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«Αν ο Virey1 επέστρεφε στον κόσμο θα είχε ανάμικτες αντιδράσεις σχετικά με την επιτυχία της επιστήμης ως υποκατάστατου των χαμένων ενστίκτων της υγείας. Θα θαύμαζε φυσικά την ανεξάντλητη πηγή νέων δεδομένων που αποκαλύπτει η επιστημονική μέθοδος,
καθώς και την ικανότητα του ανθρώπου να μετατρέπει τη γνώση σε ισχύ. Από την άλλη
πλευρά, όμως, θα ρωτούσε πιθανότατα τον εαυτό του εάν αυτός και οι εγκυκλοπαιδιστές
δεν είχαν θεωρήσει πολλά ως δεδομένα, δεχόμενοι ότι η γνώση μπορεί να εξισωθεί με τη
διορατικότητα και τη σοφία. Θα έβλεπε αποδείξεις ότι ο ....
(σελίδα 4)

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Μια Φιλοσοφική συζήτηση με τον Αιμίλιο Μπουρατίνο
συνέντευξη: Χρήστος Κόντης

Α΄ ΜΕΡΟΣ
Παρουσίαση: Γεωργίου Ουρανία, Τομέας Βιολογίας Φυτών Πανεπιστημίου Πατρών
«Αν οι άνθρωποι ζούσαν και τρέφονταν σωστά, δεν θα υπήρχαν αρρώστιες»
Ιπποκράτης
Ο πατέρας της ιατρικής είχε διαπιστώσει τη σχέση υγείας και διατροφής 2.550 χρόνια πριν. Ο Ιπποκράτης επίσης ήταν εκείνος που είχε διδάξει πως η τροφή πρέπει να
είναι όχι μόνο υγιεινή, αλλά και ευχάριστη. «Να προτιμάτε ποτά και φαγητά ευχάριστα,
ακόμη και όταν δεν είναι τόσο ποιοτικά, είναι προτιμότερα από εκείνα που είναι πολύ
καλής ποιότητας, αλλά δεν είναι ευχάριστα στη γεύση».
Σήμερα η ιατρική έχει στρέψει το βλέμμα της στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα στην Κρήτη,
όπου τα καρδιακά νοσήματα είναι σχεδόν άγνωστα και οι...
(σελίδα 8)

Επισκεφτήκαμε τον Αιμίλιο Μπουρατίνο
στο σπίτι του στην Εκάλη και του ζητήσαμε
να μας αποκαλύψει μυστικά της ζωής. Δύο
ημέρες πριν την επίσκεψή μας (στις 4-62011) γιόρτασε τα ογδοηκοστά του γενέθλια. Παρ’ όλη την ηλικία του, υπήρχε
ζωντάνια και λαχτάρα στην κίνησή του, ίδια
με εκείνη των παιδιών που διαρκώς αναζητούν να γνωρίσουν όλο και περισσότερα
από τον κόσμο που τα περιβάλλει.
Ευγενικά μας παραχώρησε τη συνέντευξη (ή καλύτερα μία όμορφη φιλοσοφική κουβέντα) στον κήπο του σπιτιού του, που ήταν γεμάτος από δέντρα και κάθε λογής φυτά. Πάνω στα δέντρα τα κελαηδίσματα των πουλιών
χαλάγαν τον κόσμο. Η όλη ατμόσφαιρα ήταν κάπως μυστηριακή, είχα
μπροστά μου έναν άνθρωπο που γνώριζα από χρόνια και ο σεβασμός που
μου ενέπνεε, ξυπνούσε μέσα μου ένα παιδιάστικο αίσθημα, με μια επιθυμία να μεγαλώσω μαζί με τη χαρά της γνώσης που θα μου προσέφερε.
Το περιβάλλον με παρέπεμπε σε βιβλία του Κρισναμούρτι και με έκπληξη
με πληροφόρησε ότι ο μεγάλος μύστης...
(σελίδα 12)

Η Υγεία θεμελιώνεται στο Προγεννητικό στάδιο της Ζωής
Προγεννητική Αγωγή. Προετοιμασία του ζεύγους για τη σύλληψη και την κυοφορία

Η ολιστική σήμερα αντιμετώπιση του ανθρώπου διευρύνει το γνωστικό αντικείμενο της ιατρικής, της Ψυχολογίας, της
μαιευτικής αλλά και της παιδαγωγικής
επιστήμης. Ο άνθρωπος αποτελεί μια
ενότητα και κάθε στάδιο της ζωής του
επηρεάζει την αρμονική εξέλιξη των επόμενων σταδίων.
Σύλληψη και κυοφορία αποτελούν την αρχή της ζωής, το
θεμέλιο, αφού κατ’ αυτές, γίνεται η βασική διάπλαση του

ανθρώπου, στις ρίζες του. Ως εκ τούτου έχουν μέγιστη
σπουδαιότητα για όλα τα στάδια της ζωής.
Ρώτησαν, αιώνες πριν, τον Σωκράτη: από πότε ν’ αρχίσουμε την ανατροφή του παιδιού; Από πότε να μεριμνήσουμε για την υγεία του, τον καλό του χαρακτήρα, την
εξυπνάδα του, τη μάθηση των Ηθικών Αξιών της Ζωής;
Εννέα μήνες πριν από τη γέννησή του, απαντάει ο Σωκράτης… αλλά και η πρωτοπορία της σύγχρονης επιστήμης!
Μετά τη γέννηση είναι ήδη αργά! Το παιδί, με όλα του τα
όργανα, είναι σχηματισμένο. Το παιδί που γεννιέται είναι
ήδη εννέα μηνών! Παράλληλες...
(σελίδα 10)

γράφει η Ιωάννα Μαρή

Διαβάστε ακόμη σ’ αυτό το τεύχος:
• Δημοκρατία: Και όμως, υπάρχει ελπίδα!
• Πραγματικές ιστορίες Ομοιοπαθητικής
Θεραπείας.
• «Πελίτι» ο σπόρος της βιολογικής μας
επιβίωσης.
• Η Φιλία μέσα από την Τέχνη μπορεί να
Αλλάξει τον Κόσμο.
• Περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή της
Κόνιτσας.
• Οι πολιτικοί μας είναι απατεώνες.
• Οι πασχαλίτσες φρουρούν το χωράφι.
Και άλλα ενδιαφέροντα θέματα...
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Δημήτριος Αττικής
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ολική ή
περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση
του περιεχομένου του παρόντος εντύπου με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη, αλλά υπόκειται στον (Ν.2121/1993) και τους
κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Οι απόψεις όσων αρθρογραφούν δεν αποτελούν κατ’
ανάγκη και τις θέσεις του εκδότη. Οι πληροφορίες που
παρέχονται δεν συνιστούμε να εφαρμόζονται αυτοβούλως ή να θεωρούνται ως πανάκεια. Σε καμία περίπτωση
τα κριτικά σχόλια δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι καταδικάζουν την συμβατική ιατρική επιστήμη. Αφορούν επισημάνσεις που αξίζουν την προσοχή και την διερεύνηση
από την Παγκόσμια Επιστημονική Ιατρική Κοινότητα για
την καλύτερη αντιμετώπιση του κοινού μας στόχου, την
εξάλειψη της προδιάθεσης προς την ασθένεια.
Το επόμενο φύλλο θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο στην Κέρκυρα, την Βορειοδυτική Ελλάδα
και στην Αθήνα.
Μπορείτε να μας αποστέλλεται δημοσιεύματα
που συμβαδίζουν με το περιεχόμενο του περιοδικού. Οι συγγραφείς των δημοσιευμάτων πρέπει απαραιτήτως να υπογράφουν τα κείμενα και
να μας αποστέλλουν αριθμό τηλεφώνου για δυνατότητα επικοινωνίας.

Με την ευγενική χορηγία

Οι κοινωνίες αλλάζουν, και αλλάζουν επειδή αλλάζουν τα μέλη τους, τα πάντα αλλάζουν, και μία αλλαγή αρχίζει από
τους λίγους, και ολοκληρώνεται με την συμμετοχή της πλειοψηφίας, αν όχι όλων.
Η κινητήρια δύναμη που απαιτείται για μια αλλαγή είναι η αναγνώριση της ανάγκης, της ανάγκης να μη μετριούνται οι
αρχές της ζωής σε αριθμούς αλλά σε αξίες, που τοποθετούν τον άνθρωπο στο ύψος των περιστάσεων, φυσικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και ατομικών. Μέχρι σήμερα εκείνοι που κρατούν τα ηνία των κοινωνιών μας -πολιτικοί,
στελέχη πολυεθνικών και ιδιοκτήτες του τύπου και της τηλεόρασης - μετρούν τη ζωή σε αριθμούς και για δικούς τους
λόγους ασκούν μια συγκεκριμένη πολιτική, που ανάγει σε ανώτατο αγαθό τη συσσώρευση όλο και μεγαλύτερων κερδών, όλο και περισσότερου χρήματος. Οι ίδιοι όμως αυτοί, κατακλύζονται από τις αδυναμίες και ας εμφανίζονται ως
αδήριτοι υποστηρικτές της λογικής και της επιστήμης, παρουσιάζοντας σαν αναμφίβολη βεβαιότητα την ορθότητα των
λεγομένων τους και συμπαρασύροντας έτσι τον άνθρωπο στη δική τους συναισθηματική και νοητική άβυσσο. Και ο
άνθρωπος, ο πολίτης άνθρωπος, τους ακολουθούσε -και τους ακολουθεί ακόμα- καθιστώντας τον εαυτό του ανήμπορο να αποδώσει αυτή την επιλογή στη δική του ευθύνη, στη δική του διάθεση, στα δικά του χέρια.
Είναι γεγονός ότι όλοι οι κάτοικοι αυτού του πλανήτη αποβλέπουμε στο κέρδος, και παρότι τον τελευταίο καιρό το
διαδίκτυο κατακλύζεται από αισιόδοξες επιστημονικές ειδήσεις -όπως αυτή που λέει ότι όλοι οι άνθρωποι της Γης χωρούν σε μια έκταση ίση με την πολιτεία του Τέξας, ανατρέποντας το περίφημο επιχείρημα ότι «γίναμε πολλοί και δεν
χωράμε στον πλανήτη»- υπάρχει πάντοτε η απληστία, που τείνει να αποτυπωθεί στο DNA μας, και συνοψίζεται στο ότι
το κάθε άτομο θέλει να έχει στην ιδιοκτησία του ολόκληρο το Τέξας, και γιατί όχι ολόκληρο τον πλανήτη.
Η οικονομική κρίση είναι μια ευκαιρία για κάθε πολίτη να επαναπροσδιορίσει τις προθέσεις του.
Μέσα στα πλαίσια αυτού του προσδιορισμού ο άνθρωπος αρχίζει και πάλι να βλέπει το προφανές, αυτό που λόγω
φόβου έκρυβε πίσω από συναισθηματικές μάσκες, καταλήγοντας στην επικρότηση και αποδοχή παράδοξων πρακτικών, που δίνουν στα χαρακτηριστικά του προσώπου του -του παράθυρου της ψυχής-, μια παγωμάρα, όπως αυτή που
προκαλεί το Botox. Ο άνθρωπος γέμισε το σώμα, την ψυχή και το μυαλό του με σκουπίδια και τώρα πιέζεται από τη
φύση της ζωής να απαλλαγεί από αυτά, και πρέπει να το κάνει πριν να είναι αργά. Αν δεν είναι ήδη.
Η επανεμφάνιση λοιπόν μίας τέτοιας ιστορικής συνθήκης όπως η κρίση, διευρύνει τους ορίζοντες του κάθε ανθρώπου και του επιτρέπει να αξιολογήσει – αξιώνοντας για τον εαυτό του μια ηθική βάση-, την αξία του προϊόντος που αγοράζει, της ίδιας του της ζωής. Όταν ο άνθρωπος καταφέρει να δει εκ νέου αυτή την αλήθεια τότε θα είναι σε θέση να
αντιληφθεί ότι οι ασθένειες δεν βρίσκονται παντού γύρω του, και ότι η φαρμακευτική θωράκιση δεν θα τον απαλλάξει από αυτές: αναπαράγονται, τρέφονται και μεγαλώνουν μέσα του στο περιβάλλον της ψυχής του και εκφράζονται
μέσα από τις πράξεις του στο σώμα του και στο περιβάλλον που ζει. Είναι αυτό το «μέσα» που πρέπει να διαφοροποιηθεί, αν ο άνθρωπος θέλει να λάμψει το φως της αλήθειας που τον χαρακτηρίζει, αυτόν και όλη την έκφραση του κόσμου που τον περιβάλλει.
Γιατί δεν υπάρχει τίποτε που να μη διαθέτει τη δύναμη της ζωής. Ο κόσμος είναι ζωντανός και το κάθε μέρος του διαθέτει για τον εαυτό του αντίστοιχα χαρακτηριστικά με αυτά που αποδίδονται στις ανθρώπινες ιδιότητες, παρότι δεν μπορούν να αξιολογηθούν με το δικό μας μέτρο. Γι’ αυτό όπως λέει ο ποιητής:

«Δίχως αγάπη, όλη η λατρεία είναι ένα ασήκωτο βάρος, ο χορός
αγγαρεία, η μουσική σκέτος θόρυβος. Ναι, όλη η βροχή τ’ ουρανού
πέφτει στη θάλασσα, μα δίχως αγάπη ούτε μια σταγόνα δεν γίνεται μαργαριτάρι» (στίχοι του «εξαίσιου Ρωμιού», Τζελαλαντίν
Ρούμι) 1.
Και η ποίηση, η αληθινή ποίηση, βλέπει πιο μακριά και από το πιο ακριβό τηλεσκόπιο
και πιο κοντά από το πιο εξελιγμένο μικροσκόπιο. Γιατί η ποίηση δεν υπηρετεί τον άνθρωπο ούτε υπηρετείται από αυτόν, εκφράζεται σαν εμπειρία, σαν το απόσταγμα της
ζωής, για αυτό δεν διδάσκεται μέσα σε ένα κλίμα αναζήτησης της κερδοφορίας και
υπ-ανθρώπινης εξειδίκευσης, που επιμένει να αποδίδει στη φύση της ίδιας της ζωής
Περιστρεφόμενος χορός των
ιδιότητες αντίστοιχα μικρές με τη μικρότητα αυτών που δημιουργούν αυτό το κλίμα, Δερβίσηδων. Έργο Τάκη Αλεξίου
και που χρωστούν την όποια γνώση τους αποκλειστικά και μόνο στο «φόβο».
Ο άνθρωπος λοιπόν, μέσα από τις παγκόσμιες αλλαγές (καταρχήν τις περιβαλλοντικές και ακολούθως τις οικονομικές), καλείται επιτακτικά να αναγνωρίσει τον εαυτό του, να σηκώσει το κεφάλι του ψηλά και να εστιάσει στο φως που
του παρέχεται σαν δυνατότητα, να ανέβει ψηλότερα από τους φόβους του, γιατί ο φόβος, ο υπέρμετρος φόβος, είναι
δικό του δημιούργημα. Ο φυσιολογικός φόβος δεν μας απειλεί, αντίθετα μας προστατεύει, χωρίς αυτό τον φόβο δεν
θα μπορούσαν ποτέ να ανοίξουν τα φτερά της αγάπης που από τη φύση της ζωής μάς παρέχονται. Όσο μεγαλύτερος
όμως είναι ο φόβος που βιώνουμε τόσο μακρύτερα βρισκόμαστε από τη βιωματική δυνατότητα της αγάπης.
Ο παγκόσμιος οικονομικός πόλεμος, είναι το αποτέλεσμα της δράσης του μυαλού μας (λογικού). Η ζωή, αυτό το μεγαλείο που απαξιώνεται από τη δράση του νου, αναπαράγεται στις αισθήσεις μας, για αυτό άλλοτε μας διακατέχει η μία
και άλλοτε η άλλη διάθεση, ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις. Οι αξίες της ζωής αλλά και του ανθρώπου, αν λέγαμε ότι έχουν μια έδρα στο σώμα μας -όπως η λογική που κατοικεί στον εγκέφαλο- η έδρα αυτή είναι στα συναισθήματά μας με την κινητήριο ορμή -εκείνη την ανάγκη που μας παρέχει την ακόρεστη δίψα για ζωή- να εδρεύει στην
καρδιά. Αν η καρδιά μας είναι γεμάτη με το αίσθημα που όλοι γνωρίζουμε ότι της αναλογεί, τότε ο νους ακυρώνεται
και ο πόλεμος που προκαλεί η λογική φαντάζει με ένα ανόητο παιδαριώδες, εγωιστικό παιχνίδι, όπως αυτά που κατακλύζουν τις αγορές σήμερα. Αν όλοι αυτοί -κυβερνώντες, στελέχη πολυεθνικών και Μ.Μ.Ε.- ζούσαν στο Μεσαίωνα
δεν θα τολμούσαν να λειτουργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο γιατί θα κατέληγαν στην γκιλοτίνα, την πυρά ή την κρεμάλα,
αφού οι τοκογλύφοι εκείνης της εποχής και οι συνεργάτες τους αυτή την τύχη είχαν. Ευτυχώς για όλους μας εκείνη η
εποχή πέρασε, και στο περιβάλλον της καρδιάς δεν έχουν θέση τέτοιες πρακτικές. Η γνώση που αποκομίσαμε από το
παρελθόν πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για αυτό: «μην επαναστατείτε, μην καταστρέφετε, μην
το βάζετε στα πόδια, αλλάζετε και όλα θα πάνε καλά.» (Φ. Χουντερτβάσερ).
Έτσι, και με αφορμή τα «άκρως ανησυχητικά» που συμβαίνουν γύρω μας, ας κοιτάξουμε πέρα από αυτά, και ας επιλέξουμε το καλύτερο. Να δούμε εκείνα που τόσο καιρό αρνηθήκαμε γοητευμένοι από το τραγούδι των σειρήνων, και
να πορευτούμε προς την Αλήθεια, κατά κει που μας καλεί η φωνή που όλοι μας γνωρίζουμε γιατί όλοι μας την έχουμε
ακούσει, κάποτε, κοντά στα γεννοφάσκια μας, όταν δεν ήμασταν εμείς ο κόσμος όλος, αλλά ο κόσμος όλος ήμασταν
εμείς.
Καλή ανάγνωση
1. Απόσπασμα από το ποίημα «Ο Αγαπημένος» του περίφημου Σούφι ποιητή Τζελαλαντίν Ρούμι (1207-1273) σε μετάφραση Καδιώς
Κολύμβα, εκδόσεις Μούσες. Ο Τζελαλαντίν Ρούμι, παρότι περσικής καταγωγής, έμεινε γνωστός με το όνομα Ρούμι (Ρωμιός) γιατί έζησε
και δίδαξε στην ελληνική περιοχή του Ικονίου (σημερινή κεντρική Τουρκία).

Στον κόσμο του εμπορίου, είμαστε συλλογικά θύματα μιας εξαπάτησης· η αγορά εμφανίζεται σαν να την έχει οργανώσει κάποιος ταχυδακτυλουργός που
θέλει να ξεγελάσει την αντίληψή μας· δεν ξέρουμε τις πραγματικές επιπτώσεις των όσων αγοράζουμε και δεν παρατηρούμε καν ότι δεν τις ξέρουμε.
Daniel Goleman
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Δημοκρατία:

Και όμως, υπάρχει ελπίδα!
Η ασθένεια δεν αποτελεί μόνον ατομικό φαινόμενο αλλά λειτουργεί αμφίδρομα με την κοινωνία, στην οποία αντανακλώνται οι συνέπειες από
την επιτυχία ή την αποτυχία που γεννά η σχέση
ανάμεσα στην εξουσία και τον πολίτη. Στη χώρα
μας, όπως και στις υπόλοιπες χώρες της δύσης,
οι κυβερνώντες διαρκώς μιλούν για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας αλλά τόσο οι ίδιοι όσο και
η Δημοκρατία είναι ανύπαρκτοι. Το Βέλγιο είναι
περισσότερο από ένα χρόνο χωρίς κυβέρνηση,
ενώ το σύστημα λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Το καπιταλιστικό μοντέλο* κάνει καλά τη
δουλειά του. H υποτιθέμενη Δημοκρατία, λειτουργεί προς όφελός του εξυπηρετώντας μόνο
μια μειοψηφία ελάχιστων, η οποία άλλοτε βαπτίζεται λαϊκή, άλλοτε χριστιανοδημοκρατική, σοσιαλιστική κ.ά. Ακόμη και στρατιωτικά καθεστώτα
ακούμε να μιλάνε για Δημοκρατία, και όλα αυτά
εκφράζουν τελικά την αδυναμία των ηγετών να
εφαρμόσουν τη μια και μοναδική Δημοκρατία,
που έχει τις ρίζες της στον τόπο μας.
Όταν οι αξίες μιας κοινωνίας ορίζονται με μέτρο την οικονομία τότε αργά ή γρήγορα θα έρθουμε αντιμέτωποι με
τις συνέπειες αυτής της επιλογής. Δημιουργήσαμε έναν
οικονομικό φασισμό με την κοινή πεποίθηση ότι θα μας
έλυνε τα προβλήματα και θα μας καθιστούσε ευτυχισμένους. Για πολλά χρόνια μόνο μας μέλημα ήταν να γίνουμε
πλουσιότεροι από τον διπλανό μας και θυσιάσαμε ό,τι πολυτιμότερο είχαμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και τώρα
ήρθε η ώρα να απολογηθούμε πρώτα απ’ όλα στον ίδιο
μας τον εαυτό για την απληστία μας. Αναζητούμε εκ νέου
την ταυτότητά μας και «αγανακτισμένοι» τόσο με τον
εαυτό μας όσο και με τους μπροστάρηδες που εκλέξαμε,
κατεβήκαμε στους δρόμους και διαδηλώνουμε αναζητώντας την χαμένη μας αξιοπρέπεια.
Εμείς, δεν χάσαμε χρόνο, πήραμε τη σκηνή μας και κατασκηνώσαμε στο Σύνταγμα με αισιοδοξία και αναζωπύρωση της ελπίδας ότι κάτι καλό μπορεί να γεννηθεί. Το
πιο ενδιαφέρον στοιχείο που αποκομίσαμε είναι η αίσθηση ότι κυοφορείται μια νέα, μεγάλη ιδέα και κάθε
«αγανακτισμένος» αποτελεί ένα μικρό κομμάτι της. Αυτή
η δημοκρατική οντότητα ως όλον είναι πολύ μεγαλύτερη από το άθροισμα των μερών της. Κανένας δεν γνωρίζει την κατεύθυνση που θα πάρει αυτή η διαμαρτυρία
αλλά όλοι μαζί διαμαρτυρόμαστε με αισιοδοξία και την
ελπίδα ότι, ναι, μπορεί ο κόσμος μας να γίνει καλύτερος!
Η εντύπωσή μας εξακολουθεί να παραμένει θετική και
ευχόμαστε από καρδιάς, η καρδιά όλου του πλανήτη να
χτυπήσει μελλοντικά στο όνομα της Δημοκρατίας παρέχοντας την ευκαιρία στον άνθρωπο να ερευνά τον
εαυτό του και να είναι αντάξιος του ονόματος που φέρει.
Οι δεσμοί δημιουργούνται όταν υπάρχει κοινή πεποίθηση:
αυτή η πεποίθηση υπάρχει! Μένει να της επιτρέψουμε να
βγει στην επιφάνεια, και να την υιοθετήσει ο καθένας για
τον εαυτό του και όλοι μαζί για τον έναν!

Πώς τα κοινωνικά δίκτυα λειτουργούν
σαν μια αόρατη δύναμη που καθορίζει τη
ζωή μας!
Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο που έγραψαν από
κοινού ο Ελληνοαμερικανός Nicholas Christakis (MD,
PhD) και ο James H. Fowler (PhD), το οποίο αναφέρεται
στη δύναμη των κοινωνικών δικτύων και στο πώς διαμορφώνεται η ζωή μας μέσα από αυτά. Οι στατιστικές που
παρουσιάζονται έχουν πολύ ενδιαφέρον και δείχνουν
ποιες ανάγκες κινούν τον άνθρωπο προς τη μια ή την
άλλη επιλογή, ενώ δεν λείπουν τα παραδείγματα που επιτρέπουν στον αναγνώστη να αλλάξει πορεία στην προσωπική του ζωή διαφοροποιώντας τις προθέσεις του με
αποτέλεσμα να αναδιαμορφώνει τα δικά του δίκτυα. Το

παρακάτω κείμενο αποτελείται από ανθολογημένα αποσπάσματα. Επιλέξαμε τα σημεία που θεωρούσαμε σημαντικά στην παρούσα κατάσταση που διανύουμε σαν
λαός αλλά και σαν μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου που
έχει ανάγκη να αυτοπροσδιοριστεί με βάση τις αρχές που

καθορίζουν μια αξιοπρεπή βιολογική επιβίωση, που σέβεται τη δυνατότητα που μας προσφέρεται από τη φύση
της ζωής.
(ΣτΕ)

«Συνδεδεμένοι»

Η ψυχολογική έρευνα έχει δείξει ότι το αίσθημα τις μοναξιάς εμφανίζεται όταν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της επιθυμίας μας για σύνδεση με άλλους και των πραγματικών
συνδέσεων που έχουμε. Ωστόσο, αυτή η έρευνα έχει
εστιάσει στην υποκειμενική αντίληψη του να είναι κανείς
μόνος. Ενώ μελέτες έχουν δείξει, όπως ήταν αναμενόμενο, ότι η ύπαρξη ενός καλού φίλου μπορεί να μειώσει
τη μοναξιά, αυτό που δεν έχει έως τώρα μελετηθεί είναι
η επίδραση ολόκληρου του κοινωνικού δικτύου στην
τάση μας να νιώθουμε μόνοι ακόμα και μέσα στο πλήθος.
[...] Τα μικρόβια δεν είναι το μόνο πράγμα που μεταδίδεται από άτομο σε άτομο. Μεταδίδονται επίσης και οι συμπεριφορές, πολλές από τις οποίες έχουν σοβαρές
επιπτώσεις στην υγεία μας. Τα ίδια τα συμπτώματα μπορούν να μεταδοθούν από άτομο σε άτομο μέσω βιολογικών αλλά και κοινωνικών μηχανισμών. Το άγχος και η
ευτυχία μπορούν να μεταδοθούν, αλλά το ίδιο ισχύει και
για τον πονοκέφαλο, τη φαγούρα και την κόπωση. Αν
δούμε κάποιον να τρώει ή να τρέχει, οι νευρώνες-κάτοπτρα ενεργοποιούν το ίδιο τμήμα του εγκεφάλου μας που
θα ενεργοποιούνταν αν εμείς τρώγαμε ή τρέχαμε. Για τον
εγκέφαλό μας είναι σαν να εξασκείται εκτελώντας μια
πράξη την οποία απλώς παρατηρήσαμε. Όπως και στην
περίπτωση των μικροβίων, φαινόμενα που σχετίζονται με
την υγεία μπορούν να εξαπλωθούν όχι απλώς από άτομο
σε άτομο, αλλά και από άτομο σε άτομο, σε άτομο, και
ακόμη πιο μακριά. Ο οικονομικός πανικός, λοιπόν, μπορεί να προκληθεί από την εξάπλωση συναισθημάτων ή
πληροφοριών από άτομο σε άτομο. Οι αγορές προβλέψεων είναι τόσο αποτελεσματικές ώστε σήμερα χρησιμοποιούνται ευρέως από μεγάλες εταιρίες όπως η
Siemens, η Google, η General Electric, η France Telecom, η Yahoo, η Hewlett-Packard, η IBM, η Intel και η
Microsoft,για να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις
μελλοντικές κινήσεις των ανταγωνιστών τους.
[...] Οι άνθρωποι είναι ζηλόφθονοι. Πολλές καταναλωτικές απαιτήσεις προκύπτουν όχι από έμφυτες ανάγκες
αλλά από κοινωνικές πιέσεις. Προτιμούμε να είμαστε μεγάλα ψάρια σε μικρή λίμνη παρά μεγαλύτερα ψάρια σε
έναν ωκεανό γεμάτο φάλαινες. Οι άνθρωποι εκτιμούν την
επιτυχία τους όχι τόσο με βάση το πόσα χρήματα κερδίζουν ή το πόσα αγαθά κατέχουν, αλλά κυρίως με βάση το
πόσα χρήματα κερδίζουν ή το πόσα αγαθά κατέχουν σε
σύγκριση με τους γνωστούς τους. Σε ένα κλασικό πείραμα που σχεδιάστηκε για να μελετηθεί αυτό το φαινόμενο, η πλειονότητα όσων συμμετείχαν ανέφεραν ότι θα
προτιμούσαν να εργάζονται σε μια εταιρία όπου οι ετή-

σιες αποδοχές τους θα ήταν 33.000 δολάρια και όλοι οι
άλλοι θα κέρδιζαν 30.000 δολάρια, παρά να παίρνουν οι
ίδιοι 35.000 δολάρια και όλοι οι υπόλοιποι 38.000.
Χωρίς να μας προκαλεί έκπληξη, το ίδιο συμβαίνει και με
την επιθυμία μας να είμαστε ελκυστικοί. Σε ένα άλλο πείραμα οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν τι προτιμούν: Α) Με
άριστα το 10, η ελκυστικότητά σας είναι 6 και των υπολοίπων 4 και Β) Με άριστα το 10, η ελκυστικότητά σας
είναι 8 και των υπολοίπων 10. Συνολικά το 75 % των
ερωτηθέντων προτίμησε την πρώτη περίπτωση. Επαναλήφθηκε το πείραμα σε φοιτητές του Harvard και τα ποσοστά ήταν ακόμη υψηλότερα: το 93% δήλωσαν την
περίπτωση Α και μόλις το 7% την περίπτωση Β.
Αυτή η προτίμηση για τη σχετική θέση θυμίζει ένα σχετικό
ανέκδοτο: Δυο φίλοι περπατούν στο δάσος και φτάνουν
σε ένα ποτάμι. Βγάζουν τα παπούτσια και τα ρούχα τους
και πέφτουν για κολύμπι. Καθώς βγαίνουν από το νερό,
βλέπουν μια πεινασμένη αρκούδα, η οποία κινείται απειλητικά προς το μέρος τους. Ο ένας από τους δύο το βάζει
αμέσως στα πόδια, ενώ ο άλλως κοντοστέκεται για να
φορέσει τα παπούτσια του. Ο πρώτος άνδρας, απορημένος, φωνάζει στον δεύτερο: «γιατί βάζεις τα παπούτσια;
Δεν θα σε βοηθήσουν να τρέξεις πιο γρήγορα από την
αρκούδα!». Και εκείνος απαντά: «δεν χρειάζεται να τρέξω
πιο γρήγορα από την αρκούδα, μόνο πιο γρήγορα από
σένα». Αυτή ακριβώς η λογική είναι που οδηγεί όλο και
περισσότερους ανθρώπους να κάνουν πλαστικές εγχειρήσεις όλο και πιο συχνά.
[...] Το εύρος των αιτούμενων υπηρεσιών διευρύνονται
παράλληλα με την εξάπλωση των υπηρεσιών μέσω του
δικτύου. Αν αντιγράφουμε ασυνείδητα τις καλές πράξεις
των άλλων με τους οποίους συνδεόμαστε, τότε κατά
πόσον αξίζουμε τον έπαινο γι αυτές; Και, αν υιοθετούμε
τις κακές συνήθειες ή σκέψεις εκείνων με τους οποίους
συνδεόμαστε στενά ή χαλαρά, κατά πόσον ευθυνόμαστε;
Κατά πόσον ευθύνονται οι άλλοι; Αν τα κοινωνικά δίκτυα
θέτουν περιορισμούς στην πληροφόρηση και στις απόψεις μας, πόσο ελεύθεροι είμαστε στις επιλογές μας; Η
αναγνώριση αυτής της απώλειας αυτοκατεύθυνσης μπορεί να θεωρηθεί σκανδαλώδης.
Ωστόσο, η εκπληκτική δύναμη των κοινωνικών δικτύων
δεν είναι απλώς η επίδραση των άλλων σε εμάς. Είναι
και η δική μας επίδραση στους άλλους. Η μίμηση με άλλα
λόγια, μπορεί να είναι γνωστική (κάτι που σκεφτόμαστε
εμπρόθετα) και φυσιολογική (μια φυσική βιολογική διαδικασία). Είναι βαθιά ριζωμένη στη βιολογική μας ικανότητα για ενσυναίσθηση, ακόμα και για ηθική, και
συνδέεται με τις καταβολές μας ως κοινωνικού είδους.
[...] Τα δίκτυα βοηθούν να γίνει η ανθρωπότητα ως όλον
πολύ μεγαλύτερη από το άθροισμα των μερών της, ενώ
η επινόηση νέων τρόπων σύνδεσης υπόσχεται να αυξήσει τη δύναμή μας να πραγματοποιούμε ό,τι έχει προκαθορίσει η φύση. Η μελέτη των κοινωνικών δικτύων μας
βοηθά να κατανοήσουμε πως, στην περίπτωση των ανθρώπων, το όλον είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των
μερών του...

