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ηνλ  παξφληα ηφκν (36

ν
) κλεκνλεχνληαη νη αλαγνξεχζεηο θαη νη εθδειψζεηο, νη 

νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Βζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην 

Ώζελψλ θαηά ηα αθαδεκατθά έηε 2010–2014. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαηαηέζεθαλ ηα θείκελα ησλ βαζηθψλ νκηιηψλ, 

παξαηίζεηαη κφλν ην πξφγξακκα ηεο θάζε εθδήισζεο. 

Βπίζεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ραηξεηηζκνί θαη πξνζθσλήζεηο, θαζψο θαη νη 

νκηιίεο, πνπ δελ θαηέζηε δπλαηή ε εθηχπσζή ηνπο, ιφγσ ηερληθψλ πεξηνξηζκψλ 

(νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θιπ.). 
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Δ ΒΚΑΔΛΧΔ ΠΡΟ ΣΕΜΔΝ 

ΣΟΤ ΏΒΕΜΝΔΣΟΤ ΤΦΔΓΔΣΔ 

ΣΔ ΕΏΣΡΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΣΟΤ ΒΘΝΕΚΟΤ ΚΏΕ ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏΚΟΤ 

ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟΤ ΏΘΔΝΧΝ 

ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ ΛΑΜΠΡΑΚΖ 

 

 

 

Σελ 9ε Ννεκβξίνπ 2012, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 19.00, ζηε Μεγάιε 

Ώίζνπζα Σειεηψλ ηνπ Βζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε εθδήισζε πξνο ηηκήλ ηνπ αείκλεζηνπ Τθεγεηή ηεο 

Εαηξηθήο ρνιήο ηνπ Βζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ 

Γξεγφξηνπ Λακπξάθε, γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ πξφνδν ηεο Βλδνθξηλνινγίαο 

ζηελ Βιιάδα, απφ ηελ κνλάδα Βλδνθξηλνινγίαο αθραξψδε Αηαβήηε θαη 

Μεηαβνιηζκνχ (ΐ΄ Μαηεπηηθή θαη Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή) ηνπ Ώξεηαηείνπ 

Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Βιιεληθή 

Βλδνθξηλνινγηθή Βηαηξεία–Παλειιήληα Έλσζε Βλδνθξηλνιφγσλ. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 Πξνζθψλεζε απφ ηνλ Πξχηαλε ηνπ Βζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, Καζεγεηή θχξην Θενδφζην Ν. Πειεγξίλε. 

 Υαηξεηηζκφο απφ ηνλ ηέσο Ώληηπξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, 

Καζεγεηή ηεο Εαηξηθήο ρνιήο θχξην Γεψξγην Κξεαηζά. 

 Παξνπζίαζε ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ Γξεγφξε Λακπξάθε απφ: 

– ηνλ Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο θαη Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο, θχξην Διία Νηθνιαθφπνπιν. 

– ηνλ ζθελνζέηε θχξην ηέιην Υαξαιακπφπνπιν. 

 Παξνπζίαζε ηνπ ζπγγξάκκαηνο «Γεληθή θαη Κιηληθή Βλδνθξηλνινγία» 

ηνπ Γξεγφξε Λακπξάθε απφ ηνλ Ώλαπιεξσηή Καζεγεηή ηεο Εαηξηθήο 

ρνιήο, θχξην Γεψξγην Μαζηνξάθν. 

 Ώθνινχζεζε κνπζηθφ πξφγξακκα κε ηελ Ώθξνδίηε Μάλνπ. ην πηάλν ν 

Ώρηιιέαο Γνπάζησξ. 



ΖΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο θαη Αεκφζηαο Αηνίθεζεο 

ΣΔΛΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΤΛΟΤ 

θελνζέηε 

 

 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΕΧΖ ΚΑΗ 

ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΣΗΜΧΜΔΝΟΤ 
 

Δ δσή ηνπ Γξεγφξε Λακπξάθε ήηαλ πινχζηα ζε γεγνλφηα, πξνζπάζεηεο, 

αγψλεο, αληάμηα ελφο αλζξψπνπ πνπ αγαπνχζε ηνλ άλζξσπν θαη ηε δεκηνπξγία. 

Δ θνξχθσζή ηεο κε ηνλ ηξαγηθφ γηα ηελ ηζηνξία ηεο λεφηεξεο Βιιάδαο ζάλαηφ 

ηνπ ζθίαζε, αζέιεηα, ην ππθλφ πεξηερφκελφ ηεο. Γηα απηφ πξνζπαζήζακε λα ηελ 

παξνπζηάζνπκε δαλεηδφκελνη πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ απφ ηελ ηαηλία πνπ 

παξνπζίαζε πξφζθαηα ν ζπλππνγξάθσλ απηφ ην θείκελν ζθελνζέηεο ηέιηνο 

Υαξαιακπφπνπινο, κε ηίηιν “Μαξαζψληνο κηαο εκηηεινχο άλνημεο: Γξεγφξεο 

Λακπξάθεο” κε ζέκα ηε δσή ηνπ Γξεγφξε Λακπξάθε. 

Ο Γξεγφξεο Λακπξάθεο γελλήζεθε ζηηο 3 Ώπξηιίνπ ηνπ 1912 ζηελ 

Κεξαζίηζα ηνπ Ννκνχ Ώξθαδίαο. Ήηαλ ην 14ν απφ 18 παηδηά κηαο ζρεηηθά 

εχπνξεο αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο. Σέιεησζε ην δεκνηηθφ ζηελ Κεξαζίηζα, ην 

ζρνιαξρείν ζηελ Σεγέα θαη ην γπκλάζην ζηελ Σξίπνιε. Σν 1931 θνηηά ζηελ 

Βκπνξηθή θαη Λνγηζηηθή ρνιή Παλαγησηφπνπινπ ζηνλ Πεηξαηά. Βίλαη 20 

ρξνλψλ. Βπηζηξέθεη ζηελ Κεξαζίηζα. Ο παηέξαο ηνπ ηνλ ζέιεη λα κείλεη θνληά 

ηνπ, γηαηί εθείλε ηελ επνρή ηπραίλεη φια ηα αγφξηα ηνπ λα ιείπνπλ καθξηά, νπφηε 

ηνπ ιέεη “Βίλαη θξίκαο απηφ ην βηφο λα ην ραίξνληαη νη ζψγακπξνη θαη λα κε 

κείλεη θάπνηνο εδψ”. Ώιιά ν ίδηνο δε κπνξεί, θάηη ηνλ ηξψεη, ζέιεη λα αλνίμεη ηα 

θηεξά ηνπ γηα παξαπέξα. Καη ζπκάηαη, φπσο έρεη γξάςεη θάπνηα ζηηγκή ζηα 

εκεξνιφγηά ηνπ, έλα πξσηλφ πνπ θάζεηαη έμσ απφ κηα πφξηα θαη ηνλ βιέπεη ν 

παηέξαο ηνπ ιππεκέλν, ηνλ πιεζηάδεη θαη ηνπ ιέεη “Ώγφξη κνπ, ιππάκαη λα ζε 

βάισ ζηηο ιάζπεο”. “Ώπηφ-ιέεη ν Λακπξάθεο-κνπ έδσζε ην έλαπζκα λα 

δηεθδηθήζσ, λα ζπνπδάζσ θαη εγψ”, ήζειε λα ζπνπδάζεη Εαηξηθή, φπσο ν 

αδειθφο ηνπ ν Θφδσξνο. Καη πξάγκαηη, δέρηεθε ν αδειθφο ηνπ ν Θφδσξνο λα 

ηνλ βνεζήζεη, λα θαιχςεη νηθνλνκηθά ηα έμνδα γηα λα ζπνπδάζεη. ηαλ έθεπγε, 

ζεκεηψλεη πάιη ν Λακπξάθεο, ηνπ είπε ν παηέξαο ηνπ “Κνίηαμε λα ηα 

θαηαθέξεηο, γηαηί ηφζν θαηξφ εθεί πέξα ζα μεκάζεηο θαη ζα γίλεηο κεηά 

ληειεθαηζηψλεο γηα ην αιέηξη θαη αιίκνλφ ζνπ”. 

Σν επηέκβξην ηνπ ‟33 εηζήρζε ζηελ Εαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ώζελψλ, απφ φπνπ απνθνίηεζε ην 1939, θαη θαηφπηλ εηδηθεχηεθε ζηε Μαηεπηηθή- 

Γπλαηθνινγία. Ο Λακπξάθεο έθαλε ηελ εηδίθεπζή ηνπ ζην Μαηεπηήξην “Μαξίθα 

Διηάδε”. Βθείλν ην δηάζηεκα κνηξαδφηαλ κε έλα ζπκθνηηεηή ηνπ έλα κηθξφ 

ζπηηάθη ζηελ νδφ Λνβέξδνπ θνληά ζηηο θπιαθέο Ώβέξσθ. Σν 1943 νινθιήξσζε 

ηελ εηδηθφηεηά ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ζην ίδην δηάζηεκα δνχιεπε θαη ζηελ θιηληθή 

“Λεπθφο ηαπξφο” πνπ δηαηεξνχζε ν αδειθφο ηνπ Θφδσξνο ζηνλ Πεηξαηά, ζηελ 



αθηή Μνπηζνπνχινπ. Σν 1949 ζα ππνζηεξίμεη ηελ πθεγεζία ηνπ θαη ην 1950 ζα 

αλνίμεη ηε δηθή ηνπ θιηληθή, Παηεζίσλ 50. 

Παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο ηνπ αζρνιήζεθε κε ηνλ αζιεηηζκφ, ζηνλ νπνίν 

απφ παηδί είρε δείμεη ελδηαθέξνλ. Πήξε κέξνο ζε πνιιέο αζιεηηθέο νξγαλψζεηο 

σο κέινο ηνπ Πεηξατθνχ πλδέζκνπ θαη ζεκείσζε εμαηξεηηθέο επηδφζεηο. Δ 

πξψηε ηνπ δηάθξηζε ήηαλ ην 1931 ζην Παλειιήλην πξσηάζιεκα, πνπ θαηέθηεζε 

ηελ πξψηε ζέζε ζην ηξηπινχλ. ηε ζπλέρεηα ζπκκεηείρε ζε Παλειιήληνπο θαη 

Bαιθαληθνχο αγψλεο. Σν 1935, ζηνπο ΐαιθαληθνχο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ζα 

πάξεη 2 ρξπζά κεηάιιηα ζην άικα εηο κήθνο θαη ην ηξηπινχλ θαη απφ ηφηε, φπσο 

ιέεη, ζα απνθηήζεη θαη έλα πνιχ θαιφ θίιν, ηνλ Σνχξθν ηξηπινπλίζηα Orhan 

Defik. “Βίπακε-ιέεη-καδί, φηη νη παηεξάδεο καο ζθνησλφληνπζαλ, εκείο φκσο ζα 

είκαζηε αηψληα θίινη”. Καη ζηελ εβδνκαδηαία εθεκεξίδα “Ώξθαδηθφο Σχπνο”, 

πνπ βγαίλεη ζηελ Σξίπνιε, ζα δεκνζηεχζεη ηηο εληππψζεηο ηνπ απφ ηνπο 

ΐαιθαληθνχο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, θαη επίζεο ζα θάλεη κία αλαθνξά ζηε 

ζεκαζία ησλ αγψλσλ γηα ηελ εηξεληζηηθή, φπσο ιέεη, ιεηηνπξγία ζηα ΐαιθάληα. 

πκκεηέρεη θαη ζηνπο Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο ηνπ ΐεξνιίλνπ ην 1936. 

Ώγσλίζηεθε ζην ηξηπινχλ, ζην κήθνο, ζην δξφκν ησλ 100 θαη ησλ 200 κέηξσλ. 

Βθεί γλψξηζε ηνλ Jesse Owens θαη γίλαλε θαη θίινη. Ο Jesse Owens είρε πάξεη 4 

ρξπζά κεηάιιηα ζηνπο Οιπκπηαθνχο ηνπ ΐεξνιίλνπ θαη αλάγθαζε ηνλ Υίηιεξ, 

πνπ κίιαγε πεξί αλσηεξφηεηαο ηεο αξείαο θπιήο, λα ζηξέςεη ηελ πιάηε θαη λα 

κε ραηξεηήζεη, λα κε ζπγραξεί ηνλ Owens φπσο έπξεπε λα θάλεη ηέζζεξηο θνξέο. 

ηνπο Οιπκπηαθνχο ηνπ ΐεξνιίλνπ, ν Λακπξάθεο θαηέιαβε ηελ 11ε ζέζε ζην 

κήθνο. Μέζα ζηηο κεγάιεο δηαθξίζεηο ηνπ είλαη φηη ζε κηα ρξνληά, ην 1937 ζην 

ΐνπθνπξέζηη, ζα πάξεη 2 ρξπζά κεηάιιηα θαη ζα πάξεη κέξνο ζηνπο παγθφζκηνπο 

θνηηεηηθνχο αγψλεο ζην Παξίζη φπνπ ζα έξζεη ηέηαξηνο ζην κήθνο. πλνιηθά 

θαηέθηεζε 12 ρξπζά κεηάιιηα ζε ΐαιθαληθνχο αγψλεο θαη αλαδείρζεθε 10 

θνξέο παλειιεληνλίθεο. Σν 1938 ζεκείσζε παλειιήλην ξεθφξ, ην νπνίν 

θαηαξξίθζεθε κφλν κεηά απφ 21 ρξφληα. 

Πνιινί άλζξσπνη έρνπλ δειψζεη φηη έβιεπε ηελ Εαηξηθή ζαλ θνηλσληθφ 

ιεηηνχξγεκα. Αερφηαλ αζζελείο δσξεάλ, δελ έπαηξλε ιεθηά, ηδίσο ζε φπνηνλ 

εξρφηαλ απφ ηελ Ώξθαδία ή ήηαλ αζιεηήο. Μάιηζηα, έμσ απφ ην ηαηξείν ηνπ είρε 

θαη κηα ηακπειίηζα θνιιεκέλε πνπ έιεγε φηη “ν γηαηξφο δέρεηαη εθάζηελ 

Σεηάξηε 5 έσο 7 ηνπο απφξνπο δσξεάλ”. Ώπηή ε ζεκαζία πνπ έδηλε ζηνλ 

θνηλσληθφ ξφιν ηεο Εαηξηθήο ηνλ νδήγεζε ζηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο λα 

ζπκβάιεη ζηελ ίδξπζε ηεο ΄Βλσζεο Βιιήλσλ Ώζιεηψλ, νπζηαζηηθά κία 

νξγάλσζε ηνπ ΒΏΜ ζην ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ, κε πξφεδξν ην Ρέλν Φξαγθνχδε 

θαη αληηπξφεδξν ην Λακπξάθε, φπνπ νξγάλσλαλ ζπζζίηηα γηα ηνπο αζιεηέο, θαη 

επίζεο ηνπο εμέηαδε θαη παξείρε φ,ηη ππνζηήξημε ηαηξηθή κπνξνχζε λα 

πξνζθεξζεί κέζα ζηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ είζνδν ηνπ Γξεγφξε Λακπξάθε ζηελ πνιηηηθή, ήδε απφ ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50, ν Γξεγφξεο Λακπξάθεο απνθηά κία παξάιιειε 

πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δ πνιηηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ζηελ αξρή είλαη κάιινλ 

ζε ρακεινχο ηφλνπο. Έρνπκε εληνπίζεη παξαδείγκαηνο ράξηλ κία ζπλάληεζε κε 



ηνλ Ώληψλε Μπξηιάθε ζηελ θιηληθή ηνπ, θαη επνκέλσο κία ζχλδεζε κε ηελ 

ΒΑΏ, ε νπνία φκσο παξακέλεη ζρεηηθψο άγλσζηε. Σελ πεξίνδν εθείλε, ην 

βαζηθφ ξφιν ζηελ πνιηηηθή ηνλ αλαιακβάλεη ν κεγάινο ηνπ αδειθφο ν Θφδσξνο. 

Ο Θφδσξνο Λακπξάθεο έρεη αλέβεη ζην βνπλφ ζηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο θαη 

ζπκκεηέρεη ζην ηαηξηθφ team ηνπ ΒΛΏ έρνληαο ρεηξνπξγήζεη πάξα πνιινχο 

αλζξψπνπο. Αελ πνιηηεχεηαη ακέζσο κεηά. Πνιηηεχεηαη γηα πξψηε θνξά ην 1956, 

ζην πιαίζην ηφηε ηεο Αεκνθξαηηθήο Έλσζεο, ελφο επξχηαηνπ ζπλαζπηζκνχ πνπ 

πεξηιάκβαλε θαη ηελ ΒΑΏ. κσο ν Θφδσξνο Λακπξάθεο πνιηηεχεηαη κε ηελ 

ΒΠΒΚ, δειαδή φ,ηη είρε απνκείλεη απφ ηελ ΒΠΒΚ κεηά ην ζάλαην ηνπ Νηθφιανπ 

Πιαζηήξα, θαη εθιέγεηαη παλεγπξηθά βνπιεπηήο Πεηξαηά θαη κάιηζηα ρσξίο ηελ 

ππνζηήξημε άιινπ θφκκαηνο (νχηε ηεο ΒΑΏ παξαδείγκαηνο ράξηλ, φπσο είρε 

ζπκβεί κε άιινπο), αιιά κφλν ράξε ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. 

Έλα ρξφλν κεηά ηελ εθινγή ηνπ ζηε ΐνπιή, ν Θφδσξνο Λακπξάθεο πεζαίλεη 

απφ θαθνήζεο λφζεκα, θαη ελψ ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεξηκέλεη φηη ν ήδε 

πνιηηηθνπνηεκέλνο Γξεγφξεο Λακπξάθεο ζα πξνζπαζνχζε λα δηαδερηεί ηνλ 

αδειθφ ηνπ, αληηζέησο εθείλνο απνθεχγεη αθφκε λα θάλεη ηελ νπνηαδήπνηε 

πξνεθινγηθή θίλεζε ζηνλ Πεηξαηά θαη θαηεβαίλεη ζηελ Ώξθαδία γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηνλ εθεί ππνςήθην βνπιεπηή ηεο ΒΑΏ. Ώπηφ κάιηζηα ην γεγνλφο, 

φηη έλαο πθεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ ππνζηήξημε έλα ππνςήθην 

βνπιεπηή ηεο ΒΑΏ θαη κάιηζηα ζηελ επαξρία, πξνθάιεζε θαη αξλεηηθά ζρφιηα 

ζην δεμηφ ηχπν. 

Δ ψξα ηεο εκπινθήο ηνπ ζηελ πνιηηηθή ζα έξζεη κε ηηο εθινγέο ηνπ 1961, 

φπνπ απνδέρεηαη ηελ πξφηαζε λα είλαη ππνςήθηνο ζπλεξγαδφκελνο κε ηελ ΒΑΏ 

ζηνλ Πεηξαηά, ζηελ Ώ΄ Πεηξαηά πιένλ, γηαηί έρεη ρσξηζηεί ε πεξηθέξεηα ηνπ 

Πεηξαηά. 

Υσξίο θακία ηδηαίηεξε ππνζηήξημε απφ ηελ ΒΑΏ θαη παξφιν πνπ είρε λα 

αληηκεησπίζεη αξθεηνχο πξψελ βνπιεπηέο ζην ίδην ςεθνδέιηην νη νπνίνη είραλ 

εθιεγεί ην ‟58 σο ζπλεξγαδφκελνη κε ηελ ΒΑΏ, ν Γξεγφξεο Λακπξάθεο 

θαηνξζψλεη λα έξζεη δεχηεξνο ζε αξηζκφ ςήθσλ-πξψηνο ήηαλ θπζηθά ν 

θαζεαπηφ ππνςήθηνο ηεο ΒΑΏ, ν Ώληψλεο Μπξηιάθεο-θαη έηζη εηζέξρεηαη ζηε 

ΐνπιή κε ηηο εθινγέο ηεο 29εο Οθησβξίνπ 1961. ΐνπιεπηήο ζα παξακείλεη 

δπζηπρψο κφλν 18 κήλεο κέρξη ηε δνινθνλία ηνπ ζηηο 22 ΜαΎνπ ηνπ 1963. 

