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Γιατί αρρωσταίνουμε;
Η απάντηση της Ομοιοπαθητικής.
Τι είναι τελικά οι χρόνιες ασθένειεςκαι από πού προέρχονται;
Μέρος Α΄

Πολλές φορές παίρνουμε την έννοια της χρόνιας ασθένειας σαν κάτι δεδομένο. Π.χ. αν έχουμε εξανθήματα
στο δέρμα, λέμε ότι έχουμε δερματίτιδα. Αν υποφέρουμε από μυϊκούς πόνους ή ενοχλήσεις στις αρθρώσεις,
πιστεύουμε ότι έχουμε αρθριτικά, κ.ο.κ. Δεν είναι τυχαίο που αποκτήσαμε αυτή την αντίληψη. Αναπαράγουμε
ερμηνείες και διαγνώσεις που ακούσαμε από το γιατρό μας. Είναι όμως τόσο απλά τα πράγματα; Μια δερματίτιδα είναι απλώς δερματίτιδα, που χρειάζεται επάλειψη με κάποια κορτιζονούχο αλοιφή; Ένας χρόνιος πονοκέφαλος αντιμετωπίζεται απλώς με δυνατά αναλγητικά; Είναι οι χρόνιες ασθένειες μόνο αυτό που φαίνεται
ότι είναι;Εδώ και τουλάχιστον 200 χρόνια, η επιστήμη της Ομοιοπαθητικής, έχει δώσει ...
(σελίδα 4-5)

BOTANA: ΦΑΣΚΟΜΗΛΟSALVIA TRILOBA FRUTICOSA
Φασκόμηλο από την Αμοργό, ένα ευλογημένο βότανο!
Ταξινόμηση
της Ναυσικάς Ταράντου

Πλησιάζει η Άνοιξη! Για ακόμα μια φορά μέσα στον
αέναο κύκλο του χρόνου, το Γιν του χειμώνα (νερό) γεννάει το Γιανγκ της άνοιξης (ξύλο). Την πρώτη εκδήλωση
του Γιανγκ, που στην Π.Κ.Ι., λέγεται «το Γιανγκ μέσα στο
Γιν». Η ημέρα αρχίζει να μεγαλώνει και να υπερτερεί της
νύχτας. Το κρυμμένο αρχίζει να γίνεται φανερό και να
εκδηλώνεται, όπως ο σπόρος που βγάζει τα βλαστάρια
του. Η φύση ξυπνά, αναγεννιέται. Ένα απαλό ευχάριστο
αεράκι αντικαθιστά το τσουχτερό κρύο του χειμώνα. Με
την πνοή του μεταφέρει προς όλες τις κατευθύνσεις τη
γύρη των λουλουδιών, ...
(σελίδα 10-12)

Γράφει ο Βαγγέλης Βασσάλος

Υπάρχουν περίπου 700 είδη φασκόμηλου
σε όλο τον κόσμο, από τα οποία το Salvia
officinalis, κοινώς γνωστό ως Φασκόμηλο Κήπου (Garden Sage), είναι το πιο
διαδεδομένο. Στην Αμοργό θα βρείτε σε
αφθονία ένα άλλο είδος αυτής της μεγάλης οικογένειας φαρμακευτικών αρωματικών: το Salvia Triloba (με τρεις λοβούς δηλαδή, από τα φύλλα του που
φύονται ανά τριάδες στα κοτσάνια του) το οποίο βρέθηκε επίσης και σε
άλλα νησιά αλλά και σε ορισμένα τμήματα της ηπειρωτικής χώρας. Στην
πραγματικότητα πρόκειται για ένα υποείδος της Salvia fruticosa, επίσης
γνωστής διεθνώς ως Ελληνικό Φασκόμηλο (Greek sage).
Είναι πολυετές φυτό -με γκριζωπά πράσινα φύλλα και μια αργυρωπή τριχοειδή κάλυψη- το οποίο συναντάται σε διαφορετικά μέρη του νησιού... (σελίδα 12-13)

Σπίτια από πηλό και άχυρο, που αντέχουν στους αιώνες.
Με μηδαμινό κόστος, για τον πλανήτη και το ελάχιστο για την τσέπη μας!

Αφιέρωμα στην τεχνική Cob
Πριν μερικούς μήνες διάβασα σε περιοδικό για
κάποιους ανθρώπους που πειραματίζονται φτιάχνοντας σπίτια με πανάρχαιες μεθόδους. Το
άρθρο αυτό κίνησε την περιέργειά μου και με
ώθησε να μάθω περισσότερα για τα συγκεκριμένα κτίσματα. Άχυρα και λάσπη είναι τα δομικά
συστατικά τους, και αν νομίζετε ότι πρόκειται για
κατασκευές που θα καταρρεύσουν στην πρώτη
βροχή ή θα τις πάρει ο άνεμος και θα τις σηκώσει, πλανάσθε! Το Υγείας Όραμα ταξίδεψε μέχρι

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Χρήστος Κόντης - PHOTO Κώστας Κοντομάνος

τον Νέσσωνα Λάρισας, στο χωριό Συκούριο, για
να δει από κοντά τέτοια σπίτια, φτιαγμένα από
το λεγόμενο cob (παλαιοαγγλική λέξη που σημαίνει καρβέλι ψωμιού ή σβόλος χώματος). Πρέπει να πούμε ότι ο αναβιωτής αυτής της
πανάρχαιας ιδέας, ο Κώστας Κοντομάνος, είναι
και ο ίδιος μέρος αυτού του πολύ όμορφου οικολογικού παραμυθιού που βάλθηκε να κάνει
πραγματικότητα. Παρότι δεν τον είχαμε ενημερώσει τηλεφωνικά ότι η ...
(σελίδα 18-19)

Διαβάστε ακόμη σ’αυτό το τεύχος:
• Καθαρή δράση, όχι σκέτη αντίδραση.
• H Ομοιοπαθητική και oι πονοκέφαλοι της Άννας.
• Σημαντική αναγνώριση του Γ. Βυθούλκα.
• Ένας χρόνος χωρίς τον Νίκο Στέργο-Ζερβό.
• Ευρωπαϊκή Οδηγία απειλεί φυτά και βότανα
με αποκλεισμό από την αγορά.
• Βιομηχανία καισαρικών έχουν στήσει μαιευτήρες.
• Εναλλακτική Κοινότητα «Πελίτι».
• Παχυσαρκία: Απαραίτητη η αλλαγή διατροφής
και τρόπου ζωής.
• Λογοθεραπεία.
Και άλλα ενδιαφέροντα θέματα...
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Γκρέκου
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ολική ή
περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση
του περιεχομένου του παρόντος εντύπου με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη, αλλά υπόκειται στον (Ν.2121/1993) και τους
κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Οι απόψεις όσων αρθρογραφούν δεν αποτελούν κατ’
ανάγκη και τις θέσεις του εκδότη. Οι πληροφορίες που
παρέχονται δεν συνιστούμε να εφαρμόζονται αυτοβούλως ή να θεωρούνται ως πανάκεια. Σε καμία περίπτωση
τα κριτικά σχόλια δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι καταδικάζουν την συμβατική ιατρική επιστήμη. Αφορούν επισημάνσεις που αξίζουν την προσοχή και την διερεύνηση
από την Παγκόσμια Επιστημονική Ιατρική Κοινότητα για
την καλύτερη αντιμετώπιση του κοινού μας στόχου, την
εξάλειψη της προδιάθεσης προς την ασθένεια.
Το επόμενο φύλλο θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο στην Κέρκυρα, την Βορειοδυτική Ελλάδα και στην Αθήνα.
Μπορείτε να μας αποστέλλετε δημοσιεύματα
που συμβαδίζουν με το περιεχόμενο του περιοδικού. Οι συγγραφείς των δημοσιευμάτων πρέπει απαραιτήτως να υπογράφουν τα κείμενα και
να μας αποστέλλουν αριθμό τηλεφώνου για δυνατότητα επικοινωνίας.

Tο Υγείας Όραμα σας εύχεται καλή χρονιά, με αισιοδοξία και ασφαλώς υγεία (για να μην ξεχνάμε το θέμα μας!). Η
υγεία μας όμως, όπως την αντιλαμβάνονται εκείνοι που αναγνωρίζουν μία ολιστική άποψη των πραγμάτων, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την αισιοδοξία και τα όνειρά μας, αλλά και από την ιδιαίτερη ποιότητα της αισιοδοξίας
και των ονείρων αυτών.
Στην αισιοδοξία και στα όνειρά μας, πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους άλλους ανθρώπους. Όπως λέει ο Μάρτιν Μπούμερ, «μόνο
στην περίπτωση που το μεμονωμένο άτομο αναγνωρίσει τον άλλο σ’ όλη την ετερότητά του, ως τον ίδιο τον εαυτό του, ως τον άνθρωπο,
και εφόσον με τον τρόπο αυτό βρει την πρόσβαση προς τον άλλο, θα έχει διασπάσει και τη δική του μοναξιά σε μια συνάντηση που
δεν είναι εύκολη και που μεταμορφώνει».
Ένα δυσάρεστο πρόσφατο γεγονός ήταν ο χαμός των μεταναστών που ναυάγησαν κοντά στο νησί της Κέρκυρας.
Το σαπιοκάραβο όπου είχαν στηρίξει όλες τους τις ελπίδες βούλιαξε. Χάθηκε η ελπίδα. Και μαζί με την ελπίδα, χάθηκαν και τόσοι άνθρωποι.
Καμιά ζωή δεν είναι λαθραία, ούτε η ανάγκη για επιβίωση. Οι μετανάστες είμαστε «εμείς» που αναζητάμε μια καλύτερη μοίρα. Πίσω από τους τοίχους και τα συρματοπλέγματα που σηκώνουμε, κρύβουμε την πνευματική μας δυστυχία, αρνούμενοι να αντικρίσουμε την αλήθεια. Μια αλήθεια που μας κρύβουν -και κρύβουμε και εμείς οι ίδιοιεπιμελώς. Ότι η ζωή, η ύπαρξη και η συν-ύπαρξη είναι αγαθά πνευματικά και όχι υλικά, και μόνο σε έναν πνευματικό
κόσμο ευδοκιμούν.
Κάθε ψέμα που λέμε, και κάθε ανήθικη πράξη που κάνουμε, μας στερεί και λίγο από το φως αυτής της αλήθειας. Και κάθε φορά που
την αρνιόμαστε λειτουργεί αθροιστικά με την προηγούμενη, και το σκοτάδι μεγαλώνει. Στο τέλος, μας κατακλύζει το απέραντο μαύρο
κενό και μέσα του, εκεί στα Τάρταρα, αντικρίζουμε το «τίποτε» σας φως, μέσα από τους διαθλαστικούς φακούς μας, σαν να ‘ναι μια
ηλιόλουστη μέρα. Και εκεί μέσα ζούμε στο ψέμα που διαλέξαμε. Αυτός ο κατ’ ανάγκην ήλιος που δημιουργήθηκε από την αδυναμία
μας, δεν πρόκειται ποτέ να στείλει τις ακτίνες του εκεί όπου ακόμα ίσως τρεμοσβήνει μια σπίθα ζωής. Γιατί εμείς οι ίδιοι το επιλέξαμε ο καθένας για τον εαυτό του- να ζήσουμε στην άβυσσο.
Μπορεί να αμφιβάλουμε για το αν υπάρχει θεός, τίποτε όμως δεν εμποδίζει τις πράξεις μας να είναι αντάξιες της ενδεχόμενης ύπαρξής Του.
Το Υγείας Όραμα δημιουργήθηκε για να συμμετέχει στην ανάδυση ενός κόσμου με συνεκτικούς δεσμούς. Χωρίς κοινωνικές ανισότητες που καθορίζονται από το χρώμα του δέρματος ή το πάχος του πορτοφολιού το οποίο αποτελεί και τον σημαντικότερο ρατσιστικό
παράγοντα σήμερα, ακόμα και μέσα στο ίδιο μας το σπίτι.
Η αιτία της ασθένειας είναι τόσο ατομικό όσο και κοινωνικό φαινόμενο και αυτές οι δύο οντότητες λειτουργούν αμφίδρομα. Αυτός είναι
και ο λόγος που στις σελίδες μας φιλοξενούμε πολιτικές απόψεις και κοινωνικές τάσεις. Τελικά όλα είναι ένα, και αυτό σημαίνει στο
βάθος η έννοια «ολιστικός».
Είμαστε πεπεισμένοι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που σκέπτονται και δρουν συλλογικά από ενδιαφέρον και αγάπη -επί της ουσίας- προς
το συνάνθρωπο. Και αυτοί διαρκώς αυξάνονται. Άνθρωποι που σέβονται τον εαυτό τους, που αναπνέουν επάξια, που ηθελημένα
αυτο-περιθωριοποιούνται μέσα στον χρηματοκεντρικό κόσμο που αναπτύσσεται σαν μια Λερναία ύδρα διψασμένη για αίμα τυπωμένο
σε νομίσματα... Άνθρωποι που τώρα βγαίνουν από τη λήθη.
Με τους ανθρώπους αυτούς θέλουμε να συμπορευτούμε, και να εμπνεύσουμε όλοι μαζί με τις πράξεις μας όσους βρίσκονται ανάμεσα
σε μας και στους «άλλους»: εκείνους που θέλουν να βλέπουν μόνο αριθμούς και συμφέροντα. Η οικονομική κρίση μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία είτε να κάνουμε ένα κοινωνικό-πνευματικό άλμα είτε να βυθιστούμε ακόμη βαθύτερα περιμένοντας τους τεχνοκράτες σωτήρες μας. Αγαπημένη φράση τους είναι το «δεν υπάρχει άλλη λύση», αναφερόμενοι στα οικονομικά μέτρα που «αναγκάζονται»
να πάρουν. Το χάσμα ανάμεσα σε μας και σε εκείνους συνεχώς διευρύνεται, αλλά δόξα τω θεώ, υπάρχει ελπίδα.
Σε μία ιδανική κοινωνία, η οικονομία θα έπρεπε να υποστηρίζει τη συντήρηση της ζωής, τις αρετές που φέρνουν
κοντά τον άνθρωπο στον άνθρωπο, που τον βοηθούν να διατηρεί τη συνοχή προς όφελος του συνόλου και του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο καλείται να επιβιώσει. Στην ίδια ιδανική κοινωνία πάλι, ο πολιτικός θα έπρεπε
να είναι εμπνευσμένος και εμπνευστής, να ωθεί τον άνθρωπο τον οποίο κυβερνά στον απώτερο στόχο του -και αυτός
με βεβαιότητα δεν είναι το χρήμα. Το χρήμα είναι μέσον επιβίωσης και οργάνωσης για να επιτευχθεί ο στόχος του
πνευματικού Αγαθού και της Αρετής που υπερέχει του υλικού. Ακόμη και όταν ο πολίτης εστιάζει στα υλικά αγαθά,
ο πολιτικός πρέπει με τα σωστά επιχειρήματα να τον επαναφέρει στις αρετές και τις αξίες εκείνες που συνταιριάζονται
με την αξία της ζωής.
Ο πολιτικός στέκεται ένα σκαλί ψηλότερα από τον πολίτη, εκφράζει και ενθαρρύνει με την πράξη του τις Αρετές, εκείνες για τις οποίες
το ανθρώπινο μεγαλείο υπερτερεί (μην ξεχνάμε ότι το «άνθρωπος» βγαίνει από το «άνω θρώσκω» δηλαδή κοιτάζω ψηλά) έναντι των
υπολοίπων, καθόλου ευκαταφρόνητων, ζωικών εκφράσεων που συμβιώνουν μαζί μας στον πλανήτη μας.
Μπορούμε να ζήσουμε ευτυχισμένοι ακόμη και αν λείπουν αρκετά μέλη από το σώμα μας, δεν μπορούμε όμως να
ζήσουμε χωρίς την ευτυχία που πηγάζει από τις αισθήσεις και τα συναισθήματα μας. Αυτά πρέπει να τα ορίσουμε με
το πνεύμα μας, να ξεχωρίσουμε ποια είναι τα υγιή και ποια είναι τα άρρωστα.
Συχνά διαβάζουμε τελευταία ότι η επιστήμη βρίσκεται κοντά στο να εντοπίσει το γονίδιο εκείνο που θα μας βοηθήσει να ζούμε περισσότερο. Να αυξήσουμε δηλαδή τη διάρκεια μιας αγωνιώδους, βασανιστικής ζωής, που μας πνίγει
από τη στιγμή που γεννιόμαστε! Εκείνος που θέλει να ζήσει περισσότερο από αυτό που του αναλογεί είναι ήδη νεκρός.
Ο Πλάτων στην Πολιτεία περιγράφει το παράδειγμα του Ηρόδικου, που παρέτεινε μια βασανιστική ζωή επί χρόνια. « Όπως ο Ηρόδικος
που ήταν γυμναστής αλλά είχε ασθενική κράση, ανακατεύοντας τη γυμναστική με την ιατρική, αφάνισε πρώτον και καλύτερο τον εαυτό
του και πολλούς άλλους ύστερα απ’ αυτόν. Δίνοντας μάκρος στον δικό του θάνατο. Γιατί έχοντας αδιάλειπτα στραμμένη την προσοχή
του στην αρρώστια του, που ήταν ανίατη, χωρίς νομίζω να είναι σε θέση να τη γιατρέψει, και παρατώντας κάθε άλλη ασχολία, πέρασε
όλη του τη ζωή κουράζοντας τον εαυτό του. Η παραμικρή παρέκκλιση από τον συνηθισμένο του τρόπο ζωής ήταν γι’ αυτόν βασανιστική, χάρη όμως στη μεγάλη ικανότητά του παρέτεινε τη βασανιστική διαδικασία του θανάτου και έφτασε ως τα γεράματα». (406/b)
Για να είναι ο άνθρωπος σε θέση να επιλέξει αν πρέπει να ζήσει περισσότερο πρέπει πρώτα να γνωρίζει γιατί προορίζεται να ζει, και δεν
το γνωρίζει. Οι υποσχέσεις της χειραγωγούμενης επιστήμης πηγάζουν από νέους κλάδους και επαγγέλματα που προωθεί το κεφάλαιο,
εκμεταλλευόμενο την μη συμμετοχή μας στην ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και αφού πρώτα γέμισε με αγωνία τις ψυχές μας. Σε έναν
κόσμο που τρέχουμε να προλάβουμε κάτι ακαθόριστο, χάνουμε ό,τι καλύτερο έχουμε, την ίδια τη ζωή! Είναι λογικό λοιπόν -ως απόρροια της ασθένειας που μας καταβάλλει- να θέλουμε να ζήσουμε περισσότερο για να προλάβουμε να κάνουμε ό,τι αμελήσαμε.
«Αν παρατηρείς το μεμονωμένο άτομο χωριστά, τότε διακρίνεις τόσο μόνο από τον άνθρωπο όσο π.χ. διακρίνεις και από τη σελήνη.
Μόνο ο άνθρωπος με τον άνθρωπο αποτελεί πλήρη εικόνα. Αν πάλι παρατηρείς το σύνολο των ανθρώπων, διακρίνεις τόσο μόνο από
τον άνθρωπο όσο π.χ. διακρίνεις και από το γαλαξία. Μόνο ο άνθρωπος με τον άνθρωπο αποκτά μορφή και περίγραμμα» (Μάρτιν Μπούμερ).
Δυστυχώς τέτοιες απόψεις, τέτοιες φωνές, διατυπωμένες με μια τέτοια γλώσσα, και με έναν τέτοιο πνευματικό προσανατολισμό, δεν
ακούμε γύρω μας. Θα έπρεπε να βγουν στο φως της δημοσιότητας ώστε να διαμορφώσουν καλύτερους πολίτες αλλά και σαν μέσο
πίεσης προς τις ηγεσίες μας, ώστε να αντιληφθούν ότι η πολιτική ευθύνη προηγείται των προσωπικών φιλοδοξιών και οικονομικών
απολαβών. Αλλά τα ΜΜΕ που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή μας, είναι γέννημα αυτής της ίδιας αρρωστημένης κατάστασης
που διέπει τα πάντα γύρω μας. Οι ίδιοι άρρωστοι άνθρωποι.
Ας ευχηθούμε από την οικονομική κρίση να ανατείλει μια νέα προοπτική αντάξια του ανθρώπινου αξιώματος που φέρουμε. Αυτή είναι η καλύτερη ευχή για το 2011, και κάθε άλλη χρονιά. I

Η ιστορία του Σαµουράι
Πρόκειται για την ιστορία του Σαμουράι που κάποτε προκάλεσε ένα δάσκαλο του Ζεν να
του εξηγήσει τις έννοιες του Παραδείσου και της κόλασης. Ο δάσκαλος όμως κάθε άλλο
παρά ταραγμένος του απάντησε με περιφρόνηση: «δεν είσαι παρά ένας τιποτένιος, δεν
μπορώ να χάνω τον καιρό μου με τους ομοίους σου». Με θιγμένο εγωισμό, ο σαμουράι
τράβηξε οργισμένος το σπαθί του ουρλιάζοντας: «θα μπορούσα να σε σκοτώσω για την
αναίδειά σου». «Αυτό» είπε ήρεμα ο δάσκαλος «είναι η κόλαση». Ξαφνιασμένος κι αναγνωρίζοντας πόσο αλήθεια ήταν αυτό που του έλεγε ο δάσκαλος σχετικά με την οργή που
τον είχε κυριέψει, ο σαμουράι ηρέμησε, έκρυψε το σπαθί του και υποκλίθηκε ευχαριστώντας το
δάσκαλο για τη βαθιά του γνώση... «και αυτό», συνέχισε ο δάσκαλος «είναι ο Παράδεισος». I
Από το βιβλίο του Τάκι Αλεξίου Επιστροφή στο Παρόν, εκδ. ΟΤΤΕ
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Καθαρή δράση, όχι σκέτη αντίδραση.
Αναζητώντας δράσεις
με θετικό πρόσημο.
Απόσπασμα από το βιβλίο του Τάκι Αλεξίου
«Ο κύκλος της αρμονίας», Εκδόσεις Τέσσερις Εποχές.

Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα
της νοοτροπίας «των σκουπιδιών» σε
κοινωνικό επίπεδο και όχι μόνο, είναι η
αντίδραση στους πάντες και τα πάντα.
ΑΝΤΙΔΡΩ, αντιπολιτεύομαι, αντιστρατεύομαι, αντιμιλώ κ.ο.κ. Δεν ορθώνω
δηλαδή το δικό μου εποικοδομητικό
λόγο, αλλά έναν αντίλογο. Ένα λόγο αρνητικό, ένα λόγο καταστροφικό για τα
λεγόμενα κάποιου άλλου, οποιουδήποτε
άλλου. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργώ
αρνητικά και καταστροφικά συναισθήματα και όχι θετικά και εποικοδομητικά.
Πρόκειται για δύο διαμετρικά αντίθετους τρόπους λειτουργίας του
ανθρώπινου εγκεφάλου. Ο πρώτος οδηγεί στον πόλεμο, ο δεύτερος στην ειρήνη. Ο πρώτος στη
βαρβαρότητα, ο δεύτερος στον
ανθρωπισμό. Ο πρώτος στο
μίσος, ο δεύτερος στην αγάπη,
την αισθητική και τον πολιτισμό
της.
Δεν χρειάζεται να αγωνίζομαι για να αγαπήσω,
απλά αγαπώ!
Δεν χρειάζεται να αγωνίζομαι για την ελευθερία,
είμαι ελεύθερος!
Δεν χρειάζεται να αγωνίζομαι για την ειρήνη,
ζω ειρηνικά!
Δύο διαμετρικά αντίθετες στάσεις ζωής και
ανθρώπινης σχέσης.
Γι’ αυτό και η «αγωνιστική» δράση, για την οποία γίνεται
συχνά τόσος λόγος, η «δράση» δηλαδή που διέπεται από
το στοιχείο του αγώνα και της αγωνίας, είναι συχνά αρνητική, ανούσια και ανώφελη. Είναι μια λεκτικά καλυμμένη μορφή αντίδρασης που από τη φύση της εμπεριέχει
το στοιχείο της αντιπαράθεσης και της βίας. Αγωνίζομαι
σημαίνει «ζω» μες την αγωνία. Η αγωνία σκοτώνει την
αγάπη και αποκλείει την ελευθερία και την ειρήνη. Αντίθετα η καθαρή δράση είναι ειρηνική, ειλικρινής και ευγενική και συνοδεύεται πάντα από ανθρωπιστικές σκέψεις,
εικόνες και θετικά συναισθήματα.
Προσοχή λοιπόν στους πολλούς μικρούς «Κινέζους»*
και στις πολλές «μικρές» λέξεις που χρησιμοποιούν ασυνείδητα. Σε κάθε περίπτωση η ζημιά δεν είναι μικρή. Είναι
μεγάλη. Τόσο μεγάλη που συχνά δεν επανορθώνεται,
όσο ο άνθρωπος δεν παύει να αντιδρά και παραμένει δέσμιος των «σκουπιδιών» του μυαλού του. Απ’ τη στιγμή
όμως που αναγνωρίζει τις δυσκολίες του -και αποκτήσει

συνείδηση γι’ αυτές- μπορεί, με βεβαιότητα, και να τις ξεπεράσει.
Έτσι η συνείδηση φέρνει την ελευθερία -την ελεύθερη
βούληση- και η ελευθερία την αλλαγή1. Έτσι απλά μπορεί μέσα στα επόμενα 25 χρόνια να πάψουν να βρίσκονται το κέρδος και η αισχροκέρδεια, με όλα τα
συναμαρτούμενά τους, στο επίκεντρο της κοινωνίας και
τη θέση τους να πάρει ο άνθρωπος και οι πραγματικές
του ανάγκες. Στη διάγνωση και εκπλήρωση αυτών των
αναγκών και κατ’ επέκταση στη διαμόρφωση ενός όντως
νέου κοινωνικού συστήματος, η αρχιτεκτονική και ο αρχιτέκτων, ως διαμορφωτής του αστικού περιβάλλοντος,
θα παίξει, με βεβαιότητα, το σημαντικότερο ρόλο.
Άνθρωπος ίσον αισθήσεις, συναισθήματα και λογική.
Άνθρωπος ίσον πνεύμα, αγάπη και ψυχή.
Άνθρωπος ίσον όνειρο, σοφία και δημιουργία.
Άνθρωπος ίσον ποίηση, επικοινωνία και μουσική.
Άνθρωπος ίσον ελευθερία και αρχιτεκτονική που
δεν είναι απλά ένα σχέδιο και μια κατασκευή,
αλλά η ίδια η ΖΩΗ!
Αυτή Είναι η δύναμη του «ΕΙΜΑΙ». Αυτή είναι η δύναμη
της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ και αυτή καλούμαστε να υπηρετήσουμε με συνείδηση, ειλικρίνεια και
ευγένεια, με αξιοπρέπεια, ήθος και κατάθεση ψυχής. I
1. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο εγκέφαλος είναι σε θέση σε όλη τη
διάρκεια της ζωής να προσαρμόζει, διαφοροποιώντας και αναδιοργανώνοντας, τις διασυνδέσεις που κάποτε δημιουργήθηκαν
μέσα του και ότι η ανάπτυξη και σταθεροποίηση των διασυνδέσεων αυτών εξαρτάται καθοριστικά από το πώς και γιατί χρησιμοποιούμε το μυαλό μας. (βλ. Gerald Huther, Οδηγίες ενός
ανθρώπινου μυαλού, Εκδόσεις Πολύτροπον, Αθήνα 2007).

διαθέτουμε περισσότερα είδη διατροφής, αλλά με λιγότερη διατροφική αξία.
- Έχουμε προσθέσει χρόνια στη ζωή μας αλλά όχι ζωή
στα χρόνια μας.
- Έχουμε πρόσβαση σε περισσότερη γνώση, αλλά μαθαίνουμε λιγότερα.
- Ξοδεύουμε απερίσκεπτα, γελάμε λίγο, εξαγριωνόμαστε
εύκολα. και δεν διαβάζουμε.
- Μιλάμε πολύ, αγαπάμε λίγο, λέμε συχνά ψέματα. και δε
σεβόμαστε τους άλλους.
- Έχουμε ψηλότερα κτίρια, αλλά κοντύτερη ψυχική χαρά
και διάθεση.
- Διαθέτουμε φαρδύτερους δρόμους, αλλά στενότερη
αντίληψη.
- Πήγαμε στο φεγγάρι και γυρίσαμε, αλλά έχουμε πρόβλημα να διασχίσουμε το δρόμο για να συναντήσουμε το
γείτονα.
- Έχουμε μάθει να τρέχουμε αλλά όχι και να περιμένουμε.
- Σχεδόν όλοι μας έχουμε computers αλλά μειώθηκε η
προσωπική επικοινωνία.
- Είμαστε «μεγάλοι» σε ποσότητα, αλλά «μικροί» σε ποιότητα: «ψηλοί» άνθρωποι αλλά «κοντοί» χαρακτήρες.I

Ποιητική σοφία απο την Ανατολή
...Αν δεν αναπνεύσουμε ο ένας μες στον
άλλο, δε μπορεί να υπάρξει κήπος...
Το απόσπασμα του ποιήματος είναι του Σούφι ποιητή Mevlana
Jelaleddin Rumi και το δανειστήκαμε από το βιβλίο του Τάκι Αλεξίου «Ο δάσκαλος μας, ο εξαίσιος Ρωμιός», Εκδόσεις Τέσσερις
Εποχές.

* Σημ. του εκδότη: ο συγγραφέας παραπέμπει στην κινέζικη παροιμία «Πολλοί μικροί άνθρωποι, σε πολλούς μικρούς τόπους,
με πολύ μικρές πράξεις, μπορούν να αλλάξουν το πρόσωπο του
κόσμου».
ΣτΕ

Μεγάλοι καιροί, μικροί άνθρωποι.
Τα παράδοξα της εποχής μας.
Το ακόλουθο κείμενο προέρχεται από «περιπλανώμενο»
e-mail αγνώστου συγγραφέα το οποίο ανασκευάστηκε με
προσθήκες και περικοπές με πρωτοβουλία της έκδοσης.