*«Αν αυτοί που έχουν τα ηνία της κοινωνίας μας -πολιτικοί, στελέχη πολυεθνικών και ιδιοκτήτες του τύπου και της τηλεόρασης- μπορούν να
κουμαντάρουν τις ιδέες μας, θα είναι ασφαλείς στην εξουσία τους. Δεν θα χρειάζονται στρατιώτες να περιπολούν στους δρόμους. Θα ελέγχουμε
εμείς τους εαυτούς μας».
Χάουαρντ Ζιν, αμερικανός ακτιβιστής, ιστορικός και συγγραφέας.
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Ομοιοπαθητική: Τέχνη και Επιστήμη

γράφει ο Χρήστος Κόντης

Προοίμιο

«Αν ο Virey1 επέστρεφε στον κόσμο θα είχε ανάμικτες αντιδράσεις σχετικά με την επιτυχία της επιστήμης ως υποκατάστατου των χαμένων ενστίκτων της υγείας. Θα θαύμαζε
φυσικά την ανεξάντλητη πηγή νέων δεδομένων που αποκαλύπτει η επιστημονική μέθοδος, καθώς και την ικανότητα του
ανθρώπου να μετατρέπει τη γνώση σε ισχύ. Από την άλλη
πλευρά, όμως, θα ρωτούσε πιθανότατα τον εαυτό του εάν
αυτός και οι εγκυκλοπαιδιστές δεν είχαν θεωρήσει πολλά ως
δεδομένα, δεχόμενοι ότι η γνώση μπορεί να εξισωθεί με τη
διορατικότητα και τη σοφία. Θα έβλεπε αποδείξεις ότι ο επιστημονικός πολιτισμός απειλεί να καταστρέψει τη ζωή και προκαλεί μεγάλη δυστυχία, όποτε αγνοεί ή δεν κατορθώνει να
σεβαστεί τις ηθικές και συναισθηματικές αξίες, τις οποίες οι
άνθρωποι εκτιμούν περισσότερο και από την ίδια τη ζωή. Θα
συναντούσε σκεπτόμενους ανθρώπους -ανεκπαίδευτα άτομα
καθώς και εκλεπτυσμένους λογίους- φοβούμενους ότι, εντέλει, ίσως έρθει μια μέρα όπου «αυτός που αυξάνει τη γνώση,
αυξάνει τον πόνο», καθώς είναι ευκολότερο για τον επιστημονικό νου να αποδεσμεύσει τις δυνάμεις της φύσης παρά για
την ανθρώπινη ψυχή να δείξει σοφία και γενναιοδωρία στη
χρήση της ισχύος. Ακόμα και ανάμεσα στους πλέον αισιόδοξους θα διέκρινε μια ανησυχητική συναίσθηση ότι η λύση των
προβλημάτων υγείας και ευτυχίας -στην πραγματικότητα η ίδια
η διατύπωσή τους- φαίνεται πολύ πιο πολύπλοκη απ’ ό,τι ανέμεναν οι επιστήμονες μερικές γενιές παλαιότερα...»
Το παραπάνω κείμενο είναι από το βιβλίο «Το Όραμα της Υγείας» του René Dubos2 και
εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο και τις απόψεις του γράφοντα, βασική αγωνία του
οποίου είναι να μην υπερεκτιμά ο άνθρωπος τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα, τοποθετώντας τα πάνω από τις ηθικές, συναισθηματικές
και πνευματικές αξίες. Η επιστήμη ως αυτοσκοπός, αποδεικνύεται επιβλαβής. Οφείλει να διαθέτει και άλλες ποιότητες
και αρετές, ώστε να είναι ένα εργαλείο του ανθρώπου και όχι
το αντίθετο.

Η επιστημονική πλευρά της Ομοιοπαθητικής
Γύρω στα 1800 ο ιδρυτής της Ομοιοπαθητικής Σαμουήλ Χάνεμαν, ανακάλυψε ότι η αραίωση των φυσικών φαρμακευτικών ουσιών, σε συνδυασμό με την ενεργειακή τους φόρτιση
μέσω κρούσεων, δημιουργεί εκπληκτικά αποτελεσματικές επιδράσεις στον οργανισμό χωρίς καμία απολύτως παρενέργεια.
Η μεγάλη αυτή ανακάλυψη η οποία ξεπερνούσε κατά πολύ την
εποχή της αλλά και τη σημερινή, ήταν συνδυασμός επιστημονικής έρευνας και τυχαιότητας, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα επιστημονικά επιτεύγματα.
Όλα αυτά τα χρόνια -μέχρι να διατυπωθεί η επιστημονική τεκμηρίωση της Ομοιοπαθητικής- έλειπαν κρίκοι από τη λογική
της ερμηνεία.
Γνωρίζαμε μόνο εμπειρικά, αν και με πολύ μεγάλη επιτυχία, το πώς δρα μια
τέτοια ουσία στον οργανισμό, παρότι δεν περιέχει ούτε ίχνος της χημικής
της υπόστασης. Και αυτό δεν πρέπει να μας ξενίζει. Υπάρχουν άπειρα ανάλογα ιστορικά παραδείγματα. Και η ατομική θεωρία του Δημόκριτου παραμένει σωστή ως σύλληψη, παρόλο που η ύπαρξη των σωματιδίων που ο
Δημόκριτος ονόμασε άτομα πριν από 23 αιώνες, επιβεβαιώθηκε επιστημονικά μόλις τον 20ο αιώνα.
Από όλους τους τομείς του επιστητού, η κβαντική φυσική είναι η μόνη που
μπορεί να αποδείξει τη δυναμικότητα του ομοιοπαθητικού φαρμάκου, αφού
ερευνά την ύλη σε υποατομικό επίπεδο.
Πόσο εύκολο είναι όμως να κατανοήσουμε την κβαντική φυσική; Παρότι χρησιμοποιούμε τα επιτεύγματα της κβαντικής επιστήμης στην καθημερινότητά μας (κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, φούρνους μικροκυμάτων και πληθώρα άλλων χρηστικών
αντικειμένων) είναι πολύ δύσκολο να κατανοηθούν οι κανόνες της. Ο νομπελίστας
Richard Feynman, αναφερόμενος σε αυτή τη δυσκολία, είχε γράψει χαρακτηριστικά το
1965: «...κάποια στιγμή οι εφημερίδες έγραφαν ότι μόνο δώδεκα άνθρωποι καταλάβαιναν τη θεωρία της σχετικότητας. Δεν πιστεύω ότι υπήρξε ποτέ τέτοια εποχή. Μπορεί
κάποτε να την καταλάβαινε μόνο ένας άνθρωπος, και αυτό γιατί ήταν ο μόνος που γνώριζε την ύπαρξή της, επειδή ήταν ο μόνος που την κατείχε, προτού γράψει το άρθρο του.
Αφότου όμως ο κόσμος διάβασε το συγκεκριμένο άρθρο, ήταν πολλοί αυτοί που κα-

τάλαβαν τη θεωρία της σχετικότητας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σίγουρα περισσότεροι από δώδεκα. Από την άλλη μεριά, νομίζω πως μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι κανείς δεν καταλαβαίνει την κβαντομηχανική» 3.
Θα ήταν άσκοπο λοιπόν να αναφερθούμε διεξοδικά στην κβαντική επιστημονική απόδειξη της Ομοιοπαθητικής. Σίγουρα δεν αρκεί ο χώρος ενός άρθρου, ενώ ένα τόσο εξειδικευμένο θέμα θα μπορούσαν να το παρακολουθήσουν ελάχιστοι αναγνώστες. Για το
λόγο αυτό παραπέμπουμε σε σχετική βιβλιογραφική αναφορά στο τέλος του άρθρου.*
Τέλος, να θυμίσουμε ότι πολλοί επικριτές της Ομοιοπαθητικής λένε ότι τα
οφέλη της οφείλονται στην αυθυποβολή και το φαινόμενο placebo. Παρότι
συνήθως αυτοί προέρχονται από τις θετικές επιστήμες, εκφράζουν μία στείρα
δυσπιστία που δεν συνοδεύεται από επιστημονική τεκμηρίωση (επιχειρήματα),
αποδίδοντας απλοϊκά τη δράση της Ομοιοπαθητικής στην αυθυποβολή. Αν
αυτό ήταν αλήθεια, τότε για ποιο λόγο στην ομοιοπαθητική τα καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα σημειώνονται στα παιδιά, τα οποία δεν αυθυποβάλλονται; Μα, διότι τα παιδιά είναι αγνά και εύπλαστα, σε όλα τα επίπεδα.
Δεν έχουν υποστεί καταχρήσεις όπως κακή διατροφή, σωματική καταπόνηση, ξενύχτια, κάπνισμα, αλκοόλ, ναρκωτικά κ.λπ. Είναι επιπλέον όντα
ανοιχτά, συνεργάσιμα, και εύπλαστα στο ψυχικό τους επίπεδο. Δεν παρουσιάζουν άκαμπτες αντιστάσεις και εμμονές. Δεν καθορίζονται από τα πρότυπα
των μεγάλων, ούτε κουκουλώνουν μια εσωτερική κατάσταση με ψυχολογικές άμυνες όπως οι ενήλικες. Τα παιδιά ανταποκρίνονται καλύτερα, διότι
δεν έχουν εσωτερικεύσει την άρνηση, τουλάχιστον μέχρι την ηλικία όπου
δεν έχουν ακόμα υιοθετήσει τα διδάγματα των γονιών, των δασκάλων και
της κοινωνίας. Και όπως θα δούμε, το να είναι ο ασθενής ανοιχτός και θετικός, είναι σημαντικός παράγοντας για τη θεραπεία του.

Η Ομοιοπαθητική πέραν της επιστήμης: μία θεραπευτική τέχνη!
Η ομοιοπαθητική διαθέτει χαρακτηριστικά επιστημονικά, αλλά και ιδιαιτερότητες που
περνούν στα «χωράφια» της τέχνης. Το σκέλος της Ομοιοπαθητικής μεθόδου που παραπέμπει στην τέχνη, αφορά κυρίως την προσέγγιση του ασθενούς, δεδομένου ότι στην
Ομοιοπαθητική δεν νοείται η έννοια της ασθένειας από μόνη της. Ασθένεια χωρίς τον άνθρωπο δεν υπάρχει. Για αυτό εξατομικεύει την περίπτωση του κάθε ανθρώπου.
Κάθε ασθενής μιας ομάδας ατόμων που πάσχουν από ένα κοινό σύμπτωμα (π.χ. έλκος
στομάχου) θα πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά σε όλα τα επίπεδα. Το κοινό σύμπτωμα
δεν έχει καμία ιδιαίτερη αξία για την αποθεραπεία. Ο θεραπευτής δεν «επιτίθεται» στο ίδιο
το έλκος, παρά αναζητά τη βαθύτερη αιτία του.
Ο ομοιοπαθητικός πρέπει να χρησιμοποιήσει την ενόραση αλλά και τη διαίσθηση
προκειμένου να αναγνωρίσει στον ασθενή
την αντίστοιχη φαρμακευτική ουσία (όμοιο
πάθος) που του ταιριάζει. Η ταυτοποίησή
της θα τεκμηριωθεί στη συνέχεια από τη
φαρμακολογία (Materia Medica) η οποία
αποτελεί μέρος του επιστημονικού υπόβαθρου της μεθόδου. Θα πρέπει να εντοπιστεί
κατά το δυνατόν, το ένα και μοναδικό φάρμακο, το οποίο αν ληφθεί από έναν υγιή
άνθρωπο θα προκαλέσει τα ίδια συμπτώματα με αυτά που ταλαιπωρούν τον
ασθενή. Για να επιτευχθεί αυτό, ο θεραπευτής πρέπει να αντιμετωπίζει τον κάθε
ασθενή σαν ολότητα (σώμα-συναισθήματανόηση), συνθέτοντας τις ιδιαιτερότητες και
τα συμπτώματα που εμφανίζει.
Αυτό δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες, διότι ο σημερινός άνθρωπος δεν είναι εκπαιδευμένος να παρατηρεί τον εαυτό του, ούτε να τον αποκαλύπτει. Οι κοινωνίες μας δεν ενθαρρύνουν την ενδοσκόπηση αλλά την επιφανειακή ζωή. Όταν π.χ. δεν έχουμε κέφια,
το ρίχνουμε στα ψώνια ή μακιγιαριζόμαστε ή βάζουμε το αγαπημένο μας άρωμα ή πιάνουμε κουβέντα μέσα από τον υπολογιστή με κάποιον άγνωστο ώστε να τονωθεί η αυτοπεποίθησή μας, δηλαδή ο επιφανειακός μας εαυτός. Άλλες φορές πάλι, αναζητούμε
την ευτυχία σε χημικές εξαρτησιογόνες και παραισθησιογόνες ουσίες οι οποίες όλως
τυχαίως πάνε χέρι-χέρι με την οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη των πολιτισμένων κοινωνιών. Κουκουλώνουμε και μπαλώνουμε τα προβλήματα, αποφεύγοντας να αναζητήσουμε τι μας οδηγεί στη δυστυχία μας, με αποτέλεσμα να οξύνεται το
πρόβλημα. Αυτό δεν τίποτε άλλο από μια ακόμη μέθοδο καταστολής (των συναισθημάτων στην προκειμένη περίπτωση), ανάλογη με την καταπίεση που ασκεί η χημική ιατρική για να αντιμετωπίσει τα σωματικά συμπτώματα.
Η πλειοψηφία των σημερινών ανθρώπων δεν θα δεχθεί χωρίς αντιστάσεις, ότι για την
ταυτοποίηση τους με το Όμοιο Πάθος είναι σημαντικός ακόμη και ο τρόπος που προσεγγίζουν το θεραπευτή τους. Για τον ομοιοπαθητικό, η λήψη του ιστορικού μπορεί να
αρχίσει από φαινομενικά ασήμαντες λεπτομέρειες, όπως η ένταση με την οποία θα χτυπήσει την πόρτα ο ασθενής, η στάση που θα επιλέξει να καθίσει, το αν κοιτάζει τον θεραπευτή του ή αποφεύγει το βλέμμα του, ο ήχος και ο τόνος της φωνής του, το ντύσιμό
του και πληθώρα άλλων σχετικών παρατηρήσεων. Όλα αυτά τα στοιχεία αποκαλύπτουν

Από όλους τους θριάμβους του θεωρητικού ευδαιμονίου των Ελλήνων, ο πιο απροσδόκητος, ο πιο καινοτόμος ήταν ακριβώς η ορθολογική τους αντίληψη ότι ο κόσμος είναι ένα τακτοποιημένο σύνολο που λειτουργεί με νόμους προσιτούς στο αν4

υποσυνείδητες στάσεις μας και δηλώνουν συχνά τον ψυχισμό με περισσότερη σαφήνεια από μια λεκτική περιγραφή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η τελευταία δεν έχει
τη σπουδαιότητά της.
Δεν υπάρχουν ασθένειες αλλά άνθρωποι που
ασθενούν, υποστήριζε ο Χάνεμαν και κάθε έμπειρος ομοιοπαθητικός -που ασκεί την ομοιοπαθητική όπως την όρισε ο ιδρυτής της, το γνωρίζει
από την καθημερινή του πρακτική. Ο ομοιοπαθητικός κατέχει ένα τεράστιο corpus φαρμακολογίας, και μέσα από αυτό γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες
των ομοιοπαθητικών ουσιών, τα συμπτώματα δηλαδή που προκαλούν και έχουν αποδειχθεί πειραματικά σε ανθρώπους. Καθοδηγείται από αυτές
με ακρίβεια συνταγογραφώντας εκείνη την ουσία
που ταυτίζεται με τη συνολική εικόνα του ασθενούς. Η συζήτηση γύρω από το συνολικό ιστορικό, εστιάζει τόσο στα σωματικά προβλήματα
όσο και στις συναισθηματικές καταστάσεις που
βιώνει, αλλά και στο νοητικό του περιβάλλον. Για
αυτό και η αγωγή που ακολουθεί με το «όμοιο
πάθος» έχει σαν αποτέλεσμα τη συνολικότερη
βελτίωση της υγείας του.
Έτσι ο ασθενής που επισκέπτεται την ομοιοπαθητική για
το έλκος του στομάχου αλλά παρέλειψε να αναφέρει
τους πονοκεφάλους, ανακαλύπτει ότι μετά την αγωγή
έπαψαν να τον ενοχλούν. Επίσης παρατηρεί ότι διαφοροποιήθηκε προς το καλύτερο η ποιότητα της ζωής του,
ο ύπνος του είναι πιο ήσυχος, ξυπνάει με καλύτερη διάθεση, έχει καλύτερη νοητική διαύγεια και γενικότερα βιώνει βελτίωση στην καθημερινότητά του. Η βελτίωση του
ψυχο-νοητικού περιβάλλοντος είναι το σημείο εκείνο που
ο ομοιοπαθητικός αξιολογεί σαν στοιχείο για να επιβεβαιώσει την ορθότητα της διάγνωσης και όχι απαραίτητα
η βελτίωση του σωματικού πόνου, ιδιαίτερα μάλιστα αν
πρόκειται για χρόνιο. Αν η υποχώρηση του σωματικού
συμπτώματος δεν συνοδεύεται από τη βελτίωση της συναισθηματικής κατάστασης, τότε η περίπτωση πρέπει να
επαναξιολογηθεί ώστε να εντοπιστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το μέσο εκείνο, το «όμοιο πάθος», που θα επιφέρει
τη γενικότερη βελτίωση σε όλα τα επίπεδα.

Η χημική φαρμακευτική καταστολή
περιπλέκει τα πράγματα εντείνοντας τις
ασθένειες: τις καθιστά πιο επιβλαβείς
τόσο για το άτομο όσο και για τους
απογόνους του.
Συχνά στις χρόνιες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχει επιδείνωση των σωματικών συμπτωμάτων και ιδιαίτερα σε
περιπτώσεις ασθενών που έχουν ακολουθήσει κατασταλτική αγωγή (χημικά φάρμακα). Αυτό συμβαίνει διότι
το σώμα δεν είναι σε θέση να παράγει ασθένειες, μπορεί
μόνο να εκφράζει τις εσωτερικές τριβές του οργανισμού
που αποτελούν και την αιτία του σωματικού πόνου, θέτοντας σαν προτεραιότητα την επιλογή του «λιγότερο
κακού» για το σύνολο του οργανισμού. Η φαρμακευτική
καταστολή εμποδίζει το πρόβλημα να εκφραστεί, το καταπιέζει, με αποτέλεσμα η αιτία που το προκάλεσε να αυξάνει την έντασή της δεδομένου ότι δεν βρίσκει δίοδο
εκτόνωσης. Οι πιέσεις εντός του οργανισμού εντείνονται
και αν εξακολουθήσουμε να «μπλοκάρουμε» τη διέξοδο,
τότε ο οργανισμός θα την αναζητήσει αλλού, σε βαθύ-

τερο επίπεδο, αυξάνοντας τη σοβαρότητα της παθολογικής κατάστασης και επιβαρύνοντας τον ασθενή στο σύνολό του.
Όταν η ιατρική καταστέλλει όλους ανεξαιρέτως τους
ασθενείς που την επισκέπτονται, εύκολα αντιλαμβάνεται
κανείς ότι η αυξημένη διάδοση τόσο των χρόνιων ασθενειών, όσο και της καθημερινά εντεινόμενης κατάθλιψης,
οφείλονται κατά κύριο λόγο σε αυτή τη μέθοδο.
Φαντάσου, αγαπητέ αναγνώστη, να φουσκώνεις χωρίς
σταματημό ένα μπαλόνι. Το κρατάς ανάμεσα στα χέρια
σου και αυτό, καθώς αυξάνεται ο όγκος του, αναζητά
χώρο πιέζοντας. Η πίεση θα συμπιέσει τον αέρα και θα
αλλάξει τη μορφή του μπαλονιού παίρνοντας τη «φόρμα»
των χεριών σου. Η ελαστική επιφάνεια θα ξεπροβάλει
ανάμεσα στα δάχτυλά σου αναζητώντας διέξοδο αποσυμφόρησης του περιεχομένου. Αν εξακολουθήσεις να
φυσάς το μόνο που θα καταφέρεις είναι να σκάσει το
μπαλόνι.
Με τον ίδιο τρόπο, οι πιέσεις που ασκούμε καταστέλλοντας ένα σύμπτωμα με χημικά φάρμακα, αναζητούν
διέξοδο για να αποσβέσουν τη συνεχή εισροή του παθογόνου που απειλεί τον οργανισμό. Η μόνη λύση είναι να
αναζητήσουμε τον τρόπο που θα σταματήσουμε την «παροχή αέρα».
Η γνώση της χημικής ιατρικής, για το σωματικό χημικό επίπεδο δεν αμφισβητείται από κανέναν,
όπως δεν αμφισβητείται η διαγνωστική της ικανότητα. Η ψυχιατρική επίσης έχει να επιδείξει
πολλά ενδιαφέροντα ευρήματα, και η ψυχολογία
έχει κάνει σπουδαία δουλειά στην περιγραφή και
κατανόηση του ψυχικού μας κόσμου. Όμως όλα
αυτά τα οφέλη παραμένουν σε ένα θεωρητικό επίπεδο και δεν μπορούμε να τα καρπωθούμε στην
πράξη, χωρίς το τίμημα που θα καταβάλουμε να
είναι βαρύτερο από τα ευρήματα.
Το «Όμοιο Πάθος» είναι το καταλληλότερο θεραπευτικό μέσο, διότι μη διαθέτοντας χημικά στοιχεία δεν δρα στο χημικό επίπεδο του σώματος.
Διαθέτει όμως περίσσια ενεργειακή δυναμική και
δρα μόνο σε ένα περιβάλλον αντίστοιχο με τις
ιδιότητες που διαθέτει. Συνεπώς, αν ένας ασθενής προτού καταφύγει στην Ομοιοπαθητική, έχει
υποστεί χημική φαρμακευτική καταστολή, τότε
είναι δεδομένο ότι κατά την εφαρμογή της ομοιοπαθητικής διαδικασίας, θα υπάρχει μία συγκεκριμένη φορά της θεραπείας: ο οργανισμός
δηλαδή θα απαλλαγεί πρώτα από τα αποτελέσματα της καταστολής και στη συνέχεια θα αρχίσει η διαδικασία της αποκατάστασης του αρχικού
του προβλήματος. Εκεί θα δούμε μία πρόσκαιρη
αρχική επιδείνωση (θεραπευτική αντίδραση) που
όμως δεν απειλεί την υγεία αλλά αντίθετα την
αποκαθιστά.
Εκεί, βαθιά μέσα στον αόρατο μικρόκοσμο, αρχίζει να χτίζεται η ύλη, η οποία όσα μόρια διαθέτει τόσες είναι και οι
πνευματοειδείς της αποχρώσεις. Εκεί αναπαράγεται αυτό
που συνθέτει τον καθένα μας, εκεί βρίσκεται και η ρίζα
από όπου μπορεί να φυτρώνει άλλοτε η υγεία και άλλοτε
η ασθένεια.
Καταλήγοντας θα λέγαμε ότι η δυσκολία στην
άσκηση της ομοιοπαθητικής έγκειται στην εξατομίκευση της κάθε περίπτωσης. Η διαδικασία αυτή

είναι τόσο πολυσύνθετη που πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι χρειάζεται ενόραση, διαίσθηση,
τέχνη, έμπνευση, επιστημονική μεθοδολογία και
οπωσδήποτε χρόνος προκειμένου να διαγνωσθεί
και να θεραπευτεί μια σύνθετη παθολογική περίπτωση.
Αρκετοί θεραπευτές όταν έρχονται αντιμέτωποι με αυτή
τη δυσκολία εγκαταλείπουν τις σπουδές τους. Ορισμένοι
δε εξ αυτών (στην πλειοψηφία τους προέρχονται από το
χώρο της ιατρικής), βλέποντας τη ζήτηση από πλευράς
επισκεπτών να αυξάνεται και χωρίς να έχουν αντιληφθεί
τις αρχές και το βάθος της μεθόδου, συνταγογραφούν
ομοιοπαθητικά φάρμακα με βάση τα σωματικά συμπτώματα. Έτσι ο ανυποψίαστος πελάτης-ασθενής εφησυχάζει ότι κάνει το καλύτερο για την υγεία του, ενώ στην
ουσία κουκουλώνει το πρόβλημά του. Είναι μια πρακτική
επιβλαβής και αντιδεοντολογική από ομοιοπαθητικής
άποψης, και στην πραγματικότητα βελτιώνει μόνο τα οικονομικά του γιατρού που λειτουργεί προς ίδιον όφελος.
«Κάθε γιατρός που θεραπεύει σύμφωνα με γενικά
χαρακτηριστικά, ακόμη και αν σφετερίζεται αλαζονικά το όνομα του ομοιοπαθητικού, στην πραγματικότητα είναι και παραμένει ένας αλλοπαθητικός
που γενικεύει, επειδή η Ομοιοπαθητική δεν είναι
νοητή χωρίς την πιο ειδική εξατομίκευση» 4, έλεγε
ο Σ. Χάνεμαν. Και δυστυχώς όσο οι κοινωνίες
μας επιμένουν να μην αναγνωρίζουν την Ομοιοπαθητική, τόσο παραμένει ένα κενό δεοντολογίας και απουσιάζουν οι ρυθμιστικοί κανόνες για
την άσκηση της.
Κλείνοντας λοιπόν θα λέγαμε ότι η Ομοιοπαθητική εκτός
απο επιστήμη είναι και τέχνη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι
πρέπει να ασκείται με βάση υποκειμενικά κριτήρια. Υπάρχει η χρυσή τομή ανάμεσα στην υποκειμενικότητα και το
ένστικτο του θεραπευτή, που πρέπει πάντοτε να αναζητείται με πάθος. Η κληρονομιά που μας άφησε ο Σ. Χάνεμαν δεν είναι μια αφηρημένη έννοια αλλά μια μέθοδος,
όπου κάθε εμπειρική παρατήρηση διαθέτει το ανάλογο
λογικό και επιστημονικό της υπόβαθρο, εξηγώντας με
κάθε λεπτομέρεια το αποτέλεσμα. «Η σημασία της ενοράσεως και της διαισθήσεως στην επιστήμη -ένα ακόμη
σημείο που συνορεύει με την τέχνη- είναι αναμφισβήτητη,
η άκριτη όμως αποδοχή τους αποδεικνύεται συχνά επικίνδυνη» 5, λέει ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου
Κρήτης Γιώργος Γραμματικάκης, και δεν θα μπορούσαμε
να συμφωνούμε περισσότερο μαζί του.
1) Julien-Joseph Virey, Γάλλος φυσιολόγος, φιλόσοφος και
βιολόγος (1775-1846).
2) René Dubos, «Το Όραμα της Υγείας», εκδόσεις Κάτοπτρο.
3) Richard Feynman, The character of Physical Law (Cambridge, MIT Press, 1965).
4) Σάμουελ Χάνεμαν, «Όργανον της Θεραπευτικής Τέχνης»,
εκδόσεις Πύρινος Κόσμος.
5) Γιώργος Γραμματικάκης, «Η Αυτοβιογραφία του Φωτός»,
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
*Εξειδικευμένη βιβλιογραφία για την κβαντομηχανική και την
επιστημονική τεκμηρίωση της Ομοιοπαθητικής.
1) Bill Gray (MD), «Επιστήμη ή Μύθος;», εκδόσεις University
Studio Press.
2) «Κβαντική Φυσική και Ομοιοπαθητική», Ιωάννης Καρπουζέλης (MD), Εκδόσεις Medicum.
3) Brian Greene, «Το κομψό Σύμπαν», Εκδ. Ωκεανίδα (αξιόλογη προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ της γενικής θεωρίας της σχετικότητας και της κβαντομηχανικής).
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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@ygeiasorama.gr & olistic@otenet.gr
θρώπινο μυαλό. Το ελληνικό άλμα από το μύθο στη γνώση υπήρξε η απαρχή τόσο της επιστήμης όσο και της φιλοσοφίας,
ώσπου οι δρόμοι τους χώρισαν με την επιστημονική επανάσταση του 17ου αιώνα.
C. Gillispie
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ομοιοπαθητική αποκατάσταση υπερκινητικότητας και βίαιης συμπεριφοράς οκτάχρονου.
Τα τελευταία χρόνια η έξαρση της εγκληματικότητας στις «πολιτισμένες» κοινωνίες μας αυξάνεται και την ευαίσθητη
ηλικία των παιδιών, των εφήβων αλλά
και μικρότερης ηλικίας. Τα φαινόμενα
βίας κάνουν την εμφάνισή τους όλο και
πιο συχνά, όλο και πιο κοντά στην πόρτα
μας, και ενίοτε φτάνουν σε ακραίες μορφές.
Συχνά βλέπουμε και ακούμε απο τα ΜΜΕ, μαθητές να
εκτελούν εν ψυχρώ συμμαθητές τους και στη συνέχεια να
αυτοκτονούν.
Αξιοσημείωτο είναι ότι τα φαινόμενα αυτά διαδραματίζονται κυρίως σε σχολεία εύπορων περιοχών και με δράστες παιδιά ευκατάστατων οικογενειών, σύμφωνα με
έρευνα που δημοσιεύτηκε στην Ελευθεροτυπία. Οι κοινωνίες μας στην προσπάθειά τους να αναπτυχθούν οικονομικά γίνονται πιο απρόσωπες, παραβλέποντας τις
ανθρώπινες ηθικές αξίες και σχέσεις. Το κοινωνικό αυτό
σχίσμα έχει επηρεάσει όχι μόνο τη σχέση των πολιτών μεταξύ τους αλλά και τη σχέση του ίδιου του ατόμου με τον
εαυτό του, όπως δείχνει η ραγδαία εξάπλωση της κατάθλιψης. Η εγκληματικότητα είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που απηχεί την άποψη του Άγγλου ιστορικού Henry
Thomas (19ος αι.), ο οποίος διακήρυττε ότι: «η κοινότητα είναι που προετοιμάζει το έγκλημα και ο εγκληματίας
το διαπράττει».
Οι σημερινές κοινωνίες με τον τρόπο που λειτουργούν, υπονομεύουν το ίδιο τους το μέλλον.
Κανείς δεν θέλει να αντιληφθεί ότι ο κώδωνας
του κινδύνου κρούει, και μάλιστα εκκωφαντικά,
σε μια κοινωνία που έχει κλειστά τα αυτιά της και
πορεύεται σε λάθος κατεύθυνση. Βελτίωση και
αποκατάσταση της υγείας του οργανισμού, τόσο
του κοινωνικού όσο και του ανθρώπινου, δεν πρόκειται να δούμε παρά μόνο όταν το κάθε άτομο,
πιεστεί τόσο, ώστε να αναρωτηθεί, ζητώντας επιτακτικά μια απάντηση, για το ποια είναι η παρά
φύση πορεία που τον οδήγησε ως εδώ.
Η περίπτωση της υπερκινητικής και βίαιης συμπεριφοράς
του οκτάχρονου Βασίλη αποτελεί μία ιδανική ευκαιρία να
γίνουν πιο γνωστά τα πολύ θετικά αποτελέσματα της
Ομοιοπαθητικής θεραπευτικής μεθόδου απέναντι σε
ασθένειες, για τις οποίες δύσκολα ο σημερινός γονιός θα
σκεφτόταν την Ομοιοπαθητική. Αυτή η διστακτικότητα των
γονιών οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ενημέρωσης, και
σε αυτό την ευθύνη φέρει ο κάθε γονιός, ο κάθε πολίτης,
που επαναπαύεται. Που δεν αναζητεί, δεν ενημερώνεται,
δεν δοκιμάζει, δεν απορεί. Πού έχει αφεθεί στις υποσχέσεις των κατεστημένων κοινωνικών δομών υγείας -και
όχι μόνο-, θεωρώντας τις τη μόνη ασφαλή επιλογή, το
μόνο κατάλληλο δρόμο.
Ο πολίτης είναι ο άμεσα υπεύθυνος για τις επιλογές του:
Δημο-κρατία κυριολεκτικά σημαίνει ότι ο λαός είναι στην
εξουσία. Ο καθένας λοιπόν απο εμάς είναι που απώλεσε
το κοινωνικό του όραμα και παραιτήθηκε απο τις ευθύνες. Όρισε με πλειοψηφία στην βουλή «ειδικούς τεχνοκράτες» να φυλάσσουν τις αρχές της δημοκρατίας οι
οποίοι με την σειρά τους, και εξυπηρετώντας τα προσωπικά τους οφέλη, υπηρετούν αντ’ αυτών τις περίφημες
«αγορές» που καταδυναστεύουν τις ανθρώπινες αξίες και
καθιστούν αδύνατη τη βιολογική μας επιβίωση. Παραχωρήσαμε την ίδια την εξουσία μας στους τεχνοκράτες και
τους επιτρέψαμε να ρυθμίζουν τα πάντα: τις τύχες μας, την
ενημέρωσή μας, την ίδια τη νοοτροπία και τη δράση μας,
την επιβίωσή μας. Όπως λέει και ο αμερικανός ακτιβιστής,
ιστορικός και συγγραφέας Χάουαρντ Ζιν,

