
Διαβάστε ακόμη σ’ αυτό το τεύχος:
• Tα τέκνα του Αριστοτέλη.

• Πραγματικές ιστορίες Ομοιοπαθητικής
Θεραπείας.

• ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ.

• Η Φιλία μέσα από την Τέχνη μπορεί να
Αλλάξει τον Κόσμο.

• Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική.

• Προστασία χωρίς φυτοφάρμακα.

• Συμπεριφορισμός: Ένας νέος κλάδος της
κτηνιατρικής.

• Απόψεις Ζωής.

Και άλλα ενδιαφέροντα θέματα...
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Μια Φιλοσοφική συζήτηση με τον Αιμίλιο Μπουρατίνο (Β’ Μέρος) συνέντευξη: Χρήστος Κόντης

Σας παρουσιάζουμε το β΄ μέρος από την
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη (ή πιο
σωστά τη φιλοσοφική συζήτηση) που είχαμε
με τον σπουδαίο φιλόσοφο και διανοητή Αι-
μίλιο Μπουρατίνο, σχετικά με τις απαρχές
της ιστορίας του ανθρώπου. Στο πρώτο
μέρος είδαμε πώς το ανθρώπινο είδος έκανε
τα πρώτα του βήματα, ξεκινώντας από την
κοιτίδα της ζωής, τα τροπικά δάση της Αφρι-
κής. Στα δάση αυτά, που ήταν κάτι σαν τον
Παράδεισο, η εξεύρεση τροφής ήταν εύκολη

και ο άνθρωπος δεν χρειαζόταν να ανταγω-
νιστεί άλλα είδη ή άλλους ανθρώπους για να
επιβιώσει. Ωστόσο το ανθρώπινο είδος εγκα-
τέλειψε αυτόν τον Παράδεισο και αναζήτησε
νέα εδάφη και εμπειρίες, με τίμημα πολύ πιο
δύσκολες συνθήκες επιβίωσης και ζωής,
λόγω της φυσικής του περιέργειας αλλά και
γιατί είχε μια ακατανίκητη επιθυμία να επα-
νασυνδεθεί με το λεγόμενο Όλον και να επι-
στρέψει σε αυτό...

(σελίδα 18-19)

Φεστιβάλ Τεχνών “AthensArt”
Το ταξίδι του Οδυσσέα στη Κέρκυρα

15 – 30 Οκτωβρίου 2011 στον “αμπελώνα”
Το Κέντρο Τεχνών 4 Εποχές διοργανώνει στον ambelonas CORFU στις 15 – 30 Οκτω-
βρίου 2011 το διεθνές Φεστιβάλ Τεχνών “AthensArt - Το ταξίδι του Οδυσσέα στη Κέρ-
κυρα”.
Το Κέντρο Τεχνών 4 Εποχές ιδρύθηκε στην Αθήνα πριν 30 περίπου χρόνια με την ιδέα

της δημιουργίας μιας διεθνούς κοινότητας συνειδητών καλλιτεχνών, αποφασισμένων να συμβάλλουν στην αλ-
λαγή του κόσμου δημιουργώντας δεσμούς φιλίας μεταξύ τους. Έκτοτε έχει πραγματοποιήσει πολλές εκδηλώ-
σεις σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, όπως: τα Καβάφεια, συνέδρια, εκθέσεις, δημοσιεύσεις, Cds, συνεργασίες
με πανεπιστήμια, με μη κυβερνητικές οργανώσεις, τον Όμιλο UNESCO Πειραιά και Νήσων και άλλους. To 2010
διοργάνωσε το πρώτο Φεστιβάλ Τεχνών στην Αθήνα και η ιδέα: “Η Φιλία μέσα από την Τέχνη μπορεί να αλλά-
ξει τον Κόσμο” εξαπλώνεται σε όλες τις ηπείρους του πλανήτη μας.
Η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Τεχνών στην Κέρκυρα είναι ο πρώτος σταθμός προώθησης αυτής της
ιδέας στην ελληνική περιφέρεια.
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί έκθεση εικαστικών τεχνών που θα συμπληρώνεται με συναυλίες,
χορό, θέατρο, κουκλοθέατρο, διαλέξεις και διάφορα εργαστήρια.
Στο Φεστιβάλ τεχνών “AthensArt - Το ταξίδι του Οδυσσέα στη Κέρκυρα” μπορεί να συμμετάσχει κάθε ενδια-
φερόμενος, που συμφωνεί με τις Αρχές και Αξίες του Φεστιβάλ, έχει γίνει μέλος του δικτύου AthensArt
www.athensart-2010.com και αναρτήσει έργα του προς επιλογή από τη Διεθνή Επιτροπή το αργότερο μέχρι το
Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2011.

Χρήστος Κόντης
Εκπρόσωπος AthensArt Βορειοδυτικής Ελλάδος

e-mail: olistic@otenet.gr τηλ. 6945316911

Σπηλαιογραφία από το σπήλαιο Lascaux
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Σε αυτό το τεύχος συνεργάστικαν:
Αλεξίου Τάκις, Μπουζούκης Νίκος, Μαρή Ιωάννα,
Γεωργίου Ουρανία, Ναυσικά Ταράντου,
Αιμίλιος Μπουρατίνος, Μαιρυλιν Πήτερς.

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ολική ή
περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση
του περιεχομένου του παρόντος εντύπου με οποιοδή-
ποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκ-
δότη, αλλά υπόκειται στον (Ν.2121/1993) και τους
κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Οι απόψεις όσων αρθρογραφούν δεν αποτελούν κατ’
ανάγκη και τις θέσεις του εκδότη. Οι πληροφορίες που
παρέχονται δεν συνιστούμε να εφαρμόζονται αυτοβού-
λως ή να θεωρούνται ως πανάκεια. Σε καμία περίπτωση
τα κριτικά σχόλια δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι καταδι-
κάζουν την συμβατική ιατρική επιστήμη. Αφορούν επι-
σημάνσεις που αξίζουν την προσοχή και την διερεύνηση
από την Παγκόσμια Επιστημονική Ιατρική Κοινότητα για
την καλύτερη αντιμετώπιση του κοινού μας στόχου, την
εξάλειψη της προδιάθεσης προς την ασθένεια.

Το επόμενο φύλλο θα κυκλοφορήσει τον
Ιανουάριο στην Κέρκυρα, την Βορειοδυτική
Ελλάδα και στην Αθήνα.
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Αγαπητοί αναγνώστες,

To Υγείας Όραμα προσπαθεί να ενθαρρύνει μέσα από τις σελίδες του πρωτοβουλίες που φέρνουν τους
ανθρώπους κοντά. Παρότι επικεντρώνεται στην εναλλακτική θεραπευτική δεν τρέφει ψευδαισθήσεις
ότι μπορεί ένα οποιοδήποτε θεραπευτικό σύστημα να λύσει το πρόβλημα των ασθενειών. Οι ασθένειες
είναι δικές μας εφευρέσεις: εμείς κατευθυνόμαστε προς αυτές εκούσια και ο οργανισμός μας, που λει-
τουργεί σύμφωνα με τις αρχές της βιολογίας της ζωής, προστατεύεται ενστικτωδώς από τις παρά φύση
ενέργειές μας, εκφράζοντας αυτό που αποκαλούμε ασθένεια.
Οι ασθένειες είναι εδώ για να μας προστατεύσουν και όχι για να μας εξαφανίσουν. Είναι το «καμπα-
νάκι» του οργανισμού για την παρά φύση πορεία μας. Είναι η εφαρμογή της ανεκτικότητας στην πράξη,
που βλέπει τον εχθρό σαν τον καλύτερο δάσκαλο. Πρέπει να πάψουμε να αποστρεφόμαστε και να ξορ-
κίζουμε τις δυσκολίες, βρίσκονται εδώ για να διδασκόμαστε από αυτές.
Σύμφωνα με τα δεδομένα -καταστροφή περιβάλλοντος, οικονομική καταδυνάστευση εκ μέρους των
τραπεζών και των αγορών, περιφρόνηση των αξιών, χειραγώγηση της έκφρασης με έμμεσο ή άμεσο
περιορισμό στην ελευθερία της, καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για ευτελείς και αναξιοκρα-
τικούς λόγους-, γίνεται φανερό ότι ασθενούμε πολιτιστικά-πολιτισμικά.
Η πλέον ισχυρή κινητήριος δύναμη που μπορεί να αλλάξει αυτό το καθόλα απάνθρωπο σύστημα που
οδηγεί σε ένα αυτοκαταστροφικό μοντέλο είναι η ανθρώπινη συνοχή και η συν-πάθεια προς τον συ-
νάνθρωπο που έχουμε απαρνηθεί.
Όπως πριν από δεκάδες χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος πείστηκε ότι ο μόνος τρόπος που μπορούσε να
επιβιώσει ήταν η κοινωνικότητα, έτσι και σήμερα βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο, με τη διαφορά ότι σή-
μερα απειλούμαστε από το ίδιο μας το είδος. Έχουμε την ευκαιρία να αναβιώσουμε αυτή την ίδια ανάγκη
που βιώσαμε τότε, και πρέπει να το κάνουμε, αν αναγνωρίζουμε έστω και μια ελάχιστη ομορφιά στην
ευκαιρία της ζωής και στο μεγαλείο του θαύματος που μας περιβάλλει. Απειλούμαστε από τον εαυτό
μας. Απειλούμαστε από τις προθέσεις και τα κίνητρά μας. Απειλούμαστε από την απληστία και τον εγωι-
σμό μας.
Αρκετές φορές μέσα από αυτές τις σελίδες έχουμε τονίσει ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση είναι η
πιο θαυμαστή ευκαιρία που μας δόθηκε, διότι η ανάγκη που προέκυψε, μας υποχρεώνει να λειτουρ-
γήσουμε με τον αυθορμητισμό του βιολογικού ανθρώπινου Όντος που κινδυνεύει να αφανιστεί. Όσο
πιο γρήγορα το αντιληφθούμε τόσο πιο γρήγορα θα αναγνωρίσουμε την ανάγκη για να επαναπροσ-
διορίσουμε τις προθέσεις μας και να πορευτούμε προς ένα νέο ξεκίνημα.
Οι πολιτικοί πασχίζουν να κρατήσουν τις ισορροπίες, τόσο από τις πιέσεις που τους ασκούν οι «αγο-
ρές» όσο και από φόβο και έλλειψη προτύπου. Το πρότυπο υπάρχει απο γεννησιμιού του χρόνου, κοι-
τάζουν όμως προς την αντίθετη κατεύθυνση. Κανένας δεν μιλάει για το τι είναι πραγματικά ανάγκη και
για τον κίνδυνο που διατρέχουμε με όλον αυτό τον χειραγωγούμενο τεχνοεπιστημονικό κυκεώνα που
απειλεί τη ζωή στο σύνολό της. Σύσσωμο το παγκόσμιο πολιτικό σύστημα αγωνίζεται να ανακάμψει χρη-
σιμοποιώντας την παλιά γνωστή συνταγή: απαξιώνοντας τόσο τους πολίτες όσο και τη φύση της ζωής
στο σύνολό της. Δεν θα ήταν καθόλου παράταιρο ή αγενές, νομίζω, αν χαρακτηρίζαμε αυτούς τους αν-
θρώπους προδότες της ζωής ή ανθρώπους που ασθενούν από σχίσμα ανάμεσα στη λογική και το συ-
ναίσθημα.
Το οικονομικό αδιέξοδο χειροτερεύει για τους πολίτες, και όταν οι πολιτικοί μιλούν για αυτό, το κάνουν
αόριστα, σαν να μιλούν για κάποιον άλλο και όχι για μας. Αντίθετα όταν μιλούν για στήριξη των τρα-
πεζών, μιλούν επί της ουσίας και παρέχουν στους υπαίτιους της παγκόσμιας κοινωνικής κατάντιας -θυ-
μίζουμε ότι η κρίση άρχισε από την κατάρρευση της Lehman Brothers- τα μόνα χρήματα που έχουν ένα
πραγματικό αντίκρισμα: τον κόπο του πολίτη. Ζητάνε από τον πολίτη να καλύψει τα δικά τους λάθη, τις
δικές τους υπερβολές, τα αδιέξοδα της ανικανότητάς τους. Η ανάπτυξη και ο βιοπορισμός που στοχεύει
στην πνευματικότητα του πολίτη δεν ενδιαφέρει κανέναν από όλους αυτούς, πουθενά στον πλανήτη.
Οι πολιτικοί στη χώρα μας -είναι εμφανέστατο ακόμη και για τον πιο αφελή- στοχεύουν στην ικανο-
ποίηση των αγορών, από εκείνες περιμένουν την επιβράβευση και όχι από τον πολίτη και το δηλώνουν
ευθαρσώς απευθυνόμενοι σε κατώτερα νοητικά όντα.
Βρισκόμαστε λοιπόν στο σημείο μηδέν και πρέπει επιτέλους να ζήσουμε στο παρόν, πρέπει να το κά-
νουμε σύμφωνα με τους νόμους της φύσης και όχι των «ειδικών». Όλοι μαζί απηχούμε τους νόμους
της φύσης. Ο καθένας μόνος του απηχεί μόνο ένα ατομικό εγωιστικό μοντέλο χωρίς μέλλον, ανάλογο
με αυτό που μας οδήγησε ως εδώ. Γι’ αυτό πρέπει να επιλέξουμε ξεκάθαρα: τι είναι αυτό που θέλουμε;
Ο άνθρωπος που ζει με τον άνθρωπο και για τον άνθρωπο είναι αυτός που έχει την δυνατότητα να επι-
βιώσει αξιοπρεπώς, ως προς τις αρχές της ζωής. Αρχές που πρέπει να κατανοήσουμε, να ανακαλέσουμε
στην μνήμη μας, σαν φορείς της ζωής που είμαστε.
Η ουσία της αγάπης δεν είναι μια συναισθηματική-ρομαντική κατάσταση που ταιριάζει σε μαλθακούς
ανθρώπους αλλά μια δυναμική παρουσία που μπορεί και αποδεικνύεται στην πράξη. Είναι μια δύναμη
-η μόνη δύναμη- που δεν εμπεριέχει απολύτως κανένα φόβο ή οποιοδήποτε αρνητικό φορτίο μέσα
της. Είναι ενέργεια που διαθέτει πληρότητα και ανεφοδιάζεται από τον εαυτό της. Είναι αυτό το ύστατο
αγαθό που όλοι μας αναζητούμε, είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιήθηκε τόσο από την εκκλησία όσο και
από τους μεταγενέστερους τεχνοκράτες με το χειρότερο τρόπο, υπονομεύοντας το μέλλον ολόκληρου
του πλανήτη.
Το τεύχος αυτό αφιερώνεται σε όσους ακόμη αντιλαμβάνονται τη διαφορά της αλήθειας από το ψέμα,
σε όσους λένε καλημέρα σε αγνώστους, σε όσους τους αρέσει ο ύπνος αλλά ξυπνούν πάντα με καλή
διάθεση, σε όσους χαιρετούν ακόμα με ένα φιλί, σε όσους δεν γίνονται σκλάβοι της συνήθειας, σε
όσους δουλεύουν πολύ αλλά δεν ξεχνούν το νόημα της ζωής, σε όσους κολλάνε στην κίνηση και βρί-
σκουν ευκαιρία να τηλεφωνήσουν σε φίλους, σε όσους ταξιδεύουν, σε όσους κλείνουν την τηλεό-
ραση για να πουν δυο κουβέντες, σε όσους είναι ευτυχισμένοι ακόμα και όταν καταφέρνουν τα μισά,
σε όσους τραγουδούν δυνατά κι ας μην έχουν καλή φωνή, σε όσους φροντίζουν τον έρωτά τους, σε
όσους ακούνε μουσική, σε όσους χορεύουν, σε όσους τα βλέπουν μαύρα μόνο όταν είναι σκοτάδι, σε
όσους έχουν τον ενθουσιασμό ενός παιδιού και την ωριμότητα ενός μεγάλου, σε όσους ρωτούν για
πράγματα που δε γνωρίζουν, σε όσους πιστεύουν ό,τι μπορούν να γίνουν καλύτεροι, σε όσους έχουν
καταλάβει ότι δεν αγοράζονται όλα με το χρήμα, σε όσους δεν περιμένουν τα Χριστούγεννα, το Πάσχα
ή τις καλοκαιρινές διακοπές για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι αλλά προσπαθούν κάθε μέρα, σε όσους
έχουν ένθερμη υπομονή, σε όσους διακινδυνεύουν τη βεβαιότητα με την αβεβαιότητα για να κυνηγή-
σουν ένα όνειρο, σε όσους διαβάζουν, σε όσους βλέπουν την οικονομική κρίση σαν μια αναπάντεχη
ευτυχή ευκαιρία για αλλαγή, σε όσους είναι αισιόδοξοι και δημιουργικοί...

Καλή ανάγνωση

«Έλα, έλα και πάλι έλα./ Έλα κι αν είσαι άπιστος κι αν είσαι ειδωλολάτρης,/ ή της φωτιάς πιστός./
Του σπιτιού μας η γωνιά δεν έχει απελπισιάς κατώφλι./ Κι αν έχεις εκατό φορές τους όρκους σου πατήσει/ έλα ξανά. »

Τζελαλαντίν Ρούμι (1207-1273)

Με την ευγενική υποστήριξη
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«Άραγε θα μπορούσε να
υπάρχει κρυμμένο, σε
κάποια παλιά κι από
καιρό ξεχασμένη απο-
θήκη, ένα σεντούκι με
θησαυρούς αρχαίας γνώ-
σης, ένα σύνολο γνώσης
τόσο ισχυρής και προ-
χωρημένης, που η ανά-
κτησή της θα έφερνε
επανάσταση στη σκέψη
μας και θα μεταμόρ-
φωνε τη ζωή μας;» ανα-
ρωτιέται ο Richard E.

Rubenstein, στην αρχή του βιβλίου του «Τα τέκνα
του Αριστοτέλη». Από τη σκοπιά της σύγχρονης
επιστήμης που λειτουργεί αθροιστικά δεν υπάρ-
χει τέτοια περίπτωση, μιας και η σημερινή γενιά
γνωρίζει πολύ περισσότερα από τους παππούδες
της και εκείνοι πολύ περισσότερα από τους προ-
γόνους τους.
Όταν έπρεπε να αποφασίσουν πώς έπρεπε να ζήσουν ή
να πεθάνουν, πολλοί άνθρωποι εμπνέονταν από τις ιστο-
ρίες της Βίβλου, της Μπαγκαβάντ Γκίτα, του Κορανίου
και άλλων ιερών βιβλίων, αν και δεν είναι βέβαιο ότι οι
αλήθειες τους μπορούν να αποδειχθούν. «Ματαιότης μα-
ταιοτήτων», «αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν», «ο
Θεός βοηθάει εκείνους που βοηθούν τον εαυτό τους»
κ.ά. Στις μέρες μας οι άνθρωποι αποκαλούν σκέψεις σαν
κι αυτές «σοφία», παρόλο που οι αρχαίοι δεν θα σκέ-
φτονταν ποτέ να διαχωρίσουν την ηθική, θρησκευτική ή
φιλοσοφική γνώση από τη γνώση του σύμπαντος γενι-
κώς. Το σχίσμα μεταξύ γνώσης και σοφίας είναι το σήμα
κατατεθέν αυτού που οι άνθρωποι αποκαλούν σήμερα
σύγχρονη σκέψη. Πιστεύουν δηλαδή ότι αν θέλουμε να
κατανοήσουμε πώς δημιουργήθηκαν ο Homo Sapiens
και ο κόσμος, ποια η εξέλιξη και ο τρόπος λειτουργίας
τους, δεν θα βρούμε και πολλά όσο και αν ψάξουμε πριν
από τον αιώνα του Διαφωτισμού. Ωστόσο, το όνειρο για
ανάκτηση της χαμένης γνώσης του παρελθόντος, στοι-
χειώνει ακόμα τη σκεπτικιστική συνείδηση μιας επιστημο-
νικής εποχής, όπως διαφαίνεται από την επανεμφάνιση
του ονείρου αυτού με τη μορφή θρύλων και λαϊκών πα-
ραδόσεων (π.χ. τα μυστικά των πυραμίδων, χαμένες κι-
βωτοί, αρχαιολογικά ευρήματα που αποτελούν αστρικές
πύλες κ.λπ.) σε επιτυχημένα βιβλία ή σε πασίγνωστες κι-
νηματογραφικές ταινίες φαντασίας.
Μια φορά και έναν καιρό στην Ισπανία (το 12ο-13ο αι.
μ.Χ.), μετά από χίλια χρόνια στο σκοτάδι, επανεμφανί-
στηκαν τα βιβλία του Αριστοτέλη, τα οποία αποτέλεσαν
τη μεσαιωνική «αστρική πύλη» των Χριστιανών, με τερά-
στιο αντίκτυπο στη ζωή των Ευρωπαίων του Μέσου Με-
σαίωνα. Τα βιβλία είχαν τόσο μεγάλο αντίκτυπο ώστε να
θεωρούνται θαυμαστά ή διαβολικά, ανάλογα με τη σκο-
πιά του καθενός. Αλλά η γνώση που κρυβόταν μέσα σε
αυτά τα χειρόγραφα ήταν ταυτόχρονα «σκληρή» και «μα-
λακή», εκπληκτικά εκτεταμένη, και κάλυπτε ολόκληρο το
φάσμα της μάθησης, από βιολογία και φυσική μέχρι λο-
γική, ψυχολογία, ηθική και πολιτική επιστήμη: φάνταζε
σαν κληροδότημα ενός ανώτερου πολιτισμού.
Μετά την πτώση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και την κα-
τάρρευση της τάξης πραγμάτων στην Ευρώπη, τα έργα
του Αριστοτέλη και άλλων Ελλήνων έγιναν πνευματική
ιδιοκτησία του πλούσιου και φωτισμένου Αραβικού πολι-
τισμού που επεκτεινόταν από την Περσία μέχρι την Ισπα-
νία. Ήταν ένα είδος γνώσης που μπορούσε να ανατρέψει
την υπάρχουσα κοσμοθεωρία, να προκαλέσει επανά-
σταση στην επιστήμη και να παράσχει στους αναγνώστες
νέα πρότυπα ανθρώπινης οργάνωσης. Η επανεμφάνιση
των Αριστοτελικών ιδεών είχε μια μεταμορφωτική επί-
δραση εντελώς διαφορετική από οποιαδήποτε μεταγε-
νέστερη ανακάλυψη. Ο αγώνας ανάμεσα στην πίστη και
τη λογική άρχισε με τη διαμάχη πάνω στις ιδέες του Αρι-
στοτέλη κατά τον 12ο και 13ο αι. και όχι από τη γεω-
κεντρική κοσμολογία του Κοπέρνικου ή την καταδίκη του
Γαλιλαίου, όπως τόσο συχνά υποθέτουν.
Πολλοί πιστεύουν ότι η σύγκρουση μεταξύ των Χριστια-
νών για το αν θα έπρεπε να απορρίψουν ή να αποδεχτούν
την αριστοτελική επιστήμη, σηματοδοτεί μια κρίσιμη
καμπή στην ιστορία της Δυτικής διανόησης. Αυτή η κατα-

νόηση όμως δεν έχει αποτελέσει μέρος της γενικά παρα-
δεκτής πολιτισμικής μας ιστορίας. Αντίθετα μάλιστα, συ-
νεχίζουμε να λέμε την ιστορία του νεωτερισμού, σαν να
ξεκίνησε με την Αναγέννηση του 16ου αιώνα και με επι-
στήμονες όπως ο Κοπέρνικος, ο Γαλιλαίος και ο Ισαάκ
Νεύτων. Ένας λόγος που συμβαίνει αυτό αφορά τον
μύθο τις πολιτισμικής αυθεντικότητας, ότι δηλαδή ένας
συγκεκριμένος πολιτισμός αναπτύχθηκε αφ’ εαυτού του,
από πρωτότυπες πηγές, αντί να παραδεχθούμε ότι είναι
προϊόν δανεισμού ή επιβολής από ξένους. Ο πολιτισμός
«μας» είναι αυθεντικά γηγενής, υποστηρίζουν οι φανατι-
κοί κάθε έθνους, ενώ ο «δικός τους» είναι απλώς παρά-
γωγο ή μίμηση. Η πρώτη όμως πνευματική επανάσταση
της Ευρώπης τους φέρνει σε δύσκολη θέση. Ο πρώτος
μεταδότης αυτών των προηγμένων ιδεών δεν ήταν
απλώς ένας μη ευρωπαϊκός πολιτισμός, αλλά ένας πο-
λιτισμός που αποτελούσε επί μακρόν τον πονοκέφαλο
των χριστιανών: η μουσουλμανική αυτοκρατορία που κα-
τείχε τους Αγίους Τόπους, κυριαρχούσε στις θαλάσσιες
οδούς της Μεσογείου και προκαλούσε την Ευρώπη
στρατιωτικά επί σχεδόν χίλια χρόνια. Και, ακόμη χειρό-
τερο όπως ανακάλυψαν οι Σταυροφόροι, αυτός ο «άπι-
στος» πολιτισμός ήταν σαφώς πιο προηγμένος σε
σημαντικούς τομείς απ’ ό,τι ο πολιτισμός της Λατινικής
Δύσης.
Οι Άραβες και οι Εβραίοι όχι μόνο κατείχαν τη φιλοσοφία
και τη φυσική επιστήμη του Αριστοτέλη, αλλά και είχαν
αφομοιώσει τα μαθηματικά του Ευκλείδη, την αστρονο-
μία και την οπτική του Πτολεμαίου, τις αρχές της μηχανι-
κής του Αρχιμήδη, την ιατρική επιστήμη του Ιπποκράτη
και του Γαληνού, και άλλους επιστημονικούς θησαυρούς.
Πέρα από το ότι είχαν μεταφράσει αυτά τα έργα, τα είχαν
ερμηνεύσει, εφαρμόσει και βελτιώσει και είχαν προσθέ-
σει και νέες, δικές τους επιστήμες, όπως η χημεία, η άλ-
γεβρα και η ιστορία. Δεν είναι να απορεί κανείς που οι
Άραβες θεωρούσαν τους Σταυροφόρους βάρβαρους
επιδρομείς ή που οι Ευρωπαίοι έβλεπαν τον Ισλαμικό
κόσμο με αυτό τον παράξενο συνδυασμό φόβου και θαυ-
μασμού, μίσους και ζήλιας, που οι φτωχότεροι, λιγότερο
«πολιτισμένοι» λαοί αισθάνονται
συχνά για όσους είναι πιο πλού-
σιοι και εκλεπτυσμένοι απ’ ό,τι οι
ίδιοι.
Για τους πολιτιστικά σοβινιστές
είναι μάλλον άβολο να σκέ-
φτονται ότι η Ευρώπη εξαρτιό-
ταν από Μουσουλμάνους και
Εβραίους λόγιους για την ανά-
κτηση της κλασικής κληρονο-
μιάς. Για πολλούς νεωτεριστές
όμως, μία πηγή ακόμη πιο έντο-
νης αμηχανίας είναι ο ηγετικός
ρόλος που διαδραμάτισε σ’αυτό το
έργο της ανακάλυψης ο πιο με-
σαιωνικός από τους θεσμούς, η
Ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Σή-
μερα βέβαια θέλουμε να σκε-
φτόμαστε ότι η επιστήμη και η
θρησκεία που τηρεί πιστά το
δόγμα της, βρίσκονται εγγενώς
και μονίμως σε σύγκρουση. Και
όμως τα πανεπιστήμια του Με-
σαίωνα, που βρίσκονταν υπό
την αιγίδα της Εκκλησίας, ήταν
κατηγορηματικά αντίθετα σε
αυτού του είδους τον αδαή σκο-
ταδισμό.
Το εκπληκτικό είναι (τουλά-
χιστον για όσους έχουν εκ-
παιδευτεί να πιστεύουν ότι η
εποχή της πίστης ήταν μια
εποχή σκότους) ότι η απο-
φασιστική σύγκρουση
μεταξύ ορθολογιστικού
και παραδοσιοκρατικού
στοχασμού δεν διεξάχθηκε
μεταξύ της Μεσαιωνικής
Εκκλησίας και των αντιπά-
λων της. Διαδραματίστηκε
στους κόλπους της ίδιας

της Εκκλησίας, όπου οι δυνάμεις που υποστήρι-
ζαν τη νέα αριστοτελική παιδεία έδιναν μάχη μ’
εκείνους που ήταν αντίθετοι σ’ αυτή…»

Τα παραπάνω αποτελούν απόσπασμα από το βιβλίο του
Richard E. Rubenstein «Τα τέκνα του Αριστοτέλη» (εκδ.
Λιβάνη). Ο συγγραφέας είναι καθηγητής επίλυσης συγ-
κρούσεων και δημοσίων υποθέσεων στο George Mason
University, απόφοιτος του Harvard College, του Oxford
University (Rhodes Scholar) και του Harvard Law Sch-
ool. Ζει στο Φέαρφαξ της Βιρτζίνια. Το βιβλίο βοηθά να
δούμε την ιστορία του σύγχρονου ανθρώπου από ένα
διαφορετικό πρίσμα, πράγμα ιδιαίτερα χρήσιμο στις μέρες
που διανύουμε. Χρειάζεται μία αλλαγή οπτικής γωνίας
απέναντι στη σημερινή παγκόσμια περιβαλλοντική, οικο-
νομική και κοινωνική κρίση, που πρέπει να τη δούμε σαν
ένα σημείο των καιρών. Να αντλήσουμε όχι μόνο αισιο-
δοξία αλλά και δύναμη για το «νέο» που έρχεται. Μπορεί
η γνώση που μας προσφέρει αυτό το βιβλίο να αποτελέ-
σει ένα από τα πολλά ερεθίσματα που χρειαζόμαστε για να
αποκτήσουμε οι άνθρωποι ορμή και να συμπαρασύρουμε
και άλλους μαζί μας, γενόμενοι πρωτεργάτες ενός νέου
ιδεώδους, με ανθρώπινες αξίες και σεβασμό στη φύση
που μας γεννά και μας συντηρεί. Όπως στο Μεσαίωνα
ανακάλυψαν και πάλι τον Αριστοτέλη μετά από πολλούς
αιώνες, έτσι και τώρα είναι ανάγκη και όχι μόδα να ξανα-
βρούμε και εμείς παλαιότερες ηθικές αξίες και να απαι-
τήσουμε από τους κυβερνώντες μας τη μια και μοναδική
Δημοκρατία. Να σταματήσουμε το παιδαριώδες παιχνίδι
των κενών και απουσία νοημάτων λέξεων και να στρα-
φούμε στις πραγματικές ανάγκες που η φύση της ζωής
επιβάλλει. Να ξαναβρούμε, σαν παιδιά του Αριστοτέλη
που είμαστε, τη σοφία του παρελθόντος που απαρνηθή-
καμε, χαμένοι στον κυκεώνα της εγωιστικής οικονομικής
αυτάρκειας, που η ύπαρξή της στηρίζεται στην αδικία. Δεν
έχουμε άλλη λύση. Πρέπει να ξαναγίνουμε Άνθρωποι!
Διαθέτουμε όλη την πληροφορία, εκείνο που λείπει είναι
η πρόθεση και η συμμετοχή!

