
Διαβάστε ακόμη σ’ αυτό το τεύχος:
• Η Δύναμη της Φιλίας.

• Βαλσαμόχορτο ή Σπαθόχορτο.

• Μελισσόχορτο ή Μελισσοβότανο.

• «AthensArt» Οδύσσεια.

• Το Ξυπόλυτο Κολέγιο της Ινδίας.

• Γιατροί - Φάρμακα: Πρώτη αιτία θανάτου.

• Εκπαιδευτική βόλτα στην Κερκυραϊκή
Ανακύκλωση.

• Διεθνείς Ημέρες Σπόρων: Πελίτι.

• Απόψεις Ζωής.

Και άλλα ενδιαφέροντα θέματα...
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ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΑΜΑ

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ

«…τα πάντα πρέπει να απηχούν την αγνή
γλώσσα της φύσης όταν με σωφροσύνη
και εντιμότητα ζητούμε να μας αποκαλύψει
τα μυστικά της»

Σαμουήλ Χάνεμαν

Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με τη φιλοσοφική
προσέγγιση της υγείας και της ζωής εξετάζοντας τα
πλαίσια εκείνα που δύνανται να μας προσφέρουν τον

καταλληλότερο τρόπο κατανόησής της. Θα τολμήσουμε να αναφερθούμε σε
έναν κόσμο δυναμικό αλλά χωρίς υλική μορφή, για να μεταδώσουμε στον
αναγνώστη μια -κατά το δυνατόν- ρεαλιστική απεικόνιση, που αν και ευνόητη
είναι τελικά δύσκολο να τη συλλάβουμε, γιατί διαφοροποιείται από τη γραμ-

μική σκέψη και την αδίστακτη νοοτροπία της καθημερινής μας πραγματικό-
τητας. Μια νοοτροπία που μας απομακρύνει από τη Δυνατότητα μιας Υγιούς
Ζωής η οποία μας προσφέρθηκε σαν μοναδική ευκαιρία.
Η κοινωνία που δημιουργήσαμε για να ζούμε, αυτό το απάνθρωπο χρηματοκεντρικό σύ-
στημα που κυβερνάται από τις αγορές, μοιάζει να φτάνει στο τέλος του. Αυτό σημαίνει
ότι ο άνθρωπος θα βρεθεί για άλλη μια φορά (έχει συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν)
απέναντι στον εαυτό του και θα πρέπει να επιλέξει σε τι κόσμο θέλει να ζει. Αν η επιλογή
του είναι φυσιοκεντρική και ανθρωποκεντρική, και αν -συνειδητοποιώντας καταρχήν τη
δυνατότητα της ύπαρξής του- επενδύσει στους δεσμούς Φιλίας με το συνάνθρωπό του,
τότε θα αξιωθεί έναν καλύτερο κόσμο. Τότε θα είμαστε σε θέση να κατανοούμε την αξία
των χωρίς υλική μορφή καταστάσεων που διέπονται από αξίες ανώτερες από εκείνες των
μορφών. Αξίες που παραγκωνίστηκαν στο βωμό του κέρδους, του πρόσκαιρου, του
επιφανειακού και του φαίνεσθαι. Μόνο αν αλλάξουμε, αν γίνουμε άνθρωποι με την
πραγματική υπόσταση, μόνο τότε θα είμαστε σε θέση ...συνέχεια σελ. 4

Το νερό και η Προγεννητική Αγωγή
Το μυστικό του νερού ή το μυστικό της ανθρώπινης ζωής

Γράφει: Ιωάννα Μαρή, επιτ. Σύμβουλος Επικρατείας Πρόεδρος της Παγκόσμιας Οργάνωσης
Προγεννητικής Αγωγής και της Ελληνικής Εταιρείας Προγεννητικής Αγωγής

ΠΠοολλλλάά  χχρρόόννιιαα  ττώώρραα  ηη  εεππιισσττήήμμηη  γγννωωρρίίζζεειι  όόττιι  ττοο  έέμμββρρυυοο  δδιιαα--
μμοορρφφώώννεεττααιι  σσττηη  φφυυσσιικκήή  ττοουυ  ααλλλλάά  κκααιι  σσττηηνν  ψψυυχχοοππννεευυμμααττιικκήή
ττοουυ  υυππόόσστταασσηη  ααππόό  ττιιςς  σσκκέέψψεειιςς,,  σσυυγγκκιιννήήσσεειιςς,,  ββιιώώμμαατταα,,  ααιισσθθηη--
ττηηρριιαακκέέςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  ααλλλλάά  κκααιι  αακκόόμμηη  ππεερριισσσσόόττεερροο  ααππόό  ττιιςς
ιιδδέέεεςς,,  ττηη  ννοοοοττρροοππίίαα  ττηηςς  μμηηττέέρρααςς  κκααιι  μμέέσσωω  ααυυττήήςς  ττοουυ  ππααττέέρραα
κκααιι  ττοουυ  ππεερριιββάάλλλλοοννττόόςς  ττοουυςς..

Η επίδραση αυτή γνωρίζουν ήδη ότι είναι
γενετικής προέλευσης με την ανάπτυξη
ενός νέου κλάδου -της επιγενετικής επι-
στήμης. Και ήδη επίσης οι νευροεπιστή-
μονες ανακάλυψαν τους νευρώνες-
καθρέφτες, που υπάρχουν στον άνθρωπο
σε πολύ μεγάλο αριθμό. Οι νευρώνες-κα-
θρέφτες καθρεφτίζουν (αντανακλούν) δηλ. αντιλαμβάνονται, αισθάνονται και μιμούνται
σκέψεις και συγκινήσεις που τρέφει ο πλησίον ή ακόμη κινήσεις του σώματός του. Μ’
αυτούς τους νευρώνες ζούμε ψυχικές καταστάσεις του ...συνέχεια σελ. 6

Ελληνική Γλώσσα
Πρέπει να απλοποιήσουμε την

ορθογραφία μας;
Απόπειρα για μία τοποθέτηση χωρίς πολιτικές φορτίσεις. 

Του Λευτέρη Σφακιανάκη, φιλολόγου, κειμενογράφου και επιμελητή κειμένων
Πρόσφατα κυκλοφόρησε στον Τύπο, αλλά και μέσω διαδικτύου και email,
μία πρόταση του Κύπριου ευρωβουλευτή Μάριου Ματσάκη για απλοποί-
ηση της γραφής της ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η συγκεκριμένη πρόταση δημιούργησε με-
γάλο θόρυβο και αναθέρμανε πολλές διαμάχες σχετικά με την ορθογρα-
φία της γλώσσας μας. Επειδή μας κίνησε έντονα το ενδιαφέρον το ζήτημα
αυτό, παραθέτουμε το κείμενο του κ. Ματσάκη και, αμέσως παρακάτω, το
σχόλιό μας. 

Απλοποίηση της ελληνικής γραφής 
εισηγείται ο Κύπριος ευρωβουλευτής Μάριος Ματσάκης
Απλοποίηση της ελληνικής γραφής εισηγείται ο Κύπριος ευρωβουλευτής Μάριος Μα-
τσάκης, με επιστολή του προς τον υπουργό Παιδείας της Κύπρου Ανδρέα Δημητρίου,
την οποία κοινοποίησε μεταξύ άλλων στους Έλληνες  ...συνέχεια σελ. 12

Γράφει ο Χρήστος Κόντης

Ο Μ Ο Ι Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Η

Η Αδιόρατη Φύση της Ασθένειας
«Δια τα Όμοια Νόσος Γίγνεται και δια τα Όμοια Προσφερώμενα εκ Νοσούντος Υγιαίνονται» Ιπποκράτης



Γράμμα από τον εκδότη

Ανεξάρτητη τρίμηνη έκδοση των Εναλλακτικών
Θεραπευτικών Προσεγγίσεων, Πρόληψης και
Προτάσεων Ζωής.
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Σε αυτό το τεύχος συνεργάστικαν:
Τάκις Αλεξίου, Ιωάννα Μαρή, Κοσκινάς Σπύρος, 
Λευτέρης Σφακιανάκης, Παναγιώτης Σαϊνατούδης. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ολική ή
περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση 
του περιεχομένου του παρόντος εντύπου με οποιοδή-
ποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκ-
δότη, αλλά υπόκειται στον (Ν.2121/1993) και τους
κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Οι απόψεις όσων αρθρογραφούν δεν αποτελούν κατ’
ανάγκη και τις θέσεις του εκδότη. Οι πληροφορίες που
παρέχονται δεν συνιστούμε να εφαρμόζονται αυτοβού-
λως ή να θεωρούνται ως πανάκεια. Σε καμία περίπτωση
τα κριτικά σχόλια δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι καταδι-
κάζουν την συμβατική ιατρική επιστήμη. Αφορούν επι-
σημάνσεις που αξίζουν την προσοχή και την διερεύνηση
από την Παγκόσμια Επιστημονική Ιατρική Κοινότητα για
την καλύτερη αντιμετώπιση του κοινού μας στόχου, την
εξάλειψη της προδιάθεσης προς την ασθένεια.

Το επόμενο φύλλο θα κυκλοφορήσει τον 
Ioύλιο στην Κέρκυρα, στην Βορειοδυτική 
Ελλάδα και στην Αθήνα.
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Aγαπητοί αναγνώστες,

Έχουμε την τιμή και την ευχαρίστηση να μοιραστούμε και πάλι με τους αναγνώστες μας αυτόν τον τόπο συνύπαρξης,
που είναι το Υγείας Όραμα. Σήμερα όλοι βιώνουμε το κοινωνικό ξεπούλημα που μας επιβάλλουν οι κυβερνώντες μας.
Δεν πτοούνται από τη γενική κατακραυγή, απεναντίας βιάζονται να ξεπουλήσουν την περιουσία όλων μας, και μαζί τις
αξίες της ζωής! Και όπως είδαμε όλοι, οι λέξεις δεν ανταποκρίνονται πια στις έννοιες που εκπροσωπούν, γι’ αυτό και
σοσιαλιστές πάνε χέρι χέρι με δεξιούς και ακροδεξιούς. Θέλετε τη σωστή λέξη; Πρόκειται για τους φεουδάρχες μας!
Αλλά αυτό που με ανησυχεί περισσότερο από όλα, αυτό που πλανάται στον αέρα καθώς πλησιάζουν οι εκλογές είναι
ότι είμαστε έτοιμοι να τους συγχωρήσουμε. Θα τρίζουν τα κόκαλα του Ευριπίδη που αναφωνούσε ότι «Εν δικαιοσύνη
συλλήβδην πάσα αρετή εστί» (στη δικαιοσύνη εμπεριέχεται κάθε αρετή) αλλά και του Σωκράτη που πίστευε ότι «Ουχ
οίον τε άνευ δικαιοσύνης αγαθόν πολίτην γενέσθαι» (Είναι αδύνατο να υπάρχει καλός πολίτης χωρίς δικαιοσύνη). 
Αλλά η δικαιοσύνη εξαρτάται από τον ίδιο τον πολίτη, όταν δεν τοποθετείται δίκαια απέναντι στον εαυτό του καταρχήν,
στον διπλανό του στη συνέχεια, όταν δεν ζει με δικαιοσύνη απέναντι στην Ανάγκη στην οποία οφείλει την ύπαρξή του,
όταν δεν αναγνωρίζει τη μικρότητα και το πρόσκαιρο της ζωής του και εκστασιάζεται - σαν να πρόκειται για το ιδιαίτερο
δημιούργημα- και κατασκευάζει με κάθε τρόπο τον δικό του ανταγωνιστικό κόσμο περιφρονώντας ό,τι και όποιον
υπάρχει γύρω του. Ε, τότε η δικαιοσύνη τροποποιείται ανάλογα με τα κέφια μας, σαν ένα μπαλόνι γεμάτο αέρα, που
του δίνουμε όποιο σχήμα θέλουμε, χωρίς οποιαδήποτε δικαιολόγηση, από απλή κεκτημένη ταχύτητα και συνεχίζοντας
ένα κακό προηγούμενο που οι ίδιοι δημιουργήσαμε στη διαστρέβλωσή της.
Όμως υπάρχει και ο αντίποδας όλων αυτών. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ενστερνίζονται αρχές όπως η ακόλουθη
του Νοτιοαφρικανού συγγραφέα Αντρέ Π. Μπρικ: «όταν η συνωμοσία του ψεύδους που με περικυκλώνει
απαιτεί να αποσιωπήσω τον μόνο λόγο αλήθειας που μου έχει δοθεί, τότε η λέξη αυτή γίνεται η λέξη
που θέλω να αρθρώσω περισσότερο απ’ όλες». Και αυτό πρέπει να το φοβούνται οι ηγήτορές μας, γιατί ο
κάτοικος αυτού του τόπου δεν θα έχει τις ανοχές που ίσως επιδείξει ο βορειοευρωπαίος συμπολίτης του. Θα πρέπει
να προσέξουν γιατί ενδέχεται να προκαλέσουν μια λαίλαπα με απρόβλεπτες συνέπειες. Οι πιέσεις που δεχόμαστε είναι
μεγάλες και κατά τη γνώμη μου, οι «απείθαρχοι Νότιοι» διαθέτουν διαφορετικές εγγενείς ποιότητες από τους Βόρειους.
Η διαφορετικότητά τους σχετίζεται με το γεωγραφικό και το κλιματικό περιβάλλον όπου ζει ο κάθε λαός, και όσο και
αν η ερμηνεία αυτή φαντάζει πρωτόγονη, ισχύει, αφού προκύπτει από βιοκλιματικές αναγκαιότητες.
Φυσικά, σε καμία περίπτωση δεν προσπαθώ να δώσω αξία στους Νότιους απαξιώνοντας τους Βόρειους ή το αντίθετο,
αναφέρομαι μόνο στη διαφορετικότητα, καθώς και στο δικαίωμα στη διαφορετικότητα. Έχουμε διαφορές λοιπόν και
δυστυχώς το μόνο που μας ενώνει είναι το χρήμα. Για αυτό πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τις αρχές των κοινωνιών
μας ανακαλύπτοντας άλλους ανώτερους λόγους συνύπαρξης, που σέβονται την αξία του και την ιδιοσυγκρασία κάθε
λαού, κάθε ανθρώπου. Τότε το χρήμα δεν θα ορίζει το μέλλον της ανθρωπότητας διότι θα είναι ένα μέσο συναλλαγής
για την επιβίωση και όχι μια «θεότητα» στην οποία πρέπει να προσηλυτιστούμε. 
Σήμερα, ο καπιταλισμός συσσώρευσε τον πλούτο σε ελάχιστα άτομα (το 2% ελέγχει όλο τον πλούτο της Γης) οι οποίοι
είναι σε θέση να αγοράσουν ολόκληρο τον πλανήτη και όχι μόνο (θυμόσαστε την αμερικάνικη εταιρεία που πουλούσε
οικόπεδα στο φεγγάρι); Αν αυτή η ισχνή μειοψηφία είναι η μία παράταξη στον πόλεμο που βιώνουμε, τότε ποια μπορεί
να είναι η αντίπαλη παράταξη, παρά όλοι εμείς οι υπόλοιποι, οι απλοί πολίτες; Εμάς αντιμετωπίζουν. Εμάς ποδοπατούν.
Εμάς πολεμούν. Η βία είναι η επιλογή της (οικονομικής) εξουσίας σήμερα. Και συμβαίνει το άλλοτε αδιανόητο: οι
κυβερνήσεις του πλανήτη δεν υπηρετούν πια τους πολίτες που εκπροσωπούν, αλλά τη μειοψηφία που διαχειρίζεται τον
πλούτο.
Η απληστία λοιπόν κυριάρχησε στη ζωή μας και τη διαμόρφωσε ανάλογα. Και εμείς δεν είμαστε άμοιροι ευθυνών,
αφού θέλουμε να μοιάσουμε στις «ελίτ»! Τι πρέπει να γίνει λοιπόν; Κατά την προσωπική μου εκτίμηση πρέπει να
συνειδητοποιήσουμε τη διαφορά της υγείας από την ασθένεια και να δρούμε ανάλογα. Πρέπει να αρχίσουμε να
αναρωτιόμαστε με ειλικρίνεια -ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί- αν είμαστε έξυπνοι ή βλάκες, υγιείς ή άρρωστοι!
Πρέπει να αναρωτιόμαστε σαν να είναι η τελευταία μας ευκαιρία, γιατί αν απαντήσουμε λάθος τότε θα αγγίξει όλες τις
πτυχές της ζωής μας η τραγωδία, η οποία ήδη εκτυλίσσεται και κάνει τα λόγια του Σέξπιρ να ηχούν σαν τη μόνη αλήθεια:
«Τα γλέντια μας τέλειωσαν τώρα. Τούτοι που έπαιζαν καθώς σου προείπαν, όλοι ήταν πνεύματα και
λιώσανε, γίνανε αέρας, αέρας διάφανος και σαν το αθέμελο οικοδόμημα στο θέαμα τούτο, πύργοι
νεφελοσκέπαστοι, τρανά παλάτια, καμαρωτοί ναοί, κι αυτή η μεγάλη σφαίρα, ναι, και όλα όσα ‘χει
πάνω της, θα διαλυθούν, θ’ αφανιστούν σαν τούτο τ’ άυλο θέαμα, κι ούτε πίσω άχνα δε θ’ αφήσουν·
είμαστε απ’ την ύλη που ‘ναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.»
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να ξανασκεφτούμε τι είναι η υγεία. Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, υγεία δεν είναι μόνο η απουσία της ασθένειας αλλά η πλήρης φυσική και κοινωνική ευεξία. Οι αρχές
του Π.Ο.Υ. (που δεν είναι δα και επαναστατικά μανιφέστα αλλά διακηρύξεις ενός «πολιτικά ορθού» οργανισμού) λένε
ότι οι κοινωνικές συμπεριφορές που δεν προάγουν την υγεία πρέπει να τερματίζονται και να αντικαθίστανται από άλλες
που την προάγουν. Όλα αυτά είναι γραμμένα, αλλά έχουμε μάθει να τα βλέπουμε μόνο, χωρίς να τα τηρούμε.
Για μια συνολική οικουμενική υγεία, έχουμε ανάγκη από έναν νέο Διαφωτισμό που να καθιερώσει το σεβασμό στις
ατομικές και κοινωνικές ηθικές αρχές, ένα Διαφωτισμό που θα μας πείσει ότι το μέσο δεν πρέπει να κυβερνά τον
άνθρωπο, ένα Διαφωτισμό που θα ξεκινάει από την καρδιά του καθενός μας και το αποτέλεσμά του θα είναι αντάξιο
της πηγής του.

Μια μη βίαιη επανάσταση δεν αποτελεί πρόγραμμα κατάληψης της εξουσίας. Είναι πρόγραμμα μετασχηματισμού σχέσεων,
το οποίο καταλήγει στην ειρηνική μετάβαση της εξουσίας.                      

Μαχάτμα Γκάντι 

Κομπίτσι 
49100 Κέρκυρα
info@ygeiasorama.gr 
olistic@otenet.gr

Μπορείτε να λαμβάνετε το Υγείας Όραμα στο χώρο σας, μόνο με 10 ευρώ το χρόνο. Με αυτή τη συμβολική συνδρομή εξασφαλί-
ζετε το τεύχος σας χωρίς να φοβάστε μήπως εξαντληθεί, και προσφέρετε μία πολύτιμη ενίσχυση στην αφιλοκερδή προσπάθειά μας.
Τέλος μπορείτε να κάνετε την ετήσια συνδρομή μας δώρο σε αγαπημένα σας πρόσωπα. Είναι ένα δώρο πολύ ωφέλιμο και οικο-
νομικό. Βοηθήστε και εσείς να διαδοθεί μία άλλη άποψη ζωής και το όραμά μας για μία υγιή κοινωνία. 

Καλές Γιορτές! 

Πληρωμές μπορούν να γίνουν με επιταγή στα στοιχεία του εκδότη στην 
Alpha Bank 680002101319495 ηλεκτρονικά (ΙΒΑΝ m-Βanking 181458864 721506), στο όνομα Χρήστος Κόντης. 
Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 2661022551 / 6945316911 ή στο e-mail: info@ygeiasorama.gr & olistic@otenet.gr
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Το κείμενο που ακολου-
θεί, περιλαμβάνει απο-
σπάσματα από το βιβλίο
του Δρ. Τάκι Αλεξίου
που εκδόθηκε τον περα-
σμένο Ιανουάριο.  Συνη-
θίζω να υπογραμμίζω με
το μολύβι  τις πιο ενδια-
φέρουσες αναφορές  στην
κορυφή της σελίδας.
Στο τέλος είχα υπογραμ-
μίσει το μεγαλύτερο μέρος
αυτού του βιβλίου, και

αισθανόμουν ότι το αδικούσα, όταν προσπερ-
νούσα κάποιο κεφάλαιο. Είμαι βέβαιος ότι θα
ήταν ωφέλιμη ακόμη και η εξολοκλήρου δημοσί-
ευσή του, αφού πρόκειται για μια ποιητική περι-
γραφή της σημερινής κατάστασης όπου έχουμε
περιέλθει, τόσο στη χώρα μας όσο και σε παγκό-
σμιο επίπεδο. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση
πρόκειται για την πιο ρεαλιστική και επίκαιρη ποί-
ηση που διάβασα ποτέ (ποίηση όχι έμμετρη αλλά
πεζή) και σας την προτείνω ανεπιφύλακτα. Η επι-
λογή των αποσπασμάτων δεν ακολουθεί την πο-
ρεία του βιβλίου. Τα ζωγραφικά θέματα είναι
φιλοτεχνημένα από τον ίδιο τον συγγραφέα και
κοσμούν το κείμενο.                                     Σ.τ.Ε. 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ξεκίνησε με έναν πανέ-
μορφο ελληνικό μύθο και πρωταγωνιστή τον έρωτα του
Δία, προστάτη της φιλοξενίας, του όρκου, της δικαιοσύ-
νης και της δημοκρατίας. Η ιστορία της σύγχρονης Ευ-
ρώπης του 20ου αιώνα, είναι μια ιστορία βαρβαρότητας,
πόνου και δυστυχίας, με δύο παγκόσμιους πολέμους,
αποικίες, ναζισμό, φασισμό, δικτατορίες, με φυλακές γε-
μάτες πολιτικούς κρατούμενους, στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης, βασανιστήρια, εκμετάλλευση, πείνα, ανεργία,
εξαθλίωση και αμέτρητα θύματα. Η αποικιοκρατική πολι-
τική βαρβαρότητας, που γινόταν παλιότερα στο όνομα
του εκπολιτισμού των «άγριων» λαών, τελευταία αρχίζει
να γίνεται στο όνομα του εκδημοκρατισμού των πολιτικά
«απαίδευτων» λαών. Δηλαδή «όχι Γιάννης αλλά Γιαννά-
κης»… Η Ευρώπη, στις μέρες μας, πεθαίνει μέσα
σε ένα απάνθρωπο οικονομικό σύστημα, με πρω-
ταγωνιστή τη Γερμανία και τη θεοποίηση των αγο-
ρών. Αυτή λοιπόν η Ευρώπη του σκληρού πυρήνα
είναι ολοφάνερο ότι στοχεύει να υποτάξει οικο-
νομικά τις «ατίθασες» χώρες του Νότου (αλλά-
ζοντας ακόμη και τον πολιτικό τους χάρτη), αλλά
και να επεκτείνει την επιρροή και τα σύνορα της
αυτοκρατορίας της, δίνοντας παράλληλα δωρεάν
«μαθήματα Ελευθερίας και Δημοκρατίας» στους
Άραβες που πρόσφατα εξεγέρθηκαν… «Πες, πες
κάτι θα μείνει», έλεγε ο υπουργός προπαγάνδας της να-
ζιστικής Γερμανίας Göbbels, εννοώντας μεταξύ άλλων
τους Εβραίους που «βρομούσαν». Σήμερα έχουμε τις
χώρες του Ευρωπαϊκού νότου (PIGS), που κι αυτές, ως
τεμπέλικα γουρούνια, βρομάνε… Το περίεργο είναι ότι
ενώ στους Γερμανούς η λέξη γουρούνι (Schwein) είναι
χοντρή βρισιά, είναι και το αγαπημένο τους φαγητό… 
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ, οι τραπεζίτες και οι μεγαλομέτοχοι. Καπι-
ταλισμός δεν είναι οι μεγαλοβιομήχανοι, οι μεγαλοεπι-
χειρηματίες και οι μεγαλέμποροι. Καπιταλισμός δεν είναι
οι χρηματαγορές και τα κερδοσκοπικά συμφέροντα των
λίγων. Καπιταλισμός δεν είναι οι μεγαλοεπενδυ-
τές -οι κάθε λογής «Soros»- και οι οίκοι αξιολό-
γησης… Καπιταλισμός, και μάλιστα ο χειρότερος
του είδους, από τον οποίο τρέφονται όλοι οι
άλλοι, δεν είναι παρά ο άκρατος ατομισμός-εγωι-
σμός μας, αυτή η χίμαιρα που από την εποχή της
αρχαιότητας προσπαθεί να μας απαλλάξει, ανεπι-
τυχώς, ο Βελλερεφόντης κι αργότερα ο Αϊ-Γιώρ-
γης και τόσοι άλλοι Σοφοί σ’ όλο τον κόσμο. Είναι
αυτό το τέρας που δεν μας αφήνει να προσέξουμε
τον διπλανό μας, τον άνθρωπο, να τον νιώσουμε
και να νοιαστούμε ειλικρινά γι’ αυτόν… «Αγάπη,
Αγάπη, άλλη δουλειά δεν έχουμε…» έλεγε ο Ρούμι, ένας
μεγάλος Ανθρωπιστής, Φιλόσοφος και Ποιητής του

13ου αιώνα από τη Βακτριανή της Κεντρικής Ασίας, κι
αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο που από κούφια λόγια
θα πρέπει κάποτε να μετουσιωθεί σε πράξη, αν θέλουμε
να ζήσουμε καλύτερες μέρες… «Δε γνωρίζω κατά
πόσο η ανθρωπότητα θα ακολουθήσει συνειδητά
το νόμο της Αγάπης. Αλλά δεν υπάρχει λόγος
ανησυχίας. Ο νόμος θα εξακολουθεί να ισχύει,
όπως ακριβώς ισχύει ο νόμος της βαρύτητας, είτε
τον δεχόμαστε είτε όχι», υπογραμμίζει ο Gandhi.
Τι είναι αγάπη; Αγάπη είναι ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη,
ευγένεια, ειλικρίνεια, εντιμότητα, αξιοπρέπεια, απόλαυση,
ευτυχία, ειρήνη, ελευθερία, ασφάλεια, ευαισθησία, διά-
λογος και σεβασμός... Καθώς και όλα τα θετικά συναι-
σθήματα και εποικοδομητικές σκέψεις που δεν
περιορίζονται στον άνθρωπο αλλά επεκτείνονται σε
όλους τους ζωντανούς οργανισμούς, τη φύση και ολό-
κληρο το σύμπαν.
ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ Η ΕΥΤΥΧΙΑ αποτελούσε γνωστικό αντι-
κείμενο της Ποίησης και της Φιλοσοφίας, αργότερα επε-
κτάθηκε στη Φιλολογία, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία κι
ακόμα πιο πρόσφατα στην Ιατρική και Οικονομία. Στα
πλαίσια της σημερινής εγωκεντρικής κοινωνίας δεν είναι
καθόλου τυχαία η προτίμηση της (παραπλανητικής) χρή-
σης του όρου της Ευτυχίας από αυτόν της Φιλίας, διότι η
Ευτυχία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον άκρατο ατομι-
σμό, ενώ η φιλία ξεφεύγει από τα στενά όρια του «Εγώ»
και επεκτείνεται στο «Εσύ» και «Εμείς». Η Ευτυχία είναι
μια ατομική υπόθεση, σε αντίθεση με τη Φιλία, η
οποία προϋποθέτει τουλάχιστον δύο ή και περισ-
σότερα συνειδητά άτομα με ελεύθερη βούληση.
Όταν κατανοήσουμε πραγματικά τους λόγους για
τους οποίους η σημερινή δομή στο χώρο της Πο-
λιτικής παραδίδει άνευ όρων τα κυριαρχικά δι-
καιώματα των Λαών στα χέρια των χρηματαγορών,
θα ήμαστε σε θέση να αλλάξουμε τα πράγματα ρι-
ζικά και να επαναφέρουμε την Ελπίδα και το χα-
μόγελο στα χείλη μας. Γνωρίζουμε ότι σύμπασα η ζωή
είναι επίλυση προβλημάτων (Karl R. Popper), όχι όμως,
θέλω να προσθέσω, η επανάληψη και επιδείνωσή τους
όπως συμβαίνει δυστυχώς καθημερινά από τους πολιτι-
κούς, κι όχι μόνο, χωρίς ποτέ οι ίδιοι να πληρώνουν τα
λάθη τους. Για το σκοπό αυτό θεωρώ ότι οφείλουμε,
αποκλείοντας κάθε μορφή βίας να επανεκτιμήσουμε με-
ρικές έννοιες, όπως αυτές της Αυτογνωσίας, της Φιλίας,
της Συμμετοχής και της Δημοκρατίας (Πολιτείας), αξιο-
ποιώντας παράλληλα πλήρως τη σύγχρονη τεχνολογία
των υπολογιστών και ειδικότερα αυτή των κοινωνικών
δικτύων, για μια γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη
διεθνή επικοινωνία…
ΣΤΟ ΕΥΛΟΓΟ ΕΡΩΤΗΜΑ πως απαλλάσσεται κανείς
από αυτή την παγκόσμια επιδημία της απληστίας, που
στηρίζει τον χρηματιστικό καπιταλισμό ή, όπως τον ονο-
μάζει ο κορυφαίος οικονομολόγος Stiglitz, «φονταμεν-
ταλισμό των αγορών», η απάντησή μας είναι, όπως και
με κάθε ασθένεια, θεραπευτικά, και με φάρμακο την ου-
σιαστική φιλία (έναν μη πολιτικό όρο), που προϋποθέτει
Αυτογνωσία και οδηγεί στη Συμμετοχή μέσα από τη συ-
νειδητή και στοχευμένη Κοινωνικοποιημένη Τέχνη. «Οι

ιδέες είναι αλυσίδες,
από τις οποίες δεν
μπορεί κανείς να απο-
λυτρωθεί χωρίς να
ραγίσει την καρδιά
του», μας διαβεβαι-
ώνει ο Karl Marx,
χωρίς δηλαδή με τα
λόγια του Hüther, να
συγκλονιστεί βαθιά,
αναγνωρίζοντας ως
λανθασμένη μια αρνη-
τική (εγωιστική ατομι-
κιστική) στάση ζωής
που έχει ακολουθήσει

μέχρι τώρα… Πρόκειται για μια νέα προσέγγιση στο
χώρο της παιδείας και του πολιτισμού γενικότερα, με επό-
μενο βήμα τη δημιουργία ενός φιλάνθρωπου και φιλο-
περιβαλλοντικού πολιτικοοικονομικού μοντέλου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΩ ΟΤΙ: Η καλύτερη
κοινωνία που όλοι επιθυμούμε δεν θα έρθει κα-

τεδαφίζοντας την παλαιά, με λοστούς και μολό-
τοφ, αλλά χτίζοντας την καινούρια σε νέο οικό-
πεδο. ΕΙΡΗΝΙΚΑ. Οι όποιες σκέψεις αναστήλωσης ή
εκσυγχρονισμού ενός ερειπίου είναι εκ των προτέρων κα-
ταδικασμένες, γι’ αυτό μάταιες. Ο φονταμενταλισμός των
χρηματαγορών συνδέεται άμεσα με τον άκριτο ατομισμό-
εγωισμό μας, που βρίσκεται στον αντίποδα των θετικών
συναισθημάτων της αγάπης και της φιλίας. Στηρίζεται επί-
σης στον τυφλό μιμητισμό-καταναλωτισμό μας που ανα-
γορεύτηκε σε σχολή ψυχοθεραπείας (Shopping
Therapy). Έννοιες όπως αυτές της Αγάπης και της
Φιλίας βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο της
έρευνας του ανθρώπινου εγκεφάλου και της νευ-
ροβιολογίας αποδεικνύοντας τη μεγάλη σημασία
τής συναισθηματικής νοημοσύνης και ειδικότερα
των θετικών συναισθημάτων όχι μόνο για τη σω-
ματική μας υγεία αλλά και γενικότερα για την εξέ-
λιξη της ανθρώπινης ζωής. Το ξεπέρασμα της
παγκόσμιας κρίσης δεν είναι καταρχήν θέμα οι-
κονομικό ούτε πολιτικό ή κοινωνικό. Είναι πρω-
τίστως θέμα ατομικό και ηθικό, δηλαδή Νευρο-
βιολογικό. Είναι θέμα Παιδείας και Πολιτισμού.
Γιατί μόνο στο βαθμό που θα αλλάζουμε εμείς οι ίδιοι ως
άτομα, αποκτώντας συνείδηση και ελεύθερη βούληση,
θα αλλάζει η Παιδεία, ο Πολιτισμός και η Κοινωνία μας
προς το καλύτερο. Η αποφυγή, κι όταν αυτή δεν είναι εφι-
κτή, ή άμεση επίλυση ακόμα και των απειροελάχιστων
διαφορών-συγκρούσεων που προκύπτουν μεταξύ μαθη-
τών και δασκάλων, μέσω ενός ειλικρινούς κριτικού και
εποικοδομητικού διαλόγου, οφείλει να είναι κύριο μέ-
λημα της Παιδείας σε μια αληθινά Δημοκρατική κοινω-
νία… Το ίδιο ισχύει και μεταξύ των παιδιών, καθώς και
μεταξύ παιδιών και γονιών σε μια οικογένεια… Το ότι ο
απάνθρωπος χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός δεν έχει
καμία σχέση με τη Δημοκρατική Κοινωνία Πολιτών, το
γνωρίζουμε σήμερα σχεδόν όλοι, αναγνωρίζοντας επί-
σης ότι η επιθυμία μας για μια αυθεντική Δημοκρατία προ-
ϋποθέτει αυθεντικά άτομα με αυτογνωσία, σχέσεις Φιλίας
και συμμετοχής στα κοινά. 
Στην προσπάθειά μας αυτή, η συνειδητή κοινωνι-
κοποιημένη και στοχευμένη Τέχνη μπορεί να προ-
σφέρει πολλά, διευρύνοντας την ανθρώπινη
αντίληψη και ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην
αναζήτηση μιας καλύτερης κοινωνίας, που θα κα-
τοχυρώνει τις πραγματικές ανάγκες όλων των πο-
λιτών και όχι τα κερδοσκοπικά συμφέροντα των
λίγων. Γι’ αυτό και απευθυνόμενοι στους G20
λέμε: είσαστε 20 από έναν βίαιο κόσμο που φεύ-
γει. Είμαστε εκατομμύρια από έναν ειρηνικό
κόσμο που έρχεται.
Εκδ. 4 εποχές: τηλ. 6944128460, mail: profalex@otenet.gr

Δυο λόγια για τον συγγραφέα
Ο Τάκις Αλεξίου γεννήθηκε στην
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, σπού-
δασε Αρχιτεκτονική στη Γερμανία,
όπου και ολοκλήρωσε μια πρωτο-
ποριακή διδακτορική διατριβή
συνδέοντας την Αρχιτεκτονική με
την ψυχολογία. Έχει δώσει διαλέ-
ξεις σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια
και διετέλεσε Καθηγητής στο Πα-
νεπιστήμιο HIG Offenbach / M.
της Γερμανίας, στο Αμερικάνικο
Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο
Λαϊκό Πανεπιστήμιο Αγ. Παρα-
σκευής. Έχει πραγματοποιήσει
πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στο μεγαλύτερο μέρος
του πλανήτη. Έχει δραστηριοποιηθεί στη μουσική σύνθεση εκ-
δίδοντας 4 cd. Κέρδισε το πρώτο του δίπλωμα στην Internatio-
nal Art Addiction, Στοκχόλμη (1996). Το American Biographical
Institute / ΗΠΑ, τον συμπεριέλαβε ανάμεσα στις 5.000 προ-
σωπικότητες του κόσμου (1997) και το International Biogra-
phical Center of Cambridge / Αγγλία, τον τίμησε ως μια από τις
2.000 προσωπικότητες του πνεύματος του 20ου  αιώνα
(2000). Το 2006 βραβεύτηκε με το «Διεθνές Βραβείο Καβάφη»
και το United Cultural Conversion / ΗΠΑ, τον βράβευσε με το
Διεθνές Βραβείο Ειρήνης 2010. Το όνομά του αναφέρεται σε
διάφορες εγκυκλοπαίδειες και καταλόγους Τέχνης. Είναι συγ-
γραφέας πολλών άρθρων, δοκιμίων, μελετών και βιβλίων. 
Πρόεδρος της καλλιτεχνικής κοινότητας AthensArt www.
athensart-2010.com που αριθμεί μέχρι σήμερα περισσότερα
από 2.750 μέλη από 112 χώρες του κόσμου.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Δε γνωρίζω κατά πόσο η ανθρωπότητα θα ακολουθήσει συνειδητά το νόμο της αγάπης. Αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
Ο νόμος θα εξακολουθήσει να ισχύει, όπως ακριβώς ισχύει ο νόμος της βαρύτητας, είτε τον δεχόμαστε είτε όχι. 