- Σήμερα έχουμε μεγαλύτερα σπίτια, αλλά μικρότερες οικογένειες και πολλά διαλυμένα σπιτικά.
- Έχουμε αυξήσει τις περιουσίες μας, αλλά έχουμε μειώσει τις αξίες μας.
- Έχουμε υψηλότερα εισοδήματα, αλλά χαμηλότερα ήθη.
- Ξοδεύουμε περισσότερα, αλλά έχουμε λιγότερα.
- Έχουμε περισσότερη άνεση, αλλά λιγότερο χρόνο, περισσότερα πτυχία αλλά λιγότερο κοινό νου.
- Σχεδιάζουμε περισσότερα αλλά πραγματοποιούμε λιγότερα.
- Διαθέτουμε περισσότερη γνώση, αλλά λιγότερη κρίση,
περισσότερους ειδικούς, αλλά περισσότερα προβλήματα.
- Στην αγορά διατίθενται περισσότερα φάρμακα αλλά
έχουμε χειρότερη υγεία.
- Είμαστε σε εποχές γρήγορου φαγητού και αργής πέψης,

Το έργο φιλοτέχνησε ο ζωγράφος Τάκης Αλεξίου και
απεικονίζει τον Σούφι ποιητή Mevlana Jelaleddin Rumi

Η Φιλία μέσα από την Τέχνη μπορεί να αλλάξει τον Κόσμο
Η βελτίωσης της Ποιότητας της Ζωής μας, της Υγείας και η Πρόληψη της ασθένειας, προωθούνται όχι
μόνο μέσω της θεραπευτικής οδού αλλά και μέσα από ενωτικές κινήσεις συνανθρώπων μας που κατοικούν απανταχού στον πλανήτη μας, για αυτό το Υγείας Όραμα ενισχύει και ενθαρρύνει με χαρά τέτοιες
πρωτοβουλίες. Το παραπάνω άρθρο δίνει το στίγμα του συγγραφέα του, Τάκι Αλεξίου, ο οποίος είναι και
ο ιδρυτής του διαδυκτιακού τόπου athensart που φιλοξενήσαμε στις σελίδες μας στο προηγούμενο τεύχος. Ξαναπροτρέπουμε τον αναγνώστη να επισκεφτεί τη σελίδα. Όποιος καλλιτέχνης αλλά και φιλότεχνος
αποδέχεται αρχές όπως η «Θετική πλευρά της Ζωής» ή η αρχή ότι «Η Φιλία μέσα από την Τέχνη μπορεί
να αλλάξει τον Κόσμο» και ενδιαφέρεται να εγγραφεί στην καλλιτεχνική κοινότητα, μπορεί να γίνει μέλος
στην ιστοσελίδα http://athensart-2010.ning.com/ και να συμμετέχει δωρεάν στις εκδηλώσεις της. Σημαντικότερο επίσης θεωρούμε στις δύσκολες ημέρες που διανύουμε, να δίνουμε όλοι μας το «παρών» σε
ενωτικές αφιλοκερδείς κινήσεις με ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Είναι ανάγκη, πέρα από το να έχουμε καλές
προθέσεις, να αρχίσουμε ενεργά να φανερώνουμε τις προθέσεις αυτές. Περισσότερη ενεργό δράση λοιπόν, που είναι και η ουσία της ζωής!
ΣτΕ
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Γιατί αρρωσταίνουμε;
Η απάντηση της Ομοιοπαθητικής.
Τι είναι τελικά οι χρόνιες ασθένειεςκαι από πού προέρχονται;
Μέρος Α΄
Πολλές φορές παίρνουμε την έννοια της χρόνιας ασθένειας
σαν κάτι δεδομένο. Π.χ. αν έχουμε εξανθήματα στο δέρμα,
λέμε ότι έχουμε δερματίτιδα. Αν υποφέρουμε από μυϊκούς πόνους ή ενοχλήσεις στις αρθρώσεις, πιστεύουμε ότι έχουμε αρθριτικά, κ.ο.κ. Δεν είναι τυχαίο που αποκτήσαμε αυτή την
αντίληψη. Αναπαράγουμε ερμηνείες και διαγνώσεις που ακούσαμε από το γιατρό μας. Είναι όμως τόσο απλά τα πράγματα;
Μια δερματίτιδα είναι απλώς δερματίτιδα, που χρειάζεται επάλειψη με κάποια κορτιζονούχο αλοιφή; Ένας χρόνιος πονοκέφαλος αντιμετωπίζεται απλώς με δυνατά αναλγητικά; Είναι οι
χρόνιες ασθένειες μόνο αυτό που φαίνεται ότι είναι;Εδώ και
τουλάχιστον 200 χρόνια, η επιστήμη της Ομοιοπαθητικής, έχει
δώσει τις δικές της ολοκληρωμένες απαντήσεις. Έχει
εδραιώσει μια άλλη αντίληψη
για τις ασθένειες -χρόνιες και
όχι μόνο- με μια ματιά διεισδυτική, που βλέπει την καρδιά
του προβλήματος. Αυτό το
κείμενο αποτελεί απλώς μια
περιληπτική εισαγωγική προσέγγιση στον επαναστατικό
τρόπο που βλέπει τις χρόνιες
ασθένειες η Ομοιοπαθητική.
Βέβαια για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, ακόμη και η περίληψη βγαίνει μεγάλη! Έτσι
το β΄ μέρος θα το βρείτε στο
επόμενο τεύχος μας. Στην πορεία του άρθρου θα ανατρέξουμε στις συναρπαστικές
ανακαλύψεις του Ιδρυτή της
Ομοιοπαθητικής Σάμουελ Χάνεμαν(1755-1843) αλλά και σε
απόψεις καταξιωμένων ομοιοπαθητικών όπως ο Αμερικανός
J.T. Kent (1849-1916) αλλά και του διακεκριμένου Έλληνα
ομοιοπαθητικόύ Γεωργίου Βυθούλκα (βραβευμένος με το
εναλλακτικό βραβείο Νόμπελ το 1996).
Ας ξεκινήσουμε ανάποδα! Προτού δούμε τι είναι ασθένεια, ας δούμε τι είναι για την Ομοιοπαθητική η θεραπεία. Στη δεύτερη παράγραφο του «Οργάνου της θεραπευτικής τέχνης»1 ο Χάνεμαν δίνει έναν πολύ περιεκτικό ορισμό της θεραπείας όπως την
αντιλαμβάνεται η Ομοιοπαθητική. «Το ύψιστο ιδεώδες μιας θεραπείας είναι η γρήγορη,
ήπια και μόνιμη αποκατάσταση της υγείας και η εξάλειψη της ασθένειας σε όλη της την
έκταση, με τον πλέον αβλαβή τρόπο και με εύκολα κατανοητές αρχές». Σκοπός λοιπόν
της Ομοιοπαθητικής είναι η μόνιμη θεραπεία, η μη επάνοδος της ασθένειας (με την ίδια
ή άλλη μορφή). Και όλα αυτά γρήγορα και με τρόπο ανώδυνο και ακίνδυνο για τον θεραπευόμενο: π.χ. χωρίς βαριά χημικά σκευάσματα που έχουν σοβαρές παρενέργειες,
υποβαθμίζουν το επίπεδο ζωής των θεραπευόμενων και το σημαντικότερο από όλα,
προορίζονται να καταστείλουν και όχι να θεραπεύσουν.
Γιατί όμως μιλά ο παραπάνω ορισμός για «εξάλειψη της ασθένειας σε όλη της την
έκταση»; Δηλαδή, μια ασθένεια είναι κάτι παραπάνω από αυτό που φαίνεται; Έχει εκδηλώσεις που δεν φαίνονται «δια γυμνού οφθαλμού»; Στην παράγραφο 72 λοιπόν του
ίδιου συγγράμματος, ο Χάνεμαν μας αποκαλύπτει ότι οι χρόνιες ασθένειες «αρχικά εμφανίζονται με ασήμαντα εκ πρώτης όψεως συμπτώματα, αλλά σιγά-σιγά αποδιοργανώνουν τον οργανισμό, η κάθε μία με τον δικό της ιδιόμορφο τρόπο. Τον αποδυναμώνουν
τόσο ύπουλα, ώστε η ζωτική δύναμη που λειτουργεί ενστικτωδώς και έχει την ευθύνη
για τη διατήρηση της υγείας, δεν μπορεί να αντιδράσει στην εξέλιξη της αρρώστιας παρά
μονάχα με μια ατελή και χωρίς αποτέλεσμα αντίσταση. Ανίκανη λοιπόν να την αποδιώξει και αβοήθητη, η ζωτική δύναμη αδυνατεί να περιορίσει την ανάπτυξη της αρρώστιας,
συνεπώς και τη δική της βαθμιαία φθορά, που καταλήγει στην οριστική καταστροφή του
οργανισμού».
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Από το 1816 μέχρι το 1827 ο Χάνεμαν προσπαθούσε να ερμηνεύσει και να
λύσει το πρόβλημα των χρόνιων ασθενειών αναζητώντας πληροφορίες,
εκτελώντας σχολαστικές παρατηρήσεις και λεπτά πειράματα τα οποία καταγράφει λεπτομερώς στο βιβλίο του «Χρόνιες ασθένειες».
Μέσα από τις επίμονες αυτές προσπάθειες ο Χάνεμαν κατέληξε σε μια μεγάλη αλήθεια: τα συμπτώματα μιας ασθένειας που ήταν εμφανή σε μια δεδομένη στιγμή (και με βάση τα οποία αποφασίζει η συμβατική ιατρική ποιο
φάρμακο θα χορηγήσει) δεν αρκούν για να γίνει αντιληπτό το όλον της πάθησης. Οι χρόνιες εκδηλώσεις είναι στην ουσία δευτερογενείς, και οφείλονται σε μία πρωταρχική διαταραχή του οργανισμού, μια διαταραχή
«εσωτερική», βαθύτερη και άγνωστη. Έπρεπε να αναζητήσει όλη την έκταση
της ασθένειας -όσο του ήταν τουλάχιστον δυνατόν, εντοπίζοντας αυτή την
πρωταρχική διαταραχή, τα συμπτώματα και τις εξάρσεις της. Αναφέρει δε ότι
«η φύση αυτής της πρωταρχικής διαταραχής, ήταν μιασματική2, διότι μόλις
άρχιζε να αναπτύσσεται μετά από έναν ορισμένο βαθμό, ακόμη και ο πιο
γερός οργανισμός δεν μπορούσε να
την αποβάλει με τις δικές του δυνάμεις. Δεν ήταν δυνατόν να ξεπεραστεί με ένα υγιεινό διαιτολόγιο ή μια
σχολαστικά τακτική ζωή, ούτε να
εξαλειφθεί από μόνη της».
Στα πειράματα και τις ιατρικές παρατηρήσεις του Χάνεμαν για τον εντοπισμό της
πρωταρχικής ασθένειας, υπήρχε μια δυσκολία, άγνωστη αρχικά και στον ίδιο.
Πρόκειται για τα αποτελέσματα της καταστολής των συμπτωμάτων της πρωταρχικής πάθησης από τα φάρμακα. Η
κατασταλτική δράση των φαρμάκων λειτουργούσε ύπουλα: ανακούφιζε προσωρινά τον ασθενή που νόμιζε ότι είχε
απαλλάξει από την ασθένεια. Το ότι ασθενούσε ξανά από την ίδια ή κάποια άλλη
πάθηση στο μέλλον, δεν ήταν σε θέση
ούτε ο ίδιος αλλά ούτε και ο γιατρός εκείνης της εποχής να το εκτιμήσει και να το
συνδέσει με το αρχικό πρόβλημα.

Δεν υπάρχουν ασθένειες, μόνο άνθρωποι που ασθενούν
Άρα σύμφωνα με την Ομοιοπαθητική ένας άνθρωπος δεν πάσχει από ασθένειες σκόρπιες και ασύνδετες μεταξύ τους. Είναι η περίφημη αρχή του Χάνεμαν ότι «δεν υπάρχουν
ασθένειες αλλά άνθρωποι που ασθενούν». Όλες οι χρόνιες παθολογικές εκδηλώσεις
οφείλονται σε μια πρωταρχική πάθηση-αίτιο και στην ουσία ξεκινούν από τον ίδιο τον οργανισμό: από τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος ασθενεί από το πρωταρχικό αυτό αίτιο.
Η αρχική επιβάρυνση εστιάζεται στο ψυχονοητικό επίπεδο και ως αποτέλεσμα των πιέσεων σε αυτό το επίπεδο, το πρόβλημα εκτονώνεται στο σώμα,
για να προστατευτεί η ανθρώπινη οντότητα από σοβαρές ψυχονοητικές διαταραχές. Θυσιάζει δηλαδή ο οργανισμός τα λιγότερο σημαντικά του μέρη για
να προστατεύσει τα περισσότερο σημαντικά (ψυχική υγεία). Αυτό δεν γίνεται μόνο από επίπεδο σε επίπεδο: εμβαθύνοντας στο κάθε επίπεδο ξεχωριστά μπορούμε να δούμε ότι αυτή η τάση του οργανισμού ακολουθείται με
τον ίδιο τρόπο3 και εντός του ιδίου επιπέδου. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι
ακόμη και ένας άνθρωπος χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις αντιλαμβάνεται την αυξημένη σοβαρότητα του συναισθηματικού (ψυχικού) πόνου η οποία ξεπερνά
τον σωματικό, π.χ. ο συναισθηματικός πόνος μπορεί να υπερβεί ακόμη και
το ένστικτο επιβίωσης οδηγώντας τον πάσχοντα στο να βάλει τέλος στη ζωή
του, κάτι που δεν συμβαίνει με το σωματικό πόνο).

Συμπτωματική θεραπεία: η μητέρα των δεινών
Ωστόσο υπήρχε ακόμη ένας παράγοντας εξαιρετικά σημαντικός, που ο Χάνεμαν δεν είχε
ανακαλύψει ακόμη, και που έμελλε σύντομα να εντοπίσει: το ότι ο οργανισμός καταδυναστεύεται από τη βία που ασκεί η φαρμακευτική καταπίεση. Στην προσπάθειά του να διερευνήσει την καταγωγή των ασθενειών, ο Χάνεμαν μελέτησε σε βάθος τα αρχαία
κείμενα. Σημειωτέον ότι ήταν εξαιρετικά γλωσσομαθής και δεινός μεταφραστής, ιδίως
ιατρικών έργων, ιδιότητα που αξιοποίησε και επαγγελματικά. Εντόπισε τις γραπτές αναφορές ασθενειών ξεκινώντας από τις αρχαιότερες που διαθέτουμε, πως π.χ. στο κεφάλαιο «Λευιτικό» της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρει τις συνθήκες που επικρατούσαν
τότε, 3.500 χρόνια πριν. Διαπίστωσε ότι όλοι οι λαοί -οι Ισραηλίτες, οι Έλληνες, οι Ρω-

μαίοι, αργότερα οι Άραβες, οι λαοί της Ευρώπης κατά το
Μεσαίωνα κ.ά.- έπασχαν μόνο από ασθένειες των εξωτερικών μερών του σώματος. Μόνο π.χ. στη Γαλλία το
1226 υπήρχαν 2.000 οίκοι λεπρών. Αφενός λοιπόν ο
Χάνεμαν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι νόσοι κατά το
παρελθόν ήταν μόνο «εξωτερικές». Από την άλλη πλευρά
ο ίδιος είχε διαπιστώσει μετά από δεκαετίες εμπειρίας και
έρευνας ότι τα νοσήματα στα χρόνια του (1755-1843)
έπλητταν κυρίως τα εσωτερικά όργανα. Ποιος ήταν ο
λόγος λοιπόν που μεταβλήθηκε η φύση των ασθενειών
ώστε να εσωτερικευτούν με το πέρασμα του χρόνου;
Γνωρίζοντας τα μειονεκτήματα των συμπτωματικών αγωγών που εφαρμόζονταν ανά τους αιώνες
και λειτουργούσαν κατασταλτικά, κατέληξε στο
θεμελιώδες συμπέρασμα ότι αυτές ήταν ακριβώς
ο λόγος που οι ασθένειες μεταφέρθηκαν στο
εσωτερικό του σώματος.
Σήμερα, ταλανιζόμαστε ακριβώς από το ίδιο πρόβλημα, και μάλιστα σε πιο οξυμένη μορφή, αφού
τα φάρμακα είναι πιο τοξικά και κατασταλτικά από
ποτέ. Ο καταξιωμένος ομοιοπαθητικός γιατρός
J.T. Kent αναφερόμενος στην κατασταλτική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων σαν την αιτία αύξησης των χρόνιων ασθενειών μας λέει ότι: «αν
ρωτούσαμε έναν γιατρό που δεν έχει εκπαιδευτεί
στην Ομοιοπαθητική, σε τι συνίσταται μια θεραπεία, ο νους του θα πήγαινε στην ιδέα της εξαφάνισης του συμπτώματος. Ο ασθενής στη
συνέχεια θαυμάζει την ικανότητα του γιατρού
όσον αφορά την εξαφάνιση του συμπτώματος και
διερωτάται, όταν τον επισκέπτεται για το επόμενο
πρόβλημα, γιατί δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει».
Και συνεχίζει «...αλλά αυτός, ο εν αγνοία τελών
ιατρός, θα έχει σημειώσει άλλη μια αποτυχία,
διότι εκείνο το οποίο ήταν αβλαβές όταν εκδηλώθηκε στην επιφάνεια, το ώθησε στα πλέον σημαντικά όργανα, με αποτέλεσμα ο ασθενής τελικά
να πεθάνει εξαιτίας της επιστημονικής του
άγνοιας».
Για να επιστρέψουμε στον Χάνεμαν, πρέπει να θυμίσουμε
ότι υπήρξε συμβατικός γιατρός και είχε ιδίαν άποψη για
τα σφάλματα της κρατούσας Ιατρικής προτού την αποδοκιμάσει ως βλαπτική για τον άνθρωπο και εγκαταλείψει
την άσκησή της. Κατέληξε λοιπόν το 1827 ότι όλες οι
παθήσεις μπορούν να αναχθούν σε μία αρχική πάθησηαιτία, την οποία ονόμασε «Ψωρικό μίασμα». Ο ίδιος λέει
ότι «οι ασθένειες των οστών, όπως οι εκφυλίσεις και οι
παραμορφώσεις αυτών, αιμοπτύσεις, αιματεμέσεις, αιματουρία, χρόνιες διάρροιες και δυσκοιλιότητες, σπασμοί, έλκη και φλεγμονές, απίσχνανση, υπερβολική
ευαισθησία ή και ανεπαρκής λειτουργία των αισθήσεων,
μελαγχολία, άγχη, διανοητικές διαταραχές, υποχονδρία,
ίλιγγοι, υστερία και χιλιάδες άλλες ενοχλήσεις καθορίζονται με τον γενικό όρο Ψωρικό μίασμα».

Για να το πούμε με πιο απλά λόγια, ο άνθρωπος για χιλιετίες καταπίεζε τα δερματικά επιφανειακά συμπτώματα
με κάθε λογής φάρμακα, σε μια δραματική προσπάθεια
να απαλλαγεί από τον πόνο. Η λανθασμένη αυτή θεραπευτική αγωγή συνιστούσε μία αδιάκοπη καταπίεση, που
συσσωρεύτηκε και μεταφέρθηκε μέσω της κληρονομικότητας από γενιά σε γενιά, καταλήγοντας στην εποχή
του Χάνεμαν να πλήττει τον οργανισμό στο επίπεδο των
εσωτερικών οργάνων. Σήμερα πλέον, όταν γεννιέται ένα
παιδί μπορεί να παρουσιάσει τις αδυναμίες των γονιών
του, είτε με την ίδια μορφή, είτε με ένα νέο ιδιόμορφο
σύμπλεγμα που δημιουργείται από την ανάμιξη της νοσηρότητας (προδιαθέσεων) των δύο γονέων, αναφέρει
ο Γ. Βυθούλκας.

Σειρά έχουν το συναισθηματικό
και νοητικό επίπεδο
Σύμφωνα με τις αρχές της Ομοιοπαθητικής, τον οργανισμό συνθέτουν τρία επίπεδα: το σώμα, τα συναισθήματα
και το νοητικό μας επίπεδο.
Είδαμε παραπάνω ότι οι ασθένειες ξεκίνησαν από
την επιφάνεια του σώματος χιλιάδες χρόνια πριν
και μεταφέρθηκαν σταδιακά στα εσωτερικά όργανα. Αυτό συμβαίνει γιατί ο οργανισμός από τη
φύση του λειτουργεί βάσει κυβερνητικού σχεδίου
βάζοντας προτεραιότητες προστασίας που αφορούν τόσο το κάθε επίπεδο ξεχωριστά, όσο και
την τρισυπόστατη ολότητα του οργανισμού. Αρχικά το σώμα μας θα απορροφήσει τους «κραδασμούς». Καθώς όμως το σωματικό επίπεδο
πλήττεται διαρκώς και έντονα, έχει αρχίσει να
οδηγείται σε εκφυλισμό. Εξαντλούνται οι πόροι
του -για να το πούμε μεταφορικά- και τότε, με τον
ίδιο τρόπο που κάποτε οι παθήσεις μεταφέρθηκαν από το δέρμα στα σπλάγχνα, θα μεταφερθεί
η παθολογία από το σώμα στο συναισθηματικό
επίπεδο. Είναι κάτι που προφανώς ήδη συντελείται, για αυτό υπάρχει έκρηξη κατάθλιψης στην
εποχή μας. Αλλά κινδυνεύει εξίσου και το νοητικό επίπεδο: με την ταχύτητα που εξελίσσεται η
παγκόσμια παθολογία, είναι αναμενόμενο ότι σύντομα η σχιζοφρένεια (νοητική ασθένεια) θα ακολουθήσει την κατάθλιψη.
Στην Ε.Ε. πραγματοποιούνται 58.000 αυτοκτονίες κάθε
χρόνο, ενώ από τους 22.000.000 αλκοολικούς που
ζουν στη Γηραιά Ήπειρο, 170.000 πεθαίνουν κάθε
χρόνο. Οι θάνατοι που σχετίζονται με τον αλκοολισμό αυξάνονται με ρυθμό 2,8% και οι θάνατοι από καρδιά με
1,2% περίπου. Οι θάνατοι από χρήση ναρκωτικών που
καταγράφηκαν στην Ε.Ε. αυξήθηκαν σε 6.873 το 2005,
σε σύγκριση με 6.350 το 2003. Ας παρατηρήσουμε τον
κόσμο που έχει φτιάξει ο σύγχρονος άνθρωπος, στον
οποίο όλοι μας έχουμε βάλει το λιθαράκι μας. Ακούμε με αφορμή την παγκόσμια οικονομική κρίση- τις τοποθε-

τήσεις των κυβερνήσεων ότι «δεν υπάρχει άλλη λύση».
Είναι όμως έτσι;
Πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχει ένας ακήρυχτος πόλεμος όπου συγκρούονται δύο αντιμαχόμενες δυνάμεις.
Η μία είναι οι βιολογικές μας ανάγκες, το φυσικό δικαίωμα του ανθρώπου να ζήσει με υγεία και ισορροπία. Η
άλλη είναι η ορθολογικοποιημένη (αλλά προφανώς μη
συμβατή με τη φύση της ζωής) τάση μας, που ευθύνεται
για την παγκόσμια κατάντια σε όλα τα επίπεδα. Δεν πρέπει όμως να πιστέψουμε τόσο εύκολα ότι δεν υπάρχει
λύση. Δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα της αναβίωσης
εκείνης της ομορφιάς που ο καθένας ενδόμυχα αντιλαμβάνεται ότι διαθέτει μέσα του ως δυνατότητα. Κανένα
αδιέξοδο δεν υπάρχει: δεν έχουμε ανάγκη από μέτρα λιτότητας και κέντρα απεξάρτησης, έχουμε ανάγκη να ανακαλύψουμε αξίες για τις οποίες αξίζει να ζει κανείς. Αξίες
που να υπερβαίνουν την ανθρώπινη μικρότητα, ώστε να
δώσει αυτή τη θέση της σε έναν υγιή άνθρωπο, ο οποίος
να είναι σε θέση να βιώσει την ευκαιρία της ύπαρξής του.
Ο καθένας μας είναι μια ξεχωριστή περίπτωση
αλλά όλοι μαζί (άσπροι, μαύροι, κίτρινοι, κόκκινοι) είμαστε μία οντότητα. Μοιάζουμε με τα κύτταρα που το καθένα είναι αυτόνομο και επιτελεί
ένα συγκεκριμένο έργο. Είναι όμως μέρος του συνόλου των κυττάρων που διαμορφώνουν το
θαύμα που λέμε άνθρωπο, και το οποίο φτάσαμε
σήμερα στο σημείο να απαξιώνουμε. Πρέπει λοιπόν να δούμε και πάλι τον πλανήτη μας σαν έναν
ενιαίο αρμονικό οργανισμό. Οι υπό έξαρση ασθένειες που προαναφέρθηκαν δεν είναι παρά το
«καμπανάκι», μια υγιής αντίδραση της βιολογικής
διεργασίας που έργο της είναι η διατήρηση των
ισορροπιών με το γεωγραφικό φυσικό περιβάλλον και η επίτευξη κοσμικού συντονισμού και
εναρμόνισης. Ας ακούσουμε το «καμπανάκι». Ας
δούμε τον κόσμο με αυτή τη ματιά και τότε δεν
κινδυνεύουμε από τον οικονομικό κυκεώνα που
μας έχει κυριεύσει, και όσο περισσότεροι το αντιληφθούμε, τόσο πιο ανώδυνη θα είναι η όποια
αλλαγή.
1) Όργανο της θεραπευτικής τέχνης, Εκδ. Πύρινος Κόσμος.
2) Η λέξη μίασμα δεν είναι ταυτόσημη με το στίγμα, αλλά αναφέρεται στη χαρακτηριστική προδιάθεση που έχει κάθε οργανισμός για ορισμένες ασθένειες.
3) Ο αναγνώστης θα βοηθηθεί αν μελετήσει το «νόμο του Χέρινγκ» στο άρθρο «Οι τέσσερις βασικές αρχές (νόμοι) της Ομοιοπαθητικής» του προηγούμενου τεύχους, όπου περιγράφεται η
«φορά» εκδήλωσης των συμπτωμάτων της σωματικής ασθένειας. I
Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος
Χρήστος Κόντης Ομοιοπαθητικός - Πρακτικός του Σιάτσου
site:www.kethe.gr e-mail:olistic@otenet,gr

Δελβινιώτη 6-8
49100 Κέρκυρα
info@ygeiasorama.gr
olistic@otenet.gr

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Oι συνδρομητές στο «Υγείας Όραμα» αυξάνονται, δηλώστε και εσείς τη συμμετοχή
σας και θα 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 τηλεφωνήστε στα 2661022551 / 6945316911 ή
στο e-mail: info@ygeiasorama.gr & olistic@otenet.gr
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
H ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΙ
ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ
Το όνομα «Άννα» αλλά και οποιαδήποτε ομοιότητα είναι
υποθετική για τη διαφύλαξη του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων του ατόμου.
Η Άννα ήταν 50 ετών όταν με επισκέφτηκε στις
13-6-2000. Ήθελε να απαλλαγεί από το αυχενικό
της που είχε εμφανιστεί δυο χρόνια νωρίτερα. Καθημερινά αισθανόταν συσφικτικό πόνο των μυών
του αυχένα που επεκτεινόταν στους κροτάφους,
στην κορυφή του κεφαλιού και στα αυτιά. Όταν ο
πόνος εντεινόταν, έβρισκε ανακούφιση σε σκοτεινό δωμάτιο με απόλυτη ησυχία. Όταν έστρεφε
γρήγορα το κεφάλι προς το πλάι ένιωθε έντονη
ζάλη.
Φοβόταν πολύ τις ασθένειες. Πίστευε ότι θα αρρωστήσει
από βαριά αρρώστια και γι’ αυτό με την παραμικρή ενόχληση έτρεχε στους γιατρούς. Είχε εμμονή ότι θα πάθει
Alzheimer, από τη στιγμή που έμαθε για τα συμπτώματα
της εν λόγω ασθένειας. Λάμβανε προληπτικά φαρμακευτική αγωγή και βιταμίνες για οστεοπόρωση που της πρότειναν Αμερικανοί γιατροί. Οκτώ μήνες πριν είχε
σταματήσει η έμμηνος ρύση (εμμηνόπαυση). Την τελευταία εβδομάδα είχε έντονες εξάψεις, ιδρώτα στον αυχένα,
στο πρόσωπο και υψηλή πίεση, όπως συμβαίνει σε αρκετές γυναίκες κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης. Τις
πρωινές ώρες η γενική της κατάστασή ήταν βελτιωμένη,
προς το απόγευμα όμως χειροτέρευε. Είχε συνταξιοδοτηθεί πρόσφατα λόγω των συχνών πονοκεφάλων που
καθιστούσαν αδύνατη την παραμονή της στην εργασία.

Η ΨΥΧΟΝΟΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ

Γεννήθηκε το 1950 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από
Έλληνες γονείς. Έζησε όμορφα παιδικά χρόνια. Με την
οικογένειά της εγκατέλειψαν τη γενέτειρα το 1965 και
πήγαν πρόσφυγες στην Αμερική. Εκεί παντρεύτηκε και
απέκτησε δύο παιδιά. Η συζυγική της ζωή ήταν πολύ δύσκολη: ο σύζυγος τη ζήλευε πολύ και βιαιοπραγούσε
επάνω της. Μετά από άγριο ξυλοδαρμό, εξαιτίας του
οποίου χρειάστηκε να νοσηλευτεί, αποφάσισε με τη συγκατάθεση των γονιών και των παιδιών της να χωρίσει. Είχε
υποστεί πολλά χρόνια τη βία στο κορμί της. Όταν ήρθε
στην Ελλάδα ξαναπαντρεύτηκε. Η οικονομική της κατάσταση ήταν πολύ καλή, όπως και του συζύγου της που
ήταν διευθυντής σε μεγάλη πολυεθνική εταιρία. Της άρεσε
πολύ στην Ελλάδα γιατί οι άνθρωποι είναι πολύ ανοιχτοί
και φιλικοί.
Ήταν αρκετά εκφραστική στην αφήγησή της και πρόσχαρη. Εύκολα η διάθεσή της άλλαζε από χαρά σε θλίψη
ανάλογα με τις περιγραφές της και το σημείο που εστίαζε.
Αναστέναζε βαθιά και συχνά έκλαιγε περιγράφοντας την
κατάστασή της. Δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να απαλλαγεί από τους πόνους. Φοβόταν τη μοναξιά, επιδίωκε
πάντα να είναι κοντά σε ανθρώπους και μου εκμυστηρεύτηκε ότι συναντιόταν κρυφά από το σύζυγό της με μια
συντροφιά, με την οποία έπαιζαν κουμκάν. Ο σύζυγός της
σιχαινόταν τη χαρτοπαιξία γιατί ο πατέρας του είχε χάσει
τα πάντα στον τζόγο, η ανάγκη της όμως να βρίσκεται
κοντά σε ανθρώπους ήταν μεγαλύτερη από τα επακόλουθα που μπορεί να είχε η επιλογή της.
Αγαπούσε πολύ τη φύση, τόσο τη θάλασσα όσο και το
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βουνό. Ρομαντική, της άρεσαν πολύ οι περίπατοι στην
εξοχή και να απολαμβάνει το ηλιοβασίλεμα. Φιλάρεσκη,
γυμναζόταν καθημερινά για να διατηρείται σε φόρμα. Στις
άκρες του προσώπου διακρίνονταν αμυδρά τα σημάδια
από πλαστική επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί για να
τεντώσει το δέρμα και να εξαλειφθούν οι ρυτίδες. Κοινωνική, δεν της άρεσε να περνάει απαρατήρητη, χαιρόταν τη συντροφιά, συνήθως γινόταν το επίκεντρο της
παρέας. Της άρεσε να κάνει κομπλιμέντα, ήταν ευπροσάρμοστη και υποχωρητική. Ευχάριστη τόσο με τους άνδρες όσο και με τις γυναίκες. Αναζητούσε από όλους την
επιβεβαίωση προσφέροντας σαν αντάλλαγμα την αμέριστη φροντίδα και προσοχή της. Η ερωτική της διάθεση
είχε εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια, απεχθανόταν τη συνουσία την οποία έκανε κατ’ ανάγκη για την ικανοποίηση
του συζύγου της χωρίς να του έχει μιλήσει για το πρόβλημά της.
Της άρεσε πολύ να βοηθάει αδύναμους και ανήμπορους
ανθρώπους, συχνά επισκεπτόταν τα γηροκομεία και πρόσφερε αγαθά στους τροφίμους. Λυπόταν πολύ τους ανθρώπους που ζούσαν μόνοι τους, η μοναξιά ήταν ο

μεγαλύτερός της φόβος. Ήταν θεοσεβούμενη, και προσευχόταν καθημερινά, πίστευε ότι ο Χριστός ήταν πάντα
δίπλα της και τη βοηθούσε. Ήταν πολύ ανασφαλής, ανησυχούσε μήπως δεν είναι αρκετή για το σύζυγο της,
μήπως αρρωστήσει και την εγκαταλείψει. Συνέχεια μου
επιβεβαίωνε ότι θα είναι συνεπής στις συμβουλές μου και
θα τηρήσει ό,τι της πω. Πριν μερικές ημέρες είχε μάθει ότι
οι γονείς του συζύγου της έλεγαν διάφορα γι’ αυτήν: ότι
δεν ήταν αρκετά πλούσια για το γιο τους και ότι σίγουρα
το παιδί τους άξιζε μια καλύτερη τύχη. Αυτές οι σκέψεις
τής είχαν γίνει καθημερινή εμμονή.

