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Μία νέα συναρπαστική φιλοσοφική αναζήτηση, συντροφιά με τον Αιμίλιο Μπουρατίνο.
συνέντευξη Χρήστος Κόντης

Η φιλοσοφική συζήτηση με τον Αιμίλιο Μπουρατίνο που δημοσιεύσαμε στα δύο προηγούμενα
τεύχη του Υγείας Όραμα υπό τον τίτλο «Η εξέλιξη του ανθρώπου», κέρδισε τους αναγνώστες. Για αυτό επισκεφτήκαμε και πάλι τον πολυάσχολο φιλόσοφο-επιστήμονα, δύο ημέρες
μετά την επιστροφή του από ταξίδι στην Ιταλία. Καθίσαμε στο γραφείο του και απολαύσαμε
για άλλη μια φορά την προσέγγιση του, που πηγάζει από την επιστήμη και τη φιλοσοφία ταυτόχρονα.
Φαίνεται πως η οικονομική κρίση προβληματίζει τους ανθρώπους και αναζητούν -μέσα και
από την επιστήμη- προσωπική αλλά και κοινωνική διέξοδο.
Βεβαίως, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αναζητούν πιο επιλεκτική γνώση, διότι οι ανακαλύψεις και γενικότερα η πρόοδος της επιστήμης τον εικοστό αιώνα -ιδίως στο χώρο της φυσικής και πρόσφατα στο χώρο της βιολογίας- δείχνουν ότι το παλαιό σύστημα το
συνέχεια σελ. 12-13
οποίο στηρίζεται στη Νευτώνεια και την Καρτεσιανή σκέψη δεν ισχύει πλέον...

Αφιέρωμα στα σιτηρά
από την Εναλλακτική Κοινότητα «Πελίτι»
Τα σιτηρά στην Ελλάδα:
Η ιστορία τους και ο μεγάλος κίνδυνος της εξαφάνισής τους.

Ανησυχούμε για την πορεία της ανθρωπότητας. Ανησυχούσαμε και
πριν από την οικονομική κρίση και το
διαλαλούσαμε με όποιο τρόπο μπορούσαμε. Το ίδιο κάνουμε και τώρα.
Γι’ αυτό αντιμετωπίζουμε την κρίση
σαν μια ευκαιρία, να αφυπνιστούμε,
να ξαναγίνουμε άνθρωποι, που περπατάν στα χνάρια των προγόνων
τους με σεβασμό και εμπιστοσύνη,
διότι εκείνοι κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη ζωή μέχρι τις μέρες μας.
Πρέπει να βελτιώσουμε αυτό που δημιούργησαν. Αλλά όσο κρατάμε
ανοιχτή την τηλεόραση, όσο διδασκόμαστε από αυτή γινόμενοι πρωταγωνιστές
και
θιασώτες
ταυτόχρονα, δεν γνωρίζουμε αν θα
υπάρχει αύριο, γιατί ο τρόπος που
ζούμε, δεν εξασφαλίζει κανένα
αύριο. Αλίμονο! Δεν αφήσαμε τίποτα
όρθιο, ούτε στη γη, ούτε στη θάλασσα, ούτε στον αέρα. Ανησυχούμε, γιατί χάθηκε η ντόπια
βιοποικιλότητα, μας κατέστησαν

εξαρτημένους από καλλιέργειες
υβριδίων που δεν αναπαράγονται.
Είμαστε έρμαια των αγορών, η ζωή
μας, και η ζωή γενικότερα, δεν μετράει σε αξίες αλλά σε αριθμούς.
Τηλεφωνήσαμε στον ακάματο φίλο
μας τον Παναγιώτη Σαϊνατούδη, δη-

Γράφει η Ναυσικά Ταράντου

Σε συνέχεια της σειράς άρθρων μας
γύρω από την Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική (ΚΠΙ), παρουσιάζουμε
το Στοιχείο του Μετάλλου, ένα από
τα Πέντε Στοιχεία -μαζί με τη Γη, τη
Φωτιά, το Νερό και το Ξύλο που
έχουμε ήδη παρουσιάσει – τα οποία
συνθέτουν τον κόσμο μας με βάση

την αρχαία κινεζική φιλοσοφία. Τα
στοιχεία αυτά έχουν καθοριστική
σημασία για την υγεία μας συνολικά, σε οργανικό, πνευματικό και
ψυχικό επίπεδο. Γνωρίστε τον
πλούσιο σε συμβολισμούς κόσμο
της ΚΠΙ και εντρυφήστε σε μία πανάρχαια...
συνέχεια σελ. 6-7

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ: Η περίπτωση της επτάχρονης Ελπίδας
Παρασκευή ψωμιού
στην Βοιωτία κατά τον 7ο π.Χ. αιώνα

μιουργό και ψυχή του «Πελίτι». Του
ζητήσαμε να μας δώσει πληροφορίες για σπόρους ντόπιων ποικιλιών
και πώς μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να τους προμηθευτούν. «Εμείς
ό,τι είχαμε να δώσουμε, το δώσαμε», μου απάντησε. «Πέρυσι είχαμε ....
συνέχεια σελ. 10-11

Η περίπτωση του μικρού κοριτσιού που θα δούμε είναι
από εκείνες που εμφάνισαν θετικά θεραπευτικά αποτελέσματα, αλλά όπου δυστυχώς τα ενδοοικογενειακά προβλήματα αποτέλεσαν αξεπέραστο εμπόδιο για
το τελικό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η εύκολη λύση
του χειρουργείου που επιλέχτηκε από τους γονείς,
όπως θα δούμε στην συνέχεια, καθησύχασε προσωρινά τις ανησυχίες τους, αλλά δεν βοήθησε τη μικρή
ασθενή να αναπτύξει μια ανθεκτικότερη στάση απέναντι στο πρόβλημα.
Η Ελπίδα με επισκέφτηκε...
συνέχεια σελ. 6-7

Tο σκίτσο της Ελπίδας

Διαβάστε ακόμη σ’ αυτό το τεύχος:
• Η ζωή είναι επίλυση προβλημάτων.
• Τα βότανα της Ελληνικής φύσης και οι
θεραπευτικές τους ιδιότητες
• Οι Εμβολιασμοί υπό επιστημονική κρίση.
• Μελισσοθεραπεία και η ιστορία της.
• Συνταγές ομορφιάς με Μέλι.
• Θετική εκπαίδευση σκύλων.
• Συνταγές για φυσικά οικολογικά καθαριστικά.
• Οι αγανακτισμένοι της Wall Street.
• Λομπίστες υπαγορεύουν αποφάσεις στο
Κογκρέσο.
Και άλλα ενδιαφέροντα θέματα...
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Χρήστος Αγγελίδης, Ραϋμόνδης Ηλίας,
Παναγιώτης Σαϊνατούδης, Brigitte Roth.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ολική ή
περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση
του περιεχομένου του παρόντος εντύπου με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη, αλλά υπόκειται στον (Ν.2121/1993) και τους
κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Οι απόψεις όσων αρθρογραφούν δεν αποτελούν κατ’
ανάγκη και τις θέσεις του εκδότη. Οι πληροφορίες που
παρέχονται δεν συνιστούμε να εφαρμόζονται αυτοβούλως ή να θεωρούνται ως πανάκεια. Σε καμία περίπτωση
τα κριτικά σχόλια δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι καταδικάζουν την συμβατική ιατρική επιστήμη. Αφορούν επισημάνσεις που αξίζουν την προσοχή και την διερεύνηση
από την Παγκόσμια Επιστημονική Ιατρική Κοινότητα για
την καλύτερη αντιμετώπιση του κοινού μας στόχου, την
εξάλειψη της προδιάθεσης προς την ασθένεια.
Το επόμενο φύλλο θα κυκλοφορήσει τον
Απρίλιο στην Κέρκυρα, στην Βορειοδυτική
Ελλάδα και στην Αθήνα.

Με μεγάλη μας χαρά σας παρουσιάζουμε το ένατο τεύχος του Υγείας Όραμα. Παρ’ όλες τις αντίξοες
οικονομικές και γενικότερες συνθήκες καταφέραμε για ακόμα μία φορά να είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας. Και σε αυτό το τεύχος, το σχόλιο μας έχει να κάνει με την κοινωνική κατάσταση. Δεν θέλουμε να επαναλαμβανόμαστε, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε όταν επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία και
παραμένουν οι ίδιες συνθήκες;
Ζούμε λοιπόν ένα κοινωνικό τέλμα. Αν δεν κάνουμε κάτι, οι μέρες μας είναι μετρημένες. Αντιμετωπίσαμε με υπεροψία την ευκαιρία της ζωής. Υπερεκτιμήσαμε τις δυνατότητες μας, αλλά δεν διαθέταμε τελικά το ανάλογο υπόβαθρο.
«Καλύτερα να κλαίω στο πίσω κάθισμα μιας BMW παρά να είμαι ευτυχισμένη σε μια καλύβα», δήλωνε Κινέζα υποψήφια
νύφη σε τηλεοπτικό κανάλι της ανερχόμενης Κίνας, που διεκδικεί και αυτή το δικό της μερίδιο από την «ευτυχία» της
Δύσης, μία ευτυχία καταστροφική όπως αποδείχτηκε.
Οι «εκπρόσωποί» μας χειραγωγούνται από τις αγορές και προβάλλουν την εξοντωτική λιτότητα για τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα ως τη μόνη λύση στο οικονομικό αδιέξοδο. Είναι σαν να κρατάμε μία παλέτα με χιλιάδες -κυριολεκτικά- χρωματικές αποχρώσεις και να βλέπουμε μόνο το μαύρο και το άσπρο.
Διέξοδος μπορεί να επέλθει μόνο από την κοινωνική συνοχή. Πρέπει να αρχίσουμε να χτίζουμε έναν κόσμο με τα εργαλεία της εμπειρίας που διαθέτουμε, γιατί είμαστε πλέον σε θέση να γνωρίζουμε πώς θέλουμε να ζούμε. Είμαστε σε
θέση να μαθαίνουμε τόσο από τα δικά μας λάθη όσο και από τα λάθη των άλλων. Αυτό είναι η επιστήμη της ζωής. Αν
δεν θέλουμε πόλεμο, δεν θα υπάρχει πόλεμος, αν δε θέλουμε φτώχια τότε η φτώχια θα εξαλειφθεί, αν σεβόμαστε σαν
πηγή ζωής το περιβάλλον, τότε η καταστροφή του θα ανήκει στο παρελθόν. Αν θέλουμε να ζούμε «σαν άνθρωποι»
τότε ο χρόνος που αφιερώνουμε σε όλον αυτόν τον ψυχαναγκαστικό κυκεώνα θα περιοριστεί στον απολύτως αναγκαίο.
Οποιαδήποτε μορφή διοίκησης των κοινωνιών εν τη απουσία ενός υπεύθυνου ανθρώπου πολίτη, δεν μπορεί να έχει
αίσια κατάληξη. Γι’ αυτό οι ηγέτες μας θα έπρεπε να επιδιώκουν την κοινωνική συνοχή στο όνομα μιας Δημοκρατικής
Ουσίας και όχι μιας εμπορευματοποιημένης λογικής που επιβάλουν οι αδηφάγες αγορές και η οποία μας κατακλύζει
με αντιφατικούς προς τη φύση της ζωής νόμους.
«...Αν δεν θέλουμε να ζήσουμε μέσα σε έναν κόσμο κατακλυσμένο από έναν και μοναδικό τρόπο ζωής και μια μόνο
τεχνολογική κουλτούρα, και να μιλούμε μια ανιστορική γλώσσα, πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε
καλύτερα τη φαντασία μας. Η φαντασία μας, προβάλλει συνεχώς μπροστά μας μια συνεχώς ανανεωμένη εικόνα του
δυνατού. Και ακριβώς σ’ αυτή την εικόνα προβάλλουμε συνεχώς ό,τι φοβόμαστε και ό,τι ελπίζουμε. Σ’ αυτό το δυνατό
συμψηφίζουμε τις επιθυμίες και τις αποστροφές μας...» αναφέρει στο βιβλίο του «Το παιχνίδι της εξέλιξης» ο βραβευμένος με Νομπέλ Ιατρικής François Jacob.
Οι κατέχοντες την εξουσία, μαζί με τις «αγορές» και τα ΜΜΕ, χρησιμοποιούν επιχειρήματα που εκμεταλλεύονται την ανικανότητα σκέψης και κρίσης, την οποία «εμφύσησαν» στον πολίτη μέσα από την εκπαίδευση. Βρισκόμαστε σήμερα μουδιασμένοι, υπό την επήρεια ενός κοινωνικού σοκ, αγωνιώντας για όσα θεωρούσαμε κεκτημένα. Μαζί με την κοινωνική
μας απογοήτευση συμπορεύεται και η κοινωνική μας απαξίωση. Όσο πιο πλούσια είναι μια χώρα, τόσο λιγότερη φαντασία διαθέτουν οι πολίτες της με αποτέλεσμα να εκτονώνουν το συναισθηματικό και νοητικό τους αδιέξοδο είτε στον
εαυτό τους είτε προς τους συμπολίτες τους.
Γιατί οι πλούσιες χώρες είναι τόσο δυστυχισμένες; Γιατί οι μεσογειακοί λαοί είμαστε δυσπροσάρμοστοι στα κοινωνικά
δεδομένα που μας επιβάλλουν οι πλούσιοι βόρειοι συμπολίτες μας; Μήπως από την ορθολογική κοινωνική τους οργάνωση απουσιάζει ο παράγοντας άνθρωπος και το περιβάλλον όπου ζει; Μήπως το συναισθηματικό και το φυσικό
περιβάλλον είναι αλληλένδετα και παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη ζωή μας; «Οι αφανείς δεσμοί είναι σημαντικότεροι
από τους φανερούς», δίδασκε ο Ηράκλειτος.
Η πραγματική αλλαγή μπορεί να έλθει μόνο αν αυτή η ανάγκη αναγνωριστεί από τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, και
αυτά είναι που θίγονται σήμερα από την οικονομική κρίση, γι’ αυτό και υπάρχει ελπίδα να αναβιώσει ο άνθρωπος και
να εξυψωθεί και πάλι η φυσική του οντότητα. Διασπαστήκαμε σαν άτομα ακολουθώντας έναν ορμητικό χείμαρρο πλασματικών αναγκών που μας απομάκρυνε από τον μοναδικό υπαρκτό κόσμο.
Ήρθε ο καιρός λοιπόν που η κοινή λογική καλείται να βγει στην επιφάνεια από τα αραχνιασμένα σεντούκια όπου την
καταχωνιάσαμε. Ήρθε ο καιρός όπου πρέπει να πάρουμε αποφάσεις, ο καθένας ξεχωριστά, τοποθετώντας ψηλά τον
κοινωνικό πήχυ που ορίζει τις σχέσεις με το συνάνθρωπο, ανεξαρτήτως καταγωγής, φύλου και θρησκείας. Ήρθε ο καιρός μέσα από την αμφισβήτηση να αναγνωρίσουμε ότι η ζωή σε όλη της την έκφραση διαθέτει απλότητα αναγνωρίσιμη από τον κοινό νου.
Ήρθε ο καιρός να αναγνωρίσουμε ότι η υπέρμετρη ενασχόλησή μας με τα επιστημονικά επιτεύγματα, αυτή η φανατική
λατρεία και πίστη προς την επιστήμη, κρύβει μέσα της την παγίδα του ελαφρυντικού -της εναπόθεσης στους «ειδικούς» της ευθύνης για την προσωπική και κοινωνική μας ζωή- και της υιοθέτησης του ακαταλόγιστου για τον εαυτό
μας. Ήρθε ο καιρός να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας και να δημιουργήσουμε πραγματικά δημοκρατικές κοινωνίες,
υπόλογες στον πολίτη που να ενθαρρύνουν αυτό του το δικαίωμα.
Αυτός ο άνθρωπος, ο υπεύθυνος άνθρωπος, που έχει άποψη και ερευνά με ειλικρίνεια, μπορεί με ευκολία να αντιληφθεί τι δεν πηγαίνει καλά σήμερα στις κοινωνίες και τη ζωή μας γενικότερα. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεγελαστεί, είναι όμως ένα είδος που τείνει να εξαφανιστεί. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν ζούμε όπως μας αρμόζει σαν
άνθρωποι, και υπό αυτή την έννοια δεν υπάρχουμε, είμαστε ακόμη αγέννητοι. Ας γιορτάσουμε λοιπόν και τη δική μας
Γέννηση στο πνεύμα των εορταστικών ημερών της Γέννησης του Χριστού.

Δελβινιώτη 6-8
49100 Κέρκυρα
info@ygeiasorama.gr
olistic@otenet.gr
Μπορείτε να λαμβάνετε το Υγείας Όραμα στο χώρο σας, μόνο με 10 ευρώ το χρόνο. Με αυτή τη συμβολική συνδρομή εξασφαλίζετε το τεύχος σας χωρίς να φοβάστε μήπως εξαντληθεί, και προσφέρετε μία πολύτιμη ενίσχυσηστην αφιλοκερδή προσπάθειά μας.
Τέλος μπορείτε να κάνετε την ετήσια συνδρομή μας δώρο σε αγαπημένα σας πρόσωπα για τις Γιορτές. Είναι ένα δώρο πολύ ωφέλιμο και οικονομικό. Βοηθήστε και εσείς να διαδοθεί μία άλλη άποψη ζωής και το όραμά μας για μία υγιή κοινωνία.
Καλές Γιορτές!
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 τηλ. 2661022551 / 6945316911 ή στο e-mail: info@ygeiasorama.gr & olistic@otenet.gr

«Είναι ανεπίτρεπτο για μας να υπάρχει στον κόσμο μια παραπλανημένη σκέψη, όσο κρυφή και ανίσχυρη και αν είναι. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε καμία παρέκκλιση, ακόμα και σ’ έναν ετοιμοθάνατο. Στο παρελθόν ο αιρετικός βάδιζε στην πυρά παραμένοντας αιρετικός, διακηρύσσοντας την αίρεσή του θριαμβευτικά. Ακόμα και το θύμα των Ρωσικών εκκαθαρίσεων, καθώς
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Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
KARL R. POPPER
Σκέψεις σχετικά με το νόημα της ιστορίας και την ευθύνη του ανθρώπου στη διαμόρφωση της μοίρας του.

Ο σπουδαίος φιλόσοφος του 20ου αιώνα Sir
Karl Popper μιλά εδώ
για την Ιστορία. Σύμφωνα με τον Popper η
γνώση μας και οι αντιλήψεις μας για την ιστορία
είναι στρεβλές διότι δεν
διδασκόμαστε την ιστορία του ανθρώπου αλλά
των εξουσιών. Αν θέλουμε μία ανοιχτή και ειρηνική κοινωνία (το
μεγάλο ιδεώδες του
Popper) δεν πρέπει
απλώς να τα περιμένουμε όλα από τους ηγέτες.
Οφείλουμε να δράσουμε -όχι με βίαιους και ολοκληρωτικούς τρόπους- αλλά αναλαμβάνοντας ο
καθένας μας την ευθύνη που του αναλογεί προσωπικά, για να προσδώσουμε νόημα στην ανθρώπινη ιστορία.
[…] Αλλά γιατί επιλέχθηκε (να διδαχθεί στους ανθρώπους)1 ακριβώς η ιστορία της εξουσίας και
όχι, για παράδειγμα, της θρησκείας ή της ποίησης;
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι’ αυτό. Ένας από τους
λόγους είναι ότι η εξουσία μας επηρεάζει όλους,
ενώ η ποίηση μόνο λίγους από εμάς. Ένας άλλος
λόγος είναι ότι οι άνθρωποι έχουν την τάση να
λατρεύουν την εξουσία. Αλλά η λατρεία της εξουσίας είναι μια από τις πιο αξιοκαταφρόνητες μορφές ειδωλολατρίας και δουλοπρεπούς πνεύματος.
Η λατρεία της εξουσίας γεννιέται από το φόβο·
από ένα συναίσθημα που δικαιολογημένα απεχθανόμαστε.
[...] Δικαίως νιώθει κανείς ότι πρέπει να επιλέξουμε ένα
στόχο που να μας υπερβαίνει· ένα στόχο στον οποίο θα
αφιερωθούμε και για τον οποίο μπορούμε να κάνουμε
θυσίες. Έτσι φτάνει κανείς στο συμπέρασμα ότι αυτός ο
στόχος πρέπει να είναι η κολεκτίβα με την «ιστορική αποστολή» της. Μας λένε, λοιπόν, πως πρέπει να κάνουμε
θυσίες και, ταυτόχρονα μαθαίνουμε κατ’ αυτό τον τρόπο
να κάνουμε μια άριστη διαπραγμάτευση: κάνουμε μεν θυσίες, αλλά δι’ αυτού απολαμβάνουμε τιμές και δόξες. Γινόμαστε «πρωταγωνιστές» και ήρωες πάνω στη σκηνή
της ιστορίας. Για μια μικρή προσφορά, κερδίζουμε μεγάλες ανταμοιβές. Αυτή είναι η αμφιλεγόμενη ηθική μιας
εποχής στην οποία, στην πραγματικότητα, μετρούσε μόνο
μια ισχνή μειοψηφία και στην οποία δεν νοιαζόταν κανείς
για το λαό. Αυτή είναι η ηθική εκείνων των ανθρώπων,
που ως πολιτικοί και πνευματικοί ολιγάρχες είχαν μια ευκαιρία να εισδύσουν στα διδακτικά βιβλία της ιστορίας.
Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να είναι η ηθική
εκείνων που τάσσονται υπέρ της δικαιοσύνης και της ισοπολιτείας. Γιατί η ιστορική δόξα δεν μπορεί να είναι δίκαιη
και μπορεί να επιτευχθεί μόνο από λίγους. Η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που αξίζουν το ίδιο και περισσότερο, θα παραμείνει ξεχασμένη.
Ίσως πρέπει να γίνει παραδεκτό ότι η Ηρακλείτεια
ηθική -η διδασκαλία ότι η υψηλότερη ανταμοιβή
είναι κάτι που μόνο οι επόμενες γενιές μπορούν
να προσφέρουν- μπορεί να είναι κατά τι καλύτερη
από τη διδασκαλία που μας προτρέπει να αναζητούμε την ανταμοιβή μας στο τώρα. Αλλά η ανταμοιβή δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε.
Χρειαζόμαστε μια ηθική που να περιφρονεί την
επιτυχία και την ανταμοιβή. Και μια τέτοια ηθική
δεν χρειάζεται να επινοηθεί. Δεν είναι καινούρια.
Διδασκόταν από το χριστιανισμό, τουλάχιστον
στις αρχές του. Διδάχθηκε και πάλι στη βιομηχανική και επιστημονική σύμπραξη του καιρού μας.
Η ιστορική και ρομαντική ηθική της δόξας, ευτυχώς, μοιάζει να φθίνει. Ο Άγνωστος Στρατιώτης
το δείχνει αυτό. Αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε
ότι η θυσία αξίζει το ίδιο, ή ίσως και περισσότερο
όταν γίνεται ανώνυμα. Η ηθική μας εκπαίδευση
πρέπει να συμμορφωθεί προς αυτό το ιδεώδες.
Πρέπει να μάθουμε να κάνουμε το καθήκον μας,
να κάνουμε τις θυσίες μας γι’ αυτό το καθήκον,
όχι χάριν εγκωμίων, ούτε για να αποφύγουμε την
επίκριση. Πρέπει να βρίσκουμε τη δικαίωσή μας

στο καθήκον μας· σε κάτι που κάνουμε εμείς και
όχι σε ένα πλασματικό «νόημα της ιστορίας».
Ισχυρίζομαι ότι η ιστορία δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά
αυτός ο ισχυρισμός δεν συνεπάγεται ότι δεν μπορούμε
να κάνουμε τίποτα και ότι πρέπει να αποδεχόμαστε την
ιστορία της πολιτικής εξουσίας ή ότι είμαστε αναγκασμένοι να τη δεχόμαστε ως ένα κακό αστείο. Γιατί μπορούμε
να την ερμηνεύσουμε με το βλέμμα στραμμένο σε εκείνα
τα προβλήματα της πολιτικής εξουσίας, των οποίων την
επίλυση επιχειρούμε στη δική μας εποχή. Μπορούμε να
ερμηνεύσουμε την ιστορία της εξουσίας από τη σκοπιά
της πάλης μας για την ανοιχτή κοινωνία, για την επικράτηση της λογικής, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της
ισότητας και της κατάργησης του πολέμου. Παρόλο που
η ιστορία δεν έχει κανένα τελικό στόχο, μπορούμε εντούτοις να επιβάλλουμε σε αυτή τους δικούς μας στόχους. Και παρόλο που η ιστορία δεν έχει κανένα νόημα,
μπορούμε να της δώσουμε εμείς ένα νόημα.
Είναι το πρόβλημα της φύσης και της σύμβασης
στο οποίο εδώ παραπέμπουμε. Ούτε η φύση ούτε
η ιστορία μπορούν να μας πουν τι πρέπει να κάνουμε. Τα δεδομένα, είτε της φύσης είτε της
ιστορίας, δεν μπορούν να αποφασίσουν για μας·
δεν μπορούν να καθορίσουν τους στόχους που θα
επιλέξουμε. Εμείς είμαστε που θέτουμε στόχο και
εμφυσούμε νόημα στη φύση και την ιστορία. Οι
άνθρωποι δεν είναι ίσοι μεταξύ τους, αλλά μπορούμε να αποφασίσουμε να παλέψουμε για ίσα
δικαιώματα. Οι ανθρώπινοι θεσμοί, όπως το κράτος, δεν είναι ορθολογικοί, αλλά μπορούμε να
αποφασίσουμε να παλέψουμε για να τους κάνουμε ορθολογικότερους. Εμείς οι ίδιοι, όπως και
η γλώσσα μας, είμαστε από κάθε άποψη περισσότερο συναισθηματικοί παρά ορθολογικοί. Μπορούμε όμως να προσπαθήσουμε να γίνουμε λίγο
ορθολογικότεροι και μπορούμε να ασκηθούμε να
μη χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μας μόνο ως μέσο
έκφρασης αλλά να τη χρησιμοποιούμε ως μέσο
ορθολογικής κατανόησης. Η Ιστορία καθεαυτήν εννοώ εδώ φυσικά την ιστορία της πολιτικής
εξουσίας και όχι την ανύπαρκτη ιστορία της εξέλιξης της ανθρωπότητας- δεν έχει καν ένα σκοπό,
ούτε ένα νόημα· αλλά μπορούμε να αποφασίσουμε να της δώσουμε και τα δύο. Μπορούμε να
κάνουμε την ιστορία αγώνα υπέρ της ανοιχτής
κοινωνίας και κατά των εχθρών της και μπορούμε
να την ερμηνεύσουμε αναλόγως.
Σε μας εναπόκειται η απόφαση, όσον αφορά το
ποιος πρέπει να είναι ο σκοπός της ζωής μας και
ο καθορισμός των στόχων μας. Θεωρώ θεμελιώδη αυτόν το δυϊσμό δεδομένων και αποφάσεων. Τα δεδομένα, ως τέτοια, δεν έχουν κανένα
νόημα. Αποκτούν ένα νόημα μόνο μέσω των αποφάσεών μας. Ο ιστορικισμός είναι μόνο μία από
τις πολλές προσπάθειες να υπερβούμε αυτό τον
δυϊσμό. Έχει γεννηθεί από το φόβο. Γιατί ορρωδεί προ της συναισθήσεως ότι εμείς οι ίδιοι φέρουμε την ευθύνη για τα ηθικά μέτρα τα οποία
εμείς αναγνωρίζουμε. Αλλά μία τέτοια προσπάθεια, γεννημένη από το φόβο, αντιπροσωπεύει νομίζω- επακριβώς αυτό που συνηθίζουμε να
αποκαλούμε δεισιδαιμονία. Γιατί θεωρεί ότι μπορούμε να θερίσουμε εκεί που δεν έχουμε σπείρει.
Προσπαθεί να μας πείσει ότι αν, απλώς και μόνο,
συμβαδίσουμε με την ιστορία, όλα πρόκειται και
πρέπει να πάνε καλά, καθώς και ότι δεν χρειάζεται να ληφθεί καμία θεμελιώδης απόφαση εκ μέρους μας. Προσπαθεί να μεταθέσει την
υπευθυνότητά μας στην ιστορία και συνακόλουθα,
στο δαιμονικό παιχνίδι της εξουσίας που εκτυλίσσεται εις βάρος μας. Προσπαθεί να βασίσει τις
πράξεις μας στις κρυμμένες προθέσεις αυτών των
εξουσιών, που μπορούν να μας αποκαλυφθούν
σε μυστικές εμπνεύσεις και διαισθήσεις. Και θέτει
εμάς και τις πράξεις μας στο ηθικό επίπεδο ενός
ανθρώπου ο οποίος, εμπνευσμένος από ωροσκόπια και όνειρα, επιλέγει τον τυχερό του αριθμό σε
μια λοταρία.
Όπως ο τζόγος, έτσι και ο ιστορικισμός προκύπτει
από την εγκατάλειψη του ορθολογισμού και της
υπευθυνότητας των πράξεών μας. Είναι μια εκ-

φυλισμένη ελπίδα και μια εκφυλισμένη πίστη· μια
προσπάθεια αντικατάστασης της ελπίδας και της
πίστης -οι οποίες βασίζονται σε έναν ηθικό ενθουσιασμό και στην περιφρόνηση της επιτυχίαςμε μια βεβαιότητα που απορρέει από μια ψευδοεπιστήμη. Και δεν έχει καμία διαφορά αν πρόκειται
για μια ψευδοεπιστήμη των αστεριών, της «ανθρώπινης φύσης» ή του ιστορικού μας πεπρωμένου. Ο ιστορικισμός, όπως διατείνομαι, δεν είναι
μόνο ορθολογικά αβάσιμος, αλλά αντιτίθεται επίσης και σε κάθε θρησκεία που προσφεύγει στη
συνείδηση. Γιατί μια τέτοια θρησκεία πρέπει να
συμφωνεί με την ορθολογική στάση απέναντι
στην ιστορία, όσον αφορά την έμφαση στην υπέρτατη υπευθυνότητα των πράξεών μας και στον αντίκτυπο αυτών των πράξεων στον ρου της
ιστορίας.
Είναι αλήθεια: χρειαζόμαστε ελπίδα. Το να ζούμε
και να δρούμε χωρίς ελπίδα υπερβαίνει τις δυνάμεις μας. Αλλά δεν χρειαζόμαστε περισσότερη
από όση χρειάζεται. Δεν χρειαζόμαστε βεβαιότητα. Η θρησκεία ιδιαιτέρως δεν χρειάζεται να
είναι υποκατάστατο ονείρων και εκπλήρωσης
πόθων: δεν θα πρέπει να έχει ούτε το ρόλο ενός
λαχνού σε μια λοταρία, ούτε εκείνων ενός συμβολαίου σε μια ασφαλιστική εταιρία. Ο ιστορικισμός στη θρησκεία είναι ένα στοιχείο
ειδωλολατρίας και δεισιδαιμονίας. Αυτή η έμφαση στο δυϊσμό δεδομένων και αποφάσεων καθορίζει επίσης τη στάση μας απέναντι σε ιδέες
όπως η «πρόοδος». Όταν πιστεύουμε ότι η ιστορία προοδεύει ή ότι εμείς οι ίδιοι πρέπει να προοδεύσουμε, τότε υποπίπτουμε στο ίδιο σφάλμα
όσων θεωρούν ότι η ιστορία έχει νόημα και πιστεύουν ότι αυτό το νόημα μπορεί να αποκαλυφθεί χωρίς να χρειάζεται να της δοθεί. Γιατί
πρόοδος σημαίνει κίνηση προς έναν ορισμένο
στόχο, ένα στόχο ο οποίος υπάρχει για μας ως
ανθρώπινα όντα.
Η ιστορία δεν μπορεί να θέσει ένα στόχο· μόνο
εμείς, τα ανθρώπινα όντα, μπορούμε. Μπορούμε
να το κάνουμε όσο υπερασπιζόμαστε και ενδυναμώνουμε εκείνους τους δημοκρατικούς θεσμούς
από τους οποίους εξαρτάται η ελευθερία και μαζί
με αυτήν η πρόοδος. Και μπορούμε να το κάνουμε
πολύ καλύτερα, όταν θα έχουμε αναγνωρίσει το
γεγονός ότι η πρόοδος εξαρτάται από εμάς· ότι
εξαρτάται από την εγρήγορσή μας, τις προσπάθειές μας, τη σαφήνεια με την οποία θέτουμε
τους στόχους μας και το ρεαλιστικό των αποφάσεών μας. Αντί να παριστάνουμε τους προφήτες,
πρέπει να γίνουμε εμείς οι ίδιοι οι δημιουργοί της
μοίρας μας. Πρέπει να μάθουμε να εκτελούμε το
καθήκον μας όσο καλύτερα μπορούμε και πρέπει
να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Και
όταν κάποτε εγκαταλείψουμε την ιδέα ότι η ιστορία της εξουσίας είναι ο κριτής μας, και όταν
πλέον δεν θα μας κατατρύχει το ερώτημα αν η
Ιστορία θα μας δικαιώσει, τότε, ίσως μια μέρα καταφέρουμε να ελέγξουμε τις ιστορικές εξουσίες.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ίσως εν τέλει δικαιώσουμε
και την παγκόσμια ιστορία -έχει άμεση ανάγκη
μιας τέτοιας δικαίωσης.
Υποσημειώσεις:
1) Το εντός παρενθέσεως είναι σημείωση του επιμελητή.
Ποιος είναι:
Ο Sir Karl R. Popper, ένας από τους μεγαλύτερους διανοητές και φιλοσόφους του 20ου
αιώνα, γεννήθηκε το 1902 στη Βιέννη και πέθανε το 1994 στο Λονδίνο. Διετέλεσε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, μέλος
της Βασιλικής Εταιρείας (Royal Society),
καθώς και μέλος πολυάριθμων επιστημονικών Ακαδημιών. Το
1965 του απονεμήθηκε τίτλος ευγένειας (Sir) από τη βασίλισσα
Ελισάβετ Β΄. Ήταν μέλος του τάγματος Pour Le Merite και ανακηρύχθηκε πολλές φορές επίτιμος διδάκτωρ. Στην Ελλάδα οι
μεταφράσεις των βιβλίων του «Η ζωή είναι επίλυση προβλημάτων» και «Όλοι οι άνθρωποι είναι φιλόσοφοι» κυκλοφορούν
από τις εκδόσεις Μελάνι.