Μαχάτμα Γκάντι 
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Αφού η αλήθεια έχει την ίδια αρχή με το πάνσοφο και φιλάνθρωπο Θείο, οι άνθρωποι μπορεί να την παραβλέπουν πλή-
ρως, μέχρις ότι έρθει η στιγμή που -σύμφωνα με την απόφαση της πρόνοιας- διαπερνά την ομίχλη των προκαταλήψεων,

«…τα πάντα πρέπει να απηχούν την αγνή
γλώσσα της φύσης όταν με σωφροσύνη
και εντιμότητα ζητούμε να μας αποκαλύψει
τα μυστικά της» 

Σαμουήλ Χάνεμαν 

Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με τη φιλοσοφική
προσέγγιση της υγείας και της ζωής εξετάζοντας τα
πλαίσια εκείνα που δύνανται να μας προσφέρουν τον
καταλληλότερο τρόπο κατανόησής της. Θα τολμή-

σουμε να αναφερθούμε σε έναν κόσμο δυναμικό αλλά χωρίς υλική μορφή,
για να μεταδώσουμε στον αναγνώστη μια -κατά το δυνατόν- ρεαλιστική απει-
κόνιση, που αν και ευνόητη είναι τελικά δύσκολο να τη συλλάβουμε, γιατί
διαφοροποιείται από τη γραμμική σκέψη και την αδίστακτη νοοτροπία της κα-
θημερινής μας πραγματικότητας. Μια νοοτροπία που μας απομακρύνει από
τη Δυνατότητα μιας Υγιούς Ζωής η οποία μας προσφέρθηκε σαν μοναδική
ευκαιρία. 
Η κοινωνία που δημιουργήσαμε για να ζούμε, αυτό το απάνθρωπο χρηματοκεντρικό σύ-
στημα που κυβερνάται από τις αγορές, μοιάζει να φτάνει στο τέλος του. Αυτό σημαίνει
ότι ο άνθρωπος θα βρεθεί για άλλη μια φορά (έχει συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν)
απέναντι στον εαυτό του και θα πρέπει να επιλέξει σε τι κόσμο θέλει να ζει. Αν η επιλογή
του είναι φυσιοκεντρική και ανθρωποκεντρική, και αν -συνειδητοποιώντας καταρχήν τη
δυνατότητα της ύπαρξής του- επενδύσει στους δεσμούς Φιλίας με το συνάνθρωπό του,
τότε θα αξιωθεί έναν καλύτερο κόσμο. Τότε θα είμαστε σε θέση να κατανοούμε την αξία
των χωρίς υλική μορφή καταστάσεων που διέπονται από αξίες ανώτερες από εκείνες των
μορφών. Αξίες που παραγκωνίστηκαν στο βωμό του κέρδους, του πρόσκαιρου, του
επιφανειακού και του φαίνεσθαι. Μόνο αν αλλάξουμε, αν γίνουμε άνθρωποι με την
πραγματική υπόσταση, μόνο τότε θα είμαστε σε θέση να φτιάξουμε έναν πραγματικό
Επίγειο Παράδεισο και να ζούμε σε αυτόν. Μπορούμε!!! «Αν η καρδιά επιθυμεί και ο
νους επιμένει τίποτε δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στις επιθυμίες μας». (Πυθαγόρας). Για
το άρθρο αυτό, η βασική πηγή άντλησης των αναφορών είναι η έκτη έκδοση του «Ορ-
γάνου της Θεραπευτικής Τέχνης» του Σαμουήλ Χάνεμαν1. 

Η ασθένεια δρα υπογείως μέχρι να εκδηλωθεί
Στην παράγραφο 11 του Οργάνου, ο Χάνεμαν, αναφέρεται στη δυναμική ενός νοσο-
γόνου παράγοντα (εχθρικού για τη ζωή) ο οποίος διαταράσσει καταρχήν την -πανταχού
παρούσα στον οργανισμό- πνευματοειδή ζωτική δύναμη. Ο σημερινός άνθρωπος αντι-
λαμβάνεται το αποτέλεσμα αυτής της διαταραχής μόνο όταν εκφράζεται στο σώμα του
με κάποιο σύμπτωμα, παρότι ο οργανισμός έκρουε τον κώδωνα πολύ νωρίτερα, τότε
που αναζητούσε συναισθηματική διέξοδο από μία δυσάρεστη κατάσταση που βάραινε
την ψυχή του. Η διαρκής αυτή συναισθηματική πίεση, που έρχεται εκ των έσω, ξεχεί-
λισε, και το παθολογικό της πλεόνασμα αποτυπώνεται στο σώμα μας με τη μορφή των
συμπτωμάτων (αρρώστιας). 
Ο Χάνεμαν υποστήριζε ότι μόνο η διατάραξη αυτής της ζωτικής αρχής -όπως την ονο-
μάζει- είναι σε θέση να προκαλέσει μια ανωμαλία η οποία μπορεί να φανερωθεί με την
εξωτερίκευση μιας αρρώστιας στα αισθήματα και κατ’ επέκταση στις σωματικές λει-
τουργίες. 
Η μέθοδος των  Όμοιων Θεραπευτικών Μέσων (Ομοιοπαθητική) που ανακάλυψε, εκτός
από υποστηρικτές είχε και αρκετούς που δυσκολεύονταν να την κατανοήσουν. Αναφε-
ρόμενος προφανώς σε αυτούς λέει:
«…Είναι λοιπόν, τόσο πολύ αδύνατον στον αιώνα μας (18ος
αιώνας) που φημίζεται να είναι τόσο πλούσιος σε φωτισμένα
και σκεπτόμενα κεφάλια, να φανταστεί κανείς μια δυναμική
ενέργεια σαν κάτι άυλο, όταν μάλιστα καθημερινά βλέπει φαι-
νόμενα που δεν εξηγούνται με άλλο τρόπο;  Όταν βλέπεις κάτι
αηδιαστικό που σου προκαλεί εμετό, ήταν κάποιο υλικό εμετικό
φάρμακο που προκάλεσε τις αντιπερισταλτικές κινήσεις του
στομάχου; Δεν ήταν απλά και μόνο η δυναμική ενέργεια της
αηδιαστικής θέας στη φαντασία σου; Κι όταν ανασηκώνεις το
χέρι σου, μήπως αυτό γίνεται μ’ ένα ορατό υλικό όργανο; Ένα
μοχλό; Δεν είναι μόνο η πνευματοειδής δυναμική ενέργεια της
θέλησής σου που το ανυψώνει;»
Η επιστήμη της μοριακής βιολογίας σήμερα, είναι σε θέση να γνωρίζει ότι ο οργανισμός,
προτού εκφράσει μια χρόνια ασθένεια όπως π.χ. ο καρκίνος, μπορεί να αγωνίζεται μαζί
της μέχρι και είκοσι χρόνια, για να φτάσουμε εμείς να δούμε το διαγνωστικό της αποτύ-
πωμα (σύμπτωμα). Ο Χάνεμαν συνέλαβε και μας παρουσιάζει ακριβώς αυτή τη δυνα-
μική ενεργειακή μας κατάσταση (ζωτικής αρχής-δύναμης) που η ύπαρξή της του
επιβεβαιώθηκε ξεκάθαρα μέσα από τα πειράματα που διεξήγαγε και η διαταραχή της

οποίας αποτελεί την αιτία των ασθενειών.

Μας είναι δύσκολο να συλλάβουμε τις μη υλικές αιτίες
Τα συμπεράσματα του Χάνεμαν χαρακτηρίζονται από διαχρονικότητα και αποδεικνύον-
ται εμπράκτως όταν ακολουθούμε την Ομοιοπαθητική για την αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων που μας ταλαιπωρούν. Συνήθως οι ασθενείς επισκέπτονται τον
ομοιοπαθητικό για ένα συγκεκριμένο σύμπτωμα γιατί έτσι έχουν εκπαιδευτεί.
Για την Ομοιοπαθητική όμως, η αρχή της ασθένειας είναι η διαταραχή της
πνευματοειδούς ζωτικής δύναμης η οποία εκφράζει αθροιστικά και με συγ-
κεκριμένη προτεραιότητα ένα σύνολο συμπτωμάτων, τα οποία καθιστούν τον
άνθρωπο ασθενή τόσο στο σώμα, όσο και στο συναίσθημα και τη νόηση.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μετά τη χορήγηση του φαρμάκου ο ασθενής να
βιώνει μια γενικότερη βελτίωση και σε συμπτώματα όπου ο ίδιος δεν εστίαζε
πριν, γιατί είχε στρέψει την προσοχή του σε εκείνο το αυξημένης έντασης
σύμπτωμα που τον οδήγησε στον θεραπευτή. 
Το πιο σημαντικό, εκείνο που καθιστά την Ομοιοπαθητική μια αναντίρρητα
πραγματική θεραπευτική τέχνη, είναι ότι η αξιολόγηση της βελτίωσης δεν
περιορίζεται στην εξάλειψη των σωματικών συμπτωμάτων αλλά στη βελ-
τίωση γενικότερα της ποιότητας της ζωής. Θεραπεία στην Ομοιοπαθητική
σημαίνει εξάλειψη του σωματικού πόνου με παράλληλη βελτίωση του συ-
ναισθηματικού και νοητικού περιβάλλοντος που ευρίσκονται κοντύτερα στην
αιτία της ασθένειας. Αν δεν επέλθει συνολική βελτίωση, ο ασθενής πρέπει
να επανεξεταστεί μέχρις ότου επέλθει η πραγματική αποκατάσταση και δεν
πρέπει να αρκεστεί στη φαινομενική.
Σύμφωνα με τα λεγόμενά του Χάνεμαν, η ασθένεια δεν είναι τίποτε άλλο από μια δυ-
ναμική ενεργειακή μετάδοση και γι’ αυτό η αιτία δεν είναι ούτε υλική, ούτε κάποια μη-
χανική σωματική διαταραχή. Αντίθετα, η επικρατούσα ιατρική, αντιμετώπιζε και
αντιμετωπίζει την ασθένεια σαν υλική.  Έχει δημιουργήσει μια τεράστια βιομηχανία -και
μάλιστα από τις πιο κερδοφόρες- που καταπολεμά μόνο το σύμπτωμα, εξειδικεύοντας
σε αυτό και καταπιέζοντάς το με φάρμακα που όχι μόνο δεν ωφελούν στην προσπά-
θεια του οργανισμού και απέναντι στη βαθύτερη ασθένεια που αυτός εκφράζει, αλλά
του καταδυναστεύουν και την ενέργεια.

Ο μεγάλος ασθενής είναι η νοοτροπία μας
Και εδώ έχουμε και πάλι να κάνουμε με τη γνωστή έπαρση του ανθρώπου της εποχής
μας: το ίδιο εγωιστικό πράττειν που διέπει όλα τα επίπεδα της ζωής μας, τοποθετώντας
τον εγωισμό πάνω από τη φύση της ζωής. Η ασθένεια όμως, όταν καταπιέζεται, ξεπρο-
βάλλει σαν τη λερναία ύδρα και καταδυναστεύει την υγεία (νοητική, συναισθηματική και
σωματική) τόσο στον ίδιο τον πάσχοντα όσο και στις επόμενες γενιές.
Η συμβατική ιατρική προσέγγιση εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τα συμφέροντα των φαρ-
μακευτικών και τεχνολογικών προμηθευτών της. Το ίδιο συμβαίνει σε όλους τους τομείς:
οι αγορές καταδυναστεύουν τόσο το μέλλον μας όσο και το μέλλον ολόκληρου του
πλανήτη που απειλείται με εξαφάνιση της ζωής στο σύνολό της. 
Με τις αντιλήψεις που έχουμε και τον τρόπο που πορευόμαστε, οι πιθανότητες να υπάρ-
χουν επόμενες γενιές αλλά και γενικότερα η ζωή
που εκφράζεται στον πλανήτη εξανεμίζονται. Τι απαι-
τούμε σήμερα όταν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα
υγείας; Σίγουρα να γίνουμε γρήγορα καλά. Εξαντ-
λήσαμε τις ανοχές μας, καταντήσαμε φοβικοί, συ-
νεπώς τρέχουμε αναζητώντας την εξασφάλιση, την
εγγύηση, το πιο δραστικό φάρμακο. Οι αγορές τρέ-
φονται από τους φόβους μας και εμείς αδιαφο-
ρούμε για «τα κίνητρα που μας ωθούν, τις προθέσεις
που μας οδηγούν και τα συναισθήματα που μας δια-
κατέχουν», όπως αναφέρει και ο διάσημος νευρο-
βιολόγος Gerald Huther. Αγνοούμε όμως ότι οι
επιλογές μας αυτές έχουν τον παθολογικό τους αν-
τίκτυπο.
Δεν υπάρχει κανένας γιατρός, και δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία, ο οποίος να
είναι σε θέση να φέρει θεραπευτικά αποτελέσματα παραγκωνίζοντας την αυ-
τοθεραπευτική δύναμη του οργανισμού. Μόνο η ενδυνάμωση της αυτοθε-
ραπευτικής δύναμης που μας παρέχει η φύση της ζωής, η ενίσχυση του
φυσικού γιατρού που φέρουμε μέσα μας, μπορεί να εξαλείψει την ασθένεια.
Όλες οι άλλες πρακτικές είναι σε θέση μόνο να εξαλείψουν τους ίδιους τους
οργανισμούς στους οποίους απευθύνονται, όπως μια πετυχημένη εγχείρηση
με τον ασθενή νεκρό.

Χρειάζεται στέρεα πνευματική συγκρότηση για να αντι-
ληφθούμε το αδιόρατο
Σχετικά με την Ομοιοπαθητική μέθοδο που ανέπτυξε, ο Χάνεμαν επισημαίνει ότι: «….

Γράφει ο Χρήστος Κόντης

Ο Μ Ο Ι Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Η

Η Αδιόρατη Φύση της Ασθένειας
«Δια τα Όμοια Νόσος Γίγνεται και δια τα Όμοια Προσφερώμενα εκ Νοσούντος Υγιαίνονται» Ιπποκράτης

Gerald Huther - Σκίτσο του Τάκι Αλεξίου
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ακατάσχετη, σαν αυγή και υποφώσκουσα ημέρα. Για να φωτίσει έπειτα ανεξίτηλα την ανθρωπότητα για το καλό της.
Σάμουελ Χάνεμαν

ο μορφωμένος άνθρωπος, ο εξασκημένος να συγκρίνει και ν’
αφαιρεί, αυτός μόνο είναι σε θέση να σχηματίσει κατά κάποιο
τρόπο μια υπερφυσική ιδέα, που κατά τη σύλληψη τέτοιων εν-
νοιών, είναι επαρκής να κρατήσει μακριά από τις σκέψεις του
κάτι το υλικό και το μηχανικό…».
Πίσω από τα προβλήματα που ακολουθούν τη φυσική σωματική φθορά κρύβεται επι-
μελώς ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει προηγηθεί αποδυναμώνοντας τη ζω-
τική μας ενέργεια. Αποδυνάμωση την οποία οικειοθελώς επιδιώκουμε -διότι δεν έχουμε
εκπαιδευτεί να το συνειδητοποιούμε- αναβάλλοντας για αύριο αυτό που έπρεπε να κά-
νουμε σήμερα, το οποίο αφορά τις προϋποθέσεις της φύσης μας για μια υγιή ζωή: 
«Αύριο κι αύριο κι αύριο /σέρνεται μ’ ασήμαντο ρυθμό / μέρα
με τη μέρα / προς την τελευταία συλλαβή του χρόνου / κι όλα
μας τα χθες φώτισαν το δρόμο / του θανάτου για τους τρε-
λούς» (Σέξπιρ). 
Πρόκειται για τον εκφυλισμό των εσωτερικών μας δυνατοτήτων, αγαπητέ αναγνώστη,
που είναι το συναισθηματικό μας περιβάλλον και η νοητική μας κατάσταση, το μόνο πε-
ριβάλλον το οποίο μπορεί να αποτελεί και την αιτία (έναρξη) μιας οποιασδήποτε διατα-
ραχής (αρρώστιας). Όταν η φυσική λειτουργία του οργανισμού διαταράσσεται, ο
οργανισμός αντιδρά για να την επαναφέρει: «η αντίδραση αυτή ανήκει στη δύναμη αυ-
τοσυντήρησης, αφού είναι μια αυτόματη λειτουργία της ζωτικής δύναμης που αποκα-
λείται αποτέλεσμα ή αντίδραση». 
Αυτή η διαταραχή με την ολιστική της έννοια (που αφορά το σώμα-συναί-
σθημα-νόηση) δυστυχώς γίνεται αντιληπτή από τα συμπτώματα (αρρώστια),
τα οποία είναι ανάλογα προς τη φύση και το βάθος της διαταραχής. Κατα-
στέλλοντας ένα σωματικό σύμπτωμα, στην πραγματικότητα επιμένουμε πει-
σματικά σε έναν υπεροπτικά παθολογικό τρόπο σκέψης. Εφαρμόζοντας
φαρμακευτικές πρακτικές που λειτουργούν αντίθετα από τον τρόπο που επέ-
λεξε η σοφία του οργανισμού προκαλούμε το βιασμό της φύσης μας, η οποία
έχει τώρα να αντιμετωπίσει δύο εισβολείς, την αρχική διαταραχή και τη φαρ-
μακευτική καταστολή, η «βελτίωση» της οποίας λειτουργεί μόνο σαν αρχική
ανακούφιση.
Η έρευνα του Χάνεμαν φώτισε χρονικά την πορεία της ασθένειας και ήταν
σε θέση να συμπεράνει και τη μελλοντική της εξέλιξη. Δεν έπεσε έξω στο
ελάχιστο, κρίνοντας από τα συμπεράσματά του που διατυπώθηκαν από τον
ίδιο και επιβεβαιώνονται σήμερα με τον πιο τραγικό τρόπο, αν παρατηρή-
σουμε ποια είναι τα αποτελέσματα της επικράτησης της αντίθετης άποψης
και της εφαρμογής της.

Πώς ο οργανισμός μας αντιστέκεται αφανώς στα φάρμακα 
Ο Χάνεμαν παρατήρησε ότι ο οργανισμός αρχικά μοιάζει να δέχεται την φαρμακευτική
καταπίεση, αλλά αργότερα επανέρχεται ορμητικά στην προτέρα κατάσταση, ή ακόμη και
πιο επιδεινωμένη. Στην Παράγραφο 64 αναφέρεται στη δυναμική δράση των φαρμά-
κων που δρουν με τον αντίθετο τρόπο:
«Κατά την αρχική επίδραση των χημικών φαρμάκων στο υγιές
σώμα η ζωτική μας δύναμη αναγκάζεται να είναι δεκτική και
συνεπώς αναγκασμένη να δεχθεί τις επιδράσεις τους και με
αυτό τον τρόπο να αφήσει να αλλοιωθεί περαιτέρω η κατά-
σταση της υγείας. Στη συνέχεια όμως (όταν σταματάει η επί-
δραση του χημικού φαρμάκου) είναι αναγκασμένη να
ξαναδυναμώσει στην αρχική επίδραση που δέχθηκε μέσα της,
κατά συνέπεια, να προκαλέσει την ακριβώς αντίθετη κατά-
σταση υγείας και μάλιστα κατά το μέτρο της δικής της ενέρ-
γειας». 
Στην παράγραφο 65 αναφέρεται, με απλά παραδείγματα, στην ομοιοπαθητική δυνα-
μική δράση του οργανισμού και την αντίδρασή του απέναντι σε κάθε λογής καταπιεστι-
κές θεραπείες: 
• Χέρι λουσμένο μέσα στο ζεστό νερό είναι μεν στην αρχή πολύ θερμότερο από το άλλο

χέρι σαν αρχική επίδραση (Α-Ε), όταν όμως το απομακρύνουμε και το στεγνώσουμε,
κρυώνει έπειτα από λίγο και σύντομα γίνεται πιο κρύο σαν συνέπεια-αντίδραση (Σ-Α).

• Βραχίονας βουτηγμένος σε πολύ κρύο νερό, στην αρχή ναι μεν είναι πολύ ωχρότε-
ρος και ψυχρότερος από τον άλλον (Α-Ε), απομακρύνοντάς τον όμως από το κρύο
νερό και στεγνώνοντάς τον, γίνεται αμέσως όχι μόνο ζεστότερος από τον άλλον,
αλλά και υπέρθερμος, κόκκινος και φλεγμαίνει (Σ-Α).

• Εκείνος που βρίσκεται σε έξαψη, εξαιτίας έντονων σωματικών κινήσεων (Α-Ε), στο
τέλος προσβάλλεται από κρυάδες και ρίγη (Σ-Α). Γι’ αυτόν που χθες ήταν σ’ έξαψη από
το πολύ κρασί (Α-Ε), σήμερα το κάθε αεράκι είναι πολύ ψυχρό (Σ-Α).

• Σε δυνατό καφέ επακολουθεί υπερβολική ζωηρότητα (Α-Ε), κατόπιν όμως αφήνει
πίσω για μακρύ διάστημα νωθρότητα και υπνηλία (Σ-Α) αν δεν επαναληφθεί στη συ-
νέχεια νέα καφεποσία που θα λειτουργήσει και πάλι κατασταλτικά για λίγο χρόνο…

• Επίσης: «… μπορεί να αναληφθεί απ’ την ψυχή θλίψη και λύπη, με την παρουσία μιας
καινούργιας δυνατότερης θλίψης κάποιου άλλου, έστω και αν είναι επινοημένη». 

• Ή «…Στεγνώνουν μόνο για λίγο τα δάκρυα του λυπημένου, με μια κωμωδία, σύντομα
όμως ξεχνά τα αστεία και τότε τα δάκρυα τρέχουν ακόμη αφθονότερα.»

Και καταλήγει λοιπόν Ο Χάνεμαν: «…Κι έτσι, πάντα σε κάθε αρχική επί-
δραση μιας δύναμης σε μεγάλη δόση, που αλλοιώνει σε με-
γάλο βαθμό την κατάσταση της υγείας, προκαλείται πάντοτε
από τη ζωτική δύναμη το αντίθετο ακριβώς αποτέλεσμα».

Ποια είναι φύση της ασθένειας και η φύση της θεραπείας
Τη μετάδοση της ασθένειας, ο Χάνεμαν την παρομοιάζει σαν «τη δύναμη του μα-
γνήτη, όταν έλκει με δύναμη ένα πλησίον κείμενο τεμάχιο σι-
δήρου ή χάλυβα. Βλέπει κανείς ότι έλκεται από το ένα άκρο
(πόλο) του μαγνήτη, αλλά πώς αυτό γίνεται δεν το βλέπει κα-
νείς….». Διαπίστωσε ότι με τον ίδιο ή κάποιον ανάλογο τρόπο μεταδίδεται και η
ασθένεια: «…Μόνο στην πνευματοειδή ζωτική αρχή εκτείνεται η
πνευματοειδής (δυναμική) επιρροή, η οποία αλλοιώνει την κα-
τάσταση της υγείας, έτσι όπως το πλησίασμα μαγνητικού
πόλου μόνο μαγνητική δύναμη μπορεί να μεταδώσει στο χά-
λυβα (και μάλιστα διαμέσου κάποιου είδους μετάδοσης), όχι
όμως άλλες ιδιότητες (όχι π.χ. περισσότερη σκληρότητα ή ελα-
στικότητα κ.λπ.)» με τον ίδιο τρόπο που «…η γειτνίαση ενός πά-
σχοντος από ευλογιά παιδιού, θα μεταδώσει στο υγιές παιδί
μόνο την ευλογιά και όχι την ιλαρά…» 
Και συνεχίζει: «…Μόνο μια ειδική, πνευματοειδής επενέργεια, με-
τέδωσε στο πλησίον παιδί την ίδια αρρώστια ευλογιάς ή ιλα-
ράς, όπως και η μαγνητική ράβδος τη μαγνητική ιδιότητα στη
χαλύβδινη βελόνα. Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να κριθεί η επί-
δραση των φαρμάκων στον ζωντανό άνθρωπο. Οι φυσικές
ουσίες, που αποδεικνύονται φάρμακα σε μας, είναι φάρμακα
μόνο εφόσον έχουν τη δύναμη (καθένα ιδιαίτερη, ειδική) να
αλλάξουν την κατάσταση της υγείας του ανθρώπου με δυνα-
μική πνευματοειδή επίδραση επί της πνευματοειδούς ζωτικής
αρχής που εξουσιάζει τη ζωή (δια μέσου των ζωντανών ευαί-
σθητων ινών)». «Αυτές οι αναντίρρη-
τες αλήθειες, που από τη φύση και την
εμπειρία προσφέρονται από μόνες
τους, μας εξηγούν το σωτήριο τρόπο
λειτουργίας των ομοιοπαθητικών θε-
ραπειών και από την άλλη μεριά, απο-
δεικνύουν τη διαστροφή της
εναντιοπαθητικής και καταπραϋντικής
θεραπείας (χημικής κατασταλτικής ια-
τρικής) των ασθενειών με φάρμακα
που δρουν με τον αντίθετο τρόπο».
Η θεωρία του Χάνεμαν προέκυψε μέσα από την ανα-
κάλυψη της δραστικότητας που είχαν η αραίωση και η
δυναμοποίηση των φυσικών ουσιών που παρα-
σκεύασε. Με αυτό τον τρόπο, διαδοχικά αφαιρούσε από τα χημικά φάρμακα τα υλικά
τους στοιχεία. Η δυναμική τους δράση εκτός από τη διαδοχική αραίωση, οφείλεται και
στην ανάλογη διαδοχική δυναμοποίηση (βλ. 1ο και 8ο τεύχος: www.ygeiasorama.gr).
Αυτές οι δύο διαδικασίες οι οποίες αποτελούν τις βασικές αρχές της Ομοιοπαθητικής κά-
νουν το ομοιοπαθητικό φάρμακο ένα πραγματικά θαυμαστό θεραπευτικό μέσο, το οποίο
ενισχύει την αυτοθεραπευτική δύναμη του οργανισμού. Και αυτός, ενισχυμένος τώρα,
δρα δυναμικά επαναφέροντας την κατάσταση της υγείας στην αρχική φυσική της ισορ-
ροπία.
«…Η ελάχιστη δόση πολύ καλά δυναμοποιημένων φαρμάκων
-στην οποία σύμφωνα με γενόμενο υπολογισμό, μόνο τόσο
λίγο υλικό μπορεί να υπάρχει, ώστε τη μικρότητά της να μη
μπορεί να τη φανταστεί και να την κατανοήσει ούτε ο καλύτε-
ρος μαθηματικός νους- εξωτερικεύει, στην κατάλληλη περί-
πτωση αρρώστιας κατά πολύ περισσότερη θεραπευτική
δύναμη, παρά οι μεγάλες δόσεις ύλης των ίδιων φαρμάκων
(δηλαδή των φαρμάκων που περιέχουν χημική σύσταση
σ.τ.σ.). Γι’ αυτό σχεδόν μόνο εκείνη η ελάχιστη δόση μπορεί
να περιέχει την καθαρή, φανερή, πνευματοειδή φαρμακευτική
δύναμη και να επιδρά τόσο πολύ δυναμικά μόνο, ενώ κάτι τέ-
τοιο δεν μπόρεσε να επιτευχθεί από την ακατέργαστη φαρμα-
κευτική ύλη ακόμα και σε μεγάλη δόση…».
Ο Χάνεμαν (και εδώ φαίνεται πόσο επίκαιρη ήταν η στάση του) δεν αποποιήθηκε των ευ-
θυνών μιας τέτοιας τεράστιων διαστάσεων ανακάλυψης. Απειλήθηκε πολλές φορές η
ζωή του από εκείνους που τα οικονομικά τους συμφέροντα θίγονταν. Ο αγώνας του
ήταν ενάντια στο κεφάλαιο της εποχής του -και ήταν ανάλογος με αυτό που συμβαίνει
και σήμερα σε όλο τον χρηματοκρατούμενο κόσμο μας, κλονίζοντας ολόκληρη την κοι-
νωνική δομή και απειλώντας τη ζωή του πλανήτη στο σύνολό της. Στις μέρες μας, είναι
προφανές σε όλους τους τομείς ότι τα πράγματα δεν είναι αυτό που φαίνονται αλλά τέ-
τοια που να εξυπηρετούν τις προτεραιότητες των αγορών που μας επιβάλλονται. 