ΣτΕ

«ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»
Σκέψεις πάνω στο ομότιτλο βιβλίο του Richard E. Rubenstein

«Πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί σαν αδέλφια, αλλιώς θα χαθούμε μαζί σαν ανόητοι»
Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ
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Το Υγείας Όραμα έχει τη χαρά να συμμετέχει στην
διοργάνωση της Διεθνής Καλλιτεχνικής Εκδήλωσης
της AthensArt (http://athensart-2011.ning.com)
στον πανέμορφο χώρο του «Αμπελώνα» στην Κέρ-
κυρα από 15 μέχρι 30 Οκτώβρη 2011. Πρόκειται
για το ξεκίνημα μιας Καλλιτεχνικής Οδύσσειας που
θα ταξιδέψει σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας
και του εξωτερικού.
Ιδρυτής του εγχειρήματος της AthensArt είναι ο Κα-
θηγητής κ. Αλεξίου Τάκις με τον οποίο επικοινωνή-
σαμε και σας μεταφέρουμε την συνέντευξη και ένα

ελεύθερο κείμενο που μας αφιέρωσε. Θα έχουμε την χαρά να τον έχουμε
σύντομα κοντά μας στην Κέρκυρα στα πλαίσια του Φεστιβάλ της Οδύσσειας
που ξεκινάει από το νησί των Φαιάκων για να περιπλανηθεί στη συνέχεια σαν
τον Οδυσσέα με τελικό προορισμό την πολυπόθητη Ιθάκη.
Καλούμε όλους τους συμπολίτες-συνανθρώπους μας να δώσουν το παρόν
στον Αμπελώνα αξιώνοντας τις προθέσεις τους για ένα καλύτερο κόσμο.

Ποια η σημερινή κατάσταση;
Αν ήθελα να περιγράψω τη σημερινή κατάσταση ολόκληρης της ανθρωπότητας, κι όχι
μόνο της Ελλάδας δεν θα χρησιμοποιούσα το μήνυμα των Μιλησίων που έλεγε ότι:
«Στην κατοικία υπάρχει φωτιά», αλλά αυτό του Ηράκλειτου που έλεγε ότι: «Η κατοικία
έχει πάρει φωτιά» και μεγάλη μάλιστα…
Πώς φτάσαμε ως εδώ;
Ως εδώ φτάσαμε, δυστυχώς, επειδή η Παιδεία μας ήταν και παραμένει, σ’ όλες τις βαθ-
μίδες, κυρίως μιμητική-μηχανική και όχι ερευνητική-δημιουργική. Αποκλείσαμε έτσι τον
κριτικό διάλογο και την αναζήτηση της Αλήθειας και αποδεχτήκαμε-υποκύψαμε σε μια
κακώς εννοούμενη «Πυθαγόρεια» σχέση δασκάλου-μαθητή, με όλες τις προεκτάσεις
και επιπτώσεις της…
Αυτό τι σημαίνει;
Θεοποιήσαμε τον δάσκαλο - πολιτικό, οι οποίοι δικαιολογημένα σήμερα αναρωτιούν-
ται πώς και ήρθε η ώρα της αποδοκιμασίας και εκθρόνισης τους, ομαδικώς, χωρίς καμία
διάκριση κυβέρνησης ή αντιπολίτευσης, μείζονος ή ελάσσονος…
Τι κάνουμε από εδώ και πέρα;
Αυτό που μπορούμε και οφείλουμε πλέον να κάνουμε είναι να συμβάλουμε στην ανά-
πτυξη μιας «Θαλήσειας» νοοτροπίας και σχέσης δασκάλου-μαθητή και κατ’ επέκταση
πολιτικού-πολίτη, στην οποία ο μαθητής (πολίτης) όχι απλά θα δικαιούται αλλά και θα
υποχρεούται μέσα από έναν κριτικό διάλογο να βελτιώνει τις θεωρίες του δασκάλου -
πολιτικού…
Πώς υλοποιείται αυτή η αντίληψη;
Για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει χρειάζονται νέες ιδέες, δηλαδή
νέα μυαλά. Και για τον σκοπό αυτό χρειαζόμαστε μια καινούρια αντίληψη ουσιαστικής
Ελευθερίας που θα θεμελιώνεται σε μια ουσιαστική σχέση με τον εαυτό μας, τον δι-
πλανό μας και την κοινωνία…
Πώς λειτουργεί μια τέτοια ουσιαστική σχέση με την κοινωνία;
Όπως ακριβώς η ουσιαστική σχέση με τον εαυτό μας υπονοεί την Αυτογνωσία και με τον
διπλανό μας την Φιλία, έτσι η ουσιαστική σχέση με την κοινωνία δεν μπορεί παρά να είναι
ενεργή, δηλαδή συμμετοχική που θα ενδιαφέρεται και θα στηρίζει τις πραγματικές ανάγ-
κες των πολλών (όλων) και όχι τα κερδοσκοπικά συμφέροντα των λίγων…
Πώς ερμηνεύεται η έννοια της «ουσιαστικής Ελευθερίας»;
Η αντίληψη ότι η ουσιαστική ελευθερία συνδέεται άμεσα με τους έχοντες και κατέχον-
τες δεν θα ισχύει από τη στιγμή που θα αλλάξουμε νοοτροπία, αρχικά στο χώρο της
Παιδείας και του Πολιτισμού και αργότερα στην Οικονομία και Πολιτική. Η ουσιαστική
Ελευθερία σε μια συμμετοχική Δημοκρατία είναι κατ’ αρχήν μια πνευματική ικανότητα
άσκησης κριτικού διαλόγου και όχι οποιαδήποτε άλλη «δεξιότητα» συσσώρευσης υλι-
κών αγαθών και πλούτου…
Μπορεί να υπάρξει μια τέτοια, σχεδόν ιδανική, κοινωνία;
Βεβαίως και ναι. Από εμάς εξαρτάται. Ο φυσικός Niels Bohr έλεγε: «Δεν είμαστε απλώς
θεατές που βρέθηκαν τυχαία σε μια κοσμική σκηνή. Είμαστε διαμορφωτές και δημι-
ουργοί που ζούμε σε ένα συμμετοχικό σύμπαν.» Και ο Bertolt Brecht: «Ο άνθρωπος δεν
είναι η σταγόνα στο ποτάμι της Ζωής. Είναι η δύναμη που δημιουργεί και κινεί το ποτάμι
της Ζωής.»
Ποια είναι η συμβολή της AthensArt στην ανάπτυξη μιας

τέτοιας νοοτροπίας και κοινωνίας;
Η συμμετοχή της AthensArt σ’ αυτή την πορεία έχει σχέση κατ’ αρχήν με την αλλαγή της
ισχύουσας απάνθρωπης δομής στο χώρο του Πολιτισμού και των Τεχνών και γενικότερα
της Παιδείας. Η AthensArt είναι μια μη εμπορική και μη κερδοσκοπική διεθνής κοινότητα
καλλιτεχνών και φιλότεχνων από 5 Ηπείρους και 108 χώρες του Κόσμου, που αριθμεί
μέχρι σήμερα πάνω από 2.200 μέλη. Όλοι οι εγγραφόμενοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής
σε όλες μας τις εκδηλώσεις χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ή οποιαδήποτε
διάκριση, και η διεθνής μας επιτροπή επιλέγει έργα και όχι καλλιτέχνες, που μπορεί να
είναι επαγγελματίες ή ερασιτέχνες κάθε ηλικίας…

ΦΙΛΙΑ – ΑΝ ΟΧΙ ΤΩΡΑ ΠΟΤΕ;
Η ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΦΙΛΙΑ

Έτσι νομίζω ότι έχουν τα πράγματα. Αυτή είναι η θεωρία μου. Προσπαθήστε
να τη βελτιώσετε.

Θαλής ο Μιλήσιος

Οι Φίλοι μου είναι όλη μου η περιουσία.
Emily Dickinson

Παλιότερα η Ευτυχία αποτελούσε γνωστικό αντικείμενο της Ποίησης και
Φιλοσοφίας, αργότερα επεκτάθηκε στη Φιλολογία, Κοινωνιολογία,
Ψυχολογία κι ακόμα πιο πρόσφατα στην Ιατρική και Οικονομία. Στα πλαίσια
της σημερινής εγωκεντρικής κοινωνίας δεν είναι καθόλου τυχαία η
προτίμηση της χρήσης του όρου της Ευτυχίας από αυτόν της Φιλίας, διότι η
Ευτυχία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον άκρατο ατομισμό, τον
καταναλωτισμό και τον φονταμενταλισμό των χρηματαγορών, παρά η Φιλία,
η οποία ξεφεύγει από τα στενά όρια του «Εγώ» και επεκτείνεται στο «Εσύ»
και «Εμείς». Η Ευτυχία είναι μια ατομική υπόθεση, σε αντίθεση με την
πραγματική Φιλία, η οποία προϋποθέτει τουλάχιστον δύο ή και περισσότερα
συνειδητά άτομα…
Όταν κατανοήσουμε ότι η σημερινή δομή στο χώρο της Πολιτικής που παρέδωσε άνευ
όρων την εξουσία στα χέρια των χρηματαγορών, είναι αποκλειστικά υπαίτια για τη
σημερινή κρίση, θα είμαστε σε θέση να αλλάξουμε τα πράγματα ριζικά και να
επαναφέρουμε την ελπίδα και το χαμόγελο στα χείλη μας. Γνωρίζουμε ότι σύμπασα η
ζωή είναι επίλυση προβλημάτων (Carl Popper), όχι όμως, θέλω να προσθέσω, η
επανάληψη και επιδείνωσή τους, όπως συμβαίνει δυστυχώς σ’ αυτόν τον Τόπο
καθημερινά. Για το σκοπό αυτό οφείλουμε, αποκλείοντας κάθε μορφή βίας να
επανεκτιμήσουμε μερικές έννοιες, με πρώτες αυτές της Αυτογνωσίας, της Φιλίας και
της Συμμετοχής, αξιοποιώντας παράλληλα πλήρως τη σύγχρονη τεχνολογία των
υπολογιστών και ειδικότερα αυτή των μη εμπορικών κοινωνικών δικτύων.
Αφετηρία μας η πλήρης επίγνωση ότι η φονταμενταλιστική οικονομία των χρηματαγορών
θεμελιώνεται στον άκρατο ατομισμό (εγωισμό) και τρέφεται από τη βία που εμείς οι ίδιοι,
βλακωδώς, μέχρι σήμερα της προσφέρουμε απλόχερα. Με απλά λόγια η σημερινή
απάνθρωπη κοινωνία χωρίς επιθετικότητα και βία θα κατάληγε ατροφική και χωρίς
εγωισμό-ατομισμό ανύπαρκτη…
Έτσι το θέμα εγκαθίδρυσης μιας καλύτερης κοινωνίας δεν είναι καταρχήν πολιτικό-
οικονομικό αλλά βιολογικό-ανθρωπολογικό που εξαρτάται άμεσα από την εκπαίδευσή
μας στην πραγματική Φιλία.
Όπως και να χαρακτηρίσει κανείς τη Φιλία, πραγματική, ειλικρινή, παλιά, δυνατή, καλή,
αληθινή, εκλεκτή, μοναδική, βαθιά, καρδιακή κλπ., η Φιλία είναι μία ουσιαστική σχέση
«Εγώ-Εσύ» (Martin Buber) που προϋποθέτει μια ουσιαστική σχέση «Εγώ-Εαυτός»
(Αυτογνωσία) και αντιπροσωπεύει μια ψυχή σε δύο σώματα (Αριστοτέλης). Μια σχέση
δηλαδή στην οποία οι εξηγήσεις περιττεύουν (Catherine Mansfield) και απουσιάζουν
παντελώς οι αντιπαραθέσεις και οι αντιδικίες, με τις οποίες μας έχουν συνηθίσει οι
πολιτικοί. Κατά τον Robert McAfee Brown γερνάει εσωτερικά κανείς, όπως και η
κοινωνία, όταν παύει να διατηρεί φιλικές σχέσεις, οι οποίες με τα λόγια της Rachel
Naomi Remen στηρίζονται στη στοργική σιωπή, ακούγοντας δηλαδή προσεκτικά ο ένας
τον άλλον. Έτσι η Φιλία δεν μπορεί παρά να είναι μια γλυκιά υποχρέωση και ποτέ μια
ευκαιρία (Khalil Gibran), που εμπεριέχει την Αγάπη, την Εμπιστοσύνη, την Ασφάλεια και
φυσικά την Ευτυχία. Η άποψη του K.S. Lewis ότι η Φιλία φαίνεται περιττή όπως και η Φι-
λοσοφία, όπως και η Τέχνη, δεν αληθεύει, διότι σήμερα ακόμα και ο Παγκόσμιος Ορ-

Η ΦΙΛΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Για μια νέα αντίληψη ουσιαστικής Ελευθερίας που προϋποθέτει Αυτογνωσία, Φιλία και Συμμετοχή

Η ουσιαστική Ελευθερία σε μια συμμετοχική Δημοκρατία είναι κατ’ αρχήν μια πνευματική ικανότητα άσκησης
κριτικού διαλόγου και όχι οποιαδήποτε άλλη «δεξιότητα» συσσώρευσης υλικών αγαθών και πλούτου…

Τάκις Αλεξίου
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Το θέμα εγκαθίδρυσης μιας καλύτερης κοινωνίας δεν είναι καταρχήν πολιτικό-οικονομικό αλλά βιολογικό-ανθρωπολογικό
που εξαρτάται άμεσα από την εκπαίδευσή μας στην πραγματική Φιλία.

Τάκις Αλεξίου

γανισμός Υγείας διαπιστώνει ότι η Ευτυχία (που εμπεριέχεται στη Φιλία) αποτελεί ένα βα-
σικό παράγοντα της Υγείας. Η άποψη των Nicholas A. Christakis και James H. Fowler
ότι είμαστε συνδεδεμένοι, δεν αποτελεί καμία καινοτομία. Αυτό λέει μεταξύ άλλων και
το απόφθεγμα του Goethe, που υπογραμμίζει πως αν φερθείς στους ανθρώπους καθώς
πρέπει, θα βοηθήσεις ώστε να γίνουν κι εκείνοι καθώς πρέπει. Ωστόσο την πραγματική
αξία της χαράς θα την απολαύσει κανείς μόνο εφόσον την μοιραστεί (Mark Twain) γιατί
με τα λόγια του Shakespeare, η ψυχή αγαλλιάζει με τη σκέψη και μόνο των καλών
φίλων, όπως και με τη στοργή που αισθανόμαστε γι’ αυτούς (Thomas Jefferson). Χωρίς
να ξεχνάμε ότι η Φιλία που διαλύθηκε δεν ήταν ποτέ αληθινή (Άγιος Ιερώνυμος), και ότι
η πραγματική Φιλία χτίζεται μόνο πάνω στα θεμέλια της Αλήθειας και της Γνώσης (Henry
David Thoreau).
Συνεχίζω με δύο πολύ απλές διαπιστώσεις: 1) ότι η εποχή μας, για να χρησιμοποιήσω
τα λόγια του Konrad Heiden, είναι «μια εποχή πνευματικής και ηθικής ατιμίας», και 2) ότι
η Φιλοσοφία άρα και ο Φιλόσοφος είναι κριτής και όχι εκφραστής της εποχής του (Hugo
von Hofmannsthal). Με τις παραπάνω διαπιστώσεις και δεδομένη την ανάγκη να ξεπε-
ράσουμε την κριτική και να φτάσουμε στην πρόταση, δημιουργήσαμε την διαδυκτιακή
AthensArt, μετά από πολύχρονο ουσιαστικό διάλογο και την επιθυμία να μαθαίνουμε
προσεγγίζοντας την Αλήθεια και όχι να έχουμε δίκιο. Δεν μας ενδιαφέρει στο ελάχιστο
ο εντυπωσιασμός. Με τα λόγια του Schopenhauer, στόχος μας δεν είναι να σαγηνέ-
ψουμε αλλά να διδαχτούμε και να διδάξουμε: να απελευθερωθούμε πνευματικά. Γιατί
μόνο τότε θα είμαστε σε θέση να αλλάξουμε τον κόσμο, χρησιμοποιώντας πάντα μια
γλώσσα ξεκάθαρη, απλή και ευθεία, γνωρίζοντας παράλληλα ότι: «Οι ώριμοι άνθρωποι
δεν χρειάζονται ηγέτες» (H.G.Wells), αλλά φίλους με αυτογνωσία και επιθυμία για συμ-
μετοχή στα κοινά, συντρόφους ζωντανούς, όχι νεκρούς και πτώματα… (Friedrich Niet-
zsche), που ενώ επικαλούνται την ελευθερία και το φως, είναι τυφλοί σκλάβοι του
άκρατου ατομισμού και καταναλωτισμού τους!
Ο «χρυσός κανόνας», όπως αποκαλούν οι Άγγλοι τη γνωστή αρχή του Hillel: «Μην κά-
νεις στους άλλους αυτό που δεν θέλεις να κάνουν οι άλλοι σε σένα», όπως και η το-
ποθέτηση του Kant, αναφορικά με το σεβασμό της ελευθερίας του ατόμου, δεν αρκεί
σε καμία περίπτωση για να χαρακτηρίσει κανείς ένα κράτος πολιτικά ελεύθερο… Θεωρώ
επίσης ότι δεν αρκεί και η πιο διευρυμένη εκτίμηση του Popper ότι «είμαστε ελεύθεροι

όταν μπορούμε να απαλλαγούμε από τους εξουσιαστές μας χωρίς αιματοχυσία». Αλή-
θεια ποιος άνεργος και πεινασμένος μπορεί να θεωρήσει τον εαυτόν του «ελεύθερο»;
Όσο κι αν θέλουμε να επαινέσουμε τη Δημοκρατία στο δυτικό κόσμο, χαρακτηρίζοντας
την ως το καλύτερο καθεστώς που υπήρξε ποτέ, και βία έχει, και αιματοχυσίες, και πείνα
και δυστυχία, που παίρνουν όλο και πιο εκρηκτικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια της
κρίσης σε όλο τον κόσμο… Έτσι ένα κράτος είναι πολιτικά ελεύθερο, άρα και Δημο-
κρατικό, μόνο όταν μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες των πολλών αποκλείεται όχι
μόνο η βία και αιματοχυσία αλλά και η εκμετάλλευση και αδικία. Με απλά λόγια όταν το
κράτος παύει να εξυπηρετεί την κερδοσκοπία και αισχροκέρδεια των λίγων και στρέψει
όλη του την προσοχή στις πραγματικές ανάγκες των πολλών, όλων δηλαδή των πολι-
τών μιας χώρας…
Προσωπικά εκτιμώ ότι το θέμα, αν και πολιτικό, δεν πρόκειται να επιλυθεί από τους επαγ-
γελματίες πολιτικούς, που εκπροσωπούν ή υποκύπτουν στα συμφέροντα μιας απάν-
θρωπης κεφαλαιαγοράς, αλλά από τους συνειδητούς, φιλειρηνικούς, ενεργούς και
αποφασισμένους πολίτες, ο αριθμός των οποίων αυξάνει καθημερινά…
Η Δημοκρατία δεν ήταν ποτέ λαοκρατία. Μπορεί όμως και πρέπει να είναι! Προσθέτω στα
παραπάνω και τα λόγια του Δημόκριτου που υποστήριζε ότι: «Προτιμώ τη ζωή σε μια
φτωχική Δημοκρατία παρά τον πλούτο σε μια Τυραννίδα», καθώς και ότι: «Η πενία σε μια
Δημοκρατία είναι καλύτερη από όλα τα πλούτη κάτω από μια Αριστοκρατία ή μία απο-
λυταρχία. Γιατί η Ελευθερία είναι καλύτερη από τη δουλεία.» Και υπογραμμίζω ότι κάτι
τέτοιο δεν ισχύει πια, διότι στις σύγχρονες «δημοκρατίες» μπορούν και ζουν πλέον μόνο
οι πλούσιοι και στις τυραννίδες, έτσι κι αλλιώς, υπάρχουν εκατομμύρια φτωχοί… Κι όσον
αφορά την Ελευθερία σίγουρα είναι καλύτερη από τη δουλεία. Αναρωτιέμαι όμως, και
πάλι, να την κάνεις τι, όταν είσαι άνεργος, άστεγος και πεινασμένος;;; Σ’ αυτό λοιπόν το
σκεπτικό η Δημοκρατία δεν επιτρέπεται πλέον να λειτουργεί αντιδραστικά, κατοχυρώ-
νοντας, όπως ισχυρίζεται ο Popper, τους θεσμούς κατά μιας πιθανής δικτατορίας. Ήρθε
η ώρα η Δημοκρατία να λειτουργήσει και δημιουργικά, κατοχυρώνοντας θεσμούς για τις
πραγματικές ανάγκες των πολλών (όλων) και όχι για τα κερδοσκοπικά συμφέροντα των
λίγων.

Καθ. Δρ. Τάκις Αλεξίου

H πρωτοβουλία της AthensArt, και ιδιαίτερα του ιδρυτή της Τάκι Αλεξίου,
είναι μια προσπάθεια που κατά τη γνώμη μου αγγίζει το όνειρο. Ένα όνειρο
που μπορεί να φαντάζει ουτοπικό, ωστόσο εξαπλώνεται σήμερα σε 108
χώρες του πλανήτη και συνεχώς διευρύνεται. Είναι τιμή για μένα να συμμε-
τέχω, στην υλοποίηση αυτού του οράματος και εύχομαι η αρχή της Οδύσ-
σειας απο στο νησί των Φαιάκων να είναι η αρχή μιας πορείας που θα
περιλαμβάνει μέχρι και το μικρότερο Ελληνικό χωριό, γιατί όχι και ολόκληρη
τη Μεσόγειο.
Αν η Φιλία είναι η ιδέα, η Τέχνη είναι ο δρόμος που οδηγεί στην υλοποίησή
της. Και η AthensArt προτείνει ένα δρόμο –την Τέχνη- που φέρνει πιο κοντά
τους ανθρώπους, οι οποίοι ανταποκρίνονται με θέρμη, γιατί εδώ συναντούν
αξίες που έχασαν.
Επαγγελματίες, ερασιτέχνες, φίλοι της τέχνης και της ιδέας για μια παναν-
θρώπινη φιλία, όλοι μαζί με την λαχτάρα της υλοποίησης ενός κοινού ορά-
ματος. Ζωγραφική με λάδι, ακουαρέλα, γλυπτική, φωτογραφία, αγιογραφία,
κόσμημα, κατασκευές και video από καλλιτέχνες από κάθε γωνιά του πλα-
νήτη για κάθε γωνιά του πλανήτη, για την παγκόσμια κοινωνία πέρα απο
εθνότητες και θρησκείες, ή όποιες άλλες διακρίσεις. Επιθυμία μας να γίνει
ο κόσμος καλύτερος, ανθρώπινος, και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που
του παρέχονται από τη φύση της ζωής, αντί να είναι έρμαιο στις διαθέσεις
των τεχνοκρατών που μας διαφεντεύουν, χωρίς να αφήνουν ούτε ελάχιστο
χώρο για οραματισμό και υγιή δημιουργικότητα.
Με πρωτεργάτη τον καθηγητή κ. Τάκι Αλεξίου, το μεγάλο Έλληνα καλλιτέ-
χνη, άνθρωπο και φιλόσοφο, η AthensArt είναι ένα νέο, πρωτοποριακό Ελ-
ληνικό κίνημα που εκφράζεται μέσα απο την τέχνη και στοχεύει την ουσία
της ζωής.
Η διαχρονικότητα των αξιών που εκφράζονται σήμερα από την AthensArt και
τους φίλους της μπορεί να μοιάζει σαν μια σταγόνα στον ωκεανό, όντας
στην αρχή της δημιουργίας της, προσβλέπει όμως στον ωκεανό που εμπε-
ριέχεται στην κάθε ξεχωριστή ανθρώπινη οντότητα. Μένει να αντιληφθούμε
-ο καθένας ξεχωριστά- τη σπουδαιότητα της ευκαιρίας που μας προσφέρε-
ται να πιστέψουμε στους εαυτούς μας και να κάνουμε το όνειρό μας πραγ-
ματικότητα, εμπιστευόμενοι ο ένας τον άλλον, που είναι και η αρχή κάθε
Φιλίας. Είναι μια ευκαιρία που θα ήθελα να μοιραστώ με όσους προσπαθούν
ατομικά ή συλλογικά να κάνουν πράξεις τις ιδέες τους για έναν καλύτερο
κόσμο. Γιατί «αν κανείς δεν ελπίζει, δεν θα βρει το ανέλπιστο, εφόσον δεν
θα υπάρχει έρευνα και δρόμος» (Ηράκλειτος).

Χρήστος Κόντης
Εκπρόσωπος AthensArt Βορειοδυτικής Ελλάδος

e-mail: olistic@otenet.gr τηλ. 6945316911

Καινούριες λέξεις μπήκαν στο λεξιλόγιο μας! Τρόικα, μνημόνιο, μεσοπρό-
θεσμο, spread...Κι εμείς; Αναγκαστικά προσαρμοζόμαστε στις λέξεις αλλά
και τις έννοιες.
Ταυτόχρονα όμως κάποιες άλλες λέξεις μπαίνουν στο περιθώριο. Φιλία,
αγάπη, σεβασμός, ανιδιοτέλεια. Γιατί πως μπορείς να δώσεις όταν νιώθεις
ότι σε έχουν στερέψει; Πως μπορείς να χαρείς όταν σε βομβαρδίζει η καθη-
μερινότητα; Πως μπορείς να εκτιμήσεις το χρώμα όταν γύρω σου και μέσα
σου όλα είναι μαύρα;
Κι εδώ γεννάτε το ερώτημα. Μπορεί η τέχνη να προσφέρει ανακούφιση;
Είναι πολυτέλεια ,στους δύσκολους καιρούς που μας έλαχε να ζήσουμε, να
αποζητάμε την ανύψωση του πνεύματος μας; Η μήπως είναι η απάντηση; Το
μέσον που θα σηκώσει απο τις πλάτες μας το αβάσταχτο φορτίο;
Ήρθε η ώρα να επικεντρωθούμε στα απλά και τα όμορφα.
Όμορφες εικόνες, όμορφες ιδέες, καινούριοι και παλιοί φίλοι, που μπορούν
να εκτιμήσουν τις αγνές προθέσεις, καινούριος τρόπος σκέψης που θα μας
επαναπροσδιορίσει.
Σε αυτό θα ποντάρουμε τα ρέστα μας λοιπόν. Στην τέχνη της φιλίας και στη
φιλία της τέχνης!

Αλεξανδρα Παγιατάκη

Ιθάκη
Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος, γεμά-
τος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι,
τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις, αν μέν’ η σκέψις σου υψηλή, αν
εκλεκτή συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντή-
σεις, αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στήνει
εμπρός σου.
Να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος. Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι που με
τι ευχαρίστησι, με τι χαρά θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους· να σταμα-
τήσεις σ’ εμπορεία Φοινικικά, και τες καλές πραγμάτειες ν’ αποκτήσεις, σεντέ-
φια και κοράλλια, κεχριμπάρια κ’ έβενους, και ηδονικά μυρωδικά κάθε λογής,
όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά· σε πόλεις Aιγυπτιακές πολλές να
πας, να μάθεις και να μάθεις απ’ τους σπουδασμένους.
Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη. Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου.
Aλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου. Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει· και
γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί, πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο, μη προσ-
δοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη.
Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι. Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο. Άλλα
δεν έχει να σε δώσει πια. Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. Έτσι
σοφός που έγινες, με τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σημαίνουν.

