
 

Παχυζαρκία και καρδιαγγειακά νοζήμαηα 

 

Η παρπζαξθία είλαη αξξώζηηα ηεο επνρήο καο θαη εκθαλίδεηαη όρη κόλν ζε άηνκα εύπνξσλ νηθνγελεηώλ, όπσο 

παιηόηεξα, αιιά θπξίσο ζε ιατθά ζηξώκαηα, όληαο έηζη κία «ιατθή αζζέλεηα» κε δπζάξεζηεο επηπηώζεηο, ηόζν 

ζηνλ θνηλσληθό - νηθνλνκηθό ηνκέα, όζν θαη ζηα δπλακηθά βηνινγηθά απνζέκαηα κίαο θνηλσλίαο, αθνύ είλαη 

γλσζηό όηη επζύλεηαη γηα πνιιέο εθθπιηζηηθέο παζήζεηο, όπσο ε αξηεξηνζθιήξσζε, ε ππέξηαζε, δηάθνξεο 

θαξδηνπάζεηεο θαη ηέινο γηα βξάρπλζε ηεο δσήο απηώλ ησλ αηόκσλ. 

 

Με δύν ιόγηα ε παρπζαξθία είλαη ύπνπινο ερζξόο γηα ηελ αηζζεηηθή ηνπ ζώκαηνο θαη ζνβαξή απεηιή γηα ηελ 

πγεία. Καη ελώ ζε πξντζηνξηθέο επνρέο ε παρπζαξθία κπνξεί λα έπαηδε ην ξόιν κηαο απνζήθεο ιίπνπο θαη λα 

εμαζθάιηδε ηελ επηβίσζε ζε πεξηόδνπο ιηκνύ, ην κόλν πνπ εμαζθαιίδεη ζήκεξα είλαη ε κείσζε ηνπ 

πξνζδόθηκνπ επηβίσζεο ηνπ αηόκνπ. 

 

Αιιάδνληαο δηάζεζε ζα ήζεια λα ζπκεζνύκε θαη έλα αλέθδνην ζρεηηθό κε ην ζέκα πνπ ζήκεξα 

επεμεξγαδόκαζηε. 

Σν δεπγάξη ήηαλ παληξεκέλν αξθεηά ρξόληα θαη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ν ζύδπγνο είρε παρύλεη πάξα πνιύ. 

Μεηά από πνιιά παξαθάιηα θαη ηε ζρεηηθή θξεβαηνκνπξκνύξα ε ζύδπγνο ηνλ έπεηζε λα επηζθεθζνύλ ηνλ 

εηδηθό ηαηξό. Μεηά ηελ θαιεκέξα θαη πξηλ πξνιάβεη λα αλνίμεη ην ζηόκα ηνπ ν γηαηξόο, ν παρνπιόο καο 

άλζξσπνο ηνλ ξώηεζε «Γηαηξέ κνπ δπγίδσ 130 θηιά. Πόζν ύςνο έπξεπε λα έρσ; Ο γηαηξόο ζνβαξόο άλνημε 

έλα βηβιίν θαη βξήθε απηό πνπ ήζειε, ζήθσζε ην θεθάιη θαη απάληεζε πσο κε ηέηνην βάξνο ην ύςνο έπξεπε 

λα είλαη 2 κέηξα θαη 30 εθαηνζηά. Μόιηο ην άθνπζε ν ζύδπγνο γπξλάεη κε ζξηακβεπηηθό ύθνο θαη ιέεη ζηε 

ζύδπγν: «ηα είδεο γπλαίθα , δελ είκαη παρύο, θνληόο είκαη». Φαληάδνκαη πσο δε ζα ρξεζηκνπνηήζεηε σο 

επηρείξεκα νη απαληαρνύ παρνπινί ηελ ηζηνξία απηή. Χο αλέθδνην πάλησο είλαη πνιύ θαιό. 