1. Εκδόσεις: Πύρινος Κόσμος 
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Κέρκυρα - Ιωάννινα - Αθήνα
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Φυτέψαμε τον άνθρωπο κληματαριά μας και φροντίσαμε το χώμα στην κόκκινη αχλύ της πρώτης αυγής. Είδαμε τα ισχνά κλαδιά να με-
γαλώνουν και μες στις μέρες των ανώνυμων καιρών νοιαστήκαμε για τα μικρά τους φύλλα. Απ’ το θυμωμένο στοιχειό σκεπάσαμε το
μπουμπούκι κι ενάντια σ’ όλα τα σκοτεινά πνεύματα φυλάξαμε το λουλούδι.                                                                           Χαλίλ Γκιμπράν 

ΠΠοολλλλάά  χχρρόόννιιαα  ττώώρραα  ηη  εεππιισσττήήμμηη  γγννωωρρίίζζεειι  όόττιι  ττοο  έέμμββρρυυοο  δδιιαα--
μμοορρφφώώννεεττααιι  σσττηη  φφυυσσιικκήή  ττοουυ  ααλλλλάά  κκααιι  σσττηηνν  ψψυυχχοοππννεευυμμααττιικκήή
ττοουυ  υυππόόσστταασσηη  ααππόό  ττιιςς  σσκκέέψψεειιςς,,  σσυυγγκκιιννήήσσεειιςς,,  ββιιώώμμαατταα,,  ααιισσθθηη--
ττηηρριιαακκέέςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  ααλλλλάά  κκααιι  αακκόόμμηη  ππεερριισσσσόόττεερροο  ααππόό  ττιιςς
ιιδδέέεεςς,,  ττηη  ννοοοοττρροοππίίαα  ττηηςς  μμηηττέέρρααςς  κκααιι  μμέέσσωω  ααυυττήήςς  ττοουυ  ππααττέέρραα
κκααιι  ττοουυ  ππεερριιββάάλλλλοοννττόόςς  ττοουυςς..

Η επίδραση αυτή γνωρίζουν ήδη ότι είναι γενετικής προέλευσης με την ανάπτυξη ενός
νέου κλάδου -της επιγενετικής επιστήμης. Και ήδη επίσης οι νευροεπιστήμονες ανακά-
λυψαν τους νευρώνες-καθρέφτες, που υπάρχουν στον άνθρωπο σε πολύ μεγάλο
αριθμό. Οι νευρώνες-καθρέφτες καθρεφτίζουν (αντανακλούν) δηλ. αντιλαμβάνονται,
αισθάνονται και μιμούνται σκέψεις και συγκινήσεις που τρέφει ο πλησίον ή ακόμη κινή-
σεις του σώματός του. Μ’ αυτούς τους νευρώνες ζούμε ψυχικές καταστάσεις του πλη-
σίον, ο πλησίον μάς κοινωνεί επίσης τις ιδέες του, τις σκέψεις του, ακόμη και χωρίς να
μας μιλάει γι’ αυτές. Σιωπηλά διαπαιδαγωγούμε το περιβάλλον μας και δεχόμαστε δια-
παιδαγώγηση! Να γιατί οι αρχαίοι και οι νεώτεροι Έλληνες έδιναν τόση σημασία στις
καλές συναναστροφές! 
Στο έμβρυο, η μητέρα – έγκυος, η πιο πλησίον στο παιδί, άμεσα μεταδίδει στους νευ-
ρώνες-καθρέφτες του σκέψεις, συναισθήματα, βιώματά της. Όλα τα αισθάνεται και τα ζει
το παιδί στη μήτρα, κι όταν αυτά επαναλαμβάνονται διαμορφώνουν πάγια τη φυσική και
ψυχονοητική του προσωπικότητα. Οι νευρώνες-καθρέπτες δίνουν πλήρη επιστημονική
εξήγηση αυτής της άμεσης και διαρκούς επιρροής μητέρας προς έμβρυο, επιρροής που
συμβαίνει σε επίπεδο νευρώνων. Σ’ αυτές τις εξηγήσεις προστίθενται (και τις συμπλη-
ρώνουν) τα ευρήματα του Ιάπωνα δρα Masaru Emoto, σχετικά με τις μοναδικές ιδιότη-
τες του νερού («Το μυστικό μήνυμα του νερού», Masaru Emoto, Έσοπτρον 2001). Οι
ανακαλύψεις του είναι τόσο συγκλονιστικές και τόσο διαφωτιστικές για τη ζωή και την
ανάπτυξή μας, όχι μόνο στην εμβρυϊκή αλλά σ’ όλες τις ηλικίες, ώστε αληθινά αξίζουν
την παρουσίασή τους.
Ο πλανήτης μας είναι ένας πλανήτης υδάτινος: περιστοιχίζεται από
νερό, τις θάλασσες, τα νέφη και τη βροχή, έχει ποταμούς, πηγές, λί-
μνες. Και το σώμα όλου του φυτικού, ζωϊκού και ανθρώπινου βασι-
λείου είναι γεμάτο νερό (το αίμα μας, με άλλα στοιχεία μαζί βέβαια).
Όλα τα νερά είναι συντεθειμένα από 2 άτομα υδρογόνου και 1 οξυ-
γόνου. Είναι όμως όλα τα νερά ίδια; Όχι, μας εξηγεί ο δρ Masaru
Emoto. Το νερό δέχεται και εγγράφει μέσα του πληροφορίες από το
περιβάλλον. Ανάλογα με το κάθε περιβάλλον και επομένως με την
ιδιαιτερότητα των πληροφοριών, το κάθε «νερό» είναι τελείως δια-
φορετικό, ως προς την «ποιότητά» του από κάποιο άλλο.
Λέγοντας « περιβάλλον» εννοούμε όχι μόνον το φυσικό περιβάλλον αλλά και το νοη-
τικό και ψυχικό περιβάλλον, ακόμη και το μουσικό, χρωματικό: με μια λέξη το κάθε εί-
δους περιβάλλον αλλά και το νοηματικό περιβάλλον (σκέψεις, συναισθήματα) που μας
περιστοιχίζουν, που εξελίσσονται δίπλα μας. Δηλαδή οι πληροφορίες που το νερό δέ-
χεται και εγγράφει μέσα του είναι τόσο διαφορετικές, σε σημείο που μεταμορφώνεται η
σύστασή του, η ζωτικότητα και ποιότητά του. Αυτές οι πληροφορίες που το επηρεάζουν
είναι όχι μόνον φυσικές (τοπία κ.λπ.) που το περιβάλλουν αλλά και νοήματα, το νόημα
των λέξεων, (όχι μόνο ο ήχος τους), το νόημα της μουσικής, ενός σχήματος που λέ-
γονται / ηχούν κοντά του. Το νερό είναι στοιχείο ζωντανό και σε συνεχή μεταβολή.

Ο σύγχρονος αυτός επι-
στήμων δρ. Masaru
Emoto πάγωσε δείγματα
νερού, τα οποία εξέθεσε
προηγουμένως σε ορι-
σμένη μουσική, που έβαλε
να ηχεί ώστε το νερό να
«ακούει» -άλλοτε διασή-
μων κλασικών συνθετών
ή μουσική παραδοσιακή ή
τραγούδια που άφησαν
εποχή ή αντίθετα κομμάτια

«heavy metal», «σκληρού ροκ» κ.ά. Αυτά τα δείγματα νερού τα εξέθεσε επίσης σε διά-
φορες λέξεις -κολλώντας γραμμένες ετικέτες- όπως «αγάπη», «ευγνωμοσύνη», «σ’ ευ-
χαριστώ», «σε παρακαλώ», «είσαι θαυμάσιος» ή αντίθετα: «σε μισώ», «είσαι ηλίθιος»
κ.λπ. Τα εξέθεσε σε εικόνες -κολλώντας τες έξω από το μπουκάλι με το νερό- πορ-
τρέτα του Χίτλερ ή της Μητέρας Τερέζας κ.λπ. 
Φωτογράφισε στη συνέχεια αυτά τα δείγματα παγωμένου νερού και με έκπληξη είδε ότι
το κάθε δείγμα νερού παρουσίαζε κρυστάλλους διαφορετικών εικόνων, σχημάτων και
χρωμάτων. Τα θετικά μηνύματα, η αρμονική μουσική, οι θετικές λέξεις, οι εικόνες καλών
ανθρώπων έδωσαν στο νερό ωραία σχήματα �-πενταγωνικά με ωραία χρώματα που χαί-
ρεσαι να τα βλέπεις. Ασχημάτιστα, άσχημα, άχρωμα, σε χρώματα βρόμικα και σχήματα
ακανόνιστα και δυσάρεστα έδωσαν τα δείγματα νερού που είχαν εκτεθεί σε αρνητικές λέ-
ξεις, σκληρή μουσική και καταστροφικούς ανθρώπους! Είναι απίστευτο κι όμως αληθινό!

Ο δρ. Masaru Emoto φωτογράφισε (μετά από το πάγωμα σε ειδική θερμοκρασία) άπειρο
αριθμό δειγμάτων νερού και έβλεπε στη συνέχεια με έκπληξη την αντιστοιχία που υπήρχε
ανάμεσα στο νόημα των λέξεων, των εικόνων, της μουσικής κ.λπ. και στις εικόνες που
σχηματίζονταν στο νερό. Το ίδιο έκανε παίρνοντας δείγματα νερού από υπέροχα φυ-
σικά τοπία, τα οποία έδειξαν υπέροχες εικόνες σε σχήματα και χρώματα και άλλα δείγ-
ματα από νερά ρυπασμένων αστικών περιοχών -που έδειξαν εικόνες άσχημες, λειψές.
Την έκπληξη και τη χαρά για τις ανακαλύψεις του θέλησε να μεταδώσει στον κόσμο και
γι’ αυτό εμφάνισε τις εικόνες του νερού στο βιβλίο του (όπως εξηγεί στον πρόλογο). Απ’
όλη την έρευνα προκύπτει ότι το νερό είναι ένα στοιχείο ζωντανό, μαγνητικό, δέκτης
των γύρω επιδράσεων. Κι ότι εξ ίσου ο ενήλικος άνθρωπος, αποτελούμενος κατά 75%
από νερό, και το έμβρυο κατά 90%, δέχονται τις επιδράσεις του περιβάλλοντος μέσω
του αίματός τους. Οι επιδράσεις αυτές αλλάζουν την ποιοτική δομή του αίματος, κι αυτό
το αίμα που κυκλοφορεί και αρδεύει εγκέφαλο κι όλα τα όργανα, συστήματα, ιστούς
αλλάζει εξίσου τη δική τους δομή (προς το καλύτερο ή το χειρότερο), μ’ άλλες λέξεις
επηρεάζει την υγεία τους προς το καλύτερο ή το χειρότερο.
Όλοι ξέρουμε από εμπειρίες μας ότι οι αρνητικές μας σκέψεις μας αρρωσταίνουν. Είναι
φυσικό, αφού αρρωσταίνουν το αίμα μας αλλάζοντας την ποιότητά του και μέσω του αί-
ματος το ψυχικό μετατρέπεται σε βιοχημικό. Αλλά ευτυχώς και το αντίθετο συμβαίνει, οι
θετικές μας σκέψεις, η χαρά, η αισιοδοξία μας μάς δυναμώνουν!
Να λοιπόν πώς η νέα γνώση δίνει νέα εφόδια στην ερμηνεία της επί-
δρασης της εγκύου προς το έμβρυο και της αξίας της Προγεννητι-
κής Αγωγής που εκείνη και ο πατέρας δίνουν στο παιδί. Μέσω του
πλακούντα και του αίματος της μητέρας, που άμεσα έχει δεχθεί την
επιρροή των σκέψεων και συναισθημάτων της, των βιωμάτων της
και των αισθητηρίων εντυπώσεών της, αλλά και απευθείας, το έμ-
βρυο, που κολυμπάει στο αμνιακό υγρό, δέχεται την ποιότητά της,
την ποιότητα των εικόνων που εκείνη με τη δική της ποιότητα δημι-
ουργεί στο αίμα της, το οποίο σχηματίζει επίσης το παιδί της, ύπαρξη
υδάτινη κατά 90%.
Το νερό δέχεται τη νοηματική ποιότητα του περιβάλλοντος και με τη σειρά του δίνει σ’
αυτόν που θα το χρησιμοποιήσει Υγεία και ομορφιά ή ασθένεια. Το έμβρυο, είπαμε, κο-
λυμπάει στο αμνιακό υγρό και δομείται μέσω της πλακούντιας κυκλοφορίας από το αίμα,
δηλαδή τη φυσική και την ψυχοπνευματική ποιότητα της μητέρας αλλά και του πατέρα
δίπλα του και του περιβάλλοντος. 
Είναι υψίστης σημασίας η Μητέρα και ο Πατέρας δίπλα της αυτό να το γνωρίζουν και να
του προσφέρουν τη γαλήνη και χαρά της ύπαρξής τους, την αμέριστη αγάπη τους και τις
ευχές τους, τις εικόνες της φαντασίας τους ότι αυτός ο άνθρωπος θα έχει Σοφία, Κα-
λοσύνη, Χαρά, Εντιμότητα, Δικαιοσύνη και ότι θα ευεργετήσει αργότερα με την ευεργε-
τική του ύπαρξη το περιβάλλον του, τους ανθρώπους της χώρας του, του κόσμου.
Η γνώση για τη μαγνητική, δεκτική φύση του νερού δίνει στη μητέρα
έγκυο και στη μικρομητέρα ένα απλό μήνυμα για το πώς μπορούν να
βοηθήσουν τη σωστή διάπλαση και σωστή ανατροφή του παιδιού.
Αρκεί να προσέξουν το περιβάλλον του όσο είναι στην κοιλιά και κα-
τόπιν. Βλέποντας όμορφα λουλούδια, θάλασσες, βουνά, τοπία, τον
ήλιο και τ’ αστέρια -η φύση είναι προικισμένη με μια μεγάλη αρμο-
νία- εμποτίζουν και δίνουν αυτή την αρμονία στο παιδί τους, σαν ποι-
ητική διάθεση, σαν λεπτότητα ψυχής, σαν αισθητική, πνεύμα
ευαισθησίας, αγάπης για το ωραίο. Επίσης όμως σαν αρμονική λει-
τουργία των οργάνων και συστημάτων του, δηλαδή σαν υγεία και
ζωτικότητα, σαν ενέργεια, σαν ανοσοποιητική δύναμη.
Κι όλα αυτά τα αγαθά, ύψιστα για τον άνθρωπο, πολύ εύκολα μπορεί η μητέρα με τον
πατέρα στο πλευρό της να προσφέρουν για όλη τη ζωή του παιδιού τους, αν φροντίσουν
κατά την ενδομήτρια ζωή του, στην εγκυμοσύνη, να χαρούν οι ίδιοι τη γύρω ομορφιά της
φύσης, τη λάμψη του ήλιου και των αστεριών, τα χρώματα του ουρανού και των λου-
λουδιών, την άπειρη αρμονία των ελληνικών μνημείων. Βάζοντας καθημερινά η έγκυος
στις δραστηριότητές της έναν περίπατο, ακόμη και στο διπλανό της πάρκο και θαυμά-
ζοντας τη φύση, προσφέρει αρμονία κατά τη διάπλαση της νερένιας ύπαρξης, του εμ-
βρύου που φέρνει μέσα της.
Αν ακούει μουσική κάθε μέρα, μουσική μελωδική, όχι όποια να ’ναι. Τα πειράματα του
δρ. Masaru Emoto με τα δείγματα μουσικής εξαίρουν την απέραντη αρμονία της μου-
σικής του Mozart, του Chopin αλλά επίσης και των δημοτικών τραγουδιών. Τα δημο-
φιλή τραγούδια των μεγάλων συνθετών μας Χατζιδάκι, Θεοδωράκη και άλλων, που
ίδιους δεν θα βρούμε σε καμιά άλλη χώρα, και μάλιστα εκείνα που έχουν αισιόδοξα
λόγια (είδαμε πόσο και οι λέξεις επηρεάζουν το νερό) είναι καταλληλότατα. Η μητέρα έγ-
κυος ας σκέπτεται να περιβάλλει το διαπλασσόμενο μωρό της με ομορφιά και προσευχή.
Oι έρευνες του δρ. Emoto απέδειξαν πόσο η προσευχή αλλάζει εκπληκτικά προς το αρ-
μονικότερο τους κρυστάλλους του νερού.
Η εσωτερική στάση του προσευχόμενου ανθρώπου αλλάζει προς το αρμονικό και αι-
σθητικό τη δομική σύσταση του νερού. Ας περιβάλλει η έγκυος με τις ευχές και την προ-
σευχή της το μωρό της, τα λόγια της προσευχής έρχονται αυθόρμητα στη σκέψη και στο
στόμα μιας μητέρας, γιατί τρέφονται με την αγάπη της . Εξίσου δυναμική και αποτελε-
σματική είναι η προσευχή του πατέρα και άλλων του στενού οικογενειακού περιβάλ-
λοντος.
Και μόνον η αγάπη των γονιών, αλλά και του παππού και της γιαγιάς, αν την εκφράζουν
κάθε μέρα, αν τη ζουν και την αισθάνονται καθώς σκέπτονται το παιδί τους, έχει εκπλη-

Το νερό και η Προγεννητική Αγωγή
Το μυστικό του νερού ή το μυστικό της ανθρώπινης ζωής

Γράφει: Ιωάννα Μαρή, επιτ. Σύμβουλος Επικρατείας Πρόεδρος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προγεννητικής Αγωγής και της Ελληνικής Εταιρείας Προγεννητικής Αγωγής
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«Η κατοχή δεν μπορεί να είναι ανθρώπινη. Υπάρχουν επομένως δύο επιλογές: ή αποδέχεσαι την κατοχή και όλες τις μεθόδους που είναι
αναγκαίες για την επιβολή της ή, διαφορετικά, την απορρίπτεις εξ ολοκλήρου και όχι μόνο κάποια συγκεκριμένα μέρη της». 

Simone de Beauvoir

κτική ευνοϊκή επίδραση στη σωματική
και ψυχική του υγεία. Αυτό αποδει-
κνύουν έρευνες που έγιναν σε δύο
ομάδες μητέρων. Η μια ομάδα δεν σκε-
πτόταν καθόλου το παιδί τους όσο ήταν
έγκυοι, η άλλη το σκεπτόταν και το αγα-
πούσε. Στην πρώτη ομάδα τα παιδιά εμ-
φάνισαν πολλαπλά προβλήματα υγείας,
πολύ περισσότερα από τα παιδιά της
άλλης ομάδας.
Το χάδι μητέρας και πατέρα

πάνω από την κοιλιά μεταφέρει την αγάπη τους και τη χαρά τους για
τη νέα ύπαρξη. Κι εκείνο δέχεται αυθόρμητα αυτή τη χαρά της ζωής,
την αισιοδοξία, που θα γίνει αργότερα αγάπη για τον συνάνθρωπο
και τη ζωή και δύναμη αντιμετώπισης συνθηκών δύσκολων στη με-
τέπειτα ζωή του.
Υπάρχει ωραιότερο δώρο; Υπάρχει πιο δημιουργικό έργο, απ’ αυτό των γονιών που ανα-
τρέφουν το παιδί τους στις ρίζες της ύπαρξής του; Είναι οι αληθινοί ευεργέτες της Κοι-
νωνίας μας. Εκείνοι μπορούν να αλλάξουν το κάθε τι!

Αλληλεγγύη: 
η μόνη θεραπεία στην κρίση 

Στις μέρες της οικονομικής κρίσης η λέξη αλληλεγγύη ακούγεται όλο και
πιο συχνά, όλο και πιο κοντά στα αυτιά μας. Πέρα όμως από μια απλή λέξη,
η αλληλεγγύη είναι η μεγαλύτερη αναγκαιότητα. Καθώς το ίντερνετ προ-
σφέρει μοναδικές δυνατότητες στους ευαισθητοποιημένους πολίτες, περι-
πλανηθήκαμε διαδικτυακά και γίναμε μέλη σε αρκετές προσπάθειες
αλληλεγγύης και ανταλλαγής υπηρεσιών. Συγκεντρώσαμε περισσότερες από
174 διευθύνσεις οι περισσότερες εκ των οποίων είναι αναρτημένες στην
ιστοσελίδα periplanomeno.wordpress.com. Δοκιμάσαμε ακόμη και συναλ-
λαγές με τοπικά εναλλακτικά νομίσματα όπως ο οβολός από την Πάτρα και
το Μπουτσούνι από την Κέρκυρα. Στόχος αυτής της αναφοράς είναι να εν-
θαρρύνουμε εκείνους που αισθάνονται μόνοι τους αλλά και γενικότερα να
ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας να επισκεφτούν τους σχετικούς διαδι-
κτυακούς τόπους και να συμμετέχουν ενεργά με ό,τι μπορεί ο καθένας: ορι-
σμένες φορές η θετική ενωτική διάθεση μπορεί να είναι η καλύτερη
συμμετοχή στα κοινά, ιδίως σε τέτοιες περιόδους.     
Στο http://periplanomeno.wordpress.com μπορείτε να βρείτε περισσότε-
ρες από 170 ηλεκτρονικές διευθύνσεις και να ενημερωθείτε για τις κινή-
σεις αλληλεγγύης που γίνονται στην περιοχή σας και σε όλη την Ελλάδα.

Σ.τ.Ε.
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Δίχως αγάπη / όλη η λατρεία είναι ένα ασήκωτο βάρος / ο χορός αγγαρεία / η μουσική σκέτος θόρυβος. / Ναι, όλη η
βροχή του ουρανού πέφτει στη θάλασσα / μα δίχως αγάπη / ούτε μια σταγόνα δε γίνεται μαργαριτάρι.

Τζαλαλαντίν Ρούμι 

Βαλσαμόχορτο ή Σπαθόχορτο
Το Υπερικό ή Βάλσαμο ή Βαλσαμόχορτο ή Σπαθόχορτο είναι το φυτό εκείνο
που την άνοιξη κιτρινίζει με το μικρό λεπτοκαμωμένο λουλούδι του τους
κάμπους και τους αγρούς συνθέτοντας ένα πολύ όμορφο τοπίο. Το φυτό
αποτελείται από φυλλαράκια κίτρινα/πορτοκαλί, με πέταλα συνήθως κίτρινα.
Τα άνθη φέρουν κουκκίδες σαν τρύπες, μέσα στις οποίες περικλείονται τα
αιθέρια ελαία και οι ρητίνες.
Ονομάζεται βαλσαμόχορτο ή σπαθόχορτο, όπως το λέμε σήμερα στην Ελλάδα, ενώ λε-
γόταν υπερικόν στην αρχαία Ελλάδα και hypericum στα λατινικά. Για το βάλσαμο στην
αρχαία Ελλάδα πίστευαν ότι δημιουργούσε χαρά, γαληνή και αγαλλίαση ψυχής. Προ-
σέλκυε το ενδιαφέρον του ανθρώπου ανά τους αιώνες. Ο Γαληνός στην αρχαιότητα
αλλά και ο Διοσκουρίδης το αναφέρουν ως διουρητικό και επουλωτικό πληγών ουλών
(ιδίως σε κατάκλιση). Το όνομα σπαθόχορτο λέγεται ότι το πήρε από τη χρήση του στις
πληγές από τα σπαθιά κατά τη διάρκεια των πολέμων.
Το φυτό χρησιμοποιήθηκε ανά τους αιώνες για τη βελτίωση της ψυχικής
ισορροπίας του ατόμου. Σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως και στη χώρα μας
καθώς και στον υπόλοιπο κόσμο για τις θαυματουργές του ιδιότητες απέ-
ναντι στην κατάθλιψη. Απέναντι σε ήπιες ή μέτριες καταθλίψεις έχει  ερευ-
νηθεί και καταγραφεί ότι διαθέτει την ίδια αποτελεσματικότητα με τα
αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Ακόμη είναι ευεργετικό στις διαταραχές ύπνου,
τις δερματίτιδες (όπου εφαρμόζεται εξωτερικά/διαθερμικά) και γενικά σε
προβλήματα του δέρματος από εξωτερικούς παράγοντες. 

Τα προϊόντα που παράγονται από το
φυτό έχουν πολλαπλή χρήση, εσωτε-
ρική ή εξωτερική.
Α) Εξωτερικά: Λάδι βάλσαμου (Βαλσαμέ-
λαιο ή Βαλσαμόλαδο)
Το βαλσαμόλαδο είναι άριστο επουλωτικό σε πληγές καθώς και σε εγκαύματα ελαφρά.
Η παρασκευή του ελαίου γίνεται εύκολα παίρνοντας φρέσκο άνθος μαζεμένο κατά την
άνοιξη και κατά τις πρωινές ώρες. Βάζετε τα άνθη σε ένα γυάλινο βάζο και τα σκεπάζετε
με έλαιο ελιάς (παρθένο βιολογικό για καλύτερο αποτέλεσμα). Αφήνετε στον ήλιο για πε-
ρίπου 30-40 μέρες. Καθημερινά ανακινείτε το δοχείο για να βοηθηθεί επιπρόσθετα η
εκροή των χυμών στο έλαιο. Το λάδι του βαλσαμόχορτου παίρνει ένα βαθύ κόκκινο
χρώμα και είναι έτοιμο για χρήση.
Β) Εσωτερικά: 1) Έγχυμα: Ένα κουταλάκι τριμμένα φύλλα και άνθη σε μια κούπα
καυτό νερό. Αφήνετε για 10- 15 λεπτά. Πίνετε 1- 2 φορές την ημέρα, αναλόγως της
οξύτητας του προβλήματος.
2) Κάψουλες: Περιέχουν βότανο σε μορφή ελαίου ή σκόνης. Λαμβάνετε μία ή δύο
φορές την ημέρα, σύμφωνα με το δοσολογικό σχήμα που καθορίζει ο θεράπων ιατρός
ή ο φαρμακοποιός σας.
3) Βάμμα αλκοολικό: Το βάμμα φτιάχνεται σχετικά εύκολα. Παίρνουμε φρέσκα άνθη
(φρεσκομαζεμένα) και τα βάζουμε σε ένα γυάλινο δοχείο με οινόπνευμα 95 βαθμών σε
σκοτεινό μέρος για τουλάχιστον δυο μήνες. Μετά το σουρώνουμε και είναι έτοιμο προς
χρήση. 
Προφυλάξεις κατά τη χρήση: Η  χρήση του απαγορεύεται μαζί με άλλα αντικατα-
θλιπτικά. Καλό είναι να συμβουλευτείτε σχετικά τον ιατρό σας. Χρήση γενικά εσωτερικά
δεν μπορεί να γίνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα μιας και μπορεί να επηρεάσει αρνη-
τικά το ήπαρ. Οι έγκυες μητέρες δεν πρέπει να παίρνουν κανένα προϊόν βαλσαμόχορ-
του.
Η φύση, και ειδικότερα η ελληνική φύση, προσφέρει πολλά βότανα για πολλές χρήσεις
που μπορούν να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας όπως έκαναν
χρόνια τώρα οι πρόγονοί μας, αντλώντας απ’ τη φύση δύναμη πραγματικά μεγάλη, χωρίς
παρενέργειες. Φυσικά πάντοτε πρέπει να τα λαμβάνετε αφότου συμβουλευτείτε τον ιατρό
σας ή το φαρμακοποιό σας.

Σπύρος Κοσκινάς, Φαρμακοποιός, Κέρκυρα.
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εθνοφαρμακολογίας (μελέτη και εφαρμογή βοτανοθεραπείας).

Μελισσόχορτο ή μελισσοβότανο
«Το μελισσόχορτο είναι δραστικό για τον εγκέφαλο, δυναμώνοντας τη μνήμη και διώ-
χνοντας τη μελαγχολία.»

John Evelyn, Άγγλος ημερολογιογράφος του 17ου αιώνα

Τα φύλλα του μελισσόχορτου έχουν γλυκιά γεύση και ζωηρό άρωμα λεμο-
νιού.  Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αρωματίσουν το κρασί, τους χυ-
μούς αλλά και άλλα είδη ποτών. Το αφέψημα μελισσόχορτου αφού κρυώσει
είναι ιδιαίτερα δροσιστικό: ένα θαυμάσιο φυσικό αναψυκτικό για τις ζεστές
μέρες του καλοκαιριού. Το μελισσόχορτο θεωρείται ότι συγγενεύει με τη
φασκομηλιά και τη λεβάντα.
Το φυτό όμως έχει και εξαιρετικές φαρμακευτικές ιδιότητες που είναι γνωστές από την
αρχαιότητα. Οι αρχαίοι Έλληνες πιθανόν το χρησιμοποιούσαν φαρμακευτικά αλλά κυ-
ρίως για το νέκταρ του που μάζευε τις μέλισσες. Οι Άραβες όμως ήταν οι πρώτοι που ανα-
κάλυψαν τις θαυματουργές ιδιότητές του και συστηματικά το χρησιμοποίησαν σαν
θεραπευτικό μέσο. Ο πασίγνωστος Αβικέννας, Άραβας γιατρός του 11ου αι. είχε σε με-
γάλη υπόληψη το φυτό και προτείνει πολλές χρήσεις του.
Αιώνες τώρα το μελισσόχορτο ανακουφίζει και αντιμετωπίζει τη μελαγχολία,
το λήθαργο, την κακή μνήμη, και τονώνει τη ζωτικότητα. Κατά τον 18ο αιώνα
έλεγαν ότι το μελισσοβότανο ξαναφέρνει τη νιότη, χαρακτηρίζοντάς το «ελι-
ξίριο νεότητας». Ο Παράκελσος, διάσημος ιατρός και αλχημιστής του 15oυ
αιώνα, έφτιαχνε ένα φίλτρο από μελισσόχορτο για να ανακουφίσει από κα-
τάθλιψη, έντονο στρες και διαταραχές στην πεπτική ισορροπία.
Θεωρείται από αρχαιοτάτων χρόνων φάρμακο για την καρδιά και το νευρικό
σύστημα. Και σήμερα όμως οι ιδιότητές του είναι επιβεβαιωμένα ευεργετι-
κές. Από το φυτό χρησιμοποιούνται τα φύλλα τα όποια είναι πράσινα με έν-
τονο άρωμα δροσιστικό.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ
Οι χρήσεις του βοτάνου είναι πολλαπλές, τόσο εξωτερικές όσο και εσωτερικές.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
• Σε πληγές χρησιμο-
ποιούνται επιθέματα
μουσκεμένα με το έγ-
χυμα του φυτού,  το-
πικά 2-3 φορές την
ημέρα
• Σε πρήξιμο χρησι-
μοποιούμε ως επί-
θεμα τα φύλλα.
• Για ένταση ή και για
πόνους στο στήθος
χρησιμοποιείται το
βάμμα του μελισσό-
χορτου.
• Σε αλοιφή για ερεθι-
σμούς του δέρματος αλλά και για την πρόληψη τσιμπημάτων από έντομα (ένα πολύ καλό
εντομοαπωθητικό για το καλοκαίρι) καθώς ακόμη και για την ανακούφιση από τσιμπή-
ματα ποικίλων εντόμων.
• Ακόμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μασάζ μαζί με αμυγδαλέλαιο.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
• Σαν έγχυμα, δηλαδή μια κουταλιά σούπας σε ένα ποτήρι βραστό νερό. Αφήνετε 10
λεπτά, σουρώνετε και πίνετε 2-3 φορές την ημέρα σε περιπτώσεις ψυχολογικής έντα-
σης, κατάθλιψης, δυσπεψίας. 
• Το αιθέριο έλαιο χρησιμοποιείται για την κατάθλιψη ρίχνοντας μερικές σταγόνες σε
λίγο νερό, με προσοχή όμως στη χρήση.
Γενικά οι χρήσεις που προτείνονται για το φυτό είναι πάρα πολλές. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε ότι θεωρείται άριστο ίαμα για τον πυρετό, την καταρροή, την ιγμορίτιδα και ότι έχει
αντι-ιικές ιδιότητες απέναντι σε ιούς όπως της γρίπης, του έρπητα και της παρωτίτιδας.
Είναι αντιβακτηριακό και αντιισταμινικό (αλλεργικός κατάρρους, έκζεμα, φλεγμονές μα-
τιών). Είναι αντικαταθλιπτικό και αγχολυτικό, χαλαρωτικό για όσους πάσχουν από αϋ-
πνίες και για τα παιδιά πριν τον ύπνο. Ηρεμεί τις νευρικής φύσης ταχυκαρδίες και έχει
αντιυπερτασικές ιδιότητες. Ανακουφίζει από τους πόνους της έμμηνου ρύσης και θεω-
ρείται ότι διευκολύνει τον τοκετό αν ληφθεί τις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης
(δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά το διάστημα αυτό χωρίς να έχει ενημερωθεί ο ιατρός
σας).
Όπως σε όλες τις περιπτώσεις έτσι και στην περίπτωση του μελισσοβότανου δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα φάρμακο, φυσικό και ευεργετικό, που καλό είναι να
συμβουλεύεστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας προτού το λάβετε, για να απολαμ-
βάνετε με τη μέγιστη ασφάλεια τις ευεργετικές του ιδιότητες.