ηε δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο αιιά θαη ηεο εθινγηθήο ηνπ δξάζεο, ν 

Γξεγφξεο Λακπξάθεο αζρνιείηαη θπξίσο κε δχν βαζηθνχο ηνκείο. Ο έλαο ήηαλ 

ηα ζέκαηα εθδεκνθξαηηζκνχ θαη ε ζπκπαξάζηαζε ζε νηθνγέλεηεο πνιηηηθψλ 

θξαηνπκέλσλ θαη ν δεχηεξνο ήηαλ ην θίλεκα ηεο εηξήλεο. 

Με ην πνπ βγαίλεη βνπιεπηήο, δξαζηεξηνπνηείηαη ζην θίλεκα εηξήλεο θαη 

επίζεο δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο πνιηηηθνχο θξαηνχκελνπο. Σν 1962, ζην 

ζπλέδξην ηεο Βιιεληθήο Βπηηξνπήο γηα ηε Αηεζλή Όθεζε θαη Βηξήλε εθιέγεηαη 

αληηπξφεδξνο θαη ζα πάξεη κέξνο ζε δηάθνξα ζπλέδξηα, ζα πάεη ζηελ Ομθφξδε 

πνπ γίλεηαη έλα ζπλέδξην γηα ηνλ αθνπιηζκφ. Βθεί ζηα πεξηζψξηα ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ ζπλεδξίνπ ζα επηδηψμεη λα γλσξίζεη θαη ζα ζπδεηήζεη γηα θάκπνζε ψξα κε 

ηνλ Διία Έξεκπνπξγθ. Τπάξρεη έλα κηθξφ εκεξνιφγην πνπ έρεη θξαηήζεη, έλα 



ζπληαγνιφγην, γηαηί ηα θξάηαγε ζε φ,ηη ραξηηά έβξηζθε κπξνζηά ηνπ, φπνπ 

αλαθέξεη “κηζή ψξα κε ηνλ Διία Έξεκπνπξγθ”. 

Θα πάεη επίζεο ζηε Μφζρα ην 1962, ζην παγθφζκην ζπλέδξην ηεο εηξήλεο. 

ζν δηάζηεκα είλαη εθεί, θάπνηα ζηηγκή ζα επηζθεθζεί ην πεξίθεκν ζηάδην Λέληλ, 

ζα δεη φηη ππάξρνπλ θάπνηεο εηθφλεο, αληίγξαθα απφ ην δηζθνβφιν ηνπ Μχξσλνο, 

απφ αζιεηή ηνπ Παγθξαηίνπ θαη άιια, ζα ζπγθηλεζεί, θαη ζα δεηήζεη επίζεο λα 

πάεη ζε κία καηεπηηθή θιηληθή. Οη εληππψζεηο ηνπ, φπσο ηηο έρεη θξαηήζεη ζην 

εκεξνιφγηφ ηνπ, παξνπζηάδνπλ κελ ηα ζεηηθά αιιά δελ ηνπο ραξίδεηαη θαη ζε 

θάπνηα πξάγκαηα, ζπγθεθξηκέλα ζεκεηψλεη “Οη εθηξψζεηο επηηξέπνληαη θαη 

γίλνληαη κάιηζηα θαη δσξεάλ. Έηπρα ζε πξνεθιακςία, δηαζηνιή ηαρεία, ζηνπο 

ηνθεηνχο ρσξίο γάληηα, λάξθσζηο κε αηζέξα ρσξίο επηζηνκή, ζάιακνο πξνψξσλ 

δελ έρνπλ ζχγρξνλεο ζεξκνθνηηίδεο”. Βθηφο απφ ην θίλεκα εηξήλεο, κεγάιν είλαη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηνπο πνιηηηθνχο θξαηνχκελνπο ζηελ Βιιάδα, γηα ηηο 

ζπλζήθεο πνπ δνπλ ζηηο θπιαθέο θαη ζηελ εμνξία, θαη θάπνηα ζηηγκή ζηε ΐνπιή 

ζα απεπζχλεη κηα έθθιεζε ζηνλ ππνπξγφ επί ηεο δηθαηνζχλεο γηα κία πνιχ 

ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε, κηα γπλαίθα πνπ ιεγφηαλ Γπγνχξε. αο δηαβάδσ ηί 

δηάβαζε ζηε ΐνπιή: “Βίκαη κία κεηέξα κε βαξηά ρηππήκαηα. Βίρα πέληε αγφξηα 

θαη κνπ έκεηλε κφλν έλα θαη απηφ θαηαδηθαζκέλν ζε ηζφβηα. Σα ηέζζεξα κνπ ηα 

εθηειέζαλ νη Γεξκαλνί. Σν πξψην κνπ, ην Γηψξγν, κνπ ην θξέκαζαλ ζε θαιψδην 

ζηελ Σξίπνιε θαη ην αγθάιηαζα θξεκαζκέλν καδί κε ηεο θφξεο κνπ ηνλ άληξα. 

Μνπ απέκεηλε ην ηειεπηαίν παηδί, ν Νηθφιαο, πνπ είλαη άξξσζηνο ζηηο θπιαθέο 

Ώιηθαξλαζζνχ. Βίκαη άξξσζηε απφ θαξδηά, δε κπνξψ λα πάσ ηφζν καθξηά λα 

ηνλ δσ θαη ζέισ λα ηνλ ζθίμσ ζηελ αγθαιηά κνπ πξηλ πεζάλσ, πνπ είκαη γξηά 75 

ρξνλψλ. Γπξίδσ ζηνπο δξφκνπο θαη δε κπνξψ λα βξσ ηελ πφξηα ηνπ ζπηηηνχ κνπ 

λα κπσ θαη αλ ηε βξσ λα κπσ, ηί λα βξσ;”. Ο Λακπξάθεο είλαη άλζξσπνο πνπ 

δείρλεη φηη δελ μερλά ηελ θαηαγσγή ηνπ, απφ πνχ πξνέξρεηαη, ζέινληαο πάληα λα 

είλαη δίπια ζηνλ απιφ άλζξσπν. 

Ο ππθλφο ρξφλνο γηα ην Γξεγφξε Λακπξάθε μεθηλάεη ζηα κέζα Ώπξηιίνπ ηνπ 

1963 θαη νινθιεξψλεηαη κε ηε δνινθνλία ηνπ. πκκεηέρεη φπσο είδακε ζηελ 

πνξεία εηξήλεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Ώγγιία. Βίλαη κία πνξεία εηξήλεο πνπ 

είρε γίλεη ην 1963 απφ ην Aldermaston, φπνπ ππήξραλ βάζεηο κε ππξεληθά, κέρξη 

ην Λνλδίλν. Ώπηή ε πνξεία θξάηεζε ηέζζεξηο κέξεο. Βθεί ινηπφλ ζηάιζεθε κία 

ειιεληθή αληηπξνζσπεία απφ ην Γξεγφξε Λακπξάθε, ην Λεσλίδα Κχξθν, ην 

Μαλψιε Γιέδν θαη ην δεκνζηνγξάθν πχξν Ληλαξδάην. πλάληεζαλ εθεί ηε 

Μπέηπ Ώκπαηηέινπ (δνχζε εθεί), θαη ζηε δηάξθεηα ηεο ηεηξαήκεξεο πνξείαο, 

πξνο ην ηέινο, είραλ ελσζεί θαη κεξηθνί Κχπξηνη θνηηεηέο. Πξνζπαζεί λα 

ζπλαληήζεη ηε βαζίιηζζα Φξεηδεξίθε ζε κία επίζθεςε πνπ θάλεη ζηελ Ώγγιία, 

θαη λα ηελ θέξεη ζε επαθή κε ηε Μπέηπ Ώκπαηηέινπ, ε νπνία αγσληδφηαλ γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ ζε ηζφβηα άλδξα ηεο Ώληψλε Ώκπαηηέινπ 

(παξαζεκνθνξεκέλνπ απφ ηνπο βαζηιείο ηεο Ώγγιίαο σο λαπηεξγάηνπ ζηε 

δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ) θαη ην θπξηφηεξν, ζπκκεηέρεη ζηελ 

πξψηε καξαζψληα πνξεία απφ ηνλ Σχκβν ηνπ Μαξαζψλα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηηο 21 Ώπξηιίνπ ηνπ 1963, πνπ έρεη εμαγγειζεί κάιινλ γηα ηηο 21 Ώπξηιίνπ ηνπ 



1963, γηαηί απαγνξεχζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε. Ο Γξεγφξεο Λακπξάθεο 

θαηνξζψλεη λα θζάζεη ζπάδνληαο ηνλ αζηπλνκηθφ θινηφ ζηνλ Σχκβν ηνπ 

Μαξαζψλα. 

Βίλαη γλσζηή ε θσηνγξαθία θαη ζψδεηαη έλα θηλεκαηνγξαθηθφ απφζπαζκα, 

ην κφλν, απφ απηή ηελ πξψηε καξαζψληα πνξεία εηξήλεο, ηξαβεγκέλν απφ ην 

Γηψξγν Γέξνπ, πνιηηηθφ κεραληθφ, ζηέιερνο ηνπ θηλήκαηνο εηξήλεο πνπ 

θαηάθεξε λα θηάζεη, γηαηί είρε έλα εμνρηθφ, ζηε Ραθήλα εθείλε ηελ εκέξα ηεο 

καξαζψληαο πνξείαο θαη λα ηξαβήμεη κεξηθά πιάλα ηνλ Λακπξάθε κε ηνπο 

ιίγνπο αλζξψπνπο πνπ πεξπάηεζαλ καδί ηνπ. Ο ίδηνο δελ ζπκφηαλ φηη ππήξραλ 

απηά ηα θηικάθηα. Βίλαη ιήςεηο ζε απιφ νρηάξη θηικ. 

Δ πξψηε καξαζψληα πνξεία εηξήλεο ζηελ νπνία ζα πάξεη κέξνο (θαη ζα είλαη ν 

κφλνο νπζηαζηηθά κε ειάρηζηνπο ζπληξφθνπο καδί πνπ ζα θαηαθέξεη λα 

πεξπαηήζεη) έρεη νξγαλσζεί απφ ην χλδεζκν Νέσλ Bertrand Russell γηα ηνλ 

Ππξεληθφ Ώθνπιηζκφ. Βίλαη έλα θίλεκα εηξήλεο πνπ έρνπλ θηηάμεη νη λενιαίνη, 

πξφεδξφο ηνπ είλαη ν Μηράιεο Πεξηζηεξάθεο θαη γξακκαηέαο ν Νίθνο ν Κηάνο. 

