
Γνωριμία με την πρακτική και τη
φιλοσοφία της Ομοιοπαθητικής.
Οι διαφορές με συμβατική Ιατρική
Η Ομοιοπαθητική, δεν απευθύνεται σε ασθένειες, όπως γνωρίζουμε ότι συμβαίνει με τη συμβατική χημική ιατρική, αλλά σε ασθενείς.
Αυτό σημαίνει πως όταν ο αναγνώστης έχει ακούσει ή διαβάσει για περιπτώσεις που θεραπεύτηκαν με την εν λόγω μέθοδο, δεν πρέ-
πει να παίρνει σαν δεδομένο ότι θεραπεύεται η συγκεκριμένη ασθένεια αλλά ο ασθενής που τη φέρει. Οι διαφορές όμως με τη συμ-
βατική ιατρική δεν περιορίζονται σε αυτή τη βασική αρχή.
Το Ομοιοπαθητικό ιστορικό για παράδειγμα, δεν είναι μία απλή καταγραφή σωματικών συμπτωμάτων, μοιάζει περισ-
σότερο με ένα ψυχογράφημα. Αυτό συμβαίνει διότι το συγκινησιακό επίπεδο διαδραματίζει τον βασικότερο αιτιογόνο
παράγοντα παραγωγής και έκφραση.... (σελίδα 4)

Διαβάστε ακόμη σ’αυτό το τεύχος:
• Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και

Εναλλακτική Ιατρική.

• Η περίπτωση της Γεωργίας.

• ΑΓΙΟΥΡΒΕΔΑ. Η επιστήμη της ζωής.

• Φυσικές Αντιιδρωτικές Προτάσεις.

• Ανακύκλωση. Χρυσός από τα σκουπίδια.

• Ελληνική Μυθολογία.

• Η οικουμενικότητα της Ελληνικής γλώσσας.

• Ο θηλασμός σώζει ζωές.

Και άλλα ενδιαφέροντα θέματα...

Στα δύο προηγούμενα τεύχη αναφερθήκαμε στις
δύο βασικές αρχές της Παραδοσιακής Κινέζικης Ια-
τρικής (ΠΚΙ). Περιγράψαμε τη μια και μοναδική
αρχή (ΤΑΟ) η οποία περιλαμβάνει τα πάντα εντός
της -σύμφωνα πάντα με την αρχαία Κινέζικη αντί-
ληψη- και τις δύο αντίθετες ποιότητες Γιν και
Γιανγκ, οι οποίες βρίσκονται σε έναν αέναο κύκλο
αλλαγής και μεταμόρφωσης, αφομοιώνοντας στα-
διακά η μία τα χαρακτηριστικά της άλλης... (σελίδα 8)
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ΣΙΑΤΣΟΥ
Ένα ενημερωτικό άρθρο από την Iλάειρα Mπουρατίνου

Διευθύντρια της OM (Oriental Medicine & Shiatsu Training Center)

1. Eισαγωγή (τι είναι το Σιάτσου;)
«Σιάτσου» στα Ιαπωνικά σημαίνει πίεση με τα δάκτυλα. Aξιοποιεί
όμως μια ποικιλία από διαφορετικές τεχνικές, όπως οι διατάσεις,
οι κινήσεις και οι πιέσεις ειδικών σημείων. O σκοπός του είναι να
εξασφαλίσει τη μέγιστη ευεξία, επιδρώντας σε σώμα, νου και

πνεύμα. Προσφέρει βαθιά χαλάρωση και ανακούφιση από τις εν-
τάσεις και το στρες, που ευθύνονται, έμμεσα ή άμεσα, για την εμ-
φάνιση πολλών προβλημάτων υγείας. Eίναι πια μια από τις
δημοφιλέστερες και πιο διαδεδομένες μεθόδους σωματικού χει-
ρισμού ... (σελίδα 10)

ΒΟΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
BRIGITTE ROTH
Είχα ακούσει για την Brigitte Roth από τη δεκαετία του
1980 σε ένα ταξίδι μου στην πανέμορφη Αμοργό, που είναι παράδει-
σος των άνυδρων βοτάνων. Πριν μερικά χρόνια είχα την τύχη να τη συ-
ναντήσω στην Κέρκυρα και ήταν χαρά και τύχη για μένα, αλλά και για
όσους ενδιαφέρονται για τη Βοτανοθεραπεία, το γεγονός ότι τώρα ζει
και μαζεύει βότανα στη Λευκάδα.
Η Brigitte Roth σπούδασε φυτοθεραπευτική στο Μόναχο. Με το σύζυγό της Άρη Κοκοτσή διατη-
ρούν ένα μικρό εργαστήριο βοτάνων στο μικρό ορεινό χωριό Αλέξανδρος της Λευκάδας. Τον
έρωτα με τη φύση και τα βότανα της αρέσει να τον μοιράζεται και γι’αυτό το λόγο διοργανώνει βο-
τανικές περιηγήσεις και Σεμινάρια Πρακτικής βοτανοθεραπείας. Στις περιηγήσεις της μέσα στη Φύση
διδάσκει πώς να αναγνωρίζουμε τα βότανα της εποχής καθώς και το πότε, πού και πώς να τα συλ-
λέγουμε. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα βότανα.... (σελίδα 13)



ΠΡΩΙΝΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ
Πρέπει να γίνουμε οι ίδιοι η αλλαγή την οποία επι-
θυμούμε να δούμε. Mahatma Gandhi

Κυριακή 7 η ώρα το πρωί, οι καμπάνες από το διπλανό χωριό
χτυπάνε, σπάνια τις ακούω παρότι ο ήχος τους καλύπτει και
αυτόν των αεροπλάνων (που πολλές φορές επίσης δεν τα
ακούω, παρότι πετάνε αρκετά χαμηλά για να προσγειωθούν
παρακάτω). Είχα ξυπνήσει ήδη από τις 6 και στριφογυρνούσα
στο κρεβάτι μου χωρίς να ξέρω τι μου φταίει. Κάτι απασχο-
λούσε το μυαλό μου, κάποιος θόρυβος σαν αυτόν της καμ-
πάνας ή του αεροπλάνου, η εξοικείωση με τους οποίους μας
κλείνει τ’ αυτιά. Όμως ένιωθα έντονα τον απόηχο αυτής της
εσωτερικής ρύπανσης και βάλθηκα πρωί-πρωί να εντοπίσω
την πηγή του. Και ναι! Βρήκα τι έφταιγε! Το προηγούμενο
βράδυ, χαλαρώνοντας μετά από μια γεμάτη μέρα άνοιξα την
τηλεόραση κάνοντας ζάπινγκ, παρότι δεν είχα ελπίδα για
οπτικοακουστική τροφή που θα μπορούσε να συμβάλει στην
τόνωση του πνεύματος και τη δημιουργία εικόνων που κα-
τευνάζουν την ψυχή. Έπεσα πάνω στο Λαζόπουλο τη στιγμή
που διακωμωδούσε γνωστή πρωινάδικη εκπομπή, η οποία
έβγαλε στο γυαλί πέντε έξι γυναίκες, που εξέπεμπαν έναν επι-
τηδευμένο και χυδαίο ερωτισμό. Και τότε τις ακούω με έκ-
πληξη να αυτοχαρακτηρίζονται στον αέρα με παρρησία και
υπερηφάνεια «πουτάνες»! Ήταν προφανές ότι δεν ήταν ιε-
ρόδουλες, παρά μόνο ψώνια που με καμάρι ξεμπρόστιαζαν
τον εαυτό τους, κατονομάζοντας στον αέρα ένα προς ένα τα
σεξουαλικά τους κόλπα, βίτσια και τερτίπια, γιατί για πάθη και
αγάπες ούτε λόγος να γίνεται.
Ένιωσα αηδία. Σάρκες και κόκαλα, καταντήσαμε να περιφε-
ρόμαστε επιδεικνύοντας ξεβράκωτοι τα σωματικά μας κάλλη,
και ας μην μπορούμε να σταθούμε πουθενά με τόσο άδεια
ψυχή που έχουμε. Η κοινωνία μας πεθαίνει και προσπαθούμε
να πείσουμε τον εαυτό μας ότι η σήψη που αναδίνει είναι
άρωμα στα εκφυλισμένα ρουθούνια μας. Η εκπόρνευση (όχι
σαν επάγγελμα αλλά σαν κατάσταση ψυχής) παρουσιάζεται
σαν «επανάσταση» και γίνεται παράδειγμα προς μίμηση από
πολλούς-πολλές.
Δεν υπάρχει τίποτε που να έχει αξία για να ξεσηκωθούμε σή-
μερα, το αντίθετο, υπάρχουν πολλοί λόγοι που μας υποχρε-
ώνουν να καθίσουμε στα αβγά μας, να λουφάξουμε και να
λέμε και ευχαριστώ, γιατί με δική μας ευθύνη οδηγηθήκαμε
στην κοινωνική και οικονομική παρακμή. Αυτοί οι οποίοι
αυτοδιορίστηκαν ταγοί των επιλογών μας, είναι τα
αρπακτικά της τηλεόρασης που βάλαμε στο σαλόνι,
την κρεβατοκάμαρα και κάθε γωνιά του σπιτιού μας
(αλλά και της ψυχής μας). Όλοι αυτοί που έχουν που-
λήσει την ψυχή τους στο διάβολο για τηλεθέαση, εκ-
μεταλλευόμενοι την πιο ακαλλιέργητη εκδοχή του

πολίτη -γίνεται προφανές από την τηλεθέαση ότι
αυτή η εκδοχή αποτελεί την πλειοψηφία- ενθαρρύ-
νοντας την απαξίωση.
Αμόρφωτοι, ακαλλιέργητοι και επικίνδυνοι είναι όλοι
αυτοί που αποκτούν αξία οι ίδιοι μέσα από την απα-
ξίωση που δημιουργούν, βασιλεύοντας όπως ο μο-
νόφθαλμος ανάμεσα στους τυφλούς. Διαφορετικά τι

δουλειά θα είχαν στην τηλεόραση σε πρωινή ζώνη υψηλής
τηλεθέασης οι χυδαίες συμπολίτισσές μας; Πουλάει; Αυτό
λοιπόν αποδεικνύει ότι η αξία ενός προϊόντος δεν είναι το
περιεχόμενό του αλλά αυτός που το αγοράζει. Και αυτό είναι
που με τρόμαξε άλλωστε, η απώλεια του ήθους και των
αξιών, όχι με την παλιομοδίτικη έννοια αλλά με τη φιλοσο-
φική και την ουσιαστική. Το γεγονός ότι μεγάλη μερίδα από
το κοινό ικανοποιείται τρέφοντας τις αισθήσεις του με τέτοιες
εικόνες και τέτοιους ήχους.
Αν μας έχει καταβάλει η αγωνία για το τι μέλλει γενέσθαι στην
οικονομική παρακμή που διανύουμε, είναι κατά κύριο λόγο
επειδή δεν μπορούμε να δούμε άλλη πραγματικότητα από
αυτή που αγοράζουμε και αναμασάμε, παρόλο που η φύση
μας παρέχει άπειρες επιλογές. Όσο για τις εν λόγω αυτοα-
ποκαλούμενες -προς θεού δεν αναφέρομαι στις καθόλα σε-
βαστές ιερόδουλες αλλά σε εκείνες του «γυαλιού»- γεμίσαμε
από δαύτες, με την κυριολεκτική και τη μεταφορική τους έν-
νοια. Βρίσκονται παντού γύρω αλλά και μέσα μας, μεταμορ-
φωμένες σε άκακες χαμηλοβλεπούσες παρθένες. Και θα
παραμείνουν εκεί μέχρι να απαλλαγούμε από οικονομικά
συμφέροντα και ανταλλάγματα. Και όσο ανάγουμε σε επι-
μορφωτικό σύμβουλο περί των αξιών και κανόνων της ζωής
την τηλεόραση, τότε καμία αλλαγή προς το καλύτερο δε μπο-
ρεί να έρθει, αλλαγή όμως σίγουρα θα έρθει. Γιατί:
«Ουτοπία δεν είναι να πιστεύεις ότι ο κόσμος θα αλ-
λάξει, ουτοπία είναι να πιστεύεις ότι μπορεί να πα-
ραμείνει ίδιος».*
*Από το βιβλίο του Τάκι Αλεξίου «Επιστροφή στο Παρόν»,
εκδ. ΟΤΤΕ .

(Σ.τ.ε.)
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Δημήτριος Αττικής

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
Οκτώβριο στην Κέρκυρα, την Βορειοδυτική Ελ-
λάδα και σε βιβλιοπωλεία στην Αθήνα.

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.
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H χαρά της αποδοχής του Υγείας Όραμα
από τους αναγνώστες, μας κατέστησε χα-
λαρούς επιτρέποντας στο δαίμονα του τυ-
πογραφείου να εισβάλει και μάλιστα στην
πρώτη, την έβδομη και τη δέκατη σελίδα
του προηγούμενου τεύχους.
Έτσι το “Παραδοσιακός” εμφανίστηκε σαν
“Παρασοσιακός” και στο άρθρο “ΠΕΡΙ-
ΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ” η φωτο-
γραφία δεν γεννήθηκε μαζί με την Αρετή
-όπως αναφερόταν- αλλά ”Η φωτογραφία
και το όνομα Αρετή δεν αντιστοιχούν στην
πραγματικότητα για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων του ατόμου.’’
Εκ μέρους της έκδοσης ζητούμε συγνώμη.

Το βασικότερο πρόβλημα, το οποίο αποτελεί και την κύρια πηγή της ασθένειας, είναι τα συναισθήματα που μας δια-
κατέχουν, τα κίνητρα που μας ωθούν και οι προθέσεις που μας οδηγούν, διαδικασίες οι οποίες μας προτρέπουν να χρη-
σιμοποιούμε για τους σκοπούς αυτούς το μυαλό μας και ό,τι παράγουμε με αυτό, σύμφωνα με τον νευροβιολόγο
Gerald Huther. Προφανώς ο άνθρωπος δεν είναι ικανός από μόνος του να διαχειριστεί τη ζωή του, τόσο ατομικά όσο
και κοινωνικά, γι’ αυτό και δημιούργησε την κοινωνία. Οι ηγέτες στις μέρες μας απουσιάζουν διότι το μέσο που παρέ-
χει την εξουσία είναι το χρήμα. Ολόκληρος ο παγκόσμιος πλούτος συσσωρεύτηκε στα χέρια του 2% του πληθυσμού
του πλανήτη και συνεχώς ο αριθμός μειώνεται. Ποιος λοιπόν είναι εκείνος ο ηγέτης που θα καταφέρει να αλλάξει την
κοινωνική οικονομική κατεύθυνση (καπιταλισμό) και να μεταφέρει το βάρος των αξιών σε ένα περισσότερο φιλοσο-
φικό περιβάλλον, που αφορά στην αναζήτηση του λόγου για τον οποίο υφιστάμεθα; Ποιος θα μπορούσε να δημι-
ουργήσει την πολιτεία του Πλάτωνα ή του Αριστοτέλη, όπου κυβερνούν οι σοφοί; Ποιοι είναι οι σοφοί και πώς γίνεται
να διακρίνουμε το μέτρο της Σοφίας, όταν οι έννοιες έχουν χάσει το αρχικό τους νόημα; Πώς θα γονιμοποιηθεί και
θα γονιμοποιήσει μια γλώσσα, όταν ισοπεδώνεται από την προχειρότητα και την απαξίωση; Από αυτήν εδώ τη χώρα
ξεκίνησε ο δυτικός πολιτισμός. Εξελίχθηκε με το πέρασμα των αιώνων σε ορθολογισμό χωρίς αισθήματα και με ανύ-
παρκτες ηθικές αξίες. Απουσιάζει κάθε φιλοσοφικός και πνευματικός προσανατολισμός, ικανός να θρέψει τις ψυχές
που δίνουν Όραμα και Λόγο για Ζωή στον άνθρωπο. Γιατί πιστέψαμε ότι έτσι θα ζούσαμε καλύτερα, και ζήσαμε καλύ-
τερα αλλά θέλαμε περισσότερα, δεν αρκούσαν όμως για όλους. Ίσως να μην είναι τυχαίο που η παρακμή άρχισε από
τον ίδιο τόπο. Ανάμεσα στα όσα ελέχθησαν εναντίον του σημερινού Έλληνα, ακούστηκαν και φωνές που φαίνεται να
συνειδητοποιούν την παγκόσμια αυτοκαταστροφική τάση του καπιταλιστικού μοντέλου. Επέλεξα ένα απόσπασμα από
την ομιλία του Ζαν - Λικ Γκοντάρ, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Έψιλον της Ελευθεροτυπίας. «Θα έπρεπε να ευ-
χαριστήσουμε την Ελλάδα. Είναι η Δύση που χρωστάει στην Ελλάδα. Η φιλοσοφία, η δημοκρατία, η
τραγωδία... Πάντα ξεχνάμε τη σχέση ανάμεσα στην τραγωδία και τη δημοκρατία. Χωρίς το Σοφοκλή
δεν θα υπήρχε Περικλής. Χωρίς τον Περικλή δεν θα υπήρχε Σοφοκλής. Ο τεχνολογικός κόσμος στον
οποίο ζούμε τα χρωστά όλα στην Ελλάδα. Ποιος ανακάλυψε τη λογική; Ο Αριστοτέλης...Όλος ο κόσμος
χρωστάει χρήματα σήμερα στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να ζητήσει από τον σημερινό κόσμο μας χιλιά-
δες εκατομμύρια για συγγραφικά δικαιώματα και θα ήταν λογικό να τους τα δώσουμε. Πάραυτα. Κα-
τηγορούν τους Έλληνες ότι είναι ψεύτες... Αυτό μου θυμίζει έναν παλιό συλλογισμό που είχα μάθει στο
σχολείο. Ο Επαμεινώνδας είναι ψεύτης ή όλοι οι Έλληνες είναι ψεύτες, άρα ο Επαμεινώνδας είναι Έλ-
ληνας. Δεν έχουμε προχωρήσει καθόλου».
Η κατάθλιψη -για να επανέλθουμε στην υγεία- εξαπλώνεται ραγδαία λένε οι αρμόδιοι, αυτό όμως που συμβαίνει δεν
είναι απλώς κατάθλιψη αλλά σχίσμα στη λογική σε παγκόσμια κλίμακα.
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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(Π.Ο.Υ.), το Μάιο του 2002 εξέδωσε πο-
λιτικό έγγραφο στις 192 χώρες μέλη
του, αναφορικά με την Παραδοσιακή και
Συμπληρωματική / Εναλλακτική Ιατρική
(Π.Σ.Ε.Ι).
Το κείμενο που ακολουθεί* παρέχει πληροφορίες σχε-
τικά με το νομικό καθεστώς της (Π.Σ.Ε.Ι.) αρκετών
χωρών. Έχει στόχο να διευκολύνει την ανάπτυξη των κα-
τάλληλων νομικών πλαισίων και να μοιραστεί τις εμπει-
ρίες του κάθε κράτους, αναφέροντας τις ενέργειες που
έχουν κάνει, σε κανονιστικό επίπεδο, κάποια από αυτά τα
κράτη.
Για την προετοιμασία αυτού του κειμένου χρειάστηκαν 10
χρόνια, κυρίως λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης. Όχι
μόνον ήταν δύσκολο να βρεθούν οι κατάλληλες και ακρι-
βείς πληροφορίες για τις πολιτικές που ακολουθούν και
τα 191 κράτη- μέλη του Π.Ο.Υ., αλλά κατέστη αδύνατον
για μας να συλλέξουμε πρόσφατα στοιχεία, τα οποία και
να παραμείνουν πρόσφατα κατά τη διάρκεια της διαδικα-
σίας προετοιμασίας και έκδοσης, λόγω του ότι οι πολιτι-
κές αυτές συνεχώς διαμορφώνονται.
Παρ' όλο που δουλέψαμε ακούραστα για τη συλλογή δε-
δομένων, ώστε να παραμείνουμε ενημερωμένοι όσο το
δυνατόν περισσότερο, η δημιουργία νέων πολιτικών έχει
καταστήσει κάποιες από τις συμπεριλαμβανόμενες πλη-
ροφορίες μεμονωμένες, ενώ βασικές πληροφορίες για
πολλά κράτη θεωρούνται ελλιπείς.
Δυστυχώς, καταφέραμε να συμπεριλάβουμε μόνο 123
κράτη σε αυτή την έρευνα (ανάμεσα σε αυτά που απου-
σιάζουν βρίσκεται και η Ελλάδα σ.τ.ε.). Κάποιες δεν συμ-
περιλήφθηκαν διότι δεν υπήρχε ικανοποιητική πληροφόρηση,
ενώ κάποιες που συμπεριλήφθηκαν μπορεί να παρείχαν
λανθασμένες ή ακόμη και παραπλανητικές πληροφορίες.
Ζητούμε συγγνώμη για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η (Π.Σ.Ε.Ι.) έχει να επιδείξει άριστα αποτελέσματα σε το-
μείς όπως η ψυχική υγεία, η πρόληψη ασθενειών, η θε-
ραπεία μη μεταδιδόμενων ασθενειών και η βελτίωση της
ποιότητας ζωής ατόμων με χρόνιες παθήσεις αλλά και
ατόμων προχωρημένης ηλικίας. Παρόλο που χρειάζεται
περισσότερη έρευνα, κλινικές δοκιμές και αξιολογήσεις,
η (Π.Σ.Ε.Ι.) έχει δείξει ότι έχει τη δυνατότητα να καλύψει
ένα ευρύ φάσμα των αναγκών για υγειονομική περί-
θαλψη. Αναγνωρίζοντας την ευρεία χρήση της (Π.Σ.Ε.Ι.)
και την τεράστια εξάπλωση των διεθνών αγορών προς τα
φυτικά προϊόντα, είναι όλο και πιο σημαντικό να εξα-
σφαλιστεί η αξιοπιστία της περίθαλψης που παρέχεται από
αυτού του είδους την ιατρική, να καθοριστούν και να τη-
ρούνται τα πρότυπα ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και
ελέγχου ποιότητας των φυτικών προϊόντων, να έχουν
όσοι εφαρμόζουν αυτές τις μεθόδους τα κατάλληλα προ-
σόντα και να είναι έγκυρες όλες οι αναφορές σχετικά με
αυτά τα προϊόντα και τις πρακτικές.
Ο Π.Ο.Υ. ενθαρρύνει και στηρίζει τα Κράτη - Μέλη όσον
αφορά την ενσωμάτωση της (Π.Σ.Ε.Ι.) στο εθνικό τους
σύστημα υγείας και την εξασφάλιση της ορθολογικής
τους χρήσης. Ο Π.Ο.Υ. βοηθάει τα κράτη, με το να διευ-
κολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρα-
τών- μελών, οργανώνοντας περιφερειακές συναντήσεις
και δημοσιεύοντας σχετικά κείμενα, ώστε να μοιραστούν
αυτές τις πληροφορίες και να μάθουν από τις εμπειρίες
των υπολοίπων, να διαμορφώσουν τις δικές τους κρατι-
κές πολιτικές και να αναπτύξουν κατάλληλες και πρωτο-
ποριακές προσεγγίσεις της ενοποιημένης υγειονομικής
περίθαλψης.
Το 1998, η Ομάδα Παραδοσιακής Ιατρικής του Π.Ο.Υ.,
δημοσίευσε ένα κείμενο με τίτλο «Ισχύοντες Κανονισμοί
για τα Φυτικά Φάρμακα: Μια Παγκόσμια Επισκόπηση».
Παρόλο που αυτό το κείμενο περιελάμβανε πληροφο-
ρίες μόνο για τους κανονισμούς που διέπουν τα φυτικά

φάρμακα, προσέλκυσε την προσοχή των Κρατών Μελών
του ΠΟΥ, όπως και του κοινού. Το παρόν κείμενο είναι
πολύ πιο ολοκληρωμένο. Είναι μια ενημερωμένη επέ-
κταση του κειμένου του 1998 και περιέχει πληροφορίες
σχετικά με τους κανονισμούς και την καταγραφή των φυ-
τικών φαρμάκων, των θεραπειών χωρίς φάρμακα αλλά
και των ίδιων των επαγγελματιών. Είναι μια απλή βιβλιο-
γραφική αναφορά, με περιλήψεις των κρατικών πολιτι-
κών και ενδείξεις για διάφορα μοντέλα ενοποιημένης
ιατρικής, που έχουν ήδη υιοθετηθεί.
Με αναφορές ανά κράτος, πληροφορίες, στατιστικές,
τους ισχύοντες κανονισμούς, την εκπαίδευση και την
ασφαλιστική κάλυψη, διευκολύνει τη διάχυση των πλη-
ροφοριών μεταξύ των κρατών, για τη δημιουργία πολιτι-
κών σχετικών με την παραδοσιακή και συμπληρωματική
/ εναλλακτική ιατρική και τα ενοποιημένα συστήματα υγει-
ονομικής περίθαλψης.

Στο πολιτικό έγγραφο που εξέδωσε μεταξύ
άλλων ο Π.Ο.Υ. αναφέρει ότι οι εθνικές κυβερ-
νήσεις οφείλουν: Να ιδρύσουν /καθιερώσουν μη-
τρώα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στους
ασκούντες (Π.Σ.Ε.Ι). Να αναγνωρίσουν το ρόλο
των ασκούντων που παρέχουν τις εν λόγω υπη-
ρεσίες στην παροχή υγείας. Να αναβαθμίσουν τις
ικανότητες τους. Να αναπτύξουν εκπαιδευτικές
οδηγίες για τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες
εναλλακτικές μεθόδους. Να ενισχύσουν και να
αυξήσουν την οργάνωσή τους. Να ενισχύσουν τη
συνεργασία μεταξύ αυτών που παρέχουν
Π.Σ.Ε.Θ.Μ. και των υπολοίπων ασκούντων επαγ-
γέλματα υγείας.

*Ολόκληρο το κείμενο καταλαμβάνει χώρο 198 σελί-
δων, μπορείτε να το μελετήσετε στα Αγγλικά στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση:
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js2297e/�

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
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Η αύξηση του μορφωτικού επιπέδου σε μία κοι-
νωνία ή ένα κράτος, συντελεί στην αύξηση του
επιπέδου της επιμόρφωσης για την υγεία στο κρά-
τος αυτό. Γι’ αυτό είναι επιτακτική ανάγκη για
κάθε κράτος να επιδιώξει με κάθε σχετικό μέσο
να αυξήσει το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού
του, ώστε να είναι εφικτή η επιμόρφωση για την
υγεία των πολιτών του.
Το κόστος για την αύξηση μορφωτικού επιπέδου σε μια
συντεταγμένη κοινωνία είναι προφανώς πολύ μικρότερο
από το κόστος της ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλ-
ψης, χωρίς να περιλαμβάνεται το φαρμακευτικό κόστος,
το οποίο αυξάνει ιλιγγιωδώς.
Καθιστώντας γνωστό στους πολίτες, τον τρόπο να επιμε-
λούνται της υγείας τους και να προλαμβάνουν πολλές
από τις λεγόμενες αδιαθεσίες ή φλεγμονές ήπιας μορ-
φής, μέσω και της σωστής διατροφής, πληροφορίες οι
οποίες παρέχονται ορθά και αφειδώς από την Φυσικο-
παθητική Ιατρική, θα προλάμβαναν και θα μείωναν δρα-
ματικά το κόστος νοσηλείας και φαρμακευτικών
σκευασμάτων. Τα δεδομένα αυτά καθιστούν βεβαία τη
μείωση τόσο των νοσημάτων σε μια κοινωνία, όσο και
του σχετικού με τα νοσήματα ανθρωποψυχοσωματικού
και κοινωνικοοικονομικού κόστους.
Με τους προηγούμενους λόγους τείνει να υιοθετηθεί η
μέθοδος της επισταμένης και συστηματικής επιμόρφω-
σης για την υγεία στις περισσότερες χώρες, επεκτεινόμενη
συνεχώς και σε πολλούς παγκόσμιούς οργανισμούς υγείας.
Παράδειγμα τέτοιων οργανισμών είναι οι The U. S. Dept.
Of Health, UNESCO, The Center for Health Care Stra-
tegies, The National Institute of Health, The Mayo Cli-
nic, The World Health Organization κ.ά.
Από τα προαναφερθέντα είναι εμφανές ότι η επιμόρφωση
περί την υγεία είναι ένα βασικό εργαλείο της προληπτικής
ιατρικής, η οποία αναμφίβολα συντελεί αποτελεσματικά

στον περιορισμό και την αναχαίτιση των εξελίξεων των
ιώσεων και επιδημιών παγκοσμίως. Είναι δυνατόν να
προαχθεί, διαθέτοντας κατάλληλη επιμόρφωση και εξει-
δίκευση στους παραδοσιακούς ιατρούς, νοσοκόμους και
λοιπά άτομα, το οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
για την υγεία των ανθρώπων, ώστε να μπορούν να επι-
κοινωνούν πιο αποτελεσματικά με τους ασθενείς.
Συνακόλουθα, η πλειονότητα των ασχολουμένων περί
την υγεία δεν έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά
με την υγεία. Προσφάτως είχε απειληθεί η δημόσια υγεία
με διαφόρων ειδών επιδημίες, με κίνδυνο να εξελιχθούν
σε πανδημίες εξαιτίας της έλλειψης γνώσεων για την πρό-
ληψη και τον περιορισμό των ιώσεων.
Παραδείγματα τέτοιων ιώσεων είναι η νόσος της αφθώ-
δους ιώσεως των αγελάδων, η οποία έχει δημιουργήσει
μεγάλες ανησυχίες για τη δημόσια υγεία και τεράστιο κοι-
νωνικο-οικονομικό κόστος στις χώρες, στις οποίες είχε
πάρει διαστάσεις επιδημίας. Παρομοίως και σε μεγαλύ-
τερο βαθμό, η ίωση των πτηνών δημιούργησε στη δημό-
σια υγεία σχεδόν πανικό, καθόσον πλησίασε να εξελιχθεί
σε πανδημία. Σε ορισμένα κράτη με μειωμένο μορφωτικό
επίπεδο και ανύπαρκτο επίπεδο επιμόρφωσης περί την
υγεία, υπήρξε αξιόλογος αριθμός ανθρωπίνων θυμάτων
εξαιτίας επιδημικών ιώσεων και προκάλεσε μεγάλο οι-
κονομικό κόστος. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα, το οποίο
πιθανόν να αναπτύξουμε σε επόμενο άρθρο μας, είναι οι
ιώσεις που έχουν ως αντικείμενο προσβολής κυρίως αν-
θρώπους νεαρής ηλικίας, όπως STDs, HIV/AIDS και
Ηπατίτιδα. Αυτές οι ιώσεις όχι μόνον αυξάνονται στην Ελ-
λάδα και στις Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά επηρεάζουν και
το μέλλον τους λόγω επιπλοκών, όπως ο καρκίνος της
μήτρας και η ανικανότητα τεκνοποίησης που έχουν δημι-
ουργήσει σοβαρό πρόβλημα, καθώς επηρεάζουν νέους
ανθρώπους και έχουν βλαβερά αποτελέσματα στην κοι-
νωνία μας, λόγω ελλείψεως επιμόρφωσης για αυτά τα

θέματα. Η Φυσικοπαθητική Ιατρική μαζί με άλλες συμ-
πληρωματικές ιατρικές μεθόδους, ασχολούνται με την
επιμόρφωση περί την υγεία και επιδίδονται κατά μείζονα
λόγο στην εν λόγω επιμόρφωση του κοινού και επομέ-
νως στην προληπτική ιατρική.