Σημείωση του επιμελητή: Το κείμενο αυτό του Σπύρου Κοσκινά εμπλουτίστηκε με υλικό
από το σάιτ kourkoubini.blogspot.com

Σπύρος Κοσκινάς, Φαρμακοποιός, Κέρκυρα.
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εθνοφαρμακολογίας (μελέτη και εφαρμογή βοτανοθεραπείας).
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Ίσως το νόημα κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας να βρίσκεται στην καλλιτεχνική συνείδηση, στην άσκοπη και ανιδιο-
τελή καλλιτεχνική πράξη.                                                                                                                           Αντρέι Ταρκόφσκι

Τι είναι το fish spa;
Είναι μία φυσική μέθοδος περιποίησης και θερα-
πείας των άκρων και όχι μόνο.
Μια μοναδική θεραπευτική θεραπεία που κάνει
μασάζ χρησιμοποιώντας τις θαυματουργές ιδιότη-
τες του ψαριού Garra Rufa. Αφήνει υπέροχη αί-
σθηση και έχει εκπληκτικά αποτελέσματα.

Από που προέρχονται τα ψάρια;
Τα Garra Rufa πρωτοανακαλύφθηκαν στην Τουρ-
κία και στη Μέση Ανατολή. Είναι πολύ μικρά στο
μέγεθος και ζουν σε γάργαρα νερά ποταμών σε
θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Έχουν ανακαλυ-
φθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια και λέγεται ότι η Κλε-
οπάτρα ήταν φανατική οπαδός τους!

Ποια είναι τα ευεργετικά αποτελέσματα;
Το Garra Rufa ή «ψάρι γιατρός» όπως λέγεται, κατά
τη διάρκεια της θεραπείας πιπιλάει και απομακρύνει
τα νεκρά κύτταρα και το ξηρό δέρμα από τα πόδια
ή χέρια, χαρίζοντάς σας επιδερμίδα πιο υγιή και ανα-
ζωογονημένη από ποτέ. Αυτά τα έξυπνα ψάρια μπο-
ρούν να ενεργοποιήσουν σημεία βελονισμού και με
τον τρόπο αυτό βοηθούν στην εξισορρόπηση του
νευρικού συστήματος και τη χαλάρωση ολόκληρου
του σώματος, χαρίζοντας μια γενικότερη αίσθηση
ξεκούρασης. Επίσης βελτιώνεται η κυκλοφορία του
αίματος. Εξάλλου, το fish spa θεραπεύει ή ανα-
κουφίζει δερματικές παθήσεις όπως έκζεμα και ψω-
ρίαση.

Πονάει;
Καθόλου. Τα ψάρια είναι πολύ μικροσκοπικά, δεν
έχουν δόντια και έτσι η θεραπεία γίνεται με ένα ανε-
παίσθητο πιπίλισμα που επιτυγχάνει την απομά-
κρυνση νεκρών κυττάρων.

Υπάρχει κίνδυνος μεταδοτικών ασθενειών;
Σε καμία περίπτωση! Το νερό φιλτράρεται διαρκώς
μέσα από τέσσερα συστήματα καθαρισμού και
ενεργού άνθρακα. Υπάρχουν επιπλέον και ειδικές
λάμπες UV-C που είναι ενεργοποιημένες όλο το
24ωρο, εξαλείφοντας αμέσως βακτήρια ή μύκη-
τες. Επίσης οι ασθενείς των ανθρώπων (δερματι-
κές) δεν μπορούν να περάσουν στα ψάρια και να
μείνουν στα ενυδρεία αφού είναι εντελώς διαφο-
ρετικοί οργανισμοί. Τα ψάρια συνοδεύονται από πι-
στοποιητικά υγείας και ανθεκτικότητας που
εκδόθηκαν εντός ευρωπαϊκής ζώνης.

Πώς είναι η αίσθηση μετά την ιχθυοθερα-
πεία;
Αν σας αρέσει να περιποιείστε το δέρμα σας τότε
γνωρίζετε πως η απολέπιση είναι το κλειδί για κάθε
μορφή αναζωογόνησης της επιδερμίδας. Με την ιχ-
θυοθεραπεία μπορείτε να απομακρύνετε πλήρως
με ήπιο και φυσικό τρόπο το ταλαιπωρημένο εξω-
τερικό στρώμα δέρματος ανακαλύπτοντας τη νέα
και υγιή σας επιδερμίδα! Έτσι νιώθετε πιο ξεκούρα-
στοι/ες και πιο υγιείς από ποτέ!

Aφήστε το ψάρι-γιατρό να σας περιποιηθεί
μοναδικά και να αναζωογονήσει τα πόδια
σας. Πιπιλώντας το δέρμα, αφού δεν έχει
δόντια, το ψάρι-γιατρός αφαιρεί όλο το
νεκρό δέρμα από τα πόδια σας. Παράλ-
ληλα, εκκρίνει διθρανόλη, ένα ένζυμο που
συντελεί στην αναζωογόνηση του δέρμα-
τός σας.
Η θεραπεία με το ψάρι Garra Rufa είναι
ευρέως διαδεδομένη σε ολόκληρο τον
κόσμο ως μία κορυφαία μέθοδος περι-
ποίησης του δέρματος, κατάλληλη για πα-
θήσεις όπως το έκζεμα, η ψωρίαση,
δερματίτιδες ή απλά κουρασμένο δέρμα.

Μετά από μία συνεδρία με το ψάρι-για-
τρό, θα νιώσετε ελαφριοί και φρέσκοι,
καθώς ενεργοποιούνται διάφορα σημεία
βελονισμού που εξισορροπούν το νευρικό
σας σύστημα και αυξάνουν την κυκλοφο-
ρία του αίματος στα πόδια σας, ελαχιστο-
ποιώντας τα συμπτώματα από παθήσεις,
όπως ο διαβήτης.
Η όλη διαδικασία είναι εντελώς ασφαλής,
καθώς τα μικρά ψαράκια είναι ακίνδυνα
για τον άνθρωπο, ενώ τόσο οι δεξαμενές
όσο και εσείς απολυμαίνεστε σε κάθε στά-
διο της συνεδρίας, εξασφαλίζοντας υψηλά
επίπεδα υγιεινής.

ΕΕυυγγ..  ΒΒοουυλλγγάάρρεεωωςς  4433,, τηλ. 2661 300375 • ΕΕυυγγ..  ΒΒοουυλλγγάάρρεεωωςς  3355,, τηλ. 2661 301089, 
ΝΝιικκ..  ΠΠααλλααιιοολλόόγγοουυ  6633, Τηλ. 2661 300375 • ΝΝιικκ..  ΘΘεεοοττόόκκηη  4477,, 2661 301006

e-mail: ffiisshhssppaa..kkeerrkkyyrraa@@ggmmaaiill..ccoomm
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« …να φανταστείτε. Ας παίξει η φαντασία σας. Δείτε, φανταστείτε, γαντζώστε πίσω
απ’ τα καράβια του νου σας. Αφήστε, ας τρέξει, ας τρέξει ο νους σας. 

«Athensart Οδύσσεια»
Το ταξίδι συνεχίζεται με νέους προορισμούς!

Οι ταξιδευτές της Φιλίας και της Τέχνης βάζουν πλώρη για
Κέρκυρα, Νάξο, Χανιά, Ουκρανία, Αλγερία, Αρμενία…

«Η Φιλία μέσα από την Τέχνη μπορεί να αλλάξει τον Κόσμο Ειρηνικά». Αυτό
είναι το μότο της διεθνούς συνάντησης τεχνών «AthensArt Οδύσσεια» που
συνεχίζει το ταξίδι της. Μετά την Κέρκυρα, που αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό
του ταξιδιού τον Οκτώβριο του 2011, η Οδύσσεια της AthensArt  απέπλευσε
για την Κρήτη όπου παρουσίασε το έργο της τον περασμένο Δεκέμβριο. Από
2 έως 17 Ιουνίου 2012 ξαναδένει στο νησί των Φαιάκων και στη συνέχεια
βάζει πλώρη για τη Νάξο και τα Χανιά για να στήσει κι εκεί γιορτή Φιλίας,
μιας Φιλίας που μπορεί να γεννηθεί μέσα από την τέχνη και που δεν αφορά
μόνο καλλιτέχνες αλλά όλους όσους επιθυμούν να συμβάλλουν στο να γίνει
ο κόσμος μας καλύτερος. Παράλληλες εκδηλώσεις γίνονται και σε διεθνές
επίπεδο, και για φέτος είναι προγραμματισμένες να γίνουν στην Ουκρανία,
Αλγερία και Αρμενία. Επισκεφτήκαμε τα γραφεία της AthensArt, της διαδι-
κτυακής κοινότητας που επιμελείται την AthensArt Οδύσσεια. Συζητήσαμε
με τον ιδρυτή της κοινότητας κ. Τάκι Αλεξίου, μελετήσαμε τα βιβλία του και
ακούσαμε τις μουσικές του συνθέσεις. Η αίσθηση που αποκομίσαμε και την
οποία σας μεταφέρουμε, είναι ότι όσο υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται
για το κοινό καλό, υπάρχει ελπίδα να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος. 

Οι άνθρωποι της AthensArt εργάζονται εθελοντικά για την πραγματοποίηση ενός ονεί-
ρου. Διαχειρίζονται μια διαδικτυακή κοινότητα 2.800 ατόμων από 112 χώρες και πε-
ρισσότερα από 60 γκρουπ. Γενικότερα στην κοινωνία μας αυτό τον καιρό υπάρχουν
πολλές -και αξιέπαινες- προσπάθειες αλληλεγγύης. Και είναι τόσο μεγάλη η ελπίδα που
γεννάται μέσα από αυτή την εσωτερική αλλαγή που βιώνουμε, που θα ήταν ευχής έργο
να συνεχίσει έτσι. Πρώτη φορά τόσοι πολλοί άνθρωποι δείχνουν κατανόηση και υπο-
στηρίζουν χωρίς σκεπτικισμό τους συνανθρώπους τους: συμπάσχουν, συμβιώνουν, συ-
ναισθάνονται, ανταλλάσσουν ιδέες, υπηρεσίες και προϊόντα. Ένα εξαιρετικό «Καλό»
ξεπροβάλλει μέσα από την οικονομική κρίση, τόσο καλό που μπορεί να συμπαρασύρει
και να αντιστρέψει ακόμη και τη δυστυχία των συνανθρώπων μας που έμειναν κυριολε-
κτικά στο δρόμο, χωρίς τροφή και στέγη.
Οι περισσότερες από αυτές τις κινήσεις αλληλεγγύης ξεκινούν διαδικτυακά και το δια-
δίκτυο είναι ένας χώρος που σχεδόν αναγκαία οδηγεί στην κοινωνική δικτύωση, αλλά
και που δύσκολα ελέγχεται. Έτσι λοιπόν οι διαχειριστές τής AthensArt εξετάζουν προ-
σεκτικά τις προθέσεις όποιου επιθυμεί να γίνει μέλος της κοινότητας. 

Όταν λοιπόν μιλάμε για πάνω από 2.800 μέλη από 112 χώρες δεν εννο-
ούμε «φίλους» με την έννοια των επιφανειακών δεσμών που γίνονται μέσω
του facebook αλλά ανθρώπους αποφασισμένους να  προωθήσουν ιδέα της
Φιλίας μέσα από την τέχνη. Ανθρώπους ενεργούς, που συνθέτουν με το δικό
τους τρόπο μια πολυχρωμία και πολυφωνία τόσο αρμονική που σε γοητεύει.
Αυτοί οι άνθρωποι -συλλογικά- δημιούργησαν περισσότερες από 60 ομάδες
εργασίας (γκρουπ) και προωθούν στη χώρα ή τον τόπο τους το σκοπό που
τους ενώνει με την AthensArt. 
Στον διαδικτυακό τόπο της κοινότητας γίνεται αναφορά στην Ιστορία και τον πολιτισμό
της κάθε χώρας που συμμετέχει. Έχουν δημιουργηθεί ομάδες Συνεργασίας, Καλλιτε-
χνικής Δημιουργίας, Παιδικής Καλλιτεχνικής Δραστηριότητας, αλλά και Πειραματικής
Θεατρικής Παράστασης Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες. Ακόμη, Ομάδες αλληλεγγύης
που δρουν στη χώρα ή τον τόπο τους, συγκεντρώνοντας βοήθεια για τους πληγέντες
μιας σύρραξης, μιας φυσικής καταστροφής ή επιδημίας, καθώς και Ομάδες ηθικής συμ-
παράστασης που εμψυχώνουν τους πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες, και άλλα πολλά. 
Πέρυσι τον Ιούνιο διοργανώθηκε στη Βιέννη έκθεση για την ενίσχυση του Ερυθρού
Σταυρού της Ιαπωνίας σε συμπαράσταση των πληγέντων από το Τσουνάμι. Υπάρχει
ακόμη Ομάδα Συγκέντρωσης και Διανομής Φαγητού σε Αστέγους και μπορεί να δημι-
ουργηθεί ό,τι άλλο σκεφτείτε ή φανταστείτε! Δεν έχετε παρά να προτείνετε τη δράση σας
και θα δείτε να ξεφυτρώνουν άνθρωποι που θα υποστηρίξουν έμπρακτα την προσπάθειά
σας. Στην AthensArt τα λόγια γίνονται πράξεις: είναι ένας ζωντανός δραστήριος οργα-
νισμός που τρέφεται από τη διάθεση να συνυπάρξει με το συνάνθρωπο. Ένας οργανι-
σμός όπου βλέπει κανείς την Αγάπη να παίρνει σάρκα και οστά μέσα από πράξεις.
Η Διεθνής Καλλιτεχνική Κοινότητα AthensArt είναι μία από τις δραστηριότητες του Κέν-
τρου Τεχνών Τέσσερις Εποχές (Κ.Τ.Τ.Ε.) που δημιουργήθηκε από τον κ. Αλεξίου πριν 30
χρόνια, αρχές ’80.  
Στις αρχές της δημιουργίας του Κ.Τ.Τ.Ε., τότε που μεγάλη μερίδα των πολιτών αυτού
του τόπου έβλεπε το Ελληνικό Όραμα να παίρνει σάρκα και οστά στην τσέπη του, ο στο-
χαστής κ. Αλεξίου πάλευε ακριβώς για τις ίδιες αξίες που και τώρα τον απασχολούν.
Έχει συγγράψει μια ολόκληρη σειρά βιβλίων που φέρουν το όνομά του, όπου με παρ-
ρησία έθιξε τα στραβά του τόπου εδώ και χρόνια, με αποτέλεσμα να κυνηγηθεί για τις θέ-
σεις και την ευθύτητά του, από ακραίες και φανατικές φωνές. 
Όμως «… η Αγάπη, αν φυτευτεί σε αγνό και άσπιλο μυαλό, αντέχει και στην ευημερία και
στις συμφορές» (Σέξπιρ). Και είναι προφανές ότι ο κ. Αλεξίου διαθέτει περίσσια από
αυτήν, όπως καταλαβαίνουμε από άλλα βιβλία του με πολύ ενδεικτικούς τίτλους όπως
«Η εποχή του φόβου πέρασε», «Επιστροφή στις Αισθήσεις», «Ο κύκλος της Αρμονίας»
και το τελευταίο του «Η Δύναμη της Φιλίας», αποσπάσματα του οποίου δημοσιεύουμε
στη σελίδα 3 του παρόντος τεύχους.
Πριν τρία χρόνια λοιπόν, και μέσα από την απαίτηση της επικαιρότητας, γεννήθηκε. η
AthensArt, δημιουργώντας μια όαση δροσιάς και καθαρού οξυγόνου για όποιον συμ-
μερίζεται αυτές τις απόψεις και επιθυμεί να συμμετέχει στην εκπλήρωση του κοινού ονείρου. 
«Όποιος λοιπόν θέλει να χρησιμοποιεί το μυαλό του τόσο πλατιά, πρέπει να
μάθει να αγαπά, γιατί η Αγάπη γεννά στον άνθρωπο το αίσθημα ότι είναι δε-
μένος με τα πάντα. Γιατί τα θετικά συναισθήματα, η Αγάπη και η Φιλία, είναι
αυτά που διευρύνουν, όχι μόνο την αισθητηριακή και νοητική μας αντίληψη
αλλά και τα συναισθήματα, τη συνείδηση και την ελεύθερη βούλησή μας,
που είναι και η μοναδική προϋπόθεση για μία πραγματική αλλαγή…»1

Δύο λόγια για τα φεστιβάλ AthensArt της Κέρκυρας 
και της Νάξου τον Ιούνιο-Ιούλιο.
Οι όποιες δράσεις της AthensArt γίνονται πάντα χωρίς καμία οικονομική συμμετοχή εκ
μέρους των μελών, αφού πρόκειται για μια μη κερδοσκοπική και μη εμπορική κοινό-
τητα. Έξοδα που μπορεί να κριθούν αναγκαία, όπως π.χ. το πρόγραμμα, οι αφίσες κ.λπ.,
τα προσφέρουν άτομα ή φορείς που ασπάζονται αυτές τις ιδέες. Για να είμαστε ακριβείς
οι άνθρωποι της AthensArt δεν αγγίζουν παρά μόνο το υλικό με τα χέρια τους. Η χρη-
ματική συναλλαγή γίνεται μεταξύ του χορηγού και του κατασκευαστή του υλικού. Για τη
διαμονή των φιλοξενούμενων καλλιτεχνών ή φιλότεχνων, στη χώρα που γέννησε τη
φιλοξενία προσφέρονται αφιλοκερδώς ξενοδοχεία, και μάλιστα υπάρχουν άνθρωποι
που το κάνουν με την καρδιά τους.
Ο σκοπός των φεστιβάλ είναι η γνωριμία, να έρχονται πιο κοντά ο ένας με
τον άλλο, να σφίξουν τα χέρια, να κοιταχτούν στα μάτια, να περπατήσουν,
να ζήσουν τη χαρά ενός κοινού οράματος και να αναπνεύσουν για λίγο μαζί!
Θέλουν να γνωρίζονται από κοντά, να δυναμώνει η Φιλία, έτσι απλά, για τη
δική τους αισθητική αντίληψη και ευχαρίστηση.
Όποιος λοιπόν φίλος είναι καλλιτέχνης ή φιλότεχνος, όποιος συμμετέχει σε
ανθρωπιστικές, οικολογικές ή κοινής ωφέλειας ομάδες, αλλά και όποιος
είναι ευφάνταστος, αισιόδοξος, ονειροπόλος και δημιουργικός, σέβεται τον
συνάνθρωπο του και βρίσκει ομορφιά στην επικοινωνία με τους ανθρώπους,
τότε είναι ευπρόσδεκτος σ’ αυτή τη συντροφιά. Στα φεστιβάλ εκτός από έργα
ζωγραφικής, φωτογραφίας και γλυπτικής, γίνονται ομιλίες, συζητήσεις, συ-
ναυλίες, θεατρικά και συμμετοχές από ΑΜΕΑ, χορευτικά, κουκλοθέατρο,
παντομίμα και κάθε δράση που προάγει μόνο τα ενωτικά στοιχεία και είναι
απαλλαγμένη ανταγωνιστικών κινήτρων.

Γράφει ο Χρήστος Κόντης
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Πάλι παρακαλώ σας να συμπληρώσετε το έργο μας εσείς με το μυαλό σας» 
Ουίλιαμ Σέξπιρ.

Όποιος ασχολείται με κάτι από τα παραπάνω ή κάτι άλλο που δεν αναφέρεται, αλλά
συμβαδίζει με αυτές τις αξίες ζωής, τότε μπορεί να το προτείνει χωρίς ενδοιασμούς! Η
προσπάθεια της AthensArt γίνεται γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο! Τολμήστε! Η πρόσκληση
αφορά τους κατοίκους όλου του πλανήτη και όχι μόνο τους τοπικούς!
Ο χώρος που θα γίνει η έκθεση AthensArt Οδύσσεια στην Κέρκυρα είναι ο δεύτερος
όροφος του παλατιού στο Μον Ρεπό που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Πολιτι-
σμού. Δρώμενα θα διαδραματιστούν στο Θέατρο «Ρένα Βλαχοπούλου», στο χώρο του
Μον Ρεπό, στην κεντρική Πλατεία της Πόλης και στο Δημοτικό θέατρο που παραχώρησε
ο Δήμος Κερκυραίων. Στη Νάξο η AthensArt Οδύσσεια θα γίνει στην πρώην Σχολή
Ουρσουλινών (24/6-17/7) υπό την αιγίδα του Δήμου Νάξου. Το Υγείας Όραμα είχε τη
χαρά να συνεισφέρει τις δυνάμεις του στη διοργάνωση του πρώτου φεστιβάλ AthensArt
Οδύσσεια που έγινε το περασμένο Φθινόπωρο στην Κέρκυρα. Πάλι θα είμαστε και εμείς
ένας από τους συνοδοιπόρους αυτής της όμορφης ιδέας.
Ο κόσμος μπορεί να γίνει έτσι όπως τον θέλουμε όλοι μας, και μπορούμε να
τον φτιάξουμε, αρκεί να συνειδητοποιήσουμε πώς τον θέλουμε. Ξεκινάμε
από τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, από τους φίλους μας, και να ‘τος!
Έτοιμος! Αλλιώς θα ‘ρθούν πάλι οι άλλοι, ξέρετε... του Μεγάλου Αδελφού,
να μας πουν ότι εκείνοι ξέρουν τι θέλουμε εμείς…

1) «Η Δύναμη της Φιλίας – Από την Τυραννία των αγορών στην Κοινωνία των Πολιτών», βιβλίο
του Δρ. Τάκι Αλεξίου, εκδόσεις Τέσσερις Εποχές

Επιλέξαμε και σας παρουσιάζουμε το παρακάτω μήνυμα της AthensArt  που
παραδόθηκε από την εκπρόσωπο των Η.Π.Α. στην Εθνική Ένωση Συγγρα-
φέων και Καλλιτεχνών της Κούβας (UNEAC), τον Ιανουάριο του 2012.

Φίλοι Κουβανοί,
Διανύουμε καιρούς αλλαγών και ελπίδας. Υπάρχει
πλέον σε όλο τον κόσμο απαίτηση για Δημοκρατία, Δι-
καιοσύνη και Ισότητα. Η Κούβα και η Παλαιστίνη απο-
τελούν παραδείγματα δυνατών και γενναίων λαών που
αντιμετωπίζουν την καταδυνάστευση με αξιοπρέπεια. 
Εμείς οι καλλιτέχνες και εραστές της τέχνης του Athen-
sArt θέλουμε να προσφέρουμε στους καλλιτέχνες και
στους πολίτες της Κούβας την αλληλεγγύη μας. Η κοι-
νότητά μας των Διεθνών Καλλιτεχνών και των εραστών

της τέχνης δεν έχει πολιτική δύναμη. Δεν είμαστε μέλη καμίας κυβέρνησης. Είμαστε
απλά καλλιτέχνες που, με μέσο μας τη Φιλία, προσφέρουμε στον κόσμο την επιθυμία
μας για μία καλύτερη κοινωνία. 
Ο στόχος μας είναι να προωθήσουμε μία παγκόσμια αλλαγή μέσω της Φιλίας και της
Τέχνης. Η Φιλία είναι μία καίρια θεραπευτική διαδικασία μέσα από την οποία μαθαί-
νουμε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των άλλων. Σαν άνθρωποι με συνείδηση δεν
επιθυμούμε να μείνουμε σιωπηλοί και άπραγοι απέναντι στις αδικίες που προκαλούν-
ται από χώρες που εξασκούν τον ιμπεριαλιστικό καπιταλισμό εναντίον χωρών που δεν
μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Ο κόσμος σιγά σιγά ξυπνάει αφήνοντας
πίσω του τη στάση της ληθαργικής άγνοιας. Καθώς λοιπόν ο κόσμος ενώνεται σε μία
κραυγή που απαιτεί Δικαιοσύνη, εμείς οι καλλιτέχνες και εραστές της τέχνης του Ath-
ensArt θέλουμε να εκφράσουμε και να προσφέρουμε τη Φιλία μας. Αυτή η Φιλία και η
Αγάπη θα είναι στοχευμένες στο να υψώσουμε τις φωνές μας σε 111 χώρες στις οποίες
έχουμε παρουσία ως τώρα, εναντίον του άδικου εμπάργκο που επηρεάζει όλους τους
Κουβανούς πολίτες.
Τέλος είμαστε έτοιμοι, με τη δική σας συνεργασία, να οργανώσουμε ένα διεθνές φε-
στιβάλ του AthensArt για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Σας παραθέτουμε ένα μικρό δείγμα
από υπογραφές υπέρ του σκοπού αυτού και να είστε βέβαιοι ότι θα σας παραδώσουμε
ακόμα χιλιάδες υπογραφές στη διάρκεια του φεστιβάλ στο οποίο έχουμε ήδη αποφα-
σίσει να ονομάσουμε την Αβάνα «Διεθνή Χώρα Εκπαίδευσης». 

Τη μετάφραση έκανε η Στέλλα Κουκουπάνη 

Διαδικτυακός τόπος AthensArt: http://athensart-2010.ning.com
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Όλοι [οι ήρωες] γεννήθηκαν από έρωτα θεού με θνητή ή θνητού με θεά. Αν το εξετάσεις σύμφωνα με την αρχαία
Αττική διάλεκτο, σίγουρα θα καταλάβεις, θα δεις δηλαδή ότι η [λέξη ήρωας] παράγεται από την ονομασία του
έρωτα, από την οποία γεννήθηκαν οι ήρωες, με μικρή μεταβολή για χάρη της λέξης. Επομένως ή εννοεί αυτό για

Πρόσφατα κυκλοφόρησε στον Τύπο, αλλά και
μέσω διαδικτύου και email, μία πρόταση του Κύ-
πριου ευρωβουλευτή Μάριου Ματσάκη για απλο-
ποίηση της γραφής της ελληνικής γλώσσας, στο
πλαίσιο της διευκόλυνσης της ευρωπαϊκής ολο-
κλήρωσης. Η συγκεκριμένη πρόταση δημιούργησε
μεγάλο θόρυβο και αναθέρμανε πολλές διαμάχες
σχετικά με την ορθογραφία της γλώσσας μας.
Επειδή μας κίνησε έντονα το ενδιαφέρον το ζή-
τημα αυτό, παραθέτουμε το κείμενο του κ. Μα-
τσάκη και, αμέσως παρακάτω, το σχόλιό μας. 

Απλοποίηση της ελληνικής γραφής 
εισηγείται ο Κύπριος ευρωβουλευτής
Μάριος Ματσάκης
Απλοποίηση της ελληνικής γραφής εισηγείται ο Κύπριος
ευρωβουλευτής Μάριος Ματσάκης, με επιστολή του
προς τον υπουργό Παιδείας της Κύπρου Ανδρέα Δημη-
τρίου, την οποία κοινοποίησε μεταξύ άλλων στους Έλλη-
νες ευρωβουλευτές.
Ο κ. Ματσάκης προτείνει στον Κύπριο υπουργό τη σύ-
σταση μιας ολιγομελούς επιτροπής γλωσσολόγων, οι
οποίοι θα μπορούσαν, εμπεριστατωμένα να ενδιατρίψουν
επί του θέματος και να δώσουν μια επιστημονικά έγκυρη
πρόταση για τον εκμοντερνισμό/ απλοποίηση της Ελλη-
νικής γραφής.
Στην επιστολή του ο Κύπριος ευρωβουλευτής πα-
ραθέτει ως «τροφή για σκέψη» τα εξής:
1. Να καταργηθούν τα γράμματα «η» και «υ» και
να αντικατασταθούν από το γράμμα «ι».
2. Να καταργηθεί το γράμμα «ω» και να αντικα-
τασταθεί από το γράμμα «ο». 
3. Να καταργηθούν οι εξής συνδυασμοί γραμμά-
των και να αντικατασταθούν ως εξής:
«αι» > «ε», «ει» > «ι», «οι > «ι», «υι» > «ι», «αυ»
> «αβ», «ευ» > «εβ»
4. Να καταργηθεί η χρήση του «γγ» και να αντι-
κατασταθεί από το «γκ».
5. Να καταργηθεί το τελικό γράμμα «ς» και να αν-
τικατασταθεί από το γράμμα «σ».
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω αλλαγών, αναφέ-
ρει ο ευρωβουλευτής, το Ελληνικό αλφάβητο θα
έχει μόνο 21 γράμματα (α, β, γ, δ, ε, ζ, θ, ι, κ, λ,
μ, ν , ξ , ο , π, ρ, σ, τ, φ, χ, ψ) και ένα μόνο δί-
ψηφο (το «ου»). 
Ο κ. Ματσάκης υποστηρίζει ότι η απλοποίηση της Ελλη-
νικής γραφής «καθίσταται αναγκαία μέσα στα πλαίσια μιας
τάσης ενωτικής πορείας των γλωσσών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Επιπλέον, μια τέτοια αλλαγή θα καταστήσει την
Ελληνική γραφή πιο απλή και πολύ πιο εύχρηστη. Ιδιαί-
τερα όσον αφορά την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
και σε σχέση με μεγάλο αριθμό ατόμων που έχουν διά-
φορες μορφές δυσλεξίας.

Πηγή: www.evdomi.gr (18/4/2008 )

Όπως βλέπετε από την ημερομηνία του κειμένου, η πρό-
ταση του κ. Ματσάκη είναι τουλάχιστον τεσσάρων ετών,
από το 2008. Πολλές φορές, μέσω διαδικτύου ειδικά,
κυκλοφορούν ειδήσεις που μοιάζουν νέες ενώ πρόκειται
για ανακύκλωση πολύ παλιότερων θεμάτων.
Η πρόταση του Κύπριου ευρωβουλευτή «αναστήθηκε»
και ξανακυκλοφόρησε κάπου το Δεκέμβριο του ’11 σε
email, το οποίο όμως περιλάμβανε και πολιτικό σχολια-
σμό. Το email συγκεκριμένα κατηγορούσε τον κ. Μα-
τσάκη σαν μειοδότη και ανθέλληνα ο οποίος ικανοποιεί
δολίως και υπογείως τις περίφημες υποδείξεις για καθυ-
πόταξη του ελληνικού λαού -τις οποίες φημολογείται ότι
έκανε ο Κίσινγκερ σε ομιλία του1. Παρότι ο γράφων δεν

έχει σε καμία εκτίμηση τον Κίσινγκερ ούτε τις βλέψεις της
εξωτερικής πολιτικής της υπερδύναμης, δεν θέλω σε
καμία περίπτωση να διαιωνίζω θεωρίες συνωμοσίας που
απλώς μας χαϊδεύουν τα αυτιά και μας βάζουν στη θέση
κάποιου περιούσιου και εκλεκτού λαού. Έχουμε δει πού
φτάνουν οι λαοί όταν τρέφουν τέτοιες αυταπάτες για τον
εαυτό τους, με τρανά παραδείγματα αυτά που συνέβησαν
στους δύο παγκοσμίους πολέμους -και ιδίως στον δεύτερο.
Η παραπάνω αναφορά σε εθνικιστικές αυτοϊδέες δεν

είναι άσχετη με το κείμενο του Ματσάκη. Κάθε άλλο. Στη
χώρα μας κάθε αναφορά στη γλώσσα αποκτά έντονη πο-
λιτική και ιστορική φόρτιση. Μην ξεχνάμε την περίφημη
διαμάχη καθαρεύουσας και δημοτικής, γνωστή σαν
γλωσσικό ζήτημα, που λύθηκε πολύ πρόσφατα και που
είχε μέχρι και νεκρούς (11 θύματα και πάνω από 70 τραυ-
ματίες στις σφοδρές ταραχές που έμειναν γνωστές σαν
«Ευαγγελικά» το 1901). Συχνά το δίπολο καθαρευου-
σιάνοι-δημοτικιστές αντιστοιχήθηκε με τα δίπολα συντη-
ρητικοί-προοδευτικοί και εθνικόφρονες-μειοδότες. Έτσι,
ακόμη και σήμερα, κάθε κουβέντα σχετικά με το αν πρέ-
πει να αλλάξουμε κάτι στην ορθογραφία κινδυνεύει να
αναζωπυρώσει παλιά πάθη και να μετατρέψει την παραμι-
κρή διαφωνία σε ρινγκ! Πάντως με την πρόταση του κ.
Ματσάκη προκαταβολικά θα πούμε ότι διαφωνούμε, για
λόγους που θα εξηγήσουμε παρακάτω και που αποστα-
σιοποιούνται από την εθνικιστική και συνωμοσιολογική
ρητορική.