Ο Λακπξάθεο ζα θαηαθέξεη λα πεξάζεη θαη λα θζάζεη ζηνλ Σχκβν ράξε ζηε 

βνπιεπηηθή αζπιία. 

Σν Μάην ηνπ 1963 αλεβαίλεη ζηε Θεζζαινλίθε ζε κία εθδήισζε ηνπ 

θηλήκαηνο ηεο εηξήλεο, θαη κηιάεη ζηε ζπγθέληξσζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

θιεηζηφ ρψξν, ζηα γξαθεία ηνπ δεκνθξαηηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, αθνχ 

ε αζηπλνκία έρεη απεηιήζεη φια ηα ζέαηξα λα αξλεζνχλ λα παξαρσξήζνπλ ηελ 

αίζνπζά ηνπο. ε απηήλ ηελ νκηιία ηνπ, ζα αλαθεξζεί θπξίσο ζηε καξηπξία κηαο 

θνπέιαο απφ ηε Υηξνζίκα πνπ είρε αθνχζεη ζε έλα ζπλέδξην, δε ζπκάκαη ηψξα 

αλ ήηαλ ζηελ Ομθφξδε ή ζηε Μφζρα. Καη ζα κεηαθέξεη απηή ηε καξηπξία 

θιείλνληαο κε ηα ιφγηα ηεο θνπέιαο. Ώπηή ε θνπέια ήηαλ ζε κηα νκάδα λέσλ 

παηδηψλ, 12 ρξνλψλ φηαλ έπεζε ε βφκβα ζηε Υηξνζίκα θαη δνχιεπε ζε έλα 

εξγνζηάζην, ζην νπνίν ήηαλ ππνρξεσκέλα λα δνπιεχνπλ. Ήηαλ 350 παηδηά. 

Πέζαλαλ ακέζσο πεξίπνπ ηα 300 θαη φηαλ ήηαλ απηή ζην ζπλέδξην, δνχζαλ 

αθφκε 14 θαη ήμεξε φηη ζα πεζάλεη. Καη είπε ζέισ λα θσλάμσ ζηνπο πνιίηεο 

φινπ ηνπ θφζκνπ “Βηξήλε αδέιθηα κνπ”. Με απηέο ηηο ιέμεηο έθιεηζε ν 

Λακπξάθεο, θαηέβεθε κεηά θάησ θαη βγήθε απφ ηελ πφξηα ζην νδφζηξσκα ηεο 

ΐεληδέινπ θαη Βξκνχ θσλάδνληαο πξνο ηνπο αζηπλνκηθνχο δηεπζπληέο πνπ ήηαλ 

παξφληεο λα ζπκκαδέςνπλ ηνπο παξαθξαηηθνχο πνπ βξίδαλε ζπλέρεηα απφ θάησ. 

Έξρεηαη ην ηξίθπθιν κε ηνπο παζίγλσζηνπο πηα Κνηδακάλε θαη Βκκαλνπειίδε 

(φινη άλζξσπνη ηνπ Γηνζκά πνπ ήηαλ δηο θαηαδηθαζκέλνο ζε ηζφβηα, δνζίινγνο, 

άλζξσπνη πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηελά κε ην παξαθξάηνο). Ο Βκκαλνπειίδεο ηνλ 

ρηππάεη ζην θεθάιη κε έλα ινζηφ θαη έηζη νδεγείηαη ζην λνζνθνκείν ΏΥΒΠΏ, 

φπνπ ραξνπαιεχεη επί έμη κέξεο κέρξη λα πεζάλεη. Ο Βκκαλνπειίδεο είρε έλα 

βαξχηαην πνηληθφ κεηξψν, παξφια απηά ηνλ είραλε πάξεη γηα θξνπξά ιίγεο κέξεο 

πξηλ πνπ είρε αλέβεη ν Παχινο κε ηε Φξεηδεξίθε θαη ηνλ ληε Γθσι, είρε 

θαηαδηθαζηεί γηα αζέιγεηα θαη βηαζκφ αλειίθνπ, αιιά σο θαίλεηαη απηφ κέηξεζε 

ζπλ ζην βηνγξαθηθφ ηνπ θαη ηνλ δηφξηζαλ ππεχζπλν ζε παηδηθέο θαηαζθελψζεηο. 

Ώπηφ ήηαλ ην πνηφλ ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπλεξγάζηεθαλ βέβαηα κε ην Μήηζνπ, 



επηζεσξεηή ρσξνθπιαθήο ηεο ΐνξείνπ Βιιάδνο, ηνλ Κακνπηζή, ηνλ Καπειψλε 

θαη φινπο απηνχο. 

ηελ ίδηα εθδήισζε ηξαπκαηίδεηαη βαξηά θαη έλαο δεχηεξνο βνπιεπηήο ηεο 

ΒΑΏ, ν Γηψξγνο Σζαξνπράο, ν νπνίνο δελ πεζαίλεη εθείλε ηε κέξα θαη 

δνινθνλείηαη ην ‟68, ζηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο. Δ Θεζζαινλίθε ηελ επνρή 

εθείλε ήηαλ αθφκα πνιχ βαξηά θνξηηζκέλε απφ ηνπο λεθξνχο θαπλεξγάηεο ηνπ 

Μάε ηνπ ‟36, απφ ηε δνινθνλία ηνπ Γέβγνπ, απφ ηε δνινθνλία ηνπ Πνιθ, ηελ 

εθηέιεζε ηνπ Νηθεθνξίδε. Ο Μάεο γεληθά ζηε Θεζζαινλίθε, ήηαλ πνιχ 

ζθιεξφο κήλαο. 

Σν ρεηξφγξαθν ηεο ηειεπηαίαο ηνπ νκηιίαο έρεη δηαζσζεί θαη ππάξρεη, θαη φιν 

ην ζέκα ηεο δνινθνλίαο ηνπ Λακπξάθε έρεη απνηππσζεί ζηελ πνιχ γλσζηή 

ηαηλία “Γ” απφ ηνλ Κψζηα Γαβξά, ε νπνία βέβαηα πξνβιήζεθε ζηελ Βιιάδα 

κφλν κεηά ην 1974 φπσο είλαη θπζηθφ. 

Δ δνινθνλία ηνπ Λακπξάθε πξνθαιεί παλειιήληα θαη παγθφζκηα ζπγθίλεζε, 

αιιά εηδηθά ζηελ Ώζήλα ε θεδεία, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη έμη κέξεο κεηά, 

είλαη ε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε απφ ηε κέξα ηεο απειεπζέξσζεο θαη 

ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά γηα ηελ αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ θιίκαηνο. Έλα κήλα 

αξγφηεξα, ηδξχεηαη ε Αεκνθξαηηθή Κίλεζε Νέσλ “Γξεγφξεο Λακπξάθεο” κε 

πξσηνβνπιία ηνπ Μίθε Θενδσξάθε, ε νπνία κεηά απφ έλα ρξφλν ζπγρσλεχεηαη 

κε ηε Νενιαία ηεο ΒΑΏ δεκηνπξγψληαο ηε Αεκνθξαηηθή Νενιαία Λακπξάθε 

θαη απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα ην φλνκά ηνπ παξακέλεη ζπλδεδεκέλν κε ηνλ αγψλα 

γηα ηελ εηξήλε θαη γηα ηε δεκνθξαηία. 

 



ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΜΑΣΟΡΑΚΟΤ 

Ώλαπιεξσηή Καζεγεηή ηεο Εαηξηθήο ρνιήο 

 

 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΣΟΤ ΓΡΖΓΟΡΖ ΛΑΜΠΡΑΚΖ 

“ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΝΓΟΚΡΗΝΟΛΟΓΗΑ” 

 

Ο ιφγνο πνπ αλαιάβακε ηελ πξσηνβνπιία ηεο δηνξγάλσζεο απηήο ηεο 

εθδήισζεο, ήηαλ γηα λα δείμνπκε πψο έλαο άλζξσπνο ζαλ ην Γξεγφξε 

Λακπξάθε, κε ηφζα πξνηεξήκαηα πξνηθηζκέλνο, αζθψληαο ηε Μαηεπηηθή θαη 

Γπλαηθνινγία, ηειηθά νδεγήζεθε λα αγαπήζεη θαη λα αλαπηχμεη ηελ 

Βλδνθξηλνινγία, κία εηδηθφηεηα ε νπνία δελ ππήξρε εθείλε ηε ζηηγκή ζηελ 

Βιιάδα. Καη ζα δαλεηζηψ ηε θξάζε απφ ην “Μελέμελν” ηνπ Πιάησλα˙ “Πάζα 

επηζηήκε ρσξηδφκελε δηθαηνζχλεο θαη ηεο άιιεο αξεηήο παλνπξγία, νπ ζνθία 

θαίλεηαη”. Ήδε έγηλε θαλεξφ απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο νκηιεηέο φηη ζε απηφλ ηνλ 

άλζξσπν ππήξρε θαη αξεηή θαη δηθαηνζχλε θαη ηψξα ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

δείμνπκε ζε πνην βαζκφ ππήξρε επηζηήκε. 

Αε κπνξψ παξά λα ρξσζηάσ ράξε πξνο ην ζεβαζηφ θχξην Πξχηαλε, φηαλ κίιεζε 

γηα ηελ έλλνηα ηνπ δηαιφγνπ ζηελ εηζήγεζή ηνπ, γηαηί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε 

Βλδνθξηλνινγία είλαη ην θαηεμνρήλ κέξνο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο πνπ εηζήγαγε 

ηελ έλλνηα ηνπ δηαιφγνπ ζηε θπζηνινγία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, φπνπ κία 

νξκφλε εθθξίλεηαη απφ έλα φξγαλν, πεγαίλεη ζε έλα δεχηεξν φξγαλν, αζθεί κέζσ 

ηνπ ππνδνρέα ηεο κία δξάζε, ελψ ην δεχηεξν φξγαλν απαληάεη κε κία άιιε 

νξκνληθή δξάζε πάλσ ζην πξψην φξγαλν. Ίζσο ν Γξεγφξεο Λακπξάθεο, φληαο 

άλζξσπνο ηνπ δηαιφγνπ, λα νδεγήζεθε κέζα απφ απηή ηελ αλαιπηηθή ζθέςε 

πξνο ηελ Βλδνθξηλνινγία. 

