
OI 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΝΟΜΟΙ) ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ
Τα θεμέλια της Ομοιοπαθητικής

Ο Γερμανός ιατρός Σάμουελ Χάνεμαν (1755-1843) εγκατέλειψε την ιατρική, για να μη διατρέχει τον κίνδυνο να βλά-
ψει κανέναν και δήλωνε δημόσια: «η ιατρική σαν τέχνη να σώζει τη ζωή και να αποκαθιστά την υγεία είναι, στην πα-
ρούσα της κατάσταση, πλήρως ανεπαρκής. Ακόμα και στα πιο ικανά χέρια είναι στείρα και ανίκανη να κρατήσει τις
υποσχέσεις της. Δεν μπορώ παρά να δω μόνο τις ανάγκες της σαν σταθερές αρχές της. Φαντάζομαι ότι η ιατρική, αν
και είναι προφανώς εξαιρετικά επιστημονική στις θεωρίες της, στην πράξη είναι μόνο λίγο παραπάνω από εμπειρική
και στερεότυπη εφαρμογή θεραπευτικών μετρήσεων, από τις οποίες δεν γνωρίζουμε ούτε τη βέβαιη επίδρασή τους,
ούτε τους νόμους που θα έπρεπε να καθορίζουν την επιλογή τους. Δεν μπορώ λοιπόν να παραμείνω και άλλο συν-
δεδεμένος με μια τέχνη την οποία καταδικάζουν η λογική μου και η συνείδηση μου σαν ανεπαρκή και επιζήμια». Αυτά
υποστήριζε πριν 200 χρόνια ο Χάνεμαν. Και παρότι η λεγόμενη «επιστημονική ιατρική» έχει ... (σελίδα 4)

Διαβάστε ακόμη σ’αυτό το τεύχος:
• H εξέλιξη της Αγάπης.

• Ομοιοπαθητική και Φοβίες.

• ΓΙΟΓΚΑ. Η επιστήμη και τέχνη της
καθημερινής αρμονίας.

• Τσι Γκονγκ και Τάι Τσι Τσουάν.

• Βότανα: Πώς παρασκευάζονται και σε ποιες
περιπτώσεις ωφελούν.

• Η ιστορία του παραδοσιακού θεραπευτή
Κωτσή στην Κέρκυρα.

• Λογοθεραπεία.

Και άλλα ενδιαφέροντα θέματα...

Στο δυτικό πολιτισμό, οι περισσότεροι άνθρωποι γνω-
ρίζουν το μασάζ σαν μια μορφή απόλαυσης, και λίγοι
ως μορφή φυσικής θεραπείας. Ταξιδεύοντας στην Ταϊ-
λάνδη με την οικογένειά μου, γνώρισα αυτή την αρ-
χαία μορφή θεραπείας μέσα από μία περιπλάνηση
στους δρόμους της Μπανκόγκ. Τότε ήταν που ανακά-
λυψα την τεράστια θεραπευτική δύναμη του Παραδο-

σιακού Ταϊλανδικού Μασάζ στο σώμα και το πνεύμα, και δεν άργησα να το διδαχθώ
για να μπορώ να το εφαρμόζω στους δικούς μου ανθρώπους. Στο Βουδιστικό Ναό
όπου και το διδάχθηκα, εντυπωσιάστηκα με το πνευματικό υπόβαθρο αυτής της πρα-
κτικής. Ξεκινούσαμε τα χαράματα με διαλογισμό, Γιόγκα και προσευχές, και συνεχί-
ζαμε με αρκετά αυστηρή εκμάθηση της πρακτικής για όλο το υπόλοιπο ... (σελίδα 10)
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Ο Ονορέ ντε Μπαλζάκ έλεγε ότι υπάρχουν δύο είδη Ιστο-
ρίας, η επίσημη και η ανεπίσημη. Συνήθως στην πρώτη
μπαίνουν πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα που οι ιστο-
ρικοί θεωρούν σημαντικά, ενώ στη δεύτερη συμπερι-
λαμβάνονται όσα γεγονότα διαφεύγουν της προσοχής
των ιστορικών, συνήθως στο χώρο του πολιτισμού και
των απλών ανθρώπων, διότι θεωρούνται επουσιώδη. Και
πολλές φορές συμβαίνει το οξύμωρο, αυτά τα δεύτερα

γεγονότα να έχουν μια μακροπρόθεσμη συνεισφορά
πολύ καθοριστικότερη για την εξέλιξη των κοινωνιών και
του ανθρώπου στο σύνολό του.
Το Κέντρο Τεχνών 4 Εποχές (CA4S) που ιδρύθηκε από τον Τάκι
Αλεξίου, ένα σύγχρονο φιλόσοφο, αρχιτέκτονα, ζωγράφο, συν-
θέτη και συγγραφέα, πριν τριάντα χρόνια, έθεσε ως σκοπό του
τη δημιουργία μιας διεθνούς κοινότητας συνειδητών καλλιτε-
χνών, απο... (σελίδα 18)

Στα επόμενα τεύχη θα παρουσιάσουμε περιληπτικές αναφορές
για το καθένα από τα 5 βασικά στοιχεία της κινεζικής παραδο-
σιακής ιατρικής, στα οποία αφιερώσαμε καταρχήν μια εισαγωγή
στο προηγούμενο. Θυμίζω ότι τα στοιχεία αυτά είναι Γη, Νερό,
Ξύλο, Φωτιά και Μέταλλο. Αρχίζουμε από το στοιχείο του Νερού
ώστε να είμαστε συνεπείς και με την εποχή που διανύουμε (χει-
μώνα) η οποία αντιστοιχεί στο εν λόγω στοιχείο και δύναται να
μας φέρει πιο κοντά του και από αισθητηριακή άποψη.
Θα πρέπει ο αναγνώστης να διαβάσει τα παρακάτω με την επίγνωση ότι
στην Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική η γλώσσα δεν είναι πάντοτε αυστηρά
κυριολεκτική, όπως ένα σημερινό ιατρικό σύγγραμμα, αλλά φιλοσοφική
και συμβολική... (σελίδα 8)



Γράμμα από τον εκδότη

Ανεξάρτητη τρίμηνη έκδοση των Εναλλακτικών
Θεραπευτικών Προσεγγίσεων, Πρόληψης και
Προτάσεων Ζωής.
Εκδότης – ιδιοκτήτης:
Χρήστος Κόντης

ISSN 1792-1953

Έδρα: Δελβινιώτη 6-8 Κέρκυρα,

τ.κ. 49100, Τηλ. 2661022551

www.ygeiasorama.gr

e-mail: info@ygeiasorama.gr

Υπεύθυνος Ύλης: Χρήστος Κόντης

Επιμέλεια διόρθωση κειμένων:
Σφακιανάκης Λευτέρης

Δακτυλογράφηση:
Εύα Nechvilova

Μετάφραση:
Αυλωνίτη Ιωάννα

Δημιουργικό:

Ελισάβετ Μπεράτη “ΟΚ Graphics”, τηλ. 2661047632

e-mail okgraphi@otenet.gr

Εκτύπωση:

Artio Stamp, Αγ. Δημητρίου 116 & Πελοπίδα 21, Αγ.

Δημήτριος Αττικής

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ολική ή

περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση

του περιεχομένου του παρόντος εντύπου με οποιοδή-

ποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκ-

δότη, αλλά υπόκειται στον (Ν.2121/1993) και τους

κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Οι απόψεις όσων αρθρογραφούν δεν αποτελούν κατ’

ανάγκη και τις θέσεις του εκδότη. Οι πληροφορίες που

παρέχονται δεν συνιστούμε να εφαρμόζονται αυτοβού-

λως ή να θεωρούνται ως πανάκεια. Σε καμία περίπτωση

τα κριτικά σχόλια δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι καταδι-

κάζουν την συμβατική ιατρική επιστήμη. Αφορούν επι-

σημάνσεις που αξίζουν την προσοχή και την διερεύνηση

από την Παγκόσμια Επιστημονική Ιατρική Κοινότητα για

την καλύτερη αντιμετώπιση του κοινού μας στόχου, την

εξάλειψη της προδιάθεσης προς την ασθένεια.

Το επόμενο φύλλο θα κυκλοφορήσει τον Ια-
νουάριο στην Κέρκυρα, την Βορειοδυτική Ελ-
λάδα και 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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Η ανθρωπότητα περνάει την πιο δύσκολη καμπή στην ιστορία της. Το πρόβλημα του ανθρώπου διογ-
κώθηκε και επηρέασε τη ζωή ολόκληρου του πλανήτη. Καμία νέα στρατηγική δεν υπάρχει, προκειμέ-
νου να αποφύγουμε την παγκόσμια κατρακύλα. Αντίθετα, με τις νέες τακτικές που εφαρμόζουμε,
αυτοπεριοριζόμαστε ακόμη περισσότερο, οδεύοντας ταχύτατα προς την αυτοκαταστροφή.
Στο προηγούμενο τεύχος δημοσιεύσαμε τις αντιδράσεις των πολιτών των ΗΠΑ για τα τσιπ που σκοπεύει να τους εμ-
φυτεύσει η εκεί κυβέρνηση. Στην Ευρώπη υπάρχουν ανάλογα σχέδια, με τη διαφορά ότι τα τσιπ δεν θα εμφυτεύονται
στο δέρμα μας αλλά θα ενσωματώνονται στις νέες ταυτότητες. Οι κάρτες των «πολιτών» ετοιμάζονται ώστε να
μπορεί «ο Μεγάλος Αδελφός να μας βλέπει». Τα τρία συνθήματα του Κόμματος («ο πόλεμος είναι ει-
ρήνη, η ελευθερία είναι σκλαβιά, η άγνοια είναι δύναμη») στο «1984» του Τζορτζ Όργουελ, είναι τόσο
τρομακτικά επίκαιρα...
Οι άνθρωποι κλείνονται όλο και περισσότερο στον εαυτό τους και στις πόλεις τους. Η επαφή με το φυσικό περιβάλ-
λον περιορίζεται στις εξορμήσεις κατά τη διάρκεια των διακοπών. Απέχουμε από όλες τις δραστηριότητες που θα μπο-
ρούσαν να κρατούν ξύπνια τα ένστικτα της επιβίωσης. Πολλοί άνθρωποι του σύγχρονου (κατά ποια έννοια άραγε;)
κόσμου δεν γνωρίζουν ούτε να μαγειρέψουν, πόσο μάλλον να καλλιεργήσουν τη γη, πράγμα που τους καθιστά εξαρ-
τημένους από άλλους, και τώρα αλλά και σε μία τυχόν μεγαλύτερη δυσκολία. Μια τέτοια εξάρτηση θα ήταν ακίνδυνη
σε κοινωνίες με συνοχή, όπου κυριαρχούν οι ηθικές αξίες, όχι όμως και σε κοινωνίες όπως η δική μας, όπου εμπο-
ρευματοποιούνται τα πάντα: η ίδια η ζωή, ο ίδιος ο άνθρωπος.
Μέσα σε έναν αιώνα διαφοροποιήθηκαν τα ένστικτα επιβίωσης. Σήμερα δεν πρέπει να είμαστε σωμα-
τικά δυνατοί και έτοιμοι για κοπιαστικές -σωματικά- εργασίες ούτε έχουμε να αντιμετωπίσουμε άγρια
θηρία ή να επιβιώσουμε σε δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες. Μεταφέρουμε από εδώ και από κει
τα παχυλά σώματά μας (η παχυσαρκία έχει πάρει επιδημικές διαστάσεις στο δυτικό κόσμο) και παρότι
είμαστε τόσο χορτάτοι, συμπεριφερόμαστε σαν πεινασμένοι. Και ναι, έτσι είναι. Σήμερα, με καλυμμέ-
νες τις βασικές ανάγκες επιβίωσης, οι ανάγκες μας πηγάζουν πλέον από το ψυχικό και το νοητικό μας
επίπεδο, και εκεί ζούμε μια ψυχονοητική πείνα και ανέχεια ανάλογη της κατοχικής, από τον εμφύλιο
που κηρύχτηκε στην ίδια την ψυχή μας.
Άλλοτε τα ένστικτα αυτοσυντήρησης κυριαρχούσαν στη ζωή μας. Σήμερα επιτρέπουμε και συμβάλλουμε στο να δια-
μορφώνεται ένα περιβάλλον, το οποίο προσφέρει κάθε ευκαιρία να ζει κανείς με αυτό που θα λέγαμε αξιοπρέπεια, από
το οποίο περιβάλλον όμως απουσιάζει ολοσχερώς η κοινή συμμετοχή, η συλλογικότητα, η επίγνωση και τα απαραί-
τητα ενωτικά στοιχεία. Δεν έχουμε στόχους, γιατί δεν έχουμε επιθυμίες, γιατί δεν έχουμε όραμα, γιατί δεν έχουμε ευαι-
σθησίες. Ο κόσμος που δημιουργήσαμε είναι ανάλογος του πνευματικού μας οπλοστασίου.
Φτιάξαμε τον κόσμο της παγκοσμιοποίησης, που είναι απλώς ένα παγκόσμιο κύκλωμα κατανάλωσης. Ωστόσο, εμ-
πορική παγκοσμιοποίηση χωρίς πολιτισμική παγκοσμιοποίηση, ή πιο σωστά πολιτισμική οικουμενικότητα, δεν μπορεί
να υπάρξει. Εμείς όμως ακολουθούμε το στείρο δρόμο της πρώτης.
Στεγνώσαμε. Το μόνο που μας έμεινε είναι να διαμαρτυρόμαστε μέσα από τη φυλακή μας με διαδικτυακές φωνές και

με τρόπο που υπογραμμίζει τη μοναδική αλήθεια της ζωής
μας, την απουσία συλλογικότητας. Όταν ολοκληρώσουμε
αυτό που θέλουμε να πούμε, διακόπτουμε την επικοινωνία
χωρίς να περιμένουμε απάντηση, χωρίς να νοιαζόμαστε για
τις θέσεις του άλλου. Απαξιώνουμε τα πάντα, με απόγνωση,
προκειμένου να νιώσουμε οι ίδιοι αξιωμένοι, ο καθένας για
τον εαυτό του.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ζουν και βασιλεύουν μόνο
εκείνοι που δημιούργησαν μια επιφανειακή συνοχή,
μέσω των συνεκτικών δυνάμεων που πηγάζουν από
το σημείο αναφοράς του σημερινού ανθρώπου: το
προσωπικό όφελος, το κέρδος, το χρήμα. Έτσι φτά-
σαμε στο σημείο να δημιουργήσουμε έναν σύγχρονο
πύργο της Βαβέλ, ο οποίος είναι έτοιμος να καταρ-
ρεύσει. Μιλάμε την ίδια γλώσσα αλλά δεν γνωρί-
ζουμε ούτε εμείς οι ίδιοι τι θέλουμε να πούμε -γιατί
κάθε στιγμή η διάθεσή μας μεταβάλλεται, το ίδιο και
οι προθέσεις μας.
Δεν χρειαζόμαστε οδηγούς ή ηγέτες, να σκεφτούμε σωστά

χρειαζόμαστε. «Συλλογάται σωστά όποιος συλλογάται ελεύθερα» (Ρήγας Φεραίος). H κατάθλιψη αυξάνεται ραγδαία
και το σχίσμα της λογικής (σχιζοφρένεια) κυριαρχεί παντού. Και οι δύο αυτές καταστάσεις δεν είναι τίποτε άλλο παρά
επακόλουθες της απώλειας των μεταξύ μας δεσμών. Οι κυβερνώντες που επιλέγουμε, υπολογίζουν μόνο τους πολι-
τικούς τους αντιπάλους και τους αριθμούς. Η πίστη, η ελπίδα, η συμπόνια αλλά και η συνεκτική δύναμη της αγάπης
είναι αξίες που δεν έχουν επιστημονικό υπόβαθρο ούτε φέρνουν κέρδη, συνεπώς πρέπει να αποφεύγονται, «ιδίως
τώρα που περνάμε κρίση»... Προφανώς για εκείνους όλα αυτά στοιχίζουν ακριβά, γι' αυτό προάγουν αντ' αυτών την
απομόνωση που επιτρέπει τον έλεγχο, τη χειραγώγηση. Η χιονοστιβάδα της εγωιστικής λογικής και της οικειοθελούς
απομόνωσης του ανθρώπου από το φυσικό του περιβάλλον, τον κατέστησε βιολογικά ανίκανο. Και η κατάντια αυτή
δεν θα σταματήσει, αν δεν πέσει και το τελευταίο οχυρό του τυφλού ορθολογισμού και της τεχνολογιολατρίας, που ο
ίδιος ο άνθρωπος και αυθαίρετα επέλεξε για τον εαυτό του, σε βάρος των ανθρώπινων αξιών που μας διατήρησαν μέχρι
σήμερα. Το οικοδόμημα του καπιταλιστικού συστήματος θεμελιώθηκε εντέχνως μεν, επάνω στην άμμο δε.
Ξεπουλήσαμε κάθε αξία στην οποία οφείλουμε την επιβίωσή μας. Περισσότερο από 40.000-45.000 χρόνια -όπως
αναφέρει η επιστήμη- υπάρχει πάνω στον πλανήτη ο homo sapiens, αλλά θα μπορούσαμε με βεβαιότητα να πούμε
ότι το μέλλον του με αυτούς τους ρυθμούς κατάρρευσης των αξιών, διαγράφεται δυσοίωνο. Κάποιοι ανησυχούσαμε
για την ταχύτητα των κλιματικών αλλαγών, την ώρα που κάποιοι άλλοι έτριβαν τα χέρια τους για τις ενεργειακές πηγές
που αποκαλύπτονταν με το λιώσιμο των πάγων, και ήδη προχωρούν σε εκμετάλλευση. Πρόσφατα Ρώσοι επιστήμο-
νες ανακοίνωσαν ότι αποκαλύφθηκαν λίμνες με τεράστια κοιτάσματα μεθανίου -το οποίο είναι δέκα φορές πιο κατα-
στροφικό για τη ζώνη του Όζοντος από ό,τι τα καυσαέρια- και δήλωσαν: επιστροφή δεν υπάρχει, το μόνο που μπορούμε
να κάνουμε είναι να καθυστερήσουμε το τέλος.
Μοιάζει με Αποκάλυψη, που ακολουθεί επιστημονική όμως μεθοδολογία, και εμείς; Τι κάνουμε εμείς;
Ποιοι, αλήθεια, είμαστε εμείς και ποιοι είναι οι άλλοι; Η απάντηση βρίσκεται παντού γύρω μας, αρκεί
να κλείσουμε για λίγο τα μάτια στις προσδοκίες μας και να εστιάσουμε στην πραγματικότητα. Γιατί ο
κόσμος μπορεί να αλλάξει στο βαθμό που είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε και εμείς τις εγωιστικές μας
προθέσεις. Και όμως υπάρχει ελπίδα: «αν η καρδιά επιθυμεί και ο νους επιμένει, τα πάντα είναι δυνατά»
(Πυθαγόρας).

...Είναι ολοφάνερο πως η έλλειψη, όπως και η υπερβολή, της πληροφόρησης, η παραπληροφόρηση κοινώς και μάλιστα συχνά εσκεμμένη για ευνόη-
τους λόγους, είναι θέμα του Νου και όχι του εγκεφάλου, είναι δηλαδή περισσότερο θέμα «βαδίσματος» και όχι «ποδιών». Είναι θέμα Νοοτροπίας όπως
πολύ σωστά το έθεσε και ο γνωστός πορτογάλος συγγραφέας Σαραμάγκου, και όχι Δομής. Η εκφοβιστική άποψη για παράδειγμα που πρεσβεύει, ότι
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Στην αρχή του κόσμου, μας
λένε οι αστροφυσικοί, υπήρξε
μια κοσμογονική έκρηξη και
έκτοτε τα πάντα τείνουν να
σκορπίζουν. Πριν από την
αρχή εκείνη θα πρέπει, σύμ-

φωνα με αυτή τη θεωρία, να συντελέστηκε μια
αρχική σύντηξη, κατά την οποία το σύνολο της
ενέργειας του σύμπαντος συγκεντρώθηκε σ’ ένα
σημείο. Δεν έχει, λοιπόν, το σύμπαν ούτε αρχή
ούτε τέλος; Όταν μια υψηλή ενέργεια, λέει ένας
νόμος της φυσικής, μετατραπεί σε μια πιο χα-
μηλή, σημειώνεται απώλεια ενέργειας και ο χρό-
νος κυλάει. Από τη Μεγάλη Έκρηξη ως τώρα
έχουν περάσει ήδη ασύλληπτα πολλά χρόνια.
Όταν όμως πολλές χαμηλές ενέργειες συντήκον-
ται βαθμιαία σε μια υψηλή, όπως πριν από τη Με-
γάλη Έκρηξη ή όποτε συνενώνονται σωματίδια ή
όταν ενώνονται κάποιοι άνθρωποι ή ένα ζευγάρι
που έχει ίδιους στόχους, θα πρέπει σύμφωνα μ’
αυτά να προκύπτει πλεόνασμα ενέργειας κι ο χρό-
νος να κυλάει προς τα πίσω. Κυλάει λοιπόν ο χρό-
νος μας και προς τα μπρος και προς τα πίσω;

Όταν όλα γύρω μας διασκορπίζονται και χάνουν την ενέρ-
γειά τους κι ο χρόνος περνάει γιατί το σύμπαν ολόκληρο,
στο οποίο ανήκουμε κι εμείς, τυχαίνει να βρίσκεται πάλι σε
διαστολή, τότε βέβαια τίποτα από αυτά που μοιάζουν να
συμβαίνουν νομοτελειακά σ’ όλο αυτό το διάστημα δεν
αποτελεί νόμο με καθολική ισχύ. Παντού, όπου τα δια-
σκορπισμένα τμήματα έχουν χάσει τόση πολλή από την
αρχική τους ενέργεια ώστε να μπορούν να αλληλεπι-
δρούν, να μπορούν να έλκονται, έχει δημιουργηθεί ήδη
μια παράξενη νησίδα ενός μελλοντικού κόσμου στο πέ-
λαγος των αλληλοαπωθούμενων μερών. Σε καθεμιά από
τις νησίδες αυτές ισχύουν ακόμη οι παλιοί νόμοι, αλλά
έχουν αρχίσει να ισχύουν και οι νέοι νόμοι του συντηκό-
μενου σύμπαντος που τείνει προς ένα σημείο απαρχής.
Αν το δούμε σωστά είναι, λοιπόν, στο χέρι μας ν’ απο-

φασίσουμε με γνώμονα ποιους νόμους θα τελέσουμε τις
πράξεις μας, με αυτούς του παρόντος σύμπαντος που αρ-
χίζει να σκορπίζει ή μ’ εκείνους ενός μελλοντικού συγ-
κλίνοντος κόσμου που βρίσκεται ήδη ως σπέρμα στο
στάδιο της δημιουργίας.

Μπορεί, όπως λένε οι φυσικοί, τέτοιες νησίδες, όπως
είναι το ηλιακό μας σύστημα με τη Γη μας, με τη ζωή που
έχει δημιουργηθεί εδώ και με εμάς τους ίδιους, να μη
μπορούν να διατηρηθούν αιωνίως, γιατί η ενέργεια που
συλλέχτηκε κάποτε απ’ τον ήλιο χάνεται πάλι με τον καιρό
και διαμοιράζεται εκ νέου στο σύμπαν. Είναι όμως η αλή-
θεια αυτή πιο αληθινή από εκείνη που λέει ότι εδώ και
τώρα είμαστε σε θέση να σταματήσουμε το χρόνο και να
αποκομίσουμε ενέργεια ενωνόμενοι; Με την ορθή παρα-
τήρηση βλέπουμε, λοιπόν, πως υπάρχουν πολλές αλή-
θειες για καταστάσεις πραγμάτων και διεργασίες που μας
αφορούν. Εμείς μπορούμε να επιλέγουμε με ποια από τις
διάφορες αυτές αλήθειες θα πορευτούμε.
Αν θεωρούμε σημαντικό να προσανατολίζουμε τις ενέρ-
γειές μας προς τους τόσο πολύ καιρό ισχύοντες, κι επο-
μένως και τόσο σωστούς νόμους ενός σύμπαντος που
τείνει να διασκορπίζεται ή προς τους, ασφαλώς πιο πρό-
σφατους, κανόνες του ηλιακού μας συστήματος (ή τους
ακόμα πιο εφήμερους κανόνες αλληλοανταγωνιζόμενων
μορφών ζωής), σωστό θα ήταν να κάνουμε ό,τι περνάει
απ’ το χέρι μας για να μετατρέψουμε το γρηγορότερο δυ-
νατό τη Γη μας μαζί με ό,τι ζει πάνω της σε κοσμική
σκόνη.
Αν όμως θεωρούμε τουλάχιστον σημαντικό να προσα-
νατολίζουμε τις ενέργειές μας προς τους ισχύοντες, εξί-
σου πολύ καιρό, νόμους ενός συγκλίνοντος σύμπαντος
που συγκεντρώνει όλη την ενέργεια σ’ ένα σημείο και να
βολευτούμε πάνω σ’ αυτόν το μικρό γαλάζιο πλανήτη -
την εφήμερη μεν αλλά για κάποιο διάστημα ακόμη κα-
τοικήσιμη νησίδα στο πέλαγος ενός κονιορτοποιημένου
σύμπαντος, μια νησίδα που προέκυψε με τους νόμους
ενός σύμπαντος που πρέπει κάποτε να υπήρξε και που

θα υπάρξει και πάλι (νόμους που κατέστησαν δυνατό το
ουσιαστικά αδύνατο, τη δημιουργία ζωής και τη μέχρι
τώρα εξέλιξή μας)-, σωστό θα ήταν να κάνουμε ό,τι περ-
νάει από το χέρι μας για να καλλιεργήσουμε ό,τι κρατάει
τη συνοχή του εύθραυστου κόσμου μας στο βάθος.
Δύσκολα ξεπερνιέται, λένε οι φυσικοί, η τεράστια δύναμη
με την οποία ταξιδεύουν τα πολύ μικρά σωματίδια. Μόνο
με μείωση αυτών των δυνάμεων διασποράς μπορεί να
υπάρξει αλληλοσυσχέτιση των σωματιδίων και συνένωσή
τους. Ποια είναι η δύναμη που μπορεί να οδηγήσει σε σύ-
ζευξη των σωματιδίων δεν το γνωρίζουμε. Την αποκα-
λούμε μαγνητισμό, βαρύτητα, έλξη. Αυτή η δύναμη που
φέρνει δύο ξεχωριστά σωματίδια το ένα κοντά στο άλλο
θα πρέπει να είναι μια δύναμη που προέρχεται από την
ίδια την κίνηση αυτών των σωματιδίων, απ’ την ταλάν-
τωσή τους. Οι ταλαντώσεις μπορούν να αλληλοενι-
σχύονται. Οι φυσικοί το ονομάζουν αυτό συντονισμό -το
ίδιο άλλωστε και οι μουσικοί. Όποτε δύο παλλόμενα συ-
στήματα συντονίζονται (όπως κύματα, σωματίδια, κύτ-
ταρα, οργανισμοί, αλλά και άνθρωποι), επέρχεται
προσέγγιση. Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί
η προσέγγιση αυτή, που διαρκώς ενισχύεται μέσω του
συντονισμού, να φτάσει σ’ ένα σημείο κατά το οποίο κα-
ταλύονται μονομιάς τα όρια ανάμεσα στα δύο αυτά συ-
στήματα. Από κει και πέρα πάλλονται εναρμονισμένα. Το
όλο που προκύπτει έτσι είναι μεγαλύτερο από το άθροι-
σμα των μερών του. Έχει νέες, δικές του ιδιότητες και
πάλλεται τώρα το ίδιο σ’ έναν νέο, δικό του ρυθμό. Ο
συντονισμός είναι η αρχή που επιφέρει ολότητα μέσα
στον κόσμο μας. «Μ’ αυτόν τον τρόπο», λέει ο μοριακός
βιολόγος (!) Friedrich Crammer, «ο κόσμος μπορεί να
περιγραφεί ως ζωντανό παιχνίδι αλληλεπίδρασης των
παλλόμενων μερών του, ως ένας κοσμοσυντονισμός»
(Crammer 1996). Αν δεχτούμε την τάση προς συντονι-
σμό ως καθολική αρχή, τότε η αγάπη συνιστά έκφραση
και στόχο της αρχής αυτής.

