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Γράφει: Χρήστος Κόντης, Ομοιοπαθητικός (www.kethe.gr, E-mail: olistic@otenet.gr)

Η Ομοιοπαθητική, παρ’ όλες τις αντιδράσεις από τις φαρμακευτικές εταιρείες και το ιατρικό κατεστημένο για δήθεν μη
πληρότητα επιστημονικών προϋποθέσεων1, είναι από τις πιο
διαδεδομένες Εναλλακτικές Θεραπευτικές Μεθόδους.
Το επιχείρημα των διωκτών της Ομοιοπαθητικής ήταν πάντα η μη ανιχνεύσιμη ουσία (φάρμακο) που χρησιμοποιεί. Αυτό είναι κάτι αναμενόμενο και οφείλεται στη διαδικασία παρασκευής του θεραπευτικού
της μέσου, όπου με συνεχείς αραιώσεις της αρχικής ουσίας αφαιρείται εντελώς η χημική της σύσταση. Οι κρούσεις-ανακινήσεις που σημειώνονται σε κάθε αραίωση ισχυροποιούν τη «δύναμη» της αρχικής
ύλης που χρησιμοποιήθηκε η οποία κατακρατείται στο υλικό αραίωσης
(αλκοόλη).

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ (ΚΙΝΕΖΙΚΗ) ΙΑΤΡΙΚΗ

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ: ΥΛΗ ή ΕΝΕΡΓΕΙΑ;
Γράφει: Ναυσικά Ταράντου, E-mail: nafsikaker@yahoo.gr

Σε προηγούμενο τεύχος αναλύσαμε πως η σύγχρονη
επιστήμη συμπλέει με την Ανατολική φιλοσοφία του
ΝΤΑΟ. Ας υπενθυμίσουμε κάποια σημεία. Τα πάντα
είναι ενέργεια. Υπάρχει ένα ατέλειωτο, νοήμων ενεργειακό δίκτυο που συνδέει τα πάντα. Η ενέργεια είναι
η δημιουργός αιτία. Ζούμε σε ένα ενεργειακό σύμπαν, που σφύζει από παλλόμενη, δονούμενη, ενέργεια. Η ενέργεια μέσα σε αυτό δεν χάνεται γι αυτό
και δεν χρειάζεται συμπλήρωση.
Όταν η ενέργεια απελευθερώνεται στο σύμπαν, αναδύονται μικρά «πακέτα»
ολότητας. Αυτό το μοτίβο, μας λέει πολλά, για το πώς εξελίσσεται η ζωή.
Είναι ο τρόπος, που το σύμπαν δημιουργεί και συντηρεί την ζωή. Κάθε τέτοιο πακέτο ολότητας ονομάζεται κβάντο. Αποτελείται από ό,τι το περιβάλλει, αλλά είναι και διακριτό μέσα σε αυτό, όπως μια δίνη μέσα στο νερό.
(ΑΙΝΣΤΑΙΝ).
...συνέχεια σελ. 8

Placebo και αυθυποβολή:
ένα επιχείρημα που δεν ισχύει για βρέφη, ζώα,
φυτά
Η αποτελεσματικότητά της σε εκείνους που τη δέχθηκαν ήταν και είναι
αδιαμφισβήτητη. Η δραστικότητα των θεραπευτικών της μέσων έχει μεγαλύτερη επιτυχία στα βρέφη, τα ζώα και τα φυτά, μια κατηγορία θεραπευμένων που δεν επηρεάζεται από τη δράση του Placebo
(αυθυποβολή).
Σε αυτές περιπτώσεις, τα ομοιοπαθητικά φάρμακα έχουν καλύτερη
δράση, αυτό οφείλεται στο γεγονός της απουσίας συναισθηματικών αντιστάσεων και νοητικής ακαμψίας. Το Συναισθηματικό Περιβάλλον, όπως
και το Νοητικό, είναι οντότητες που διέπουν τον οργανισμό μας και δεν
έχουν υλική υπόσταση: μπορούμε
...συνέχεια σελ. 4

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ…

Η ηλιθιότητα στο μικροσκόπιο της επιστήμης
Από το βιβλίο του Carlo M. Cipolla “Οι βασικοί νόμοι της ανθρώπινης ηλιθιότητας”, εκδόσεις Κέδρος

Καλλιεργημένοι, ευφυείς άνθρωποι –η καλλιέργεια δεν
σχετίζεται απαραίτητα με την ακαδημαϊκή μόρφωση αλλά με
την ηθική και τις αξίες που τη χαρακτηρίζουν- μένουν άναυδοι
μπροστά στους παράδοξους χειρισμούς των κυβερνήσεων
και τη μεταμόρφωση του πολιτισμού σε χειραγωγήσιμη,
απάνθρωπη, αντικοινωνική και απαξιωτική συμπεριφορά
έναντι των πολιτών τους. Στη χώρα μας, στη χώρα που
γεννήθηκε ο πολισμός και η Δημοκρατία, συμβαίνει το παράδοξο, την
κυβερνούν ακόμα εκείνοι που την απαξίωσαν και την διέσυραν τόσο στους
ίδιους τους πολίτες της όσο και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και οι πολίτες, αντί
να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά το θυμό τους στρέφονται προς το φασισμό
νομίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα τους τιμωρήσουν. Την ατομική απαξίωση
ακολουθεί η κοινωνική!
Είναι προφανές ότι εκείνο που λείπει από το σκεπτικό μας είναι το γεγονός πως η χώρα
αυτή και ότι την χαρακτηρίζει κοινωνικά και γεωφυσικά είναι δικό μας απόκτημα, ολόδικό
μας. Η οποιαδήποτε τιμωρία προσβλέπουμε στρέφετε προς εμάς τους ιδίους διότι τους ιθύνοντες τους καλύπτει το δικό μας σύνταγμα, αυτό που δημιουργήθηκε με τη συγκατάθεσή
μας. Αυτό που καταπατάται αλόγιστα σήμερα με την ανοχή μας. Αν θέλουμε να σωθεί κάτι
οδεύοντας προς την πρόοδο με νέες κατευθυντήριες γραμμές που εμείς θα ορίσουμε η
λύση είναι απλούστερη αλλά προϋποθέτει ενεργή συμμετοχή.
Για να μην ξεχνούν οι κυβερνώντες μας, πως υπόλογοι, είναι στους πολίτες τους και όχι σε
ξενόφερτα συμφέροντα. Η σημερινή κατάσταση είναι κατοχική είτε μας αρέσει είτε όχι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οικονομικός και όχι πολιτιστικός και πολιτισμικός οργανισμός. Οι
αξίες της οικονομίας είναι αυτές που γνωρίζουμε στις μέρες μας, είναι περισσότεροι άραγε
...συνέχεια σελ.14
εκείνοι που αρκούνται σε αυτές;

Διαβάστε ακόμη σ’ αυτό το τεύχος:
• Η Βιολογία του Φόβου
• Κτηνιατρική Ομοιοπαθητική
• Η Τέχνη του Σιάτσου
• Ένα πρότυπο για τις μητέρες η Παναγία
• Δυσλεξία και Διατροφή
• Γεμμοθεραπεία
• Eco-θεραπεία: Η επιστροφή στη φύση αλλάζει τη διάθεση
• Διεθνείς ημέρες σπόρων στην Ελλάδα, στη γη του Πελίτη
• Αρίλλας Κέρκυρας: Όταν το όραμα γίνεται πράξη
• Περί Αναρχίας
• Γιατί η Ελλάδα; Και γιατί τα Ελληνικά;
• Η συγκινητική ιστορία ενός σκύλου και ενός ηλικιωμένου με Αλτσχάιμερ
Και άλλα ενδιαφέροντα θέματα...
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Μαρή, Κατερίνα Κρητικού, Ευαγγελιά Καλαντζή,
Βίκυ Σίμου, Σπύρος Μπαλής, Παναγιώτης Σαϊνατούδης,
Αλέκος Χρήστου, Σταματέλα Σγούρου, Μαρία Ζήκου,
Λευτέρης Σφακιανάκης.
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.

Περί υγείας ο λόγος γι’ άλλη μια φορά. Αλλά πώς να μιλήσεις και τί να πεις όταν οι λέξεις έχασαν το
νόημά τους, όταν τα συναισθήματα αλλοτριώθηκαν, και μιλάμε για ανούσια πράγματα σαν να πρόκειται για μεγάλες αξίες… Ακόμη και όλο το δράμα να αναπαραστήσει μια μοιρολογίστρα μπροστά στο
νεκρό, μόνο τους ζωντανούς μπορεί να συνεπάρει. Για το νεκρό το ταξίδι συνεχίζεται στο δρόμο που
του χάραξε η φύση του υπαρκτού και του ανύπαρκτου, για το δικό μας μέτρο, σε ένα άλλο κόσμο, που
δεν γνωρίζουμε. Και κανείς δε γνωρίζει πού είναι καλύτερα «…αλλά τώρα πια είναι ώρα να φύγουμε,
εγώ για να πεθάνω, και εσείς για να ζήσετε. Ποιοί από μάς πηγαίνουν σε καλύτερο πράγμα, είναι άγνωστο σε όλους εκτός από το θεό» Πλάτων Απολογία Σωκράτους.
Και οι ζωντανοί; Είμαστε πράγματι ζωντανοί; Γνωρίζουμε μήπως τον «κόσμο» που ζούμε; Η ακινησία και η μυρουδιά της
σήψης μας διαβεβαιώνουν για το σωματικό θάνατο, για τον πνευματικό αντίστοιχα υπάρχει η δική του μυρουδιά, η δική
του βοή, οι δικές του εικόνες, το δικό του άγγιγμα. Και υπάρχει παντού γύρο μας η διαβεβαίωση του πνευματικού μας
θανάτου.
Αργοπεθαίνουμε όλοι μας, μουδιασμένοι και ανήμποροι να πράξουμε το σωστό που με δυσκολία αναγνωρίζουμε, να
κοιτάξουμε τον «κόσμο» μας με τα μάτια του Νου και όχι του κορμιού μας. Μας έχει καταβάλει ο φόβος και η ανημπόρια. Στεκόμαστε ο καθένας πίσω από το δικό του μετερίζι πού ‘ναι φτιαγμένο από άχυρα, και ακόμα και σήμερα με όλα
αυτά που συμβαίνουν, ακόμα και τώρα, ο καθένας τρέμει για το δικό του μεγαλείο που χάνεται. Μεγαλείο που ποτέ δεν
είχε, και αυτό που νομίζουμε ότι ζούσαμε ήταν το κατασκεύασμα μιας αρρωστημένης διάνοιας, της δικής μας, που μας
παρέσυρε και μας έκανε να πιστεύουμε ότι είμαστε επί τέλους κάποιοι. Χωρίς προσπάθεια, χωρίς κόπο… Γιατί, για να
αξιωθείς, χρειάζεται μια άλλη προσπάθεια, πολύ μεγαλύτερη, που δεν συγκρίνεται με αυτή της οικονομικής ανάπτυξης.
Υπάρχει ο μικρός πόλεμος και ο μεγάλος, έλεγε κάποιος σοφός κάποτε. Ο μικρός γίνεται με τα όπλα μεταξύ τον ανθρώπων, και ο μεγάλος γίνεται στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Ένα ψεύτικο μεγαλείο δημιουργήσαμε, φτιαγμένο από
ένα εγωιστικό μυαλό και όχι από ένα διαυγές πνεύμα που να μπορεί να μας οδηγήσει στους δρόμους του ουρανού και
της ευδαιμονίας.
Η εποχή του διαφωτισμού σηματοδότησε τη απαρχή του ατομικισμού, και ακολούθως του σκοταδισμού που συμπαρέσυρε τις κοινωνίες. Τις πολιτισμένες, που μας οδήγησαν στον πνευματικό θάνατο, που είναι απείρως χειρότερος από
τον σωματικό, ένα άρρωστο πνεύμα δεν αρκείται σε τίποτε, δεν χορταίνει με τίποτα, καταστρέφει κάθε αξία που έχτισε
η ανθρωπότητα του παρελθόντος, λες και ο άνθρωπος, (ο άρρωστος άνθρωπος), μέσα από την καταστροφή θα βρει
την ευτυχία. Και δεν αφήνει τίποτε πίσω του για τη γενιά που θα ακολουθήσει, «ποιος νοιάζεται γι αυτή, εγώ δε θα ζω
τότε…» Ανταγωνιζόμαστε για μια θέση στην κόλαση που τα ανήμπορα μάτια του μυαλού μας εμφανίζουν με εικόνες σαν
του παραδείσου. Και περιμένουμε, ακόμα περιμένουμε, από τους πολιτικούς να ξεδιαλύνουν τα πράγματα. Ποιοι; Το
ψάρι μυρίζει από το κεφάλι, λέει η λαϊκή ρήση, και η μυρουδιά της σήψης αναδύεται τώρα και από το σώμα, το δικό μου
και το δικό σου. Αγωνιούμε για το μέλλον της Ευρώπης. Ποιάς Ευρώπης; Ποιος θα ήθελε να ζει σε μια Ευρώπη που
δεν του ανήκε ποτέ όπως δεν ανήκει σε κανέναν πολίτη της; Τούτος ο πλανήτης νοσεί βαριά «…τούτη η γη με τόσο ακριβές ψυχές, τη γη την πολυαγαπημένη κι ακριβή, πολυάκριβη κι ονομαστή σ΄όλο τον κόσμο, την πάχτωσαν (πεθαίνω
ξεστομίζοντάς το) σαν να ’τανε τσιφλίκι ή αγρόκτημα παλαιό. / Τούτη η χώρα1 καταχτητή ως τώρα γι’ άλλους, τον εαυτό
της κατάχτησε με τη ντροπή»… Σαίξπηρ
Ναι ευγενικέ αναγνώστη, με συνεπήρε ο θυμός, για το άδικο, γιατί ακόμα πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα. Όλα αυτά τα γεννάει η ανάγκη, όχι η ανθρώπινη όπως την ξέρουμε αλλά η «Ανθρώπινη» που δεν γνωρίζουμε, ή που απαρνηθήκαμε,
γιατί κάποιοι από τούτο τον τόπο μας την έδειξαν με κάθε λεπτομέρεια, όχι μόνο σε μας, σε όλο τον πλανήτη.
«Μα άνθρωπε συ, περήφανε άνθρωπε, που εντύθης μικρήν εξουσία εφήμερη και πιο πολύ αγνοείς ό,τι πιο βέβαιο
έχεις, τη γυαλένια σου ύπαρξη, σαν έξαλλη μαϊμού, με κόλπα κωμικά μπροστά στον ύψιστο ουρανό, κάνεις να κλαίνε
οι αγγέλοι που, αν είχαν φύση ανθρώπινη, θα πέθαιναν στα γέλια.» Σαίξπηρ
1. Η λέξη «χώρα» παραφράστηκε από τον εκδότη στο έργο αναφέρεται ως «Αγγλία», το «κατακτητής» νοείται από τον εκδότη με την
πολιτισμική του έννοια.

Ο πίνακας που κάνει τον γύρο του κόσμου

Το επόμενο φύλλο θα κυκλοφορήσει τον
Οκτώβριο στην Κέρκυρα, Βορειοδυτική
Ελλάδα και στην Αθήνα.
Εκ’ μέρους του Υγείας Όραμα, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο δημιουργικό τμήμα και την Ελισάβετ Μπεράτη και τον Αλέξανδρο Λαχανά
που ανέλαβε την επιμέλεια των κειμένων. Όλοι
οι συνεργάτες μας συμμετέχουν εθελοντικά
και στην βοήθεια που παρέχουν, οφείλεται
κατά κύριο λόγο η διατήρηση του Υγείας
Όραμα. Τους ευχαριστώ από την καρδιά μου.
Ο εκδότης

Ο Ρώσος ζωγράφος Andrei Budaev, γνωστός για τον άκρως πρωτότυπο του τρόπο, να αποτυπώνει τα πρόσωπα της
επικαιρότητας στον καμβά, αυτή τη φορά μας εκπλήσσει με ένα έργο τέχνης με όλους τους κύριους εκπροσώπους
των νέων εξελίξεων σε Κύπρο, Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία, το οποίο και «εκμεταλλευτήκαν» οι Moscow
Times για να σχολιάσουν τις εξελίξεις στην ευρωζώνη.
Ενώ ο Πούτιν βρισκόταν πάντα στο επίκεντρο των έργων του, ο Andrei Budaev, αυτή τη φορά «τιμά» την Γερμανίδα
Καγκελάριο Μέρκελ, την οποία παρουσιάζει να ορθώνεται ως αφέντρα. στο κέντρο του πίνακα. Στα αριστερά της, ο Έλληνας πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς υποκλίνεται στη σκιά της, μπροστά της στέκεται κουρελιασμένος με ένα
βλέμμα τρόμου ο Γάλλος πρόεδρος, Φρανσουά Ολάντ και η Κριστίν Λαγκάρντ της απλώνει το χέρι σαν ζητιάνα. Στον
πίνακα απεικονίζονται και οι φιγούρες των Χέρμαν βαν Ρομπάι, Μανουέλ Μπαρόζο, Μαριάνο Ραχόι, και Μάριο Ντράγκι,
για τις οποίες η αφέντρα Μέρκελ δείχνει αδιάφορη, εστιάζοντας το βλέμμα της αποκλειστικά στον Ζεράρ Ντεπαρντιέ,
τον διάσημο Obelix που εγκατέλειψε τη χώρα του για να αποφύγει τις νέες φορολογικές μεταρρυθμίσεις, και στον Βλαντιμίρ Πούτιν.
Πηγή: http://www.tovima.gr

Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν τον κόσμο κυβερνούν κάποιοι έξυπνοι που μας δουλεύουν
ή κάποιοι ηλίθιοι που μιλάνε σοβαρά.
Μαρκ Τουέιν
2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ
Αδιέξοδα

