
Διαβάστε ακόμη σ’ αυτό το τεύχος:
• Πραγματικές ιστορίες Ομοιοπαθητικής

Θεραπείας.

• Υπνοσκόπηση: μια θεραπευτική ενδοσκόπηση
στα βάθη της συνείδησης.

• Ανεμώνη, η κόρη του Ανέμου.

• Ανταλλαγές ντόπιων φυτών και σπόρων στην
Κέρκυρα

• Ψάχνοντας μέσα στα λόγια των παιδιών.

• Τοξοβολία.

• Το Αντι-Mall της Ρώμης.

• Βραζιλία: Ευτυχία με συνταγματική ρήτρα

Και άλλα ενδιαφέροντα θέματα...

Γιατί διαφέρει η Οστεοπαθητική;
Γιατί επικεντρώνεται στο πώς λειτουργεί συνολικά το
σώμα, μελετώντας όχι μόνο το ποιοι ιστοί προκαλούν
πόνο αλλά και γιατί προκαλούν πόνο, τι αυξάνει τις πι-
θανότητες εμφάνισης του προβλήματος και ίσως το
σημαντικότερο: γιατί το σώμα δεν αυτοθεραπεύεται.

Τι εννοούμε λέγοντας πως το σώμα
λειτουργεί συνολικά;
Ας φανταστούμε κάποιον να περπατάει ξυπόλυτος πάνω στα
κοφτερά βράχια μιας παραλίας. Ενώ ο πόνος επηρεάζει μόνο
τα πέλματά των ποδιών του, ολόκληρο το σώμα του συσπάται

με κάθε κίνηση προσπαθώντας να ελαττώσει τον πόνο αυτόν. Αν αυτό συνεχιζόταν για πολύ καιρό,
οι κινήσεις του θα ασκούσαν μεγάλη πίεση σε άλλα μέρη του σώματος, γεγονός που μπορεί να
προκαλέσει πόνο στα μέρη αυτά. Αυτό το παράδειγμα μπορεί να είναι ακραίο αλλά παρόμοιες επι-
δράσεις μπορούν να προκληθούν εξίσου από έναν παλιό τραυματισμό... (σελίδα 10)

OΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
από τον Richard Laycock BSc. Hons (Osteopathy)
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Ραδιενέργεια:
ο αόρατος εχθρός της ζωής

γράφει ο Χρήστος Κόντης

Πολλά δυσάρεστα και άκρως ανη-
συχητικά συμβαίνουν γύρω μας
και γύρω από τον πλανήτη. Η
πραγματική τραγωδία όμως, η
παγκόσμια τραγωδία, είναι η διαρ-
ροή της ραδιενέργειας στην Ιαπω-
νία. Σε ένα περιβάλλον που
-σύμφωνα με τους επιστήμονες-

ήταν ανεπιστρεπτί διαταραγμένο,
ήρθε να προστεθεί η αόρατη
απειλή που παραπέμπει σε κατα-
στροφές ανάλογες με εκείνες που
συμβαίνουν στην κινηματογρα-
φική ταινία «Όνειρα» του Κουρο-
σάβα.
Πίσω από αυτή την τραγωδία... (σελίδα 16)

Καλοκαίρι, η εποχή της Φωτιάς

Τι γρήγορα που περνάει ο καιρός. Λες και βιάζεται και αυτός μαζί
μας να ξεφορτωθεί το κρύο, τη βροχή και το σκοτάδι, για να μας
μεταφέρει στην εποχή της χαράς και της ανεμελιάς, το καλο-
καίρι. Και είναι εδώ. Η εποχή του στοιχείου της φωτιάς μας ανοί-
γει την αγκαλιά της και μας υποδέχεται στο βασίλειο του μέγιστου
ΓΙΑΝΓΚ. Η ημέρα στέλνει τους αγγελιοφόρους της χαράς, τον
ήλιο και το φως να τρυπώσουν παντού, να διώξουν τον πόνο, να
στεγνώσουν το δάκρυ, να φωτίσουν τον νου. Και καθώς ανοίγετε
την πόρτα του σπιτιού σας, εκεί στο κέντρο του θώρακα άνοιξε
ήδη η πόρτα του εσωτερικού σας φωτός. Το πρόσωπο λάμπει,
ολόκληρο ένα χαμόγελο. ... (σελίδα 8)

Γιατί αρρωσταίνουμε;
Η απάντηση της Ομοιοπαθητικής.

Μέρος Β΄ (συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

Στο προηγούμενο τεύχος, έγινε μία εισαγωγή στα αίτια των χρόνιων ασθενειών με βάση την
Ομοιοπαθητική. Ειδικότερα είδαμε πώς μεταλλάχθηκαν, μέσα από την κληρονομικότητα
και τις καταπιεστικές θεραπευτικές μεθόδους της χημικής ιατρικής, οι παθολογικές εκ-
φράσεις του οργανισμού. Πώς από τα εξωτερικά όργανα πέρασαν σταδιακά στα εσωτερικά
και τώρα οδεύουν στο να πλήξουν το ψυχικό-νοητικό επίπεδο, αποτελώντας τη σημαντι-
κότερη απειλή για την υγεία σε πλανητικό επίπεδο... (σελίδα 4)
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Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ολική ή

περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση

του περιεχομένου του παρόντος εντύπου με οποιοδή-

ποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκ-

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

κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Οι απόψεις όσων αρθρογραφούν δεν αποτελούν κατ’

ανάγκη και τις θέσεις του εκδότη. Οι πληροφορίες που

παρέχονται δεν συνιστούμε να εφαρμόζονται αυτοβού-

λως ή να θεωρούνται ως πανάκεια. Σε καμία περίπτωση

τα κριτικά σχόλια δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι καταδι-

κάζουν την συμβατική ιατρική επιστήμη. Αφορούν επι-

σημάνσεις που αξίζουν την προσοχή και την διερεύνηση

από την Παγκόσμια Επιστημονική Ιατρική Κοινότητα για

την καλύτερη αντιμετώπιση του κοινού μας στόχου, την

εξάλειψη της προδιάθεσης προς την ασθένεια.

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

Μπορείτε να μας αποστέλλεται δημοσιεύματα
που συμβαδίζουν με το περιεχόμενο του περιο-
δικού. Οι συγγραφείς των δημοσιευμάτων πρέ-
πει απαραιτήτως να υπογράφουν τα κείμενα και
να μας αποστέλλουν αριθμό τηλεφώνου για δυ-
νατότητα επικοινωνίας.
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Αγαπητοί αναγνώστες,

Θα έχετε συνηθίσει, εσείς που μας παρακολουθείτε από την αρχή τουλάχιστον, σε μακροσκελή σημειώματα του εκ-
δότη, γεμάτα από προσωπικές σκέψεις και από προσωπική φόρτιση. Το ομολογώ. Δεν είμαι επαγγελματίας δημοσιο-
γράφος, μοιραία λοιπόν απέχω από το γνωστό στιλ που θα βρείτε σε πολλά επαγγελματικά έντυπα. Γράφω με τρόπο
προσωπικό και δεν κρύβω την άποψή μου, όπως επιβάλλει το δημοσιογραφικό σαβουάρ-βιβρ, για να φαίνομαι πιο αν-
τικειμενικός. Διότι δεν είμαι αντικειμενικός. Έχω κάνει τις επιλογές μου. Είμαι υπέρ της φύσης, υπέρ του Ανθρώπου (και
όχι του ανθρώπου). Υπέρ της ανθρωπιάς και της ανθρωπότητας. Υπέρ του είναι και όχι υπέρ του έχειν. Υπέρ της ωφέ-
λειας και όχι υπέρ του κέρδους. Υπέρ της αρμονίας, του όλου, του διαχρονικού και όχι υπέρ του επιμέρους, του κα-
τακερματισμένου, του ευκαιριακού. Σαν εκδότης λοιπόν, έχω όπως όλοι, τα «υπέρ» και τα «κατά» μου! Και επιλέγω
να τα δείχνω στα κείμενά μου.
Το Υγείας Όραμα λοιπόν αποτελεί για μένα μια αναγκαία προσπάθεια που σαν στόχο έχει τη βελτίωση
της ίδιας της ύπαρξης, αυτής που με συνιστά αλλά και αυτής που με περιβάλλει. Σήμερα (δύο ημέρες
πριν το κλείσιμο του 6ου τεύχους), δεν βρίσκομαι σε θέση να εκφράσω και να μοιραστώ μαζί σας κάτι
από τον εαυτό μου, ούτε ακόμα και με έναν λάθος τρόπο, που μπορεί προς στιγμή να νομίσω ότι είναι
και ο σωστός. Συμβαίνουν τόσα πολλά δυσάρεστα και απειλητικά για τη ζωή γύρω μας, που αυτή τη
στιγμή μόνο η απόσυρση με έλκει. Πυρηνικά ατυχήματα, οικονομικά «ατυχήματα», αλληλεγγύη που
χάνεται, κέρδος που δείχνει τα δόντια του... Όταν πρέπει να πάρεις θέση σε αυτά τα θέματα, μερικές
φορές απλώς μένεις άφωνος.
Επιθυμώ να πάψω, έστω και για λίγο, να νιώθω μέσα μου, να βλέπω και να ακούω γύρω μου, αυτόν τον κυκεώνα που
μόνο φυσιολογικός δεν θα μπορούσε να είναι, είναι όμως ανθρώπινος, όσον αφορά την αιτία του τουλάχιστον. Δεν
σας κρύβω ότι συχνά σας χρησιμοποιώ εκουσίως προκειμένου να με επαναφέρετε, όταν χάνομαι στα άδυτα του μυα-
λού μου: σκέφτομαι ποια είναι η δική σας οπτική, των αναγνωστών, για να βρω μία ισορροπία στα κείμενά μου. Αυτή
τη φορά όμως, δεν μου μένει τίποτε άλλο παρά να παραχωρήσω το χώρο που διατίθεται για την επικοινωνία μας σε
κάποιον άλλο αρθρογράφο, σε κάποιο άλλο θέμα.
Έχουμε μάθει, σε αυτή την κοινωνία που θεοποιεί την παραγωγικότητα, κάθε μέρα να παράγουμε κάτι. Αυτή τη φορά
δεν θα ψυχαναγκαστώ, δεν θα στηλιτεύσω τα ίδια και τα ίδια, δεν θα ξαναπλέξω το εγκώμιο της ανθρώπινης κακίας.
Θα αφήσω χώρο για τις σκέψεις άλλων και ασφαλώς για τη δική σας. Είναι κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει αλλά είναι
βαθιά ανθρώπινο: η αγρανάπαυση. Κάνει καλό στο χωράφι, κάνει καλό και στον αγρότη.
Η ασυνέπειά μου είναι μια ανθρώπινη ανάγκη. Είναι απαραίτητη ώστε η επαναφορά να είναι δημιουργικότερη. Και η
σκέψη αυτή ταιριάζει με την ευχή που έχω για το κλείσιμο: από την καρδιά μου σας εύχομαι καλή Ανάσταση με την πραγ-
ματική της έννοια και όχι απλώς με μία κάθε χρόνο επαναλαμβανόμενη διαδικασία στα πλαίσια της χριστιανικής μας
παράδοσης.

Καλή ανάγνωση

Το κείμενο επιμελήθηκε ο επιμελητής της εφημερίδας Λευτέρης Σφακιανάκης, ο οποίος με επαγγελματική ευσυνειδησία
και ερασιτεχνικό ενθουσιασμό φρόντισε να το κάνει πιο ευχάριστο, εμπλουτίζοντάς το με προσωπικές σκέψεις στον δικό
του τόνο φωνής, που ταυτίζεται τόσο με του εκδότη όσο και με αυτόν του Υγείας Όραμα (Σ.τ.Ε.).

Κάποιος που μένει μόνος, ακούει ένα χτύπημα στην πόρτα κι ανοίγει. Του παρουσιάζεται η Τυραννία, πάνοπλη και πανίσχυρη, και τον ρω-

τάει: «Θα υποταχθείς;» Εκείνος δεν απαντάει. Της κάνει χώρο. Η Τυραννία μπαίνει κι αναλαμβάνει τον έλεγχο. Ο άνθρωπος την υπηρε-

Αργοπεθαίνει
Όποιος γίνεται σκλάβος της συνήθειας,
Επαναλαμβάνοντας κάθε μέρα τις ίδιες διαδρομές,
Όποιος δεν αλλάξει περπατησιά,
Όποιος δεν διακινδυνεύει και δεν αλλάζει χρώμα
στα ρούχα του,
όποιος δεν μιλεί σε όποιον δεν γνωρίζει.

Αργοπεθαίνει
Όποιος αποφεύγει ένα πάθος,
Όποιος προτιμά το μαύρο για το άσπρο και τα
διαλυτικά σημεία στο «Ι»
Αντί ενός συνόλου συγκινήσεων που κάνουν να
λάμπουν τα μάτια,
που μετατρέπουν ένα χασμουρητό σε ένα χαμόγελο,
που κάνουν την καρδιά να χτυπά στο λάθος και
στα συναισθήματα.

Αργοπεθαίνει
Όποιος δεν αναποδογυρίζει το τραπέζι,
Όποιος δεν είναι ευτυχισμένος στη δουλειά του,
Όποιος δεν διακινδυνεύει τη βεβαιότητα με την
αβεβαιότητα
για να κυνηγήσει ένα όνειρο,
όποιος δεν επιτρέπει στον εαυτό του τουλάχιστον
μια φορά στη ζωή του να αποφύγει τις εχέφρονες
συμβουλές

Αργοπεθαίνει
Όποιος δεν ταξιδεύει
Όποιος δεν διαβάζει
Όποιος δεν ακούει μουσική
Όποιος δεν βρίσκει σαγήνη στον εαυτό του.

Αργοπεθαίνει
όποιος καταστρέφει τον έρωτά του,
όποιος δεν επιτρέπει να τον βοηθήσουν,
όποιος περνάει τις μέρες του παραπονούμενος
για την τύχη του
ή για την ασταμάτητη βροχή.

Αργοπεθαίνει
όποιος εγκαταλείπει μια ιδέα του πριν την αρχίσει,
όποιος δεν ρωτά για πράγματα που δεν γνωρίζει

Αποφεύγουμε τον θάνατο σε μικρές δόσεις,
Όταν θυμόμαστε πάντοτε ότι για να είσαι ζωντανός
Χρειάζεται μια προσπάθεια πολύ μεγαλύτερη
Απο το απλό γεγονός της αναπνοής.

Μόνο η ένθερμη υπομονή θα οδηγήσει
Στην επίτευξη μιας λαμπρής ευτυχίας.

«ΑΡΓΟΠΕΘΑΙΝΕΙ...»
Του Pablo Neruda

Με την ευγενική χορηγία
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Ο Haward Zinn αποτελεί παράδειγμα πολιτικού
ακτιβιστή που ανέπτυξε έντονη δράση από πολύ
νέος. Έγινε ευρύτερα γνωστός με το βιβλίο «Ιστο-
ρία του Λαού των ΗΠΑ», όπου ανέδειξε ως κεν-
τρικούς ήρωες της ιστορίας της χώρας όχι τους
ιδρυτές της, αλλά τους συνδικαλιστές, τις φεμι-
νίστριες και τους μαχητές για διάφορους σκο-
πούς.

Στο βιβλίο «Αυτο-
βιογραφία» που
εκδόθηκε στα ελ-
ληνικά από τ ις
εκδόσεις Αιώρα,
μοιράζεται μαζί
μας το πώς οι
ιδέες γ ίνοντα ι
πράξη και πώς το
ατομικό όφελος
μπορεί να γίνει
συλλογικό. Πιστός
σε έναν δημοκρα-
τικό σοσιαλισμό
πρωτοστάτησε στο
αντιπολεμικό κί-

νημα, αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των μαύρων και
κατά του πολέμου στο Βιετνάμ Ολόκληρη τη ζωή
του αγωνίστηκε ακάματα για έναν πιο ανθρώπινο
κόσμο. Επιλέξαμε ορισμένα αποσπάσματα που μας
άγγιξαν περισσότερο και σας τα παρουσιάζουμε με
το σκεπτικό ότι ίσως συμβάλουν με τη δύναμη που
εμπεριέχουν προς μια άλλη νοοτροπία και στάση
ζωής, πιο συμμετοχική, πιο ανθρώπινη, πιο μαχη-
τική και πιο ουσιαστική για τη φύση της ζωής στο
σύνολό της. Όλοι μας πρέπει να κάνουμε κάτι -ή να
συμμετέχουμε σε κάτι- αν θέλουμε να αλλάξουν τα
πράγματα. Όλοι μας πρώτα από όλα πρέπει να ξεκα-
θαρίσουμε σε τι κόσμο θέλουμε να ζούμε, αυτό θα
μπορούσε να αποτελέσει τον βασικότερο παράγοντα
αλλαγής όπως έγινε τόσες φορές στη μέχρι σήμερα
γνωστή ιστορία τις ανθρωπότητας γιατί «...Οι άν-
θρωποι δεν είναι μηχανές και, όσο ισχυρή και αν είναι η
πίεση για συμβιβασμό, μερικές φορές συγκινούνται τόσο
όταν βλέπουν κάτι που τους φαίνεται άδικο, ώστε τολ-
μούν να διακηρύξουν την ανεξαρτησία τους. Σ’ αυτή την
ιστορική δυνατότητα έγκειται η ελπίδα».

«...Από την ιστορία λείπουν οι αμέτρητες μικρές δράσεις
αγνώστων ανθρώπων που οδήγησαν σε εκείνες τις με-
γάλες στιγμές. Όταν το κατανοούμε αυτό βλέπουμε ότι
και οι πλέον αμελητέες πράξεις διαμαρτυρίας στις οποίες
εμπλεκόμαστε μπορεί να αποτελέσουν τις αόρατες ρίζες
τις κοινωνικής αλλαγής. Καμία συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας, έστω και αξιοθρήνητα μικρή, καμία συνέλευση με
ελάχιστο κόσμο, καμία ιδέα που πετάει κανείς σ’ ένα
ακροατήριο, ή ακόμη και σ’ ένα άτομο, δεν μπορεί να
απορριφθεί ως ασήμαντη».

Οι πύρινες ομιλίες του τον έφεραν πολλές φορές
αντιμέτωπο με τον νόμο και την εξουσία, φυλα-
κίστηκε γι’ αυτό αλλά ποτέ δεν σταμάτησε να
αγωνίζεται. Αγωνιζόταν έχοντας την ακλόνητη
πίστη ότι:

«Οι μικρές πράξεις αντίστασης
στην εξουσία, αν χαρακτηρίζονται
από σταθερότητα και επιμονή,
μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλα
κοινωνικά κινήματα. Ότι συνηθι-

σμένοι άνθρωποι είναι ικανοί για
ασυνήθιστες πράξεις θάρρους. Ότι
μπορεί να έρθει η ώρα που εκείνοι
οι οποίοι κατέχουν την εξουσία και
όλο αυτοπεποίθηση λένε «ποτέ»
στην αλλαγή, θα καταπιούν τα
λόγια τους. Ότι ο κόσμος των κοι-
νωνικών αγώνων είναι γεμάτος
εκπλήξεις, καθώς ένα κοινό αί-
σθημα ηθικής αναπτύσσεται αό-
ρατα, κοχλάζει και σε κάποιες
στιγμές της Ιστορίας φέρνει νίκες
που μπορεί να είναι μικρές αλλά
εμπεριέχουν μεγάλες υποσχέ-
σεις»...
Πανεπιστημιακός καθηγητής ιστορίας αγωνιζόταν
μαζί με τους φοιτητές κατά τον πόλεμο στο Βιετ-
νάμ και πίστευε ότι: «η καλή παιδεία είναι συνδυασμός
μάθησης από βιβλία και εμπλοκής στην κοινωνική δράση,
ότι η μία εμπλουτίζει την άλλη. Ήθελα να ξέρουν οι φοι-
τητές μου ότι η συσσώρευση γνώσης, αν και γοητευτική,
δεν είναι επαρκής, όταν τόσοι άνθρωποι στον κόσμο δεν
έχουν την ευκαιρία να βιώσουν αυτή τη γοητεία.» Έδωσε
πάρα πολλές ομιλίες και διαπίστωσε ότι: «...σε
οποιαδήποτε πόλη, μικρή ή μεγάλη πάντα υπήρχε μια
ομάδα ανθρώπων που νοιάζονταν για τους αρρώστους,
τους πεινασμένους, τα θύματα του ρατσισμού και του πο-
λέμου και που έκαναν κάτι, έστω και λίγο, ελπίζοντας ότι
ο κόσμος θα άλλαζε. Όπου κι αν βρισκόμουν, έβρισκα
τέτοιους ανθρώπους. Και πέρα από τη χούφτα των ακτι-
βιστών έμοιαζαν να υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες
ακόμη άνθρωποι που ήταν ανοιχτοί στις ανορθόδοξες
ιδέες. Όμως συχνά αγνοούσαν ο ένας την ύπαρξη του
άλλου κι έτσι, μολονότι παρέμεναν σταθεροί, είχαν την
απέλπιδη υπομονή του Σίσυφου που σπρώχνει αιώνια το
βράχο στο βουνό... ...Οι ίδιοι άνθρωποι που απογοη-
τεύονταν από την απουσία ενός εθνικού κινήματος απο-
τελούσαν από μόνοι τους την απόδειξη για τη δυνατότητα
ύπαρξης ενός τέτοιου κινήματος»...
«Η απαισιοδοξία γίνεται αυτοεκπληρούμενη προφητεία:
αναπαράγεται σακατεύοντας τη θέλησή μας για δράση».
Και καταλήγει: «η πολιτική δύναμη, όσο τρομερή και
αν δείχνει, είναι πιο εύθραυστη από όσο νομίζουμε (πα-
ρατηρήστε τη νευρικότητα εκείνων που την κατέχουν).
Τους απλούς ανθρώπους μπορεί κανείς να τους εκφοβί-
σει για ένα διάστημα, μπορεί επίσης να τους περιπαίξει για
ένα διάστημα, όμως έχουν βαθιά μέσα τους μια απλή λο-
γική και αργά ή γρήγορα θα βρουν τρόπο να αμφισβητή-
σουν την εξουσία που τους καταπιέζει. Οι άνθρωποι δεν
είναι εκ φύσεως σκληροί ή άπληστοι, μολονότι μπορούν
να γίνουν τέτοιοι. Οι άνθρωποι, παντού, θέλουν τα ίδια

πράγματα: συγκινούνται στη θέα εγκαταλελειμμένων παι-
διών, άστεγων οικογενειών, θυμάτων πολέμου. Θέλουν
ειρήνη, φιλία και αγάπη, πέρα από φυλετικούς και εθνι-
κούς διαχωρισμούς. Η επαναστατική αλλαγή δεν έρχεται
σε μία κατακλυσμική στιγμή (τέτοιες στιγμές πρέπει να τις
φοβόμαστε!) αλλά σε μια ατέρμονη διαδοχή εκπλήξεων,
διαγράφοντας μια τεθλασμένη γραμμή προς μια πιο αξιο-
πρεπή κοινωνία. Δεν χρειάζεται να εμπλακούμε σε μεγα-
λειώδεις ηρωικές πράξεις για να συμμετάσχουμε στη
διαδικασία της αλλαγής. Οι μικρές πράξεις, όταν πολλα-
πλασιάζονται επί εκατομμύρια ανθρώπους, μπορούν ν’
αλλάξουν τον κόσμο.»

«ΤΟ ΝΑ ΕΛΠΙΖΕΙΣ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΟΗΤΟΣ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ, βασίζεται στο γεγονός ότι η
ιστορία του ανθρώπου δεν είναι μόνο μια ιστορία σκλη-
ρότητας, αλλά και συμπόνιας, θυσίας, θάρρους, ευγέ-
νειας. Ό, τι επιλέξουμε να υπογραμμίσουμε σε τούτη την
περίπλοκη ιστορία, αυτό θα καθορίσει τη ζωή μας. Αν
δούμε μόνο το χειρότερο, αυτό θα καταστρέψει την ικα-
νότητά μας να κάνουμε οτιδήποτε. Αν θυμηθούμε τους
τόπους και χρόνους -και είναι τόσοι πολλοί- που οι άν-
θρωποι έδειξαν μεγαλείο, αυτό θα μας δώσει την ενέρ-
γεια για να δράσουμε και τη δυνατότητα να στείλουμε
αυτή τη σβούρα -τον κόσμο μας- σε μια διαφορετική κα-
τεύθυνση. Και, αν δράσουμε, σε οσοδήποτε μικρή κλί-
μακα, δε χρειάζεται να περιμένουμε για κάποιο μεγάλο,
ουτοπικό μέλλον. Το μέλλον είναι μια άπειρη διαδοχή
από παρόντα και το να ζούμε σήμερα όπως πιστεύουμε
ότι πρέπει να ζουν οι άνθρωποι, αψηφώντας όλα τα
άσχημα γύρω μας, αποτελεί από μόνον του μια θαυμαστή
νίκη».
Ένα χρόνο μετά το θάνατό του (28/1/2010) κυκλοφό-
ρησε στην Ελλάδα το βιβλίο του «Αυτοβιογραφία». Το
Υγείας Όραμα μοιράζεται με τους αναγνώστες του τις
ιδέες ενός ειρηνικού ακτιβιστή σαν φόρο τιμής και σαν
αντίδοτο στον παγκόσμιο κοινωνικό εγκλωβισμό που μας
επιβάλλουν οι απούσες ηγεσίες των χωρών και οι απει-
λές των αγορών και των τραπεζών, οι οποίες διαμορ-
φώσαν ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό στάτους στα
δικά τους απάνθρωπα μέτρα. Κυρίως όμως τα μοιραζό-
μαστε μαζί σας σαν ένα σπόρο ελπίδας και αισιοδοξίας
ότι κρατάμε την τύχη στα χέρια μας. Όπως έλεγε και ο
ίδιος «τα μέσα ενημέρωσης, όπως και οι πολιτικοί, δεν
δίνουν σημασία στην εξέγερση, μέχρι που εκείνη μεγα-
λώνει τόσο ώστε πλέον δεν μπορεί κανείς να την αγνοήσει».

HOWARD ZINN:
Η αυτοβιογραφία του σπουδαίου φιλόσοφου και ακτιβιστή.