Ο Γξεγφξεο Λακπξάθεο εηζέξρεηαη ην επηέκβξην ηνπ 1933 ζηελ Εαηξηθή ρνιή 

ηνπ Βζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ καο, θαηφπηλ εμεηάζεσλ, 

“κεηαμχ ησλ πξψησλ αξηζηεπζάλησλ”, φπσο ν ίδηνο ζεκεηψλεη ζηα εκεξνιφγηά 

ηνπ ηα νπνία θξαηάεη αλειιηπψο. εκεηψλεη φηη αξίζηεπζε ζηα πεξηζζφηεξα ησλ 

καζεκάησλ, ελψ επεηχγραλε ηνχην γηα φια ηα καζήκαηα ζην ηέινο θάζε έηνπο, 

πξάγκα πνιχ δχζθνιν γηα ηελ απζηεξφηεηα ησλ εμεηαζηψλ εθείλεο ηεο επνρήο. 

ηηο 30 ΜαΎνπ ηνπ 1939, παίξλεη ην πηπρίν ηεο Εαηξηθήο. 

Σνλ Ώχγνπζην ηνπ 1945, ζηηο δχζθνιεο εθείλεο πνιηηηθέο ζηηγκέο γηα ηε ρψξα 

καο, μεθηλάεη ηελ εηδηθφηεηά ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα, αλαιακβάλεη βνεζφο 

Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο ζην καηεπηήξην “Μαξίθα Διηάδε”. Βθεί, ππεξεηεί 

αιιεινδηαδφρσο θάησ απφ ηξεηο δηεπζπληέο, ην Νηθφιαν Λνχξν, κεγάιν 

πξσηεξγάηε ηεο πξνφδνπ ηεο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο ζηε ρψξα καο, ην 

Αεκήηξε Ώλησλφπνπιν, εμίζνπ ζεκαληηθή πξνζσπηθφηεηα, θαη ηνλ Κσλζηαληίλν 

Λνγνζεηφπνπιν πνπ ήηαλ έλαο εμαίξεηνο επηζηήκνλαο κε παξάιιειε 

ζπγθεθξηκέλε ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπνπ εθείλε ηε ζηηγκή. ληαο 



εηδηθεπφκελνο, αιιά θαη σο βνεζφο, δεκνζηεχεη αξθεηέο εξγαζίεο, ελψ θαη ε 

δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή μεθίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηδίθεπζήο ηνπ. 

Δ δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή ηηηινθνξείην “ΐΕΟΥΔΜΕΚΒ ΒΡΒΤΝΒ ΒΠΕ 

ΣΧΝ ΒΝ ΣΧ ΏΕΜΏΣΕ ΠΟΟΣΕΚΧΝ ΜΒΣΏΐΟΛΧΝ ΣΟΤ ΏΐΒΣΕΟΤ, 

ΚΏΛΕΟΤ ΚΏΕ ΏΚΥΏΡΟΤ ΚΏΣΏ ΣΔΝ ΏΑΡΏΝΒΕΏΝ ΚΏΕ ΣΏ ΧΑΕΝΏ 

ΣΔ ΒΓΚΤΜΟΝΟ ΜΔΣΡΏ”. ηελ πξνκεησπίδα ηεο πξνβάιιεη έλα ξεηφ 

ηνπ Ώξηζηνηέιε (

ππνδεηθλχνληαο ηε γλψζε ηνπ πεξί ηελ αξραία Βιιεληθή 

γξακκαηεία. Σελ επηβιέπεη θαη ηελ ππνγξάθεη ν Καζεγεηήο Νηθφιανο Λνχξνο. 

Γξάθεη ζε ηδηφγξαθν ζεκείσκα ηνπ Γξεγφξε Λακπξάθε πξνο ηνλ Πάλν 

Παλαγηψηνπ (ν νπνίνο ζπλππεξεηνχζε σο βνεζφο ζην “Μαξίθα Διηάδε” θαη 

κεηέπεηηα δηεηέιεζε Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ καο ζην λνζνθνκείν “Ώιεμάλδξα”), “Ώγαπεηέ κνπ Πάλν, ζε 

επραξηζηψ γηα ηα θαιά ζνπ ιφγηα πνπ είρεο ηελ θαινζχλε λα κνπ γξάςεηο 

ζρεηηθψο κε ην βηβιίν κνπ. Με ηε ζεηξά κνπ φκσο, θαη εγψ ζε επραξηζηψ θαη 

πάιη γηα ην ζέκα ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο ε νπνία ππήξμε ε αθνξκή λα 

επηδνζψ ζηελ Βλδνθξηλνινγία”. Καη πξάγκαηη ν Πάλνο Παλαγηψηνπ ήηαλ απηφο 

ν νπνίνο ηνπ είρε πξνηείλεη ην ζέκα ηεο δηαηξηβήο ηνπ. 

 

ηε ζπλέρεηα, δηνξίδεηαη αιιεινδηαδφρσο, επηκειεηήο ζην “Σδάλεην” Ννζνθνκείν 

ηνπ Πεηξαηά, ζην Αεκφζην Μαηεπηήξην (Ννέκβξηνο 1947). Βθεί αξρίδεη κία 

πεξίεξγε ηζηνξία αγάπεο, έξσηα ίζσο, αλάκεζα ζην Γξεγφξε Λακπξάθε θαη ηελ 

άγλσζηε ηφηε θαζ‟ εκάο Βλδνθξηλνινγία. Αηεπζπληήο ηνπ ν θαζεγεηήο Γεψξγηνο 

Μαξνπδήο, φρη ηδηαίηεξα γλσζηφο ζηνπο λεφηεξνπο γηαηξνχο, αλ θαη ππήξμε 

ζεκαληηθή πξνζσπηθφηεηα ζηε Γπλαηθνινγία θαη Μαηεπηηθή. Ο Γεψξγηνο 

Μαξνπδήο έηξεθε ηδηαίηεξε αγάπε ζηελ πεηξακαηηθή πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο ησλ 

νξκνλψλ θαη ηεο ελδνθξηλνινγίαο, κε εξγαζίεο ηνπ δεκνζηεπκέλεο ζε γεξκαληθά 

πεξηνδηθά, πξάγκα ζπάλην γηα ηελ επνρή. Σφηε ν Γξεγφξεο Λακπξάθεο δεκνζηεχεη 

κε ζπλαδέιθνπο ηνπ εξγαζίεο πάλσ ζην δηαβήηε ηεο θχεζεο, βηνρεκηθέο έξεπλεο 

επί ησλ πνζνζηψλ κεηαβνιψλ ηεο ρνιεζηεξίλεο θαηά ηελ θχεζε, ηνλ ηνθεηφ θαη 

ηε ινρεία, ελψ ζηε δηάξθεηα ηεο επηκειεηείαο ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν, 

εθπνλεί θαη ηε δηαηξηβή ηνπ επί πθεγεζία ζηε Γπλαηθνινγηθή Βλδνθξηλνινγία. ε 

απηή κειεηψληαη πνιιά δηαθνξεηηθά είδε δψσλ, φπσο πνληίθηα, γάηεο θαη 

θνπλέιηα. Ο ηίηινο ηεο είλαη “ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑΗ ΔΠΗ ΣΖ ΚΑΣΑ 

ΣΖΝ ΚΤΖΗΝ ΔΠΗΓΡΑΔΧ ΣΧΝ ΟΗΣΡΟΓΟΝΧΝ ΟΡΜΟΝΧΝ ΔΠΗ 

ΣΟΤ ΓΔΝΝΖΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΧΝ ΘΖΛΔΧΝ ΔΜΒΡΤΧΝ 

ΕΧΧΝ”. Βίλαη ελδηαθέξνλ φηη σο πξνκεησπίδα εδψ ρξεζηκνπνηεί κία ξήζε ελφο 

γάιινπ εξεπλεηή, ηνπ Marcel Eugène Émile Gley, 1857-1930, (“Σν κέγα 

κπζηήξηνλ ηεο δσήο είλαη ην πξφβιεκα ηεο αλαπηχμεσο. Καη πξάγκαηη ην 

κπζηήξηνλ ηεο αλαπηχμεσο είλαη ην κπζηήξηνλ ηεο δσήο”), γάιινπ θπζηνιφγνπ θαη 

ελδνθξηλνιφγνπ, πνπ ην 1891 πξψηνο αλαθαιχπηεη ηε ζεκαζία ησλ 

παξαζπξνεηδψλ αδέλσλ, ζεκεηψλνληαο φηη φηαλ θαηαζηξαθνχλ, νη αζζελείο 

εθδειψλνπλ ηεηαλία (ζεκεησηένλ φηη γηα θάπνηα πεξίνδν νη παξαζπξνεηδείο αδέλεο 



νλνκαδφληνπζαλ αδέλεο ηνπ Gley). πλεπψο, ν Γξεγφξεο Λακπξάθεο ήηαλ 

ελήκεξνο ηεο ζχγρξνλήο ηνπ μέλεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηνχην γηαηί γλψξηδε ηε 

γεξκαληθή θαη ηελ αγγιηθή θαη επεδίσθε επηκφλσο λα ελεκεξψλεηαη ζηα ζέκαηα 

ηεο επηζηήκεο ηνπ. 

ηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή, δεδνκέλνπ φηη αζρνιείηαη κε ηε δξάζε ησλ 

νηζηξνγφλσλ πάλσ ζην γελλεηηθφ ζχζηεκα ησλ ζειέσλ δψσλ, αλαπφθεπθηα 

αλαθέξεηαη ζηηο εξγαζίεο ηνπ άιινπ δηάζεκνπ ηέθλνπ ηεο Βιιεληθήο Εαηξηθήο, 

ηνπ Γεσξγίνπ Παπαληθνιάνπ, ν νπνίνο κεγαινπξγεί ηελ επνρή εθείλε ζηε Νέα 

Τφξθε. 