Απο το ομώνυμο βιβλίο του νευροβιολόγου καθ. Πανεπιστημίου Gerald Hüther που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πολύτροπο
Ποιος δε γνωρίζει εκείνο το
παράξενο αίσθημα που μας
καταλαμβάνει, όποτε δεν ξέρουμε πως ν’ αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση. Το
νοιώθουμε, όταν έχουμε να
δώσουμε δύσκολες εξετάσεις, όταν ο διευθυντής μας
απειλεί με απόλυση, όταν
μας εγκαταλείπει ένας άνθρωπος που αγαπήσαμε ή
προβάλει επιθυμίες και
προσδοκίες που δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε. Είναι ένα αίσθημα που
μοιάζει να έρχεται από βαθιά μέσα μας κι απλώνεται παντού, μέχρι και στις ρίζες των μαλλιών
μας. Όταν εκδηλώνεται, η καρδιά μας αρχίζει να
χτυπά τρελά κι ο σφυγμός αντηχεί μες στ’ αυτιά
μας. Τα χέρια μας ιδρώνουν, νοιώθουμε την
ανάγκη να πάμε στην τουαλέτα, αισθανόμαστε
άσχημα, παραλυμένοι, εγκαταλειμμένοι και ανήμποροι. Φόβος είναι αυτό που βιώνουμε έτσι, μ’
αυτό το παράξενο συνονθύλευμα από συνοδευτικές αντιδράσεις. Νοιώθουμε πως κάτι μέσα μας
μπαίνει ξαφνικά σε ενέργεια και πλημμυρίζει όλο
μας το κορμί, χωρίς να μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να το αποτρέψουμε. Πρώτα πέφτει στην
αντίληψή μας κάτι που δεν περιμέναμε. Αμέσως
μετά διαπιστώνουμε ότι αυτό το απροσδόκητο γεγονός παίρνει απειλητικές διαστάσεις. Τώρα αρχίζει να σημαίνει συναγερμός μες στο μυαλό μας.
Αναζητάμε απελπισμένα μια λύση, μια εγκατεστημένη διασύνδεση κάπου εκεί ανάμεσα στα δισεκατομμύρια των νευρώνων μας, που να μπορεί να
βάλει σ’ εφαρμογή κάποια στρατηγική συμπεριφοράς ικανή να αποτρέψει με κάποιο τρόπο την
απειλή, να λύση το πρόβλημα, να ξεκαθαρίσει την
κατάσταση. Αν βρούμε κάτι τέτοιο, τότε καταλαγιάζουν οι σειρήνες. Ένα βάρος μας φεύγει απ’
την καρδιά. Τυχεροί σταθήκαμε. Αυτό που βιώσαμε ήταν μια ελεγχόμενη αντίδραση στρες.
Κάθε όργανο αντιλαμβάνεται αμέσως την έννοια αυτού
του σήματος. Τα επινεφρίδια απελευθερώνουν τα αποθέματά τους σε αδρεναλίνη, την ποιο γνωστή ορμόνη του
στρες, στο αίμα που περνάει από κει. Η καρδιά αρχίζει να
χτυπάει τρελά, τα αιμοφόρα αγγεία συσπώνται, οι μύες
προετοιμάζονται για το άλμα, τα ηπατικά αποθέματα ενέργειας κινητοποιούνται, οι κόρες των ματιών διευρύνονται
και –σ’ όποιον έχει μαλλιά – σηκώνονται οι τρίχες, όπως
σ΄ έναν αγριεμένο σκύλο… Έχουμε χάση πια κάθε δυνατότητα ελέγχου και ο ιδρώτας μας περιλούζει. Χαλασμός
κόσμου επικρατεί μες’ στο μυαλό μας, έρχονται τα πάνω
κάτω. Διασυνδέσεις που κανονικά μένουν ανεπηρέαστες
από τα όσα κάνουμε και σκεπτόμαστε στην καθημερινή
μας ζωή, διεγείρονται και αυτές ξαφνικά. Απελευθερώνουν ουσίες που μεταφέρονται με το αίμα που περνάει
από εκεί σ’ έναν αδένα, την υπόφυση, στο κάτω μέρος
του εγκεφάλου. Οι ουσίες αυτές προκαλούν την έκκριση
μιας ορμόνης από τα κύτταρα της υπόφυσης. Το αίμα που
περνάει από κεί μεταφέρει την ορμόνη στα επινεφρίδια,
τα οποία εκλύουν με τη σειρά τους σε μεγάλες ποσότητες
μια άλλη ορμόνη του στρες, την κορτιζόλη που επενεργεί
πολύ ριζικότερα και ευρύτερα απ’ ότι η αδρεναλίνη. Ο αρχικός φόβος μετατρέπεται τώρα σε απόγνωση, παράλυση,
ανημποριά. Η αντίδραση στρες που έχει μπει σε ενέργεια
μέσα στο σώμα δεν αναχαιτίζεται πια, δεν μπορεί να τεθεί
υπό έλεγχο…
Αν μια φόρτιση αποδειχθεί αντιμετωπίσιμη, τότε
ανατρέπονται ξαφνικά όλα: η απειλή γίνεται πρόκληση, ο φόβος δίνει την θέση του σε αισιοδοξία

και θάρρος, η αδυναμία στη θέληση και τέλος,
όταν τα έχουμε καταφέρει, νοιώθουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη γι αυτά που ξέρουμε και γι αυτά
που μπορούμε να κάνουμε. Εντελώς άλλη τροπή
παίρνουν τα αισθήματά μας όταν αναγκαζόμαστε
ν’ αναγνωρίσουμε πως δεν βρίσκουμε τρόπο να
αποτρέψουμε έγκαιρα έναν επαπειλούμενο κίνδυνο.
Τότε ο φόβος γίνεται οργή και απόγνωση, το αρχικό σάστισμα γίνεται διαρκείς ανικανότητα δράσης, η κάποια έλλειψη σιγουριάς, βασανιστική αμφιβολία. Η αυτοπεποίθησή
μας εξανεμίζεται, το κουράγιο μας εγκαταλείπει, νοιώθουμε ελεεινά, απελπισμένοι, δυσαρεστημένοι και δυστυχείς. Είναι ενδιαφέρον το πόσες λέξεις έχουμε για να
περιγράψουμε αυτές τις αλλαγές των αισθημάτων που
βιώνουμε, όταν το αίσθημα που βρίσκεται στην απαρχή
του στρες, ο φόβος, είτε διαλύεται είτε αυξάνει. Γιατί δεν
μας έρχονται στο νου λέξεις όπως αδυναμία αντίδρασης,
οργή και παραίτηση για να περιγράψουμε πως νοιώθει
ένας χοίρος, όταν οδηγείται στο σφαγείο; Όλα όσα μπορούμε να μετρήσουμε σ’ αυτό τον χοίρο, από τις αλλαγές
στα εγκεφαλικά κύματα μέχρι τα αυξανόμενα επίπεδα των
ορμονών στο αίμα, μας δείχνουν ότι βιώνει την ίδια αυξανόμενη αντίδραση στρες, όπως κι εμείς, όταν αναγκαζόμαστε να παρακολουθούμε ανήμποροι το...πως, τι
αλήθεια; Τι πρέπει, αλήθεια, να συμβεί για να γεννηθεί
μέσα μας ένα αίσθημα απόλυτης ανημπόριας; Η απάντηση σ΄ αυτό το ερώτημα αποτελεί συγχρόνως και απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο μπορούμε να αποδίδουμε
τα δικά μας συναισθήματα όχι μόνο σε ζώα, αλλά και άλλους ανθρώπους. Οι Άγγλοι θα έλεγαν: “It depends…”.
Και πράγματι εξαρτάται. Διότι οι εμπειρίες που είχε ο
κάθε άνθρωπος στην πορεία της ζωής του είναι
αυτές που καθορίζουν το πως θα ερμηνεύσει μια
αλλαγή που προκύπτει ξαφνικά στο βιωματικό του
κόσμο. Αυτό που ο ένας εκλαμβάνει ως απειλή που
δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, μπορεί για το διπλανό του να αποτελεί μια ευχάριστη πρόκληση…
Για κοινωνικά οργανωμένα θηλαστικά, όπως για τους χοίρους, και μόνο η αποκοπή από το κοπάδι αποτελεί απειλή
που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. Για τον άνθρωπο
που όλος ο πλούτος των εμπειριών του, ήδη από τη γέννησή του σφραγίζεται από κοινωνικούς παράγοντες, από
τη συμπεριφορά άλλων ανθρώπων οποιαδήποτε, πιθανή
ή απίθανη αλλαγή στη σχέση του με άλλους ανθρώπους
μπορεί να του προκαλέσει ανεξέλεγκτο φόβο. Η απώλεια
ενός κοντινού ανθρώπου, αλλά και η διαρκείς παρουσία
του, η όλο και μεγαλύτερη απομάκρυνση, αλλά και η απειλητική προσέγγιση, η υπερβολική ψυχρότητα, αλλά και η
υπερβολική θέρμη, η υπερβολική υπευθυνότητα αλλά και
η υπερβολική έλλειψη εμπιστοσύνης... ο κατάλογος είναι
απείρος ποιο μακρύς απ’ ό,τι για τους χοίρους ή ακόμα
και για το κοντινότερο συγγενικό μας είδος, τους πιθήκους. Αλλά το θέμα έχει και συνέχεια. Το μυαλό μας
δεν είναι σε θέσει να αντιλαμβάνεται απειροελάχιστες μεταβολές στο πλέγμα των κοινωνικών
σχέσεων μέσα στο οποίο ζούμε. Βιώματα αποφασιστικής σημασίας που είχαμε με άλλους ανθρώπους αποθηκεύονται για μεγάλο διάστημα. Γι αυτό
ακόμα και η ανάμνηση κάποιας ταπείνωσης, κάποιας μεγάλης αποτυχίας ή βιασμού της θέλησής
μας μπορούν να πάρουν τη μορφή ανεξέλεγκτης
φόρτισης που είναι είτε συνεχείς είτε, αν πρόκειται για συμβάντα μικρότερης βαρύτητας, επαναλαμβανόμενη κατά διαστήματα. Μια ακόμα ικανότητα
μας διακρίνει από τους πιθήκους και τα άλλα ζώα. Από
όλες τις εμπειρίες που έχουμε ζήσει και που άλλοι άνθρωποι μας έχουν περιγράψει σχηματίζονται παραστάσεις
στον εγκέφαλό μας για το πως θα έπρεπε να είμαστε, όχι
μόνο εμείς, αλλά και ο κόσμος γύρω μας, πως ο κόσμος
έγινε όπως είναι, τι θ’ απογίνει και τι θ’ απογίνουμε εμείς
όταν τον εγκαταλείψουμε. Αυτά είναι ιδέες και υποθέσεις.

Κανείς δεν μπορεί να ελέγξει την εγκυρότητά τους κι όμως
προσκολλόμαστε σ’ αυτές όσο καλύτερα μπορούμε, τις
πιστεύουμε. Κάθε διατάραξη αυτών των ιδεατών καταστάσεων από όσα βιώνουμε στην καθημερινότητα σημαίνει απειλή και προκαλεί, όπως αν κάποιος μας έβαζε ένα
όπλο στον αυχένα, μια ανεξέλεγκτη αντίδραση στρες.
Τέλος, ο άνθρωπος έχει τόση φαντασία που αρκεί να
πλάση με το μυαλό του μια ιστορία για να έχει μια σοβαρή
αντίδραση στρες… Εντυπωσιακό είναι επίσης πώς τόση
άνθρωποι έχουν την ικανότητα να αρνούνται τους φόβους τους και να θέλουν να πιστεύουν πως έχουν τα
πάντα υπό έλεγχο. Αν τους ρωτήσει κανείς τι τους προκαλεί φόβο, συνήθως σηκώνουν τους ώμους. Ισχυρίζονται ότι δεν φοβούνται, τουλάχιστον όχι εδώ και τώρα,
ούτε θυμούνται να ένοιωσαν ποτέ πραγματικό φόβο. Μερικοί αναφέρουν κάποια περιστατικά που τους έρχονται
στο νου. Kάποιος για παράδειγμα, περιγράφει πως το καλοκαίρι στις διακοπές, καθώς κολυμπούσε στις ακτές του
ατλαντικού, παρασύρθηκε απ’ το ρεύμα που παραλίγο να
τον τραβήξει στα ανοιχτά. Του έγινε όμως μάθημα, βιάζετε να συμπληρώσει, δεν ξανοίγετε πια έτσι στη θάλασσα.
Γι΄ αυτό λένε ότι δε φοβούνται πια. Αν όμως τους υποχρεώσει κανείς ν’ αναλογιστούν τι θα ήταν αυτό που κατά
τη γνώμη τους πολύ γρήγορα θα τους έκανε να χάσουν
αυτό το ωραίο αίσθημα αφοβίας, τότε ακολουθεί πρώτα
σιωπή και περισυλλογή κι ύστερα έρχονται βροχή οι απαντήσεις: θα ήταν τρομερό αν έλειπαν ξαφνικά τα χρήματα
για να θρέψουν την οικογένεια, αν πάθαιναν κάποια ανίατη
αρρώστια, αν έχαναν τη δουλειά τους, αν τους εγκατέλειπε ο σύντροφος, αν τα παιδιά έμπλεκαν με ναρκωτικά,
αν ερχόταν κλιματική καταστροφή, αν γινόταν έκρηξη σε
έναν κοντινό αντιδραστήρα, οικονομικό κραχ ή ό,τι άλλο.
Το περίεργο είναι ότι η ικανότητα αυτή, να μην συνειδητοποιούν δηλαδή τους φόβους τους, την έχουν αναπτύξει μέχρι τελειότητας άνδρες προπάντων. Είτε στις
γυναίκες οι διασυνδέσεις που διέπουν τη σκέψη, την αίσθηση και τη δράση είναι εκ’ γενετής πολύ ποιο λεπτομερειακά διαφοροποιημένες και πολύπλοκες απ΄ ότι στους
άνδρες, είτε οι άνδρες αποκτούν στην πορεία τις ζωής
τους περισσότερο απ’ ό,τι οι γυναίκες την πεποίθηση ότι
μπορούν να ελέγξουν τους φόβους τους με την εφαρμογή πολύ συγκεκριμένων στρατηγικών. Ήδη στα παιδιά βλέπουμε – πολύ ποιο ξεκάθαρα στα αγόριαπως δοκιμάζουν ξανά και ξανά κάθε κόλπο που
θα βρουν για να δαμάσουν το φόβο τους. Ένα
αγόρι που το θαυμάζουν για το πως σκαρφαλώνει στα ψηλά δέντρα μπορεί να γίνει κατ’ αυτόν
τον τρόπο άσος στο σκαρφάλωμα. Κάποιο άλλο
που βιώνει τις πρώτες του επιτυχίες στα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε κομπιουτερόβιο. Ενώ οι φίλοι τους θ’ αποφεύγουν
συστηματικά το ψηλό δέντρο ή το φοβερό μηχάνημα, σ’ αυτά τα παιδιά ο αρχικός φόβος έχει
δώσει προ πολλού τη θέση του σ’ ένα αίσθημα ευχάριστης προσδοκίας, έντασης και περιέργειας.
Όποιος αποκτά έτσι κάποιες ικανότητες, επειδή
βλέπει ότι μπορεί με το θαυμασμό και την αναγνώριση των άλλων ν’ αναπτύξει ένα αίσθημα
προσωπικής ασφάλειας, αυτός παύει πράγματι κάποια στιγμή να φοβάται – βέβαια μόνο όσο δεν αλλάζει τίποτε στα μέχρι τότε δεδομένα. Αν όμως οι
τόσο επιτυχής στρατηγικές αρχίσουν να χάνουν
την αποτελεσματικότητά τους ή αν το παλκοσένικο που έμοιαζε τόσο στέρεο και πάνω στο οποίο
η παράσταση εκτυλισσόταν μέχρι τώρα χωρίς προβλήματα, αν αυτό το παλκοσένικο αρχίσει εδώ και
εκεί να καταρρέει, τότε ξαναβγαίνει ο παλιός
φόβος στην επιφάνεια. Αλίμονο σ’ αυτόν που
τίποτε καλύτερο δεν έχει ν’ αντιτάξει από το
σκαρφάλωμα στα δέντρα ή τα παιχνίδια στον υπολογιστή.

Οι εμπειρίες που είχε ο κάθε άνθρωπος στην πορεία της ζωής του είναι αυτές που καθορίζουν το
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Mπροστά στις προκλήσεις του 21ου αιώνα
Γράφει: Χρήστος Κόντης, Ομοιοπαθητικός (www.kethe.gr, E-mail: olistic@otenet.gr)

Η Ομοιοπαθητική, παρ’ όλες τις αντιδράσεις από
τις φαρμακευτικές εταιρείες και το ιατρικό κατεστημένο για δήθεν μη πληρότητα επιστημονικών
προϋποθέσεων1, είναι από τις πιο διαδεδομένες
Εναλλακτικές Θεραπευτικές Μεθόδους.
Το επιχείρημα των διωκτών της Ομοιοπαθητικής ήταν
πάντα η μη ανιχνεύσιμη ουσία (φάρμακο) που χρησιμοποιεί. Αυτό είναι κάτι αναμενόμενο και οφείλεται στη διαδικασία παρασκευής του θεραπευτικού της μέσου, όπου
με συνεχείς αραιώσεις της αρχικής ουσίας αφαιρείται εντελώς η χημική της σύσταση. Οι κρούσεις-ανακινήσεις
που σημειώνονται σε κάθε αραίωση ισχυροποιούν τη
«δύναμη» της αρχικής ύλης που χρησιμοποιήθηκε η
οποία κατακρατείται στο υλικό αραίωσης (αλκοόλη).