«...αν αυτοί που έχουν τα ηνία
της κοινωνίας μας -πολιτικοί,

στελέχη πολυεθνικών και ιδιοκτήτες του τύπου και της τηλεόρασης- μπορούν να κουμαντάρουν
τις ιδέες μας, θα είναι ασφαλείς
στην εξουσία τους. Δεν θα χρειάζονται στρατιώτες να περιπολούν
στους δρόμους. Θα ελέγχουμε
εμείς τους εαυτούς μας»1.
Αλίμονο!!!
Ας δούμε λοιπόν τι μπορεί να κάνει η Ομοιοπαθητική για
την υγεία μας, ακόμη και σε δύσκολες ή οριακές περιπτώσεις. Αρχικά να πούμε ότι η εύρεση του Ομοίου Πάθους (του φαρμάκου που είναι μοναδικό και
εξατομικευμένο για κάθε ασθενή) γίνεται μετά από τη
λήψη ενδελεχούς ιστορικού που επιτρέπει στον θεραπευτή να εντοπίσει και να αναλύσει σε βάθος τα ατομικά
χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες που επιδεικνύει το
άτομο, τόσο στο σώμα όσο στο συναισθηματικό και το
νοητικό του περιβάλλον. Το ομοιοπαθητικό φάρμακο δεν
θεραπεύει συμπτώματα, αλλά αποσκοπεί στη συνολική
βελτίωση και αποκατάσταση της υγείας του ασθενή, δηλαδή στην αληθινή (ολιστική) θεραπεία.

Περίπτωση βίαιης συμπεριφοράς ανηλίκου
Τον Οκτώβριο του 2007 με επισκέφτηκε ο οκτάχρονος
Βασίλης μαζί με τους γονείς του. Το πρόβλημά του ήταν
η υπερκινητικότητα και η βιαιότητα της συμπεριφοράς του.
Πριν ένα χρόνο και για τον ίδιο λόγο, είχαν επισκεφτεί ψυχίατρο, ο οποίος τους συνέστησε παιδοψυχολόγο, σαν
μια αρχική προσπάθεια, προκειμένου να αποφευχθεί η
φαρμακευτική αγωγή. Ο Βασίλης όμως δεν ήταν καθόλου συνεργάσιμος με τον παιδοψυχολόγο και η έσχατη
πλέον λύση ήταν τα χημικά φάρμακα, γιατί η κατάστασή
του επιδεινωνόταν συνεχώς. Από γνωστούς πληροφορήθηκαν οι γονείς του για την Ομοιοπαθητική, και κατέφυγαν σε αυτή με δυσπιστία και σαν μια λύση ανάγκης.
Η σχέση των γονιών του Βασίλη ήταν ασταθής. Η μητέρα
του έπασχε από φοβίες και λάμβανε φαρμακευτική
αγωγή. Παρουσίαζε έντονη επιθυμία απόσυρσης από οτιδήποτε της ζητούσε να καταβάλει και την ελάχιστη προσπάθεια. Με δυσκολία έφερνε σε πέρας τις καθημερινές
της υποχρεώσεις στην εργασία της και στο σπίτι. Ο πατέρας από την άλλη μεριά, διένυε μια κατάσταση μειωμένης αυτοεκτίμησης σαν αποτέλεσμα της απάθειας της
συζύγου του. Υπήρχαν συχνοί καβγάδες, που σχετίζονταν
με την υποψία του ότι υπήρχε άλλος που διεκδικούσε τη
σύζυγο του. Η ανησυχία όμως και των δύο για την κατάσταση του παιδιού τους ήταν αμοιβαία και η ιδέα της ομοιοπαθητικής τους έβρισκε σύμφωνους.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Βασίλης δεν στάθηκε
ήσυχος ούτε λεπτό. Τριγυρνούσε σαν το θηρίο στο
κλουβί, άνοιγε τα παράθυρα, τα συρτάρια και την πόρτα

του γραφείου. Υπήρχε αγωνία και φόβος που εκφραζόταν
με οργή, αόριστα μεν, αλλά αν τον προκαλούσες έστω
και λίγο, τότε όλη αυτή η ένταση θα εκτονωνόταν επάνω
σου. Φανταστείτε ότι έχετε αργήσει στην δουλειά σας, και
τη στιγμή που ξεκινάτε να φύγετε δεν βρίσκετε τα κλειδιά
σας. Τριγυρνάτε ψάχνοντας στο σπίτι, ενώ παράλληλα
σκέπτεστε τα πιθανά σημεία που μπορεί να τα έχετε αφήσει. Όσο ψάχνετε, η αγωνία σας κορυφώνεται: αρχικά σας
ξέφευγαν κάποιες βρισιές μέσα από τα δόντια αλλά τώρα
δεν αντέχετε και φωνάζετε οργισμένοι σε όποιον είναι
κοντά σας, αρπάζετε τα πράγματα που είναι πάνω στα έπιπλα και τα εκσφενδονίζετε δεξιά και αριστερά γεμάτοι
οργή. Αυτή την εικόνα έδινε ο μικρός Βασίλης.
Πριν περάσουν 20 λεπτά ο Βασίλης ζητούσε από τους
γονείς του να φύγουν, πράγμα που του αρνήθηκαν. Τότε
ζήτησε με απελπισία να φύγει μόνος του: θα πήγαινε εκεί
κοντά, είπε, στο σπίτι της γιαγιάς του. Δεν άντεχε τους περιορισμούς, του προκαλούσαν μεγάλη αγωνία, αισθανόταν να πνίγεται και αντιδρούσε βίαια όταν δεν έβρισκε
διέξοδο. Δεν μπορούσε καθόλου να καθίσει να μελετήσει
στο σχολείο από την εσωτερική βίαιη παρόρμηση που αισθανόταν. Βρισκόταν συνεχώς σε νευρική υπερένταση
και κίνηση. Ακόμη και στα παιχνίδια του με τα άλλα παιδιά
ήταν ανυπόμονος και στη συνέχεια γινόταν βίαιος, με αποτέλεσμα τα παιδιά να τον φοβούνται και να τον αποφεύγουν. Όταν οι γονείς του προσπαθούσαν να του
απαγορεύσουν να φύγει από το σπίτι προκειμένου να μελετήσει, εκείνος αντιδρούσε βίαια πετώντας πέτρες στους
περαστικούς και στα παράθυρα των γειτονικών σπιτιών.
Μια μέρα άρπαξε ένα μαχαίρι και απειλούσε να σκοτώσει
τη μητέρα του. Δεν ήταν μια επίθεση εκφοβισμού, αλλά
μια οριακά ανεξέλεγκτη κατάσταση, που συγκρατήθηκε
από τη μητρική δύναμη της αγάπης που υπήρχε ακόμα
ζωντανή μέσα του. Εκείνο που δεν γνώριζαν οι γονείς του
είναι πόσο ακόμη θα διαρκούσε η κατάσταση αυτή και
κατά πόσο κινδύνευαν πλέον. Και η δασκάλα του όμως,
που τον έβλεπε να χειροτερεύει τα δύο τελευταία χρόνια,
ανησυχούσε για την ασφάλεια των συμμαθητών του. Η
περίπτωση του Βασίλη ήταν σαν μια χιονοστιβάδα βίας,
που όσο κατρακυλούσε, αυξανόταν η ταχύτητα και ο
όγκος της.
Αξίζει να σταθούμε λίγο περισσότερο στο ομοιοπαθητικό
ιστορικό του Βασίλη. Όταν γεννήθηκε, αρνιόταν το μητρικό αλλά και κάθε άλλο γάλα. Προσπάθησαν πολύ δοκιμάζοντας διαφορετικές μάρκες μέχρι να βρουν ένα που
να μπορεί να το πιει, για να το κάνει τελικά εμετό μετά από
3-4 ώρες. Δύο ετών άρχισε ένας επίμονος βήχας. Πήρε
για αρκετό διάστημα διαφορετικές αντιβιώσεις χωρίς αποτέλεσμα. Συχνά έβηχε ασταμάτητα ενώ ο βήχας υποχωρούσε λίγο αν έκανε εμετό -που συνήθως ήταν και η
κατάληξη. Το πρόβλημα τον ταλαιπωρούσε για έξι χρόνια, μέχρι την ημέρα που ήρθε σε επαφή με την Ομοιοπαθητική.
Τεσσάρων ετών νοσηλεύτηκε γιατί δεν έπαιρνε βάρος. Η
διάγνωση ήταν οισοφαγική παλινδρόμηση και υποβλήθηκε σε κατασταλτική αγωγή, αλλά το πρόβλημα δεν
υποχωρούσε. Επτά ετών αρρώστησε από βρογχοπνευμονία. Κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, μόλις τον
πλησίασε ο γιατρός στην προσπάθεια να του πάρει αίμα,
ο Βασίλης ξέφυγε από τους γονείς του και έτρεχε στους
διαδρόμους του νοσοκομείου βρίζοντας τρομοκρατημένος. Φοβόταν σε υπερβολικό βαθμό τους γιατρούς, τις
ενέσεις, τη θέα του αίματος, το σκοτάδι, τους κλέφτες και
τα σκυλιά. Οι φόβοι αυτοί ήταν πέρα από το μέτρο που θα
μπορούσε να θεωρηθεί φυσιολογικό. Ο ύπνος του ήταν
πολύ ανήσυχος, συνεχώς στριφογυρνούσε και συχνά
έπεφτε από το κρεβάτι, παραμιλούσε με ένταση, άλλες
φορές πεταγόταν τρομοκρατημένος και έτρεχε. Το μαξιλάρι του κάθε πρωί ήταν μουσκεμένο από σιελόρροια,
που σημειωνόταν κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ήταν υπερκινητικός και απρόσεκτος, συχνά τραυματιζόταν και πανικοβαλλόταν στη θέα των τραυμάτων.

«Εφόσον οι ασθένειες είναι μια εκτροπή απο την κατάσταση της υγείας, πουεκφράζεται με κάποια συμπτώματα, και εφόσον
η θεραπεία αντίστοιχα είναι μια επιστροφή απο την κατάσταση της ασθένειας στην κατάσταση της υγείας, γίνεται φανερό ότι
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Συνταγογράφηση
Το ομοιοπαθητικό φάρμακο που ανταποκρινόταν στην παραπάνω εικόνα και το οποίο
του χορηγήθηκε σε υψηλή δυναμοποίηση, ήταν το Stramonium. Πρόκειται για τη δηλητηριώδη ντατούρα ή ακανθόμηλο της τάξεως των στρυχνοειδών, που στη χημική της
σύσταση περιέχει τα αλκαλοειδή υοσκυαμίνη, ατροπίνη, σκοπολαμίνη και δατουρίνη.
Υπενθυμίζουμε βέβαια ότι στην Ομοιοπαθητική οι συνεχείς αραιώσεις που δέχεται η αρχική ουσία γίνονται προκειμένου να αφαιρεθεί παντελώς η χημική της σύσταση, ενώ οι
κρούσεις (δυναμοποιήσεις) στις οποίες υποβάλλεται, ενισχύουν τη δυναμική της, καθιστώντας το θεραπευτικό μέσο ακίνδυνο και αποτελεσματικό. Όσο πιο πολλές αραιώσεις
και δυναμοποιήσεις δέχεται, τόσο πιο ισχυρές γίνονται οι θεραπευτικές του ιδιότητες.
Θυμίζουμε ότι στο πλαίσιο της θεραπείας ο ομοιοπαθητικός καλείται εκτός των άλλων
να αντιληφθεί το μέτρο των αραιώσεων και δυναμοποιήσεων που χρειάζεται ο εκάστοτε
ασθενής, τη σωστή δοσολογία και ένταση του φαρμάκου δηλαδή. Ο καθορισμός αυτών
είναι μία απαιτητική διαδικασία.
Μετά από την πρώτη λήψη του φαρμάκου ο Βασίλης βελτιώθηκε θεαματικά σε όλα τα
επίπεδα. Το ενδιαφέρον για το σχολείο αυξήθηκε, μπορούσε τώρα να καθίσει και να
διαβάσει. Η δασκάλα του έμεινε έκπληκτη από την ξαφνική βελτίωση στην επίδοσή του.
Μάλιστα του έβαλε συμβολικά «100» στο μάθημα της γεωγραφίας, γιατί το απάγγειλε
σχεδόν απέξω. Οι γονείς του είδαν μια αληθινή μεταμόρφωση. Σταμάτησε να είναι υπερκινητικός και βίαιος, δεν φοβόταν τα σκυλιά και έτρωγε φαγητά που δεν είχε δοκιμάσει
ποτέ. Νύσταζε νωρίς. Πριν από τη λήψη του φαρμάκου φοβόταν να κοιμηθεί από τα
εφιαλτικά όνειρα που τον τρόμαζαν, ενώ τώρα πήγαινε μόνος, χωρίς να φοβάται, στο
δωμάτιο του. Η πρώτη επίσκεψη και λήψη του φαρμάκου έγινε στις 16-10-2007 και
έλαβε 3 κάψουλες σε διάρκεια 4 μηνών. Μέχρι σήμερα έχουμε συναντηθεί τρεις φορές
χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω αγωγή.
Ο ομοιοπαθητικός έρχεται αρκετά συχνά σε επαφή με περιπτώσεις που αποτελούν θαύμα για οποιαδήποτε άλλη θεραπευτική μέθοδο, συμπεριλαμβανομένης της συμβατικής ιατρικής (αν και τα χημικά φάρμακα που χρησιμοποιεί
η συμβατική ιατρική δεν αποτελούν θεραπευτική αλλά κατασταλτική αγωγή).
Στην παραπάνω αναφορά δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο υπερβολής. Απεναντίας,
η κατάσταση του ασθενούς περιλάμβανε στοιχεία επικινδυνότητας σε ανησυχητικό
βαθμό, που δοκίμαζαν σοβαρά τα θεραπευτικά όρια του ομοιοπαθητικού. Η ανάληψη της
ευθύνης ενός τέτοιου περιστατικού είναι πολύ μεγάλη, δεδομένου ότι η όλη εικόνα παρέπεμπε σε ανεξέλεγκτη νευρική και βίαιη υπερδιέγερση, που θα μπορούσε ανά πάσα
στιγμή να εκτονωθεί σε βάρος των άλλων. Δεν υπήρχε χρόνος για καθυστέρηση: το
φάρμακο χορηγήθηκε την ίδια στιγμή και ζητήθηκε καθημερινή ενημέρωση πρωί και
απόγευμα. Όμως τα αποτελέσματα ήταν καθησυχαστικά και τα σημάδια της βελτίωσης
φανερά, από την πρώτη ημέρα, προς ανακούφιση τόσο του ιδίου του παιδιού όσο και
των γονιών του.
Tο όνομα «Βασίλης» έχει αλλαχτεί για τη διαφύλαξη του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων του ατόμου. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις είναι υποθετική.
1. Χάουαρντ Ζιν Αυτοβιογραφία, εκδ. Αιώρα
Χρήστος Κόντης, Ομοιοπαθητικός - Πρακτικός του Σιάτσου
Κέρκυρα - Ιωάννινα - Αθήνα
site: www.kethe.gr - www. ygeiasorama.gr,
email: olistic@otenet.gr, info@ygeiasorama.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤO ΟΖΟΝ
Επιμέλεια: ΒΑΛΙΑ ΚΑΪΜΑΚΗ

Oσοι ανυπομονούν να έρθει το καλοκαίρι και να αφεθούν στις παραλίες,
πριν εκτεθούν στον ήλιο πρέπει να το σκεφθούν σοβαρά. Το όζον, που προστατεύει από τις υπεριώδεις ακτίνες, όπως γνωστοποίησε στην τελευταία
έκθεσή του ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, έχει μειωθεί από
την έναρξη του χειμώνα έως τα τέλη Μαρτίου κατά 40% στην περιοχή της
Αρκτικής, 20 χλμ. πάνω από τη Γη. Αυτή την εποχή του έτους, oι θερμοκρασίες στη στρατόσφαιρα πάνω από τις αρκτικές περιοχές συνοδεύονται
από σημαντική αραίωση του προστατευτικού στρώματος του όζοντος.
Τα αυξημένα επίπεδα της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας, που μετρούνται στα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, αναμένεται σύντομα να παρατηρηθούν και πάνω από τη Ρωσία
και την Αλάσκα. Η αραίωση του στρώματος του όζοντος είναι εξαιρετικά μεγάλη και
αναμένεται ότι οι αέριες μάζες οι οποίες θα κινηθούν από τα μεγαλύτερα γεωγραφικά
πλάτη προς τα μικρότερα, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, θα μεταφέρουν αέρα
με πολύ λίγο προστατευτικό όζον. Ήδη οι αέριες μάζες που μεταφέρουν αέρα με μειωμένο όζον έχουν καλύψει τη Γροιλανδία και τη Σκανδιναβία. Μέχρι στιγμής το ανώτερο
ποσοστό αραίωσης του όζοντος που είχε σημειωθεί σε προηγούμενους χειμώνες ήταν
30%. Και όλα αυτά συμβαίνουν παρά τη σύναψη της επιτυχημένης Διεθνούς Συνθήκης
(Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ), η οποία αποτρέπει την παραγωγή και την κατανάλωση χημικών (χλωροφθοράνθρακες) που καταστρέφουν το όζον. Το πρόβλημα εστιάζεται στη
μακροβιότητα αυτών των χημικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα. Θα χρειαστούν αρκετές
δεκαετίες προτού η συγκέντρωσή τους επανέλθει στα χαμηλότερα, πριν από το 1980,
επίπεδα, στόχο που η Επιστημονική Επιτροπή Καταστροφής του Όζοντος έχει θέσει για
το 2030-2040. O βαθμός καταστροφής του όζοντος στην Αρκτική το 2011 είναι αναμενόμενος. Oι επιστήμονες προβλέπουν σημαντική απώλειά του, στην περίπτωση που
σημειωθεί ένας ψυχρός και χωρίς μεταβολές χειμώνας στη στρατόσφαιρα. Η καταστροφή σημειώνεται πάνω από τις πολικές περιοχές, όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν
κάτω από τους -78 βαθμούς Κελσίου. Σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες στη στρατόσφαιρα σχηματίζονται σύννεφα. Χημικές αντιδράσεις μετατρέπουν αποθέματα αβλαβών
αερίων (π.χ. υδροχλωρικό οξύ) σε ενεργά αέρια καταστροφής του όζοντος, με άμεσα
αποτελέσματα σε περίπτωση παρουσίας ηλιακού φωτός. Εάν η έκταση της καταστροφής του όζοντος μετακινηθεί από τα μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη προς τα μικρότερα,
τότε πρέπει να αναμένουμε αυξημένα επίπεδα υπεριώδους ακτινοβολίας σε σχέση με τα
συνήθη επίπεδα της εποχής.
Εξηγώντας το φαινόμενο, ο πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος,
ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός, μιλάει για κλιματικές ανωμαλίες οι οποίες
οφείλονται και σε ανθρωπογενείς παράγοντες: «Η ακραία κατάσταση της
ψύξης της κατώτερης ατμόσφαιρας και της αραίωσης του στρώματος του
όζοντος οφείλεται κυρίως σε κλιματική ανωμαλία, που συνέβη στα υψηλά
στρώματα της ατμόσφαιράς τους πριν από λίγους μήνες. Ένα μέρος της κλιματικής ανωμαλίας πιθανόν να συνδέεται και με το εξελισσόμενο ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου. Χωρίς το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ
περίπου το 1/3 του βόρειου ημισφαιρίου θα κινδύνευε από υπερβολικές δόσεις υπεριώδους Β, τόσο μεγάλες ώστε το μαύρισμα στον ήλιο θα γινόταν
μέσα σε λίγα λεπτά». Επίσης, όσον αφορά τους κινδύνους, συμπλήρωσε ότι:
«Έστω και αν είναι μόλις Μάιος, χρειάζεται αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στα
μικρά παιδιά. Η ασφαλής έκθεση στον
ήλιο γίνεται πριν από τις 11 το πρωί και
μετά τις 3 το απόγευμα. Υπενθυμίζω ότι οι
υπεριώδεις ακτινοβολίες προκαλούν καρκίνο του δέρματος, καταρράκτη, καθώς
και γενικότερη βλάβη του ανοσοποιητικού
συστήματος».
Πηγή: Ελευθεροτυπία Μάιος 2011

τα φάρμακα θεραπεύουν μόνο αν έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τον τρόπο που το άτομο αισθάνεται και δρα. Στην πραγματικότητα φάρμακα είναι μόνον εκείνα που κατέχουν αυτή την ιδιότητα»
Σάμουελ Χάνεμαν
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Α΄ ΜΕΡΟΣ
Παρουσίαση: Γεωργίου Ουρανία, Τομέας Βιολογίας Φυτών Πανεπιστημίου Πατρών
«Αν οι άνθρωποι ζούσαν και τρέφονταν σωστά,
δεν θα υπήρχαν αρρώστιες»
Ιπποκράτης
Ο πατέρας της ιατρικής είχε διαπιστώσει τη σχέση
υγείας και διατροφής 2.550 χρόνια πριν. Ο Ιπποκράτης επίσης ήταν εκείνος που είχε διδάξει πως
η τροφή πρέπει να είναι όχι μόνο υγιεινή, αλλά και
ευχάριστη. «Να προτιμάτε ποτά και φαγητά ευχάριστα, ακόμη και όταν δεν είναι τόσο ποιοτικά,
είναι προτιμότερα από εκείνα που είναι πολύ
καλής ποιότητας, αλλά δεν είναι ευχάριστα στη
γεύση».
Σήμερα η ιατρική έχει στρέψει το βλέμμα της στη
Μεσόγειο και ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπου τα καρδιακά νοσήματα είναι σχεδόν άγνωστα και οι καρκίνοι σε πολύ μικρότερα ποσοστά.
Οι γιατροί και οι διαιτολόγοι πιστεύουν ότι τα βότανα και τα άγρια χόρτα της Μεσογείου είναι
«φορτωμένα» με ηλιακή ενέργεια. Ο ήλιος της
Μεσογείου είναι αυτός που θρέφει όλη αυτή την
απίστευτη ποικιλία των βρώσιμων λαχανικών και
βοτάνων που είναι απαραίτητα για ένα ισορροπημένο διατροφικό πρότυπο.

Συλλογή
Η συγκομιδή φύλλων και βλασταριών γίνεται στην εποχή
της πλήρους ανάπτυξης πριν από την άνθηση και καλό
είναι αυτά να μαζεύονται το απόγευμα. Τα ανθισμένα μέρη
είναι προτιμότερο να συλλέγονται στην αρχή της ανθοφορίας και καλύτερα το πρωί. Οι καρποί πρέπει να συλλέγονται σε πλήρη ωρίμανση και το πρωί.

Αποξήρανση
Η αποξήρανση γίνεται σε σκιερό μέρος και είναι καλύτερα
να απλώνουμε τα βότανα πάνω σε χαρτί ή δίχτυ για να αερίζονται και να ξεραίνονται ευκολότερα.

Αποθήκευση
Αποθηκεύονται σε γυάλινα ή πήλινα δοχεία σε σκοτεινό
μέρος χωρίς υγρασία (μπορούμε να προσθέσουμε στα
βάζα και λίγους κόκκους ρύζι).

Είδη Ελληνικών Βοτάνων
Melissa officinalis
(Μελισσόχορτο,
μελισσοβότανο,
λεμονόχορτο)
Χρησιμοποιούνται ανθισμένοι βλαστοί και φύλλα. Έχει λεμονάτη
γεύση. Ως αφέψημα προσφέρεται
συνήθως με μέλι και θεωρείται
καλό για το στομάχι, χωνευτικό και

τονωτικό. Ανοίγει την όρεξη και ενισχύει τη μνήμη. Πιστεύεται ότι έχει ιδιότητες κατά της γήρανσης και ότι θεραπεύει την ανικανότητα. Χρησιμοποιείται στη ζαχαροπλαστική
και την ποτοποιία για την παρασκευή λικέρ. Αρωματίζει
πολλά φαγητά όπως κρέατα, πουλερικά και σούπες.

Origanum sp.

(O. vulgare onites,
Ρίγανη)

Φύεται σε ξηρές, πετρώδεις
και βραχώδεις περιοχές σε
όλη την Ελλάδα έως το
υψόμετρο των 1500 μ.
Βλαστοί με φύλλα και άνθη
συλλέγονται κατά την εποχή
της άνθησης (Ιούνιο-Σεπτέμβριο) και ξηραίνονται
επιμελώς στη σκιά και στον
αέρα. Είναι εξαιρετικό αρτυματικό και φαρμακευτικό φυτό που χρησιμοποιούνταν
από την αρχαιότητα. Το αιθέριο έλαιο της ρίγανης έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και χρησιμοποιείται στη βιομηχανία
τροφίμων ως συντηρητικό, μικροβιοκτόνο. Ανοίγει την
όρεξη, βοηθά στη χώνευση. Χρησιμοποιείται ευρέως στη
μαγειρική σε πολλά φαγητά. Αρωματίζει ελιές, τουρσιά,
σαλάτες. Η ρίγανη αρωματίζει κυρίως φαγητά φούρνου
και σχάρας, και ταιριάζει σε ψάρια, κρέατα, πατάτες, φασόλια, ομελέτες ζυμαρικά κ.ά. Θεωρείται το έμβλημα της
ελληνικής κουζίνας (χωριάτικη σαλάτα).

Coridothymus capitatus (Θυμάρι)
Είναι φρυγανώδης θάμνος που φύεται σε ξηρές πετρώδεις περιοχές σε
χαμηλά και μεσαία
υψόμετρα σε όλη
την Ελλάδα. Συλλέγεται κατά την
εποχή της άνθησης
(Μάιο-Σεπτέμβριο)
και ξηραίνεται επιμελώς στον αέρα. Το εμπορικό του όνομα είναι «ισπανική
ρίγανη». Ήταν γνωστό από την αρχαιότητα (έχει βρεθεί
στον τάφο του Τουταγχαμών). Χρησιμοποιείται ευρέως
στη μαγειρική όπως και η ρίγανη σε πολλά φαγητά (κρέας,
πουλερικά, σάλτσες, σαλάτες κ.ά.) Ταιριάζει πολύ με ψάρι,
καθώς και με μελιτζάνες και πιπεριές φούρνου.

