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 ¯È·Î≠Â·‡· ˙ÈËÙ˘Ó ‰‡ÂÙ¯Ï ÔÂÎÓ‰ Ï‰˙Ó ‰ÚÂÂÊ Ë¯Ò· ÂÓÎ∞

˙ÂÁÙ˘Ó ˙ÚÈ„È ‡ÏÏ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈÈÂÒÈÏ ÌÈÁ˜Ï ÌÈ˙Ó È¯·È‡
ÈÏÈÏ‚ ¨˙Î˙Ó È˜ÏÁ ¨‡Ë‡ËÓ ˙ÂÏ˜Ó ÌÈÒÎÂÓ ÌÓÂ˜Ó·Â ¨ÌÈ¯ËÙ‰

 ËÏ‡ÂË≠¯ÈÈ ∞˙ÂÙÂ‚ È¯·È‡· ¯ÁÒÓ‰ ˙‡ ˙·˙Ó ÔÂÎÓ‰ ˙Ï‰‰
 ¯˜ÁÓ ÈÎ¯ÂˆÏ∞˙‡ ÂÙ¯Èˆ ÂÊ‰ ÌÈ¯·È‡‰ ˙˜ÙÒ‡Ó Â‰˘ ÌÈ¯˜ÂÁ

ÆÌÈÈÚ„Ó ÌÈ¯Ó‡Ó ˙·È˙ÎÏ Û˙Â˘Î ¨ÒÈ‰ ‰„Â‰È ßÙÂ¯Ù ¨ÔÂÎÓ‰ Ï‰Ó
 ÂÏ˘ ‰¯ÂÒÙÂ¯Ù‰ „ÓÚÓ ˙‡ Ï·È˜ ¨¯˙È‰ ÔÈ· ¨‰Ï‡‰ ÌÈ¯˜ÁÓ‰ ÏÚ∞

ÈÙÏ „ÂÚ ˙Â·È˜¯Ó ˙ÂÙÂ‚‰Â ¨ÒÓÂÚ· ÌÈ„ÓÂÚ ‡Ï ÔÂÎÓ‰ È¯¯˜Ó
 ÁÂ˙È‰∞¯ÓÂÁ ¨ÔÈÏÓ¯ÂÙ‰ ˙Áˆ· ··¯Ú˙Ó ˙ÂÙÂ‚‰ ÔÂÁ¯ÈÒ

 ÌÈÈÏË˜ ÌÈÊÂÎÈ¯· Ô‡Î ‡ˆÓ‰ ¨ÔË¯ÒÓ ¯ÂÓÈ˘ ∞ÏÚ ÌÈ˘˜ ˙ÂÁÂ„
 ÌÈ„·ÂÚ‰Ó Â¯˙ÒÂ‰ ˙ÂÈ˙Â‡È¯·‰ ˙ÂÎÒ‰∞È¯„Á ıÂÙÈ˘Ï ÛÒÎ

 ‰È‰ ÌÈÏ‰Ó‰ ˙ÂÎ˘Ï ıÂÙÈ˘Ï ÛÒÎ Ï·‡ ¨ÔÈ‡ ‰ÁÈ˙‰∞ÌÈ‡ÙÂ¯
 Â¯ËÂÙ ÂÂÏ˙‰˘∞˙ÂÈ˙Â„ÏÈ ˙ÂÂÏ˙‰ ∫ÒÈ‰ ßÙÂ¯Ù

     ¯È·Î–Â·‡· ˙ÈËÙ˘Ó ‰‡ÂÙ¯Ï ÔÂÎÓ· ÌÈ„È¯ÁÓ ÌÈÈ¯ËÈÒ ÌÈ‡˙Â

‡¯·‚ ‡È‚Â ÔÓ‚¯· ÔÂ¯



¯˙ÂÈ Ú¯Â Ø Â·˘Á˘Ó ¯˙ÂÈ Ú¯ ‡Â‰Â Ø ÛÂÒ‰ ‡· ‰‰¢
 ¢˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï

®ÌÈ˙Ó‰ ÈÈÁ ¨ÔÈÂÏ ÍÂÁ©

Ó
˙ÈËÙ˘Ó ‰‡ÂÙ¯Ï ÔÂÎÓ· ÚÊÚÊÏ ÏÂÎÈ ¯·Î ‰
Æ‰Â¯Á‡‰ ‰Á˙‰ ÂÊ˘ Ú„ÂÈ „Á‡ ÏÎ ø¯È·Î≠Â·‡·
Â˙Ó˘ ‰Ï‡ Ï˘ Ì‰È˙ÂÙÂ‚ ˙‡ ÌÈÁ˙Ó Ô‡Î˘
„Á‡ ÏÎ ÆÌÈÏ‡ ˙ÂÂÓ ˙Á‡ ‡Ï ¨ÈÚ·Ë ‡Ï ˙ÂÂÓ
¨„Â‡Ó ÌÈ˘˜ ¨ÌÈ˘˜ Ô‡Î ˙Â‡¯Ó‰˘ Ú„ÂÈ
‡ÏÂ ¨ÔÈ‡ Æ‰˜ÊÁ ‰·È˜Ï ÌÈ˜Â˜Ê Ô‡Î ÌÈ„·ÂÚ‰˘Â
ÔÂ·˜È¯‰ Ï‡ ÂÏÈÙ‡ ÌÈÒÁÈÈ˙Ó Ô‡Î ÆÌÈËÓÈËÒ ¨˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ
Ê‡Ó ¯·Ú˘ ÔÓÊÏ ˙ÓÏÈ‡ ˙Â„Ú ¨‰˘·È ˙ÈËÙ˘Ó ‰„·ÂÚ Ï‡Î

 Æ‰ÙÂ‚‰ ‰‡ˆÓ˘ „ÚÂ ˙ÂÂÓ‰
Í¯„ È‚ÂÏÂ˙Ù‰ ÔÂÎÓ‰ ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï „ÓÏ ÈÏ‡¯˘È‰ ¯Â·Èˆ‰
¨ß∂∑ È·ˆ≠Ô· Í¯„ß ¨ÔÂÎÓ‰ ÏÚ ‰˘Ú˘ Ë¯Ò ÆÌÈÚÂ‚ÈÙ‰Â ˙ÂÂÒ‡‰
„ÁÂÈÓ· ÆÈ¯ÈÏ ËÚÓÎ ¨È˘Â‡ ¯Â‡· ÂÈ„·ÂÚ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï ÏÈÎ˘‰ Û‡

ÈÒÙ ¯ÂÙÒÈ‡ ÆÔÂÎÓ‰ ˘‡¯ ¨ÒÈ‰ ‰„Â‰È ßÙÂ¯Ù· ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„‰–
„Ó‰ ˙Ú„‰≠˙«ÂÁ ÏÚ ˙ÂÎÓÒ Ï‡¯˘È· ËÙ˘Ó‰≠È˙· Ï˘ ˙Â˜–

˙‡ ¨ÌÈ¯Á˙Ó ÔÈ‡· ¨ÂÏ ‰˜˘ ¨‰Ê‰ ¯˜‰Â Ô„Ù˜‰ ˘È‡‰ Ï˘ ˙ÂÈÚ
Æß‰È„Ó‰ Ï˘ ‚ÂÏÂ˙Ù‰ß ¯‡Â˙‰

Ï ÂÏÈ‡Î˘ ¨‰ÚÈÂÂÊÓ ‰ÂÓ˙ Û˘ÂÁ ßÌÈÓÈ ∑ß ¯È˜Á˙˘ ‡Ï‡–
˙ÂÂˆ‰ ÏÈ˙˘Ó ÔÓÂ˜Ó·Â ˙Â¯ÒÂÓ ˙ÂÓˆÚ ÆÌÈÓÈ‡ Ë¯ÒÓ ‰Á˜

·È‡ ª‰È˜˘‰ ˙Â¯ÂÈˆÂ ‡Ë‡ËÓ ˙ÂÏ˜Ó È‡ÂÙ¯‰ÌÈ·‚ Ì„‡ È¯
„˜‡ ÏÂÓ‚ Â‡ ÛÒÎ ˙¯ÂÓ˙ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ÌÈ¯·ÚÂÓÂ ˙ÂÙÂ‚Ó–
Â‚‰ ÏÚ ¨ÌÈ¯¯˜Ó‰ ÔÈ· ¨˙Â„·ÚÓ· ÌÈ˘ÁÂ¯ ÌÈ·Â·ÊÂ ÌÈ˜È˙ ªÈÓ–

˙ÂÙÂ‚‰Â ¨ÒÓÂÚ· ÌÈ„ÓÂÚ ÌÈ‡ ÌÈ¯¯˜Ó‰ ª‰ÁÈ˙‰ ÔÓÊ· ˙ÂÙ
¨ÔÈÏÓ¯ÂÙ Ï˘ „·Î „‡ ÛÙÂ‡ ÏÂÎ‰ ˙‡Â ª‰ÓÂÈ‡ ‰Áˆ· ˙Â·˜¯
ÆÌÈÈÏË˜ ÌÈÊÂÎÈ¯· ¨˙ÂÙÂ‚‰ ¯ÂÓÈ˘Ï ˘Ó˘Ó‰ ÔË¯ÒÓ ¯ÓÂÁ
ÌÈ·ÊÂÎ ÌÈÁÂÂÈ„ ¨Ì„‡‰ „Â·Î· ËÏÁÂÓ ÏÂÊÏÊ ¨ÏÚ¯ ¨ÔÂÁ¯ÈÒ ¨·˜¯

ÈÓ‡‰ ÂÈÙ ÂÏ‡ — ËÙ˘Ó‰≠È˙·Ï ‰¯‚˘·˘ ¯·„Î ÌÈ¯·ÚÂÓ‰–
„Â˜‰ Â˙ÎÏÓÓ ¨¯È·Î≠Â·‡· ˙ÈËÙ˘Ó ‰‡ÂÙ¯Ï ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈ˙–

ÆÒÈ‰ ßÙÂ¯Ù Ï˘ ˙¯

ÌÈ¯·È‡‰ ˙·È‚ ˙˘¯Ù
Ô˜˙Ó‰ ±πµ¥ ˙˘Ó ÏÁ‰ ˘Ó˘Ó ˙ÈËÙ˘Ó ‰‡ÂÙ¯Ï ÔÂÎÓ‰
‡Ï ˙Â·ÈÒ· Â¯ËÙ˘ ÌÈ˘‡ ˙ÂÙÂ‚ ˙ÁÈ˙Ï Ï‡¯˘È· „ÈÁÈ‰
Æ„ÂÚÂ ˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂÏ˘¯Ï „˘Á ¨˙Â„·‡˙‰ ¨Áˆ¯ ¨‰Â‡˙ ∫˙ÂÈÚ·Ë
ÔÂÎÓÏ ˙‡·ÂÓ˘ ‰ÙÂ‚ ÏÎ ˙¯·ÂÚ ˙ÂÂÓ‰ ˙·ÈÒ ˙‡ ÚÂ·˜Ï È„Î
˙Ï·˜ ‡ÏÏ ˙Úˆ·˙Ó ‰È‡ ‰ÁÈ˙ Æ‰ÁÈ˙ Â‡ØÂ ˙ÈÂˆÈÁ ‰˜È„·

ÆËÙÂ˘ Âˆ ÈÙ≠ÏÚ Â‡ ¯ËÙ‰ ˙ÁÙ˘ÓÓ ¯Â˘È‡
Â‚· ˘ÂÓÈ˘ ÈÎ ¨˙Â˘¯ÂÙÓ Ú·Â˜ ‰È‚ÂÏÂ˙Ù‰Â ‰ÈÓÂË‡‰ ˜ÂÁ–

Ì„‡‰ Ì‡ ˜¯Â Í‡ ‰˘ÚÈÈ Ú„ÓÂ ¯˜ÁÓ ÈÎ¯ÂˆÏ ‰È˜ÏÁ· Â‡ ‰Ù
ÈÎ¯ÂˆÏ ‰ÙÂ‚ È˜ÏÁ· ˘ÂÓÈ˘ ÆÌÈÈÁ· Â„ÂÚ· ·˙Î· ÍÎÏ ÌÈÎÒ‰

ÁÙ˘Ó È· Â‡ ÂÈÈÁ· Ì„‡‰ ÍÎÏ ÌÈÎÒ‰ Ì‡ ˜¯ ¨‰˘ÚÈÈ ‰Ï˙˘‰–
¯˙ÂÓ ÌÈ¯ÂÙÒ ÌÈ¯˜Ó· Æ„‚˙‰ Ì‰Ó ˘È‡˘ ÈÏ·Â ¨Â˙ÂÓ ¯Á‡Ï Â˙
ÛÂÁ„ ‰¯˜Ó· ¯·Â„Ó Ì‡ ¨‰Ï˙˘‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ÌÈ¯·È‡· ˘Ó˙˘‰Ï
¯‡˘ ÏÎ· Æ‰ÁÙ˘Ó‰ ˙‡ ¯˙‡Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰ ‡ÏÂ ÌÈÈÁ ˙Ïˆ‰ Ï˘
ÌÈ¯·È‡‰ ÏÎ ÂÈÙÏÂ ¨ÔÂÎÓ· ˜ÙÂ‰˘ ·Â˙Î Ï‰Â ÌÈÈ˜ ÌÈ¯˜Ó‰
‰¯‡˘Â‰˘ ‰Ó˜¯ Æ‰ÁÈ˙‰ ÌÂÈÒ· ‰ÈÏ‡ Â¯ÊÁÂÈ ‰ÙÂ‚‰Ó Â‡ˆÂ‰˘

Æ‰È¯Á‡Ï „ÈÓ ‰¯Â·˜Ï ¯·ÚÂ˙ ˙ÙÒÂ ‰˜È„· Í¯ÂˆÏ ÔÂÎÓ·
ÌÈ„·ÂÚ‰ „Á‡ ¯ÙÒÓ Æ˙¯Á‡ ÌÈÏ‰˙Ó ÌÈ¯·„‰ ˙Â‡ÈˆÓ·

ÒÈÈÓ„‡‰ ˙Ï‰Ó‰ ¨ÌÂ‡·Ë ‰ÂÈÏ Â‡ ÒÈ‰Ï ˙ÂÚÈ‚Ó¢ ∫ÔÂÎÓ·–
ÒÈ‰ Æ¯˜ÁÓÏ ÌÈ¯·È‡ ˙Ï·˜Ï ÌÈ¯˜ÂÁ Ï˘ ˙ÂÈÙ ÔÂÓ‰ ¨˙È·ÈË¯Ë

„‰ ¯·È‡‰Â ‰ÈÈÙ‰ ‚ÂÒ ÈÙÏ ˙Â˘ÚÏ ‰Ó ÔÂÎÓ‰ È„·ÂÚÏ ‰¯ÂÓ–
ÏÚ ÌÈ‡¯Á‡˘ — ÌÈ¯ËÈÒ‰ ¨ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ¯·È‡· ¯·Â„Ó˘Î Æ˘Â¯
¯˙‡Ï ÌÈÒÓ — ÂÈ¯Á‡Ï ‰˙¯È‚ÒÂ ‰ÁÈ˙‰ ÈÙÏ ‰ÙÂ‚‰ ˙ÁÈ˙Ù

ÓÏ ÔÈ‡˘ ¯Â¯·˘ ¨ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Â‡ ÌÈÂÓÏ‡ Ï˘ ˙ÂÙÂ‚ ÏÚ–
¨˙Â¯Á‡ ÌÈÏÈÓ· ÆÏ¢ÂÁÏ ‰¯ÊÁ· Ô˙Â‡ ÒÈË‰Ï ÛÒÎ Ì‰Ï˘ ˙ÂÁÙ˘
˙˜„˜Â„Ó ‰ÈÁ· Â¯·ÚÈ ‡Ï˘ ÌÈ·ÂË ÌÈÈÂÎÈÒ ÌÈÓÈÈ˜˘ ˙ÂÙÂ‚
∫ÂÓÎ Â‰˘Ó ÌÈ¯ÓÂ‡ Ì˙Â‡ È˙ÚÓ˘ ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ Æ¯Á‡ ÌÂ˜Ó·
ÂÏ ‰¯ÒÁ Ì‡ ·Ï ÌÈ˘È ‡Ï „Á‡ Û‡ ÆÈÓÂ¯ „·ÂÚ Ï˘ ‰ÙÂ‚ ‰‰ß

ÆßÌÈÙ‰Ó Â‡ Ï‚¯‰Ó ÌˆÚ
¨ÌÈÈ„È Â‡ ÌÈÈÏ‚¯ ¨ÌÈÈÙ‚ ˙ÂÓˆÚ ÌÈÁ˜ÂÏ ‰Ï‡Î ˙ÂÙÂ‚Ó¢
ÌÈÓÈÈÒÓ ÌÈ‡ÙÂ¯‰˘ ‡Â‰ ÍÈÏ‰‰ Æ˙ÏÂ‚ÏÂ‚ È˜ÏÁÂ ÌÈÙ ˙ÂÓˆÚ
ÂÓÈÈÒ ÌÈ‡ÙÂ¯‰˘ È¯Á‡ ‰ÙÂ‚‰ ˙‡ Ï·˜Ó ¯ËÈÒ‰ Æ‰ÁÈ˙‰ ˙‡
Ì‡ Æ¯˜ÁÓÏ ÌÈ¯·È‡ ‰ÓÓ ¯Âˆ˜Ï È‡„Î ‡Ï Â‡ È‡„Î Ì‡ ËÈÏÁÓÂ
˙‡ ‰ˆÂÁ‰ ÌÈ¯ÒÓ ¨Ï‚¯‰ ˙‡ ÌÈÁ˙ÂÙ ¨Ï˘ÓÏ ¨Ï‚¯· ¯·Â„Ó
‰È˜˘‰ ¯ÂÈˆ Â‡ ‡Ë‡ËÓ Ï˘ Ï˜Ó ‰ÓÂ˜Ó· ÌÈÒÈÎÓÂ ÌˆÚ‰
ÔÓÂ˜Ó· ÌÈÏÈÁ˘Ó ¨˙ÏÂ‚ÏÂ‚ Â‡ ÌÈÙ ˙ÂÓˆÚ Ï˘ ‰¯˜Ó· ÆÁÈ˘˜
˙˙Ï ‡È‰ ‰ÂÂÎ‰ ÆÔ‰ÈÏÚÓ ¯ÂÚ‰ ˙‡ ÌÈ¯ÙÂ˙Â ˙Î˙Ó ˙ÂÁÂÏ