Κ. Καβάφης - από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
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Η Μαίρη ήταν 30 ετών το Φεβρουάριο του 2008 όταν με επισκέφτηκε. Απο-
φάσισε να δοκιμάσει την ομοιοπαθητική για τις πολυκυστικές της ωοθήκες.
Έμαθε ότι τις είχε τρία χρόνια νωρίτερα: το Μάιο του 2005, έγινε εισαγωγή
της στο νοσοκομείο με οξεία σκωληκοειδίτιδα και κατά τη χειρουργική δια-
δικασία ο χειρουργός εντόπισε κύστεις στις ωοθήκες.

Δύο μήνες αργότερα χειρουργήθηκε για την αφαίρεση των κύστεων. Στην συνέχεια ακο-
λούθησε ενέσιμη φαρμακευτική αγωγή με Avercap κάθε τρεις μήνες για διακοπή της
περιόδου, ενώ για τα επόμενα τρία χρόνια ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή με αντι-
συλληπτικά. Τα έμμηνα επανήλθαν κανονικά, αλλά 8 μήνες προτού καταφύγει στην
ομοιοπαθητική άρχισε να έχει πάλι αστάθεια στην περίοδο και πόνους κατά τη διάρκειά
της.
Οι εξετάσεις (μαγνητική τομογραφία) έδειξαν ότι οι κύστεις επανεμφανίστηκαν. Οι ενο-
χλήσεις (πόνοι κατά την έμμηνο ρύση) ποτέ δεν σταμάτησαν τελείως και στην ουσία
καμιά στιγμή μετά την επέμβαση δεν ένιωσε καλύτερα -όπως περίμενε. Πριν καταφύγει
στην Ομοιοπαθητική επισκέφτηκε για πολλοστή φορά το γυναικολόγο της για τις ενο-
χλήσεις, που εντάθηκαν. Διαγνώστηκαν και πάλι κύστεις στις ωοθήκες. Ο γιατρός της
τώρα υποψιαζόταν ότι μάλλον υπάρχει και ενδομητρίωση, προτείνοντας εκ νέου εξετά-
σεις για να διαπιστωθεί. Αυτό ήταν το αποκορύφωμα για τη Μαίρη η οποία αποφάσισε
να στραφεί στην Ομοιοπαθητική.

Ιστορικό
Πτυχιούχος της νομικής, προσπαθούσε εδώ και αρκετά χρόνια να προσληφθεί στο δη-
μόσιο μέσω του ΑΣΕΠ και δεν τα κατάφερνε παρότι διέθετε όλα τα προσόντα και πλη-
ρούσε τις προϋποθέσεις. Η Μαίρη ήταν εσωστρεφής, λιγομίλητη, ευγενική και ντροπαλή.
Απέφευγε το βλέμμα, και ήταν πολύ προσεκτική στις απαντήσεις της. Δεν ήταν το άτομο
που θα περιέγραφε τη ζωή του αβίαστα: είχε την ανασφάλεια ότι πίσω από κάθε λέξη που
θα χρησιμοποιούσε, μπορεί να υπήρχε κάτι που θα την έφερνε σε δυσάρεστη συναι-
σθηματική κατάσταση. Η επικοινωνία της με τους άλλους δεν της ήταν και τόσο ευχά-
ριστη, ιδιαίτερα αν έπρεπε να αναφερθεί στη ζωή και τα βιώματά της. Ωστόσο τα παιδικά
της χρόνια δεν έκρυβαν κάποια αιτία όπου θα μπορούσε να αποδοθεί αυτή της η στάση,
γιατί ήταν ευχάριστα οικογενειακά χρόνια, χωρίς εντάσεις. Ακόμη και σήμερα, παρότι ζει
στο δικό της σπίτι, συχνά-πυκνά και σε πρώτη ευκαιρία επισκέπτεται τους δικούς της.
Αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, όταν χαλάρωνε, παρατηρούσες μια
αυξομείωση στην ένταση της φωνής της, εκφράζοντας θυμό, π.χ. όταν περιέγραφε τη
δυσκολία διορισμού χωρίς κάποιο μέσον, παρόλο που διέθετε προσόντα που ικανο-
ποιούσαν και τα πιο αξιοκρατικά κριτήρια. Υπήρχε θυμός και αντίδραση μέσα της για την
αδικία αλλά και μια άρνηση της θηλυκότητάς της, που γινόταν εμφανής από το ντύσιμο
της, την ανύπαρκτη λίμπιντο και τη δυσκολία νέων γνωριμιών. Στην εφηβεία ήταν πει-
ραχτήρι και συχνά σκάρωνε φάρσες στους καθηγητές που δεν συμπαθούσε. Κάποτε
είχε καπνίσει χασίς και την κατέλαβε πανικός και φόβος ότι θα λιποθυμήσει. Ο φόβος
αυτός επανέρχεται όταν βρίσκεται ανάμεσα σε κόσμο. Όταν πήγαινε στο γυμνάσιο σκο-
τώθηκε ένας φίλος της σε ατύχημα με μοτοσικλέτα. Από τη θλίψη της έπεφταν τούφες
από τα μαλλιά της.
Όση ώρα μιλάει, η Μαίρη προσπαθεί να περνάει όσο πιο απαρατήρητη γίνεται: μιλάει
σιγά, κάθεται σχεδόν ακίνητη στην καρέκλα και κάθε τόσο δαγκώνει τις παρανυχίδες
της. Αποφεύγει να διασταυρώνονται τα βλέμματα μας: αν συμβεί την καταλαμβάνει αμη-
χανία, χαμηλώνει το βλέμμα της ή κοιτάζει τριγύρω το χώρο. Είναι ευσυγκίνητη, προ-
σπαθεί όμως να διατηρήσει μια εικόνα συναισθηματικής σταθερότητας, δεν θέλει να
γνωρίζουν οι άλλοι τις αδυναμίες της. Θα αποσυρθεί, δεν θα κλάψει μπροστά σε άλ-
λους. Ορισμένες φορές μπορεί να νιώθει έντονα την ανάγκη να κλάψει και να μην μπο-
ρεί, και άλλες φορές μπορεί να κλαίει χωρίς σταματημό και χωρίς λόγο.
Αγαπάει πολύ τα ζώα, τη φύση και την ελεύθερη διαβίωση. Ο ύπνος της είναι ανήσυχος
και δεν την ξεκουράζει, η θέση που βολεύεται καλύτερα είναι η πρηνής (μπρούμυτα).
Ενίοτε ξαπλώνει και στη δεξιά πλευρά, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κοιμη-
θεί ανάσκελα. Βλέπει πολλά και ταραγμένα όνειρα. Δύο που επαναλαμβάνονται συχνά
είναι ότι κολυμπάει σε βρόμικα νερά ή ότι έχει αναλάβει μια υποχρέωση και δεν κατα-
φέρνει να τη φέρει εις πέρας.
Δεν αντέχει το κρύο, το χειμώνα τα άκρα της είναι παγωμένα, το βράδυ στον ύπνο της
φοράει κάλτσες που τις βγάζει κατά τη διάρκεια. Στις διατροφικές της επιλογές, είχε αδυ-
ναμία στο αλάτι και τη σοκολάτα, ενώ απεχθανόταν το κρέας και τα γλυκά. Το νερό επί-
σης δεν της άρεσε: παρότι διψούσε και είχε μια συνεχή στεγνότητα στο στόμα, το
απέφευγε. Έπρεπε να εντάξει στο πρόγραμμα της το να πίνει νερό -γιατί θεωρούσε ότι
«πρέπει»- και όχι γιατί το επιθυμούσε.

Μία δύσκολη συνταγογράφηση
Η Μαίρη δεν είναι εύκολη περίπτωση στο να διαγνωστεί αν δεν γνωρίζουμε καλά τη
φαρμακολογία, ώστε να κάνουμε μια σωστή διαφοροδιάγνωση. Για την ακρίβεια η απο-
μνημόνευση των φαρμάκων και η ευρετηριολόγηση δεν θα βοηθούσαν αν ο γράφων
δεν είχε δει ως θεραπευτής ζωντανά αρκετούς ασθενείς με συμπτώματα τύπου Natrium
Muriaticum. Η ευρετηριολόγηση των συμπτωμάτων όπως γίνεται σήμερα με την ευκο-
λία των υπολογιστών, βοηθάει τον ομοιοπαθητικό στην αναζήτηση του Όμοιου Πάθους
δίνοντάς του πρόσβαση σε μια πληθώρα πιθανοτήτων, αλλά δεν θα του δώσει έτοιμη
τη λύση. Ακόμη και όταν διαβάζουμε στη φαρμακολογία τις ομοιοπαθητικές ιδιότητες
ενός φαρμάκου, έχει ιδιαίτερη σημασία ποιος είναι ο συγγραφέας του άρθρου. Πρέπει
να γνωρίζουμε τον τρόπο που ο κάθε συγγραφέας εκφράζεται ώστε να εντοπίσουμε λε-
πτομέρειες που θα μας οδηγήσουν στο όμοιο πάθος που αναζητούμε. Αυτό συμβαίνει

διότι τα σωματικά συμπτώματα δεν είναι τα πιο καθοριστικά στη συνταγογράφηση: χρη-
σιμοποιούνται κυρίως για την επιβεβαίωση του φαρμάκου και όχι για τον καθορισμό του.
Αν διαβάζαμε το πρωτότυπο ιστορικό της Μαίρης, χωρίς να την έχουμε δει ποτέ, θα προ-
βληματιζόμασταν μεταξύ άλλων ανάμεσα σε τρία βασικά φάρμακα, την Ignatia, το Na-
trium Muriaticum και τη Sepia. Ο ομοιοπαθητικός γνωρίζει από τις πηγές ότι μια
περίπτωση Ignatia μπορεί να μεταπηδήσει σε Natrium Muriaticum -όταν ο ασθενής δια-
κατέχεται από τα χαρακτηριστικά της για μεγάλο διάστημα- αλλά και σε Sepia. Η Sepia
μπορεί να ακολουθήσει το Natrium Muriaticum, αφού όπως αναφέρεται και στη βι-
βλιογραφία, αποτελεί το χρόνιο υπόβαθρο του.
Καταρχήν η συναισθηματική τρωτότητα της Μαίρης και η ευγενική της στάση βάρυναν
πολύ προς την επιλογή του Natrium Muriaticum. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι κανένα
από τα τρία προαναφερθέντα φάρμακα δεν συστήνεται στα κλασικά ομοιοπαθητικά ευ-
ρετηριολόγια για τις κύστεις στις ωοθήκες. Αυτό είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό από
τον αμύητο, γιατί δεν γνωρίζει αυτός ότι η λεγόμενη απόδειξη των φαρμάκων (πειράματα)
αξιολογεί πρωτίστως τις διαφοροποιήσεις στο ψυχονοητικό περιβάλλον (και αυτές είναι
πιο σημαντικές ενδείξεις από το σωματικό σύμπτωμα). Όταν λοιπόν το ψυχονοητικό πε-
ριβάλλον πιεστεί από την επανάληψη του προς απόδειξη φαρμάκου, τότε ο οργανισμός
-σύμφωνα με το σχέδιο που καθορίζει τις λειτουργίες του- εκτονώνει το σύμπτωμα στο
σώμα. Στο σημείο αυτό σταματάει ο πειραματισμός διότι γίνεται ξεκάθαρο ότι ο οργανι-
σμός «θυσιάζει» τα λιγότερο σημαντικά μέρη του προκειμένου να προστατεύσει εκείνα
που διαδραματίζουν σπουδαιότερο ρόλο και μια πιο εκλεπτυσμένη δράση στο σύνολο
της ύπαρξης.
Τόσο ο γιατρός της χημικής ιατρικής όσο και ο υπέρμαχος της επιστήμης μέσος ανα-
γνώστης, πιθανόν να δυσκολευτούν να κατανοήσουν αυτή την προτεραιότητα που θέτει
ο οργανισμός. Το ίδιο επίσης θα συνέβαινε και στον ομοιοπαθητικό αλλά και σε όσους
έχουν ακολουθήσει την ομοιοπαθητική, αν δεν έβλεπαν στην πράξη τι γίνεται κατά τη θε-
ραπευτική διαδικασία. Οι πρόγονοί μας γνώριζαν μέσα από τις διδαχές και την εντρύφηση
στη φιλοσοφία ότι οι μεγάλες αξίες, εκείνες για τις οποίες αξίζει κανείς ακόμη και να πε-
θάνει βρίσκονται κατά κύριο λόγο στο πνεύμα αλλά και στην ψυχή μας. Το σώμα αφο-
μοιώνει τα στοιχεία που το θρέφουν και το συντηρούν, αλλά από μόνο του δεν έχει καμία
αξία. Όπως βλέπουμε εξάλλου, όταν εγκαταλείπεται από την ψυχή και το πνεύμα, δια-
λύεται πάλι και επιστρέφει με την αποσύνθεση στα «εξ ων συνετέθη».
Η περιγραφή των ιστορικών που παρουσιάζουμε περιορίζεται στα πιο κεν-
τρικά σημεία με σκοπό να μην κουράσουμε τους μη ειδικούς αναγνώστες.
Σκοπός μας είναι να αποκτήσουν μία όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση
της ολιστικής θεραπευτικής προσέγγισης της ομοιοπαθητικής, να δουν ότι
αυτή υποστηρίζει τις προτεραιότητες που ορίζει ο οργανισμός στο σύνολό
του και οι οποίες ακολουθούνται πιστά από τις αρχές της. Αναγνωρίζουμε
τέλος ότι οι αναγνώστες δεν μπορεί να καταλάβουν τα πάντα για μια τόσο ευ-
ρεία επιστήμη -αλλά και τέχνη- μόνο από ένα άρθρο.
Η αγωνία της Μαίρης και ο λόγος που εμπιστεύθηκε την ομοιοπαθητική ήταν οι πολυ-
κυστικές της ωοθήκες, από την άλλη η δουλειά του ομοιοπαθητικού είναι να χρησιμο-
ποιήσει την πιο φυσική διαδικασία για γενικότερη αποκατάσταση της υγείας όπως ορίζεται
από τις αρχές της ομοιοπαθητικής, οι οποίες ενίοτε παραβιάζονται -όπως όλα στην ζωή
μας άλλωστε- είτε από άγνοια είτε από ημιμάθεια είτε στο βωμό της απληστίας και του
κέρδους.

Αποτελέσματα
Ένα μήνα μετά τη λήψη του φαρμάκου η Μαίρη ήταν πιο χαλαρή και η γενικότερη έκ-
φρασή της ήταν πιο αβίαστη στη συνέντευξη. Στο σωματικό επίπεδο οι πόνοι τής τελευ-
ταίας περιόδου βελτιώθηκαν, όπως και οι αιμορροΐδες που την ενοχλούσαν. Τα
δεδομένα δεν έδειχναν να χρειάζεται επανάληψη της δόσης ή κάποιο άλλο φάρμακο.
Μετά από δύο μήνες ξανασυναντηθήκαμε, αφού έκανε κάποιες εξετάσεις που της συ-
νέστησα. Οι κύστεις είχαν συρρικνωθεί, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά μετά το χει-
ρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε δύο χρόνια πριν. Τα έμμηνα είχαν σταθεροποιηθεί στις
28 ημέρες και δεν πονούσε καθόλου κατά τη διάρκεια της ρύσεως.
Η επόμενη επίσκεψη έγινε μετά από πέντε μήνες, ο λόγος της επίσκεψης ήταν τα έντονα
φουσκώματα στην κοιλιά και ενοχλήσεις χαμηλά, στην περιοχή των ωοθηκών. Ένιωθε
αδυναμία που συνοδευόταν από νευρικότητα και επιθετική διάθεση προς τα οικεία της
πρόσωπα αλλά και ταυτόχρονα έντονη προστατευτικότητα προς αυτά και ανησυχία για
το μέλλον τους. Συχνά ένιωθε αδιαθεσία και ζάλη. Το φάρμακο που έλαβε στη συνέχεια
ήταν η Sepia με την οποία επίσης είδε σημαντική βελτίωση. Τρεις μήνες αργότερα έκανε
νέες εξετάσεις και οι κύστεις είχαν εξαφανιστεί τελείως ενώ η λίμπιντό της αποκατα-
στάθηκε. Σήμερα, έχουν περάσει τρία χρόνια από την πρώτη της επίσκεψη στην ομοι-
οπαθητική και η Μαίρη δεν έχει ξαναεμφανίσει κύστεις στις ωοθήκες.
Χαίρεται για το τέλος της ταλαιπωρίας της και συστήνει την ομοιοπαθητική
σε φίλους και γνωστούς της, όπως κάνουν οι περισσότεροι από εκείνους
που έχουν ωφεληθεί και στους οποίους η ομοιοπαθητική οφείλει τη διά-
δοση και εδραίωσή της στο χώρο της υγείας, σε πείσμα των πολέμιων που
εμμένουν στην άποψή τους είτε από άγνοια είτε από προσωπικά συμφέ-
ροντα.

Το όνομα Μαίρη είναι παραλλαγμένο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
του ατόμου. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις είναι υποθετική.

Χρήστος Κόντης, Ομοιοπαθητικός - Πρακτικός του Σιάτσου
Κέρκυρα - Ιωάννινα - Αθήνα • site: www.kethe.gr • email: olistic@otenet.gr

Η Μαίρη και οι πολυκυστικές της ωοθήκες

Όποιος θεωρεί ότι μπορεί να βελτιώσει την υγεία του τεμπελιάζοντας, φέρεται το ίδιο ανόητα όπως και ο άνθρωπος που
νομίζει ότι με τη σιωπή θα βελτιώσει τη φωνή του.

Πλούταρχος
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Στο παρόν άρθρο και για μια πιο σφαιρική παρουσίαση -αναφορικά με τη
σωματική παθολογία-, παραθέτουμε την άποψη της συμβατικής (αλληλοπα-
θητικής) ιατρικής σε σχέση με το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών.
Η ομοιοπαθητική σέβεται πολλές κατακτήσεις της συμβατικής ιατρικής και
ιδίως στο διαγνωστικό κομμάτι. Απορρίπτει όμως την ιδέα της χημικής κα-
ταστολής, που εφαρμόζεται σε κάθε πάθηση. Φυσικά το ΣΠΩ δεν είναι εξαί-
ρεση: όπως θα δείτε στο άρθρο, εφαρμόζονται βαριές θεραπείες που
βομβαρδίζουν τις γυναίκες με επικίνδυνα χημικά και ορμόνες. Όμως οι πο-
λυκυστικές ωοθήκες -όπως και οι περισσότερες παθήσεις- δεν είναι παρά
συμπτώματα που δείχνουν ότι ο οργανισμός μας έχει διαταραχθεί συνολικά.
Προτού καταφύγουμε σε ένα βομβαρδισμό ουσιών, που αλλάζουν ανεπι-
στρεπτί τον οργανισμό και βλάπτουν τη συνολική υγεία του ανθρώπου σε
όλα τα επίπεδα, αξίζει να απευθυνθούμε στην Ομοιοπαθητική.

ΣτΕ

Ο όρος πολυκυστική ωοθήκη αναφέρεται στην υπερηχογραφική εικόνα μιας ωοθήκης
γεμάτης από πολλές μικρές κύστεις, δηλαδή μικρά ωοθυλάκια που περιμένουν να ωρι-
μάσουν. Πρωτοεμφανίζεται στην εφηβεία και επηρεάζει περίπου 1 στις 10 γυναίκες.
Πολλές γυναίκες έχουν πολυκυστικές ωοθήκες χωρίς να έχουν ΣΠΩ, όπως υπάρχουν
και κοπέλες με το σύνδρομο χωρίς την ανάλογη κλινική εικόνα. Τα συμπτώματα συνή-
θως περιλαμβάνουν:

• διαταραχές περιόδου
• σημάδια αυξημένων ανδρικών ορ-
μονών -όπως η ακμή και η τριχοφυΐα
• ανεξήγητη αύξηση βάρους, κυρίως
γύρω από την κοιλιά
• δυσκολία σύλληψης

Οι κύστεις των ωοθηκών ανήκουν σε άλλη κατηγορία παθήσεων και χρήζουν περαι-
τέρω ιατρικής αξιολόγησης και παρακολούθησης.

Διάγνωση του συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών
Η διερεύνηση για το ΣΠΩ ξεκινά όταν η γυναίκα που εξετάζεται παρουσιάζει μεμονωμένα
ή σε συνδυασμό: ανωμαλίες περιόδου, ανωοθυλακιορρηξία (δεν απελευθερώνονται
ωάρια από τις ωοθήκες ), αυξημένο σωματικό βάρος σε συνδυασμό με έντονη τριχο-
φυΐα και ακμή, υψηλά επίπεδα ανδρογόνων, κύστεις στις ωοθήκες κατά την υπερηχο-
γραφική εξέταση και μειωμένη δυνατότητα φυσικής σύλληψης.
Τι προκαλεί το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών;
Αρχικά θα πρέπει να αποκλειστούν καταστάσεις που έχουν παρόμοια συμπτώματα και
στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει εκτενής λήψη οικογενειακού ιστορικού. Είναι πιθανό ότι
το ΣΠΩ προκαλείται από ένα συνδυασμό παραγόντων, που περιλαμβάνουν τόσο γονι-
διακά όσο και περιβαλλοντικά στοιχεία. Πρόσφατες μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι πολ-
λές φορές η έναρξη του ΣΠΩ μπορεί να συμβαίνει ακόμη και στο στάδιο του εμβρύου,

μέσα στη μήτρα.
Υπάρχει θεραπεία των συμπτωμάτων του ΣΠΩ*;
Απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως δίαιτα με χαμηλές θερμίδες, άσκηση και απώ-

λεια βάρους οδηγούν σε αλλαγή του μεταβολισμού και αποκατάσταση της ωορρηξίας.
Αν παρ’ όλα αυτά τα συμπτώματα επιμένουν τότε υπάρχει μία ποικιλία φαρμακευτικών
μέσων τα οποία χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση του συνδρόμου. Η χρήση αντι-
συλληπτικών έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει την περίοδο, να μειώσει την τριχοφυΐα και
την ακμή, ενώ η χορήγηση φαρμάκων που βελτιώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη
(π.χ. μετφορμίνη) βοηθούν στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας, όπως μπορούν να
μειώσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και διαβήτη. Για την αντιμετώπιση
της τριχοφυΐας υπάρχουν σκευάσματα σε μορφή κρέμας (π.χ. εφλορνιθίνη) ενώ για την
ακμή η χρήση ρετινοειδών και αντιβιοτικών έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Σε όποια κα-
τεύθυνση και αν στοχεύει η θεραπεία θα πρέπει να γίνεται κατόπιν ιατρικής παρακο-
λούθησης καθώς κάποιες θεραπείες δεν ενδείκνυνται πριν ή κατά την κύηση.

Ποια είναι η θεραπεία για γυναίκα που θέλει να συλλάβει;
Αν και το ΣΠΩ σχετίζεται με υπογονιμότητα, πολλές γυναίκες συλλαμβάνουν αυτόματα.
Αν όμως δεν επέλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορί-
ζει το ζευγάρι τότε υπάρχουν συγκεκριμένα θεραπευτικά σχήματα που αρμόζουν σε κάθε
περίπτωση. Αυτά περιλαμβάνουν φαρμακευτική πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας με χρήση
γοναδοτροπινών (π.χ. κιτρική κλομιφένη), εξωσωματική γονιμοποίηση ή χειρουργική
αντιμετώπιση με Drilling ωοθηκών- μία λαπαροσκοπική επέμβαση που στόχο έχει να
ρυθμίσει την ωορρηξία.

Υπάρχουν άλλα θέματα υγείας που να σχετίζονται με τις
πολυκυστικές ωοθήκες;
Γυναίκες με ΣΠΩ έχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων προβλημάτων υγείας
στην ενήλικη ζωή τους σε σύγκριση με γυναίκες χωρίς ΣΠΩ. Αυτά περιλαμβάνουν: αν-
τίσταση στην ινσουλίνη, διαταραχές στο μεταβολισμό γλυκόζης, μεταβολικό σύνδρομο,
σακχαρώδη διαβήτη, παχυσαρκία, καρδιαγγειακά προβλήματα, υπνική άπνοια. Επίσης
σε γυναίκες με ΣΠΩ έχουν παρατηρηθεί υψηλότερα ποσοστά επιπλοκών κατά την
κύηση. Αυτά συνήθως περιλαμβάνουν: αποβολές, κυρίως σε γυναίκες με αυξημένο
βάρος, διαβήτη κύησης, προεκλαμψία (η οποία αποτελεί μία σοβαρότατη επιπλοκή της
εγκυμοσύνης και θέλει πολύ στενή παρακολούθηση), υπέρταση κύησης, πρόωρο το-
κετό και καισαρική τομή.
Παρ’ όλα αυτά εάν υπάρξει έγκυρη και σωστή διάγνωση του ΣΠΩ σε συνδυασμό με την
κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και με ιατρική παρακολούθηση η γυναίκα μπορεί να
έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα είτε σε επίπεδο αντιμετώπισης συμπτωμάτων είτε σε
επίπεδο καλής έκβασης της εγκυμοσύνης της.

Πηγή: Medicalnews

* Στη συμβατική ιατρική συνηθίζεται ο όρος «θεραπεία», αλλά η μέθοδος που εφαρ-
μόζεται είναι η καταστολή. Θεραπεία είναι όταν αποκαθίσταται η αρχική αιτία της διατα-
ραχής, της οποίας το αποτέλεσμα είναι το σύμπτωμα.

ΣτΕ

Οι πρόγονοί μας γνώριζαν μέσα από τις διδαχές και την εντρύφηση στη φιλοσοφία ότι οι μεγάλες αξίες, εκείνες για τις οποίες αξίζει κανείς ακόμη και να πεθάνει
βρίσκονται κατά κύριο λόγο στο πνεύμα αλλά και στην ψυχή μας. Το σώμα αφομοιώνει τα στοιχεία που το θρέφουν και το συντηρούν, αλλά από μόνο του δεν έχει καμία

αξία. Όπως βλέπουμε εξάλλου, όταν εγκαταλείπεται από την ψυχή και το πνεύμα, διαλύεται πάλι και επιστρέφει με την αποσύνθεση στα «εξ ων συνετέθη».

Το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (ΣΠΩ)
και η προσέγγιση της συμβατικής ιατρικής.
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Η ομοιοπαθητική είναι ένα
ολοκληρωμένο θεραπευ-
τικό σύστημα. Είναι κλά-
δος της Ιατρικής και
θεμελιώθηκε το 1800 από
τον Γερμανό γιατρό Σα-
μουήλ Χάνεμαν. Η ομοι-
οπαθητική απευθύνεται σε
κάθε πάσχοντα οργανισμό,
ανεξάρτητα από την πά-

θηση, κυρίως όμως η προσφορά της είναι μεγάλη
στις χρόνιες παθήσεις.
Η ομοιοπαθητική αντιμετωπίζει τον πάσχοντα ως
έναν οργανισμό που έχει διαταραχθεί στο σύνολό
του. Συνεργάζεται αρμονικά με όλες τις ιατρικές
ειδικότητες. Χρησιμοποιεί φυσικές θεραπευτικές
ουσίες, που σκοπό έχουν να ενισχύσουν τις αμυν-
τικές διεργασίες του οργανισμού.

Τα ομοιοπαθητικά φάρ-
μακα είναι ακίνδυνα
λόγω της απειροελάχι-
στης δόσης, δεν έχουν
παρενέργειες και μπο-
ρούν να δοθούν άφοβα
σε βρέφη και παιδιά. Ο
πρώτος που διετύπωσε
τις βασικές αρχές της
ομοιοπαθητικής ήταν ο
Ιπποκράτης ενώ η θε-
μελίωσή τους έγινε από
τον Γερμανό γιατρό Σα-
μουήλ Χάνεμαν.
Ο Χάνεμαν οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι εάν έδινε σε
έναν ασθενή ένα φάρμακο, του οποίου γνώριζε τη δράση
πάνω στον υγιή οργανισμό, καθώς και ποια συμπτώματα
προκαλεί, θα μπορούσε να δυναμώσει τις αντιδραστικές
δυνάμεις του ίδιου του οργανισμού.
Παρατήρησε λοιπόν ότι όσο μικρότερη ήταν η δόση που
χορηγούσε, τόσο μεγαλύτερο ήταν το θεραπευτικό απο-

τέλεσμα. Έτσι κατέληξε στο συμπέρασμα των διαδοχικών
αραιώσεων και κρούσεων των χορηγούμενων ουσιών,
τη λεγόμενη δυναμοποίηση. Έτσι θεμελιώθηκε η φαρμα-
κολογική ομοιοπαθητική.

Η ομοιοπαθητική στηρίζει τις αρχές της στους
εξής νόμους:
1. Νόμος των ομοίων: «όμοια ομοίοις εισίν

ιάματα»
2. Νόμος κατεύθυνσης της θεραπείας.
3. Νόμος της ελάχιστης δόσης.
4. Νόμος του ενός φαρμάκου.

Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται ανέρχονται σε χιλιάδες.
Τα φάρμακα της ομοιοπαθητικής μπορεί να είναι φυτικής
προέλευσης (π.χ. arnica, valeriana, hypericum, bella-

dona κ.ά.), ζωικής προέλευσης (π.χ. apis, sepia,spongia
κ.ά.), ορυκτής προέλευσης (π.χ. calcarea phosphorica,
argentum) και χημικής προέλευσης (π.χ. cadmium nitri-
cum, cadmium aceticum κ.ά.).
Για την παρασκευή των ομοιοπαθητικών φαρμά-
κων ακολουθούνται οι οδηγίες του Χάνεμαν
χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα μέχρι σήμερα, πα-
ρότι αυτά έχουν περιέλθει στην αρμοδιότητα της
σύγχρονης τεχνολογίας.
Σήμερα χρησιμοποιούνται τελευταίας γενιάς μηχανικοί
κρουστικοί δυναμοποιητές που δίνουν τις επιθυμητές
αραιώσεις διαλυμάτων. Από το σημείο αυτό προβαίνουμε
στην εμβροχή (impregnation). Αυτή γίνεται με καταιονι-

σμό πάνω σε ουσίες ουδέτερες και αδρανείς, όπως τα
σάκχαρα και οι αλκοόλες. Τέτοιες είναι ο σορβίτης, το γα-
λακτοσάκχαρο, τα σφαίρια ή granules, τα σφαιρίδια ή
globules και τα δισκία ή comrimes. Το υγρό της εμβρο-
χής πρέπει να είναι τουλάχιστον 70vol, διότι διαφορετικά
τα αδρανή αυτά σάκχαρα διαλύονται και κολλούν μεταξύ
τους, με αποτέλεσμα να καταστρέφεται η μορφή του φαρ-
μάκου. Εκτός αυτού, ο υψηλός βαθμός αλκοόλης διατη-
ρεί απεριόριστα το φάρμακο. Εξαίρεση αποτελεί η
χορήγηση υπό μορφή σταγόνων. Τότε ο αλκοολικός βαθ-
μός δεν πρέπει να είναι ανώτερος των 25vol, για να μη
δημιουργεί πρόβλημα κατά τη λήψη των σταγόνων.
Σήμερα στατιστικώς το 10% του πληθυσμού απευθύνεται
στην Ομοιοπαθητική, τα δε θεραπευτικά αποτελέσματα σε
πάρα πολλές περιπτώσεις είναι εντυπωσιακά.

Μπουζούκης Νίκος, Φαρμακοποιός
Σαμαρά 7-9 πεζόδρομος, Κέρκυρα

Η ομοιοπαθητική απευθύνεται σε κάθε πάσχοντα οργανισμό, ανεξάρτητα από την πάθηση, κυρίως όμως η προσφορά της είναι μεγάλη στις χρόνιες
παθήσεις. Σήμερα στατιστικώς το 10% του πληθυσμού απευθύνεται στην Ομοιοπαθητική, τα δε θεραπευτικά αποτελέσματα σε πάρα πολλές

περιπτώσεις είναι εντυπωσιακά.

Η Ομοιοπαθητική και η φαρμακολογία της.
Μια σύντομη εισαγωγή

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

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Δηλώστε και εσείς τη συμμετοχή σας και θα λαμβάνετε το «Υγείας Όραμα» στο χώρο σας. Το κόστος των εξό-
δων (ταχυδρομικά τέλη και έξοδα οργάνωσης αποστολών) είναι 10 Ευρώ το χρόνο. Πληρωμές μπορούν να
γίνουν με επιταγή στα στοιχεία του εκδότη στην Alpha Bank 680002101319495 ηλεκτρονικά (ΙΒΑΝ
m-Βanking 181458864 721506), στο όνομα Χρήστος Κόντης.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στα 2661022551 / 6945316911 ή στο e-mail: info@ygeia-
sorama.gr & olistic@otenet.gr
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Η Προγεννητική περίοδος της ζωής είναι, κατά την επιστήμη, το θεμέλιο για την υγεία του ανθρώπου σ' όλες τις ηλικίες. Είναι επίσης το θεμέλιο ενός
ψυχισμού ισορροπημένου, ενός καλού χαρακτήρα αλλά και χαρισμάτων, ταλέντων και αρετών όπως η ακεραιότητα, η εσωτερική γαλήνη,

η καλοσύνη, η δημιουργικότητα, τόσο χρήσιμα για όλη την κοινωνία. Ιωάννα Μαρή

Στο προηγούμενο τεύχος παρουσιάσαμε για πρώτη φορά τις βασικές αρχές
της λεγόμενης προγεννητικής αγωγής, που βασίζεται σε πρόσφατα επιστη-
μονικά ευρήματα και σύμφωνα με την οποία η ζωή του ανθρώπου ξεκινάει
ήδη στην κοιλιά της μητέρας του. Από την πρώτη στιγμή της σύλληψης το έμ-
βρυο δέχεται μηνύματα από το σώμα της μητέρας του και ερεθίσματα από το
εξωτερικό περιβάλλον. Από τους πρώτους αυτούς μήνες ήδη, διαμορφώνει
χαρακτηριστικά που μπορεί να καθορίσουν τη μετέπειτα ζωή του. Για αυτό
είναι ύψιστης σημασίας η έγκυος μητέρα να βρίσκεται σε καλή ισορροπία,
σωματική, πνευματική και ψυχική, να αποφεύγει το στρες, να τρέφεται
σωστά, να βιώνει όμορφες εμπειρίες και θετικά συναισθήματα. Όλα αυτά
περνούν στο έμβρυο και του επιτρέπουν να διαμορφώσει υγιή οργανισμό
και προσωπικότητα, βάζοντας τα θεμέλια για ένα ευτυχισμένο βίο, πριν και
μετά τη γέννησή του! Η παρουσίαση του προηγούμενου τεύχους είχε μια πιο
επιστημονική διάσταση, ενώ το κείμενο που ακολουθεί αυτό το μήνα είναι
ένα πιο συναισθηματικά φορτισμένο μήνυμα, ιδωμένο μέσα από τη σκοπιά
του μικρού ανθρώπου που ζει μέσα στην κοιλιά της μητέρας του και περιμέ-
νει να γεννηθεί.

ΣτΕ

Στη μητέρα μου:
Εσύ που με φέρνεις μέσα σου και που θα σε πω «μαμά», ξέρω ότι αισθάνεσαι την πα-
ρουσία μου και τις ανάγκες μου.
Οι επιστήμονες επιβεβαιώνουν τη δική σου διαίσθηση: ότι είμαι ήδη μια ύπαρξη δεκτική,
ευαίσθητη που όλο και περισσότερο ανταποκρίνομαι στον έξω κόσμο, επειδή κάθε κύτ-
ταρό μου μαθαίνει την ίδια στιγμή που σχηματίζεται.
Είσαι για μένα μια βασική παιδαγωγός και η παιδαγωγική σου είναι ο τρόπος της ζωής
σου και της επικοινωνίας σου μαζί μου.
Το αίμα σου μου μεταφέρει τα υλικά, με τα οποία χτίζω το σώμα μου.

Σε ευχαριστώ που απομακρύνεις οινόπνευμα, καπνό και άλλες τοξικές ουσίες και που
επιλέγεις τροφές υγιείς και ζωντανές (φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, ψάρια, που είναι
πλούσια σε Ω3 λιπαρά).
Σε ευχαριστώ που οξυγονώνεις το αίμα σου αναπνέοντας βαθιά. Όσο περισσότερο είναι
το αίμα σου καθαρό και πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες, τόσο στερεότερα θα είναι τα θε-
μέλια της μελλοντικής μου υγείας.
Τα αισθητήρια όργανά μου χτίζονται σύμφωνα με το δικό τους φυσικό πρόγραμμα, εκλε-
πτύνουν όμως τη λειτουργία τους με τα ερεθίσματα που δέχονται μέσα από σένα. Όλα
τα καταγράφω μέσα μου και τα απομνημονεύω. Όταν τραγουδάς, όταν ακούς ωραία
μουσική αρμονική και εποικοδομητική, όταν θαυμάζεις έργα τέχνης ή υπέροχα τοπία,
όταν εσύ χαίρεσαι και θαυμάζεις τα χρώματα και το φως και τρέφεσαι μ’ αυτά, με ευαι-
σθητοποιείς στην Ομορφιά, την Αισθητική για όλη μου τη ζωή!
Το καθετί που ζεις με το συναίσθημά σου, εγώ το ζω μαζί σου, λόγω της συμπάθειας που
μας ενώνει και των ορμονών σου που διαπερνούν τον πλακούντα μου.
Σ’ ευχαριστώ που αποφεύγεις τις έντονες και ανώφελες συγκινήσεις (θεάματα, τηλεό-
ραση) και που με παρηγορείς, μιλώντας μου όταν η ζωή σου φέρνει δυσκολίες (αρρώ-
στιες, πένθος, προβλήματα…) και προπαντός σ’ευχαριστώ που αναζητάς πάντα ό,τι μας
κάνει ευτυχισμένους, και μας δίνει ευεξία, χαρά και ειρήνη σ’ εσένα κι εμένα. Έτσι θα
έχω πάντα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, στους άλλους, στη ζωή! Αν ζεις δύσκολες στιγ-
μές, παρηγορήσου με τη σκέψη ότι εγώ είμαι εδώ παρών/παρούσα με όλες μου τις ζω-
τικές δυνάμεις, με την αγάπη μου, τις ελπίδες μου! Σ’ ευχαριστώ για την αγάπη σου, το
χάδι σου, τα λόγια σου! Κι εγώ σ’ αγαπώ!
Σ’ ευχαριστώ που χρησιμοποιείς τη δημιουργική δύναμη της φαντασίας σου για να με

φαντάζεσαι όπως αργότερα θα είμαι: με υγεία, ισορροπία, ελεύθερος-η, δημιουργικός-
ή με εξυπνάδα, καλοσύνη και δυναμισμό. Αυτές οι δυναμικές κατευθυντήριες γραμμές
θα με βοηθήσουν να δομήσω τον εαυτό μου θετικά.

Στον Πατέρα μου
Εσύ που έχεις δώσει το μισό του γενετικού μου κεφαλαίου, χάρη σ’ ένα σπερματοζωά-
ριο εμποτισμένο με τις ανδρικές ιδιότητες που έχεις αναπτύξει, ακούω τη φωνή σου, γε-
μάτη αγάπη, περιμένω το χάδι σου πάνω από την κοιλιά, το αισθάνομαι...
Σ’ ευχαριστώ που απέφυγες οινόπνευμα και καπνό τουλάχιστον 6 μήνες πριν από τη
σύλληψή μου… Σ’ ευχαριστώ που, μαζί με τη μαμά, μου μεταδίδετε την αγάπη σας και
συναισθηματική ασφάλεια. Έτσι αισθάνομαι από σας αναγνώριση, αγάπη... Αισθάνομαι
ότι με περιμένετε και εγώ αναπτύσσομαι αρμονικά, μες στη γαλήνη.

Στη μητέρα μου και στον πατέρα μου:
Σας ευχαριστώ που προετοιμασθήκατε για τη σύλληψη μου και που τη ζήσατε, μέσα σε
μια ατμόσφαιρα βαθιάς αγάπης και αλληλοεκτίμησης. Το πρώτο ζυγωτό μου κύτταρο κα-
τέγραψε μέσα του αυτά τα συναισθήματα, και αυτά μεταδόθηκαν σε όλα τα κύτταρά μου,
από τον πρώτο σχηματισμό τους.
Σας ευχαριστώ που προετοιμάζετε τη γέννησή μου διαλέγοντας ένα μέρος, όπου θα μας
υποδεχθούν με ζεστασιά, με σεβασμό του στενού οικογενειακού μας δεσμού…

Σ’ όλη την κοινωνία
Εύχομαι με όλη μου την καρδιά το περιεχόμενο αυτού του μηνύματος, που η επιστήμη
επιβεβαιώνει, να φθάσει σε όλους τους μελλοντικούς γονείς, σε όλους τους νέους και
τις νέες, ήδη από το σχολείο, να φθάσει στους κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες
που ενδιαφέρονται για μια βασική πρόληψη (που επιπλέον δεν στοιχίζει τίποτε ή σχεδόν
τίποτε).
Έτσι θα γεννηθούν γενεές ανθρώπων υγιών, ισορροπημένων και δημιουργικών, που
θα έχουν εγγράψει στα κύτταρά τους την ικανότητα αγάπης, συνεργασίας, εξεύρεσης
δικαίων λύσεων σε κάθε σύγκρουση, σε όλα τα προβλήματα και που θα οργανώσουν
έναν κόσμο πιο δίκαιο και πιο ανθρώπινο, όπου θα επικρατήσει επιτέλους η Ειρήνη!

Εσύ που διάβασες αυτό το άρθρο, όποιος και αν είσαι, διάδωσέ το!

Η Ιωάννα Μαρή είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προγεννητικής Αγωγής
και της αντίστοιχης Παγκόσμιας, επίτ. Σύμβουλος Επικρατείας (στα πλαίσια του προγράμματος συ-
νεχιζόμενης εκπαίδευσης των ενηλίκων «Σωκράτης-Grundtvig II»).

Προγεννητικη Αγωγή
Μηνύματα ενός παιδιού πριν από τη γέννησή του

Γράφει η Ιωάννα Μαρή
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«Το έμβιο ον δεν πρέπει να εννοηθεί σαν μια ύλη, στην οποία δίνει ζωή η ενέργεια.
Είναι η ενέργεια που προσανατολίζει την ύλη, που και αυτή απο μόνη της είναι ενέργεια, προς το φαινόμενο της ζωής».

Μικρό καλοκαιράκι. Η μέρα μικραίνει. Η
φωτεινότητα και η θερμοκρασία γλυκαί-
νουν. Η ατμόσφαιρα βαραίνει από την
υγρασία και τις πρώτες βροχές, που μου-
σκεύουν τη Γη και κάνουν τις μυρωδιές
της πιο έντονες. Τα δέντρα φορούν το
σκουροπράσινο φύλλωμά τους και γεμί-
ζουν με καρπούς. Το στοιχείο της Γης
στην ακμή του. Το μεγάλο ΓΙΑΝΓΚ
(φωτιά), η πιο άυλη και πνευματική σύμ-
φωνα με τις ιδιότητές της ενέργεια,
γεννά την ύλη, τον κόσμο των μορφών.

Το στοιχείο της Γης που αντιπροσωπεύεται από τον
ΣΠΛΗΝΑ και το ΣΤΟΜΑΧΙ, έχει πρώτιστο έργο του τη
θρέψη, μεταμόρφωση-μετατροπή και την ωρί-
μανση. Είναι αυτό που δίνει μάζα, όγκο, συνοχή και
σταθερότητα στις δομές (μύες, όργανα) και δημι-
ουργεί τον συνδετικό ιστό μέσω του οποίου κρατάει
τα σπλάχνα στην θέση τους αλλά και όλο το σώμα σε συ-
νοχή. Όταν χάνει τον τόνο του, το σώμα κρεμάει, σου-
ρώνει, έχουμε πτώση εσωτερικών οργάνων, διάφορες
μορφές κοίλης, φλεβίτιδα και κιρσούς.
Σαν «μικρό καλοκαιράκι» στην ηλικιακή ανάπτυξη του αν-
θρώπου θεωρείται το διάστημα λίγο μετά τα 30 ως 40.
Είναι η πιο ισορροπημένη περίοδος της ζωής μας, όπου
η προσωπικότητα έχει ωριμάσει. Το σώμα μας γίνεται πιο

σφαιρικό και ογκώδες (το ΓΙΝ αυξάνεται), αρχίζουμε να
κατακρατούμε περισσότερα παχύρρευστα υγρά, γεγονός
που σιγά-σιγά επιβραδύνει την κυκλοφορία και τον μετα-
βολικό κύκλο. Είναι επίσης μια καλή περίοδος για τη δη-
μιουργία οικογένειας και τεκνοποίησης.
Όπως μια στοργική μητέρα έχει πρώτη της έγνοια τη φρον-
τίδα και το φαγητό των παιδιών της (αρχίζοντας με το θη-
λασμό, προβλήματα του οποίου σχετίζονται με το στοιχείο
της Γης) έτσι και η Γη είναι η εσωτερική μας μητέρα που
έχει υπό τον έλεγχο της το κυριότερο τμήμα του πεπτικού

μας συστήματος. Επειδή η αρχή του είναι το στόμα, η Πα-
ραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική (Π.Κ.Ι.) λέει ότι το στοιχείο της
Γης «ανοίγει» στο στόμα, «ανθίζει» στα χείλη (π.χ. ξηρά
σκασμένα χείλη δείχνουν ανεπάρκεια του ΓΙΝ του στομά-
χου, ενώ τα χλωμά ανεπάρκεια του αίματος του σπλήνα).
Έκκριμά της είναι το σάλιο, ελέγχει το αισθητήριο της γεύ-
σης με έμφαση στη «γλυκιά» (οι φυσικές γλυκιές τροφές
δίνουν ενέργεια και βοηθούν την πέψη).

Το στομάχι σχετίζεται με την πείνα και τη δίψα γιατί αυτό
πρώτο δέχεται τις τροφές και τα υγρά.
Οι έννοιες πείνα και όρεξη στην εποχή μας ταυτίζονται. Η
πείνα όμως υπάρχει εκ γενετής ως μέρος του ενστίκτου
επιβίωσης. Πεινάμε όταν το στομάχι το νιώθουμε και είναι
άδειο, το επίπεδο του σακχάρου πέφτει, νιώθουμε αδυ-
ναμία, μπορεί και ελαφρή ζαλάδα ή πονοκέφαλο, γουρ-
γούρισμα ή και κάψιμο στην κοιλιά, ακόμα και θυμό, που
μόλις τρώμε υποχωρούν.
Η όρεξη είναι μια συνήθεια, στην οποία ο καθένας μπορεί
να εκπαιδευτεί. Δεν συνδυάζεται απαραίτητα με την πείνα
(τρώω από όρεξη, μου αρέσει να τρώω). Κάποιος που
τρώει επειδή πεινάει, δεν παχαίνει. Όταν τρώμε από όρεξη
-που πολλές φορές μέσω αυτής καλύπτουμε άλλες ανάγ-
κες- παχαίνουμε.

Γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές
στην ποσότητα που τρώμε;
Το μεγαλύτερο μέρος του στομαχικού τείχους είναι φτιαγ-
μένο από μύες. Καθώς το φαγητό εισέρχεται στο στομάχι
αρχίζει η περισταλτική κίνηση του μυϊκού τοίχους που
κάνει το στομάχι μικρότερο και πιο συμπαγές. Όταν το
στομάχι νιώθει γεμάτο, σταματάμε να τρώμε. Όταν η λει-
τουργία (ΤΣΙ) του στομάχου και του σπλήνα είναι αδύναμη,
φουσκώνουμε εύκολα, αργούμε να πέψουμε και τρώμε
λίγο (πολλά μικρά γεύματα). Όταν ο μυϊκός τόνος του στο-
μάχου είναι μικρός, δημιουργείται παθητική διάταση κι έτσι
μπορεί κάποιος να τρώει μεγάλες ποσότητες γιατί δεν νιώ-
θει πληρότητα και θέλει επίσης πολύ ώρα να χωνέψει.
Όταν η λειτουργία είναι πολύ γρήγορη, το στομάχι αδειάζει
γρήγορα και πεινάμε συχνά.

ΣΠΛΗΝΑΣ
Μόλις αρχίσει η διαδικασία της πέψης αναλαμβάνει δράση
ο Σπλήνας, που απορροφά, μετατρέπει και διανέμει τις
ουσίες των τροφών. Αυτά τα θρεπτικά υλικά τα στέλνει
στους νεφρούς για να φτιάξουν μυελό των οστών. Αυτοί
με τη σειρά τους τα στέλνουν πάνω στους πνεύμονες, οι
οποίοι προσθέτουν οξυγόνο, για να καταλήξουν μετά στην
καρδιά που συνθέτει τελικά το αίμα κυκλοφορώντας το
κεντρικά, ενώ ο σπλήνας είναι υπεύθυνος για τη μικρο-
κυκλοφορία (τριχοειδή) και για να κρατάει το αίμα μέσα
στα αγγεία.
Όταν η απορροφητική ικανότητα του Σπλήνα υπολει-
τουργεί έχουμε:
1. Δυσαπορρόφηση: π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, διάρ-
ροια ή εμετός μετά το φαγητό
2. Ανεπάρκεια αίματος του σπλήνα (δεν απορροφούνται
και δεν αποθηκεύονται θρεπτικά υλικά, όπως βιταμίνες
και ιχνοστοιχεία στο αίμα).
3. Επιπτώσεις στη μικροκυκλοφορία του αίματος, π.χ.
κρύες ή και μουδιασμένες παλάμες, ποδοκνημικές, μύτη,
αυτιά, δύσκολη επούλωση πληγών, σύνδρομο Ρεϊνό, πο-
λυνευρίτιδα, μελανιές από το πουθενά, κηλίδες αίματος
στο τέλος ή ενδιάμεσα στον εμμηνορρυσιακό κύκλο,
ούλα που αιμορραγούν ή μικροσκοπικές αιμορραγίες στα
ούρα και στα κόπρανα.

ΤΟ ΚΛΙΜΑ του στοιχείου της Γης είναι η υγρασία ( παχύρ-
ρευστα υγρά= αίμα, λέμφος και λίπος.) Όταν ο σπλήνας
δεν είναι σε θέση να τα κυκλοφορήσει, αυτά αυξάνονται
ή λιμνάζουν, με αποτέλεσμα αύξηση της εσωτερικής
υγρασίας στο σώμα, με εμφάνιση οιδήματος σε κοιλιά,
χέρια, πόδια και πρόσωπο μαζί με αίσθηση βάρους, πλη-
ρότητας στην κοιλιά και μαλακά κόπρανα. Επίσης στάση
υγρασίας εμφανί-
ζεται και σε με-
σημβρινούς που
κι αυτοί έχουν
ανεπάρκεια ΤΣΙ,
π.χ. πιεστικός
πόνος στον ώμο,
στο γλουτό, στην
πορεία του ισχια-
κού νεύρου που
γίνεται εντονότε-
ρος όταν καθόμα-
στε ή ξαπλώνουμε
πάνω στο μέλος
που πονά, στάση
υγρασίας σε μι-
κρές αρθρώσεις,
κύστη του Μπέ-
κερ, τροχαντηρίτι-
δες, θυλακίτιδες
ζεστού ή κρύου
τύπου, τοπική συσ-

της Ναυσικάς Ταράντου

Γαία, η θεότητα - μητέρα, τερακότα από
την Τανάγρα, Μουσείο Μασσαλίας.



11

Δεν θα μπορούσε να είναι κανείς πιο σαφής και πιο κοντά στις σύγχρονες αντιλήψεις πάνω σ’ αυτό το θέμα.
Ζακ Λαβιέ

σώρευση λίπους και κυτταρίτιδα.
Η στάση υγρασίας κατά την Π.Κ.Ι. είναι υπεύθυνη και για τη δημιουργία όγκων εσωτε-
ρικών οργάνων. Σε αυτό το στάδιο είναι ένας μαλακός όγκος. Όταν όμως τα υγρά του
σώματος στεγνώσουν γίνεται σκληρός, με μεγαλύτερη πιθανότητα μετατροπής σε κα-
κοήθη, γι’ αυτό και η εμφάνιση υγρασίας πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

Άλλα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τη Γη
Πολυφαγία, ολιγοφαγία, παχυσαρκία, υπογλυκαιμία, σακχαρώδης διαβήτης (νεανικός
και ενηλίκων), στεγνό στόμα, σιελόρροια, οξεία και χρόνια γαστρίτιδα, μαστίτιδα, O.C.D.
(σύνδρομο παθολογικής εμμονής).
ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ του στοιχείου της Γης είναι ο ιδεομυρηκασμός (κολλάω σε γεγονότα,
καταστάσεις και συναισθήματα που τα αναμασώ-αναπαράγω συνέχεια στη σκέψη μου
ευρισκόμενος σε μία διαρκή ανησυχία είτε παθητική -κρατώντας τα μέσα μου/«τρώω»
την ανησυχία μου- είτε ενεργητική που σε κάποιες περιπτώσεις καταντάει εμμονή).
Το σύνδρομο O.C.D. είναι ένας «κινητικός ιδεομηρυκασμός». Η διαταραχή αυτή χαρα-
κτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή ενέργειες, που οι ασθενείς δεν μπορούν
να ελέγξουν (π.χ. σκουπίζουν συνεχώς τα έπιπλα, πλένονται συνέχεια κ.λπ.). Οι ενέρ-
γειες αυτές φαίνονται σα να μην τελειώνουν ποτέ (όπως ένας σκύλος γυρίζει γύρω-
γύρω από την ουρά του). Τους είναι αδύνατον να σταματήσουν, ακόμα κι αν έχουν

κουραστεί ή έχουν αργήσει στη δουλειά τους.
Η ντροπή και η ενοχή ανήκουν επίσης στο στοιχείο
της Γης.
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ της Γης είναι το Yi (ΓΙ) που σημαί-
νει
1. ΣΚΕΨΗ: που αφορά πρακτικά πράγματα
2. ΜΝΗΜΗ: απομνημόνευση μαθημάτων, δε-
ξιοτήτων, τεχνών

Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ
έχει κιτρινωπή επιδερμίδα, στρογγυλό πρόσωπο με
πλατύ πιγούνι, καλά ανεπτυγμένους και ελκυστικούς
ώμους και πλάτη, φαρδιά κοιλιά (περιφέρεια στις γυ-
ναίκες), δυνατούς και φαρδείς γλουτούς και γάμπες,
σχετικά μικρά χέρια. Καλοσχηματισμένους μύες όλου
του σώματος. Έχει σταθερό βηματισμό χωρίς να σηκώ-
νει πολύ το πέλμα από το έδαφος. Έχει καλή σχέση με
το φαγητό. Απολαμβάνει το μαγείρεμα, τις ισορροπη-
μένες γεύσεις, το ντεκόρ του τραπεζιού και να τρώει με
την οικογένεια και τους φίλους. Ή αντιθέτως να τρώει
μόνος καταβροχθίζοντας λαίμαργα φαγητά που τα έχει
ανακατέψει όλα μαζί σε ένα πιάτο, κάνοντας δουλειές ή
βλέποντας τηλεόραση.
Είναι ήρεμος, γενναιόδωρος, με σταθερό και ισορρο-
πημένο χαρακτήρα. Του αρέσει να βοηθά και να φρον-
τίζει τους ανθρώπους, έχοντας ανεπτυγμένη την
ενσυναίσθηση και τη συμπόνια. Είναι η στοργική αγκα-
λιά και το ασφαλές λιμάνι. Δεν έχει υπερβολικές φιλο-
δοξίες. Στον αντίθετο πόλο μπορεί να είναι εγωιστής και
εαυτούλης. Έχει μια προδιάθεση στην ενοχή και την
ντροπή.

Η Ναυσικά Ταράντου
γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1964.
Σπούδασε Φυσικοθεραπεία στο
Τ.Ε.Ι. Αθηνών όπου αποφοίτησε το 1987.
Μετά το τέλος των σπουδών της παρακολούθησε
σεμινάρια στη μέθοδο Mackenzie, τεχνικές Bo-
bath (για νευρολογική αποκατάσταση ενηλίκων και
παιδιών), εφαρμογές Laser, Biofeedback.
Μετεκπαιδεύτηκε επίσης στην Αναπνευστική Φυ-
σικοθεραπεία. Απο το 1998 μέχρι το 2003
παρακολούθησε βασική και advance εκπαί-

δευση στην Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική (Βελονισμό, ωτοβελονισμό,
κρανιακό, κοιλιακό βελονισμό, Κινέζικη Ρεφλεξολογία, Twina μασάζ, moxa,
cupping, tapping και ηλεκτροβελονισμό), με μετεκπαίδευση και κλινική πρα-
κτική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής στην
πόλη Chengdu στην Κίνα και στη συνέχεια στην Ελλάδα στον Αισθητικό βε-
λονισμό προσώπου (αντιριτιδική θεραπεία και Lifting) σώματος (αδυνάτισμα
- κυτταρίτιδα) και Δερματολογικό Βελονισμό.
Απο το 2005 μέχρι το 2007 εκπαιδεύτηκε στην Κρανιοϊερή Θεραπεία, πα-
ρακολούθησε σεμινάρια μεθόδων – τεχνικών Οστεοπαθητικής και Κρανια-
κής Οστεοπαθητικής όπως και βιωματικά σεμινάρια Συστημικής
Αναπαράστασης και Αυτογνωσίας.
Απο το 2009 είναι Reiki Master. Ζει και εργάζεται στην Κέρκυρα στην
οδό Νικηφόρου Θεοτόκη και Δονά 2 (σπηλιά).
Για πληροφορίες σχετικά με την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική
τηλεφωνήστε στο 2661045559

Σκίτσο από το βιβλίο
του Giovani Macioca
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«Αν οι άνθρωποι ζούσαν και τρέφονταν σωστά,
δεν θα υπήρχαν αρρώστιες»

Ιπποκράτης

Sideritis sp. (Τσάι του βουνού)
Τα γνωστότερα είδη είναι:

• το τσάι της Πελοποννήσου
(Sideritis clandestina)

• το τσάι της Κρήτης ή
μαλοτίρας ή καλοκοιμηθιά
(Sideritis syriaca)

• το τσάι της Εύβοιας
(Sideritis euboea)

• το τσάι του Παρνασσού ή
τσάι του Βελουχιού
(Sideritis raeseri)

• το τσάι του Ολύμπου
(Sideritis scardica)

• το βλάχικο τσάι
(στο Άγιο Όρος και στη Σαμοθράκη, Sideritis perfoliata
ssp. athoa).

Όλα τα τσάγια του βουνού κινδυνεύουν να εξαφανιστούν
λόγω της υπερκατανάλωσης.