 

Η παξακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο είλαη ινηπόλ ε πξώηε επίπησζε ηεο Παρπζαξθίαο. Η αύμεζε ηνπ βάξνπο 

παξεκπνδίδεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αηόκνπ θαη πνιιέο θνξέο εμνπδεηεξώλεη σξαίεο, ίζσο πξσηνβνπιίεο 

ηνπ. Αδξαλνπνηεί ην ζώκα θαη αλαγθάδεη ην άηνκν λα κεηαθηλεί θαη λα κεηαθέξεη ην βάξνο ηνπ από ηόπν ζε 

ηόπν κε κεγαιύηεξε δπζθνιία. Σειηθά, νη δξαζηεξηόηεηεο ελόο ηέηνηνπ αηόκνπ πεξηνξίδνληαη ζηηο βαζηθέο 

κεηαθηλήζεηο ηνπ, ηξαπέδη θαγεηνύ, θξεβάηη ύπλνπ, εξγαζία  θη όι΄απηά κε πνιύ πεξηζζόηεξν θόπν. Μία ηέηνηα 

θαηάζηαζε  ππνβαζκίδεη θαη ππνλνκεύεη όρη κόλν ηε ζσκαηηθή πγεία ηνπ αηόκνπ αιιά θαη ηελ ςπρηθή. 

Δεκηνπξγείηαη έλαο θαύινο θύθινο, από ηνλ νπνίν δελ κπνξεί ην άηνκν λα βγεη κόλν ηνπ ρσξίο βνήζεηα. 

Μηα επίζθεςε ζε Καξδηνινγηθή Κιηληθή νπνηνπδήπνηε κεγάινπ Ννζνθνκείνπ καο θέξλεη κπξνζηά ζε 

αξξώζηνπο, πνπ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία πάζρνπλ από ζηεθαληαία λόζν. Σα θαξδηαγγεηαθά 

λνζήκαηα έρνπλ πξνζιάβεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο επηδεκηθή κνξθή θαη απνηεινύλ ηελ πξώηε αηηία ζαλάηνπ 

ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο ηεο Επξώπεο. Η ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ λνζεκάησλ απηώλ εκθαλίδνληαη κε 

θιηληθέο εθδειώζεηο ηεο αζεξσκαηηθήο λόζνπ. Η βαζηθή βιάβε είλαη ε αζεξσκαηηθή πιάθα πνπ ζρεκαηίδεηαη 

βαζκηαία ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ηνηρώκαηνο ησλ αξηεξηώλ. Η αξηεξηνζθιήξπλζε είλαη αξξώζηηα πνπ 

πξνζβάιιεη ηηο αξηεξίεο. Δεκηνπξγείηαη από ηελ ελαπόζεζε ρνιεζηεξίλεο θαη ιίπνπο ζην εζσηεξηθό ηνπο 

ηνίρσκα. Εθηόο από ηε ρνιεζηεξίλε, ζην εζσηεξηθό ηνίρσκα ησλ αξηεξηώλ κπνξεί επίζεο λα ελαπνηεζνύλ 

λεθξσκέλα κπτθά θύηηαξα, ηλώδεο ηζηόο θαη αζβέζηην. 

 

Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηό ην πξόβιεκα αο ππνζέζνπκε όηη ηα αγγεία καο κνηάδνπλ κε ζσιήλεο ηνπ ζπηηηνύ  

πνπ θάπνηα ζηηγκή πηάλνπλ πνπξί. Σί ζα θάλαηε γηα λα κελ πηάζνπλ πνπξί ή λα κελ βνπιώζνπλ. Απιά δε ζα 

ξίρλαηε κέζα βιαβεξέο νπζίεο θαη ζθνππίδηα. Κάηη παξόκνην γίλεηαη θαη κε ηηο αξηεξίεο ηνπ ζώκαηόο καο κε 

όια ηα ζιηβεξά επαθόινπζα. 