Placebo και αυθυποβολή:
ένα επιχείρημα που δεν ισχύει για
βρέφη, ζώα, φυτά

Η αποτελεσματικότητά της σε εκείνους που τη δέχθηκαν
ήταν και είναι αδιαμφισβήτητη. Η δραστικότητα των θεραπευτικών της μέσων έχει μεγαλύτερη επιτυχία στα
βρέφη, τα ζώα και τα φυτά, μια κατηγορία θεραπευμένων
που δεν επηρεάζεται από τη δράση του Placebo (αυθυποβολή).
Σε αυτές περιπτώσεις, τα ομοιοπαθητικά φάρμακα έχουν
καλύτερη δράση, αυτό οφείλεται στο γεγονός της απουσίας συναισθηματικών αντιστάσεων και νοητικής ακαμψίας. Το Συναισθηματικό Περιβάλλον, όπως και το Νοητικό,
είναι οντότητες που διέπουν τον οργανισμό μας και δεν
έχουν υλική υπόσταση: μπορούμε να τις αντιληφθούμε
μόνο από τις εκφράσεις τους. Πανομοιότυπα, και στα συστατικά του Ομοιοπαθητικού φαρμάκου μετά την επεξεργασία της αραίωσης και δυναμοποίησης δεν ανιχνεύεται
χημική σύσταση. Αυτό άλλωστε είναι και η μεγάλη ανακάλυψη του ιδρυτή της Ομοιοπαθητικής Σαμουήλ Χάνεμαν ο οποίος εστίασε την προσοχή του στα αίτια που
προκαλούν την ασθένεια και όχι στα αποτελέσματά της
που εκδηλώνονται ως συμπτώματα στο σώμα.
Η ανακάλυψη του Χάνεμαν αποτελεί την εξέλιξη της Ιπποκράτειας Ομοιοπαθητικής η οποία αναδείχθηκε από
τους αρχαίους χρόνους σαν επιστήμη από τον διάσημο
Έλληνα Ιδρυτή της.

Ιατρική, υπηρέτρια πολλών (και
μεγάλων) αφεντάδων

Σε πολλές περιπτώσεις, η επικρατούσα ιατρική μοιάζει να
έχει βαλτώσει για τα καλά. Πόσο διατηρούν οι πρακτικές
της τον φυσικοκεντρικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα
τους, όταν ακούμε για προληπτική αγωγή με χημειοθεραπεία ή προληπτική αφαίρεση οργάνων κ.ά.; Η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά τα καθιστά άχρηστα σε πλείστες
περιπτώσεις· φταίει η κατάχρηση λένε, όμως, ακόμη και
αν δεν γινόταν κατάχρηση ποια εγγύηση υπάρχει ότι δεν
θα βρισκόμασταν στο ίδιο σημείο, ίσως μερικά χρόνια αργότερα;
Επί της ουσίας δεν αλλάζει κάτι όσο η ιατρική
είναι ένα σύστημα που το θρέφει και το κινεί η οικονομία, η οποία είναι αδίστακτη -όπως έχουμε
την ευκαιρία να διαπιστώνουμε καθημερινά- και
δεν προσφέρει ουσιαστικά περιθώρια βελτίωσης
της υγείας και της ποιότητας ζωής. Η αυστηρή
εξειδίκευση των γιατρών, τους στερεί οντότητα
απέναντι στον ασθενή. Η εστίαση στο σύμπτωμα
μειώνει το οπτικό πεδίο και η περαιτέρω εξειδίκευση το κάνει ακόμη πιο στενό, τόσο που καθιστά τον ιατρό ανίδεο και γι’ αυτό ανήμπορο να
τοποθετηθεί απέναντι στην αρρωστημένη λαίλαπα
που ταλανίζει τις σύγχρονες κοινωνίες. Καθώς οι
«αγορές» απομυζούν τον πλανήτη και καθιστούν τους κατοίκους του δέσμιους ενός αμφίβολου μέλλοντος, ο
πλέον κατάλληλος για τοποθέτηση σε αυτή τη λαίλαπα
θα μπορούσε να είναι ο γιατρός μας, προειδοποιώντας
για το βιολογικό αδιέξοδο των πράξεών μας. Αντ’ αυτού
οι γιατροί σε μεγάλο βαθμό τηρούν σιγή ιχθύος όντας και
οι ίδιοι θύματα της στενής ματιάς, των σύγχρονων φεουδαρχών και του καπιταλιστικού συστήματος μέσα στο
οποίο λειτουργούν. Και η αρρώστια μετακομίζει από το

σωματικό περιβάλλων στο συναισθηματικό (κατάθλιψη)
και στη συνέχεια το νοητικό (σχίσμα της λογικής).

Χρειαζόμαστε μια συνολική ματιά στα
προβλήματα της ανθρωπότητας

Η χειραγώγηση που δέχεται ο άνθρωπος σήμερα είναι
χωρίς προηγούμενο στην ιστορία της ανθρωπότητας, γι’
αυτό καθένας από μας που αντιλαμβάνεται το αδιέξοδο
καλό θα ήταν να τοποθετείται συνειδητά απέναντι στη λαίλαπα που δημιουργήθηκε με την ανοχή μας, μέσα από
μια εικονική ψευδαίσθηση ευμάρειας! Ο κόσμος κινδυνεύει, και εκείνος που πραγματικά ξεχωρίζει δεν είναι
αυτός που διαθέτει την τάδε μάρκα κινητού ή υπολογιστή, που έχει τα περισσότερα like στο facebook, που τρέφεται με το δείνα συμπλήρωμα διατροφής, που κάνει
γιόγκα, ιππασία, ή τρέχει για διακοπές στην άλλη άκρη
του πλανήτη. Είναι εκείνος που προσπαθεί ακόμη και την
τελευταία στιγμή να συμβάλει προς μια θετική αλλαγή με
αποδέκτη το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Και γνωρίζουμε ότι υπήρξαν και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι.
Οι φθορές που έχουμε προκαλέσει στον πλανήτη
σύμφωνα με τους περιβαλλοντολόγους δεν είναι
βέβαιο ότι μπορούν να αποκατασταθούν ακόμη
και αν αναλάβουμε αμέσως δράση. Ωστόσο, ο άνθρωπος συνεχίζει ακάθεκτος το καταστρεπτικό
του έργο, πιστεύοντας ότι λαμβάνει μέτρα διαχείρισης με την ιδιωτικοποίηση των πάντων, ενδυναμώνοντας και άλλο τις είδη ανεξέλεγκτες και
άπληστες«αγορές». Οι κοινωνίες, με την ευρεία
τους έννοια, κατακρημνίζονται. Ο έλεγχος έχει
περάσει στα χέρια των αγορών και οι ηγεσίες των
χωρών υποκλίνονται μπροστά τους.
Έρμαια όλοι της απληστίας και του εγωισμού μας, περιμένουμε εναγωνίως μήπως σωθεί κάτι από το πλεόνασμα που διαθέταμε, από εκείνους που μας το στέρησαν.
Το σχίσμα της λογικής, σε όλο του το μεγαλείο, βασιλεύει
τόσο στη χώρα μας όσο και σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο μύθος της ιατρικής προόδου

Μπορεί στα επόμενα πενήντα χρόνια ο καρκίνος να είναι
ιάσιμος όπως προβλέπει ο -υπεύθυνος του εργαστηρίου
Μοριακής Διαγνωστικής του Δημόκριτου, σε συνέντευξή
του στο ΒΗmagazino. Όμως, σε πενήντα χρόνια η άνοδος της κατάθλιψης θα είναι τέτοια που θα κάνει τον καρκίνο -ακόμη και αν εξακολουθεί να κρατάει, όπως
σήμερα, τα σκήπτρα της μεγαλύτερης θνησιμότητας στα
χρόνια νοσήματα- να μοιάζει με ένα απλό κρυολόγημα.
Ασθένειες όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, το Alzheimer, ο ζαχαροδιαβήτης κ.ά. απαξιώνουν τη ζωή και την
υποβιβάζουν στην αναξιοπρέπεια. Και η ιατρική επαίρεται
για την ανακούφιση που προκαλεί, παρέχοντας αρρώστια
στην αρρώστια, συμβάλλοντας τα μέγιστα για να διαμορφωθεί το υπάρχον κλίμα.
Παρόλη την τρομακτική εξάπλωση των χρόνιων νοσημάτων (που δείχνει ότι η βελτίωση της παγκόσμιας υγείας
είναι μια χίμαιρα), εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι αποδίδεται στην ιατρική η αύξηση του μέσου όρου ζωής. Πα-

ραβλέπεται το γεγονός της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, της καθαριότητας, των κτιριακών υποδομών και
του περίσσιου της τροφής που καταναλώνουμε.2
Θα ακουστεί παράδοξο, αλλά οι χώρες του πλανήτη όπου υπάρχει ένα αξιόλογο επίπεδο υγείας
με τη βιολογική της έννοια είναι εκείνες του Τρίτου Κόσμου. Αυτό συμβαίνει διότι λόγω της φτώχιας τους δεν έχουν χρήματα για περίθαλψη,
οπότε γλιτώνουν μια σειρά από προβλήματα που
αυτή συνεπάγεται. Η αυξημένη θνησιμότητα οφείλεται κυρίως στην έλλειψη καθαρού πόσιμου
νερού, στην πείνα και στην έλλειψη υποδομών
διαβίωσης. Οι άνθρωποι αυτοί, λόγω της φτώχιας
επιβιώνουν χάρη στη βιολογική τους προσαρμογή
και όχι χάρη στις περιορισμένες παρεμβάσεις των
ανθρωπιστικών αποστολών βοήθειας. Στις χώρες
αυτές όπως έχουμε δει, οι κάτοικοι έχουν γίνει πολλάκις
πειραματόζωα των φαρμακευτικών. Η σύγχυση δεν
άφησε απέξω ούτε την Αντζελίνα Τζολί με την προληπτική
αφαίρεση του στήθους της. Παραβλέπεται το γεγονός ότι
ένα αποτέλεσμα σε ένα γενετικό τεστ δε σημαίνει ότι σίγουρα θα νοσήσει ο ασθενής, μιλάμε για
πιθανότητα και όχι για βεβαιότητα. Όσοι λοιπόν
παρασύρθηκαν από ενθουσιασμό πρέπει να αντιληφθούν ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια – η οποία πρέπει να εστιάσει στον ασθενή
συνολικά και να μην περιοριστή αποκλειστικά στα
βιοχημικά πειραματικά εργαστήρια- για να ελέγξουν μια ασθένεια που εξελίσσεται πιθανόν εδώ
και χιλιάδες χρόνια.
Η δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση είναι βέβαιο ότι συνέβαλε τα μέγιστα στη δημιουργία ενός ακόμη οικονομικού παραδείσου στο χώρο της «υγείας». Ο λειτουργηματικός
χαρακτήρας στην ιατρική είναι μόνο για τους ρομαντικούς
που οπωσδήποτε υπάρχουν και αγωνίζονται σιωπηλά
από το δικό τους μετερίζι.

Η Ομοιοπαθητική σήμερα, προκλήσεις
και δυνατότητες συνέργειας.

Στις μέρες μας η Ομοιοπαθητική διαθέτει πλείστα επιστημονικών διαπιστευτηρίων για τους σκεπτικιστές. Οι αποδείξεις που χρειάζονται για την επιστημονικότητα της
μεθόδου πολλαπλασιάζονται διαρκώς και προέρχονται
κυρίως από το πεδίο της κβαντικής μηχανικής, αυτού του
εξαιρετικά περίπλοκου κλάδου της Φυσικής, που μπορεί
να χρησιμοποιούμε σε διάφορες συσκευές (κινητά, υπολογιστές, G.P.S. κ.ά.) διαθέτει όμως πλευρές που παραμένουν ακρυπτογράφητες, ένα μυστήριο για τον άνθρωπο.
Η ιατρική κοινότητα αποδέχεται πλέον την ομοιοπαθητική, στα πλαίσια του Π.Ο.Υ. και της Ε.Ε.
έχει βρει αναγνώριση όπως και η Εναλλακτική Ιατρική γενικότερα.
Ο κίνδυνος σήμερα μπορεί να προέλθει περισσότερο από μια εσωτερική διάσπαση παρά από τις
αντιδράσεις των πρότερων πολεμίων της και εκεί
πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή. Οι ομοιοπαθητικοί σύλλογοι πρέπει να καθίσουν κατ΄ αρχήν
σε ένα τραπέζι και να ξεκαθαρίσουν τυχόν διαφωνίες μεταξύ τους, να χαράξουν μια κοινή
γραμμή δεοντολογίας και να δοθεί έμφαση στην
εκπαίδευση. Πρώτος ο Χάνεμαν, έχοντας εμπειρία από την εκπαίδευση του στην ιατρική (την
οποία εγκατέλειψε για να μην βλάπτει τους ανθρώπους, όπως έλεγε), ισχυριζόταν ότι η εκμάθηση της Ομοιοπαθητικής είναι πολύ πιο δύσκολη
από την απομνημόνευση που απαιτείται στη χημική ιατρική. Το ίδιο υποστηρίζουν και σήμερα
ομοιοπαθητικοί που προέρχονται από το χώρο της
ιατρικής. Πρέπει λοιπόν να δούμε με νηφαλιότητα
το καθεστώς της εκπαίδευσης σε όλους τους χώρους διδασκαλίας και τη θέσπιση προδιαγραφών
το συντομότερο δυνατόν, προτού να είναι αργά.
Η Ομοιοπαθητική πρέπει να κατοχυρωθεί σαν επιστήμη πλέον, και να εφαρμοστούν οι οδηγίες της
Ε.Ε. και οι προτάσεις του Π.Ο.Υ.
Η χώρα μας ωστόσο, αποτελεί ένα παραδοσιακό
εκκολαπτήριο αξιόλογων Ομοιοπαθητικών μεταξύ
των οποίων και ο βραβευμένος με το Εναλλακτικό

Oι ρίζες της βίας: Πλούτος χωρίς εργασία, απόλαυση χωρίς συνείδηση, γνώση χωρίς χαρακτήρα, συναλλαγή χωρίς
ηθική, επιστήμη χωρίς ανθρωπιά, λατρεία χωρίς θυσία, πολιτική χωρίς αρχές.
Mahatma Gandhi
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Βραβείο Νόμπελ καθηγητής κ. Γεώργιος Βυθούλκας. Ο κ. Βυθούλκας κατάφερε να «συμμαζέψει» την Ομοιοπαθητική σε παγκόσμιο επίπεδο και πρωτοστάτησε στο ψήφισμα της Ε.Ε. για την αναγνώριση της Εναλλακτικής
Ιατρικής γενικότερα. Καταβάλλει αγώνα επίσης για την αναγνώριση της
Ομοιοπαθητικής από το ιατρικό κατεστημένο, κάτι το οποίο εγείρει σημαντικά ζητήματα, όπως οι τυχόν συμβιβασμοί που θα απαιτηθούν, η στελέχωση
της επιτροπής που θα αντιπροσωπεύει το σύνολο των ομοιοπαθητικών κ.ά.
Είναι προφανές ότι υπάρχουν σημεία στα οποία επιβάλλεται η συνεργασία με
την επικρατούσα Ιατρική. Ξεκινούμε από το γεγονός ότι αυτά που μας χωρίζουν δεν είναι ευκαταφρόνητα, επιβάλλεται όμως να καθίσουμε στο ίδιο
τραπέζι. Πρέπει και οι δύο πλευρές να έχουν σαν προτεραιότητα το κοινό
καλό και την εξάλειψη της ασθένειας. Αυτό δυσκολεύει κυρίως την επικρατούσα ιατρική που ενδέχεται να προβάλει αντιστάσεις, στην υποψία και μόνο
ότι μπορεί να χαθούν τα κεκτημένα ενός μονοπωλιακού περιβάλλοντος.
Όμως, το γεγονός αυτό θα συμβάλει αποτελεσματικά στην αξιολόγηση με περισσότερο σκεπτικισμό των προτάσεων και πρακτικών που εφαρμόζει.
Το βέβαιο είναι ότι η απαλοιφή των προδιαθέσεών της ασθένειας μας ενώνει και εκεί έγκειται η στόχευση του όλου εγχειρήματος. Η εποικοδομητική
συνεργασία είναι αυτό που θα οδηγήσει την ανθρωπότητα σε ένα νέο, πλήρες σύστημα υγείας το οποίο θα δίνει προτεραιότητα στον άνθρωπο στοχεύοντας στην αιτία της διαταραχής και όχι στην έκφρασης της ασθένειας
(σύμπτωμα).

1) Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ενστάσεις του συγγραφέα του άρθρου εστιάζουν στη χημική
φαρμακευτική καταστολή και όχι στη χειρουργική που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Ομοιοπαθητικής όταν κρίνεται αναγκαίο. Η εξέλιξη της διαγνωστικής επίσης έχει να προσφέρει πολλά
και συμβάλλει στην αναγνώριση των ορίων για την εφαρμογή της Ομοιοπαθητικής.
2) Στο καλάθι των αχρήστων καταλήγουν κάθε χρόνο 1,3 δισεκατομμύρια μετρικοί τόνοι τροφίμων, που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο της ετήσιας παγκόσμιας παραγωγής, σύμφωνα με πρόσφατη
έκθεση του Ο.Η.Ε., βλ. και 8ο τεύχος Υ.Ο.

