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ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΝ ΚΟΛΠΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ*
'Υπό

Δ. Χ. Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Ο Ρ Ο Υ
Γενικού Άρχικτηνιάτρου
Μέχρι τοΰδε tù κτηνιατρικον σώμα ως διεμορφώθη μεταπολεμικώς
έχει τάς εΰθΰνας :
α) Της προμηθείας υγιών και καταλλήλων ίππων και ήμιόνων δια
τάς άνάγκας του στρατού.
β) Της διατηρήσεως της υγείας αυτών κατά το διάστημα της εν τω
στρατφ παραμονής των.
γ) Της νοσηλείας των ασθενών κτηνών, της προλήψεως και καταπο
λεμήσεως τών μεταδοτικών των νόσων.
δ) Της προμηθείας φαρμάκων, εργαλείων κλπ. της εκπαιδεύσεως τοΰ
τεχνικού προσωπικού Σ.Κ.Ι. (νοσοκ. κτηνών, πεταλωτών, ήμιονηγών).
Πλην τών ανωτέρω πρωταρχικών καθηκόντων άνετέθησαν επίσης αϊ
εΰθΰναι της επιθεωρήσεως τών χρησιμοποιουμένων εν τφ Στρατω ειδών
νομής και εξετάσεως τοΰ κρέατος και τών ειδών ζωικής προελεύσεως.
Γενικώς ή εξέτασις τοΰ κρέατος και τών τροφίμων ζωικής προελεύ
σεως γίγνονται δια τρόπου προχείρου διότι α φ ' ενός ουδέποτε το κτηνιατρικον σώμα διέί)ετε τον άπαιτουμενον αριθμόν κτηνιάτρων προς κάλυψιν
τών αναγκών του καί αφ' ετέρου πολλοί κλάδοι δυστυχώς αναρμόδιοι επι
χειρούν να δίδουν λύσεις αί όποΐαι, ως εικός, δεν υπήρξαν πάντοτε αϊ ορ
θοί. Οΰτω ήλθον εις την δημοσιότητα διάφοροι μελέται και διάφοροι άλλαι δημοσιεύσεις αί δποΐαι δεν Ιθεωρήθησαν υπό τών ειδικών ως σοβαραί. Πλην τών ανωτέρω πρέπει να ληφθή υπ' δψιν δτι γίνεται, ώς έχει
νυν, άσκοπος διάχ^εσις χρήματος δι' άγοράν τροφών ήσσονος θρεπτικής
αξίας ή καί ενίοτε επιβλαβών δια τους άνδρας.
Ή τοιαύτη κατάστασις είναι γνωστή εις ευρύ κΰκλον και πρέπει να
έκλειψη το ταχΰτερον.
Πρέπει να κατανοηθή δτι μόνον ό κτηνίατρος κατέχει τάς απαραιτή
τους γνώσεις τής βιολογίας ίνα αποφαίνεται μετά κύρους επί τής καταλ(*) Εργασία δημοσιευθείσα εις την Έπιθεώρησιν "Οπλων καί Σωμάτοον. "Εκδοσις Γενικού Επιτελείου Στράτου. Τεΰχος 'Ιανουάριος - Μάρτιος 1954.
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ληλότητος και της ποιότητος τών τροφών. Ούτος είναι δ μόνος αρμόδιος
λόγω τών γνώσεων ας άπέκτησεν εκ της μακράς φοιτήσεως εις τάς κτη
νιατρικός Σχολάς. Είναι ο μόνος εις τον οποίον πρέπει να καταφεύγη ή
στρατιωτική υπηρεσία δια να εχη εγκυρον γνώμην άλλα είναι και ο μόνος
δστις δύναται να επωμισθή τάς εύθύνας δια την εγκρισιν η άπόρριψιν παντός
είδους τροφίμων δπερ πρόκειται να χρησιμοποιηθη ΰπο του στρατού.
Οΰτω ουνοψίζοντες τα ανωτέρω δυνάμεθα να εΐπαίμενδτι ή υπηρεσία
ή οποία ελέγχει τα τρόφιμα αντιμετωπίζει δυο πρωταρχικούς παράγοντας.
1) Τον παράγοντα ποιότητος και
2) Τον παράγοντα υγείας.
Ό πρώτος είναι τελείως συνυφασμένος με την οικονομικήν αποψιν του
ζητήματος και τυγχάνει ως εκ τούτου πρόδηλος ή οικονομική του σημασία.
