
ΟΜΟΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ:

Ομοιοπαθητική στα φυτά
Από το «κέρας της Αμάλθειας» στον Hahnemann

Σε μια εποχή που η Ομοιοπαθητική, που εφαρμόζεται από το 1780 στον άνθρωπο, αμφισβητείται από
εκείνους που παραδέχονται μόνο τα χημικά παρασκευάσματα ως φάρμακα και προπαγανδίζουν ότι τα
ομοιοπαθητικά φάρμακα είναι τάχα «placebo» και δρουν δια της υποβολής, έρχεται η Ομοιοδυναμική
να τους δείξει ότι τα ομοιοπαθητικά σκευάσματα δρουν και στα φυτά! Λέτε να δρουν και στα φυτά δια
της υποβολής;
Σε μια εποχή που δεν ακούγεται συχνά η λέξη «γεωργός», αλλά η λέξη «παραγωγός» η Ομοιοπαθητική καλλιέργεια

μιλάει μέσω του γεωργού για τη σοφία του Δημιουργού. Το να είναι παραγωγός κάποιος σήμερα, σημαίνει ότι κάνει
απλώς μια δουλειά, μια καθαρά οικονομική δραστηριότητα. Το να είναι όμως γεωργός, σημαίνει ότι είναι συνεργάτης
της γης, μέρος της φύσης και όχι εκμεταλλευτής και βιαστής της... (σελίδα 8)

Διαβάστε ακόμη σ’αυτό το τεύχος:
• Ψήφισμα σχετικά με το καθεστώς της μη

συμβατικής Ιατρικής
• Οι οξείες περιπτώσεις και η Ομοιοπαθητική

αντιμετώπισή τους.
• Το οδοντιατρικό αμάλγαμα και οι επιπτώσεις

του στην ανθρώπινη υγεία
• Ρεφλεξολογία
• Βότανα και Ανοσοποιητικό Σύστημα
• Το 28% των Ευρωπαίων υποφέρει από στρες
• HWAL-MOO-DO Η παραδοσιακή πολεμική που

έγινε τρόπος ζωής
• Ολα (για) τα λεφτά

Και άλλα ενδιαφέροντα θέματα...

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ

Στο πρώτο τεύχος του Υγείας Όραμα παρουσιάσαμε μια γενική ει-
κόνα του Κινέζικου Παραδοσιακού Βελονισμού1. Αξίζει να σημει-
ώσουμε ότι η συγγραφή των κλασσικών κειμένων (απ’ όπου αντλείται
και το υλικό) αφορά τους διαλόγους μεταξύ του κίτρινου αυτοκρά-
τορα Χοανγκ Τι και του γιατρού του Νει Κινγκ. Είναι το αρχαιότερο ια-
τρικό σύγγραμμα το οποίο θεωρείται η «βίβλος του αρχαίου
παραδοσιακού βελονισμού» και χρονολογείται μεταξύ του 1.000
π.Χ. και του 400 π.Χ., κατά την εποχή της δυναστείας των Tseou.
Συγγράφηκε όπως το είχε διατηρήσει η παράδοση από την εποχή του
Χοανγκ Τι, ο οποίος λέγεται ότι βασίλευσε από το 2.696 έως το
2.598 π.Χ. Σήμερα ,αλλά και στη συνέχεια των εκδόσεων, θα προ-
σπαθήσουμε να παρουσιάσουμε αναλυτικά τις αρχές της πανάρχαιας

θεραπευτικής μεθόδου, ώστε να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε
πληρέστερα το λόγο που διατηρήθηκε ζωντανή και αναλλοίωτη η
θεραπευτική παράδοση για τόσες χιλιάδες χρόνια.

Ο συμβολισμός του ΤΑΟ (προφέρεται ΝΤΑΟΥ)
Η πρώτη και σημαντικότερη αρχή στην Κινέζικη Παραδοσιακή Ιατρική
είναι το ΤΑΟ που σημαίνει δρόμος-μονοπάτι. Είναι μια ιδεαλιστική
κατάσταση που αποτελεί και το θρησκευτικό ιδεώδες των Κινέζων
μέχρι τις μέρες μας. Αντίθετα με την Εβραϊκή θρησκεία και το Χρι-
στιανισμό, που ο θεός εμφανίζεται με ανθρώπινη μορφή, ο Ταοϊσμός
προσεγγίζει το αντίστοιχο θεϊκό στοιχείο μέσω μιας ιδέας που περι-
λαμβάνει τα πάντα εντός της. Γι αυτό το λόγο το ιδεόγραμμα του ΤΑΟ
συμβολίζετε με τον κύκλο. (σελίδα 10)
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Ο άνθρωπος γνώριζε -πολύ πριν του πουν οι επιστήμονες - τι
πρέπει να τρώει από το ένστικτο της αυτοσυντήρησης.

Και όπως φαίνεται λειτούργησε επιτυχώς αφού επέζησε
τόσες χιλιάδες χρόνια.

Από αρκετά νωρίς οι άνθρωποι προβληματίστηκαν για το ποια είναι η πιο σωστή
διατροφή, τι πρέπει να τρώνε για να μείνουν υγιείς και δυνατοί.

Μέσα από την ιστορία έχουμε παραδείγματα για το πόσο βάση έδιναν οι άν-
θρωποι στην σωστή διατροφή. Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι πριν από 5.000 χρόνια

έδιναν στους εργάτες που έχτιζαν τις πυραμίδες σκόρδο, πιστεύοντας πως
ήταν τονωτικό για το σώμα. Στην Σπάρτη ο μέλανος ζωμός θεωρούνταν

το πλέων θρεπτικό φαγητό για τους πολίτες.... (σελίδα 16)



Η υποδοχή που επιφύλασσε το αναγνωστικό
κοινό στο πρώτο τεύχος του «Υγείας Όραμα»,
ήταν από ενθαρρυντική έως ενθουσιώδης, και
αυτό πολλαπλασιάζει την ευθύνη μας, αλλά και τη
διάθεσή μας να φτάσουμε την προσπάθεια αυτή...
πιο μακριά! Aπό αυτό το τεύχος λοιπόν, το Υγείας
Όραμα θα κυκλοφορεί και στα Ιωάννινα, την Πρέ-
βεζα, την Ηγουμενίτσα και τη Λευκάδα.
Μια και αρχίζουμε να γνωριζόμαστε καλύτερα, επιτρέψτε
μου να σας συστήσω και κάποιους από τους ανθρώπους
του εντύπου μας. Φιλόλογος και κειμενογράφος ο Λευ-
τέρης, είναι ο υπεύθυνος επιμέλειας και διόρθωσης των
κειμένων, τα βρίσκει όλα τόσο ενδιαφέροντα που αφιε-
ρώνει το χρόνο του με ευχαρίστηση μετά τη δουλειά του
και σε βάρος των οικογενειακών του υποχρεώσεων. Η
Μαρία, καθηγήτρια φιλόλογος, συμπληρώνει στις διορ-
θώσεις και αρνείται την οποιαδήποτε αμοιβή, αφού όπως
λέει την αμοιβή τη λαμβάνει από την ευχαρίστηση της
ανάγνωσης και της ενημέρωσης. Είναι και η Σίσι η γρα-
φίστρια, η πιο κοντινή συνεργάτιδα και φίλη: περνάμε
ώρες στο γραφείο της για την επεξεργασία του υλικού στο
τελικό στάδιο, αυτό που λέμε «στήσιμο» της μακέτας. Δεν
μπορώ παρά να τη θαυμάσω καθώς αυτοσχεδιάζει με μα-
εστρία, ντύνοντας τα κείμενα με χρώματα και φωτογρα-
φίες απόλυτα σχετικές με το θέμα, όχι απλώς για να γίνει
πιο ευχάριστη η ανάγνωση αλλά και για να βοηθήσει την
ψυχή του αναγνώστη να ταξιδέψει νοερά μέσα από τις ει-
κόνες και τα χρώματα. ΄Εχω την αίσθηση ότι αναζητά
τρόπους να προσθέσει ήχο, άρωμα και γεύση στο Υγείας
Όραμα, για να καλύψει όλες τις ανάγκες της ψυχής μας!
Η Εύα η δακτυλογράφος, προβληματίζεται για το τι θα
μπορούσε να γράψει η ίδια στο επόμενο τεύχος, γιατί
όπως λέει έχει τόσες ωραίες ιδέες, και νιώθει πρόσφορο
το έδαφος στο Υγείας Όραμα για την έκφρασή τους. Εδώ
δράττομαι της ευκαιρίας να σας πω ότι κάθε αναγνώστης
-ανεξαρτήτως σπουδών- μπορεί να γράψει κάτι σχετικό
με το θαύμα της ζωής και να μας το στείλει. Το επιτελείο
μας θα αναλάβει τυχόν διορθώσεις ή προτάσεις. Για μας
δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για το ποια
κείμενα και ποιες ιδέες αξίζουν, ούτε οι στήλες
μας περιορίζονται μόνο στους ειδικούς. Η καλ-
λιέργεια δεν διδάσκεται. Δεν μαθαίνεται στα πα-
νεπιστήμια αλλά βγαίνει μέσα από την καθη-
μερινότητα. Ποιος δεν έχει δει σπουδαγμένους
ακαλλιέργητους (μήπως είναι η πλειοψηφία και
οι πλέον υπεύθυνοι για την κοινωνική παρακμή
σε παγκόσμια κλίμακα); Από την άλλη μεριά,
ποιος δεν έχει μείνει άφωνος με ανθρώπους
απλούς ή και αγράμματους, οι οποίοι όμως είναι
πραγματικά σοφοί και μας εμπνέουν με τον πιο
αληθινό τρόπο; Το τελευταίο μου δίνει την αφορμή να
περάσω στο πραγματικό θέμα αυτού του editorial, που
δεν είναι μόνο τα του εντύπου μας, αλλά αφορά ερωτή-
ματα πολύ πιο βαθιά, θα έλεγα οικουμενικά. Ερωτήματα
ψυχής!
Πόσες φορές λοιπόν δεν αναπολούμε παλιούς καλούς
καιρούς και παλιούς καλούς ανθρώπους, που γνώριζαν
συνειδητά ότι αναπνέουν τον ίδιο αέρα με τον διπλανό
τους. Που αντιλαμβάνονταν ενστικτωδώς τα αδιόρατα
νήματα που συνδέουν την ψυχή τους με την παγκόσμια
ψυχή. Ανθρώπους που με σεβασμό ζούσαν από τη δου-

λειά τους, μοιράζονταν αγαθά απαραίτητα για τη ζωή και
νοιάζονταν να μη στερηθεί κανείς άλλος αυτή την ευκαι-
ρία. Ανθρώπους που άφηναν στη ζωή τους χώρο για την
αγάπη.
Αγάπη είναι να βλέπουμε στον διπλανό τη δική μας
ανάγκη. Η Αγάπη είναι πράξη, όταν δεν την έχουμε να μην
ντρεπόμαστε να τη ζητήσουμε, και όταν μας περισσεύει
να τη δίνουμε χωρίς να περιμένουμε αντάλλαγμα. Γιατί
στην αγάπη, όταν υπάρχει ιδιοτέλεια (με την οποιαδήποτε
συναισθηματική απόχρωση) αλλάζει η έννοια και το
όνομα της πράξης, μόνο αγάπη δεν είναι. Έτσι, χωρίς έλ-
λειψη αλλά και χωρίς πλεόνασμα, ζυγίζεται συνέχεια μέσα
μας, σε αυτή την αυτόματη ζυγαριά, αυτό που είμαστε: αν
δεν χρειαζόμαστε τίποτε, είναι γιατί δεν μας λείπει τίποτε·
αν χρειαζόμαστε κάτι, κι αυτό καλό είναι, αναδεικνύει τη
χρησιμότητα κάποιου αγαθού στη ζωή μας. Η αγάπη κάνει
την ψυχή να πάλλεται στους παλμούς της φύσης, του
σύμπαντος. Ομοιότητα και διαφορετικότητα συμπο-
ρεύονται σε πλήρη αρμονία -παρ’ όλες τις διαφορές τους.
Τότε η ψυχή μας είναι γεμάτη και ήσυχη, δεν αναζητά αυτό
που ήδη έχει, πορεύεται συντονισμένη με την παγκόσμια
ψυχή, χωρίς αμφιβολίες και ψευδαισθήσεις.
Τι είναι όμως, και πού είναι κρυμμένη, αυτή η ψυχή; Σε
αυτό το ερώτημα θα μας απαντήσει ο σπουδαίος φιλό-
σοφος Πλωτίνος, μέσα από αποσπάσματα από την Πέμ-
πτη Εννεάδα, θέλοντας ταυτόχρονα να παροτρύνω τον
αναγνώστη να μελετήσει τους αρχαίους Έλληνες, διότι
παρέχουν μια οικουμενική αντίληψη, ανθρωποκεντρική,
φυσιολατρική, με στραμμένη τη ματιά τους πάντα ψηλά. Ο
Richard. E. Rubenstein αναφέρει ότι «δύσκολα θα μπο-
ρούσε να φανταστεί κανείς πιο κατάλληλη ιστορία για
σύγχρονους αναγνώστες από την αρχαία Ελληνική»1.
Ας δούμε λοιπόν τι λέει ο Πλωτίνος. «Τι είναι αυτό, τέλος
πάντων, που έκανε τις ψυχές να λησμονήσουν το θεό πα-
τέρα τους, μολονότι αποτελούν κομμάτι του και κατά-
γονται από τον δικό του τόπο; Μολονότι ανήκουν
πλήρως σε κείνον, τι τις έκανε να αγνοούν και τον εαυτό
τους κι εκείνον; Αρχή του κακού γι’ αυτές ήταν το θρά-
σος τους, η γένεσή τους, η πρώτη διαφοροποίηση τους
και η επιθυμία τους να ανήκουν στον εαυτό τους. Μόλις
όμως απέκτησαν συνείδηση του εαυτού τους, ευχαρι-
στιόντουσαν με την αυτεξουσιότητά τους και εφάρμοσαν
πλήρη αυτονομία κινήσεων, διατρέχοντας την αντίθετη
οδό και φτάνοντας όσο πιο μακριά γίνεται από τον τόπο
καταγωγής τους. Έτσι ξέχασαν ακόμα και το ότι προέρ-
χονται από εκεί, σαν να ήταν παιδιά που τα απομάκρυναν
από τους γονείς τους και για χρόνια ανατράφηκαν μακριά
τους, και γι’ αυτό δεν ξέρουν πια ούτε ποιος είναι ο εαυ-
τός τους ούτε ποιοι είναι οι γονείς τους. Εφόσον λοιπόν
οι ψυχές δεν βλέπουν ούτε τον πατέρα τους ούτε και τον
εαυτό τους, τον εαυτό τους τον θεωρούν ανάξιο εκτίμη-
σης, από άγνοια της καταγωγής τους, και εκτιμούν άλλα
πράγματα. Γνώρισαν την έκπληξη και τη χαρά με πράγ-
ματα που ανήκουν στον κατώτερο αισθητό κόσμο. Και
εξαρτημένες πλέον από αυτά, οι ψυχές χωρίστηκαν στα
δύο -στο βαθμό που μπορεί να συμβεί αυτό- δείχνοντας
περιφρόνηση στο κομμάτι τους το οποίο εγκατέλειψαν.
Συνεπώς, η πλήρης άγνοιά τους για το θεό πατέρα τους
οφείλεται στο ότι εκτιμούν τα γήινα πράγματα και στο ότι
περιφρονούν τον εαυτό τους».
Και συνεχίζει παρακάτω. «Κάθε ψυχή, λοιπόν, ας σκεφτεί
πρώτα το εξής: αυτή είναι η μεγάλη ψυχή που αποτελούν
μέρος της όλες. Η ψυχή που δημιούργησε όλα τα ζων-
τανά πλάσματα, εμφυσώντας τους πνοή ζωής, όσα τρέ-
φει η στεριά και όσα η θάλασσα, και αυτά που είναι στον
αέρα, και τα θεϊκά άστρα του ουρανού. Η ψυχή που
έφτιαξε τον ήλιο και έπλασε το μέγα τούτο ουρανό, κι η
ίδια που τον κόσμησε, η ψυχή που τον καθοδηγεί στην
κυκλική περιφορά των άστρων η οποία διέπεται από τάξη.
Η ψυχή που είναι φύση διαφορετική από τα πράγματα τα
οποία κοσμεί, κινεί και ζωοποιεί. Κατ΄ ανάγκη, λοιπόν,
είναι κάτι πολυτιμότερο από εκείνα, αφού η γένεση ή η
φθορά εκείνων συμβαίνει όταν η ψυχή τα εγκαταλείπει ή
τους χορηγεί τη ζωή. Αλλά η ψυχή η ίδια υπάρχει για
πάντα, διότι δεν εγκαταλείπει τον εαυτό της»2.
Εύχομαι στους αναγνώστες το δεύτερο τεύχος του Υγείας
Όραμα να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και να προσφέρει
ερεθίσματα για σκέψη. Και ας προσπαθήσουμε να κά-
νουμε, ό,τι κάνουμε, με την καρδιά μας. (Κομφούκιος).

1. «Τα τέκνα του Αριστοτέλη», του Richard. E. Rubenstein, κα-
θηγητή επίλυσης συγκρούσεων και δημοσίων υποθέσεων στο
George Mason University, εκδόσεις Λιβάνη.
2. Το απόσπασμα του Πλωτίνου βασίζεται στη μετάφραση των
εκδόσεων Κάκτος και επιχειρεί να αποδώσει πιο ελεύθερα το
νοηματικά πυκνό αυτό κείμενο. �
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Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ολική
ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση
του περιεχομένου του παρόντος εντύπου με οποιοδή-
ποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκ-
δότη (Ν.2121/1993) και τους κανόνες διεθνούς
δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

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

Το επόμενο φύλλο θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο
στην Κέρκυρα και την Βορειοδυτική Ελλάδα.

Μπορείτε να μας αποστέλλεται δημοσιεύματα
που συμβαδίζουν με το περιεχόμενο του περιο-
δικού. Οι συγγραφείς των δημοσιευμάτων πρέ-
πει απαραιτήτως να υπογράφουν τα κείμενα και
να μας αποστέλλουν αριθμό τηλεφώνου για δυ-
νατότητα επικοινωνίας. Η επιθυμία όσων δεν
θέλουν να δημοσιευτεί το όνομα ειναι σεβαστή
και μη κατακριτέα απο την έκδοση.
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O Χρήστος Κόντης γεννήθηκε στη Θεσπρωτία το 1964. Από
23 ετών, και για λόγους υγείας, ασχολήθηκε με την
Εναλλακτική Θεραπευτική. Το 1996 ολοκλήρωσε τις
σπουδές του στο Σιάτσου και το Σοτάϊ στην Ευρωπαϊκή Σχολή
Σιάτσου, παρακολούθησε το Teacher Τraining και δίδαξε στην
εν λόγω σχολή. Το 2000 αποφοίτησε από το The School
of Homeopathy της Αγγλίας και το Ιπποκράτειο Κέντρο
Κλασσικής Ομοιοπαθητικής.
Πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Συλλόγου Ομοιοπαθητικών
Ελλάδος, ο οποίος αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Κλασικής Ομοιοπαθητικής (ECCH), αλλά και στην
ίδρυση της Ελληνικής Εταιρίας Σιάτσου, η οποία είναι
μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σιάτσου (ESF). Υπήρξε
εμπνευστής και ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Συλλόγου
Φίλων της Εναλλακτικής Ιατρικής (ΕΣΦΕΘ) που ιδρύθηκε
στην Κέρκυρα το Μάρτιο του 2009. Ο ΕΣΦΕΘ ειναι μέλος
της νεο-ιδρυθείσας Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών.
Από το 1996 συμμετέχει σε αποστολές εντός και εκτός
Ελλάδος με την ανθρωπιστική οργάνωση «Γιατροί του
Κόσμου. Στην Κέρκυρα έχει διοργανώσει αρκετές

δραστηριότητες για την υποστήριξη της εν λόγω οργάνωσης.
Από το 2002 ζει και εργάζεται -ασκώντας την Ομοιοπαθητική
και το Σιάτσου- στην Κέρκυρα, διατηρώντας παράλληλα
γραφείο στην Αθήνα όπου δέχεται επίσης ασθενείς.
Το Μάρτιο του 2005 ίδρυσε το Κέντρο Εναλλακτικών
Θεραπευτικών Εφαρμογών (Κ.Ε.Θ.Ε.) στην Κέρκυρα.
Έχει συγγράψει πλήθος άρθρων αναφορικά με την
Ομοιοπαθητική (Εναλλακτική Θεραπευτική) και το Σιάτσου
(Συμπληρωματική Εναλλακτική Θεραπευτική). Το διάστημα
2007-09 συμμετείχε με επιλεγμένους μαθητές της σχολής
σε πρόγραμμα ανακούφισης των νοσηλευόμενων του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας στον Ξενώνα «Νίκος
Μώρος».
Το καλοκαίρι του 2008 δημιούργησε χώρο παροχής
Σιάτσου για την πρακτική εξάσκηση και ενθάρρυνση των
μαθητών του Κ.Ε.Θ.Ε. στην παραλία της Γλυφάδας και το
2009 επέκτεινε την δραστηριότητα στην παραλία του Αγίου
Γόρδη και του Κοντογιαλού στην Κέρκυρα, όπου η
εκπαίδευση των σπουδαστών συνδυάζεται με την προσφορά
ευεργετικού και χαλαρωτικού Σιάτσου στους παραθεριστές.

Βιογραφικό Σημείωμα του Χρήστου Κόντη
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Α. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέρος του πληθυσμού των
κρατών της Ε.Ε. καταφεύγει σε ορισμένους κλάδους και
θεραπευτικές μεθόδους της μη συμβατικής ιατρικής και
ότι θα ήταν επομένως μη ρεαλιστικό να αγνοηθεί η κατά-
σταση αυτή των πραγμάτων.

Β. Λαμβάνοντας υπόψη την ευρέως διαδεδομένη άποψη
σε ορισμένους γιατρούς, σύμφωνα με την οποία, οι διά-
φορες θεραπευτικές μέθοδοι και μάλιστα οι διάφορες
προσεγγίσεις της υγείας και της ασθένειας δεν αλληλοε-
ξαιρούνται αλλά αντίθετα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
συμπληρωματικά.

Γ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να εξασφαλί-
ζεται στους ασθενείς η ευρύτερη κατά το δυνατόν ελευ-
θερία θεραπευτικών επιλογών, παρέχοντάς τους τις
απαραίτητες εγγυήσεις για το υψηλότερο κατά το δυνατόν
επίπεδο ασφαλείας και την πιο ορθή πληροφόρηση σχε-
τικά με το αβλαβές, την ποιότητα, την αποτελεσματικό-
τητα και τους πιθανούς κινδύνους της λεγόμενης μη
συμβατικής ιατρικής, καθώς και να προστατεύονται οι
ασθενείς έναντι των ατόμων που δεν διαθέτουν τα απαι-
τούμενα προσόντα.

Δ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα ιατρικά συστήματα και
οι θεραπευτικές μέθοδοι που καλύπτονται υπό τον όρο
«μη συμβατική ιατρική» έχουν κοινό χαρακτηριστικό το
γεγονός ότι το κύρος τους δεν αναγνωρίζεται ή αναγνω-
ρίζεται μόνον μερικώς. Θεωρώντας ότι ως «εναλλακτική»
μπορεί να χαρακτηριστεί μια φαρμακευτική ή χειρουργική
αγωγή η οποία μπορεί να εφαρμοσθεί αντί μιάς άλλης
αγωγής, και ως «συμπληρωματική» μια αγωγή που χο-
ρηγείται συμπληρωματικά με μια άλλη αγωγή. Θεωρών-
τας ότι είναι διφορούμενο να μιλά κανείς για
«εναλλακτική» ή «συμπληρωματική» ιατρική αγωγή, στο
βαθμό που μόνο το συγκεκριμένο πλαίσιο εντός του
οποίου χρησιμοποιείται η θεραπεία επιτρέπει να προσ-
διορισθεί εάν πρόκειται για εναλλακτική ή συμπληρωμα-
τική αγωγή. Θεωρώντας ότι μια εναλλακτική ιατρική
αγωγή μπορεί επίσης να είναι συμπληρωματική. Θεω-
ρώντας ότι, στην ανά χείρας έκθεση, ο όρος «μη συμ-
βατική ιατρική» καλύπτει τις έννοιες της «εναλλακτικής
ιατρικής», «ήπιας ιατρικής» και «συμπληρωματικής ιατρι-
κής» που σε ορισμένα κράτη - μέλη χρησιμοποιούνται
αδιακρίτως για να προσδιορίσουν τους άλλους ιατρικούς
κλάδους εκτός από τη συμβατική ιατρική.

E. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γιατρός, για τη μεγαλύτερη
δυνατή προστασία της υγείας των ασθενών του, μπορεί
να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και όλες τις γνώσεις στον
τομέα οιασδήποτε μορφής ιατρικής με βάση τις επιστη-
μονικές γνώσεις και τη συνείδησή του.

ΣΤ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ευρύ φάσμα κλά-
δων μη συμβατικής ιατρικής και ότι μερικοί από αυτούς
αναγνωρίζονται νομικά σε ορισμένα κράτη μέλη και ή
απολαμβάνουν οργανωτικής διάρθρωσης σε ευρωπαϊκό
επίπεδο (κοινή βασική κατάρτιση, κώδικας δεοντολογίας
.) όπως ειδικότερα, η χειροπρακτική, η ομοιοπαθητική, η
ανθρωποσοφική ιατρική, η παραδοσιακή κινέζικη ιατρική
(συμπεριλαμβανομένου του βελονισμού), το shiatsu, η
θεραπεία με φυσικά μέσα, η οστεοπαθητική, η φυτοθε-
ραπευτική, κ.λ.π. αλλά ένας μικρός μόνο αριθμός κλά-
δων μη συμβατικής ιατρικής ανταποκρίνεται στο σύνολο
των κάτωθι κριτηρίων, ήτοι - σε ορισμένα κράτη - μέλη
χαίρουν κάποιας νομικής προστασίας ενώ σ΄ ευρωπαϊκό
επίπεδο έχουν οργανωτική δομή και διέπονται από κα-

θεστώς αυτορρύθμισης.

Η. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι σημειώθηκε ήδη
σαφώς εξέλιξη, είτε με τη θέσπιση σε ορισμένα κράτη
μέλη εθνικών νομοθεσιών που ελευθερώνουν την
άσκηση της μη συμβατικής ιατρικής ενώ ταυτόχρονα ανα-
θέτουν αποκλειστικά ορισμένες πράξεις σε εγκεκριμέ-
νους ειδικούς γιατρούς (νόμος που εγκρίθηκε στις 9
Νοεμβρίου 1993 από τη Γερουσία της Ολλανδίας με
τίτλο "Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg"),
είτε με τη θέσπιση επί μέρους ρυθμιστικού πλαισίου
(νόμος του 1993 για τους οστεοπαθητικούς και νόμος
του 1994 για τους χειροπρακτικούς στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, νομοθεσία του 1991 για τη χειροπρακτική στη
Δανία, στη Σουηδία το 1989 και στη Φιλανδία), ή με την
επισημοποίηση της κατάρτισης (η χειροπρακτική στο
Ηνωμένο Βασίλειο και στις Σκανδιναβικές χώρες ) ή
ακόμη με την εισαγωγή φαρμάκων στη φαρμακοποιία
(ανθρωποσοφική ιατρική στη Γερμανία).

Θ. Θεωρώντας ότι μια ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον
αφορά το καθεστώς και την άσκηση της μη συμβατικής
ιατρικής μπορεί να αποτελέσει εγγύηση για τους ασθε-
νείς. Θεωρώντας ότι κάθε κλάδος θα έπρεπε να είναι
σε θέση να οργανώσει το επάγγελμα σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο (κώδικας δεοντολογίας, μητρώο επαγγέλματος,
κριτήρια και επίπεδο κατάρτισης).

Ι. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι είναι προηγουμέ-
νως απαραίτητο να εντοπισθούν με σαφήνεια όλοι οι
κλάδοι της μη συμβατικής ιατρικής. Θεωρώντας ότι για
το σκοπό αυτό, πρέπει να διεξαχθούν κλινικές μελέτες,
αποτιμήσεις των αποτελεσμάτων των θεραπευτικών αγω-
γών, είναι αυτονόητο δε ότι η αξιολόγηση αυτή πρέπει
να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ειδικές μεθοδολο-
γίες των διαφόρων κλάδων.

ΙΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ρύθμιση και ο
συντονισμός των κριτηρίων κατάρτιση που επιβάλλονται
στους ασκούντες τη μη συμβατική ιατρική θα αποτελού-
σαν απαραίτητη εγγύηση για τους πολίτες δεδομένου ότι
είναι επιτακτικής σημασίας, τόσο προς το συμφέρον των
ασθενών όσο και προς το συμφέρον των κλινικών ια-
τρών, η εν λόγω εναρμόνιση να πραγματοποιηθεί σε
υψηλό επίπεδο προσόντων, μετά από αυστηρή διαδικα-
σία αυτορρύθμισης στο ίδιο το πλαίσιο του επαγγέλμα-
τος και στην συνέχεια με την απόκτηση κρατικού
διπλώματος που θα ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτή-
σεις κάθε κλάδου. Θεωρώντας ότι τα εκπαιδευτικά επί-
πεδα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ιδιομορφίες των
διαφόρων κλάδων της μη συμβατικής ιατρικής.

ΙΒ. Θεωρώντας ότι κ κατάρτιση των ασκούντων τη μη
συμβατική ιατρική θα έπρεπε να περιλαμβάνει κάποια ει-
σαγωγή σε ορισμένους μη συμβατικούς ιατρικούς κλά-
δους.

ΙΓ. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή
φαρμακοποιία πρέπει να μπορεί να περιλάβει όλο το
φάσμα των φαρμακευτικών προϊόντων και των προϊόν-
των βοτανολογίας της μη συμβατικής ιατρικής ούτως
ώστε να δώσει τις απαραίτητες δυνατότητες στους θερα-
πευτές για την ορθή άσκηση του επαγγέλματός τους και,
συγχρόνως, να δώσει την εγγύηση στους ασθενείς ότι θα
πραγματοποιηθεί μια ακριβής αξιολόγηση των φαρμάκων
της μη συμβατικής ιατρικής. Θεωρώντας ότι, για τους
ίδιους λόγους, είναι απαραίτητο να αναθεωρηθούν οι
οδηγίες 65/65/ΕΟΚ, 75/319/ΕΟΚ και 82/73/ΕΟΚ
καθώς και ο κανονισμός 2309/93 που ιδρύει ευρω-
παϊκό οργανισμό για την αποτίμηση των φαρμακευτικών
προϊόντων, κατοχυρώνοντας με τον τρόπο αυτό τους
ασθενείς, την ποιότητα και το αβλαβές των μη συμβατι-
κών ιατρικών κλάδων.

ΙΔ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το συμβούλιο, στο ψήφισμά
του 95/C 350/05 της 30ης Νοεμβρίου για τα παρα-
σκευάσματα από φαρμακευτικά φυτά, καλεί την Επιτροπή
να διευκρινίσει το «νομικό καθεστώς των παρασκευα-
σμάτων από φαρμακευτικά φυτά έναντι των κοινοτικών
διατάξεων στον τομέα των φαρμακευτικών ιδιοσκευα-
σμάτων» και να μελετήσει «τους ειδικούς όρους που
πρέπει να πληρούνται ώστε να εξασφαλίζεται η προστα-
σία της δημόσιας υγείας».

1. Ζητεί από την Επιτροπή, εάν το επιτρέψουν τα αποτε-
λέσματα της έρευνας, να εγκαινιάσει διαδικασία ανα-
γνώρισης των διαφόρων κλάδων της μη συμβατικής
ιατρικής και, προς το σκοπό αυτό, να λάβει τα απαραί-
τητα μέτρα για την ενθάρρυνση της σύστασης κατάλλη-
λων επιτροπών.

2. Καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ενδελεχή μελέτη
σχετικά με τον αβλαβή χαρακτήρα, την αποτελεσματικό-
τητα, το πεδίο εφαρμογής και τον συμπληρωματικό ή
εναλλακτικό χαρακτήρα κάθε κλάδου μη συμβατικής ια-
τρικής καθώς και συγκριτική μελέτη μεταξύ των υφιστα-
μένων εθνικών νομικών προτύπων στα οποία υπάγονται
οι ασκούντες την μη συμβατική ιατρική. Καλεί την Επι-
τροπή να χρησιμοποιήσει τις δύο αυτές μελέτες ως βάση
για την εκπόνηση ενδεχόμενης συντονιστικής νομοθε-
σίας σχετικά με τους κλάδους μη συμβατικής ιατρικής.
Ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει, κατά προτεραι-
ότητα για ορισμένους κλάδους μη συμβατικής ιατρικής
που απολαύουν μιας κάποιας αναγνώρισης και οργάνω-
σης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα απαραίτητα σχέδια οδη-
γιών για να εξασφαλισθεί η ελευθερία εγκατάστασης και
η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών των ασκούντων τη μη
συμβατική ιατρική (όπως ορίζεται στο άρθρο 57, παρ. 3
της Συνθήκης), καθώς και η ελεύθερη πρόσβαση στα
θεραπευτικά προϊόντα που είναι απαραίτητα για την
άσκηση του επαγγέλματός τους , και να αναθεωρήσει
κατά συνέπεια την υπάρχουσα νομοθεσία με στόχο τα ια-
τρικά επαγγέλματα και τα θεραπευτικά προϊόντα που είναι
απαραίτητα για την άσκηση των επαγγελμάτων αυτών.

3. Καλεί την Επιτροπή, κατά την εκπόνηση ευρωπαϊκής
νομοθεσίας σχετικά με τους κλάδους μη συμβατικής ια-
τρικής, να προβεί σε σαφή διαχωρισμό μεταξύ των κλά-
δων μη συμβατικής ιατρικής με «συμπληρωματικό»
χαρακτήρα και τη λεγόμενη «εναλλακτική» μη συμβατική
ιατρική, ήτοι των κλάδων που αντικαθιστούν τη συμβα-
τική ιατρική.

4. Καλεί τον Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
μετά το πέρας των προπαρασκευαστικών εργασιών σύμ-
φωνα με το σημείο 2 της παρούσας
έκθεσης, να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ερευνητικών
προγραμμάτων στον τομέα των μη συμβατικών ιατρικών
μεθόδων, στα οποία θα περιλαμβάνονται η ατομική και η
συνολική προσέγγιση, ο προληπτικός ρόλος και οι ιδιαι-
τερότητες των μη συμβατικών ιατρικών κλάδων. �

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ

ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ)

Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο



Η μεγάλη ανακάλυψη των αραιωμένων ουσιών που περιέχουν
τα ομοιοπαθητικά σκευάσματα και η αναμφισβήτητη δραστι-
κότητά τους, η οποία προέρχεται από τις έντονες κρούσεις
(δονήσεις), ήταν ένα εξελικτικό άλμα από την αρχαία Ιππο-
κρατική Όμοιο-παθητική στη σύγχρονη.

Πρώτος ο Ιπποκράτης μίλησε για «όμοιον πάθος», δηλαδή
για θεραπεία η οποία βασίζεται στη χορήγηση της ουσίας εκεί-
νης που μπορεί να παραγάγει συμπτώματα όμοια με αυτά που
καλείται να θεραπεύσει. Στη σύγχρονη εποχή και μετά από
σειρά επιτευγμάτων, αρχής γενομένης με τις ανακαλύψεις του
ιδρυτή της Ομοιοπαθητικής Σάμουελ Χάνεμαν, τα Ομοιοπα-
θητικά σκευάσματα υφίστανται τις διαδικασίες της αραίωσης
και της δυναμοποίησης, διαδικασίες που τα καθιστούν τα
πλέον αποτελεσματικά και ακίνδυνα θεραπευτικά μέσα που
μπορεί να λάβει ο σύγχρονος άνθρωπος.

Γιατί η ερευνητική αποτίμηση των Ομοιοπαθητικών ουσιών
είναι από δύσκολη έως αδύνατη;
Ακόμη και σήμερα, παρότι η τεχνολογία και η επιστήμη έχουν κάνει τεράστια εξελικτικά
άλματα, δεν μπορεί να αποδειχθεί πειραματικά η δράση του Ομοιοπαθητικού θεραπευ-
τικού μέσου (φαρμάκου). Η δυσκολία προκύπτει σαν φυσικό επακόλουθο, διότι τα Ομοι-
οπαθητικά φάρμακα δεν δρουν ανεξαρτήτως του ασθενή: κάθε οργανισμός (όπως και
κάθε άνθρωπος) είναι μοναδικός, αντιδρά διαφορετικά και θέλει τη δική του εξατομι-
κευμένη αντιμετώπιση. Έτσι στην Ομοιοπαθητική δεν μπορούμε να γενικεύσουμε
ούτε την παθολογία (εστιάζοντας μόνο στις χημικές μεταβολές που συμβαί-
νουν στο σώμα) ούτε τη θεραπεία (δίνοντας σε όλους τους ασθενείς το ίδιο
φάρμακο), όπως κάνει η συμβατική ιατρική. Αντίθετα καλούμαστε από τους
νόμους της φύσης -με τους οποίους συμπορεύεται και η δράση των Ομοι-
οπαθητικών σκευασμάτων- να τα χορηγούμε με βάση τη συνολική κατά-
σταση του ασθενή, και όχι με βάση την παθολογία και την ονομασία
-ταμπέλα- που αυτή φέρει. Για να το πούμε πιο απλά, το φάρμακο που θεραπεύει το
κρυολόγημα στον ασθενή Α μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που θεραπεύει το
κρυολόγημα στον ασθενή Β, γεγονός που κάνει αδύνατη την ερευνητική αποτίμηση του
κάθε φαρμάκου μεμονωμένα, και ιδίως σε έρευνες (τυφλά πειράματα) όπου 1.000 άν-
θρωποι ή 5.000 π.χ. λαμβάνουν το ίδιο σκεύασμα.
Η συμπτωματική συμβατική ιατρική δεν είχε ούτε πρόκειται να έχει ποτέ καμία πιθανότητα
μόνιμης και πραγματικής επιτυχίας, όσο πορεύεται βασισμένη σε ένα εγωιστικό και γε-
νικευμένο κατασταλτικό μοντέλο. Μπορεί να πετύχει στην καταπίεση των συμπτωμά-
των, μπορεί να καταφέρει να αντικαταστήσει όλα μας τα μέλη με τεχνητά, θα αποτύχει
όμως οικτρά στο να θεραπεύσει πραγματικά τον άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα, και φυ-
σικά να αντιμετωπίσει την επερχόμενη κατάθλιψη και το σχίσμα της λογικής που έπεται
σαν φυσικό επακόλουθο.

Τι είναι οι οξείες ασθένειες;
Μία από τις βασικές προτεραιότητες που έθεσε ο ιδρυτής της
Ομοιοπαθητικής Σάμουελ Χάνεμαν (1755-1843), ήταν η δι-
ευκρίνιση της φύσης των ασθενειών και η αναζήτηση της προ-
έλευσής τους. Στο απόσπασμα από την παράγραφο 72 του
«Οργάνου της θεραπευτικής τέχνης»1 αναφέρει ότι: «...οι
χαρακτηριστικές ασθένειες της ανθρωπότητας χωρίζονται σε
δύο κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν οι ασθένειες που εμ-
φανίζονται ξαφνικά και έχουν γρήγορη εξέλιξη. Οφείλονται σε
διατάραξη της ζωτικής δύναμης και συνήθως θεραπεύονται
σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτές ονομάζονται
οξείες ασθένειες...».
Οξείες ασθένειες λοιπόν, είναι οι αναφλέξεις μιας χρόνιας παθολογίας που υποβόσκει.
Η εκδήλωσή τους έχει σαν αιτία βλαπτικούς παράγοντες στους οποίους εκτίθεται ο άν-
θρωπος. Χαρακτηριστικά στην παράγραφο 73 του «Οργάνου» αναφέρεται ότι «ακολα-
σίες και έκλυτος βίος, έκθεση σε δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες, γενικότερες
ταλαιπωρίες (νοητικές – συναισθηματικές - σωματικές) είναι αιτίες τέτοιων οξειών κα-
ταστάσεων». Η έντασή τους μπορεί να κυμαίνεται από μια απλή ενόχληση, μέχρι μιας με-

γάλης έντασης συμπτωματολογία που ενδέχεται να απειλεί ακόμη και τη ζωή του αν-
θρώπου. Η ανεύρεση του όμοιου-πάθους (φαρμάκου) είναι σχετικά εύκολη
διότι οι οξείες περιπτώσεις μοιάζουν με τη «συμπυκνωμένη και ταχεία εκ-
δήλωση» μιας χρόνιας ασθένειας σε όλη την παθολογική της έκταση. Αυτό
σημαίνει ότι διαθέτουμε ένα αρκετά εμφανές διαγνωστικό υλικό που κάνει εύκολη την
παραπομπή στο όμοιο-πάθος, το οποίο μπορεί αντιστοίχως να παραγάγει την όμοια πα-
θολογία σε κάποιον υγιή.
Οι οξείες ασθένειες αποτελούν ιδανικές περιπτώσεις για την Ομοιοπαθητική: σε αυτές
ακριβώς τις παθήσεις είναι που εντυπωσιάζει περισσότερο τους ασθενείς, λόγω της συ-
νήθως ταχύτατης αποκατάστασής τους. Το έργο της Ομοιοπαθητικής όμως δεν στα-
ματά στην εξάλειψη των οξέων συμπτωμάτων, αφού στη συνέχεια πρέπει να
αντιμετωπιστεί η χρόνια παθολογική κατάσταση που υποβόσκει και ευθύνεται για την
εκδήλωση των εν λόγω περιστατικών.
Στις χρόνιες παθολογικές καταστάσεις ο ασθενής δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει
μόνος του το θεραπευτικό αποτέλεσμα, αν δεν είναι γνώστης της Ομοιοπαθητικής θε-
ραπευτικής διαδικασίας, γι’ αυτό πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις πληροφορίες
που του παρέχει ο θεραπευτής του ώστε να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα από την
αγωγή. Στη συνέχεια θα αναφερθούν ορισμένες περιπτώσεις οξειών καταστάσεων, για
να γίνει ευκολότερα κατανοητή η διαφορά από τις χρόνιες παθολογίες, οι οποίες εκδη-
λώνονται με αργούς
ρυθμούς και σε βάθος
χρόνου. Η ανεύρεση
του Όμοιου Πάθους
στις χρόνιες περι-
πτώσεις, είναι ένα
πολύ δύσκολο έργο
που απαιτεί μεγάλη
εμπειρία και τεχνική
επιδεξιότητα από την
πλευρά του ομοιοπα-
θητικού. Η συνέπεια
στην επιστημονική
μεθοδολογία, τους
νόμους της Ομοι-
οπαθητικής και η
γνώση της φαρμακολογίας (Materia Medica) είναι το εργαλείο που διαθέ-
τει προκειμένου να είναι σε θέση να αξιολογεί την πρόοδο της θεραπευτικής
διαδικασίας.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Περίπτωση 1: H κ. Ευδοξία ήταν 82 ετών, για δύο χρόνια ήταν σχεδόν κατάκοιτη από
έντονη αδυναμία που συνοδευόταν από αίσθηση «σβησίματος». Περνούσε τη ζωή της
από το κρεβάτι στο μπάνιο και πάλι στο κρεβάτι. Το πρόβλημά της προέκυψε μετά από
εγκεφαλικό επεισόδιο δύο χρόνια νωρίτερα. Μέχρι τότε ήταν υγιής και, παρά τη μεγάλη
της ηλικία, δεν χρειάστηκε ποτέ να υποβληθεί σε κάποια φαρμακευτική αγωγή. Το φάρ-
μακο που συνταγογραφήθηκε, εστίαζε στην αντιδότηση της φαρμακευτικής αγωγής,
στην οποία είχε υποβληθεί κατά τη νοσηλεία της στη διάρκεια του εγκεφαλικού επεισο-
δίου. Δύο ημέρες μετά η γιαγιά Ευδοξία βελτιώθηκε θεαματικά και παραμένει μέχρι σή-
μερα (4 χρόνια) ενεργή στην καθημερινότητά της.

Περίπτωση 2: Η κ. Άννα ήταν 70 ετών.
Το πρόβλημά της άρχισε μετά από πτώση
στις σκάλες με τη λεκάνη. Πονούσε έν-
τονα στη σπονδυλική στήλη, έκανε παυ-
σίπονες ενέσεις χωρίς καμία βελτίωση.
Στις ακτινογραφίες δεν βρέθηκαν ενδεί-
ξεις που να παραπέμπουν σε κάκωση ή
άλλη οργανική βλάβη. Μετά από μία έν-
τονη επιδείνωση, που ήταν στην πραγμα-
τικότητα αντίδραση στα φάρμακα -λόγω
των πολλών παυσίπονων που της είχαν
χορηγηθεί-, έλαβε Hypericum (υπερι-
κόν ή σπαθόχορτο) το οποίο εξαφά-

Οι οξείες περιπτώσεις
και η Ομοιοπαθητική

αντιμετώπισή τους.
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νισε εντελώς τους πόνους. Η συνταγογράφηση βασί-
στηκε στη συγκεκριμένη έκφραση του πόνου, στο αίτιο
(πτώση με τη λεκάνη και τράνταγμα της σπονδυλικής στή-
λης), που δηλώνει και την πιθανότητα σύνθλιψης –πιθα-
νών δυσδιάκριτων για τα διαγνωστικά μέσα- νευρικών
ιστών μεταξύ των σπονδύλων.

Περίπτωση 3: Το 1999 η 24χρονη Αlex από τη Σερ-
βία, επισκέφτηκε την Ελλάδα με τη βοήθεια ανθρωπιστι-
κής οργάνωσης. Δύο χρόνια νωρίτερα είχε πατήσει νάρκη
με αποτέλεσμα να χάσει το δεξί της πόδι, ως το μέσο πε-
ρίπου της κνήμης. Τα προβλήματά της δεν τελείωσαν
εκεί, αφού είχε υποβληθεί σε τρεις χειρουργικούς καθα-
ρισμούς στη χώρα της, λόγω της σηψαιμίας που εκδη-
λωνόταν. Σε κάθε χειρουργικό καθαρισμό έπρεπε να
αφαιρεθεί ένα ακόμη τμήμα του ακρωτηριασμένου της
μέλους. Στην τρίμηνη παραμονή της στην Ελλάδα, είχα
αναλάβει την ευθύνη της φιλοξενίας και των επισκέψεών
της στο Λαϊκό νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε πάλι σε
χειρουργικό καθαρισμό. Μετά το χειρουργείο έλαβε αν-
τιβίωση για 15 ημέρες, προκειμένου να καταπολεμηθεί
ο σταφυλόκοκκος. Στις επόμενες εξετάσεις εμφάνισε
δύο διαφορετικούς ιούς και έπρεπε να λάβει διπλή αντι-
βίωση για τις επόμενες 15 ημέρες, με τη δυσοίωνη πρό-
βλεψη του εκ νέου χειρουργικού καθαρισμού. Με τη

σύμφωνη γνώμη της, της χορήγησα 3 δόσεις Calendula
σε υψηλή δυναμοποίηση. Σε 15 ημέρες το τραύμα της
είχε θεραπευτεί πλήρως. Στη συνέχεια, επειδή ένιωθε έν-
τονο πόνο στο μέλος που είχε ακρωτηριασθεί (πόνος
φάντασμα), έλαβε ένα Hypericum και ο πόνος εξαφανί-
στηκε. Ακόμη και τρία χρόνια αργότερα, διάστημα στο
οποίο είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία, η Αlex δεν ξανα-
εμφάνισε πρόβλημα.

Περίπτωση 4: Τα 8 μποφόρ έκαναν έναν επιβάτη
πλοίου κάτωχρο. Ο μέχρι εξαντλήσεως εμετός και ο δυ-

νατός άνεμος που φυσούσε στο πρόσωπό του, δεν τον
ανακούφιζαν. Το Petroleum (πηγή του οποίου δεν είναι
άλλο από το γνωστό μας πετρέλαιο) σε υψηλή δυναμο-
ποίηση, σε σύντομο χρόνο τον συνέφερε πλήρως.

Περίπτωση 5: Η μητέρα του τρίχρονου Γιωργάκη μου
τηλεφώνησε πανικόβλητη από την παραλία. Μια τσού-
χτρα τον άγγιξε στο χέρι και σε σύντομο χρόνο δημιουρ-
γήθηκε οίδημα με παλμό και έντονο κόκκινο χρώμα. Η
περιοχή, παρόλο το κοκκίνισμα, ήταν δροσερή, και το
κλάμα του Γιωργάκη μειωνόταν, όταν του έβαζε η μητέρα
του σαν επίθεμα τη βρεγμένη με δροσερό νερό πετσέτα.
Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (πρήξιμο ως αντίδραση
σε δηλητήριο μέδουσας, οίδημα με κόκκινο χρώμα αλλά
δροσερό στην υφή και το οποίο βελτιώνεται με δροσερό
επίθεμα) εντοπίζονται στο ομοιοπαθητικό φάρμακο που

προέρχεται από το φυτό Ledum (Λέντον, οικογένεια
Ερικίδαι) στα πειραματικά εργαστήρια. Αμέσως μετά τη
λήψη εξαφανίστηκε τελείως ο πόνος, στα επόμενα 10΄
εξαφανίστηκε και το οίδημα.

Περίπτωση 6: Ο Leno έπασχε από ημικρανίες. Από
μικρό παιδί εργαζόταν σε καρνάγιο. Τα καλοκαίρια η δου-
λειά ήταν στο φόρτε της και συχνά εκείνος έπρεπε να ερ-
γάζεται κάτω από τον ήλιο, γεγονός που επιδείνωνε πολύ
τις ημικρανίες. Το σημείο που προκάλεσε το ενδιαφέρον
μου, ήταν τα σημάδια από παλιά τραύματα που έφερε στο
σώμα και στο κεφάλι του. Με πληροφόρησε ότι είχαν
προκληθεί από ατύχημα με μοτοσικλέτα, μετά από το
οποίο εμφανίστηκε και το πρόβλημα με τις ημικρανίες.
Επαναλαμβανόμενες δόσεις Arnica Montana σε μέ-
τρια δυναμοποίηση εξαφάνισαν οριστικά τις ημικρανίες.

Το ονόματα των ασθενών έχουν αλλαχτεί για τη διαφύ-
λαξη του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων τους.

Τελικό συμπέρασμα
Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι το μέγεθος που
έχει λάβει σήμερα η ασθένεια ως πρόβλημα όχι μόνο
προσωπικό αλλά και οικουμενικό, ώστε να προβληματι-
στούμε όλοι για τον τρόπο που θα μπορούσε να σταμα-

τήσει αυτός ο αδυσώπητος Αρμαγεδδών.
Η Ομοιοπαθητική αποδεδειγμένα έχει αποτέλε-
σμα και μπορεί μελλοντικά να επαναφέρει την αν-
θρωπότητα στην αρχική της υγιή κατάσταση,
όπως ακριβώς το επιτυγχάνει και σε ατομικό επί-
πεδο. Όμως η συγκεκριμένη υπόσχεση προφα-
νώς δεν βοηθάει σε τίποτε -μπορεί μάλιστα να
τύχει και του χλευασμού ορισμένων- εάν καταρ-
χήν δεν προηγηθεί ο συλλογισμός, που θα μας
κατευθύνει στην αναγνώριση της σημερινής κα-
τάστασης της υγείας -σε οικουμενικό επίπεδο- και
στην ανάγκη να θέσουμε ένα τέτοιο ερώτημα
στον εαυτό μας.
Από την άλλη πλευρά, η Ομοιοπαθητική δεν είναι κάτι το
απλό ή απλοϊκό, αλλά πρέπει να προσεγγίζεται πάντοτε με
πνεύμα επιστημονικό. Στα ανωτέρω παραδείγματα, σκο-
πίμως δεν αναφέρονται λεπτομερώς οι δυναμοποιήσεις
ή τα φάρμακα που χορηγήθηκαν, για την αποφυγή του
ενδεχομένου κάποιος από το αναγνωστικό κοινό να δο-
κιμάσει να θεραπεύσει παρόμοιο δικό του πρόβλημα,
χωρίς να καταφύγει σε θεραπευτή, βασιζόμενος απλώς
και μόνο στο ακίνδυνο του ομοιοπαθητικού φαρμάκου.
Δεν αρκεί όμως η συμβουλή ενός φίλου ή του ομοιοπα-
θητικού φαρμακοποιού της γειτονιάς μας, για να οδηγη-
θούμε στην ίαση. Πειραματιζόμενοι χωρίς ένα
γνωστικό υπόβαθρο των αρχών που διέπουν τη
θεραπευτική μέθοδο του Όμοιου Πάθους, είναι
βέβαιο ότι θα καταλήξουμε σε εξαπλουστευμένα
συμπεράσματα, θα απογοητευτούμε και, το κυ-
ριότερο, θα χάσουμε τη δυνατότητα προσέγγισης
μιας πραγματικής και συνολικής θεραπευτικής
αποκατάστασης.
Η Ομοιοπαθητική είναι μια φυσική Μέθοδος που διέπε-
ται από φυσικούς νόμους. Η αποκατάσταση, γίνεται με
φυσικό αλλά και επιστημονικό τρόπο, και συμβαίνει με
μια φυσική θεραπευτική πορεία, αντίστροφη από την εμ-
φάνιση των συμπτωμάτων. Μια πορεία που ο ομοιοπα-
θητικός ακολουθεί μόνον όταν έχει τις απαιτούμενες
ενδείξεις και αφουγκραζόμενος πάντοτε τις προτεραιότη-
τες που θέτει ο ίδιος ο οργανισμός του ασθενούς, στο
σύνολό του. �

1) Δεν υπάρχει θεραπευτική ένδειξη στη χημική ιατρική, διότι δεν
προάγει τη θεραπεία στο σύνολο του οργανισμού. Εστιάζει στο
σύμπτωμα και το αντιμετωπίζει κατασταλτικά, έτσι όμως δρα ταυ-
τόχρονα σε βάρος του συνόλου του οργανισμού. Το ίδιο συμ-
βαίνει και με τα εμβόλια.
2) Ελευθεροτυπία (Φάκελος), 19-3-2005.
3) Όργανον Θεραπευτικής Τέχνης, Σαμουήλ Χάνεμαν, Εκδόσεις
Πύρινος Κόσμος.

Χρήστος Κόντης,
Ομοιοπαθητικός και Θεραπευτής Σιάτσου
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Η άκρως εξατομικευμένη φύση
της Ομοιοπαθητικής συνταγο-
γράφησης, και ειδικότερα το
γεγονός ότι κάθε περίπτωση
μπορεί να χρειάζεται διαφορε-
τικό Ομοιοπαθητικό σκεύασμα
στα πλαίσια μιας συγκεκριμέ-
νης κατηγορίας παθήσεων, δη-
μιουργεί προβλήματα ως προς
το σχεδιασμό πρωτοκόλλων
για τις «διπλά τυφλές», ελεγ-

χόμενες με εικονικό φάρμακο δοκιμές. Ωστόσο, έχουν
γίνει πολλές μελέτες σημαντικού μεγέθους και έλεγχοι
που δείχνουν μεγάλη στατιστική σημαντικότητα. Τουλά-
χιστον, οι σκεπτικιστές πρέπει να παραδεχτούν ότι οι με-
λέτες που διεξάγονται με αυτό τον τρόπο δικαιολογούν
περαιτέρω έρευνα. Ακόμα και με τις ενδογενείς της δυ-
σκολίες, η Ομοιοπαθητική έχει αποδείξει την αποτελε-
σματικότητά της έναντι του εικονικού φαρμάκου σε μια
ποικιλία ασθενών, από παιδική διάρροια και εθισμό σε
εξαρτησιογόνες ουσίες μέχρι ρευματοειδή αρθρίτιδα και
ημικρανίες.

Από το βιβλίο «Ομοιοπαθητική: Επιστήμη ή Μύθος;»,
εκδόσεις επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών
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ΑΝΤΙΔΟΤΑ:
ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
Πρόκειται για ουσίες που αναστέλλουν τη δράση του φαρμάκου (αντιδότηση). Αυτές οι ου-
σίες βρίσκονται καταρχήν στην καφεΐνη και σε όσα διατροφικά ή φαρμακευτικά σκευάσματα
την περιέχουν. Από αυτά τα πιο ευρείας κατανάλωσης είναι ο καφές (και ο ντεκαφεϊνέ), τα αναψυκτικά
τύπου κόλα, οι σοκολάτες, γλυκά και παγωτά που περιέχουν καφέ ή μόκα κ.ά. Μία άλλη γνωστή περίπτωση
αντιδότου είναι η μενθόλη (μέντα), που εντοπίζεται στις περισσότερες οδοντόκρεμες, σε καραμέλες για
το λαιμό, σε μαστίχες και σε οτιδήποτε αναλώσιμο φέρει στην ετικέτα του τη λέξη μέντα, menthol κ.ά. Επί-
σης αντίδοτο είναι και η καμφορά, που υπάρχει σε αφθονία (συχνά σε συνδυασμό με menthol) σε θερ-
μαντικές αλοιφές, έμπλαστρα, σκοροκτόνα, ναφθαλίνη κ.ά.

Πρέπει επίσης να αποφεύγεται στη διατροφή μας το γαρύφαλλο, το φασκόμηλο, η υπερ-
βολική κατανάλωση σκόρδου, κρεμμυδιού αλλά και η συχνή κατανάλωση έντονα καρυκευ-
μένων φαγητών, όπως αυτά που συνήθως βρίσκουμε στα εστιατόρια με ανατολίτικες
γεύσεις. Το νέφτι, που χρησιμοποιείται σε ελαιοχρωματισμούς ή τη ζωγραφική, μπορεί επίσης να αντι-
δοτήσει το Ομοιοπαθητικό φάρμακο. Αν κατά τη διάρκεια της Ομοιοπαθητικής θεραπείας έχετε έρθει σε
επαφή με κάποια από τις παραπάνω ουσίες, πρέπει να το αναφέρετε στον Ομοιοπαθητικό σας στην επό-
μενη θεραπευτική αξιολόγηση.

Η λήψη των Ομοιοπαθητικών (σκευασμάτων) πρέπει να γίνεται το πρωί, όταν το στομάχι
είναι άδειο και δεν περιέχει πεπτικές οσμές, οι οποίες είναι ικανές να αντιδοτήσουν το φάρ-
μακο. Για τα επόμενα 20 λεπτά μετά τη λήψη του φαρμάκου το στομάχι πρέπει να παραμεί-
νει άδειο. Σε περίπτωση που έχουμε φάει και ωστόσο πρέπει να πάρουμε ένα Ομοιοπαθητικό, για να
αντιμετωπίσουμε μια οξεία κατάσταση, τότε ξεπλένουμε καλά το στόμα μας με σκέτο νερό και αδειάζουμε
το περιεχόμενο της κάψουλας μέσα στο στόμα ώστε να απορροφηθεί από τους σιελογόνους αδένες χωρίς
να έρθει σε επαφή με τα γαστρικά υγρά.

Τα αντιβιοτικά και οποιεσδήποτε φαρμακευτικές ουσίες, όπως είναι τα αντιισταμινικά, κορ-
τιζονούχες αλοιφές κ.ά. αντιδοτούν επίσης το ομοιοπαθητικό φάρμακο. Αν υπάρχει ανάγκη
να ακολουθηθεί μια παράλληλη αγωγή θα πρέπει να αποφασιστεί σε συνεννόηση του Ομοιοπαθητικού με
το θεράποντα ιατρό. Ο ασθενής πρέπει να εμπιστεύεται τον ομοιοπαθητικό του και να συζητάει μαζί του για
τις απορίες του.

Χρήστος Κόντης
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Από τις πρώτες κιόλας εμφράξεις με αμάλγαμα σε δόντια
ασθενών, οι οδοντίατροι άρχιζαν να υποψιάζονται ότι ο υδράρ-
γυρος (τον οποίο περιέχει το οδοντιατρικό αμάλγαμα) θα μπο-
ρούσε να προκαλέσει χρόνια προβλήματα υγείας.
Το 1984, ιδρύθηκε η Διεθνής Ακαδημία Τοξικολογίας και Στοματικής Ιατρικής με σκοπό
να μελετήσει, εκτός των άλλων, τις χρόνιες επιπτώσεις που έχει στην ανθρώπινη υγεία
το οδοντιατρικό αμάλγαμα.

Τι είναι τα μαύρα σφραγίσματα;
Είναι ένα αμάλγαμα (μείγμα) που αποτελείται από υδράργυρο, άργυρο,
χαλκό, κασσίτερο και λίγο ψευδάργυρο.

Τι συμβαίνει κατά την παραμονή των μαύρων σφραγισμάτων
στη στοματική κοιλότητα;
Η παρουσία των 5 παραπάνω διαφορετικών μετάλλων στη σύνθεση του οδοντιατρικού

αμαλγάματος έχει ως αποτέλε-
σμα τη δημιουργία γαλβανικών
ρευμάτων (ηλεκτρονικό ρεύμα),
δηλαδή τη συνεχή διάλυση των
παραπάνω μετάλλων, τα οποία
υπό τη μορφή ιόντων (διαμέσου
της στοματικής κοιλότητας), μο-
λύνουν ολόκληρο τον οργανι-
σμό μας. Η δε συνύπαρξη
χρυσών δοντιών και εμφράξεων
από αμάλγαμα, αυξάνει σε τρο-

μακτικό βαθμό τη διάλυσή τους.

Γιατί η συνεχής διάλυση των μαύρων σφραγισμάτων τα καθι-
στά επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία;
Κάθε μαύρο σφράγισμα απελευθερώνει καθημερινά 10 μικρογραμμάρια υδραργύρου
στον οργανισμό μας (3.000.000.000.000.000 άτομα υδραργύρου ημερησίως). Τα
άτομα αυτά συγκεντρώνονται κυρίως στον εγκέφαλο, τα νεφρά και το συκώτι προκα-
λώντας τις παρακάτω βλάβες:
- Nευρολογικά προβλήματα και παθολογικές διαταραχές του χαρακτήρα (κακή διάθεση
χωρίς προφανή αιτία, αϋπνία, κρίση πανικού, σωματική αδυναμία, επιληψία, νοητική
σύγχυση, κ.λπ.)
- Προβλήματα μνήμης και συγ-
κέντρωσης
- Ορμονικά προβλήματα όπως
δυσλειτουργία του θυρεοειδή
και των επινεφριδίων
- Ατροφία του προστάτη και των
νεφρών
- Προβλήματα του αναπαραγω-
γικού συστήματος, όπως μει-
ωμένος αριθμός σπερματοζωα-
ρίων και ανικανότητα γονιμο-
ποίησης
- Προβλήματα στο ανοσοποιητικό σύστημα, όπως αρθρίτιδα, Parkinson, Alzheimer,

λύκος, σκληροδερμία και διαβήτης
- Αλλεργικές καταστάσεις όπως αλλεργικό άσθμα, ψωρίαση, και διάφορες δερματίτιδες
- Καρδιαγγειακές καταστάσεις όπως, ταχυκαρδία, αρτηριοσκλήρωση, στηθάγχη, υπέρ-
ταση και υπόταση
- Χρόνιες ασθένειες των ματιών όπως αδυναμία διαχωρισμών χρωμάτων, μυωπία, αστιγ-
ματισμός, καταρράκτης
- Ουλίτιδα, περιοδοντοπάθεια, κακοσμία, μεταλλική γεύση στο στόμα, λευκοπλακία, αί-
σθηση ηλεκτρικών εκκενώσεων στο στόμα, αύξηση τερηδονισμού των δοντιών.