κατέβαινε στο πεδίο των εκτελέσεων περιμένοντας τη σφαίρα, έκρυβε μες στο κρανίο του μιαν επανάσταση. Εμείς όμως, κάνουμε τέλειο το μυαλό προτού το τινάξουμε στον αέρα. Η εντολή των παλιών καθεστώτων του δεσποτισμού ήταν: “θα θέλεις”. Η δική μας εντολή είναι: “θέλεις”».
Τζωρτζ Όργουελ «1984»
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Γράφει ο Χρήστος Κόντης

Εισαγωγή

Στο παρόν άρθρο θα παρουσιάσουμε την περίπτωση μιας επτάχρονης, παιδί
Πολωνών γονέων, που μετανάστευσαν στην χώρα μας αρχές δεκαετίας
του’90, μετά την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ. Ούτε το νέο κοινωνικό
περιβάλλον που επέλεξαν οι γονείς της δεν μπόρεσε να της χαρίσει την υγεία
και ξεγνοιασιά που ταίριαζε στην παιδική της ηλικία. Ο σύγχρονος τρόπος
ζωής που επιβάλλεται στον άνθρωπο από το οικονομικό-κοινωνικό κατεστημένο, μοιάζει με προθάλαμο κατάθλιψης και σχίσματος στη λογική. Πρόκειται για ένα αδιέξοδο που μας παρασύρει ασυναίσθητα -αν και με την
προσωπική μας συγκατάθεση- και μας κάνει να ασχολούμαστε με την επιφάνεια, παρότι τα προβλήματά μας εντοπίζονται στις βαθύτερες και πιο εσωτερικές προδιαθέσεις και ανάγκες μας. Η προσωπική καλλιέργεια, η
συναισθηματική ισορροπία και η πνευματική ανάπτυξη δεν ενθαρρύνονται
από τις σημερινές «πολιτισμένες» κοινωνίες μας. Οι ηγεσίες από τις οποίες
ο άνθρωπος περίμενε βελτίωση του γενικότερου περιβάλλοντός του, χειραγωγούνται από τις αγορές και αυτό γίνεται αντιληπτό, περισσότερο από ποτέ
άλλοτε, στις μέρες μας. Ο κόσμος που φτιάξαμε είναι αναλώσιμος και έχει
ημερομηνία λήξης με τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουμε, όπως και οι ζωές
μας. Υπάρχει άραγε μεγαλύτερη ατομική και κοινωνική ασθένεια από αυτό;
Υπάρχει καλύτερη απόδειξη για τα αίτια της μοναξιάς και της δυστυχίας μας;
Η θετική πλευρά όμως αυτού του ατομικού και κοινωνικού αδιεξόδου, είναι
ότι κάνει πιο αναγκαίο από ποτέ έναν νέο διαφωτισμό, μια νέα φυσιοκεντρική κοινωνία των ανθρώπων που θα αναζητά τη συνοχή και την πνευματικότητα. Αν όντως οι άνθρωποι, ο καθένας από εμάς, αντιληφθούμε την
ανάγκη για συμμετοχή μας σε μια τέτοια κοινωνική διεργασία, αν οι πιέσεις
που δεχόμαστε μας υποχρεώσουν να αλλάξουμε, και αν η κατεύθυνση της
αλλαγής είναι ένας νέος διαφωτισμός, τότε υπάρχει ελπίδα.

Στην ερώτηση τι φοβόταν ότι θα μπορούσε να της κάνει η μητέρα της αν το έλεγε ο δάσκαλος απάντησε ότι δεν θέλει να δημιουργεί προβλήματα στους δικούς της, και άρχισε
να μου μιλάει κλαίγοντας για το περιβάλλον του σπιτιού της. Η μητέρα της διατηρούσε
εξωσυζυγικό δεσμό, ο πατέρας το γνώριζε και καβγάδιζαν συνέχεια, απειλώντας ότι θα
χωρίσουν. Η Ελπίδα αισθανόταν στην παιδική ψυχή της ότι η ίδια ήταν η αιτία, ότι εκείνη
έφερε την ευθύνη γι’ αυτό που συνέβαινε, ότι εκείνη ήταν το λάθος. Πίστευε πως αυτός
ήταν ο λόγος που την έβαζαν ανάμεσά τους όταν καβγάδιζαν.
Όταν ολοκληρώσαμε τη συζήτησή μας τη ρώτησα αν μπορώ να μιλήσω στη μητέρα της
γι’ αυτά που μου είπε και συμφώνησε μου ζήτησε μόνο να μην αναφέρω τίποτε για την
εξωσυζυγική σχέση που είχε. Εξήγησα στη μητέρα της χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες το
πόσο σημαντικό είναι για τη συναισθητική κατάσταση της Ελπίδας να είναι καλά οι γονείς της και ήρεμο το περιβάλλον του σπιτιού. Όση ώρα συζητούσαμε με τη μητέρα της,
ζήτησα στην Ελπίδα να ζωγραφίσει ένα δέντρο. Ήταν Δεκέμβριος και προτίμησε να φτιάξει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στο επάνω μέρος της ζωγραφιάς, απέναντι από ένα

Η περίπτωση της επτάχρονης Ελπίδας

Η περίπτωση του μικρού κοριτσιού που θα δούμε είναι από εκείνες που εμφάνισαν θετικά θεραπευτικά αποτελέσματα, αλλά όπου δυστυχώς τα ενδοοικογενειακά προβλήματα
αποτέλεσαν αξεπέραστο εμπόδιο για το τελικό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η εύκολη λύση
του χειρουργείου που επιλέχτηκε από τους γονείς, όπως θα δούμε στην συνέχεια, καθησύχασε προσωρινά τις ανησυχίες τους, αλλά δεν βοήθησε τη μικρή ασθενή να αναπτύξει μια ανθεκτικότερη στάση απέναντι στο πρόβλημα.
Η Ελπίδα με επισκέφτηκε στις 17 Δεκεμβρίου του 1999. Ήρθε εσπευσμένα μετά από
επιμονή του νονού της, συνοδευόμενη από τον ίδιο και από τους γονείς της. Ήταν Παρασκευή βράδυ, και τη Δευτέρα είχαν κλείσει ραντεβού να χειρουργηθεί για αμυγδαλές
και κρεατάκια. Η Ελπίδα ήταν αρκετά ψηλή για την ηλικία της, με λευκό δέρμα και αρκετά αδύνατη, τα μαλλιά της ήταν ανοιχτά ξανθά όπως των Βορειοευρωπαίων και ταίριαζαν με τα γαλανά της μάτια. Όση ώρα οι γονείς της περιέγράφαν τα συμπτώματά της,
η ίδια καθόταν χωρίς να μιλάει αν δεν της απευθύναμε το λόγο. Δεν κουνιόταν καθόλου στη θέση της, παρακολουθούσε όμως με ενδιαφέρον όσα λέγονταν. Έδινε την αίσθηση ενός ώριμου ανθρώπου που αισθανόταν άσχημα απέναντι στη συντροφιά του
για την αναστάτωση που προκάλεσε και για την εξυπηρέτηση που της έκαναν.
Η Ελπίδα από τριών χρονών εμφάνιζε συχνά ωτίτιδες και αμυγδαλίτιδες,
ήταν συνέχεια μπουκωμένη και είχε μειωμένη ακοή και συγκέντρωση της
προσοχής. Οι αμυγδαλές της ήταν υπερμεγέθεις, έντονα κόκκινες και την πονούσαν. Δεν έτρωγε σχεδόν τίποτε. Οι γονείς της ανησυχούσαν πολύ και γι’
αυτό, γιατί ήταν πολύ αδύνατη.
Δεν χρειάστηκε να την εξετάσω μόνη της διότι άμεσα διαπίστωσα ότι ήταν
μια «καθαρή» περίπτωση που ανταποκρινόταν στο ομοιοπαθητικό φάρμακο
Calcarea Carbonica (ανθρακικό ασβέστιο), του οποίου πηγή είναι το πλούσιο σε ανθρακικό ασβέστιο κέλυφος του στρειδιού. Το φάρμακο χορηγήθηκε αμέσως σε υψηλή αραίωση και δυναμοποίηση. Την Κυριακή -δύο
ημέρες αργότερα- τηλεφώνησε η μητέρα της και είπε ότι πρώτη φορά η κόρη
της έψαχνε στο ψυγείο για φαγητό. Το μπούκωμα έφυγε ως δια μαγείας, οι
αμυγδαλές είχαν ξεπρηστεί αρκετά, δεν την πονούσαν πια, και η ακοή της
επίσης βελτιώθηκε. Ήταν μια θεαματική βελτίωση, όπως συνήθως συμβαίνει στις οξείες περιπτώσεις και κυρίως στα παιδιά, που δεν έχουν επιβαρυνθεί ακόμη από τη συναισθηματική ακαμψία των ενηλίκων, από τη χρόνια
δράση του νοσογόνου παράγοντα και από τη λήψη χημικών φαρμάκων.
Το πρόβλημα της Ελπίδας είχε καθαρά συναισθηματικό και ψυχικό υπόβαθρο. Όταν καθημερινά περιορίζεται η ομαλή έκφραση του οργανισμού και αναζητά διέξοδο χωρίς
αποτέλεσμα, τότε το πρόβλημα σωματοποιείται προκειμένου να εκτονωθεί. Όταν το
πρόβλημα γίνει χρόνιο, η βελτίωση έρχεται πιο αργά. Ο οργανισμός χρειάζεται χρόνο
και ενέργεια ώστε να διανύσει την απαιτούμενη απόσταση, ακολουθώντας την αντίθετη
φορά με την οποία αναπτύχθηκε η παθολογία. Τα σωματικά προβλήματα αποτελούν μία
εκτόνωση που προστατεύει από την ανάπτυξη της παθολογίας σε πιο εσωτερικό επίπεδο και μας προφυλάσσει από ψυχικές και νοητικές νόσους.
Η Ελπίδα ήταν καλά για έναν μήνα περίπου, στη συνέχεια όμως υποτροπίασε, άρχισε
πάλι να έχει μπούκωμα, οι αμυγδαλές της πρήστηκαν ξανά και πονούσαν, η ακοή της μειώθηκε και δεν είχε καθόλου όρεξη για φαγητό. Στην επόμενη επίσκεψη ήλθε συνοδευόμενη μόνο από τη μητέρα της. Καθίσαμε μόνοι μας αυτή τη φορά και μιλήσαμε για
τα προβλήματά της. Ο δάσκαλός της, της έκανε παρατηρήσεις ότι είναι συνέχεια αφηρημένη και προσπαθούσε με το δικό του αδέξιο τρόπο να τη συνεφέρει λέγοντάς της ότι
«έχω να πω πολλά στη μητέρα σου». Στο σημείο αυτό η Ελπίδα άρχισε να κλαίει σιγανά.

Tο σκίτσο της Ελπίδας

πρόσωπο (το δικό της άραγε;) σκιτσάρισε μια τεράστια γιρλάντα με καρδούλες όπου
μέσα έγραψε καλλιγραφικά ΜΑΜΑ-ΜΠΑΜΠΑ, και αυτό το μήνυμα δέσποζε σε ολόκληρο το έργο. Έδειξα στη μητέρα της το σκίτσο και της εξήγησα ότι αυτό απεικονίζει
ακριβώς το πρόβλημα του παιδιού της. Η μητέρα της τότε ξέσπασε σε κλάματα χωρίς να
πει τίποτε άλλο.
Η Ελπίδα είχε βελτιωθεί μετά την εκ νέου συνταγογράφηση του ίδιου φαρμάκου σε τρεις υψηλές επαναλαμβανόμενες δόσεις που έλαβε σε διάστημα
ενός μηνός και ήταν καλά για τους επόμενους 7 μήνες. Σημαντικό είναι να
αναφέρουμε και τη βελτίωση που είχε στο σχολείο εκείνο το διάστημα, τόσο
στην απομνημόνευση και γενικότερα στους βαθμούς της. Στη συνέχεια όμως,
υποτροπίασε πάλι, και πληροφορήθηκα τυχαία από το νονό της, ο οποίος
γνώριζε τι συνέβαινε, ότι η κατάσταση στο σπίτι δεν είχε αλλάξει. Δυστυχώς
μετά από απόφαση των γονιών της, δεν ακολούθησε άλλο την Ομοιοπαθητική αγωγή. Οι γονείς της δεν ήταν σε θέση να βελτιώσουν τις συνθήκες
που αρρώσταιναν τόσο τους ιδίους όσο και το παιδί τους, και δεν άντεχαν
να έρχονται σε επαφή με ό,τι τους ενοχοποιούσε.
Τον όγδοο μήνα μετά τη θεραπεία η Ελπίδα χειρουργήθηκε, χωρίς αυτό να επιφέρει
καμία βελτίωση στην ακοή, το μπούκωμα, την ανορεξία και τη συγκέντρωσή της, προβλήματα που ήταν απόρροια των ενοχών και της θλίψης. Η χορήγηση του ομοιοπαθητικού φαρμάκου που είχε γίνει όταν με επισκέφτηκε πριν από επτά μήνες, παρότι
επαναλήφθηκε σε διάστημα ενός μήνα τρεις φορές, δεν ήταν αρκετή ώστε να ξεριζώσει το πρόβλημα. Η ομοιοπαθητική θεραπευτική διαδικασία δεν έπρεπε να διακοπεί.
Έπρεπε να συνεχιστεί μέχρι ο οργανισμός της να δυναμώσει τόσο, ώστε να είναι ανθεκτικότερη στην αγωνία της, που ήταν βαθιά φωλιασμένη και διαρκώς αναζωπυρωνόταν
στην ψυχή της.
Οι γονείς της, παρότι ενδιαφέρονταν γι’ αυτήν, βρίσκονταν σε σύγχυση. Δεν κατάφεραν
να δώσουν μια λύση στα προσωπικά τους προβλήματα για χάρη της, αντίθετα μάλιστα,
στα πλαίσια της απενοχοποίησης, ακολούθησαν θεραπευτικά την πεπατημένη οδό, το
χειρουργείο, με αρνητικά αποτελέσματα.
Το όνομα «Ελπίδα» αλλά και οποιαδήποτε ομοιότητα είναι υποθετική και αφορά τη διαφύλαξη του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων του ατόμου.

Αν, μένοντας μόνοι, σκεφτούμε τις προσωπικές μας υποθέσεις και φανταστούμε ζωηρά, ας πούμε, την απειλή ενός πραγματικά υπαρκτού κινδύνου και την
πιθανότητα μιας ατυχούς έκβασης, το άγχος αμέσως πιέζει την καρδιά και το αίμα σταματά να τρέχει. Αν όμως η διάνοια περάσει στην πιθανότητα της αντίθετης
έκβασης και αφήσει τη φαντασία να εξεικονίσει την ευτυχία που αναμενόταν από καιρό σαν να είχε αυτή επιτευχθεί, οι παλμοί τότε γαληνεύουν από χαρά και η
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Σκέψεις, Ερωτήματα και Προτάσεις

«Δια τα όμοια νόσος γίγνεται και δια τα Όμοια προσφερόμενα εκ νοσούντος υγιαίνονται»
Ιπποκράτης
Η αναφορά στην περίπτωση της Ελπίδας, έχει σαν στόχο να φέρει τον αναγνώστη πιο κοντά στην αντίληψη αναφορικά με την προδιάθεση, την πηγή
των ασθενειών και το τι σημαίνει πραγματική θεραπεία. Ένας εξωγενής παθολογικός παράγοντας τον οποίο δεν είμαστε σε θέση να απομακρύνουμε,
βάζει σε δοκιμασία τον οργανισμό και εξαντλεί τα ενεργειακά του αποθέματα. Ακόμη και μία μικρή αδιαθεσία από ένα απλό κρυολόγημα θα την αντιληφθούμε σε όλη μας την ύπαρξη (σωματικά, συναισθηματικά και νοητικά)
και ο οργανισμός, με βάση τη διαθέσιμη ενέργεια, θα την αντιμετωπίσει στον
ανάλογο χρόνο. Η γενικότερη αδιαθεσία που νιώθουμε είναι λόγω της απορρόφησης της ενέργειας προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κρυολόγημα. Η
ενεργειακή αυτή αδυναμία μπορεί να συμβαίνει τόσο στο σωματικό όσο και
στο συναισθηματικό και νοητικό επίπεδο.
Το ίδιο, αν και σε χαμηλότερη ένταση συμβαίνει και μετά το φαγητό, κατά τη διάρκεια της
πέψης: τότε νιώθουμε τα άκρα μας βαριά, μια μικρή υπνηλία και σίγουρα δεν θα έπρεπε
να νιώθουμε εγρήγορση. Η αντίληψη ότι μετά το φαγητό πρέπει να κινούμαστε, προφανώς διαφωνεί με τον οργανισμό και ίσως θα έπρεπε, πριν το κάνουμε, να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στη χαλάρωση.
Αν τώρα υπάρχει μια καθημερινή ροή ενός παθογόνου, ο οργανισμός στην προσπάθειά του να το αντιμετωπίσει, εκτός από την ενέργεια που απορροφά από τις τροφές
και τα συναισθήματα, αντλεί και από τα ενεργειακά του αποθέματα. Αναφορικά με τη
συναισθηματική τροφή δεν έχουμε εκπαιδευτεί να αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητά της.
Η ρήση όμως «όταν δεν πάει η ψυχή, δεν πάνε τα πόδια» που έρχεται από την παράδοσή
μας, επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο την πραγματικότητα.
Ποια είναι η ενδεικνυόμενη τροφή για την ενδυνάμωση αυτών των επιπέδων; Το βέβαιο
είναι ότι αν εστιάσουμε στην επιδίωξη ευχάριστων συναισθηματικά καταστάσεων, οι
οποίες είναι πρόσκαιρες, δεν θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Η πρακτική αυτή εγκυμονεί κινδύνους, κάθε φορά που την εφαρμόζουμε στην πραγματικότητα αυξάνουμε
την απόσταση από το να βιώνουμε ευχάριστα συναισθήματα, διότι η διαστρεβλωμένη
αυτή δράση -η οποία απορρέει από τις υποκειμενικές μας επιλογές- καταπιέζει την αυτούσια έκφραση της φύσης μας. Η κατάθλιψη τότε είναι το επόμενο στάδιο άμυνας του
οργανισμού, ο οποίος προφανώς αμύνεται -τουλάχιστον για όσους αντιλαμβάνονται
ότι «τα πάντα εν σοφία εποίησε»- σε αυτή την παρά φύση προσπάθεια.
Είναι σαν να δοκιμάζει κανείς -και υπάρχουν αρκετοί που το εφαρμόζουν- να παρέμβει
στην αναπνευστική κίνηση με ασκήσεις αναπνοής ή να ελέγξει τους παλμούς της καρδιάς επειδή γοητεύτηκε από κάποιον γκουρού, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει εν καιρώ
-γιατί απαιτείται χρόνος να αποτυπωθεί στο σώμα η εξάντληση του οργανισμού- υπέρταση, αρρυθμίες κ.λπ. Ωστόσο ο Πλάτωνας στην Πολιτεία αναφέρει ότι η υγεία παρέχεται στο σώμα από τη γυμναστική, στο συναισθηματικό περιβάλλον από την εξάσκηση
στη μουσική και από τη φιλοσοφία στο πνεύμα, επισημαίνοντας το «παν μέτρον άριστον».

Δυστυχώς ολόκληρο το κοινωνικό μας οικοδόμημα στηρίζεται σε αυτή τη λογική διότι είναι ένας τρόπος χειραγώγησης των πολιτών. Έτσι, όταν, αγαπητέ αναγνώστη, χρειαστεί να επισκεφτείς έναν γιατρό της καθιερωμένης
ιατρικής γνωρίζεις ότι εκείνος θα ασχοληθεί με το αποτέλεσμα που εστιάζεται στο σώμα σου και εσύ καθίστασαι άμοιρος του προβλήματός σου. Όταν
αποφασίσεις να επισκεφτείς ένας ομοιοπαθητικό πρέπει να γνωρίζεις με
τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι πρέπει να αναζητηθεί η αιτία του προβλήματός
σου και ότι, τόσο ο θεραπευτής σου όσο και εσύ ο ίδιος, εργάζεστε για την
αποκατάσταση στο βαθμό που αναλογεί στον καθένα σας.
Είναι βέβαιο, όπως αποδεικνύεται στην πράξη, ότι η Ελπίδα θα αντιμετώπιζε τα προβλήματα της σχέσης των γονιών της χωρίς παθολογικά επακόλουθα αν συνέχιζε τη θεραπεία και πιθανόν να εξισορροπούσε την κατάσταση και να αποτελούσε αυτό την
αφορμή για την μικρότερη ή μεγαλύτερη εξομάλυνση του οικογενειακού της προβλήματος. Όμως το βάρος και η ένταση που βίωνε καθημερινά απαιτούσαν παρακολούθηση και επανάληψη του φαρμάκου, μέχρι ο οργανισμός να αποκαταστήσει την ενέργεια
που χρειαζόταν (και που του προσέφερε το φάρμακο) ώστε να αντιμετωπίσει το συναισθηματικό φορτίο.
Η στάση των γονέων της, που αρνήθηκαν την περαιτέρω θεραπεία της ουσιαστικά από
ντροπή για τα προσωπικά τους, πρέπει να μας προβληματίζει όλους, επειδή όλοι μας,
με ή χωρίς παιδιά, στη μεγάλη πλειοψηφία μας τείνουμε να αποκρύπτουμε τα προβλήματά μας. Δεν συζητάμε για τα προβλήματά μας, στρουθοκαμηλίζουμε, αρνούμαστε ότι
υπάρχουν, και νομίζουμε ότι ως δια μαγείας θα εξαφανιστούν, για να ικανοποιηθεί μια
ψυχαναγκαστική αναζήτησή της ευτυχίας. Μιας πρόσκαιρης και πλαστής ευτυχίας που
δεν συνάδει με τη νοητική μας δυνατότητα. Ο νους όμως τις περισσότερες φορές ακυρώνεται από τις συναισθηματικές μας παρορμήσεις, και παρότι ενδέχεται να είμαστε
γνώστες από ανάλογες εμπειρίες και προσωπικά βιώματα, συχνά επαναλαμβάνουμε τα
ίδια λάθη. Για μένα ήταν μια περίπτωση από εκείνες που μένουν ανεξίτηλα γραμμένες
στη μνήμη. Μια ατυχής περίπτωση, και δεν έχω απαλλαγεί από την αίσθηση ότι φέρω
από πλευράς μου μια ορισμένη ευθύνη, παρότι είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι δεν μπορούσα να παρέμβω περισσότερο. Το ψευδώνυμο Ελπίδα που χρησιμοποίησα ήταν μια
σκέψη που αυτόματα προέκυψε στο προσκήνιο του μυαλού μου, γιατί είμαι πεπεισμένος
ότι η Ελπίδα δεν χάνεται, γιατί αν χαθεί, μαζί της χάνονται Όλα.
*Πλάτωνος Πολιτεία, μετάφραση Ν.Μ. Σκουτερόπουλος, εκδ. Πόλις
Χρήστος Κόντης, Ομοιοπαθητικός - Πρακτικός του Σιάτσου
Κέρκυρα - Ιωάννινα - Αθήνα
site: www.kethe.gr - www. ygeiasorama.gr,
email: olistic@otenet.gr, info@ygeiasorama.gr

Στο διάλογο με τον Γλαύκωνα αναφέρει:

Σωκράτης*: Δεν έχεις προσέξει, ποια είναι η πνευματική κατάσταση όσων σε όλη τους
τη ζωή ασχολούνταν με τη γυμναστική, ενώ με τη μουσική και την ποίηση δεν έρχονταν
καθόλου σε επαφή; Ή πάλι ποια είναι η πνευματική κατάσταση εκείνων με τους οποίους
συμβαίνει το αντίθετο;
Γλαύκων: Για ποια πράγματα μιλάς;
Σωκράτης: Για την αγριότητα και τη σκληρότητα, και από την άλλη την ηπιότητα και την
ημεράδα.
Γλαύκων: Ναι το έχω προσέξει, όσοι ασχολούνται αποκλειστικά με τη γυμναστική γίνονται τελικά πιο άγριοι απ’ ό,τι πρέπει κι όσοι πάλι με τη μουσική και την ποίηση πιο
απαλοί απ’ ό,τι είναι καλό για τους ίδιους.
Σωκράτης: Και ασφαλώς, η αγριότητα προέρχεται από το ψυχωμένο στοιχείο της
φύσης μας, κι αυτό άμα ανατραφεί σωστά, θα γίνει γενναίο και ανδρείο, αν όμως το
τεντώσουμε περισσότερο απ’ όσο πρέπει, θα μπορούσε να γίνει σκληρό και δύστροπο,
όπως είναι εύλογο να συμβεί.
Γλαύκων: Έτσι μου φαίνεται.
Σωκράτης: Για δες όμως: η ημερότητα δεν αποτελεί συστατικό της φιλοσοφικής ιδιοσυγκρασίας, το οποίο, αν αφηνόταν να χαλαρωθεί περισσότερο, θα κατέληγε να γίνει
πιο απαλό απ’ ό,τι πρέπει, ενώ, αν καλλιεργηθεί σωστά, θα είναι ήμερο και γεμάτο ευπρέπεια;
Γλαύκων: Έτσι είναι.
(410/c-5 έως 10-d)
Επανερχόμαστε στον τρόπο που ο οργανισμός αντιμετωπίζει τις διαταραχές που τον
βάλλουν και τα ενεργειακά αποθέματα που χρησιμοποιεί. Ένα αντίστοιχο παράδειγμα
μπορεί κανείς να αντλήσει και από τη μηχανική: το αυτοκίνητο καταναλώνει καύσιμα τα
οποία είναι ανάλογα τόσο με την ταχύτητα όσο και με το βάρος του φορτίου που μεταφέρει. Οι αυξημένες στροφές που αναπτύσσει η μηχανή -αυτό που βλέπουμε στο στροφόμετρο- ή το βαρύ φορτίο, απαιτούν συχνότερο ανεφοδιασμό. Το ίδιο συμβαίνει και
στον οργανισμό: η συναισθηματική υπερδιέγερση ή η νωθρότητα απομυζά ανάλογα τον
άνθρωπο διαφοροποιώντας την αντίληψή του σταδιακά και ανεπαίσθητα ώστε ο άνθρωπος ο οποίος υπολείπεται σε καλλιέργεια δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί την αλλαγή, αντ’ αυτού θεωρεί ότι έτσι είναι ο δικός του χαρακτήρας και επ’ ουδενί δεν είναι
σε θέση να συσχετίσει αυτή του την κατάσταση με τα προβλήματα της υγείας που επακολουθούν.
καρδιά νιώθει ελαφριά σαν φτερό, έως ότου η διάνοιά μας ξυπνήσει από το όνειρο… Βλέπουμε ότι η διάνοια κρατά το ρυθμό, και η βούληση χορεύει· πράγματι,
η διάνοια την αναγκάζει (τη βούληση) να διαδραματίσει το ρόλο ενός παιδιού, η τροφός του οποίου το οδηγεί στις πιο ποικίλες διαθέσεις με λόγια και παραμύθια,
τα οποία εναλλάσσονται διηγούμενα ευχάριστα και μελαγχολικά πράγματα.
Σοπενχάουερ – W2, 207-8
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Γράφει η Ναυσικά Ταράντου

Σε συνέχεια της σειράς άρθρων μας γύρω από την
Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική (ΚΠΙ), παρουσιάζουμε το Στοιχείο του Μετάλλου, ένα από τα
Πέντε Στοιχεία -μαζί με τη Γη, τη Φωτιά, το Νερό
και το Ξύλο που έχουμε ήδη παρουσιάσει – τα
οποία συνθέτουν τον κόσμο μας με βάση την αρχαία κινεζική φιλοσοφία. Τα στοιχεία αυτά έχουν
καθοριστική σημασία για την υγεία μας συνολικά,
σε οργανικό, πνευματικό και ψυχικό επίπεδο.
Γνωρίστε τον πλούσιο σε συμβολισμούς κόσμο
της ΚΠΙ και εντρυφήστε σε μία πανάρχαια γοητευτική φιλοσοφία, που παρότι μετρά χιλιετίες
ιστορίας, δεν παύει ακόμη και σήμερα να μας χαρίζει τα πλούσια οφέλη της.
(Σ.τ.ε)
Το στοιχείο του μετάλλου, το ΠΟ (σωματική-φυσική ψυχή ή γνώση του κυττάρου) είναι, όπως δηλώνει η πνευματική του ιδιότητα, η Οργανωτική
Αρχή της Ζωής, που δίνει μορφή και σχήμα (σωματοποιεί την ενέργεια) από τη στιγμή της σύλληψης (πρωταρχικό κύτταρο). Οργανώνει τις δομές
του σώματος, συντηρεί και εξελίσσει τις φυσιολογικές δραστηριότητες για τη χρησιμοποίηση από
το σώμα των πεμπτουσιών.
Η ζωή αρχίζει με μια βαθιά εισπνοή και τελειώνει με μια
εκπνοή. Στην ΚΠΙ η ΤΣΙ δηλώνει τη λειτουργία, την κίνηση.
Η πιο θεμελιώδης κίνηση στο σώμα είναι η αναπνοή,
πρώτον εξαιτίας της σημαντικότητάς της για τη διατήρηση
της ζωής και δεύτερον επειδή είναι η μεγαλύτερη και πιο
ολοκληρωμένη σε εύρος και μέγεθος φυσική κίνηση.
Κατά την εισπνοή το σώμα μας «απλώνεται» προς όλες τις
κατευθύνσεις και στην εκπνοή «κλείνει- συσπειρώνεται»
σε ένα σημείο στο κέντρο του στήθους. Με τον συνεχή
κύκλο των αναπνοών, οι ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ (ΥΙΝ του μετάλλου) εποπτεύουν τη συνεχή ροή της ΤΣΙ και των ΥΓΡΩΝ
σε όλο το σώμα. Συγκεκριμένα για την ΚΠΙ οι Πνεύμονες
κυβερνούν την ΤΣΙ και την αναπνοή, ελέγχουν όλα τα κανάλια (ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΥΣ), τα αιμοφόρα αγγεία και τον
Κύκλο των Υγρών. «Ανθίζουν» στο δέρμα που με την
άδηλο αναπνοή αναφέρεται ως τρίτος πνεύμονας και σηματοδοτεί τα όριά μας με το εξωτερικό περιβάλλον.

σφέρουν μέσω του δέρματος, του ανοιγοκλείσματος των πόρων και της μύτης (η οποία μπορεί
να ιδωθεί ως το άνοιγμα των πνευμόνων) τη δυνατότητα της «επικοινωνίας και της ανταλλαγής
πληροφοριών» του σώματος με τον κόσμο. Γι’
αυτό ας πούμε η εσωστρέφεια και η εξωστρέφεια,
η εξάρτηση και η ανεξαρτησία είναι χαρακτηριστικά τους, όπως επίσης η αγοραφοβία και η κλειστοφοβία δηλώνουν ανεπάρκεια του ΓΙΑΝΓΚ και
του ΓΙΝ των Πνευμόνων αντίστοιχα.
Λόγω της ιδιότητας της επαφής τους με το εξωτερικό περιβάλλον μέσω του οποίου έρχονται σε επαφή με όλους
τους εξωτερικούς παθογόνους παράγοντες, οι πνεύμονες επωμίζονται ακόμα ένα καθήκον. Αυτό της προστασίας του οργανισμού από «έξωθεν επιθέσεις», ως
κυβερνήτες της αμυντικής ενέργειας (WEI QI). Με αυτήν
πολεμούν και αποκρούουν τις επιζήμιες, βλαβερές ενέργειες. Αν αυτό δεν συμβεί, αυτές διεισδύουν στα εσωτερικά όργανα, δημιουργώντας στασιμότητα στην
ενεργειακή ροή και εμφάνιση ποικίλων παθολογιών, πολλές φορές σοβαρών. Γι’ αυτό ένα γερό αμυντικό σύστημα
είναι θεμελιώδους σημασίας.

