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Η σημασία της τήρησης των “Nόμων των Oμοίων”
Μόνη ενδεδειγμένη πρακτική η Kλασική Ομοιοπαθητική του Χάνεμαν.
Γράφει ο Χρήστος Κόντης

Στο άρθρο της Ομοιοπαθητικής του
προηγούμενου τεύχους αντλήσαμε
στοιχεία από το Όργανον Θεραπευτικής Τέχνης (Ο.Θ.Τ.). Ο συγγραφέας του, Σάμουελ Χάνεμαν,
ανακάλυψε το 1814 και συστηματοποίησε εκ νέου την Ομοιοπαθητική μέθοδο (πρώτος τη συστηματοποίησε ο Ιπποκράτης, 460-370
π.Χ.). Η τεράστια συνεισφορά του
Χάνεμαν όμως είναι ότι ανακάλυψε τον τρόπο παρασκευής των ομοιοπαθητικών στοιχείων (φαρμάκων)1 καθώς και την έννοια του θεραπευτικού τους
υπόβαθρου, που προέκυψε ως φυσικό επακόλουθο της πολύ προχωρημένης

Η πρόσφατη ομιλία-βόμβα
του Δρ. Rath στην Αθήνα
Ο διάσημος Γερμανός γιατρός που στηλιτεύει τα
λόμπι των φαρμακευτικών εταιρειών.
Κάπου μέσα Απρίλη, ανάμεσα στα μηνύματα του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου, έλαβα και ένα που
έγραφε «πολύ ενδιαφέρον, κοίταξέ το». Εμπιστευόμενος τον φίλο που μου το έστειλε, τα άνοιξα,
μπήκα στη σελίδα όπου παρέπεμπε και είδα ότι πρόκειται για το βίντεο της ομιλίας κάποιου Dr. Rath στο
Βερολίνο. Την παρακολούθησα και, όσο κράτησε,
δεν κινήθηκα από τη θέση μου, ούτε για να σηκώσω
το τηλέφωνο που χτυπούσε. Έμεινα άναυδος. Ήταν
μια ομιλία που μόνον ένας τρελός θα έκανε δημόσια. Απεικόνιζε με ξεκάθαρα επιχειρήματα τη σημερινή παγκόσμια τραγική κατάσταση και τον
κοινωνικό ξεπεσμό, εστιάζοντας σε πολύ συγκεκριμένα αίτια.
Από το διαδίκτυο βρήκα τους συνδέσμους του Dr. Rath στην Ελλάδα και μίλησα μαζί τους. Με πληροφόρησαν ότι σε λίγες μέρες (στις 30 Απριλίου) ο
Dr. Rath θα μιλούσε σε μεγάλο ξενοδοχείο
...συνέχεια σελ. 6

για την εποχή του -αλλά και τη σημερινή- ανακάλυψη.
Θα συνεχίσουμε την αναφορά μας στον μεγάλο επινοητή διότι τίποτε δεν
άλλαξε στη μέθοδο από τότε, τίποτε νέο δεν έχει ειπωθεί. Η Ομοιοπαθητική
διατηρεί τις ίδιες αρχές και θα συνεχίσει να τις διατηρεί όσο η ζωή θα εκφράζεται στη μορφή που τη γνωρίζουμε σήμερα. Αυτό επιβεβαιώνει τη διαχρονικότητά της, που είναι και η εγγύηση για τη γνησιότητα της θεραπευτικής
της δύναμης.

Ομοιοπαθητικοί που αποκλίνουν από τις αρχές της
κλασικής μεθόδου
Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η μόνη ενδεδειγμένη Ομοιοπαθητική μέθοδος είναι η κλασική μέθοδος, αυτή που καθιέρωσε ο Χάνεμαν. Κάποιοι όμως ...συνέχεια σελ. 4

Μουσική στα πρώτα βήματα
Γράφει η Ζωή Διονυσίου - Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσικής Παιδαγωγικής

Η αξία της μουσικής για τον άνθρωπο
έχει αποτιμηθεί θετικά από όλους σχεδόν
τους πολιτισμούς. Γι’ αυτό και σε κάθε
κοινωνία, η μουσική είναι σχεδόν μία φυσική έκφραση του ανθρώπου. Τα παιδικά
τραγούδια κάθε κοινωνίας (νανουρίσματα, ταχταρίσματα, παιχνιδοτράγουδα,
κάλαντα, εθιμικά τραγούδια) μαρτυρούν
πώς τα παιδιά γίνονται κοινωνοί - φορείς του μουσικού πολιτισμού των
ενηλίκων. Μαρτυρούν επίσης την ανάγκη παιδιών και γονιών για μουσική
επικοινωνία ανάμεσά τους, κάτι που διαγράφεται από τις πρώτες κιόλας
μέρες της ζωής του παιδιού.
Η μουσική αγωγή προσφέρει πλήθος θετικών αποτελεσμάτων στο παιδί. Εκτός από
τα μουσικά αποτελέσματα, που είναι αυτονόητα, δηλαδή ότι το παιδί μαθαίνει να τραγουδά, να παίζει κάποιο μουσικό όργανο, να εκφράζεται μέσα από τη μουσική, πολλά
είναι και τα εξωμουσικά αποτελέσματα, δηλαδή τα μη μουσικά αποτελέσματα της μουσικής αγωγής. Η μουσική αγωγή συμβάλλει στην ικανότητα προσοχής και
συγκέντρωσης του παιδιού, στην κοινωνικοποίηση ...συνέχεια σελ. 10

Ο σπόρος της αλληλεγγύης και της ελπίδας μοιράστηκε στην Κέρκυρα
Κείμενο και φωτογραφίες Χρήστος Κόντης

Γιορτή ανταλλαγής σπόρων για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά
Στις 7 Απριλίου και για πέμπτη συναπτή χρονιά, ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας διοργάνωσε την Ανταλλαγή Σπόρων Ντόπιων Ποικιλιών, με τη συμμετοχή του Εναλλακτικού Εργαστηριού Κέρκυρας και μελών

της Αγροκολεκτίβας «Ελαία». Η εκδήλωση είχε την υποστήριξη των υπεύθυνων και του προσωπικού του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας «Νέοι Ορίζοντες». Η
συμμετοχή ήταν πολύ μεγαλύτερη από την περσινή, παρόλο που ο καιρός
ήταν άστατος και οι ανταλλαγές έγιναν σε ανοιχτό χώρο.
Η ανταλλαγή σπόρων έχει καθιερωθεί από την Εναλλακτική ...συνέχεια σελ. 18

Διαβάστε ακόμη σ’ αυτό το τεύχος:
• Tο παιχνίδι της εξέλιξης.
• Όταν η Φυσική συναντά το ΝΤΑΟ.
• Γεμμοθεραπεία.
• Η υγεία, η ισορροπία, ο χαρακτήρας,
το μεγαλείο της ψυχής κτίζονται πριν από τη
γέννηση.
• Εργοθεραπεία.
• Δωρεά οργάνων: Δωρητής με το ζόρι γίνεται;
• Επιστροφή στη φύση.
• Γκίντερ Γκρας: Το όνειδος της Ευρώπης.
• Καλοκαιρινά φυτέματα.
Και άλλα ενδιαφέροντα θέματα...
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Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:
Μιχάλης Μαυροβουνιώτης, Ναυσικά Ταράντου,
Σπύρος Μπαλής, Ζωή Διονυσίου, Ιωάννα Μαρή,
Αργυρώ Γεροχρήστου, Χριστίνα Μάλλιου, Μανόλης
Παπαγεωργίου, Λευτέρης Σφακιανάκης, Φωτεινή
Σγούρου.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ολική ή
περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση
του περιεχομένου του παρόντος εντύπου με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη, 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 αυτοβούλως ή να θεωρούνται ως πανάκεια. Σε καμία περίπτωση
τα κριτικά σχόλια δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι καταδικάζουν την συμβατική ιατρική επιστήμη. Αφορούν επισημάνσεις 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
Σεπτέμβρη στην Κέρκυρα, Βορειοδυτική
Ελλάδα και στην Αθήνα.

Άλλο ένα τεύχος του Υγείας Όραμα ολοκληρώθηκε. Το Όραμα είναι αναπόσπαστο τμήμα της Υγείας και
δεν πρέπει ποτέ να παραβλέπεται. Το όραμα μας απελευθερώνει από τους υπέρμετρους φόβους της
καθημερινότητας και της επιβίωσης. Όσο περισσότερο προσπαθούμε να ελέγξουμε τις συνθήκες
διαβίωσης επενδύοντας στη βιοποριστική ασφάλεια, τόσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από τη
δυνατότητα του οραματισμού, της ελεύθερης σκέψης και έκφρασης. Είναι αυτονόητο λοιπόν πως οι
τοποθετήσεις μας δεν εστιάζουν μόνο στον υγιή άνθρωπο, παραβλέποντας την ανάγκη για μια υγιή
κοινωνία.
Κάποτε ο άνθρωπος, προκειμένου να επιβιώσει σε ένα ανεξερεύνητο φυσικό περιβάλλον, άρχισε να σχηματίζει ομάδες,
στη συνέχεια χωριά, μετά πόλεις και πλέον δεν έμεινε τίποτε που να μην ελέγχει, καμία ανεξερεύνητη περιοχή στον
υπέργειο πλανήτη, τον υπόγειο, στα βάθη της θάλασσας αλλά ακόμα και στο μακρινό Σύμπαν.
Και η ζωή μας ωστόσο, αντί να βελτιωθεί, χειροτέρεψε. Χειροτέρεψε, διότι κατά τη βιολογική εξέλιξη του ανθρώπου
πορευόταν παράλληλα με τη συναισθηματική του ωρίμανση και η απληστία του, η οποία κατέπνιξε συν τω χρόνω το
στοιχείο εκείνο που συμβάλλει στον Υγιή Πνευματικό Οραματισμό. Eκείνο τον οραματισμό που αφανίζει τη μικρότητά
μας, μας προσφέρει τη χαρά της πληρότητας και της ευτυχίας, κάθε στιγμή στη ζωή μας.
Οποιαδήποτε πρακτική αλλά ουσιαστική ενθάρρυνση για την αναζήτηση της πραγματικής ευτυχίας ισοπεδώθηκε στο
βωμό του φόβου, της επιβεβαίωσης και της απληστίας. Γεμίσαμε νοσοκομεία νομίζοντας ότι συμβάλλουμε στην
αντιμετώπιση της υγείας, ότι συμβάλλουμε στην ασφάλεια. Έτσι, χάσαμε τελικά την επαφή με την ύπαρξή μας, με το
σημείο που αποτελεί πραγματική πηγή έμπνευσης και ελπίδας στη ζωή· με τους κοντινούς μας ανθρώπους οι οποίοι
είναι το δικό μας «δέντρο» στο σύνολο της κοινωνίας· με το άλλο φύλο που το αντιμετωπίζουμε σαν μια σχηματική
αναπαράσταση (καμπύλες, ύψος, μέγεθος μέσης και στήθους, βάρος, χτένισμα, εκφράσεις κ.λπ. -ατελείωτος ο
κατάλογος), ένα σύνολο «προδιαγραφών» που εγγυάται την ευτυχία. Χρησιμοποιούμε το άλλο φύλο σαν μέσο ηδονής
νομίζοντας ότι η ευτυχία είναι κάτι που το αξίζουμε, όπως συχνά βλέπουμε να υποστηρίζεται στις διαφημίσεις.
«Ο λόγος δεν γίνεται πλέον ακουστός, δεν διαμορφώνει ούτε διευθετεί πια ό,τι είναι ανθρώπινο, το
πνεύμα κωλύεται στην επικοινωνία του με τις ψυχές, κι έτσι παραιτείται, αποκόπτεται από την ενότητα
της ζωής, καταφεύγει στον πύργο του, τον πύργο του εγκεφάλου. Μέχρι κάποτε ο άνθρωπος
συλλογιζόταν μ’ ολάκερο το σώμα του, με τις άκρες των δακτύλων του ακόμη -από τώρα και στο εξής
σκέπτεται μονάχα με τον εγκέφαλο. Μόλις τώρα λαμβάνει ο μεν Freud το αντικείμενο της ψυχολογίας
του, ο δε Scheler το αντικείμενο της ανθρωπολογίας του: τον άνθρωπο που αρρώστησε, εκείνον που
αποχωρίστηκε από τον κόσμο και διασπάσθηκε σε πνεύμα και ψυχότροπα. Όσο φανταζόμαστε ότι
αυτός ο άρρωστος άνθρωπος είναι άνθρωπος, ο άνθρωπος ο κανονικός, ο άνθρωπος γενικώς, δεν θα
μπορέσουμε να του προσφέρουμε καμία θεραπεία.» (Μάρτιν Μπούμερ)
Όλο αυτό που ζούμε και μας κυριεύει, είναι ένα παιχνίδι στημένο -μεθοδικά και από καιρό- υπό την αιγίδα της απληστίας,
η οποία με τη σειρά της απορρέει από τον υπέρμετρο φόβο του θανάτου και της ανυπαρξίας. Στις μέρες μας το παιχνίδι
αυτό διογκώνεται τόσο πολύ που ο καθένας μας πλέον διαπιστώνει ότι οι πιο επιδέξιοι (ή, αν θέλετε, εκείνοι που είχαν
περισσότερες ευκαιρίες) συγκέντρωναν καιρό τώρα, όλο εκείνο το αγαθό -χρήμα- που προοριζόταν να διευκολύνει
τη ζωή μας, ανάγοντάς το στο υπέρμετρο αγαθό της ζωής. Και όλος ο πλανήτης υποκλίνεται μπροστά τους.
«Να γνωρίζεις τους άλλους αποτελεί σοφία· να γνωρίζεις τον εαυτό σου φώτιση. Για την κυριαρχία των άλλων
χρειάζεται δύναμη· για την αυτοκυριαρχία αντοχή. Όποιος ξέρει ότι έχει αρκετά, είναι πλούσιος. Η επιμονή δείχνει γερή
θέληση. Όποιος στέκει εκεί που είναι, αντέχει. Όποιος πεθαίνει δίχως να χάνεται, είναι αιώνια παρών». (Λάο Τσε)
Η κοινωνία -ο καθένας από εμάς που τη συνθέτει και όλοι μαζί που ανήκουμε σε αυτή- έχει άμεση
ανάγκη να κατανοήσει τον εαυτό της και να αναλογιστεί τους λόγους για τους οποίους υποφέρει. Η
παγκόσμια κοινωνική κατάσταση μας εξοντώνει έναν-έναν: αδειάζει, στεγνώνει, ακρωτηριάζει τα μέλη
των κοινωνιών για να καταφέρουν οι διαχειριστές τους -αγορές, κυβερνήσεις, ΜΜΕ- να αδράξουν
όλους τους καρπούς, που δεν είναι τίποτε παραπάνω από τους λωτούς που έφαγε ο Οδυσσέας.
Εύχομαι καλή ανάγνωση με την ελπίδα ότι το Υ.Ο., σαν βήμα μιας διαφορετικής άποψης, μπορεί να συμβάλλει στο
άνοιγμα των φτερών της φαντασίας και στον οραματισμό μια άλλης δυνατής (της μόνης δυνατής) κατάστασης, όπου
ο άνθρωπος θα παίζει κεντρικό ρόλο και η διάθεση που θα εκπέμπει, θα φωτίζει το δρόμο των συνανθρώπων του.

Η Βασίλισσα της Αγγλίας πιστεύει ακράδαντα στις εναλλακτικές θεραπείες και τις προκρίνει έναντι της συμβατικής ιατρικής
Στις παρατεταμένες περιοδείες της στο εξωτερικό, οι αποσκευές της βασίλισσας ζυγίζουν πάνω από τέσσερις τόνους, συμπεριλαμβανομένων και 60
φιαλών με ομοιοπαθητικά φάρμακα, που μεταφέρονται σε ειδική δερμάτινη
θήκη, χωρίς τα οποία δεν ταξιδεύει πουθενά. Πιστεύει ακράδαντα στις εναλλακτικές θεραπείες και τις προκρίνει έναντι της συμβατικής ιατρικής. Ακόμη, όπως έγινε
γνωστό, κάποτε θεράπευσε ομοιοπαθητικά ένα από τα σκυλάκια “κόρτζι” της, όταν το
ζώο έκοψε το πόδι του. Εμβάπτισε την πληγή σε μια ειδική αλοιφή και το τραυματισμένο
πέλμα έγιανε σε λίγες μόνο μέρες. Όταν την ρώτησαν γιατί χρησιμοποίησε την αλοιφή
απάντησε: “Αν κάνει για μένα, τότε κάνει και για τα σκυλιά μου.” Κουτιά βιταμινών, ψυχρές θεραπείες και φάρμακα για κάθε μορφή πάθησης, από ταξιδιωτική διάρροια μέχρι
αρθρίτιδα των γονάτων, είναι όλα στις αποσκευές. Υπάρχει ακόμη και μία ηλεκτρομα-

γνητική μικροσυσκευή που κάνει μασάζ στους πονεμένους
καρπούς ή ώμους της γυναίκας που “για το μεροκάματο”,
όπως έλεγαν κάποτε, “δίνει χειραψίες”. Και πώς καταφέρνει
να μη φτερνίζεται ποτέ; Αν η βασίλισσα έχει κάποια υπαίθρια
υποχρέωση και ενδέχεται να ενοχληθεί από τη γύρη, παίρνει
προληπτικά ένα αντίδοτο για τον πυρετό εκ χόρτου.
Ολόκληρο το άρθρο ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2149647/So-does-Queen-sneezepublic-Mail-light-heated-look-Her-Majestys-little-secrets.html
Πηγή: www.dailymail.co.uk

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 εξασφαλίζετε το τεύχος σας χωρίς να φοβάστε μήπως εξαντληθεί, και προσφέρετε μία πολύτιμη ενίσχυση στην αφιλοκερδή προσπάθειά μας.
Βοηθήστε και εσείς να διαδοθεί μία άλλη άποψη ζωής και το όραμά μας για μία υγιή κοινωνία.
Πληρωμές μπορούν να γίνουν με επιταγή στα στοιχεία του εκδότη στην
Alpha Bank 680002101319495 ηλεκτρονικά (ΙΒΑΝ m-Βanking 181458864 721506), στο όνομα Χρήστος Κόντης.
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Αν δεν θέλουμε να ζήσουμε μέσα σ’ έναν κόσμο κατακλυσμένο από ένα και μοναδικό τρόπο ζωής και μία μόνο τεχνολογική κουλτούρα, και να μιλούμε μια αϊστορική γλώσσα, πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να χρησιμοποιούμε καλύτερα τη φαντασία μας. Η φαν2

Το παιχνίδι της εξέλιξης
Ο εξαιρετικά ενδιαφέρων στοχασμός του νομπελίστα βιολόγου François Jacob
Επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε αποσπάσματα από το
σπουδαίο έργο «Το παιχνίδι
της εξέλιξης»* του τιμημένου με το βραβείο Νόμπελ
Ιατρικής βιολόγου François
Jacob. Ο Jacob δείχνει ότι η
εξελικτική διαδικασία δεν
είναι συστηματική αλλά ευκαιριακή: μοιάζει περισσότερο με μια σειρά από
μαστορέματα και μπαλώματα, χάρη στα οποία εξελίσσεται η φύση. Σε
αυτή την εξέλιξη αντιπαραθέτει το πώς εξελίσσονται η επιστήμη και η τεχνολογία, εφιστώντας
μας την προσοχή στη χειραγώγηση στην οποία
υποβάλλονται αυτές. Στα αποσπάσματα έγιναν
πολύ μικρές τροποποιήσεις ώστε να αποτελέσουν
ένα ενιαίο κείμενο με ομαλή ροή.
ΣτΕ

Πώς γεννήθηκε η επιστήμη
και η αντιπαράθεσή της με το μύθο
Αναμφίβολα, η δομή του εβραιοχριστιανικού μύθου κατέστησε δυνατή τη μοντέρνα επιστήμη. Γιατί η δυτική επιστήμη θεμελιώθηκε επάνω στο μοναστικό δόγμα ενός
τακτοποιημένου σύμπαντος, δημιουργημένου από ένα
θεό που υπάρχει έξω από τη φύση, που την κυβερνά με
νόμους προσιτούς στην ανθρώπινη διάνοια. Πιθανότατα
πρόκειται για την απαίτηση του ανθρώπινου πνεύματος
να έχει μια αναπαράσταση του κόσμου που να είναι ενιαία και συνεκτική. Χωρίς αυτήν εμφανίζεται το άγχος και
η σχιζοφρένεια.
Ως προς την ενότητα και τη συνοχή, η μυθολογική εξήγηση του κόσμου επικρατεί της επιστημονικής. Γιατί η επιστήμη δεν σκοπεύει διαμιάς
στην πλήρη και οριστική εξήγηση του σύμπαντος.
Δεν ενεργεί παρά τοπικά. Προβαίνει σε λεπτομερείς πειραματισμούς πάνω σε φαινόμενα που καταφέρνει να τα περιγράψει και να τα ορίσει.
Αρκείται σε απαντήσεις τμηματικές και προσωρινές. Αντίθετα, τα άλλα συστήματα εξήγησης, είτε
είναι μυθικά, μαγικά, είτε θρησκευτικά, αγκαλιάζουν τα πάντα. Μπορούμε να αρνηθούμε τον τύπο
εξήγησης που προσφέρουν οι μύθοι ή η μαγεία.
Δεν μπορούμε όμως να αμφισβητήσουμε την ενότητα και τη συνοχή τους, γιατί, χωρίς τον παραμικρό δισταγμό, απαντούν σε κάθε ερώτηση με ένα
απλό και μοναδικό a priori επιχείρημα.
Η αρχή της σύγχρονης επιστήμης χρονολογείται από την
αρχή που οι επιμέρους ερωτήσεις αντικατέστησαν τις γενικές. Αντί να αναρωτιόμαστε «πως δημιουργήθηκε το
σύμπαν; Από τι έχει γίνει η ύλη; Ποια είναι η ουσία της
ζωής;» αρχίσαμε να διερωτώμαστε: «πώς πέφτει μια
πέτρα; Πως κυλά το νερό μέσα σε ένα σωλήνα; Ποια είναι
η ροή του αίματος μέσα στο σώμα;»
Η αλλαγή αυτή είχε ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Ενώ οι
γενικές ερωτήσεις δεν έπαιρναν παρά επιμέρους απαντήσεις, οι επιμέρους ερωτήσεις άρχισαν να οδηγούν σε
συνεχώς γενικότερες απαντήσεις. Οι μύθοι λοιπόν προτείνουν μια άποψη του κόσμου στενά συνδεδεμένη με την
καθημερινή ζωή και τις ανθρώπινες συγκινήσεις, που οι
άνθρωποι δεν μπορούν να τον βρουν ούτε στη διατήρηση
της μάζας και της ενέργειας, ούτε στην αρχέγονη σούπα
της εξέλιξης.
Αντίθετα ο επιστήμονας προσπαθεί να εξαιρεθεί
από τον κόσμο που προσπαθεί να καταλάβει. Προσπαθεί να μπει στην άκρη, να πάρει τη θέση ενός
θεατή ο οποίος δεν αποτελεί μέρος του κόσμου
που μελετά. Ελπίζει έτσι ότι θα αναλύσει αυτό που
θεωρεί «πραγματικό κόσμο γύρω του». Και ο λεγόμενος αντικειμενικός κόσμος καταλήγει να μην
έχει πνεύμα και ψυχή, χαρά και λύπη, επιθυμία
και ελπίδα. Διαχωρίζεται απολύτως από τον οικείο στην καθημερινή μας εμπειρία κόσμο. Μόνο

με τον ερχομό της μικροφυσικής εξαφανίστηκαν
τα σύνορα μεταξύ παρατηρητή και παρατηρούμενου. Ο αντικειμενικός κόσμος δεν είναι πια τόσο
αντικειμενικός όπως έμοιαζε άλλοτε.

Η φυσική επιλογή είναι ένας μάστορας,
όχι ένας μηχανικός
Συχνά η πράξη της φυσικής επιλογής συγκρίνεται με τις ενέργειες ενός μηχανικού, η σύγκριση
όμως δεν φαίνεται καθόλου επιτυχής. Καταρχάς,
αντίθετα από την εξέλιξη, ο μηχανικός εργάζεται
κατόπιν σχεδίου, σύμφωνα μ’ ένα σκοπό που
πήρε καιρό για να ωριμάσει. Τα αντικείμενα που
κατασκευάζει, τουλάχιστον ο καλός μηχανικός,
φτάνουν το επίπεδο τελειότητας που επιτρέπει η
τεχνολογία της εποχής του.
Στην Καταγωγή των ειδών όμως, ο Δαρβίνος επιμένει στις
δομικές και λειτουργικές ατέλειες του ζωντανού κόσμου.
Δεν παύει να υπογραμμίζει κάποιες παραδοξολογίες ή περίεργες λύσεις που ένας λογικός θεός δεν θα μπορούσε
να είχε χρησιμοποιήσει ποτέ. Ένα από τα καλύτερα επιχειρήματα εναντίον της τελειότητας βασίζεται στην εξαφάνιση των ειδών. Μπορούμε να εκτιμήσουμε σε πολλά
εκατομμύρια τον αριθμό των διαφόρων ειδών που ζουν
σήμερα. Αλλά ο αριθμός των ειδών που εξαφανίστηκαν
αφού κατοίκησαν τη Γη σε διάφορες εποχές, σύμφωνα
με τον υπολογισμό του C. G. Simpson1 ανέρχονται το λιγότερο σε πεντακόσια εκατομμύρια.
Η εξέλιξη δεν δημιουργεί τις καινοτομίες της από
την ανυπαρξία. Εργάζεται με βάση αυτό που ήδη
υπάρχει· είτε μεταμορφώνει ένα παλιό σύστημα
για να του δώσει νέα λειτουργία είτε συνδυάζει
πολλά συστήματα για να κατασκευάσει ένα άλλο
πολυπλοκότερο. Η φυσική επιλογή ενεργεί όχι με
τον τρόπο ενός μηχανικού αλλά ενός μάστορα·
ενός μάστορα που δεν ξέρει ακόμη τι θα παραγάγει, αλλά χρησιμοποιεί ό,τι πέσει στα χέρια του,
τα πιο ετερόκλητα αντικείμενα, κομμάτια σπάγκου
και ξύλου, παλιά χαρτόνια, πράγματα που ίσως
του χρησιμεύσουν ως υλικά· τέλος, ενός μάστορα
που επωφελείται απ’ ό,τι βρίσκεται γύρω του για
να κατασκευάσει ένα χρησιμοποιήσιμο αντικείμενο.
Ο μηχανικός δεν αρχίζει τη δουλειά του παρά μόνο αφού
συγκεντρώσει τα υλικά και τα εργαλεία που αρμόζουν στο
σχέδιό του. Αντίθετα, ο μάστορας τα βγάζει πέρα με τα
αζήτητα, τα άχρηστα. Συχνότατα τα αντικείμενα που παράγει δεν διέπονται από κανένα σχέδιο. Είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς συμπτωματικών συμβάντων, το προϊόν
όλων των ευκαιριών που παρουσιάστηκαν εμπλουτίζοντας την περιστασιακή κατασκευή του.

Παραδείγματα «μαστορεμάτων»:
πνεύμονες, μάτια, εγκέφαλος.
Ιδού για παράδειγμα, πώς κατά τον Ernst Mayer2, σχηματίστηκε ο πνεύμονας των σπονδυλωτών της στεριάς. Η
ανάπτυξή του άρχισε σε μερικά ψάρια του γλυκού νερού,
που ζούσαν στα φτωχά σε οξυγόνο λιμνάζοντα νερά. Τα
ψάρια αυτά απέκτησαν τη συνήθεια να καταπίνουν αέρα
και να απορροφούν οξυγόνο διαμέσου του τοιχώματος
του οισοφάγου τους. Σχηματίστηκαν έτσι κοιλότητες στον
οισοφάγο που, από τη συνεχή πίεση της φυσικής επιλογής, σιγά σιγά μεγάλωναν για να μεταμορφωθούν σε
πνευμόνια. Η μετέπειτα εξέλιξη του πνεύμονα στηρίχθηκε
στην περαιτέρω επεξεργασία, με την αύξηση της χρησιμοποιήσιμης επιφάνειας για το πέρασμα του οξυγόνου
και για την αγγειοποίηση. Η κατασκευή ενός πνεύμονα
από ένα κομμάτι οισοφάγου μοιάζει πολύ με το ράψιμο
μιας φούστας από μία κουρτίνα της γιαγιάς.
Αντίστοιχα ερμηνεύεται η ποικιλία των ματιών που διαπιστώνονται στον ζωντανό κόσμο. Στη διάρκεια της εξέλιξης, το μάτι εμφανίστηκε με πολλές (τρεις τουλάχιστον)
διαφορετικές μορφές: μάτια με φακό, οπή βελόνας ή
πολλαπλούς σωλήνες. Τα λεπτότερα, όπως τα δικά μας,
είναι τα μάτια με φακό που σχηματίζουν εικόνα· η πλη-

ροφορία που προσφέρουν δεν αφορά μόνο την ένταση
του φωτός αλλά και τα αντικείμενα που το εκπέμπουν, το
σχήμα τους, το χρώμα, τη θέση, την κίνηση, την ταχύτητα,
την απόσταση κ.τλ.
Οι δομές που υπέστησαν ανάλογη επεξεργασία είναι
αναγκαστικά αρκετά πολύπλοκες. Θα μπορούσαμε τότε
λοιπόν να πιστέψουμε ότι δεν μπορούν να αναπτυχθούν
παρά μόνο σε επίσης πολύπλοκους οργανισμούς. Δεν
συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο. Το μάτι με φακό εμφανίστηκε
τουλάχιστον δύο φορές, στα μαλάκια και στα σπονδυλωτά. Τίποτε δεν μοιάζει τόσο στο μάτι μας όσο το μάτι
του χταποδιού. Και τα δύο λειτουργούν σχεδόν με τον
ίδιο τρόπο, δεν εξελίχθηκαν όμως με τον ίδιο τρόπο. Στα
μαλάκια, τα φωτοδεκτικά κύτταρα κατευθύνονται προς
το φως· στα σπονδυλωτά προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Σε κάθε περίπτωση η φυσική επιλογή κάνει ό,τι μπορεί με
τα μέσα που διαθέτει.
Τέλος, αντίθετα από τον μηχανικό, ο μάστορας που προσπαθεί να βελτιώσει το έργο του συχνά προτιμά μάλλον
να προσθέτει νέες δομές στις παλιές παρά να τις αντικαθιστά. Το ίδιο συμβαίνει συχνά και με την εξέλιξη, όπως
υποδηλώνει η ανάπτυξη του εγκεφάλου στα θηλαστικά.
Στον παλιό ρινεγκέφαλο των θηλαστικών προστέθηκε
ένας εγκεφαλικός νεοφλοιός, που γρήγορα έπαιξε τον
κύριο ρόλο στην εξελικτική ακολουθία οδηγώντας στον
άνθρωπο.
Σύμφωνα με ορισμένους νευροβιολόγους, κυρίως τον McLean3, αυτοί οι δύο δομικοί τύποι δεν
συντονίστηκαν ούτε ιεραρχήθηκαν τελείως. Ο πιο
πρόσφατος, ο νεοφλοιός, κυβερνά τη διανοητική
και γνωστική δραστηριότητα. Ο παλαιότερος, προερχόμενος από τον ρινεγκέφαλο, κυβερνά τις συναισθηματικές δραστηριότητες και εκείνες των
σπλάχνων. Αυτή η παλιά δομή, που κρατούσε τα
χαλινάρια στα παλιότερα θηλαστικά, κατά κάποιο
τρόπο εξορίστηκε στην αποθήκη των συγκινήσεων.
Οι παλαιές εγκεφαλικές δομές όμως διατήρησαν στενές
διασυνδέσεις με τα κατώτερα αυτόνομα κέντρα, που συνεχίζουν να συντονίζουν θεμελιώδεις δραστηριότητες,
όπως η αναζήτηση της τροφής, το κυνήγι του σεξουαλικού συντρόφου ή η αντίδραση μπροστά στον εχθρό. Ο
σχηματισμός ενός κυρίαρχου νεοφλοιού, η διατήρηση
ενός αρχαίου νευρικού και ορμονικού συστήματος, εν
μέρει υπό την εποπτεία του νεοφλοιού, όλη αυτή η εξελικτική διαδικασία μοιάζει έντονα με εκείνη του μαστορέματος. Είναι σαν να τοποθετηθεί σε κάρο ένας
αντιδραστήρας: δεν θα είναι καθόλου περίεργο αν συμβούν ατυχήματα.
Στα ανθρώπινα όντα, η φυσική διαφοροποίηση ενισχύεται από την πολιτισμική διαφοροποίηση που επιτρέπει
στην ανθρωπότητα να προσαρμόζεται καλύτερα σε ποικίλες συνθήκες ζωής και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικότερα τον πλούτο του κόσμου. Σ’ αυτό τον τομέα όμως
επικρέμαται ο κίνδυνος της μονοτονίας, της ομοιομορφίας και της ανίας. Κάθε μέρα μειώνεται η καταπληκτική
ποικιλία που υπάρχει στις πίστεις των ανθρώπων, στα
έθιμά τους, στους θεσμούς τους. Καθώς οι ίδιοι οι λαοί
πεθαίνουν φυσικά ή αλλοτριώνονται υπό την επίδραση
του μοντέλου που επιβάλλει ο βιομηχανικός πολιτισμός,
πολλές κουλτούρες τείνουν να εξαφανιστούν.
* Εκδόσεις Τροχαλία
1. Simpson, C.G., How many species; Evolution, 1952, 6, 342
2. Mayr, E., From Molecules to organic Diversity. Fed. Proc.
Am. Soc. Exp. Biol. 1964, 23, 1231-1235
3. Ghiselin, M., The triumph of the Darwinian Method.
University of California Press, 1969
O F. Jacob γεννήθηκε το 1920 στο Νανσί
της Γαλλίας. Σπούδασε στο Παρίσι αποφοιτώντας το 1954. Η έρευνα που διεξήγαγε
μαζί με τους A. Lwoff και J. Monod, σχετικά
με τις ρυθμιστικές ιδιότητες του γενετικού
υλικού των βακτηρίων, τους απέφερε το
Νόμπελ Ιατρικής το 1965. Το 1977 ανακηρύχθηκε ακαδημαϊκός, ενώ έχει γράψει σπουδαία βιβλία για τη
φιλοσοφία της ιατρικής και της επιστήμης.