Ας δούμε το ζήτημα κατά το δυνατόν επιστημονικά. Οι
υπερασπιστές της μη αλλαγής της ορθογραφίας (προ-
σοχή, όχι της γλώσσας, άλλο η ορθογραφία και άλλο η
γλώσσα, αφού η γλώσσα υπάρχει εδώ και εκατοντάδες
χιλιάδες χρόνια ενώ η γραφή είναι μια σχετικά πρόσφατη
ανακάλυψη) επικαλούνται το ότι το ελληνικό αλφάβητο
είναι χιλιάδων ετών και για αυτό δεν πρέπει να αλλάξει.
Είναι όμως αυτός ο σωστός ιστορικά λόγος για να απο-
κρούσουμε την πρόταση του Ματσάκη. Μάλλον όχι. 
Λίγοι γνωρίζουν ότι οι Έλληνες έγραφαν με δια-
φορετική ορθογραφία ανά τους αιώνες. Κομμάτι
της «σημερινής» ιστορικής ορθογραφίας δεν κα-
θιερώθηκε παρά το 405 π.Χ., με το Ευκλείδειο
αλφάβητο. Μέχρι τότε οι Έλληνες έγραφαν το Ε
και το Η με ένα γράμμα (Ε), το Ο και το Ω με ένα
γράμμα (Ο) και υπήρχαν και άλλες θεμελιώδεις
διαφορές. Αυτό σημαίνει ότι η σημερινή ιστορική
ορθογραφία δεν υπήρχε όταν γράφτηκαν ή κατα-
γράφτηκαν τα αριστουργήματα της κλασικής αρ-
χαιότητας: η Ιλιάδα, η Οδύσσεια, η Αντιγόνη, ο
Οιδίποδας, η Ορέστεια, οι Όρνιθες, η Μήδεια κ.λπ.
Αλλά ούτε το κατοπινό ευκλείδειο αλφάβητο ταυ-
τίζεται με το δικό μας: είχε θεμελιώδεις διαφο-
ρές, αφού διέθετε μόνο κεφαλαία. Τα μικρά
γράμματα (και η σχετική ορθογραφία) καθιερώ-
θηκαν πολύ αργότερα, στα βυζαντινά χρόνια (7ος-
9ος αιώνας μ.Χ.), ενώ έως τότε υπήρχε μόνο η

μεγαλογράμματη γραφή. Οι δε τόνοι και τα πνεύ-
ματα εφευρέθηκαν στα ύστερα ελληνιστικά χρό-
νια.
Όποιος γνωρίζει τα ελληνικά κείμενα ανά τους αιώνες θα
δει ότι η η ορθογραφία μας αλλάζει σε πολύ τακτά χρο-
νικά διαστήματα. Ήρθαν και έφυγαν άλλα αλφάβητα, μπή-
καν τόνοι που δεν υπήρχαν, βγήκαν και ξαναμπήκαν,
έφυγαν οι υπογεγραμμένες και χιλιάδες άλλες αλλαγές
συντελέστηκαν από την αρχαιότητα. Θυμηθείτε μόνο
πόσο πρόσφατα το αυτί έγινε αφτί, το αυγό αβγό, το
τραίνο τρένο, αλλά και ο καλλίτερος καλύτερος. Αν πάτε
100 χρονάκια πίσω θα τρομάξετε να αναγνωρίσετε κά-
ποιες λέξεις: αντί για είναι θα δείτε είνε, συνειθίζει αντί για
συνηθίζει, ξαίρω αντί για ξέρω και πολλά άλλα.
Άρα η γραφή μας και η ορθογραφία μας δεν είναι ίδια και
απαράλλακτη εδώ και 2.500 χρόνια (ή... 40.000 χρόνια
όπως εσφαλμένα υποστηρίζουν «ελληνολατρικής» νοο-
τροπίας κύκλοι και έντυπα), αντιθέτως αλλάζει τόσο
συχνά που οι υπέρμαχοι της ορθογραφικής απλοποίησης
έχουν κάθε επιχείρημα να στηρίξουν τις προτάσεις τους.
Μετά από τόσες αλλαγές, τι πειράζει άλλη μία, θα πουν. 
Πού μπορεί να στηριχτεί η διαφωνία μας λοιπόν; Ας δούμε
καταρχήν κάποια πράγμα για την ουσία του θέματος.
Όποιος γνωρίζει τα πολιτικά της Κύπρου θα ξέρει τον κ.
Ματσάκη σαν έναν πολιτικό που αρέσκεται σε «πυροτε-
χνήματα», σε κινήσεις δηλαδή που προκαλούν τη δημο-
σιότητα και στρέφουν τις κάμερες στο πρόσωπό του.
Πέτυχε το συγκεκριμένο πυροτέχνημα; Μάλλον όχι, αν
σκεφτεί κανείς ότι η πρότασή του κατατέθηκε το 2008,
πήγε άπατη και ξαναβγήκε στη δημοσιότητα μόνο χάρη
στο ίντερνετ και τα email, δύο μέσα που μπορούν να
«αναστήσουν» και πεθαμένους, πόσο μάλλον μια μπα-
γιάτικη είδηση. Αν λοιπόν ο κ. Ματσάκης ανήκει σε κά-
ποιον ανθελληνικό κύκλο (του Κίσινγκερ κατά προτίμηση)
μάλλον αυτός ο κύκλος δεν πρέπει να έχει και πολλή δύ-
ναμη, γιατί τέσσερα χρόνια τώρα, δεν πέτυχε το παραμι-
κρό. Επομένως θα παραμείνουμε στην πιο σοβαρή
ερμηνεία του πολιτικού πυροτεχνήματος που έκανε λίγη
φασαρία στα media και αμέσως μετά εξαφανίστηκε από
το οπτικό μας πεδίο.
Ας επιστρέψουμε στα γλωσσικά επιχειρήματα.
Μέσα μας νιώθουμε οι περισσότεροι ότι δεν θέ-
λουμε να αλλάξει η γραφή και ορθογραφία μας.
Πρόκειται για μια στάση συναισθηματική. Παρότι
βέβαια δεν είμαστε υπέρμαχοι της απλοποίησης
του αλφαβήτου μας, ήδη η νέα γενιά εξοικειώνε-
ται με μιαν αντίστοιχη απλοποίηση ή καλύτερα αλ-
λοίωση, τα greeklish (ελληνικά με λατινικούς
χαρακτήρες). Υπάρχουν συναισθηματικές και επι-
στημονικές αντιστάσεις απέναντι στα greeklish,
και δικαίως, αν και δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει σε
30 χρόνια που οι σημερινοί 12χρονοι θα ηγούνται
των εξελίξεων και εμείς θα έχουμε αποσυρθεί. Για
το θέμα αυτό βέβαια, που ανοίγει μια άλλη συζή-
τηση, δεν θα ήθελα να πλατειάσω περισσότερο.
Είναι όμως το αίσθημά μας και συναίσθημά μας, σοβαρό
επιχείρημα για να μη γίνει μια τόσο μεγάλη αλλαγή στην
ορθογραφία, σαν αυτή που προτείνει ο Ματσάκης; Κατά
τη γνώμη μας, ναι. 
Η ορθογραφία μας μετά από αιώνες ταλαιπωρίας
και τους νεκρούς του γλωσσικού ζητήματος, έχει
βρει μια χρυσή ισορροπία ανάμεσα στη σύγχρονη
πρακτική και την ιστορικότητά της. Αφού μέχρι
τώρα δουλεύει ως έχει, δεν έχουμε λόγους να την
αλλάξουμε. Δεν πρέπει να είμαστε φοβικοί με τις
αλλαγές αλλά δεν έχουμε και κανέναν λόγο να τις
υποστούμε, ιδίως αν δεν υπάρχει λόγος να συμ-
βούν. Είναι μεγάλη αλλαγή, με σημαντικές ψυχο-
λογικές προεκτάσεις να δεις να αλλάζει τόσο

Ελληνική Γλώσσα
Πρέπει να απλοποιήσουμε την ορθογραφία μας;

Απόπειρα για μία τοποθέτηση χωρίς πολιτικές φορτίσεις. 
Του Λευτέρη Σφακιανάκη, φιλολόγου, κειμενογράφου και επιμελητή κειμένων.
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τους ήρωες ή εννοεί πως οι ήρωες ήταν σοφοί και ικανότατοι ρήτορες και διαλεκτικοί, πολύ ικανοί στο να ερω-
τούν· άλλωστε «είρειν» σημαίνει «να μιλά κάποιος».                                                                          

Πλάτων: Κρατύλος 398d

ριζικά η γραφή και ο τρόπος που έχεις συνηθίσει να διαβάζεις τις λέξεις.
Δείτε πόσο μας ταλαιπωρούν στην κατανόηση τα κείμενα σε greeklish.
Μας βγαίνουν τα μάτια, γιατί δεν αλλάζει μόνο το αλφάβητο αλλά και κάθε
μας εδραιωμένη συνήθεια για το πώς γράφεται κάτι.
Φυσικά μια τέτοια αλλαγή θα δημιουργούσε τεράστια πρακτικά προβλήματα συν τοις
άλλοις. Εδώ έφυγαν τα πνεύματα και οι περισπωμένες και  παρότι πέρασαν 30 χρό-
νια, πολλοί -ιδίως άνω των 40- αδυνατούν να συνηθίσουν το μονοτονικό. Πού να
εφαρμόζαμε και την πρόταση του Ματσάκη. Θα γινόταν το χάος, με την παράλληλη συ-
νύπαρξη των δύο γραφών για 30 και βάλε χρόνια. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι
ούτε τα επιχειρήματα περί δυσλεξίας ευσταθούν ιδιαίτερα. Πέραν της άποψης των ει-
δικών, που από ό,τι ακούμε δεν συμφωνούν ιδιαίτερα, δεν έχει νόημα να κουτσου-
ρέψουμε τη γραφή μας για να υποστηριχθεί μια (απολύτως σεβαστή) μερίδα ατόμων
με μαθησιακές δυσκολίες, για τα οποία όμως και η επιστήμη προτείνει τις δικές τις
αποτελεσματικές μεθόδους αντιμετώπισης, και η πολιτεία πλέον έχει θεσπίσει τρό-
πους που επιτρέπουν την πιο άνετη προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον.
Τέλος, πέραν από τους πρακτικούς ή άλλους λόγους θα ήθελα να προσθέσω έναν ρο-
μαντικό-ιστορικό λόγο. Μπορεί να μη δέχομαι ότι την ελληνική γραφή την έφεραν
στον κόσμο οι θεοί (ή οι εξωγήινοι σύμφωνα με δημοφιλείς «εκπομπές»). Μπορεί να
μη συμφωνώ ότι αν πειράξουμε ένα ν ή ένα β, θα σημειωθεί εσχάτη προδοσία και θα
καταρρεύσει το οικοδόμημα της ελληνικής ιστορίας. Αλλά από την άλλη, αφού απο-
στασιοποιηθώ από τις υπερβολές και τα ψέματα, οφείλω να αναγνωρίσω ότι μου αρέ-
σει που χρησιμοποιώ μια γραφή-αντίκα. 
Όπως όλα τα αντικείμενα με ιστορία, έτσι και η γραφή μας -και σε μεγάλο
βαθμό και η ορθογραφία μας- κουβαλάει μαζί της εικόνες, ιστορίες, γεγο-
νότα. Όπως ένα αυτοκίνητο 100 ετών σε ταξιδεύει σε έναν παλιότερο κόσμο
και μια κιθάρα 80 ετών σε πηγαίνει στο Παρίσι του Τζάνγκο Ράινχαρντ. Η
γραφή μας κουβαλάει όλο αυτό το φορτίο. Για τον ίδιο λόγο που δεν θα
ήθελα να τη δω να γίνεται greeklish, δεν θα ήθελα να υποστεί μια τόσο δρα-
στική αλλαγή, σαν αυτή που πρότεινε ο Ματσάκης. Η σημερινή ορθογραφία
μας είναι σαν μια πολύ παλιά αντίκα Ρολς. Παρά τις εκτεταμένες μετασκευές
που της έχουν γίνει στο πέρασμα των χρόνων, παραμένει αυτοκίνητο. Και
δεν πρέπει να αφήσουμε να αλλάξει τόσο που να μεταλλαχθεί, να γίνει δη-
λαδή φορτηγό, ποδήλατο ή αεροπλάνο. Έτσι ως έχει, είναι ένα παλιό αλλά
υπέροχο όχημα, που μας οδηγεί άνετα σε αυτό που θέλουμε να εκφράσουμε.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Πρόκειται για έναν αστικό μύθο (urban legend) που υποστηρίζει ότι ο Κί-
σινγκερ διατύπωσε δημόσια ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να υποταχθεί ποικιλοτρόπως γιατί είναι
δυσκολοκυβέρνητος. Η φήμη αυτή, αν και ιδιαίτερα διαδεδομένη, μικρή σχέση έχει με την πραγ-
ματικότητα. Μπορείτε να διαβάσετε μια ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη κατάρριψη της σχετικής φη-
μολογίας στο διαδικτυακό τόπο του σπουδαίου ειδικού στα θέματα γλώσσας, Νίκου Σαραντάκου,
και πιο συγκεκριμένα στο λινκ http://www.sarantakos.com/language/kissinger.html.

Ένας παράδεισος της ελληνικής φύσης. 
Σε ένα εξαιρετικού κάλλους τοπίο, σε ήρεμο περιβάλλον με ανοικτούς ορίζοντες, βρί-
σκεται το οικολογικό αγρόκτημα Βιόπορος. Ένα πρότυπο αγρόκτημα που διαθέτει Πι-
στοποίηση Βιολογικής Καλλιέργειας και αγκαλιάζεται από τη λιμνοθάλασσα Κορισσίων.
Αποτελεί ένα ιδανικό προορισμό για τις ημερήσιες εκδρομές σας αλλά και έναν υπέροχο
τόπο διαμονής για τις πολυήμερες αποδράσεις σας στη φύση.

Διαθέτει δύο παραδοσιακές κατοικίες (2-5 ατόμων) με σύγχρονες ανέσεις και εστιατό-
ριο, όπου μπορείτε να απολαύσετε το πρωινό σας, φτιαγμένο από τις πάναγνες πρώ-
τες ύλες παραγωγής του αγροκτήματός μας. Όποια ώρα ξυπνήσετε θα σας περιμένουν
φρέσκα αυγά, ελιές, μέλι, χυμοί, μαρμελάδες, πίτες, ζυμωτό ψωμί από τον ξυλόφουρνο
και γεύματα με αυθεντικές παραδοσιακές Ελληνικές, Κερκυραϊκές και Αρχαιοελληνικές
συνταγές. Ακόμη θα βρείτε παιδική χαρά για τα παιδιά σας.  Μη διστάσετε να φέρετε μαζί
σας και τα κατοικίδια σας!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 
• Μπορείτε να περιπλανηθείτε στα 70 στρέμ-
ματα του ελαιώνα και στους κήπους.
• Να γνωρίσετε τα ζώα της υπαίθρου (κότες,
κουνέλια, άλογο κ.τ.λ.) όπως και τα βότανα
και τα άγρια χόρτα. 
• Να μάθετε για τα εργαλεία αγροτικής ενα-
σχόλησης προβιομηχανικής εποχής: ιπποκί-
νητο ελαιοτριβείο, χειρόμυλος, αλωνιστική, αργαλειός και πολλά ακόμα εργαλεία. 
Ιδανικός προορισμός για σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
• Να παρατηρήσετε τους αργυροπελεκάνους, τον ερωδιό, την αγριόπαπια κ.λ.π.
• Να κάνετε μαθήματα βιολογικής γεωργίας (μπορείτε να παρακολουθήσετε και να
συμμετέχετε στις εργασίες εποχής).
• Να μάθετε να παρασκευάζετε καλλυντικά, απλά καθαριστικά και σαπούνι.
• Να πάρετε μαθήματα παραδοσιακής Κερκυραϊκής κουζίνας και παρασκευής προζύ-
μης με βασιλικό.
• Τα βράδια μπορούμε να σας ξεναγήσουμε στον έναστρο ουρανό με το τηλεσκόπιό
μας έχοντας συντροφιά το καλό κρασί!
• Να περπατήσετε, διασχίζοντας τις αμμοθίνες και το μοναδικό κεδροδάσος της Με-
σογείου, δίπλα σε καταπληκτική παραλία και θάλασσα με γαλάζιες σημαίες (κολύμπι,
θαλάσσιος ανεμοπτερισμός, ιστιοσανίδα).

ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΤΕ: Το αγρόκτημα βρίσκεται σε απόσταση 25 χλμ. από την πόλη της
Κέρκυρας. Παίρνοντας την εθνική Λευκίμμης μετά τα Μωραΐτικα και το χωριό Βραγκα-
νιώτικα, στη θέση Αλευροπάρι,οι πινακίδες δεξιά θα σας κατατοπίσουν για το πώς θα
έρθετε στο αγρόκτημα Βιόπορος. Από τη Λευκίμμη το αγρόκτημα απέχει 15 χλμ. 
Τηλ. επικοινωνίας 6949097963 κ.Αγαθή Bλάσση • www.bioporos.gr

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αποκλειστικά για τους αναγνώστες του «ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΑΜΑ» προσφέρουμε 
ΕΚΠΤΩΣΗ 10% στο Εστιατόριο και 20% στα καταλύματα.

Μη τη χάσετε. Καλέστε μας τώρα!

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
ΚΑΦΕ - ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ - ΞΕΝΩΝΑΣ

“ΒΙΟΠΟΡΟΣ”
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Ο Αϊνστάιν για τον Γκάντι: Ένας σοφός και ταπεινός άνθρωπος, οπλισμένος με αποφασιστικότητα και άκαμπτη επι-
μονή, ο οποίος αφιέρωσε όλες του τις δυνάμεις στην αναβάθμιση του λαού του και στη βελτίωση της μοίρας του·
ένας άνθρωπος που αντιμετώπισε τη βαναυσότητα της Ευρώπης με την αξιοπρέπεια του απλού ανθρώπινου όντος,

Η καταπληκτική ιστορία του Μπάνκερ Ρόι, ιδρυτή
του πρώτου κολλεγίου στον κόσμο όπου διδάσκουν
οι φτωχοί και ωφελούνται οι φτωχοί της Γης. 
Στο Ρατζαστάν της Ινδίας, ένα πρωτότυπο σχολείο
μαθαίνει σε αγρότισσες και αγρότες -συχνά
αγράμματους- πώς να γίνουν μηχανικοί ηλιακής
ενέργειας, τεχνίτες, οδοντίατροι και γιατροί στα
χωριά τους. Ονομάζεται Ξυπόλητο Κολέγιο και ο
ιδρυτής του, ο Μπάνκερ Ρόι, μας εξηγεί πώς λει-
τουργεί.

Το κείμενο αυτό το απομαγνητοφωνήσαμε από
ομιλία που έδωσε ο Ρόι, γοητεύοντας με τις ανα-
τρεπτικές ιδέες του το κοινό στο διεθνές συνέδριο
της μη κυβερνητικής οργάνωσης TED, στο Εδιμ-
βούργο της Σκοτίας τον Ιούλιο του 2011.  (Σ.τ.Ε.)
Θέλω να σας μεταφέρω σ’ έναν άλλο κόσμο. Θέλω να
μοιραστώ μια ερωτική ιστορία 45 ετών με τους φτωχούς
που ζουν με λιγότερα από ένα δολάριο την ημέρα. Έλαβα
μια πολύ ελιτίστικη, σνομπ και ακριβή εκπαίδευση στην
Ινδία, και αυτό σχεδόν με κατέστρεψε. Ήμουν έτοιμος να
γίνω διπλωμάτης, δάσκαλος, γιατρός -όλα στο πιάτο.
Μπορεί να μη μου φαίνεται, αλλά ήμουν πρωταθλητής Ιν-
δίας στο σκουός για τρία χρόνια (Γέλια). Όλος ο κόσμος
είχε στρωθεί μπροστά μου. Όλα ήταν στα πόδια μου. Δεν
μπορούσα να κάνω λάθος. Έπειτα, από περιέργεια, σκέ-
φτηκα ότι θα ήθελα να πάω να μείνω και να εργαστώ σ’
ένα χωριό, και να δω και πώς είναι. 
Έτσι το 1965, πήγα στο Μπιχάρ της Ινδίας την εποχή του
χειρότερου λιμού στην περιοχή και είδα, για πρώτη φορά,
πείνα, θάνατο, ανθρώπους να πεθαίνουν από ασιτία. Άλ-
λαξε τη ζωή μου. Γύρισα πίσω στο σπίτι, και είπα στη μη-
τέρα μου: «Θέλω να πάω να ζήσω και να εργαστώ σ’ ένα
χωριό». Η μητέρα μου έπεσε σε κώμα (Γέλια). «Τι είν’
αυτά; Όλος ο κόσμος είναι στρωμένος στα πόδια σου, σε
περιμένουν οι καλύτερες δουλειές, και εσύ θέλεις να πας
να δουλέψεις σε χωριό; Είσαι με τα καλά σου;». Απάν-
τησα ότι «Πήρα την καλύτερη εκπαίδευση. Μ’ έκανε να
σκεφτώ και ήθελα ν’ ανταποδώσω και εγώ με τον τρόπο
μου». «Τι θα κάνεις στο χωριό; Δεν έχει δουλειές, ούτε
χρήματα, ούτε ασφάλεια, ούτε προοπτικές». Είπα: «Θέλω
να ζήσω ανοίγοντας πηγάδια για πέντε χρόνια». «Ν’ ανοί-
γεις πηγάδια για πέντε χρόνια; Πήγες στο πιο ακριβό σχο-
λείο και κολέγιο της Ινδίας, και θέλεις ν’ ανοίγεις πηγάδια
για πέντε χρόνια;» Έκανε να μου μιλήσει πάρα πολύ καιρό,
επειδή πίστευε πως απογοήτευσα την οικογένειά μου.
Έπειτα όμως είδα τις εξαιρετικές γνώσεις και δεξιότητες
που διαθέτουν οι πολύ φτωχοί άνθρωποι, που δεν εν-
τάσσονται ποτέ στην επικρατούσα τάση -που δεν ανα-
γνωρίζονται ποτέ, δεν εκτιμώνται, δεν εφαρμόζονται σε
ευρεία κλίμακα. Σκέφτηκα να ιδρύσω ένα Ξυπόλητο Κο-
λέγιο -ένα κολέγιο μόνο για φτωχούς. Το κολέγιο θα εκ-
προσωπούσε όσα θεωρούν σημαντικά οι φτωχοί. Πήγα

σ’ αυτό το χωριό για πρώτη φορά. Οι γέροντες ήρθαν και
μου είπαν: «Σε κυνηγάει η αστυνομία;» Είπα «Όχι» (Γέλια).
«Απέτυχες στις εξετάσεις;» Είπα «Όχι». «Δεν βρήκες θέση
στο δημόσιο;» Είπα «Όχι». «Τι κάνεις εδώ; Γιατί είσαι εδώ;
Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ινδία σε στρέφει προς το
Παρίσι, το Νέο Δελχί και τη Ζυρίχη· τι κάνεις σ’ αυτό το
χωριό; Μήπως έχεις κάποιο κουσούρι και δεν μας το
λες;» Είπα «Όχι, θέλω να ιδρύσω ένα κολέγιο μόνο για
τους φτωχούς. Το κολέγιο θα εκπροσωπεί αυτά που θε-
ωρούν σημαντικά οι φτωχοί».

Έτσι οι γέροντες μου έδωσαν κάποιες πολύ καλές και ση-
μαντικές συμβουλές: «Σε παρακαλούμε μη φέρεις κανέ-
ναν με πτυχίο και προσόντα στο κολέγιό σου». Γι’ αυτό
πρόκειται για το μόνο κολέγιο στην Ινδία όπου αν έχεις
διδακτορικό ή μεταπτυχιακό, δεν γίνεσαι δεκτός. Πρέπει
να θεωρείσαι αποτυχημένος, περιθωριακός ή ανεπαρκής
για να έρθεις στο κολέγιό μας. Πρέπει να εργάζεσαι με τα
χέρια σου. Πρέπει να έχεις την αξιοπρέπεια της εργασίας.
Πρέπει να δείξεις ότι έχεις μια ικανότητα που μπορείς να
προσφέρεις παρέχοντας μια υπηρεσία στην κοινότητα.
Έτσι ιδρύσαμε το Ξυπόλητο Κολέγιο και επαναπροσδιο-
ρίσαμε τον επαγγελματισμό. 
Ποιος είναι επαγγελματίας; Επαγγελματίας είναι
αυτός που έχει έναν συνδυασμό ικανότητας, αυ-
τοπεποίηθησης και πίστης. Ένας ραβδοσκόπος
είναι επαγγελματίας. Μια παραδοσιακή μαμή είναι
επαγγελματίας. Ο παραδοσιακός αγγειοπλάστης
είναι επαγγελματίας. Αυτοί είναι επαγγελματίες σ’
όλο τον κόσμο. Τους βρίσκετε σε κάθε δυσπρό-
σιτο χωριό σ’ όλο τον κόσμο. Σκεφτήκαμε πως
αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αναγνωριστούν και
να δείξουν πως οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους
έχουν οικουμενική αξία. Πρέπει να χρησιμοποι-
ηθούν, να εφαρμοστούν, πρέπει να παρουσιαστούν
στον κόσμο παραέξω -αυτές οι γνώσεις και οι δε-
ξιότητες που είναι επίκαιρες ακόμη και σήμερα.
Το κολέγιο λειτουργεί ακολουθώντας το πρότυπο
ζωής και εργασίας του Μαχάτμα Γκάντι. Τρως στο
πάτωμα, κοιμάσαι στο πάτωμα, εργάζεσαι στο πά-
τωμα. Δεν υπάρχουν συμβόλαια -γραπτά συμβό-
λαια. Μπορείτε να μείνετε μαζί μου για 20 χρόνια
ή να φύγετε αύριο. Κανείς δεν μπορεί να βγάλει
πάνω από 100 δολάρια το μήνα. Αν έρχεστε για τα
χρήματα, μην έρθετε στο Ξυπόλητο Κολέγιο. Αν
έρχεστε για τη δουλειά και την πρόκληση, ελάτε
στο Ξυπόλητο Κολέγιο. Εδώ θέλουμε να προσπα-
θήσετε να δημιουργήσετε ιδέες. Όποια ιδέα και αν
έχετε, ελάτε να τη δοκιμάσετε. Δεν έχει σημασία
αν αποτύχετε. Ταλαιπωρημένοι και καταπονημέ-
νοι, ξαναδοκιμάζετε. Είναι το μόνο κολέγιο όπου
δάσκαλος είναι ο μαθητής, και ο μαθητής είναι δά-
σκαλος. Είναι το μόνο κολέγιο στο οποίο δεν δί-
νουμε πτυχίο. Πιστοποιείστε από την κοινότητα
που εξυπηρετείτε. Δεν χρειάζεστε ένα χαρτί να
κρεμάσετε στον τοίχο για να δείχνετε πως είστε
μηχανικός.
Όταν το είπα αυτό, μου απάντησαν: «Δείξε μας τι είναι εφι-
κτό. Τι κάνεις;  Όλα αυτά είναι ανοησίες αν δεν μπορείς να
τα δείξεις στην πράξη». Έτσι χτίσαμε το πρώτο Ξυπόλητο
Κολέγιο το 1986. Χτίστηκε από 12 Ξυπόλητους αρχιτέ-
κτονες που δεν ξέρουν γραφή και ανάγνωση, κόστισε
1,50 δολάριο το τ.μ. 150 άνθρωποι έζησαν εκεί, δούλε-
ψαν εκεί. Κέρδισαν το Βραβείο Αρχιτεκτονικής Αγά Χαν,
το 2002. Έπειτα όμως υποπτεύθηκαν πως υπήρχε αρχι-
τέκτονας από πίσω. «Ναι, έκαναν τα αρχιτεκτονικά σχέ-

δια» είπα, «αλλά οι Ξυπόλητοι αρχιτέκτονες κατασκεύα-
σαν το κολέγιο». Ήμασταν οι μόνοι που επέστρεψαν το
βραβείο των 50.000 δολαρίων, επειδή δεν μας πίστευαν
και σκεφτήκαμε πως συκοφαντούσαν τους Ξυπόλητους
αρχιτέκτονες της Τιλόνια.
Ρώτησα έναν δασολόγο -ειδικευμένος εμπειρογνώμονας
με χαρτιά και ισχύ. Του είπα «Τι μπορείς να φυτέψεις σ’
αυτό το μέρος;» Έριξε μια ματιά στο έδαφος και είπε «Ξέ-
χασέ το. Δεν γίνεται. Δεν αξίζει τον κόπο. Βραχώδες έδα-
φος, χωρίς νερό». Βρέθηκα σε δύσκολη θέση και είπα:
«Εντάξει, θα πάω στο γέροντα στο χωριό και θα του πω “τι
να καλλιεργήσω σ’ αυτό το σημείο;”» Με κοίταξε ήρεμα
και μου είπε: «Θα φυτέψεις αυτό και αυτό, θα βάλεις και
εκείνο και θα λειτουργήσει». Και σήμερα είναι κατάφυτο
από δέντρα.
Ανέβηκα στη στέγη και όλες οι γυναίκες μου είπαν «Φύγε!
Οι άντρες πρέπει να φύγουν! Δε θέλουμε να μοιραστούμε
αυτή την τεχνολογία μαζί τους. Στεγανοποιούμε τη στέγη»
(Γέλια). Έχει λίγο ζαχαρότευτλο, κάποια φυτά και κάποια
άλλα πράγματα που δεν ξέρω. Αλλά δεν στάζει. Δεν έχει
παρουσιαστεί διαρροή από το 1986. Αυτήν την τεχνολο-
γία, οι γυναίκες δεν τη μοιράζονται με τους άνδρες (Γέλια).
Είναι το μόνο κολέγιο που ηλεκτροδοτείται πλή-
ρως από τον ήλιο.
Το φαγητό, αν έρθετε στο Ξυπόλητο Κολέγιο, μαγειρεύε-
ται με ηλιακή ενέργεια. Αυτοί που κατασκεύασαν την
ηλιακή αυτή κουζίνα είναι γυναίκες, αγράμματες γυναίκες,
που κατασκεύασαν την πιο εξελιγμένη ηλιακή κουζίνα.
Μπορούν να φτιάξουν αυτή την κουζίνα μέχρι την τελευ-
ταία της λεπτομέρεια. Παράγει 60 γεύματα, δύο φορές τη

μέρα, με ηλιακή ενέργεια. Έχουμε οδοντίατρο -είναι μια
γιαγιά, αμόρφωτη, που είναι οδοντίατρος. Περιποιείται τα
δόντια 7.000 παιδιών. 
Ξυπόλητη τεχνολογία: μαζεύουμε το νερό της
βροχής από τις στέγες. Όλες οι στέγες συνδέον-
ται υπόγεια με μια δεξαμενή 400.000 λίτρων, και
δεν πάει χαμένο το νερό. Αν έχουμε τέσσερα χρό-
νια ξηρασία, θα συνεχίσουμε να έχουμε νερό στον
καταυλισμό, επειδή μαζεύουμε το νερό της βροχής.
Το 60% των παιδιών δεν πηγαίνουν σχολείο,
επειδή πρέπει να φροντίζουν τα ζώα -πρόβατα,
κατσίκες-, να κάνουν δουλειές του σπιτιού. Σκε-
φτήκαμε ν’ αρχίσουμε ένα νυχτερινό σχολείο για
τα παιδιά. Επειδή από τα νυχτερινά σχολεία της
Τιλόνια, έχουν περάσει πάνω από 75.000 παιδιά.
Επειδή έγιναν για τη διευκόλυνση του παιδιού· όχι
για την ευκολία του δάσκαλου. Και τι διδάσκουμε
σ’ αυτά τα σχολεία; Δημοκρατία, συμμετοχή στα
κοινά, πώς να μετρήσεις τη γη σου, τι πρέπει να
κάνεις αν σε συλλάβουν, τι πρέπει να κάνεις αν
αρρωστήσει το ζώο σου. Αυτά διδάσκουμε στα νυ-
χτερινά σχολεία. Όλα τα σχολεία έχουν ηλιακή
ενέργεια.
Κάθε πέντε χρόνια έχουμε εκλογές. Παιδιά από
έξι έως δεκατεσσάρων ετών συμμετέχουν σε μια
δημοκρατική διαδικασία και εκλέγουν πρωθυ-
πουργό. Η πρωθυπουργός είναι 12 ετών. Προσέ-
χει 20 γίδες το πρωί, αλλά το βράδυ είναι
πρωθυπουργός. Έχει υπουργικό συμβούλιο,
υπουργό παιδείας, υπουργό ενέργειας, υπουργό
υγείας. Παρακολουθούν και εποπτεύουν 150 σχο-
λεία, 7.000 παιδιά. Πήρε το Παγκόσμιο Παιδικό
Βραβείο πριν από 5 χρόνια και πήγε στη Σουηδία.
Πρώτη φορά που έφυγε από το χωριό της. Δεν
είχε δει ποτέ τη Σουηδία. Δεν μαγεύτηκε καθόλου
από όσα συνέβαιναν. Η βασίλισσα της Σουηδίας,

Το Ξυπόλυτο Κολλέγιο της Ινδίας!
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και με τον τρόπο αυτό όλες τις φορές αναδείχθηκε υπέρτερος. Οι γενεές που έπονται ενδέχεται με δυσκολία να
πιστέψουν πως ένας τέτοιος άνθρωπος όπως αυτός περπάτησε κάποτε στη γη.