«Δεν μπορείς να είσαι ουδέτερος σ’ ένα τρένο που κινείται»

τεί για χρόνια. Έπειτα η Τυραννία αρρωσταίνει μυστηριωδώς από τροφική δηλητηρίαση και πεθαίνει. Ο άνθρωπος ανοίγει την πόρτα, πε-

τάει έξω το πτώμα, επιστρέφει στο σπίτι, κλείνει την πόρτα πίσω του και λέει αποφασιστικά: «Όχι». Μπέρτολτ Μπρεχτ



Στο προηγούμενο τεύχος, έγινε μία εισαγωγή στα αίτια των
χρόνιων ασθενειών με βάση την Ομοιοπαθητική. Ειδικότερα
είδαμε πώς μεταλλάχθηκαν, μέσα από την κληρονομικότητα
και τις καταπιεστικές θεραπευτικές μεθόδους της χημικής ια-
τρικής, οι παθολογικές εκφράσεις του οργανισμού. Πώς από
τα εξωτερικά όργανα πέρασαν σταδιακά στα εσωτερικά και
τώρα οδεύουν στο να πλήξουν το ψυχικό-νοητικό επίπεδο,
αποτελώντας τη σημαντικότερη απειλή για την υγεία σε πλα-
νητικό επίπεδο. Στο δεύτερο μέρος που ακολουθεί θα γνωρί-
σουμε τα λεγόμενα «μιάσματα», το Ψωρικό, το Συφιλιδικό και
το Συκωτικό, τα οποία σύμφωνα με την Ομοιοπαθητική αντί-
ληψη αποτελούν την προδιάθεση των ασθενειών.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό που διακρίνει τα λεγόμενα «μιάσματα» είναι ότι κληρονο-
μούνται από γενιά σε γενιά και συσσωρεύονται.
Ο Βυθούλκας σχετικά με την κληρονομική προ-
διάθεση αναφέρει ότι: «οι αδυναμίες των
γονιών μας, είτε με την ίδια μορφή, είτε
με ένα νέο ιδιόμορφο σύμπλεγμα, που
δημιουργείται από την ανάμιξη της νοση-
ρότητας των δύο γονέων, κληροδοτούν
στην επόμενη γενιά τις προδιαθέσεις
τους. Oι προδιαθέσεις αυτές δεν βρί-
σκονται σε απόλυτη και σταθερή εξάρ-
τηση από τη σωματική μόνον υγεία των
γονέων, αλλά και από πολλούς άλλους
παράγοντες, όπως η ψυχική διάθεση
κατά την ώρα της σύλληψης, η υγεία των
γονέων ως εκείνη τη στιγμή, εξωτερικοί
παράγοντες ή συνθήκες ή διατροφή,
καθώς και ο βαθμός της τοξίνωσης του
οργανισμού από ουσίες, όπως π.χ. τα
παιδιά των αλκοολικών. Ακόμη οι ατμο-
σφαιρικές συνθήκες και οι βλαβερές ου-
σίες που περιέχονται στην ατμόσφαιρα,
η ραδιενέργεια, και τέλος η περίοδος της
εγκυμοσύνης και όσα συνέβησαν κατά τη
διάρκειά της, θα διαμορφώσουν τελικά
τις ευαισθησίες του νεογνού».
Ο Χάνεμαν αναφέρει για το Ψωρικό μίασμα1

(αποτελεί το αρχικό αίτιο-προδιάθεση) ότι:
«είναι το πιο παλιό, το πιο γενικευμένο και το πιο καταστρεπτικό και εν τούτοις έχει με-
λετηθεί λιγότερο από όλα τα μιάσματα, αυτό που για χιλιάδες χρόνια παραμόρφωσε και
ταλαιπώρησε το ανθρώπινο γένος και που κατά τους τελευταίους αιώνες έχει γεννήσει
χιλιάδες οξείες και χρόνιες (όχι αφροδίσιες) αρρώστιες, απίστευτα διαφορετικές η μία από
την άλλη». Και συνεχίζει αναφερόμενος στο επόμενο μιασματικό υπόβαθρο το οποίο
ξεπρόβαλε από την καταπίεση του ψωρικού μιάσματος «...ώσπου μια άλλη μιασματική
ασθένεια, η Σύφιλη, άρχισε να σηκώνει το τρομερό κεφάλι της...»2. Η σύφιλη διαχέεται
στον οργανισμό προκαλώντας συν τω χρόνω βαθύτερες και πιο σοβαρές επιπλοκές.
Στην εποχή του η σύφιλη ήταν ήδη πολύ γνωστή από την κλινική εμπειρία, υπήρχαν επί-
σης πολλές αναφορές καταγεγραμμένες, οπότε και η έρευνα του δεν είχε τη δυσκολία
που αντιμετώπισε για την κατανόηση του αρχικού ψωρικού μιάσματος.
Ένας ασθενής με ψωρικό υπόβαθρο3 στο οποίο έχει προστεθεί το Συφιλιδικό
μίασμα, συνιστά μια σύνθετη και πολύπλοκη περίπτωση, που επιφέρει δυ-
σκολίες στη θεραπεία. Ο Χάνεμαν, αναφέρει στην παράγραφο 206 του ορ-
γάνου, ότι: «όταν ο γιατρός καλείται να γιατρέψει μια περίπτωση παλιάς
Συφίλιδος, θα διαπιστώσει ότι είναι αναμεμιγμένη με το Ψωρικό μίασμα,
γιατί αυτό το εσωτερικό μίασμα είναι η βασική αιτία στις χρόνιες ασθένειες».
Εδώ ο ομοιοπαθητικός έρχεται αντιμέτωπος με ένα δυσκολότερο πρόβλημα.
Πρέπει να διακρίνει και να απομονώσει τα συμπτώματα που παραπέμπουν
στο μίασμα της Συφίλιδος και να εξαλείψει πρώτα αυτά, ενώ στη συνέχεια
αναμένεται να ξεπροβάλει το ψωρικό μιασματικό υπόβαθρο, το οποίο πρέ-
πει επίσης να εντοπιστεί και να θεραπευτεί.

Στη συνέχεια, ο Χάνεμαν αναφέρεται σε ένα τρίτο μίασμα του οποίου αποδίδει την κα-
ταγωγή σε ένα είδος γονόρροιας. Αναφέρει δε ότι: «το μίασμα της άλλης γνωστής γο-
νόρροιας (Συκωτικό) δεν φαίνεται να διαπερνά τον οργανισμό αλλά απλώς να ερεθίζει
τα ουροποιητικά όργανα». Από τα παραπάνω προκύπτει το εξής συμπέρασμα: όταν
ένας οργανισμός έχει προσβληθεί και από τα τρία αυτά μιάσματα, η θεραπεία
του είναι πάρα πολύ δύσκολη και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση. Θα πρέ-
πει σε αυτές τις περιπτώσεις να ακολουθήσουμε την ίδια τακτική απομονώ-
νοντας και θεραπεύοντας πρώτα το πιο πρόσφατο -Συκωτικό- μίασμα, στη
συνέχεια θα ασχοληθούμε με το Συφιλιδικό που θα ξεπροβάλει και τέλος
με το Ψωρικό που αποτελεί τη βάση -αρχή- των ασθενειών. Σε πολλές πε-
ριπτώσεις στα τρία αυτά μιάσματα προστίθενται και οι παρενέργειες των χη-
μικών φαρμάκων, και τότε η θεραπεία δεν είναι μόνο δύσκολη αλλά σε
πολλές περιπτώσεις ακόμη και αδύνατη.
Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που επιβάλλεται η συνύπαρξη της Ομοιοπαθητικής με
τη συμβατική ιατρική, άλλοτε έχοντας τον πρώτο λόγο και άλλοτε συμπληρωματικά ανά-
λογα με την περίπτωση, μέχρις ότου θεραπευτικά διανύσουμε την απόσταση που μας χω-
ρίζει, ερχόμενοι από αντίθετες μεριές, ώστε να συναντηθούμε στο σημείο όπου η
καταστολή δεν θα είναι πλέον αναγκαία. Αυτό σημαίνει ότι η απαλλαγή από τη μιασμα-

τική προδιάθεση -αν κατά κοινή επιθυμία του
ανθρώπου αποφασιζόταν μια τέτοια προσπά-
θεια- μπορεί να διαρκέσει αρκετές γενιές, αν
συνυπολογίσουμε την πολυσυνθετότητα των
ασθενειών ως αποτέλεσμα της καταστολής.
Ίσως τώρα να γίνεται πιο κατανοητή μέσα από
την πορεία της ασθένειας η επιδείνωση της
υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Σήμερα το Ψωρικό μίασμα θα το δούμε σπάνια
στο δέρμα, διότι έχει δημιουργήσει εσωτερικά
περιβάλλοντα και εκδηλώνεται μέσα από αυτά.
Στην εποχή μας κυρίαρχες ασθένειες όπως τα
εγκεφαλικά και οι καρδιοπάθειες, αποτέλεσμα
αυτής της εσωτερίκευσης, θεωρούνται κάτι
κοινό και πολύ συνηθισμένο. Ο καρκίνος, η
σκλήρυνση κατά πλάκας, το Alzheimer και πολ-
λές άλλες χρόνιες και ανίατες ασθένειες διαρ-
κώς αυξάνονται. Το επίπεδο υγείας μας είναι
χαμηλότερο από παλαιότερα διότι ο οργανισμός
αρχικά αντιστέκεται στην ασθένεια κρατώντας
τα εσωτερικά όργανα μακριά από την επίδρασή
της. Όσο μειώνεται όμως η ζωτικότητα, υποχω-
ρεί η άμυνα του οργανισμού με αποτέλεσμα την
έκθεση των εσωτερικών οργάνων, ακολου-
θώντας μια πορεία προς τα πιο προστατευμένα,
που είναι και τα πιο σημαντικά.

Ο εκφυλισμός φυσικά δεν αφήνει ανέπαφο το συναισθηματικό ή το νοη-
τικό μας περιβάλλον. Στις μέρες μας οι συσσωρεύσεις της παθολογίας επη-
ρέασαν σταδιακά όλα τα επίπεδα στο σώμα μας, από την επιφάνεια μέχρι
την καρδιά και το νευρικό μας σύστημα, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αυτο-
καταστροφική δράση του οργανισμού μέσω των καρκινικών κυττάρων. Χρη-
σιμοποιώντας όλο και πιο ισχυρά φάρμακα επιδεινώθηκε η φθίνουσα
πορεία. Αποτέλεσμα; Το πρόβλημα, μη έχοντας πια που να εκτονωθεί, άρχισε
να βάλλει το συναισθηματικό μας επίπεδο. Θα ήταν λάθος να νομίσουμε ότι
αυτό άρχισε όταν το σώμα έφτασε πλέον στα όριά του. Τα τρία επίπεδα (νοη-
τικό, συναισθηματικό, σωματικό) λειτουργούν σε πλήρη αρμονία μεταξύ
τους, η ελάχιστη διαταραχή στο ένα από αυτά θα προκαλέσει την άμεση αν-
τίδραση των άλλων.
Μέσα από αυτή την προσέγγιση και όπως αποδεικνύεται από τα γεγονότα, δεν θα έπρεπε
να μας εντυπωσιάζουν οι προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που εκτιμά ότι
το 2020 η κατάθλιψη (ψυχική νόσος) θα καταλαμβάνει τη δεύτερη σε σοβαρότητα ασθέ-
νεια -επιδημία- που θα ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα. Η κατάθλιψη έχει πολλά χρόνια
που είναι στην επιφάνεια, δεν ήταν όμως τόσο διαδεδομένη ίσως επειδή υπήρχε μία μυ-
στική και ανείπωτη συμφωνία που την επισκίαζε. Τόσο η ιατρική και οι φαρμακευτικές
εταιρίες, όσο και οι ίδιοι οι ασθενείς ή εκείνοι που είχαν ένα κρούσμα στην οικογένειά
τους, δεν τολμούσαν να το κοινοποιήσουν. Τώρα όμως η κατάθλιψη είναι φανερή παν-
τού γύρω μας, τόσο στα άτομα όσο και στις κοινωνίες. Ο συναισθηματικός και νοητικός
εκφυλισμός επιταχύνθηκαν τα τελευταία χρόνια σαν μια απάντηση του οργανισμού στα

Γιατί αρρωσταίνουμε;
Η απάντηση της Ομοιοπαθητικής.

Μέρος Β΄ (συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)
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Ο άνθρωπος πλάστηκε ελεύθερος, πλάστηκε με τη δυνατότητα να σκέπτεται και να πράττει είτε το καλό είτε το κακό. Για να γίνει
λοιπόν επιρρεπής στο Ψωρικό μίασμα θα έπρεπε να υπάρχει πρωτύτερα στον ανθρώπινο νου μια κατάσταση που να αποτελεί πρό-



όλο και περισσότερο «εξελιγμένα» φάρμακα που χορη-
γούνται. Σαν αποτέλεσμα, ο άνθρωπος διαφοροποι-
ήθηκε σε βαθμό ώστε να απολέσει τη βιολογική του
ταυτότητα και να κατασκευάζει έναν κόσμο τεχνολογικών
ψευδαισθήσεων, τα οποία αναγάγει σε «επιστημονικά επι-
τεύγματα».
Ο νευροβιολόγος Gerald Huther στο βιβλίο του «Η Βιο-
λογία του Φόβου» αναφέρει ότι: «...το καθετί γύρω
μας που έχει ζωή και διαταράσσεται στην ορμο-
νική του ισορροπία, προσπαθεί με κάθε μέσο που
διαθέτει να ανακτήσει τη χαμένη ισορροπία, κα-
ταρχάς εκείνη που είχε και, αν αυτό δεν είναι εφι-
κτό, τότε μια νέα. Γι’ αυτό το καθετί που ζει δεν
μπορεί να παραμείνει όπως είναι. Αυτό ισχύει για
το κάθε κύτταρο, ισχύει για τον καθένα από μας
και φυσικά ισχύει και για κάθε κοινωνία. Ένα κύτ-
ταρο μπορεί να αλλάξει μόνο αλλάζοντας τον
τρόπο αλληλεπίδρασης των μερών του. Εμείς
μπορούμε να αλλάξουμε μόνο αλλάζοντας τον
τρόπο αλληλεπίδρασης εκείνων των κυττάρων
μας που καθορίζουν τη συμπεριφορά μας. Και μια
κοινωνία μπορεί να αλλάξει, μόνο αν αλλάξουν
εκείνοι που την κάνουν να είναι έτσι όπως είναι».4

Ο επιστήμονας που αναλώνει τη ζωή του στο εργαστή-
ριο, αντιμετωπίζει τα δικά του συναισθηματικά και νοη-
τικά προβλήματα και προφανώς -ως αυτή τη στιγμή- δεν
είναι σε θέση να αντιληφθεί ότι η ασθένεια είναι η υγιής
αντίδραση του οργανισμού ώστε να μπορέσει αυτός να

εναρμονιστεί με τα ερεθί-
σματα που δέχεται και να
προσαρμοστεί σε αυτά.
Η ασθένεια φυσικά δεν
μένει μόνο μέσα στον
οργανισμό μας. Διαχέε-
ται από αυτόν σε κάθε τι
γύρω μας. Η σημερινή
οικονομική κατάσταση
είναι δείγμα του παραλο-
γισμού που απορρέει
από τη βιολογική μας
απομάκρυνση από της
αρχές της ζωής και μα-
στίζει πλέον την ανθρω-
πότητα. Ενώ θα έπρεπε
να οδηγήσει τις κοινω-
νίες μας προς αναζήτηση
νέων κατευθύνσεων, οι

υψηλά ιστάμενοι αναζητούν με επιμονή λύσεις που οδη-
γούν στους ίδιους δρόμους οι οποίοι μας έφτασαν εδώ!
Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι είμαστε τόσο
διαποτισμένοι από τη σύγχρονη ασθένεια που δεν μπο-
ρούμε να δούμε άλλη λύση εκτός από αυτή που με μα-
θηματική ακρίβεια οδηγεί στην αυτοκαταστροφή και τον
αφανισμό.
Η επιδείνωση στα χρόνια νοσήματα τα τελευταία 60 χρό-
νια ήταν ραγδαία και τα αποτελέσματά της είναι σε ανη-
συχητικό βαθμό εμφανή και στο φυσικό περιβάλλον. Ο
σημερινός άνθρωπος δεν χρειάζεται να δει μακριά για να
τα διαπιστώσει όλα αυτά, αρκεί να κοιτάξει μέσα στο δικό
του περιορισμένο συγγενικό περιβάλλον. Αν όλοι μας, ο
κάθε άνθρωπος ξεχωριστά και η ανθρωπότητα στο σύ-
νολό της, δεν συνειδητοποιήσουμε ότι η κοινωνία που
δημιουργούμε γύρω μας είναι τόσο άρρωστη, όσο και
εμείς που τη συνθέτουμε, τότε δεν θα είμαστε ποτέ σε
θέση να αντιληφθούμε ότι η ασθένεια είναι η υγιής αντί-
δραση του οργανισμού στις παρά φύση ενέργειές μας. Σε
παλαιότερες εποχές η σημερινή κατάσταση στη χώρα μας
θα ήταν λόγος ακόμη και για γενικό ξεσηκωμό. Σήμερα
ελάχιστοι αντιδρούν, γιατί κανείς δεν γνωρίζει με ποιόν
τρόπο θα μπορούσε να το κάνει και τι να διεκδικήσει.
Άλλο ένα δείγμα του πώς η ασθένεια εξαπλώνεται και
στο κοινωνικό επίπεδο.
Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στο δυσάρεστο γε-
γονός του πρόσφατου Ιαπωνικού τσουνάμι που κατάπιε
τόσες χιλιάδες ψυχές.

Η ψυχή του πλανήτη και γενουσιουργός των επι-
μέρους ψυχών που εκφράζονται στην επιφάνειά
του, αντέδρασε βίαια -για τα ανθρώπινα μέτρα. Η
πυρηνική ενέργεια που βαφτίστηκε «πράσινη» τα
τελευταία χρόνια (προφανώς για χάρη των συμ-
φερόντων των αγορών) μας έδειξε με τον πιο πε-
ρίτρανο τρόπο ότι η Μεγάλη Ζωή του πλανήτη δεν
ταυτίζεται με τη μικρή ζωή του ανθρώπου και των
αγορών που ορίζουν την τύχη του. Ας ελπίσουμε
ότι οι εναπομείναντες -όλοι μας- θα λάβουμε το
μήνυμα και θα κατανοήσουμε τη μικρότητα που
μας διακρίνει, βγάζοντας και κάτι θετικό από το
χαμό τόσων συνανθρώπων μας και την κατα-
στροφή που προκλήθηκε για άλλη μια φορά στον
ήδη οριακά επιβαρημένο πλανήτη. Ο πλανήτης
αλλά και εμείς χρειαζόμαστε μία νέα προοπτική,
μία νέα κινητήρια δύναμη, που δεν βγαίνει από
πυρήνες αντιδραστήρων αλλά από το δικό μας πυ-
ρήνα, την καρδιά μας. Αν ο φόβος είναι η αιτία
που διαφοροποιήθηκαν τα συναισθήματα που μας
διακατέχουν, τα κίνητρα που μας ωθούν και οι
προθέσεις που μας οδηγούν (όπως λέει ο Gerald
Huther) τότε δεν μας μένει τίποτε άλλο από το να
στραφούμε στην Αγάπη μπροστά στην οποία ο
φόβος χάνει την έννοιά του, αφού τρέφεται από
την έλλειψή της!

Για τη συγγραφή του άρθρου αντλήθηκαν στοιχεία από βιβλιο-
γραφικές αναφορές του Ιδρυτή της Ομοιοπαθητικής Σάμουελ
Χάνεμαν(1755-1843) του Αμερικανού Ομοιοπαθητικού J.T.
Kent (1849-1916) και του διακεκριμένου Έλληνα ομοιοπαθη-
τικού Γεωργίου Βυθούλκα.

1. Η λέξη μίασμα δεν είναι ταυτόσημη με το στίγμα, αλλά εννοεί
την χαρακτηριστική προδιάθεση και ορισμένες ασθένειες που
έχει κάθε οργανισμός οι οποίες είναι είτε κληρονομικές είτε επί-
κτητες.
2. Χρόνιες Ασθένειες Σ. Χάνεμαν Εκδ. Πύρινος Κόσμος (μόνον
στην Αγγλική γλώσσα)
3. Bλ. προηγούμενο τεύχος
4. Εκδ. Πολύτροπον

Χρήστος Κόντης, Ομοιοπαθητικός - Πρακτικός του Σιάτσου
Κέρκυρα - Ιωάννινα - Αθήνα

Τηλ. 26610 22551, 6945316911
site: www.kethe.gr - www. ygeiasorama.gr,

email: olistic@otenet.gr, info@ygeiasorama.gr
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σφορο έδαφος για την προσέλκυση της αρρώστιας, θα έπρεπε να υπάρχει η επιθυμία για το λανθασμένο και το κακό. Έτσι ο άνθρωπος με
το να σκέφτεται και να επιθυμεί το κακό προετοιμάζει το σώμα να δεχθεί την ασθένεια. J.T. Kent Αμερικανός Ομοιοπαθητικός (1849-1916).

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 στην Alpha Bank
680002101319495 ηλεκτρονικά (ΙΒΑΝ m-Βanking 181458864 721506), στο όνομα Χρήστος Κόντης.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στα 2661022551 / 6945316911 ή στο e-mail: info@ygeia-
sorama.gr & olistic@otenet.gr

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 πλα-
νήτη μας, για αυτό το Υγείας Όραμα ενισχύει και ενθαρρύνει με χαρά τέτοιες πρωτοβουλίες. 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



Περίπτωση σχιζοφρένειας
από ναρκωτικά*
Ο Κώστας ήταν 19 ετών, η εισαγωγή του στο ψυ-

χιατρικό νοσοκομείο της Κέρκυρας έγινε ένα μήνα

πριν τη συνάντησή μας με εισαγγελική απόφαση.

Η μαγνητική τομογραφία εμφάνιζε σκιά στον ιπ-

πόκαμπο του εγκεφάλου. Η διάγνωση των θερα-

πόντων ιατρών ήταν σχιζοφρένεια με τη δυσοίωνη

πρόγνωση της φαρμακευτικής αγωγής πιθανόν

και για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Από 14 ετών ο

Κώστας κάπνιζε χασίς, τους τελευταίους 6 μήνες

έκανε αλόγιστη χρήση παραισθησιογόνων μανι-

ταριών, LSD, όπιο, speed και αλκοόλ.

Τον συνάντησα στους διαδρόμους των οξέων περιστατι-
κών του ψυχιατρείου. Περιφερόταν βαριεστημένος, σκυ-
φτός και με κρεμασμένους ώμους. Τα ρούχα του ήταν
βρόμικα και άτακτα ριγμένα πάνω του, το παντελόνι ξε-
κούμπωτο, τα πόδια του σέρνονταν και τα μαλλιά του ήταν
ανάκατα σε τζίβες. Αδιαφορία, παραίτηση, εγκατάλειψη
και νάρκη, η τέλεια εικόνα αποσυντονισμού του νοητικού
περιβάλλοντος (σχιζοφρένεια)!
Εμφάνιζε απώλεια γενικότερη των σωματικών, συναι-
σθηματικών και νοητικών ερεθισμάτων. Δεν είχε επίγνωση
όταν πριν ένα περίπου μήνα και για αρκετές ημέρες -
άγνωστο πόσες- περιπλανιόταν χωρίς συνείδηση σε
επαρχιακή πόλη όπου σπούδαζε. Χτυπούσε πόρτες με
ξύλα ή πέτρες και ζητούσε φαγητό, μέχρι που τον περιμά-
ζεψε η αστυνομία μετά από καταγγελία και τον παρέδωσε
στους γονείς του με την εισαγγελική απόφαση της νοση-
λείας του.
Οι γονείς του ζήτησαν από το ίδρυμα να ακολουθήσει
Ομοιοπαθητική αγωγή. Το ίδρυμα ανταποκρίθηκε με επι-
φυλακτικότητα μη γνωρίζοντας ουσιαστικά τίποτε για την
εναλλακτική θεραπευτική μέθοδο των Ομοίων. Η διακοπή
των κατασταλτικών φαρμάκων ήταν βασική προϋπόθεση
για να αναλάβω την περίπτωση. Οι γιατροί ήταν δύσπιστοι
αλλά συνεργάσιμοι, οι γνώμες τους διχάζονταν για το αν
έπρεπε να επιτραπεί μια εναλλακτική παρέμβαση σε κρα-
τικό ίδρυμα, αλλά επικράτησε η ανυποχώρητη επιθυμία
της οικογένειάς του.
Υπήρχαν στοιχεία -κατά τους θεράποντες ιατρούς-
που έδειχναν ότι η σχιζοφρενική κατάσταση προ-
ϋπήρχε σε χαμηλότερη ένταση. Πληροφορηθή-
καμε από τη μητέρα ότι είχε ανέκαθεν έντονο
πρόβλημα στη συγκέντρωση. Στο παρελθόν προ-
σπάθησε πέντε φορές να δώσει για δίπλωμα οδή-
γησης χωρίς να τα καταφέρει στις θεωρητικές
εξετάσεις.
Η χρήση των ναρκωτικών αποτέλεσε την αφορμή για τη
ραγδαία επιδείνωση της υγείας του.
Μετά την πρώτη συνταγογράφηση η συνείδηση του επα-
νήλθε από την επόμενη ημέρα σε ικανοποιητικό βαθμό.
Την τέταρτη ημέρα θεραπείας η διεύθυνση του ιδρύμα-
τος, από τα οξέα περιστατικά που νοσηλευόταν, έκρινε
ότι μπορούσε να μένει στο σπίτι και να περνάει καθημε-
ρινά για έλεγχο της υγείας του. Ήταν μια σημαντική και κα-
θόλου αναμενόμενη βελτίωση για το προσωπικό του
ιδρύματος (γιατρούς-νοσηλευτές) σε πολύ σύντομο
χρόνο.
Στη δεύτερη συνταγογράφηση οι βίαιες τάσεις που είχε
εμφανίσει παλιότερα, μειώθηκαν. Ζήτησε συγνώμη από
το προσωπικό του ψυχιατρείου που είχε προσβάλει προ-
ηγουμένως με τη συμπεριφορά του. Μετά την τέταρτη
συνταγογράφηση άρχισε να εργάζεται, ήταν υπεύθυνος
στη δουλειά του παρότι συχνά θύμωνε (χωρίς να το εκ-
δηλώνει) όταν του έλεγαν τι πρέπει να κάνει. Πέντε μήνες
μετά την πρώτη επίσκεψη η υγεία του Κώστα επανήλθε,
έδωσε εξετάσεις για δίπλωμα αυτοκινήτου και μοτοσι-
κλέτας με επιτυχία και συνέχισε τις σπουδές του.

Επεξηγήσεις
Όταν το συμβούλιο των ιατρών του ψυχιατρείου ρώτησε
πόσο θα διαρκέσει η Ομοιοπαθητική θεραπεία στην οποία
έπρεπε να υποβληθεί, η απάντηση ήταν 4 ημέρες για την
οξεία εκδήλωση και 6 μήνες για την οριστική θεραπευ-
τική αποκατάσταση. Η βεβαιότητα της απάντησης προ-
έκυπτε από το γεγονός ότι, παρότι στην αρχή δεν ήταν
δυνατή η λεκτική επικοινωνία, στο βλέμμα του Κώστα
υπήρχε συνείδηση. Ο οργανισμός δεν είχε αποδιοργα-
νωθεί τελείως από την πρόσφατη ραγδαία επιδείνωση.
Αγωνιζόταν να επανέλθει, αυτό που χρειαζόταν ήταν ενέρ-
γεια, ζωτική δύναμη, αυτό ακριβώς που εμπεριέχεται στο
ομοιοπαθητικό φάρμακο. Η Ομοιοπαθητική διαθέτει τα
μέσα επαναφοράς της υγείας για τη συγκεκριμένη περί-
πτωση, κάτι που δεν μπορούσε να συμβεί με τη χημική
φαρμακευτική αγωγή που εφαρμόζει η συμβατική Ιατρική.