Η αζεξνζθιήξσζε είλαη ν πξόδξνκνο ησλ θαξδηαθώλ επεηζνδίσλ. Μπνξεί λα αξρίζεη από ηελ παηδηθή ειηθία 

ζηα 10 θαη 15 ρξόληα θαη λα εμειίζζεηαη κε πνιύ βξαδύ ξπζκό κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. ηελ αξρή νη 

αξηεξίεο ράλνπλ ηελ ειαζηηθόηεηά ηνπο θαη γίλνληαη ζθιεξέο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ν απιόο ηεο αξηεξίαο 

ζηελεύεη ζε ηέηνην ζεκείν, πνπ εκπνδίδεηαη ε θπζηνινγηθή ξνή ηνπ αίκαηνο. Επηπιένλ, ην εζσηεξηθό ηνίρσκα 

ηεο αξηεξίαο, ζηηο ζηελσκέλεο πεξηνρέο, είλαη αλώκαιν, θαη γη΄ απηό πξνδηαζέηεη ζε ζξόκβνπο, δειαδή ζε 

πήμε ηνπ αίκαηνο ε νπνία κπνξεί λα απνθξάμεη ηειείσο ηελ αξηεξία. 

 



Αξηεξηνζθιήξπλζε παξαηεξείηαη ζε αλζξώπνπο απ΄ όια ηα κέξε ηνπ θόζκνπ θαη θπξίσο ζε ρώξεο κε κεγάιε 

εθβηνκεράληζε, ζηηο νπνίεο θπζηθό είλαη λα ππάξρνπλ πνιινί πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο, ππεύζπλνη γηα 

πνζνζηό ζαλάησλ κεγαιύηεξν από ην 50% ηνπ ζπλόινπ ζην γεληθό πιεζπζκό. Η αξηεξηνζθιήξπλζε, δειαδή,  

επηθέξεη ην ζάλαην ζε πην πνιιά άηνκα από όηη όιεο νη άιιεο αξξώζηηεο καδί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

αηπρεκάησλ. Πξνζβάιιεη θαη ηα δύν θύια, ζε ειηθία όκσο θάησ ησλ 60 ρξνλώλ είλαη πην ζπρλή ζηνπο άλδξεο, 

έρνληαο ηελ πςειόηεξε ζπρλόηεηα ζηηο ειηθίεο από  35 έσο 45 ρξνλώλ. 

 

Οη θιηληθέο εθδειώζεηο ηεο αξηεξηνζθιήξπλζεο από ηελ θαξδηά (ζηεθαληαία λόζνο) είλαη ε ζηεζάγρε, ην 

έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, ν αηθλίδηνο θαξδηαθόο ζάλαηνο θαη ε θαξδηαθή αλεπάξθεηα.  

 Η δηάγλσζε ηεο ζηεθαληαίαο λόζνπ γίλεηαη από ηα ζπκπηώκαηα ηνπ αξξώζηνπ θαη από ηηο εξγαζηεξηαθέο  

εμεηάζεηο. Σν ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα ζε θαηάζηαζε εξεκίαο ή κεηά από θόπσζε κπνξεί λα είλαη παζνινγηθό. 

Η επηβεβαίσζε ηεο δηάγλσζεο ηεο ζηεθαληαίαο λόζνπ γίλεηαη κε ηελ αγγεηνγξαθία ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ  

(ζηεθαληνγξάθεκα). Η ζηεζάγρε κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε θάξκαθα, κε αγγεηνπιαζηηθή ή κε εγρείξεζε. 

ήκεξα είλαη γλσζηνί θάπνηεο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη αηηηνινγηθά κε ηελ εκθάληζε ηεο λόζνπ. Οη 

παξάκεηξνη απηνί έρνπλ νλνκαζζεί "παξάγνληεο θηλδύλνπ " θαη είλαη: ε ππεξιηπηδαηκία, ε παρπζαξθία, ν 

ζαθραξώδεο δηαβήηεο, ην θάπληζκα, ε αξηεξηαθή ππέξηαζε, ε έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο, ην stress, ε 

θιεξνλνκηθόηεηα, ην αλδξηθό θύιν θαη ε ειηθία. 