Στο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο για την υγεία το έτος 2006 δια-
τυπώθηκαν, μεταξύ άλλων, από την European Coalition
for Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Pro-
ducts και από εκπρόσωπο του Παγκοσμίου Οργανισμού
Υγείας (WHO) τα ακόλουθα:
- Εκατό εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες επωφε-
λούνται από την Εναλλακτική Ιατρική
- Παρατηρείται αυξημένη ζήτηση για τις Εναλλακτι-
κές θεραπευτικές μεθόδους με ρυθμό 10% ετησίως
- Η Εναλλακτική Ιατρική δεν υποστηρίζεται μόνο
από τους καταναλωτές αλλά και από τον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Υγείας, από τον οποίο ζητούνται
οδηγίες, ώστε να επιμορφωθεί και κατατοπιστεί
το κοινό για να γίνουν περισσότερο εφικτές οι
εναλλακτικές θεραπευτικές μέθοδοι.

Ο Stefan N. Willich, διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινω-
νικής Ιατρικής, Επιδημιολογίας και Οικονομολογίας της
Υγείας στο διάσημο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο CHA-
RITE στο Βερολίνο, δήλωσε ότι οι ασθενείς πρέπει να
υιοθετήσουν τις πρακτικές μεθόδους θεραπείας για να
μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από τα πλεονεκτήματα των
εναλλακτικών θεραπευτικών μεθόδων.
Συμπερασματικά, η προαγωγή της επιμόρφωσης περί την
Υγεία (Health Literacy) θα επιτρέψει στους πολίτες να
είναι επιμορφωμένοι πελάτες και καταναλωτές των υπη-
ρεσιών για την υγεία, και πιθανόν να μειώσει το σχετικό
χάσμα μεταξύ των οικονομικά πλουσιότερων και φτω-
χότερων κρατών.

ΠΗΓΗ: Holistic Life

Η εκπαίδευση για την υγεία είναι παγκόσμια επιτακτική ανάγκη
Γράφουν οι Γεώργιος Κυριαζής N.D. i. p. Ismene Kiriaze, Psychologist, Health Educator



Οι διαφορές με συμβατική Ιατρική
Η Ομοιοπαθητική, δεν απευθύνεται σε ασθένειες, όπως γνωρίζουμε ότι συμβαίνει με τη
συμβατική χημική ιατρική, αλλά σε ασθενείς. Αυτό σημαίνει πως όταν ο αναγνώστης
έχει ακούσει ή διαβάσει για περιπτώσεις που θεραπεύτηκαν με την εν λόγω μέθοδο, δεν
πρέπει να παίρνει σαν δεδομένο ότι θεραπεύεται η συγκεκριμένη ασθένεια αλλά ο
ασθενής που τη φέρει. Οι διαφορές όμως με τη συμβατική ιατρική δεν περιορίζονται σε
αυτή τη βασική αρχή.
Το Ομοιοπαθητικό ιστορικό για παράδειγμα, δεν είναι μία απλή καταγραφή
σωματικών συμπτωμάτων, μοιάζει περισσότερο με ένα ψυχογράφημα. Αυτό
συμβαίνει διότι το συγκινησιακό επίπεδο διαδραματίζει τον βασικότερο αι-

τιογόνο παράγοντα πα-
ραγωγής και έκφρασης
της ασθένειας η οποία
συν το χρόνο έφτασε
στην σημερινή κατά-
σταση. Ο ασθενής που
θα προσεγγίσει τον
ομοιοπαθητικό με διά-
θεση να απελευθερω-
θεί από το πρόβλημα
υγείας που τον απασχο-
λεί, θα νιώσει αμέσως
ότι έχει απέναντι του
έναν θεραπευτή που
περιμένει να μάθει πε-
ρισσότερα για τα προ-
βλήματα που τον
απασχολούν σήμερα
αλλά και τι τον έχει
απασχολήσει στο πα-
ρελθόν. Ο θεραπευόμε-
νος θα χρειαστεί να
αναφερθεί γενικότερα
στη ζωή του, το πλαίσιο

στο οποίο ζει (οικογενειακό-κοινωνικό-περιβαλλοντικό), αλλά και στις ιδι-
αιτερότητές του π.χ. διατροφικές επιθυμίες ή αποστροφές. Θα πρέπει να
μοιραστεί με το θεραπευτή τις ανησυχίες, τις χαρές και τις λύπες του, αλλά
και το πώς αντιδρά σε αυτές. Ακόμη και η ποιότητα του ύπνου του, τα όνειρα
που βλέπει ή τα σχέδια που κάνει για το μέλλον του αφορούν το θεραπευτή
και μπορούν να φωτίσουν την οδό προς την επιτυχή θεραπεία. Το σημείο που
πάσχει και η επιστημονική του ονομασία θα βοηθήσουν τον Ομοιοπαθητικό να αξιολο-
γήσει τα θεραπευτικά όρια της μεθόδου
-κάτι που είναι οπωσδήποτε απαραίτητο-
αλλά για την τελική συνταγογράφηση
απαιτείται χρόνος και εστίαση στη συνο-
λική εικόνα και κατάσταση του ασθε-
νούς.
Συχνά τις σημαντικότερες πληροφορίες
ο ομοιοπαθητικός τις εκμαιεύει ή τις
παίρνει παρατηρώντας τη γενικότερη
στάση του ατόμου π.χ. αν κινείται στη
θέση του, αν ακουμπάει στην πλάτη του
καθίσματος, αν τον κοιτάζει στα μάτια, αν
μιλάει έντονα, αν υπάρχει νευρικότητα ή
απάθεια κ.λπ. Όλα αυτά μαρτυρούν στοι-
χεία της ιδιοσυγκρασίας του ασθενούς,
η οποία καθορίζει τον τρόπο με τον
οποίο νοσεί, αλλά και θεραπεύεται. Έχει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι όσο
πιο καλλιεργημένος είναι κανείς, τόσο
πιο δύσκολο είναι να ληφθεί το ομοι-
οπαθητικό ιστορικό του, διότι τα καλ-
λιεργημένα άτομα έχουν την τάση να δίνουν έμφαση στο νοητικό και λεκτικό κομμάτι της
επικοινωνίας. Αλλά η περιγραφή της κατάστασης του ασθενούς δεν μπορεί να γίνει μόνο
με λόγια, και χωρίς να εκφραστεί το συναίσθημα, το οποίο μεταφέρεται με ποικίλους
τρόπους πλην της λεκτικής περιγραφής. Εδώ καλείται λοιπόν ο θεραπευτής να βρει και
έμμεσους τρόπους εκμαίευσης στοιχείων, όπως οι προαναφερθέντες.

Πώς αντιμετωπίζονται πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις:
Δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν κατά τη θεραπευτική αποκατάσταση
αφορούν περιπτώσεις με φαρμακευτική καταπίεση -συνήθως σε χρόνια
βάση- ή με ψυχική καταπίεση, είτε έχει προέλθει αυτή από άλλους, π.χ. ένας
καταπιεστικός γονέας ή σύντροφος, είτε ο ίδιος ο φορέας εμμένει σε μια
στάση ζωής ασύμβατη με τις φυσικές και βιολογικές του ανάγκες. Για να επα-
νέλθουμε στη φαρμακευτική καταπίεση, ο όρος αναφέρεται σε περιπτώσεις χρόνιας

λήψης φαρμάκων που καταπίεσαν το αρχικό πρόβλημα υγείας, θεραπεύοντάς το φαι-
νομενικά, οδηγώντας όμως τελικά στο «μπλοκάρισμα» της ασθένειας και στην «εκτό-
νωσή» της σε άλλα όργανα ή σημεία του σώματος (τα οποία δεν είχαν πρόβλημα αυτά
καθ’ αυτά). Η Ομοιοπαθητική σε αυτή την περίπτωση καλείται να εντοπίσει το πρόβλημα,
που είναι «κουκουλωμένο» από τη λήψη των φαρμάκων, ώστε να αποκατασταθεί συν
τω χρόνο το σύνολο των παθολογικών εκδηλώσεων που οφείλονται σε αυτό. Εδώ η
δυσκολία έγκειται στο να οδηγηθούμε, ακολουθώντας την αντίστροφη θεραπευτική δια-
δικασία, στο αρχικό πρόβλημα. Το γεγονός αυτό μπορεί να απαιτεί κάποιο χρόνο, οπωσ-
δήποτε γνώση κατανόηση και υπομονή εκ μέρους του ασθενούς.

Βήμα για μια πιο ισορροπημένη στάση ζωής
Ένα σημαντικό στοιχείο που συμβάλλει στη θεραπεία είναι και η αλλαγή στο πώς βλέπει
τη ζωή του ο ασθενής. Η υγεία μας δεν είναι άσχετη με την προσωπική φιλοσοφία μας
και τις επιλογές μας. Ένας τρόπος ζωής γεμάτος άγχος, πίεση και ανταγωνισμό, όπως
ο σημερινός, απαιτεί μικρές αντιστάσεις εκ μέρους μας, για να μην εισπράττουμε τις συ-
νέπειες στον οργανισμό μας. Το να προσεγγίζουμε την Εναλλακτική ιατρική προσδο-
κώντας βελτίωση της υγείας μας, χωρίς να είμαστε έτοιμοι οι ίδιοι να τροποποιήσουμε
σε κάποιο βαθμό τη στάση ζωής μας, δυσχεραίνει τη συνολικότερη θεραπεία μας, που
αφορά και την ομαλοποίηση της ψυχικής μας διάθεσης.
Επειδή οι επιλογές ζωής που μπορεί να προκαλέσουν την ασθένεια, είναι συνήθως στενά
συνυφασμένες με την καθημερινότητά μας, είναι εύλογο ο ασθενής να αναπτύξει ψυ-
χολογικές αντιστάσεις, τόσο στο να το παραδεχτεί όσο και στον τρόπο που θα αντιμε-
τωπίσει το πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δείξει εμπιστοσύνη στο
θεραπευτή του αλλά κυρίως στον εαυτό του. Μέσα από μικρές αλλαγές (οι οποίες ίσως
μοιάζουν δύσκολες στην αρχή), μπορεί να πετύχει όχι μόνο μία καλύτερη υγεία αλλά και
να βελτιώσει το συνολικό επίπεδο ζωής του. Τα βρέφη αλλά και τα μικρά παιδιά
γενικότερα, συνήθως ανταποκρίνονται πολύ καλύτερα στην Ομοιοπαθητική

θεραπεία, ακόμη και σε περιπτώσεις χρόνιων και κληρονομούμενων ασθε-
νειών. Αυτό συμβαίνει διότι δεν έχουν εσωτερικές -συναισθηματικές και
νοητικές- αντιστάσεις, είναι «εύπλαστοι» οργανισμοί και ψυχισμοί: δεν νιώ-
θουν ότι απειλούνται οι προθέσεις και οι επιλογές τους, απειλή πάντως που
ούτως ή άλλως δεν υφίσταται εκ μέρους τις Ομοιοπαθητικής. Το μόνο που
κάνουν οι ολιστικές θεραπευτικές προσεγγίσεις γενικότερα είναι το να εστιά-
ζουν στις βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων υγείας, καθιστώντας πιο εύ-
κολη την αντιμετώπισή τους «στη ρίζα», με τη χρήση των ειδικών
θεραπευτικών μέσων που η κάθε μέθοδος διαθέτει.

Μία κοινωνία που δεν προάγει την ψυχική και σωματική ισορ-
ροπία και υγεία
Η Ομοιοπαθητική (και γενικότερα οι Εναλλακτικές Θεραπείες), είναι εδώ όχι μόνο για τη
βελτίωση της υγείας μας αλλά και για να επιχειρήσουν μία επανατοποθέτηση -στο μέτρο
του δυνατού- των αξιών ζωής, που έχουν χαθεί μέσα στον κυκεώνα της πολύβουης
καταναλωτικής κοινωνίας μας. Ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη μόνο από τον στείρο ορ-
θολογισμό και τα υλικά αγαθά. Έχει ανάγκη από αληθινά βιώματα που θα ικανοποι-
ήσουν επίπεδα εντελώς άυλα, όπως το αισθητικό, το φαντασιακό το συναισθηματικό
και το πνευματικό. Αυτά τα επίπεδα προσπαθεί να αγγίξει και ο χώρος τής διαφήμισης που
μεταμορφώνει στις αισθήσεις μας τα φύκια σε μεταξωτές κορδέλες. Πρόκειται για ένα
οικονομικά προσοδοφόρο τέχνασμα, γι’ αυτό η χαρά από την απόκτηση ενός πολυπό-
θητου προϊόντος (shopping therapy) δεν διαρκεί πολύ, κι όμως εμείς επιμένουμε πι-
στεύοντας ότι το επόμενο θα είναι σίγουρα το ιδανικό, καταλήγοντας στην εμμονή και
την εξάρτηση.
Δεν αποτυγχάνει όμως μόνο ο καταναλωτισμός στην ικανοποίηση των βαθύτερων αναγ-
κών μας. Ούτε ο «σκληροπυρηνικός» Δυτικός ορθολογισμός, που αποκλείει κάθε άλλο
τρόπο σκέψης χωρίς καν να τον καλοεξετάσει, δεν έχει δώσει τις απαντήσεις που ανα-
ζητά η ψυχή μας. Οι ποιητές (επισημαίνει ο νομπελίστας φυσικός Richard Feynman) λένε

Γνωριμία με την πρακτική και τη
φιλοσοφία της Ομοιοπαθητικής.
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πως η επιστήμη αφαιρεί την ομορφιά των άστρων, αφού
έδειξε ότι είναι απλώς και μόνον συσσωματώματα ατό-
μων. Υπάρχουν δυνάμεις ανεξήγητες, όπως π.χ. ο έρω-
τας, που μπορεί να μας δώσει φτερά και να μας εξυψώσει
σε παραδεισένιους ουρανούς ή να μας βυθίσει στα σκο-
τάδια της κόλασης. Ο έρωτας δεν έχει υλική υπόσταση,
και όσο και αν η επιστήμη προσπαθεί να εντοπίσει και να
ερμηνεύσει υλικές ή οργανικές πλευρές του, στο σύνολό
του είναι ανερμήνευτος. Και όμως, κανένας υγιής οργα-
νισμός στο βασίλειο της ζωής δεν αρνείται τη σαγηνευτική
ορμή του: όλους μας παρασύρει, όπου και όταν μας συ-
ναντήσει.
Γι’ αυτό όταν εκδηλώνουμε κάποιο πρόβλημα υγείας,
καλό είναι μεταξύ των σκέψεων που κάνουμε για το πώς
έγινε και μας συνέβη αυτό, να σκεφτόμαστε και το ενδε-
χόμενο: μήπως «πέσαμε με τα μούτρα» στην πραγματο-
ποίηση των φιλοδοξιών μας, χωρίς να έχουμε θέσει
εξαρχής κάποια όρια, αναφορικά με τις προσδοκίες μας;
Μήπως δεν φροντίσαμε να διατηρήσουμε ένα σημείο
αναφοράς, ώστε να μη χαθούμε στον κυκεώνα των

προσδοκιών και των στόχων που θεωρούσαμε ότι θα πε-
τύχουμε μέσα από τις οικονομικές απολαβές;
Αν ο στόχος μας ήταν σωστός, τότε δεν θα έπρεπε οι πο-
λίτες στις δυτικές και οικονομικά εύρωστες κοινωνίες να
είναι οι πλέον ευτυχείς; Και όμως τα θύματα απο αυτο-
κτονίες σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
(ΠΟΥ) είναι 58.000 το χρόνο, περισσότερα από το σύ-
νολο των θυμάτων από τροχαία και δολοφονίες. Ένας
στους δέκα πολίτες του λεγόμενου προηγμένου κόσμου,
λαμβάνει σε καθημερινή βάση ψυχοφάρμακα, ενώ ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προβλέπει ότι το 2020
οι ψυχικές νόσοι θα καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση στη
λίστα των σοβαρών παθήσεων διεθνώς.1

Οι μετρήσεις αυτές είναι ενδεικτικές, ωστόσο είναι εύλογο
το συμπέρασμα ότι δεν είναι η ασθένεια που μας προ-
σεγγίζει αλλά η δική μας διάθεση που τη δημιουργεί και
την επιβάλει. Στο συμπέρασμα ότι «δεν υπάρχουν ασθέ-
νειες αλλά άνθρωποι που ασθενούν» κατέληξε ο ιδρυ-
τής της Ομοιοπαθητικής Σάμουελ Χάνεμαν πριν 200
χρόνια. Η αλήθεια αυτής της φράσης υπήρξε, υπάρχει και
θα εξακολουθήσει να υφίσταται ακόμη και όταν ο καθέ-
νας μας αναγνωρίσει την αυτοκαταστροφική τάση που
τον ταλανίζει και διαφοροποιήσει τις προτεραιότητές του
προς το καλύτερο.

Η αγάπη μάς δείχνει το δρόμο
Ο Dr. Gerald Huther καθηγητής Νευροβιολογίας στην
ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημίου του Γκέτιγκεν με-
ταξύ άλλων αναφέρει: «...οι πρόγονοί μας πήραν εδώ και
μόλις λίγες γενιές ένα δρόμο που θα τους έβγαζε, με τη
βοήθεια του λογικού τους, από έναν κόσμο που είχε πα-
ραγίνει πνιγηρός και στενόχωρος με τα μεσαιωνικά του
δόγματα και τους φραγμούς του. Για αρκετό καιρό ο άν-
θρωπος είχε πιστέψει ότι η αγάπη ήταν δώρο θεού που,
φυλάσσοντάς το κανείς μέσα του, θα ξεπεράσει όλα τα
βάσανα του κόσμου. Στη συνέχεια, και κάτω από το λά-
βαρο του Διαφωτισμού, πείστηκαν ότι πρέπει να βάλουν
τέλος στα βάσανά τους με τη βοήθεια της λογικής. Η επι-
τυχία ήταν σαρωτική και η δύναμη της απογυμνωμένης
λογικής εξαπλώθηκε και διατηρήθηκε για τις επόμενες
γενιές. Στη συνέχεια όλο και περισσότεροι άνθρωποι προ-
σπαθούσαν να αποκομίσουν ασφάλεια και εσωτερική
σταθερότητα, αποκτώντας ισχύ και πλούτο.
Η σημερινή γενιά βιώνει τις συνέπειες αυτής της στρατη-

γικής που της κληροδότησε ένα μολυσμένο περιβάλλον,
μια αμετάκλητα χαμένη ποικιλία μορφών ζωής και την εγ-
κατάλειψη όλο και περισσότερων ανθρώπων με το αί-
σθημα ότι είναι και ότι πρόκειται να παραμείνουν μόνοι σε
έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο απειλητικός. Έτσι ο
αρχικός ενθουσιασμός για τις επιδόσεις της νόησης εξα-

νεμίστηκε, στο μέτρο που η νέα γενιά αναγκάστηκε να συ-
νειδητοποιήσει εκ των πραγμάτων ότι οι πνευματικές
ικανότητες του ανθρώπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για οτιδήποτε μπορεί κανείς να φανταστεί. Με αυτό τον
τρόπο τελειώνει ο Αιώνας του Λόγου με δύο αξιο-
σημείωτες διαπιστώσεις: 1) ο τρόπος με τον
οποίο χρησιμοποιεί ο άνθρωπος το μυαλό του και
το τι παράγει με αυτό εξαρτάται από το ποιο συ-
ναίσθημα τον διακατέχει, ποια κίνητρα τον ωθούν
και ποιες προθέσεις τον οδηγούν και 2) όταν ο
εγωισμός καθίσταται η επωδός της σκέψης, της
αίσθησης και της δράσης όλο και περισσότερων
ανθρώπων, όλα είναι δυνατά, εκτός από ένα: την
αγάπη». 2

1. Ελευθεροτυπία (Φάκελος), 19-3-2005.
2. Η εξέλιξη της Αγάπης, εκδόσεις Πολύτροπον
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Η γενέτειρα της ομοιοπαθητικής, όπως

και οι βάσεις του δυτικού πολιτισμού,

εγκαινιάστηκαν στην αρχαία Ελλάδα.

Η έκφραση ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ είναι πολύ παλαιά, στο

έργο του Αριστοτέλη “Ηθικά Μεγάλα” αναφέρεται οτι

«είναι τόσο παλαιά ώστε κανείς να μην μπορεί να την

προσδιορίσει». Η πρώτη γραπτή αναφορά ωστόσο

έγινε το 1400 π.X και βρίσκεται στην ελληνική μυθο-

λογία. Αφορά τη θεραπεία της στειρότητας του Ιφίκλου

μετά από τραυματισμό με μαχαίρι που υπέστη στα γεν-

νητικά του όργανα. Η θεραπεία έγινε από τον Μελάμ-

πους που, σύμφωνα με τη μυθολογία, ήταν ο πρώτος

θνητός που οι θεοί έδωσαν την ικανότητα να θερα-

πεύει. Το φάρμακο που τη θεράπευσε ήταν η σκουριά

του μαχαιριού από το οποίο ο Ιφίκλος είχε τραυματι-

στεί. Στην Ιλιάδα του Ομήρου γίνεται επίσης αναφορά

στον τραυματισμό του Τήλεφου από τον Αχιλλέα:

...μόνο το μέταλλο που έξυσαν από το δόρυ του Αχιλ-

λέα, με τη συμβουλή του Μαντείου των Δελφών, θα

τον θεράπευε, γιατί η πληγή μπορούσε να θεραπευτεί

μονάχα με το όπλο που την είχε προκαλέσει. Έτσι οι

Αχαιοί έξυσαν μέταλλο από το δόρυ του Αχιλλέα και

έφτιαξαν αλοιφή που την επάλειψαν και θεραπεύτηκε.

Κατ’ άλλους ήταν ο Οδυσσέας αυτός που σκέφτηκε

πως το δόρυ που τον πλήγωσε –τον Τήλεφο- θα είχε

τη δύναμη να τον γιατρέψει.

Από τον 5ο π.X. υπήρχαν οι σχολές ιατρικής της Κω

και της Κνίδου. Οι Κώοι απέδιδαν ιδιαίτερη προσοχή

στον ασθενή όπως συμβαίνει με την Ομοιοπαθητική και

την ολιστική ιατρική γενικότερα ενώ οι Κνίδιοι στην

Ασθένεια που ταιριάζει με την μηχανιστική αντίληψη που

διακατέχει την συμβατική ιατρική μέχρι τις μέρες μας.

Ο Ιπποκράτης (460-370 π.Χ.) ήταν ο πρώτος

που εφάρμοσε και συστηματοποίησε το Νόμο

των Ομοίων όπως αναφέρεται στο ρητό του

“τα όμοια τοις Ομοίοις εισίν ιάματα” ή το “Δια

τα Όμοια νόσος γίγνεται και δια τα Όμοια προ-

σφερόμενα εκ’ νοσούντων υγιαίνονται”. Στην

Ελληνορωμαϊκή Ρητορική υπήρχε επίσης μια μορφή

με το όνομα “Ομοιοπάθεια” - όπως αναφέρει ο Λατί-

νος συγγραφέας και γραμματικός Μακρόβιος τέλει του

4ου μ.Χ. αι. - όπου αναφέρεται ότι ο ρήτορας ή ο ποι-

ητής ήθελε να προκαλέσει στο ακροατήριο μια θετική

διάθεση, όπου η μορφή αυτή ήθελε να εξορκίσει κά-

ποια περιστατικά, που είχαν ομοιότητα με τα προσω-

πικά βιώματα των ακροατών. Θεμελιωτής πάντως

της σύγχρονης ομοιοπαθητικής ιατρικής θεω-

ρείται ο Σαμουήλ Χάνεμαν (1755-1843) από

τη Σαξονία.

Η καταγωγή της Ομοιοπαθητικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Στα Ηθικά Νικομάχεια ΙΙΙ ο Αριστοτέλης
υποστηρίζει ότι ήμαστε υπεύθυνοι για τις
καθ’ έξιν καταστάσεις του χαρακτήρα, δη-
λαδή τις αρετές και τις κακίες μας.

Αν και δεν επιλέ-
γουμε να είμαστε
ενάρετοι ή κακοί,
επιλέγουμε τις ποικί-
λες πράξεις μας, επι-
λογές οι οποίες
τελικά διαπλάθουν
τον χαρακτήρα μας.
Αν και αυτές οι επι-
λογές αρχίζουν όταν
είμαστε νέοι και
αδαείς, ωστόσο συ-
νεχίζουμε το πρό-
τυπο καθώς μεγα-
λώνουμε και έτσι

έχουμε ευθύνη για το χαρακτήρα μας, αν και ίσως όχι, το
είδος της ευθύνης που έχουμε για τις ατομικές επιλογές
και πράξεις. Παρόμοια μπορεί να έχουμε κάποια ευθύνη
για τη φυσική μας κατάσταση, είτε τρώμε, πίνουμε και
ασκούμαστε, είτε η ηθική μας ζωή γενικά την επηρεάζει.
«Ου μόνον δ’ αι της ψυχής κακίαι εκούσιοί είσιν, αλλ’ ενί-
οις και αι του σώματος, οίς και επιτιμώμεν τοις μεν γαρ δια-
φύσιν αισχροίς ουδείς επιτιμά, τοις δέ δι αγυμνασίαν και
αμίλειαν, ομοίως δε και περί ασθένειαν και πήρωσιν ουθείς
γαρ άν εννειδίσειε τυφλώ φύση η εκ νόσου ή εκ πληγής,
αλλά μάλλον ελεήσαι τω δ’ έξ οινοφλυγίας ή άλλης ακο-
λασίας πάς άν επιτιμήσαι των δή περί το σώμα κακιών αι
εφ’ ημίν επιτιμώνται, αι δεμή εφ’ ημίν ου».