Η πρώτη χορήγηση είχε στόχο την αντιδότηση των ου-
σιών, τόσο των παραισθησιογόνων όσο και των χημικών
φαρμάκων που του είχαν χορηγηθεί. Η άμεση αρχική βελ-
τίωση οφείλεται στο «καθάρισμα» αυτής της «οξείας πα-
θολογικής κρούστας»1. Στη συνέχεια έπρεπε να
αντιμετωπιστούν τα χρόνια (και δυσκολότερα ακριβώς
λόγω της χρονιότητάς τους) σημάδια που είχαν αποτυ-
πωθεί στον οργανισμό, τόσο στο σώμα όσο και στο συ-
ναισθηματικό και νοητικό περιβάλλον από τη χρήση.
Ο Κώστας είναι μια από τις ευάλωτες περιπτώσεις
στην ανάπτυξη σχιζοφρένειας από παραισθησιο-
γόνες ουσίες. Την κύρια ευθύνη φέρει το Skunk,
ποικιλία της ινδικής κάνναβης (χασίς) που προ-
κύπτει από την καλλιέργεια μόνο των θηλυκών
φυτών χωρίς σπόρο, αφού η γονιμοποίηση των
φυτών γίνεται με την τεχνική «σινσεμίλα»2. Η Αγ-
γλική εφημερίδα Independent που το 1996 ήταν
υπέρ της αποποινικοποίησης της χρήσης, σε δη-
μοσίευμά της το 2002 αναίρεσε τους ισχυρισμούς
της κάνοντας στροφή 180 μοιρών και έκκληση
για σκληρότερα μέτρα. Οι πιο ευάλωτες ηλικίες
για ανάπτυξη σχιζοφρένειας αφορούν τους χρή-
στες από 13 μέχρι 25 ετών. Δυστυχώς στην περί-
πτωση του Κώστα -όπως και σε αρκετές άλλες-
τα σημάδια επιδείνωσης δεν είναι αισθητή δυσα-
νεξία που σε απομακρύνει από αυτό που σε αρ-
ρωσταίνει, αλλά ευχάριστη ελκτική μέθη. Μοιάζει
με το τραγούδι των σειρήνων ή τους λωτούς που
έφαγε ο Οδυσσέας και τόσες άλλες παγίδες που
συναντούμε στο ταξίδι της ζωής μας.
Ο λόγος της περιληπτικής παρουσίασης της περίπτωσης

του Κώστα έχει σαν στόχο την ανάγκη επίσπευσης των
διαδικασιών για επίσημη αποδοχή των Εναλλακτικών Θε-
ραπευτικών Προσεγγίσεων από πλευράς πολιτείας και έν-
ταξή τους στο σύστημα υγείας. Η συμβατική ιατρική, ενώ
έχει εξελιχθεί στη διάγνωση (που αφορά το αποτέλεσμα-
σύμπτωμα) και στη χειρουργική, εξακολουθεί να χρησι-
μοποιεί τα χημικά κατασταλτικά μέσα εμμένοντας στις
παλιές κακές συνήθειες που ευθύνονται κατά κύριο λόγο
για τη σημερινή άκρως επιβαρημένη κατάσταση της υγείας
σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας, αναγνωρίζει
την ανάγκη υιοθέτησης της Ομοιοπαθητικής και
Εναλλακτικής Θεραπευτικής γενικότερα.
Η Αμερική, η Ευρώπη ακόμη και η πλειοψηφία
των αναπτυσσόμενων χωρών έχουν προβεί στην
αναγνώρισή τους, στην Ελλάδα όμως δεν υπάρχει
χώρος για εξέλιξη λόγω των συμφερόντων από
τις πολιτευόμενες ύαινες (από όλες τις παρατά-
ξεις) που κυβερνούν ανάλογα με τα ατομικά τους
συμφέροντα. Η αποδοχή των Εναλλακτικών Θε-
ραπευτικών Μεθόδων θα γίνει μετά από αγώνα με
αντίπαλο τα συμφέροντα των οικονομικά και πο-
λιτικά «επικρατέστερων».
Η δική μας δουλειά (των ασκούντων τις Εναλλα-
κτικές Θεραπευτικές Μεθόδους) είναι να αντιμε-
τωπίσουμε το πρόβλημα αντιδρώντας στην
κρατική αδιαφορία και ανευθυνότητα οργανωμέ-
νοι, ώστε να επικρατήσει το κοινώς αποδεκτό και
ωφέλιμο για την υγεία.

Το όνομα «Κώστας» έχει αλλαχτεί για τη διαφύλαξη του
απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων του ατόμου.
Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις
είναι υποθετική.

1. Η επαναφορά της υγείας σε μια οξεία παθολογία γίνεται σε

σύντομο χρόνο διότι ο παθογόνος παράγοντας δεν έχει προλά-

βει να ριζώσει ακόμη και να μεταλλάξει τα χαρακτηριστικά της

προσωπικότητας του ασθενή. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί εύκολα ο

ομοιοπαθητικός να εντοπίσει το κατάλληλο φάρμακο από το ξε-

κάθαρο σύνολο της ξαφνικής ανάφλεξης των συμπτωμάτων,

που διαχωρίζονται με σαφήνεια από τα ιδιοσυγκρασιακά. Η δυ-

σκολία στις χρόνιες περιπτώσεις έχει να κάνει με την αργή εκδή-

λωση της συμπτωματολογίας. Η ανεπαίσθητη και ασυνείδητη

προσαρμογή προωθεί τον ασθενή σε ένα συναισθηματικό και

νοητικό περιβάλλον που δεν είναι μέρος της προσωπικότητάς

του, αλλά τον μεταλλάσσει αργά και σταδιακά. Φαντάζει σαν ένα

φυσικό επακόλουθο το οποίο θεωρείται φυσιολογικό από τον

παθόντα, ο οποίος τελικά εστιάζει μόνο στο σωματικό σύμπτωμα,

θεωρώντας ότι είναι κάτι τυχαίο ή κάτι έξω από αυτόν. Η ίδια αν-

τίληψη διέπει και τη συμπτωματική ιατρική (χημική ιατρική) παρότι

τα σωματικά προβλήματα -χωρίς να αναγνωρίζονται βλάβες στο

φυσικό σώμα- έχουν αυξηθεί. Η κατάθλιψη το 2020 θα είναι η

δεύτερη ασθένεια που θα ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα σύμ-

φωνα με τον Π.Ο.Υ. Αυτό επιβεβαιώνει την πρόβλεψη του ιδρυτή

τής Ομοιοπαθητικής που πριν από 200 χρόνια έλεγε ότι η μέθο-

δος της φαρμακευτικής καταστολής θα έχει σαν αποτέλεσμα να

αυξηθούν οι εσωτερικές ασθένειες, η κατάθλιψη, και τέλος η σχι-

ζοφρένεια.

2. Περισσότερες πληροφορίες για το skunk: www.iliosporoi.gr

*Το άρθρο έχει δημοσιευτεί στο Κερκυραϊκό βήμα και την
Holistic Life, επιλέχθηκε για επαναδημοσίευση λόγω της
σπουδαιότητας της κλινικής διάγνωσης (σχιζοφρένεια)
που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επαγγελματίες
συναδέλφους της Ομοιοπαθητικής.

Χρήστος Κόντης, Ομοιοπαθητικός - Πρακτικός του Σιάτσου
Κέρκυρα - Ιωάννινα - Αθήνα

Τηλ. 26610 22551, 6945316911
site: www.kethe.gr - www. ygeiasorama.gr,

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

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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Ο υλικός οργανισμός χωρίς ζωτική δύναμη δεν είναι σε θέση να αισθάνεται, να λειτουργεί και να αυτοσυντηρείται. Μόνο το άυλο ον (η ζωτική αρχή, η
ζωτική δύναμη) που ζωογονεί τον υγιή ή ασθενή υλικό οργανισμό, του δίνει όλες του τις αισθήσεις και πραγματοποιεί τις ζωτικές λειτουργίες του. Είναι
νεκρός και υποκείμενος μόνον στη δύναμη του φυσικού εξωτερικού κόσμου, σαπίζει και διαλύεται στα χημικά του συστατικά. Σαμουήλ Χάνεμαν
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ΒΥΡΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
«Σε έναν μήνα εξαφανίστηκαν τα

συμπτώματα»
«Είχα εκδηλώσεις υποβοσκουσών ασθενειών. Υπερχλωριδία στο-
μάχου, δηλαδή αυξημένη παραγωγή υγρών, και ορθοστατική υπό-
ταση. Επίσης, με την παραμικρή κόπωση πρήζονταν οι αρθρώσεις
μου. Πήγα σε τρεις ειδικούς της κλασικής ιατρικής: ο ένας μού
έδωσε φάρμακο για το στομάχι και είπε “θα δούμε πώς θα εξε-
λιχθεί... ” και ο ορθοπαιδικός είπε να μου κάνει τομή στο οίδημα
του ποδιού. Εκεί όμως που έγινα έξαλλος ήταν με τον ειδικό για
την ορθοστατική υπόταση. Θέλησε να μου δώσει ένα φάρμακο

για το οποίο δεν είχα καλή εικόνα και όταν του το ανέφερα απάντησε ότι δεν υπάρχει
άλλο και ότι η ορθοστατική υπόταση δεν θεραπεύεται. Τότε κάποιος μού συνέστησε να
πάρω τη γνώμη ομοιοπαθητικού. Πήγα σε κέντρο Ομοιοπαθητικής στο Παγκράτι. Με
την αγωγή που μου χορηγήθηκε σε έναν μήνα εξαφανίστηκαν όλα τα συμπτώματα. Εν-
νοείται ότι συνέχισα τόσο εγώ όσο και όλα τα μέλη της οικογένειάς μου και είμαστε πολύ
ευχαριστημένοι».
Μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος του ΕΜΠ

ΠΗΓΗ: “ΕΦΗΜ. ΒΗΜΑ”

Δημότση Ελένη,
συνταξιούχος τραπεζικός υπάλληλος

Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, υπέφερα από σωματικά προβλή-
ματα: διάχυτους πόνους σε όλο το σώμα, πονοκεφάλους, γα-
στρεντερικά προβλήματα, ατονία, ζάλη, κόπωση, δερματικές
παθήσεις και άλλα. Η παραδοσιακή ιατρική απέτυχε να με βοη-
θήσει, αφού το μόνο που έκαναν οι γιατροί ήταν να μου χορη-
γούν αφειδώς φάρμακα που απλώς αντιμετώπιζαν τα
συμπτώματα, προκαλώντας μου συγχρόνως διάφορες παρε-
νέργειες. Και αυτό ύστερα από πολυδάπανες και εξαντλητικές
εξετάσεις, οι οποίες μου κόστιζαν πολύ ψυχολογικά.

΄Ετσι, πριν ένα χρόνο περίπου, αποφάσισα να ξεκινήσω ομοι-
οπαθητική. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: με μια πολύ απλή αγωγή, σχεδόν αμέ-
σως σταμάτησαν τα γαστρεντερικά προβλήματα, ενώ οι υπόλοιπες ενοχλήσεις
υποχώρησαν σημαντικά. Επίσης, έπαψα να είμαι τόσο ευπρόσβλητη στις διάφορες ιώ-
σεις. Με αξιοθαύμαστη ευσυνειδησία και συνέπεια ο ομοιοπαθητικός μου μου συμπα-
ραστέκεται τηλεφωνικά, συστήνοντάς μου το κατάλληλο σκεύασμα σε οξείες
περιπτώσεις, τα συμπτώματα των οποίων πολλές φορές υποχωρούσαν από την ίδια
κιόλας μέρα.

Έχω επίγνωση βεβαίως ότι έχω δρόμο ακόμα να διανύσω μέχρι την πλήρη αποκατά-
σταση της υγείας μου. Αλλά τουλάχιστον τώρα βλέπω φως στην άκρη του τούνελ, και
έχω την απαιτούμενη συμπαράσταση.

Στον άνθρωπο σε υγιή κατάσταση, κυριαρχεί απεριόριστα η πνευματοειδής ζωτική δύναμη που σαν δύναμη, ζωογονεί το υλικό σώμα (οργανισμό) και
κρατά όλα τα μέρη του σε αξιοθαύμαστη αρμονική λειτουργία ζωής, σε συναισθήματα και δραστηριότητες έτσι ώστε το ενυπάρχον συνετό πνεύμα μας
μπορεί να χρησιμοποιεί ελεύθερα αυτό το ζωντανό υγιές όργανο για τον υψηλό σκοπό της ύπαρξής μας. Σαμουήλ Χάνεμαν

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ



Καλοκαίρι, η εποχή της Φωτιάς

Τι γρήγορα που περνάει ο καιρός. Λες και βιάζεται
και αυτός μαζί μας να ξεφορτωθεί το κρύο, τη
βροχή και το σκοτάδι, για να μας μεταφέρει στην
εποχή της χαράς και της ανεμελιάς, το καλοκαίρι.
Και είναι εδώ. Η εποχή του στοιχείου της φωτιάς
μας ανοίγει την αγκαλιά της και μας υποδέχεται
στο βασίλειο του μέγιστου ΓΙΑΝΓΚ. Η ημέρα στέλ-
νει τους αγγελιοφόρους της χαράς, τον ήλιο και
το φως να τρυπώσουν παντού, να διώξουν τον
πόνο, να στεγνώσουν το δάκρυ, να φωτίσουν τον
νου. Και καθώς ανοίγετε την πόρτα του σπιτιού
σας, εκεί στο κέντρο του θώρακα άνοιξε ήδη η
πόρτα του εσωτερικού σας φωτός. Το πρόσωπο
λάμπει, ολόκληρο ένα χαμόγελο. Τρέχετε ανάλα-
φροι να το μοιραστείτε με όλη τη φύση, με τον
ήλιο, με τη θάλασσα, με τον αέρα και τη γη. Θέ-
λετε να επικοινωνήσετε πιο άμεσα με όλους . Πε-
ριγράφετε τις σκέψεις και τα συναισθήματα σας
ευκολότερα και με κάποιον μαγικό τρόπο νιώθετε
πιο εύκολα και τους άλλους, σαν κάποιο αόρατο
μάτι να βλέπει την αλήθεια και να την υποδέχεται
στο φως με ευγένεια, σεβασμό και αποδοχή. Ας
χρησιμοποιήσουμε αυτό το εσωτερικό μάτι για να
εξερευνήσουμε το στοιχείο της φωτιάς μέσα μας.
Να, ακούτε; ΤΙΚ-ΤΑΚ. Μπροστά μας εμφανίζεται ο
Βασιλιάς όλου του σώματος.

Το κύριο όργανο που σχετίζεται με τη
φωτιά: η Καρδιά

Είναι ο εσωτερικός ζωοδότης ήλιος μας. Με τον πρώτο
της χτύπο, αρχίζει η ζωή, με τον τελευταίο παύει. Συνθέ-
τει την ουσία της ζωής, το αίμα (αρτηριακό). Μέσω των
αιμοφόρων αγγείων το κυκλοφορεί σε όλο το σώμα, τρέ-
φοντας και θερμαίνοντάς το (ενώ σε ψυχικό επίπεδο είναι
το μέσο επικοινωνίας του «βασιλιά-καρδιά», με το «σώμα-
λαό», όπως τα περιγράφει με τη συμβολική γλώσσα της
η ΠΚΙ). Η ΤΣΙ (ενέργεια) της καρδιάς είναι η κινητήρια δύ-
ναμη και το αίμα είναι το καύσιμό της. Λόγω της θερμικής
της δράσης, το έκκριμα που αντιστοιχεί στην καρδιά είναι
ο ιδρώτας (στην ΠΚΙ σε κάθε όργανο αντιστοιχεί κάποιο
έκκριμα). Ο ιδρώτας αποτελεί το μηχανισμό της δροσιάς
του σώματος. Για αυτό και ιδρώτας χωρίς λόγο υποδει-
κνύει δυσαρμονία της καρδιάς.

Οι άνθρωποι στους οποίους κυριαρχεί το στοιχείο της φω-
τιάς λατρεύουν την επικοινωνία. Γι’ αυτό και η καρδιά
ελέγχει την ομιλία, τις φωνητικές χορδές και την κίνηση
της γλώσσας. Η έκφραση της ομιλίας (δύναμη, χροιά και
τόνος της φωνής) έχει ΓΙΑΝΓΚ χαρακτήρα, ενώ το περιε-
χόμενο (λέξεις, προτάσεις, έννοιες) ΓΙΝ. Ο άνθρωπος με
υγιή την ΤΣΙ τής καρδιάς επικοινωνεί εύκολα με όλους,
ακόμα και αν δεν είναι δεινός γνώστης της γλώσσας του.
Μιλάει απλά, ουσιαστικά, άμεσα, ευχάριστα, με ειρμό και

ροή. Δυσκολία στο να εκφράσουμε όσα θέλουμε ή να
απαντήσουμε σε ερωτήσεις, χαοτική ομιλία ή διαρκής μο-
νόλογος εσωτερικά ή φωναχτά, δυσλεξία, τραύλισμα,
ψεύδισμα, αφασία, παράλυση φωνητικών χορδών κ.λπ.
είναι συμπτώματα παθολογίας της καρδιάς.

Το συναίσθημα που αντιστοιχεί στη
Φωτιά: η χαρά.

Η χαρά είναι το εσωτερικό μας φως. Η ικανοποίηση για
/και με τη ζωή. Η έκφραση της προς τα έξω είναι το γέλιο.
Σε φυσιολογικά πλαίσια είναι μια ευεργετική ψυχική κατά-
σταση που προάγει τη λειτουργία των εσωτερικών οργά-
νων και τη διανοητική ικανότητα. Ευτυχώς ή δυστυχώς
δεν είμαστε ακόμα σε θέση να βιώνουμε τη ζωή ως μια
κατάσταση συνεχούς ευδαιμονίας, αλλά ως δρόμο μιας
συνεχούς «πολύχρωμης» και διδαχτικής εμπειρίας. Χρει-
άζεται να έχουμε τη δύναμη να τολμάμε, να νιώθουμε και
να εκφράζουμε όλα τα συναισθήματα με απώτερο στόχο
μέσα από τη σοφία της εμπειρίας να τα μετουσιώνουμε σε
χαρά. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιπέσουμε σε μια
κατάσταση συνεχούς, «ψυχαναγκαστικής» χαράς που

θάβει και καταπιέζει τα συναισθήματα, γιατί αυτό δημι-
ουργεί παθολογία στην καρδιά. Γέλιο και χαρά χωρίς λόγο
ή παράταιρα σε σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες,
υστερικό γέλιο, αδυναμία να νιώσουμε χαρά ή να γελά-
σουμε είναι σημάδια παθολογίας.
Η αγάπη (ρομαντική αγάπη) έχει κι αυτή την έδρα της στην
καρδιά. Προάγει το ενωτικό πνεύμα της φωτιάς, τη χαρά
και την ευτυχία. Μας φέρνει πιο κοντά σε ιδεώδη και αξίες
και ανασύρει από μέσα μας τον πιο ευγενικό, αγνό και λε-
πτοφυή τρόπο εξωτερίκευσης των συναισθημάτων μας
και της επικοινωνίας. Όμως η υπερβολική ευαισθησία, η
παράλογη ζήλια, η παραμονή σε σχέσεις με ανθρώπους
που μας τραυματίζουν επανειλημμένα σωματικά και ψυ-
χικά, η αδυναμία να αισθανθούμε ή να εκφράσουμε την
αγάπη είναι παθολογικές καταστάσεις

Το Πνεύμα που αντιστοιχεί στη Φωτιά:
το SHEN (Διάνοια-Νους-Νόηση)

Σύμφωνα με την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική η καρδιά
ελέγχει τον εγκέφαλο. Το πνεύμα του Σεν είναι η πιο άυλη,
λεπτοφυής μορφή της ΤΣΙ (της βασικής ζωτικής ενέρ-
γειας). Το Σεν είναι κάτι πνευματικό, μια άυλη ποιότητα
που επεκτείνεται, απλώνεται προς όλα. Είναι υπεύθυνο
για τις ιδέες, το συλλογισμό, τη σκέψη, τη μνήμη, τη συ-
νείδηση, τη συνειδητότητα, τη διορατικότητα, τη διάκριση,
την οξυδέρκεια, την αντίληψη, τη βαθιά γνώση, τη σοφία,
την ευφυΐα, την έκφραση, την παρατήρηση, την ενότητα,
την επικοινωνία, την αίσθηση της προσωπικής ταυτότη-
τας, τη συναισθηματική ζωή και τον ύπνο.
Είναι φανερό λοιπόν ότι η καρδιά παίζει έναν πολύ ση-
μαντικό, συντονιστικό και ενοποιητικό ρόλο, πάνω στα
πνεύματα και τα συναισθήματα όλων των άλλων οργά-
νων και επομένως σε όλη την ψυχική σφαίρα. Επίσης επη-
ρεάζεται από όλα τα συναισθήματα, γιατί μόνο η
διάνοια-νους μπορεί να τα αντιληφθεί και να τα νιώσει
(π.χ. η θλίψη ως συναίσθημα των πνευμόνων εκφράζεται
με το υγρό τους, τα δάκρυα, είναι όμως ο νους που την
αντιλαμβάνεται) γι’ αυτό και το λεγόμενο «λουλούδι» της
(η περιοχή δηλαδή που εκφράζεται στο σώμα) είναι το
πρόσωπο. Σε αυτό μπορούμε να διαβάσουμε την ψυχική
κατάσταση και την υγεία ενός ανθρώπου.
Επίσης στο πρόσωπο βρίσκονται όλα τα αισθητήρια με τα
οποία δεχόμαστε ερεθίσματα από το περιβάλλον (και που
όλα υπόκεινται στην εποπτεία των εγκε-
φαλικών λειτουργιών). Οι νεφροί ελέγ-
χουν την εγκεφαλική δομή λόγω του ότι
παράγουν τον μυελό, η καρδιά ελέγχει
τη λειτουργία και την αιμάτωση.

Άλλα όργανα που σχετίζονται με το στοιχείο της
Φωτιάς:

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ: το επονομαζόμενο
στην ΠΚΙ «Πρωθυπουργός»

Σε σωματικό επίπεδο το λεπτό έντερο ξεχωρίζει τα φα-
γητά και τα υγρά σε καθαρά/λεπτοφυή και ακά-
θαρτα/βαριά. Έτσι και σε ψυχικό επίπεδο, ξεχωρίζει, το
ουσιαστικό και το χρήσιμο απο το ανούσιο και άχρηστο.
Διακρίνει ακριβώς τι είναι αυτό που πραγματικά έχουμε
ανάγκη.

ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟ: το επονομαζόμενο
«διπλωμάτης Α»

Σε σωματικό επίπεδο δημιουργεί μια ασπίδα προστασίας
γύρω από την καρδιά, κινεί την ΤΣΙ και το αίμα του θώ-
ρακα. Σε ψυχικό επίπεδο, «κινείται» προς τους άλλους αν-
θρώπους γύρω μας, γι’ αυτό και είναι υπεύθυνο για την
υγιή αλληλεπίδραση μαζί τους (εξού και η ονομασία «δι-
πλωμάτης»). Η χαρά και η ευτυχία πηγάζουν από το περι-
κάρδιο.
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Πυρός τε ανταμοιβή τα πάντα και πύρ απάντων όκωσπερ χρυσού χρήματα και χρημάτων χρυσός.
«Όλα τα πράγματα ανταλλάσσονται με φωτιά και η φωτιά με όλα τα πράγματα, όπως ακριβώς
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ΤΡΙΠΛΟΣ ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ:
ο επονομαζόμενος «διπλωμάτης Β»

Ο περίφημος Τριπλός Θερμαστής δεν είναι για την ακρί-
βεια όργανο ούτε φυσική περιοχή στο σώμα. Είναι ένα
ενεργειακό δίχτυ στο οποίο συγκρατούνται τα όργανα. Κα-
τευθύνει τη λειτουργία τους και τη ροή των υγρών. Έχει
δηλαδή κι αυτός μια συντονιστική, κατευθυντήρια και επι-
κοινωνιακή δράση μεταξύ των οργάνων.

Παθολογίες σχετικές με το στοιχείο της Φωτιάς

Όπως είναι αναμενόμενο, πολλές παθολογίες αυτού του
τύπου σχετίζονται με την καρδιά. Καρδιολογικές παθήσεις
(π.χ. καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσος, στηθάγχη,
έμφραγμα, αρτηριοσκλήρωση, αρρυθμία, ταχυκαρδία,
βραδυκαρδία, αναιμία, υπόταση, υπέρταση). Υπάρχουν
επίσης παθολογικές εκδηλώσεις που αφορούν άλλα συ-
στήματα του οργανισμού, όπως κακή μνήμη, αδυναμία
συγκέντρωσης, αϋπνία, ναρκοληψία, παθήσεις της ψυχι-
κής σφαίρας (π.χ. κατάθλιψη, επιλόχειος κατάθλιψη, υστε-
ρία, μανία κ.λπ.), προβλήματα διανοητικής ανάπτυξης,
αιμορραγίες (π.χ. αιματουρίες, ρινορραγίες, μητρορρα-
γίες), διάρροια, νόσος του CHRON.

Ο αντιπροσωπευτικός τύπος της Φωτιάς

Ο άνθρωπος στον οποίον κυριαρχεί το στοιχείο της φω-
τιάς έχει τριγωνικό μικρό πρόσωπο, κόκκινο στο χρώμα,
που συνήθως καταλήγει σε μυτερό πιγούνι. Έχει λαμπερή
επιδερμίδα προσώπου και πλατιά δόντια. Μαλλιά κατσαρά
ή αραιά, καλοσχηματισμένους μύες των ώμων, της πλά-
της, του κεφαλιού και των γλουτών, σχετικά μικρά χέρια

και πόδια. Περπατά με σταθερό βηματισμό κουνώντας τον
κορμό του σώματος (τρόπο τινά όπως λικνίζεται η φλόγα).

Ως ιδιοσυγκρασία είναι γρήγο-
ρος, δυναμικός και γεμάτος
ενέργεια. Αναλυτικό, κοφτερό
μυαλό, με μεγάλη περιέργεια.
Έχει την τάση να σκέφτεται
πολύ και συχνά ανησυχεί (γι’
αυτό και δημιουργεί ρυτίδες
ανάμεσα στα φρύδια). Διαθέτει
καλή παρατηρητικότητα, ανα-
λύει βαθιά τα πράγματα. Χαμο-
γελάει ή γελάει εύκολα (έχει την
τάση να κάνει ρυτίδες στα
μάτια, τύπου «πόδι χήνας»).
Έχει τάση προς αϋπνία ή να
κουράζεται εύκολα. Διακατέχε-
ται από το «άγχος του ηθο-
ποιού» που χαρακτηρίζεται από
νευρικές κινήσεις των χεριών
(συστροφή-πίεση) και των μα-
τιών. Είναι πάντοτε βιαστικός
και κάνει τα πάντα την τελευταία
στιγμή.