Ù˜˙‰ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó ÚÂÓÏÂ ¨¯˙ÂÈ Â‡ ˙ÂÁÙ ¨ÌÏ˘ ‰‡¯Ó ‰ÙÂ‚Ï–
Æ¢ÌˆÚ ˙ÂÏÈÎÓ ÔÈ‡˘ ÏÏ‚· ÌÈÈ„È Â‡ ÌÈÈÏ‚¯ ˙Â˙ÂÂÚ˙‰Â ˙ÂÏ

ÍÏ‰Ó· ÌÈÁ˜Ï ÌÈÈÓÈÙ ÌÈ¯·È‡ ¨ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÈÂ„Ú ÈÙ≠ÏÚ
ÌÈÏÎÈÓ· ¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ¯·ÚÂÓÂ ¯ËÈÒ‰ Â‡ ‡ÙÂ¯‰ È„È· ‰ÁÈ˙‰
ÂÈÓÊ‰˘ ¯˜ÂÁÏ Â‡ ‰¯·ÁÏ ¨¯˜ÁÓ‰ ÔÂÎÓÏ Ì˘ÓÂ ÔÈÏÓ¯ÂÙ ÌÚ

¯Ú ˙ËÂÏ· ¨ÌÈÎ˘‡ ÌÈ˜„·‰ ˙ÂÙÂ‚Ó Ì˘ ÌÈ˙¯Î ÍÎ ÆÌ˙Â‡–
ÈÒÙ ÌÈ¯˜ÁÓÏ© ÁÂÓ È˜ÏÁ ¨ÔÂ˘Ï‰ ÌˆÚ ¨ÌÈÈ„˘ È˜ÏÁ ¨˙ÈÂÓ–

ÔÊÂ‡‰ ˙ÂÓˆÚ© ÌÈÈÊÂ‡ È˜ÏÁÂ ÌÈÈÈÚ È˜ÏÁ ¨®ÌÈÈ¯Ë‡ÈÎ
∫ÒÈ‰ ‰„Â‰ÈÏ ‰Ù ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ ÈÎ ¨¯ÙÒÓ ÔÂÎÓ· ‡ÙÂ¯ Æ®‰ÂÎÈ˙‰
˙Â˘ÚÏ ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ ÂÏ ¯˙ÂÓ Ì‡ ÆÔÈ˜˙ ‰Ê ÏÎ Ì‡ Â˙Â‡ È˙Ï‡˘¢
ÏÂÎ‰˘Â ÌÈ¯·È‡‰ ˙˙È¯Î· ÍÈ˘Ó‰Ï ˜¯ ¯Ó‡ ÒÈ‰ Æ‰Ï‡Î ÌÈ¯·„

Æ¢¯„Ò·
øÌÈ¯·È‡‰ ¯Â·Ú ‰¯ÂÓ˙‰ ‰ÓÂ

Â·˙Î˘ ÂÏ‡Ó „Á‡Î ÒÈ‰ Ï˘ ÂÓ˘ ¯ÂÎÊ‡ ‡Â‰ ÌÈ¯·„‰ „Á‡¢
¯˙ÂÈ· ·Â˘Á‰ Ì¯Â‚‰ Â‰Ê ÂÏ˘ ÚÂˆ˜Ó· Æ¯·Â„Ó‰ ¯˜ÁÓ‰ ˙‡
ÌÈÏ·˜Ó Ì‰˘ È˙·‰ È¯‰ ¨¯ËÈÒ· ¯·Â„Ó Ì‡ ÆÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÂ„È˜·
‰ÒÎ‰ Ô‡Î ˘È ÔÂÎÓ‰ ˙ÈÁ·Ó ÆÂÊ‰ ‰„Â·Ú‰ ¯Â·Ú ÛÒÂ ÌÂÏ˘˙
ÏÎ ¯Â·Ú ˘ÓÓ Ï˘ ÌÈÓÂÎÒ ‰·Â‚ ÔÂÎÓ‰ ÈÎ ¨„Â‡Ó ‰„·Î ˙È„„ˆ
‡Ï ¯·Î „Á‡ Û‡˘ „Ú ÁÈÎ˘ ÍÎ≠ÏÎ Ï‰ÂÏ ÍÙ‰ ‰Ê Æ‰Ó˜¯Â ¯·È‡

Æ¢·Ï Ì˘

ÒÁ ‡Ï ÔÂÎÓ‰ „ˆÓ ‰Ê‰ È˜ÂÁ ‡Ï‰Â ÈÈˆ‰ ¯ÁÒÓÏ ˙Â‡Ó‚Â„–
ÓÓ ‰˘‡˘ ·„ ¯¢„ ÁÏ˘ ßπ∏ ¯‡Â¯·Ù· ±∂≠· ¨Ï˘ÓÏ ¨ÍÎ Æ˙Â¯–

·˙Î· ÛÂÁ„ ·˙ÎÓ ·ÂÏÈÎÈ‡ ÌÈÏÂÁ‰≠˙È·· ß· ˙È„ÙÂ˙¯Â‡ ‰˜ÏÁ
Ù˘Ó ‰‡ÂÙ¯Ï ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ˙È·ÈË¯ËÒÈÈÓ„‡‰ ˙Ï‰Ó‰ Ï‡ Â„È–

˜ÏÁÎ Æ˙ÂÓˆÚ· ÈÂÒÈ ∫ÔÂ„‰¢ ∫·˙Î Â·Â ¨ÌÂ‡·Ë ‰ÂÈ ¨˙ÈË
È˙ÂÎ‡ÏÓ ·˙Â˙· ÌÈÈÂÒÈ Úˆ·Ï ÈÂˆ¯· „ÂÒÈ‰ ÈÚ„Ó ˙„Â·ÚÓ
„È‡ÂÈ‰ ˙ÂÓˆÚ· ÔÎ ÂÓÎ ¨®Í¯È© ¯ÂÓÙÂ ®˜Â˘© ‰È·ÈË ˙ÂÓˆÚ·

 ‰È·ÈË ∫˙Â˘¯„ ÍÎ Í¯ÂˆÏ Æ®ÔÂ˘Ï‰ ÌˆÚ©≠¯ÂÓÙ ª˙Â‚ÂÊ ‰Ú·¯‡
≠ „È‡ÂÈ‰ ª˙Â‚ÂÊ ‰Ú·¯‡≠ È¯Ë ˙ÂÈ‰Ï ¯ÓÂÁ‰ ÏÚ Æ˙ÂÓˆÚ È˙˘≠

¥∞ ÌÈ‡ÏÈ‚ ÁÂÂË ÛÈ„Ú ÆÏ˜˘Ó ¨ÔÈÓ ¨ÏÈ‚ ÔÂÈÓ· ‡ÂÙ˜≠È˜© ∏∞
Æ¢®˙ÂÎ¯ ˙ÂÓ˜¯Ó

Ò‰ Ï˘ ÂÓ˘© ß‡¢ ∫·˙ÎÓ‰ ÏÚ ‰„È ·˙Î· ‰ÙÈÒÂ‰ ÌÂ‡·Ë–
˙ÂÓˆÚ ˙Â˘¯„ Ì‡ ¯¯·Ï ‰˘˜È· ÔÎ≠ÂÓÎ Æ¢ÛÂÁ„ ‡˘Â‰ ¨®¯ËÈ

ÂÙ· ˙ÂÏÂ·Ë Â‡ ¯Â¯È˜ Â¯·Ú˘ ˙ÂÓˆÚ Ì‡‰ ¨¯‚Â·ÓÓ Â‡ ¯ÈÚˆÓ–
Æ‰˘‡˘ ¯¢„Ï ˙ÂÓˆÚ‰ Â¯ÒÓÈÈ ÍÈ‡Â ¨ÔÈÏÓ¯

ËÏ ‰˘˜· ‰˘‡˘ ¯¢„ ÁÏ˘ ·Â˘ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡–
Â˙· ÈÂÒÈ Úˆ·Ï ÈÂˆ¯· „ÂÒÈ‰ ÈÚ„Ó ˙„Â·ÚÓ ˜ÏÁÎ¢ ∫ÌÂ‡·–

ÌˆÚ© ÒÂ¯ÓÂ‰ ∫˘˜·‡ ÍÎ Í¯ÂˆÏ Æ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÓˆÚ· È˙ÂÎ‡ÏÓ ·˙
Æ˙Â‚ÂÊ ‰Ú·¯‡ ¯ÂÓÙ ª˙Â‚ÂÊ ‰Ú·¯‡ ‰È·ÈË ª˙Â‚ÂÊ ‰˘È˘ ®ÚÂ¯Ê‰
ÆÆÆ∏∞…≤∞ ÌÈ‡ÏÈ‚ ÁÂÂË ÆÆÆ˙ÂÎ¯ ˙ÂÓ˜¯Ó È˜ ˙ÂÈ‰Ï ¯ÓÂÁ‰ ÏÚ
Æ¢∑µ≠Ó ˙Â¯‚Â·Ó ˙Â·˜ Ï˘ ÂÈ‰È ÒÂ¯ÓÂ‰ ˙Â‚ÂÊ È˘ Ì‡· ‰„Â‡
ÎÓ‰ ÏÚ ‰Ë·¯˘Â ˜È˙Â ÁÂ˜Ï ‰˘‡˘· ‰˙‡¯ ¯·Î ÌÂ‡·Ë–

È‡ÈˆÂ˙ ¨®ÔÂÎÓ· Ì„‡≠ÁÂÎ ˙„ÚÂ ˙ÊÎ¯Ó ¨¯˙Ú© ËÊÂ¯¢ ∫È˘‰ ·˙
 ÔÂ·˘Á‰ ˙‡Â ˙Ó„Â˜‰ ‰ÈÈÙ‰ ˙‡≠ÌÂÎÒ Â˙Â‡ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ê

˙‰ ÛÈ¯Ú˙ ˙‡ ‰ÈÈˆ ÔÎ≠ÂÓÎ Æ¢Ô‚Ë¯ ÌÂÏÈˆ ˙ÂÏÚ ´ ÌˆÚ ¯Ù–
 ÒÂ¯ÓÂ‰ ‚ÂÊ¢ ∫ÌˆÚ ÏÎ „ÈÏ ÌÂÏ˘≠ ‰È·ÈË ‚ÂÊ ª≥∞∞≠‚ÂÊ ª≥∞∞

 ¯ÂÓÙ≠Â„· Â‡ ÌÈÏ˜˘· ¯·Â„Ó Ì‡ ¯Â¯· ‰È‰ ‡Ï ¯ÎÊÓ‰Ó Æ¢¥∞∞–

≤πÆ±≤Æ≤∞∞∞†‡¢Ò˘˙†˙·Ë·†ß‚ ≤∞ÌÈÓÈ ∑

®Ì„Â˜†„ÂÓÚÓ†Í˘Ó‰©

 ÌˆÚ‰ ˙‡ ‰ˆÂÁ‰ ÌÈ¯ÒÓ ¨Ï˘ÓÏ ¨Ï‚¯· ¯·Â„Ó Ì‡¢ ∫ÔÂÎÓ· „·ÂÚ
ÌÈÙ ˙ÂÓˆÚ Ï˘ ‰¯˜Ó· ÆÁÈ˘˜ ‰È˜˘‰ ¯ÂÈˆ Â‡ ‡Ë‡ËÓ Ï˘ Ï˜Ó ‰ÓÂ˜Ó· ÌÈÒÈÎÓÂ

 ÆÔ‰ÈÏÚÓ ¯ÂÚ‰ ˙‡ ÌÈ¯ÙÂ˙Â ˙Î˙Ó ˙ÂÁÂÏ ÔÓÂ˜Ó· ÌÈÏÈÁ˘Ó ¨˙ÏÂ‚ÏÂ‚ Â‡
¢¯˙ÂÈ Â‡ ˙ÂÁÙ ¨ÌÏ˘ ‰‡¯Ó ‰ÙÂ‚Ï ˙˙Ï ‡È‰ ‰ÂÂÎ‰

 ÌÈÈ„˘ È˜ÏÁ Â˙¯Î ßÏÓ¯Îß ÌÈÏÂÁ‰≠˙È·Ó ˜ÈÊ¯ È¯ÂÓ ¯¢„ ¯Â·Ú
 — ·Â˘ ÆÈ˘„ÂÁ‰ ¯ÂÊÁÓ‰ Ï˘ ÌÈÂ˘ ÌÈ·Ï˘· ‰ÓÂ‡¯ËÓ Â˙Ó˘ ÌÈ˘ Ï˘ ÌÈÓÁ¯Â

 ¯Â·Ú Æ˙Â¯ËÙ‰ Ï˘ ˙Ó„˜ÂÓ ‰ÓÎÒ‰ ‡Ï·Â ˙ÂÁÙ˘Ó‰ ˙ÚÈ„È ‡Ï·
 ÔÚÂË ˜ÈÊ¯ Æ¯Á‡ ¯˜ÁÓÏ ÌÈÎ˘‡ Ï˘ ÏÂ„‚ ¯ÙÒÓ Ì‚ Â˙¯Î ˜ÈÊ¯ ¯¢„ Â˙Â‡

‰ÓÎÒ‰· ¯˜ÁÓÏ ÂÓ¯˙ ÌÈ¯·È‡‰˘  ÂÏ ¯Ó‡ ÒÈ‰ ßÙÂ¯Ù ÈÎ

ÍÈ˘Ó‰Ï
ÏÂÎ‰ ¨‰˙È¯Î·
ÒÈ‰ ¨¯„Ò·



ÆÌÈ¯Ï
˙· Æ‰„˜· ÌÂÈÎ ‡ˆÓ ‰˘‡˘ ¯¢„–

ÌÈ˜ÏÁ· ˜¯ ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú ÈÎ ÔÚË ‰ÏÈÁ
‰Ù˘Á ÈÎ ÔÈ·‰˘Î ¨ÍÎ≠¯Á‡ ÆÌÈ˘·Î Ï˘
∫¯Ó‡ ¨ÌÂ‡·Ë ÌÚ ÂÏ˘ ˙Â·˙Î˙‰‰
Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ˙Ï·È˜ ÈÓÓ Ú„ÂÈ ‡Ï È‡¢
‰ÊÏ ÒÎÈ‰Ï ÔÈÈÚ ÍÎ≠ÏÎ ÈÏ ÔÈ‡ ÆÆÆ‰Ê‰
˘È Ì„‡Î ÈÏ ÆÆÆÍÎ ÏÚ ¯·„Ï Â‡ Ú‚¯Î
‡ÏÂ ¨È¢„‡Ï ÌÈ¯·È‡ ˙ÓÂ¯˙ Ï˘ ÒÈË¯Î
‰Ó ÈÏ ÔÈ‡ ÆÌÈ¯·È‡ ÌÂ¯˙Ï ÈÏ ˙ÙÎ‡

Æ¢ÌÎÏ˘ ‰·˙ÎÏ ÌÂ¯˙Ï
Ù‡· ±µ≠· ¨¯¯ÓˆÓ ÌÈ¯˜Ó ÛÂ¯Èˆ·–

Ï˘ Â˙ÈÈÙ È¯Á‡ ÌÈÈ˘„ÂÁ ¨ßπ∏ ÏÈ¯
˙ÈËÙ˘Ó ‰‡ÂÙ¯Ï ÔÂÎÓÏ ‰‡·Â‰ ¨‰˘‡˘
Á¯Ê‡ ¨¯ÈÈÏ˜ÈÒ ¯ÈÈ„ÒÈÏ‡ Ï˘ Â˙ÙÂ‚
¯Á‡Ï ¨‚¢·˙· ‰ÈÈÏ˙· „·‡˙‰˘ ÈËÂ˜Ò
ÆÌÈÓÒ· ¯ÁÒ· ˙Â·¯ÂÚÓÏ „˘Á· ¯ˆÚ˘
Â˙ÁÙ˘ÓÏ ‰ÙÂ‚‰ ‰¯ÊÁÂ‰ È‡Ó· ±∞≠·

È· ‰ÁÙ˘Ó‰ Æ„ÏËÂ˜Ò· ¯ÈÈÏ˜ÈÒ Ï˘–
ÈÎ ‰Ï‚˙‰ ‰ÎÏ‰Ó·Â ¨˙¯ÊÂÁ ‰ÁÈ˙ ‰˘˜
ÈÏ·Â ·Ï ÈÏ· Â˙„ÏÂÓÏ ¯ÊÁ ¯ÈÈÏ˜ÈÒ
ÌˆÚ ‰˙Â‡ ˜ÂÈ„· ¨®„È‡ÂÈ‰© ÔÂ˘Ï‰ ÌˆÚ

 Æ˙ÂÙÈÁ„· ‰Ï ˜Â˜Ê ‰È‰ ‰˘‡˘˘
È¯‚˘ Ï‡ ‰˙Ù „ÏËÂ˜Ò ˙¯Ë˘Ó–

ÂÈ¯·È‡ ˙‡ ‰˘˜È·Â ı¯‡· ‰ÈËÈ¯· ˙Â¯
‰‡ÂÙ¯Ï ÔÂÎÓ‰ Æ¯ÈÈÏ˜ÈÒ Ï˘ ÌÈ¯ÒÁ‰
‰ÚË· ¨·Ï „ÏËÂ˜ÒÏ ÁÏ˘ ˙ÈËÙ˘Ó

È· ‰ÁÙ˘Ó‰ Æ¯ÈÈÏ˜ÈÒ Ï˘ Â·ÈÏ Â‰Ê˘–
‡„ÂÂÏ È„Î ˙ÈË‚ ‰˜È„· ÍÂ¯ÚÏ ‰˘˜
ÈÎ ¯¯·˙‰ Í‡ Æ‰¯È˜È Ï˘ Â·ÈÏ ÔÎ‡ Â‰Ê˘
·Ï‰ Ôk˘ ¨˙È¯˘Ù‡ ‰È‡ ÂÊÎ ‰˜È„·