τασία μας ξεδιπλώνει μπροστά μας μια συνεχώς ανανεωμένη εικόνα του δυνατού. Και ακριβώς σε αυτή την εικόνα προβάλουμε
συνεχώς ό,τι φοβόμαστε και ό,τι ελπίζουμε. Σ’ αυτό το δυνατό συμψηφίζουμε τις επιθυμίες μας και τις αποστροφές μας.
François Jacob
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Η σημασία της τήρησης των “Nόμων των Oμοίων”
Μόνη ενδεδειγμένη πρακτική η Kλασική Ομοιοπαθητική του Χάνεμαν.
Γράφει ο Χρήστος Κόντης

Στο άρθρο της Ομοιοπαθητικής
του προηγούμενου τεύχους αντλήσαμε στοιχεία από το Όργανον
Θεραπευτικής Τέχνης (Ο.Θ.Τ.). Ο
συγγραφέας του, Σάμουελ Χάνεμαν, ανακάλυψε το 1814 και συστηματοποίησε εκ νέου την
Ομοιοπαθητική μέθοδο (πρώτος
τη συστηματοποίησε ο Ιπποκράτης, 460-370 π.Χ.). Η τεράστια
συνεισφορά του Χάνεμαν όμως
είναι ότι ανακάλυψε τον τρόπο παρασκευής των ομοιοπαθητικών στοιχείων
(φαρμάκων)1 καθώς και την έννοια του θεραπευτικού τους υπόβαθρου, που
προέκυψε ως φυσικό επακόλουθο της πολύ προχωρημένης για την εποχή
του -αλλά και τη σημερινή- ανακάλυψη.
Θα συνεχίσουμε την αναφορά μας στον μεγάλο επινοητή διότι τίποτε δεν
άλλαξε στη μέθοδο από τότε, τίποτε νέο δεν έχει ειπωθεί. Η Ομοιοπαθητική
διατηρεί τις ίδιες αρχές και θα συνεχίσει να τις διατηρεί όσο η ζωή θα εκφράζεται στη μορφή που τη γνωρίζουμε σήμερα. Αυτό επιβεβαιώνει τη διαχρονικότητά της, που είναι και η εγγύηση για τη γνησιότητα της θεραπευτικής
της δύναμης.

Ομοιοπαθητικοί που αποκλίνουν από τις αρχές της
κλασικής μεθόδου
Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η μόνη ενδεδειγμένη Ομοιοπαθητική μέθοδος είναι η κλασική μέθοδος, αυτή που καθιέρωσε ο Χάνεμαν. Κάποιοι όμως επαγγελματίες του χώρου,
που παραπλανητικά αυτοαποκαλούνται «ομοιοπαθητικοί» παραβλέπουν τους νόμους
που διέπουν τη μέθοδο και προχωρούν σε αυτοσχέδιες εφαρμογές, με πιο συχνή την πολυφαρμακία, την παραβίαση δηλαδή του νόμου του ενός φαρμάκου, προφανώς λόγω
της δυσκολίας διάγνωσης του μοναδικού ενδεικνυόμενου. Συνταγογραφώντας πληθώρα φαρμάκων εκμεταλλεύονται την άγνοια του ασθενή ο οποίος εφησυχάζει ότι η θεραπεία που του γίνεται είναι ομοιοπαθητική. Με αυτό τον τρόπο,
στερείται δυστυχώς τη δυνατότητα πραγματικής θεραπείας.
Το φαινόμενο παραβίασης των αρχών της Ομοιοπαθητικής δεν είναι μόνο ελληνικό,
συμβαίνει και σε άλλες χώρες με διάφορες παραλλαγές. Σε ομιλία του o καταξιωμένος
Ινδός ομοιοπαθητικός Jawahar Shah ανέφερε ότι σε ορισμένες χώρες συνηθίζουν να
συνταγογραφούν ανάλογα με το πού τους παραπέμπει διαισθητικά ο σωματότυπος του
ασθενή, το σχήμα του προσώπου του κ.λπ. Αν π.χ. τους θυμίζει κάτι από φίδι θα συνταγογραφήσουν ομοιοπαθητικό σκεύασμα που προέρχεται από δηλητήριο φιδιού. Εντοπίζουν δηλαδή μόνο κάποιες επιφανειακές συνάφειες, αποφεύγοντας τη δυσκολία
της λεπτομερούς εξέτασης και διερεύνησης του ασθενή και την τεκμηριωμένη ομοιοπαθητική συνταγογράφηση.
Θα ήταν τολμηρό οι επαγγελματίες θεραπευτές να δούμε κατάματα αυτή τη
νοοτροπία, σαν μια παθολογία που μας διακατέχει. Και ανεξάρτητα από το αν
μπορεί να θεραπευτεί -γιατί ο εγωισμός δύσκολα θεραπεύεται- τουλάχιστον
να την αναγνωρίσουμε ώστε να είμαστε σε θέση να αποταυτιστούμε κατά τη
άσκηση της Ομοιοπαθητικής. Αυτό σημαίνει σεβασμό προς τον εαυτό μας,
προς τη μέθοδο που ασκούμε και κυρίως προς τον ασθενή-πελάτη μας.

Ιατροί που αναμιγνύουν συμβατική και Ομοιοπαθητική
θεραπεία: υπηρέτες δυο αφεντάδων.
Θα ήθελα να θίξω και το γεγονός ότι πολλοί επαγγελματίες που προέρχονται από τον ιατρικό χώρο, βλέποντας τη ραγδαία διάδοση της Ομοιοπαθητικής, παρακολουθούν σεμινάρια και αυτοανακηρύσσονται ομοιοπαθητικοί με ειδικότητα: π.χ. παιδίατρος,
πνευμονολόγος κ.ο.κ. Βασίζονται και αυτοί στην άγνοια του ασθενούς, ο οποίος θεωρεί ότι είναι καλύτερο να τον παρακολουθεί ομοιοπαθητικός που να είναι γιατρός, και δη
με ειδίκευση στην πάθησή του. Πιστεύει ότι συνδυάζει τα καλά δύο κόσμων, αυτό όμως
πόρρω απέχει από την πραγματικότητα.
Ο γιατρός που ασκεί παράλληλα με την ιατρική του ειδικότητα την ομοιοπαθητική, προτάσσοντας τη συμβατική σχολή και επιχειρώντας ομοιοπαθητικά
«μπαλώματα», δεν μπορεί να εξαντλήσει θεραπευτικά τη μέθοδο για πολλούς λόγους. Κατ αρχήν πρόκειται για δύο εκ διαμέτρου αντίθετα θεραπευτικά συστήματα: το ένα ενδυναμώνει τον οργανισμό προκειμένου να γίνει
πιο ανθεκτικός στην προσβολή (ασθένεια) με επικέντρωση στο ψυχονοητικό περιβάλλον, ενώ το άλλο καταστέλλει το πρόβλημα στην εξωτερική του
συμπτωματική εκδήλωση (σώμα) επιβαρύνοντάς τον συνολικά. Χωρίς ολοκληρωμένη ομοιοπαθητική εκπαίδευση, ο ίδιος άνθρωπος που έχει εκπαιδευτεί να επικεντρώνεται στην καταστολή της σωματικής συμπτωματολογίας,

είναι αδύνατο να κατανοήσει την πραγματική φύση της ασθένειας, η οποία
προέρχεται από το εσωτερικό περιβάλλον. Έτσι επιλέγει μέθοδο ευκαιριακά: δρα
άλλοτε κατασταλτικά και άλλοτε θεραπευτικά.
Η αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης περιορίζεται σε οξείες περιπτώσεις όπου
η σωματική συμπτωματολογία είναι εμφανής. Όταν όμως η χρόνια αιτία, στην αντιμετώπιση της οποίας οφείλεται η επιτυχία της Ομοιοπαθητικής (και η οποία ευθύνεται και για
τις οξείες εκδηλώσεις) βρεθεί στο προσκήνιο, τότε αυτός ο γιατρός πιθανότατα θα καταφύγει στα χημικά φάρμακα και ο ασθενής θα είναι βέβαιος ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν θεραπεύεται ομοιοπαθητικά (αφού μάλιστα το λέει ο γιατρός του).
Για αυτούς τους γιατρούς, οι οποίοι δεν έλειπαν ούτε στην εποχή του, ο Χάνεμαν αφιέρωσε το εξής: «Κάθε γιατρός που θεραπεύει σύμφωνα με γενικά
χαρακτηριστικά, ακόμη και αν σφετερίζεται αλαζονικά το όνομα του Ομοιοπαθητικού, στην πραγματικότητα είναι και παραμένει ένας Αλλοπαθητικός
που γενικεύει, επειδή η Ομοιοπαθητική δεν είναι νοητή χωρίς την πιο ειδική
εξατομίκευση»2, εννοώντας εδώ την ανεύρεση του ενός και μοναδικού φαρμάκου που ταιριάζει στον ασθενή και όχι στην ασθένεια.
Αν οι ιατροί που ασκούν ευκαιριακά την Ομοιοπαθητική μέθοδο τη γνώριζαν σε βάθος,
αν νοιάζονταν πραγματικά για τον ασθενή τους και αν αντιλαμβάνονταν το γεγονός ότι
με την καταστολή συμμετέχουν στην εξέλιξη της ασθένειας σε βαθύτερο επίπεδο/περιβάλλον του οργανισμού (και μάλιστα δημιουργώντας προβλήματα που μεταφέρονται
μέσω της κληρονομικότητας στο μέλλον), τότε μόνο θα ήταν σε θέση να επιμείνουν
ομοιοπαθητικά. Τότε, θα εργάζονταν σκληρά για την ανεύρεση του θεραπευτικού μέσου
και δεν θα κατέφευγαν ούτε στην πολυφαρμακία ούτε στα χημικά φάρμακα, μπροστά
στην κάθε θεραπευτική δυσκολία που αντιμετωπίζουν.
Όμως στην Ελλάδα δεν πρέπει να είμαστε παραπονεμένοι: όλα τα παραπάνω είναι αρκετά περιορισμένα και απομονωμένα από την κοινότητα της κλασικής Ομοιοπαθητικής.
Στη χώρα μας υπάρχουν πολλοί και αξιόλογοι Ομοιοπαθητικοί, αρκετοί μάλιστα εξ αυτών
τυγχάνουν παγκόσμιας αναγνώρισης, κάτι που πολλοί δεν γνωρίζουν και για αυτό το
επισημαίνουμε.

Η χημική καταστολή και πώς βλάπτει τα πολλαπλά
επίπεδα του οργανισμού
Στην παράγραφο 41 του Ο.Θ.Τ. ο Χάνεμαν αναφέρεται στη μέθοδο της καταστολής με
χημικά φάρμακα και τα επακόλουθά της: «…Πολύ συχνότερα από τις φυσικές ανόμοιες
αρρώστιες που περιπλέκονται μεταξύ τους στο ίδιο σώμα*, είναι εκείνες οι επιπλοκές
ασθενειών, τις οποίες προκαλεί η ακατάλληλη ιατρική μέθοδος με τη μακροχρόνια
χρήση ακατάλληλων φαρμάκων. Στη φυσική νόσο που έπρεπε να θεραπευτεί με τη συνεχιζόμενη χρήση του ακατάλληλου φαρμάκου, συνδυάζονται τότε οι συχνά πολύ νέες
μακροχρόνιες νοσηρές καταστάσεις, που είναι αντίστοιχες με τη φύση του τελευταίου
αυτού. Αυτές βαθμηδόν συνδυάζονται και επιπλέκονται με την ανόμοια τους χρόνια πάθηση (ότι δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν με επίδραση ομοιότητας, δηλαδή ομοιοπαθητικά). Στην παλιά προσθέτουν νέα τεχνική χρόνια αρρώστια και κάνουν συνεπώς τον
απλά άρρωστο, διπλά άρρωστο, δηλαδή, πολύ πιο άρρωστο και αθεράπευτο και κάποτε εντελώς ανίατο, συχνά μάλιστα τον θανατώνουν3. Πολλές περιπτώσεις ασθενειών
που αναφέρονται συμβουλευτικά σε ιατρικά περιοδικά, καθώς και άλλα ιστορικά ασθενειών που περιγράφονται σε ιατρικά συγγράμματα, τεκμηριώνουν τα παραπάνω... ».
Το γεγονός ότι πέρασαν διακόσια χρόνια από όταν τα έλεγε αυτά ο Χάνεμαν δεν άλλαξε τίποτε. Γεμίσαμε χρόνιες ασθένειες και η κατάθλιψη που σήμερα ταλανίζει κυρίως
τον δυτικό «πολιτισμένο» κόσμο είναι η δραματική ένδειξη ότι πλέον ο οργανισμός αδυνατεί να περιορίσει την ασθένεια στο σώμα: αυτή εισβάλλει καταστροφικά στο συναισθηματικό περιβάλλον.
Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε για τους αναγνώστες που τώρα μυούνται στα
της Ομοιοπαθητικής, ότι το λεγόμενο συναισθηματικό (ψυχικό) περιβάλλον αποτελεί για
το σύνολο του οργανισμού ένα ανώτερο επίπεδο από το σωματικό, που σημαίνει ότι
είναι περισσότερο προστατευμένο. Το συναισθηματικό περιβάλλον είναι σε θέση
να παράγει μία ασθένεια, ενώ το σώμα μπορεί μόνο να την εκφράσει με αυτό
που αποκαλούμε συμπτώματα. Ας σκεφτούμε τη λαϊκή ρήση που λέει «αν δεν
πάει η ψυχή δεν πάνε τα πόδια» ή ας αναλογιστούμε πώς το συναισθηματικό
φορτίο κάμπτει ακόμη και τους ενστικτώδεις μηχανισμούς αυτοσυντήρησης.
Αυτό επιβεβαιώνεται από την πράξη της αυτοχειρίας. Αντίθετα ένας σωματικός πόνος σπανίως θα μας οδηγήσει στην αυτοχειρία. Ο Πλάτων αναφέρει ότι: «…για το μεν σώμα η φύση προστάζει να υπηρετεί και να άρχεται,
ενώ για την ψυχή να άρχει και να κυριαρχεί» (Φαίδων 80/e).

Στην Ομοιοπαθητική κάθε ασθενής λαμβάνει το
φάρμακο που του ταιριάζει, δεν συνταγογραφούμε
με βάση την ασθένεια
Η δυσκολία άσκησης της Ομοιοπαθητικής είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερη από εκείνη
της ιατρικής η οποία συνταγογραφεί με βάση το σύμπτωμα, με την κάθε ασθένεια να

Τα όμοια θεραπεύονται με τα όμοια: «σβήνει (η ασθένεια) όπως η λάμψη του κεριού μπροστά τις ακτίνες του ήλιου. Ή όπως
σε μια σκοτεινή φυλακή, όπου ο φυλακισμένος μόνο σιγά σιγά και με κόπο διακρίνει τα κοντινά αντικείμενα, όταν ξαφνικά
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έχει το δικό της φάρμακο. Για την Ομοιοπαθητική η συνταγογράφηση εστιάζει στον
ασθενή συνολικά.
Στην περίπτωση της ιατρικής, κάθε άνθρωπος π.χ. με έλκος στομάχου –εκτός ιδικών
εξαιρέσεων- θα λάβει την ίδια χημική ουσία που θα λάμβανε οποιοσδήποτε άλλος πάσχει από έλκος, και η βελτίωση που αναμένουμε εστιάζει μόνο εκεί. Συχνά με τη χημική
αγωγή, η οποία διαποτίζει ολόκληρο τον οργανισμό, παρατηρείται επιδείνωση και σε
άλλα σημεία σαν επακόλουθο της αντίδρασης προς τον χημικό βομβαρδισμό (παρενέργειες) για τα οποία απαιτείται εκ νέου φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση τους
συμβάλλοντας στη διαιώνιση του κακού.
Στην Ομοιοπαθητική η εστίαση γίνεται στον ασθενή συνολικά και αναζητείται το Όμοιο
εκείνο Πάθος (η βαθύτερη αιτία) που τον καταβάλλει και σαν επακόλουθο δημιούργησε
το έλκος. Έτσι κάθε ασθενής, παρότι έχει τα ίδια συμπτώματα με άλλους, ενδέχεται να
λάβει διαφορετικό φάρμακο. Η βελτίωση που αναμένουμε πρέπει να περιλαμβάνει επίσης ολόκληρο τον οργανισμό και όχι μόνο το μεμονωμένο σύμπτωμα.
Στην παράγραφο 5 του Ο.Θ.Τ. αναφορικά με τη λήψη του ιστορικού αναφέρεται ότι:
«Σαν βοήθεια στη θεραπεία χρησιμεύουν στο γιατρό τα δεδομένα της πιθανότερης αιτίας της οξείας πάθησης, καθώς και οι πιο σημαντικές στιγμές
από το όλο ιστορικό της χρόνιας καχεξίας, για να ανακαλύψει τη βασική της
αιτία, που ως επί το πλείστον βασίζεται σε χρόνιο μίασμα (προδιάθεση).
Οπότε, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η αντιληπτή ιδιοσυγκρασία (ιδιαίτερα
του χρόνιου αρρώστου), ο ψυχικός και διανοητικός χαρακτήρας του, οι
ασχολίες του, ο τρόπος ζωής και οι συνήθειές του οι κοινωνικές και οικογενειακές συνθήκες, η ηλικία του, η σεξουαλική του δραστηριότητα κ.λπ.».
Για το λόγο αυτό είναι δύσκολο να γίνουν μετρήσεις, όπως απαιτείται για την ανάδειξη
της ομοιοπαθητικής σε επιστήμη. Σαφώς και έγιναν πειράματα με διπλές τυφλές αποδείξεις4, με πλεονεκτικά έναντι των χημικών φαρμάκων αποτελέσματα, αλλά κατά την
προσωπική μου εκτίμηση πρόκειται για εγχειρήματα που απορρέουν από ένα επιστημολατρικό μοντέλο, όπου ο άνθρωπος αντί του πρωτεύοντος παίζει δευτερεύοντα ρόλο
στη ζωή.

Στρεβλώσεις που προκαλούνται από τεράστια
συμφέροντα
Είναι ποτέ δυνατόν σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, οι αξίες του οποίου περιορίζονται
αποκλειστικά στα οικονομικά οφέλη, να επιλεγεί ένα ανθρωποκεντρικό θεραπευτικό
σύστημα απέναντι στην τεράστια φαρμακευτική βιομηχανία; Ασύλληπτα μεγάλα χρηματικά ποσά δαπανώνται για την ιατρική έρευνα και συνεχώς αυξάνονται, διότι το καπιταλιστικό θηρίο είναι αχόρταγο και έχει τεράστια οικονομική δύναμη, τόση που οι ηγέτες
όλου του πολιτισμένου κόσμου, όπως έχουμε την ευκαιρία να δούμε στις μέρες μας, είτε
είναι υποχείρια είτε απλώς υποκλίνονται μπροστά του. Όμως τη δύναμη που έχει εμείς
του την προσφέρουμε με την αφέλειά μας, ο καθένας χωριστά και μέσω των πολιτικών
μας εκπροσώπων -εδώ ελπίζω ότι δεν θα γίνω αντιπαθής- οι οποίοι είναι καθ’ εικόνα
και ομοίωσή μας.
Παρ’ όλα αυτά, οι ασθένειες αυξάνονται όλο και περισσότερο, και εκείνοι όλο και περισσότερα υπόσχονται, πάντα με το αζημίωτο, το οποίο κοστίζει όλο και περισσότερα.
«Η δουλειά μας πολλές φορές είναι γεμάτη απελπισία» παραδέχεται ό Ρότζερ Πάρκερ,
νευρολόγος στο νοσοκομείο Βηθεσδά του Μέριλαντ το 1996 μετά την αποτυχημένη γονιδιακή θεραπεία στην οποία υπεβλήθη η Ρεβέκκα Λίλι για καρκίνο στον εγκέφαλο4. Η
πίστη τους όμως κάθε φορά δυναμώνει και οι προβλέψεις για τη γονιδιακή θεραπεία
είναι τόσο θετικές, που πιστεύεται ότι οι γιατροί μέχρι το 2020 μάλλον θα αντιμετωπίζουν τη χημειοθεραπεία, τις ακτινοβολίες και τη χειρουργική πρακτική με την ίδια περιφρόνηση που νιώθουμε σήμερα απέναντι στη χρήση του αρσενικού, της αφαίμαξης και
των βδελλών από την ιατρική του παρελθόντος5.
Σήμερα -8 χρόνια πριν από το 2020- η πρώτη αιτία θανάτου είναι η ισχαιμική καρδιοπάθεια, ο καρκίνος βρίσκεται σχεδόν μέσα σε κάθε σπίτι, η σκλήρυνση κατά πλάκας, το
Αλτσχάιμερ, ο ιός HIV και άλλες χρόνιες ασθένειες αυξάνονται ραγδαία. Όμως καμία
πάθηση δεν είναι σαν την κατάθλιψη: αν η ιατρική κατάφερε με τα θαυματουργά της κατασταλτικά φάρμακα να σπρώξει την ασθένεια στο συναισθηματικό επίπεδο και θεωρεί ότι με τη γονιδιακή θεραπεία θα την εξαλείψει,
αυτό στα αυτιά του Χάνεμαν θα ηχούσε σαν συναγερμός ότι η ασθένεια εισβάλλει πλέον στο νοητικό επίπεδο προκαλώντας σχίσμα στη λογική (σχιζοφρένεια).
Προσωπικά εκτιμώ ότι η σχιζοφρένεια εξαπλώνεται ήδη στο Δυτικό ημισφαίριο. Είμαι
σχεδόν βέβαιος ότι θα συμφωνήσεις μαζί μου αγαπητέ αναγνώστη, αν εξετάσεις τι γίνεται
γύρω μας, εφόσον αποδέχεσαι ότι η τροφή της ψυχής μας είναι η ευτυχία, η δική μας
και των άλλων (εάν βέβαια τους παρέχουμε το ίδιο δικαίωμα). Θα συμφωνήσεις πόσο
απέχουμε από αυτό, αν ανοίξεις την τηλεόραση, αν περιπλανηθείς στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, αλλά και το παράθυρό σου ακόμα αν ανοίξεις και παρατηρήσεις προσεκτικά
τις εικόνες, τους θορύβους και τις οσμές μιας πόλης. Η ευτυχία λανσάρεται μόνο εικονικά μέσα από τις διαφημίσεις για την προώθηση κάποιου προϊόντος.
Σήμερα λέμε ότι αναζητάμε την ευτυχία, αλλά το κάνουμε υποκριτικά και επιφανειακά,
ενώ ταυτόχρονα η στάση ζωής μας (που προωθείται και από τα ΜΜΕ) δεν μας επιτρέπει την προσέγγισή της. Είναι όπως η ιδιοτελής ανάγκη διατήρησης των αρχαίων μνημείων και της παράδοσης, που προφανώς γίνεται μόνο για επίδειξη ή φολκλορικούς
λόγους, και με το αζημίωτο βέβαια, χωρίς εμβάθυνση στο πνευματικό υπόβαθρο που
γέννησε τα σπουδαία πράγματα του παρελθόντος.
Η ανθρωπότητα σήμερα εστιάζει στην εκμετάλλευση και την άντληση όλο και
περισσότερων κερδών, αυτή είναι η ανώτερη αξία. Αυτό είναι νοητική εμμονή -εγωισμός- που παραγκωνίζει τα συναισθήματα δημιουργώντας ρήγμα
στην οντότητα με την ολιστική της έννοια. Το πρώτο επακόλουθο είναι η κα-

τάθλιψη διότι ο νους-πνεύμα στέκεται πιο ψηλά από την ψυχή, συνεπώς
είναι περισσότερο προστατευμένος. Όταν το πρόβλημα όμως αγγίξει τη
νόηση, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα για το άτομο, την κοινωνία και την
ανθρωπότητα στο σύνολό της, λόγω της μεταδοτικότητας του φαινομένου,
που επιτείνει η αποδοχή ενός παθολογικού μοντέλου.

Όταν το φάρμακο γίνεται business, τότε θεραπεία
υπάρχει μόνο όταν υπάρχει κέρδος
Αυτό το μοντέλο, δεν απορρέει από ανθρωπιστικό ενδιαφέρον, ούτε μέσα στα πλαίσια
του ιατρικού λειτουργήματος. Προωθείται από τα συμφέροντα των φαρμακευτικών εταιρειών. Πόσες φορές ακούσαμε από τα ΜΜΕ ότι βρέθηκε το φάρμακο για την τάδε ή την
δείνα ασθένεια αλλά λόγω του χαμηλού περιθωρίου κέρδους δεν προχωρούν οι εταιρείες στην παραγωγή του; Της κατοχυρωμένες πατέντες (ευρεσιτεχνίες) των φαρμάκων, ακόμη και αν αποτελούνται από στοιχεία που υπάρχουν παντού στην φύση, της
πληρώνει ακριβότερα και από το χρυσό ο ασθενής διότι δεν υπάρχει οικονομικός ανταγωνισμός. Όσο για τον πόνο του, κανείς δεν νοιάζεται πραγματικά όπως αποδεικνύεται, το ίδιο και για τη ζωή του.
Αντίθετα, το ομοιοπαθητικό φάρμακο –το οποίο δεν είναι κατοχυρωμένη πατέντα- στοιχίζει ελάχιστα συνεπώς οι πανίσχυρες φαρμακευτικές εταιρίες έχουν πολλούς λόγους
να θέλουν να εξαφανίσουν από προσώπου γης ένα ανθρωποκεντρικό και ανέξοδο θεραπευτικό σύστημα, στο πλαίσιο της γενικότερης επίθεσης που βλέπουμε σήμερα να
διαδραματίζεται με πρωταγωνιστές τις αγορές (τράπεζες-πολυεθνικές-ΜΜΕ) σε βάρος
των πολιτών. Ο λόγος που δεν το έχουν κάνει ακόμη είναι η αποδοχή των ανθρώπων
για την Ομοιοπαθητική και οι αντιδράσεις που θα σημειωθούν. (Στην αρχή της δεκαετίας
του 1970 στην Αμερική ψηφίστηκε νομοσχέδιο για την κατάργηση των συμπληρωμάτων διατροφής. Ο λευκός οίκος έλαβε πολλαπλάσιες επιστολές διαμαρτυρίας από εκείνες που λάμβανε για τον πόλεμο του Βιετνάμ και υποχρεώθηκε να αποσύρει το νόμο.
Άλλο ένα δείγμα που μας βοηθάει να αντιληφθούμε την άμεση συμμετοχή μας στα κοινωνικά ζητήματα).
Από την αρχική ουσία που απαιτείται
για την παρασκευή του ομοιοπαθητικού φαρμάκου, μετά τις αραιώσεις
στις οποίες υπόκειται, μπορεί να παραχθεί διαρκώς αυξανόμενος αριθμός φαρμάκων που μπορούν να
καλύψουν τις ανάγκες ολόκληρου
του πλανήτη για όσο αυτός υπάρχει.
Αυτό σημαίνει ότι το κόστος αφορά
μόνο την αρχική ουσία που δεν ξεπερνάει το ένα γραμμάριο, τους αποστειρωμένους χώρους παρασκευής, την αλκοόλη που αραιώνεται
(αραιώνεται επίσης και σε νερό που έχει υποστεί τριπλή απόσταξη), το μηχάνημα που ασκεί τις κρούσεις (δυναμοποιητής), τα δοχεία αποθήκευσης, το
γαλακτοσάκχαρο το οποίο εμβρέχεται, το επικάλυμμα της κάψουλας και το
μπουκαλάκι στο οποίο σας δίνει ο φαρμακοποιός το σκεύασμα στην τελική
του φάση, έτοιμο να χορηγηθεί.
Η οικονομική χειραγώγηση της επιστήμης είναι που προωθεί το υπάρχον σύστημα και
όχι η πραγματική επιστήμη που υπηρετεί τον άνθρωπο. «Μόνο όποιος εμφορείται από
την παράλογη πεποίθηση ότι βρίσκεται στη σωστή πλευρά, νιώθει πως έχει το δικαίωμα
να εκφέρει οριστικές αποφάσεις. Όμως, κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να κάνει ποτέ ένας
επιστήμονας, αφού, από στενά τεχνική άποψη, η δική του αλήθεια -αν και όχι υποχρεωτικά οριστική- είναι η πιο πιθανή, και σχεδόν πάντα η καλύτερη»6 . Αυτό σημαίνει ότι
κανένας γιατρός που σέβεται τον εαυτό του και το επάγγελμα που ασκεί δεν θα μπορούσε να είναι συνειδητός πολέμιος μιας έστω και αντίθετης αλλά αποτελεσματικής μεθόδου. Πρέπει να πούμε όμως, ότι στην χώρα μας το 60% των γιατρών τάσσονται υπέρ
της Ομοιοπαθητικής.
«Πρέπει, πάση θυσία, να υπερπηδώνται τα εμπόδια που ορθώνουν η φυσική προκατάληψη και η δυσπιστία όσων αισθάνονται θεματοφύλακες της γνώσης και κηδεμόνες
της επιστημονικής μεθόδου, απέναντι στα αουτσάιντερ που κατορθώνουν να ανοίξουν
καινούριους ορίζοντες στην επιστημονική έρευνα», (Helmholtz).
Ο κόσμος μας πρέπει να αλλάξει συθέμελα αν θέλουμε να έχει μέλλον· και
αυτό μπορούμε να το κάνουμε εμείς, ο καθένας από εμάς, και όχι οι κρατούντες την εξουσία: «Δεν χρειάζεται να εμπλακούμε σε μεγαλειώδεις ηρωικές πράξεις για να συμμετέχουμε στη διαδικασία της αλλαγής. Οι μικρές
πράξεις, όταν πολλαπλασιάζονται επί εκατομμύρια ανθρώπους, μπορούν να
αλλάξουν τον κόσμο» (Howard Zinn).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

* Η τεχνικά όμοια ασθένεια που περιέχεται εντός του χορηγούμενου ομοιοπαθητικού στοιχείου,
υπερέχει στον υπέρτατο βαθμό έναντι της υπάρχουσας και την αναχαιτίζει, την κάνει να «σβήνει
όπως η λάμψη του κεριού μπροστά στις ακτίνες του ήλιου» (Σ.Χ.) αποδεικνύοντας ότι στον οργανισμό μόνο οι ανόμοιες είναι σε θέση να εγκαθίστανται.
1. Ειδική αναφορά στη φαρμακολογία, τεύχη 1 και 8 του Υγείας Όραμα.
2. Όργανον Θεραπευτικής Τέχνης, εισαγωγή ΣΤ΄ έκδοσης, Εκδόσεις Πύρινος Κόσμος
3. Δες άρθρο προηγούμενου τεύχους Υ.Ο.: Γιατροί και Φάρμακα - Πρώτη αιτία θανάτου
4. Για αναφορές δες: Επιστήμη ή Μύθος (Bill Gray, M.D.), Εκδόσεις University Studio Press
5. Οράματα του Μέλλοντος (Michio Kaku), Εκδόσεις Anubis
6. Αλλοπαρμένες Μεγαλοφυΐες (Federico Di Trocchio), Εκδόσεις Τραυλός
Χρήστος Κόντης, Ομοιοπαθητικός - Πρακτικός του Σιάτσου - Κέρκυρα - Ιωάννινα - Αθήνα
site: www.kethe.gr - email: olistic@otenet.gr - Τηλ. 26610 22551