Κλείνοντας θέλω να προ-
σθέσω ότι το στοιχείο της ΦΩ-
ΤΙΑΣ «αντιλαμβάνεται» το

χρόνο ως ένα συνεχές εδώ και τώρα. Δίνει έμφαση στη
σημαντικότητα της στιγμής και εφιστά την προσοχή μας
σε αυτήν. Θέτει την πρόκληση της συνεχούς εξέλιξης,
αξιοποιώντας στο μέγιστο και κάθε στιγμή, όλα τα πνευ-

ματικά του δώρα. Θέλει 100% συνειδητή παρουσία στο
εδώ και τώρα τιμώντας έτσι κάθε στιγμή της ζωής. Έχον-
τας πλήρη συνείδηση της προσωπικής ταυτότητας, του
συνόλου της ανθρωπότητας και της θέσης μας μέσα σε
αυτήν, προάγει την ενότητα και τη συνειδητοποίηση της
προσωπικής και της ομαδικής ευθύνης για τη διατήρηση
και την εξέλιξη της ζωής. Καθιστώντας κάθε μας βήμα,
κάθε μας πράξη, μια συνεχή ανιδιοτελή προσφορά του
πιο αγνού καθαρού και εξευγενισμένου δυναμικού μας.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Ναυσικά Ταράντου

οδό Νικηφόρου Θεοτόκη και Δονά 2

(σπηλιά)

Για πληροφορίες σχετικά

με την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική

τηλεφωνήστε στο 2661045559

E-mail: nafsikaker@yahoo.gr

μπορεί κανείς να ανταλλάξει χρυσάφι με εμπορεύματα και εμπορεύματα με χρυσάφι».
Πλούταρχος, Περί του ΕΙ του εν Δελφοίς 8, 388 d - αναφορά στον Ηράκλειτο

Σκίτσο από το βιβλίο
του Giovani Macioca

Στον χώρο της κοσμετολογίας εισβάλλει πλέον και ο βελονισμός, με όπλο
τα δικά του μοναδικά αποτελέσματα. Τι μπορεί να πετύχει κανείς με την
εφαρμογή του; Είναι εκπληκτικό, αλλά σχεδόν τα πάντα. Μία σειρά από θε-
αματικά οφέλη που -εκτός του βελονισμού- επιτυγχάνονται μόνο με πανά-
κριβες και ενδεχομένως επιβλαβείς για την υγεία χειρουργικές και
φαρμακευτικές επεμβάσεις. Τα οφέλη αυτά μπορεί να είναι:

1. Ανόρθωση προσώπου (φυσικό
lifting)

2. Λείανση και απαλοιφή των
ρυτίδων

3. Αύξηση χειλιών
4. θεραπεία σε δερματολογικά

προβλήματα, όπως ακμή,
ψωρίαση, νευροδερματίτιδα,
λεύκη (στα αρχικά στάδιά της)

5. τριχόπτωση
6. ανόρθωση στήθους
7. αύξηση στήθους (σε νεαρές

ηλικίες)
8. καταπολέμηση κυτταρίτιδας
9. τοπικό και γενικό αδυνάτισμα

Ο βελονισμός αντικαθιστά λοιπόν τις αισθητικές επεμβάσεις και τη δημιουργία χει-
ρουργικών τομών-ουλών, που φράζουν τους μεσημβρινούς, μπλοκάρουν την ροή της
ενέργειας, με εμφάνιση διαφόρων
προβλημάτων, όπως υπαισθησία,
ζαλάδες, πονοκέφαλοι κ.λ.π. Αντι-
καθιστά επίσης την έγχυση χημικών
ουσιών, η επαναλαμβανόμενη και
μακροχρόνια χρήση των οποίων δη-
μιουργεί πολλές φορές στον οργα-
νισμό τοξινώσεις που δύσκολα
αποβάλλονται και παράλυση μυϊκών
ομάδων του προσώπου

Έχει παρατηρηθεί, ότι τα αποτελέσματα του βελονισμού, είναι μονιμότερα από άλλες
μεθόδους (στο πρόσωπο μπορεί να γυρίσει τον χρόνο πίσω 5-12 χρόνια). Και αυτό γιατί
δεν είναι μόνο μια τοπική αισθητική παρέμβαση. Δρα ολιστικά, λαμβάνοντας υπόψη κα-
τόπιν ιστορικού, τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε ατόμου, όπως και τυχόν παθολογίες,
και κατά τη διάρκεια των θεραπειών επιδρά και σε αυτές. Για αυτό δεν θεωρείται απλά
αισθητική πράξη, αλλά μια ολι-
στική θεραπευτική αγωγή, που
εστιάζει στη συνολική υγεία και
ευεξία, και μέσω αυτής στην
ομορφιά και την νεότητα.

ΝΑΥΣΙΚΑ ΤΑΡΑΝΤΟΥ
Εξειδικευμένη στον αισθητικό
βελονισμό με πιστοποιημένες
σπουδές από τον πανευρωπαϊκό
σύλλογο κοσμετολόγων
βελονιστών.

Αισθητικός Βελονισμός
Μια άλλη πρόταση υγείας, ευεξίας, ομορφιάς και νεότητας



Γιατί διαφέρει η Οστεοπαθητική;
Γιατί επικεντρώνεται στο πώς λειτουργεί συνολικά
το σώμα, μελετώντας όχι μόνο το ποιοι ιστοί προ-
καλούν πόνο αλλά και γιατί προκαλούν πόνο, τι
αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης του προβλή-
ματος και ίσως το σημαντικότερο: γιατί το σώμα
δεν αυτοθεραπεύεται.

Τι εννοούμε λέγοντας πως το σώμα
λειτουργεί συνολικά;
Ας φανταστούμε κάποιον να περπατάει ξυπόλυτος πάνω
στα κοφτερά βράχια μιας παραλίας. Ενώ ο πόνος επηρε-
άζει μόνο τα πέλματά των ποδιών του, ολόκληρο το σώμα
του συσπάται με κάθε κίνηση προσπαθώντας να ελαττώ-
σει τον πόνο αυτόν. Αν αυτό συνεχιζόταν για πολύ καιρό,
οι κινήσεις του θα ασκούσαν μεγάλη πίεση σε άλλα μέρη
του σώματος, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει πόνο
στα μέρη αυτά.

Αυτό το παράδειγμα
μπορε ί να ε ίνα ι
ακραίο αλλά παρό-
μοιες επιδράσεις
μπορούν να προκλη-
θούν εξίσου από
έναν παλιό τραυματι-
σμό. Για παράδειγμα,
κάποιος που έχει
πρόβλημα στη μέση
και κινείται χωρίς να
είναι πλήρως ευθυ-

γραμμισμένος, λόγω ενός παλιού προβλήματος στον
αστράγαλο. Η προσπάθεια του σώματος να αντισταθμί-
σει και να αποφύγει τον πόνο στον αστράγαλο είναι
τόσο αποτελεσματική που ο άνθρωπος μπορεί να μην
νιώθει πια πόνο στο σημείο αυτό, ακόμη και να έχει ξεχά-
σει τον αρχικό τραυματισμό, μέχρι που ο Οστεοπαθητικός
ανακαλύπτει ότι έχει περιορισμένη κίνηση στη μέση.

Δεν είναι εμφανές το γιατί οι ιστοί
προκαλούν πόνο;
Όχι ακριβώς. Από τη στιγμή που εντοπίζεται η αιτία του
πόνου, όπως για παράδειγμα ένας συγκεκριμένος σύν-
δεσμος στο γόνατο, πρέπει μετά να κατανοήσουμε το γιατί
ο σύνδεσμος αυτός προκαλεί πόνο. Μπορεί αυτό να συμ-
βαίνει λόγω της λανθασμένης κατεύθυνσης που ακο-
λουθεί η κίνηση του γονάτου, αν και αυτό είναι μόνο ένα
μικρό μέρος της συνολικής εικόνας του προβλήματος. Το
επόμενο ερώτημα είναι πώς κινείται το σώμα για να ασκή-
σει πίεση στον συγκεκριμένο σύνδεσμο. Προσπαθώντας
να δώσουν απάντηση σε αυτό το ερώτημα, οι Οστεοπα-
θητικοί ανακαλύπτουν τα παλαιότερα προβλήματα που
προαναφέραμε.

Γιατί αναρωτιόμαστε τι αυξάνει τις πιθα-
νότητες εμφάνισης ενός προβλήματος;
Αν ο πόνος στον αυχένα ενός ασθενή έχει προκληθεί
από ένα παλιό τραυματισμό, π.χ. στα πλευρά μετά από αυ-
τοκινητιστικό δυστύχημα, είναι πολύ σημαντικό να διαπι-
στωθεί το γιατί ο πόνος αυτός ξεκίνησε τώρα. Θα
μπορούσε να είναι εξαιτίας ενός νέου παράγοντα ή ενός
συνδυασμού πολλών παραγόντων.
Η ηλικία είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες. Τα
κόκαλα και οι αρθρώσεις βελτιώνονται και δυναμώνουν
μέχρι την ηλικία των 25 ενώ μετά, δυστυχώς, ξεκινάει η
φθίνουσα πορεία. Αυτό σημαίνει ότι ο αυχένας μπορεί να
άντεχε τα προηγούμενα χρόνια τον πόνο από μη κανονι-
κές πιέσεις, αλλά από ένα σημείο και μετά, που οι αρ-
θρώσεις του φθείρονται λόγω ηλικίας, ξαφνικά δεν
αντέχει πια. Τότε ξεκινάει ο πόνος, παρόλο που ο ασθε-
νής δεν κάνει τίποτε διαφορετικό από αυτό που έκανε
πάντα.

Άλλος σημαντικός παράγοντας μπορεί να είναι μια και-
νούργια δουλεία ή ένα άθλημα, όπως και κάτι απλό σαν
το διάβασμα, που μπορεί να ασκήσει επιπλέον πίεση στον
αυχένα. Και πάλι όμως πρέπει να ρωτήσουμε αν ο ασθε-
νής υποφέρει από κάποιον πρόσφατο μικροτραυματισμό
σε κάποιο άλλο σημείο, ο οποίος μπορεί να έχει προκα-
λέσει αλλαγές στις παλιές συμπεριφορές του σώματος.
Κάποιοι παράγοντες που αύξησαν τις πιθανότητες εμφά-
νισης του προβλήματος δεν μπορούν να αλλάξουν, για
παράδειγμα κανείς δεν μπορεί να γίνει νεότερος! Όμως
κάποιοι παράγοντες μπορούν να βελτιωθούν. Μπορεί ο
ασθενής να μάθει πώς να στέκεται μπροστά από τον υπο-
λογιστή βελτιώνοντας τη στάση του σώματός του και να
αντιμετωπιστεί έτσι ένας νέος τραυματισμός σε κάποιο
άλλο μέρος του σώματος, ελαττώνοντας τις επιπλέον πιέ-
σεις από τον αυχένα.

Τι εννοούμε όταν λέμε ότι το σώμα δεν
αυτοθεραπεύεται;
Μια από τις βασικές αρχές της Οστεοπαθητικής είναι ότι το
σώμα είναι ένας μηχανισμός αυτοΐασης. Αν κοπούμε, το
σώμα προσπαθεί να θεραπεύσει την πληγή. Πρόβλημα
έχουμε μόνο όταν αυτός ο μηχανισμός δεν λειτουργήσει
σωστά. Αν το κόψιμο είναι πολύ βαθύ ή σε κάποιο σημείο
που κινείται συνεχώς, ανοίγοντας ξανά και ξανά, τότε το
σώμα χρειάζεται βοήθεια, ίσως π.χ. κάποια ράμματα για
να μην ξανανοίξει η πληγή. Το σημαντικό είναι όμως ότι

δεν θεραπεύουν τα ράμματα την πληγή, απλά δίνουν το
χρόνο στο σώμα να αυτοθεραπευτεί.
Στην Οστεοπαθητική θεραπεία αυτό είναι πολύ σημαντικό
γιατί ο οστεοπαθητικός πρώτα συγκεντρώνει όλα τα δε-
δομένα που προαναφέραμε και μετά σχεδιάζει τη θερα-
πεία που θα ακολουθήσει ο κάθε ασθενής. Η θεραπεία
αυτή είναι διαφορετική για κάθε ασθενή, ακόμα κι όταν
δύο άτομα έχουν ακριβώς τον ίδιο πόνο στο ίδιο σημείο.
Αναλύοντας όλους τους παράγοντες για τους οποίους μι-
λήσαμε, είναι εμφανές ότι η θεραπεία δύο ατόμων θα είναι
εξ ολοκλήρου διαφορετική.

Είναι η Οστεοπαθητική καινούρια;
Όχι, η Οστεοπαθητική αναπτύχθηκε το 1862 από τον An-
drew Taylor Still, έναν αμερικανό γιατρό, ο οποίος έχασε
τα τρία του παιδιά από μηνιγγίτιδα και άρχισε να ψάχνει θε-
ραπείες εναλλακτικές στη συμβατική ιατρική. Πήρε στοι-
χεία από πολλές εναλλακτικές θεραπευτικές μεθόδους
και τις συνδύασε με μια βαθιά γνώση της ανατομίας. Έτσι
ανέπτυξε τις αρχές της Οστεοπαθητικής και δόμησε την
Οστεοπαθητική όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.

Αρά τι περιλαμβάνει μια θεραπεία
Οστεοπαθητικής;
Η Οστεοπαθητική είναι μια μορφή θεραπείας με τα χέρια,
κατά την οποία ο Οστεοπαθητικός χρησιμοποιεί τα χέρια
του, όχι μόνο δουλεύοντας τις αρθρώσεις αλλά και τους
μύες, τους τένοντες, τους συνδέσμους και τα περιτόνια, τα
οποία είναι ένας συνδετικός ιστός που ενώνει όλα τα μέρη
του σώματος σε μια ολότητα.
Επίσης οι οστεοπαθητικοί δίνουν συμβουλές ώστε να
αποφευχθεί η επανεμφάνιση των ίδιων προβλημάτων, να
βελτιωθεί η στάση του σώματος, αλλά και η κίνηση και το
περπάτημά μας.

Δεν έχουν προσπαθήσει όλοι κάποια
στιγμή να βελτιώσουν τη στάση του σώ-
ματός τους και έχουν αποτύχει;
Ναι, γιατί δεν έχουν λύσει τα προβλήματα που προκαλούν
τη λάθος στάση τους πριν προσπαθήσουν να την αλλά-
ξουν, που σημαίνει ότι μάχονται ενάντια στο σώμα τους
και δεν το βοηθούν. Για παράδειγμα, αν η λανθασμένη
στάση οφείλεται στην προσπάθεια του σώματος να απο-
φύγει την υπερβολική πίεση στη μέση, τότε η στάση δεν
μπορεί να βελτιωθεί μέχρι η μέση να θεραπευτεί, διορ-
θώνοντας ριζικά το πρόβλημα.

Αυτό είναι που δυσκολεύει τους ανθρώ-
πους στο να βελτιώσουν τη στάση τους;
Όχι, πολλοί άνθρωποι έχουν ακούσει ότι πρέπει να στέ-
κονται ίσια και όρθια, μέχρι που το σώμα τους επιστρέφει
στην αρχική του στάση όταν σταματούν να προσπαθούν.
Αυτό συμβαίνει γιατί προσπαθούν να τραβήξουν προς τα
πίσω τους ώμους, να σταθούν όρθιοι και σε ευθεία, χωρίς

όμως να αλλάζουν τη στάση του σώματός τους, ή χωρίς
να γνωρίζουν πώς να κρατήσουν συγχρόνως και τη λε-
κάνη τους ίσια.

Τι εκπαίδευση απαιτείται για να γίνει κά-
ποιος Οστεοπαθητικός;
Για να γίνει κάποιος μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου
Οστεοπαθητικής πρέπει να έχει πτυχίο Πανεπιστημίου
5ετούς φοίτησης, που να περιλαμβάνει θεωρητικές σπου-
δές σε συνδυασμό με εργασιακή εμπειρία υπό την επιτή-
ρηση ενός Κλινικού Εκπαιδευτή.

Πως μπορείτε να μάθετε περισσότερα για
την Οστεοπαθητική;
Ως Οστεοπαθητικός που εργάζεται στην Κέρκυρα,
είμαι πάντα διαθέσιμος να συζητήσω με χαρά τα
προβλήματα των ασθενών.
Μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου στο e-mail:
richardlaycock@gmail.com.
Ακόμη προσφέρω, δωρεάν διαγνώσεις ώστε να
εντοπιστεί η ρίζα του προβλήματος.
Επίσης η ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου
Οστεοπαθητικής www.osteopathy.gr έχει πολλές
πληροφορίες.
Βάσει των κανονισμών αναγνώρισης της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, ο Σύλλογος περιλαμβάνει μια
λίστα Οστεοπαθητικών με εκτεταμένη εκπαίδευση
πολλών ετών, η οποία είναι και βασικό κριτήριο
για την ένταξή τους στο Σύλλογο.

OΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
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από τον Richard Laycock BSc. Hons (Osteopathy)

Αν κανείς δεν ελπίζει, δεν θα βρει το ανέλπιστο, εφόσον δεν θα υπάρχει έρευνα και δρόμος.
Ηράκλειτος, Άπαντα
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Την νύχτα ο άνθρωπος ανάβει για τον εαυτό του ένα φως, όταν σβήσει το βλέμμα του (άνω τελεία) όσο ζει, βρίσκεται σε
επαφή, με τους νεκρούς όταν κοιμάται, και με τους κοιμισμένους όταν είναι ξύπνιος.

Κλήμης, Στρωματείς IV, 141, 2 (αναφορά στον Ηράκλειτο).

Τι είναι η υπνοσκόπηση;
Η υπνοσκόπηση είναι μία έννοια η οποία καθιε-
ρώθηκε προκειμένου από τη μία να διευρυνθεί και
να επεκταθεί σημασιολογικά η έννοια της ύπνω-
σης και από την άλλη να γίνει πιο συγκεκριμένη.
Η ύπνωση πολλές φορές συγχέεται με τη νάρ-
κωση και την αναισθησία προκαλώντας έτσι το
φόβο στους ανθρώπους που δεν είναι εξοικειω-
μένοι μ’ αυτές τις έννοιες. Είναι όμως εξοικειω-
μένει με υπνοειδείς καταστάσεις σε καθημερινή
βάση. Όταν οδηγούν σε μακρούς και μονότονους
δρόμους, όταν ονειροπολούν, όταν βλέπουν τη-
λεόραση περιέρχονται ασυνείδητα σε ύπνωση.
Προέκυψε η ανάγκη λοιπόν για έναν νέο και πιο
πλήρη ορισμό.
Η ιδέα προέκυψε από την εμπειρία που απέκτησα καθώς
εργαζόμουν πάνω σε διευρυμένες καταστάσεις συνείδη-
σης (Altered States of Consciousness). Άλλοι τις απο-
καλούν αλλοιωμένες, άλλοι αλλοτροπικές, άλλοι
διαφοροποιημένες και άλλοι υπερβατικές. Αυτό που έχει
σημασία είναι ότι αυτές οι καταστάσεις συνείδησης δια-
φέρουν σημαντικά από τις συνήθεις καταστάσεις συνεί-
δησης που βιώνουμε στην καθημερινότητα μας και
μπορούν να προκληθούν με μία ποικιλία τεχνικών επα-
γωγής. Αυτό που ενδιαφέρει εμάς τώρα είναι ότι σ΄ αυτές
οδηγούμαστε και μέσω της ύπνωσης κατά τη διάρκεια της
υπνοθεραπείας.
Το ερώτημα είναι: άπαξ και βρεθούμε εκεί τώρα τι επιθυ-
μούμε να επιτύχουμε; Την ενδοσκόπηση. Ας δούμε για
λίγο τον ορισμό της λέξης από το λεξικό του «Ηλίου»: Εν-
δοσκόπησις (η) –έως...Μορφή διοράσεως, κατά την
οποίαν άτομά τινα, ευρισκόμενα εν καταστάσει υπνώ-
σεως, περιγράφουν αλλοιώσεις ή την ύπαρξιν ξένων σω-
μάτων εντός του οργανισμού των ή ξένου οργανισμού".
Με άλλα λόγια, πιο σύγχρονα, τίθεται σε λειτουργία μία
«μηχανή αναζήτησης» της ρίζας του προβλήματος η οποία
παραδόξως λειτουργεί με απίστευτη ακρίβεια και αποτε-
λεσματικότητα. Η διαφορά λοιπόν της υπνοσκόπησης
από την ύπνωση (ή την υπνοθεραπεία) είναι ότι ενώ στην
ύπνωση έχουμε μια παθητική στάση, στην υπνοσκόπηση
συμμετέχουμε ενεργά προς την κατεύθυνση του εντοπι-
σμού του προβλήματος μας. Κάποιοι στο παρελθόν προ-
σπάθησαν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ υπνωτιστών
και ψυχαναλυτών δημιουργώντας την έννοια της υπνοα-
νάλυσης, όπου προσπαθούσαν να κάνουν ανάλυση μέσω
ύπνωσης. Αυτή η κίνηση δεν βρήκε απήχηση, πρώτα γιατί
είναι πιο χρονοβόρα και ενεργοβόρα από την ψυχανάλυση
και μετά γιατί η αναλυτική σκέψη καταστέλλεται όταν εί-
μαστε σε ύπνωση, αποτελώντας έτσι εξ ορισμού σχήμα
οξύμωρο. Αντίθετα, η υπνοσκόπηση είναι ένας πιο εύ-
στοχος όρος απλά και μόνον επειδή η ενδοσκόπηση είναι
μία σύνθετη και πολυδιάστατη διαδικασία.
Στο πρώτο στάδιο, έντονο συναισθηματικό φορτίο και
τραυματικό υλικό αποδεσμεύεται προκαλώντας μία έν-
τονη ανακούφιση. Σε ένα δεύτερο στάδιο περνάμε στην
ενόραση, μία αυτόματη διαδικασία που δεν μπορεί να
αποδοθεί ή να περιγραφεί με λόγια αλλά που είναι κατα-
λυτικής σημασίας για την ψυχική μας υπόσταση. Αυτή η
ψυχική διεργασία (κατά τη γνώμη μου σκάλες ανώτερη
από τη νοητική επεξεργασία) είναι που τελικά μας οδηγεί
στην πολυπόθητη κάθαρση...
Ο νεολογισμός αυτός (η λέξη υπνοσκόπηση) δεν επιχει-

ρεί σε καμία περίπτωση να δώσει την εντύπωση της και-
νοτομίας.
Η τεχνική αυτή χρησιμοποιούνταν κατά κόρον
στην αρχαιότητα στα Ασκληπιεία, τους κατ’ εξο-
χήν χώρους ίασης των προγόνων μας. Εκεί λοι-
πόν κάποιοι από τους ασθενείς παροτρύνονταν
από τους ιερείς-ιατρούς να εισέλθουν στο άβατον
ή στα βάθη των κοιλωμάτων της γης πλησίον των
ναών του Ασκληπιού, προκειμένου κατά τη διάρ-
κεια της νύχτας να περιέλθουν σε αυτή την ιδιαί-
τερη κατάσταση συνείδησης που καλούσαν
εγκοίμηση.
Κατά την εγκοίμηση ερχόταν το περιβόητο και πο-
λυπόθητο «όναρ», ένα όνειρο ή όραμα σταλμένο
από το Θεό της ιατρικής δηλαδή, που θα έδινε
στον ασθενή την προσωπική του συνταγή θερα-
πείας. Χρέος των ιερέων ήταν να ερμηνεύσουν τα
όνειρα σε περίπτωση που οι ασθενείς δεν μπο-
ρούσαν. Κάτι λοιπόν ήξερε και ο Ιπποκράτης, που
για χρόνια υπήρξε αρχιερέας του Ασκληπιείου της
Κω, όταν διατύπωνε τη φράση στην επικεφαλίδα
του άρθρου. Και τέλος κάτι ήξεραν οι πρόγονοί
μας όταν είχαν εμπιστοσύνη στις αυτοθεραπευτι-
κές ικανότητες του ανθρώπινου οργανισμού...

Η υπνοσκόπηση διαθέτει τα χαρακτηριστικά μια ριζοσπα-
στικής εναλλακτικής θεραπευτικής προσέγγισης και αυτό
γιατί αρχίζει εκεί που τελειώνουν οι άλλες. Γιατί πάει στη
ρίζα του προβλήματος και γιατί δεν περιορίζεται στο περι-
βάλλον ενός γραφείου ή στο ασφυκτικά στενό πλαίσιο
του 50λεπτου. Η υπνοσκόπηση έρχεται σε κάθετη ρήξη
με την κατεστημένη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση όχι
μόνον γιατί χρησιμοποιεί διαφοροποιημένες καταστάσεις
συνείδησης, αλλά και γιατί χρησιμοποιεί τα φυσικά στοι-
χεία του περιβάλλοντος για να πετύχει το σκοπό της.
Η «συνεδρία» μπορεί να λάβει χώρα στην κορυφή ενός
βουνού, σε μια παραλία ή σε μια σπηλιά. Η «παθολογία»
των κατοίκων των αστικών κέντρων που είναι εγκλωβι-
σμένοι σε σύγχρονες και ακαλαίσθητες τσιμεντουπόλεις:
δεν μπορούν εύκολα να βρουν το δρόμο τους μέσα σ'
ένα γραφείο όσο καλαίσθητο κι αν είναι. Στοιχεία όπως
το τρεχούμενο νερό μιας πηγής, ο φλοίσβος της θάλασ-
σας, η μυρωδιά του χώματος μετά τη βροχή, ο πηγαίος
χορός και οι ήχοι μιας γνήσιας μουσικής, μπορεί να στα-
θούν πιο σημαντικά ως το προς να φέρουν έναν άνθρωπο
σε επαφή με το είναι του. Πολλές από τις διαταραχές που
ταλαιπωρούν τους συνανθρώπους μας, οφείλονται κα-
θαρά στη χρόνια αποξένωση από το φυσικό περιβάλλον.

Έτσι οι αποδράσεις στη φύση έγιναν αντικείμενο εμπορι-
κής εκμετάλλευσης. Η Ελλάδα γέμισε rafting, trekking,
horse-riding, flying-fox, και τόσα άλλα. Όλα αυτά αναμ-
φίβολα λειτουργούν ως βαλβίδες εκτόνωσης ή διαφυγής
για να μη σκάσει ο θερμοσίφωνας.
Άλλος ένας λόγος που η υπνοσκόπηση έρχεται σε ρήξη
με την ψυχοθεραπεία (όπως αυτή ασκείται σήμερα) είναι
το ότι τον άνθρωπο με κάποιο πρόβλημα δεν τον τοπο-
θετεί απέναντι αλλά δίπλα στο θεραπευτή και το κάνει
αυτό χωρίς να τον αντιμετωπίζει ως ασθενή βάζοντας τον
στα συρταράκια του DSM (διαγνωστικό εγχειρίδιο που
χρησιμοποιούν οι ψυχίατροι).
Το talk-therapy που σήμερα κυριαρχεί ως τάση είναι ανα-
ποτελεσματικό γιατί βασίζεται στον διάλογο (ή μάλλον τον
μονόλογο του πελάτη) δηλαδή το φλύαρο επίπεδο του
συνειδητού και δεν τολμά να εμβαθύνει στις βαθύτερες
στρώσεις της συνείδησης και να αντιμετωπίσει τη σκιώδη
πλευρά της.