Το παχύ έντερο
Μια άλλη βασική λειτουργία του μετάλλου είναι η αποβολή τοξινών από το σώμα, ώστε να διατηρείται η καθαρότητα, η αρμονία και επομένως η υγεία. Αυτό
επιτυγχάνεται:
1. Με την Αφόδευση (βασική λειτουργία της ΓΙΑΝΓΚ όψης
του μετάλλου= ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ)
2. με την Εκπνοή
3. με την Άδηλο Αναπνοή
4. με τον Ιδρώτα
5. με το Κλάμα

Συναίσθημα που προσιδιάζει στο
στοιχείο του Μετάλλου: η Θλίψη

Οι πνεύμονες
Οι Πνεύμονες, σημαντικότερο όργανο που σχετίζεται με το Μέταλλο μαζί με το Παχύ Έντερο, προ-

Δεν υπάρχει ζωή χωρίς στιγμές θλίψης. Αυτή είναι που
γεννάει τη χαρά. Ένα γερό κλάμα (ΓΙΑΝΓΚ εξωτερίκευση
της θλίψης) είναι πάντα ανακούφιση και απελευθέρωση.
Αδειάζει τον πόνο και το παράπονο και κάνει χώρο για μια
βαθιά ανάσα γαλήνης και δύναμης. Όμως το κατεστημένο
των δυτικών κοινωνιών, δυστυχώς παροτρύνει στο αντίθετο. Εκπαιδεύοντάς μας να εκλαμβάνουμε το κλάμα σαν
αδυναμία, μας κάνει να υιοθετούμε το κενό χαμόγελο του

«δεν τρέχει τίποτα, όλα είναι μια χαρά» και να καταπνίγουμε κάθε συναισθηματικό πόνο, μέχρι που επιφανειακά
γινόμαστε αδιάβλητοι απέναντί του. Εσωτερικά όμως
αυτές οι συναισθηματικές τοξίνες στήνουν χορό δίνοντας
τροφή στις ελεύθερες ρίζες που καταστρέφουν το αμυντικό σύστημα, μέχρι που μια μέρα μας επισκέπτεται κάποιο
δερματολογικό πρόβλημα, ένα άσθμα, μια αμηνόρροια
για αρχή και αργότερα ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ή έμφραγμα, κάποιο αυτοάνοσο ή όγκος -στο στήθος κατά
προτίμηση- κι εμείς ψαχνόμαστε να βρούμε από πού μας
ήρθε. Ας κλάψουμε λοιπόν όταν χρειάζεται.
Όμως «μέτρον άριστο». Όταν κάποιος νιώθει συνέχεια
θλιμμένος, ενεργειακά έχει ΓΙΝ υπερβολή των πνευμόνων, όταν κλαίει πολύ εύκολα υπερβολή ΓΙΑΝΓΚ, ανεπάρκεια του ΓΙΝ και ΓΙΑΝΓΚ όταν κλαίει χωρίς λόγο,
ανεπάρκεια ΓΙΝ όταν δεν μπορεί να νιώσει θλίψη, ανεπάρκεια ΓΙΑΝΓΚ όταν δεν μπορεί να κλάψει.

Παθολογικές Καταστάσεις του στοιχείου
του Μετάλλου
Υπερβολική εφίδρωση ή αδυναμία εφίδρωσης,
πεσμένο αμυντικό σύστημα, κοινό κρυολόγημα,
ανοσμία, βουλωμένη μύτη, φαρυγγίτιδα, ιγμορίτιδα, επίσταξη, λιπαρό/ξηρό δέρμα, δερματολογικά προβλήματα (έκζεμα, ακμή, ψωρίαση,
νευροδερματίτιδα κ.λπ.), άσθμα, δερματολογικές
και αναπνευστικές αλλεργίες, αναπνευστικά προβλήματα και πνευμονολογικές
παθήσεις, εξαρτήσεις (π.χ. κάπνισμα), ελκώδης κολίτιδα,
διάρροια, δυσκοιλιότητα, κατάθλιψη, κλειστοφοβία, αγοραφοβία, φόβος των πτήσεων
κ.λπ.

Ο ανθρωπότυπος που
καθορίζεται από το στοιχείο του Μετάλλου
Οι τύποι του Μετάλλου έχουν
χλωμή (ασπριδερή) επιδερμίδα, τετραγωνικό πρόσωπο, αναλογικά
μικρό κεφάλι. Στενούς ώμους, επίπεδη κοιλιά, μικρά χέρια και πόδια.
Έχουν δυνατή φωνή, κινούνται
γρήγορα και είναι ευφυέστατοι, τίμιοι, ειλικρινείς, δίκαιοι και ακέραιοι. Συνήθως είναι ήσυχοι,
ήρεμοι και μοναχικοί. Επίσης είναι
αποφασιστικοί και ικανοί, όταν
αναλαμβάνουν δράση. Έχουν μια
φυσική κλίση να ηγούνται και να
διευθύνουν. Συναισθηματικά είναι
επιρρεπείς στο να ανησυχούν, να
στεναχωριούνται και να θλίβονται.
Όταν βρίσκονται υπό συναισθηματικό στρες, συνήθως κλαίνε πολύ.

Σκίτσο από το βιβλίο
του Giovani Macioca

«…Αυτή ήταν λοιπόν η σκέψη του αιώνιου θεού, σχετικά με το θεό που θα γεννηθεί κάποτε. Σύμφωνα με αυτή, έφτιαξε το σώμα του λείο, ομαλό
και με όλα τα μέρη του σε ίδια απόσταση από το κέντρο, δηλαδή ένα ολοκληρωμένο, τέλειο σώμα αποτελούμενο από τέλεια συστατικά. Και στο
μέσον του τοποθέτησε την Ψυχή, απλώνοντάς τη παντού -ακόμα και την εξωτερική του επιφάνεια περικάλυψε με αυτήν. Και σαν Κύκλος που
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Άτομα με ανεπάρκεια της ΤΣΙ των Πνευμόνων
Έχουν παχύ λιπαρό δέρμα, ακμή ή άλλα εντοπισμένα δερματικά προβλήματα, έρρινη
φωνή, βουλωμένη μύτη. Δεν μπορούν να κλάψουν ή να μιλήσουν για ό,τι τους θλίβει.
Προσκολλώνται στις σχέσεις, δύσκολα αποκόβονται (π.χ. αν πεθάνει ο σύντροφός τους
«πεθαίνουν» και οι ίδιοι). Αισθάνονται ασφάλεια μέσα σε μικρές ομάδες ατόμων. Έχουν
πρόβλημα ενσωμάτωσης, π.χ. σε καινούργιο εργασιακό περιβάλλον. Είναι καλοί υπηρέτες, φοβούνται τα επιβλητικά άτομα, τις φιγούρες εξουσίας (π.χ. πατέρας, σύζυγος, διευθυντής).

Άτομα με Ανεπάρκεια ΓΙΝ
Έχουν ξηρό, λεπτό, υπερευαίσθητο δέρμα, με δερματικά προβλήματα. Είναι συναισθηματικά ασταθείς με υπερβολικά έντονα συναισθήματα (κυκλοθυμικά άτομα). Δεν έχουν
όρια, κι αν κάποιος προσπαθήσει να τους περιορίσει γίνονται επιθετικοί ή μπορεί να εκδηλώσουν δερματικά προβλήματα ή άσθμα. Μπορούν να «ανήκουν» οπουδήποτε, προσαρμόζονται εύκολα στις αλλαγές. Δυσκολεύονται να δημιουργήσουν μακροχρόνιους
δεσμούς, γιατί τους αρέσει η ανεξαρτησία. Επειδή τους είναι δύσκολο να νιώσουν συναισθήματα, ενίοτε είναι ανίκανα να προσφέρουν συναισθηματικό δεσμό. Συχνά έχουν
ένα αίσθημα κενότητας στον θώρακα. Δεν μπορούν να νιώσουν λύπη, αλλά θυμώνουν
εύκολα. Δεν έχουν αίσθηση αφοσίωσης, για ό,τι συμβαίνει ρίχνουν την ευθύνη στους
άλλους, δεν έχουν αίσθημα κοινωνικής ευθύνης (π.χ. πετούν τσίχλες και χαρτιά κάτω,
κάνουν λες και οι νόμοι δεν είναι γι’ αυτούς κ.λπ.).

Η Ναυσικά Ταράντου

γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1964.
Σπούδασε Φυσικοθεραπεία στο
Τ.Ε.Ι. Αθηνών όπου αποφοίτησε το 1987.
Απο το 1998 μέχρι το 2003 παρακολούθησε βασική και advance εκπαίδευση στην
Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική.
Ζει και εργάζεται στην Κέρκυρα στην οδό
Νικηφόρου Θεοτόκη και Δονά 2 (σπηλιά).
Για πληροφορίες σχετικά με την
Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική
τηλεφωνήστε στο 2661045559

Οι ανελέητοι αριθμοί μάς απομακρύνουν από τον εαυτό μας
Οι αριθμοί και οι κατατάξεις βρίσκονται παντού. Αθροίζουμε όσους μας ακολουθούν στο twitter και τους φίλους μας στο facebook. Χρησιμοποιούμε τυποποιημένες βαθμολογικές κλίμακες για να αξιολογούμε καθηγητές και
σπουδαστές. «Οι αριθμοί κάνουν οτιδήποτε το απροσδιόριστο, χειροπιαστό. Μας
δημιουργούν την ψευδαίσθηση του ελέγχου», υποστήριξε ο Τζόνα Λέρερ, δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου «How We Decide». Παραδείγματος
χάριν, πολλοί άνθρωποι όταν αγοράζουν αυτοκίνητο έχουν επιμονή με την ιπποδύναμη της μηχανής, παρόλο που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν παίζει
σημαντικό ρόλο, όπως επεσήμανε ο Λέρερ. Και τόνισε: «θέλουμε να προσδιορίζουμε ποσοτικά τα πάντα, κυρίως για να τεκμηριώνουμε τις αποφάσεις μας
χωρίς να διερωτόμαστε αν η εκάστοτε μεταβλητή έχει όντως σημασία».
Πολλές φορές είναι όντως απαραίτητο να βρούμε τρόπους αξιολόγησης των ανθρώπων, και μάλιστα όσο το δυνατόν αντικειμενικότερους. Ωστόσο, προκύπτουν προβλήματα όταν βασιζόμαστε
άκριτα σ’ αυτούς τους αριθμούς για τα πάντα, όπως επεσήμανε η
Σέρι Τάρκλ, διευθύντρια στην Πρωτοβουλία για την Τεχνολογία
και τον Άνθρωπο του ΜΙΤ. Οι αριθμοί δεν γίνονται ένα κομμάτι του
τρόπου με τον οποίο κρίνουμε και αξιολογούμε, αλλά ο μοναδικός τρόπος κρίσης. Ο συνάδελφός μου Μάικ Γουάινριπ έγραψε
πρόσφατα ένα άρθρο για μιαν εκπληκτική καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης με εξαιρετικές αξιολογήσεις επιδόσεων. Εντούτοις,
σύμφωνα με έναν τύπο που χρησιμοποιεί το υπουργείο παιδείας
της Νέας Υόρκης, η καθηγήτρια κατατάχτηκε στην κατώτερη κλίμακα. Ο τύπος χρησιμοποιεί 32 μεταβλητές, που συνδέονται με
ένα στατιστικό πρότυπο, το οποίο «δίνει την εντύπωση ότι είναι ξεκάθαρο, αλλά στην πραγματικότητα είναι ασαφές», έγραψε ο
Γουάινριπ.
Ωστόσο, ακόμα και αν κατανοούμε πλήρως τους αριθμούς, αυτό δεν σημαίνει ότι μας βοηθούν πάντα. Η Ρόμπιν
Μπλάκ, συγγραφέας της συλλογής διηγημάτων «If I Loved You, I would Tell You This»,
έγραψε σε ένα ιστολόγιο ότι η αγωνιώδης ενασχόλησή της με τις ποικίλες μεθόδους μέτρησης της επιτυχίας του βιβλίου της επισκίασαν το λόγο για τον οποίο το έγραψε. Στην Amazon.com οι συγγραφείς μπορούν μέσω της χρήσης διαδραστικών χαρτών να
πληροφορούνται πόσα βιβλία έχουν πουλήσει, ακόμη και τον ακριβή αριθμό πωλήσεων ανά
πόλη. Παράλληλα οι στατιστικές δεν μας λένε σχεδόν τίποτε. Οι κατατάξεις τής Amazon π.χ.
είναι πιθανόν να διαφέρουν σημαντικά δεδομένου ότι βασίζονται στην πώληση ελάχιστων βιβλίων. Όλοι αυτοί οι αριθμοί μας αποπροσανατολίζουν από τα πραγματικά κίνητρα των πράξεών μας.

Η Μπλακ φέρ’ ειπείν επισήμανε ότι τα βιβλία της σε μεγάλο βαθμό αφορούν την
απώλεια. Είπε σχετικά: «Λαμβάνω γράμματα που λένε ‘έχει πεθάνει η κόρη μου
και το βιβλίο σας με βοήθησε πολύ’. Αυτό έχει τεράστια σημασία για μένα. Πώς
μπορεί να συγκριθεί με 500 ακόλουθους στο twitter;».
Ο Έρικ Φράνκελ είναι ιδρυτής μιας εταιρίας που ονομάζεται 10 minutes to Change, η οποία
προτείνει τρόπους βελτίωσης των επιδόσεων των υπαλλήλων, και παράλληλα πιστοποιημένος ορκωτός λογιστής. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το γεγονός ότι έχουμε τα προσόντα και
την ικανότητα να προσδιορίζουμε αριθμητικά τα πάντα, δεν σημαίνει συλλήβδην ότι πρέπει
να το κάνουμε. Οι άνθρωποι είναι ευμετάβλητοι, συναρπαστικοί και απίστευτα απογοητευτικοί».
Ο Χ. Γκάρντνερ, καθηγητής γνωστικής επιστήμης στη μεταπτυχιακή σχολή του
INSU LEE Χάρβαρντ, τόνισε ότι αυτή η εξάρτηση από τους αριθμούς
συνδέεται ως ένα βαθμό με την ηλικία και διευκρίνισε:
«σχεδόν για όλους τους Αμερικανούς κάτω των 25, τα
μοναδικά αξιόπιστα πρότυπα είναι οι αριθμητικά προσδιοριζόμενες κατατάξεις». Συνέχισε εξηγώντας ότι όταν
οι φοιτητές κάνουν έρευνα στο Διαδίκτυο για κάποια εργασία, συχνά επιλέγουν τα άρθρα και τις μελέτες που θα
χρησιμοποιήσουν ως πηγές τους με κριτήριο την επισκεψιμότητά τους και έθεσε το ερώτημα: «Αυτό σημαίνει ότι
οτιδήποτε έχει το μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών ή το
μεγαλύτερο αριθμό συντακτών είναι απαραίτητα πιο αξιόπιστο από κάποιον που πέρασε όλη του τη ζωή μελετώντας Καντ;». Εν συνεχεία, ο Γκάρντνερ προσέθεσε ότι η εμμονή
με τους αριθμούς υποδεικνύει ότι δεν εμπιστευόμαστε, ούτε καν
αναζητούμε, όλα αυτά τα απροσδιόριστα γύρω μας που δεν μετριούνται, όπως η σύνεση, η ευθυκρισία και η ειδημοσύνη.
Η Μπλακ έγραψε σε ένα ιστολόγιο: «Πρέπει να σταματήσω να ανησυχώ για τους αριθμούς και να ανακτήσω τις διφορούμενες και
απροσδιόριστες πτυχές του πνεύματός μου», ενώ αντίστοιχα ο Λέρερ έγραψε σε ένα άλλο:
«Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι η επιθυμία των ανθρώπων (ειδικά η δική μου) να
επαληθεύουν διαρκώς αυτούς τους αριθμούς και η προθυμία τους να αποδέχονται αυτές
τις μετρήσεις ως αδιάψευστο μέτρο των πραγμάτων που έχουν αξία. Γι’ αυτό θα ήθελα να
υπάρχει μια δημοφιλής πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που να μη μετρά απολύτως τίποτα. Αυτό θα ανακούφιζε πολλούς». Παρεμπιπτόντως, 320 άνθρωποι πάτησαν «μου αρέσει» σ’ αυτή την ανάρτηση…
Της Alina Tugend
Πηγή: The New York Times (Ελευθεροτυπία)

περιστρέφεται μέσα σε κύκλο ομόκεντρο, έτσι Αυτός δημιούργησε έναν και μοναδικό επουράνιο κόσμο που είναι αυτάρκης από μόνος του χάρη
στην εξαίρετη ικανότητά του να παίρνει από μέσα του ό, τι χρειάζεται· που δεν έχει ανάγκη από τίποτε άλλο· που του αρκεί να έχει φίλο και γνώριμο τον ίδιο τον εαυτό του. Χάρη σε όλα αυτά, έφτιαξε έναν ευλογημένο θεό…»
Πλάτων Τίμαιος 34/ b
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Στο Υγείας Όραμα θεωρούμε τα τοπικά θεραπευτικά βότανα και τη χρήση
τους ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, εξού και τα σχετικά αφιερώματα που
έχουμε κάνει. Αντίστοιχο ενδιαφέρον και ανταπόκριση όμως έχουν δείξει
και οι αναγνώστες μας. Αρκετοί μάλιστα επικοινώνησαν μαζί μας και μας
ζήτησαν να γράψουμε περισσότερα. Εμείς με τη σειρά μας επικοινωνήσαμε
με τη βοτανοθεραπεύτρια Brigitte Roth που ζει στην Λευκάδα και μας έστειλε
το θαυμάσιο υλικό που σας παρουσιάζουμε. Το πρώτο μέρος του άρθρου,
που αναφέρεται στον βασικό κανόνα και την αξιοποίηση των βοτάνων, έχει
δημοσιευτεί και στο τέταρτο τεύχος, αλλά το δημοσιεύουμε εκ νέου ώστε να
γνωρίζουν και οι πιο πρόσφατοι αναγνώστες πώς μπορούν να παρασκευά(ΣτΕ)
σουν και να χρησιμοποιούν τα βότανα σωστά.

Η σωστή παρασκευή και δοσολογία των βοτάνων.

Ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να μάθει όποιος ενδιαφέρεται για τις θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων είναι πώς να τις αξιοποιεί.
Βασικός κανόνας: Η δόση είναι πάντα 1-1½ κουταλάκι του γλυκού για κάθε φλιτζάνι
νερό. Όταν έχουμε ρίζες, φλούδες δέντρου ή σκληρά φύλλα, καλό είναι να τα κόβουμε
σε ψιλά κομμάτια πριν τα χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι με
τους οποίους μπορούμε να πάρουμε τις θεραπευτικές ιδιότητες που περιέχονται στα
φυτά. Από τη σκληρότητα του φυτού θα εξαρτηθεί ο τρόπος που θα ακολουθήσουμε.
• Έγχυμα: Βάζουμε την απαιτούμενη ποσότητα βοτάνου σ’ ένα δοχείο εμαγιέ, γυάλινο,
πήλινο ή κεραμικό (όχι μεταλλικό) που να κλείνει καλά, για να μη φύγουν τα αιθέρια
έλαια. Το περιχύνουμε με βραστό νερό και το αφήνουμε σκεπασμένο για 10 λεπτά. Κατόπιν το φιλτράρουμε και το πίνουμε.
• Αφέψημα: Βάζουμε στη φωτιά το νερό κρύο μαζί με το βότανο που θέλουμε στην
κατάλληλη δοσολογία. Μόλις βράσει το νερό, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε
σκεπασμένο για 2-3 λεπτά ακόμα. Το κατεβάζουμε από τη φωτιά και το αφήνουμε σκεπασμένο για 10 λεπτά. Κατόπιν το φιλτράρουμε και το πίνουμε.
• Διάβρεγμα: Αυτός ο τρόπος χρησιμοποιείται σε ρίζες και φλοιούς, αλλά και σε φυτά
με υψηλή περιεκτικότητα σε βλεννώδεις ουσίες, όπως π.χ. η μολόχα. Βάζουμε το φυτό
σε κρύο νερό στην κατάλληλη δοσολογία και το αφήνουμε να μουλιάσει για 8-12 ώρες.
Μετά το ζεσταίνουμε και το σουρώνουμε.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Σε οξείες περιπτώσεις ασθένειας πρέπει να λαμβάνονται 2-3 φλιτζάνια
ροφήματος μοιρασμένα σε γουλιές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ως θεραπεία (π.χ.
ανοιξιάτικη αποτοξίνωση) επίσης 2-3 φλιτζάνια ημερησίως. Το ίδιο βότανο δεν πρέπει
ποτέ να λαμβάνεται καθημερινά για διάστημα μεγαλύτερο των 3 εβδομάδων, διότι υφίσταται ο κίνδυνος του εθισμού και η πιθανότητα να φέρει η θεραπεία τα αντίθετα από τα
επιθυμητά αποτελέσματα.

ΔΑΦΝΗ (Laurus nobilis)

Αφέψημα: καταπολεμά ανορεξία, προβλήματα πέψης,
κρυολογήματα, γρίπη και βήχα.
Στην κουζίνα: λόγω των αρωματικών και χωνευτικών
ιδιοτήτων της χρησιμοποιείται σε πολλές σάλτσες. Επίσης σε ψητό κρέας, ψαρόσουπα, φακές και φάβα.

ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ (Rosmarinus officinalis)

Αφέψημα: Βοηθά την κυκλοφορία του αίματος και
δυναμώνει τον οργανισμό. Εξομαλύνει την καρδιακή
λειτουργία, βελτιώνει τη λειτουργία του συκωτιού και
της χολής, βοηθάει την πέψη. Είναι γνωστό σαν ένα από
τα ελιξίρια της νεότητας. Ως υποκατάστατο καφέ για
άτομα με προβλήματα στο στομάχι.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθότι αυξάνει την πίεση του αίματος να μην
χρησιμοποιείται από υπερτασικούς.
Ως προσθήκη στο μπάνιο: ξεκουράζει πνεύμα και σώμα, σε καταστάσεις εξάντλησης,
πονοκέφαλο και ρευματισμούς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι το βράδυ.
Στην κουζίνα: σε σούπες, ψάρι, κρέας, πουλερικά, σάλτσες, λαχανικά, μανιτάρια.

ΔΥΟΣΜΟΣ (Mentha viridis)

Έγχυμα: ενδείκνυται σε παθήσεις του στομάχου και των εντέρων, και ως αφροδισιακό.
Ως προσθήκη στο μπάνιο: ξεκουράζει πνεύμα και σώμα.
Στην κουζίνα: σε σάλτσες, σαλάτες, λαχανικά, κρέας,
ψάρι, ρύζι, ντολμάδες, κεφτέδες.

ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ (Eucalyptus camaldulensis)

Αφέψημα: για παθήσεις του αναπνευστικού, ως αντιβακτηριακό στο άσθμα, στη βρογχίτιδα και την αμυγδαλίτιδα, στον
επίμονο πυρετό. Κάνουμε εισπνοές ή το χρησιμοποιούμε ως
προσθήκη στο μπάνιο σε κρυολογήματα, άσθμα και ρευματισμούς. Γαργάρες για αντισηψία του στόματος.

ΘΡΟΥΜΠΙ (Satureia thymbra)

Έγχυμα: βοηθάει την πέψη, για σπασμούς του στομάχου, φουσκώματα του εντέρου, αιμοκαθαρτικό. Λειτουργεί διεγερτικά στη σεξουαλική αδυναμία και την
πνευματική κόπωση.
Στην κουζίνα: σε λαχανικά, όσπρια, πατάτες, μανιτάρια, κρέας, ψάρι, φρικασέ, σάλτσες ντομάτας.

ΘΥΜΑΡΙ (Thymus capitatus)

Έγχυμα: διεγερτικό για την πνευματική εργασία και για
τη μνήμη. Για συνάχι, άσθμα, βρογχίτιδα, σπασμολυτικό
σε γαστρεντερικές διαταραχές, άριστο ορεκτικό, αντισηπτικό. Γαργάρες για παθήσεις του αναπνευστικού.
Ως προσθήκη στο μπάνιο: επίσης για παθήσεις του
αναπνευστικού και για πνευματική διαύγεια.
Στην κουζίνα: σε λαχανικά, μανιτάρια, σαλάτες, σάλτσες, κυνήγι, κρέας, ψάρι, σούπες.

ΜΑΡΑΘΟ (Foeniculum vulgare, κοπανισμένοι σπόροι ή φρέσκο βότανο)

Έγχυμα: για προβλήματα του στομάχου (σπασμούς,
αέρια, ανορεξία), κοιλιακούς πόνους νηπίων, αυξάνει
το γάλα στις μητέρες. Για το βήχα σε περιπτώσεις
άσθματος, κοκίτη, βρογχίτιδας. Ως οφθαλμικές κομπρέσες σε περιπτώσεις επιπεφυκίτιδας, πρησμένων ματιών κ.λπ.
Στην κουζίνα: σε ψωμί, ψάρι, λαχανικά, σάλτσες, σαλάτες.

ΜΕΝΤΑ ΑΓΡΙΑ

Έγχυμα: ρυθμιστικό της λειτουργίας του στομάχου, των
εντέρων και της χολής. Σε αναγούλα, εμετό, καούρες
και ανορεξία. Παυσίπονη και σπασμολυτική δράση που
φέρνει ισορροπία σε όλο τον οργανισμό και παραμερίζει νευρικές διαταραχές, όπως νευρική ταχυπαλμία και
νευρικούς πονοκεφάλους.
Στην κουζίνα: σε αρνί, λαχανικά, πατάτες, σάλτσες.

ΜΟΛΟΧΑ (Malva silvestris)

Διάβρεγμα: ανακουφίζει φλεγμονές των βλεννογόνων, βρογχίτιδα, βήχα, φλεγμονές στομάχου/εντέρων.
Ελαφριά με καθαρτική δράση. Πλούσια σε βιταμίνη C.
Γαργάρες σε περιπτώσεις βραχνάδας και ενοχλήσεων
από τα δόντια, για την άσχημη οσμή από το στόμα και τις
φλεγμονές αμυγδαλών και βλεννογόνων. Κομπρέσες
σε φλεγμονές και καλόγερους.

ΡΑΔΙΚΙ (Taraxacum officinalis)

Τα φύλλα χρησιμοποιούνται ως έγχυμα και η ρίζα ως διάβρεγμα. Για βελτίωση και αναζωογόνηση του μεταβολισμού. Αιμοκαθαρτικό και διουρητικό. Ρυθμίζει τη
λειτουργία του συκωτιού και της χολής. Για προβλήματα
της πέψης, ανορεξία, ρευματισμούς, διαβήτη. Τα φρέσκα
φύλλα ωμά ή μαγειρεμένα αποτελούν άριστη τροφή.

ΡΙΓΑΝΗ (Origanum majorana)

Έγχυμα: σπασμολυτικό σε κράμπες του στομάχου, για
βήχα, ημικρανίες περιόδου. Δυναμώνει τα εξασθενημένα νεύρα.
Στην κουζίνα: σε ψάρι, κρέας, σάλτσες, σαλάτες,
όσπρια.

ΡΙΓΑΝΗ ΑΓΡΙΑ (Origanum vulgare)

Έγχυμα: σπασμολυτικό σε βήχα και διαταραχές του
στομάχου, «κινητοποιεί» τα έντερα σε περιπτώσεις δυσκοιλιότητας, φουσκωμάτων. Άριστο διουρητικό.
Εισπνοές: σε γρίπη, κρυολόγημα.
Στην κουζίνα: σε πίτσα, κιμά, μακαρόνια, σάλτσες, σαλάτες, ψητό ψάρι, αρνί, όσπρια (να μην χρησιμοποιείται
μαζί με ματζουράνα γιατί καλύπτει το άρωμά της).

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ (Urtica pilulifera)

Έγχυμα: βοηθάει στον καθαρισμό και στη δημιουργία νέου αίματος. Πλούσια σε βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία. Βοηθάει το μεταβολισμό, δυναμωτικό σε περιπτώσεις αναιμίας και γενικότερης αδυναμίας. Βοηθάει σε επίμονες δερματικές παθήσεις και παθήσεις

Είναι ένα δέντρο μόνο του σ’ ένα πράσινο χωράφι που πιάνει κάπου τέσσερα στρέμματα. Είναι μεγάλο σε ηλικία και όλα τ’ άλλα δέντρα στο λόφο του τρέφουν
μεγάλο σεβασμό. Μέσα στη μοναχικότητά του δεσπόζει πάνω στο θορυβώδη χείμαρρο, τους λόφους και το χαμηλό σπίτι πέρα απ’ το ξύλινο γεφύρι. Το θαυμάζεις καθώς περνάς, αλλά στην επιστροφή το κοιτάζεις πιο άνετα: ο κορμός του είναι πολύ μεγάλος, βαθιά χωμένος στη γη, στέρεος, ακατάβλητος· τα κλα8

του ουροποιητικού. Καθώς είναι διουρητική βοηθάει
και στην αποβολή της ουρίας (ρευματισμοί, αρθριτικά,
ποδάγρα). Αιμοστατική σε δυνατή περίοδο, αιματέμεση,
αιματώματα και χρόνια ρινική αιμορραγία. Πλύση των
μαλλιών με αφέψημα τσουκνίδας σταματάει την τριχόπτωση (εναλλακτικά: μασάζ στις ρίζες των μαλλιών με
δυνατό αφέψημα).
Στην κουζίνα: Ωμή ως σαλάτα ή μαγειρεμένη ως χόρτα ή σε σούπες και πίτες.

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ (Salvia triloba)

Αφέψημα: άριστο αντιβακτηριακό, αντιφλεγμονώδες,
αποτοξινωτικό, αποχρεμπτικό, σπασμολυτικό, ρυθμιστικό της εφίδρωσης. Για προβλήματα του στομάχου,
του εντέρου, του συκωτιού και της χολής, για ουρολοιμώξεις, λοιμώξεις με πυρετό, γρίπη, κρυολόγημα,
κλιμακτήριο, απογαλακτισμό.
Γαργάρες: για όλες τις φλεγμονές του λαιμού και του φάρυγγα.
Στην κουζίνα: σε κρέας, συκώτι, κυνήγι, ψάρι, ζυμαρικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕΤΡΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ!

ΦΛΙΣΚΟΥΝΙ (Mentha pulegium)

Έγχυμα: για παθήσεις του στομάχου και των εντέρων,
βοηθάει την κυκλοφορία του αίματος, αφροδισιακό,
εμμηναγωγό. Για πονόδοντο μασάμε τα φύλλα του.
Στην κουζίνα: μικρή ποσότητα σε κρέας, πατάτες, σάλτσες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ-ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ!

ΧΑΜΟΜΗΛΙ (Matricaria chamomilla)

Σε εσωτερική και εξωτερική χρήση έχει αντιφλεγμονώδεις, παυσίπονες, καταπραϋντικές και σπασμολυτικές ιδιότητες.
Εσωτερικά ως έγχυμα: σε σπασμούς του στομάχου, φουσκώματα, κακή πέψη, φλεγμονές στομάχου και εντέρων, πονοκέφαλο, γρίπη, υπερένταση, αϋπνίες, προβλήματα περιόδου.
Γαργάρες: φλεγμονές της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα.
Εξωτερικά ως αφέψημα: κομπρέσες, πλύσεις, λουτρά,
ατμόλουτρα προσώπου. Για εκζέματα, ακμή, πυώδεις δερματοπάθειες, τραυματισμούς.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα μας, τις περιηγήσεις και τα σεμινάρια,
μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας: Brigitte Roth, Τ. Θ. 6713 Λευκάδα, 311 00
e-mail: brigaris@gmx.net - Τηλ. 26450 41309, 6934287446

διά του είναι μεγάλα επίσης, σκούρα, καμπυλωτά· έχει πλούσιο ίσκιο. Το απόβραδο είναι συγκεντρωμένο στον εαυτό του, δύσκολα πλησιάζεται, αλλά με το φως
της ημέρας είναι ανοιχτό και σε καλωσορίζει. Είναι ολόκληρο, δεν το έχει αγγίξει τσεκούρι ή πριόνι. Μια ηλιόλουστη μέρα κάθισες στον ίσκιο του, ένιωσες τη
Krishnamurti
σεβάσμια ηλικία του, και επειδή ήσουν μόνος μαζί του είχες επίγνωση του βάθους και της ομορφιάς της ζωής.
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Αφιέρωμα στα σιτηρά
από την Εναλλακτική Κοινότητα «Πελίτι»
Τα σιτηρά στην Ελλάδα:
Η ιστορία τους και ο μεγάλος κίνδυνος της εξαφάνισής τους.
Ανησυχούμε για την πορεία της ανθρωπότητας.
Ανησυχούσαμε και πριν από την οικονομική κρίση
και το διαλαλούσαμε με όποιο τρόπο μπορούσαμε.
Το ίδιο κάνουμε και τώρα. Γι’ αυτό αντιμετωπίζουμε την κρίση σαν μια ευκαιρία, να αφυπνιστούμε, να ξαναγίνουμε άνθρωποι, που περπατάν
στα χνάρια των προγόνων τους με σεβασμό και
εμπιστοσύνη, διότι εκείνοι κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη ζωή μέχρι τις μέρες μας. Πρέπει να
βελτιώσουμε αυτό που δημιούργησαν. Αλλά όσο
κρατάμε ανοιχτή την τηλεόραση, όσο διδασκόμαστε από αυτή γινόμενοι πρωταγωνιστές και θιασώτες ταυτόχρονα, δεν γνωρίζουμε αν θα υπάρχει
αύριο, γιατί ο τρόπος που ζούμε, δεν εξασφαλίζει
κανένα αύριο. Αλίμονο! Δεν αφήσαμε τίποτα
όρθιο, ούτε στη γη, ούτε στη θάλασσα, ούτε στον
αέρα. Ανησυχούμε, γιατί χάθηκε η ντόπια βιοποικιλότητα, μας κατέστησαν εξαρτημένους από καλλιέργειες υβριδίων που δεν αναπαράγονται.
Είμαστε έρμαια των αγορών, η ζωή μας, και η ζωή
γενικότερα, δεν μετράει σε αξίες αλλά σε αριθμούς.