Δια να γίνω περισσότερον αντιληπτός φέροο ώς παράδειγμα την προ
Λ
μήθευαν νωπού κρέατος.
Το ίσχνον κρέας περιέχει περισσότερον ΰδωρ εν συγκρίσει προς το
κανονικον κρέας δ δε δείκτης πέψεως και αφομοιώσεως του είναι κατώτε
ρος λόγω ηνξημένης περιεκτικότητος εΐς συνδετικον ΐστόν, ώς εκ τούτου
ή θρεπτική του αξία υπολογιζόμενη εις θερμίδας τυγχάνει κατωτέρα της
κανονικής.
Ό δεύτερος παράγων τυγχάνει επίσης μεγάλης σημασίας δια την δια-·
τήρησιν ενός αξιόμαχου Στράτου πλήρους υγείας.
Έ ν πολλοίς ή καλή διατροφή εξασφαλίζει ύψηλόν ηθικόν και αυξά
νει την ά'λκην και άντοχήν τών στρατιωτών.
Δύναται ν' αναφερθή ώς παράδειγμα το κατωτέρω απόσπασμα ανα
φοράς Γερμανού ϊατροϋ επί εμφανισθείσης ομαδικής τροφικής δηλητηριάσεως εις τον Γερμανικον Στρατον κατά την περίοδον τοϋ Α' Παγκοσμίου
Πολέμου. «Θα αναφέρω κατωτέρω περ'ι μιας ευρείας δηλητηριάσεως προκληθείσης εκ καταναλώσεως άλλάντων (περίπου 2.000 περιπτώσεις) ήτις
ελαβεν χώραν τήν ανοιξιν του 1918 κατά την διάρκειαν της πολιορκίας
του Βερντέν και ή δποία θα ήτο δυνατόν να είχε καταστρεπτικός στρα
τιωτικός συνεπείας».
Κατά τάς αρχάς 'Ιουνίου 1918 εξεδηλώθησαν αιφνιδίως ταυτοχρόνως
πολλαπλοί εστίαι μιας νόσου.
Αΰτη προσομοίαζεν προς οξείαν γαστροεντερίτιδα και ή δποία εις τινας
περιπτώσεις έλαβε χολεροειδή μορφήν εξαπλωθεΐσα μεταξύ του πολιορκοΰντος το Βερντέν στρατού.
Δι" ενός μόνον πλήγματος ολόκληροι λόχοι ήχρηστευθησαν (εξαιρέσει
ολίγων μόνον στρατιωτών) και εντός δύο ημερών περί τους 2000 άνδρες
προσεβλήθησαν εκ της νόσου ταύτης, τα συμπτώματα ήσαν τόσον σοβαρά
μεταξύ ένίων στρατιωτών ώστε πέραν τών 200 ασθενών μετεφέρθησαν
επειγόντως εις τα Νοσοκομεία εκστρατείας.
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Οΰτω εγεννήθη ή υποψία της τροφικής δηλητηριάσεως κατόπιν τών
καταθέσεων τών ασθενών δτι ή έκδήλωσις τών λίαν σοβαρών συμπτωμά
των εξεδηλώθη μετά 2-3 ώρας (με μικρότερον ποσοστον άσθενούντων μετά
6-8 ώρας) αφ' δτου κατηνάλωσαν φαγητον παρασκευασθέν εξ αλλάντων.
Μόνον οι άνδρες οΐτινες δεν εφαγον το φαγητόν τούτο δεν ήσθένησαν, ήτοι οι διαγγελεΐς λόχων ευρισκόμενοι μακράν τή<τ γραμμής μετώπου
εν αναμονή εκδόσεως διαταγών, οι άνδρες τών μονάδων οΐτινες δεν εφαγον
το εξ αλλάντων φαγητόν, ή οι άνδρες εν άναρρώοει οΐ τίνες διαιτοΰντο εκ
διαφόρου τροφής.
Παρά ταΰτα ήτο πραγματικώς εκπληκτικον διότι μεταξύ τών στρατιω
τών τών μετόπισθεν ως οι μάγειροι κ.τ.λ. οΥτινες εφαγον εκ τών αυτών
αλλάντων δυο ημέρας πρότερονδέν παρουσίασαν συμπτώματα ασθενείας...».