Ó‰ Ï˘ ÂÈÁ‡ ˙ÚËÏ ÆÔÈÏÓ¯ÂÙ· ¯Ó»˘–
˘Ï ÔÂÎÓ‰ ·¯ÈÒ ¨¯ÈÈÏ˜ÈÒ ÒÓÈÈß‚ ¨ÁÂ–

Æ®„È‡ÂÈ‰© ÔÂ˘Ï‰ ÌˆÚ ˙‡ ‰ÁÙ˘ÓÏ ÁÂÏ
¯ËÈÈÏ≠Ô˘¯„ ‰ˆÈ „¢ÂÚ ˙ÂÚˆÓ‡·
„‚ ˙ÈÁ¯Ê‡ ‰ÚÈ·˙ ¯ÈÈÏ˜ÈÒ ˘È‚‰

ÓÏ ˙Â¯Â‰Ï ˘˜È·Â ı¢‚·Ï ¯˙Ú ÔÎÂ ¨˙ÈËÙ˘Ó ‰‡ÂÙ¯Ï ÔÂÎÓ‰–
‰¯È˙ÚÏ ÆÌÈ¯ÒÁ‰ ÌÈ¯·È‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ˙ÈËÙ˘Ó ‰‡ÂÙ¯Ï ÔÂÎ
Â·ÈÏ ˙‡ ˜¯ ·È˘‰Ï ‰˘˜È· ‰ÁÙ˘Ó‰ ÈÎ ¨ÔÚËÂ ÒÈ‰ ßÙÂ¯Ù ·È˘‰
¨ÛÈÒÂ‰ ‰·Â˘˙‰ ¯È‰ˆ˙· Æ˙Â¯Á‡ ˙ÂÓ˜¯ ‰¯ÈÎÊ‰ ‡ÏÂ ÁÂÓ‰ Ï˘
ÏÏÎ·Â ¨ÁÂÓ‰Ó ÂÏËÈ˘ ˙ÂÓ˜¯‰ ÏÎ ˙·˘‰Ï ‰ÚÈÓ ÏÎ ÔÈ‡ ÈÎ
ÌÈÈ˙È· ÈÎ ¨ÒÈ‰ ÔÚË ßÌÈÓÈ ∑ß≠Ï Â˙·Â‚˙· Æ„È‡ÂÈ‰‰ ÌˆÚ ‰Ê
‰Ï·È˜˘ Â‚ÊÏ‚ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡Â ¨‰ÁÙ˘Ó‰˘ ‡Ï‡ ÆÌˆÚ‰ ‰¯ÊÁÂ‰

Æ‰¯ÊÁÂ‰ ‡Ï ÌÏÂÚÓ ÌˆÚ‰ ÈÎ Û˜Â˙· ÌÈÚÂË ¨ÌÈ¯·È‡‰ ˙‡
Ó‰ Ï˘ ÚÂ·˜ ÁÂ˜Ï ‡Â‰ Û‡ ‰È‰ ‰ÙÈÁ· ¢ÏÓ¯Î¢ ÌÈÏÂÁ≠˙È·–

Ï˘ ‰¯Â˘· ·¯ÂÚÓ ‰È‰ ‰È‚ÂÏÂ˙Ù‰ ˙˜ÏÁÓÓ ˜ÈÊ¯ È¯ÂÓ ¯¢„ ÆÔÂÎ
ÔÂÎÓ· ÂÁ˙Â˘ ¨˙ÂÙÂ‚Ó ÂÁ˜Ï˘ ÌÈ¯·È‡ ÏÚ ÂÚˆÂ·˘ ¨ÌÈ¯˜ÁÓ
Ï˘ ÌÈÓÁ¯Â ÌÈÈ„˘ È˜ÏÁ Â˙¯Î ¨Ï˘ÓÏ ¨ÍÎ Æ˙ÈËÙ˘Ó ‰‡ÂÙ¯Ï
Ï˘ ÌÈÂ˘ ÌÈ·Ï˘· ®‰ÏÁÓÓ ‡Ï ¨¯ÓÂÏÎ© ‰ÓÂ‡¯ËÓ Â˙Ó˘ ÌÈ˘
Ì‡˙Ó ˜„·˘ ¨‰ÙÈÁ· ¯˜ÁÓÏ Â¯·ÚÂ‰ ÌÈ¯·È‡‰ ÆÈ˘„ÂÁ‰ ¯ÂÊÁÓ‰

Ù˘Ó‰ ˙ÚÈ„È ‡Ï· — ·Â˘ Æ˙ÒÂÂ‰ ¯ÂÊÁÓÏ ÌÈÂ˘ ÌÈÎÈÏ‰˙ ÔÈ·–
˜ÈÊ¯ ¯¢„ Â˙Â‡ ¯Â·Ú Æ˙Â¯ËÙ‰ Ï˘ ˙Ó„˜ÂÓ ‰ÓÎÒ‰ ‡Ï·Â ˙ÂÁ
˜ÈÊ¯ È¯ÂÓ ¯¢„ Æ¯Á‡ ¯˜ÁÓÏ ÌÈÎ˘‡ Ï˘ ÏÂ„‚ ¯ÙÒÓ Ì‚ Â˙¯Î
¯˘˜ ÏÎ ÔÈ‡ ÈÎÂ ¢È‚ÂÏÂÈ·‰ ¯ÓÂÁ¢‰ ˙‡ Á˜Ï ÈÎ Â˙·Â‚˙· ¯˘È‡

‰Ó ÈÎ ÔÚË Í‡ Æ˙ÂÂÓ‰ ˙Â·ÈÒ ˙˜È„·Ï ÂÏ˘ ¯˜ÁÓ‰ ˙¯ËÓ ÔÈ·–
ˆÏ ‰ÓÂ¯˙ ÒÙÂË ÏÚ ÂÓ˙Á ÌÈ¯ËÙ‰ ˙ÂÁÙ˘Ó˘ ÂÏ ¯ÒÓ ÔÂÎÓ–

‰˙‡ Ì‡¢ Æ®ÌÈÈ˜ ÂÈ‡ ÏÏÎ ‰ÊÎ ÒÙÂË˘ ˙Â¯ÓÏ ˙‡Ê© ¯˜ÁÓ ÈÎ¯
Æ˜ÈÊ¯ ¯Ó‡ ¨¢ÒÈ‰ ßÙÂ¯ÙÏ ‰Ù˙ ¨ÒÙÂË‰ Ï˘ ÁÒÂ‰ ˙‡ ‰ˆÂ¯

ÛÒ‡ß· ˙È‚ÂÏÂ˙Ù‰ ‰˜ÏÁÓ‰ ¯Â·Ú Â˘Ï˙ ˙ÈÂÓ¯Ú ˙ÂËÂÏ·
˙È‚ÂÏÂ˙Ù‰ ‰˜ÏÁÓÏ Ì‚ Â˜ÙÂÒ ˙ÈÂÓ¯Ú ˙ÂËÂÏ· Æß‡ÙÂ¯‰
ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· Æ·È·‡≠Ï˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ Ï˘ ‰‡ÂÙ¯Ï ¯ÙÒ‰≠˙È··
ÏÎ ‡Ï· ¨‰‡ÂÙ¯Ï ÌÈË„ÂËÒ Ï˘ ÏÂ‚¯˙ Ì˘Ï ÌÈ¯·È‡ ÂÁ˜Ï
ßπ∑ ¯·Óˆ„· ≤≤≠· ÌÂ‡·Ë ˙·˙ÂÎ Ï˘ÓÏ ¨ÍÎ Æ˙È¯˜ÁÓ ‰¯ËÓ
ÛÒ‡ ÌÈÏÂÁ‰≠˙È·· ‚¢‡‡ ˙˜ÏÁÓ Ï‰Ó Ô‚Ò ¨¯˙È·‡ ÌÈ¯Ù‡ ¯¢„Ï

 ∫ÔÂ„‰¢ ∫‡ÙÂ¯‰TEMPORAL BONES FOR STUDENTS Æ
˙ÂÈÏ¯ÂÙÓË ˙ÂÓˆÚ ÍÈÏ‡ ¯È·Ú‰Ï ÁÓ˘ ¨Í˙˘˜·Ï Ì‡˙‰·

Â‡‰ ¯ÂÊ‡ ˙‡Â ÌÈÙ‰ Ï˘ È„„ˆ‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡ ˙Â·ÈÎ¯Ó‰ ˙ÂÓˆÚ‰©–
Â‡˘ ÌÂÎÒ‰ Æ®˙ÏÂ‚ÏÂ‚‰ ÍÂ˙Ó ˙ÂÁ„˜ ÂÏÏ‰ ˙ÂÓˆÚ‰ ÆÌÈÈÊ
ÆÏÂÙÈË‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÈÂÒÈÎÏ Ï˜˘ ≥∞∞ ‡Â‰ ˙Á‡ ÌˆÚ ¯Â·Ú ÌÈ˘˜·Ó

ÈˆÓ È‡ Æ˘˜Â·Ó‰ ÌÂÎÒ· ‰‡ˆÂ‰‰ ÈÂÒÈÎÏ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ¯·Ú‰ ‡‡–
Ï·˜Ï ·Î¯ ÂÁÏ˘˙ ¨˙ÂÂ˘‡¯‰ ˙ÂÓˆÚ‰ ˘ÓÁ ˙Î‰ ÌÂ˙·˘ ‰Ú
Ï·È˜ ÈÎ ¯˘È‡ ¯˙È·‡ ¯¢„ Æ¢‰‡ˆÂ‰‰ ÈÂÒÈÎÏ ÌÂÏ˘˙ ÌÚ Ô˙Â‡
ÂÏ‚¯˙ Ô‰ÈÏÚÂ ¨˙ÂÈÏ¯ÂÙÓË ˙ÂÓˆÚ ˙ÈËÙ˘Ó ‰‡ÂÙ¯Ï ÔÂÎÓ‰Ó
ÈÎ ¨¯·Ò Â˙ÚËÏ ÈÎ Û‡ ¨Ô‰ÈÈÓÏ ˙ÂÁÈ„˜Â ÌÈÁÂ˙È ÌÈË„ÂËÒ

Æ¢ÌˆÚ ÏÎ Ï˘ ‰˙È¯Î ¯Â·Ú ÌÈ¯Â˘È‡ Ï·È˜Â ˜ÂÁÎ ÏÚÙ ÔÂÎÓ‰¢
‡Â‰ Û‡ Ï·È˜ ÔÂÒÈÏÈ· ÌÈÏÂÁ‰≠˙È·Ó ÔÓËÂ‚ Ï‡È„ ¯¢„
‡ˆÈ ‡Â‰ Æ‰˘‰ ¯·ÓËÙÒ· ˙ÂÈÏ¯ÂÙÓË ˙ÂÓˆÚ Ï˘ ‰ÏÂ„‚ ˙ÂÓÎ

·‰≠˙Âˆ¯‡· ÔÂËÒ¯ÂÂ‡ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï–
˙‡ ÆÌÈÈÊÂ‡ ÈÁÂ˙È· ÔÓ‡˙‰Ï È„Î ˙È¯
ÚÈ‚‰ ÔÓËÂ‚ Æ˙È·‰Ó Â˙‡ ‡È·‰ ÌÈ¯·È‡‰
ÂÓˆÚ· ¯Á· ¨˙ÈËÙ˘Ó ‰‡ÂÙ¯Ï ÔÂÎÓÏ
¨˙ÂÓˆÚ‰ ˙‡ Ì‰Ï ˙¯Î ¨ÌÈË˜ÈÈ·Â‡‰ ˙‡

ÂÙÏ ÒÈÎ‰ ¨¯˘· ˙ÂÈ¯‡˘Ó Ì˙Â‡ ‰˜È–
ÍÓÒÓ ÂÈÏÎ·˘Î ¨Â‚˜È˘Ï ÒËÂ ÔÈÏÓ¯

˘È· ÒÎÓ‰ È˘‡ ¯Â·Ú ÌÂ‡·Ë ˙‡Ó–
ÏÎÏ¢ ∫ÔÂ˘Ï‰ ÂÊ· ¨˙È¯·‰≠˙Âˆ¯‡·Â Ï‡¯
®≥∞≤±π ÔÂÈ˘¯© ÔÓËÂ‚ ¯¢„ ÆÔÈÈÂÚÓ‰
˙ÂÓÈ‚„ ˙ÈËÙ˘Ó ‰‡ÂÙ¯Ï ÔÂÎÓ‰Ó Ï·È˜
˙ÂÓÈ‚„‰ ÆÏ‰˙Ó ¯˜ÁÓÏ ˙ÂÈ‚ÂÏÂÈ·
ÔÂÎÈÒ ÌÂ˘ ˙ÂÂ‰Ó ‡ÏÂ ˙ÂÓ‰ÂÊÓ ÔÈ‡

Æ¢ÌÂ‡·Ë ‰ÂÈ ¨·¯ „Â·Î· ÆÈ˙Â‡È¯·
∫˙ˆ˜Ó· Ì‚ÓÂ‚Ó ÚÓ˘ ÔÓËÂ‚ ¯¢„

˘Ó ‰‡ÂÙ¯Ï ÔÂÎÓ‰ ÌÚ „Â·ÚÏ ÈÏ ‡ˆÈ¢–
ÌÈÓ‡˙Ó ÂÁ‡ ÆÆÆÂÓÊ· ÂÁ˜Ï ÆÆÆ˙ÈËÙ
ÌÈÓÚÙÏ ÂÁ˜Ï Ê‡ ¨ÌÈÈÊÂ‡ ÈÁÂ˙È ÏÚ
ÌÈÁÂ˙È· ÌÈÓ‡˙Ó ÂÁ‡ ÂÈÏÚ˘ ¯ÓÂÁ
ÌÈ˜ÙÂÒÓ˘ ÌÈ¯ÓÂÁ ÏÚ ˙¯„ÂÒÓ ‰¯Âˆ·
È‡ ÆÆÆ‰‰‡ ¨ÌˆÚ· ÆÌÈÂ˘ ˙ÂÓÂ˜ÓÓ ÂÏ

ÂÁ‰≠˙È· ˙¯·Â„ Í¯„ ˜¯ ·È‚‰Ï ÔÎÂÓ–
È˘ È˙‡ ¨ÔÂÒÈÏÈ· ˙¯·Â„ ˙·Â‚˙ Æ¢ÌÈÏ–

Æ¢‰·Â‚˙ ÔÈ‡¢ ∫‚ÈÏ
ÈÚÏ ÆÈ„ÂÁÈÈ ÂÈ‡ ÔÓËÂ‚ Ï˘ ‰¯˜Ó‰–
Ó· ÌÈ„·ÂÚ ÌÈ¯ÙÒÓ ÍÎ ¨˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙–

ÌÈ¯˜ÂÁ‰ Â‡ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÌÈÚÈ‚Ó ¨ÔÂÎ
Ì‰˘ ÌÈ¯·È‡‰ ˙‡ ˙Á˜Ï È„Î ÌÓˆÚ·

Â‰˘ ÌÈ„ÙÂ˙¯Â‡ ¨Ï˘ÓÏ ¨ÍÎ ÆÌÈ˘ÙÁÓ–
ÆÌÈÂ˘ ÌÈ¯˜ÁÓÏ ÌÈÈÏ‚¯ È˜ÏÁ Â‡Èˆ
Í¯Ú˘ ÌÈÈÈ˘ ‡ÙÂ¯ ¨¯·Â‰ ÔÂ¯ ¯¢„
˙ÒÏ‰ ˙‡ ¯·ÁÓ‰ ˜¯ÙÓ‰ ÏÚ ¯˜ÁÓ
‰Á„˜Ó ÔÈÚÓ· ˘Ó˙˘‰ ¨ÌÈÙ‰ ¯‡˘Ï
Á„˜ ‰˙ÂÚˆÓ‡·Â ¨ÏÂÏÁÂ ÏÂ‚Ú ˘‡¯ ÌÚ
¯Á·˘ ˙ÂÙÂ‚‰ Ï˘ ˘‡¯‰ È„ˆ ˙‡

Ó‰ ‡˘Â — ˜¯ÙÓ‰ ˙‡ ‰ˆÂÁ‰ ¢ÛÏ˘¢Â–
Æ·È‚‰Ï ÍÓÒÂÓ ‡Ï È‡¢ ∫¯·Â‰ ÆÂÏ˘ ¯˜Á
È˙È˘Ú˘ ‰Ó ÏÎÂ ¨˙Â·„˙‰· Ì˘ È˙ÈÈ‰ ÆÔÂÎÓ‰ ¯·Â„ ‡Ï È‡
‰˙‡ ¨¯˜ÁÓ‰Ó ˜˙ÂÚ ‰ˆÂ¯ ‰˙‡ Ì‡ ÆÔÂÎÓ‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰˘Ú
ÔÂÎÓ‰Ó ÌÈ¯·È‡‰ ˙‡ È˙Ï·È˜ ÆÒÈ‰ ßÙÂ¯ÙÓ Â˙Â‡ ˘˜·Ï ÏÂÎÈ

˘‚‰ ÆÆÆÈ˙ÈÙ È‡ ÆÏ‰Â‰ ‰Ó Ú„ÂÈ ‡Ï È‡ Æ˙ÈËÙ˘Ó ‰‡ÂÙ¯Ï–
¯Â˘È‡ È˙Ï·È˜ ÆÔÂ„È ‰ÓÂ ÔÂ„È ‰Ê ÔÎÈ‰ Ú„ÂÈ ‡ÏÂ ‰˘˜· È˙

Æ¢È˙È˘Ú Ê‡Â ÔÂÎÓ‰Ó
ø˙ÂÙÂ‚Ó ÌÈ¯·È‡ ÍÏ˘ ¯˜ÁÓ‰ ˙·ÂËÏ ‡ÈˆÂ‰ ÔÂÎÓ‰ Ì‡‰

ÆÌ˙Â‡ Ï‡˘˙ ÆÚ„ÂÈ ‡Ï È‡
˙˜ÒÂÚ‰ ¨¢Ôß‚ÂÈÙÓÂ˜¢ ˙¯·Á Ï˘ ÌÈ‚Èˆ ÂÚÈ‚‰ ¯Á‡ ‰¯˜Ó·

ÂÓ¯Ú ˙ÂËÂÏ· Ï·˜Ï Â˘˜È·Â ÔÂÎÓÏ ¨È˘Â‡‰ ÌÂ‚‰ Ë˜ÈÈÂ¯Ù·–
˙ÂÈ‰ ÈÎ ¨ÔÂÎÓ· ÌÈ„·ÂÚ È¯·„Ï ÍÎ ¨ÚÈ„Â‰ ÒÈ‰ ‰„Â‰È ßÙÂ¯Ù Æ˙È
Ï˘ ‰¯Âˆ· ‰¯ÂÓ˙ ‰ÓÓ Ï·˜˙˙ ‡Ï ˙È¯ÁÒÓ ‰¯·Á· ¯·Â„ÓÂ