Ο κίνδυνος των μαύρων σφραγισμάτων είναι πραγματικός ή
επιστημονική φαντασία; Μπορεί να συμβεί και σε μένα;
Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται πάνω από 60.000 κλινικές περιπτώσεις που η
απομάκρυνση των μαύρων σφραγισμάτων από το στόμα των ασθενών, οδήγησε σε
πλήρη αποθεραπεία ή σημαντική βελτίωση των ως άνω προβλημάτων υγείας.
Θα σας αναφέρουμε ένα πραγματικό κλινικό παράδειγμα ενός νεαρού ατόμου 12 ετών
που παρουσιάστηκε στο Ιατρείο μας με τα παρακάτω προβλήματα

- Yπερτροφική Αιμορραγική Ουλίτιδα με έντονη κακοσμία
- Yπερβολική επιθετικότητα απέναντι στους συμμαθητές και στο οικογενειακό περιβάλ-
λον του
- Aδυναμία συγκέντρωσης στο σχολείο
- Aϋπνία έως τις 3.00 μμ
- Yπερτροφικές πυώδεις αμυγδαλές
- Πόνους στα κόκαλα των ποδιών το βράδυ, που χειροτέρευαν με κρύο και υγρό καιρό
Μετά από Οδοντιατρική εξέταση και λήψη ιατρικού ιστορικού της μητέρας και του νεα-
ρού, διαπιστώθηκε ότι το στόμα τους ήταν γεμάτο από μαύρα σφραγίσματα. Η μητέρα
ανέφερε ότι όλες οι εμφράξεις είχαν γίνει πριν την εγκυμοσύνη της. Είναι προφανές ότι,
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ο υδράργυρος είχε διαπεράσει τον πλακούντα και
είχε μολύνει το βρέφος. Η παρουσία του παραπάνω μετάλλου στο στόμα του νεαρού,
είχε επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση της υγείας του.
Η παραπάνω κλινική εικόνα που περιγράφουμε, αντιστοιχεί στο Ομοιοπαθητικό φάρ-
μακο Mercurius Solibilis (υδράργυρος). Η πλήρης θεραπεία των συμπτωμάτων του νε-
αρού έγινε μετά από την αντικατάσταση όλων των μαύρων σφραγισμάτων με σύγχρονες
εμφράξεις από Composite (λευκά σφραγίσματα) και τη χορήγηση του παραπάνω φαρ-
μάκου για 1 περίπου χρόνο. �

Μηνάς Ε. Ρηγάτος Χειρουργός Οδοντίατρος – Ομοιοπαθητικός

Το οδοντιατρικό αμάλγαμα
και οι επιπτώσεις του στην ανθρώπινη υγεία

Το Υγείας Όραμα είναι ένα αντισυμβατικό περιοδικό που έχει στόχο
την αντικειμενική ενημέρωση στην Εναλλακτική και Συμπληρωματική
Εναλλακτική Ιατρική. Προβληματίζεται ιδιαίτερα με τη λάθος πορεία
που ακολουθεί η ανθρωπότητα από την οικονομική χειραγώγηση της
επιστήμης με αποτέλεσμα να διανύουμε έναν επιστημονικό και απάν-
θρωπο μεσαίωνα. Υποστηρίζει την άποψη του Χουντερτβάσερ που
προτείνει, «μην επαναστατείτε, μην καταστρέφετε, μην το βάζετε στα
πόδια αλλάζετε και όλα θα πάνε καλά».

Το Υγείας Όραμα ευχαριστεί θερμά όσους επιλέγουν να δια-
φημιστούν μέσα από τις σελίδες του. Παράλληλα με την
προβολή, δίνεται η ευκαιρία της έκφρασης απόψεων που
αποσιωπούνται διότι αντιτίθενται στα σχέδια όσων θέλουν
τον άνθρωπο κατευθυνόμενο και άβουλο. Αναζητά τον κήπο
των Εσπερίδων, το νησί της Λεύκης, τα Ηλύσια πεδία και τα
ευλογημένα νησιά που βρίσκονται υπεράνω και πέρα από
τον κόσμο της ύλης (Σωκράτης).
Διανέμετε δωρεάν σε 6.000 αντίτυπα στην Κέρκυρα 5.000
στα Ιωάννινα, 2.000 στην Πρέβεζα, 2.000 στην Ηγουμενί-
τσα και 2.000 στην Λευκάδα.

Χρήστος Κόντης Εκδότης



Η Ομοιοπαθητική ήταν πραγματικά θεραπεία!
Η γνωριμία μου με την ομοιοπαθητική ξεκίνησε πριν από δύο χρό-
νια και η επαφή μου μαζί της υπήρξε αποκαλυπτική και λυτρωτική.
Από το γεγονός αυτό λοιπόν ορμώμενη, θεώρησα καλό και χρή-
σιμο να εξιστορήσω, με δυο λόγια, ό,τι μου συνέβη.
Σε ηλικία 27 ετών ανακάλυψα κύστες στις ωοθήκες και
ύστερα από τις σχετικές εξετάσεις, οι γνώμες όλων των
γιατρών που με είδαν, συνέκλιναν στο ότι έπρεπε άμεσα
να χειρουργηθώ. Έτσι οδηγήθηκα στο χειρουργείο. Τα
αποτελέσματα της βιοψίας έδειξαν ότι πάσχω από ενδο-
μητρίωση. Οι γιατροί μου εξήγησαν – καθώς, φυσικά, δεν
είχα ιδέα τότε περί τίνος πρόκειται – και μου έκαναν απο-
λύτως σαφές ότι: Η συγκεκριμένη πάθηση δεν θερα-
πεύεται (δηλ. ο οργανισμός δημιουργεί διαρκώς κύστες οι
οποίες κάθε μήνα μεγαλώνουν), η επιστήμη δεν γνωρίζει
την αιτία που προκαλεί την πάθηση και η μόνη προτεινό-
μενη λύση είναι η μόνιμη λήψη φαρμάκων και η χει-
ρουργική επέμβαση κάθε φορά που, η παραπάνω
κατασταλτική αγωγή, για απροσδιόριστο λόγο, ξεφεύγει
από τον έλεγχο.
Ακολούθησα τον μονόδρομο που μου πρότεινε η συμβατική ια-
τρική για δυόμισι χρόνια περίπου, στη διάρκεια των οποίων, εξαι-
τίας των βαριών χημικών ουσιών που έπαιρνα, ένιωθα και
παρατηρούσα τη σωματική (σαν σύνολο) και ψυχική μου υγεία να
επιδεινώνεται και να κλονίζεται μέρα με τη μέρα. Επιπρόσθετα, στο
πρόβλημά μου δεν υπήρξε βελτίωση, σε καμία φάση, παρά μόνο
στασιμότητα και υποτροπή και η απειλή ενός νέου χειρουργείου
βασάνιζε διαρκώς το μυαλό μου.
Θεωρώντας, ανέκαθεν, άκρως σημαντικό να ορίζω εγώ –και όχι
κάποιοι άλλοι- το σώμα μου και έχοντας χάσει αυτή την αίσθηση,
και μη μπορώντας να συμβιβαστώ με την άποψη της κλασικής ια-
τρικής ότι, ουσιαστικά, το σώμα μου, χωρίς λόγο, επιτίθεται στον
εαυτό του και εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, άρχισα να σκέφτο-
μαι ότι σίγουρα θα υπάρχει κάποια διαφορετική προσέγγιση, και
να ψάχνω προς αυτή την κατεύθυνση, συνεπικουρούμενη από το
γεγονός ότι πάντα με διακατείχε καχυποψία, έως απέχθεια, για την
πολιτική των πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών και τα προ-
ϊόντα τους. Εκείνη τη χρονική στιγμή, άρχισα να διαβάζω περί ομοι-
οπαθητικής. Μολονότι οι αναφορές που συνάντησα (π.χ. στο
διαδίκτυο) ήταν κάπως συγκεχυμένες, συγκέντρωσα επίσης πλη-
ροφορίες από φίλους και γνωστούς και πήρα εντέλει, πολύ συ-
νειδητά, την απόφαση, για όλους τους προαναφερθέντες λόγους,
να δοκιμάσω αυτή τη μέθοδο εναλλακτικής ιατρικής. Να σημει-
ώσω ότι τότε θεωρούσα πως έπαιρνα πραγματικό ρίσκο, καθώς οι
γιατροί μου είχαν τονίσει ότι, το να σταματήσω τα φάρμακα, έστω
και για λίγες μέρες, θα επέφερε ραγδαία επιδείνωση στο πρόβλημά
μου και πιθανότατα μια καινούργια επέμβαση.
Μολαταύτα, διέκοψα τη φαρμακευτική αγωγή και ξεκίνησα την
ομοιοπαθητική θεραπεία -αυτή τη φορά- και όχι την καταστολή.
Και ήταν πραγματικά θεραπεία, αφού οι κύστες άρχισαν σταδιακά
να συρρικνώνονται και να εξαφανίζονται. Μαζί τους άρχισαν να υπο-
χωρούν και όλα τα άλλα προβλήματα, σωματικά και ψυχολογικά,
που είχαν εμφανιστεί σ’ όλο το προηγούμενο διάστημα.
Μέσα από την εξατομικευμένη θεραπεία της ομοιοπαθητι-
κής – σε αντίθεση με τη μαζικοποιημένη διάγνωση και αν-
τιμετώπιση της συμβατικής ιατρικής – ο οργανισμός
φαίνεται πως βρήκε και ακολούθησε το μονοπάτι προς
την ισορροπία και την ίαση.
Η παραπάνω εμπειρία είχε για μένα μεγάλη πρακτική, εννοείται,
αξία, αλλά και συμβολική, όσον αφορά στο θέμα της αυτοδιάθεσης
του ανθρώπινου σώματος απέναντι στο σύγχρονο ιατρικό και φαρ-
μακευτικό κατεστημένο.

M. Σ.

Είμαι 43 ετών, από 10 χρονών εμφάνισα ψωρίαση.
Θυμάμαι τη μητέρα μου να με πηγαίνει στους δερματολόγους στην
Κέρκυρα και στην Αθήνα, στο νοσοκομείο Συγγρού, χωρίς να
μπορούν να με βοηθήσουν. Πάντα ένιωθα μειονεκτικά βλέποντας
το σώμα μου γεμάτο από την αρρώστια και χωρίς βελτίωση παρ’
όλες τις χημικές κρέμες και τα χάπια. Είχα κουραστεί πολύ!
Άκουσα για την Ομοιοπαθητική σε μια φιλική συζήτηση και πριν
δύο χρόνια επισκέφτηκα έναν Ομοιοπαθητικό. Το πρόβλημά μου
θεραπεύτηκε κατά 90% προς το παρόν και εξακολουθώ να είμαι
σε Ομοιοπαθητική αγωγή. Όπως με ενημέρωσε ο ομοιοπαθητικός
μου από την αρχή της θεραπείας, η ψωρίαση είναι χρόνιο πρό-
βλημα και θα χρειαστεί χρόνος για να θεραπευτεί.
Στην αρχή οι επισκέψεις ήταν κάθε δύο μήνες, τώρα είναι κάθε
τρεις με τέσσερις μήνες.
Πέρα από το πρόβλημά μου, ο ομοιοπαθητικός είναι πάντα
δίπλα μου σε οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας με απασχολεί,
που το αντιμετωπίζω πια με ομοιοπαθητικά φάρμακα, που
δεν είναι χημικά και δεν έχουν παρενέργειες.
Προτείνω υπεύθυνα να ενημερωθείτε περισσότερο και να δοκι-
μάσετε χωρίς κανένα φόβο την Ομοιοπαθητική για οποιοδήποτε
πρόβλημα σας απασχολεί.

Π.Μ.

Σχόλια ασθενών
που ακολουθούν

Ομοιοπαθητική θεραπεία
Στον παρόν άρθρο θα παρουσιάσουμε την περίπτωση εξάχρονου κοριτσιού που 7 μήνες μετά την γέννησή του άρ-
χισε να παρουσιάζει οξέα επεισόδια περιοδικού πυρετού. Το όνομα «Αρετή» αλλά και οποιαδήποτε ομοιότητα είναι
υποθετική και αφορά τη διαφύλαξη του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων του ατόμου.
Ιατρικό ιστορικό
Η φωτογραφία και το όνομα Αρετή γεννήθηκε στις 3-12-1997. Από 7 μέχρι 12 μηνών είχε εμφανίσει 8 εμπύρετα
επεισόδια χωρίς εστία. Είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο με τη διάγνωση της σηψαιμίας χωρίς να απομονωθεί μι-

κρόβιο στις καλλιέργειες αίματος. Σε ηλικία 12
μηνών νοσηλεύτηκε ξανά με διάγνωση εξό-
δου ίωση-λεμφαδενίτιδα και χορηγήθηκε θε-
ραπεία με Claricid sir. Τα επεισόδια είναι
πανομοιότυπα, με υψηλό πυρετό, ρίγος, επί-
χρισμα στις αμυγδαλές και διόγκωση αριστε-
ρού τραχηλικού λεμφαδένα ο οποίος είναι
σκληρός και επώδυνος, περιστασιακά διαπι-
στώνεται διόγκωση του σπλήνα. Έχουν δοθεί
διάφορες αντιβιώσεις χωρίς ανταπόκριση στη
χορήγηση, ο πυρετός επιμένει υψηλός για τρία
εικοσιτετράωρα μετά την έναρξη της θερα-
πείας, στη συνέχεια υποχωρεί. Έχει νοσηλευτεί
σε άλλες 2 περιπτώσεις στο νοσοκομείο, που
αντιμετωπίστηκαν ως αμυγδαλίτιδα και της χο-
ρηγήθηκε Πενικιλίνη. Στις 5-10- 2000 δια-

γνώστηκε υποτροπιάζουσα λεμφαδενίτιδα, χορηγήθηκε τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη για 7 ημέρες. Τα
εμπύρετα επεισόδια είχαν αυξηθεί και εμφάνιζαν περιοδικότητα κάθε 20 ημέρες.
Ομοιοπαθητικό ιστορικό: Η παραπάνω περιγραφή αφορά την παθολογική εικόνα της Αρετής μέχρι τις
26-10-2001. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε άλλες ιδιαιτερότητες της Αρετής που είχαν μεγαλύτερη αξία για
την αναζήτηση του Όμοιου Πάθους. Είναι ένα καστανόξανθο, συνεσταλμένο και έξυπνο κοριτσάκι. Από την ημέρα
που γεννήθηκε μέχρι 5 μηνών είχε έντονους κολικούς που χειροτέρευαν από τις 7μ.μ. και διαρκούσαν μέχρι τις 3π.μ.
που έκλαιγε ασταμάτητα. Θήλασε εννέα μήνες χωρίς να παίρνει συμπλήρωμα από ξένο γάλα, το οποίο απεχθανό-
ταν. Αναπτύχθηκε γρήγορα (οδοντοφυΐα, ομιλία, στήριξη, βάδισμα). Βλέπει εφιαλτικά όνειρα όπως π.χ. ότι πέθανε
κάποιο μέλος της οικογένειας. Συχνά ονειρευόταν μια μάγισσα που προσπαθούσε να την κλέψει και ξυπνούσε έντρομη.
Έχει αυξημένη όρεξη για παγωμένα, νερό και παγωτό. Το ζεστό γάλα της προκαλεί πόνους στην κοιλιά, το παγω-
μένο δεν την ενοχλεί. Από φαγητά -όταν δεν έχει πυρετό- προτιμάει το ψάρι, το κρέας -κυρίως χοιρινό- και ζυμα-
ρικά. Απεχθάνεται γενικότερα το κοτόπουλο, τα λαχανικά και τα φρούτα. Το φαγητό της θέλει να έχει παραπάνω
αλάτι.
Σωματικά έχει έντονα μειωμένη αντοχή και εξαντλείται εύκολα. Όταν τρέχει ή χορεύει, πονάει στην αριστερή πλευρά
της κοιλιάς (περιοχή σπλήνα), ο πόνος την αναγκάζει να σταματήσει και να διπλωθεί πιέζοντας την κοιλιά της. Ανέ-
καθεν ίδρωνε στην πλάτη και τον αυχένα ενώ αρκετά συχνά είχε σιελόρροια στον ύπνο της. Τα χέρια της ήταν
πάντα παγωμένα. Έχει αγωνία με τα γηρατειά και το θάνατο. Φοβάται το σκοτάδι και τη θέα του αίματος.
Την ημέρα της επίσκεψης στις 15-3-2004 η παθολογική εικόνα είχε διαφοροποιηθεί. Η ευαισθησία στα κρυολο-
γήματα αυξήθηκε, η περιοδικότητα δεν υφίσταται πλέον. Ήταν σχεδόν μόνιμα με πυρετό χαμηλότερης έντασης.
Μερικές φορές είχε διάρροια, εμετούς, φαγούρα και πόνους στα αυτιά -χειροτέρευαν πάντα με το μπάνιο στην θά-
λασσα- συνήθως άρχιζε απο το αριστερό και στη συνέχεια το δεξιό. Αρκετά συχνά εμφάνιζε μολυσμένα από στα-
φυλόκοκκο δερματικά εξανθήματα. Έβηχε έντονα, ο βήχας χειροτέρευε όταν έμπαινε σε ένα ζεστό δωμάτιο και
όταν φορούσε ζεστά ρούχα, τα οποία δεν ανεχόταν.
Δεν άντεχε τη ζέστη, ήθελε να περπατάει ξυπόλυτη για να δροσίζεται. Η όρεξη για φαγητό κατά τη διάρκεια του πυ-
ρετού είχε εξαφανιστεί, είχε γίνει πολύ δύσκολη με το φαγητό της γενικότερα. Μόνο μετά τον ύπνο βελτιωνόταν
κάπως η όρεξή της.
Σημαντικό επίσης για την ανεύρεση του σωστού φαρμάκου, είναι το γεγονός ότι στην αρχική του εκδήλωση ο πυ-
ρετός ανέβαινε γρήγορα, σε δύο ώρες άγγιζε τους 40 βαθμούς. Κατά τη διάρκεια του πυρετού βογκούσε.
Ανάλυση περίπτωσης: Η συχνή χορήγηση αντιβιοτικών αποδυνάμωσε την άμυνά της Αρετής.
Ο οργανισμός, δεν έχει πλέον τη δύναμη να εκφράσει την ένταση που είχε στην αρχή της ασθένειας.
Η ζωτικότητα κάμφθηκε από τη φαρμακευτική καταπίεση. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί ότι ο νο-
σογόνος αρχικός παράγοντας εισχώρησε βαθύτερα στον οργανισμό. Αυτό είχε αποδείξει μέσα από
επιστημονικές έρευνες, παρατηρώντας κλινικές περιπτώσεις και γινόμενος ο ίδιος πειραματόζωο,
ο ιδρυτής της Ομοιοπαθητικής Σάμουελ Χάνεμαν πριν 200 χρόνια. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνε-
ται καθημερινά στην κλινική πρακτική των Ιατρών και των Ομοιοπαθητικών. Η μεγάλη διαφορά είναι
ότι οι ακαδημαϊκοί γιατροί δεν έχουν το μέσον εκείνο που ενισχύει τη ζωτικότητα του οργανισμού.
Χρησιμοποιούν τις γνωστές κατασταλτικές μεθόδους που απευθύνονται στο σωματικό επίπεδο. Οι
ομοιοπαθητικοί συχνά αναλαμβάνουν περιπτώσεις, όπου για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, αγωνί-
ζονται μαζί με τον ασθενή τους, για να εξαλείψουν καταρχήν τις παρενέργειες -πρόσθετες ασθένειες-
από τη φαρμακευτική καταπίεση. Στη συνέχεια θεραπεύεται το αρχικό πρόβλημα που είχε αναγκά-
σει τον ασθενή να επισκεφτεί τον γιατρό! Ακολουθούν δηλαδή την αντίθετη θεραπευτική διαδικα-
σία πηγαίνοντας προς το αίτιο. Η Αρετή βρίσκεται τώρα στα αρχικά στάδια εμφάνισης χρόνιας νόσου.
Αυτό αποδεικνύεται από τη χαμηλή αλλά σχεδόν μόνιμη πλέον ένταση του πυρετού, την αυξημένη
συχνότητα των σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων και την έντονη αδυναμία. Τότε είναι που οι γονείς
της αποφάσισαν να καταφύγουν στην Ομοιοπαθητική.
Με την έναρξη της Ομοιοπαθητικής θεραπευτικής αγωγής, ο πυρετός άρχισε πάλι να ανεβαίνει όπως ήταν αναμε-
νόμενο και να επανέρχεται στα αρχικά επίπεδα των 40 βαθμών όπως συνέβαινε αρχικά. Τα μολυσμένα από στα-
φυλόκοκκο δερματικά εξανθήματα, μετά από έξαρση, σε μερικές ημέρες υποχώρησαν. Μετά 3 μήνες από την
έναρξη της Ομοιοπαθητικής θεραπείας ο πυρετός σταμάτησε εντελώς επιβεβαιώνοντας έναν από τους «Ομοιοπα-
θητικούς νόμους» που ορίζει ότι η πραγματική θεραπεία θα έλθει με την αντίθετη φορά της εμφάνισης των συμ-
πτωμάτων.
Τον έκτο μήνα εμφάνισε οξύουρους (σκουληκάκια) στον πρωκτό που εισχωρούσαν στον κόλπο. Η φαγούρα ήταν
τόσο έντονη που διπλωνόταν, πίεζε με τα χέρια της τα γεννητικά της όργανα και τριβόταν με μανία στην περιοχή.
Της χορηγήθηκαν σε διάστημα 5 ημερών δύο Ομοιοπαθητικά σκευάσματα και οι οξύουροι εξαφανίστηκαν μαζί με
την έντονη φαγούρα. Η όρεξη για φαγητό επανήλθε, στο διαιτολόγιό της τώρα επιθυμεί σαλάτες και ορισμένα
φρούτα όπως καρπούζι, σταφύλι και αχλάδια.
Σήμερα η Αρετή είναι 12 ετών, υγιέστατη, η αντοχή της είναι εξαιρετικά καλή (πρώτη στην αντοχή, στα αγόρια και
στα κορίτσια δύο σχολείων) ενώ συγκαταλέγεται στις πέντε πρώτες στη ρυθμική γυμναστική στη χώρα μας.
Είναι μια από της εκατοντάδες περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται καθημερινά με τη μέθοδο της Ομοιοπαθητικής.
Η παραπάνω περιγραφή στόχο έχει να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι σημαίνει υψηλή ζωτικότητα. Μπορούμε
να κάνουμε μόνοι μας ένα τεστ ζωτικότητας, π.χ. πόσον καιρό έχουμε να ανεβάσουμε υψηλό πυρετό; Στην περί-
πτωση της Αρετής υπάρχει το πλεονέκτημα της μικρής ηλικίας που της παρείχε την υψηλή ζωτικότητα και ανάρρωσε
σχετικά γρήγορα. Τι θα μπορούσε να συμβεί αν ήταν ένας ενήλικος στην θέση της; Θα χρειαζόταν σίγουρα πολύ
περισσότερος χρόνος!
Η συμβατική ιατρική αναμφίβολα έχει να επιδείξει μεγάλη εξέλιξη στον τομέα της διαγνωστικής
(σύμβουλός μου στη διάγνωση ήταν ο παιδίατρος και οι εξετάσεις-καλλιέργειες) και της χειρουργι-
κής. Οι επιφυλάξεις των Ομοιοπαθητικών αφορούν την κατασταλτική αγωγή και τη γενικευμένη
χορήγηση που εστιάζει στην ασθένεια και όχι στον ασθενή! Απλοϊκά θα λέγαμε ότι ο κάθε άνθρω-
πος χαρακτηρίζεται από τις προσωπικές του ιδιαιτερότητες. Ο θεραπευτής είναι υποχρεωμένος να
παρατηρεί εκτός από την εκδήλωση της ασθένειας και τον τρόπο που αντιδρά ο κάθε ασθενής στην
ασθένεια που εκφράζει!

Χρήστος Κόντης Ομοιοπαθητικός www.kethe.gr e-mail olistic@otenet.gr
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Από το «κέρας της Αμάλθειας» στον Hahnemann
Σε μια εποχή που η Ομοιοπαθητική, που εφαρμό-
ζεται από το 1780 στον άνθρωπο, αμφισβητείται
από εκείνους που παραδέχονται μόνο τα χημικά
παρασκευάσματα ως φάρμακα και προπαγανδί-
ζουν ότι τα ομοιοπαθητικά φάρμακα είναι τάχα
«placebo» και δρουν δια της υποβολής, έρχεται η
Ομοιοδυναμική να τους δείξει ότι τα ομοιοπαθη-
τικά σκευάσματα δρουν και στα φυτά! Λέτε να
δρουν και στα φυτά δια της υποβολής;
Σε μια εποχή που δεν ακούγεται συχνά η λέξη «γεωρ-

γός», αλλά η λέξη «παραγωγός» η Ομοιοπαθητική καλ-
λιέργεια μιλάει μέσω του γεωργού για τη σοφία του
Δημιουργού. Το να είναι παραγωγός κάποιος σήμερα, ση-
μαίνει ότι κάνει απλώς μια δουλειά, μια καθαρά οικονο-
μική δραστηριότητα. Το να είναι όμως γεωργός, σημαίνει
ότι είναι συνεργάτης της γης, μέρος της φύσης και όχι εκ-
μεταλλευτής και βιαστής της.

«Το Δέντρο της Ζωής»
«Το Δέντρο της Ζωής», όπως γράφει ο Enzo Nastati,
είναι ένας διεθνής Σύλλογος για την έρευνα, τον πειρα-
ματισμό και τη διάδοση μεθόδων συμβατών με την προ-
στασία του περιβάλλοντος. Ιδρύθηκε στην Τεργέστη της
Ιταλίας τον Απρίλιο του 1991, από την αυτονόμηση της
Ομάδας για την Αναγέννηση των Σπόρων που λειτουρ-
γούσε από το 1987 στο εσωτερικό του Συλλόγου για τη
Βιοδυναμική Γεωργία του Μιλάνου.
Στην Ελλάδα δημιουργήθηκε η «Ομάδα για τη Βιο-
δυναμική και Ομοιοδυναμική Γεωργία», μετά από
τα σεμινάρια που πραγματοποίησε εδώ ο Enzo
Nastati. Βασικό στέλεχος στην Ομάδα και ένας
από τους συνεργάτες του Enzo Nastati είναι ο Έλ-
ληνας γεωπόνος και σύμβουλος οικολογικής καλ-
λιέργειας, κ. Μάριος Δεσύλλας.
Η συζήτηση που κάναμε μαζί του άρχισε με μια διευκρινι-
στική αναφορά στην ηπιότερη και την ήπια φυτοπροστα-
σία.

Βήματα προς μια ήπια φυτοπροστασία
Ερ.: κ. Δεσύλλα, τα χημικά σκευάσματα (φυτοφάρμακα,
λιπάσματα, ορμόνες) έχουν ως στόχο να βιάσουν τη φύση
για την υπερπαραγωγή αγροτικών προϊόντων που θα
ομορφαίνουν το ράφι του super market όπου ψωνίζουν
οι καταναλωτές! Δεν χωράει αμφιβολία ότι η βιολογική
γεωργία είναι φιλικότερη προς τη φύση. Τώρα παίρνει
θέση στη γεωργική φιλοσοφία και πρακτική, η Ομοιοδυ-
ναμική. Θα ήταν χρήσιμο να μας μιλήσετε για το πώς και
γιατί φτάσατε στην Ομοιοδυναμική.
Απ.: Ας αναφερθούμε αρχικά λίγο στη συμβατική καλ-
λιέργεια. Όποιος έχει περάσει από ένα χωράφι που γίνε-
ται ή έγινε ψεκασμός με χημικά φυτοφάρμακα, θα τον έχει
«πιάσει» η απαίσια μυρωδιά και θα έχει σκεφτεί: «είναι δυ-
νατόν να παράγεται εδώ η τροφή μας;». Μας παγώνει το
θέαμα των νεκρών πουλιών μετά από ψεκασμούς και
σκεφτόμαστε: «είναι δυνατόν να είναι αυτός ο τρόπος που
καλλιεργούμε τη γη; Τι θα πρέπει να δούμε για να κινητο-
ποιηθούμε; Νεκρούς ελέφαντες;».
Έτσι όσοι ενδιαφερόμαστε για μια άλλη γεωργία, ψά-
χνοντας, βρήκαμε και σιγά-σιγά δοκιμάσαμε τα φυτικά εν-
τομοκτόνα, τον βάκιλο της Θουριγγίας, τις διάφορες
παγίδες κ.λπ., όλα αυτά δηλαδή που είναι «επιτρεπτά»
από τον Κανονισμό Βιολογικής Γεωργίας, σκευάσματα
που είναι πολύ πιο ήπια από τα φυτοφάρμακα. Δεν σκο-
τώνουν αυτά ούτε ανθρώπους, ούτε πουλιά, ούτε ελέ-
φαντες! Κάποια από τα βιολογικά εντομοκτόνα «πιάνουν»
μόνον τις προνύμφες λεπιδοπτέρων και άλλα «εστιάζουν»
τη δράση τους μόνο στο δάκο κι έτσι φέρονται με λεπτό-
τητα ακόμα και στα έντομα τα
οποία είναι ωφέλιμα για τη φύση. Δεν δείχνουν όμως την
ίδια λεπτότητα προς τα έντομα όλα τα φυτικά εντομο-
κτόνα.
Για παράδειγμα, μετά από ένα ψεκασμό με ροτενόνη και
πύρεθρο σε έναν ελαιώνα που παρακολουθούσα συμ-
βουλευτικά πριν από μερικά χρόνια, είδα να επικρατεί νε-
κρική σιωπή! Μόνο κάποιες αράχνες επιβίωναν εδώ και
εκεί. Ένιωσα να μαγκώνομαι! Ήμουν μπροστά σε μια
«Σιωπηλή Άνοιξη», σε βιολογική αυτή τη φορά εκδοχή,
και είχα συμβάλει κι εγώ σ΄ αυτή.
Ερ.: Πού σταματάει η ευαισθησία, η αγάπη, η ηθική;
Απ.: Η νεκρική σιωπή στον ελαιώνα μετά από