Αν πολλοί συνάνθρωποι μας γύρισαν την πλάτη τους σ’
αυτή την προσέγγιση το έκαναν γιατί δεν πείστηκαν από
την αποστασιοποιημένη, απόμακρη και «φαστφουντάδικη
προσέγγιση». «Άμα είναι ο ρόλος του ψυχολόγου» είπε
μία φίλη μου «αυτός του καθρέφτη του σπιτιού μου, τότε
τα λέω και σε μια φίλη μου». Φυσικά και δεν λειτουργούν
όλοι οι ψυχολόγοι έτσι, αλλά αυτό το μοντέλο συνήθως
κυριαρχεί.
Η κυρίαρχη λοιπόν θεώρηση που δεν λαμβάνει υπόψη
της την ύπαρξη ενός πνευματικού κόσμου ή τον αντιμε-
τωπίζει με χλευασμό, είναι καταδικασμένη να βλέπει τον
κόσμο μονοδιάστατα.
Ο βιολογικός αναγωγισμός που προσπαθεί να
αποδώσει τα πάντα σε βιοηλεκτρικοχημικές αντι-
δράσεις και αλληλεπιδράσεις των συνάψεων των
νευρώνων είναι από αστείος έως θλιβερός. Ειλι-
κρινά, θα ήθελα ένας από τους πολυβραβευμέ-
νους επιστήμονες να «αποδείξει» με μαθηματικό,
φυσικό, βιοχημικό ή όποιον άλλο τρόπο αυτός
θέλει, τι γινόταν μέσα στο κεφάλι του Μότσαρτ
όταν αυτός έγραφε το Ρέκβιεμ. Και επειδή ο εγ-
κέφαλος του Μότσαρτ δεν μας είναι πλέον δια-
θέσιμος εδώ και καιρό, ας πάρουν έναν
οποιοδήποτε σύγχρονο εν ζωή μουσουργό και ας
μας δείξουν με τις φαντασμαγορικές τεχνικές
τους (αξονικές, μαγνητικές, EEG, αναλύσεις και
ό,τι άλλο θέλουν) πως ο καθένας από εμάς θα
μπορούσε να γίνει ιδιοφυΐα...
Εδώ δεν αμφισβητείται η πρόοδος (μάλλον επανάσταση)
της σύγχρονης επιστήμης και ιατρικής. Αμφισβητείται
όμως η αλαζονική προσέγγισή της και η δήθεν παντο-
γνωσία της. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη να διανύσουμε
για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέ-
φαλος στη βιολογική του διάσταση, πόσο μάλλον στην
πνευματική και ψυχική...

Ο Νάσος Κομιανός σπούδασε στις ΗΠΑ κοινωνιολογία
και ψυχολογία. Είναι πιστοποιημένος υπνοθεραπευτής και
αναδρομέας θεραπευτής. Από το 2009 είναι αντιπρό-
εδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναδρομέων Θεραπευ-
τών (EARTh).

www.hypnoscopesis.gr

Υπνοσκόπηση: μια θεραπευτική
ενδοσκόπηση στα βάθη της συνείδησης.

« Όταν τα μάτια μας είναι κλειστά, η Ψυχή βλέπει του σώματος τα πάθη»
Ιπποκράτης

γράφει ο Νάσος Κομιανός
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Πολυετές φυτό που ανήκει στην οικογένεια των Ρανουγκου-
λίδων. Φυτρώνει κυρίως σε πετρώδη και ακαλλιέργητα εδάφη
κατά μεγάλες αποικίες, σε μια μεγάλη και μοναδική ποικιλία
χρωμάτων. Στην Αμοργό κάνει την παρουσία της ντυμένη με
σέπαλα κυρίως γαλάζια, ιώδη, βυσσινιά, μονόχρωμα ή με ρα-
βδώσεις. Ξεπροβάλλει δειλά-δειλά από τα τέλη Φθινοπώρου
και διαρκεί μέχρι την άνοιξη. Παρά το ευρωπαϊκό του όνομα
Pasqua flower (λουλούδι του Πάσχα), είναι κατεξοχήν άνθος
του χειμώνα.

Όταν τα άλλα λουλούδια σπανίζουν, η ανεμώνη αποτελεί μοναδικό στόλισμα του λι-
βαδιού. Το όνομα της είναι ιδιαίτερα ταιριαστό, αν λάβουμε υπόψη τη μυθολογία όπου
η θεά Φλόρα1 ζήλευε τη νύμφη Ανεμώνη, γιατί άρεσε στο σύζυγο της, και τη μεταμόρ-
φωσε σε «άνθος του ανέμου», εκθέτοντάς τη στο έλεος του Βοριά. Σύμφωνα με άλλο
μύθο η ανεμώνη γεννήθηκε από το δάκρυ που έσταξε η Αφροδίτη πάνω στο νεκρό
σώμα του Άδωνι. Υπάρχει και μια νησιώτικη λαϊκή παράδοση κατά την οποία η Ανεμώνη

ήταν μοναχοκόρη, όμορφη και παραχαϊδε-
μένη. Πολλές ήταν οι χάρες της Ανεμώνης
σύμφωνα με το λαϊκό αυτό μύθο, μα είχε το
ελάττωμα να κλέβει αυγά! Οι νοικοκυρές
ανυποψίαστες θεωρούσαν ότι οι κότες απλά
περνούσαν κρίση και για αυτό τους κοβόταν
η ωοτοκία. Στον τρίτο χρόνο όμως η κλέ-
φτρα σταμάτησε να χαίρεται, καθότι πιάστηκε
επ’ αυτοφόρω από κάποια γρια με μαγικές
ικανότητες. Η γριά μάγισσα την τιμώρησε -
λίαν επιεικώς- μεταμορφώνοντάς τη σε λου-
λούδι, για να μην ξεχαστεί εύκολα το ζήτημα!
Σε κάποια νησιά όπως στην Κάσο η ανεμώνη
λέγεται σκόλαϊ και υπήρχε η πρόληψη ότι το
σκόλαϊ (η ανεμώνη), όταν κοπεί, «σκολούν»,
σταματούν οι κότες να γεννούν!
Προφανώς ο λαός με αυτό τον τρόπο «προ-
ληπτικά» απέτρεπε για κάποιο λόγο την κα-
ταστροφή του όμορφου αυτού λουλουδιού.

Παραδοσιακές και σύγχρονες χρήσεις
Πολύτιμο γιατρικό η ανεμώνη, ειδικά η Πρωίκαρπος (πρόωρη καρποφορία), χρησιμο-
ποιείται ευρέως στη βοτανοθεραπευτική, αν και στις μέρες μας λιγότερο από ό,τι στο πα-
ρελθόν λόγω υψηλού βαθμού τοξικότητας, ενώ και οι βοτανολόγοι κάνουν διακριτική
χρήση αυτού του εμφανισιακώς λεπτεπίλεπτου αλλά ισχυρού φυτού, χρησιμοποιώντας
μικρές δόσεις.
Ευρεία χρήση της γίνεται στην Ομοιοπαθητική, είναι ιδιαίτερα ευεργετική
στη γυναικολογία, καθώς και σε περιπτώσεις νευραλγίας, πονοκεφάλων και
νευρικής εξάντλησης, όπου ένα από τα κύρια συμπτώματα είναι η δακρύρ-

ροια. Για τη θεραπεία των οφθαλμικών παθήσεων, αναφέρεται από το Διο-
σκουρίδη. Οι Gerard και Culpeper (διάσημος Άγγλος γιατρός, αστρολόγος
και φυσικός, αρχές του 17ου αιώνα) θεράπευαν διαταραχές του αναπαρα-
γωγικού συστήματος και τη χορηγούσαν για την ανακoύφιση των πόνων της
περιόδου και της προεμμηνορροϊκής έντασης.*
Για άμεση διαχείριση της έντασης και παντός είδους στρες, αν βρεθεί κάποιος στην
Αμοργό χειμώνα, συνιστάται μια επίσκεψη στους αγρούς για ένα μπουκέτο ανεμώνες,
παραβλέποντας ακόμα και τις συνέπειες στη τοπική ωοπαραγωγή των ορνίθων! Συγγενή
είδη όπως η Λειμώνιος (Α. Ρratensis, ανεμώνη των λιβαδιών), και η Αλσοδίαιτος (Α. Νe-
mοrοsa, ανεμώνη των δασών) είναι γνωστά για την εφαρμογή τους στη βοτανοθερα-
πευτική σε κάποιες περιπτώσεις αρθρίτιδας και ρευματισμών. Σε αυτό τον τομέα κυρίως
χρησιμοποιήθηκε στην Αμοργό μέχρι πρόσφατα: πολτός φύλλων ανεμώνης μέσα σε
κέλυφος πατελίδας2 γινόταν επίθεμα σε εκχυμώσεις των αρθρώσεων και πυώδεις διογ-
κώσεις του δέρματος με σκοπό την τοπική διάτρηση του ιστού για εκτόνωση περιττού
ή μολυσμένου υγρού, κάτι σαν φυσική παρακέντηση. Επίσης εφάρμοζαν φύλλα ως
εξωτερικό κατάπλασμα για να κα-
ταπολεμήσουν τη φλεγμονή στις
αρθρώσεις που έπασχαν από ρευ-
ματισμούς. Γι αυτό οι πρεσβύτεροι
Αμοργιανοί αποκαλούν την ανε-
μώνη «ρεματοπούλα»! Το Βρετα-
νικό Λεξικό της Οξφόρδης
ετυμολογεί τη λέξη ανεμώνη ως
«κόρη του Ανέμου». Να πρόκειται
για απλή σύμπτωση ή έχουμε εδώ
μια εκδήλωση ομοιοστασίας, ένα
μηχανισμό βιοανατροφοδότησης
όπως συχνά παρατηρούμε στη
φύση; Ένα λουλούδι που στέκει
ανθεκτικό και αγέρωχο στα πιο επί-
μονα χειμερινά ρεύματα, το ίδιο
δυναμικά συμβάλλει στην ίαση
μιας οργανικής δυσλειτουργίας,
της οποίας αυτά τα ίδια ρεύματα
αποτελούν παράγοντα επιδείνωσης:
των ρευματισμών.

1. Φλόρα (ελλ. Χλωρίς): Ρωμαϊκή Θεά της άνοιξης και των λουλουδιών.

2. Πατελίδα: τοπική ονομασία του οστρακοειδούς πεταλίδα.

* Διαβάστε στο προηγούμενο τεύχος “Η ομοιοπαθητική και οι πονοκέφαλοι της Άννας” - περι-

γράφεται η ομοιοπαθητική περίπτωση ασθενούς που θεραπεύτηκε με Pulsatilla.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.iamata.gr ή στη διεύθυνση:
ΙΑΜΑΤΑ

Βαγγέλης Βασσάλος - Ελένη Τανούλη - Ειρήνη Βασσάλου
84008 Λαγκάδα, Αμοργός - Tηλ./fax: 22850 73060 - Κιν. Τηλ.: 6939 399201

Ανεμώνη, η κόρη του Ανέμου
ANEMΩNH (Anemone coronaria - Λατ. Pulsatilla)

κείμενο & φωτογραφίες του Βαγγέλη Βασάλου

Οι ουσίες του ζωικού βασιλείου είναι στη φυσική τους κατάσταση πολύ φαρμακευτικές.
Σαμουήλ Χάνεμαν

Η Ειρήνη επί το έργον.
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Η γη παράγει αρκετά για να ικανοποιήσει τις ανάγκες κάθε ανθρώπου, όχι όμως την απληστία του.
Μαχάτμα Γκάντι

Ανταλλαγές ντόπιων φυτών
και σπόρων στην Κέρκυρα

Στις 8 Απριλίου άνθρωποι με οικολογικές ανησυχίες συναντήθηκαν στο δη-
μοτικό θέατρο της Κέρκυρας. Στόχος ήταν η ανταλλαγή ντόπιων φυτών και
ποικιλίες σπόρων στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος Προ-
στασίας Περιβάλλοντος, ο οικολογικός συνεταιρισμός και ο σύνδεσμος βιο-
καλλιεργητών Κέρκυρας για τη διαφύλαξη της Βιοποικιλότητας.

Προηγήθηκαν πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες τις οποίες συντόνισε ο καλλιεργητής κ. Γιάν-
νης Σούλος, από τους βετεράνους στο οικολογικό κίνημα. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν
στην ανάγκη ανεύρεσης, διατήρησης και διάδοσης των ντόπιων ποικιλιών που τείνουν
να εξαφανιστούν, σαν θυσία στο βωμό των βασικών αξιών που κυβερνούν την παγκο-
σμιοποιημένη κοινωνία μας: της απληστίας και της ευκολίας.
«Θέλουμε να καλλιεργήσουμε μια τομάτα, ένα λαχανικό, θέλουμε να μας
δώσει μεγάλη και γρήγορη παραγωγή, εύκολα και χωρίς κόπο, να γεμίσουμε
το ψυγείο, να χορτάσει το μάτι μας. Τελικά, εκτός από την ποιότητα της δια-
τροφής μας, χάνουμε την ομορφιά που προσφέρει η καλλιέργεια της γης
και η ενασχόληση με τη φύση, χάνονται επίσης και οι ποικιλίες που προ-
σαρμόστηκαν στις κλιματολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής. Είπε στην
ομιλία του ο Γεωπόνος κ. Μουσελίμης Βασίλης.

Αναφορά στις νέες επαγγελματικές δυνατότητες που παρέχονται από καλλιέργειες που
έχουν εγκαταλειφθεί και τώρα παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον έκανε ο Γεωπόνος

κ. Παναγόπουλος
Ασημάκης. Ορισμένες
από αυτές είναι η
ροδιά, η συκιά και η
παυλοσυκιά (φραγκο-
συκιά), φυτά τα οποία
είναι πολύ ανθεκτικά,
έχουν ανάγκη από
ελάχιστο νερό και πα-
ρουσιάζουν αντοχή
στις ασθένειες. Τα
αρωματικά και φαρμα-
κευτικά φυτά που ευ-
δοκιμούν στον τόπο
μας παρουσιάζουν
επίσης μεγάλο εμπο-
ρικό ενδιαφέρον.

Ιδού τι μας είπε για τα οφέλη από τη διάσωση των σπόρων και τη διατήρηση
της βιοποικιλότητας ο Γιώργος Ράντογλου, απεσταλμένος της κοινότητας
«Πελίτι». «Εκείνο μου μπορεί να σώζει εμάς τους ανθρώπους σε περίπτωση
επιδημίας, είναι το γεγονός ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί, και ακριβώς το
ίδιο συμβαίνει και με τα φυτά: είναι αυτό που η επιστήμη ονομάζει εκτεταμένη
γενετική βάση. Τώρα όμως γίνεται το αντίθετο: μια προικισμένη ποικιλία χρη-
σιμοποιείται σαν βάση για να φτιαχτούν τα υβρίδια και έτσι οι γενετικές πλη-
ροφορίες που περιέχουν τα νέα φυτά είναι περιορισμένες. Αυτός είναι και ο
λόγος που ακόμα και οι πιο φανατικοί υπέρμαχοι των υβριδίων συμφωνούν
ότι πρέπει να διατηρούμε όλες τις ποικιλίες, ώστε σε περίπτωση που συμβεί
μία επιδημία να μπορούν να επιβιώσουν τα είδη. Για το λόγο αυτό σήμερα δη-
μιουργήθηκαν διάφορες κυβερνητικές και μη κυβερνητικές δράσεις. Στη
χώρα μας, κυβερνητική δράση αποτελεί ο εθνικός φορέας για τη διατήρηση
του φυτικού γενετικού υλικού που ιδρύθηκε το 1981 και έχει σκοπό την έγ-
καιρη συλλογή και αποτελεσματική προστασία των φυτογενετικών πόρων.
Επίσης ανάλογες συλλογές έχουν το Ινστιτούτο Οπωροφόρων στη Νάουσα,
το Ινστιτούτο Αμπέλου στην Αθήνα, το Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Μακε-
δονίας-Θράκης, το Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών της Λά-
ρισας και το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς Χανίων.
Υπάρχουν όμως και δράσεις από μη κυβερνητικούς φορείς όπως το «Πελίτι», το οποίο
έχει προμηθεύσει σπόρους ή φυτά σε περισσότερους από 70.000 ερασιτέχνες και επαγ-
γελματίες καλλιεργητές την τελευταία πενταετία. «Ένα μέρος από τις ποικιλίες που βρί-
σκουμε στις διερευνητικές μας αποστολές το δίνουμε στην τράπεζα γενετικού υλικού
και ένα άλλο μέρος το δίνουμε σε συνεργαζόμενους καλλιεργητές-διατηρητές, προκει-
μένου να αναλάβουν την ζωντανή διατήρηση και αξιολόγησή του».
Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, το Σάββατο 30 Απριλίου -μετά το Πάσχα-
θα πραγματοποιηθεί η ενδέκατη Πανελλαδική γιορτή ανταλλαγής ντόπιων
ποικιλιών στην έδρα της κοινότητας «Πελίτι», στο Μεσοχώρι του Δήμου Πα-
ρανεστίου του Νομού Δράμας*.
Ο αμπελουργός κ. Σπύρος Αυγερινός μίλησε για χαμένες ποικιλίες αμπελιών και πώς
μπορούμε να τις ξαναποκτήσουμε. «Όλη η κουλτούρα της παραγωγής των καταναλω-
τών κρασιού επανέρχεται στο πνεύμα των τοπικών ποικιλιών. Τα μεγάλα οινοποιεία σνομ-
πάραν τις ντόπιες ποικιλίες, για τις οποίες θεωρούσαν ότι εφόσον δεν είχαν όνομα άρα
δεν είχαν και υπόσταση. Αποτέλεσμα ήταν να προωθούνται από τις αγορές μόνο πέντε
σταθερές ποικιλίες παγκοσμίως. Μόνο στην Κέρκυρα υπάρχουν το λιγότερο 30 διαφο-
ρετικές οινοποιήσιμες ποικιλίες. Αν βρείτε κανένα εγκαταλελειμμένο αμπέλι, πάρτε με
προσοχή ένα κλαδάκι, φυτέψτε το, και αυτό έχοντας προσαρμοστεί στο τοπικό κλίμα,

γνωρίζει τι πρέπει να κάνει στη συνέχεια.».
Επάνω στους πάγκους (στην αίθουσα υποδοχής του φουαγιέ) υπήρχαν μικρά
φυτά έτοιμα για φύτεμα όπως τομάτες, μελιτζάνες, πιπεριές και άλλα επο-
χικά είδη. Υπήρχαν επίσης φακελάκια με σπόρους που στάλθηκαν από το
«Πελίτι» και άλλα που έφεραν Κερκυραίοι συλλέκτες, οι οποίοι ήρθαν να
πάρουν αυτό που δεν είχαν οι ίδιοι, και να συνεισφέρουν ταυτόχρονα αυτό
που έχουν φυλάξει ειδικά γι’ αυτό το σκοπό. Αυτό ήταν άλλωστε και το νόημα
της διοργάνωσης, η ανταλλαγή και το ζωντανό αλισβερίσι μεταξύ καλλιερ-
γητών με οικολογική συνείδηση.
Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι προσπάθειες είναι ανοικτές στο κοινό. Η διατήρηση
των σπόρων και η καλλιέργειά τους δεν απαιτεί αυστηρά επιστημονικές γνώσεις και
υπάρχει άφθονο ενημερωτικό υλικό στο διαδίκτυο που μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε
σιγά-σιγά τις δικές μας ερασιτεχνικές καλλιέργειες (μία καλή αρχή είναι η ιστοσελίδα της
κοινότητας Πελίτι, www.peliti.gr). Όλοι μπορούμε να ενημερωνόμαστε για αυτές τις προ-
σπάθειες και να συμμετάσχουμε σε αυτές. Η αλλαγή που θέλουμε δεν έρχεται μόνη της,
πρέπει να συνδράμουμε όλοι, να αλλάξουμε τις πεποιθήσεις μας και να αρχίσουμε να χτί-
ζουμε και πάλι τον κόσμο που καταστρέψαμε. Η οικονομική κρίση είναι μια μοναδική ευ-
καιρία να διαπιστώσει ο κάθε πολίτης ότι το μέλλον δεν ορίζεται από τις κυβερνήσεις
αλλά από τον ίδιο. Ο σπόρος για ένα καλύτερο αύριο δεν είναι πάντοτε στις μεγαλεπή-
βολες και ένδοξες ανατροπές. Ο σπόρος για ένα καλύτερο αύριο μπορεί να είναι απλώς
ένας σπόρος τομάτας ή ροδακινιάς, που σώθηκε γιατί τον φυτέψαμε στον κήπο μας!

Διευθύνσεις για πληροφορίες:
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας, Ιωάννη Θεοτόκη 104
τκ 49100, τηλ.26610-35445
Site: environment-corfu.gr
«Πελίτι»: Μεσοχώρι Παρανεστίου. Τ. Κ. 66035 Παρανέστι Δράμας
Ιστοσελίδα www.peliti.gr / Αποστέλλεται δωρεάν η Ηλεκτρονική εφημε-
ρίδα «Τα νέα του Πελίτι». Για εγγραφή στείλτε με email την ηλεκτρονική σας
διεύθυνση στο ta_nea_tou@peliti.gr. Τηλέφωνο/φαξ: 25240 22059
(09:00-13:00, Δευτέρα έως Παρασκευή).



Χρόνος… Σίγουρα θα θέλαμε η μέρα να είχε περισσότερες από 24 ώρες για
να φέρουμε εις πέρας όλες μας τις υποχρεώσεις. Οι ρυθμοί της καθημερι-
νότητας είναι χωρίς αμφιβολία πολύ γρήγοροι, με τη δουλειά να απορροφά
ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού μας. Ζούμε καταστάσεις που μας πιέζουν,
τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά, ιδιαίτερα στη δύσκολη κοινωνικά
περίοδο που διανύουμε. Αγωνιούμε και προσπαθούμε να τα καταφέρουμε
σε όλα, τέλειοι άνθρωποι, τέλειοι γονείς. Ίσως όμως συμφωνήσετε μαζί
μου στην άποψή μου ότι τελικά δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι και κατ’ επέ-
κταση τέλειοι γονείς. Υπάρχουν απλά αρκετά καλοί άνθρωποι και αρκετά
καλοί γονείς.

Εργαζόμαστε πολλές ώρες για να προσφέρουμε στα παιδιά μας ό,τι χρειαστούν, καλύ-
πτοντας τις σωματικές και βιολογικές τους ανάγκες. Η κούραση ωστόσο πολύ συχνά
δίνει τη θέση της στο θυμό και ο θυμός με τη σειρά του στις συχνές παρατηρήσεις προς
τα παιδιά μας. Απαιτούμε να μας ακούνε, γιατί εμείς είμαστε γονείς και εκείνα παιδιά. Τι
γίνεται όμως με εμάς τους ίδιους, ακούμε τα παιδιά μας όταν μας μιλούν; Γιατί τα παι-
διά έχουν πάντα κάτι σημαντικό να μας πουν.
Πρόσφατες έρευνες έδειξαν πως 1 στα 5 παιδιά προσχολικής ηλικίας παρουσιάζει κά-
ποια διαταραχή στο λόγο. Από τις φωνολογικές διαταραχές έως και τις διάχυτες ανα-
πτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) τα προβλήματα στο λόγο είναι πλέον συχνό φαινόμενο.
Τα δεδομένα έχουν αλλάξει και η δικαιολογία πως το παιδί κάνει λάθη γιατί είναι μικρό
και κάποια στιγμή θα μιλήσει, όπως πολύ συχνά ακούω να λένε, θα πρέπει να σταμα-
τήσει να χρησιμοποιείται.
Πολύ συχνά, δε διακρίνουμε τις δυσκολίες των παιδιών ως προς την έκφραση και αν-
τίληψη του προφορικού λόγου. Ελλιπείς φράσεις, χωρίς συντακτική δομή, φτωχό λε-
ξιλόγιο. Χαρακτηριστικά τα οποία περνούν απαρατήρητα, όταν δεν ακούμε τι μας λένε
τα παιδιά και εστιάζουμε απλά στο γεγονός ότι μιλούν. Τι γίνεται όμως όταν αυτά τα
αδιαφανή προβλήματα, κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε μεγαλύτερη ηλικία;
Σκεφτείτε για παράδειγμα, το δημοτικό. Ένα παιδί με διαταραχή λόγου στο δημοτικό,
γίνεται συνήθως αντικείμενο πειράγματος από τους συμμαθητές του με αποτέλεσμα να
απομονώνεται και να νιώθει ντροπή όταν μιλά.

Είναι σημαντικό τα παιδιά να έχουν καταληπτό λόγο, να μιλούν καθαρά, πριν
περάσουν στη σχολική περίοδο. Η παγίωση ενός προβλήματος δυσκολεύει
την κατάσταση τόσο του παιδιού όσο και του οικογενειακού περιβάλλοντός
του, κάνοντας τη λογοθεραπεία απαραίτητη. Η λογοθεραπεία ως επιστήμη
στοχεύει στην πρώιμη ανίχνευση των διαταραχών του λόγου, στην έγκαιρη
διάγνωση τους. Δε γινόμαστε υπερβολικοί αν ανησυχούμε για τη γλωσσική
ανάπτυξη των παιδιών μας. Αν κάτι μας προβληματίζει, το συζητάμε με έναν
λογοθεραπευτή, ίσως να είναι κάτι ασήμαντο ίσως και όχι. Με την πρόληψη
όμως αποφεύγουμε μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον.
Σήμερα μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό, αφήνοντας στην άκρη εγωισμούς και ταμ-
πού. Κλείνοντας, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι που μου έμαθε ο Μιλτιάδης, ένα
6χρονο αγόρι σε μια συνεδρία μας: θέλοντας να μου τραβήξει την προσοχή και να
ακούσω αυτό που ήθελε να μου πει, προσποιήθηκε με τα χέρια του πως έβαζε κάτι στα
αυτιά μου. Όταν τελείωσε μου είπε πως μου έβαλε μαγικά ακουστικά, για να ακούω κα-
λύτερα αυτά που μου λέει. Ας βάζουμε και εμείς λίγο πιο συχνά «μαγικά ακουστικά» και
ας ψάχνουμε μέσα στα λόγια των παιδιών, ώστε όταν έρθει η ώρα του σχολείου, να
είναι απόν το πρόβλημα, αλλά παρούσα η αυτοπεποίθηση και η χαρά των παιδιών μας.