"Ανεφέρθη επίσης σωρεία τροφικών δηλητηριάσεων εκδηλωθεισών
μεταξύ τοϋ 'Αμερικανικού Στρατού κατά τον Β' Παγκόσμιον πόλεμον. ~
"Ιδού λοιπόν πώς γεννάται ή ανάγκη οργανώσεως μιας υπηρεσίας ήτις
θ α εΐχεν ώς άποστολήν την από πάσης πλευράς επιθεώρησινκαί εξέτασιν
τών διαφόρων τροφίμων από απόψεως ποιότητος και καταλληλότητος
προς βρώσιν.
'Υπό τού 'Αμερικανικού Στρατού και τής Πολεμικής "Αεροπορίας
από μακρού ήδη χρόνου ανετέθη ή ευθύνη αύτη εις το Σώμα Κτηνιατρι
κού. Έπλαισιώθη ή Κτηνιατρική υπηρεσία υπό ειδικών επιστημονικών
εργαστηρίων δια την διεξαγωγήν χημικών και βιολογικών αναλύσεων και
μικροβιολογικών ερευνών προς διαπίστωσιν τή5 ποιότητος και τής καταλληλ,ότητος τών προς βρώσιν διαφόρων τροφίμων. Άνεπτύχθησαν ταυτο
χρόνως αξιοσημείωτοι τεχνικά! μέθοδοι και προσδιωρίσθησαν ενιαίοι οροί
προμηθείας τροφίμων. Οΰτω αι ένοπλοι δυνάμεις τής "Αμερικής διησφάλισαν δια τού καλυτέρου τρόπου αφ' ενός την καλήν και ύγιεινήν διατροφήν τών ανδρών ξηράς, θαλάσσης και αέρος καί α φ ' ετέρου τα συμφέ
ροντα τού Δημοσίου.
"Ηδη οι Στρατοί τής Ευρώπης προσανατολίζονται προς τα εν Ή ν ω μέναις Πολιτείαις παραδεδεγμένα.
Βεβαίως παρ' ήμΐν αναφύονται πολλαί δυσκολίαι δια την συγκρότησιν
μιας τοιαύτης υπηρεσίας καί εν εκ τών μεγαλυτέρων εμποδίων τυγχάνει
ή έξεύρεσις επαρκούς επιστημονικού προσωπικού κτηνιάτρων προς πλαισίωσιν τής υπηρεσίας ταύτης τουλάχιστον δια το παρόν καί δια το εγγύς
μέλλον. Παρά ταύτα δμως τυγχάνει επιβεβλημένον δπως από τούδε συγκροτηθή εντός τών κόλπων τού Κτηνιατρικού Σώματος ή υπηρεσία επι
θεωρήσεως τροφίμων ήτις να επιληφΐϊή τής μελέτης τού δλου θέματος
και ήτις βαθμηδόν θ α άνεπτύσετο ώστε να κάλυψη τάς ανάγκας τού
ημετέρου στρατού.

<?26

Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής 'Εταιρείας

"Ηδη από τοϋδε θα ήτο δυνατόν να εκαλΰπΐετο εν σημαντικον πο
σοστού της Επιθεωρήσεως τροφίμων δια της χρησιμοποιήσεως των ήδη
υπηρετούντων εν τφ Στρατφ μονίμων και εφέδρων κτηνιάτρων παραπλεύ
ρως προς τα έτερα κτηνιατρικά των καθήκοντα.
Δια να επιτευχθώ δμως τοΰτο υπάρχει ανάγκη πρωτίστως επιστα
μένης μελέτης, εκδόσεως λεπτομερών οδηγιών και εμπεριστατωμένης
εκπαιδεύσεως σχέσιν εχοΰσης προς την ειδικότητα της επιθεωρήσεως
τροφίμων.
Το πρόβλημα βεβαίως τούτο δεν τυγχάνει απλούν, άντιθέτο)ς παρου
σιάζει μεγάλας δυσκολίας αλλά λόγω της μεγάλης σημασίας της συνυφα
σμένης με την καλλιτέραν διατροφήν των ανδρών και την διαφΰλαξιν της
υγείας των πρέπει να βάδιση γοργώς προς την λΰσιν του.
'Από τοΰδε δυνάμεθα να άναφέρωμεν εν συντομία τσύς δρους υπό τους
οποίους λειτουργεί ή υπηρεσία αυτί] εν τω Άμερικανικφ Στρατφ.