αυτόν τον ψεκασμό με φυτικά εντομοκτόνα, ήταν
αυτό που χρειαζόμουν για να μου γίνει ξεκάθαρο
ότι κάθε φορά που πιάνω τον ψεκαστήρα ή δίνω
«συμβουλή» σε έναν παραγωγό να το κάνει, είναι
σαν να πυροβολώ ή να διατάζω «πυρ» σε ένα
εκτελεστικό απόσπασμα με βιολογικά όπλα. Να πυ-
ροβολώ, δηλαδή, το παράσιτο που δημιουργεί το πρό-
βλημα, αλλά μαζί με αυτό «να παίρνουν τα σκάγια» και
όλο τον μικρόκοσμο που ζει σε 5, 10, 500 στρέμματα
γης! Μου έγινε ξεκάθαρο, δηλαδή, ότι οι βιολογικές μέ-
θοδοι φυτοπροστασίας είναι καλές για την απεξάρτηση
από τα «σκληρά» χημικά, αλλά δεν είναι σε καμιά περί-
πτωση η «τελική» λύση. Πού αλήθεια, πρέπει να σταμα-
τάει η ευαισθησία απέναντι στα έμβια όντα; Σε ποια
διαχωριστική γραμμή; Μας αρκεί και μας ησυχάζει η ιδέα
ότι με τη βιολογική καλλιέργεια τη γλιτώνουμε εμείς οι άν-
θρωποι και τα συγγενή μας στην εξέλιξη θηλαστικά, αδια-
φορώντας για παράδειγμα για τον πολύμορφο και λαμπρό
κόσμο των εντόμων; Μας αρκεί η εκλεκτικότητα του βα-
κίλου που δεν σκοτώνει αδιάκριτα όλα τα έντομα, αλλά
μόνο τις προνύμφες από τη (συμπαθή όμως στο κάτω-
κάτω) τάξη των λεπιδοπτέρων;
Η αγάπη όμως όλα τα αγκαλιάζει! Και η ηθική, από το Σω-
κράτη ως το Χριστό και ως τις μέρες μας, βάζει ένα απλό,
αλλά αξεπέραστο κριτήριο σε κάθε δίλημμα: «Κάνε ό,τι
θέλεις να σου κάνουν!» Λοιπόν, σε ποιον από εμάς αρέ-
σει να τον σκοτώνουν ή έστω να τον πιάνουν σε παγίδες;
Είχαν δίκιο οι φίλοι που αισθάνονταν αντίθετοι προς τη
χρήση του βακίλου, των παγίδων, του πύρεθρου και του
χαλκού, κι εμείς τους λέγαμε υπερευαίσθητους και ρο-
μαντικούς. Δεν μπορούσαμε όμως τα πρώτα εκείνα χρό-
νια της βιοκαλλιέργειας να μην ψεκάσουμε ούτε με
βιολογικά εντομοκτόνα, γιατί τα πολλά μήλα τα τρυπη-
μένα από την καρποκάψα, το λιοστάρι με όλο τον καρπό
στο έδαφος, οι μακριές σειρές με τα καλαμπόκια που τα
έκοψε το σκουλήκι κ.λπ. αφήνουν μια γεύση πίκρας και
απογοήτευσης. Κάτι πρέπει να κάνεις για τα προβλήματα
φυτοπροστασίας σαν αυτά, αν μάλιστα υποθέσουμε ότι
θέλεις να μπουν κι άλλοι αγρότες στη βιοκαλλιέργεια.
Ψάχναμε λοιπόν να βρούμε «το δρόμο» για μια γεωργία
«ευαίσθητη», αλλά και παραγωγική. Μέσα από την παρα-
τήρηση, τη βιβλιογραφία, αλλά κυρίως μέσα από τη
γνώση των παλιών, ένα φως για μένα ήταν όταν είδα να
κάνει δουλειά για το ρυγχίτη της ελιάς ένα απωθητικό
σκόνισμα με θειάφι και στάχτη. Μ΄ αυτό δεν σκοτώναμε
ούτε τα έντομα. Απλά ενοχλούσαμε, διώχναμε! Με το πα-
ραθείο που ρίχνουν στη συμβατική καλλιέργεια, είναι σαν
να πυροβολείς επί δικαίων και αδίκων. Σαν να παίρνεις
ένα μυδράλιο και να καθαρίζεις όλους τους ομοτράπε-
ζούς σου σε μια γιορτή. Ή αν πάρουμε το Carbaryl, πάλι
χημικό φάρμακο, αλλά πιο ήπιο, μοιάζει σαν παίρνεις όχι
πια μυδράλιο, αλλά ένα 45αρι και να ρίχνεις μόνο σ'
αυτόν που σ' ενοχλεί ή σου πιάνει τη θέση στο τραπέζι.
Η ροτενόνη που ανήκει στη βιολογική γεωργία τώρα, είναι
ελαφρύτερο όπλο, κάτι σαν το τόξο! Σαν να σκοτώνεις
με βέλος, δηλαδή, (με φυσικό τρόπο) όποιον σε ενοχλεί.
Ή απλώς απωθείς, σαν να δίνεις μια αγκωνιά και να
σπρώχνεις πιο εκεί τον ενοχλητικό συνδαιτυμόνα! Ση-
μαντική πρόοδος! Όμως σκεπτόμουν: υπάρχει άραγε, κάτι
παραπέρα στην κατεύθυνση της διεκδίκησης, ώστε να μη
χρειάζεται ούτε η «αγκωνιά»; Της διεκδίκησης χωρίς βία;
Να μπορείς να πεις στον «ομοτράπεζο»: μπορείς να πας
πιο κει να κάτσω κι εγώ που έχω την ανάγκη να φάω; Να

πει δηλαδή ο καλλιεργητής: «Φίλε, δάκε, την έχω ανάγκη
φέτος αυτή τη σοδειά!» Κάπου εκεί ήρθε και κούμπωσε η
Ομοιδυναμική, στην οποία δεν σκοτώνουμε, μόνο απω-
θούμε τα παράσιτα και ενισχύουμε το αμυντικό σύστημα
των φυτών.
Από το «κέρας της Αμάλθειας» στον Χάνεμαν
Ερ.: κ. Δεσύλλα, όπως είναι γνωστό, ο Δίας ως παιδί, παί-
ζοντας έσπασε το κέρατο της κατσίκας Αμάλθειας και για
να επανορθώσει ευλόγησε το σπασμένο κέρατο. Το με-
τέτρεψε σε κέρας της αφθονίας! Από εκεί έβγαιναν
φρούτα, μέλι, κρασί, λάδι, καρποί κι όλα τα καλούδια.
Όπως άκουσα στην ομιλία σας στο συνέδριο της Ερέ-
τριας, η βιοδυναμική καλλιέργεια τοποθετεί φυσικές ου-
σίες σε κέρατο και το θάβει κάτω από τη γη. Πώς φτάσατε
στη βιοδυναμική και κατ' επέκταση στην ομοιοδυναμική
καλλιέργεια;
Απ.: Στο «Εγχειρίδιο της Ομοιοδυναμικής Καλ-
λιέργειας» του Enzo Nastati δίνεται εκτενώς η πο-
ρεία και η φιλοσοφία που οδήγησε στη βιοδυναμική
και μετά στην ομοιοδυναμική καλλιέργεια. Ο Αυ-
στριακός επιστήμονας και ανθρωπόσοφος Rudolf
Steiner (1861-1925) έθεσε τα θεμέλια της βιο-
λογικής-δυναμικής γεωργίας, που σήμερα είναι
γνωστή ως βιοδυναμική. Οι κατευθύνσεις που έδωσε
ο R. Steiner, συμπυκνώνονται στις εξής βασικές αρχές:
- H ενίσχυση της φυσικής γονιμότητας του εδάφους με
την προσθήκη της κατάλληλα κομποστοποιημένης οργα-
νικής ουσίας.
- Η οργάνωση του αγροκτήματος σύμφωνα με την αντί-
ληψη ότι αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό, στον οποίον
αλληλεπιδρούν αρμονικά τα διάφορα όργανα (έδαφος,
νερά, σιτηρά, κηπευτικά, οπωρώνας, δάσος, λιβάδι, ζώα
κ.λπ.) κάτω από την καθοδήγηση του γεωργού που αντι-
προσωπεύει την οργανωτική συνείδηση του οργανισμού.
- Ο άνθρωπος έχει κομβικό ρόλο μέσα στο κτήμα, κάτι
που φαίνεται άλλωστε κι από το γεγονός ότι αυτός φρον-
τίζει τη σχέση ανάμεσα στο φυτό και το Σύμπαν, χάρη στην
κατάλληλη κάθε φορά επιλογή της στιγμής για τη σπορά,
τα κλαδέματα, τις κατεργασίες του εδάφους, τη συγκο-
μιδή των καρπών κ.λπ.
Για να πραγματοποιήσει τα παραπάνω, η βιοδυναμική γε-
ωργία χρησιμοποιεί, ανάμεσα στα άλλα μέσα, και τα λε-
γόμενα «βιοδυναμικά παρασκευάσματα». Αποτελούνται
από φυσικές ουσίες, όπως ορυκτά, φαρμακευτικά φυτά
και κοπριά αγελάδας, που έχουν τοποθετηθεί συνήθως
κάτω από τη γη, μέσα σε ειδικά ζωικά όργανα όπως κέ-
ρατο, για να ωριμάσουν και να φορτιστούν με τις κατάλ-
ληλες συμπαντικές ωθήσεις. Τα βιοδυναμικά
παρασκευάσματα είναι γνωστά με τις ονομασίες «500»
έως «508», που δόθηκαν για πρακτικούς λόγους. Δρουν
ως «βιολογικοί καταλύτες» ή «ενεργοποιητές» και βοη-
θούν να εισρεύσουν στη γη νέες συμπαντικές δυνάμεις
που θα αναζωογονήσουν το αγρόκτημα, τα φυτά και άρα
και τα γεωργικά προϊόντα.
Οι αρχικές ωθήσεις του R. Steiner, τα τελευταία 20 χρό-
νια πέρασαν από κάποιους ερευνητές μέσα από έντονη
διαδικασία μελέτης, επεξεργασίας και ανάπτυξης, ώστε
να δοθούν απαντήσεις στα σημερινά προβλήματα της γε-
ωργίας και του περιβάλλοντος. Στη βιοδυναμική καλ-
λιέργεια προστέθηκε το εξής χαρακτηριστικό: η
δυναμοποίηση των σκευασμάτων, που γίνεται όπως και
στην Ομοιοπαθητική και επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν με
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ακρίβεια τα σκευά-
σματα!
Η θεραπευτική πρακτική που ήταν γνωστή στους
αρχαίους Έλληνες («τα όμοια ομοίοις εισίν ιά-
ματα» που έλεγε ο Ιπποκράτης), «ανακαλύφθηκε»
ξανά από το Γερμανό Samuel Hahnemann και
ονομάστηκε Ομοιοπαθητική. Από τότε, πάνω από
200 χρόνια η Ομοιοπαθητική, έχει κάνει πολύ σημαντι-
κές προόδους, τόσο όσον αφορά στα πεδία εφαρμογής
της, όσο και στη διάδοση και αποδοχή της σαν αξιόπιστο
θεραπευτικό σύστημα σε διάφορες χώρες του κόσμου.
Παρόλα αυτά, ποτέ δεν ασχολήθηκε συστηματικά με τα
φυτά στον τομέα της γεωργίας. Οι εργασίες που γίνονται
στο πλαίσιο του ινστιτούτου Eureka, με το οποίο συνερ-
γαζόμαστε, έχουν ως στόχο να καλύψουν αυτό το κενό,
ώστε να διευκολυνθεί το έργο του γεωργού, αλλά και να
δοθούν στον καθένα που απολαμβάνει τους καρπούς της
γης, προϊόντα υγιή, αρμονικά και θρεπτικά!

ΟΜΟΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ:
Ομοιοπαθητική στα φυτά

Έρευνα: Νίκη Τσέκου
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Αδιαμφισβήτητα τα πλεονεκτήματα της Ομοιοπαθητικής
στα φυτά.
Ερ.: Από πολλούς, που είτε δεν γνωρίζουν καλά την
Ομοιοπαθητική, είτε δεν τους συμφέρει να τη γνωρίζουν,
είτε ανήκουν στη συνομοταξία των «ου με πείσεις καν με
πείσεις», ακούγεται η άποψη ότι η Ομοιοπαθητική δρα δια
της υποβολής και ότι το ομοιοπαθητικό σκεύασμα το
πολύ-πολύ να έχει τη θεραπευτική δράση του εικονικού
φάρμακου (placebo). Η εφαρμογή της Ομοιοπαθητικής
στα φυτά ενισχύει ή διαψεύδει την αντίληψη περί placebo;
Απ.: Σχετικά με το placebo, αν θέλουμε να είμαστε αυ-
στηροί στη μεθοδολογία μας, πρέπει να παραδεχτούμε
ότι ακόμα και στην περίπτωση των φυτών, θα μπορούσε
ο καλλιεργητής που εφαρμόζει το ομοιοδυναμικό σκεύα-
σμα να επηρεάσει με κάποιο τρόπο τα φυτά που ψεκάζει.
Τι γίνεται όμως όταν έχουμε αποτελέσματα που δεν τα
έχει επιδιώξει ο καλλιεργητής, από κατά λάθος δηλαδή
επίδραση του φαρμάκου, κάτι που για παράδειγμα συ-
νέβη με ομοιοπαθητικό πυρίτιο και προκάλεσε ανεπιθύ-
μητη ανθοφορία σε μανταρινιές; Άρα τα σκευάσματα
λειτουργούν!
Δυναμοποιώντας τα σκευάσματα σύμφωνα με τον
τρόπο της Ομοιοπαθητικής, επιτύχαμε να χρησι-
μοποιηθούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
και ακρίβεια. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα από τη
Φυσική, είναι σαν σε ένα σωλήνα στον οποίο τρέχει νερό,
να συνδέαμε μια τουρμπίνα, χάρη στην οποία το νερό
αποκτά πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, άρα και μεγαλύτερη
παροχή. Η νέα αυτή μέθοδος παρουσιάζει τρία αδιαμφι-
σβήτητα πλεονεκτήματα:
- Την απόλυτη απουσία ανεπιθύμητων υπολειμμάτων στο
έδαφος, το περιβάλλον και τα φυτά ειδικότερα. Είναι πλε-
ονέκτημα αυτό σε σχέση με τη συμβατική, αλλά και τη
βιολογική καλλιέργεια.
- Το πολύ περιορισμένο κόστος, χάρη στην υψηλή διά-
λυση την οποία υφίσταται η ουσία.
- Την ευκολία στην πρακτική εφαρμογή, πλεονέκτημα σε
σχέση με την κλασική βιοδυναμική γεωργία.
Μιλώντας γενικότερα, διαπιστώνουμε από τις εφαρμο-
γές της τελευταίας δεκαετίας, ότι η εξέλιξη αυτή ανοίγει
εντελώς νέες δυνατότητες στη γεωργία, τόσο όσον
αφορά την ποιότητα (καλύτερο άρωμα, διατροφική αξία,
συντήρηση των προϊόντων), όσο και την ποσότητα (με-
γαλύτερη παραγωγικότητα, ως αποτέλεσμα της καλύτε-
ρης προσαρμογής των φυτών στις ακραίες κλιματικές
συνθήκες). Κυρίως όμως, η μέθοδος αυτή ανοίγει
νέες δυνατότητες σε ότι αφορά στην αρμονία και
υγεία των φυτών, τα οποία αποκτούν περισσό-
τερη ευρωστία και ζωτικότητα, ώστε να αντέχουν
στα παράσιτα και τις ασθένειες, αλλά και να δί-
νουν παράλληλα στον άνθρωπο ένα προϊόν όσο
πιο πλήρες γίνεται για τη διατροφή του.
Ερ.: Ο Ομοιοπαθητικός για να επιλέξει ανάμεσα σε χι-
λιάδες φάρμακα το φάρμακο που ταιριάζει στον ασθενή,
πρέπει να του πάρει ιστορικό για να συλλέξει τις πληρο-
φορίες που θα τον βοηθήσουν να σχηματίσει εικόνα για
την ψυχονοητική κυρίως, αλλά και την σωματική έκ-
φραση του ασθενούς. Βλέπει τον άνθρωπο ως σύνολο.
Η Ομοιοδυναμική, με ποια κριτήρια επιλέγει ποιο δυνα-
μοποιημένο σκεύασμα θα χορηγήσει στο φυτό;
Απ.: Όπως και στην Ομοιοπαθητική, έτσι και στην Ομοι-
οδυναμική θεωρούμε ότι οι ασθένειες δεν οφείλονται σε
βακτηρίδια, μύκητες ή ιούς, αλλά στην προδιάθεση του
οργανισμού να προσβληθεί από τους νοσογόνους πα-
ράγοντες. Θεωρούμε ότι «αρρώστια» είναι η εξασθένηση
του οργανισμού, η διαταραχή δηλαδή της ενεργειακής
του ισορροπίας.
Στα φυτά, που αποτελούν διαφορετικό βασίλειο
από τα ζώα και τους ανθρώπους, βασικό ρόλο
φαίνεται να παίζει αυτό που κάμποσους αιώνες
πιο πριν, ο Leonardo da Vinci ονομάτιζε πολύ καί-
ρια ως «γήινες και ουράνιες» επιδράσεις. Γήινες
είναι το έδαφος, η λίπανση, το νερό. Ουράνιες
είναι ο αέρας, ο ήλιος, οι κοσμικές επιδράσεις γε-
νικά. Αυτοί είναι οι δύο πόλοι, που όταν είναι σε
ισορροπία βοηθούν και στηρίζουν την υγιή ανά-
πτυξη των φυτών.
- Όταν οι ουράνιες ή κοσμικές δυνάμεις «βαραίνουν πε-
ρισσότερο στην πλάστιγγα», αν π.χ. λείπει το νερό ή
έχουμε φτωχό έδαφος, τα φυτά που επιβιώνουν σε αυτές
τις συνθήκες είναι χαμηλά, σκληρά, με φύλλα μικρά ή
σαν βελόνες και έχουν αγκάθια. Οι καρποί είναι μικροί,
στυφοί, άνοστοι, με συγκριτικά μεγάλα κουκούτσια.
- Όταν από την άλλη μεριά υπερισχύουν οι γήινες δυνά-
μεις, αν π.χ. έχουμε άφθονο νερό, βαθύ γόνιμο έδαφος,
αλλά λείπει ο ήλιος, τα φυτά γίνονται ψηλά με μεγάλα
πλαδαρά φύλλα και βλαστούς. Οι καρποί γίνονται υπερ-
μεγέθεις και επίσης άνοστοι (λόγω διογκωμένων κυττά-
ρων από πολύ ενδοκυτταρικό νερό).
Αν θέλουμε να αναζητήσουμε τι είναι αυτό που
βοηθάει στη φύση -συγκεκριμένα στο ορυκτό βα-
σίλειο, στον κόσμο των πετρωμάτων- και υπο-
στηρίζει τα φυτά σε αυτές τις λειτουργίες, θα
βρούμε τρεις κατά σειρά πολύ βασικές ουσίες: το

ασβέστιο που σχετίζεται με τον κατώτερο πόλο, το πυρί-
τιο με τον ανώτερο και τον άργιλο που έχει μια λειτουρ-
γία ενδιαμέσου ή μεσολαβητή ανάμεσα στους δύο
αυτούς πόλους.
Βλέποντας το φυτό και το έδαφος και εντοπίζοντας την
αιτία της ανισορροπίας που τα χαρακτηρίζει, μπορούμε να
δώσουμε την κατάλληλη κάθε φορά ώθηση που θα επα-
ναφέρει την ισορροπία. Στην πορεία βέβαια, φτιάχτηκαν
και πολλά άλλα πιο εξειδικευμένα σκευάσματα για τις διά-
φορες ανάγκες των καλλιεργειών.

Οι ζωδιακοί αστερισμοί επηρεάζουν τα στοιχεία
του εδάφους
Όσον αφορά τη λίπανση, μπορούμε να προσθέσουμε ότι
το έδαφος έχει τη φυσική ικανότητα να αναγεννάται από
μόνο του. Σύμφωνα με την οπτική μας, η ικανότητα αυτή
έχει άμεση σχέση με τις επιρροές που δέχεται το έδαφος
από το Μακρόκοσμο (πλανήτες, αστερισμούς). Από χη-
μικές αναλύσεις που έχουν γίνει σε διαφορετικούς μήνες
του χρόνου, παρατηρούμε ότι η περιεκτικότητα του εδά-
φους σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο εμφανίζεται αυξημένη
τον ίδιο μήνα κάθε χρόνο. Γνωρίζοντας ότι το Άζωτο σχε-
τίζεται με τον αστερισμό του Ταύρου, συμπεραίνουμε ότι
αυτή η αυξημένη παρουσία του αζώτου κατά το μήνα
Μάϊο συνδέεται με την επιρροή του παραπάνω αστερι-
σμού, επιρροή που είναι πιο έντονη όταν ο Ήλιος διατρέ-
χει στον ουρανό τον χώρο που έχει ως φόντο τον
αστερισμό του Ταύρου. Τις μέρες που περνάει από τον
αστερισμό του Ταύρου και η Σελήνη, η επιρροή αυτή στο
έδαφος γίνεται ακόμα πιο έντονη!
Οι ζωδιακοί αστερισμοί επηρεάζουν τα αντίστοιχα
στοιχεία. Δηλαδή: Κριός-Πυρίτιο, Ταύρος-Άζωτο,
Δίδυμοι-Θείο, Καρκίνος-Φώσφορος, Λέων-Υδρο-
γόνο, Παρθένος- Κάλιο, Ζυγός-Ασβέστιο, Σκορ-
πιός-Άνθρακας, Τοξότης-Μαγνήσιο, Αιγόκερως-
Άργιλος, Υδροχόος-Οξυγόνο, Ιχθείς-Αλογόνα. Η
μελέτη του Ινστιτούτου στα παραπάνω θέματα
επέτρεψε να δημιουργηθούν ομοιοδυναμικά προ-
ϊόντα που υποβοηθούν τη φυσική ικανότητα του
εδάφους να δημιουργεί θρεπτικά στοιχεία όπως
το Άζωτο, ο Φώσφορος, το Κάλιο!
Ερ.: Στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία υπάρχουν τα τέσ-
σερα στοιχεία (Γη, Νερό, Αέρας, Φωτιά) τα οποία έχουν
σχέση με την ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου. Υπάρχει ανά-
λογη αντιστοιχία στα φυτά:
Απ.: Αν παρατηρήσουμε το πώς ξεδιπλώνεται η ζωή και
τα διάφορα όργανα του φυτού, βλέπουμε ότι:
- Το στοιχείο Γη εκφράζεται περισσότερο στα μέρη του
φυτού, τους φυτικούς δηλαδή ιστούς που είναι πιο πλού-
σιοι σε ορυκτά (ανόργανα) στοιχεία, άρα στη ρίζα και το
βλαστό.
- Το στοιχείο του Νερού θα το βρούμε στο φύλλο. Εκ-
φράζεται πολύ καθαρά όταν βλέπουμε π.χ. ένα φυτό που
είναι εύρωστο και έχει πλούσια ζωηρή βλάστηση με τα
φύλλα του σε «σπαργή».
- Το στοιχείο του Αέρα θα το συναντήσουμε στο άνθος,
με το χαρακτηριστικό κάθε φορά χρώμα και άρωμα, και
στην αρχή της μορφής (στην πολύ ιδιαίτερη δηλαδή
μορφή που παίρνει το άνθος κάθε φυτού και που αποτε-
λεί άλλωστε και το βασικό κριτήριο για την κατάταξη των
φυτών σε οικογένειες π.χ. Ψυχανθή, Σταυρανθή ή Σύν-
θετα).
- Τη Φωτιά θα τη δούμε να εκφράζεται στο μέγιστο, στη
διαδικασία της ωρίμανσης του καρπού. Από το σπόρο
που θα προκύψει θα μπορέσει να στηριχτεί η ζωή του
νέου φυτού. Παράλληλα τα φυτά μέσα από τη διαδικασία
αυτή, ετοιμάζουν και προσφέρουν ως δώρο στα ζώα και
τον άνθρωπο την πολύτιμη αξία των καρπών τους. Η κα-
τανόηση αυτή επίσης μας οδηγεί σε τρόπους με τους
οποίους μπορούμε να ενισχύσουμε με τέτοια σκευά-
σματα-φορείς τις αντίστοιχες λειτουργίες του φυτού.
Οι Καλικάντζαροι και... οι ψεκασμοί των «13 Άγιων Νυ-
χτών»
Ερ.: Το δέντρο που κρατάει τη Γη, το πριονίζουν οι Κα-
λικάντζαροι. Σταματούν όμως το Δωδεκαήμερο (από 25
Δεκεμβρίου-6 Ιανουαρίου) -από τα Χριστούγεννα έως
των Φώτων- και ανεβαίνουν στον απάνω κόσμο για να
πειράξουν τους ανθρώπους. Στο διάστημα αυτό προλα-
βαίνει το δέντρο και ξαναγίνεται γερό κι έτσι δεν πέφτει η
Γη. Τους διώχνει ο Αγιασμός των Φώτων. Έτσι λέει η ελ-
ληνική παράδοση, που έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα.
Όπως διάβασα, στην Ομοιοδυναμική γίνονται κάποιοι ψε-
κασμοί την περίοδο των Χριστουγέννων. Θα θέλατε να
μας πείτε περισσότερα γι' αυτό;
Απ.: Ο πιο σημαντικός τρόπος με τον οποίο τελικά ο γε-
ωργός μπορεί να βοηθήσει το έδαφος και τα φυτά του,
είναι να ενδυναμώσει τη σύνδεσή τους με τη σφαίρα των
Αρχέτυπων. Η σύνδεση αυτή λειτουργεί μεν συνεχώς,
αλλά ενεργοποιείται με ιδιαίτερη ένταση κάθε χρόνο την
περίοδο των 13 Άγιων Νυχτών των Χριστουγέννων. Σή-
μερα αυτή η σύνδεση παρεμποδίζεται από τη μόλυνση
του περιβάλλοντος στις διάφορες μορφές της και ο καλ-
λιεργητής χρειάζεται να την ενισχύσει κάνοντας την πε-
ρίοδο αυτή ειδικούς ψεκασμούς.

Το ότι την περίοδο αυτή, ανάμεσα στις 24 Δεκέμ-
βρη και τις 5 Γενάρη, συμβαίνει αυτό που ονομά-
ζουμε κάθοδος των πνευματικών επιρροών στη
γη, ήταν γνωστό από τα αρχαία χρόνια. Υπήρχαν
μάλιστα και ειδικές γιορτές την περίοδο αυτή,
όπως τα Κρόνια στην αρχαία Ελλάδα, απ' όπου
προήλθαν τα ρωμαϊκά Σατουρνάλια. Κάποια
στιγμή, γύρω στον 3ο αιώνα μ. Χ. καθιερώθηκε
να γιορτάζονται αυτή την περίοδο και τα Χριστού-
γεννα, απ' όπου προέρχεται και η κατηγορία ότι
οι Χριστιανοί «αντέγραψαν» τις ειδωλολατρικές
γιορτές. Όπως και να έχει, ένα χαρακτηριστικό έθιμο των
ημερών αυτών ήταν τότε η ανταλλαγή δώρων που συμ-
βόλιζε την κάθοδο των δώρων του ουρανού.
Ερώτηση - τοποθέτηση: Για το «δια ταύτα», για
τους «ορθολογιστές» που αναφέρατε, θα ήταν
χρήσιμο να δείξουμε τα αποτελέσματα της Ομοι-
οδυναμικής καλλιέργειας με φωτογραφίες για να
βάλουν το δάκτυλό τους «επί τον τύπον των
ήλων». Εγώ μπορώ να βεβαιώσω ότι είδα τα απο-
τελέσματα αυτά στον αμπελώνα του κ. Δημήτρη
Γεώργα, στα Σπάτα. Εκεί, ακόμα κι αυτός που
ακούει για πρώτη φορά την Ομοιοδυναμική καλ-
λιέργεια, αισθάνεται ότι ο αμπελώνας που έχει
καλλιεργηθεί από έναν ευαίσθητο απέναντι στη
φύση γεωργό, ο οποίος θεραπεύει με αγάπη τα
κλήματα, έχει ισορροπημένη ζωτική δύναμη. Εκ-
πέμπει υγεία ο αμπελώνας αυτός και καλλιεργη-
τής του εκπέμπει ηθική. Στην εποχή της τοξικομανίας
(τοξικά στις τροφές, τοξικά φάρμακα) το να συ-
ναντήσω έναν γεωργό που συνεργάζεται με τα
φυτά και εντάσσεται στον αμπελώνα ως ένα
μέρος του φυσικού περιβάλλοντος, είναι ελπιδο-
φόρο για την απεξάρτησή μας από την «ηρωίνη»
της συμβατικής καλλιέργειας που μπουκώνει με
χημικά τα φυτά. Ο αμπελώνας που είχε ομοιοδυ-
ναμική φροντίδα έλαμπε από ζωή! Έχετε εσείς
κάποια άλλα παραδείγματα και συγκριτικά αποτε-
λέσματα ομοιοδυναμικής καλλιέργειας στην Ελ-
λάδα να μας παρουσιάσετε;
Απ.: Έχουμε πράγματι πια αρκετά παραδείγματα από συγ-
κρίσεις και επιτυχημένες εφαρμογές, όπως με την φυ-
τρωτικότητα διάφορων σπόρων, την ανθεκτικότητα της
ελιάς στο δάκο αλλά και γενικά τη μεγαλύτερη αντοχή
των καλλιεργειών σε εχθρούς και παράσιτα. Ακόμα την
καλύτερη ωρίμανση και γεύση των σταφυλιών και άλλων
καρπών.
Ερ.: Επειδή το θέμα της Ομοιοδυναμικής γεωργίας θα
κεντρίσει ίσως το ενδιαφέρον κάποιων που θα θέλουν
περισσότερες πληροφορίες, θα θέλαμε να δώσετε στους
αναγνώστες μας ένα τηλέφωνο στο οποίο μπορούν να
επικοινωνούν μαζί σας, για ό,τι σχετικό θέλουν να ρωτή-
σουν.
Απ.: Όσοι θέλουν να έρθουν σε επικοινωνία με την
Ομάδα για τη Βιολογική και Ομοιοδυναμική Γεωργία «Εν
Δυνάμει», μπορούν να τηλεφωνήσουν στο τηλέφωνο
210 98 88 602 (10.00π.μ.-2.00μ.μ.)

Ποιος είναι ο Μάριος Δεσύλλας
Σπούδασε γεωπονική στο Γεωργικό Πανεπιστήμιο της
Αθήνας. Στην Ολλανδία γνώρισε τη βιολογική γεωργία.
Γυρνώντας στην Ελλάδα συνέβαλε στο να αρχίσει το
πρώτο οργανωμένο πρόγραμμα βιοκαλλιέργειας της
ελιάς, στη Μάνη (Blaeuel). Από τότε έχει βοηθήσει ως
σύμβουλος πολλά μικρά και μεγάλα αγροκτήματα σε όλη
σχεδόν την Ελλάδα, να κάνουν το πέρασμα στη βιολο-
γική γεωργία. Ψάχνοντας να βρει τη σύνδεση του πνευ-
ματικού με τη γεωργία γνώρισε το έργο του R. Steiner και
τη Βιοδυναμική. Το 2001 ήρθε σε επαφή με το ιταλικό Ιν-
στιτούτο Eureka, που προωθεί την Ομοιοδυναμική Γε-
ωργία (σύνθεση της βιοδυναμικής με την ομοιοπαθητική).
Συμμετείχε σε φορείς του χώρου, όπως ο Σ.Ο.Γ.Ε. (πε-
ριοδικό «Βιοκαλλιέργειες»), ο Οργανισμός Πιστοποίησης
ΔΗΩ (ιδρυτικό της μέλος) και η Βιοδυναμική Ομάδα (έκ-
δοση του «Εν Δυνάμει»). Έκαναν σεμινάρια και ομιλίες σε
όλη την Ελλάδα, σε γεωπόνους, φοιτητές, αγρότες, ερα-
σιτέχνες αλλά και παιδιά. Με δύο συναδέλφους του
έχουν συγγράψει το βιβλίο «Στοιχεία Βιολογικής Γεωρ-
γίας» για λογαριασμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (του
Υπ. Παιδείας). Έχουν δημοσιευτεί γύρω στα 20 άρθρα
του για τεχνικά και ιδεολογικά θέματα της βιολογικής γε-
ωργίας. �

Το άρθρο είναι μέρος δημοσιεύματος της Olistic Life.
Λόγο του μεγάλου του όγκου περιοριστήκαμε μόνο στην
συνέντευξη, ο αναγνώστης που ενδιαφέρεται για το αυ-
τούσιο άρθρο μπορεί να το “κατεβάσει” από το
www.kethe.gr.
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Στο πρώτο τεύχος του Υγείας Όραμα παρουσιάσαμε μια
γενική εικόνα του Κινέζικου Παραδοσιακού Βελονισμού1.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η συγγραφή των κλασσικών
κειμένων (απ’ όπου αντλείται και το υλικό) αφορά τους
διαλόγους μεταξύ του κίτρινου αυτοκράτορα Χοανγκ Τι
και του γιατρού του Νει Κινγκ. Είναι το αρχαιότερο ιατρικό
σύγγραμμα το οποίο θεωρείται η «βίβλος του αρχαίου πα-
ραδοσιακού βελονισμού» και χρονολογείται μεταξύ του
1.000 π.Χ. και του 400 π.Χ., κατά την εποχή της δυνα-
στείας των Tseou. Συγγράφηκε όπως το είχε διατηρήσει
η παράδοση από την εποχή του Χοανγκ Τι, ο οποίος λέ-

γεται ότι βασίλευσε από το 2.696 έως το 2.598 π.Χ.
Σήμερα, αλλά και στη συνέχεια των εκδόσεων, θα προ-
σπαθήσουμε να παρουσιάσουμε αναλυτικά τις αρχές της
πανάρχαιας θεραπευτικής μεθόδου, ώστε να είμαστε σε
θέση να κατανοήσουμε πληρέστερα το λόγο που διατη-
ρήθηκε ζωντανή και αναλλοίωτη η θεραπευτική παρά-
δοση για τόσες χιλιάδες χρόνια.