Η Ομοιοπαθητική δεν πρέπει να χάσει την αντισυμβατικότητά της
Η στάση του Χάνεμαν αποτελεί και σήμερα, 200 χρόνια μετά, το καλύτερο
παράδειγμα και την καλύτερη πυξίδα για την πορεία της Ομοιοπαθητικής
στον 20ο αιώνα. Σας παρουσιάζουμε αυτούσιο τον πρόλογο της έκτης έκδοσης του «Οργάνου της Θεραπευτικής Τέχνης», του έργου που ολοκλήρωσε στο Παρίσι το1842 και απεικονίζει ξεκάθαρα τις θέσεις του. Το βιβλίο
εκδίδεται από τον Πύρινο Κόσμο.
«Ο τρόπος θεραπείας ασθενειών με την παλαιά ιατρική, για να πει κανείς κάτι γενικό γι’
αυτήν, προϋποθέτει εν μέρει πληθώρα αίματος1 (η οποία ποτέ δεν υπάρχει) κι εν μέρει
νοσογόνες ύλες και ερεθίσματα. Γι’ αυτό
παίρνει με αφαιμάξεις το αίμα της ζωής μας.
Αγωνίζεται αφενός να απομακρύνει τη νοσογόνο ύλη και αφετέρου να την κατευθύνει
αλλού (με εμετικά, καθαρτικά, εφιδρωτικά,
σιελοπαραγωγά και διουρητικά, έμπλαστρα
και φλεγμονοπαραγωγά, παροχετευτικά
κ.λπ.) με την ψευδαίσθηση πως έτσι μπορεί
να εξασθενίσει την αρρώστια και να την εξαφανίσει σαν οντότητα. Μ’ αυτό τον τρόπο
όμως πληθαίνει τα δεινά του αρρώστου,
καθώς με παυσίπονα αφαιρεί από τον οργανισμό τις απαραίτητες για τη θεραπεία δυνάμεις και θρεπτικούς χυμούς. Επιτίθεται στο
σώμα με μεγάλες, συχνά για μεγάλο διάστημα και συχνά επαναλαμβανόμενες δόσεις ισχυρού φαρμάκου, του οποίου τις μακροχρόνιες και όχι σπάνια φοβερές
επιδράσεις δε γνωρίζει και το οποίο, όπως φαίνεται, το κάνει σκόπιμα αγνώριστο με τη
σύσμιξη σε μια συνταγή πολλών τέτοιων αγνώστων ουσιών. Και έτσι, λόγω της μακροχρόνιας χρήσης τους, προκαλεί στο άρρωστο σώμα νέες εν μέρει και ακόμα πιο ανεξάλειπτες φαρμακευτικές αρρώστιες. Και όπου μπορεί, για να είναι αρεστή στον
άρρωστο2, μεταχειρίζεται φάρμακα, τα οποία με την αντίθεση ναι μεν καταστέλλουν και
συγκαλύπτουν τα ενοχλήματα της αρρώστιας αμέσως και για μικρό χρονικό διάστημα
(καταπραϋντικά), αφήνουν όμως πίσω ενισχυμένα και χειρότερα τα αίτια των ενοχλημάτων αυτών (την ίδια την αρρώστια). Θεωρεί τις αρρώστιες που βρίσκονται στα εξωτερικά μέρει του σώματος, εσφαλμένα, τοπικές μόνο και εκεί αυθύπαρκτες, και έχει την
ψευδαίσθηση ότι τις έχει θεραπεύσει όταν τις παραμερίσει με εξωτερικά φάρμακα, έτσι
που η εσωτερική αρρώστια εξαναγκάζεται να εκδηλωθεί τώρα ακόμη χειρότερη, σε ζωτικότερη και πιο επικίνδυνη θέση.
Όταν στη συνέχεια δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει με την αρρώστια, που δεν υποχωρεί ή χειροτερεύει, η παλιά ιατρική μεθοδολογία επιχειρεί, τουλάχιστον στα τυφλά, να τη μεταβάλει με την alternans, όπως την αποκαλεί (εναλλακτικό μέσο), π.χ. με καλομέλα, άχνη
υδραργύρου και άλλα ισχυρά φάρμακα που υποσκάπτουν τη ζωή σε μεγάλες δόσεις.
Φαίνεται πως κύριο ολέθριο έργο της παλιάς ιατρικής είναι να κάνει την πλειονότητα
των παθήσεων, τις χρόνιες παθήσεις, αν όχι θανατηφόρες, τουλάχιστον όμως ανίατες
με συνεχή εξασθένηση και ταλαιπωρία του εν πάση περιπτώσει πάσχοντος, εξασθενημένου ήδη από τη μάστιγα της αρρώστιας και με προσθήκη νέων καταστρεπτικών φαρμακευτικών ασθενειών. Και εάν κανείς έχει συνηθίσει αυτή την καταστρεπτική διαδικασία
και έχει αναισθητοποιηθεί αρκετά στις προειδοποιήσεις τις συνείδησης, τότε αυτό είναι
πολύ εύκολο έργο.
Και παρ’ όλ’ αυτά, για όλες αυτές τις βλαβερές ενέργειες ο κοινός γιατρός της παλαιάς
Σχολής προβάλλει τους λόγους του, που όμως βασίζονται μόνο σε προκαταλήψεις των
βιβλίων και των δασκάλων και στην αυθεντία αυτού ή εκείνου του φημισμένου γιατρού
της παλιάς Σχολής. Ακόμα και οι πιο αντίθετοι και οι πιο παράλογοι τρόποι ενέργειας βρίσκουν εκεί την υπεράσπιση και το κύρος τους, όσο και αν τα καταστρεπτικά αποτελέσματα έρχονται σε αντίφαση. Μόνο του παλαιού γιατρού, που έπειτα από μακροχρόνιες
κακοποιήσεις τελικά πείστηκε βαθιά για τη βλαβερότητα της δήθεν τέχνης του, ο οποίος

θεραπεύει ακόμα και τις πιο βαριές αρρώστιες μόνο με σιρόπι φράουλας, ανάμεικτο σε
νερό αμνόχορτου (δηλαδή με τίποτα), βλάπτονται και πεθαίνουν οι λιγότερο άρρωστοι.
Αυτή την τέχνη του κακού, που επί πολλούς ήδη αιώνες κατέχει σταθερά τα προνόμια
και τη δύναμη ν’ αποφασίζει κατά βούληση και αυθαίρετα για τη ζωή και το θάνατο των
ασθενών και από τότε βράχυνε (πραγματικά) τη ζωή δέκα φορές περισσότερων ανθρώπων απ’ ό,τι έκαναν οι πιο καταστρεπτικοί πόλεμοι και έκανε πολλά εκατομμύρια
ασθενών ασθενέστερους και αθλιότερους απ’ όσο ήταν αρχικά, αυτή την Αλλοπαθητική
εξέτασα περισσότερο στην εισαγωγή των προηγούμενων εκδόσεων αυτού του βιβλίου.
Τώρα, θα εκθέσω απλά την ακριβώς αντίθετη, αληθινή θεραπευτική τέχνη, που ανακαλύφθηκε από μένα (τώρα περισσότερο τελειοποιημένη). Μ’ αυτήν (την Ομοιοπαθητική) τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Μπορεί εύκολα να πείσει κάθε σκεπτόμενο
ότι οι παθήσεις των ανθρώπων δε βασίζονται σε υλικό ερέθισμα, δηλαδή σε νοσογόνο
ύλη, αλλά ότι είναι πνευματοειδείς (δυναμικές) διαταραχές της πνευματοειδούς δύναμης που ζωογονεί το σώμα του ανθρώπου (της ζωτικής αρχής, της ζωτικής δύναμης).
Η Ομοιοπαθητική ξέρει ότι θεραπεία μπορεί να επακολουθήσει μόνο με την αντίδραση
της ζωτικής δύναμης στο σωστό φάρμακο που λήφθηκε, θεραπεία τόσο περισσότερο
βέβαιη και γρήγορη, όσο ισχυρότερη είναι η ζωτική δύναμη του αρρώστου. Γι’ αυτό η
Ομοιοπαθητική αποφεύγει ακόμα και την ελάχιστη εξασθένηση, ακόμα κατά το δυνατόν
κάθε πρόκληση πόνου, γιατί και ο πόνος ληστεύει τις δυνάμεις και γι’ αυτό χρησιμοποιεί
για τη θεραπεία τέτοια μόνο φάρμακα, των οποίων γνωρίζει καλά την πιθανότητα ν’ αλλοιώνουν και να μεταβάλουν δυναμικά την κατάσταση της υγείας. Τότε διαλέγει ένα τέτοιο φάρμακο, του οποίου οι τροποποιητικές στην κατάσταση της υγείας δυνάμεις
(φαρμακευτική αρρώστια) είναι ικανές να εξουδετερώσουν την προκείμενη φυσική αρρώστια με ομοιότητα (similia similibus) και το δίνει στον άρρωστο απλό, σε πολύ λεπτές
δόσεις (τόσο λεπτές, ώστε μόλις να επαρκούν να εξουδετερώσουν τη φυσική νόσο,
χωρίς να προκαλούν πόνο ή εξασθένηση). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η φυσική αρρώστια να εξαλείφεται και ο άρρωστος ήδη κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης να δυναμώνει σχεδόν από μόνος του και να θεραπεύεται χωρίς και στο ελάχιστο να εξασθενήσει,
να ταλαιπωρηθεί και να υποφέρει. Ασχολία φαινομενικά μεν εύκολη, όμως πολύ στοχαστική, κουραστική, βαριά, η οποία όμως σε μικρό χρονικό διάστημα και χωρίς ενοχλήσεις αποκαθιστά πλήρως την υγεία των ασθενών και γι’ αυτό γίνεται μια σωτήρια
ασχολία, που εμψυχώνει.
Σύμφωνα μ’ αυτά, η Ομοιοπαθητική είναι μια εντελώς απλή θεραπευτική τέχνη, που παραμένει πάντοτε αμετάβλητη στις αρχές και στους τρόπους ενέργειας. Όπως η θεωρία
στην οποία βασίζεται, καλά εννοούμενη, φαίνεται πλήρως ολοκληρωμένη και γι’ αυτό
το λόγο παρέχει βοήθεια. Πρέπει να ‘ναι αυτονόητη η ίδια καθαρότητα στη θεωρία και
στην πράξη και πρέπει να σταματήσει να καυχιέται με το σεβαστό όνομα Ομοιοπαθητική
το κάθε οπισθοπαραστράτημα στην καταστρεπτική ρουτίνα της παλαιάς Σχολής (της
οποίας η αντίθεση είναι όπως η νύχτα με τη μέρα).»
1) Για τον ίδιο σκοπό ο επιδέξιος Αλλοπαθητικός επινοεί πρώτα απ’ όλα ένα ορισμένο, κατά προτίμηση ελληνικό όνομα για την πάθηση του αρρώστου, για να τον κάνει να πιστέψει ότι γνωρίζει την
αρρώστια αυτή από καιρό, σαν έναν παλαιό γνώριμο και συνεπώς είναι ο πλέον ικανός να τη θεραπεύσει.
2) Προηγουμένως θα βρει κανείς ν’ αναφέρονται παραδείγματα, που αποδεικνύουν ότι, αν στα
παλαιότερα χρόνια πραγματοποιήθηκαν εδώ και εκεί ασυνήθιστες θεραπείες, αυτό έγινε πάντοτε
με φάρμακα που ήταν αντίθετα με την τότε εφαρμοζόμενη θεραπεία, που τυχαία έπεσαν στα χέρια
του γιατρού, κατά βάση όμως ήταν ομοιοπαθητικά.
3) Η Ομοιοπαθητική ποτέ δε χύνει σταγόνα αίματος, δεν δίνει εμετικά, καθαρτικά ή εφιδρωτικά, δεν
εξαφανίζει εξωτερικές αρρώστιες με εξωτερικά φάρμακα, δεν χορηγεί θερμά ή άγνωστα μεταλλικά λουτρά ή κλύσματα που περιέχουν φάρμακο, δεν χρησιμοποιεί κανθαρίδες ή απορροφητικά
ή τριχοειδή ή παροχετευτικά, δεν προκαλεί σιελόρροια, δεν καυτηριάζει μέχρι τα κόκαλα με καυστικά ή πυρακτωμένο σίδερο και παρόμοια, αλλά ο ομοιοπαθητικός γιατρός δίνει με το χέρι του
μόνο το απλό φάρμακο, που παρασκεύασε ο ίδιος και που το γνωρίζει και όχι μίγμα. Δεν καταπραΰνει ποτέ πόνους με όπιο κ.λπ.

Παρίσι, τέλος Φεβρουαρίου 1842. Σαμουήλ Χάνεμαν

Το τέλος του Μύθου του Placebo στην Ομοιοπαθητική
Τη μετάφραση επιμελήθηκε η Κατερίνα Κρητικού

Παρεμβατική επιστολή του καθηγητή Βυθούλκα σε άρθρο που δημοσιεύτηκε από το επιστημονικό περιοδικό International Journal of Clinical Practice, το οποίο υποστήριζε ότι η πρακτική της Ομοιοπαθητικής θεραπείας έχει
παρενέργειες, αναγνωρίζοντας όμως εμμέσως αυτό που τόσα χρόνια αρνείται η κρατούσα ιατρική, ότι δηλαδή τα ομοιοπαθητικά έχουν πραγματική
δράση στο σώμα.
«Προς τον εκδότη του International Journal of Clinical Practice,
Κύριε,
Θα ήθελα να σχολιάσω το άρθρο με τίτλο «Οι αντίθετες επιπτώσεις της Ομοιοπαθητικής,
σύμφωνα με μία συστηματική ανασκόπηση μιας σειράς δημοσιευμένων περιστατικών.
Συγγραφέας Posadzki και άλλοι».
Η αποτελεσματικότητα της Ομοιοπαθητικής τίθετο πάντα υπό αμφισβήτηση
εξαιτίας της ένστασης πάνω στις μεθόδους που εφαρμόζει, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως μη ενεργές και ότι οι θεραπευτικές της ιδιότητες βασίζονται
στη μέθοδο placebo. Σε αυτή τη μελέτη όμως, καθίσταται προφανές πως
υπάρχει μια δυναμική συσχέτιση της Ομοιοπαθητικής με το ανθρώπινο βιολογικό σύστημα, όπως εξάλλου έχει διατηρηθεί η άποψη αυτή όλα τα χρόνια από τους Ομοιοπαθητικούς (αρχική επιδείνωση σε σοβαρές ασθένειες κ.ά.)
Αυτό το πολύ καλά μελετημένο άρθρο του Posadzki και άλλων, δίνει στοιχεία των αντίθετων επιπτώσεων των ομοιοπαθητικών μεθόδων πάνω στους ανθρώπινους οργανισμούς, αποδεικνύοντας ξεκάθαρα ότι αυτό το γεγονός δεν μπορεί πλέον να
αμφισβητηθεί. Το παραπάνω συμπέρασμα έχει κατά καιρούς κατακριθεί από πολλούς
σκεπτικιστές και ομοϊδεάτες τους επιστήμονες, ανάμεσα τους και του καθηγητή Ernst,
ο οποίος υπογράφει και τη συγκεκριμένη μελέτη, και ο οποίος για πολλά χρόνια αμφισβητούσε την αποτελεσματικότητα των ομοιοπαθητικών μεθόδων.
Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί ένα καλό εφαλτήριο για την ανάπτυξη συζητήσεων πάνω στις δύο σχολές, Ομοιοπαθητική και Συμβατική Ιατρική, παρέχοντας
ευκαιρία διερεύνησης των δυνατών και αδύνατων σημείων της καθεμίας.
Το άρθρο στην Αγγλική γλώσσα: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijcp.12026/pdf

O μεγαλύτερος εχθρός της γνώσης δεν είναι η άγνοια είναι η ψευδαίσθηση της γνώσης.
Stephen Hawking
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Ομοιοπαθητική και Αυτοάνοσα
Γράφει: Μαρτσοπούλου Ευγενία vet.holistic@gmail.com

Μια σύγχρονη και πολυσυζητημένη κατηγορία νοσημάτων είναι τα αυτοάνοσα, τα οποία, μάλιστα, θεωρούνται από την κλασσική ιατρική ψυχοσωματικά νοσήματα.
Πολλές έρευνες σε μοριακό-χημικό επίπεδο έχουν γίνει σχετικά με την παθογένεση τους. Τα συμπεράσματα είναι ότι κύτταρα του ανοσοποιητικού επιτίθενται σε κύτταρα του ίδιου του οργανισμού με αποτέλεσμα να προκαλούνται
βλάβες. Αυτό εντοπίζεται, θα λέγαμε, στα «δακτυλικά» αποτυπώματα ομάδων κυττάρων του σώματος, τα οποία είτε υφίστανται κάποιες διαφοροποιήσεις και δεν είναι πλέον αναγνωρίσιμα από το ανοσοποιητικό είτε το ίδιο το
ανοσοποιητικό χάνει την ικανότητα του να τα αναγνωρίζει.

Τα συναισθήματα προκαλούν αυτοάνοσα
Μπορούμε άραγε να μεταφράσουμε αυτές τις χημικές διαδικασίες στην γλώσσα του ενστίκτου και των συναισθημάτων; Ποια συναισθήματα και τι είδους διαταραχή θα μπορούσε να προκαλέσει την διαφοροποίηση κυττάρων του οργανισμού σε ξένα ή την μη
αναγνώριση τους από το ανοσοποιητικό σύστημα;
Μιας και δεν φαίνεται λογικά πιθανό συναισθήματα, που κινούνται από ένστικτα της επιβίωσης και που αναπτύχθηκαν για να υπηρετούν αυτόν τον σκοπό,
να είναι η αιτία αυτοκαταστροφικών διαφοροποιήσεων, τότε, είτε η έλλειψη
μέτρου σε αυτά, είτε τα δευτερεύοντα αισθήματα -που μέχρι σήμερα θεωρούσαμε πως αφορούν μόνο τον άνθρωπο- προκαλούν τις διαφοροποιήσεις!
Έτσι η θεωρία ότι τα αυτοάνοσα ανήκουν στην κατηγορία των ψυχοσωματικών ασθενειών και επομένως εν μέρει υποκινούνται από ψυχικές εντάσεις και δυσλειτουργίες
φέρνει στο προσκήνιο και το θέμα της παρουσίας πολύ περισσότερο πολύπλοκης συναισθηματικής ζωής στα ζώα από ότι μέχρι σήμερα θεωρούσαμε! Είναι πολύ πιθανόν να
βρίσκονται πολύ πιο κοντά στον άνθρωπο και να βιώνουν σε μεγάλο βαθμό παρόμοια
συναισθηματική ζωή με αυτόν! Γιατί ΚΑΙ τα ζώα πάσχουν από αυτοάνοσα….