Rosmarinus
officinalis
(Δεντρολίβανο,
αρισμαρί)
Αειθαλής φρυγανώδης θάμνος αυτοφυής στη Μεσόγειο.
Φαρμακευτικό φυτό

γνωστό από την αρχαιότητα. Συλλέγεται όλο τον χρόνο,
αλλά κυρίως το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Το δεντρολίβανο χρησιμοποιείται ως ρόφημα κατά των νευρικών
πονοκεφάλων, κατά της αϋπνίας, και είναι ιδανικό για τις
ημικρανίες. Χρησιμοποιείται επίσης στη μαγειρική σε
πολλά φαγητά και για μαρινάρισμα. Είναι το καλύτερο
αρωματικό φυτό για το ψητό ψάρι και το συκώτι.

Mentha spicata

(Δυόσμος)

Τα αρωματικά του φύλλα
χρησιμοποιούνται στη
μαγειρική (σούπες, σάλτσες) και σε σαλάτες.
Ταιριάζει με κεφτέδες,
αρνί, τυρόπιτες, μελιτζάνες, ντομάτες, κολοκύθια, ζυμαρικά, πατάτες κ.ά. Σαν ρόφημα το
χρησιμοποιούμε σε περιπτώσεις δυσπεψίας και διάρροιας.
Θεωρείται ότι είναι αφροδισιακό. Ο λαός λέει «με βασιλικό και δυόσμο στόλισε ο θεός τον κόσμο».

Ocimum Basilicum
(Βασιλικός)
Προέρχεται από την Ινδία
και την Ινδονησία και ήρθε
στην Ευρώπη από τον Μεγαλέξανδρο. Το ρόφημα
του βασιλικού καταπραΰνει
τη νεύρωση στομάχου, τις
ημικρανίες και βοηθά στη
μνήμη. Βοηθά στη παραγωγή γάλακτος στις θηλάζουσες μητέρες. Βασιλικός
με λάδι σαν σαλάτα είναι κατά της δυσκοιλιότητας. Χρησιμοποιείται για αρωματισμό του ελαιόλαδου. Ταιριάζει
πολύ με όποιο φαγητό έχει ντομάτα. Αρωματίζει σούπες,
σαλάτες, κρέατα, κυνήγι, θαλασσινά, κεφτέδες κ.ά. Στην
Κρήτη κάνουν ντολμάδες με πλατύφυλλο βασιλικό. Χρησιμοποιείται επίσης σε τσουρέκια, κομπόστες, χυμούς
φρούτων κ.λπ. Πασίγνωστη είναι η ιταλική σάλτσα
«πέστο» που έχει ως κύριο υλικό το βασιλικό και ταιριάζει σε μακαρονάδες, πατατοσαλάτες, κρέας, ψάρι κ.ά.

Portulaca oleracea
(Γλιστρίδα,
αντράκλα)
Πρόκειται για ένα ζιζάνιο
που θα το συναντήσουμε
σε κήπους, σε άκρες δρόμων, σε καλλιεργούμενα
χωράφια κ.λπ. σε όλη την
Ελλάδα. Τα φύλλα και οι
τρυφεροί βλαστοί συλλέγονται από τον Ιούνιο έως τον
Οκτώβριο. Είναι φυτό μαλακτικό για το στομάχι και τα έν-

Ένα ελάχιστο μόνον ποσοστό της ηλιακής ενέργειας, που δεν ξεπερνά τα πέντε δεκάκις χιλιοστά του συνολικού, παίρνει
μέρος στη φωτοσύνθεση. Είναι όμως αρκετό το ποσοστό αυτό, για να δώσει το έναυσμα στον αέναο ρόλο των φυτών.
Στο κυνήγι του κέρδους, ο άνθρωπος συχνά στρέφεται εναντίον και του φυτικού βασιλείου. Εάν ωστόσο, ο κόσμος των
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τερα. Η βιολογική σημασία της γλιστρίδας είναι μεγάλη
γιατί εκτός από πολλές βιταμίνες, περιέχει και το περίφημο
οξύ Ω3 που μειώνει τη χοληστερίνη. Έχει υπόξινη γεύση
και χρησιμοποιείται συνήθως ωμό σε σαλάτες ή μαγειρεμένο με σπανάκι. Γίνεται επίσης και τουρσί. Ακόμη και σήμερα στην Κρήτη φτιάχνουν γλιστρίδα με γιαούρτι που
είναι μια πολύ δροσιστική σαλάτα γνωστή από την Αίγυπτο
του 16ου αιώνα.

Capparis
spinosa L.
(Κάππαρη)
Το μεσογειακό αυτό
φυτό απαντάται σε
πετρώδεις βιότοπους,
βραχώδεις γκρεμούς,
τοίχους και παραθαλάσσιους βράχους.
Τα τρυφερά μπουμπούκια, τα άνθη και οι τρυφεροί βλαστοί συλλέγονται το καλοκαίρι και διατηρούνται σε άλμη
και ξίδι (τουρσί).
Το φυτό ήταν γνωστό από την αρχαιότητα (η Φρύνη πριν
γίνει εταίρα μάζευε και πωλούσε κάππαρη). Χρησιμοποιούνταν ως ορεκτικό, διουρητικό και καταπραϋντικό. Χρησιμοποιείται σε σαλάτες, αλλά και στη μαγειρική ως
άρτυμα σε σάλτσες για ζυμαρικά, ψάρια, κρέατα και
όσπρια.

Crithmum maritimum (Κρίταμο, αλμύρα)
Είναι ένα πολυετές
παχύφυτο που φύεται σε βραχώδεις
ακτές της Μεσογείου. Τα φύλλα και
οι νεαροί βλαστοί
συλλέγονται και διατηρούνται σε άλμη.
Τα κρίταμα χρησιμοποιούνται ωμά σε σαλάτες ή μαγειρε-

μένα και θυμίζουν αόριστα το μάραθο ή το σέλινο, αλλά
είναι πικρότερα και υφάλμυρα. Το κρίταμο θεωρείται καλό
διουρητικό και βοηθά στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C. Επίσης,
ενεργεί ως χωνευτικό.

Foeniculum vulgare (Μάραθο, μάλαθρο)
Φύεται στις άκρες των
δρόμων, σε ξηρές περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Είναι από τα
βότανα που χρησιμοποιήθηκαν από την αρχαιότητα από Έλληνες,
Αιγυπτίους και άλλους
Μεσογειακούς λαούς.
Χρησιμοποιείται ευρύτατα στη μαγειρική και ταιριάζει πολύ με θαλασσινά, ψάρια,
σαλιγκάρια, κρέατα, σούπες, τυροσαλάτες, τυρόπιτες,
χορτόπιτες, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, μαραθόπιτες, μαραθοτηγανίτες. Επίσης αρωματίζει λάδι, ελιές, τουρσιά, σαλάτες και τοματοπελτέ. Είναι ορεκτικό, χωνευτικό,
διουρητικό και τονωτικό. Το «φινόκιο» ή μάραθο της
Φλωρεντίας καλλιεργείται κυρίως για τη ρίζα του που χρησιμοποιείται μαγειρεμένο ή ωμό σε σαλάτες. Οι μαραθόσποροι αρωματίζουν ευχάριστα το ψωμί και κουλουράκια
ή παξιμάδια.

Tordylium apulum (Καυκαλήθρα ή
καυκαλίδα)
Είναι ένα λαχανικό με
ιδιαίτερα ωραίο άρωμα
που φύεται σε όλη
Μεσόγειο, σε καλλιεργούμενους αγρούς ή
σε άκρες μονοπατιών. Συλλέγεται το
χειμώνα και την άνοιξη

πριν την άνθιση. Είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα λαχανικά
που χρησιμοποιείται σε πίτες και χορτόσουπες. Επίσης μαγειρεύεται με κρέας και δίνει ιδιαίτερο άρωμα στη φασολάδα. Θεωρείται αφροδισιακό λαχανικό.

Urtica urens (τσουκνίδα)
Είναι ένα κοινότατο και παραμελημένο φυτό που απαντάται
παντού, σε υγρές τοποθεσίες,
σε κατοικημένες περιοχές και
σε άκρες δρόμων σε χέρσα
αζωτούχα εδάφη σε όλη τη
χώρα. Τρυφεροί βλαστοί συλλέγονται Ιανουάριο-Μάιο (με
γάντι).
Αποτελεί πολύτιμη πηγή μετάλλων. Χρησιμοποιείται για πίτες και σούπες. Είναι ονομαστές οι τσουκνιδόπιτες της Ηπείρου και Θεσσαλίας και το
τσουκνιδοπίλαφο της Μακεδονίας. Μπορεί να μαγειρευτεί σαν το σπανάκι (σπανακόρυζο με τσουκνίδα).
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ωμή σε σάλτσα πέστο. Ο
Ησίοδος έλεγε «να φας τσουκνίδα για να προστατευτείς
από όλες τις ασθένειες του έτους».

Eruca sativa (ρόκα)
Όλα τα είδη της ρόκας
έχουν μια ευδιάκριτη, πικάντικη γεύση και χρησιμοποιούνται ευρέως
σαν σαλατικό. Μπορούν
να μπουν σε σούπες
μαζί με άλλα χορταρικά
ή και να γίνουν σάλτσα πέστο. Η πιο χαρακτηριστική
χρήση της ρόκας είναι ως πικάντικη αρωματική ουσία για
τις σαλάτες με όλα τα είδη μαρουλιού. Όταν καταναλώνεται σε μεγάλη ποσότητα είναι ισχυρό αφροδισιακό...
Η παρουσίαση θα ολοκληρωθεί στο επόμενο τεύχος

φυτών, αγανακτισμένος από την ασυλλόγιστη αυτή στάση, κήρυσσε επ’ αόριστον αποχή από τα καθήκοντά του, το ανθρώπινο είδος θα εξέλιπε πολύ γρήγορα μαζί με τις ανομίες του.
Γιώργος Γραμματικάκης
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Η Υγεία θεμελιώνεται
στο Προγεννητικό στάδιο της Ζωής
Προγεννητική Αγωγή
Προετοιμασία του ζεύγους για τη σύλληψη και την κυοφορία
γράφει η Ιωάννα Μαρή

Η ολιστική σήμερα αντιμετώπιση του ανθρώπου διευρύνει το γνωστικό αντικείμενο της ιατρικής, της Ψυχολογίας, της
μαιευτικής αλλά και της παιδαγωγικής
επιστήμης. Ο άνθρωπος αποτελεί μια
ενότητα και κάθε στάδιο της ζωής του
επηρεάζει την αρμονική εξέλιξη των επόμενων σταδίων.
Σύλληψη και κυοφορία αποτελούν την αρχή της ζωής,
το θεμέλιο, αφού κατ’ αυτές, γίνεται η βασική διάπλαση
του ανθρώπου, στις ρίζες του. Ως εκ τούτου έχουν μέγιστη σπουδαιότητα για όλα τα στάδια της ζωής.
Ρώτησαν, αιώνες πριν, τον Σωκράτη: από πότε ν’ αρχίσουμε την ανατροφή του παιδιού; Από πότε να μεριμνήσουμε για την υγεία του, τον καλό του χαρακτήρα, την
εξυπνάδα του, τη μάθηση των Ηθικών Αξιών της Ζωής;
Εννέα μήνες πριν από τη γέννησή του, απαντάει ο Σωκράτης… αλλά και η πρωτοπορία της σύγχρονης επιστήμης!
Μετά τη γέννηση είναι ήδη αργά! Το παιδί, με όλα του τα
όργανα, είναι σχηματισμένο. Το παιδί που γεννιέται είναι
ήδη εννέα μηνών! Παράλληλες έρευνες Ιατρικής, Γενετικής, Ψυχολογίας σ’ όλον τον κόσμο έφεραν νέο φως
στην εμβρυϊκή ζωή, (ήδη φανερή με την τεχνολογία των
υπερήχων), και τόνισαν τη στενή ψυχική σχέση της μητέρας και του εμβρύου.

Οι έρευνες απέδειξαν ότι το έμβρυο είναι μια έλλογη συνειδητή ύπαρξη ήδη από την πρώτη γονιμοποίηση του ωαρίου από το σπερματοζωάριο.
Έχει αισθήσεις, συναισθήματα, μνήμη. Όλα όσα
σκέπτεται, αισθάνεται και δέχεται μέσα της η μητέρα και μέσα απ’ αυτήν ο πατέρας και το περιβάλλον, το έμβρυο τα αισθάνεται και τα ζει την
ίδια στιγμή μαζί της!
Υπερβολικά άγχη και αγωνίες, λύπες, ζήλιες, θυμοί της
μητέρας-εγκύου έχει αποδειχθεί ότι εμποδίζουν τη σωστή
διάπλαση των οργάνων του σώματος και μαυρίζουν την
αρμονία της ψυχής του, διότι εγγράφονται στη νευρική
κυτταρική μνήμη του εμβρύου.
Αντίθετα η ηρεμία, η ελπίδα, η αγάπη της μητέρας και του
πατέρα χτίζουν γερό το σώμα του και ισορροπημένο τον
ψυχισμό και το νευρικό του σύστημα. «Δεν υπάρχει σπουδαιότερη προτεραιότητα από την ορθή διατροφή και την
ευδιάθετη ψυχική κατάσταση της εγκυμονούσας», βεβαιώνει ο μεγάλος ερευνητής, συγγραφέας, ιατρός της εποχής μας Michel Odent. «Από αυτό το πρώτο περιβάλλον
στο πρώτο μικρό σύμπαν της μητρικής κοιλίας, από τα

υλικά (φυσικά, ψυχικά και πνευματικά) που ο άνθρωπος
ως έμβρυο θα δεχθεί από τους γονείς -την ώρα της σύλληψης- και από τη μητέρα στους εννέα μήνες της κυοφορίας, εξαρτάται η Υγεία του, η Ψυχική Ισορροπία του,
η Χαρά του για τη ζωή, η Ικανότητα της ψυχής του να προσφέρει και να δεχθεί την Αγάπη, τα ταλέντα, οι χάρες, οι
αρετές του, ή η έλλειψή τους, με δύο λόγια: η φυσική,
ψυχική και πνευματική του κατάσταση, κατά τη μεταγεννητική του ζωή, στο μεγάλο Σύμπαν όπου θα ζήσει! Δηλαδή, η ικανότητά του να αγαπήσει τον εαυτό του, το
Συνάνθρωπο, τη Φύση, τη Ζωή» (δρ Thomas Verny).
Ο αμερικανός γενετιστής Bruce Lipton βεβαιώνει: «Σκέψεις, συναισθήματα, εμπειρίες, βιώματα της εγκύου στους
εννέα μήνες αποτελούν πληροφορίες, οι οποίες συνεχώς διαμορφώνουν το γενετικό κεφάλαιο του εμβρύου».
«Οι μέλλοντες γονείς είναι οι γενετικοί αρχιτέκτονες του
παιδιού τους». Είναι προπαντός οι πρώτοι Παιδαγωγοί,
συνδημιουργοί του αυριανού ενηλίκου. Σύλληψη και
κυοφορία αποτελούν στάδια διαφορετικά, κατά τα οποία
η φύση επιτελεί διαφορετικό έργο.
Την ώρα της σύλληψης άνδρας και γυναίκα δίνουν το σχέδιο του νέου ανθρώπου. Η γυναίκα
όμως είναι η μάνα-γη: είναι ο χτίστης που επί
εννέα μήνες δίνει τα υλικά και την εργασία, ώστε
το σχέδιο να υλοποιηθεί! Είναι αυτή που θα δημιουργήσει άνθρωπο, με σάρκα και οστά, με χαρακτήρα, ταλέντα, ιδιοφυΐες (χαραγμένα μέσα του
εν σπέρματι).
Και όπως ο χτίστης μπορεί, κατά την υλοποίηση
του σπιτιού, να ισιώσει το στραβό δωμάτιο, να
ανοίξει μεγαλύτερα παράθυρα, να βάλει στερεότερα υλικά, να βελτιώσει το σχέδιο, ίδια δυνατότητα έχει η έγκυος γυναίκα με τη μεγάλη δύναμη
μορφοποίησης που η φύση της έχει χαρίσει!

Εκείνη μπορεί να δημιουργήσει το τέλειο, το θαυμάσιο,
διορθώνοντας το τυχόν ατελές σχέδιο: το γενετικό υλικό
που δέχθηκε κατά τη σύλληψη! Σε αυτό έγκειται το μεγαλείο του ρόλου της! Έτσι, ό,τι όμως και να έχει εκδηλωθεί κατά τη σύλληψη, μια αρμονική και ευγενής ζωή της
εγκυμονούσας αφήνει χωρίς έκφραση τα τυχόν αρνητικά
στοιχεία του πρώτου DNA και ευνοεί την έκφραση, βελτίωση και ενδυνάμωση των θετικών στοιχείων. Σε αυτό
έγκειται η μεγάλη δύναμη της εγκύου γυναίκας.

Έτσι, οι νέες ανακαλύψεις έφεραν μια νέα διάσταση στη
Μητρότητα, στην Πατρότητα και στη μεγάλη δυνατότητα
των νέων μελλόντων γονέων να οικοδομήσουν σωστά
το μέλλον του παιδιού τους, θεμελιώνοντας, ήδη από την
Αρχή της Ζωής του, από τις ρίζες του, την Υγεία του και
δομώντας θετικά τις δυνάμεις της Ψυχής του!
Μια αρμονική Προγεννητική Αγωγή -που θα προσφέρουν
στο μελλογέννητο παιδί τους αποτελεί συγχρόνως την
πιο θεμελιώδη ΠΡΟΛΗΨΗ, Θεμέλιο Υγείας: Αρμονικής
Διάπλασής του από την Αληθινή Αρχή της Ζωής! Θεμέλιο Υγείας και Ευτυχίας!
Ορίστε μερικές απλές συμβουλές από τα μαθήματα της
Ελληνικής Εταιρείας Προγεννητικής Αγωγής: ας αποφασίσουν μητέρα και πατέρας να προσφέρουν στο αναμενόμενο παιδί τους την αγάπη τους (την αισθάνεται), ας το
σκέπτονται σαν τον πιο εκλεκτό καλεσμένο τους, ας του
χαρίσουν το χάδι τους (το αισθάνεται και εδραιώνει μέσα

του το αίσθημα της ασφάλειας και αυτοπεποίθησης!), τη
σκέψη και την ευχή τους ότι αυτό το παιδί που περιμένουν θα γίνει ένας Αληθινός Άνθρωπος, με τις έμφυτες
αρετές της Σοφίας, της Αγάπης, της Αλήθειας, της Δικαιοσύνης, της Καλοσύνης, της Εργατικότητας, του Δυναμισμού (η σκέψη και φαντασία της μητέρας είναι,
είπαμε, μορφοποιός). Ας οραματίζονται το παιδί τους
έναν υγιή, ωραίο και άξιο άνθρωπο. Ας μην προσδοκά η
έγκυος, ούτε ο πατέρας, ένα συγκεκριμένο φύλο, ας
προσδοκούν έναν Άνθρωπο γερό και ωραίο με όλες τις
Αρετές!
Ας αποφασίσει η Μητέρα να αναπαύεται, να κοιμάται νωρίς και να ξυπνά νωρίς. Ο πρώτος βραδινός ύπνος είναι ο πιο ζωογόνος. Ας απομακρύνουν
κάπνισμα, αλκοόλ, καφέ και λοιπά χημικά παρασκευάσματα και επίσης τις ψυχικές τοξίνες του
άγχους, του θυμού, της νευρικότητας, της λύπης
κ.λπ. Ας αποφύγουν ερωτικές σχέσεις κατά την
εγκυμοσύνη ή τουλάχιστον μετά τον 5ο μήνα, και
μέχρι τότε αραιά και προσεκτικά. Ας έρχεται η μητέρα σε επαφή με τον πρωινό ήλιο και φως, και
μάλιστα κατά την Άνοιξη και το Καλοκαίρι, με το
φως της αυγής, λαμπρότατο εκείνη την περίοδο:
είναι διαπιστωμένες οι αγαθότατες επιδράσεις του
στη δική της υγεία και την υγεία του μελλογέννητου παιδιού της.
Ας καθιερώσει περίπατο πρωινό την ώρα της ανατολής,
ας θαυμάζει αυτό το πιο μαγευτικό φαινόμενο της γης,
που είναι η υπέρλαμπρη ανατολή. Ας καθιερώσει σύντομη πρωινή έκθεσή της στη λιακάδα. Ας βλέπει το παιδί
της λουσμένο στο φως του ήλιου. Στην ελληνική παράδοση, ζωντανή ακόμα στα νησιά μας, η έγκυος κάθε
αυγή, βλέποντας τον ήλιο να ανατέλλει, έπρεπε να ευχηθεί, με το χέρι πάνω στην κοιλιά της, να έχει το παιδί της
το φως του (σαν σοφία), τη ζεστασιά του (σαν καλοσύνη)

Αν και δεν έχουμε συνειδητές αναμνήσεις από προγενετικά βιώματα, αυτά φαίνεται να είναι ριζωμένα βαθιά στο σώμα και
την ψυχή μας. Σε εθνότητες αποκομμένες από τη δική μας κουλτούρα, αυτό εκφράζεται σε πλήθος παραδόσεων και τελετουργιών. Στο Κονγκό για παράδειγμα, οι εγκυμονούσες συνηθίζουν να τραγουδούν στο παιδί που έχουν στην κοιλιά, ολο10

και τη δύναμή του (σαν υγεία)! Ορίστε μια ωραία άσκηση για την Ελληνίδα έγκυο!
Θαυμάζοντας το φως θα πλάσει το παιδί της φωτεινό, έξυπνο, με διαυγή σκέψη.
Περίπατος και κολύμβηση, μέχρι την ώρα του τοκετού, είναι οι ιδεώδεις ασκήσεις.
Ας τρέφεται με άφθονα φρούτα και νωπά λαχανικά (σαλάτες), μουσκεμένους και φυτρωμένους σπόρους
(φύτρα σιταριού κ.λπ., ωμό ελαιόλαδο), ας προτιμήσει
γιαούρτι αντί γάλα. Ας προτιμήσει τα αναποφλοίωτα δημητριακά (σιτάρι, ρύζι), τα όσπρια, το ταχίνι, τους ωμούς
ξηρούς καρπούς (ιδιαίτερα αμύγδαλα), το ψάρι (χρήσιμο
για τη διάπλαση του εγκεφάλου του παιδιού και καλύτερο από το κρέας, ιδιαίτερα σήμερα τοξινωμένο), και ας
αποφεύγει άσπρο ψωμί, ζάχαρη, αλάτι και βιομηχανοποιημένα προϊόντα.
Ας αποφασίσει να φοράει και να τοποθετήσει γύρω της
τα όμορφα, φωτεινά, λαμπερά χρώματα της ίριδας, αποφεύγοντας απολύτως τα μαύρα, τα γκρίζα, τα καφετιά.
Έχει αποδειχθεί η δυσμενής επίδραση του μαύρου και η
ευνοϊκή θεραπευτική επιρροή των χρωμάτων και του
φωτός (Χρωματοθεραπεία, Φωτοθεραπεία).
Ας βάλει στο σπίτι χαρούμενα χρώματα, (με ένα τραπεζομάντιλο, ντιβανοκάλυμμα, μαξιλαράκια). Ας θαυμάζει τα όμορφα χρώματα της ίριδας στη φύση: στον ουρανό, στη
θάλασσα, στα φύλλα των δένδρων, στα λουλούδια, στα βουνά, στα λιβάδια! Η ομορφιά που θαυμάζει θα πλάσει το παιδί της όμορφο και το κάθε χρώμα θα του χαρίσει την
αρετή του.
Ορίστε οι ιδιότητες των χρωμάτων, σύμφωνα με την επιστήμη της Χρωματοθεραπείας.
• Το κόκκινο: θα του φέρει ζωτικότητα, δυναμισμό, τόλμη
• Το πορτοκαλί: καθαρότητα του αίματος, αγνότητα της ψυχής
• Το κίτρινο: εξυπνάδα και το χρυσαφί του ήλιου, σοφία
• Το πράσινο: ελπίδα, αισιοδοξία, αφθονία, γενναιοδωρία
• Το γαλάζιο: γαλήνη, μουσικότητα, αρμονία!
• Το κυανό: δικαιοσύνη, αλήθεια, σταθερότητα, τιμιότητα
• Το ιώδες: υψηλή πνευματικότητα, θρησκευτικότητα, το πνεύμα της θυσίας.
Ας αποφασίσει καθημερινά να ακούει τη γαλήνια αλλά και δυναμική μουσική των Mozart, Vivaldi, Rossini, Haydn, Strauss, αλλά και βυζαντινή, ελληνική δημοτική, Χατζηδάκι, Θεοδωράκη κ.λπ., ώστε να εμποτίσει και ενεργοποιήσει τον οργανισμό και
ιδιαιτέρως τον εγκέφαλο του μελλογέννητου. Ας του τραγουδάει, ας του παίζει όργανα,
αν ξέρει, ας πηγαίνει να ακούει χορωδίες, ζωντανή καλή μουσική! Ας του μιλάει, ας επικοινωνεί μαζί του, με πολλή αγάπη, ας του απαγγέλλει ποιήματα!
Ας αποφασίσει η Μητέρα, το ζεύγος, να ζήσουν κατά το δυνατόν σε κατάσταση ανάτασης, θαυμασμού, προσευχής, ευγνωμοσύνης, αγαλλίασης, χαράς! Αυτές οι ανώτερες
καταστάσεις της ψυχής αποτελούν ανώτερης ποιότητας δομικά υλικά, που θα θεμελιώσουν την πνευματικότητα και τα υψηλά χαρίσματα του μελλοντικού ανθρώπου. Ας εύχονται και ας σκέπτονται και οραματίζονται για το παιδί τις πιο υψηλές αρετές: Σοφία,
Αγάπη, Αλήθεια, Δύναμη, Θάρρος, Καλοσύνη, Τιμιότητα, Ομορφιά, Υγεία.
Ας τις εύχονται, ας προσεύχονται για αυτές, ας τις σκέπτονται, ας τις βλέπουν ήδη με τη
φαντασία τους στο παιδί τους, με πολλή αγάπη. Ας το φαντάζονται ως ενήλικο στολισμένο με τις αρετές (κατά την εγκυμοσύνη και κατά τη σύλληψη)! Η μορφοποιός δύναμη της μέλλουσας μητέρας είναι πολύ μεγάλη!
Ας μην απογοητεύονται αν σκεφθούν ότι οι συμβουλές είναι υπερβολικά δύσκολες. Και λίγα ακόμη αν τηρήσουν, μεγάλα θα έχουν αποτελέσματα! Ας
αποφασίσουν επίσης με μεγάλη αγάπη, εκτίμηση, τρυφερότητα και θαυμασμό ο ένας για τον άλλον, να ζήσουν, Άνδρας και Γυναίκα, την ένωσή τους,
προετοιμάζοντας τη σύλληψη του παιδιού τους.
Για όλα τα επαγγέλματα προετοιμάζουμε τους νέους. Ας αποφασίσουμε να
τους προετοιμάσουμε για το πιο σπουδαίο έργο τους: έργο της δημιουργίας
της Νέας Ζωής!

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ - OΧΙ ΑΛΛΑ ΨΕΜΑΤΑ!!!
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν είναι ούτε αστική, ούτε κεντρώα, ούτε συμμαχική, ούτε
σοσιαλιστική, ούτε αριστερή, ούτε κομμουνιστική («λαϊκή»), ούτε βασιλευόμενη, ούτε προεδρευόμενη, ούτε χριστιανική, ούτε ισλαμική, ούτε άμεση,
ούτε έμμεση… Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ!
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ είναι ένα αυτόνομο κοινωνικό σύστημα, που θεμελιώνεται στη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, η οποία αναζητώντας την ΑΛΗΘΕΙΑ, επιλύει όποιες διαφορές προκύπτουν ΕΙΡΗΝΙΚΑ!!!
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός ή Κομμουνισμός είναι ασυμβίβαστες
έννοιες, επειδή χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν ΒΙΑ.
Το θέμα δεν είναι, ποιον κόσμο ΔΕΝ θέλουμε, αλλά σε ποιον κόσμο ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ
ΖΗΣΟΥΜΕ.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ αποτελεί νόημα Ζωής και προϋποθέτει, με αυτή τη σειρά, ουσιαστικές σχέσεις με τον εαυτό μας, το διπλανό μας και την κοινωνία…
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ είναι το μόνο Ειρηνικό Κοινωνικό Σύστημα που μπορεί να ενδιαφερθεί πραγματικά για τις ανάγκες όλων των ανθρώπων και όχι για την αισχροκέρδεια
των λίγων…
Μετά την πλατεία Tahrir του Καΐρου ήρθε η σειρά της πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα
και το ερώτημα: Τώρα που ΞΥΠΝΗΣΑΜΕ, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ απουσιάζει παντελώς από ολόκληρη την Υφήλιο και ότι είναι ΑΥΤΗ το
άμεσο ζητούμενο;;;
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έχει τις δικές της δομές σε όλους τους τομείς της καθημερινής Ζωής
και αυτές οφείλουμε να καταγράψουμε και να εφαρμόσουμε, βήμα-βήμα, για τον 21ο
αιώνα και τα επόμενα 500 χρόνια, με αφετηρία τις Τέχνες και τον Πολιτισμό, για να ακολουθήσει η Παιδεία και αργότερα η Οικονομία…
Καλή Τύχη σ’ όλους!!!
AthensArt
Η ΦΙΛΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
www.athensart-2010.gr, www.athensart-2010.ning.com

Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής: Σολωμού 31, 106 82 Αθήνα
Τηλ.: 210 9629704 & 6972 509156
H Ιωάννα Μαρή είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προγεννητικής Αγωγής
και της αντίστοιχης Παγκόσμιας, επίτ. Σύμβουλος Επικρατείας (στα πλαίσια του
προγράμματος «Σωκράτης-Grundtvig II» συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των ενηλίκων).