Από το βιβλίο του Gerald Huther Η εξέλιξη της αγάπης,
εκδόσεις ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ.

Η εξέλιξη της αγάπης

Παρόλο που πάνω από 100 εκατομμύρια πολίτες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τακτικοί χρήστες
Συμπληρωματικής και Εναλλακτικής Ιατρικής-
Comparative and Alternative Medicine (CAM),
υπάρχει σημαντική έλλειψη επιστημονικής συ-
νεργασίας αλλά και πόρων, συγκριτικά με τη συμ-
βατική ιατρική.

Τώρα, προς όφελος της υγείας και της ασφάλειας των
πολιτών, ένα έργο ευρωπαϊκής συνεργασίας χρηματο-
δοτούμενο από την Ε.Ε., θα δημιουργήσει έναν «οδικό
χάρτη» σε όλη την Ένωση, ο οποίος θα περικλείει τις προ-
ϋποθέσεις για μελλοντική έρευνα σχετικά με την CAM
στην Ευρώπη. Το τριετές ευρωπαϊκό έργο που ονομάζε-
ται «CAMbrella» χρηματοδοτείται με περίπου 1,5 εκα-
τομμύριο ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ξεκίνησε
τον Ιανουάριο του 2010. Συντονίζεται από το Μόναχο με
την υποστήριξη μιας διαχειριστικής ομάδας που περιλαμ-

βάνει τον Καθηγητή Benno Brinkhaus του Charite Berlin
και τη βαυαρική Research Alliance GmbH. Η ονομασία
CAMbrella υποδηλώνει τη δημιουργία μιας «ερευνητικής
ομπρέλας» για τη Συμπληρωματική και Εναλλακτική Ια-
τρική.

«Σκοπός μας είναι να χτίσουμε ένα δίκτυο ευρωπαϊκών
ερευνητικών ινστιτούτων για την Εναλλακτική Ιατρική,
που θα προωθεί τη διεθνή συνεργασία. Οι οκτώ ομάδες
εργασίας θα επικεντρωθούν στην ορολογία, στα νομικά
ζητήματα, στις ανάγκες των ασθενών, στο ρόλο των
εναλλακτικών θεραπειών στα γενικότερα συστήματα
υγείας και στη μεθοδολογία της έρευνας», λέει ο γενικός
συντονιστής του έργου Καθ. Wolfgang Weidenhammer,
του Κέντρου Έρευνας Συμπληρωματικής Ιατρικής του
Πολυτεχνείου στο Μόναχο της Γερμανίας.

«Θα προωθήσουμε την καλύτερη κατανόηση της σημε-
ρινής πραγματικότητας της Εναλλακτικής Ιατρικής στην

Ευρώπη, η οποία θα λειτουργήσει ως σημείο εκκίνησης
για μελλοντικές ερευνητικές δράσεις».

Η ερευνητική ομάδα αποτελείται από 16 επιστημονικούς
φορείς σε 12 ευρωπαϊκές χώρες. Το έργο υποστηρίζεται
από μια Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία θα εκπροσω-
πεί όλους όσοι σχετίζονται με την Εναλλακτική Ιατρική,
όπως οι ασθενείς, οι επαγγελματίες και οι καταναλωτές.

«Το 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη φορά ανα-
κοίνωσε παροχή κονδυλίων στον τομέα της Συμπληρω-
ματικής Ιατρικής, ως τμήμα του 7ου Χρηματοδοτικού
Πλαισίου. Η χρηματοδότηση αυτή ήρθε να επιβραβεύσει
τις προσπάθειες πολλαπλών ευρωπαϊκών πρωτοβου-
λιών και οργανισμών, που θέλησαν να φέρουν την Εναλ-
λακτική Ιατρική στο επίκεντρο της προσοχής της
Ευρώπης», λέει ο Καθ. Weidenhammer.

Πηγή: Association of Natural Medicine in Europe

Νέο δίκτυο συμπληρωματικής & εναλλακτικής ιατρικής προς όφελος των ευρωπαίων

όποιο πρόβατο βγαίνει από το μαντρί το τρώει ο λύκος και η αντιδιαστολή της με την ελεύθερη και ασύγκριτα πιο ρεαλιστική εκδοχή της ίδιας ρήσης
(από την Ήπειρο) που υποστηρίζει ότι όποιο πρόβατο βγαίνει από το μαντρί μπορεί να το φάει ο λύκος μπορεί και όχι, όποιο όμως μένει στο μαντρί σί-
γουρα μια μέρα θα το φάει ο βοσκός, τα λέει όλα. Επιστροφή στο Παρόν, Δρ. Τάκι Αλεξίου, εκδ. ΟΤΤΕ

Μετάφραση από την Ιωάννα Αυλωνήτη

ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Οι ψυχικές ασθένειες που προέρχονται από τη διάθεση του σώμα-
τος, συμβαίνουν με τον παρακάτω τρόπο. Πρέπει να συμφωνή-
σουμε πως η άνοια είναι ψυχική ασθένεια, και πως δύο είδη άνοιας
υπάρχουν, η μανία και η αμάθεια. Αν λοιπόν κάποιος υποφέρει απ΄
οποιαδήποτε από τις δύο, πρέπει να το χαρακτηρίσουμε ασθένεια.
Σοβαρότερες ψυχικές ασθένειες πρέπει να θεωρήσουμε τις υπερ-
βολικές απολαύσεις ή λύπες. Όταν ένας άνθρωπος χαίρεται ή λυ-

πάται έντονα, επειδή βιάστηκε ν’ αποκτήσει άκαιρα υπερβολική απόλαυση ή ν’
αποφύγει μεγάλη λύπη, χάνει την ικανότητα να βλέπει ή ν’ ακούει σωστά, βρίσκεται σε
κατάσταση λύσσας και δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει το λογικό του. (86 bc). Σε
όποιον λοιπόν αρέσουν οι απολαύσεις ή οι φιλονικίες και ασχολείται μ’ αυτές υπερ-

βολικά, αναγκαστικά θα έχει μέσα του θνητές απόψεις και γίνεται κι ο ίδιος απόλυτα
θνητός, χωρίς να μετέχει ούτε ελάχιστα στην αθανασία, αφού έχει αυξήσει σε τεράστιο
βαθμό το θνητό του μέρος. Εκείνος όμως που έχει αφοσιωθεί με συνέπεια στη μά-
θηση και την κατανόηση της αλήθειας, γυμνάζοντας συνέχεια αυτό το μέρος που κάνει
σκέψεις αθάνατες και θεϊκές, αν πλησιάσει την αλήθεια, τότε κατ’ ανάγκη θα μετάσχει
απολύτως στην αθανασία, στο βαθμό που μπορεί να μετάσχει στην αθανασία η αν-
θρώπινη φύση (Bc 90). Από το διάλογο Τίμαιος

ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑ
Οι δημιουργοί μας όμως τώρα, με τη σκέψη αν έπρεπε να φτιάξουν γένος που θα ζει
περισσότερα χρόνια και θα είναι χειρότερο ή πιο βραχύβιο και καλύτερο, θεώρησαν
πως η συντομότερη και καλύτερη ζωή είναι προτιμότερη από τη μεγάλη και χειρότερη (C 75).

Από το διάλογο Τίμαιος



Ο Γερμανός ιατρός Σάμουελ Χάνεμαν (1755-1843) εγκατέ-
λειψε την ιατρική, για να μη διατρέχει τον κίνδυνο να βλάψει
κανέναν και δήλωνε δημόσια: «η ιατρική σαν τέχνη να σώζει

τη ζωή και να αποκαθιστά την
υγεία είναι, στην παρούσα της κα-
τάσταση, πλήρως ανεπαρκής.
Ακόμα και στα πιο ικανά χέρια
είναι στείρα και ανίκανη να κρα-
τήσει τις υποσχέσεις της. Δεν
μπορώ παρά να δω μόνο τις ανάγ-
κες της σαν σταθερές αρχές της.
Φαντάζομαι ότι η ιατρική, αν και
είναι προφανώς εξαιρετικά επι-
στημονική στις θεωρίες της, στην
πράξη είναι μόνο λίγο παραπάνω
από εμπειρική και στερεότυπη

εφαρμογή θεραπευτικών μετρήσεων, από τις οποίες δεν γνω-
ρίζουμε ούτε τη βέβαιη επίδρασή τους, ούτε τους νόμους που
θα έπρεπε να καθορίζουν την επιλογή τους. Δεν μπορώ λοι-
πόν να παραμείνω και άλλο συνδεδεμένος με μια τέχνη την
οποία καταδικάζουν η λογική μου και η συνείδηση μου σαν
ανεπαρκή και επιζήμια». Αυτά υποστήριζε πριν 200 χρόνια ο
Χάνεμαν. Και παρότι η λεγόμενη «επιστημονική ιατρική» έχει
αλλάξει ριζικά από τότε, τα συμπεράσματά του παραμένουν
επίκαιρα όσο ποτέ άλλοτε.

Πώς γεννήθηκε η Ομοιοπαθητική
Ο Χάνεμαν άφησε λοιπόν την επιστημονική ιατρική της εποχής του και αναζήτησε το
βιοπορισμό στις μεταφράσεις, αφού ήταν ευρύτατα γλωσσομαθής: γνώστης εννέα
γλωσσών, μεταξύ των οποίων και ελληνικά. Μεταφράζοντας ένα σύγγραμμα φαρμα-
κολογίας του διδάκτορα Gullen που αφορούσε το φάρμακο από το φλοιό της Κιγχόνης
-το οποίο χρησιμοποιούσαν ευρέως τότε για τη θεραπεία της ελονοσίας- δεν ικανοποι-
ήθηκε από τις περιγραφές του συγγραφέα και αποφάσισε να το λάβει ο ίδιος προκειμέ-
νου να δει τις αντιδράσεις στον εαυτό του. Με έκπληξη παρατήρησε ότι άρχισαν να
εμφανίζονται συμπτώματα τα οποία το φάρμακο προοριζόταν να θεραπεύσει. Όταν στα-
μάτησε να παίρνει το φάρμακο, η υγεία του επανήλθε στην αρχική της κατάσταση.
Έτσι, με αυτό τον τυχαίο τρόπο, ο Χάνεμαν συνειδητοποίησε πώς λειτουργούν τα φάρ-
μακα. Μαζί με μία ομάδα ανθρώπων, άρχισαν να πειραματίζονται και με διάφορα άλλα
φάρμακα της εποχής, καταγράφοντας με κάθε λεπτομέρεια τη δράση τους. Έτσι δημι-
ουργήθηκε το πρώτο βιβλίο φαρμακολογίας (Materia Medica), που περιείχε όλα τα συμ-
πτώματα που περιλαμβάνει μία ασθένεια (νοητικά, ψυχικά και σωματικά). Από τη μελέτη
αυτή ο Χάνεμαν οδηγήθηκε αβίαστα στο συμπέρασμα ότι «δεν υπάρχουν ασθένειες
αλλά άνθρωποι που ασθενούν» και εμπνεύστηκε την αρχή που λέει ότι δεν αρκεί να χο-
ρηγούμε τα φάρμακα με βάση μόνο τη σωματική συμπτωματολογία αλλά με βάση την
κάλυψη του συνόλου όλων των συμπτωμάτων που παρουσιάζει ο ασθενής.
Μετά από αυτή την ανακάλυψη ο Χάνεμαν άρχισε και πάλι να ασκεί την ιατρική τέχνη με
τα νέα πλέον δεδομένα.

Στη συνέχεια, και κατά τη χορήγηση των φαρμάκων στους ασθενείς, παρα-
τήρησε ότι κατά την αποθεραπεία, υπήρχε επιδείνωση, ένα ξέσπασμα του
οργανισμού με απλά λόγια, κάτι που καθιστούσε τη μέθοδο επικίνδυνη σε
αδύναμους ανθρώπους λόγο τις χημικής σύστασης που περιείχαν τα φάρ-
μακα . Άρχισε τότε να αραιώνει τη δόση του φαρμάκου σε αλκοόλη αραι-
ωμένη σε νερό και να ανακινεί το μίγμα ώστε να διαλυθεί. Παρατήρησε ότι
όσο περισσότερο αραίωνε και ανακινούσε την αρχική ουσία τόσο μειωνόταν
η τοξικότητά της, ενώ παράλληλα αυξάνονταν οι θεραπευτικές της ιδιότητες.

Έτσι ο Χάνεμαν ανακάλυψε την αραίωση και τη δυναμοποίηση, τις ιδιότητες δηλαδή

που χαρακτηρίζουν κάθε ομοιοπαθητικό φάρμακο. Δημιούργησε με αυτό τον τρόπο ένα
δραστικό θεραπευτικό μέσο, το ομοιοπαθητικό φάρμακο, τη λειτουργία του οποίου -
ακόμη και στις μέρες μας που διαθέτουμε τόσο εξελιγμένα τεχνικά μέσα- μόνο εμπειρικά
μπορούμε να την επιβεβαιώσουμε.

Η βαθύτερη ερμηνεία αυτής της λειτουργίας όμως, η οποία λαμβάνει χώρα
στο κβαντικό επίπεδο, παραμένει μυστήριο για την επιστήμη. Ωστόσο δεν
μπορούμε να αποδώσουμε τη δράση των ομοιοπαθητικών σκευασμάτων
στην αυθυποβολή, διότι το Ομοιοπαθητικό φάρμακο είναι εξίσου αποτελε-
σματικό στα βρέφη, τα ζώα αλλά και τα φυτά που δεν επηρεάζονται από τη
δράση του λεγόμενου placebo (αυθυποβολή).
Χάρη στη συνέργεια επιστημονικής έρευνας και τυχαιότητας, ο Χάνεμαν
έφτασε σε αυτή η μεγάλη ανακάλυψη, η οποία ξεπερνούσε την εποχή του
αλλά και τη σημερινή.

Μετά λοιπόν από πολύχρονες έρευνες και πειραματισμούς σε εθελοντές, ο Χάνεμαν
δημιούργησε ένα πλούσιο και πλήρες υλικό φαρμακολογίας (Materia Medica), που
υποστηρίζει πλήρως την ομοιοπαθητική θεραπευτική μέθοδο, η οποία χαρακτηρίζεται
από επιστημονική πληρότητα. Τίποτε δεν έχει αλλάξει από τότε στην εφαρμογή της ομοι-
οπαθητικής, όσον αφορά την παρασκευή των φαρμάκων αλλά και τον τρόπο πρόγνω-
σης, διάγνωσης και θεραπείας.

Οι τέσσερις βασικές αρχές (νόμοι) της Ομοιοπαθητικής
Εδώ παρουσιάζουμε συνοπτικά τις τέσσερις αρχές (νόμους) της Ομοιοπαθητικής, οι
οποίες αποτελούν το απόσταγμα της μεγάλης αυτής ανακάλυψης και καθορίζουν τις
βάσεις επάνω στις οποίες θεμελιώνεται και ασκείται η Ομοιοπαθητική μέθοδος. Οι τέσ-
σερις αυτές αρχές αποτελούν μία ιδανική εισαγωγή στον τρόπο σκέψης και τη μεθοδο-
λογία της Ομοιοπαθητικής. Διευκολύνουν κάθε ενδιαφερόμενο να απευθυνθεί στην
Ομοιοπαθητική, ξέροντας καλύτερα τι θα συναντήσει κατά τη θεραπεία του, αλλά και να
έχει ένα καλύτερο κριτήριο κατά την επιλογή του θεραπευτή του, διερευνώντας κατά
πόσο ο θεραπευτής του πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η πιστή τήρηση της Ομοι-
οπαθητικής μεθόδου.

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ:
Το φάρμακο που λαμβάνει ο ασθενής πρέπει να μπορεί να προκαλέσει όμοια συμπτώ-
ματα με αυτά που καλείται να θεραπεύσει.

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ:
Πρέπει να χορηγείται μόνον ένα φάρμακο και όχι ποικιλία φαρμάκων, όπως κάνουν αρ-
κετοί υποθέτοντας ότι αν δεν λειτουργήσει το ένα, θα λειτουργήσει το άλλο, αποσυν-
τονίζοντας τον ασθενή και στερώντας του την ευκαιρία να θεραπευτεί.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετοί θεραπευτές, συνηθίζουν να χορηγούν διάφορα
σκευάσματα φυτικής προέλευσης ή εφαρμόζουν παράλληλα και άλλες εναλλακτικές
μεθόδους όπως π.χ. βελονισμό. Αυτό δυσκολεύει την ανεύρεση του όμοιου πάθους,
αφού «κουκουλώνει», θα λέγαμε, το πρόβλημα. Στις χρόνιες περιπτώσεις απαιτείται
πολύ λεπτός χειρισμός και πρέπει να απομακρύνονται παράγοντες που μπορεί να αλ-
λοιώνουν την κλινική εικόνα του ασθενή.

Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΟΣΗ:
Προς αποφυγήν ανεπιθύμητων επιδεινώσεων ή δυσφορίας κατά την πορεία της θερα-
πείας παρέχεται αραιωμένη δόση του φαρμάκου, δηλαδή η ελάχιστη δυνατή ποσότητα
αυτού.

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ HERING:
Τα συμπτώματα υποχωρούν από επάνω προς τα κάτω, από μέσα προς τα
έξω και με σειρά αντίστροφη της αρχικής εμφάνισής τους.

Ας δούμε τι σημαίνουν αυτά:
α) Από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή από το κεφάλι στα πόδια. Π.χ. χρόνια δερ-
ματικά εξανθήματα της κεφαλής π.χ. ψωρίαση, εκζέματα κ.λ.π., κατά τη διάρκεια της
θεραπείας εξαφανίζονται σταδιακά από το κεφάλι και εμφανίζονται στον κορμό. Κατό-
πιν φεύγουν από τον κορμό και κατεβαίνουν στα πόδια, ώσπου τα τελευταία εξαφανί-
ζονται από τα δάκτυλα των ποδιών. β) Από μέσα προς τα έξω, δηλαδή από τα
εσωτερικά όργανα προς το δέρμα. Αν π.χ. το πρόβλημα είναι στο ήπαρ, κατά τη θε-
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Ο αληθινός θεραπευτής πρέπει να έχει πρόχειρα τα ισχυρότερα και γνησιότερα φάρμακα, για να μπορεί να βασίζεται στη θεραπευτική τους δύ-
ναμη, πρέπει ο ίδιος να τα γνωρίζει σύμφωνα με τη γνησιότητά τους. Γι’ αυτόν είναι ζήτημα συνείδησης σε κάθε περίπτωση να είναι πεπεισμέ-
νος ότι ο άρρωστος παίρνει πάντοτε το σωστό φάρμακο και γι’ αυτό πρέπει να δίνει στον άρρωστο με τα χέρια του το σωστά επιλεγμένο φάρμακο,



ραπεία το πρόβλημα θα «φεύγει» σταδιακά από το ήπαρ
αλλά θα εκδηλώνεται σε κάποια εξωτερική στοιβάδα του
οργανισμού, συνήθως στο δέρμα σαν εξάνθημα, το
οποίο στη συνέχεια της θεραπείας θα υποχωρήσει και
αυτό για να έχουμε την πλήρη ίαση.
γ) Με σειρά αντίστροφη της αρχικής εμφάνισης
των συμπτωμάτων. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν
δερματικά εξανθήματα που αντιμετωπίστηκαν με χημικά
μέσα, και η καταστολή αυτή οδήγησε στην εμφάνιση
άσθματος. Τότε θα πρέπει απαραιτήτως κατά τη βελτίωση
του άσθματος να επανεμφανιστούν τα εξανθήματα, τα
οποία στη συνέχεια της αγωγής θα υποχωρήσουν.

Η ομοιοπαθητική στην εφαρμογή της απαιτεί
πλήρη γνώση και τήρηση των παραπάνω αρχών,
προκειμένου ο Ομοιοπαθητικός να μπορεί να αν-
τιμετωπίσει θεραπευτικά κάθε περίπτωση και
ιδίως τις χρόνιες, στις οποίες η Ομοιοπαθητική
έχει μεγάλη επιτυχία -αυτό είναι και το σημαντι-
κότερο πλεονέκτημά της έναντι της συμβατικής
ιατρικής- μόνο όμως εφόσον εφαρμόζεται μία
συνεπής προς αυτές τις αρχές θεραπευτική στρα-
τηγική.

Κάποιες σκέψεις για τα παραπάνω
Τα σωματεία των φαρμακοποιών της εποχής πρωτοστά-
τησαν από την πρώτη στιγμή, στον πόλεμο ενάντια στην
ανακάλυψη του Χάνεμαν, ο οποίος συνεχίζεται μέχρι σή-
μερα. «Αναπτύχθηκε μια ολόκληρη βιομηχανία που σή-
μερα είναι γνωστή ως “επιστημονική ιατρική”. Η
τεχνολογία εφοδίασε κάθε τομέα της ιατροφαρμακευτι-
κής βιομηχανίας από το στάδιο της διάγνωσης μέχρι τη
θεραπεία». 1

Ποτέ στην ιστορία δεν κυνηγήθηκε μια ιδέα τόσο συστη-
ματικά και για τόσο χρόνο. Αιτία είναι το χαμηλό κόστος
των φαρμάκων, που δεν ευνοεί το εμπόριο και τους κα-
νόνες του. Ο Χάνεμαν πριν 200 χρόνια αναφερόταν στην
αύξηση των χρόνιων νοσημάτων, κάτι που επιβεβαιώνε-
ται σήμερα με τον πιο τραγικό τρόπο. Το φιλοσοφικό ση-

μείο αναφοράς του σημερινού ανθρώπου δεν του επι-
τρέπει να αντιληφθεί την τραγικότητα της κατάστασης του
κόσμου αλλά και του εαυτού, κατάσταση η οποία αντι-
κατοπτρίζεται στο σύνολο του οργανισμού και ψυχισμού
του. Η ευτυχία απουσιάζει από τις πολιτισμένες κοινωνίες
ενώ η κατάθλιψη και οι αυτοκτονίες συνεχώς αυξάνονται.

Είναι πράγματι ουσιαστικά για τη ζωή όλα αυτά
που κυνηγάμε κάθε μέρα με τόσο κόπο ή μήπως
είναι ένας εφιάλτης που δεν πρόκειται να έχει
αίσιο τέλος; Σε μας το σύστημα ασκούσε σωμα-
τική βία –έλεγε σε συνέντευξη ο Χρόνης Μίσιος-
σε σας προσπαθεί να σας κάνει λοβοτομή. Τότε
επαναστατούσαμε μπροστά στον εχθρό, σήμερα
δεν βλέπουμε κανέναν απέναντι, τότε μπαινο-
βγαίναμε στη φυλακή, σήμερα δυστυχώς δεν
έχεις κανένα λόγο να μπεις φυλακή.

Οι άνθρωποι που ζούσαν σε τούτο τον τόπο δυόμισι χι-
λιάδες χρόνια πριν, χρησιμοποιούσαν τη φιλοσοφία για
την άσκηση του πνεύματος, τη μουσική για την ψυχή και
τα συναισθήματα, και τη γυμναστική για το σώμα. Εμείς
σήμερα δίνουμε στα παιδιά μας ψυχοφάρμακα από τη
βρεφική ηλικία, ακολουθώντας τις δήθεν επιταγές της
επιστήμης, ενώ στην πραγματικότητα ικανοποιούμε τις
ανάγκες των τμημάτων μάρκετινγκ μεγάλων φαρμακευ-
τικών εταιρειών. Μια προσπάθεια παρατήρησης της
ύπαρξής μας από την επιφάνεια μέχρι τον βαθύτερο
εαυτό, θα μας αποκάλυπτε πτυχές ουσιαστικές για την κα-
τανόησή της. Η κβαντική επιστήμη κάνοντας το αντίστοιχο
στην παρατήρηση της ύλης σε υπομικροσκοπικές κλίμα-
κες, διαπιστώνει ότι τα πάντα απαρτίζονται από άτομα, τα
οποία με τη σειρά τους αποτελούνται από σωματίδια
όπως τα ηλεκτρόνια, και αυτά με τη σειρά τους αποτε-
λούνται από κουάρκ. Είναι σαν να υπάρχει μια αόρατη
χορδή που συνδέει τον υποατομικό κόσμο με την ύλη
γύρω μας. Έτσι και η κβαντική φυσική καταλήγει στο ότι
όλα τα πράγματα συνδέονται, δηλαδή σε μία ολιστική θε-
ώρηση θα λέγαμε, όπως αυτή που συναντάμε σε πανάρ-

χαιες θρησκευτικές αντιλήψεις και στις υπαρξιακές φιλο-
σοφικές προσεγγίσεις των προγόνων μας.2 Μοιάζουμε
και εμείς με το ποτάμι, στο οποίο δεν μπορείς, όπως δί-
δασκε ο Ηράκλειτος, να μπεις δύο φορές. Γιατί το ποτάμι
όσο ρέει, αλλάζει, εξελίσσεται. Άρα την επόμενη φορά
που θα μπεις θα είναι ένα άλλο ποτάμι.3

Μην έχοντας ένα σταθερό σημείο αναφοράς και
απουσία ηθικής, γινόμαστε έρμαια ανεξέλεγκτων
συναισθημάτων, ενώ θα έπρεπε -και αυτό είναι
που πραγματικά θέλουμε- να κολυμπάμε χωρίς
αντιστάσεις στον ωκεανό της ζωής. Επικαλούμα-
στε την επιστήμη (παλιότερα τη θρησκεία) εναπο-
θέτοντας την ευθύνη των προβλημάτων μας
στους «ειδικούς», αφήνοντας σε άλλους την ανα-
ζήτηση του νοήματος της δικής μας ζωής! Η φύση
γύρω μας καταστρέφεται από την υστεροβουλία
απέναντι στην ίδια μας την ύπαρξη. Απαιτούμε μια
καλύτερη ζωή χωρίς να αγωνιζόμαστε για να το
πετύχουμε. Πουλάμε την ψυχή μας στο διάβολο
για ένα κινητό τελευταίας τεχνολογίας, για ένα
ρούχο ή ένα ζευγάρι παπούτσια της τάδε μάρκας.
Η ψυχή όλων των υπάρξεων καταρρέει στη λάθος
έννοια που προσδίδουμε στη ζωή. Το αν θα
βρούμε τη φυσική μας πορεία εξαρτάται από το
σε ποιο βαθμό μπορεί ο εγωισμός μας να καμ-
φθεί. Η επιθυμία εκφράζεται μέσα από την ανα-
γνώριση της ανάγκης, η ανάγκη προϋποθέτει
σημείο αναφοράς, ακολουθεί η λογική, το συναί-
σθημα και τέλος η δράση-σώμα.