Η περίπτωση του «Ice»
Ας δούμε την περίπτωση του Ice, αρσενικού γερμανικού Spitz, 3 ετών. Ένα χρόνο πριν
την επίσκεψη στο ιατρείο μου, εμφάνισε δερματικό πρόβλημα με πτώση τριχώματος κατά
περιοχές, υποκείμενες αλλοιώσεις όπως
εφελκίδες και υπερχρωμία του δέρματος.
Δεν υπήρχε κνησμός
ούτε μεταβολή της
γενικής του κατάστασης. Οι προστάτες
του ζώου απευθύνθηκαν σε ειδικευμένο
δερματολόγο κτηνίατρο των Αθηνών, ο
οποίος αφού έκανε
όλες τις απαραίτητες
εργαστηριακές εξετάσεις διέγνωσε αυτοάονοσο νόσημα. Ακολούθησε το θεραπευτικό
πρωτόκολλο χορηγώντας ανοσοκατασταλτικό (κυκλοσπορίνη) επί 50 ημέρες. Ο σκύλος παρουσίασε πολύ μικρή ύφεση των συμπτωμάτων και όταν η θεραπεία επαναλήφθηκε μετά 3 μήνες, τα συμπτώματα επανήλθαν δριμύτερα.
Η ανησυχία σχετικά με την δυνατότητα αποκατάστασης της υγείας του Ice, τους οδήγησε
στην ομοιοπαθητική κτηνιατρική.
Μετά την εκτενή λήψη ιστορικού που αφορούσε τις προτιμήσεις, συνήθειες,
διαθέσεις, κοινωνικότητα, συναισθήματα, σωματικά συμπτώματα, που παρατήρησαν οι προστάτες του, χορήγησα το όμοιο φάρμακο. Δύο μήνες μετά
και αφού έγινε εκτίμηση της θεραπευτικής πορείας χορηγήθηκε συμπληρωματικό φάρμακο… Σταδιακά οι αλλοιώσεις υποχώρησαν, το χρώμα του
δέρματος επανήλθε και το τρίχωμα αποκαταστάθηκε. Ο Ice θεραπεύτηκε με
το ομοιοπαθητικό φάρμακο Natrum muriaticum το γνωστό μας αλάτι, το
οποίο, ακόμα και δυναμοποιημένο, αντιστοιχεί στην επιθυμία του ασθενή για
αλμυρά.

σήμανση η οποία τονίζει την εντιμότητα τους. Πράγματι στην ομοιοπαθητική γνωρίζουμε
πως η αδρή ουσία δεν διαθέτει τις θεραπευτικές δυνατότητες της δυναμοποιημένης…
Η θεραπεία πάντως των αυτοάνοσων δεν είναι αποκλειστική ιδιότητα του
Natrum mureaticum. Θα ήταν βέβαια πολύ βολικό να υπήρχε η πανάκεια
του ενός φαρμάκου, η πολυπλοκότητα όμως της φύσης περιμένει να
ανακαλύψουμε τους νόμους της για
να βρεθούμε μπροστά στις λύσεις...
Κάθε οργανισμός σε ανάλογες περιόδους έχει το δικό του αποτύπωμα και αντιστοιχεί στο δικό του
φάρμακο που το πιο πιθανό θα είναι
άλλο από το αλάτι.
Πως όμως το δυναμοποιημένου
όμοιο φάρμακο μπορεί είτε να σταματήσει την επιθετική διαδικασία του ανοσοποιητικού είτε να εμποδίσει την
«μεταμφίεση» κυττάρων του οργανισμού σε ξένα; Την απάντηση έχουν
δώσει επιστήμονες της φυσικής των διαλυμάτων σε πειράματα τους όπου
αποκάλυψαν πως το ομοιοπαθητικό φάρμακο έχει την δυνατότητα της μεταβίβασης μιας πληροφορίας στον οργανισμό που τον επανατοποθετεί τελικά
στην προηγούμενη κατάσταση υγείας. Αυτή η πληροφορία είναι ηλεκτρομαγνητικής φύσης, μεταφέρεται από τα μόρια του νερού του φάρμακου σε
αυτά του σώματος και πραγματοποιείται με την επαναδιάταξη των μορίων
του νερού στο σώμα του ασθενούς.
Και αυτή βέβαια η απάντηση παρότι είναι όχι μόνο μοριακής αλλά και ενεργειακής φύσης, πιθανό αντιπροσωπεύει ένα κομμάτι μόνο της θεραπευτικής
διαδικασίας. Η απόδειξη όχι μόνο ενός, αλλά περισσότερων φαρμάκων, που
αντιπροσωπεύουν διαφορετικές διανοητικές, συναισθηματικές και σωματικές εκφάνσεις και που αποδεικνύονται όμως με τον ίδιο τρόπο αποτελεσματικά σε «τοπικό» θα λέγαμε επίπεδο παθογενετικών μηχανισμών, με λίγα
λόγια διάφορα φάρμακα να θεραπεύουν μια κατάσταση, οδηγεί την σκέψη
μας στους κοινούς γεωμετρικούς τόπους! Φυσικομαθηματικοί πιθανό στο
μέλλον να αποδείξουν πως τα κοινά σημεία γεωμετρικών τόπων μπορεί να
αποτελούνται όχι μόνο από υλικά αλλά και από ενεργειακά σημεία!
Στην πρώτη φωτογραφία βλέπετε την κατάσταση του δέρματος του σκύλου πριν την
ομοιοπαθητική αγωγή ενώ στην δεύτερη μπορείτε να παρατηρήσετε το θεραπευτικό
αποτέλεσμα της ομοιοπαθητικής αγωγής!
Η Μαρτσοπούλου Ευγενία γεννήθηκε και σπούδασε στην Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, Visitor της Χειρουργικής Κλινικής της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Απασχολήθηκε στο ΥΠΑ επί ένα χρόνο και
σε ερευνητικά προγράμματα επί 4 έτη.
Διατηρεί ιατρείο στην Θεσσαλονίκη επί δεκαοκτώ έτη, παράλληλα συνεργάστηκε ως επιστημονική
υπεύθυνη, χειρουργός και θεράπων κτηνίατρος σε πολλά προγράμματα διαχείρισης μικρών ζώων.
Τα τελευταία δέκα έτη ασκεί με επιτυχία την ομοιοπαθητική κτηνιατρική σε πολλά είδη ζώων, στο
ιατρείο της αλλά και μέσω διαδικτύου. Είναι μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου και
του Γεωτεχνικού επιμελητηρίου, συνδεδεμένο μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής και της Liga Medicorum Internationalis.
Έχει γράψει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και τοπικό τύπο και έχει δώσει διαλέξεις φιλοζωικού
περιεχομένου σε σχολεία.
www.holisticvet.gr

Δεν υπάρχει πανάκεια για τη θεραπεία
Αξίζει να σημειώσουμε εδώ τα αποτελέσματα έρευνας επιστημόνων του ΜΙΤ και Χάρβαρντ όπου έδειξαν πως μετά την διοχέτευση αλατιού σε κύτταρα διαπίστωσαν την αυξημένη παραγωγή από αυτά ιντερλευκίνης, της IL-1A και των κυττάρων νέκρωσης των
όγκων, των TNF-A ! Οι ουσίες αυτές, που καλούνται κιττοκίνες, θεωρούνται παράγοντες υπεύθυνοι φλεγμονής των ιστών και κατά την παθογένεση των αυτοάνοσων οδηγούν στην καταστροφή τους. Οι επιστήμονες όμως δηλώνουν πως οι ασθενείς δεν θα
πρέπει να περιμένουν πως μειώνοντας το αλάτι από την διατροφή θα θεραπευτούν, επι-

«Ο αέρας είναι πολύτιμος, γιατί όλα τα όντα μοιράζονται την ίδια αναπνοή. Ο αέρας μοιράζεται
Αρχηγός των Ινδιάνων Σιάτλ
το πνεύμα του μ' όλα αυτά στα οποία δίνει τη ζωή».
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Η Τέχνη του Σιάτσου
Γράφει: Κουκούτσι Εύα καθηγήτρια Σιάτσου

Το σιάτσου είναι μια φυσική αγωγή υγείας και συγχρόνως μια τέχνη. Κατάγεται από την Ιαπωνία και βασίζεται θεωρητικά στην Παραδοσιακή Κινέζικη
Ιατρική (Π.Κ.Ι.).

Η Π.Κ.Ι. -που αποτελεί την θεωρητική βάση πολλών θεραπευτικών μεθόδων, όπως ο βελονισμός, η βοτανοθεραπεία, η θεραπευτική μάλαξη, οι
ασκήσεις αναπνοής (Τσι Κούνγκ), η θεραπευτική διατροφή κ.λπ. βλέπει τον
κόσμο ολιστικά, σαν ένα ενεργειακό πεδίο, όπου τα πάντα είναι αλληλοσυνδεδεμένα και όπου το κάθε επιμέρους τμήμα αποτελεί μικρογραφία του
όλου. Ταυτίζεται επομένως θεωρητικά με τις απόψεις και ανακαλύψεις της
σύγχρονής μας κβαντικής φυσικής.
Σύμφωνα με την Π.Κ.Ι. η υγεία βασίζεται στην ισορροπία και συνεχή αλληλεπίδραση του
δίπολου ύλης- ενέργειας (γιν-γιάνγκ), που αποτελούν ένα αδιάσπαστο όλον, και εξαρτάται από τον τρόπο της ζωής μας, δηλαδή την ισορροπία θρέψης, κίνησης, συναισθημάτων και σκέψεων. Αντιθέτως, η ασθένεια οφείλεται στην ανισορροπία του δίπολου
γιν-γιάνγκ, δηλαδή στην δυσανάλογη αποδυνάμωση ή την υπερβολική αύξηση του ενός
ή του άλλου, που διαταράσσει την αρμονική τους σχέση. Ειδικότερα, το ενεργειακό
πεδίο του ανθρώπινου οργανισμού αποτελείται από ένα δίκτυο καναλιών -τους μεσημβρινούς- όπου ρέει η ζωτική ενέργεια (Τσι) και οι ζωτικές ουσίες ( αίμα, υγρά, κ.λ.π.). Το
δίκτυο αυτό συνδέει τα εσωτερικά όργανα, τους ιστούς και κάθε κύτταρο σε ένα ενιαίο
όλον, συνδέει δηλαδή το έσω με το έξω, αλλά και κάθε ζωντανή μονάδα με το συμπαντικό πεδίο.

«Άγγιγμα» σώματος και ψυχής
Η θεωρητική και βιωματική αφομοίωση των αρχών του σιάτσου οδηγεί στην
ενοποίηση, εξισορρόπηση και εξέλιξη πρώτα από όλα του εαυτού μας, την
καλλιέργεια της συμπόνιας, την διεύρυνση της αντίληψης και της συνειδητότητας, την κατανόηση της ενότητας των πάντων. Περαιτέρω, η προσωπική
υγεία συντελεί στην ανάπτυξη υγιών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα-οικογενειακό, φιλικό, ερωτικό, κοινωνικό…
Έτσι, το σιάτσου
είναι μία φυσική
πρακτική που
μπορεί να την
προσεγγίσει ο
καθένας, αφού
βασίζεται στην
ενσυναίσθηση
και το άγγιγμα,
χάρισμα
που
διαθέτουν όλα
τα ανθρώπινα
όντα. Μια πρακτική που αντιστέκεται στην
επελαύνουσα
αλλοτρίωση, η
οποία οδηγεί σε διαχωρισμό πνεύματος και σώματος, μέσω ενός τρόπου
ζωής που μας αποξενώνει από την φύση μας, αλλά και από τον φυσικό
κόσμο.
Το σιάτσου αποτελεί μία από τις τέχνες που προωθούν την υγεία αλλά και την
αρμονική εξέλιξη του κόσμου μας -άλλο ένα άρρηκτα συνδεδεμένο δίπολο.
Και, απ’ ότι φαίνεται, η υγεία στην εποχή μας είναι τέχνη.

Οι αρχές της Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής
Ο/η ασκών/ούσα το σιάτσου, διεισδύει κάθετα με τα δάχτυλα των χεριών, τις παλάμες,
τους αγκώνες, τους πήχεις, τις γροθιές, τα πέλματα στους μεσημβρινούς, τους διατείνει
και τους ενεργοποιεί, αποκαθιστώντας την ομαλή ροή της ενέργειας και των ζωτικών ουσιών.
Μυείται βιωματικά και θεωρητικά
στην ολιστική αντίληψη του κόσμου της Π.Κ.Ι. μέσω της εφαρμογής των αρχών του, που είναι:
Ο κενός νους: η εσωτερική
σιωπή ηρεμεί το νου, ενοποιεί το
σώμα με το πνεύμα και μας επικεντρώνει στο παρόν, διευρύνοντας
τα όρια της αντίληψής μας.
Αναπνοή βαθιά στο «χάρα» -το
κέντρο του σώματος: Η βαθιά αναπνοή διανέμοντας την ενέργεια σε
όλο τον οργανισμό, τον θρέφει και
τον αναζωογονεί, ενοποιεί το είναι μας στο κέντρο και μας παρέχει γείωση.
Κίνηση από το κέντρο του σώματος: Δουλεύουμε με το βάρος του σώματος και όχι
με την μυϊκή μας δύναμη, επιτρέποντας έτσι στον οργανισμό μας να είναι ευθυγραμμισμένος, ανοιχτός, συνδεδεμένος με την ενέργεια του Ουρανού και της Γης και ελαφρύς.
Κάθετη διείσδυση στους μεσημβρινούς: Μας παρέχει την μέγιστη πρόσβαση στο
ενεργειακό δυναμικό των μεσημβρινών. Η σταδιακή διείσδυση, ακολουθώντας την ταοϊστική αρχή της ελάχιστης αντίστασης, επιτρέπει την εξισορρόπηση της ροής της ενέργειας και την αποκατάσταση της ισορροπίας μέσω της χαλάρωσης του δέκτη.
Σύνδεση μεταξύ των δύο χεριών: Λειτουργούμε ενοποιημένα δουλεύοντας πάντα
με τα δύο χέρια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η σύνδεση της ροής των μεσημβρινών
και παρέχεται σταθερή υποστήριξη και γείωση στον δέκτη.

Σπίτι είναι το διαμέρισμα, η πόλη, η χώρα; «Για όσους έχουν μεγάλη καρδιά, όλος ο πλαParamahamsa Satyananda
νήτης είναι το σπίτι τους».
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ (ΚΙΝΕΖΙΚΗ) ΙΑΤΡΙΚΗ

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ: ΥΛΗ ή ΕΝΕΡΓΕΙΑ;
Γράφει: Ναυσικά Ταράντου, E-mail: nafsikaker@yahoo.gr

Σε προηγούμενο τεύχος
αναλύσαμε πως η σύγχρονη
επιστήμη συμπλέει με την
Ανατολική φιλοσοφία του
ΝΤΑΟ. Ας υπενθυμίσουμε
κάποια σημεία. Τα πάντα
είναι ενέργεια. Υπάρχει ένα
ατέλειωτο, νοήμων ενεργειTο Κινέζικο σύμβολο του
ακό δίκτυο που συνδέει τα
ΝΤΑΟ
πάντα. Η ενέργεια είναι η
δημιουργός αιτία. Ζούμε σε ένα ενεργειακό σύμπαν, που σφύζει από παλλόμενη, δονούμενη,
ενέργεια. Η ενέργεια μέσα σε αυτό δεν χάνεται γι
αυτό και δεν χρειάζεται συμπλήρωση.
Όταν η ενέργεια απελευθερώνεται στο σύμπαν,
αναδύονται μικρά «πακέτα» ολότητας. Αυτό το μοτίβο, μας λέει πολλά, για το πώς εξελίσσεται η
ζωή. Είναι ο τρόπος, που το σύμπαν δημιουργεί
και συντηρεί την ζωή. Κάθε τέτοιο πακέτο ολότητας ονομάζεται κβάντο. Αποτελείται από ό,τι το
περιβάλλει, αλλά είναι και διακριτό μέσα σε αυτό,
όπως μια δίνη μέσα στο νερό. (ΑΙΝΣΤΑΙΝ).

Η αρχαία κινέζικη κοσμοθεωρία στην
πράξη

Σύμφωνα με την παραδοσιακή Κινέζικη φιλοσοφία, αλλά
και άλλων αρχαίων πολιτισμών, ο άνθρωπος (μικρόκοσμος), είναι μια εικόνα του σύμπαντος (μακρόκοσμος), το
οποίο αντανακλάται επάνω στον άνθρωπο.

Οι γαλαξίες, οι πλανήτες, το ηλιακό σύστημα ολόκληρο,
αντιστοιχούν στα διάφορα κύτταρα-ιστούς, όργανα και
οργανικά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού. Το ανθρώπινο σύμπαν (και είναι έτσι, αν πραγματικά αναλογιστούμε ότι συνέχουμε τον παλμό και την ζωή 10
τρισεκατομμυρίων κυττάρων), βρίσκεται ανάμεσα στον
ουρανό και την γη, δέχεται ουράνιες και γήινες ενέργειες
που τις μεταλλάσσει αρμονικά. Παίζει δηλαδή το ρόλο
ενός αυτορυθμιζόμενου μετασχηματιστή. Σύμφωνα με την
Κινέζικη κοσμογονία, ο άνθρωπος αποτελείται, από την
ύλη (ΓΙΝ) της γης και την ενέργεια του ουρανού (ΓΙΑΝΓΚ),
που συνεχώς μετασχηματίζονται η μια στην άλλη. Όμως η
ύλη της γης είναι κι αυτή ενέργεια του ουρανού, που
επειδή διαχρονικά έφτασε να δονείται με πιο αργό κραδασμό (χαμηλή συχνότητα), έγινε ορατή και δημιουργήθηκε έτσι ο κόσμος των μορφών, ώστε να μπορεί σε
υλικό επίπεδο, η αόρατη, άυλη ενέργεια του ουρανού
(υψηλότερης δόνησης) και συχνότητας, να πραγματοποιεί
την εξέλιξη και την συνεχή αναδίπλωση της ζωής στο υλικό
πεδίο. Αυτή η ενέργεια λοιπόν,
η ΤΣΙ όπως ονομάζεται, με την
δράση του διπολικού της ζεύγους, ΓΙΝ/ΓΙΑΝΓΚ, δημιουργεί
και το ανθρώπινο σώμα.