Δια τών υπ" αριθ. AR. 40-950 τοΰ Στράτου ξηράς και A . F . R .
160-21/1949 εγκυκλίων διαταγών της Πολεμικής 'Αεροπορίας του 'Αμερι
κάνικου υπουργείου Ε θ ν ι κ ή ς 'Αμύνης εκωδικοποιήθησαν αί διάφοροι
προεκδοθεΐσαι διαταγαί επί τοΰ αντικειμένου τούτου. Ούτω περιλαμβά
νονται εν συντομία τα εξής θέματα.
Ιον) Εξουσιοδοτείται ή Κτηνιατρική υπηρεσία δια την εκτέλεσιν
επιθεωρήσεων εις τρόφιμα ζωικής προελεύσεως χρησιμοποιούμενα εις τον
στρατον και την Πολεμικήν Άεροπορίαν.
ΣΗΜ. : Έ π ι τοΰ προκειμένου παρ' ήμΐν αναγράφεται εις τον κανονισμον Κτηνιατρικής υπηρεσίας τοΰ εν ειρήνη στρατού οτι την εΰθΰνην
τής επιθεωρήσεως τροφών ζωικής προελεύσεως έχει ή Κτηνιατρική υπη
ρεσία Στράτου.
2ον Άναφορικώς προς την αποστολήν τής υπηρεσίας ταύτης ανα
γράφεται εις την εγκΰκλιον οτι περιλαμβάνει :
α) Την επιθεώρησιν τών κρεάτων, τοΰ γάλακτος και γαλακτοκομικών
προϊόντων, τών ιχθύων, τών πουλερικών, τοΰ κυνηγίου, τών λιπών και
ελαίων μαγειρικής δλων τών ανωτέρω, νωπών κατεψυγμένων, συντετηρημμένων ή οπωσδήποτε επεξειργασμένων.
Ή ανωτέρω έπιθεώρησις γίγνεται εφ' δλων τών τροφών ζωικής
προελεύσεως τάς οποίας δέχεται εκάστη μονάς ή ύπομονάς συμπεριλαμ
βανομένων τών Στρατιωτικών και 'Αεροπορικών Λεσχών και Πρατηρίων
ως και επί τών τροφών ζωικής προελεύσεως τών κατεχομένων υπό τών
Πρατηρίων Στράτου και τής Πολεμικής 'Αεροπορίας ή τής υπηρεσίας
μεταφορών Στράτου και Πολεμικής Αεροπορίας ή τών εμπορικών πλοίων
τών χρησιμοποιουμένων ως 'Αρματαγωγών.
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β) Ή έκτέλεσις της επιθεωρήσεως δι' ευνόητου; λόγους πρέπει να
συμπίπτει με τον χρόνον προμηθείας των τροφίμων προς εξακρίβωσιν της
ποιότητος περιλαμβανομένων, τοΰ τΰπου, της κλάσεως, του βαθμού και
της υγιεινής καταστάσεως τούτων. Επίσης περιλαμβάνει τας συνθήκας
υγιεινής τάς επικρατούσας εντός των εργαστηρίων ή εργοστασίων εντός
των »οποίων παρασκευάζονται, υφίστανται επεξεργασίαν ή εναποθηκεύονται
τα τρόφιμα.
Τα προϊόντα υπόκεινται εις επιθεώρηπν κατά τον χρόνον της παρα
λαβής και επί πλέον επιθεωρούνται προ της παραλαβής ή κατά την διάρκειαν τής παράγω/ής, προετοιμασίας ή βιομηχανοποιήσει»; των, εφ' δσον
τοΰτο ήθελε κριθή άναγκαιον ή λόγφ τής φύσεως τοΰ προϊόντος ή τής
διασφαλίσεως τής υπηρεσίας.
γ) £ Η εκτέλεσις τής Επιθεωρήσεως μετά την άγοράν των προϊόντων
αποσκοπεί εις την διαπίστωσιν των συνθηκών τής υγιεινής συντηρήσεως
των ως και τής επικρατούσης καταστάσεως εις τους χοίρους εναποθηκεύ
σεως περιλαμβανομένων των ψυγείων, των πλοίων, πλαίων-ψυγείων ά'περ
χρησιμοποιούνται δια τάς μεταφοράς των φθαρτών τροφίμων υπό τοΰ
Στράτου και τής Πολεμικής 'Αεροπορίας.
