροδεiο εΕε_

λ Εn κο δεv εivο n olτΙο θovοτoυ, εκτoq οnο

τnν μορφΛ του επlθετ κου κορκivου, nου εivol

onοvlο. Αv opωq αrο οτοpο ουτo κοl σTlq Πε-

ρrnτωoεlg nου θο xρεlοCοτοv nρoβoΙvομε οε

δloγvωoτlκ€q βlοQiεq κor εφορpoCομε Xnμεl_

οθεροnεiεq, οnο τlq εnlπλoκεq ουτωv θο nε-

θοlvοv τρΙo οτopο.

Εnoμεvωq κοt εδω βλεnουpε oτr με τnv μεxρl

τιilρo lοτρlκn oκει|n, nου αιnρlCoτοv pονo oτnv

λoγlκΛ τoυ oυμnεροσμΟTOq_ n οποiο υnooτn_

ρrCε οτl με τnν nρωlμn δlογvωοn ΤoU ΠρOσΤo_

τlκoυ κορκivoυ δΙvετοl n δυvoτoτnτο vο ορxΙ_

oουμε €γκοlρο Θεροπεiο κol oυμnεροoμοτlκο

nρoλοβοiνoυιJε TnV ΠεροlΤερω εΕελlδn (μετο_

oτοοειq)_ εixoμε τρεiq θονοτoυq oτο xΙλlο nε-

ρloτοτlκο. H lοτρικn ομωq nου βοoi(ετοl oτo

τελlκο nροκτtκo οnοτελεoμO pΟq εδεlΕε oτl ov

δεv nρoβο[vομε oε κοpΙο δlογvωoτlκn κοl θε-

ρonευτtκt'l εvεργεrο oτο xΙλlo ουτο nερlαrοτl_

κο θο εixομε εvο μ6vο Θοvοτo, τoυ οvδρoq nου

θο ε[xε τov εnlθετtκο κορκiνo'

Bεβοlο εδιil υnορxεr κοl nθlκo δiλnμpο.'Exoυ_

με το δlκoiωμO TOV σUγKεKρIpενo οvδρο pε τoν

εnlθετlκo τυnο κορκiνοU, VO !nV του nρoοφε_

-]:εVε q σUμμε_

_ -: _]-0V σε σUpΠε-
__':. <noκει|nοντl_

--:.' 'oU αrnρi(ετοl

_: -:-οv μloνο oτnv λo_
_: ' :οoieετοl αιο τελl-

VωVlKεq ΟV0-Ο:-':_ '-
KοTOσTρoφεc

Στnν tοτρ κr _'- ' -:_

oκ€ι!nq. H ο_: .- - 
-

ροoμοτο pε -i::- _ _

κοτooτοθnκε a^ - 
_'

μΠερOσμOToe, 
-: '

γlκn κοl Τnq Ο-: '-
κo προκτtκο Ο-':-.'

:Ξε n oxεοn τoυ

αro τελlκo ΠΟa._'_ ---_.l.ο-ο. Οl δυο ου_

τ€qολλογεqιc_ -' __ :,- .-OνΟσTοτlκεqγlo

τovτροlo ΠO- ,:'- -':'. ' -ροoεγγion τnq

δlογvωonq τ'::.:-_l -: ''] τnq εnlκolvωνi_

ΟqΤoU γlοTρO- _: _'. -.'::,', ωαlεvο μrλομε

γlo αNεo lΟTΟ .''