Η φωτογραφία, το όνομα “Γεωργία” αλλά και
οποιαδήποτε ομοιότητα είναι υποθετική για την
διαφύλαξη του απορρήτου και των προσωπικών
δεδομένων του ατόμου. H Γεωργία ήταν 22 ετών τον
Ιανουάριο του 1999 που με επισκέφθηκε. Ο λόγος της
επίσκεψης ήταν το γεγονός ότι από 10 ετών άρχισαν να
πέφτουν τα μαλλιά της, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν
καθόλου τόσο στο κεφάλι όσο και σε οποιοδήποτε άλλο
σημείο του σώματός της. Τα χέρια της ήταν γεμάτα βαθιές
χαραγματιές από εκζέματα κατά μήκος των πτυχών, που
εξέρρεαν ένα παχύρρευστο κολλώδες υγρό. Τα εκζέματα
αυτά τα είχε από μωρό και τα αντιμετώπιζε προσωρινά με
φαρμακευτικές αλοιφές. Έχει κάνει πάρα πολλές επισκέ-
ψεις σε γιατρούς, με μία πρόσφατη πειραματική θεραπεία
στο νοσοκομείο Συγγρού χωρίς αποτέλεσμα. Δεν γνώ-
ριζε –όπως δεν το γνώριζαν ούτε οι γιατροί- ότι τα μαλλιά
της έπεφταν λόγω της φαρμακευτικής καταπίεσης των
εκζεμάτων που προϋπήρχαν, και των φαρμακευτικών
αλοιφών, που πρώτα δοκιμαζόταν στο δέρμα των χεριών
της και στη συνέχεια - αν δεν θεωρούνταν επιβλαβή - τα
χρησιμοποιούσαν στο δέρμα του κεφαλιού. Εδώ ο οργα-
νισμός ήταν ολοφάνερο ότι, στα πλαίσια της προστασίας
σημαντικότερων μερών του σώματος (εσωτερικών οργά-
νων), χρησιμοποιούσε το απόθεμα της ενέργειας το οποίο
χρησιμοποιούσε για τη συντήρηση του τριχωτού μέρους
του δέρματος, που ήταν λιγότερο αναγκαίο για την επι-
βίωση. Το δέρμα στο σώμα της ήταν ξηρό και λεπτό, ώστε
να διαγράφονται καθαρά πίσω από αυτό τα αιμοφόρα αγ-
γεία. Τα νύχια της ήταν τραχιά, άγρια και κυματοειδή, ενώ
στα δόντια της υπήρχαν λευκά στίγματα. Είχε έντονη φα-
γούρα στα αυτιά, απ’ όπου εξέρρεαν διαφανή κολλώδη
υγρά όπως αυτά των εκζεμάτων στα χέρια της.
Σε ηλικία 10 ετών αφαιρέθηκαν χειρουργικά οι αμυγδα-
λές της, ενώ 14 ετών νοσηλεύτηκε και της αφαιρέθηκαν
πέτρες από τη χολή (προδιάθεση που, όπως της είπαν οι
γιατροί, κληρονόμησε από τον πατέρα της). Είχε ασθενή-
σει σε παιδική ηλικία από ιλαρά, ανεμοβλογιά και ερυθρά.
Κάτω από τα αυτιά της και πίσω από την άρθρωση της
γνάθου οι αδένες ήταν διογκωμένοι. Η παραπάνω κλι-
νική εικόνα αφορά τη σωματική συμπτωματολο-
γία. Η περιγραφή της γενικότερης εικόνας του ασθενή
είναι που καθορίζει την ανεύρεση του όμοιου πάθους, και
τη συνταγογράφηση την οποία θα προσπαθήσω περιλη-
πτικά να περιγράψω. Η Γεωργία ήταν μια δύσκολη περί-
πτωση γιατί στις περιγραφές της (ιστορικό) δεν είχε τη
δυνατότητα να αναφέρεται σε συναισθηματικές καταστά-
σεις. Δεν γνώριζε πώς να παρατηρεί το αποτέλεσμα που
είχαν στον ψυχικό της κόσμο αυτά που της συνέβαιναν.
Πορευόταν τη ζωή της σύμφωνα με τους κανόνες που δι-
δάχθηκε, αποδεχόταν χωρίς αμφιβολίες το “κοινώς απο-
δεκτό”, δεν προβληματιζόταν. Η κύρια ιδέα της
συνταγογράφησης βασίστηκε κατά κύριο λόγο σε αυτήν
την ασάφεια που εμπεριέχεται και στο φάρμακο η πηγή
του οποίου ειναι το ορυκτό Graphite. Γενικότερα ο τύπος
Graphite είναι δυσδιάκριτος τύπος φαρμάκου. Θα τον συ-
ναντήσουμε να εργάζεται σε μία επιχείρηση έχοντας μια
αφανή αλλά ουσιαστική θέση όπως π.χ. λογιστής. Δεν
είναι ανταγωνιστικός, θα εκτελέσει ήσυχα τόσο την εργα-
σία του - εσωτερικά όμως έχει μεγάλο άγχος - όσο και τις
προσωπικές του υποχρεώσεις. Είναι ο τύπος που του ανα-
θέτεις μια υπεύθυνη εργασία μένοντας ήσυχος για την
αποπεράτωσή της. Είναι όπως και το μολύβι που γρά-
φουμε (που είναι ο Graphite), το οποίο δεν αποτελεί το
περιεχόμενο της καταγραφής, αλλά χωρίς αυτό δεν μπο-

ρούμε να το αποτυπώσουμε. Η Γεωργία είχε 1.70 ύψος
περίπου, ήταν λίγο ευτραφής, χωρίς καμπύλες στο σώμα
της. Εργαζόταν σε γραφείο, θα προτιμούσε όμως να ερ-
γάζεται σαν πωλήτρια γιατί της άρεσε η επαφή με τους αν-
θρώπους. Η ντροπαλότητα και συχνά η δειλία ήταν
εμφανείς καθώς και η υποχωρητικότητα της. Αρεσκόταν
σε απλά πράγματα της ζωής όπως το να παντρευτεί με τον
αρραβωνιαστικό της (ήταν η πρώτη της σχέση που διατη-
ρούσε από 16 ετών) και να κάνει παιδιά. Ποτέ δεν πρό-
σεξε κάποιον άλλον άνδρα, η σεξουαλικότητά της ήταν
μέρος της ζωής που ήθελε να μοιράζεται μόνο με εκεί-
νον. Ήθελε να βγάλει τα δικά της μαλλιά για να παντρευ-
τεί χωρίς να φοράει την περούκα, αυτός ήταν και ο λόγος
της επίσκεψής της στην Ομοιοπαθητική. Ήθελε η εμφα-
νής τουλάχιστον σωματική της εικόνα να είναι σαν ενός
φυσιολογικού ανθρώπου - την τρόμαζε η διαφορετικό-

τητα. Γενικότερα απείχε από υπαρξιακές αναζητήσεις, ο
δικός της στόχος ήταν να κάνει οικογένεια και να απο-
λαμβάνει μικρές χαρές, που όμως τους προσέδιδε μεγάλη
σημασία. Το όνειρό της ήταν να κάνει ταξίδια, να πάει στην
Disneyland και να γίνει δασκάλα αγγλικών. Της άρεσε να
ζωγραφίζει και να ακούει απαλή μελαγχολική μουσική που
την συγκινούσε. Ήταν πολύ ευαίσθητη και ρομαντική,
συχνά έκλαιγε ακούγοντας μουσική. Φοβόταν τους κλέ-
φτες, το σκοτάδι και τους άντρες, όταν κυκλοφορούσε
τη νύχτα, αφού από το μυαλό της περνούσαν σκέψεις
φόβου ότι μπορεί να την βιάσουν. Δεν ανεχόταν τη ζέστη
του καλοκαιριού, γιατί, εκτός από τη δυσανεξία, επιδεί-
νωνε τα δερματικά της συμπτώματα και η φαγούρα γινό-
ταν βασανιστική. Περισσότερο την γοήτευε ένα χιονισμένο
βουνό παρά το μπάνιο στην θάλασσα. Οι σχέσεις με τους
γονείς της ήταν καλές, έτσι έμαθε, και πίστευε ότι «έτσι
πρέπει να είναι». Στην εφηβεία την περιόριζαν αρκετά οι
γονείς της και δεν της άρεσε που δεν την εμπιστεύονταν,
παρότι εκείνη αποδεχόταν τον τρόπο που της είχαν διδά-
ξει να ζει. Τους ένιωθε μακριά από τον ευαίσθητο συναι-
σθηματικό της κόσμο, τους αγαπούσε όμως και τους
αποδεχόταν όπως ήταν. Όταν θύμωνε μαζί τους ένιωθε
τύψεις γι’ αυτό. Στο σπίτι προτιμούσε τη μοναξιά του δω-
ματίου της και να παίζει παιχνίδια στον υπολογιστή. Πιστή
στο Θεό, κάθε βράδυ προσευχόταν και ήταν προληπτική.
Σχετικά με το πρόβλημά της ήταν δυστυχισμένη γιατί
ένιωθε διαφορετική και στιγματισμένη. Ένιωθε ότι όλα
ήταν εναντίον της, δεν νοιαζόταν αν το πρόβλημά της ήταν
αποτέλεσμα συναισθηματικών καταστάσεων, ήθελε μόνο
να απαλλαγεί.

Η Ομοιοπαθητική αγωγή
Μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης του φαρμάκου η
φαγούρα των εκζεμάτων επιδεινώθηκε όπως αναμενό-
ταν. Στη συνέχεια άρχισε να εμφανίζει εκζέματα με έντονη
φαγούρα στο κεφάλι, πίσω από τα αυτιά και από τα μάτια
της (έσω κανθούς) υπήρχε εκροή πυώδους υγρού. Το με-
γαλύτερο μέρος του σώματος είχε καλυφθεί από χαραγ-
ματιές απ’ όπου υπήρχε εκροή αυτής της κολλώδους και
δύσοσμης ουσίας. Από τον πρώτο μήνα τα μαλλιά και οι
τρίχες του σώματος άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή
τους, πράγμα που βοήθησε τη Γεωργία να είναι ανεκτικό-
τερη στη βασανιστική θεραπευτική κρίση των εκζεμάτων.
Στη συνέχεια τα εκζέματα άρχισαν να υποχωρούν από το
κεφάλι και να επιδεινώνονται στο σώμα της.
Τα μαλλιά της τα πρώτα δύο χρόνια ήταν σχετικά αραιά
με πολύ σκληρές τρίχες που κολλούσαν μεταξύ τους ,ενώ
το δεύτερο χρόνο πέσανε όλα ξαφνικά χωρίς να είμαι σε
θέση να καταλάβω το γιατί. Η υπόλοιπη εικόνα παρέμενε
ίδια. Μην αναγνωρίζοντας κάποια αφορμή προτίμησα να
περιμένω. Σε σύντομο χρόνο άρχισαν να κάνουν την εμ-
φάνισή τους καινούρια μαλλιά, πολύ πιο πυκνά αυτή τη
φορά και μαλακά. Κατά τη διάρκεια μιας χρόνιας περί-
πτωσης μπορεί να συμβούν φαινόμενα που ο ομοιοπα-
θητικός δεν είναι σε θέση να γνωρίζει την προέλευσή
τους. Δεν μπορεί να είναι γνώστης του πώς λειτουργεί η
φύση σε μικρομοριακές κλίμακες που δεν είναι ανιχνεύ-
σιμες. Αν ο Ομοιοπαθητικός γνωρίζει τους θεραπευτικούς
νόμους η θεραπεία είναι πάντα ασφαλής, ο ασθενής δεν
μπορεί να απειλείται από τον εαυτό του αφού το χορη-
γούμενο φάρμακο περιέχει τις δικές του ιδιότητες. Αυτό
που πρέπει να γνωρίζει επίσης ο Ομοιοπαθητικός είναι ο
χειρισμός των αραιώσεων και δυναμοποιήσεων που πρέ-
πει να χορηγήσει. Μία πολύ υψηλή δυναμοποίηση στην
περίπτωση της Γεωργίας θα ήταν απερίσκεπτη και πιθανόν
να υπήρχαν δυσάρεστα επακόλουθα. Η θεραπευτική
κρίση προήλθε από τη χημική φαρμακευτική καταπίεση.
Η αγωγή της Γεωργίας κράτησε 5 χρόνια με 4 επισκέψεις
το χρόνο περίπου και έλαβε συνολικά 5 κάψουλες Gra-
phite. H θεραπευτική διαδικασία, όπως αναμενό-
ταν, άρχισε με την επιδείνωση των δερματικών
που προϋπήρχαν - στη συνέχεια άρχισαν να βγαί-
νουν τα μαλλιά της. Στη διάρκεια των 5 χρόνων τα
εκζέματα ακολούθησαν μια θεραπευτική πορεία
με βελτίωση στο πάνω μέρος του σώματος. Στη
συνέχεια ακολουθεί επιδείνωση στα χαμηλότερα
μέρη μέχρι την οριστική εξάλειψή τους από τα δά-
κτυλα των ποδιών. Το φάρμακο παρέμενε πάντα
το ίδιο. Κατά τη διάρκεια της ομοιοπαθητικής θεραπείας,
ο θεραπευτής, εκτός από την απαλοιφή των σωματικών
συμπτωμάτων, αναμένει βελτιωτικές αλλαγές γενικότερα,
τόσο στο σώμα όσο και στην ποιότητα ζωής του ασθενή.
Από την αρχή της θεραπείας η εμμονή και η βιασύνη της
Γεωργίας να θεραπευτεί υποχώρησαν - έγινε πιο ανεκτική.
Αυτό που συνέβη όμως και την εντυπωσίασε ήταν ότι ενώ
παρέμενε σταθερό το βάρος της (η ιδιοσυγκρασία του
Graphite είναι σωματικά ελαφρώς ευτραφής) είχε απο-
κτήσει καμπύλες στο σώμα της που δεν είχε ποτέ. Το
δέρμα της έγινε πιο απαλό, αδιαφανές και η έντονη ξη-
ρότητα που είχε υποχώρησε. Στη συνέχεια και πριν ολο-
κληρωθεί η θεραπεία των εκζεμάτων η Γεωργία
παντρεύτηκε με τα δικά της μαλλιά, πήγε γαμήλιο ταξίδι
στο Παρίσι όπου επισκέφθηκε την Disneyland και γέν-
νησε ένα υγιές αγοράκι που σήμερα ειναι 5 ετών.

Χρήστος Κόντης, Ομοιοπαθητικός & Θεραπευτής Σιάτσου.
www.kethe.gr
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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 του κόσμου της
ύλης και πέρα από αυτόν (Σωκράτης).
Διανέμεται 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 και 1.500 στην Αθήνα.

Χρήστος Κόντης, Εκδότης



ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ

Τα δύο τελευταία χρόνια ακολουθώ Ομοιοπαθητική
αγωγή στην Κέρκυρα. Έπασχα από συχνούς πονοκεφά-
λους (ημικρανίες), πρήξιμο και πάγωμα των άνω άκρων,
καθώς και από προβλήματα με την έμμηνο ρύση. Το απο-
κορύφωμα ήταν όταν άρχισαν να πέφτουν τα πλούσια και
υγιή μαλλιά μου, για τα οποία ήμουν υπερήφανη. Πριν ξε-
κινήσω Ομοιοπαθητική, ακολούθησα για το καθένα από
αυτά τα προβλήματα τη συμβατική ιατρική. Οι παρενέρ-
γειες των διαφόρων φαρμάκων που έπαιρνα, ήταν πιο
ενοχλητικές από τα ίδια τα συμπτώματα και επιπλέον τα
επούλωναν προσωρινά, με αποτέλεσμα κάθε φορά που
σταματούσα τη θεραπεία, να επανέρχονται πιο επιθετικά
και σε χειρότερη μορφή από πριν. Αποφάσισα να σταμα-
τήσω τη θεραπεία και να ακολουθήσω την Ομοιοπαθη-
τική. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά. Από τις πρώτες κιόλας
επισκέψεις, άρχισα να ξαναβρίσκω τις ισορροπίες μου. Οι
πονοκέφαλοι έφυγαν, η έμμηνος ρύση αποκαταστάθηκε
σύντομα ενώ η κατάσταση με το πρήξιμο και πάγωμα των
χεριών μου βελτιώθηκε θεαματικά. Οι πιέσεις και το άγχος
της καθημερινότητας υπάρχουν αλλά σε χαμηλότερη έν-
ταση. Όμως απέναντι σε αυτά η ομοιοπαθητική είναι ένας
πολύ καλός σύμμαχος.

Σουρβίνου Όλγα (έμπορος)

Επιλέξαμε να επαναδημοσιεύσουμε από το ΒΗΜΑ
τη μαρτυρία της Αικατερίνης Δελή που ακολού-
θησε Ομοιοπαθητική θεραπεία και χωρίς καμία
αμφιβολία για την απόφασή της δημοσιοποιήσε
την εμπειρία αλλά και τη φωτογραφία της. Δεν
πρέπει να φοβόμαστε την γνώμη των άλλων για
την στάση που τηρούμε και τις αποφάσεις που
παίρνουμε. Είναι ανάγκη σήμερα περισσότερο από
ποτέ άλλοτε να μεταδίδουμε την εμπειρία μας
χωρίς να ανησυχούμε ότι θα γίνουμε περιθωρια-
κοί. Από αυτό το φύλλο τα δημοσιεύματα που θα
αφορούν «σχόλια ασθενών που ακολούθησαν
Ομοιοπαθητική Θεραπεία» θα περιλαμβάνουν τα
πλήρη στοιχεία του ασθενή και προαιρετικά τη
φωτογραφία τους.

(Σ.τ.ε)

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΛΗ «Απαλλάχθηκα
από την ελκώδη κολίτιδα»

«Όταν ήμουν 17 ετών
διαπίστωσα ότι έπασχα
από ελκώδη κολίτιδα.
Πήγα σε γιατρό, έκανα
τις απαιτούμενες εξε-
τάσεις και ξεκίνησα
την κορτιζόνη, ήταν το
μόνο φάρμακο που με
ηρεμούσε».
Η 24χρονη Κατερίνα
λάμβανε κορτιζόνη και
άλλα πέντε φάρμακα
επί δύο χρόνια. «Όταν

έπαιρνα τα φάρμακα ένιωθα καλά. Όταν τα σταματούσα
ήμουν χάλια. Ψυχολογικά ήμουν ράκος και σε αυτό συ-
νέτεινε η διαπίστωση των γιατρών ότι η νόσος μου δεν
θεραπεύεται και ότι πρέπει να παίρνω σε όλη μου τη ζωή
κορτιζόνη». Όλα άλλαξαν όταν ένας φαρμακοποιός, ο
οποίος έπασχε από το ίδιο νόσημα, τη συμβούλευσε να
επισκεφθεί ομοιοπαθητικό γιατρό. «Μου είπε ότι τα τε-
λευταία 12 χρόνια είχε ηρεμήσει από τα συμπτώματα. O
γιατρός που με είδε ήταν ο μόνος που κατάφερε να με
ηρεμήσει. Δεν μου είπε ότι θα θεραπευτώ σίγουρα, αλλά
ότι υπάρχουν σημαντικές ελπίδες αν το παλέψουμε. Στην
αρχή “ταλαιπωρήθηκα” λίγο διότι ο οργανισμός μου δεν
ήταν “παρθένος” από τα πολλά φάρμακα που έπαιρνα.
Κάποια στιγμή όμως άρχισαν να εξαφανίζονται τα συμ-
πτώματα. Πριν από δύο χρόνια ολοκλήρωσα τη θεραπεία
και έκτοτε δεν έχω καμία ενόχληση».

Αικατερίνη Δελή Δημοσιογράφος, 24 ετών

Σχόλια ασθενών
που ακολουθούν
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Ασπίδα για την υγεία το ελληνικό μέλι
Το ελληνικό μέλι έχει υψηλή αντιβακτηριδιακή,
αντιοξειδωτική και προβιοτική δράση, σύμφωνα με τα
συμπεράσματα ειδικών επιστημόνων, που συμμετείχαν σε
παγκόσμιο συνέδριο στην Κρήτη.

Το 70% του μελιού που παράγεται στη χώρα μας προέρχεται από
πεύκο, ελάτη, καστανιά και βελανιδιά. Το συνέδριο
πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, με τη συμμετοχή του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αφορούσε αποκλειστικά το μέλι.
Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε συγκριτική έρευνα που αφορά στα
χαρακτηριστικά και στην ποιότητα του δασόμελου (μέλι ελάτης,

πεύκου, βαλανιδιάς, καστανιάς κλπ), η οποία ολοκληρώθηκε με συμμετοχή 17 διαφορετικών χωρών και 29
επιστημόνων. Ένα μεγάλο μέρος του συνεδρίου αφιερώθηκε στη χρησιμότητα όλων των προιόντων μέλισσας: του
μελιού, της γύρης, του βασιλικού πολτού, της πρόπολις και του κεριού. Κλινικές μελέτες που παρουσιάστηκαν δείχνουν
όλο και περισσότερο ότι “τα προιόντα της μέλισσας είναι χρήσιμα για τη διατροφή και την υγεία του καταναλωτή”.

ΠΗΓΗ: Ελευθεροτυπία

Παρελθόν τα ζαχαρότευτλα, έρχεται η stevia
Stevia rebaudiana. Μία νέα γλυκαντική ουσία, που παράγεται από
το φυτό στέβια αναμένεται σύντομα να αντικαταστήσει τη ζάχαρη. Το
φυτό προέρχεται από την Παραγουάη, και θυμίζει το ζαχαρότευτλο,
ωστόσο η καλλιέργειά του αποδεικνύεται πολύ πιο οικονομική και
κερδοφόρα για τους αγρότες.
Η στέβια (λατ. Stevia rebaudiana) είναι ένα μικρό βότανο που φυτρώνει στη
βορειοδυτική Παραγουάη και αποτελεί παραδοσιακό γλυκαντικό των
αυτοχθόνων Γουαρανών. Αποτελεί πηγή χρήσιμων φυσικών χημικών ουσιών,
όπως στεβιοσίδη, ισοστεβιόλη, φυτοστερόλες, γιββερελλίνη (φυτοορμόνη),
χλωροφύλλη (φυσική χρωστική), κ.ά.
Είναι 300 φορές πιο γλυκιά από τη ζάχαρη, χωρίς καθόλου θερμίδες,
ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για ανεπιθύμητες δράσεις
στον ανθρώπινο οργανισμό. Πανεπιστημιακές έρευνες στην

Παραγουάη έδειξαν ότι η στέβια διαθέτει αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντιβακτηριδιακές
ιδιότητες.
Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι η κρυσταλλική γλυκιά ουσία της είναι σταθερή σε θερμοκρασία έως και 200οC,

ιδιότητα που επιτρέπει τη χρήση της στη μαγειρική, σε αντίθεση με τη συνθετική ασπαρτάμη.
Η στέβια είναι ήδη δημοφιλές γλυκαντικό στην Κίνα, η οποία μάλιστα έχει ξεπεράσει την Παραγουάη σε παραγωγή. Η
Κίνα καλλιεργεί σήμερα στέβια σε 200.000 στρέμματα, ενώ οι καλλιέργειες στην Παραγουάη περιορίζονται στα
15.000, παρά την εκρηκτική ανάπτυξη της αγοράς. Περισσότερες πληροφορίες στο www.agrotypos.gr

Ευχαριστoύμε τον Κώστα διαβάτη που μας έστειλε το άρθρο

Ζάχαρη η γλυκιά αμαρτία
Η μοναδική πηγή ζάχαρης που είχαν οι πρόγονοί μας ήταν το μέλι. Ενώ τα γονίδιά μας αναπτύχθηκαν σε ένα περιβάλλον
όπου καταναλώναμε το πολύ 2 κιλά μέλι το χρόνο, η κατανάλωση ζάχαρης αυξήθηκε ανά άτομο σε 5 κιλά το χρόνο
το 1830 και στην τρομακτική ποσότητα των 70 κιλών τo χρόνο στα τέλη του 20ο αιώνα.
Ο Γερμανός βιολόγος Ότο Χάινριχ Βάρμπουργκ τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την ανακάλυψή του ότι
ο μεταβολισμός των καρκινικών όγκων στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κατανάλωση γλυκόζης (είναι η μορφή που
παίρνει στο σώμα μας η ζάχαρη, το λευκό αλεύρι και οι τροφές με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη). Όταν το επίπεδο της
γλυκόζης στο αίμα αυξάνεται το σώμα εκκρίνει ινσουλίνη η οποία συνοδεύεται από την έκλυση ενός μορίου που
ονομάζεται ινσουλινοειδής αυξητικός παράγοντας (insulin- Like growth factor 1 - IGF) για να επιτρέψει στην γλυκόζη
να περάσει μέσα στα κύτταρα και να διεγείρει την ανάπτυξή τους. H ινσουλίνη και ο IGF διεγείρουν άμεσα την ικανότητα
των κυττάρων αυξάνοντας ταυτόχρονα την ικανότητα εισβολής σε γειτονικούς ιστούς. Επιπλέον η ινσουλίνη και ο IGF
προάγουν τους παράγοντες φλεγμονής οι οποίοι διεγείρουν την κυτταρική ανάπτυξη και ενεργούν με την σειρά τους
σαν λίπασμα για τους καρκινικούς όγκους.
Έχει αποδειχθεί ότι η μείωση της λευκής ζάχαρης και των λευκών αλεύρων από τη διατροφή μας εκτός της γρήγορης
επίδρασης στα επίπεδα της ινσουλίνης και του IGF στο αίμα, έχει και ορισμένες δευτερεύουσες επιδράσεις όπως
περισσότερο υγείες δέρμα. Η κατανάλωση ζάχαρης έχει επίσης συνδεθεί και με την ακμή.

Anticancer: ένας νέος τρόπος ζωής του Dr. David Servan-Schreiber εκδ. Ψυχογιός

Τα οφέλη του παρθένου ελαιολάδου έχουν και γενετική βάση
Μια δίαιτα, όπως η Μεσογειακή, πλούσια στις χημικές ουσίες φαινόλες, που περιέχονται ιδιαίτερα στο
παρθένο ελαιόλαδο, καταστέλλει μια σειρά από γονίδια που ευνοούν τις φλεγμονές στον οργανισμό,
σύμφωνα με μια νέα ισπανική επιστημονική έρευνα.
Η νέα μελέτη δείχνει ότι εν μέρει υπάρχει και γενετική βάση στα οφέλη της Μεσογειακής δίαιτας, γεγονός που εξηγεί
τον μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιοαγγειακής νόσου σε όσους επιμένουν …μεσογειακά.
Η έρευνα από επιστήμονες του πανεπιστημίου της Κόρντοβα, υπό τον Φρανσίσκο Πέρεθ-Χιμένεθ, δημοσιεύτηκε στο
περιοδικό “BMC Genomics”. Οι ερευνητές μελέτησαν τις επιπτώσεις που είχε η κατανάλωση ενός πρωινού πλούσιου
σε φαινόλες, στη γονιδιακή έκφραση 20 ασθενών με μεταβολικό σύνδρομο, μια συνήθη κατάσταση που συνδέεται
με αυξημένο κίνδυνο καρδιοαγγειακής νόσου και διαβήτη τύπου 2. Επί έξι εβδομάδες πριν την έναρξη της μελέτης, οι
συμμετέχοντες είχαν σταματήσει να παίρνουν οποιοδήποτε φάρμακο, βιταμίνη ή συμπλήρωμα διατροφής.
Οι ισπανοί ερευνητές εντόπισαν 98 γονίδια που είχαν «εκφραστεί» με διαφορετικό τρόπο σε όσους είχαν καταναλώσει
ελαιόλαδο πλούσιο σε φαινόλες. Αρκετά από τα «κατεσταλμένα» γονίδια είναι γνωστό ότι εμπλέκονται στις
φλεγμονώδεις διαδικασίες και παθήσεις. Η διαπίστωση αυτή δείχνει ότι η μεσογειακού τύπου δίαιτα, με έμφαση στο
παρθένο ελαιόλαδο, μπορεί να επιδράσει θετικά στο ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου, μειώνοντας την
προδιάθεση των κυττάρων για φλεγμονές.
Οι φαινόλες περιέχονται γενικά στο ελαιόλαδο και σε ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες στο παρθένο ελαιόλαδο. Σύμφωνα
με τον Πέρεθ-Χιμένεθ, «η έρευνα ενισχύει τη σχέση ανάμεσα στη φλεγμονή, την παχυσαρκία και τη διατροφή,
παρέχοντας στοιχεία στο πιο βασικό επίπεδο (σ.σ. το γενετικό) για τα οφέλη στην υγεία από την κατανάλωση παρθένου
ελαιολάδου».
Η πρωτότυπη επιστημονική εργασία www.biomedcentral.com/

Πηγή: Ελευθεροτυπία



Στα δύο προηγούμενα τεύχη αναφερθή-
καμε στις δύο βασικές αρχές της Παρα-
δοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ).
Περιγράψαμε τη μια και μοναδική αρχή
(ΤΑΟ) η οποία περιλαμβάνει τα πάντα
εντός της -σύμφωνα πάντα με την αρχαία
Κινέζικη αντίληψη- και τις δύο αντίθετες
ποιότητες Γιν και Γιανγκ, οι οποίες βρί-
σκονται σε έναν αέναο κύκλο αλλαγής
και μεταμόρφωσης, αφομοιώνοντας
σταδιακά η μία τα χαρακτηριστικά της
άλλης στο διηνεκές. Η έκφραση λοιπόν
της ζωής είναι δημιούργημα του αντα-
γωνισμού των δύο αυτών αντίθετων δυ-
νάμεων.