που ήταν εκεί, γύρισε και μου είπε: «Μπορείς να ρωτήσεις αυτό το παιδί,
από πού αντλεί την αυτοπεποίθηση της; Είναι μόνο 12 ετών και δεν ενθου-
σιάζεται με τίποτα». Το κορίτσι, κοίταξε τη βασίλισσα στα μάτια και είπε: «Πες
της σε παρακαλώ, πως είμαι η πρωθυπουργός» (Γέλια - Χειροκρότημα). 
Όπου το ποσοστό του αναλφαβητισμού είναι πολύ υψηλό, χρησιμοποιούμε
το κουκλοθέατρο. Οι μαριονέτες είναι ο τρόπος επικοινωνίας μας. Να σας
γνωρίσω τον Τζαοκίμ Τσάτσα που είναι τριακοσίων ετών. Αν υπάρχει ένταση
στο χωριό, αν η προσέλευση στα σχολεία μειωθεί και υπάρχει τριβή μεταξύ
γονέα και δασκάλου, η μαριονέτα καλεί το δάσκαλο και το γονιό μπροστά σε
όλο το χωριό και λέει: «Δώστε τα χέρια. Η προσέλευση δεν πρέπει να μειωθεί». 
Έτσι με αυτή την αποκεντρωμένη, απομυθοποιημένη προσέγγιση των ηλιακών χωριών
έχουμε καλύψει όλη την Ινδία από το Λαντάκ ως το Μπουτάν -όλα τα χωριά ηλεκτρο-
δοτούνται με ηλιακή ενέργεια από ανθρώπους που έχουν εκπαιδευτεί. Πήγαμε στο Λαν-
τάκ, και ρωτήσαμε μία γυναίκα που ζούσε στους μείον 40 και έπρεπε να βγαίνει από τη
σκεπή, διότι δεν υπήρχε χώρος από το χιόνι και ρωτήσαμε αυτή τη γυναίκα: «Ποιο ήταν
το όφελος που είχες από την ηλιακή ενέργεια;» Σκέφτηκε για ένα λεπτό και είπε: «Είναι
η πρώτη φορά που μπορώ να δω το πρόσωπο του άνδρα μου το χειμώνα».
Πήγαμε στο Αφγανιστάν. Ένα μάθημα που μάθαμε στην Ινδία είναι πως οι άν-
δρες είναι ανεπίδεκτοι εκπαίδευσης (Γέλια). Οι άνδρες είναι ανήσυχοι, έχουν
φιλοδοξίες, οι άνδρες είναι αεικίνητοι και θέλουν όλοι πτυχία (Γέλια). Σε
όλη την υφήλιο υπάρχει αυτή η τάση οι άνδρες να θέλουν πτυχία. Γιατί; Διότι
θέλουν να φύγουν απ’ το χωριό, να πάνε στην πόλη, να βρουν δουλειά. Βρή-
καμε λοιπόν αυτήν την εξαιρετική λύση: Να εκπαιδεύσουμε γιαγιάδες. 
Πήγαμε λοιπόν για πρώτη φορά στο Αφγανιστάν και επιλέξαμε τρεις γυναίκες και είπαμε
πως θέλουμε να τις πάρουμε στην Ινδία. Απάντησαν «Αδύνατον. Δεν βγαίνουν καν απ’
το δωμάτιό τους και θες να τις πας στην Ινδία;» Είπα «Θα κάνω μια παραχώρηση. Θα
πάρω μαζί και τους συζύγους». Πήρα λοιπόν μαζί και τους συζύγους. Φυσικά, οι γυναί-
κες ήταν πολύ πιο έξυπνες από τους άνδρες. Πώς αλλάζουμε αυτές τις γυναίκες σε έξι

μήνες; Με τη νοηματική. Δεν επιλέγεις τη
γραφή. Δεν επιλέγεις την ομιλία. Επιλέγεις
τη νοηματική. Και σε έξι μήνες μπορούν να
γίνουν μηχανικοί ηλιακής ενέργειας. Γυρί-
ζουν πίσω και ηλεκτροδοτούν με ηλιακή
ενέργεια το χωριό τους. 
H γυναίκα επέστρεψε και ηλεκτροδό-
τησε το πρώτο χωριό, έστησε ένα ερ-
γαστήριο -το πρώτο χωριό που
ηλεκτροδοτήθηκε με ηλιακή ενέργεια
στο Αφγανιστάν έγινε από τρεις γυ-
ναίκες. Αυτές οι τρεις γυναίκες έχουν
εκπαιδεύσει άλλες 27 και έχουν ηλε-
κτροδοτήσει με ηλιακή ενέργεια 100
χωριά στο Αφγανιστάν.

Πήγαμε στην Αφρική και κάναμε το ίδιο πράγμα. Γυναίκες από οκτώ-εννιά χώρες στο ίδιο
τραπέζι, να μιλούν μεταξύ τους, χωρίς να καταλαβαίνουν λέξη, επειδή μιλούν διαφορε-
τικές γλώσσες. Αλλά η γλώσσα του σώματός τους είναι εξαιρετική. Μιλούν η μια στην
άλλη και γίνονται μηχανικοί ηλιακής ενέργειας. Πήγα στη Σιέρα Λεόνε, και ήταν αυτός ο
υπουργός που οδηγούσε μέσ’ τη νύχτα -και έφτασε σε ένα χωριό. Επιστρέφει, μπαίνει
στο χωριό και λέει: «Τι έχουμε εδώ;» Του απάντησαν πως αυτές οι δύο γιαγιάδες... «Για-
γιάδες;» Ο υπουργός δεν μπορούσε να πιστέψει στ’ αυτιά του. «Πού πήγαν;» «Πήγαν
στην Ινδία και γύρισαν». Πήγε κατευθείαν στον Πρόεδρο και του είπε: «Ξέρεις πως υπάρ-
χει ένα ηλιακό χωριό στη Σιέρα Λεόνε;» Εκείνος απάντησε: «Όχι». Το μισό υπουργικό
συμβούλιο πήγε την άλλη μέρα να δει τις γιαγιάδες. «Τι συμβαίνει εδώ;» Έτσι με φώναξε
και μου είπε: «Μπορείς να εκπαιδεύσεις 150 γιαγιάδες;» «Δεν μπορώ κ. Πρόεδρε. Αλλά
θα το κάνουν οι γιαγιάδες». Έτσι μου έχτισε το πρώτο Ξυπόλητο κέντρο εκπαίδευσης στη
Σιέρα Λεόνε. 150 γιαγιάδες εκπαιδεύτηκαν εκεί.
Γκάμπια: Πήγαμε να επιλέξουμε μια γιαγιά στην Γκάμπια. Πήγαμε στο χωριό. Ήξερα ποια
γυναίκα ήθελα να πάρω. Φώναξαν το σύζυγο, εκείνος ήρθε, κορδωμένος σαν πολιτι-
κός, με το κινητό στο χέρι. «Αδύνατον». «Γιατί όχι;» «Η γυναίκα· κοίτα πόσο όμορφη
είναι». Απάντησα «ναι, είναι πολύ όμορφη». «Τι γίνεται αν το σκάσει με κανέναν Ινδό;»
Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος φόβος του. Του είπα «Θα είναι χαρούμενη. Θα σου τηλε-
φωνεί στο κινητό». Έφυγε σαν γιαγιά και επέστρεψε σαν τίγρης. Κατέβηκε από το αερο-
πλάνο και μίλησε σε όλον τον Τύπο σαν να ήταν βετεράνος. Μίλησε με τους
δημοσιογράφους και ήταν μια σταρ. Όταν επέστρεψα έξι μήνες αργότερα, τη ρώτησα:
«Πού είναι ο άνδρας σου;» «Ε, κάπου θα ‘ναι. Δεν έχει σημασία» (Γέλια - Χειροκρότημα). 
Θα ολοκληρώσω λέγοντας πως δεν χρειάζεται να ψάχνετε εξωτερικές λύ-
σεις. Ψάξτε εσωτερικές λύσεις. Και ακούστε τους ανθρώπους που έχουν τις
λύσεις μπροστά σας. Βρίσκονται σε όλον τον κόσμο. Μην ανησυχείτε. Μην
ακούτε την Παγκόσμια Τράπεζα, ακούστε τους ανθρώπους. Έχουν όλες τις
λύσεις του κόσμου. 

Θα κλείσω με ένα απόφθεγμα του Μαχάτμα
Γκάντι. 

«Πρώτα σε αγνοούν, μετά σε κοροϊδεύουν,
μετά σε πολεμούν, και έπειτα νικάς». 
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκρότημα)

Μετάφραση στα ελληνικά: Δήμητρα Παπαγεωργίου
Επιμέλεια: Νικολέτα Δημητρίου

Πηγή:
http://www.ted.com/talks/lang/el/bunker_roy.html

ΦΡΕΣΚΙΕΣ ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ
(για 2 άτομα)
ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ
200 γρ. αλεύρι, 2 αυγά, 1/2 κουτ. γλυκού κοφτό αλάτι
Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί μέχρι να γίνει μία σφιχτή
ζύμη. Ανοίγουμε φύλλο, αν έχετε μηχανή για μακαρόνια το
κόβετε εκεί, αλλιώς πασπαλίζετε με αλεύρι, τυλιγετε και τα
κόβετε με μαχαίρι ανά 1 εκ. και τα βράζουμε για 1 λεπτό.
ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΤΣΑ
1/2 κρεμμύδι, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 φρ. ντομάτα ξεφλου-
δισμένη, 1 πιπεριά τσίλι, 1 κουτ. σούπας πελτέ, λίγη φρ. ρί-
γανη, 1 ματσάκι μαϊντανό, 1 πρέζα μοχοκάρυδο, 1 πρέζα
κανέλα, 4 μεγάλες γαρίδες, ελαιόλαδο, αλάτι - πιπέρι
Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, τη φρέσκια ντομάτα
και το τσίλι και σοτάρουμε σε καυτό ελαιόλαδο. Στη συνέχεια
ρίχνουμε τον πελτέ με ένα ποτήρι νερό, το αφήνουμε να
βράσει και ρίχνουμε και τα υπόλοιπα μπαχαρικά μας, στο
τέλος το μαϊντανό και τις γαρίδες καθαρισμένες με το κε-
φάλι, μετά από 3 λεπτά βγάζουμε τις γαρίδες και ρίχνουμε τα
μακαρόνια ανακατεύοντας συνέχεια για 1 λεπτό. Σερβίρουμε
διακοσμώντας με τις γαρίδες και ψιλοκομμένο μαϊντανό.

KINEZIKO ΤΣΟΠ - ΣΟΥΙ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΜΗΛΑ

ΠΙΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΟΥΜ-ΚΟΥΑΤ
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«Καταρχήν είμαι άνθρωπος που συμβιβάζεται, διότι ποτέ δεν είμαι βέβαιος πως έχω δίκιο.»
Μαχάτμα Γκάντι 

«Ο ασθενής, που παίρνει φάρμακο, πρέπει να
αναρρώσει δυο φορές. Μια από τη νόσο και μια
από το φάρμακο.»

William Osler, MD, 19ος-20ος αιώνας
«Εάν όλα τα φάρμακα, που υπάρχουν στον κόσμο,
ρίχνονταν στη θάλασσα, θα ήταν πολύ κακό για
τα ψάρια και πολύ καλό για την ανθρωπότητα.»

Oliver W. Holmes, 19ος αιώνας Καθηγητής Pr.D. Harvard
«Η ιατρική τέχνη μέσα σε 1.800 χρόνια έχει σκο-
τώσει αναρίθμητες χιλιάδες. Η ιστορία τής ιατρι-
κής είναι η ιστορία των μοιραίων σφαλμάτων.»

Magnus Hirschfeld, MD, 19ος-20ος αιώνας
«Ήταν δυστύχημα για την ανθρώπινη φυλή να εξε-
λιχθεί η ιατρική σε διακεκριμένο επάγγελμα.»

R.T. Trall, MD, 19ος αιώνας
«Πρέπει να ομολογήσουμε, ότι η ιατρική απέτυχε
οικτρά στην αποστολή της.»                  Wood, MD

Ξεκινήσαμε το άρθρο αυτό με κάποιους παλιούς
αφορισμούς διακεκριμένων ιατρών, που καυτη-
ρίαζαν την ιατρική πρακτική τής εποχής τους. Από
τότε βέβαια έχουν περάσει αρκετές δεκαετίες, η
ιατρική επιστήμη έχει βελτιωθεί, και θα περίμενε
κανείς ότι οι αφορισμοί αυτοί δεν θα είχαν ισχύ
στη σύγχρονη εποχή. Τι θα λέγατε όμως αν σας
αποδεικνύαμε ότι η κατάσταση δεν έχει αλλάξει
και τόσο κι ότι η ιατρική, παρά την πρόοδο που
έχει κάνει, συνεχίζει να σκοτώνει αναρίθμητες χι-
λιάδες ανθρώπους; 
Πριν λίγα χρόνια είχε κάνει το γύρο τού κόσμου μια σο-
καριστική είδηση: ότι οι γιατροί αποτελούν την τρίτη αιτία
θανάτου στις ΗΠΑ μετά την καρδιοπάθεια και τον καρ-
κίνο. Η πραγματικότητα είναι όμως ακόμα πιο σοκαρι-
στική: Οι γιατροί και τα φάρμακα αποτελούν την πρώτη
αιτία θανάτου και χιλιάδες άνθρωποι χάνουν ετησίως τη
ζωή τους από την ιατρική. Πρόκειται δηλαδή για μια πραγ-

ματική γενοκτονία, που τεχνηέντως συγκαλύπτεται. Και-
ρός λοιπόν να αποκαλύψουμε όλη την αλήθεια.
(αναφερόμαστε σε αμερικανικά δεδομένα, λόγω των
αξιόπιστων στατιστικών τους στοιχείων).
Ένα άρθρο στο Journal of the American Medical Asso-
ciation1 ανέφερε ότι περίπου 106.000 αμερικανοί ασθε-
νείς που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία πεθαίνουν κάθε
χρόνο από φάρμακα που συνταγογραφούνται σωστά και
χορηγούνται σωστά. Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια
άνθρωποι υποφέρουν από σοβαρές παρενέργειες.
Να σημειωθεί, ότι σ’ αυτή την έρευνα δεν αναφέρονται οι
αριθμοί των θανάτων και των παρενεργειών από μη
σωστά συνταγογραφημένα χορηγούμενα φάρμακα.
106.000 αμερικανοί ασθενείς, που νοσηλεύονται
σε νοσοκομεία, πεθαίνουν κάθε χρόνο από φάρ-
μακα, που συνταγογραφούνται σωστά και χορη-
γούνται σωστά. Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια
άνθρωποι υποφέρουν από σοβαρές παρενέργειες.
Πολύ περισσότεροι είναι οι θάνατοι από μη σωστά
συνταγογραφημένα χορηγούμενα φάρμακα.

Η dr. Barbara Starfield, τού John Hopkins School of
School of Hygiene and Public Health περιγράφει ξεκά-
θαρα πώς το ιατρικό σύστημα των ΗΠΑ σκοτώνει ετησίως
χιλιάδες ανθρώπους. Ας δούμε τους θανάτους ετησίως:
- 12.000 θάνατοι από άσκοπες εγχειρήσεις.
- 7.000 θάνατοι από ιατρικά λάθη στα νοσοκομεία.
- 20.000 θάνατοι από άλλα λάθη στα νοσοκομεία.
- 80.000 μολύνσεις σε νοσοκομεία.
- 106.000 θάνατοι από παρενέργειες φαρμάκων, που
έχουν χορηγηθεί σωστά.
Σύνολο: 225.000 θάνατοι τον χρόνο από ιατρογενείς αι-
τίες2. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Πρόκειται για μια
πραγματική γενοκτονία. 
Η dr. Starfield δίνει μερικές διευκρινίσεις σχετικά με αυ-
τούς τους αριθμούς. Πρώτον, τα περισσότερα από αυτά τα
δεδομένα προέρχονται από μελέτες σε ασθενείς που νο-
σηλεύονταν σε νοσοκομεία. Δεύτερον, αυτοί οι υπολογι-
σμοί είναι από θανάτους μόνο και δεν περιλαμβάνουν
παρενέργειες που σχετίζονται με αναπηρία και δυσφορία.
Τρίτον, αν συνυπολογιστούν και κάποια άλλα δεδομένα,
τότε οι θάνατοι από ιατρογενείς αιτίες μπορούν να φτά-
σουν στους 284.000 ετησίως.

Κάθε χρόνο στις ΗΠΑ σημειώνονται 225.000 θά-
νατοι από ιατρογενείς αιτίες.
Αυτά τα δεδομένα, όταν γνωστοποιήθηκαν, άρχισαν να
κάνουν το γύρο τού κόσμου στο διαδίκτυο και σε διάφορα
δημοσιογραφικά έντυπα με τίτλους όπως: «Οι γιατροί είναι
η τρίτη αιτία θανάτου». Όμως, η δημοσιευμένη μελέτη τής
dr. Starfield δεν είχε αυτό τον τίτλο. Όταν λοιπόν ρωτή-
θηκε η γνώμη της, εκείνη απάντησε ότι διαφωνεί με αυτό
τον τίτλο. Κατά τη γνώμη της οι γιατροί δεν ήταν η τρίτη
αιτία θανάτου, αλλά η πρώτη αιτία θανάτου εξαιτίας τής
αποτυχίας τους να ενημερώσουν τους ασθενείς σχετικά
με την αλήθεια τής υγείας.
Όπως είδαμε, 106.000 αμερικανοί πεθαίνουν ετησίως
από παρενέργειες φαρμάκων. Αυτό που δεν έχει τονιστεί
είναι ότι πολλές από τις παρενέργειες φαρμάκων εκλαμ-
βάνονται εσφαλμένα ως νέα συμπτώματα ασθένειας που
αντιμετωπίζονται με άλλα φάρμακα και άσκοπες ιατρικές
παρεμβάσεις  αυξάνοντας τον κίνδυνο θανάτου ακόμα
περισσότερο.
Ένα άρθρο στο Newsweek3 ανάφερε ότι οι παρε-
νέργειες των φαρμάκων αποτελούν την τέταρτη
αιτία θανάτου στις ΗΠΑ μετά την καρδιοπάθεια,
τον καρκίνο και το εγκεφαλικό. Οι παρενέργειες
από τα συνταγογραφούμενα φάρμακα σκοτώνουν
δύο φορές περισσότερους αμερικανούς από ό,τι
το AIDS και η αυτοκτονία. Λιγότεροι ασθενείς πε-
θαίνουν από ατυχήματα ή από διαβήτη απ’ ό,τι από
τα φάρμακα. 
Η έρευνα όμως αυτή έχει περιορισμούς. Δεν συμπερι-
λαμβάνονται ασθενείς που δεν νοσηλεύονται σε νοσο-
κομεία, περιπτώσεις εσφαλμένης θεραπείας και περιπτώσεις
όπου τα φάρμακα δεν λαμβάνονται σωστά. Δεν θα πρέ-
πει επίσης να μας διαφεύγει το γεγονός ότι ένα μεγάλο
ποσοστό καρκίνων, καρδιοπαθειών και εγκεφαλικών μπο-
ρεί να προκαλείται από μη διαγνωσθείσες παρενέργειες
φαρμάκων. 
Σύμφωνα με ένα άλλο δημοσίευμα τής American Medical
Association4, τα φάρμακα σκοτώνουν 198.815 ανθρώ-
πους, στέλνουν 8,8 εκατομμύρια ανθρώπους στα νοσο-
κομεία και αποτελούν το 28% των εισαγωγών στα
νοσοκομεία. Αν αυτοί οι υπολογισμοί είναι σωστοί, μόνο
ο καρκίνος και η καρδιοπάθεια σκοτώνουν περισσότερους
ανθρώπους από ό, τι τα φάρμακα.
Μια πρόσφατη έρευνα στο Archives of Internal Medicine5

ανέφερε ότι κατά την περίοδο από το 1998 ως το 2005,
τα αναφερόμενα περιστατικά σοβαρών παρενεργειών από
φάρμακα αυξήθηκαν 2,6 φορές και τα περιστατικά των

θανατηφόρων παρενεργειών 2,7 φορές.
Πριν μερικά χρόνια στις ΗΠΑ η ιατρική αποτε-
λούσε την τρίτη αιτία θανάτου. Μια πιο προσεκτική
όμως εξέταση των δεδομένων δείχνει, ότι η ια-
τρική σήμερα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου.
Ας δούμε όμως μερικά άλλα στοιχεία, που συνηγορούν
στο ότι οι γιατροί αποτελούν την πρώτη και όχι την τρίτη
αιτία θανάτου:
- Προβλήματα σχετιζόμενα με φάρμακα συμβαίνουν σε
υψηλό ποσοστό σε ασθενείς με αιμοδιάλυση. 
Προβλήματα δόσης φαρμάκων (33,5 %) και αρνητικές
παρενέργειες φαρμάκων (20,7 %) ήταν τα πιο συχνά προ-
βλήματα6.
- Το 2002, 16.176 αναφορές για αρνητικές παρενέρ-
γειες φαρμάκων λήφθηκαν, από τις οποίες 67% σχετί-
ζονταν με παρενέργειες που κατηγοριοποιήθηκαν ως
«σοβαρές»7.
- Λάθη χορήγησης φαρμάκων παρακολουθήθηκαν σε
δυο διαμερίσματα ενός νοσοκομείου για είκοσι μέρες. Το
ποσοστό λάθους στη χορήγησης φαρμάκων ήταν 14,9%.
Τα λάθη δοσολογίας ήταν τα πιο συχνά (41%), ακολου-
θούμενα από λάθος χρόνο (26%). 10 % των λαθών υπο-
λογίστηκαν ως δυνητικά απειλητικά για τη ζωή8.
- Η σχετιζόμενη με φάρμακα νοσηρότητα και θνησιμότητα
υπολογίστηκαν ότι κοστίζουν στις ΗΠΑ περισσότερο από
136 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Αυτοί οι υπολογι-
σμοί είναι υψηλότεροι από το συνολικό κόστος για τη
φροντίδα των καρδιαγγειακών νοσημάτων και τού δια-
βήτη. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των εξόδων είναι οι αρ-
νητικές παρενέργειες φαρμάκων9.
- Σε μια επιθεώρηση 28.000 ασθενών, οι αρνητικές πα-
ρενέργειες φαρμάκων θεωρήθηκαν ότι είναι η αιτία για το
3,4 % των εισαγωγών σε νοσοκομεία. Από αυτά, 187 αρ-
νητικές παρενέργειες φαρμάκων χαρακτηρίστηκαν ως σο-
βαρές10.

Ένα μεγάλο πρόβλημα, που στοιχίζει πολλές
φορές τη ζωή των ασθενών είναι τα ιατρικά λάθη.
Χειρουργικές γκάφες, όπως ακρωτηριασμός
λάθος ποδιού ή μια θανατηφόρα υπερδοσολογία
χημειοθεραπείας γίνονται πολλές φορές κύριοι
τίτλοι εφημερίδων. Αλλά οι ασθενείς μπορεί να
μην έχουν ακούσει ποτέ για πιο μικρά λάθη, όπως
μία καθυστέρηση στη διάγνωση ή στην εξέταση,
που κοστίζει πολύτιμο χρόνο για την καταπολέ-
μηση της ασθένειας. 44.000-100.000 αμερικα-
νοί πεθαίνουν κάθε χρόνο από ιατρικά λάθη,
περισσότεροι δηλαδή από όσους παθαίνουν από
καρκίνο τού μαστού και από AIDS.
Η ιατρική και τα φάρμακα αποτελούν την πρώτη αιτία θα-
νάτου, ενώ οι βιταμίνες και γενικά τα συμπληρώματα δια-
τροφής προστατεύουν την υγεία μας χωρίς παρενέργειες.
Αυτό έχει προκαλέσει την αντίδραση των φαρμακευτικών
εταιρειών, γιατί φοβούνται ότι θα χάσουν χρηματικά κέρδη
αν οι άνθρωποι παίρνουν βιταμίνες αντί φαρμάκων. Γι’
αυτό και δημοσιεύθηκε πριν λίγες εβδομάδες άρθρο-λί-
βελος κατά των διατροφικών συμπληρωμάτων από το
γερμανικό περιοδικό Der Spiegel με τίτλο «Το ψέμα των

Γράφει ο: Δημόπουλος Μάριος

ΓΙΑΤΡΟΙ-ΦΑΡΜΑΚΑ: ΠΡΩΤΗ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Ιατρική - φαρμακευτικές: Επικερδείς βιομηχανίες ασθενειών, 

που, όσο οι άνθρωποι ασθενούν, τόσο αυτές ευημερούν
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Στο σύγχρονο κόσμο είναι υποχρεωμένος κανείς να ειδικεύεται, κι εμείς ρωτάμε αν, έστω κι έτσι, είναι
δυνατόν να επιτρέψουμε στον εγκέφαλο να λειτουργήσει ολικά, ακέραια. Μαχάτμα Γκάντι 

βιταμινών» με σκοπό να προτρέψει τους ανθρώπους να μην παίρνουν βιταμίνες. 
«Μην παίρνετε βιταμίνη Ε, βήτα-καροτίνη και άλλα συμπληρώματα βιταμινών, διότι μπο-
ρεί να βλάψετε την υγεία σας», είναι το μήνυμα, που θέλει να περάσει το Der Spiegel.
Και αν δεν λαμβάνουμε βιταμίνες, τι θα παίρνουμε; Φάρμακα! Αυτά, φαίνεται, είναι πιο
ασφαλή! 
Αξιοσημείωτα είναι τα όσα αναφέρει ο Gary Null, Ph.D. σε δημοσίευμά του σχετικά με
τους θανάτους, που προκαλούνται από την ιατρική: 
«Ένα προσεκτικό διάβασμα των ιατρικών περιοδικών και των κυβερνητικών
στατιστικών υγείας δείχνει ότι η αμερικανική ιατρική συχνά προξενεί περισ-
σότερο κακό παρά καλό.» Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν σε νοσο-
κομεία ανεπιθύμητες παρενέργειες σε συνταγογραφόμενα φάρμακα είναι
2,2 εκατομμύρια.»
Ο dr. Richard Besser τού CDC (Center for Disease Control and Prevention), ανάφερε
το 1995, ότι ο αριθμός των άσκοπα συνταγογραφούμενων ετησίως αντιβιοτικών για
ιογενείς μολύνσεις ήταν 20 εκατομμύρια.» Ο dr. Besser το 2003 αναφέρθηκε σε δε-
κάδες εκατομμυρίων μη απαραίτητων αντιβιοτικών.» Ο αριθμός των μη απαραίτητων
ιατρικών και χειρουργικών επεμβάσεων είναι 7,5 εκατομμύρια.» 
Ο αριθμός των ανθρώπων, που νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία άσκοπα ήταν
8,9 εκατομμύρια.» Ο συνολικός αριθμός των ιατρογενών θανάτων είναι
783.936. Είναι φανερό ότι το αμερικανικό ιατρικό σύστημα είναι η κύρια
αιτία θανάτου και βλάβης στις Ηνωμένες Πολιτείες.»
Το 2001 το ετήσιο ποσοστό θανάτου από καρδιοπάθεια ήταν 699,697. Το ετήσιο πο-
σοστό θανάτου από καρκίνο ήταν 553.251. Όταν ο "Νο 1 ένα δολοφόνος” σε μια κοι-
νωνία είναι το ιατρικό σύστημα υγείας, τότε το σύστημα δεν έχει δικαιολογία εκτός από
το να ασχοληθεί με τα επείγοντα ελαττώματά του. Είναι ένα αποτυχημένο σύστημα με
ανάγκη άμεσης προσοχής»11.
Παράδειγμα συνεργασίας ιατρικής, φαρμακοβιομηχανίας και βιομηχανίας
τροφίμων: Το όριο τής χοληστερίνης πριν από μερικά χρόνια ήταν 250
mg/dL. Το κατέβασαν στα 220, μετά στα 200, τώρα στα 180. Κι ενώ η χο-
ληστερίνη είναι κάτι ευεργετικό για τον οργανισμό, πείθουν τους ανθρώ-
πους ότι είναι κακό και τους προτρέπουν να παίρνουν φάρμακα μείωσής
της. Επίσης, βγαίνουν και σχετικά τρόφιμα με φυτικές στερόλες και στανό-
λες. Τόσο τα φάρμακα όσο και τα τρόφιμα, ρίχνουν τη χοληστερίνη, που
δεν θα έπρεπε κι επιπλέον δημιουργούν ένα σωρό προβλήματα στον μέχρι
τότε υγιή οργανισμό, για τα οποία θα απαιτηθούν επισκέψεις στους γιατρούς,
θα συνταγογραφηθούν κι άλλα φάρμακα που θα δημιουργήσουν άλλα προ-
βλήματα και ούτω καθεξής.  Έτσι, μέσω αυτής τής προπαγάνδας, οι υγιείς άν-
θρωποι μεταβάλλονται σε ασθενείς - πελάτες των ιατρών και των
φαρμακευτικών βιομηχανιών.
Η σύγχρονη ιατρική δεν είναι πια μια ιατρική, που σχετίζεται με την υγεία.
Όπως και οι φαρμακευτικές εταιρείες η σύγχρονη ιατρική είναι μια επικερ-
δής βιομηχανία ασθένειας, που μπορεί να επιβιώσει μόνο αν εκατομμύρια
ασθενείς είναι άρρωστοι. Είναι μια βιομηχανία, που αρνείται να λάβει υπόψη
της σημαντικές πτυχές υγείας, όπως οι επεξεργασμένες τροφές, οι υπερ-
βολικές θερμίδες, το αλκοόλ, η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, το
στρες, η έκθεσή μας σε χιλιάδες τοξίνες τού περιβάλλοντος και των τρο-
φών και η χαμηλή πρόσληψη βιταμινών, μετάλλων και άλλων θρεπτικών
συστατικών οδηγούν στις ασθένειες από τις οποίες υποφέρουμε. 
Όσο συνεχίζει αυτή την τακτική και τις «ηρωικές» επεμβατικές θεραπείες
καταστολής των συμπτωμάτων, θα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των στα-
τιστικών αιτιών θανάτου και κατά μοιραίο τρόπο θα οδηγηθεί μελλοντικά σε
πλήρη αδιέξοδο και αποτυχία δίνοντας τη θέση της σε άλλες μορφές και
συστήματα θεραπείας.
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Έχω φτάσει στο θεμελιώδες συμπέρασμα πως, εάν επιθυμείτε κάτι πραγματικά σημαντικό να συμβεί, δεν πρέπει να ικα-
νοποιείτε απλώς τη λογική, αλλά παράλληλα να συγκινήσετε και την καρδιά. Η επίκληση στη λογική απευθύνεται πε-

«Εκπαιδευτική βόλτα» στη μονάδα Ανακύκλωσης!
Στην εταιρεία Kερκυραϊκή Ανακύκλωση του κ. Δημήτρη Τόμπρου

Συνέντευξη - φωτογραφίες: Χρήστος Κόντης

Οι Έλληνες έχουμε πειστεί πλέον,
μετά από αρκετά χρόνια πληροφόρη-
σης, ότι η ανακύκλωση είναι κάτι το
ιδιαίτερα ωφέλιμο. Πόσοι όμως γνω-
ρίζουμε τα στάδια και τις διαδικασίες
που ακολουθούνται κατά την ανακύ-
κλωση υλικών; Πρόκειται για απορίες
πολύ εύλογες, που οι περισσότεροι
έχουμε. Αυτές τις απορίες σπεύδει να
απαντήσει το Υγείας Όραμα με την
επίσκεψή μας στο χώρο της ΚΕΡΚΥ-
ΡΑΪΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.

«Η ανακύκλωση ξαναδίνει ζωή ή χρησιμότητα σε υλικά που ο άν-
θρωπος έχει ήδη χρησιμοποιήσει, ακολουθώντας τους νόμους της
φύσης, κάνοντας δηλαδή οικονομία. Όλα μπορούν να γίνουν και πάλι
πρώτη ύλη. Στην ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ που εδρεύει στο νησί
της Κέρκυρας εκτελούν-
ται προηγμένες και απαι-
τητικές εργασίες ανα-
κύκλωσης, όπως ο πλή-
ρης διαχωρισμός υλι-
κών, π.χ. των μετάλλων
(αλουμίνιο, μπρούτζος,
χαλκός κ.ά.). Σε ειδικό
μηχάνημα διαχωρίζονται
τα πλαστικοποιημένα
καλώδια, συγκεντρώ-
νονται χωριστά το μέταλλο και το πλαστικό και προωθούνται σε ανά-
λογες μονάδες επεξεργασίας όπου το υλικό ξαναγίνεται αξιοποιήσιμη
πρώτη ύλη. Η ποιότητα  έχει να κάνει με την καθαρότητα του κάθε με-
τάλλου. Στην Kερκυραϊκή Ανακύκλωση εκτός από τα μέταλλα δια-
χωρίζουμε και τις ποιότητες, διότι καθεμιά έχει τη δική της αξία»,
μας είπε ο κ. Τόμπρος την ώρα που μας ξεναγούσε στο εργοστάσιο
της εταιρείας στο Τεμπλόνι της Κέρκυρας. 