Χρήστος Κόντης Ομοιοπαθητικός - Πρακτικός του Σιάτσου
site:www.kethe.gr e-mail:olistic@otenet,gr
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Εκδ. University Studio Press
2) Το κομψό σύμπαν, Μπράιαν Γκριν, Εκδ. Ωκεανίδα
3) Ηράκλειτος, ο «σκοτεινός» φιλόσοφος, Εκδ. Αρχέτυπο
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Τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή
τους εφαρμογές της Ομοιοπαθητικής που πλα-
σάρονται ως σύγχρονες ενώ είναι από λανθα-
σμένες έως επικίνδυνες. Διαφωτιστικό επί του
θέματος είναι το παρακάτω απόσπασμα από το
γνωστό βιβλίο «Ομοιοπαθητική: Επιστήμη ή
μύθος;» του διάσημου ομοιοπαθητικού γιατρού
Bill Gray M.D (Επιστημονικές εκδόσεις UNI-
VERSITY STUDIO PRESS).

«…σήμερα διατίθενται τόσες πολλές ποικιλίες Ομοι-
οπαθητικής που χρειάζεται να κάνουμε έναν ποιοτικό
διαχωρισμό... ...Δυστυχώς η αυξανόμενη δημοτικότητα
της ομοιοπαθητικής ενθαρρύνει την εμπορική παραγωγή
συνδυασμένων ομοιοπαθητικών σκευασμάτων. Φέ-
ροντας τη διάγνωση στην ετικέτα, ένα μίγμα ομοιοπα-
θητικών σκευασμάτων μπαίνει σε μια συνταγή που
μπορεί να έχει ή να μην έχει καμία ομοιοπαθητική λο-
γική. Η ελπίδα είναι ότι κατά τύχη μπορεί να περιλαμβά-
νει και το σωστό ομοιοπαθητικό φάρμακο... ...σύμφωνα
με την ομοιοπαθητική φιλοσοφία, μόλις τα σκευάσματα
ανακατευτούν όλα μαζί, το διάλυμα που προκύπτει δεν
είναι ταυτόσημο με το σύνολο των επί μέρους μερών.
Αποτελεί από μόνο του μια οντότητα, που μπορεί σε μια
δεδομένη περίπτωση να δράσει ή όχι. Κατ’ αναλογία,
είναι σαν να προσπαθείς να βελτιώσεις τη μουσική σου
εμπειρία μπερδεύοντας ταυτόχρονα και τα έξι κονσέρτα
του Βραδεμβούργου του Μπαχ.
Η εμπορευματοποίηση βοηθάει, υποθέτω, στη διάδοση
του ονόματος της ομοιοπαθητικής, αλλά ένα μειονέ-
κτημα των κοινών ομοιοπαθητικών σκευασμάτων είναι
ότι το κοινό παρερμηνεύει τη βασική αρχή. Αντί για την
ομοιοπαθητική εξατομίκευση, προωθούν την αλλοπα-
θητική (συμβατικής ιατρικής) συνταγογράφηση. Ένα
άλλο πρόβλημα προκύπτει από τη χρήση συνδυασμέ-
νων ομοιοπαθητικών φαρμάκων για χρόνιες διαγνώ-
σεις. Όταν η ετικέτα προτείνει θεραπείες για «υπέρταση»,

«άγχος», «αλλεργίες», «άσθμα», «αρθρίτιδα», «πονο-
κέφαλο» κ.ά. ο ασθενής απομακρύνεται από την απαι-
τούμενη ομοιοπαθητική θεραπεία. Στην καλύτερη
περίπτωση μπορεί να υποχωρήσουν προσωρινά οι χρό-
νιες καταστάσεις, αλλά η πιθανότητα μόνιμης θεραπείας
θα χαθεί αν χρησιμοποιηθούν τα συνδυασμένα ομοι-
οπαθητικά σκευάσματα. Η λήψη συνδυασμένων ομοι-
οπαθητικών σκευασμάτων κατ’ επανάληψη για μεγάλο
χρονικό διάστημα, μπορεί φυσικά να μην έχει καμία εμ-
φανή επίπτωση, και να έχει ένα αρχικό αποτέλεσμα,
στην πραγματικότητα όμως και εφόσον λαμβάνεται
αδιακρίτως, μπορεί να ενσωματώσει στον οργανισμό τα
συμπτώματα....

...πολλοί μη εκπαιδευμένοι γιατροί παρακολουθούν διή-
μερα σεμινάρια για να μάθουν τους νόμους και τις συμ-
πτωματολογίες που απαιτούν τη χορήγηση ομοιο-
παθητικού σκευάσματος ώστε να τις εφαρμόσουν ως
συμπληρωματικές θεραπείες στα ιατρεία τους... ...ο κα-
ταναλωτής πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ως
προς το επίπεδο της εκπαίδευσης του γιατρού που του
χορηγεί τα ομοιοπαθητικά σκευάσματα... ...από την εμ-
πειρία μου, η εκπαίδευση στην κλασική ομοιοπαθητική
είναι πιο απαιτητική από ό,τι η εκπαίδευση σε μια ιατρική
σχολή. Καθαυτή η ύλη είναι πολύ εκτεταμένη, αλλά και
η επικέντρωση στο άτομο σαν σύνολο -σε νοητικό, συ-
ναισθηματικό και σωματικό επίπεδο- διευρύνει το χα-
ρακτήρα του λειτουργήματος του γιατρού. Ολόκληρη η
διαδικασία πρέπει να είναι απαλλαγμένη από προκατα-
λήψεις και να χαρακτηρίζεται από την απόλυτη αναζή-
τηση της αλήθειας. Απαιτούνται εκτεταμένη εμπειρία
ζωής και προσωπική ανάπτυξη για να αντιληφθεί κανείς
σωστά τα καίρια ζητήματα και τις λεπτές διαφορές που
προκύπτουν σχεδόν σε κάθε συνέντευξη. Στην πραγμα-
τικότητα, η διαδικασία είναι από πολλές απόψεις πιο
απαιτητική από άλλες θεραπείες και για τον ίδιο τον
ασθενή. Χρειάζεται σε μεγάλο βαθμό ένα είδος αντικει-

μενικής παρατήρησης για να φτάσει κανείς με ακρίβεια
στα καίρια προβλήματα. Το επιπόλαιο κίνητρο «να διορ-
θώσουμε γρήγορα την κατάσταση» οδηγεί συνήθως σε
ένα αντίστοιχο επιφανειακό αποτέλεσμα. Χρειάζεται επί-
σης και υπομονή, καθώς συχνά απαιτούνται πολλές συ-
νεντεύξεις για να διαπεράσουμε τα στρώματα ψυχο-
λογικής αντιστάθμισης, εκλογίκευσης και άρνησης,
ώστε να αποκαλυφθεί η κεντρική παθολογία. Επομέ-
νως, ολόκληρη η διαδικασία είναι η αναζήτηση της αλή-
θειας τόσο από την πλευρά του ομοιοπαθητικού όσο
και από την πλευρά του ασθενούς. Όταν η διαδικασία
είναι επιτυχής, προκύπτει σε όλα τα επίπεδα μια εικόνα
με συνοχή...»

Η παραπάνω αναφορά είναι αποκαλυπτική, σε
σχέση με τα σκευάσματα που προωθούν οι εται-
ρείες, δίνοντας την ψευδαίσθηση στους ασθε-
νείς ότι ακολουθούν την Ομοιοπαθητική. Να
σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι αρκετοί ιατροί
ή θεραπευτές της ομοιοπαθητικής, χρησιμοποι-
ούν την πολυφαρμακία για την αντιμετώπιση
χρόνιων καταστάσεων. Οι επαγγελματίες αυτοί
είτε δεν είναι γνώστες των νόμων της Ομοιοπα-
θητικής είτε λειτουργούν προς ίδιον όφελος.
Φυσικά δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις προθέ-
σεις τους, όμως το άρθρο αυτό μπορεί να βοη-
θήσει τον επισκέπτη της ομοιοπαθητικής να είναι
πιο προβληματισμένος σχετικά με τις μεθόδους
αυτές ή να του δώσει το κίνητρο να αναζητήσει
περαιτέρω ενημέρωση για την επιτυχή αναγνώ-
ριση και αποφυγή τους. Λεπτομερή αναφορά
στον τρόπο άσκησης της ομοιοπαθητικής αλλά
και η πιο έγκυρη πηγή είναι το ίδιο το βιβλίο του
Χάνεμαν, «Όργανον της Θεραπευτικής Τέχνης»
από τις εκδόσεις "Πύρινος κόσμος" που περι-
γράφει λεπτομερώς την άσκηση της Ομοιοπα-
θητικής.

(Σ.τ.Ε)

«ΣΥΓΧΡΟΝΗ» ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν όταν ο θεραπευτής «ξεστρατίζει» από τα διδάγματα της κλασικής Ομοιοπαθητικής.

κι ακόμα να το παρασκευάζει ο ίδιος. Για να υποστηρίξω αυτήν τη βασική αρχή της θεωρίας μου, υπέφερα πολλές καταδιώξεις από την αρχή
της ανακάλυψής μου.

« Όργανον της θεραπευτικής τέχνης», Σ. Χάνεμαν, παράγραφοι 264-265, εκδ. Πύρινος Κόσμος



ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΦΟΒΙΕΣ
Το παρόν άρθρο αφορά την ζωή ενός ανθρώπου
που βρισκόταν διαρκώς αντιμέτωπος με το φόβο
του επικείμενου θανάτου και θεραπεύτηκε με τη
μέθοδο της Ομοιοπαθητικής. Μετά από μία σύν-
τομη εισαγωγή στη θεωρία και τη μεθοδολογία
της Ομοιπαθητικής σε τέτοιες περιπτώσεις, ακο-
λουθεί η άκρως ενδιαφέρουσα περίπτωση του Πα-
ναγιώτη, που είδε την ποιότητα της ζωής του να
βελτιώνεται θεαματικά, αφού απαλλάχτηκε από
μία επώδυνη κατάσταση που διάρκεσε 18 ολό-
κληρα χρόνια.

Ορισμός της φοβίας και δυνατότητες της
Ομοιοπαθητικής

Δίνοντας έναν γενικό ορισμό της φοβίας, θα μπορούσαμε
να πούμε ότι φοβία είναι ένας παθολογικός αγχώδης
φόβος, που μπορεί να προκαλείται από άπειρο αριθμό
φοβικών ερεθισμάτων και εκφράσεων. Με την ομοιοπα-
θητική μέθοδο, μπορούν να επιτευχθούν πολύ καλά απο-
τελέσματα σε αρκετές περιπτώσεις φοβίας. Γνωρίζοντας
ο θεραπευτής το αίτιο που προκάλεσε το πρόβλημα και
συνδυάζοντάς το με τις παθολογικές εκφράσεις, αλλά και
τη γενικότερα εικόνα των ιδιαιτεροτήτων του ασθενή, είναι
σχετικά απλό, όπως θα δούμε, να βρει το Όμοιο θερα-
πευτικό μέσο.

Αντίθετα, στις χρόνιες περιπτώσεις τα πράγματα
δεν ειναι τόσο εύκολα. Ο αρχικός παθογόνος πα-
ράγοντας είναι δύσκολα ανιχνεύσιμος -σε ορι-
σμένες περιπτώσεις καθίσταται μη ανιχνεύσιμος-
διότι η ανάπτυξη μιας φοβίας γίνεται αργά και στα-
διακά μέχρι να φτάσει στο σημείο να εκδηλωθεί,
και ο ασθενής δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ή να
θυμάται το αίτιο που την προκάλεσε. Ο παθογό-
νος παράγοντας θα μπορούσε να αναπτυχθεί
ακόμη και κατά την διάρκεια τις εμβρυακής κατά-
στασης, από κάποιο σοκ της μητέρας, ή στα πρώτα
βήματα ενός παιδιού.

Στις περιπτώσεις που γνωρίζουμε την παθογόνο αιτία, συ-
νήθως υπάρχει σύντομη ανάπτυξη της φοβίας και έντονη
εκδήλωση των συμπτωμάτων, τα οποία δημιουργούν μια
καθαρή παθολογική εικόνα που καθιστά σχετικά εύκολη
τη διάγνωση του Όμοιου πάθους, κατά συνέπεια και τη
θεραπεία (βέβαια καλό είναι να διατηρούμε μια επιφύλαξη
ως προς αυτή την τοποθέτηση διότι η εξατομίκευση της
κάθε ιδιαίτερης περίπτωσης όπως συμβαίνει στην Ομοι-
οπαθητική δεν μας δίνει περιθώρια για γενικεύσεις ή
απλουστεύσεις). Ένα άσχημο νέο μπορεί να μας σοκάρει,
αλλά με τον καιρό να επανέλθουμε. Αν όμως μετά από
κάποιο διάστημα ξαναβιώσουμε μία ανάλογη κατάσταση
σοκ, αυτό μπορεί να λειτουργήσει αθροιστικά με το προ-
ηγούμενο, αφού θα ξυπνήσει μέσα μας και την προηγού-
μενη εμπειρία. Αν π.χ. πάρουμε την πληροφορία που μας
δημιούργησε το σοκ από το τηλέφωνο, ενδέχεται κάθε
φορά που ακούμε το χτύπημα του τηλεφώνου να μας πα-
ραπέμπει σε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση.
Η αποκατάσταση μιας χρόνιας περίπτωσης, συνήθως
χρειάζεται καιρό σε σχέση με τη βελτίωση μιας οξείας πα-
θολογίας. Ο χρόνος αποθεραπείας εξαρτάται από τη χρο-
νιότητα του προβλήματος και τις αντιστάσεις που
προκύπτουν, και κυρίως από τον τρόπο αντιμετώπισης
του προβλήματος (κατασταλτική αγωγή με χημικά φάρ-
μακα) προτού καταφύγουμε στον Ομοιοπαθητικό.
Συχνά μας φαίνεται δύσκολο να διακρίνουμε τη διαφορά
μεταξύ καταστολής και θεραπείας. Αυτό είναι εύλογο, γιατί
δεν έχουμε συνηθίσει σε αυτήν την ιδέα, την ιδέα της θε-
ραπείας.

Πρέπει να κατανοήσουμε τι σημαίνει θεραπεία, τι
σημαίνει καταστολή και να είμαστε γνώστες των
θεραπευτικών ορίων για να είμαστε σε θέση να
επιλέξουμε, πότε πρέπει να εφαρμόσουμε ή να
δεχθούμε την μία ή την άλλη μέθοδο.

H περίπτωση του Παναγιώτη
Ο Παναγιώτης με επισκέφτηκε στις 6-12-2000. Ήταν 38
ετών, παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Το ύψος του
ήταν 1,90 περίπου και το βάρος του περί τα 100 κιλά.
Παρά το καλογυμνασμένο του σώμα ήταν αργός στις κι-
νήσεις και το βλέμμα του ήταν νυσταλέο. Με επισκέφτηκε
συνοδευόμενος από τη γραμματέα της εταιρείας όπου ερ-
γαζόταν, γιατί έτσι ένοιωθε πιο ασφαλής. Ήταν πλοίαρχος
του εμπορικού ναυτικού.
Το 1982 το πλοίο με το οποίο ταξίδευε, μετέφερε σιτάρι
στον Καναδά. Μετά την εκφόρτωση του εμπορεύματος
δύο ναύτες κατεβήκαν στο αμπάρι και λιποθύμησαν από
αναθυμιάσεις, προϊόν μυκητιακών ζυμώσεων που είχαν
αναπτυχθεί από την υγρασία. Κατέβηκε με σχοινιά στο αμ-
πάρι χωρίς μάσκα οξυγόνου και ανέσυρε τον ένα ναύτη λι-
πόθυμο και τον άλλον νεκρό. Στο σημείο αυτό μπορούμε
να συμπεράνουμε τη γενναιότητα που επέδειξε ο εικοσά-
χρονος τότε Παναγιώτης, αφού από όλο το πλήρωμα
μόνο εκείνος ανέλαβε το ρίσκο να κατεβεί στο αμπάρι,
και μάλιστα χωρίς προστατευτικά μέσα. Από τις αναθυ-
μιάσεις του σιταριού και την υπερπροσπάθειά που κατέ-
βαλε, και αφού έδεσε τον δεύτερο ναύτη, λιποθύμησε και
ο ίδιος. Κατέρρευσε και τον ανέσυραν με τα σχοινιά με τα
οποία ήταν δεμένος. Το συναισθηματικό σοκ που πέρασε
από το γεγονός του ατυχήματος ήταν πολύ έντονο,

πράγμα που ήταν εμφανές και από τον τρόπο με τον
οποίον το περιέγραφε: η διήγησή του εμπεριείχε στοιχεία
αγωνίας, φόβου και απολογίας για το θάνατο του ναύτη.
Φαινόταν σαν να ξαναζεί το γεγονός, περιγράφοντάς το.
Από τη στιγμή που συνήλθε και για 18 χρόνια, ο Πανα-
γιώτης όταν είχε ένταση και άγχος -πράγμα που αποτελεί
καθημερινότητα στην δουλειά του- ταλαιπωρούνταν από
έντονο αίσθημα ζάλης, «πλάκωμα» στο στήθος και σφί-
ξιμο στην καρδιά. Συχνά είχε την αίσθηση ότι θα πάθει
ασφυξία. Τον έντονο φόβο ακολουθούσαν έντονοι παλ-
μοί, που τους αισθανόταν σε όλο το σώμα. Τον κατα-
λάμβανε πανικός που χειροτέρευε όταν ο ίδιος χαλάρωνε,
αφού νόμιζε ότι θα σταματήσει να χτυπά η καρδιά του. Την
ίδια στιγμή ένιωθε τα χέρια και τα πόδια του να μουδιά-
ζουν, να παγώνουν και να ιδρώνουν με κρύο ιδρώτα.
Μούδιαζαν τα χείλη του και το στόμα του στέγνωνε,
ένιωθε έξαψη ζέστης και ίδρωνε στο μέτωπο. Όταν γυ-
μναζόταν ή περπατούσε με γρήγορο βηματισμό, η κατά-
στασή του Παναγιώτη βελτιωνόταν.
Τα επεισόδια αυτά, που θα λέγαμε ότι δίνουν μια τυπική ει-
κόνα κρίσης πανικού, διαδεχόταν η έντονη αγωνία επι-
κείμενου θανάτου. Στην περίπτωση βέβαια του Παναγιώτη
η κρίση πανικού ήταν το σύμπτωμα του φόβου του, της
φοβικής αντίδρασης που είχε αναπτύξει έπειτα από το
τραυματικό του βίωμα. Να σημειώσουμε ότι ο ναύτης που
επέζησε δεν εμφάνισε κανένα αντίστοιχο πρόβλημα.
Όπως σε όλες τις περιπτώσεις, κλήθηκα να εντοπίσω το
συνολικό πρόβλημα του Παναγιώτη, αυτό που βρίσκεται
-σαν κοινός παρονομαστής- πίσω από όλα του τα προ-
βλήματα υγείας. Το βάρος του, η αργή κινησιολογία του

αλλά και τα συμπτώματα των κρίσεων πανικού που εμ-
φάνιζε, με οδήγησαν στην επιλογή του Gelsemium.
Το Gelsemium Sempervirens -ουσία που προέρχεται από
το κίτρινο γιασεμί- βοήθησε τον Παναγιώτη να θεραπευ-
τεί από τις φοβίες. Μία ημέρα μετά την λήψη του φαρμά-
κου ένοιωσε ζέστη στο κεφάλι και ανέβασε 38ο πυρετό
που κράτησε ένα 24ωρο. Μετά από αυτή τη θεραπευτική
αντίδραση, η βελτίωση ήταν άμεση, για δύο λόγους: αφε-
νός διότι η συμπτωματολογία του Παναγιώτη ήταν χωρίς
την παραμικρή αμφιβολία όμοια με αυτήν που προκάλεσε
το Gelsemium στους εθελοντές που το έλαβαν, στο πλαί-
σιο πειραμάτων* καταγραφής των συμπτωμάτων των
ομοιοπαθητικών σκευασμάτων· αφετέρου γιατί για καλή
του τύχη, δεν είχε επιβαρυνθεί με χημικά φάρμακα (ψυ-
χοφάρμακα) που θα κατέστελλαν το πρόβλημά του.
Μετά από 3 μήνες ο Παναγιώτης πέρασε ανεμοβλογιά,
την οποία κόλλησε από τα παιδιά του. Για αυτή την περί-
πτωση έκρινα ότι χρειαζόταν το Antimonium Crudum,
ουσία που ταίριαζε στην παθολογική του εικόνα. Η ασθέ-
νεια έκανε τον κύκλο της ανώδυνα και κράτησε λίγο. Συ-
νέχισε να με επισκέπτεται για δυόμισι χρόνια με μια
επίσκεψη κάθε τρεις-τέσσερις μήνες, απλώς και μόνο για
γενικότερη παρακολούθηση της υγείας του, μιας και η θε-
ραπεία του από τις φοβίες ήταν γεγονός, και μάλιστα ένα
γεγονός αναπάντεχο και χωρίς παρενέργειες. Από τότε
μέχρι τον Ιανουάριο του 2007 που επικοινωνήσαμε τε-
λευταία φορά με τον Παναγιώτη, δεν εμφάνισε κρίσεις
πανικού και κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με το παρελ-
θόν του.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Οι περιπτώσεις που περιγράφονται σε συνδυασμό με κά-
ποιες επεξηγήσεις, έχουν σαν στόχο να ενημερωθεί ο
αναγνώστης για τον τρόπο που γίνεται μια Ομοιοπαθητική
θεραπεία. Ο Ομοιοπαθητικός δεν εστιάζει σε ένα σύμ-
πτωμα αλλά στην ολότητα του ανθρώπου (νοητικό-συ-
ναισθηματικό-σωματικό επίπεδο) αναζητώντας το βασικό
χαρακτηριστικό του, που κρύβεται πίσω από όλες του τις
παθολογικές εκδηλώσεις. Όταν εντοπίσει αυτό τον κοινό
παρονομαστή,για να το πούμε σχηματικά, πίσω από όλα
τα προβλήματα υγείας του θεραπευόμενου, τότε ο θερα-
πευτής μπορεί εύκολα να εντοπίσει και το θεραπευτικό
μέσο εκείνο που αποτυπώνει μια Όμοια κατάσταση (Όμοιο
πάθος). Ψάχνει δηλαδή για μια ουσία που θα προκαλεί
συμπτώματα παρόμοια με αυτά που εμφανίζει ο θερα-
πευόμενος. Αμέσως μετά τη χορήγηση της ουσίας, τα
συμπτώματα που αυτή προκαλεί, εξουδετερώνουν τα
όμοια συμπτώματα που προέρχονται από την ασθένεια.
Η αποκατάσταση της υγείας γίνεται με τον πιο φυσικό
τρόπο, πράγμα που αντιλαμβανόμαστε αμέσως μετά την
λήψη του φαρμάκου. Μετά την αποκατάσταση της υγείας
η παθολογική κατάσταση που μας διακατείχε μοιάζει σαν
όνειρο που δεν συνέβη ποτέ στην πραγματικότητα.

Το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών -και σε σύντομο
χρόνο- θεραπευτικών αποτελεσμάτων το συναν-
τούμε σε παιδιά. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγο της
επιδεκτικότητας του εύπλαστου συναισθηματικού
τους επιπέδου. Ο χρόνος εδραίωσης μιας παθο-
λογικής συναισθηματικής κατάστασης σε ένα
παιδί δεν ειναι αρκετός ώστε να δημιουργήσει μια
σκληρή και αδιαπέραστη συναισθηματική ακαμ-
ψία. Η μελλοντική μητέρα επίσης, μπορεί να
εφαρμόζει χωρίς τον παραμικρό κίνδυνο την ομοι-
οπαθητική κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Η προσπάθεια ανεύρεσης του Όμοιου φαρμάκου αφορά
τόσο τον Ομοιοπαθητικό που έχει τις γνώσεις των ιδιοτή-
των που εμπεριέχονται στα φάρμακα, όσο και τον ασθενή,
που χωρίς να το γνωρίζει μεταφέρει εντός του τη δική του
«ιδιαίτερη ουσία» που θέλουμε να ταυτοποιήσουμε.
Το όνομα «Παναγιώτης» και μικρές λεπτομέρειες σχετικά
με το ιστορικό του, είναι παραλλαγμένα για τη διαφύλαξη
του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων του ατό-
μου.

*Τα πειράματα για την απόδειξη του ομοιοπαθητικού φαρ-
μάκου γίνονται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν διατρέχουν
τον παραμικρό κίνδυνο, αφού τα ομοιοπαθητικά σκευά-
σματα δεν προκαλούν καμία τοξική επιβάρυνση.

Χρήστος Κόντης, Ομοιοπαθητικός - Πρακτικός του Σιάτσου
site: www.kethe.gr - www. ygeiasorama.gr,

email: olistic@otenet.gr, info@ygeiasorama.gr

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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«Το ύψιστο ιδανικό της θεραπείας είναι η ταχεία, ήπια, μόνιμη αποκατάσταση της υγείας, η άρση και εξολόθρευση της αρρώστιας σε όλη της
την έκταση με συντομότατο, ασφαλέστατο και αβλαβέστατο τρόπο, σύμφωνα με αρχές που κατανοούνται σαφώς».