Πο vo γΙvω Γ . .-_-':'-]: θο οvοφερω δυo

nρooφοτεq C'ι ]. ] . '.' _ : : _: 
- δεixvουv τov δl_

οφoρετlκοΤΟ':_: '' 1_-: -'C οτρlκnqToU σU_

Ητoν γνωαιο ::-'- ' : ,-]\'O, οτl n υQnλn

rικολnυ xoλnαε'. , - -: ]:-ο-ει-;εl οno κορδl-

ογγεlοκο εΠε σ.5 -. -:'.'_οiο, ol οvολΟoεlq

ΠερlσTOΤ κιbv εδ: Ξ-, :_ :'-οi nου κλnρovo_

μlκο εlxοv υιpr j' . :'_ ']":-ερlvn δεv εixοv

ΙnV οVΟμεVopεν' .'::: - . ': :(η ΠρoσT0σlo, σε

oxεon ρε TO Ο-O-: _- . -:'' ω/OVTnV XOμn_

λn ικολnl xOλ.Γ:- .' - !_'' : ο'ο-i TOt (Ο_

nvioμoτοq, τn δiο _; . ] _' fι.]i,ΟΤlκn οoκnon.

Εnομεvωq n ακOλ;,, ',;'' ' -;3l'rn οlo pοvn τnq

δεν onoτελεi οo-]δο -::ο-οoiοq γlo κορδι-

oγγεlοκo εlε οοδ O' :-ιι "οq ελεγε n lOTρl_

κi noυ βοolCο-ο', πο o;ρnεροopο. Η lοτρt_

n σωμαΙιKn
αοκnαn,
n διακοπn
{0υ KαΙΤvi*
σμαΙΟq Kαl
n καταλλnλn
δiαιτα εivαt
Οι Παρ{ιγO*
vtεq ΠΟι, μει-
ιilvoυv ΤΟl]E

Kιvδ{ΙvΟιrξ
Ifu}v K{i$}διαY*

YειαKd}v εΙΙεI*

αοδtωv
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, _ -: --,:-:o;ο pετnντnλε_lοτρtκΛ δiνεt τnv

' - ^ -- -_'-:,:'livovτοlxεlρουργlκεq εnεpβo-

- : :,'-: - : :cθεvnq Kοl oXεlρoUργοqvο εivοl

- ' . - - ,-.-:ο, οκopn κοl oτον τoυg xωρi(εr

-_ - - '-' _:,',,iωv xlλlοδωv xlλtoμετρων. Εivοl

: - . . '- _ ': _:- εδελΙooετοl κοt υnooxετοl κο_

' 
- 
_:: - - ,_ _:-inton ooβορων οoθεvεlιiν noυ

,_. - --._- :Ξε δ:κευμεvεq εnεpβοoεlq (μερ _

. :. -::.: .- ι.εiγουoεq), με μlκροτερo κo_

' '.' ' ] .:_:J'τoλοlnωρΙο, oφου δεvθο εi_

- ' ' - -'', ': ' 
_oΧρεωpενoq vο μετoκlvεiτol

' . _ :, -1.: :_:τοοεlq.

-_ - .- - _ : -' , εφCIρμογri τnq νεοq lοτρικnq

-':-_: _-, a_:<ρUΠτoγροφnon ToU γεVVn-
_ .- - .-.': .: _c' οvθρωnoυ, τnν xρnolμonoi_
' '' t _'._ , :_':rο<υπορωv, τnv δυνοτοτnτο
_- . , -, _ ._: .i"C <Ol ΤnV ρopποτlκΛ ΧεlρoUρ-

Θομnoρεi Π.X.VoΟWκΟ::--- _ |'-'.-'- - .- ''-.:,_ <:νoυργlol ορiCoντεqγ]oTnV

τμnμοτoυκορδlοκουμUO(-:_:'---'---:- -' -:- --. _- -- ],,0]σΠ Koι ΤnVοντlpετωnton

nvοοντlκοθiαlοvιοlκυπορο-]-_-''::--'. -: -'.,::,_, _:θηoεων-

oοκxοροδlοβnτlκουq οοθεvεiq ο_: _ . - ' -- :-- 
-

vο εnlτυγxοvετοl ρlClκn θεροlεiο ι]_. _ 
- ' --

τoτnτo ουτn τωv βλοαιoκυττορων ε ,- _''