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Η συνταγογράφηση του Ομοιοπαθητικού στηρίζεται στην ψυχονοητική εικόνα του ασθενή και όχι
στη σωματική έκφραση της ασθένειας. Υπάρχουν
ορισμένες εξαιρέσεις που αφορούν τις οξείες περιπτώσεις όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενα τεύχη του Υ.Ο. Η εικόνα της Άννας στην
Ομοιοπαθητική ταυτίζεται (διαθέτει ΟΜΟΙΑ χαρακτηριστικά) με τα συμπτώματα που φέρνει η λήψη
της ουσίας Pulsatilla (ανεμώνη).
Πρόκειται για το ποώδες φυτό της οικογένειας ρανουγκουλίδαι που φύεται σχεδόν παντού στην Ελλάδα, κυρίως όμως στις παρυφές των δασών, και ανθίζει στις
αρχές της άνοιξης. Στην ομοιοπαθητική χρησιμοποιείται
το δυναμοποιημένο βάμμα ή εκχύλισμα από το άνθος. Τη
συγκεκριμένη παθολογία και γενικότερα την έκφραση
συμπτωμάτων τύπου Pulsatilla τη βλέπουμε κυρίως σε
γυναίκες, σε ποσοστό 75% περίπου, και τα κύρια σημεία
που εμφάνισε στους εξεταστές (ανθρώπους που δέχτηκαν να υποβληθούν πειραματικά στη λήψη της) είναι η
προσαρμοστικότητα, η ευμεταβλητότητα με ηπιότητα, η

«ρευστή» υποχωρητικότητα και η ανασφάλεια. Το άτομο
με ιδιοσυγκρασία τύπου Pulsatilla «δεν παρουσιάζει καμία
αντίσταση σε μια πρόκληση. Μπορεί να σου ξεγλιστρήσει
εύκολα στη λήψη του ιστορικού και είναι δύσκολο να διασταυρώσεις συμπτώματα, γιατί εναρμονίζεται εύκολα με
ό,τι θέλεις. Ενώ έχει δυνατά και αυθόρμητα συναισθήματα δεν έχει δυνατό αίσθημα ταυτότητας. Διαμορφώνει
εύκολα τον εαυτό της ανάλογα με το τι θέλουν οι άλλοι».1
Ο τύπος Pulsatilla νιώθει έντονη την ανάγκη για υποστήριξη, την ίδια εικόνα βλέπουμε και στην ανεμώνη, με το
βαρύ άνθος της να γέρνει από την αδυναμία του μίσχου
της να το συγκρατήσει.
Η ομοιότητα του στοιχείου, από το οποίο λαμβάνουμε την πρωταρχική ουσία, με τα συμπτώματα
(φυσιολογικά ή παθολογικά) που βλέπουμε σε άλλους οργανισμούς, είναι που γοητεύει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τον ομοιοπαθητικό.
Παραμένει άγνωστο πώς, ενώ συντίθενται από
διαφορετικά χαρακτηριστικά και στερεοχημική
δομή, ταυτίζονται και διαθέτουν κοινό τρόπο έκφρασης. Μοιάζει σαν επιβεβαίωση του γεγονότος
ότι ενώ όλοι προερχόμαστε από την ίδια πηγή, ο
καθένας έχει να εκπληρώσει την ιδιαίτερη, προσωπική του αποστολή, που είναι όμως άρρηκτα
συνδεδεμένη με των υπολοίπων! Στην εξατομικευμένη ανάλυση της ζωής με τις τόσες διαφορετικές εκφράσεις (ζωικές-φυτικές-ορυκτές)
εστιάζει η Ομοιοπαθητική και αυτό την καθιστά μια
από τις δυσκολότερες -λόγω της πολυσυνθετότητάς της- μεθόδους θεραπείας.
Το σημαντικότερο βοήθημα προς τον ομοιοπαθητικό είναι
η συνειδητή επιλογή του ασθενή να εφαρμόσει μια μέθοδο που τον καθιστά υπεύθυνο και δραστήριο για την
ολοκλήρωση της δικής του θεραπείας. Η Άννα ήταν τόσο
ευπροσάρμοστη που χορήγησα placebo (αδρανή ουσία)
προκειμένου να δω έμπρακτα τη δράση της προσαρμοστικότητας στο συναισθηματικό και το νοητικό επίπεδο.
Πράγματι η θεραπεία των πονοκεφάλων ήταν άμεση,
αλλά η βελτίωση κράτησε μόνον 25 ημέρες, οπότε και
έλαβε μια δόση Pulsatilla σε υψηλή δυναμοποίηση, η
οποία εξάλειψε οριστικά το πρόβλημά της. Παράλληλα με
την εξαφάνιση των σωματικών της συμπτωμάτων, όπως
ήταν αναμενόμενο βελτιώθηκε γενικότερα η σωματική της
κατάσταση (εξάψεις-σεξουαλική επιθυμία). Η ψυχονοητική της κατάσταση επίσης βελτιώθηκε, η αγωνία της μοναξιάς της και η ανάγκη να βρίσκεται πάντα κοντά σε
ανθρώπους μειώθηκε σημαντικά. Σταμάτησε τις προληπτικές αγωγές, τα συμπληρώματα διατροφής αλλά και τις
συχνές επισκέψεις με την παραμικρή ενόχληση στους γιατρούς. Για τη θεραπεία της, χρειάστηκε να λάβει τρεις
φορές Pulsatilla σε υψηλή δυναμοποίηση στις
21/6/2000, στις 10/8/2000 και στις 22/12/2000.
Έκτοτε η Άννα είναι καλά και σίγουρη για τον εαυτό της.
Σήμερα απολαμβάνει τη ζωή της σε απομακρυσμένη
φάρμα σε ορεινή περιοχή της Πελοποννήσου, παρότι πριν
τη θεραπεία η επιμονή του συζύγου της να ζήσουν στην
εξοχή ήταν ο χειρότερος εφιάλτης της, λόγω του φόβου
της απέναντι στη μοναξιά και την απομόνωση. I
Χρήστος Κόντης Ομοιοπαθητικός - Πρακτικός του Σιάτσου
site:www.kethe.gr - e-mail:olistic@otenet,gr
1. Στοιχεία ψυχοπαθολογίας των Ομοιοπαθητικών φαρμάκων
Γεωργίου Βυθούλκα

Ιατρικές υποσχέσεις
που «αθετήθηκαν»

Ο κατατρεγμός της Ομοιοπαθητικής
είναι σήμερα ένα διευρυμένο
κοινωνικό-οικονομικό φαινόμενο

Εξάλειψη φυματίωσης και σύφιλης, εντυπωσιακά αποτελέσματα της ομοιοπαθητικής, εξασφάλιση καλών συνθηκών υγείας στον εργασιακό χώρο,
είναι μερικά από τα θέματα που αναφέρονταν πριν από 100 χρόνια σε άρθρο
επιστημονικής επιθεώρησης ως σημαντικές προκλήσεις, αλλά και υποσχέσεις της Ιατρικής.
Πρόσφατη ανασκόπηση του ίδιου περιοδικού διαπιστώνει, πόσα από αυτά τα προβλήματα παραμένουν και πόσες ιατρικές υποσχέσεις «αθετήθηκαν».
Σε ποιο βαθμό σημείωσε πρόοδο η Ιατρική μέσα σε διάστημα ενός αιώνα; Συνεργάτες
της έγκριτης επιστημονικής επιθεώρησης «The Lancet» ανέσυραν από το αρχείο της
εκδοτικό σημείωμα των αρχών του περασμένου αιώνα, με τίτλο «Οι υποσχέσεις του
1911», που υπογράφει ο γιατρός και δημοσιογράφος Σκουάιρ Σπριτζ. Μέρος των συμπερασμάτων από την ανάγνωσή του έχουν εκπληκτική επικαιρότητα.
Ο Σ. Σπριτζ αναφέρεται στο «δαίμονα φυματίωση», εκφράζοντας ελπίδες για βαθύτερη
κατανόηση και καταπολέμηση της νόσου. Με την ανακάλυψη των αντιβιοτικών, δεκαετίες αργότερα, επετεύχθη η αντιμετώπιση της ασθένειας -ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΥ, η φυματίωση προκάλεσε το 2009 το θάνατο 1,7 εκατομμυρίων ατόμων,
κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες. Αναλυτικότερα ασχολείται ο δρ. Σπριτζ, με τη σύφιλη,
ασθένεια που μέσα σε έναν αιώνα υποχώρησε μεν, αλλά δεν εξαλείφθηκε. Μάλιστα, στις
βιομηχανικές χώρες έχει επανακάμψει εντονότερα σε ορισμένες ομάδες υψηλού κινδύνου.
Οι εφαρμογές της ομοιοπαθητικής προκάλεσαν εξαρχής έντονες αντιπαραθέσεις, μάλιστα ο Σκ. Σπρτιζ «ήλπιζε στη θέσπιση βελτιωμένης νομοθεσίας
για να αντιμετωπίζονται τσαρλατάνοι και κομπογιαννίτες». Ακόμη και ο «ιατρικός τουρισμός» δημιούργησε από τότε κύματα κριτικής, όπως και σήμερα
που οι γιατροί συστήνουν προσοχή σε ταξίδια, με στόχο φθηνές πλαστικές
επεμβάσεις.
Τουλάχιστον ορισμένες καχυποψίες υποχώρησαν -όπως εκείνη βρετανικής κλινικής,
που επί μακρόν δίσταζε να προμηθευτεί ακτινογραφικό μηχάνημα, λόγω υποψίας για
πρόκληση καρκίνου.
«Στον αιώνα 1911-2011 σημειώθηκαν επιτυχίες, για τις οποίες ο ιατρικός κλάδος είναι
υπερήφανος, αλλά που ωθούν και στη διατήρηση μετριοπαθούς στάσης. Οι νέες χρονιές φέρουν μαζί τους νέες υποσχέσεις και νέες ευκαιρίες, ωστόσο κάποιοι «δαίμονες»
παραμένουν», καταλήγει το εκδοτικό σημείωμα του 2011. I

Πώς η Ομοιοπαθητική επανήλθε δριμύτερη στην εποχή μας,
παρά τη συστηματική περιθωριοποίησή της.

Όλγα Κολιάτσου
Πηγές: dpa, ιστοσελίδα SPIEGEL, krone.at

Ο Σαμουήλ Χάνεμαν ανέπτυξε τους νόμους των Ομοίων και της δυναμοποίησης το 1810. Άρχισε να ασκεί την Ομοιοπαθητική με εντυπωσιακά αποτελέσματα και σύντομα ασθενείς συνέρρεαν από μακριά για να τον
επισκεφτούν, σε μερικές χώρες ακόμη και μέλη της βασιλικής οικογένειας,
όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα στην Αγγλία. Ιδιαίτερα εντυπωσιακές ήταν οι
σχεδόν πλήρως επιτυχείς θεραπείες του κατά τη διάρκεια επιδημιών οστρακιάς και χολέρας.
Στο ομοιοπαθητικό νοσοκομείο του Λονδίνου, που λειτουργούσε πριν από το 1854,
κατέφυγαν πολλοί ασθενείς στο ξέσπασμα της επιδημίας της χολέρας. Τα αποτελέσματα
έδειξαν απώλειες μόνο 16,4% των πληγέντων από την επιδημία, ενώ στους ασθενείς
που κατέφυγαν σε συμβατικά νοσοκομεία οι θάνατοι άγγιξαν το 51,8%.
Η Ομοιοπαθητική εξαπλώθηκε γρήγορα σε ολόκληρη την Ευρώπη ως συνέπεια των
επιδημιών και σύντομα φάνηκε η αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση χρόνιων
νοσημάτων. Λόγω του χαμηλού κόστους και της χρήσης μη τοξικών σκευασμάτων, διαδόθηκε αστραπιαία στην Ινδία (όπου διδάσκεται επίσημα μέχρι σήμερα στα Πανεπιστήμια) και τη Νότιο Αμερική. Στις ΗΠΑ έφτασε το 1824 όπου βρήκε μικρή ανταπόκριση από
την ιατρική κοινότητα -αλλά η ανταπόκριση των απλών ανθρώπων ήταν ενθουσιώδης.
Σύντομα φάνηκε η αποτελεσματικότητά της και έτσι κέρδισε την εμπιστοσύνη και των γιατρών.
Ο πρώτος εθνικός ιατρικός σύλλογος που συστάθηκε ποτέ (αλλοπαθητικός
ή ομοιοπαθητικός) ήταν το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ομοιοπαθητικής που ιδρύθηκε το 1844. Δύο χρόνια μετά ιδρύεται ο Παναμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) εν μέρει «για να εξοβελίσει τη μάστιγα της ομοιοπαθητικής»
(Winston J., 1999). Το 1880 το 25% των Αμερικανών γιατρών ήταν ομοιοπαθητικοί (Winston J., 1999, Ullman D., 1994).
To αλλοπαθητικό ιατρικό επάγγελμα και η φαρμακευτική βιομηχανία πανικοβλήθηκαν. Η πολιτική του ΠΙΣ και των κατά τόπους ιατρικών συλλόγων
στις περισσότερες πολιτείες ήταν να απαγορεύσουν οποιαδήποτε προσωπική ή επαγγελματική επαφή με γνωστούς ομοιοπαθητικούς. Δεν ήταν τυχαίο. Τα ομοιοπαθητικά σκευάσματα χορηγούνταν σε τόσο μικρές δόσεις
και είχαν τόσο μεγάλη αποτελεσματικότητα ώστε η φαρμακευτική βιομηχανία ένιωσε να απειλείται άμεσα.
Το 1911 δημοσιεύτηκε στην Αμερική η περίφημη έκθεση «Φλέξνερ», η οποία απέκτησε
ισχύ νόμου και υποχρέωνε τις ιατρικές σχολές να διαθέτουν συγκεκριμένες εγκαταστάσεις και ακαδημαϊκά «στάνταρ», υποχρεώνοντας τις σχολές εναλλακτικής ή εμπειρικής
ιατρικής σε κλείσιμο ή σε συγχώνευση με μεγαλύτερες σχολές (Winston J., 1999, Coulter H., 1982). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το κλείσιμο των ομοιοπαθητικών σχολών στις
ΗΠΑ, εκτός από τρεις που συγχωνεύτηκαν σε μία, λόγω και έλλειψης χρηματοδότησης.
Η έκθεση Φλέξνερ έχει κατηγορηθεί ότι οδήγησε σε καρτελοποίηση του ιατρικού επαγγέλματος και ενδεικτικό του πνεύματός της είναι το ότι απαγόρευσε στις ιατρικές σχολές
να δέχονται πλέον γυναίκες, περιορίζοντας το επάγγελμα στους άντρες! Στη συνέχεια και
εξαιτίας της γενικότερης πολεμικής που δέχτηκε, η Ομοιοπαθητική άρχισε να παρακμάζει στη Δύση και αυτό κράτησε μέχρι τη δεκαετία του 1970.
Στην εκ νέου αποδοχή της, μεγάλη ήταν η συμβολή του πολυβραβευμένου Έλληνα
ομοιοπαθητικού Γεωργίου Βυθούλκα, όπως φυσικά συνέβαλε και η απογοήτευση των
ανθρώπων από τις πολλές υποσχέσεις τής κρατούσας ιατρικής που αθετήθηκαν, τουναντίον αυξήθηκαν πολύ οι χρόνιες ασθένειες ως αποτέλεσμα της χρήσης και κατάχρησης χημικών φαρμάκων. I
ΣτΕ
Βιβλιογραφία
«Ομοιοπαθητική, Επιστήμη ή Μύθος;», Bill Gray (M.D.), εκδ. University Studio Press.
«Ομοιοπαθητική», Dr. Michael Winer, Εκδ.Διόπτρα
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Σημαντική αναγνώριση του Γ. Βυθούλκα.
Αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Αναγκαία η συμβολή του Γ. Βυθούλκα για
την Ομοιοπαθητική ενότητα.

Σε επίτιμο καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που εδρεύει στη
Σύρο, αναγορεύτηκε με όλες τις τιμές, σε ειδική εκδήλωση που έγινε στις 3.12.2010
στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, ο ομοιοπαθητικός Γιώργος Βυθούλκας.
Η αναγόρευση του κ. Βυθούλκα σε επίτιμο καθηγητή του
Πανεπιστημίου Αιγαίου αποφασίστηκε σε αναγνώριση της
προσφοράς του στην Ομοιοπαθητική Ιατρική, αλλά και
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολιστικά
Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα-Κλασική Ομοιοπαθητική» του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων
και Συστημάτων, που λειτουργεί από το 2007, με αντικείμενο τη μετάδοση θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώ
συστημάτων. Ας σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
σε συνεργασία με τη Διεθνή Ακαδημία Κλασικής Ομοιοπαθητικής, είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν ένα
πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ιατρών, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων και φαρμακοποιών στην Ομοιοπαθητική. I
Πηγή:Εμπρός ΝΕΤ, ημερήσια εφημερίδα του νομού Λέσβου.

Η συμβολή του Γεωργίου Βυθούλκα στην αποκατάσταση
και επαναφορά στο προσκήνιο της Κλασικής Ομοιοπαθητικής (αυτής δηλαδή που ασκείται με βάση τις αρχές
που είχε εδραιώσει ο ιδρυτής της, ο Σαμουήλ Χάνεμαν)
είναι απεριόριστη. Η προσπάθεια αυτή τιμήθηκε με το
Εναλλακτικό βραβείο Νόμπελ το 1996 και με πολλές
άλλες διεθνείς διακρίσεις.
Παρά το σεβασμό μας για τα σπουδαία επιτεύγματα του
κ. Βυθούλκα, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι έχουμε μεγάλες προσδοκίες (εύλογα νομίζουμε) από το πρόσωπό
του και ως εκ τούτου θα θέλαμε να δούμε μια πιο ενεργή
στάση εκ μέρους του στην απόπειρα της Ομοιοπαθητικής
κοινότητας να αντιμετωπίσει και εξαλείψει μία σειρά από
προβλήματα. Στις προσπάθειές μας αυτές θεωρούμε ότι
θα μπορούσε να ηγηθεί, ως μία λαμπρή προσωπικότητα
του χώρου, πρόθεση που μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν
έχει εκδηλώσει.
Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα εκτός των ιατρών,
δραστηριοποιούνται στην Ομοιοπαθητική και θεραπευτές -όπως συμβαίνει στις περισσότερες
χώρες- που δεν έχουν ακολουθήσει σπουδές την
Ιατρική. Σε αυτό δεν είχε καμία αντίρρηση ούτε ο
ιδρυτής της Ομοιοπαθητικής Σάμουελ Χάνεμαν,
του οποίου αρκετοί μαθητές δεν ήταν γιατροί, ούτε
βέβαια και ο ίδιος ο κ. Βυθούλκας- που έχει επίσης σπουδές στην Ομοιοπαθητική και όχι στην αλλοπαθητική ιατρική.
Όπως ο ίδιος εξήγησε σε άρθρο του, τη δεκαετία του ’60
που έφερε την Ομοιοπαθητική στην Ελλάδα, δεν ήταν δυνατόν λόγω του συντηρητισμού που επικρατούσε να εκπαιδεύει μη γιατρούς. Σήμερα όμως αλλαγή σε αυτό δεν
έχει επέλθει και είναι κρίμα που παραμένει το κριτήριο
αυτό. Νιώθουμε ότι ο κ. Βυθούλκας θα μπορούσε να

πρωταγωνιστεί στην προσπάθεια να αποκατασταθεί η αδικία απέναντι στους θεραπευτές εξαιτίας της διατήρησης
ενός κριτηρίου που συμμορφώνεται με επιστημονικές
αρχές άσχετες με την άσκηση τις Κλασικής Ομοιοπαθητικής.
Έτσι δυστυχώς και δεν προστατεύεται ο χώρος μας, και
επιτείνονται αντιθέτως φαινόμενα άναρχων συμπεριφορών από επιτήδειους, επίδοξους «δασκάλους» και «θεραπευτές» που συχνά δυσφημούν άσχημα το
ομοιοπαθητικό λειτούργημα. Διότι σήμερα υποθάλπεται
σε παγκόσμιο αλλά και τοπικό επίπεδο, μια αναρχία στον
ιατρικό χώρο εν γένει, με «δράστες» και γιατρούς αλλά
και αυτοαποκαλούμενους θεραπευτές της Ομοιοπαθητικής. Αν το κώλυμα των ιατρικών σπουδών εξαλειφόταν,
θα εξαφανίζονταν εν μία νυκτί και οι διάφοροι πονηροί –
από κάθε χώρο- που βρίσκουν πεδίο δράσης ακριβώς
επειδή υπάρχει μια μεσοβέζικη κατάσταση.
Όλα αυτά εκφράζονται με ειλικρινή ανησυχία. Διότι καθημερινά ξεφυτρώνουν αυθαίρετα «σχολές» ομοιοπαθητικής οι οποίες προσαρμόζουν τη διδασκαλία σε προσωπικές
φιλοδοξίες και οικονομικά οφέλη.
Η σωστή εκπαίδευση στο ομοιοπαθητικό αντικείμενο, όπως συχνά αναφέρεται τόσο από τον ίδιο
τον κ. Βυθούλκα όσο και από παγκοσμίως αναγνωρισμένους ομοιοπαθητικούς, έχει πολύ περισσότερες διδακτικές απαιτήσεις από ό,τι στη
συμβατική ιατρική. Η επιμονή σε άλλα κριτήρια
δημιουργεί διάσπαση μεταξύ των ασκούντων το
λειτούργημα και συμβάλλει στην καθυστέρηση
αναγνώρισης της Ομοιοπαθητικής και στη χώρα
μας, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν ευνοϊκές
συνθήκες προς αυτή την κατεύθυνση, όπως οι
προτάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες ο κ. Βυθούλκας πρωτοστάτησε. I
ΣτΕ

Cyberchondria
Το νέο φαινόμενο. Όλο και περισσότεροι γιατροί έρχονται πλέον αντιμέτωποι με ασθενείς που πριν καν τους εξετάσουν, έχουν πληκτρολογήσει τα
συμπτώματά τους στο google και έχουν κάνει διάγνωση. Έχουν καταλήξει
σε μια σειρά πραγματικά τρομακτικών σεναρίων και ο γιατρός εκτός από
την εξέταση και τη διάγνωση θα πρέπει να καθησυχάσει τους φόβους τους,
επιχειρηματολογώντας πολύ πειστικά. Η ιατρική κοινότητα δεν είναι και πολύ ευτυχής με αυτό. Καταρχήν διπλασιάζει τον όγκο δουλειάς της. Αλλάζει τη σχέση μεταξύ
ιατρού και ασθενή και εν τέλει θεωρούν ότι τρώει πολύ περισσότερο χρόνο από όλους.
Όμως υπάρχουν και αυτοί που βλέπουν με καλό μάτι το googling. Οι πιο ανεκτικοί θεωρούν ότι η σχέση ιατρού ασθενή μπαίνει σε πιο σωστό πλαίσιο. Επιπλέον, έχουν πολλά
παραδείγματα ασθενών που όντως βοήθησαν στη διάγνωση, έχοντας εντοπίσει σωστά
τα συμπτώματά τους στο internet. Ας δούμε λένε οι ίδιοι, το φαινόμενο αυτό ως μια
αρχή για την εδραίωση νέας σχέσης με τους ασθενείς. Όπως υποστηρίζουν, οι ασθενείς το κάνουν ήδη και δεν πρόκειται να σταματήσουν. Άρα γιατί να μην τους κατευθύνουμε στα σωστά sites όπου μπορούν όντως να επιμορφωθούν και να αποκτήσουν
περισσότερη γνώση; Αυτό διευκολύνει και στην τήρηση των οδηγιών μας, καταλήγουν.
Οι πιο σκληροπυρηνικοί βέβαια δε βλέπουν με καλό μάτι την αμφισβήτηση της αυθεντίας τους. Θεωρούν πως ο μέσος χρήστης/ασθενής δεν έχει τα προσόντα για να εντοπίσει τη σωστή πληροφόρηση. Ακόμα κι έτσι λέει η άλλη πλευρά, καλό είναι να
συζητάμε με τον ασθενή το πώς και πού βρήκε τις πληροφορίες. Κάπως έτσι προχωράμε όλοι ένα βήμα παραπέρα σε ότι αφορά τη γνώση. Βέβαια κανείς δεν αμφισβητεί
ότι το φαινόμενο cyberchondria δεν είναι το καλύτερό τους, αλλά υποχόνδριοι υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα, απλώς θα είναι πια hi tech! I
ΠΗΓΗ: www.otenet.gr/.../news/technews?...technews

Cyberchondria και στην Ομοιοπαθητική

Αρκετοί ασθενείς που καταφεύγουν στην Ομοιοπαθητική ακολουθούν την
ίδια τακτική, μπαίνοντας σε Ομοιοπαθητικά σάιτ και μελετώντας βιβλιογραφία και περιπτώσεις θεραπείας. Βλέπουν π.χ. ένα σκεύασμα που συνταγογραφήθηκε με επιτυχία σε έναν άλλο ασθενή και πιστεύουν ότι πρέπει να
λάβουν το ίδιο. Πρόκειται για προσπάθεια αυτοσυνταγογράφησης, που είναι
μια πρακτική αδύνατη.
Στην Ομοιοπαθητική τα πράγματα περιπλέκονται πολύ περισσότερο, διότι αυτή εστιά8

ζει στη σύνθεση του συνόλου των συμπτωμάτων του οργανισμού (σωματικό-συναισθηματικό και σωματικό επίπεδο) και όχι αποκλειστικά στο σύμπτωμα για το οποίο ο
ασθενής επισκέπτεται το θεραπευτή. Τα σωματικά συμπτώματα συνήθως χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση του σωστού φαρμάκου και δεν καθορίζουν τη συνταγογράφηση. Η επιστημονική ονομασία μια πάθησης έχει μικρότερη σημασία διότι π.χ. στην
ταχυκαρδία το Repertory (ευρετηριολόγιο συμπτωμάτων) αναγράφει 235 διαφορετικές
περιπτώσεις θεραπείας (φάρμακα), στην αδυναμία 678 κ.λπ. Ο ομοιοπαθητικός προκειμένου να εντοπίσει ποιο είναι το σωστό φάρμακο (μέσα από ένα πλήθος περιπτώσεων) πρέπει να εντοπίσει το σύνολο των συμπτωμάτων αλλά και των ιδιαιτεροτήτων
(γενικά συμπτώματα) του ασθενούς. Τότε μόνο μπορεί να αποφασίσει.
Επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο που αποτελεί και το βασικότερο κριτήριο για
τη συνταγογράφηση, είναι ότι η κάθε παθολογία έχει ένα στάδιο έναρξης και ένα στάδιο κατάληξης. Αυτό μπορεί να σημαίνει είτε ότι φτάνει μέχρι το θάνατο είτε ότι η συνέχεια καθορίζεται πλέον από άλλον παράγοντα πάθους (μεταπήδηση σε άλλο φάρμακο).
Είναι πολύ πιθανό το στάδιο που διαβάζουμε στο διαδίκτυο αλλά και σε ένα εγχειρίδιο
να περιγράφει μια γενική εικόνα σε όλα τα στάδια της νόσου, πράγμα που σημαίνει ότι
ο αναγνώστης δεν θα καταφέρει να αντιληφθεί ποιο στάδιο από όλα είναι το δικό του.
Θα εμπλακεί σε έναν κυκεώνα, όπου όσο περισσότερο μελετάει τόσο περισσότερο θα
απομακρύνεται από το ενδεχόμενο μιας αντικειμενικής συνταγογράφησης. Αν τελικά αρχίσει να δοκιμάζει άλλοτε το ένα και άλλοτε το άλλο ομοιοπαθητικό φάρμακο με τη
λογική ότι «αφού δεν βλάπτουν δεν πειράζει» τότε απομακρύνει ακόμη περισσότερο την
πιθανότητα ανεύρεσης του σωστού φαρμάκου από τον ομοιοπαθητικό, διότι ενδέχεται
να αποτυπώσει στην εικόνα του τα χαρακτηριστικά των φαρμάκων, που η δράση τους
σχετίζεται ως ένα ορισμένο βαθμό με την ευαισθησία του οργανισμού. Γι’ αυτό είναι
σημαντικό εκτός του όμοιου φαρμάκου και ποια δυναμοποίηση θα χρησιμοποιηθεί.
Το υποκειμενικό σημείο αναφοράς του καθενός μας, δεν μας επιτρέπει να
είμαστε αντικειμενικοί σε μια αυτοσυνταγογράφηση και ιδίως στα χρόνια
προβλήματα. Για αυτό ακόμη και ασκούντες την Ομοιοπαθητική δεν αυτοθεραπεύονται αλλά καταφεύγουν σε συναδέλφους προκειμένου να κάνουν
μια σωστή θεραπεία. Θεωρείται επίσης σωστό και αποδεκτό από τους έμπειρους ασκούντες, ο ομοιοπαθητικός που δέχεται θεραπεία να μη γνωρίζει το φάρμακο που λαμβάνει για τους παραπάνω λόγους. I

Ένας χρόνος χωρίς τον Νίκο Στέργο-Ζερβό.
Ένας χρόνος πέρασε από τότε
που έφυγε από κοντά μας ο
Νίκος Στέργος Ζερβός. Πρόκειται για έναν εξαίρετο επιστήμονα ο οποίος δεν παγιδεύτηκε ποτέ σε παρωπιδικά
κλισέ. Αντιθέτως, με την
πιστή τήρηση της επιστημονικής και ερευνητικής μεθοδολογίας που τον διέκρινε,
κατάφερε όχι μόνο να διαπρέψει στο χώρο της Κλασικής Ομοιοπαθητικής
αλλά και να ανοίξει νέους δρόμους στην άσκησή
της, εξελίσσοντας τη σε ένα λιγότερο πολυσύνθετο και χρονοβόρο θεραπευτικό σύστημα, πολλαπλασιάζοντας τις θεραπευτικές επιτυχίες.
Η περίπτωση του Νίκου Ζερβού διαφέρει από πολλές θεραπευτικές παρεμβάσεις ομοιοπαθητικών, που εσφαλμένα πιστεύουν ότι πορεύονται στον Κλασικό δρόμο.
Ελπίζουμε οι συνεχιστές του να διαθέτουν την ευαισθησία και το επιστημονικό του χάρισμα ώστε να συμπληρωθεί και να διαδοθεί η εργασία του, συμβάλλοντας στην
εξάλειψη της ασθένειας. Σαν φόρο τιμής στον εκλιπόντα
επιλέξαμε να δημοσιεύσουμε την εισαγωγή και τον επίλογο του βιβλίου του ΝΟΣΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ που εκδόθηκε και διανέμεται από τις εκδόσεις
ETRA (www.holisticlifenews@yahoo.com).
ΣτΕ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρώτος ο Γερμανός γιατρός Σάμουελ Χάνεμαν ανακάλυψε τους αιώνιους θεραπευτικούς νόμους της φύσης,
αφήνοντάς μας για κληρονομιά την υπέροχη επιστήμη της
Ομοιοπαθητικής Ιατρικής και την τεράστιας σημασίας
εφεύρεσή του, τον τρόπο δυναμοποίησης των διαφόρων
ουσιών. Το 1987 μελετώντας στα μέτρα των δυνατοτήτων μου την κβαντική φυσική, νομίζω ότι κατανόησα το
μηχανισμό δυναμοποίησης και δράσης των Ομοιοπαθητικών σκευασμάτων. Προς απόδειξη της ορθότητας ή μη
της θεωρητικής μου υπόθεσης, για το μηχανισμό δυναμοποίησης και δράσης του Ομοιοπαθητικού σκευάσματος, ερεύνησα πειραματικά τη δυναμοποίηση ουσιών σε
χώρους εκτός της Ομοιοπαθητικής. Τα αποτελέσματα
ήταν θετικά. Προέκυψαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα

και δημιουργήθηκαν αρκετά νέα προϊόντα χρήσιμα σε
πολλούς τομείς, όπως π.χ. προϊόν για τα υγρά καύσιμα
που αυξάνει την απόδοσή τους, προϊόν για τη χλωρίωση
των υδατοδεξαμενών που επιτυγχάνει τον περιορισμό της
ποσότητας του απαιτούμενου χλωρίου, προϊόν για την ποτοποιία που επιτυγχάνει την τροποποίηση στις γεύσεις των
ποτών, προϊόντα για την κτηνοτροφία όπου επιτυγχάνονται καλύτερες αποδόσεις των ζώων και προϊόντα για τη
γεωργία που αποσκοπούν στην καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών στα φυτά. Στη συνέχεια των ερευνών μου,
δυναμοποίησα ουσίες που έχουν ευεργετικές επιδράσεις
στον οργανισμό. Δοκιμάζοντας τα νέα σκευάσματα που
προέκυψαν, σύμφωνα με τις ενδείξεις τους, διαπίστωσα
πως ήταν αρκετά αποτελεσματικά για ορισμένες ασθένειες. Τα νέα σκευάσματα παρασκευάστηκαν ακριβώς με
τον ίδιο τρόπο που παρασκευάζονται όλα τα Ομοιοπαθητικά σκευάσματα και χορηγούνται βάσει των θεραπευτικών τους ενδείξεων.
Τα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν, με ώθησαν να
δυναμοποιήσω και άλλες ουσίες στηριζόμενος στις θεραπευτικές τους ενδείξεις, παίρνοντας πληροφορίες από
βιβλία της βοτανοθεραπευτκής, της κρυσταλλοθεραπείας,
και από βιβλία παραδοσιακών ιατρικών συνταγών. Σταδιακά διαπίστωσα πως σημαντικός αριθμός ασθενειών,
μπορούσαν να θεραπευτούν με ένα μόνο σκεύασμα,
χωρίς να είναι απαραίτητη η εξατομίκευση της κάθε περίπτωσης, κάτι φαινομενικά αντίθετο με τις αρχές της κλασικής ομοιοπαθητικής.
Αρκούσε μόνο η σωστή διάγνωση της ασθένειας. Τελικά,
χρησιμοποιώντας τη διάγνωση της παραδοσιακής ιατρικής και τα νέα ομοιοπαθητικά σκευάσματα, διαπίστωσα
ότι απλοποίησα κατά πολύ την πρακτική εξάσκηση της
ομοιοπαθητικής, επιτυγχάνοντας υπέροχα αποτελέσματα.
Επειδή σε αυτή τη μεθοδολογία η επιλογή του κατάλληλου σκευάσματος στηρίζεται στη διάγνωση της ασθένειας,
μετά το 2.000, λόγω του προβλήματος που προέκυψε
από την απόρριψη της εργασίας μου από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου της Ομοιοπαθητικής, αποκάλεσα αυτή τη μέθοδο Νοσοκεντρική Ομοιοπαθητική,
για να διακρίνεται από τον κλασικό τρόπο της προσωποκεντρικής εφαρμογής της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής. Σταδιακά, πρόσθεσα στη νέα αυτή εφαρμογή της
Ομοιοπαθητικής ιατρικής ορισμένα από τα γνωστά ομοι-

οπαθητικά σκευάσματα, αυξάνοντας τον αριθμό των
ασθενειών που είναι δυνατόν να θεραπευτούν με ένα
μόνο σκεύασμα. Τα σκευάσματα αυτά όπως και κάθε
ομοιοπαθητικό σκεύασμα, δρουν συγχρόνως στο σωματικό, το ψυχικό και το νοητικό επίπεδο του ασθενούς, επαναφέροντας την ενεργειακή αρμονία. Πρόκειται για μία
νέα μεθοδολογία εφαρμογής της Ομοιοπαθητικής, που
στηρίζεται στο θεωρητικό υπόβαθρο της Ομοιοπαθητικής
θεραπευτικής και στη διάγνωση της παραδοσιακής ιατρικής. Είναι μία πολύ απλή μέθοδος θεραπείας, με πολύ
καλά αποτελέσματα και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα
καλύτερα από αυτά που επιτυγχάνονται με την προσωποκεντρική προσέγγιση του ασθενούς. Ασφαλώς η μέθοδος αυτή δεν καταργεί την προσωποκεντρική κλασική
Ομοιοπαθητική Ιατρική, διότι μερικές φορές κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή της. Η Νοσοκεντρική Ομοιοπαθητική
Ιατρική φαίνεται πως είναι ο πρόδρομος της ιατρικής του
μέλλοντος. Στο μέλλον, αφού καταγραφεί η ιδιοσυχνότητα της κάθε ουσίας που χρησιμοποιείται στην Νοσοκεντρική Ομοιοπαθητική Ιατρική για τη θεραπεία μιας
νόσου, θα είναι εύκολο να γίνονται οι θεραπείες με έναν
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Θα δίδεται ή θα ανακαλύπτεται
απ’ τον ίδιο τον υπολογιστή η νόσος και ο υπολογιστής θα
αποδίδει την κατάλληλη συχνότητα του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που θα θεραπεύει τη συγκεκριμένη νόσο.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ο πλανήτης Γη είναι ένας τεράστιος οργανισμός,
του οποίου η αρμονική ενεργειακή ισορροπία έχει
διαταραχτεί σοβαρά και ο αμυντικός της μηχανισμός προσπαθεί να επαναφέρει την ισορροπία. Τα
ακραία καιρικά φαινόμενα που ζούμε σήμερα,
είναι το ξεκίνημα των πρώτων συμπτωμάτων. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, διότι η
σημερινή κατάσταση της μόλυνσης που προκαλεί
τα φαινόμενα τις σκίασης και του θερμοκηπίου,
δεν είναι αντιστρεπτή. Θα αντιδράσει ο αμυντικός
μηχανισμός του πλανήτη και θα επανέλθει η ισορροπία με τις όποιες συνέπειες για τον άνθρωπο.
Σημασία έχει ότι μετά η πνευματικότητα της ανθρωπότητας θα είναι ένα σκαλοπάτι πιο ψηλά. Γι’
αυτήν την ανθρωπότητα προορίζεται αυτό το βιβλίο. I
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της Ναυσικάς Ταράντου

Πλησιάζει η Άνοιξη! Για ακόμα μια φορά μέσα
στον αέναο κύκλο του χρόνου, το Γιν του χειμώνα
(νερό) γεννάει το Γιανγκ της άνοιξης (ξύλο). Την
πρώτη εκδήλωση του
Γιανγκ, που στην Π.Κ.Ι.,
λέγεται «το Γιανγκ μέσα
στο Γιν». Η ημέρα αρχίζει
να μεγαλώνει και να
υπερτερεί της νύχτας. Το
κρυμμένο αρχίζει να γίνεται φανερό και να εκδηλώνεται, όπως ο σπόρος
που βγάζει τα βλαστάρια
του. Η φύση ξυπνά, αναγεννιέται. Ένα απαλό ευχάριστο αεράκι αντικαθιστά το τσουχτερό κρύο του χειμώνα. Με την πνοή
του μεταφέρει προς όλες τις κατευθύνσεις τη
γύρη των λουλουδιών, για να συντελεστεί και με
αυτό τον τρόπο η γονιμοποίηση του φυτικού βασιλείου.
Κι εσείς, πώς είστε; Μήπως νιώθετε να ξυπνάτε από την
χειμερία νάρκη; Έχετε περισσότερη διάθεση για δραστηριοποίηση, χορό, δημιουργία, κοινωνικότητα, καινούργιες
ιδέες και αποφασιστικότητα υλοποίησης; Αρχίζει να μη
σας χωράει το σπίτι και τα μάτια σας δεν χορταίνουν το
φως και τα χρώματα; Θέλετε να απλωθείτε σαν αέρας
παντού, κι έτσι όπως ο αέρας μεταφέρει την γύρη -ζωτικές ουσίες-, να μπείτε στη ροή, να επανασυνδεθείτε και να
εναρμονιστείτε με τη ζωή που ξυπνάει μέσα σας; Με την

αίσθηση της δύναμης, της κίνησης, του καινούργιου δρόμου, των καινούργιων εμπειριών και ξεκινημάτων; Εκεί
που π.χ. δεν ξέρατε πώς να ανανεώσετε την εργασία σας,
πώς να την προωθήσετε ή να την εμπλουτίσετε, μήπως
ξαφνικά από το πουθενά «ουρανοκατέβατες» ιδέες σχηματίζουν μέσα σας εικόνες και η λύση στο ερώτημα είναι
εκεί; Μια διάθεση για ανανέωση μήπως; Αποφάσεις για
δίαιτα, καινούργιο look, που περίμεναν αδρανείς όλον
αυτό τον καιρό μήπως τώρα χτυπάνε την εσωτερική σας
πόρτα δυνατά και αποφασιστικά, ενώνονται με την αναζωογονημένη σας δύναμη και διάθεση για κίνηση και
παίρνουν το δρόμο της υλοποίησης; Μήπως αντιλαμβάνεστε τον τρόπο ομιλίας κάπως πιο διπλωματικό και αεράτο; Όλα αυτά είναι εκδηλώσεις του στοιχείου Ξύλο.
Πάντα υπάρχει μέσα μας, όμως τώρα στην εποχή της
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ακμής του γίνεται εύκολα πιο αντιληπτό. Ας το γνωρίσουμε τώρα πιο αναλυτικά
Υπενθυμίζω ότι κάθε ένα από τα Πέντε Στοιχεία
έχει σχέση με ένα ζευγάρι εσωτερικών οργάνων.
Αντιστοιχεί σε αυτό μια εποχή του χρόνου, ένα
κλίμα, ένα χρώμα, μία γεύση, ένα συναίσθημα και
ένα πνεύμα. Το στοιχείο του Ξύλου συγκεκριμένα
σχετίζεται με την άνοιξη, τον άνεμο, το πράσινο,
το ξινό, το θυμό ως συναίσθημα και το HUN ως
πνεύμα που σημαίνει «όραμα».

Το ζευγάρι οργάνων που αντιστοιχεί στο
στοιχείο του Ξύλου είναι:
Το Ήπαρ (συκώτι) με τη ΓΙΝ ποιότητα και η Χοληδόχος
Κύστη με τη Γιανγκ. ποιότητα.

Το Στοιχείο του Ξύλου
ΖΕΥΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΟΧΗ
ΧΡΩΜΑ
ΓΕΥΣΗ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
ΠΝΕΥΜΑ

Ήπαρ και Χολή
Άνοιξη
Πράσινο
Ξινό
Θυμός
Hun (Όραμα)

1. Ήπαρ
Τοποθεσία: βρίσκεται μέσα από τα πλευρά, στη δεξιά
μεριά του σώματος, κάτω από το διάφραγμα.
Κύριες φυσιολογικές λειτουργίες κατά την Π.Κ.Ι.: Ομαλοποιεί και ρυθμίζει τη ροή της ενέργειας (Τσι) και του αίματος (Ξούε) και αποθηκεύει το αίμα.
Το Συναίσθημα που του αντιστοιχεί είναι ο θυμός και το
Υγρό του είναι τα δάκρυα.
Ελέγχει τους τένοντες και τα εξωτερικά γεννητικά όργανα.
Εκδηλώνεται εξωτερικά (ανθίζει) στα νύχια.
Το αισθητήριο όργανο που ελέγχει είναι τα μάτια (ελέγχει

το άνοιγμά τους).
Πνεύμα του το HUN (όραμα). Η κατεύθυνση του, η Κύρια
Κίνηση, είναι ανοδική.

2. Χοληδόχος Κύστη
Τοποθεσία: βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του σώματος και
συνδέεται με τον μικρό λοβό του ήπατος.
Κύριες φυσιολογικές λειτουργίες κατά την Π.Κ.Ι.: Αποθηκεύει και εκκρίνει τη χολή. Σχετίζεται με το κουράγιο και
την αποφασιστικότητα μας. Επίσης θεωρείται ως «ασυνήθιστο όργανο» λόγω του ότι τα χολικά υγρά τα οποία
αποθηκεύει είναι μια πολύτιμη για τον οργανισμό ουσία
και απαραίτητη για την πέψη. Ποσότητα υγρών της χολής
παραμένουν μέσα σε αυτήν πάντα ενώ τα άλλα Γιανγκ όργανα συνήθως
αποβάλλουν τα απορρίμματα των τροφών και των υγρών.

Ήπαρ και κίνηση της Ενέργειας
Όλες οι δραστηριότητες των εσωτερικών οργάνων και μεσημβρινών του σώματος εξαρτώνται από την ελεύθερη
ροή της ενέργειας. Οι Τέσσερις Κινήσεις της ενέργειας
(επάνω και κάτω, προς τα έξω και προς τα μέσα), εξαρτώνται από την ομαλή λειτουργία του ήπατος. Όταν αυτό
λειτουργεί κανονικά, οι Τέσσερις Κινήσεις βρίσκονται σε
συνέργεια και ισορροπία, η Τσι (ενέργεια) και το αίμα συνεργάζονται. Η Τσι κινεί το αίμα και το αίμα τρέφει την Τσι,
οι μεσημβρινοί είναι ελεύθεροι και οι δραστηριότητες των
εσωτερικών οργάνων και των ιστών είναι ομαλές και αρμονικές.
Ανατρέχοντας στο προηγούμενο τεύχος του Υ.Ο., στο
θέμα της παρουσίασης των Πέντε Στοιχείων, και συγκεκριμένα στο στοιχείο του Νερού, θα δείτε ότι στην Π.Κ.Ι.
ο άνθρωπος παρομοιάζεται με δένδρο. Ο σπόρος και οι
ρίζες είναι το στοιχείο του Νερού (νεφροί και οι ουροδόχος κύστη). Συνεχίζοντας αυτή την παρομοίωση, μπορούμε να πούμε ότι το Ξύλο είναι ο κορμός. Μέσω του
κορμού, το δένδρο μεγαλώνει και αυξάνεται ανοδικά και
προς τα έξω. Με τον κορμό αναπτύσσεται προς τα επάνω
-όπως και το σώμα του ανθρώπου- και περιμετρικά με τα
κλαδιά (στα οποία αντιστοιχούν οι τένοντες). Αυτό είναι
το κύριο χαρακτηριστικό του ήπατος σε σχέση με την
ενέργεια. Την κινεί ομαλά αρμονικά και ρυθμικά, ώστε το
δένδρο-άνθρωπος να μεγαλώσει και να επεκταθεί, ευρισκόμενο σε αρμονική επικοινωνία με το σώμα του και το
περιβάλλον.
Ας μη ξεχνάμε ότι το ήπαρ είναι ένα Τζανγκ όργανο που
σημαίνει ότι αποθηκεύει έναν θησαυρό και ταυτόχρονα
είναι εμβαπτισμένο μέσα σε αυτόν. Αυτή η πολύτιμη ουσία
είναι το αίμα. Και τι περιέχεται μέσα στον κορμό; Οι χυμοί
(το αίμα του δένδρου), που κυκλοφορούν από τις ρίζες
στον κορμό, από εκεί στα κλαδιά, τα φύλλα, τα λουλούδια και τους καρπούς. Έτσι και το ήπαρ, αποθηκεύει το
αίμα και θρέφοντας την ενέργεια συμβάλλει στην κυκλοφορία του.

Όραμα και Όραση
Ταυτόχρονα ο κορμός και τα κλαδιά συμβολίζουν το Πνεύμα του ήπατος, το Όραμα,
που δηλώνει τον προσωπικό δρόμο της εξέλιξης του καθενός. Η «μάνα» του ήπατος
είναι οι νεφροί. Πνεύμα των νεφρών είναι η αυτογνωσία: π.χ. είμαι ένας σπόρος που θα
γίνω πορτοκαλιά. Ξέρω ότι μόνο αυτό μπορεί να είμαι. Το ξύλο εκδηλώνει στον φανερό κόσμο την υπόσταση και το δυναμικό αυτού του σπόρου. Τον εξελίσσει, του ανοίγει το δρόμο προς την ανάπτυξη και τη βίωση αυτού που γνωρίζει ότι είναι.
Το άνοιγμα του ήπατος είναι τα μάτια. Με τα μάτια βλέπουμε που πάμε, τι συμβαίνει γύρω μας. Με ένα υγιές ήπαρ διακρίνουμε τα προβλήματα και τις ευκαιρίες των καταστάσεων, φτιάχνουμε το πλάνο δράσης και ελισσόμαστε διπλωματικά με λόγια και
πράξεις. Με τα μάτια ονειρευόμαστε (νυχτερινά όνειρα). Σε ψυχικό επίπεδο τα μάτια αντιπροσωπεύουν την οξυδέρκεια, τη διορατικότητα, το όραμα και την ενόραση που είναι
επίσης χαρακτηριστικά του ήπατος. Η λειτουργία της όρασης σε φυσικό επίπεδο εξαρτάται πάλι από αυτό το όργανο. Το σημείο του ματιού που ελέγχεται από το ήπαρ είναι
η κόρη -εξάλλου η ενέργεια του Συκωτιού ελέγχει επίσης το μηχανισμό σύσπασης και
διάτασης των μυών γενικότερα. Έτσι και η διαστολή και συστολή της κόρης εξαρτάται
από αυτό.

Ήπαρ και Οριοθέτηση
Μια άλλη ιδιότητα του ήπατος είναι τα όρια και η οριοθέτηση. Στο παράδειγμά μας αυτό
γίνεται αντιληπτό, όταν φανταζόμαστε το δέντρο μας σε μια ορισμένη θέση στο περιβάλλον, που οριοθετείται γύρω του από τη διάμετρο των κλαδιών. Η εσωτερική του
σοφία γνωρίζει μέχρι πόσο μπορεί να αναπτυχθεί, ώστε να διαφυλάσσει το χώρο του,
σεβόμενο και το χώρο ανάπτυξης των άλλων δέντρων γύρω του. Η αρμονική συνύπαρξη των διαφορετικών ποιοτήτων είναι μια από τις βασικές αρχές της κινέζικης φιλοσοφίας.
Δεν είναι τυχαίο που στον άνθρωπο, οι προεκτάσεις που σηματοδοτούν τα όρια εκτός
από το δέρμα (που ελέγχεται από το στοιχείο του μετάλλου), είναι τα νύχια. Αυτά θεωρούνται ως η προέκταση των τενόντων (κλαδιά) και επίσης τα λουλούδια του ήπατος.
Γερά όμορφα και λεία νύχια με λαμπερό ροζ χρώμα υποδηλώνουν υγιές ήπαρ που αποθηκεύει τη φυσιολογική ποσότητα αίματος.

Θυμός
Ας εξετάσουμε τώρα το συναίσθημα του στοιχείου του Ξύλου, που είναι ο θυμός. Εδώ
μιλάμε για θυμό που εκδηλώνεται όταν οι καταστάσεις το απαιτούν. Είναι μια στάση που
απαιτεί το σεβασμό και αποτελεί ανάληψη της υπεράσπισης και της ευθύνης του εαυτού
μας. Ο θυμός αυτός εκδηλώνεται όταν καταπατούνται τα όρια μας, όταν μας μειώνουν
ή όταν θέλουν να μας κατευθύνουν, να μας χειραγωγήσουν, να μας εμποδίσουν στο
δρόμο της ζωής μας.
Γνωρίζοντας ποιος είμαι και τι θέλω εμπιστεύομαι το δυναμικό μου και την αξία μου,
ξέρω πού πάω και εμμένω με αποφασιστικότητα στις θέσεις μου.
Είμαι εγώ αυτός που δημιουργεί το δρόμο μου. Αν δεν μαχόμαστε για αλλαγές, θα είμαστε σκλάβοι σε όλη μας τη ζωή. Και κάτω από αυτό το πρίσμα ο θυμός είναι μια θετική δύναμη που μας ξεκουνάει από την αδράνεια και την ακινησία που δημιουργούν οι
φόβοι μας, μας κινητοποιεί οδηγώντας μας στην πράξη της πραγματοποίησης των στόχων μας. Πόσες φορές δεν έχουμε πει «δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, ώρα να προχωρήσω. Εσείς κάντε ότι θέλετε, εγώ πάω μπροστά» και μπαίνουμε σε δράση. Με άλλα
λόγια μας βοηθάει να επιβιώσουμε. Η ζωή μας εξάλλου ξεκινάει με μια τέτοια φάση θυμού (τοκετός). Φανταστείτε. Η
μητέρα φωνάζει, ο γιατρός φωνάζει, το παιδί φωνάζει.

σμούς (τικ) και τρέμουλο σε διαφορετικές διαβαθμίσεις, ιδιαίτερα όταν αγχώνεται το
άτομο. Συνήθως φορά γυαλιά και παρουσιάζει στραβισμό, αγριωπή λάμψη ή ερεθισμό
στα μάτια (φωτοφοβία, αλλεργίες, επιπεφυκίτιδες). Η γλώσσα του σώματός του είναι
τα μάτια, τα ανοίγει πολύ ή τα κλείνει. Έχει ένταση στον αυχένα και κεφαλαλγία στο πλάι
ή στην κορυφή του κεφαλιού. Μπορεί να εμφανίσει υπέρταση ή υπόταση. Συνήθως οι
«τύποι του συκωτιού» είναι εγκεφαλικοί και παρουσιάζουν προβλήματα στους τένοντες
όταν καταπονούνται σωματικά. I
Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος

Η Ναυσικά Ταράντου
γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1964.
Σπούδασε Φυσικοθεραπεία στο
Τ.Ε.Ι. Αθηνών όπου αποφοίτησε το 1987.
Μετά το τέλος των σπουδών της παρακολούθησε
σεμινάρια στη μέθοδο Mackenzie, τεχνικές Bobath (για νευρολογική αποκατάσταση ενηλίκων και
παιδιών), εφαρμογές Laser, Biofeedback.
Μετεκπαιδεύτηκε επίσης στην Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία. Απο το 1998 μέχρι το 2003
παρακολούθησε βασική και advance εκπαίδευση στην Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική (Βελονισμό, ωτοβελονισμό, κρανιακό, κοιλιακό
βελονισμό, Κινέζικη Ρεφλεξολογία, Twina μασάζ, moxa, cupping, tapping
και ηλεκτροβελονισμό), με μετεκπαίδευση και κλινική πρακτική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής στην πόλη Chengdu
στην Κίνα και στη συνέχεια στην Ελλάδα στον Αισθητικό βελονισμό προσώπου (αντιριτιδική θεραπεία και Lifting) σώματος (αδυνάτισμα - κυτταρίτιδα) και
Δερματολογικό Βελονισμό.
Απο το 2005 μέχρι το 2007 εκπαιδεύτηκε στην Κρανιοϊερή Θεραπεία, παρακολούθησε σεμινάρια μεθόδων – τεχνικών Οστεοπαθητικής και Κρανιακής Οστεοπαθητικής όπως και βιωματικά σεμινάρια Συστημικής
Αναπαράστασης και Αυτογνωσίας.
Απο το 2009 είναι Reiki Master. Ζει και εργάζεται στην Κέρκυρα στην
οδό Νικηφόρου Θεοτόκη και Δονά 2 (σπηλιά).
Για πληροφορίες σχετικά με την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική
τηλεφωνήστε στο 2661045559

Χαρακτηριστικά ανθρώπων με κυρίαρχο
όργανο το συκώτι.

Σκίτσο από το βιβλίο
του Giovani Macioca

Σε ιδανική κατάσταση της υγείας λοιπόν ο άνθρωπος που
αντιπροσωπεύει το ήπαρ, χαρακτηρίζεται από καλή όραση,
καλό ύπνο, είναι δραστήριος με ιδέες και οράματα, δημιουργικός, εφευρετικός, διορατικός, οξυδερκής, ευφυής,
αποφασιστικός. Εγκεφαλικός (εργάζεται πολύ με τον νου),
έχει διπλωματικό (ευέλικτο δηλαδή) λόγο. Ξέρει τα όριά του
και σέβεται τα όρια των άλλων. Εστιάζει στους στόχους του
και είναι άτομο της εξέλιξης. Το σώμα του είναι ψηλό και τενοντώδες-νευρώδες, με κομψά καλαίσθητα άκρα, σχετικά
μικρό κρανίο και μακρύ ωοειδές πρόσωπο, ανοιχτούς
ώμους, ίσια πλάτη, με μια απαλή πρασινωπή χροιά στην επιδερμίδα. Έχει εύκαμπτους και ελαστικούς μύες και καλή
μυϊκή αντοχή.
Επειδή όμως αυτό το ιδανικό προφίλ προϋποθέτει άριστη
ισορροπία του ατόμου και της υγείας του, αγαθό που σπανίζει στην εποχή μας, θα λέγαμε ότι το πιο αντιπροσωπευτικό
ψυχοσωματικό προφίλ του τύπου του Ξύλου έχει ως εξής:
Ωοειδές πρόσωπο, χλωμό (όταν υπάρχει ανεπάρκεια αίματος) ή κόκκινο πρόσωπο και μάτια (όταν υπάρχει υπερβολή
του Γιανγκ του ήπατος). Λεπτό σώμα, μικρό κεφάλι (κρανίο),
λεπτά χέρια και πόδια. Τάση για νευρικότητα, μυϊκούς σπα11

BOTANA: ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ- SALVIA TRILOBA FRUTICOSA
Φασκόμηλο από την Αμοργό, ένα ευλογημένο βότανο!
Γράφει ο Βαγγέλης Βασσάλος

Ταξινόμηση
Υπάρχουν περίπου 700 είδη φασκόμηλου σε όλο
τον κόσμο, από τα οποία το Salvia officinalis, κοινώς γνωστό ως Φασκόμηλο Κήπου (Garden
Sage), είναι το πιο διαδεδομένο. Στην Αμοργό θα
βρείτε σε αφθονία ένα άλλο είδος αυτής της μεγάλης οικογένειας φαρμακευτικών αρωματικών:
το Salvia Triloba (με τρεις λοβούς δηλαδή, από τα
φύλλα του που φύονται ανά τριάδες στα κοτσάνια
του) το οποίο βρέθηκε επίσης και σε άλλα νησιά
αλλά και σε ορισμένα τμήματα της ηπειρωτικής
χώρας. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα
υποείδος της Salvia fruticosa, επίσης γνωστής
διεθνώς ως Ελληνικό Φασκόμηλο (Greek sage).

Περιγραφή
Είναι πολυετές φυτό -με γκριζωπά πράσινα φύλλα και μια
αργυρωπή τριχοειδή κάλυψη- το οποίο συναντάται σε διαφορετικά μέρη του νησιού, ιδιαίτερα στα βουνά και τις κοιλάδες της ΒΑ περιοχής. Προτιμά ηλιόλουστες περιοχές
όπως επίσης ξηρά, καλά αποστραγγισμένα χώματα, είναι
δηλαδή ανθεκτικό στην ξηρασία, ταιριάζοντας απόλυτα
με τη γεωλογία και το μικρόκλιμα της Αμοργού. Ως εκ τούτου έχει πολύ καλή ποιότητα, έντονο άρωμα και είναι
πλούσιο σε αιθέρια έλαιο. Συχνά αναπτύσσει μικρά σφαιρικά τριχωτά εξογκώματα, περίπου 2-3 εκατοστά σε διάμετρο, που ονομάζονται «μήλα», με τα οποία σχετίζονται
και οι δύο ονομασίες του, το λατινικό fruticosa (γεμάτη
φρούτα) και το ελληνικό Φασκομηλιά (από το φάσκος ή
σφάκος που είναι το όνομα του φυτού στα αρχαία με τη
μετέπειτα προσθήκη του μηλέα που σημαίνει μηλιά).

Ιστορία
Το φασκόμηλο απεικονίζεται σε Μινωική τοιχογραφία του 1400 π.Χ. στην Κνωσό της Κρήτης.
Έχει χρησιμοποιηθεί από την αρχαιότητα για να
απομακρύνει το κακό, για το δάγκωμα φιδιού, για
την αύξηση της γονιμότητας των γυναικών και σε
διάφορες εκδηλώσεις λατρείας και τελετουργίες.
Πολλοί πολιτισμοί από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα το θυμιατίζουν, καίγοντας μικρά ματσάκια
για εξαγνισμό, τόσο στα σπίτια τους ή σε τελετουργίες. Ένα παρόμοιο αποτέλεσμα στις μέρες
μας μπορεί να επιτευχθεί με ψεκασμό με το λεγόμενο υδρόλημμα (hydrosol) του φασκόμηλου: ο
όρος αφορά το ανθόνερο που προκύπτει ως παράπλευρο προϊόν κατά την απόσταξη ενός φυτού
για την εξαγωγή των αιθέριων ελαίων του. Οι Ρωμαίοι το θεωρούσαν ιερό φυτό και επιτελούσαν
ολόκληρη τελετουργία προκειμένου να το κόψουν. Ο Θεόφραστος αναφερόταν στο φασκόμηλο με τον όρο «ελελίσφακος», ο οποίος μοιάζει
με την κοινή ονομασία που χρησιμοποιείται σήμερα στην Αμοργό: αλισφακιά.
Στο πέρασμα των αιώνων, πολλοί είναι οι βοτανοθεραπευτές, γιατροί, και βοτανολόγοι που συνιστούν το φασκόμηλο σχεδόν για κάθε ασθένεια.

Ιατρική
Η φήμη του φασκόμηλου ως πανάκειας, πηγάζει και από
τις δύο ονομασίες του, την κοινή και τη βοτανική, οι
οποίες απορρέουν από τη λατινική λέξη salvere, που σημαίνει σώζομαι.
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Η μεσαιωνική παροιμία «άνθρωπος που ‘χει στον
κήπο του φασκόμηλο, πώς γίνεται να πεθάνει;»
επίσης προέκυψε από τις ποικίλες θεραπευτικές
ιδιότητές του. Εξάλλου στο Μεσαίωνα το φυτό
είχε την προσωνυμία salvatrix (Sage the SaviorΦασκόμηλο Σωτήρας), χρησιμοποιούνταν για την
παραγωγή ελιξιρίων μακροζωίας και ήταν επίσης
ένα από τα συστατικά στο σκεύασμα που είναι
γνωστό ως «Τέσσερις Κλέφτες», ένα μίγμα βοτάνων εκχυλισμένων σε ξίδι, το οποίο πίστευαν ότι
προφυλάσσει από την πανούκλα.
Όσο για το είδος Salvia divinorum, όπως υποδηλώνει η ονομασία του, είναι ένα ήπιο ψυχοτρόπο
φυτό που χρησιμοποιείται ως ίαμα αυτογνωσίας
και ενόρασης.

Αιθέριο έλαιο
Το έλαιο του ελληνικού φασκόμηλου (S. triloba-fruticosa) είναι πιο υγιεινό και με πιο λεπτό άρωμα από εκείνο
του κοινού φασκόμηλου, λόγω της χαμηλότερης περιεκτικότητάς του σε κετόνες (καμφορά και θουγιόνες).
Τα πολυάριθμα οφέλη του φασκόμηλου μπορούμε
να τα απολαύσουμε χάρη στο έλαιό του. Αυτό χρησιμοποιείται εσωτερικά ως φαρμακευτική αγωγή
από του στόματος, όπως και εξωτερικά στη φυσιοθεραπεία (αρωματοθεραπεία σώματος, κατόπιν αραίωσης σε βάσεις φυτικών βασικών ελαίων
ή μέσω αρωματισμού των χώρων με την καύση
του σε ειδικούς λύχνους για αιθέρια έλαια). Επίσης είναι συστατικό φυσικών καλλυντικών. Αξίζει να αναφερθεί η τόνωση, η εξισορρόπηση και η
ήπια ευφορία που φέρνει στο νευρικό σύστημα,
ιδιότητες που προσφέρουν καθαρότητα σκέψης
σε περιόδους κρίσιμης συναισθηματικής ή πνευματικής κόπωσης. Σοφό θα ήταν οι εγκυμονούσες, οι γυναίκες που θηλάζουν, όπως επίσης και
τα άτομα που λαμβάνουν συμβατικά διεγερτικά ή
ηρεμιστικά, να συμβουλευτούν πρώτα το γιατρό
τους ή έναν βοτανοθεραπευτή για το αν -και πώςμπορούν να χρησιμοποιήσουν φασκόμηλο.