« Όργανον της θεραπευτικής τέχνης», Σ. Χάνεμαν, παράγραφος 2, εκδ. Πύρινος Κόσμος
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Η γιόγκα δεν είναι ένας αρχαίος μύθος θαμμένος στη λήθη.

Είναι η πιο σημαντική ανάγκη του σήμερα και ο πολιτισμός του αύριο.

Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι

Η γιόγκα είναι η επιστήμη του σωστού τρόπου ζωής και έτσι σκοπός της είναι
να ενσωματωθεί στην καθημερινή ζωή. Επιδρά σε όλες τις πλευρές του ατό-
μου, στη σωματική, τη ζωτική, τη νοητική, τη συναισθηματική, την παρα-
ψυχική και την πνευματική πλευρά. Η λέξη γιόγκα σημαίνει «ενότητα» και
προέρχεται από τη σανσκριτική λέξη γιουγκ που σημαίνει ενώνω. Αυτή η ένωση ή ενό-
τητα περιγράφεται, με πνευματικούς όρους, ως ένωση της ατομικής συνειδητότητας με
τη συμπαντική συνειδητότητα. Σε ένα πιο πρακτικό επίπεδο, η γιόγκα είναι ένα μέσο για
την εξισορρόπηση και την εναρμόνιση του σώματος, του νου και των συναισθημάτων.
Αυτό γίνεται μέσω των τεχνικών της γιόγκα όπως η άσανα (σωματικές στάσεις), η πρα-
ναγιάμα (αναπνευστικές ασκήσεις), οι σατκάρμας (τεχνικές αποτοξίνωσης του σώμα-
τος), η μούντρα, η μπάντα και ασφαλώς ο διαλογισμός. Η εξισορόπηση που προκύπτει
μέσα από αυτές τις τεχνικές είναι προϋπόθεση για την ένωση με την ανώτερη πραγματι-
κότητα.
Η επιστήμη της γιόγκα δουλεύει αρχικά με την εξωτερική πλευρά της προσωπικότητας,
με το φυσικό σώμα, το οποίο για του περισσότερους ανθρώπους είναι μια πρακτική και
γνώριμη αφετηρία. Όταν βιώνουμε ανισορροπία σε αυτό το επίπεδο, τα όργανα, οι μύες
και τα νεύρα δεν λειτουργούν πλέον αρμονικά, αλλά δρουν το ένα εναντίον του άλλου.
Για παράδειγμα το ενδοκρινικό σύστημα μπορεί να μη λειτουργεί κανονικά και η απο-
δοτικότητα του νευρικού συστήματος μειώνεται σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να εκδη-
λωθεί ασθένεια. Η γιόγκα έχει ως στόχο να φέρει τις διάφορες σωματικές λειτουργίες
σε τέλειο συντονισμό και ισορροπία, για το καλό όλου του σώματος.

Πλέον, στον 21ο αιώνα, αποκαταστάθηκε μια πνευματική κληρονομιά της οποίας η
γιόγκα αποτελεί μεγάλο μέρος. Ενώ το κεντρικό θέμα της γιόγκα παραμένει ο υψηλό-
τερος στόχος στο πνευματικό μονοπάτι, οι γιογκικές πρακτικές δίνουν άμεσα οφέλη
στον καθένα, ανεξάρτητα από τους πνευματικούς στόχους. Η σωματική και νοητική θε-
ραπεία είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της γιόγκα. Αυτό που την κάνει τόσο
ισχυρή και αποτελεσματική είναι το γεγονός ότι δουλεύει με τις ολιστικές αρχές της αρ-
μονίας και της ενότητας.
Η γιόγκα έχει πετύχει ως εναλλακτική μορφή θεραπείας σε παθήσεις όπως το άσθμα, ο
διαβήτης, η πίεση του αίματος, τα αρθριτικά, οι παθήσεις του πεπτικού συστήματος και
άλλες ασθένειες χρόνιας και ιδιοσυστατικής φύσης, όπου η σύγχρονη επιστήμη δεν έχει
πετύχει. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της ιατρικής η γιογκική θεραπεία επιτυγχάνει
λόγω της ισορροπίας που δημιουργεί στο νευρικό και ενδοκρινικό σύστημα, τα οποία
επηρεάζουν άμεσα όλα τα συστήματα και όργανα του σώματος.
Όμως γιόγκα για τους περισσότερους ανθρώπους είναι απλώς ένα μέσο για τη διατήρηση
της υγείας και της ευεξίας σε μια όλο και πιο αγχογόνο κοινωνία. Οι άσανας, ειδικές
στάσεις σώματος της γιόγκα, απομακρύνουν τη σωματική ενόχληση που συσσωρεύει κα-
νείς κατά τη διάρκεια της ημέρας στην δουλειά. Οι τεχνικές χαλάρωσης βοηθούν να
γίνει πιο αποδοτικός ο ολοένα και πιο συρρικνούμενος ελεύθερος χρόνος.
Η γιόγκα τελικά αποτελεί μια βοήθεια για την καθιέρωση ενός νέου τρόπου ζωής, ο
οποίος εμπεριέχει και την εσωτερική και την εξωτερική πραγματικότητα. Όμως αυτός ο
τρόπος ζωής είναι μια εμπειρία η οποία δεν μπορεί να κατανοηθεί διανοητικά, και θα
γίνει ζωντανή μόνο μέσω της πρακτικής και της εμπειρίας. Με άλλα λόγια, αν δεν δοκι-
μαστεί στην πράξη της, δεν μπορεί κανείς να περιγράψει επαρκώς με λόγια τα οφέλη
της.
Παραδοσιακή γιόγκα στην Κέρκυρα διδάσκεται πλέον σε έναν ξεχωριστό χώρο στο
Λόφο του Κογιεβίνα. Η μορφή της γιόγκα που διδάσκεται είναι παραδοσιακή Χάθα

Γιόγκα της Παράδοσης Σατυανάντα Γιόγκα, όπου συνδυάζονται σε μία ολοκληρωμένη
τάξη άσανας, στάσεις σώματος που επιδρούν σε όλα τα επίπεδα του φυσικού σώματος
από το σκελετικό μέχρι και βαθύτερα ενδοκρινολογικό, ενίσχυση λειτουργίας οργάνων
όπως ήπαρ κ.ά., καθώς και αναπνευστικές ασκήσεις και τεχνικές χαλάρωσης για όλα
τα επίπεδα, από αρχάριους μέχρι προχωρημένους.

OM υγεία και ειρήνη,
Jg. Ajanta Αργυρώ Γεροχρήστου.

Εισηγήτρια της Satyananda Yoga.
Εναλλακτική θεραπεύτρια και πτυχιούχος βιοενεργειακή αισθητικός.

«Η στάση γίνεται τέλεια, όταν η προσπάθεια για να την πετύχεις εξαφανίζεται».
Γιόγκι Γιογκαμπασύα

ΓΙΟΓΚΑ
η επιστήμη και τέχνη της καθημερινής αρμονίας.

από την Jg. Ajanta Αργυρώ Γεροχρήστου



Στα επόμενα τεύχη θα παρουσιάσουμε περιληπτι-
κές αναφορές για το καθένα από τα 5 βασικά
στοιχεία της κινεζικής παραδοσιακής ιατρικής, στα
οποία αφιερώσαμε καταρχήν μια εισαγωγή στο
προηγούμενο. Θυμίζω ότι τα στοιχεία αυτά είναι
Γη, Νερό, Ξύλο, Φωτιά και Μέταλλο. Αρχίζουμε
από το στοιχείο του Νερού ώστε να είμαστε συνε-
πείς και με την εποχή που διανύουμε (χειμώνα) η
οποία αντιστοιχεί στο εν λόγω στοιχείο και δύνα-
ται να μας φέρει πιο κοντά του και από αισθητη-
ριακή άποψη.
Θα πρέπει ο αναγνώστης να διαβάσει τα παρακάτω
με την επίγνωση ότι στην Παραδοσιακή Κινεζική
Ιατρική η γλώσσα δεν είναι πάντοτε αυστηρά κυ-
ριολεκτική, όπως ένα σημερινό ιατρικό σύγ-
γραμμα, αλλά φιλοσοφική και συμβολική. Οι
άνθρωποι αυτοί που επινόησαν και περιέγραψαν
αυτό το πολύπλοκο αλλά θαυμάσιο ιατρικό σύ-
στημα, έζησαν όχι μόνο χιλιάδες χιλιόμετρα μα-
κριά από τη Δύση, αλλά και χιλιάδες χρόνια πριν.
Η προσέγγισή τους είναι αντίστοιχη με αυτή που
βλέπουμε στους Έλληνες φιλοσόφους της αρχαι-
ότητας. Ο Δημόκριτος π.χ. που ανακάλυψε το
άτομο, δεν μιλάει σαν πυρηνικός φυσικός του
21ου αιώνα αλλά σαν φιλόσοφος της αρχαιότη-
τας, με φιλοσοφική-συμβολική, σχεδόν λογοτε-
χνική γραφή. Ωστόσο οι ανακαλύψεις του είχαν
θεμελιώδη σημασία και έμειναν στην ιστορία. Το
ίδιο και των θεμελιωτών της κινεζικής ιατρικής
παράδοσης, οι ιδέες των οποίων εκφράστηκαν με
αυτόν τον αρχαίο, ενορατικό και φιλοσοφικό
λόγο, αλλά εφαρμόζονται ακόμη και σήμερα, ανα-
κουφίζοντας χιλιάδες ανθρώπους από μικρά και
μεγάλα προβλήματα υγείας.
Θα άξιζε τον κόπο ο αναγνώστης να μελετήσει και
τον Τίμαιο του Πλάτωνα, ο οποίος σε ένα κείμενο
άνω των 100 σελίδων, παρουσιάζει την αρχαία
Ελληνική άποψη περί των 5 στοιχείων (με το πέμ-
πτο ο θεός έφτιαξε τον κόσμο).

(Σ.τ. Εκδ.)

ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Γράφει η Ναυσικά Ταράντου

• Το στοιχείο του Νερού εκφράζεται στο σώμα
μας μέσω δύο οργάνων, των Νεφρών και της
Ουροδόχου Κύστης.

• Η εποχή που του
αντιστοιχεί στο έτος
είναι ο Χειμώνας.

• Η Ιδιότητα που χα-
ρακτηρίζει το στοι-
χείο του Νερού είναι
η αποθήκευση.

ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ
Για την Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική (ΠΚΙ), οι νε-
φροί είναι ο σπόρος της ύπαρξης και η ρίζα της
ζωής. Ο άνθρωπος παρομοιάζεται με δέντρο. Ο
σπόρος, δηλαδή ο νεφρός, είναι βαθιά κρυμμέ-
νος στο έδαφος, κατέχοντας την πρωταρχική
γνώση της μοναδικότητας που κουβαλά εντός του
(δηλαδή τι δέντρο πρόκειται να γεννήσει). Επίσης
ο σπόρος κρύβει όλους τους χυμούς της ζωής
μέσα του και δημιουργεί ρίζες, ώστε το δέντρο
που γεννιέται από αυτόν να πάρει από το έδαφος
τις ουσίες της θρέψης και να αναπτυχθεί.

Για να εξηγηθεί καλύτερα αυτή η παρομοίωση, πρέπει να
έχουμε υπόψη μας το τι είναι το jing. Jing στην κινεζική
σημαίνει ουσία. Είναι μία από τις τρεις Ουσίες-Θησαυρούς
που υπάρχουν στο σώμα μας και είναι η πιο πυκνή από
αυτές. Αποθηκεύεται μέσα στους νεφρούς. Θεωρείται ότι
το σώμα μας είναι φτιαγμένο από jing και βασική ιδιότητα
αυτής της ουσίας είναι ότι τρέφει, δυναμώνει και δροσίζει

το σώμα. Επι-
πλέον το jing
θεωρείται ότι
κουβαλά τη
γενετική μας
κληρονομιά,
δηλαδή είναι
κάτι σαν το
DNA, έννοια
την οποία η
ΠΚΙ είχε αντι-
ληφθεί πριν

από χιλιάδες χρόνια. Άρα οι νεφροί είναι ο σπόρος της
ζωής από τον οποίον γεννιέται ο άνθρωπος, γιατί ο θη-
σαυρός της ζωής που λέγεται jing είναι αποθηκευμένος
μέσα τους.
Το jing χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Το jing του προ-ου-
ρανού ή προουράνιο jing όπως λέγεται, περιέχει τις γενε-
τικές κληρονομικές καταβολές του ανθρώπου και είναι
κάτι ανάλογο με το DNA. Tο jing του μετά-ουρανού ή με-
τουράνιο jing, είναι αυτό που προέρχεται από τις θρεπτι-
κές ουσίες των τροφών, που επίσης αποθηκεύονται
στους νεφρούς. Με άλλα λόγια οι νεφροί είναι οι αποθή-
κες της ζωτικής ενέργειας όλου του οργανισμού, και της
πρωταρχικής που είχαμε πριν από τη γέννησή μας, και της
επίκτητης που προσλαμβάνουμε με την τροφή. Το jing του
προ-ουρανού είναι αμετάβλητο σε ποσότητα και μονα-
δικό για κάθε άνθρωπο. Στηρίζεται όμως στην ποιότητα
διατροφής και επηρεάζεται από τον τρόπο ζωής γενικό-
τερα.

Σύμφωνα με την ΠΚΙ, ένα όργανο μπορεί να επηρεάζει

όργανα και συστήματα του οργανισμού που φαινομενικά
είναι άσχετα με το ίδιο. Έτσι οι νεφροί ελέγχουν:
α) Το νευρικό και ορμονικό σύστημα , το ουροποιητικό, τις
ωοθήκες και τους όρχεις, την ανάπτυξη των οστών, δον-
τιών, μαλλιών, το ύψος, τη σεξουαλικότητα, την αναπα-
ραγωγική λειτουργία, την ακοή και τη μνήμη που αφορά
την αποθήκευση γεγονότων μιας μακράς περιόδου της
ζωής μας.
β) Το μεταβολισμό των υγρών. Από τους νεφρούς ξεκινά
ο κύκλος των υγρών στο σώμα. Οι νεφροί κατευθύνουν
τα υγρά ανοδικά με τη ΓΙΑΝΓΚ (Yang)1 δύναμη που δια-
θέτουν. Στους νεφρούς κλείνει επίσης ο κύκλος των
υγρών, με τη φάση αποθήκευσης των καθαρών υγρών
ουσιών που έρχονται από όλο το σώμα και τη φάση δια-
χωρισμού και αποβολής των άχρηστων ως ούρων, μέσω
της ουροδόχου κύστης.
γ) Ελέγχουν και προωθούν την αναπνοή. Παρόλο
που η λειτουργία της αναπνοής ανήκει στους πνεύμονες,
οι νεφροί βοηθούν στο «ρίζωμα» της εισπνοής, για να
είναι μεγάλη και βαθιά, ώστε να οξυγονώνεται όλο το
σώμα.

«ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ» ΚΑΙ «ΠΝΕΥΜΑ» ΤΩΝ
ΝΕΦΡΩΝ

Κάθε όργανο, σύμφωνα με την ΠΚΙ, συνδέεται με
ένα συγκεκριμένο συναίσθημα. Διαταραχές στο
όργανο αυτό μπορούν να προκαλέσουν διαταρα-
χές και στο συγκεκριμένο συναίσθημα. Αντιστοί-
χως κάθε όργανο συνδέεται με ένα «πνεύμα», μια
ζωτική μας δύναμη, η οποία επηρεάζεται από την
κατάσταση της υγείας του.

Το «συναίσθημα» των νεφρών είναι ο φόβος. Είναι
θετικός όταν μας εφιστά την προσοχή χωρίς να μας ακι-
νητοποιεί. Όταν προωθεί την εξωτερίκευση του ένστικτου
της επιβίωσης για να πράξουμε με ψυχραιμία και σύνεση
και να αναπτύξουμε αυτογνωσία. Είναι αρνητικός όταν
μας παγιδεύει σε υπερβολικές φοβίες ή φοβίες χωρίς
λόγο, ή όταν υπάρχει έλλειψη φόβου (ριψοκίνδυνα
άτομα).

Το «Πνεύμα» των νεφρών είναι το zhi που μετα-
φράζεται ως δύναμη της θέλησης. Είναι το ένστικτο επι-
βίωσης. Υποδηλώνει ορμή, δυναμισμό, τόλμη,
ενεργητικότητα, αφοσίωση και αποφασιστικότητα στην
επίτευξη ενός μοναδικού στόχου. Μας παρέχει τον εν-
θουσιασμό, το κίνητρο και μας παρακινεί. Π.χ. όταν κά-
ποιος έχει μια ιδέα ή έμπνευση, η πηγή της είναι το συκώτι,
το είδος της ιδέας πηγάζει από τον σπλήνα, η απόφαση
για πραγματοποίηση αυτής της ιδέας πηγάζει από τη χολή.
Η δράση όμως για την πραγματοποίηση αυτής αλλά και
όποιας άλλης ιδέας πηγάζει από τους νεφρούς.

8

...βλέπουμε πως όταν παγώνει αυτό που ονομάζουμε Νερό, γίνεται πέτρα και χώμα, όταν πάλι λιώνει και διαλύεται, μετατρέπεται σε
αέρα και άνεμο. Κι ο αέρας με την καύση γίνεται φωτιά. Αντίθετα όταν η φωτιά συμπυκνωθεί και σβήσει, παίρνει πάλι τη μορφή αέρα,
αν συσταλεί και πυκνωθεί ο αέρας μεταβάλλεται σε σύννεφο και ομίχλη. Και στη συνέχεια αν αυτά συμπυκνωθούν περισσότερο, γίνονται



9

ΣΩΜΑΤΟΤΥΠΟΣ
ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Κάθε άνθρωπος κατατάσ-
σεται σε ένα από τα 5 στοι-
χεία. Λέμε δηλαδή ότι ο
τάδε είναι «τύπος του
νερού» και ο δείνα «τύπος
της φωτιάς», με βάση το
ποιο είναι το κυρίαρχο
στοιχείο στον οργανισμό
αλλά και στο χαρακτήρα
τους. Υπάρχουν λοιπόν 5
τύποι ανθρώπων, που ο
καθένας έχει δικά του χα-
ρακτηριστικά. Αυτά εντοπί-
ζονται σε πολλά επίπεδα
(ψυχή, συναίσθημα, χαρα-
κτήρα, σωματότυπος).

Έτσι, σε ανθρώπους στους
οποίους κυριαρχεί το νερό,
απαντούν πολύ συχνά τα
εξής χαρακτηριστικά:

Σχετικά σκούρα (γκριζωπή) επι-
δερμίδα και ρυτίδες, σχετικά

μεγάλο κεφάλι, στρογγυλεμένο πρόσωπο και σώμα, φαρ-
διά μάγουλα, στενοί ώμοι και μακριά πλάτη σε σχέση με
το υπόλοιπο σώμα. Τους είναι δύσκολο να μείνουν ακί-
νητοι. ΄Έχουν ζωηρό βάδισμα και όταν κάθονται έχουν
την τάση να ξαπλώνουν ελαφρά προς τα πίσω (μια τάση
να απλωθούν στον χώρο όπως το νερό). Είναι συμπαθη-
τικοί, είναι αυτοί που κρατούν τις ισορροπίες και τις καλές
σχέσεις μέσα στον εργασιακό χώρο. Είναι καλοί μεσολα-
βητές και διαπραγματευτές. Έχουν υψηλή σεξουαλικότητα
(λίμπιντο) και μια τάση στην ενοχή.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΩ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ JING

Όταν το Jing του Προ-Ουρανού βρίσκεται σε
ανεπάρκεια
Τα παιδιά εμφανίζουν αργό ή ατελές κλείσιμο των συρ-
ραφών του κρανίου, αργή η ανεπαρκή σκελετική και φυ-
σική ανάπτυξη, καθυστέρηση στην ορθοστάτηση, στη
βάδιση, στο μεγάλωμα των μαλλιών, στην εμφάνιση και
την ανάπτυξη των δοντιών, στην ομιλία και τη διανοητική
ωρίμανση. Στην εφηβεία, λίγη ή καθόλου τριχοφυΐα στο
πρόσωπο, στριγγή ή χαμηλή φωνή στα αγόρια, αργοπο-
ρία στην εμφάνιση της έμμηνης ρύσης και στην ανάπτυξη
του στήθους στα κορίτσια. Στη μέση ηλικία, υποτονική λίμ-
πιντο, αμηνόρροια, στειρότητα, πρόωρη εξπερμάτιση,
πρόωρο άσπρισμα των μαλλιών και τριχόπτωση ή φαλά-
κρα. Πρόωρη γήρανση με προβλήματα στην οσφυϊκή πε-
ριοχή και τα γόνατα, δυσκολία στο περπάτημα,
οστεοπόρωση, εύκολα ή και αυτόματα κατάγματα, κώ-
φωση, εμβοές, ζαλάδα και εξασθένηση της μνήμης.

Όταν υπάρχει ανεπάρκεια στο Γιν των νεφρών
α) Ψυχοσωματικό Προφίλ
Ο άνθρωπος με αδυναμία στο Jing των νεφρών είναι
ενεργητικός (δραστήριος).Είναι ριψοκίνδυνος, ο κίνδυνος
και οι προκλήσεις τον φοβίζουν και τον εξιτάρουν ταυτό-
χρονα .Του αρέσουν τα γρήγορα σπορ αυτοκίνητα, η γρή-
γορη οδήγηση, κάνει extreme sports (π.χ. bungee
jumping). Εκκρίνοντας αδρεναλίνη «καλύπτει» το φόβο
και νιώθει ότι πέτυχε κάτι σπουδαίο. Είναι επιθετικός σε
κατάσταση φόβου. Ανταγωνιστικός, ατομικιστής, αναί-
σθητος (έλλειψη ευαισθησίας), ισχυρογνώμων. Επιβάλ-
λει τις αποφάσεις του και δεν τις αλλάζει ακόμα και όταν

είναι λάθος, δεν παραδέχεται τα λάθη του, είναι άκαμπτος
και δεσποτικός. Έχει έντονη σεξουαλική ζωή (κάνει σεξ
χωρίς αγάπη). Ζει περισσότερο στο μέλλον παρά στο
παρόν και συνήθως λέει ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο.
Δεν του αρέσει και δεν μπορεί να κοιμηθεί νωρίς, ακόμα
και αν αισθάνεται κουρασμένος. Από το απόγευμα και
μετά είναι σε μεγαλύτερη φόρμα και ευεξία, ενώ το πρωί
έχει λιγότερη ενέργεια. Έχει λίγα μαλλιά, αδύναμη και τεν-
τωμένη πλάτη (άκαμπτη με εύκολη διολίσθηση των σπον-
δύλων).
β) Άλλα γενικά συμπτώματα σε άτομα με ανε-
πάρκεια του Jing.
Εξάψεις με κοκκίνισμα στα μάγουλα (από το απόγευμα και
μετά), δίψα για δροσερά υγρά που προτιμούν να τα πίνουν
λίγο-λίγο, ζεστές παλάμες και πατούσες,
νυχτερινή εφίδρωση και σκουρόχρωμα ούρα. Ενοχλήσεις
στην πλάτη και στα γόνατα, ζαλάδα, φτωχή μνήμη, νυ-
χτερινή εκσπερμάτωση με ονείρωξη, πρόωρη εκσπερμά-
τιση στους άνδρες, όνειρα σεξουαλικού περιεχομένου,
αμηνόρροια και αιμορραγίες της μήτρας για τις γυναίκες,
οστεοπόρωση, εύκολα κατάγματα, εμβοές και θολή
όραση.
γ) Σχετικές Παθήσεις

Ιδιοπαθής υπόταση, ταχυκαρδία, υπερθυρεοειδισμός,
χρόνια νεφρίτιδα, χρόνιες μολύνσεις του ουροποιογεν-
νητικού, προβλήματα στην έμμηνη ρύση, χρόνια προβλή-
ματα των αυτιών, πνευμονική φυματίωση, σακχαρώδης
διαβήτης.

Όταν υπάρχει ανεπάρκεια του Yang των νεφρών
α) Ψυχοσωματικό Προφίλ
Έλλειψη δυναμισμού και τόλμης, ενεργητικότητας, πρω-
τοβουλίας. Το άτομο εύκολα αποθαρρύνεται και παραι-
τείται από τους στόχους του. Επιρρέπεια προς τη χρόνια
κατάθλιψη. Έλλειψη αυτοπεποίθησης. Τεμπελιά διανοη-
τική (αργόστροφος) και σε ενεργητικό επίπεδο (άτομο
χωρίς φιλοδοξίες). Αυτός ο τύπος ανθρώπου βρίσκει δι-
καιολογίες ώστε να μένει άπρακτος για να μην πάει μπρο-
στά στη ζωή του. Εξαρτάται από τους άλλους και έχει
μάθει να τον διευκολύνουν και να κάνουν πράγματα για
αυτόν. Δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη της ζωής του.
Φοβάται να πράξει, φοβάται το μέλλον, γι’ αυτόν όλα στο
παρελθόν ήταν πιο όμορφα από το τώρα. Φοβάται τους
ανθρώπους με δύναμη και εξουσία (μπορεί όμως να ασκεί
ο ίδιος εξουσία σε άτομα πιο αδύναμα από αυτόν και έτσι
να νιώθει δυνατός). Έχει φοβίες. Φοβάται το νερό, το
σκοτάδι, τα φαντάσματα, τις αρρώστιες, το θάνατο, τα αε-
ροπλάνα και τη μοναξιά. Η λίμπιντό του είναι χαμηλή (μει-
ωμένη διάθεση ή ανικανότητα για σεξ).
β) Άλλα συμπτώματα
Χλωμό πρόσωπο, αποστροφή στο κρύο, κρύα άκρα (ιδι-
αίτερα τα πόδια), κούραση, βαριεστημάρα, απάθεια.
Πόνος και αίσθηση κρύου στην πλάτη, αδυναμία και κρύο
στα γόνατα. Στις γυναίκες λευκόρροια και στειρότητα
λόγω κρύου και έλλειψη ζέστης στην μήτρα. Ανικανότητα
και σπερματόρροια στους άντρες. Κακή ποιότητα δοντιών
και δόντια που πέφτουν εύκολα, κώφωση. Πολλά και δι-
αυγή ούρα, ακράτεια ούρων και κοπράνων ή μειωμένη
ούρηση με οίδημα. Άσθμα, νιώθει ότι δεν γεμίζει με αέρα
αναπνέοντας ή ότι δεν κατεβαίνει μέχρι κάτω ο αέρας, κα-
τάσταση που χειροτερεύει με τις δραστηριότητες και την
κόπωση.
γ) Σχετικές Παθήσεις
Νευρασθένεια, ορμονική και θυρεοειδική υπολειτουργία,
λουμπάγκο, χρόνια νεφρίτιδα, ακράτεια ούρων, ανικανό-
τητα, στειρότητα, εμφύσημα, πελματιαία απονευρωσίτιδα
και άκανθα πτέρνας, καρδιακή ανεπάρκεια, οίδημα, χρό-
νια διάρροια, χρόνιες παθήσεις των αυτιών, πνευμονική
καρδιά, διαβήτης.

ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ
Μαζεύει τα ακάθαρτα υγρά που προέρχονται από το με-
ταβολισμό όλου του σώματος και τα αποβάλλει με τη λει-
τουργία της ούρησης. Στην ΠΚΙ ονομάζεται «κατοικία των
υγρών» και «αρχηγός του διαχωρισμού των εδαφών».
Είναι μια δεξαμενή που όταν είναι γεμάτη, δημιουργεί
ενέργεια η οποία δίνει δύναμη και γεννάει τη ΓΙΝ όψη των
νεφρών.

ΚΟΙΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΕΣ
Κυστίτιδα, προστατίτιδα, πέτρες στην ουροδόχο κύστη και
γενικές φλεγμονώδεις παθήσεις της ουροδόχου κύστης
και των ουροφόρων οδών.
1. Βλ. Αναφορά στο ΓΙΝ-ΓΙΑΝΓΚ στο δεύτερο τεύχος του Υγείας

Όραμα.

Στο επόμενο: Το στοιχείο του Ξύλου,Συκώτι και
Χοληδόχος Κύστη.

Η Ναυσικά Ταράντου γεννήθηκε στην Κέρ-
κυρα το 1964.
Σπούδασε Φυσικοθεραπεία στο Τ.Ε.Ι. Αθη-
νών όπου αποφοίτησε το 1987.

Μετά το τέλος των
σπουδών της παρα-
κολούθησε σεμινά-
ρια στη μέθοδο
Mackenzie, τεχνικές
Bobath (για νευρο-
λογική αποκατά-
σταση ενηλίκων και
παιδιών), εφαρμογές
Laser, Biofeedback.
Μετεκπαιδεύτηκε

επίσης στην Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία. Απο
το 1998 μέχρι το 2003 παρακολούθησε
βασική και advance εκπαίδευση στην Πα-
ραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική (Βελονισμό,
ωτοβελονισμό, κρανιακό, κοιλιακό βελονισμό,
Κινέζικη Ρεφλεξολογία, Twina μασάζ, moxa,
cupping, tapping και ηλεκτροβελονισμό), με με-
τεκπαίδευση και κλινική πρακτική στο Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο Παραδοσιακής Κινέζικης
Ιατρικής στην πόλη Chengdu στην Κίνα και στη
συνέχεια στην Ελλάδα στον Αισθητικό βελονισμό
προσώπου (αντιριτιδική θεραπεία και Lifting) σώ-
ματος (αδυνάτισμα - κυτταρίτιδα) και Δερματολο-
γικό Βελονισμό.
Απο το 2005 μέχρι το 2007 εκπαιδεύτηκε στην
Κρανιοϊερή Θεραπεία, παρακολούθησε σεμινά-
ρια μεθόδων – τεχνικών Οστεοπαθητικής και
Κρανιακής Οστεοπαθητικής όπως και βιωματικά
σεμινάρια Συστημικής Αναπαράστασης και Αυτο-
γνωσίας.
Απο το 2009 είναι Reiki Master. Ζει και εργάζε-
ται στην Κέρκυρα στην
οδό Νικηφόρου Θεοτόκη και Δονά 2 (σπη-
λιά).
Για πληροφορίες σχετικά με την Παραδο-
σιακή Κινέζικη Ιατρική τηλεφωνήστε στο
2661045559

νερό, από το οποίο καταλήγουμε πάλι στις πέτρες και το χώμα. Έτσι βλέπουμε ότι όλα τα στοιχεία μετατρέπονται το ένα στο άλλο και δημιουρ-
γούν μια συνεχή κυκλική κίνηση.

Πλάτων, Τίμαιος, 49c

Σκίτσο από το βιβλίο
του Giovani Macioca



Στο δυτικό πολιτισμό, οι περισσότεροι
άνθρωποι γνωρίζουν το μασάζ σαν μια
μορφή απόλαυσης, και λίγοι ως μορφή
φυσικής θεραπείας. Ταξιδεύοντας στην
Ταϊλάνδη με την οικογένειά μου, γνώ-
ρισα αυτή την αρχαία μορφή θεραπείας
μέσα από μία περιπλάνηση στους δρό-
μους της Μπανκόγκ. Τότε ήταν που ανα-
κάλυψα την τεράστια θεραπευτική
δύναμη του Παραδοσιακού Ταϊλανδικού1

Μασάζ στο σώμα και το πνεύμα, και δεν
άργησα να το διδαχθώ για να μπορώ να
το εφαρμόζω στους δικούς μου ανθρώ-
πους. Στο Βουδιστικό Ναό όπου και το
διδάχθηκα, εντυπωσιάστηκα με το πνευ-
ματικό υπόβαθρο αυτής της πρακτικής.
Ξεκινούσαμε τα χαράματα με διαλογι-
σμό, Γιόγκα και προσευχές, και συνεχί-
ζαμε με αρκετά αυστηρή εκμάθηση της
πρακτικής για όλο το υπόλοιπο της ημέ-
ρας. Μετά από καιρό κατάλαβα ότι αυτή
η πρόκληση, η σωματική και πνευματική
δοκιμασία, ήταν μέρος των μαθημάτων,
ένας από τους τρόπους για να ελέγξει η
Δασκάλα την ψυχοσωματική δύναμη των
μαθητών, ώστε να μας δώσει την έγ-
κριση της πρακτικής του εφαρμογής.

Τι είναι το Παραδοσιακό Ταϊλανδικό
Μασάζ;
Το Παραδοσιακό Ταϊλανδέζικο Μασάζ είναι μια πανάρ-
χαια θεραπευτική τέχνη και τεχνική που εφαρμόζεται πάνω
από 2.500 χρόνια και έχει τις ρίζες της στην Ινδία. Απο-
τελεί έναν από τους τέσσερις κλάδους της Παραδοσια-
κής Ταϊλανδικής Ιατρικής, οι οποίοι περιλαμβάνουν: τις
θεραπείες με βότανα, τα διατροφικά φάρμακα, τις πνευ-
ματικές πρακτικές και το Nuad Bo’Rarn ή Ταϊλανδέζικο
Μασάζ. Το Nuad Bo’Rarn, σημαίνει «άγγιγμα με σκοπό τη
θεραπεία» και κάτι το αρχαίο και ιερό. Γνωστό και ως «Τάι
Μασάζ», «Ταϊλανδικό Γιόγκα Μασάζ» ή «Γιόγκα Μασάζ»,
βασίζεται στις αρχές της Αγιουρβεδικής Ιατρικής και περι-
λαμβάνει ως αναπόσπαστο μέρος του την πρακτική της
Γιόγκα και το διαλογισμό. Συνδυάζει την πιεσοθεραπεία,
με πιέσεις των ενεργειακών γραμμών και διατάσεις
Γιόγκα. Είναι το ιδανικό συμπλήρωμα όλων των ειδών
ασκήσεων εκγύμνασης του σώματος, και είναι κατάλληλο
για όλες τις ηλικίες και είδη ανθρώπων. Με την ποικιλία

διαφορετικών τεχνικών μασάζ που το διακρίνει, μπορεί να
εφαρμοστεί σε μεγάλο αριθμό σωματικών αναγκών και
χρησιμοποιείται ως μορφή φυσιοθεραπείας, βοηθώντας
στην αύξηση της δύναμης των μυών. Δημιουργήθηκε
μέσα από την ανάγκη για θεραπεία και όχι για απόλαυση,
αν και η εφαρμογή του έχει και αυτό το αποτέλεσμα.
Όντας σήμερα αναγνωρισμένη και κατοχυρωμένη από την
κυβέρνηση της Ταϊλάνδης και τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας, αυτή η αρχαία πρακτική θεραπείας εφαρμόζεται
στην Ταϊλάνδη παράλληλα με τη συμβατική δυτική ιατρική,
για την καλύτερη δυνατή θεραπεία πολλών ασθενειών.
Το ταϊλανδικό μασάζ είναι πολύ διαδεδομένο στην Ταϊ-
λάνδη, και παντού υπάρχουν SPA και κέντρα μασάζ.
Ωστόσο ελάχιστα είναι τα μέρη όπου μπορεί κανείς να
ζήσει την αυθεντική εμπειρία του ταϊλανδικού μασάζ, λόγω
της υπερβολικά μεγάλης ζήτησης του τουρισμού, που έχει
οδηγήσει στην εμφάνιση ενός μεγάλου αριθμού μη-αυ-
θεντικών σχολών μασάζ.

Εφαρμογή του Παραδοσιακού
Ταϊλανδέζικου Μασάζ
Ένας καλός πρακτικός εφαρμόζει το Ταϊλανδικό Μασάζ
με αγάπη, συμπόνια, καλοσύνη και χαρά. Αρχίζει πάντα
με προσευχή και διαλογισμό, αδειάζοντας το μυαλό του
για να μπορέσει να δεχτεί τις ανάγκες του θεραπευόμε-
νου ή δέκτη, και να συγκεντρωθεί επάνω σε αυτές. Η
ψυχοσωματική κατάσταση κάθε ανθρώπου είναι διαφο-
ρετική, γι’ αυτό πριν από κάθε συνεδρία γίνεται μία συζή-
τηση με το δέκτη περί του ιατρικού του ιστορικού, έτσι
ώστε ο θεραπευτής να προσαρμόσει τις τεχνικές του με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Διαφέρει πολύ από τα συ-
νηθισμένα στον δυτικό κόσμο μασάζ, καθώς γίνεται στο
πάτωμα πάνω σε ένα στρώμα, ο δέκτης φοράει ελαφρύ
βαμβακερό ρουχισμό και δεν χρησιμοποιούνται έλαια ή
λοσιόν. Ο θεραπευτής δεν χρησιμοποιεί τη μυϊκή του
δύναμη, αλλά το βάρος του σώματος του για τη μετά-
δοση της πίεσης, της δύναμης, ή της ενέργειας, πράγμα
που επιφέρει εξαιρετικά θεραπευτικά αποτελέσματα.

Αρχαίο άγαλμα Ταϊλανδέζικου Μασάζ- Βουδιστικός Ναός
«Wat Po», Μπανκόγκ, Ταϊλάνδη

Η πρώτη διεθνής αναφορά του Γάλλου Simon de Lou-
bere, αξιωματικού στην Ταϊλανδική βασιλική αυλή το
1661, σημείωνε ότι «Όταν κάποιος στο Βασίλειο του Σιάμ
αρρωσταίνει, εμπιστεύεται το σώμα του σε ένα έμπειρο
άτομο που ανεβαίνει πάνω του και τον πατάει με τα πόδια
του». Η εφαρμογή του συνίσταται κυρίως στην πίεση των
ενεργειακών γραμμών και σημείων του σώματος, καθώς
και σε μία μεγάλη ποικιλία διατάσεων. Οι τεχνικές που
χρησιμοποιεί ο θεραπευτής περιλαμβάνουν τους αντίχει-
ρες, τα δάχτυλα, τις παλάμες, τους πήχεις, τους αγκώνες,
τα γόνατα και τα πέλματά του. Εμπεριέχουν κυκλικές κι-
νήσεις και κινήσεις ταλάντευσης, ρυθμική συμπίεση των
μυών, στάσεις Γιόγκα, διατάσεις, μαλάξεις, πιέσεις και
χρήση θερμών επιθεμάτων με θεραπευτικά βότανα, που
βοηθούν στην ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, αποτο-
ξινώνουν τον οργανισμό και προσφέρουν βαθιά χαλά-
ρωση.

Οφέλη Του Παραδοσιακού
Ταϊλανδικού Μασάζ
Το Ταϊλανδικό Μασάζ βοηθά στη διατήρηση της υγείας,
αυξάνοντας τη δύναμη του ανοσοποιητικού συστήματος,
την πρόληψη και θεραπεία προβλημάτων όπως πονοκέ-
φαλοι, αδυναμία μυών, πόνοι περιόδου, δυσκοιλιότητα,
δυσπεψία, στρες κ.ά. Ανακουφίζει τους πόνους, τα στραμ-
πουλήγματα και τις φλεγμονές των μυών, μειώνει τη δυ-
σκαμψία των αρθρώσεων, αυξάνει τη δύναμη των μυών
και βελτιώνει την κινητικότητα. Χρησιμοποιείται για τη διέ-
γερση μυών που έχουν παραλύσει, βελτιώνοντας την κυ-
κλοφορία του αίματος και διατηρώντας τη δύναμη τους.
Εφαρμόζεται στο «Ίδρυμα παιδιών με ειδικές ανάγκες»
στη Μπανκόγκ, με μεγάλη επιτυχία! Η επίδραση των δια-
τάσεων, στην οποία ο δέκτης διαδραματίζει παθητικό
ρόλο, είναι παρόμοια με τη γιόγκα. Γι’ αυτό πολλές φορές
αναφέρεται ως «παθητική γιόγκα», με αποτέλεσμα ο δέ-
κτης να έχει μία αίσθηση χαλάρωσης και ενεργητικότητας
την ίδια στιγμή.

Το Ταϊλανδικό Μασάζ ωφελεί:
1) Κυκλοφορικό σύστημα: Βελτιώνει την κυκλοφο-
ρία του αίματος, μειώνει τους καρδιακούς παλμούς, ανε-
βάζει τη θερμοκρασία στα σημεία μάλαξης, αυξάνει τη
λεμφική κυκλοφορία και μειώνει το πρήξιμο.
2) Μυοσκελετικό σύστημα: Βελτιώνει τη μυϊκή δύ-
ναμη και ανακουφίζει την ένταση των μυών, απομακρύνει
τις τοξίνες απο τη μυϊκή μάζα, χαλαρώνει τους τένοντες
και ενισχύει την ελαστικότητα τους, αυξάνει την ευλυγισία
και μειώνει την ακαμψία.
3) Νευρικό σύστημα: Διεγείρει και βελτιώνει τη δρα-
στηριότητα και τις αισθήσεις των νεύρων μειώνoντας τον
πόνο, βελτιώνει τη λειτουργία των εσωτερικών οργάνων,
όπως το στομάχι, τα έντερα κλπ.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΑΪΛΑΝΔΙΚΟ ΜΑΣΑΖ
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από την Ισιδώρα Παπαχριστοπούλου

...Οι γιατροί, είπα, θα μπορούσαν να γίνονται εξαιρετικά ικανοί, αν, πέρα από την εκμάθηση της ιατρικής τέχνης, έρχονταν από παιδιά
κιόλας σε επαφή με όσο το δυνατόν περισσότερα και όσο το δυνατόν πιο ασθενικά σώματα, επίσης αν είχαν και οι ίδιοι περάσει όλες
τις αρρώστιες και δεν ήσαν πάρα πολύ καλής υγείας. Γιατί δεν νομίζω ότι το σώμα το θεραπεύουν με το σώμα -γιατί τότε δεν θα μπο-



4) Αναπνευστικό σύστημα: Βελτιώνει την αναπνοή και φέρνει χαλάρωση.
5) Πεπτικό σύστημα: Αυξάνει την ελαστικότητα του πεπτικού συστήματος και την κί-
νηση του στομάχου, προλαμβάνει και ανακουφίζει τη δυσπεψία.
6) Νου: Προκαλεί απόλυτη χαλάρωση στο δέκτη, μειώνοντας έτσι το άγχος της καθη-
μερινότητας, και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να βοηθήσει στην επούλωση συναι-
σθηματικών πληγών.
7) Πνεύμα: Η αγάπη, η κατανόηση, η συμπόνια, η χαρά, και η συγκέντρωση στη ροή
της ενέργειας απο τον θεραπευτή, έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στο πνεύμα. Ο συνδυα-
σμός των παραπάνω με τον συγχρονισμό της αναπνοής μεταξύ των δύο που επιδιώκει
ο δότης, φέρνει την πνευματική ένωση τους μέσω του διαλογισμού και γίνονται «Ένα».
Αυτή η πνευματική ένωση φέρνει ευτυχία και κάνει «καθαρότερη» τη διαίσθηση του δότη,
βοηθώντας τον στη θεραπεία. Ο σκοπός του Ταϊλανδικού Μασάζ είναι να φέρει το σώμα,
τον νού και το πνεύμα σε αρμονία και ισορροπία, δίνοντας την ευκαιρία για αυτοθερα-
πεία.

Επίλογος
Το μασάζ πιθανότατα είναι τόσο αρχαίο όσο και το ανθρώπινο σώμα. Το ένστικτο της πίε-
σης/μάλαξης του ανθρώπινου σώματος είναι αρχέγονο και πιθανότατα αποτελεί μέρος
και αυτό της τεράστιας δυνατότητας αυτοΐασης που κατέχει ο άνθρωπος. Υπάρχουν εν-
δείξεις ότι οι άνθρωποι από τα αρχαία κιόλας χρόνια, ανακούφιζαν τα σωματικά τους
προβλήματα μέσω της μάλαξης. Η αποτελεσματικότητα αυτής της πρακτικής είναι τόσο
αρχέγονη που χάνεται στα βάθη της αρχαιότητας. Στις μέρες μας ο δυτικός άνθρωπος
έχει χάσει αυτή την Αρχέγονη ταυτότητα και την επαφή με το σώμα του, λόγω του ανα-
πόφευκτα γρήγορου ρυθμού ζωής, όπου όλα πλέον είναι αυτοματοποιημένα και ο χρό-
νος που διατίθεται για την προσωπική αναζωογόνηση και τη δημιουργικότητα έχει
εκμηδενιστεί. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα έχουν αυχενικά προβλήματα, πόνους
στην πλάτη και τη μέση, λόγω κακής στάσης του σώματος και πολύωρης ακινησίας στο
γραφείο, λόγω μη άσκησης ή λανθασμένης άσκησης, λόγω στρες και συναισθηματι-
κών πληγών. Με το Ταϊλανδικό Μασάζ, όλα αυτά απαλύνονται και θεραπεύονται σε
συνδυασμό με σωστή γυμναστική (π.χ. περπάτημα, κολύμπι, χορό), θετική σκέψη και
σωστή διατροφή. Η αυτοθεραπεία είναι τα θεμέλια της Αγιουρβεδικής ιατρικής και το
Ταϊλανδέζικο Μασάζ την παρέχει σε όποιον το βιώσει. Είναι θεραπευτικό τόσο για τον
δότη όσο και για τον δέκτη.

1. Οι όροι «ταϊλανδικός» και «ταϊλανδέζικος» είναι και οι δύο δόκιμοι και σε αυτό το άρθρο χρησι-

μοποιούνται αμφότεροι.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
“Thai Massage the Thai way-Healing body and mind”(2nd edition) - Founders of TMC

“Encyclopedia of Thai massage: a complete guide to traditional Thai massage” του C. Pierce

Salguero.

Βιογραφικό σημείωμα
Η Ισιδώρα Παπαχριστοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του

1983. Το 1988-1999, σπούδασε Κλασικό
Μπαλέτο και μοντέρνο χορό στη σχολή χορού
«Μαργώ Περδίκη-Αρχοντάκη» στην Αθήνα,
όπου και πήρε τα διπλώματα της. Έλαβε μέρος
σε πολλές παραστάσεις Κλασικού Μπαλέτου και
μοντέρνου χορού, σε θέατρα και στην τηλεό-
ραση. Παράλληλα έκανε μαθήματα πιάνου για 3
χρόνια. Το 2000 ασχολήθηκε με το Djing, και
μέχρι σήμερα παίζει μουσική σε clubs, events
και festivals. Το 2002 αποφοίτησε από το
“WAT PO – Thai Traditional Massage School”
στην Μπανκόγκ, Ταυλάνδη, με δίπλωμα Παρα-
δοσιακού Ταυλανδέζικου Μασάζ. Έκτοτε ασκεί

την πρακτική εφαρμογή του. Την ίδια χρονιά παρακολούθησε μαθήματα Tai
Chi για ένα χρόνο, στη «Χοροκίνηση» με δάσκαλο τον Σπύρο Περιστέρη. Το
2004 εκπαιδεύτηκε στο “Egypt Air Emergency Training Center” της Αιγύ-
πτου, όπου και πήρε το πτυχίο Ιπταμένης συνοδού Πολιτικής Αεροπορίας.
Αμέσως μετά εργάστηκε ώς Αεροσυνοδός στην Ολυμπιακή Αεροπορία για
ένα έτος. Το 2005-2008 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Ηχοληψία, στη
“SAE school of audio engineering”, και εργάστηκε ώς ηχολήπτρια σε ιδιω-
τικό στούντιο. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια βοτανολογίας, σεμινάρια πα-
ραδοσιακής σαπωνοποίησης και παραδοσιακών θεραπευτικών πρακτικών
σε Ελλάδα, Ελβετία, Ασία και Αμερική, καθώς και σεμινάρια παραδοσιακής
Ταϊλανδέζικης μαγειρικής στην Ταϊλάνδη.
Από το 2008 ζει και εργάζεται στην Κέρκυρα.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 2661058275 / 6974363686
e-mail discidora@yahoo.com

11

ρούσε να είναι, ή να ήταν κάποτε, το σώμα τους σε κακή κατάσταση- αλλά με την ψυχή και μια ψυχή που πάει να γίνει κακή ή που είναι ήδη
τέτοια, αδυνατεί να γιατρέψει καλά κάτι.

Πλάτων, Πολιτεία, 408-10e



12

Από τους λαούς της Γης που διατήρησαν ζωντανή τη γνώση
της ανθρώπινης φυσιολογίας και σύστασης διαμέσου των αι-
ώνων, ξεχωρίζουν οι Κινέζοι και οι Ινδοί. Αυτοί οι λαοί γνώ-
ριζαν από πάντα για αυτό που λέμε «πολλαπλή υπόσταση» του
ανθρώπου, ότι δηλαδή πέρα από το ορατό φυσικό σώμα υπάρ-
χει ένα ενεργειακό σώμα όπως και ένα συναισθηματικό νοη-
τικό επίπεδο με πυρήνα το πνευματικό σώμα. Όλα εμπεριέχουν
το άλλο και εμπεριέχονται μεταξύ τους, στον ίδιο χώρο της
ύπαρξής μας, και η μόνη διαφοροποίηση μεταξύ τους είναι ως
προς το λεγόμενο «χονδροειδές» ή «λεπτοφυές» επίπεδο.

Στο παρελθόν, τη φιλοσοφία του Τσι Γκονγκ άσκησαν και ανέπτυξαν οι Ταοϊστές μο-

ναχοί, η φιλοσοφία των οποίων εστίαζε στην αρμονία τις ζωής σε όλα τα επίπεδα: στη

φύση, στον κόσμο και μέσα μας. Παρατήρησαν ότι, μέσα στην αέναη αλλαγή που διέ-

πεται από τους νόμους του σύμπαντος, ο νους, το σώμα, τα συναισθήματα καθώς και

η ζωτική ενέργεια συνθέτουν ένα ενεργειακό πεδίο. Η αρμονική ροή της ενέργειας εντός

του πεδίου, διατηρεί την υγεία. Οποιαδήποτε διατάραξη σε αυτό το ενεργειακό πεδίο

επιφέρει ασθένεια.

Η όλη τους προσέγγιση ήταν προληπτική. Γνωρίζοντας ότι τα συμπτώματα του υλικού

σώματος δήλωναν δυσαρμονία σε ενεργειακό επίπεδο, ανέπτυξαν τεχνικές για να ξεμ-

πλοκάρουν την ροή της ενέργειας, λύνοντας το πρόβλημα σε πιο βαθύ ή πιο λεπτο-

φυές επίπεδο, έτσι ώστε να μην εκδηλωθεί ποτέ στο σωματικό επίπεδο. Κρατώντας τα

κανάλια της ενέργειας ανοικτά και σε αρμονία, το φυσικό σώμα διατηρείται σε υγεία.

Οι σοφοί της Κίνας μας άφησαν παρακαταθήκη τεχνικών εμποτισμού της ύπαρξης με ζω-

τική ενέργεια, όπως το Τσι Γκονγκ και την πλήρη μορφή αυτού που είναι το Τάι Τσι

Τσουάν. Αν θέ-

λαμε να δώσουμε

έναν πρόχειρο

ορισμό του τελευ-

ταίου, θα λέγαμε

ότι είναι ένας μο-

ναδικός συνδυα-

σμός διαλογισμού,

ήπιας και αρμονι-

κής κινησιολογίας

και πολεμικής τέ-

χνης. Ακόμη και

σήμερα στην Κίνα, οι πλατείες και τα πάρκα πλημμυρίζουν από κόσμο που κάνει τις

ασκήσεις του πριν την δουλειά. Τις τελευταίες δεκαετίες το Τάι Τσι Τσουάν και το Τσι

Γκονγκ έχει εξαπλωθεί στην Δύση, καθώς μεγάλοι δάσκαλοι έχουν πάει παντού, από την

Αμερική και την Ευρώπη, μέχρι την Αυστραλία.

Η βασική ιδέα
πίσω από αυτές
τις τεχνικές είναι
ότι διατηρώντας
ανοικτούς τους
μεσημβρινούς (τα
ενεργειακά κανά-
λια του σώματος,
κατά την κινέζικη
ιατρική) και το
ενεργειακό μας
επίπεδο σε αρμο-
νία και γεμάτο
ζωτικότητα, επιτυγχάνεται η καλή υγεία και η διατήρησή της. Πρόκειται για
μια αλήθεια που θα την ανακαλύψει κανείς αν πειθαρχήσει στον εαυτό του
και δοκιμάσει την πρακτική εφαρμογή των τεχνικών.