Πως συμβαίνει αυτό;

Η ενεργειακή εμβρυολογία κατά την παραδοσιακή
κινέζικη ιατρική, μας λέει πως το έμβρυο είναι το
άθροισμα της ΤΣΙ των γονέων=γη και της ΤΣΙ του
ουρανού=Γιαγκ. Το πεδίο μεταμόρφωσης είναι η
μήτρα. Μέσα σε αυτό το αλχημικό εργαστήρι της
ζωής, αρχίζει να δημιουργείται ο εμβρυικός ενεργειακός σκελετός μας, από τους 8 ασυνήθιστους
μεσημβρινούς. Επειδή η ανάλυση τους αποτελεί

ένα μεγάλο κεφάλαιο, πολύ συνοπτικά θα πω ότι
είναι οι: CHONG MAI, DΟY, REN, YIN/YANG
CHIAO MAI, YIN/YANG WEI MAI.
Αυτοί διακινούν και αποθηκεύουν το συνολικό ποσό του
ΓΙΝ/ΓΙΑΝΓΚ του οργανισμού. Επίσης με την κίνησή τους
δημιουργούνται τα ασυνήθιστα σπλάχνα. Καθώς η ενέργεια ρέει μέσα σε αυτό το πρωταρχικό ενεργειακό κύκλωμα (φανταστείτε το σαν το πλέγμα των μεσημβρινών
της γης) αρχίζει και διαχωρίζεται στους 12 κύριους μεσημβρινούς. Αυτοί έχοντας πάντα ως βάση τη ΓΙΝ η
ΓΙΑΝΓΚ ποιότητα, διαχωρίζουν (καναλιάζουν) την ενέργεια που ρέει μέσα στους ασυνήθιστους, προσδίδοντας
τις ποιότητες και τα ενεργειακά χαρακτηριστικά των 5 στοιχείων. Σιγά σιγά δημιουργούνται τα εσωτερικά όργανα
(πνεύμονες, στομάχι κ.λπ.), που ανά ζεύγος ανταποκρίνονται στις ιδιότητες καθενός από τα 5 στοιχεία. Συνεχώς
τροφοδοτούνται από τους 12 κύριους μεσημβρινούς και
τους ανατροφοδοτούν. Η δε ενέργεια που περισσεύει,
αποθηκεύεται μέσα στους ασυνήθιστους μεσημβρινούς
και τα ασυνήθιστα σπλάχνα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται
αντιληπτό, όπως έχει ξαναειπωθεί σε άρθρα μας, ότι ο
άνθρωπος σαν αντανάκλαση του ΝΤΑΟ-ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ, είναι ένα πεδίο ζωτικής ενέργειας, που
συνεχώς ανακυκλώνεται και που όταν ακολουθεί
το νόμο της αρμονικής ροής, δεν έχει ανάγκη από
συμπλήρωση, διότι συνεχώς αυτοαναπαράγεται.

Η επιστημονική εκδοχή

Χάρτης Μεσημβρινών και Βελονιστικών σημείων

γραφιών, φανέρωσαν την ύπαρξη λεπτότατων φωτεινών
γραμμών, που διατρέχουν το σώμα, ακριβώς στην πορεία
των μεσημβρινών. Όπως αποδείχτηκε η ασθένεια
μπορεί να ανιχνευτεί πρώτα σε ενεργειακό επίπεδο, πριν να εκδηλωθεί σε σωματικό. Για την
ακρίβεια προηγείται η μεταβολή στην κατάσταση
του ενεργειακού μας σώματος και κατόπιν νιώθουμε τα συμπτώματα στο φυσικό μας σώμα. Οι
μεταβολές στην δραστηριότητα των μεσημβρινών, επιφέρουν προβλέψιμες διαφοροποιήσεις
στην σωματική υγεία, οι οποίες εκδηλώνονται
ώρες, ημέρες ακόμα και εβδομάδες αργότερα.
Όπως αναφέρεται σε αρχαία κείμενα, οι κινέζοι γιατροί
είχαν την δυνατότητα να δουν (με την φυσική τους όραση)
τον κάθε μεσημβρινό (την πορεία και το χρώμα του και
πως αλληλοεπιδρούσε με τους άλλους), να τον ακούσουν (την μουσική και τον ήχο του) και να οσφρανθούν
την οσμή του, αλλά επίσης να αφουγκραστούν με τον ίδιο
τρόπο την συνολική ενέργεια του σώματος και να κάνουν
άμεση διάγνωση.

Ας δούμε τώρα την επιστημονική άποψη πάνω σε αυτά.
Η βιοδυναμική οστεοπαθητική, έχει αποδείξει πως κατά
την εμβρυική μας ζωή, μετά το πέρας της μίτωσης (αφού
δηλ. το αρχικό κύτταρο έχει διαιρεθεί στα 10 τρις κύτταρα
που θα σχηματίσουν το σώμα μας) και που από την σκοπιά του βελονισμού είναι μια ΓΙΝ
φάση (δομή), κυριολεκτικά από το
πουθενά εμφανίζεται μια ηλεκτρομαγνητική γραμμή, που ονομάζεται πνοή ζωής. Αυτή
διατρέχει τον εμβρυικό σάκο κάθετα, με όμοια ακριβώς
πορεία με τον ΤΣΟΝΓΚ ΜΑΙ (ο πρώτος από τους ασυνήθιστους μεσημβρινούς). Στο πέρασμά της δημιουργεί ένα
αυλάκι, που πάνω του θα σχηματιστεί ο νωτιαίος μυελός
(ασυνήθιστο σπλάχνο για τον βελονισμό). Δίνει επίσης κίνηση στα κύτταρα (παρέχει δηλ. την λειτουργία της
ΓΙΑΝΓΚ ενεργειακής ποιότητας) που μέσω αυτής δημιουργείται το ενδόπλασμα, το μεσόπλασμα και το εκτόπλασμα, από τα οποία δημιουργούνται όλοι οι ιστοί, τα
όργανα και τα συστήματα μας. Η εμβρυική αυτή κίνηση
που αποκαλείται εμβρυικός ρυθμός, είναι διαστολική και
συστολική. Ψηλαφάται σαν κύμα (όπως η άμπωτη και η
παλίρροια), συνεχίζει να υπάρχει καθ’ όλη την διάρκεια
της ζωής μας (ακόμα και 3 ημέρες μετά τον θάνατο) και
κάθε αλλαγή του ρυθμού της συνεπάγεται ασθένεια.
Μέσω αυτής, τα κύτταρα επικάθονται στους ιστούς των
οποίων αποτελούν μέρος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι στο
υλικό επίπεδο είναι η ενέργεια που δίνει τάξη, οργάνωση
και παλμό στο σώμα. Είναι νοήμων και ακολουθεί τον
νόμο της συστολής -διαστολής.

Το ότι το σώμα μας είναι δονούμενη ενέργεια, που έχει
χρώμα, ήχο, μουσική, και βρίσκεται σε διαλεκτική επικοινωνία με το σύμπαν, ήταν βέβαια πολύ γνωστό και στους
αρχαίους Έλληνες γιατρούς. Γνώριζαν ότι υπάρχει μια αρμονική επτατονική δόνηση, που είναι συνυφασμένη με την
υγεία. Κάθε της νότα αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα 7
ενεργειακά μας κέντρα και διέπει το σώμα μας και όλο το
σύμπαν όταν υπάρχει αρμονία. Είναι η αρμονική του σύμπαντος και ισούται με 523 ΗΖ. Σε αυτήν αντηχεί ο Έλλην
Λόγος, αν αφαιρεθεί έστω και ένα γράμμα του Αλφάβητου μας και ιδιαίτερα φωνήεν, τότε ο ήχος παύει να συνηχεί αρμονικά και (απίστευτο και όμως αληθινό) όταν
μιλάμε, η δόνηση που εκπέμπεται, αντί να προωθεί την
υγεία, γίνεται αιτία ασθένειας πνευματικής, ψυχικής και
σωματικής. Αξίζει να αναρωτηθεί κανείς, γιατί άραγε
έχουν καταργήσει τους τόνους και θέλουν να αφαιρέσουν
και φωνήεντα από το αλφάβητό μας;
Γνωρίζοντας λοιπόν τον νόμο της αρμονικής συνήχησης, η μουσική ήταν βασική θεραπεία στα
Ασκληπιεία με μουσικά όργανα των Πυθαγορείων,
τα οποία ενσωμάτωναν και παρήγαγαν τους ήχους
του περιβάλλοντος και του σύμπαντος.

Πρώτα ασθενεί το ενεργειακό σώμα

Η ανθρώπινη «αύρα»

Ας ξαναγυρίσουμε όμως για λίγο στους μεσημβρινούς.
Αυτοί είναι ενεργειακά κανάλια, που κατά μήκος τους
είναι κατανεμημένα κομβικά σημεία (βελονιστικά).
Πρόσφατα πειράματα απέδειξαν πως είναι πέρα για πέρα
υπαρκτή πραγματικότητα. Στα σχετικά πειράματα έγιναν
ενέσεις με ραδιοϊσότοπα σε σημεία βελονισμού και εμφανίστηκε ένα σύστημα μικροσωληνίσκων, μεγέθους
0,5-1,5 μικρό (1 μικρό ισούται με ένα χιλιοστό του χιλιοστού). Άλλες έρευνες με την βοήθεια υπέρυθρων φωτο-

Η ελληνική «αρμονική»

Εξάλλου σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς ήταν γνωστή η ιερή γεωμετρία του ενεργειακού μας σώματος, «το
ΛΟΥΛΟΥΔΙ της ΖΩΗΣ», του οποίου το σχήμα βασίζεται
στον ψυχογονικό κύβο του Πυθαγόρα. Στην εποχή μας οι
επιστήμονες ανακάλυψαν μόλις τις τελευταίες δεκαετίες
ότι το σχήμα αυτό κυριαρχεί σε όλα τα φαινόμενα της
ζωής, από την δομή των μορίων και των κυττάρων μέχρι
την διάταξη των γαλαξιών μέσα στο σύμπαν. Μάλιστα το
2007 στην προσπάθεια να φτάσουν στην λεγόμενη θε-

Όπως αποδείχτηκε η ασθένεια μπορεί να ανιχνευτεί πρώτα σε ενεργειακό επίπεδο, πριν να εκδηλωθεί σε σωματικό. Για την
ακρίβεια προηγείται η μεταβολή στην κατάσταση του ενεργειακού μας σώματος και κατόπιν νιώθουμε τα συμπτώματα στο φυ8

ωρία των πάντων (δηλ. σε μια θεωρία που να ενοποιεί και να εξηγεί όλα τα φυσικά φαινόμενα), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο υλικός μας κόσμος θεμελιώνεται πάνω σε μια
αντίστοιχη προς το λουλούδι της ζωής πολυδιάστατη, πολύπλοκη, κυκλική δομή, που
την ονόμασαν Ε 8. Μέσα σε αυτό μπορούν να βρεθούν όλες οι δομικές μονάδες του
σύμπαντος, που αποκαλούμε πλατωνικά στερεά.
Αυτό το πρωταρχικό μοτίβο που η φύση χρησιμοποιεί για την ζωή σε κάθε κλίμακα (και για τον άνθρωπο) είναι ένα αυτοοργανωμένο σύστημα
(ελέγχει και γνωρίζει τον εαυτό του) και οι μαθηματικοί το ονομάζουν torus. Με αυτόν αποδεικνύεται
επιπλέον η ύπαρξη μαγνητικού πεδίου γύρω από το
σώμα μας, αυτό που αποκαλούμε αύρα και μοιάζει
με το μαγνητικό πεδίο της Γης.

Η κυτταρική «επικοινωνία»

Από την μεριά τους οι κυτταροβιολόγοι αναφέρουν πως στο σώμα μας υπάρχει συνέχεια και αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των κυττάρων και των δομών του, εξαιτίας της
ζώσας ουσίας. Αυτή είναι ένα συνεχές δίκτυο, που διαπερνά το σώμα από άκρη σε άκρη
και ενώνει τους πυρήνες των κυττάρων μας και το DNA με όλα τα υπόλοιπα σημεία του
σώματος μας, μέσω του κυτταροσκελετού και της εξωκυτταρικής ουσίας. Πάνω σε αυτό
το δίκτυο μόρια συναντώνται και αντιδρούν χημικά μεταξύ τους και ενέργειες μετατρέπονται συνεχώς από την μια μορφή στην άλλη. Όλοι οι ιστοί του σώματος μας παράγουν
ηλεκτρικά πεδία όταν πιέζονται η τεντώνονται, ενώ τα ηλεκτρικά πεδία αλλάζουν το
σχήμα των κυττάρων και επηρεάζουν τις λειτουργίες της ζώσας ουσίας. Η ηλεκτρική
ενέργεια διεγείρει τα κύτταρα μας, ανάλογα με τα σήματα του περιβάλλοντος. Αυτή η
ενέργεια στην συνέχεια μεταφέρεται με τον κυτταροσκελετό σε όλα τα όργανα του κυττάρου και στον πυρήνα, με το DNA να μετατρέπεται σε άλλα είδη ενέργειας, αλλάζοντας την λειτουργία του κυττάρου, ενώ συγχρόνως μέσω της ζώσας ουσίας
ενημερώνονται όλα τα κύτταρα του σώματος για το γεγονός. Αυτή η πραγματική περιγραφή είναι η καθαρά ενεργειακή εικόνα, που έχουμε στην σημερινή εποχή για την λειτουργία του σώματος.
Γνωρίζουμε πλέον επίσης ότι όλα μας τα κύτταρα εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ενέργεια (βιοφωτόνια) και επικοινωνούν με αυτήν. Όχι μόνο η καρδιά και ο εγκέφαλος όπως
νομίζαμε παλαιότερα. Με την ευκαιρία της αναφοράς στην καρδιά, πολύ συνοπτικά αναφέρω ότι το μεγαλύτερο και ισχυρότερο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του σώματος είναι αυτό της καρδιάς μας. Εκτείνεται σε απόσταση πολύ μεγαλύτερη
των τριών μέτρων (για κάποιους είναι η ενεργειακή σύνδεση μας με όλο το
σύμπαν) και επηρεάζει ό,τι υπάρχει εντός του και γύρω του σε αυτή την
ακτίνα. Επικοινωνεί και επηρεάζει επίσης τον εγκέφαλο, τα κύτταρα, το νερό,
το DNA και τα γονίδια μας. Μελέτες έδειξαν επίσης ότι κάθε ζωντανός οργανισμός έχει μια αύρα (ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο), που διαποτίζει ολόκληρο τον οργανισμό με ροή φωτονίων. Αυτό το πεδίο παίρνει συνεχώς από
το περιβάλλον, αλλά και στέλνει σε αυτό βιοφωτόνια, κυρίως στο φάσμα
της υπεριώδους ακτινοβολίας. Αυτό το πεδίο στο οποίο κολυμπούν όλα τα
κύτταρα και μέσω του οποίου συνεχώς επικοινωνούν, σταθεροποιεί και συντονίζει τον οργανισμό.
Όπως είναι φανερό λοιπόν, δεν είμαστε ένα συνονθύλευμα μηχανικών μερών με σύντομη ημερομηνία λήξεως, αλλά ενεργειακά σύνολα με πολλαπλές αλληλεπιδράσεις,
απεριόριστων και εκλεπτυσμένων δυνατοτήτων πέραν κάθε φαντασίας. Αυτό που χρειάζεται είναι ο σεβασμός και η αγάπη στο σώμα μας και η διατήρηση της αρμονίας.
Για μια πιο λεπτομερή εμβάθυνση στα παραπάνω συνιστώ το βιβλίο της Δρ. Ελένης Τσούκαλη
«Πως να νικήσετε το στρες», επίσης, αναζητήστε στο youtube το The Heart Maths και δείτε την
ταινία Thrive (Greek Subs).

Η Ναυσικά Ταράντου

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

σικό μας σώμα. Οι μεταβολές στην δραστηριότητα των μεσημβρινών, επιφέρουν προβλέψιμες διαφοροποιήσεις στην σωματική υγεία, οι οποίες εκδηλώνονται ώρες, ημέρες ακόμα και εβδομάδες αργότερα.
Ναυσικά Ταράντου
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Ένα πρότυπο για τις μητέρες, η Παναγία
Γράφει: Ιωάννα Μαρή - Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προγεννητικής Αγωγής και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προγεννητικής Αγωγής (OMAEP) - Ε-mail: prenatalgr@hotmail.com

Ποιος από μας δεν έχει προστρέξει στη βοήθεια
της Παναγίας, σε δύσκολες στιγμές; «Παναγιά
μου» είναι η επίκληση που έρχεται στο στόμα μας
μαζί με την επίκληση «μάνα μου».
Απευθυνόμαστε έτσι στη μεγάλη Μητέρα της ανθρωπότητας που υπέφερε το πάθος της σταύρωσης του γιου της και έζησε στη συνέχεια την
ανάσταση, ώστε να διδάξει και σε μας πώς να ξεπερνάμε τις δυσκολίες. Η Παναγία όμως συμβολίζει προπαντός τη δύναμη της ανάστασης χωρίς
όρια, του φωτός και της χαράς, αυτό είναι το
βίωμά της, αυτό έζησε στην κυοφορία του μικρού
Ιησού και αυτό το βίωμα έχει να διδάξει τις μητέρες.

Ας δούμε όμως πρώτα τι αλήθεια σημαίνει ανάσταση

Ο ίδιος ο Χριστός είπε προς του μαθητές του: «αν δεν πεθάνετε, δεν θα ζήσετε». Ποιο είναι το νόημα αυτών των
λόγων; Ο θάνατος, στον οποίο ο Χριστός προέτρεψε τους
ανθρώπους, αναφέρεται στην κατώτερη, παιδική φύση
του ανθρώπου. Αν αυτή «πεθάνει», αν δηλαδή μείνει στην
άκρη, αδρανήσει, τότε ο άνθρωπος μπορεί να εκδηλώσει την ανώτερη φύση, που φέρει επίσης μέσα του, δηλαδή την πνευματικότητά του, την φύση του ανώτερου
εαυτού της χαράς, της αγαλλίασης, της ευφροσύνης, της
σοφίας, της αλήθειας. Αυτό είναι ένας νόμος που ισχύει
γενικά στον κόσμο μας. Αν ο σπόρος δε διαλυθεί, δεν πεθάνει, δε θα δημιουργηθούν ρίζες κι επομένως ο σπόρος
δε θα δώσει ζωή σ’ ένα νέο δένδρο, με φύλλα, άνθη,
καρπούς. Αυτό είναι προπαντός το μήνυμα της ανάστασης για τον άνθρωπο: ν’ αφήσουμε όλα τα παλιά, γηραιά,
στην άκρη, να εγκαταλείψουμε παλιές κακές συνήθειες,
αρνητικές συναισθηματικές και νοητικές καταστάσεις που
μας κρατούν στον κόσμο του σκοταδιού, της λύπης και
της ταραχής και να συγκεντρωθούμε μόνο σ’ ό,τι είναι
ωραίο, σοφό, ζωντανό, καρποφόρο, αναστάσιμο, ώστε
να ζήσουμε στον χώρο της γαλήνης, της ειρήνης, της σωφροσύνης, της αγάπης, δηλαδή στον χώρο του ανώτερου εαυτού μας.