Στην Αμοργό
Τα νεότερα στοιχεία έρχονται να επιβεβαιώσουν τους παραδοσιακούς ισχυρισμούς και υποδεικνύουν πολυάριθμες χρήσεις για το φασκόμηλο:
είναι αντιιδρωτικό, οιστρογονεργικό, αντιβιοτικό,
αντιμυκητιακό, στυπτικό, αντισπασμωδικό, διουρητικό κ.λπ. (οι δύο πρώτες λειτουργίες του δείχνουν πιθανή εφαρμογή σε γυναικολογικές
παθήσεις όπως δυσμηνόρροια, εμμηνόπαυση
κ.ά.).

Ρόφημα
Το τσάι που προέρχεται από το έγχυμα του φασκόμηλου
παραμένει δημοφιλές, είτε απλά λόγω γεύσης ή για το
ρυθμιστικό του ρόλο σε θέματα υγείας και ευεξίας του οργανισμού. Σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό προσθέστε ένα
κουταλάκι του τσαγιού αποξηραμένο βότανο. Σκεπάστε
και αφήστε το βότανο να μουλιάσει από 4 έως 10 λεπτά,
ανάλογα με το πόσο δυνατό το προτιμάτε. Στραγγίστε και
προαιρετικά προσθέστε λίγο μέλι, ή και λεμόνι, που βελτιώνουν τη γεύση αλλά και βοηθούν στα κρυώματα. Είναι
ένα ευχάριστο ρόφημα, που μπορείτε να απολαύσετε
ζεστό ή κρύο, ανάλογα με την ώρα της ημέρας, την κατάσταση της υγείας, την εποχή ή την προτίμησή σας, ενώ
μπορεί επίσης να συνδυαστεί και με άλλα βότανα.
Το φασκόμηλο, είτε ως έγχυμα είτε ως αφέψημα
(το τελευταίο διαφέρει στο ότι το βότανο σιγοβράζει στο νερό για 5-10 λεπτά) παραδοσιακά
χρησιμοποιείται για να ρίξει τον πυρετό, ως αποχρεμπτικό αλλά και ως αποκαθαρτικό του αίματος. Μπορείτε να απολαύσετε επίσης τα οφέλη
του κάνοντάς το γαργάρες ή χρησιμοποιώντας το
ως στοματικό διάλυμα για τη θεραπεία φλεγμονών του στόματος. Δρα θεραπευτικά σε λοιμώξεις
του λαιμού και των αμυγδαλών, σε αποστήματα
δοντιών και σε έλκη του στόματος ή των ούλων,
καθώς τα πτητικά του έλαια καταπραΰνουν τις
βλεννογόνους.

Το αποξηραμένο φασκόμηλο δεν λείπει ποτέ από κανένα
νοικοκυριό της Αμοργού. Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να το πίνουν είτε απλώς για ευχαρίστηση, είτε για να
απαλύνουν τον πόνο στο λαιμό ή το στομάχι, αλλά και για
να αναζωογονηθούν. Σε κάθε café του νησιού, με το που
θα ζητήσετε τσάι από βότανα, θα σας προτείνουν πρώτοπρώτο το φασκόμηλο.
Οι ντόπιοι σε ορισμένες περιπτώσεις τρίβουν τα
δόντια και τα ούλα τους με φύλλα φασκόμηλου
για τη βελτίωση της υγιεινής του στόματος ή τα
μασούν για να θεραπεύσουν αποστήματα του στόματος. Τους αρέσει να διαλέγουν τα «μήλα», να
τα καθαρίζουν και να τα τρώνε όταν είναι μαλακά.
Είναι όντως αρωματικά, ζουμερά και νόστιμα. Οι
μέλισσες αγαπούν πολύ τα άνθη του φασκόμηλου
και οι μελισσοκόμοι μας με περηφάνια επαινούν
το τοπικό μέλι που παράγουν. Οι Αμοργιανοί όπως
και τα μέλη της ομάδας ΙΑΜΑΤΑ φροντίζουν να
συλλέγουν φασκόμηλο αφού περάσει για τα καλά
η ανθοφορία και η σπορογονία, προκειμένου να
δώσουν την ευκαιρία αφενός στις μέλισσες να κάνουν τη δική τους σοδειά πρώτα και αφετέρου στο
φυτό να επιτελέσει τη φυσική αναπαραγωγή του.
Στο παρελθόν έκαιγαν φασκόμηλο για να κάνουν
καπνιστά λουκάνικα, και καθάριζαν τα πήλινα
σκεύη με ένα ματσάκι από φασκόμηλο, φύλλα βελανιδιάς και κέδρου.

Μαγειρική χρήση του φασκόμηλου
Φρέσκα ή αποξηραμένα φύλλα φασκόμηλου χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν τη γεύση και το άρωμα πολλών πιάτων, που περιλαμβάνουν κρέας (βοηθά στην πέψη
των λιπαρών κρεάτων όπως το χοιρινό και τα λουκάνικα),
ψάρι, πατάτα, ακόμη και σε σούπες και σάλτσες. Επίσης
αρωματίζει το λάδι και το ξίδι (τα οποία με τη σειρά τους
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μαρινάτες). Το φρέσκο
φασκόμηλο μπορεί να διατηρηθεί για μερικές μέρες στο
ψυγείο, αφού τυλιχτούν τα φύλλα του σε νωπό απορροφητικό χαρτί και φυλαχτούν σε πλαστική σακούλα.

Οι κάτοικοι επίσης αναφέρουν την περιστασιακή
χρησιμοποίηση των αποστακτήρων της ρακής για
να αποστάζουν φασκόμηλο, προκειμένου να αποκτήσουν έστω και μικρή ποσότητα από το «αλισφακόλαδο», δηλαδή το αιθέριο έλαιο του φυτού.
Το έβρισκαν πολύ χρήσιμο ως φάρμακο για τις μέλισσες, έκαναν επαλείψεις στα ταλαιπωρημένα
από αρθριτικά γόνατα, το αναμείγνυαν με κρασί
και μετά έκαναν κομπρέσες στο μέτωπο για να
ανακουφιστούν από πονοκεφάλους.

Το φασκόμηλο στο νησί της Αμοργού
θα είχε μόνο φίλους, αν δεν υπήρχαν
οι κατσίκες! Αυτά τα κατά τ’ άλλα
αξιαγάπητα ζώα έχουν αναδειχτεί
εσχάτως σε μεγάλους καταστροφείς
της τοπικής χλωρίδας. Σε παλαιότερες εποχές απλώς «τσιμπολογούσαν» φασκόμηλο πού και πού. «Ήταν
το φάρμακό τους», χαριτολογούσαν
οι ντόπιοι. Τώρα πια καταναλώνουν
υπερβολικές δόσεις, έχοντας το φασκόμηλο ως κύριο πιάτο στο μενού
τους, εξαιτίας της υπερβόσκησης αφενός και της έλλειψης τροφής αφετέρου, όσο το
κλίμα γίνεται ξηρότερο!
Υπάρχει στους ντόπιους μια συνήθεια να μη μαζεύουν το «φασκόμηλο που βλέπει τη
θάλασσα»! Αυτό πιθανότατα σχετίζεται με το γεγονός που επιβεβαιώνουν οι σύγχρονες
έρευνες, τη σύνδεση δηλαδή ανάμεσα στο υψόμετρο όπου φύεται το φασκόμηλο και
στην ποιοτική του σύσταση και περιεκτικότητα σε πολύτιμα στοιχεία.

ληλα αποξηραμένα και συσκευασμένα φύλλα ή ματσάκια) και δύο θαυμάσια μίγματα
φασκόμηλου, το ΙΑΜΑ (μίγμα για ρύθμιση του οργανισμού γενικά και αποκαθαρισμού του
από τοξίνες) και το ΓΑΙΑ (ήπιο φυσικό διεγερτικό μίγμα, ρυθμιστικό του αναπνευστικού).
Στο νεότευκτο σύγχρονο εργαστήριο της επιχείρησης αποστάζεται πρώτης ποιότητας αιθέριο έλαιο Salva Triloba , καθώς και το πολύ δημοφιλές ανθόνερο (hydrosol) φασκόμηλου που προκύπτει κατά την απόσταξη και αποτελεί εξαιρετικό τονωτικό,
καθαριστικό και ενυδατικό του δέρματος, ενώ επίσης ανανεώνει και καθαρίζει την ατμόσφαιρα. I
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο
www.iamata.gr ή στη διεύθυνση:
ΙΑΜΑΤΑ
Βαγγέλης Βασσάλος-Ελένη Τανούλη
84008 Λαγκάδα, Αμοργός
Tηλ./fax: 22850 73060
Κιν. Τηλ.: 6939 399201

ΙΑΜΑΤΑ
Η μικρή επιχείρηση (για τη συλλογή και επεξεργασία τοπικών βοτάνων) ΙΑΜΑΤΑ εδρεύει
στη Λαγκάδα της Αιγιάλης. Διαθέτει άριστης ποιότητας φασκόμηλο Αμοργού (κατάλ-

O Βαγγέλης βασσάλος
εν ώρα συγκομιδής βοτάνων

Ευρωπαϊκή Οδηγία απειλεί φυτά και βότανα με αποκλεισμό από την αγορά.
Άλλη μια προσπάθεια χειραγώγησης των εναλλακτικών μέσων θεραπείας.
Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό συλλογή υπογραφών με αντικείμενο την
Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Παραδοσιακά Φυτικά Φαρμακευτικά Προϊόντα. Στόχος της είναι να αποτραπεί η τροποποίηση της οδηγίας
2004/24/ΕΚ2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την καταχώριση των
παραδοσιακών φυτικών φαρμακευτικών προϊόντων σε μια λίστα επιτρεπόμενων προϊόντων, η οποία μπαίνει σε ισχύ στις 30 Απριλίου 2011. Οι πολέμιοι αυτής της οδηγίας ισχυρίζονται ότι μετά το τέλος της μεταβατικής
περιόδου όλα τα φυτικά προϊόντα που δεν θα έχουν ακόμη καταχωρηθεί ως
φάρμακα θα πρέπει να απαγορευθούν, και ο Ευρωπαίος καταναλωτής θα
χάσει το δικαίωμα της επιλογής ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία φυσικών
προϊόντων. Για παράδειγμα, η αναφορά, που θα συνοδεύει τη συλλογή υπογραφών, επισημαίνει την μέντα, η οποία θεωρείται ένα φαρμακευτικό φυτό
για τη θεραπεία του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου.

Οι λόγοι είναι προφανείς:
1. Οι ισχύοντες κανόνες αποκλείουν ένα μεγάλο μέρος των προϊόντων, λόγω του κριτηρίου «15 χρόνια εντός της Ε.Ε.». Μια πρόταση θα ήταν να μειωθεί τουλάχιστον το γενικό όριο στα 20 χρόνια και συνεπώς στα 10 χρόνια στην Ε.Ε.
2. Η διαδικασία εξαιρεί ένα μεγάλο μέρος των προϊόντων, λόγω του κριτηρίου «μόνο
βότανα», δηλαδή μόνο φυτά. Αποκλείονται επομένως κάποια μέταλλα όπως είναι η θυμόλη και η μενθόλη που περιλαμβάνονται σε φυτικά προϊόντα, αποκλείοντας συγχρόνως και τα φυτικά προϊόντα από τα οποία προέρχονται.
3. Η διαδικασία εγγραφής είναι πολύ ακριβή και πολύ χρονοβόρα. I
ΠΗΓΗ: Association of Natural Medicine in Europe e. V.
European Ayurveda Association (EUAA) e.V
Μετάφραση: Ιωάννα Αυλωνήτη

Δυστυχώς, τα επιχειρήματα υπέρ της οδηγίας, απέχουν από την πραγματικότητα. Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης σαφώς και υποστηρίζουν τη βελτίωση της ποιότητας των
προϊόντων και τη διασφάλιση των καταναλωτών, όμως υπογραμμίζουν ότι πολλά από
τα αγιουρβεδικά π.χ. προϊόντα δεν καλύπτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να συμπεριληφθούν σε αυτή τη λίστα λόγω της αυστηρότητας των κανόνων για την έγκριση του
κάθε προϊόντος. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μη βρίσκονται στην αγορά πολλά συμπληρώματα διατροφής ή άλλα προϊόντα που έχουν την ιδιότητα του φαρμάκου.

Τι θα συμβεί στις 30 Απριλίου του 2011;
Λόγω της αναπτυσσόμενης αγοράς των προϊόντων υγείας, χωρίς να υπάρχει έλεγχος της
ποιότητας, η Ε.Ε. δημιούργησε τη δυνατότητα μιας απλουστευμένης διαδικασίας καταχώρισης των φυτικών φαρμακευτικών προϊόντων. Στη νέα αυτή διαδικασία δε θα ζητούνται πια φάκελοι με κλινικά και τοξικολογικά στοιχεία αλλά θα γίνεται μια επίδειξη
της παραδοσιακής χρήσης του προϊόντος για 30 έτη, εκ των οποίων τα 15 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αιτών οφείλει να παρέχει μόνο δεδομένα σχετικά με τη ποιότητα των
προϊόντων. Θεωρητικά, οι κανονισμοί φαίνονται απλοί. Στην πράξη, ωστόσο, δεν είναι.
Η ημερομηνία της 30ης Απριλίου 2011 σηματοδοτεί το τέλος μιας μεταβατικής περιόδου, όπου τα φυτικά φάρμακα ή τα φυτικά προϊόντα που πωλούνται πρέπει να έχουν μια
φαρμακευτική ένδειξη, η οποία θα αναφέρει αν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά.

Τα εγγεγραμμένα φυτικά προϊόντα θα απαγορευθούν αμέσως;
Σαφώς και όχι: η οδηγία αφορά μόνο και αποκλειστικά τον τομέα των φαρμάκων, αλλά
δεν ρυθμίζει τον τομέα των τροφίμων. Τα προϊόντα που είναι τώρα νόμιμα στην αγορά
ως τρόφιμα (συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωμάτων διατροφής) θα εξακολουθήσουν να επιτρέπονται την 1η Μαΐου 2011.

Τι θα συμβεί σε όσα προϊόντα δεν έχουν ακόμα καταχωρηθεί;
Τίποτα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης όμως δεν μπορούν να είναι
προς πώληση στην αγορά. Ωστόσο, υπάρχει πρόβλημα για πάρα πολλά προϊόντα, μιας
και καλούνται να αποδείξουν τα οφέλη που προκαλούν σε ένα δείγμα υγιών ανθρώπων (πράγμα που από μόνο του το καθιστά αδύνατον) χωρίς όμως να παρέχουν κλινικά δεδομένα.

Γιατί τα συμπληρώματα διατροφής δεν χρησιμοποιούν την
απλουστευμένη διαδικασία καταχώρισης;
Γιατί στην περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορούν!
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Βιομηχανία καισαρικών έχουν στήσει μαιευτήρες
Μαιευτήρες κερδίζουν από το εμπόριο Πάνω από 20.000 επίτοκοι κάθε χρόνο
φόβου και τη βιομηχανία καισαρικών οδηγούνται «αναίτια» στο χειρουργείο
του Χρήστου Κόντη - Ομοιοπαθητικού

της Γαλήνης Φούρα

Πριν ένα χρόνο περίπου μου τηλεφώνησε κλαίγοντας μια φίλη που επρόκειτο να γεννήσει τις επόμενες ημέρες. Ο λόγος ήταν ο μαιευτήρας της, ο
οποίος ήταν και ο διευθυντής μεγάλης μαιευτικής κλινικής στην Αθήνα. Επέμενε ότι έπρεπε να γεννήσει με καισαρική. Ούτε λίγο ούτε πολύ τρομοκράτησε την εγκυμονούσα δείχνοντάς της το μωρό στον υπέρηχο και λέγοντάς
της ότι πέρα από την σκληρότητα του τραχήλου που καθιστά αδύνατη την
εγκυμοσύνη, το μωρό κινδύνευε να πνιγεί γιατί είχε τυλιχτεί με τον ομφάλιο
λώρο. Της πρότεινα να επισκεφτεί έναν άλλο γυναικολόγο, πράγμα που
έκανε παρότι βρισκόταν στις τελευταίες ημέρες της εγκυμοσύνης. Ο νέος
γυναικολόγος την καθησύχασε και της είπε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις επικινδυνότητας κατά την διάρκεια της γέννας.
Μετά από δύο ημέρες η φίλη μου γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι με φυσιολογικό τοκετό χωρίς το παραμικρό πρόβλημα! Η φύση της ζωής, ή αλλιώς ο βιολογικός μηχανισμός μας, είναι έτσι διαμορφωμένος ώστε να ανταποκρίνεται σε υπαρκτές και σοβαρές
ανάγκες. Η καισαρική μοιάζει με εύκολη λύση κυρίως για τις μητέρες εκείνες που λιγοψυχούν στη διαδικασία της γέννας, αλλά δεν είναι η φυσικά η ενδεικνυόμενη επιλογή
που ορίζεται από τους νόμους της φύσης. Αρκετά προβλήματα μπορούν να προκύψουν
όταν δεν ακολουθούμε τη φυσική οδό, εκτός φυσικά και αν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Στο σημείο αυτό η απουσία ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας από επαγγελματίες,
η δράση χωρίς καμία λειτουργηματική αίσθηση καθήκοντος, πρέπει να ελέγχονται αυστηρά από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Πριν λίγο καιρό επισκέφτηκα ένα βρέφος
15 ημερών το οποίο είχε γεννηθεί με καισαρική. Το πρόβλημα ήταν η δύσπνοια που εμφάνιζε. Οι γονείς του δεν ήθελαν να αρχίσει φαρμακευτική αγωγή, οι ίδιοι ακολουθούσαν την ομοιοπαθητική μέθοδο. Κάποια στιγμή ο πατέρας πλησίασε το κρεβατάκι του
μωρού. Το μωράκι είχε ανοιχτά τα μάτια και κοιτούσε προς το ταβάνι. Ξαφνικά και χωρίς
προφανή λόγο, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία του πατέρα του, τινάχτηκε τρομαγμένο.
Γνωρίζουμε ότι τα μωρά για αρκετές εβδομάδες μετά τη γέννα δεν διακρίνουν καθαρά
τις μορφές που αντικρίζουν, έτσι και στο μωρό μας, καθυστέρησε να φτάσει το οπτικό
μήνυμα στον εγκέφαλο, όταν αντιλείφηκε την ξαφνικά την εικόνα τρομοκρατήθηκε. Οι
γονείς με πληροφόρησε ότι αυτό συνέβαινε από την στιγμή που γεννήθηκε. Αμέσως του
χορηγήθηκε ένα Ομοιοπαθητικό σκεύασμα το οποίο προορίζεται για καταστάσεις ξαφνικού πανικού, με την αίσθηση της άμεσης απειλής και του επικείμενου θανάτου. Η
δράση του φαρμάκου ήταν άμεση, από εκείνη τη στιγμή δεν ξαναφοβήθηκε και η δύσπνοια δεν το ξαναενόχλησε.
Από έρευνες που έχουν διεξαχθεί, αποκαλύφθηκε ότι πολλά παιδιά που γεννιούνται με
καισαρική εμφανίζουν άσθμα. Ας το σκεφτούμε αυτό λίγο περισσότερο: πώς θα ήταν αν
βρισκόμασταν σε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου η αίσθηση του φόβου δεν υφίσταται,
αφού είμαστε πλήρως προσαρμοσμένοι στις εκεί συνθήκες. Ξαφνικά και απροειδοποίητα εκεί που είμαστε γαλήνιοι, δημιουργείται ένα άνοιγμα: ένα έντονο φως -διαφορετικό
από αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα- πλημμυρίζει το οπτικό μας πεδίο. Στη συνέχεια
ένα σκληρό κάτι (χέρι) μας αρπάζει και σας τραβάει από τη ζεστή φωλιά όπου ήμασταν
κουρνιασμένοι και ονειροπολούσαμε. Στη συνέχεια άλλα χέρια μας έπαιρναν και μας
πήγαιναν από εδώ και από εκεί χωρίς εμείς να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει
γύρω σας. Δεν έχουμε καμία εξοικείωση με όλα αυτά τα νέα άγνωστα πράγματα, ούτε
γευστική, ούτε οσφρητική, ούτε ακουστική αλλά ούτε αισθητική. Ο φόβος που προετοιμάζει την άμυνα μας είναι το μόνο αίσθημα που κυριαρχεί, ο φόβος και η απόγνωση
μιας και ένα νεογέννητο δεν είναι σε θέση να αμυνθεί σε εξωτερικές απειλές.
Μέχρι πριν λίγα χρόνια πιστεύαμε ότι τα μωρά δεν αισθάνονταν τον πόνο
και τα χειρουργούσαμε χωρίς αναισθησία. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η αμυγδαλή του εγκεφάλου είναι από τα πρώτα όργανα που δημιουργούνται και
έχουμε προσαρμόσει τις πρακτικές μας στα νέα ευρήματα.1
Επανερχόμαστε λοιπόν στον λόγο που οφείλει και την ύπαρξή του το Υγείας Όραμα. Η
αγωνία του ανθρώπου να εξαλείψει την απειλή από τη ζωή του τον έστρεψε ενάντια σε οτιδήποτε συνιστούσε πιθανή απειλή γι’ αυτόν. Πίστεψε στην επιστήμη σε τέτοιο βαθμό που
θεώρησε άχρηστες τις πληροφορίες που αποκόμισε από τους προγόνους του. Πληροφορίες που τον βοήθησαν να επιβιώσει μέχρι σήμερα, σιγά-σιγά έχασαν την αξία τους και
κατέστησαν τα επιστημονικά κέντρα τόπους λατρείας και τον επιστήμονα το είδωλο της
λατρείας τους. Και πριν προλάβει να πει ότι είναι επιτέλους ελεύθερος από εξωτερικές
απειλές, το απάνθρωπο τέρας (εγωισμός) που φέρει μέσα του ο άνθρωπος, αποδεικνύεται
η μεγαλύτερη υπονόμευση της υγείας, της ζωής και του περιβάλλοντός του. I

Μία «εργολαβία» καισαρικών πλουτίζει ορισμένους μαιευτήρες, αλλά και
οδηγεί τουλάχιστον 20.000 επιτόκους κάθε χρόνο στη χώρα μας «αναίτια»
στο χειρουργείο. Οι εκτιμήσεις που προκύπτουν από τις επιστημονικές μελέτες αποκαλύπτουν το μέγεθος του προβλήματος, φωτίζοντας και τα ερωτήματα που προκύπτουν. Πρόσφατη έρευνα της Εθνικής Επιτροπής
Θηλασμού και του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού έδειξε ότι το 52,5% των
Ελληνίδων γεννάει με καισαρική και μόνο το 26% των αλλοδαπών που ζουν
στη χώρα μας, οι περισσότερες των οποίων είναι φτωχές μετανάστριες και
άρα δεν έχουν να καταβάλουν το κόστος της καισαρικής. Μάλιστα, το 65,2%
των γυναικών που υποβάλλονται σε καισαρική έχει ιδιωτική ασφάλιση…
Τα αποτελέσματα της μελέτης που διεξήγαγε το Tμήμα Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Παιδιατρικής του Ινστιτούτου (διευθύντρια η κ. Ιωάννα Αντωνιάδου) συμπίπτουν με τα
συμπεράσματα παλαιότερης μελέτης (2005) του καθηγητή του LSE Ηλία Μόσιαλου. Ο
καθηγητής και βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ υπέβαλε στις 25 Οκτωβρίου σχετική
ερώτηση στη Βουλή επισημαίνοντας ότι το ποσοστό των καισαρικών αυξάνεται συνεχώς
και φτάνει το 45% των γεννήσεων στην περιοχή του Ηρακλείου και το 50% στην περιοχή
της Αθήνας, ενώ βάσει των οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δεν θα έπρεπε
να ξεπερνάει το 15%. Αυτό σημαίνει ότι στις 100.000 γεννήσεις που καταγράφονται
κάθε χρόνο στη χώρα μας, οι καισαρικές δεν θα έπρεπε να είναι άνω των 15.000, ενώ
από τις μελέτες προκύπτει ότι είναι περισσότερες από 40.000!
«Το διεθνές ποσοστό των καισαρικών», δήλωσε ο καθηγητής Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Χρούσος, «δεν ξεπερνάει το 20%. Στην Αμερική, εάν το ποσοστό αυτό σε ένα μαιευτήριο φτάσει και ξεπεράσει το 25%, αρχίζουν και διερωτώνται
τι συμβαίνει. Γίνεται έλεγχος για να διαπιστωθεί ποιος κάνει καισαρικές χωρίς πραγματικές ενδείξεις. Εμείς έχουμε το διπλάσιο ποσοστό».
«Oλες οι μελέτες δείχνουν», επισήμανε ο κ. Ηλίας Μόσιαλος, «ότι μη ιατρικοί παράγοντες αποδεικνύονται σημαντικότεροι από τους ιατρικούς στην
απόφαση να υποβληθεί μια γυναίκα σε καισαρική τομή. Το ποσοστό των καισαρικών, π. χ., μειώνεται σημαντικά τα Σαββατοκύριακα και ο αριθμός των
φυσιολογικών τοκετών αυξάνεται. Το ίδιο συμβαίνει και τη νύχτα. Η πιθανότητα να υποβληθεί μια γυναίκα σε καισαρική από τις 12 το βράδυ έως τις
8 το πρωί ελαχιστοποιείται και είναι σαφώς μεγαλύτερη στο πλαίσιο του κανονικού ωραρίου της κλινικής. Αυτό δείχνει ότι η επιλογή δεν γίνεται λόγω
έκτακτης ανάγκης, αλλά συνδέεται με τον προγραμματισμό ορισμένων μαιευτήρων.
Επίσης, διαπιστώθηκε ότι στα ιδιωτικά μαιευτήρια το 65% των γυναικών με ιδιωτική
ασφάλιση υποβλήθηκε σε καισαρική τομή, έναντι 24% των γυναικών που δεν είχαν
ιδιωτική ασφάλιση. Οι Ελληνίδες που νοσηλεύονται σε δημόσια νοσοκομεία έχουν σχεδόν τριπλάσια πιθανότητα να υποβληθούν σε καισαρική από τις μετανάστριες, οι οποίες
θεωρείται ότι βρίσκονται σε χαμηλότερη κοινωνικο-οικονομική θέση. Το ποσοστό των
καισαρικών τομών μεταξύ των Ελληνίδων ήταν 52,5% έναντι 26% στις γυναίκες άλλων
εθνοτήτων».
Στην ερώτησή του ο καθηγητής υπογραμμίζει ότι το κόστος της καισαρικής είναι πολλαπλάσιο από το κόστος του φυσιολογικού τοκετού και επιβαρύνει το Εθνικό Σύστημα
Υγείας και τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών, ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία. «Εκτός από αυτό», διευκρινίζει, «η συγκεκριμένη πρακτική επηρεάζει σημαντικά την πιθανή έκβαση της υγείας τόσο της μητέρας όσο και του νεογνού.
Αυξάνει τη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο μετά τον τοκετό, τον κίνδυνο αιμορραγίας, λοιμώξεων και επιπλοκών από την αναισθησία, ενώ δυσχεραίνει τη διαδικασία
του θηλασμού. Είναι φανερό ότι επιβάλλεται συστηματική καταγραφή των καισαρικών
τομών ανά θεραπευτήριο και γιατρό ώστε να διαπιστωθεί πού ακριβώς εντοπίζεται το
πρόβλημα και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα».

1. «Το μυστικό των 9 πρώτων μηνών», Gerald Huther (νευροβιολόγος), εκδ. Πολύτροπο.
ΣτΕ

Διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με άλλες χώρες
«Είναι προφανές ότι κάνουμε πιο πολλές καισαρικές από όσες πρέπει», τονίζει ο καθηγητής Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Χρούσος. «Η μελέτη που έγινε
από το Ινστιτούτο Υγείας του παιδιού έδειξε ότι στο πανελλαδικό δείγμα, το 41,5% των
γυναικών -Ελληνίδων και αλλοδαπών- γεννάει με καισαρική. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα
έχει διπλάσιο αριθμό καισαρικών από το σύνηθες σε άλλες χώρες. Είναι αλήθεια ότι για
λόγους εξελικτικούς, λόγω του ότι μεγάλωσε ο εγκέφαλος και το κεφάλι του ανθρώπου, κάποιες έχουν πρόβλημα να γεννήσουν. Παλαιότερα, είχαμε πολλές περιπτώσεις
παιδιών με εγκεφαλική παράλυση. Στην προσπάθεια να γεννηθούν φυσιολογικά, γίνονταν ζημιές στον εγκέφαλο και στα νεύρα και είχαν μετά προβλήματα τα παιδιά. Δεν
θέλουμε να έχουμε τέτοια προβλήματα, που έτσι και αλλιώς δεν υφίστανται σήμερα
λόγω των καισαρικών τομών. Oμως, δεν είναι δυνατόν σχεδόν οι μισές γυναίκες να
γεννούν με καισαρική και σε ορισμένα μαιευτήρια το ποσοστό αυτό να φτάνει το 70%».
Ο καθηγητής επισημαίνει ότι πολλές γυναίκες φοβούνται τον πόνο του τοκετού. «Oλες
οι μελέτες δείχνουν», επισημαίνει, «ότι και αυτό είναι θέμα προετοιμασίας και εκπαίδευσης. Παλιά, η προετοιμασία ήταν δουλειά των γιαγιάδων. Τώρα έχει αλλάξει η ζωή και
οι νέες μητέρες βρίσκονται χωρίς καθοδήγηση. Οι Eλληνίδες μαίες είναι πολύ καλά εκπαιδευμένες για να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο». I
Πηγή: Καθημερινή

14

Κερκόπορτα για μεταλλαγμένα «Ανίκανα» να προστατέψουν
τη βιοποικιλότητα τα κράτη
Του ΦΙΛΗ ΚΑΪΤΑΤΖΗ

Δούρειοι ίπποι για την κυκλοφορία γενετικά τροποποιημένων προϊόντων ή
«μεταλλαγμένων» στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδείχθηκαν τελικά ότι είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, υποκύπτοντας στις
πιέσεις της... αγοράς, βλέπε: ισχυρών πολυεθνικών.
Με αφορμή τις αποκαλύψεις του WikeLeaks για τον «πόλεμο» που έχουν κηρύξει οι
ΗΠΑ και τους εκβιασμούς στην Ευρώπη υπενθυμίζουμε: «Τον Ιούλιο του 2010 η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέρριψε την υποχρεωτική σήμανση τροφίμων
που προέρχονται από ζώα που έχουν τραφεί με γενετικά τροποποιημένες τροφές. Αν
και η σχετική τροπολογία κέρδισε την πλειοψηφία των ψήφων του Ευρωκοινοβουλίου,
λόγω της καταψήφισης από την πλειοψηφία των συντηρητικών, δεν συγκέντρωσε την
ενισχυμένη πλειοψηφία που απαιτούνταν για την έγκρισή της. Η ίδια πλειοψηφία απέρριψε τροπολογία για τη διεξαγωγή ανεξάρτητων μελετών για την επίπτωση των μεταλλαγμένων και άλλων "νέων τροφών" στην ανθρώπινη υγεία».

Έξι νέα προϊόντα
Τον ίδιο μήνα εγκρίθηκαν από την Κομισιόν έξι νέα μεταλλαγμένα προϊόντα,
γεγονός που φανέρωνε και την αλλαγή στάσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
που επί δώδεκα χρόνια δεν είχε εγκρίνει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη «νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία αδειοδότησης γενετικά τροποποιημένων έκανε ακόμη ένα αισχρό βήμα σε βάρος των Ευρωπαίων πολιτών, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι δεν επιθυμεί τεκμηριωμένες,
ανεξάρτητες και αξιόπιστες επιστημονικές μελέτες αξιολόγησης των επιπτώσεων των μεταλλαγμένων στη δημόσια υγεία και στη βιοποικιλότητα».
Η Αλεξία Βουρελάκη, υπεύθυνη των εκστρατειών του ελληνικού γραφείου της Greenpeace για τα μεταλλαγμένα, λέει ότι σήμερα στις κορυφαίες εταιρείες που προωθούν τα
«μεταλλαγμένα» συγκαταλέγονται οι αμερικανικές: Monsanto, Aventis, Du Pont, Zeneca και οι ευρωπαϊκές: Novartis, Sygenta, Bayer.