«Θα γλιτώσουμε και από το κά-
ψιμο των καλωδίων που κάνουν
ορισμένοι συλλέκτες για να πά-
ρουν το χάλκινο σύρμα», είπα
καθώς επεξεργαζόμουν το ολο-
καίνουργιο μηχάνημα διαχωρι-
σμού μετάλλων και πλαστικών.  
Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο εμείς διαθέ-
τουμε ειδικό μηχάνημα διαχωρισμού
που ξεχωρίζει το πλαστικό από το μέ-
ταλλο όπως είναι τα καλώδια και στην
συνέχεια προωθούμε τα υλικά στα αν-
τίστοιχα εργοστάσια επεξεργασίας
ώστε να ολοκληρωθεί η ανακυκλώ-
σιμη διαδρομή τους. Όπως είπαμε και
πριν, τα πάντα ανακυκλώνονται.  

Πρόσφατα διάβασα ότι αυξήθηκαν πολύ οι κλέφτες που αναζητούν χαλκό σε
όλον τον πλανήτη. Το άρθρο έγραφε ότι στην Ελλάδα κάποιοι έκλεβαν κα-
λώδια ηλεκτροκίνησης και τηλεδιοίκησης του ΟΣΕ  και μετασχηματιστών
της ΔΕΗ με κίνδυνο της ζωής τους, αφού ήταν σε λειτουργία. 
Έτσι είναι. Ο χαλκός έχει μεγάλη αξία, από το 2001 μέχρι το 2008 η τιμή του αυξήθηκε
παραπάνω από 500%. Τα κοιτάσματα της Χιλής που είναι η μεγαλύτερη χώρα εξαγω-
γής χαλκού στερεύουν, και υπάρχει έλλειψη στην αγορά. Να πούμε ότι ο χαλκός είναι
100% ανακυκλώσιμος και αυτό αυξάνει τη ζήτηση, όπως και τις κλοπές.

Ηλεκτρικές συσκευές ανακυκλώνετε;     
Τις ηλεκτρικές συσκευές τις συγκεν-
τρώνουμε, όπως και τις μπαταρίες
αυτοκινήτου και τις προωθούμε σε
εξειδικευμένες εταιρείες που τις ανα-
κυκλώνουν. Εντός των ημερών πε-
ριμένουμε και την έγκριση από το
ΥΠΕΧΩΔΕ για την ανακύκλωση και
των μπαταριών τύπου ΑΦΗΣ.

Ανακυκλώνετε και αυτοκίνητα. Πώς γίνεται η διαδικασία; 
Όταν έρθει εδώ το αυτοκίνητο γίνεται απορρύπανση, δηλαδή αφαιρούμε τα καύσιμα,
λάδια, υγρά φρένων, το φρέον από το ερκοντίσιον, τα
λάστιχα, τον καταλύτη και την μπαταρία. Το κουφάρι του
συμπιέζεται στην πρέσα, φορτώνεται στην νταλίκα και το
μεταφέρουμε στο καμίνι που διαχωρίζει το μέταλλο από
τα πλαστικά και προωθεί τα υλικά καθαρά πλέον για πε-
ραιτέρω επεξεργασία και δημιουργία των διάφορων ανα-
γκαίων χρηστικών μας αντικειμένων, μέχρι να αχρηστευτεί
από τη χρήση και να περάσει και πάλι στην ανακύκλωση.
Ακόμη, ζυγίζουμε το αυτοκίνητο.

Γιατί το ζυγίζετε;
Γιατί μας το ζητάει η ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος) που μας έχει
χορηγήσει την άδεια. Η ΕΔΟΕ είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρία που λειτουργεί με αυ-
στηρές προδιαγραφές υπό την αιγίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ. Κάθε τρεις μήνες συμπληρώνουμε
και παραδίδουμε μια φόρμα με λεπτομερή καταγραφή των υλικών που έχουμε απορ-
ρυπάνει, για όσα αυτοκίνητα έχουμε παραλάβει. 
Επομένως το κάθε υλικό ζυγίζεται ξεχωριστά, το scrap (το σύνολο των μετάλλων των
αυτοκινήτων), τα λάστιχα, οι μπαταρίες και το κάθε υγρό ξεχωριστά ώστε να υπάρχει
έλεγχος στην απορρύπανση και ανακύκλωση των αυτοκινήτων. Υπάρχουν 75 συνερ-
γάτες σε όλη την Ελλάδα και υπάρχει πλήρης κάλυψη σε όλους τους τομείς. 

Ποια είναι η ποιότητα των εργα-
σιών ανακύκλωσης στην Ελλάδα;
Ανακύκλωση υπάρχει στην Ελλάδα και
μάλιστα γίνεται σωστά. Πρόβλημα υπάρ-
χει στις τοπικές αυτοδιοικήσεις και στη
διαχείριση της αποκομιδής και όχι στην
ανακύκλωση. Συνεργάζομαι με 580
προμηθευτές, μέσα σε ένα χρόνο αυξή-
θηκαν κατά 300. Από τους 580 προμη-
θευτές μου οι 180 είναι τσιγγάνοι και οι
υπόλοιποι είναι όλοι Κερκυραίοι.

Η κρίση δηλαδή έβγαλε τον κόσμο στο δρόμο να ψάχνει για παλιοσίδερα;
Βέβαια, προσπαθούν οι άνθρωποι με
όποιον τρόπο μπορούν να βγάλουν ένα με-
ροκάματο. Μέχρι πέρυσι δούλευα μόνο με
τσιγγάνους, τώρα οι περισσότεροι είναι Κερ-
κυραίοι. Εμείς παραλαμβάνουμε το υλικό,
το ζυγίζουμε και την ίδια στιγμή πληρώνουμε
τον προμηθευτή μας. 
Στην είσοδο του εργοστασίου υπάρχει μια
τεράστια γεφυροπλάστιγγα όπου ζυγίζονται
τα αυτοκίνητα τα οποία εισέρχονται. Κατό-
πιν ξεφορτώνουν το περιεχόμενό τους και
ξαναζυγίζονται για να εκτιμηθεί το βάρος του
φορτίου τους και να πληρωθεί ο κάθε προ-
μηθευτής.

Υπάρχουν άνθρωποι απελπισμένοι που πουλούν αντικείμενα αξίας προκει-
μένου να πάρουν ό,τι μπορούν;
Πολλοί! Οι περισσότεροι είναι εργολάβοι με βαριά μηχανήματα που μας φωνάζουν να
πάμε να διαλύσουμε τα μηχανήματά τους και να πληρωθούν την αξία από το βάρος του
μετάλλου. Αυτοί οι άνθρωποι πληθαίνουν μέρα με τη μέρα, οι δουλειές μειώθηκαν. Δεν
ήταν έτοιμοι για κάτι τέτοιο, και ποιος ήταν έτοιμος άλλωστε, και έκλεισαν τις επιχειρή-
σεις τους.

Ανακυκλώνετε και βαρέα οχήματα;
Φυσικά. Διαχειριζόμαστε ό,τι έχει σχέση με μέταλλο, μόνο που στα βαρέα οχήματα δεν
υπάρχει απόσυρση.

Το μηχάνημα διαχωρισμού πλαστικού - μετάλλου.

Το εργαστήριο διαχωρισμού των υλικών. Οι συλλέκτες υγρών & καυσίμων.

Καταλύτες αυτοκινήτων.

Το φορτηγό της φωτογραφίας εισερχόμενο
στο χώρο ζύγιζε 2920 κιλά και μετά την εκ-
φόρτωση ζύγιζε 1020 κιλά, ο ιδιοκτήτης του
αποζημιώθηκε για 1900 κιλά μετάλλου .

Μπαταρίες αυτοκινήτου Ηλεκτρ. συσκευές
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ρισσότερο στο κεφάλι, αλλά η διείσδυση στην καρδιά επέρχεται μέσω του πάθους. Αυτό διανοίγει την εσώτερη κατα-
νόηση του ανθρώπου. Το πάθος αποτελεί το έμβλημα της ανθρωπότητας, όχι το ξίφος.                         Μαχάτμα Γκάντι 

ΔΔυυοο  λλόόγγιιαα  γγιιαα  ττοο  χχώώρροο  ττηηςς  αανναακκύύκκλλωωσσηηςς  σσττοο  ΤΤεεμμππλλόόννιι..

Ένας χώρος ανακύκλωσης δεν μπορεί παρά να πληρεί ο ίδιος τις προδιαγραφές εκεί-
νες που εγγυώνται την προστασία του περιβάλλοντος εξασφαλίζοντας την καθαρότητα
των δραστηριοτήτων του. Ο χώρος που δέχεται τα ανακυκλώσιμα υλικά είναι ένα επί-
πεδο 5.500 τ.μ. καλυμμένος με μπετόν και ελαφριά κλίση που καταλήγει σε δεξαμενές
οι οποίες συλλέγουν τα νερά της βροχής ή εκείνα που ρίχνονται για να καθαριστεί ο
χώρος. Τα νερά συλλέγονται μέσα στο συλλέκτη, πρόκειται για ένα σύστημα δύο υπό-
γειων δεξαμενών και απορροφητικών πηγαδιών.

Στην πρώτη δεξαμενή διαχωρίζεται η λάσπη (το βαρύ υλικό το οποίο κάθεται στον πάτο
της δεξαμενής) από τις υπερχειλίσεις. Το πιο ελαφρύ υλικό όπως είναι το λάδι μεταφέ-
ρεται στη διπλανή δεξαμενή όπου διαχωρίζεται και συλλέγεται, ενώ το νερό πηγαίνει
καθαρό σε απορροφητικά πηγάδια και καταλήγει στον υδροφόρο ορίζοντα.
Κάτω από το μεγάλο υπόστεγο υπάρχουν τα μηχανήματα διαχωρισμού των υγρών τα
οποία συνδέονται με τα δοχεία συλλογής που βρίσκονται έξω από το υπόστεγο. Η λει-
τουργία των μηχανημάτων διαχωρισμού γίνεται με πεπιεσμένο αέρα λόγω της επικινδυ-
νότητας των εύφλεκτων υλικών όπως είναι η βενζίνη. 
Ο διαχωριστής των μετάλλων από τα πλαστικά και το μηχάνημα που αφαιρεί τα λάστιχα
των αυτοκινήτων συμπληρώνουν τα αναγκαία μηχανήματα που συμβάλλουν στη δια-
χείριση των προς ανακύκλωση υλικών. 

Πώς μπορώ να ανακυκλώσω και αποσύρω το αυτοκίνητό μου;

Επειδή πολλοί ενδιαφέρονται για την ανακύκλωση του οχήματός τους κάναμε τη σχε-
τική ερώτηση στον κ. Τόμπρο. Ιδού τι μας είπε:

Η απόσυρση αυτοκινήτων περιλαμβάνει από μικρά επιβατικά αυτοκίνητα μέχρι φορτηγά
τρεισήμισι τόνων, καθώς και μικρά λεωφορεία μέχρι εννέα θέσεων.
Αν θέλεις να κάνεις οριστική διαγραφή πρέπει να μας φέρεις το αυτοκίνητο εδώ. Αν δεν
μπορείς ο ίδιος μπορεί να το φέρει κάποιος δικός σου αρκεί να έχει εξουσιοδότηση με
το γνήσιο της υπογραφής σου από το ΚΕΠ ή κάποια δημόσια υπηρεσία. Σε περίπτωση
που το αυτοκίνητο είναι ακινητοποιημένο -και μόνο τότε- μπορούμε να το παραλάβουμε
εμείς, η υπηρεσία μας αυτή παρέχεται μόνο όταν το αυτοκίνητο δεν είναι σε θέση να με-
τακινηθεί. Πρόκειται για μια κοινωνική προσφορά από την Κερκυραϊκή Ανακύκλωση για
να είναι το νησί μας καθαρό και να μην αντικρίζουμε στις άκρες των δρόμων σκουρια-
σμένους σκελετούς αυτοκινήτων.   
Χρειαζόμαστε επίσης τις πινακίδες και την πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας. Αν έχεις κάνει
προσωρινή ακινησία στη ΔΟΥ ή στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, χρειαζόμαστε ακόμη:

α) το διαβιβαστικό που έχεις πάρει 
β) φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας  
γ) φωτοτυπία της ταυτότητας του ιδιοκτήτη ή του εκπροσώπου 
δ) και την εξουσιοδότηση. 

Φέτος έχουμε και το μέτρο της απόσυρσης επομένως αν θέλεις να κάνεις οριστική δια-
γραφή και να χρησιμοποιήσεις το μέτρο της απόσυρσης για να αγοράσεις καινούργιο
αυτοκίνητο, χρειαζόμαστε επιπλέον βεβαίωση καταβολής τελών από τη ΔΟΥ για όλα τα
χρόνια, για να μας εκδώσει το υπουργείο μεταφορών την οριστική πράξη που απαιτείται
για την απόσυρση.

Αν πρόκειται για εταιρικό αυτοκίνητο; 

Σε αυτή την περίπτωση θέλουμε εξουσιοδότηση του εκπροσώπου της εταιρίας και ΦΕΚ.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση καλέστε την εταιρεία στο τη-
λέφωνο 26610 91913

Πως θα πάτε στην “ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ”.
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«Να ‘χα πεθάνει μια ώρα πριν απ’ αυτό που ‘τυχε, θα ‘χα μακάρια ζήσει· τι από τούτη τη στιγμή
τίποτα σοβαρό δεν είναι στη θνητή ζωή, όλα παιχνίδια: η δόξα, η χάρη πέθαναν, το κρασί της

Ο χρηματιστής που άφησε άφωνο το BBC

Ο Αλέσιο Ραστάνι είναι ανεξάρτητος χρηματιστής που έδωσε προ μηνών
(26-9-2011) μία συνέντευξη στο BBC. Στον αέρα προσπάθησε να εξηγήσει
τον κυνισμό ο οποίος διέπει τις αγορές, οι οποίες όχι μόνο δεν φοβούνται
μια κρίση αλλά την εύχονται και την προκαλούν. Ο λόγος απλός: υπάρχουν
τεράστια κέρδη από κάθε οικονομική κατάρρευση και καταστροφή. Το παρόν
είναι η απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Rastani στην παρουσιάστρια
του κεντρικού δελτίου του BBC και αναρτήθηκε σε πάρα πολλά blogs στο
διαδίκτυο προκαλώντας σάλο. Μετά τη συνέντευξή του αυτή ο Ραστάνι δέ-
χτηκε μηνύματα μίσους και κατηγορήθηκε για απίστευτο κυνισμό. Υπερα-
σπίστηκε τον εαυτό του διευκρινίζοντας ότι ο ίδιος δεν ανήκει στο
κατεστημένο των μεγάλων χρηματοοικονομικών κολοσσών ούτε συμμερί-
ζεται τα πιστεύω τους και ότι δρα ως ανεξάρτητος, που απλώς προσπάθησε
να προειδοποιήσει το κοινό και να το αφυπνίσει για τον τρόπο που λειτουρ-
γούν τα πράγματα, αλλά και για κινητοποιήσει τους πολίτες ώστε να προ-
στατευτούν.
Ο Alessio Rastani, χρηματιστής, μιλά στο τηλεοπτικό δίκτυο για τα σχέδια διάσωσης
της Ευρωζώνης και λέει απλά και ξεκάθαρα, αυτό που όλοι γνωρίζουν, αλλά κανείς δε
λέει! Ότι δηλαδή μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος η Goldman Sachs ελέγχει
ολόκληρο τον κόσμο, ενώ οι εκάστοτε κυβερνήσεις έχουν απλά τυπικό ρόλο. 

Α. Ραστάνι: οι αγορές αυτή τη στιγμή διακατέχονται από φόβο. Οι επενδυτές, το μεγάλο
και έξυπνο χρήμα. Μιλάω για τα μεγάλα κεφάλαια, τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμι-
σης κινδύνου, τους θεσμούς. Δεν πείθονται με αυτό το σχέδιο διάσωσης. Γνωρίζουν

ότι η αγορά έχει πεθάνει. Ότι η αγορά των κεφαλαίων έχει τελειώσει, το ευρώ από την
άλλη πλευρά δεν τους ενδιαφέρει. Μεταφέρουν τα χρήματά τους σε ασφαλή περιου-
σιακά δικαιώματα όπως σε γραμμάτια δημοσίου ή στο δολάριο. Άρα δεν πρόκειται να έχει
αποτέλεσμα (εννοεί το σχέδιο διάσωσης).

Ερ. Ακούμε συνεχώς πως ό,τι και αν πρότειναν οι πολιτικοί μέχρι τώρα δεν
είναι σωστό. Μπορείς να καταγράψεις, τι θα ήταν αυτό που θα έκανε τους
επενδυτές ευχαριστημένους και πιο αισιόδοξους; 
Είναι δύσκολο αυτό. Προσωπικά, δεν με αγγίζει. Είμαι χρηματιστής. Δεν με πολυενδια-
φέρουν τέτοια ζητήματα. Όταν βρίσκω μια ευκαιρία να βγάλω χρήματα την εκμεταλ-
λεύομαι. Οι περισσότεροι χρηματιστές δεν ενδιαφέρονται και τόσο για το αν θα φτιάξουν
την οικονομία και την κατάσταση γενικά. Η δουλειά μας είναι να βγάζουμε χρήματα από
αυτούς. Προσωπικά το ονειρευόμουν εδώ και τρία χρόνια. Σας εξομολογούμαι ότι κάθε
βράδυ ονειρευόμουν μία ακόμα ύφεση, μία ακόμη τέτοια στιγμή. Γιατί, οι άνθρωποι ίσως
να το θυμούνται ότι η κατάρρευση του ́ 30 δεν ήλθε μόνο από τη συντριβή των αγορών.
Υπήρχαν άνθρωποι προετοιμασμένοι να βγάλουν χρήματα από αυτό. Νομίζω ο καθένας
μπορεί να το κάνει. Δεν χρειάζεται να ανήκεις στην ελίτ, ο καθένας μπορεί να εκμεταλ-
λευτεί αυτή την ευκαιρία. Όταν μια αγορά καταρρέει, όταν το ευρώ και οι αγορές κεφα-
λαίων συντρίβονται, αν γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις, αν έχεις στήσει ένα σχέδιο τότε
μπορείς να βγάλεις χοντρά χρήματα από αυτό. Για παράδειγμα η στοιχηματική στρατη-
γική είναι ένας τρόπος, ή η επένδυση σε ταμειακά ομόλογα κλ.π. 

Ερ.: Αν μπορούσες να δεις τους ανθρώπους γύρω μου, μας έχουν πέσει τα
σαγόνια με αυτά που είπες. Εκτιμούμε την παρρησία σου, παρ’ όλα αυτά δεν
βοηθάει τους υπόλοιπους ή το υπόλοιπο της Ε.Ε.
Θα σας πω κάτι, ακούστε. Το λέω σε όλους όσους μας παρακολουθούν. Αυτή η οικο-
νομική κρίση είναι σαν καρκίνος. Αν απλά περιμένεις και νομίζεις ότι απλά θα περάσει,
τότε σαν καρκίνος θα εξαπλώνεται και θα είναι πολύ αργά μετά. Αυτό που θα έλεγα στον
καθένα είναι: «Προετοιμαστείτε».
Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να περιμένεις από την κυβέρνηση να δώσει λύση. Οι
κυβερνήσεις δεν ελέγχουν τον κόσμο, η Goldman Sachs ελέγχει τον κόσμο! Η Gold-
man Sachs δεν νοιάζεται για τα πακέτα διάσωσης, ούτε και τα μεγάλα κεφάλαια νοι-
άζονται. Θέλω να βοηθήσω τους ανθρώπους. Μπορούν να επωφεληθούν από αυτό.
Δεν είναι μόνο οι χρηματιστές. Αυτό που πρέπει να κάνουν, είναι να μάθουν πώς θα βγά-
λουν χρήματα από μια καταρρέουσα αγορά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν
είναι να δουν πώς θα προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Να προστατέψουν αυτά που
έχουν. Γιατί σε λιγότερο από 12 μήνες, η πρόβλεψή μου είναι ότι οι οικονομίες εκατομ-
μυρίων ανθρώπων θα εξαφανιστούν. Και αυτό θα είναι μόνο η αρχή. Γι’ αυτό θα έλεγα:
προετοιμαστείτε και δράστε τώρα! Το μεγαλύτερο ρίσκο που μπορούν να πάρουν οι άν-
θρωποι τώρα είναι να μην δράσουν.

Το κατεβάσαμε από: www.troktiko.gr

Και όμως, παράγει!
του Δημήτρη Καμπουράκη από το protagon.gr

Η σκέψη μας εδώ στο protagon είναι πολύ απλή. Αν κάθε Έλληνας καταφέρει μέσα στο
2012 να αγοράσει ελληνικά προϊόντα αξίας 1.000 ευρώ στη θέση ξένων προϊόντων
που αγόρασε πέρυσι, τότε θα προστεθεί στην προβληματική ελληνική οικονομία το
αστρονομικό ποσό των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ολόκληρο το περιβόητο ΕΣΠΑ που
υποτίθεται ότι θα αναζωογονούσε τη χώρα, είναι 18 δισεκατομμύρια για τέσσερα χρό-
νια. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει η είσοδος 12 δις ευρώ τον χρόνο στην κατάσταση που
βρισκόμαστε σήμερα; Τι σημαίνει σε επενδύσεις, σε νέες θέσεις εργασίας; Σε πολύ-
πλοκα προβλήματα λοιπόν, χρειάζονται απλές λύσεις. 

Στροφή στο ελληνικό τρόφιμο, στο
ελληνικό ποτό, στροφή στον Έλ-
ληνα παραγωγό. Και σιγά-σιγά,
στροφή στο ελληνικό ρούχο και το
ελληνικό παπούτσι. Μην ψαρώνετε
από τα πολυδιαφημισμένα ξένα
προϊόντα, μη θεωρείτε μόδα την κα-
τανάλωση τους. Οι πολυεθνικές
του τροφίμου, του ποτού, του ρού-
χου, της συσκευής, μας έκαναν να
τρώμε πλαστικά σαν Αμερικάνοι, να
ντυνόμαστε σαν Βρετανοί ή Ιταλοί,
να πίνουμε σαν Γάλλοι, να γίνουμε

γκατζετάκηδες σαν Γιαπωνέζοι. Η ματιά μας πρέπει να είναι ανοικτή στον κόσμο, αλλά
όχι ως το σημείο να περιφρονήσουμε τους εαυτούς μας και να υιοθετήσουμε συμπερι-
φορές συλλογικής καταστροφής μας. Ως εδώ. Αξίζουμε πολύ περισσότερα και ως πα-
ραγωγοί και ως καταναλωτές και ως αυτεξούσιοι πολίτες.  

Πηγή: http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.koyzina&id=12155

Νέο νησί στην 
Ερυθρά Θάλασσα

Και ενώ η παγκόσμια οικονομία -ο τομέας που διαφεντεύει τη ζωή μας- κα-
ταρρέει, η φύση ασυγκίνητη συνεχίζει απτόητη το έργο της και μας θυμίζει
τη μικρότητα του ανθρώπου και των έργων του.                                                          (ΣτΕ)

Ηφαιστειακή έκρηξη γέννησε ακόμα ένα νησί. 
Αντιμέτωποι με ένα θαύμα της φύσης ήρθαν ψαράδες στην Ερυθρά Θάλασσα, οι οποίοι
παρατήρησαν κοντά στην ακτής της Υεμένης ένα νέο νησί, ύψους περίπου 30 μέτρων,
το οποίο μέχρι πρό-
σφατα δεν υπήρχε. Το
περιστατικό διερευ-
νήθηκε από τη NASA
μέσω των δορυφό-
ρων της και, όπως
προέκυψε, όντως η
υποβρύχια ηφαιστει-
ακή έκρηξη που ση-
μειώθηκε στην περιοχή
της Ερυθράς Θάλασ-
σας όπου συναντών-
ται οι τεκτονικές πλάκες της Αφρικής και της Αραβίας, δημιούργησε το νέο νησί.
Οι επιστήμονες δεν αποκλείουν το νησί κάποια στιγμή να βυθιστεί, ωστόσο ακόμα κι
έτσι από τις έρευνες των δορυφόρων προέκυψαν καταπληκτικές φωτογραφίες από την
ηφαιστειακή έκρηξη και το αποτέλεσμά της.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος 
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ζωής τραβήχθη, η λάσπη απόμεινε για να καυχιέται ο θόλος».
Ουίλιαμ Σέξπιρ

Πόθεν η απεχθής βία;
Tου  Γ. Τριάντη  

Πόθεν η απεχθής βία;  Όταν οι βουλευτές νομιμοποιούν τη βίαιη υπαγωγή της
κοινωνίας σε καθεστώς φτώχειας, ασκούν πολιτική. Όταν όμως ο κόσμος
αντιδρά -με ύβρεις, μούντζες, αποδοκιμασίες και προπηλακισμούς- εγκα-
λείται για αντιπολιτική συμπεριφορά... Όταν τα κόμματα εξουσίας νομοθε-
τούν με γνώμονα το συμφέρον του ισχυρότερου· όταν υπονομεύουν το
εργασιακό καθεστώς εις βάρος των εργαζομένων· όταν ψεύδονται κατά σύ-
στημα εξαπατώντας τους ψηφοφόρους, τους οποίους διατηρούν ποικιλο-
τρόπως πιασμένους στο δόκανο της εξάρτησης· όταν εκμαυλίζουν
συνειδήσεις για να συντηρούν πελατειακούς στρατούς, ποντάροντας σε
υπαρκτές ανάγκες των εξαρτημένων, αλλά και σε χαλασμένες πυξίδες ηθι-
κής· όταν πρωτοστατούν στο όργιο της διαφθοράς και της μίζας, σε ανοιχτή
συνεργασία με τη διαπλοκή και με χρυσοφόρες εταιρείες, οι οποίες τα χρη-
ματοδοτούν· όταν εγκαλούν τους εργαζόμενους για... ισοϋψή συμμετοχή
στην προκλητική ευωχία δεκαετιών· όταν οδηγούν την πατρίδα στον εξαν-
δραποδισμό, την ταπείνωση, την κατάθλιψη και την αφαίρεση της εθνικής
κυριαρχίας, τα κόμματα εξουσίας... ασκούν πολιτική πασχίζοντας για το καλό
της πατρίδος! Όταν όμως ο κόσμος αγανακτεί και βγαίνει στον δρόμο με το
μυαλό του λαμπαδιασμένο από την αγανάκτηση, και παίρνει ο διάολος όποιον
βρει μπροστά του -ναι, με παρεκβάσεις και προπηλακισμούς, με απεχθή λιν-
τσαρίσματα και αβαθή συνθήματα, με εξατομικευμένες καταγγελίες και εύ-
φλεκτο πρωτογονισμό- τότε η κοινωνία... παρεκτρέπεται.  Τότε, αποθεώνει
τη βία. Τότε, η συμπεριφορά της εγκυμονεί κινδύνους για τη Δημοκρατία.
Τότε... Ενώ θα έπρεπε σαν πασχαλιάτικο σφαχτάρι να διαμαρτύρεται κο-
σμίως με βελάσματα μπροστά στο μαχαίρι του θύτη. Α! Και να εκφράζεται δη-
μοκρατικά με την ψήφο της στις εκλογές. Τώρα, το πώς διαμορφώνονται οι
συνθήκες από την παντοδύναμη προπαγάνδα, πώς εκμεταλλεύεται η κεν-
τρική εξουσία την ούτως ή άλλως ανισότιμη σχέση της με τη «μάζα» και με
ποια τεχνάσματα υποκλέπτεται τελικώς η συγκατάθεση της κοινωνίας, είναι
μια λεπτομέρεια ανάξια συζητήσεως. Εξάλλου, υπάρχει πάντοτε η δυνατότης
του διαλόγου. Ουδέποτε αρνήθηκε η πολιτική και μηντιακή εξουσία τον διά-
λογο. Ιδία όταν πρόκειται να συζητηθούν τετελεσμένα οι καλύτερες συνθή-
κες σφαγής.

Πηγή: "Τύπος των ήλων" / "Ε"

Η συντριβή του συστήματος και 
το τέλος του διεστραμμένου «εγώ».