Σν 1950, ν Γξεγφξεο Λακπξάθεο νξθίδεηαη πθεγεηήο θαη εξγάδεηαη ζην ηαηξείν-

θιηληθή ηνπ ζπλερίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ έξεπλά ηνπ ζην εξγαζηήξην ηνπ 

Βπαγγειηζκνχ θαη ηνπ Βιιεληθνχ Ελζηηηνχηνπ Παζηέξ. ην πιαίζην ηνπ δηθνχ 

ηνπ ηαηξείνπ, αζθνχζε έλα έληνλν θνηλσληθφ έξγν. Τπάξρνπλ αθφκε αζζελείο 

πνπ γλψξηδαλ εθείλε ηελ επνρή ην Γξεγφξε Λακπξάθε θαη κπνξνχλ λα 

καξηπξήζνπλ γηα ηνλ ηξφπν θαη ηελ αξεηή κε ηελ νπνία αζθνχζε ην 

επηζηεκνληθφ ηνπ έξγν. 

Βμάιινπ, βξήθακε ην ζχλνιν ησλ δεκνζηεχζεψλ ηνπ. Βίλαη 33, ζηακαηνχλ ην 

1959 θαη, πξνθαλψο, κηα καθξά εξεπλεηηθή ζηαδηνδξνκία, ε νπνία μεθίλεζε 

πεξίπνπ 20 ρξφληα πξηλ, δίλεη ηε ζθπηάιε ζηελ πνιηηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία, ε 

νπνία δπζηπρψο ήηαλ βξαρεία. Παξαηαχηα, ηα 20 ρξφληα ηεο άζθεζεο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ επηζηεκνληθνχ ηνπ έξγνπ δελ άθεζαλ ιίγα ίρλε. Ίζσο εκείο δε 

ζθχςακε ηφζν ψζηε λα ηα αλαγλσξίζνπκε. Πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ν Γξεγφξεο 

Λακπξάθεο ήηαλ πθεγεηήο ζε ειηθία 38 εηψλ ζην Παλεπηζηήκηφ καο. 

 

Σν 1954, ν Γξεγφξεο Λακπξάθεο εθδίδεη ηνλ πξψην ηφκν ηεο “Γεληθήο 

Βλδνθξηλνινγίαο” ηνπ. Βίλαη ελδηαθέξνλ φηη δελ εθδίδεη Γπλαηθνινγηθή 

Βλδνθξηλνινγία, αλ θαη ε δηαηξηβή ηνπ ήηαλ ζηε γπλαηθνινγηθή ελδνθξηλνινγία. 

Σα έμνδα έθδνζεο θαιχθζεθαλ απφ ηνλ ίδην θαη ν κελ πξψηνο ηφκνο θφζηηζε 

πεξί ηα 180 εθαηνκκχξηα δξαρκέο, φπσο αλαθέξεη ν ίδηνο-απηά ήηαλ ηα κέηξα 

ηεο επνρήο-ν δε δεχηεξνο ππεξέβε ηα 220 εθαηνκκχξηα, δηφηη πξνβιέπνληαλ 

ζαξάληα πεξίπνπ ηππνγξαθηθά φπσο αλαθέξεη-ππνζέησ δεθαεμαζέιηδα-θαη 

πεξηειάκβαλε πην πνιιέο εηθφλεο θαη κάιηζηα έγρξσκεο. Ο Γξεγφξεο 

Λακπξάθεο, ζε επηζηνιή ηνπ κε εκεξνκελία 28/3 ηνπ 1954, αλαθέξεη αθφκε φηη 

ηνλ Οθηψβξην ζα είλαη έηνηκνο ν δεχηεξνο ηφκνο. 

 

ηε “Γεληθή Βλδνθξηλνινγία”, πξαγκαηεχεηαη ηελ ππφθπζε, ηνλ ππνζάιακν θαη 

ην ζπξενεηδή. Σν αθηεξψλεη ζηνλ αγαπεκέλν ηνπ δάζθαιν Γηάλλε Καηζαξά, ζην 

εξγαζηήξην ηνπ νπνίνπ δνχιεπε ζηνλ Βπαγγειηζκφ, θαζψο θαη ζην ζεβαζηφ ηνπ 

δάζθαιν Γεψξγην Εαθείκνγινπ, ν νπνίνο επίζεο εξγαδφηαλ ζηνλ Βπαγγειηζκφ, 

αιιά θαη ζηνλ πξνζθηιή ηνπ αδειθφ Θεφδσξν, ηαηξφ ρεηξνπξγφ, “ειάρηζην 

δείγκα ηεο πξνο απηφλ αγάπεο ηνπ” φπσο αλαθέξεη, ν νπνίνο άιισζηε 

απνηεινχζε θαη πξφηππφ ηνπ. 
 



ην πξφινγν ηνπ βηβιίνπ, έλαο ηξίηνο παξαηεξεηήο ν Καζεγεηήο Γεψξγηνο 

Εαθείκνγινπ, αλαθέξεη κε ζαθήλεηα φηη “ν πθεγεηήο ηεο Εαηξηθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ θ. Γξεγφξεο Λακπξάθεο αζρνιείηαη απφ εηψλ κε 

πεηξακαηηθάο κειέηαο αθνξψζαο ηελ ελδνθξηλνινγίαλ”. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη 

ην 1951 είκαζηε αθφκε πνιχ καθξηά απφ ηελ ίδξπζε ζηελ Βιιάδα νπνηνπδήπνηε 

ίρλνπο επηζηεκνληθνχ ρψξνπ κε αλαθνξά ζηελ ελδνθξηλνινγία. Τπήξραλ 

παζνιφγνη πνπ είραλ εθπαηδεπηεί ζηελ Βλδνθξηλνινγία ζην εμσηεξηθφ, αιιά ε 

Βιιεληθή Βλδνθξηλνινγηθή Βηαηξεία ηδξχεηαη ην 1965. Δ Ώ΄ Κξαηηθή 

Βλδνθξηλνινγηθή Κιηληθή, απηή ηνπ Εππνθξαηείνπ Ννζνθνκείνπ Ώζελψλ κε 

Αηεπζχληξηα ηελ Βιέλε Θσκνπνχινπ, ηδξχεηαη ην 1960, ελψ ε εηδηθφηεηα 

νξίδεηαη σο ηέηνηα ην 1964, δειαδή 13 ρξφληα κεηά ηελ έθδνζε ηνπ πνλήκαηνο 

ηνπ Γξεγφξε Λακπξάθε. ηνλ πξφινγφ ηνπ, ν ζπγγξαθέαο ηνλίδεη ηελ 

ελδνθξηλνινγηθή πιεπξά ηεο γπλαηθνινγίαο θαη πξνζζέηεη: “αληηιήθζεκελ φηη ε 

ζπγγξαθή ηνπ ηνκέσο ηνχηνπ ηεο ελδνθξηλνινγίαο ζα ήην ειιηπήο, δηφηη δε ζα 

πεξηειάκβαλε ηε θπζηνινγία θαη παζνινγίαλ ησλ άιισλ ελδνθξηλψλ αδέλσλ”, 

ηνλίδνληαο κία ζεκαληηθή πιεξνθνξία ηελ νπνία αξρίδνπκε θαη ςειαθάκε ηα 

ηειεπηαία 30 ρξφληα, θαη ζπκπιεξψλεη “κεζ‟ σλ αη σνζήθαη δηαηεινχλ ελ 

αιιειεπηδξάζεη”. ήκεξα γλσξίδνπκε φηη φινη νη αδέλεο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ 

ηνπο. Καη ζπλερίδεη φηη “ε ελδνθξηλνινγία σο είλαη γλσζηφλ δηδάζθεηαη απφ 

πνιιψλ ήδε εηψλ σο ηδηαίηεξν κάζεκα εηο ηα Παλεπηζηήκηα ηεο Βπξψπεο, 

Ώκεξηθήο, Ρσζίαο, Κίλαο, Ελδηψλ, Εαπσλίαο θαη άιισλ πιελ ησλ ηεο Βιιάδνο”. 

Αε γλσξίδνπκε απφ πνχ είιθε απηή ηελ πιεξνθνξία, ηνλίδεη φκσο κε έληνλε 

γξαθή ησλ γξακκάησλ φηη: “ε έιιεηςηο δε παξ‟ εκίλ εηδηθνχ ζπγγξάκκαηνο 

Βλδνθξηλνινγίαο εηο ηελ Βιιεληθήλ γιψζζαλ, απεηέιεη αηζζεηφλ θελφλ ελ ηε 

Βιιεληθή ΐηβιηνγξαθία”. 
 

Μφιηο 20 ρξφληα κεηά απφ ηελ έθδνζε ηνπ ζπγγξάκκαηνο ηνπ Γξεγφξε 

Λακπξάθε, εκθαλίδεηαη ην επφκελν ζχγγξακκα Βλδνθξηλνινγίαο, απηφ ηνπ 

Καζεγεηή Μελειάνπ Μπαηξίλνπ. πλεπψο, δελ είλαη κφλν ην παλειιήλην ξεθφξ 

ηνπ Γξεγφξε Λακπξάθε ζην ηξηπινχλ πνπ θξάηεζε 20 ρξφληα, είλαη θαη ε 

έθδνζε βηβιίνπ ζηελ Βλδνθξηλνινγία ζηελ Βιιεληθή γιψζζα πνπ παξέκελε 

κνλαδηθή επί 20 ρξφληα. 
 