Τηλεφωνήσαμε στον ακάματο φίλο μας τον Παναγιώτη Σαϊνατούδη, δημιουργό και ψυχή του
«Πελίτι». Του ζητήσαμε να μας δώσει πληροφορίες για σπόρους ντόπιων ποικιλιών και πώς μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να τους προμηθευτούν.
«Εμείς ό,τι είχαμε να δώσουμε, το δώσαμε», μου
απάντησε. «Πέρυσι είχαμε 10 τηλεφωνήματα την
ημέρα, φέτος ξεπερνάνε τα εκατό». «Πού νομίζεις ότι οφείλεται», τον ρώτησα. «Στην κρίση»,
μου απαντάει. «Φοβάται ο κόσμος, αν συνεχίσει
έτσι που θα πάει; Χωρίς σπόρους που να μπορούν
να αναπαραχθούν δεν υπάρχει ζωή. Πρότεινε
στους αναγνώστες σου το βιβλίο “Κατά τόπους
αγροκτήματα”. Εκεί θα βρουν καλλιεργητές με τις
διευθύνσεις και τα τηλέφωνά τους από όλη την
Ελλάδα. Γράψε και κάτι για όποιον καλλιεργεί ντόπιες ποικιλίες, να βάζει στην άκρη και λίγους σπόρους για κάποιον που μπορεί να χρειαστεί. Και
εμείς θέλουμε γιατί
τους έχουμε ανάγκη, ο
κόσμος μας γνωρίζει
και μας ζητάει. Η ζήτηση αυξήθηκε πολύ
και δεν έχουμε να δώσουμε».
(Σ.τ.Ε.)

Προοίμιο
από τον Παναγιώτη Σαϊνατούδη

Θεά
Δήμητρα

Όπως λέει και η Ελληνική
μυθολογία, η θεά Δήμητρα
με πρόσφερε στους προγόνους σου. Αυτή τους δίδαξε και την καλλιέργειά

μου. Από νωρίς εξαπλώθηκα σε όλα τα μήκη και πλάτη
της Γης και αποτέλεσα τη βασική τροφή του ανθρώπινου
είδους. Προσαρμόστηκα σε όλα σχεδόν τα κλίματα που ο
άνθρωπος με ταξίδεψε. Πέρασα πολλές αντιξοότητες,
φτωχά εδάφη, ξηρασία, δυνατούς ανέμους. Όμως πάντα
κατάφερνα να επιβιώνω και να γίνομαι τροφή για τον άνθρωπο. Τα τελευταία πενήντα χρόνια, ο άνθρωπος μ’
έδιωξε από τα χωράφια του, γιατί, όπως ισχυρίζεται δε
δίνω μεγάλες παραγωγές και δε φέρνω πολλά χρήματα
στο σπιτικό του. Με εκτόπισε σε πολύ άγονες και απομακρυσμένες περιοχές. Με καλλιεργούν πλέον μόνο μερικοί
ηλικιωμένοι φίλοι μου, που ξέρουν να εκτιμούν τις αξίες
μου. Κάποια άλλα αδέλφια μου, βρίσκονται πλέον, μόνον
σε κρύες Τράπεζες Γενετικού Υλικού. Τη θέση μου πήραν
υβρίδια που είναι καρπός διασταύρωσης πολλών ποικιλιών. Την πρώτη χρονιά του δίνουν μεγάλη παραγωγή,
μετά από δύο με τρία χρόνια δεν παίρνει ούτε τον σπόρο
που σπέρνει.
Οι καλλιεργητές έπαψαν πλέον να κρατούν το δικό τους
σπόρο. Αγοράζουν από τις πολυεθνικές εταιρίες. Έτσι δεν
είναι ελεύθεροι. Είναι πλέον υποχείρια των πολυεθνικών.
Για να δώσουν τα υβρίδια τις μεγάλες αποδόσεις, πρέπει
ο αγρότης να κοπιάσει πολύ. Να δουλέψει καλά τη γη, να
τη φαρμακώσει, να τη λιπάνει με χημικά. Ακόμη θα πρέπει να τραβήξει από πολύ βαθιές γεωτρήσεις νερό για να
ποτίσει τα φυτά. Η ανταμοιβή του είναι η μεγάλη παραγωγή με τη χαμηλή τιμή πώλησης, με δηλητηριασμένους
καρπούς, που μπορεί να καταλήξουν στη χωματερή. Ο
άνθρωπος στην αναζήτηση του χρήματος και της ευκολίας, εγκατέλειψε τις ντόπιες ποικιλίες που είναι δώρα του
Θεού και καλλιεργεί υβρίδια, που είναι καρπός της φτωχής γνώσης του ανθρώπου. Ενώ ξεπέρασα όλες τις καιρικές αντιξοότητες, σκόνταψα στην απληστία του
ανθρώπου. Εκεί που κάποτε φύτρωναν χιλιάδες ποικιλίες
φυτών, τώρα δε φυτρώνουν παρά μονάχα ελάχιστες. Ο
άνθρωπος μέρα με την ημέρα γίνεται πιο φτωχός, κόβοντας το νήμα της ζωής του. «Στοχάσου αν τύχει και
χαθώ, μαζί μου θα χαθείς και συ, γιατί είναι δεμένη η μοίρα
σου μαζί με τη δική μου».

ειδών αυτών δεν εντοπίζονται στον ελλαδικό χώρο. Άλλα
είδη ωστόσο όπως το κριθάρι και η φακή, θα μπορούσαν
να είχαν καλλιεργηθεί και στον ελλαδικό χώρο, όπως
υποδηλώνουν τα ευρήματα των άγριων προγόνων αυτών
των φυτών στο σπήλαιο Φράγχθι.
Είσοδος του σπηλαίου
Φράγχθι

Κατά τη νεολιθική (7η χιλιετία π.Χ.-3.500 π.Χ.)
κυριαρχούν τα ντυμένα σιτηρά που είναι τα εξής:
μονόκοκκο σιτάρι (Triticum monococcum), δίκοκκο σιτάρι (T. dicoccum), ένα σιτάρι που σχετικά πρόσφατα αναγνωρίστηκε στο αρχαιοβοτανικό
υλικό που μοιάζει στο σύγχρονο T. Timophivi
(είδος που μέχρι πρόσφατα καλλιεργούνταν στις
περιοχές του Καυκάσου) και κριθάρι (Hordrum
sp.). Τα γυμνά σιτηρά, δηλαδή το σκληρό και το
κοινό σιτάρι (T. Durum / T. aestivum), δύο είδη
δύσκολο συνήθως να διαχωριστούν μεταξύ τους
στο αρχαιοβοτανικό υλικό καθώς μοιάζουν μορφολογικά, είναι παρόντα σε πολύ μικρούς αριθμούς και μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις φαίνεται
να αποτελούν είδη που καλλιεργήθηκαν στη Νεολιθική.

Το σιτάρι στην προϊστορική Ελλάδα
μέσα από αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα
Μια σύντομη επισκόπηση
από τη Σουλτάνα Μαρία Βαλαμώτη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Α.Π.Θ.

Η συλλογή απανθρακωμένων φυτικών καταλοίπων από προϊστορικές θέσεις της Ελλάδας περιέχει μια πληθώρα πληροφοριών ως προς τα
διαφορετικά είδη σιταριού που καλλιεργούσαν οι
κάτοικοι της περιοχής πριν από χιλιάδες χρόνια
καθώς η Νεολιθική και η εποχή του Χαλκού στην
περιοχή αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα πριν
από 9.000.-3.000 χρόνια. Τα δεδομένα της έρευνας
για τη Μεσολιθική και Αρχαιότερη Νεολιθική είναι ελάχιστα προς το παρόν, δυσχεραίνοντας την προσπάθεια διερεύνησης της αρχής της γεωργίας στην Ελλάδα. Οι
πρώτες νεολιθικές κοινότητες στην Ελλάδα κατά την 7η
χιλιετία π.Χ. αποτελούνταν από γεωργούς δημητριακών
και οσπρίων, όπως μας πληροφορούν τα πενιχρά αρχαιοβοτανικά δεδομένα που έχουμε από την αυτή. Πολλά
από τα είδη αυτά έλκουν την καταγωγή τους από περιοχές της Ανατολής όπως το μονόκοκκο και το δίκοκκο σιτάρι και τα γυμνά σιτάρια, καθώς οι άγριοι πρόγονοι των

Παρασκευή ψωμιού
στην Βοιωτία κατά τον 7ο π.Χ. αιώνα

Τα ντυμένα σιτάρια πιθανότατα καλλιεργήθηκαν μόνα
τους, σε ξεχωριστές καλλιέργειες, δεν αποκλείεται
ωστόσο να υπήρχαν και «σμιγάδια», δηλαδή καλλιέργειες
που αποτελούνταν από διαφορετικά είδη ντυμένων σιταριών μαζί, π.χ. μονόκοκκου και σιταριού νέου τύπου. Τα
διάφορα είδη ντυμένων σιταριών που αποκαλύπτει η αρχαιολογική σκαπάνη και στη συνέχεια η αρχαιοβοτανική
έρευνα έχουν βρεθεί αρκετές φορές αποθηκευμένα σε
σπίτια που καταστράφηκαν από φωτιά, χάρη στην οποία
διατηρήθηκαν ως απανθρακωμένοι σπόροι. Σε άλλες περιπτώσεις, οι συγκεντρώσεις σπόρων οφείλονται σε μαγειρικά ατυχήματα. Συχνά επίσης εντοπίζονται τα
κατάλοιπα της απομάκρυνσης των λεπύρων1 από τους
σπόρους των ντυμένων σιτηρών, απανθρακωμένα, σε
φούρνους ή λάκκους, ένδειξη ότι αυτά τα λέπυρα χρησιμοποιήθηκαν ως καύσιμη ύλη. Από τα λέπυρα εντοπίζον-

«Οι ντόπιες ποικιλίες έχουν πολύ μεγάλη δυνατότητα προσαρμογής στις ιδιαίτερες γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες
τής εκάστοτε περιοχής. Υπάρχουν ποικιλίες στη Μήλο (καρπούζια, πεπόνια, φασολάκια) τα οποία αναπτύσσονται και καλλιεργούνται δίχως πότισμα. Οι λεγόμενες ξερικές καλλιέργειες οι οποίες κατάφεραν να προσαρμοστούν στο άνυδρο περι10

ται μόνο σίχαλα σταχυδίων ή βάσεις εξωτερικών λεπύρων που είναι πιο ανθεκτικές στις συνθήκες απανθράκωσης.
Στη διάρκεια της εποχής του χαλκού (3.5001.200 π.χ. περίπου) εμφανίζονται νέα είδη δημητριακών. Το σιτάρι σπέλτα αποτελεί μια τέτοια
προσθήκη στο διαιτολόγιο των κατοίκων της βόρειας Ελλάδας, προερχόμενο πιθανών από την
κεντρική Ευρώπη, όπου κατάλοιπα αυτού του είδους εντοπίζονται πολύ πιο νωρίς από ό,τι στις θέσεις του Ελλαδικού χώρου. Το κεχρί αποτελεί
συχνό εύρημα στους οικισμούς της Ύστερης Εποχής του Χαλκού κατά τη 2η χιλιετία π.Χ. Και αυτό
πιθανότατα διαδόθηκε στον ελλαδικό χώρο από
περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Λίκνισμα

Η επεξεργασία των ντυμένων σιτηρών θα ήταν μια πολύ
κοπιαστική και χρονοβόρα διαδικασία, καθώς η αφαίρεση
των λεπύρων θα απαιτούσε επιπλέον προσπάθεια σε σύγκριση με τα γυμνά σιτάρια. Μετά δηλαδή από την ολοκλήρωση των εργασιών στο αλώνι (αλώνισμα, λίχνισμα,

κοσκίνισμα) το προϊόν θα εξακολουθούσε να αποτελείται από σπόρο με λέπυρα που θα έπρεπε να απομακρυνθούν με κοπάνισμα και επιπλέον λίχνισμα και
ενδεχομένως κοσκίνισμα, όπως μας πληροφορούν πρόσφατα εθνογραφικά παράλληλα από περιοχές όπως η
Τουρκία, η Ισπανία, το Μαρόκο και η Αιθιοπία. Ωστόσο η
επιμονή στην καλλιέργεια αυτών των ειδών στη διάρκεια
στη διάρκεια της Νεολιθικής αλλά και της Εποχής του
Χαλκού στην Ελλάδα ίσως οφείλεται στην ανθεκτικότητά
τους τόσο σε ποικίλες συνθήκες, εδαφικές και κλιματικές, όσο και στην ανθεκτικότητα του σπόρου σε προσβολές από έντομα και τρωκτικά.
Είναι δύσκολο να προσεγγίσουμε τον τρόπο κατανάλωσης των ντυμένων σιτηρών της Νεολιθικής και της Εποχής του Χαλκού ή των γυμνών σιτηρών, καθώς σπάνια
σώζονται κατάλοιπα γευμάτων και ακόμη σπανιότερα είναι
εφικτός ο εντοπισμός των συστατικών τους. Ωστόσο κατάλοιπα αλεσμένου μονόκοκκου σιταριού από τη Μεσημεριανή Τούμπα (τέλος 3ης χιλιετίας π.Χ.) και αλεσμένου
σιταριού από το Αρχοντικό της ίδιας περιόδου υποδηλώνουν ότι το σιτάρι και άλλα δημητριακά αλέθονταν για την
παρασκευή τροφίμων παρόμοιων με το πλιγούρι και τον
τραχανά, που επιβιώνουν ακόμη και στις μέρες μας.
Η αρχαιοβοτανική έρευνα λοιπόν είναι σε θέση να
πληροφορήσει για τα είδη του σιταριού που καλλιεργήθηκαν κατά τη Νεολιθική και την Εποχή του
Χαλκού, ωστόσο δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν μέσα από την έρευνα αυτή διαφορετικές
ποικιλίες του ίδιου είδους, τουλάχιστον με βάση
τα διαθέσιμα προς το παρόν αναλυτικά εργαλεία.
Υποθέτουμε ωστόσο ότι τα είδη που βρίσκουμε
στους προϊστορικούς οικισμούς ήταν προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες εδάφους και μικροκλίματος, εξασφαλίζοντας στους κατοίκους

αυτών των οικισμών την επιτυχή διαβίωση σε
βάθος χρόνου. Τυχόν αποτυχίες της σοδειάς
λόγω καιρικών συνθηκών ή άλλων παραγόντων
είναι πιθανόν να αντιμετωπίζονταν μέσα από ένα
δίκτυο σχέσεων και ανταλλαγών μεταξύ διαφορετικών νοικοκυριών και κοινοτήτων.
1) το λέπυρο, φλούδα που περιβάλλει τον καρπό των σιτηρών.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Βαλαμώτη, Σ.Μ., 2009: Η Αρχαιοβοτανική έρευνα της
Διατροφής στην Προϊστορική Ελλάδα. Θεσσαλονίκη, University Studio Press.
Megaloudi, F., 2006: Plants and Diet in Greece from
Neolithic to Classic Period: the archeobotanical remains B.A.R. 1516. Οξφόρδη, Archaeopress.
Valamoti, S.M., 2004: Plants and People in Neolithic and Early Bronze Age Northern Greece. B.A.R.
1258. Οξφόρδη, Archaeοpress.
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«Πελίτι»: Μεσοχώρι Παρανεστίου. Τ.
Κ. 66035 Παρανέστι Δράμας. Ιστοσελίδα: www.peliti.gr Αποστέλλεται
δωρεάν η ηλεκτρονική εφημερίδα
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Ενα σούπερ-ζιζάνιο καρφώνει τη Monsanto
Γράφει ο Αχιλλέας Φακατσέλης

Πριν από δύο δεκαετίες, η Monsanto, η μεγαλύτερη πολυεθνική γεωργικής βιοτεχνολογίας στον κόσμο, κατασκεύασε
γενετικά τροποποιημένους (γ.τ.) σπόρους που μπορούσαν να
αντιστέκονται στο ισχυρό ζιζανιοκτόνο Ράουνταπ, που επίσης
ήταν δικό της παρασκεύασμα με σχεδόν καθολική χρήση για
τις ανάγκες καθαρισμού των ανά την υφήλιο γεωργικών καλλιεργειών.
Γεωργοί σε απόγνωση ψεκάζουν με glyphosate για
να σώσουν τη σοδειά τους.
Ακόμα και με τα δυνατά ζιζανιοκτόνα δεν είναι σίγουροι για το αποτέλεσμα.
Εκτάσεις εκατομμυρίων
στρεμμάτων κυρίως με καλλιέργειες καλαμποκιού, σόγιας, βαμβακιού, ρυζιού και
δημητριακών σε όλο τον
κόσμο χρησιμοποιούσαν το ζιζανιοκτόνο και τους γ.τ. σπόρους που του αντιστέκονταν,
αγοράζοντάς τα από τα ράφια της Monsanto. Το κίνητρο ήταν ισχυρότατο: ο αγρότης δεν
θα ανησυχούσε πλέον για τα ζιζάνια που του κατέτρωγαν τις σοδειές. Το μόνο που είχε
να κάνει ήταν να καταβρέχει με Ράουνταπ τα φυτά του, και κάθε παράσιτο θα εξαφανιζόταν πλην του ίδιου του ψεκασμένου φυτού, που ήταν γ.τ. να αντιστέκεται στο δηλητήριο. Για τους αγρότες ήταν μια εκπληκτική λύση. Ετσι, τα γ.τ. φυτά και το ισχυρό τοξικό
ζιζανιοκτόνο που πήγαινε πακέτο μαζί τους έφερναν ετήσια κέρδη πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια στη Monsanto, μεγιστοποιούσαν τη γεωργική παραγωγή, και κάλυπταν μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών, που -για παράδειγμα- στις ΗΠΑ μόνο, άθροιζαν το
94% της συνολικής παραγωγής σόγιας και το 70% της παραγωγής καλαμποκιού και
βαμβακιού. Τα λεγόμενα «φυτά Ράουνταπ-έτοιμα» κάλυψαν σαν κουβέρτα την αμερικάνικη αγροτική γη, σκεπάζοντας πάνω από 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα καλλιεργειών. Σήμερα, τα πράγματα άλλαξαν. Λέγεται ότι άλλαξαν τόσο ώστε συνιστούν τη
μεγαλύτερη αλλαγή στη ιστορία της γεωργίας. Και, δυστυχώς, άλλαξαν προς το χειρό-

τερο (για όλους). Τα «φυτά Ράουνταπ-έτοιμα» συναντούν πλέον στους αγρούς και «ζιζάνια Ράουνταπ-έτοιμα». Περισσότερα από 20 είδη ζιζανίων σε συνολική έκταση 60
εκατομμυρίων στρεμμάτων σε ΗΠΑ και Λ. Αμερική, μετά από είκοσι χρόνια συνεχούς
ραντίσματος με το ίδιο φάρμακο, έχουν αναπτύξει δικούς τους μηχανισμούς άμυνας,
και είναι άτρωτα. Το χειρότερο, η γύρη τους μεταφέρει το γονίδιο αντίστασης, μεταδίδοντάς το και στα φυτά που δεν έχουν ψεκαστεί. Επίσης, τα νέα μεταλλαγμένα ζιζάνια
είναι ισχυρότερα από τα προηγούμενα, μεγαλύτερα και καταστροφικότερα. Φυσικά, το
πρόβλημα είχε προβλεφθεί, διότι και οι πρωτοετείς της γεωπονίας ξέρουν ότι τα οικοσυστήματα προσαρμόζονται στις μεταβολές. Το ήξερε και η Monsanto. Οι αγρότες, όχι.
Ή απλά τούς παραπλανούσαν. Θέλοντας να αντιμετωπίσει τον κινεζικό ανταγωνισμό, η
Monsanto δαπάνησε 150 εκατομμύρια δολάρια το 2010 για να προωθήσει τις πωλήσεις του Ράουνταπ και το κατάφερε, αυξάνοντάς τες κατά 57% στο πρώτο τρίμηνο του
2011. Γνωρίζοντας φυσικά το πρόβλημα της προσαρμογής των ζιζανίων, αλλά πετυχαίνοντας κέρδη 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Πίσω στα χωράφια, οι γεωργοί συνεχίζουν τα σφάλματα. Παρασκευάζουν κοκτέιλ ζιζανιοκτόνων με υψηλή τοξικότητα, που
όμως δεν φαίνεται να εμποδίζουν την εξάπλωση των υπερ-ζιζανίων. «Το πρόβλημα καλπάζει», γράφτηκε σε εφημερίδα του Σεντ Λιούις, καθώς «η προσαρμογή των νέων ειδών
ζιζανίων γίνεται ταχύτερα και δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσει η επιμόλυνση μέσω της
μεταφοράς γύρης». Για τη Monsanto όλα αυτά δεν είναι παρά το άνοιγμα νέων πεδίων
έρευνας και εμπορικής εκμετάλλευσης -αυτή τη φορά θα είναι νέοι γ.τ. σπόροι που θα
ανθίστανται στα superweeds, «προκαλώντας νέο γύρο επιχειρηματικής κερδοφορίας
Σπηλαιογραφία από το σπήλαιο Lascaux
και περιβαλλοντικής καταστροφής».
Οι γεωπόνοι έχουν σκύψει στα μικροσκόπιά τους αναζητώντας εναλλακτικές
στρατηγικές προστασίας των καλλιεργειών. Διότι, στο μεταξύ, οι γ.τ. σπόροι
και τα συνοδευτικά ζιζανιοκτόνα τους αποδεικνύονται, εκτός από ανίσχυρα,
και επικίνδυνα για την δημόσια υγεία: η ακαδημαϊκή έρευνα έχει από χρόνια
διαπιστώσει την επικινδυνότητα των ευρέως χρησιμοποιούμενων ζιζανιοκτόνων (του Ράουνταπ και του ενεργού συστατικού του glyphosate), γεγονός που υποτιμήθηκε. Σήμερα, υπό τη βαριά σκιά των superweeds, η
επιστημονική κοινότητα υποχρεώνεται να ξανακουβεντιάσει για τη χρησιμότητα της βιοτεχνολογίας και των γ.τ. οργανισμών. Αυτή την φορά, σοβαρά.
Πηγή: Ελευθεροτυπία

βάλλον τής περιοχής και να επιβιώσουν δίνοντας καρπό. Αυτό όσο και να προσπαθήσουν οι βιομηχανίες δεν μπορούν να το
πετύχουν, η φύση ξέρει πάντα καλύτερα και μέσα από τις δοκιμασίες της επιβιώνουν μόνο τα πιο ευπροσάρμοστα και ανθεκτικά φυτά, τα οποία με τη σειρά τους θρέφουν τον άνθρωπο».
Κώστας Συμεωνίδης. Από το βιβλίο του Πελίτι «κατά τόπους αγροκτήματα».
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Μία νέα συναρπαστική φιλοσοφική αναζήτηση, συντροφιά με τον Αιμίλιο Μπουρατίνο.
συνέντευξη Χρήστος Κόντης

Η φιλοσοφική συζήτηση με τον Αιμίλιο Μπουρατίνο που δημοσιεύσαμε στα
δύο προηγούμενα τεύχη του Υγείας Όραμα υπό τον τίτλο «Η εξέλιξη του ανθρώπου», κέρδισε τους αναγνώστες. Για αυτό επισκεφτήκαμε και πάλι τον
πολυάσχολο φιλόσοφο-επιστήμονα, δύο ημέρες μετά την επιστροφή του
από ταξίδι στην Ιταλία. Καθίσαμε στο γραφείο του και απολαύσαμε για άλλη
μια φορά την προσέγγιση του, που πηγάζει από την επιστήμη και τη φιλοσοφία ταυτόχρονα.
Φαίνεται πως η οικονομική κρίση προβληματίζει τους ανθρώπους και αναζητούν -μέσα και από την επιστήμη- προσωπική αλλά και κοινωνική διέξοδο.
Βεβαίως, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αναζητούν πιο επιλεκτική γνώση, διότι οι
ανακαλύψεις και γενικότερα η πρόοδος της επιστήμης τον εικοστό αιώνα -ιδίως στο
χώρο της φυσικής και πρόσφατα στο χώρο της βιολογίας- δείχνουν ότι το παλαιό σύστημα το οποίο στηρίζεται στη Νευτώνεια και την Καρτεσιανή σκέψη δεν ισχύει πλέον.
Τουλάχιστον δεν ισχύει σε ορισμένα επίπεδα οργάνωσης της ύλης. Στο επίπεδο των
φαινομένων όμως, αυτών που μπορούν οι αισθήσεις μας να αγγίξουν, στα βαθύτερα επίπεδα οργάνωσης της ύλης, οι κανόνες της εγκυρότητας ισχύουν.
Τα τελευταία χρόνια όμως με την αλματώδη εξέλιξη της Επιστήμης και της
τεχνολογίας ακούμε συνέχεια για νέες ανακαλύψεις αλλά και για αναιρέσεις προηγούμενων Επιστημονικών συμπερασμάτων.
Η πιο εντυπωσιακή ανακάλυψη του εικοστού αιώνα είναι η ανακάλυψη της ατοπικότητας η οποία συνεπάγεται και την αχρονικότητα. Εάν σε ένα ορισμένο επίπεδο της ύλης
τα πράγματα είναι ατοπικά και αχρονικά -και αυτό είναι αποδεδειγμένο από εκατοντάδες
πειράματα που αποδεικνύουν ότι υπάρχει αυτό το επίπεδο ατοπικής συμπλοκής των
πάντων προς τα πάντα-, εάν ισχύει αυτό τότε πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες για την
αναγνώριση της εγκυρότητας της έρευνας στην επιστήμη.
Δηλαδή η επιστήμη όσο προοδεύει προσεγγίζει την φιλοσοφία, μου θύμισες
κάτι που διάβασα πρόσφατα από τον Σοπενχάουερ αναφορικά με την υποκειμενικότητα του χρόνου.
Ο Σοπενχάουερ επηρεάστηκε εν προκειμένω από το βουδισμό γιατί όπως ξέρεις ήταν
μελετητής του -όσο γινόταν βέβαια την εποχή του όπου δεν υπήρχαν πολλά κείμενα
μεταφρασμένα σε δυτικές γλώσσες -και είχε επηρεαστεί από αυτόν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όχι μόνο ο βουδισμός αλλά κάθε σωστή μυστική παράδοση αναγνωρίζει την
αυταπάτη του χρόνου και του τόπου. Προσωπικά επιθυμώ και εργάζομαι να προωθήσω
αυτή τη διαπίστωση ώστε να γίνει μια συστηματική μελέτη από επιστημονική σκοπιά.
Πριν λίγες ημέρες επέστρεψα από την Ιταλία όπου μια εταιρεία δέχθηκε να χρηματοδοτήσει αυτή την προσπάθεια διοργανώνοντας τις απαιτούμενες συναντήσεις. Θα αρχίσει
με ένα μικρό συμπόσιο δώδεκα ανθρώπων -όλοι τους κορυφαίοι επιστήμονες οι οποίοι
ενδιαφέρονται για την πρόταση- και θα προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε τη συνισταμένη των γνώσεων, απόψεων και πληροφοριών που έχει ο καθένας για τη δημιουργία
μιας νέας τέτοιας επιστημολογίας. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί διότι προέκυψε και
η οικονομική κρίση.
Το «12» είναι συμβολικό;
Όχι, ο χώρος που θα γίνουν αυτές οι συναντήσεις, βρίσκεται κοντά στην έδρα αυτής της
εταιρείας, στο Σανσεπόλκρο στην Τοσκάνη. Εκεί διατίθεται ένα μικρό αναπαλαιωμένο
ξενοδοχείο από τη εταιρεία που διοργανώνει αυτές τις συναντήσεις και μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι δώδεκα άτομα. Θα μπορούσαν βεβαίως να χρησιμοποιηθούν και
άλλοι χώροι, όμως η κρίση έχει επηρεάσει πολύ και την Ιταλία όπως γνωρίζεις.
Τι παράγει αυτή η εταιρεία;
Η εταιρεία αυτή φτιάχνει συμπληρώματα διατροφής από οργανικές καλλιέργειες βοτάνων τα οποία καλλιεργούν μόνοι τους. Είναι πολύ καλά προϊόντα αλλά οι τιμές τους
είναι αρκετά υψηλές και έχουν μειωθεί οι πωλήσεις τους λόγω της κρίσης. Μάλιστα τα
περισσότερα πωλούνται στην Αμερική.
Στην Αμερική τη δεκαετία του 1970, μετά από πιέσεις των φαρμακευτικών
εταιρειών, ψηφίστηκε νόμος που απαγόρευε την παραγωγή και πώληση τέτοιων σκευασμάτων. Τις επόμενες ημέρες το Κογκρέσο έλαβε πολλαπλάσιες
επιστολές διαμαρτυρίας από εκείνες που λάμβανε από το κίνημα για την απόσυρση των στρατευμάτων του πολέμου του Βιετνάμ, που διαδραματιζόταν
την ίδια εποχή.
Ναι, ξεσηκώθηκαν οι Αμερικάνοι, το θυμάμαι και εγώ αυτό.
Οι νέες επιστημονικές αποκαλύψεις της κβαντικής φυσικής παρουσιάζουν
μεγάλο ενδιαφέρον. Η τεχνολογία μάς βοηθάει με τα εξελιγμένα τηλεσκόπια να δούμε το άπειρο μέγεθος του σύμπαντος που επεκτείνεται τόσο προς