ένα το ίδιο τραγούδι. Μετά τη γέννησή του το παιδί το θυμάται. Στην Ταϊλάνδη θεωρούν δεδομένο ότι το παιδί μετέχει σε όλα
όσα νιώθει η μητέρα. Γι’ αυτό και φροντίζουν ώστε η μητέρα να έχει κυρίως θετικά βιώματα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Gerald Huther
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Επισκεφτήκαμε τον Αιμίλιο
Μπουρατίνο στο σπίτι του
στην Εκάλη και του ζητήσαμε να μας αποκαλύψει
μυστικά της ζωής. Δύο ημέρες πριν την επίσκεψή
μας (στις 4-6-2011) γιόρτασε τα ογδοηκοστά του
γενέθλια. Παρ’ όλη την ηλικία του, υπήρχε ζωντάνια και λαχτάρα στην κίνησή του, ίδια με εκείνη
των παιδιών που διαρκώς αναζητούν να γνωρίσουν όλο και περισσότερα από τον κόσμο που τα
περιβάλλει.
Ευγενικά μας παραχώρησε τη συνέντευξη (ή καλύτερα μία
όμορφη φιλοσοφική κουβέντα) στον κήπο του σπιτιού
του, που ήταν γεμάτος από δέντρα και κάθε λογής φυτά.
Πάνω στα δέντρα τα κελαηδίσματα των πουλιών χαλάγαν τον κόσμο. Η όλη ατμόσφαιρα ήταν κάπως μυστηριακή, είχα μπροστά μου έναν άνθρωπο που γνώριζα από
χρόνια και ο σεβασμός που μου ενέπνεε, ξυπνούσε μέσα
μου ένα παιδιάστικο αίσθημα, με μια επιθυμία να μεγαλώσω μαζί με τη χαρά της γνώσης που θα μου προσέφερε.
Το περιβάλλον με παρέπεμπε σε βιβλία του Κρισναμούρτι
και με έκπληξη με πληροφόρησε ότι ο μεγάλος μύστης
φιλοξενήθηκε 6 μήνες εκεί, στον ίδιο χώρο το 1955, από
τη μητέρα του. Έτσι έμαθα ότι διέθετε και κληρονομικές
βάσεις στην αναζήτηση του! Εκτός από τις σπουδές του
στη Φιλοσοφία της Επιστήμης, το ενδιαφέρον του στράφηκε στη Θρησκειολογία, εξερευνώντας και μέσω αυτής
το φαινόμενο της ανθρώπινης νόησης. Ερευνητής της
ανατολίτικης φιλοσοφίας και του διαλογισμού είναι από
τους λίγους ανθρώπους που παντρεύει το μεταφυσικό με
τη δυτική επιστήμη, γοητεύοντας τους ακροατές του με
την απλότητα τόσο των προσεγγίσεων όσο και του ζεστού
του χαρακτήρα.
Ο λόγος που ασχολήθηκε με τα μεταφυσικά θέματα χωρίς
ποτέ να αναφερθεί στον εσωτερισμό ήταν διότι το κέντρο
του ενδιαφέροντός του εστιάζεται στη συνείδηση με τη
έννοια του συν/ειδ/έναι (γνωρίζω καλά, πλήρως, κατέχω)
όπως ορίζεται από τον Θεόφραστο και όχι με βάση την
αρχή της ηθικής αξιολόγησης που ενδέχεται να είναι υποκειμενική.
Τον ρωτήσαμε: Γιατί ο άνθρωπος απομακρύνεται
όλο και περισσότερο από το δρόμο της υγείας και
τι σημαίνει να είναι κανείς υγιής;
H προσωπική μου αναζήτηση για το τι είναι υγεία ξεκίνησε
το 1973, από τότε άρχισα να ερευνώ τι σημαίνει «Υγιής
Άνθρωπος». Έχουμε την αρχαία ρήση «νους υγιής εν σώματι Υγιεί» αλλά δεν αρκεί αυτή η αντίληψη, πρέπει να
δούμε τι είναι το στοιχείο εκείνο που διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τα ζώα, τα οποία ως συλλογική κατηγορία
ύπαρξης έμβιων όντων έχουν όλα τα στοιχεία τα οποία
διαθέτει και ο άνθρωπος, και μάλιστα σε υπερθετικό
βαθμό. Έχουν καλύτερη όσφρηση, καλύτερη ακοή και
καλύτερη όραση. Είναι επίσης απολύτως εναρμονισμένα
με το περιβάλλον τους και μπορούν να λειτουργούν αρμονικά, ενώ εμείς υστερούμε -πότε λίγο, πότε πολύ- απέναντί τους.
Κατά τη γνώμη μου η ποιοτική διαφορά ανάμεσα
στον άνθρωπο και τα ζώα έγκειται στο ότι ο άνθρωπος διαισθάνεται την ύπαρξη κάτινος1 πέραν
του άμεσου περιβάλλοντός του και κάτινος που
πηγαίνει πέραν από την επιταγή της επιβίωσης. Ο
άνθρωπος δεν ικανοποιείται απλώς και μόνον με
το να ζει, να αναπαράγεται και να καλοπερνάει,
και αυτό το βλέπουμε μέσα από την κοινωνιολογία και τις εκατοντάδες έρευνες που διαθέτουμε
για το πόσο ανικανοποίητοι είμαστε.
Γιατί δεν ικανοποιούμαστε με τίποτα;
Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, όπως και η διατύπωση,
είναι το προϊόν της προσωπικής μου έρευνας, και για την
αναζήτησή μας πρέπει να κάνουμε μια αναδρομή στο μακρινό παρελθόν. Ο άνθρωπος άρχισε να περπατάει όρθιος πριν από περίπου 1.700.000 χρόνια και ήταν ο
επονομαζόμενος Homo Erectus. Μέχρι τότε είχε μόνο
χέρια, διότι ζούσε επάνω σε δέντρα και χρησιμοποιούσε τα
τέσσερα χέρια του για να σκαρφαλώνει στα δέντρα που

Μια Φιλοσοφική συζήτηση με τον Αιμίλιο Μπουρατίνο

συνέντευξη: Χρήστος Κόντης

του παρείχαν και την τροφή, εξασφαλίζοντας την επιβίωσή
του. Η διαφοροποίηση των άκρων μπορούμε να πούμε
ότι ξεκινάει από την ανάγκη ικανοποίησης κάτινος παραπέρα των άμεσων αναγκών του.
Πριν από 1.700.000 χρόνια λοιπόν, ζούσαμε στην
Αφρική, μέσα σε ένα δάσος της βροχής «Rain forest».
Πρόκειται για ζούγκλα με πολύ πυκνή βλάστηση, που
οφειλόταν στις συνεχείς ζεστές βροχές, και με μια απόλυτη ευκολία διαβίωσης: δεν είχες παρά να απλώσεις το
χέρι σου και πανεύκολα έκοβες καρπούς για φαγητό. Δεν
χρειαζόταν να παλέψεις για να εξοικονομήσεις την τροφή
σου, δεν έπρεπε να σκοτώσεις ζώα αλλά ούτε να πολεμήσεις, δεν υπήρχαν ουσιώδεις απειλές. Ο άνθρωπος
τότε εκινείτο από δέντρο σε δέντρο, δεν περπατούσε
όπως περπατάμε εμείς σύμφωνα με τους παλαιοντολόγους, οι οποίοι μελέτησαν οστά εκείνων των ανθρώπων,
τα οποία εμφάνιζαν ένα ενδιαφέρον φαινόμενο: πριν αρχίσει να μεγαλώνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος, άρχισαν να
διαφοροποιούνται τα κάτω άκρα, δηλαδή από εκεί που
είχαμε τέσσερα χέρια, τα κάτω χέρια διαφοροποιήθηκαν
και έγιναν σταδιακά έτσι όπως είναι σήμερα, εξασφαλίζοντας την ισορροπία κατά τη βάδιση. Αυτό είναι το πρώτο
φαινόμενο εξανθρωπισμού του πιθήκου σύμφωνα με την
επιστήμη της παλαιοντολογίας.
Η διαφοροποίηση συνδέεται με την ανεύρεση
ιχνών από ανθρώπινες πατημασιές σε απολιθώματα από λάσπες που στερεοποιήθηκαν, φανερώνοντας μια προσπάθεια εξόδου του ανθρώπου
από το μέχρι τότε παραδείσιο περιβάλλον στο
οποίο ζούσε στα δυτικά της Αφρικής, και συγκεκριμένα της τότε ερήμου, διότι σήμερα είναι έρημος και το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής
Αφρικής. Εκεί βλέπουμε τον άνθρωπο να χρησιμοποιεί τα κάτω άκρα για να δραπετεύσει από τον
παράδεισο. Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί έγινε
αυτή η αλλαγή; Αφού το φυσικό περιβάλλον δεν
άλλαξε στη Μέση Ανατολική Αφρική, γιατί συνέβη
ξαφνικά αυτή η αλλαγή; Η πορεία φυγής ξεκινάει
από την κεντρική Αφρική με κατεύθυνση προς το
βορρά, τη σημερινή Αλγερία και το Μαρόκο, συνεχίζει κατά μήκος της βορείου ακτής, φτάνει
μέχρι το σημερινό Σουέζ -το οποίο τότε ήταν στεριά-, συνεχίζει στη Μέση Ανατολή και από εκεί
ένας κλάδος κατευθύνεται προς την Ευρώπη και
ένας άλλος κατευθύνεται προς την Ασία.
Εδώ γεννάται το ερώτημα, γιατί όλη αυτή ταλαιπωρία; Η απάντηση κατά την προσωπική μου εκτίμηση, είναι η περιέργεια! Η περιέργεια είναι αυτό
που διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τα ζώα. Εφόσον περνάω καλά εδώ και η επιβίωσή μου είναι
εξασφαλισμένη, για να δω τι υπάρχει και λίγο πιο
πέρα!

σθηση του χώρου και του χρόνου την οποία
έχουμε οι άνθρωποι είναι αυταπάτη. Την άποψη
αυτή την επεξεργάστηκε και ο Κουρτ Γκέντελ
(Kurt Goedel), ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς όλων των εποχών, στενός φίλος του
Αϊνστάιν, ο οποίος επεξεργάστηκε το μαθηματικό
μοντέλο της θεωρίας της σχετικότητας, διότι ο
ίδιος ο Αϊνστάιν δεν ήταν και πολύ καλός στα μαθηματικά. Ο Γκέντελ κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα μέσα από αυστηρά μαθηματικά, ότι τελικά σε
ένα επίπεδο οργάνωσης της ύλης δεν υπάρχει
τόπος και χρόνος.
Υπάρχουν πειραματικές αποδείξεις για αυτό, γνωστές με
το όνομα ατοπικότητα και αχρονικότηκα. Ατοπικότητα
είναι τα περίφημα πειράματα του CERN στην Γενεύη στην
Ελβετία. Πιο πριν από αυτό, ξεκινώντας από το 1988 νομίζω, ένας γνωστός φυσικός, ο Henry Stapp, διαπίστωσε
για πρώτη φορά το εξής: πήρε μια ομάδα υποσωματιδίων
με τα οποία πειραματιζόταν. Τα υποσωματίδια στην έκταση
που αλληλεπενεργούν, αν αφαιρέσεις ένα από αυτά διαλύεται. Eξαφανίζεται και τότε επέρχεται μια αλλαγή στην
επενέργεια των υπολοίπων σωματιδίων. Ο Stapp λοιπόν
αφαίρεσε ένα από τα σωματίδια που ήταν στο ίδιο δοχείο
και παρατήρησε ότι αυτό άλλαξε αυτοστιγμεί την επενέργεια των υπολοίπων. Πήρε τότε ορισμένα σωματίδια και
τα πήγε στη άλλη άκρη της Γης, ας πούμε στο Τόκιο και
άρχισε να τα επηρεάζει αλλάζοντας την πορεία τους. Τότε
τα σωματίδια που είχαν μείνει στο Παρίσι, άλλαζαν αυτοστιγμεί, με την αυστηρή έννοια του όρου. Αλλάζοντας την
επενέργεια των σωματιδίων στο Τόκιο, στο ίδιο κλάσμα
του δευτερολέπτου άλλαζε και η επενέργεια εκείνων που
βρίσκονταν στο Παρίσι.

Ποια ανάγκη όμως καλύπτει αυτή η περιέργεια;
Γιατί να θέλει να δοκιμάσει κάτι καινούργιο όταν
τα έχει όλα;
Πρόκειται για την ανάγκη της επιστροφής εις το ΟΛΟΝ,
αυτή είναι η απάντηση που θα έδινα εγώ, γιατί σε κάποια
φάση το συνειδέναι2 του ανθρώπου αρχίζει να τον διαφοροποιεί από το ΟΛΟΝ.
Υπάρχει δηλαδή η ανάμνηση του ΟΛΟΥ; Ο πρωτόγονος άνθρωπος προσπαθούσε να ανακαλέσει
την εμπειρία, κάνοντας κάτι ανάλογο με αυτό που
ο Πλάτων λέει «μαθαίνω ανακαλώντας στην
μνήμη μου»;
Ο Σωκράτης βεβαίως πιστεύει ότι διαθέτουμε ανάμνηση,
διότι είμαστε ενσάρκωση προηγούμενων βίων. Η απάντηση που θα έδινα εγώ είναι στηριγμένη στη σύγχρονη
φυσική και ξεκινάει από τη σύλληψη του Αϊνστάιν για το
λεγόμενο μονοκόμματο σύμπαν.
Ο Αϊνστάιν διαμόρφωσε τη θεωρία της ειδικής
σχετικότητας «Block Universe»: πρόκειται για τη
θεώρηση του ενιαίου σύμπαντος, το οποίο σημαίνει ότι καταργείται ο χρόνος και ο χώρος όταν το
χειρίζεσαι ως σύνολο. Ο Αϊνστάιν πίστευε ότι η αί-

Δηλαδή μιλάμε για ταχύτητες αντίδρασης μεγαλύτερες του φωτός.
Δεν μιλάμε πλέον για ταχύτητα αλλά για μη ταχύτητα, δηλαδή εις τη βάση της ύλης υπάρχει μια κατάσταση όπου
δεν υπάρχει χρόνος και τόπος. Αυτό εξηγεί η στιγμιαία αντίδραση των υπολοίπων σωματιδίων. Δεν πέρασε ούτε
ένα κλάσμα του δευτερολέπτου έστω και ταχύτερα του
φωτός από την στιγμή που αντιδράσανε τα υπόλοιπα. Οι
μετρήσεις που έγιναν σε αυτό το πείραμα , είναι εφικτές
μέσω των λεγόμενων ατομικών ρολογιών, τα οποία χρησιμοποιούν οι φυσικοί και αστροφυσικοί για πάρα πολύ
ακριβείς μετρήσεις που κάνουν.
Κοντολογίς, στην καρδιά της ύλης δεν υπάρχει
χρόνος και τόπος, αλλά εις την περιφέρεια της έκφρασής της υπάρχει, π.χ. βρισκόμαστε εδώ, κινούμαστε και συζητάμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει
ότι δεν είμαστε συνδεδεμένοι εις το βαθύτερο επίπεδο δομής της υλικής μας υπόστασης με το υπόλοιπο σύμπαν. Είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι.
Και μέσω αυτής της σύνδεσης επικοινωνούμε και
σε βαθύτερα επίπεδα.
Άρα δεν μπαίνει θέμα νοητικής μόνον γνώσης του
ΟΛΟΥ, αλλά πρόκειται για βιωματική κατάσταση.
Ακριβώς, πρόκειται για βίωμα. Το κάθε στοιχείο της φύσης
βομβαρδίζεται ανά λεπτό της ώρας από τρία εκατομμύρια
bits of information, δηλαδή βομβαρδιζόμαστε -και αυτό
ισχύει για όλα τα στοιχεία της φύσης- από τρία εκατομμύρια πληροφορίες ανα λεπτό της ώρας. Αν αφήναμε τον
εαυτό μας να εκτίθεται σε αυτό τον βομβαρδισμό θα τρελαινόμασταν εντός του δευτερολέπτου. Χρησιμοποιώ τον
όρο «πληροφορία» με την επιστημονική της έννοια, όπως
την καθόρισε ο George Shanon.
Η φύση εν τη σοφία της φρόντισε να δίδει στα
έμβια όντα τη δυνατότητα της επιλογής για το
πόσα από τα στοιχεία μας ταιριάζουν. Όσα δεν μας
ταιριάζουν, τα πετάμε, και αυτό είναι τo κλειδί της
διαφοροποίησης των ειδών. Κάποια είδη πετάνε
ορισμένες πληροφορίες και κάποια άλλα ορισμένες άλλες. Γιατί έγινε αυτό, κανένας δεν ξέρει και
αναγκαστικά οδηγούμαστε στη θεωρία των μορφών του Πλάτωνα, διότι οι μορφές του Πλάτωνα
δεν ήταν υλικές υποστάσεις, αλλά οι ιδέες στο κε-

Η φύση εν τη σοφία της φρόντισε να δίδει στα έμβια όντα τη δυνατότητα της επιλογής για το πόσα από τα στοιχεία μας ταιριάζουν. Όσα
δεν μας ταιριάζουν, τα πετάμε, και αυτό είναι το κλειδί της διαφοροποίησης των ειδών. Κάποια είδη πετάνε ορισμένες πληροφορίες
και κάποια άλλα ορισμένες άλλες. Γιατί έγινε αυτό, κανένας δεν ξέρει και αναγκαστικά οδηγούμαστε στη θεωρία των μορφών του
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φάλι του Θεού -και για αυτό ήταν τέλειες- αλλά στην υλική τους έκφραση
υστερούν. Για αυτό είναι πολύ σημαντική η διαπίστωση ότι τα πάντα στη
φύση εκφράζονται ατελώς.
Για να επανέλθουμε στο θέμα του μονοκόμματου σύμπαντος και των πληροφοριών που
διαθέτει: εάν εγώ είμαι συνειδησιακά συνδεδεμένος με τον βαθύτερο εαυτό μου, έναν
εαυτό ο οποίος ναι μεν δεν είναι το απόλυτο όλον, διαθέτει όμως πόρτες και παράθυρα
σε αυτό το μονοκόμματο σύμπαν για το οποίο μίλησαν ο Αϊνστάιν και ο Γκέντελ, άρα
μπορώ να πάρω όσα στοιχεία οι σημερινές περιστάσεις μου επιβάλλουν. Εξού και τα
περίεργα φαινόμενα (π.χ. ένας άνθρωπος που καταδιώκεται ξαφνικά καταφέρνει και
ανεβαίνει έναν τοίχο σαν να ήταν οριζόντιος προκειμένου να γλιτώσει) ή κάποιες άλλες
απίθανες ιδιότητες που δεν εμφανίζονται στην καθημερινότητά μας, αλλά όταν βρισκόμαστε υπό πίεση. Τότε, ξαφνικά, αναπτύσσουμε ικανότητες τις οποίες ούτε στα όνειρά
μας δεν διαθέτουμε. Κάτι ανάλογο είναι και οι ενοράσεις, οι διαισθήσεις μας.
Δηλαδή, εμείς οι ίδιοι είμαστε υπεύθυνοι για τη μοίρα μας και για ό,τι μας
συμβαίνει;
Βεβαίως και αυτή είναι και η αιτία για την οποία έχουν μιλήσει ο Σωκράτης
και ο Ηράκλειτος, αλλά και όλη η φιλοσοφία που έχει τις ρίζες της στην
Ινδία. Μιλούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο για την ανάγκη της αυτογνωσίας.
Να αντιληφθούμε δηλαδή ποιες είναι οι ανάγκες του Όντος, του χωριστού
Όντος, συνδεδεμένου μεν με το ΟΛΟΝ. Αλλά ως Ον έχουμε εξειδικευτεί σε
έναν τομέα, το ποιες είναι οι ανάγκες μας αυτό μόνο η αυτογνωσία μπορεί
να μας το προσφέρει. Και η αυτογνωσία μάλιστα δεν μπορεί να γίνεται από
τα έξω προς τα μέσα, αλλά πρέπει να είναι ένα «κούμπωμα», θα έλεγε κανείς, της συνείδησης με το απρόσωπο Όλον, το οποίο υπάρχει εις τη βάση
όλων των καταστάσεων και πραγμάτων και δυνάμεων του σύμπαντος.
Ακούω όλο και πιο συχνά τη λέξη αυτογνωσία και θα ήθελα να καταλάβω
πως ορίζετε εσείς το «γνώθι σαυτόν».
Μεταχειρίστηκες τον όρο «να γνωρίζω τον εαυτό μου», αλλά εγώ θα έλεγα «να αισθανθώ». Είναι πολύ λεπτό το θέμα αυτογνωσία αλλά έχω καταλήξει ότι είναι θέμα βιώματος. Όταν οι περιστάσεις είναι ώριμες αναδύεται κάτι: βιώνεις το απόλυτο κενό και
σιγά-σιγά αναδύεται μια αυτοπροσωπία, έτσι όπως μέσα από το χώμα, αναβλύζει το
άνθος.
Να μην ξεχνάμε ότι ο Σωκράτης «διαλογιζόταν» προκειμένου να διατηρεί την αυτοπροσωπία του, σύμφωνα με το «Συμπόσιο» του Πλάτωνα. Θυμάσαι τότε που πήγαιναν στον
Αγάθωνα; Πριν μπούνε μέσα, λέει στο συνοδό του: «πήγαινε εσύ και πες ότι θα έρθω
σε λίγο». Κάθισε όρθιος έξω από μια πόρτα και ο μικρός τον είδε να κλείνει τα μάτια
του, και τότε τον ρώτησε: «σε πόση ώρα θα έρθεις;» Ο Σωκράτης δεν απάντησε, είχε
φύγει, η συνείδηση του δεν ήταν εκεί.
Επίσης σε μια από τις μάχες του Πελοποννησιακού πολέμου, μια νύχτα, όταν οι στρατιώτες πήγαιναν να κοιμηθούν, εκείνος τους είπε ότι θα φύγει για λίγο και να μην τον ακολουθήσουν. Έφυγε και επέστρεψε το πρωί, όταν ανέτειλε ο ήλιος. Ο Αριστοφάνης επίσης
τον κορόιδευε λέγοντας ότι «κάνει διαλογισμό και την ώρα που κάνει κούνια».
Όλα αυτά μας δείχνουν ότι την εποχή εκείνη υπήρχαν ακόμη υπολείμματα της αντίληψης
ότι είμαστε συνδεδεμένοι με κάτι πολύ βαθύτερο, κάτι πέραν των μορφών, κάτι πέραν
της δυνατότητας να περιγραφεί με λόγια.
Κατ’ εμέ η ιστορία αρχίζει να χαλάει γύρω στο 10.000 π.Χ., όταν στις περιοχές της Εγγύς και της Μέσης Ανατολής γεννιέται η γεωργία . Η γεωργία
συνδέει τον άνθρωπο με τη γη και εισάγει και την έννοια της επιστημοσύνης,
διότι ο καλός γεωργός πρέπει να γνωρίζει για την ποιότητα του χώματος,
τον κύκλο του ηλίου, τον κύκλο των εποχών. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά το
10.000 αρχίζει να αναπτύσσεται η αστρονομία αρχικά και η αστρολογία αργότερα, γιατί για να έχει κανείς σοδειά, και δη όσο γίνεται καλύτερη, θα πρέπει να φυτέψει την κατάλληλη εποχή του έτους. Και για να κρίνει πότε
έρχεται αυτή η εποχή παρακολουθούσε τα άστρα. Πρόκειται λοιπόν για μια
πρώτη αφύπνιση της επιστημοσύνης του ανθρώπου. Στη συνέχεια έπονται
μύρια όσα, όπως π.χ. η ανακάλυψη των θεών και της γεωμετρίας που πρωτοεμφανίζεται σε περιοχές που συνορεύουν με τον Νείλο και τον Ευφράτη,
διότι οι πλημμύρες, τους κατέστρεφαν τα σημάδια που χώριζαν τις ιδιοκτησίες και σε αυτή την περίπτωση τα υπολόγιζαν με μια γεωμετρική μεθοδολογία. Έτσι αναπτύσσονται τα μαθηματικά, η γεωμετρία, η θρησκεία, το
εμπόριο μέσω των ανταλλαγών, η οικονομία και οι κοινωνικοί νόμοι για το
πώς πρέπει να συμπεριφέρονται μεταξύ τους οι άνθρωποι, ώστε να συντηρείται η κοινωνία.
Όλα έπονται από αυτό το απλό γεγονός της γεωργίας, διότι προηγουμένως ο άνθρωπος ήταν κυνηγός. Έχει τεράστια σημασία αυτό διότι τότε βρισκόταν διαρκώς σε κίνηση,
κυνηγώντας π.χ. τα κοπάδια των άγριων ζώων, και αυτό τον ανάγκαζε να αλλάζει συχνά
τόπο κατοικίας ανάλογα με τις περιστάσεις. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν πολύ μεγάλη διαίσθηση, η διαίσθηση ήταν ένα εργαλείο που τους βοηθούσε να γνωρίζουν πού μπορεί
να είναι ασφαλείς με τη νέα τους κατοικία. Η λέξη βασιλεύς π.χ. βγαίνει από αυτή την
πρακτική. Ο βασιλιάς ήταν σαμάνος ο οποίος είχε την περισσότερο αυξημένη διαίσθηση
μεταξύ των υπόλοιπων μελών της πατριάς στην οποία ανήκε. Η λέξη «βασιλεύς» προέρχεται από το ρήμα «βαίνω» -από το οποίο προέρχεται και το «βάσις»- και από το δεύτερο συνθετικό το «λεύσσω» το οποίο σημαίνει «βλέπω», με άλλα λόγια βασιλεύς είναι
εκείνος που βλέπει πού πηγαίνει. Και επειδή έβλεπε πού πάει, τον ακολουθούσαν οι
άλλοι και ξέραν ότι δεν έκανε λάθος...

Bελονισμός
Γράφει η Ιλάειρα Μπουρατίνου, διευθύντρια του Oriental Medicine & Shiatsu Training Centre

O Βελονισμός είναι ίσως η γνωστότερη μέθοδος θεραπείας της Άπω Ανατολής, με ρίζες
στην αρχαία Κίνα. Πολύ λεπτές βελόνες (μίας χρήσης) εισάγονται ανώδυνα σε ειδικά
σημεία (Acu-points) για να επηρεασθεί θετικά το νευρικό, ενδοκρινικό και ενεργειακό
σύστημα. Tα θεραπευτικά αποτελέσματα του βελονισμού, όπως και των άλλων
μεθόδων της ΠKI, εμφανίζονται σε πολλά επίπεδα. Στόχος πάντα είναι να υποβοηθηθεί
ο οργανισμός, έτσι ώστε να επανακτήσει τη φυσική του ισορροπία και υγεία.
Πάνω από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως και 12 εκατομμύρια στην Αμερική
χρησιμοποιούν το βελονισμό.
O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εκδώσει τον παρακάτω κατάλογο παθήσεων και
συμπτωμάτων για τα οποία ο βελονισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οι επίσημες κλινικές
μελέτες που έχουν γίνει πάνω στον βελονισμό, μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:
1. Συμπτώματα και παθήσεις: • αλλεργική ρινίτιδα • αυχενικό σύνδρομο • διάστρεμμα
• δυσμηνόρροια • εγκεφαλικό επεισόδιο • επιγαστραλγία από πεπτικό έλκος ή
γαστρίτιδα • επίσπευση τοκετού • θλάση • ισχιαλγία • κατάθλιψη • κεφαλαλγία •
κολικός νεφρών • μετεγχειρητικός πόνος • οδοντιατρικός πόνος • οσφυαλγία •
παρενέργειες της χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας • περιαρθρίτιδα του ώμου •
ρευματοειδής αρθρίτιδα • στομαχική ναυτία, έμετος • τενοντίτιδα εκτεινόντων του
αγκώνα • υπέρταση • υπόταση
2. Συμπτώματα και παθήσεις για τις οποίες η αποτελεσματικότητα του βελονισμού είναι
σαφής, αλλά χρειάζονται παραπέρα κλινικές δοκιμές για να αποδειχθεί πλήρως:• άγχος
• ακμή • αποτοξίνωση από αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες • άσθμα βρογχικό • αϋπνία •
μειωμένη γαλακτοφορία • διαταραχές γαστρικής κινητικότητας • ελκώδης κολίτιδα •
επιπεφυκίτιδα • έρπης ζωστήρ • ινομυαλγία • κάπνισμα • κνησμός • κοιλιακό άλγος (σε
οξεία γαστρεντερίτιδα ή σπασμό του πεπτικού σωλήνα) • κρανιοεγκεφαλική κάκωση,
κλειστή • κροταφογναθικό σύνδρομο • νευραλγία • νευροδερματίτιδα • νεφρολιθίαση
• νόσος Ménière • οστεοαρθρίτιδα • ουρική αρθρίτιδα • ουρολοίμωξη
επαναλαμβανόμενη • πάρεση του προσωπιαίου • πολυκυστικές ωοθήκες • πόνος οξύς
στη σπονδυλική στήλη • πονόλαιμος • πόνος σε καρκινοπαθείς • προεμμηνορρυσιακό
σύνδρομο • προστατίτιδα χρόνια • πυρετός • ρινορραγία • σύνδρομο Raynaud •
σακχαρώδης διαβήτης, μη ινσουλινοεξαρτώμενος • στυτική δυσλειτουργία •
υπερένταση • γυναικεία υπογονιμότητα • υπέρβαρες καταστάσεις • υπερλιπιδαιμία •
χολοκυστίτιδα • χολολιθίαση • ωτίτιδα
3. Συμπτώματα και παθήσεις για τις οποίες υπάρχουν μεμονωμένες κλινικές δοκιμές
όπου αναφέρονται θεραπευτικά αποτελέσματα και στις οποίες αξίζει να χρησιμοποιηθεί,
μιας και η θεραπεία με συμβατικές μεθόδους είναι αμφίβολη: • αμφιβληστροειδoπάθεια
• αχρωματοψία • δύσπνοια • κώφωση • σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου • πνευματική
καθυστέρηση • χλόασμα • χρόνια πνευμονική καρδιά.

1. κάτινος: Ενός πράγματος. Γενική του κατά τα άλλα άκλιτου «κάτι» σε πιο λόγια γλώσσα.
2. Απαρέμφατο ενεστώτα του σύνοιδα, η συνείδηση.
(Στο επόμενο:
Η συνέργεια του δεξιού και αριστερού ημισφαιρίου και πώς συμβάλλει στην ισορροπία μας).

Πλάτωνα, διότι οι μορφές του Πλάτωνα δεν ήταν υλικές υποστάσεις, αλλά οι ιδέες στο κεφάλι του Θεού -και για αυτό ήταν τέλειεςαλλά στην υλική τους έκφραση υστερούν. Για αυτό είναι πολύ σημαντική η διαπίστωση ότι τα πάντα στη φύση εκφράζονται ατελώς.
Αιμίλιος Μπουρατίνος
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«Πελίτι»
Ο σπόρος της βιολογικής μας επιβίωσης.
ρεπορτάζ και φωτογραφίες - Χρήστος Κόντης Ομοιοπαθητικός & Πρακτικός του Shiatsu

Οι ηγέτες του κόσμου διατείνονται ότι
καταβάλλουν «υπεράνθρωπες προσπάθειες» για να σώσουν την οικονομία και
ζητούν από τους πολίτες «ανάλογες θυσίες». Μαζί με το ξεπούλημα των δικαιωμάτων και των κεκτημένων, ζητούν
να ξεπουλήσουμε και κάθε έννοια ανθρωπιάς. Φαίνεται όμως ότι το παγκόσμιο οικονομικό αδιέξοδο, έχει και
κάποια θετικά αποτελέσματα.