- -.' - - - '_: ]ε :)εc τlq κοtvοτομiεq ετol με τtq

' : . :: :,:<ολυQεlq KOl εφεUρεσεlq Τnq

' . -' - : - Ο',,OUWO] κοl nολλo ερωΤnμο_-'' . --_ :-Ο'iOυWοl κοl nολλo ερωΤnμο_
'- - ' - '-_- ,-: -"q nθlκΛq' Εnεlδn oμωq το

' - - , .:-ισΤlκri εΕελlδnq Tnq loΤρι_
_: 

- :_:i'JO VO σKlογρOφnoω, γlο vo

λεq noθnoεlq, πoυ onμερο θεωρoυντοl ο\ :-:_

0l ποθnoεlq πoυ onμερο οντl1.lετωnΙeοVΤΟ _:

το βλοαιoκυττορο εivοt ol λευxotμΙεq, δlοφοοο

λεμφιbμοτο, οvοlμiεq κοl δlοφoρεq oλλεq δlο_

μεγεΘυνon το- ,

λiζεt αιοv xε ρο_

τωv κορδlογγεlοκι-bv nοθnoεωv, των εγκεφολl-

κιilv nοθnoεωV, TΟU σΟKΧορωδουq δlοβnτn, τnq \]

oκλnρυvonq κοτο nλοκoq, τnq voooυ Parkinsοn ρ.

:-:. --, :: ]-: -lq υγεΙοq, γlο vο Θεω_

-:--: :'- -_--:, εq ΠρεΠεl Vο εlvοl σω-

Kοl Tnq voooυ Α]zheime r |.rΟ_': - , , . .: .': ,ωvlκo oε ευεΕio.

EnΙonq με τnv οvοlτυΕn oε rεrρομοτoCωο oρ- Συvε-ι-: ' -, a . -:' εδορτοτοt εκτοq onο βt-

γοvωv με tαιοoυpβοτοτnτο (vο τοrρroeεr τo oρ- ολoγ <ο'ι -:: j,'ο'-εc <οl οnο τo φυotκo_ κot_

γοVoToU δoτn pε'ου λnnτn), pεTnVXρnσlμo- vωvlκο -εl 3ιl,'ο,,:-] Τ]q nορεx6μεvεq οn6

πoinon βλοαrοκυ'τορωV ΤoU λnnτn, θο λυΘεi τnν noλtτε ο -_'jε. .C 'γεiοq, κοl οno ΤnV OV-

τo nροβλnμο τn( δωρεοv οργοvωvγlο μετομο- θριbnlvn σUplεΟ ..J:.
σXεUσn, οΜο κο -c _οoβλnμο του κtvδυvoυ τnq Εnομενωq, γlο VO εΧo-',' oJσlOσΤlKo οvτΙκρloμο

οnoρρlQnqΤoU o3,OloU ΠoU μετομooxευετοl' τοθουpοαιο οιτο εi -ευγμοτοτnqεntoτipnq,

Η δυvοτοτnτο σ"-ι-.. εωορμoγnqΤnq ρopΠo_ nρεnεl vο υnορxουν κοl τo κοτoλλnλο κolvωvι_

τlκnq xεlρουρ\, i,'ι ]ε _ολλεq εlδlκoτnτεq τnq κo oυαιnpοτο υγεiοq, nου vo δivoυvτnν δυvο_

xειρoυργlκnq, .ε -; _)εοvεκτnμοTο ToU μl- τoτnτo oε oλουq τoυq ονθρωnouq Vο To Xρn-

κρoτερoυ Xε|Οo- j".l :- _ΟOιι]οτοq (μlκρoτε_ olμonoloυν. Πρεlεl νο υnορxεl υγlεq φυolκο

ρo nοvo_λ γOΤε.. :---': : οiμοτoq_λrγoτερεq κοl κolνωvlκO nερ βολλοv' Εnionq, βοolκ6 εi-

εntnλoκεq-τοX-_.:. :,::Jωσn κλn.') κοt τnν vοl νο εxεl o γlοΤρoq τoν οnoρoΙτnτο οvΘρω-

:: ': , ,.:- lεδioυ εΕοoφo_ nloμo αrnv οoκnon Τnq lοTρlKnq.