Αι επιθεωρήσεις αΰται γίγνονται αναλόγως τών αναγκών εντός τών
αποθηκών κατά την διάρκειαν τών χορηγήσεων ή οπότε κρίνεται τοΰτο
άναγκαιον.
δ) Δια την εκτέλεσιν τών άνωιέρω επιθεωρήσεων ό κτηνιατρικός
Άξ)κος υποβοηθείται υπό τών τοπικών Στρατιωτικών Επιστημονικών
Εργαστηρίων ή τών οριζομένων υπό τής Δ)σεως ετέρων Εργαστηρίων.
Εΰνόητον τυγχάνει δτι συνιστάται ή ευρεία χρησιμοποίησις τών εργα
στηρίων δια την λυσιτελή μελέτην τών αντιμετωπιζόμενων προβλημάτων
εν συνδυασμό) με την διερευνησιν τής υγιεινής καταστάσεως τών προϊόν
των και την συμμόρφωσιν προς τους δρους συμφωνιών προμηθειών ιδία
δε όταν υπάρχει υποψία νοθείας μολύνσεως ή βλάβης.
Περί τοΰ τρόπου τής δειγματοληψίας και αποστολής δειγμάτων προς
άνάλυσιν και εξέτασιν εις εργαστήρια έχει έκδοθή ετέρα εγκύκλιος.
ε) Την πιστοποίησιν τής καταλληλότητος και τής καθαριότητος τών
ειδών συσκευασίας και τής διατηρήσεως τών ειδών αφ 3 ής ταΰτα ετέθησαν
εντός τών 'Αποθηκών μέχρι τής χορηγήσεως των εις τας Μονάδας.
Τρόποι άφιστάμενοι τής υγιεινής πρέπει ή να διορθώνονται ή να
άναφέρωνται προς τάς προϊσταμένας 'Αρχάς.
στ) Την επιθεώρησιν εν ζωη τών κτηνών και μετά την σφανήν αυτών
εφ 9 δσον δεν έπιθεωρήθησαν ταΰτα υπό τής 'Αστυκτηνιατρικής υπηρε
σίας τής περιοχής.
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ζ) Και τέλος την δια του καλλιτέρου τρόπου χρησιμοποίησιν του
προσωπικού Κτην)κής υπηρεσίας εντός τών πλαισίων του Στρατού καί της
ΙΙολεμ. Αεροπορίας καί εν συνδυασμώ με τα; προμηθείας τάς γενομένας
υπό της έπιμελητείας ώστε τα τρόφιμα ζωική; προελεύσεως να υφίστανται
την κεκανονισμένην επιθεώρησιν, ως καί τα εργαστήρια, μέσα μεταφοράς
και οι χώροι εναποθηκεύσεως.
δον) Οι αντικειμενικοί σκοποί δια την Κτηνιατρια^ήν Επιθεώρησιν
τροφών ζωικής προελεύσεως τυ/χάνουσιν :
α) Ή διατήρησις της υγείας τοΰ Στράτου έναντι ασθενειών οϊτινες με
ταδίδονται μέσωήλλοιοομένων, βεβλαμένο)ν η μεμολυσμένων ειδών διατροφής.
β) Ή οικονομική κατοχΰρωσις τοΰ Δημοσίου και ή οικονομική ωφέ
λεια δια τοΰ προσδιορισμού τής ποιότητος τών προϊόντων ως προς την
συμμόρφωσιν τών προς τους δρου; συμφωνιών.
4ον) Σχέσεις με το Σώμα Έπιμελητείας.
Μ) Τα καθήκοντα τών επιθεωρητών τροφίμων Κτηνιάτρων τυγχάνουσιν εις στενήν συσχέτισιν μετά τοΰ Σο)μ«τος τής Επιμελήτείας. Ώ ς
έκ τούτου πρέπει να εμφορούνται υπό πνεύματος αμοιβαίας κατανοήσεοος
όσον άφορα <;ήν προμήθειαν, επιθεώρησιν, έναποθήκευσιν και διανομήν
τών ειδών τροφίμων.