Ο σημερινός παγκόσμιος οικονομικός πόλεμος, μας βοηθάει να αντιληφθούμε ότι η ζωή χάνει το νόημά της, όταν
νιώθουμε ασφαλείς μόνο σε συνθήκες αφθονίας και οικονομικής ευμάρειας ενώ ταυτόχρονα παραγκωνίζεται και
παραμορφώνεται παντελώς κάθε έννοια ποιότητας στη
ζωή. Μία ζωή τόσο υλιστική είναι πάνω από όλα ξένη
προς την κυριότερη βιολογική μας ορμή, τη συνεκτική δύναμη της αγάπης. Ίσως αυτό να μοιάζει μια ρομαντική τοποθέτηση. Αν όμως αφαιρέσουμε από τη ζωή μας το
συναισθηματικό περιβάλλον και η αξία της αγάπης ισοπεδωθεί, τότε δεν υπάρχει νόημα να ζει κανείς αφού μόνο
μέσα από την αγάπη παρέχεται η δυνατότητα κατανόησης
της αληθινής ύπαρξης. Όπως εύγλωττα φανερώνεται και
από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους «Αν ταις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των
αγγέλων, αγάπη δε μη έχω γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλο αλαλάζον*»... Ξεκουφαθήκαμε απο χαλκούς και
κύμβαλα που αλαλάζουν με το καθένα από αυτά να θεωρεί ότι ο δικός του ήχος είναι και ο καλύτερος. Προφανώς για αυτό η Δύση καταγράφει πολλές θλιβερές
πρωτιές στο κυνήγι του πολυπόθητου αυτού αγαθού εδώ
και δεκαετίες όπως ο αλκοολισμός, τα ναρκωτικά, η κατάθλιψη αλλά και οι αυτοκτονίες. Άλλοι λοιπόν αγωνίζονται να επιβιώσουν αναζητώντας ένα πιάτο φαΐ και
άλλοι βάζουν τέλος στη ζωή τους από το αδιέξοδο και
την πλήξη που προκαλεί το συναισθηματικό-κοινωνικό
τους φορτίο.
Όλο όμως και περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν
το κοινωνικό και βιολογικό αδιέξοδο του καπιταλιστικού
ιδεώδους και καταθέτουν προτάσεις, δημιουργούν κινήσεις ή και κινήματα, δείχνοντας προς μια άλλη κατεύθυνση, πιο ανθρώπινη και πιο κοντά στη φύση. Κινήματα
υπήρχαν και πριν την κρίση, τώρα όμως γιγαντώνονται
διότι μέσα από τις πιέσεις που ασκούνται, πληθαίνουν
αυτοί που αντιλαμβάνονται πλέον ότι πολιτεία χωρίς
ενεργό πολίτη δεν μπορεί να υφίσταται. Σταματούν λοιπόν απλώς να αντιδρούν, και δρουν, κάνοντας ό,τι περνάει από το χέρι τους. Και αποδεικνύεται ότι μπορούν
πραγματικά να κάνουν πολλά και όμορφα πράγματα!

Η 12η Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγής
Ντόπιων Ποικιλιών του «Πελίτι»
Έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενο άρθρο στην αξιέπαινη προσπάθεια της κοινότητας «Πελίτι». Αυτή τη φορά

βρεθήκαμε εκεί στη μεγάλη ετήσια γιορτή που πραγματοποιείται στη γη της κοινότητας, στο Μεσοχώρι Παρανεστίου Δράμας. Να πούμε ότι η δράση της Εναλλακτικής
Κοινότητας ξεκίνησε το 1995 από τον Παναγιώτη Σαϊνατούδη, που αναγνώρισε την ανάγκη περισυλλογής, διάσωσης, διάδοσης και διατήρησης των ντόπιων ποικιλιών
που απειλούνται με εξαφάνιση. Έχει εργαστεί σκληρά όλα
αυτά τα χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση και η προσπάθειά του αναγνωρίστηκε από πολλούς τοπικούς αλλά και
διεθνείς φορείς για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας.
Αυτό όμως είναι το ελάχιστο μπροστά στη αναγνώριση
που έχει το «Πελίτι» από απλούς ανθρώπους με ανάλογες ανησυχίες οι οποίοι προσέρχονται εθελοντικά για να
ενισχύσουν τη δράση του, γιγαντώνοντας ένα κίνημα που
δεν μένει μόνο στη συλλογή σπόρων και τη διατήρηση
της Βιοποικιλότητας. Το «Πελίτι» αναπτύσσει παράλληλα
δράσεις όπως ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών, ζωντανεύοντας αξίες που μέχρι πρόσφατα είτε θυμόμασταν
με νοσταλγία στην καλύτερη περίπτωση, είτε απορρίπταμε
σαν παρωχημένες στη χειρότερη.
Το μότο του «Πελίτι» είναι «αντί να παραπονιέσαι
για το σκοτάδι άναψε ένα φως», μια φράση που
έλαμψε στις 30 Απριλίου στην ετήσια γιορτή της
κοινότητας. Μία μεγάλη και πολύ πετυχημένη εκδήλωση που διοργανώθηκε με τη βοήθεια εθελοντών, αρκετοί εκ των οποίων προσέρχονται από
κάθε γωνιά του πλανήτη για να συμμετάσχουν.
Τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι παραβρέθηκαν στη
φετινή γιορτή σύμφωνα με την αστυνομία, που
ανέλαβε το ασυνήθιστο καθήκον της ρύθμισης της
κυκλοφοριακής συμφόρησης εν μέσω… αγροκτημάτων!
Η γιορτή άρχισε στις 11 το πρωί, με ενός λεπτού σιγή
αφιερωμένη στην παγκόσμια ειρήνη, και κράτησε μέχρι τις
απογευματινές ώρες. Ο χώρος είχε κατακλυστεί από επισκέπτες. «Παρότι η συμμετοχή είναι διπλάσια από πέρυσι,
φέτος είναι πιο
ξ ε κούραστη η
πραγματοποίησή
της γιορτής», μας
είπε ο κ. Σαϊνατούδης.
«Αυτό οφείλεται
στην εμπειρία που
αποκτήθηκε τις
προηγούμενες
χρονιές και στη
ζεστή συμμετοχή
των εθελοντών
που βλέπουν ένα
κοινό όραμα να
παίρνει σάρκα και
οστά».

Άνθρωποι από κάθε μέρος της Ελλάδας αλλά και
περιοχές του εξωτερικού όπως η Αμερική, η Ευρώπη και η Ασία εργάστηκαν μαζί έχοντας ένα
κοινό όραμα: να σώσουν ότι μπορούν από την Βιοποικιλότητα που εξασφαλίζει την βιολογική μας
επιβίωση και να αποκατασταθούν και πάλι οι ανθρώπινες σχέσεις και αξίες που θυσιάσαμε στο
βωμό του κέρδους και της απληστίας, υπονομεύοντας την ίδια τη φύση και τη ζωή στο σύνολό
της. Τους εθελοντές αλλά και τους επισκέπτες
θέλει να ευχαριστήσει ο Παναγιώτης Σαϊνατούδης
και μέσα από τις σελίδες του Υ.Ο. για την ενθουσιώδη συμμετοχή τους.

Πήραμε τα πέντε κουπόνια που αναλογούσαν στον καθένα μας για να προμηθευτούμε και εμείς σπόρους και να
τους φυτέψουμε στους κήπους μας. Οι καλλιεργητές,
εκτός από τους σπόρους, μας έδωσαν και χρήσιμες συμβουλές για το χρόνο σποράς, τη φροντίδα, το πώς μπορούμε να κρατήσουμε σπόρους από τη σοδειά μας και
πώς να τους διατηρούμε. «Χρησιμοποιήσαμε τα κουπόνια γιατί τις προηγούμενες χρονιές παρατηρήθηκε μια
υπερβολή στην κατανομή με αποτέλεσμα πολλοί από
τους επισκέπτες να μείνουν χωρίς σπόρους και να υπάρχουν παράπονα» μας είπε ο κ. Σαϊνατούδης. Εμάς, δεν
μας χάλασε καθόλου αυτό, απεναντίας μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωριστούμε με ανθρώπους, φίλους της φύσης
και της προσφοράς. Λίγο παραδίπλα, με τη χαρά ζωγραφισμένη στο πρόσωπό μας για τους σπόρους που κρατούσαμε, μας πλησίασαν άλλοι επισκέπτες, με ποικιλίες
που είχαν εκείνοι και εμείς δεν είχαμε, προτείνοντάς μας
να ανταλλάξουμε σπόρους μαζί τους. Τότε αντιληφθήκαμε ότι δεν παίρναμε μέρος απλώς σε μία γιορτή προμήθειας σπόρων. Συμμετείχαμε ταυτόχρονα σε ένα
μεγάλο και ζωντανό δίκτυο ανταλλαγής, και ταυτόχρονα
σε ένα όμορφο και ζεστά ανθρώπινο πανηγύρι.
Η γιορτή ήταν ανοιχτή στον κάθε ενδιαφερόμενο,
άσχετα με το αν είχε σπόρους να ανταλλάξει. Από
την άλλη μεριά όμως, είχε σαν κύριο στόχο και το
να φέρει κοντά τους καλλιεργητές. Να γνωριστούν μεταξύ τους και να μοιραστούν πληροφορίες και εμπειρίες, αλλά και παραδοσιακές
ποικιλίες λαχανικών, σιτηρών κ.λπ., πάντοτε
χωρίς χρήματα. Η διοργάνωση ήταν άψογη. Σε
όλους τους σπόρους και τα φυτά που μοιράστηκαν
αναγραφόταν η ποικιλία, η περιοχή καλλιέργειας,
το όνομα του καλλιεργητή αλλά και ο τρόπος που
καλλιεργήθηκαν.
Καλόγουστες ξύλινες ταμπέλες με
παιχνιδιάρικα ζωηρά
χρώματα ήταν τοποθετημένες πίσω από
τους πάγκους και
αναφέρονταν στις περιοχές προέλευσης.

Το δέντρο που σε κάποιους φέρνει δάκρυα χαράς, στα μάτια κάποιων
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Διάφορα αξιοσημείωτα
Καθηγητές πανεπιστημίου, αγρότες, κτηνοτρόφοι και ακτιβιστές της γεωργικής Βιοποικιλότητας παρουσίασαν τις
ιδέες και τη δράση τους στην προσπάθεια διατήρησης των
ντόπιων ποικιλιών και των αυτοχθόνων αγροτικών ζώων.

σκεύη και μικρά αντικείμενα.
Έγινε επίσης παρουσίαση του εταιρικού γραμματοσήμου του «Πελίτι»: πρόκειται για μια προσφορά των Ελληνικών Ταχυδρομείων που έγινε
ειδικά γι’ αυτή την ημέρα με 400 αντίτυπα.
Τέλος να πούμε ότι και οι μικροί επισκέπτες βρήκαν πολλά να κάνουν στη γιορτή. Ένα μικρό γαϊδουράκι που ήταν κλεισμένο μαζί με τη μητέρα του
σε περιφραγμένο χώρο δεχόταν ακούραστα την
αγάπη και τα χάδια τους, καθώς και το φρέσκο
χορτάρι που το ταΐζανε. Λίγα μέτρα πιο κει, κάτω
από μια μεγάλη τέντα, υπήρχε ένας πάγκος με σύνεργα ζωγραφικής και εθελοντές πρόθυμους να
βοηθήσουν τους μικρούς φίλους του «Πελίτι».

να ακολουθούν οι φακές και τα ρεβίθια, οι φρεσκοκομμένες σαλάτες, οι ελιές και ένα πλήθος από εδέσματα που
πρόσφεραν οι καλλιεργητές. Η κουζίνα λειτούργησε στην
εντέλεια, χάρη στη συμμετοχή φιλότιμων εθελοντών που
μαγείρεψαν, σέρβιραν, έπλυναν τα πιάτα και καθάρισαν
το χώρο μοιράζοντας παντού χαμόγελα.
Κατά τη διάρκεια του φαγητού παραδοσιακοί ποντιακοί
και θρακιώτικοι χοροί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πα-

Το τραπέζι της αγάπης
Στις δύο η ώρα, όπως ήταν προγραμματισμένο, άρχισε το

Ένας Γάλλος καλλιεργητής έζεψε τα γαϊδουράκια του και
όργωνε για να δουν οι συμμετέχοντες αυτή την αρχέγονη
διαδικασία με την οποία βγάζαμε το ψωμί μας μέχρι πρόσφατα, και η οποία βεβαίως ακόμη εφαρμόζεται σε φτωχές χώρες. Στην έκθεση φωτογραφίας που διοργανώθηκε
στον ίδιο χώρο, μπορούσε κανείς να δει αναμνήσεις από
τα έντεκα χρόνια που πραγματοποιείται η Πανελλαδική
Γιορτή, και να ενημερωθεί για τις δράσεις των αγροτών
που διασώζουν το δικό τους σπόρο σε όλο τον κόσμο,
αλλά και τοπικών οργανώσεων που εργάζονται για τη γεωργική Βιοποικιλότητα. Φέτος για πρώτη φορά σε συνεργασία με το www.xariseto.gr οργανώθηκε και
χαριστικό παζάρι με ρούχα, παιχνίδια, βιβλία, οικιακά

μεγάλο φαγοπότι. Τα καζάνια σιγόβρασαν, παραταγμένα
στη σειρά επάνω στις υπαίθριες πυροστιές, με την φασολάδα να κλέβει την παράσταση στο μεγαλύτερο καζάνι και

ρανεστίου και Μαυρολεύκης Δράμας έδιναν τη δική τους
ευχάριστη νότα σ’ αυτή την ημέρα της αγάπης. Στο «τραπέζι της αγάπης» όπως αποκαλείται, τα φαγητά ήταν απίστευτα νόστιμα, όπως και η συντροφιά όλων αυτών των
ανθρώπων. Φαίνεται πως η μυστική συνταγή του «Πελίτι»
είναι το σπάνιο βότανο της αγάπης που διαθέτει!
Στο τέλος η γιορτή έκλεισε φυτεύοντας μια φλαμουριά
και μια βυσσινιά στη μνήμη του κυρ-Θόδωρου Σαμαρά,
που διατηρούσε ποικιλίες από ντόπια ζώα και πέρυσι εγκατέλειψε τα εγκόσμια για άλλους κόσμους. Καλό του ταξίδι.
Θέλουμε και εμείς, εκ μέρους του Υ.Ο. να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Σαϊνατούδη και όλους
όσοι συμμετείχαν εθελοντικά στη γιορτή για τις
πληροφορίες που μας έδωσαν, για τις όμορφες
εικόνες και ήχους που χόρτασαν τα μάτια και τα
αυτιά μας, αλλά και για τη διαπίστωση ότι όχι, δεν
είμαστε μόνοι μας σ’ αυτόν τον κόσμο, είμαστε
πολλοί, μα πάρα πολλοί και συνεχώς αυξανόμαστε!
Διευθύνσεις για πληροφορίες:
«Πελίτι»: Μεσοχώρι Παρανεστίου. Τ. Κ. 66035 Παρανέστι Δράμας. Ιστοσελίδα: www.peliti.gr Αποστέλλεται δωρεάν η ηλεκτρονική εφημερίδα «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).
*Α΄ Κορινθίους ΙΓ 1-8

Mια παμπόνηρη καμπάνια
Διαφήμιση στην Iταλία, που υποτίθεται ότι παρουσιάζει τους υπέρ και τους κατά της πυρηνικής ενέργειας, χρηματοδοτείται από το πυρηνικό λόμπι.

Εκ πρώτης όψεως η καμπάνια μοιάζει ιδιαιτέρως δημοκρατική. Πλάι πλάι παρατίθενται στις σελίδες των ιταλικών περιοδικών οι απόψεις όσων λένε «ναι» και «όχι»
στο πυρηνικό μέλλον. Από τη μία οι θετικές: «Υποστηρίζω την ατομική ενέργεια γιατί είναι πιο φτηνή» και «Υποστηρίζω την πυρηνική ενέργεια και νομίζω ότι έχω δίκιο».
Κι από την άλλη οι αρνητικές: «Απορρίπτω την ατομική
ενέργεια γιατί είναι πιο ακριβή» συν «Απορρίπτω την ατομική ενέργεια και νομίζω ότι έχω δίκιο». Λίγο πιο δίπλα,
η διεύθυνση της ιστοσελίδας που χρηματοδοτεί τη διαφημιστική εκστρατεία: www.forumnucleareitaliano η ιντερνετική έκφραση δηλαδή του Forum Nucleare Italiano.
Ώσπου το παίρνεις απόφαση να κάνεις το κυβερνοταξίδι
και να το επισκεφτείς αυτό το Forum. Και διαπιστώνεις
ότι πρόκειται για μία όχι και τόσο συγκαλυμμένη προσπάθεια αγιοποίησης της ατομικής ενέργειας. Πώς θα
μπορούσε να είναι κι αλλιώς, όταν στους ιδρυτές φιγουράρει ο ενεργειακός κολοσσός της Enel, που έχει σαφώς
ταχθεί υπέρ των πυρηνικών; Oλα αυτά δεν είναι άσχετα
με την Ελλάδα. Αντιθέτως, έχουν μεγάλη σημασία για τη
χώρα μας, καθώς στις 13 και 14 Ιουνίου οι Ιταλοί αποφασίζουν αν θα καταργήσουν το νόμο Μπερλουσκόνι
που προβλέπει οικοδόμηση πυρηνικών εργοστασίων στη
γείτονα. Ένα «όχι» στην πρόταση κατάργησης και το φάντασμα της Φουκουσίμα θα έρθει ακόμη πιο κοντά.
Πηγή: Ελευθεροτυπία

άλλων είναι κάτι τι πράσινο που τους κόβει το δρόμο.

William Blake
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ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Ρεπορτάζ- φωτογραφία: Χρήστος Κόντης

Με δεδομένη την αγάπη και το ενδιαφέρον μας
για τη φύση αλλά και για τις προσπάθειες ανθρώπων που επιβιώνουν με σεβασμό στο περιβάλλον
και τα αγαθά που τους παρέχει, το Υγείας Όραμα
ταξίδεψε μέχρι την Ήπειρο. Κάπου εκεί, ανάμεσα
στα βουνά και στην άκρη της μεγάλης κοιλάδας
που είναι γνωστή ως Λάκα Αώου, στους πρόποδες
του όρους Τραπεζίτσα, της Τύμφης και του Σμόλικα, βρίσκεται η Κόνιτσα. Τριγύρω διάσπαρτα,
άλλα φανερά και άλλα κρυμμένα, σκαρφαλωμένα
επάνω στα μεγαλόπρεπα καταπράσινα βουνά,
είναι χτισμένα τα χωριά των Ηπειρωτών.
Ξεναγός μας ήταν ο Κώστας Κολόκας, γεννημένος και
αναθρεμμένος
Ο φίλος και ξεναγός μας
στην περιοχή,
στο πατρικό του
σπίτι του οποίου
γευτήκαμε με
χαρά την Ηπειρώτικη ζεστή φιλοξενία, με την
πάντα χαμογελαστή μητέρα
του, την κυρία
Όλγα, να φροντίζει να μην μας λείψει τίποτε και με τον ενενηνταδυάχρονο πατέρα του, συντροφιά με το τσιπουράκι,
να μας ταξιδεύει στο παρελθόν: στα δύσκολα εκείνα χρόνια όπου ζούσαν από τα ζώα, την καλλιέργεια των χωραφιών και το κυνήγι, αποκομμένοι από τον υπόλοιπο
κόσμο ανάμεσα στα βουνά. Τότε η επιβίωση ήταν καθημερινός μόχθος, οι άνθρωποι ήταν κοντά ο ένας στον
άλλο για συμπαράσταση και οι αξίες της ζωής έπαιζαν
πρωταγωνιστικό ρόλο.
Τουρκοκρατία, Ελληνοϊταλικός πόλεμος, Γερμανική κατοχή, αντάρτικο: όλοι προσπάθησαν να διαβούν την
Ήπειρο -πληρώνοντας όμως βαρύ τίμημα από τη γενναιότητα των Ελλήνων-, και δη την περιοχή γύρω από την
Κόνιτσα, όπως το Μπουραζάνι, το Καλπάκι, ο Γράμος και
άλλα μέρη που το όνομά τους έχει χαραχτεί ανεξίτηλο
στην μνήμη μας.
Το τσιπουράκι δεν λείπει από κανένα σπίτι στην Ήπειρο,
αποτελούσε και αποτελεί μια καλή συνταγή για κουβεντούλα, μαζί με καλή παρέα στα καφενεδάκια ή τα σπίτια.
Το παν βέβαια είναι το μέτρο: «μέτρον άριστον» όπως έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, διότι όλες ανεξαιρέτως οι ουσίες αλλά και οι άκαμπτες συμπεριφορές, όταν
γίνονται εμμονές, υποβαθμίζουν την ανθρώπινη υπόσταση.
Φτάσαμε απόγευμα προς βράδυ. Το επόμενο πρωί το
φως του ήλιου από τον πεντακάθαρο ουρανό περνούσε
ανάμεσα από τις χαραμάδες των παντζουριών. Άνοιξα το
παράθυρο και είδα απέναντι μου το πανύψηλο, καταπράσινο και κρημνώδες όρος Τύμφη. Για να αντικρίσω την
κορυφή από το χωριό Ηλιόρραχη όπου φιλοξενηθήκαμε
και το οποίο απείχε δύο-τρία χιλιόμετρα περίπου από τους
πρόποδες, έπρεπε να προβάλω το κεφάλι μου από το παράθυρο και να κοιτάξω επάνω. Λίγο πιο αριστερά διακρινόταν η έξοδος της χαράδρας του Αώου και στο βάθος
μέσα στην χαράδρα ίσα που φαινόταν η Μονή Στομίου,

Μονή Στομίου

που χτίστηκε το 1600 και έγινε γνωστή από τον μοναχό
Παΐσιο που μόνασε εκεί πριν από χρόνια.
Πήραμε το πρωινό μας και τραβήξαμε για τα θερμά
λουτρά στα Καβάσιλα, δίπλα στον ποταμό Σαραντάπορο, 18 χιλιόμετρα από την Κόνιτσα. Πήραμε
το μπάνιο μας στη μεγάλη πεντακάθαρη πισίνα, η

τίας οδού άλλαξε τη ρότα των διερχόμενων αυτοκινήτων
και η περιοχή ησύχασε από το θόρυβο και τα ατυχήματα.
Στην περιοχή ζουν επίσης δεκαοχτώ είδη νυχτερίδων, ορισμένα εκ των οποίων είναι σπάνια και προστατεύονται από
τη διεθνή και εθνική νομοθεσία.
Στην περιοχή έχουν καταμετρηθεί και 161 είδη πουλιών
μεταξύ αυτών και κάποια σπάνια, όπως ο ασπροπάρης, ο
χρυσαετός και ο πετρίτης. Το ίδιο απόγευμα πήραμε το
μονοπάτι που οδηγεί στην κορυφή Γκαμήλα με υψόμετρο
2.497 μ., μια διαδρομή εννέα ωρών για τους τολμηρούς πεζοπόρους. Κάθε χρόνο αυτή την εποχή, στην
Κόνιτσα γίνεται η αθλητική διοργάνωση «Εύαθλος»

Η πισίνα με το θειούχο νερό στα Καβάσιλα

οποία από την μια πλευρά γεμίζει από το ζεστό,
θειούχο νερό ενός ρυακιού και από την άλλη αδειάζει από την υπερχείλιση, ανανεώνοντάς το συνεχώς. Η θερμοκρασία του νερού είναι 30 βαθμοί
Κελσίου και οι θεραπευτικές του ενδείξεις αφορούν ρευματοπάθειες, αρθροπάθειες, μετατραυματικές παθήσεις, ραχίτιδες, νευραλγίες,
δερματοπάθειες και γυναικολογικές παθήσεις.
Μετά το ανανεωτικό μπάνιο, πήραμε το δρόμο για το μεγάλο χτιστό γεφύρι της Κόνιτσας, για να δούμε την έναρξη

Το μεγάλο τοξωτό γεφύρι της Κόνιτσας

του διασυνοριακού αγώνα rafting, ο τερματισμός του
οποίου γίνεται στην Αλβανία, αλλά κάναμε λάθος γιατί η
αφετηρία ήταν τελικά μακριά μας, στο Μπουραζάνι. Και
έτσι, μιας και δεν προλαβαίναμε, πήγαμε για ένα ελληνικό
καφεδάκι σε ένα πανέμορφο εξοχικό εστιατόριο στις
όχθες του Βοϊδομάτη, στην έξοδό του από το φαράγγι του
Βίκου. Η φύση γύρω οργίαζε: πλατάνια, ιτιές, λεύκες,
σκλήθρα και άλλα δέντρα συνθέτουν τον δικό τους καταπράσινο κόσμο, με το κελάρυσμα του ορμητικού ποταμού και τα κελαηδίσματα των πουλιών να σαγηνεύουν την
ψυχή και να προκαλούν τις αισθήσεις... Ναι, εδώ θα
ήθελα να ζω, σκεφτόμουν, γιατί αν ζούσα εδώ δεν θα με
ένοιαζε ακόμα και να πεθάνω.
Στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το ενημερωτικό έντυπο που πήραμε από το Δήμο Κόνιτσας, ευδοκιμούν
1.200 είδη χλωρίδας. Τα πιο τα εντυπωσιακά είναι τα είδη
του άγριου κρίνου Lilium (λείριο ή λίλιο), ο Νάρκισσος ο
Ποιητικός, η Αυστραλιανή Τουλίπα, η Εαρινή Γεντιανή, ο
Αθάνατος και οι Σαξιφράγκες. Η πλούσια πανίδα της ευρύτερης περιοχής περιλαμβάνει μεγάλα θηλαστικά όπως
αρκούδες, λύκους, αγριόγατους, βίδρες, αγριόγιδα, ζαρκάδια, αγριογούρουνα, αλεπούδες, ασβούς, λαγούς,
σκαντζόχοιρους, σκίουρους, κουνάβια και το άγριο δασοκούναβο. Μεγάλος είναι και ο αριθμός από χελώνες,
καθότι τις συναντούσαμε συνέχεια να προσπαθούν να
διασχίσουν το οδόστρωμα, αφού η κατασκευή της Εγνα-

φωτογραφία Εύαθλος

www.evathlos.gr με πλήθος αγωνισμάτων, ένα από τα
οποία είναι και ο μαραθώνιος που περιλαμβάνει τη γρήγορη -ανάλογα με την προετοιμασία του κάθε αθλητήανάβαση μέχρι την κορυφή της Αστράκας, μια απόσταση
30 χλμ.
Περπατήσαμε αντίθετα στην ορμητική ροή του Αώου, με
τη φύση να οργιάζει γύρω μας, και ανεβήκαμε το μονοπάτι
με σκοπό να επισκεφτούμε τη μονή Στομίου που απείχε
δύο ώρες. Στο δρόμο συναντήσαμε ποδηλάτες με mountain bikes αλλά και πεζοπόρους φίλους της φύσης.
Φτάσαμε στο μοναστήρι, κάναμε το σταυρό μας και ανάψαμε ένα κεράκι, γιατί θέλουμε να τα έχουμε καλά με
όλους τους εκπρόσωπους της Ουσίας. Ξαποστάσαμε, κεραστήκαμε το λουκουμάκι που υπήρχε για τους επισκέπτες, αγναντέψαμε μέχρι εκεί που έφτανε το μάτι μας,
γεμίσαμε το παγούρι μας με πεντακάθαρο νερό από την
πηγή, λίγα μέτρα πιο πέρα, και πήραμε το δρόμο της επιστροφής.

Μπουραζάνι

Το απόγευμα επισκεφτήκαμε το πανέμορφο Μπουραζάνι,
που το διασχίζει ο ποταμός Αώος, και φάγαμε νοστιμότατη πέστροφα στην ταβέρνα της Ουρανίας. Η ταμπέλα
στο απέναντι κατάστημα μας πληροφορούσε ότι πωλούνται βιολογικά προϊόντα. Πήγαμε εκεί και γνωρίσαμε
την οικογένεια Παπαγεωργίου: τη Μίνα, το σύζυγο της
Μανόλη και τον εικοσιπεντάχρονο γιο τους Αστέριο. Πριν
από 31 χρόνια ο Μανόλης και η Μίνα πήγαν διακοπές
στην περιοχή και γοητεύτηκαν από την ομορφιά της. Από
το 1985 παράτησαν τη ζωή τους στην πολύβουη Θεσσαλονίκη, αγόρασαν μια έκταση στο Μπουραζάνι και ζουν
εκεί καλλιεργώντας τη γη. Αλέθουν το σιτάρι στο μύλο
τους παράγοντας βιολογικά ζυμαρικά, παράγουν δε επίσης μαρμελάδες από τα δέντρα της περιοχής, γλυκά κουταλιού και άλλες λιχουδιές και είδη διατροφής, που εκτός
από την βιολογική τους πιστοποίηση είναι φτιαγμένα με
περίσσια φροντίδα και αγάπη. (www.agrobourazani.gr).