ÙÒ ˙ÂÓÂ¯˙ ¨ÌÈ¯Ó‡Ó ÏÚ ˙ÂÓ˘ ˙ÂÚÙÂ‰ Ï˘ ‰¯Âˆ· ‡Ï‡ ¨ÛÒÎ–
 ÆÏ¢ÂÁ· ÌÈ¯ÂÈÒÂ ÌÈÒÂÈÎÏ ÂÈ˘‡ ˙ÓÊ‰ Â‡ ÔÂÎÓÏ „ÂÈˆÂ ÌÈ¯

∫Ôß‚ÂÈÙÓÂ˜ ˙¯·Á· ˙ÈÈÂÒÈ ‰È‚ÂÏÂÈ· Ï¢ÎÓÒ ¨È˜ˆÈ·Ò ˙¯Î
ÂÓÎ ¨˙ÈËÙ˘Ó ‰‡ÂÙ¯Ï ÔÂÎÓ‰ ÔÈ·Ï ‰¯·Á‰ ÔÈ· ÌÈÚ‚Ó ÂÎ¯Ú¢
ÆÈÚ„Ó ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ‰¯ËÓ· ¨Ï¢ÂÁ· ÌÈÙÒÂ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ Ì‚
¯ÒÓ ‰Ù≠ÏÚ· Æ¢ÈÂ˘‡¯‰ ·Ï˘Ï ¯·ÚÓ ÂÓ„˜˙‰ ‡Ï ÌÈÚ‚Ó‰
¯·ÁÓ ËÈ„¯˜ ˙˜Ú‰ ÏÚ ¯·Â„ ÔÎ‡ ÌÈÚ‚Ó Ì˙Â‡· ÈÎ ‰¯·Á‰Ó

Æ¯˜ÁÓ· ÂÙ˙˙˘È˘ ¨ÔÂÎÓ‰ È˘‡Ï
È˙È‡¯¢ ∫„Â„˘‡· ‡˘È„˜ ‰¯·Á· ·„˙Ó ¨‚ÈÏÙ‰ ¯ÊÚÈÏ‡
ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· ÆÌÈ¯·È‡ Â‡ˆÂ‰ Ô‰Ó˘ ˙ÂÙÂ‚ „Â‡Ó ‰·¯‰
Ì‰ ÌÈÓÚÙÏ ÆÂÎÂ˙Ó Ô˜Â¯ ÔË·‰ ÏÏÁ˘ ¨‰‡¯Ó ÛÂ‚‰ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ

Ó‚Ï ˜È¯ ÌÈ¯È‡˘Ó ÌÈÓÚÙÏ ¨ÔÙ‚≠¯Óˆ· ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ˜˘ ÌÈÙÁÂ„–
ÌÈ˘Ó˙˘Ó ˙ÈËÙ˘Ó ‰‡ÂÙ¯Ï ÔÂÎÓ· ÈÎ ¨Ú„Â ¯Á‡ ¯Â˜ÓÓ Æ¢È¯
Æ¯ÒÁ‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ È„Î ËÏ‡ÂË ¯ÈÈ· ˙Â‡ÏÓ ÔÂÏÈÈ ˙ÂÈ˜˘· Ì‚

Ï
ÌÈ¯·È‡‰ ¯Â·Ú ÌÏÂ˘Ó‰ ÛÒÎ‰ ¨ÔÂÎÓ· ÌÈÓ¯Â‚ ˙ÚË
Ï˘ ÌÒÈÎÏ ÔÂÎÓ‰ Í¯„ Â‡ ‰¯È˘È ‰¯Âˆ· ÚÈ‚Ó ÔÂÎÓÏ
Æ¯ÂÙÈÒ‰Ó ÔË˜ ˜ÏÁ ˜¯ ‡Â‰ ÛÒÎ Ï·‡ ÆÌÈ„·ÂÚ‰Ó ‰ÓÎ
ÏÚ Ï‡¯˘È· ÂÚˆÂ·˘ ÌÈ¯˜ÁÓ‰ Ï˘ ˙˜„˜Â„Ó ‰ÈÁ·
Ì‰Ó ÌÈ·¯ ÏÚ˘ ¨‰Ï‚Ó ˙ÈËÙ˘Ó ‰‡ÂÙ¯Ï ÔÂÎÓ· Â¯ˆ˜˘ ÌÈ¯·È‡
ÌÈËÈ„¯˜‰ ÈÓ„˜‡‰ „ÒÓÓ· ÆÒÈ‰ ‰„Â‰È ßÙÂ¯Ù ÔÂÎÓ‰ Ï‰Ó ÌÂ˙Á

Æ¯˜ÂÁ ÏÎ Ï˘ È˘È‡‰ ÂÓÂ„È˜Ï È¯˜ÈÚ‰ ÛÂÓ‰ Ì‰ ‰Ï‡‰
ÔÂ˙ÈÚ· ±ππµ≠· ÌÒ¯Ù˙‰˘ ¯˜ÁÓ ¨Ï˘ÓÏ ¨ÍÎ

biophysicsArchives of biochemistry andÂÎ‰ ˙Á˙–
 ÔÈÏÂÒÈ‡ ÈÂÓ„ ‰ÏÈ„‚ ÔÂÓ¯Â‰ Ï˘ ¯ÂÊÈÙÂ ÊÂÎÈ¯¢ ˙¯˙≠ÏÊÂ·

Í¯Ú ¯˜ÁÓ‰ Æ¢ÌÈ˜¯ÙÓ ˙ÏÁÓ ÌÚÂ ÈÏÓ¯Â È˘Â‡ ÒÂÁÒ·Â ˜¯ÙÓ

≤πÆ±≤Æ≤∞∞∞†‡¢Ò˘˙†˙·Ë·†ß‚ ≤≤ÌÈÓÈ ∑

®Ì„Â˜†„ÂÓÚÓ†Í˘Ó‰©

 ‰ÂÈ ‰·˙Î ßπ∑ ¯·Óˆ„· ≤≤≠·
Ï‰Ó Ô‚Ò ¨¯˙È·‡ ÌÈ¯Ù‡ ¯¢„Ï ÌÂ‡·Ë

ÛÒ‡ ÌÈÏÂÁ‰≠˙È·· ‚¢‡‡ ˙˜ÏÁÓ
¯È·Ú‰Ï ÁÓ˘ ¨Í˙˘˜·Ï Ì‡˙‰·¢∫‡ÙÂ¯‰

˙ÂÓˆÚ‰© ˙ÂÈÏ¯ÂÙÓË ˙ÂÓˆÚ ÍÈÏ‡
Æ®ÌÈÙ‰ Ï˘ È„„ˆ‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡ ˙Â·ÈÎ¯Ó‰

˙Á‡ ÌˆÚ ¯Â·Ú ÌÈ˘˜·Ó Â‡˘ ÌÂÎÒ‰
¢ÏÂÙÈË‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÈÂÒÈÎÏ Ï˜˘ ≥∞∞ ‡Â‰

 ‰ÊÂ¯ ¯¢„ ÌÚ ÌÂ˙Á ÒÈ‰ ßÙÂ¯Ù
¨¯˜ÁÓ ÏÚ Ò„Â¯Ó ÒÈÏ‡ ßÙÂ¯ÙÂ ÔÓ¯„ÈÈ˘

 Æ˙ÂÙÂ‚Ó ÌÈÈÎ¯· È˜ÏÁ ÂÁ˜Ï Â·
ßÙÂ¯Ù Ï˘ Â˜ÏÁ ÈÎ ¨Â¯˘È‡ ˙Â¯˜ÂÁ‰ È˙˘

¯ÓÂÁ‰¢ ˙˜ÙÒ‡· ÌÎ˙Ò‰ ¯˜ÁÓ· ÒÈ‰
‡Ï Â˙Â ¨‰ÊÏ Â‡¯˜ Ô‰ ÍÎ ¨¢È‚ÂÏÂÈ·‰

ÈÙ≠ÏÚ ÌÈ¯·È‡
ÔÂÎÓ· Û„Ó ¨‰ÓÊ‰

È‚ÂÏÂ˙Ù‰



¯˙ÂÈ ‡Ï ÔÂÎÓ‰Ó Â‡·Â‰˘ ÌÈÈÎ¯· È˜ÏÁ ÏÚ ¨ÔÂÈÎË‰ È„È≠ÏÚ
ÒÈ‰ Ì‰Ï ÔÈ‡˘¢ ÌÈ˘‡ Ï˘ ˙ÂÙÂ‚Ó ¨˙ÂÂÓ‰ ¯Á‡Ï ˙ÂÚ˘ ±∏≠Ó–

È‡ÏÈ‚· ÌÈ˘Â ÌÈ¯·‚ ªÌÈ˜¯ÙÓ ˙ÂÏÁÓ Ï˘ ‰ÚÂ„È ‰È¯ÂË
Æ®¯˜ÁÓ‰ ÔÂ˘Ï© ¢∏∂ ≤∞

ÙÂ ÔÓ¯„ÈÈ˘ ‰ÊÂ¯ ¯¢„ Ì‚ Ì˘ ˙ÂÓÂ˙Á ÒÈ‰ ßÙÂ¯Ù ÌÚ „ÁÈ–
ˆÚ ÂÁ˜Ï Â·Â ¨ ÛÒÂ ¯˜ÁÓ Í¯Ú ˙ÂÂˆ Â˙Â‡ ÆÒ„Â¯Ó ÒÈÏ‡ ßÙÂ¯–

ÂÚË Ò„Â¯Ó ßÙÂ¯ÙÂ ÔÓ¯„ÈÈ˘ ¯¢„ Æ˙ÂÙÂ‚ ±≤≠Ó Í¯È ˙ÂÓ
˙ÈËÙ˘Ó ‰‡ÂÙ¯Ï ÔÂÎÓ‰Ó ÂÏ·È˜ ÈÎ ¨ßÌÈÓÈ ∑ß ˙ÈÈÙ ÏÚ ‰·Â‚˙·

Â„Ó ¯˜ÁÓ· ÆÔÓˆÚ ÌÈÈÎ¯·‰ ˙‡ ‡ÏÂ ¨Í¯·‰ ÈÏÊÂ ÈÂˆÈÓ ˙‡ ˜¯–
Ú˙Ó Ò„Â¯Ó ßÙÂ¯Ù Æ˙ÂÙÂ‚Ó ÂÁ˜Ï˘ ÌÈÈÎ¯È ˙ÂÓˆÚ ÏÚ Ì‚ ¯·–

ÌÈÈÎ¯È‰ ˙ÂÓˆÚ Í‡ ¨ÔÂÎÓ‰Ó ÂÚÈ‚‰ Í¯·‰ ÏÊÂ ÈÂˆÈÓ ÈÎ ˙˘˜
ÓÂ‡ ÂÏ‡ ÌÈ¯·„Ï „Â‚È· ÆÌ¢·Ó¯ ÌÈÏÂÁ ˙È·ÓÂ „ÏÂ‰Ó ÂÚÈ‚‰–

È˙˘ ÆÌÈÈÎ¯È ˙ÂÓˆÚ ÂÁ˜Ï Ì‚ ÂÁ˜Ï ÈÎ ÔÂÎÓ· ÌÈ„·ÂÚ ÌÈ¯
Ò‡· ÌÎ˙Ò‰ ¯˜ÁÓ· ÒÈ‰ ßÙÂ¯Ù Ï˘ Â˜ÏÁ ÈÎ ¨Â¯˘È‡ ˙Â¯˜ÂÁ‰–

 Æ‡Ï Â˙Â ¨¢˙ÈÏÊÂ‰ ‰Ó˜¯‰¢ ˙˜Ù
È¯˙ÈÓ Ï˘ ÒÈÒ·‰ ÌÂ¯˜ ˙Â·Ú˙‰¢ ‡¯˜˘ ¨ÛÒÂ ¯Ó‡Ó·
≥≤≠Ó ˙ÂÂ¯‚ ÂÁ˜Ï ÈÎ ÔÈÂˆ ¨¢‰ÒÈ¯Ú· ˙ÂÂÓ ˙ÂÂÓÒ˙· ÏÂ˜‰

ÆÌÈ¯Â‰Ï ÌÏÂÚÓ ‰¯ÒÓ ‡Ï ÂÊ ‰„·ÂÚ ÆÌÈ¯·ÂÚÂ ˙Â˜ÂÈ˙
˙Â‡Ò¯‚ ‰ÓÎ ¯ÒÓ ÒÈ‰ ßÙÂ¯Ù
Ï‰Â ˘È¢ ∫‰Â˘‡¯ ‰Ò¯‚ Æ‰Ê ‡˘Â·
¨‰ÙÂ‚‰ Ï˘ ÌÈ¯·È‡‰Ó ˙ÂÓ˜¯ ˙Á˜Ï
˙Â¯Â˘˜‰ ¨˙ÂÂ˘ ˙Â˜È„· ÍÂ¯ÚÏ È„Î
Ì‡ Æ˙ÂÂÓ‰ ÔÂ‚ÓÂ ˙·ÈÒ ˙ÚÈ·˜Ï
˙‡ ¯Ù˘˙ ˙ÙÒÂ ‰˜È„·˘ ¯Â·Ò È‡
Æ¢‰˙Â‡ ‰˘ÂÚ ËÏÁ‰· È‡ ¨ÈÏ˘ Ú„È‰
·È‡Ï ‡Ï‡ ¨˙ÂÓ˜¯Ï ‡Ï ‰ÂÂÎ‰–

Æ¯˜ÁÓ ÈÎ¯ÂˆÏ ÌÈÁ˜Ï‰ ÌÈÓÏ˘ ÌÈ¯
‰ÓÎÒ‰ ÔÈ‡ Ì‡ ¨‰Ê‰ ÔÂÎÓ· ¨‡Ï
ÌÈ¯·È‡ ÌÈ¯·ÚÂÓ ‡Ï ¨‰ÁÙ˘Ó‰ Ï˘

ÆÌÂ˜Ó ÌÂ˘Ï ÌÈÓÏ˘
ÏÂÎÈÂ ¨ÌÈÏÊÂ Â¯·ÚÂ‰¢ ∫‰ÈÈ˘ ‰Ò¯‚
ÆÒÂÁÒ È˜ÏÁÂ ÌˆÚ È˜ÏÁ Ì‚˘ ˙ÂÈ‰Ï

‰Ï ÏÂÎÈ ÆÌÈ¯·È‡ ÌÈ¯·ÚÂÓ ‡Ï ÌÏÂÚÏ–
¯Á‡ ÔÂÎÓ ÌÚ ¯˜ÁÓ ÌÈ˘ÂÚ ÂÁ‡˘ ˙ÂÈ
ÂÁ‡ Æ¯Á‡ È‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ÛÂ‚ ÌÚ Â‡

È‚„ Â‡ ‰ÙÂ‚ ‰˙Â‡Ó ˙ÂÓÈ‚„ ÌÈ‡ÈˆÂÓ–
‰ÂÎ‰ Í¯„‰ ÂÊ˘ ·˘ÂÁ È‡ ÆÆÆÌˆÚ ˙Ó
È‡ ËÏÁ‰· ÆÆÆÈ‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ÔÂÎÓ Á˙ÙÏ

ÓË‰ ÌˆÚ‰ Ï˘ ‰ÏÈËÏ ˙Â·È˘Á ‰‡Â¯–
ÆÌÈ¯˜ÁÓ ‰ÓÎ ÂÏ ˘È ÆÏ˘ÓÏ ¨˙ÈÏ¯ÂÙ

¯ÂÙÓË ÌˆÚ È·‚Ï ‰È‚ÂÒ ˙ÈÏÚÂÓ Ì‡–
ÂÏ ˘È Ì‡˘ ¨„È‚‡˘ ÔÂ˘‡¯‰ È‡ ¨˙ÈÏ

 Æ˜Â„·Ï ÍÈ¯ˆ ¨˜Â„·Ï ˙Â¯˘Ù‡
ÂÁ˜Ï ÂÏÏ‰ ˙ÂÓˆÚ‰ ¯ÓÂÏÎ
ø‰¯Â·˜Ï ÔÂÎÓÏ ˙Â¯ÊÁÂÓÂ ÔÂÎÓ‰Ó

ÆÚ„ÂÈ ‡Ï È‡
‡ÈˆÂÓ È‡ ∫˙È˘ÈÏ˘ ‰Ò¯‚ ¨ÒÈ‰
Ï˘ ¯Â˘È‡ ˘È˘Î ˜¯ ¨ÌÈÓÏ˘ ÌÈ¯·È‡

Æ‰Ï˙˘‰Ï ‰ÓÂ¯˙Ï ‰ÁÙ˘Ó‰
‡Ï ¨¯˜ÁÓ ÏÚ ¯·Â„Ó Ô‡Î Ï·‡

Æ‰Ï˙˘‰ ÏÚ
Ù‡˘ ¨¯Â˘È‡ Â˙˘ ˙ÂÁÙ˘Ó ÂÏ‡–

Æ¯˜ÁÓÏ Â‡ ‰Ï˙˘‰Ï ˙ÂÓˆÚ ˙Á˜Ï ¯˘
‰ÁÙ˘ÓÏ ÏÏÎ ¯˘Ù‡Ó ‡Ï ˜ÂÁ‰

ÆÚ„ÓÏ Ì¯È˜È ˙ÙÂ‚ ˙‡ ÌÂ¯˙Ï
ÌÈÁ˜ÂÏ ÂÁ‡˘ ˙ÂÓˆÚ Ô˙Â‡

˘Ó˘ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ Ô˜ÏÁ· ¨‰Ï˙˘‰Ï–
ÌˆÚ ÏÎ ¨‰ÁÙ˘Ó‰ ˙ÈÁ·Ó ÆÆÆÌÈ˘Ó˙

¨¯˜ÁÓÏ Ì‚ ˙ÎÏÏ ‰ÏÂÎÈ ËÏÁ‰· ‡È‰ ¨‰Ï˙˘‰Ï ÌÈ˙Â Ì‰˘
¯˜ÁÓ ‰¯·Ú˘ ÌˆÚ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È© Æ‰Ï˙˘‰ Ì‚ ÍÎ≠¯Á‡ Â˙¯ËÓ˘

Æ®Æ‚Æ‚Â Æ·Æ¯ ¨‰Ï˙˘‰ ÏÎ ‰· ˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡≠È‡
Â‡· Ì˙¯Î Ì˙‡˘ ÌÈ¯·È‡‰ ˙Â‡Ó˘ ¨ÁÈÎÂ‰Ï Ô˙È Ì‡‰

ø‰ÓÂ¯˙ ÍÂ˙Ó
‡ÏÂ ÌÈ¯·„‰ ÏÎ ˙‡ Ô‡Î Á˙Ù ‡Â‰ Æ‰È„Ó‰ ¯˜·ÓÏ ‰Ù˙

‰˘ ÍÓÒÓ· ÈÎ ¨ÔÈÈˆÏ ·Â˘Á© ÆÂÏÈÙ‡ ¯ÎÂÊ ‡Ï È‡ ÆÌÂÏÎ ‡ˆÓ–
¯ÎÊÂ‰ ‡Ï ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ˙È˙¯‚˘‰ ˙¯Â˜È·Ï ÔÂÎÓ‰ ˘È‚