τα έξω, όσο και προς τα έσω με τα αντίστοιχα μικροσκόπια. Είναι προφανές
ότι υπάρχουν και άλλοι κόσμοι στο επίπεδο που τους αναλογεί, και η φιλοσοφία της επιστήμης και ο τρόπος που την εκφράζεις είναι πολύ γοητευτική.
Οπωσδήποτε υπάρχουν και άλλοι κόσμοι, και μάλιστα αυτό επιβεβαιώνεται και επιστημονικά. Μου αρέσει να ομιλώ με αναφορά στην επιστήμη για τον πολύ απλό λόγο ότι η
επιστήμη ελέγχεται. Μπορεί ο κάθε επιστήμονας σε αυτόν τον πλανήτη εφόσον έχει τα
μέσα, τη βούληση και τις διανοητικές δυνατότητες, να ελέγξει τα πορίσματα στα οποία
καταλήγουν οι συνάδελφοί του ανά την υφήλιο. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις με τις
εσωτερικές αγωγές, διότι δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια, υπάρχουν μόνο κριτήρια μέσα από την ορισμένη παράδοση η οποία υπηρετείται από μία αγωγή, γι’ αυτό προτιμώ να ομιλώ με βάση έγκυρες επιστημονικές προσεγγίσεις και διαπιστώσεις παρά να
μιλάω αόριστα και φιλοσοφικά. Υπάρχει επίσης κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό: δεν αρκεί να έχεις μία ενόραση -σημαντική έστω σε ένα θέμα πνευματικό ή καθημερινότητας-, διότι μέσα στο μυαλό μας παίζονται πάρα πολλά παιχνίδια με τις
ευαισθησίες και τις γνώσεις που έχει ο καθένας μας. Παράλληλα με τις όποιες ενοράσεις -εννοώ στα πράγματα της φύσεως του ανθρώπινου χαρακτήρα, ακόμα και στα
πράγματα που αφορούν τη θρησκεία και τις βαθύτερες ευαισθησίες-, πρέπει ο καθένας
να αναπτύξει και μια ικανότητα ενόρασης εις την ενόραση.
Αυτό είναι που προσδίδει αξιοπιστία στις συζητήσεις μας και κερδίζει τους
αναγνώστες.
Τις περισσότερες φορές όταν έχεις μια ενόραση εντυπωσιάζεσαι, φερειπείν ο Μαρξ
προς το τέλος του 1847 είχε μιαν ενόραση για το ρόλο της εργατικής τάξης και το πώς
θα μπορούσε να απαλλαγεί από την εκμετάλλευση την οποία υφίστατο τότε και υφίσταται και τώρα. Λοιπόν, είχε αυτή την ενόραση, τόσο τον εντυπωσίασε, που τον έπιασε
ένας δημιουργικός πυρετός και έγραψε το περίφημο Das Kapital, «το Κεφάλαιο», το περίφημο βιβλίο του που διακηρύσσει τις βασικές αρχές του κομουνισμού. Τέτοια φαινόμενα ξαφνικών ενοράσεων, οι οποίες σε αγγίζουν βαθύτατα και βγαίνει ένα χείμαρρος
ευαισθησιών, ιδεών, και ενοράσεων, τέτοιες εμπειρίες έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι
ιδίως στο χώρο της επιστήμης και της τέχνης. Προσωπικά είμαι πεπεισμένος ότι τις διαθέτουν και πολύ απλοί άνθρωποι της καθημερινότητας: όλοι έχουμε τέτοιες εμπειρίες
απλά δεν τους δίνουμε μεγάλη σημασία. Ένας επιστήμονας, ένας καλλιτέχνης ή ένας
μουσικός είναι πιο ευαίσθητος και εντυπωσιάζεται. Εκεί όμως είναι ο κίνδυνος, όταν εντυπωσιαζόμαστε από τις ίδιες τις ενοράσεις μας. Όταν δεν είσαι αρκετά δουλεμένος
μέσα σου για να δεις τι κρύβεται πίσω από την ενόραση. Πρέπει να το δεις μέσα σου
όμως.
Μπορεί δηλαδή η ενόραση να γίνει φυλακή, να εγκλωβιστείς σε αυτό που
σε έχει γοητεύσει και να πορεύεσαι σε ένα δρόμο εγωιστικό;
Υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από την ιστορία του κομουνισμού; Και δεν είναι μόνο ο
κομουνισμός, υπάρχουν παραδείγματα και σε μικρότερη κλίμακα. Βεβαίως ο κομουνισμός επηρέασε ολόκληρο τον πλανήτη και δεν λέω ότι τον επηρέασε αναγκαστικώς
αρνητικά αλλά οπωσδήποτε ο κομουνισμός δεν είναι μια ολοκληρωμένη απάντηση:
είναι μια απάντηση η οποία φορτίστηκε από τα δεδομένα της εποχής, από τις ανάγκες
και τις αγαθές προθέσεις τόσο του ιδίου του Μαρξ όσο και των οπαδών του.
Και βέβαια, είχε και ένα ακριβό και βίαιο τίμημα.
Ναι, διότι ο Μαρξ, παρόλο που στα γεράματά του ανέκρουσε πρύμναν, είχε πει ότι πρέπει να αλλάξει η κοινωνία για να αλλάξει ο άνθρωπος. Αυτή ήταν η βασική του αρχή και
αυτό συνεπάγεται εν ανάγκη και τη βία. Από εκεί εκπορεύτηκαν όλα τα αρνητικά χαρακτηριστικά του κομουνισμού από αυτή την προσέγγιση. Σήμερα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί διότι αυτή η κατάχρηση ενοράσεων και η θεοποίησή τους (ότι αυτή
η σχολή και όχι η άλλη έχει το κλειδί της αλήθειας και επομένως πρέπει να ακολουθούμε αυτή τη σχολή και όχι την άλλη, ή αυτή τη θεωρία, αυτή την πρακτική κ.ο.κ.) οδηγεί και σήμερα στον ολοκληρωτισμό.
Το βίωμα, η ουσία της ζωής, είναι και δική μου επιθυμία η οποία δεν περιορίζεται μόνο στο να προτείνω εναλλακτικές θεραπευτικές μεθόδους, παρότι
πολλές εξ αυτών είναι πολύ αποτελεσματικές. Τα θεραπευτικά συστήματα
είναι προσεγγίσεις που απευθύνονται στον άνθρωπο που πάσχει. Το δικό
μου ενδιαφέρον εστιάζεται στο πώς μπορεί ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος,
να απαλλαγεί από την προδιάθεση που έλκει την ασθένεια, διότι η ασθένεια
δεν υπάρχει από μόνη της αλλά είναι δικό μας δημιούργημα.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα έλεγα ότι αυτό είναι το κλειδί της αντιμετώπισης των
προβλημάτων υγείας, αλλά και όλων των προβλημάτων. Είμαι απολύτως πεπεισμένος
ότι το ανοσοποιητικό σύστημα δεν περιορίζεται στη δημιουργία αντισωμάτων τα οποία

Η πιο εντυπωσιακή ανακάλυψη του εικοστού αιώνα είναι η ανακάλυψη της ατοπικότητας η οποία συνεπάγεται και την αχρονικότητα.
Εάν σε ένα ορισμένο επίπεδο της ύλης τα πράγματα είναι ατοπικά και αχρονικά -και αυτό είναι αποδεδειγμένο από εκατοντάδες πει12

καταπολεμούν τα μικρόβια, τα οποία εισβάλλουν συνεχώς μέσα μας. Γίνεται αυτό, αλλά
η ανοσοποιητική λειτουργία είναι συμβολή ολόκληρου του οργανισμού απέναντι σε όλα
τα θέματα. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος είναι ανοικτός στην επικοινωνία με το ΟΛΟΝ
με την οντική του διάσταση και όχι τη φιλοσοφική (πρέπει ως ον δηλαδή να επικοινωνεί με το ΟΛΟΝ και να βρίσκεται εντεταγμένος σε αυτό) τόσο υγιέστερος θα είναι. Τότε,
ακόμη και αν ασθενήσει θα το αντιμετωπίσει πολύ καλύτερα, ώστε να μην ταλαιπωρηθεί ψυχολογικά.
Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον σημερινό άνθρωπο και τον άνθρωπο των σπηλαίων
στη βόρεια Ισπανία και τη Γαλλία, όπου αναφερθήκαμε τις προάλλες, είναι ότι αυτοί οι
άνθρωποι αισθάνονταν να είναι ένα με τη φύση, και αυτό ήταν βίωμα και όχι θεωρία ή
φιλοσοφία. Οι άνθρωποι τότε δεν σκέφτονταν με αφαιρέσεις και υπολογισμούς όπως
εμείς, ήσαν ένα με τη φύση.
Επί τη ευκαιρία αυτό δεν είναι μια φιλοσοφική άποψη αλλά μια περιγραφή με την οποία
πορεύεται τουλάχιστον μια σχολή επιστημόνων αυτή την εποχή. Ο μαθηματικός Ρότζερ
Πένροουζ ήταν μέχρι πρόσφατα καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, θεωρείται
ο μεγαλύτερος ζων μαθηματικός σε όλο τον κόσμο. Άρχισε να γράφει το 1988 μια σειρά
από βιβλία στα οποία μέσα από έρευνα ανατρέπει καθιερωμένες θεωρίες και απόψεις.
Ο Πένροουζ μαζί με το συνεργάτη του Αμερικανό νευροφυσιολόγο Στούαρτ Χάμεροφ
ανακάλυψαν ότι όταν τίθεται ένα μαθηματικό πρόβλημα σε ένα φοιτητή, υποσυνείδητα
ο φοιτητής βρίσκει αμέσως τη λύση του προβλήματος ακόμη και αν είναι πολύπλοκη.
Εν συνεχεία κάνει τους υπολογισμούς του στο χαρτί οι οποίοι πηγαίνουν από το ερώτημα
(το πρώτο σκέλος της εξίσωσης) στο δεύτερο σκέλος, την απάντηση. Αυτή η διεργασία
από το ερώτημα στην απάντηση με το μολύβι και το χαρτί, απλά επιβεβαιώνει την άμεση
ενόραση που έχει υποσυνείδητα αυτός για τη λύση του προβλήματος. Ουσιαστικά αυτή
η γραπτή λύση δεν είναι παρά μια προσπάθεια του ερωτημένου να δώσει μια εγκυρότητα
στη σκέψη του.
Ένας πολύ αγαπητός μου φίλος, ο Βασίλης Βάσιος ο οποίος είναι έκτακτος μαθηματικός και φυσικός, μπορεί να λύσει μια εξίσωση στα μαθηματικά σε χρόνο ρεκόρ, εκεί που
κάποιος άλλος μπορεί να χρειαστεί πολλές ώρες. Ο Βασίλης σήμερα εργάζεται στις Βρυξέλες. Είχα πάει κάποτε να τον δω και συναντηθήκαμε κατά τις έντεκα το πρωί. Εργαζόταν
μαζί με έναν συνεργάτη σε ένα τμήμα του πανεπιστημίου για τη σπουδή της Θεωρίας του
Χάους. Εκείνη τη μέρα ήμουν μάρτυρας της εξής σκηνής: μπήκε ο προϊστάμενός του
στο γραφείο και του έδωσε ένα χαρτί με μία εξίσωση. Του λέει «Βασίλη σε παρακαλώ
επεξεργάσου αυτή την εξίσωση, μέχρι τη μία να μου την έχεις έτοιμη». «Ευχαρίστως», λέει
ο Βασίλης, και όταν έφυγε ο εργοδότης του, μου λέει «πάμε τώρα να δούμε τον τάδε,
να φιλοσοφήσουμε κ.λπ.» Και αρχίσαμε να τριγυρνάμε από τον ένα στον άλλο. Στις δωδεκάμισι μου λέει «πεινάω, πάμε στην καντίνα να φάμε κάτι». Πάμε στην καντίνα, φάγαμε
κάτι, και του λέω «ρε Βασίλη στη μια είπες ότι θα παραδώσεις την εξίσωση». Μου λέει
«έχουμε καιρό». «Τι καιρό έχουμε», του απαντάω, «είναι μία παρά είκοσι». «Μην ανησυχείς», μου λέει, «η εξίσωση είναι παιδαριώδης».
Πήγαμε στο γραφείο μία παρά οκτώ λεπτά. Θυμάμαι τους χρόνους γιατί δεν μπορούσα
να αντιληφθώ πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο χαλαρός. Κάθισα στο γραφείο του και
εγώ, και κοιτούσα αυτά που έγραφε. Άρχισε να λύνει την εξίσωση από το τέλος προς την
αρχή, δηλαδή πρώτα έγραψε τη λύση και στη συνέχεια άρχισε να αναλύει τη λύση της
εξίσωσης από το τέλος προς την αρχή. Στη μία ακριβώς πήγε στο γραφείο του προϊσταμένου του και του την παρέδωσε.
Αυτό που συνέβη με το Βασίλη, ο Πένροουζ το είχε μελετήσει συστηματικά. Φαίνεται ότι
υπάρχει μια ικανότητα στον εγκέφαλο να αντιλαμβάνεται αυτομάτως τις λύσεις σε κάθε
πρόβλημα. Όμως, η παράδοση που έχει δημιουργηθεί, ιδίως στον δυτικό άνθρωπο γύρω
από την εξαντικειμενίκευση της πραγματικότητας και την ορθολογική δόμηση της σκέψης, παρεισφρέει και έτσι ο μαθηματικός της σειράς είναι υποχρεωμένος να προβεί σε
όλες τις τεχνικής μορφής αποδείξεις για να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα και να αισθανθεί σίγουρος για το αποτέλεσμα.
Ο Πένροουζ μαζί με τον νευροφυσιολόγο Στούαρτ Χάμεροφ, έχουν αποδείξει πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος και έχουν γράψει τρία τεχνικά βιβλία -δυσνόητα ίσως για τον καθημερινό άνθρωπο αλλά άκρως επιστημονικά. Είναι σαφές λοιπόν ότι διαθέτουμε αυτή
τη δυνατότητα της άμεσης αντίληψης ενός θέματος εν τη ολότητι.
Αυτό συμβαίνει και στην Εναλλακτική Ιατρική, τουλάχιστον στην Ομοιοπαθητική που ασκώ, αλλά και στην Κινεζική Παραδοσιακή Ιατρική, οι οποίες
εστιάζουν στον ασθενή και όχι στην ασθένεια κατά τη λήψη του ιστορικού.
Με το που μπαίνει ο ασθενής στο γραφείο του θεραπευτή, στην πραγματικότητα για το θεραπευτή εισβάλλει στο χώρο του, μέσω του ασθενή, η ουσία
που τον καθιστά άρρωστο. Η πρώτη αίσθηση για το θεραπευτή, τότε, που
ακόμη δεν έχει εμπλακεί το λογικό, είναι και η πιο διαυγής. Και ο θεραπευτής που πραγματικά εντρυφεί σε αυτό, την καταγράφει στο νου του και στη
συνέχεια λαμβάνει το ιστορικό. Τις περισσότερες. αν όχι όλες τις φορές, η
αίσθηση αυτή παραπέμπει στη σωστή διάγνωση. Για να μην παρεξηγηθώ,
δεν εννοώ ότι πρέπει κανείς να μένει σε μια αίσθηση, χωρίς να την επιβεβαιώνει μέσα από το λεπτομερές ιστορικό που απαιτείται και ακολουθείται
από την ανάλογη έρευνα/ εξέταση του ασθενή, που καθιστά και τα δύο συστήματα (Ομοιοπαθητική - Κινέζικη Παραδοσιακή Ιατρική) επιστημονικά και
γι’ αυτό αξιόπιστα.
Δηλαδή η πρώτη εντύπωση σε προϊδεάζει για το ποιο φάρμακο θα συνταγογραφήσεις;
Ακριβώς.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτή η προσωρινή κατάρρευση του αντικειμενοποιητικού
μηχανισμού που διαθέτουμε, καθρεφτίζει και μιαν άλλη κατάσταση επιστημονικά ελεγμένη. Τα πάντα στην υλική φύση ξεκινούν από το κβαντικό κενό, το οποίο είναι μια κατάσταση της ύλης η οποία εκφράζεται από ενεργειακά γεγονότα, εκείνα που ο Αϊνστάιν

ονόμασε σωματίδια. Κατά τη γνώμη μου ο όρος ενεργειακό γεγονός είναι πιο σωστός
από τον όρο σωματίδιο, διότι δεν πρόκειται για σωματίδιο δεν είναι μια υποδιαίρεση των
σωματιδίων.
Τα πάντα στη φύση ξεκινούν από μια μη μετρήσιμη ενεργειακή κατάσταση και όταν λέμε
μη μετρήσιμη δεν εννοούμε ότι απλώς δεν υπάρχει ακόμη ο τεχνικός εξοπλισμός ο
οποίος θα μας επιτρέψει να δούμε τι συμβαίνει στο κβαντικό κενό. Οι φυσικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οσοδήποτε εξελιγμένα όργανα δημιουργήσουμε, πάντοτε
θα υπάρχει ένα βαθύτερο επίπεδο οργάνωσης της ύλης, το οποίο δεν θα είναι προσβάσιμο στα όργανα που θα χρησιμοποιούν. Όσο βαθύτερα πηγαίνεις δηλαδή, τόσο βλέπεις
ότι υπάρχει και κάτι πιο κάτω, και ακόμα πιο κάτω, χωρίς να εντοπίζεται το τέλος.
Συμβαίνει το ίδιο στο άπειρο σύμπαν;
Ίσως είναι και εκεί έτσι, αλλά τα σύγχρονα τηλεσκόπια προς το παρόν μοιάζουν να δείχνουν ότι υπάρχει ένα τέρμα, ένα όριο πέρα από το οποίο δεν βλέπεις πλέον τίποτα. Σίγουρα αυτό το τίποτα μπορεί να είναι το κβαντικό κενό, διότι όπως είπαμε το κβαντικό
κενό δεν ιχνηλατείται. Αυτό το οποίο ιχνηλατείται είναι η στιγμή κατά την οποία αναδύονται από το κβαντικό κενό κάποια μορφώματα, δηλαδή φαίνεται να υπάρχει μια διαδικασία προοδευτικής ενίσχυσης της ενέργειας των ενεργειακών γεγονότων. Αυτά τα
γεγονότα αποκτούν ολοένα και περισσότερη ενέργεια, και έρχεται η στιγμή που τα όργανα τα οποία διαθέτουμε μπορούν και τα εντοπίζουν. Αυτή είναι η στιγμή της πρώτης
ιχνηλάσιμης εμφάνισης της ύλης, η οποία έχει μια συγκεκριμένη μορφή και εκκινεί την
επαφή με άλλες μορφές εκδήλωσης της ύλης.
Στην αρχή υπάρχει το απόλυτο χάος, με την επιστημονική του έννοια: πρόκειται για μια
κατάσταση όπου κανένα σωματίδιο δεν αλληλεπενεργεί με κανένα άλλο, είναι όλα αυτενεργά. Όμως σε κάποια φάση -και για λόγους τυχαίους- αρχίζει να δημιουργείται μια
δίνη ενεργειακών γεγονότων και αλληλεπιδρά με μια άλλη δίνη δημιουργώντας κάτι πιο
σύνθετο. Εν συνεχεία αυτή η τάση πολυπλοκοποίησης και ενεργούς διαπλοκής γίνεται
συνεχώς ισχυρότερη και δημιουργούνται σταδιακά υποσωματίδια, στη συνέχεια πυρήνες
ατόμων, μετά ηλεκτρόνια, μετά δημιουργούνται πιο πολύπλοκες δομές οι οποίες καταλήγουν σε υπομόρια αρχικά, μόρια στη συνέχεια, στοιχεία εν συνεχεία, και κατόπιν ομάδες ενεργειακών γεγονότων που συμπλέκονται. Η τάση αυτή δημιουργεί μια συνεχή
πολυπλοκοποίηση της υλικής δομής μέχρι που φτάνουμε στον άνθρωπο και τον ανθρώπινο εγκέφαλο ο οποίος έχει εκατό δισεκατομμύρια νευρώνες, έκαστος των οποίων
διαθέτει περί τα χίλια πλοκάμια, έκαστο δε πλοκάμι έχει περί τις χίλιες συνάψεις οι οποίες
στέλνουν ηλεκτρικούς σπινθήρες όταν σκέπτεσαι, όταν κοιτάζεις, όταν συγκινείσαι -και
σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του αντιληπτικού μηχανισμού εκφράζεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες.
Αυτά όλα οδηγούν σε αυτό το οποίο θα ονόμαζε κανείς αντίληψη του κόσμου. Υπεισέρχονται βέβαια ορισμένοι περιορισμοί οι οποίοι έχουν σχέση με τη βιολογική υπόσταση του όντος. Έχει υπολογιστεί ότι το κάθε κύτταρο του ατόμου δέχεται περί τα τρία
εκατομμύρια κομμάτια πληροφοριών ανά λεπτό, τα ονομαζόμενα bits. Αυτός ο βομβαρδισμός πρέπει να αντιμετωπιστεί, διαφορετικά θα τρελαθεί το ον. Υπάρχει λοιπόν
ένας βιολογικός μηχανισμός εξωπετάγματος ας πούμε, που αφαιρεί το 99,999999%
αυτών των πληροφοριών. Έτσι, δεχόμαστε μόνο εκείνα τα στοιχεία και τις πληροφορίες
που ταιριάζουν στη βιολογική μας ύπαρξη και κατά προέκταση στην ψυχολογική μας
ύπαρξη, το εκπαιδευτικό μας επίπεδο και τις ευαισθησίες του καθενός σε διάφορους
τομείς. Όλα αυτά επηρεάζουν την ερμηνεία των πληροφοριών με τις οποίες βομβαρδιζόμαστε, διότι ως βιολογικό ον, δέχομαι μόνο πληροφορίες οι οποίες αφορούν την υπόστασή μου ως ανθρωπίνου όντος, αλλά και η μέλισσα κάνει το ίδιο: δέχεται μόνο
πληροφορίες οι οποίες ταιριάζουν στη δική της βιολογική υπόσταση.
Εκτός από το βιολογικό μας «κόσκινο» έχουμε το πολιτισμικό, το εκπαιδευτικό, το ψυχολογικό, το προσωπικό. Είσαι διαφορετικός από εμένα, άρα θα
επηρεάζεσαι από πληροφορίες που είναι ανάλογες με τη δική σου ιδιοσυγκρασία, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από την πάλη του καθενός στη ζωή.
Υπεισέρχονται λοιπόν πολλοί παράγοντες, το βέβαιο όμως είναι ότι όλα ξεκινούν από κάτι το οποίο δεν είναι μετρήσιμο και αυτό είναι το σημαντικό. Κάποιος θρήσκος θα πει ότι είναι ο Θεός, στην επιστήμη δεν το λέμε αυτό, οι
μέχρι τώρα παρατηρήσεις δείχνουν ότι η τυχαιότητα παίζει τεράστιο ρόλο,
άλλο τώρα βέβαια το θέμα είναι πώς φιλοσοφικά κρίνει κανείς την τυχαιότητα.
Ο βιοχημικός και χαολόγος Πριγκοζίν πήρε Νόμπελ νομίζω το 1977 για μια ανακάλυψη
την οποία ονόμασε dissipative structure. Άρχισε να συνειδητοποιεί ότι αυτό το οποίο εμφανίζεται ως χαοτική κατάσταση -εκεί δηλαδή που κανένα σωματίδιο δεν επενεργεί με
κανένα άλλο και είναι εξαιρετικά βραχύβιο-, αυτή η χαοτική κατάσταση, είναι φαινομενικώς μόνο χαώδης, υπάρχει όμως ένα υπόστρωμα το οποίο δεν είναι χαοτικό. Αν μελετήσει κανείς για μεγάλο διάστημα μιαν απολύτως χαοτική κατάσταση θα δει ότι αυτό
το «απολύτως» δεν στέκει, μακροπρόθεσμα υπάρχει και εκεί ακόμα κάποιο μόρφωμα.
Ο Πριγκοζίν δέχθηκε απολύτως τη δουλειά που είχε γίνει περίπου την ίδια εποχή για το
τι είναι τελικά η ύλη, αφού βγαίνει από το κβαντικό κενό το οποίο είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο τη στιγμή που δεν μπορούμε να το μετρήσουμε. Η βασική μας αρχή -των ανθρώπων- είναι ότι η ύλη είναι μόνο αυτό το οποίο μετριέται, τι γίνεται εδώ όμως; Αφού
δεν μετριέται, δεν είναι ύλη αυτό; Το ερώτημα είναι φιλοσοφικό μεν αλλά νόμιμο. Σαφώς
δεν μετριέται, αλλά από αυτό παράγεται αυτό το οποίο μετριέται. Αυτή η τάση η οποία αρχίζει και μετριέται όταν παρακολουθείς το όλον της ύλης, ονομάστηκε από τον Πριγκοζίν και άλλους επιστήμονες της δεκαετίας του 1970 παράξενος ελκυστής, strange
attractor, διότι διαπίστωσαν ότι αυτή η δίνη, η οποία αρχίζει και επενεργεί με άλλες δίνες,
πολυπλοκοποιείται. Υπάρχει μια εγγενής τάση μέσα εκεί και την ονόμασαν παράξενο ελκυστή, διότι ελκύει άλλες δυνάμεις και άλλα μορφώματα, τα οποία ωθούν συνεχώς όλο
και περισσότερο προς μια μεγαλύτερη οργάνωση ή αυτοοργάνωση της ύλης.
Συνέχεια στο επόμενο

ράματα που αποδεικνύουν ότι υπάρχει αυτό το επίπεδο ατοπικής συμπλοκής των πάντων προς τα πάντα-, εάν ισχύει αυτό τότε πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες για την αναγνώριση της εγκυρότητας της έρευνας στην επιστήμη.
Αιμίλιος Μπουρατίνος
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Οι εμβολιασμοί υπό επιστημονική κρίση
Γράφει ο Σπύρος Α. Κυβέλλος - Ιατρός

Η ανοσοποίηση του πληθυσμού μέσω
της τεχνικής των εμβολιασμών, αποτέλεσε για δεκαετίες ολόκληρες ένα κεφάλαιο της συμβατικής Ιατρικής, που
άγγιζε τα όρια του απόλυτου κατεστημένου. Τα προγράμματα των παιδικών εμβολιασμών αποτελούσαν για τους
φοιτητές Ιατρικής, ιατρούς αλλά και γενικά λειτουργούς επαγγελμάτων υγείας,
ένα, επιστημονικά αδιαμφισβήτητο, προληπτικό μέτρο, ταυτισμένο σχεδόν απόλυτα με την ίδια την ζωή του παιδικού
πληθυσμού.
Από την επαφή με νεαρά ζευγάρια στο ιατρείο, προέκυπτε σχεδόν πάντα ότι η εδραιωμένη πεποίθηση της απόλυτης αποδοχής των παιδικών προγραμμάτων εμβολιασμών,
ακόμα και των πλέον ενισχυμένων, ήταν πολλαπλασίως
ισχυρή σε σχέση με την πεποίθηση της αναγκαιότητας του
θηλασμού των βρεφών τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο της ζωής τους. Οι απόψεις αυτές αναμφίβολα είναι
κυρίαρχες και στην σημερινή εποχή. Ο μόνος όμως παράγοντας που δικαιολογεί μία διαφοροποίηση στις προαναφερθείσες εδραιωμένες απόψεις εκ μέρους των
γονιών, είναι η όλο και αυξανόμενη, τα τελευταία χρόνια,
τάση της έκφρασης σοβαρών προβληματισμών από μέρους τους, σχετικά με την άνευ όρων αποδοχή των ενισχυμένων προγραμμάτων εμβολιασμών, αλλά κυρίως
σχετικά με την ασφάλεια αυτών. Αντίστοιχοι προβληματισμοί, υποστηριζόμενοι όμως από σαφή επιστημονικά δεδομένα, εκφράζονται τα τελευταία χρόνια και από ιατρούς
διαφόρων ειδικοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Μολονότι λοιπόν το όφελος από τα προγράμματα
εμβολιασμών στην ανοσοποίηση του παιδικού
πληθυσμού παρουσιάζεται βιβλιογραφικά πολλαπλάσιο έναντι των κινδύνων, η σωστή ενημέρωση
προς τους γονείς πρέπει να περιλαμβάνει και επιστημονικά στοιχεία προς την κατεύθυνση αυτή,
ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρης.

Επιστημονικά κενά στον τομέα της
ασφάλειας των εμβολίων
Όσον αφορά στον τομέα της ασφάλειας, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε ότι συμβαίνει κάτι που είναι
αρκετά παράδοξο αλλά και αδόκιμο για μία τόσο διαδεδομένη ιατρική τεχνική όπως είναι οι εμβολιασμοί.
Οι μελέτες ασφάλειας που είναι και η βασική πηγή
ιατρικής πληροφόρησης για τις πιθανές παρενέργειες ενός εμβολίου, πριν αλλά και μετά από την
κυκλοφορία του, έχουν όλες στα πρωτόκολλά
τους, εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα
μελέτης, από μερικές ημέρες έως, το πολύ, μερικές εβδομάδες. Χαρακτηριστικό γεγονός της παραπάνω τακτικής είναι το εξής: Ύστερα από
πιέσεις συλλόγων γονέων, και ιδιαιτέρως αυτών
των οποίων τα παιδιά παρουσίασαν μη αναστρέψιμες βλάβες αποδεδειγμένα από εμβολιασμούς,
το Αμερικανικό Κονγκρέσσο, ψήφισε ένα εθνικό
πρόγραμμα για την καταγραφή των βαρέων παρενεργειών σε παιδιά από τα εμβόλια.
Ονομάστηκε “National Childhood Vaccine Injury Act” και
καθιέρωσε ένα σύστημα στο οποίο θα απευθύνονταν οι
γονείς και οι οικογένειες αντιστοίχων παιδιών. Υπήρξε μεγάλη κριτική, από γονείς και ολίγους ιατρούς, κατά πόσον
το σύστημα αυτό εξυπηρετούσε πραγματικά τους σκοπούς
της λειτουργίας του. Ένας από τους βασικούς λόγους
ήταν οι απόλυτοι περιορισμοί των κριτηρίων χρόνου αλλά
και συμπτωμάτων που ίσχυσαν ώστε να συσχετιστεί μία
επιπλοκή με το εμβόλιο. Για παράδειγμα νευρολογικές
βλάβες και ιδιαίτερα εγκεφαλίτιδα, αναγνωρίζονταν μόνο

μέχρι 3 ημέρες μετά από το εμβόλιο διφθερίτιδος-τετάνου-κοκκύτη DTP (1), όταν ήδη από το 1930 με μελέτη
δημοσιευμένη στο “JAMA” είχε περιγραφεί η συχνή εμφάνιση εγκεφαλίτιδας την 10η –13η ημέρα μετά από τον
εμβολιασμό κατά του κοκκύτη. (6)
Πρέπει να υπερτονιστεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία, ούτε μία, κλινική μελέτη σχεδιασμένη
αποκλειστικά για την ανίχνευση των πιθανών μη
ειδικών μακροπρόθεσμων παρενεργειών των εμβολίων, σε επίπεδο ετών. Μόνο αναδρομικές μελέτες (μελετούν ήδη υπάρχοντα δεδομένα)
παρουσιάζονται σποραδικά από ανεξάρτητους φορείς που καταλήγουν σε σαφείς ενδείξεις της αναγκαιότητας για πολυκεντρικές διπλές τυφλές
μελέτες πάνω στο θέμα αυτό.
Ένα από τα πολλά ενδεικτικά γεγονότα απότοκα αυτής
της κατάστασης, είναι και το παρακάτω: Το 1994 μία ειδική επιτροπή του Ινστιτούτου Ιατρικής, της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Αμερικής, δημοσίευσε μία
εμπεριστατωμένη ανασκόπηση σχετικά με την ασφάλεια
του εμβολίου της Ηπατίτιδας Β. Όταν η επιτροπή, που είχε
και την εξουσιοδοτημένη ευθύνη από το Κονγκρέσσο για
την τελική απόφαση της ασφάλειας των εμβολίων, ερεύνησε πέντε πιθανές παρενέργειες του εμβολίου, σχετιζόμενες με αναφερθέντα περιστατικά, διαπίστωσε ότι για τις
τέσσερις πιο σοβαρές παρενέργειες, δεν μπορούσε να καταλήξει σε επιστημονικό συμπέρασμα. Ο λόγος ήταν ότι
κατάλληλες μελέτες ασφαλείας δεν είχαν γίνει ποτέ. Επιπλέον διαπίστωσαν σοβαρά «επιστημονικά κενά και περιορισμούς στην κλινική γνώση και στην τεχνογνωσία που
είναι απαραίτητη για την μελέτη των παρενεργειών από τα
εμβόλια».
Η επιτροπή κατέληξε στην αναφορά της ότι: «εάν
η έρευνα δεν βελτιωθεί, οι μελλοντικές ανασκοπήσεις ασφαλείας των εμβολίων θα είναι ομοίως
αδύνατες».(2)

Επιστημονικές ενδείξεις των
μακροπρόθεσμων παρενεργειών των
εμβολιασμών
Αποτέλεσμα του προβληματισμού αρκετών επιστημόνων σε σχέση με τις πραγματικές μακροπρόθεσμες παρενέργειες των εμβολιασμών, είναι
η σποραδική δημοσίευση μελετών που δίνουν σαφείς επιστημονικές ενδείξεις σε σχέσεις με αυτές.
Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε μερικές.
• Το 1994 δημοσιεύτηκε στα ιατρικά περιοδικό JAMA