ανάψει το φως, μεμιάς φωτίζονται όλα γύρω από τον ταλαίπωρο· με το σβήσιμό του όμως, τον περιβάλλει μια τόσο σκοτεινότερη νύχτα, όσο ισχυρότερη ήταν η φλόγα, και όλα γύρω του γίνονται περισσότερο αόρατα από προηγουμένως».
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Η πρόσφατη ομιλία-βόμβα του
Δρ. Rath στην Αθήνα
Ο διάσημος Γερμανός γιατρός που στηλιτεύει τα λόμπι των φαρμακευτικών εταιρειών.
Κάπου μέσα Απρίλη, ανάμεσα στα μηνύματα του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου, έλαβα και ένα
που έγραφε «πολύ ενδιαφέρον, κοίταξέ το». Εμπιστευόμενος τον φίλο που μου το έστειλε, τα
άνοιξα, μπήκα στη σελίδα όπου παρέπεμπε και
είδα ότι πρόκειται για το βίντεο της ομιλίας κάποιου Dr. Rath στο Βερολίνο. Την παρακολούθησα και, όσο κράτησε, δεν κινήθηκα από τη θέση
μου, ούτε για να σηκώσω το τηλέφωνο που χτυπούσε. Έμεινα άναυδος. Ήταν μια ομιλία που
μόνον ένας τρελός θα έκανε δημόσια. Απεικόνιζε
με ξεκάθαρα επιχειρήματα τη σημερινή παγκόσμια
τραγική κατάσταση και τον κοινωνικό ξεπεσμό,
εστιάζοντας σε πολύ συγκεκριμένα αίτια.
Από το διαδίκτυο βρήκα τους συνδέσμους του Dr.
Rath στην Ελλάδα και μίλησα μαζί τους. Με πληροφόρησαν ότι σε λίγες μέρες (στις 30 Απριλίου)
ο Dr. Rath θα μιλούσε σε μεγάλο ξενοδοχείο της
Αθήνας. Πήγα λοιπόν εκεί, και αφού πέρασα από
τον ανιχνευτή μετάλλων, τη σωματική έρευνα και
τον εξονυχιστικό έλεγχο της τσάντας μου από
έναν τεράστιο σεκιουριτά, πέρασα στο αμφιθέατρο όπου θα γινόταν η ομιλία. Σήμερα σας παρουσιάζω τα πιο σημαντικά κομμάτια της ομιλίας
αυτής, προσαρμοσμένα σε ενιαίο, ρέον κείμενο.
Οπωσδήποτε θα επανέλθουμε, διότι ο Dr. Rath
είναι κατά τη γνώμη μου από τους ελάχιστους ανθρώπους στον πλανήτη που σήκωσε ανάστημα
απέναντι στο κατεστημένο που κάνει τη ζωή μας
να είναι αυτό που είναι. Όποιος δεν αντιλαμβάνεται το κοινωνικό αδιέξοδο και δεν θεωρεί ότι ο
κόσμος μας πρέπει να αλλάξει και να γίνει ανθρωποκεντρικός (αντί του χρηματοκεντρισμού
που υπάρχει σήμερα) δεν θα ωφεληθεί από τις τοποθετήσεις του Dr. Rath. Καλή ανάγνωση! Σ.τ.Ε.
Ας δούμε καταρχάς
πώς ξεκίνησαν όλα.
Πώς βρεθήκαμε στη
σημερινή κατάσταση;
Aν θέλoυμε πραγματικά
να βρεθούμε στη ρίζα
του προβλήματος πρέπει να πάμε πίσω πάνω
από έναν αιώνα . Πριν
από 150 χρόνια, οι επιστήμονες αποφάσισαν
να αναλύσουν τη φύση.
Το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου είναι το χρονικό της γερμανικής χημικής εταιρίας Bayer του
1897. Είναι σαν το εγχειρίδιο ενός μάγου, γιατί
σε κάθε σελίδα βλέπουμε δομές, μοριακές δομές:
άτομα, άζωτα, οξυγόνα, άνθρακες και τη σύνθεση
αυτών. Ήταν σαν ένα παιχνίδι lego αυτό το εγχειρίδιο: πόσα μόρια αζώτου, πόσα μόρια άνθρακα,
και συνεχίζει και συνεχίζει η λίστα…
Και έτσι ξεκίνησε η ιδέα της ευρεσιτεχνίας, η γνωστή και
ως «πατέντα», η οποία έγινε η βάση κυρίως για τρεις εταιρίες: τη Bayer, τη Basf και τη Hoechst. Πατεντάροντας
τη γνώση που έκλεβαν από τη φύση, μεγάλωναν και δημιουργούσαν τις λεγόμενες αγορές που τότε δεν υπήρχαν. Ο διευθυντής της Bayer, Carl Duisberg το 1904
έγραψε ένα αντιμνημόνιο που έλεγε ότι «αν θέλουμε να
κατακτήσουμε τον κόσμο, πρέπει να ενωθούμε».
Για να το πετύχουν αυτό και για να γίνει ηγέτιδα η χημική
γερμανική αυτοκρατορία σε όλο τον κόσμο, έπρεπε να
κατοχυρωθεί νομικά η ιδέα της πατέντας.
Ο Γερμανός αυτοκράτορας Γουλιέλμος Β΄ ήταν το
μέσο για να μπορέσουν να πετύχουν την κατάκτηση του

κόσμου. Τέσσερα χρόνια πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο,
ο Fritz Haber εφεύρε μια διαδικασία που από τον αέρα
έφτιαχνε βόμβες, τη λεγόμενη καθήλωση αζώτου1. Η
Bayer την ακολούθησε κατά πόδας και έφτιαξε το Αέριο
Μουστάρδας. Αυτά χρησιμοποιήθηκαν σαν όπλα πολέμου στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο (ΠΠΠ).
Ο ΠΠΠ ήταν η πρώτη απόπειρα του καρτέλ των χημικών
να κατακτήσουν στρατιωτικά τον κόσμο και για να δημιουργήσουν μια ενιαία παγκόσμια αγορά για πατενταρισμένα χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα. Πάνω από
16.000.000 στρατιώτες και πολίτες πέθαναν και πάνω
από 20.000.000 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του
πολέμου. Όπως ξέρουμε, τελικά το 1918 ηττήθηκαν. Ο
αυτοκράτορας Γουλιέλμος Β΄ έπρεπε να φύγει και βρήκε
άσυλο στην Ολλανδία, αλλά οι άνθρωποι αυτοί παρέμειναν.
Οκτώ χρόνια μετά, το 1926 η Bayer, η Basf, η
Hoechst και διάφορες άλλες μικρές φαρμακευτικές εταιρείες, συγχωνεύτηκαν σε ένα όμιλο, τον
I.G. Farben: μια τεράστια εταιρική δύναμη με
80.000 υπαλλήλους. Ο μεγαλύτερος χημικός όμιλος στον πλανήτη.
Αυτή τη φορά έπρεπε να επενδύσουν σε ένα πολιτικό
κόμμα, τους Ναζί. Μέχρι το 1933 η I.G. Farben ήταν ο
μεγαλύτερος χημικός όμιλος και ο χρηματοδότης του Ράιχ
των Ναζί. Η Bayer, η Basf και η Hoechst χρηματοδότησαν τους Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με πάνω από 80.000.000 μάρκα. Το 1945
έγινε δικαστήριο κατά της I.G. Farben στη Νυρεμβέργη, και αυτό πολλοί λίγοι το γνωρίζουν. Δισεκατομμύρια έχουν δαπανηθεί για να εξαφανιστούν
αυτά τα πρακτικά.
Ο Walther Hallstein ήταν ο δικηγόρος του καρτέλ των
Ναζί που διαπραγματευόταν ανάμεσα στους Ναζί και τους
Φασίστες του Μουσολίνι σε σχέση με το πώς θα ήταν η
μορφή της Ευρώπης μετά την κατάκτησή της.
Το 1939, έξι μήνες πριν τη διακήρυξη του Δεύτερου Παγκόσμιου, ο Hallstein δημοσιεύει αυτούς τους νόμους με
τους οποίους θα γινόταν δυνατή η κατάκτηση του κόσμου
και η διακυβέρνηση του μετά την επιτυχία των Ναζί.
Ο Hans Maria Globken είχε φτιάξει τον διοικητικό νόμο
της κατεχόμενης Ευρώπης και συντόνιζε μια ομάδα τεχνοκρατών που σχεδίαζαν τους θεσμούς. Έφτιαχναν
πλάνα για το πώς θα είναι το μέλλον της Ευρώπης υπό
την κυριαρχία των καρτέλ.
Η I.G. Farben προωθούσε τα δικά της συμφέροντα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν εκεί
πολύ πριν έλθει η Βέρμαχτ. Όλη η αγορά είχε συμμετάσχει με κάποιο τρόπο σε συνωμοσίες. Και βέβαια σχεδόν όλες τις εκρηκτικές ύλες που
χρησιμοποίησαν οι Ναζί και η Βέρμαχτ, τις παρήγαγε η I.G. Farben.
Αφού κατέκτησαν τη Γαλλία το 1940, η διεύθυνση της
I.G. Farben έστειλε ένα γράμμα στην κυβέρνηση των Ναζί
με προτάσεις για το μέλλον της Ευρώπης. Σας παρουσιάζω ένα έγγραφο από το δικαστήριο της Νυρεμβέργης,
που λέει: «Θέλουμε μια ευρωπαϊκή ένωση υπό την ηγεμονία των Ναζί και της I.G. Farben, θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι η θέση της γερμανικής πατέντας θα
αξιοποιείται και θα αξιολογείται σε όλες τις κατεχόμενες
χώρες».
Εφτά χιλιόμετρα από το στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Άουσβιτς βρισκόταν το μεγαλύτερο εργοστάσιο πολέμου της Ευρώπης που λεγόταν I.G.
Auschwitz, το οποίο ήταν 100% θυγατρική της
Bayer, της Basf, της Hoechst και άλλων γερμανικών χημικών εταιρειών. Η έκταση του ήταν
24.000 km2, μεγαλύτερη από όλα τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης μαζί.

Λέγεται ότι τα SS έκαναν πειράματα με ανθρώπους στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τα SS ήταν εγκληματίες
αλλά δεν είχαν τη γνώση να φτιάξουν τα φάρμακα που
θα δοκίμαζαν επάνω στους ανθρώπους.
Η Bayer, η I.G. Farben και οι λοιπές φαρμακευτικές εταιρίες πούλησαν στον κόσμο αυτές τις τεράστιες ποσότητες
φαρμάκων που είχαν δοκιμαστεί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μια νέα κατηγορία που δοκιμάστηκε εκεί
ήταν και η χημειοθεραπεία.
O Αμερικανός αρχιεισαγγελέας Telford Taylor συνόψισε την αγωγή του με μία φράση: «χωρίς την
I.G. Farben ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν
θα ήταν δυνατόν να γίνει». Πηγαίνοντας ακόμα πιο
πέρα, λέω ότι χωρίς αυτό το βιβλίο των μάγων2
και χωρίς τις πατέντες, τίποτα δεν θα μπορούσε
να γίνει. Χωρίς οικονομική υποστήριξη δεν θα
μπορούσαν οι Ναζί να βρεθούν στην εξουσία.
Ο Fritz ter Meer3 το 1948 βρέθηκε ένοχος για δουλεία, γενοκτονία και άλλα εγκλήματα πολέμου, ιδίως σε
σχέση με τα όσα συνέβησαν στο Auschwitz, και καταδικάστηκε μόνο σε επτά χρόνια φυλάκισης. Όπως στον
Πρώτο, έτσι και πίσω από τον Δεύτερο Παγκόσμιο βρίσκονταν τα καρτέλ των φαρμακευτικών που τα πλήρωσαν με τη ζωή τους περισσότεροι από 60.000.000
άνθρωποι.
Ο Carl Wurster στον ΔΠΠ ήταν υπεύθυνος για μια
θυγατρική της I.G. Farben που παρήγαγε εντομοκτόνα. Ήταν διευθυντής, ένας από τους υπεύθυνους για την παραγωγή του Zyclon B, της ουσίας
που περιείχαν τα αέρια στα στρατόπεδα εξόντωσης.
Ο δικηγόρος Walther Hallstein4 που διαπραγματεύτηκε τους όρους διχασμού της Ευρώπης (όταν οι Φασίστες συμμάχησαν με τους Ναζί) ήταν αυτός που υπέγραψε
τη διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλες το
1957.
Ο Fritz ter Meer έγινε ηγέτης της βιομηχανίας
μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1956,
ένα χρόνο πριν τη δημιουργία της Ε.Ε.
Τα καρτέλ αποφασίζουν ποιοι θα είναι στην επιτροπή των
27. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα έχει το μονοπώλιο
στη νομοθεσία. Το κοινοβούλιο το οποίο παρουσιάζεται
ως ο ιερός τόπος της δημοκρατίας είναι ένα γελοίο
αστείο. Η Ε.Ε. δεν είναι το απαύγασμα της δημοκρατίας. Αντιθέτως αυτοί οι 27 άνθρωποι έχουν
στη διάθεσή τους έναν μηχανισμό 54.000 τεχνοκρατών που δεν είναι εκλεγμένοι, είναι έμμισθοι.
Και έχουν και 627 ανθρώπους που είναι το προσωπικό
για τις χρεωμένες χώρες, όπως αυτοί που πηγαινοέρχονται στην Ελλάδα και σας λένε τι θα πληρώσετε.
Η Bayer και η Basf σήμερα ανήκουν στη Γερμανία, η Hoechst αποκτήθηκε από τη Sanofi με τη
διαμεσολάβηση του Νικολά Σαρκοζί -τότε δεν
ήταν ακόμα πρόεδρος. Ο Σαρκοζί πήρε 55 δις
ευρώ από τους φορολογούμενους της Γαλλίας και
τα έδωσε στη Sanofi για να αγοράσει τη Hoechst.
Όλοι αυτοί λοιπόν είναι απόλυτα εξαρτημένοι από τη συνέχιση της ευημερίας των εν λόγω φαρμακευτικών εταιριών.
Ένα από τα σημεία-κλειδιά της τρίτης απόπειρας
να κατακτηθεί ο κόσμος, χωρίς όπλα αυτή τη
φορά, είναι η εξάρτηση. Προτού κάνεις τους ανθρώπους εξαρτημένους, τους κάνεις πρώτα φτωχούς. Τους
πουλάς κάτι που είναι το εντελώς αντίθετο από αυτό που
θα έπρεπε να είναι, π.χ. τους πουλάς συνθετικά φάρμακα.
Το 42% όλων των φαρμάκων που αυτή τη στιγμή συνταγογραφούνται και λαμβάνονται είναι πιθανώς καρκινογόνα. Η αρχή της πατέντας αποτελεί τη βάση της
φαρμακευτικής ουσίας.

Οι πολίτες της Ευρώπης δεν θα ανεχθούν την επίθεση που δέχονται από εσάς, κυρία Μέρκελ, και τους άλλους πολιτικούς συνεργούς του καρτέλ, σε δημοκρατικά δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αγώνες αιώνων! Στους ανθρώπους στο Βερολίνο λέω το εξής:
δύο φορές στην ιστορία της ανθρωπότητας ξεκίνησε από αυτήν εδώ την πόλη μια ανείπωτη δυστυχία για ολόκληρο τον κόσμο.
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Δεν θεραπεύουν αυτά τα φάρμακα αλλά δημιουργούν αγορές ασθενειών.
Προάγουν τις ασθένειες με τη μάσκα της φροντίδας υγείας και στο τέλος
φτάνουν στο σκοπό τους.
Aν κοιτάξετε γύρω σας, το ολοκαύτωμα είναι παρόν. Ένα τρις δολάρια κάθε
χρόνο πάνε σε πωλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων και άλλο ένα τρις πηγαίνει σε έμμεσα κόστη, διότι αν αρρωστήσεις από τα φάρμακα ή αν πρέπει
να συνταξιοδοτηθείς νωρίς, αυτό στοιχίζει τα ανάλογα ποσά.
Τι μπορεί να κάνει λοιπόν μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα; Το ζήτημα δεν
είναι αν μπορεί να κάνει κάτι, αλλά πόσο πολύ το θέλει καθένας από εσάς.
Αλίμονο εάν χρειαζόμαστε κινητοποίηση σε μια χώρα όπου γεννήθηκε ο πολιτισμός και η δημοκρατία... Αν εξετάσουμε τα δημοκρατικά κινήματα στην
ιστορία, σε ολόκληρο τον πλανήτη, ακόμη και τη συνθήκη της Λισσαβώνας
αν θέλετε... Αν τα δείτε όλα αυτά δεν χρειάζονται περισσότερα κίνητρα.
Γιατί να κερδίσουμε εμείς; Γιατί σήμερα έχουμε καλύτερη τεχνολογία. Π.χ. στον τομέα της
ενέργειας το καρτέλ προωθεί τα ορυκτά καύσιμα και την πυρηνική ενέργεια, γιατί αυτές
τις μορφές μπορούν να τις ελέγχουν.
Εμείς όμως διαθέτουμε τεχνολογία τώρα και πρέπει να το νικήσουμε αυτό με
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όταν ήρθα εδώ διάβασα ότι η Ελλάδα έχει
330-340 ημέρες ηλιοφάνεια κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει απελευθέρωση,
αυτό σημαίνει ανεξαρτησία.
Στην υγεία, αυτοί μας λένε πατενταρισμένα συνθετικά φάρμακα, αυτή είναι η σύγχρονη
ιατρική. Η πραγματική σύγχρονη ιατρική όμως χορηγεί φυσικές ουσίες που έχουν επιστημονική βάση. Η φυσική εξαφάνιση όγκων δεν επιτυγχάνεται με συνθετικά χημικά
φάρμακα. Πρέπει να αντιληφθούμε το μηχανισμό απορρύθμισης των μορίων των κυττάρων για να καταλάβουμε πως νικιέται ο καρκίνος και κάθε άλλη ασθένεια. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τις καρδιαγγειακές παθήσεις.
Η υλοποίηση νέων τεχνολογιών για την ενέργεια και για την υγεία, μπορεί να μας προσφέρει τη δύναμη και τη γνώση, ώστε να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε την τρέχουσα κρίση, να σπάσουμε την αλυσίδα της οικονομικής εξάρτησης και να δώσουμε
στον κάθε άνθρωπο τον έλεγχο του κόστους για την ενέργεια και την υγεία του.
Ο πιο σημαντικός λόγος για μένα είναι αυτός της ηθικής. Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές μας σε αυτή την προσπάθεια; Είναι οι δολοφόνοι εκατό εκατομμυρίων ανθρώπων σε δύο παγκόσμιους πολέμους. Είναι αυτοί που μας
γεμίζουν τοξίνες, αυτοί που θέλουν να κατακυριεύσουν όλα τα έθνη του πλανήτη.
Και από την άλλη είμαστε εμείς, είμαστε οι άνθρωποι του πλανήτη που θέλουμε να ζήσουμε σε έναν ειρηνικό κόσμο, που θέλουμε να μην έχουμε ασθένειες, θέλουμε να
προστατεύσουμε τον πλανήτη μας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην κληροδοτήσουμε χρέη στην επόμενη γενιά.
Οι δικοί μας στόχοι είναι η παγκόσμια αποτροπή κάθε πατέντας στην υγεία, τη διατροφή
και τη ζωή γενικότερα. Για αυτό το λόγο και εμείς ξεκινήσαμε τη «Movement of Life»,
κίνηση για τη ζωή, σαν ένα μακροπρόθεσμο στόχο για όσους θέλουν να βοηθήσουν. Την
ιδέα αυτή εγκαινίασαν οι August Kowalczyk και Jerzy Ulatowski, και οι δύο επιζώντες
του Auschwitz.
Κάθε υπεύθυνος πολίτης πρέπει να ψηφίσει τα κόμματα εκείνα τα οποία τιμούν τη δημοκρατία και δεν είναι ουραγοί της δομής των καρτέλ που φτιάχνεται στις Βρυξέλλες. Η ανάκαμψη μπορεί να είναι πολύ αργή, θα ζητηθούν
αντίποινα, αλλά θα κρατήσετε το ήθος και την αξιοπρέπειά σας. Αν ακολουθήσετε το δικό τους μονοπάτι, δεν θα το έχετε αυτό.
Όλοι έχουμε κοινή ευθύνη για τους ανθρώπους του έθνους μας, της Ευρώπης, για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας, για όλες τις μελλοντικές γενιές. Αν το σταματήσετε εσείς τώρα, δεν θα μπορέσουν να το ανατρέψουν.
Οι Έλληνες έχουν ιδιαίτερη ευθύνη λόγω αυτής της πόλης, διότι κάποτε ήταν
το λίκνο της δημοκρατίας. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό θα ήταν (ακριβώς για
αυτό το λόγο αξίζει να αγωνιστούμε). Τι παράδειγμα θα δώσει στην Ευρώπη
η Ελλάδα, η οποία δέχεται επίσης επιθέσεις. Όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον
κόσμο πρέπει να ενωθούν για ελευθερία αντί για δουλεία και για δημοκρατία αντί για δικτατορία.
Σημειώσεις
1. Ο Haber επίσης δημιούργησε και το πρώτο χημικό όπλο, το αέριο χλωρίνης.
2. Αναφέρεται στο βιβλίο της Bayer, για το οποίο μίλησε στην εισαγωγή.
3. Υψηλόβαθμο στέλεχος της I.G. Farben και μεταπολεμικά πρόεδρος της Bayer
4. O W. Hallstein υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος της Κομισιόν.

Ποιος είναι ο Δρ. Matthias Rath
Γεννήθηκε το 1955 στη Στουτγάρδη. Μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών σπουδών του
εργάστηκε ως γιατρός και επιστήμονας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Eppendorf στο
Αμβούργο και στο καρδιολογικό κέντρο στο Βερολίνο. Συνέχισε την εργασία του Linus
Pauling, ο οποίος τιμήθηκε δύο φορές με το βραβείο Νόμπελ. Εμπνευστής της επανάστασης στη φυσική πρόληψη και αντιμετώπιση της αθηροσκλήρωσης, της κύριας αιτίας
του εμφράγματος του μυοκαρδίου και του εγκεφαλικού επεισοδίου. Ίδρυσε ένα διεθνές
ινστιτούτο έρευνας και εξέλιξης με έδρα τη Santa Clara στην Καλιφόρνια, με προσήλωση
στην εξάλειψη ενδημικών ασθενειών και παραμένοντας προσανατολισμένος στις φυσικές θεραπείες. Ανακάλυψε πως η απόφαση σχετικά με την υγεία και την ασθένεια λαμβάνεται στο επίπεδο των κυττάρων του οργανισμού και όχι στο επίπεδο των επιμέρους
οργάνων του.
Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το βίντεο με την ομιλία στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.youtube.com/watch?v=xMAQ5y6IfH4

Συνέντευξη με τον κ. Μιχαήλ Μαυροβουνιώτη
από τον Χρήστο Κόντη

Μόλις άκουσα την ομιλία του Δρ. Rath στο Βερολίνο έμεινα για αρκετή ώρα
άναυδος. Το πρώτο που σκέφτηκα είναι: πως είναι δυνατόν να κυκλοφορεί
ελεύθερος και ζωντανός με αυτά που λέει;
Το αίσθημα του ξαφνιάσματος είναι λογικό. Μάλιστα μπορεί να πει κανείς «δεν περίμενα
από ένα Γερμανό να πει τόσα αποκαλυπτικά πράγματα». Είναι γεγονός πως ο Δρ.Rath
είναι μια ξεχωριστή περίπτωση επιστήμονα που έχει ταχθεί στην δημιουργία ενός νέου συστήματος υγείας, από τον άνθρωπο και για τον άνθρωπο- και αποκαλύπτει τις πολιτικές
του «εμπορίου με τις ασθένειες» και των οικονομικών συμφερόντων που βρίσκονται
πίσω από αυτό.
Τι όφελος μπορεί να είχε ο ίδιος με τις τοποθετήσεις του; Ασχολείται με την
πολιτική ή το εμπόριο; Και αν εμπορεύεται κάτι, τι είναι αυτό; Είναι τόσο
ισχυρός ή μήπως είναι αφελής που λέει τόσο καυστικά αλλά αναμφίβολα
ρεαλιστικά και επίκαιρα πράγματα;
Ο Δρ. Rath είναι συνεχιστής του έργου του Νομπελίστα γιατρού (κατόχου 2 βραβείων
Νόμπελ) Δρ. Pauling. To 1991 ανακάλυψε τη βάση της Κυτταρικής Ιατρικής- τη σχέση
μεταξύ της έλλειψης της βιταμίνης C ( του σκορβούτου, γνωστού ως νόσου των ναυτικών) και των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Αυτή η σχέση απετέλεσε τη βάση της Κυτταρικής Ιατρικής και κατά συνέπεια της εξάλειψης των ευρέως διαδομένων ασθενειών:
του εμφράγματος του μυοκαρδίου και του εγκεφαλικού επεισοδίου. Έκτοτε η Κυτταρική
Ιατρική ως προσέγγιση της Φυσικής Υγείας με επιστημονικά τεκμηριωμένες θρεπτικές ουσίες των κύτταρων, υποστηρίζεται μέσα από έρευνες (Το Ερευνητικό Κέντρο του Δρ.
Rath βρίσκεται στην Καλιφόρνια και της ειδικής ομάδας επιστημόνων ηγείται η Δρ. Aleksandra Niedzwiecki). Ο ίδιος έχει εφεύρει μια σειρά από συνδυασμούς μικροθρεπτικών
ουσιών που συμπληρώνουν τη διατροφή και ισχυροποιούν την υγεία μας με αποτελέσματα που είναι ευρύτατα και δημοσιευμένα. Το σημαντικό των δραστηριοτήτων είναι ότι
όλα τα κέρδη από τη διάθεση των συμπληρωμάτων αυτών και από την πώληση των βιβλίων του τα έχει παραχωρήσει στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Ίδρυμα Υγείας Δρ.
Rath, οργανισμό που είναι αφιερωμένος στην εκπαίδευση σε θέματα φυσικής υγείας
και με αποστολή να γίνει η ελευθερία επιλογής σε θέματα υγείας, ένα παγκόσμιο ανθρώπινο δικαίωμα. O Δρ. Rath δεν είναι πολιτικός. Είναι επιστήμονας και αποκαλύπτει
στον κόσμο το τι συμβαίνει με την πολιτική στην υγεία. Γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένα
τα αίτια του «εμπορίου με τις ασθένειες» - δηλαδή τα οικονομικά συμφέροντα του καρτέλ των φαρμάκων και των πετροχημικών- με το κατεστημένο στον τομέα της υγείας.
Τι είναι Κυτταρική Ιατρική;
Θεμελιώδης αρχή της Κυτταρικής Ιατρικής είναι να μελετάς τις μικρότερες μονάδες του
ανθρώπινου σώματος, δηλαδή τα κύτταρα. Η υγεία του σώματος μας καθορίζεται στο
επίπεδο των εκατομμυρίων κυττάρων που συναποτελούν τον οργανισμό μας, και όχιόπως θωρούσαμε μέχρι σήμερα- στο επίπεδο των οργάνων. Τα κύτταρα είναι οι μικρότερες και σημαντικότερες μονάδες του σώματος. Σχηματίζουν τα όργανα και χρειάζεται
να τροφοδοτούνται συνεχώς με συγκεκριμένες βιοενεργές θρεπτικές ουσίες για ένα μεγάλο αριθμό βιοχημικών αντιδράσεων. Οι χρόνιες καταστάσεις έλλειψης μιας ή πολλών
από αυτές τις ζωτικές για το κύτταρο ουσίες αποτελούν επομένως το κλειδί για την επιτυχή πρόληψη και καταπολέμηση των συμπτωμάτων μιας τέτοιας έλλειψης.
Τι είναι οι ζωτικές για το κύτταρο ουσίες;
Το ανθρώπινο σώμα, δομημένο από δισεκατομμύρια κύτταρα, χρειάζεται μια σταθερή
τροφοδοσία βιοενεργών θρεπτικών ουσιών για ένα πλήθος βιοχημικών αντιδράσεων.
Αυτές σύμφωνα με τις επιστημονικές θεωρήσεις, φέρουν τη γενική ονομασία «ζωτικές
για το κύτταρο ουσίες» και αναφέρονται σε βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, ορισμένα
αμινοξέα και δευτερεύουσες φυτικές ουσίες, καθώς και άλλες μικροθρεπτικές ουσίες
σημαντικές για τον μεταβολισμό. Όταν αυτές υπάρχουν στην ιδανική ποσότητα και σε καθορισμένη μεταξύ τους αναλογία, συνεισφέρουν ουσιαστικά στην υγιή λειτουργία των
κυττάρων και του σώματος.
Υπάρχει κάποια οργάνωση πίσω από τον Δρ. Rath εσείς επί παραδείγματι
σαν σύνδεσμος με ποιον τρόπο τον εκπροσωπείτε; Τι ακριβώς κάνετε; Υπάρχουν και σε άλλες χώρες ανάλογοι σύνδεσμοι;
Εγώ είμαι Εθνικός Συντονιστής του Ιδρύματος Υγείας στην Ελλάδα. Συντονίζω λοιπόν
για την Ελλάδα, όλες τις δραστηριότητες και εκστρατείες του Ιδρύματος. Συντονίζω την
ενημέρωση του κόσμου, τις ομάδες εθελοντών που δημιουργούμε, τις εκστρατείες Κίνημα Για τη Ζωή, και Συμμαχία για την Υγεία, την Εκπαίδευση Υγείας κλπ. Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος φυσικά εκτείνονται σε όλο τον κόσμο, και για αυτό τον σκοπό
αξιοποιείται και το διαδίκτυο ως μέσο, πέραν των εκδηλώσεων που κάνουμε, όπως
αυτή της 30ης Απριλίου όπου είχα και την χαρά να σας γνωρίσω.
Μπορεί οποιοσδήποτε να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια ή υπάρχουν
προϋποθέσεις;
Ο καθένας που ενδιαφέρεται για την Υγεία ως το πολυτιμότερο αγαθό, και την αποκάλυψη και καταπολέμηση των συμφερόντων που βρίσκονται πίσω από το «εμπόριο με τις
ασθένειες» είναι ευπρόσδεκτος. Υπάρχουν πολλοί τομείς που μπορεί να συμμετάσχει
κάποιος. Για παράδειγμα ήδη ξεκινήσαμε 5 ομάδες εθελοντικής δράσης : Κίνημα Για τη
Ζώη, Συμμαχία για την Υγεία, Εκπαίδευση Υγείας, Κοινωνικά Μέσα, Προώθηση των Βιβλίων.
Ακόμη άτομα που είναι ενεργοί στον τομέα της υγείας μπορούν επίσης να συμμετάσχουν
και ως Σύμβουλοι της Κυτταρικής Ιατρικής.
Σας ευχαριστώ για το βήμα που μου προσφέρατε.
Για πληροφορίες: http://www.symmaxia-gia-thn-ygeia-tou-dr-rath.org/aboutus/alliance.html
τηλ.: 2110120386 και 2110120387 και στο mail:michail.mavrovouniotis@dr-rath-foundation.gr

Απόψε διαμηνύουμε στους ιθύνοντες πολιτικών αποφάσεων στην Καγκελαρία και το Κοινοβούλιο τα εξής: ποτέ ξανά! Όχι με τη δική
μας βοήθεια!
Από την πρόσφατη ομιλία του Δρ. Rath στο Βερολίνο
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Όταν η Φυσική συναντά το ΝΤΑΟ
Το διαχρονικό και ενιαίο ενεργειακό κοσμικό μοντέλο
Γράφει η Ναυσικά Ταράντου

Καθώς με την παρουσίαση των πέντε στοιχείων
έχουμε ολοκληρώσει τον βασικό κύκλο γνωριμίας
με το βελονισμό, θα ήθελα, καταθέτοντας τις απόψεις της Φυσικής/ Κβαντοφυσικής όσο το δυνατόν πιο συνοπτικά και απλά, να δείξω την ταύτισή
τους με το ενεργειακό μοντέλο του βελονισμού,
για να ξεπεραστεί έτσι η όποια εναπομείνασα αμφισβήτηση, προκατάληψη ή δυσπιστία.
Χωρίς να ακυρώνω ή να μειώνω τη διαχρονική και ανεκτίμητη συμβολή της Κλασικής Ιατρικής, πιστεύω ότι το
Ενεργειακό θεραπευτικό μοντέλο (που πράττει με Φυσικό
και όχι με Χημικό τρόπο) και η φιλοσοφία του, προσφέρει
μια διεύρυνση των οριζόντων στον τομέα της Υγείας, δημιουργώντας μια γέφυρα συνεργασίας. Ανοίγει την πόρτα
σε μια Νέα Ιατρική με ένα πιο ευρύ και πολυδιάστατο
πεδίο θεραπείας.
Αυτό μπορεί να συμβεί εύκολα αν αποστασιοποιηθούμε
από τη ματεριαλιστική οπτική του κόσμου (η οποία αντιλαμβάνεται ως μόνη πραγματικότητα μόνο τον υλικό
κόσμο, δηλαδή κάθε τι απτό και ορατό), την οποία η σύγχρονη επιστήμη έχει δια παντός αποχαιρετήσει.
Όπως έχω αναφέρει, το θεμελιώδες μοντέλο του βελονισμού βασίζεται στις κύριες έννοιες ΝΤΑΟ, ΤΣΙ,
ΓΙΝ/ΓΙΑΝΓΚ. Υπενθυμίζω εν συντομία ότι με τον όρο
ΝΤΑΟ νοείται το απόλυτο κοσμικό μοντέλο, το απόλυτο
ΕΝΑ, το συμπαντικό όλον. Είναι η Λογική του σύμπαντος.
Εκφράζει την Αρχή, την Τάξη και τον νόμο της Ζωής, που
είναι οι αρμονικές σχέσεις μέσα στη διαφοροποίηση. Όλα
πηγάζουν και εμπεριέχονται ταυτόχρονα σε αυτό. Ο
χώρος μέσα σε αυτό είναι γεμάτος από τη Ζωτική Ενέργεια ΤΣΙ, που είναι η δημιουργός αιτία. Μέσω των δύο αντιθέτων δυνάμεων ΓΙΝ/ΓΙΑΝΓΚ (που δηλώνουν τη διττή
φύση των πραγμάτων και τη δεινότητα όλων των καταστάσεων) δημιουργεί και αναδημιουργείται, αλλάζοντας
συνέχεια μορφή. Το μοντέλο αυτό εκφράζει την πληρότητα. Η ενέργεια μέσα στο ΝΤΑΟ είναι αστείρευτη. Δεν χάνεται, αλλά μετατρέπεται, για αυτό και δεν χρειάζεται
έξωθεν συμπλήρωση ή ανατροφοδότηση. Τίποτα δεν
είναι στατικό, τα πάντα κινούνται σε αρμονία (κινητική
ισορροπία). Όλα όσα είναι υλικά ή άυλα, ορατά ή αόρατα,
είναι Ενέργεια.
Όπως φαίνεται λοιπόν, πριν από τουλάχιστον
6.000 χρόνια ήταν γνωστές και σε έμπρακτη
εφαρμογή οι έννοιες Ενέργεια, Δύναμη, Ενεργειακό Πεδίο, όπως αδιαμφισβήτητες είναι και σήμερα, και ορίζονται ως εξής:

1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ενέργεια ονομάζεται η ικανότητα παραγωγής
έργου ή η ικανότητα οργάνωσης και αλλαγής της
ύλης (ενέργεια = εν+έργο = έργο μέσα σε κάποιο
σώμα).
Ζωή και ενέργεια είναι δύο έννοιες άρρηκτα δεμένες.
Όλοι οι οργανισμοί για να επιζήσουν απαιτούν ενέργεια,
όπως επίσης οι φυσικές και ανθρωπογενείς διαδικασίες.
Οτιδήποτε κινείται, πάλλεται ή προκαλεί κίνηση, διαθέτει
ενέργεια. Η ύλη όταν προσλάβει ενέργεια μπορεί να αποκτήσει διαφορετική οργάνωση στη δομή της (π.χ. από στερεά να μετατραπεί σε αέρια) ακόμα και να αλλάξει η δομή
της (π.χ. χημική αντίδραση). Επίσης η ενέργεια ορίζεται
σαν το ποσό του έργου που απαιτείται προκειμένου ένα
σύστημα να πάει από μια αρχική κατάσταση σε μια τελική.
Η ενέργεια δεν μπορεί να καταστραφεί ή να δημιουργηθεί
από το μηδέν. Μπορεί μόνο να αλλάζει μορφή και τόπο,
αλλά το σύνολό της στο Σύμπαν είναι σταθερό.
Άλλοτε μπορούμε να την παρατηρήσουμε, π.χ. τα διάφορα χρώματα είναι φωτεινή ενέργεια διαφορετικού φάσματος συχνότητας, δόνησης. Ό ήχος είναι ενέργεια που
αντιλαμβανόμαστε. Όμως όταν αλλάξει συχνότητα (υπέ-

ρηχοι) παύει να είναι αντιληπτός από την αίσθηση της
ακοής. Είτε μπορούμε είτε δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε την ενέργεια, αισθανόμαστε πάντα την επίδραση
της, κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή στις ιδιότητες ενός
αντικειμένου ή ενός συστήματος.
Η ενέργεια περικλείεται ή εμπεριέχεται, αποθηκεύεται, εκπέμπεται, μεταβιβάζεται, απορροφάται,
μετατρέπεται, διατηρείται, υποβαθμίζεται, ρέει.
Στην Κβαντοφυσική μετά από πειράματα προέκυψαν δύο
τεράστιας σημασίας συμπεράσματα. Το πρώτο είναι το λεγόμενο φαινόμενο της Περιπλοκής. Με βάση αυτό, αν
χωρίσουμε στα δύο ένα σωματίδιο και απομακρύνουμε
τα δύο μέρη, όσο μακριά κι αν βρίσκονται (ακόμα και στην
άλλη άκρη του Σύμπαντος), όταν επηρεάζουμε το ένα
επηρεάζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και το άλλο, γιατί
παραμένουν συνδεδεμένα ενεργειακά.
Το δεύτερο συμπέρασμα που προέκυψε πειραματικά, είναι
ότι για να μεταβάλλουμε ένα σωματίδιο, πρέπει να μεταβάλλουμε την ενέργεια μέσα στην οποία υπάρχει. Δηλαδή
αν θέλουμε να αλλάξουμε την ύλη που αποτελεί τον
κόσμο μας, πρέπει να αλλάξουμε την ενέργεια ΜΕΣΑ στην
οποία ΖΕΙ η ύλη. Και για να επεκτείνουμε αυτό το συμπέρασμα στον άνθρωπο, αν θέλουμε να αλλάξουμε την ύλη
που αποτελεί το σώμα μας, πρέπει να αλλάξουμε την
ενέργεια μέσα στην οποία ζει το σώμα μας.

2. ΔΥΝΑΜΗ
Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί κάθε μεταβολή
της κίνησης ή της γεωμετρίας στο Σύμπαν. Οι δυνάμεις είναι φυσικά ενεργειακά μεγέθη, που με
την αλληλεπίδρασή τους δημιουργούν τα διάφορα
φυσικά φαινόμενα. Είναι μάλλον αόρατες, με αισθητά όμως τα αποτελέσματα τους.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ
Ενεργειακό πεδίο είναι ο γεμάτος από ενέργεια
χώρος που ασκεί δυνάμεις σε σώματα ή φορτία.
Μέσα σε αυτόν οι διάφορες δυνάμεις της ενέργειας αλληλεπιδρούν και δημιουργούν φυσικά φαινόμενα.
Πέρα από τη βαρύτητα, σχεδόν όλες οι δυνάμεις που αντιλαμβανόμαστε στην καθημερινή ζωή είναι αποτέλεσμα
του ηλεκτρομαγνητισμού. Τα πάντα εμπεριέχονται
μέσα σε ένα απέραντο/αχανές ηλεκτρομαγνητικό
πεδίο που είναι πεδίο πληροφοριών. Ουσιαστικά το
Φως είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο σε ταλάντωση, το
οποίο ακτινοβολείται από επιταχυνόμενα φορτισμένα σωματίδια και συμπεριφέρεται άλλοτε ως σωματίδιο, άλλοτε
ως κύμα. Το σώμα μας είναι ένα κατά το πλείστον ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.
Ο Αϊνστάιν είπε ότι το πεδίο που συγκρατεί τα
πάντα είναι η διευθύνουσα αρχή των σωματιδίων.
Δηλαδή το πεδίο καθορίζει τη συμπεριφορά της
ύλης και αποτελείται ως επί το πλείστον από ηλεκτρομαγνητική ενέργεια.
Το πεδίο είναι ο μοναδικός παράγοντας που κυβερνά το
μόριο. Το πεδίο είναι η μόνη πραγματικότητα. Αν αλλάξει
το ηλεκτρικό πεδίο, αλλάζει η συμπεριφορά του ατόμου
(φαινόμενο Σταρκ). Αν μεταβληθεί το μαγνητικό πεδίο,
αλλάζει το άτομο (φαινόμενο Ζίμαν).
Στις μέρες μας ο BRUCE LIPTON, Ph.D., δηλώνει
ότι «όχι μόνο η ύλη αλληλεπιδρά με το αόρατο
πεδίο, αλλά προκύπτει ότι το πεδίο είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας ο οποίος ελέγχει την έκφραση της ύλης». Εφόσον ο Αϊνστάιν χρησιμοποιεί τον
όρο μόριο για την ύλη, αναγνωρίζει ότι το πεδίο ελέγχει τη
φυσική μας πραγματικότητα.
Βασική Αρχή της Αριστοτέλειας φυσικής είναι η άρνηση
οποιασδήποτε ύπαρξης κενού μέσα στο χώρο. Ο Παρμενίδης μιλούσε για την έννοια της Πεμπτουσίας
(ένα είδος ύλης τόσο λεπτής, που δεν ήταν δυνα-

τόν να ανιχνευθεί και που γέμιζε το χώρο ανάμεσα
στα άτομα, καθιστώντας έτσι δυνατό τον φαινομενικό διαχωρισμό τους). Μέχρι τον 20ο αιώνα
αυτό ονομαζόταν αιθέρας, σήμερα το λέμε κβαντικό κενό ή χωροχρόνο, για κάποιους σκοτεινή
ύλη ή οργώνη. Πάντως πειραματικά έχει βρεθεί ότι ο
χωροχρόνος, λόγω της παρουσίας γεωμετρίας (βαρυτικού πεδίου) που απλώνεται σε αυτόν, αποκτά μια υφή με
απόλυτα φυσική σημασία (θεωρείται φυσική οντότητα),
για αυτό και καταργείται η έννοια του κενού.
Μια σειρά ανατρεπτικών πειραμάτων μεταξύ 1993-2000
αποκάλυψε την ύπαρξη ενός δικτύου ενέργειας που συνδέει τα πάντα στη ζωή μας και στον κόσμο μας, το οποίο
ονομάζεται Θεϊκή Μήτρα (Divine Matrix).
Σε αυτό το πεδίο υπάρχουν ήδη όλες οι δυνατότητες της κβαντικής ενέργειας (η λεγόμενη σούπα
των κβαντικών δυνατοτήτων). Όταν μιλάμε για δυνατότητες δεν εννοούμε μόνο τις μορφές αλλά και τις καταστάσεις (υγεία, ασθένεια, χαρά, πόλεμο, ειρήνη κ.λπ.).
Οι αστροφυσικοί παρατηρώντας γαλαξίες εν τη γενέσει
και γνωρίζοντας για την ύπαρξη αυτού του ενεργειακού
δικτυώματος, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αν πάρουμε
όλα τα μικρά σωματίδια από ολόκληρο το σύμπαν και τα
συγκεντρώσουμε, θα βρεθούμε στην περίοδο πριν το
BIG-BANG, όταν το σύμπαν μας ήταν μια συμπυκνωμένη
μάζα μεγέθους μπιζελιού (συνδεδεμένα και συμπιεσμένα
σωματίδια) με αφάνταστα υψηλή θερμοκρασία (δηλαδή
ενέργεια). Εξαιτίας αυτής το «μπιζέλι» εκρήγνυται, διασπάται, αλλά η ενέργεια παραμένει και κρατά τα μέρη του
συνδεδεμένα, όσο και αν απομακρύνονται λόγω της διαστολής.
Δεν υπάρχει κενός χώρος, όλο το Σύμπαν πάλλεται από ζωντανή ενέργεια.
Εξάλλου, ο Μαξ Πλανκ (πατέρας της Κβαντοφυσικής)
υποστηρίζει ότι η ύλη στον κόσμο δεν υπάρχει με τον
τρόπο που νομίζουμε ότι υπάρχει. Όλη η ύλη προέρχεται
και υπάρχει ως αποτέλεσμα μιας δύναμης που κρατάει
ενωμένα τα πάντα στο Σύμπαν μας και στον κόσμο. «Πρέπει», συνεχίζει, «να υποθέσουμε ότι πίσω από αυτήν τη
δύναμη υπάρχει ένας νοήμων νους.» Αυτός ο νους αποτελεί τη μήτρα όλης της ύλης.
Υποστηρίζει δηλαδή ότι υπάρχει ένα νοήμον πεδίο
ενέργειας που δημιουργεί τα πάντα και τα συγκρατεί σε συνοχή, ενώ τίποτε δεν είναι συμπαγές,
αλλά δονούμενη ενέργεια διαφορετικών συχνοτήτων.
Πριν σας αφήσω το πεδίο ελεύθερο για να βγάλετε τα
συμπεράσματα σας, ας σταθούμε σε μια ακόμη άποψη: Ο
καθένας μας είναι ένα ολόγραμμα του ΝΤΑΟ/Θεϊκής Μήτρας, ένα πλήρες ενεργειακό δυναμικό, όμως ακόμα απέχουμε μακράν από τη σοφή και στο έπακρο διαχείρισή
του, γιατί μάθαμε να το θεωρούμε ανεπαρκές, επειδή ξεχάσαμε τη σύνδεσή μας με το Όλον και συνεπώς και την
αναμεταξύ μας. Έτσι μέσα από την κβαντική σούπα των
άπειρων δυνατοτήτων, αντί να πραγματώσουμε τις πολυπόθητες για εμάς καταστάσεις, όπως Αγάπη, Ελευθερία,
Αφθονία, Υγεία, Ενότητα, έλκουμε και βιώνουμε όλες τις
καταστάσεις Α-ΣΘΕΝΕΙΑΣ.
Ευρισκόμενοι -σκόπιμα ή μη- σε άγνοια για το
ποιοι πραγματικά είμαστε και πού πραγματικά κατοικούμε, μένουμε αποκομμένοι, φοβισμένοι,
μόνοι, γιατί έχουμε ξεχάσει τον τρόπο της συνειδητής επικοινωνίας με το Όλον. Μέσα από αυτήν
μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να εμπιστευθούμε την άπειρη δύναμή μας και να γίνουμε οι
συνδημιουργοί της πραγματικότητας που ονειρευόμαστε και όχι αυτής που μισούμε.
Στο πλαίσιο αυτών των ζητημάτων, σας συνιστώ ανεπιφύλακτα
την ομιλία του Gregg Braden, Divine Matrix (αναζητήστε τη στο
google με τον όρο Gregg Braden greek subs).

Σε πολλούς μύθους για τη Δημιουργία, το κοσμικό αυγό περιέχει τόσο το φώς όσο και το σκότος. Το σύμβολο Γιν Γιανγκ της
παραδοσιακής ανατολικής κοσμολογίας, που περιλαμβάνει τη φωτεινή/δραστήρια και τη σκοτεινή/παθητική αρχή, μπορεί να παραλληλιστεί με την κοσμική ισορροπία την οποία προτείνει η μοντέρνα φυσική.
Stephen Hawking (το Χρονικό του Χρόνου)
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Γεμμοθεραπεία
Ώρα για Αποτοξίνωση, Ανάκτηση
Ενέργειας και Ξανάνιωμα
Γράφει: Σπύρος Μπαλής, Διαιτολόγος / Γεμμοθεραπευτής

Η Γεμμοθεραπεία είναι μια θεραπευτική μέθοδος που χρησιμοποιεί νεαρά βλαστάρια, ριζίδια και σπέρματα (σπόρους) τα οποία
περιέχουν ουσίες όπως αυξίνες, γιββεριλίνες,
ορμόνες και αυξητικούς παράγοντες, καθώς
επίσης και ένα πλήθος από αλκαλοειδή, φλαβονοειδή, βιταμίνες, μέταλλα, λιγνάνες, τανίνες που τα καθιστούν μοναδικά και που τα
διαφοροποιούν από την παραδοσιακή φυτοθεραπεία. Τα γεμμοθεραπευτικά φάρμακα
από άποψη φαρμακοτεχνικής κινούνται στα
όρια της φυτοθεραπείας και της ομοιοπαθητικής.
Η Γεμμοθεραπεία είναι η πιο γνωστή (τουλάχιστον σε Αγγλία και Γαλλία) και η πιο σύγχρονη μέθοδος αποτοξίνωσης η οποία βοηθά τον οργανισμό να αποβάλει από το κάθε
κύτταρο όλες τις τοξίνες και τα προϊόντα του μεταβολισμού που με τον καιρό έχουν συσσωρευθεί και που προκαλούν πόνους, γενετικές αλλαγές, ασθένεια και τελικά το θάνατο.
Η Γεμμοθεραπεία με τη βαθιά αποτοξίνωση που επιφέρει ανοίγει το δρόμο για καλύτερη απόδοση και χρησιμοποίηση άλλων θεραπευτικών μεθόδων, είτε πρόκειται για
ομοιοπαθητική είτε για συμβατική ιατρική, επειδή καθαρίζει τον οργανισμό σε κυτταρικό
επίπεδο. Καμία θεραπεία δεν είναι αποτελεσματική αν λαμβάνει χώρα σε ένα
τοξικό κυτταρικό περιβάλλον. Λαμβάνοντας υπόψη τον τοξικό «βομβαρδισμό» που δέχονται καθημερινά τα κύτταρά μας από το περιβάλλον, είναι φανερό πόσο απαραίτητη είναι η εφαρμογή της.
Ο τρόπος επίδρασης της γεμμοθεραπείας είναι ολιστικός, επηρεάζοντας ολόκληρο τον
οργανισμό. Έτσι βοηθά στον αυτοκαθαρισμό των κυττάρων, ρυθμίζει την υπόφυση και
τα επινεφρίδια, επιτρέποντας την ομαλή ροή ενέργειας μέσα στον οργανισμό, αλλά και
την καλή λειτουργία όλων των ορμονών. Επίσης ρυθμίζει την παραγωγή φυσικής κορτιζόνης – ευεργετικής για την υγεία- και την προσαρμογή στο περιβάλλον εντός και εκτός.
Ρυθμίζει το νευρικό, το ορμονικό και το ανοσοποιητικό σύστημα, βοηθώντας τον οργανισμό να ανακτήσει τη χαμένη φρεσκάδα του στο σύνολο των λειτουργιών του, βοηθά
τα απεκκριτικά όργανα (συκώτι, νεφρά, παχύ έντερο, δέρμα, λεμφικό σύστημα) ώστε να
δουλεύουν σωστά και να καθαρίζουν τον οργανισμό και βοηθά επίσης τον συνδετικό
ιστό ο οποίος στηρίζει και συνδέει τα κύτταρα. Ακόμη, εμποδίζει την καταστροφή των γονιδίων και προλαμβάνει τη γήρανση σε κυτταρικό επίπεδο.

Γνωρίστε τη Γεμμοθεραπεία!
Nέα επαναστατική φυτοθεραπεία.
Για Αποτοξίνωση, Ανανέωση, Ανάκτηση Ενέργειας.
• Ανανεώνει εξαντλημένα ζωτικά όργανα θωρακίζοντας την υγεία σας
• Καθαρίζει τις τοξίνες / Οξυγονώνει τα κύτταρα προσφέροντας πρωτόγνωρη ευεξία
• Επιδιορθώνει τις βλάβες των τοξινών στο RNA αναζωογονώντας τον οργανισμό
• Προάγει την αντιγήρανση με φυτικά βλαστοκύτταρα
Χάρη σε έναν ευεργετικό συνδυασμό διατροφής με μεγάλο φάσμα αντιοξειδωτικών,
ορμονών, ενζύμων, βιταμινών, μετάλλων, αμινοξέων κ.λπ.
Σπύρος Μπαλής, Διαιτολόγος / Βοτανοθεραπευτής
Δ. Καββάδα 4, Κέρκυρα, τηλ.: 26610 36480, 6932 537262

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΑΜΑ:

Σας προσκαλούμε σε μία επίσκεψη γνωριμίας με τη Γεμμοθεραπεία Δωρεάν!
Καλέστε μας τώρα για το ραντεβού σας.

Σοφιάνα Κάντα

Λορέντζου Μαβίλη 3

Κέρκυρα 49100

κιν. 6974090860 sofianakanta@gmail.com www.physiopilates.gr

Μερικές από τις ενδείξεις για την εφαρμογή της γεμμοθεραπείας είναι οι
ακόλουθες:
• Άγχος, νευραλγίες, αϋπνίες
• Χρόνιοι ρευματισμοί, ρευματοειδής αρθρίτιδα
• Γενική τόνωση, ενέργεια
• Ψωρίαση, ξηρό δέρμα
• Κεφαλαλγίες, ημικρανία
• Υψηλή χοληστερόλη, τριγλυκερίδια
• Υπέρταση ή υπόταση, αρτηριοσκλήρυνση
• Διατροφή-παχυσαρκία, βουλιμία, γενική διέγερση και τόνωση του μεταβολισμού
• Ακμή, έκζεμα, κυτταρίτιδα
Η εφαρμογή της Γεμμοθεραπείας είναι ακίνδυνη και ασφαλής αν γίνεται
σωστά και τα αποτελέσματα της φθάνουν και αγγίζουν τα όρια του θαυματουργού.
Μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη θεραπεία είτε συμβατική είτε
συμπληρωματική /εναλλακτική, ενώ η δράση της αναστέλλεται με την ταυτόχρονη λήψη κορτιζόνης. Σε επόμενα τεύχη θα γίνει λεπτομερής παρουσίαση όλων
των γεμμοθεραπευτικών φαρμάκων με τις ενδείξεις τους.
Βιβλιογραφία:
1. Συμπληρωματική Ιατρική, Θεωρία και κλινική Πράξη, University studio Press, 2003, Δρ. Τάσος
Βαρθολομαίος
2. Gemmotherapy, The science of healing with plant stem cells, Healing Arts Press, 2010,
Roger Halfon
3. Dynamic Gemmotherapy, 2nd edition, 2008, Dr J. Rosencwajg
4. Gemmotherapy and Oligotherapy: Regenerators of Dying Intoxicated Cells, Dr Marcus
Greaves

Πώς παίρνουμε μια συνηθισμένη μέρα και τη μετατρέπουμε σε κάτι εξαιρετικό; Έχοντας τη γνώση να σκεφτούμε το εξαιρετικό. Έτσι γίνεται και η μέρα μας εξαιρετική.
J.Z. Knight
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Μουσική στα πρώτα βήματα
Γράφει η Ζωή Διονυσίου

Η αξία της μουσικής για τον άνθρωπο έχει αποτιμηθεί θετικά από όλους σχεδόν τους πολιτισμούς.
Γι’ αυτό και σε κάθε κοινωνία, η μουσική είναι
σχεδόν μία φυσική έκφραση του ανθρώπου. Τα
παιδικά τραγούδια κάθε κοινωνίας (νανουρίσματα,
ταχταρίσματα, παιχνιδοτράγουδα, κάλαντα, εθιμικά τραγούδια) μαρτυρούν πώς τα παιδιά γίνονται
κοινωνοί - φορείς του μουσικού πολιτισμού των
ενηλίκων. Μαρτυρούν επίσης την ανάγκη παιδιών
και γονιών για μουσική επικοινωνία ανάμεσά
τους, κάτι που διαγράφεται από τις πρώτες κιόλας μέρες της ζωής του παιδιού.
Η μουσική αγωγή προσφέρει πλήθος θετικών αποτελεσμάτων στο παιδί. Εκτός από τα μουσικά αποτελέσματα,
που είναι αυτονόητα, δηλαδή ότι το παιδί μαθαίνει να τραγουδά, να παίζει κάποιο μουσικό όργανο, να εκφράζεται
μέσα από τη μουσική, πολλά είναι και τα εξωμουσικά αποτελέσματα, δηλαδή τα μη μουσικά αποτελέσματα της μουσικής αγωγής. Η μουσική αγωγή συμβάλλει στην
ικανότητα προσοχής και συγκέντρωσης του παιδιού, στην κοινωνικοποίηση του, στην ανάπτυξη
κινητικών δεξιοτήτων, στην αντίληψη, στη δημιουργική του έκφραση, στη γλωσσική του ανάπτυξη. Η αγωγή που πατάει γερά στις τέχνες
δημιουργεί «σχήματα» (patterns) στο μυαλό του
παιδιού που είναι χρήσιμα και επανέρχονται σε
πολλές άλλες καταστάσεις στη ζωή του. Για παράδειγμα, η μουσική αγωγή βελτιώνει την ικανότητα των παιδιών να ακούν προσεκτικά και
συγκεντρωμένα οτιδήποτε, αυξάνει την παρατηρητικότητα και την αυτοπεποίθησή τους, δημιουργεί όρεξη για μάθηση, ανοιχτούς ορίζοντες,
διάθεση για πειραματισμούς και κατάκτηση γνώσεων. Τα βοηθά να οργανώνουν τη σκέψη τους, να γίνονται πιο προσεκτικά στις δραστηριότητές τους, να
πετυχαίνουν τους στόχους τους, να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Πάνω από όλα η μουσική αγωγή είναι
πολύ σημαντική κυρίως για την ευχαρίστηση της ενασχόλησης με τη μουσική που προσφέρει.
Οι ανθρωπιστικές επιστήμες που έχουν ως επίκεντρο το
παιδί (ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία του εγκεφάλου, κ.ά.), συγκλίνουν στο πόσο καθοριστικά είναι τα
πρώτα χρόνια της ζωής του για την ανάπτυξη της μουσικότητάς του. Με τον όρο μουσικότητα εννοούμε τις μουσικές δεξιότητες, τη μουσική αντίληψη, το μουσικό
ταλέντο, καθώς και τη γενικότερη θετική στάση του ατόμου προς τη μουσική και το ηχητικό περιβάλλον γύρω του.
Η μουσικότητα δεν είναι ένα προκαθορισμένο χαρακτηριστικό με το οποίο γεννιόμαστε. Είναι κάτι που καλλιεργείται και σε μεγάλο βαθμό μπορεί να αναπτυχθεί, αρκεί να
υπάρχει ένα κατάλληλο περιβάλλον. Φυσικά ορισμένοι
άνθρωποι μπορεί να έχουν κάποια χαρίσματα στη μουσική, αλλά αν θεωρήσουμε τη μουσικότητα ως την πιο
ολοκληρωμένη μουσική ανάπτυξη του ανθρώπου, τότε
όλοι (γονείς, εκπαιδευτικοί, θεραπευτές, ενήλικες) έχουμε
λόγο και ρόλο στην προώθηση της μουσικής στην κοινωνίας μας. Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της μουσικότητας του ατόμου;
Οι μουσικές ικανότητες ή το «μουσικό ταλέντο»
κάθε παιδιού μπορεί να είναι αποτέλεσμα της ποιότητας του μουσικού περιβάλλοντος της μητέρας
του κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, και του οικογενειακού του περιβάλλοντος κατά την παιδική
του ηλικία. Όσο πιο νωρίς ένα παιδί απολαμβάνει
ένα πλούσιο μουσικό περιβάλλον, τόσο περισσότερες συνάψεις δημιουργούνται στον εγκέφαλό
του που αποβαίνουν θετικές για τη μουσική του
ανάπτυξη. Οι συνάψεις των νευρώνων του εγκεφάλου
είναι σχήματα με τα οποία ο άνθρωπος μαθαίνει να καταλαβαίνει και να αντιδρά σε ερεθίσματα. Τα πρώτα οχτώ
χρόνια του παιδιού είναι καθοριστικά για τη σταθεροποίηση αυτού που ονομάζουμε μουσικό ταλέντο, με τα

πρώτα τρία χρόνια της ζωής του παιδιού να είναι η πιο σημαντική περίοδος της ζωής του για τη μουσική του ανάπτυξη, και η ηλικία των 3-5 η δεύτερη σημαντικότερη. Στα
οχτώ ή εννιά χρόνια θεωρείται ότι το μουσικό ταλέντο σταθεροποιείται. Φυσικά κάθε άνθρωπος μπορεί να ασχοληθεί με τη μουσική σε όποια ηλικία θελήσει, αλλά μετά
την ηλικία των εννιά ετών τα θετικά αποτελέσματα της
μουσικής αγωγής που αφορούν την ολόπλευρη ανάπτυξη
του ατόμου μειώνονται.
Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν
την ανάπτυξη της μουσικότητας του παιδιού είναι
το προγεννητικό περιβάλλον, η μητέρα και το
πλούσιο σε μουσικά ερεθίσματα οικογενειακό περιβάλλον.
Το προγεννητικό περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό
για την ανάπτυξη της μουσικότητας του βρέφους, καθώς
το παιδί ακούει τον 4ο κιόλας μήνα κύησης και καταγράφει όλους τους ήχους που άκουγε πριν γεννηθεί. Το έμβρυο στη μήτρα μεγαλώνει ακούγοντας τον
καρδιακό παλμό και ενδομήτριους ήχους της μητέρας του, τη φωνή της μητέρας και αρκετούς
ήχους του περιβάλλοντος. Έρευνες δείχνουν ότι
το μωρό από τους πρώτους μήνες μετά τη γέννησή του μπορεί να αναγνωρίζει πολλούς από
τους ήχους που άκουγε στην ενδομήτρια ζωή του.
Γενικά η δημιουργία ενός φιλόξενου για το έμβρυο προγεννητικού περιβάλλοντος δίνει στο παιδί πλούσια ερεθίσματα, τα οποία χαράζονται στη μνήμη του για χρόνια
αργότερα. Ενώ η έκθεση του εμβρύου σε θόρυβο έχει αρνητικές επιδράσεις στην ανάπτυξή του και είναι πιθανό να
προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στο ακουστικό του
σύστημα.

ρυθμός της πλησιάζει αυτόν του καρδιακού χτύπου σε συνθήκες ηρεμίας. Τα παιδιά αρχίζουν να αναπτύσσουν την ικανότητα να θυμούνται τραγούδια από
τους πρώτους έξι μήνες της ζωής τους. Αυτό που φαίνεται να επηρεάζει την απομνημόνευση και την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού από τα παιδιά είναι κυρίως τα λόγια
του τραγουδιού, και σε μικρότερο βαθμό ο ρυθμός του
και η μελωδία του. Αρχικά τα παιδιά συμμετέχουν στο τραγούδι μόνο στο τέλος των φράσεων, στις κινήσεις με τις
οποίες συνοδεύουν το τραγούδι (μιμητικές ή ρυθμικές κινήσεις), αργότερα με κάποιες λέξεις και τελικά με όλο το
τραγούδι. Αυτό που βοηθάει στην αφομοίωση των τραγουδιών είναι η επανάληψη, όπως και με κάθε τι που μαθαίνουν τα παιδιά.
Είναι σημαντικό γονείς και εκπαιδευτικοί (συμπεριλαμβάνονται γιαγιάδες, παππούδες, βρεφονηπιοκόμοι και όσοι διαπαιδαγωγούν μικρά παιδιά)
να μιλούν και να τραγουδούν πολύ συχνά στα παιδιά, να τα προτρέπουν να παίζουν και να εξερευνούν τον κόσμο γύρω τους, να μεγαλώνουν σε
ένα περιβάλλον πλούσιο από εμπειρίες ήχων,
αφής, και όρασης, να παίζουν παιχνίδια που βοηθούν στην ανάπτυξη της μνήμης, της φαντασίας
και την ικανότητα συγκέντρωσής τους μέσω της
μουσικής. Γενικά να συμβάλλουν στο να μεγαλώνει το
παιδί σε ένα περιβάλλον όπου νιώθει ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα έχει κίνητρο να κάνει κάτι λίγο πιο πάνω από τις
δεξιότητες που έχει ήδη κατακτήσει.
Ένα από τα σημαντικότερα εφόδια που μπορούν να προσφέρουν οι γονείς στα παιδιά τους είναι να εξασφαλίσουν
ένα πλούσιο μουσικό οικογενειακό περιβάλλον. Τα παιδιά
έχουν ανάγκη από περιβάλλον παιχνιδιού και ενθάρρυνσης, από γονείς που γίνονται ξανά παιδιά μαζί τους, από
αγάπη και στοργή. Η μουσική μπορεί να είναι ένα πολύ
σημαντικό εργαλείο σε αυτό το περιβάλλον. Το τραγούδι,
ο χορός, η ενεργητική συμμετοχή των γονιών όταν ακούν
μουσική, η εκμάθηση μουσικών οργάνων και η θετική
στάση προς τη μουσική είναι κλειδιά για την καλύτερη
μουσική επικοινωνία των γονιών με τα παιδιά τους και
προπαρασκευή για ουσιαστικότερη επικοινωνία μεταξύ
τους σε όλη τους τη ζωή.
Ζωή Διονυσίου
Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσικής Παιδαγωγικής
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Η φωνή της μητέρας είναι το πρώτο και πιο σημαντικό
μουσικό ερέθισμα που δέχεται το βρέφος πριν και μετά τη
γέννηση. Έτσι το τραγούδι της μητέρας του - ακόμα
κι αν δεν έχει «καλή» φωνή - είναι για το μωρό
ό,τι πιο ευχάριστο υπάρχει. Το είδος των τραγουδιών
που θα έπρεπε να τραγουδά η μητέρα δεν είναι καθορισμένο με μόνη προϋπόθεση να αρέσει και στην μητέρα,
γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να μεταδώσει αισθήματα αγάπης και αποδοχής στο έμβρυο. Τα ήρεμα και κατευναστικά
τραγούδια, όπως τα περισσότερα νανουρίσματα, βοηθούν
το βρέφος να ηρεμήσει και να κοιμηθεί.
Το οικογενειακό περιβάλλον είναι ο τρίτος καθοριστικός παράγοντας στη μουσική ανάπτυξη του παιδιού.
Δηλαδή η μητέρα που νανουρίζει και τραγουδά στο παιδί
της, ο πατέρας, οι συγγενείς και άλλοι ενήλικες που μαθαίνουν τραγούδια στο παιδί, η παρουσία μεγαλύτερων
αδερφών που μαθαίνουν μουσική, η μουσική ζωή της οικογένειας (αν οι γονείς παίζουν μουσικά όργανα, τραγουδούν, παρακολουθούν συναυλίες, πώς και τι μουσική
ακούν, κλπ.) καθορίζουν τη μουσική ταυτότητα του οικογενειακού περιβάλλοντος. Ένα μωρό έχει σαφή προτίμηση προς τη ζωντανή και οικεία φωνή παρά την
ηχογραφημένη. Κάποιες έρευνες συστήνουν ότι
τα βρέφη δείχνουν προτίμηση στη μουσική του
Mozart και ηρεμούν όταν την ακούν, ίσως γιατί ο

Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κέρκυρα, 8-13 Ιουλίου 2012
Προσυνεδριακό Σεμινάριο της Επιστημονικής Ομάδας για
τη Μουσική Εκπαίδευση στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Ηλικία (Early Childhood Music Education ECME) με θέμα:
Μεταδίδοντας τη φλόγα: ανατρέχοντας στο παρελθόν,
αντικρίζοντας το μέλλον της μουσικής εκπαίδευσης στην
προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία
Passing on the flame: Reflecting on the Past Envisioning
towards the Future of Early Childhood Music Education

Στο Κονγκό, για παράδειγμα, οι εγκυμονούσες συνηθίζουν να τραγουδούν στο παιδί που έχουν στην κοιλιά, ολοένα το ίδιο τραγούδι.
Μετά την γέννησή του το παιδί το θυμάται. Στην Ταϊλάνδη θεωρούν δεδομένο ότι το αγέννητο παιδί μετέχει σε όλα όσα νιώθει η
μητέρα. Για αυτό και φροντίζουν ώστε η μητέρα να έχει κυρίως θετικά βιώματα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Στη φυλή Κιτσέ
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Η Υγεία, η ισορροπία, ο χαρακτήρας, το μεγαλείο
της ψυχής χτίζονται πριν από τη γέννηση
Γράφει: Ιωάννα Μαρή, επιτ. Σύμβουλος Επικρατείας Πρόεδρος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προγεννητικής Αγωγής και της Ελληνικής Εταιρείας Προγεννητικής Αγωγής

Οι μέλλοντες γονείς είναι οι αρχιτέκτονες της Κοινωνίας του αύριο
Η αρχαιοελληνική σοφία για την ευγονία
Η σύγχρονη επιστήμη θεωρεί την προγεννητική περίοδο της ζωής, από τη σύλληψη δηλαδή έως τη γέννηση, θεμελιώδους σπουδαιότητας για την υγεία, την ψυχική ισορροπία και τη νοητική ανάπτυξη του ανθρώπου σε όλες τις ηλικίες. Το πώς θα βιωθεί αυτή
η πριν από τη γέννηση περίοδος (ρίζες της ζωής), αν θα βιωθεί από τη μητέρα και τον
πατέρα (τα συναισθήματά του οποίου περνούν στη μητέρα) με χαρά, με υπερηφάνεια, με
αγάπη, αρμονικά ή το αντίθετο, έχει άμεσες επιπτώσεις στην υγεία του παιδιού που θα
γεννηθεί, αλλά και του ενηλίκου ανθρώπου, στον οποίο αυτό το παιδί θα εξελιχθεί.
Σύλληψη και κυοφορία αποτελούν την αρχή της ζωής, το θεμέλιο, αφού κατά τη διάρκειά τους γίνεται η βασική διάπλαση του ανθρώπου στις ρίζες του. Ως εκ τούτου έχουν
μέγιστη σπουδαιότητα για όλα τα στάδια της ζωής.
Ρώτησαν, αιώνες πριν, τον Σωκράτη: από πότε να αρχίσουμε την ανατροφή
του παιδιού; Από πότε να μεριμνήσουμε για την υγεία του, τον καλό του χαρακτήρα, την εξυπνάδα του, τη μάθηση των Ηθικών
Αξιών της Ζωής;
«εννέα μήνες πριν από τη γέννησή του» απαντάει ο
Σωκράτης, αλλά και η πρωτοπορία της σύγχρονης
επιστήμης! Μετά τη γέννηση είναι ήδη αργά! Το παιδί,
με όλα του τα όργανα, είναι σχηματισμένο.