Για να καταφέρουν οι αρχαίοι Κινέζοι να μελετήσουν τις
μεταβολές και τις μεταμορφώσεις τις ενέργειας (Τσί), συλ-
λογίστηκαν εμβαθύνοντας στο Νόμο του Γιν Γιάνγκ και
των πέντε κινήσεων (στοιχείων). Παρότι χρησιμοποιείται
ο ορισμός «στοιχείο», η λέξη «κινήσεις» είναι πιο ακρι-
βής, διότι σηματοδοτούν τον αέναο κύκλο των αλλαγών
και των σταδίων, που αναπαράγονται την κάθε στιγμή.
Στον Τίμαιο του Πλάτωνα αναφέρεται για τα αντίστοιχα
τέσσερα όμως στοιχεία ότι: ...με τα τέσσερα στοιχεία δη-
μιούργησε ο θεός το σώμα του κόσμου... έφτιαξε μάλι-
στα και ένα πέμπτο το οποίο κράτησε για τον εαυτό του...
έτσι δημιούργησε έναν μοναδικό κόσμο που κινείται κυ-
κλικά, από την αυτάρκειά του παίρνει από μέσα του ό,τι
χρειάζεται, δίχως να έχει ανάγκη από τίποτε άλλο... έτσι
βλέπουμε ότι όλα τα στοιχεία μετατρέπονται το ένα στο
άλλο και διατηρούν μια συνεχή κυκλική κίνηση. Επομέ-
νως, αφού κανένα δεν παραμένει στην ίδια κατάσταση,
πώς κάποιος δεν θα ντρέπεται τον εαυτό του λέγοντας ότι
κάποιο στοιχείο από αυτά έχει πάντα την ίδια υπόσταση
και δεν είναι διαφορετικό;.
Ενώ η θεωρία του Γιν - Γιανγκ προσφέρει τη δυνατότητα
της ταξινόμησης των φαινομένων και αντικειμένων, η θε-
ωρία των πέντε κινήσεων εξετάζει εμβαθύνοντας στο
ρόλο των κινήσεων και μεταβολών, που θα δούμε στη
συνέχεια. Στη θεωρία των 5 στοιχείων, -όπως θα το απο-
καλούμε και εμείς εναρμονιζόμενοι με την κοινώς χρησι-
μοποιούμενη ονομασία- ο νόμος του Γιν-Γιανγκ συγκε-
κριμενοποιείται και γίνεται πολυπλοκότερος.
Ιστορικά, η θεωρία αυτή εμφανίζεται τον 6ο π.Χ. αιώνα,
την ίδια εποχή περίπου που αναπτύχθηκε και η θεωρία
του Γιν-Γιανγκ και της Τσι (ενέργειας). Είναι ένας διαφο-
ρετικός τρόπος προσέγγισης που, παρότι δεν διαθέτει το
εύρος και την επαληθευσιμότητα των εφαρμογών του
Γιν-Γιανγκ, ανταποκρίνεται με ακρίβεια στην πραγματικό-
τητα που μας περιβάλλει.

Εφόσον τα αντίθετα (Γιν-Γιανγκ) βρίσκονται σε κίνηση και
εναλλάσσονται μεταξύ τους, τότε σύμφωνα με τη θεωρία
των 5 στοιχείων, τα αποτελέσματα της διαφοροποίησης
και εναλλαγής τους μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε από
την έκφραση που παίρνουν, ταξινομώντας τα φαινόμενα
και τη μεταξύ τους σχέση.
Τα πέντε στοιχεία είναι μια σύνθεση του κοσμολογικού
σχήματος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι είναι δημι-
ούργημα του ανθρώπου, κατά συνέπεια ενδέχεται να μην
διαθέτουμε το αλάθητο τόσο της εποχής που εμφανί-
στηκε η ιδέα, πολύ περισσότερο δε τη σημερινή εποχή
που η λογική και τα οικονομικά κίνητρα καθορίζουν τη
ζωή και το μέλλον μας. Το χάσμα αυτό έχει εισαχθεί και
στην άσκηση της (ΠΚΙ) με την εμμονή στη συμπτωματική
εφαρμογή της μεθόδου. Η πλειοψηφία των θεραπευτών
εστιάζει στην αντιμετώπιση του συμπτώματος και όχι στην
ενδυνάμωση του συνόλου του οργανισμού. Η συνολική
ενδυνάμωση αφυπνίζει την αυτοθεραπευτική δύναμη και
αντίδραση προς την αιτία που προκάλεσε και το σύμ-
πτωμα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη συνολικότερη απο-
κατάσταση της υγείας του ασθενή και όχι μόνο του
συμπτώματος. Το ίδιο συμβαίνει και με τη λεγόμενη “σύγ-
χρονη” Ομοιοπαθητική, στην οποία ο θεραπευτής συντα-
γογραφεί με βάση το σύμπτωμα και όχι με βάση την
ολότητα του ασθενή. Με αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχει
προσωρινή βελτίωση, όμως θεραπευτικά τόσο ο ασθε-
νής όσο και ο θεραπευτής θα απογοητευθούν μελλον-
τικά, όταν θα βλέπουν τα συμπτώματα να επανεμφανίζονται
με την ίδια ή με άλλη μορφή. Ο γραμμικός τρόπος σκέψης
δεν ανταποκρίνεται στην εφαρμογή αυτών των θεραπευ-
τικών μεθόδων αλλά ούτε και στην ίδια τη φύση της ζωής.
Όμως εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ζήτημα εκπαί-
δευσης τόσο από τον θεραπευτή όσο και από τον ασθενή.
Ο ασθενής πρέπει να κατανοήσει ότι το πρόβλημα που
απέκτησε χρειάστηκε ορισμένο χρόνο επώασης μέχρι να
εδραιωθεί, συνεπώς πρέπει να συμπορεύεται η νοοτροπία
του με τη θεραπεία που δέχεται, και να αντιμετωπίσει τη
βιασύνη του προκειμένου να απαλλαγεί εδώ και τώρα από
το πρόβλημα. Ο θεραπευτής πρέπει να συμπορεύεται με
τους θεραπευτικούς νόμους της μεθόδου που ασκεί και
να μην εστιάζει στο να γοητεύσει τον πελάτη του πρό-
σκαιρα. Έχουμε ανάγκη από ενημερωμένους και ευσυ-
νείδητους θεραπευτές αλλά και ασθενείς, για ένα
καλύτερο αύριο αναφορικά με το επίπεδο υγείας στο
οποίο έχουμε περιέλθει παγκοσμίως.

Οι φυσικές κινήσεις των πέντε
στοιχείων
ΣΕΝ - Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
(ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Η βασικότερη σχέση που υπάρχει μεταξύ των πέντε στοι-

χείων είναι η υποστηρικτική σχέση που διατηρούν μεταξύ
τους στην αέναη συμπαντική κυκλική ροή. Η έκφραση της
ζωής στη μορφή που υπάρχει στον πλανήτη μας, οφείλε-
ται στην απόσταση του ήλιου και τη δυνατότητα που πα-
ρέχεται από το Νερό. (Η αρχή των δυνατοτήτων είναι
φυσικά το φως, -ο ήλιος, ο υπέρτατος άρχων, που τον
χαρακτηρίζει η Γιάνγκ ποιότητα της φωτιάς-, για λόγους
όμως ευκολίας στην κατανόηση θα αρχίσουμε από το
νερό που χαρακτηρίζεται από την Γιν ποιότητα).
Αποτελώντας την απαρχή της ζωής σε όλες τις εκφάν-
σεις, συμπεριλαμβανομένης και της ανθρώπινης ύπαρ-
ξης, το στοιχείο του νερού δικαίως θεωρείται ως η
μητέρα της ζωής. Μέσα στο νερό συνέβησαν οι πρώ-
τες αλχημιστικές διαδικασίες από τις οποίες η ζωή άρχισε
να αποκτά οντότητα, να παίρνει μορφή και έκφραση. Στη
συνέχεια δημιουργήθηκε από το νερό το επόμενο στοι-
χείο στον παραγωγικό κύκλο που είναι το Ξύλο, το
οποίο είναι γέννημα και θεωρείται γιος του Νερού.
Από τη μεταμόρφωση ενός ανόργανου υλικού όπως το
νερό, παρατηρούμε να δημιουργείται η ζωή στην πυκνό-
τερη μορφή της, η οποία όμως είναι εξαρτημένη άμεσα
από μικροοργανικά συστατικά, όπως π.χ. τα μεταλλικά συ-
στατικά που περιέχονται στο νερό, το φως για τη φωτο-
σύνθεση, ο αέρας που το δυναμώνει και η γη που το
κρατάει με φροντίδα στην αγκαλιά της.
Το ξύλο αποτελεί την πρώτη μορφή ζωής, η οποία
συμβολίζει και την έκφραση της μητέρας, του
νερού που το θρέφει. Τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια
χρειάστηκαν τα δέντρα για να φτάσουν στη σημερινή τους
μορφή, ξεκινώντας από τα αρχαιοβακτήρια που δημιουρ-
γήθηκαν στο νερό. Όλα αυτά τα χρόνια η ανάγκη της αλ-
λαγής και μεταμόρφωσης, δημιούργησε τα σχήματα, τις
μορφές και τα χαρακτηριστικά που διαθέτει η ζωή στο φυ-
τικό βασίλειο.
Το νερό λοιπόν γέννησε το ξύλο, το ξύλο γέννησε τη
Φωτιά (γνωρίζουμε ότι η φωτιά θρέφεται από το ξύλο),
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από τις στάχτες της φωτιάς παράγεται η Γη, από τα
συστατικά της γης παράγεται το στοιχείο του Μετάλλου
(όπως είναι τα ορυκτά μέταλλα). Το μέταλλο με την τήξη
θα παράγει εκ νέου το νερό, δημιουργώντας με αυτό τον
τρόπο έναν κύκλο που το κάθε στοιχείο παίζει το ρόλο
της μητέρας προς το επόμενο και του παιδιού προς το
προηγούμενο.
Ο κύκλος αυτός θεωρείται ως Παραγωγικός ή Δημι-
ουργικός Κύκλος, η διαδικασία της παραγωγής (γέν-
νησης) είναι η εκδήλωση του Γιανγκ, η οποία υποστηρίζεται
από την ποιότητα του Γιν.

ΚΟ-Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τον κύκλο του Ελέγ-
χου. Το στοιχείο της φωτιάς, όπως βλέπουμε και στο
σχήμα, ασκεί έλεγχο στο μέταλλο, με τη θερμοκρασία της
φωτιάς το λιώνει, σχέση που ταυτίζεται με αυτή της για-
γιάς και του εγγονού. Το μέταλλο είναι εγγονός της φω-
τιάς και γιαγιά του ξύλου του οποίου υπερτε ρεί (π.χ. το
τσεκούρι κόβει το δέντρο), το δέντρο με τις ρίζες του ελέγ-
χει τη γη διαπερνώντας την και η γη ελέγχει το νερό, απορ-
ροφώντας το. Με αυτό τον τρόπο περιγράφεται η
ισορροπία που διαθέτει η φύση γύρω μας.

Ο κύκλος του ελέγχου λοιπόν μπορεί να είναι εφι-
κτός μόνο όταν το ένα στοιχείο υπερτερεί έναντι
του άλλου. Αν η φωτιά υπερτερεί σε σχέση με το μέ-
ταλλο, τότε μόνο μπορεί να ασκήσει έλεγχο π.χ. ο σιδη-
ρουργός: για να λιώσει το μέταλλο χρειάζεται η δύναμη
της φωτιάς να έχει μια ορισμένη ένταση, διαφορετικά το
μέταλλο δεν μαλακώνει για να πάρει την επιθυμητή
μορφή, το ίδιο συμβαίνει και με τα υπόλοιπα στοιχεία στον
κύκλο του ελέγχου.
Ο επόμενος κύκλος είναι ο Ανταγωνιστικός ή Προ-
σβλητικός, όπου βλέπουμε να συμβαίνει το αντίθετο:
όταν δεν υπάρχει υγιής ανταγωνισμός, π.χ. όταν η φωτιά
είναι υπερβολική σε σχέση με το νερό, θα κυριαρχήσει
επάνω του αφομοιώνοντάς το, με αποτέλεσμα την ξηρα-
σία στη γη.

Αν το νερό είναι υπερβολικό σχετικά με τη γη θα την αφο-
μοιώσει δημιουργώντας έλη, πηγή μικροβίων και ασθε-
νειών, η γη με τη σειρά της θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά
προς το ξύλο, που με τη σειρά του θα αφομοιώσει το μέ-
ταλλο και το μέταλλο τη φωτιά.

Η επαληθευσιμότητα της εν λόγω θεωρίας, είναι
εμφανής τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και παν-
τού στη φύση γύρω μας. Ο άνθρωπος -ο οποίος απο-
τελεί και το υποκείμενο της έρευνάς μας- για την αντίληψη
της ΠΚΙ είναι μια μικρογραφία (κατ’ εικόνα και ομοίωση)
του σύμπαντος που μας περιβάλλει. Αναγνωρίζοντας τα
χαρακτηριστικά και τη διαδικασία των αλλαγών των πέντε
στοιχείων, είμαστε σε θέση να εξατομικεύουμε την κάθε
περίπτωση μέσα από αυτό το πρίσμα, υποστηρίζοντας θε-
ραπευτικά τον πάσχοντα. Ο ίδιος ο πάσχων καλείται να
συμβάλει στην αποκατάσταση, επαναξιολογώντας τα κί-
νητρα που τον ωθούν, τις προθέσεις που τον οδηγούν και
τα συναισθήματα που τον διακατέχουν (κύκλος του
ελέγχου). Μπορούμε να κατασκευάσουμε τα πάντα,
αλλά αν ο σκοπός που καθορίζει τις πράξεις μας δεν πε-
ριλαμβάνει εντός του ενωτικά στοιχεία τόσο προς τον συ-
νάνθρωπο όσο και προς το περιβάλλον γενικότερα, τότε
μοιραία αυτό που δημιουργούμε είναι παρά φύση έργο
(ανταγωνιστικός κύκλος). Η ανάγκη που διατηρεί σε
συνοχή τις κοινωνίες μας, απορρέει και καθοδηγείται από
το συναίσθημα του φόβου (στοιχείο του Νερού). Η πα-
ρακμή που επέρχεται είναι οι πιέσεις της βιολογικής μας
ανάγκης που απαρνηθήκαμε, είναι η περιφρόνηση προς
τις δυνατότητες που μας παρέχονται από το στοιχείο της
φωτιάς. Τοποθετήσαμε τον εαυτό μας υπεράνω πάν-
των, εστιάζοντας μόνο στο μηχανιστικό σωματικό μας επί-
πεδο (στοιχείο του ξύλου).

Απαξιώσαμε εκείνο το περιβάλλον που αποτελεί την λα-
χτάρα και την πηγή μέσα στην οποία σβήνουμε τη δίψα
της ζωής και ατενίζουμε τη δημιουργία. Εγκαταλείψαμε ή
παρερμηνεύσαμε το αισθητικό μας περιβάλλον, εκείνη την
ποιότητα που μας έφερνε κοντά (στοιχείο του Μετάλ-
λου), διότι ο εγωισμός μας το εκλάμβανε σαν αδυναμία.
Το γεγονός αυτό επαληθεύεται πάντα όταν αντιμετωπί-
ζουμε περιβαλλοντικές καταστροφές ή πολεμικές συγ-
κρούσεις, διότι ενστικτωδώς γνωρίζουμε ότι ο μόνος
τρόπος διατήρησης της ζωής και του είδους μας είναι η
ισχύς εν τη ενώσει (στοιχείο της Γης). Όταν τελειώνει
η καταστροφή και ο πόλεμος, τότε αρχίζει ο μεγάλος ο
πόλεμος, ο αληθινός, αυτός που γίνεται μέσα στην ψυχή
μας, ο οποίος όμως είναι στοιχείο φυσιολογικό και γι’
αυτό ανήκει στον παραγωγικό κύκλο.

Το ελεύθερο κείμενο στηρίζεται στο αρχαίο κείμενο του

Κίτρινου Αυτοκράτορα ενώ τα σχέδια είναι δανεισμένα

από την Ο.Μ. (Οriental medicine & Shiatsu Training Center)

www.shiatsu.gr

Στο επόμενο τεύχος θα περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά του

κάθε στοιχείου και θα προσπαθήσουμε να διακρίνουμε αυτές

τις ποιότητες στον άνθρωπο.

Χρήστος Κόντης - Θεραπευτής Σιάτσου, Ομοιοπαθητικός

www.kethe.gr - e-mail:olistic@otenet,gr



1. Eισαγωγή (τι είναι το Σιάτσου;)
«Σιάτσου» στα Ια-
πωνικά σημαίνει
πίεση με τα δά-
κτυλα. Aξιοποιεί
όμως μια ποικιλία
από διαφορετι-
κές τεχνικές,
όπως οι διατά-
σεις, οι κινήσεις
και οι πιέσεις ειδι-

κών σημείων. O σκοπός του είναι να εξασφαλίσει τη μέ-
γιστη ευεξία, επιδρώντας σε σώμα, νου και πνεύμα.
Προσφέρει βαθιά χαλάρωση και ανακούφιση από τις εν-
τάσεις και το στρες, που
ευθύνονται, έμμεσα ή άμεσα, για την εμφάνιση πολλών
προβλημάτων υγείας. Eίναι πια μια από τις δημοφιλέστε-
ρες και πιο διαδεδομένες μεθόδους σωματικού χειρισμού
στον κόσμο. Tο Σιάτσου λειτουργεί φιλικά, σε συνεργία
με τη φυσιολογία του κάθε οργανισμού χωρίς να πιέζει
ή στρεσάρει το σώμα με επώδυνο ή επικίνδυνο τρόπο.
Bοηθάει αποτελεσματικά σε μια ποικιλία από καταστάσεις,
όπως το άγχος, η κούραση και οι χρόνιοι πόνοι. Tαυτό-
χρονα εστιάζεται στη διατήρηση και επανάκτηση της ομοι-
όστασης, δηλαδή της φυσικής αρμονίας των λειτουργιών
και συστημάτων του οργανισμού. Mέσω της εφαρμογής
μιας ευρείας γκάμας διαφορετικών τεχνικών, το Σιάτσου
επιδιώκει να φέρει σε ισορροπία τόσο τους μυς και το
σκελετό, όσο το δίκτυο των ενεργειακών καναλιών (γνω-
στά ως μεσημβρινοί). Mας χαρίζει τη δυνατότητα να δε-
χόμαστε και να προσφέρουμε ζεστασιά και φροντίδα
μέσω του θεραπευτικού αγγίγματος. Eπιτυγχάνει έτσι πιο
άμεση διαπροσωπική επαφή και επικοινωνία, καθιστών-
τας ουσιαστικότερες τις σχέσεις μας με τους συνανθρώ-
πους και αρμονικότερη την επικοινωνία μας με το
περιβάλλον. Παρόλο που αναπτύχθηκε στην Iαπωνία
κατά τις αρχές του 20ου αιώνα, το Σιάτσου έχει τις ρίζες
του στην αρχαιότητα μαζί με τους άλλους κλάδους της
Παραδοσιακής Aνατολικής θεραπευτικής [ΠAI] όπως ο
βελονισμός, η Γιόγκα και το Tσι Kούνγκ. Προσφέρει μια
ολιστική αντίληψη της κάθε περίπτωσης, θεωρώντας ότι
ο άνθρωπος είναι μικρογραφία της φύσης και ότι όλα τα
φαινόμενα μέσα και έξω απ’ αυτόν διαπλέκονται σε έναν
αέναο κύκλο ενεργειακών εναλλαγών.

2. Mια συνεδρία Σιάτσου
(η εφαρμογή του Σιάτσου)

Στην αρχή της συνεδρίας ο θεραπευτής θα πάρει ένα λε-
πτομερές ιστορικό, αντλώντας διάφορες πληροφορίες για
πιθανές ενοχλήσεις, τον τρόπο ζωής και την ψυχολογική
και σωματική κατάσταση. Θα παρατηρήσει τη στάση του
σώματος, τη φωνή, το πρόσωπο, τη γλώσσα και άλλα
στοιχεία που εκφράζουν την ενεργειακή κατάσταση του
ατόμου. Mετά θα εξετάσει όλο το σώμα προσεκτικά: τους
μυς, τους μεσημβρινούς, τα ενεργειακά σημεία, τους
σφυγμούς και τις ειδικές «διαγνωστικές περιοχές» στην
κοιλιά, τη ράχη και τα άκρα. Eπιδιώκει έτσι να σχηματίσει
μια ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης του ατόμου: την
«ενεργειακή αξιολόγηση». Προσπαθεί να δει τα συμπτώ-
ματα και τις διαφορετικές φάσεις των σωματικών διαδι-
κασιών, φυσιολογικών και παθολογικών, περισσότερο
ως εκφράσεις της κίνησης της ενέργειας, παρά ως βιο-
λογικές διαδικασίες. Bλέπει την ασθένεια σαν ένα δέν-
τρο: Οι ρίζες συμβολίζουν το αίτιο, ενώ τα κλαδιά τα
συμπτώματα. Έτσι ο θεραπευτής ίσως προτείνει κάποιες
απλές ασκήσεις ή δώσει συμβουλές κατάλληλης διατρο-

φής, που βοηθούν την ιδιοσυγκρασία και την τωρινή κα-
τάσταση του ατόμου. Kαμιά φορά, ορισμένες αλλαγές
των συνηθειών που συμβάλλουν στην αιτιολογία ανισορ-
ροπιών, είναι απαραίτητες και αποτελούν θεραπεία οι
ίδιες.

Οι τεχνικές επιλέγονται από μια ευρεία γκάμα που περι-
λαμβάνει τις γνωστές σταθερές (στατικές) πιέσεις, τις δια-
τάσεις, τις κινητοποιήσεις αρθρώσεων και τις μαλάξεις.
Eφαρμόζονται συνήθως με τις παλάμες, τα δάκτυλα, τους
αντίχειρες, τους πήχεις, τους αγκώνες, τα πέλματα και τα
γόνατα.
Συνήθως σε μια συνεδρία δουλεύεται όλο το σώμα, αλλά
εάν χρειάζεται, ο θεραπευτής επικεντρώνεται σε συγκε-
κριμένες περιοχές, όπως η πλάτη, η κοιλιά, το πρόσωπο
ή τα πόδια.

O δεχόμενος είναι ξαπλωμένος ή καθιστός σε άνετο βαμ-
βακερό στρώμα στο δάπεδο και ντυμένος με άνετα ρούχα
που καλύπτουν όλο το σώμα. Tο περιβάλλον όπου γίνε-
ται η συνεδρία είναι καθαρό και ήσυχο. Eκατομμύρια άν-
θρωποι έχουν περιγράψει την ευεργετική αίσθησή του με
λόγια όπως «κάτι ενεργοποιείται», «γλυκό πόνο», «ζε-
στασιά», «κάτι ανοίγει» και πολλά άλλα. Ενώ μπορεί κα-
νείς να παρατηρήσει πολύ μεγάλη βελτίωση σε μια μόνο

συνεδρία, το καλύτερο αποτέλεσμα επέρχεται σταδιακά
και χρειάζονται μια σειρά απ’ αυτές. Oι συνεδρίες συνή-
θως γίνονται μία ή δύο φορές την εβδομάδα, ή σε αραι-
ότερα διαστήματα, και διαρκούν περίπου μία ώρα. Tο
Σιάτσου έχει ευεργετικά αποτελέσματα στον καθένα, ανε-
ξάρτητα από το αν αντιμετωπίζει ή όχι κάποιο ιδιαίτερο
πρόβλημα υγείας.

3. Tα οφέλη του Σιάτσου
Σχεδόν όλοι μπορούν να επωφεληθούν από το Σιάτσου,
σε όποια ηλικία ή φυσική κατάσταση κι αν βρίσκονται.
Άτομα που πάσχουν από αϋπνίες, κατάθλιψη ή ψυχολο-
γικές μεταπτώσεις, επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό, γιατί
το Σιάτσου βοηθά την εναρμόνιση των συναισθημάτων,
βελτιώνει τη συγκέντρωση και απαλύνει το άγχος.
Eκείνοι που έχουν μεγάλες απαιτήσεις από το σώμα τους,
όπως οι αθλητές, οι χορευτές και άλλοι επαγγελματίες,
επωφελούνται από τις ειδικές πιέσεις και διατάσεις που
εφαρμόζει το Σιάτσου. Η φυσική κατάσταση, η αντοχή και
η ευλυγισία μεγιστοποιούνται, ενώ βελτιώνεται η στάση
του σώματος. Tο Σιάτσου αντιμετωπίζει αποτελεσματικά
πολλά γυναικολογικά προβλήματα, όπως τους πόνους
της περιόδου, το προεμμηνορυσιακό σύνδρομο, τον ακα-
νόνιστο κύκλο, τη δυσκολία στη σύλληψη και την πεσμένη
λίμπιντο. Tαυτοχρόνως υποστηρίζει τη σωστή και ομαλή

λειτουργία του αναπαραγωγικού συστήματος τόσο στους
άνδρες, όσο και στις γυναίκες. Κατά τη διάρκεια της εγ-
κυμοσύνης προσφέρει ανακούφιση από διάφορα κοινά
προβλήματα όπως οι πόνοι στη μέση και στα πόδια, η δυ-
σπεψία κ.ά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να επι-
ταχύνει και να διευκολύνει τον τοκετό. Xρησιμοποιείται
ακόμα ως βοήθημα για την ανάρρωση μετά από περίοδο
ασθενείας, ή παράλληλα (συμπληρωματικά) με μεθόδους
της συμβατικής ιατρικής. Παρακάτω παρατίθεται κατάλο-
γος από κοινές καταστάσεις στην αντιμετώπιση των
οποίων το Σιάτσου έχει αποδειχθεί χρήσιμο. Υπάρχουν
όμως και πολλές άλλες όπου έχουν δώσει πολύ καλά
αποτελέσματα.

Tα οφέλη του Σιάτσου
• Χρόνιοι πόνοι διαφόρων προελεύσεων: πόνοι
στη μέση και την πλάτη, ισχιαλγία, αυχενικό, ημι-
κρανίες, μυϊκή ένταση, πιάσιμο, κόπωση ή αδυ-
ναμία, κράμπες, δυσκαμψία και πόνοι στις
αρθρώσεις
• Κόπωση, ατονία, αδυναμία
• Τραυματισμοί, θλάσεις και άλλες κακώσεις
• Αρθριτικά, τενοντίτιδα, περιαρθρίτιδα, ρευματι-
σμοί
• Νευραλγίες, μούδιασμα, τρέμουλο, παράλυση
και ατροφία
• Δύσπνοια, χρόνιος βήχας, χρόνια φαρυγγίτιδα,
ρινίτιδα, ιγμορίτιδα, άσθμα
• Δυσκολία στη χώνευση, καούρες, ανορεξία,
υπερβολική πείνα, δυσκοιλιότητα, διάρροια, κολί-
τιδα, φούσκωμα κ.ά.
• Tαχυπαλμίες, υψηλή και χαμηλή πίεση, αδύναμη
κυκλοφορία, κρύα άκρα, διόγκωση αγγείων
• Aισθητική, χαλάρωση, ρυτίδες, πρήξιμο κ.ά.

4. H Θεωρία του Σιάτσου
Σύμφωνα με την Παραδοσιακή Ανατολική Ιατρική, στην
οποία βασίζεται το Σιάτσου, τα ενεργειακά σημεία του σώ-
ματος σχηματίζουν ένα δίκτυο καναλιών, όπου ρέει η Ζω-
τική Ενέργεια, γνωστή ως Κι η Τσι (Qi). Oι μεσημβρινοί
συνδέουν το κάθε κύτταρο, ιστό και όργανο σε ενιαίο
σύμπλεγμα λειτουργιών. Kατατάσσονται σε δύο αντίθετα
και συγχρόνως αλληλεξαρτώμενα ρεύματα, γνωστά ως
γιν και γιάνγκ. Η ενέργεια γιν έχει μια πιο ήπια, δροσερή και
θρεπτική ποιότητα, ενώ η γιανγκ είναι δραστήρια και
θερμή. Σύμφωνα με την ανατολική αντίληψη, η υγεία μας
έγκειται στην εξισορρόπηση των δύο αυτών δυνάμεων.
Σε περιπτώσεις έντασης που οφείλονται σε ψυχικά, σω-
ματικά ή περιβαλλοντικά αίτια, το Γιν - Γιάνγκ χάνει την
ισορροπία του και το Κι των μεσημβρινών οδηγείται είτε σε
κατάσταση υπερπληρότητας είτε ανεπάρκειας. Αυτήν
ακριβώς τη δυσαρμονία βιώνουμε ως δυσφορία, πόνο ή
ασθένεια. H διάγνωση του Σιάτσου δεν απομονώνει συγ-
κεκριμένα συμπτώματα ή εκδηλώσεις, αλλά προσπαθεί
να τα δει ως μέρος μιας συνολικής εικόνας ανισορροπίας.
Δίνει τη δυνατότητα παρατήρησης ανισορροπιών στη ροή
της ενέργειας και των δυσλειτουργιών του οργανισμού,
πριν εκείνες εκδηλωθούν ως ασθένεια. Η πρακτική τε-
χνική του Σιάτσου βασίζεται σε αρχαίες μεθόδους θερα-
πευτικού μασάζ, όπως το Τουίνα (παραδοσιακό Κινέζικο
μασάζ), το Άνμα (αρχαίο Ιαπωνικό μασάζ) και το Αμπού-
κου (Ιαπωνικό μασάζ της κοιλιάς). Ακόμα, κάνει χρήση τε-
χνικών οι οποίες είναι κοινές με άλλες μεθόδους
σωματικού χειρισμού, όπως η φυσικοθεραπεία και η χει-
ροπρακτική. Στην εφαρμογή του Σιάτσου παίζουν επίσης
καίριο ρόλο οι σημαντικότερες μέθοδοι ενδυνάμωσης και
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εναρμόνισης του Κι. Αυτές περιλαμβάνουν το Τσι Κουνγκ, το Ντο Υιν και το διαλογισμό.