και Lancet, μία καλοσχεδιασμένη μελέτη με τίτλο «Εμβολιασμός κατά του κοκκύτη και άσθμα. Υπάρχει συσχέτιση;» Στη μελέτη συμμετείχαν 446 παιδιά και
έφηβοι, με μέσο όρο ηλικίας 8 ετών, που θήλασαν
αποκλειστικά για τουλάχιστον έξι μήνες και στα οποία
δεν υπήρχαν ουσιώδεις διαφορές διατροφής αργότερα. Οι ερευνητές κατέληξαν σε σημαντικά στατιστικά
συμπεράσματα όταν συνέκριναν την συνολική υγεία
243 παιδιών που είχαν εμβολιαστεί κατά του κοκκύτη
έναντι 203 των οποίων οι γονείς είχαν αρνηθεί τον
συγκεκριμένο εμβολιασμό. Οι διαφορές ανάμεσα στις
δύο ομάδες ήταν αξιοσημείωτες σε πολλούς τομείς της
γενικής τους υγείας, όπως για παράδειγμα στην συχνότητα των λοιμώξεων του μέσου ωτός (ωτίτιδες) η
οποία ήταν διπλάσια στην εμβολιασμένη ομάδα, αλλά
κυρίως στις ημέρες νοσηλείας στα νοσοκομεία, που
ήταν υπερδιπλάσια στην εμβολιασμένη ομάδα. Όμως
η σημαντική διαφορά αποκαλύφθηκε στην διερεύνηση
της επίπτωσης του άσθματος στις δύο ομάδες. Η εμβολιασμένη ομάδα είχε ποσοστό επίπτωσης άσθματος
10,69 %, δηλαδή πάνω από ένα στα δέκα παιδιά, ενώ
η μη εμβολιασμένη ομάδα είχε αντίστοιχο ποσοστό
άσθματος 1,97% δηλαδή λιγότερο από δύο στα εκατό
παιδιά. (3)
• Το 2000 δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό “British
Medical Journal” μία μελέτη ελέγχου της παιδικής θνησιμότητας μετά από την εισαγωγή των εμβολιασμών
στην Γουινέα-Μπισώ της Δυτικής Αφρικής. Η χώρα
αυτή θεωρείται μία από τις φτωχότερες του κόσμου,
κατέχοντας μία από τις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως
στην παιδική θνησιμότητα. Υπό αυτές τις συνθήκες το
έδαφος για μελέτη της παιδικής θνησιμότητας σε σχέση
με την εισαγωγή προγράμματος εμβολιασμού ήταν κατάλληλο. Η μελέτη συμπεριέλαβε 15.351 γυναίκες
που γέννησαν τουλάχιστον ένα παιδί μεταξύ 1990 και
1996. Το πρόγραμμα εμβολιασμών που εφαρμόστηκε
ήταν το εξής. Εμβολιασμός φυματίωσης και πολυομυελίτιδος αμέσως μετά τη γέννηση, εμβολισμός διφθερίτιδος-τετάνου-κοκκύτη και πολυομυελίτιδος τον 6ο,
10ο και 14ο μήνα και εμβολιασμός ιλαράς τον 9ο μήνα.
Κατά την μελέτη της θνησιμότητας του παιδικού πληθυσμού που ακολούθησε συνέβη κάτι
επιστημονικά αξιοσημείωτο, που θα άξιζε
περαιτέρω κλινικής και εργαστηριακής διερεύνησης. Τα βρέφη, μετά τους πρώτους εμβολιασμούς μέχρι έξι μηνών, παρουσίασαν σημαντική
μείωση της θνησιμότητας σε σχέση με πριν,
αλλά που δεν σχετιζόταν σε καμία περίπτωση με
θανάτους που πριν οφείλονταν σε φυματίωση.
Από τη άλλη, η θνησιμότητα μετά από τους υπόλοιπους εμβολιασμούς του εξαμήνου σχεδόν διπλασιάστηκε.(4)
• Τα ευρήματα αυτά ήταν παράξενα αλλά ταυτίζονταν με
τα ευρήματα μίας ανεξάρτητης μελέτης που δημοσιεύτηκε το 1997 στο περιοδικό έντυπο“Primal Health Research”. Στη μελέτη αυτή που διεξήχθη σε στο σχολείο
Rudolf Steiner School La Mhotte της Γαλλίας, μελετήθηκε η επίπτωση του άσθματος σε 210 μαθητές, σε
σύγκριση με την επίπτωση του άσθματος σε 274 μαθητές στο Αγγλικό σχολείο British Rudolf Steiner School. Στο δεύτερο σχολείο η επίπτωση του άσθματος
στα εμβολιασμένα παιδιά κατά του κοκκύτη ήταν
18,4% σε σχέση με τα ανεμβολίαστα που ήταν 4,02%.
Η διαφορά ήταν σαφής και έδειχνε τον ρόλο
του εμβολιασμού του κοκκύτη στην εμφάνιση
του άσθματος. Στο Γαλλικό σχολείο, το συνολικό ποσοστό των παιδιών με άσθμα ήταν ασυνήθιστα χαμηλό 2,4%. Στο σχολείο αυτό, τα
παιδιά που είχαν εμβολιαστεί κατά του κοκκύτη
είχαν το ίδιο χαμηλό ποσοστό επίπτωσης
άσθματος, όπως και τα παιδιά που δεν είχαν εμ-
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βολιαστεί. Οι ερευνητές μελέτησαν σχολαστικά όλους του επιδημιολογικούς παράγοντες μεταξύ των δύο σχολείων και κατέληξαν στην μοναδική
εμφανή διαφορά. Τα παιδιά του Γαλλικού σχολείου που είχαν εξαιρετικά
χαμηλό ποσοστό άσθματος, είχαν επίσης αμέσως μετά εμβολιαστεί κατά
της φυματίωσης με το εμβόλιο BCG. Στο Βρετανικό σχολείο που παρουσιάστηκαν υψηλά ποσοστά άσθματος στην ομάδα που είχε εμβολιαστεί
κατά του κοκκύτη, κανένα παιδί δεν είχε εμβολιαστεί ακόμα κατά της φυματίωσης. Τα ευρήματα ήταν συμβατά με θετική συσχέτιση του εμβολίου
του κοκκύτη με το άσθμα και αρνητική-αποτρεπτική συσχέτιση του εμβολίου της φυματίωσης με το άσθμα. (5)
Τα παραπάνω ευρήματα έχουν μεγάλη επιστημονική αξία και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.
Η επικρατέστερη επιστημονική εξήγηση που έχει δει το φως της δημοσιότητας, ανήκει
στον τομέα της Ανοσολογίας. Θα αφιερώσουμε μία παράγραφο σε αυτόν τον τομέα για
να γίνει πιο κατανοητή στη συνέχεια η επίδραση των μαζικών εμβολιασμών στο ανοσοποιητικό μας σύστημα
Πιο συγκεκριμένα σχετίζονται με την αναλογία των βοηθητικών λεμφοκυττάρων Th1 (Thelper 1) και Th2 (Τ-helper 2). Πολύ περιληπτικά θα αναφέρουμε ότι το ανοσοποιητικό
μας σύστημα χωρίζεται σε δύο βασικούς τομείς. Στην κυτταρική ανοσία στην οποία οφείλονται οι φλεγμονώδεις αντιδράσεις κυτταρικού τύπου που κινητοποιούν τους πρωταρχικούς αμυντικούς μηχανισμούς και στην οποία συμμετέχουν τα Th1, και στην χυμική
ανοσία στην οποία οφείλεται η ειδική παραγωγή αντισωμάτων από τα Β λεμφοκύτταρα.
Τα Th2, μέσω των δικών τους κυτοκινών, μειώνουν την κυτταρική ανοσία προς χάριν της
χυμικής, ενώ συγκεκριμένες κυτοκίνες των Τh2 κινητοποιούν την παραγωγή ανοσοσφαιρινών IgE των οποίων η αύξηση συσχετίζεται με αλλεργικές καταστάσεις. Νωρίς
στην έναρξη της ζωής, τα Th λεμφοκύτταρα διαφοροποιούνται είτε σε Th1 είτε σε Th2.
Η αρχική αυτή διαφοροποίηση των βοηθητικών λεμφοκυττάρων σε Th1 ή σε Th2 παίζει σημαντικό ρόλο στην τελική προσαρμοστική ικανότητα του ανοσοποιητικού μας συστήματος σε σχέση με το περιβάλλον, αφού αναλόγως κυριαρχεί η κινητοποίηση των
μακροφάγων κυττάρων (κυτταρική ανοσία, υπερίσχυση των Th1) ή των ειδικών αντισωμάτων (χυμική ανοσία, υπερίσχυση των Th2). Στα ιατρικά περιοδικά:”New England
Journal of Medicine” και “Thorax” υπάρχουν άρθρα (6,7) στα οποία υποστηρίζεται ότι
στο υγιές ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα υπάρχει φυσική υπεροχή των Th1 και της
κυτταρικής ανοσίας, ενώ αντίθετα σε ασθενείς με αλλεργίες, άσθμα, και αυτοάνοσα νοσήματα, υπερτερούν τα Th2 και η χυμική ανοσία. Ο εμβολιασμός κατά της φυματίωσης,
στρέφει το ανοσοποιητικό σύστημα υπέρ της παραγωγής Th1, ενώ ο εμβολιασμός κατά
του κοκκύτη, στρέφει το ανοσοποιητικό σύστημα υπέρ της παραγωγής Th2, δρώντας
σχεδόν ανταγωνιστικά σε σχέση με τον προηγούμενο εμβολιασμό. Αυτό εξηγεί επαρκώς
και τα αποτελέσματα της μελέτης στα δύο διαφορετικά σχολεία που αναφέραμε. Η υπεροχή αυτή της χυμικής ανοσίας και των Th2, συνοδεύεται από μεγάλη αύξηση διαφορετικών κυτοκινών, αύξηση η οποία μπορεί να είναι έως και καταστρεπτική. Η
ιντερλευκίνη Ι μειώνει τη δράση του αιματο-εγκεφαλικού φραγμού προκαλώντας μηνιγγικές φλεγμονές και εγκεφαλικές βλάβες.(8) Η αύξηση της Ιντερφερόνης-γάμμα προκαλεί μορφολογικές και λειτουργικές διαταραχές στα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων
του εγκεφάλου.(9) Σε μία εξαιρετική μελέτη, πρώτη στο είδος της, που δημοσιεύτηκε το
1997 στο περιοδικό “Vaccine”και στην οποία συγκρίθηκαν τα επίπεδα των κυτοκινών
πριν και μετά τον εμβολιασμό ιλαράς ερυθράς παρωτίτιδος-MMR, πιστοποιήθηκε ότι
μία από τις κυρίαρχες αλλαγές ήταν η αύξηση της ιντερφερόνης-γάμμα.(10) Παρόμοια
κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα που οφείλονται στην αύξηση της ιντερφερόνηςγάμμα έχουν πιστοποιηθεί και σε παιδιά με αυτισμό σε δημοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά.(11) Η συσχέτιση είναι προφανής και δικαιολογεί την μεγάλη βιβλιογραφία που
συνοδεύει τις εκτιμήσεις της πιθανής σχέσης του συγκεκριμένου εμβολίου με την ραγδαία ανεξήγητη αύξηση του αυτισμού και των αναλόγων εκδηλώσεων στις ανεπτυγμένες χώρες τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Μελέτη των επιπέδων κυτοκινών σε 20
αυτιστικά παιδιά αποκάλυψε ότι οι κυτοκίνες των Th1 ήταν συστηματικά χαμηλότερες
του μέσου όρου, ενώ οι κυτοκίνες των Th2 ήταν συστηματικά αυξημένες του μέσου
όρου στα συγκεκριμένα παιδιά.(12) Με δεδομένο ότι τα εμβόλια χορηγούνται ως ενέσιμα
παρεντερικά με σκοπό την διέγερση της αντίδρασης ειδικών αντισωμάτων και την πρόκληση υπεροχής των Th2, οι συσχετίσεις αυτές φαίνεται να μην είναι καθόλου τυχαίες
και να εξηγούνται επιστημονικά. Θα έπρεπε η Ιατρική κοινότητα να δώσει ειδικό βάρος
στις μελέτες τέτοιου είδους, μια που αφορούν τον πιο ευαίσθητο ανθρώπινο πληθυσμό, τα βρέφη και τα παιδιά.

Το σύνδρομο του πολέμου του Κόλπου και η σχέση με τους
μαζικούς εμβολιασμούς των βετεράνων
Στην αναφορά των μακροπρόθεσμων παρενεργειών των μαζικών εμβολιασμών είμαστε
υποχρεωμένοι να αναφέρουμε και το Σύνδρομο του πολέμου του Κόλπου (Gulf war
Syndrome) που παρουσίασαν οι βετεράνοι, κυρίως Αμερικανοί και Βρετανοί στρατιώτες,
που υπηρέτησαν στον Περσικό Κόλπο το 1990. Μολονότι το σύνδρομο αυτό είναι
ακόμα υπό διερεύνηση, είναι πια αποδεκτό ότι οι συγκεκριμένοι στρατιώτες παρουσίασαν μεγάλη αύξηση της νοσηρότητας, με μεγάλη ποικιλία κλινικών εκδηλώσεων, τέτοια που το παγκόσμιου βεληνεκούς κέντρο ελέγχου νοσημάτων CDC (Center for
Disease Control and Prevention), καθιέρωσε καινούρια καταχώρηση νόσου, που ονομάστηκε «CDC Πολυσυστηματική Νόσος» (CDC Multisymptom Illness). Το αναπόφευκτο ήταν ότι οι ερευνητές άρχισαν να διερευνούν τον ρόλο των πολλαπλών
εμβολιασμών που έγιναν στους στρατιώτες αυτούς, στην εμφάνιση τόσων πολλών δια-

φορετικών κλινικών εκδηλώσεων. Το 2000 δημοσιεύτηκε στο “British Medical Journal” σχετική μελέτη.(13) Μεταξύ των εμβολιασμών που έγιναν ήταν κατά του άνθρακα, της
ευλογιάς, του τετάνου, της χολέρας, της πολυομυελίτιδος, του τυφοειδούς πυρετού,
του κίτρινου πυρετού, της ηπατίτιδας Β και Α. Ήδη από το 1997, σε δημοσιευμένη μελέτη στο “Lancet”,οι ερευνητές άρχισαν να συσχετίζουν το πολυσυστηματικό Σύνδρομο
του Κόλπου με τους μαζικούς εμβολιασμούς και την προκληθείσα ανισορροπία στο ανοσοποιητικό σύστημα, προάγοντας την δράση των Th2.(14)
Οι μελέτες και αναφορές περιστατικών που συσχετίζουν την εμφάνιση άμεσων παρενεργειών και οδηγούν σε πρόσκαιρες ή μη αναστρέψιμες παθολογικές καταστάσεις μετά
από εμβολιασμούς είναι πάρα πολλές. Αρκεί να αναφερθεί ότι ήδη από το 1930 είχε δημοσιευτεί άρθρο του Flexner στο περιοδικό “JAMA” που αναφερόταν στην συχνή εμφάνιση εγκεφαλίτιδας, από την 10η έως την 13η ημέρα, ύστερα από τον εμβολιασμό
κατά του κοκκύτη.(15) Οι αναφερόμενες άμεσες σοβαρές βλάβες είναι πάρα πολλές
όπως, για παράδειγμα, η εμφάνιση νευρολογικών και αυτοάνοσων νοσημάτων, αγειίτιδων και αιμορραγικών διαταραχών ύστερα από το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β, η συσχέτιση με μελέτη(16) του αυτοάνοσου ινσουλινοεξαρτώμενου διαβήτη με το εμβόλιο του
αιμόφιλου της ινφλουένζας Hib, η συσχέτιση του αυτισμού αλλά και του συνδρόμου
διάσπασης της προσοχής στα παιδιά με το εμβόλιο της ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας
MMR και οι συνεχείς πρόσφατες αναφορές ερευνητών ότι είναι απόλυτα αναγκαίο να
διεξαχθούν μελέτες διερεύνησης των μακροπρόθεσμων παρενεργειών, ώστε να καταγραφεί η αληθής συσχέτιση(17) των εγκεφαλοπαθειών λίγες ημέρες μετά το εμβόλιο
κατά του κοκκύτη ή του συνδυασμού κατά διφθερίτιδας-τετάνου- κοκκύτη DTP.(18,19,20)
Η βιβλιογραφία είναι πολύ μεγάλη πραγματικά.
Σκοπός του παρόντος άρθρου δεν είναι η αναλυτική καταγραφή των παρενεργειών των εμβολιασμών, αλλά η ανάδειξη των επιστημονικών κενών που
συνοδεύουν την τεκμηρίωση της σχέσης αποτελεσματικότητας-ασφάλειας
αυτών, καθώς και η παρουσίαση των καταγεγραμμένων στην Ιατρική βιβλιογραφία προβληματισμών και ερμηνειών, κυρίως σχετικά με τις μακροπρόθεσμες παρενέργειες των μαζικών εμβολιασμών. Οι γονείς οφείλουν
να ακολουθούν τις οδηγίες των παιδιάτρων και να συζητούν μαζί τους κάθε
προβληματισμό τους.
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λέτες (μελετούν ήδη υπάρχοντα δεδομένα) παρουσιάζονται σποραδικά από ανεξάρτητους φορείς που καταλήγουν σε σαφείς
ενδείξεις της αναγκαιότητας για πολυκεντρικές διπλές τυφλές μελέτες πάνω στο θέμα αυτό».
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Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ
Υπάρχουν αρκετοί συμπολίτες μας που εκφράζουν την αντίθεσή τους στο να εμβολιαστούν οι ίδιοι ή να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Αυτά τα άτομα συνήθως προσκρούουν
στην άρνηση των υπεύθυνων στους παιδικούς σταθμούς ή τα δημοτικά σχολεία, οι οποίοι
ισχυρίζονται ότι οι εμβολιασμοί είναι υποχρεωτικοί από τον νόμο. Πολλοί εκπαιδευτικοί
φορείς προβαίνουν σε εμβολιασμούς αυθαίρετα και χωρίς να ενημερώσουν τους γονείς, θεωρώντας το καθήκον τους να ενεργήσουν έτσι, και μάλιστα θεωρούν ότι τους
προσδίδει κύρος αυτή η τακτική. Γι’ αυτό το λόγο δημοσιεύουμε έγγραφο το οποίο στάλθηκε από το υπουργείο υγείας στο Σύλλογο Φίλων της Εναλλακτικής θεραπευτικής μετά
από σχετική ερώτηση του τελευταίου. Το έγγραφο δηλώνει ξεκάθαρα ότι τα εμβόλια δεν
έχουν ενταχθεί σε ένα ολοκληρωμένο και δεσμευτικό νομοθετικό πλαίσιο.
Ο σκεπτικισμός και η δικαιολογημένη επιφυλακτικότητα από πλευράς Ομοιοπαθητικών
για τους εμβολιασμούς πηγάζει από την ομοιοπαθητική πρόταση αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας. Ένα σύστημα, όπως αυτό της καθιερωμένης ιατρικής, που εστιάζει
στην κατά κόρον καταστολή και όχι τη θεραπεία (παρότι ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό να είναι αναγκαίο) αποδυναμώνει τον οργανισμό, ο οποίος προκάλεσε την
ασθένεια στην προσπάθειά του να αντισταθμίσει και να εξισορροπήσει τη συνολική διαταραχή του. Η αντιμετώπιση της ασθένειας με αυτό τον κατασταλτικό τρόπο απαιτεί αρκετό χρόνο, ώστε να αποκατασταθεί η υγεία, και πάλι όμως ο οργανισμός δεν θα
επανέλθει ποτέ στην κατάσταση που ήταν πριν ασθενήσει. Τουναντίον θα γίνεται σταδιακά ασθενικότερος και συν τω χρόνω θα εμφανίζει προβλήματα όλο και πιο δυσεπίλυτα και ανθεκτικά στην κατασταλτική μέθοδο.
Αντίθετα, με τη χορήγηση του Ομοίου Πάθους ο οργανισμός ανακάμπτει στο σύνολό του
και καθίσταται αυτός ανθεκτικότερος, ενάντια σε κάθε είδους παθογόνους παράγοντες,
όπως είναι οι εξωγενείς, οι περιβαλλοντικοί, οι συναισθηματικοί αλλά και οι κληρονομικές μας προδιαθέσεις. Όλα αυτά γίνονται εμφανή από τη βελτίωση του οργανισμού συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας ζωής, η οποία είναι ό,τι πιο σημαντικό για
την επιβίωσή μας. Ένα νεκρό σώμα περιέχει τα ίδια συστατικά που περιείχε και όταν βρισκόταν εν ζωή αυτό που απουσιάζει είναι το περιεχόμενο που τρέφει το σώμα και του
προσφέρει τη δυνατότητα της έκφρασης της ζωής. Γι’ αυτό και «οι αφανείς δεσμοί είναι
σημαντικότεροι από τους φανερούς», όπως διακήρυσσε ο Ηράκλειτος.
Πρέπει να μάθουμε να σκεπτόμαστε οι ίδιοι για τις αποφάσεις που παίρνουμε και να μην
επαναπαυόμαστε με «ιδιοφυείς προτάσεις» που απορρέουν από ανασφάλεια και φόβο,
και τρέφουν την οικονομία των αγορών. Είναι εξωφρενικό κατά την προσωπική μου εκτίμηση το γεγονός ότι τα μωρά εμβολιάζονται από το δεύτερο μήνα ζωής. Αυτή η τακτική
εναντιώνεται με την (πάντοτε σοφή) τακτική της οικονομίας της Φύσης. Είναι επίσης εξωφρενικό το οικονομικό παζάρι που γίνεται μέσα από το φόβο που διασπείρεται, ο οποίος
ακολουθείται από όλο και περισσότερα «νέα και άκρως απαραίτητα» -κατά τη γνώμη των
φαρμακευτικών κολοσσών και των επιρροών τους- εμβόλια.
(ΣτΕ)

Υπάρχουν δυο είδη τηλεόρασης, η έξυπνη τηλεόραση, που δημιουργεί πολίτες δύσκολους να κυβερνηθούν, και η χαζή
τηλεόραση, που δημιουργεί πολίτες εύκολους να κυβερνηθούν.
Ζαν Γκενετ
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ΜΕΛΙΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
Γράφει ο Χρήστος Αγγελίδης

Ας ξεκινήσουμε από την επικεφαλίδα... Μελισσοθεραπεία...
και ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε την έννοιά της. Μελισσοθεραπεία είναι η τέχνη και η επιστήμη που με ολιστικό
τρόπο κάνει χρήση της μέλισσας και των προιόντων της, προληπτικά ή θεραπευτικά, για το καλό της υγείας των ανθρώπων.
Η πρώτη και σημαντικότερη προσφορά της μελισσοθεραπείας
στον άνθρωπο είναι για προληπτικούς λόγους, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θεραπευτικούς
σκοπούς, αφού άνω του 95% των υπαρχόντων ασθενειών
μπορούν να βελτιωθούν και να θεραπευτούν από την χρήση
της.
Δεν είναι τυχαίο πως οι μελισσοκόμοι είναι από τους πιο υγιείς
ανθρώπους και δεν υποφέρουν
ούτε από αρθρητικές παθήσεις
αλλά ούτε από καρδιαγγιακές...
και αυτό αποδεικνύεται από δεκάδες μελέτες και έρευνες.
Ας πούμε λίγα λόγια για την ιστορία της μελισσοθεραπείας και
την χρήση που έχουν κάνει αρχαίοι γνωστοί πολιτισμοί... Η μέλισσα εμφανίστηκε στην γη πριν
50.000.000 χρόνια και είχε όλο
τον χρόνο για να εξελιχθεί αυτή και τα προιόντα της.
Οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν τα προιόντα της μέλισσας σε διάφορες συνταγές, ανάμεσά τους και η διατήρηση των νεκρών. Επίσης οι αρχαίοι Ελληνες συνόδευαν το κρέας
τους στα διάφορα συμπόσια με μέλι.
Από το 3000 π.Χ υπάρχει επιγραφή των Σουμερίων
με συνταγή για θεραπεία μολύνσεων του δέρματος
και των ελκών, με μέλι.
Ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της ιατρικής χρησιμοποιούσε τα προιόντα της μέλισσας θεραπευτικά. Οι Κινέζοι χρησιμοποιούσαν τα προιόντα της μέλισσας
θεραπευτικά και υπάρχουν αρκετές συνταγές για την
χρήση τους, από το 200 π.Χ μέχρι το 1700 μ.Χ.
Το 1518-1593 ο Dr Li Shizhen περιγράφει 5 δράσεις που έχει το μέλι σαν φάρμακο: Αντιπυρετικό, δυναμωτικό, αποτοξινωτικό, αναλγητικό και ενυδατικό.
Το 1858 ο Dr X.W.Wolf ένας ομοιοπαθητικός γιατρός από το βερολίνο αναφέρει στο βιβλίο του τη
χρήση του δηλητηρίου της μέλισσας για θεραπευτικούς σκοπούς.
Το 1935 ο Dr Bodog Beck έγραψε το σημαντικό βιβλίο Bee Venom Therapy.
Ακόμα και σήμερα είναι το καλύτερο βιβλίο για την χρήση του δηλητηρίου θεραπευτικά.
Μετά το 1945 στην πρώην Σοβιετική ένωση, στην Ρουμανία, στην Κίνα και σε πολλές
άλλες χώρες ξεκινάει η επιστημονική μελέτη των προιόντων της μέλισσας.
Εδώ και μερικά χρόνια, ένας γνωστός χειρούργος της Γαλλίας, ο καθηγητής Μπερνάρ
Ντεκάρτ, προιστάμενος σε πανεπιστημιακό
νοσοκομείο στην Λιμόζ, χρησιμοποίησε το
μέλι σε ορισμένους ασθενής που νοσηλεύοταν στο τμήμα γαστρεντερολογίας
ώστε να εξασφαλίσει την επούλοση των
πληγών τους. Αγνοώντας τις συστάσεις
των συναδέρφων τους, εξακουλούθισε
επίμονα τις έρευνές του.
Οι εργασίες της ομάδας του υπήρξαν η
βάση για μια διατριβή επί της αντιβακτηριακής ικανότητας του μελιού. Αποδεικνύει την πλήρη αποτελεσματικότητα του
μελιού, μόνου η με αρωμέλια (μέλι με αιθέρια έλαια) σε δεκατέσσερις διαφορετικές πηγές βακτηρίων ανάμεσα στις πιο
διαδεδομένες σε νοσοκομειακό περιβάλλον, περιλαμβανομένων και εκείνων που
ανθίστανται στα χημικά αντιβοιοτικά.
Η τεχνική της εφαρμογής είναι πολύ απλή. Η πληγή καθαρίζεται προσεχτικά. Μετά ρίχνουν το μέλι, το απλώνουν και το σκεπάζουν με γάζα. Επενεργεί σε βάθος και η αποσμηκτική του δράση διαπιστώνεται με γυμνό οφθαλμό μέρα με τη μέρα: οι γάζες γίνονται
όλο και πιο βρόμικες και η πληγή όλο και πιο καθαρή. Επιπλέον, τα αποτελέσματα αυτής
της "ήπιας ιατρικής" αποδεικνύονται πιο γρήγορα από αυτά της χημικής ιατρικής!

Στην Κρεμόνα της Ιταλία, ένας άλλος γνωστός χειρούργος, ο Φράνκο Φεραμπόλι, εργάζεται στο τμήμα της τραυματολογίας, επί των ευεργετικών αποτελεσμάτων της πρόπολης. Εγχέοντάς τη απευθείας στις πυορροούσες πληγές σταφυλοκόκκων ή
στρεπτοκόκκων, τις οποίες κανένα αντιβιοτικό δεν μπορούσε να καταπολεμήσει, έσωσε
τα μέλη ατόμων που ως μόνη λύση είχαν τον ακρωτηριασμό ή απειλούνταν με σηψαιμία.
Οι πρακτικές αυτές κρατήθηκαν κρυφές γιατί, διαφορετικά, η ιατρική ιεραρχία θα τον εμπόδιζε να ασκεί την ιατρική.
Μήπως το χαμηλό κόστος αυτών των προιόντων αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη τους
ή μήπως κρύβονται μεγάλα συμφέροντα φαρμακοβιομηχνιών που μας έχουν πείσει και
εμάς και τους γιατρούς για την μοναδικότητα των φαρμάκων τους; Το συμπέρασμα δικό
σας!
Τα παραδείγματα είναι πολλά και δυστυχώς στην Ελλάδα η μελισσοθεραπεία είναι σχετικά άγνωστη!

Πηγή: http://melissoptisi.blogspot.com

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΙ

Γράφει η ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (τεχνικός φαρμάκων και καλλυντικών)

Μάσκα με μέλι: Για ξηρή, θαμπή και αφυδατωμένη επιδερμίδα απλώστε στο πρόσωπο σας μια στρώση μέλι και αφήστε να δράσει για 15 λεπτά. Ξεβγάζετε με χλιαρό
νερό.
Peeling με μέλι: Ανακατεύετε 1 κουταλιά της σούπας μέλι με 2 κουταλιές της σούπας αμύγδαλα σε σκόνη και μισό κουταλάκι του γλυκού λεμόνι. Τρίβετε απαλά το πρόσωπο και ξεβγάζετε με χλιαρό νερό.
Μπάνιο με μέλι: Αντίστοιχα διαλύστε μες στο νερό μισό φλιτζάνι του τσαγιού μέλι και
μουλιάστε για 20’. Θα μαλακώσει και χαλαρώσει το δέρμα σας.
Μάσκα από γιαούρτι για όλους τους τύπους δέρματος: Η μάσκα αυτή είναι ιδανική για τις επιδερμίδες που έχουν καεί από τον ήλιο καθώς και για όλoυς τους τύπους
δέρματος. Αναμιγνύετε 1 κουταλάκι γιαούρτι σε θερμοκρασία δωματίου, 1 κουταλάκι
ρευστό μέλι και απλώνετε την μάσκα στο δέρμα σας. Αφήστε την για 15 λεπτά, πλύντε
το πρόσωπό σας και σκουπίστε το με καθαρό πανί. Συνεχίστε με την υδατική σας κρέμα.
Μάσκα με μέλι και ελαιόλαδο: Ανακατέψτε 2 κουταλιές μέλι με 3 κουταλιές ελαιόλαδο. Απλώστε στα μαλλία και σκεπάστε τα με ένα πλαστικό καπελάκι ή με πλαστική
μεμβράνη κουζίνας. Αφήστε για δεκαπέντε λεπτά ξεπλύνετε καλά και κάντε σαμπουάν.
Μεσογειακή μάσκα: Αναμείξτε δυο κρόκους αυγού με λίγο μέλι, θα ενυδατώσει τα
μαλλιά, διεγείρει τις ρίζες και μαλακώνει το τριχωτό της κεφαλής.
Μαλακτικό με σησάμι και καρύδα: 2 κουταλιές ελαιόλαδο, 2 κουταλιές σησαμέλαιο, 2 ολόκληρα αυγά, 2 κουταλιές γάλα καρύδας, 2 κουταλιές μέλι, 1 κουταλιά λάδι
καρύδας. Αναμείξτε όλα τα υλικά στο μπλέντερ σε χαμηλή ταχύτητα για 30 περίπου δευτερόλεπτα. Μετά το σαμπουάν, ξεπλύνετε και απλώστε το μαλακτικό στα μαλλιά, κάντε
μασαζ με τα δάκτυλα σας και αφήστε για πέντε λεπτά. Ξεπλύνετε με χλιαρό νερό.
Μάσκα προσώπου με μέλι για λιπαρές επιδερμίδες: 1 κουταλιά μέλι, 1 κουταλιά γιαούρτι, 1 κουταλιά άργιλο, 1 σταγόνα αιθέριο έλαιο λεμονιού ή λίγες σταγόνες
χυμό λεμονιού. Αναμίξτε τα υλικά και εφαρμόστε στο πρόσωπο σας για 15 λεπτά, ξεβγάλτε με χλιαρό νερό. Είναι ιδανική για λιπαρά δέρματα καθώς περιέχει άργιλο και λεμόνι συστατικά που βοηθούν στην ρύθμιση της λιπαρότητας. Μπορεί να γίνεται 1 φορά
την εβδομάδα.
Αντιρυτιδική μάσκα με μέλι: 1κουταλιά μέλι, 1 κρόκος αυγού, 1 κουταλιά λάδι αβοκάντο ή πολτοποιημένο αβοκάντο, 1 κουταλιά τζέλ αλόης, 1 κάψουλα βιταμίνης Ε
Αναμίξτε τα υλικά και εφαρμόστε στο πρόσωπο σας για 15 λεπτά, ξεβγάλτε με χλιαρό
νερό. Είναι ιδανική για όλους τους τύπους δέρματος καθώς οι ευεργετικές ιδιότητες
όλων των συστατικών αλλά και η βιταμίνη Ε (αντιοξειδωτικές ιδιότητες) βοηθούν στην
αναδόμηση, τη θρέψη και την αύξηση της ελαστικότητας της επιδερμίδας. Μπορεί να
γίνεται 3 φορές την εβδομάδα.
Στιγμιαίο λίφτινκ προσώπου: 1/2 χυμό λεμονιού, 1 ασπράδι αυγού, 1 κουταλιά
της σούπας μέλι. Αναμειγνύουμε τα παραπάνω υλικά και απλώνουμε το μείγμα σε καθαρό πρόσωπο και αφήνουμε για 10'-15', ξεπλένουμε με νερό ή λοσιόν.
Άμεση ενυδάτωση, λάμψη και τροφή: 30 γρ αλεύρι σιταρένιο μαλακό, 20 γρ
νερό, 30 γρ μέλι και λίγες σταγονες ροδόνερο, όσο χρειάζεται για να γίνει το μείγμα
μαλακό και ρευστό. Η μάσκα απλώνεται προσεχτικά στο πρόσωπο και παραμένει για
μισή ώρα. Μετά ξεπλένεται με κρύο νερό χρησιμοποιώντας ένα μαλακό ύφασμα η
φυσικό σφουγγάρι. Εφαρμογή 2 φορές την εβδομάδα επί ένα μήνα.
Μέλι & Μήλο για σταθερή, ομαλή, και ενυδατωμένη επιδερμίδα: Σε ένα μπλέντερ ρίχνουμε 1 μικρό καλά πλυμένο μήλο με την φλούδα του, μια κουταλιά σούπας μέλι
και χτυπάμε μέχρι να γίνει ομοιογενείς πολτός, εφαρμόζουμε σε καθαρό πρόσωπο για
20' και αφαιρείται με δροσερό νερό.
Μέλι για λαμπερά μαλλιά: Ανακατεύουμε 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι, 1 κουτ. γλυκού φρέσκο λεμόνι και 1 φλυτζάνι ζεστό νερό. Μετά το λούσιμο, εφαρμόζουμε το μείγμα
μας στα μαλλιά και τα στεγνώνουμε χωρίς ξέπλυμα. Το αποτέλεσμα; Εκθαμβωτικό.
Sweet Scrub: 1 κουταλιά της σούπας μέλι, 1 κουταλιά της σούπας αμύγδαλα που
έχουμε 'πολτοποιήσει' στο μπλέντερ, 2 κουταλιές της σούπας βρώμη και λίγο χυμό λεμονιού. Κάνουμε απαλό μασάζ στο πρόσωπό, για 5 περίπου λεπτά & στη συνέχεια ξεπλένουμε με χλιαρό νερό.
Πηγή: http://melissoptisi.blogspot.co