Ο συμβολισμός του ΤΑΟ (προφέρεται ΝΤΑΟΥ)
Η πρώτη και σημαντικότερη αρχή στην Κινέζικη Παραδο-
σιακή Ιατρική είναι το ΤΑΟ που σημαίνει δρόμος-μονο-
πάτι. Είναι μια ιδεαλιστική κατάσταση που αποτελεί και το
θρησκευτικό ιδεώδες των Κινέζων μέχρι τις μέρες μας.
Αντίθετα με την Εβραϊκή θρησκεία και το Χριστιανισμό,
που ο θεός εμφανίζεται με ανθρώπινη μορφή, ο Ταοϊσμός
προσεγγίζει το αντίστοιχο θεϊκό στοιχείο μέσω μιας ιδέας
που περιλαμβάνει τα πάντα εντός της. Γι αυτό το λόγο το
ιδεόγραμμα του ΤΑΟ συμβολίζετε με τον κύκλο.

Η ποιητική περιγραφή του Λαο Τσε που ακολου-
θεί, ίσως είναι η καλύτερη βοήθεια κατανόησης
της ιδεολογικής αντίληψης του ΤΑΟ.

Όσο και αν ψάχνεις, δεν το διακρίνεις, γι αυτό το ονομά-
ζουν απατηλό.

Όσο και αν θέλεις να το ακούσεις, αυτό δεν ηχεί, γι’ αυτό
το ονομάζουν ανήκουστο.
Ενώ το πιάνεις, δεν το κρατάς, γι’ αυτό το ονομάζουν αι-
θέριο.
Ανατέλλοντας δεν ακτινοβολεί, δύοντας δεν σκοτεινιά-
ζει.
Απλώνεται πίσω μακριά, στη χωρίς όνομα κατάσταση που
ήταν πριν τη δημιουργία.
Είναι σαν άμορφη μορφή, σαν ένα σχήμα ασχημάτιστο και
το ονομάζουν νεφελώδες.
Το ατενίζεις, μα δεν έχει πρόσωπο.
Το ακολουθείς, μα δεν αφήνει ίχνη...2

Όταν ρωτήθηκε ο Kouang-Tse (συνεχιστής του έργου του
Lao-Tse) από έναν μοναχό «αυτό που ονομάζεις ΤΑΟ που
βρίσκεται»; απάντησε “δεν υπάρχει μέρος που να μην
είναι.”
Το ίδιο περιγράφεται και από τον Πλωτίνο στην 5η εννε-
άδα για το ΕΝ “ουκ έστιν όπου μη εστίν”, στην 6η εννε-
άδα επίσης περιγράφει αναλυτικότερα: αυτό που μπορούμε
να αντικρίσουμε με τα μάτια, τα οποία αποτελούν ένα όρ-
γανο στο σύνολο του σώματος, είναι πολύ περιορισμένο
σε σχέση με αυτό που μπορεί να αντικρίσει μία απεξαρτη-
τοποιημένη από συναισθήματα ψυχή και ένα καλλιεργη-
μένο πνεύμα.
Μπορούμε μόνο με τα μάτια της νόησης να αντικρίσουμε
ιδεατές καταστάσεις διότι “έστι γαρ νόησις όρασις
ορώσα”, δηλαδή η νόηση είναι όραση που βλέπει.
Κατά τον Ηράκλειτο “ο αφανής δεσμός είναι ισχυρότερος
από τον φανερό” και “η αληθινή δομή των πραγμάτων
συνήθως κρύβεται” ή “τα πράγματα που θεωρούνται ότι
σχηματίζουν σύνολα είναι και δεν είναι ένα όλο, συναρ-
θρώνονται και διαλύονται, βρίσκονται και δεν βρίσκονται
σε αρμονία, από όλα προέρχεται το Ένα και από το Ένα
όλα.”
«Το ΤΑΟ γίνεται αντιληπτό από την απουσία του
και δια μέσου αυτής».
Στη δυτική ιατρική γνωρίζουμε ότι κατά την πλήρη
υγεία ενός οργανισμού έχουμε τη «σιωπηλή λει-
τουργία των οργάνων», όταν όμως προκύψει
βλάβη σε κάποιο όργανο τότε μόνον, από τον
πόνο και τις υπόλοιπες διαταραχές, κατανοούμε
τη λειτουργία του.
Ελπίζω η παραπάνω περιγραφή να προσφέρει ένα
“άνοιγμα” και μια κατεύθυνση για να μπορέσουμε να αν-
τιληφθούμε νοητικά την ιδέα του ΤΑΟ.
Στόχος είναι να αντιληφθεί ο αναγνώστης την χωρίς όρια
έκταση που καταλαμβάνει το ΤΑΟ τόσο στο εξωτερικό
όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον, τόσο στην ύλη όσο
και στην ενέργεια.

Το περιεχόμενο του ΤΑΟ
Η περιφέρεια του κύκλου δείχνει ότι τα πάντα, άυλα και
υλικά, ο Ουρανός και η Γη και ότι δημιουργείται μέσα από
τη σχέση τους βρίσκονται μέσα σε αυτό (το ΤΑΟ). Η κεν-

τρική γραμμή χωρίζει τον
κύκλο σε δύο μέρη σχηματί-
ζοντας δύο σταγόνες νερού,
έχοντας ένα ελάχιστο και ένα
μέγιστο σημείο, ενώ καταλαμ-
βάνουν τον ίδιο χώρο αντε-
στραμμένα. Η μία σταγόνα
δηλώνει το Γιν (μαύρο), η

άλλη το Γιανγκ (λευκό).
Το σχήμα σαν σταγόνα δείχνει την κίνηση, τη ρευστότητα,

τίποτε δεν είναι ακίνητο και στατικό, τα πάντα ρεί όπως
δήλωνε και ο Ηράκλειτος. Αν κοιτάξουμε στην λευκή
πλευρά, στο επάνω μέρος βλέπουμε ότι στο σημείο που
το Γιανγκ είναι στο μέγιστό του υπάρχει μια μαύρη κου-
κίδα (Γίν). Αυτός είναι ο σπόρος του Γίν μέσα στο Γιάνγκ
ακριβώς στο σημείο που το Γιάνγκ βρίσκεται στο μέγιστό
του, (δίπλα του αντίστοιχα βλέπουμε το Γιν στην αρχή
του), πράγμα που δηλώνει την κατάλληλη, την ώριμη
στιγμή που το Γιανγκ γεννάει το Γίν. Επίσης το Γιν μέσα
στην περιοχή ακμής του Γιάνγκ το εμποδίζει να απλωθεί
και να καταλάβει όλο τον χώρο. Όλα αυτά συμβαίνουν
μέσα σε συνεχείς χωροχρονικές αλλαγές. Το πεδίο αυτών
των αλλαγών χωρίζεται από την κεντρική γραμμή του κύ-
κλου, που ονομάζεται ΤΑΙ ΤΖΙ.
Οι κουκίδες και η γραμμή ΤΑΙ ΤΖΙ δείχνουν επίσης ότι τί-
ποτα δεν είναι απόλυτα Γιν ή απόλυτα Γιανγκ, αλλά μέσα
στις συνεχείς χωροχρονικές αλλαγές κάτι είναι περισσό-
τερο Γιν ή περισσότερο Γιανγκ. Όπως επίσης τονίζει τη
διαφορετικότητα όλων, αφού τίποτα δεν μπορεί να είναι
ακριβώς ίδιο με κάτι άλλο, λόγω της διαφορετικής στιγ-
μής δημιουργίας τους και των συνθηκών που υπάρχουν
εκείνη τη στιγμή.

Κανόνες Γιν / Γιανγκ
Αμοιβαία δημιουργία
Το Γιν δημιουργεί το Γιανγκ και το Γιανγκ δημιουργεί το
Γιν π.χ. η μέρα γεννά τη νύχτα, η νύχτα γεννάει την ημέρα.
Αυτές οι αλλαγές γίνονται περιοδικά ή κυκλικά, δημιουρ-
γώντας μια συγκεκριμένη τάξη.
Αμοιβαία εξάρτηση
To Γιν / Γιανγκ είναι αντίθετες δυνάμεις, δεν μπορεί όμως
να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο π.χ. το πάνω δεν μπο-
ρεί να υπάρξει χωρίς το κάτω, η δομή χωρίς τη λειτουρ-
γία και αντίστροφα.
Κανόνες αμοιβαίας αντίστασης
Το Γιν / Γιανγκ αντιστέκονται συνεχώς το ένα στο άλλο
π.χ. το καλοκαίρι το Γιανγκ (ζέστη) είναι στην πλήρη εξέ-
λιξή του. Αυτό όμως δεν είναι μόνιμο.
Το Γιν σιγά - σιγά αντιστέκεται στο Γιάνγκ και το Φθινό-
πωρο αρχίζει, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την πλήρη
εξέλιξη του Γίν (κρύο) τον χειμώνα. Σιγά σιγά πάλι το
Γιάνγκ αντιστέκεται στο Γιν και η άνοιξη αρχίζει, οδηγών-

ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΣΟΣΙΑΚΟΣ
ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ
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τας πάλι προς το μέγιστο Γιάνγκ του καλοκαιριού.
Αυτό είναι μια τυπική επανάληψη του κύκλου της ζωής.
Όταν το Γιν αυξάνεται το Γιάνγκ ελαττώνεται και αντίθετα
Όταν λέμε ότι το Γίν ή το Γιάνγκ αυξάνονται, εννοούμε ότι τα χαρακτηριστικά τους εκ-
δηλώνονται με δύναμη. Όταν λέμε ότι μειώνονται, εννοούμε ότι τα χαρακτηριστικά τους
εκδηλώνονται χωρίς δύναμη.
Όταν αυξάνεται το Γιν έχουμε κρύο και ακινησία ( ελάττωση του Γιανγκ).
Όταν αυξάνεται το Γιάνγκ έχουμε ζέστη και κίνηση (ελάττωση του Γίν).
Όταν μειώνεται το Γιν έχουμε ζέστη και κίνηση (αύξηση του Γιάνγκ)
Όταν μειώνεται το Γιάνγκ έχουμε κρύο και ακινησία (αύξηση του Γίν).
Αυτός ο κανόνας δείχνει μια ποσοτική αλλαγή από Γιν σε Γιάνγκ και αντίστροφα.
Κανόνας αμοιβαίας μετατροπής
Όταν το ένα π.χ. το Γιν φτάσει στο μέγιστό του (εκδηλωθεί με τη μεγαλύτερή του δύ-
ναμη), αλλάζει και γεννάει, μετατρέπεται δηλαδή στο αντίθετό του το Γιάνγκ και αντι-
στρόφως.
Αυτός ο κανόνας δείχνει μια φυσιολογική ποιοτική αλλαγή από μορφή Γιν σε μορφή
Γιάνγκ και αντίστροφα.
Στη συνέχεια θα κάνουμε μια απλουστευμένη ταξινόμηση του Γιν και Γιάνγκ, προκειμέ-
νου να κατανοήσουμε τις ιδιότητες της κάθε ποιότητας.

Ορισμένες από τις Γιν ποιότητες είναι:
Στερεό
Υλικό
Νύχτα
Σκοτάδι
Κρύο
Χειμώνας
Φεγγάρι
Κάτω κατεύθυνση
Δομή
Ακινησία
Κεντρομόλος
Δεξιά πλευρά...

Ορισμένες από τις
Γιανγκ ποιότητες είναι:
Αέριο
Μή ύλη
Μη φόρμα
Ημέρα
Φως
Ζέστη
Καλοκαίρι
Ήλιος
Άνω κατεύθυνση
Αριστερά
Λειτουργία
Κίνηση
Φυγόκεντρο... �

Στο επόμενο θα συνεχίσουμε με την περιγραφή του Κύκλου της Ζωής που
περιγράφουν την ομαλή ροή της ενέργειας, που διατηρούν την τάξη τόσο σε
ατομικό όσο και σε κοσμικό περιβάλλον.

1. Χοανγκ Τι Νει Κινγκ, εκδ. Καστανιώτη
2. Τάο Τε Κίνγκ, μετ. Κουρόπουλος, εκδ. Κέδρος

Ταράντου Ναυσικά

Η Ναυσικά Ταράντου γεννήθηκε στην Κέρκυρα
το 1964.
Σπούδασε Φυσικοθεραπεία στο Τ.Ε.Ι. Αθηνών
όπου αποφοίτησε το 1987.
Μετά το τέλος των σπουδών της παρακολούθησε σε-
μινάρια στη μέθοδο Mackenzie, τεχνικές Bobath (για
νευρολογική αποκατάσταση ενηλίκων και παιδιών),
εφαρμογές Laser, Biofeedback.
Μετεκπαιδεύτηκε επίσης στην Αναπνευστική Φυσικο-
θεραπεία. Απο το 1998 μέχρι το 2003 παρακο-
λούθησε βασική και advance εκπαίδευση στην

Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική (Βελονισμό, ωτοβελονισμό, κρανιακός, κοι-
λιακός βελονισμός, Κινέζικη Ρεφλεξολογία, Twina μασάζ, moxa, cupping, tap-
ping και ηλεκτροβελονισμό), με μετεκπαίδευση και κλινική πρακτική στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής στην πόλη Chen-
gdu στην Κίνα και στην συνέχεια στην Ελλάδα στον Αισθητικό βελονισμό προσώ-
που (αντιριτιδική θεραπεία και Lifting) σώματος (αδυνάτισμα - κυτταρίτιδα) και
Δερματολογικό Βελονισμό.
Απο το 2005 μέχρι το 2007 εκπαιδεύτηκε στην Κρανιοιερή Θεραπεία, παρακο-
λούθησε σεμινάρια μεθόδων – τεχνικών Οστεοπαθητικής και Κρανιακής Οστεο-
παθητικής όπως και βιωματικά σεμινάρια Συστημικής Αναπαράστασης και
Αυτογνωσίας.
Απο το 2009 είναι Reiki Master. Ζει και εργάζεται στην Κέρκυρα στην
οδό Νικηφόρου Θεοτόκη και Δονά 2 (σπηλιά)
για πληροφορίες σχετικά με την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική τηλε-
φωνήστε στο 2661045559
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Όπως μαρτυρούν αρχαιοελληνικά αγγεία, αιγυπτιακά ιερογλυφικά και κινέζικα χειρό-
γραφα, η Ρεφλεξολογία είχε αρχίσει να εφαρμόζεται εδώ και 4.500 χρόνια περίπου.
Έγινε γνωστή στη δύση στις αρχές της δεκαετίας του 1920 από τον Αμερικανό Χει-
ρουργό Φιτζέραλντ, και από τότε η εξέλιξη και η αποδοχή της είναι ραγδαίες.
Ενδεικτικά, στη Δανία το 10% του πληθυσμού δέχεται ρεφλεξολογία από 3.000 ειδι-
κούς, ενώ στη Μ. Βρετανία ασκείται επίσημα σε πολλά νοσοκομειακά ιδρύματα.
Στην Ελλάδα, το 2006 ολοκληρώθηκε ένα διετές ερευνητικό πρόγραμμα εφαρμογής
της Ρεφλεξολογίας σε καρδιοπαθείς, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.
Τέλος, στην Κίνα, όπου σύμφωνα με τα επίσημα κρατικά στοιχεία υπάρχουν 5 εκατομ-
μύρια ρεφλεξολόγοι. Στους Ολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνου, εκατοντάδες αθλητές
δέχτηκαν αγωγές ρεφλεξολογίας μέσα στο Ολυμπιακό χωριό.

Ορισμός της Ρεφλεξολογίας.
Η Ρεφλεξολογία είναι μία φυσική αφάρμακος αγωγή, η οποία αποσκοπεί
στη βελτίωση της ψυχοσωματικής υγείας του ανθρώπου.
Επιδιώκει να ανακουφίσει το σωματικό πόνο, να αναζωογονήσει τις βιολο-
γικές λειτουργίες του οργανισμού και να προσφέρει σωματική ευεξία.
Σκοπός της ρεφλεξολογίας είναι να κινητοποιήσει και να ενδυναμώσει τις
αμυντικές ικανότητες του ανθρώπου, καθώς, το παρατεταμένο άγχος, η συσ-
σώρευση τοξινών και η συναισθηματική ένταση, εξασθενούν την άμυνα του
οργανισμού.
Η Ρεφλεξολογία ισχυροποιεί το φαρμακείο του σώματος και ενεργοποιεί
τις «ανεξάντλητες και θαυματουργές δυνάμεις αυτοΐασης», την ύπαρξη των
οποίων πρώτος διαπίστωσε ο Ιπποκράτης.

Χαρτογράφηση στο πέλμα των ποδιών των αντανακλαστικών σημείων, όπως αυτά αν-
τιστοιχούν στα όργανα και τις περιοχές του ανθρώπινου σώματος.

Τρόπος δράσης της Ρεφλεξολογίας
Η Ρεφλεξολογία εφαρμόζεται στο πέλμα και στη ράχη των κάτω άκρων, όπου, σύμ-
φωνα με τη θεωρία της Ρεφλεξολογίας, υπάρχουν τα ονομαζόμενα «αντανακλαστικά
σημεία».
Τα αντανακλαστικά σημεία, είναι οι περιοχές που, όταν πιεσθούν ή μαλαχ-
θούν με ειδικό τρόπο, προκαλούν ένα αντανακλαστικό ερέθισμα (ακούσια
αντίδραση), σε αντίστοιχο όργανο, αδένα ή περιοχή του σώματος.
Ο μηχανισμός των αντανακλαστικών ερεθισμάτων, συνδέεται άμεσα με την παρουσία
των 7.200 νευρικών απολήξεων, που έχουν εντοπισθεί έως σήμερα στο πέλμα των
ποδιών.
Η Ρεφλεξολογία, επομένως, προκαλεί μία φυσική αφάρμακο επίδραση στο νευρικό σύ-
στημα, το οποίο, με τη σειρά του, επηρεάζει το ενδοκρινολογικό, το μυοσκελετικό,
καθώς και τα υπόλοιπα συστήματα του οργανισμού.

Που ωφελεί η Ρεφλεξολογία
Η Ρεφλεξολογία έχει επιτυχή αποτελέσματα στην υποχώρηση των συμπτωμάτων, στη
διόρθωση των δυσλειτουργιών και στην ανακούφιση του πόνου.
Συχνότερα προβλήματα υγείας στα οποία βοηθά η Ρεφλεξολογία είναι:
• Πονοκέφαλος, ημικρανία, ζάλη, ίλιγγος.
• Δύσπνοια, ιγμορίτιδα, καταρροή.
• Πόνος στον αυχένα.
• Πόνοι αρθρώσεων χεριών και ποδιών.
• Πόνος στην μέση, λουμπάγκο.
• Ισχιαλγία, πόνος στα γόνατα, “κάψιμο” στις γάμπες.
• Δυσκοιλιότητα, κολίτιδα, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, δυσπεψία, γαστροοισοφα-
γική παλινδρόμηση.
• Πόνοι περιόδου, ακανόνιστος ¨κύκλος¨, PMS (προ της εμμήνου ρύσεως σύνδρομο).
• Ελλιπής ή διαταραγμένος ύπνος.
• Εξασθένιση σωματικών δυνάμεων, εύκολη κόπωση.
• Χαμηλός ρυθμός μεταβολισμού (μειωμένες καύσεις).
• Αίσθημα «κακής διάθεσης».
• Άγχος.
Αξίζει να τονισθεί ότι, πέραν των επιμέρους προβλημάτων υγείας, η Ρεφλεξολογία συ-
νεισφέρει πάντα:
• Στην τόνωση της κυκλοφορίας του αίματος, πράγμα που συνεπάγεται, την καλύτερη
θρέψη του οργανισμού και την ευκολότερη αποβολή των άχρηστων προϊόντων του με-
ταβολισμού.
• Στον καλύτερης ποιότητας ύπνο.
• Στην αύξηση της βιολογικής αντοχής και της νοητικής διαύγειας, καθώς παρέχει ση-
μαντική ανακούφιση από το άγχος, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να αντεπεξέρχεται ευ-
κολότερα στις καθημερινές του δραστηριότητες.
• Στη “θωράκιση” του αμυντικού συστήματος του ανθρώπου, και, επομένως, βοηθά
τόσο στην πρόληψη προβλημάτων υγείας, όσο και στη γρηγορότερη ανάρρωση από
αυτά.
Συνολικά η φροντίδα που προσφέρει η Ρεφλεξολογία, αποσκοπεί στη γενική
καλυτέρευση της υγείας του ανθρώπου, επιδιώκοντας τη σωματική και ψυ-
χική ευεξία του.

Ρεφλεξολογικοί χειρισμοί κατά την αγωγή

Παρενέργειες – θεραπευτική αντίδραση
Στη Ρεφλεξολογία δεν υφίσταται η έννοια της «παρενέργειας». Η αγωγή Ρεφλεξολογίας
είναι απόλυτα ασφαλής, όταν ασκείται από σωστά εκπαιδευμένο Ρεφλεξολόγο.

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
Φυσική αφάρμακος αγωγή για καλύτερη υγεία

Γράφει ο Νίκος Λαδικός, βιολόγος ρεφλεξολόγος, e-mail: nik_bio@giahoo.gr
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Συχνά όμως, όταν ο άνθρωπος δέχεται για πρώτη φορά αγωγή Ρεφλεξολογίας, μπο-
ρεί να ακολουθήσει μια κατάσταση που ονομάζεται «θεραπευτική αντίδραση».
Η θεραπευτική αντίδραση, οφείλεται στην «απότομη» προσπάθεια του οργανισμού –
και του εαυτού γενικότερα- να απαλλαγεί απο το «φορτίο» της συσσωρευμένης κού-
ρασης, της έντασης και των τοξινών. Η θεραπευτική αντίδραση είναι απόλυτα
ασφαλής, μικρής διάρκειας και, καθώς αποτελεί μια ενδογενή αντίδραση του αν-
θρώπινου οργανισμού, ερμηνεύεται ως ένας θετικός δείκτης σε ό,τι αφορά την αντα-
πόκριση του θεραπευόμενου στη Ρεφλεξολογία.

Ρεφλεξολογία και επιστημονική έρευνα
Τα ευεργετικά οφέλη της Ρεφλεξολογίας, έχουν πιστοποιηθεί από πλήθος καταγε-
γραμμένων μαρτυριών ανθρώπων που έχουν δεχθεί αγωγή Ρεφλεξολογίας.
Η αποτελεσματικότητα της Ρεφλεξολογίας όμως, διαπιστώνεται πλέον και από την
επιστημονική έρευνα.
Εδώ και 15 χρόνια περίπου, αποτελέσματα ερευνών και κλινικών μελε-
τών, ανακοινώνονται σε διεθνή συνέδρια Ρεφλεξολογίας και δημοσι-
εύονται, όχι μόνο σε έγκυρα περιοδικά Ρεφλεξολογίας (Reflexions, The
FDZ journal κ.α.), αλλά και σε εξειδικευμένα ιατρικά περιοδικά διαφόρων
ιατρικών ειδικοτήτων (Obstetrics and Gynecology, British Medical Jour-
nal, American Geriatric Society κ.α.).
Αξίζει να τονισθεί ότι, η επιστημονική έρευνα στη Ρεφλεξολογία, ακολου-
θεί την ίδια ακριβώς κλινική διαδικασία (απλά τυφλό και διπλά τυφλό
δείγμα), που ακολουθείται στις κλινικές και φαρμακολογικές μελέτες τις
Κλασικής Ιατρικής.
Η έρευνα στη Ρεφλεξολογία παγκοσμίως, κυρίως όμως στην Κίνα, στη
Δανία και τη Μ. Βρετανία, παρά τη δυσκολία εύρεσης οικονομικών πόρων
για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, συνεχώς εξελίσσεται, δί-
νοντας νέα ερευνητικά ευρήματα. �

Ο Νίκος Λαδικός είναι βιολόγος και Ρεφλεξολόγος.
Εργάζεται στην Πάτρα. Στη βιολογία, είναι πτυχιούχος του πανεπιστημίου Πατρών και
εργάστηκε, στον ερευνητικό και τον εκπαιδευτικό τομέα, από το 1986 έως το 1999.
Στη Ρεφλεξολογία, είναι πτυχιούχος του κέντρου Ρεφλεξολογίας και έρευνας Αθη-
νών και του Ontario of Reflexology Καναδά.
Ασκεί τη Ρεφλεξολογία από το 1996 έως και σήμερα, από το 1998 έχει πραγματο-
ποιήσει σειρά δημοσιεύσεων, διαλέξεων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
Είναι τακτικό μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ρεφλεξολόγων, του International Coun-
cil of Reflexologists των ΗΠΑ και του Association of Refleχologists της Μ. Βρετα-
νίας.
Έχει επιπλέον εκπαιδευτεί, στο Shiatsu, στην Reiki θεραπεία, στο Emozon μασάζ και
στις τεχνικές E.F.T. και E.M.D.R.

Holistic Life www.holisticlife.gr

Ο
έρωτας
και ο
θάνατος
Μια εξαιρετική συνέν-
τευξη. Από τον Εμμα-
νουήλ Κριαρά, στα «Νέα».
Ο υπεραιωνόβιος ομότιμος
καθηγητής της Φιλοσοφι-
κής του Αριστοτελείου, ο
οποίος διάγει το 104ο
έτος της ζωής του, μίλησε
στη Βίκη Χαρισοπούλου:

- «Είμαστε τραγικές μορφές. Το γεγονός ότι έχουμε συνείδηση δεν νομίζω ότι είναι στοι-
χείο ουσιαστικής ευτυχίας. Ο άνθρωπος ζει πιο ευτυχισμένα όταν δεν έχει συνείδηση
της τραγικότητας της ζωής του. Εγώ -δυστυχώς- την έχω. Επιθυμία μου είναι πλέον να
μη ζήσω. Είναι βάρος πια η ζωή μου».
- «Ερωτας είναι η επιδίωξη του ιδανικού. Σε όλες του τις εκφάνσεις. Ξεχωρίζω δύο: τον
σαρκικό-πνευματικό έρωτα προς τη-τον σύντροφο και τον έρωτα προς την εργασία.
Αυτό που λέμε φιλεργία. Ο έρωτας είναι το αντίδοτο του θανάτου. Είναι ίσως η ίδια η
ζωή. Μόνο όταν είσαι ερωτευμένος ζεις. Ειδάλλως είσαι... πέτρα».
- «Κρατώ ακόμα ψήγματα έρωτα και προς τη μνήμη της γυναίκας μου και προς την ερ-
γασία. Ζω. Νιώθω. Εργάζομαι ακόμα, αλλά με δυσκολία. Δεν δίδει η ζωή -χωρίς έρωτα-
ευτυχία».
- «Να λέτε πάντα αυτό που πιστεύετε. Και να πληροφορείστε σωστά. Μη δέχεσθε να γί-
νετε όργανα του οποιουδήποτε. Εξαγοράζονται πλέον εύκολα οι άνθρωποι. Πριν από
λίγα χρόνια διάβαζα καθημερινά και μάλιστα εμβριθώς δυο, τρεις εφημερίδες. Τώρα
πια με κουράζει αυτή η ελαφρότητα. Το μόνο ιδανικό που απέμεινε είναι ίσως ο Ερω-
τας. Υπό την έννοια της αέναης επιδίωξης του ιδανικού». �



O θεός δημιούργησε φάρμακα που
φύονται στη γη... κι όποιος είναι σοφός
δεν θα τα αποφεύγει.
- απόκρυφα, εκκλησιαστής 34,4

Τα τελευταία χρόνια, το Ανοσοποιητικό Σύστημα αποκτά
όλο και μεγαλύτερη σημασία για τον άνθρωπο. Αυτό
οφείλεται στην εκρηκτική διάδοση παθήσεων του Ανο-
σοποιητικού συστήματος π.χ. γρίπη, αλλεργίες, λοιμώ-
ξεις, αυτοάνοσες παθήσεις, αλλεργικά νοσήματα,
καρκίνος κ.α.
Κύρια όργανα του ανοσοποιητικού συστήματος είναι: Ο
ερυθρός μυελός των οστών, οι λεμφαδένες και τα λεμ-
φογάγγλια, ο σπλήνας, οι πλάκες Πεγιέ στο έντερο και ο
θύμος αδένας. Οι θαυμάσιες πληροφορίες που μας δίνει
η ανοσολογία φωτίζουν τη μεγάλη πολυπλοκότητα, τη
βιοχημική σημασία του σώματος, και τους φυσιολογικούς
ανοσολογικούς μηχανισμούς, που είναι τα διάφορα κύτ-
ταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, με ιδιαίτερη έμ-
φαση στα Β και Τ λεμφοκύτταρα, τα κύτταρα φυσικούς
φονιάδες (NK cells) κ.α. σύμφωνα με τον καθηγητή πα-
θολογίας – ανοσολογίας Μιχάλη Δανιηλίδη στο Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Για την κατανόηση
των φυσικών ανοσολογικών μηχανισμών έχουμε την ει-

δική και μη ειδική ανοσο-
λογική άμυνα του οργανι-
σμού καθώς και τη χυμική
και την κυτταρική. Στην ει-
δική κυτταρική ανοσοα-
πάντηση συμμετέχουν
ενεργά –Τ λεμφοκύτταρα
αντιγόνα, ενώ στην ειδική
χυμική ανοσολογική αντί-

δραση συμμετέχουν ενεργά –Β λεμφοκύτταρα – αντιγόνα
αντισώματα. Τα αντισώματα ανοσοσφαιρίνες (πρωτεΐνες)
κυρίως του τύπου Ιg προσφέρουν την αντιμικροβιακή
άμυνα του οργανισμού. Στην μη ειδική ανοσολογική
άμυνα (χυμική) συμμετέχουν κυρίως βιοχημικοί παράμε-
τροι π.χ. υδροχλωρικό οξύ, ένζυμα, εκκρίσεις οργάνων,
λυσοζύμες, ιντερφερόνες, ιντερλευκίνες και φαγοκύτ-
ταρα, ΝΚ cells και έχουμε κυτταρόλυση. Στη μη ειδική
ανοσολογία (κυτταρική φάση) συμμετέχουν μακροφάγα
(πολυμορφοπύρηνα κ.α.). και έχουμε φλεγμονή – φαγο-
κυττάρωση – ανοσοαπάντηση.
Για την ολιστική προσέγγιση πρέπει να κατανοήσουμε τη
βιολογική βάση της ανοσίας: Ανοσία είναι η ικανότητα
των έμβιων όντων να παραμένουν απρόσβλητα
απο μια ορισμένη ασθένεια.