Γράφει ο Κώστας Βαξεβάνης

Χειρότερο απ το βλέμμα ενός δαρμένου σκύλου είναι το βλέμμα ενός αν-
θρώπου σαν δαρμένου σκύλου. Το βλέμμα του φόβου που δεν τον φιλτρά-
ρει η λογική, που δεν τον αναιρεί καμιά ελπίδα. Δεν υπάρχει χειρότερος
φόβος απ τον αόριστο φόβο. Δεν ξέρεις τι πρέπει να φοβάσαι και καταλή-
γεις να φοβάσαι τα πάντα. Λίγο πριν απ το τέλος, φοβάσαι τον φόβο σου και
καταλήγεις να φοβάσαι τον εαυτό σου.
Γέμισαν οι δρόμοι τέτοια βλέμματα. Άνθρωποι που δεν ξέρουν τι πρέπει να φοβούνται,
σαν τα σκυλιά που περιμένουν το χτύπημα. Πού πάμε; Τι θα μας συμβεί; Κανένας δεν
μπορεί ν απαντήσει αλλά και κανένας δεν θέλει. Τι κακό θα συμβεί; Θα χάσουμε τη δου-
λειά μας, το σπίτι; Θ’ αναγκαστούμε να ζήσουμε με λιγότερα; Η τηλεόραση 52 ιντσών
δεν θα προσφέρει καμιά απόλαυση; Θ’ αναγκαστούμε να ψάχνουμε στα σκουπίδια; Θα
είμαστε υποχρεωμένοι να πίνουμε ρετσίνα με τον γείτονα που δεν γνωρίζουμε καν, όπως
σ’ εκείνες τις ταινίες με τον Ρίζο και τη Βλαχοπούλου; Υπάρχει περίπτωση να χτυπήσει η
πόρτα και να είναι ο διπλανός που ζητάει ένα λεμόνι; Ποιο απ’ όλα είναι το δικό μας σε-
νάριο;
Δεν είμαι σίγουρος πως η πτώχευση είναι η καταστροφή της Ελλάδας. Προ-
σπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτό που θα πτωχεύσει. Η Παιδεία των προ-
σωπικών Πανεπιστημίων και της κομματικής συναλλαγής; Οι εφορίες της
διαφθοράς; Τα νοσοκομεία με το φακελάκι; Μήπως θα συντριβεί το πολιτικό
μας σύστημα, αυτή η μεγάλη αποθήκη με ψεύτες, φαφλατάδες και ανεπάγ-
γελτους; Θʼ̓ αναγκαστεί ο Δημήτρης Ρέππας να γίνει οδοντογιατρός, ο Κα-
ραμανλής δικηγόρος και ο Βενιζέλος αδύνατος; Ποια, αλήθεια, είναι η
μεγάλη καταστροφή που φοβόμαστε;
Υπάρχουν πολλά που θα χάσουμε, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτά που δικαιούμαστε και
πολύ περισσότερο αυτά που χρειαζόμαστε. Στη γειτονιά μου θα κλείσουν τα 7 καταστή-
ματα μανικιούρ-πεντικιούρ και τα 6 κομμωτήρια και θα μείνει μόνο ο ένας φούρνος που
θα πουλάει είδος ανάγκης: ψωμί. Οι κυρίες θα πάψουν να ισορροπούν επικίνδυνα πάνω
σε αφόρετες γόβες και τεχνητές επιθυμίες. Οι τράπεζες δεν θα έχουν διακοποδάνεια. Ο
Ρέμος δεν θα βρίσκει κανέναν να του ρίξει δυο γαρύφαλλα. Η Φιλιππινέζα δεν θ’ ανα-
θρέφει πια τα παιδιά. Οι σύγχρονες μανάδες ίσως δεν θ αναφωνούν «δεν αντέχω», γιατί

θ’ ανακαλύψουν τη σημασία και της λέξης και της αντοχής. Τα παιδιά μας, όταν βγά-
ζουν με 10 το λύκειο, θα πηγαίνουν σε κάποια τεχνική σχολή και όχι στο ιδιωτικό Πα-
νεπιστήμιο του Λονδίνου που αναλαμβάνει να βαφτίσει τους κατιμάδες επιστήμονες με
το αζημίωτο.
Ίσως χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο όπως σε όλη την Ευρώπη, για να επικοινω-
νούμε και όχι για να εξευτελιζόμαστε. Το «ουάου» θα πάψει να είναι το υποκατάστατο του
οργασμού στις κουβέντες που ψάχνουν την επιβεβαίωση της ανοησίας. Μπορεί να ψά-
ξουμε περισσότερο τον πραγματικό οργασμό, μαζί με τους κανονικούς ανθρώπους που
θα μας κάνουν να τους εκτιμάμε. Θ’ αρχίσουμε να αξιολογούμε ποιος είναι ικανός και
χρήσιμοςκαι όχι αναγνωρίσιμος. Οι μανάδες δεν θα ζητάνε αυτόγραφο από την Τζούλια
για τις κόρες τους.
Πιο πολύ, νομίζω, θα καταστρέψουμε με τα χέρια μας εκείνο το διεστραμμένο «εγώ»
που επιμένει να μας αξιολογεί και να μας συγκρίνει με βάση τις πισίνες, τη μάρκα του
αυτοκινήτου και τις κακόγουστες καρό ταπετσαρίες που φοράμε επειδή γράφουν Bur-
berry. Μπορεί να μη θέλουμε πια να γίνουμε πλούσιοι, αλλά ουσιαστικοί. Μπορεί ίσως
και ν’ αγαπηθούμε περισσότερο, ανακαλύπτοντας τη συλλογικότητα και το ενδιαφέρον
για μια ζωή που είναι κοινή. Οι επιπόλαιοι θα ξαναγίνουν επιπόλαιοι και δεν θα είναι πια
τρέντι.
Οι αγρότες θα επιστρέψουν στα χωράφια. Και οι Ουκρανές, που έτρωγαν τις ψεύτικες επι-
δοτήσεις, στα σπίτια τους. Στα καφενεία των χωριών θα συζητάνε ξανά ποιο παιδί πρό-
κοψε και όχι ποιο πήγε σε ριάλιτι. Οι DJs, οι image makers, οι κουρείς σκύλων, ίσως
χρειαστεί να βρουν μια άλλη δουλειά.
Το σύστημα της αξιολόγησής μας θ’ αλλάξει και ίσως απαιτήσουμε πραγμα-
τικά να τιμωρηθούν αυτοί που τα έφαγαν. Παρουσία μας, πάντα. Ίσως δεν ξα-
ναψηφίσουμε εκείνους που μας έφεραν σε αυτήν τη θέση. Και ίσως
καταλάβουμε πως τα κοράκια του εξτρεμιστικού καπιταλισμού, που φαίνον-
ταν καναρίνια μέσα από τα κουστούμια και τις τηλεοράσεις, ήταν αυτοί που
μας εξαπάτησαν την ώρα που ζαλιζόμασταν με Johnnie Black. Ίσως ψάξουμε
για μια πιο δίκαια ζωή, χωρίς να μετράμε την απόδοση δίκιου με τη σύγκριση
τραπεζικών λογαριασμών.
Μπορεί ξαφνικά οι καλλιτέχνες ν’ αρχίσουν να παράγουν κι αυτοί, πατώντας σε αυτό
που είναι ζωή και όχι στις κρατικές επιδοτήσεις, σαν να πουλάνε βαμβάκι, και στις δη-
μόσιες σχέσεις.
Δεν είμαι σίγουρος πως όλα αυτά είναι κακά. Ναι, θα υπάρξουν χιλιάδες άνεργοι. Θα χτυ-
πηθεί το Δημόσιο. Αυτό που βρίζουμε όλοι πως είναι αντιπαραγωγικό, μας ταλαιπωρεί
και δεν μας εξυπηρετεί. Θ’ απολυθούν κάποιοι απ αυτούς που μπήκαν με ρουσφέτι,
γλείψιμο, αναξιοπρέπεια. Τα επαρχιακά μουσεία της χώρας δεν θα έχουν δέκα κηπου-
ρούς, θα καταργηθούν οι «Οργανισμοί Αναξιοπαθούντων Κορασίδων» και οι «Πολιτι-
στικοί σύλλογοι για τη σουρεαλιστική προσέγγιση της ζωής του Λάμπρου Κατσώνη». Οι
ανύπαντρες κόρες αξιωματικών δεν θα παίρνουν επίδομα. Και όσες απ αυτές είναι επώ-
νυμες δεν θα είναι «κατά του γάμου από άποψη», για να παίρνουν το επίδομα.
Φοβάμαι, όπως όλοι. Αλλά θέλω και να συντριβεί ένα σύστημα που αναπα-
ράγει τη σαπίλα. Που βαφτίζει Δημοκρατία τον διεφθαρμένο του εαυτό, Δι-
καιοσύνη την ατιμωρησία του κι ευτυχία την κενότητα και τον ευδαιμονισμό.
Φοβάμαι. Γι’ αυτό θέλω να τελειώνουμε.

Πηγή: http://www.lifo.gr/mag/columns/4245

Η  Α ΓΑ Π Η
Από το Μάνο Χατζιδάκι

Μια φορά και έναν καιρό, υπήρχε ένα νησί στο οποίο ζούσαν όλα τα συναι-
σθήματα. Εκεί ζούσαν η Ευτυχία, η Λύπη, η Γνώση, η Αγάπη και όλα τα άλλα
συναισθήματα. Μια μέρα έμαθαν ότι το νησί τους θα βούλιαζε και έτσι όλοι
επισκεύασαν τις βάρκες τους και άρχισαν να φεύγουν. Η Αγάπη ήταν η μόνη
μου έμεινε πίσω. Ήθελε να αντέξει μέχρι την τελευταία στιγμή. Όταν το νησί
άρχισε να βυθίζεται, η Αγάπη άρχισε να ζητάει βοήθεια. Βλέπει τον Πλούτο
που περνούσε με μια λαμπερή θαλαμηγό. «Πλούτε, μπορείς να με πάρεις
μαζί σου;» «Όχι δεν μπορώ» απάντησε ο Πλούτος. «Έχω ασήμι και χρυσάφι
στο σκάφος μου και δεν υπάρχει χώρος για σένα». Ζήτησε βοήθεια από την
Αλαζονεία που επίσης περνούσε από μπροστά της σε ένα πανέμορφο σκά-
φος. «Σε παρακαλώ βοήθησέ με» είπε η Αγάπη. «Δεν μπορώ να σε βοη-
θήσω Αγάπη. Είσαι μούσκεμα και θα μου χαλάσεις το όμορφο σκάφος μου»
της απάντησε η Αλαζονεία. Η Λύπη ήταν πιο πέρα και έτσι η Αγάπη αποφά-
σισε να ζητήσει από αυτή βοήθεια. «Λύπη άφησέ με να έρθω μαζί σου». «Ώ
Αγάπη, είμαι τόσο λυπημένη που θέλω να μείνω μόνη μου» είπε η Λύπη. Η
Ευτυχία πέρασε μπροστά από την αγάπη αλλά και αυτή δεν της έδωσε ση-
μασία. Ήταν τόσο ευτυχισμένη που ούτε καν άκουσε την Αγάπη να ζητά βοή-
θεια. Ξαφνικά άκουσε μια φωνή: «Αγάπη, έλα προς τα εδώ! Θα σε πάρω
εγώ μαζί μου!» Ήταν ένας πολύ ηλικιωμένος κύριος που η Αγάπη δεν γνώ-
ριζε, αλλά ήταν γεμάτη από τέτοια ευγνωμοσύνη, που ξέχασε να ρωτήσει το
όνομά του. Όταν έφτασαν στη στεριά ο κύριος έφυγε και πήρε το δρόμο του.
Η Αγάπη γνωρίζοντας πόσα χρωστούσε στον κύριο που τη βοήθησε, ρώτησε
τη Γνώση. «Γνώση, ποιος με βοήθησε;» «Ο Χρόνος» της απάντησε η Γνώση.
«Ο Χρόνος;» ρώτησε η Αγάπη. «Γιατί με βοήθησε ο Χρόνος;» Τότε η Γνώση
χαμογέλασε και με βαθιά σοφία της είπε: «Μόνο ο χρόνος μπορεί να κατα-
λάβει πόσο μεγάλη σημασία έχει η Αγάπη».
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«Οι άγγελοι λαμπροί είναι πάντα / κι ας ξέπεσε ο λαμπρότερος· κι αν κάθε ασκήμια φορέ-
σει τη θωριά της χάρης, πάλι η χάρη την έχει τη θωριά της»                            Ουίλιαμ Σέξπιρ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΠΟΡΩΝ
ΠΕΛΙΤΙ 21, 22, 23 Απριλίου 2012

Από τον Παναγιώτη Σαϊνατούδη
Αγαπητοί φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλούμε να συμμετάσχετε στις Διεθνείς Ημέρες Σπόρων που θα
λάβουν χώρα στη γη του Πελίτι στο Μεσοχώρι Παρανεστίου από τις 21 έως τις 23 Απρι-
λίου 2012. Ελάτε να μοιραστούμε τις εμπειρίες σας και τις πρακτικές που έχετε ανα-
πτύξει στον κήπο, τη γειτονιά, την πόλη ή τη χώρα σας σε σχέση με τις ντόπιες ποικιλίες
και γενικά με την καλλιέργεια τροφής. Ελάτε να συμμετάσχετε στη μεγάλη ανταλλαγή
κατά την οποίαν μπορούμε να προσφέρουμε ο ένας στον άλλον τους σπόρους των προ-
γόνων μας. Τώρα που η οικονομική κρίση είναι στην πόρτα μας, τώρα που χάνουμε βα-
σικές ελευθερίες κερδισμένες με δύσκολους αγώνες, είναι η ώρα για συσπείρωση. Σε
περιόδους σοβαρών οικονομικών κρίσεων είναι ακόμα πιο σημαντική η ελεύθερη πρό-
σβαση σε σπόρους. Ελάτε στον πανευρωπαϊκό  διάλογο σχετικά με τις μορφές του
αγώνα  για αυτό το δικαίωμα.
Οργάνωση: Πελίτι  (www.peliti.gr) με την υποστήριξη -της Πανευρωπαϊκής Εκστρατείας
για τους Σπόρους η οποία οργάνωσε τη Διεθνή Ανταλλαγή Σπόρων στις Βρυξέλες τον
Απρίλιο 2011 www.seed-sovereignty.org, του Δήμου Παρανεστίου www.paranesti.gr
καθώς και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου http://www.
kpeparanestiou.gr

Σάββατο 21 Απριλίου, πρώτη ημέρα
12η Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγής Ντόπιων Ποικιλιών.
Πρόκειται για την ετήσια εκδήλωση που οργανώνει το Πελίτι από το 1999.  
Αγρότες, ακτιβιστές, ερευνητές, φοιτητές και χιλιάδες επισκέπτες από διάφορα μέρη του
κόσμου έρχονται να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους σχετικά με την καλλιέργεια των ντό-
πιων ποικιλιών. Η Γιορτή περιλαμβάνει ομιλίες, σεμινάρια, εργαστήρια, διανομή ντόπιων
σπόρων, φαγητό, χορό, μουσική, ανταλλαγή αγαθών χωρίς χρήματα. Οι δράσεις λαμ-
βάνουν χώρα από τις 11:00 πμ έως τις 5:00 μμ. Η πρόσβαση στη Γιορτή είναι ελεύθερη
και ανοικτή για όλους.

Κυριακή 22 Απριλίου και Δευτέρα 23 Απριλίου
Διεθνής συνάντηση για ακτιβιστές σπόρων από όλη την Ευρώπη. Θεωρούμε αυτή τη
συνάντηση ως συνέχεια της ιδιαίτερα επιτυχημένης και εμπνευσμένης διεθνούς ανταλ-
λαγής σπόρων που οργανώθηκε στις Βρυξέλλες από την Πανευρωπαϊκή Εκστρατεία
για την Αυτονομία σε Σπόρους. Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών θέλουμε να ανταλ-
λάξουμε εμπειρίες και να συντονίσουμε τον αγώνα μας για ελεύθερη πρόσβαση  σε σπό-
ρους γόνιμους, ποικίλους και μη  γενετικά τροποποιημένους. Θέλουμε να συζητήσουμε
πώς να δραστηριοποιηθούμε όλοι μαζί ενάντια στη νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους
σπόρους και στο μονοπώλιο των εταιριών που εμπορεύονται σπόρους…/…Πάνω απ’
όλα θέλουμε να βρούμε τρόπους ενδυνάμωσης της Ευρωπαϊκής αντίστασης ενάντια
στην περιοριστική νομοθεσία για τους σπόρους και να αναπτύξουμε πρακτικές μορφές
αντίστασης που βοηθούν να εξασφαλίσουμε ότι η παραγωγή και ανταλλαγή σπόρων θα
γίνουν μια όλο και περισσότερο δημοφιλής πρακτική, ακόμη και εάν πρόκειται για μορ-
φές πολιτικής ανυπακοής.
Εν όψει της σοβαρής οικονομικής κρίσης που πλήττει πολλές ευρωπαϊκές χώρες και
ιδιαίτερα την Ελλάδα, θέλουμε να τονίσουμε τη σημασία της διατροφικής αυτονομίας και
τον κεντρικό ρόλο των σπόρων και στην περίπτωση των αγροτών αλλά και για κατοίκους
των πόλεων που ασχολούνται με συλλογικούς αστικούς κήπους. Οι συνεδριάσεις θα κα-
ταλήξουν σε Πρόγραμμα Δράσης και σε Συντονιστική Ομάδα για το ερχόμενο έτος.
Η Ευρωπαϊκή συνάντηση ακτιβιστών θα αρχίσει την Κυριακή στις 10:00 με το φύτεμα
ενός δένδρου σε ανάμνηση της συνάντησης και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα στις 15:00
ενώ η ανταλλαγή σπόρων την πρώτη ημέρα (Σάββατο 21 Απριλίου) είναι ανοικτή για
όλους και αναμένεται να προσελκύσει μερικές χιλιάδες άτομα. Η συνάντηση τη δεύτερη
και τρίτη ημέρα είναι ανοικτή σε εκείνους τους ακτιβιστές που ήδη ασχολούνται με εκ-
στρατείες για τους σπόρους σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και που επιθυμούν συνερ-
γασία και συντονισμό σε διεθνές επίπεδο. Θα είναι μια ευκαιρία για τους Έλληνες
ακτιβιστές σε θέματα σπόρων να συναντηθούν με Ευρωπαίους συναδέλφους.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, να μας ενημερώσουν έως τις 20 Μαρτίου
2012 «Τα νέα του Πελίτι» είναι η ηλεκτρονική ενημέρωση για τις δράσεις της
Εναλλακτικής Κοινότητας Πελίτι www.peliti.gr 

«Πελίτι»:Μεσοχώρι Παρανεστίου. Τ.Κ. 66035 Παρανέστι Δράμας. Ιστοσελίδα: www.peliti.gr
Τηλέφωνο/φαξ: 25240 22059 (09:00-13:00, Δευτέρα έως Παρασκευή).

Η ανταλλαγή σπόρων και φυτών στην Κέρκυρα θα γίνει στις 7 Απριλίου. Στο
εργαστήρι που θα πραγματοποιηθεί, ο καλεσμένος του Συλλόγου Προστα-
σίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας Παναγιώτης Σαϊνατούδης, δημιουργός και
ψυχή του «Πελίτι», θα παρουσιάσει στους συμμετέχοντες τρόπους για την
Παρασκευή αλατιού με βότανα, θα φτιάξουμε τη δική μας μερέντα αλλά και
το δικό μας τυρί. 
Ο χώρος που θα πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες δεν έχει καθοριστεί
την στιγμή που ολοκληρώθηκε το “στήσιμο” του Υγείας Όραμα, όσοι όμως
ενδιαφέρονται μπορούν να τηλεφωνήσουν στο 26610 49294 και να ενη-
μερωθούν.   

"Codex Alimentarius" 
Απαγορεύεται η φύτευση κατοχυρωμένων αγροτικών προϊόντων

Απαγορεύεται η φύτευση, εξαιτίας του ότι
η "ράτσα" της πατάτας ανήκει μαζί με τα
δικαιώματά της σε κάποια εταιρεία η
οποία απαγορεύει την αναπαραγωγή της.
Πρόκειτε για τον λεγόμενο "Codex 
Alimentarius", βάσει του οποίου θα απα-
γορεύεται μελλοντικά η αναπαραγωγή
κατοχυρωμένων με πατέντα αγροτικών
προϊόντων. Προσέξτε αυτό είναι το σχέ-
διο, ο έλεγχος των τροφίμων. Ήδη μόνο
υβρίδια κυκλοφορούν που ανήκουν σε
εταιρείες κι επειδή χωρίς λεφτά ζεις
αλλά χωρίς φαγητό όχι, φυλάξτε παλι-
ούς σπόρους που ξαναφύονται και δεν
ανήκουν σε εταιρείες, γιατί τα υβρίδια

είναι μονοετή και μολύνουν το έδαφος. Είναι σημαντικό να ενισχυθούν όσοι
κρατάνε παλιούς σπόρους και να προσπαθήσουμε κι οι ίδιοι να τους αναπα-
ράγουμε. Ο έλεγχος του φαγητού θα βοηθήσει την νέα τάξη να εδραιωθεί! 

Πηγή: από περιπλανώμενο e-mail

Πρωτοφανείς διαστάσεις λαμβάνει η ισχύς που συγκεντρώνουν οι παγκό-
σμιας εμβέλειας πολυεθνικές επιχειρήσεις, γεγονός που τους δίνει το πε-
ριθώριο να παρεμβαίνουν απροκάλυπτα στην εσωτερική λειτουργία κάθε
χώρας, καταργώντας κάθε έννοια κοινής λογικής και πρακτικής, την ώρα
που η εκάστοτε εθνική κυβέρνηση δηλώνει απόλυτη αδυναμία να προασπί-
σει τα δικαιώματα των πολιτών της. 
Η ωμή παρέμβαση της εταιρείας Monsanto στον τρόπο λειτουργίας της αγροτικής πα-
ραγωγής στη Γαλλία αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και αυτό διότι, την
ώρα που το Συμβούλιο του
Κράτους καταργούσε τη μέχρι
σήμερα απαγόρευση της καλ-
λιέργειας μεταλλαγμένων
σπόρων στην Γαλλία, το γαλ-
λικό Κοινοβούλιο υιοθετούσε
μια πρόταση νόμου του κυ-
βερνώντος κόμματος -ιδιαιτέ-
ρως αμφιλεγόμενη- διά της
οποίας αλλάζει ριζικά η δομή
της γεωργίας στη χώρα. Με
την επιβολή της νέας νομοθε-
τικής ρύθμισης στη Γαλλία
(την οποία υιοθέτησε το γαλ-
λικό Κοινοβούλιο στις 28 Νοεμβρίου, ενώ είχε ήδη λάβει την έγκριση της Γερουσίας)
θα επιβάλλονται χρηματικές κυρώσεις σε όποιον αγρότη δεν υποβάλει δήλωση για το
είδος των σπόρων που χρησιμοποιεί και κρατά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τους ίδι-
ους σπόρους στις καλλιέργειές του, επαναχρησιμοποιήσει δηλαδή από χρονιά σε χρο-
νιά τους δικούς του σπόρους. Οι αντιδράσεις από τον αγροτικό κόσμο της Γαλλίας
υπήρξαν σαφώς άμεσες και δυναμικές. Οι Γάλλοι αγρότες καταγγέλλουν το γεγονός
ότι η νέα ρύθμιση στην ουσία «δολοφονεί» την παραδοσιακή γεωργία. 
Σε πολιτικό επίπεδο επικρατεί πλήρης σύγχυση, καθώς το υπουργείο
Οικολογίας, παρά την έντονη αντίθεσή του, αδυνατεί να επιφέρει
την οποιαδήποτε αλλαγή. Η γαλλική κυβέρνηση, όμως, υπερασπί-
ζεται εαυτήν υποστηρίζοντας ότι μόνη της δεν είναι σε θέση να χα-
ράξει ανεξάρτητη πολιτική επί του θέματος και να απαγορεύσει την
καλλιέργεια μεταλλαγμένων σπόρων, λόγω των νομικών κενών που
διέπουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία.  
Ο Γάλλος υπουργός Γεωργίας, Μπρουνό Λεμέρ, από την πλευρά του δήλωσε πως «η
ιδέα είναι να μη σταματήσει η έρευνα με στόχο τη βελτίωση των καλλιεργειών», αλλά
και πως «δεν μπορεί η παραδοσιακή γεωργία να εξακολουθήσει να έχει τη μορφή που
έχει σήμερα, δεν γίνεται να λειτουργεί ανεξέλεγκτα».
Δριμεία υπήρξε η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία κατηγόρησαν
τον υπουργό Γεωργίας ότι ενδίδει στις πιέσεις του Χρηματιστηρίου και ότι εκχωρεί τη γε-
ωργία στους «βασιλείς των σπόρων», ενώ τα αγροτικά συνδικάτα από την πλευρά τους
υποστηρίζουν ότι «είναι απόλυτο δικαίωμα του αγρότη να καλλιεργεί τους δικούς του
σπόρους», πως «αυτό αποτελεί τη βάση της γεωργίας και της βιοποικιλότητας» και «τί-
ποτα δεν είναι υπό διαπραγμάτευση, καθώς δεν πρόκειται οι Γάλλοι αγρότες να θυ-
σιαστούν στο βωμό των ιδιωτικών συμφερόντων».
Ο διευθύνων σύμβουλος της πολυεθνικής Monsanto στη Γαλλία, Γιαν Φισέ, εξέφρασε
την ικανοποίησή του στο μεταξύ για το γεγονός ότι «το δίκαιο επιτέλους κερδίζει έδα-
φος, διότι από το 2007 οι αγρότες έχουν στερηθεί την επιλογή και την πρόσβαση στους
μεταλλαγμένους σπόρους, τα οφέλη των οποίων εκατομμύρια άλλοι αγρότες σε ολό-
κληρο τον πλανήτη απολαμβάνουν εδώ και χρόνια». 

Πηγή: Ελευθεροτυπία

Σπόρους μιας χρήσης επιβάλλει 
στη Γαλλία η Monsanto

Της Νεφέλης Τζανετάκου
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Εδώ ας σταθώ. Κι ας δω κ’ εγώ την φύσι λίγο./ Θάλασσας του πρωιού κι ανέφελου ουρανού/ λαμπρά μαβιά, και κίτρινη όχθη· όλα/
ωραία και μεγάλα φωτισμένα./ Εδώ ας σταθώ. Κι ας γελασθώ πως βλέπω αυτά/ (τα είδ’ αλήθεια μια στιγμή σαν πρωτοστάθηκα)·/ κι όχι
κ’ εδώ τες φαντασίες μου,/ τες αναμνήσεις μου, τα ινδάλματα της ηδονής.                                                                            Κ.Π. Καβάφης

ΚΕΡΚΥΡΑ
Αλεξάκη & Σια, Κοντόκαλι, Κέρκυρα, Τηλ. 26610 91700
Βρετού Τσιριγγάκη, Πλ. Γ. Θεοτόκη 9, Τηλ. 26610 44720
Γρίμμα Μυρίλλα Ο.Ε., Πλ. Γ. Θεοτόκη 29, Τηλ. 26610 33221
Έρτσος Χρήστος, Μιχ. Μαργαρήτη 8, Τηλ. 26610 31992
Καβαδά Συλβαίν, Ευγ. Βουλγάρεως 66, Τηλ. 2661030010
Κοσκινάς Σπύρος, Ι. Ανδρεάδη 28, Τηλ. 26610 20970
Μαριέλλα Αργυρού – Βαλμά, Λ. Αλεξάνδρας 32Β, Τηλ. 2661044722
Μπουζούκης Νικόλαος, Σαμαρά 7-9, Τηλ. 26610 32080
Μπουζούκης Ηλίας & Άννα, Σταμ. Δεσύλλα 16, Τηλ. 2661031622
Πανδή Πάολα, Σολωμού 2, Τηλ. 26610 39281
Σταύρου Πολέντα, Πλ. Ψυχιατρείου, Τηλ. 26610 80619
Τριβυζάς Νικόλαος, Ευγ. Βουλγάρεως 73, Τηλ. 26610 30100

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ζαράχης Λουκάς, Κεντρικής Πλατείας  7, Τηλ. 26510 30729
Β. Θεοδωρακοπούλου, Βλαχλίδου 7, Τηλ. 2651024330 
Γιούνης Αθανάσιος & Σία Ο.Ε., Ναπολέοντος Ζέρβα 1,
Τηλ. 2651038350
Βέρμπη Αγγελική, Ζωσιμάτον 18, Τηλ. 2651024925
Κ. Δογορίτης, Κ. Πλατεία, Τηλ. 2651071537

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Χαρίση Πανωραία, Αγ. Αποστόλων 45, Νέο Λιμάνι, Γραικοχώρι,
Τηλ. 2665025151 

ΠΡΕΒΕΖΑ
Σολδάτος Γεράσιμος & Σία Ο.Ε., Εθν. Αντίστασης 63, 
Τηλ. 2682024950, e-mail: soldmak@otenet.gr

ΑΡΤΑ
Χήτα Γαλήνη, Σκουφά 151 , Τηλ. 2681075511

στην Κέρκυρα
Στις ειδικά διαμορφωμένες κατασκευές που υπάρχουν στην Πλατεία Γεωργίου
Θεοτόκη (Σαρόκο), δίπλα στη στάση μπροστά από το Σ. Μ. Μαρκάτο, στην Ευ-
γενίου Βουλγάρεως αριστερά από την είσοδο της Eθνικής τράπεζας και δίπλα
στην πιάτσα των ταξί στο πεντοφάναρο. Στο Ιόνιο Παν/μιο, στο ισόγειο της Νο-
μαρχίας, στην είσοδο του γυάλινου πύργου (ΤΕΒΕ), στο Εμπορικό 
Επιμελητήριο, στη Β΄ ΔΟΥ Κέρκυρας, ΛΙΣΤΟΝ (κεντρικό περίπτερο), στη ΔΕΗ
(Αλεπού), στο Αρτοπωλείο Σταρένιο Γκίλφορδ 59, Σολάρι (πρακτ. Εφημερίδων
Εθν. Παλ/τσης 31β), Κουλίνες, Λεωφ. Επτανήσου (Περίπτερο Προβατά), 
Τρίκλινο (Ψιλικά είδη δώρων Αργυροπούλου Σοφία), Βρυώνη 53 (Ψιλικά-
Εφημερίδες), Οικολογικά καταστήματα: «Οικοζωή», «Bioverde Casa»
(Αχαράβη) και στα Φαρμακεία που διαθέτουν Ομοιοπαθητικά φάρ-
μακα. Επίσης μπορείτε να την «κατεβάσετε» και από το διαδυκτιακό
μας χώρο www.ygeiasorama.gr

στα Ιωάννινα
Φαρμακεία: Ζαράχης Λουκάς (Κεντρικής Πλατείας 7), Β. Θεοδωρακοπούλου
(Βλαχλίδου 7), Γιούνης Αθανάσιος & Σία Ο.Ε. (Ναπολέοντος Ζέρβα 1), Βέρμπη
Αγγελική (Ζωσιμάτων 18), Κ. Δογορίτης (Κ. Πλατεία). 
Oικολογικά καταστήματα: «ΓΑΙΑ» (Ναπ. Ζέρβα 53) , «Green Farm» (Πα-
παδοπούλου 9), «Φύση & Ζωή» (Φώτου Τζαβέλα 2). Παν/μιο Ιωαννίνων.
Βιβλιοπωλεία: Σύγχρονη Εποχή (28ης Οκτωβρίου 9), Γεώργιος Κ. Κουμ-
πλομάτης (Χατζηπελερέν 4), Dodoni Stores (Μιχαήλ Αγγέλου 27), Παιδεία Βι-
βλιοπωλεία (Τζαβέλλα Φώτου 8), Λέτσιου Λ. Περσεφόνη – Ζωή (Ιεράρχου
Γερασίμου 13), Παπαντωνίου Φώτιος (Κατσικάς Παμβώτιδας), Ράπτης Αλεξ.
Π. (28ης Οκτωβρίου 25), Ελευθερία Τζίμα & ΣΙΑ Ε.Ε. (Μεγάλου Αλεξάνδρου
124), Μακρής Θεοδ. & ΣΙΑ ΟΕ (Μιχαήλ Αγγέλου 6), Δ. Λαιν ΕΠΕ (Κομνηνών
13), Πιστιόλη Δ. & ΣΙΑ ΟΕ (Οπλαρχηγού Πουτέτση 13), Νάκος Χρήστος – Ανα-
γνώστης (Πυρσινέλλα Βασιλείου 11), Λάζου Ε. Μ. & ΣΙΑ ΟΕ (Μιχαήλ Αγγέλου
27), Τασούλα Β. – Θ. Τασιούλας ΟΕ, (Καζαντζάκη Νίκου 30), Χαρίση Ν. Δάφνη
-CENTRAL H.D., Νικοπόλεως 21 Ιωάννινα, Πλούμης Νικόλαος (Κόνιτσα),
Kυρίτση Ελένη (Κόνιτσα), Τρίχα Μαγδαλινή (Μέτσοβο).

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΑΜΑ

Καταστήματα: «ΗΠΕΙΡΟΣ ΓΗ», Παραδοσιακά & Βιολογικά Προιόντα, Πλ. 
Νεομάρτυρος Γεωργίου 3, «ΠΑΠΠΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ», Λεωφ. Πανεπιστημίου,
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ, Λάμπρου Σπύρου 41.

στην Ηγουμενίτσα
Φαρμακείο: Χαρίση Πανωραία (Αγ. Αποστόλων 45, Νέο Λιμάνι, Γραικοχώρι) 
Οικολογικά καταστήματα: «Biofan» (8ης Δεκεμβρίου 5), «Bio Fitness»
(Φωτίου Μιχαλά 1) ΚΤΕΛ Ηγουμενίτσας, στο Καφενείο της ΔΟΥ (Εφορία).

στη Πρέβεζα
Φαρμακείο: Σολδάτος Γεράσιμος & Σία Ο.Ε. (Εθν. Αντίστασης 63), Οικο-
λογικό κατάστημα: «Πιθάρι» (Αμβρακίας 9), KΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Βιβλιο-
χαρτοπωλείο: Λ. Ειρήνης 39, Καφε Μπαρ: Εθν. Αντιστάσεως, Σούπερ
Μάρκετ: ΑΦΟΙ Θ. Λιόντου Νικοπόλεος 60.

στη Λευκάδα
Οικολογικά καταστήματα: «Νέκταρ & Αμβροσία» (Καραβέλα 14), “Bio...Zin”
biological market, Αριστ. Βαλαωρίτου 18, «ΝΕΚΤΑΡ & ΑΜΒΡΟΣΙΑ» Δημη-
τρίου Καλυβιώτη 6.
ΚΤΕΛ Λευκάδα, «ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ» Χωριό Αλέξανδρος, Σούπερ Μάρ-
κετ: Σπύρος & Ευάγγελος Βεργίνης 8ης Μεραρχίας & Κουτρούμπη, Καφέδες
Αραβάνη Ευστ. Ζάκκα 13.

στην Άρτα
Φαρμακείο Χήτα Γαλήνη, Σκουφά 151, Τηλ. 2681075511

στην Αμοργό
Ευάγγελος Βασσάλος, Λαγκάδα, Αμοργού

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ στην ΑΘHNA
Στοά του Βιβλίου Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, Αθανάσιος Χριστάκης Ιπποκρά-
τους 10,  Πολιτεία   Ασκληπιού 3, Πατάκη Ακαδημίας 65, Ιωάννη Γ. Κορφιάτη
Ιπποκράτους 6, Καστανιώτη Ζαλλόγγου 11, Πύρινος Κόσμος Ιπποκράτους
16, Δημήτριος Παπαδήμας Ιπποκράτους 8, Κέδρος Στοά του Βιβλίου Πεσμα-
ζόγλου 5 & Σταδίου, Μωραίτη Ρούσου Φιλολάου 62, Παγκράτι, ΑΦΟΙ Αλε-
ξανδρή Δαβάκης 42  Καλλιθέα, Νίκη Σολωμού Ηροδώτου 1, Γαλάτσι.   

αλλού
Οικολογικός θυσαυρός - Ακαδημίας 84, Οικολόγοι Ελλάδος - Πανεπιστη-
μίου 57, Αγροτική γωνιά - Χ. Τρικούπη 15, Oriental Medicine - Eρμού 86, 
Βιολογικά Προιόντα Ανεμογιάννης Παναγιώτης Στουρνάρη 36 & Γ΄ Σε-
πτεμβρίου & Εμμ. Μπενάκη 26 & Μαυροκορδάτου, Άρκευθος Γρυπάρη 138
Καλλιθέα.
και ακόμη αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε 1500 διευθύνσεις e-mail.