Sideritis clandestina (τσάι της Πελοπον-
νήσου)

Βρίσκεται σε πετρώδεις και
βραχώδεις θέσεις, στα βουνά
της Πελοποννήσου, σε με-
γάλα υψόμετρα (1200-
2300 μ.). Ανθισμένοι βλαστοί
με φύλλα συλλέγονται κατά
τον Ιούνιο έως τον Αύγου-
στο και αποξηραίνονται στον
αέρα και στη σκιά σε μα-
τσάκια. Χρησιμοποιείται ως
αφέψημα και είναι διουρη-
τικό, χωνευτικό και κατά των
παθήσεων του κυκλοφορι-
κού συστήματος.

Sideritis syriaca (Μαλοτήρας ή καλοκοι-
μηθιά, τσάι της Κρήτης)

Απαντάται στα βουνά της
Κρήτης (1000-2000 μ.).
Συλλέγεται από το Μάιο
μέχρι τον Αύγουστο. Είναι
ευεργετικό κατά των παθή-
σεων του κυκλοφορικού
συστήματος, κατά των ανα-
πνευστικών προβλημάτων,
κατά της δυσπεψίας και για
την αντιμετώπιση του κρυο-
λογήματος. Ειδικά ζεστό

αφέψημα με μέλι και κανέλα είναι το ιδανικό για πονόλαι-
μους και βήχα.

Sideritis raeseri (τσάι Βελουχιού, τσάι
Παρνασσού)
Φύεται σε ορεινές περιοχές από 1000 έως 2500 μ. στη

Στερεά Ελλάδα,
στην Πίνδο, στην
Ήπειρο και στην Κα-
στοριά. Έχει παρό-
μοια γεύση και
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι
όπως και τα άλλα
τσάγια της Ελλά-
δας.

Origanum dictamnus - Δίκταμο (Έρων-
τας)

Φυτό της Κρήτης
που απαντάται σε
απρόσιτους και από-
τομους ασβεστολι-
θικούς βράχους.
Ονομάζεται «έρων-
τας» γιατί όποιος
ήθελε να δείξει

στην κοπέλα του πόσο την αγαπά, της προσέφερε δί-
κταμο, θεωρώντας το ένα πολύ μεγάλο τόλμημα. Ανθίζει
και συλλέγεται από τον Ιούνιο ως και τον Οκτώβριο. Χρη-
σιμοποιείται ευρύτατα ως αφέψημα και για αρωμάτισμα
ποτών (κυρίως κρασιού και λικέρ). Σαν φαρμακευτικό για-
τρικό βοτάνι θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά επειδή
έχει την ιδιότητα να ενεργοποιεί την επούλωση στις πλη-
γές. Χρησιμοποιείται επίσης ως επουλωτικό των εσωτε-
ρικών πληγών (έλκη) και είναι ιδανικό για στομαχόπονο
και πονόλαιμο.

Matricaria chamomilla (Χαμομήλι)

Υπάρχει παντού και ιδιαίτερα σε χέρσους τόπους. Συλλέ-
γεται από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο, αποξηραίνεται
σε σκιά και χρησιμοποιείται όλο το χρόνο. Χαρακτηρίζεται
ως αντιφλεγμονώδες, αντιαλλεργικό, καταπραϋντικό και

άριστης ποιότητας αντισηπτικό. Καταναλώνεται συνήθως
ζεστό ως αφέψημα, επιτυγχάνει την τέλεια χαλάρωση και
καταπολεμά την αϋπνία.

Tilia cordata (Φλαμούρι, Τίλιο)
Ανθίζει τους μήνες Ιού-
νιο-Ιούλιο. Νεαρές τα-
ξιανθίες με τα βράκτια
φύλλα αποξηραίνονται
και διατηρούνται στη
σκιά. Είναι αρωματικό
και φαρμακευτικό. Το
ρόφημα τίλιου θεωρεί-
ται ότι κάνει πολύ καλό
στο στομάχι, διευρύνει

τις στεφανιαίες αρτηρίες και είναι χρήσιμο στις στεφανι-
αίες παθήσεις. Χρησιμοποιείται και ως καταπραϋντικό,
ηρεμιστικό και υπνωτικό.

Salvia fruticosa (Φασκόμηλο)
Συλλέγεται από τον Απρίλιο
μέχρι και τον Οκτώβριο. Συνή-
θως πίνεται ως αφέψημα. Πι-
στεύεται επίσης ότι βοηθά στην
ενίσχυση της μνήμης και ότι κα-
ταπολεμά τη νωθρότητα και την
κούραση. Λόγο των διεγερτι-
κών του ιδιοτήτων, το φασκό-
μηλο πιστεύεται ότι θα πρέπει να
αποφεύγεται από άτομα υπερ-
τασικά. Η λατινική του ονομασία

«Salvia» το χαρακτηρίζει πλήρως, καθώς προέρχεται από
τη λατινική λέξη salvere που σημαίνει «σώζω». Χαρακτη-
ριστική είναι η ρήση των Αράβων «πώς μπορεί να πεθά-
νει κανείς, όταν έχει στον κήπο του φασκόμηλο;». Εκτός
από αφέψημα χρησιμοποιείται και στην κουζίνα ως αρτυ-
ματικό για να αρωματίζει χοιρινό κρέας, πουλερικά, ψάρια,
ζυμαρικά και όσπρια.

Cichorium intybus (Ραδίκι, πικρομά-
ρουλο, πικροράδικο)

Φύεται σε ακαλλιέρ-
γητες περιοχές και
άκρες δρόμων μέχρι
1500 μ. υψόμετρο.
Χρησιμοποιούνται οι
ρόδακες των φύλ-
λων του καθώς και η
ρίζα. Κάνει καλό σε
διαβητικούς και σε
άτομα με πάθηση
στο συκώτι, χολολι-

θίαση και χολοκυστίτίδα. Χρησιμοποιείται σε πολλά φα-
γητά και πίτες. Σε μερικά μέρη της Ευρώπης, από τη ρίζα
του φυτού φτιάχνουν ένα υποκατάστατο καφέ (chicor).

Σύμφωνα με επίσημη έκθεση του ΟΗΕ προ διετίας, προβλέπεται ότι έως το 2020 περίπου 50.000.000 άνθρωποι
θα γίνουν περιβαλλοντικοί πρόσφυγες. Η κατάσταση παρουσιάζεται ακόμα πιο ζοφερή και ίσως ανεξέλεγκτη

για τα επόμενα 40 χρόνια: Οι εκτιμήσεις του οργανισμού αναφέρουν πως 200 εκατομύρια έως 1 δισεκατομμύριο ψυχές

B΄ ΜΕΡΟΣ
Παρουσίαση: Γεωργίου Ουρανία, Τομέας Βιολογίας Φυτών Πανεπιστημίου Πατρών
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Taraxacum sp. (Ραδίκι, άγριο ραδίκι, πι-
κραλίδα)

Απαντάται σε
άκρες δρόμων,
σε ξηρές περιο-
χές σε όλη την
Ελλάδα και συλ-
λέγεται Νοέμ-
βριο - Μάιο.
Θεωρείται σπου-
δαία πηγή κα-
λίου, είναι άριστο

διουρητικό και αποτοξινωτικό και περιέχει βιταμίνες Α και
C. Χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις χολολιθιάσεων
και νεφρολιθιάσεων. Είναι εξαιρετικό σαλατικό, αλλά γί-
νεται επίσης βραστό, γιαχνί, αυγολέμονο με κρέας ή ψάρι.
Η ελαφριά πικράδα του μειώνεται, αν πρώτα ζεματιστεί
και πεταχτεί το πρώτο νερό. Τα άνθη μπορούν να γίνουν
ομελέτα ή τηγανίτες.

Cornus mas (Κρανιά)
Οι καρποί τρώγον-
ται νωποί ή ξηροί.
Είναι χυμώδεις, με
μια συμπαθητική
όξινη γεύση, ενώ
οι πλήρως ώριμοι
καρποί έχουν μια
γεύση που μοιάζει

με δαμάσκηνο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με
άλλα φρούτα για την παρασκευή μαρμελάδας. Επίσης
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ενός εξαιρετικού
λικέρ. Ένας άλλος τρόπος που μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν τα κράνα είναι να κρατηθούν στην άλμη και να χρη-
σιμοποιηθούν όπως οι ελιές. Τα σπέρματα της κρανιάς
ανακατεμένα σε μια σκόνη χρησιμοποιούνται ως υποκα-
τάστατο του καφέ.

Myrtus communis (Μυρτιά)
Πολύκλαδος θά-
μνος ή δενδρύλ-
λιο, που απαντάται
σε υγρές περιοχές
της Μεσογείου και
χαρακτηρίζετα ι
από το ιδιαίτερο
άρωμά του (αιθέ-

ρια έλαια). Ιερό φυτό της αρχαιότητας που συνδέθηκε με
πολλές θεότητες και ιδιαίτερα με την Αφροδίτη. Φύλλα
και καρποί του συλλέγονται κατά το φθινόπωρο και το
χειμώνα όταν ωριμάσουν. Τα μύρτα τρώγονται ωμά, αλλά
χρησιμοποιούνται και για την παρασκευή μαρμελάδας.
Με τα φύλλα της μυρτιάς ή και με τους καρπούς αρωμα-
τίζουν φαγητά, κρέατα, λουκάνικα, κυνήγι, ψάρια, τυριά,
τυρόπιτες, κρασιά, λικέρ κ.ά. Επίσης μπορούμε να ψή-
σουμε κρέας ή ψάρι σε φούρνο πάνω σε φύλλα μυρτιάς.

Laurus nobilis (Δάφνη ή Βαγιά)
Αειθαλές δένδρο ή
δενδρύλλιο, αυτο-
φυές στη Μεσόγειο.
Τα φύλλα της δάφνης
συλλέγονται όλο το
χρόνο, αλλά είναι
προτιμότερα κατά το
τέλος του καλοκαι-
ριού. Είναι πολύ χρή-
σιμα για τη δυσπεψία
και για την καλή λει-

τουργία του στομάχου. Οι βυζαντινοί αρωμάτιζαν το κρασί
με δάφνη και τη χρησιμοποιούσαν ως κατευναστικό. Έχει
τονωτικές ιδιότητες και ανοίγει την όρεξη. Νοστιμίζει πιάτα
με ψάρι, μπαίνει στις φακές, στα ρεβίθια και στα φασόλια.
Ταιριάζει πολύ στο στιφάδο.

Sambucus nigra (Σαμπούκος, κουφοξυ-
λιά, αφροξυλιά, φροξυλιά, φροξυλάνθη)

Είναι αυτοφυές σε δροσερές δασώδεις τοποθεσίες, σε
όχθες χειμάρρων και άκρες καλλιεργειών. Τα άνθη του
έχουν έντονη και ευχάριστη μυρωδιά λόγω αιθέριων
ελαίων. Χρησιμοποιείται περισσότερο στη ζαχαροπλα-
στική για να αρωματίσει κέικ, μπισκότα, χυμούς φρούτων,
γαλατόπιτες κ.λπ. Επίσης θεωρείται αρωματικό του κρα-
σιού. Τα άνθη του σαμπούκου χρησιμοποιούνται επίσης
για την παρασκευή ποτών και ενός πολύ ευχάριστου και
αρωματικού αναψυκτικού.

«Σώπασε συ αγάπη μου, μα ο κόσμος δεν εχάθη
και με τα βότανα τση γης γιατρεύονται τα πάθη».

Κρητική μαντινάδα

θα περάσουν τα διεθνή σύνορα γα να γλιτώσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, κάποιοι με κατεύθυνση από το
νότο προς το βορρά για να γλιτώσουν από τη λειψυδρία και κάποιοι άλλοι από τις πλημμύρες.

ΣΥΚΑ ΜΕ ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
Από τη Μυρσίνη Λαμπράκη

ΥΛΙΚΑ
10-15 σύκα ξηρά
1 κομμάτι ξύλο κανέλα
3 γαρίφαλα
1 φύλλο δάφνης
1 κουτ. γλυκού μέλι
1 φλιτζ. τσαγ. αμύγδαλα ασπρισμένα
1 φλιτζ. τσαγ. θυμάρι (ρόφημα)

Εκτέλεση
1. Βάζετε σε μια κατσαρόλα το τσάι από το θυμάρι, την δάφνη, τα σύκα, την κανέλα, τα
γαρίφαλα και το μέλι. Προσθέτετε δύο φλιτζάνια νερό και σιγοβράζετε για 6-8 λεπτά.
2. Κλείνετε με το καπάκι και αφήνετε τα σύκα να μαλακώσουν και να αναμειχθούν με τα
αρώματα των μπαχαρικών.
3. Σερβίρετε μαζί με το σιρόπι τους και με τα αμύγδαλα.
Εκτός από το γνωστότατο συκαλάκι γλυκό του κουταλιού, σ’ όλη τη Μέση Ανατολή,
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του ραμαζανιού, παρασκευάζεται ένα ευχάριστο ποτό από
σύκα. Στο Κουβέιτ παρασκευάζουν το ποτό αυτό κόβοντας σε πολύ μικρά κομμάτια ξερά
σύκα, τα οποία σιγοβράζουν μαζί με αμύγδαλα, καρύδια και τριμμένη κανέλα. Το γλυ-
κόπιοτο αυτό ρόφημα τρώγεται με κουτάλι και σερβίρεται πάντοτε κρύο.
Στην Τουρκία σερβίρονται σύκα αρωματισμένα με βανίλια και καλής ποιότητας κονιάκ
μαζί με φρέσκο γιαούρτι. Στην Ιταλία, τα σύκα συντηρούνται μέσα σε μπράντι, αφού πα-
ραγεμιστούν με διάφορους ξηρούς καρπούς. Στην Ελλάδα, με τα ξερά σύκα, με ξηρούς
καρπούς, με μούστο και διάφορα αρωματικά χόρτα φτιάχνουν τις περίφημες συκόπιτες.
Από τα σύκα μπορούν επίσης να παρασκευαστούν θαυμάσιες μαρμελάδες, οι οποίες
πρέπει να φυλάγονται στο ψυγείο, διότι πολύ εύκολα υφίστανται ζύμωση. Με τις μαρ-
μελάδες αυτές μπορείτε να φτιάξετε το χειμώνα θαυμάσιες τάρτες.
Οι λευκές ποικιλίες σύκων, όταν αυτά δεν είναι παραγινωμένα, συνοδεύονται ευχάριστα
με ζαμπόν της Πάρμας κι ένα ποτήρι δροσερό ροζέ κρασί. Ο γαλακτώδης χυμός της συ-
κιάς χρησιμοποιείται για το πήξιμο του γάλακτος. Γύρω στο 1955-1960, «τα χονδρά»,

κατώτερης ποιότητας σύκα, εξάγονταν από τη Σμύρνη στη Γερμανία. Μ’ αυτά οι Γερμα-
νοί κατασκεύαζαν μετά από ειδική κατεργασία, τον περίφημο συκοκαφέ.

Πηγή: Μελίαμα

Συνταγές με τη γλύκα του σύκου
Πώς χρησιμοποιείται στις μεσογειακές χώρες ο ευλογημένος καρπός.
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Η ομοιοδυναμική γεωργία αποδίδει προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας και σε
μεγαλύτερες ποσότητες από την κοινή βιολογική. Η διαφορά είναι ότι συνυ-
πολογίζει την ενεργειακή διάσταση των φυτών και επιτρέπει τα φυσικά
σκευάσματα.

Μια νέα μέθοδος καλλιέργειας στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας έχει κάνει την εμ-
φάνισή της στην ελληνική γη τα τελευταία χρόνια. Η ομοιοδυναμική γεωργία, μολονότι
δεν έχει ακόμα γίνει ευρέως γνωστή στη χώρα μας, αποδίδει προϊόντα εξαιρετικής ποι-
ότητας στους περίπου 100 παραγωγούς που την έχουν υιοθετήσει πανελλαδικά, ενώ σε
κάποιες περιπτώσεις είναι και ποσοτικά αποδοτικότερη από την κοινή βιολογική.

Τα προϊόντα της στην Ελλάδα δεν διαθέτουν νομοθετικά κατοχυρωμένο ξεχωριστό σήμα
πιστοποίησης από αυτό των βιολογικών. Όμως, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η
Ιταλία, αποτελεί ένα από τα πλέον αποδεκτά σύγχρονα πρότυπα ήπιας καλλιέργειας. Η
διαφορά της από τη βιολογική καλλιέργεια είναι ότι συνυπολογίζει την ενεργειακή διά-
σταση της ζωής στην ανάπτυξη των φυτών, μια αντίληψη συγγενής με αυτήν που ισχύει
για τον άνθρωπο στην ομοιοπαθητική ιατρική.

Ζωντανός οργανισμός
Σύμφωνα με αυτή την προ-
σέγγιση, το φυτό είναι ένας
ζωντανός οργανισμός στον
οποίο ασκούνται επιδρά-
σεις όχι μόνο από το γήινο
οικοσύστημα αλλά ακόμα
και από την κίνηση των
πλανητών.
Από την ομοιοπαθητική ια-
τρική δανείζεται η ομοιοδυ-
ναμική γεωργία και μέρος
της πρακτικής της, καθώς

τόσο για την αντιμετώπιση ασθενειών όσο και για τη θρέψη των φυτών χορηγούνται αν-
τίστοιχα σκευάσματα αποτελούμενα από φυσικές πρώτες ύλες, ορυκτά ή φυτά. Όπως
εξηγεί ο γεωπόνος-σύμβουλος οικολογικής γεωργίας Μάριος Δεσύλλας, στην πραγ-
ματικότητα η ομοιοδυναμική καλλιέργεια στηρίζεται σε τρεις άξονες: στην πρακτική πα-
ρατήρηση του χωραφιού, στην εμπειρία της παράδοσης και στη θεωρία της σύγχρονης
ολιστικής επιστήμης.
«Η ομοιοδυναμική βασίζεται στην κοινή λογική προχωρημένη στη λεπτομέρειά της. Στη-

ρίζεται στη γνώση που είχαν αποκτήσει με την παρατήρηση οι άνθρωποι από τα αρχαία
χρόνια για τις καλλιέργειες και που εγκαταλείφθηκε μετά την παρέμβαση της χημείας τη
δεκαετία του ‘60. Στην ομοιοδυναμική παρατηρούμε πολλές διαστάσεις. Εκτός από τον
υλικό λαμβάνουμε υπόψη μας και τον μη υλικό παράγοντα. Κρατάμε ημερολόγιο για τα
αστρονομικά φαινόμενα. Έχει παρατηρηθεί, για παράδειγμα, ότι η κίνηση της σελήνης
επηρεάζει το στοιχείο του νερού. Κατ επέκταση προτιμάμε να κλαδεύουμε όταν η σελήνη
βρίσκεται στην καθοδική της φάση, όπου έχουν κατέβει οι χυμοί του φυτού. Ο χρόνος
παρέμβασης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ομοιοδυναμική», εξηγεί ο κ. Δεσύλλας.
Μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στην κοινή βιολογική και στην ομοιοδυναμική γεωρ-
γία είναι ότι η δεύτερη δεν αποσκοπεί απλώς στο να αντιμετωπίσει τις ασθένειες χωρίς
να βλάψει τη φύση, αλλά και στο να τις «θεραπεύσει» βελτιώνοντας τη γονιμότητα του
εδάφους και αντιμετωπίζοντας το αγρόκτημα ως ενιαίο οικοσύστημα αλληλεπιδράσεων.
Στοχεύει δηλαδή στην εξασφάλιση της αρμονίας του αγροκτήματος ως μιας κλειστής
ανεξάρτητης μονάδας.

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΣ
«Το φυτό δεν είναι μηχανή, το φυτό είναι ζωή»
Ο Δημήτρης Γεώργας κληρονόμησε από τον πατέρα του 80 στρέμματα αμπελώνα στα
Σπάτα, στην περιοχή «Γιαλού». Έχοντας κάνει σπουδές στη γεωλογία και τη διαχείριση
περιβάλλοντος, θα ήταν δύσκολο γι’ αυτόν να συνεχίσει να καλλιεργεί με τον συμβατικό
τρόπο τα πατρογονικά αμπέλια.
Από την οικογενειακή αμπελουργική παράδοση κράτησε μόνο τα γνήσια παραδοσιακά
αμπελουργικά μυστικά, ενώ εγκατέλειψε τις χημικές παρεμβάσεις, «γυρίζοντας» τις καλ-
λιέργειες από συμβατικές σε βιολογικές. Έχοντας διαπιστώσει ο ίδιος τις ευεργετικές συ-
νέπειες της ομοιοπαθητικής ιατρικής αποφάσισε να εισαγάγει τη μεθοδολογία της και
στις καλλιέργειες. Έτσι, στο μεγαλύτερο μέρος του αμπελώνα του, στο «καλύτερο κομ-
μάτι», όπως λέει ο ίδιος, εφαρμόζει την ομοιοδυναμική.
Σύμφωνα με την αντίληψη της ομοιοδυναμικής γεωργίας, το φυτό είναι ένα
ενιαίο ζωντανό οργανικό σύνολο, όχι μόνο με βιολογική αλλά και με ψυχο-
πνευματική υπόσταση. «Σε μια προχωρημένη της εκδοχή, η ομοιοδυναμική
γεωργία θα έθετε ερωτήματα όπως: Τι είδους ζώα υπάρχουν στο αγρόκτημα;
Αγαπάει ο καλλιεργητής τα ζώα του; Αν μπω στο κτήμα να ποτίσω και είμαι
εκνευρισμένος, η ψυχική μου κατάσταση θα μεταφερθεί στα κλήματα», λέει
ο Δημήτρης Γεώργας. Ύστερα από ολιγόλεπτη συζήτηση μαζί του καταλα-
βαίνει κανείς ότι ενστερνίζεται πλήρως την ομοιοδυναμική μεθοδολογία. Το
μεράκι του για την αμπελουργία, η αγάπη του για το κτήμα και η θετική στάση
του για τη ζωή πάνε μαζί.
Μας δείχνει με ικανοποίηση μια χούφτα χώμα που παίρνει από τη ρίζα ενός κλήματος.
«Είναι γεμάτο ζωντανούς οργανισμούς», λέει. Το θέαμα είναι εντυπωσιακό όταν το συγ-
κρίνει κανείς με το αποστειρωμένο χώμα ενός γειτονικού συμβατικού αμπελώνα. «Το
φυτό δεν είναι μια μηχανή που χρειάζεται καύσιμο για να αποδώσει. Αν αντιληφθεί κα-
νείς ότι το φυτό είναι μια ζωή, αν μπορεί να "συνομιλήσει" με αυτή τη δύναμη ζωής, τότε
έρχεται το καθαρά ποιοτικό στοιχείο», λέει ο γεωπόνος Μάριος Δεσύλλας. «Οι συμβα-
τικές καλλιέργειες μπορεί να αποδίδουν περισσότερο αλλά με τον τρόπο που αποδίδει
ένας ντοπαρισμένος άνθρωπος», συμπληρώνει.

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Όπως και στην ομοιοπαθητική, τα ομοιοδυναμικά σκευάσματα αποτελούνται
από φυσικές ουσίες, οι οποίες αραιώνονται και «δυναμοποιούνται» στο νερό.
Εμπνευστής της ομοιοδυναμικής είναι ο Ιταλός ερευνητής Enzo Nastati, που
στηρίχτηκε στις αρχές που έθεσε για τη γεωργία ο Αυστριακός φιλόσοφος
Rudolf Steiner, αλλά και στη μεθοδολογία της ομοιοπαθητικής που καθιέ-
ρωσε ο Γερμανός γιατρός Samuel Hahnemann. Η άποψη που διατύπωσε o
τελευταίος είναι ότι «δυνατό φάρμακο είναι το αραιό φάρμακο».

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Προστασία χωρίς φυτοφάρμακα
Της ΑΡΓΥΡΩΣ ΛΥΤΡΑ

Εισαγάγετέ με εις οίκον του οίνου, τάξατε επ’ εμέ αγάπην.
Άσμα Ασμάτων Κεφ. Β,4
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Πρέπει να έχεις συνηθίσει να ζεις στα βουνά για να βλέπεις επάνω και από τον εαυτό σου,
την ελεεινή φλυαρία της καθημερινής πολιτικής και τον εγωισμό των λαών.

Φρίντριχ Νίτσε

Η αυτοφυής γενετικώς τροποποιημένη κράμβη εξαπλώνεται
Καλλιεργούμενο φυτό μεταλλάσσεται σε παρασιτικό

Του Andrew Pollack

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι γενετικώς τροποποιημένα είδη κράμβης
φύονται υπό τη μορφή ζιζανίων στα πεζοδρόμια της βόρειας Ντακότα, απο-
τελώντας ένα από τα πρώτα αυτοφυή γενετικώς τροποποιημένα είδη φυτών.
Η βιοτεχνολογική κράμβη εντοπίστηκε και στην Ιαπωνία, χώρα στην οποία
δεν καλλιεργείται καν το φυτό, αλλά μόνο εισάγεται. Η ακριβής έκταση
αυτού του προβλήματος δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη, ωστόσο οι επικριτές
των βιοτεχνολογικών καλλιεργειών εδώ και καιρό προειδοποιούν ότι είναι
δύσκολο να παρεμποδιστεί η εξάπλωση των γονιδίων -στην προκείμενη πε-
ρίπτωση, γονιδίων που καθιστούν τα φυτά ανθεκτικά σε κοινά ζιζανιοκτόνα,
χωρίς ανεπιθύμητες συνέπειες. «Το πρόβλημα στη βόρεια Ντακότα είναι ότι
αυτά τα καλλιεργούμενα φυτά μεταλλάσσονται σε ζιζάνια», δήλωσε η Σύν-
θια Λ. Σέιγκερς, καθηγήτρια βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Αρκάνσας, η
οποία ηγήθηκε της μελέτης.
Η κράμβη, από τους σπόρους της οποίας προκύπτει το κραμβέλαιο, δημοφιλές μαγει-
ρικό λάδι, είναι ένα ελαιοφόρο είδος που αναπτύχθηκε από παραγωγούς στον Καναδά.
Στις ΗΠΑ καλλιεργείται στη βόρεια Ντακότα και τη Μινεσότα, αν και η καλλιέργειά της
σταδιακά επεκτείνεται. Από ό,τι φαίνεται, τα ζιζάνια στα πεζοδρόμια φυτρώνουν όταν οι
σπόροι μεταφέρονται μέσω του ανέμου από τα χωράφια ή πέφτουν από τα φορτηγά
που μεταφέρουν τη σοδειά.
Στις πεδιάδες του Καναδά όπου η καλλιέργεια της κράμβης είναι εξαιρετικά διαδεδομένη,
τα βιοτεχνολογικά ζιζάνια που είναι ανθεκτικά στο ζιζανιοκτόνο Roundup έχουν αρχίσει
να αποτελούν πρόβλημα, σύμφωνα με τον Αλέξις Νίσπελ, που μόλις ολοκλήρωσε μια
διδακτορική διατριβή με αυτό ακριβώς το θέμα στο Πανεπιστήμιο της Μανιτόμπα. Συ-
νέχισε εξηγώντας ότι κάποιοι γεωργοί, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα ζιζάνια,
αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην τεχνική του οργώματος, η οποία συμβάλει στη διά-
βρωση του εδάφους, διότι πλέον δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Roundup, για να
θέσουν υπό έλεγχο τα φυτά της κράμβης που παρασιτούν και κατέληξε ότι, λόγω της
εξάπλωσης της παρασιτικής κράμβης, θα είναι δύσκολο να διατηρηθεί η οργανική
κράμβη αμιγής, χωρίς να περιέχει γενετικώς τροποποιημένο υλικό.
Οι εκπρόσωποι της Monsanto, της εταιρείας γεωργικής βιοτεχνολογίας που δημιούρ-

γησε την κράμβη που ανθίσταται στα ζιζανιοκτόνα, δήλωσαν ότι τα νέα ευρήματα δεν
είναι ούτε αιφνιδιαστικά ούτε ανησυχητικά. Διευκρίνισαν ότι, ακόμη και προτού ανα-
πτυχθούν οι βιοτεχνολογικές καλλιέργειες, η κράμβη φυόταν στα πεζοδρόμια. Τώρα,
που το 90% της κράμβης που καλλιεργείται είναι γενετικώς τροποποιημένη, είναι λογικό
να περιμένουμε την εμφάνιση αντίστοιχου ποσοστού αυτοφυούς γενετικώς τροποποι-
ημένης κράμβης. Διαπιστώθηκε ότι το 80% των 604 φυτών που συγκεντρώθηκαν έχει
υποβληθεί σε γενετική τροποποίηση, σύμφωνα με τη Σέιγκερς. Κάποια εξ αυτών, χάρη
σε ένα γονίδιο, είναι ανθεκτικά στο Roundup, το οποίο είναι γνωστό και ως γλυφοσάτη,
ενώ άλλα, που είναι θωρακισμένα με το γονίδιο Liberty Link, μπορούν να ανθίστανται
στη γλυφοσινάτη.
Το καλαμπόκι και η σόγια που έχουν τροποποιηθεί γενετικώς δεν έχουν εδραιώσει την
παρουσία τους στην άγρια χλωρίδα, μολονότι η καλλιέργειά τους είναι πολύ πιο διαδε-
δομένη από ό,τι της κράμβης. «Είναι απόλυτα εξημερωμένα και δεν θέλουν να φύονται
στη φύση», δήλωσε σχετικά ο Νόρμαν Έλστραντ, καθηγητής της γενετικής στο Πανεπι-
στήμιο της Καλιφόρνιας.