Η Χρυσάνθη Γκρέκου σπούδασε λογοθεραπεία στο ΑΤΕΙ Ιωαν-
νίνων (Σχολές Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας). Έχει συμμετά-
σχει σε 2 εξαμηνιαία κλινικά πλαίσια στο κέντρο Φυσικής Ιατρικής
(ΦΙΑ) του Π.Ν. Iωαννίνων για την αποκατάσταση του λόγου και της
επικοινωνίας μετά από νευρολογικές διαταραχές (αφασία, δυσαρ-
θρία, απραξία μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο ή κρανιοπροσωπική
κάκωση). Έχει παρακολουθήσει 3 κλινικά πλαίσια στο πρώτο και
δεύτερο Ειδικό Σχολείο Ιωαννίνων για την αποκατάσταση του
λόγου και της επικοινωνίας σε παιδιά με ειδικές ικανότητες (αυτι-
σμός, σύνδρομα, νοητική υστέρηση).
Έχει εργαστεί στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα για ΑμεΑ, του Υπουρ-

γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει παρουσιάσει την ερευνητική της εργασία με
θέμα «το επίπεδο αντίληψης και έκφρασης των παιδιών της τρίτης δημοτικού σε φυσιολογικό πλη-
θυσμό (δείγμα 100 παιδιών) για την πόλη των Ιωαννίνων.»
Επιστημονικά σεμινάρια όπου συμμετείχε:
• «Σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου»
• «Η βαρηκοΐα στα παιδιά, διάγνωση-αντιμετώπιση» (από την ωτορινολαρυγγολογική κλινική του
νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία)
• «Ο ρόλος του προμετωπιαίου φλοιού», συγκριτική αξιολόγηση των ικανοτήτων κατονομασίας
ασθενών με αφασία BROCA και νόσο ALZHEIMER.
• «Προβλήματα σίτισης στην παιδική ηλικία και αντιμετώπιση» (υπό την εποπτεία της λογοπαιδικού
Dore Blom) και
• «Γλωσσικό πρόγραμμα MAKATON» ως εναλλακτικό σύστημα επικοινωνίας.

Εφαρμόζει θεραπευτική υδρόβια άσκηση για παιδιά στα πλαίσια της αποκατάστασης του λόγου.
Διοργανώνει παρουσιάσεις με στόχο να φέρει τη λογοθεραπεία πιο κοντά στους παιδικούς σταθ-
μούς, τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία. Είναι φιλικά προσκείμενη στις εναλλακτικές και ήπιες μορ-
φές θεραπείας, η ίδια εξασκείται στη Zen yoga, το Pilates και διδάσκει Αερόβια άσκηση. Ζει και
εργάζεται στην Κέρκυρα, δέχεται -κατόπιν ραντεβού- όσους επιθυμούν να πληροφορηθούν πε-
ρισσότερα για θέματα που αφορούν τις διαταραχές του λόγου-ομιλίας αλλά και θέματα γενικότε-
ρης συμπεριφοράς, τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων.
Για πληροφορίες καλέστε: 26610 25243 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 58, Σολάρι, 49100 Κέρκυρα.
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Αεί διδασκόμενοι, πάντα μαθαίνεις. Κάτι που για τους φιλόλογους είναι γνωστό, σαν διατύπωση, για μένα δεν ήταν απλά άγνωστο αλλά ήρθε
για να επιβεβαιώσει, επί της ουσίας, κάτι που ισχυρίζομαι εδώ και χρόνια, ότι δηλαδή η γλώσσα είναι τα μάτια της ψυχής...

Τάκις Αλεξίου

ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Σημαντική η έγκαιρη αντιμετώπιση των διαταραχών λόγου

γράφει η Χρυσάνθη Γκρέκου
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Το στέλεχος και η χορδή ενός τόξου, εκπέμπουν την ενέργεια που έχουν εναποθηκεύσει κατά τη διαδικασία μορφοποίησης-
κατασκευής τους, καθώς και την πρόσθετη ενέργεια πριν το βέλος εκτοξευτεί...

Τάκις Αλεξίου

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ
Σκοπευτήριο Ολυμπιακών Αγωνισμάτων στην Κέρκυρα
Με μεγάλη χαρά το Υγείας Όραμα παρουσιάζει την προσπάθεια μιας ομάδας
ανθρώπων, που με επιμονή και μεράκι πραγματοποιούν το όνειρό τους να δη-
μιουργηθεί στην Κέρκυρα ένα ολυμπιακών προδιαγραφών σκοπευτήριο το-
ξοβολίας.

Το ραντεβού μας με
τους υπεύθυνους για
αυτή την προσπάθεια
ήταν στο χώρο του
σκοπευτηρίου κοντά
στο Τεμπλόνι, 8 χιλιό-
μετρα από την πόλη
της Κέρκυρας.
Η διαδρομή μας αυτή
εξελίχτηκε σε μία απο-
λαυστική βόλτα στην
κερκυραϊκή ύπαιθρο.

Καταρχήν πήραμε το δρόμο για Παλαιοκαστρίτσα από Κοντόκαλι, στο ύψος του Ιταλι-
κού σούπερ Μάρκετ στρίψαμε αριστερά για Άφρα και στη διασταύρωση για Τεμπλόνι
ακολουθήσαμε την ξύλινη πινακίδα στρίβοντας δεξιά. Λίγο πριν το Τεμπλόνι συναντή-
σαμε μια μεγάλη διασταύρωση, στρίψαμε και πάλι δεξιά (εκεί η ξύλινη πινακίδα ήταν εμ-
φανής πάνω στην κολόνα της ΔΕΗ). Όσο απομακρυνόμασταν από τους κεντρικούς
δρόμους, τόσο πιο όμορφη γινόταν η κερκυραϊκή φύση. Η ανοιξιάτικη ημέρα μας ευ-
νόησε, ο τόπος ήταν γεμάτος λουλούδια, χιλιάδες έντομα αντλούσαν τους χυμούς τους
και κουβαλούσαν τη γύρη από φυτό σε φυτό. Το ανοιχτό πράσινο των φρέσκων βλα-
στών αγαλλίασε την ψυχή μας. Με έκπληξη είδαμε στα αριστερά μας και λίγο χαμηλό-
τερα μια λίμνη γεμάτη πουλιά
που χάλαγαν τον κόσμο με τις
φωνές τους. Σταματήσαμε και
τα φωτογραφίσαμε. Αντικρί-
σαμε λίγο τη μαγευτική θέα
ανεμπόδιστα, προς κάθε κα-
τεύθυνση.

Μερικές εκατοντάδες μέτρα
πιο κει, μετά από αυτή την
ειδυλλιακή διαδρομή, βρι-
σκόταν το σκοπευτήριο,
όπου και συναντήσαμε τους ανθρώπους που θα μας ξεναγούσαν τόσο στο
χώρο όσο και στα όνειρα τους. Η ομάδα απαρτίζεται από μέλη του Σκοπευ-
τικού Συλλόγου Κέρκυρας που δημιουργήθηκε στο νησί το 1994. Σημερινός
πρόεδρος είναι ο κ. Γιάννης Μαρουλάκης, ο οποίος με χαρά μας εξήγησε
πώς το όνειρό τους πήρε σάρκα και οστά. Σκεφτήκαμε αβίαστα ότι οι ικανοί
σκοπευτές ξέρουν να βάζουν στόχους και να τους πετυχαίνουν, όχι μόνο
μέσα στα στάδια αλλά και στη ζωή.

Το χώρο λοιπόν τον παραχώρησε η δημοτική αρχή του νησιού με σκοπό να φιλοξενη-
θεί το Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Τοξοβολίας, Αεροβόλων όπλων και Σκητ (πήλινος στό-
χος που εκτοξεύεται και ο αθλητής σκοπεύει εν κινήσει). Η περιοχή βρίσκεται σε μια
πανέμορφη τοποθεσία που χρησιμοποιούσε στο παρελθόν ο Δήμος σαν χωματερή.
Παρά τους άσχημους συνειρμούς που δημιουργεί αυτό, σήμερα η πραγματικότητα είναι
πολύ καλύτερη. Γιατί μετά το κλείσιμό της, διαμορφώθηκε με συγχρηματοδότηση από
την Ε.Ε. σε έναν σύγχρονο περιβαλλοντικό χώρο με προδιαγραφές και κανόνες ασφά-
λειας σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες. Τίποτα δεν θυμίζει σήμερα το παρελθόν,
μοιάζει περισσότερο σαν ένα περιβαλλοντικό πάρκο με περιμετρική περίφραξη. Στο εσω-
τερικό του καλλιεργούνται επισταμένως αρωματικά φυτά και βότανα που γεμίζουν τον
αέρα με το άρωμά τους.

«Ο σύλλογος», μας είπε ο κ. Μαρουλάκης, «βρίσκεται στην αρχή της προ-
σπάθειάς του, οι εργασίες υποδομής των χειμερινών εγκαταστάσεων θα
ολοκληρωθούν μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Το μεγάλο στέγαστρο που
βρίσκεται κοντά στην είσοδο του χώρου πρόκειται να κλειστεί περιμετρικά
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να μπορούν να ασκούνται οι αθλητές
με ασφάλεια το χειμώνα. Στο πρόγραμμα είναι και η δημιουργία εντευκτηρίου.

Όμως, ομόφωνα αποφασίσαμε, από την Κυριακή 1 Μαΐου και
κάθε Κυριακή για τον μήνα Μάιο και Ιούνιο, από τις 11 π.μ.
μέχρι τις 2 μ.μ., ο χώρος να λειτουργεί προσφέροντας στους
ενδιαφερόμενους μια πρώτη επαφή γνωριμίας με το άθλημα,
τους εκπαιδευτές και τους διοργανωτές του.

Η Ελληνική Ομοσπονδία τοξοβολίας χαιρετίζει την δημιουργία σκοπευτηρίου τοξοβολίας
στην Κέρκυρα και ενθαρρύνει τους διοργανωτές με την υπόσχεση της υποστήριξης και
διοργάνωσης αγώνων σε εθνικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι το Ολυμπιακό Σκοπευτήριο
Τοξοβολίας πρόκειται να αποτελέσει και έναν σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών στο
νησί, συμβάλλοντας στην τοπική οικονομία. Άλλα μελλοντικά σχέδια επέκτασης της
σκοπευτικής δραστηριότητας του συλλόγου είναι η έφιππη τοξοβολία, όπου η Ελλάδα
πρωτοστάτησε πέρυσι κατακτώντας μια παγκόσμια διάκριση στην Ν. Κορέα».

Όπως μάθαμε επίσης, οι στόχοι του σκοπευτικού συλλόγου δεν τελειώνουν εκεί. Με το
ευγενές πνεύμα άμιλλας και συναγωνισμού που διακρίνει όλους τους γνήσιους φίλους
του αθλητισμού, μας εκμυστηρεύτηκαν ότι μελλοντικά ενδέχεται να φιλοξενηθεί στον ίδιο
χώρο και διάδρομος προσγείωσης για τους αερομοντελιστές της Κέρκυρας, που ανα-
ζητούν επίσης χώρο απογείωσης και προσγείωσης για τις πτήσεις τους.

Ευελπιστούμε ότι αυτή η σημαντική προσπάθεια θα χαροποιήσει τους Κερ-
κυραίους, τόσο τους ενήλικες όσο και τα νέα παιδιά που θα έχουν τη δυνα-
τότητα να γνωρίσουν το άθλημα της τοξοβολίας αλλά και να ασκηθούν σ’
αυτό. Ο σκοπευτικός Σύλλογος Κέρκυρας σας περιμένει όλους την Κυριακή
της Πρωτομαγιάς στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Τοξοβολίας στο Τεμπλόνι. Το
Υγείας Όραμα, πιστό στις ιδέες που το διαπνέουν, θα δώσει το «παρών» σε
αυτή την κοινωφελή προσπάθεια. Ελάτε να γνωριστούμε, να ρίξουμε τα βέλη
μας και να πετύχουμε το στόχο, να απολαύσουμε το μεγαλείο της φύσης
αλλά και να ενθαρρύνουμε με την παρουσία μας την αξιόλογη αυτή προ-
σπάθεια από ανθρώπους που νοιάζονται για το κοινό καλό.

“Από έγκυρες πηγές που επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, το Υγείας
Όραμα πληροφορήθηκε ότι για την Πρωτομαγιά προβλέπεται γιορταστική ατμόσφαιρα,
με μεζεδάκια, χυμούς και ντόπιο κρασί! Για κάθε ενδεχόμενο προτείνουμε στους ανα-
γνώστες μας να μην διστάσουν να φέρουν μαζί τους τα παιδιά τους (ο χώρος είναι ο
πλέον κατάλληλος) αλλά και προμήθειες της αρεσκείας τους! Αν ο καιρός είναι ευνοϊ-
κός ο χώρος μπορεί να συνδυαστεί και για μια πραγματικά όμορφη εκδρομή στη φύση
και για γαστρονομικές απολαύσεις!”

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
απευθυνθείτε τηλεφωνικά στους υπεύθυνους
των τμημάτων τοξοβολίας που είναι
ο κ. Κουλούρης Σπύρος στο 6977433991 και
ο κ. Γκερέκος Σπύρος στο 6942548838.



Πολλά δυσάρεστα και άκρως ανησυχη-
τικά συμβαίνουν γύρω μας και γύρω από
τον πλανήτη. Η πραγματική τραγωδία
όμως, η παγκόσμια τραγωδία, είναι η
διαρροή της ραδιενέργειας στην Ιαπωνία.
Σε ένα περιβάλλον που -σύμφωνα με
τους επιστήμονες- ήταν ανεπιστρεπτί δια-
ταραγμένο, ήρθε να προστεθεί η αόρατη
απειλή που παραπέμπει σε καταστροφές
ανάλογες με εκείνες που συμβαίνουν
στην κινηματογραφική ταινία «Όνειρα»
του Κουροσάβα.

Πίσω από αυτή την τραγωδία όμως αποκαλύπτεται μια
πολύ χειρότερη, η δική μου ανοχή και η δική σου, αγα-
πητέ αναγνώστη. Στα πλαίσια της κοινωνικής μας από-
συρσης και ενός παθητικού βολέματος, επιτρέψαμε στους
κυβερνώντες μας να απομυζούν τον πλανήτη, να ρυπαί-
νουν ασύστολα το περιβάλλον, να καταστρέφουν τη βιο-
πικοιλότητα, να μας γεμίζουν πυρηνικά και να καθίσταται
πλέον η ζωή στο σύνολό της βιολογικά αδύνατη.
Ο μεγαλύτερος εχθρός όλων -η ραδιενέργεια-
είναι εντελώς αόρατος και άοσμος. Έτσι οι κατα-
στροφές που συμβαίνουν εξαιτίας του είναι επί-
σης αόρατες, συχνά αποκαλύπτονται ως δια
μαγείας και η διάρκεια της ζωής τους είναι πολύ
μεγάλη για τα ανθρώπινα μέτρα. Ο λόγος που ανα-
φερόμαστε στην πυρηνική ενέργεια είναι η αγωνία
μας να μην ξεχαστεί και, σαν αόρατη που είναι,
συνεχίσει να χρωματίζεται πράσινη (το «πράσινη
ενέργεια» που ακούγεται όλο και συχνότερα κιν-
δυνεύει να γίνει συνώνυμο της καταστροφής) και
σε λίγο καιρό αρχίσουμε πάλι να τη θεωρούμε σαν
τη μόνη λύση για την επιβίωση του αμφιβόλου
υγείας βιολογικού οργανισμού που αρέσκεται να
θεωρεί τον εαυτό του ως την πλέον εξελιγμένη
οντότητα.

Ήδη η Κίνα διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να αποτρέψει
τα μεγαλεπήβολα σχέδιά για τη δική της πυρηνική προ-
έλαση και σκοπεύει στους ήδη έντεκα υπάρχοντες αντι-

δραστήρες να προσθέσει ακόμη δέκα. Σύμφωνα με νέα
μελέτη αναλυτών της Maplecroft, από τους 442 πυρηνι-
κούς σταθμούς που βρίσκονται σε λειτουργία σε ολό-
κληρο τον κόσμο, τουλάχιστον ένας στους δέκα είναι
ευάλωτος σε σεισμούς.
Τα τελευταία διακόσια χρόνια οι επιστημονικές πρωτιές
συμβαδίζουν με τις καταστροφές που προκαλούνται και
καλό θα ήταν, αντί να υποκλινόμαστε στην επιστήμη -
όπως κάναμε παλαιότερα με τη θρησκεία-, να τοποθετη-
θούμε απέναντι στα πράγματα και να αποκτήσουμε γνώμη,
γιατί «ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι που δημιουργεί
τη μοίρα του» (Ηράκλειτος). Γιατί «δεν είμαστε υπόλογοι
μόνο για αυτά που κάνουμε αλλά και για αυτά που δεν
κάνουμε» (Μολιέρος).

Τα παθήματα που δεν έγιναν μαθήματα

Τριανταένα χρόνια πέρασαν από το ατύχημα του
Three Mile Island στην Πενσιλβάνια, όταν κυριο-
λεκτικά έλιωσε ένας πυρηνικός αντιδραστήρας. Ο
Μπαράκ Ομπάμα που χαρακτηρίστηκε ως ο πιο
«πράσινος» αμερικανός πρόεδρος (Ο Χάουαρντ
Ζιν είχε δηλώσει ότι ο πλανητάρχης είναι μια
σκέτη απογοήτευση για τους ανθρώπους που τον
ψήφισαν) αποφάσισε πέρσι να δώσει το πράσινο
φως για την κατασκευή νέων πυρηνικών σταθ-
μών. Τόσο γρήγορα -σε σχέση με το χρόνο ζωής
της ραδιενέργειας στο περιβάλλον- ξεχάστηκε το
ατύχημα, όσο και εκείνο του Τσερνομπίλ στην Ου-
κρανία, το Τακάι Μούρα στην Ιαπωνία το 1999,
το Σίκα στην Ιαπωνία το 1999, το Καριβάκι-Κα-
ρίβα στην Ιαπωνία, το Φόρσμαρκ στη Σουηδία το
2006, το Κοσλοντούι στη Βουλγαρία το 2006, το
Ντέιβιντ Μπες στις ΗΠΑ, και πολλά άλλα που
ακόμη δεν έχουμε μάθει, αφού τα περισσότερα
από τα προαναφερθέντα ανακοινώθηκαν από τις
εταιρίες μέχρι και οκτώ χρόνια αργότερα.

Μελέτες για τις συνέπειες της ακτινοβολία στην
ανθρώπινη υγεία, αποσιωπήθηκαν από τον Παγ-
κόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το σημαντικό-
τερο θεσμό που αποτελεί σημείο αναφοράς στα
ζητήματα υγείας σύμφωνα με δημοσίευμα της
εφημερίδας «Διαδρομή». Τα πρακτικά των δια-
σκέψεων του 1995 και του 2001 που αφορού-
σαν τις επιπτώσεις από το Τσέρνομπιλ ακόμη δεν
έχουν δημοσιευθεί. Το 1959 σύμφωνα με το ίδιο
δημοσίευμα, ο ΠΟΥ υπέγραψε συμφωνία με το
Διεθνή Οργανισμό για την Ατομική Ενέργεια
(ΙΑΕΑ), που του απαγορεύει να «προχωρήσει σε
ένα πρόγραμμα ή σε μια δραστηριότητα στον
τομέα των πυρηνικών», χωρίς προηγουμένως να
συμβουλευτεί τον ΙΑΕΑ! Σύμφωνα με το καταστα-
τικό ο ΙΑΕΑ έχει ως αποστολή «την επιτάχυνση
και τη διεύρυνση της συμβολής της ατομικής

ενέργειας στην ειρήνη, στην υγεία και στην ευη-
μερία σε ολόκληρο τον κόσμο...» (!!!). Την ίδια
στιγμή που κινητοποιούν όλα τα διεθνή μέσα ενη-
μέρωσης για την ενδεχόμενη χρήση πυρηνικών
σε Ιράν και Βόρεια Κορέα, προβάλουν βέτο σε
έρευνες του ΠΟΥ για τις επιπτώσεις τις ραδιενέρ-
γειας στην υγεία.

Η ατομική ενέργεια και τα ατομικά...
συμφέροντα

Η Rosalie Bertell (βιοστατιστικός που έχει ασχο-
ληθεί διεξοδικά με τις συνέπειες ραδιενέργειας
και ακτινοβολίας) γράφει στη Women’s Press του
Τορόντο: «Η “επιστήμη”, η οποία υπήρξε η πηγή
των πληροφοριών που διαθέτουμε για τα πυρη-
νικά γενικότερα και για την καταστροφή του Τσερ-
νομπίλ ειδικότερα, είναι ταυτόχρονα “δικαστής και
διάδικος” για οτιδήποτε αφορά τις υγειονομικές
συνέπειες που προκαλούν οι ίδιες της οι δραστη-
ριότητες. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το σύ-
νολο των πυρηνικών θεσμών -κυβερνητικών,
στρατιωτικών, βιομηχανικών, επιστημονικών,
ερευνητικών ή διακυβερνητικών, όπως η Euratom
και οι υπηρεσίες του ΟΗΕ- θυμίζει μια «αιμομι-
κτική οικογένεια, κλεισμένη στον εαυτό της».
Από τη στιγμή που η πιθανότητα ατυχημάτων είναι υπαρ-
κτή, έστω και μικρή, η χρήση πυρηνικής ενέργειας καθί-
σταται απαγορευτική λόγω των επιπτώσεων βλαπτικότητας
που δημιουργεί. Καταστρέφει όλη τη βιοπικοιλότητα, αρ-
ρωσταίνοντας τα πάντα και σκορπώντας καρκίνο και δια-
τάραξη της λειτουργίας του θυρεοειδή στους ανθρώπους.

Στην Ευρώπη υπάρχουν 143 πυρηνικοί αντιδρα-
στήρες με τη Γαλλία να είναι η πιο εξαρτημένη από
αυτόν τον ενεργειακό τύπο. Στην Αμερική βρί-
σκονται σε λειτουργία 104 πυρηνικοί αντιδραστή-
ρες. Η Ιαπωνία διαθέτει 54 πυρηνικούς σταθμούς:
οι εταιρείες κατάφεραν να πείσουν τους Ιάπωνες
(παρά τις ηρωικές αντιδράσεις διαμαρτυρίας εκεί
τη δεκαετία του ’70 που είχαν ανθρώπινα θύματα)
ότι η πυρηνική ενέργεια είναι προς όφελός τους,
παρότι η περιοχή είναι από τις πιο σεισμογενείς
του πλανήτη και κάθεται πάνω σε ένα υποθαλάσ-
σιο σεισμογόνο ρήγμα βαθύτερο των 11 χλμ.
Η «πράσινη πυρηνική ενέργεια» εφαρμόζεται και στη ναυ-
σιπλοΐα. Πλήθος πυρηνοκίνητων πολεμικών, εμπορικών
και επιβατικών πλοίων και υποβρυχίων διανύουν τις θά-
λασσες του πλανήτη σαν ωρολογιακές βόμβες που κα-
νείς δεν γνωρίζει πότε θα εκραγούν. Η υπηρεσία
πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας, Rosatom, και ο οργα-
νισμός ρωσικών σιδηροδρόμων εκπονούν σχέδια για την
κατασκευή πυρηνοκίνητης ταχείας, σύμφωνα με πληρο-
φορίες του ρωσονορβηγικού ιστότοπου «Barents Ob-
server», που προς το παρόν παραμένουν ανεπιβεβαίωτες

Ραδιενέργεια:
ο αόρατος εχθρός της ζωής
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«Ανέκαθεν έλεγα, ότι δεν θα ήταν περίεργο αν μαθαίναμε ότι έχει υπάρξει πολιτισμός στον Άρη, αλλά μάλλον ο καπιταλισμός και ο
ιμπεριαλισμός έφτασαν εκεί και νέκρωσαν τον πλανήτη», είπε ο Ούγκο Τσάβες σε ομιλία του για την Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό.

γράφει ο Χρήστος Κόντης
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(Ελευθεροτυπία), και ο κατάλογος των πυρηνικών «ευεργετημάτων» δεν έχει τελειωμό.
Η The New York Times επισκέφτηκε το Τσερνομπίλ (το άρθρο δημοσιεύτηκε
και στην ελληνόφωνη έκδοση που κυκλοφορεί με την Ελευθεροτυπία) και
συνάντησε τον υπεύθυνο για την επίβλεψη του χώρου του πρώην πυρηνι-
κού σταθμού Σεργκέι Α. Κρασίνοφ. Κάθε μήνα, δώδεκα φορές το χρόνο, ο
κ. Κρασίνοφ επισκέπτεται τη νεκρή ζώνη στην κατασκευή που καλύπτει τον
αντιδραστήρα Νο 4 και είναι γνωστή ως «σαρκοφάγος». Ανάμεσα στα κα-
θήκοντά του είναι να αντλεί τα ραδιενεργά υγρά που συγκεντρώνονται στο
εσωτερικό του κατεστραμμένου αντιδραστήρα. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά
που βρέχει. Ο κ. Κρασίνοφ επιβλέπει αυτό το τερατούργημα εδώ και οκτώ
χρόνια. Θα παραμείνει σε αυτή τη θέση μέχρι να συνταξιοδοτηθεί και τότε θα
παραδώσει τη θέση του σε κάποιον άλλο. Η μολυσμένη περιοχή στο Τσέρ-
νομπιλ σύμφωνα με το Κοινοβούλιο θα υφίσταται τις συνέπειες για τουλά-
χιστον 300 χρόνια.
Οι μακροχρόνιες συνέπειες των πράξεών μας δεν εγγυώνται και την μακροπρόθεσμη δυ-
νατότητα αντιμετώπισης τους, αν κρίνουμε από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Η οι-
κονομία είναι τα θεμέλια αλλά και ο βασικός κορμός του σημερινού επιπόλαιου
-σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δράσης του- πολιτισμού μας.

Ένας νέος ορισμός της υγείας: η απουσία άρρωστων δράσεων
και ενεργειών!