Κάποιοι βλέπουν τη φύση μόνο γελοία και παραμορφωμένη, και κάποιοι σχεδόν δεν τη βλέπουν καν. Όμως στα μάτια όποιου
έχει φαντασία, η φύση είναι η ίδια η φαντασία. Όπως είναι ένας άνθρωπος, έτσι και βλέπει.
William Blake
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Μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο κει βρίσκεται το γνωστό Περιβαλλοντικό Πάρκο του
Μπουραζανίου με έκταση 2.050 στρεμμάτων, που υπάρχει από το 1916, όταν το αγόρασε ο προπάππους των σημερινών ιδιοκτητών. Στο πάρκο φιλοξενούνται άγρια ζώα
όπως πλατόνια, ελάφια, ζαρκάδια, αγριογούρουνα, αγριοπρόβατα και αγρίμια. Υπάρχει
περίπτερο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και μουσείο όπου μπορεί να δει κανείς σε φωτογραφίες όλα τα είδη φυτών, ερπετών, αμφίβιων, πεταλούδες ακόμη και λιβελούλες
της περιοχής αλλά και όλα τα
είδη ψαριών που ζουν στον
Αώο. Η ξενάγηση στο πάρκο γίνεται κατά τις απογευματινές
ώρες και το εισιτήριο στοιχίζει 5
Ευρώ (www.burazani.gr).
Στις 11 Ιουνίου το βράδυ, παρευρεθήκαμε σε πανηγύρι στην
Κόνιτσα που διοργάνωσαν οι
μανιταρόφιλοι, όπως αποκαλούνται, και ο «Εύαθλος». Οι
Μανιτάρι παραποτάμια του Αώου
οργανοπαίκτες από τα Μαστοροχώρια μας ταξίδεψαν στα μουσικά ακούσματα της Ηπείρου, με το κλαρίνο να έχει
όπως πάντα τον πρώτο λόγο. Οι φίλοι των μανιταριών (www.fughi.blogspot.com), παρότι η φιλότιμη προσπάθεια να μαζέψουμε μανιτάρια στις γύρω περιοχές -στην οποία
και συμμετείχαμε- δεν απέδωσε λόγω ανομβρίας των τελευταίων ημερών, πρόσφεραν
μια ιδιαίτερα τονωτική μανιταρόσουπα.
Στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας, εκτός του δέους από το αγνάντεμα και τους περιπάτους στην υπέροχη φύση, μπορείτε να χαρείτε και άλλα πολλά: οι ντόπιοι και κυρίως
οι νέοι του τόπου έχουν πάντα κάτι διαφορετικό να προτείνουν. Ιππασία, τοξοβολία,
ορεινή ποδηλασία, παραπέντε, rafting, kayak, πεζοπορίες, ανάβαση και αναρρίχηση
στις κορυφές του Σμόλικα και της Τύμφης. Περιήγηση στις πανέμορφες Δρακόλιμνες
από χαρτογραφημένες διαδρομές με χαρακτηριστικά σημάδια στα μονοπάτια και δύο
καταφύγια που λειτουργούν από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο και στα οποία μπορείτε να
διανυκτερεύσετε: το ένα στο Σμόλικα σε υψόμετρο 1685 μ. και το άλλο στην Τύμφη
στα 1950 μ.
Το επόμενο πρωινό, μετά το εγερτήριο, πήραμε το δρόμο για τα λουτρά του Αμάραντου.
Εκεί, στην κορυφή του βουνού, μια ανάσα από
τα σύνορα με την Αλβανία στα 1260 μ. υψόμετρο και ανάμεσα στις οξιές, τα έλατα και τα
βράχια, είδαμε να ξεθυμαίνουν μέσα από τον
ασβεστολιθικό βράχο και τα έγκατα της γης οι
φυσικές μεσόθερμες ατμίδες, ξεβράζοντας
θερμό αέρα με θερμοκρασία 33-38 βαθμών
Κελσίου. Τα λουτρά διαθέτουν ατμοθεραπευτήρια με ατομικές και ομαδικές καμπίνες και
Στόμιο του εδάφους από
προτείνονται κυρίως για παθήσεις του αναόπου βγαίνει ζεστός αέρας
πνευστικού συστήματος, του κυκλοφορικού,
νευραλγίες, ρευματοπάθειες και αρθροπάθειες.* Δίπλα στα λουτρά υπάρχουν
όμορφα σαλέ όπου μπορείτε να φάτε και να μείνετε. Το περιβάλλον μοιάζει αλπικό και
η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλότερη από ό,τι στην κοιλάδα, για αυτό καλό είναι να
έχετε ζεστά ρούχα μαζί σας, ώστε
να τα φορέσετε μόλις βγείτε από
τα λουτρά.
Η διαδρομή για τον Αμάραντο θα
σας αποζημιώσει με το παραπάνω. Πέντε χλμ. περίπου μετά.
την Κόνιτσα βρίσκεται το ασκηταριό του Αγίου Νικάνορα, κυριολεκτικά κρεμασμένο επάνω σε ένα
βράχο: αξίζει τον κόπο να το επισκεφτείτε, η παμπάλαια πόρτα
είναι κλειδωμένη αλλά ο περίβολος και η θέα είναι συναρπαστικά.

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

Η σκήτη του Αγίου Νικάνορα

Χιλιομετρικές αποστάσεις:
Η Κόνιτσα απέχει από τα Ιωάννινα 64 χλμ. Από την
Κόνιτσα το Μπουραζάνι απέχει 12 χλμ., τα Λουτρά
των Καβασίλων 18 χλμ. και του Αμάραντου 30
χλμ.
«Η θέα από τη Μονή Στομίου,
μπροστά μας το φαράγγι του
Αώου, στο βάθος διακρίνεται
το χωριό Ηλιόρραχη»

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε
να επικοινωνήσετε με το Δήμο Κόνιτσας
στο τηλέφωνο 2655360300/350 .

Όταν σφαλνώ τα μάτια για να δω, ν’ ακούσω, να μυριστώ και ν’ αγγίξω μια χώρα που γνώρισα, νιώθω να ταράζεται και ν’ αναγαλλιάζει το κορμί μου, σα να ‘ρχεται κοντά μου πρόσωπο αγαπημένο.
Ν. Καζαντζάκης
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Η ΦΙΛΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Καθ. Δρ. Τάκι Αλεξίου

Κύριε Αλεξίου πέρασε αρκετός καιρός από τότε που
είχαμε την τελευταία σας συνέντευξη. Από τότε άλλαξαν πολλά. Πώς εκτιμάτε σήμερα την κατάσταση
γενικά και ειδικότερα στον χώρο του Πολιτισμού και
της Τέχνης;
Εισαγωγικά αυτό που έχω να πω είναι πώς για πάνω από
έναν αιώνα αιωρείται το ερώτημα: «μεταρρύθμιση ή επανάσταση;». Και το όνειρο του Μαρξ για μια νέα ανθρωποκεντρική (σοσιαλιστική) κοινωνία παραμένει αναπάντητο… Η
εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο –κι όχι μόνο– συνεχίζεται και θα συνεχίζεται, όσο τα διάφορα επονομαζόμενα σοσιαλιστικά κινήματα-κόμματα θα συνεχίζουν να μας κοροϊδεύουν, στηρίζοντας
ένα κατά κοινή ομολογία, απάνθρωπο χρηματοπιστωτικό σύστημα –τον (τούρμπο) καπιταλισμό– που έχει στο επίκεντρό του την εκμετάλλευση και κερδοφορία και όχι φυσικά
τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Είναι πραγματική τρέλα, για παράδειγμα, η σημερινή
«σοσιαλιστική» κυβέρνηση να αφήνει αυτούς που κατέκλεψαν το ελληνικό δημόσιο να
κυκλοφορούν ελεύθεροι και να στηρίζει, για άλλη μια φορά, με άλλα 30 δισεκατομμύρια ευρώ αυτό το τραπεζικό σύστημα της «ελεύθερης» οικονομίας, που μας μείωσε παροχές, μισθούς και συντάξεις και συνεχίζει ακάθεκτα να μας καταδυναστεύει, άγνωστο
για πόσα χρόνια ακόμα… Αυτό που εκτιμώ ότι πρέπει να γίνει κατανοητό, και φαίνεται
πως γίνεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό πλέον τα τελευταία χρόνια, είναι ότι η εναλλαγή
των κομμάτων εξουσίας, όπως και τα μικρότερα αντιπολιτευτικά κόμματα, δεν πρόκειται να μας βγάλουν από το αδιέξοδο! Τη λύση, είναι φανερό, ότι θα τη φέρει πλέον στην
Ελλάδα, ο «κανένας» που έφτασε να γίνει το πρώτο κόμμα… Ο «κανένας» που είμαστε
εσύ κι εγώ… Ο «κανένας» που είναι όλοι εκείνοι οι πολίτες, που μέσα από την κρίση και
τις δυσκολίες ωριμάζουν, αποκτούν συνείδηση της κατάστασης και βούληση να αλλάξουν τους εαυτούς τους και τον Κόσμο… Γι’ αυτό η ερώτηση που τίθεται δεν είναι πολιτική με την έννοια της μεταρρύθμισης ή επανάστασης (οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν
και γίνονται είναι αποτέλεσμα «πίεσης», η οποία κάθε φορά προσαρμόζεται και αξιοποιείται στο καπιταλιστικό οικονομικό μοντέλο). Η πραγματική ερώτηση είναι: «εσωτερική καλλιέργεια» ή «καθολική καταστροφή»…
Αυτό που αντιλαμβάνεται ο καθένας πια σήμερα είναι ότι ο (τούρμπο) καπιταλισμός ως
οικονομικό μοντέλο αντί να παίρνει ένα όλο και πιο ανθρώπινο πρόσωπο, μέσα από
την παρουσία των σοσιαλιστικών (και κομμουνιστικών) κινημάτων, κάνει το ακριβώς
αντίθετο! Παίρνει μια όλο και πιο βάρβαρη μορφή, διαλύοντας στην ουσία το ιδεολογικό υπόβαθρο του Σοσιαλισμού, καθιστώντας αυτά τα κινήματα στο όνομα κάποιας οικονομικής κρίσης, τελείως συντηρητικά και απάνθρωπα. Αυτό ακριβώς το φαινόμενο
ζούμε και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αυτή η πορεία αδιαμφισβήτητα υπογραμμίζει την πλήρη πολιτική αναξιοπιστία και είναι πλέον χωρίς επιστροφή… Και να φανταστείτε ότι όλοι αυτοί που πρώτοι έχουν καταπατήσει κάθε έννοια Δημοκρατίας θέλουν
να ιδρύσουν ένα κέντρο Δημοκρατίας στην Ελλάδα για να επιμορφώσουν τις επόμενες
γενεές των Αράβων που ξεσηκώθηκαν τελευταία…
Μιλάτε δηλαδή για το τέλος της Πολιτικής;
Μιλάω για την αρχή του τέλους του Σοσιαλισμού που υιοθέτησε πλήρως το καπιταλιστικό οικονομικό μοντέλο και βέβαια μιλάω για τον (τούρμπο) Καπιταλισμό που στις
μέρες μας, βάζοντας το πιο βάρβαρο προσωπείο του, καταλύει κάθε έννοια Ανθρωπισμού και οδηγείται από μόνος του στον αφανισμό…
Λέτε «από μόνος του», εννοείτε ότι θα υπάρχει αλλαγή χωρίς κοινωνικές
εξεγέρσεις και βία;
Όπως όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι εκ πεποιθήσεως πιστεύουν ότι μόνο
με βία μπορεί να υπάρξει αλλαγή και μάλιστα με ένοπλη βία και τρομοκρατία. Υπάρχει
μια δεύτερη κατηγορία που παρότι δεν υποστηρίζει τη βία, τη θεωρεί αναπόφευκτο κακό.
Και υπάρχει και μια τρίτη, αυτή που εισήγαγε στη σύγχρονη πολιτική ο Γκάντι, αυτή της
«παθητικής αντίστασης» και των ειρηνικών διαδηλώσεων… Υπάρχει όμως και μια τέταρτη, της «εσωτερικής καλλιέργειας», αυτή που κατά κάποιο τρόπο υιοθετούσε ο Σωκράτης, εκτιμώντας ότι μόρφωση δε σημαίνει συσσώρευση γνώσης αλλά
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, μια άποψη που θυμίζει το «Ήθος Ανθρώπω Δαίμων» του Ηράκλειτου. Μια άποψη που δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί «πολιτικά» και η οποία με βεβαιότητα θα είναι και η πιο αποτελεσματική, αποκλείοντας ακόμα και αυτή την παθητική
αντίσταση και ειρηνική διαδήλωση…
Τι εννοείτε ακριβώς;
Να σας πω, όταν κάποτε η μητέρα Τερέζα ερωτήθηκε αν θα συμμετείχε σε μια διαδήλωση κατά του πολέμου, είχε απαντήσει ότι μόνο εάν η διαδήλωση αυτή ήταν υπέρ της

Ειρήνης θα συμμετείχε… Υιοθετώ κι εγώ αυτή την άποψη: Δεν είμαι κατά του πολέμου αλλά υπέρ της Ειρήνης. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αυτοί οι δύο δρόμοι εκπροσωπούν δύο τελείως διαφορετικές λειτουργίες του ανθρώπινου εγκέφαλου και οδηγούν
φυσικά σε διαμετρικά αντίθετα συναισθήματα, σκέψεις και αποτελέσματα, προσθέτοντας όμως ότι η Ειρήνη –όπως και η Αγάπη– δεν χρειάζεται διαδηλώσεις αλλά πάνω απ’
όλα και πρώτα απ’ όλα εσωτερική καλλιέργεια!!! Ξέρετε πόσοι διαδηλωτές κατά
του πολέμου ή υπέρ της Ειρήνης κακοποιούν τα παιδιά τους και ξυλοκοπούν τις γυναίκες τους;;; Παθητική αντίσταση παραμένει αντίσταση, δηλαδή αντίδραση σε ένα υπάρχον απάνθρωπο καθεστώς κι όχι δράση για τη δημιουργία μιας νέας ανθρώπινης
κοινωνίας…
Άρα επιστρέφουμε στην Παιδεία…
Ναι στην Παιδεία, όχι όμως γενικευμένα και αόριστα… Δεν υπάρχει περίπτωση να υιοθετήσει ο (τούρμπο) Καπιταλισμός, ή όπως λέγεται πιο «ευγενικά», το σημερινό χρηματοπιστωτικό απάνθρωπο κατ’ ουσία σύστημα, ένα ανθρωπιστικό μοντέλο στην Παιδεία.
Αυτή την υπόθεση της αλλαγής οφείλουν να την πάρουν στα χέρια τους όλοι οι συνειδητοί πολίτες και ιδιαίτερα οι άνθρωποι του πολιτισμού, οι καλλιτέχνες (και φιλότεχνοι)
που εκτιμούν ότι ήρθε ο καιρός να πάψουν να καταγράφουν με το έργο τους τα κακώς
κείμενα αλλά να εκφράσουν επιτέλους με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τη θετική πλευρά
της ζωής, τον κόσμο δηλαδή που επιθυμούν να οικοδομήσουν βήμα-βήμα. Ήρθε ο καιρός να σταματήσουν οι αντιδράσεις απέναντι σε έναν σάπιο κόσμο και να αρχίσουν οι
δράσεις στη δημιουργία μίας καλύτερης κοινωνίας που θα έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και όχι το κέρδος και την αδικία…
Εκτιμάτε ότι η Τέχνη έχει αυτές τις δυνατότητες;
Η εμπορευματοποιημένη Τέχνη σίγουρα όχι! Η Αληθινή Τέχνη όμως που θα ενδιαφέρεται πραγματικά για τον Άνθρωπο και όχι το κέρδος, με βεβαιότητα, Ναι! Για να συμβεί
όμως αυτό οφείλουν όλοι οι συνειδητοί άνθρωποι, οι άνθρωποι με ελεύθερη βούληση,
καλλιτέχνες και μη, να επανακτήσουν το «γνώθι σαυτόν» και να καλλιεργήσουν, για να
θυμηθούμε και τον μεγάλο φιλόσοφο Martin Buber, ουσιαστικές σχέσεις με τον εαυτό
τους, τον διπλανό τους και την κοινωνία… Να εκπαιδευτούν δηλαδή, με όλη τη σημασία της λέξης, στην πραγματική ΦΙΛΙΑ. Γι’ αυτό άλλωστε και εκτιμούμε ότι η Φιλία μέσα
από την Τέχνη μπορεί να αλλάξει τον Κόσμο Ειρηνικά… Και θα τον αλλάξει!!!
Λέτε «εκτιμούμε». Ποιους υπαινίσσεστε;
Αναφέρομαι στο Κέντρο Τεχνών 4 Εποχές και ειδικότερα στην Καλλιτεχνική μας
Κοινότητα AthensArt που αριθμεί μέχρι σήμερα 1500 μέλη από τις 5 ηπείρους και
95 χώρες του κόσμου, καλλιτέχνες και φιλότεχνους, επαγγελματίες και ερασιτέχνες…
Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για το Κέντρο Τεχνών 4 Εποχές και την
Καλλιτεχνική σας Κοινότητα AthensArt;
Το Κέντρο Τεχνών 4 Εποχές (CA4S) ξεκίνησε τη ζωή του πριν από 30 χρόνια, οργανώνοντας επί σειρά ετών τα «Καβάφεια», στην Αλεξάνδρεια και το Κάιρο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια.
Έκτοτε έγιναν πολλές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με μη εμπορικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό περιεχόμενο. Τέλη του 2009 μπήκαμε στο διαδίκτυο και οργανώσαμε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμικής Ανάπτυξης Ρόδου και το
Γαλλικό Προξενείο, στο Γαλλικό Κατάλυμα στη Ρόδο μια Διεθνή Έκθεση Ζωγραφικής
στην οποία συμμετείχαν 18 καλλιτέχνες από 10 χώρες και το 2010 πραγματοποιήσαμε
το πρώτο μεγάλο Διεθνές Φεστιβάλ Τεχνών στην «Τεχνόπολις» στο Γκάζι, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων, στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 300 καλλιτέχνες από 60 χώρες του κόσμου.
Ποιοι σας συμπαραστάθηκαν οικονομικά στο μεγαλεπήβολο αυτό έργο σας;
Οικονομικά κανείς! Μας προσφέρθηκαν όμως οι χώροι από τον Πολιτισμικό Οργανισμό
του Δήμου Αθηναίων στην «Τεχνόπολις», από το Δήμαρχο κ. Κακλαμάνη και τον Πρόεδρό της κ. Ιγνατίου, με τον οποίο είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία, προσθέτοντας την
ηθική συμπαράσταση του αγαπητού φίλου, τ. Υπουργού Πολιτισμού και νυν Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Πέτρου Τατούλη.
Ποια τα σχέδιά σας για το μέλλον;
Η ιδέα μας ότι «Η Φιλία μέσα από την Τέχνη μπορεί να αλλάξει τον Κόσμο» ειρηνικά,
βρήκε μεγάλη απήχηση και τα σχέδιά μας πολλά… Για το 2011 έχουμε επίσημα προσκληθεί από τη Ρωσία και το 2012 από την Κίνα. Για το 2013 έχουν υποβάλει την υποψηφιότητά τους οι πόλεις Salerno της Ιταλίας και Ubá της Βραζιλίας. Το 2014 έχουμε
ήδη επιλέξει το Daton Ohio της Αμερικής και το 2015 επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Παράλληλα με τα Διεθνή Φεστιβάλ Τεχνών, έχουν προγραμματιστεί διάφορες εκδηλώσεις

«Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ είναι ένα αυτόνομο κοινωνικό σύστημα, που θεμελιώνεται στη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ,
η οποία αναζητώντας την ΑΛΗΘΕΙΑ, επιλύει όποιες διαφορές προκύπτουν ΕΙΡΗΝΙΚΑ!!!
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μικρότερης κλίμακας στο Monterrey του Μεξικού, στη Βιέννη της Αυστρίας, τη Μόσχα
και το Rostov on Don της Ρωσίας, το Μόναχο της Γερμανίας, το Yerevan της Αρμενίας,
το Αλγέρι της Αλγερίας και άλλες…

Β΄Μέρος
Κύριε Αλεξίου, το 2010 γίνατε αποδέκτης ενός Διεθνούς Βραβείου από τις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για την προσφορά σας στην Ειρήνη, σε
τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, όπως αναφέρει και η σχετική πλακέτα…
Η Αμερική, όπως και ο Καπιταλισμός, είναι μια χώρα μεγάλων αντιφάσεων που δεν
παύει, κατά καιρούς, να μας εκπλήσσει θετικά, κάτι που μπορεί να συμβεί και στα επόμενα χρόνια, στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, εάν αυτή την πρωτιά τη χάσει ο
Αραβικός Κόσμος και η Ελλάδα…
Το συμπέρασμα που βγαίνει απ’ όσα μας εκθέσατε μέχρι τώρα είναι ότι υπάρχει ένα ασυμβίβαστο μεταξύ Δημοκρατίας και Καπιταλισμού και ότι η ανάγκη
επεξεργασίας ενός νέου ανθρωποκεντρικού οικονομικού μοντέλου είναι
άμεση. Πώς δημιουργείται, κατά την άποψή σας, ένα τέτοιο μοντέλο, που
θα εξυπηρετεί τις βιοτικές ανάγκες των πολλών και όχι τα κερδοσκοπικά
συμφέροντα των λίγων;
Δημοκρατία, όπως ξέρετε, είναι μια σύνθετη λέξη που προέρχεται από τις λέξεις
“Δήμος”, που σημαίνει Λαός και “Κράτος”, που σημαίνει Εξουσία…Με άλλα λόγια η
Δημοκρατία είναι ένα κοινωνικό σύστημα, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι, στο οποίο
η Εξουσία είναι στα χέρια του Λαού…Η Δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει όσο παραμένει άμεσα συνδεδεμένη με την αποκαλούμενη “ελεύθερη” οικονομία, αγορά και
τραπεζικό σύστημα, που είναι αποκλειστικά προσανατολισμένα στο κέρδος, φροντίζοντας για το όφελος των λίγων και όχι για τις ανάγκες των πολλών… Δημοκρατία δεν
σημαίνει μόνο “ελεύθερες” εκλογές κάθε τέσσερα χρόνια… Δημοκρατία σημαίνει
πρώτα απ’ όλα και πάνω απ’ όλα, ουσιαστική συμμετοχή, μέσα από ουσιαστική εκπαίδευση, η οποία, δυστυχώς, απουσιάζει παντελώς… Δημοκρατία σημαίνει ουσιαστικός
διάλογος, σημαίνει να ακούμε και να νοιαζόμαστε πραγματικά για τις ανάγκες των άλλων,
ειδάλλως η Ειρήνη, η Αγάπη, η Φιλία και η Αλληλεγγύη, για τις οποίες γίνεται τόσος
λόγος, είναι άδειες λέξεις, προερχόμενες από άδειους ανθρώπους… Δημοκρατία σημαίνει ότι ο “Δήμος”, ο Λαός, κυβερνά δια μέσου των αντιπροσώπων του, για το συμφέρον του Λαού και όχι για το συμφέρον ενός απάνθρωπου οικονομικού μοντέλου με
όλα τα συμπαραμαρτούμενα… Η Δημοκρατία δεν έχει τίποτα κοινό με την διπλωματία
και το λεξιλόγιο του πολέμου τα οποία χρησιμοποιούν οι πολιτικοί απανταχού της Γης,
που εκπονούν σχέδια και «στρατηγικές» και δίνουν «μάχες»… Σε μια Δημοκρατική
Κοινωνία δεν ενδιαφερόμαστε μόνο για τις ανάγκες μας, αλλά και για τις ανάγκες ολόκληρης της Ανθρωπότητας… Σε μια Δημοκρατική Κοινωνία δεν υπάρχουν Έθνη και
διαχωρισμοί, προνομιούχοι και μη, πεινασμένοι και Κροίσοι… Υπάρχουν μόνο Ισότιμοι
Πολίτες του πλανήτη Γη… Είναι γεγονός ότι ζούμε σε περίοδο σύγχυσης, στην οποία η
βαρβαρότητα αποκαλείται ανθρωπισμός και η δικτατορία του χρήματος, Δημοκρατία και
Σοσιαλισμός…
Στο ερώτημά σας τώρα: Αν και υπάρχει το πρότυπο της τράπεζας των φτωχών (Grameen Bank) του Νομπελίστα Ειρήνης (2006), κορυφαίου Οικονομολόγου και Καθηγητή
Muhammad Yunus, εδώ και πάνω από 30 χρόνια σε πολλές χώρες του κόσμου, πλην
της Ευρώπης, ακόμα και στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, το πρωταρχικό πρόβλημα
δεν είναι τόσο οικονομικό, όσο πρόβλημα νοοτροπίας. Η καπιταλιστική οικονομία κατάφερε να διεισδύσει μέχρι τα έγκατα του ανθρώπινου εγκέφαλου και να προσδιορίσει
ατομικιστικές, συμφεροντολογικές και άκρως εγωιστικές και αρρωστημένες στάσεις και
συμπεριφορές, χωρίς κανένα προηγούμενο στην ιστορία της Ανθρωπότητας. Κι από εδώ
πρέπει να ξεκινήσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να μετα-νοήσουμε, να αλλάξουμε τρόπο νόησης, δηλαδή σκέψης, αν πράγματι επιθυμούμε να ζήσουμε σε έναν καλύτερο κόσμο.
Το «μετα-νοώ» φυσικά δεν το εννοώ καθόλου μεταφυσικά αλλά κυριολεκτικά…
Πώς θα περιγράφατε με απλά λόγια τον καπιταλισμό;
Ο καπιταλισμός, ιδιαίτερα στην τωρινή πλέον απάνθρωπη φάση του, είναι ένα πλήρως
αντιφατικό και προσαρμοζόμενο στις εκάστοτε συνθήκες οικονομικό σύστημα, χωρίς
καμία απολύτως ηθική αξία. Αντιφατικό όσο είναι στους νεοέλληνες ο καραγκιόζης, που

από τη μία έχει αναχθεί σε εθνικό ήρωα και από την άλλη αποτελεί εξευτελιστική ύβρη,
όπως τον… «παλιοκαραγκιόζη»!
Τι εννοείτε;
Εννοώ ότι ο Καπιταλισμός όχι μόνο γεννά το εμπόριο των ναρκωτικών αλλά και το καταπολεμά… Εννοώ ότι όχι μόνο γεννά την τρομοκρατία αλλά επιχειρεί και να την καταστείλει… Εννοώ ότι όχι μόνο γεννά την ρύπανση και μόλυνση του περιβάλλοντος αλλά
«ενδιαφέρεται» και να την περιορίσει, τελευταία μάλιστα γίνεται λόγος και για την «πράσινη» ανάπτυξη, που χρηματοδοτείται από τις τράπεζες… Εννοώ ότι όχι μόνο ισοπεδώνει μια χώρα αλλά και την ανοικοδομεί… Με τα λόγια ενός μεγάλου Αμερικανού
επιχειρηματία βγάζει λεφτά ακόμα κι από έναν πνιγμένο, πουλώντας του νερό… και όχι
μόνο από έναν αλλά από πολλούς…
Οι επιχειρηματίες και οι βιομήχανοι δεν υπάγονται στην έννοια των πολλών;
Αυτοί κι αν υπάγονται τώρα! Πέρασε η εποχή που τα μέσα παραγωγής και η εξουσία βρίσκονταν στα χέρια των βιομηχάνων. Τώρα τα πάντα εξουσιάζονται από τις περιβόητες
αγορές, οι οποίες δεν διαθέτουν τίποτα παραπάνω από «χαρτιά»… Δηλαδή αέρα κοπανιστό, κάτι που ούτε ο Μαρξ δεν μπόρεσε να προβλέψει! Σήμερα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, υπάρχουν εταιρείες εξειδικευμένες στην απόλυση των εργαζομένων. Άλλο ένα
παράδειγμα της αντιφατικότητας και σχιζοφρένειας του Καπιταλισμού που από τη μια
διαθέτει Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας και από την άλλη Εταιρείες Απόλυσης… Να σας
δώσω κι άλλο ένα παράδειγμα. Από τη μια αναπτύσσει την ιατρική των λέιζερ κι από την
άλλη αφαιρεί ζωτικά όργανα από παιδιά και κρατούμενους πολέμου και τα εμπορεύεται
παρά τη θέλησή τους… Ατέλειωτος είναι ο κατάλογος των παραδειγμάτων.
Δεν υπάρχει δηλαδή φως στην «άκρη του τούνελ»;
Σίγουρα υπάρχει, μόνο που αυτό το φως δεν μπορούμε να το αναζητήσουμε στα υπάρχοντα κόμματα εξουσίας ή αντιπολίτευσης, όπως ήδη προείπα. Και βλέπετε, ακόμα και
ο όρος της «αντιπολίτευσης» και δη «αξιωματικής» είναι τελείως λανθασμένος. Στη Δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει εκ προοιμίου «αντιπολίτευση», ή όπως λέμε «αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση». Στη Δημοκρατία δεν αντιπαρατιθέμεθα ούτε επιρρίπτουμε
ευθύνες ο ένας στον άλλο. Αυτό είναι ανευθυνότητα και ανωριμότητα. Στη Δημοκρατία,
μέσω ενός ουσιαστικού και εποικοδομητικού διαλόγου, που απουσιάζει παντελώς, συνεργαζόμαστε για το κοινό καλό. Η Δημοκρατία δεν είναι θέμα πλειοψηφίας και ποσοστών. Δεν είναι επίσης θέμα νικητών και ηττημένων. Η σύγχρονη Δημοκρατία δεν μπορεί
παρά να είναι συμμετοχική και περιμένει τον δικό της Χρυσό Αιώνα, μετά από 2500 χρόνια για να απαντήσει με ειλικρίνεια και εντιμότητα σε όλα τα καίρια ερωτήματα που μας
αφορούν τόσο άμεσα…
Να επιστρέψουμε στο οικονομικό μοντέλο;
Βεβαίως. Ανεξάρτητα λοιπόν από όσα ειπώθηκαν προηγουμένως, εκτιμώ ότι τα επόμενα χρόνια αυτό που θα μπορέσει να αλλάξει άμεσα, δεν θα είναι η Οικονομία αλλά
πρώτα ο Πολιτισμός και οι Τέχνες. Εδώ θα γίνουν οι απαραίτητες ζυμώσεις αλλαγής νοοτροπίας που είναι το Α και το Ω. Η καπιταλιστική δομή του Πολιτισμού και των Τεχνών
που είναι και η πιο «ατίθαση», μπορεί να αλλάξει ειρηνικά στο βαθμό που θα αλλάζουμε
εμείς νοοτροπία σαν άτομα μέσω της Φιλίας, που εκπροσωπεί, όπως όλοι γνωρίζουμε,
τον αντίποδα του ατομικισμού και άκρατου εγωισμού. Κι αυτό δεν μπορεί να το εμποδίσει κανείς!!! Αργότερα θα είμαστε σε θέση να αλλάξουμε την καπιταλιστική δομή στο
χώρο της Παιδείας και ακόμα αργότερα στο χώρο της Οικονομίας… Σήμερα γνωρίζουμε
ότι η εξέλιξη του ανθρώπινου εγκεφάλου προϋποθέτει θετικά συναισθήματα… Καταλαβαίνετε τώρα γιατί «η Φιλία μέσα από την Τέχνη μπορεί να αλλάξει τον Κόσμο»;;;
Oι αντιπαραθέσεις κάθε είδους, ακόμα και οι πιο βίαιες, δεν αλλάζουν τον κόσμο! Τροφοδοτούν και δυναμώνουν το παλιό, αντί να δημιουργούν το καινούριο. Το είπε και ο
Μαρξ πολύ πριν από εμένα. Αυτό λοιπόν που εκτιμώ είναι ότι ήρθε η ώρα να πάψουμε
να καταπολεμάμε την όντως απάνθρωπη κοινωνία που ζούμε, αλλά να θεμελιώσουμε
βήμα – βήμα την νέα κοινωνία που ονειρευόμαστε!!! Αυτό ακριβώς επιχειρούμε και με
την Διεθνή Καλλιτεχνική μας Κοινότητα AthensArt, προβάλλοντας τη θετική πλευρά της
ζωής και τη φιλία μέσα από την τέχνη...
H συνέντευξη δημοσιεύτηκε σε δύο μέρη στην εφημερίδα “Χρόνος”, μας παραχωρήθηκε από
τον κ. Αλεξίου και την επαναδημοσιεύουμε λόγω της επικαιρότητας του θέματος (ΣτΕ)

Η Φιλία μέσα από την Τέχνη μπορεί να αλλάξει τον Κόσμο
Η βελτίωσης της Ποιότητας της Ζωής μας, της Υγείας και η Πρόληψη της ασθένειας, προωθούνται όχι μόνο μέσω της θεραπευτικής οδού αλλά και μέσα από ενωτικές κινήσεις συνανθρώπων
μας που κατοικούν απανταχού στον πλανήτη, 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-2011.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