Πηγή: The New York Times /Ελευθεροτυπία

Πρόσφατα ακούσαμε για μέλι που χαρακτηρίστηκε μεταλλαγμένο στη Γερ-
μανία, διότι προερχόταν από μελίσσια που βρίσκονταν κοντά σε καλλιέρ-
γειες μεταλλαγμένου καλαμποκιού. Αν η κράμβη έφτασε από την Αμερική
στην Ιαπωνία χωρίς να έχει καλλιεργηθεί εκεί, είναι αυτονόητο ότι τα με-
ταλλαγμένα έχουν εισβάλει για τα καλά στην Ευρώπη. Εταιρείες όπως οι
Monsanto έχουν κατηγορηθεί ουκ ολίγες φορές για εγκληματικές ενέργειες
κατά της φύσης και ουδέποτε συμμορφώθηκαν με την απλή οικολογική λο-
γική και ευαισθησία. Στην Ελλάδα γνωρίζουμε με ποιο τρόπο διεισδύουν
παντού τέτοιοι κολοσσοί (που αποτελούν και τις λεγόμενες «αγορές»), παρά
τις αντιστάσεις των οικολογικών οργανώσεων. Τα πειράματα που εκτελούν
οι αδίστακτες και πανίσχυρες «αγορές» κάνουν αυτά του Χίτλερ να μοιάζουν
με πταίσμα διότι εδώ δεν διακυβεύεται το μέλλον του ανθρώπου αλλά ολό-
κληρου του πλανήτη, και βέβαια της ατμόσφαιρας γύρω από αυτόν.

Σ.τ.Ε.

Το μέλλον του ωκεανού
Δεν υπάρχει καμία υπερβολή στο θέμα της σπουδαιότητας των ωκεανών στη
συνολική οικολογική ισορροπία της Γης. Η υγεία τους επηρεάζει την υγεία
όλων των χερσαίων ζώων. Νέα έκθεση από μια διεθνή συμμαχία θαλάσ-
σιων επιστημόνων κάνει μια ζοφερή διάγνωση. Καταλήγει στο ότι οι ωκεα-
νοί πλησιάζουν σε μη αναστρέψιμη, δυνητικά καταστροφική αλλαγή. Οι
εμπειρογνώμονες οι οποίοι συμμετείχαν στο συνέδριο που διοργανώθηκε
από το διεθνές πρόγραμμα για την κατάσταση του ωκεανού και τη διεθνή
ένωση προστασίας της φύσης, διαπίστωσαν ότι η θαλάσσια «υποβάθμιση
σήμερα σημειώνεται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι είχε προβλεφθεί.
Οι ωκεανοί έχουν θερμανθεί και έχουν γίνει πιο όξινοι καθώς απορροφούν το παραγό-
μενο από τους ανθρώπους διοξείδιο του
άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Επίσης, στε-
ρούνται περισσότερο οξυγόνο λόγω των
γεωργικών απορροών και άλλων ανθρω-
πογενών αιτιών. Η φυσική αντοχή των
ωκεανών βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο. Η
μόλυνση, η απώλεια ενδιαιτημάτων και η
υπεραλίευση αποτελούν η κάθε μια ξεχω-
ριστά επικίνδυνη απειλή. Αλλά όταν αυτοί
οι παράγοντες συγκλίνουν, μπορούν να κα-
ταστρέψουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα.
Η θεωρία για τη σοβαρότητα της ανθρώπι-
νης επίδρασης ενισχύθηκε αυτό το μήνα
(Ιούλιος 2011), όταν επιστήμονες κατέλη-
ξαν στο συμπέρασμα ότι επτά σημαντικά εμ-
πορικά είδη, μεταξύ των οποίων μάρλιν,
σκουμπρί και τρία είδη τόνων, είτε ήταν ευά-
λωτα προς εξαφάνιση ή σε κρίσιμη κατά-
σταση σύμφωνα με τα πρότυπα της
Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης. Οι λύσεις που μπορεί να βοηθήσουν στην επι-
βράδυνση της περαιτέρω υποβάθμισης των ωκεανών περιλαμβάνουν τη μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ένα σύστημα θαλάσσιων προστατευόμενων περιο-
χών και έναν τρόπο προστασίας της ωκεάνιας ζωής που υπερβαίνει τα εθνικά συστήματα
δικαιοδοσίας. Αυτό είναι δουλειά των κρατών, αλλά τέτοιοι στόχοι απαιτούν πίεση από
απλούς πολίτες, εάν πρόκειται να υπάρχει οποιαδήποτε ελπίδα να τους φέρουν σε αν-
τιπαράθεση με πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Όπως σημειώνει η νέα μελέτη, οι

αλλαγές στους ωκεανούς, που προκαλούνται από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα,
είναι ίσως «οι πιο σημαντικές για το γήινο σύστημα», κυρίως γιατί θα επιταχύνουν πε-
ραιτέρω την αλλαγή του κλίματος.

Πηγή: The New York Times /Ελευθεροτυπία

Αρκετές μεγάλες εταιρείες έχουν έσοδα που ξεπερνούν κατά πολύ το
ΑΕΠ οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών. Αυτός είναι και ο λόγος που
τα κράτη είναι χειραγωγούμενα και «συμμορφώνονται» προς τις αγο-
ρές. Με φτηνές δικαιολογίες οι εταιρείες αυτές αρνούνται να πλη-
ρώσουν το οποιοδήποτε τίμημα και να επανορθώσουν τις βλάβες που

προκαλούν στη φύση από τα δηλη-
τήρια και τις βιολογικά ανορθόδο-
ξες μεθόδους που χρησιμοποιούν.
Οι πανεπιστημιακοί και γενικό-
τερα οι επιστήμονες που υπερα-
σπίζονται αυτές τις εταιρείες (τις
γνωρίζουμε και σαν «αγορές»)
είναι άνθρωποι σαν όλους εμάς.
Συχνά τις υπερασπίζονται με το
αζημίωτο, και είναι πολλοί εκεί-
νοι που το κάνουν. Στις προτε-
ραιότητές αυτών των εταιρειών
είναι μόνο το κέρδος και προκει-
μένου να πετύχουν το στόχο τους
τίποτε δεν θα τις εμποδίσει να
πατήσουν επάνω στο πτώμα του
πλανήτη όπου ζούμε όλοι, συμ-

περιλαμβανομένων και των ιδίων. Μόνο μία δύναμη είναι ικανή να
σταματήσει το σημερινό Αρμαγεδδώνα. Είναι η δύναμη του ατόμου
που απαρνιέται την ατομική του υπόσταση -βόλεμα- για το σύνολο.
Είσαι εσύ και εγώ αγαπητέ αναγνώστη, και αυτό πρέπει να το εμπε-
δώσουμε αν θέλουμε να συνεχιστεί η ζωή και των επόμενων γενεών
(των παιδιών μας) στη σημερινή της μορφή.

Σ.τ.Ε.
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ΤΟ ΖΩΑΚΙ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙ Ή ΤΑ-
ΛΑΙΠΩΡΕΙΤΑΙ; ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ, ΦΟ-
ΒΙΤΣΙΑΡΙΚΟ Ή ΝΕΥΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΒΟΗΘΗΣΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΟΥ;
Τα τελευταία 20-30 χρόνια, ένας νέος κλάδος της κτη-
νιατρικής αναπτύσσεται κυρίως στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.
Πρόκειται για τη μελέτη τής γενικότερης σχέσης των κα-
τοικίδιων με τον άνθρωπο με σκοπό την αποκατάσταση
τυχόν προβληματικής συμπεριφοράς τους. Ο κλάδος
αυτός έχει ήδη αποτελέσει ξεχωριστό επιστημονικό πεδίο
και λογίζεται πλέον επισήμως ως ειδικότητα της κτηνια-
τρικής (Animal Behaviourism). Το συγκεκριμένο άρθρο
θα ασχοληθεί κυρίως με τον σκύλο και τη σχέση του τόσο
με τον ιδιοκτήτη όσο και με τους γύρω του.
Οι λόγοι για τους οποίους o κλάδος αυτός καθυστέρησε
αρκετά να αναπτυχθεί και να αναδείξει εξειδικευμένους
επιστήμονες είναι πολλοί. Ο σημαντικότερος, ίσως, από
αυτούς είναι η – σε μεγάλο ποσοστό – αδυναμία ανίχνευ-
σης και ερμηνείας βασικών εκδηλώσεων στη συμπερι-
φορά των σκύλων. Αποτέλεσμα της αδυναμίας αυτής
ήταν, μέχρι σήμερα, η προσπάθεια αντιμετώπισης κάθε
προβληματικής συμπεριφοράς με την εκπαίδευση.

Οι μεταβολές που παρατηρήθηκαν στις κοινωνίες
αρκετών ανεπτυγμένων χωρών τα τελευταία χρό-
νια οδήγησαν στη στενότερη συμβίωση ανθρώπου
και σκύλου, καθώς σε πολλά νοικοκυριά ο σκύλος
αντικατέστησε τα παιδιά ή, στην καλύτερη περί-
πτωση, χρησιμοποιήθηκε από πολλούς γονείς για
συντροφιά και παιχνίδι των παιδιών τους. Έτσι,
πολλοί νέοι ιδιοκτήτες σκύλων (και με τη βοήθεια
κτηνιάτρων και εκπαιδευτών) άρχισαν να παρατη-
ρούν, να ερμηνεύουν και να αντιμετωπίζουν τις
εκδηλώσεις προβληματικής συμπεριφοράς των
σκύλων τους. Βέβαια, στην πλειονότητα των πε-
ριπτώσεων και λόγω της απουσίας ειδικευμένων
επιστημόνων, η εκπαίδευση του σκύλου χρησιμο-
ποιήθηκε ως «πανάκεια» για την επίλυση κάθε
προβλήματος, αφού τα πάντα ανάγονταν σε απει-
θαρχία και ατίθασο χαρακτήρα. Η λεγόμενη «βα-
σική εκπαίδευση» που εφαρμόστηκε κατά κόρον
επί δεκαετίες, δεν είχε - κατά γενική πλέον ομο-
λογία - τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Σήμερα, η προβληματική συμπεριφορά τού σκύλου δια-
κρίνεται από τους ειδικούς σε τρεις βασικές κατηγορίες,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι οι μοναδικές ούτε ότι είναι
εντελώς ανεξάρτητες μεταξύ τους:
• προβλήματα χαρακτήρα και ιδιοσυγκρασίας (συνήθως

γενετικής φύσεως),
• προβλήματα συμπεριφοράς,
• προβλήματα υπακοής.
Οι δύο πρώτες κατηγορίες συνεπάγονται σαφώς προ-
βληματική συμπεριφορά, η οποία ενδέχεται να είναι απο-
τέλεσμα γενετικής ανωμαλίας, ή, συχνότερα αποτέλεσμα
μη φυσιολογικής (διαταραγμένης) σχέσης του σκύλου με
το άμεσο περιβάλλον του. Στις περισσότερες από τις πε-
ριπτώσεις αυτές, η βασική εκπαίδευση δε φέρνει κανένα
αποτέλεσμα και συνιστάται αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος από εξειδικευμένο επιστήμονα.
Αντιθέτως, στις περιπτώσεις που εντάσσονται στην τρίτη
κατηγορία, ο σκύλος είναι συνήθως απολύτως φυσιολο-
γικός και το μόνο που χρειάζεται είναι εκπαίδευση «βασι-
κής υπακοής» ώστε να πάψει να είναι «άτακτος» και οι
εκδηλώσεις του αυτές να μην εξελιχθούν μελλοντικά σε
προβληματική συμπεριφορά.
Μερικά από τα πιο διαδεδομένα παραδείγματα προβλη-
ματικής συμπεριφοράς τού σκύλου στα οποία μπορεί να
δώσει λύση ένας εξειδικευμένος επιστήμονας είναι τα
ακόλουθα:

Επιθετικότητα
Η επιθετικότητα είναι το συνηθέστερο πρόβλημα συμπε-
ριφοράς τού σκύλου και συγχρόνως το σοβαρότερο και
το πιο επικίνδυνο για τον άνθρωπο, καθώς σε ποσοστό
άνω του 60% έχει στόχο παιδιά κάτω των 10 ετών. O
σκύλος μπορεί να παρουσιάσει τη συμπεριφορά αυτή εκ
γενετής, αλλά εξαιτίας απρόσεκτης και ακόμα βάναυσης
αντιμετώπισης από το περιβάλλον του η κατάστασή του
ενδέχεται να επιδεινωθεί επικίνδυνα. Στο σημείο αυτό, αξί-
ζει να σημειωθεί ότι η επιθετικότητα του σκύλου είναι πολ-
λών ειδών και μπορεί να εκδηλωθεί με ποικίλα
συμπτώματα. Για το λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό
να γίνει σωστή και έγκαιρη διάγνωση, πριν εφαρμοστεί
οποιαδήποτε θεραπεία. Από τα πιο διαδεδομένα είδη επι-
θετικότητας είναι η κυριαρχική, η αμυντική, η κυνηγετική,
η εδαφική και άλλες.
Τα αίτια μιας τέτοιας συμπεριφοράς μπορεί να
είναι από αμιγώς ιατρικής φύσεως μέχρι ακατάλ-
ληλη διατροφή.
Η επιθετικότητα είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα
στη συμπεριφορά τού σκύλου και συνήθως δε θε-
ραπεύεται πλήρως, αλλά καθίσταται απλώς «ελεγ-
χόμενη». Οι επώδυνες μέθοδοι που πολύ συχνά
εφαρμόζονται δε βοηθούν σε καμία περίπτωση.
Αντιθέτως, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα οδηγήσουν
στη λύση τής ευθανασίας.

Φοβία και άγχος
Μια επίσης διαδεδομένη προβληματική συμπεριφορά
σκύλου είναι αυτή του φοβισμένου ή αγχωμένου ζώου,
με κύρια συμπτώματα τη διαρκή ανησυχία προς τον περί-
γυρό του, και ειδικά προς συγκεκριμένα πράγματα και κα-
ταστάσεις. Η κατάσταση αυτή είναι συνήθως κλιμακούμενης
έντασης και θεραπεύεται δύσκολα.
Ο σκύλος πολλές φορές φαίνεται να πάσχει από
κατάθλιψη αποφεύγοντας κάθε επαφή με τους
ανθρώπους γύρω του. Μπορεί επίσης να μη δίνει
καθόλου σημασία στον ιδιοκτήτη του, ή - αντιθέ-
τως - να επιζητά συνεχώς την προσοχή του. Τα
αίτια αυτής της συμπεριφοράς θα πρέπει να ανα-
ζητηθούν στην έλλειψη κοινωνικοποίησης σε
μικρή ηλικία, που έχει αποτέλεσμα την απομό-

νωση του ζώου, ή ακόμα και σε γενετικές ανω-
μαλίες.
Όταν ο σκύλος λερώνει, μπορεί να το κάνει από φόβο,
ενδέχεται όμως να υποφέρει και από διάφορα προβλή-
ματα, όπως δυσλειτουργίες των νεφρών ή της κύστης,
νευρο-ανατομικές βλάβες, νόσο τού ήπατος ή απλώς να
αντιδρά με τον τρόπο αυτό επειδή νιώθει πόνο.

Στερεοτυπίες (stereotypies) και ψυχα-
ναγκαστικές διαταραχές (compulsive di-
sorders)
Πρόκειται για τις πιο ασυνήθιστες κατηγορίες προβλημά-
των. Με τον όρο «στερεοτυπίες» εννοούμε κάποιες επα-
ναλαμβανόμενες συμπεριφορές, οι οποίες δεν
αποσκοπούν σε κάποιο αποτέλεσμα, παρ’ όλα αυτά,
όμως, αποτελούν μέρος τής καθημερινής ρουτίνας τού
ζώου.
Ο σκύλος παρουσιάζει τέτοια συμπεριφορά όταν,
για παράδειγμα, κυνηγά την ουρά του, περιστρέ-
φεται συνεχώς γύρω από τον εαυτό του, τρέχει
ακατάπαυστα κατά μήκος ενός φράχτη, δαγκώνει
το τρίχωμά του, κοιτά επίμονα στα μάτια το αφεν-
τικό του, γαβγίζει συνεχώς, τρώει διάφορα μη φα-
γώσιμα αντικείμενα και, τέλος, όταν αυτοτραυματίζεται.
Οι αιτίες πίσω από μια τέτοια συμπεριφορά ποικί-
λουν, αλλά συνήθως σχετίζονται με το περιβάλ-
λον τού ζώου και θεωρούνται μηχανισμοί
αντιμετώπισής του.
Ο σκύλος που παρουσιάζει παρόμοια συμπεριφορά το
κάνει συχνά προσπαθώντας να απαλλαγεί από το στρές
και το άγχος. Μια εναλλακτική ερμηνεία τού φαινομένου
είναι η προσπάθεια προσέλκυσης της προσοχής τού
αφεντικού, η οποία επαναλαμβάνεται γιατί έχει – ασυνεί-
δητα – επιβραβευθεί στο παρελθόν.
Οι καταναγκαστικές διαταραχές διαφέρουν από
τα στερεότυπα στο βαθμό έντασης και συνήθως
είναι τόσο επίμονες, ώστε το αφεντικό να μην κα-
ταφέρνει να αποσπάσει την προσοχή τού σκύλου.
Οι περισσότερες από τις διαταραχές αυτές οφεί-
λονται σε κάποια παθολογία τού εγκεφάλου και
μπορεί να προκαλέσουν διαφόρων ειδών δερμα-
τίτιδες από επίμονο γλείψιμο. Οι φυλές που θεω-
ρούνται περισσότερο ευπαθείς στις συγκεκριμένες
διαταραχές είναι οι εξής: Labrador Retriever, Do-
berman, Akita, Dalmatian, English Setter, Mal-
tese, Standard Schnauzer and Weimaraner.
Οι συνηθέστεροι τρόποι αντιμετώπισης των παραπάνω
συμπεριφορών είναι ποικίλα περιοριστικά μέτρα, όπως
διάφοροι τύποι κολάρων (Elizabethan collars), δέσιμο
και χρήση ουσιών με άσχημη γεύση για να αποτραπεί η
επαφή με τα σημεία τού σώματος που έχουν προσβλη-
θεί. Μεταξύ των ακραίων μέτρων που χρησιμοποιούνται
είναι ακόμη και το κόψιμο της ουράς, σε περίπτωση που
είναι το προσβεβλημένο σημείο. Το βέβαιο είναι ότι κα-
νένα από τα μέτρα αυτά δεν πρόκειται να λύσει το πρό-
βλημα τού σκύλου – αντιθέτως, υπάρχει περίπτωση να το
επιδεινώσει.
Τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν είναι
παρά ένα ελάχιστο δείγμα τού συνόλου των προβλημά-
των που μπορεί να παρουσιάσει ο σκύλος (ή οποιοδή-
ποτε ζώο) στη διάρκεια της ζωής του. Είναι σημαντικό να
εντοπίζεται η οποιαδήποτε παρέκκλιση από τη φυσιολο-
γική ρουτίνα τής συμπεριφοράς, η οποία προκαλεί προ-
βλήματα στη ζωή τού ίδιου του ζώου, του ιδιοκτήτη ή της
μεταξύ τους σχέσης / συμβίωσης.
Το 50% των προβληματικών περιπτώσεων έχουν την
πηγή τους σε κάποια «κρυμμένη» παθολογική αιτία, η
οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε πρώτη φάση, πριν

Στις ΗΠΑ το 30% των ιδιοκτητών σκύλων (και το 18% των ιδιοκτητών γατών) εξετάζουν το ενδεχόμενο τής ευθανασίας
πριν αποφασίσουν να απευθυνθούν σε συμπεριφοριστή. Μετά τη θεραπεία, καταλήγουν να θανατώνονται λιγότεροι από το

10% των σκύλων και από το 1% των γατών. Παρόμοια στατιστικά στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί και για τη Μ. Βρετανία.

ΣYMΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ:
Ένας νέος κλάδος της Κτηνιατρικής

Γράφει η Μαίριλυν Πήτερς
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από την αντιμετώπιση του ίδιου του συμπτώματος, δηλαδή τη διόρθωση της συμπερι-
φοράς τού σκύλου. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητη η συμβολή τού κτηνιάτρου.

Συμπέρασμα
Στις ΗΠΑ θανατώνονται 15.000.000 - 20.000.000 ζώα κάθε χρόνο, τα πε-
ρισσότερα από τα οποία είχαν προηγουμένως μεταφερθεί σε ιδρύματα λόγω
προβληματικής συμπεριφοράς. Στο παρελθόν, η ευθανασία αποτελούσε εύ-
κολη λύση στα πολύπλοκα και δυσεπίλυτα προβλήματα συμπεριφοράς. Η
λύση τής ευθανασίας σε ανθρώπους δε γίνεται εύκολα αποδεκτή – έτσι έχει
αναπτυχθεί ο κλάδος τής ψυχιατρικής. Για παρόμοιους λόγους αρχίζει να
αναπτύσσεται στις μέρες μας αυτός ο νέος κλάδος τής κτηνιατρικής.
Στις ΗΠΑ το 30% των ιδιοκτητών σκύλων (και το 18% των ιδιοκτητών γατών)
εξετάζουν το ενδεχόμενο τής ευθανασίας πριν αποφασίσουν να απευθυν-
θούν σε συμπεριφοριστή. Μετά τη θεραπεία, καταλήγουν να θανατώνονται λι-
γότεροι από το 10% των σκύλων και από το 1% των γατών. Παρόμοια
στατιστικά στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί και για τη Μ. Βρετανία. Είναι φα-
νερό ότι η θεραπεία τής προβληματικής συμπεριφοράς έχει καταλυτικά απο-
τελέσματα και μπορεί να προσφέρει στα μικρά ζώα μια πιο ξέγνοιαστη ζωή.

Βιογραφικό
Η Μαίριλυν Πήτερς Bsc Msc mGEOTA, πτυχιούχος του πανεπιστη-
μίου του Εδιμβούργου, είναι ειδικός συμπεριφοράς με ειδίκευση
στην προβληματική συμπεριφορά των κατοικίδιων ζώων. Επιπλέον
είναι πτυχιούχος Αρωματοθεραπεύτρια (απόφοιτος της σχολής Es-
sential Animals - www.essentialanimals.com). Οι κλασσικές συμ-
περιφορικές τεχνικές σε συνδυασμό με τις μοναδικές ικανότητες

των αιθέριων ελαίων, και το Ρέϊκι είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιεί για την σωματική,
ψυχολογική, και πνευματική αποκατάσταση των ζώων.
Τον τελευταίο καιρό συνεργάζεται με την Luciana Palavitsinos, ειδικός θεραπευτής της
θεραπευτικής ιππασίας του ιππικού ομίλου του Silva Project της Κέρκυρας (www.the-
silvaproject.org) όπου χρησιμοποιούνται τα υπό εξαφάνισης Σκυριανά αλογάκια και
άλλα εξειδικευμένα άλογα για άτομα με ειδικές ανάγκες και παιδάκια.
Η Μαίριλυν έχει διδάξει στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό (Αμερική και Αγγλία).

www.marilyn.gr - mail@marilyn.gr

Είναι φανερό ότι η θεραπεία της προβληματικής συμπεριφοράς έχει καταλυτικά αποτελέσματα και μπορεί να προσφέρει
στα μικρά ζώα μια πιο ξέγνοιαστη ζωή.
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Σας παρουσιάζουμε το β΄
μέρος από την εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα συνέντευξη
(ή πιο σωστά τη φιλοσο-

φική συζήτηση) που είχαμε με τον σπουδαίο φι-
λόσοφο και διανοητή Αιμίλιο Μπουρατίνο,
σχετικά με τις απαρχές της ιστορίας του ανθρώ-
που. Στο πρώτο μέρος είδαμε πώς το ανθρώπινο
είδος έκανε τα πρώτα του βήματα, ξεκινώντας από
την κοιτίδα της ζωής, τα τροπικά δάση της Αφρι-
κής. Στα δάση αυτά, που ήταν κάτι σαν τον Παρά-
δεισο, η εξεύρεση τροφής ήταν εύκολη και ο
άνθρωπος δεν χρειαζόταν να ανταγωνιστεί άλλα
είδη ή άλλους ανθρώπους για να επιβιώσει.
Ωστόσο το ανθρώπινο είδος εγκατέλειψε αυτόν
τον Παράδεισο και αναζήτησε νέα εδάφη και εμ-
πειρίες, με τίμημα πολύ πιο δύσκολες συνθήκες
επιβίωσης και ζωής, λόγω της φυσικής του πε-
ριέργειας αλλά και γιατί είχε μια ακατανίκητη επι-
θυμία να επανασυνδεθεί με το λεγόμενο Όλον και
να επιστρέψει σε αυτό.

Παρουσίασες την κοσμογονία, δηλαδή το γιατί ο
άνθρωπος, ενώ βίωνε πραγματικά τη ζωή του, με
τον καιρό απομακρύνθηκε από αυτόν τον τόπο
λόγω της περιέργειας και επειδή μέσα του είχε την
αίσθηση του Όλου. Ήθελε να δει ή να ταυτοποι-
ήσει καταστάσεις που υπήρχαν έξω από αυτόν με
το ΟΛΟΝ που υπήρχε μέσα του. Και επομένως
όσο δούλευε η νόησή του, απομακρυνόταν από τη
βιωματική του κατάσταση.
Σωστή είναι η σύνοψη, αλλά θα ήθελα να προσθέσω ένα
ακόμη λιθαράκι στη δομή αυτής της εξέλιξης του ανθρώ-
που, λιθαράκι που έχει να κάνει με τη βασική διαφορά

ανάμεσα στη λειτουργία του δεξιού και του αριστερού
λοβού του εγκεφάλου. Τα τελευταία 50 χρόνια έχει γίνει
πολλή δουλειά επάνω στις διαφορές των δύο λοβών και
το απόσταγμα αυτής της δουλειάς είναι το εξής: ο δεξιός
λοβός είναι ο λοβός της διαίσθησης, δηλαδή της ικανό-
τητας του ανθρώπου να έρχεται σε επαφή με πράγματα
που δεν γίνονται αντιληπτά μέσω της όρασης. Ο αριστε-
ρός λοβός είναι εκείνος ο οποίος αντίθετα επισημαίνει και
διαφοροποιεί εκείνα τα πράγματα τα οποία φαίνονται και
είναι χρήσιμο για τον άνθρωπο να τα χειρίζεται. Κάθε πρα-
κτική δραστηριότητα καθοδηγείται από τον αριστερό
λοβό: σήμερα ο αριστερός λοβός κυριαρχεί μέσα στον
εγκέφαλο, διαφεντεύει τον δεξιό λοβό, εκτός από σπά-
νιες περιπτώσεις όπου κάποια διαίσθηση γίνεται τόσο
ισχυρή, ώστε εξοβελίζει τη δικτατορία του αριστερού
λοβού.
Σε έναν υγιή άνθρωπο ο δεξιός και ο αριστερός λοβός
αλληλοπεριχωρούνται απολύτως. Δεν προσπαθεί ο ένας
να κυριαρχήσει επάνω στον άλλο, διότι υπάρχει μια βα-

θύτερη οντολογική επίγνωση ότι χρειαζόμαστε και τους
δύο λοβούς, και μάλιστα ο δεξιός λοβός επειδή είναι συν-
δεδεμένος με το ΟΛΟΝ μας καθοδηγεί αποτελεσματικό-
τερα στο να χειριστούμε τον αριστερό, ο οποίος
ασχολείται με το χειρισμό των επιμέρους φαινομένων και
καταστάσεων -των ορατών και απτών καταστάσεων- και
της λογικής, η οποία διέπει αυτές τις καταστάσεις. Σε έναν
υγιή άνθρωπο, ο δεξιός λοβός, ο οποίος τα βλέπει όλα εν
συνόλω, υποδεικνύει στον αριστερό λοβό τον τρόπο που
εκτελούμε την οποιαδήποτε σωματική δραστηριότητα, τι
είναι χρήσιμο και τι δεν είναι. Ο δεξιός λοβός μάς επιτρέ-
πει να λειτουργούμε σωστότερα σύμφωνα με τις ανάγκες
μας και με τις περιστάσεις της στιγμής στην οποία βρι-
σκόμαστε, και γι’ αυτό είναι χρήσιμο και πρακτικά ωφέ-
λιμο να είμαστε σε ενεργό επαφή με τον δεξιό λοβό του
εγκεφάλου. Αυτός είναι και ο σκοπός με το διαλογισμό
των διαφόρων συστημάτων, να μας φέρει σε επαφή με
τον δεξιό λοβό ώστε τα βήματά μας στον κόσμο των φαι-
νομένων να είναι σωστά και να μας βοηθούν να ζούμε μια
υγιή ζωή. Αυτή η ιστορία αρχίζει και υποδαυλίζεται και
υπονομεύεται από τη στιγμή που αναπτύσσεται η γεωρ-
γία, διότι η διαισθητική αυτή καθοδήγηση του δεξιού
λοβού αντικαθίσταται από μια αφαιρετική και εγκλωβι-
στική λειτουργία.
Στο σημείο αυτό θα κάνω μια παρέκβαση: αυτό βεβαίως
κορυφώνεται με την εφεύρεση της γεωργίας, αλλά ήταν
μια τάση η οποία υπήρχε στον άνθρωπο πριν το 10.000
π.Χ. Το 42.000 π.Χ. εμφανίζεται μια αιφνίδια έκρηξη δη-
μιουργικότητας, η οποία αποτυπώνεται με σκαλίσματα
επάνω σε πέτρες, σε οστά μεγάλων ζώων κ.ά. Έχουν βρε-
θεί και ορισμένες ξύλινες κατασκευές που επιβεβαιώνουν
αυτή την έκρηξη που εκφράζεται με καλλιτεχνικό τρόπο.
Βεβαίως εμφανίζεται το ίδιο φαινόμενο με την τελειοποί-
ηση των λίθινων εργαλείων, και μάλιστα τα εργαλεία αυτά
σηματοδοτούν και την πνευματικότητα που υπήρχε εκείνη
την εποχή.
Ο διπλούς πέλεκυς στην αρχή ήταν λίθινος, ενώ ο διπλός
Μινωικός πέλεκυς ήταν από σίδερο, καμωμένος με κο-
φτερές άκρες. Ο λίθινος πέλεκυς είχε την ίδια διάσταση
και ο ένας λοβός ήταν η λαβή, ώστε να τον κρατά κανείς,
ενώ ο άλλος λοβός ήταν το σφυρί ώστε να μπορεί να
αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο για διάφορες καθημερι-
νές ανάγκες, όπως και για πολεμικές αντιδικίες. Αυτό ίσως
εξηγεί γιατί στα αρχαία Αιγυπτιακά είναι απλώς Πέλεκυς.
Κατ’ επέκταση, κάνοντας μιαν αυθαίρετη ερμηνεία, θα
μπορούσε να πει κανείς ότι υπήρχε λόγος που οι Μινωί-
τες έχουν διπλό πέλεκυ σε σχέση με τους Αιγυπτίους που
είχαν μονό. Μπορεί κανείς κάνοντας μια αυθαίρετη φιλο-
σοφική ερμηνεία να αποδώσει στο στειλιάρι ένα συμβο-
λισμό, που δείχνει ότι πρέπει να είσαι εις το κέντρο τον
πραγμάτων και να κόβεις από μεν δεξιά τις προσκολλή-
σεις προς τον κόσμο των φαινομένων και από τα αριστερά
αυτές προς τον κόσμο των μη φαινομένων. Διότι ωιμέ και
αν, για να αποφύγεις το ένα, προσκολληθείς στο άλλο.

Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι συμβολίζει την απο-
μάκρυνση από την αναζήτηση της ευτυχίας και την
προσκόλληση στον υλισμό.
Στον υλισμό αλλά και στην πνευματικότητα, διότι ο δι-

πλούς πέλεκυς συμβολίζει την ανάγκη προς κάθε προ-
σκόλληση, τόσο προς τα φαινόμενα όσο και προς τα μη
φαινόμενα. Αυτό δείχνει το πώς λειτουργούσε η Κρητική
κοινωνία: ξέρεις, δεν υπήρχε κεντρική εξουσία στην κρη-
τική κοινωνία, ή μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, δεν
υπήρχε εμφανής κεντρική εξουσία, δεν βρέθηκε πουθενά
κάτι το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ανάκτορο.
Και όμως η Μινωική κοινωνία λειτουργούσε τέλεια επί
3.000 χρόνια, δεν υπήρχε ούτε μια κοινωνική αναταραχή
και αυτό είναι το συμπέρασμα της έρευνας των αρχαι-
ολόγων, οι οποίοι έχουν μείνει κατάπληκτοι από το γεγο-
νός ότι μια τόσο ισχυρή και πλούσια κοινωνία δεν είχε
εμφανή κεντρική εξουσία. Και όμως υπήρχε μια εξουσία
-δεν υπάρχει αμφιβολία- και αυτό φαίνεται από τις απο-
δείξεις που έπαιρναν οι παραγωγοί της Κνωσού. Αυτοί
πουλούσαν τα προϊόντα τους και έπαιρναν απόδειξη, η
οποία ανέφερε την ποσότητα του προϊόντος και την ανά-
λογη αξία. Όταν εν συνεχεία διανέμονταν τα προϊόντα στις
περιοχές της Κνωσού, πάλι εκδιδόταν γραπτή απόδειξη.
Ο αρχαιολόγος Γρηγόρης Πλάτων έκανε λοιπόν μια πάρα
πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη η οποία αφορά τη σχέση καλ-
λιεργήσιμης γης και παραγωγής σε συνάρτηση με τον
πληθυσμό σε μια περιοχή. Υπήρχαν χωριά των οποίων η
γη ήταν πιο φτωχή από κάποια άλλα: οι κάτοικοι αυτών
των χωριών έπαιρναν τροφή ικανή να θρέψει π.χ. 100
άτομα για μια εβδομάδα, ένα άλλο χωριό όμως με πιο
πλούσια γη έπαιρνε λιγότερα, όπως αποκαλύφθηκε από
τις αποδείξεις που ανευρέθηκαν σε διάφορες περιοχές,
και εδώ βλέπουμε να υπάρχει ένα αρχετυπικό κομουνι-
στικό μοντέλο. Υπήρχε τελικά κάποια κεντρική εξουσία
που φρόντιζε γι’ αυτά, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι ήταν
τελείως αφανής.
Αν αναλύσουμε ετυμολογικά το όνομα Μίνως, όπως γνω-
ρίζουμε από την επιστήμη της φιλολογίας, δεν ήταν όνομα
αλλά τίτλος: η ρίζα «Μιν» είναι συνδεδεμένη ετυμολογικά
με μια Σανσκριτική λέξη, επίσης «Μιν», η οποία μετά πα-
ραφθείρεται στα Κινεζικά και γίνεται «Μι» ή «Μου» ή
«Βου» και σημαίνει πάντοτε είτε το Μη Ον είτε εκείνο το
οποίο καταλήγει να είναι Μη Ον. Άρα ο Μίνως καταλήγει
να είναι ως τίτλος «εκείνος ο οποίος έχει εκμηδενιστεί,
έχει γίνει ένα Τίποτα»: αυτό ήταν ο βασιλιάς! Ένα Τίποτα,
εξού και δεν υπάρχει καμία εξεικόνιση, κανένα παλάτι,
γιατί η Κνωσός δεν ήταν ανάκτορο με τη σημερινή έννοια
του όρου, ήταν κέντρο μύησης.
Η προσωπική μου έρευνα δείχνει ότι η Μινωική λατρεία
ξεκινάει πριν από 36.000 π.Χ. χρόνια στη νότια Γαλλία
και τη βόρεια Ισπανία, όπου έχουν βρεθεί σπηλαιογρα-
φίες και όπου υπάρχει -μεταξύ των υπολοίπων- μια σκηνή
η οποία προσωπικά με συγκλονίζει, γιατί έχει σχέση με το
θέμα της απόρριψης κάθε εγκλωβισμού της συνείδησης
σε συγκεκριμένες συλλήψεις. Η σπηλιά αυτή λέγεται
Λασκό και είναι πολύ δύσκολο να εισχωρήσεις στο εσω-
τερικό της γιατί είναι τεράστια, λαβυρινθώδης και σκο-
τεινή. Οι άνθρωποι που ανακαλύφθηκε ότι έμεναν εκεί,

σκάλιζαν το βράχο
στα πλάγια του
μονοπατιού και του
έδιναν τη μορφή
του ταύρου, έτσι
όποιος εισερχόταν
στη σπηλιά ψα-
χούλευε τον τοίχο

αναζητώντας τον σκαλιστό ταύρο, αναγνωρίζοντας τη
σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να πω ότι ο ταύρος εκείνη την
εποχή ήταν το σύμβολο του Θεού.
Τελικά (μπήκαμε μέσα) μετά από ταλαιπωρία, διότι σε αρ-
κετά σημεία της σπηλιάς έπρεπε να συρθείς ώστε να χω-
ρέσεις στα τούνελ και να βρεις μια διέξοδο προς ένα
μέρος πιο ανοιχτό, όπου μπορούσες να σταθείς όρθιος.
Έχουν βρει αρκετούς σκελετούς ανθρώπων οι οποίοι ει-

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Το 42.000 π.Χ. εμφανίζεται μια αιφνίδια έκρηξη δημιουργικότητας, η οποία αποτυπώνεται με σκαλίσματα επάνω σε πέτρες,
σε οστά μεγάλων ζώων κ.ά. Έχουν βρεθεί και ορισμένες ξύλινες κατασκευές που επιβεβαιώνουν αυτή την έκρηξη που εκφράζεται

Μια Φιλοσοφική συζήτηση με τον Αιμίλιο Μπουρατίνο (Β’ Μέρος) συνέντευξη: Χρήστος Κόντης
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με καλλιτεχνικό τρόπο. Βεβαίως εμφανίζεται το ίδιο φαινόμενο με την τελειοποίηση των λίθινων εργαλείων και μάλιστα τα εργαλεία
αυτά σηματοδοτούν και την πνευματικότητα που υπήρχε εκείνη την εποχή.

Αιμίλιος Μπουρατίνος

κάζεται ότι έχασαν τον δρόμο: προφανώς δεν βρήκαν τον σκαλιστό ταύρο και οδηγή-
θηκαν σε λάθος σήραγγα και χάθηκαν στο λαβυρινθώδες μονοπάτι. Τελικά όταν φτά-
νεις στη μεγάλη αίθουσα, εκεί υπήρχαν παντού ζωγραφισμένα και σκαλιστά ζώα. Στο
βάθος της αίθουσας βρίσκεται μια σπηλαιογραφία που εμφανίζει έναν πεσμένο άνδρα
που φοράει μια μάσκα πουλιού, όπως αυτή που φορούσαν οι σαμάνοι. Το πουλί ήταν
σύμβολο της γνώσης και του θεού, το γεράκι π.χ. έχει πολύ καλή όραση, και στα ελλη-
νικά η λέξη «ιερός» προέρχεται από το «ιέραξ». Η σκηνή αυτή δείχνει έναν άντρα, βλέ-
πουμε δίπλα του και το ραβδί του, ενώ το γεννητικό του όργανο είναι σε στύση, κάτι που
είναι παράλογο, διότι όταν είσαι σε υπερβατική κατάσταση «trans» δεν μπορεί να είσαι
διεγερμένος, είναι λοιπόν περίεργη η απεικόνιση.

Επάνω από τον ξαπλωμένο σαμάνο αι-
ωρείται ένας τεράστιος ταύρος, ρεαλι-
στικά ζωγραφισμένος, και αυτό είναι
ιδιαίτερα ενδιαφέρον, τόσο που δεν το
πίστευαν οι σπηλαιολόγοι όταν το πρω-
τοαντίκρισαν το 1926: νόμιζαν ότι ήταν
κάτι πολύ νεότερο. Αργότερα με την ανά-
λυση του άνθρακα 14 έγινε εφικτή η δια-
πίστωση ότι η απεικόνιση προέρχεται πριν
από 30.000 χρόνια. Ο ταύρος έχει ζω-

γραφισμένη στο πρόσωπό του μιαν έκφραση πόνου, αφού τον διαπερνά από την κοι-
λιά ένα δόρυ που βγαίνει στην πλάτη του.
Ο σαμάνος εισέρχεται σε τρανς, εισβάλλει στον κόσμο του ταύρου και τον σκοτώνει.
Αν το πάρουμε κυριολεκτικά, ο σαμάνος σκοτώνει την ιδέα του θεού και όχι τον ίδιο
τον ταύρο. Πρόκειται για βαθύτατη εμπειρία, η οποία με το πέρασμα των ετών εξωτερι-
κεύεται, με τη θυσία του ταύρου που βλέπουμε στη Μέση Ανατολή και την πρώιμη Ιτα-
λία. Έχει όμως παρεξηγηθεί ως προς τη θυσία του ταύρου με την κυριολεκτική της
έννοια, διότι στις σπηλιές δεν υπάρχουν υπολείμματα βοοειδών αλλά κατσικιών, ελα-
φιών και άλλων ζώων μικρότερων του ταύρου. Στην Κρήτη επίσης πριν από το 2.000
π.Χ. δεν υπάρχουν ενδείξεις θυσίας ταύρου, αυτό άρχισε να εμφανίζεται μετά την έλευση
των Μυκηναίων.
Ένας Ελβετός κλασικός φιλόλογος το συνόψισε με συγκλονιστική απλότητα: ο αρχαίος
Έλληνας διατηρούσε ακόμα την αίσθηση της έννοιας με την επίφαση της εμπειρίας, δη-
λαδή απέδιδε ακόμη και στους κλασικούς χρόνους την έννοια της εμπειρίας. Για εκεί-
νον οι λέξεις καθρέφτιζαν στην εμπειρία: μια βασική διαφορά μεταξύ Ελλήνων και
Λατίνων από τις λέξεις που διατηρούν μια συγκεκριμένη απόσταση μεταξύ τους, κάτι
που φάνηκε με τον Κικέρωνα στις μεταφράσεις του Πλάτωνα. Πρόκειται για την απαρχή
της μεγάλης παρεξήγησης της αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας και του δυτικού πολιτι-
σμού.

Οι επιστήμονες λένε ότι η περιβαλλοντική καταστροφή είναι ανεπιστρεπτί
και οι οικονομίες καταρρέουν, πιστεύετε ότι έχουμε ελπίδες να επιβιώσουμε;
Από επιστημονικής πλευράς δεν υπάρχει απάντηση, από συναισθηματικής και επειδή
είμαι αισιόδοξος σαν άνθρωπος, ναι.
Η ιστορία του πολιτισμού λέει πως όταν οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με τον κίν-
δυνο θανάτου αλλάζουν. Είναι όπως και στο μύθο του Προμηθέα και της Πανδώρας.
Το όνομα Προμηθεύς είναι από το προ-μανθάνω, εμείς σήμερα μαθαίνουμε μόνο όταν
κάνουμε λάθος. Ο δυτικός άνθρωπος στις μέρες μας, συνειδητοποιεί το λάθος που
κάνει, έτσι νομίζω. Ακόμη και η δική σου ενασχόληση αυτό δείχνει, και δεν υπάρχει αμ-
φιβολία για το γεγονός της αναβίωσης της θρησκευτικότητας και του διαλογισμού.
Στη Γαλλία και την Ιταλία χρησιμοποιούν το διαλογισμό «βιπάσανα» σε μοναστήρια πα-
ρότι είναι από μια ξένη και μακρινή χώρα. Δεν λέω ότι η βιπάσανα είναι το μοναδικό
κλειδί, αλλά τέτοιου είδους πρακτικές μπορούν να μας βοηθήσουν να αναβιώσουμε
την εμπειρία.
Στο Χάρβαρντ έγίναν πειράματα γύρω από τη σχέση της δομής και της λειτουργίας του
εγκεφάλου σε καθολικές Καρμελίτισσες* καλόγριες (επιλέχθηκαν καλόγριες διότι έχουν
ευρύτατο κοινωνικό έργο) και βουδιστές μοναχούς. Βρέθηκε ότι το ειδικά διαμορφω-
μένο κέντρο του εγκεφάλου που διεγείρεται από την αγάπη και τη συμπόνια στους εν
λόγω μοναχούς είναι μεγαλύτερο από το δικό μας και λειτουργεί διαφορετικά. Πειράματα
έγιναν και στον εγκέφαλο του Αϊνστάιν του οποίου το κέντρο που ασχολείται με τα μα-
θηματικά ήταν 30% μεγαλύτερο από εκείνο ενός μη εξειδικευμένου στα μαθηματικά αν-
θρώπου. Βλέπουμε λοιπόν ότι η προσπάθεια που καταβάλλουμε διαμορφώνει τον
εγκέφαλο τόσο στη δομή όσο και στη λειτουργία του.

Μια κουβέντα για το σημερινή κατάσταση στη χώρα μας
Η χώρα όπου γεννήθηκε η αυτογνωσία το μόνο που δεν σκέπτεται είναι η αυτογνωσία.

*αυστηρό μοναστικό τάγμα που δεν επιτρέπει στις μοναχές να μιλούν παρά μόνο όταν θέλουν
πνευματική καθοδήγηση από την ηγουμένη.

Βιβλία που έχει γράψει ο Αιμίλιος Μπουρατίνος
Περιβάλλον και Συνείδηση στην Αρχαία Ελλάδα, εκδ. Αρσενίδη
Το Τέλος της Λογοκρατίας, εκδ. Αρσενίδη
Μινωική Θρησκεία: Η μυστική διάσταση, εκδ. Αρσενίδη
Καπιταλισμός με Ανθρώπινο Πρόσωπο, εκδ. Point
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Τι είναι το Sotai & Stretching
Corrective Bodywork

Γράφει η Ιλάειρα Μπουρατίνου,
διευθύντρια του Oriental Medicine & Shiatsu Training Centre, www.shiatsu.gr

«Σοτάι» στα Ιαπωνικά σημαίνει «εύκολη κίνηση του σώματος». Πρόκειται
για ένα ολοκληρωμένο σύστημα ειδικών διορθωτικών κινήσεων και χειρι-
σμών του σώματος, που αποβλέπει στην άμεση εναρμόνιση της ροής της
ενέργειας και την ανακούφιση από πόνους και άλλα προβλήματα υγείας.
Βελτιώνει άμεσα τη στάση και την ευθυγράμμιση του σώματος, ενώ τονώ-
νει τη φυσική κατάσταση με ήπιο και ακίνδυνο τρόπο.
Στο σοτάι εφαρμόζεται μια σειρά από ήπιες ή δυναμικές τεχνικές, που συνδυάζουν ισο-
τονικές και ισομετρικές συσπάσεις των μυών, διατάσεις και πιέσεις ειδικών σημείων.
Χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: «Self Sotai», οι τεχνικές που εφαρμόζει κανείς μόνος του
και «Sotai with helper», εκείνες που απαιτούν την καθοδήγηση και συνδρομή ενός «θε-
ραπευτή» ή «βοηθού». Oι τεχνικές αυτές βοηθούν αποτελεσματικά το σώμα να επανα-
κτήσει το σωστό, δηλαδή τον πιο εύκολο τρόπο κίνησης και έτσι, να απαλλαγεί από τις
λανθασμένες πιέσεις, που παρεμποδίζουν τη σωστή ροή της ενέργειας τόσο στο σω-
ματικό όσο και στο ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο.
Λόγω της σημασίας που δίνει το σοτάι στην ανάπτυξη της σωστής (κοιλιακής) αναπνοής,
μαλάσσονται τα εσωτερικά όργανα και τα αγγεία, βελτιώνοντας την κυκλοφορία της
λέμφου και του αίματος. Εξασφαλίζεται έτσι, η καλύτερη οξυγόνωση των κυττάρων,
ιστών και οργάνων.
Tο σοτάι βασίζεται στο έργο του Ιάπωνα Keizo Hashimoto, ο οποίος μετά
από πολυετή εργασία ως ιατρός σε κεντρικό νοσοκομείο, έβαλε σκοπό να
βοηθήσει το μεγάλο αριθμό ασθενών, που η συμβατική ιατρική δεν μπο-
ρούσε να εξυπηρετήσει επαρκώς. Στηρίζεται σε δύο απλές παρατηρήσεις:
(α) ότι σε πολλές περιπτώσεις, η λανθασμένη κίνηση του σώματος ευθύνε-
ται για διάφορα προβλήματα υγείας και (β) ότι διάφορες παθολογικές και μη
καταστάσεις βελτιώνονται, όταν ορισμένες κινήσεις «διορθώνονται».
Μια από τις ιδιαιτερότητες της μεθόδου συνίσταται στο ότι οι ασκήσεις είναι τόσο εύ-
κολες ώστε όλοι μπορούν να τις κάνουν, ακόμα και όσοι βρίσκονται σε μεγάλη ηλικία,
σε περίοδο εγκυμοσύνης, σε προχωρημένη ασθένεια ή σε κατάσταση αδυναμίας του ορ-
γανισμού.
Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για όλους τους ανθρώπους, αφού φέρνει άμεση ανακού-
φιση από πόνους και εντάσεις. Oι κύριες ενδείξεις παθολογικών καταστάσεων που αν-
τιμετωπίζει το σοτάι, αφορούν περιπτώσεις χρόνιου και οξέος πόνου πάσης αιτιολογίας
-κακή στάση ή αδυναμία του σώματος- χρόνια κόπωση και προβλήματα του πεπτικού,
αναπνευστικού, γυναικολογικού, κυκλοφορικού και νευρικού συστήματος.
Σύμφωνα με τη θεωρία του σοτάι, η υγεία εκφράζεται ως κατάσταση δυναμικής ισορ-
ροπίας. Είναι έτσι απαραίτητο να διορθώνονται οι μικρές ανισορροπίες, πριν εξελιχθούν
σε παθολογικές καταστάσεις ή ασθένειες.
Στην Iαπωνία το σοτάι έχει συνδυαστεί με το βελονισμό και το σιάτσου από πολλούς
γνωστούς ιατρούς-θεραπευτές, όπως ο Masunaga και ο Dr Manaka. O Dr Hashimoto
το εφάρμοσε στα πλαίσια της πρακτικής στο ιατρείο του, όπου έβλεπε κυρίως ορθοπε-
δικά αλλά και άλλα περιστατικά. Κατά τις τελευταίες δυο-τρεις δεκαετίες το σοτάι έχει
εφαρμοστεί σε χώρες του Δυτικού κόσμου, μόνο του ή σε συνδυασμό με το σιάτσου,
το βελονισμό, τη φυσιοθεραπεία, την οστεοπαθητική, το μασάζ, τη ρεφλεξολογία, τη
γιόγκα κ.ά., από πολλούς γνωστούς θεραπευτές.

Λίγα λόγια για τις διατάσεις-stretching
Oι γνωστές σε όλους διατάσεις, εφαρμόζονται εδώ και χιλιάδες χρόνια στις περισσότε-
ρες περιοχές του κόσμου, τόσο ως άσκηση όσο και ως θεραπεία ανισορροπιών του
οργανισμού. Σήμερα, οι διατάσεις είναι ιατρικά αποδεκτή μέθοδος για τη διατήρηση της
υγείας και της θεραπείας των μαλακών ιστών. Ταυτόχρονα όμως, είναι εμπειρική τε-
χνική, μιας και όλοι οι άνθρωποι, όπως και τα ζώα, ξέρουν να τεντώνονται από μόνοι
τους.
H εξέλιξη της μελέτης των μαλακών ιστών του σώματος πάνω στους οποίους επιδρούν
οι διατάσεις, έχει προχωρήσει ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες. Εφαρμόζονται σε δια-
φορετικές μορφές ανάλογα με την περίπτωση. Παραδείγματα είναι οι παθητικές και οι
ενεργητικές διατάσεις.
Oι διατάσεις επιδρούν κυρίως στους μύες και τις περιτονίες, βοηθώντας την καλύτερη
λειτουργία τους. Ταυτόχρονα, βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος και ξεμπλοκά-
ρουν τη ροή της ζωτικής ενέργειας, όπου εκείνη έχει «λιμνάσει». Συνεπώς, οι περισσό-
τερες μέθοδοι σωματικού χειρισμού και άσκησης κάνουν χρήση διατάσεων.

Επίδραση των διατάσεων
• Βελτιώνουν την ευλυγισία και τη δύναμη των μυών
• Ανοίγουν τα σφιξίματα από τις περιτονίες και άλλους μαλακούς ιστούς
• Βελτιώνουν τη στάση του σώματος
• Αποβάλλουν τοξίνες και ξεκουράζουν τους μύες μετά από άσκηση
• Ανακουφίζουν από πόνους
• Βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος και της λέμφου
• Αποσκοπούν στην καλύτερη ευθυγράμμιση του σκελετού
• Αποσυμπιέζουν τις αρθρώσεις και τη σπονδυλική στήλη
• Αυξάνουν την απορρόφηση του ασβεστίου από τα οστά
• Αυξάνουν την οξυγόνωση των κυττάρων
• Εξισορροπούν το νευρικό σύστημα
• Ανοίγουν την κοιλιακή και θωρακική χώρα, βελτιώνοντας την αναπνοή και την

κυκλοφορία στα εσωτερικά όργανα
• Ξεμπλοκάρουν τη λιμνάζουσα (στάσιμη) ενέργεια
• Ανοίγουν τα κανάλια και εξισορροπούν τη ροή της ζωτικής ενέργειας
• Αυξάνουν τη ζωτικότητα και ενέργεια.



Τρόφιμα στα σκουπίδια
Μήπως την οικονομική κρίση θα έπρεπε να την αντιμετωπίσουμε σαν το
"μάνα εξ ουρανού" της ψυχής που μας προσφέρει τη δυνατότητα να επανα-
ξιολογήσουμε τις προθέσεις μας στο ταξίδι της ζωής; Μήπως υπερεκτιμούμε
τη ζωή όταν την ατενίζουμε πίσω από τα άδεια παράθυρα των ματιών και της
απληστίας μας; Έστι γαρ νόησις όρασις ορώσα (η νόηση είναι όραση που
βλέπει) δίδασκε ο Πλωτίνος, καλό και χρήσιμο θα ήταν αν ακολουθούσαμε
τη διαπίστωσή του και κοιτάζαμε έστω και λίγο με τα μάτια της νόησης. Το
Υγείας Όραμα παραθέτει υλικό προκειμένου να αξιοποιηθεί από μέρους μας
μια τέτοια ενέργεια.
Στο καλάθι των αχρήστων καταλήγουν κάθε χρόνο 1,3 δισεκατομμύρια με-
τρικοί τόνοι τροφίμων, που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της ετήσιας παγκό-
σμιας παραγωγής, την ώρα που 925 εκατ. άνθρωποι λιμοκτονούν και ο
υποσιτισμός αποτελεί την βασική αιτία θανάτου για τουλάχιστον 5,5 εκατ.
παιδιά που πεθαίνουν ετησίως, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ.

Περισσότεροι από 30 εκατομμύρια
τόνοι τροφίμων κατέληξαν σε χώ-
ρους υγειονομικής ταφής στις ΗΠΑ
το 2009. Μεγάλο μέρος των τρο-
φίμων αυτών πετιέται λόγω κακής
εμφάνισης ή υπερβολικών οικιακών
αποθεμάτων. Aρθρο που δημοσιεύ-
τηκε σε επιστημονική επιθεώρηση
υπολόγίσε ότι τα τρόφιμα που κατα-
λήγουν στον κάλαθο των αχρήστων
αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα

τέταρτο της συνολικής κατανάλωσης τροφίμων στη χώρα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Ομάδα για τη Δεοντολογία, η ποσότητα τροφίμων που σπαταλιέται στη Γαλλία θα μπο-
ρούσε να θρέψει τον υποσιτισμένο πληθυσμό στη Δημοκρατία του Κονγκό και η ποσό-
τητα που καταλήγει στα σκουπίδια στην Ιταλία θα μπορούσε να θέσει τέλος στην πείνα
στην Αιθιοπία. Στη Μεγάλη Βρετανία, 8 τόνοι κατάλληλων τροφίμων καταλήγουν στα
σκουπίδια. Κρατική υπηρεσία υπολογίζει πως περίπου το 1/3 του συνόλου των τροφί-
μων πετιέται στα σκουπίδια κι αυτό κοστίζει στους Bρετανούς καταναλωτές περισσό-
τερα από 13 δισεκατομμύρια Ευρώ τον χρόνο. Στην Ελλάδα, όπως τονίζει ο Φίλιππος
Κυρκίτσος, πρόεδρος της οικολογικής εταιρείας ανακύκλωσης, από τα 1,3 κιλά σκου-
πιδιών που αναλογούν σε κάθε κάτοικο ημερησίως, τουλάχιστον τα 500 γραμμάρια
είναι τρόφιμα που καταλήγουν στον κάδο απορριμμάτων της κουζίνας. Οι ποσότητες
αυτές βέβαια ανεβαίνουν κατά πολύ τις εορταστικές περιόδους. «Πρόκειται για μία απί-
στευτα μεγάλη ποσότητα αν μάλιστα συγκριθεί με την αντίστοιχη της δεκαετίας του ΄60,
που ήταν μηδενική». Το φαγητό που πετιέται και σαπίζει στις χωματερές εκπέμπει 20
φορές περισσότερο μεθάνιο στην ατμόσφαιρα απ' ό,τι το διοξείδιο του άνθρακα που
εκπέμπουν οι εξατμίσεις των αυτοκινήτων στην ατμόσφαιρα. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα
με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, καθημερινά περίπου 25.000 άνθρωποι πεθαίνουν
από αιτίες που σχετίζονται με την πείνα. Το περιβάλλον επίσης το πληρώνει ακριβά,
καθώς κάθε χρόνο τα απορρίμματα τροφίμων εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα δισεκατομ-
μύρια τόνους αερίων που ενισχύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Πεινάνε 926 εκατ. άνθρωποι
Η ανθρωπιστική κρίση στη Σομα-
λία είναι απλώς η κορυφή του πα-
γόβουνου ενός φαινομένου που,
παρά τις «ευχές», όλο και επιδει-
νώνεται.
Σήμερα, 926 εκατ. άνθρωποι
πεινούν συστηματικά στον πλα-
νήτη μας. Από αυτούς τα 239
εκατ. βρίσκονται στην Αφρική, τα
53 στη Λατινική Αμερική και την
Καραϊβική, τα 37 στη Μέση Ανα-

τολή και το Μαγκρέμπ, ενώ η Ασία και ο Ειρηνικός έχουν το θλιβερό προνόμιο του ρεκόρ
λιμοκτονούντων, με 578 εκατ. Ακόμη και στις ανεπτυγμένες χώρες υπάρχουν 19 εκατ.
πεινασμένοι. Οι υποσχέσεις της διεθνούς κοινότητας το 1995 για μείωση κατά 50% της
πείνας στον πλανήτη έως το 2015 μοιάζουν κακόγουστο αστείο. Τα τελευταία πενήντα
χρόνια, η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων έχει τριπλασιαστεί ενώ ο παγκόσμιος πληθυ-
σμός έχει διπλασιαστεί, λέει η τελευταία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων,
καταλήγοντας: Τρόφιμα υπάρχουν, όχι όμως και πολιτική βούληση για να μην υπάρχει
πείνα.