Το παιδί που γεννιέται είναι ήδη εννέα μηνών!
Αυτό σημαίνει ότι οι μέλλοντες γονείς, μεριμνώντας για την
υγιεινή και αρμονική ζωή τους, κατά την περίοδο της αναμονής γέννησης του παιδιού τους, φροντίζουν όχι απλά για την
υγεία και την ψυχοπνευματική αρμονία του μωρού που θα γεννηθεί αλλά και του αυριανού ενηλίκου ανθρώπου, αυριανού
πολίτη. Έτσι προετοιμάζοντας τη σύλληψη και την κυοφορία του παιδιού τους προετοιμάζουν την κοινωνία
του μέλλοντος.
Για αυτό ακριβώς οι αρχαίοι Έλληνες, φιλόσοφοι, και νομοθέτες και αναμορφωτές της κοινωνικής ζωής, οι οποίοι είχαν ως ιδανικό του ανθρώπουπολίτη την υγεία στο σώμα και στο πνεύμα (νους υγιής εν σώματι υγιεί) και το κάλλος
(ωραίος σαν Έλληνας) και την αρετή, στα πολιτειακά και νομοθετικά τους συγγράμματα
περιέλαβαν σειρά κανόνων ουσιαστικών που αναφέρονται στους γάμους και
την τεκνογονία: μια τεκνογονία που την εννοούσαν ως ευγονία (γέννηση
ωραίων απογόνων).
Γνώριζαν οι Έλληνες από τα πιο αρχαία χρόνια ότι κατά τους εννέα μήνες της κύησης
λαμβάνει χώρα ένας συνεχής πανίσχυρος εμποτισμός του εμβρύου στο φυσικοψυχικό
περιβάλλον της μήτρας. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία η φύση, η ποιότητα αυτού του περιβάλλοντος για την πρώτη διαπαιδαγώγηση του κυοφορουμένου ανθρώπου, καθοριστική για τη μετέπειτα ζωή του.
Δεν μας επιτρέπεται πια να αφήνουμε την εγκυμοσύνη χωρίς ενσυνείδητη φροντίδα. Έτσι
ο Πλάτων, στους Νόμους (ΣΤ΄ βιβλίο), αφού ασχολείται με την επιλογή των αρχόντων
που θα εξασφαλίσουν την ευνομία και ευδαιμονία της ιδανικής Πολιτείας του, αναφέρεται στη συνέχεια στους γάμους και την τεκνογονία. Μεγάλη σημασία έπρεπε να έχει για
το ζεύγος να αποκτήσει σωστά παιδιά: «την των παίδων ομαλότητα» (ΣΤ΄ 773).
• Έπρεπε να είναι αποφασισμένοι να προσφέρουν στην πόλη τα ομορφότερα και πιο
εύρωστα δυναμικά παιδιά: «ως καλλίστους και αρίστους εις δύναμιν αποδειξομένους
παίδας τη πόλει» (ΣΤ΄ 783).
• «Στο διάστημα της τεκνοποιίας πρέπει τα ζεύγη να προσέχουν να μην πράττουν ούτε
νοσηρά πράγματα, ούτε βιαιότητες και αδικίες, διότι αυτά εντυπώνονται στα σώματα και
τις ψυχές των παιδιών».
• «Αν η αρχή γίνει σωστά, υπάρχει η εγγύηση των θεών ότι όλα θα είναι σωστά» (Νόμοι
ΣΤ΄ 775 επ.).
Για αυτόν τον σκοπό άρχοντες-γυναίκες, οι «επίσκοποι επί των γάμων», θα είχαν το ζεύγος υπό την εποπτεία και καθοδήγησή τους.
Στο Ζ΄ βιβλίο των Νόμων, αναφερόμενο στην ανατροφή των παιδιών, που έπρεπε να
μην έχουν φόβους και δειλία, αλλά ανδρεία, καλοσύνη και αρετή, γίνεται ρητή αναφορά
στο ότι από πολύ νωρίς τίθενται οι βάσεις για το μελλοντικό χαρακτήρα και ότι προπαντός για το σκοπό αυτό «οι γυναίκες, στη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, έπρεπε ιδιαίτερα να προσέχουν, ώστε να μη δοκιμάζουν ούτε πολλές ηδονές ούτε λύπες, αλλά να
ζουν στην περίοδο αυτή τιμώντας την, φροντίζοντας να είναι ήρεμες, χαρούμενες, με
καλή διάθεση» (Ζ΄ 792).
«Η διάνοια της εγκύου πρέπει να είναι ήρεμη, γιατί, κατά την κύηση, τα παιδιά απορροφούν τη ζωή από τη μητέρα, όπως τα φυτά από τη γη», μας αναφέρει ο Αριστοτέλης
(Πολιτικά 1335a-1335b).
Οι Αρχαίοι Έλληνες έβλεπαν τόσο στενή τη σχέση της Γαίας και αργότερα της Δήμητρας
(Δημήτηρ-Γη-Μήτηρ) με την ανθρώπινη Μητέρα, ώστε στις εορτές προς τιμή της Δήμη-

τρας, τα Θεσμοφόρια, μυούσαν τις νεαρές παντρεμένες γυναίκες στον μελλοντικό μητρικό τους ρόλο. Εκείνες, αλήθεια, είχαν την ευθύνη της διατήρησης των «θεσμών»:
της διατήρησης δηλαδή του κάλλους και της αρετής της ελληνικής γενιάς. Στα «Θεσμοφόρια», όπου μετείχαν μόνον παντρεμένες γυναίκες, προβλεπόταν διαδικασία κάθαρσης (την πρώτη ημέρα) με την επαφή τους με τη γη και τέλος μύηση στην
«Καλλι-γένεια» (την τέταρτη ημέρα της εορτής), τη δημιουργία δηλαδή ωραίων απογόνων.
Προπαντός όμως στην Πυθαγόρεια σκέψη βλέπουμε το γάμο και την τεκνογονία να συνδέονται άμεσα με την αρμονία, ευνομία και ειρηνική διαβίωση, η οποία προσδοκάται για
την πόλη και η οποία πρέπει να επαναλαμβάνει την αρμονία του Σύμπαντος Κόσμου. Ο
Πυθαγόρειος Όκελλος ο Λευκανός («Περί της του παντός φύσεως»), περιγράφοντας
πρώτα τη γένεση και αρμονική διάταξη του κόσμου, συνεχίζει περί της γενέσεως των
ανθρώπων, με συμβουλές «υγείας» και «σωφροσύνης» για το γάμο και την τεκνοποιία,
ορίζοντας ότι: «πρέπει να γίνεται με σεβασμό των ορθών νόμων», με «σύμπραξη δηλαδή της σωφροσύνης και της οσιότητας» και ότι
«αυτή είναι η αιτία της βιαιότητας πολλών ανθρώπων,
ότι από τους πολλούς επιχειρείται τεκνοποιία με κτηνώδη και αλόγιστο τρόπο» (επίσης και Ιαμβλίχου, Πυθαγορικός βίος, 208 επ.).
«Δεν αρκεί να πληθαίνουν οι απόγονοι στις οικογένειες και να κατακυριεύουν τη γη, αλλά το σπουδαιότερο, πρέπει να γεννιούνται ωραίοι άνθρωποι (όχι
μόνον πολλά αλλά και ωραία παιδιά πρέπει να αποκτά κάθε οίκος). Χάρη σε αυτό και οι πόλεις θα είναι
ευνομούμενες και τους οίκους τους θα διοικήσουν
με σύνεση και τους θεούς θα κάνουν φίλους τους».
Οι ιδέες των ανθρώπων όμως φαίνονται και στα θεατρικά έργα της εποχής τους. Στην κωμωδία του Αριστοφάνη «Θεσμοφοριάζουσες», η ευθύνη των
μητέρων για τις αρετές ή τα ελαττώματα των παιδιών
τους διακηρύσσεται από τις γυναίκες του χορού:
«Έπρεπε όποια γυναίκα έχει γεννήσει
άνδρα χρήσιμο για την πόλη,
στρατηγό ή ταξίαρχο, να της δίνουν τιμητική θέση στις γιορτές
κι αν έχει κάνει δειλό, τριήραρχο πονηρό
ή κυβερνήτη ανίκανο,
να κάθεται πίσω από την πρώτη κουρεμένη
και τα λεφτά της δεν θάπρεπε
να δίνουν τόκο.
Δεν αξίζει να γεννούν τόκο τα λεφτά σου
αφού έχεις γεννήσει τέτοιο γιο»!
Σύγχρονος Άγγλος βιολόγος, ο Sir F.T. King, βεβαιώνει τους πολιτικούς της πατρίδας
του: «αν θέλετε να βελτιώσετε την υγεία του λαού ασχοληθείτε με τους εννέα μήνες της
κύησης». Ας αποφασίσουν οι γονείς με μεγάλη αγάπη, εκτίμηση, τρυφερότητα και θαυμασμό ο ένας για τον άλλον, να ζήσουν, Άνδρας και Γυναίκα, την ένωσή τους, προετοιμάζοντας τη σύλληψη του παιδιού τους.
Για όλα τα επαγγέλματα προετοιμάζουμε τους νέους. Ας αποφασίσουμε να τους προετοιμάσουμε για το πιο σπουδαίο έργο τους: έργο της δημιουργίας της Νέας Ζωής, της
δημιουργίας μιας Υγιούς, Ευγενούς και Ειρηνικής Κοινωνίας.

ΜΕ ΕΝΑ ΧΤΕΝΙΣΜΑ ή ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΑ
ΔΩΡΟ Η ΜΑΣΚΑ

(Quiche) της Γουατεμάλας οργανώνεται τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης μια τελετουργία κατά την οποία η μητέρα περιγράφει με
δυνατή φωνή στο παιδί που έxει στην κοιλιά της τα δάση, τα βουνά, τα ποτάμια· το περιβάλλον δηλαδή στο οποίο θα γεννηθεί σε
λίγο καιρό. Μ’ αυτό το τελετουργικό καλωσορίζεται το παιδί και προετοιμάζεται για τη μελλοντική του ζωή. Gerald Huther-Inge Weser
11

Επιστροφή στη Φύση:
Είναι τόσο ονειρεμένη, όσο τη φανταζόμαστε;
Γράφει: Μανώλης Παπαγεωργίου - Φωτογραφίες: Αστέριος Παπαγεωργίου

Το διαφαινόμενο οικονομικό αδιέξόδο στη χώρα αλλά και παγκοσμίως, βάζει
στο νου πολλών ανθρώπων τη σκέψη να μεταφερθούν στην ύπαιθρο και να
αναζητήσουν εκεί νέο επαγγελματικό προσανατολισμό. Θέλοντας να δούμε
πώς είναι να παίρνει κανείς μια τέτοια απόφαση, επισκεφτήκαμε την οικογένεια Παπαγεωργίου στο Μπουραζάνι της Κόνιτσας για να μας πουν για τις
δυσκολίες που αντιμετώπισαν όταν αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την πολύβουη Θεσσαλονίκη για να ζήσουν κοντά στη φύση, καλλιεργώντας τη γη.
Ο κ. Μανώλης με σπουδές Νομικής ασκούσε τότε το επάγγελμα του δικηγόρου, και η σύζυγος του κ. Μίνα, τεχνικός ενδυματολόγος, εργαζόταν στο
Λαογραφικό μουσείο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ανθρώπους που λατρεύουν την φύση. Πριν από 32 χρόνια πήγαν διακοπές στην περιοχή και
γοητεύτηκαν από την ομορφιά της. Χωρίς πολλή σκέψη αποφάσισαν να ζήσουν κοντά της με ό,τι δύναται να τους παρέχει, επιλέγοντας τον καλύτερο
δυνατό τρόπο αξιοποίησης των δώρων της: την καλλιέργεια, παραγωγή και
πώληση πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων.
Καλλιεργούν διάφορα είδη μεταξύ των οποίων και σιτάρι, το οποίο στη συνέχεια αλέθουν στο μύλο τους παράγοντας βιολογικά ζυμαρικά κ.ά.
Παράγουν επίσης μέλι, μαρμελάδες από τα δέντρα της περιοχής,
γλυκά κουταλιού, λικέρ και άλλες
λιχουδιές και είδη διατροφής,
που εκτός από τη βιολογική πιστοποίηση που διαθέτουν, είναι
φτιαγμένα με περίσσια φροντίδα
και αγάπη.
Εκεί απέκτησαν και τον εικοσιεξάχρονο σήμερα γιο τους Αστέριο ο οποίος έχει παραλάβει και τα ηνία του
εγχειρήματος -και από ό,τι είδαμε και γευτήκαμε κρατά επάξια τον τίτλο του
συνεχιστή της οικογενειακής αγροτικής επιχείρησης.
Είναι όλο και περισσότεροι όσοι ενδιαφέρονται για μια τέτοια αλλαγή. Για
αυτό ζητήσαμε από τον κύριο Μανώλη να γράψει κάτι για το Υγείας Όραμα,
παρουσιάζοντας την εμπειρία και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά τους. Σας το παρουσιάζουμε.
Σ.τ.Ε
Τον τελευταίο καιρό, ακούγεται συχνά, η έκφραση ότι «τώρα με την κρίση πολλοί θα
γυρίσουν πίσω στα χωράφια τους», με την έννοια βέβαια της επαγγελματικής και βιοποριστικής, πλέον, ενασχόλησής τους, σε αγροτοκτηνοτροφικές εργασίες.
Πράγματι ακούγεται και ωραίο και ελπιδοφόρο. Αλλά επειδή στο παρελθόν,
και μάλιστα στο πρόσφατο, πολλά ωραία και ελπιδοφόρα ειπώθηκαν -και
δυστυχώς αυτοί που τα πίστεψαν έφαγαν τα μούτρα τους, κατά το κοινώς λεγόμενο, όταν θέλησαν να εφαρμόσουν στην πράξη τα ωραία λόγια- ίσως
είναι σκόπιμο να γίνουν πιο ξεκάθαρα κάποια πράγματα που θα πρέπει να
έχουν υπόψη τους όσοι θελήσουν να κάνουν αυτό το βήμα επιστροφής στις
ρίζες, στο χωριό, στην ύπαιθρο -όπως θέλετε χαρακτηρίστε το.
Πρώτα από όλα πρέπει να γίνουν κάποιες διακρίσεις. Αν πρόκειται για την επιστροφή κάποιων συνταξιούχων, που θα διαμένουν μόνιμα πια, στο χωριό τους, στο ιδιόκτητο σπιτάκι τους, βάζοντας το καλοκαίρι και έναν κήπο για τις ντοματούλες κ.λπ., έχει
καλώς εδώ δεν υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα.
Αν όμως πρόκειται για κάποιους μεσήλικες ή νέους (άνδρες ή γυναίκες) ή ανδρόγυνα

(με ή χωρίς παιδιά), τότε πάλι πρέπει να ξεχωρίσουμε αυτούς που επιστρέφοντας στο
χωριό θα βρουν ένα σπίτι να τους περιμένει, μια έστω στοιχειώδη αγροτική εκμετάλλευση-επιχείρηση, σε κάποια καλή κατάσταση διατηρημένη από τους ηλικιωμένους γονείς, και μια μικρή ή μεγαλύτερη αγροτική έκταση για να καλλιεργήσουν και να παράγουν,
από εκείνους που δεν θα βρουν σχεδόν τίποτε από όσα προαναφέραμε.
Οι πρώτοι θα έχουν να αντιμετωπίσουν, εκτός από τις πρώτες δυσκολίες προσαρμογής,
κυρίως γραφειοκρατικής φύσεως εμπόδια και δυσκολίες, ιδίως αν θελήσουν να «πολιτογραφηθούν» αγρότες, να εγγραφούν στον ΟΓΑ, να πάρουν βεβαίωση ότι είναι πλέον
μόνιμοι κάτοικοι στο χωριό και να πάρουν βεβαίωση από το υπουργείο (αν αυτό το καταφέρουν θα είναι άξιοι συγχαρητηρίων) ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και εγγεγραμμένοι στα μητρώα αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Πάντως είναι δυσκολίες που με
υπομονή και σε βάθος χρόνου ξεπερνιούνται.
Οι άλλοι όμως που επιστρέφουν με ρομαντική
-επιτρέψτε μου να πω- διάθεση να γίνουν
αγρότες, ίσως να αποδειχτούν άτυχοι, και
πολύ φοβάμαι ότι αν δεν βρουν στέρεη βοήθεια από κάποιον, οι περισσότεροι γρήγορα θα
απογοητευθούν και θα επιστρέψουν σύντομα
από όπου ήλθαν.
Χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες για τις δυσχέρειες και τα εμπόδια που θα βρουν μπροστά τους, εστιάζουμε και μένουμε στο κυριότερο: το οικονομικό.
Ένας νέος αγρότης, για να ξεκινήσει μια μικρή αγροτική εκμετάλλευση, χρειάζεται πρωτίστως ένα τρακτέρ με κάποια παρελκόμενά του (φρέζα, άροτρο,
καλλιεργητή κ.λπ.), αφήνοντας απέξω τα πιο βαριά παρελκόμενα, όπως
σπαρτική, ραντιστικό, λιπασματοδιανομέα κ.λπ. Όλα αυτά απαιτούν ένα κεφάλαιο της τάξης των 50.000-70.000 ευρώ.
Αν πει κάποιος «δεν θα κάνω αγροτικές καλλιέργειες αλλά δενδροκομικές
ή αμπελουργικές» -ή κάτι άλλο παρόμοιο-, τότε θα πρέπει να λάβει σοβαρά
υπόψη ότι οι καλλιέργειες αυτές αποδίδουν μετά από τρία χρόνια τουλάχιστον.
Τα πράγματα δείχνουν αποτρεπτικά και τα όρια απαγορευτικά. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν
λύσεις ή τουλάχιστον κάποιες παράλληλες διαδρομές που ίσως να δίνουν διέξοδο στο
πρόβλημα. Μια από τις πιο εύκολες και σχετικά πραγματοποιήσιμες -από οικονομικής
πλευράς- περιπτώσεις είναι η δημιουργία μιας ομάδας από τρία έως επτά-οκτώ μέλη
που θα ασχοληθεί επιμεριστικά:
1) με τη συλλογή και αξιοποίηση διαφόρων φαρμακευτικών φυτών ή βοτάνων που
αφθονούν στον τόπο μας, τη συσκευασία τους και την προώθησή τους στην αγορά
(υπάρχει ζήτηση και από το εξωτερικό).
2) με την παρασκευή ηδύποτων (λικέρ) από φυσικούς καρπούς (κράνα, βατόμουρα,
μύρτιλλα κ.λπ.)
3) με την παρασκευή γλυκών κουταλιού κ.ά. από φρούτα της περιοχής τους (την εποχή
ωρίμανσης είναι σε πολύ χαμηλή τιμή).
Όλα αυτά με ομαδική σύμπραξη, με επιμονή στην ποιότητα και με επιλογή σωστού τρόπου και τόπου προώθησής των προϊόντων, μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη κάποιου ικανοποιητικού οικονομικού στόχου.
Τα παραπάνω βέβαια συνιστούν ένα γενικό πρόγραμμα που μόλις και σκιαγραφεί το
εύρος και τη δυναμικότητα της ζωντανής πραγματικότητας.

Ας μη λησμονούμε ότι κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδική οντότητα, και ο
δρόμος του καθενός επίσης μοναδικός. Κοντολογίς, πρέπει να ενθαρρύνουμε όσους σχεδιάζουν την επιστροφή στις ρίζες, με την υποχρέωση παράλληλα να τους επιστήσουμε την προσοχή στις δυσκολίες που θα
αντιμετωπίσουν στο εγχείρημά τους. Στις ατέλειωτες διαδρομές αυτού του
κόσμου, ο καθένας επιλέγει την δική του, αρκεί η επιλογή να γίνει με καθαρή
καρδιά και σωφροσύνη.
Πληροφορίες για το αγρόκτημα Παπαγεωργίου μπορείτε να τηλεφωνήτε στο
2655061322 ή, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του www.agrobourazani.gr

Αν λοιπόν το βλέπαμε, το ωραίο, αυτό που διέπει τα πάντα και που, παραμένοντας στον εαυτό του, προσφέρει το κάλλος του χωρίς
να δέχεται τίποτε, αν το θεωρούσαμε και αν απολαμβάναμε την ομοίωση μαζί του, ποιο άλλο ωραίο θα είχαμε ανάγκη; Αυτό ακριβώς
είναι το υπέρτατο ωραίο, αυτό που είναι ωραίο καθαυτό και πρωταρχικό, και που κάνει ωραίους τους εραστές με το κάλλος του και
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Συμβουλές για ένα καλό καλοκαίρι
Γράφει: Jg. Ajanta Αργυρώ Γεροχρήστου Μπολοβίνου - www.corfuyoga.gr

Ένας τέτοιος τίτλος συνήθως παραπέμπει στις γνωστές πια σε όλους συμβουλές που
δίνονται κάθε χρόνο στην αρχή του καλοκαιριού από τα διάφορα περιοδικά υγείας.
Φυσικά και αυτό το καλοκαίρι χρειάζεται:
• να φοράτε και να ανανεώνετε συχνά το αντιηλιακό σας στο πρόσωπό σας (και στο
σώμα σας, αν είστε στην παραλία), με δείκτη προστασίας όχι κάτω από 30.
• να πίνετε πολλά υγρά, κυρίως νερά. Όχι αναψυκτικά που φορτώνουν τον οργανισμό
σας με θερμίδες, ζάχαρη κα άλλες τοξικές γλυκαντικές ουσίες που μόνο κουράζουν
παρά ξεδιψούν το σώμα σας
• να προτιμάτε χυμούς (φυσικούς, όχι συσκευασμένους), φρέσκα βιολογικά φρούτα και
λαχανικά, διατροφή με περιορισμένα λίπη και κρέατα ώστε να διατηρείτε χαμηλή
θερμοκρασία σώματος τις πολύ ζεστές μέρες του καλοκαιριού.
• να προσέξετε την αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, γιατί «στεγνώνει» τον οργανισμό
σας από βιταμίνες και μέταλλα και σας δημιουργεί έντονο αίσθημα κόπωσης και αδυναμίας
• να έχετε μικρή διάρκεια έκθεσης στον ήλιο και σχεδόν μηδενική τις μεσημεριανές
ώρες, όπου η ακτινοβολία του ήλιου είναι ιδιαίτερα έντονη.
Οι παραπάνω συμβουλές εξασφαλίζουν ότι η υγεία σας δεν θα επηρεαστεί αρνητικά από
τις κλιματολογικές αλλαγές του καλοκαιριού. Όμως για να μη φτάσετε και φέτος να πείτε
την όλο και πιο συχνή πια έκφραση «πέρασε το καλοκαίρι και δεν το κατάλαβα»,
ακολουθούν μερικές ξεχωριστές συμβουλές για το φετινό καλοκαίρι.
• Μην κλείνεστε σπίτι. Ακόμα και αν αισθάνεστε κουρασμένοι μετά τη δουλειά, πάρτε
την πετσέτα, το αντιηλιακό και την ομπρέλα σας και τρέξτε στην κοντινότερη παραλία.
Έχει αποδειχθεί πως η βουτιά στο θαλασσινό νερό εξισορροπεί τα ιόντα του σώματος και
αναζωογονεί τη ροή ενέργειας σε αυτό. Έτσι η όποια ψυχοσωματική κόπωση είχατε από
την εργασία σας, δίνει τη θέση της σε ένα μοναδικό αίσθημα ευεξίας και ανανέωσης
από τη θάλασσα.
• Αποτοξινωθείτε. Σε μία από τις μακράς διάρκειας ολοήμερες παραλιακές σας
εξορμήσεις πάρτε μαζί σας τα αγαπημένα σας δροσιστικά καλοκαιρινά φρούτα και
φυσικά νερό. Ξεκινήστε με ένα φρέσκο φυσικό χυμό φρούτων από το σπίτι και συνεχίστε
σε όλη τη διάρκεια της ημέρα σας στην παραλία να καταναλώνετε μόνο φρούτα και
νερό. Έτσι πολύ εύκολα θα καταφέρετε επιτέλους να κάνετε αυτό που όλοι ευλογάνε,
μια καλή αποτοξίνωση μόνο με φρούτα. Οι νηστείες-αποτοξινώσεις αυτού του τύπου
ξεκουράζουν το πεπτικό σύστημα και τα κυριότερα όργανα του οργανισμού όπως
πάγκρεας, συκώτι, νεφρά και νευρικό σύστημα. Επιστρέφοντας στο σπίτι ένα αίσθημα
ηρεμίας και ανανέωσης θα σας διακατέχει. Ολοκληρώστε την αποτοξίνωσή σας
απολαμβάνοντας ένα δροσιστικό βιολογικό κατσικίσιο γιαούρτι με λίγο μέλι και ένα
απολαυστικό ρόφημα με μείγμα βοτάνων όπως λουίζα, που είναι διουρητική και
αποτοξινωτική για τα νεφρά, ταραξάκο που ανανεώνει τη λειτουργία και τα κύτταρα του
συκωτιού, χαμομήλι που είναι αντιφλεγμονώδες και ηρεμιστικό και βαλεριάνα που ασκεί
ηρεμιστική δράση στο νευρικό σύστημα.
• Ξεπεράστε την κρίση. Ακόμα και αν η κρίση επηρέασε την τσέπη σας σκεφτείτε το
σοφό γνωμικό των παλαιότερων: κάθε εμπόδιο για καλό. Ίσως είναι τώρα ευκαιρία να
γνωρίσετε τις ομορφιές του τόπου σας ξοδεύοντας τα μισά χρήματα από αυτά που θα
ξοδεύατε αν φεύγατε διακοπές σε κάποιο απομακρυσμένο νησί ή κοσμοπολίτικο μέρος.
Νοικιάστε μία βάρκα και μεταφερθείτε σε παραλίες που δεν έχουν πρόσβαση από την
ξηρά και απολαύστε την ομορφιά της φύσης σε όλο της το μεγαλείο, αφήστε τους ήχους
της θάλασσας να σας γαληνέψουν και τον ήλιο να σας θρέψει με την ενέργειά του.
Θυμηθείτε πώς είναι να επιστρέφετε στο φυσικό σας περιβάλλον, κοντά στη φύση.
Ακόμα καλύτερα βρείτε μια ήρεμη παραλία και κατασκηνώστε εκεί για Σαββατοκύριακο
παρατείνοντας την απόδρασή σας από τις καθημερινές σας υποχρεώσεις. Πιστέψτε με,
η ψυχή σας και ο νου σας δεν θα έχουν τίποτα να ζηλέψουν από μία μεγαλύτερης
διάρκειας και απόστασης καλοκαιρινή απόδραση.
• Επανασυνδεθείτε με τους φίλους σας. Εκμεταλλευτείτε τη μακρύτερη διάρκεια
της ημέρας και επιδιώξτε να συναντηθείτε με γνωστούς και φίλους που έχετε στερηθεί
όλο το χειμώνα, λόγω του περιορισμένου ελεύθερου χρόνου σας. Εξάλλου, τα μπαράκια
δίπλα στη θάλασσα που δεν μπορείτε να επισκεφθείτε μόνη ή μόνος, ίσως είναι ένας
ακόμα λόγος να θυμηθείτε και να ξανασυνδεθείτε με την παλιά παρέα σας...
• Θαλάσσια καλοκαιρινά σπορ. Μήπως ήρθε επιτέλους η ώρα να τολμήσετε αυτό
που κάθε χρόνο αναβάλλετε; Μήπως να μάθετε αυτό το πολυπόθητο θαλάσσιο σκι ή
να κάνετε κανό, περιπλανώμενοι στις γειτονικές παραλίες ή μήπως επιτέλους εκείνη την
ελκυστική κατάδυση με την ομάδα δυτών της παραλίας σας ή μήπως τη μακριά βόλτα
με μάσκα στη θάλασσα με τους φίλους σας τους ψαροντουφεκάδες; Όπως και να έχει
αυτό το καλοκαίρι επιτέλους δραστηριοποιηθείτε. Αφήστε τις αναβολές και τις
δικαιολογίες και γευτείτε όλους τους καρπούς τους καλοκαιριού.
Ένας πολύ σημαντικός και φωτισμένος δάσκαλος της Γιόγκα, ο Σουάμι Σατυανάντα
Σαρασουάτι λέει, «Η ζωή είναι ένα παιχνίδι, παίξτε το με τον καλύτερο τρόπο». Για να
έχετε ένα καλό καλοκαίρι προσπαθήστε να ακολουθήσετε μερικές ή και όλες τις
συμβουλές μας. Το αποτέλεσμα θα είναι να ζήσετε στον τόπο σας (ή και οπουδήποτε
αλλού θα βρίσκεστε) ό,τι καλύτερο έχει να σας προσφέρει η στιγμή και το παρόν σας,
που μέχρι τώρα αφήνατε να ξεγλιστρά μέσα από τα χέρια σας αναπολώντας το παρελθόν
και προσδοκώντας το μέλλον. Ήρθε μάλλον το καλοκαίρι που επιτέλους θα νιώσετε
και εσείς τη μαγεία την οποία όλοι κάθε χρόνο εξυμνούν και προσδοκούν.
Εδώ είναι η ζωή, εδώ και το φετινό σας καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι λοιπόν, με τις
καλύτερες ευχές μας!