5. H Eξέλιξη και η ιστορία του Σιάτσου
Tο Σιάτσου αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία στις αρχές του 20ου αιώνα, από τον Tokujiro
Namikoshi Sensei ο οποίος, σε ηλικία μόλις 7 ετών, θεράπευσε τη μητέρα του από-
ρευματισμούς χρησιμοποιώντας πιέσεις με τις παλάμες, τα δάκτυλα και τους αντίχειρες.
Aργότερα, μελετώντας το σώμα, ανέπτυξε μια θεωρία βασισμένη στην ανατομία και φυ-
σιολογία. Tο Σιάτσου και το παραδοσιακό Ιαπωνικό μασάζ Mασάζ Άνμα, με ιστορία 4000
ετών, αναγνωρίστηκαν επίσημα ως «θεραπεία με τα χέρια» (μεταφράζεται αλλιώς ως
«χειροπρακτική») από την Iαπωνική κυβέρνηση το 1955. Tο 1964 το υπουργείο υγείας
διαφοροποίησε το Σιάτσου από το Άνμα και το αναγνώρισε ως ξεχωριστή θεραπευτική
μέθοδο, Iαπωνικής προέλευσης. Στην Ευρώπη και στην Αμερική εμφανίστηκε στις δε-
καετίες του ΄50-70.
Mε το πέρασμα του χρόνου το Σιάτσου ανέπτυξε διαφορετικά στυλ και προσεγγίσεις,
παρ' όλο που το Namikoshi Shiatsu είναι το μόνο επισήμως αναγνωρισμένο στην
Iαπωνία.
Tsubo Shiatsu: Eφαρμόζει πιέσεις σε συγκεκριμένα βελονιστικά σημεία με βάση τη
θεωρία ΠAI Meridian Shiatsu: Eφαρμόζει πιέσεις και άλλες τεχνικές κατά μήκος των
μεσημβρινών με βάση τη θεωρία ΠAI Iokai (Zen) Shiatsu: Eφαρμόζει σύστημα εκτε-
ταμένων μεσημβρινών και απλοποιημένη μορφή θεωρίας ΠAI. Στηρίζεται στη θεωρία
του kyo-jitsu που βασίζεται στο έργο του Shizuto Masunaga. Tao Shiatsu: Eχει ως
βάση τη φιλοσοφία του Tαοϊσμού. Ohashiatsu: Παρόμοιο με το Zεν Σιάτσου, εφαρ-
μόζει ειδικές διαγνωστικές τεχνικές που εξελίχθηκαν από τον Wataru Ohashi. Macro-
biotic Shiatsu: Δίνει μεγάλη έμφαση σε ειδική μακροβιοτική διατροφή. Bασίζεται στο
έργο του George Oshawa. Άλλα στυλ Σιάτσου: Περιλαμβάνουν το Endo Shiatsu και
τις ζώνες Hirata. Έτσι, κάποιοι εφαρμόζουν ένα από αυτά τα στυλ Σιάτσου, και άλλοι τα
συνδυάζουν σε ενιαίο σύστημα, που δανείζεται τόσο την Παραδοσιακή Ανατολίτικη προ-
σέγγιση όσο τη μοντέρνα βιολογική άποψη του σώματος. Το επίπεδο των διαφόρων
μεθόδων της μη συμβατικής ιατρικής βελτιώνεται σταθερά, καθώς όλο και περισσότερα
ιατρικά και παραϊατρικά ιδρύματα εντάσσουν τις μεθόδους αυτές στα θεραπευτικά τους
προγράμματα. Tα τελευταία 10 χρόνια, η χρήση του Σιάτσου έχει αυξηθεί ραγδαία και
στην Eλλάδα. Mε βάση τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήκει στις συμπληρω-
ματικές αγωγές υγείας.

Oriental Medicine & Shiatsu Training Centre
Ερμού 86, Αθήνα 10554. Τηλ: 210 6440023

European Shiatsu
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Ο άνθρωπος, μέσα στο μεγαλείο της ύπαρξης του και «τυ-
φλωμένος» από τη μοναδικότητα της υψηλής νοημοσύνης
του, συχνά ξεχνάει ότι μέσα στον κόσμο των υπάρξεων δεν
είναι παρά μία από τις πολλές μικροσκοπικές φυσαλίδες ζωής,
και ότι το μέγεθος της ομορφιάς ολόκληρης της ύπαρξής του
έγκειται στο γεγονός ότι ο ίδιος αποτελεί μία επιτομή της
φύσης – όλες οι λεπτομέρειες της φύσης είναι καταγεγραμ-
μένες στα κύτταρα του, τα οποία στην ουσία αποτελούνται από
τα ίδια βασικά στοιχεία – Γη, Νερό, Φωτιά, Αέρα και Αιθέρα –
τα οποία συνθέτουν όλα ανεξαιρέτως τα υλικά.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Γη, χαρακτηριστικό της οποίας είναι η σταθερότητα, εκδηλώνεται στον άνθρωπο ως
οστά, δόντια, κύτταρα, και ιστοί.

Το νερό, χαρακτηριστικό του οποίου είναι η κίνηση ή ροή, εκδηλώνεται στα κάθε είδους
υγρά του οργανισμού – το αίμα, τη λέμφο, κ.λπ. – και αποτελεί το μέσο μεταφοράς της
ενέργειας, των ορμονών, των άχρηστων ουσιών, ενώ παράλληλα ρυθμίζει τη θερμο-
κρασία του σώματος.

Η φωτιά, χαρακτηρίζει τις αλλαγές του υλικού κόσμου και, με τη βοήθειά της, μετα-
σχηματίζεται η κατάσταση της ύλης ( για παράδειγμα, η συμπύκνωση και η εξάτμιση).
Είναι η θερμότητα που αναπτύσσεται μέσα στο σώμα και καίει και μετατρέπει την τροφή
σε λίπος ή σε ενέργεια, η οποία συγκρατεί δεμένα μεταξύ τους τα άτομα των μορίων μας.

Ο αέρας, χαρακτηριστικό του δυναμισμού, βοηθά τη φωτιά να κάψει. Η αεριώδης
μορφή της ύλης (οξυγόνο), αποτελεί τη βάση όλων των αντιδράσεων για την πραγμα-
τοποίηση των οποίων είναι απαραίτητη η μεταφορά ενέργειας, όπως, για παράδειγμα,
οι οξειδώσεις που λαμβάνουν χώρα μέσα στον οργανισμό μας.

Ο αιθέρας, χαρακτηρίζει το χώρο μέσα στον οποίο υπάρχει το σώμα. Όπως ακριβώς
και στον εξωτερικό χώρο, η έκταση είναι και εδώ απεριόριστη, εάν σκεφτεί κανείς ότι τα
άτομα είναι μόνο 0,00001 φορτισμένα σωματίδια, ενώ το υπόλοιπο 0,99999 είναι κε-
νότητα.
Ένας από τους πολλούς πανάρχαιους ινδικούς κανόνες αναφέρει ότι πρέπει να «ανα-
γνωρίσουμε αυτό το γεγονός ως κύριο παράγοντα που καθορίζει την υγεία όλων των
υπάρξεων».

Η Αγιουρβέδα, για παράδειγμα, η οποία στην κυριολεξία σημαίνει «Επιστήμη
(Veda) της ζωής (Ayu)», ισχυρίζεται ότι αυτά τα πέντε στοιχεία συνδυάζον-
ται μεταξύ τους σε ζεύγη, δημιουργώντας έτσι τρεις ισχυρές δυνάμεις/αλ-
ληλεπιδράσεις που ονομάζονται Dosha. Η ισορροπία αυτών των ζευγών,
τόσο μεμονωμένα όσο και μεταξύ τους, αποτελεί το κλειδί για την ισορρο-
πία του νου και του σώματος.

Vata – με κυρίαρχο το στοιχείο του αέρα, το Vata χαρακτη-
ρίζει το ζεύγος «αέρα και αιθέρα». Εδρεύει κυρίως στο κόλον
και δευτερευόντως στα αυτιά, τα οστά, τα έντερα και το δέρμα.
Σε φυσικό επίπεδο, το Vata ελέγχει την κίνηση, την αναπνοή,
τις αισθητήριες λειτουργίες όπως, για παράδειγμα, την κινητική
λειτουργία, νευρικά ερεθίσματα, εκκρίσεις, απεκκρίσεις κ.λπ.,
ενώ σε ψυχολογικό επίπεδο τη ζωτική ορμή, τις σκέψεις και το
άγχος. Υπερβολικά υψηλό Vata μπορεί να προκαλέσει υψηλή
αρτηριακή πίεση, ερεθισμό των νεύρων, προβλήματα με αέρια,

σύγχυση και αίσθημα ανεπάρκειας, καθώς και συμφόρηση, δυσκοιλιότητα, απώλεια
ακοής, (συναισθηματική) αδιαφορία, κ.λπ.

Pitta – ενέργεια που χαρακτηρίζεται από την αλληλεπί-
δραση των στοιχείων της φωτιάς και του νερού, με κυ-
ρίαρχη τη δύναμη της φωτιάς. Το Pitta εκδηλώνεται κυρίως
στο λεπτό έντερο, το στομάχι, τους ιδρωτοποιούς αδένες,
τα ένζυμα, τις ορμόνες, τις χημικές ουσίες του εγκεφάλου
που συνδέονται με τις παρορμήσεις, το λίπος, τα μάτια, και
το δέρμα. Σε φυσικό επίπεδο, το Pitta ελέγχει το μεταβολι-
σμό, την απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών, τη θερμο-
κρασία του σώματος, το χρώμα του δέρματος, τη λάμψη
των ματιών, ενώ σε ψυχολογικό επίπεδο συνδέεται με την
κατανόηση, την αντίληψη, την ευφυΐα, και συναισθήματα
όπως ζήλεια, θυμό, ανταγωνισμό, κ.λπ.

Υπερβολικά υψηλό Pitta ή φωτιά, προκαλεί έλκη, δερματικά προβλήματα, ορμονικές
διαταραχές ή διατάραξη της ισορροπίας. Από την άλλη, υπερβολικά χαμηλό Pitta συμ-
βάλλει στον αργό μεταβολισμό, τη μείωση της αντίληψης /κατανόησης, τη νοητική και
πνευματική βραδύτητα, τον λήθαργο.

Kapha – αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των στοιχείων του νερού και της γης. Με
επικρατέστερη τη δύναμη του νερού, στην ουσία το Kapha αναμιγνύει και ομογενοποιεί

τα στοιχεία της γης και του νερού,
τόσο μεταξύ τους όσο και με όλα τα
υπόλοιπα στοιχεία. Υπό αυτή την έν-
νοια, θεωρείται ισορροπιστική δύ-
ναμη. Βρίσκεται κυρίως στο κεφάλι,
το στήθος, το στόμα, το λαιμό, τη
μύτη, τα ιγμόρεια, το στομάχι, τις αρ-
θρώσεις, το κυτταρόπλασμα, το
πλάσμα, και σε όλες τις υγρές εκ-

κρίσεις του σώματος, για παράδειγμα τις βλέννες. Στερεοποιεί το σώμα και αποτελεί
υλικό της φυσικής δόμησης του οργανισμού, λιπαίνει τις αρθρώσεις, επουλώνει τις πλη-
γές, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Σε φυσικό επίπεδο, το Kapha ελέγχει τη στα-
θερότητα, υπό την έννοια ότι διατηρεί την αντοχή του σώματος, συμβάλλει στην
ανάπτυξη και εξέλιξη, ενώ σε ψυχολογικό επίπεδο συνδέεται άμεσα με το μνημονικό, τη
συνέπεια, την απληστία, τις προσκολλήσεις, την κτητικότητα, την ηρεμία, την αγάπη,
και τη συγχώρεση. Υπερβολικά υψηλό Kapha προκαλεί συμφόρηση λόγω συγκέντρω-
σης βλεννών στα ιγμόρεια, τη μύτη, τους πνεύμονες καθώς και νοητική ακαμψία (επι-
μονή), ψυχρές σκέψεις και αίσθημα μειονεξίας. Το Kapha μπορεί να οδηγήσει σε
καταστροφή του βλεννογόνου του στομάχου προκαλώντας καούρες, ξηρότητα της
αναπνευστικής οδού, αδυναμία εστίασης της σκέψης, έλλειψη συγκέντρωσης.

Tα Dosha είναι βιο-ενέργειες ή ιδιοσυγκρασίες που, ανάλογα με το ποιο από
τα τρία κυριαρχεί, καθορίζουν τον τύπο του ατόμου.
Επιπλέον, η Αγιουρβέδα ισχυρίζεται ότι, αν και οι άνθρωποι ταξινομούνται
ανάλογα με το ποιο από τα παραπάνω Dosha υπερισχύει στον καθένα, το
κάθε άτομο ξεχωριστά χαρακτηρίζεται από μία μοναδικότητα, η οποία οφεί-
λεται σε ένα περίεργο και απαράμιλλο αναλογικό συνδυασμό των πέντε στοι-
χείων των τριών βιο-ενεργειών που αναφέρονται παραπάνω.
Αυτός ο μοναδικός και απαράμιλλος συνδυασμός ξεκινά τη στιγμή της σύλληψης του
ατόμου, και συνθέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο το άτομο ζει και κινείται καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής του. Έτσι, φαίνεται να έχει βάση ένα αρχαίο ρητό που λέει, «η κυρία
φύση του ατόμου δεν αλλάζει ποτέ». Αποτελεί τη μοναδική σύσταση της φυσικής, νοη-
τικής και πνευματικής δομής του κάθε ατόμου.
Στην Αγιουρβέδα, αυτή η έμφυτη, βασική, μοναδική μορφή ονομάζεται Prakriti (βασική
φύση) του ατόμου, και χαρακτηρίζει την τέλεια ισορροπία της δημιουργίας.
Ωστόσο, αυτή η Prakriti υφίσταται συνεχείς αναστατώσεις και διαταράξεις – όλοι οι πε-
ριβαλλοντικοί παράγοντες από τη φύση τους προσθέτουν ή απομακρύνουν στοιχεία,
με αποτέλεσμα να διαταράσσεται μία από τις διαστάσεις του ατόμου, κατάσταση που
ονομάζεται Vikruti.
Όσο πιο διαταραγμένη είναι η Vikruti (αρνητική επίδραση επί των Dosha) ενός ατόμου,
τόσο πιο πολύ επηρεάζεται η Prakriti του ατόμου αυτού (έμφυτη σύνθεση των Dosha),
και τόσο πιο δυσάρεστα αισθάνεται το άτομο. Όταν δε, το κενό που δημιουργείται κα-
ταλήξει να γίνει αφόρητο, το άτομο αρρωσταίνει, σωματικά ή συναισθηματικά, και ου-
σιαστικά, ο αγιουρβεδικός όρος «διατάραξη της ισορροπίας» χρησιμοποιείται μέσα σε
αυτό το πλαίσιο.
Η Αγιουρβέδα περιέχει και χρησιμοποιεί όλα τα θεραπευτικά μέτρα που σχε-
τίζονται με την φυσική, νοητική, κοινωνική και πνευματική αρμονία. Η προ-
σέγγιση στη φυσική υγεία, τη νοητική διαύγεια και την πνευματική πλήρωση,
τις νοητικές σκέψεις ή τα συναισθήματα, είναι εξίσου σημαντική με τα συμ-
πτώματα και τις ασθένειες του φυσικού σώματος. Με μία κουβέντα, οι φυ-
σικές ασθένειες δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εκδήλωση κάποιας
νοητικής/συναισθηματικής διαταραχής ή ανισορροπίας.
Μας διδάσκει πολλά, από το πώς να διατηρήσουμε την υγεία μας, ως το πώς
θα έχουμε μια «στάση ζωής» που θα μας πάει πιο … ψηλά.

Πηγή: SAFE

ΑΓΙΟΥΡΒΕΔΑ
Η επιστήμη της ζωής

Της Σοφίας Παπαδοπούλου, Χημικός Πρ .της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης & Εφαρμογής της Επιστήμης της Αγιουρβέδα
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Είχα ακούσει για την Brigitte Roth από τη δε-
καετία του 1980 σε ένα ταξίδι μου στην πανέ-
μορφη Αμοργό, που είναι παράδεισος των
άνυδρων βοτάνων. Πριν μερικά χρόνια είχα την
τύχη να τη συναντήσω στην Κέρκυρα και ήταν

χαρά και τύχη για μένα, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται
για τη Βοτανοθεραπεία, το γεγονός ότι τώρα ζει και μαζεύει
βότανα στη Λευκάδα.
Η Brigitte Roth σπούδασε φυτοθεραπευτική στο Μόναχο. Με το σύζυγό της Άρη Κο-
κοτσή διατηρούν ένα μικρό εργαστήριο βοτάνων στο μικρό ορεινό χωριό Αλέξανδρος
της Λευκάδας. Τον έρωτα με τη φύση και τα βότανα της αρέσει να τον μοιράζεται και γι’
αυτό το λόγο διοργανώνει βοτανικές περιηγήσεις και Σεμινάρια Πρακτικής βοτανοθε-
ραπείας. Στις περιηγήσεις της μέσα στη Φύση διδάσκει πώς να αναγνωρίζουμε τα βό-
τανα της εποχής καθώς και το πότε, πού και πώς να τα συλλέγουμε. Οι συμμετέχοντες
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα βότανα στο φυσικό τους περιβάλλον και να μά-
θουν μέσα από ιστορίες, μύθους και θρύλους τη σημασία τους για την υγεία. Οι πλη-
ροφορίες για το μυθολογικό, παραδοσιακό και επιστημονικό υπόβαθρο των
θεραπευτικών χρήσεων των βοτάνων αναβιώνει στον ακροατή μια μυστηριακή ατμό-
σφαιρα που μαζί με τα αρώματα, τη θέα και το θρόισμα των βοτάνων από τα χάδια του
αέρα, τον ταξιδεύουν σε δυσπρόσιτα μονοπάτια της ψυχής, όπου κυριαρχεί η ευδαιμο-
νία και η γαλήνη.
Στο εργαστήριό της διδάσκει πώς παρασκευάζονται τα ιάματα ακολουθώντας παρα-
δοσιακές πρακτικές εναρμονισμένες με το ρυθμό των Αστεριών, της Σελήνης, του Ήλιου
και γενικότερα της Φύσης που μας περιβάλλει. Η φιλοσοφία της Brigitte εκφρά-
ζεται μέσω της δουλειάς της και επειδή πιστεύει στην αρμονία που διέπει
όλα τα πράγματα έχει ενσωματώσει την εξής διαδικασία: Όλα τα φυτά μα-
ζεύονται με τα χέρια και πάντα σε σχέση με τις φάσεις της Σελήνης και τις
κινήσεις των άστρων. Τα σημεία συλλογής ή καλλιέργειας απαραιτήτως
πρέπει να βρίσκονται μακριά από οποιοδήποτε είδος μόλυνσης. Χρησιμο-
ποιεί την απόλυτα φυσική τεχνική αποξήρανσης με αέρα. Δεν θρυμματίζει
τελείως τα φυτά, από σεβασμό, ευαισθησία και γιατί έτσι πιστεύει ότι δια-
τηρούν το σκοπό που η Φύση τα έπλασε να υπηρετούν. Από τα βότανα που μα-
ζεύει φτιάχνει βάμματα, λάδια και αλοιφές για διάφορε παθήσεις. Αντικουνουπικά λάδια,
μέχρι και βότανα για κάπνισμα για όσους θέλουν να κόψουν το τσιγάρο αλλά και ινδιά-
νικο θυμίαμα φτιάχνει, με τον ινδιάνικο παραδοσιακό τρόπο για την απολύμανση του
χώρου από μικρόβια αλλά και από την αρνητική ενέργεια. Λάτρης της φύσης και των
θεραπευτικών της δυνατοτήτων, τόσο από τις θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων που
μας παρέχει, όσο και από τον κατευνασμό των συναισθημάτων και της νοητικής ηρεμίας
που νιώθει κανείς όταν περπατάει στα χιλιοπατημένα, στην πάροδο των χρόνων, μονο-
πάτια. Το κεντρικό σημείο της προσπάθειάς της αναφορικά με τη διάδοση της γνώσης
της εστιάζει στη μετάδοση μιας γνώσης που τείνει να χαθεί στον πολύβουο σύγχρονο
κόσμο. Απώτερος σκοπός της γνωριμίας με τον όμορφο και μαγικό κόσμο είναι να γί-
νουμε πιο συνειδητοί κάτοικοι αυτού του παραδείσου που ονομάζεται Γη.

Παρουσιάζουμε ορισμένες προτάσεις μειγμάτων
από βότανα της Brigitte
«AMORGOS» ΤΣΑΪ / ΕΡΩΤΑΣ*
Συστατικά: Δυόσμος, Δεντρολίβανο, Φλισκούνι, Θρούμπι
Ιδιότητες: Εύγευστο, διεγερτικό και αναζωογονητικό τσάι με αφροδισιακές ιδιότητες
Παρασκευή: Έκχυμα

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΤΣΑΙ*
Συστατικά: Δεντρολίβανο για την
καλή λειτουργία του κυκλοφορικού.
Φασκόμηλο για τον καθαρισμό του
οργανισμού από τοξίνες. Βάλσαμο
για την ψυχική αρμονία
Ιδιότητες: Εύγευστο αρωματικό τσάι
για το ξεκίνημα μιας καλής μέρας.
Παρασκευή: Έκχυμα

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΤΣΑΪ
Συστατικά: Μαντζουράνα, Μελισσόχορτο, Βάλσαμο, Κράταιγος
Ιδιότητες: Ένα εξαιρετικό μέσο ενάντια στον ανήσυχο ύπνο. Καταπολεμά την αϋπνία.
Ένα φλιτζάνι κατά τη διάρκεια της ημέρας μας απαλλάσσει από τη νευρικότητα, το άγχος,
την κακή διάθεση και την ταχυκαρδία.
Δοσολογία: 1 – 2 φλιτζάνια πριν τον ύπνο.
Παρασκευή: Έκχυμα

ΣΤΟΜΑΧΟΚΑΤΕΥΝΑΣΤΙΚΟ*
Συστατικά: Χαμομήλι, Αψιθιά, Φασκόμηλο,
Δεντρολίβανο, Λουΐζα, Άγρια ρίγανη
Ιδιότητες: Ενάντια στη δυσπεψία, τ’ αέρια
και τους σπασμούς. Αντιεμετικό και σε συν-
δυασμό με Βάτο σταματά τη διάρροια.
Παρασκευή: Έκχυμα

ΤΣΑΪ ΓΙΑ ΕΓΚΥΟΥΣ
Συστατικά: Αχιλλέα, Αλχιμήλα, Μελισσόχορτο, Βάλσαμο, Τσουκνίδα, φύλλα φράου-
λας (Φραμπουάζ ).
Ιδιότητες: Ένα μίγμα από βότανα που μπορούν να καταναλωθούν με ασφάλεια κατά
την εγκυμοσύνη για να στηρίξουν την έγκυο και να την προετοιμάσουν για έναν υγιή το-
κετό.
Δοσολογία: Το ανώτερο 1 – 2 φλιτζάνια την ημέρα, σύμφωνα με τις προσωπικές απαι-
τήσεις της εγκύου.
Παρασκευή: Έκχυμα

ΤΣΑΪ ΓΙΑ ΤΟ ΒΗΧΑ
Συστατικά: Βήχιο, Τίλιο, Μολόχα, Πεντά-
νευρο
Ιδιότητες: Μαλακτικό και αποχρεμπτικό ρό-
φημα που ανακουφίζει από τον βήχα, το
άσθμα και την βρογχίτιδα.
Παρασκευή: Έκχυμα

ΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΒΟΤΑΝΑ ΠΙΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕ-
ΤΙΚΑ ΜΕ ΛΙΓΟ ΜΕΛΙ
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Δύο με τρία φλιτζάνια την ημέρα γουλιά-γουλιά για οξείες περιπτώσεις.
Για μακροχρόνια θεραπεία μην χρησιμοποιήσετε το ίδιο ρόφημα για περισσότερο από 3-
4 εβδομάδες προς αποφυγήν ανεπιθύμητων παρενεργειών, όπως τοξικότητα ή ανα-
στροφή συμπτωμάτων ή εξάρτηση.

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Ιδιαίτερη προσοχή στα φυτά και Μείγματα με αστερίσκο (*). Η χρήση
τους δεν ενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Η χρήση φυτών για κατευνασμό προβλημάτων δεν αντικαθιστά την επίσκεψη στο για-
τρό, που μερικές φορές είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ!
Αυτά και άλλα πολλά έχει να μας πει η Brigitte, που σκοπεύουμε να την φιλοξενήσουμε
και σε επόμενες εκδόσεις του Υγείας Όραμα. Η αγάπη που έχει για το αντικείμενό της και
τη φύση γενικότερα και η υπευθυνότητα που τη διακρίνει σαν βοτανοθεραπεύτρια, την
καθιστά παράδειγμα προς μίμηση.
Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα της Brigitte ή για διάφορα βότανα και
τη χρησιμότητα τους μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική της διεύθυνση
http://www.lefkas.cc/greek/site03.htm.

Από την έκδοση Υ.Ο.

ΒΟΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ BRIGITTE ROTH



Ο ιδρώτας είναι ένα πρόβλημα που επιδεινώνεται
κατά τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες. Aρκετά
από τα αρώματα, και γενικότερα τα καλλυντικά
που κυκλοφορούν στο εμπόριo, έχουν κατηγορη-
θεί για τις βλαπτικές ουσίες που περιέχουν. Υπάρ-
χουν όμως και φυσικοί τρόποι για την
αντιμετώπιση του προβλήματος και την υποστή-
ριξη της φιλαρέσκειας. Σε όσους χρησιμοποιούν
σκευάσματα που σταματούν την εφίδρωση, συνιστούμε
την αποφυγή, διότι η καταστολή των απεκκρίσεων εγκυ-
μονεί σοβαρούς κινδύνους. Στις περιγραφές του Γεωρ-
γίου Βυθούλκα αναφερόμενος σε συγκεκριμένους
τύπους ασθενών (ιδιοσυγκρασίες) με έντονα προβλήματα
εφίδρωσης, μεταξύ άλλων αναφέρει: ...αν ο ιδρώτας
αυτών των ασθενών καταπιεστεί με αντιιδρωτικά, πού-
δρες ποδιών, βορικό οξύ κ.λπ., ο ασθενής μπορεί θαυ-
μάσια να αναπτύξει φυματίωση, καρκίνο, νεφροπάθεια ή
άλλες σοβαρές παθήσεις. Αν καταπιεστεί με αντισηπτικά,
μπορεί να παρουσιαστεί νεφρολιθίαση κ.λ.π.1 Το «Υγείας
Όραμα» δημοσιεύει προτάσεις και λύσεις από το κατα-
πληκτικό βιβλίο του Ορέστη Δαβιά «Θαύματα Χλωρά»2,

για να συμπορευτείτε υγιεινά και αρμονικά με το πρό-
βλημα.

ΑΡΣΙΚΑΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΘΕΡΟΥΣ
Ο Φλαμανδός μέγας ιατρός και βοτανικός Ρέμπερτ Ντον-
τόενς (ή Δωδωναίος, εξελληνισμένα), κατέγραψε στο
υπέροχα εικονογραφημένο σύγγραμμά του «Βοτανολο-
γία», που πρωτοεκδόθηκε το 1554, δύο τρόπους για την
εξάλειψη της «αποφοράς που αναδίδουν οι αμασχάλες».
Ο ένας απαιτεί απλώς το πλύσιμο της περιοχής με τον
εύοσμο χυμό του χλωρού μοσχοσίταρου (Trigonella fo-
enum-graecum), ενώ ο έτερος μεταχειρίζεται κάποιο όχι
απόλυτα εξακριβωμένο είδος γαιδουράγκαθου (Carduus
sp.). Όταν, σημειώνει ο σοφός καθηγητής, η μαύρη ρίζα
του βράζεται σε κρασί και πίνεται τακτικά, «απομακρύνει
διαμέσου των ουροφόρων αγωγών την επιβλαβή εσωτε-
ρική σήψη, με συνέπεια τα ούρα να ζέχνουν, η κινάβρα
όμως της μασχάλης καθώς και κάθε άλλη μυρωδιά του
σώματος εξαφανίζονται». Όποιος τολμά, μπορεί να το δο-
κιμάσει....
Το πρόβλημα της κακοσμίας του ιδρώτα απασχολεί τον
άνθρωπο των ζεστών κλιμάτων από πολύ παλιά, με συ-
νέπεια κάθε πολιτισμός και εποχή να προτείνει τις δικές
του λύσεις. Στην αρχαία Αίγυπτο, έτσι, ο κανόνας για άν-
δρες και γυναίκες των ανώτερων τάξεων ήταν το συχνό
ξύρισμα της μασχάλης (πολύ σωστά! – όπως αποδείχ-
θηκε στα νεότερα χρόνια, οι τρίχες αυξάνουν την επιφά-
νεια επί της οποίας τα υπεύθυνα για την δυσοσμία
βακτήρια πολλαπλασιάζονται και δρουν) και η αποφυγή
της κατανάλωσης του σκόρδου, το οποίο, ως γνωστόν,
μαρκάρει βαριά τον ιδρώτα. Επειδή όμως τα προληπτικά
τούτα μέτρα ασφαλώς και δεν αρκούσαν, φρόντιζαν να
καλύπτουν την αναπόφευκτη μυρωδιά αλείφοντας την
περιοχή μ’ ένα μυροβόλο μείγμα από σμύρνα, λιβάνι και
χαρουπόσκονη. Έλληνες και Ρωμαίοι, πάλι, καθάριζαν
την περιοχή με ένα σφουγγάρι βουτηγμένο σε ξίδι ή σε
έγχυμα φασκόμηλου, το οποίο είναι γνωστό πως διαθέ-
τει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, ενώ περιορίζει επίσης
την υπερβολική εφίδρωση. Υπάρχουν μάλιστα αναφορές
για λεγεωνάριους και μονομάχους που κατέφευγαν σ’
αυτή την πρακτική πριν από κάθε αναμέτρηση, ώστε να
μην προδώσουν με υγρά σημάδια την αγωνία τους. Σή-
μερα γνωρίζουμε πλέον επακριβώς τον ορμονικό μηχα-
νισμό που, σε καθεστώς άγχους, φόβου και ερωτικής

διέγερσης, πυροδοτεί τη λειτουργία των εκατοντάδων
αποκρινών αδένων που εντοπίζονται στη μασχαλιαία πε-
ριοχή και τη βουβωνική χώρα. Οι εκκρίσεις τους ευθύ-
νονται για το ότι μυρίζουμε εντονότερα, «ξινά» και
απωθητικά, θα λέγαμε, για τους αντιπάλους μας στον
επαγγελματικό στίβο, αλλά πιθανώς πολύ ελκυστικά, αν
ρωτήσουμε τη γνώμη όσων ενδιαφέρονται για μας (μη με
παρεξηγείτε, σε ολόκληρη την πρόταση χρησιμοποιώ τον
πληθυντικό της συμμετοχής) ερωτικά.
Αν στη μάχη ενάντια στις λιποθυμικές οσμές, που μας
υποδέχονται όταν αυγουστιάτικα επιβιβαζόμαστε στα
αστικά λεωφορεία, αποφασιστεί κάποτε η χρήση μέσων
μονάχα από το φυτικό οπλοστάσιο, πρέπει να γνωρίζουμε
ότι υπάρχουν αρκετά. Λύση, εκτός απ’ όσα αναφέρ-
θηκαν πριν, μπορούν να προσφέρουν η τριμμένη
φλούδα του λεμονιού και του πορτοκαλιού, το
απόσταγμα απ’ τα κλαδιά του κυπαρισσιού, το
ξύλο του κέδρου σε σκόνη, το εκχύλισμα της αμα-
μελίδας, το αιθέριο έλαιο του θυμαριού, της αμ-
παρόριζας και της κανέλας, το έγχυμα της μέντας
και του δενδρολίβανου. Κάποια απ’αυτά συμμετέ-
χουν πια σε προϊόντα με τα οποία η βιομηχανία της
ομορφιάς απευθύνεται σε καταναλωτές που, είτε
είναι οικολογικά συνειδητοποιημένοι ή αποφάσι-
σαν να αποφεύγουν τις χημικές, πιθανότατα και
επικίνδυνες, αντιιδρωτικές ουσίες. Οι πωλήσεις τους
βέβαια ακόμα ισοδυναμούν με ελάχιστο ποσοστό, στα
δέκα και βάλε δισεκατομμύρια ευρώ του παγκόσμιου τζί-
ρου που επιτυγχάνουν ετησίως τα αποσμητικά της μα-
σχάλης, μαζί με εκείνα των ποδιών και ενός σχετικώς
νέου αμερικάνικου φρούτου, των προϊόντων που παρ-
φουμάρουν τα γυναικεία απόκρυφα! Παρότι λοιπόν η βιο-
μηχανία και οι καταναλωτές ποντάρουν ακόμα στα δυνατά
κυρίως και βαριά αρώματα, αδιαφορώντας για το τι ει-
σπνέει ο άμαχος πληθυσμός, έχουν τουλάχιστον πια απα-
γορευθεί τα αποσμητικά σπρέι που χρησιμοποιούν ως
προωθητικό αέριο τις ουσίες που προκάλεσαν την επί-
μονη, δυστυχώς, τρύπα του όζοντος.

1. Ψυχοπαθολογία των Ομοιοπαθητικών Φαρμάκων

εκδ. Κέντρου Ομοιοπαθητικής Ιατρικής

2. Εκδ. Ποταμός
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Τα τσιμπήματα των εντόμων μπορούν να μετατρέψουν τις
διακοπές των ονείρων σας σε εφιάλτη. Η συνηθισμένη
μέθοδος προστασίας με τα χημικά εντομοαπωθητικά που
περιέχουν συστατικά όπως το DEET (N, N-diethyl-meta-
tolua-mide), έχουν συνδεθεί με σοβαρές παρενέργειες,
που συμπεριλαμβάνουν δερματικές αντιδράσεις, εγκεφα-
λικές βλάβες, ακόμα και καρκίνο.

Ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις
Ένα πιο φυσικό προϊόν είναι τα αιθέρια έλαια. Η σιτρο-
νέλλα, που προέρχεται από το λεμονόχορτο (lemongrass
- Cymbopogon nardus), είναι ένα κοινό συστατικό σε φυ-
σικά ή φυτικά εντομοαπωθητικά. Οι μελέτες δείχνουν ότι
είναι εκπληκτικά αποτελεσματικό, ιδίως για τα κουνούπια
(Entomol Res, 2005; 35: 117-20). Ωστόσο, η σιτρο-
νέλλα φαίνεται να έχει μικρότερη διάρκεια προστασίας
από το DEET. Η δραστικότητά της είναι πιθανώς μεγαλύ-
τερη στα πρώτα 40 λεπτά μετά την εφαρμογή, αν και απαι-
τούνται συχνές επαναλήψεις για να αντισταθμίσουν το
μικρής διάρκειας αποτέλεσμα (Ann Intern Med, 1998;
128: 931-40). Το έλαιο Ευκαλύπτου (από τον Eucaly-
ptus citriodora και Eucalyptus globulus) είναι ένα άλλο
φυσικό εντομοαπωθητικό που λειτουργεί για σχεδόν οκτώ
ώρες. Έρευνα δείχνει ότι ορισμένα συστατικά του έλαιου
ευκαλύπτου είναι τόσο αποτελεσματικά όσο το DEET (J
Am mosq Control Αssoc., 1996; 12: 243 - 6). Μια με-
λέτη διαπίστωσε ότι ένα εντομοαπωθητικό βασισμένο στο
έλαιο ευκαλύπτου ήταν κατά 99,5% αποτελεσματικό στην
προστασία κατά της σκνίπας Culicoides impunctatus,
ακόμη και 8 με 10 ώρες μετά την εφαρμογή, ενώ το DEET

ήταν 97% αποτελεσματικό (J Am mosq Control Αssoc.,
1996; 12: 329-30). Άλλα εντομοαπωθητικά αιθέρια
έλαια περιλαμβάνουν τα Νeem (Azadirachta indica), Τur-
meric (curcuma longa, κουρκουμάς), Βασιλικός (Oci-
mum americanum) και Kaffir lime (Citrushystrix) (Indian
J Malariol, 1995; 32: 47–53; J Vector Ecol, 2001; 26:
76–82). Ωστόσο, τα αιθέρια έλαια μπορούν να προκαλέ-
σουν αλλεργικές αντιδράσεις σε κάποιους ανθρώπους,
έτσι πάντα πρέπει να κάνετε μια δοκιμή πριν χρησιμοποι-
ήσετε εντομοαπωθητικά με αιθέρια έλαια, και να απο-
φεύγετε τη μακροχρόνια χρήση τους. Το αιθέριο έλαιο
Ευκαλύπτου, ειδικότερα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται με
προσοχή, καθώς η υπερδοσολογία είναι γνωστό ότι μπο-
ρεί να προκαλέσει επιληπτικές κρίσεις (J Neurol, 1999;
246:667–70). Για τα ευαίσθητα δέρματα, τα απωθητικά
που βασίζονται στο έλαιο σόγιας μπορεί να είναι μια καλή
λύση.Ένα διάλυμα έλαιου σόγιας 2% ήταν σε θέση να
προστατέψει από τα τσιμπήματαβ των κουνουπιών για
επτά ώρες κατά μέσο όρο (J Med Entomol, 2004; 41:
726-30). Εκτός από τη χρήση εντομοαπωθητικών, υπάρ-
χουν πολλά άλλα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να
μειώσετε τις πιθανότητές σας να σας τσιμπήσουν. Σε συν-
θήκες που τα κουνούπια αποτελούν μεγάλο πρόβλημα,
καλό είναι να φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και παντε-
λόνι και να έχετε καλυμμένους τους αγκώνες και τα πέλ-
ματά σας. Επίσης βοηθάει πολύ να αποφεύγετε τα
σκουρόχρωμα ρούχα καθώς και αποσμητικά, σαπούνια,
λοσιόν και προϊόντα για μαλλιά με άρωμα λουλουδιών,
καθώς μπορεί να προσελκύσουν τα έντομα (Ann Intern
Med 1998; 128: 931-40).

Τέλος, οι κουνουπιέρες είναι χρήσιμες, αν και τα διάκενα
πρέπει να είναι μικρά και σε καλή κατάσταση, αλλιώς τα
έντομα θα μπορούν να περνούν από μέσα. Όταν τη χρη-
σιμοποιείτε πάνω από το κρεβάτι, πρέπει να καταλήγει στο
πάτωμα ή να στερεώνεται κάτω από το στρώμα για να
είναι αποτελεσματική. Βέβαια, μπορεί να σας τσιμπήσουν
ακόμα και μέσα από τα διάκενα αν κοιμάστε σε επαφή με

την κουνουπιέρα. Φέτος το Καλοκαίρι προτιμήστε τέτοιου
είδους μέτρα προστασίας, τα οποία σε συνδυασμό με τη
χρήση προϊόντων χωρίς DEET αποτελούν μια ασφαλέ-
στερη μέθοδο για να αποφύγετε τα έντομα.

Πηγή: Περιοδικό Safe www.safemagazine.gr
(το παρόν αποτελεί μέρος του άρθρου –την πρόταση- για τα

ασφαλή εντομοαποθητικά).

Εντομοαπωθητικά: ο εφιάλτης των κουνουπιών



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΧΡΥΣΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Συνέντευξη: Χρήστος Κόντης

Στα σκουπίδια, τα παλιοσίδερα και την ανακύκλωσή τους, θα
αναφερθούμε στο παρόν άρθρο. Σκουπίδια σαν αυτά που
βλέπουμε στους παραγεμισμένους κάδους, πεταγμένα στους
δρόμους, στα ρέματα, στις παραλίες και εκεί ακόμα που δεν το
περιμένουμε ότι θα τα βρούμε. Υπάρχουν ειδικοί που
ασχολούνται με αυτά και μπορούν μάλιστα να τα μετατρέψουν
σε χρυσάφι, όπως μας είπαν.
Συνάντησα το Δημήτρη Τόμπρο ανάμεσα, σε λόφους από παλιοσίδερα, γερανούς με

τεράστιες δαγκάνες, εκσκαφείς, φορτηγά και σε έναν οργασμό θορύβου και
δραστηριότητας. Ένας τύπος πληθωρικός και ανήσυχος που σου μιλάει και
αντιλαμβάνεσαι ότι ταυτόχρονα ελέγχει τα πάντα που συμβαίνουν γύρω του. Ο Δημήτρης
δεν ασχολείται με την ανακύκλωση στοχεύοντας μόνο το κέρδος. Αυτό το
αντιλαμβάνεσαι όταν περνάς τη μεταλλική είσοδο, η οποία είναι ένα περίτεχνο και
εντυπωσιακό γλυπτό. Εκείνο που τον κρατάει, εκείνο που θρέφει την ψυχή του σε αυτή
τη δουλειά είναι η αγάπη του για το συγκεκριμένο υλικό, το σίδερο, και αυτό το βλέπεις
από τα διάφορα άλλα διασκορπισμένα γλυπτά που ξεπροβάλουν ανάμεσα στους

λόφους των παλιοσιδερικών. Επάνω στην
οροφή του γραφείου του, δεσπόζει μια
μεγάλη μεταλλική σφαίρα από μικρά συγ-
κολλημένα μεταλλικά κομματάκια... Το σπίτι
μου είναι γεμάτο γλυπτά που φτιάχνουμε με
το φίλο μου το Δημήτρη το γλύπτη, και μου
δείχνει έναν τύπο με μούσι και φόρμα σκαρ-
φαλωμένο στην τεράστια μεταλλική κατα-
σκευή που προορίζεται για τις μελλοντικές

εγκαταστάσεις. Να μπεις στο site:www.clavieduson.com να δεις τη δουλειά του, μου
λέει, πράγμα που έκανα και έμεινα έκπληκτος από τη ζωή, την κίνηση και τη χάρη που
απέκτησαν τα παλιοσίδερα στα χέρια του.
...Από οχτώ χρονών δουλεύω το σίδερο, έχει γίνει δεύτερη φύση μου πια. ...Στη γειτο-
νιά μου, στο Αιγάλεω, άρχισα καθαρίζοντας το σιδεράδικο δίπλα στο σπίτι μου, όπου
πήρα και τα πρώτα μαθήματα. Το σίδερο, και το μέταλλο γενικότερα, είναι ζωντανό και
μπορείς με αυτό να φτιάξεις καλαίσθητα αντικείμενα, που να αξίζουν την προσοχή και
το σεβασμό και όχι την απέχθεια που σου προξενούν και τους κινδύνους που
εγκυμονούν όταν τα βλέπεις να ρημάζουν άψυχα, πεταγμένα στις άκρες του δρόμου. Ο
Δημήτρης δεν αγαπάει μόνο τα μέταλλα, αγαπάει πρώτα απ’ όλα την
καλαισθησία και είναι έμπρακτα υπέρμαχος της άποψης ότι, «τίποτε δεν πάει
χαμένο», όλα μπορούν να βρουν τη θέση που τους αξίζει. Ακόμη και για τα
σκουπίδια που κουβαλάμε στην ψυχή μας έκανε λόγο και δεν έκρυψε την
απογοήτευσή του, ορίζοντας, κατά προτεραιότητα, τόσο τις δικές του
ευθύνες όσο και των συμπολιτών του, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των
κρατικών κυβερνώντων. Θεωρεί απαράδεκτο το πιο όμορφο σημείο στην πόλη της
Κέρκυρας να χρησιμοποιείται για πάρκινγκ. Στη μεγαλύτερη πλατεία της Ελλάδας, με
τόσο πολιτιστικό πλούτο τριγύρω, ο ήλιος αντανακλά επάνω στις λαμαρίνες των
αυτοκινήτων ακριβώς στο κέντρο αυτού του μεγαλείου. Θεωρεί επίσης απαράδεκτο το
κρύψιμο της θέας του παλαιού φρουρίου από τα σταθμευμένα τουριστικά λεωφορεία.
Νιώθει προσβεβλημένος σαν πολίτης, που ένας πανέμορφος χώρος σαν το Μον Ρεπό,
με σπάνια χλωρίδα αλλά και με αρχαία μνημεία, να βρίσκεται υπό καθεστώς
εγκατάλειψης. Με το καρνάγιο μου λέει τα έμαθες; Πάνε να το κλείσουν, αν είναι ποτέ
δυνατόν! Υπάρχει καρνάγιο στο νησί που φτιάχνονται ξύλινες βάρκες με τον
παραδοσιακό τρόπο και θέλουν να το κλείσουν!
Με τα σκουπίδια, του λέω, τι γίνεται με τα σκουπίδια και τα παλιοσίδερα, προσπαθώντας
να τον επαναφέρω πριν αρχίσει να τα βάζει με θεούς και δαίμονες.
Όλα τα σκουπίδια ανακυκλώνονται, μου λέει, το ξύλο το αλέθεις και το κάνεις πρώτη
ύλη, το ίδιο και τα υφάσματα, το πλαστικό το ξανακάνεις χρήσιμη πλαστική ύλη, το
γυαλί το ξανακάνεις γυαλί, το μέταλλο - μέταλλο, σε όλα μπορείς να δώσεις νέα μορφή
και χρησιμότητα. Δεν χρειάζεται να πετάμε τίποτε, τα οργανικά σκουπίδια, όπως ξύλα,
αποφάγια κ.α., υπάρχει ένα σκουλήκι το California Worm, που τα τρώει. Καταναλώνει
μια φορά το βάρος του και τα περιττώματα που αποβάλλει, μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν σαν κοπριά, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αγροτική καλλιέργεια. Αυτό που
χρειαζόμαστε είναι το κράτος και η τοπική αυτοδιοίκηση να αναλάβουν πρωτοβουλίες,
να διαμορφώσουν χώρους συγκομιδής (κάδους), ώστε να μπορεί ο πολίτης να δια-
χωρίζει τα σκουπίδια του και να τα πετάει στους ανάλογους. Στη συνέχεια εγώ -και άλλοι
σαν και μένα –μπορούμε να αναλάβουμε όλη την υπόλοιπη δουλειά!
Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα τότε γιατί όλος αυτός ο θόρυβος με τους ΧΥΤΑ και γενι-
κότερα τις χωματερές, γιατί δεν αναλαμβάνεις τη διαχείριση να τελειώνουμε;
Προσπάθησα πολλές φορές να συζητήσω το πρόβλημα και τις δυνατότητες επίλυσης

με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά δεν υπήρχε ανταπόκριση. Δεν υπάρχει κράτος στην
Ελλάδα ο καθένας κοιτάζει πώς θα επωφεληθεί ο ίδιος μέσα από οποιοδήποτε νέο εγ-
χείρημα.
Δυστυχώς αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα, οπότε και εσύ περιορίστηκες στα μέ-
ταλλα. Πόσο καιρό λειτουργεί ο χώρος διαχείρισης; Ξεκίνησα πριν τέσσερα χρόνια και
μετά από πολλές γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες, κατάφερα πριν δύο
χρόνια να ολοκληρώσω τις απαραίτητες άδειες για να λειτουργώ με βάση τις προδια-
γραφές που απαιτούνται από τη νομοθεσία της Ε.Ε. Προσπαθώ ακόμα να αναβαθμίσω
τη δουλειά μου στεγάζοντας έναν χώρο 250 τ.μ. ,ώστε να πάρω άδεια από την ISO (Σύ-
στημα Διαχείρισης Ποιότητας), και γι’ αυτό χρειάζεται να δημιουργήσω ανάλογες προ-
ϋποθέσεις, δρόμους πρόσβασης για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, χώρους αναμονής,
αποδυτήρια, τουαλέτες, αλλά θέλω να φτιάξω και στεγασμένα διαλυτήρια μετάλλων,
χώρο και συνεργεία για τα μηχανήματά μου και άλλες ανάγκες.
Θέλω δύο χρόνια να ολοκληρώσω το χώρο μου και να νιώθω ικανοποιημένος, και
αυτό γιατί δεν με βοηθάει το κράτος. Περιμένω τώρα με τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ
μήπως καταφέρω και πάρω κάποια επιδότηση.
Βλέπω ανθρώπους να εργάζονται, πόσους απασχολείς και τι κάνουν;
Τα άτομα που βλέπεις κάνουν τη διαλογή, ξεχωρίζουν τα σίδερα, τα αλουμίνια, το χαλκό,
τον μπρούτζο, γιατί πρέπει να αποσταλούν στο εργοστάσιο ανακύκλωσης διαλεγμένα.
Έξι άτομα με πλήρη απασχόληση εργάζονται εδώ σαν διαλογείς, οδηγοί, χειριστές μη-
χανημάτων κ.α.
Η ώρα πήγε τέσσερις και ο Δημήτρης με άφησε για λίγο μόνο και πήγε τρέχοντας να
προλάβει τους εργαζόμενους που σχόλαγαν, να τους πει για το αυριανό τους πρό-
γραμμα. Βγήκα από το γραφείο του και είδα απέξω τον κυρ. Γιώργο - τον πατέρα του Δη-
μήτρη - να κάθεται στη σκιά με ένα σφυρί και ένα καλέμι, και να αφαιρεί υπομονετικά τα
χάλκινα σύρματα από κάτι χαλασμένα πηνία. Ψιλοδουλειά, λέει ο κυρ Γιώργος, θέλει
υπομονή, κάποιος πρέπει να την κάνει. Πιο κει, λόφοι από συμπιεσμένα στην πρέσα
αλουμίνια, κουτάκια από αναψυκτικά είναι, αυτά που πετάνε στους μπλε κάδους, μου
λέει. Κάπου εδώ πρέπει να είναι και το αυτοκίνητό μου, του λέω και του δείχνω το λόφο
με τα τσαλακωμένα σε τετράγωνους κύβους αυτοκίνητα, που είχα φέρει πριν κανά μήνα.
Αυτό έχει γίνει ρολς ρόυς από τότε, μου απαντάει. Στη στιγμή να σου και ο Δημήτρης με
το γρήγορο βηματισμό και τα ανήσυχα και κατάμαυρα χέρια του δουλευτή. Υπάρχει
κάποιο αντάλλαγμα, τον ρωτάω, για όποιον φέρει μια χαλασμένη συσκευή;
Υπάρχει κάποιο ποσό ανάλογα με το βάρος και την ποιότητα του μετάλλου, δεν είναι
όμως αυτό για το οποίο θα άξιζε τον κόπο να φέρει κανείς την παλιά του συσκευή αλλά
το γεγονός ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως έχουμε ανάγκη να ανακυκλώνουμε,
για να διατηρήσουμε το περιβάλλον καθαρό και να κάνουμε οικονομία στους πόρους
και τα αποθέματα της γης που καταληστεύουμε. Η γη είναι ζωντανός οργανισμός και
δεν περιέχει κανένα άχρηστο υλικό, αυτό είναι που έχει τη μεγαλύτερη αξία. Όταν πρω-
τοήρθα στην Κέρκυρα, έβγαινα με το γερανό και μάζευα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα κα-
θαρίζοντας το νησί από τη σαβούρα που έβλεπες παντού γύρω σου. Τώρα ασχολούμαι
κυρίως με τη διαχείριση, γιατί είναι μεγάλο το άνοιγμα της συγκομιδής, και χωρίς κρα-
τική ενίσχυση δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Γι αυτό καλούμε όσους έχουν άχρη-
στα ανακυκλώσιμα υλικά, όπως υπολογιστές, τηλεοράσεις, κουζίνες,
ψυγεία, πλυντήρια, αυτοκίνητα και οποιοδήποτε υλικό που αποτελείται από
πλαστικό και μέταλλο, να μας τα φέρνουν για ανακύκλωση, για να γλιτώ-
σουμε τόσο το περιβάλλον όσο και την ποιότητα της ζωή μας από τα σκου-
πίδια.
Του ευχήθηκα καλή επιτυχία και έφυγα από το χώρο συγκομιδής σκεφτόμενος την
υπερ-καταναλωτική μας διάθεση. Δεν μας περισσεύει λίγος χρόνος να αφουγκρα-
στούμε τη ζωή, δεν γνωρίζουμε τι και ποιοι είμαστε. Αυτή είναι η συναισθηματική μας
πείνα που μας κάνει ασυνείδητους καταναλωτές που πασχίζουν εναγωνίως να καλύ-
ψουν αυτό το συναισθηματικό κενό. Γι’ αυτό προτείνουμε ανακύκλωση τόσο στα υλικά
σκουπίδια, όσο και σε αυτά που γεμίζουν την ψυχή μας και λειτουργούν σαν εμπόδια στη
θέασή της. Γιατί μπορούμε, αν θέλουμε, να μετατρέψουμε τα σκουπίδια σε χρυσάφι,
αρκεί να θέλουμε.
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Το «Υγείας Όραμα» ασχολείται με όλους
τους τομείς της ζωής που αφορούν την
έκφραση του πολυπόθητου αγαθού της
υγείας. Με δεδομένο ότι οι λέξεις εκ-
φράζουν έννοιες, αποφασίσαμε να δη-
μοσιεύσουμε τους λόγους που απάγγειλε
ενώπιον του Διεθνούς Νομισματικού Τα-
μείου (ΔΝΤ) ο καθηγητής Ξενοφώντας
Ζολώτας. Πρέπει να θυμόμαστε τις έν-
νοιες των λέξεων και να ενθαρρύνουμε
την διαφύλαξή τους, διαφορετικά οι λέ-
ξεις χάνουν το νόημά τους όπως τεί-
νουμε να χάσουμε και το νόημα της ζωής
και της αξιοπρέπειας σήμερα σαν αποτέ-
λεσμα της κακώς εννοούμενης προσαρ-
μογής στην οικονομική κυριαρχία. Γιατί
υπάρχει και η καλώς εννοούμενη προ-
σαρμογή, όταν τα χρήματα εξυπηρετούν
ουσιαστικές ανάγκες που διευκολύνουν
την βιολογική μας επιβίωση προκειμένου
να έχουμε μια δίκαιη και αξιοπρεπή, αν-
θρώπινη ζωή, χωρίς να εξαιρείται κανέ-
νας συνάνθρωπος μας.