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός ή Κομμουνισμός είναι ασυμβίβαστες έννοιες,
επειδή χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν ΒΙΑ.»
Τάκις Αλεξίου
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ΑΠΟΨΕΙΣ ΖΩΗΣ
Οι πολιτικοί μας είναι απατεώνες
Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα που μας
εστάλη από φίλο του Υγείας Όραμα είναι και η παρακάτω συνέντευξη του καθηγητή της Φιλοσοφίας, Θεολογίας και συγγραφέα Χρήστου Γιανναρά
στο δημοσιογράφο Μπάμπη Παπαδημητρίου (για
το κανάλι ΣΚΑΙ). Η συνέντευξη δόθηκε νωρίτερα
μέσα στη χρονιά και «ανέβηκε» στο youtube ήδη
από τις 27-3-2011, αλλά η επικαιρότητά της παραμένει, αφού αφορά τα τελευταία 30 τουλάχιστον χρόνια μας. Το κείμενο μεταφέρει μία τηλεοπτική
συνέντευξη και ως εκ τούτου έχει πιο προφορικό
ύφος. Καλή ανάγνωση!
Ήμασταν έτοιμοι; Έχουμε επαρκή κρίση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση κύριε Γιανναρά;
Όχι, όχι!
Δεν ήμασταν γιατί και εμείς περνούσαμε μια χαρά τελικώς, και βλέπαμε ότι
πολλά δεν πήγαιναν καλά, τα καταγγέλλαμε, είχαμε την ευκαιρία να γκρινιάξουμε και γι’ αυτά...
Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ελάχιστη παραχώρηση στη συνωμοσιολογία: η λογική
μου, μου επιβάλλει να σκεφτώ ότι δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα τελευταία 30 χρόνια, όλες αποσκοπούν, αν τις μελετήσει κανείς, στη
μεθοδική άμβλυνση της κριτικής ικανότητας του Έλληνα. Το σχολείο ετοιμάζει οπαδούς,
δεν ετοιμάζει πολίτες. Το σχολείο ετοιμάζει ανθρώπους έτοιμους αφισοκολλητές. Πέρυσι πρόπερσι το Δεκέμβρη έβλεπα από το μπαλκόνι που τους έφερναν οι δάσκαλοι
(εννοεί νεαρούς μαθητές, σ.τ.ε.), πέμπτη και έκτη τάξη δημοτικού. Ερχόντουσαν στο
αστυνομικό τμήμα που είναι διαγωνίως απέναντι, να πετάξουν νεράντζια και να φωνάξουν «μπάτσοι, γουρούνια, δολοφόνοι». Αυτή είναι η παιδεία. Δεν προβληματίζει κανέναν το γεγονός ότι η παιδεία στην Ελλάδα ετοιμάζει βανδάλους. Δίνεις ένα καινούριο
κτίριο στα παιδιά και στο πανεπιστήμιο: χάρμα! Χάρμα! Και σε τρεις μήνες είναι στάβλος.
Γιατί; Ποια είναι η άμυνα εδώ; Είναι και αυτό ένα κομμάτι της κρίσης.
Αυτό σημαίνει ότι κάτι λάθος υπάρχει στην αγωγή.
Είναι μέσα στην Αίθουσα της διδασκαλίας, είναι μέσα στο σπίτι ή είναι στο
δρόμο;
Στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο έχει παραιτηθεί
από κάθε αντίληψη αξιοκρατίας.
Αξιοκρατίας και κριτικής κύριε καθηγητά.
Ακριβώς, διότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς.
Ακριβώς, διότι μιας και μιλάμε για την κρίση -και για να αποκτήσω εγώ κρίση
για τα όσα λέτε- πρέπει καταρχήν να νιώσω την ανάγκη της κριτικής.
Απολύτως.
Αλλά χρειαζόμαστε και τα εργαλεία, όπως είπατε πριν.
Και να ξέρουμε και τον τρόπο που θα λειτουργήσει η κρίση.
Την μέθοδο και όλα αυτά. Άρα δεν έχουμε επαρκή κριτική σκέψη.
Έχουμε μια τεράστια κρίση σχολικής εκπαίδευσης και πανεπιστημιακής κατά συνέπεια.
Τεράστια κρίση. Για την οποία όλοι μιλάνε αλλά κανείς δεν βάζει το δάκτυλο στον τύπο
των ήλων. Αυτός είναι ο εμπαιγμός. Ο εμπαιγμός είναι ότι οι πολιτικοί μιλάνε για κρίση
στην παιδεία και εννοούν ότι χρειάζονται περισσότερα κτίρια, χρειάζεται να μοιράσουμε
κομπιούτερ στα παιδιά κ.λπ. Είδατε ότι έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών
κατά κεφαλήν μαθητού σε όλη την Ε.Ε.: εξωφρενικά πράγματα. Και τα παιδιά βγαίνουν
αγράμματα. Όταν λέω αγράμματα δεν λαϊκίζω. Σας παρακαλώ πολύ, αν ήσασταν δάσκαλος στο πανεπιστήμιο θα το βλέπατε από χρόνο σε χρόνο: τα παιδιά έρχονται και
δεν μπορούν να αρθρώσουν μία φράση λογικά. Να τους δώσετε πέντε λέξεις, π.χ. κότα,
κοτέτσι, κόκορας και να τους πείτε «φτιάξ’ το φράση», δεν μπορούν, δεν το μάθανε
ποτέ. Διότι το σύστημα το εκπαιδευτικό είναι για γνώσεις μιας χρήσεως.
Αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι τελικώς ένα σύστημα...
Είναι πολιτικό πρόβλημα. Είναι πολιτικό πρόβλημα εξ ολοκλήρου. Γι’ αυτό σας είπα μην
με παρεξηγήσετε ότι συνωμοσιολογώ. Νομίζω ότι είναι εκ προθέσεως, συνειδητής ή
ανεπίγνωστης. Υπάρχουν ανεπίγνωστες προθέσεις; Φαίνεται ότι υπάρχουν.
Άρα η έλλειψη επαρκούς παιδείας, η έλλειψη εμπειριών απέναντι σε μία
κρίση και το πώς την αντιμετωπίζουμε μας εμπόδισαν τώρα που βρισκόμαστε στην κρίση να την καταλάβουμε νωρίτερα και να την αντιμετωπίσουμε
αποτελεσματικότερα;
Μας εμπόδισαν να αντιληφθούμε ότι οι πολιτικοί μας -συγγνώμη για τη βαριά λέξη- είναι
απατεώνες. Διότι ένας πολιτικός που δεν ενδιαφέρεται για τον τόπο του αλλά μόνο για
την επανεκλογή του επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι είναι απατεώνας. Ένας πολιτικός ο
οποίος υπογράφει την περίφημη λίστα ιατρικών ειδών τα οποία είναι εκτός ανταγωνι-

σμού, δηλαδή δεν μετέχουν στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς και έτσι δικαιολογείται
η διαφορά. Ένα πλέγμα που κρατάει μια κήλη στοιχίζει 3 ευρώ και χρεώνεται στα ασφαλιστικά ταμεία 700 ευρώ: τρία με επτακόσια! Και αυτός ο υπουργός προάγεται σήμερα
σε ανώτερο υπουργείο.
Λέτε λοιπόν ότι δεν είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε την κρίση, φοβάμαι ότι εκεί καταλήγετε.
Φοβούμαι ότι δεν είμαστε. Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος να βγούμε από την κρίση είναι
υπηρεσιακή κυβέρνηση με ειδικό σκοπό τη σύγκληση συντακτικής εθνοσυνέλευσης για
καινούριο Σύνταγμα απ’ την αρχή. Το οποίο βέβαια δεν θα ψηφιστεί ούτε θα συνταχθεί
από βουλευτές. Από εκπροσώπους συντακτικής εθνοσυνέλευσης, όπως έγινε μετά την
Επανάσταση, όπως έγινε μετά τη Μικρασία κ.λπ. Ζούμε μια αντίστοιχη περίπτωση.
Ζητάτε λοιπόν ένα νέο διαφωτισμό.
Αν θέλετε να το πείτε έτσι, ναι.
Άρα εδώ χρειάζεται, λέτε, να βάλουμε το πριν και το μετά. Άρα και πάλι η
κρίση τούτη εδώ μπορεί να είναι χρήσιμη.
Ότι μπορεί βέβαια, δεν το αρνούμαι καθόλου.
Τι λείπει όμως;
Φοβούμαι ότι δεν έχουμε τις δυνάμεις, δεν έχουμε την κατά κεφαλήν καλλιέργεια.
Έχουμε όμως το μνημόνιο.
Το μνημόνιο! Μα και αυτό το στρεβλώσαμε εντελώς, δεν είδατε;
Έχω διαπιστώσει ότι έχετε υπερασπιστεί τη χρησιμότητα τουλάχιστον του
μνημονίου.
Βέβαια.
Γιατί, τι είδατε εκεί το οποίο κατά τη γνώμη σας είναι χρήσιμο; Απλώς ότι μας
δάνεισαν κάποια χρήματα και μας κρατούνε στη ζωή;
Είδα ότι οι πιστωτές μας, αυτοί οι οποίοι μας έχουν μέχρι τώρα δανείσει, κατάλαβαν ότι
η χώρα βουλιάζει και για να σώσουν τις δικές τους επενδύσεις, έβαλαν ορισμένες απαιτήσεις. Τις απαιτήσεις όμως, το μνημόνιο, δεν το έκαναν με τον ελληνικό λαό, το έκαναν με τους πολιτικούς.
Με τους εκπροσώπους.
Ακριβώς! Διαγράφοντας, περιγράφοντας τα όρια των απαιτήσεών τους, όχι τρόπους και
πολιτικές με τους οποίους θα επιτευχθεί.
Σύμφωνοι, όμως οι απαιτήσεις περιγράφηκαν και καταγράφηκαν και ενσωματώθηκαν τελικώς στο μνημόνιο;
Δηλαδή ότι πρέπει να μειωθούν το κόστος του κράτους, αυτό το σπάταλο κράτος να
χαλιναγωγηθεί. Μα το σπάταλο κράτος είναι το κομματικό κράτος.
Δεν είναι παράλογο όμως αυτό, δηλαδή γράψανε κάτι που είναι λογικό...
Απολύτως.
Αν καθόμαστε και κάναμε εμείς τη συζήτηση να συντάξουμε εμείς το μνημόνιο για λογαριασμό των πιστωτών και των δανειστών πάλι στο ίδιο θα καταλήγαμε.
Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Είπα όμως ότι εμείς στρεβλώσαμε το χαρακτήρα του μνημονίου. Υπογράφουν οι πολιτικοί αυτό το συμβόλαιο -που είναι το μνημόνιο- ότι θα μειώσουν τα έξοδα του κράτους, θα, θα, θα... και θα εισπράξουν περισσότερα κ.λπ. Και εν
συνεχεία δεν θίγουν στο παραμικρό το κομματικό κράτος. Αντίθετα σχηματίζουν μια κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα με δώδεκα παραπάνω υπουργούς, συν όλη τη σπατάλη
την εξωφρενική που κάνουν τα κόμματα, και βάζουν το χαράτσι στη φτωχολογιά. Κόβουν
τις συντάξεις, κόβουν τους μισθούς, αυξάνουν την εφορία. Εμένα τα εισοδήματά μου δεν
άλλαξαν καθόλου από πέρυσι, από πρόπερσι, από αντιπρόπερσι. Μέχρι πέρυσι είχα επιστροφή φόρου κάθε χρόνο. Πέρυσι ήρθε φόρος χίλια ευρώ. Δεν κατάλαβα γιατί. Φέτος
ήρθε 10.000 ευρώ! Με το ίδιο εισόδημα, με την ίδια σύνταξη!
Μάλιστα...
Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι στο μνημόνιο;
Όχι, αλλά στο μνημόνιο είναι ότι το έλλειμμα είναι πολύ υψηλό και για να κατέβει πιο κάτω πρέπει να πληρώσουμε περισσότερα από όσα πριν.
Μπράβο! Άρα πρέπει να κόψουμε, να τσακίσουμε το κομματικό κράτος. Η ΝΔ νοικιάζει
τώρα εδώ απέναντι από το σπίτι μου ένα κτίριο. Και έμαθα -το λέω με κάθε επιφύλαξη,
δεν είμαι κτηματομεσίτης- ότι θα πληρώνει 90.000 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι πρόκληση.
Μάλιστα. Άρα λέτε ότι το κράτος εδώ κοστίζει και είναι μια κρίση του κράτους;
Όχι κοστίζει. Κλέβει! Καταληστεύει τον κρατικό κορβανά, το κοινωνικό χρήμα.
Αν το διαχειρίζονται απατεώνες δεν είναι λογικό να κλέβουν;
Βέβαια.
Μήπως και οι απατεώνες μας δεν είναι ικανοί να βρουν τα χρήματα κάπου
αλλού; Μήπως μέχρι πρόσφατα τα βρίσκανε και εδώ είναι το πρόβλημά μας;
Κοιτάξτε κάποτε φτάνει το μαχαίρι στο κόκαλο. Δανείστηκαν, δανείστηκαν, δανείστηκαν... Πια μας πήραν είδηση. Εδώ δεν βλέπετε σήμερα; Η Καθημερινή έχει μια στατιστική
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ότι η αξιοπιστία της Ελλάδας είναι κάτω από της Ρουάντας.
Μπορεί να ανέβηκε η Ρουάντα.
Πιθανόν.
Όχι, εγώ το βρίσκω εξαιρετικά πιθανό, διότι τα κράτη κάνουν προσπάθεια να
γίνουν καλύτερα. Και εμείς κάναμε κάποιες περιόδους προσπάθεια να γίνουμε καλύτεροι. Από πού θα ξεκινήσει μια προσπάθεια για το καλύτερο
κύριε καθηγητά;
Θα το θεωρήσετε εντελώς ουτοπικό αλλά σας παρακαλώ μην το πάρετε ως πρόταση,
ως πρόβλεψη, αλλά ως μέτρο για να καταλάβουμε που βρισκόμαστε.
Αποφεύγετε το πρέπει: είναι σα να αποφεύγετε την ευθύνη να μου πείτε
από πού πρέπει να ξεκινήσει αυτό που λέμε μια νέα εποχή.
Πρέπει να ξεκινήσει από έναν ανιδιοτελή ηγέτη, ο οποίος θα τα παίξει όλα, ξέροντας αν
θέλετε πως και η ανιδιοτέλειά του, ακόμα και αυτή, μπορεί να είναι κατοχυρωμένη. Δηλαδή πιστεύω προσωπικά ότι αν βρισκόταν ένας πολιτικός -ηγέτης- ο οποίος να θυσιάσει τα πάντα (από πλευράς ψηφοθηρίας και κέρδους εντυπώσεων), να αδιαφορήσει
για την επανεκλογή του και να αναστήσει αυτό τον τόπο, ο λαός θα τον ψήφιζε τριάντα
χρόνια.
Από τη μια μεριά μου λέτε αυτό και από την άλλη δεν σας αρέσει που είναι
προσωποπαγή τα κόμματα, ότι έχουν φυλάρχους. Ένας τέτοιος ηγέτης που
λέτε θα είχε αναδειχθεί ως ένας νέος φύλαρχος.
Νομίζω ότι ένας τέτοιος ηγέτης μπορεί να λειτουργήσει θαυμάσια και με ένα σύνταγμα
δημοκρατικό.
Μπορεί να αναδειχθεί όμως από τις εκλογές; Θα έπιανε ποτέ το 3% για να
μπει στη Βουλή;
Όχι, με το υπάρχον πολιτικό σύστημα αποκλείεται να εμφανιστεί ένας Πούτιν στην Ελλάδα. Αποκλείεται! Για αυτό λέω ότι πρέπει στην τακτική εθνοσυνέλευση να αλλάξει το
Σύνταγμα, να μπουν δημοκρατικοί όροι λειτουργίας. Και τότε δεν ξέρετε τι θα βγάλει η
ελληνική κοινωνία. Κύριε Παπαδημητρίου, πιστεύω ότι η ελληνική κοινωνία -κι αυτό
είμαι μια αίσθηση προσωπική, υποκειμενική, αλλά και πιστοποιημένη γιατί είμαι δάσκαλος- έχει ακόμη ανθρώπινη ποιότητα. Όταν πηγαίνω στην επαρχία για διαλέξεις, για οτιδήποτε, βρίσκω μια ανθρώπινη ποιότητα, και η μεγάλη συγκίνηση, και ο πόνος είναι ότι
και αυτή η ποιότητα πεθαίνει μέσα στην πίκρα. Δεν έχουμε δημοκρατία. Δεν λειτουργεί
σε κανένα επίπεδο δημοκρατία. Έχουμε κομματοκρατία και αυθαιρεσία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των δημοσιοϋπαλληλικών, που κρατάνε τη χώρα όμηρο όποτε
θέλουν.

χλιάριον και ζητούντας εν παντί τρόπω να λάβωσιν τοιούτον. γ) εις εργαζομένους, ήτοι ούτε έχοντας κοχλιάριον
ούτε ζητούντας, αλλ’ επιφορτισμένους να γεμίζωσι την χύτραν διά του ιδρώτος των. Εμμανουήλ Ροΐδης ( 1836-1904)
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Οι πασχαλίτσες φρουρούν το χωράφι

Ο πόλεμος των εντόμων βγάζει από το παιχνίδι φυτοφάρμακα και εντομοκτόνα
Μια στρατιά από πασχαλίτσες εφορμά στα κλαδιά ενός δένδρου που κατατρώγεται από μελίγκρα. Με κυκλικές κινήσεις και στρατηγική αξιοθαύμαστη, τα φτερωτά κόκκινα έντομα κατασπαράσσουν τους βλαβερούς
φυτοφάγους οργανισμούς και θεραπεύουν το άρρωστο φυτό.
O άγνωστος πόλεμος των
εντόμων μαίνεται στα κλαδιά και τις φυλλωσιές των
βιολογικών καλλιεργειών.
Αντί χημικών φαρμάκων, οι
συμπαθείς πασχαλίτσες και
μια ολόκληρη κατηγορία
ωφέλιμων εντόμων, όπως
ονομάζονται, μπορούν να
γίνουν τα ισχυρότερα όπλα
των καλλιεργητών απέναντι
στους βλαβερούς φυτοφάγους οργανισμούς. Δεν είναι
τυχαίο άλλωστε ότι παλαιότερα οι αγρότες χαίρονταν όταν έβλεπαν στο χωράφι τους
πασχαλίτσες, καθώς γνώριζαν εμπειρικά ότι τα άρρωστα φυτά τους θα θεραπευτούν
σύμφωνα με τους νόμους της φύσης.
Στρατηγείο του πολέμου των εντόμων είναι το εργαστήριο του εντομολόγου ερευνητή
Παύλου Σκεντερίδη στα Νέα Σίλατα Χαλκιδικής. Ο κ. Σκεντερίδης και η επιστημονική
ομάδα του μελετούν και αναπαράγουν συστηματικά δεκάδες είδη ωφέλιμων εντόμων
και ακάρεων (αραχνίδων). Αυτά θα καταλήξουν στα χωράφια των αγροτών που στρέφονται σε βιολογικές μεθόδους φυτοπροστασίας, στα δημόσια πάρκα των πόλεων αλλά
και σε κήπους ιδιωτών που γύρισαν την πλάτη στα φυτοφάρμακα.
«Η χρήση τοξικών και καρκινογόνων φυτοφαρμάκων στη γεωργία καταλήγει σε αδιέξοδο και αναθεωρείται. Οι αυστηροί περιορισμοί της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα φυτοφάρμακα τα καθιστούν αναποτελεσματικά και επιπλέον πολλά βλαβερά έντομα έχουν
αποκτήσει ανθεκτικότητα στα χημικά σκευάσματα. Από την άλλη, η ακίνδυνη για το περιβάλλον και τους ανθρώπους βιολογική μέθοδος καταπολέμησης των εντόμων είναι
μονόδρομος σε αρκετές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στα δημόσια πάρκα όπου
κυκλοφορεί πολύς κόσμος ή στο γρασίδι των κήπων όπου παίζουν παιδιά και ζουν κατοικίδια» επισημαίνει στα «ΝΕΑ» ο κ. Σκεντερίδης, ως επικεφαλής της ομάδας των γεωπόνων με εξειδίκευση στην εντομολογία.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Κώστας Κουκουμάκας

οικολογικές εφαρμογές στη γεωργία», συμπληρώνει.
Στο εξειδικευμένο περιβάλλον του εντομοτροφείου (ελέγχονται θερμοκρασία, υγρασία,
φωτοπερίοδος κ.ά.) η αναπαραγωγή των εντόμων γίνεται σε διάφορα στάδια. Αρχικώς,
σπέρνονται για παράδειγμα κουκιά τα οποία προσβάλλονται τεχνητά με ψείρα. Στο θερμοκήπιο απελευθερώνονται πασχαλίτσες που συλλέγονται από την ύπαιθρο και αφήνουν
τα χιλιάδες αυγά τους επάνω στα προσβεβλημένα φύλλα. Τα αυγά εκκολάπτονται και οι
νεαρές προνύμφες τρέφονται μέχρις ότου γίνουν νέοι πολεμιστές, έτοιμοι για πακετάρισμα σε οικολογικές συσκευασίες.

ΩΦΕΛΙΜΑ ΕΝΤΟΜΑ
Στη βιολογική καλλιέργεια τα ωφέλιμα έντομα είναι ο καλύτερος σύμμαχος του παραγωγού.

Πακέτα με... 50.000 «στρατιώτες»

ΑΝΑΛΟΓΑ με το είδος των ωφέλιμων εντόμων υπάρχουν συσκευασίες των 50-500
ατόμων, ακόμη και των 50 χιλιάδων εφόσον πρόκειται για ακάρεα (μικρά αραχνοειδή).
Μεγάλη παράδοση στα προϊόντα βιολογικής καταπολέμησης έχουν η Ολλανδία και η Αγγλία, οι οποίες τροφοδοτούν την παγκόσμια αγορά με ωφέλιμα έντομα. Οι Έλληνες παραγωγοί εντόμων πέρασαν στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια και προχωρούν δειλά
δειλά σε εξαγωγές, ενώ στα εργαστήριά τους αναπαράγονται μοναδικά είδη παγκοσμίως, τα οποία χρησιμοποιούνται σε αμπέλια, εσπεριδοειδή, καλλωπιστικά φυτά κ.λπ.

Επιστροφή στο μέλλον
Η βιολογική καταπολέμηση εντόμων είναι ευρέως γνωστή στο εξωτερικό ήδη από τη δεκαετία του ΄80. Στη χώρα μας, αν και ήταν γνωστή εμπειρικά στους παλαιότερους καλλιεργητές, οι πρώτοι που την εφάρμοσαν αναγκαστικά ήταν οι παραγωγοί βιολογικών
προϊόντων. Με το πέρασμα των χρόνων, κερδίζει συνεχώς έδαφος και χρησιμοποιείται
από την πλειονότητα των παραγωγών που κάνουν ολοκληρωμένη διαχείριση προϊόντων, συνδυάζουν δηλαδή τα ωφέλιμα έντομα με ήπια χημικά.
Πηγή: Τα ΝΕΑ

Πολεμιστές και θηράματα
Στον μικρόκοσμο των εντόμων οι πολεμιστές, δηλαδή τα ωφέλιμα έντομα, διαθέτουν
διάφορες τεχνικές για να εξουδετερώσουν τα έντομα-στόχους. Τα αρπακτικά ωφέλιμα
έντομα είναι κυνηγοί, ακινητοποιούν τη λεία τους και την καταβροχθίζουν. Τα παρασιτοειδή επενδύουν σε έναν ιδιότυπο πόλεμο: Αφήνουν στο σώμα των φυτοφάγων ένα
αυγό που εκκολάπτεται. Η προνύμφη τρέφεται από τη σάρκα του βλαβερού εντόμου
μέχρι να το σκοτώσει και έπειτα ενηλικιώνεται και παρασιτεί σε άλλους οργανισμούς.
Υπάρχουν ακόμη εντομοπαθογόνοι οργανισμοί όπως είναι οι νηματώδεις, που εισβάλλουν στο σώμα του εντόμου-στόχου, αναπαράγονται και το θανατώνουν, όπως και μικροοργανισμοί που είναι ικανοί να προκαλέσουν ακόμα και πανδημία γρίπης στον
πράσινο μικρόκοσμο προκειμένου να εξολοθρεύσουν τα βλαβερά έντομα στα κλαδιά και
τα φυλλώματα!
Ζητούμενο στη χρήση ωφέλιμων οργανισμών στις καλλιέργειες, εξηγούν οι εντομολόγοι, είναι να επικρατήσουν στο χωράφι ή στο θερμοκήπιο έναντι των βλαβερών εντόμων
και όχι να τα εξαφανίσουν. «Πάρτε για παράδειγμα τις ακρίδες. Όταν αυξάνεται ο πληθυσμός τους εμφανίζονται τα χελιδόνια και αποκαθιστούν την οικολογική ισορροπία.
Στόχος είναι η μείωση των φυτοφάγων εντόμων σε επίπεδο που δεν θα προκαλούν οικονομική ζημιά στον καλλιεργητή», λέει ο κ. Σκεντερίδης.

Η αναπαραγωγή
Στο εντομοτροφείο στα Νέα Σίλατα Χαλκιδικής η επιστημονική ομάδα αναπαράγει
μεγάλους πληθυσμούς ωφέλιμων εντόμων. «Τα περισσότερα από αυτά συλλέγονται από την ιδιαίτερα πλούσια ελληνική
εντομοπανίδα. Στην ελληνική ύπαιθρο
ζουν σημαντικά είδη εντόμων, τα οποία ζηλεύουν επιστήμονες από χώρες της Κεντρικής Ευρώπης με μακρά παράδοση στις

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

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

(Μιχαήλ Αγγέλου 6), Δ. Λαιν ΕΠΕ (Κομνηνών 13), Πιστιόλη Δ. & ΣΙΑ ΟΕ
(Οπλαρχηγού Πουτέτση 13), Νάκος Χρήστος – Αναγνώστης (Πυρσινέλλα Βασιλείου 11), Λάζου Ε. Μ. & ΣΙΑ ΟΕ (Μιχαήλ Αγγέλου 27), Τασούλα Β. – Θ.
Τασιούλας ΟΕ, (Καζαντζάκη Νίκου 30), Πλούμης Νικόλαος (Κόνιτσα),
Kυρίτση Ελένη (Κόνιτσα), Τρίχα Μαγδαλινή (Μέτσοβο).
Καταστήματα: «ΗΠΕΙΡΟΣ ΓΗ», Παραδοσιακά & Βιολογικά Προιόντα, Πλ.
Νεομάρτυρος Γεωργίου 3, «ΠΑΠΠΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ», Λεωφ. Πανεπιστημίου,
Καφέ Κυρα Φροσύνη.

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

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

στη Λευκάδα
Οικολογικά καταστήματα: «Νέκταρ & Αμβροσία» (Καραβέλα 14),
“Bio...Sin” biological market, Αριστ. Βαλαωρίτου 18, «ΝΕΚΤΑΡ & ΑΜΒΡΟΣΙΑ» Δημιτρίου Καλυβιώτη 6
ΚΤΕΛ Λευκάδα, «ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ» Χωριό Αλέξανδρος, Σούπερ Μάρκετ: Σπύρος & Ευάγγελος Βεργίνης 8ης Μεραρχίας & Κουτρούμπη, Καφέδες
Αραβάνη Ευστ. Ζάκκα 13

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ στην ΑΘHNA
Στοά του Βιβλίου Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, Αθανάσιος Χριστάκης Ιπποκράτους 10, Πολιτεία Ασκληπιού 3, Πατάκη Ακαδημίας 65, Ιωάννη Γ. Κορφιάτη
Ιπποκράτους 6, Καστανιώτη Ζαλλόγγου 11, Πύρινος Κόσμος Ιπποκράτους
16, Δημήτριος Παπαδήμας Ιπποκράτους 8, Κέδρος Στοά του Βιβλίου Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, Μωραίτη Ρούσου Φιλολάου 62 Παγκράτι, ΑΦΟΙ Αλεξανδρή Δαβάκης 42 Καλλιθέα.

αλλού
Οικολογικός θυσαυρός - Ακαδημίας 84, Οικολόγοι Ελλάδος - Πανεπιστημίου 57, Αγροτική γωνιά - Χ. Τρικούπη 15, Oriental Medicine - Eρμού 86,
Βιολογικά Προιόντα Ανεμογιάννης Παναγιώτης Στουρνάρη 36 & Γ΄ Σεπτεμβρίου & Εμμ. Μπενάκη 26 & Μαυροκορδάτου, Άρκευθος Γρυπάρη 138
Καλλιθέα.
και ακόμη αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε 1500 διευθύνσεις e-mail.

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

στα Ιωάννινα
Φαρμακεία: Ζαράχης Λουκάς (Κεντρικής Πλατείας 7), Β. Θεοδωρακοπούλου
(Βλαχλίδου 7), Γιούνης Αθανάσιος & Σία Ο.Ε. (Ναπολέοντος Ζέρβα 1), Βέρμπη
Αγγελική (Ζωσιμάτων 18), Κ. Δογορίτης (Κ. Πλατεία).
Oικολογικά καταστήματα: «ΓΑΙΑ» (Ναπ. Ζέρβα 53) , «Green Farm» (Παπαδοπούλου 9), «Φύση & Ζωή» (Φώτου Τζαβέλα 2), «Lena's Bistro» (Λεωφ.
Στ. Νιάρχου). Παν/μιο Ιωαννίνων.
Βιβλιοπωλεία: Σύγχρονη Εποχή (28ης Οκτωβρίου 9), Γεώργιος Κ. Κουμπλομάτης (Χατζηπελερέν 4), Dodoni Stores (Μιχαήλ Αγγέλου 27), Παιδεία
Βιβλιοπωλεία (Τζαβέλλα Φώτου 8), Λέτσιου Λ. Περσεφόνη – Ζωή (Ιεράρχου
Γερασίμου 13), Παπαντωνίου Φώτιος (Κατσικάς Παμβώτιδας), Ράπτης Αλεξ.
Π. (28ης Οκτωβρίου 25), Γεώργιος Κουμπλομάτης (Χατζηπελερέν 4), Ελευθερία Τζίμα & ΣΙΑ Ε.Ε. (Μεγάλου Αλεξάνδρου 124), Μακρής Θεοδ. & ΣΙΑ ΟΕ

Να νικήσεις την ελπίδα, να νιώσεις επιτέλους πως δεν υπάρχει σωτηρία, και να βγάλεις από αυτή την αποκάλυψη
μιαν αδάμαστη χαρά, να ποια είναι η ψηλότερη κορφή που μπορεί να λαχταρήσει ένας άνθρωπος. Ν. Καζαντζάκης
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