άξιους να αγαπηθούν. Αυτός είναι ο αγώνας ο μέγιστος και «ο έσχατος που έχει δοθεί στις ψυχές μας» και για τον οποίο υποφέρουμε
όλους τους πόνους, ώστε να μην είμαστε όμαιμοι αυτής της άριστης θεάς, της «ευτυχισμένης θεάς» που κάνει ευτυχισμένο όποιον
κατορθώνει να την αντικρίσει, ενώ είναι άτυχος αυτός που δεν το επιτυγχάνει.
Πλωτίνος, Εννεάς πρώτη (Περί του καλού, 7/25-30)
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ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Δωρητής με το ζόρι γίνεται;
Ο πολυσυζητημένος νόμος για την υποχρεωτική δωρεά οργάνων
Μετά την ανακοίνωση από τα ΜΜΕ του νομοσχεδίου για την υποχρεωτική
δωρεά οργάνων στην Ελλάδα, ακολούθησε μια βροχή από ενημερωτικά μηνύματα στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Μερικούς μήνες αργότερα, το
νομοσχέδιο ψηφίστηκε (νόμος 3984 της 27/6/2011) χωρίς να πολυγίνει
αντιληπτό, αφού οι επίμαχες διατάξεις δεν ισχύουν ακόμη -θα τεθούν σε
ισχύ στα μέσα του 2013.
Καταρχήν ο συγκεκριμένος νόμος δεν μας βρίσκει σύμφωνους, διότι δεν
ζούμε σε μια ανθρώπινη κοινωνία που υπηρετεί τις Ύψιστες Ανθρωπιστικές
Αξίες. Είχαμε όλοι την ευκαιρία -ακόμη και οι πιο σκεπτικιστές- να επιβεβαιώσουμε με ξεκάθαρο τρόπο ότι ο πλανήτης κυβερνιέται από το θεό του
χρήματος, στο βωμό του οποίου θυσιάζεται η ζωή και ισοπεδώνεται κάθε
φυσική και βιολογική έκφραση.
Αναζητήσαμε στο διαδίκτυο απόψεις για το θέμα. Είδαμε ότι υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ φορέων αλλά και μεταξύ πολιτών. Πολλοί συμπολίτες μας, μάλλον οι περισσότεροι, βλέπουν με άρνηση ή καχυποψία τον
νόμο. Υπάρχουν και αρκετοί που επικαλούνται τη χρησιμότητά του και τα
οφέλη του, και ας «τεντώνονται» λίγο τα όρια κάποιων δικαιωμάτων.
Δυστυχώς η χρησιμοθηρική αυτή άποψη δεν συνάδει κατά τη γνώμη μας με
βασικές νομικές αρχές, αλλά και με ανθρωπιστικές αρχές. Δεν θα επιχειρηματολογήσουμε όμως παραπάνω, αφού μας καλύπτουν οι πολύ καλές τοποθετήσεις που σας παρουσιάζουμε. Καιρός να τους δώσουμε τη σκυτάλη.
ΣτΕ
Καλή ανάγνωση!

Η θέση-καταπέλτης της ομοσπονδίας Δωρητών
Το δελτίο τύπου που ακολουθεί συντάχθηκε από την ομοσπονδία εθελοντών αιμοδοτών (την ΠΟΣΕΑ) η οποία εκπροσωπεί και 20 συλλόγους δωρητών οργάνων
από όλη τη χώρα. Κυκλοφόρησε την εποχή που το νομοσχέδιο ήταν ακόμη υπό συζήτηση. Η γνώμη τους βαρύνει ιδιαίτερα, αφού είναι δηλωμένοι δωρητές, επομένως
κανείς δεν μπορεί να τους καταλογίσει άρνηση προς το θεσμό της δωρεάς: προφανώς
αντιτίθενται μόνο στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Από την άλλη μεριά έχουν βαθιά και
ΣτΕ
σφαιρική γνώση του θέματος, όπως φαίνεται από την τοποθέτησή τους.
H Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ), εκπροσωπώντας 20 και πλέον συλλόγους δωρητών οργάνων σε όλη τη χώρα και ως εκ τούτου
χιλιάδες δωρητές οργάνων, αισθάνεται την ανάγκη να δημοσιοποιήσει την εντονότατη
αντίθεσή της, για το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τη δωρεά οργάνων.
Για τους αδαείς, το να θεωρούμαστε όλοι δωρητές οργάνων, εκτός αν δηλώσουμε το
αντίθετο, καθώς και το να μπορείς να δώσεις εν ζωή το νεφρό σου σε μη στενό συγγενικό σου πρόσωπο, μπορεί να ηχούν θετικά μέτρα για την επίλυση του μεταμοσχευτικού προβλήματος της Ελλάδας. Τα στοιχεία, όμως, μιλούν από μόνα τους:

1. Όσον αφορά τις αφαιρέσεις οργάνων από θανόντες δότες
Η Ελλάδα κατέχει μια από τις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις
πτωματικές μεταμοσχεύσεις. Όπως έχει και επίσημα ανακοινωθεί, αυτό κατά
κύριο λόγο οφείλεται στην έλλειψη υποδομής και προσωπικού, όπως είναι
οι συντονιστές μεταμόσχευσης στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Τα ποσοστά άρνησης των συγγενών κυμαίνονται σε παρόμοια επίπεδα με άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ο βασικός λόγος άρνησης είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης στο μεταμοσχευτικό σύστημα και όχι η έλλειψη ευαισθητοποίησης,
γενικώς και αορίστως.
Ενώ, λοιπόν, καμία παρέμβαση δεν προτείνεται για την ουσία του προβλήματος και ενώ
τα διεθνή δεδομένα δείχνουν ότι η εικαζόμενη συναίνεση1 από μόνη της ουδέποτε
έλυσε το πρόβλημα -επειδή απαιτείται προηγούμενη οργανωμένη ενημερωτική προσπάθεια- στην Ελλάδα το 2011, θυμηθήκαμε το ισπανικό μοντέλο! Μόνο που ούτε
στην Ισπανία -ούτε και αλλού, όπου υπάρχει εικαζόμενη συναίνεση- αγνοούν τη συγκατάθεση των συγγενών του θανόντος. Φανταστείτε πόσο «απλό» θα είναι σύμφωνα με
τη νέα νομοθετική πρόταση: τα όργανα λ.χ. από ένα παιδί χωρίς γονική επιμέλεια, θα
μπορούν να δωρηθούν με την προφορική εντολή ενός επιτρόπου!
Το να επιβληθεί αυταρχικά η δωρεά οργάνων, κάθε άλλο παρά ευνοϊκό μπορεί να είναι
στην ιδέα και το πιθανότερο είναι να αυξήσει και άλλο την ανασφάλεια του μέσου Έλληνα πολίτη και να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των πτωματικών μεταμοσχεύσεων,
αφήνοντας στη μοίρα τους ασθενείς που δεν έχουν άλλη λύση όπως λ.χ. οι καρδιοπαθείς.
Εν τέλει, δεν μιλάμε για εικαζόμενη συναίνεση αλλά για καταναγκασμό, που
προσκρούει στις αρχές της δεοντολογίας, αφαιρώντας κάθε κατοχυρωμένη
έκφραση της ελευθερίας της βούλησης και του αυτεξούσιου του σώματος.

2. Για την αφαίρεση οργάνων από ζώντες δότες
Και ενώ στις εντατικές χάνονται αναξιοποίητοι δότες, το νομοσχέδιο προ-

τείνει να στοχεύσουμε στην αύξηση των μεταμοσχεύσεων από τους ζώντες!
Μα η χώρα μας είναι από τις πρώτες στις ζώσες μεταμοσχεύσεις! Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι η διεύρυνση των ζωσών μεταμοσχεύσεων,
χωρίς τη δικλείδα ασφαλείας της στενής συγγένειας θα οδηγήσει σε αγοροπωλησίες οργάνων, με νομιμοφανή μάλιστα τρόπο, όπως συμβαίνει στις
υποανάπτυκτες χώρες. Είναι ουτοπικό να πιστέψει κανείς ότι μακρινοί συγγενείς, πρόσωπα συνδεόμενα συναισθηματικά ή με ένα απλό σύμφωνο συμβίωσης θα δωρίσουν από «αλτρουισμό» το νεφρό τους, βάζοντας σε όποιο
κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα.
Ειδικά σε αυτές τις εποχές που ζούμε, στην Ελλάδα με την ανεργία και την οικονομική
εξαθλίωση πολλών συμπολιτών μας, θα είναι πολλοί εκείνοι που δε θα διστάσουν να
πουλήσουν το νεφρό τους. Εξάλλου οι ποινές είναι μηδαμινές! Όσο για τη δυνατότητα
που θα δίδει ο νόμος να δώσεις νεφρό, για να μπει σε καλύτερη θέση στη λίστα αναμονής ο συγγενής σου, τα σχόλια περιττεύουν!
Και σαν κερασάκι, όλα αυτά μπορούν να γίνονται και σε ιδιωτικές κλινικές!
Θαρρεί κανείς πως έχει ξεχάσει το Υπουργείο Υγείας πως μιλάμε για ανθρώπους και τα
όργανα τους και όχι για ανταλλακτικά!!!
Κοντολογίς, η προτεινόμενη νομοθετική πρόταση, όχι μόνο δε βασίζεται στα επιστημονικά και κοινωνικά δεδομένα, αλλά θίγει θεμελιώδεις κανόνες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ηθικής, ενώ δημιουργεί διακρίσεις ανάμεσα στις κατηγορίες των
πασχόντων που περιμένουν μόσχευμα. Τελικά δε μπορεί παρά μόνο ερωτήματα να δημιουργούνται σχετικά με το ποιους «ανιδιοτελείς» σκοπούς ή τυχόν συμφέροντα
ιδιωτών-επενδυτών εξυπηρετεί το νομοσχέδιο αυτό.
Σας υπενθυμίζουμε ότι και παλαιότερα είχε επιχειρηθεί να αντιμετωπιστεί το
θέμα με τον ίδιο τρόπο, πλην όμως μετά την παρέμβασή μας, το θέμα αντιμετωπίστηκε ορθολογικά. Υπενθυμίζοντας και την τότε εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, καλούμε το Υπουργείο να το ξανασκεφτεί και να
το συζητήσει δημόσια. Πώς ο πρωθυπουργός σε όλα τα νομοσχέδια προβαίνει σε ανοιχτή διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ
για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα δεν ενημερώθηκαν τυπικά οι εθελοντικοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται με το θέμα των μεταμοσχεύσεων;
Εμείς ως σύλλογοι δωρητών οργάνων, παραμένοντας πιστοί στο ιδανικό της δωρεάς,
για τη διάδοση του οποίου αφιερώνουμε την κάθε μας στιγμή, σας ζητούμε να μην προχωρήσει η ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου.
Είναι άδικο για τους Έλληνες που δοκιμάζονται σε τόσα επίπεδα αυτήν την περίοδο να
προσθέσετε και αυτό, προσβάλλοντας και το τελευταίο που μας έχει μείνει: την αξιοπρέπειά μας όσο ζούμε και όταν φύγουμε από τη ζωή....
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
1. Εικαζόμενη συναίνεση ή opt-out, βλ. το κείμενο του e-Lawyer που εξηγεί αναλυτικά την έννοια.

Μετά το θάνατο, το σώμα μας ανήκει στο κράτος;
Αναδημοσιεύουμε το παρακάτω κείμενο από το αξιόλογο νομικό μπλογκ
elawyer.blogspot.com του e-Lawyer, δικηγόρου κ. Βασίλη Σωτηρόπουλου.
ΣτΕ

Με νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Υγείας, το πρόβλημα της δωρεάς οργάνων
επιχειρείται να αντιμετωπισθεί με μια επέμβαση στην αυτοδιάθεση του ατόμου. Ενώ μέχρι
τώρα δωρητής οργάνων γινόταν το άτομο με σχετική δήλωσή του, αυτό αντιστρέφεται.
Το νομοσχέδιο θα καθιστά κάθε άτομο ex lege (δια νόμου) δότη οργάνων μετά το θάνατό του, εκτός αν εν ζωή είχε ασκήσει σχετική προσφυγή αντίταξης, στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.
Η αντιστροφή αυτή θέτει σημαντικά νομικά ζητήματα βιοηθικής, όπως και κάθε περιορισμός ή «αναδιατύπωση» της αυτοδιάθεσης του ατόμου. Η συγκατάθεση αποτελεί ένα
κομβικό ζήτημα όσον αφορά την ελεύθερη χρήση στοιχείων της προσωπικότητας, σε
όλο τον ορίζοντα των νομοθεσιών που αφορούν την επιτρεπόμενη διάθεση: από τα
προσωπικά δεδομένα και την πνευματική ιδιοκτησία μέχρι το γενικό αστικό δίκαιο αλλά
και το ποινικό δίκαιο.
Η θετική συγκατάθεση είναι το σύστημα «opt-in»: όταν επιλέγεις με δική σου πρωτοβουλία την διάθεση στοιχείων της προσωπικότητάς σου. Αυτό είναι το σημερινό σύστημα για τους δότες οργάνων. Το αντίστροφο σύστημα είναι το «opt-out»: τα όργανα
διατίθενται αυτοδικαίως, εκτός αν έχεις αντίρρηση και την έχεις ασκήσει εν ζωή.
Μπορεί να ακούγεται το ίδιο, αλλά δεν είναι. Αν περάσει αυτή η νομοθεσία,
το νεκρό σώμα θα ανήκει καταρχήν στο κράτος, και η ελεύθερη βούληση θα
είναι μια εξαίρεση κι όχι ο κανόνας. Εκτός των άλλων, πρόκειται για ένα πιεστικό μέτρο που ενέχει από τη φύση του μια υφέρπουσα, αλλά σοβαρή κοινωνική αποδοκιμασία για όσους δηλώσουν «opt-out»: αφού ο νόμος
«κανονικό» θεωρεί το κοινωνικώς αναγκαίο (δηλαδή την αντιμετώπιση της
έλλειψης μοσχευμάτων), το άτομο θα διστάσει να εκφράσει ελεύθερα τη

Η αρετή διδάσκεται τόσο λίγο όσο η ιδιοφυΐα· πράγματι, η έννοια είναι τόσο απρόσφορη γι’ αυτήν όσο και για την
τέχνη και σε αμφότερες τις περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως εργαλείο. Ως εκ τούτου θα ήμασταν
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γνώμη του για «opt-out», αναλογιζόμενο τελικά τις παρενέργειες, αλλά και
το μεγάλο ηθικό δίλημμα στο οποίο μας θέτει με το ζόρι η Πολιτεία.
Τέτοια πιεστικά διλήμματα όμως, σε μια δημοκρατική κοινωνία, δεν επιτρέπεται να τα
επιβάλλει ο νομοθέτης. Η ίδια η έννοια της ελευθερίας επιβάλλει η λήψη της απόφασης
για δωρεά ή μη των οργάνων να γίνεται χωρίς προϋποθέσεις και μόνο με θετικό τρόπο,
όχι ως εξαίρεση από τον κανόνα.

Η συζήτηση στο ιστολόγιο του e-Lawyer
Όταν το κείμενο δημοσιεύτηκε στο εν λόγω μπλογκ, αναγνώστες κατέθεσαν σχόλια
όπου διατυπώθηκαν ποικίλες απόψεις ή και αντιρρήσεις. Κάποιος π.χ. ρώτησε: Νομικά
μιλώντας, ανήκει σε κάποιον ένα νεκρό σώμα; Είναι προσβολή προς τη μνήμη κάποιου
το να χαρίσει ζωή σε κάποιον συνάνθρωπο του;
Η απάντηση του e-Lawyer ήταν σαφής: «Το νεκρό σώμα είναι υπόλειμμα της προσωπικότητας του ατόμου και η προστασία του ανάγεται στο σεβασμό της αξίας του ανθρώπου κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος.» Και προσέθεσε: «Είμαστε υπέρ της
δωρεάς των οργάνων. Αλλά η δωρεά προϋποθέτει ελεύθερη βούληση. Όταν το κράτος θεωρεί by default ότι είσαι δότης, δεν μιλάμε για δωρεά. Το κράτος με αυτό το νομοσχέδιο επιστρατεύει τα όργανα των νεκρών. Σας λέει ότι δεν έχετε βούληση για
δωρεά, μόνο βέτο για την αποτροπή της μεταμόσχευσης.»

Ποια είναι η διαδικασία άρνησης
Το νομοσχέδιο έχει ήδη ψηφιστεί και αποτελεί νόμο του κράτους, αλλά δεν
θα τεθεί σε ισχύ μέχρι τον Ιούνιο του 2013. Τότε θα γίνει συλλογή υπογραφών όσων δεν επιθυμούν να λογίζονται ως δωρητές. Σύμφωνα με ανεπίσημη ενημέρωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων που
αναρτήθηκε σε μπλογκ (επομένως ελέγχεται για την εγκυρότητά της) μπορεί κανείς από τώρα στα ΚΕΠ, με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής, να συντάξει αρνητική δήλωση και να την προωθήσει στον ΕΟΜ. Εντύπωση πάντως
προκαλούν οι αναφορές για προθεσμία ενός μόνο μήνα για τη συλλογή των
αρνητικών δηλώσεων, κάτι που δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε.
Είναι βέβαιο ότι η σχετική κουβέντα και διαμάχη θα φουντώνει όσο πλησιάζουμε προς
τα μέσα του 2013, αν βέβαια δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι τότε ο νόμος. Για μας στο
Υγείας Όραμα αυτή είναι η πρώτη ενασχόληση με το ζήτημα και θα επανέλθουμε σε επόμενα τεύχη.
Δείτε το κείμενο του νόμου εδώ:
http://www.ethemis.gr/nomos-39842011-dorea-ke-metamoschefsi-organon-ke-allesdiataxis/

ανόητοι να περιμένουμε πως τα ηθικά μας συστήματα θα διαμόρφωναν ενάρετους, ευγενείς και αγίους ανθρώπους, και πως τα αισθητικά μας συστήματα θα παρήγαγαν ποιητές, ζωγράφους και μουσικούς.
Σοπενάουερ
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Προειδοποίηση από τον ΠΟΥ:
Η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά «απειλεί να
φέρει το τέλος της σύγχρονης ιατρικής»

Κοπεγχάγη

Η ανθεκτικότητα των βακτηρίων στα αντιβιοτικά μπορεί να σημάνει το τέλος
της σύγχρονης ιατρικής. Σαν να μην έφτανε η παγκόσμια οικονομική κρίση,
έχει ήδη ξεκινήσει μια άλλου τύπου «κρίση», η κρίση των αντιβιοτικών η
οποία μπορεί να καταστήσει αδύνατες επεμβάσεις ρουτίνας και να κάνει μια
απλή γρατζουνιά εν δυνάμει θανατηφόρα! Τα εφιαλτικά αυτά σενάρια ακούστηκαν από τα πιο επίσημα χείλη, εκείνα της γενικής διευθύντριας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Μάργκαρετ Τσαν κατά τη διάρκεια
συνεδρίου για τις Μεταδοτικές Νόσους στην Κοπεγχάγη.

Άχρηστα όλα τα
αντιβιοτικά;

Η κυρία Τσαν σημείωσε
ότι στις μέρες μας οποιοδήποτε αντιβιοτικό κινδυνεύει να καταστεί
άχρηστο -μεταξύ αυτών
φάρμακα που έφεραν
επανάσταση στην αντιμετώπιση ασθενειών
όπως η φυματίωση, η
ελονοσία, οι βακτηριακές λοιμώξεις αλλά και
όσα χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία απλών, τουλάχιστον ως σήμερα, περιπτώσεων,
όπως ένα κόψιμο στο πόδι.
Η διευθύντρια του ΠΟΥ έκανε λόγο για μια νέα «μετα-αντιβιοτική» εποχή και
τόνισε ότι θα απαιτηθεί η χρήση φαρμάκων που αντικαθιστούν τα συμβατικά
και τα οποία είναι ακριβά και λιγότερο αποτελεσματικά. «Μια φαρυγγίτιδα ή
το γρατζουνισμένο γόνατο ενός παιδιού μπορεί στο μέλλον να αποτελούν
θανατηφόρες καταστάσεις» είπε η Δρ Τσαν περιγράφοντας το μέλλον της
παγκόσμιας υγείας με τα πιο μελανά χρώματα. «Η ανθεκτικότητα στους αντιμικροβιακούς παράγοντες αυξάνεται στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο
κόσμο. Χάνουμε τα αντιμικροβιακά φάρμακα πρώτης γραμμής. Οι θεραπείες
αντικατάστασης των συμβατικών είναι πιο ακριβές, πιο τοξικές, απαιτούν
πολύ μεγαλύτερο διάστημα θεραπείας και ίσως εισαγωγή των ασθενών σε
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας».

Αύξηση της θνησιμότητας

Η επικεφαλής του ΠΟΥ σημείωσε επίσης ότι σε ασθενείς που έχουν προσβληθεί από
φαρμακοανθεκτικά παθογόνα η θνησιμότητα έχει φανεί ότι αυξάνεται κατά περίπου 50%.
«Η μετά τα αντιβιοτικά εποχή σημαίνει ουσιαστικά το τέλος της σύγχρονης ιατρικής, όπως
την ξέρουμε». Η δραματική αυτή προειδοποίηση
της κυρίας Τσαν έρχεται να προστεθεί σε όσα αναφέρονται σε ένα νέο βιβλίο του ΠΟΥ με τίτλο «Η
εξελισσόμενη απειλή της ανθεκτικότητας στα αντιμικροβιακά» («The evolving threat of antimicrobial resistance»). Στο βιβλίο αναφέρεται ότι «τα
βακτήρια αντιδρούν στα αντιβιοτικά αναπτύσσοντας αργά ή γρήγορα ανθεκτικότητα σε αυτά. Έτσι
σήμερα καθίσταται δύσκολο ή ακόμη και αδύνατον να αντιμετωπιστούν πολλές κοινές αλλά και
απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις ενώ ορισμένες
φορές μια κοινή λοίμωξη μετατρέπεται σε απειλητική για τη ζωή του ασθενούς».

Σημείωμα του εκδότη:
Επιστημονικά σκεπτόμενοι δεν πρέπει να παραβλέψουμε και το άλλο ερώτημα: γίνονται
πιο ανθεκτικά τα μικρόβια στα αντιβιοτικά λόγω της κατάχρησης ή μήπως ο οργανισμός
αποδυναμώνεται από τη χρήση αυτή, με επακόλουθο της καταβολής του την αλματώδη
εξάπλωση των χρόνιων ασθενειών και τη μειωμένη αποτελεσματικότητα της καταστολής; Ο κάθε ζωντανός οργανισμός είναι ένα βιολογικό θαύμα προσαρμοσμένο να επιβιώνει κάτω από τις φυσικές και βιολογικές συνθήκες όπως αυτές προκύπτουν στην
πάροδο του χρόνου. Η φαρμακευτική καταστολή είναι μία βίαιη παρέμβαση στη φύση της
ζωής, και θα έρθει η στιγμή που το υπεύθυνο φαρμακευτικό λόμπι και οι υποστηρικτές
του (επαγγελματίες της υγείας, κυβερνήσεις, ΜΜΕ, και όσοι ωφελούνται οικονομικά)
δεν θα μπορούν πλέον να κρυφτούν από την απλή λογική, που θα γίνει προσιτή σε
όλους μας.
Γνωρίζουμε ότι ο οργανισμός αντιδρά σε οποιασδήποτε μορφή χημικού φαρμάκου και
είναι προφανές ότι το εκλαμβάνει ως απειλή. Η φαρμακευτική καταστολή λειτουργεί
μόνον όταν η δόση του φαρμάκου είναι αρκετά ισχυρή ώστε να κατανικήσει αυτή τη δύναμη αντίδρασης. Για αυτό και αρκετά συχνά βλέπουμε ασθενείς να ανταποκρίνονται
σε μια ορισμένη δόση φαρμάκου ενώ άλλοι μπορεί να χρειαστούν διπλάσια ή και τριπλάσια. Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις που ο οργανισμός αντιμετωπίζει μια ασθένεια
πολύ πιο επικίνδυνη για τη συνολική του κατάσταση είτε σε κάποιον άλλο οργανισμό
που είναι ανθεκτικός από τη φύση του και δεν έχει αποδυναμωθεί ακόμη από τη χρήση
των ισχυρών χημικών φαρμάκων.
Τα χημικά κατασταλτικά φάρμακα είναι χειρότερα από τις ασθένειες για τον οργανισμό,
για αυτό είναι σε θέση να καταστείλουν και για αυτό η χορήγησή τους πρέπει να γίνεται
με φειδώ. Οι σκεπτικιστές με τις εναλλακτικές μορφές θεραπείας (Ομοιοπαθητική-Βελονισμός- Ανθρωποσοφική ιατρική) επαγγελματίες της υγείας δεν πρέπει να παραβλέπουν τη δυνατότητα αυτοΐασης, αντίθετα πρέπει να ενθαρρύνουν πρακτικές που
ενισχύουν αυτή τη δυνατότητα, όσοι τουλάχιστον σέβονται ακόμη τον λειτουργηματικό
χαρακτήρα της δραστηριότητάς τους.
Από την πλευρά μας, ως υποστηρικτές της Εναλλακτικής Θεραπευτικής, η οποία εστιάζει στην ενίσχυση της αυτοθεραπευτικής δύναμης του οργανισμού, εφιστούμε την προσοχή και περισσότερο σκεπτικισμό απέναντι στα οικονομικά συμφέροντα των
φαρμακευτικών κολοσσών που με απληστία αναζητούν όλο και περισσότερους πελάτες, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που έχουν οι πρακτικές τους στη βιολογική φύση
της ζωής γενικότερα, στον πόνο και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου ειδικότερα.
«…να φανταστείτε. Ας παίξει η φαντασία σας. Δείτε, φανταστείτε, γαντζώστε πίσω από τα καράβια του νου σας. Αφήστε ας τρέξει, ας τρέξει ο νους
σας. Πάλι παρακαλώ σας να συμπληρώσετε το έργο μας εσείς με το μυαλό
σας».
Ουίλιαμ Σέξπιρ

«Ένοχη» η κατάχρηση αντιβιοτικών

Τονίζεται ότι ο κύριος «ένοχος» για την κατάσταση
είναι η κακή χρήση αλλά και η κατάχρηση αντιβιοτικών και προστίθεται ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για
καινοτομία. «Η τεράστια αύξηση στις ανθεκτικές
στα αντιβιοτικά λοιμώξεις, η έλλειψη έρευνας για
καινούργια αντιβιοτικά αλλά και κινήτρων για επένδυση στην έρευνα και στην ανάπτυξη αντιβιοτικών
από τη βιομηχανία δείχνουν την ανάγκη για καινοτομία». Οι υπεύθυνοι του ΠΟΥ ζητούν τώρα από τις
κυβερνήσεις ανά τον κόσμο να ενισχύσουν την
έρευνα σχετικά με την αντίσταση στα αντιβιοτικά.
Αργά ή γρήγορα, τα βακτήρια αντιδρούν στα αντιβιοτικά αναπτύσσοντας ανθεκτικότητα.
Πηγή: Βήμα Science - Newsroom Δ Ο Λ

Έχω ακούσει μερικούς να λένε ότι η συνείδηση είναι αυτή η υπέροχη ικανότητα στο Σύμπαν που δείχνει προτίμηση για τον
ανθρώπινο εγκέφαλο. Αν είναι έτσι τα πράγματα, τότε η συνείδηση έχει περίπου δύο κιλά βάρος και μοιάζει λίγο με κουνουπίδι.
Andrew Newberg
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Εργοθεραπεία
Αποκαθιστά τις σημαντικότερες ανθρώπινες λειτουργίες:
αυτές που τείνουμε να θεωρούμε αυτονόητες.
Γράφει: Χριστίνα Μάλλιου, Εργοθεραπεύτρια, Ιωάννινα

Η Εργοθεραπεία είναι μια παραϊατρική ειδικότητα η οποία δρα σε συνέργεια
με μια σειρά άλλες ειδικότητες, όπως η φυσιοθεραπεία, η λογοθεραπεία,
καθώς και με γιατρούς Παιδίατρους, Αναπτυξιολόγους, Νευρολόγους, Ορθοπεδικούς κ.ά. Βοηθά τους ανθρώπους με δυσλειτουργίες να εκτελέσουν
τις δραστηριότητες της καθημερινής τους ζωής, με έργα που τους επιτρέπουν να αυτοσυντηρηθούν, να γεμίζουν το χρόνο τους και να συνεισφέρουν στην ευρύτερη κοινότητα.
Η εργοθεραπευτική
παρέμβαση γίνεται
τόσο σε παιδιά ηλικίας 0-18 ετών που
παρουσιάζουν κινητικά
προβλήματα,
νοητική υστέρηση,
ψυχοκινητική καθυστέρηση, αυτισμό,
μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, υπερκινητικότητα κ.λπ.,
όσο και σε ενήλικα
άτομα, που έχουν
υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ή πάσχουν από ασθένειες
όπως σκλήρυνση κατά πλάκας κ.ά. Ανεξαρτήτως ηλικίας, γενικός στόχος της εργοθεραπευτικής παρέμβασης είναι να βοηθήσει αυτούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να
μπορέσουν να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο λειτουργικότητας και ανεξαρτητοποίησης, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους.
Ο εργοθεραπευτής ξεκινά και εργάζεται από το άνω τμήμα του σώματος, από τον έλεγχο
της κεφαλής σε συνδυασμό με τα μάτια (για οπτική επαφή, ακολουθία, παρακολούθηση), το στόμα (για την καλή λειτουργικότητα στόματος-αντανακλαστικά, κλείσιμο των
χειλιών, μάσηση-κατάποση) και προχωρεί προς τα κάτω, προς την ωμική ζώνη και τα
χέρια.
Η έμφαση στην εργοθεραπεία δίνεται στα άνω άκρα με έλεγχο ολόκληρου
του σώματος. Το χέρι είναι το πιο βασικό εργαλείο για όλους τους ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό το άτομο να ανακτήσει και πάλι ζωτικής σημασίας λειτουργίες όπως η λεπτή κινητικότητα, ο οπτικός συντονισμός, η
αμφιπλευρικότητα και πολλά άλλα.
Ανάλογα με την πάθηση, το πρόβλημα και την ηλικία, το εργοθεραπευτικό πρόγραμμα
μπορεί, εκτός από τα παραπάνω, να περιλαμβάνει ασκήσεις προσανατολισμού στο
χώρο και το χρόνο, εκπαίδευση στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής (όπως ανεξαρτησία του ατόμου στο να ντυθεί ή γδυθεί, στη σίτιση, προσωπική υγιεινή και μετακίνησή του), προετοιμασία σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (πρώιμη παρέμβαση) για την
ομαλότερη ένταξή τους στο σχολείο.
Τα εργοθεραπευτικά προγράμματα βοηθούν επίσης την ανάπτυξη αντιληπτικοκινητικών δεξιοτήτων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού για τα παιδιά και των προεπαγγελματικών και ψυχαγωγικών δεξιοτήτων για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
Η εργοθεραπευτική παρέμβαση είναι πολύ σημαντική για τους ανθρώπους
που αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που αναφέραμε και για να υπάρξει ένα
συνολικό και συλλογικό αποτέλεσμα, είναι απαραίτητη η συνεργασία της
οικογένειας του ασθενή.