«Η πρακτική έχει την δυνατότητα να ενδυναμώνει τους αδύνατους, να ανορθώνει τους
ασθενείς, να αναζωογονεί τους εξασθενημένους και να ενθαρρύνει τους δειλούς. Είναι
πράγματι ένας δρόμος ενδυνάμωσης του ατόμου. Η πρακτική του Τσι Γκονγκ συνίστα-
ται σε αναπνευστικές ασκήσεις με κίνηση και νοητική συγκέντρωση, διατάσεις και δια-
λογισμό σε κίνηση. Η στάση και η κίνηση του σώματος είναι στην πραγματικότητα το
θεμέλιο όλων των πολεμικών τεχνών, της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής και ενερ-
γειακής θεραπείας».1

Το πρώτο βήμα είναι η διδασκαλία της ενεργοποίησης και της αίσθησης του τσι (ενέρ-
γεια) καθώς και της χρησιμοποίησης του στην κίνηση, στις διατάσεις τού σώματος και
στις ασκήσεις διαλογισμού. Αρχίζουμε να βιώνουμε την αίσθηση της ζωτικής αυτής δύ-
ναμης όχι μόνο μέσα μας αλλά και γύρω μας, στον κόσμο και το περιβάλλον. Ακολου-
θούν πολλά στάδια, όπως η βελτίωση του ενεργειακού επιπέδου και η άσκηση του νου
στην καθοδήγηση της ροής του τσι προς την σωστή κατεύθυνση.

Τα οφέλη είναι πολλά και πολυδιάστατα. Πέρα από μια αίσθηση αρμονίας και ισορρο-
πίας μεταξύ σώματος, καρδιάς και νου, υπάρχει η ζωτικότητα. Η ροή του τσι συμπαρα-

σύρει το αίμα και τη λέμφο,
η καλύτερη κυκλοφορία
των οποίων καλύπτει
πλέον κάθε σημείο του
σώματος, με αποτέλεσμα
να αρδεύονται όλα τα κύτ-
ταρα της ύπαρξης, να ενερ-
γοποιούνται τα συστήματα
αυτοθεραπείας του σώμα-
τος και να ενισχύεται το
ανοσοποιητικό σύστημα.
Ταυτόχρονα αποβάλλονται
οι τοξίνες και το στρες της
καθημερινότητας. Επι-
πλέον οι τεχνικές (και τέ-

χνες) αυτές, προάγουν την κατανόηση της βαθιάς σύνδεσης του νου, της καρδιάς και
του σώματος και μας φέρνουν σε επαφή με τον εσωτερικό δάσκαλο, αφυπνίζοντας το
καλύτερο δυναμικό μας, χαρίζοντας ευλυγισία και ενέργεια στο σώμα, γαλήνη και αυ-
τοσυγκέντρωση στο νου. Είναι το μυστικό για την αιώνια νεότητα2.

Αποκτώντας κανείς αυτή τη βάση αρμονίας, ισορροπίας, γαλήνης και ζωτικότητας μπο-
ρείς πλέον να αρχίσει να διακρίνει το δρόμο για το περίφημο Ταό και τη συγχώνευση μαζί
του, της οποίας η επίτευξη αποτελεί το απόλυτο αγαθό για τους Ταοϊστές.

1) Μάστερ Τζενκ Μαν Τσινκ, «13 κεφάλαια για το Τάι Τσι Τσουάν», εκδόσεις Πύρινος Κόσμος.

2) Λιου Ι Μινγκ, «Η επίτευξη του Ταό», Εκδόσεις Κέδρος.

Αριστείδης Θεοδοσίου, Personal Trainer
www.corfupersonaltrainers.gr / aris_taichiyoga@yahoo.gr

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓEΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Τσι Γκονγκ και Τάι Τσι Τσουάν

(Qigong & Tai Chi Chuan)
του Αριστείδη Θεοδοσίου, Personal Trainer

Το Ταό ζει σ’ απραξία, κι όμως εκείνο τα κάνει όλα. Αν άρχοντες και βασιλιάδες το τηρούσαν, τα μύρια πράγματα θα προόδευαν φυσικά. Κι αν
πάλι επιθυμούσαν ακόμα να πράξουν, θα ξαναγύριζαν στην απλότητα της άμορφης ύλης. Δίχως μορφή δεν υπάρχει επιθυμία. Δίχως επιθυμία
βασιλεύει γαλήνη. Κι έτσι όλα θα ‘ταν ειρηνικά. Lao Tse (Tao Te King)
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Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό καμπ
του HWAL-MOO-DO στην Κέρκυρα από τις 26 μέχρι 30 Ιου-
λίου 2010 κάτω από την καθοδήγηση του Grandmaster Lee.

Τη μοναδική του διδασκαλία απόλαυσαν 86 μαθητές από την Ελλάδα, την Ιταλία και την

Αμερική. Το παρόν έδωσαν και ξεχωριστοί δάσκαλοι από το χώρο των ευγενών πολε-

μικών τεχνών, όπως ο δάσκαλος και προπονητής των Fighters Κώστας Αθανασόπου-

λος, από το χώρο του KICK-BOXING. Παραβρέθηκαν επίσης οι δάσκαλοι του

TAE-KWON-DO Χρήστος Γιαννιώτης (4 Dan), Μαρίνος Γιώργος (5 Dan) και Θεόδωρος

Κουτσογιάννης (7 Dan). Από την Ιταλία οι Μaster Stefano Trifella (7 Dan), Rolando

Grossi (6 Dan), Piergorgio Galli (6 Dan), Gianni Nikollini (6 Dan), Fillipo Martsella (6

Dan), Roberto Capogna (5 Dan) και Barbara Cissilianni (4 Dan).

O Grandmaster Lee δίδαξε τεχνικές αυτοάμυνας ενάντια σε μαχαίρι (πρόκειται για τε-

χνικές αυτοάμυνας Hand to hand combat, τεχνικές εφ’ αρπαγής και πνιγμού-Chokes).

Η ύλη της διδασκαλίας του προέρχεται από την εμπειρία που απόκτησε σε μάχιμες μο-

νάδες της Ν. Κορέας, όπου υπηρέτησε ως εκπαιδευτής. Στο τέλος της εκπαίδευσης

έγιναν εξετάσεις μαύρων

ζωνών. Οι Γκερέκος Αλέ-

ξανδρος, Γκερέκου Νάνσυ

και Κατσαρός Γιώργος

απόκτησαν το 3ο Dan -

Μαύρη ζώνη. Οι Κόλλας

Γιώργος, Κόλλας Λεωνί-

δας, Γελατσόρας Σπύρος,

Βραχλιώτης Βασίλης και

Χρύσα Ροκίδη απέκτησαν

το 1ο Dan - Μαύρη ζώνη.

Ο Grandmaster Lee δήλωσε ικανοποιημένος από το τεχνικό επίπεδο των μαθητών και

από την οργάνωση του καμπ. Η χαρά μας ήταν μεγάλη όταν μας είπε ότι επιθυμεί τη μό-

νιμη επιστροφή του στην Ελλάδα, την οποία αγαπά και θεωρεί πατρίδα του. Οι master

Γεράσιμος Αλεξάκης, Άγγελος Αλεξάκης και Χριστόδουλος Γκερέκος είχαν αναλάβει

την οργάνωση του καμπ, η οποία χαρακτηρίστηκε ως άψογη τόσο απο τον Grandmas-

ter Lee όσο και από τους συμμετέχοντες Έλληνες και ξένους.

Σύλλογος HWAL-MOO-DO Κέρκυρας
Aλεπού - Μάμαλη, Τ.Κ. 49100, Τηλ.: 26610 23581

makisalexakis@hotmail.com

O GRANDMASTER LEE-KUN-HWA ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΜΠ 26-30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Ο αληθινός μαθητής των πολεμικών τεχνών αδιαφορεί για την προσωπική του κατάσταση (νίκη-ήττα) και ενδιαφέρεται μόνο για την ορθή έκ-
φραση της αρετής και του καθήκοντος.

Από τη διδακτορική διατριβή του Μάστερ Αλεξάκη Μάκη



Ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να μάθει
όποιος ενδιαφέρεται για τις θεραπευτικές ιδιότητες
των βοτάνων είναι πώς να τις αξιοποιεί.

Βασικός κα-
νόνας: Η δόση
είναι πάντα 1-1½
κουταλάκι του γλυ-
κού για κάθε φλι-
τζάνι νερό.
Όταν έχουμε ρίζες,
φλούδες δέντρου ή
σκληρά φύλλα, κα-
λό είναι να τα κό-
βουμε σε ψιλά κομ-
μάτια πριν τα χρησι-
μοποιήσουμε.
Υπάρχουν τρεις
διαφορετικοί τρό-
ποι με τους οποί-

ους μπορούμε να πάρουμε τις θεραπευτικές ιδιότητες που
περιέχονται στα φυτά. Από τη σκληρότητα του φυτού θα
εξαρτηθεί ο τρόπος που θα ακολουθήσουμε.

1ος ΤΡΟΠΟΣ: ΕΓΧΥΜΑ
Βάζουμε την απαιτούμενη ποσότητα βοτάνου σ’ ένα δο-
χείο εμαγιέ, γυάλινο, πήλινο ή κεραμικό (όχι μεταλλικό)
που να κλείνει καλά, για να μη φύγουν τα αιθέρια έλαια.
Το περιχύνουμε με βραστό νερό και το αφήνουμε σκεπα-
σμένο για 10 λεπτά. Κατόπιν το φιλτράρουμε και το πί-
νουμε.

2ος ΤΡΟΠΟΣ: ΑΦΕΨΗΜΑ
Βάζουμε στη φωτιά το νερό κρύο μαζί με το βότανο που
θέλουμε στην κατάλληλη δοσολογία. Μόλις βράσει το

νερό, χαμηλώνουμε τη
φωτιά και σιγοβράζουμε
σκεπασμένο για 2-3
λεπτά ακόμα. Το κατε-
βάζουμε από τη φωτιά
και το αφήνουμε σκε-
πασμένο για 10 λεπτά.

Κατόπιν το φιλτράρουμε και το πίνουμε.

3ος ΤΡΟΠΟΣ: ΔΙΑΒΡΕΓΜΑ
Αυτός ο τρόπος χρησιμοποιείται σε ρίζες και φλοιούς,
αλλά και σε φυτά με υψηλή περιεκτικότητα σε βλεννώ-
δεις ουσίες, όπως π.χ. η μολόχα. Βάζουμε το φυτό σε
κρύο νερό στην κατάλληλη δοσολογία και το αφήνουμε
να μουλιάσει για 8-12 ώρες. Μετά το ζεσταίνουμε και το
σουρώνουμε.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Σε οξείες περιπτώσεις ασθένειας πρέπει να λαμβάνονται
2-3 φλιτζάνια ροφήματος μοιρασμένα σε γουλιές καθ’
όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ως θεραπεία (π.χ. ανοιξιάτικη
αποτοξίνωση) επίσης 2-3 φλιτζάνια ημερησίως. Το ίδιο
βότανο δεν πρέπει ποτέ να λαμβάνεται καθημερινά για
διάστημα μεγαλύτερο των 3 εβδομάδων, διότι υφίσταται
ο κίνδυνος του εθισμού και η πιθανότητα να φέρει η θε-
ραπεία τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα («αν-
τίστροφη δράση»).

ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΙΣΠΝΟΕΣ
Ετοιμάζουμε το έγχυμα, αφέψημα ή διάβρεγμα και το βά-

ζουμε βραστό σε μια λεκάνη ή ένα μεγάλο μπολ. Κρατάμε
το κεφάλι μας πάνω από τη λεκάνη και το καλύπτουμε με
μια μεγάλη πετσέτα ή ένα μεγάλο μάλλινο πανί που θα
καλύπτει ταυτόχρονα και την περίμετρο της λεκάνης.
Παίρνουμε βαθιές εισπνοές για περίπου 10 λεπτά. (Ο τρό-
πος αυτός μπορεί να εφαρμοστεί και ως ατμόλουτρο προ-
σώπου).

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ

Με 3 κουταλιές της σούπας από τα επιθυμητά βότανα
φτιάχνουμε ένα έγχυμα, το αφήνουμε να «τραβήξει» σκε-
πασμένο για περίπου 20 λεπτά, το σουρώνουμε και το
προσθέτουμε στο νερό του μπάνιου (το προσθέτουμε
στην μπανιέρα που έχουμε γεμίσει με νερό).

ΑΛΟΙΦΕΣ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΜΕ ΒΟΤΑΝΑ
Οι δραστικές ουσίες των φυτών ενερ-
γούν για περισσότερο χρόνο μέσω
του δέρματος και επισπεύδουν την
ίαση σε τραυματισμούς, μαγκώματα,
μώλωπες και εγκαύματα. Μπορούν
όμως να χρησιμοποιηθούν και για πε-

ριποίηση του δέρματος και ως λάδια για μασάζ.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ
ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΤΑ
ΦΑΓΗΤΑ
Σε αρμονικές αναλογίες τα
διάφορα βότανα, εκτός
του ότι καλυτερεύουν τις
γεύσεις των φαγητών,
βοηθούν τη χώνεψη και
δρουν θετικά στο κυκλο-
φορικό και το νευρικό σύ-
στημα. Προσθέτουμε ένα

μικρό μέρος του βοτάνου κατά τη διάρκεια του μαγειρέ-
ματος, αλλά το μεγαλύτερο μέρος προς το τέλος, έτσι
ώστε να μένει το άρωμα του στο φαγητό. Όταν χρησιμο-
ποιούμε σκληρά φύλλα, ρίζες ή φλούδα δέντρου είναι
καλό να τα ψιλοκόβουμε και να τα βάζουμε πιο νωρίς να
μαγειρευτούν μαζί με το φαγητό. Όταν χρησιμοποιούμε
βλαστάρια, σπόρους ή μαλακά φύλλα, τα προσθέτουμε
προς το τέλος του μαγειρέματος.

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Τα βότανα πρέπει να φυλάσσονται, (χωρίς να τα στριμώ-

χνουμε /πιέζουμε) σε κεραμικά ή πήλινα βαζάκια, χάρτινα
κουτάκια ή βαμβακερά σακουλάκια με πυκνή ύφανση και
να προστατεύονται από το φως και την υγρασία. Μέσω
της μακρόχρονης αποθήκευσης τα φυτά χάνουν τις θε-
ραπευτικές τους ιδιότητες και το άρωμα τους. Γι’ αυτό
είναι καλό να αντικαθίστανται ετησίως με φρέσκα. Υπο-
λείμματα μπορούν να χρησιμέψουν ως προσθήκη στο
μπάνιο, φυσικό λίπασμα ή σε αρωματικά μαξιλαράκια.

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤA BΑΣΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ
ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ
Βάλσαμο (Hypericum perforatum)
Εφαρμόζουμε τον 1ο τρόπο.
Χρήση: για νευρικότητα, αϋπνίες, μελαγχολία και κατά-
θλιψη. Γενικά δυναμωτική δράση σε πνευματική εξάντ-
ληση, αναιμία, μετά από βαριές ασθένειες, σπασμολυτικό
στους πόνους περιόδου, αντιφλεγμονώδες σε παθήσεις

του στομάχου, του εν-
τέρου και της χολής. Το
λάδι του βάλσαμου έχει
εντυπωσιακά αποτελέ-
σματα σε εγκαύματα,
κοψίματα και γενικό-
τερα πληγές του δέρ-
ματος που έγιναν

πρόσφατα, καθώς και σε πόνους των μυών και των νεύ-
ρων, σε ρευματισμούς και φλεβίτιδα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Όσο διαρκεί κάποιου είδους θεραπεία με
βάλσαμο σε εσωτερική ή εξωτερική χρήση, μην εκτίθεστε
στον ήλιο (εργασία στο ύπαιθρο, ηλιοθεραπεία κτλ), κα-
θότι υπάρχει κίνδυνος δερματικών αντιδράσεων.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ (Ocimum basilicum)
Εφαρμόζουμε τον 1ο τρόπο.
Χρήση: καταπραϋντική δράση σε παθήσεις του στομά-
χου και του εντέρου, πονοκεφάλους, αϋπνίες, νευρικό-
τητα, πνευματική υπερκόπωση, ζαλάδες, άγχος, συμπτώματα
κλιμακτηρίου και περιόδου.

Άριστο ορεκτικό.
Κατάλληλο και για γαρ-
γάρες σε άσχημη οσμή
από το στόμα, πονό-
λαιμο, βραχνάδα. Στην
Κουζίνα: σε σούπες,
σάλτσες,σαλάτες,κρέας,
ψάρι, πουλερικά, μα-
καρόνια, χορταρικά,
φαγητά με ντομάτα ή

αυγό.

ΒΑΤΟΣ (Rubus fruticosus)
Εφαρμόζουμε τον 1ο τρόπο.
Χρήση: το καλύτερο βότανο για διάρροια και αιμορροΐ-

δες. Επίσης για ερεθι-
σμό του στομάχου και
των εντέρων και λευ-
κόρροια. Έχει ωραία
γεύση και για το λόγο
αυτό το χρησιμοποι-
ούμε σαν διορθωτικό
της γεύσης άλλων βο-
τάνων με δυσάρεστη
οσμή. ΠΡΟΣΟΧΗ! Φιλ-
τράρετε με τουλπάνι τα
αγκάθια του βάτου.

Βότανα: με δραστική ουσία τη σοφία της Φύσης.
Πώς παρασκευάζονται και σε ποιες περιπτώσεις ωφελούν.

Από τη φυτοθεραπεύτρια Brigitte Roth, http://www.lefkas.cc/greek/site03.htm
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ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ: Το κάθε άτομο είναι φτιαγμένο από την αρχή με ικανότητα ζωής μέχρι ένα ορισμένο χρονικό όριο, πέρα από το οποίο δεν
μπορεί να συνεχίσει να ζει. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τη σύσταση των ασθενειών. Όταν τις διαλύσουμε βίαια με φάρμακα πριν συμ-
πληρωθεί ο προκαθορισμένος τους χρόνος, τότε ακολουθούν πολλές και σοβαρές αρρώστιες στη θέση των λίγων και ελαφρών. Γι’ αυτό



ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ ή Νεκρολούλουδο
(Calendula officinalis)

Εφαρμόζουμε τον 1ο τρόπο.
Χρήση: σε παθήσεις του στομάχου και των εντέρων,
σε διάρροια, ρυθμίζει την περίοδο και την κάνει πιο
ανώδυνη. Γαργάρες για φλεγμονές των ούλων και
του φάρυγγα. Εξωτερικά ως αλοιφή: Βοηθάει στην
ανάπλαση των ιστών σε δύσκολες και παλιές πληγές.
Στην ακμή. Σε πρησμένους αδένες, ρευματισμούς και

πόνους των αρθρώσεων. Διεγείρει το λεμφικό σύστημα εσωτερικά και εξωτερικά.

ΛΟΥΪΖΑ (Vervena citriodora)
Εφαρμόζουμε τον 1ο τρόπο.
Χρήση: χαλαρωτική και ηρεμιστική, βοηθάει την πέψη
σε προβλήματα στομάχου και εντέρων, δυναμώνει
τον οργανισμό σε περιόδους δίαιτας, ευεργετικά απο-
τελέσματα σε εσωτερικές μολύνσεις. Εξαιρετικά αρω-
ματικό φυτό. Στην Κουζίνα: σε λαχανικά, σαλάτες,
σάλτσες, κρέας, ψάρι.

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑ (Majorana hortensis)
Εφαρμόζουμε τον 1ο τρόπο.
Χρήση: σπασμολυτική και ηρεμιστική δράση σε ημι-
κρανίες (και μετά από μεθύσι), πονοκεφάλους, βήχα
και κράμπες στομάχου και περιόδου. Ορεκτικό και
χωνευτικό και για χρόνια δυσκοιλιότητα. Σε άγχος και
ανήσυχο ύπνο. Λύση για όσους έχουν προβλήματα
με τη φωνή τους. Εισπνοές: σε βρογχίτιδα και άσθμα.

Ως προσθήκη στο μπάνιο: τονώνει αδύναμους οργανισμούς. Στην Κουζίνα: σε πατά-
τες, όσπρια, σάλτσες, κρέας, πίτσα. Η Μαντζουράνα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί
με ρίγανη γιατί καλύπτεται το άρωμά της.

ΜΟΛΟΧΑ (Malva silvestris)
Εφαρμόζουμε τον 3ο τρόπο.
Χρήση: ανακουφίζει φλεγμονές των βλεννογόνων:
βρογχίτιδα, βήχα, φλεγμονές στομάχου/ εντέρων.
Ελαφρά καθαρτική. Πλούσια σε βιταμίνη C. Γαργά-
ρες σε περιπτώσεις βραχνάδας, ενοχλήσεων από
δόντια, άσχημη οσμή από το στόμα, φλεγμονές αμυ-
γδαλών και βλεννογόνων. Κομπρέσες σε φλεγμονές

και καλόγερους (καλόγερος: πυώδης και επώδυνη φλεγμονή του δέρματος, επιστη-
μονικά δοθιήνας).
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πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτές τις ασθένειες, όσο έχει κάποιος αυτή την ευκαιρία, με δίαιτα, παρά να τις ερεθίζουμε με φάρμακα που μπορεί
να δυσκολέψουν την θεραπεία του (C 89).

Από το διάλογο Τίμαιος



Πολλοί από εμάς έχουμε ακούσει να μι-
λούν για τους λεγόμενους «πρακτικούς»
γιατρούς, Έλληνες παραδοσιακούς θε-
ραπευτές που ασκούσαν και ασκούν τη
λαϊκή ιατρική στη χώρα μας. Ξακουστός
ήταν π.χ. ο Βλάχος που ζούσε στην
Αθήνα, στη Νέα Φιλαδέλφεια, και θεω-
ρούνταν ο καλύτερος σε ορθοπεδικά και
μυοσκελετικά προβλήματα. Η φήμη του
ήταν τόσο μεγάλη, που λένε ότι κάποτε
ζήτησε τις υπηρεσίες του η ίδια η βασί-
λισσα Φρειδερίκη. Λέγεται μάλιστα ότι τη
θεράπευσε με απόλυτη επιτυχία, και για
αυτό εκείνη φρόντισε να υδροδοτηθεί
και να ηλεκτροδοτηθεί το σπίτι του.
Η πιο γνωστή ιστορία όμως για την περίπτωσή του, έχει
θέμα τη δίωξη που κίνησαν εναντίον του γιατροί, οι οποίοι
είχαν χάσει πολλή πελατεία εξαιτίας του. Έτσι ο Βλάχος
βρέθηκε στο δικαστήριο αντιμετωπίζοντας την κατηγορία
της παράνομης άσκησης του ιατρικού «λειτουργήματος».
Μπήκε λοιπόν στην αίθουσα του δικαστηρίου ο Βλάχος,
σέρνοντας από το σχοινί μια κατσίκα. Όταν ο πρόεδρος
του είπε για το ενδεχόμενο βλάβης που θα μπορούσε να
προκαλέσει με τις μη επιστημονικές μεθόδους του, τότε ο
Βλάχος έπιασε, λέει, την κατσίκα και της έσπασε το ένα
πόδι (άλλοι μάλιστα λένε και τα τέσσερα) και ζήτησε από
τους παρευρισκόμενους γιατρούς να σηκωθούν για να
διορθώσουν το κάταγμα. Κανείς από τους «επιστήμονες
ιατρούς» δεν τόλμησε να πλησιάσει στο εδώλιο, και τότε
ο «από παράδοση γιατρός» έπιασε το πόδι της κατσίκας
και το έβαλε με μια-δύο απλές κινήσεις στη θέση του. Την
ίδια ιστορία άκουσα και φέτος το καλοκαίρι από έναν Κο-
ζανίτη και έναν Αθηναίο τουρίστα για κάποιον πρακτικό
στην Κοζάνη, ο οποίος ακολούθησε την ίδια διαδικασία
με μία γάτα.
Δεν γνωρίζω που τελειώνει η πραγματικότητα και που αρ-
χίζει η φαντασία στις διηγήσεις αυτές, γιατί μου είναι δύ-
σκολο να φανταστώ να κρατά κάποιος μια γάτα στα χέρια
του και να της σπάει τα πόδια, εκτός πια και αν είναι ναρ-
κωμένη. Αυτές οι ιστορίες βέβαια, ακόμη και αν έχουν
στοιχεία μυθοποίησης, θα πρέπει οπωσδήποτε να βασί-
στηκαν σε πραγματικές επιτυχίες των θεραπευτών αυτών,
αφού καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει. Το βέβαιο είναι
όμως ότι σήμερα υπάρχουν ακόμη πρακτικοί θεραπευτές
στην Ελλάδα –αν και όλο λιγοστεύουν. Κάποιοι μάλιστα
έχουν μεγάλη φήμη, που δημιουργείται από ευεργετημέ-
νους ασθενείς και μεταδίδεται από στόμα σε στόμα.
Πριν από οκτώ χρόνια, όταν μετακόμισα στην Κέρκυρα,
άκουσα για κάποιον φημισμένο πρακτικό ονόματι Κω-
τσής1. Πάντοτε είχα την επιθυμία και την περιέργεια να τον
γνωρίσω, αλλά δεν είχε τύχει να βρω την κατάλληλη ευ-
καιρία. Αφορμή για να τον αναζητήσω πιο συστηματικά
και να τον επισκεφτώ, αποτέλεσε η ενασχόλησή μου με το
Υγείας Όραμα, αφού ανάμεσα στους βασικούς στόχους
αυτού του εντύπου είναι η καταγραφή οποιασδήποτε πλη-
ροφορίας, σχετικής με τη Συμπληρωματική και Εναλλα-
κτική ιατρική, και ιδίως με τις Παραδοσιακές μορφές
θεραπείας.
Τηλεφώνησα στον Κωτσή, όπως είναι το μικρό όνομα του
θεραπευτή, και του ζήτησα να τον επισκεφτώ για μια συ-
νέντευξη. Καταρχήν αρνήθηκε, κατάφερα όμως να τον
πείσω όταν του είπα το σκεπτικό μου: ότι θέλω να συ-
ναντήσω έναν από τους τελευταίους εναπομείναντες πρα-
κτικούς, για να καταγράψω και να κάνω γνωστή την τέχνη
του που κινδυνεύει με εξαφάνιση, μια τέχνη που εδώ και
αιώνες περνά από γενιά σε γενιά και τώρα σιγά-σιγά χά-
νεται και αυτή μαζί με τον άνθρωπο, στο βωμό του κέρ-

δους και της εξειδίκευσης.
Κυριακάτικα, ξεκινήσαμε μαζί με την Ισιδώρα, πρακτικό
της Παραδοσιακής Ταϊλανδικής Χειροπρακτικής (βλ.
άρθρο Ταϊλανδικό μασάζ) για να επισκεφτούμε τον κυρ-
Κωτσή στο σπίτι του. Δεν είχαμε ορίσει ακριβή ώρα για το
ραντεβού και μέσα μας τρέφαμε την ελπίδα να γίνουμε
μάρτυρες μιας συνεδρίας και να δούμε τις μεθόδους του
στην πράξη.
Η σύζυγος, καθισμένη στην βεράντα, έμοιαζε να μας πε-
ρίμενε. Είχε τυφλωθεί από το σάκχαρο και από καιρό είχε