59% στις ΗΠΑ
Οι χώρες όπου καλλιεργούνται μεταλλαγμένα (σε ποσοστά επί της γεωργικής γης) είναι: 59% στις ΗΠΑ, 20% στην Αργεντινή, 6,7% στον Καναδά,
6,2% στη Βραζιλία, 4,6% στην Κίνα, 3,5% στην Παραγουάη, Ινδία, Νότια
Αφρική, Ουρουγουάη, Αυστραλία, Ρουμανία, Μεξικό, Ταϊλάνδη και Φιλιππίνες.
Εδώ και δεκατρία χρόνια καταφέραμε είτε με ενημέρωση είτε με ακτιβιστικό τρόπο να
απαλλάξουμε τα χωράφια της χώρας από μεταλλαγμένα και τα σουπερμάρκετ (στη συντριπτική τους πλειονότητα) να μην περιέχουν στα ράφια τους γενετικά τροποποιημένα,
είπε η Αλεξία Βουρελάκη, και συμπλήρωσε: «Φυσικά στον αγώνα μας αυτόν είχαμε τη
συμπαράσταση του κόσμου, με επόμενο στόχο να διασφαλίσουμε ότι στην Ελλάδα το
100% των ζωοτροφών που κυκλοφορούν στην αγορά να είναι καθαρές για το 100%
των ζωικών προϊόντων, που θα πρέπει να φέρουν σήμανση στην ετικέτα, ώστε να γνωρίζουμε τι καταναλώνουμε».

Φτωχές και αποτυχημένες οι σχετικές πολιτικές τους,
σύμφωνα με νέα έρευνα.

Οι χώρες του πλανήτη έχουν αποδειχτεί ανίκανες να τηρήσουν τη δέσμευσή
τους για περιορισμό της απώλειας της βιοποικιλότητας και αντίθετα έχουν
επιτρέψει να χάνονται με ανησυχητικό ρυθμό σχεδόν όλα τα είδη και τα οικοσυστήματα, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική έρευνα που κρούει τον κώδωνα κινδύνου και ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις διαμαρτυρίες των
οικολογικών οργανώσεων και των περιβαλλοντολόγων.
Οι ερευνητές, με τη βοήθεια 40 ερευνητικών φορέων από όλο τον κόσμο,
εξέτασαν 31 δείκτες σε παγκόσμιο επίπεδο, που αφορούν την περίοδο
1970-2005. Διαπίστωσαν ότι η ανθρωπότητα υστερεί σε σχέση με τη δέσμευση που είχαν αναλάβει οι ηγέτες της Γης το 2002, στο πλαίσιο της διεθνούς Συνθήκης για τη Βιοποικιλότητα από 191 κράτη, για να μειώσουν το
ρυθμό απώλειας της βιοποικιλότητας μέχρι το 2010 -κάτι που δεν κατέστη
εφικτό.
Η μελέτη, υπό τον ερευνητή Στιούαρτ Μπούτσαρτ του Προγράμματος Περιβάλλοντος
του ΟΗΕ, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “Science”, σύμφωνα με το BBC και το
Γαλλικό Πρακτορείο, δεν βρήκε σχεδόν καθόλου σημάδια ότι, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έχει επιβραδυνθεί η απώλεια της βιοποικιλότητας. Αντίθετα, διαπίστωσε συνεχείς μειώσεις στους πληθυσμούς πολλών σπονδυλωτών ζώων, θαλάσσιων ειδών,
δασικών και άλλων οικοσυστημάτων, κοραλλιογενών υφάλων κ.ά. Εκτιμάται, για παράδειγμα, ότι μετά το 1970 οι πληθυσμοί των ζώων έχουν μειωθεί κατά 30% και των
κοραλλιών κατά 40%. «Οι απώλειες αυτές είναι σαφώς μη βιώσιμες», τονίζει η μελέτη.
Οι ερευνητές καλούν τις κυβερνήσεις του πλανήτη να δείξουν μεγαλύτερη
σοβαρότητα όσον αφορά τη διατήρηση των ειδών της Γης, αλλάζοντας τις
καταστροφικές πολιτικές τους και ενσωματώνοντας τη βιοποικιλότητα στις
αποφάσεις τους, ειδικότερα αναφορικά με τις χρήσεις γης. Σύμφωνα με την
έρευνα, αν και το 12% της ξηράς του πλανήτη βρίσκεται υπό κάποιο καθεστώς προστασίας, αυτό δεν λειτουργεί πάντα αποτελεσματικά, ενώ όσον
αφορά τους ωκεανούς, λιγότερο από το 1% προστατεύεται.
Εκπρόσωπος της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης, σχολιάζοντας την
ανησυχητική μελέτη, τόνισε ότι «δεν μπορούμε πια να χρησιμοποιούμε τη δικαιολογία
πως δεν ξέρουμε αρκετά για την απώλεια της βιοποικιλότητας στον πλανήτη μας. Ο
ρόλος των κυβερνήσεων είναι μεν καθοριστικός, όμως το μέγεθος και ο ρυθμός επιδείνωσης του προβλήματος σημαίνουν ότι όλοι μας, από τα άτομα μέχρι τις επιχειρήσεις,
πρέπει να δράσουμε άμεσα για να σώσουμε όλες τις μορφές ζωής πάνω στη Γη, πριν περάσουμε το σημείο χωρίς επιστροφή».
Οι 193 χώρες που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη για τη Βιοποικιλότητα, θα συνέλθουν
στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας φέτος τον Οκτώβριο και ελπίζεται ότι τα πορίσματα της νέας
έρευνας θα «ταρακουνήσουν» τους ηγέτες τους για να αναλάβουν δράση. I
Πηγή:kathimerini.gr

Πρώτη η ντομάτα
Σε παγκόσμιο επίπεδο το πρώτο διαγονιδιακό προϊόν που πέρασε στην τροφική αλυσίδα
ήταν ντομάτα με την επωνυμία «Φλαβρ σαβρ» το 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής. Κυκλοφόρησε χωρίς σήμανση, με την αιτιολογία ότι διατηρούσε τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της ντομάτας αν και είχε μεταλλική γεύση (γεγονός που οδήγησε
στην αποτυχία της κυκλοφορίας του προϊόντος) και το κυριότερο ήταν ότι είχε αντοχή στα
αντιβιοτικά.
Οι εφαρμογές της γενετικής μηχανικής παρέμεναν περιορισμένες στο εργαστήριο (από
το '70 έως το '94). Το '94 άρχισαν να περνούν στο περιβάλλον, με πολλούς επιστήμονες-βιολόγους να εκφράζουν την αντίθεσή τους και τις ανησυχίες τους. Για την Ιστορία αναφέρουμε ότι τη δεκαετία του 1970 οι επιστήμονες προχώρησαν στην τεχνική
κοπή του έλικα του DNA και στη συνέχεια δημιουργήθηκε ο πρώτος οργανισμός με ανασυνδιασμένο DNA.
«Μόλις ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους πολίτες έχει θετική γνώμη για τα
μεταλλαγμένα, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ευρωβαρόμετρο» που επικαλείται ο Κρίτων Αρσένης, μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
Ο ευρωβουλευτής έχει επανειλημμένως στηλιτεύσει τη στάση-θέση της επιτροπής λέγοντας: «Θέλετε η διαδικασία έγκρισης να στηρίζεται αποκλειστικά
στις μελέτες της ευρωπαϊκής αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων (EFSA)
που όμως εσείς ο ίδιος έχετε παραδεχθεί (απευθυνόμενος πέρυσι στον επίτροπο Υγείας, κ. Ντάλι) ότι παρουσιάζει προβλήματα αξιοπιστίας. Έτσι εκτίθεται η νομοθεσία μας για τα μεταλλαγμένα σε σημαντική νομική
ανασφάλεια».
Δυστυχώς, αλλά οι πολυεθνικές μας θέλουν πειραματόζωα και έχουν τους τρόπους
τους να το επιβάλλουν. Γενετική τροποποίηση οργανισμών δεν είναι άλλο από την απομόνωση επιλεγμένων γονιδίων από έναν οργανισμό (ζώο, φυτό, έντομο ή μικρόβιο) ή
από κάποιον ιό και η με τεχνικό τρόπο εισαγωγή αυτών των γονιδίων σε ίδιο ή εντελώς
διαφορετικό, με σκοπό να δημιουργηθούν είδη με νέες ιδιότητες.
Να μη λησμονούμε, στην περίπτωση απελευθέρωσης γενετικά τροποποιημένων στο περιβάλλον, κάτι που συμβαίνει: δεν υπάρχει διαδικασία απόσυρσης όπως στα φάρμακα ή ό,τι αποδεικνύεται επικίνδυνο για τη δημόσια
υγεία. I
Πηγή: ελευθεροτυπία
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Παχυσαρκία: Απαραίτητη η αλλαγή
διατροφής και τρόπου ζωής
της ΕΜΙΛΥ Α. ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, e-mail:e.kosteletou@live.com

Η παχυσαρκία κατατάσσεται σήμερα ανάμεσα στα νοσήματα με τη μεγαλύτερη συχνότητα στο σύγχρονο πληθυσμό. Η αιτιοπαθογένεια της παχυσαρκίας, είναι πολυπαραγοντική. Έχουν ενοχοποιηθεί αρκετοί παράγοντες ως
αιτιολογικοί της παχυσαρκίας. Ανάμεσα σε αυτούς οι σημαντικότεροι είναι:

Χρησιμοποιήστε μικρά πιάτα

• Γενετική προδιάθεση-Κληρονομικότητα
• Περιβαλλοντικοί παράγοντες
• Παθολογικοί παράγοντες
• Ενδοκρινικοί-Ορμονικοί παράγοντες

Αφήστε κάτω το πιρούνι μετά από κάθε μπουκιά

H αύξηση του σωματικού βάρους και η παχυσαρκία σχετίζεται με μια σειρά νοσημάτων,
για τα οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου.
Τέτοια νοσήματα με αυξημένη συχνότητα στο σύγχρονο πληθυσμό είναι:

• Σακχαρώδης διαβήτης
• Καρδιαγγειακά νοσήματα (στεφανιαία νόσος, υπέρταση)
• Οστεοαρθρίτιδα
• Ορμονικές διαταραχές
• Αναπνευστικά προβλήματα
• Χολολιθιάσεις
Κατά συνέπεια είναι πολύ σημαντική η όχι μόνο έγκαιρη διάγνωση της παχυσαρκίας, αλλά
και η πρόληψη αυτής. Το σημαντικότερο μέσο πρόληψης
αποτελεί η αλλαγή διατροφικών
συνηθειών. Αλλαγή, η οποία θα
περιλαμβάνει μείωση της κατανάλωσης λίπους, κόκκινου
κρέατος, αλατιού, με ταυτόχρονη αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών,
δημητριακών, οσπρίων, ελαιολάδου αντί ζωικών λιπών. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται με ελεγχόμενη
-και όπου απαιτείται και μειωμένη- πρόσληψη θερμίδων, πάντα εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οργανισμού, ενώ ταυτόχρονα απαιτείται και αύξηση του επιπέδου φυσικής δραστηριότητας και άσκησης, προς την κατεύθυνση του
συστηματικού ελέγχου του σωματικού βάρους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των παραπάνω αλλαγών είναι η συνειδητοποίηση της σημασίας της πρόληψης της παχυσαρκίας ως πρωταρχικού μέσου αντιμετώπισης αυτής, με απώτερο στόχο την πρόληψη όλων των νοσημάτων φθοράς που
σχετίζονται με αυτήν. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι σημαντική η συνεργασία με τους
ειδικούς σε θέματα διατροφής και άθλησης, επιστήμονες διαιτολόγους και καθηγητές
φυσικής αγωγής αντίστοιχα, για την αρτιότερη και επιστημονικότερη καθοδήγηση του
κοινού, πριν την εμφάνιση παθολογικών καταστάσεων, όπου πλέον είναι απαραίτητη
και η καθοδήγηση από το γιατρό.
Η πρόληψη λοιπόν της παχυσαρκίας θα πρέπει να αποτελέσει βασικό μέλημα στις σύγχρονες κοινωνίες, βασιζόμενη πάντα σε δύο σημεία-κλειδιά
της όλης διαδικασίας:

• Την αλλαγή διατροφικών συνηθειών
• Την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας και άσκησης

Μερικές απλές συμβουλές για να τρώμε λιγότερο!
Τρώτε αργά
Έρευνες έχουν δείξει ότι απαιτούνται τουλάχιστον 20΄ για φτάσει το ερέθισμα του κορεσμού από το στομάχι στον εγκέφαλο. Αν καταναλώσουμε κάτι γρήγορα, υπάρχει κίνδυνος να καταναλώσουμε μεγαλύτερες ποσότητες. Επίσης, όταν τρώμε μόνοι έχει
παρατηρηθεί ότι τρώμε σε μικρότερο χρονικό διάστημα συγκριτικά με παρέα.
Κόψτε τη μερίδα σας σε μικρές μπουκιές και παίρνετε μια μικρή μπουκιά κάθε φορά.
Ο τεμαχισμός της τροφής σε μικρά κομμάτια διευκολύνει το ρόλο των δοντιών , κι έτσι
η τροφή φθάνει στο στομάχι έτοιμη για την πέψη.

Μασάτε καλά την τροφή πριν την κατάποση
Είναι σημαντικό για τη διαδικασία της πέψης να μασάμε καλά, γιατί όσο πιο αδιάσπαστη
είναι η τροφή, τόσο πιο δύσκολος είναι ο ρόλος των ενζύμων. Αντίθετα, καταπίνοντας
και μη μασώντας την τροφή, κατεβαίνει στο στομάχι και στο έντερο αδιάσπαστη, και έτσι
πολλές φορές νιώθουμε το στομάχι μας βαρύ και με έντονο φούσκωμα.
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Γεύματα σε υπερμεγέθη πιάτα δίνουν την αίσθηση ότι είναι μικρότερα σε ποσότητα. Χρησιμοποιήστε στην καθημερινότητα σας, πιάτα φυσιολογικά σε μέγεθος έτσι ώστε να μην
οδηγηθείτε σε υπερκατανάλωση (λανθασμένη αντίληψη της ποσότητας).
Μην ξεχνάτε την κοινωνική πλευρά ενός γεύματος. Επίσης με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται και η σωστή πέψη.

Μοιραστείτε το γλυκό με τον σύντροφο σας

Αν δεν μπορείτε να αρνηθείτε σε ένα κέρασμα, μοιραστείτε το με τον-την σύντροφο σας.
Έτσι, και ικανοποιείτε την ανάγκη σας για γλυκό, και δεν απογοητεύετε αυτούς που σας
το προσφέρουν.

Μη συνηθίζετε να πίνετε νερό κατά την διάρκεια του γεύματος

Έχει παρατηρηθεί ότι περιορίζοντας το νερό κατά την διάρκεια του γεύματος, μειώνεται
κατά 37% η πρόσληψη τροφής (φθάνει γρηγορότερα το μήνυμα κορεσμού στον εγκέφαλο και σταματάμε να τρώμε). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στην κατανάλωση κρασιού ή μπίρας γιατί έχει βρεθεί ότι με αυτά τρώμε περισσότερο.

Μη γεμίζετε το τραπέζι ή το σπίτι με φαγητά

Η πρώτη αίσθηση που συμμετέχει στη διαδικασία της πέψης είναι η όραση. Με βάση
αυτό που βλέπουν τα μάτια, το σώμα μας προετοιμάζεται για την τροφή που πρόκειται
να προσλάβει. Γενικά, όσο περισσότερο βλέπουμε ένα φαγητό, τόσο περισσότερο το επιζητάμε. I

Τα τεστ DNA

των ιδιωτικών εταιριών είναι άχρηστα
Οι άνθρωποι που στέλνουν δείγματα του σάλιου τους
σε εταιρίες, οι οποίες προσφέρουν γενετική ανάλυση
και δημιουργία προσωπικού «προφίλ» DNA, προκειμένου να διαπιστώσουν τον κίνδυνο να πάθουν διάφορες ασθένειες, είναι πολύ πιθανό ότι θα πάρουν
δυσερμήνευτα και διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με την εταιρία, με συνέπεια η όλη διαδικασία να
είναι παραπλανητική, σύμφωνα με δηλώσεις αμερικανών κυβερνητικών αξιωματούχων σε επιτροπή της
Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.
Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του αμερικανικού δημοσίου (Government Accountability Office-GAO) πραγματοποίησαν μυστική έρευνα σε τέσσερις μη κατονομαζόμενες εταιρίες που προσφέρουν στο κοινό τέτοιες γενετικές αναλύσεις και προφίλ DNA (οι
σχετικές υπηρεσίες διαφημίζονται ευρέως και στο διαδίκτυο, με συνέπεια άνθρωποι από
πολλές χώρες να στέλνουν δείγματα σάλιου). Οι ερευνητές του GAO, σύμφωνα με το
πρακτορείο Ρόιτερ, έστειλαν για ανάλυση δείγματα DNA πέντε ατόμων και διαπίστωσαν
ότι για την ίδια ασθένεια, ανάλογα με την εταιρία, προέκυψαν διαφορετικά αποτελέσματα σε ποσοστό 68%.
Τέσσερις στους πέντε που έλεγξαν το DNA τους, πήραν αποτελέσματα που
έρχονταν σε άμεση σύγκρουση με την πραγματική κατάσταση της υγείας
τους και με το οικογενειακό ιστορικό τους. Για κάθε γενετική ανάλυση
έπρεπε να πληρώσουν από 300 έως 1.000 δολάρια.
«Αν τα τεστ ήσαν αξιόπιστα, θα περίμενε κανείς ότι το ίδιο DNA θα παρήγαγε
ίδιες προβλέψεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του GAO Γκρέγκορι Κουτζ ενώπιον της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ κατηγόρησε τις
ιδιωτικές εταιρίες ότι χρησιμοποιούν επιθετικές και παραπλανητικές τεχνικές μάρκετινγκ, παράγοντας αποτελέσματα με μικρή χρησιμότητα για τους
καταναλωτές και, ακόμα χειρότερα, παραπλανητικά.
Η αρμόδια αμερικανική Αρχή, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), δήλωσε ότι
ετοιμάζεται να θέσει ρυθμιστικούς κανόνες στην απευθείας πώληση τέτοιων γενετικών
τεστ στους καταναλωτές από εταιρίες όπως οι Navigenics Inc, Knome Inc, decode Genetics, Pathway Genomics Corp, 23andMe Inc (η τελευταία υποστηρίζεται από τη Google) κ.ά.
Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι των παραπάνω εταιριών, καταθέτοντας ενώπιον της
επιτροπής της Βουλής, υπερασπίστηκαν τα τεστ τους, λέγοντας ότι βοηθούν τους καταναλωτές να αλλάξουν τις συνήθειές τους και έτσι να προλάβουν την εκδήλωση ασθενειών (π.χ. διαβήτη).
Όμως ο δρ Τζέιμς Έβανς του πανεπιστημίου της Β. Καρολίνας, που είναι σύμβουλος
του GAO, κατέθεσε στην ίδια επιτροπή ότι τα γενετικά τεστ ουσιαστικά είναι άχρηστα
στους καταναλωτές, επειδή «κανείς δεν ξέρει πώς να ερμηνεύσει τα αποτελέσματά τους.
Αυτό είναι ξεκάθαρο». I
Πηγή ΑΠΕ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
«Νους υγιής εν σώματι υγιεί»
Ουσιαστικότερη μάθηση για τα παιδιά
Γνωρίζω ότι έχει ειπωθεί χιλιάδες φορές αυτό το ρητό και όμως είναι τόσο εύστοχο. Η πνευματική κατάσταση του ανθρώπου δεν είναι άσχετη από τη σωματική του. Γεννιόμαστε για να ζούμε υγιείς και ευτυχισμένοι, αν ζούμε κατά φύσιν,
αν δηλαδή ικανοποιούμε σωστά όχι μόνο τις σωματικές αλλά και τις ψυχικές
μας ανάγκες. Το σώμα είναι το σπίτι όπου κατοικεί το πνεύμα, δεν μπορεί όμως
να είναι ένα τυχαίο σπίτι, αλλά ένα σπίτι με γερά θεμέλια.
Η άσκηση δεν ενδυναμώνει μόνο το σώμα μας, αλλά ανεβάζει τη διάθεσή μας, βελτιώνει το
γνωστικό μας επίπεδο και κατά συνέπεια την αντίληψή μας για τους κανόνες που διέπουν τη
γλώσσα. Για αυτό η άσκηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο στη λογοθεραπεία.
Ο στόχος είναι να κάνουν τα παιδιά απλές και αργές ασκήσεις με έντονο το στοιχείο της διασκέδασης. Μπορούμε μάλιστα να δώσουμε σε κάθε άσκηση ονόματα όπως «σκύλος», «ελέφαντας» και «αγελάδα», κάνοντας τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία. Με αυτό
τον τρόπο, θα τα κινητοποιήσουμε και θα τονώσουμε την αυτοπεποίθηση τους, χωρίς ωστόσο
να υφίσταται ο παράγοντας του ανταγωνισμού.
Σκεφτείτε ότι πολλά παιδιά αναστατώνονται όταν έρχονται αντιμέτωπα με ανταγωνιστικά αθλήματα. Πολλές φορές
αποσύρονται κοινωνικά, γιατί θεωρούν
ότι οι γλωσσικές και κινητικές τους δεξιότητες δεν είναι ανάλογες με εκείνες
των συνομηλίκων τους. Ένας απλός
συνδυασμός ασκήσεων και αναπνοών
ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό σύστημα, υπεύθυνο για την εξοικονόμηση
και την αποθήκευση της ενέργειας. Οι
ασκήσεις αυτές δανείζονται πολλά στοιχεία από τη γιόγκα όπως ο αργός ρυθμός, η ισορροπία και η ενδυνάμωση. Αποτελούν το κινητικό διάλειμμα που έχουν ανάγκη τα
παιδιά και κυρίως αυτά που είναι νευρικά,υπερκινητικά, αγχώδη, επιθετικά και πολλές φορές
φοβισμένα.
Με απλές τεχνικές τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες αποκωδικοποίησης, να βελτιώσουν την αντίληψη και την παραγωγή του λόγου, να αναπτύξουν τη λεπτή και την αδρή κινητικότητα, αλλά και μια σειρά από συναισθήματα και ιδιότητες, όπως δημιουργικότητα,
ανεκτικότητα και διάθεση για επικοινωνία, αρχικά προς τους συνομηλίκους τους και αργότερα
προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα περιβάλλον
αποδοχής και αναγνώρισης για τον ίδιο τους τον εαυτό.
Διότι, όταν τα παιδιά μαθαίνουν να ζουν μέσα στην αποδοχή, τότε μαθαίνουν να αγαπούν και
παρόλο που αυτό μοιάζει ουτοπικό, με σύμμαχο την αγάπη όλα φαίνονται πιο εύκολα. I
Της Χρυσάνθης Γκρέκου,
Λογοθεραπεύτριας, πτυχιούχου Σ.Ε.Υ.Π. Ιωαννίνων, e-mail: danza_xr@yahoo.gr

Aρχαία Eλληνικά κατά δυσλεξίας
Tης Aλεξάνδρας Kασσίμη
H εκμάθηση της Aρχαίας Eλληνικής, εκτός από μέσο διατήρησης της
γλωσσικής παράδοσης, αποτελεί όπλο κατά της δυσλεξίας και άλλων
μαθησιακών δυσκολιών, φαινόμενα που κάνουν έντονα την εμφάνισή
τους τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα συμπεράσματα τριετούς έρευνας του Aνοικτού Ψυχοθεραπευτικού Kέντρου και του Iνστιτούτου Διαγνωστικής Ψυχολογίας. Tα παιδιά που διδάσκονται μαθήματα Aρχαίων
Eλληνικών αποκτούν σημαντικό πλεονέκτημα, έναντι αυτών που δεν
παρακολουθούν, στην αντιγραφή σχημάτων, διάκριση γραφημάτων,
μνήμη σχημάτων και εικόνων καθώς και στη δοκιμασία συναρμολόγησης αντικειμένων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας.
«Mαθαίναμε περισσότερα γράμματα όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο» λέει ο 67χρονος Γιώργος Kαραντινός, συνταξιούχος μαθηματικός, ο οποίος εξομολογείται ότι
«μέχρι σήμερα εξακολουθώ να χρησιμοποιώ όλους τους τόνους και τα πνεύματα
σε όλα μου τα χειρόγραφα». Παράλληλα παραδέχτηκε ότι «όταν τα παιδιά μου
έπρεπε να μάθουν τη χρήση τόνων και πνευμάτων στη γλώσσα, δυσκολεύτηκαν
αρκετά, ενώ εμένα μου φαινόταν περίεργη η υπερπροσπάθεια που κατέβαλλαν για
να μάθουν Aρχαία Eλληνικά». Oι σημερινοί μαθητές έρχονται σε επαφή με την Aρχαία Eλληνική γλώσσα στην πρώτη τάξη του γυμνασίου όπου κάνουν και την πρώτη
τους γνωριμία με την... ψιλή, τη δασεία και την περισπωμένη. «Θα ξέραμε καλύτερα
την αρχαία γλώσσα αν την μαθαίναμε από μικρότερη ηλικία, ενώ θα αποκτούσαμε
καλύτερη αίσθηση της σύγχρονης γλώσσας και της ορθογραφίας» εκτιμά ο 17χρονος Γιώργος Δημητρίου, μαθητής B΄ Λυκείου, ο οποίος θέλει να σπουδάσει Φυσική. Kαι ο δύο κάνουν λόγο για την ευκολία με την οποία μαθαίνει ένα άτομο το
πολυτονικό σύστημα σε νεαρή ηλικία, ενώ η έρευνα του Aνοικτού Ψυχοθεραπευτικού Kέντρου προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο. H εκμάθηση της ιστορικής ορθογραφίας, όπως αποδεικνύουν τα ευρήματα της μελέτης, συμβάλλει στη βελτίωση
της ψυχοεκπαιδευτικής ανάπτυξης του παιδιού σε καίριους τομείς, όπως είναι οι
αντιληπτικές και οπτικές ικανότητες, λειτουργίες που συνδέονται άμεσα με την εμφάνιση της δυσλεξίας. H έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 50 (αγόρια και κορίτσια)
παιδιά ηλικίας 6 έως 9 ετών, τα οποία φοιτούσαν σε δημόσια σχολεία της Aττικής
και ανήκαν σε οικογένειες με κοινό μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο, ενώ παρακολουθούσαν παρόμοιες εξωσχολικές δραστηριότητες. Oι δύο ομάδες ήταν
απόλυτα «συμβατές» μεταξύ τους, με μοναδική διαφορά ότι η μία παρακολουθούσε δύο ώρες εβδομαδιαίως μαθήματα Aρχαίων Eλληνικών. Tα παιδιά αξιολογήθηκαν πριν από την έναρξη του σχολικού έτους και μετά την ολοκλήρωσή του,
και τα αποτελέσματα ήταν τα προαναφερόμενα.
Aξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι μετά την κατάργηση του πολυτονικού συστήματος,
που δεν συνοδεύτηκε από καμία απολύτως επιστημονική μελέτη, καταγράφηκε
μεγάλη αύξηση κρουσμάτων μαθησιακών διαταραχών. I
Πηγή:http://news.kathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_civ_1752976_28/
10/2005_161700

Πανικόβλητο το πολιτικό σύστημα από το κίνημα «Δεν πληρώνω».
Αμήχανη η κυβέρνηση με έντονα
σημάδια ανησυχίας, αλλά και όλα τα
συστημικά πολιτικά κόμματα, αριστερά και δεξιά, τα οποία παραμένουν άφωνα και μουδιασμένα,
παρακολουθούν το αυτόνομο και
ανεξάρτητο κοινωνικό κίνημα των
πολιτών κατά των διοδίων με την
ονομασία «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ», να
διογκώνεται μέρα με τη μέρα.
Είναι πλέον γεγονός ότι οι σταθμοί διοδίων πολλαπλασιάζονται ασταμάτητα και το κόστος μετακίνησης των πολιτών, μετά και την αύξηση στα καύσιμα και τα τέλη κυκλοφορίας, αυξάνεται συνεχώς και γίνεται δυσβάστακτο. Οι πολίτες δυσκολεύονται να πάνε,
όχι μόνο στα χωριά τους ή στα εξοχικά τους, αλλά ακόμα και σ' αυτή τη δουλειά τους.
Τα κόμματα φοβούνται το κίνημα αυτό, όχι τόσο γιατί δεν πληρώνονται κάποια διόδια,
αλλά για δύο κυρίως λόγους:
1. Γιατί το κοινωνικό κίνημα «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ» είναι ανεξάρτητο και ακαπέλωτο από
κόμματα. Τα δε ελληνικά κόμματα έχουν μάθει να έχουν τα πάντα (μαθητικές, φοιτητικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, μέχρι ΜΚΟ κ.λπ.) καπελωμένα και απόλυτα ελεγχόμενα από τα ίδια και τώρα έχουν πανικοβληθεί με το κίνημα αυτό, γιατί δεν μπορούν
να το ελέγξουν και
2. Γιατί, εξαιτίας της επερχόμενης κρίσης, φοβούνται μήπως το κίνημα αυτό εξαπλωθεί
και σε άλλες μορφές απείθειας όπως μη πληρωμή φόρων, μη πληρωμή τραπεζών, μη
καταβολή της ΕΡΤ στους λογαριασμούς της ΔΕΗ κ.λπ. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε θα
έχουμε πλήρη κατάρρευση του καθεστώτος.
Τα συστημικά κόμματα λοιπόν, δεν ξέρουν πώς να χειριστούν το θέμα και γι’
αυτό και δεν βγάζουν κάποια ανακοίνωση.
Η κυβέρνηση αμήχανη άλλοτε με απειλές και άλλοτε με υποσχέσεις για μεσολάβηση
στις εταιρείες εκμετάλλευσης διοδίων και παράκληση μείωσης του αντίτιμου των διοδίων
προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση, αλλά φοβάται να καταφύγει σε πιο βίαια
μέτρα, για να μην δώσει αφορμή διόγκωσης του φαινομένου.