Æ®¯˜ÁÓÏ ÌÈ¯·È‡‰ ‡˘Â ÏÏÎ
ÂÓÏ‡· ÌÈ„˜Ó˙Ó ÂÁ‡˘ ÔÂÎ ‡Ï ‰Ê¢ ∫˙ÈÚÈ·¯ ‰Ò¯‚ ¨ÒÈ‰–
È¯Ú˙‰ ˙‡ Ú·Â˜˘ ‡Â‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÆÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ· Â‡ ÌÈ–

ÌÈÒÈÎÓ ÂÈ‰ Ì‰˘ ¨ÍÓˆÚÏ ¯‡˙Ï ÏÂÎÈ ‰˙‡ Æ˙ÂÓˆÚ‰ ¯Â·Ú ÌÈÙ
Æ¯Â˘È‡· Â˘Ú ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÏÎ °øÈ˜ÂÁ ‡Ï Â‰˘ÓÏ ÌÓˆÚ ˙‡

ø˙‡Ê ˜Â„·Ï ¯˘Ù‡ ÍÈ‡
˘È ÆÔÈÓ‡‰Ï ‡Ï Â‡ ÔÈÓ‡‰Ï ÏÂÎÈ ‰˙‡ Æ˜Â„·Ï ÏÂÎÈ ‡Ï ‰˙‡
‡Ï ÌÚÙ Û‡ ÂÏˆ‡ ÆÌÎÏ ‰‡¯‡ ‡Ï ËÏÁ‰· È‡˘ ¨ÌÂ˘È¯ ÈÏ

ÆÌÈÓÏ˘ ÌÈ¯·È‡ ÂÁ˜Ï ‡Ï ÌÚÙ Û‡ ˙Â˘¯ ÈÏ·Â ¨„·Î ÂÁ˜Ï
Æ˙ÂÓˆÚÂ ˙ÂÏ‚ÏÂ‚ Ï˘ ÏÂ„‚ È‡ÏÓ ÔÂÎÓ· ÌÈ˜ÈÊÁÓ Ì˙‡

øÚ„ÓÏ ‰ÓÂ¯˙ ÂÊ ‰˙ÈÈ‰ Ì‡‰ øÌ˙Â‡ Ì˙Ï·È˜ ÔÈ‡Ó
Ê ÌÚ ˙ÂÙÂ‚Ó Á˜Ï ‰Ê Æ‰‚Âˆ˙· ˙ÏÂ‚ÏÂ‚ È˜ÏÁ ‰ÓÎ ÂÏ ˘È–

ÌÈ·˘ÂÁ ÂÁ‡ ÆËÙ˘Ó≠˙È·Ï ‰È‡¯Î Â‡ ÔÂÎÓ· Â¯‡˘˘ ¨ÌÈ˜
ÒÓ „ÓÏÏ ˜¯ ¯˘Ù‡≠È‡ Æ„ÂÓÈÏ ÈÎ¯ÂˆÏ ‰‚Âˆ˙ ‰È‰˙˘ ·Â˘Á˘–

ÆÌÈ¯Ù
ø‰‚Âˆ˙· ‰Ï‡‰ ˙ÂÏ‚ÏÂ‚‰ ˙‡ ·Èˆ‰Ï ËÈÏÁÓ ÈÓ

ÆËÈÏÁÓ È‡
˙ÂÓÎ Ì‰·Â ¨ÌÈÈ˜Ú ‰‚Âˆ˙ ˙ÂÂ¯‡ È˘ ˙ÂÁÙÏ ˘È
‡‰ Ï˘ ˙ÂÁÙ˘Ó‰ Æ˙ÂÓˆÚÂ ˙ÂÓÏ˘ ˙ÂÏ‚ÏÂ‚ Ï˘ ‰ÓÂˆÚ–

ø˘‡¯ ÈÏ· ÌÈ¯Â·˜ Ì‰˘ ¨˙ÂÚ„ÂÈ ‰Ï‡‰ ÌÈ˘
 Æ˙ÂÚ„ÂÈ Ô‰˘ ·˘ÂÁ ‡Ï È‡

øÔÂ¯‚‰ ˙‡ Ì‰Ï Ì˙Á˜Ï˘ ˙Â˜ÂÈ˙‰ Ï˘ ˙ÂÁÙ˘Ó‰Â
È˙ Ï˘ ˙ÂÂ¯‚ ˙Á˜Ï ‰·ÂÁ ˘È ÌÏÂÚ· Æ˙ÂÚ„ÂÈ ‡Ï Ô‰ ¨‡Ï–

Æ±π∑µ ˙˘Ó ÏÁ‰ ‰ÒÈ¯Ú· ˙ÂÂÓÓ Â˙Ó˘ ˙Â˜Â
ø‰¯»ÒÙÂ¯Ù‰ ˙‡ ˙Ï·È˜ ‰Ï‡‰ ÌÈ¯˜ÁÓ‰ ÍÓÒ ÏÚ

ÍÓÒ ÏÚ ˜¯ ‡Â‰ ‰‡ÂÙ¯‰ ‰„˘· È‡Ó„˜‡ ÌÂ„È˜ ÏÎ ÆËÏÁ‰·
Æ¯ˆÈÈÓ ‰˙‡˘ ˙Â„Â·Ú

øÌÈ¯˜ÁÓ· ÍÏ˘ ˜ÏÁ‰ ‰Ó
‰· Û˙˙˘ÓÂ ÌÈÙÒÂ ÌÈ¯·„ ‰˘ÂÚÂ ÌÈ¯ÓÂÁ‰ ˙‡ ˜ÙÒÓ È‡–

ÆÌÈÂ˙‰ „Â·ÈÚ· ÚÈÈÒÓÂ ˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙
ø˙Â˙Â¯Î‰ ÌÈÈÙ‚‰ ˙ÂÓˆÚ ÌÂ˜Ó· ÌÈÒÈÎÓ ‰Ó

¨Ï˜Ó Ì˘Ï ÌÈÒÈÎÓ ÂÁ‡
Ï˜Ó ÏÎ Â‡ ‡Ë‡ËÓ Ï˘ ÏÏÎ≠Í¯„·

ÆÏ„Â‚ Â˙Â‡· Â˙Â‡ ÌÈ¯ÒÓÂ ¨¯Á‡
ø‰ÓÏ

‡Â‰ È¯‰ ÆÌÏÂÚ‰ ÏÎ· ÌÈ˘ÂÚ ‰ÎÎ
Æ‰Ê˙Â¯Ù ÂÏ ÔÈ‡ ¨˙ÎÏÏ ÍÈ¯ˆ ‡Ï

¯ÂÒÙÂ¯Ù‰ ˙˘¯Ù
ÏÂÙÎ‰

ßÙÂ¯Ù „‚ ˙Â˘˜‰ ˙ÂÚË‰ ˙Á‡
Ù˘Ó ˙Ú„≠˙«ÂÁ Ô˙Ó· ‰¯Â˘˜ ÒÈ‰–

˙‡ ÂÏ Â˜‰˘ ˙Ú„≠˙ÂÂÁ Ô˙Â‡ ¨˙ÂÈË
˙Ú„‰≠˙ÂÂÁ Æ·Á¯‰ ¯Â·Èˆ· ÔÈËÈÂÓ‰
¨ËÙ˘Ó≠˙È·· ‰ÚÂ·˘· ˙Â„ÚÎ Ô‰ÂÓÎ
ÍÈÏ‰ Á˙Ù˘ ‰¯˜Ó ÏÎ· ˙Â˘‚ÂÓ Ô‰Â
˙ÂÏ˘¯ ¨Áˆ¯© ˙ÂÂÓÏ ¯˘˜· ÈËÂÙÈ˘
ÔÂÎÓ‰Ó ÌÈÁÓ˙Ó ‰˘ÂÏ˘ ˙ÚËÏ Æ®ßÂÎÂ
Â¯È·Ú‰˘ ‰ÂÏ˙ ·˙ÎÓ· ¨È‚ÂÏÂ˙Ù‰
ÌÈÁÓ˙Ó‰¢ ∫˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙Ï‰‰Ï

Â ‡ÏÏ ˙ÂÁÈ˙‰Ó ¯ÎÈ ˜ÏÁ ÌÈÚˆ·Ó–
Â¯‰˘ ˙Â¯ÓÏ ˙‡Ê ¨¯ÈÎ· ‡ÙÂ¯ ˙ÂÁÎ–

¨ËÙ˘Ó‰≠È˙·· ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ‡Ù
Æ¢˙ÂÁÈ˙‰ ˙‡ ÂÚˆÈ· Ì‰ ÈÎ

Ï·‡ ¨¯˙ÂÈ· ‰¯ÂÓÁ ‰Ó˘‡‰· ¯·Â„Ó
„Ó ‰˜È„· ÆÏ˜˘Ó≠È„·Î ÌÈ˜ÂÊÈÁ ‰Ï ˘È–

ÏÂÓ ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ÌÈÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ Ï˘ ˙ÈÓ‚
¨ÌÈ¯˜Ó ∂∞ ˙ÂÁÙÏ ‰Ï‚Ó ‰ÁÈ˙‰ ˙ÂÁÂ„
‰ÚˆÂ·˘ ¨‰ÁÈ˙ ÏÚ Ì˙Á ÒÈ‰ Ì‰·˘

‡· ‡ˆÓ ‡Â‰ ‰·˘ ‰Ú˘ ‰˙Â‡· ˜ÂÈ„·–
ÂÈ· ±±≠· ¨Ï˘ÓÏ ¨ÍÎ ÆÔÈËÂÏÁÏ ¯Á‡ ¯ÂÊ–

˙ÁÈ˙ ÁÂ„ ÏÚ ÒÈ‰ ÌÂ˙Á ‰˘‰ ÈÏ
„ÂÚ· ¨¯˜Â·· ∏∫±∞ ‰Ú˘· ÆÙÆÈ Ï˘ Â˙ÙÂ‚
¯·Î ‡Â‰ π∫∞∞ ‰Ú˘· ¨ÔÂÎÓ‰ ÈÓÂÈ ÈÙÏ˘
ÆÚ·˘≠¯‡·· ¯ÚÂÏ ËÙ˘Ó≠˙È·· „ÈÚ‰
ËÙ˘Ó‰≠˙È·· „ÈÚ‰ ‡Â‰ ÔÎÏ Ì„Â˜ ÌÂÈ
‰Ú˘·Â ¨π∫∞∞ ‰Ú˘· Ú·˘≠¯‡·· ÈÊÂÁÓ‰
‰˙ÙÂ‚ ˙ÁÈ˙ ÁÂ„ ÏÚ ÌÂ˙Á ‡Â‰ ±∞∫≤∞

ÆÔÂÎÓ· ÚˆÂ·˘ Æ‡Æ‚ Ï˘
ÌÚÙ‰ ¨Ú·˘≠¯‡·Ï ÒÈ‰ ÔÓ»Ê ‰˘‰ ¯·ÓËÙÒ· ≥≠· Ì‚
Æ±±∫≥∞ ‰Ú˘· ·ˆÈÈ˙‰Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰ ‡Â‰ Ì˘ ¨ÌÂÏ˘‰ ËÙ˘Ó≠˙È·Ï
¯Á‡Ï˘ ‰ÁÈ˙‰ ÁÂ„ ÏÚ ÌÂ˙Á ‡Â‰ ¯˜Â· Â˙Â‡· ±±∫±µ≠· ÂÏÈ‡Â

Æ‰ÎÂ¯‡ ‰ÓÈ˘¯‰ ¨¯ÂÓ‡Î Æ„Æ„ Ï˘ ˙ÂÂÓ‰
ÏÚ Â˙ÓÈ˙Á ˙ÂÚÓ˘Ó ÏÚ ÂÏ˘Ó ˙Â˘¯Ù ˘È ÒÈ‰ ßÙÂ¯ÙÏ
‰Ê‰ ¯ÙÒÓ‰ ˙‡ ˙‡ˆÂ‰ ‰ÙÈ‡Ó Ú„ÂÈ ‡Ï È‡¢ ∫‰ÁÈ˙‰ ÁÂ„

Â‚‰ ˙‡ ‰‡Â¯ ¨˘ÓÁ· ¯˜Â· ÏÎ Ô‡ÎÏ ÚÈ‚Ó È‡ ÆÌÚÙ ∂∞ Ï˘–
Æ‡ÙÂ¯ ‰ÊÈ‡Ï ˙˙Ï ‰ÙÂ‚ ‰ÊÈ‡ ËÈÏÁÓÂ ‰¯Â˘· ˙Â¯„ÂÒÓ ˙ÂÙ
ÈÙÏ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ¯·„Ó Ì˙‡˘ ˙ÂÙÂ‚‰ ˙‡ È˙È‡¯˘ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ

Â¯Â ¨‰ÙÂ‚‰ ˙‡ ‰‡Â¯ ‡Ï È‡˘ ¨·ˆÓ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ËÏÁ‰·Â ¨‰Ê–
 Æ‰˙Â‡ ‰‡Â¯ ¯Á‡ ¯ÈÎ· ‡Ù

ÂÈ·‚Ï „ÈÚ‰Ï ÍÏÂ‰Â ‰ÁÈ˙‰ Á¢Â„ ÏÚ ÌÂ˙Á ‰˙‡ Ï·‡
ÆËÙ˘Ó≠˙È·· ‰ÚÂ·˘·

Æ‰ÁÈ˙‰ ÔÎÂ˙ ˙‡ ¯˘‡Ó È‡ ¨ÔÂÎ
Æ‰ÙÂ‚‰ ˙‡ ˙È‡¯ ‡Ï Ï·‡

≤πÆ±≤Æ≤∞∞∞†‡¢Ò˘˙†˙·Ë·†ß‚ ≤¥ÌÈÓÈ ∑

®Ì„Â˜†„ÂÓÚÓ†Í˘Ó‰©

 ‰Î¯Ú ±ππ∏ ÈÏÂÈ· ∏≠·
ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÆÔÂÎÓ· ‰˜È„· ¢ÌÎ≠Ï‡¢  ˙¯·Á

ÍÂ˙ÈÁ ¯„Á· ∫¯˙ÂÈ· ÌÈ¯ÂÓÁ ÂÈ‰
Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ÔÈÏÓ¯ÂÙ‰ ÈÊÂÎÈ¯ ÂÈ‰ ˙ÂÓ˜¯‰

Æ˙¯˙ÂÓ‰ ˙È·¯Ó‰ ‰Ó¯‰ ÏÚÓ ®°© ±± ÈÙ
‰ÂÈ ¨˙È·ÈË¯ËÒÈÈÓ„‡‰ ˙Ï‰Ó‰
˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ‰Ïˆ‡ ‰Ê‚ ¨ÌÂ‡·Ë

Ì‰˘ ¨ÌÈ„·ÂÚÏ ÏÏÎ ‰¯ÙÈÒ ‡ÏÂ ‰˜È„·‰
‰¯ÂÓÁ ‰Î ‰ÎÒÏ ÌÈÙÂ˘Á

 ¨¢Ôß‚ÂÈÙÓÂ˜¢ ˙¯·Á Ï˘ ÌÈ‚Èˆ
ÂÚÈ‚‰ ¨È˘Â‡‰ ÌÂ‚‰ Ë˜ÈÈÂ¯Ù· ˙˜ÒÂÚ‰

 ¨ÂÈ„·ÂÚÓ ‰ÓÎ È¯·„Ï ÍÎ ¨ÔÂÎÓÏ
ßÙÂ¯Ù Æ˙ÈÂÓ¯Ú ˙ÂËÂÏ· Ï·˜Ï Â˘˜È·Â

‰¯·Á· ¯·Â„ÓÂ ˙ÂÈ‰ ÈÎ ¨ÚÈ„Â‰ ÒÈ‰ ‰„Â‰È
 ‰¯ÂÓ˙ ‰ÓÓ Ï·˜˙˙ ‡Ï ˙È¯ÁÒÓ

 ˙ÂÓ˘ ˙ÂÚÙÂ‰ Ï˘ ‰¯Âˆ· ‡Ï‡ ¨˙ÈÙÒÎ
ÔÂÎÓÏ „ÂÈˆÂ ÌÈ¯ÙÒ ˙ÂÓÂ¯˙ ¨ÌÈ¯Ó‡Ó ÏÚ

Ï¢ÂÁ· ÌÈÒÂÈÎÏ ÂÈ˘‡ ˙ÓÊ‰ Â‡

 ÌÈ˘È ‡Ï „Á‡ Û‡
¨Ï‚¯ ‰¯ÒÁ Ì‡ ·Ï

È‚ÂÏÂ˙Ù‰ ÔÂÎÓ· ¯¯˜Ó

–



Æ‰Ê ÈÙÏ ‰ÙÂ‚‰ ˙‡ È˙È‡¯
Æ‰· ˙ÁÎ ‡Ï ÏÏÎ˘ ‰ÁÈ˙ ÏÚ „ÈÚÓ ‰˙‡ ¨¯ÓÂÏÎ

˙‡˘ ¨ËÙ˘Ó≠˙È· ÏÎ· ÌÚÙ µ∞ ¯ÊÂÁ ˙È˘È‡ È‡ ¨ÚÓ˘˙
‡· ‡È‰ ‰ÁÈ˙‰ Æ‰Î¯Â‡ ÏÎÏ ‰ÁÓ˙Ó‰ ‡ÙÂ¯‰ Úˆ·Ó ‰ÁÈ˙‰–

È‡ Æ‰ÈÚ·· Ï˜˙ ‡Â‰ Ì‡ ÈÏ ‡Â¯˜Ï ·ÈÈÁ ‰ÁÓ˙Ó‰Â ¨È˙ÂÈ¯Á
Æ‰ÁÈ˙‰ ÔÎÂ˙ ˙‡ ¯˘‡Ó

Â· ÔÂÎÓ· ‰ÁÈ˙ ÏÚ È‡¯Á‡ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‰˙‡ ÍÈ‡ Ï·‡
øÚ·˘≠¯‡·· „ÈÚÓ ‰˙‡˘ ÔÓÊ·