«…Καθώς θα πηγαίνεις, να προσέχεις πολύ τη σκέψη σου, το λογισμό σου. Πάντοτε να σκέφτεσαι το καλό. Όσο θα το κάνεις αυτό, ο δρόμος θα γίνεται
εύκολος. Όταν όμως θα σκέφτεσαι το κακό, θα δυσκολεύεσαι και θα κοπιάζεις άσκοπα. Πρώτα να βάζεις το εσύ, πρώτα το καλό του άλλου. Να λες ότι ο
συνάνθρωπός σου είναι σαν εσένα και καλύτερος. Όταν αυτό, όχι μόνο το λες αλλά και το εφαρμόζεις, τότε το εγώ σου μικραίνει…» Μυρσίνη Βιγγοπούλου
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ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΥΛΩΝ
Γιατί να εκπαιδεύσω το σκύλο μου;
Θα μπορούσα να σας πω ότι η εκπαίδευση θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε μια σχέση
αγάπης και σεβασμού με το σκύλο σας, να έχετε καλύτερη επικοινωνία, να καταλαβαίνετε εσείς τι θέλει ο σκύλος σας και ο σκύλος σας να καταλαβαίνει τι θέλετε εσείς…
Ωστόσο, όσο πραγματικοί και να είναι αυτοί οι λόγοι, μοιάζουν να ξεπερνάνε τα δεδομένα της σημερινής ελληνικής πραγματικότητας: τα χρήματα και ο χρόνος μας είναι περιορισμένα.
Σε αυτό ακριβώς το σημείο βρίσκεται η παρεξήγηση. Η σωστή εκπαίδευση ενός
σκύλου, πέρα από την καλύτερη επικοινωνία, την αγάπη και το σεβασμό, θα
σας προσφέρει τη δυνατότητα να εξοικονομήσετε σε Χρόνο και Χρήμα, σε
Κόπο και Πόνο.
Μοναδική προϋπόθεση είναι να χρησιμοποιήσετε Θετικές Μεθόδους (Θετική Εκπαίδευση)!
Τι είναι η Θετική Εκπαίδευση;
Άνθρωποι και ζώα σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν από την εμπειρία τους διδαχτεί ότι για
να κερδίσουν ή να αποφύγουν κάτι πρέπει να υιοθετήσουν συγκεκριμένες συμπεριφορές, π.χ. τα παιδιά κλαίνε για να τραβήξουν την προσοχή, οι ενήλικες συμπεριφέρονται
με ευγένεια και λεπτότητα για να δημιουργήσουν θετικές εντυπώσεις, οι εργοδότες τιμωρούν ή ανταμείβουν για να βεβαιωθούν ότι οι υπάλληλοί τους θα είναι συνεπείς στις
υποχρεώσεις τους… Για κάθε συμπεριφορά υπάρχει μία ή περισσότερες επιπτώσεις.
Έτσι, αν ένα παιδί κλάψει, θα πάμε κοντά του· αν κάποιος είναι ευγενικός, μας είναι συμπαθής· αν αργήσουμε στη δουλειά, το αφεντικό θα μας τα ψάλει… Σε αυτή την ιδέα στηρίζεται η θετική εκπαίδευση: χωρίς να χρησιμοποιεί βία, σωματική ή ψυχολογική, ωθεί
το κάθε ζώο να συμπεριφέρεται με τον τρόπο που επιθυμούμε.
Αλλά πώς ακριβώς δουλεύει η θετική εκπαίδευση;
Η Θετική Εκπαίδευση έχει ένα βασικό κανόνα:
Από τη μία, επιβραβεύουμε τις συμπεριφορές που επιθυμούμε, και από την άλλη, αρχικά
αγνοούμε και στη συνέχεια διορθώνουμε (Προσοχή! Διορθώνουμε, δεν τιμωρούμε.)
τις συμπεριφορές που είναι ανεπιθύμητες.
Πιο συγκεκριμένα, τα ζώα έχουν τρεις βασικές ανάγκες την ανάγκη για επιβίωση, την
ανάγκη για κοινωνικές επαφές και την ανάγκη για διασκέδαση. Κάθε φορά που το ζώο
συμπεριφέρεται με τρόπο που επιθυμούμε, το επιβραβεύουμε καλύπτοντάς μία ή περισσότερες από τις παραπάνω ανάγκες του. Αν συμπεριφέρεται με τρόπο ανεπιθύμητο,
αρχικά το αγνοούμε και, για τη δεδομένη στιγμή, δεν καλύπτουμε τις ανάγκες του. Στη
συνέχεια, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, του υποδεικνύουμε τον τρόπο που επιθυμούμε να συμπεριφερθεί και, μόλις το καταφέρει, τότε το επιβραβεύουμε. Σιγά-σιγά
το ζώο μαθαίνει ποιες συμπεριφορές μας ευχαριστούν και ποιες όχι και προσαρμόζεται,
γιατί αντιλαμβάνεται πλέον ότι έτσι θα καλύψει τις ανάγκες του. Όλα αυτά γίνονται χωρίς
το παραμικρό ίχνος βίας, χωρίς να χρειαστεί καν να αγγίξουμε το σκύλο ή να υψώσουμε
τη φωνή μας. Μοιάζει μαγικό αλλά δεν είναι, καθώς η θετική εκπαίδευση βασίζεται σε
επιστημονικές έρευνες πάνω στη συμπεριφορά και την ψυχολογία των ζώων.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι ιδιοκτήτες να έχουν ενεργό ρόλο σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης.
Αυτό τους επιτρέπει:
α) να αποκτήσουν γνώσεις για την ψυχολογία και τα ένστικτα του σκύλου, καθώς και
για τους τρόπους που ο σκύλος επικοινωνεί με τα άλλα ζώα και τον άνθρωπο.
β) να διδαχτούν και να εξασκήσουν τεχνικές που θα εξασφαλίσουν την αρμονική συμβίωση με το κατοικίδιό τους.
Η Θετική Εκπαίδευση διδάσκει τους ιδιοκτήτες πώς να γίνουν αρεστοί στα μάτια του τετράποδου φίλου τους και πώς θα εδραιωθούν μέσα στο μυαλό του σκύλου τους ως τα
άτομα που οι σκύλοι θα θέλουν να ευχαριστούν, να προστατεύουν, να ακολουθούν.
Είναι σημαντικό οι ιδιοκτήτες να καταλάβουν ότι τα ζώα, όταν εκπαιδεύονται μακριά από
αυτούς, όσο καλά και να τα έχουμε εκπαιδεύσει, δεν μπορούν να διατηρήσουν τις επιθυμητές από εκείνους συμπεριφορές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν ο ιδιοκτήτης δεν
τους υπενθυμίζει εκ νέου όσα έχουν μάθει, μετά από λίγους μήνες θα επιστρέψουν στις
παλιές τους συμπεριφορές ή θα αναπτύξουν νέες, μερικές φορές ακόμα πιο δυσάρεστες.
Για το λόγο αυτό οι ιδιοκτήτες πρέπει να αποκομίσουν από την εκπαίδευση τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να μάθουν να επικοινωνούν με το σκύλο τους, ώστε να τον καθοδηγούν και να τον διορθώνουν σε όλη τη
διάρκεια της ζωής του.

Ποια είναι η καλύτερη ηλικία να ξεκινήσει η εκπαίδευση και πόσο χρόνο θα πάρει.
Η ιδανικότερη ηλικία είναι όταν το κουτάβι είναι εξήντα ημερών. Σε κάθε περίπτωση όσο
νωρίτερα επιδιώξετε να εκπαιδεύσετε το σκυλάκι σας τόσο το καλύτερο για εκείνο –
αλλά και για εσάς! Η εκπαίδευση διαρκεί περίπου δύο με τρεις μήνες. Σε αυτό το διάστημα ο Θετικός Εκπαιδευτής δουλεύει σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και εφαρμόζει τεχνικές που οδηγούν, πέρα από την εμπέδωση εντολών βασικής υπακοής (έλα,
κάτσε, ξάπλα, κάτω, μείνε, άστο, δίπλα…), στην κοινωνικοποίηση του σκύλου και στη
διαμόρφωση του χαρακτήρα του με την εκμάθηση επιθυμητών συμπεριφορών και τη
διόρθωση των ανεπιθύμητων.
Βέβαια, στις μέρες μας, αν κάποιος θέλει να ενημερωθεί για τη Θετική Εκπαίδευση και
τις τεχνικές της, θα μπορούσε να κάνει μία έρευνα στο internet ή να διαβάσει μερικά βιβλία. Ωστόσο, θα συνιστούσα σε κάθε ενδιαφερόμενο, που επιθυμεί να εκπαιδεύσει ένα
σκύλο να έρθει σε επαφή με έναν Επαγγελματία Θετικό Εκπαιδευτή.
Τα βιβλία και το internet μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά, όμως, όσο καλογραμμένο
και αν είναι ένα άρθρο ή ένα βιβλίο δεν μπορεί να προσαρμόσει την εκπαίδευση στις
δικές σας ανάγκες ή στις δυνατότητες του σκύλου σας, ούτε μπορεί να σας εξηγήσει αν
έχετε παρανοήσει κάτι ή αν έχετε κάνει κάποιο λάθος. Επιπλέον, θα πρέπει να έχετε
υπόψη ότι οι γνώσεις και οι τεχνικές που περιέχονται στα βιβλία και στα άρθρα που ίσως
έχετε ήδη στα χέρια σας είναι στο επίπεδο που είχε ο συγγραφέας τους όταν τα έγραψε.
Το ίδιο ισχύει και με τα DVD.
Όπως είναι εύλογο, θα αναρωτιέστε πόσο θα κοστίσουν οι υπηρεσίες ενός
Θετικού Εκπαιδευτή.
Αυτό εξαρτάται από το σκύλο (ηλικία, ράτσα, ταμπεραμέντο, κακές συμπεριφορές…),
τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη (κοινωνικοποίηση, διαμόρφωση χαρακτήρα, διόρθωση
κακών συμπεριφορών, βασική ή προχωρημένη υπακοή, φύλαξη, κυνήγι…) και τις τιμές
που έχει ορίσει ο εκάστοτε εκπαιδευτής. Μην ξεχνάτε ότι το κόστος της εκπαίδευσης σίγουρα θα είναι πολύ μικρότερο από το κόστος των καταστροφών που θα προξενήσει ο
σκύλος όσο παραμένει ανεκπαίδευτος. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι ένα σωστά εκπαιδευμένο σκυλί δεν θα λερώνει μέσα στο σπίτι, δεν θα κρατά κανέναν ξάγρυπνο το
βράδυ, δεν θα σας ταλαιπωρεί κάθε φορά που θέλετε να το πάτε μια βόλτα και θα κάθεται ήσυχο όταν του το ζητάτε, όπου και αν βρίσκεται(σπίτι, βόλτα, αυτοκίνητο), με όποιους και να βρίσκονται τριγύρω (παιδιά, ζώα ή ενήλικοι άνθρωποι).
Ένα σωστά εκπαιδευμένο σκυλί και ένας σωστά «εκπαιδευμένος» ιδιοκτήτης μπορούν
να επικοινωνούν σε τέτοιο βαθμό που μοιάζει μαγικός. Ένα βλέμμα ή μια κίνηση θα είναι
αρκετά για να κατανοούν ο ένας τον άλλο. Απλά και ήρεμα, χωρίς φωνές, χωρίς τραβήγματα, χωρίς χτυπήματα, χωρίς γρυλίσματα. Ο σκύλος θα έχει υπομονή, αυτοέλεγχο
και θα ξέρει πώς να ζητήσει κάτι. Ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να κατανοήσει τον σκύλο του
και θα ξέρει πώς να τον κατευθύνει, ώστε να καλύψει τις ανάγκες του.
Όλοι θα ξέρουν να μιλούν. Όλοι θα ξέρουν να ακούνε. Μια ζωή θα επικοινωνούν. Μια ζωή ευτυχισμένοι θα ζούνε.
Ραϋμόνδης Ηλίας
Επαγγελματίας Εκπαιδευτής Σκύλων. Απόφοιτος StarDogs Trainers Academy

Το αισθάνομαι πως η πνευματική πρόοδος όντως απαιτεί, σε κάποιο στάδιο, πως πρέπει να σταματήσουμε να σκοτώνουμε
τα συντροφικά μας πλάσματα για την ικανοποίηση των σωματικών μας γούστων.
Μαχάτμα Γκάντι
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ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
To περιβαλλοντικό και το οικονομικό κόστος των απορρυπαντικών είναι αδικαιολόγητα μεγάλο. Απορρυπαντικά και καθαριστικά με βάση το χλώριο βλάπτουν την υγεία μας (το αναπνευστικό, το δέρμα κ.λπ.) και σκοτώνουν τους
ζωντανούς οργανισμούς στα νερά των ποταμών, λιμνών, θαλασσών όπου
καταλήγουν.
• Ο φώσφορος που περιέχουν τα περισσότερα απορρυπαντικά βλάπτει την
υγεία μας και δημιουργεί ευτροφισμό στα νερά (ένα πρόβλημα που ευνοεί τα
φύκια και αφήνει τα ψάρια χωρίς οξυγόνο).
• Γιατί να ρυπαίνουμε το σπίτι μας στην προσπάθειά μας να το κρατάμε καθαρό;
Σας προτείνουμε τρόπους να μειώσετε το οικονομικό κόστος και να εξαλείψετε τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τα καθαριστικά στο σπίτι σας.
Θα χρειαστείτε:
Μαγειρική σόδα (διττανθρακική σόδα), Ξίδι (λευκό κατά προτίμηση), Βόρακα, Γλυκερίνη, Σόδα πλυσίματος (είναι πιο δυνατή από την μαγειρική),
Πράσινο σαπούνι, Μαγειρικό αλάτι, Βότανα (κυρίως Λεβάντα), Οδοντόκρεμα,
Αιθέρια έλαια της αρεσκείας σας. Τα κυριότερα είναι το ξίδι, το λεμόνι και η
μαγειρική σόδα. Συνδυάζονται δημιουργώντας τέλεια καθαριστικά.
Λεμόνι: Ο χυμός του αφαιρεί τα λίπη και γυαλίζει τα μέταλλα. Γλυκερίνη σε υγρή
μορφή: Αποτελεί πρώτη ύλη για την παρασκευή σαπουνιών και ήπιων καθαριστικών.
Βόρακας (πρόκειται για ορυκτό σε μορφή κρυστάλλων): Χρησιμοποιείται σε δύσκολους καθαρισμούς χωρίς να επιβαρύνει τα περιβάλλον. Μαγειρική σόδα: Είναι εξαιρετική στην καθαριότητα και την εξουδετέρωση των οσμών. Ξίδι: Το άσπρο ανέρωτο
ξίδι απολυμαίνει και εξαφανίζει τις δυσάρεστες οσμές. Σόδα πλυσίματος: Όταν τη
χρησιμοποιείτε να φοράτε γάντια (είναι πολύ πιο ήπια για το περιβάλλον και την αναπνοή σας από τη χλωρίνη, την οποία αντικαθιστά με επιτυχία).

Βασικές συνταγές καθαρισμού

Απορρυπαντικό πιάτων: Μην αγοράζετε ακριβά απορρυπαντικά πιάτων. Φτιάξτε το
δικό σας. 1/4 κούπας νιφάδες σαπουνιού, 2 κούπες ζεστό νερό, 1/4 της κούπας γλυκερίνη 1/2 κουταλάκι αιθέριο έλαιο λεμονιού. 1) Μέσα σ’ ένα μπολ ανακατέψτε χλιαρό
νερό και νιφάδες σαπουνιού ώστε να διαλυθούν. Στη συνέχεια ρίξτε τη γλυκερίνη και
το αιθέριο έλαιο του λεμονιού ανακατεύοντας. Καθώς τα υλικά κρυώνουν και σιγά-σιγά
πήζουν, ανακατέψτε με ένα πιρούνι, και πριν πήξουν αδειάστε τα με ένα χωνί σε ένα
μπουκάλι. Για μια μεγάλη στοίβα πιάτων χρειάζεστε 2-3 κουταλάκια. Προσοχή: Δεν
είναι κατάλληλο για το πλυντήριο πιάτων Καθαρισμός φούρνου: 1 φλυτζάνι σόδα
μαγειρικής, 1/4 του φλιτζανιού σόδα πλυσίματος και λίγο νερό. Κάντε με τα υλικά σας
πολτό, απλώστε τον στο φούρνο και αφήστε τον όλη νύχτα. Το πρωί καθαρίστε και ξεπλύντε καλά. Να θυμάστε να φοράτε γάντια.
Επιφάνειες κουζίνας και μπάνιου: 1) Βάλτε λίγη μαγειρική σόδα σε βρεγμένο
σφουγγάρι (καθαρίζει, απολυμαίνει και διώχνει όλες τις μυρωδιές).
2) Ανακατέψτε ξίδι με αλάτι και καθαρίστε τον πάγκο της κουζίνας, το νεροχύτη και το
νιπτήρα ή διαλύστε 2 κουταλιές μαγειρική σόδα σε μισό λίτρο χλιαρό νερό και καθαρίστε τα πάντα.
Επιφάνειες κοπής: Σε ένα μικρό ψεκαστήρι ρίξτε μία κούπα νερό και 20 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντας. Ανακατέψτε τα έντονα για να αναμιχθούν. Ψεκάστε τις επιφάνειες
και αφήστε το υλικό να δράσει τουλάχιστον 15 λεπτά (μπορείτε να μην ξεπλύνετε καθόλου). Προσοχή: Τα αιθέρια έλαια δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το δέρμα και
πολύ περισσότερο με τα μάτια. Δεν είναι τοξικά. Είναι αντισηπτικές ουσίες αλλά αρκετά
ισχυρά και μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα και τα μάτια (οι τοξικές ουσίες που αγοράζουμε και χρησιμοποιούμε, μας βλάπτουν ακόμη και όταν τις εισπνέουμε).
Πλυντήριο ρούχων: Αντί για αλάτι που μαλακώνει το νερό μπορείτε να ρίχνετε μαγειρική σόδα. Μία κουταλιά της σούπας σε χαμηλές θερμοκρασίες (χρωματιστά κ.ά.). Δύο
κουταλιές της σούπας σε προγράμματα με υψηλές θερμοκρασίες (λευκά). Η σόδα μειώνει τη σκληρότητα του νερού ενώ ταυτόχρονα απολυμαίνει τα ρούχα.
Σφουγγάρισμα: Σε βρόμικα πατώματα το σφουγγάρισμα γίνεται πολύ αποτελεσματικό με τον εξής συνδυασμό: 1 κούπα ξίδι, 1/4 της κούπας σόδα πλυσίματος, 1 κουτάλι υγρό σαπούνι ή απορρυπαντικό πιάτων που φτιάξαμε και 7-8 λίτρα ζεστό νερό.
Ανακατέψτε καλά τα υλικά και σφουγγαρίστε.
Λεκάνη τουαλέτας: Μην αγοράζετε αποσμητικά σε στερεή μορφή. Τα περισσότερα περιέχουν ουσίες που έχει αποδειχθεί σε πειραματόζωα ότι προκαλούν καρκίνο. Φτιάξτε
το δικό σας καθαριστικό. Σε μια κούπα βόρακα ρίξτε 1/2 της κούπας άσπρο ξίδι και
αφήστε το όλη τη νύχτα. Τρίψτε το πρωί με το βουρτσάκι.
Για τα τζάμια: Σε ένα ψεκαστηράκι βάλτε μία κούπα ξίδι άσπρο και 3 κούπες νερό.
Ψεκάστε, για σκούπισμα των τζαμιών χρησιμοποιήστε τσαλακωμένες εφημερίδες. Μην
καθαρίζετε τα τζάμια όταν είναι ζεστά από τον ήλιο ή όταν χτυπάνε πάνω τους έντονες
ηλιακές ακτίνες γιατί θα στεγνώσουν πριν προλάβετε να τα σκουπίσετε καλά και δεν θα
έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Διάφανα φωτιστικά: Καθαρίστε τα με χλιαρό νερό στο οποίο προσθέτετε λίγο καθαρό οινόπνευμα. Θα λάμπουν περισσότερο.
Πλακάκια: Ρίξτε 1/4 της κούπας ξίδι σε 3 1/2 λίτρα νερό. Θα καθαρίσει τα πλακάκια
και θα βγάλει τη βρωμιά χωρίς πολύ τρίψιμο και χωρίς να αφήνει θαμπάδες.
Βρύσες και Φίλτρα: Αν οι βρύσες σας έχουν θαμπά σημάδια από άλατα τότε μπορείτε
να απλώσετε πάνω τους χαρτί κουζίνας ή πανάκι βρεγμένο με ξίδι. Αφήστε το για μερικές ώρες και μετά σκουπίστε. Αν τα φίλτρα στις βρύσες σας βουλώνουν από άλατα (ειδικά σε περιοχές όπου το νερό είναι ιδιαίτερα σκληρό), ξεβιδώστε τα φίλτρα και αφήστε
τα για μια νύχτα μέσα στο ξίδι. Θα διαλυθούν τα στερεοποιημένα άλατα και θα ξεβουλώσουν.
Μέταλλα: Μπρούτζος: Ανακατέψτε 1/2 κουταλάκι αλάτι με 1/2 κούπα άσπρο ξίδι και
προσθέστε αλεύρι μέχρι να γίνει πολτός. Απλώστε μια στρώση επάνω στο μεταλλικό
αντικείμενο και αφήστε την από 15 μέχρι 30 λεπτά. Ξεπλύντε καλά με άφθονο νερό.

Χαλκός: Ανακατέψτε χυμό για να κάνετε μια αλοιφή, στη συνέχεια απλώστε τη και τρίψτε
καλά με πανί.
Ασήμι 1η μέθοδος: Τρίψτε τα ασημικά με αλοιφή από μαγειρική σόδα και νερό χρησιμοποιώντας βαμβακερό πανί. Στη συνέχεια ξεπλύντε και γυαλίστε τα με στεγνό πανί.
2η μέθοδος: Αντί για τοξικές αλοιφές καθαρισμού βάλτε οδοντόκρεμα. Για τα ανάγλυφα σημεία μπορούμε να τρίψουμε με μια παλιά οδοντόβουρτσα. Για το τρίψιμο και το
ξέβγαλμα χρησιμοποιήστε ζεστό νερό.
Ανοξείδωτα: Καθαρίστε τα με αλοιφή από μαγειρική σόδα και νερό χρησιμοποιώντας
βαμβακερό πανί. Στη συνέχεια, ξεπλύντε και γυαλίστε τα με στεγνό.
Έπιπλα και ξύλινα πατώματα: Αναμείξτε ένα μέρος χυμό λεμονιού με δύο μέρη ελαιόλαδο και απλώστε το επάνω στην ξύλινη επιφάνεια σε μια λεπτή στρώση. Τρίψτε καλά
με μαλακό πανί.
Ψέκασμα για Λουστραρισμένες επιφάνειες: Αναμίξτε σε ένα λίτρο νερό 2 κουταλιές ελαιόλαδο και 1 κουταλιά άσπρο ξίδι. Μετά από καλή ανάμιξη ψεκάζουμε ελαφρά πάνω στις γυαλιστερές ξύλινες επιφάνειες. Σκουπίστε με μαλακό πανί.
Απολύμανση χαλιών: Περάστε το χαλί με ένα μαλακό σφουγγάρι νερό και ξίδι. Απολυμαίνει, καθαρίζει και τονώνει τα χρώματα.
Για τα ακάρεα του χαλιού: Σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό του χαλιού ζουν χιλιάδες
ακάρεα. Δεν μπορούμε να τα εξαφανίσουμε με χημικά γιατί θα βλάψουμε τον εαυτό μας.
Μπορούμε όμως να τα καταπολεμήσουμε με μια ήπια μέθοδο. Σκορπίστε σκόνη μαγειρικής σόδας στο χαλί σαν να το αλατίζετε. Αφήστε το έτσι για όλη τη νύχτα. Στη συνέχεια σκουπίστε με την ηλεκτρική σκούπα. Προσοχή: Μη σκορπίζετε τη σόδα ενόσω
κυκλοφορείτε στο σπίτι. Αυτή η διαδικασία θα γίνει πριν πάτε για ύπνο. Το σκούπισμα θα
πρέπει να γίνει μόλις ξυπνήσετε το πρωί. Τα παιδιά δεν πρέπει να κυκλοφορήσουν πάνω
στο χαλί.
Απόφραξη αποχετεύσεων: Για τις βουλωμένες αποχετεύσεις υπάρχουν στο εμπόριο
τοξικές ουσίες που μπορεί να βοηθούν στην απόφραξη, επιδρούν όμως καταστροφικά
το περιβάλλον και σε εμάς που εισπνέουμε τις αναθυμιάσεις. Σας συνιστούμε: Ρίξτε
μια κούπα μαγειρικής σόδας στην αποχέτευση χωρίς να τη βρέξετε. Αφήστε τη να δράσει για μισή ώρα. Στη συνέχεια ρίξτε μια κούπα ξίδι και βουλώστε την αποχέτευση. Αφήστε μερικά λεπτά να δράσει και στη συνέχεια ρίξτε βραστό νερό. Αν δεν πετύχει, μην
πιστέψετε ότι υπάρχουν πιο ισχυρά αποφρακτικά. Μην αγοράζετε τίποτα, όσα και αν υπόσχονται οι εταιρίες χημικών. Αν ο συνδυασμός που προτείναμε δεν αποδώσει τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε εύκαμπτη ατσαλίνα ή χοντρό σύρμα για να μετακινήσετε τυχόν
εμπόδια που σκάλωσαν σε κάποιο σημείο του αποχετευτικού σωλήνα.
Απάλειψη άσχημων οσμών: Πλαστικά σκεύη: Συχνά τα πλαστικά σκεύη «κρατάνε» οσμές του περιεχομένου τους. Για να τα απαλλάξετε από κάθε μυρωδιά, λίγη ώρα
πριν τα πλύνετε βυθίστε τα σε μια λεκάνη που θα περιέχει 1 κουταλιά μαγειρική σόδα διαλυμένη σε 4 λίτρα ζεστό νερό.
Ψυγείο: Αν το ψυγείο μυρίζει άσχημα βάλτε σε ένα ράφι του ένα μικρό μπολάκι με 1
κουταλιά σόδα φαγητού ή ωμό ελληνικό καφέ.
Πιάτα και σκεύη: Πάντα είναι καλό τα άπλυτα σκεύη να είναι γεμάτα με νερό για να μαλακώνουν τα υπολείμματα. Αν θέλετε να εξαφανίσετε πιο εύκολα τις μυρωδιές π.χ. από
αυγό ή ψάρι, ρίξτε στα σκεύη σας και ξίδι. Αραιό διάλυμα με νερό και ξίδι μειώνει τις
οσμές.
Σκόρος: Να θυμόσαστε ότι η θερμότητα από το πιστολάκι που στεγνώνει τα μαλλιά
σκοτώνει τις κάμπιες και τα αυγά. Άλλη λύση είναι η λεβάντα, το άρωμα των ανθών της
απομακρύνει το σκόρο από τις ντουλάπες με τα ρούχα. Συσκευάστε τη σε απλά υφασμάτινα σακουλάκια.
Αν πάλι δεν πειστήκατε και επιμένετε στα χημικά καθαριστικά, δεν επιμένουμε... Προτείνουμε όμως τα ακόλουθα:
Α) Μειώστε τις δόσεις απορρυπαντικού και μαλακτικού στα πλυντήρια (σταδιακά με δοκιμές μπορεί να καταλήξετε σε δόσεις έως και 25% μικρότερες).
Β) Ελαττώστε τις ποσότητες της χλωρίνης που χρησιμοποιείτε. Επειδή είναι πολύ ισχυρή
μπορείτε να κάνετε το ίδιο αποτελεσματικά τη δουλειά σας αν την αραιώσετε με διάλυμα 20% σε νερό.
Γ) Μην εισπνέετε σταγονίδια ή οσμές καθαριστικών.
Δ) ΠΡΟΣΟΧΗ! Καθαρίστε το σπίτι σας με ορθάνοιχτα παράθυρα και χωρίς την παρουσία παιδιών.
Πηγές: CAC Manitoba-alternative Household Products, Clean and Green, www.ems.org,
www.cook.idx.gr, www.greenhome.com, www.thegreenscene.com, www.eartheasy.com,
www.oikologos.gr

«…Όποιος φαντάζεται ότι όλοι οι καρποί ωριμάζουν την ίδια εποχή με τις φράουλες, δεν γνωρίζει τίποτε για τα σταφύλια. Ένα από τα υψηλότερα συναισθήματα που μπορούμε να βιώσουμε είναι η Ελπίδα. Οφείλουμε να εμπιστευόμαστε την τέχνη μας και να ελπίζουμε ότι δεν θα αποτύχει. Γιατί όταν στερούμαστε
την Ελπίδα, θα στερηθούμε και τους καρπούς μας. Μόνον εκείνος που μπορεί να κάνει κάτι, κρατάει ζωντανή την Ελπίδα. Όποιος δεν μπορεί να κάνει τίποτε,
Παράκελσος
δεν έχει Ελπίδα παρά μόνον αμφιβολίες. Και εκείνος που γνωρίζει κάτι και Ελπίζει, δεν χάνεται ούτε αμφιβάλλει…».
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ΑΠΟΨΕΙΣ ΖΩΗΣ

Οι αγανακτησμένοι της Wall Street
«Μην ερωτευτείτε τους εαυτούς σας»

Η ομιλία του Slavoj Ž ižek στην πλατεία της Ν. Υόρκης κάνει το γύρο του κόσμου 18.10.2011

ΠΛΑΤΕΙΑ ΖΑΚΟΥΤΙ, WALL STREET NEA YΟΡΚΗ «Μην ερωτευτείτε τους εαυτούς σας» για τις ωραίες στιγμές που περνάμε εδώ. Τα πανηγύρια είναι εύκολα -το αληθινό τεστ της αξίας τους είναι αυτό που μένει την επόμενη μέρα, πως θα αλλάξει η
καθημερινότητα μας. Ερωτευτείτε με τη σκληρή κι υπομονετική δουλειά -είμαστε η αρχή,
όχι το τέλος.

πως το σύστημα σταδιακά καταστρέφεται μόνο του. Όλοι γνωρίζουμε την κλασσική
σκηνή από τα cartoons: η γάτα φθάνει σε ένα γκρεμό, αλλά συνεχίζει να περπατάει,
αγνοώντας ότι δεν υπάρχει έδαφος κάτω από τα πόδια της. Αρχίζει να πέφτει μόνο όταν
κοιτάξει προς τα κάτω και παρατηρήσει την άβυσσο. Αυτό που κάνουμε είναι απλώς να
υπενθυμίσουμε σε αυτούς που έχουν την εξουσία να κοιτάξουν προς τα κάτω.

ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΕΙΝΑΙ: ΤΑ ΤΑΜΠΟΥ ΕΣΠΑΣΑΝ, ΔΕΝ ΖΟΥΜΕ
ΣΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΚΟΣΜΟ. Υπάρχει ένας μακρύς δρόμος μπροστά μας,
και σύντομα θα πρέπει να θέσουμε τις πραγματικά δύσκολες ερωτήσεις -ερωτήσεις όχι
σχετικά με το τι δεν θέλουμε, αλλά σχετικά με το τι πραγματικά θέλουμε.

ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΥΝΑΤΗ; Σήμερα το πιθανό και
το απίθανο κατανέμονται με ένα παράξενο τρόπο. Στους τομείς των ατομικών ελευθεριών, και της επιστημονικής τεχνολογίας το αδύνατο γίνεται ολοένα και πιο δυνατό (ή έτσι μας λένε): “nothing is impossible”, μπορούμε να
απολαύσουμε το σεξ σε όλες τις διεστραμμένες εκδοχές του, ολόκληρα αρχεία μουσικής, ταινιών και τηλεοπτικών σειρών είναι διαθέσιμα για κατέβασμα, διαστημικά ταξίδια είναι διαθέσιμα σε όλους (όσους έχουν πλούτο),
μπορούμε να βελτιώσουμε τις φυσικές και ψυχικές ικανότητες μας με παρεμβάσεις στα γονίδια, μέχρι το τεχνογνωστικό όνειρο της επίτευξης της
αθανασίας, μετατρέποντας την ταυτότητά
μας σε ένα πρόγραμμα λογισμικού. Από
την άλλη πλευρά, στον τομέα των κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων, βομβαρδιζόμαστε συνεχώς από ένα «Δεν
μπορείτε…» να συμμετέχετε σε συλλογικές πολιτικές δράσεις ή να μείνετε προσκολλημένοι στο παλιό κράτος πρόνοιας
(σας κάνει αντί-παραγωγικούς και οδηγεί
σε οικονομική κρίση) ή να απομονώσετε
τον εαυτό σας από την παγκόσμια αγορά
και ούτω καθεξής. Όταν επιβάλλονται
μέτρα λιτότητας, μας λένε επανειλημμένα
ότι είναι απλώς «αυτό που πρέπει να γίνει».
Ίσως ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τι είναι δυνατό και τι αδύνατο. Ίσως να μην μπορούμε
να γίνουμε αθάνατοι, αλλά μπορούμε να
έχουμε περισσότερη αλληλεγγύη κι υγειονομική περίθαλψη.

ΠΟΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ; Τι τύπο νέων ηγετών χρειαζόμαστε; Οι εναλλακτικές του 20ου
αιώνα προφανώς δεν λειτούργησαν. Επομένως μην κατηγορείτε τους ανθρώπους και τις συμπεριφορές τους: το πρόβλημα δεν είναι η διαφθορά κι
η απληστία, το πρόβλημα είναι το σύστημα
που σε ωθεί να γίνεις διεφθαρμένος. Η
λύση δεν είναι “Main street, not Wall
street” (πραγματική οικονομία έναντι χρηματοπιστωτικής οικονομίας) αλλά να αλλάξουμε το σύστημα όπου η πραγματική
οικονομία δεν μπορεί να λειτουργήσει
χωρίς τη Wall Street. Να προσέχετε όχι
μόνο τους εχθρούς αλλά και τους λάθος
φίλους που υποκρίνονται ότι μας στηρίζουν, αλλά ήδη εργάζονται σκληρά για να
διαλύσουν τη διαμαρτυρία μας. Με τον
ίδιο τρόπο που παίρνουμε καφέ χωρίς καφεΐνη, μπύρα χωρίς αλκοόλ, παγωτό
χωρίς λιπαρά προσπαθούν να μας μετατρέψουν σε μια άκακη, ηθική διαμαρτυρία.
Αλλά ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ είναι
ότι έχουμε βαρεθεί έναν κόσμο στον
οποίο το να ανακυκλώσεις τα κουτάκια
του αναψυκτικού, το να δώσεις μερικά δολάρια για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ή το να αγοράσεις καπουτσίνο από τα
Starbucks όπου το 1% πηγαίνει για τα προβλήματα του Τρίτου Κόσμου είναι
αρκετά για να μας κάνουν να νιώσουμε καλά.
ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ. Αλλά όταν οι συντηρητικοί
φονταμενταλιστές σας λένε ότι η Αμερική είναι ένα χριστιανικό έθνος, να θυμάστε τι είναι
ο χριστιανισμός: το Άγιο Πνεύμα, την ελεύθερη ισότιμη κοινότητα των πιστών ενωμένοι
από αγάπη. Εμείς εδώ είμαστε το Άγιο Πνεύμα, ενώ στη Wall street είναι παγανιστές
που λατρεύουν ψεύτικα είδωλα.
ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΒΙΑΙΟΙ, ότι η γλώσσα μας είναι βίαιη «κατάληψη» και
ούτω καθεξής. Ναι, είμαστε βίαιοι αλλά μόνο με την έννοια που ο Μαχάτμα Γκάντι ήταν
βίαιος. Είμαστε βίαιοι επειδή θέλουμε να βάλουμε ένα τέλος στο τρόπο που τα πράγματα
εξελίσσονταν -αλλά τι είναι η καθαρά συμβολική βία σε σύγκριση με τη βία που απαιτείται για να στηρίξει την ομαλή λειτουργία του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος;
ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΧΑΜΕΝΟΥΣ -αλλά δεν είναι οι πραγματικά χαμένοι εδώ στη Wall Street και δεν έχουν διασωθεί από εκατοντάδες δισεκατομμύρια από τα δικά σας χρήματα; Θα σας αποκαλέσουν σοσιαλιστές -αλλά
στην Αμερική υπάρχει ήδη σοσιαλισμός για τους πλούσιους. Θα σας πουν ότι
δεν σέβεστε την ιδιωτική περιουσία αλλά οι εκτιμήσεις της Wall Street που
οδήγησαν στη κατάρρευση του 2008 εξαφάνισαν πολλές δύσκολα αποκτημένες ιδιωτικές περιούσιες. Σκεφτείτε μόνο τις χιλιάδες κατασχέσεις σπιτιών. Δεν είμαστε κομμουνιστές, αν ο Κομμουνισμός είναι το σύστημα που
δίκαια κατέρρευσε το 1990 -και θυμηθείτε ότι οι κομμουνιστές που είναι
ακόμα στην εξουσία εφαρμόζουν τον πιο αδίστακτο καπιταλισμό. Η επιτυχία
του καπιταλισμού στη κομμουνιστική Κίνα είναι ένα δυσοίωνο σημάδι ότι ο
γάμος μεταξύ καπιταλισμού και δημοκρατίας πλησιάζει το διαζύγιο. Η μόνη
έννοια με την οποία είμαστε κομμουνιστές είναι ότι ενδιαφερόμαστε για τα
κοινά αγαθά -της φύσης, της γνώσης- που απειλούνται από το σύστημα.
ΘΑ ΣΑΣ ΠΟΥΝ ΟΤΙ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΤΕ, αλλά οι αληθινοί ονειροπόλοι είναι αυτοί που
νομίζουν ότι τα πράγματα μπορούν να συνεχίσουν επ' αόριστον όπως είναι, απλώς με
κάποιες διακοσμητικές αλλαγές. Δεν είμαστε ονειροπόλοι, ξυπνήσαμε από ένα όνειρο
που μετατρέπεται σε εφιάλτη. Δεν καταστρέφουμε τίποτα, είμαστε απλώς μάρτυρες του

ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011, ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ανέφεραν
ότι η Κινεζική κυβέρνηση απαγόρευσε να δείχνουν η τηλεόραση και οι κινηματογράφοι
ταινίες που ασχολούνται με το ταξίδι στο χρόνο και την εναλλακτική ιστορία με το επιχείρημα ότι τέτοιες ιστορίες εισάγουν την επιπολαιότητα σε σοβαρά ιστορικά θέματα,
ακόμη και η φανταστική απόδραση σε μια εναλλακτική πραγματικότητα θεωρήθηκε πολύ
επικίνδυνη. Εμείς στη φιλελεύθερη Δύση δεν χρειαζόμαστε μια τέτοια ρητή απαγόρευση:
η ιδεολογία ασκεί αρκετή δύναμη για να αποτρέψει στις εναλλακτικές αφηγήσεις της
ιστορίας να αντιμετωπιστούν με την ελάχιστη σοβαρότητα. Είναι εύκολο για μας να φανταστούμε το τέλος του κόσμου -δείτε τις τόσες πολλές προφητικές ταινίες Αποκάλυψης- αλλά όχι το τέλος του καπιταλισμού.
ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΑΣΤΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΪΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ένας
Γερμανός εργαζόμενος παίρνει μια θέση εργασίας στη Σιβηρία. Γνωρίζοντας πώς όλα τα μηνύματα θα διαβάζονται από λογοκριτές, λέει στους φίλους του: «Ας θεσπίσουμε ένα κώδικα: αν ένα γράμμα που θα πάρετε από
μένα είναι γραμμένο με το συνηθισμένο μπλε μελάνι, θα λέει την αλήθεια,
αν είναι γραμμένο με κόκκινο μελάνι, θα είναι ψεύτικο». Μετά από ένα μήνα,
οι φίλοι του πήραν το πρώτο γράμμα γραμμένο με μπλε μελάνι: «Όλα είναι
υπέροχα εδώ: τα καταστήματα είναι γεμάτα, τα τρόφιμα είναι άφθονα, τα
διαμερίσματα είναι μεγάλα και με καλή θέρμανση, οι κινηματογραφικές αίθουσες προβάλλουν έργα από τη Δύση, υπάρχουν πολλά όμορφα κορίτσια
έτοιμα για μια ερωτική περιπέτεια -το μόνο πράγμα που δεν είναι διαθέσιμο
είναι το κόκκινο μελάνι». Και δεν είναι αυτή η κατάσταση μας μέχρι τώρα;
Έχουμε όλες τις ελευθερίες που θέλει κάποιος -το μόνο που λείπει είναι το
κόκκινο μελάνι: αισθανόμαστε ελεύθεροι, επειδή μας λείπει η ίδια η γλώσσα
για να αρθρώσουμε την ανελευθερία μας. Εκείνο που αυτή η έλλειψη του
κόκκινου μελανιού σημαίνει είναι ότι, σήμερα, όλοι οι βασικοί όροι που χρησιμοποιούμε για να ορίσουμε την παρούσα σύγκρουση -πόλεμος κατά της
τρομοκρατίας, δημοκρατία και ελευθερία, ανθρώπινα δικαιώματα κ.λ.π.-είναι
λάθος όροι που περιπλέκουν την αντίληψή μας , αντί να μας επιτρέπουν να
σκεφτούμε. Εσείς, εδώ, δίνετε σε όλους μας το κόκκινο μελάνι.

O Slavoj Žižek είναι φιλόσοφος.
O συγγραφέας και «μαρξιστής προβοκάτορας», που υπογράφει και πρωταγωνιστεί στο The
Pervert's Guide to Cinema αυτόν τον καιρό ετοιμάζει το φιλμ The Pervert's Guide to Ideology.
Το κείμενο αναδημοσιεύεται από το: afterhistory.blogspot.com

Η αναλογική εκπροσώπηση δημιουργεί το ρίσκο να ελαχιστοποιηθεί η σημασία της εκλογικής απόφασης της πλειοψηφίας,
όπως επίσης και η επίδραση της εκλογικής ήττας στα κόμματα· μια ευεργετική επίδραση που μπορεί να είναι χρήσιμη στις
δημοκρατίες. Και για μια καθαρή, πλειοψηφική απόφαση, είναι σημαντικό να υπάρχει μια όσο το δυνατόν καλή και ισχυρή
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ΣΙΩΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ. Γιατί;
Γιατί; Αν κάποιος πιστεύει ότι δεν υπάρχει λογοκρισία σήμερα, ας μου πει
πώς, ενώ γίνονται ειδήσεις όσα συμβαίνουν πχ στην Αίγυπτο, δεν γράφτηκε
ποτέ στα ελληνικά ΜΜΕ τι ακριβώς συνέβη στην Ισλανδία:
Στην Ισλανδία ο λαός πίεσε και κατάφερε να παραιτηθεί η κυβέρνηση, εθνικοποίησε τις
μεγαλύτερες τράπεζες, αποφάσισε να μην πληρώσει το χρέος που είχαν δημιουργήσει
αυτές στην Μ. Βρετανία και την Ολλανδία λόγω της κακής οικονομικής διαχείρισης και
κατάφερε να δημιουργήσει ένα λαϊκό σώμα για την αναθεώρηση του συντάγματος. Και
όλο αυτό με ειρηνικές διαδικασίες. Μια πραγματική επανάσταση κόντρα στην εξουσία
που μας οδήγησε στην παρούσα κρίση. Εδώ, γιατί δεν μπορέσαμε να μάθουμε τίποτα γι'
αυτά τα γεγονότα εδώ και δύο χρόνια; Τι θα γινόταν αν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες έπαιρναν παράδειγμα από το ισλανδικό μοντέλο εξόδου από την κρίση;
Αυτή είναι εν συντομία η ιστορία:
2008. Εθνικοποιείται η κύρια τράπεζα της
χώρας. Καταρρέει το νόμισμα, σταματάει τη λειτουργία του το χρηματιστήριο. Η χώρα είναι σε
πτώχευση.
2009. Μετά από έντονες διαμαρτυρίες του
κόσμου μπρος στην Βουλή προκηρύσσονται
πρόωρες εκλογές που προκαλούν την παραίτηση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης.
Συνεχίζει η άθλια κατάσταση της οικονομίας της
χώρας. Μέσω ενός νόμου προτείνεται διακανονισμός του χρέους στην Μ. Βρετανία και την
Ολλανδία, με την καταβολή 3.500 εκ. ευρώ που θα πληρώνουν όλες οι ισλανδικές οικογένειες μηνιαία για 15 χρόνια με 5,5% επιτόκιο.
2010. Ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους και ζητάει δημοψήφισμα για το νόμο. Τον Γενάρη του 2010 μετά από έντονες λαϊκές πιέσεις ο πρόεδρος αρνείται να θέσει τον νόμο
σε ισχύ και ανακοινώνει ότι θα υπάρξει αίτημα για λαϊκή ετυμηγορία. Τον Μάρτιο γίνεται
δημοψήφισμα στο οποίο σαρώνει το ΟΧΙ στην πληρωμή με 93% των ψήφων. H κυβέρνηση αρχίζει δικαστική έρευνα για ευθύνες πολιτικών και τραπεζιτών για την κρίση. Αρχίζουν οι συλλήψεις υψηλόβαθμων στελεχών. Η Interpol εκδίδει διαταγή και όλοι οι
εμπλεκόμενοι τραπεζίτες εγκαταλείπουν την χώρα. Στο πλαίσιο της κρίσης εκλέγεται ένα
σώμα από πολίτες για να συγγράψει το νέο Σύνταγμα. Εκλέγονται 25 πολίτες, χωρίς πολιτική εξάρτηση, από τους 522 που παρουσιάστηκαν ως υποψήφιοι. Η προϋπόθεση
υποψηφιότητας ήταν να είναι ενήλικοι και να έχουν προταθεί από 30 άτομα. Το σώμα
αρχίζει τις εργασίες του τον Φεβρουάριο του 2011 και θα παρουσιάσει μια carta magna
λαμβάνοντας υπ' όψιν τις ομόφωνες συστάσεις διαφορετικών συνελεύσεων που θα
πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα. Θα πρέπει να επικυρωθεί από την υπάρχουσα βουλή
και από την επόμενη αναθεωρητική που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές. Αυτή
είναι η σύντομη ιστορία της Ισλανδικής επανάστασης: Παραίτηση ολόκληρης της κυβέρνησης, εθνικοποίηση τραπεζών, δημοψήφισμα για τις κρίσιμες οικονομικές αποφάσεις, φυλάκιση των υπεύθυνων της κρίσης και ξαναγράψιμο του συντάγματος από τους
πολίτες.
Μίλησαν για όλ' αυτά τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ; Φυσικά ΟΧΙ!
Ο ισλανδικός λαός έδωσε ένα ρεαλιστικό μάθημα δημοκρατίας σ' όλον τον
κόσμο. Ένα αποτελεσματικό μοντέλο διαχείρισης της κρίσης και της πτώχευσης ενάντια στο παγκόσμιο οικονομικό κατεστημένο, με γνώμονα το
λαϊκό συμφέρον και όχι το συμφέρον των τραπεζών και των δανειστών.
Πηγή: http://www.zougla.gr

Ισλανδία: το σύνταγμα γράφεται στο
Facebook… μαζί με τον λαό!

Γράφει ο Δημήτρης Θωμαδάκης

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πως λειτουργεί μία χώρα στην οποία οι πολιτικοί σέβονται και
υπολογίζουν τους πολίτες; Ένας από τους τρόπους που γίνεται αυτό είναι η διαδικασία
ανασύνταξης του συντάγματος στην Ισλανδία.
Το προσχέδιο συντάσσεται από ένα δημοκρατικά εκλεγμένο συμβούλιο 25 μελών, και
όχι μόνο. Το κείμενο είναι αναρτημένο στο Facebook, όπου όλοι οι Ισλανδοί πολίτες
έχουν δικαίωμα να συμβάλλουν με τις δικές τους προτάσεις, όπως επίσης να συμμετέχουν σε σχετικές συζητήσεις, ή απλά να παρακολουθήσουν τη διαδικασία.
Βέβαια γίνεται και moderation των προτάσεων ώστε να μείνουν μόνο όσες αξίζουν. Κάποιος π.χ. ζήτησε… «λιγότερα ηφαίστεια»! Όσες σοβαρές προτάσεις εγκριθούν όμως, θα
προστίθενται άμεσα στο προσχέδιο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του
μήνα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ισλανδία αυτό είναι εφικτό γιατί το 90% των σπιτιών έχουν
σύνδεση στο internet, ενώ τα 2/3 του πληθυσμού διαθέτουν προφίλ στο Facebook.
Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες.
Πηγή: http://www.digitallife.gr

αντιπολίτευση. Διαφορετικά, οι ψηφοφόροι θα αναγκάζονται συχνά να αφήνουν να κυβερνά μια ανάξια διακυβέρνηση,
αφού θα έχουν λόγο να πιστεύουν πως τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν καλύτερα.

Karl R. Popper
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Λομπίστες υπαγορεύουν αποφάσεις στο Κογκρέσο
Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΑΝΤΖΟΥ

Το αμερικανικό Κογκρέσο έχει καταλήξει ένας
κάδος ανακύκλωσης των εκπροσώπων πανίσχυρων επιχειρηματικών ομάδων πίεσης και συμφερόντων.
Ύστερα από κάθε εκλογική διαδικασία, όλο και περισσότεροι βουλευτές και γερουσιαστές προσλαμβάνουν λομπίστες για να εργαστούν ως
σύμβουλοι ή βοηθοί τους. Συγχρόνως όλο και περισσότεροι απ' όσους εγκαταλείπουν τις κοινοβουλευτικές τους έδρες αναλαμβάνουν μια
επικερδή καριέρα ως λομπίστες. Ποτέ στο παρελθόν, ωστόσο, αυτή η τάση διαπλοκής δεν ήταν
τόσο έντονη όσο στο τελευταίο, το 112ο Κογκρέσο.
Έκθεση του CRP, ενός κέντρου ελέγχου της ασκούμενης
πολιτικής, καταδεικνύει ότι ενώ στην προηγούμενη κοινοβουλευτική σύνοδο 60 πρώην λομπίστες εργάζονταν
για μέλη του Κογκρέσου, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του
2010 ο αριθμός τους υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας
τους 128. Παράλληλα σχεδόν το ένα τρίτο όσων μελών
του Κογκρέσου δεν επανεξελέγησαν στις τελευταίες ενδιάμεσες εκλογές έχει βρει προσοδοφόρα επαγγελματική
στέγη σε κάποια εταιρεία λόμπι. Από δε το 1998, το 79%
όσων βουλευτών ή γερουσιαστών δεν επανεξελέγησαν
βρήκαν δουλειά ως λομπίστες. Το φαινόμενο της πρόσληψης στελεχών εταιρειών λόμπινγκ αφορά και τα δύο
αμερικανικά κοινοβουλευτικά κόμματα. Αλλά λόγω της
αλλαγής σύνθεσης του 112ου Κογκρέσου με την τεράστια αύξηση των Ρεπουμπλικανών που πλέον ελέγχουν
τη Βουλή, ενώ για τους Δημοκρατικούς εργάζονται 48 και
ένας για τον ανεξάρτητο γερουσιαστή Λίμπερμαν, 79 απασχολούνται από τους Ρεπουμπλικανούς. Δηλαδή, απασχολούν το 63%, ενώ εκπροσωπούν το 55% του
Κογκρέσου. Είναι ενδεικτικό ότι από τα 38 νέα μέλη του
112ου Κογκρέσου που προσέλαβαν πρώην λομπίστες,
μόνο δύο είναι Δημοκρατικοί. Ενδιαφέρον παρουσιάζει
ότι μερικοί πρώην λομπίστες προτιμούν αντί να προσληφθούν σε γραφεία βουλευτών και γερουσιαστών να εργάζονται απευθείας σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, όπου
έχουν άμεση επαφή με δεκάδες νομοθέτες καθώς και με
εταιρείες και οργανώσεις που καταθέτουν ή συνεργάζονται με αυτές τις επιτροπές. Χαρακτηριστικά η έκθεση αναφέρει
το
παράδειγμα
του
Γκάρι
Άντρες,
νεοπροσληφθέντος διευθυντή προσωπικού στην Επιτροπή Ενέργειας και Εμπορίου της Βουλής. Ο Άντρες
υπήρξε πρώην αντιπρόεδρος εταιρείας λόμπι, η οποία
ανάμεσα στους πελάτες της είχε την General Motors, την
Ομοσπονδία Αμερικανικών Νοσοκομείων και τη Συμμαχία
για Υγειονομική Μεταρρύθμιση, οργάνωση που προωθεί
«λύσεις βασισμένες στην αγορά» στον τομέα της υγείας.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής, ρεπουμπλικανός Φρεντ Άπτον, «ρόλος του Άντρες είναι να ανατρέψει τη μεταρρύθμιση του τομέα υγείας που υιοθετήθηκε
το 2010». Ούτως ή άλλως οι λομπίστες έχουν σημαντική
παρουσία στις επιτροπές, ακόμη κι όταν δεν προσλαμβάνονται άμεσα σε αυτές, αλλά ως βοηθοί μελών του Κογκρέσου, καθώς κάθε βουλευτής και γερουσιαστής είναι
και μέλος τουλάχιστον μίας επιτροπής. Τρία παραδείγματα
αρκούν για να καταστεί σαφές το μέγεθος της διαπλοκής.
Η ΑΤ&Τ διαθέτει σήμερα 13 πρώην λομπίστες της στο
Κογκρέσο, από τους οποίους οι έξι εργάζονται για λογαριασμό βουλευτών και γερουσιαστών που μετέχουν των
Επιτροπών Ενέργειας και Εμπορίου, Πιστώσεων ή Επικοινωνιών και Τεχνολογίας των δύο σωμάτων του Κογκρέσου. Και ο Τζέισον Κολ, πρώην διευθυντής
ομοσπονδιακών υποθέσεων της αμερικανικής θυγατρικής του ελβετικού τιτάνα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
UBS AG, προσλήφθηκε ως προσωπάρχης του ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζιμ Χάινς, που μετέχει στην Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής.
Στη συντριπτική τους πλειονότητα, αυτοί οι πρώην
λομπίστες προωθούσαν τα συμφέροντα μεγάλων
επιχειρηματικών ομίλων έως το 2009, ενώ 26
από αυτούς παρέμειναν στο πόστο τους έως και
το 2010, την προηγούμενη χρονιά της ανάληψης

των νέων καθηκόντων τους στο Κογκρέσο. Δεν
πρόκειται δηλαδή, επισημαίνει η έρευνα, για απαξιωμένα πρώην στελέχη ή ανέργους σε αναζήτηση
θέσης εργασίας, αλλά για ικανότατους επαγγελματίες με εξειδικευμένες γνώσεις και εξαιρετικές
αμοιβές και ενεργούς στην αγορά.
Σύμφωνα ωστόσο με στοιχεία της Legistrom.com, οργάνωσης υπέρ της διαφάνειας στο Κογκρέσο, πολλοί
πρώην λομπίστες δέχθηκαν πρόθυμα σημαντικές μειώσεις αποδοχών για να ενταχθούν στον δημόσιο τομέα.
Ενδεικτικό παράδειγμα είναι και πάλι ο Γκάρι Άντρες, ο
οποίος το 2010 κέρδισε 419.000 δολάρια και με δεδομένο ότι το πρώτο τρίμηνο του 2011 κέρδισε «μόλις»
42.000 δολάρια, οι νέες ετήσιες αποδοχές του υπολογίζονται σε πολύ λιγότερο από το 50% των προηγουμένων.
«Να εικάσει κανείς ότι κάποιος δέχεται να μειώσει
τις αποδοχές του κατά περισσότερο από 50% γιατί
προτιμά την "πρόκληση" μιας προσωρινής θέσης
εργασίας στο Δημόσιο, όπου θα παραβλέπει τις

επιθυμίες των πρώην πελατών του για να υπηρετήσει τις επιθυμίες των νέων αφεντικών του; Ή να
εκτιμήσει ότι το κάνει γιατί συμμετέχοντας στα
κέντρα λήψης αποφάσεων είναι σε θέση να επηρεάσει αναθέσεις συμβάσεων, προώθηση νομοσχεδίων, υιοθέτηση πολιτικών που ευνοούν
κάποια συμφέροντα;».
Αυτό επισημαίνει η έκθεση, καταλήγοντας σε ένα στοιχειώδες ερώτημα: «Τι σημαίνει η τεράστια αύξηση των
πρώην εκπροσώπων των λόμπι στο Κογκρέσο για την
αμερικανική δημοκρατία;».
*Πρώην βασική λομπίστρια της αμυντικής εταιρείας ΒΑΕ
Systems, η Μάρια Μπόουι προσελήφθη από τον ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Κεν Κάλβερτ, που μετέχει στην
Υποεπιτροπή Πιστώσεων Άμυνας της Βουλής. Από την
άλλη, 79% των βουλευτών και γερουσιαστών που δεν
επανεξελέγη σαν βρήκαν δουλειά ως λομπίστες. Η διαπλοκή σε όλο της το μεγαλείο.
Πηγή: Ελευθεροτυπία

Η ΠΟΛΙΣ: Είπες «θα πάγω σ’ άλλη γη, θα πάγω σ’ άλλη θάλασσα. / Μια πόλις άλλη θα βρεθεί καλλίτερη από αυτή. / Κάθε προσπάθεια
μια καταδίκη είναι γραφτή / Κ’ είν’ η καρδιά μου -σαν νεκρός- θαμμένη./ Ο νους μου ως πότε μες τον μαρασμόν αυτόν θα μένει. / Όπου
το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δώ/ερείπια μαύρα της ζωής μου βλέπω εδώ, / που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα».
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Αλεξάκη & Σια, Κοντόκαλι, Κέρκυρα, Τηλ. 26610 91700
Βρετού Τσιριγγάκη, Πλ. Γ. Θεοτόκη 9, Τηλ. 26610 44720
Γρίμμα Μυρίλλα Ο.Ε., Πλ. Γ. Θεοτόκη 29, Τηλ. 26610 33221
Έρτσος Χρήστος, Μιχ. Μαργαρήτη 8, Τηλ. 26610 31992
Καβαδά Συλβαίν, Ευγ. Βουλγάρεως 66, Τηλ. 2661030010
Κοσκινάς Σπύρος, Ι. Ανδρεάδη 28, Τηλ. 26610 20970
Μαριέλλα Αργυρού – Βαλμά, Λ. Αλεξάνδρας 32Β, Τηλ. 2661044722
Μπουζούκης Νικόλαος, Σαμαρά 7-9, Τηλ. 26610 32080
Μπουζούκης Ηλίας & Άννα, Σταμ. Δεσύλλα 16, Τηλ. 2661031622
Πανδή Πάολα, Σολωμού 2, Τηλ. 26610 39281
Σταύρου Πολέντα, Πλ. Ψυχιατρείου, Τηλ. 26610 80619
Τριβυζάς Νικόλαος, Ευγ. Βουλγάρεως 73, Τηλ. 26610 30100
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ζαράχης Λουκάς, Κεντρικής Πλατείας 7, Τηλ. 26510 30729
Β. Θεοδωρακοπούλου, Βλαχλίδου 7, Τηλ. 2651024330
Γιούνης Αθανάσιος & Σία Ο.Ε., Ναπολέοντος Ζέρβα 1,
Τηλ. 2651038350
Βέρμπη Αγγελική, Ζωσιμάτον 18, Τηλ. 2651024925
Κ. Δογορίτης, Κ. Πλατεία, Τηλ. 2651071537
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Χαρίση Πανωραία, Αγ. Αποστόλων 45, Νέο Λιμάνι, Γραικοχώρι,
Τηλ. 2665025151
ΠΡΕΒΕΖΑ
Σολδάτος Γεράσιμος & Σία Ο.Ε., Εθν. Αντίστασης 63,
Τηλ. 2682024950, e-mail: soldmak@otenet.gr
ΑΡΤΑ
Χήτα Γαλήνη, Σκουφά 151 , Τηλ. 2681075511

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΑΜΑ

Καταστήματα: «ΗΠΕΙΡΟΣ ΓΗ», Παραδοσιακά & Βιολογικά Προιόντα, Πλ.
Νεομάρτυρος Γεωργίου 3, «ΠΑΠΠΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ», Λεωφ. Πανεπιστημίου,
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ, Λάμπρου Σπύρου 41.

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), Οικολογικό κατάστημα: «Πιθάρι» (Αμβρακίας 9), KΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Βιβλιοχαρτοπωλείο: Λ. Ειρήνης 39, Καφε Μπαρ: Εθν. Αντιστάσεως, Σούπερ
Μάρκετ: ΑΦΟΙ Θ. Λιόντου Νικοπόλεος 60.

στη Λευκάδα

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

στην Άρτα

Φαρμακείο Χήτα Γαλήνη, Σκουφά 151, Τηλ. 2681075511

στην Αμοργό

Ευάγγελος Βασσάλος, Λαγκάδα, Αμοργού

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ στην ΑΘHNA

Στοά του Βιβλίου Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, Αθανάσιος Χριστάκης Ιπποκράτους 10, Πολιτεία Ασκληπιού 3, Πατάκη Ακαδημίας 65, Ιωάννη Γ. Κορφιάτη
Ιπποκράτους 6, Καστανιώτη Ζαλλόγγου 11, Πύρινος Κόσμος Ιπποκράτους
16, Δημήτριος Παπαδήμας Ιπποκράτους 8, Κέδρος Στοά του Βιβλίου Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, Μωραίτη Ρούσου Φιλολάου 62, Παγκράτι, ΑΦΟΙ Αλεξανδρή Δαβάκης 42 Καλλιθέα, Νίκη Σολωμού Ηροδώτου 1, Γαλάτσι.

αλλού

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

στην Κέρκυρα

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

στα Ιωάννινα

Φαρμακεία: Ζαράχης Λουκάς (Κεντρικής Πλατείας 7), Β. Θεοδωρακοπούλου
(Βλαχλίδου 7), Γιούνης Αθανάσιος & Σία Ο.Ε. (Ναπολέοντος Ζέρβα 1), Βέρμπη
Αγγελική (Ζωσιμάτων 18), Κ. Δογορίτης (Κ. Πλατεία).
Oικολογικά καταστήματα: «ΓΑΙΑ» (Ναπ. Ζέρβα 53) , «Green Farm» (Παπαδοπούλου 9), «Φύση & Ζωή» (Φώτου Τζαβέλα 2). Παν/μιο Ιωαννίνων.
Βιβλιοπωλεία: Σύγχρονη Εποχή (28ης Οκτωβρίου 9), Γεώργιος Κ. Κουμπλομάτης (Χατζηπελερέν 4), Dodoni Stores (Μιχαήλ Αγγέλου 27), Παιδεία Βιβλιοπωλεία (Τζαβέλλα Φώτου 8), Λέτσιου Λ. Περσεφόνη – Ζωή (Ιεράρχου
Γερασίμου 13), Παπαντωνίου Φώτιος (Κατσικάς Παμβώτιδας), Ράπτης Αλεξ.
Π. (28ης Οκτωβρίου 25), Ελευθερία Τζίμα & ΣΙΑ Ε.Ε. (Μεγάλου Αλεξάνδρου
124), Μακρής Θεοδ. & ΣΙΑ ΟΕ (Μιχαήλ Αγγέλου 6), Δ. Λαιν ΕΠΕ (Κομνηνών
13), Πιστιόλη Δ. & ΣΙΑ ΟΕ (Οπλαρχηγού Πουτέτση 13), Νάκος Χρήστος – Αναγνώστης (Πυρσινέλλα Βασιλείου 11), Λάζου Ε. Μ. & ΣΙΑ ΟΕ (Μιχαήλ Αγγέλου
27), Τασούλα Β. – Θ. Τασιούλας ΟΕ, (Καζαντζάκη Νίκου 30), Χαρίση Ν. Δάφνη
-CENTRAL H.D., Νικοπόλεως 21 Ιωάννινα, Πλούμης Νικόλαος (Κόνιτσα),
Kυρίτση Ελένη (Κόνιτσα), Τρίχα Μαγδαλινή (Μέτσοβο).
Καινούριους τόπους δεν θα βρεις, δεν θάβρεις άλλες θάλασσες. / Η πόλις θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς / τους ίδιους. Και στες
γειτονιές τις ίδιες θα γερνάς/και μες τα ίδια σπίτια αυτά θ’ ασπρίζεις. / Πάντα στην πόλι αυτή θα φθάνεις. Για αλλού -μη ελπίζεις-/δεν έχει πλοίο
για σε, δεν έχει οδό. / Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ / στην κώχη τούτη την μικρή, σ’ όλην την γη την χάλασες.
Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ
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