Τεχνητή και φυσική ανοσία
Η βοτανική ιατρική θα είναι εξίσου περιορισμένη με τη
συμβατική (αλλοπαθητική) Ιατρική, αν τη χρησιμοποι-
ήσουμε μόνο για να επηρεάσουμε ή ενισχύσουμε τα ανο-
σοκύτταρα κύτταρα –Β, -Τ λεμφοκύτταρα και τα κύτταρα
φυσικούς φονιάδες Ν.Κ. (φρουρούς του ανοσολογικού
μηχανισμού).
Είναι ευνοϊκό για να κατανοήσουμε τα παρακάτω,
αν δούμε την ανθρώπινη ανοσία όχι μόνο απο ια-

τρική άποψη αλλά και απο οικολογική. Τότε γίνε-
ται φανερό ότι το ανοσολογικό σύστημα είναι ένα
ζωντανό μέρος της διασύνδεσης ανάμεσα στο
άτομο και τον κόσμο. Η ¨ανοσία¨ δεν καλείται να
αντισταθεί στο ¨κακό και επικίνδυνο¨ περιβάλλον.
Όλο το φαινόμενο της ανοσίας έχει τα εξής χα-
ρακτηριστικά:
- Αρμονία και όχι αντίσταση
- Δυναμικοί χοροί και όχι φραγμοί.
Η ανθρώπινη ανοσία είναι η οικολογία στην
δράση.
Είναι μια σχέση σε κατάσταση συνεχούς ροής και
αλλαγής.
Είναι ένα σημείο διασύνδεσης ανάμεσα στο εσω-
τερικό και το εξωτερικό μας περιβάλλον Γαία.
Είναι το σημείο διασύνδεσης ανάμεσα στην έρημο και τη
σαβάνα, το τροπικό δάσος και το βουνό, το δάσος και το
λιβάδι, είναι ό,τι πρόκειται για μέρη όπου συμβαίνουν
πολλά φαινόμενα οικολογικής αλληλεπίδρασης και εναρ-
μόνισης. Αυτές οι μεταβατικές ζώνες διευκολύνουν τη
λεπτή ρύθμιση της υγείας της βιόσφαιρας.
Με τον ίδιο τρόπο, στην ανθρώπινη οικολογία το ανοσο-
ποιητικό σύστημα είναι το σημείο διασύνδεσης όπου ένα
πλέγμα διαδικασιών και διεργασιών επιτρέπει τη ροή προς
τα μέσα και προς τα έξω ταυτόχρονα, επιτρέπει την αντί-
σταση και την επαφή μαζί. Αν συγκεντρώσουμε την προ-
σοχή μας στην μία μόνο πλευρά αυτού του σημαντικού
¨διαλόγου¨ χάνουμε το βαθύτερο νόημά του και υπο-
βαθμίζουμε τη σημασία του. Η ανοσία είναι μια εκδήλωση
της Ομοιόστασης, μιας γενικής έννοιας που περιγράφει
τις υπέροχες οργανικές διαδικασίες (ρυθμιστικές) που δια-
τηρούν την εσωτερική ομοιόσταση που χαρακτηρίζει τη
Γαία (π.χ. γρίπη πουλερικών, χοίρων, τυφώνας Εl Ninio,
Κατρίνα κ.α.). Η ανοσία είναι μια σχέση όπου η ίδια η φύση
της σχέσης παίζει ένα ρόλο στη σωστή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος.
Έτσι ο θεραπευτής πρέπει να διερευνήσει τις σχέσεις του
ασθενούς με τον κόσμο σε όλα τα επίπεδα, απο τις τρο-
φές που τρώει και τους ανθρώπους που αγαπά (ή μισεί),
μέχρι τη σχέση που έχει με τη φύση. Η ολιστική προσέγ-
γιση της ανοσίας εξετάζει όλες τις πλευρές τις ζωής:
-Σωματική υγεία και αρμονία
-Συναισθηματική ευεξία
- Νοητικός οραματισμός και προοπτική
-πνευματική ζωτικότητα.

Οι δυνατότητες των βοτάνων
Τα βότανα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς
τρόπους για να ενισχύσουν τη ζωτικότητα του ανοσοποι-
ητικού συστήματος, (παράδοση – σύγχρονη – κλινική φυ-
τοθεραπεία). Οι διάφορες βοτανολογικές παραδόσεις, με
τις μοναδικές πολιτισμικές τους ρίζες και εκφράσεις,
έχουν να προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις γύρω απο την
αγωγή και τη χρήση ειδικών βοτάνων για τον οργανισμό.
Η βοτανική ιατρική είναι οικολογική ιατρική. Τα
βότανα ενεργοποιούν την ανοσία, αλλά τα περισ-
σότερα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ρυθμι-
στές της, αφού επιτρέπουν στις φυσικές αντιδράσεις

Βότανα και Ανοσοποιητικό

Σύστημα
Γράφει ο Νίκος Σαμαρίδης

N. Ph. D. Βοτανολόγος ΑΠΘ, Διατροφολόγος M.Sc
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του σώματος να λειτουργούν με μεγάλη ευκαμψία, όταν αντιμετωπίζουν μια
πάθηση.
Η ολιστική προσέγγιση εκφράζετε άριστα με την ενορατική σύνθεση της Κινέζικης και Δυ-
τικής βοτανολογίας (εμπνευστής Christopher Hops) και αντικείμενο της φυσιοδιφικής
έρευνάς μου. Όλοι οι πολιτισμοί στη διάρκεια της ιστορίας –μέχρι πρόσφατα – χρησι-
μοποιούν τα θεραπευτικά φυτά σαν βάση της ιατρικής τους άμεσα ή έμμεσα ( φάρμακα
απο βοτάνια). Οι δυνατότητες των βοτάνων για ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστή-
ματος είναι μια ακόμη περίπτωση στην οποία οι παραδοσιακές γνώσεις επιβεβαιώνον-
ται απο τη σύγχρονη φαρμακολογία.
Έρευνες αποδεικνύουν οτι ένας όλο και μεγαλύτερος αριθμός βοτάνων
έχουν σημαντικές ανοσοποιητικές επιδράσεις τόσο σε εργαστηριακό όσο
και σε κλινικό περιβάλλον.
Κάθε πολιτισμός έχει μια βασική θεραπευτική χλωρίδα απο την οποία επέ-
λεγε τα ιάματά του. Αυτό το φάσμα των φυτών ποικίλει απο περιοχή σε πε-
ριοχή ανάλογα με το τοπικό οικοσύστημα. Είναι αξιοσημείωτο όμως οτι, αν
εξετάσουμε διάφορες περιοχές της Γης π.χ. Ουαλία, Ν. Ινδία, τους κάμπους της Β. Αμε-
ρικής, τη Μεσόγειο ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή, θα βρούμε βότανα με ¨ισοδύναμες
δράσεις¨. Η σύνθετη μέθοδος του Christopher Hops εντοπίζει τρία επίπεδα βοτανικής
δραστηριότητας.
α) Βαθιά ανοσοποιητική ενεργοποίηση.
Έχουμε επηρεασμό της ανοσοποίησης μέσα στους ίδιους τους ιστούς του οργανισμού
απο φυτά που ονομάζονται “βαθιοί ανοσοποιητικοί ενεργοποιητές”.
Έρευνες έδειξαν ότι κλειδί του ανοσοποιητικού ρόλου μπορεί να είναι κάποια ενεργά συ-
στατικά π.χ. σαπωνίνες, πολυσακχαρίτες κ.τ.λ.. Τα βότανα όμως δρουν σαν βιολογικές
ολότητες (συνέργεια όλων των συστατικών) και όχι απλώς σαν φορείς κάποιων μεμο-
νωμένων ενεργών συστατικών. Αυτοί οι ανοσορρυθμιστές ενεργούν πάνω στην κυττα-
ρική βάση της ανθρώπινης ανοσοποιητικής αντίδρασης.
Μερικοί σημαντικοί ανοσορρυθμιστές είναι:
-Astragalus membranaceous: Διουρητικό, αγγειοδιασταλτικό, υποτασικό και το-
νωτικό.
Χρήση: Ρίζα 6-9 γρ σε αφέψημα
– Schizandra chinensis: Τονωτικό, για το κεντρικό νευρικό σύστημα, διεγερτικό του
αναπνευστικού .
Χρήση: Καρποί 6-9 γρ σε αφέψημα
Παράλληλα με τη ρύθμιση του Ανοσοποιητικού συστήματος, θα βοηθούσε η γενική ενί-
σχυση της υγείας με βότανα π.χ. τα τονωτικά πικρά, τα εξομαλυντικά, ήπιας ενίσχυσης
της απέκκρισης και της αποτοξίνωσης.
β) Επιφανειακή ανοσοποιητική ενεργοποίηση
Ενίσχυση της αντίδρασης του οργανισμού στους παθογόνους οργανισμούς με διέγερση
και παραγωγή (-Β –Τ λεμφοκύτταρα & λευκά αιμοσφαίρια), χρήσιμα στις λοιμώξεις και
παρασιτώσεις π.χ. Echinacea, Θούγια, Καλέντουλα, Σκόρδο.
γ) “προσαρμογόνα” ή ορμονικοί ρυθμιστές.
Τα βότανα αυτής της ομάδας λειτουργούν μέσα απο μια ορμονική ρύθμιση της ανοσο-
ποιητικής αντίδρασης. χωρίζονται σε δύο ομάδες:
1) Γνήσια προσαρμογόνα που λειτουργούν μέσα από επινεφρίδια και το γε-
νικό σύνδρομο προσαρμογής, π.χ. Eleutherococcus senticosus, Τζίνσενγκ Σιβη-
ριανό, Panax spp, Κορεάτικο και Αμερικάνικο Τζίνσενγκ.
2) Βότανα που επηρεάζουν τους άλλους ενδοκρινείς αδένες, π.χ. Φύκος, Μπο-
ράγκο, Διοσκορέα.
Σε αυτό το αρχικό στάδιο των ερευνών πάνω στους φυτικούς ανοσορρυθμιστές και τα
προσαρμογόνα, έχουμε κυρίως βότανα απο την Ανατολή (Κίνα, Ινδία).
Αυτό συμβαίνει επειδή έρευνες πάνω στην φυτοανοσολογία κάνουν κυρίως επιστήμο-
νες του ανατολικού κόσμου και έτσι ερευνούν επί το πλείστον τα δικά τους φυτά.
Αν οι δυτικοί επιστήμονες ερευνούσαν τα βότανα της δύσης θα ανακάλυπταν τα ¨ισο-
δύναμα ανοσοφυτά¨. Στην Ελλάδα μελέτες και έρευνες μας δίνουν το παρακάτω δειγ-
ματολογικό πίνακα φυτών που ενισχύουν το αμυντικό σύστημα (κλινική φυτοθεραπεία
Καβαγιά).
Aristοlohia Clematis (Αριστολόχια) και Betula Pybescens (Σημύδα): Διεγεί-
ρουν τα μακροφάγα.
Cynara Scolymus (αγκινάρα): Διεγείρει την παραγωγή ανοσοσφαιρινών
Mentha Sylvestris: Διεγείρει την παραγωγή IgΜ
Rosa Canina (Αγριοτριανταφυλλιά): Ενδυναμώνει την ανεπάρκεια του ανοσοποι-
ητικού συστήματος σε παιδιά.
Salvia Officinalis (Φασκόμηλο): Διεγείρει την παραγωγή IgA
Τέλος, ένα σχήμα βοήθειας απο την “παραδοσιακή θεραπευτική” είναι για:
1) Διαταραχή λεμφαδένων: μασάζ με αλοιφή Καλέντουλας ή λάδι Υπερικού (Φω-
τοευαισθησία: μην εκτίθεστε στον ήλιο μετά την επάλειψη με λάδι Υπερικού )
Αφέψημα: Καλέντουλα, Πολυκόμπι, Αχίλλεια, Τσουκνίδα
2) Για εξωτερικούς όγκους, νεοπλασίες, έλκη: Κατάπλασμα με φρέσκα φύλλα
πεντάνευρου, τσάι πολυκόμπι, χυμός οξαλίδας.
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Η νέα ολιστική Βοτανοθεραπεία David Hoffmann (εκδ. Διόπτρα)
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Το 28% των Ευρωπαίων υποφέρει από στρες
Της Σοφίας Νέτα

Από υψηλά επίπεδα στρες υποφέρει το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων εργα-
ζομένων, ενώ κάθε 9 λεπτά ένας Ευρωπαίος πολίτης αυτοκτονεί… Όπως
προειδοποιούν οι ειδικοί, μέχρι το 2020 οι αγχώδεις διαταραχές και η κα-
τάθλιψη αναμένεται να γίνουν η δεύτερη και τρίτη, αντίστοιχα, συνηθέστερη
αιτία νόσησης στον άνθρωπο.
Οι ψυχικές ασθένειες αυξάνουν συνεχώς στην Ε.Ε. Σήμερα, σχεδόν 50 εκατομμύρια άν-
θρωποι (περίπου το 11% του πληθυσμού), υπολογίζεται ότι αντιμετωπίζει κάποια ψυχική
νόσο. Η κατάθλιψη είναι ήδη ένα κυρίαρχο πρόβλημα υγείας σε πολλά κράτη – μέλη.
Όσον αφορά το εργατικό δυναμικό, το 28% των εργαζομένων στην Ε.Ε. αντιμετωπίζουν
προβλήματα ψυχικής υγείας σχετιζόμενα με την εργασία τους, ποσοστό που μετα-
φράζεται σε 56 εκατομμύρια ανθρώπους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας, το
14% των εργαζομένων υποφέρει συγκεκριμένα από στρες, κατάθλιψη ή αγχώδεις δια-
ταραχές. Κάθε χρόνο, η κατάθλιψη επηρεάζει το 4,5% του ευρωπαϊκού πληθυσμού,
ενώ σύμφωνα με ευρήματα μελετών, το άγχος ευθύνεται για περίπου το 50% των χα-
μένων εργάσιμων ημερών το χρόνο. Η κατάθλιψη είναι μία από τις συνηθέστε-
ρες και πιο σοβαρές ψυχικές νόσους, καθώς αποτελεί σημαντικό παράγοντα
κινδύνου για αυτοκτονικές συμπεριφορές, όπως επισημαίνει ο αναπλ. κα-
θηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Γιάννης Τούντας και η ψυχολόγος Κατερίνα
Γιαννοπούλου – Προαγωγή και Αγωγή Υγείας.
Οι απόπειρες αυτοκτονίας υπολογίζεται ότι είναι 10 φορές περισσότερες. Στην Ε.Ε.,
συμβαίνουν περίπου 58.000 αυτοκτονίες το έτος, εκ των οποίων οι περισσότερες γί-
νονται από άντρες. Το 90% των περιπτώσεων αυτών αποδίδονται στην κατάθλιψη, ενώ
οκτώ κράτη – μέλη είναι μεταξύ των 15 κρατών με τα μεγαλύτερα ποσοστά αυτοκτο-
νιών στον κόσμο.
Μέσα στο πλαίσιο που δημιουργούν τα παραπάνω δεδομένα, η ευρωπαϊκή εκστρατεία
“Εργασία. Σε Αρμονία με τη Ζωή – Η Ευρώπη σε Κίνηση”, στοχεύει να τονίσει τη σημα-
σία των παραγόντων που προκαλούν στρες στο εργασιακό περιβάλλον και να συλλέ-
ξει μοντέλα καλής πρακτικής στην προαγωγή της ψυχικής υγείας, ώστε να γίνουν
γνωστά και να υιοθετηθούν από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων στην Ευρώπη.
Η εκστρατεία αποτελεί την 8η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Δικτύου (ENWHP), ενώ
το Εθνικό Δίκτυο Προαγωγής Υγείας στους Χώρους Εργασίας (ΕΔΠΥΧΕ), που λειτουργεί
υπό την προεδρία του αν. καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής κ. Γιάννη Τούντα και συντο-
νίζεται από το Ινστιτούτο Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής, με την επιστημονική
υποστήριξη του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, έχει αναλάβει το συντονισμό της εκστρατείας στην Ελλάδα.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκστρατεία “Εργασία. Σε Αρμονία με την
Ζωή – Η Ευρώπη σε Κίνηση”, αλλά και για θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία υπάρ-
χουν στην ιστοσελίδα www.neahygeia.gr Ελευθεροτυπία
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Ο άνθρωπος γνώριζε -πολύ πριν του
πουν οι επιστήμονες - τι πρέπει να τρώει
από το ένστικτο της αυτοσυντήρησης.
Και όπως φαίνεται λειτούργησε επιτυχώς
αφού επέζησε τόσες χιλιάδες χρόνια.

Από αρκετά νωρίς οι άνθρωποι προβληματίστηκαν για το
ποια είναι η πιο σωστή διατροφή, τι πρέπει να τρώνε για να
μείνουν υγιείς και δυνατοί.
Μέσα από την ιστορία έχουμε παραδείγματα για το πόσο
βάση έδιναν οι άνθρωποι στην σωστή διατροφή. Οι Αρ-
χαίοι Αιγύπτιοι πριν από 5.000 χρόνια έδιναν στου εργά-
τες που έχτιζαν τις πυραμίδες σκόρδο, πιστεύοντας πως
ήταν τονωτικό για το σώμα. Στην Σπάρτη ο μέλανος
ζωμός θεωρούνταν το πλέων θρεπτικό φαγητό για τους
πολίτες – στρατιώτες. O Ιπποκράτης, ισχυρίζονταν ότι: «η
Διατροφή είναι το καταλληλότερο φάρμακο του ανθρώ-
που».
Στην δεκαετία του '60 η Παγκόσμια Οργάνωση
Υγείας στην λεγόμενη έρευνα των 7 χωρών (Φι-
λανδία, Η.Π.Α, Ολλανδία, Ιταλία, Γιουγκοσλαβία,
Ιαπωνία και Ελλάδα), αποδείχτηκε ότι το μικρό-
τερο ποσοστό θνησιμότητας αλλά και εμφάνισης
ασθενειών όπως καρδιοπάθειες, καρκίνος, δια-
βήτης το κατείχαν οι κάτοικοι την Κρήτης. Η δια-
φορά τους από τους κατοίκους των άλλων χωρών
έγκειται κυρίως στις διατροφικές τους συνήθειες
και τον τρόπο ζωής.
Η διατροφή τους περιλάμβανε σε καθημερινή βάση ψωμί
και ακατέργαστα δημητριακά (πηγή ενέργειας, υδαταν-
θράκων και βιταμίνης Β), φρούτα και λαχανικά(κυρίως βι-
ταμίνες Α και C) καθώς και γνήσιο ελαιόλαδο (ελεύθερο
σε χοληστερίνη και πλούσια πηγή βιταμίνης Ε). Έτρωγαν
επίσης πολύ συχνά όσπρια, ψάρια και θαλασσινά, δικά
τους πουλερικά(πηγές πρωτεϊνών) καθώς και παραδο-
σιακό γιαούρτι και τυρί(πηγή ασβεστίου). Επίσης κατανά-
λωναν στη φυσική τους μορφή ξηρούς καρπούς και
μέλι(πηγές των απαραίτητων αμινοξέων και μετάλλων)
ενώ έκαναν και χρήση αγνού κρασιού.
Μέσα από αυτή την πανδαισία τροφών και γεύ-
σεων αν κάνουμε μία διατροφική ανάλυση θα δια-
πιστώσουμε ότι κανένα θρεπτικό συστατικό δεν
παρουσιάζεται σε έλλειψη.
Κατέληξαν, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι αυτό το μοτίβο
διατροφής ήταν το καλύτερο και αρχικά ονομάστηκε Κρη-
τική Διατροφή.
Σε πιο εκτεταμένες έρευνες βρέθηκε ότι λίγο πολύ η δια-
τροφή της υπόλοιπης Ελλάδας, δεν διέφερε από το την
Κρητική και το ίδιο ίσχυε και για όλες τις Μεσογειακές
Χώρες, οπότε και μετονομάστηκε σε Μεσογειακή Δια-
τροφή
Αν όμως ρίξουμε μια ματιά στις μέρες μας, στην διατροφή
του σύγχρονου Έλληνα, θα διαπιστώσουμε ότι έχει υιο-
θετήσει τον δυτικό τύπο διατροφής. Σήμερα με τους γρή-
γορους ρυθμούς και με την είσοδο των γυναικών στο
χώρο εργασίας, όλα έχουν ανατραπεί με αποτέλεσμα να
αφιερώνεται λίγος χρόνος στην προετοιμασία των γευμά-
των και να αναζητούνται οι εύκολες λύσεις (έτοιμο φα-
γητό, φαγητό τύπου fast-food).
Τα σφάλματα της σύγχρονης διατροφής δεν αμ-

φισβητούνται πλέον, από κανέναν. Η υπερκατα-
νάλωση λιπαρών, ζάχαρης, κρέατος και βιομηχα-
νοποιημένων τροφίμων καθώς και το πλήθος των
καρκινογόνων συστατικών που περιέχουν, αποτε-
λούν τον βασικότερο παράγοντα που στερεί τον
σύγχρονο Έλληνα από χρόνια και ποιότητα ζωής.
Αυτή η εσφαλμένη σύγχρονη διατροφή μας φέρ-
νει αντιμέτωπους με ένα παιδί που εξελίσσεται
στον αυριανό παχύσαρκο ενήλικα. Έναν ενήλικα
ίσως διαβητικό, καρδιοπαθή, καρκινοπαθή και
λοιπές σοβαρές ασθένειες, που θα μπορούσαν να
είχαν προληφθεί.
Οφείλουμε λοιπόν, για τους εαυτούς μας και κυ-
ρίως για τα παιδιά μας που είναι το μέλλον του
τόπου μας, να προσέχουμε τα προϊόντα που κατα-
ναλώνουμε. Μόνο με την υιοθέτηση της Μεσο-
γειακής διατροφής, μπορούμε να επιτύχουμε τόσο
την κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου ανθρώ-
που όσο και την εξασφάλιση της μακροβιότητας
και της άριστης ποιότητας ζωής.

Ποιοι είναι οι 5 βασικοί κανόνες διατρο-
φής που θα πρέπει να υιοθετήσουμε για
την υγεία μας;
• Έλεγχος του σωματικού βάρους
Για να διατηρήσουμε το βάρος μας στα επιθυμητά επίπεδα
θα πρέπει η ενέργεια που προσλαμβάνουμε με το φαγητό
να ισοδυναμεί με την ενέργεια που καταναλώνουμε από
τον οργανισμό, δηλαδή να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα
σε αυτό που καταναλώνουμε και αυτό που παίρνουμε από
τα τρόφιμα.
• Περισσότερα δημητριακά, λαχανικά και φρούτα
Τα δημητριακά, τα λαχανικά, και τα φρούτα παρέχουν βι-
ταμίνες, ιχνοστοιχεία, σύνθετους υδατάνθρακες (άμυλο
και φυτικές ίνες), καθώς και αλλά θρεπτικά και μη θρε-
πτικά συστατικά απαραίτητα για την υγεία.
Είναι επίσης χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και χο-
ληστερόλη, ανάλογα με τον τρόπο παρασκευής και σερ-
βιρίσματος.
• Πόσα λιπαρά; Ποια λιπαρά;
Διαλέξετε την ποιότητα και μειώστε την ποσότητα
Τα περισσότερα λιπαρά στην διατροφή μας θα πρέπει να
αποτελούνται από μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λι-
παρά οξέα τα οποία βρίσκονται στο λάδι της ελιάς, στα

σπορέλαια, στα ψάρια.
• Ζάχαρα και γλυκά; Πως και πόσο;
Η ζάχαρη βρίσκεται σε αφθονία στα γλυκίσματα. Υπάρχει
επίσης ή προστίθεται σε ποτά όπως ο καφές, το τσάι, οι
χυμοί φρούτων και λαχανικών και τα αναψυκτικά.
Για να μην ξεπεράσετε το απαιτούμενο ποσοστό σε σάκ-
χαρα την ημέρα, θα πρέπει να καταναλώνετε γλυκά και

αναψυκτικά με μέτρο.
• Αλκοόλ αν ναι με μέτρο
Τα οινοπνευματώδη ποτά παρέχουν θερμίδες και ταυτό-
χρονα λίγα ή καθόλου θρεπτικά συστατικά. Έτσι, εάν κα-
ταναλώνονται, αυτό πρέπει να γίνεται με κάποιο μέτρο.

Η κλινική διαιτολόγος - διατροφολόγος Αγγε-
λική Ιωάννου γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα.
Από το 2001 είναι πτυχιούχος (με βαθμό άρι-
στα) του Πανεπιστημίου της Παβία (Ιταλία),
Σχολή Ιατρικής - Διαιτολογία (Universita Degli
Studi Di Pavia, Italy. Facolta Di Medicina e
Chirurgia - Diploma Universitario in Dietista).
Το πρόγραμμα σπουδών του συγκεκριμένου
τμήματος, είναι παγκοσμίως ένα από τα καλύ-
τερο στο είδος του.
Από το 2003 έως και σήμερα διατηρεί γρα-
φείο Διαιτολόγου - Διατροφολόγου στην Μη-
τροπολίτου Μεθοδίου 3 (3ος όροφος) στην
Κέρκυρα και διαθέτει σημαντική εμπειρία στο
συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.
Επίσης έχει εργαστεί ως Εξωτερικός συνερ-
γάτης - Σύμβουλος διατροφής, υπεύθυνη κα-
τάρτισης του εβδομαδιαίου διαιτολογίου στο
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κερκύρας, ως Διαι-
τολόγος - Διατροφολόγος στο τμήμα διαιτο-
λογίας του κέντρου αισθητικής και αδυνατίσματος
BODY SHAPE στην Κέρκυρα καθώς και ως
κλινική διαιτολόγος στη Γηριατρική Κλινική
«RSA F. PERTOUSATI» ΠΑΒΙΑ -ΙΤΑΛΙΑ για
την κατάρτιση εβδομαδιαίου διαιτολογίου στο
εσωτερικό της κλινικής. Από το 2006 έως και
σήμερα διδάσκει τις γενικές αρχές Διατροφής
και Διαιτολογίας στο Τμήμα Εθελοντριών Νο-
σοκόμων του Ερυθρού Σταυρού Κερκύρας.
Επίσης το 2008 και το 2009 εργάσθηκε ως
ωρομίσθια καθηγήτρια Διαιτολογίας στον ορ-
γανισμό τουριστικής εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης (ΟΤΕΚ) ΙΕΚ Κερκύρας .Παράλληλα
με την εργασία της έχει συμμετάσχει σε ση-
μαντικό αριθμό συνεδρίων και διεθνών επι-
στημονικών εκδηλώσεων του χώρου.

Πληροφορίες / ραντεβού:
Μητροπολίτου Μεθοδίου 3 (3ος όροφος)

Τηλ. 26610 43758 / 6932209948
E-mail: angioannou@hotmail.com

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ
Γράφει η Αγγελική Ιωάννου
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H προ δεκαετίας υποσχέσεις των εξειδικευμένων τεχνικών της
βιομηχανίας παραγωγής τεχνικού κρέατος τελικά επαληθεύτηκαν.

Κρέας εργαστηρίου
θα τρώμε στο μέλλον
Ολλανδοί επιστήμονες παρήγαγαν το πρώτο εργαστηριακό χοιρινό και τώρα κάνουν

προσπάθειες βελτίωσης του, ώστε να έρθει η μέρα που οι καταναλωτές θα το επιλέγουν.

Την προσπάθεια στηρίζει η Ολλανδική κυβέρνηση αλλά και εταιρεία ειδών διατροφής,

ύστερα από τη δημιουργία τεχνητού κρέατος ψαριού. Ο στόχος των ερευνητών είναι
να παράξουν μπριζόλες ή χάμπουργκερ εργαστηρίου, με αποτέλεσμα, τόσο
τη μείωση των ζώων που σφαγιάζονται, όσο και τη βελτίωση της υγείας των
καταναλωτών. Παράλληλα, πιστεύεται, πως θα βοηθηθούν και οι φτωχοί.
Ωστόσο, ερωτήματα εγείρονται για το πόσο σοβαρά προβλήματα θα
προκύψουν από μια τέτοια κίνηση.

Σύμφωνα με τους

ερευνητές, το εργαστηριακό

κρέας θα είναι έτοιμο να

διατεθεί προς πώληση σε

πέντε χρόνια. Την

προσπάθεια στηρίζουν

διάφορες οικολογικές

οργανώσεις, δηλώνοντας,

ότι δεν έχουν καμία ηθική

αντίρρηση, εφόσον το

κρέας, αποδεδειγμένα, δεν

προέρχεται από ζώο !!!

Οι επιστήμονες, παρόλα αυτά επιμένουν πως με αυτή τη μέθοδο δεν θα υποφέρουν

πλέον ζώα, αλλά και θα αποφευχθούν ασθένειες που προέρχονται από τα ζώα, όπως

η γρίπη των χοίρων και οι τρελές αγελάδες. Επιπλέον, θα ελευθερωθούν τεράστιες

εκτάσεις γης, αλλά θα μειωθούν και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την κλιματική

ζωή, καθώς τα ζώα εκλύουν το 18% των συνολικών αερίων του θερμοκηπίου.

Η πιο πολλά υποσχόμενη τεχνική για την παραγωγή εργαστηριακού κρέατος είναι μέσω

βλαστοκυττάρων, που έχουν ληφθεί είτε από έμβρυα ζώων, είτε από άλλα δορυφορικά

κύτταρα. Τα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα συνήθως τοποθετούνται σε τρισδιάστατους

βιοδιασπώμενους συνθετικούς σκελετούς και στη συνέχεια αναδημιουργούν τους μυς.

Αυτό που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα είναι η δημιουργία πολύ μικρών κομματιών

σκελετικού χοιρινού μυ, σε μέγεθος περίπου μισού νυχιού. Ωστόσο, ακόμα και αυτά τα

μικρά κομμάτια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε σαλάτες. Οι ερευνητές έχουν

εξάγει κύτταρα από το μυ ενός ζωντανού χοίρου, τα οποία στη συνέχεια πολλαπλασίασαν

και τελικά αναδημιούργησαν σε νέο μυϊκό χοιρινό ιστό. Η αναδημιουργία όμως μιας

τεχνητής μπριζόλας θα απαιτούσε μια πολύ μεγαλύτερης κλίμακας εργαστηριακή

παραγωγή που, προς το παρόν, δεν είναι εφικτή. Ένα βασικό εμπόδιο που πρέπει να

ξεπεραστεί, είναι να βρεθεί ένας τρόπος για φυσική άσκηση του τεχνητού μυ. Σύμφωνα

με τους Ολλανδούς ερευνητές, οι φόβοι των καταναλωτών για την αγορά

εργαστηριακού κρέατος μπορούν να ξεπεραστούν. Αν, για παράδειγμα, όπως είπαν, στο

μέλλον τα προϊόντα που προέρχονται από φυσικό κρέας, με βάση μια νέα νομοθεσία,

φέρουν πάνω τους την ετικέτα προειδοποίηση «Προσοχή, έχουν σκοτωθεί ζώα για αυτό

το προϊόν», σταδιακά θα υπήρχε αύξηση της κατανάλωσης του τεχνητού κρέατος.

Ελευθεροτυπία

ΜΑΣ ΥΠΟΤΙΜΟΥΝ ΕΦΘΑΡΣΩΣ
Καμία κυβέρνηση δεν μας πείθει -ούτε και η Ολλανδική- ότι νοιάζονται για τα ζώα που

σφαγιάζονται.

Αυτού του είδους τα πειράματα πρέπει να εφαρμόζονται για πολλές γενιές αποφεύγοντας

τα απλουστευμένα συμπεράσματα προς όφελος του κέρδους και σε βάρος της ζωής,

όπως είδαμε πρόσφατα να συμβαίνει και με το εμβόλιο. Ο Homo Sapiens κατάφερε

να επιβιώσει περισσότερο απο 40.000 χρόνια και ο σύγχρονος -κατά ποια

έννοια άραγε;- άνθρωπος-επιστήμονας, κατάφερε να απειλεί την ίδια την

φύση της ζωής, του είδους του και του πλανήτη. Αν θέλουμε να δούμε

πραγματικά ποιό είναι το επίπεδο υγείας του αυξημένου ορίου ζωής που

υπερασπιζόμαστε, θα πρέπει να σταματήσουμε να παρέχουμε φάρμακα για

μία εβδομάδα και να κλείσουμε τα νοσοκομεία. Θα δούμε να εκτυλίσσονται

στον όμορφο και τακτικό κόσμο μας κυριολεκτικά σκηνές αποκάλυψης. Όσο

ποιό «πολιτισμένη» είναι μια χώρα τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο εφιάλτης

που θα αντιμετωπίσει. Οι οικολογικές οργανώσεις και όποιες άλλες οργανώσεις

αποδέχονται ή ενθαρρύνουν μη δοκιμασμένες τεχνικές και μάλιστα ειδών διατροφής,

προφανώς αποτελούνται από αναρμόδια άτομα που αναζητούν τη συναισθηματική τους

λύτρωση από τη θέα της δικής τους αρρώστιας. Προσπαθούν να μας οδηγήσουν όλους

στην δική τους παθολογική κατάσταση ώστε να παρηγορούνται βλέποντας την ασθένειά

τους σαν ένα φυσικό επακόλουθο που αγγίζει όλους.