“ΒΙΟΠΟΡΟΣ”

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
ΚΑΦΕ - ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ - ΞΕΝΩΝΑΣ

Ένας παράδεισος της ελληνικής φύσης.
Σε ένα εξαιρετικού κάλλους τοπίο, σε ήρεμο περιβάλλον με ανοικτούς ορίζοντες, βρίσκεται το οικολογικό αγρόκτημα Βιόπορος. Ένα πρότυπο αγρόκτημα που διαθέτει Πιστοποίηση 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 εστιατόριο, όπου μπορείτε να απολαύσετε το πρωινό σας, φτιαγμένο από τις πάναγνες πρώτες 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 στρέμματα 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 ενασχόλησης προβιομηχανικής εποχής: ιπποκίνητο 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 προζύμης 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 Μεσογείου, 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 Βραγκανιώτικα, 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

Όλες οι μεγάλες αλήθειες περνούν από τρεις φάσεις. Πρώτα γίνονται αντικείμενο χλευασμού,
μετά δέχονται βίαιες επιθέσεις, και τέλος γίνονται δεκτές και αυταπόδεικτες.
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Ο σπόρος της αλληλεγγύης και της
Γιορτή ανταλλαγής σπόρων για πέμπτη συνεχόμενη
χρονιά
Στις 7 Απριλίου και για πέμπτη συναπτή χρονιά, ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας διοργάνωσε την Ανταλλαγή Σπόρων Ντόπιων Ποικιλιών, με τη συμμετοχή του Εναλλακτικού Εργαστηριού Κέρκυρας και μελών
της Αγροκολεκτίβας «Ελαία». Η εκδήλωση είχε την υποστήριξη των υπεύθυνων και του προσωπικού του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας «Νέοι Ορίζοντες». Η
συμμετοχή ήταν πολύ μεγαλύτερη από την περσινή, παρόλο που ο καιρός
ήταν άστατος και οι ανταλλαγές έγιναν σε ανοιχτό χώρο.
Η ανταλλαγή σπόρων έχει καθιερωθεί από την Εναλλακτική Κοινότητα «Πελίτι». Στόχος
της να διασωθούν και διαδοθούν οι τοπικές ελληνικές ποικιλίες, πολύτιμες για τη βιοποικιλότητα, αλλά και για έναν ακόμη πολύ σπουδαίο λόγο: δίνουν σπόρο που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και την επόμενη χρονιά, σε αντίθεση με τους υβριδικούς σπόρους
του εμπορίου που -όπως πολλοί γνωρίζουμε πλέον- ενδέχεται να δώσουν μεγαλύτερη
σοδειά, αλλά μόνο για μια χρονιά, αφού η δυνατότητα αναπαραγωγής τους έχει κλειδωθεί γενετικά. Πρόκειται για το γνωστό και απάνθρωπο κόλπο των καρτέλ της αγροτικής βιομηχανίας, ώστε να ελέγχουν την αγορά, και μαζί την τροφή μας την ίδια.
Σήμερα και εν μέσω της οικονομικής κρίσης όλοι μπορούμε να καταλάβουμε
τι απειλή κρύβει αυτή η προσπάθεια χειραγώγησης αλλά και να εκτιμήσουμε
καλύτερα τον αγώνα που έχουν κάνει οι πρόγονοί μας, γενιά με τη γενιά,
προκειμένου να προσαρμοστούν τα ντόπια φυτά στο περιβάλλον κάθε τόπου.
Ίσως το χαρμόσυνο κλίμα που επικρατεί σε αυτές τις γιορτές να πηγάζει -υποσυνείδητααπό τη σιωπηλή εκτίμηση και υποχρέωση που νιώθει ο κάθε παρευρισκόμενος απέναντι
στους προγόνους του. Διότι οι ντόπιες ποικιλίες στην πραγματικότητα μας συνδέουν άρρηκτα με το παρελθόν μας: οι πρόγονοί μας μας μιλούν μέσα από αυτούς τους σπόρους. Οι σημερινοί σπόροι είναι η χθεσινή ανάγκη επιβίωσης εκείνων των ανθρώπων και
το νοιάξιμο να την εξασφαλίσουν στους απογόνους τους.
Άνθρωποι με χαμόγελα, που χαίρονται να βλέπουν άλλους ανθρώπους, ήρθαν, άκουσαν με ενδιαφέρον τους ομιλητές, δοκίμασαν τη μερέντα από χαρουπάλευρο, το αλάτι
από βότανα και το τυράκι που έφτιαξαν επιτόπου ο καλεσμένος και εμπνευστής του «Πελίτι» Παναγιώτης Σαϊνατούδης και η σύζυγος του Σοφία Γίδα. Λίγο πριν το τέλος μοιράστηκαν τα πολυπόθητα φυτά και οι σπόροι, αλλά και η ελπίδα του χρόνου ο καθένας να
φέρει νέους σπόρους και φυτά, ώστε να διευρυνθεί αυτή η προσπάθεια που εξασφαλίζει την επιβίωση και εξαλείφει την εξάρτηση.
Κι εμείς ωφεληθήκαμε, αφού εκτός από τους σπόρους που πήραμε -σήμερα που γράφουμε αυτή την παρουσίαση είναι ήδη φυτά γεμάτα καρπούς- συναντηθήκαμε με χαρούμενους ανθρώπους και μοιραστήκαμε και εμείς τη χαρά μας μαζί τους. Βρήκαμε
επίσης αξιοσημείωτα πράγματα να μεταφέρουμε στους αναγνώστες μας όπως οι νοστιμότατες και πανεύκολες στην παρασκευή τους συνταγές της Σοφίας και του Παναγιώτη*.
Σας παρουσιάζουμε επίσης την πολύ διαφωτιστική ομιλία του βιολόγου κ. Σταμάτη Γκίνη,
διότι επιμένουμε σε μια ενημέρωση ελεύθερη και ουσιαστική.

Συνταγές από το «Πελίτι»
Κασέρι με λεμόνι
Υλικά: 5 λίτρα γάλα, 3 λεμόνια, χοντρό αλάτι
και ελαιόλαδο για συντήρηση
Σκεύη: τουλπάνι (τσαντίλα) για το στράγγισμα,
τρυπητό, ένα κεσεδάκι από γιαούρτι Σπιτικό 1
κιλό τρυπημένο στον πάτο (πολλές τρύπες με
καρφί), ένα όμοιο κεσεδάκι ατρύπητο
Στραγγίζουμε το γάλα και το βάζουμε να βράσει. Ανακατεύουμε κατά διαστήματα, για να
μην κολλήσει. Παράλληλα, ετοιμάζουμε το χυμό των λεμονιών. Όταν το γάλα αρχίζει να
φουσκώνει, ρίχνουμε το χυμό των λεμονιών ενώ συνεχίζουμε να ανακατεύουμε. Σβήνουμε το μάτι και ανακατεύουμε για λίγο ακόμα. Το γάλα «κόβει» αμέσως σε μεγάλα
κομμάτια. Βάζουμε στο νεροχύτη το τρυπητό και πάνω του απλώνουμε το τουλπάνι, το
οποίο έχουμε βρέξει για να μην κολλήσει το τυρί.
Αδειάζουμε εκεί μέσα το περιεχόμενο της κατσαρόλας. Πιάνουμε τις άκρες του τουλπανιού και ανεβοκατεβάζουμε ελαφρά τα χέρια μας για 2-3 λεπτά μέχρι να φύγει ο πολύς
ορός. Τοποθετούμε το τουλπάνι με το τυρί μέσα στο κεσεδάκι από το γιαούρτι που
έχουμε τρυπήσει. Το πιέζουμε λίγο με το χέρι. Τακτοποιούμε κάπως το τουλπάνι ώστε
να μην έχει πολλές ζάρες και τοποθετούμε από πάνω το δεύτερο ατρύπητο κεσεδάκι.
Μέσα σ’ αυτό βάζουμε βάρος -π.χ. μια πέτρα ή ένα γεμάτο βάζο- και το αφήνουμε έτσι
10-12 ώρες περίπου, να στραγγίσει καλά.
Σε ένα βαθύ πιάτο βάζουμε μια χουφτίτσα χοντρό αλάτι. Τοποθετούμε το τυρί πάνω στο
αλάτι. Ρίχνουμε άλλη μια χουφτίτσα από πάνω. Καλύπτουμε με δεύτερο πιάτο και πάνω
βάζουμε πάλι βάρος. Το αφήνουμε άλλες 10-12 ώρες.
Κατόπιν το καθαρίζουμε -χωρίς πλύσιμο. Είναι έτοιμο ή να το φάμε ή να το αποθηκεύσουμε. Εμείς το συντηρούμε για 4-5 εβδομάδες βάζοντάς το μέσα σε ελαιόλαδο. Για να
μην ξοδεύουμε πολύ λάδι, χρησιμοποιούμε πάλι ίδιου τύπου κεσεδάκι από γιαούρτι.
Έτσι το κεφαλάκι του τυριού χωράει ακριβώς και χρειάζεται λίγο λάδι για να το καλύψει.
Το αποθηκεύουμε σε δροσερό μέρος. Από τα 5 λίτρα γάλα παρασκευάζονται γύρω στα
650 γρ. τυρί.
Γίδα Σοφία
* Τις συνταγές της μερέντας από χαρουπάλευρο και του αλατιού από βότανα μπορείτε να τις βρείτε
στο www.peliti.gr

Δραστηριότητες αλληλεγγύης και αυτοοργάνωσης
που ανοίγουν μια εναλλακτική οδό στην αντιμετώπιση της κρίσης.
5ο Φεστιβάλ Κοινωνικής Αλληλεγγύης από το Εναλλακτικό Εργαστήρι Κέρκυρας
Από τις 24 μέχρι τις 26 Μαΐου το Εναλλακτικό Εργαστήρι Κέρκυρας (ΕΕΚ)
πραγματοποίησε την καθιερωμένη του γιορταστική εκδήλωση που σηματοδοτεί και το τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου. Ήταν ένα όμορφο πανηγύρι
με συναυλίες, προβολή ταινιών, χορούς, σκάκι, χαριστικό παζάρι, έκθεση
φωτογραφίας και ελεύθερο σχέδιο, έκθεση βιβλίου, εθελοντική αιμοδοσία
και οπωσδήποτε πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες.
Στο 5ο τεύχος του Υ.Ο. δημοσιεύσαμε το άρθρο «δυναμική
απάντηση του ΕΕΚ στο μνημόνιο». Το ΕΕΚ συνεχίζει ακούραστο την προσπάθειά του.
Πρόκειται για μια σοβαρή και
αξιέπαινη προσπάθεια, η οποία
εκτός των προσφερόμενων
υπηρεσιών μεταδίδει το
πνεύμα αλληλεγγύης που όλοι
μας έχουμε ανάγκη. Ένα δείγμα της ανιδιοτελούς προσφοράς του εργαστηριού είναι οι
59 καθηγητές του που διδάσκουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, θεατρικό παιχνίδι
για παιδιά, έκθεση, κοινωνική ανθρωπολογία, ελεύθερο σχέδιο, ζωγραφική, φωτογραφία, νοηματική γλώσσα, αρχαία ελληνικά, ελληνικά σε μετανάστες, αγγλικά, γαλλικά,
ρώσικα, γερμανικά, τούρκικα, ιταλικά, αλβανικά, κινέζικα, ισπανικά, χρήση υπολογιστή,
κιθάρα, παραδοσιακούς χορούς, ταγκό, ρεμπέτικο τραγούδι, τεχνικές κηπευτικής, παραδοσιακούς χορούς, τοπική ιστορία, λαϊκή τέχνη, μαθηματικά, cheap art, σκάκι, τεχνικές διαλογισμού και γιόγκα, με τις συμμετοχές να ξεπερνούν τις 2.000!
Στα θρανία λοιπόν και πάλι το Σεπτέμβριο! Για πληροφορίες σχετικά με τη δράση του ΕΕΚ
μπορείτε να επισκεφτείτε τη διαδικτυακή σελίδα http://enalaktikoergastiri.wordpress.com.

Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης της Κέρκυρας
«Μπουτσούνι»
Παρουσιάζουμε άλλη μια αξιέπαινη προσπάθεια που γίνεται στην Κέρκυρα.
Το απόσπασμα που ακολουθεί το «κατεβάσαμε» από τη σελίδα κοινωνικής
δικτύωσης που διαθέτουν και υπογράφεται από την «ελεύθερη Ελληνίδα»:
Μία εναλλακτική κοινωνική οικονομία
εφαρμόζεται στην Κέρκυρα, που φέρνει
τους ανθρώπους πιο κοντά, γιατί Ανταλλαγή σημαίνει και Αλληλεγγύη. Είναι
μια θετική δράση από τους ίδιους τους
πολίτες, οι οποίοι παίρνουν τη ζωή τους
στα χέρια τους, δημιουργούν ευκαιρίες
απασχόλησης, δίνουν αξία στα τοπικά
προϊόντα, βοηθούν τις οικογένειές τους και τις επιχειρήσεις τους να επιβιώσουν και να
αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση. Η εκτίμηση της οποιασδήποτε προσφοράς και
ζήτησης στα πλαίσια των ανταλλαγών ανάμεσα στα μέλη του Δικτύου δεν γίνεται σε
ευρώ, αλλά σε ΜΠΟΥΚΟΥΝΙΑ ή αλλιώς ΤΕΜ (Τοπική Εναλλακτική Μονάδα). Το Δίκτυο
Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης έχει μελετηθεί και δοκιμαστεί με επιτυχία στο εξωτερικό,
αλλά και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, δεν υπάρχουν τόκοι, ανατοκισμοί ή τοκογλυφία.

Το Δίκτυο είναι βασισμένο στις ακόλουθες αρχές:

• Ισότητα και Ισοτιμία. Το Δίκτυο ανήκει στα μέλη του, είναι τα μέλη του. Όλοι /όλες
είναι ίσοι ανεξαιρέτως και παίρνουν συλλογικά, μέσα από τακτικές συνελεύσεις, τις αποφάσεις που διέπουν τη λειτουργία του Δικτύου. Τα μέλη ορίζουν την Ομάδα Συντονισμού που αναλαμβάνει τις από μέρα σε μέρα λειτουργίες.
• Ανοιχτή Διαδικασία και Διαφάνεια. Όλα τα μέλη ενημερώνονται για όλες τις συντονιστικές και λειτουργικές διαδικασίες του Δικτύου που πραγματοποιούνται από την Ομάδα
Συντονισμού. Μπορούν να παρευρεθούν στις συναντήσεις της Ομάδας, να συμμετέχουν στις διαδικασίες, και να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα όπου γίνονται οι συζητήσεις και η επικοινωνία μεταξύ των μελών της Ομάδας.
• Συμμετοχή και Αλληλεγγύη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον κοινωνικό χαρακτήρα του
Δικτύου. Από τις συλλογικές αποφάσεις και την ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση του
Δικτύου μέσω του Βήματος Διαλόγου Μελών, μέχρι τις κοινωνικές/κοινωφελείς δραστηριότητες τα μέλη ενθαρρύνονται να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν, να προσφέρουν και να συμμετέχουν με γνώμονα το κοινό καλό και τη συνδιαμόρφωση της
κοινωνίας που θέλουμε.
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.6976 697 719
info@mpoutsouni.gr / http://mpoutsouni.gr/forum/index.php

…Από την ευτυχία, από την καλοπέραση κι από τη δόξα, ποτέ δεν πλάθεται ο θεός, παρά από τη ντροπή, από την
πείνα και από τα δάκρυα. Σε κάθε κρίσιμη στιγμή, μια παράταξη ανθρώποι ριψοκιντύνευαν μπροστά θεοφόροι και
πολεμούσαν, παίρνοντας επάνω τους όλη την ευθύνη της μάχης.(Ν. Καζαντζάκης, Ασκητική. Διατηρείται η ορθογραφία της έκδοσης)
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ελπίδας μοιράστηκε στην Κέρκυρα
Κείμενο και φωτογραφίες Χρήστος Κόντης

Λόμπι και συμφέροντα μας σπρώχνουν
προς έναν γεωργικό Μεσαίωνα.
Τι σκαρφίζονται οι εταιρείες για να περιορίσουν την
ελεύθερη χρήση σπόρων.
Γράφει: Σταμάτης Γκίνης, βιολόγος

Εγκαταλείπεται η τεχνολογία του γενετικά τροποποιημένου σπόρου;
Μέχρι τώρα η γενετική μηχανική έδειχνε να εξυπηρετεί τη βιομηχανία ως ιδανική λύση για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς οι γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες μπορούν να πατενταριστούν και να εντοπιστούν στα χωράφια μέσω του γενετικού τους κώδικα. Οι γεωργοί που δεσμεύονται με σχετικά
συμβόλαια, μπορούν να μηνυθούν για παράνομη αναπαραγωγή, σε περίπτωση που φυλάξουν και εμπορευτούν τον γενετικά τροποποιημένο σπόρο.
Η βιοτεχνολογική βιομηχανία έχει αρνηθεί να αναλάβει την ευθύνη για τις τυχόν επιμολύνσεις χωραφιών και εμμένει σε θέσπιση ποσοτικών ορίων που επιτρέπουν την περιορισμένη γενετική μόλυνση σε καλλιέργειες χωρίς γενετικά τροποποιημένους
οργανισμούς, χωρίς αυτό να αναγράφεται στην ετικέτα.
Μία νέα τεχνολογική λύση: μοριακή σήμανση
Δεδομένης της εντεινόμενης ευρωπαϊκής αντίστασης στους γενετικά τροποποιημένους
οργανισμούς, η βιομηχανία εισηγείται τώρα άλλες σχετικές τεχνολογικές λύσεις. Στο
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις περί εμπορίας σπόρων, επιδιώκουν τη δυνατότητα ταυτοποίησης των ποικιλιών μέσω μιας τεχνολογίας
γενετικής ακολουθίας, γνωστής και ως Μοριακή Σήμανση.
Η τεχνολογία αυτή (η οποία δεν αποτελεί γενετική τροποποίηση) θα επιτρέπει στις εταιρείες να αναγνωρίζουν τις ποικιλίες τους στο χωράφι και να αποφευχθεί έτσι η εκ νέου
σπορά τους το επόμενο έτος. Αγνοείται ωστόσο ο κίνδυνος πως αυτές οι γενετικές αλληλουχίες θα μπορούσαν να εμφανιστούν και να εντοπιστούν σε
ένα γειτονικό αγρό, λόγω διασταύρωσης και γονιμοποίησης των φυτών, δημιουργώντας τα ίδια ακριβώς προβλήματα για θέματα κυριότητας, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.
Νέα νομοθεσία της Ε.Ε. για τους σπόρους. Απειλή για τις τοπικές ποικιλίες.
Μια νέα αναθεώρηση της νομοθεσίας της Ε.Ε. σχετικά με την εμπορία σπόρων δείχνει
να αποτελεί ουσιαστική απειλή για τη διατήρηση και κυκλοφορία των τοπικών ποικιλιών,
οδηγώντας μέχρι και στην απαγόρευση τους. Αντιθέτως, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ευνοούν τις μεγάλες εταιρείες σπόρων μέσω της επέκτασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την προώθηση νέων τεχνολογιών
ελέγχου για όλες τις εμπορικές φυτικές ποικιλίες.
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αρχίσει να αναθεωρεί τη νομοθεσία της Ε.Ε. σχετικά με την
εμπορία σπόρων από το 2008. Μέχρι και πριν μερικά χρόνια, η εμπορία σπόρων μη εγγεγραμμένων ποικιλιών (τοπικών, παραδοσιακών και ιδιοπαραγώμενων) δεν υπόκεινταν στις περισσότερες χώρες σε κάποιο ουσιαστικό έλεγχο, μιας και αποτελούσε σχετικά
μικρό κομμάτι της αγοράς και διακινούνταν χωρίς ανταγωνιστικές εμπορικές προθέσεις.
Τον Ιούνιο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια οδηγία σχετικά με τη διατήρηση συγκεκριμένων ποικιλιών καταλήγοντας σε μια σειρά οδηγιών, οι οποίες εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε χώρα της Ε.Ε. Ο ρόλος τους είναι η ρύθμιση της
εμπορικής κυκλοφορίας φυλών ζώων, φυτικών ποικιλιών προσαρμοσμένων σε τοπικές συνθήκες καθώς και εκείνων που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Τα κράτη μέλη της
Ε.Ε. θα υποχρεωθούν σύντομα να ενσωματώσουν τις σχετικές οδηγίες στην εθνική τους
νομοθεσία.
Διατήρηση της ποικιλομορφίας; Όχι και τόσο!
Παρά τον τίτλο που μιλάει «για τη διατήρηση της ποικιλομορφίας», οι οδηγίες αυτές αντιφάσκουν μέχρι τώρα με το σκοπό τους, το να σταματήσει δηλαδή η απώλεια αγροτικής βιοποικιλότητας και να απλοποιηθεί η σχετική νομοθεσία. Aν και επέτρεψαν την
καταχώριση τοπικών ποικιλιών στους επίσημους καταλόγους, παράλληλα έχουν δημιουργηθεί υπερβολικά πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια.
Τρεις προϋποθέσεις θεωρούνται ιδιαίτερα παράλογες και εκτιμάται ότι εγκυμονούν σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο απαγόρευσης των μη καταχωρημένων ποικιλιών:
1. Η ανάγκη απόδειξης της σπουδαιότητας της
συγκεκριμένης ποικιλίας
2. Ο περιορισμός και η διανομή των τοπικών
σπόρων μόνο στις περιοχές καταγωγής τους
3. Ο ποσοτικός περιορισμός της καλλιέργειας των
ποικιλιών σε αναλογία με τις εμπορικές ποικιλίες
Οι πιέσεις του λόμπι της βιομηχανίας σπόρων
Σημαντικό ρόλο για τη μορφοποίηση των παραπάνω οδηγιών φαίνεται να έπαιξε η σποροπαραγωγική βιομηχανία, με διεθνή πια επιχειρηματική δραστηριότητα και με τις δέκα
μεγαλύτερες εταιρίες να ελέγχουν το 67% της αγοράς. Μεταξύ αυτών βρίσκονται κολοσσοί όπως η Monsanto, η Bayer και η Syngenta οι οποίες, πέραν της χημικής και βιοτεχνολογικής βιομηχανίας, έχουν εξαπλωθεί ραγδαία και στο χώρο της εμπορίας
σπόρων.

Οι εταιρείες αυτές, δρώντας ως λόμπι εντός της Ε.Ε., ασκούν εδώ και καιρό
έντονες πιέσεις για τη νέα νομοθεσία, απαιτώντας την ενίσχυση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την προστασία τους. Οι εταιρείες ισχυρίζονται ότι χάνουν αυτή τη στιγμή το 40% των εν δυνάμει αγορών λόγω «παράνομης
αναπαραγωγής», όπως την ονομάζουν, καθώς και λόγω της σποροπαραγωγής μη καταχωρημένων ποικιλιών.
Παραγωγή και αρπαγή. Ποιες θα είναι οι συνέπειες εάν οι εταιρείες σπόρων
καταφέρουν και επιβάλλουν την ατζέντα τους;
Περιβαλλοντικές και κοινωνικές οργανώσεις έχουν ήδη επισημάνει την απολυταρχική
επίθεση, πρωτίστως κατά των τοπικών ποικιλιών (του τελευταίου «ελεύθερου» κομματιού της αγροτικής παραγωγής) και τη δημιουργία μιας επικίνδυνα εξαρτημένης σχέσης
συνδιαλλαγής και ελέγχου μέσω πατεντών και νέας τεχνολογίας, ακόμη και στους συμβατικούς σπόρους. Μια κατάφωρη αφαίρεση δηλαδή των θεμελιωδών δικαιωμάτων της διατήρησης και ιδιοπαραγωγής σπόρων και μια τεράστια
μεταφορά αξίας από τους αγρότες προς τις εταιρείες που διεκδικούν ανοιχτά πια βασικές γεωργικές διαδικασίες.
Το ενδιαφέρον είναι πως ακόμη και κάποιοι συντηρητικοί αναλυτές έχουν αρχίσει να
αντιλαμβάνονται ότι τα παραπάνω μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της ανάπτυξης
και έρευνας. Με μια βιομηχανία η οποία, μη μπορώντας να παράξει αξία μέσω της καινοτομίας, προσπαθεί να αρπάξει το τελευταίο υπόλοιπο της αγοράς και να αυξήσει τα
κέρδη της, εμποδίζοντας ως εκ τούτου την οποιαδήποτε πρόοδο της γεωργίας.
«Δεν καταναλώνουμε και δεν στηρίζουμε τα προϊόντα που καταστρέφουν
το περιβάλλον»
Χρειάζεται άμεση αντίδραση στα νέα σχέδια των εταιρειών της παγκόσμιας σποροπαραγωγικής βιομηχανίας. Ο Παναγιώτης Σαϊτανούδης, ιδρυτής του Πελίτι επισημαίνει: «Οι πολυεθνικές κάνουν τη δουλειά τους κι εμείς τη δική μας. Δεν
καταναλώνουμε και δεν στηρίζουμε τα προϊόντα που καταστρέφουν το περιβάλλον. Δεν πολεμάμε με κανέναν έξω από μας, αυξάνουμε τη συνειδητότητά μας και αυτό είναι αρκετό για να φέρει τεράστιες αλλαγές».
Είμαστε πολίτες και όχι υπήκοοι
Ο Νίκος Καζαντζάκης γράφει στην «Ασκητική»: «Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να
λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ
φταίω». Οι άνθρωποι που εργάζονται στον αγροτικό τομέα, οι ερασιτέχνες
και οι επαγγελματίες καλλιεργητές παραδοσιακών ποικιλιών αλλά και όλοι
εμείς, οι πολίτες-καταναλωτές θα πρέπει να αναλάβουμε έμπρακτα την ευθύνη απέναντι στους εαυτούς μας και στις γενιές που θα έρθουν. Θα πρέπει
να υπερασπιστούμε την ποιότητα της τροφής, την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία ελεύθερων πολιτών (και όχι υπηκόων οικονομικών
αυτοκρατοριών)!

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΛΙΤΙ
Ακολουθεί ενημερωτικό μήνυμα που πήραμε πρόσφατα από τον Παναγιώτη Σαϊνατούδη,
δημιουργό του «Πελίτι». Εμείς στο Υγείας Όραμα έχουμε υπάρξει επανειλημμένα συνεργάτες και συνοδοιπόροι του «Πελίτι» στην αξιέπαινη και αφιλοκερδή προσπάθειά
του, αφού νιώθουμε ότι μοιραζόμαστε πολλά κοινά οράματα. Έτσι είναι χαρά μας να
μοιραστούμε με τους αναγνώστες μας τα νέα και άλλες πληροφορίες που έχουν να κάνουν με το «Πελίτι», χρήσιμες για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα, ή
και να συμμετάσχει πιο ενεργά σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες, εφόσον το επιθυμεί.
ΣτΕ

Αγαπητοί φίλοι του «Πελίτι», με χαρά σας ενημερώνουμε πως διεξήχθησαν με μεγάλη
επιτυχία η 12η Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγής Ντόπιων Ποικιλιών στις 21 Απριλίου
2012 στη γη του Πελίτι, και οι Διεθνείς Ημέρες Σπόρων στις 22-23 Απριλίου 2012.
Μοιράστηκαν πάνω από 20.000 φακελάκια με σπόρους και 7.000 φυτά σε 7.500
άτομα που ήρθαν στη γη του Πελίτι. Στις Διεθνείς ημέρες Σπόρων συμμετείχαν 13 χώρες,
οι κάτωθι: Ελλάδα, Πορτογαλία, Βέλγιο, Γερμανία, Αυστρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Μαρόκο, Τυνήσια, Τουρκία, Γάλλια, Ιταλία, Ελβετία. Βίντεο και φωτογραφίες της γιορτής
μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του Πελίτι, www.peliti.gr.
Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως πλέον μπορείτε να στηρίζετε οικονομικά
την προσπάθεια του Πελίτι και μέσω της ιστοσελίδας κάνοντας τη δωρεά σας μέσω paypal, πατώντας «Donate» από την κεντρική μας σελίδα. Η οικονομική στήριξη από μέρους
σας είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο μας.
Για οτιδήποτε άλλο γράψτε μας στο peliti@peliti.gr.
Για την καλύτερη ενημέρωση σας για τις δράσεις του Πελίτι, μπορείτε να
επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.peliti.gr.
Το γραφείο του Πελίτι βρίσκεται στο Μεσοχώρι Παρανεστίου στο Ν. Δράμας και είναι
ανοιχτό από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις εννιά το πρωί έως τη μία το μεσημέρι.
Τηλ.: 25240 22059. Μπορείτε να μας στείλετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να
σας στέλνουμε τα νέα μας.
Σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε. Για το Πελίτι Παναγιώτης Σαϊνατούδης

Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νοιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους.
Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο
γιο σου τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει...
(Ν. Καζαντζάκης, Ασκητική. Διατηρείται η ορθογραφία της έκδοσης)
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Το Όνειδος της Ευρώπης:

Νέο ποίημα-παρέμβαση του Γκίντερ Γκρας
Μετά το ποίημά του κατά της πολιτικής του Ισραήλ, ο Γερμανός νομπελίστας ποιητής Γκίντερ Γκρας προχώρησε σε νέα παρέμβαση, που εκφράζει με
ποιητικό τρόπο τον αποτροπιασμό του για τη στάση της Ευρώπης απέναντι
στην Ελλάδα. Το ποίημα δημοσίευσε η Süddeutsche Zeitung.
Η Ευρώπη, που σήμερα ακόμη αναγνωρίζει ως συστατικό στοιχείο της ταυτότητάς της τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, υπονομεύει κατά τον Γερμανό
νομπελίστα με την πολιτική της λιτότητας τις ίδιες τις αξίες της. Απευθυνόμενος στους συμπατριώτες του ο Γκρας υπενθυμίζει τον ρόλο της Γερμανίας ως κατοχικής δύναμης στην Ελλάδα. Και σαν μια άλλη Κασσάνδρα,
προειδοποιεί: «Ανούσια θα μαραζώσεις χωρίς τη χώρα, της οποίας το πνεύμα
εσένα, Ευρώπη, επινόησε.»
Σε μια γλώσσα που θυμίζει τα γερμανικά του 18ου αιώνα, μιας εποχής πνευματικής άνθισης στη Γερμανία, όπου η ελληνική αρχαιότητα αποτελούσε σημείο αναφοράς, ο Γκρας αναδεικνύει με το νέο ποίημά του μια άλλη
διάσταση στην όλη συζήτηση για την Ελλάδα που πάει να θυσιαστεί στο βωμό
των δημοσιονομικών πολιτικών: τη διάσταση ότι η συνοχή της Ευρώπης βασίζεται κυρίως σε κοινές αξίες και σε κοινές πολιτισμικές ρίζες.
Πηγή: DW

ΤΟ ΟΝΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Στο χάος κοντά, διότι με τις αγορές δεν συνεμορφώθη,
χώρα που μακριά της στέκεις, που σου δάνεισε το λίκνο.
Αυτά π’ αναζητάει η ψυχή, που έτοιμα τα βρήκες,
τώρα απαξιώνονται, για παλιοσίδερα μετράνε.
Σαν μπαταξού γυμνή διαπομπεύεται και υποφέρει η χώρα
που στη λαλιά σου καθημερινά ευγνωμονούσες.