Στόχος του δημοσιεύματος που ακολουθεί δεν είναι να
μας κάνει να αισθανθούμε υπερήφανοι σαν Έλληνες, -
αυτό μόνο σαν σύμπτωση μπορούμε να το εκλάβουμε-
αλλά να προβληματιστούμε ορθά για την οικουμενικότητα
τις Ελληνικής γλώσσας, τις βαθύτερες έννοιες που εκ-
φράζουν οι λέξεις και την ουσία που περιέχουν. Σαν Έλ-
ληνες έχουμε τη τύχει να χρησιμοποιούμε ακόμα πολλές
απο αυτές στην πρωτογενή τους μορφή, ας το κάνουμε με
περισσότερη συνείδηση. Η έπαρση που μας καταβάλλει
για το Αρχαίο Ελληνικό πνεύμα, δεν είναι στοιχείο που δη-
λώνει κατ΄ανάγκη και το συντονισμό μας με αυτά που
έχουν λεχθεί άλλοτε και υπερηφανευόμαστε. Ας θυμη-
θούμε το τέλος ορισμένων από τους φωτισμένους προ-
γόνους μας, που φροντίσαμε να απαλλαγούμε από την
παρουσία τους για να καταλήξουμε στο σημείο που βρι-
σκόμαστε. Ο Πυθαγόρας πέθανε το 500 π.Χ. σε
ηλικία 80 ετών στην εξορία, ο Μιλτιάδης το 489
π.Χ. 65 ετών στη φυλακή, ο Αριστείδης το 468
π.Χ. 72 ετών στην εξορία, ο Θεμιστοκλής το 461
π.Χ. 66 ετών στην εξορία, ο Αισχύλος το 465 π.Χ.
69 ετών στην εξορία, ο Περικλής το 429 π.Χ. 66
ετών παραιτήθηκε λόγω κατηγοριών, ο Φειδίας
το 429 π.Χ. 66 ετών στη φυλακή, ο Αναξαγόρας
το 428 π.Χ. 72 ετών στην εξορία, ο Ηρόδοτος το
426 π.Χ. 59 ετών στην εξορία, ο Ικτίνος το 420
π.Χ. στην εξορία, ο Σοφοκλής το 406 π.Χ. 90
ετών στην εξορία, ο Ευριπίδης το 406 π.Χ. 74
ετών στην εξορία, ο Αλκιβιάδης το 404 π.Χ. 48
ετών στην εξορία, ο Σωκράτης το 399 π.Χ. 71
ετών εκτελέστηκε δια δηλητηριασμού με κώνειο,
ο Θουκυδίδης το 396 π.Χ. 64 ετών στην εξορία,
ο Αριστοφάνης το 385 π.Χ. 61 ετών στην εξορία,
ο Πλάτων το 374 π.Χ. 80 ετών στην εξορία, ο Ισο-

κράτης το 388 π.Χ. 99 ετών στην εξορία, ο Δη-
μοσθένης το 322 π.χ. 62 ετών εκτέλεση με δη-
λητηρίαση. Υπάρχουν και νεότερα παραδείγματα, όπως
ο Κολοκοτρώνης, ο Καποδίστριας και πολλοί άλλοι Έλ-
ληνες, οι οποίοι αποτελούν παράδειγμα μόνο σε λεκτικό
και εθνικιστικό, δυστυχώς, επίπεδο. Αν ενοχλεί το γεγο-
νός αυτών των τοποθετήσεων, σας προτρέπω στην αντι-
κειμενική έρευνα της δράσης μας και των αποτελεσμάτων
της, π.χ. αν δεν ήμασταν εμείς εκείνοι που τους εξεδίω-
ξαν, τότε πώς καταντήσαμε έτσι; Με ποιό πνεύμα
άραγε διεκδικούμε τα μάρμαρα του Παρθενώνα,
το όνομα Μακεδονία κ.α., διεκδικήσεις οι οποίες
στην πραγματικότητα αποδυναμώνουν την πραγ-
ματική ουσία των εννοιών –εφόσον δεν υποστη-
ρίζονται έμπρακτα- των περασμένων μεγαλείων
και θυσιάζονται στο βωμό ενός υποτιθέμενου πα-
τριωτισμού, του εγωισμού και της έπαρσης; Με
αυτόν τον τρόπο παγιδεύουμε τους εαυτούς μας
και απομακρυνόμαστε απο τη δυνατότητα αποκα-
τάστασης και επαναπροσδιορισμού των προθέ-
σεών μας. Απομακρυνόμαστε από την ουσία,
αποξενωνόμαστε από την ύπαρξη. Ας γίνουμε πιο
προσεκτικοί, γιατί εγκυμονεί ένας αόριστος κίν-
δυνος σχίσματος της λογικής, λόγω της βαθμιαίας
μας προσαρμογής.
Δεν χρειαζόμαστε θάρρος – και τσαμπουκάδες
όπως είδαμε και ακούσαμε πρόσφατα στην παρέ-
λαση της 25 Μαρτίου- για να υπερασπιστούμε
αυτό που μας ανήκει αλλά γνώση, συλλογισμό
και υπευθυνότητα. (Σ. τ. Ε.)

Ο περίφημος λόγος του
καθηγητή Ξενοφώντα Ζολώτα
Έκπληξη προκάλεσε ο Ξενοφών Ζολώτας, ως αντιπρό-
σωπος της Ελλάδας, από τον απροσδόκητο λόγο του στις
26 Σεπτεμβρίου 1957, ενώπιον του Διεθνούς Νομισμα-
τικού Ταμείου, σε μία από τις πιο ουσιαστικές του ενέρ-
γειες για την προβολή της ελληνικής γλώσσας. Ο εκλιπών
μίλησε ελληνικά και τον κατάλαβαν όλοι, γιατί χρησιμο-
ποίησε ατόφια την αγγλική γλώσσα! Επακολούθησε ανυ-
πόκριτος ενθουσιασμός και χειροκροτήματα από τους
όρθιους συνέδρους! Την επομένη είχαν πρωτοσέλιδο το
λόγο του οι "New York Times" και η "Washington Post",
περνώντας σε όλο τον κόσμο το μήνυμα, ότι η ελληνική
γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να λειτουργήσει σε
όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Μάλιστα, τόση ήταν η
εντύπωση που προκάλεσε η πρώτη αυτή ομιλία
στα αγγλικά, ώστε ο τότε Πρόεδρος της Διεθνούς
Τράπεζας, Γιουτζίν Μπλάκ, τον παρακάλεσε και
σε επόμενη ετήσια συνεδρίαση του ΔΝΤ και της
Διεθνούς Τράπεζας να μιλήσει πάλι αγγλικά, αλλά
με ελληνικές λέξεις, κάτι, που επανέλαβε το
1959. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να αναφέρει, ότι
οι πατέρες της αμερικανικής ανεξαρτησίας, ο Ουά-
σιγκτον, ο Τζέφερσον, ο 'Ανταμς και άλλοι, όταν
συνέτασσαν το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολι-
τειών, το 1787, είχαν προτείνει η γλώσσα του
νέου κράτους να είναι η ελληνική, προς τιμήν της
γλώσσας του Έθνους εκείνου, που πρώτο γέννησε
τη Δημοκρατία και τη διέδωσε στον κόσμο. Μία
ψήφος , όμως ήταν αρκετή για να προκριθεί η αγ-
γλική.

Ο λόγος του 1957
Kyrie, eulogize the archons of the Panethnic
Numismatic Thesaurus and the Oecumenical
Trapeza for the orthodoxy of their axioms
methods and policies, although there is an

episode of cacophony of the Trapeza with Hellas.
With enthusiasm we dialogue and synagonize at
the synods of our didymous Organizations in
which polymorphous economic ideas and
dogmas are analyzed and synthesized.
Our critical problems such as the numismatic
plethora generate some agony and melancholy.
This phenomenon is characteristic of our epoch.
But, to my thesis we have the dynamism to
program therapeutic practices as a prophylaxis
from chaos and catastrophe. In parallel a
panethnic unhypocritical economic synergy and
harmonization in a democratic climate is basic.
I apologize for my eccentric monologue. I
emphasize my eucharistia to your Kyrie to the
eugenic and generous American Ethnos and to
the organizers and protagonists of this
Ampitctyony and the gastronomic symposia.

Η εισαγωγή αποτελεί απόσπασμα από το άρθρο τις
Δέσποινας Χριστοπούλου www.news.pathfinder.gr
Στη συνέχεια ακολουθεί ο λόγος που ελέχθη στο οικο-
νομικό συνέδριο που διεξήχθη στις 2 Οκτωβρίου1959.

Kyrie, It is Zeus anathema on our epoch and the
heresy of our economic method and policies that
we should agonize the Skylla of nomismatic
plethora and the Charybdis of economic anaemia.
It is not my idiosyncrasy to be ironic or sarcastic
but my diagnosis would be that politicians are
rather cryptoplethorists. Although they emphatically
stigmatize nomismatic plethora, they energize it
though their tactics and practices. Our policies
should be based more on economic and less on
political criteria. Our gnomon has to be a metron
between economic strategic and philanthropic
scopes.
In an epoch characterized by monopolies,
oligopolies, monopolistic antagonism and
polymorphous inelasticity, our policies have to
be more orthological, but this should not be
metamorphosed into plethorphobia, which is
endemic among academic economists.
Nomismatic symmetry should not antagonize
economic acme. A greater harmonization
between the practices of the economic and
nomismatic archons is basic.
Parallel to this we have to synchronize and
harmonize more and more our economic and
nomismatic policies pan ethnically. These
scopes are more practicable now, when the
prognostics of the political and economic
barometer are halcyonic.
The history of our didimus organization on this
sphere has been didactic and their Gnostic
practices will always be a tonic to the polyonymous
and idiomorphous ethnical economies.

Πηγή:www.angelfire.com

Η οικουμενικότητα της Ελληνικής γλώσσας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
Έχω πολλές φορές ανατρέξει στις σελίδες μιας πεντάτομης έκδοσης της Ελληνικής
μυθολογίας γραμμένη το 1978 απο τον ΒΟΙΤΕΧ ΖΑΜΑΡΟΦΣΚΥ, που κυ-
κλοφόρησε από τις εκδόσεις Ηλιάδης. Δεν ξέρω αν αυτό που μου αρέσει είναι η
πληρότητα του καταλόγου των Θεών, Ημιθέων και Ηρώων της Αρχαιότητας, η διαδρομή
κάθε μυθικής οντότητας, κάθε μυθικού προσώπου και το νόημα κάθε μυθικής φυσιο-
γνωμίας, ή τα κατατοπιστικά στοιχεία που δίνει ο συγγραφέας για έργα της παγκόσμιας
τέχνης, του δράματος, της μουσικής, της ζωγραφικής κ.λ.π. που είναι εμπνευσμένα από
πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας. Με ταξίδεψαν όμως τόσες φορές, που δύσκολα
τα άφηνα όταν τα έπιανα στα χέρια μου και πρόθεσή μου είναι να τα μοιραστώ με τους
αναγνώστες του Υγείας Όραμα. Παρότι ο συγγραφέας ακολούθησε αλφαβητική σειρά,
επέλεξα να ακολουθήσω αρχικά την πορεία όπως είναι δοσμένη απο τη «θεογονία» του
Ησίοδου, διότι δεν θα ήθελα απλώς να εστιάσω στην κάλυψη του μυθολογικού περιε-
χομένου αλλά στη φαντασιακή αντίληψη που είχαν οι Αρχαίοι Έλληνες για την Κοσμο-
γονία, Θεογονία και την Ανθρωπογονία.

(Σ.τ.ε)

ΧΑΟΣ
Το πρωταρχικό Χάος, προσωποποιημένο σε θεότητα, η αρχή και η πηγή των
πάντων στον κόσμο. Οι Έλληνες συνήθως το φαντάζονταν σαν άπειρο χώρο στο
διάστημα ή σαν ένα ανακάτεμα στοιχείων άμορφης και ανώριμης ύλης σε απεριόριστο
σκότος, και το προσωποποιούσαν σε θεϊκή ύπαρξη. Από το Χάος ξεπρόβαλε αρχικά το
αιώνιο σκοτάδι Έρεβος και η σκοτεινή Νυξ. Από το Έρεβος και τη Νύχτα γεννήθηκε
έπειτα το αιώνιο Φως ο Αιθήρ και η λαμπρή Ημέρα. Έπειτα γεννήθηκε η Γαία, ο σκοτει-
νός γκρεμός του άλλου κόσμου, Τάρταρος και, η αγάπη που δίνει σε όλα ζωή, ο Έρως.
Η Γαία γέννησε τον Ουρανό και τη Θάλασσα, Πόντο. Έπειτα με τον Ουρανό απέκτησε
δώδεκα γιους και θυγατέρες, τους γιγαντόσωμους Τιτάνες και τρεις, το ίδιο μεγαλόσω-
μους και μονόφθαλμους, Κύκλωπες. Ο Ουρανός, μετά το πρωταρχικό Χάος, έγινε ο
κυρίαρχος του κόσμου. Στη συνέχεια υποχρεώθηκε να δώσει την εξουσία στο γιο του
Κρόνο, ο οποίος είχε εξεγερθεί εναντίον του, και το ίδιο έγινε και αργότερα με το πέρα-
σμα της εξουσίας από τον Κρόνο στο γιο του Δία. Με το Χάος λοιπόν αρχίζει η ελληνική
μυθολογική εξήγηση της γένεσης του κόσμου και της ζωής. Για πρώτη φορά μας πα-
ρουσιάζει έτσι το θέμα στο ποίημά του «Θεογονία» ο Ησίοδος από τη Βοιωτία (έζησε
μεταξύ 8ου και 7ου αιώνα π.Χ.). Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι πρωτύτερα είχε δημι-
ουργήσει αυτό το μύθο η ελληνική λαϊκή φαντασία. Έπειτα ολοκλήρωσαν αυτή την ερ-

μηνεία οι φιλόσοφοι, που ποικιλότροπα την τροποποίησαν και πολλές φορές την αντι-
κατέστησαν με άλλη. Θα άξιζε τον κόπο να την αναλύσει κανείς, πάντως πρέπει να ση-
μειωθεί πως το Χάος, σαν χάος στοιχείων της άμορφης ύλης, είναι οπωσδήποτε μια
αξιοπρόσεκτη διέξοδος για την υλιστική ερμηνεία της γένεσης του κόσμου και της ζωής,
από την οποία ασφαλώς απέχει πολύ περισσότερο το βιβλικό «εν αρχή ην ο λόγος» απ’
όσο η θέση του Ησίοδου «Ήτοι μεν πρώτιστα Χάος γένετ’...»

ΕΡΕΒΟΣ
Γιος του πρωταρχικού Xάους, θεός του αιώνιου σκοταδιού. Με τη σκοτεινή
νύχτα, που κι αυτή ήταν θυγατέρα του Χάους, γέννησε ο Έρεβος το αιώνιο φως, τον Αι-
θέρα και τη Φωτεινή Ημέρα. Έρεβος επίσης ονομάζεται και το πιο σκοτεινό μέρος του
Κάτω Κόσμου, όπου έχει το παλάτι του ο βασιλιάς του, ο Άδης.

ΝΥΞ
Κόρη του αρχικού Χάους, θεότητα που προσωποποιεί τη νύχτα. Στους μύθους
πέρασε προπαντός χάρη στους απογόνους της. Με το θεό του αιώνιου σκοταδιού
Έρεβο, γέννησε το αιώνιο Φως, τον αιθέρα και τη λαμπρή Ημέρα. Αργότερα όμως έφερε
στον κόσμο των θεών και των ανθρώπων πολύ δυσάρεστες υπάρξεις. Κι αυτό γιατί ορ-
γίστηκε με τον Τιτάνα Κρόνο, που ακρωτηρίασε τον πατέρα του Ουρανό και του πήρε την
εξουσία. Τότε ενώθηκε με το θεό της απύθμενης αβύσσου του Κάτω Κόσμου Τάρταρο,
και γέννησε μαζί του το Θάνατο και τον Ύπνο, απ΄ τους οποίους ο πρώτος έγινε θεός
του θανάτου και ο δεύτερος θεός του ύπνου. Με το Έρεβος απέκτησε έπειτα γιο, το Χά-
ρωνα, που διαπόρθμευε τους νεκρούς στα ποτάμια του Κάτω Κόσμου, και θυγατέρα τη
Νέμεση, θεά της εκδίκησης. Τέλος, εντελώς μόνη της γέννησε την Απάτη και τη ματω-
βαμμένη θεά του βίαιου θανάτου Κήρα. Σύμφωνα με ορισμένες γενεαλογίες, θυγατέρες
της ήταν και οι Ερινύες και οι Εσπερίδες, που φρουρούσαν το δέντρο της Ήρας με τα
χρυσά μήλα. Είναι εξάλλου γνωστό πως κι αυτή πήρε μέρος στον αγώνα των θεών του
Ολύμπου κατά των Γιγάντων όταν αυτοί εξεγέρθηκαν. Ναούς και αγάλματα της θεάς νύ-
χτας δεν έχτιζαν οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι. Όταν την απεικόνιζαν της έδιναν μορφή γυ-
ναίκας με σκούρο φόρεμα και κατά κανόνα με σκεπασμένο το πρόσωπό της. Έτσι τη
συναντούμε σε αρκετές αγγειογραφίες, ανάγλυφα σε επιτύμβιες πλάκες και σε πολλές
γιγαντομαχίες. Η πιο γνωστή απ’ αυτές είναι της ζωφόρου του Μεγάλου Βωμού του Δία
στην Πέργαμο (180-160 π.Χ.) που σήμερα βρίσκεται στο κρατικό μουσείο του Βερολί-
νου. Σαν αλληγορικό πρόσωπο, ξαναεμφανίζεται που και που σε έργα καλλιτεχνών της
Αναγέννησης και του Μπαρόκ.

Στο επόμενο: Γαία, ο σκοτεινός γκρεμός του άλλου κόσμου, Τάρταρος.
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Αν το 90% των Αμερικανών γυναικών
θήλαζαν το μωρό τους για έξι μήνες, πε-
ρίπου 900 ζωές βρεφών θα σώζονταν
κάθε χρόνο.
Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στην ιατρική εφη-
μερίδα “Pediatrics”, ο θηλασμός για έξι μήνες μπορεί να
προλάβει θανατηφόρα προβλήματα υγείας, αλλά και να
εξοικονομήσει δισεκατομμύρια δολάρια. Το μητρικό γάλα
περιέχει αντισώματα που βοηθούν τα μωρά να καταπο-
λεμήσουν τις λοιμώξεις. Μπορεί επίσης να επηρεάσει τα
επίπεδα ινσουλίνης στο αίμα, μειώνοντας τον κίνδυνο
ανάπτυξης διαβήτη και παχυσαρκίας. Οι ερευνητές εκτι-
μούν ότι τα μωρά που τρέφονται με ξένο γάλα αντιμετω-
πίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο να μολυνθούν με μικρόβια
κάποιας ασθένειας, να πάθουν ωτίτιδα ή να έχουν ανα-
πνευστικά προβλήματα. Περίπου το 43% των γυναικών
στις ΗΠΑ θηλάζουν τα μωρά τους, εκ των οποίων μόλις
το 12% συνεχίζει να το κάνει για έξι μήνες. Το ποσοστό
του θηλασμού στη Βρετανία είναι ακόμη μικρότερο από
τις ΗΠΑ, με το 76% των νέων μητέρων να αρχίζει το θη-
λασμό μετά τη γέννα και μόλις το 2% να συνεχίζει για έξι
μήνες. Σύμφωνα με έρευνες, στην Ελλάδα το 4% των
νέων μητέρων συνεχίζουν το θηλασμό μέχρι το πρώτο
εξάμηνο ζωής του βρέφους.

ΠΗΓΗ: Ελευθεροτυπία

Θηλασμός
και ψυχική
υγεία

Ο θηλασμός ενισχύει την καλή ψυχική
υγεία των παιδιών, λέει νέα επιστημονική
δημοσίευση στο «Journal of Pediatrics».
Όσο περισσότερο διαρκεί ο θηλασμός ενός μωρού, τόσο
μειώνονται οι πιθανότητες εμφάνισης ψυχικών προβλη-
μάτων αργότερα. Ο θηλασμός σχετίζεται με τη μετέπειτα
καλύτερη διαχείριση του στρες από τα παιδιά, καθώς και
με λιγότερα έως καθόλου προβλήματα συμπεριφοράς,
εσωστρέφειας, κατάθλιψης, επιθετικότητας κ.ο.κ.
Η μελέτη, που διήρκεσε 15 χρόνια, της Wendy Oddy και
των συνεργατών της στο Ινστιτούτο Έρευνας Παιδικής
Υγείας Telethon της Αυστραλίας, έγινε με τη συμμετοχή
2.336 παιδιών. Οι μητέρες που θήλασαν τα παιδιά τους
λιγότερο από ένα εξάμηνο ήταν στην πλειονότητά τους
νεότερες, λιγότερο μορφωμένες, φτωχότερες, με μεγα-
λύτερα επίπεδα στρες και καπνίστριες.

ΠΗΓΗ: Ελευθεροτυπία

Βάλσαμο
για τα παιδιά
η φωνή της
μητέρας
τους
Αρκεί και μόνο να ακούσει τη φωνή της
μητέρας του για να ηρεμήσει ένα παιδί,
σύμφωνα με νέα έρευνα, η οποία έρχεται
για να απαλλάξει από τις τύψεις τις πο-
λυάσχολες μητέρες, που επικοινωνούν
με τα παιδιά τους τις περισσότερες
φορές, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγ-
κης, μέσω τηλεφώνου.
Αμερικανοί ερευνητές, που αναζητούν απάντηση στο κατά
πόσο η φωνητική αλληλεπίδραση με ένα αγαπημένο πρό-
σωπο επηρεάζει τους ανθρώπους, έλεγξαν τα επίπεδα της
ορμόνης ωκυτοκίνης, η οποία μειώνει το στρες, σε κορί-
τσια στην προεφηβεία που είχαν βιώσει μια στρεσογόνο
κατάσταση. Τα εξήντα κορίτσια που συμμετείχαν στο πεί-
ραμα, ηλικίας 7 με 12 ετών, κλήθηκαν να κάνουν μια πα-
ρουσίαση ενώπιον τρίτων και στη συνέχεια χωρίστηκαν
σε τρεις ομάδες. Τα κορίτσια στην πρώτη ομάδα παρηγο-
ρήθηκαν από τις μητέρες τους, που ήταν παρούσες, μετά
τη λήξη της παρουσίασης. Τα κορίτσια στη δεύτερη
ομάδα, μίλησαν με τις μητέρες τους στο τηλέφωνο, χωρίς
να ειδωθούν, ενώ εκείνα της τρίτης ομάδας δεν ήρθαν

καθόλου σε επαφή με τις μητέρες τους. Τα επίπεδα της
ορμόνης του στρες στα παιδιά καταγράφονταν καθ' όλη
τη διάρκεια της διαδικασίας, και οι ερευνητές διαπίστω-
σαν ότι, όσα κορίτσια παρηγορήθηκαν από τις μητέρες
τους, είτε από κοντά είτε μέσω τηλεφώνου, παρήγαγαν
παρεμφερή επίπεδα ωκυτοκίνης. Οι άνθρωποι που δεν
έχουν την κοινωνική στήριξη, από την οικογένεια τους ή
από φίλους τους, έχουν πιο συχνά προβλήματα υγείας,
σε σχέση με τους πιο κοινωνικοποιημένους.

ΠΗΓΗ: Ελευθεροτυπία

Διπλασιάστηκε στις ΗΠΑ
ο αριθμός των παιδιών
2-5 ετών που παίρνουν
ψυχοφάρμακα

Η έδρα των περισσότερων εξελίξεων –καλών ή κακών
ξεκινούν από τις ΗΠΑ, οι οποίες διαπρέπουν (για πόσο
ακόμα;) σαν καπιταλιστικός παράδεισος. Προωθεί τα
αγαθά του -καλά ή κακά- σε ολόκληρο τον πλανήτη. Εί-
μαστε όλοι αποδέκτες της αδηφάγου όρεξης των απρό-
σωπων - για αυτονόητους λόγους - εταιριών που
καθορίζουν το πολιτικό πεδίο κατ’ επέκταση και το μέλλον
της υγείας μας και γενικότερα του πλανήτη. Μονοπωλούν
τον τομέα τους και καθιστούν την επιστήμη οικονομικά
χειραγωγήσιμη. Η πρόληψη δεν χρειάζεται χρήματα, ως
εκ’ τούτου είναι οικονομικά ασύμφορη γι’ αυτό και δεν
προωθείται. Η άμυνά μας είναι να έχουμε γνώμη, άποψη
και κριτικό νου να τις υποστηρίζει. Είναι προτιμότερο να
πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας και να πορευτούμε έχον-
τας εμπιστοσύνη στη ζωή. Η φύση της ζωής γνωρίζει κα-
λύτερα από τον καλύτερο επιστήμονα πως να προστατευτεί
η ίδια και πως θα διατηρήσει τη ζωή στην ακμή της. Εμείς
πρέπει με νηφαλιότητα να την αφουγκραζόμαστε και να
προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες των συνθηκών που επι-
βάλει.

(Σ.τ.Ε)

Ο θηλασμός
σώζει ζωές
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Ζωηρά παιδιά ή διαταραγμένες ψυχές;
Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΑΝΤΖΟΥ

«Στην Αμερική μεγαλώνει μια γενιά η οποία είτε
πρέπει να κάθεται φρόνιμη, να σωπαίνει και να
κάνει ό,τι της λένε, είτε της χορηγείται μια διά-
γνωση ψυχιατρικής διαταραχής και μια σακούλα
ψυχοφάρμακα» προειδοποιούσε από τις σελί-
δες του «Counter-punch» ο Πίτερ Μπρέγκιν. «Η
συνείδηση της Ψυχιατρικής», όπως αποκαλείται
ο διάσημος ψυχίατρος, κρούει τον κώδωνα του
κινδύνου γι' αυτή την «απεχθή τάση που αποκτά
διαστάσεις εθνικής τραγωδίας».

Τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα και την τελευταία 25ετία αυξήθηκε κατά 35 φορές ο αριθ-
μός των παιδιών με διαγνώσεις σοβαρών ψυχιατρικών διαταραχών και τα τελευταία
οχτώ χρόνια διπλασιάστηκε ο αριθμός των παιδιών 2-5 ετών που παίρνουν αντιψυχω-
τικά, διεγερτικά ή αντικαταθλιπτικά;
Το πρόβλημα δεν είναι αν η κοινωνία αλλά αν οι φαρμακοβιομηχανίες βλάπτουν την ψυ-
χική υγεία των παιδιών, λέει στην αποκαλυπτική έρευνα της Εβελιν Πρινγκλ στο
«Scoopo» ο Κρίστοφερ Λέιν, συγγραφέας του «Ντροπαλότητα: πώς μια φυσιολογική
συμπεριφορά μεταμορφώθηκε σε αρρώστια»: «Οι φαρμακευτικές βιομηχανίες και οι ει-
δήμονες του Χάρβαρντ δούλεψαν μαζί για να δημιουργήσουν στην Αμερική μια ολό-
κληρη γενιά παιδιών με ADHD (σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα)
και διπολική διαταραχή (μανιοκατάθλιψη), που κάθε χρόνο καταναλώνουν τεράστιες
ποσότητες ψυχοφαρμάκων».
Δεν είναι σύμπτωση, συμπληρώνει ο Ιρλανδός ψυχίατρος Ντέιβιντ Χίλι, ότι η ραγδαία
αύξηση διαγνώσεων διπολικής διαταραχής και χορήγησης αντιψυχωτικών ως «σταθε-
ροποιητών της διάθεσης» έγινε στα μέσα της δεκαετίας του '90 όταν ρίχτηκε στην αγορά
το Depakote.
Για τον Χίλι είναι σαφές ότι είναι η φαρμακευτική βιομηχανία με τα υπερκέρδη και την επι-
θετική διαφημιστική της πολιτική που τροφοδοτεί τη φυσική επιθυμία των γονιών να
δουν τα επιθετικά, θλιμμένα ή υπερκινητικά παιδιά τους να λύνουν άμεσα το πρόβλημα
με ένα απλό χάπι και εξηγεί γιατί το 2008 περισσότερα από ένα εκατομμύριο παιδιά στις
ΗΠΑ έπαιρναν αντιψυχωτικά.
«Στην Αμερική γινόμαστε μάρτυρες της ιατρικοποίησης της παιδικής ηλικίας. Τα παιδιά
μπορεί κατά καιρούς να είναι δυστυχή ή νευρικά, αλλά αυτό είναι κομμάτι της παιδικής
ηλικίας και πρέπει να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε αυτές τις περιόδους. Έτσι μαθαί-
νουμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της ζωής. Αντί να τα χαπακώνουμε για να ξε-
χάσουν τα προβλήματά τους ας τα βοηθήσουμε να μιλήσουν γι' αυτά».
Ποιος αλήθεια θέλει να τα ακούσει όταν με ένα «χάπι εντ» εκτός από υπερκέρδη εξα-
σφαλίζουν να σωπάσουν οι φωνές διαμαρτυρίας πριν καν αρθρωθούν;

Πηγή:Ελευθεροτυπία
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STRESS
Το στρες διαρκείας οδηγεί σε κατάρρευση. Κι αυτή είναι είτε
ο θάνατος από ασθένειες που οφείλονται στο στρες (γιατί οι
ορμόνες του στρες καταστέλλουν και την αμυντική ικανότητα
του οργανισμού), είτε η στρεσογενής αναστολή της γονιμότη-
τας (γιατί οι ορμόνες του στρες καταστέλλουν και τις γεννητι-
κές ορμόνες).

... Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει ότι μόνο οι γνώσεις κι οι ικανότητες που απέκτησε κα-

νείς στην πορεία της ζωής του, συντελούν στην αντιμετώπιση μιας συγκεκριμένης φόρ-

τισης ή απειλής και αποτρέπουν την εμφάνιση μιας ακραίας αντίδρασης στρες.

Η αίσθηση ότι δεν είναι κανείς μόνος, ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να του δώσει μια

συμβουλή, που στέκει στο πλάι του, που τον ακούει, τον παρηγορεί και του συμπαρα-

στέκεται, βοηθά να διαλυθεί ο φόβος και να ανακοπεί η αντίδραση στρες... Ερευνητές

σχεδίασαν ένα πολύ απλό πείραμα, για να δοκιμάσουν ένα νέο φάρμακο κατά του στρες.