Οη ηειεπηαίνη 3 παξάγνληεο είλαη κε ηξνπνπνηήζηκνη. 

 

ηελ Ειιάδα ε ζλεζηκόηεηα από ζηεθαληαία λόζν ήηαλ πξηλ δεθαεηίεο ζε πνιύ ρακειά επίπεδα, πξννδεπηηθά 

όκσο απμήζεθε θαη έθηαζε ζην κέγηζην ην 1989. Έθηνηε εκθαλίδεη επηπέδσζε  σο απνηέιεζκα θάπνησλ 

πξνζπαζεηώλ ζην ηνκέα ηεο θπξίσο ηεο πξόιεςεο. 

Σν επηδεκηθό απηό θύκα κπνξεί λα αλαθνπεί, κόλν αλ βειηησζεί ν ηξόπνο δσήο θαη δηαηξνθήο ησλ Ειιήλσλ. 

Απηό ζεκαίλεη λα επαλέιζνπκε ζηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν δσήο θαη δηαηξνθήο ησλ Ειιήλσλ πνπ επηθξαηνύζε 

κέρξη θαη πξηλ από ιίγεο δεθαεηίεο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη αιιαγέο απηέο πεξηιακβάλνπλ: 

 

 Επαλαθνξά ηνπ βάξνπο ζε θπζηνινγηθά όξηα. 

 Ειάηησζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. 

 Δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. 

 Αύμεζε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο. 

 Καηαπνιέκεζε ηνπ stress. 

 Μείσζε ηεο νιηθήο ρνιεζηεξόιεο (θάησ από 180mg/dl) θαη  

    LDL - ρνιεζηεξόιεο θαη αύμεζε ηεο HDL - ρνιεζηεξόιεο. 

 

Η πγεία ηεο θαξδηάο δελ είλαη θάηη πνπ ην βξίζθνπκε έηνηκν, είλαη θάηη πνπ ην θαηνξζώλνπκε κε ζπζίεο. Δελ 

είκαη ν πξώηνο πνπ επηζεκαίλεη πσο ε δηαηξνθή ησλ Ειιήλσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ παηδηώλ είλαη ε ρεηξόηεξε πνπ 

κπνξεί λα θαληαζηεί θαλείο. Αξθεί λα ζαο ζπκίζσ πσο θαηαλαιώλνπκε πεξηζζόηεξν θξέαο θαη' άηνκν από 

θάζε άιιν Επξσπαίν, πσο ηα Ειιελόπνπια είλαη ηα πην παρύζαξθα παηδηά ηεο Επξώπεο, πσο ε άζιεζε είλαη 

ζρεδόλ άγλσζηε ζηελ ρώξα καο.  

 

 Οη ιόγνη είλαη απινί: 

 Πξώηα-πξώηα ππάξρεη ζε εμέιημε κία αλειέεηε δηαθεκηζηηθή επίζεζε, κέζσ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, 

δηαθόξσλ εηαηξεηώλ πνπ παξάγνπλ πξντόληα όπσο γαξηδάθηα, ηζηπο, ζνθνιάηεο, έηνηκα θαγεηά θαη άιια 

πνιιά. Καη αλ νη εηαηξείεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηαθεκίδνπλ ηα πξναλαθεξζέληα πξντόληα ηνπο, πνηόο ζα 

δηαθεκίζεη ηα όζπξηα, ηα θξνύηα, ηα ςάξηα θαη ηα ιαραληθά, όζα δειαδή είλαη ηα θαηάιιεια λα 

θαηαλαιώλνπκε θαζεκεξηλά;   

Είλαη ηπραίν ην γεγνλόο όηη ηα ειιελόπνπια ηξώλε ηειεπηαία ηόζα θξνπαζάλ όζα δελ θαηαλαιώλνπλ ζηε 

Γαιιία;  

 Από ηελ άιιε πιεπξά ν ραξαθηήξαο ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο έπαςε λα είλαη απηόο πνπ γλσξίδακε 