Γκίντερ Γκρας

Σε φτώχεια ατελείωτη κατάδικη η χώρα, με πλούτο
που λαμπρός μουσεία κοσμεί: λάφυρα που φυλάγεις.
Αυτοί που μ’ όπλα πάτησαν τη χώρα, τη νησοπροικισμένη,
τον Χέλντερλιν μες στον γυλιό κρατούσαν της στολής τους.
Χώρα που δεν ανέχεσαι -μα τους συνταγματάρχες της
κάποτε τους ανέχτηκες για σύμμαχους κι εταίρους.
Χώρα χωρίς δικαιώματα, που ωμοί εξουσιαστές της
τη ζώνη όλο στενότερα και πιο στενά τής σφίγγουν.
Μαύρα για να σ’ αντισταθεί φόρεσ’ η Αντιγόνη και σ’ όλη τη Χώρα
πενθοφορούν οι άνθρωποι, ο Ξένος τους που ήσουν.
Του Κροίσου σόγια όμοια έξω από τη χώρα όμως
εστοίβαξαν και φύλαξαν στις κάσες σου ό,τι μαλαματένιο.
Πιες το, λοιπόν, πιες! των κομισάριων οι εγκάθετοι φωνάζουν,
μα οργισμένος σου γυρνά την κύλικα, ξέχειλη, ο Σωκράτης.
Θεών κατάρα εν χορώ βαριά πάνω σε ό,τι κατέχεις,
τον Όλυμπό τους που απαιτείς να τους τον απαλλοτριώσεις.
Άψυχη πια, θα μαραθείς χωρίς τον τόπο
που η ψυχή του σ’ έπλασε, εσένα, Ευρώπη.
Η πολύ καλή αυτή μετάφραση αναρτήθηκε στο sarantakos.wordpress.com

Γιατί μας εξέφρασε το ποίημα του Γκρας
Του συνεργάτη & επιμελητή μας Λευτέρη Σφακιανάκη

Πολλοί εξέφρασαν την άποψη ότι το ποίημα του Γκρας είναι υποδεέστερο καλλιτεχνικά
σε σχέση με τα έργα που του χάρισαν το Νόμπελ· στάθηκαν ιδίως στη σκληρή και κάπως
άκαμπτη γλώσσα του κειμένου. Άλλοι πάλι επισημαίνουν ότι παρεμβάσεις όπως του
Γκρας εμφορούνται από τον αφελή ρομαντικό φιλελληνισμό των αρχών του 19ου
αιώνα, τότε που οι Ευρωπαίοι συμπαθούσαν τους Έλληνες, διότι νόμιζαν ότι κυκλοφορούν ακόμη με χλαμύδες και απαγγέλλουν Όμηρο στα αρχαία.
Νομίζω ότι αμφότεροι έχουν άδικο. Θέμα του ποιήματος είναι πρωτίστως η Ευρώπη. Η
δε Ελλάδα, ιδίως η αρχαία, χρησιμοποιείται σαν εργαλείο, σαν σύμβολο. Συνειδητά και
όχι από ρομαντισμό (το πρίσμα του οποίου παραμορφώνει το σύμβολο τόσο, ώστε να
το συγχέει με το πραγματικό).
Η Ελλάδα στο ποίημα είναι κατά κύριο λόγο μία εναλλακτική διατύπωση του όρου «ευρωπαϊκό πνεύμα». Δεν είναι οντότητα ξέχωρη ή αντίπαλη σε σχέση με τη Γερμανία και
την Ευρώπη, αλλά κομμάτι τους. Η Ελλάδα είναι οι πηγές της Ευρώπης, η βαθύτερη
ουσία της, οι ανθρώπινες πτυχές της.
Απομακρυνόμενη από το ελληνικό στοιχείο -στη συμβολική του διάσταση- η Ευρώπη γίνεται μη Ευρώπη. Απομακρύνεται από τον εαυτό της. Και, πόσο ειρωνικό: η Ευρώπη
προδίδει σήμερα την κληρονομιά της (δήθεν στο όνομα της διατήρησής της), στραγγαλίζοντας αυτή την ίδια χώρα η οποία κάποτε της την κληροδότησε.
Εδώ υπεισέρχεται στο ποίημα η δεύτερη διάσταση της Ελλάδας: η τοπική, η πραγματική (ανάμεσα σε αυτή τη σημασία και στη συμβολική αμφιταλαντεύεται διαρκώς ο όρος
Ελλάδα στο κείμενο). Η Ελλάδα είναι ένας τόπος υπαρκτός· υπαρκτός σήμερα, όχι χθες·
ένας τόπος όπου έχουν σωρευτεί σφάλματα, όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και της ίδιας
της Ευρώπης.
Ο Γκρας θυμίζει ότι η Ελλάδα πληγώθηκε επανειλημμένα τις τελευταίες δεκαετίες, άλλες
φορές με υπαιτιότητα Ευρωπαίων και άλλες λόγω της ανοχής ή αδιαφορίας τους. Πόσο
«ευρωπαϊκό» είναι να στεκόμαστε μόνο στα λάθη των Ελλήνων, και να φτάνουμε στο
σημείο να ευχόμαστε να αποσχιστεί ο τόπος τους από το βράχο του Αίμου, να γίνει μια
πέτρινη σχεδία που θα σαλπάρει για το διάολο; Είναι αυτό Ευρώπη; Είναι αυτό ανθρωπιά; Τέτοια ερωτήματα θέτει ο Γκρας.
Η στριφνή γλώσσα που επέλεξε, με τις γωνιώδεις και πέτρινες λέξεις, είναι λες και έψαχνε για ρητορικά αγκωνάρια που -αναμασώντας τα1- θα ξεπεράσει το τραύλισμα, ώστε
επιτέλους να εκφραστεί (και να εκφράσει άλλους Ευρωπαίους, που πάσχουν από το
ίδιο σάστισμα και τραύλισμα).
Η ποιητική φόρμα, εκ πρώτης όψεως άσχημη σε σύγκριση με άλλων έργων του, είναι
τόσο συντονισμένη με την ευρωπαϊκή ασχήμια που βιώνουμε, ώστε κερδίζει τελικά μια
άλλη ομορφιά, αυτή της απόλυτης εναρμόνισης.
Και ακόμη το ποίημα διαθέτει πρωτοφανή πολυπλοκότητα. Λες και όλες οι λέξεις του είναι
και κάτι άλλο ταυτόχρονα· σαν σύνθετα αξεδιάλυτα αρώματα που αναδύονται μέσα από
ένα ποτήρι ακριβό κόκκινο κρασί· σαν εννοιολογικά κβάντα που πάλλονται ακατάπαυστα
και μπορούν να καταλαμβάνουν πολλαπλά σημεία του σημαίνοντος την ίδια στιγμή.
Το ποίημα μου άρεσε, και το κυριότερο με εξέφρασε, και σαν Ευρωπαίο και σαν πολίτη
αυτής της χώρας που πλήττεται. Και πρωτίστως νομίζω ότι εκφράζει την εποχή που ζούμε
-διαχρονικό γνώρισμα της καλής τέχνης.
Ο Γκρας ενέταξε ιδανικά το πολιτικό μήνυμα στην τέχνη του, προβάλλοντας την ιδέα ότι
Ευρώπη χωρίς Ελλάδα δεν υφίσταται. Εμπλούτισε τη νοηματοδότηση των εννοιών Ελλάδα και Ευρώπη, γεφυρώνοντας το αρχαιοελληνικό παρελθόν και την Ελλάδα του σήμερα
με έναν διαφορετικό, πιο δόκιμο τρόπο, που δεν ολίσθησε σε ρομαντικές μπανανόφλουδες
(παρότι σε σημεία δίνει -ίσως και επίτηδες- την εντύπωση ότι τις έχει πατήσει).
Και κυρίως το έκανε με τρόπο ποιητικό, αφού αυτό που εξέφρασε δεν μπορεί να ειπωθεί ούτε με δηλώσεις στα μέσα, ούτε με άρθρα, ούτε σε πεζό λόγο, παρά μόνο με το ποίημα που συνέθεσε.
1) Σαν άλλος Δημοσθένης, που θεράπευσε το τραύλισμα γυρνώντας βότσαλα μέσα στο στόμα του.

Επί του πιεστηρίου
Περίεργο παιχνίδι φαίνεται ότι στήθηκε από κάποια γερμανικά ΜΜΕ μετά την παρέμβαση του Γκίντερ Γκρας. Συγκεκριμένα η γνωστή εφημερίδα Frankfurter Allgemeine
Zeitung κυκλοφόρησε είδηση σύμφωνα με την οποία το ποίημα ήταν πλαστό, μια φάρσα
που σκάρωσαν οι συντάκτες κάποιου περιοδικού, φτιάχνοντας ένα κολάζ από λέξεις
και φράσεις που έβγαζε στην τύχη το Google. Έπειτα -συνέχιζε η είδηση- το έστειλαν ως
δήθεν κείμενο του Γκρας στη Süddeutsche Zeitung, η οποία ξεγελάστηκε και το δημοσίευσε.
Φυσικά το δημοσίευμα δεν ισχύει, ενώ ο Γκρας αντέδρασε έντονα στην υπόγεια και ειρωνική προσπάθεια να υποβιβάσουν το ποίημά του. «Εγώ είμαι ο συντάκτης αυτού του
ποιήματος. Το κακόβουλο δημοσίευμα της Frankfurter Allgemeine Zeitung δείχνει το
χαμηλό επίπεδο αυτής της εφημερίδας», δήλωσε, διαψεύδοντας το δημοσίευμα.

Όταν χαθεί το ΤΑΟ υπάρχει καλοσύνη./ Όταν χαθεί η καλοσύνη, υπάρχει αβρότητα. / Όταν χαθεί η αβρότητα,
υπάρχει δικαιοσύνη. / Όταν χαθεί η δικαιοσύνη, υπάρχουν τύποι. / Όμως οι τύποι αποτελούν το κέλυφος της πίστης και της ειλικρίνειας, είναι η αρχή της σύγχυσης. / Όπως διάφορες προφητείες αποτελούν μοναχά εντυπω20

Συμφέροντα κάθε λογής συντηρούν το ενεργειακό πρόβλημα της χώρας μας
Σε μια κοινωνία που η συνοχή της διατηρείται από τον άκρατο εγωισμό και
το ατομικό συμφέρον (το οποίο ο καθένας υπερασπίζεται ανάλογα με την
οικονομική του ευχέρεια) είναι λογικό να μιλάμε και για ενεργειακό πρόβλημα. Είναι εφιαλτικό να εστιάζουμε στο πετρέλαιο του Αιγαίου, αν σκεφτούμε τι συνέβη σε μια μοναδική άτυχη στιγμή στον κόλπο του Μεξικού. Η
Μεσόγειος είναι η τροφός τόσο της χώρας μας όσο και των άλλων χωρών
που βρέχονται από τα νερά της. Αν συμβεί κάτι ανάλογο, τότε πρέπει να βουτήξουμε όλοι μαζί μέσα στο βούρκο της λάσπης και να πνιγούμε, να αφανιστούμε μαζί με τη Μεσόγειο, μια για πάντα.
Δυστυχώς κανένας δεν σκέφτεται αυτές τις συνέπειες, παρότι θα είχε κάθε
λόγο. Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα δεν μπορεί να υφίσταται ενεργειακό πρόβλημα διότι έχουμε περισσότερες από 330 ημέρες το χρόνο με ηλιοφάνεια,
σχεδόν συνεχή αέρα, άφθονες γεωθερμικές πηγές και παντού γύρω μας θάλασσα. Οι ηγέτες των πλούσιων χωρών αναζητούν τρόπους να επιβάλουν
φόρο και στον αέρα που αναπνέουμε, όπως έγινε στη Δανία και την Αυστραλία -πιθανόν και αλλού- με τη φορολόγηση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.
Επίσης, παρότι το 75% του πλανήτη καλύπτεται από νερό, εδώ και αρκετά
χρόνια διαφημίζεται ο κίνδυνος της λειψυδρίας. Με τις γνώσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας πήγαμε στο διάστημα, και δεν μπορούμε να αφαλατώσουμε με οικονομικούς ενεργειακά τρόπους νερό από τη θάλασσα; Η
ιστορία εξακολουθεί να γράφεται από την εξουσία, η οποία λειτουργεί εξυπηρετώντας τις επονομαζόμενες αγορές και σε βάρος της Φύσης και των
πολιτών.
ΣτΕ

ΔΕΗ: Ξεκινούν από τη Λέσβο οι γεωτρήσεις για τη γεωθερμία
Από τη Λέσβο θα ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις της ΔΕΗ για την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων, όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες», Ι. Τσιπουρίδης. Ο κ. Τσιπουρίδης σημείωσε τη σημασία της συναίνεσης των τοπικών
κοινωνιών ως βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τη γεωθερμία, με στόχο να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης.
Όπως ανέφερε ο κ. Τσιπουρίδης, «οι τοπικές κοινωνίες πρέπει όχι μόνο να κατανοήσουν,
αλλά να αγκαλιάσουν το εγχείρημα», διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα
περιβαλλοντικής και οικιστικής υποβάθμισης των περιοχών όπου πρόκειται να εγκατασταθούν οι μονάδες παραγωγής γεωθερμικής ενέργειας, ούτε και θέμα αλλοίωσης της
φυσιογνωμίας των νησιών.
«Δεν πρόκειται να μετατραπούν σε εργοτάξιο τα νησιά», δήλωσε χαρακτηριστικά, αν και
σημείωσε ότι πρόκειται για μονάδες μεγάλης ισχύος, χωρίς όμως να δώσει επεξηγηματικά στοιχεία για το θέμα. Επίσης τόνισε ότι το κόστος λειτουργίας θα είναι μικρό γιατί δεν
θα χρειαστεί, όπως σε άλλες χώρες, να γίνουν βαθιές γεωτρήσεις.
Οι περιοχές που είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρισμού, δηλαδή εκείνες στο υπέδαφος των οποίων υπάρχουν γεωθερμικά
ρευστά σε θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 90 βαθμούς Κελσίου, όπως
είπε, είναι η Μήλος, η Νίσυρος, η Λέσβος, τα Μέθανα και η Κίμωλος.
Ο κ. Τσιπουρίδης, γνωστοποίησε ότι σε συνεργασία με στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θα επισκεφθούν όλα τα νησιά για να ενημερώσουν τους πολίτες.
Πηγή: Energypress.gr.

Οι πολίτες αντιδρούν διότι δεν εμπιστεύονται κανέναν και είναι προφανές ότι πράττουν
ορθώς!
ΣτΕ

Υδριάδα: 100% Ελληνική εφεύρεση!
Μια εξαιρετική, εξολοκλήρου ελληνική ιδέα που, όπως συνηθίζεται, δεν έχει την ανάλογη προβολή. Το πρόβλημα το ξέρουμε όλοι: τα νησιά μας πάσχουν από έλλειψη -

προφανώς πόσιμου- νερού. Η υπερκατανάλωση από τον ανεξέλεγκτο τουρισμό, η
χρήση πόσιμου νερού για να γεμίζουν οι πισίνες και η κακή διαχείριση των υδάτινων
πόρων εν γένει, έχουν φέρει αρκετές νησιωτικές περιοχές στα πρόθυρα της λειψυδρίας.
Είναι γνωστό ότι αρκετά από τα νησιά μας προμηθεύονται νερό από ιδιώτες, το οποίο μεταφέρεται με βαπόρια, για να καλύψουν τις ανάγκες τους.
Το θέμα είναι, υπάρχει λύση; Φυσικά και υπάρχει, αν και μέχρι να εφαρμοστεί έστω και
σε ένα μόνο νησί, έπρεπε να περάσει από το σκόπελο της γραφειοκρατίας...
Στην Ηρακλειά, δίπλα στη Νάξο, εδώ και τρία χρόνια λειτουργεί ένα εξολοκλήρου ελληνικό έργο. Η Υδριάδα είναι μια πρότυπη σε παγκόσμιο επίπεδο
πλωτή μονάδα αφαλάτωσης που παίρνει την ενέργειά της από ενσωματωμένη ανεμογεννήτρια και φωτοβολταϊκή συστοιχία.
Επικεφαλής του προγράμματος είναι ο κ. Νικήτας Νικητάκος, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που μαζί με τους συνεργάτες του Θ. Λίλα και Α. Βατίστα έχουν καταφέρει να πραγματοποιήσουν το πρόγραμμα το οποίο για την νησιωτική Ελλάδα θα έπρεπε
να είναι ο «απόλυτος στόχος»: τη δημιουργία νερού από τη θάλασσα χωρίς να καταναλώνεται «ρυπογόνο» ρεύμα παραγωγής ΔΕΗ.
Η Υδριάδα, με ύψος άνω των 35 μέτρων, αποτελείται από τέσσερις πλωτήρες και έναν
κεντρικό, συνδεδεμένους με μεταλλικό πύργο που φιλοξενεί και την ανεμογεννήτρια.
Μπορεί να καλύψει τις ημερήσιες ανάγκες 300 κατοίκων σε νερό και έχει σχεδόν μηδενικό κόστος λειτουργίας, όχι βέβαια και κατασκευής.
Η αντίστροφη όσμωση, η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η Υδριάδα, είναι γνωστή εδώ
και πολλά χρόνια. Ωστόσο, η εφαρμογή της σε «εθνικό» επίπεδο σκόνταφτε πάντα στη
μεγάλη κατανάλωση ενέργειας του συστήματος η οποία, αν καλυπτόταν από ηλεκτρικό
ρεύμα παραγωγής ΔΕΗ (άνθρακας κ.λπ.), δεν θα είχε το οικολογικό αποτύπωμα που
όλοι αναζητούμε στις ημέρες μας.
Οι επιστήμονες που εξέλιξαν την Υδριάδα, έλυσαν αυτό το πρόβλημα, εγκαθιστώντας
πάνω στον τεράστιο πυλώνα φωτοβολταϊκά συστήματα αλλά και ανεμογεννήτριες, ενώ
για τον απομακρυσμένο έλεγχο της λειτουργίας της η Υδριάδα είναι εφοδιασμένη και
με ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο.
Η ιδέα έχει κερδίσει παγκόσμια αναγνώριση αλλά στην Ελλάδα έχει καταφέρει να εξαγριώσει τους τοπικούς νερουλάδες, οι οποίοι θεωρούν αδιανόητο το να χάσουν το μεροκάματό τους, όταν το σύστημα θα λειτουργήσει
πλήρως παρέχοντας δωρεάν νερό!
Στην πορεία υλοποίησης του έργου από την ομάδα του Πανεπιστημίου -σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές- οι υπεύθυνοι άκουσαν το ανήκουστο
από τα χείλη αρμόδιων παραγόντων: «δεν είναι δυνατόν να δίνετε δωρεάν
νερό. Θα μας το χαρίζετε και εμείς θα το πουλάμε».
Πηγή: unews.pathfinder.gr

Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει
πιο δυνατό
Κλισέ; Κλισέ ξε-κλισέ, η επιστήμη υποστηρίζει ότι ισχύει και μάλιστα παρουσιάζει στοιχεία σε πρόσφατο τεύχος του Journal of Personality and Social Psychology.
Η μελέτη βασίζεται σε στοιχεία που συνέλεξαν οι ερευνητές από όλη την επικράτεια των
ΗΠΑ και συγκρίνει τα «ατυχή» γεγονότα στη ζωή των ανθρώπων που συμμετείχαν σε
αυτή και το αποτέλεσμα στη σημερινή τους κατάσταση (τόσο ψυχολογικά όσο και γενικότερα).
Οι υπογράφοντες τη μελέτη είναι οι Μαρκ Σίρι, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μπάφαλο, η Άλισον Χόλμαν, καθηγήτρια επιστημών ανατροφής στο πανεπιστήμιο Ιρβάιν της Καλιφόρνιας και η Ροξάν Κοέν Σίλβερ, καθηγήτρια ψυχολογίας στο ίδιο
πανεπιστημιακό ίδρυμα.
Προηγούμενες έρευνες συνέδεαν τα δυσμενή γεγονότα και τις δοκιμασίες με επιπτώσεις
στην ψυχική υγεία, λένε οι ερευνητές. Όσο πιο έντονα ήταν αυτά, τόσο χειρότερο το
αποτέλεσμα στην ευζωία των ανθρώπων. Όμως η έρευνα που έγινε τώρα, με δείγμα
2.398 άτομα των οποίων τα στοιχεία αξιολογήθηκαν, έδειξε ότι όσοι είχαν περάσει κάποιες δυσκολίες στη ζωή τους, είχαν καλύτερο επίπεδο ψυχικής υγείας, τόσο από όσους
είχαν περάσει πολύ μεγάλες δυσκολίες, αλλά και από εκείνους που δεν είχαν περάσει
καμία δυσκολία.
Το πρώτο συμπέρασμα ήταν αναμενόμενο. Το δεύτερο όμως; «Ήρθαμε αντιμέτωποι με
τη γραμμική συσχέτιση δυσχερειών και επιδείνωσης της ψυχικής υγείας. Όμως», επισημαίνει ο Σίρι, «ανακαλύψαμε ένα ακόμα στοιχείο». Οι άνθρωποι που έχουν ιστορικό, δηλαδή έχουν περάσει κάποιες δυσκολίες στη ζωή τους, εμφανίζονται ψυχικά πιο υγιείς από
εκείνους που έχουν ζήσει μια ζωή χωρίς προβλήματα. Οι πρώτοι μάλιστα εμφανίζονται
περισσότερο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους. Είναι αξιοσημείωτο, λέει ο Σίρι, ότι αυτά
τα άτομα εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερο βαθμό αντοχής και προσαρμοστικότητας σε τρέχουσες δυσκολίες. Η αντοχή είναι συνδεδεμένη με την πρότερη εμπειρία, και μάλιστα με
τις δυσκολίες.
Της Σοφίας Βεργοπούλου, πηγή: otenet.gr (με μικρή επιμέλεια από το Υγείας Όραμα)

σιακή παρουσίαση του Ταό. / Απαρχή της τρέλας. / Για τούτο ο αληθινά μεγάλος ασχολείται με το πραγματικό κι
όχι με το επιφανειακό. / Με τον καρπό και όχι με το άνθος. / Για τούτο δέξου το ένα και απόρριψε το άλλο.
Λάο Τσε
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Καλοκαιρινά φυτέματα
Κάντε τον κήπο ή ακόμη και το μπαλκόνι σας ένα ολάνθιστο περιβόλι
Γράφει: Φωτεινή Σγούρου - Γεωπόνος
Ήρθε το καλοκαίρι! Η αλήθεια είναι πως φέτος
ήταν λίγο διστακτικός ο καιρός για να μας επιτρέψει να ζεσταθούμε και να γευτούμε τη χαρά αυτής
της υπέροχης εποχής! Και είναι υπέροχη γιατί μας
δίνει δυνατότητες για διάφορες δραστηριότητες
έξω από τον περιορισμένο χώρο του σπιτιού μας.
Έτσι ξεκινάμε μπάνια στη θάλασσα, βόλτες στην
εξοχή και γενικά η παραμονή μας έξω διαρκεί περισσότερες ώρες απολαμβάνοντας τον ήλιο, τη
θάλασσα και τα υπέροχα μέρη αυτής της πανέμορφης χώρας.
Μία από τις ασχολίες που μπορούμε να κάνουμε αυτή την
εποχή είναι η κηπουρική. Η καλλιέργεια φυτών είναι μια
πολύ χαλαρωτική και εποικοδομητική ενασχόληση που
βοηθάει στην αποφόρτιση του ατόμου από το άγχος και το
στρες της καθημερινότητας. Επίσης γεμίζει δημιουργικά
το χρόνο κάποιων ατόμων που δεν έχουν άλλο αντικείμενο απασχόλησης, όπως είναι οι συνταξιούχοι, οι ασθενείς και (δυστυχώς πλέον σήμερα) οι άνεργοι.
Η κηπουρική αφορά την καλλιέργεια ανθέων ή
λαχανικών. Στη διάρκεια του καλοκαιριού υπάρχει μια τεράστια ποικιλία από φυτά που μπορούμε
να καλλιεργήσουμε και να συγκομίσουμε τα άνθη
ή τους καρπούς τους. Λουλούδια όπως οι σερφίνιες, τα γεράνια, οι τριανταφυλλιές, οι ιβίσκοι, οι
απλοϊκές αλλά εντυπωσιακές πετούνιες, οι αρωματικοί βασιλικοί και μεγάλο πλήθος άλλων αρωματικών και ανθοφόρων φυτών είναι στο απόγειο
της ανάπτυξής τους και μας προσφέρουν τα αρώματα και τα χρώματά τους. Ντομάτες, αγγουράκια,
κολοκυθάκια, φασολάκια, μελιτζάνες, πιπεριές
και όλα τα υπόλοιπα ζαρζαβατικά μας δίνουν καρπούς αυτή την εποχή.
Το να ξεκινήσει κάποιος την καλλιέργεια φυτών που του
αρέσουν είναι πολύ απλό. Είναι κάτι οικείο στη φύση του
ανθρώπου, οπότε μπορεί να το κάνει εύκολα. Αρκεί η
απόφαση, η θέληση και η αγάπη για αυτό. Η γνώση είναι
δευτερεύουσας σημασίας και έρχεται μέσα από την εμπειρία. Η υποδομή που χρειάζεται είναι επίσης πολύ απλή:
χώμα, σπόροι ή φυτά, λίγο λίπασμα, κατά προτίμηση βιολογικό, και μεράκι συνθέτουν τη συνταγή! Ειδικά σήμερα
που η τάση της κοινωνίας μας ώθησε στην αποκέντρωση
και πολλοί έχουν βγει από τις πόλεις προς τα προάστια, τα
περισσότερα σπίτια έχουν αρκετό χώρο για ένα μικρό ή
μεγαλύτερο μποστάνι, που θα εξασφαλίσει στην οικογένεια τα κηπευτικά της καθημερινότητας και γιατί όχι και
του χειμώνα, καταψύχοντας τα επιπλέον προϊόντα. Έτσι
ξέρουμε τι τρώμε εμείς και τα παιδιά μας, αφού έχουμε
τον απόλυτο έλεγχο των σκευασμάτων και των λιπασμάτων που χρησιμοποιούμε. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η

οικονομία που κάνουμε, αφού μπορούμε να έχουμε βιολογικά προϊόντα δικής μας παραγωγής αποφεύγοντας την
αγορά τους που δεν είναι και ιδιαίτερα οικονομική.
Σίγουρα το ιδανικό για μια καλλιέργεια κηπευτικών είναι
κάποιο χωράφι ή ένα περιβόλι ή κάποιος χώρος με καλής
ποιότητας χώμα γύρω από το σπίτι μας. Τι γίνεται όμως
όταν κάποιος δε διαθέτει κάτι τέτοιο; Αν ζει στην πόλη και
δεν έχει πρόσβαση σε εξοχικό χώρο;
Μια πολύ καλή λύση είναι οι γλάστρες! Θα αναρωτηθεί κάνεις αν μπορούν να αναπτυχθούν τα
κηπευτικά σε γλάστρες. Και όμως αναπτύσσονται
πολύ καλά και δίνουν τους καρπούς τους σε όλη
τη διάρκεια του καλοκαιριού χωρίς διαφορά με
αυτά στο έδαφος. Επίσης αν χρησιμοποιήσουμε
χώμα βιολογικής προέλευσης, λίπασμα και σκευάσματα για τον έλεγχο των ασθενειών και των εντόμων συμβατά με τη βιολογική καλλιέργεια, τότε
έχουμε μια σίγουρη και ασφαλή απόδοση καρπών. Έτσι λοιπόν η βεράντα ή το μπαλκόνι του σπιτιού μας μπορεί να μετατραπεί σε έναν πρώτης
τάξεως μπαξέ με όλα τα καλοκαιρινά καλούδια!
Ακόμη περισσότερο οι ταράτσες των πολυκατοικιών. Γιατί να υπάρχουν μόνο κεραίες «φυτεμένες» εκεί επάνω και όχι μερικά όμορφα φυτά σε
γλάστρες; Σκεφτείτε πόσα τετραγωνικά μέτρα ταράτσες υπάρχουν και φανταστείτε τα γεμάτα με
ντοματούλες, αγγουράκια και αλλά λαχταριστά λαχανικά! Όλη αυτή η τσιμεντένια έκταση θα ομόρφαινε αμέσως, προσφέροντας ταυτόχρονα
χρησιμότητα στους κατοίκους των διαμερισμάτων.
Η διαδικασία για τη δημιουργία ενός «γλαστρο-μπαξέ»
είναι απλή. Βασική προϋπόθεση είναι το μεράκι. Τα φυτά
νιώθουν τα συναισθήματα μας! Στη συνέχεια σωστός εξοπλισμός: γάντια, φτυαράκι, ποτιστήρι, ψαλίδα κλαδέμα-

τος και… ξεκινάμε! Θα χρειαστούμε λίγο μεγάλες γλάστρες διαμέτρου περίπου 30-40cm, ώστε το φυτό μας
να έχει αρκετό χώρο να αναπτύξει τη ρίζα του. Γεμίζουμε
τις γλάστρες με καλής ποιότητας χώμα, κατά προτίμηση
βιολογικό του εμπορίου ή χώμα από μέρος που γνωρίζουμε ότι είναι καθαρό από χημικά. Το χώμα του εμπορίου είναι απαλλαγμένο από ασθένειες και σπόρους
ζιζανίων, οπότε είναι καλό να το προτιμήσουμε γιατί εξασφαλίζουμε λιγότερη εργασία μελλοντικά. Προσθέτουμε
μικρή ποσότητα βιολογικού λιπάσματος ανάπτυξης ή καλά
«χωνεμένη» κοπριά, που θα μας εξασφαλίσει καλό ξεκίνημα του φυτού μας.
Φυτεύουμε το φυτό μας στο κέντρο της γλάστρας και πατάμε το χώμα να στερεωθεί. Ποτίζουμε με άφθονο νερό
για να βοηθήσουμε το φυτό να απλώσει τις ρίζες του.
Ύστερα από μερικές μέρες, όταν τα φυτά αρχίσουν να
αναπτύσσονται θα χρειαστούν στηρίγματα που τα τοποθετούμε στο χώμα της γλάστρας και δένουμε επάνω τους
τα κλαδιά και τους κορμούς των φυτών. Η λίπανση στην
καλλιέργεια σε γλάστρες πρέπει να γίνεται πιο συχνά με
τη χρήση καλής ποιότητας βιολογικού λιπάσματος, ειδικά
αν το χώμα που χρησιμοποιήσαμε είναι προηγούμενων
χρόνων και έχουν στο παρελθόν αναπτυχθεί άλλα φυτά
σε αυτό. Το πότισμα είναι καλό να γίνεται καθημερινά τους
πολύ ζεστούς μήνες του καλοκαιριού ή κάθε δεύτερη
μέρα τις δροσερές μέρες. Σίγουρα μια απλή εγκατάσταση
αυτόματου ποτίσματος μας εξασφαλίζει ομοιόμορφο και
ξεκούραστο πότισμα στις γλάστρες μας.
Τα φυτά που αναπτύσσονται καλύτερα σε γλάστρες είναι
οι ντοματιές, που πρέπει να φυτεύονται σε μεγάλες και
βαθιές γλάστρες. Επίσης οι αγγουριές, που μπορεί να φυτευτούν περισσότερες από μια σε κάθε γλάστρα, η οποία
να είναι και αυτή βαθιά. Οι πιπεριές και μελιτζανιές δίνουν
καλές αποδόσεις και μπορούν και αυτές να φυτευτούν
ανά δύο σε κάθε μεγάλη γλάστρα. Τα φασολάκια, κυρίως
οι χαμηλές ποικιλίες, μπορούν να καρποφορήσουν αρκετά καλά, ίσως όμως όχι τόσο καλά όσο τα προηγούμενα είδη. Οι κολοκυθιές είναι λίγο δύσκολο να παράγουν
καρπούς, διότι είναι μεγάλα φυτά και απαιτείται αρκετός
χώρος για την ανάπτυξη τους. Τέλος αυτά που γίνονται
σίγουρα με λίγη φροντίδα είναι τα μαρούλια, που αναπτύσσονται καλά σε ρηχές ζαρντινιέρες ή σε μικρότερες
γλάστρες.
Επίσης όλα τα αρωματικά φυτά, όπως ο μαϊντανός, το σέλινο, ο άνηθος, ο δυόσμος, η μέντα και πολλά άλλα μπορούν κάλλιστα να ευδοκιμήσουν σε μεγαλύτερες ή
μικρότερες γλάστρες και να βρουν μια θέση στο μπαλκόνι
μας.
Καλό ξεκίνημα λοιπόν στις καλοκαιρινές μας
ασχολίες!!

…η ευζωία δεν ανήκει σε όσους νιώθουν το ευχάριστο, αλλά σε όσους γνωρίζουν ότι το ευχάριστο είναι το καλό. Η
αιτία της ευζωίας θα είναι σε αυτή την περίπτωση όχι η ηδονή, αλλά η κριτική ικανότητα περί του ότι η ηδονή θα είναι
το καλό. Αυτό που κρίνει είναι καλύτερο από την εμπειρία, γιατί είναι λόγος ή νους· η ηδονή όμως είναι εμπειρία· το
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
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

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), Οικολογικό κατάστημα: «Πιθάρι» (Αμβρακίας 9), KΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Βιβλιοχαρτοπωλείο: 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» Δημητρίου Καλυβιώτη 6.
ΚΤΕΛ Λευκάδα, «ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ» Χωριό Αλέξανδρος, Σούπερ Μάρκετ: 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 Ιπποκράτους 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 Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, Μωραίτη Ρούσου Φιλολάου 62, Παγκράτι, ΑΦΟΙ Αλεξανδρή Δαβάκης 42 Καλλιθέα, Νίκη Σολωμού Ηροδώτου 1, Γαλάτσι.

αλλού

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

στην Κέρκυρα

Στις ειδικά διαμορφωμένες κατασκευές που υπάρχουν στην Πλατεία Γεωργίου
Θεοτόκη (Σαρόκο), δίπλα στη στάση μπροστά από το Σ. Μ. Μαρκάτο, στην Ευγενίου Βουλγάρεως αριστερά από την είσοδο της Eθνικής τράπεζας και δίπλα
στην πιάτσα των ταξί στο πεντοφάναρο. Στο Ιόνιο Παν/μιο, στο ισόγειο της Νομαρχίας, 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 (ΨιλικάΕφημερίδες), Οικολογικά καταστήματα: «Οικοζωή», «Bioverde Casa»
(Αχαράβη) και στα Φαρμακεία που διαθέτουν Ομοιοπαθητικά φάρμακα. 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» (Παπαδοπούλου 9), «Φύση & Ζωή» (Φώτου Τζαβέλα 2). Παν/μιο Ιωαννίνων.
Βιβλιοπωλεία: Σύγχρονη Εποχή (28ης Οκτωβρίου 9), Γεώργιος Κ. Κουμπλομάτης (Χατζηπελερέν 4), Dodoni Stores (Μιχαήλ Αγγέλου 27), Παιδεία Βιβλιοπωλεία (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 – Αναγνώστης (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).

άνευ λόγου δεν είναι ποτέ καλύτερο του λόγου.
Πλωτίνος, Εννεάς πρώτη (Περί ευδαιμονίας, 2/20)
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ΣΟΛΟΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΦΥΛΙΑ & ΣΤΑΦΙΔΕΣ
(για 1 άτομο)
YΛΙΚΑ
1 φέτα σολομου σε τετράγωνα τεμάχια
1 σκ. σκόρδο
1 φρ. κρεμμυδι
Μπράντι Μεταξά
Σταφύδες
Σταφύλια
Χυμό από 10 σταφύλια
Άνιθος
Ελαιόλαδο
Ψιλοκόβουμε το σκόρδο, το φρ. κρεμμύδι και το σολομό.
Σε τηγάνι βάζουμε λίγο ελαιόλαδο και σωτάρουμε το σολομό, το σκόρδο και το κρεμμυδάκι, σβήνουμε με το μπράντι
και προσθέτουμε τις σταφύδες, τα σταφύλια και το χυμό από
τις ρόγες. Αλατοπιπερώνουμε και λίγο πριν το αποσύρουμε
από τη φωτιά πασπαλίζουμε με άνιθο.
Σερβίρουμε με τηγανιτά αμπελόφυλλα.

ΣΑΛΑΤΑ
ΝΤΟΜΑΤΑ - ΦΕΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

ΤΗΓΑΝΗΤΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ
ΡΥΖΙ

ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΤΗΓΑΝΗΤΟ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