Στο σημείο μας δίνεται η ευκαιρία να θίξουμε λίγο τον ορισμό της υγείας που θεωρείται
σύμφωνα με τον ΠΟΥ ότι είναι η σωματική, ψυχική και νοητική υγεία του ανθρώπου. Ο
άνθρωπος στο σύνολο του, είναι προφανές ότι νοσεί βαριά, άρα επιβάλλεται να εμ-
πλουτιστεί ο ορισμός της υγείας συμπεριλαμβάνοντας και την έκφραση του ανθρώπου,
τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, τις πράξεις του δηλαδή και τα αποτελέσματά τους
στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Ο ανταγωνισμός στη
φύση είναι μεγάλος,
όλοι οι οργανισμοί τόσο
του φυτικού όσο και του
ζωικού βασιλείου αντα-
γωνίζονται ενστικτωδώς
να διατηρήσουν το είδος
τους σε σημείο που εν-
δέχεται η συμπεριφορά
τους αυτή να εμπεριέχει

ως ένα βαθμό και μια τάση αυτοκαταστροφής. Η φύση μέσα από τις απρό-
βλεπτα έντονες εκφράσεις της, όπως ένας σεισμός -καταστροφικές θα λέ-
γαμε για το ανθρώπινο μέτρο- διατηρεί μια ισορροπία. Έτσι η φύση στο
σύνολό της είναι ένας διαρκής πόλεμος, όπου επικρατεί το ισχυρότερο είδος
(ισχυρότερο τόσο στη σωματική όσο και στη συναισθηματική και νοητική
υπεροχή έναντι των άλλων ειδών). Ο άνθρωπος μοιάζει να επικρατεί, αν και
υπάρχουν είδη, τα οποία λόγω του μεγέθους τους δεν τα λαμβάνουμε υπόψη
μας. Τα μυρμήγκια ας πούμε σαν αριθμός αλλά και σαν όγκος υπερτερούν

κατά πολύ του ανθρώπου και στο νέο φυσικό περιβάλλον που διαμορφώ-
νεται από τις πράξεις μας, έχουν περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης. Τα
μυρμήγκια είναι από τα λίγα ζώα που άντεξαν στο χρόνο και εξαπλώθηκαν
σε κάθε άκρη της Γης.
Ο άνθρωπος λοιπόν -παρότι ταξίδεψε στο διάστημα με τεχνικά μέσα που δεν θεωρούνται
φυσικά- νομίζει ότι είναι ο επικρατέστερος, αλλά δεν ξέρουμε αν την ίδια γνώμη έχει και
η φύση. Δικαίως θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς: μήπως όλη αυτή η ανάγκη για
ασφάλεια που μας χαρακτηρίζει, σηματοδοτεί το τέλος του ανθρώπινου είδους; Μήπως
οι απειλητικές αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον του πλανήτη αλλά και του ήλιου (η δρα-
στηριότητα του οποίου γίνεται διαρκώς πιο έντονη, με αποκορύφωμα κατά τους επι-
στήμονες το 2012) αντικατοπτρίζουν την εσωτερική μας κατάσταση; Μήπως η
εσωτερική μας συχνότητα (αυτό το στοιχείο της ζωής το οποίο δεν υπάρχει σε έναν
νεκρό αλλά δεν μπορεί να το αποτυπώσει κανένας αξονικός, μαγνητικός τομογράφος
ή άλλο όργανο μέτρησης) δρα αμφίδρομα με αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέ-
σουμε κοσμική ενέργεια; Μήπως αυτό που θεωρούμε εξέλιξη δεν απηχεί παρά μόνο τη
μικρότητα ενός οργανισμού που το κυρίαρχο στοιχείο που τον διακατέχει είναι ο φόβος;
Μήπως θα έπρεπε να εξετάσουμε αν είναι όντως ο θάνατος ό,τι χειρότερο μπορεί να μας
συμβεί ή υπάρχουν πολύ χειρότερα πράγματα από αυτόν; Μήπως το συναισθηματικό
μας τραύμα έχει σαν αποτέλεσμα μια στείρα νοητική δραστηριότητα, η οποία καθορίζε-
ται από το φόβο μας και για αυτό το λόγο τείνει προς την υπερβολή και την αυτοκατα-
στροφή; Μήπως η αξία της ζωής στο σύνολό της έχει τις δικές τις αρχές με τις οποίες
πρέπει να είμαστε τόσο συνδεδεμένοι, όσο ήταν και οι πρόγονοί μας; Ο Homo Sapiens
κατάφερε να επιβιώσει 45.000 χρόνια. Και όμως ο Homo Economicus τους δύο τε-
λευταίους αιώνες δεν άφησε τίποτε όρθιο.
Προσοχή λοιπόν στην πράσινη ενέργεια και στον πράσινο εφιάλτη. Μακριά
από ταμπέλες και βαρύγδουπους τίτλους. Κλείστε την τηλεόραση και μάθετε
τα νέα από το γείτονα, που τα έμαθε και εκείνος από το γείτονα, και πάει λέ-
γοντας. Η ψυχή της ανθρωπότητας δεν περιορίζεται στα ΜΜΕ, και εκείνα
μια ανάλογη με τη δική μας δουλειά κάνουν, και ανήκουν, όπως όλα, στο
λόμπι των αγορών. Μία μόνο απάντηση υπάρχει στο ενεργειακό πρόβλημα:
μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς με πολύ λιγότερα από αυτά που έχουμε.
Μόνο έτσι θα γλιτώσουμε από το αχόρταγο και ανικανοποίητο τέρας που
κουβαλάμε μέσα μας και μόνο τότε θα πάψει να υποκλίνεται ολόκληρος ο
πλανήτης των ανθρώπων στις αδίστακτες και αδηφάγες αγορές. Αυτή την
επιλογή πρέπει να την υπερασπιστούμε πάση θυσία. Είναι καλύτερα, όπως
έλεγε η ισπανίδα αντιστασιακός Ντολόρες Ιμπαρούρι, διάσημη ως Πασιονά-
ρια, «να πεθάνουμε όρθιοι παρά να ζούμε γονατιστοί».

(Οι φωτογραφίες είναι από την κινηματογραφική ταινεία «Τα Όνειρα» του Κουροσάβα

Χρήστος Κόντης, Ομοιοπαθητικός - Πρακτικός του Σιάτσου

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΗ
Μια ανοιξιάτικη νύχτα του 1964, η 28χρονη Αμερικανίδα Κίτι Τζενοβέζε έπεσε θύμα
επίθεσης έξω από το διαμέρισμά της στο Κουίνς της Νέα Υόρκης. Ένας άνδρας τής επι-

τέθηκε και τη χτύπησε με μαχαίρι. Η γυναίκα,
τραυματισμένη και έντρομη, άρχισε να φωνά-
ζει: «θεέ μου, με μαχαίρωσαν, βοήθεια!». Σε
αρκετά παράθυρα της γειτονιάς άναψαν φώτα
και κάποιος από τους γείτονες φώναξε: «άσε
τη γυναίκα ήσυχη». Ο δράστης απομακρύν-
θηκε γρήγορα, αλλά ύστερα από ελάχιστα
λεπτά επανήλθε και μαχαίρωσε ακόμα μία
φορά τη γυναίκα. Το θύμα αμύνθηκε και ο άν-
δρας έφυγε και πάλι, για να επιστρέψει όμως
και να τη μαχαιρώσει και τρίτη φορά. Η γυ-
ναίκα πέθανε. Η επίθεση διήρκεσε συνολικά
μισή ώρα, και 38 άτομα υπήρξαν αυτόπτες
μάρτυρες του περιστατικού. Κανένας τους δεν
τηλεφώνησε στην αστυνομία. «Δεν ήθελα να
μπλέξω», είπαν οι περισσότεροι. Ο φόνος
αυτός προκάλεσε το ενδιαφέρων των κοινω-
νικών ψυχολόγων Τζον Ντάρλει και Μπιμπ
Λατανέ, που άρχισαν σειρά επιστημονικών
ερευνών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο
περισσότεροι είναι οι μάρτυρες ενός εγκλή-
ματος ή ατυχήματος, τόσο λιγότερες είναι οι
πιθανότητες κάποιος από αυτούς να επέμβει.
Το φαινόμενο αυτό ονομάστηκε Σύνδρομο
Τζενοβέζε ή «σύνδρομο του Θεατή» και θεω-
ρείται ένα κλασικό παράδειγμα στο χώρο της
κοινωνικής ψυχολογίας.

(© Science Illustrated) Ελευθεροτυπία

Πιο πέρα είναι ένα σπίτι που καίγεται κι ύστερα ένα άλλο, και ύστερα το δικό σου.
Γιάννης Ρίτσος

«Το μεγάλο κύμα» του Κατσουσίκα Χοκουσάι (1760 - 1849), ξυλογραφία που απεικονίζει ένα Τσουνάμι που παρασέρνει τα
σκάφη απειλώντας την επαρχία Καναγκάουα. Διακρίνεται στο βάθος το μεγαλύτερο ηφαίστειο της Ιαπωνίας, το Φούτζι Γιάμα,
το οποίο ο καλλιτέχνης συνδέει άρρηκτα, με το κύμα είτε σαν αιτία, είτε σαν ένα ακόμη στοιχείο της φύσης που καραδοκεί.



Καλώς ήρθατε στην «Πόλη της άλλης οικονομίας» (La Citta
dell’ Altra Economia), μια πόλη-μέσα-στην-πόλη, στο κέντρο
της Ρώμης, όπου τα πάντα είναι εναλλακτικά.

Σε μια έκταση 3.500 τε-
τραγωνικών μέτρων
στεγάζεται μια ζωντανή
μαρτυρία ενός άλλου
κόσμου πράγματι εφι-
κτού, όχι μόνον ως
ευχή ή ως προσδοκία.
Βρίσκεται στο Testac-

cio, τα παλιά σφαγεία της Ρώμης που επί δημαρχίας της κεν-
τροαριστεράς με τον Βελτρόνι, εντάχθηκαν σε ένα πρόγραμμα
αναβάθμισης της περιοχής στα πλαίσια του σχεδίου «η Πόλη
των Τεχνών».
Είναι ένα πολυκατάστημα με τη
διαφορά ότι, αντί να στοχεύει στην
αύξηση της κατανάλωσης, προ-
σπαθεί να τη μειώσει. Δηλαδή όχι
ένα Mall αλλά ένα αντί-Mall. Σε
μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία
που τείνει να μετατρέψει τους πο-
λίτες σε παθητικούς, αδηφάγους
καταναλωτές (βλέπε το τελευταίο
βιβλίο του Z. Bauman Κατανα-
λώνω, άρα υπάρχω), η «Πόλη της Άλλης Οικονομίας» προσπαθεί να θέσει τα οικονο-
μούντα άτομα ενώπιον των ευθυνών τους απέναντι στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Διότι οι καταναλωτικές μας συνήθειες και επιλογές δεν είναι αθώες και αδιάφορες, συ-
νιστούν πολιτική πράξη.

«Δείξε μου το σπίτι σου για να σου πω ποιος είσαι».
Ας ξεκινήσουμε την ξενάγηση από το ίδιο
το κτίσμα, μια που το κτίριο αποτελεί συχνά
καθρέφτη του τι πρεσβεύουν αυτοί που το
κατοικούν, όταν φυσικά αυτοί έχουν περι-
θώριο επιλογής και παρέμβασης. Αξιοποι-
ήθηκε το ήδη υπάρχον εγκαταλελειμμένο
κτίσμα, μεταφέρθηκαν στέγες και άλλα

τμήματα από γειτονικά κτίσματα. Τα υλικά που προστέθηκαν για την αναπαλαίωση είναι
όλα φιλικά προς το περιβάλλον και γενικά τηρήθηκαν αυστηρά οι κανόνες της βιομη-
χανικής αρχαιολογίας και της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Δηλαδή: σεβασμός στην
ιστορία και την παράδοση του κτίσματος και της περιοχής, εναρμόνιση με την αισθητική
του περιβάλλοντα χώρου, μεγιστοποίηση της δυνατότητας εξοικονόμησης ενέργειας,
ελαχιστοποίηση της εκπομπής ρύπων. Δεν υπάρχει παρκινγκ για αυτοκίνητα, ούτε υπό-
γειο, ούτε ανώγειο, ούτε εναέριο, κι αυτό όχι λόγω έλλειψης χώρου -ο χώρος αφθονεί-
αλλά επειδή τα αυτοκίνητα είναι ανεπιθύμητα. Οι μόνοι επιθυμητοί εποχούμενοι είναι οι
ποδηλάτες. Αποτέλεσμα: ένα ανάλαφρο, διακριτικό, φωτεινό, φιλικό, ανθρώπινο κτίσμα.
Η τέλεια αντίθεση στα πάσης φύσεως Mall που αφθονούν και στη Ρώμη ξεφυτρώνον-
τας στους λεγόμενους μη-τόπους, στο πουθενά και το ποτέ, ξεκομμένα δηλαδή από
την ιστορία, την αρχιτεκτονική αισθητική και τη φυσική ροή της ζωής της πόλης, δυνα-
μιτίζοντας τη συνοχή του ιστού της και αποτελώντας ρυπογόνους εστίες, αφού η πρό-
σβαση σε αυτά γίνεται κατά κανόνα μόνον μέσω αυτοκινήτων.

Οι ένοικοι
Η Πόλη της Άλλης Οικονομίας είναι ο πρώτος χώρος στην Ευρώπη που φιλοξενεί μια
συνολική πρόταση εναλλακτικής οικονομίας.
Αποτελείται από 40 μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της παραγωγής, της αποταμίευσης, της επικοινωνίας, της εναλλακτικής ενέργειας και
γενικότερα της ποιότητας ζωής. Αποσκοπούν σε μια παραγωγή που να επιβαρύνει όσο

λιγότερο γίνεται το περιβάλλον υιοθετών-
τας εναλλακτικές πηγές ενέργειας, σε μια
δίκαιη ανακατανομή του πλούτου σε
όλον τον πλανήτη, σε ένα χρηματοπιστω-
τικό σύστημα που να λειτουργεί με βάση
τις αρχές της διαφάνειας, της συμμετοχής
και της δημοκρατίας, στη διαμόρφωση
υπεύθυνης κριτικής συνείδησης στους
καταναλωτές, σε πρακτικές και στάσεις
που να σέβονται τον άνθρωπο και το πε-
ριβάλλον.

Οι τομείς
Βιολογικές καλλιέργειες. Στην Πόλη της Άλλης Οικονομίας οι κάτοικοι της
Ρώμης μπορούν να αγοράσουν απευθείας από τους παραγωγούς βιολογικά προϊόντα,
ενώ παράλληλα μπορούν να ενημερω-
θούν για τη διαδικασία με την οποία έχουν
παραχθεί, τις θρεπτικές τους ιδιότητες κ.ά.
Τα προϊόντα προέρχονται από τις γύρω
περιοχές, οπότε ενισχύεται η τοπική οικο-
νομία, επιβαρύνεται ελάχιστα το περιβάλ-
λον με τη μεταφορά τους, αλλά και το
κόστος για τον καταναλωτή μειώνεται.
Ορισμένοι συνεταιρισμοί έχουν και κοι-
νωνικό προσανατολισμό. Σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση ή άλλους φορείς
προσπαθούν να απασχολήσουν ευπαθείς ομάδες, όπως αποφυλακισθέντες, χρόνια
άνεργους κ.λ.π.

Δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο.
Στους χώρους των πρώην σφαγείων οι
επισκέπτες μπορούν να αγοράσουν καφέ,
τσάι και άλλα προϊόντα που προέρχονται
από χώρες του Τρίτου Κόσμου. Σκοπός
του Δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου,
όπως αποκαλείται, είναι να προωθήσει δίκαιες σχέσεις μεταξύ βιομηχανικών και μη βιο-
μηχανικών χωρών, εισάγοντας και πουλώντας προϊόντα που έχουν παραχθεί από συ-
νεταιρισμούς παραγωγών του Τρίτου Κόσμου, εξασφαλίζοντάς τους έτσι αξιοπρεπείς
συνθήκες διαβίωσης. Χωρίς τη διαμεσολάβηση τρίτων οι τιμές στις οποίες αγοράζονται
τα προϊόντα είναι ικανοποιητικές, ενώ παράλληλα χρηματοδοτούνται προγράμματα για
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και για την προστασία του
περιβάλλοντος.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Το τμήμα των Ανανεώσιμων πηγών καταλαμβάνει ένα χώρο 60 τετραγωνικών μέτρων
και στοχεύει στη διαμόρφωση μιας αντίληψης βιωσιμότητας στον τομέα της ενέργειας,
προωθώντας την ορθολογική χρήση των ενεργειακών αποθεμάτων, τη μείωση της κα-
τανάλωσης και την ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών. Εδώ οι επισκέπτες μπορούν να
βρουν χρήσιμο ενημερωτικό υλικό και να παρακολουθήσουν διαλέξεις, ενώ ειδικά σε-
μινάρια απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και δημιουργικά εργαστήρια σε παιδιά.

Τράπεζα με αρχές.
Η Πόλη της Άλλης Οικονομίας δε θα μπορούσε να
γίνει πραγματικότητα αν δεν είχε τη στήριξη της
Banca Etica, ενός εναλλακτικού χρηματοπιστωτικού συστήματος με αρχές, μιας τράπε-
ζας-κίνημα που ιδρύθηκε από συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών. Η Banca
Etica επενδύει αποκλειστικά σε προγράμματα κοινωνικά χρήσιμα, σε προγράμματα που
σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη φύση, δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους.
Λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια (ο καταθέτης μπορεί να επιλέξει σε ποια προγράμματα
θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματά του) και δημοκρατικές συμμετοχικές διαδικασίες (ένα
άτομο-μία ψήφος ανεξάρτητα από τις μετοχές που έχει). Έχει 12 υποκαταστήματα στην
Ιταλία αλλά και πλανόδιες μονάδες. Μια από αυτές έχει εγκατασταθεί στον περίβολο
της Πόλης της Άλλης Οικονομίας σε ένα ανακαινισμένο καλαίσθητο… κάρο! Σημει-
ωτέον ότι η τράπεζα-τσαντίρι δεν είναι κάποια ουτοπία εκκεντρικών, αλλά μια πραγμα-
τικότητα που λειτουργεί εδώ και δέκα χρόνια στην Ιταλία και είναι η μόνη που τούτους
τους δύσκολους καιρούς όχι μόνον δεν γνώρισε κρίση αλλά αύξησε τα μεγέθη της.
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Πρώτα σε αγνοούν, μετά σε κοροϊδεύουν, μετά σε πολεμούν και μετά νικάς.
Μαχάτμα Γκάντι

Το αντί-Mall της Ρώμης
Μέσα στην καρδιά της Ρώμη υπάρχει η «Πόλη της άλλης οικονομίας».

της Τερέζας Κορβίνο



Υπεύθυνος τουρισμός.
Στον ίδιο πάντα χώρο λειτουργεί ένα συντονιστικό εναλλακτικού τουρισμού που στόχο
του έχει να «εκπαιδεύσει» τον ταξιδιώτη ώστε να βλέπει όλες τις πραγματικότητες στα
μέρη που επισκέπτεται κι όχι μόνον τα αξιοθέατα. Σε συνεργασία με τοπικές οργανώ-
σεις στον τόπο προορισμού, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, τα τουριστικά αυτά
γραφεία εξασφαλίζουν φιλοξενία σε σπίτια κατοίκων, δίνοντας σπάνιες ευκαιρίες στους
επισκέπτες και εξασφαλίζοντας ένα εισόδημα στους φτωχούς οικοδεσπότες.

Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση.
Τα προϊόντα που έπαψαν να ικανοποιούν
την ανάγκη για την οποία έχουν παραχθεί,
δε σημαίνει αναγκαστικά ότι είναι και για
πέταμα. Με λίγη φαντασία και δημιουργι-
κότητα μπορούν ίσως να εξυπηρετήσουν
μια διαφορετική ανάγκη. Στο Σπίτι της
Άλλης Οικονομίας μπορείτε να αγοράσετε
ανακυκλωμένα αντικείμενα, να επισκευά-
σετε ηλεκτρονικές συσκευές, να παρακο-
λουθήσετε σεμινάρια, ή απλά να πάρετε

κάποιες καλές ιδέες για να αξιοποιήσετε παλιά αντικείμενα, ώστε στο μέτρο που σας
αναλογεί να μην επιδεινώνετε το πρόβλημα των αποβλήτων.

Εναλλακτική ενημέρωση.
Η γνώση είναι κοινωνικό αγαθό και δεν μπορεί να είναι αντικείμενο αγοροπωλησίας.
Εδώ μπορεί να μάθει κανείς μέσα από σεμινάρια πώς να χειρίζεται τα προγράμματα ελεύ-
θερου λογισμικού Linux, να έρθει σε επαφή με δημοσιογράφους της ανεξάρτητης εναλ-
λακτικής τηλεόρασης και του Τύπου και να συμμετέχει στη διαμόρφωση της
πληροφόρησης, μέσα από μια αντίληψη ότι η πληροφόρηση πρέπει να είναι οριζόντια και
συμμετοχική.

Βιο-καφενείο, Βιο-εστιατόριο.
Το καφενείο και το εστιατόριο προσφέ-
ρουν αποκλειστικά βιολογικά προϊόντα και
προϊόντα από το δίκαιο εμπόριο ενώ τα
εδέσματα είναι φτιαγμένα με παραδοσια-
κές συνταγές, στην αντίληψη του slow και
όχι του fast food.
Τέλος υπάρχουν χώροι όπου γίνονται συ-
νέχεια εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγρα-
φικής, προβολές ταινιών, θεατρικές
παραστάσεις, διαλέξεις, δρώμενα αλλά
και γλέντια.

Οι επισκέπτες.
Ωστόσο η ψυχή και οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της Πόλης της Άλλης Οικονομίας
είναι οι πολίτες που την επισκέπτονται, που διακατέχονται από την αντίληψη της υπεύ-
θυνης κατανάλωσης.

Ο υπεύθυνος καταναλωτής θέλει να γνωρίζει τα προ-
ϊόντα που αγοράζει, πληροφορείται για τις μεθόδους
και τα υλικά της παραγωγής καθώς και το σχετικό
περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος που η παρα-
γωγή συνεπάγεται. Θέλει η απόλαυση των αγαθών
να μην προσκρούει στη διάσωση του περιβάλλον-
τος, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές της διε-
θνούς αλληλεγγύης. Έχει επίγνωση ότι δεν είναι
δυνατόν να συνεχίσουμε να καταναλώνουμε επ’
άπειρον με τους ρυθμούς που καταναλώνουμε σή-
μερα στις αναπτυγμένες χώρες. Ο υπεύθυνος κατα-
ναλωτής έχει συγκεκριμένες συμπεριφορές και τρόπο
ζωής, περιορίζει τις αγορές του στα απαραίτητα, εν-
διαφέρεται για την ποιότητα και όχι την ποσότητα, ορ-
γανώνεται σε ομάδες καταναλωτών, μποϊκοτάρει τα

προϊόντα και τις υπηρεσίες επιχειρήσεων που δε σέβονται το περιβάλλον, την εργατική
νομοθεσία ή που απασχολούν ανηλίκους.

Πηγή: http://www.facthemall.gr/

H στιγμή
Όλα ήταν η στιγμή

Καθώς σαΐτεψε πάνω στη στιγμή μου
Συναντήθηκαν ως φαίνεται οι σιωπές

Σμίξαν οι ανάσες.
Δεν υπήρξε ταραχή,

Μήτε ψίθυροι,
Μονάχα ανάσες εν τη σιγή τους

Σ’ ένα κοίταγμα απέραντο
Στο μέλαν Φως του ωκεανού.

Αίσθηση γνωστή του άγνωστου
Ως ενδόμυχη συναίνεση, παράδοση,

Σ’ ένα αδιατύπωτο ΕΙΝΑΙ
Κι αφέθηκα

Στα κύματα των παλμών του,
Στο θρόισμα των κυττάρων του,

που εξαλείφοντο οι κάθε ορισμοί.
Κι έπειτα!

Γλίστρησα από τη μήτρα μου,
Στη μήτρα του γαλάζιου.

Κι από το αιώνιο τώρα,
Που γεννά την κάθε ιερή στιγμή

Έτσι, απρόσμενα εφάνη
Ένα στίγμα, μια κουκκίδα.

Ήταν τόσο δα μικρή, που με συγχώρεσε εις την πνοή της
Κι από την ανάσα της άκουσα

Θεέ μου!
Βρήκα την ψυχή μου!

Η στάλα
Γλίστρησα ως τη στάλα στο ρυάκι

Κι εκείνο μ’ οδήγησε στους ποταμούς
Ταξίδεψα με τη ροή

Ακροβατώντας πάνω στην λευκή γραμμή.

Πέρασα των θαλασσών τις συμπληγάδες
Κι από τους μουσσώνες των ωκεανών

Κι όσο μ’ αλάφραινε ο πόνος
Τόσο μ’ αγκάλιαζε ο ουρανός.

Ως φυσαλίδα αφέθηκα
Στου Γέρο-Πόντου την πνοή

Κι εκείνος με ταξίδεψε
Με ταξίδεψε

Στις πιο βαθιές σπηλιές του,
Που ‘χε κρυμμένα μυστικά

Πυξίδες, σημάδια και γραφή
στους χωροχρόνου του τους χάρτες

σα διασχίσεις τους λαβύρινθους
μην τύχει και στη δίνη σου χαθείς

Και σ’ ό,τι
Η μνημοσύνη σε είχε ορίσει, να αυτοπροσδιορισθείς.

Πότισα τις πληγές μ’ αλμύρα
Τις στέγνωσα στο θειάφι

Κρέμασα τον σταυρό για αστέρι
Αγκάλιασα το τίποτα και λευτερώθηκα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΒΟΛΤΕΡΡΑ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, είναι απόφοιτος του Α.Τ.Ι (Αθη-
ναϊκό-Τεχνολογικό Ινστιτούτο). Η παρουσία της στον καλλιτεχνικό χώρο
αριθμεί 17 ατομικές εκθέσεις (Κέρκυρα - Αθήνα - Ιθάκη - Δ.Γερμανία).
Συμμετοχές σε ομαδικές εκθέσεις: Κέρκυρα - Αθήνα - Λευκάδα - Κε-

φαλλονιά - Ρόδο - Λήμνο - Πάρο - Παξοί - Θεσσαλονίκη - Αράχοβα. Διεθνείς συμμε-
τοχές: Λιθουανία - Ρουμανία - Βουλγαρία - Πορτογαλία - Γαλλία - Ιταλία - Μεξικό.
Διακρίσεις: το 2005, 2006, 2007 στη Γαλλία, τιμήθηκε με 2ο και 1ο βραβείο.

E-mail: pv@otenet.gr

Ζητούμε συγνώμη από την κ. Βολτέρρα για τις περικοπές στο βιογραφικό που έγιναν
λόγω της έλλειψης χώρου. (ΣτΕ)
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Όταν τα πράγματα αλλάζουν, αλλάζει η στάση μας απέναντι στα πράγματα.
Ελευθέριος Βενιζέλος



«Μια δυσανάγνωστη
κοινωνική δύναμη»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ (αν. Καθ. Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Η ετερογένεια, η απουσία «καθαρών» πολιτικών στόχων, η συγκινησιακή
φόρτιση (θυμός, οργή) κ.λπ. σηματοδοτούν μια κοινωνική δυναμική, η
εσωτερική λογική της οποίας παραμένει δυσανάγνωστη.
Ωστόσο, η απλή παρατήρηση δείχνει ότι: α) Τα σύγχρονα κινήματα ελάχιστη σχέση έχουν
με το παραδοσιακό συνδικαλιστικό κίνημα, το οποίο παραμένει εγκλωβισμένο στη
διεκδίκηση κορπορατίστικων αιτημάτων, αφήνοντας απέξω τα πιο τραγικά θύματα του
κοινωνικού και οικονομικού ρατσισμού: τους άνεργους και τους μετανάστες. β) Οι νέες
μορφές δράσης απέχουν πολύ από τα κινήματα διεκδίκησης νέων συλλογικών
ταυτοτήτων, που ταυτίστηκαν με τη μετάβαση στη μετανεωτερική κοινωνία (γυναικείο
κίνημα, οικολογία, αναγνώριση της διαφορετικότητας, κ.ά.).
Τα κινήματα -δεν πληρώνω, δεν παραχωρώ τον δημόσιο χώρο (Κερατέα)- καθώς και

οι έντονες διαμαρτυρίες εναντίον πολιτικών (Πάγκαλος, Τσοχατζόπουλος κ.ά.)
υπερβαίνουν την οικονομική σφαίρα, διεκδικώντας, σε συμβολικό επίπεδο, τον δημόσιο
χώρο ως τόπο έκφρασης νέων κοινωνικών σχέσεων και ρυθμίσεων.
Όσο κι αν οι ποικίλοι εκπρόσωποι της εξουσίας επιμένουν να στιγματίζουν
αυτά τα κινήματα ως «παραβατικά», είναι φανερό ότι αυτά εγγράφονται στη
συλλογική συνείδηση ως «απάντηση» στη ρήξη της κοινωνικής συνοχής και
στη ζούγκλα μιας απορρυθμισμένης κοινωνίας. Η δράση τους υπερβαίνει
επίσης τις αναπαραστάσεις για τον σοσιαλισμό, ο οποίος ταυτίζεται
περισσότερο με την εξουσία παρά με την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.
Σε αυτό το πλαίσιο, το πολιτικό σύστημα αργοπεθαίνει μπροστά στο θολό
ποτάμι της περιθωριοποίησης, της παραβατικότητας και της οργισμένης
απελπισίας, που φουσκώνει επικίνδυνα.