·· Ï˜˙Â ‰ÁÈ˙‰ ˙‡ Úˆ·Ó ¯ËÂÊ ‡ÙÂ¯ Ì‡˘ ÔÈÓ‡Ó È‡–
Ô˙Â ËÏÁ‰· È‡ Æ¯Á‡ ¯ÈÎ· ‡ÙÂ¯Ï Â‡ ÈÏ ‡Â¯˜Ï ÍÈ¯ˆ ‡Â‰ ¨‰ÈÚ

Æ‰ÁÈ˙‰ ÏÎ Ï˘ ÚÂˆÈ·Ï ¯Â˘È‡
È·Ï ÔÎÓ ¯Á‡Ï ‰˙ÎÊ Û‡Â ‰Î·˙Ò‰˘ ¨ÒÈ‰ Ï˘ ˙Á‡ ˙Â„Ú–
ÒÈÈÂ ÈÏË ˙˘¯Ù· ‰˙ÈÈ‰ ¨ËÙ˘Ó‰≠˙È· Ï˘ „Â‡Ó ‰˘˜ ˙¯Â˜–

ÆÈÏË ¨‰˙· ˙‡ ‰Áˆ¯ ÈÎ ßπ¥ ¯·Óˆ„· ‰Ó˘‡Â‰ ÔÓÒÈÈÂ ÌÈ¯Ó ÆÔÓ
ÏÚÂÙ· ÆÒÈ‰ ßÙÂ¯Ù ÌÂ˙Á ‰È‰ ÈÏË ˙ÙÂ‚ Ï˘ ‰ÁÈ˙‰ Á¢Â„ ÏÚ
‰‡ÂÙ¯Ï ÔÂÎÓ· ‰ÁÓ˙Ó ˘ÓÈ˘˘ ¨ÔÈÒ¯˜ ¯¢„ È„È· ‰ÙÂ‚‰ ‰Á˙Â
Ï˘ Â˙Â„Ú ÔÈ· ‰¯È˙Ò ‰˙Ï‚˙‰ ËÙ˘Ó‰ ÍÏ‰Ó· Æ˙ÈËÙ˘Ó
¨ÍÂ˙ÈÁ‰ ÔÙÂ‡ ̇ ÈÈ‚ÂÒÏ ̄ ˘‡· ÔÈÒ¯˜ ̄ ¢„ Ï˘ Â˙Â„ÚÏ ÒÈ‰ ßÙÂ¯Ù

ÆÔÓÒÈÈÂ Ï˘ ‰¯‡ÂÂˆ ˙ÁÈ˙ ÔÓÊ· Í¯Ú˘
ÈÎ „ÈÚ‰ ‡Â‰ ¨‰ÁÈ˙‰ ˙‡ ÚˆÈ· ‡Ï ÒÈ‰ ßÙÂ¯Ù˘ ÈÙ≠ÏÚ≠Û‡
ÈÎ ÔÚË ÔÈÒ¯˜ ¯¢„ ÂÏÈ‡Â ¨¯‡ÂÂˆ· ÍÂ˙ÈÁ‰ ˙‡ ÂÈ„È ÂÓ· ÚˆÈ·

ÈÈ‰ Á˙Ó‰¢ ∫Â˙Â„Ú· ÔÚË ÒÈ‰ ßÙÂ¯Ù ÆÍÂ˙ÈÁ‰ ˙‡ ÚˆÈ·˘ ‡Â‰–
Â‚‰ ÍÂ˙ÈÁ ˙‡ Â˘Ú˘ ÈÙÏ È˙Ú‚‰ È‡ ÆÆÆÈ˙Ó˘¯ È‡Â ¨È‡ È˙–

È‡ ÆÆÆ„·Ï ‰ÙÂ‚‰ ÌÚ È˙„·Ú È‡¢ ∫„ÈÚ‰ ÔÈÒ¯˜ ¯¢„ ÂÏÈ‡Â Æ¢‰Ù
Æ¢„·Ï Í˙ÂÁ ¨„·Ï Á˙Ó

È˙‰ ˙‡ ÚˆÈ· ÈÓ ‰Ï‡˘ÏÂ ¯‡ÂÂˆ· ÍÂ˙ÈÁ‰ ÔÙÂ‡ ˙ÈÈ‚ÂÒÏ–
¨ÔÓÒÈÈÂ ÌÈ¯Ó Ï˘ ‰¯Â‚ÈÒ ÆËÙ˘Ó· ˙Ú¯ÎÓ ˙Â·È˘Á ‰˙ÈÈ‰ ‰Á

Â„Ú ÏÎ ˙‡ ÏÂÒÙÏ ÌÈËÙÂ˘‰Ó ˘˜È· ¨Ô‰Î ÈÂ¯ÓÂ˘ ÏÈÈ‡ „¢ÂÚ–
Â¯·Ú ÈÎ ˘˘Á ˘È¢ ÈÎ ¨ËÙ˘Ó‰≠˙È· ÈÙÏ ÔÚËÂ ÒÈ‰ Ï˘ Â˙
˙Â„Ú· ‰Á„‰Â ¯˜˘ ˙Â„Ú ¨ËÙ˘Ó ÈÎÈÏ‰ ˘Â·È˘ Ï˘ ˙Â¯È·Ú
‡Ï ÂÙÈ„Ú‰ ÌÈËÙÂ˘‰ Æ¢˙ÈËÙ˘Ó ‰‡ÂÙ¯Ï ÔÂÎÓ‰ Ï‰Ó È„È≠ÏÚ
‰˙¯‚ÒÓ·˘ ¨ÔÂÚÈË ˙˜ÒÚ· ‰ÓÈÈ˙Ò‰ ‰˘¯Ù‰Â ¨‰Ï‡˘Ï ÒÎÈ‰Ï

˘¯· ˙ÂÙÂ¯˙ ˙˜ÊÁ‰ Ï˘ „Â‡Ó ÍÎÂ¯Ó ÛÈÚÒ· ÔÓÒÈÈÂ ‰Ó˘‡Â‰–
È‡¢ ∫ÚÂ·˘‰ ÒÈ‰ ßÙÂ¯Ù Æ¯ˆÚÓ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙· ‰¯¯ÁÂ˘Â ¨˙ÂÏ

Æ¢¯‡ÂÂˆ· ÍÂ˙ÈÁ‰ ˙‡ ÚˆÈ· ÈÓÂ Ì˘ ‰¯˜ ‰Ó ¯ÎÂÊ ‡Ï ¯·Î

ÌÈ˜È˙‰Â ÔÈÏÓ¯ÂÙ‰ ˙˘¯Ù
ÂÓÎ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú ˙ÈËÙ˘Ó ‰‡ÂÙ¯Ï ÔÂÎÓ· ˙Â·¯ ˙ÂÏÂÚÙ·–

Â˜ÏÁ· Æ˙ÂÓ˜¯ ¯ÂÓÈ˘ ÈÎ¯ÂˆÏ ¯˜ÈÚ· ¨ÔÈÏÓ¯ÂÙ Ï˘ ˙Â¯È„‡ ˙ÂÈ
˘‰Â ˙ÂÓ˜¯Â ÌÈ¯·È‡ ÍÂ˙ÈÁÏ ˘Ó˘Ó‰ ¯„Á ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ÔÂ˙Á˙‰–

ÂÓ˘· Â‡ ¨ÔÈÏÓ¯ÂÙ‰ ÆÔÈÏÓ¯ÂÙ Ï˘ ÌÈÏÂ„‚ ˜ÈËÒÏÙ ÈÏÎÈÓ· Ì˙ÈÈ¯
„Ó‰ ˙Â¯ÙÒ‰ Æ¯˙ÂÈ· ÏÈÚ¯ ÈÓÈÎ ¯ÓÂÁ ‡Â‰ ¨„È‰„ÏÓ¯ÂÙ ÈÚ„Ó‰–

ÈÎ ÂÏÚ‰ ÌÈ¯˜ÁÓ ÆÈÈ„ÓÏ ‰„ÈÁÙÓÂ ‰ÙÚ ÂÈ˜ÊÏ ˙˘„˜ÂÓ‰ ˙ÈÚ
 ˙Â‡È¯‰ Ï˘ Ô„Â˜Ù˙· È˙ÂÚÓ˘Ó ÔÙÂ‡· Ú‚ÂÙ ÔÈÏÓ¯ÂÙ‰Ï ÏÂÏÚÂ–

‰ÙÈ˘Á ÔÈ· ¯È˘È ¯˘˜ ÂÏÈ‚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯˜ÁÓ Æ˙Â‡È¯ ÔË¯ÒÏ ‡È·
 ÆÌÈ˘ Ïˆ‡ ˙ÂÏÙ‰Â ˙Â¯·Ú˙‰ ÈÈ˘˜ ¨˙ÂÈ¯ÂÙ ÈÈ˘˜Ï ÔÈÏÓ¯ÂÙÏ

È˘ ‰˘Ú Â·˘ ‰„Â·Ú ÌÂ˜Ó·¢ ¨‰„Â·Ú‰ „¯˘Ó ˙Â˜˙ ÈÙ≠ÏÚ–
¨‰˘· ÌÚÙ ˙ÂÁÙÏ ˙ÂÈ˙·È·Ò ˙Â˜È„· Úˆ·Ï ‰·ÂÁ ÔÈÏÓ¯ÂÙ· ˘ÂÓ
ÔÂÎÓ· Æ¢ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ‰ÓÈ˘‰ È¯ÂÊ‡· ÌÈÊÂÎÈ¯ „Â„ÓÏ ˙Ó≠ÏÚ
ÈÏÂÈ· ∏≠· ˜¯ Æ˜ÂÁ‰Ó ÌÈ˘ Í˘Ó· ÂÓÏÚ˙‰ ˙ÈËÙ˘Ó ‰‡ÂÙ¯Ï

Â·Ú‰ „¯˘Ó ˙‡¯Â‰· ÔÂÎÓ· ‰˜È„· ¢ÌÎ≠Ï‡¢ ˙¯·Á ‰Î¯Ú ±ππ∏–
ÓÓ‰ Æ˙Â„·ÚÓ·Â ‰ÁÈ˙‰ È¯„Á· ÔÈÏÓ¯ÂÙ‰ ÈÊÂÎÈ¯ ˙‡ ‰„„ÓÂ ‰„–

ÌÈ‰Â·‚ ÌÈÊÂÎÈ¯ Â„„Ó ÌÈ·¯ ÌÈ¯ÂÊ‡· ∫¯˙ÂÈ· ÌÈ¯ÂÓÁ ÂÈ‰ ÌÈ‡ˆ
ÂÙ‰ ÈÊÂÎÈ¯ ÂÈ‰ ˙ÂÓ˜¯‰ ÍÂ˙ÈÁ ¯„Á· ÆÔË¯ÒÓ‰ ¯ÓÂÁ‰ Ï˘ „Â‡Ó–

Æ˙¯˙ÂÓ‰ ˙È·¯Ó‰ ‰Ó¯‰ ÏÚÓ ®°© ±± ÈÙ Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ÔÈÏÓ¯

‰ÎÂ¯‡ ‰¯Â˘ ÔÈ˜˙‰Ï ‰„Â·Ú‰ „¯˘Ó ˘¯„ ‰˜È„·‰ ˙Â·˜Ú·
ÔÎ≠ÂÓÎ ÆÌÈÓ‰ÊÓ· ÏÂÙÈËÏ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯È˘ÎÓÂ ‰˜ÈÈ ÈÚˆÓ‡ Ï˘
ÂÒÈ˘ ¨˙ÂÎÒÓÂ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÔÂ‚ÈÓ È„‚· ÌÈ„·ÂÚÏ ˜ÙÒÏ ˘¯„ ‡Â‰
ÂÓÏÚ˙‰ ÂÈÏ‰Ó ¨ÔÂÎÓ· ÌÈ„·ÂÚ ˙ÚËÏ Æ„È‰„ÏÓ¯ÂÙ‰ È„‡ ˙‡

·ÂÚ‰ ˙‡ ÁÂÏ˘Ï ‰‡¯Â‰‰Ó Ì‚ ÂÓÏÚ˙‰ Ì‰ ÆÂÏÏ‰ ˙Â˘È¯„‰Ó–
Ó‰ ¨‰˘ÚÓÏ Æ˙ÂÙÈ˜Ó ˙ÂÈ‡ÂÙ¯ ˙Â˜È„·Ï ¯ÓÂÁÏ ÂÙ˘Á˘ ÌÈ„–

‰Ïˆ‡ ‰Ê‚ ¨ÌÂ‡·Ë ‰ÂÈ ¨ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ˙È·ÈË¯ËÒÈÈÓ„‡‰ ˙Ï‰
ÌÈÙÂ˘Á Ì‰˘ ¨ÌÈ„·ÂÚÏ ÏÏÎ ‰¯ÙÈÒ ‡ÏÂ ‰˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡
‡ÏÂ Ô‚Ó È„‚·· Ì˙Â‡ „ÈÈˆÏ ‰‚‡„ ‡Ï Ì‚ ‡È‰ Æ‰¯ÂÓÁ ‰Î ‰ÎÒÏ

ÆÔÈÏÓ¯ÂÙÏ ‰ÙÈ˘Á‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï „ˆÈÎ ˙ÂÎ¯„‰ Ì‰Ï ‰Î¯Ú
Ï˘ ¯Ò‡ÓÏ ÈÂÙˆ Ô‰ÈÏÚ ¯·ÂÚ‰˘© ‰„Â·Ú‰ „¯˘Ó ˙Â˜˙
¯ÂÒÓÏ ·ÈÂÁÓ „È·ÚÓ¢ ÈÎ ¨¯‡˘‰ ÔÈ· ¨˙ÂÚ·Â˜ ®ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘
Ë¯Ù·Â ¨‰„Â·Ú‰ ÌÂ˜Ó· ÌÈÂÎÈÒ ¯·„· ÈÎ„Ú Ú„ÈÓ „·ÂÚÏ
ÆÆÆ„·ÂÚ‰ ˜ÒÚÂÓ ‰·˘ ‰„Â·Ú‰ ˙Á˙· ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÂÎÈÒ‰ ¯·„·

ÙÓ ‰‚‰Â ÌÈÂÎÈÒ ˙ÚÈÓ ¯·„· ‰Î¯„‰ ÌÈÈ˜Ï „È·ÚÓ‰ ÏÚ–
ÔÈ·‰ „·ÂÚ ÏÎ˘ ‡„ÂÂÏ ÆÆÆÌÈ‡˙Ó ÚÂˆ˜Ó ÏÚ· ˙ÂÚˆÓ‡· Ì‰È
ÆÆÆ‰Î¯„‰ ÈÙ≠ÏÚ ÏÚÂÙ „·ÂÚ‰ ÈÎÂ ÛÂ˘Á ‡Â‰ Ì‰Ï ÌÈÂÎÈÒ‰ ˙‡

Â·Ú‰ ÌÂ˜Ó· ÌÈÎÂÒÓ ‰„Â·Ú ÈÎÈÏ‰˙Â „ÂÈˆ ¨ÌÈ¯ÓÂÁ˘ ‡„ÂÂÏ–
˙È ÔÎÂ ÆÆÆÌÈÓÈ‡˙Ó ‰¯‰Ê‡ ËÏ˘· Â‡ ˙ÈÂÂ˙· ÌÈÓÂÒÓ ÂÈ‰È ‰„–

Æ¢È˘È‡ Ô‚Ó „ÂÈˆ· ˘ÂÓÈ˘Ï ‰Î¯„‰ ÈËÏ˘ ÔÈ˜
˙ÚÈ„È ÈÏ· ¨‰„Â·Ú‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰˜È„·‰ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰¯˘Ú
„¯˘Ó· ‰‡ÂÙ¯‰ Ï‰ÈÓ ˘‡¯Ï ÌÂ‡·Ë ‰·˙Î ¨ÔÂÎÓ· ÌÈ„·ÂÚ‰

‰ È¯„Á ıÂÙÈ˘Ï ·Èˆ˜˙ ‰˘¯„Â ¨ıÈ·ÂÏ¯· ˜ÁˆÈ ¯¢„ ¨˙Â‡È¯·‰–
˙Â‡ˆÓ ¯˘‡ ˙Â„·ÚÓ·¢ ÈÎ ˙Ï‰Ó‰ ‰ÈÈˆ ·˙ÎÓ· ÆÔÂÎÓ· ‰ÁÈ˙
ÔÂ‚Î ÌÈË¯ÒÓ ÌÈ¯ÓÂÁ ÌÚ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÌÈ„·ÂÚ ÆÆÆ‰ÁÈ˙‰ È¯„Á·

Â¯Ï ˙È˙Â‡È¯· ‰ÎÒ ‰ÂÂ‰ÓÂ ¯¯Â»‡Ó ÂÈ‡ ÌÂ˜Ó‰ Æ„È‰„ÏÓ¯ÂÙ–
Æ¢Â· ÌÈ‡ˆÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯‡˘ÏÂ ÌÈ¯ÂË˜ÒÂ¯ÙÏ ¨ÌÈ¯ÊÂÚÏ ¨ÌÈ‡Ù
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¯„È‰ ·ˆÓ‰ Æ˙ÂÁÈ˙‰ È¯„Á· ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈˆÂÙÈ˘ ÂÚˆÂ· ‡Ï–
‡Â‰Â ¨È¯˘Ù‡ È˙Ï· ÍÙ‰ ÁÂ˙È‰ È¯„Á· „Â˜Ù˙‰˘ ̈ ÍÎ È„Î „Ú ¯„
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¨ÌÈ¯„Á‰ ˙‡ ‚ÊÓÏ ˙¯˘Ù‡Ó ‡Ï ˙ÓÈÈ˜‰ ¯Â¯ÂÂ‡‰ ˙ËÈ˘ ÆÌÈÁ
È„Î „Ú ÌÈÁÈ¯ÒÓÂ ÌÈË‰ÂÏ ıÈ˜·Â ÌÈ¯˜ ÌÈ¯„Á‰ Û¯ÂÁ· ÍÎÂ
˙ÂÙˆ¯Ó‰ Æ˙ÙÏ˜˙Ó ÌÈ¯„Á‰ ˙Ùˆ¯ ÆÌÈ„·ÂÚÏ ‰ÏÈÁ· ˙ÓÈ¯‚
ÆÌÈ„·ÂÚ‰ ÔÈ· Ì‰È˙Â‡Ó· ÌÈ··Â˙ÒÓ ÌÈ˜˜ÓÂ ÌÈ˜¯Á ÆÆÆ˙ÂÏÙÂ