Οι εταιρίες εκμετάλλευσης έχουν μείνει προς το παρόν μόνες για να αντιμετωπίσουν το
φαινόμενο και κάποια στιγμή η υπόθεση θα φτάσει στα Δικαστήρια.
Αν υπάρξει δικαστική απόφαση δικαίωσης κάποιου πολίτη, τότε απλά αυτόματα τα διόδια θα καταργηθούν στην Ελλάδα για πάντα.
Ο αριθμός των πολιτών που σταμάτησε πλέον να πληρώνει διόδια μεγαλώνει συνεχώς
και μάλιστα οι πολίτες αυτοί είναι από τους πλέον μορφωμένους, επιστήμονες και πολίτες της μεσαίας τάξης.
H δράση του κινήματος σημείωσε τεράστια επιτυχία και το σημαντικότερο είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι οι οδηγοί που περνούσαν από τις σηκωμένες μπάρες κορνάριζαν επιδοκιμάζοντας και σχηματίζοντας πολλοί εξ αυτών με τα δάκτυλά τους, το
σήμα της νίκης.
Και αυτό προφανώς δεν γινόταν επειδή τύχαινε να γλιτώσουν εκείνη τη στιγμή το αντίτιμο των διοδίων, αλλά γιατί έβλεπαν στα πρόσωπα των εξεγερμένων μια αχτίδα αντίστασης σε όλα αυτά που έρχονται. I

Πηγή: olympia.gr
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Σπίτια από πηλό και άχυρο,
που αντέχουν στους αιώνες.
Με μηδαμινό κόστος για τον πλανήτη (και το ελάχιστο για την τσέπη μας)!
Αφιέρωμα στην τεχνική Cob

Πριν μερικούς μήνες διάβασα σε περιοδικό για κάποιους ανθρώπους που πειραματίζονται φτιάχνοντας σπίτια με πανάρχαιες μεθόδους. Το άρθρο αυτό κίνησε την περιέργειά μου και
με ώθησε να μάθω περισσότερα για τα συγκεκριμένα κτίσματα.
Άχυρα και λάσπη είναι τα δομικά συστατικά τους, και αν νομίζετε ότι πρόκειται για κατασκευές που θα καταρρεύσουν στην
πρώτη βροχή ή θα τις πάρει ο άνεμος και θα τις σηκώσει, πλανάσθε! Το Υγείας Όραμα ταξίδεψε μέχρι τον Νέσσωνα Λάρισας, στο χωριό Συκούριο, για να δει από κοντά τέτοια σπίτια,
φτιαγμένα από το λεγόμενο cob (παλαιοαγγλική λέξη που σημαίνει καρβέλι ψωμιού ή σβόλος χώματος). Πρέπει να πούμε
ότι ο αναβιωτής αυτής της πανάρχαιας ιδέας, ο Κώστας Κοντομάνος, είναι και ο ίδιος μέρος αυτού του πολύ όμορφου οικολογικού παραμυθιού που βάλθηκε να κάνει πραγματικότητα.
Παρότι δεν τον είχαμε ενημερώσει τηλεφωνικά ότι η επίσκεψή
μας είχε και δημοσιογραφικό χαρακτήρα (τη δημιουργία του
αφιερώματος που τώρα διαβάζετε), δέχθηκε αδιαμαρτύρητα
την ανατροπή του προγράμματός του και με συγκινητικό ενδιαφέρον μας αφιέρωσε τον ελεύθερο
χρόνο του, ώστε να μας
παρουσιάσει τις κατασκευές του και τα μυστικά της τέχνης του.
Ήταν αργά το απόγευμα όταν
φτάσαμε στο κτήμα με το πρώτο
σπίτι που κατασκεύασε πειραματιζόμενος με πηλό και άχυρο, έξιεπτά χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Λάρισας. Η αρχική αίσθηση παρέπεμπε σε
παραμυθένιες κατασκευές, όπως τα μανιταρόσπιτα που είχαν για σπίτια τα στρουμφάκια,
ή τα σπίτια των Χόμπιτ στον «Άρχοντα των δαχτυλιδιών»! Πριν παρασυρθώ από τον ενθουσιασμό για αυτή την πανέμορφη κατασκευή -η οποία δεν απέχει καθόλου από το
σπίτι που ονειρεύομαι- τον ρώτησα για τη διάρκεια ζωής του και πόσο ανθεκτικό μπορεί να είναι αυτό το χαριτωμένο χτίσμα στις βροχές, τους αέρηδες και γενικότερα τα
στοιχεία της φύσης.
Η απάντηση ήταν ότι ανάλογα υλικά και τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν σε πανάρχαιες κατασκευές που ούτε ο χρόνος ούτε η φύση άγγιξαν, αντιθέτως στέκουν άθικτες μέχρι
σήμερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Σινικό τείχος (3ο π.Χ. αι.), ιδίως στο τμήμα της
ερήμου Γκόμπι όπου δεν υπήρχαν άλλα υλικά εκτός από χώμα και άχυρα, αλλά και οι
πολυώροφες κατοικίες στην Υεμένη. Ο παλιότερος κατοικημένος οικισμός στην Αμερική, το Τάος Πουέμπλο του Μεξικού, είναι επίσης χωμάτινος. Και τότε θυμήθηκα ότι και
στην Ελλάδα παλιότερα έχτιζαν τέτοια σπίτια: αμυδρά θυμόμουν το σπίτι των παππούδων μου στην Ήπειρο το οποίο στη συνέχεια επισκέφτηκα προκειμένου να το επιβεβαιώσω. Ήταν πράγματι φτιαγμένο από πηλό και άχυρα.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ Χρήστος Κόντης - PHOTO Κώστας Κοντομάνος

Ο Κώστας δεν είναι ένας απλός «κατασκευαστής» που δραστηριοποιείται
στις «κατασκευές». Διαθέτει οικολογικές ευαισθησίες και στόχος του είναι
με τις κατασκευές του να επιστρέφει στη φύση ό,τι δανείζεται από αυτήν,
αλλά και κάτι παραπάνω, σαν ένα «ευχαριστώ» για τη δυνατότητα που μας
προσφέρει να ζούμε και να διαιωνίζουμε τη ζωή. Για τις κατασκευές του
χρησιμοποιεί μόνο φυσικά υλικά, ενώ τα σπίτια διαθέτουν αυτάρκεια θέρμανσης και ψύξης με γεωθερμική ενέργεια. Στο σπίτι που επισκεφτήκαμε,
για θέρμανση κατασκεύασε, εκτός από την πήλινη σόμπα, καπνοδόχο η
οποία είναι εντοιχισμένη και ακολουθεί ελικοειδή πορεία μέσα στα τοιχώματα ζεσταίνοντας το χώρο, την ώρα που ο ιδιοκτήτης μαγειρεύει ή φτιάχνει
το τσάι του. Το σύστημα
μπορεί να κρατάει το σπίτι
ζεστό για μέρες καταναλώνοντας ελάχιστη καύσιμη ύλη. Ούτως ή άλλως
οι τοίχοι από πηλό είναι
από μόνοι τους θαυμάσιο
μονωτικό υλικό, και αυτό
το νιώσαμε αμέσως όταν
μπήκαμε στο εσωτερικό
του σπιτιού.
Ο Κώστας πειραματίζεται επίσης να κατασκευάσει φυσικές γεννήτριες παραγωγής ρεύματος εκτός της ηλιακής ενέργειας που χρησιμοποιεί προς το παρόν. Ακόμη και η τουαλέτα του σπιτιού είναι κομπαστική, κομποστοποιεί δηλαδή με φυσικό τρόπο τα
περιττώματα και δημιουργεί ένα πρώτης τάξεως λίπασμα για τα δέντρα και τα φυτά.
Ακόμη και ο κήπος γύρω από το πειραματικό εργαστήρι φυσικής δόμησης έχει τις ιδιαιτερότητες του, και εδώ η φύση είναι που έχει τον πρώτο λόγο αφού εφαρμόζεται η μέθοδος της φυσικής καλλιέργειας. Η τεχνική είναι πολύ απλή. Οι σπόροι αναμειγνύονται
με αργιλόχωμα το οποίο στεγνώνει. Το αργιλώδες περίβλημα τους προστατεύει από
πουλιά και μυρμήγκια. Με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου ο άργιλος λιώνει και ο
σπόρος σκάει. Κάθε πήλινη αργιλούχος φωλιά περιέχει δύο και τρεις διαφορετικούς
σπόρους οι οποίοι μεγαλώνοντας φτιάχνουν έναν κοινό κορμό, που δίνει τους αντίστοιχους με τους σπόρους καρπούς!
Το ενδιαφέρον των συμπατριωτών μας για την πρόταση του Κώστα είναι αυξημένο, ο
ιστότοπός του καθημερινά
κατακλύζεται από επισκέπτες
ενώ δεν είναι λίγες οι επισκέψεις που δέχεται στο χώρο
αυτό, τόσο από απλούς ενδιαφερόμενους όσο και από
πανεπιστήμια, όπως το αρχιτεκτονικό τμήμα του Βόλου.
Αλλά και αρκετά μέσα μαζικής
ενημέρωσης βρίσκουν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την πρότασή του για δημοσίευση. Ρωτήσαμε τον Κώστα αν θα μπορούσε να μας βοηθήσει να
χτίσουμε το σπιτικό μας. Η θετική απάντηση του μας εξέπληξε ευχάριστα. Σας μεταφέρουμε μία γεύση από τον διαδικτυακό του χώρο, από όπου πήραμε και τα στοιχεία που
παραθέτουμε.

«Αν κάποιος θέλει να γίνει ικανός κτίστης ώστε να μπορεί να χτίζει μόνος του
και χωρίς επίβλεψη, χρειάζεται τουλάχιστον επτά ημέρες πλήρους απασχόλησης. Δέκα μέρες είναι καλύτερα.
Όποιος θέλει να χτίση το σπίτι του, ένα γκρουπ 10-20 ατόμων που εκπαιδεύονται μπορούν να τον βοηθήσουν. Στην ιστοσελίδα του www.cob.gr
υπάρχει μια λίστα από απόφοιτους σεμιναρίων, βοηθούς, συνεργάτες και
φίλους, προσπαθώντας να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ αυτών που χρειάζονται βοήθεια και αυτών που την προσφέρουν. Οι συμμετέχοντες στα εργαστήρια δεν διδάσκονται μόνον πώς να χτίζουν. Συνήθως έρχονται γιατί
θέλουν να βελτιώσουν κάποιες από τις συνθήκες ζωής τους. Είναι έτοιμοι να
μάθουν και να αλλάξουν σε πολλά επίπεδα. Πιθανόν να αποφασίσουν να
αναμορφώσουν τη δίαιτά τους, να σταματήσουν να είναι τόσο καταναλωτικοί, να απλοποιήσουν τη ζωή τους και τις σχέσεις τους... Γι’ αυτό και οι εμπειρίες σε ένα εργαστήριο πρέπει να είναι πλούσιες σε όλους τους τομείς: ο
χώρος πρέπει να είναι όμορφος, το φαγητό απλό αλλά νόστιμο, να υπάρχουν
συστήματα ανακύκλωσης, κομποστοποίησης κλπ».
Σήμερα, την εποχή που το καπιταλιστικό οικοδόμημα καταρρέει, πληθαίνουν οι άνθρωποι με οικολογικές ανησυχίες. Μέσα από την κατάρρευση του ονείρου που έγινε εφιάλτης για το περιβάλλον και για όσους ζουν σε αυτό και από αυτό, ξεπροβάλλει μια νέα
γενιά ανθρώπων με αυξημένες ευαισθησίες. Ας ακούσουμε με ανοιχτό μυαλό τι έχουν

να μας προτείνουν, τουλάχιστον τώρα που δεν
έχουμε άλλη λύση, πριν μας καταβάλει ο τρόμος για το κοινωνικό και οικονομικό αδιέξοδο.
Ας αφήσουμε τους τεχνοκράτες να διακηρύττουν ότι «δεν υπάρχει άλλη λύση» και τους ηγέτες μας να τους ακούν με κατανυκτική ευλάβεια,
και ας φροντίσουμε μαζί το νέο μας σπιτικό,
χωρίς αυτούς, γιατί ο κόσμος αλλάζει, το προς
ποια κατεύθυνση θα πορευτεί εμείς το αποφασίζουμε, και την απόφασή μας πρέπει να την πάρουμε με υπευθυνότητα και να συμμετέχουμε
έμπρακτα πια στη βιολογική μας επιβίωση με το
πηγαίο όραμα που από τη φύση μας διαθέτουμε.
Αν αυτό το αφιέρωμα σας κίνησε το ενδιαφέρον, στο www.cob.gr θα βρείτε
όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Όποιος δεν διαθέτει ίντερνετ μπορεί
να τηλεφωνήσει στα τηλέφωνα 24130 503523 / 6932 568126. Θα τους
απαντήσουν φιλικοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται εμπράκτως για ουσιαστική
και ανθρώπινη επικοινωνία. I

Εναλλακτική Κοινότητα «Πελίτι»

Γράφει ο Χρήστος Κόντης

Το παγκόσμιο πρόβλημα της χρηματοπιστωτικής κρίσης κλυδωνίζει το μέλλον της παγκοσμιοποιημένης ανθρωπότητας. Εύλογα γεννάται το ερώτημα:
με ποιόν τρόπο θα εξασφάλιζε τη βιολογική του επιβίωση ο άνθρωπος, αν
κατέρρεε το παγκοσμιοποιημένο καπιταλιστικό οικοδόμημα; Σε ανάλογες
κρίσεις του παρελθόντος, εκείνοι που υπέστησαν τις μεγαλύτερες απώλειες
ήταν οι κάτοικοι των μεγαλουπόλεων διότι η επιβίωσή τους στηριζόταν στην
προμήθεια ειδών διατροφής από το εμπόριο. Στην επαρχία, ήταν πιο εύκολο
να επιβιώσουν οι άνθρωποι δεδομένου ότι η καλλιέργεια της γης τους παρείχε τα αναγκαία. Υπήρχε ακόμη κυνήγι και ψάρεμα, άγρια χόρτα, καρποί
και φρούτα, που μπορούσαν να τους θρέψουν. Οι ανταλλαγές προϊόντων
και υπηρεσιών ήταν άλλο ένα μέσο στον αγώνα της επιβίωσης.
Το τι θα γινόταν στις μέρες μας σε μία αντίστοιχη κρίση είναι ένα εφιαλτικό σενάριο.
Υπάρχουν αντίξοες συνθήκες και μία σειρά από κινήσεις γέρνουν την πλάστιγγα υπέρ των
πολυεθνικών και των μεγαλεμπόρων, που θέλουν να ελέγχουν τα πάντα, καταπατώντας τα δικαιώματα του πολίτη-καταναλωτή. Π.χ. ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων
σταδιακά εισάγει τον διεθνή κώδικα codex alimentarius, που θέτει ένα σωρό περιορισμούς και κανόνες που ευνοούν μόνο τους μεγάλους παίκτες, κλείνοντας την πόρτα σε
μοντέλα εναλλακτικής διαβίωσης με αυτοδιαχείριση (όπως αυτό που έκαναν π.χ. οι παππούδες μας στην επαρχία στα χρόνια της Κατοχής).
Όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη συμμετέχουμε -εκουσίως ή ακουσίως- σε ένα πείραμα, κινητήριος μοχλός του οποίου είναι το κέρδος. Το κέρδος συσσωρεύεται στους λίγους,
οι οποίοι σταδιακά και ανυποψίαστα μας οδηγούν στην στέρηση της αυτάρκειάς μας
και στην ολοκληρωτική μας εξάρτηση από τους ίδιους. Ανάλογοι προβληματισμοί απασχολούν όλο και περισσότερους ανθρώπους, ορισμένοι εκ των οποίων μελλοντικά,
ίσως παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια για μια πιο ανθρώπινη και αρμονική κοινωνία. Μία τέτοια προσπάθεια αφορά και το θέμα που παρουσιάζουμε.

Πελίτι: Οι Φύλακες της Βιοποικιλότητας

Στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε πριν δώδεκα χρόνια, από τον Παναγιώτη Σαϊνατούδη στο Παρανέστι του νομού Δράμας, η κοινότητα «Πελίτι». Μία κοινότητα με όραμα και με δράση που συμβάλει στα μέγιστα στην αντίσταση
απέναντι στην παγκόσμια «ομογενοποίηση» τροφών και σπόρων που επιδιώκουν οι βιομηχανίες. Οι συμμετέχοντες δεν τρέφουν αυταπάτες ότι θα
σώσουν τον κόσμο. Με αισιοδοξία απέναντι στην απογοήτευση και την αμηχανία των καιρών γίνονται οι ίδιοι παράδειγμα και προτείνουν: «αντί να γκρινιάζεις για το σκοτάδι, άναψε ένα φως».
Στο Πελίτι συγκεντρώνουν,
διατηρούν, ανταλλάσσουν
και χαρίζουν σπόρους ντόπιων ποικιλιών, γι’ αυτό και
δίκαια τους αποδίδεται ο
τίτλος «Φύλακες της Βιοποικιλότητας». Σπόρους
που δεν βρίσκονται πια
πουθενά
στην
αγορά,αφού έχουν αντικατασταθεί με τροποποιημένους. Έτσι εξαφανίστηκαν
παραδοσιακές και φυσικές
ποικιλίες λαχανικών και οπωρικών, συνδεδεμένες άρρηκτα με τη γη και το βιοκλιματικό πλαίσιο της χώρας μας. Μόνο ελάχιστοι μερακλήδες καλλιεργητές είχαν την πρόνοια ή τη διαίσθηση να κρατήσουν σπόρους, από τους οποίους θα μπορούσαν να
ξαναδιαδοθούν οι ποικιλίες του τόπου μας.
Ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών περιλαμβάνονται επίσης στη δράση του

Πελίτι, ενθαρρύνοντας μια πιο ανθρώπινη σχέση μεταξύ μας. Η δράση της
κοινότητας διευρύνεται χάρη στην αποδοχή και τη βοήθεια μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας, και όχι μόνον. Πολλοί άνθρωποι από διάφορα μέρη
του πλανήτη βρήκαν την ευκαιρία να εκπληρώσουν ο καθένας το δικό του
όνειρο, συμβάλλοντας σε ένα κοινό σκοπό: να σώσουν ό,τι μπορούν από
την παγκοσμιοποιημένη καπιταλιστική λαίλαπα.
Η δράση του Πελίτι γνώρισε παγκόσμια αποδοχή και χάρισε στην κοινότητα πολλές εγχώριες αλλά και διεθνείς διακρίσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε την παρακάτω επιστολή για
τη βράβευσή του Παναγιώτη Σαϊνατούδη από τον οργανισμό βιοποικιλότητας Bioversity
International και το Commune di Roma (Δήμος της Ρώμης).
«Αγαπητέ Παναγιώτη Σαϊνατούδη,
Εκ μέρους του Εμίλ Φρισόν, γενικού διευθυντή του Bioversity International, έχω τη μεγάλη χαρά να σας ενημερώσω ότι αναδειχτήκατε «Φύλακας της βιοποικιλότητας της
Μεσογείου», σε αναγνώριση της σημαντικής δουλειάς που έχετε κάνει για τη διασφάλιση της διατήρησης και χρήσης της γεωργικής βιοποικιλότητας στην Ελλάδα. Αυτή είναι
μια διάκριση που απονέμεται σε έναν επιλεγμένο αριθμό γεωργών, επιστημόνων και
ακτιβιστών της βιοποικιλότητας από το Bioversity International και το Δήμο της Ρώμης.
Συγχαρητήρια!». 1
Το Πελίτι αναλαμβάνει μια σειρά δραστηριοτήτων που έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των συμπολιτών μας. Στις 3-6 Φεβρουαρίου θα συμμετέχει
στην έκθεση Zootechnia στη Θεσσαλονίκη και στις 11-14 Μαρτίου στην έκθεση Biologica στη Θεσσαλονίκη. Μέσα στον Απρίλιο προγραμματίζονται εκδηλώσεις για την
7η Απριλίου, μέρα αφιερωμένη από το Πελίτι στις ντόπιες ποικιλίες. Σχεδιάζονται επίσης
εκδηλώσεις στην Κομοτηνή, την Κοζάνη, την Κέρκυρα, την Αίγινα, το νομό Ηρακλείου κ.ά.
Τέλος, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Πελίτι θα διοργανώσει την 11η Πανελλαδική
Γιορτή Ανταλλαγής Ντόπιων Ποικιλιών που πραγματοποιείται στις 30 Απριλίου στο Μεσοχώρι Παρανεστίου. Εθελοντές απ’ όλο τον κόσμο
δηλώνουν τη συμμετοχή
τους για την πραγματοποίηση της γιορτής: προφανώς οι άνθρωποι αυτοί
έχουν έναν καλό λόγο για
να βρίσκονται σε αυτό το
μεγάλο γεγονός.
H αναφορά του Υ.Ο. στην
κοινωφελή αυτή προσπάθεια είναι το ελάχιστο που
μπορούμε να κάνουμε,
συμβάλλοντας στην ενημέρωση για τέτοιες αξιέπαινες πρωτοβουλίες. Προσδοκούμε
στην αύξηση των εγχώριων συμμετοχών, γιατί ο καθένας μας πρέπει να βρει ένα Πελίτι
στην ψυχή του! I
Για περισσότερες πληροφορίες:
• Επίσημη ιστοσελίδα www.peliti.gr.
• Ηλεκτρονική εφημερίδα «Τα νέα του Πελίτι».
Διανέμεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή. Για εγγραφή
στείλτε με email τη διεύθυνσή σας στο ta_nea_tou@peliti.gr.
• Τηλέφωνο/φαξ: 25240 22059 (09:00-13:00, Δευτέρα
έως Παρασκευή).
• Διεύθυνση: «Πελίτι», Μεσοχώρι Παρανεστίου. Τ. Κ. 66035
Παρανέστι Δράμας
1) Πελίτι «Κατά τόπους αγροκτήματα...», εκδ. Πελίτι.
Το βιβλίο μπορεί να σας αποσταλεί με αντικαταβολή στην τιμή των 10 Ευρώ, είναι το ελάχιστο που
μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε αυτή την αξιέπαινη εθελοντική προσπάθεια.
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Τρέλα εναντίον σοφίας!
Ένα φιλοσοφικό «debate» της εποχής του Μεσαίωνα για την ανθρώπινη φύση.

Απόσπασμα από κείμενο του Gerald Huther.

Σε ένα κείμενο του 1520 περίπου (Dithmar
1856), ο μοναχός του τάγματος των Ανυπόδητων
Johannes Pauli αναφέρεται σε μια αντιπαράθεση
ανάμεσα σ’ ένα σοφό και σ’ έναν τρελό. Τον τρελό
τον είχαν ντύσει λουσάτα σαν διανοούμενο, για
να μην καταλάβει ο σοφός με ποιον είχε να κάνει.
Κανένας από τους δύο δεν επιτρεπόταν ν’ ανοίξει
το στόμα του σ’ όλη τη διάρκεια της αντιπαράθεσης.
Πνευματικοί αγώνες παρουσία πλήθους θεατών και
ακροατών συνηθίζονταν σε παλαιότερες εποχές. Δεν ήταν
όμως βέβαια ο κανόνας να διεξάγονται μόνο με μιμητική
και χειρονομίες. Ο Pauli έκανε με την ανέκδοτη εξιστόρησή του έμμεση αναφορά στη ρήση «si tacuisses philosophus mansisses» (αν είχες σωπάσει, θα είχες
παραμείνει φιλόσοφος), που ήταν πολύ γνωστή στην
εποχή του. Η πρώτη ενδεικτική κίνηση του σοφού ήταν
να υψώσει το δείκτη του χεριού του. Με αυτό ήθελε να
πει ότι ένας είναι ο θεός και ότι καθήκον του ανθρώπου
ήταν να πάρει μια απόφαση. Το τι εννοούσε μ’ αυτό το
εξέφρασε ένας σύγχρονος του Pauli, o Giovanni Pico
della Mirandola, σ’ ένα λόγο μοναδικό «περί αξιοπρέπειας
του ανθρώπου»: «Ο Θεός-Πατέρας, ο ανώτερος τέκτονας, είχε ήδη ανεγείρει με τους νόμους μιας κρυφής σοφίας, αυτόν τον γήινο Οίκο της θεότητας που βλέπουμε
σήμερα εμείς, αυτό το ναό του Υψίστου. Τον υπέργειο
τόπο είχε κοσμήσει με πνεύματα, στις αιθέριες σφαίρες
είχε δώσει ζωή με αιώνιες ψυχές, τα υλικά και καρποφόρα
μέρη του επίγειου κόσμου τα είχε γεμίσει μ’ ένα πολύχρωμο πλήθος ζώων. Όταν όμως ολοκλήρωσε το έργο
αυτό, ο αρχιτέκτονας ευχήθηκε να ήταν κάποιος εκεί που
να αναλογίζεται τη σύνεση ενός τόσο υψηλού έργου, ν’
αγαπά την ομορφιά του, να θαυμάζει το μεγαλείο του. Γι’
αυτό και σκέφτηκε, αφού πια ήταν όλα έτοιμα, όπως μαρτυρούν ο Μωυσής και ο Τίμαιος (Πλάτων), τελικά να πλάσει τον άνθρωπο. Όμως, μεταξύ των αρχετύπων δεν

υπήρχε στ’ αλήθεια ούτε ένα, σύμφωνα με το οποίο θα
μπορούσε να φτιάξει ένα καινούριο βλαστάρι. Ούτε και
απ’ τους θησαυρούς του είχε απομείνει κανένας, να τον
δώσει κληρονομιά στο νέο του γιο κι απ’ τους πολλούς
τόπους ανάπαυσης του κοσμικού κύκλου δεν υπήρχε πια
κανένας όπου να σταθεί εκείνος ο παρατηρητής του σύμπαντος. Όλα ήταν ήδη κατειλημμένα, όλα μοιρασμένα
ανάμεσα στις πιο ψηλές, τις μεσαίες και τις πιο χαμηλές
τάξεις των όντων. Δεν θα ήταν όμως αντάξιο της παντοδυναμίας του Πατέρα ν’ αποτύχει στην τελευταία του τεκνοποίηση, σα να είχε κιόλας στερέψει. Δε θα άρμοζε στη
σοφία να διστάσει μπροστά σε κάτι αναγκαίο, μην έχοντας
λύση. Δεν θα ήταν αντάξιο της εύσπλαχνης αγάπης, εκείνος που επρόκειτο να υμνεί τη θεϊκή γενναιοδωρία σε
άλλα πλάσματα να αναγκάζεται να την καταριέται στον
εαυτό του. Γι’ αυτό και ο ανώτατος καλλιτέχνης αποφάσισε πως αυτός στον οποίο δεν μπορούσε πια να δοθεί
κάτι δικό του θα είχε κοινοκτημοσύνη σε ό,τι για το κάθε
όν ξεχωριστά αποτελούσε ιδιοκτησία του. Έτσι, ο θεός
αρκέστηκε στη δημιουργία του ανθρώπου ως πλάσματος
που δεν διαθέτει κάποια ξεκάθαρα αναγνωρίσιμη εικόνα,
τον έβαλε στο κέντρο του κόσμου και μίλησε προς αυτόν:
«Δε σου δώσαμε ένα συγκεκριμένο τόπο να μένεις ούτε
δικό σου πρόσωπο ούτε και κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα, ω
Αδάμ, για να μπορείς να έχεις στην κατοχή σου οποιονδήποτε τόπο να μένεις, να αποκτάς όποιο πρόσωπο και
όλες τις χάρες που ασφαλώς επιθυμείς κι αυτό με τη δική
σου βούληση και τη δική σου γνώμη. Των άλλων όντων
η φύση διέπεται από τους νόμους που καθορίσαμε και
παραμένει έτσι μέσα σε όρια. Εσύ δεν παρεμποδίζεσαι από
κανέναν αξεπέραστο φραγμό, αλλά πρέπει να προδιαγράψεις ακόμα και αυτή την ίδια τη φύση κατά την ελεύθερή σου βούληση, στα χέρια της οποίας έχω εναποθέσει
τη μοίρα σου. Σε έβαλα στο κέντρο του κόσμου για να
μπορείς με άνεση να βλέπεις ολόγυρα όλα όσα υπάρχουν
σ’ αυτόν τον κόσμο. Δε σε πλάσαμε ούτε ουράνιο ούτε

γήινο, ούτε θνητό ούτε αθάνατο, για να ορίζεις ο ίδιος,
εναλλάσσοντας, απολύτως ελεύθερα τους ρόλους σου
ως επίτιμου γλύπτη σου και ποιητή, τη μορφή στην οποία
θέλεις να ζήσεις. Είσαι ελεύθερος αν θέλεις να εκφυλιστείς σε τούτο τον κατώτερο κόσμο του κτήνους. Είσαι
επίσης ελεύθερος, αν θέλεις ν’ ανυψωθείς στον ανώτερο
κόσμο του θεϊκού με την απόφαση του δικού σου πνεύματος». (Geerk, σελ. 263-265)
Ο τρελός όμως, που συνάρτησε τον υψωμένο Δείκτη με
την προσωπική του μοίρα, νόμισε πως ο αντίπαλός του
ήθελε να του βγάλει το μάτι. Σήκωσε λοιπόν με τη σειρά
του δύο δάχτυλα, εννοώντας πως αν ο σοφός τον απειλεί, τότε εκείνος θα του βγάλει και τα δύο μάτια. Καθώς
έτεινε επιδεικτικά δείκτη και μέσω, ξέφυγε και ο αντίχειράς
του λιγάκι προς το πλάι. Ο σοφός βλέποντας τα τρία παρατεταμένα δάχτυλα κούνησε ικανοποιημένος το κεφάλι,
γιατί ήταν τώρα σίγουρος πως ο άλλος τον είχε καταλάβει σωστά: αν ο ίδιος είχε επισημάνει μία μόνο προϋπόθεση για να είναι κανείς άνθρωπος, ο άλλος «διανοούμενος»
του έδινε τώρα ένα μάθημα με την κίνησή του, υποδεικνύοντας ότι στην πραγματικότητα είναι τρεις οι ικανότητες που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο, ότι χωρίς το
τρίπτυχο, πίστη, ελπίδα και αγάπη δεν είναι δυνατή καμία
πραγματικά ανθρώπινη απόφαση. Ο σοφός τότε, για να
εκφράσει ότι δεν υπήρχε τίποτε που θα μπορούσε να προσθέσει στο γεγονός αυτό, έτεινε ανοιχτή την παλάμη του
στον τρελό. Εκείνος, όμως, εξακολουθώντας να πιστεύει
πως ο αντίπαλός του απέβλεπε σε βιαιότητες, ερμήνευσε
το προτεταμένο χέρι ως απειλή χαστουκιού. Έκλεισε, λοιπόν, τα δάχτυλά του σε σχήμα γροθιάς για να του δείξει ότι
θα τον χτυπήσει στο πρόσωπο.
Εδώ τελειώνει η διήγηση του ανυπόταχτου μοναχού.
Δύο δρόμους μπορεί να πάρει αυτή η αντιπαράθεση: ή ο τρελός να κατορθώσει να ξεπεράσει
τους φόβους του και ν’ αρχίσει να σκέφτεται
όπως ο σοφός ή ο σοφός να κάνει τον τρελό... I

Η σεισάχθεια του Σόλωνα και τα σημερινά χρέη
Του ΟΔΥΣΣΕΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ, Ομότιμου καθηγητή Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και συγγραφέα.