Ώλαδηθψληαο ην ζχγγξακκα, αληηιακβάλνκαη φηη σο πξφηππν θαη αλαθνξά γηα ηε 

ζπγγξαθή ηνπ ιακβάλεη θάπνηα κεγάια δηεζλή ζπγγξάκκαηα. Αε ιείπεη απφ εθεί, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην ζχγγξακκα ηνπ κεγάινπ Ννκπειίζηα Albright, δαζθάινπ 

κηαο εθ ησλ ηδξπηψλ ηεο Βιιεληθήο Βλδνθξηλνινγηθήο Βηαηξείαο, ηεο θπξίαο 

Βιέλεο Θσκνπνχινπ. ηνλ πίλαθα ησλ πεξηερνκέλσλ ππάξρεη ν ππνζάιακνο, 

ζηνλ νπνίν δίλεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία. Ώλαθέξεη ζηνλ πξφινγφ ηνπ ν 

ζπγγξαθέαο αθφκε φηη “ζην παξφλ ζχγγξακκα πεξηειήθζεζαλ κε ηδηαηηέξαλ 

επραξίζηεζε θαη ηθαλνπνίεζε θαη αξθεηέο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο Βιιήλσλ 

Εαηξψλ, ηνχην δε δηφηη ζεσξήζακε σο επηζηεκνληθφ θαη εζληθφ ρξένο ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ζπκβνιήο ηνχησλ εηο ην λένλ απηφ θιάδν ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο”. 



ηε Μεγαιαθξία, παξαδείγκαηνο ράξηλ, αλαθέξεη δχν πεξηπηψζεηο αζζελψλ 

Βιιήλσλ ηαηξψλ˙ ε κελ κία ηνπ λεπξνρεηξνπξγνχ Γξππνληζηψηε απφ ηνλ 

Βπαγγειηζκφ, ε δε άιιε είλαη πεξίπησζε ηνπ ηδίνπ ηνπ ζπγγξαθέσο, πξάγκα πνπ 

ζπλαληάηαη ζπρλά ζην ζχγγξακκα. Αειαδή, ν γπλαηθνιφγνο Γξεγφξεο 

Λακπξάθεο παξνπζηάδεη δηθέο ηνπ πεξηπηψζεηο ακηγνχο ελδνθξηλνινγηθνχ 

ελδηαθέξνληνο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ αθφκε θαη κε άλδξεο αζζελείο ηνπ. Βχθνια 

ζπκπεξαίλεη θαλείο φηη ν Γξεγφξεο Λακπξάθεο αζθνχζε θαη ηελ Βλδνθξηλνινγία. 
 

ην ιήκκα ππνθπζηνγελήο λαληζκφο, παξνπζηάδεηαη απφ ηε κία πιεπξά κία 

πεξίπησζε ηνπ θαζεγεηή ηνπ Γξεγφξε Λακπξάθε Μαξνπδή, καηεπηήξα 

γπλαηθνιφγνπ πνπ αζρνιείηαη κε λαληζκφ ζε κηθξφ θνξηηζάθη, ελψ απφ ηελ άιιε 

πιεπξά έλα αληίζηνηρν πεξηζηαηηθφ φπσο αληιείηαη απφ ηελ μελφγισζζε 

βηβιηνγξαθία. ην θεθάιαην ηνπ ππνζπξενεηδηζκνχ, παξαζέηεη πάιη κία δηθή ηνπ 

πεξίπησζε πξηλ θαη κεηά ηελ ππνθαηάζηαζε κε ζπξενεηδηθή νξκφλε. πλεπψο, ν 

Γξεγφξεο Λακπξάθεο ρνξεγνχζε ζπξενεηδηθέο νξκφλεο θαη ζεξάπεπε ηνλ 

ππνζπξενεηδηζκφ. Βπίζεο, παξαζέηεη άιιεο δχν δηθέο ηνπ πεξηπηψζεηο, ε κία κε 

δηφγθσζε ηνπ ζπξενεηδνχο, δειαδή κία απιή βξνγρνθήιε, θαη ε άιιε κε κεγάιε, 

έληνλε, ελδεκηθή βξνγρνθήιε. Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα, ν πξσηεξγάηεο ηεο 

ζπξενεηδνινγίαο ζηελ Βιιάδα, Καζεγεηήο Αεκήηξεο Κνχηξαο αληηκεησπίδεη 

ζπλνιηθά ην πξφβιεκα ηεο ησδνπελίαο ζηελ Βιιάδα θαηαπνιεκψληαο 

απνηειεζκαηηθά ηελ ελδεκηθή βξνγρνθήιε. ε κία άιιε δηθή ηνπ πεξίπησζε, ν 

Γξεγφξεο Λακπξάθεο αλαθέξεη ζηε ιεδάληα ηεο εηθνλνγξάθεζεο “παηδίνλ 

ειηθίαο 16 εηψλ κε κεζνγεηαθή αλαηκία θαη λεαληθφ ππνζπξενεηδηζκφλ, χςνο 

ζψκαηνο 1.56, βάξνο 58 ρηιηφγξακκα, βαζηθή αληαιιαγή κείνλ 20% ζην βαζηθφ 

κεηαβνιηζκφ. Αεμηά ην απηφλ παηδίνλ κεηά δίκελνλ ζεξαπεία δηα ζπξνμίλεο, 

βάξνο ζψκαηνο 55 ρηιηφγξακκα (είρε ράζεη 3 θηιά), βαζηθή αληαιιαγή κείνλ 

5%”. Ώθφκε κία πεξίπησζε ακηγψο ελδνθξηληθνχ λνζήκαηνο πνπ ζεξαπεχηεθε 

απφ ην Γξεγφξε Λακπξάθε. Καη απηή ε αλαθνξά δε βξίζθεηαη εχθνια ζηα 

μελφγισζζα ζπγγξάκκαηα ηεο επνρήο, δηφηη νη πεξηπηψζεηο βιαβψλ ελδνθξηλψλ 

αδέλσλ απφ ηε κεζνγεηαθή αλαηκία ζπλαληψληαη ζε ρψξεο φπσο ε δηθή καο, ζηελ 

νπνία ππήξραλ ηέηνηα πεξηζηαηηθά. Βπηπιένλ, ν Γξεγφξεο Λακπξάθεο σο 

ζπγγξαθέαο ελφο ελδνθξηληθνχ ζπγγξάκκαηνο ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ γηα έλαλ 

αδέλα αθηεξψλεη εηδηθφ μερσξηζηφ θεθάιαην φπσο απηφ γηα ηε “ζρέζε ηνπ 

ζπξενεηδνχο πξνο ηνπο άιινπο ελδνθξηλείο αδέλεο” δίλνληαο πνιχ κεγάιε 

ζεκαζία ζηελ ελδνεπηθνηλσλία θαη ην δηάινγν πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο 

ελδνθξηληθνχο άμνλεο. 
 

Βλδηαθέξνπζα είλαη κία έγρξσκε θσηνγξαθία πνπ δαλείδεηαη απφ έλα γεξκαληθφ 

πεξηνδηθφ ην 1952, δίλνληαο ηε δένπζα ζεκαζία ζηηο νξκφλεο σθπηνθίλε θαη 

πξνγεζηεξφλε θαη ην ξφιν ηνπο ζηελ έλαξμε ηνπ ηνθεηνχ. Ώλαθέξεη κάιηζηα 

ζαθψο φηη ε σθπηνθίλε αληαγσλίδεηαη ηελ πξνγεζηεξφλε. Ώπηφ πνπ γλσξίδνπκε 

ζήκεξα είλαη φηη πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί ε πξνγεζηεξφλε ζηνπο ππνδνρείο ηεο 

απφ ηηο ηεξάζηηεο πνζφηεηεο θνξηηδφιεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ νξγαληζκφ ηεο 



γπλαίθαο θαηά ην 3ν ηξίκελν ηεο θχεζεο γηα λα εθιπζεί ν ηνθεηφο. Σψξα 

γλσξίδνπκε ην θπζηνπαζνινγηθφ κεραληζκφ, φκσο ε αλαθεξφκελε παξαηήξεζε 

γηα ηελ πηζαλή αιιειεπίδξαζε ησλ δχν αλαθεξφκελσλ νξκνλψλ είλαη 

ελδηαθέξνπζα. 
 

Οινθιεξψλνληαο απηή ηελ παξνπζίαζε γηα απηφ ην ζεκαληηθφ θαη ππθλφ 

επηζηεκνληθφ έξγν, πξέπεη λα αλαθεξζνχκε θαη ζηελ “Κιηληθή Βλδνθξηλνινγία” 

ην δεχηεξν ηφκν πνπ εθδφζεθε απφ ην Γξεγφξε Λακπξάθε δχν ρξφληα αξγφηεξα 

απφ ηνλ πξψην. ε απηφ ηνλ ηφκν αλαθέξεηαη ζην ζχκν αδέλα, ηνπο 

παξαζπξενεηδείο αδέλεο, ην πάγθξεαο θαη ηα επηλεθξίδηα. Ώπφ ην ζπλνιηθφ 

δίηνκν έξγν ιείπεη ε αλαθνξά ζηνπο φξρεηο θαη ηηο σνζήθεο πνπ είλαη ην βαζηθφ 

αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ηνπ ζπγγξαθέα, δειαδή ε αλαπαξαγσγηθή 

ελδνθξηλνινγία. Καηά πιεξνθνξίεο καο, ν Γξεγφξεο Λακπξάθεο εηνίκαδε θαη 

ηξίην ηφκν πνπ ζα πεξηειάκβαλε ηα ελ ιφγσ επηζηεκνληθά αληηθείκελα. Δ 

δνινθνλία ηνπ Γξεγφξε Λακπξάθε ζηακάηεζε καδί κε ηελ πνιηηηθή δξάζε ηνπ 

αλδξφο θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπ. 
 