Χρ. Π.
Πηγή: Ελευθεροτυπία

Το φάντασμα της φτώχειας
στην Ευρώπη

Της Χριστίνας Πάντζου

Παράδοξο τοπίο το ευρωπαϊκό, όπου οι επιβαλλόμενες οικονομικές πολιτι-
κές έρχονται σε οξεία σύγκρουση με τις υπεσχημένες κοινωνικές προτεραι-
ότητες. Τα προγράμματα σύγκλισης, σταθερότητας, εξυγίανσης, αναδιάρθρωσης,
μεταρρύθμισης, απελευθέρωσης, διάσωσης ή όπως αλλιώς ονομάζονται όσα
επιβάλλονται στα κράτη-μέλη κατά καιρούς και κατά περίπτωση, διογκώ-
νουν τα κοινωνικά προβλήματα και βαθαίνουν την φτώχεια και την κοινω-
νική και οικονομική περιθωριοποίηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Ένας
φαύλος κύκλος που καταδεικνύεται από το γεγονός ότι δέκα ολόκληρα χρόνια μετά
την έναρξη της Πρωτοβουλίας της Λισσαβόνας, όταν οι ηγέτες της Ε.Ε. δεσμεύτηκαν να
έχουν κάνει αποφασιστικά βήματα για την εξάλειψη της φτώχειας έως το 2010, φέτος
«γιορτάζουν» το Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού
Αποκλεισμού και θέτουν τις δύο μάστιγες της ηπείρου ως προτεραιότητα της ευρωπαϊ-
κής ατζέντας. Αφιερώνοντας μάλιστα 26 εκατ. ευρώ σε «ενημερωτικές εκστρατείας,
καινοτόμες πρωτοβουλίες, δημιουργικά σχήματα αλληλεγγύης, συναντήσεις, συζητή-
σεις, διασκέψεις και διαγωνισμούς που θα αναδεικνύουν επιτεύγματα και επιτυχημένα
πειράματα». Η Ευρωπαϊκή Ένωση όπου -παρότι είναι από τις πλουσιότερες περιοχές του
κόσμου- σήμερα 79.000.000 πολίτες ζουν κάτω από όριο της φτώχειας, δηλαδή πε-
ρισσότερο από το 16% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, ενώ στην Ελλάδα -πολύ πριν τη
σημερινή κρίση που υπόσχεται να δημιουργήσει νέες στρατιές νεόπτωχων- το ποσοστό
ήταν σχεδόν 21%. Ένας στους δέκα Ευρωπαίους ζει σε νοικοκυριά όπου κανένα μέλος
τους δεν εργάζεται. Αλλά ακόμη και για όσους εργάζονται η δουλειά δεν σημαίνει προ-
στασία κατά της φτώχειας, καθώς ένα 8% των ευρωπαίων εργαζομένων ζει επίσης κάτω
από τα όρια της φτώχειας, ενώ το 25% δηλώνει ότι τα εισοδήματά του είναι μικρότερα
από εκείνα που θα του επέτρεπαν να εκπληρώσει τους στόχους του. Τα παιδιά είναι αυτά
που περισσότερο πλήττονται με 19 εκατ., δηλαδή το 19% των παιδιών της Ευρώπης,
να ζουν κάτω από το όριο. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική, καθώς όπως
έδειξε έρευνα της κοινωνιολόγου Μόνικα Καμπαλίκοβα της Ακαδημίας Επιστημών της
Μπρατισλάβας, μια ολόκληρη γενιά παιδιών ως ενήλικοι θα αντιμετωπίσουν το φάσμα
της φτώχειας λόγω της επίπτωσης που έχει στη ζωή τους η μακροχρόνια ανεργία των γο-
νιών τους. «Παιδιά των οποίων οι γονείς δεν μπορούν να βρουν δουλειά επί χρόνια δεν
έχουν αίσθηση του τι σημαίνει να φέρνεις ένα μισθό στο σπίτι, μαθαίνουν να αποδέ-
χονται τις συνθήκες ανέχειας και υποτυπώδους επιβίωσης ως "φυσιολογική", χάνουν την
επιθυμία να αλλάξουν τα πράγματα και τα κίνητρα για δουλειά και ζωή και μένουν παγι-
δευμένα στην φτώχεια». Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στις χώρες της ανατολι-
κής Ευρώπης, επισημαίνει η κοινωνιολόγος, όπου σημειώνονται εξαιρετικά υψηλά
ποσοστά ανεργίας: 20% στη Λετονία, 14% στη Σλοβακία και άνω του 10% σε χώρες
όπως η Ρουμανία και η Ουγγαρία, με μεγάλο μέρος τους να είναι μακροχρόνια άνεργοι.
Υποθηκεύεται το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς, συμπληρώνει η αμερικανική οργά-
νωση Συμβούλιο Σύγχρονων Οικογενειών, προειδοποιώντας ότι τα παιδιά που εντάσ-
σονται στην κατηγορία των φτωχών στη διάρκεια μιας ύφεσης έχουν τριπλάσιες
πιθανότητες να παραμείνουν φτωχά ως ενήλικοι σε σχέση με εκείνα που δεν βίωσαν τη
φτώχεια.

Πηγή: Ελευθεροτυπία

Διαρρήκτες ψυγείων!
Της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΛΙΝΑΡΔΟΥ linardou@enet.gr

Οι κάτοικοι στα Κάτω Λεχώνια Μαγνησίας
έχουν πραγματικά βρει τον μπελά τους με
τους διαρρήκτες να μπουκάρουν στα σπίτια
τους ακόμη και την ώρα που οι άνθρωποι
είναι μέσα και κοιμούνται.
Σε τρεις περιπτώσεις, όπως καταγγέλθηκε

στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας,
τσάκωσαν τους εισβολείς την ώρα που έκα-
ναν επιδρομή στο ψυγείο με την μπουκιά στο
στόμα! Επειδή το θέμα έχει ξεφύγει, κάτοικοι
σκέφτονται να ξεκινήσουν νυχτερινές περι-

πολίες, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε αρκετά άλλα χωριά. Πολλοί έχουν ήδη τοπο-
θετήσει συστήματα ασφαλείας, κάγκελα σε παράθυρα και πόρτες. Σύμφωνα με την
αστυνομία, το προφίλ των δραστών είναι: νέοι και πεινασμένοι. Αλλοδαποί είναι, φω-
νάζουν οι κάτοικοι. Ε, και; Οι Έλληνες δηλαδή δεν πεινάνε;

Πηγή: Ελευθεροτυπία

ΑΠΟΨΕΙΣ ΖΩΗΣ

20

«Ο πολιτισμός είναι μια συνωμοσία.
Η σύγχρονη ζωή είναι η μυστική συμφωνία των βολεμένων να τηρούν τα προσχήματα.»
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«Το χρήμα δεν ενοχλείται αν το αποκαλούμε κακό, είναι πάντα δυνατό.
Είναι μια μυθοπλασία, ένας εθισμός, μια σιωπηρή συνωμοσία.»

Οι δισεκατομμυριούχοι διαμαρτύρονται
γιατί δεν φορολογούνται

Γράφει: Νίκος Μπογιόπουλος
Να «γιατί», τελικά...
«"Οι ηγέτες μας ζήτησαν κοινές θυσίες. Όταν όμως
το έκαναν, εμένα με παρέκαμψαν. Ρώτησα τους πάμ-
πλουτους φίλους μου τι επιβάρυνση περίμεναν.
Ανέγγιχτοι κι εκείνοι.
Την ώρα που οι φτωχοί και η μεσαία τάξη πολεμούν
για μας στο Αφγανιστάν και οι περισσότεροι Αμερι-
κανοί παλεύουν να τα βγάλουν πέρα, εμείς οι μεγα-
πλούσιοι διατηρούμε τις εξαιρετικές φοροαπαλλαγές
μας (...) Οι φίλοι μου και εγώ κανακευτήκαμε αρκετά

από ένα Κογκρέσο φιλικό προς τους δισεκατομμυριούχους (...)".
(Ουώρεν Μπάφετ - «New York Times»)
Μερικά χρόνια νωρίτερα, ένας συνάδελφος του Μπάφετ, ο επίσης πολύ(πολυ)δισεκα-
τομμυριούχος κ. Σόρος, με αφορμή ότι παίζοντας με την αγγλική λίρα στο χρηματιστή-
ριο είχε κερδίσει σε μια νύχτα 1,6 δισ. δολάρια, είχε καταθέσει σε άρθρο του ("Atlantic
Review") τη δική του... εξομολόγηση:
"(...) με τον τρόπο με τον οποίο κερδίζουμε εμείς τα χρήματά μας κινδυνεύει πλέον η δη-
μοκρατία και ο κόσμος. Αισθάνομαι άσεμνος που μπορώ και κερδίζω τόσα δισεκατομ-
μύρια εύκολα, μόνο σε μια βραδιά".
Ας παρακάμψουμε τον "πόνο" που (ένεκα της εγνωσμένης... σεμνότητάς τους) κατα-
κλύζει τους Μπάφετ και Σόρος. "Πόνος" που μοιάζει... αβάσταχτος και μεγαλώνει ευ-
θέως ανάλογα όσο μεγαλώνει η ευκολία με την οποία αποσπούν τα αστρονομικά κέρδη
τους.
Ας παρακάμψουμε επίσης τη "μελαγχολία" που τους προκαλεί η ασυλία που απολαμ-
βάνουν από τα... Κογκρέσα των ΗΠΑ και της υφηλίου. Και ας κρατήσουμε τούτο:
Ότι τόσο τα υπερκέρδη, όσο και η ασυλία τους παραμένουν ανέγγιχτα, είτε στο τιμόνι
της χώρας-ορμητήριό τους, τις ΗΠΑ, βρίσκεται ο Μπους, είτε βρίσκεται ο Ομπάμα.
Επομένως, η αιτία που επιτρέπει στους άρπαγες να κάνουν τις "δουλειές" τους, να δι-
ευρύνουν τα "μεγα-κέρδη" τους πάνω στην έρημο της φτώχειας των λαϊκών μαζών,
δεν είναι ούτε ο τάδε ούτε ο δείνα πολιτικός διαχειριστής του συστήματος. Δεν είναι ο
"κακός" Μπους ή ο "καλός" Ομπάμα. Είναι το ίδιο το σύστημα (το όνομά του: "καπιτα-
λισμός") που κατασκευάστηκε από και για τους "Μπάφετ" και το υπηρετούν εξίσου οι
Μπους και Ομπάμα, οι Μέρκελ και Σρέντερ, οι Σαρκοζί και Ζοσπέν, οι Παπανδρέου και
Καραμανλής.
Αυτό το σύστημα είναι που επιτρέπει στους Μπάφετ και Σόρος να πατούν επί
πτωμάτων και μετά να παραδίδουν και μαθήματα "σεμνότητας" (άμα τε και
"πατριωτισμού" - για να μην ξεχνάμε και τα δικά μας).
Να "γιατί", τελικά, αυτός είναι, ο καπιταλισμός είναι, που πρέπει να ανα-
τραπεί. Μαζί με όλους τους διαχειριστές του».

ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ – Πηγή:«Ριζοσπάστης»

Οι Ινδοί δισεκατομμυριούχοι
υποκαθιστούν το κράτος

Ο Γκαουτάμ Αντανί, με προσωπική περιούσια γύρω στα 10 δισ. δολάρια, είναι μεγι-
στάνας της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ινδία. Σύμφωνα με την άποψή του ο πιο εύκο-
λος - και φυσικά περισσότερο κερδοφόρος για τον ίδιο - τρόπος να ανταποκριθεί στις
ενεργειακές ανάγκες της ινδικής αγοράς είναι ο ακόλουθος: να εξορύξει τον άνθρακα
από το ορυχείο του στην Ινδονησία και να τον μεταφέρει με δύο ιδιόκτητα κορεατικής
κατασκευής πλοία στο εργοστάσιό του στην Ινδία. Μέσω του λιμανιού της Μούντρα
(που επίσης του ανήκει) και μιας δικής του σιδηροδρομικής γραμμής.
Η προσέγγισή του δεν είναι πρωτότυπη. Αντιθέτως, είναι ο κανόνας για τους περισσό-
τερους από τους 55 Ινδούς δισεκατομμυριούχους, οι οποίοι με συνολικό πλούτο 250
δισ. δολάρια ευθύνονται για το 1/6 της ετήσιας οικονομικής παραγωγής μια χώρας
που έχει 8% ρυθμό ανάπτυξης. Κοινώς, προτιμούν να μη βασίζονται στις κακές υπο-
δομές του ινδικού κράτους. Το οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, βασίζεται ολοένα και πε-
ρισσότερο στον ιδιωτικό τομέα για την παροχή κάποιων υπηρεσιών. Ειδικά εκεί όπου
άλλοτε μονοπωλούσε όπως τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, λιμάνια, αεροδρόμια, τράπεζες
κ.λπ. Το παράδοξο βέβαια με τον επιτυχημένο, σύμφωνα πάντα με τα νού-
μερα, ινδικό καπιταλισμό είναι ότι βασίζεται στις αδυναμίες του κράτους.
Δηλαδή στις σχέσεις των επιχειρηματιών με τους πολιτικούς.

Πηγή: Τα Νέα

Αύξηση των αυτοκτονιών
λόγω της οικονομικής κρίσης

Από factorx στις 20/09/2011

Κατά 40% αυξημένες είναι οι αυτοκτονίες Ελλήνων πολιτών στο πρώτο
5μηνο του 2011 έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, αναφέρει σε δη-
μοσίευμά της η “Wall Street Journal”, επικαλούμενη στοιχεία του ελληνικού
υπουργείου Υγείας.
Οι καταγεγραμμένες αυτοκτονίες έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με την προ της κρίσης πε-
ρίοδο, φτάνοντας σήμερα στο επίπεδο των 6 ανά 100.000 κατοίκους. Οι απόπειρες

αυτοκτονίας,
εξάλλου, ακο-
λουθούν τον
ίδιο αυξανόμενο
ρυθμό.
Το τηλεφωνικό
κέντρο του
κοινωφελούς
φορέα απο-
τροπής αυτο-
κ τ ο ν ι ώ ν
“Κλίμακα” δε-
χόταν τέσσερις
έως δέκα κλή-
σεις την ημέρα.
“Τώρα υπάρ-
χουν μέρες που
δεχόμαστε και

100, λέει ο ψυχολόγος κ. Άρης Βιολατζης. Όσο για το προφίλ των καλούντων; Άνδρες
από 35 έως 60 ετών και με έντονα οικονομικά προβλήματα.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, παρόμοια είναι η εικόνα και στην υπόλοιπη Ευρώπη από την
έναρξη της κρίσης και μετά, ενώ και στις ΗΠΑ ο αριθμός των αυτοκτονιών έχει αυξηθεί
σε περισσότερες από 10 αυτοκτονίες ανά 100.000 κατοίκους.

Πηγή: www.euro2day.gr
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Φοβού τους ειδικούς!

«Έχεις τον τρόπο σου. Έχω τον τρόπο μου.
Όσο για τον ορθό τρόπο, τον καλό τρόπο και τον μόνο τρόπο, δεν υφίστανται».

Φρίντριχ Νίτσε

Αρκετές μεγάλες εταιρείες έχουν έσοδα που ξεπερνούν κατά πολύ το ΑΕΠ
οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών. Αυτός είναι και ο λόγος που τα κράτη
είναι χειραγωγούμενα και «συμμορφώνονται» προς τις αγορές. Με φτηνές
δικαιολογίες οι εταιρείες αυτές αρνούνται να πληρώσουν το οποιοδήποτε
τίμημα και να επανορθώσουν τις βλάβες που προκαλούν στη φύση από τα
δηλητήρια και τις βιολογικά ανορθόδοξες μεθόδους που χρησιμοποιούν. Οι
πανεπιστημιακοί και γενικότερα οι επιστήμονες που υπερασπίζονται αυτές
τις εταιρείες (τις γνωρίζουμε και σαν «αγορές») είναι άνθρωποι σαν όλους
εμάς. Συχνά τις υπερασπίζονται με το αζημίωτο, και είναι πολλοί εκείνοι που
το κάνουν. Στις προτεραιότητές αυτών των εταιρειών είναι μόνο το κέρδος
και προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους τίποτε δεν θα τις εμποδίσει να
πατήσουν επάνω στο πτώμα του πλανήτη όπου ζούμε όλοι, συμπεριλαμβα-
νομένων και των ιδίων. Μόνο μία δύναμη είναι ικανή να σταματήσει το ση-
μερινό Αρμαγεδδώνα. Είναι η δύναμη του ατόμου που απαρνιέται την ατομική
του υπόσταση -βόλεμα- για το σύνολο. Είσαι εσύ και εγώ αγαπητέ αναγνώ-
στη, και αυτό πρέπει να το εμπεδώσουμε αν θέλουμε να συνεχιστεί η ζωή και
των επόμενων γενεών (των παιδιών μας) στη σημερινή της μορφή.

Σ.τ.Ε.

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ εάν οι οικονομικοί αναλυτές θα μπορούσαν να βγάλουν τον
κόσμο από το οικονομικό αδιέξοδο; Το ότι δεν δείχνουν να μπορούν, εξηγείται με πολ-
λούς τρόπους. Καταρχάς, έχει αποδειχθεί ότι οι λεγόμενοι εμπειρογνώμονες δεν δια-
θέτουν, σε πολλές περιπτώσεις, τα κατάλληλα κριτήρια για να μπορούν να κρίνουν.
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το σημαντικό για μια καλή πρόβλεψη δεν είναι τόσο οι
γνώσεις ή η πείρα, όσο η σωστή κρίση -ή καλύτερα ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί
το μυαλό του κάθε ανθρώπου. Όλοι ξέρουμε ότι ακόμη και οι πιο ευφυείς άνθρωποι
μπορούν να ξεγελαστούν από κάποιους που εμφανίζονται σαν «ειδικοί».
Το καλύτερο παράδειγμα του δέους που προκαλεί ο «ειδικός» είναι το «σύνδρομο του
δρ. Φοξ. Η ονομασία προέρχεται από μια σειρά ψυχολογικών πειραμάτων, στα οποία
ένας ηθοποιός είχε προσληφθεί για να κάνει μια δήθεν επιστημονική παρουσίαση σε
επαγγελματίες εκπαιδευτικούς. Ο ηθοποιός είχε συστηθεί σαν «δρ. Μάιρον Φοξ» (ανύ-
παρκτο πρόσωπο) και είχε χαρακτηριστεί ειδικός σε θέματα εφαρμογής των μαθηματι-
κών στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Στη συνέχεια έδωσε μια ανυπόστατη διάλεξη σχετικά
με τη θεωρία των παιγνίων, όπως εφαρμόζεται στις ιατρικές σπουδές. Εντούτοις, ο τρό-
πος που την εκφώνησε ήταν ζεστός, γεμάτος χιούμορ και έξυπνους νεολογισμούς.
Μετά το πέρας τις ομιλίας, μοιράστηκαν στους παρευρισκομένους διάφορα ερωτημα-
τολόγια, στα οποία τους καλούσαν να αξιολογήσουν τον «δρ. Φοξ». Από αυτά φάνηκε
ότι ο «διδάκτωρ» είχε εντυπωσιάσει το κοινό. «Εξαιρετική παρουσίαση» έγραψε ένας,
ενώ κάποιος άλλος παραπονέθηκε ότι ήταν «υπερβολικά διανοουμενίστικη».
Το πόσο αστήρικτη είναι η εμπιστοσύνη που επιδεικνύει ο κόσμος στους «ειδικούς»,
προκύπτει -από διαφορετική οπτική γωνία- και από μια άλλη έρευνα. Συγκεκριμένα,
υπολογίστηκε ότι ένας πρόεδρος που εμφανίζεται στην τηλεόραση για να υποστηρίξει μια
άποψη, επηρεάζει ελάχιστα (λιγότερο από μια ποσοστιαία μονάδα) την κοινή γνώμη. Οι
ειδικοί ωστόσο που περιφέρονται στα τηλεοπτικά κανάλια μπορούν να την επηρεάσουν
πολύ περισσότερο, κατά 3%, και αυτό επειδή θεωρούνται αξιόπιστοι ή αμερόληπτοι.
Αξίζει όμως να τους εμπιστεύεται κανείς;
Ο «ειδικός επί των ειδικών» ονομάζεται Φίλιπ Τέτλοκ και είναι καθηγητής στο πανεπι-
στήμιο της Καλιφόρνια, στο Μπέρκλεϊ. Το βιβλίο του «Τα πολιτικά κριτήρια των ειδι-
κών», το οποίο κυκλοφόρησε το 2005, βασίζεται στη μελέτη -επί δύο δεκαετίες-
82.000 προβλέψεων από 284 εμπειρογνώμονες. Ο Τέτλοκ παρακολούθησε τις προ-
βλέψεις και κατέληξε στο ότι αυτές δεν ήταν, κατά μέσον όρο, παρά ελάχιστα πιο σω-
στές από εκείνες της κοινής γνώμης -το αποτέλεσμα που θα είχαμε δίνοντας σ’ ένα

χιμπατζή να ρίξει ζάρια... «Δεν είχε διαφορά εάν οι συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν δι-
δακτορικά, ήταν οικονομολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες, δημοσιογράφοι ή ιστορικοί, εάν
είχαν πείρα περί της πολιτικής ή πρόσβαση σε απόρρητα αρχεία», γράφει ο κ. Τέτλοκ.
Πράγματι, ο μόνος παράγοντας που φάνηκε να έχει σημασία ήταν η διασημότητα. Και η
σχέση ήταν αντιστρόφως ανάλογη. Όσο πιο διάσημοι οι περίφημοι ειδικοί, τόσο πιο λαν-
θασμένες οι προβλέψεις τους. Αυτό έχει να κάνει με μια προβληματική λειτουργία των
μέσων ενημέρωσης. Οι επιδέξιοι παραγωγοί των τηλεοπτικών θεαμάτων, καθώς και οι
δημοσιογράφοι, τείνουν να προσκαλούν ειδικούς που παρουσιάζουν πειστικές, συγ-
κροτημένες απόψεις και βλέπουν τα πάντα σε μαύρο/άσπρο.
Ο κ. Τέτλοκ αποκαλεί τους εν λόγω ειδικούς «σκαντζόχοιρους», από τη γνωστή διά-
κριση του σερ Αζάια Μπερλίν μεταξύ σκαντζόχοιρων και αλεπούδων. Οι σκαντζόχοιροι
τείνουν να έχουν μιαν εστιασμένη οπτική του κόσμου, συγκεκριμένες ιδεολογικές κα-
τευθύνσεις και ισχυρές πεποιθήσεις. Οι αλεπούδες, αντίθετα, είναι πιο επιφυλακτικές, τεί-
νουν να αναπροσαρμόζουν την οπτική τους, είναι πιο επιρρεπείς στην αυτοκριτική και
βλέπουν τα πράγματα πιο σύνθετα. Το αποτέλεσμα είναι ότι, μολονότι δεν κάνουν πιο
πολλή φασαρία, οι αλεπούδες έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να είναι σωστές
στις εκτιμήσεις και τις κινήσεις τους. Αυτή ήταν και η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους εμ-
πειρογνώμονες. Μπορεί οι σκαντζόχοιροι να είναι ικανοί, εκείνοι όμως που μπορούσαν
να αποδώσουν, τόσο στους τομείς της ειδικότητάς τους όσο και στους υπόλοιπους ήταν
οι «αλεπούδες».
Υπάρχουν και άλλες έρευνες που επιβεβαιώνουν ότι οι εμπειρογνώμονες έχουν υπερε-
κτιμηθεί. Σε πείραμα αποδείχθηκε ότι κλινικοί ψυχολόγοι δεν έκαναν καλύτερες δια-
γνώσεις απ’ ό,τι οι γραμματείς τους. Σε άλλο πείραμα, ένας λευκός αρουραίος
κλεισμένος σε λαβύρινθο αποδεικνυόταν μονίμως πιο έξυπνος από φοιτητές του Γέιλ
στην αναζήτηση του σωστού δρόμου προς την τροφή του. Οι φοιτητές είχαν την τάση
να υπεραναλύουν και να βλέπουν διεξόδους εκεί που δεν υπήρχαν, οπότε το τρωκτικό
τούς νικούσε.
Ο λόγος για τον οποίο η αγορά ιδεών δεν ξεφορτώνεται τις «δήθεν» αυθεντίες και τις
κενές ιδέες, είναι εν μέρει ότι κανείς δεν καλείται να λογοδοτήσει για τίποτα. Υπερηφα-
νευόμαστε για τις επιτυχίες μας και αγνοούμε τα λάθη μας ή προσπαθούμε να εξηγή-
σουμε ότι το λάθος δεν έχει σημασία, επειδή η κατάσταση έχει αλλάξει, ή ότι εμείς
είμαστε κατά βάση σωστοί, αλλά οι συγκυρίες ήταν λάθος. Για παράδειγμα, επαίρομαι
ότι είχα προειδοποιήσει, το 2002 και το 2003, πως εάν εισβάλλαμε στο Ιράκ, θα προ-
καλούσαμε χάος και βία. Από την άλλη, τείνω να δικαιολογώ τον εαυτό μου για τις λαν-
θασμένες προβλέψεις μου το 1997, ότι η αύξηση των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ
θα αποδεικνυόταν αποτυχημένη. Μήπως, λοιπόν, θα έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα
σύστημα αξιολόγησης των ειδικών; Ο καθηγητής Τέτλοκ υποστηρίζει ότι διάφορες ορ-
γανώσεις μπορεί να ιδρύσουν «υπερ-ιδεολογικούς δείκτες καταναλωτών για τους εμ-
πειρογνώμονες, παρακολουθώντας και αξιολογώντας τις εκτιμήσεις των ειδικών.
Συμφωνώ: Καταστήστε μας υπόλογους!»

Πηγή: The New York Times /Ελευθεροτυπία

Tα πρόβατα αποδει-
κνύονται συχνά πιο ει-
δικά από τους ειδικούς.
Η βαριά ομίχλη δεν εμ-
πόδισε 2.100 πρόβατα
να βρουν το δρόμο για
νέα βοσκοτόπια στο
Άινταχο, όταν και οι πιο
ευφυείς άνθρωποι θα
χάνονταν.

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του νόμου 3986 που ψηφίστηκε πρόσφατα, καταργείται το μειωμένο ταχυδρομικό τέλος που ίσχυε
για την ταχυδρομική επιστολή των εφημερίδων και άλλων εντύπων. Στοχεύουν άραγε σε έσοδα ή στον περιορισμό της ελευ-
θερίας της έκφρασης; Για μας γίνεται πλέον δυσβάσταχτη η αξία του τέλους και μας αναγκάζει να διακόψουμε τις αποστολές.
Οι παραλήπτες μπορούν να αποστείλουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση και να τους αποστέλλουμε το τεύχος σε ηλεκτρονική
μορφή. Μπορούν επίσης να γίνουν συνδρομητές ή να το διαβάζουν στον διαδυκτιακό μας τόπο. Αναφορικά με την εξειδίκευση
και τα αποτελέσματα των ειδικών παραθέτουμε το άρθρο που ακολουθεί.
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«Δε χωρώ! Δε χωρώ! Θέλω να ξεφύγω!» Η κραυγή τούτη αιώνια ρήμαζε και κάρπιζε τα σωθικά του κόσμου.
Πηδούσε από σώμα σε σώμα, από γενεά σε γενεά, από είδος σε είδος, ολοένα πιό σαρκοβόρα και πιό δυνατή.

Όλοι οι γονιοί φωνάζουν: θέλω να γεννήσω γιον ανώτερό μου!»

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

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

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

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

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

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΑΜΑ

(Μιχαήλ Αγγέλου 6), Δ. Λαιν ΕΠΕ (Κομνηνών 13), Πιστιόλη Δ. & ΣΙΑ ΟΕ
(Οπλαρχηγού Πουτέτση 13), Νάκος Χρήστος – Αναγνώστης (Πυρσινέλλα Βα-
σιλείου 11), Λάζου Ε. Μ. & ΣΙΑ ΟΕ (Μιχαήλ Αγγέλου 27), Τασούλα Β. – Θ.
Τασιούλας ΟΕ, (Καζαντζάκη Νίκου 30), Πλούμης Νικόλαος (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, στο Καφενείο της ΔΟΥ (Εφορία).

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

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

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

αλλού
Οικολογικός θυσαυρός - Ακαδημίας 84, Οικολόγοι Ελλάδος - Πανεπιστη-
μίου 57, Αγροτική γωνιά - Χ. Τρικούπη 15, Oriental Medicine - Eρμού 86,
Βιολογικά Προιόντα Ανεμογιάννης Παναγιώτης Στουρνάρη 36 & Γ΄ Σε-
πτεμβρίου & 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 Πρέ-
βεζα, την Ηγουμενίτσα, τη Λευκάδα
και την Αθήνα.