Ενδιαφέρουσες ιστορίες απο το διαδίκτυο
Στη σημερινή ψηφιακή εποχή το διαδίκτυο προσφέρει άπειρες πληροφορίες και πολύ
ενδιαφέροντα στοιχεία, αρκεί κανείς να είναι εκλεκτικός στις πηγές του και να μη θεωρεί πως
αυτό που διάβασε είναι αλήθεια σώνει και καλά, απλώς και μόνο επειδή είναι δημοσιευμένο
κάπου. Κριτική σκέψη χρειάζεται πάνω από όλα. Ωστόσο, αν το χρησιμοποιεί κανείς με
σύνεση, βρίσκει θαυμάσιο υλικό, από εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες μέχρι αρθρογραφία και
ποίηση. Με αυτό το πνεύμα δημοσιεύουμε κείμενα που μας κεντρίζουν το ενδιαφέρον και τα
οποία έχουν «ηλεκτρονική» προέλευση (κυκλοφορούν στο internet ή μέσω email).
Το κείμενο αυτού του τεύχους έχει να κάνει με την προκατάληψη απέναντι σε έναν άγνωστο,
σε μία εποχή φόβου, όπου έχουμε συνηθίσει στην ιδέα (ελέω των ΜΜΕ) ότι ο διπλανός είναι
εν δυνάμει κλέφτης, απατεώνας ή κατά συρροή δολοφόνος, ξεχνώντας ότι υπάρχουν πολύ
σοβαρότερες πιθανότητες να είναι κάποιος καλύτερος από μας! Δεν μπορέσαμε να βρούμε
τον συγγραφέα της ιστορίας και δεν ξέρουμε αν είναι αληθινή, αλλά τελικά αυτό δεν έχει
τόσο σημασία, αφού περιγράφει μία αληθινή και υπαρκτή κοινωνική κατάσταση.

ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Μια νεαρή γυναίκα περίμενε στην αίθουσα αναμονής ενός μεγάλου αερολιμένα.
Επειδή έπρεπε να περιμένει πολλές ώρες, αποφάσισε να αγοράσει ένα βιβλίο για να περάσει
η ώρα. Αγόρασε επίσης κι ένα πακέτο μπισκότα. Κάθισε σε μια πολυθρόνα, στην αίθουσα VIP
του αερολιμένα, για να διαβάσει με ησυχία. Δίπλα της, βάζει τα μπισκότα, ενώ ένας άνδρας
κάθισε στο διπλανό κάθισμα, άνοιξε το περιοδικό του και άρχισε να διαβάζει. Όταν πήρε το
πρώτο μπισκότο, ο άνδρας άπλωσε το χέρι του και πήρε κι αυτός ένα. Αισθάνθηκε
ενοχλημένη αλλά δεν είπε τίποτα γιατί σκέφτηκε: «άσε καλύτερα γιατί σήμερα έχω τα νεύρα
μου! Εάν ήμουν σε κατάλληλη διάθεση θα του έριχνα ένα χαστούκι που τόλμησε!». Για κάθε
μπισκότο που έπαιρνε εκείνη, ο άνδρας έπαιρνε και αυτός άλλο ένα. Αυτό την εξαγρίωνε
αλλά δεν θέλησε να κάνει σκηνή. Όταν έμεινε μόνο ένα μπισκότο, σκέφτηκε: «Ααα... Για να
δούμε μέχρι που θα φτάσει το θράσος του!». Τότε, ο άνδρας, παίρνει το τελευταίο μπισκότο
και το κόβει στη μέση, δίνοντάς της το ένα μισό. Ααα! Αυτό ήταν πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ
θυμωμένη τώρα! Σηκώθηκε απότομα, πήρε το βιβλίο, τα πράγματά της και όρμησε στην
αίθουσα επιβίβασης. Όταν κάθισε στο κάθισμά της, μέσα στο αεροπλάνο, έψαξε την τσάντα
της για να πάρει τα γυαλιά της, και, προς μεγάλη της έκπληξη, το πακέτο με τα μπισκότα της
ήταν εκεί, άθικτο, κλειστό! Αισθάνθηκε τόσο ντροπιασμένη!!! Συνειδητοποίησε ότι έκανε
λάθος... Είχε ξεχάσει ότι τα μπισκότα της δεν τα είχε βγάλει από την τσάντα της. Ο άνδρας είχε
μοιραστεί τα μπισκότα του μ’ αυτήν, χωρίς κανένα συναίσθημα θυμού ή πίκρας. Ενώ εκείνη
ήταν πολύ θυμωμένη, αναλογιζόμενη ότι μοιράζεται τα μπισκότα της μ’ αυτόν. Και τώρα δεν
υπήρχε καμία πιθανότητα να του εξηγήσει... ούτε να ζητήσει συγγνώμη!

Αγνώστου συγγραφέα, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.

Βιρμανία! Βραχώδης σχηματισμός σε μια λίμνη της Βιρμανίας από φωτογραφία που
κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Λέγεται ότι μπορεί να ληφθεί μόνο μία ειδική ημέρα του
έτους κατά την οποία η ηλιακές ακτίνες προσπίπτουν με συγκεκριμένο τρόπο στο βράχο.
Παρόλο το αληθοφανές της φωτογραφίας προσπαθήσαμε να επιβεβαιώσουμε τη γνη-
σιότητα, αλλά δεν τα καταφέραμε. Ωστόσο ακόμη και αν έχει δεχθεί γραφικές παρεμ-
βάσεις είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακή κατά την άποψή μας και σας την δημοσιεύουμε. Ο
λόγος; Πρέπει κοιτάζοντας το δάσος να είμαστε σε θέση να μην χάνουμε το δέντρο και
το αντίθετο. Η εμμονή μόνο στη μια εκδοχή –επιλέγουμε συνήθως χωρίς σκέψη την πιο
οικεία - μπορεί να δηλώνει τη νοητική – συναισθηματική μας ‘ΣΤΑΣΗ’ και επειδή ενός
κακού μύρια έπονται ας το αποφύγουμε για να γίνει ο κόσμος μας πιο συνειδητός.
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Έστι γαρ νόησις όρασις ορώσα (Η σκέψη είναι όραση που βλέπει).
Πλωτίνος

Δοκιμάστε να δείτε την φωτογραφία κρατώντας το περιοδικό οριζόντια



Βραζιλία:
Ευτυχία με συνταγματική ρήτρα

Της ΚΟΡΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Είναι τρελοί αυτοί οι Βραζιλιάνοι.
Τόσο τρελοί, ώστε να θέλουν να γίνουν ευτυχισμένοι με τη σφραγίδα του
νόμου! Στο τέλος του 2010, η Επιτροπή Συντάγματος, Δικαιοσύνης και Δι-
καιωμάτων του Πολίτη τής βραζιλιάνικης Γερουσίας ενέκρινε μια μικρή τρο-
ποποίηση στο Σύνταγμα της χώρας, ώστε να συμπεριληφθεί η «αναζήτηση
της ευτυχίας» ως συνταγματικό δικαίωμα. Μέσα στο επόμενο διάστημα, η
Γερουσία θα κληθεί να ψηφίσει για το θέμα.
Προσοχή όμως! Η βραζιλιάνικη πρωτοβουλία δεν εμπεριέχει τίποτα το φαιδρό. Αντιθέ-
τως, δεν θεωρεί την ευτυχία ως μια αφηρημένη και άπιαστη έννοια, αλλά ως μια κατά-
σταση που απορρέει από μια γενικότερη κοινωνική ευημερία. Η όλη ιστορία ξεκίνησε με
πρωτοβουλία της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Κίνημα για περισσότερη ευτυχία», η
οποία εμπνέεται από τις ιδέες δύο διάσημων οικονομολόγων, του Αμερικανού Τζόζεφ
Στίγκλιτς και του Ινδού Αμάρτια Σεν. Οι δύο νομπελίστες οικονομολόγοι δημοσίευσαν
πριν από δύο χρόνια μια μελέτη στην οποία εκτός από το ΑΕΠ και τους υπόλοιπους οι-
κονομικούς δείκτες συνυπολογίζουν και άλλους παράγοντες όπως την ποιότητα του συ-
στήματος υγείας, της παιδείας και των μέσων μαζικής μεταφοράς για να εκτιμήσουν το
επίπεδο προόδου μιας χώρας και, κατ’ επέκταση, την ευτυχία των κατοίκων της.
Σύμφωνα με λίγο παλιότερη έρευνα, οι Βραζιλιάνοι δηλώνουν περισσότερο ευτυχισμέ-

νοι από όσο θα τους επέτρεπε το
ΑΕΠ τους. Επίσης, οι νέοι 15-29
ετών εμφανίζονταν περισσότερο
αισιόδοξοι για το μέλλον από
όλους τους συνομηλίκους τους
ανά τον κόσμο. Λογικό, τη στιγμή
που το βιοτικό επίπεδο των Βρα-
ζιλιάνων βελτιώθηκε αισθητά
κατά την οκταετία του Λούλα και η
χώρα τους αναπτύσσεται με ταχύ-
τατους ρυθμούς.

Το βραζιλιάνικο Σύνταγμα, αν τελικά τροποποιηθεί, θα λέει τα εξής: «αποτελούν κοινω-
νικά δικαιώματα, απαραίτητα στην αναζήτηση της ευτυχίας, η παιδεία, η υγεία, η δια-
τροφή, η εργασία, η κατοικία, η ανάπαυση, η κοινωνική πρόνοια, η προστασία της
μητέρας και του παιδιού και η αρωγή στους αναξιοπαθούντες». Προϋποθέσεις τις οποίες,
εννοείται, το κράτος υποχρεούται να εξασφαλίσει στους πολίτες του.
Μετά τις νέες αυτές εξελίξεις, ίσως η Ελλάδα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά το ζήτημα της
συνταγματικής αναθεώρησης. Όχι όμως με βάση τις απάνθρωπες προτάσεις λιτότητας
της Μέρκελ, αλλά την κατά Βραζιλία αντίληψη περί ευτυχίας!
Σημείωση του επιμελητή
Επιτέλους και ένας δείκτης που μετρά όχι πωλήσεις, κέρδη, πλούτο, ή φτώ-
χια. Ένας δείκτης που επιχειρεί να μετρήσει μία έννοια φιλοσοφική και πνευ-
ματική, όπως η ευτυχία. Ξέρουμε βέβαια ότι η ευτυχία δεν μετριέται, αφού
είναι μία έννοια αφηρημένη, και στην περίπτωση της Βραζιλίας απλώς θα
καταγράφεται ένας μέσος όρος απόψεων ενός μικρού δείγματος πολιτών.
Πρέπει να δεχτούμε όμως ότι ο συμβολισμός αυτός που επιχειρεί να βάλει
στο σύνταγμά της η βραζιλιάνικη κυβέρνηση, είναι πολύ ισχυρός. Είναι σαν
να λέει στους πολίτες: «ξέρουμε ότι η ευτυχία δεν μετριέται, αλλά εμείς θα
προσπαθήσουμε να τη μετρήσουμε για σας. Θα επιχειρήσουμε το ακατόρ-
θωτο για τους πολίτες μας».
Εδώ φαίνεται ανάγλυφα η θλιβερή σύγκριση με την Ευρώπη, που αυτή την εποχή μετρά
κουκιά, τόκους και κέρδη για κάποιους λίγους, ενώ το συνολικό επίπεδο ζωής οπισθο-
δρομεί στη βαρβαρότητα ενός νέου Μεσαίωνα. Αντίθετα ο αναπτυσσόμενος κόσμος
θέτει νέα δεδομένα. Δημιουργεί νέα πολιτικά ήθη, όπως με τις εξεγέρσεις στον αραβικό
κόσμο ή με την υιοθέτηση πιο ανθρώπινων αρχών και θεωριών, όπως αυτές του Αμάρ-
τια Σεν στη Βραζιλία. Την ίδια εποχή το πιο πνευματικό ανάγνωσμα στην Ευρώπη είναι οι
«Αρχές νεοφιλελεύθερης και χρηματοπιστωτικής κερδοσκοπίας». Η αόρατη βίβλος που
μας κυβερνά...
Σήμερα λοιπόν η Βραζιλία θέτει σαν βασικό σκοπό του κράτους την προάσπιση της ευη-
μερίας των πολιτών, όχι μόνο της υλικής αλλά και της ευρύτερης. Μην ξεχνάμε ότι ο
όρος ευημερία, που χρησιμοποιείται συνήθως με υλική σημασία, βγαίνει από τα ευ
(καλός) και ημέρα, και σε τελική ανάλυση σημαίνει απλώς να έχουμε καλές ημέρες. Αυτό
δεν είναι τελικά ένας πολύ απλός και περιεκτικός ορισμός της ευτυχίας; Άντε και στα
δικά μας!

ΑΠΟΨΕΙΣ ΖΩΗΣ
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Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου, αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας.
Σύνταγμα της Ελλάδος, άρθρο 1, παράγραφος 1
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K η δ ε ί ε ς o n l i n e !

Δεν αρέσει να παριστάνω τον πολύ Έλληνα. Θέλω να είμαι όσο είμαι. Καιρός η έννοια «Έλληνας» να δώσει την θέση της
στην έννοια «άνθρωπος».

Μάνος Χατζιδάκις

Ευφάνταστοι επιχειρηματίες και προφανώς ειδήμονες του τρόπου με τον
οποίον δουλεύει το καπιταλιστικό σύστημα, προχωρούν σε καινοτόμες
ιδέες. Και μια που οι ευκαιρίες για τις αγορές φαίνεται να στερεύουν στον
κόσμο των ζωντανών, οι πολυμήχανοι συνάνθρωποί μας αναζητούν λύσεις
πλέον στο κόσμο των νεκρών. Ας δούμε τι έχουν να μας προτείνουν γιατί
ποτέ δεν ξέρεις, έτσι όπως πάνε τα πράγματα μπορεί να κερδίζουμε περισ-
σότερα πεθαμένοι. Άλλωστε τον τελευταίο καιρό συνέχεια ακούγεται ότι θα
κληροδοτήσουμε χρέη μέχρι και στα εγγόνια μας. Λέτε αυτές οι πανέξυπνες
αγορές (στις οποίες υποκλίνονται όλες οι χώρες του πλανήτη) να κάνουν
τόσο μακροπρόθεσμα σχέδια ή απλώς πρόκειται για... σύμπτωση; (ΣτΕ)

Oταν η κηδεία του Michael Jackson αλλά και του διπλωμάτη Richard Holbrooke μετα-
τράπηκαν σε web event με την on line μετάδοσή τους, κανείς μας δε μπορούσε να δια-
νοηθεί πως αυτό θα γινόταν επαγγελματική ευκαιρία για την ανάπτυξη μιας νέας
υπηρεσίας.
Κι όμως! Η on line κηδεία είναι πλέον γεγονός ως υπηρεσία. Ηδη στο www.funera-
lone.com και σε μερικά ακόμα sites μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει το ειδικό so-
ftware που παρέχεται για μια κηδεία που θα προβληθεί on line.
Σύμφωνα με τους παρέχοντες την υπηρεσία, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να δι-
ευκολυνθούν συγγενείς και φίλοι που μένουν μακριά ή που δε μπορούν να παραστούν
για διάφορους λόγους να παρακολουθήσουν την κηδεία και να υποβάλλουν τα σέβη
τους στην οικογένεια του θανόντος.
Οι προσκλήσεις στέλνονται και αυτές on line, σε περίπτωση που η οικογένεια θέλει
«κλειστό κύκλο» ή παρέχεται η δυνατότητα να προβληθεί ελεύθερα για όποιον ενδια-
φέρεται να παρακολουθήσει.
Προς το παρόν αρκετά γραφεία κηδειών παρέχουν την υπηρεσία χωρίς χρέωση1 . Όσες
οικογένειες το έχουν κάνει, θεωρούν ότι τους βοήθησε γιατί έτσι μοιράστηκαν τη λύπη
τους με περισσότερους ανθρώπους. Λένε μάλιστα ότι το έχουν παρακολουθήσει πα-
ραπάνω από μια φορά, βλέποντας έτσι κάθε φορά όσους παρέστησαν και νιώθοντας κα-
λύτερα. Ναι, ΟΚ, τι να σας πούμε...

Σοφία Βεργοπούλου - πηγή: OTENET Portal

1. Όπως συμβαίνει με όλες τις παροχές, η καλύτερη διαφήμιση είναι η δωρεάν παροχή του προ-
ϊόντος στην αρχική του φάση, στη συνέχεια η χιονοστιβάδα της εξάρτησης μεγαλώνει και ανάλογα
με τη ζήτηση αυξάνεται και η τιμή, προσφέροντας όμως πλούσια οφέλη στους καλούς πελάτες!

(ΣτΕ)

Ένας Multimedia θάνατος
Οι Ιάπωνες ξέρουν να παίζουν καλά με την τεχνολογία και το εκμεταλλεύονται στο έπακρο!
Όταν το γραφείο τελετών Ishinokoe (Φωνή εκ του τάφου) ανακοίνωσε το 2008 ότι δια-
θέτει κατ’ αποκλειστικότητα τάφους με κώδικα QR *, η γιαπωνέζικη ελίτ έσπευσε να υιο-
θετήσει την καινοτομία. Οι τεχνολογικά εξοπλισμένοι τάφοι λέγονται kuyou no mado
(παράθυρο στη μνήμη), είναι φτιασμένοι απο μάρμαρο ή γρανίτη και στοιχίζουν 10.000
δολάρια. Σε μια εσοχή υπάρχει κρυμμένος ο κώδικας QR που περιλαμβάνει πληροφο-
ρίες, φωτογραφίες και βίντεο του μακαρίτη. Οι επισκέπτες που θέλουν να μάθουν πε-
ρισσότερα για τη ζωή του και να τον ξαναφέρουν στη μνήμη τους, απλώς βγάζουν το
κινητό τους, τραβάνε μια φωτογραφία και, στην ουσία, σκανάρουν το περιεχόμενο του
κώδικα. Έτσι απλά λειτουργεί το QR. Για την υπηρεσία αυτή, οι συγγενείς του νεκρού
πληρώνουν 50 δολάρια το μήνα και είναι οι μόνοι που έχουν το κλειδί για την εσοχή
όπου κρύβεται αυτό το ασπρόμαυρο τετραγωνάκι με τα περίεργα πίξελ. Μπορούν να
ανανεώσουν το περιεχόμενο με τις αναμνήσεις όσες φορές θέλουν, μπορούν να κατα-
γράφουν πόσοι φίλοι και συγγενείς επισκέφτηκαν τον τάφο και χρησιμοποίησαν το QR,
λειτουργούν λίγο-πολύ σαν διαχειριστές ενός μπλόγκ που διαθέτει μόνο αρχείο. Το αρ-
χείο της ζωής.

Πώς δουλεύει το QR CODE
Το QR είναι ένας νέος τύπος barcode που μπορεί να διαβαστεί από κινητά τηλέφωνα και
έχει πλέον αρχίσει να χρησιμοποιείται ευρέως και στο marketing. Πώς δουλεύει; Μια
εταιρεία τυπώνει τον κωδικό σε κάποιο διαφημιστικό έντυπο, σε διαφημίσεις περιοδικού,
ακόμη και σε αφίσες δρόμου. Ο χρήστης φωτογραφίζει με το κινητό του τον κωδικό
QR. Με τη φωτογράφισή του ο χρήστης μεταφέρεται αυτομάτως στην ιστοσελίδα του
διαφημιζόμενου -στον οποίο αντιστοιχεί το QR Code- μέσα από το πρόγραμμα περιή-
γησης ίντερνετ του κινητού του. Ο χρήστης αρκεί να διαθέτει κινητό με κάμερα και την
κατάλληλη εφαρμογή που διαβάζει το QR, ενώ χρειάζεται και πρόσβαση στο internet
μέσω κινητού, αφού ο κωδικός παραπέμπει σε ιστότοπο. Υπολογίζεται ότι στο μέλλον
το QR θα διαδοθεί ραγδαία και οι μεγάλες εταιρείες προσβλέπουν σε κέρδη πολλών
δισ. από τη χρήση του. Άλλη μία προηγμένη τεχνολογία που η καλή της χρήση επαφίε-

ται στον άνθρωπο. Και όπως είδαμε και στο άρθρο για
την εφαρμογή του QR στους ιαπωνικούς τάφους, ο άν-
θρωπος είναι ικανός για το καλύτερο και για το χειρό-
τερο...

Κωδικός QR (το λευκό τετράγωνιο με τα μαύρα pixel)
τυπωμένος σε επαγγελματική κάρτα.

Άδειασε το μελάνι του εκτυπωτή σας;
Δεν χρειάζεται να αδειάσει και το πορτοφόλι σας.

Επαναγεμίζοντας τα μελανοδοχεία σας,
ωφελείτε και το περιβάλλον και τα οικονομικά σας,

χωρίς καμία παραχώρηση στην ποιότητα.
Ξαναγεμίστε τα μελάνια σας... για να μην επιβαρύνετε το περιβάλλον!
Προτού πετάξετε στα σκουπίδια το άδειο σας μελανοδοχείο, ίσως θα θέλατε να
γνωρίζετε ότι τα πλαστικά μέρη του χρειάζονται 450 χρόνια για να αποσυντεθούν.
Κάθε χρόνο πετάγονται στις χωματερές 375 εκατομμύρια άδεια μελανοδοχεία. Αν
ενώσετε όλα αυτά τα δοχεία δίπλα-δίπλα, κάνουν τον γύρο της γης τρεις φορές!

Ξαναγεμίστε τα μελάνια σας... για να μην πληρώνετε υπέρογκες αυξήσεις!
Το μελάνι είναι πλέον είδος πολυτελείας. Συχνά είναι οικονομικότερο να
αντικαταστήσετε τον εκτυπωτή σας ολόκληρο, παρά το άδειο μελανοδοχείο! Οι
εταιρείες υποστηρίζουν ότι τα μελάνια έχουν φτηνύνει σε σχέση με παλιότερα, αλλά
αυτό δεν ισχύει: τα σημερινά μελανοδοχεία περιέχουν πολύ μικρότερη ποσότητα
(από 25-30ml έπεσαν στα 5-10ml). Άρα στην ουσία έχει γίνει μεγάλη αύξηση!

Ξαναγεμίστε τα μελάνια σας... Για να απολαμβάνετε την ίδια ποιότητα
με κάτω από το μισό κόστος!
Μερικά πράγματα ίσως δεν ξέρετε για το ξαναγέμισμα μελανοδοχείων:
• Εξοικονομείτε 50-60% από την τιμή του εργοστασιακού μελανιού.
• Απολαμβάνετε την ίδια ποιότητα εκτύπωσης και αντοχή στον χρόνο με το

εργοστασιακό μελάνι.
• Η επαναχρησιμοποίηση του άδειου μελανοδοχείου σας είναι εξαιρετικά φιλική

προς το περιβάλλον, ακόμη και σε σχέση με την ανακύκλωση του.
Και μπορεί να ξαναγεμιστεί πολλές φορές, εξοικονομώντας πολύτιμους
φυσικούς πόρους.

• Η χρήση ξαναγεμισμένων δεν ακυρώνει την εγγύηση του εκτυπωτή σας,
καθώς οι εταιρείες υποχρεώθηκαν να τη δεχτούν για περιβαλλοντικούς
λόγους.

• Η επαναχρησιμοποίηση του μελανοδοχείου σας δεν προκαλεί την παραμικρή
δυσλειτουργία στον εκτυπωτή σας αφού αυτό προέρχεται από την εταιρεία που
κατασκεύασε τον εκτυπωτή. Μόνο το μελάνι αντικαθίσταται, με πανομοιότυπης
ποιότητας.

Δοκιμάστε μας!
Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι σας
επιστρέφουμε τα χρήματά σας!
Παρέχουμε εγγύηση καλής
λειτουργίας στα μελάνια μας και
είμαστε τόσο σίγουροι γι’ αυτά που
σας προσφέρουμε 100% εγγύηση
των χρημάτων σας.

Σε περίπτωση που θέλετε να
ανακυκλώσετε
το μελανοδοχείο σας,
θα βρείτε ειδικούς κάδους
συλλογής στο χώρο μας.

ΜΠΡΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΘ. ΑΡ. ΣΙΔΕΡΗ 12, (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ), ΚΕΡΚΥΡΑ 49100

ΤΗΛ. 2661021495
ΤΟ 1ο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΑΝΑΓΩΜΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, FAX, ΦΩΤΩΤΥΠΙΚΑ, ΦΩΤΩΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ, ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
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Να αγαπάς την ευθύνη, να λες, εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω.
Νίκος Καζαντζάκης

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

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

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

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

στην Κέρκυρα
Στις ειδικά διαμορφωμένες κατασκευές που υπάρχουν στην Πλατεία Γεωργίου
Θεοτόκη (Σαρόκο), δίπλα στη στάση μπροστά από το Σ. Μ. Μαρκάτο, στην Ευ-
γενίου Βουλγάρεως αριστερά από την είσοδο της Eθνικής τράπεζας και δίπλα
στην πιάτσα των ταξί στο πεντοφάναρο. Στο Ιόνιο Παν/μιο, στο ισόγειο της Νο-
μαρχίας, 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 (Ψιλικά-
Εφημερίδες), Οικολογικά καταστήματα: «Οικοζωή», «Bioverde Casa»
(Αχαράβη) και στα Φαρμακεία που διαθέτουν Ομοιοπαθητικά φάρ-
μακα. 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» (Πα-
παδοπούλου 9), «Φύση & Ζωή» (Φώτου Τζαβέλα 2), «Lena's Bistro» (Λεωφ.
Στ. Νιάρχου). Παν/μιο Ιωαννίνων.
Βιβλιοπωλεία: Σύγχρονη Εποχή (28ης Οκτωβρίου 9), Γεώργιος Κ. Κουμ-
πλομάτης (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), Ελευ-
θερία Τζίμα & ΣΙΑ Ε.Ε. (Μεγάλου Αλεξάνδρου 124), Μακρής Θεοδ. & ΣΙΑ ΟΕ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

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

(Μιχαήλ Αγγέλου 6), Δ. Λαιν ΕΠΕ (Κομνηνών 13), Πιστιόλη Δ. & ΣΙΑ ΟΕ
(Οπλαρχηγού Πουτέτση 13), Νάκος Χρήστος – Αναγνώστης (Πυρσινέλλα Βα-
σιλείου 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), Οικο-
λογικό κατάστημα: «Πιθάρι» (Αμβρακίας 9), KΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Βιβλιο-
χαρτοπωλείο: 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 & Κου-
τρούμπη, Καφέδες Αραβάνη

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ στην ΑΘHNA
Στοά του Βιβλίου Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, Αθανάσιος Χριστάκης Ιπποκρά-
τους 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 - Πανεπιστη-
μίου 57, Αγροτική γωνιά - Χ. Τρικούπη 15, Oriental Medicine - Eρμού 86

και ακόμη αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε 1500 διευθύνσεις e-mail.

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