ηελ Κιηληθή Βλδνθξηλνινγία, αλ θαη θαιχπηεη ηελ θιηληθή πιεπξά ησλ λφζσλ, 

δελ παξαιείπεη λα αλαθέξεηαη θαη ζηελ παζνθπζηνινγία ησλ λνζεκάησλ 

πεξηγξάθνληαο θαη πεηξακαηηθέο κειέηεο. Ώλαθέξεη παξαδείγκαηνο ράξηλ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ην αληίζηνηρν πεηξακαηηθφ γξάθεκα, φηη κεηά απφ 

επαλεηιεκκέλεο ελέζεηο παξαζνξκφλεο ζε ζθχινπο απμάλεηαη ην αζβέζηην. ηνλ 

ππνπαξαζπξενεηδηζκφ ζεκεηψλεη ην θιηληθφ ζεκείν Trousseau, ην θαη 

επνλνκαδφκελν “ζεκείν ρεηξφο καηεπηήξνο”, θαη άιιεο θιηληθέο εηθφλεο 

ηεηαλίαο, ελψ ηνλ ελδηαθέξεη θαη ε νζηενπφξσζε. Καη κάιηζηα φρη κφλνλ ε 

ζπρλά απαληψκελε κεηεκκελνπαπζηαθή νζηενπφξσζε. ε επαλαιακβαλφκελα 

δηαγξάκκαηα, αλαθέξεηαη ζε επί εμαήκεξν κεηξήζεηο αζβεζηίνπ, θσζθφξνπ, 

θσζθαηάζεο θαη άιισλ νπζηψλ ζε άλδξα κε νζηενπφξσζε, πνπ απνηειεί κία 

παζνινγηθή νληφηεηα ε νπνία άξρηζε κφλν ηειεπηαία λα απαζρνιεί ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Παξαζέηεη κάιηζηα θαη ηζηνινγηθφ νζηηθφ 

παξαζθεχαζκα νζηενπνξψζεσο. ΐεβαίσο, θαη εδψ, παξαζέηεη δηθή ηνπ 

πεξίπησζε κε παξακνξθσηηθέο αιινηψζεηο ηνπ ζθειεηνχ γπλαίθαο κε 

κεηαθιηκαθηεξηαθή νζηηθή αηξνθία, ρξνλνινγεκέλε ην 1955, φηαλ έρεη ήδε 

αξρίζεη ηελ πνιηηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία, ελψ παξάιιεια αζρνιείηαη ελεξγά 

αθφκα κε ηελ έξεπλα. Παξαζέηεη αθφκε πεξίπησζε νζηενκαιαθίαο αζζελνχο 

ηνπ αλδξφο ειηθίαο 28 εηψλ, κε κεγάιε παξακφξθσζε ηνπ ζθειεηνχ. 
 

Καη ζην βηβιίν ηνπ δελ παξαιείπεη λα ηνλίζεη κε ζαθήλεηα φηη νη παζήζεηο ηνπ 

παγθξέαηνο θαη δε ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο είλαη θνκκάηη, φπσο είλαη δηεζλψο 

παξαδεθηφ, ηεο Βλδνθξηλνινγίαο. Ώλαθέξεηαη ζηηο θιεξνλνκηθέο αηηίεο ηνπ, ζηηο 

επηπινθέο ηνπ, αιιά αθφκε θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ζα δηαρεηξηδφηαλ θαλείο ηελ 

επνρή εθείλε ζεξαπεπηηθά ην δηαβεηηθφ θψκα. Αίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηε ζρέζε 

ζαθραξψδε δηαβήηε θαη γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ώλαθέξακε ήδε φηη έρεη 



δεκνζηεχζεη γηα ην δηαβήηε θχεζεο, ελψ κε ζεηηθή έθπιεμε είδακε φηη 

ζπκπεξηιακβάλεη εηδηθφ θεθάιαην γηα ηελ πεηξακαηηθή πξφθιεζε ζαθραξψδε 

δηαβήηε ζηνλ ηφκν ηεο “Κιηληθήο Βλδνθξηλνινγίαο”. Γηαηί έλαο επηζηήκνλαο πνπ 

ζέιεη λα γξάςεη “Κιηληθή Βλδνθξηλνινγία”, λα δψζεη δειαδή ζπληαγέο γηα ηελ 

θαζεκεξηλή ελαζρφιεζε κε ηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία κηαο λφζνπ, αλαθέξεηαη 

ζηελ πεηξακαηηθή πξφθιεζε ζαθραξψδε δηαβήηε; Πξνθαλψο γηαηί έρεη 

αληηιεθζεί θάηη πνπ αθφκα πξνζπαζνχκε λα εληάμνπκε ζηελ εθπαίδεπζε φισλ 

ησλ γηαηξψλ ζηελ Βιιάδα κέζσ ησλ εηδηθψλ αθαδεκατθψλ κεηαπηπρηαθψλ 

πξνγξακκάησλ, δειαδή φηη δε κπνξεί λα είλαη θαλείο θαιφο θιηληθφο γηαηξφο, 

εάλ δελ έρεη ν ίδηνο εθπαηδεπζεί θαη αζρνιεζεί ελδειερψο κε ηελ έξεπλα. 
 

ε άιιε ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε, παξνπζηάδεη ην ρξνληζκφ ηεο επίδξαζεο ηεο 

ACTH επί ησλ επηλεθξηδίσλ αλαπαξηζηψληαο ηηο επαθφινπζεο πνζνηηθέο 

κεηαβνιέο ηεο ρνιεζηεξίλεο ηνπ θινηνχ ηνπ επηλεθξηδίνπ κεηά ηελ έλεζε ηεο 

ACTH (θινηνηξφπνο νξκφλε). Καη ηνχην γηαηί ηα επηλεθξίδηα βγάδνπλ ηελ 

απαξαίηεηε γηα ηε δσή νξκφλε θνξηηδφιε, ε νπνία γηα λα δεκηνπξγεζεί 

ρξεηάδεηαη ρνιεζηεξίλε. πλεπψο, ε ζηαδηαθή ρξνληθή κείσζε ηεο ρνιεζηεξίλεο 

κεηά ηελ πξνζζήθε ACTH αληηθαηνπηξίδεη ην ζρεκαηηζκφ θνξηηδφιεο. 
 

ην θεθάιαην ησλ επηλεθξηδίσλ, παξνπζηάδεη αθφκε κία ελδηαθέξνπζα δηθή ηνπ 

πεξίπησζε θπήζεσο επί λφζνπ ADDISON. Μαο ιέεη φηη ηελ ζεξάπεπε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη κεηά ηελ εγθπκνζχλε ε αζζελήο πήγε εμαηξεηηθά. 

ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα πνπ βξηζθφκαζηε ζην Ώξεηαίεην, είρακε κία ηέηνηα 

πεξίπησζε, πνπ πήγε πνιχ θαιά. Ώιιά βεβαίσο ζρεδφλ 50 ρξφληα αξγφηεξα. 

Ώθφκε, δίλεη ζεκαζία ζηε λεχξσζε ηνπ επηλεθξηδίνπ θαη βεβαίσο πάιη ζηηο 

νξκνληθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ επηλεθξηδίσλ θαη άιισλ ελδνθξηλψλ αδέλσλ, κε 

πιεζψξα βηβιηνγξαθηψλ. 

 

Οινθιεξψλνληαο λνκίδσ φηη είλαη ζαθέο πσο ν πθεγεηήο ηεο Εαηξηθήο ρνιήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο Γξεγφξεο Λακπξάθεο ζπλέβαιε θαίξηα ζηελ αλάπηπμε 

ηεο Βλδνθξηλνινγίαο ζηελ Βιιάδα σο θχξηαο εηδηθφηεηαο. Δ επηζηεκνληθή ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα, ηνπιάρηζηνλ ζηε δηθή κνπ θξίζε, επηβεβαηψλεη θαη ζηε ρψξα καο 

φηη ε Βλδνθξηλνινγία έρεη ακθίδξνκε ζρέζε κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα 

δηαθφξσλ άιισλ εηδηθνηήησλ θαη φρη κφλν ηελ εζσηεξηθή παζνινγία. Θα 

απνηνικνχζα ζε απηήλ θαη εμ απηήο ηεο παξνπζίαζεο νξκψκελνο λα αλαθέξσ ηηο 

ηξεηο ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο θαίξηεο εηδηθφηεηεο κε ηηο νπνίεο κε ζαθήλεηα 

γλσξίδνπκε πηα φηη έρεη επζείεο ακθίδξνκεο ζρέζεηο ε Βλδνθξηλνινγία, δειαδή 

ηελ Βζσηεξηθή Παζνινγία, ηε Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία θαη ηελ Παηδηαηξηθή. 

ΐεβαίσο ππάξρνπλ θαη άιιεο εηδηθφηεηεο κε ηηο νπνίεο ζπλεξγαδφκαζηε δηαξθψο 

(π.ρ. Γεληθή Υεηξνπξγηθή, Νεπξνινγία, Φπρηαηξηθή, Ρεπκαηνινγία, Ώλνζνινγία 

θ.ά.) 

Σειεηψλνληαο, αλαξσηηέκαη κεηά απφ φια φζα αλαθέξζεθαλ κήπσο ζα έπξεπε 

θάπνηα ζηηγκή ε Βιιεληθή Βλδνθξηλνινγηθή Βηαηξεία λα εληάμεη ην Γξεγφξε 



Λακπξάθε ζηηο ηάμεηο ησλ ηδξπηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ ηεο, αλ θαη απηφ απνηειεί 

εζσηεξηθφ ζέκα ηεο Βιιεληθήο Βλδνθξηλνινγίαο Βηαηξείαο. 

 

αο επραξηζηψ πνιχ. 

 

Μφλν δχν ιφγηα γηα λα επραξηζηήζσ ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη βνήζεζαλ ζην λα 

γίλεη απηή ε εκεξίδα. Ο νθζαικίαηξνο θχξηνο Κψζηαο Μνπρηνχξεο είλαη απηφο 

πνπ ππξνδφηεζε, ραξίδνληάο κνπ απηνχο ηνπο δχν ηφκνπο ηνπ έξγνπ ηνπ 

Γξεγφξε Λακπξάθε, ηε ζθέςε γηα απηή ηελ εκεξίδα. Ο Καζεγεηήο θχξηνο 

Φψηεο Παπιάηνο, κε ηελ εθεβηθή ελεξγεηηθφηεηά ηνπ, καο ελεξγνπνίεζε σο 

πξνο ηνλ ηξφπν πνπ ζρεδηάζηεθε απηή ε εθδήισζε. Ο ηζηνξηθφο ζπγγξαθέαο 

θχξηνο ΐαζίιεο Κξεκκπδάο καο ζπκβνχιεπζε γηα ηελ νξγάλσζή ηεο θαη θπζηθά 

ε αγαπεκέλε θίιε ελδνθξηλνιφγνο θπξία Βπαγγειίλα ΐαζηιάηνπ καο έδσζε ην 

ηδηφγξαθν ζεκείσκα ηνπ Γξεγφξε Λακπξάθε κε αλαθνξά ζηελ έθδνζε ηνπ 

δεχηεξνπ ηφκνπ ηνπ έξγνπ ηνπ. 

 

αο επραξηζηψ πνιχ. 

 

 

 