χάσει την ακοή της. Ο ίδιος ήταν απασχολημένος σε μια
συνεδρία με έναν ογδονταδυάχρονο συγχωριανό του,
που έπεσε και χτύπησε στο ισχίο. Περιμέναμε στη βε-
ράντα. Δεν περνούν δυο-τρία λεπτά και ακούμε μια φωνή
μέσα από το σπίτι να λέει επίμονα «Άσ’ το, φύγε, φύγε, να
‘σαι καλά. Δεν θέλω τίποτε, φύγε». Και να σου, εμφανί-
ζεται ένας γέροντας στην πόρτα να φεύγει περπατώντας.
Ξοπίσω του βγήκε από την πόρτα ένας δεύτερος άντρας
-αποδείχτηκε ότι ήταν ο Κωτσής- ο οποίος πήγε στη
βρύση που υπήρχε στην αυλή για να πλύνει τα χέρια του.
Γύρω στα ογδόντα, ο Κωτσής έμοιαζε να στέκει πολύ
καλά για την ηλικία του. Είχε σταθερό βάδισμα και μια ευ-
γένεια που φαινόταν από τις συγκρατημένες κινήσεις του.
Ήρθε και κάθισε απέναντι μας, με το βλέμμα του να απο-
φεύγει το δικό μας, αργά, με συστολή. Τα χέρια του ήταν
το ένα μέσα στο άλλο και τα έτριβε απαλά, σαν από αμη-
χανία. -Τι θέλετε; μας ρώτησε. -Είμαστε από την εφημε-
ρίδα, ανέλαβα να του εξηγήσω, που σας τηλεφώνησα
χθες. Θέλουμε να σας γνωρίσουμε και να γράψουμε για
αυτό που κάνετε, θα μας βοηθήσετε; -Όχι, όχι παιδί μου,
δεν θέλω ούτε εφημερίδες ούτε τίποτε, θέλω τη ησυχία
μου, δεν θέλω διαφήμιση, δεν το ‘χω για εκμετάλλευση,
για να περνά η ώρα μου το κάνω και γιατί το αγαπώ. -Γι’
αυτό είμαστε και εμείς εδώ, του λέω, γιατί γνωρίζουμε ότι
αγαπάτε αυτό που κάνετε και δεν το εμπορεύεστε. Μας
στεναχωρεί που χάνεται μια τέτοια γνώση και θέλουμε να
μάθουμε όσο γίνεται περισσότερα... Εσείς πως μάθατε
αυτή την τέχνη; -Ο θεός με έμαθε, μου άρεσε και το κάνω,
μας είπε με κάποια δυσπιστία. -Εσείς το διδάξατε σε κα-
νέναν; ρώτησα επιμένοντας. -Οι νέοι σήμερα νοιάζονται
μόνο για τη διασκέδαση, δεν ενδιαφέρονται για τέτοια.
-Έχουμε ακούσει μόνο καλά λόγια για εσένα, του είπα,
βλέποντάς τον να χαλαρώνει, τόσο για αυτό που προ-
σφέρεις όσο και για την καλοσύνη σου. -Δεν έχω κάμει
ούτε ένα λάθος, μου απαντά. Δε ζήτησα ποτέ μου τίποτα
για αντάλλαγμα ούτε αρνήθηκα σε κανέναν να τον βοη-
θήσω. Μου αρέσει πολύ αυτό που κάνω, αν δεν το αγα-
πάς δεν μπορείς να το κάνεις. Για τον κόσμο το κάνω, γι’

αυτό μου αρέσει. Έχω σιάξει κόσμο, χιλιάδες, από όλη
την Ελλάδα, από την Αθήνα, τον Πειραιά, τα Γιάννενα, το
Αγρίνιο, από παντού. Δεν έχω αφήσει άνθρωπο παραπο-
νεμένο. Κάποτε μου έφεραν μια κοπέλα εγχειρισμένη με
σπασμένο το πόδι σε τρεις μεριές. Αγκαλιά την έφεραν, με
τα πόδια της έφυγε.
-Τι λες Κώστα στα παιδιά; πετάγεται η γυναίκα του, που
προφανώς ένιωσε τον Κωτσή να έχει ξεπεράσει την αρ-
χική καχυποψία και να εκφράζεται τώρα με εμπιστοσύνη,
άνεση και ενθουσιασμό, όχι για τα κατορθώματά του αλλά
για την τύχη που είχε να προσφέρει κάτι αναγκαίο στο συ-
νάνθρωπο του. -Τίποτα, κάτι βλακείες λέω, της απάντησε
και συνέχισε. Δεν έχω ανάγκη να ζήσω από αυτό, παίρνω
μια σύνταξη και μου φτάνει. Αυτό που κάνω μου αρέσει,
το έμαθα, το αγάπησα, και θα το κάνω μέχρι να πεθάνω.
-Πώς καταλαβαίνεις τι χρειάζεται ο καθένας; τον ρωτάω.
-Τον πιάνω και ξέρω τι έχει, μου απαντάει. Όλα μαθαί-
νονται αν θέλει ο άνθρωπος. -Εσύ που το έμαθες; τον
ρωτάω. -Ο πατέρας μου μου το έμαθε, και αυτός το έμαθε
στη Μικρασία, στον πόλεμο που ήτανε φαντάρος. Δεν
μπόρεσε να φύγει για την Ελλάδα, όσοι προσπαθούσαν
να μπουν στα καράβια, τους έκοβαν τα χέρια οι Εγγλέζοι
και οι Γάλλοι. Τον έσωσε ένας παπάς, τέσσερα χρόνια τον
είχε κρυμμένο μαζί με τον αδελφό του στο στάβλο, μαζί με
τα γουρούνια, τέσσερα χρόνια ήλιο δεν είδε.
-Σε ενόχλησε ποτέ κανένας; τον ρώτησα. -Όχι, ποτέ, γιατί
γνώριζα τι έκανα και δεν έβλαψα ποτέ κανέναν, και δεν
ζήτησα ποτέ τίποτα. -Έχουμε ακούσει για κυνήγι ανθρώ-
πων που έκαναν αυτό που κάνεις εσύ, και τους τραβολο-
γούσαν στα δικαστήρια. Τότε αμέσως αναφέρθηκε στον
Βλάχο. -Ο Βλάχος, τον είχα γνωρίσει, μας λέει, ζούσε σε
ένα καλύβι, είχε και δύο παιδιά, ήταν φτωχός άνθρωπος
... Και μας επιβεβαίωσε την ιστορία που προαναφέραμε.
-Μπορεί κανείς να το μάθει εύκολα αυτό που κάνεις; -
Οποιοσδήποτε μπορεί να το μάθει αυτό που κάνω, αρκεί
να θέλει, μου απάντησε.
«Χμ!» σκέφτηκα, «αρκεί να θέλει»! Σήμερα κανείς δεν μα-
θαίνει αυτό που θέλει γιατί οι ανάγκες δεν εξυπηρετούν
ανθρώπινους σκοπούς αλλά οικονομικούς. Όποιος
σπουδάζει κάτι που του αρέσει, το πιθανότερο είναι να μην
το ασκήσει ποτέ του και να καταλήξει να κάνει κάτι εντε-
λώς άσχετο, και ως προς τις σπουδές αλλά και ως προς
τα ενδιαφέροντα του. Όμως η πίστη φέρνει και τις ευκαι-
ρίες, αρκεί να ζει κανείς και να μαθαίνει από εκείνο που
τον οδηγεί στη φανερή-άγνωστη αλλά άκρως γοητευτική
ουσία της ζωής.
Από την πρώτη στιγμή που περάσαμε το κατώφλι του
Κωτσή νιώσαμε ένα γλυκό συναίσθημα. Στην αρχή μας
ήταν δύσκολο να επιμείνουμε, ώστε να κάμψουμε την αρ-
χική του δυσπιστία, αλλά εκείνος, πάντοτε γενναιόδωρος,
δεν μας απογοήτευσε. Στο τέλος γίναμε άπληστοι, γίναμε
ζητιάνοι μια ενδεχόμενης βελτίωσης της σωματικής και
ψυχοπνευματικής μας κατάστασης! Δεν ντραπήκαμε να
ζητήσουμε τη βοήθειά του για μικροπροβλήματα στο
σώμα μας, αλλά και για να γνωρίσουμε από πρώτο χέρι
την τέχνη του.
Καθίσαμε λοιπόν ανάποδα στην καρέκλα και εκείνος βάλ-
θηκε να μας τρίβει με ένα μίγμα από λάδι και αλκοόλ στα
σημεία που πονούσαμε. Πρώτη η Ισιδώρα, που κάποια
στιγμή δεν κατάφερε να συγκρατηθεί και βόγκηξε από τον
πόνο. -Να, εδώ! μου λέει ο Κωτσής, δείχνοντας τους
οσφυϊκούς σπονδύλους της, βλέπεις αυτό το σπόνδυλα;
Είχε φύγει από τη θέση του, τώρα είναι εντάξει. Τη βελ-
τίωση επιβεβαίωσε και η Ισιδώρα. Άφησε τη σπονδυλική
στήλη και άρχισε να κάνει μασάζ στους μύες του αυχένα
της, σε λίγο με το ένα χέρι αγκάλιασε το κεφάλι στο ύψος
του μετώπου της και με το άλλο υποστήριζε από την αν-

Παραδοσιακή Ελληνική Χειροπρακτική
Η ιστορία του παραδοσιακού θεραπευτή Κωτσή στην Κέρκυρα
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Θαρρώ Ζορμπά, μα μπορεί να κάνω και λάθος, πως τριών λογιών είναι οι άνθρωποι
• Αυτοί που βάζουν σκοπό να ζήσουν, καθώς λένε, τη ζωή τους, να φαν, να πιουν, να φιλήσουν, να πλουτίσουν, να δοξαστούν...
• Έπειτα είναι αυτοί που σκοπό βάζουν όχι τη ζωή τους, παρά τη ζωή όλων των ανθρώπων... νιώθουν πως όλοι οι άνθρωποι είναι ένα και μά-

Συνέντευξη Χρήστος Κόντης
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τίθετη πλευρά. Τράβηξε με άνεση το κεφάλι από τη μία πλευρά και ακούστηκε ο ήχος της
ανάταξης των αρθρώσεων του αυχένα. Επανέλαβε και από την άλλη πλευρά. Από την
Ισιδώρα ξέφυγε ένα γέλιο ευχαρίστησης για την απελευθέρωση που ένιωσε. Την ίδια
διαδικασία ακολούθησε και με μένα, και παρότι ο σωματότυπός μου είναι διαφορετι-
κός, πιο συμπαγής, δεν χρησιμοποίησε καθόλου δύναμη ή βία για να τον κάμψει. Αντί-
θετα ένιωθα πραγματικά πολύ ασφαλής στα χέρια του, διαπίστωση που έκανε και η
Ισιδώρα.
Μαθαίνω σημαίνει ανακαλώ στη μνήμη, αναφέρει ο Πλάτων. Δεν υπάρχει κάτι που δεν
γνωρίζουμε, πρέπει μόνο να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα επιτρέψουν την ανά-
κλησή του από τη μνήμη μας. Η γνωριμία μας με τον Κωτσή ήταν ένα ταξίδι στο χρόνο,
γιατί σαν να άνοιξε η ψυχή μας μαγικά και να έγινε γνώστρια, τίνος άραγε; Ακυρώθηκε
ο νους μας, μόνο η ψυχή μας όλο και γέμιζε, με κάποιο συστατικό που μας έκανε να
νιώθουμε μικροί, ταπεινοί, κατώτεροι, απέναντι σε έναν άνθρωπο της προσφοράς, ανε-
κτικό, ευγενικό, συνεσταλμένο και καλοπροαίρετο.
Τελειώνοντας η συνάντησή μας, χαιρετίσαμε τον Κωτσή και τη σύζυγο του και φύγαμε
με μια ελαφρότητα και ησυχία στην ψυχή μας. Δεν επιστρέψαμε όμως στη βάση μας αμέ-
σως. Θέλαμε να κάνουμε στον Κωτσή ένα δώρο αντάξιο αυτού που μας έκανε να νιώ-
σουμε. Κατευθυνθήκαμε προς το Σιδάρι, προβληματιζόμενοι για το ποιο αντικείμενο θα
μπορούσε να έχει τόσο μεγάλη αξία και αν θα το βρίσκαμε σε μία περιοχή που διέθετε
βασικά μόνο σουβενίρ για τουρίστες. Μπήκαμε στο πρώτο μαγαζί που βρήκαμε, και μεί-
ναμε άναυδοι, όταν το βλέμμα μας έπεσε στην προτομή της Υγείας, κόρης και βοηθού
του Ασκληπιού, η οποία προσωποποιούσε την ευεξία του σώματος, του πνεύματος και
της ψυχής. Αμοιβαία και ταυτόχρονα νιώσαμε ότι δεν θα μπορούσαμε να του προσφέ-
ρουμε τίποτε καλύτερο.
Θα μας συγχωρέσει ο αναγνώστης που δεν θα αναφέρουμε περισσότερα στοιχεία για τον
Κωτσή, αφού το τελευταίο που θέλαμε είναι να ταράξουμε τη ζωή αυτού του ανθρώπου.
Ζητήσαμε να τον φωτογραφίσουμε για την εφημερίδα και μας απάντησε ότι ούτε γαμπρός
δεν είχε φωτογραφηθεί... Και το σεβαστήκαμε. Ο Κωτσής εργάστηκε στη ζωή του σαν
πραγματικά ανώνυμος εθελοντής, εξυπηρετώντας τον συνάνθρωπο. Είμαστε τυχεροί
που τον γνωρίσαμε και τον ευχαριστούμε πολύ για την ανθρωπιά και τη φιλοξενία του.

1) Οι γονείς του Κωτσή είχαν πρωτύτερα ένα γιο με το όνομα Κώστας, ο οποίος εγκατέλειψε νωρίς

τα εγκόσμια, γιατί έτσι ήθελε ο θεός. Στην μνήμη του, οι γονείς του τον ονόμασαν Κωτσή.

Χρήστος Κόντης, Ομοιοπαθητικός - Πρακτικός του Σιάτσου

site: www.kethe.gr - www. ygeiasorama.gr, email: olistic@otenet.gr, info@ygeiasorama.gr

χονται να φωτίσουν, ν’ αγαπήσουν, να ευεργετήσουν όσο μπορούν τους ανθρώπους.
• Και τέλος είναι αυτοί που βάζουν σκοπό τους να ζήσουν τη ζωή του σύμπαντου, όλοι, άνθρωποι, ζα, φυτά, άστρα, είμαστε ένα η ίδια ουσία που
μάχεται τον ίδιο φοβερόν αγώνα... ποιον αγώνα; να μετουσιώσει την ύλη και να την κάνει πνέμα... Νίκου Καζαντζάκη



Ο Ονορέ ντε Μπαλζάκ έλεγε ότι υπάρχουν δύο είδη Ιστορίας,
η επίσημη και η ανεπίσημη. Συνήθως στην πρώτη μπαίνουν πο-
λιτικά και στρατιωτικά γεγονότα που οι ιστορικοί θεωρούν ση-
μαντικά, ενώ στη δεύτερη συμπεριλαμβάνονται όσα γεγονότα
διαφεύγουν της προσοχής των ιστορικών, συνήθως στο χώρο
του πολιτισμού και των απλών ανθρώπων, διότι θεωρούνται
επουσιώδη. Και πολλές φορές συμβαίνει το οξύμωρο, αυτά τα
δεύτερα γεγονότα να έχουν μια μακροπρόθεσμη συνεισφορά
πολύ καθοριστικότερη για την εξέλιξη των κοινωνιών και του
ανθρώπου στο σύνολό του.

Το Κέντρο Τεχνών 4 Εποχές (CA4S) που ιδρύθηκε από τον Τάκι Αλεξίου, ένα σύγχρονο
φιλόσοφο, αρχιτέκτονα, ζωγράφο, συνθέτη και συγγραφέα, πριν τριάντα χρόνια, έθεσε
ως σκοπό του τη δημιουργία μιας διεθνούς κοινότητας συνειδητών καλλιτεχνών, απο-
φασισμένων να αλλάξουν τον κόσμο ειρηνικά, δημιουργώντας δεσμούς αληθινής Φι-
λίας μεταξύ τους. Στη διάρκεια αυτών των τριάντα χρόνων πραγματοποιήθηκαν πολλές
εκδηλώσεις σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, όπως: Διεθνή Βραβεία Καβάφη, συνέ-
δρια και σεμινάρια, εκθέσεις, δημοσιεύσεις, παραγωγές CDs, συνεργασίες με Πανεπι-
στήμια, με μη κυβερνητικές οργανώσεις και τον Όμιλο UNESCO. Το 1990 ξεκίνησε η
κατασκευή του Κέντρου Τεχνών 4 Εποχές σε μια ελαιόφυτη έκταση 10.000 τ.μ. με εκ-
θεσιακό χώρο, βιβλιοθήκη, μικρό υπαίθριο θέατρο, αίθριο, ξενώνα, κ.λπ. Τέλος από το
καλοκαίρι του 2009 δημιουργήθηκε από τον Τάκι Αλεξίου και το CA4S το Site:
www.athensart-2010.ning.com, το οποίο προώθησε την αρχική ιδέα της Φιλίας μέσα
από την Τέχνη, μια ιδέα που αγκαλιάστηκε από εκατοντάδες καλλιτέχνες από όλον τον
κόσμο, φτάνοντας σήμερα να αριθμεί πάνω από 900 μέλη, με δυναμική να ξεπεράσει
τα 1000 (χίλια) πολύ σύντομα. Ως επιστέγασμα, το Σεπτέμβρη του 2010 (1-15 Σε-
πτέμβρη, στην «Τεχνόπολις»/ Γκάζι, του Δήμου Αθηναίων) διοργανώθηκε το πρώτο μας
Διεθνές Φεστιβάλ Τεχνών στην Αθήνα, με προμετωπίδα την Ιδέα «Η Φιλία μέσα από την
Τέχνη μπορεί να αλλάξει τον Κόσμο», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και
Τουρισμού, του Δημάρχου Αθηναίων και του Πολιτισμικού Οργανισμού του Δήμου. Από
την πρώτη στιγμή υποστήριξαν το εγχείρημά μας ο τ. Υπουργός Πολιτισμού κ. Πέτρος Τα-
τούλης και ο Πρόεδρος της «Τεχνόπολις» κ. Φώτης Ιγνατίου. Η εγγραφή στο Site και η
συμμετοχή των καλλιτεχνών ήταν δωρεάν, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης έλα-

βαν χώρα και άλλα δρώμενα, όπως μουσική βραδιά σε έργα του Μάνου Χατζιδάκι -από
τον πιανίστα και διευθυντή του Ωδείου Αθηνών, Άρη Γαρουφαλή-, θέατρο κωφαλά-
λων, ζωγραφική σώματος, παιδική ζωγραφική κ.λπ.
Στο ερώτημα «Μπορεί η Τέχνη να αλλάξει τον Κόσμο;», ο Καθηγητής Τάκις Αλεξίου,
Πρόεδρος του CA4S απαντά: «Υπάρχουν δύο εντελώς διαφορετικοί τρόποι να
απαντήσεις σ’ αυτή την ερώτηση. Η πρώτη εστιάζεται κυρίως στην κλιματική
αλλαγή και η δεύτερη στην ανθρώπινη εξέλιξη… Στην πρώτη περίπτωση,
προσπαθούμε να αλλάξουμε τις κλιματικές συνθήκες και να σώσουμε τον
πλανήτη Γη, κρατώντας την ίδια εμπορική αισθητική, που αυτή τη φορά
απλώς χρωματίζεται «πράσινη»… Εδώ η Τέχνη υποκλίνεται στους νόμους
μιας καταστροφικής οικονομίας και μιας απάνθρωπης κοινωνίας… Στη δεύ-
τερη περίπτωση, προσπαθούμε να αλλάξουμε τις συνθήκες λειτουργίας του
εγκεφάλου μας και τις σχέσεις μας μέσα από μια ανθρωπιστική αισθητική,
η οποία θα δημιουργήσει, ειρηνικά και βήμα-βήμα, έναν καλύτερο Κόσμο
για να ζούμε και να απολαμβάνουμε τη Ζωή. Εδώ η Τέχνη προσδιορίζεται
από τους Νόμους της εξέλιξης του ανθρώπου και πιο συγκεκριμένα από την
ίδια τη Ζωή, δηλαδή τα θετικά συναισθήματα, την Αγάπη και τη Φιλία! ...Γιατί
η Τέχνη και ακριβέστερα οι συνειδητοί Καλλιτέχνες, προωθούν την Ομορφιά,
και η Ομορφιά, όπως γνωρίζουν όλοι, προσφέρει θετικά συναισθήματα και
Αισθητική Απόλαυση, τα οποία σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, είναι η
προϋπόθεση για μια φυσιολογική ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου, που
είναι με τη σειρά της η μόνη προϋπόθεση για την αποτελεσματική προστασία
του περιβάλλοντός μας και την ουσιαστική ανύψωση κάθε μορφής ζωής,
της δικής μας συμπεριλαμβανομένης».
Ο ιστορικός και κριτικός της Τέχνης, Δρ. Tom Flynn, από τους πρωτεργάτες στη χώρα
του, την Αγγλία, για την Επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα, σε ένα
πολύ εμπεριστατωμένο κείμενο που προλογίζει μεταξύ άλλων τον Κατάλογο των Καλ-
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Ο καλλιτέχνης ελπίζει. Τον αγκαλιάζει η ποίηση της σιωπής και τραγουδάει. Γίνεται ένα με ό,τι παρατηρεί και αποτυπώνει. Παραδίνεται στο
όνειρο. Με χρώματα και πινέλα ζωγραφίζει τον παράδεισο και μπαίνει μέσα Καζαντζάκης... Με ειλικρίνεια αισθήσεων και συναισθημάτων μπο-
ρείς να μπεις και εσύ. Πότε θα χαμογελάσεις ξανά;;; Το χαμόγελο -ευτυχώς- δεν σταμάτησε την εποχή του Ντα Βίντσι. Υπάρχει παράδεισος!!!

«Η ΦΙΛΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ»

του Γρηγόρη Μπαϊρακτάρη - Φιλόλογου



λιτεχνών που έλαβαν μέρος στο Διεθνές Φεστιβάλ, τονίζει: «…η πρωτοβουλία του
Τάκι –να προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα είδος Gestalt, στην οποία καλ-
λιτέχνες κάθε ρεύματος, προέλευσης και αντίληψης συναντιούνται για να
εκφράσουν τα πραγματικά τους συναισθήματα- είναι μια αληθινά ωφέλιμη
και επίκαιρη ιδέα… Τώρα είναι η στιγμή να αποκαλυφθεί πως η παγκοσμιο-
ποίηση μπορεί να έχει μια πολύ θετική πλευρά. Να φανεί ότι παρ’ όλους τους
διαχωρισμούς, όλες τις διχόνοιες που δημιούργησαν οι πολιτικοί και θρη-
σκευτικοί φονταμεταλιστές στον κόσμο σήμερα, η Τέχνη έχει την ικανότητα

να δημιουργεί
δεσμούς, να δυ-
ναμώνει τις σχέ-
σεις μεταξύ των
ατόμων και των
εθνών, να χτίζει
γέφυρες, να εν-
θαρρύνει το διά-
λογο και να
εξαπλώνει την
αγάπη».
Στο ίδιο μήκος κύ-
ματος και τα λόγια
του τ. Υπουργού
Πολιτισμού κ. Πέ-
τρου Τατούλη:
«…η πρωτοβουλία
AthensArt 2010
υπηρετεί στο έπα-
κρο αυτό το σπά-

νιο ζητούμενο: η τέχνη να εκφράζει τη ζωή, να είναι σε διάλογο με την κοινωνία, να
ξεπερνά τις εθνότητες, τις θρησκείες και τις διάφορες ιστορίες των λαών, να υπηρετεί
τον οικουμενισμό… αυτό το project θέτει σαν στόχο την παγκόσμια ειρήνη», ενώ τελει-
ώνει συγχαίροντας τον Τάκι Αλεξίου για την πρόσφατη βράβευσή του με το Διεθνές Βρα-
βείο Ειρήνης 2010.
Το Φεστιβάλ τελείωσε τις εργασίες του με μια ημερίδα στην οποία έλαβαν μέρος ο π.
Πρύτανης του ΕΜΠ, Νίκος Μαρκάτος, ο Ποιητής Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο αναπλη-
ρωτής Καθηγητής της Ιστορίας στο ΑΠΘ, Χασάν Μπαντάουι, ο Ιστορικός Tom Flynn, ο
τ. Υπουργός Πέτρος Τατούλης και η τ. Βουλευτής κ. Άννα Φιλίνη, ενώ ένα συνολικό
απολογισμό αλλά και τα σχέδια για τα επόμενα 5 χρόνια του CA4S, έκανε ο κ. Τάκις
Αλεξίου. Ήδη για το 2011 υπάρχει επίσημη πρόσκληση από τη Ρωσία και για το 2012
από την Κίνα, ενώ κάθε τρία (3) χρόνια θα επανέρχεται η εκδήλωση στην Αθήνα-Ελλάδα.
Την εκδήλωση επισκέφτηκε πλήθος κόσμου που συνέρεαν καθ’ όλη τη διάρκεια των
δύο εβδομάδων, τόσο για να θαυμάσουν τα έργα ζωγραφικής, φωτογραφίας, γλυπτι-
κής και βίντεο, όσο και για να γνωριστούν με τους καλλιτέχνες, πολλοί από τους οποί-
ους έφτασαν στην Αθήνα από 60 χώρες της Γης και παρευρέθηκαν στην Έκθεση για να
γνωρίσουν τους διοργανωτές και τους, έως εκείνη τη στιγμή, διαδικτυακούς φίλους
τους. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν δύσκολα περιγράφονται με λόγια, καθώς η συγκίνηση
και η χαρά περίσσευαν, και είναι σίγουρο πως η Ελλάδα απέκτησε ακόμη μερικούς φα-
νατικούς θαυμαστές, όχι μόνο για την ιστορία και τα αρχαία της αλλά και για τη φιλόξενη
υποδοχή που συνάντησαν.
Να μερικές από τις αισθήσεις και σκέψεις ορισμένων από τους συμμετέχοντες:
«Δεν είμαι μόνη μου πια σε αυτό τον κόσμο»
«Ένιωσα βαθιά συναισθήματα από τη συμμετοχή μου σε αυτή την εξαιρετική έκθεση»
«Είναι πραγματικά δύσκολο να εκφράσω με λόγια τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου
από τη συμμετοχή μου στην Έκθεσή μας»

«Όλη η ευγένεια, η φιλία, η γενναιοδωρία, η χωρίς τέλος φιλοξενία… Μας συνεπαίρνουν
μέχρι και σήμερα . Σας ευχαριστώ όλους»
«Αγαπητοί φίλοι Σας ευχαριστώ για τη σκληρή και τεράστια προσπάθεια»
«Χαμόγελα, αγκαλιές, φιλιά, φιλοξενία… Όλα αυτά ήταν η αληθινή γλώσσα που μιλού-
σαμε στις “Βαβέλ” απογευματινές μας συναντήσεις. Μια μοναδική εμπειρία όπου η Τέχνη,
οι άνθρωποι και η φιλία πρωταγωνιστούσαν σε μια δημιουργική εμπειρία διαφορετικό-
τητας. Θα έχω πάντα την ηχώ της μαζί μου. Ευχαριστώ όλους όσοι έκαναν πραγματικό-
τητα όλα αυτά … Πάντα μαζί».