παιηόηεξα. O ειιεληθόο ιαόο επί αηώλεο δηαηξεθόηαλ θπξίσο κε γεσξγηθά πξντόληα. Η δίαηηα απηή, ρακειήο 



πεξηεθηηθόηεηαο ζε ρνιεζηεξίλε θαη θνξεζκέλα ιηπαξά νμέα,  πινύζηα ζε βηηακίλεο, ηρλνζηνηρεία θαη θπηηθέο 

ίλεο, ηνλ πξνθύιαμε από αξξώζηηεο όπσο ην έκθξαγκα θαη ηα εγθεθαιηθά, ηελ επνρή πνπ ηα λνζήκαηα απηά 

είραλ πξνζιάβεη επηδεκηθή κνξθή ζε άιιεο ρώξεο. Όκσο κεηά ηνλ πόιεκν ε δίαηηα άιιαμε. Σξόθηκα όπσο ην 

θξέαο, ηα αιιαληηθά, ην βνύηπξν, ηα γαιαθηνθνκηθά θαη άιια δσηθήο πξνειεύζεσο άξρηζαλ λα θαηαλαιώλνληαη 

ζε κεγάιεο πνζόηεηεο. Σν απνηέιεζκα δελ άξγεζε λα θαλεί. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 20
νπ

 αηώλα ε 

ζηεθαληαία λόζνο ζθνηώλεη θάζε ρξόλν πεξηζζόηεξνπο από 30.000 Έιιελεο.  

Η πεξίπησζε ηεο Κξήηεο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζώο νη δηαηηεηηθέο ζπλήζεηεο ηνπ πιεζπζκνύ 

έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί ζεκαληηθά κεηαμύ ηνπ 1960 θαη ζήκεξα. Οη άλδξεο Κξεηηθνί πνπ πξηλ από δύν-ηξεηο 

δεθαεηίεο απνηεινύζαλ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα όιεο ηηο πξνεγκέλεο ρώξεο, ζήκεξα έρνπλ πςειόηεξα 

επίπεδα ρνιεζηεξόιεο από ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο Ακεξηθαλνύο, Οιιαλδνύο θαη Φηιαλδνύο. 

Χο απνηέιεζκα ησλ δηαηηνινγηθώλ αιιαγώλ ηα ηειεπηαία ρξόληα, έρνπκε κεγάια πνζνζηά παηδηώλ κε 

απμεκέλα ιηπίδηα ζην αίκα.  

 

ήκεξα νη κεηέξεο είλαη πηα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο εξγαδόκελεο θαη νη ώξεο πνπ ηνπο πεξηζζεύνπλ γηα ην ζπίηη 

θαη ηελ νηθνγέλεηα είλαη πεξηνξηζκέλεο. Η θαηζαξόια πνπ ζηγνβξάδεη ζηελ θνπδίλα ηνπ ζπηηηνύ απνηειεί πιένλ 

αθξηβνζώξεηε εηθόλα θαη ζην κεζεκεξηαλό ή ην βξαδηλό ηξαπέδη όιν ζπρλόηεξα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο 

εδέζκαηα από ηε γεηηνληθή πηηζαξία θαη ην θαζη θνπληάδηθν. 

Αιιά θαη έμσ από ην ζπίηη ε θαηάζηαζε είλαη ην ίδην ηξαγηθή. Σα είδε πξνο θαηαλάισζε πνπ ππάξρνπλ ζηηο 

θαληίλεο ησλ ζρνιείσλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηξνθέο πξνο απνθπγήλ: γαξηδάθηα, πίηζεο, ηνζη, ζνθνιάηεο, 

κπηζθόηα θιπ. Όπσο έδεημε ζρεηηθή έξεπλα, κόλν ην 2% ησλ καζεηώλ παίξλεη ζην ζρνιείν θνιαηζηό από ην 

ζπίηη. Σν ππόινηπν 98% ηξώεη όηη βξίζθεη ζηηο θαληίλεο ησλ ζρνιείσλ, θη απηό πνπ βξίζθεη δελ έρεη θακία 

ζρέζε κε πγηεηλή δηαηξνθή. 