' _ _:, :''_εοn οκρiβεlο κl- 'Ετot 
μovo o ovθρωnoq τoυ 21oυ οlιilvo pno-

νΛoεωv,ωαrε<: ,:::-:, <:ιε'lεpβοoεlqΠoU ρεi vο ελniCεl οτl θo Cnoεl με λrγoτερο πovo,

δεvpπoρουo:, ,-. ,-_. _a_j,,'<λοolκoτρono Θο εxεl κολυτερn πoloτnτο κοι nερlooοτερο

τιilρo vο εiνο :- ._:: _ ::' _Oτ κn xεlρουργl- xροvlο CωΛq. π
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OPΓANΩTΙKΗ EΠΙTPOΠH ΣYNANTΗΣHΣ
AΠoΦoΙTΩN ΛAΠΠEΙOY ΓYMNAΣΙOY NAOYΣAΣ 1962

TAx. ΔΙEYΘYNΣH: Niκoq Kαοαπng, Bυρωvοg 45, NAOYΣΑ, T.K: 592 oo

ΔΩPEA OPΓANΩN META ΘANATON

Η Oργαvωτικn επιτροπn απoφ&οιοε, μεοα oτα πλαiοια τng πρoιbθnσnq Ιnq ιδ€αg τng Δωρεiιg 0ρ_

γαvωv μετα θαvατov, vα καvει oυvτoμn αvαφορα _ τnv nμdρα τng ουvdvτnσnq _ Kαι vα μoιραoει
dvτυπα του Εθvικου oργαvιoμου Mεταμooxευoεωv, Yια vα oυμπλnριiloouv τα oτolxεiα, doεq και

6ooι θ€λoυv vα αποκτnοouv τnv καρτα τoυ δωρnτn. Eπiοng vα περιλnφθεi τo παρ6v οτnv υλn του

επετειακoυ τευxουg τoυ περtoδικoυ <NΙΑOYΣTΑ),.

Δωρεα 0ργiιvωv μετα θαvατov onμαivει 6τι πρooφiρω oργαvα μoU Yια μεταμοoxευon oε καπoιοl,-

ουviιvθρωπ6 μoυ, οταv δεv εiμαι πια οτn ζωn.

Γivεται μovov αv βρεθιb οτn θdon τoU εYKεφαλικα vεκρου αvθριilποU, Uπd τnv πρoιiπoθεon οτι

voοnλευομαι oε μovαδα εvτατικng θεραπεiαg και παvτoτε με τnV oυvαtvεon τng οικoγεvεlαq

μου, ακoμn Kαι στnv περiπτωon πoυ €xω απoκτnoει τnv καρτα τoυ δωρnτn. Eivαι επoμ€vωg βαot_

κ6, αv απoφαοioω vα γivω δωρnτng oργαvωv, vα τo oυζnτnoω με τnv oικoγεvεια μoυ για vα εi_
vαι εvnμερn τng επtθυμiαq μoυ.

Δυοτυxιbg, oι αvαγκεg τωv αoθεvιi-lι ΠoU xρειαζovται μooxευματα, εivαι πολυ μεγαλυτερεg απο

τnv εθελovτικn προοφoρα μooxευματωv.'Ετoι πoλλdg φoρ€q, παρα τn δυvατ6τnτα τng ιατρικnq vα

ΠραYματoΠoιnοει μια μεταμ6οxευσn Kαι vα διi-loει ZΩH οε κdπoιov oυvαvθρωπο μαq, αυτo δε 1ii_

Vεται εφιKτ6. Mε τnv υιoθiτnon τng ιδdαq τng δωρεαg oργαvωv μετα θαvατov απo μεγαλο μ€ρoq

τoυ πλnθυoμου μπoρεi vα κλεioει n ψαλiδα μεταξυ τωv διαθ€οιμωv μoσxευματωv Kαι Ιωv αvtι-

γκιilv για μεταμ6οxευon. Για τnv επiτευξn αυτoυ τoυ oκoπου oαg καλουμε vα διi-loετε τo <παρωr.'υ

με τnV εγγραφn σαq στo Mnτριilo Δωρnτιbv Oργαvωv.