Á˙Ó Ì‰Ï˘ ÌÈÚÂÓ‰ ¨ÌÈÓÂË‡ ÌÈ‡ ˙ÂÙÂ‚ ÔÂÒÁ‡Ï ÌÈ¯¯˜Ó‰–
¯È‰Ï ˙ÂÙÂ‚Ï Ì¯Â‚Â ˙ÂÚ˘ ≤¥ Í¯Â‡Ï „ÈÁ‡ ‡Ï ¯Â¯È˜‰Â ÌÈÓÓ–
ÆÆÆ˙ÂÂÓ‰ ¯Á‡Ï˘ ˙ÂÁ·‡‰ ˙‡ ‰˘Ó‰ ¯·„ ¨¯¯˜Ó‰ ÍÂ˙· ·˜
Â‚Â ¨ÌÈ¯¯ÂÙ˙ÓÂ ÌÈÚÂ·˜ ¨‰˘ µ∞ È· ‰ÁÈ˙‰ ˙ÂÁÏÂ˘¢–
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≤πÆ±≤Æ≤∞∞∞†‡¢Ò˘˙†˙·Ë·†ß‚≤∑ ÌÈÓÈ ∑
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®Ì„Â˜†„ÂÓÚÓ†Í˘Ó‰©

 ˙ÂÁÏÂ˘¢ ∫ÌÈ„·ÂÚ‰ ·˙ÎÓ ÍÂ˙Ó
 ÌÈÚÂ·˜ ¨‰˘ µ∞ È· ‰ÁÈ˙‰

‰·Â‚Ï Ì‡Â˙ ÂÈ‡ Ì‰·Â‚Â ¨ÌÈ¯¯ÂÙ˙ÓÂ
 ÔÎÏÂ ¨˙ÂÙÂ‚‰ Ï˘ ‰ÚÒ‰‰ ˙ÂÏ‚Ú

 ˙ÂÁÏÂ˘Ï ˙ÂÏ‚Ú‰Ó ˙ÂÙÂ‚‰ ˙¯·Ú‰·
ÁÈ¯ ÆÆÆ¯·Ú ÏÎÏ ÌÈÊ˙È ÌÈÏÊÂ‰

˙ÂÁÈ˙‰ È¯„Á ÏÎÏ ¯·ÂÚ ÔÈÏÓ¯ÂÙ‰
ÌÈ„·ÂÚ ÆÆÆ‰„Â·Ú‰Â ‰ÓÈ˘‰ ÏÚ ‰˘˜ÓÂ
ÆÆÆ¢‰˘˜ ˙ÂÎ ·˜Ú ˘Â¯ÙÏ ÂˆÏ‡Â ÂÏÁ

ÁÂ„ ÏÚ ÒÈ‰ ÌÂ˙Á ‰˘‰ ÈÏÂÈ· ±±≠·
¨¯˜Â·· ∏∫±∞ ‰Ú˘· ÆÙÆÈ Ï˘ Â˙ÙÂ‚ ÁÂ˙È

 π∫∞∞ ‰Ú˘· ¨ÔÂÎÓ‰ ÈÓÂÈ ÈÙÏ˘ „ÂÚ·
 ¯ÚÂÏ ËÙ˘Ó≠˙È·· „ÈÚ‰ ¯·Î ‡Â‰

„ÈÚ‰ ‡Â‰ ÔÎÏ Ì„Â˜ ÌÂÈ ÆÚ·˘≠¯‡··
‰Ú˘· Ú·˘≠¯‡·· ÈÊÂÁÓ‰ ËÙ˘Ó‰≠˙È··

ÁÂ„ ÏÚ ÌÂ˙Á ‡Â‰ ±∞∫≤∞ ‰Ú˘·Â ¨π∫∞∞
ÔÂÎÓ· ÚˆÂ·˘ Æ‡Æ‚ Ï˘ ‰˙ÙÂ‚ ÁÂ˙È

ÂÁ˜Ï ˙ÂÏ‚ÏÂ‚‰
¨ÒÈ‰ ˙‡¯Â‰·
ÌÈ¯ËÙ‰ ˙ÂÁÙ˘ÓÏ
ÔÂ¯‡ ¨ÂÚÈ„Â‰ ‡Ï
ÔÂÎÓ· ‰‚Âˆ˙
È‚ÂÏÂ˙Ù‰
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בירכתי המכון הפתולוגי ניצב מחסן אפלולי. 
המעטים שנכנסו לתוכו גילו כי על גבי מדפי מתכת 

עומדות צנצנות פלסטיק — ובתוכן חלקי גופות. 
לצד חלקי איברים של אלפי אזרחים, נמצאים 

שם גם מכלים הנושאים את שמותיהם של 
דודו טופז, שוש עטרי, רפול ומפורסמים נוספים. 

במקרים רבים המשפחות אפילו אינן יודעות 
ששיירי יקיריהן טרם הוטמנו — גם אם חלפו שנים 
מאז מותם. עכשיו מתכננים במשרד המשפטים 

מבצע קבורה רחב היקף. "7 ימים" חושף 
את מחדל מחסן האיברים של אבו�כביר

ן ו ור: אופיר בג גיא ליברמן   אי

תחקיר

3 0 .12 . 2011  � ים  ימ  7   8   20

הדמיה מאוירת, 
המבוססת על 

עדויות, של 
מחסן האיברים 

באבו-כביר
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לוש שנים ושמונה חודשים בדיוק חלפו מאז 
נדם לבה של שוש עטרי ז"ל, שדרנית הרדיו 
למח־ שכבר  אף  ועל  והשחקנית.  הנערצת 

רת הובאה למנוחת עולמים, בני משפחתה 
הבינו לאחרונה שהסיפור הכואב הזה עדיין 

לא נגמר.
בכל  כי  לחרדתם  שגילו  אחרי  קרה  זה 
במכון  שמתבצעת  המוות  שלאחר  נתיחה 
לרפואה משפטית באבו־כביר נלקחים חלקי 
איברים, לעתים איברים שלמים, וכי חלקים 
מאיברי גופה של עטרי ז"ל מוחזקים בתוך 

מכל פורמלין מסיבה לא ממש ברורה.
גלי עטרי, שמצאה את אחותה ללא רוח 
מתקשה  נורא,  יום  באותו  בדירתה  חיים 
לעכל. "זו זוועה", היא אומרת לנו השבוע 
בקושי רב. "אמרתי לעצמי לא לתאר בד־

מיון איך זה נראה, אחרת לא אירדם בלילות, 
מה שלא בדיוק קורה לאחרונה".

בני המשפחה מספרים כי סמוך למותה 
התבקש האח יוסי לחתום על אישור לביצוע 
טוע־ אבל  המוות,  שלאחר  חלקית  נתיחה 

נים שלא ידעו שבמסגרת אותו הליך יוצאו 
חלקי איברים מגופה. "אחי ואני בהלם גדול. 
"אם  גלי.  אומרת  הנושא",  מכל  ידענו  לא 
הדברים אכן נכונים, ואם עברו על התקנות, 

אני חושבת שזה חולני, הזוי ולא שפוי".
גלי עטרי אומרת כי כעת בכוונתה לה־
ביא את הדברים לידיעת שאר אנשי המש־
פחה. "נחשוב יחד מה הכי נכון וטוב לעשות 

כדי לשמור על כבודה של אחותי".

ממדפי  אחד  על  אחר,  פורמלין  במכל 
כמעט  מוחזקים  משפטית,  לרפואה  המכון 
שנתיים וחצי חלקים מאיברי גופו של אדם 
מפורסם נוסף – איש הטלוויזיה והבדרן 
דודו טופז ז"ל, ששם קץ לחייו. ובמכל 
אחר שמורות זה שבע שנים דגימות 
מאיבריו של הרמטכ"ל והשר לשע־

בר, רפאל (רפול) איתן, שמצא את 
מותו בסערה בנמל אשדוד בנובמ־
בר 2004. גם במקרים אלו לא ברור 
מה הסיבה האמיתית לשמור חלקים 
מאיבריהם. דליה בר־ששת, אם אחד 
מבניו של טופז, הייתה המומה הש־
בוע, כשעידכנו אותה בממצאי התח־

קיר. "אני יושבת פה עם דניאל ועומר 
בהלם  ואנחנו  ג"ל)   - טופז  של  (בניו 
כשאנחנו שומעים את הפרטים. זה פשוט 
מזעזע אותנו. חשבנו שקברנו גופה שלמה 

- ולא היה לנו שום מושג".
רק  הן  ואיתן  גולדנברג  עטרי,  משפחות 
שלוש בתוך ים המשפחות שחלקים מאיברי 
יקיריהן המתים מוחזקים כבר שנים ארוכות 
ללא צורך נראה לעין במכלי פורמלין במחס־
ני המכון. רבות מהן לא ממש יודעות על זה.

באבו־כביר  משפטית  לרפואה  במכון 
ל־1,000  קרוב  שנה  מדי  מתבצעים  ביפו 
פי  על  שמטרתם  המוות,  לאחר  ניתוחים 
רוב לקבוע בצורה מדעית את סיבת המוות. 
מהנפטרים  ליטול  נהוג  הניתוח  במסגרת 
דגימות רקמה ואיברים, שנשמרים עד הק־
עד  או  המוות  סיבת  בדבר  הרפואית  ביעה 
המשפטיים  או  החקירתיים  ההליכים  סיום 

הקשורים בנפטרים – אם אכן יש כאלה.
מציאות  חושף  ימים"   7" שתחקיר  אלא 
להיפרד  מסרבים  במכון  שלפיה  מטרידה 
מחלקי האיברים לעתים גם 12 שנים לאחר 
שהוצאו מהגופות. מתברר כי אין נוהל מו־

גדר וברור באשר לצורך בשמירת דגימות. 
לא פעם, כמו במקרים של עטרי, טופז ואיתן, 
לא מתקיימים כלל הליכים משפטיים המצ־

דיקים את שמירת חלקי האיברים.
בין  שבהן  פורמלין,  צנצנות  אלפי  וכך 
חמישה עד עשרה חלקי איברים דוגמת לב, 
מוח, טחול או כליות, ולצדן גם מכלים עם 
גולגולות, מונחים זה לצד זה בכמה  חלקי 
חדרים דחוסים שהגישה אליהם מותרת לא־

נשים בודדים בלבד במדינת ישראל. תנאי 
המ־ בלשון  מהמשופרים,  לא  הם  התחזוקה 
עטה, ותווי הזיהוי שעל חלק ממכלי הפו־

רמלין דהו או נמחקו בחלוף השנים באופן 
שמקשה לזהות כיום למי הם שייכים. חלק 
מהמכלים, אולי בשל מחסור במקום, פשוט 

מונחים על רצפת המכון.

ין זו הפעם הראשונה שהתנהלות א
המכון לרפואה משפטית מעוררת 
 2000 בדצמבר  קשות.  תמיהות 
גברא  וגיא  ברגמן  רונן  זה  במוסף  פירסמו 
תחקיר מקיף, ראשון בסדרה, על אודות המ־

תרחש בין כותלי המכון.
בין השאר נחשף כי עובדי המכון ברא־

שות פרופ' יהודה היס לקחו איברי מתים, 
ללא ידיעת המשפחות ובניגוד לחוק הפתו־

לוגיה, לצורכי מחקר והוראה. עוד התברר 

גלי עטרי:  
"אם זה נכון, זה זוועה. 

אמרתי לעצמי לא 
לתאר בדמיון איך 

זה נראה, אחרת לא 
אירדם בלילות, מה 

שלא בדיוק קורה 
לאחרונה. אחי ואני 

בהלם גדול"

ם
רי

ב
אי

ס 
נו

כי

זה קרה בשעת בוקר מוקדמת, בבית העלמין הקתולי ביפו. תחת 
מעטה חשאיות התקיים בשנת 2009 מבצע קבורה של חלקי איברים 
שהיו שייכים למתים נוצרים ונשמרו לאורך שנים במכון לרפואה 

משפטית.
טלל אבו מנה, ששימש אז יו"ר האגודה האורתודוקסית לצדקה 
ביפו, מעיד שקיבל פנייה מאנשי המכון לרפואה משפטית, שביקשו 

לקבור רקמות וחלקי איברים
אבו מנה מעדיף שלא לתרום יותר מדי פרטים. "אני לא יודע 
למה פנו אליי", הוא אומר, "אבל אנחנו משתדלים תמיד לעזור. 
אנשים  שזה  והבנתי  רקמות  עם  צנצנות  הכל  בסך  היה  זה  תבין, 

(הנפטרים) לא מכאן".
הליך הקבורה, הוא מעיד, היה מהיר וקצר. נציגי המכון חפרו בור 

וטמנו את הצנצנות. "אי־אפשר לקרוא לזה קבר, זה נטמן בחול. זה 
היה יכול להתבצע גם סתם ברחוב", הוא אומר.

הוא לא היחיד שקיבל באותה העת פנייה מאנשי המכון. כך היה 
גם מול גורם דת מוסלמי, שעזר בקבורת כמה צנצנות עם חלקי 
איברים. צנצנות אחרות עם חלקי איברים של נפטרים יהודים הוע־
ברו לקבורה בבית עלמין אחר. "הסיבה שההליך התאפשר הייתה 
כי מדובר ברקמות של נפטרים שקרוביהם חתמו כי ניתן בבוא העת 
לקבור את הרקמות בחלקה כללית", כך על פי גורם במשרד המ־

שפטים. 
כ־20  כלל  הזה  הקבורה"  "מבצע  גורם,  אותו  הערכות  פי  על 
מכלים שבהם חלקי איברים ורקמות – טיפה בים מכלי הפורמלין 

הנערמים יותר מעשור במכון.

קבורה חשאית בבית העלמין הקתולי

דליה בר�ששת, אם 
בנו של דודו טופז: 
"אני יושבת פה עם 

בניו של דודו, דניאל 
ועומר, ואנחנו בהלם 

כשאנחנו שומעים 
את הפרטים. זה 

פשוט מזעזע אותנו. 
חשבנו שקברנו גופה 

שלמה — ולא היה 
לנו שום מושג"

שוש עטרי ודודו 
טופז ז"ל. המשפחות 

אומרות שלא ידעו

צילומים: תומריקו, צביקה טישלר
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כי חוקרים שנהנו מאספקת האיברים צירפו 
את שמו של היס כשותף לכתיבת מאמרים 
מדעיים. התגלה כי פרופ' היס גם נהג לח־
תום על דוחות נתיחה פתולוגיים אף שלא 

נכח כלל באותן נתיחות.
בעקבות הסערה שעוררו הגילויים הוקמה 
ועדת בדיקה, בראשות השופט בדימוס אריה 
סגלסון. דוח הוועדה שפורסם ב־2001 אישר 
את ממצאי התחקיר וקבע כי הנהלת המכון 
כשלה בכל הקשור לניהול המכון. היס, שננזף 
בהמשך בהליך משמעתי, הודח מניהול המ־
כון, אך נשאר לשמש רופאו המשפטי הראשי 
והאחראי על הצד המקצועי. במקביל הוכפף 
המכון לניהולו של בית החולים אסף הרופא, 

שבראשו עומד כיום ד"ר בני דוידזון.
כבר אז קבעה הוועדה כי למכון אין נוהל 
לצורכי  ורקמות  איברים  לשמירת  מסודר 
ראיות בבית המשפט, וכי איברים נשמרים 
במכון בהתאם לשיקול הדעת של הרופאים 

ולא על פי הצורך המשפטי בהם.
חברי  עם  שנמנה  ליפשיץ,  יואל  עו"ד 
ועדת סגלסון והיום משמש סמנכ"ל במשרד 
הבריאות, מעיד כי במהלך עבודת הוועדה 
שמירת  לנחיצות  באשר  השאלה  עלתה 
חלקי איברים. "מצאנו שבמהלך 60 הימים 

שאחרי הנתיחה מפיקים במכון דוח לקביעת 
סיבת המוות, ולכן לא הבנתי מדוע יש טעם 
לשמור חלקי איברים מעבר לפרק הזמן הזה. 
ראיה  לשמש  יכול  שזה  הסביר  היס  פרופ' 
בבית משפט, אז הלכתי לפרקליטות לברר 
אם הם מכירים מקרים שבהם הביאו ראיות 

מהמכון – התשובה הייתה: אף פעם לא".
הווע־ שהמלצות  אומר  ליפשיץ  עו"ד 
דה לקביעת נהלים חדשים במכון הסדירו 
את מערכת העבודה מול הגופים השונים. 
"הוא  היום,  אומר  הוא  שנקבע",  "הנוהל 
פונים  במכון  הנתיחה  מסיום  ששנתיים 
ומבררים אם ניתן  ולפרקליטות  למשטרה 

לקבור את חלקי האיברים".
אלא שבמחסני המכון מתרחשים דברים 
אחרים. בתחילת הדרך, לאחר שוועדת סג־
לסון סיימה את עבודתה, נדמה היה באמת 
ואת  נהליו  את  ומשנה  קו  מיישר  שהמכון 
דרכיו. החל משנת 2002 החל המכון להח־

תים את המשפחות על טופס מיוחד, שבאחד 
מסעיפיו מצוין כי במהלך הנתיחה מוצאים 
הנוסח  מהגופות.  ורקמות  איברים  חלקי 
למ־ בטופס  במיוחד.  מחייב  ולא  מעומעם 
שפחות נכתב: "אני מסכים בזאת לנתיחת 
ומסכים  המוות  סיבת  קביעת  לשם  הגופה 

שברשות המרכז לרפואה משפטית יישמר 
כל ממצא מהנתיחה שנדרש לשמש כראיה, 
לפי שיקול דעתם המקצועי של רופאי המ־
כון, למשך הזמן הנדרש לכך, בהתאם להח־

לטת המשטרה והפרקליטות".
בדף המידע המצורף לטופס יש התייחסות 
מצוין  הרלוונטי  כשבסעיף  לעניין,  נוספת 
במרכז  "נשמרות  הדגימות  כי  השאר,  בין 
המשפטי  ו/או  החקירתי  ההליך  לסיום  עד 

למשך שנתיים לפחות".
הנפ־ של  קרוביו  חותמים  זה  טופס  על 
זמן קצר לאחר  ביותר,  בשעתם הקשה  טר 
שהתבשרו על מות יקירם, לעתים קרובות 
הנפשי  מצבם  פעם  לא  המשטרה.  בתחנת 
הסעי־ בנבכי  להתעמק  להם  מאפשר  אינו 

פים, ולכן הם אינם מודעים להליך שמירת 
האיברים. הסבר מפורט בעל פה באשר לה־
ליך המתוכנן לא ניתן על ידי נציגי המכון. 
המשפחה  מתבקשת  שבו  המקום  פעם  לא 
בסיום  דגימות  אותן  ייקברו  היכן  לציין 
הבדיקות – בקבר הנפטר או בחלקה כללית 

בהתאם לדת הנפטר – נותר ריק.
מבחינת  המסודר  ההליך  מתברר,  זהו, 
המכון וכאן הוא גם מסתיים. בטופס אמנם 
קיימת התחייבות מפורשת בפני המשפחות 

כי דגימות האיברים יועברו לקבורה לאחר 
סיום ההליך החקירתי ו/או המשפטי, אולם 

בדיקה מעלה שהמציאות שונה לגמרי.