σμούς.
«Χαίρε αστήρ εμφαίνων τον Ήλιον»
«Χαίρε το φως αρρήτως γεννήσασα»
«Όρθρος φαεινός, χαίρε η μόνη η τον ήλιον φέρουσα Χριστόν, φωτός κατοικητήριον»
«Χαίρε το σκότος λύσασα»
«Χαίρε αναστάσεως τύπον εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων τον βίον εμφαίνουσα»
«Χαίρε ακτίς νοητού Ηλίου, χαίρε βολίς του αδύτου φέγγους»
«Χαίρε αστραπή τα ψυχάς καταλάμπουσα»
«Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλλεις φωτισμόν»
«Χαίρε όχημα Ηλίου του νοητού»
«Χαίρε άστρον άδυτον, εισάγον Κόσμο τον Μέγαν Ήλιον»
«Χαίρε μητέρων ωράϊσμα και κλέος»
Εκείνο που ο υμνωδός υμνεί είναι το φως της Παναγίας,
η Ωραιότητα και η Δόξα της με την οποία έζησε την μητρότητά της, σαν ένα άστρο λαμπρό, ένα φως της αυγής,
μια πνευματική ακτίνα. Ήταν η πνευματικότητα της ανάστασης κι αυτό το φως και τη χαρά, που της επέτρεψε να
κυοφορήσει και να φέρει στον κόσμο μια τέτοια θεϊκή οντότητα, θέλει να διδάξει στις μητέρες όλου του κόσμου.
Γι αυτό και στον μικρό παρακλητικό κανόνα ο υμνωδός
ζητεί από την Παναγία να διασκορπίσει από τις ψυχές την
ψυχική ταραχή και την ζάλη της κακοθυμίας και να φέρει
την ευφροσύνη και την διαρκή χαρά.

Το νόημα της Ανάστασης
Κι αν πιστεύουμε πως οι δυστυχίες έρχονται έξω από
εμάς, δηλαδή δεν τις έχουμε προκαλέσει με τις πράξεις
μας, ας σκεφθούμε ότι ο νόμος του θανάτου και της ανάστασης είναι ένας παγκόσμιος, συμπαντικός νόμος. Κι
όπως στη φύση έρχονται το φθινόπωρο και ο χειμώνας,
όπου η ζωή αποσύρεται από τα κλαδιά και συγκεντρώνεται στις ρίζες, τα κλαδιά χάνουν τα φύλλα τους, δεν φέρουν άνθη και καρπούς και ο κόσμος γύρω γεμίζει κρύο
και σκοτεινιά… έτσι κι ο άνθρωπος περνάει τις περιόδους
κρύου και σκοταδιού, αυτό είναι σχεδόν αναπόφευκτο,
δεν μπορεί κανείς να το αποφύγει… Αλλά η άνοιξη και το
καλοκαίρι θα έλθουν οπωσδήποτε. Το φως και η ζεστασιά του ήλιου θα θερμάνουν και πάλι το κάθε τι. Και η ζωή
θα ανεβαίνει από τις ρίζες προς τον κορμό και τα κλαδιά,
κι αυτά θα γεμίσουν φύλλα, άνθη και καρπούς. Θα έλθει
η ανάσταση, θα έλθει και πάλι το φως του νου και η ζεστασιά της καρδιάς. Και τότε όλα θα είναι και πάλι ζωντανά, φωτεινά, χαρούμενα, αρωματικά, καρποφόρα,
αναστημένα. Αυτή την ανάσταση της φύσης, της ζωής έχει
να ζήσει και ο άνθρωπος.
Και η Παναγία λατρεύεται απ’ όλους ως Μητέρα της ανθρωπότητας επειδή ακριβώς αντιπροσωπεύει αυτή την
ανάσταση. Αν δεν ζούσε εκείνη αναστάσιμα, δε θα ήταν
δυνατόν να φέρει στον κόσμο έναν Χριστό. Η μεγάλη της
αναστάσιμη δύναμη στην λειτουργία της μητρότητάς της,
στην κυοφορία του παιδιού Ιησού, φαίνεται ολοκάθαρα
στην Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου, στους Χαιρετι-

θεών, ώστε θαυμάζοντας τα οι Ελληνίδες να φέρουν στον κόσμο παιδιά που να τους μοιάζουν.
Όλα τα αρχαία πρότυπα μητρότητας αντικαταστάθηκαν από την Παναγία. Οι Ελληνίδες άτεκνες προσεύχονται στην Παναγία να τους χαρίσει ένα παιδί. Και
πολλοί ναοί αφιερωμένοι στην Παναγία, υπάρχουν σε
πολλές Ελληνικές πόλεις, γιατί εκείνη είχε αυτή την αποστολή, να οδηγήσει την γυναίκα στην μητρότητα. Τέτοια
είναι η «Παναγία η Τσαμπίκα» στη Ρόδο που βοήθησε
πολλές μητέρες ν’ αποκτήσουν παιδί, όπως δείχνουν τα
άπειρα ταξίματα στην εικόνα της. Οι άτεκνες γυναίκες,
στην Ελληνική παράδοση, αναζητούσαν ένα ειδικό χόρτο,
το παναγιόχορτο που τους έφερνε γονιμότητα. Το πρώτο
αυγό του Πάσχα που η Ελληνίδα έβαφε, το τοποθετούσε
στο εικόνισμα της Παναγίας όπου έμενε για τρία (3) χρόνια. Και το αυγό αυτό γινόταν «κρατητήρα». Οι άτεκνες ή
οι έγκυες το έβαζαν στην κοιλιά τους για γονιμότητα και
ευτεκνία!
Το σοφότατο ελληνικό λεξιλόγιο αναφέρει για τις μητέρες ότι: «ανασταίνουν» τα παιδιά τους. Για «να αναστήσουν» τα παιδιά τους προσέτρεχαν και προστρέχουν στην
Παναγία, την «πιο αναστάσιμη» μητέρα.
Και ο γέρων Πορφύριος και ο γέρων Παϊσιος, μιλούσαν
στις εγκύους για τη μεγάλη δύναμη που είχαν στη διάρκεια της εγκυμοσύνης να δώσουν γερές βάσεις υγείας,
ισορροπίας και πνευματικότητας στο παιδί τους, προσέχοντας την καθημερινή ζωή τους.
Ο γέρων Πορφύριος, που πολλά χρόνια έζησε στο «Περιβόλι της Παναγίας», στο Άγιον Όρος, έλεγε σ’ ένα παιδίατρο:
«Να λες στις μητέρες να το νιώθουν πόσο πολύ τις τίμησε
ο θεός, που τις αξίωσε να γίνουν μητέρες. Από την στιγμή
που φέρουν μέσα τους το συλληφθέν έμβρυον, έχουν μια
δεύτερη ζωή.
Να μιλούν στο παιδί τους, να το χαϊδεύουν επάνω από
την κοιλιά τους. Το έμβρυο τα αισθάνεται μυστικά αυτά.
Να προσεύχονται με πολλή αγάπη γι’ αυτό. Γιατί αισθάνεται, όχι μόνο το γεννημένο παιδί τους, αλλά και το έμβρυο,
την έλλειψη αγάπης της μάνας του, τα νεύρα της, το θυμό
της, την απέχθεια της. Και δημιουργούνται τραύματα στην
ψυχούλα του που το συνοδεύουν σ’ όλη του τη ζωή.
Τα άγια συναισθήματα της μάνας και η αγία ζωή της, αγιάζουν το παιδί της από την ώρα της συλλήψεως του ακόμη.
Τα ίδια ισχύουν και για τον πατέρα».
(από το βιβλίο; «Η Θεϊκή Φλόγα που άναψε στην καρδιά μου ο
γέρων Πορφύριος» Αγαπίου μοναχού)

Η μητρότητα, το μεγαλύτερο λειτούργημα
της γυναίκας
Από τα είδωλα της θεάς μητέρας, στην
Παναγία
Η Ελληνίδα σ’ όλες τις εποχές λάτρεψε την Παναγία ως σύμβολο της παντοδύναμης μητρότητας.
Από τα βάθη της προϊστορίας οι Ελληνίδες λάτρεψαν πρώτα την «θεά μητέρα», όπως εκφραζόταν
στις «Αφροδίτες» και τα νεολιθικά ειδώλια της
βαθιάς προϊστορίας, με εμφανή στις λαγόνες τους
τα σημεία της γονιμότητας και της εγκυμοσύνης.
Στη συνέχεια λάτρεψαν τη θεά Δήμητρα, σύμβολο
της ευκαρπίας της γης και της γονιμότητας των
γυναικών. Στα ιερά της Δήμητρας επί πολλούς αιώνες η Ελληνίδα ύπανδρη γυναίκα διδασκόταν
από τις ιέρειές της, στην μεγάλη και πάνδημη
εορτή των θεσμοφορίων, την καλλιγένεια, δηλαδή πώς να φέρει στον κόσμο υγιή και ωραία
παιδιά. Και τους δρόμους και τους δημόσιους χώρους στόλιζαν με ωραία αγάλματα ηρώων και

Το μεγάλο μήνυμα όμως της Παναγίας, μητέρας προτύπου όλων των μητέρων, εξέφρασε με απλότητα και σαφήνεια ένας άλλος μεγάλος γέροντας της εποχής μας, ο
γέρων Σωφρώνιος, της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου, από το Έσσεξ της Αγγλίας. Έλεγε πάντα ότι η μεγάλη σπουδαιότητα της γυναίκας αποδεικνύεται από το
ότι ο Θεός-Λόγος σαρκώθηκε από γυναίκα.
Έλεγε στη συνέχεια ότι αυτήν την μεγάλη σπουδαιότητα
της γυναίκας, οι ίδιες οι γυναίκες οφείλουν να την δικαιώσουν, δηλαδή να την αποδείξουν δικαιώνοντας τον
εαυτό τους σε όλα τα επίπεδα της ζωής της ανθρωπότητας.
«Αλλά το ουσιωδέστερο γι αυτές έργο, το σπουδαιότερο
λειτούργημά τους, είναι η μητρότητα». Γι αυτό και στην Γένεση (Γεν. 3,20) αναφέρεται: «Και εκάλεσε Αδάμ το
όνομα της γυναικός αυτού Ζωή, ότι αύτη μήτηρ πάντων
των ζώντων».
«Όσο οι άνθρωποι» συνεχίζει ο Σωφρώνιος, «παραμένουν όμοιοι με άγρια θηρία δεν πρέπει να περιμένουμε ει-

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Από τότε, εξακολουθούν να κάνουν κύκλους, / Και ν’ αλλάζουν, να παίρνουν ο ένας τη θέση του άλλου: / αν και δεν ανα10

ρήνη πάνω στη γη».
«Για να ανυψώσουν την ανθρωπότητα οι γυναίκες, πρέπει να φέρουν στον κόσμο παιδιά με τον τρόπο που μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού. Υπάρχουν όμως δύο είδη γεννήσεως, το ένα κατά σάρκα, το άλλο κατά πνεύμα. Επειδή οι γυναίκες της εποχής μας
έχασαν την υψηλή αυτή συνείδηση, άρχισαν να γεννούν προπαντός κατά σάρκα». Τα
παιδιά μας έγιναν ανίκανα να πιστέψουν και να αισθανθούν ότι αποτελούν μέρος της
σοφίας της δημιουργίας του κόσμου. Κι έτσι στις ημέρες μας οι άνθρωποι βυθίσθηκαν
στην απόγνωση και δεν πιστεύουν στην ανάσταση, στην ανώτερη ζωή.
Γιατί όμως οι άνθρωποι έχασαν αυτή την ικανότητα; Γιατί να ζουν μέσα στην λύπη, την
παρακμή, την αρνητικότητα παρά το ότι στην εποχή μας η μόρφωση, οι γνώσεις, η παιδεία διαδίδονται τόσο πολύ; Ποια είναι η αιτία αυτής της ζοφερής κατάστασης;
Ο γέρων Σωφρώνιος δίνει απάντηση: «Οφείλουμε να πούμε ότι αυτό είναι πρωτίστως έργο των γονέων, των πατέρων και των μητέρων. Αν οι γονείς φέρονται προς την πράξη της γεννήσεως του νέου ανθρώπου με σοβαρότητα,
με τη συνείδηση ότι το γεννώμενο βρέφος μπορεί να είναι αληθινά υιός
ανθρώπου, κατ’ εικόνα του Υιού του Ανθρώπου, δηλαδή του Χριστού, τότε
προετοιμάζονται για την πράξη αυτή όχι όπως συνήθως γίνεται αυτό… »
«Αν οι πατέρες και οι μητέρες γεννούν παιδιά συναισθανόμενοι την άκρα
σπουδαιότητα του έργου αυτού, τότε τα παιδιά τους θα γεμίζουν από Πνεύμα
Άγιο, ήδη από την κοιλιά της μητέρας. Και τότε η αίσθηση, η πίστη των παιδιών αυτών ότι ζουν σ’ ένα κόσμο σοφίας που τους υπερβαίνει θα είναι ένα
βίωμα. Γι αυτά τα παιδιά η πνευματικότητα του γύρω κόσμου θα αποτελεί
ένα αναμφισβήτητο γεγονός».
Να λοιπόν το απλό και σαφές μήνυμα που η Παναγία προσφέρει σ’ όλες τις γυναίκες.
Τους διδάσκει με το δικό της παράδειγμα ότι έχουν τη δύναμη, εκείνες και μόνο να φέρουν στην ανθρωπότητα πλάσματα πνευματικά, οδηγώντας την στην ειρήνη, την ευφροσύνη, την αγάπη, την αδελφοσύνη, αν ζουν την εγκυμοσύνη τους μες στη χαρά, την
αγάπη, τις ευχές για το παιδί τους, αν εύχονται και οραματίζονται γι’ αυτό ότι θα είναι κοσμημένο με τις πιο υψηλές αρετές της καλοσύνης της αγάπης, της σοφίας. Αν δηλαδή
ζουν αναστάσιμα, ανοιξιάτικα, χαρούμενα, ευτυχισμένα, με υπομονή για τις δυσκολίες
και την βεβαιότητα ότι αυτές θα ξεπερασθούν, με την συνείδηση προπαντός ότι κυοφορώντας το παιδί τους μετέχουν στην διάπλαση μιας νέας ανθρωπότητας.
Μήπως είναι άραγε η τελευταία μας και η πιο δυναμική ελπίδα για να οδηγήσουμε τις
οικογένειες και την χώρα μας σε μια αληθινή ανάσταση;

Αφουγκράσου…
Γράφει: Καλαντζή Ευαγγελία e-mail: drakat@ath.forthnet.gr

Ω, πόσο αργά αναδεύεσαι μέσα απ’ τα
σκοτεινά και ολοφώτεινα βάθη σου,
μακρινέ κοντινέ εαυτέ μου!
Με τρομάζεις πόσο αργά ωριμάζεις…
Σαν το μήλο που κοκκινίζει και δεν έχει ωριμάσει,
θαρρώ, πως τον ίδιο γενεσιουργό πόνο θα νιώθει
στο γούρμασμά του…
Αναδεύεσαι και αναδεύεσαι… και τρομάζω… και
πονάω… και ανυπομονώ…
Χρυσές φολεύουνε δυνάμεις εκεί κάτω…
…μα περισσή ανημπόρια με ζώνει…και με σφίγγει…και με καίει…
Σαν σ’ επισκέπτεται,
ΑΥΤΗ: η δύναμη που το πετσί σου
αλλάζει και πιο μέσα πάει…
σαν σ’ επισκέπτεται, άκου:
Παράτα τα όλα, και διπλώσου εμπρός της.

ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Γράφει η Κατερίνα Κρητικού, e-mail: aikaterinikritikouu@gmail.com

Πολλές κλινικές μελέτες έχουν βρει συσχετισμό της διατροφής με την εμφάνιση διαφόρων παθήσεων, ανάμεσα
σε αυτές και της δυσλεξίας. Η δυσλεξία είναι μία μορφή
νοητικής δυσλειτουργίας που εμφανίζεται σε μικρές ηλικίες και χαρακτηρίζεται από προβλήματα εκμάθησης,
φτωχή μνήμη, δυσκολία στην αφομοίωση λέξεων και δυσκολία προσανατολισμού και κατεύθυνσης. Έχει αποδειχτεί ότι επηρεάζει το 5% του πληθυσμού.
Αν το παιδί σας έχει διαγνωστεί με δυσλεξία θα ήταν πολύ
ωφέλιμο και απολύτως αναγκαίο να επισκεφθείτε ένα ειδικό επιστήμονα
(λογοθεραπευτή ή ψυχολόγο), ο οποίος θα το βοηθήσει να μειώσει αρκετές
από τις καθημερινές του δυσκολίες.

«Φτωχά» τα απαραίτητα λιπαρά οξέα
Πώς προκύπτει λοιπόν η δυναμική σχέση μεταξύ διατροφής και δυσλεξίας; Έχει φανεί,
μετά από έρευνες, ότι τα παιδιά που εμφάνισαν δυσλεξία και γενικότερα δυσκολίες εκμάθησης, στις αιματολογικές τους εξετάσεις φάνηκε ότι οι δείκτες των απαραίτητων λιπαρών οξέων ήταν χαμηλοί. Όταν λέμε απαραίτητα λιπαρά οξέα ή αλλιώς Ω3 και Ω6
εννοούμε τα ωφέλιμα λίπη τα οποία δεν παράγονται από τον ανθρώπινο οργανισμό , συ-

νεπώς πρέπει να λαμβάνονται μέσω της τροφής. Οι κυριότερες πηγές Ω3 και Ω6 λιπαρών οξέων προέρχονται από τα εξής τρόφιμα, ξηρούς καρπούς π.χ. καρύδια και
αμύγδαλα, ψάρια όπως σολομός, γαύρος, σαρδέλες, θαλασσινά π.χ. γαρίδες, σπανάκι
και άλλα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και ελαιόλαδο.