Έκλεισαν έναν πίθηκο σε ένα κλουβί και έπειτα έφερναν έναν σκύλο που γύριζε γύρω

από το κλουβί γρυλίζοντας. Φυσικά και φοβόταν ο πίθηκος και το επίπεδο των ορμο-

νών του στρες στο αίμα του ανέβαινε ραγδαία. Έφερναν τότε έναν δεύτερο πίθηκο, του

έδιναν το φάρμακο κατά του στρες, τον έβαζαν μαζί με τον πρώτο, ξανάβαζαν το σκύλο

να τριγυρίζει το κλουβί και ο πίθηκος που είχε πάρει το φάρμακο δεν παρουσίαζε αντί-

δραση στρες. Είναι αποτελεσματικό φάρμακο λοιπόν, σκέφτηκαν οι ερευνητές. Όμως

μόνο μέχρις ότου μέτρησαν και το επίπεδο των ορμονών στρες του πιθήκου που είχε

μπει πρώτος στο κλουβί και δεν είχε πάρει ηρεμιστικό χαπάκι: ούτε και σε αυτόν υπήρχε

πια μετρήσιμη αντίδραση στρες. Έβγαλαν το δεύτερο πίθηκο πάλι απ’ το κλουβί, έφε-

ραν το σκύλο, και η αντίδραση στρες εμφανίστηκε και πάλι. Άφησαν να περάσει μία

ημέρα και έκαναν όλη τη διαδικασία πάλι απ’ την αρχή. Αυτή τη φορά δεν έδωσαν στο

δεύτερο πίθηκο ηρεμιστικό χαπάκι. Όλα κύλησαν όπως την προηγουμένη. Όταν ένας πί-

θηκος, μόνος μες στο κλουβί, έβλεπε το σκύλο, φούντωνε μέσα του το στρες. Όταν βρί-

σκονται και οι δύο πίθηκοι μες στο κλουβί, όσο και αν γρύλιζε απ’ έξω ο σκύλος, δεν

φοβούνταν πια. Αν όμως έβαζαν δύο πιθήκους μαζί, που προέρχονταν από διαφορετι-

κές αποικίες και επομένως δεν γνωρίζονταν, τότε δεν παρατηρούνταν καταστολή της αν-

τίδρασης στρες. Αυτό το κατάφερνε μόνο ο παλιός γνώριμος, ο καλός φίλος, όχι ένας

οποιοσδήποτε πίθηκος. Αυτό πια, δεν το περίμεναν οι ερευνητές. Είχαν βρει επιτέλους

το πιο σπουδαίο και πιο αποτελεσματικό αντίδοτο κατά του φόβου και του στρες. Για όλα

τα κοινωνικά οργανωμένα θηλαστικά και ,ως εκ τούτου, για τον άνθρωπο. Μεμιάς εξη-

γούνταν τόσα πράγματα, που πολλοί σήμερα ακόμη δεν εννοούν να καταλάβουν...

Πώς λέγεται αυτό το αίσθημα που είναι τόσο δυνατό, ώστε να υπερνικά το φόβο, που

μπορεί να γίνει τόσο δυνατό, ώστε να πάρει από τους ανθρώπους το μεγαλύτερό τους

φόβο, το φόβο μπροστά στο θάνατο, που τους έκανε να τον ξεχάσουν και να κάνουν

τραγουδώντας τα τελευταία τους βήματα, προτού ριχτούν από τους βασανιστές τους

στην πυρά ή καρφωθούν στο σταυρό; Είναι το ίδιο αίσθημα που κάνει έναν άνθρωπο

να πηδήξει σ’ έναν ορμητικό ποταμό για να σώσει ένα παιδί, να ορμήσει σε ένα σπίτι

που καίγεται για να τραβήξει από μέσα τη γυναίκα του κ.λ.π. Γιατί δεν έχουμε ένα όνομα

γι’ αυτό το δυνατό αίσθημα; Κάπου στο βάθος ξέρουμε πως μπορεί να ονομάζεται το αί-

σθημα αυτό που υπερνικά το φόβο: είναι η αγάπη...

Απόσπασμα απο το βιβλίο «Βιολογία του φόβου» του καθηγητή νευροβιολογίας

στην ψυχιατρική κλινική του πανεπιστημίου του Γκέτινγκεν Gerald Huther εκδ. Πολύτροπον



Mια ιστορία του
Olivier Clerc...
H ιστορία με το βατραχάκι του Olivier Clerc κυκλοφορεί στο
διαδύκτιο. Εν όψη τον καιρόν που διανύουμε σε παγκόσμια
κλίμακα την δημοσιεύουμε και ο νοών νοήτω.

Το βατραχάκι που δεν ήξερε ότι θα βραζόταν …
Από την αλληγορία της σπηλιάς του Πλάτωνα, έως το Matrix, διαβαίνοντας δια μέσου
των μύθων του La Fontaine, η χρήση του γλωσσικού συμβολισμού είναι ένα προνομιακό
μέσο το οποίο κάνει τον κόσμο να σκεφτεί και να διαδώσει τις ιδέες.
Ο Olivier Clerc, συγγραφέας και φιλόσοφος, με την παρακάτω μικρή ιστοριούλα, μέσω
της αλληγορίας, εμφανίζει τα καταστροφικά αποτελέσματα της μη συνειδητοποιήσεως
των αλλαγών, που επηρεάζουν δυσμενώς την υγεία μας, τις μεταξύ μας σχέσεις, την
κοινωνική εξέλιξη και το περιβάλλον.
Είναι μέσα της, συμπυκνωμένες, η ζωή και η γνώση, που ο καθένας από εμάς θα πρέπει
να φυτέψει στον προσωπικό του κήπο, ώστε αύριο να μπορέσει να δρέπει τους καρ-
πούς του.
Το βατραχάκι που δεν ήξερε ότι θα βραζόταν… "Φανταστείτε μια κατσαρόλα γε-
μάτη κρύο νερό, μέσα στο οποίο κολυμπά ανέμελα, ένα βατραχάκι. Κάτω από την κα-
τσαρόλα, ανάβεται μια μικρή φωτιά και το νερό, αρχίζει να ζεσταίνεται πολύ σιγά. Το
νερό, σιγά σιγά γίνεται χλιαρό και το βατραχάκι, βρίσκοντας το μάλλον ευχάριστο, συ-
νεχίζει να κολυμπά χαρούμενο.
Η θερμοκρασία του νερού, συνεχίζει να ανεβαίνει.
Τώρα το νερό είναι πιο ζεστό, από ότι το βατραχάκι θα θεωρούσε ευχάριστο, αισθάνε-
ται λίγο κουρασμένο, αλλά παρ όλα ταύτα δεν αισθάνεται κανέναν φόβο.
Τώρα το νερό είναι πραγματικά ζεστό και το βατραχάκι αρχίζει να αισθάνεται δυσάρεστα,
αλλά είναι εξουθενωμένο. Για αυτόν τον λόγο, υπομένει και δεν αντιδρά.
Η θερμοκρασία συνεχίζει να ανεβαίνει, έως ότου, το βατραχάκι καταλήξει να βράσει και
ως εκ τούτου, να πεθάνει.
Εάν έριχναν το ίδιο βατραχάκι κατ’ ευθείαν σε νερό θερμοκρασίας 50 βαθμών, με μια
εκτίναξη των ποδιών του, θα είχε πηδήξει αμέσως έξω από την κατσαρόλα.
Αυτό, αποδεικνύει, ότι όταν μια αλλαγή γίνει με έναν τρόπο επαρκώς αργό, διαφεύγει της
συνειδήσεως και στην πλειονότητα των περιπτώσεων, δεν προκαλεί καμία αντίδραση,
καμιά αντίσταση, καμία επανάσταση.
Εάν παρατηρούσαμε αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία μας εδώ και λίγες δεκαετίες,
θα μπορούσαμε να διακρίνουμε ότι υφιστάμεθα μια αργή αλλά σταδιακή εξαφάνιση των
αξιών και των ιδανικών μας. Δεν το καταλαβαίνουμε όμως γιατί γίνεται αργά και σιγά για
να το συνηθίζουμε.
Ένα μεγάλο μέρος καταστάσεων που πριν από 20, 30 η 40 χρονιά, θα μας έκαναν να
φρίξουμε, και να βγούμε στους δρόμους, σιγά σιγά έγιναν κοινότυπες και σήμερα
περνάνε απαρατήρητες η αφήνουν τελείως αδιάφορη την πλειονότητα του κόσμου.
Στο όνομα της προόδου, της επιστήμης και του κέρδους, γίνονται διαρκώς αυθαιρεσίες
κατά της προσωπικής ελευθερίας έκαστου, της αξιοπρέπειας του, της ακεραιότητας της
φύσεως, της ομορφιάς και της χαράς της ζωής, με αργό ρυθμό αλλά ασταμάτητα, με την
συνεχή συνενοχή των αδαών θυμάτων, που ίσως και στο μεταξύ να έχουν χάσει την
ικανότητα και τη θέληση τους να αμυνθούν.
Τα άσχημα προγνωστικά για το μέλλον μας, αντί να προκαλούν αντιδράσεις και
εξεγέρσεις, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να προετοιμάζουν ψυχολογικά τον κόσμο,
ώστε να υφίσταται και να αποδέχεται τις εξαθλιωτικές και δραματικές συνθήκες ζωής που
μας επιβάλλουν.
Το συνεχές σφυροκόπημα από τα μέσα ενημερώσεως με την
υπερπληροφόρηση, τις κακόγουστες εκπομπές και τα reality shows που
ισοπεδώνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, μεταλλάσσουν τον ανήσυχο
ανθρώπινο νου σε παθητικό δέκτη που απλά εκτελεί εντολές χωρίς κρίση και
ικανότητα να αντιλαμβάνεται τι γίνεται γύρω του…
Λοιπόν, αν δεν είστε σαν το βατραχάκι, μισοβρασμένοι, κάντε μια γερή
εκτίναξη με τα πόδια, ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ." .

KAI ΠOY EIΣAI AKOMH...
TI ΘA
ΔOYME...

Πριν λίγο καιρό ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο για την Υγεία στις
ΗΠΑ. Βάσει συγκεκριμένων του διατάξεων, γίνεται υποχρεω-
τική η εμφύτευση ηλεκτρονικού τσιπ σε κάθε Αμερικανό πολίτη.
Μέχρι πριν αρκετές ώρες, 20 από τις πολιτείες των ΗΠΑ είχαν
καταφύγει στα δικαστήρια για την ακύρωση του νομοσχεδίου,
επειδή είναι, όπως υποστηρίζουν, βαθύτατα αντισυνταγματικό
και πλήττει την ελευθερία του κάθε Αμερικανού πολίτη καίρια.

ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΩΡΕΣ 20 ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ
ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ:
http://www.foxnews.com/story/0,2933,590623,00.html
H πολιτεία της Virginia των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είχε ήδη πε-
ράσει νόμο κατά της εξαναγκαστικής εμφύτευσης μικροτσιπ σε ανθρώπους:
http://rawstory.com/2010/02/virginia-passes-law-banning-chip-implants-mark-beast/

H ίδια πολιτεία μηνύει τον νόμο που ψηφίσθηκε για την υγεία στις ΗΠΑ ο οποίος, μεταξύ
άλλων, επιβάλλει την υποχρεωτική εμφύτευση ηλεκτρονικών τσιπ στους Αμερικανούς,
ως κατάφορα αντισυνταγματικό:
http://info-wars.org/2010/03/23/united-states-virginia-calls-health-bill-unconstitutional-

files-suit/

Ο Ανώτατος Δικαστής της Φλώριδας, Bill McCollum, δήλωσε ότι η Ινδιάνα, η βόρεια
Ντακότα, το Μισσισσιπή, η Νεβάδα και η Αριζόνα θα ενωθούν με την Φλώριδα και την
Νότια Καρολίνα την Νεμπράσκα, το Τέξας την Γιούτα, την Λουϊζιάνα, την Αλαμπάμα, το
Κολοράντο, το Μίτσιγκαν, την Πενσυλβάνια, την Ουάσινγκτον, το Αϊντάχο και την Νότια
Ντακότα, στην προσπάθεια να σταματήσουν το νομοσχέδιο δια της δικαστικής οδού:
http://www.allheadlinenews.com/articles/7018351347

Η πολιτεία της Ουάσινγκτον:
http://www.oregonlive.com/opinion/index.ssf/2010/04/washington_leaders_have_a_duty.html

Μια άλλη πολιτεία των ΗΠΑ, η βόρεια Ντακότα το 2007 είχε δια νόμου απαγορεύσει την
εμφύτευση τσιπ στους ανθρώπους:
http://www.shortnews.com/start.cfm?id=61792

Στην Οklahoma των ΗΠΑ παρόμοια αντίσταση:
http://www.canadianbusiness.com/markets/market_news/article.jsp?content=D9EVK8C80

7 Απριλίου, 2010: http://politicalticker.blogs.cnn.com/2010/04/07/five-states-join-

lawsuit-against-health-care-bill/?fbid=ZbWBfseifbw

http://www.freerepublic.com/focus/f-news/2488853/posts

Και η πολιτεία του Μισσούρι στην αντίσταση:
http://www.topix.com/law/healthcare/2010/04/mo-lieutenant-governor-to-file-lawsuit-
against-health-care-bill

Διαβάστε σχετικά δημοσιεύματα στις ακόλουθες ηλ/κές διευθύνσεις.
(Τα δημοσιεύματα είναι εκατοντάδες, με αυξητική τάση):
http://www.arguewitheveryone.com/general-political-discussion/115153-both-house-
senate-health-bills-require-micro-chipping-americans-3-18-10-a.html
http://www.disclose.tv/forum/health-bills-require-microchipping-t19612.html
http://www.harley-davidsonforums.com/forums/joe-mama/18934-microchip-required-
obamacare.html
http://soldierforliberty.wordpress.com/2010/04/01/government-pushes-national-id-after-
sneaking-implantable-chips-into-health-care-bill/
http://www.thenewamerican.com/index.php/usnews/politics/3193-national-healthcare-will-
require-national-rfid-chip
http://republicbroadcasting.org/?p=7711
http://goldfuture.wordpress.com/2010/03/19/both-house-and-senate-health-bills-
require-the-micro-chipping-of-americans-31810/
http://patdollard.com/2010/04/obamacares-secret-surveillance-the-o-force-wants-
government-snooping-on-you/
http://indianinthemachine.wordpress.com/2010/03/29/omg-americans-new-obama-
healthcare-bill-will-require-you-to-get-another-mark-of-the-beast-a-microchip-implant/
http://helloandrea.blogspot.com/2010/04/mark-of-beast-666-microchipping-of.html
http://www.usacarry.com/forums/2nd-amendment-politics/12399-micro-chipping-begin-
36-months.html
http://healthfreedoms.org/2010/03/29/chipped-pets-develop-fast-growing-tumors/

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΙ-
ΚΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΕΝΑΝΤΙΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ-
ΣΧΕΔΙΟ, ΑΛΛΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙ ΚΥΒΕΡ-
ΝΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ.

Πηγή: Posted by Ειρήνη Βούλγαρη ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΖΩΗΣ
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[H φωτογραφία δείχνει το μέγεθος των τσιπ τώρα.]



MEΤΑΝΑΣΤΕΣ
Άνθρωποι που έφυγαν από τη γη που τους μεγάλωσε. Άνθρωποι που είδαν τα περιθώρια
γύρω τους να πιέζουν και γνωρίζουν ότι το μέλλον γι’ αυτούς θα γίνει πιο ασφυκτικό,
νιώθοντας πάνω απ’ τα κεφάλια τους να αιωρείται μια αόρατη δύναμη, που τους κόβει
τις πηγές της ζωής τους. Κι όμως, απ’ αυτή τη διαδικασία, γεννιέται μια δικιά τους, που
κατατροπώνει κάθε όριο, κάθε σύνορο και κάθε σημαία. Οι μετανάστες είναι οι άνθρωποι
αυτοί, που για τη δίψα τους για ζωή, αψηφούν κάθε κίνδυνο και αμφιβολία, περπατώντας
σε μια γη ενιαία, όχι τεμαχισμένη, σε μια γη που είναι για όλους, χωρίς κατηγοριοποιήσεις.
Αυτό το ελάχιστο κείμενο δε γράφτηκε για να συγκινήσει. Δε χρειάζεται να διακατέχεται
κάποιος από ευαισθησία για να καταλάβει· αρκεί η ανθρωπιά. Αυτές οι γραμμές στο-
χεύουν στην αφύπνιση και όχι απαραίτητα στην παρακίνηση. Η κινητοποίηση είναι κα-
θαρά προσωπικό θέμα του καθενός. Ούτε θα γίνουν υποδείξεις για τους τρόπους που
μπορεί κάποιος να βοηθήσει τους μετανάστες. Κάθε μέρα, εξάλλου, γίνονται εκκλήσεις
για δωρεές ρουχισμού και παροχή φαρμάκων. Τους τρόπους τους γνωρίζουμε. Πρέπει,
απλά, να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις και να γνωρίζουμε το αντίκτυπο του καθετί
που πράττουμε.

Εάν θέλουμε, απλά, να διώχνουμε τους μετανάστες ή να τους περιθωριοποιούμε, τότε
θα πρέπει να ξέρουμε ότι καταπολεμούμε το σύμπτωμα και όχι την αιτία του προβλήμα-
τος, που θα επιστρέψει, ξανά και ξανά, ισχυρότερο από κάθε προηγούμενη εκδήλωσή
του. Ας δείξουμε με τη θέλησή μας για αλλαγή και καλυτέρευση, σ’ αυτούς που κανο-
νίζουν τα πράγματα και δημιουργούν το πρόσωπο του κόσμου που βλέπουμε, ότι δε
μας αρέσει η ασχήμια του. Οι μετανάστες δεν είναι εχθροί μας και δεν πρέπει να τους φο-
βόμαστε.
Κάτι ακόμα. Κανένας μετανάστης δεν πρέπει να κατονομάζεται λαθραίος και
παράνομος. Παράνομος είναι ο τρόπος που καθημερινά, κυριολεκτικά, στοι-
βάζονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, χωρίς επάρκεια νερού και φαγη-
τού. Ας μη ξεγελάμε τον εαυτό μας με δικαιολογίες και ρατσιστικά
επιχειρήματα.
Καμιά ζωή δεν είναι λαθραία, ούτε η ανάγκη για επιβίωση.

Κομιανός Αλέξανδρος
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H οικονομική
πολιτική της
ευτυχίας

Της LIZZY BROOKS

«Οταν το 2007 ο Γκόρντον Μπράουν
διόρισε τον Ρίτσαρντ Λάγιαρντ, καθηγητή
Οικονομικών και μέλος της Βουλής των
Λόρδων, «τσάρο της ευτυχίας», η κίνηση
αντιμετωπίστηκε με τον αναμενόμενο
σκεπτικισμό: τι δουλειά έχουν οι συναι-
σθηματισμοί με την καθαρή πολιτική;
Εκείνο τον καιρό, όμως, φαινόταν πως η συζήτηση γύρω

από την εθνική ευτυχία είχε γίνει ιδιαίτερα ελκυστική από

πολιτική άποψη, και αυτό όχι μόνον επειδή ο Ντέιβιντ Κά-

μερον αισθανόταν τόσο συμπονετικά συντηρητικός ώστε

να εκτιμά την ακαθάριστη εθνική ευεξία περισσότερο από

το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Τι απέγινε, λοιπόν, με την

οικονομική πολιτική της ευτυχίας; Πριν από λίγoυς
μήνες, ο Λάγιαρντ ανακοίνωσε τη συγκρότηση του
Κινήματος για την Ευτυχία, μιας οργάνωσης που
στόχο έχει να επιτύχει μια νέα πολιτιστική ισορ-
ροπία. Και από τις δύο πλευρές της Μάγχης, πολιτικοί,

φιλόσοφοι και κληρικοί συναντήθηκαν για να συζητήσουν

τα συμπεράσματα των βραβευμένων με Νομπέλ Αμάρτια

Σεν και Τζόζεφ Στίγκλιτς, στους οποίους ο Νικολά Σαρκοζί

έχει αναθέσει να εξετάσουν πώς μπορεί να ενσωματωθεί

η επιδίωξη της ευτυχίας στη γαλλική δημόσια πολιτική.

(...) Από τότε που, το 1974, ο Αμερικανός οικονομολό-

γος Ρίτσαρντ Ιστερλιν παρατήρησε ότι οι άνθρωποι στις

ανεπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες γίνονταν πλου-

σιότεροι αλλά όχι ευτυχέστεροι, η οικονομολογία της ευ-

τυχίας έχει ενστερνιστεί το "παράδοξο του Πρώτου

Κόσμου": ότι οι κοινωνίες που επιζητούν και παράγουν

μεγαλύτερο πλούτο δεν επιτυγχάνουν μεγαλύτερη συναι-

σθηματική ευεξία. Στη Βρετανία, ο κλινικός ψυχολόγος

Ολιβερ Τζέιμς προχώρησε μακρύτερα, υποστηρίζοντας

πως η εμμονή για τον πλούτο οδηγεί σε διανοητική νο-

σηρότητα. Παρότι μια μελέτη του Roehampton Univer-

sity, που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα,

υποστηρίζει ότι η ύφεση έχει προκαλέσει μεγάλη αύξηση

των περιστατικών κατάθλιψης, είναι αξιοσημείωτο ότι οι

συνέπειες που έχει ο "τουρμπο-καπιταλισμός" στην ψυ-

χική μας κατάσταση δεν έχουν επαρκώς εκτιμηθεί. Αναμ-

φίβολα, δεν είναι εύκολο να φανταστεί κανείς πώς θα

μπορούσε να λειτουργήσει η επιδίωξη της ευεξίας με πο-

λιτικούς όρους, και επίσης κατά πόσον αυτή η επιδίωξη θα

μπορούσε να παραμερίσει τις οικονομικές έγνοιες, που

παραμένουν πρωταρχικές για τους περισσότερους αν-

θρώπους. Οι πολιτικοί έχουν δίκιο να αναρωτιούνται πώς

θα ήταν δυνατόν η αναζήτηση της μεγαλύτερης ευτυχίας

για τους περισσότερους ανθρώπους να μεταφραστεί σε

πράξη. Ο γάμος και οι εθνοτικά ομοιογενείς κοινότητες

οδηγούν σε υψηλότερους δείκτες ευτυχίας· θα μπορούσε

όμως, γι' αυτόν το λόγο, η κυβέρνηση να πάρει μέτρα

εναντίον της ελεύθερης συμβίωσης και της μετανάστευ-

σης; Ενώ η απουσία συναισθημάτων από την πολιτική συ-

ζήτηση είναι κάτι λυπηρό, η αχαλίνωτη φλυαρία περί

ευτυχίας είναι κι αυτή αμφισβητήσιμη. Η διερεύνηση της

εθνικής μας ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα των παιδιών και των

εφήβων, δεν χρειάζεται να οδηγήσει στην πεποίθηση πως

η ζωή μας πρέπει να είναι συνεχώς και ανοήτως χαρού-

μενη, ότι αυτό είναι δικαίωμά μας. Η ευτυχία κινδυνεύει

να γίνει ένα καταναλωτικό φετίχ και η ψυχική δυσφορία

να αντιμετωπίζεται σαν αρρώστια, αντί να οδηγεί σε βα-

θύτερη εκτίμηση των κοινωνικών συνθηκών. Η σύγχρονη

κοινωνία καταδυναστεύεται από την πληθώρα των επι-

λογών. Οι πολλαπλές δυνατότητες επιλογής μπορούν να

καταπνίξουν πολλά άλλα σημαντικά στη ζωή μας - την αι-

σιοδοξία, την ολιγάρκεια, την επίγνωση των ορίων μας.

Η οικονομολογία της ευτυχίας εκθέτει τα χειρότερα χα-

ρακτηριστικά μας: την ηλιθιότητα της απληστίας, την τυ-

ραννία των επιλογών, την τυφλότητα των προνομίων.

Αλλά προτείνει επίσης μια πολιτική συζήτηση, που να εξε-

τάζει τα γιατί και τα πώς, μια ώριμη διερεύνηση του τρόπου

που μας επηρεάζει η πολιτική, πέρα από το πεδίο της δια-

χείρισης».

ΠΗΓΗ: GUARDIAN από «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Ιωάννης
Καποδίστριας

Πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος,
προς την Δ’ Εθνοσυνέλευση.

Δολοφονήθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 1831

«…Ελπίζω ότι, όσοι εξ’ υμών συμμετάσχουν εις την

Κυβέρνησιν, θέλουν γνωρίσει μεθ’ εμού ότι, εις τας

παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημό-

σια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν

μισθούς αναλόγως με τον βαθμόν του υψηλού

υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των,

αλλ’ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακρι-

βώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η Κυβέρ-

νησις εις την εξουσίαν της…»

«…εφ’ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρ-
κούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι
και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευ-
ρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώ-
πων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».

Ατομική – κοινωνική επαγρύπνηση
και Πολιτικές Προτάσεις



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)
Βιβλιοπωλεία: Σύγχρονη Εποχή 28ης Οκτωβρίου 9, Γεώργιος Κ. Κουμπλομάτης
Χατζηπελερέν 4 Dodoni Stores Μιχαήλ Αγγέλου 27, Παιδία Βιβλιοπωλεία Τζαβέλλα
Φώτου 8, Λέτσιου Λ. Περσεφόνη – Ζωή Ιεράρχου Γερασίμου 13, Παπαντωνίου
Φώτιος Κατσικάς – Παμβώτηδας, Ράπτης Αλεξ. Π. 28ης Οκτωβρίου 25, Γεώργιος
Κουμπλομάτης Χατζηπελερέν 4, Ελευθερία Τζίμα &ΣΙΑ Ε.Ε. Μεγάλου Αλεξάνδρου
124, Μακρής Θεοδ. & ΣΙΑ ΟΕ Μηχαήλ Αγγέλου 6, Δ.Λαιν ΕΠΕ Κομνηνών 13,
Πιστιόλη Δ & ΣΙΑ ΟΕ Οπλαρχηγού Πουτέτση 13, Νάκος Χρήστος – Αναγνώστης
Πυρσινέλλα Βασιλείου 11, Λάζου Ε. Μ. & ΣΙΑ ΟΕ Μιχαήλ Α;γγέλου 27, Τασούλα Β.
– Θ. Τασιούλας ΟΕ, Καζαντζάκη Νίκου 30, Πλούμης Νικόλαος Κόντιτσα,
Τρίχα Μαγδαλινή Μέτσοβο.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΑΜΑ

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
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Καταστήματα: «ΗΠΕΙΡΟΣ ΓΗ», Παραδοσιακά & Βιολογικά Προιόντα, Πλ. Νεομάρ-
τυρος Γεωργίου 3, «ΠΑΠΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ», Λεωφ. Πανεπιστημίου

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), KΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Βιβλιοχαρτοπωλείο: Λ. Ει-
ρήνης 39, Καφε Μπαρ: Εθν. Αντιστάσεως, Σούπερ Μάρκετ: ΑΦΟΙ Θ. Λιόντου
Νικοπόλεος 60

στην Λευκάδα
Οικολογικό κατάστημα: «Νέκταρ & Αμβροσία» (Καραβέλα 14), ΚΤΕΛ Λευκάδα,
Περίπτερο (κοντά στο ΚΤΕΛ), «ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ» Χωριό Αλέξανδρος, Σούπερ
Μάρκετ: Σπύρος & Ευάγγελος Βεργίνης 8ης Μεραρχίας & Κουτρούμπη, Καφέδες
Αραβάνη

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΑΘHNA
Στοά του Βιβλίου Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, Αθανάσιος Χριστάκης Ιπποκράτους 10,
Πολιτεία Ασκληπιού 3, Πατάκη Ακαδημίας 65, Ιωάννη Γ. Κορφιάτη Ιπποκράτους 6,
Καστανιώτη Ζαλλόγγου 11, Πύρινος Κόσμος Ιπποκράτους 16.

Ο γνωστός Άγγλος μαθηματι-
κός Ίαν Στιούαρτ λέει ότι η Γη
χρειάζεται 3.000.000 χρόνια
για να αποκτήσει ξανά το πε-
τρέλαιο που καταναλώνουμε σε
ένα χρόνο.

Αλήθεια πως ξέπεσε το πετρέλαιο στα σπλά-

χνα της Γης; Να είναι άραγε κάτι άχρηστο ή

μήπως αποτελεί κάποιο βασικό χυμό -συ-

στατικό- που συμβάλει στην λειτουργικότητα -ζωή- του πλανήτη; Πως μπορούμε

να αναγνωρίζουμε τι είναι ζωή πέρα απο το ανθρώπινο μέτρο που περιλαμβάνει

σαν ζωντανούς οργανισμούς ότι αποτελείτε απο σάρκα, οστά, τρέφεται, αναπνέει

και κινείται; Η γη και ολόκληρο το σύμπαν επίσης κινούνται! «Λέγει που Ηρά-

κλειτος οτι πάντα χωρεί και ουδέν μένει, και ποταμού ροή απεικάζων τα όντα

λέγει ως δις ες τον αυτόν ποταμόν ούκ αν εμβαίης»*. Αντιλαμβανόμαστε τον κίν-

δυνο επιβίωσης αν διαφοροποιηθεί και καταστεί αφιλόξενο για τους προσαρμο-

σμένους οργανισμούς το περιβάλλων όπως βλέπουμε να συμβαίνει καθημερινά

γύρω μας;

*Λέει ο Ηράκλειτος ότι τα πάντα κινούνται και τίποτε δεν μένει ακίνητο και πα-
ρομοιάζοντας τα όντα με τη ροή του ποταμού λέει ότι δεν μπορείς να μπεις δύο
φορές στον ίδιο ποταμό.

Σ.τ.ε.