Αν η Ιστορία διδάσκει (κατά τον Χέγκελ, η ιστορία
διδάσκει ότι οι λαοί και οι κυβερνήσεις δεν μαθαίνουν τίποτα από την Ιστορία), αξίζει να σταθούμε λίγο στην ιστορική απόφαση που πήρε η
Εκκλησία του Δήμου στην αρχαία Αθήνα όταν χιλιάδες πολίτες, στην πλειονότητά τους αγρότες,
έχαναν την ελευθερία τους λόγω της αδυναμίας
αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων χρεών και γίνονταν δούλοι των δανειστών τους (Αριστοτέλης,
«Αθηναίων Πολιτεία», 1:2 και Πλούταρχος,
«Σόλων», 13:2).
Αν ο Αθηναίος οφειλέτης δούλευε στα κτήματα του
αφεντικού του, ο σημερινός, που χάνει σπίτι, αυτοκίνητο
ή την επιχείρησή του, βρίσκεται σε χειρότερη μοίρα. Από
άλλους εξαρτάται αν θα δουλέψει και πού θα δουλέψει,
πώς θα ζήσει και πού θα ζήσει, αν τελικά ζήσει. Οι δανειστές δεν συγκινούνται από προσωπικά δράματα, που συνήθως προκαλούν οι ίδιοι.
Με την οικονομία τους στα όρια της κατάρρευσης, οι Αθηναίοι έδωσαν στον Σόλωνα
έκτακτες εξουσίες και ο μεγάλος Αθηναίος ποιητής και πολιτικός εισήγαγε μια σειρά από
πρωτοποριακά μέτρα, το πρώτο από τα οποία ήταν η «σεισάχθεια», δηλαδή η απόσειση
του άχθους (βάρους) των χρεών. Έτσι, τα χρέη προς ιδιώτες και προς το Δημόσιο παρεγράφησαν, οι υποδουλωμένοι οφειλέτες απελευθερώθηκαν και οι δημευμένες περιουσίες επιστράφηκαν στους δικαιούχους.
Διάφορες μορφές σεισάχθειας εισήχθησαν κατά καιρούς στις Δυτικές κοινωνίες από
την αρχαία Ρώμη των Γράκχων μέχρι το Βυζάντιο και τα νεότερα χρόνια. Η σολώνεια σεισάχθεια μπορεί να φαντάζει σήμερα ουτοπική (αργά ή γρήγορα η παραγραφή των χρεών
θα αποτελεί πια μονόδρομο), αλλά μπορεί να πάρει μια ρεαλιστικότερη μορφή και να
στοχεύει π.χ. στην απάλειψη των τόκων από τα συσσωρευμένα χρέη ή, ακόμη ρεαλιστικότερα, στη μείωσή τους. Οι δανειστές θα ζημιωθούν βέβαια, δηλαδή θα μειωθούν
τα κέρδη τους, αλλά είναι καιρός να συνεισφέρουν και εκείνοι στο ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης για την οποία είναι τουλάχιστον συνυπεύθυνοι, αν δεν είναι οι κυρίως
υπεύθυνοι.
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Έχουν τα (δημοκρατικά) κοινοβούλια της Ε.Ε. τη βούληση και τα κότσια να
ακολουθήσουν το παράδειγμα της αθηναϊκής δημοκρατίας; Μπορούν να περιβάλλουν έναν οραματιστή και τολμηρό ηγέτη με πλήρη δικαιοδοσία για να
πάρει σωτήρια μέτρα; Υπάρχει σήμερα ένας Σόλωνας;
Αν πράγματι ο κ. Τρισέ, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
ανησυχεί για τα δημοσιονομικά της ευρωζώνης, καλά θα κάνει να κινηθεί
προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι δανειστές δεν βλέπουν ότι με τα τοκογλυφικά
επιτόκια και τους εξουθενωτικούς όρους δανεισμού εξοντώνουν τους δανειολήπτες; Μέχρι πότε θα αντέχουν οι πολλοί (και οικονομικά ανίσχυροι),
που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της εθνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας,
να τρώνε τις σάρκες τους;
Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς τι όφελος θα προκύψει από την εφαρμογή ενός τέτοιου
μέτρου και τι θα σημάνει για την εθνική οικονομία η απάλειψη (ή και η μείωση) των τόκων
(έστω) από τα 110 δισ. ευρώ (της υποτιθέμενης αλληλέγγυας στήριξης, αλλά στην ουσία
ληστρικής επένδυσης με 5,5% συγκριτικά με το 2,5% της Γερμανίας). Οι δαπάνες για
τους τόκους το 2011 υπολογίζονται στα 15,9 δισ. ευρώ. Ακόμη και μια επιμήκυνση
αποπληρωμής του δανείου εξυπηρετεί πρωτίστως τα συμφέροντα των πιστωτών, οι
οποίοι οφείλουν επιτέλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους. I
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Υπάρχει ζωή χωρίς... το ΔΝΤ;

Ένα (πετυχημένο) πείραμα
στο Ροσάριο της Αργεντινής
Υπεύθυνος: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ Του ΡΟΥΣΣΟΥ ΒΡΑΝΑ Από τα «ΝΕΑ»

«Η κρίση φέρνει ανεργία, η ανεργία φέρνει απόγνωση και η απόγνωση μιζέρια. Μια πόλη στη Λατινική Αμερική όμως κατόρθωσε να σπάσει αυτήν
τη ζοφερή αλληλουχία, με μια αγροτική επανάσταση όχι πια στην ύπαιθρο, όπως τις είχαμε συνηθίσει αυτές τις επαναστάσεις, αλλά στο αστικό
κέντρο.
Το Ροσάριο είναι η τρίτη πόλη της Αργεντινής με πληθυσμό 1,5 εκατομμύριο κατοίκους. Στις παρυφές της εθνικής οδού που ενώνει την πόλη με τον Μπουένος Αϊρες,
ο ταξιδιώτης βλέπει σήμερα ανθρώπους να σκαλίζουν, να
ποτίζουν και να μαζεύουν τη σοδειά σε μεγάλους οπωρώνες και λαχανόκηπους, τα προϊόντα των οποίων βοηθούν τις πιο ευάλωτες τάξεις της κοινωνίας να σταθούν στα πόδια
τους. Όλοι αυτοί οι κήποι εντάσσονται στη στρατηγική της δημοτικής αρχής για την ανάπτυξη της αστικής γεωργίας.
Είναι ένα πρόγραμμα που γεννήθηκε πριν από δέκα χρόνια, μέσα από τις στάχτες και τα
συντρίμμια που άφησε στη χώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι διαθέσιμες αστικές
και περιαστικές περιοχές δεν παραδόθηκαν σε εργολάβους για να γίνουν τσιμέντο, όπως
συμβαίνει αλλού. Έγιναν δημοτικοί κήποι. Η δημοτική αρχή τις απέδωσε στους πιο φτωχούς, προμηθεύοντάς τους ταυτόχρονα τα εργαλεία, τα υλικά και τους σπόρους για την
καλλιέργειά τους. Μόλις αποχώρησαν οι γύπες, αφήνοντας πίσω τους ένα υποτιμημένο
νόμισμα και στρατιές ανέργων, από το 2002 έως το 2003 η δημοτική αρχή του Ροσάριο έκανε μια καταγραφή των διαθέσιμων γαιών της πόλης. Και ενάμιση χρόνο αργότερα,
με απόφαση του δημάρχου, αυτές οι γαίες εκχωρήθηκαν για την ανάπτυξη της αστικής
γεωργίας. Κατανοώντας ότι η φτώχεια δεν είναι ένα μεμονωμένο αλλά ένα κοινωνικό
πρόβλημα, ο δήμαρχος απάλλαξε τους καλλιεργητές από τους φόρους. Και διέθεσε ένα
μηνιαίο επίδομα για τους ανέργους ως κίνητρο για τη συμμετοχή τους σε αυτό το κοινωνικό πείραμα. Πάρα πολλοί από αυτούς προτίμησαν τους αστικούς κήπους από την
ανέχεια. Και πουλάνε σήμερα τα προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές.
Στους αστικούς κήπους του Ροσάριο, όπως γράφει η δημοσιογράφος
Σοφί Σαπέλ, υπάρχουν σήμερα περισσότεροι από 800 όμιλοι καλλιεργητών. Η ανάπτυξη της αστικής
γεωργίας δεν άλλαξε ριζικά μόνο τη
δική τους ζωή αλλά και τη ζωή των
καταναλωτών, που απολαμβάνουν
φθηνά και υγιεινά προϊόντα. Όταν πια
κόπασαν τα απόνερα της κρίσης, κάποιοι από τους καλλιεργητές εγκατέλειψαν τους κήπους τους. Όμως, οι περισσότεροι συνεχίζουν. Όπως και η δημοτική αρχή, που μένει
πιστή στον στόχο της: να κάνει την αστική γεωργία μια πηγή απασχόλησης και ένα μέσον
για τη μείωση της φτώχειας.
Η πόλη του Ροσάριο μάς ήταν μέχρι τώρα γνωστή κυρίως από το ποδόσφαιρό της (από
τον Κίλι Γκονζάλες και τον Λουτσιάνο Φιγκερόα που έπαιζαν σε ευρωπαϊκές ομάδες). Σήμερα πια είναι γνωστή σε όλον τον κόσμο, από τότε που ο ΟΗΕ αναγνώρισε την επανάσταση των αστικών κήπων της ως μία από τις δέκα καλύτερες πολιτικές στον κόσμο για
την καταπολέμηση της φτώχειας». I

Το «δεν υπάρχει άλλη λύση» αναφορικά με τα δυσβάσταχτα οικονομικά
μέτρα που επιβάλουν οι Δυτικοί τεχνοκράτες, φαίνεται να αφήνει αδιάφορους κάποιους πολιτικούς, όπως οι Ούγο Τσάβες και Ίβο Μοράλες. Και ενώ
η Δύση βυθίζεται στα πυκνά σκοτάδια της οικονομικής κρίσης, εκείνοι αναβαθμίζουν το βιοτικό επίπεδο στις δικές τους κοινωνίες αρχίζοντας από τα
ευπαθή κοινωνικά στρώματα. Δεν διστάζουν μάλιστα να δώσουν χέρι βοήθειας στη Δύση και μάλιστα στην Αμερική, όπως είδαμε να κάνει ο Τσάβες
επί προεδρίας Μπους, πουλώντας στους φτωχούς Αμερικανούς φτηνότερο
πετρέλαιο. Η παγκόσμια πτώχευση χωρίς αμφιβολία αργά ή γρήγορα θα
έλθει, γιατί οι πολυμήχανοι τεχνοκράτες μας τα πάντα μπορούν να διαφοροποιήσουν, προσαρμόζοντάς τα στα μέτρα τους, εκτός από το να αναδιαμορφώσουν τη λανθάνουσα κοινωνική πορεία και να την εναρμονίσουν με
τη βιολογική μας φυσική ροπή. Τα επακόλουθα από τις ενέργειες τους, τα
ζούμε καθημερινά με την κλιματική αλλαγή, παρότι το βάρος μεταφέρθηκε
προσωρινά στην οικονομία (γιατί εκεί ρέει τώρα το χρήμα για τα ΜΜΕ). Η
κλιματική αλλαγή, από τα σκουπίδια της απληστίας μας που συσσωρεύονται με ταχείς ρυθμούς, είναι μια απειλή που καλπάζει προς το μέρος μας.
Μοιάζει νομοτελειακή λοιπόν η παγκόσμια πτώχευση, αλλά θα συμβεί μόνον
όταν εκείνοι που συσσωρεύουν τον πλούτο, εισπράξουν και το τελευταίο
λεπτό του πολίτη που λιμοκτονεί ανάμεσα στα κοινωνικά συντρίμια. Λογικά
λοιπόν και με βάσει τους αριθμούς, δεν υπάρχει καμία διέξοδος. Θα γίνει
όταν αυτοί που σήμερα διατυμπανίζουν ότι δεν υπάρχει άλλη λύση θα αντιληφθούν κάποια στιγμή ότι δεν πετυχαίνουν τίποτε παρά μόνο να δουλεύουν
σε βάρος των συμπολιτών τους αλλά και των προσωπικών τους οφελών. Το
άρθρο που ακολουθεί θα μπορούσε να είναι μια απάντηση στο καπιταλιστικό
ιδεώδες και την απαισιοδοξία που διασπείρουν. I
Σ.τ.Ε.

Εθνικοποιεί το συνταξιοδοτικό,
μειώνει το όριο ηλικίας ο Μοράλες.
Κόντρα στο ρεύμα
των καιρών, η κυβέρνηση της Βολιβίας ανακοίνωσε
χθες ότι συμφώνησε στις διατάξεις
νομοσχεδίου για
την εθνικοποίηση
του συνταξιοδοτικού
συστήματος
στη χώρα και τη
μείωση του ορίου
ηλικίας συνταξιοδότησης στα 58 έτη.
Το φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο, που θα σημάνει τη διάλυση των δύο ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων που διαχειρίζονταν το σύστημα επί χρόνια, πρόκειται
να σταλεί το ταχύτερο στο Κογκρέσο, δήλωσε ο πρόεδρος Έβο Μοράλες.
Το νομοσχέδιο αποτελεί προϊόν τετραετών διαπραγματεύσεων με συνδικαλιστές.
Πέραν της μείωσης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 58 από τα 65 χρόνια, οι μητέρες και οι εργαζόμενοι σε ορυχεία και μεταλλεία θα δικαιούνται συνταξιοδότησης σε
μικρότερη ηλικία.
«Χαράσσουμε νέα πολιτική για την αναδιανομή των εισφορών των εργαζομένων, σε αναζήτηση χαμηλότερου ποσοστού φτώχειας και περισσότερης
ισότητας», δήλωσε ο Μοράλες, πρώτος ιθαγενής πρόεδρος της Βολιβίας,
πρώην καλλιεργητής κόκας και συνδικαλιστής, που θεωρείται σύμμαχος
του προέδρου της Βενεζουέλας Ούγο Τσάβες.
Βάσει του νομοσχεδίου, που αναμένεται να επικυρωθεί από το Κογκρέσο τις
επόμενες εβδομάδες, το κρατικό σύστημα διαχείρισης των συντάξεων θα
αρχίσει να αντικαθιστά τα ιδιωτικά ταμεία από το 2011.
Δεν υπήρξε επίσημη αντίδραση από τις δύο ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες που διαχειρίζονται το σύστημα, την Prevision, θυγατρική της Ισπανικής BBVA, και τη Futuro,
θυγατρική της Ελβετικής Zurich Financial Services. Οι δύο εταιρείες χειρίζονται τα συνταξιοδοτικά ταμεία που καλύπτουν 1,3 εκατ. πολίτες της Βολιβίας, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.
Ο Μοράλες επιδιώκει να αντιστρέψει το κύμα των ιδιωτικοποιήσεων που είχε διεξαχθεί
τη δεκαετία του 1990 και ήδη έχει εθνικοποιήσει μια σειρά εταιριών κοινής ωφέλειας,
ενεργειακούς και ορυκτούς πόρους. I
Πηγή: Ελευθεροτυπία
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ΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΠΑΝΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Της ΑΝΤΑΣ ΨΑΡΡΑ

Μαθήματα επιβίωσης στην κρίση
Ομάδα φοιτητών και καθηγητών φλερτάρει με το ανέφικτο διδάσκοντας
δωρεάν γλώσσες, χορό, θέατρο και φιλοσοφία.
Τον καιρό της κρίσης όλο και πληθαίνουν εκείνες οι πρωτοβουλίες που έρχονται να αντικαταστήσουν την ανυπαρξία των κρατικών κοινωνικών δράσεων αλλά και την έλλειψη
συλλογικότητας και αλληλεγγύης. Μάλιστα, αυτό το δεύτερο, τώρα που οι περισσότεροι κομματικοί σχηματισμοί παραμένουν σαν εικονική μόνο πραγματικότητα έρχεται και
γεμίζει πολλαπλά αυτό το κενό. Στα πάρκα, στις πλατείες, στα αυτόνομα στέκια, στα δίκτυα μεταναστών και φυλακισμένων, στα εθελοντικά σχολεία και ιατρεία κ.λπ. υπάρχουν αυτή τη στιγμή σημαντικές δραστηριότητες που κινητοποιούν, εκπαιδεύουν και
ενώνουν ανθρώπους που δραστηριοποιούνται προσφέροντας το χρόνο και τις ικανότητές τους σε συλλογικές δράσεις.
Την ώρα που οι επιχειρηματικοί παράγοντες καθημερινά στα τηλεοπτικά
πλάνα προσφέρουν σε πολυτελή γκαλά τον «χριστιανικό» τους οβολό διατηρώντας παράλληλα αμείωτες τις τιμές του πετρελαίου και των φαρμάκων,
για παράδειγμα, κάποιοι άλλοι επιμένουν στην κοινωνική δράση.
Έτσι κάπως ξεκίνησε τη δράση του το Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι στην Κέρκυρα. Μια ομάδα φοιτητών και καθηγητών «άρχισαν να φλερτάρουν με το ανέφικτο.
Πίστεψαν πως η ζωή μπορεί να είναι πολύχρωμη και πολυφωνική, αρκεί με κάποιον
τρόπο οι φυλές, οι ιδέες, οι θεοί και οι γλώσσες να πάψουν να αποτελούν τις διαχωριστικές γραμμές της κοινωνίας. Αρκεί, με άλλα λόγια, να αποδεχτούμε τη διαφορετικότητα και να αναπτύξουμε την αλληλεγγύη. Κανείς δεν περισσεύει και κανείς δεν έρχεται
δεύτερος. Όσα είναι τα δαχτυλικά αποτυπώματα των ανθρώπων, τόσες είναι και οι διαφορετικές θεωρητικές ή πρακτικές προσεγγίσεις της ζωής».
Δημιουργώντας μια μη κερδοσκοπική ένωση φυσικών προσώπων, η ομάδα αυτή ίδρυσε
το Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι στην πόλη της Κέρκυρας. Στο χώρο πολλαπλών
χρήσεων του 1ου - 5ου Γυμνασίου Κέρκυρας, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή,
τριάντα δύο καθηγητές των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης, διδάσκουν εθελοντικά σε
Έλληνες και ξένους, μικρούς και μεγάλους. Άνοιξαν πέντε τμήματα εισαγωγικών εξετάσεων για μαθητές Λυκείου. Δίνουν τη δυνατότητα δωρεάν εκμάθησης έξι γλωσσών,
χορού, μουσικής, ζωγραφικής, σκακιού και πληροφορικής.
Πάνω από πενήντα παιδιά διδάσκονται ήδη τη νοηματική γλώσσα και ανοίγει τμήμα διδασκαλίας για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία. Η συμμετοχή στα μαθήματα κοινωνιολογίας και φιλοσοφίας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική και δηλώνει την
ανάγκη όλων μας να επικοινωνήσουμε τις απόψεις, τις ιδέες και τις ανησυχίες μας. Έχουν
ήδη προγραμματιστεί οι επισκέψεις τριών μεταναστευτικών ομάδων και μιας ομάδας
Ρομά, ενώ τα πρώτα τους βήματα έχουν κάνει θεατρικές και μουσικές ομάδες. Οι μαθητές ξεπερνούν σήμερα τους 400 και 48 είναι οι καθηγητές.
• Το Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι θα διεκδικήσει οι εργασίες του να γίνονται μία
φορά το μήνα σε υπαίθριο χώρο στο κέντρο της πόλης. Αυτό το «διαρκές φεστιβάλ» θα
μεταφερθεί και στην περιφέρεια. «Οι μελλοντικές μας προσδοκίες φτάνουν μέχρι και
στη δημιουργία ενός δικτύου αντίστοιχων Εργαστηρίων σε όλη την Κέρκυρα. Ο δρόμος
ήδη άνοιξε και οι πρώτες διεργασίες γίνονται με τις κωμοπόλεις της Λευκίμμης και της
Αχαράβης».
• Το Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι δεν έχει στόχο να λύσει τα προβλήματα της
ζωής. Παρακάμπτοντας όμως το χρήμα και την κερδοσκοπία, καλλιεργώντας μια διαφορετική κουλτούρα συνύπαρξης και συνεργασίας, δείχνει έναν πιθανό δρόμο αντίστασης στο σημερινό ισοπεδωτισμό. Τουλάχιστον κάνει μια αρχή, ελπίζοντας πως οι
κοινωνικές ομάδες θα λάβουν επιτέλους το λόγο.
• Σε αυτή τη βάση κινείται και η σημαντικότερη δράση του Εργαστηρίου, που είναι η
ίδρυση ενός Δικτύου Ανταλλαγής Εργασίας και Προϊόντων (ΔΑΕΠ) και η δημιουργία
ενός Μικτού Συνεταιρισμού.
Μιλήσαμε με ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Εργαστηρίου της Κέρκυρας, τον καθηγητή
Λάμπρο Ντούσικο, που δήλωσε εντυπωσιασμένος από τα πόσα έμαθαν οι ίδιοι οι καθηγητές και μέλη του Εργαστηρίου από τα νέα παιδιά που κινητοποιήθηκαν εκεί: «Η
δράση των νέων είναι πρωτεύουσα και ειδικά ο συνεταιρισμός θα γίνει δική τους υπόθεση. Αποδείχτηκαν τα παιδιά πολύ πιο ψύχραιμα και εποικοδομητικά από εμάς που
επεξεργαστήκαμε το εγχείρημα. Αυτοί έκαναν την έκπληξη με την ωριμότητά τους και
την ιδιότυπη πολιτικοποίησή τους».
Τελικά φαίνεται πως οι συλλογικές πρωτοβουλίες με στόχο δράσεις αλληλεγγύης με
έμπνευση και τόλμη είναι το επόμενο αισιόδοξο βήμα στο τέλμα των κομματικών αλλά
και συνδικαλιστικών γραφειοκρατιών.

Ανταλλαγή προϊόντων και εργασίας με ελάχιστο κέρδος
Στην ιστοσελίδα enalaktikoergastiri.word press.com περιγράφεται η δομή του συνεταιρισμού, οι δραστηριότητες και οι στόχοι του. Στο συνεταιρισμό θα εισρέουν προϊόντα
από την υπάρχουσα τοπική παραγωγή και την παραγωγή του ίδιου του συνεταιρισμού.
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Θα εκρέουν τόσο στην τοπική αγορά όσο και στο ΔΑΕΠ. Όπως ορίζει το καταστατικό, η
εισροή του κεφαλαίου θα εκρέει με την ελάχιστη αναγκαία επιπρόσθετη αξία, πάντα με
όρους μη κερδοσκοπικούς. Το πώς θα διατίθεται το προϊόν αλλά και τα έσοδα του συνεταιρισμού αναλύονται στο καταστατικό. Εδώ παραθέτουμε τις αρχές της συγκρότησης του συνεταιρισμού αλλά και τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα όπως τα
περιγράφουν τα ίδια τα μέλη:
• Ίσα δικαιώματα στη διοίκηση και χρήση του συνεταιρισμού.
• Ο βαθμός συμμετοχής καθενός στο συνεταιρικό κεφάλαιο δεν επηρεάζει την ισότητα
των δικαιωμάτων των μελών του συνεταιρισμού.
• Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ολομέλεια. (Στην περίπτωση του ΜΣΚ, δεν θεωρείται
αναγκαία η συνέλευση των αντιπροσώπων.)
• Οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη δημοκρατική αρχή της συναίνεσης και μόνο όπου
χρειαστεί (έπειτα από διπλή αποτυχία στην ολομέλεια), με την αρχή της πλειοψηφίας των
3/4.
• Στη δεύτερη περίπτωση, κάθε συνέταιρος έχει και μία ψήφο.
• Η συνέλευση της ολομέλειας ορίζει με μυστική ψηφοφορία τα 9 μέλη του δ.σ.
• Τα μέλη του δ.σ. είναι ανακλητά και με ορισμένη θητεία, όπως προβλέπει το καταστατικό.
• Το δ.σ. διεξάγει και διευθύνει τις υποθέσεις του συνεταιρισμού. Έχει μόνο οργανωτικές -εκτελεστικές- ελεγκτικές αρμοδιότητες.
• Θα υπάρχει συλλογική κοινωνική και οικονομική οργάνωση, στη βάση της ισότητας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για την επίτευξη κάποιων οικονομικών και κοινωνικών
στόχων, όπως αυτοί ορίζονται από το καταστατικό.
• Συλλογική μη κερδοσκοπική επιχείρηση, που βασίζεται στους ελάχιστους δυνατόν
αναγκαίους νόμους του σημερινού κεφαλαιοκρατικού συστήματος και τους ελάχιστους
δυνατόν αναγκαίους νόμους της συνεταιριστικής κρατικής νομοθεσίας.
• Εθελοντική και δημοκρατική οργάνωση.
• Μαζική ένωση εργαζομένων και ανέργων, για την υπεράσπιση των οικονομικών και
κοινωνικών τους δικαιωμάτων.
• Βασικό μέσο είναι η αμοιβαία βοήθεια και η αλληλεγγύη των μελών.
• Μέσο αντίστασης και διεκδίκησης.
• Μέσο ευρύτερης πολιτιστικής καλλιέργειας και δράσης. I
ΠΗΓΗ: Ελευθεροτυπία

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Αλεξάκη & Σια, Κοντόκαλι, Κέρκυρα, Τηλ. 26610 91700
Βρετού Τσιριγγάκη, Πλ. Γ. Θεοτόκη 9, Τηλ. 26610 44720
Γρίμμα Μυρίλλα Ο.Ε., Πλ. Γ. Θεοτόκη 29, Τηλ. 26610 33221
Έρτσος Χρήστος, Μιχ. Μαργαρήτη 8, Τηλ. 26610 31992
Καβαδά Συλβαίν, Ευγ. Βουλγάρεως 66, Τηλ. 2661030010
Κοσκινάς Σπύρος, Ι. Ανδρεάδη 28, Τηλ. 26610 20970
Μαριέλλα Αργυρού – Βαλμά, Λ. Αλεξάνδρας 32Β, Τηλ. 2661044722
Μπουζούκης Νικόλαος, Σαμαρά 7-9, Τηλ. 26610 32080
Μπουζούκης Ηλίας & Άννα, Σταμ. Δεσύλλα 16, Τηλ. 2661031622
Πανδή Πάολα, Σολωμού 2, Τηλ. 26610 39281
Σταύρου Πολέντα, Πλ. Ψυχιατρείου, Τηλ. 26610 80619
Τριβυζάς Νικόλαος, Ευγ. Βουλγάρεως 73, Τηλ. 26610 30100
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ζαράχης Λουκάς, Κεντρικής Πλατείας 7, Τηλ. 26510 30729
Β. Θεοδωρακοπούλου, Βλαχλίδου 7, Τηλ. 2651024330
Γιούνης Αθανάσιος & Σία Ο.Ε., Ναπολέοντος Ζέρβα 1,
Τηλ. 2651038350
Βέρμπη Αγγελική, Ζωσιμάτον 18, Τηλ. 2651024925
Κ. Δογορίτης, Κ. Πλατεία, Τηλ. 2651071537
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Χαρίση Πανωραία, Αγ. Αποστόλων 45, Νέο Λιμάνι, Γραικοχώρι,
Τηλ. 2665025151
ΠΡΕΒΕΖΑ
Σολδάτος Γεράσιμος & Σία Ο.Ε., Εθν. Αντίστασης 63,
Τηλ. 2682024950, e-mail: soldmak@otenet.gr

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΑΜΑ
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 Βουλγάρεως αριστερά από την είσοδο της Eθνικής τράπεζας και
δίπλα στην πιάτσα των ταξί στο πεντοφάναρο. Στο Ιόνιο Παν/μιο, στο ισόγειο
της Νομαρχίας, στην είσοδο του γυάλινου πύργου (ΤΕΒΕ), στο Εμπορικό
Επιμελητήριο, στη Β΄ ΔΟΥ Κέρκυρας, ΛΙΣΤΟΝ (κεντρικό περίπτερο), στη ΔΕΗ
(Αλεπού), στο Αρτοπωλείο Σταρένιο Γκίλφορδ 59, Σολάρι (πρακτ. Εφημερίδων
Εθν. Παλ/τσης 31β), Κουλίνες, Λεωφ. Επτανήσου (Περίπτερο Προβατά),
Τρίκλινο (Ψιλικά είδη δώρων Αργυροπούλου Σοφία), Βρυώνη 53 (ΨιλικάΕφημερίδες), Οικολογικά καταστήματα: «Οικοζωή», «Bioverde Casa»
(Αχαράβη) και στα Φαρμακεία που διαθέτουν Ομοιοπαθητικά φάρμακα. Επίσης μπορείτε να την «κατεβάσετε» και από το διαδυκτιακό
μας χώρο www.ygeiasorama.gr

στα Ιωάννινα

Φαρμακεία: Ζαράχης Λουκάς (Κεντρικής Πλατείας 7), Β. Θεοδωρακοπούλου
(Βλαχλίδου 7), Γιούνης Αθανάσιος & Σία Ο.Ε. (Ναπολέοντος Ζέρβα 1), Βέρμπη
Αγγελική (Ζωσιμάτων 18), Κ. Δογορίτης (Κ. Πλατεία).
Oικολογικά καταστήματα: «ΓΑΙΑ» (Ναπ. Ζέρβα 53) , «Green Farm» (Παπαδοπούλου 9), «Φύση & Ζωή» (Φώτου Τζαβέλα 2), «Lena's Bistro» (Λεωφ.
Στ. Νιάρχου). Παν/μιο Ιωαννίνων.
Βιβλιοπωλεία: Σύγχρονη Εποχή (28ης Οκτωβρίου 9), Γεώργιος Κ. Κουμπλομάτης (Χατζηπελερέν 4), Dodoni Stores (Μιχαήλ Αγγέλου 27), Παιδεία
Βιβλιοπωλεία (Τζαβέλλα Φώτου 8), Λέτσιου Λ. Περσεφόνη – Ζωή (Ιεράρχου
Γερασίμου 13), Παπαντωνίου Φώτιος (Κατσικάς Παμβώτιδας), Ράπτης Αλεξ.
Π. (28ης Οκτωβρίου 25), Γεώργιος Κουμπλομάτης (Χατζηπελερέν 4), Ελευθερία Τζίμα & ΣΙΑ Ε.Ε. (Μεγάλου Αλεξάνδρου 124), Μακρής Θεοδ. & ΣΙΑ ΟΕ
(Μιχαήλ Αγγέλου 6), Δ. Λαιν ΕΠΕ (Κομνηνών 13), Πιστιόλη Δ. & ΣΙΑ ΟΕ
(Οπλαρχηγού Πουτέτση 13), Νάκος Χρήστος – Αναγνώστης (Πυρσινέλλα Βασιλείου 11), Λάζου Ε. Μ. & ΣΙΑ ΟΕ (Μιχαήλ Αγγέλου 27), Τασούλα Β. – Θ.
Τασιούλας ΟΕ, (Καζαντζάκη Νίκου 30), Πλούμης Νικόλαος (Κόντιτσα), Τρίχα
Μαγδαλινή (Μέτσοβο).
Καταστήματα: «ΗΠΕΙΡΟΣ ΓΗ», Παραδοσιακά & Βιολογικά Προιόντα, Πλ.
Νεομάρτυρος 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 Μιχαλά 1) ΚΤΕΛ Ηγουμενίτσας, Γραφεία ΔΟΥ (Εφορία)

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

στη Λευκάδα
Οικολογικά καταστήματα: «Νέκταρ & Αμβροσία» (Καραβέλα 14),
“Bio...Sin” biological 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, Καστανιώτη Ζαλλόγγου 11, Πύρινος Κόσμος Ιπποκράτους
16.

αλλού
Οικολογικός θυσαυρός - Ακαδημίας 84, Οικολόγοι Ελλάδος - Πανεπιστημίου 57, Αγροτική γωνιά - Χ. Τρικούπη 15, Oriental Medicine - Eρμού 86
και ακόμη αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε 1500 διευθύνσεις e-mail.

Σας αρέσει να ονειρεύεστε και να κρατάτε σημειώσεις;
Μοιραστείτε με τους αναγνώστες μας τα όνειρα, τις ιδέες, τις απόψεις και τις προτάσεις 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.

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

Η Μέθοδος Σίλβα στην Κέρκυρα

Τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. στο ξενοδοχείο ΑΡΗΤΗ στο
Κανόνι, Κέρκυρα ο καθ. της Μεθόδου Σίλβα Παναγιώτης Μεταξάτος
θα παρουσιάσει τον διαφορετικό τρόπο σκέψης που απαιτείται για ν’ αντιμετωπίζει κάποιος κάθε είδους κρίση. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.
Ο εγκέφαλος και ο νους μας έχουν απεριόριστες δυνατότητες. Η αποτελεσματική τους λειτουργία εξαρτάται από τον τρόπο που χρησιμοποιούμαι τον μηχανισμό της σκέψης. Τα άμεσα οφέλη που κάποιος μπορεί
να έχει μετά την εκπαίδευση του στη Μέθοδο Σίλβα είναι:
• Εξουδετέρωση του Στρες
Το στρες αν δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, εξασθενεί το ανοσοποιητικό σύστημα, δημιουργεί αδιαθεσία, υπνηλία, αναβλητικότητα, κατάθλιψη, ασθένειες και πολλά άλλα προβλήματα.
• Αλλαγή των Περιοριστικών Πιστεύω
Κάθε πεποίθηση που λειτουργεί υποσυνείδητα και μπλοκάρει την ανάπτυξη και την εξέλιξη μας είναι ένα περιοριστικό πιστεύω.
• Αξιοποίηση του Απεριόριστου Δυναμικού του Εγκεφάλου και του Νου
Ο εγκέφαλος έχει απεριόριστες δυνατότητες. Η αποτελεσματικότητα του
εξαρτάται από τον τρόπο που τον χρησιμοποιούμε.
• Επιτυχία στόχων
Είναι σημαντικό να έχεις στόχους, να τους πιστεύεις και να ξέρεις πώς
να ενεργοποιήσεις όλες σου τις δυνάμεις για να τους πετύχεις.
Η Μέθοδος Σίλβα είναι μια επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδος, διδάσκεται σε 131 χώρες, σε 60 πανεπιστήμια, και έχουν γραφτεί πάνω από
100 βιβλία σε 40 διαφορετικές γλώσσες.
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