Όποιος καλλιτέχνης ή φιλότεχνος αποδέχεται την «Θετική πλευρά της
Ζωής», την αρχή ότι «Η Φιλία μέσα από την Τέχνη μπορεί να αλλάξει τον
Κόσμο» και ενδιαφέρεται να εγγραφεί στην καλλιτεχνική κοινότητα AthensArt,
μπορεί να γίνει μέλος στην ιστοσελίδα http://athensart-2010.ning.com/
και να συμμετέχει δωρεάν στις εκδηλώσεις της. ΣτΕ
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«Η φιλία μέσα από την Τέχνη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο». Δεν είναι ένα ψευδο- ρομαντικό σύνθημα, αλλά πολύ ισχυρή πεποίθησή μας, με
βάση την έρευνα της επιστήμης του εγκεφάλου, η οποία μας διαβεβαιώνει ότι μόνο με θετικά συναισθήματα και σκέψεις, o ανθρώπινος εγκέ-
φαλος μπορεί να αναπτυχθεί σωστά και ο άνθρωπος μπορεί να απολαύσει μια γεμάτη ζωή ... Δρ. Τάκις Αλεξίου, http://athensart-2010.ning.com



ΜΑΡΙΝΑΛΕΝΤΑ
Χωρίς παπά

και χωροφύλακα
Του Γιώργου Αγγελόπουλου

Η Μαριναλέντα, μια κοινότητα 2.645 κατοίκων στην Ανδα-
λουσία, δεν έχει ανεργία, δεν έχει αστυνομικούς και τα σπίτια
της νοικιάζονται με 15 ευρώ τον μήνα. Ο δήμαρχός της, ο

κομμουνιστής Χουάν Μανουέλ Σάντσες
Γκορντίγιο, επανεκλέγεται εδώ και 31 χρό-
νια.
Εδώ και πολλά χρόνια, την εβδομάδα που οι άλλες πόλεις
στην Ισπανία γιορτάζουν το Πάσχα, στη Μαριναλέντα γιορτά-
ζουν την ειρήνη. «Ο δήμαρχός τους είναι τρελός», λένε στο
γειτονικό χωριό. «Ενώ εμείς οι άλλοι Ισπανοί κάνουμε θρη-
σκευτικές λιτανείες, εκεί-
νοι κάνουν επί 5 μέρες

πάρτι». Πολλοί νέοι από τη Σεβίλλη, τη Γρανάδα,
τη Μαδρίτη, πηγαίνουν για να γιορτάσουν με τους
χωρικούς της Μαριναλέντας.
Όταν εξελέγη για πρώτη φορά, το 1979, ο Γκορν-
τίγιο ήταν ο νεώτερος δήμαρχος στην Ισπανία. Το
1986, έπειτα από 12 χρόνια αγώνων και καταλή-
ψεων κυρίως από τις γυναίκες του χωριού, η Μαριναλέντα κατάφερε να πάρει από ένα
γαιοκτήμονα 12.000 στρέμματα γης και να δημιουργήσει έναν αγροτικό συνεταιρισμό
από τον οποίο ζει σήμερα σχεδόν όλο το χωριό. «Η γη δεν ανήκει σε κανέναν, η γη δεν
αγοράζεται, η γη ανήκει σε όλους!», λέει ο δήμαρχος.

Στον συνεταιρισμό Εl Ηumoso οι συνεταί-
ροι εργάζονται 6½ ώρες την ημέρα, από τη
Δευτέρα ώς το Σάββατο, δηλαδή 39 ώρες
την εβδομάδα. Όλοι έχουν τον ίδιο μισθό,
ανεξάρτητα από τη δουλειά που κάνουν. Οι
συγκομιδές (ελαιόλαδο, αγκινάρες, πιπεριές
κ.λπ.) συσκευάζονται στο μικρό εργοστάσιο
Ηumar Μarinaleda που βρίσκεται στη μέση

του χωριού και στο οποίο εργάζονται, σε πολύ χαλαρή ατμόσφαιρα, περίπου 60 γυναί-
κες και 4-5 άνδρες. Τα προϊόντα πωλούνται κυρίως στην Ισπανία. Τα έσοδα του συνε-
ταιρισμού δεν μοιράζονται, αλλά επενδύονται και πάλι στον συνεταιρισμό για να
δημιουργηθούν δουλειές. Γι’ αυτό στο χωριό δεν υπάρχουν άνεργοι. Όμως ακόμη και
σε εποχές που δεν υπάρχουν αρκετές γεωργικές δουλειές για όλους, οι μισθοί κατα-
βάλλονται.
Στη Μαριναλέντα, η στέγαση, η εργασία, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση και η υγεία θεω-
ρούνται δικαίωμα. Μια θέση στον παιδικό σταθμό με όλα τα γεύματα κοστίζει 12 ευρώ
τον μήνα. Από την άλλη, «εδώ δεν έχουμε χωροφύλακες, θα ήταν μια άχρηστη σπα-
τάλη», λέει ο δήμαρχος. «Δεν έχουμε ούτε παπά - δόξα τω Θεώ!», προσθέτει γελώντας.
Πάντως η ελευθερία της λατρείας είναι εγγυημένη και το Πάσχα έγινε μια μικρή θρη-
σκευτική λιτανεία, η οποία πέρασε διακριτικά από τους δρόμους του χωριού, χωρίς θε-
ατές και αποφεύγοντας την πλατεία όπου γινόταν η γιορτή.
«Εφαρμόζουμε μια συμμετοχική δημοκρατία, αποφασίζουμε για όλα, από
τους φόρους ως τις δημόσιες δαπάνες, σε μεγάλες συνελεύσεις. Πολλά κε-
φάλια δίνουν πολλές ιδέες», λέει ο Γκορντίγιο. «Ξέρουμε πως οι άνθρωποι
μπορούμε να δουλεύουμε και για άλλες αξίες, όχι αποκλειστικά για το χρήμα».

Πηγή: εφημερίδα ΝΕΑ

ΕΛΛΑΔΑ
Χρεοκοπία, στη διαφάνεια, στα ανθρώ-
πινα δικαιώματα και στην ανθρωπιά.
Η Ελλάδα κατρακύλησε στην 78η θέση του δείκτη της Διε-
θνούς Διαφάνειας.
Πρωτεία στη διαφθορά κατέκτησε το 2010 η χώρα μας, με τη θέση της στην παγκόσμια
κλίμακα εκτίμησης του δείκτη διαφάνειας να πέφτει ακόμη περισσότερο, κατρακυλών-
τας από το νούμερο 71 (το 2009) στο νούμερο 78! Σύμφωνα με την έκθεση της Διε-
θνούς Διαφάνειας, η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία στην Ευρώπη των «27», ενώ η
βαθμολογία της παραμένει «κάτω από τη βάση» σε σύνολο 180 χωρών. Η Ρουάντα, η
Μποτσουάνα και η Ναμίμπια είναι λιγότερο «διεφθαρμένες» από τη χώρα μας.

Η αδυναμία της Ελευθερίας του Τύπου.
Στην 70η θέση παγκοσμίως βρίσκεται στην Ελλάδα η ελευθερία του τύπου, πιο χαμηλά
από το Κονγκό, το Μπουτάν και την Τανζανία, αναφέρουν οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύ-
νορα. Πέντε φορές δικάστηκε η χώρα μας για λογοκρισία στο δικαστήριο ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Και αναρωτιόμουν πως γίνεται να βλέπω τα ίδια πρόσωπα στα κανάλια,
υπάρχουν όμως και ένας-δύο αξιόλογοι σε αυτό τον ορυμαγδό στους οποίους εύχομαι
καλή και πολλή δύναμη.

Ο κοινωνικός χαφιεδισμός εργαλείο στα χέρια των κυβερ-
νώντων.
Πρόσφατα στοιχεία στο κυνήγι του οικονομικού εγκλήματος δείχνουν ότι 18.000 συμ-
πατριώτες μας, καταγγέλλουν τους συνεταίρους, τους γείτονες, τους γνωστούς τους
και όποιον τους κάθεται στο μάτι, για οικονομικά αδικήματα. Τι και αν μία στις δύο κα-
ταγγελίες είναι αβάσιμες. Ο κοινωνικός χαφιεδισμός προωθείται επίσημα πλέον, με πρό-
φαση το οικονομικό «ξελάσπωμα». Το μεγαλύτερο έγκλημα του εμφυλίου πολέμου
επαναλαμβάνεται σήμερα και είναι το ότι ξεχάσαμε τι σημαίνει διχασμός και αλληλο-
σκοτωμός.
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Εἱς ἐμοὶ μύριοι ἐὰν ἄριστος ᾖ (Για μένα ένας ισοδυναμεί με χιλιάδες, αρκεί να είναι άριστος).

Ηράκλειτος



Απίστευτος
δήμαρχος...

Μια φορά κι έναν καιρό, υπήρχε μια πολύ άσχημη πόλη. Βία,
εγκλήματα, κυκλοφοριακό, ατυχήματα, ναρκωτικά, βρωμιά και
γκρίζοι δυστυχισμένοι πολίτες. Και δεν ήταν καμιά μικρή πόλη,
είχε έξι εκατομμύρια κατοίκους που είχαν παραδοθεί εντελώς
στη μαυρίλα. Ένα πρωί, ο διευθυντής του Πανεπιστημίου της
πόλης, που ήταν μαθηματικός και φιλόσοφος, εκεί που πή-
γαινε στη δουλειά του, βλέποντας την κατάντια της πόλης του,
πήρε μια πολύ κουφή απόφαση.
Δήλωσε την παραίτησή του στο Πανεπιστήμιο, λέγοντας πως ήθελε να διευρύνει τη δι-
δασκαλία του και στα έξι εκατομμύρια κατοίκους.
Στους μαθητές του στο Πανεπιστήμιο, ο καθηγητής αυτός ήταν γνωστός για τους πε-
ρίεργους τρόπους διδασκαλίας του. Για παράδειγμα, μια φορά που επικρατούσε χάβρα
στο μάθημα, κατάφερε να επαναφέρει την τάξη κατεβάζοντας τα βρακιά του. Γενικά δη-
λαδή, εφεύρισκε αστείους και εντελώς ανορθόδοξους τρόπους για να πετυχαίνει το

σκοπό του και, περιέργως, πάντα τα
κατάφερνε. Για την προεκλογική καμ-
πάνια του λοιπόν, φόρεσε μια στολή
σούπερμαν, αυτοχρίστηκε "υπερπολί-
της" και αμολήθηκε στους δρόμους
βάζοντας ταυτόχρονα υποψηφιότητα
για δήμαρχος. Έφερε πολύ γέλιο στον
κόσμο αλλά επειδή, όπως έλεγαν,
είχε αρκετά ειλικρινή φάτσα, τον ψή-

φισαν. Ο καινούργιος δήμαρχος όμως δεν είχε καμία σχέση με τους προηγούμενους. Η
πρώτη του κίνηση ήταν να προσλάβει 20 μίμους και να τους σκορπίσει στους δρόμους
της πόλης. Η δουλειά τους ήταν να χλευάζουν όσους
παραβίαζαν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σιγά, θα
μου πείτε. Οι πολίτες όμως (που εννοείται «στα τέτοια
τους» οι κανόνες οδικής συμπεριφοράς), άρχισαν να
συμμορφώνονται γιατί αποδείχτηκε πως τους πείραζε
πολύ περισσότερο η δημόσια κοροϊδία, παρά τα πρό-
στιμα. Αμέσως μετά, βγήκε σε διάφορες τηλεοπτικές
εκπομπές και έκανε ντους κατατσίτσιδος live, κλείνοντας την παροχή νερού ενώ σα-
πουνιζόταν, για να δείξει στους πολίτες πώς μπορούν να εξοικονομούν νερό. Και
βουαλά! Η κατανάλωση νερού αμέσως έπεσε. Όρισε Ημέρα Γυναίκας όπου οι άντρες θα
φρόντιζαν τα παιδιά και οι γυναίκες θα έβγαιναν βόλτα στην πόλη. Αυτό ήταν ανήκουστο
γιατί η συγκεκριμένη πόλη ήταν πολύ επικίνδυνο μέρος τα βράδια, ενώ οι γυναίκες δεν
έβγαιναν βόλτα σχεδόν ποτέ ως τότε. 700.000 γυναίκες γέμισαν τους δρόμους πανη-
γυρίζοντας, ενώ ακόμη και o αρχηγός της αστυνομίας ήταν γυναίκα εκείνο το βράδυ. Το
καλύτερο; Μοίρασε στους πολίτες ταμπέλες με thumbs up και thumbs down, για να
επιδοκιμάζουν ή να αποδοκιμάζουν δημόσια τις πράξεις των συμπολιτών τους. Πράγμα
φυσικά που δεν έχασαν την ευκαιρία να το ξεφτιλίσουν δεόντως αλλά, όλως περιέρ-
γως, ειρηνικά. Το ομαδικό κράξιμο ήταν ό,τι έπρεπε τελικά.
Γενικώς σκαρφιζόταν αστείες ή περίεργες καμπάνιες για κάθε τι που ήθελε να πετύχει,
όπως όταν ζήτησε να του τηλεφωνήσει (στο προσωπικό του γραφείο μάλιστα) όποιος πο-
λίτης συναντούσε έστω κι έναν υποδειγματικό ταξιτζή. Σύντομα, 150 τηλεφωνήματα
συντέλεσαν στο να δημιουργηθεί ομάδα ταξιτζήδων, που ο δήμαρχος ονόμασε «Ιππό-
τες της Ζέβρας» (αχαχχχ) και είχαν την προσωπική του υποστήριξη. Ίδρυσε επίσης ταμείο
εθελοντικών φόρων για όσους ήθελαν να δώσουν παραπάνω χρήματα (!) στο δημοτικό ταμείο.
Φυσικά και μάζεψε χρήματα. Τέλος, προσπαθώντας να δείξει πόσο σημαντική είναι η αν-
θρώπινη ζωή, ζωγράφισε αστέρια σε κάθε σημείο θανάτου από τροχαίο στην πόλη,
πράγμα εξαιρετικά έξυπνο, γιατί το αποτέλεσμα ήταν πανέμορφο αλλά και ιδιαίτερα σο-
καριστικό.
Όχι, δεν είναι παραμύθι. Πρόκειται για τον Κολομβιανό Antanas Mockus, τον δήμαρχο
της Μπογκοτά το 1993. Μετά το πέρας της θητείας του, ο παράξενος αυτός δήμαρχος
ξεκίνησε διαλέξεις αναλύοντας τα συμπεράσματά του από το κοινωνικό του πείραμα.

Ένα από τα συμπεράσματά του είναι πως η γνώση δίνει δύναμη, αρκεί να κα-
ταφέρεις να τη μεταδώσεις μέσω της τέχνης, του χιούμορ και της δημιουρ-
γικότητας. Μόνο έτσι οι άνθρωποι αποδέχονται τις αλλαγές.

Όλο το άρθρο και τα αποτελέσματα των πρακτικών του σε νούμερα, εδώ: [www.hno.harvard.edu]

ΑΠΟΨΕΙΣ ΖΩΗΣ
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Πρέπει να είσαι η αλλαγή που εύχεσαι να δεις στον κόσμο.
Μαχάτμα Γκάντι
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Είπε ο Πλάτων... και η μισανθρωπία εισχωρεί μέσα σε κάποιον επειδή πίστεψε τυφλά σε κάποιον άλλον χωρίς να είναι γνώστης και θεώρησε
ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πέρα για πέρα ειλικρινής, ορθόφρων κι ότι μπορεί να τον εμπιστεύεται. Και έπειτα, λίγο αργότερα, του αποκαλύ-
φτηκε πονηρός και αναξιόπιστος. Το ίδιο συνέβη και με κάποιον άλλον, και όταν πάθει κάτι παρόμοιο πολλές φορές και μάλιστα από εκείνους

Λογοθεραπεία:
Ανάγκη για επικοινωνία

Της Χρυσάνθης Γκρέκου,
Λογοθεραπεύτριας, πτυχιούχου Σ.Ε.Υ.Π. Ιωαννίνων

Η ανάπτυξη της ομιλίας και της επικοι-
νωνίας είναι πολύ σημαντική τόσο για
το παιδί, όσο και για την οικογένειά του.
Συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη του
παιδιού, στην αλληλεπίδρασή του με
τους συνομηλίκους του, στην ενίσχυση
της αυτοεκτίμησής του. Και το σημαντι-

κότερο, στη δυνατότητα έκφρασης των συναισθημάτων του,
των αναγκών του και των φόβων του.
Το να μιλήσει ένα παιδί, δεν είναι τόσο απλό και αυτονόητο όσο φαίνεται. Σε κάθε προ-
σπάθειά του για επικοινωνία, καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μίας ιδιαίτερα
σύνθετης και πολύπλοκης διαδικασίας, που περιλαμβάνει το να οργανώσει τις σκέψεις
του, να επιλέξει μέσα από εκατοντάδες λέξεις τις κατάλληλες για την περίσταση και να
καταφέρει να κινήσει λειτουργικά όλα τα όργανα της φώνησής του για να μπορέσει να
μας μεταφέρει όλα όσα σκέφτεται. Το λιγότερο λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε εμείς
για εκείνο, είναι να το ακούσουμε. Γνωρίζοντας πόσο δύσκολο και απαιτητικό είναι αυτό
που κάνει, να μην είμαστε σκληροί μαζί του αν δεν τα καταφέρνει και τόσο καλά, να μη
το κρίνουμε, αλλά να αναγνωρίσουμε και να επιβραβεύσουμε την προσπάθεια, δίνον-
τάς του με αυτό τον τρόπο κίνητρο να συνεχίσει.
Σύμφωνα με τον Noam Chomsky, Αμερικανό καθηγητή γλωσσολογίας και φιλοσο-
φίας, όλοι μας έχουμε έμφυτη την ικανότητα για γλώσσα, και ένα παιδί είναι σε θέση να
μάθει τη μητρική του γλώσσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα χάρη στην ύπαρξη μιας εγ-
γενούς «Καθολικής Γραμματικής». Ας αναρωτηθούμε όμως, γιατί οι διαταραχές του
λόγου και της ομιλίας στα παιδιά με φυσιολογική σωματική και πνευματική ανάπτυξη
είναι πλέον τόσο συχνές τη σημερινή περίοδο. Οι αιτίες ποικίλουν σε κάθε περίπτωση,
και κάποιες φορές απορρέουν από το ίδιο το περιβάλλον του παιδιού.
Ας περάσουμε όμως στη συμβολή των ειδικών σε συνεργασία πάντα με την οικογένεια.
Πολλές φορές ο δικός μας ρόλος ίσως να είναι και δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση

με αυτόν της οικογένειας, η οποία διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ανάπτυξη και εξέλιξη
του λόγου του παιδιού. Τα παιδιά χρειάζονται μια μητέρα, και εάν είναι δυνατό την ίδια
μητέρα, κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου. Όχι απλώς όμως την ίδια μητέρα, αλλά
μια πιο «μητρική» μητέρα, που θα χαρίζει απλόχερα στο μωρό της το ζεστό της βλέμμα,
που μαζί με το άρωμα και τη φωνή της θα αποτελούν την ασφάλεια και τη σιγουριά που
εκείνο έχει ανάγκη. Τα παιδιά έχουν πάντα κάτι σημαντικό να μας πουν, μα πολλές φορές
δε δίνουμε τη δέουσα σημασία, δεν ακούμε όλα όσα μας λένε και ίσως μελλοντικά να
αντιμετωπίσουμε την ίδια συμπεριφορά από αυτά.
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις γονέων με παιδιά που αντιμετωπίζουν διαταραχές λόγου
και συμπεριφοράς. Οι περισσότεροι γονείς δεν καταφέρνουν να διαχειριστούν τις δυ-
σκολίες των παιδιών τους, με αποτέλεσμα να προωθούν αυτές τις δυσκολίες σε κά-
ποιο ψυχολόγο. Βαθιά μέσα μου όμως, πιστεύω στα λόγια του κ. Νίκου Σιδέρη, «τα
παιδιά δε θέλουν ψυχολόγο, γονείς θέλουν».
Ενισχύστε το παιδί σας και επιτρέψτε του να ωριμάσει με τους δικούς του ρυθμούς. Βοη-
θήστε το να καταλάβει ότι με την προσπάθεια του μπορεί να επιτύχει πολλά πράγματα.
Μην κλείνετε τα μάτια σε κανένα μικρό πρόβλημα. Δώστε του κάθε εφόδιο να εξελιχ-
θεί ως άνθρωπος με υγιή και ολοκληρωμένη προσωπικότητα.



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

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

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

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

στην Κέρκυρα
Στις ειδικά διαμορφωμένες κατασκευές που υπάρχουν στην Πλατεία Γεωργίου Θεο-
τόκη (Σαρόκο), δίπλα στη στάση μπροστά από το Σ. Μ. Μαρκάτο, στην Ευγενίου Βουλ-
γάρεως αριστερά από την είσοδο της Eθνικής 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), στη ΔΕΗ (Αλεπού), στο Αρτοπωλείο Σταρένιο Γκίλφορδ 59, Σολάρι (πρακτ.
Εφημερίδων Εθν. Παλ/τσης 31β), Κουλίνες, Λεωφ. Επτανήσου (Περίπτερο Προβατά),
Τρίκλινο (Ψιλικά είδη δώρων Αργυροπούλου Σοφία), 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 (Βλα-
χλίδου 7), Γιούνης Αθανάσιος & Σία Ο.Ε. (Ναπολέοντος Ζέρβα 1), Βέρμπη Αγγελική
(Ζωσιμάτων 18), Κ. Δογορίτης (Κ. Πλατεία). Oικολογικά καταστήματα: «ΓΑΙΑ» (Ναπ.
Ζέρβα 53) , «Green Farm» (Παπαδοπούλου 9), «Φύση & Ζωή» (Φώτου Τζαβέλα 2),
«Lena's Bistro» (Λεωφ. Στ. Νιάρχου)
Βιβλιοπωλεία: Σύγχρονη Εποχή (28ης Οκτωβρίου 9), Γεώργιος Κ. Κουμπλομάτης
(Χατζηπελερέν 4), Dodoni Stores (Μιχαήλ Αγγέλου 27), Παιδεία Βιβλιοπωλεία (Τζα-
βέλλα Φώτου 8), Λέτσιου Λ. Περσεφόνη – Ζωή (Ιεράρχου Γερασίμου 13), Παπαντω-
νίου Φώτιος (Κατσικάς Παμβώτιδας), Ράπτης Αλεξ. Π. (28ης Οκτωβρίου 25), Γεώργιος
Κουμπλομάτης (Χατζηπελερέν 4), Ελευθερία Τζίμα & ΣΙΑ Ε.Ε. (Μεγάλου Αλεξάνδρου
124), Μακρής Θεοδ. & ΣΙΑ ΟΕ (Μιχαήλ Αγγέλου 6), Δ. Λαιν ΕΠΕ (Κομνηνών 13), Πι-
στιόλη Δ. & ΣΙΑ ΟΕ (Οπλαρχηγού Πουτέτση 13), Νάκος Χρήστος – Αναγνώστης (Πυρ-
σινέλλα Βασιλείου 11), Λάζου Ε. Μ. & ΣΙΑ ΟΕ (Μιχαήλ Αγγέλου 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.

Δελβινιώτη 6-8
49100 Κέρκυρα
olistic@otenet.gr

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Από το επόμενο τεύχος θα μπορείτε να
λαμβάνετε το Υγείας Όραμα στο χώρο σας.
Το κόστος των εξόδων (ταχυδρομικά τέλη
και έξοδα οργάνωσης αποστολών) είναι
10 Ευρώ το χρόνο. Πληρωμές μπορούν να
γίνουν με επιταγή στα στοιχεία του εκδότη
ή στην Εθνική τράπεζα 137/770682-09,
στο όνομα Χρήστος Κόντης.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφω-
νήστε στα 2661022551 / 6945316911
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Καταστήματα: «ΗΠΕΙΡΟΣ ΓΗ», Παραδοσιακά & Βιολογικά Προιόντα, Πλ. Νεομάρ-
τυρος Γεωργίου 3, «ΠΑΠΠΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ», Λεωφ. Πανεπιστημίου

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

στη 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

στη Λευκάδα
Οικολογικά καταστήματα: «Νέκταρ & Αμβροσία» (Καραβέλα 14), “Bio...Sin” biolo-
gical market, Αριστ. Βαλαωρίτου 18, ΚΤΕΛ Λευκάδα, Περίπτερο (κοντά στο ΚΤΕΛ),
«ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ» Χωριό Αλέξανδρος, Σούπερ Μάρκετ: Σπύρος & Ευάγγελος
Βεργίνης 8ης Μεραρχίας & Κουτρούμπη, Καφέδες Αραβάνη

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

αλλού
Οικολογικός θυσαυρός, Ακαδημίας 84, Οικολόγοι Ελλάδος, Πανεπιστημίου 57
Αγροτική γωνιά, Χ. Τρικούπη 15, Oriental Medicine, Eρμού 86

Το Υγείας Όραμα ζητά συνεργάτες
για το τμήμα καταχωρίσεων στην
Κέρκυρα, τα Ιωάννινα, την Πρέ-
βεζα, την Ηγουμενίτσα, τη Λευκάδα
και την Αθήνα.

που θα μπορούσε να θεωρήσει πολύ στενούς και καλούς του συντρόφους, καταλήγει, μετά από τόσες απογοητεύσεις, να μισεί τους πάντες και να θε-
ωρεί ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως υγιές στοιχείο σε κανέναν (89d). Γιατί, υποθέτω αν ήταν γνώστης του πώς έχουν τα πράγματα, τότε θα θεωρούσε
ότι οι πολύ τίμιοι από τη μια και οι πολύ φαύλοι από την άλλη είναι λίγοι, ενώ αυτοί που βρίσκονται ανάμεσα είναι οι περισσότεροι (89d / 90d-e).