β) Οι κτηνιατρικοί άς)>ωί εχουσι την ευΟ·ΰνην ως προς την καταλλη
λότητα τών προς βρώσιν τροφών ζωική; προελεύσεως. Βεβλαμμέναι ή οπωσ
δήποτε ακατάλληλοι προς βρώσιν τροφαι πρέπει να απορρίπτονται εϊτε
κατά τον χρόνον τής προμηθείας των είτε μετά ταΰτα κατά τον χρύνον
τής διανομής των ει; τάς Μονάδας.
Βεβαίως ανακόπτουν περιπτώσεις καθ 3 ας λόγφ κλιματολογικών 'ή
Στρατιωτικών συνθηκών τα εϊδη διατροφής δεν θα είναι Πρώτη; Τάξεως.
Εις τάς περιπτώσεις ταύτας καί εφ 9 όσον ο Κτηνίατρος κρίνει δτι αϊ άλλοιοΐισεις δύνανται ν' άποκατασταί>ώσιν ώστε να μην ΰπάρξη φόβος δια την
κατανάλωσιν τών ε'ιδών τοΰτοίν υπό τοΰ Στράτου, δύναται να είσηγηθή
την χορήγησίν των εις τάς Μονάδας.
γ) Ή διαπίστωσις τής ποιότητος τών τροφών ζωικής προελεύσεως
τυγχάνει επίσης έργον τοΰ Κτηνιατρικοΰ °Αξ)κοΰ. ΕΊς την περίπτωσιν ταΰτην ενεργεί ώς Σι'<μβουλος τοΰ *Αξ)κοΰ Έπιμελητείας. καί
δον) Σχέσεις μετά τών λοιπών Κρατικών 'Υγειονομικών Έλεγχων
τών τροφών. Και μετ' αυτών συνεργάζεται στενώς με την διαφοράν δτι
πάντοτε αποβλέπει προς τα συμφέροντα τοΰ στρατοΰ αναφερών πάσαν
πχρέκκλισιν εκ τών παραδεδεγμένων υγιεινών κανόνων,υποδεικνύων συνάμα,
την λήψιν τών ενδεδειγμένων μέτρων.
Δια τών ανωτέρω εκτεθέντων διαγράφεται ή σπουδαία αποστολή τής
κτηνιατρικής υπηρεσίας εις το κεφάλαιον τής διατροφής τοΰ Στρατοΰ και
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δια ποίων πρακτικών τρόπων άντεμετωπίσθη αΰτη υπό του 'Αμερικάνικου
Στράτου. Τώρα με γοργον πλέον βήμα ή Κτηνιατρική υπηρεσία του Ά μ ε "
ρικανικοΰ Στράτου εθεσπισεν ειδικούς κανόνας και ετυποποίησε τους τρό
που; επιθεωρήσεως των διαφόρα>ν ειδών τροφών ζωικής προελεύσεως.
Δια το ενιαΐον τ ή ; εκπαιδεύσεως των χρησιμοποιουμένων ώς επιθεω
ρητών τροφίμων Κτηνιάτρων ΐδρυσεν από μακρού εις Σικαγον είδικήν
Σχολήν, έπίση; διέ\>εσεν επιστημονικον και τεχνικον προσωπικον ε'ις τα
διάφορα επιστημονικά στρατιωτικά εργαστήρια εντός τών οποίων άνεπτυχθη είδικος κλάδος εξετάσεως και αναλύσεως τροφίμων.
Κατήρτισε μονάδας με εξειδικευμένον πρόσωτικον και με επικεφαλής
κτηνιάτρους τών οποίων μοναδική αποστολή είναι ή έξέτασις τροφίμων
ζωικής προελεύσεως και έκλιμάκωσε ταύτας ανά τάς Ήνωμένας Πολιτείας
και εκτός αυτών, εις τα διάφορα θέατρα επιχειρήσεων.
Ή 'Αμερικανική Πολεμ. 'Αεροπορία αποδίδουσα τήν ενδεδειγμένην
σημασίαν είς τήν διατήρησιν τ ή ; υγείας τών πληρωμάτων τών αεροσκα
φών, και ετι περισσότερον, προς αποφυγήν παντός απευκταίου κατά τήν
διάρκειαν τών πτήσεων, συνεκρότησεν άρτίαν κτηνιατρικήν υπηρεσίαν με
Ι πι κεφαλής στρατηγον κτηνίατρον τής οποίας μοναδικός προορισμός τυγ
χάνει ή διαφύλαξις τής υγείας τών αξιωματικών και ανδρών τής Πολεμι
κής 'Αεροπορίας από πάσης προσβολής εκ τροφίμων κλπ. Ή ευγενής αΰτη
χώρα εδέχθη επίσης ίνα μετεκπαίδευση αριθμόν Ελλήνων Κτην]κών
'Αξιωματικών είς τήν εν Σικάγω λειτουργούσαν Σχολήν Υγιεινής Κρέα
τος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων.