"7 ב התחקה  האחרונים  חודשים 
מוות  מקרי  כמה  אחר  ימים" 
האח־ בעשור  שאירעו  טרגיים, 
שבמשך  למרות  כי  התברר  קודם.  ואף  רון 
שנים ארוכות לא מתקיימים הליכים משפ־

טיים או חקירתיים והתיקים הללו מוגדרים 
"סגורים" – מוחזקים חלקים מאיברי אותם 
נפטרים במרתפי המכון ללא סיבה ברורה. 

הנה,  ממשנהו.  ומצער  קשה  מקרה  כל 
למשל, מקרה רצח מזעזע של קטין, שאירע 
שלמה.  מדינה  והסעיר  מעשור  יותר  לפני 
הרוצח נתפס זמן קצר לאחר האירוע והודה 
במעשיו המזוויעים. הוא הורשע ונמצא כבר 
שנים ארוכות מאחורי סורג ובריח. ההליכים 
החקירתיים או המשפטיים הסתיימו כמובן 
מזמן, ובכל זאת דגימות איברי הקורבן הצ־

עיר מוחזקות במכון הפתולוגי.
או סיפורה של תושבת הצפון, שמתה בנ־

סיבות טרגיות לפני יותר מעשור בשריפה 
רשויות  שלה  במקרה  גם  בדירתה.  שפרצה 
סוג.  משום  הליכים  מקיימות  לא  האכיפה 

מבקרת ששהתה 
במחסן: "על הצנצנות 

יש מדבקות לבנות 
עם מספרים סידוריים. 

זה קצת דומה 
למוזיאון אנטומי 
עם כל הצנצנות 

האלה — אני חושבת 
שראיתי שם אלפים 

— שבתוכן נוזל ומשהו 
שברור שאיננו חי. 

אדם שייכנס 
לשם — יזדעזע"

מהמרכז הרפואי אסף הרופא, האחראי על המכון לרפואה משפטית, נמסר בתגובה: "בכל 
עשוי  שביצוען  נוספות  לבדיקות  איברים  ודגימות  רקמה  דגימות  ונשמרות  ניטלות  נתיחה 
להידרש לאחר שהגופה נקברת. כך מקובל בכל העולם וכך גם אצלנו. הדגימות נועדו לצורך 

הפקת נתונים היסטולוגיים או טוקסיקולוגיים על פי הצורך אם יתעורר.
"המכון לרפואה משפטית איננו מוסד רפואי 'רגיל', אלא משמש גורם 'נותן שירות' של 
רפואה משפטית ל'גורם מפנה' – בדרך כלל המשטרה. הבדיקות והנתיחות המבוצעות במכון 
הן חלק מהליכי החקירה של 'הגורם המפנה', וכל הממצאים הם בגדר חומר ראיות פורנזי. 
לפיכך, גם קבורת הדגימות נעשית באישור 'הגורם המפנה', שמתאם את מתן האישור עם 

הגורם התביעתי הרלוונטי.
"כאשר מתקיימת חקירה ו/או מתנהל תיק על ידי גורמים במשרד המשפטים, הם שקובעים 
כמה זמן שומרים את הדגימות. היות ומדי פעם בפעם יש ערעורים מאוחרים, גם קביעות אלה 
בעייתיות. כאשר לא מתקיימת חקירה, אין מועד קבוע וברור לקבירת הדגימות שנשארות במ־
כון. משום כך, משנת 2000 המכון מבקש הנחיה ברורה באשר למועד קבירת הדגימות. לאחרונה 
התנהלו כמה דיונים בעניין, אשר מעוררים את תקוותנו כי בקרוב נקבל תשובה מסודרת, אבל 

עד עצם כתיבת מילים אלו, הנושא עדיין לא נפתר ולכן יש עדיין דגימות שנאספות במכון.

"אנו מבהירים כי כל הדגימות מנתיחות שנעשו, כולל שלושת השמות שציינתם, ייקברו 
על פי נוהל קבוע שייקבע בקרוב על ידי משרד המשפטים ויכלול את כל הרקמות מהנתיחות, 

ללא קשר לסוגי החקירה או לנסיבות שהביאו לנתיחות.
"בדף מידע למשפחת מנוח מוסבר היטב נושא הנטילה והשמירה. לצערנו, אין דרך להסביר 
זאת בעל פה לכל משפחה הואיל ומדובר במכון לאומי אחד, במספר מצומצם של רופאים 

ובמאות משפחות בשנה, שרובן לא מגיעות ולא יכולות להגיע למכון.
"הדגימות שמורות במחסנים המיועדים לכך במכון וחלקן יועברו למחסנים ייעודיים בש־

טחו של המרכז הרפואי אסף הרופא בשל תקופת השמירה הנדרשת. 
"המכון פועל בהתאם להנחיות מיגון לשימוש בחומרים מסוכנים, כגון פורמלין שיש צורך 
מקצועי להשתמש בו, כדי לשמר את הרקמות, על מנת שניתן יהיה לבצע בהן את הבדיקות 

הנדרשות, במידת הצורך ובעת הצורך".
ממשרד המשפטים נמסר בתגובה בשם המחלקה האזרחית: "התקיימו ישיבות במשרד 
המשפטים ובהן עלתה לדיון סוגיית הרקמות שניטלו במסגרת נתיחה פתולוגית לצורך הלי־

כים פליליים, והדרך הנאותה להסדיר את קבורתן. הסוגיה כולה, המעלה שאלות משפטיות 
מורכבות, מצויה בבדיקה על ידי כל הגורמים הרלוונטיים. הבדיקה עדיין לא הסתיימה".

המכון: "פועלים להסדרת הקבורה"
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כי מחסן מכלי איברים 
במכון, כפי שצולם בעבר. 

איזו סיבה יש להחזיק 
באיברי אישה שנספתה 

בדליקה לפני כעשור? 
משמאל: פרופ' היס
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המשטרה, כך עולה מפנייתנו אליה, אפילו 
לא זוכרת את המקרה. "מדובר באירוע ישן 
ניתן  שנים, לא  הרבה  כך  כל  לאחר  וכיום, 
לבצע בדיקה ממוחשבת או ידנית על אודות 
נסיבות המקרה", נמסר בתגובה מהמשטרה. 
דגימות  מוחזקות  זאת  בכל  מדוע  כן,  אם 
הרבה  כך  כל  במכון  אישה  אותה  מאיברי 

שנים?
באותה שנה נהרגה צעירה מפגיעת מכו־
המקרה,  את  חקרה  שהמשטרה  לאחר  נית. 
הוחלט לסגור את התיק. "לא אותר חשוד 
בביצוע העבירה. בשל כך נסגר התיק על 
מהמשט־ נמסר  ב־2001",  הפרקליטות  ידי 
רה. איזו הצדקה יש, אם כן, להמשיך להחזיק 

חלקים מאיבריה יותר מעשור אחר כך?
הבדיקה שערכנו לכך שאיברי הנפטרים 
מוחזקים עדיין במכון הפתולוגי הייתה יח־
סית פשוטה. אף שהמכון התחייב כי ייצור 
לקבורת  בנוגע  מהמשפחות  חלק  עם  קשר 
דגימות איברי יקיריהן, גם שנים לאחר מכן 
הטלפון לא הגיע. גורם במשרד המשפטים 
מאשר כי פרט למקרים חריגים, לאורך הש־
נים לא התבצעה קבורת דגימות איברים של 

נפטרים מאז שנת 2000.
חלקי  את  לקבורה  להביא  במקום  וכך, 
האיברים בשיתוף המשפחות כפי שראוי היה 
שיהיה, ניצבים על המדפים המאובקים של 
המכון, מכל לצד מכל, חלקי איבריהם של 
מתים רבים, חלקם מתו לפני יותר מעשור.

אורח שביקר במכון מעיד כי מצבם של 
חלק מהמכלים הישנים נראה רע, וכי במ־

שעל  הפרטים  דהו  קצתם 
לזהות  שקשה  כך  התוויות 
עוד  שייכים.  הם  למי  כיום 
הכמות  בשל  כי  מעיד  הוא 
והמחסור  ונערמת  ההולכת 
חלק  מונחים  אחסון,  בחדרי 
מהמכלים שבהם איברי נפ־

טרים על הרצפה.
עובדת  נזננסקי,  גליה 
ולגיהות,  לבטיחות  המוסד 
שחדרו  הבודדים  עם  נמנית 
היא  המכון.  של  קרביו  אל 
האחרון  במאי  שם  ביקרה 
לצורך בדיקת תנאי העבודה 
זכו  בודדים  שרק  דלתות  מאחורי  במקום. 
לעבור בהן בשנים האחרונות, הופתעה למ־

צוא אינספור מכלים שבתוכם רקמות וחלקי 
איברים שהוצאו מגופות המנותחים במכון 

לאורך שנים ארוכות.
"ראיתי כמויות מאוד גדולות של צנצנות 
מסודרות אחת ליד השנייה על מדפים, חלק 
מעידה.  היא  קטנות",  יותר  וחלק  גדולות 
"הסבירו לי שהנהלים הם שצריך לשמור את 

זה, כי זה הוכחות בתיקים משפטיים".
מחסן אחד נסגר ואחר נפתח ועוד מכלים 
חלפו מול עיניה. "לקחו אותי לכמה מחסנים 
הייתי  לא  האלה.  הצנצנות  נמצאות  שבהם 
בכולם. על הצנצנות יש מדבקות לבנות עם 
יש  המחסנים  בכל  לא  סידוריים.  מספרים 
גירוי  הרגשתי  מהם  באחד  מסודר.  אוורור 
בעיניים וריח, מה שאומר שייתכן שיש משהו 
שם  שראיתי  חושבת  אני  הכל  בסך  באוויר. 
אלפי צנצנות. זה קצת דומה למוזיאון אנטומי 
עם כל הצנצנות האלה, שבתוכן נוזל ומשהו 
שברור שאיננו חי. אני לא התרגשתי, כי יש 
לי רקע בתחום הרפואה, אבל אם אדם רגיל 

ייכנס, הוא יזדעזע. הכמויות גדולות מאוד".
בדרך  להתנהל  יכול  הזה  הקשה  ההליך 
אחרת, צה"ל הוא הדוגמה לכך. "עד לדוח 
סגלסון, גם הצבא לא ידע מה קורה במכון 
(מיל')  סא"ל  משחזר  משפטית",  לרפואה 
התקופה  באותה  ששימש  מרגלית,  עופר 
מחסן  גילינו  "פתאום  נפגעים.  ענף  ראש 
חיילי  כ־100  של  איברים  חלקי  עם  שלם 
להביא  שהצלחנו  עד  חודשים  עברו  צה"ל. 
את כולם לקבורה בגלל התגובות של המ־

שפחות. מרביתן היו פשוט בהלם".

בצה"ל הפיקו לקחים ויצרו נוהל מפורט 
הקובע כי אם המכון מעוניין לשמור דגימות, 
קצין  למפקדת  בכתב  כך  על  להודיע  עליו 
שלישות ראשי בצירוף אישור מגורמי חקי־

רה או בריאות. כאן מסגרת הזמנים ברורה. 
"בתום עשרה חודשים מיום ביצוע הנתיחה", 
בכתב  הודעה  המכון  "ישלח  בנוהל,  נכתב 
למפקדת קצין שלישות ראשי בדבר כוונתו 

האמורות  הדגימות  את  להעביר 
לעיל לרבנות הצבאית לשם קבו־

רה. צה"ל יבחן את הצורך בהמשך 
למכון  ויודיע  הדגימות  לשמירת 
מוסיף  צבאי  גורם  החלטתו".  על 
האיברים  חלקי  מובאים  לרוב  כי 
לקבורה הרבה קודם, בתוך חודשים 

בודדים.
"ההבדל", אומר מרגלית, "הוא 

שבצבא יש גוף שאמון על הנושא יום־יום. 
במכון לא ברור אם יש מי שעוקב".

שנים ב אחרי  האחרונה,  תקופה 
ארוכות שבהן לא נעשה דבר עם 
במ־ המוחזקים  הנפטרים  איברי 
כון, נתקפו גורמים משפטיים שונים מטעם 
דין  פסק  בעקבות  קרה  זה  בהלה.  המדינה 
בית  ידי  על  ספורים  חודשים  לפני  שניתן 
המשפט העליון בתביעת משפחה שכלפיה 
הקשור  בכל  רגישות  בחוסר  המכון  נהג 

בטיפול באיברי יקירה.
בינואר 95' נרצח ישעיהו צינר ז"ל על 
בראשו.  אותו  שהיכה  שהעסיק,  פועל  ידי 
משפטית  לרפואה  במכון  נותחה  גופתו 
והובאה לקבורה. משפחתו לא ידעה כי דגי־

מות מאיברי גופו נשמרו במכון. שבע שנים 
אחר כך נמסר לבתו, ליה עטרה בן צבי, כי 
הועבר  במכון,  שנשמר  מגולגולתו,  חלק 
למערת קבורה. בהמשך גילתה המשפחה כי 
לא נעשתה בדיקה לוודא שמדובר בשרידי 
האב, וכי חלקים אחרים מאיברי גופו הוע־

ברו לקבורה שנים קודם. בחודש יולי השנה 

קבע בית המשפט העליון כי בני המשפחה 
יפוצו ב־600 אלף שקל. המדינה ביקשה דיון 

נוסף בעניין.
שעודכנו  המשפטים,  במשרד  גורמים 
בנעשה במכון לרפואה משפטית, הבינו מיד 
מהם  שרבים  הפורמלין,  מכלי  ערימות  כי 
להפוך  עלולים  סיבה,  ללא  שם  מוחזקים 
כספיים  בהיקפים  תביעות  לגל  פוטנציאל 

אדירים.
מקיימים  האחרונים  בחודשים 
והמכון  המשפטים  משרד  נציגי 
פתרון  למצוא  שתכליתן  פגישות 
ונ־ חשאיות  הפגישות  לתסבוכת. 

ערכות בפורום מצומצם. "אני לא 
לגמרי",  אותי  ממדרים  בתמונה, 
המ־ של  ההלכתי  היועץ  אומר 
כון לרפואה משפטית, הרב יעקב 
רוז'ה, כשאנחנו שואלים על המגעים. הרב 
רוז'ה, אגב, התבקש למסור חוות דעת הלכ־

תית בנוגע לטיפול מול המשפחות.
בפגי־ המשפטים,  במשרד  גורם  פי  על 
שות התברר כי יותר מעשור אחרי התפו־
צצות הפרשה הקודמת ודוח ועדת סגלסון, 
לא נקבעו נוהלי עבודה ברורים בכל הנוגע 
שניטלו  איברים  ובחלקי  ברקמות  לטיפול 

מגופות נפטרים.
אז איך משרד המשפטים מתכנן לפתור 
את התסבוכת? לפי שעה, כך על פי הגורם, 
לק־ נרחבים  במבצעים  להתחיל  כוונה  יש 
משנת  הנפטרים  איברי  דגימות  של  בורה 
2002, שקרוביהם חתמו על הסכמה כי ייט־

מנו בקבר כללי.
"במקרים מהסוג הזה", כך על פי גורם 
במשרד המשפטים, "כל שנדרש כדי לבצע 
קבורה זה תשובה מהמשטרה או מהפרקלי־
טות שאין מניעה חקירתית. לכן זה תהליך 

שנראה על פניו די מהיר".
באותן  ינהגו  כיצד  ברור  לא  זה  בשלב 
משפחות שביקשו בעבר כי הדגימות ייקברו 

בקבר המנוח או לא סימנו העדפה כלל. †

משפחתו של נרצח 
גילתה שאיבריו 
מאוחסנים כבר 

שנים במחסן במכון 
הפתולוגי. הם תבעו 

פיצויים מהמכון שנהג 
בהם בחוסר רגישות, 
ולאחרונה זכו ב�600 

אלף שקל. עכשיו 
חוששים במשרד 

המשפטים ממבול 
של תביעות

המכון לרפואה 
משפטית 

באבו-כביר. 
כאלף ניתוחים 
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עו"ד יהורם מלכה, שמייצג את משפחת עטרי, מכיר מקרוב את התנהלות המכון 
לרפואה משפטית, מאחר ששימש יועץ לשלושה שרי בריאות לאורך השנים. 

"אם אכן ממצאי התחקיר משקפים מציאות בתוך המכון לרפואה מש־
פטית", הוא אומר, "אזי מדובר במעשים חמורים שמלמדים כי המכון לא 
השכיל ולא למד דבר בחלוף הזמן. הממצאים המחרידים מלמדים עד כמה 
חוסר הרגישות הוא מדיניות של המכון ולא יד המקרה. בית המשפט העליון 
נשמרו  שבהם  דומים  במקרים  דין  בפסקי  גבוהים  פיצויים  פסקו  והמחוזי 

איברים ללא ידיעתן של המשפחות. 
"לפני עשור בדיוק נקבע שהמכון כשל מוסרית וערכית, וכעת אנו מג־
לים שדבר לא השתנה תחת השמש. ועדת סגלסון שהוקמה אז קבעה זאת 
מפורשות והצביעה על הכשלים. חשבנו בתום לב שאחרי הוועדה והרעש 

הציבורי מישהו למד משהו, אך התבדינו. אם אכן יש אלפי חלקי איברים 
בצנצנות פורמלין, זוהי פגיעה חמורה באוטונומיה של האדם על גופו. ישנן 
משפחות דתיות רבות שנטילת איברים ואי־קבירתם הן פגיעה חמורה בעו־

לם הערכים שלהן. על מחדל כזה אין לעבור לסדר היום. מערכת הבריאות 
חייבת לעשות סדר לאלתר במכון שמייצר פגיעה כלכלית קשה למדינה, 

בשל היותו חשוף לפיצויים כספיים חסרי תקדים. 
"אני באופן אישי מתכוון להסדיר את הקבורה של משפחות אשר פנו 
אליי בעניין זה, ומיד לאחר מכן בכוונתן להגיש תביעות נזיקין על הרש־

לנות הפושעת. המכון הפר את חובת הזהירות המוטלת עליו. חשוב לזכור 
כי זכות היסוד עומדת גם לנפטר, וכי כבוד האדם אינו עניין רק לימי חייו 

אלא גם במותו".

"המכון לרפואה משפטית לא למד דבר"

שער "7 ימים" 29.12.2000

עו"ד מלכה

צילומים: מיכאל קרמר, יח"צ