 

Έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα λα πξνιάβνπκε ηελ αξηεξηνζθιήξπλζε θαη ην έκθξαγκα είλαη ε αιιαγή ησλ 

δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ. 

 "ΦΑΡΘ-ΥΟΡΣΑ-ΦΡΟΤΣΑ-ΚΟΣΑ" 

Εύθνιε θαη ραξηησκέλε ε ξίκα. Δπζθνινύηζηθε σζηόζν ε εθαξκνγή ηεο θαη θπξίσο ε θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε. 

Αο αλαθέξνπκε ινηπόλ ηα δέθα θιεηδηά κηαο ζσζηήο δηαηξνθήο θαη απώιεηαο βάξνπο αιιά θαη ελόο γεληθόηεξα 

πγηεηλνύ ηξόπνπ δσήο. 

 

1. ΡΤΘΜΟ = απόζηαζε 3 1/2 ηνπιάρηζηνλ σξώλ κεηαμύ ησλ  γεπκάησλ. 

2. ΝΕΡΟ = θαηαλαιώζηε 10 πνηήξηα λεξό εκεξεζίσο. 

3. ΑΛΑΣΘ = πεξηνξηζκόο ηεο ρξήζεο ηνπ ηδίσο ζε ππεξηαζηθνύο. 

4. ΑΛΚΟΟΛ & ΓΛΤΚΑ = πεξηνξίζηε ζε κεγάιν βαζκό ηελ θαηαλάισζή ηνπο. 

    Θδηαηηέξσο γηα ην νηλόπλεπκα ζε κέηξηεο δόζεηο πξνζηαηεύεη από ηελ     

    αζεξνζθιήξσζε θαη απμάλεη ηελ επηβίσζε. 

5. ΦΑΡΘ = ειεύζεξε θαηαλάισζε. 

6. ΛΑΥΑΝΘΚΑ = ειεύζεξε θαηαλάισζε. 

7. ΑΜΤΛΑ =  πεξηνξίζηε ηελ θαηαλάισζή ηνπο, ην άκπιν ζην  

    ζηνκάρη κεηαηξέπεηαη ζε δάραξε θαη απηή ζε ιίπνο. 

8. ΕΛΑΘΟΛΑΔΟ = θαηαλαιώζηε ην άθνβα σκό ζηελ θνπδίλα ζαο. 

9. ΦΡΟΤΣΑ = ειεύζεξε θαηαλάισζε. 

10. ΑΚΗΗ = ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ (αεξνβηθή: πεξπάηεκα). 

      Πεξπαηώληαο βειηηώλνπκε ηελ ςπρηθή καο δηάζεζε, ηε ζσκαηηθή       

      καο πγεία θαη έρνπκε κηθξόηεξεο πηζαλόηεηεο λα πάζνπκε  

      έκθξαγκα δηόηη ξπζκίδεηαη θαιύηεξα ε αξηεξηαθή πίεζε, ην  

      ζάθραξν, ε ρνιεζηεξίλε θαη κεηώλεηαη ην ζσκαηηθό καο βάξνο. 

11. ΚΑΠΝΘΜΑ  = δηαθνπή. 

12. ΚΑΦΕ = ε κεγάιε θαηαλάισζε θαθέ γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ                                          

      νπνίνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη θίιηξν, απμάλεη ηε ρνιεζηεξίλε. 

13. STRESS = πεξηνξηζκόο ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ. 

14. Η ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΑΡΥΘΖΕΘ ΑΠΟ ΣΗ ΓΕΝΝΗΗ  

     ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ 



  

Σν έκθξαγκα ζε λένπο αλζξώπνπο δελ είλαη ζπάλην ζήκεξα, αιιά ήηαλ ζρεδόλ άγλσζην πξηλ ιίγα ρξόληα. Αο 

κε ζθάβνπκε, ινηπόλ, ην ιάθθν καο κε ηα ίδηα καο ηα …δόληηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