Οΰτοι επανερχόμενοι ενταύθα δύναται να διδάξουν τους υπολοίπους
συνάδελφους των επί τών τεχνικών θεμάτων επιθεο)ρήσεως τροφίμων ώστε
να έπιτευχθή :
α) ή ταχεία άνοδος τής στάθμης εκπαιδεύσεως επί του σπουδαίου
τούτου δέματος και β) ή ενιαία και τρόπον τινά τυποποιημένη τεχνική
τ ή ; επιθεωρήσεως τροφίμων.
Βεβαίως θα άπαιτηθή ικανός χρόνος ίνα έφαρμοσθή παρ' ήμΐν εν
τοιούτον πρόγραμμα καί είναι γνωστόν δτι πάσα αρχή δύσκολος τυγχά
νει, άλλα συν τφ χρόνος ασφαλώς θα έπιτευχθή ή κάλυψις τής τερασύας
ταύτης ανάγκης.
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R É S U M É
La nécessité de création d'un service special d'inspection
de denrées alimentaires dans le sein du Corps Vétérinaire
......

Par
D.

H.

Christophorou

Colonel du Service Vétérinaire de l'Armée
L'auteur passant en revue les missions du service Vétérinaire de
l'Armée, souligne la nécessité d'ajouter parmi elles la fondation d'un
service special d'inspection de denrées alimentaires d'origine animal,
dont le but sera l'évaluation de la qualité de différents produits alimentaires et l'estimation du degré de salubrité au point de vue sanitaire. L'auteur, ensuite, décrit le système actuellement en usage aux
États Unis et donne des apperçues pour la realisation de ce service au
sein du service Vétérinaire militaire qui considère comme le seul
capable d'en assurer le succès. De cette façon la santé des soldats
en général aussi bien que les intérêts publics seront complètement
protégés;

ΑΝΑΛΥΣΕΙ!

ΞΕΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

J. M. D O R O T T E : Συμβολή είς την μελέτην της τεχνητής γονιμοποιήσεως επί των ίτίπ^ειδίόν. (Contribution à l'étude de l'insémination artificielle chez les équidés). (Zootechnia Vol. I I I
No 4 (16).
Εις την ενδιαφέρουσαν ταΰτην μελέτην, δ "Υποδιευθυντής τοϋ
Κέντρου Αναπαραγωγής τοΰ Όραν άνακοινεΐ τα επιτευχθέντα άποιελέσματα εκ της εφαρμογής από τοϋ 1949 της τεχνητής γονιμοποιήσεως εις
τα ίπποειδή τοΰ ύ π ' αυτόν Κέντρου.
Κατά τάς διδομένας τεχνικάς λεπτομέρειας, ή λήψις τοΰ σπέρματος
Όΰδεμίαν παρουσίασε δυσκολίαν, επραγματοποιειτο δε δια τεχνητών κόλ
πων, τΰπου Cambridge καταλλήλως διασκευασθέντων δι' ι;τποειδή. Ή
περισυλλογή τοΰ σπέρματος εγένετο άπ° ευθείας εντός τοΰ διαλυτικοΰ
ΰγροΰ, ακολούθως δέ τοΰτο διετηρεϊτο εντός ειδικών -θρεπτικών υλικών,
ή σΰνθεσις τών οποίων θ ' άποτελέση θέμα μεταγενέστερος ανακοινώσεως.
Έ ν συνεχεία ό συγγραφεύς, άναλυων τα της σπερματεγχΰσεως, αναφέρει
οτι ή μόνη παρουσιαζόμενη δυσκολία έγκειται εις τον προσδιορισμον της
εΰθετωτέρας στιγμής δια τήν εγχυσιν, δυσκολία ήτις εν μέρει παρακάμ
πτεται δια τής διενεργείας επανειλημμένων εγχύσεων κατά την διάρκειαν
τοΰ οργασμού.
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