Οι επιστήμονες που "νοιάζονται" για τα ζώα, να σταματήσουν να τα καλλιεργούν ή να

τους συμπεριφέρονται σα φυτά - και τα φυτά έχουν ψυχή - στα πειραματικά εργαστήρια

και να περιοριστούν στο να παίζουν το ρόλο του σωτήρα του εαυτού τους.

Τα χνώτα, τα περιττώματα και οι πορδές από όλα τα ζώα του πλανήτη δεν παράγουν

περισσότερο μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα από 4 ή 5 εργοστάσια από εκείνα που

αρνούνται να μετεξελίξουνε σε οικολογικές πράσινες βιομηχανίες, οι πολιτισμένες

κοινωνίες μας.

...Η αναδημιουργία βεβαίως μιας τεχνητής μπριζόλας -στο σημείο αυτό μας

προετοιμάζουν- απαιτεί πολύ μεγαλύτερης κλίμακας εργαστηριακή παραγωγή... δηλαδή

να τους παρακαλέσουμε να κάνουν γρήγορα, πράγμα που θα δικαιολογεί και την

αυξημένη τιμή της ροδαλής τεχνητής μπριζολίτσας ως προς την τιμή του κανονικού

κρέατος.

Καταλήγοντας στην απενοχοποίηση μέσω των ετικετών «Προσοχή, έχουν σκοτωθεί ζώα

γι΄αυτό το προϊόν», πιστεύουν ότι δεν θα ενδώσει ο άμοιρος πολίτης, απεναντίας

μάλιστα, θα διαλαλεί το γεγονός της άρνησης ζωντανού κρέατος προβάλλοντας την

ορθή κοινωνική του προσαρμογή, διότι αλίμονο! Αν γίνει αντιληπτός θα χαίρει τον

χλευασμό των συμμορφωμένων συμπολιτών του.

Όταν τρώμε για να ζούμε είναι στη φύση της ζωής να τρώμε και ζώα, όταν ζούμε για να

τρώμε χωρίς σεβασμό το όποιο περιεχόμενο του πιάτου μας και χωρίς να νοιαζόμαστε

για το διπλανό που δεν έχει μια μπουκιά να βάλει στο στόμα του -τρίτος κόσμος- τότε

γίνεται δηλητήριο και αγκάθι στην ψυχή μας.

Αν θέλουμε να κληροδοτήσουμε κάτι άλλο εκτός από χρέη, ένα μολυσμένο

περιβάλλον, μια αμετάκλητα χαμένη ποικιλία μορφών ζωής και κακές

συνήθειες στα παιδιά μας, ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι και ας

προβληματιστούμε περισσότερο με το επί της ουσίας. Να σταματήσουμε να

βλέπουμε τους εαυτούς μας σαν κάτι ανώτερο πιστεύοντας ότι μας αξίζει

κάτι παραπάνω. Έχουμε ότι χρειαζόμαστε για να είμαστε ευτυχισμένοι, το

γεγονός ότι η απληστία μας δεν έχει όριο έφερε την αναξιοπρέπεια, την

αγωνία και το φόβο που φθείρουν την ψυχή και μοιραία πια ακολουθεί η

φθορά στο σώμα μας. Βεβαίως μπορεί ο καθένας να ελπίζει ότι θέλει, έτσι

και αλλιώς σίγουρα θα το διεκδικήσουμε τελικά το δικαίωμα της ευθανασίας.

Σ.τ.Ε

Οι Δύο Λύκοι
Ένα βράδυ ένας γέρος ινδιάνος της φυλής Τσερόκι, μίλησε στον εγγονό του για τη μάχη

που γίνεται μέσα στην ψυχή των ανθρώπων.
Είπε: “Γιέ μου, η μάχη γίνεται μεταξύ δυο “λύκων” που υπάρχουν μέσα σε όλους μας.
Ο ένας είναι το Κακό. Είναι ο θυμός, η ζήλια, η θλίψη, η απληστία, η αλαζονεία, η
αυτολύπηση, η προσβολή, η κατωτερότητα, τα ψέματα, η ματαιοδοξία, η υπεροψία, και
το εγώ.
Ο άλλος είναι το Καλό. - Είναι η χαρά, η ειρήνη, η αγάπη, η ελπίδα, η ηρεμία, η
ταπεινοφροσύνη, η ευγένεια, η φιλανθρωπία, η συμπόνια, η γενναιοδωρία, η αλήθεια,
η ευσπλαχνία.”
Ο εγγονός το σκέφτηκε για ένα λεπτό και μετά ρωτά τον παππού του:
- “Ποιος λύκος νικάει;”
Ο γέρος Ινδιάνος Τσερόκι απάντησε απλά ... “Αυτός που ταΐζεις.”

Σ.τ.Ε
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Το Hwal-Moo-Do, είναι το προσωπικό
στυλ πολεμικής τέχνης που ίδρυσε ο
Grandmaster Lee-kun-Hwa, ο οποίος
θεωρείται σαν μια μοναδική αυθεντία
στις πολεμικές τέχνες. O Lee-Kun-Hwa
είναι 63ετών, και ξεκίνησε τις πολεμικές
τέχνες σε ηλικία 5 ετών στη Σεούλ της
Νότιας Κορέας.

Έχει εκπαιδευτεί και εντρυ-
φήσει σε βάθος σε πολλές
διαφορετικές πολεμικές τέ-
χνες. Κατέχει 9 νταν στο
Tae-Kwon-Do, 6 νταν στο
Tang-Soo-Do, 5 νταν στο
Hap-Ki-Do, μαύρη ζώνη
στο Judo, μαύρη ζώνη στο
Shotokan, και γνωρίζει τρία
διαφορετικά στυλ Kung-Fu.
Από το 1970 μέχρι το
1974, κατείχε τον τίτλο

του Πανασιατικού Πρωταθλητή στο Muai-Thai. Έχει μα-
θητεύσει τρία χρόνια σε βουνό της Κορέας κάτω από την
καθοδήγηση του θρυλικού μοναχού Golden Dragon,
όπου διδάχθηκε φιλοσοφία, τεχνικές διαλογισμού, μα-
κροζωίας και βελονισμό. Έχει λάβει μέρος σε πολεμικές
επιχειρήσεις των ειδικών δυνάμεων της Κορέας κατά τη
θητεία του στο στρατό. Εργάστηκε σαν εκπαιδευτής στην
αστυνομία της Σεούλ, εκπαιδεύοντας σε συλλήψεις κα-
κοποιών δίχως τη χρήση όπλων, και ήταν αρχιεκπαιδευ-
τής στις αμερικανικές βάσεις της Κορέας από το 1978
μέχρι το 1981.
Το απόσταγμα της εμπειρίας του Grandmaster
Lee-kun-Hwa είναι το σύγχρονο Hwal-Moo-Do. Η
ζωντανή εμπειρία της ζωής του είναι που κάνει
ξεχωριστό το Hwal-Moo-Do, το οποίο είναι απε-
λευθερωμένο από κανόνες, εστιάζει στην ενστι-
κτώδη αυτοάμυνα, κάτω από οποιεσδήποτε
συνθήκες, σε συνδυασμό με την αρμονία του
πνεύματος.
Ο Lee-kun-Hwa ήρθε στην Ελλάδα το 1982. Από
το 1983 μέχρι σήμερα, ο Master Γεράσιμος Αλε-
ξάκης βρίσκεται κάτω από τη διδακτική του καθο-
δήγηση. Κατέχει το βαθμό του έκτου (6) νταν και
είναι ο κύριος υπεύθυνος του Hwal-Moo-Do στην

Ελλάδα. Φέρει τον τίτλο του Ομοσπονδιακού
Εθνικού Προπονητή στο Kick-Boxing. Διδάσκει
στην Κέρκυρα από το 1986, σαν βοηθός προπο-
νητή, μέχρι το 1993, όπου ίδρυσε τον Αθλητικό
Σύλλογο Σπάρτακο και εκπαιδεύει με το βαθμό
του προπονητή.
Το έργο του Α. Σ. Σπάρτακου αξιώνεται από ποικίλες αν-
θρωπιστικές δραστηριότητες στην τοπική κοινωνία της
Κέρκυρας αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα.

Στο κοινωνικό κομμάτι ο Σύλλογος έχει ένα τε-
ράστιο έργο να επιδείξει. Διαθέτει Τράπεζα Αίμα-
τος ανοιχτή προς όλους τους Κερκυραίους, έχει

αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με το Χαμόγελο του
Παιδιού κάνοντας δωρεές τροφίμων, ρουχισμού,
αλλά και αναλαμβάνοντας τη φροντίδα παιδιών.
Αναλαμβάνει την οργάνωση Ομιλιών με τους γο-
νείς γύρω από θέματα όπως εφηβικές ανησυχίες,
ναρκωτικά, αλκοόλ και βία μέσα στο σπίτι, αλλά
και συμβουλευτική γύρω από τη σωστή διαπαιδα-
γώγηση. Η δράση του Συλλόγου ξεπερνά τα όρια
του νησιού, στις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ηλεία
συμμετείχε εθελοντικά στην κατάσβεση. Σαράντα
μαθητές διένειμαν ανθρωπιστική βοήθεια στα
ορεινά χωριά που καταστράφηκαν από τη φωτιά.
Οργανώνει ταξίδια στην Αμερική, όπου πραγμα-
τοποιεί επιδείξεις, τα έσοδα των οποίων πηγαί-

νουν σε νοσοκομεία ανασφάλιστων. Σεμινάρια
πρώτων βοηθειών, σωστής διατροφής με επώ-
νυμους διατροφολόγους και σεμινάρια βελονι-
σμού (ώστε οι μαθητές να πάρουν μια πολύπλευρη
εκπαίδευση, με στόχο ένα ανώτερο πνευματικό
και σωματικό επίπεδο), είναι ορισμένες από τις
παράπλευρες δράσεις του. Διατηρεί δε στενές σχέ-
σεις με το Άγιο Όρος και, συγκεκριμένα, με την Ιερά Μονή
Γρηγορίου, όπου με συχνές επισκέψεις καθοδηγούνται
πνευματικά οι μαθητές που επιθυμούν. Σε ετήσια βάση ο
Σύλλογος οργανώνει προπονητικά καμπ, χειμερινά και

καλοκαιρινά, που διαρκούν μια εβδομάδα,,διαβιώνοντας
στη φύση, προκειμένου να έρθουν οι μαθητές σε επαφή
με αντίξοες καιρικές συνθήκες. Λαμβάνουν μέρος σε σε-
μινάρια, όπου διδάσκουν μέλη της αντιτρομοκρατικής
ομάδας της Γερμανίας. Ο Σύλλογος, σε συνεργασία με
την Παγκόσμια Ομοσπονδία του Kick-Boxing, το 2004
έχει διοργανώσει στην Κέρκυρα το Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα με τη συμμετοχή 55 χωρών, με 1400 αθλητές από
όλο τον κόσμο. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλει ταυτό-

χρονα και στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στο
νησί μας, γεγονός που, κατά κοινή ομολογία, κρίνεται
αναγκαίο. Συμβάλλοντας σε αυτό το τεράστιο έργο,
δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές του Συλλό-
γου να δούνε τις πολεμικές τέχνες από μια άλλη
οπτική γωνία. Θεωρούμε πως, στο σύγχρονο
κόσμο, η πολεμική τέχνη έχει να δώσει έναν άλλο
τρόπο ζωής. Μεγαλώνοντας γενιές Κερκυραίων
αθλητών, κρατώντας τα παιδιά μακριά από τα ναρ-
κωτικά, το αλκοόλ, το κάπνισμα, τη βία των γη-
πέδων, και προβάλλοντας ένα πνεύμα μαχητικό,
ικανό να δώσει λάμψη σε ξεχασμένες ηθικές
αξίες. Μέσα από τη σκληρή εξάσκηση, σφυρηλα-
τείται ένας χαρακτήρας μοναδικός, που εκπέμπει
θετική ενέργεια. Απελευθερώνει το άτομο από
εσωτερικές διαμάχες και του προσφέρει πνευμα-
τική ισορροπία.

Στο δυναμικό του Συλλόγου έχουν αναδειχθεί σε παγκό-
σμιο επίπεδο οι αθλητές: Άγγελος Αλεξάκης (Χρυσός
Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο Kick-Boxing), Χριστό-
δουλος Γκερέκος (Χάλκινο μετάλλιο και Παγκόσμιος
Πρωταθλητής, Κόντης Δημήτρης (Ασημένιο μετάλλιο στο
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα), Σκορδίλης Γιάννης (Χρυσό
μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα), Γραμμένος

HWAL-MOO-DO
Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ.
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Σπύρος (Χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα).
Τον τίτλο του Πανελληνιονίκη φέρουν οι αθλητές: Μεσημέρη Κατερίνα, Καρύδης Χρή-
στος, Αλέξανδρος Γκερέκος, Μαλαχάς Χρήστος, Ζαχαρόπουλος Γιώργος, Μανιατό-
πουλος Νίκος, Ζαϊμάκης Αντώνης, Φαϊτάς Κώστας, Κορακιανίτης Δημήτρης, Στεργιάτος
Χρήστος, Λεπενίτσης Γεράσιμος, Πουλιάσης Γιώργος, Μουμούρης Άγγελος, Στραβο-
ράβδης Κώστας, Κορακιανίτης Χαράλαμπος, Παγιάτης Σπύρος, Ράπτης Σπύρος, Βλα-
σερός Χαράλαμπος, Στογιάνος Στέφανος, Παγκράτης Φάνης, Γαστεράτος Χάρης,
Σκούρας Γιώργος, Φαϊτάς Σπύρος, Πανδής Βένος, Τσούκιας Παύλος, Γιάννος Αιμί-
λιος, Ερμάλ Μιχάλης, Ρεπούλιος Σπύρος, Ντέλης Αλέξης, Νικόπουλος Αλέξανδρος.
Αξίζει να αναφερθεί ότι πέντε αθλητές του Συλλόγου, με διεθνείς διακρίσεις, αποκα-
ταστάθηκαν επαγγελματικά στο Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αθλητι-
κού νόμου.

Οι αθλητές του Συλλόγου παίρνουν μέρος σε αγώνες πολεμικών τεχνών
όλων των στυλ. Έχουν λάβει μέρος σε αγώνες Grapling, Thai Boxing, Tae
Kwon Do, αγώνες με μαχαίρι και με στικ1. Η επιτυχία των αθλητών πι-
στεύουμε ότι οφείλεται στο στυλ του Hwal-Moo-Do, το οποίο είναι απελευ-
θερωμένο από κανόνες, διότι, εκτός από τη σωματική άσκηση, εξίσου
σημαντική είναι η ψυχική ισορροπία και η πνευματική καλλιέργεια, που απο-

τελούν αντικείμενο της διδασκαλίας κάτω από την αυστηρή καθοδήγηση
του Grandmaster Lee-kun-Hwa, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.
Οι φθορές της καθημερινής ρουτίνας και το στρες δεν μπορούν να αγγίξουν
τους ανθρώπους εκείνους που επενδύουν σε τόσες διαφορετικές δραστη-
ριότητες. Ο Αθλητικός Σύλλογος Σπάρτακος είναι μια μεγάλη οικογένεια
όπου όλοι μπορούν να βρουν μια θέση σε αυτήν.

1. Ξύλινο κοντάρι μήκους ενός μέτρου που χρησιμοποιείται σαν όπλο, ονομάζεται επίσης και μικρό μπο (Bo).

Γεράσιμος Αλεξάκης
Aλεπού - Μάμαλη, Τ.Κ. 49100, Τηλ.: 26610 23581

makisalexakis@hotmail.com
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ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Οι υπερπροστατευτικοί γονείς πρέπει να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στα
παιδιά τους και περισσότερο στο γάμο τους για να εξασφαλίσουν την ευτυχία
της οικογένειάς τους, σύμφωνα με τους ειδικούς. Τα παιδιά που παίρνουν
παραπάνω φροντίδα από αυτή που χρειάζονται από τους αγχωμένους γονείς
τους, καταλήγουν να είναι πιο απαιτητικά και ανικανοποίητα. Οι γονείς πρέπει
να αφήνουν τα παιδιά να ακολουθούν το δικό τους μονοπάτι και να εστιάζουν στη

διατήρηση ενός ευτυχισμένου γάμου που κάνει και τα παιδιά
να νιώθουν μεγαλύτερη σιγουριά. Όλα αυτά αναλύονται
διεξοδικά στο νέο βιβλίο του David Code, με τίτλο “To
Raise Happy Kids, Put Your Marriage First”. Γονείς
που διοχετεύουν όλη τους την ενέργεια στα παιδιά,
ουσιαστικά βλάπτουν τα παιδιά.

Οικογένειες που κάνουν focus στα παιδιά οδηγούν τους
γονείς στην εξάντληση και τα παιδιά στην κατάθλιψη ή τη
διά βίου εξάρτηση. Όπως λέει ο συγγραφέας πολλά τα
κοινωνικά προβλήματα αυτής της εποχής ξεκινούν από το
υπερπροστατευτικό μεγάλωμα των παιδιών. Όσα παιδιά
μεγαλώνουν έτσι αποκτούν άπειρες ιδιοτροπίες που οι
μελλοντικοί εργοδότες αλλά και οι μελλοντικοί σύζυγοι δεν

είναι πρόθυμοι να ανεχθούν. Τέτοια παιδιά μπορούν επίσης σε κάποια ηλικία να
αντιδράσουν πολύ απότομα και βίαια προκειμένου να απαλλαχθούν από την πίεση των
γονιών. Δημιουργείται μάλιστα φαύλος κύκλος καθώς οι γονείς προβληματίζονται
περαιτέρω και τα τρέχουν στους ψυχολόγους για να λύσουν το «πρόβλημα». Πολλά
από αυτά τα παιδιά γίνονται νευρωτικά ενώ ταυτόχρονα ο γάμος των γονιών πάσχει.
Σκοτώνοντας το γάμο και αγαπώντας ασφυκτικά τα παιδιά, κανείς δεν βγαίνει
ευτυχισμένος. Ο Code δεν είναι ο μόνος που υποστηρίζει τη θέση κόντρα στο ρεύμα
της εποχής. Πέρυσι η συγγραφέας Ayelet Waldman δέχτηκε αυστηρή κριτική όταν

ομολόγησε δημόσια ότι αγαπάει τον άντρα της περισσότερο από τα παιδιά της. «Θα
χαρώ πολύ όταν αναγνωριστεί η αντίληψη ότι τα παιδιά των γονιών που
αγαπούν πάρα πολύ ο ένας τον άλλο, είναι πιο ευτυχισμένα από αυτά των
γονιών που αγαπούν μόνο τα παιδιά τους», είχε δηλώσει.

Πηγή OTENET Portal

ΑΓΑΠΗ
Επιλέξαμε την προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου γιατί αποδίδει τα
μέγιστα ότι αφορά την ερμηνευτική προσέγγιση της εν’ λόγο υπαρξιακής κατάστασης
χωρίς να εγκυμονεί παρερμηνευτικούς κινδύνους.

Αν ταις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων,
αγάπη δε μη έχω
γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλο αλαλάζον.

Και αν εχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν τη γνώση,
και εάν έχω πάσα την πίστη, ωστε όροι μεθιστάνειν
Αγάπη δε μη έχω, ουδέν είμι.

Και εαν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου,
Και εαν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθήσωμαι,
Αγάπη δε μη εχω ουδέν ωφελούμαι.

Η Αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται,
η Αγάπη ου ζηλοί.

Η αγάπη ου περπερεύεται,
ου φισιούτε, ου κ΄ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής,
ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τι αδικία
συγχαίρει δε τη αληθεία
πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

Α΄ Κορινθίους ΙΓ 1-8

Χρυσό δημιούργημα των
φαρμακευτικών η νέα γρίπη;

Για σκόπιμη δημιουργία πανικού σχετικά με τη νέα γρίπη
κατηγορεί τις φαρμακευτικές, εταιρείες, ο Wolfgang Wodarg,
επικεφαλής του τομέα υγείας του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Όπως υποστηρίζει, οι φαρμακευτικές εταιρείες σκόρπισαν τον
παγκόσμιο τρόμο και επηρέασαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας, με αποτέλεσμα η νέα γρίπη να αναγνωριστεί ως
πανδημία.
Παράλληλα, οι χώρες, καθοδηγούμενες από τον πανικό που έσπειραν οι
ενδιαφερόμενες φαρμακευτικές εταιρείες, πραγματοποίησαν παραγγελίες εκατομμυρίων
δόσεων, οι οποίες, όπως αποδείχτηκε, δεν ήταν αναγκαίες. Αρχικά δημιούργησαν
μεγάλο πανικό με τη γρίπη των πτηνών και στη συνέχεια ακόμη μεγαλύτερο με τη γρίπη
των χοίρων, δήλωσε στο Αl Jazzera, o Wolfgang Wodarg και πρόσθεσε: «Οι εθνικές
κυβερνήσεις δαπάνησαν δισεκατομμύρια ευρώ για την αγορά εμβολίων και θα πρέπει να
γίνει έρευνα για το τι κρύβεται πίσω από αυτό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια δαπανών για
άχρηστα μέτρα για την υγεία».
Ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Aphaluck Bhatiasevi, δήλωσε ότι : «ο Οργανισμός παρέχει
ανεξάρτητες συμβουλές προς τα κράτη, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Παίρνουμε
το έργο μας πολύ σοβαρά και προφυλασσόμαστε από τυχόν συμφέροντα. Ωστόσο,
χαιρετίζουμε κάθε νόμιμη προσπάθεια για να βελτιώσουμε το έργο μας».
«Οι καταγγελίες για αθέμιτη επιρροή είναι αβάσιμες και ψευδείς. Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι
ο ιός Η1Ν1 πληροί τις προϋποθέσεις της πανδημίας», ανέφερε η ανακοίνωση της Gla-
xoSmithKline, μιας εκ των προμηθευτών και παρασκευαστών του εμβολίου.

Έρευνα για την κήρυξη της νέας γρίπης σε πανδημία
Τη δημιουργία επιτροπής διερεύνησης, που θα εξετάσει την απειλή για την
υγεία των ψευδών πανδημιών, ζητούν μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Το θέμα θα συζητηθεί στο τέλος Ιανουαρίου στο Στρασβούργο, δήλωσε ο
Βόνταργκ, μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και επιδημιολόγος. Ο
Βόνταργκ έχει επικριθεί σφοδρά για τη στάση του όσον αφορά τον ιό Η1Ν1, που,
σύμφωνα με εκείνον, χαρακτηρίστηκε λανθασμένα πανδημία υπό την πίεση των
εργαστηρίων. Ο Γερμανός σοσιαλιστής θέλει το Συμβούλιο της Ευρώπης να ζητήσει
από τα μέλη του να διενεργηθούν έρευνες για τις επιπτώσεις της πανδημίας και του
κόστους της σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Πρόκειται επίσης να ερευνηθεί πώς και σύμφωνα με ποιά επιστημονικά στοιχεία ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έκρινε ότι πρόκειται για μία πανδημία προκειμένου
να αποφευχθούν άλλοι λανθασμένοι συναγερμοί.
Σε κείμενο, που υπογράφεται από βουλευτές δέκα χωρών, ο Βόνταργκ αναφέρει ότι τα
εργαστήρια υποκίνησαν την κατασπατάληση πόρων, που προοριζόταν για την υγεία,
προς όφελος αναποτελεσματικών στρατηγικών εμβολιασμού. Εξέθεσαν χωρίς λόγο
εκατομμύρια υγιείς ανθρώπους στους κινδύνους των άγνωστων παρενεργειών των
εμβολίων, που δεν ήταν επαρκώς δοκιμασμένα, προστίθεται στο κείμενο.

Πηγή SAFE

ΑΠΟΨΕΙΣ ΖΩΗΣ
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Η κοινωνική και οικονομική κατάσταση μιας χώρας λειτουργεί
αμφίδρομα με την υγεία του πολίτη, επιλέξαμε ένα πολύ ση-
μαντικό άρθρο από τη πληθώρα που δημοσιεύεται τον τελευ-
ταίο καιρό.

ΟΛΑ (ΓΙΑ) ΤΑ ΛΕΦΤΑ
ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ- Κερδοσκοπικά και πολιτικά τα αίτια
Έξι χώρες της ευρωζώνης τουλάχιστον, με επικεφαλής την Ολλανδία και το Βέλγιο,
έχουν συνολικό χρέος (δημόσιο και ιδιωτικό) μεγαλύτερο από αυτό της Ελλάδας! Δέκα
ολόκληρα χρόνια η Ιαπωνία έχει δημόσιο χρέος τρομερά μεγαλύτερο από αυτό της Ελ-
λάδας και παράλληλα την ίδια δεκαετία έχει ελλείμματα κατά μέσο όρο πολύ χειρότερα
από τα ελληνικά!
Ο κατά κεφαλήν εξωτερικός δανεισμός της Ιρλανδίας είναι σχεδόν οκταπλάσιος (!) από
της Ελλάδας. Το γεγονός ότι για καμιά από αυτές τις χώρες δεν λένε ότι χρεοκοπεί (πολύ
σωστά, άλλωστε), ενώ το λένε για την Ελλάδα (εντελώς αβάσιμα), αποδεικνύει ότι η
χώρα μας βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικών και κερδοσκοπικών επιθέσεων.

Πώς μας πούλησαν και μας αγόρασαν
Ανατριχιαστικός είναι ο μηχανισμός με τον οποίον συγκεκριμένοι τραπεζικοί κολοσσοί
κερδοσκόπησαν εναντίον της χώρας μας, με αποτέλεσμα αυτοί μεν να κερδίσουν ποσά
ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, η Ελλάδα δε να τεθεί υπό ξένη οικονομική κη-
δεμονία. Αξίζει να τον περιγράψουμε σε αδρές γραμμές.
Το αποφασιστικό εργαλείο στο παιχνίδι που παίχτηκε εναντίον της Ελλάδας
είναι ένα εντελώς πρόσφατο χρηματοπιστωτικό προϊόν που ονομάζεται CDS
(από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων credit default swaps).
Πρόκειται για ασφάλιση κατά της περίπτωσης μη αποπληρωμής ενός χρέους. Μια τρά-
πεζα π.χ. που αγοράζει ομόλογα ενός κράτους, ασφαλίζει το ποσό που έδωσε σε μια
άλλη τράπεζα, η οποία είναι υποχρεωμένη να της δώσει αυτή τα λεφτά της, αν το κρά-
τος χρεοκοπήσει και βρεθεί σε αδυναμία να εξοφλήσει τα ομόλογά του, όταν λήξουν,
ή να πληρώσει ενδιαμέσως τους τόκους. Εννοείται ότι όσο πιο επισφαλής είναι η οικο-
νομική κατάσταση μιας χώρας τόσο υψηλότερα ασφάλιστρα θα απαιτήσει η τράπεζα που
ασφαλίζει το χρέος.
Το στοιχείο που σοκάρει είναι ότι τρεις και μόνο τραπεζικοί κολοσσοί, η γερ-
μανική Ντόιτσε Μπανκ και οι αμερικανικές Γκόλντμαν Ζαξ και Τζ. Π. Μόργ-
καν ελέγχουν τον 75% (!) της παγκόσμιας αγοράς των CDS.
Πάμε τώρα στην περίπτωση της Ελλάδας. Περί τα μέσα Γενάρη, περίπου δέκα ημέρες
πριν η χώρα μας αναζητήσει αγοραστές για το πενταετές ομόλογό της, η Ντόιτσε Μπανκ
δημοσιοποιεί μια έκθεση - φωτιά για την ελληνική οικονομία, όπου αναφέρει πως πάμε
χάλια και δεν αποκλείεται κατάρρευση. Αμέσως μετά κινητοποιείται το τμήμα της CDS
της Ντόιτσε Μπανκ. Ζητάει πολύ υψηλότερα ασφάλιστρα για το ελληνικό χρέος, αφού
υποτίθεται ότι η χώρα μας βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση, όπως λέει το τμήμα με-
λετών της... ίδιας τράπεζας!
Αφού το επιτόκιο των CDS για την Ελλάδα ανεβαίνει, περνάει αμέσως το
μήνυμα παγκοσμίως στο χρηματοπιστωτικό σύστημα: τα διεθνή ΜΜΕ που
δρουν ως «παπαγαλάκια» των κερδοσκόπων ουρλιάζουν ότι η ελληνική οι-
κονομία παραπαίει, η ανενημέρωτη κοινή γνώμη τρομοκρατείται και οι επαΐ-
οντες καταλαβαίνουν ότι στοχοποιήθηκε η Ελλάδα και οδεύει προς
οικονομικό «γδάρσιμο».
Εν συνεχεία, η ίδια η Ντόιτσε Μπανκ μαζί με την Γκόλντμαν Ζαξ αναλαμβά-
νουν να... πουλήσουν τα ελληνικά ομόλογα! Να τα προωθήσουν στους υπο-
ψήφιους αγοραστές! Ναι, αυτοί ακριβώς που συμμετείχαν ενεργά στην
οργάνωση του κλίματος καταρράκωσης της ελληνικής οικονομίας για να δι-
ευκολυνθούν οι κερδοσκοπικές επιθέσεις!
Δεν πρόκειται περί κακόγουστου αστείου. Μιλάμε εντελώς σοβαρά. Η ελληνική κυβέρ-
νηση, όπως και πάμπολλες άλλες κυβερνήσεις, υποχρεώνεται αντικειμενικά να προ-
στρέξει στις τράπεζες που ελέγχουν την αγορά CDS, παρ' όλο που υπονομεύουν την
Ελλάδα. Τους πληρώνει ουσιαστικά «προστασία», με τη χυδαία έννοια του όρου, ελπί-
ζοντας να τις εξευμενίσει ώστε να την βοηθήσουν να δανειστεί με ανεκτά επιτόκια.
Η Ντόιτσε Μπανκ λοιπόν ως ανάδοχος τράπεζα μαζί με την Γκόλντμαν Ζαξ και άλλες,
που παίζουν πολύ δευτερεύοντα ρόλο, καθορίζουν ουσιαστικά το επιτόκιο με το οποίο
θα διαθέσει τα ομόλογά της η κυβέρνηση Παπανδρέου, η οποία στην πραγματικότητα
δεν έχει περιθώρια να μη συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους. Εννοείται ότι η Ντόιτσε
Μπανκ και η Γκόλντμαν Ζαξ έχουν ενημερώσει τους πελάτες τους, οι οποίοι τρέχουν σαν
τρελοί να αγοράσουν ελληνικά ομόλογα με επιτόκιο 6,2%, γιατί φυσικά οι τράπεζες
αυτές γνωρίζουν εκ των ένδον πώς έχει στηθεί το παραμύθι της δήθεν επαπειλούμενης
χρεοκοπίας.
Η Ντόιτσε Μπανκ και η Γκόλντμαν Ζαξ εισπράττουν παχυλές προμήθειες εκατομμυρίων
ευρώ από τους πελάτες τους, ενώ αγοράζουν και οι ίδιες μεγάλες ποσότητες χρυσο-
φόρων ελληνικών ομολόγων.
Τώρα ετοιμάζουν τον επόμενο γύρο ελληνικού δανεισμού, στήνοντας σκηνικό για ακόμη
μεγαλύτερα κέρδη φυσικά...
ΤΩΡΑ ΤΡΕΜΟΥΝ τα κράτη όμηροι των τραπεζών, ΚΑΘΥΒΡΙΖΟΥΝ την Ελ-
λάδα οι Γερμανοί. Έχουν όμως ταραχθεί ακόμη και αυτοί από την επίδειξη
δύναμης των τραπεζών. «Η Κοινότητα θα έπρεπε να σκεφθεί πώς θα μπο-
ρέσει να αποξηράνει αυτόν τον βάλτο (των τραπεζών) που πιάνει ομήρους
ολόκληρες χώρες» έγραψε σε πρωτοσέλιδο κύριο άρθρο της η «Φρανκ-
φούρτερ Αλγκεμάινε». Η «Μοντ» είναι εξοργισμένη: «Μόλις έναν χρόνο
αφότου τα κράτη έσωσαν τις τράπεζες αφιερώνοντας κολοσσιαία ποσά και
στις δύο όχθες του Ατλαντικού -25% του ΑΕΠ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα- τα χρεωμένα κράτη πέφτουν θύματα επιθέσεων από τα
ίδια τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διέσωσαν. Αυτό είναι ένα από τα
πικρά μαθήματα της ελληνικής κρίσης» ομολογεί η γαλλική εφημερίδα.