Δεv πρdπει vα ξεxvαμε 6τι n πιθαv6τnτα vα xρειαοθουμε εμεig oι iδιoι n καπoιo αγαπnμdvο μαg

πρdoωπο €vα μοoxευμα εivαι πoλυ μεγαλυτερn απο τo vα δωρiooυμε εvα οργαv6 μαg μετd θdvαιov.

Η δωρεα oργαvωv μετd θαvατov εivαι πρdξn πολιτιομου και αvθρωπιoμου πoυ γεφυριbvει τn ζωn

με τo θαvατo.

Για τnv 0ργαvωτικn Eπιτρoπn
Niκog Kαοαπng

γιατρ6g
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βιβλiα Πoυ lεv πρεπει ν(λ λεtποιJv
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ΙΣTΟPΙA ΤHΣ
ΠΟΛEΩΣ I{Ao1Σ}ΙΣ
ΑΠΟ TFtΣ ΙΔΡiaΞ : lt,]ΙΙ:ιΞ_

TΗΣ Ι(ΑΤΑΣΤΡr]'0{ TtΙ
TΟ 1822
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NΑoYΣA,
19οg-2Oοg αrιirvαg

oυλλογrκ6 €ργο που nαρουorαζει
πτυxfg τng toιορiαζ mg πo)τrζ

μειd τnv κατααιρoφn rnq το 1822
καl μ€xρl τΟv B' ΠαYκ. Πol_ψο

oελ.: 414, τιμrt: 25€ (xαρτcf,ετo}.

3a€ ftaν6δαο)

σαq,.,

ΔΗMFΙΤΡΗ BΛAXΟY

FΙ AΝΑΦΟΡA MoY
μ1α lδtα ιtερωζ εVolαφερουσα
αφriγn<m τoυ γ1α π€ττε τεεραειiεg
Δnμdpxoυ Ν6ουoαg, που φωτiζεr
πο}λig πιυxfg τng ουμρovng
lοτορiαq τnζ π6λnζ, αλλd καl
τng Ηλdδαg γεvrκ6τερα

gελ.:318, τιμrt:2a€
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KΩΣTA ΛAΠAB|TΣA (ΕΠ l MEΛΕlA)

IΣxilοΣ
1{AπITΑΛIΣMoΣ
Η ΜΑKΕΔοΝlΑ ΚΑΤΑ ΤΗhΙ

YΣTΕPΗ oΘΩMAΝlKΗ ΠΕPlοΔo

Το βιβλiο απoτελεi ουλλογfl
εnlστnμoVlKωV μεΛετωv
Που cφορο*γ τnv αvdπτυξn
του καnlτολtoμο0 αιnv
Οθωμαvrκfi Αυτοκρατορfα.

Επfκεvιρo τoυ εvδιοφdρovτoζ
εfvοι n nερtοxti τng Mοκεδοvfοq
r.*l κυρiωg n n6λn τnq Νdoυοοg
που δlαδραμdτloε καθορlοτικδ ρ6λο
cτnV κοΠlταλtoτlκ6 αvdπτυξn.

:,ελ. 260, τlμιi: 20€

AlΑΘΞΣΗ: Πολtτιοtlκli Ετοlρεiα Νdουοοζ, Δnμ. Blβλlοθriκn, τnλ.: 2332ο241oZ ΙΑλdξοvδροg Οrκοv6μoυ, τnλ.: 2332ο2938ο