Έθνος

Χρήστος Γιανναράς
«Ο Έλληνας αγράμματος, σκλάβος,
πεινασμένος παρήγε πολιτισμό»

Η ελληνικότητα είναι αίσθημα ή συνείδηση;
Σαφώς συνείδηση, με την πρωτογενή ελληνική σημασία της λέξεις – συνείδηση, σύ-
νολο των «ειδήσεων», των όσων η όραση εποπτεύει και συγκροτεί σε διαυγή ενοείδεια
επιγνώσεων. Επιγνώσεων κοινωνούμενου λόγου και Ιστορίας, επομένως ήθους και επι-
τευγμάτων αλήθεια (επιστήμης και τέχνης) – αυτό που ήταν πάντοτε η ελληνικότητα πέρα
από εθνοφυλετικές ιδιοτέλειες.
Τι πιο μικρό ελληνικό αγάπησα. Ένα, οποιοδήποτε, σπάραγμα λόγων του
Ηράκλειτου, που εξαντλεί τόσο έγκαιρα εκ προοιμίου όση σοφία θα συνάξουν σε ατέ-
λειωτους κατοπινούς αιώνες οι άνθρωποι απλώς για να το σχολιάσουν.
H υπέροχη εκδοχή του Έλληνα. Αυτό που με χαλάει. Με χαλάει η
«υπέροχη εκδοχή» ως υλικό για κομπασμό επιγόνων. Να έχεις προδώσει την κληρο-
νομιά σε κάθε παραμικρή της πτυχή, να έχεις εξευτελίσει στο έπαρκο την ευγένεια της
καταγωγής σου. Και να θέλεις να καλύψεις τον εκβαρβαρισμό σου με συναισθηματική
φτήνεια καυχήσεων για προγονικό πλούτο που κυριολεκτικά αγνοείς.
Προσόν ή μειονέκτημα να είσαι Έλληνας σήμερα; Διλημματική και
η απάντηση : Προσόν ή μειονέκτημα να είσαι ερωτευμένος σήμερα; Αν όση αλήθεια
έχεις κατακτήσει για τον έρωτα εξαντλείται στις ψυχολογικές σάλτσες που πιθηκίζεις
από θεάματα, μειονέκτημα. Αν ο έρωτας είναι μόνιμο άθλημα και τάνυσμα στόχευσης στο
πάντοτε απλήρωτο πλήρωμα της ζωής ως σχέσης, τότε ναι, προσόν μέγα ο έρωτας,
προσόν η ελληνικότητα. Ως αποκάλυψη (και γλώσσα) των όρων του αθλήματος.
Παράγει πολιτισμό ο Έλληνας της νέας εποχής ή μένει κολλη-
μένος σε μια ρητορική ελληνικότητα; Ο Έλληνας αγράμματος, σκλά-
βος, πεινασμένος παρήγε πολιτισμό. Τότε, με τα λόγια του Ελύτη, «όπου το παραμικρό
κεντητό πουκάμισο, το πιο φτηνό βαρκάκι, το πιο ταπεινό εκκλησάκι, το τέμπλο, το
κιούπι, το χράμι, όλα τους αποπνέανε μιαν αρχοντιά κατά τι ανώτερη των Λουδοβίκων».
Ο Έλληνας έπαψε να παράγει πολιτισμό με την ίδρυση του σύγχρονου ελλαδικού κρα-
τιδίου. Το κρατίδιο οργανώθηκε να είναι μεταπρατικό, να πιθηκίζει ο Έλληνας αλλό-
τριες κοινωνίες με άλλους ιστορικούς εθισμούς, άλλες ανάγκες.
Πέρασαν δύο αιώνες κι ακόμα ο Ελληνισμός μόνο μιμείται, τρέχει ανέλπιδα πίσω από
γυαλιστερές χάντρες και καθρεφτάκια. Δίχως ταυτότητα, δίχως κάτι δικό του να κομίζει
(ή έστω να διαχειριστεί) που να ενδιαφέρει πανανθρώπινα.
Με πια ταυτότητα οι Νεοέλληνες μετέρχονται στον σύγχρονο
κόσμο; Με την ταυτότητα του “Ευρωπαίου”, του μειονεκτικού μεταπράτη. Μιμείται ο
Έλληνας το “ευρωπαϊκό”, το “μοντέρνο”, ότι γυαλίζει σαν “προοδευτικό” και “εκσυγ-
χρονιστικό”. Και ντρέπεται για οτιδήποτε δικό του – εκτός από το όποιο φολκλορικό
εμπόρευμα πουλιέται στους τουρίστες. Πλασάρει “κάλπικων δάνειων”, που έλεγε ο Μα-
κρυγιάννης. Δύο αιώνες τώρα, δεν προβληματίστηκε ποτέ αν έχει ιδιοπροσωπία – κάτι
ξεχωριστό να κομίσει στη διεθνή αγορά.
Το ελληνικό μου “γιατί” και ένα "πρέπει” που πέταξα. Γιατί ο χθε-
σινός άρχοντας, μέσα σε μια γενιά, να μεταποιηθεί σε υπανάπτυκτο λιμασμένο κατανα-
λωτή, αποχαυνωμένο οπαδό γελοίων κομμάτων, άγλωσσο ανθρωπάκι, αισθητικά
εκβαρβαρισμένο, μικρονοικά “φίλαθλο”, αηδιαστικά εγωκεντρικό “που μας κοιτάζει
απορημένο από κάποιο παραθυράκι κάποιας πολυκατοικίας του Αιγάλεω” (λόγια του
Ελύτη και πάλι). Πέταξε, μέσα σε μια γενιά, το υφαντό τραπεζομάντηλο για να στρώσει
το πλαστικό και στο βάζο τα νάυλον λουλούδια. Γκρέμισε την ξύλινη αυλόπορτα και κό-
τσαρε τη φερφοφζέ , έδωσε την ψυχή του και τη μνήμη του “αντιπαροχή” για ένα τριάρι
με λουτροκαμπινέ – γιατί;
Και ποιο “πρέπει” να αναμετρηθεί με τόση αλλοτρίωση, ποια
ελπίδα με τέτοια ιλιγγιώδη κατρακύλα;
Η αδιαπραγμάτευτη ελληνική μου αλήθεια. Η εμμονή στην απόσταση ανάμεσα στο ση-
μαίνον και στο σημαινόμενο, η άρνηση της ταύτισής τους – πεισματική άρνηση να υπο-
καταστήσουμε τον εμπειρισμό του “κοινωνείν” με την εξουσιαστική “αντικειμενικότητα”
της νοησιαρχίας. Από τον Ηράκλειτο ως τον Ελύτη, αδιαπραγμάτευτη η μαρτυρία -
“Λάμπει μέσα μου κείνο που αγνοώ, μα ωστόσο λάμπει”.
Η Οδός των Ελλήνων στον παγκόσμιο χάρτη – ορίστε την. Πρω-
τάνοιχτη για το ανθρώπινο γένος οδός της κριτικής σκέψης, οδός της ταύτισης του κοι-
νωνείν με το αληθεύειν. Αυτή η ταύτιση όρισε την “πόλιν” και την “πολιτικήν”, τελικά
τον πολιτισμό ως άθλημα να κερδηθεί η ποιότητα.
Η Οδός των Ελλήνων χάνεται από τον παγκόσμιο χάρτη, όταν ο μιμητικός εθνικισμός
καταπίνει και εξαφανίζει την ελληνική οικουμενικότητα, η Ελλάδα αυτοκαθορίζεται σαν
βαλκανική επαρχία. Μας έφτιαξαν οι Γερμανοί αεροδρόμιο και το είπαμε “Ελευθέριος
Βενιζέλος”. Πάλι καλά.
Πιο βαλκανιοκεντρικό θα ήταν το “Αδαμάντιος Κοραής”. Απορώ γιατί καθυστερούν τα
Σκόπια να μας αλλάξουν το πλασματικό “Ελλάδα” σε κυριολεκτικό “Ελλαδέξ”.

Ο Χρήστος Γιανναράς είναι ομότιμος καθηγητής Φιλοσοφίας Παντείου Πανεπιστημίου.
Αρθρογραφεί στην “Καθημερινή” της Κυριακής.
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Ένα ερώτημα του οποίου όλοι γνωρίζουμε την απάντηση αλλά
συμπεριφερόμαστε σαν να πρόκειται για ένα κοινό μυστικό,
αποσιωπώντας ή πολύ χειρότερα, διαστρεβλώνοντας την αλή-
θεια.
Την δράση αυτής της παρά φύσης διαδικασίας –άρνηση της αλήθειας- τη βλέπουμε
και από το βιολογικό παραγόμενο αποτέλεσμα στο σώμα μας. Είναι αυτοκαταστροφική
εξέλιξη με αντιστοιχίες ανάλογες με αυτές που διακρίνουν την δράση των καρκινικών μας
κυττάρων. Στην δύση ένας στους τέσσερις κατοίκους θα πεθάνουμε απο καρκίνο1 αν εί-
μαστε τυχεροί, γιατί η ανερχόμενη κατάθλιψη είναι πραγματικά πολύ χειρότερη, σημει-
ώστε, το μετεξελικτικό της στάδιο είναι η σχιζοφρένεια. Ένας άνθρωπος καθημερινά
αυτοκτονεί στην χώρα μας και 58.000 αυτόχειρες το χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δημοκρατία είναι το πολιτικό σύστημα, του οποίου η λειτουργία βασίζεται
στη βούληση της πλειοψηφίας του λαού – ή του δήμου, όπως οριζόταν ο
λαός στην αρχαία Ελλάδα, όπου εισήχθη, μεταξύ άλλων, το πολίτευμα της
δημοκρατίας2.

Υπάρχει σήμερα δημοκρατία;
Ξεκάθαρα ΟΧΙ διότι η οικονομική χειραγώγηση των λαών –μέρος του λαού είναι ο ηγέ-
της και το επιτελείο του- έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις από τους οικονομικούς γί-
γαντες (πολυεθνικές εταιρίες, τράπεζες, χρηματιστές) οι οποίοι δεν βλέπουν άλλη
πραγματικότητα πέρα από τα δικά τους οικονομικά οφέλη. Τα πλοκάμια αυτών των συμ-
φερόντων είναι απλωμένα παντού, η οικονομική χειραγώγηση εξελίσσεται συν το χρόνο
σε δημοκρατική τρομοκρατία στο όνομα της προστασίας και υποστήριξης του πολίτη,
με τέτοιο τρόπο που ο άνθρωπος μεταλλάσσεται ανυποψίαστα ώστε να θεωρεί σήμερα
σωτήριο αυτό που χθες του φαινόταν αδιανόητο. Η δημοκρατία είναι ανθρώπινο δημι-
ούργημα, και ο άνθρωπος επίσης είναι δημιούργημα κάποιας ανάγκης της φύσης (η επι-
στήμη δεν έχει καταλήξει ακόμη οπότε μέχρι τότε θα ζούμε στην άγνοια) και φαίνεται ότι
όλοι οι άνθρωποι αποτελούμε μέρος ενός πειράματος το οποίο με επιστημονική ακρί-
βεια οδηγεί προς την αυτοκαταστροφή του είδους. Παρόλο που ο άνθρωπος γνωρίζει
ότι κατευθύνεται προς το πουθενά το κάνει με στιλ. Με το κατάλληλο χτένισμα, βάψιμο,
ρούχα τελευταίας λέξης, και οδηγώντας το σούπερ αυτοκίνητο (κατάλληλο για όλες τις
συνθήκες - και ας μην βγαίνει από την πόλη, ας υπάρχει όμως ποτέ δεν ξέρεις) που δη-
λώνει προς τους ομοίους του –οι οποίοι πασχίζουν να του μοιάσουν – αυτοπεποίθηση
και δύναμη.
Στις μέρες μας δαπανώνται πέντε φορές περισσότερα χρήματα στην έρευνα
για την ανδρική ανικανότητα και την προσθετική στήθους στις γυναίκες, σε
σχέση με αυτά που δαπανώνται για τη θεραπεία της νόσου Alzheimer. Ως
εκ τούτου σε λίγα χρόνια θα έχουμε ηλικιωμένους με τέλεια στύση και ηλι-
κιωμένες με μεγάλα βυζιά που όμως κανείς τους δε θα θυμάται σε τι χρησι-
μεύουν μας πληροφορεί ο διάσημος βραζιλιάνος ογκολόγος και
συγγραφέας Drauzio Varella.
Καταλήγοντας «....ο Αριστοτέλης είχε δίκιο, με την έννοια ότι αυτό που αξί-
ζει είναι η Πολιτεία και όχι η Δημοκρατία...» (Κονστάντσο Πρέβε). Πίστευε δε
πως η καλύτερη μορφή διακυβέρνησης είναι αυτή της Πολιτείας, επειδή βρί-
σκεται στα χέρια του μεγαλύτερου τμήματος των πολιτών. Όσο για το κρά-
τος, υποστήριζε ότι ...δεν είναι απλά μια κοινότητα εμψύχων όντων, αλλά μια
κοινότητα ίσων που ενώνονται με σκοπό την κατάκτηση της καλύτερης ζωής.
(Πολιτικά VII, 8, 132a)3.
1. ANTI cancer David Servan – Schreiber εκδ. Ψυχογιός
2. Λεξικό της φιλοσοφίας του Παναγιώτη Πελεγρίνη εκδ. Ελληνικά Γράμματα
3. Επιστροφή στο Παρόν, Dr Τάκι Αλεξίου εκδ. ΟΤΤΕ

(Σ.τ.Ε.)

Η Βουλή της Κοινωνίας
των Πολιτών

«Ένα φάντασμα πλανιέται σήμερα
στην Ελλάδα: Το φάντασμα των ενερ-
γών πολιτών»1, των πολιτών που
έχουν διαπιστώσει ότι η κοινωνία μας
λειτουργεί με σοβαρό έλλειμμα δημο-
κρατίας, αναξιοκρατία, εκτεταμένη
διαφθορά και αδιαφάνεια, «πνίγον-
τας» κάθε σημαντική πρωτοβουλία
που δεν παράγεται από τους διαδρό-
μους της πολιτικής και οικονομικής

εξουσίας των πολιτών που δεν περιμένουν την «αόρατη χειρ» της αγοράς να κατανείμει
ισοτιμία και ευημερία, ούτε φαντασιώνονται πλέον ένα αποτελεσματικό κράτος που θα
εκπληρώσει «κάποτε» τον πολυπόθητο κοινωνικό του ρόλο… των πολιτών που κου-
ράστηκαν να στηρίζουν τις ελπίδες και τα όνειρά τους σε μεγάλα λόγια και μεγαλεπήβολα
οράματα… των πολιτών που απογοητεύονται κάθε ημέρα, από μία πατρίδα που συνεχί-
ζει να τους πληγώνει… των πολιτών που κατάλαβαν ότι στην πατρίδα μας δεν αρμενί-
ζουμε στραβά…. αλλά στραβός είναι ο ίδιος ο γιαλός! Είμαστε εμείς οι «αφανείς» ενεργοί
πολίτες που δημιουργήσαμε μη κυβερνητικές - μη κερδοσκοπικές οργανώσεις γιατί απο-
φασίσαμε ότι δικαιούμαστε μία καλύτερη ζωή από αυτή που μας προσφέρουν, που στη-
ρίζουμε καθημερινά τα όνειρα ζωής των λιγότερο ευνοημένων, που δημιουργούμε
πολιτισμό για να μην είμαστε αναγκασμένοι να τον καταναλώνουμε μαζικά, που υπερα-
σπιζόμαστε το περιβάλλον στο οποίο θα ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας, που θέλουμε
να ξαναθυμίσουμε τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα της παιδείας και της επιστήμης που θέ-
λουμε να ζήσουμε μαζί με τους συνανθρώπους μας και όχι εις βάρος τους……που σκο-
πεύουμε να ξαναδώσουμε νόημα και προορισμό στη ζωή μας, και όχι απλά να
επιβιώσουμε…. Κι όμως…. όλοι μας έχουμε αντιληφθεί ότι η Κοινωνία των Πολιτών
στην Ελλάδα, στην πιο τρυφερή εποχή της ανάπτυξής της, «διαπλάθεται» ώστε να αφο-
μοιωθεί στη σαθρή πολιτικο-οικονομική δομή της χώρας. Κρατικοί οργανισμοί που έχουν
στόχο να την ποδηγετήσουν με το πρόσχημα να την ενισχύσουν… Εξωκρατικοί μηχανι-
σμοί και πρόσωπα που προσπαθούν να την αντιπροσωπεύσουν και να την ελέγξουν….
Δημόσιοι λειτουργοί που μας εξωθούν να αναπτύξουμε πελατειακές σχέσεις για να επι-
τρέψουν στις οργανώσεις μας να επιβιώσουν οικονομικά ενώ γνωρίζουμε καλά ότι υπάρ-
χουν αρκετές Μ.Κ.Ο. που στήθηκαν με μοναδικό σκοπό να λεηλατήσουν κρατικούς και
κοινοτικούς πόρους.
Όλα αυτά προσβάλλουν βαθύτατα όλους εμάς που αγωνιζόμαστε για κάτι καλύτερο,
που ελπίζουμε σε κάτι καινούριο….Η Κοινωνία των Πολιτών ανήκει σ’ όλους, αλλά σε
κανέναν χωριστά…. και σίγουρα δεν ανήκει στο κράτος, ούτε υπάγεται στις λογικές
της αγοράς. Η βούλησή της μόνο συλλογικά μπορεί να εκφραστεί και όχι από αυτό-
κλητους αντιπροσώπους.
Γι’ αυτό…
Στον τόπο που γεννήθηκε η δημοκρατία ας χτίσουμε από τα θεμέλια έναν νέο θεσμό,
εκτός του κατεστημένου πολιτικο-ιδεολογικού και κομματικού συστήματος, εκτός των
παραδοσιακών συνδικαλιστικών, πολιτικο-ιδεολογικών, κομματικών, θρησκευτικών θε-
σμών και των θεσμών της αγοράς.
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ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΗ 324 π.Χ.
(Παρουσιάστηκε σε συμπόσιο, ενώπιον 9.000 Αξιωματούχων
και προυχόντων κάθε φυλής, Ελλήνων, Περσών, Μήδων....)

«Σας εύχομαι τώρα που τελειώνουν οι πόλεμοι να ευτυχήσετε με την Ειρήνη.
Όλοι οι θνητοί, απ΄ εδώ και πέρα, να ζήσουν σαν ένας λαός, μονιασμένοι,
για την κοινή προκοπή. Να θεωρείτε την Οικουμένην Πατρίδα σας, με Κοι-
νούς Νόμους, όπου θα κυβερνούν οι άριστοι, ανεξαρτήτως φυλής. Δεν χω-
ρίζω τους ανθρώπους όπως κάνουν οι στενόμυαλοι, σε Έλληνες και
βαρβάρους. Δεν μ’ ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών, ούτε η ράτσα που
γεννήθηκαν. Τους καταμερίζω με ένα μόνο κριτήριον, την Αρετήν. Για μένα
κάθε καλός Ξένος, είναι Έλληνας και κάθε κακός Έλληνας, είναι χειρότερος
απο Βάρβαρο.
Αν ποτέ σας παρουσιαστούν διαφορές, δεν θα καταφύγετε στα όπλα, παρά
θα τις λύσετε ειρηνικά. Στην ανάγκη θα σταθώ εγώ διαιτητής σας.
Τον θεό, δεν πρέπει να τον νομίζετε ως αυταρχικό κυβερνήτη, αλλ’ ως κοινό
πατέρα όλων… Από μέρους μου, θεωρώ όλους ίσους, λευκούς και μελαμ-
ψούς. Και θα ήθελα να μην είσθε μόνον υπήκοοι της Κοινοπολιτείας μου,
αλλά μέτοχοι, όλοι συνεταίροι. Όσο περνάει απο το χέρι μου θα προσπα-
θήσω να συντελεσθούν αυτά που υπόσχομαι. Τον όρκο τούτο που δώσαμε
με την σπονδήν απόψε, κρατήστε τον σαν Σύμβολον Αγάπης».1

Τον όρκο αναφέρει ο Αλεξανδρινός Φιλόσοφος Ερατοσθένης 257-194 π.Χ., τρίτος
διευθυντής στην βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Τον άκουσε απο πολλούς γέροντες αυ-
τήκοους ακροατές και ο Ψευδοκαλλισθένης (βιβλ. Γ΄γ).
Είναι κήρυγμα Αγάπης και Ειρήνης. Ένα διαχρονικό κήρυγμα 2.200 χρόνων απο έναν
πραγματικό Ηγέτη των Ανθρώπων, που μας προτρέπει σε διαχρονικές αξίες χωρίς σύ-

νορα. Είναι η έμπρακτη εφαρμογή της Συνύπαρξης και του Δίκαιου που υπερβαίνει τον
άνθρωπο και δίνει χώρο σε Αξίες, ανθρώπινες και φυσικές. Πριν 14 χρόνια ταξίδεψα
στην Μποχάρα και τη Σαμαρκάνδη, εκεί γνώρισα ανθρώπους που μου ανοίξανε διά-

πλατα τις πόρτες
των σπιτιών τους
γιατί ήμουν απο
την χώρα του
Escandari (Αλέ-
ξανδρου). Ανα-
ζητούσαν με
λαχτάρα να ανα-
σύρουν απο
εμένα τόσο βα-
θιές μνήμες και
τόσο μεγάλες αν-
θρώπινες αξίες.
Ήταν ένα ταξίδι
σταθμός στη ζωή
μου. Αν ήμουν

απο οποιαδήποτε άλλη χώρα δεν θα νοιαζόμουν τόσο, όσο τώρα, που φέρω αυτό το
βάρος, τις ανωτερότητας εκείνων των Ανθρώπων που έζησαν σε αυτό τον τόπο. Πα-
γιδευμένοι στις εικόνες και τις μορφές, χάνουμε την ομορφιά που κρύβεται μέσα τους.
Αξίζει πραγματικά να διαβάζουμε αρχαίους Έλληνες, η ανάγνωση τους συμβάλει στην
ομαλοποίηση της ψυχικής διάθεσης απο την ορθότητα των λόγων. Παγκοσμίως όλο
και περισσότεροι ψυχολόγοι προτείνουν την ανάγνωση Αρχαίων Ελληνικών κειμένων
κυρίως του Πλάτωνα.

1. Εκδ. Σφιγξ



Σας αρέσει να ονειρεύεστε και να κρατάτε σημειώσεις;
Μοιραστείτε με τους αναγνώστες μας τα όνειρα, τις ιδέες, τις απόψεις και τις προ-
τάσεις σας για ένα καλύτερο σήμερα.
O καθένας - ανεξαρτήτως γνώσεων- μπορεί να εμπνευστεί από το θαύμα της
ζωής. Στείλτε μας τη γνώμη σας, σε πεζό, ποιητικό ή ακόμη και ασύντακτο λόγο,
το επιτελείο μας θα αναλάβει τυχόν διορθώσεις ή προτάσεις σε συνεννόηση μαζί
σας.

Στείλτε μας το άρθρο σας
Για εξειδικευμένα θέματα - Εναλλακτικής Ιατρικής - και πρακτικές εφαρμογές, ο
συγγραφέας θα πρέπει να αποστέλλει βιογραφικό σημείωμα και τηλέφωνο επι-
κοινωνίας. Οι συγγραφείς άρθρων που αναφέρονται σε νεότερες μεθόδους και
θεραπευτικούς χειρισμούς, που αποτελούν προεκτάσεις των παραδοσιακών με-
θόδων π.χ. Νοσοκεντρική, ή Σύγχρονη Ομοιοπαθητική αντί της Κλασικής, του Ια-
τρικού, αισθητικού, ή συμπτωματικού Βελονισμού γενικότερα, αντί του
Παραδοσιακού Κινέζικου Θεραπευτικού Βελονισμού, θα πρέπει να περιλαμβά-
νονται επεξηγήσεις αναφορικά με τη μεθοδολογία και τον εστιασμό της θερα-
πευτικής άσκησης. Η επιστημονική πληροφόρηση πρέπει να είναι αντικειμενική,
κατανοητή και να απηχεί τη φωνή της ανάγκης και της αλήθειας προς τους ανα-
γνώστες.

Δελβινιώτη 6-8
49100 Κέρκυρα
olistic@otenet.gr

Στο επόμενο τεύχος θα αναρτηθεί στήλη με τους επαγ-
γελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εναλλα-
κτικής ιατρικής. Στείλτε μας τα στοιχεία σας να σας
συμπεριλάβουμε.

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. 33221
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 (Πεζόδρομος)
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

Αν δεν περιλαμβάνεστε στη λίστα, στείλτε μας τα στοιχεία
σας να σας συμπεριλάβουμε.

Δελβινιώτη 6-8, Κέρκυρα, τ.κ. 49100, Τηλ. 2661022551
e-mail: olistic@otenet.gr

στην Κέρκυρα
Στις ειδικά διαμορφωμένες κατασκευές που υπάρχουν στην Πλατεία Γεωργίου Θεο-
τόκη (Σαρόκο) δίπλα στην στάση μπροστά απο το Σ.Μ. Μαρκάτο, στην Ευγενίου Βουλ-
γάρεως αριστερά απο την είσοδο της εθνικής τράπεζας, και δίπλα στην πιάτσα των ταξί
στο πεντοφάναρο, στο ισόγειο της Νομαρχίας, στην είσοδο του γυάλινου πύργου
(ΤΕΒΕ), στο Εμπορικό Επιμελητήριο, στη Β΄ ΔΟΥ Κέρκυρας, ΛΙΣΤΟΝ (κεντρικό περί-
πτερο) στην ΔΕΗ (Αλεπού), Αρτοπωλείο Σταρένιο Γκίλφορδ 59, Σολάρι (πρακτ. Εφη-
μερίδων Εθν. Παλ/τσης 31 β), Κουλίνες Λεωφ. Επτανήσου (Περίπτερο Προβατά),
Τρίκλινο (Ψιλικά είδη δώρων Αργυροπούλου Σοφία), Τρίκλινο (Είδη δώρων Άντζελας),
Βρυώνη 53 (Ψιλικά Εφημερίδες), Οικολογικά καταστήματα: «Οικοζωή», «Biove-
rde Casa» (Αχαράβη) και στα Φαρμακεία που διαθέτουν Ομοιοπαθητικά φάρ-
μακα, επίσης μπορείτε να την “κατεβάσετε” και από το διαδυκτιακό μας
χώρο www.kethe.gr

στα Ιωάννινα
Φαρμακεία: Ζαράχης Λουκάς (Κεντρικής Πλατείας 7), Β. Θεοδωρακοπούλου
(Βλαχλίδου 7), Γιούνης Αθανάσιος & Σία Ο.Ε. (Ναπολέοντος Ζέρβα 1), Βέρμπη Αγγε-
λική (Ζωσιμάτον 18), Κ. Δογορίτης (Κ. Πλατεία) Oικολογικά καταστήματα: «ΓΑΙΑ»
(Ναπ. Ζέρβα 53) , «Green Farm» (Παπαδοπούλου 9), «Φύση & Ζωή»
(Φώτου Τζαβέλα 2), «Lena's Bistro» (Λεωφ. Στ. Νιάρχου)

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

στην Πρέβεζα
Φαρμακείο: Σολδάτος Γεράσιμος & Σία Ο.Ε. (Εθν. Αντίστασης 63), Οικολογικό κα-
τάστημα: «Πιθάρι» (Αμβρακίας 9), Κατάστημα ΔΟΥ (Εφορία)

στην Λευκάδα
Οικολογικό κατάστημα: «Νέκταρ & Αμβροσία» (Καραβέλα 14), Γραφεία ΔΟΥ
(Εφορία)

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
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ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΑΜΑ

Έναν θεσμό που οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα ενώσουν τις δυνάμεις
τους, ισότιμα και δημοκρατικά
Έναν θεσμό που θα εκφράζει όλους τους ενεργούς πολίτες που πραγματικά νοιάζον-
ται… που στοχεύει στη δημιουργία μίας πιο δίκαιης, ανοιχτής, δημοκρατικής κοινωνίας
που κάθε άνθρωπος θα νιώθει «πολίτης» και όχι «υπήκοος»…. και για να παρακινή-
σουμε, εμπνεύσουμε ή και να εξαναγκάσουμε τους άλλους θεσμούς να εκπληρώσουν
τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην κοινωνία. Να δημιουργήσουμε έναν υγιή θεσμό
που να παράγει από μόνος του «αντισώματα» για
να διατηρείται, ανεξάρτητος, αδέσμευτος και να περιορίζει μέσα από τη λειτουργία του
τον οπορτουνισμό και τα «ξένα σώματα»….. που θα δώσει την ώθηση για μία πραγμα-
τική κοινωνική ανάπτυξη…. έναν θεσμό που θα προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σ’
ολόκληρο το φάσμα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής της χώρας μας.

Ας δημιουργήσουμε όλοι μαζί…τη «Βουλή της Κοινωνίας των
Πολιτών»
• Αυτοοργάνωση των Μ.Κ.Ο., με διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας
• Ίση συμμετοχή όλων των Μ.Κ.Ο. στις αποφάσεις, στις διεκδικήσεις, στα ψηφίσματα.
• Δύναμη σε όλες τις πραγματικές Μ.Κ.Ο., «εξουσία» σε καμία….
• Αυτό-ρύθμιση, δημιουργία πλαισίου αρχών από τις ίδιες τις Μ.Κ.Ο.
• Δημιουργία γόνιμου περιβάλλοντος για την ανάπτυξή μας
• Ανεξαρτησία από το κράτος και την αγορά
• Αξιοκρατία και υγιής συναγωνισμός ανάμεσά μας για να γίνουμε καλύτεροι και πιο
αποτελεσματικοί στους σκοπούς μας
• Συνεργασία σε εθελοντική βάση για μεγαλύτερα επιτεύγματα και νέες κατακτή-
σεις για μία καλύτερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς

Σ’ αυτή την πρωτοβουλία δεν θα ζητήσουμε την άδεια κανενός για
να προχωρήσουμε….
Σ’ αυτή την προσπάθεια χρειαζόμαστε την βοήθεια και τη στήριξη όλων των
ενεργών πολιτών που μπορούν ακόμα να ονειρεύονται...

Πληροφορίες:
Πρωτοβουλία για τη δημιουργία της Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών
www.koinoniamko.gr,
e-mail: info@koinoniamko.gr,
τηλ.:2111 8 26230, Fax.: 2111 826231

1. Παράφραση της γνωστής εισαγωγής του Μαρξ, ας μας συγχωρέσει ο Μαρξ ό,που κι αν βρί-
σκεται…. απλώς οι καιροί έχουν αλλάξει….

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΙΘΑΡΑΣ
Η ανιδιοτελή προσφορά στο διαδύκτιο. Κάποιοι άνθρωποι προσφέρουν ώρες δου-
λειάς εντελώς δωρεάν. Το νέο ρεύμα των προσφερομένων δωρεάν υπηρεσιών
από το διαδύκτιο είναι ο αντίποδας όσων θέλουν να εμπορευματοποιήσουν τα
πάντα γύρω μας.
Στο site www.tubeguitar.com παρέχονται δωρεάν μαθήματα κιθάρα για όσους
ενδιαφέρονται. Αρχάριοι και προχωρημένοι μπορούν να βοηθηθούν στην μουσική
εξάσκηση. Το site παρέχει αναλυτικές πληροφορίες και λεπτομερείς περιγραφές για
να επιτευχθεί το τέλειο αποτέλεσμα. Αν εγγραφείτε μέλη στον ιστότοπο καθημε-
ρινά θα λαμβάνετε e-mail που θα σας ενθαρρύνουν να μάθετε κάτι καινούριο!