Μην αγνοείτε τα συμπτώματα
Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε την έλλειψη των λιπαρών οξέων εγκαίρως ώστε να προλάβουμε την εμφάνιση δυσλεξίας στο μέλλον. Τα
πιο συνήθη και ευδιάκριτα συμπτώματα είναι τα εξής, η ξηρότητα του δέρματος, τα σκασμένα χείλη, τα ξηρά μαλλιά, τα μαλακά νύχια και η υπερβολική αίσθηση δίψας. Όταν λοιπόν υπάρχουν τα παραπάνω συμπτώματα
μπορεί να μας παραπέμπουν στην αιτία εμφάνισης των παρακάτω καταστάσεων, στη δυσκολία εκμάθησης, στην έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, στα προβλήματα όρασης, στη κυκλοθυμία, στη δυσκολία ύπνου και σε ορισμένες
περιπτώσεις και στην εμφάνιση προβληματικών συμπεριφορών.
Όλα τα παραπάνω συνδέονται ευθέως με την έλλειψη λιπαρών οξέων από τη διατροφή
των παιδιών, επειδή για να διεξαχθούν σωστά όλες οι λειτουργίες που γίνονται στον εγκέφαλο τους κρίνεται απαραίτητη η παρουσία των συγκεκριμένων οξέων. Φροντίζουμε
λοιπόν, μόλις αντιληφθούμε αρκετά από αυτά τα συμπτώματα στα παιδιά, να τα παραπέμψουμε σε γιατρό ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αιματολογικές εξετάσεις.

Καλωσόρισε και καλοδέξου την κι αφουγκράσου:
το κατώφλι σου προσπέρασε,
κάποιο σχοινί σου πετάει,
σύρε το,
κατά που σ’ οδηγάει,
αφουγκράσου…αφουγκράσου…
Η Καλαντζή Ευαγγελία είναι οδοντίατρος στο επάγγελμα, κατά καιρούς ασχολήθηκε με τις
Εναλλακτικές Μορφές Ιατρικής και κυρίως με την πρακτική εξάσκηση μεθόδων αυτογνωσίας και τη μελέτη φιλοσοφικών συστημάτων και προσέγγισης διαφορετικών δρόμων εσωτερικής αναζήτησης.

κατεύονται, ούτε συγχέονται / Αλλά καθένας διατηρεί το δικό του χώρο / Όπου ο χορός του ζητά να γυρίσει ή να προχωρήσει: Αυτό το υπέροχο θαύμα επινόησε η Αγάπη, / Γιατί ο χορός είναι η άσκηση της ίδια της Αγάπης.
Σαίξπηρ
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Ψυχοσωματική
Γράφει: Δρ. Βίκυ Σίμου, Ψυχοθεραπεύτρια, Οικογενειακή Θεραπεύτρια, simoueq@gmail.com

Το συμπλήρωμα της ιατρικής φροντίδας
Γιατί αναπτύσσω αυτή την αρρώστια; Πώς επιδρά το άγχος στην καθημερινή
ζωή; Πού οδηγεί η κατάθλιψη και η απόγνωση; Γιατί νιώθω συνεχώς κουρασμένος; Έχουμε αναρωτηθεί ποτέ «γιατί αναπτύσσω αυτήν την αρρώστια;»
Έχουμε ποτέ αναρωτηθεί αν υπήρξε μια δύσκολη συναισθηματική κατάσταση
πριν εμφανιστεί το σωματικό σύμπτωμα;
Όλο και περισσότερες έρευνες αποδεικνύουν ότι τα συναισθήματα που έχουν
καταπιεστεί προκαλούν αρρώστιες ή και προδιάθεση για ατυχήματα.
Το άγχος στην καθημερινή ζωή ανησυχεί τους γιατρούς σήμερα όσο τους ανησυχούσαν
οι μολυσματικές ασθένειες πριν δυο ή τρεις γενιές. Πολλές ιατρικές έρευνες υποστηρίζουν πια πως ελάχιστες είναι οι σοβαρές ασθένειες που δεν προκαλούνται από ένα
βαθύ άγχος και γενικότερα μια συγκινησιακή ένταση. Είναι γνωστό ότι η θλίψη, η απόγνωση, ο εκνευρισμός, ο φόβος ή η απογοήτευση καταγράφονται όχι μόνο στο μυαλό
αλλά και στο σώμα μας, μπλοκάροντας τον εγγενή μηχανισμό μας για αυτοθεραπεία.
Σήμερα είναι γνωστή στους επιστήμονες η σχέση αλληλεπίδρασης του νευρικού και του
ανοσοποιητικού μας συστήματος. Οι ίδιες εγκεφαλικές δομές που εμπλέκονται στη δημιουργία των συναισθημάτων μας ρυθμίζουν σε σημαντικό βαθμό και τη λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος. Η αναστολή ή η συγκράτηση των συναισθημάτων
έχει ως συνέπεια τη διαταραχή της ανοσοποιητικής λειτουργίας. Οι άνθρωποι που δεν εκφράζουν τα συναισθήματά τους, όποια κι αν είναι αυτά, κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν έναν μεγάλο αριθμό προβλημάτων υγείας. Ο
θυμός και άλλα αρνητικά συναισθήματα επιδρούν «τοξικά» για το σώμα και
εγκυμονούν κινδύνους. Έτσι, για παράδειγμα, μελέτες που έγιναν συνδέουν τα κρυολογήματα και τις άλλες φλεγμονές του άνω αναπνευστικού συστήματος με κάποια
συν-αισθηματική αναστάτωση που συνέβη τρεις ή τέσσερεις μέρες πριν από την εκδήλωσή τους και την επίμονη αυτοκριτική με ηπατικές διαταραχές. Επιπλέον έχει συσχετιστεί:
• Το συναίσθημα της αντιπάθειας με διαταραχές στο κυκλοφορικό
• Ο διαρκής εκνευρισμός με τις μολύνσεις
• Η αίσθηση ότι κάποιος μας εκμεταλλεύεται με την ακμή και τα έλκη
• Η επικριτική διάθεση με γαστρορραγίες
• Η νοητική «υπερδραστηριότητα» με τους έντονους πονοκεφάλους
• Το συναίσθημα της αυτολύπησης με γαστρεντερικές διαταραχές, κρυολογήματα, βρογχικά και οδοντικά προβλήματα
• Η καταπιεσμένη σεξουαλική ενέργεια με διαταραχές (έως και καρκίνο) στα γεννητικά
όργανα
• Ο καταπιεσμένος θυμός με ηπατικές διαταραχές
• Οι ανεκπλήρωτες φιλοδοξίες με τις φλεγμονές, τον πυρετό και τη νοητική σύγχυση
• Η αδιάκριτη καταπίεση των συναισθημάτων, η αγωνία, η κατάθλιψη και το άγχος με τις
γαστρεντερικές και νεφρικές διαταραχές αλλά και προβλήματος στη χολή και στην ουροδόχο κύστη.
• Οι «τοίχοι σιωπής» με τον καρκίνο.
Φαντάζεστε λοιπόν πόσες οδυνηρές καταστάσεις θα μπορούσαμε να αποφύγουμε αν
δίναμε περισσότερη σημασία στο συναισθηματικό μας κόσμο. Το σώμα μας, ευτυχώς για
τους περισσότερους, στέλνει συνεχώς μηνύματα για να μας ειδοποιήσει ότι κάτι δεν γίνεται καλά στη ζωή μας, ότι ο ψυχισμός μας πιέζεται, ότι κάποιες παλιές επώδυνες καταστάσεις που είχαν απωθηθεί ζητούν τη λύση τους. «Το σώμα ποτέ δεν ξεχνά... θα
‘ρθει η ώρα που θα ζητήσει το λογαριασμό» (A.Miller).
Οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν τον σωματικό πόνο από τον συναισθηματικό. Αυτό
έχει αποδειχθεί. Έτσι οι περισσότεροι από εμάς δεν επικοινωνούμε συχνά με τον εσώτερο εαυτό μας και το σύμπτωμα που μας συμβαίνει. Συνήθως το ναρκώνουμε με διάφορους τρόπους και έτσι αποσιωπούμε την ανώτερη σοφία της νοημοσύνης μας και
τον μηχανισμό αυτοθεραπείας μας. Η ασθένεια εμφανίζεται για να αλλάξουμε δυσλειτουργικές καταστάσεις στη ζωή μας. Για να αποσύρουμε παλιές εγγραφές και πεποιθήσεις που μας κρατούν αιχμαλώτους με χιλιάδες αναπαραγωγές σε δρόμους αυτοταλαιπωρίας,
που δεν προάγουν νόημα Ζωής, με χαρά και αγάπη.
Μέσα από την ασθένεια μπορούμε να ανακτήσουμε τη δύναμή μας, να εγκαταλείψουμε
παλιούς επώδυνους ρόλους, να φροντίσουμε τις ανάγκες μας και όχι μόνο τις ανάγκες
των άλλων. Να ελευθερωθούμε από τα κάγκελα των ενοχών και να αγαπήσουμε τον
εαυτό μας.
Πέρα από την ιατρική βοήθεια που θα ζητήσετε, ζητήστε βοήθεια γι αυτό που χρειάζεται
η ψυχή σας, γι αυτό που χρειάζεται ν' αλλάξετε στη ζωή σας, γι αυτό που χρειάζεται να
κατανοήσετε, γι αυτό που χρειάζεται να επανεξετάσετε ή αυτό που χρειάζεται να πετάξετε.
Σ' όλη αυτή την υπεύθυνη διαδρομή γνωρίζετε και αποδέχεστε τον υπέροχο αληθινό
σας εαυτό, αποκτάτε μια θαυματουργή σοφή εξέλιξη ως άτομο και τότε η αυτοθεραπεία
"συμβαίνει" αποκαθιστώντας την άμεση επαφή σας με το σώμα σας καθημερινά και όχι
σε λίγα διαλείμματα μέσα στο χρόνο.
Συχνά αυτό που μας καθοδηγεί να βρούμε το όνειρό μας είναι η ασθένεια. Ας δούμε την
ευλογία που υπάρχει σ’ αυτό το δώρο, και όχι να μένουμε στην Αυτολύπηση «γιατί σε
μένα;» Έτυχε σε Σένα γιατί ανήκεις στους επίλεκτους του Θεού. Θέλουν να σε δουν
καλά, ελεύθερο και ευτυχισμένο. Θέλουν να μεταδώσεις τη δύναμη και τη σοφία που απέκτησες με τη δοκιμασία σου στους άλλους γύρω σου. Να φτιαχτεί ένας καλύτερος κόσμος!

Η Δρ. Βίκυ Σϊμου είναι Ψυχοθεραπεύτρια, Οικογενειακή Θεραπεύτρια, καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Αυτοεκτίμησης Σ.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Με πολυετή εκπαίδευση στην Αμερική και 32 χρόνια επαγγελματική
εμπειρία. Είναι μέλος: EFTA, I.F.T.A., PALO ALTO & ΕΛΕΣΥΘ. Eμπνεύστρια και Γενική Διευθύντρια του Κέντρου Συναισθηματικής
Έρευνας και Αυτοεκτίμησης E.Q., Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας
Αυτοεκτίμησης και Συμβουλευτικής ΕΛ.Ε.Α.Σ.

Ο πιο σίγουρος τρόπος να διαφθείρεις ένα νέο είναι να τον διδάξεις να εκτιμά περισσότερο αυτούς που
σκέφτονται σαν κι αυτόν από αυτούς που σκέφτονται διαφορετικά.
Friedrich Nitzsche
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Γεμμοθεραπεία:

Ο φυσικός καθαρισμός του οργανισμού
Γράφει: Σπύρος Μπαλής, Διαιτολόγος/Βοτανοθεραπευτής, email:balisdiet@yahoo.gr, www,naturaltherapy.gr

Τα Γεμμοθεραπευτικά ιάματα έχουν μια πολύ ισχυρή επίδραση στον οργανισμό, και για αυτό τον λόγο χρησιμοποιούνται μέσα στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της
ομοιοπαθητικής θεραπευτικής. Τα ιάματα αυτά διευκολύνουν την αποβολή τοξινών και βλαβερών ουσιών,
βοηθούν έτσι την αναγέννηση των ιστών, επιτρέποντας
την καλύτερη λειτουργία των οργάνων του σώματος.
Λόγω της ικανότητάς τους να επαναφέρουν τη ζωτική ενέργεια οργάνων και
ιστών, έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν και την ισορροπία του οργανισμού,
τη δε αποτελεσματικότητά τους την έχει αποδείξει πλήθος επιστημονικών
ερευνών από το 1950.
Η Γεμμοθεραπεία ενσωματώνεται και με άλλες θεραπευτικές μεθόδους που
βασίζονται στην δυναμική ενέργεια, όπως η ομοιοπαθητική θεραπεία, ο βελονισμός, η ρεφλεξολογία. Οι δόσεις των γεμμοθεραπευτικών ιαμάτων
εναρμονίζονται με τους λεπτούς ενεργητικούς μηχανισμούς των άλλων θεραπειών. Η Γεμμοθεραπεία ανοίγει το δρόμο για την καλύτερη αξιοποίηση
όλων των άλλων φαρμάκων, ακόμα και αυτών της συμβατικής ιατρικής,
λόγω της κυτταρικής τους αποτελεσματικότητας.

Το μυστικό της Γεμμοθεραπείας
Η Γεμμοθεραπεία είναι μια υπερ-ενεργή τύπου φυτοθεραπεία, όπου η ισχυρή επίδρασή
της προέρχεται από την αυξητική ορμόνη, που ονομάζεται Gibberlin. Έχει τη δύναμη και
την ικανότητα να καθαρίζει τα κύτταρα, παροχετεύοντας και απομακρύνοντας τοξικά μεταβολικά προϊόντα, όπως βλέννα, υποπροϊόντα του μεταβολισμού, τα νεκρά κύτταρα
από το αμυντικό σύστημα και αυτοάνοσα σύμπλοκα. Αλλά πέρα από αυτό, η Γεμμοθεραπεία δυναμώνει τη λειτουργία των οργάνων. Επειδή διαφορετικά φυτά έχουν συγγένεια με συγκεκριμένα όργανα ή ιστούς του σώματος, το είδος του φυτού που επιλέγεται
από τον θεραπευτή, θα υποστηρίξει αυτό το όργανο ή ιστό που έχει συγγένεια για την
αναγέννησή του μέσω των φυτικών ορμονών.
Η χρήση των μπουμπουκιών, των νεαρών φύλλων και ριζιδίων δίνει την δυνατότητα
στην λήψη πιο ενεργών φαρμακευτικών ουσιών, χωρίς να χρειάζονται μεγάλες δόσεις.
Έτσι η Γεμμοθεραπεία διαφοροποιείται από την παραδοσιακή φυτοθεραπεία όπου τα
εκχυλίσματα και οι σκόνες παρασκευάζονται από ενήλικα φυτά με μειωμένες θεραπευτικές δυνατότητες.
Συνεχίζοντας την παρουσίαση των γεμμοθεραπευτικών ιαμάτων σε αυτό το άρθρο θα
παρουσιάσω την Πεύκη την Ορεινή (Pinus Montana) και την Άμπελο την Οινοφόρο (Vitis
Vinifera )
Οι ενδείξεις αυτές αφορούν μόνον τα γεμμοθεραπευτικά ιάματα και όχι τα
ενήλικα βότανα ή φυτά, τα οποία δεν έχουν τα ίδια συστατικά, δράσεις ή
εφαρμογές, στις περισσότερες περιπτώσεις.

Πεύκη η Ορεινή (Pinus Montana)
Η Πεύκη είναι ένα φυσικό αναλγητικό. Η κύρια
δράση της Πεύκης βρίσκεται στο Σκελετικό σύστημα
δηλαδή στις αρθρώσεις, τα οστά και τους χόνδρους.
Η Πεύκη ενεργεί στον αρθρικό χόνδρο για να διατηρήσει την αντοχή του. Ενισχύει τα οστά και μειώνει
την φθορά τους ενώ μπορεί να χορηγηθεί σε ηλικιωμένους, ως προληπτικό κατά των καταγμάτων. Η
Πεύκη είναι χρήσιμη σε μη φλεγμονώδεις χρόνιες
ρευματικές παθήσεις όπου και αν βρίσκονται, είτε
πρόκειται για τη σπονδυλική στήλη, το γόνατο, το
ισχίο, κλπ. Έχει την ικανότητα να στραγγίζει τις αρθρώσεις, ειδικά τις μεγάλες αρθρώσεις, όπως τους
γοφούς ή τα γόνατα.
Σε συνδυασμό δε με την αγριοτριανταφυλλιά (rosa
canina) μπορεί να χορηγηθεί σε περιπτώσεις αυχενικού συνδρόμου με πονοκέφαλο.
Στο νευρικό σύστημα δρα ως αντικαταθλιπτικό και ενεργεί κατά της κόπωσης, νευρικής
εξάντλησης, νευραλγιών και σε καταστάσεις έντονου στρες. Περιέχει 29 αντιβακτηριδιακά φυτοχημικά αντισταφυλοκκοκικά, αντιστρεπτοκκοκικά και 18 αντι-ιικά φυτοχημικά. Η Πεύκη είναι καρδιοτονωτική, μειώνει την χοληστερόλη LDL όπως επίσης και την
αρτηριακή πίεση σε ελαφρού τύπου υπέρταση. Έχει χρησιμοποιηθεί κατά της δυσμηνόρροιας με σημαντική μείωση των πόνων εξ’ αιτίας αυτής. Μια σημαντική ιδιότητα της
Πεύκης είναι ότι απομακρύνει από τον οργανισμό τα Βαρέα Μέταλλα, τα οποία προκαλούν πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό και επιβαλλεται να
απομακρυνθούν, αλλά γι΄ αυτό θα αναφερθούμε σε άλλο άρθρο.

Ευρωπαϊκή Άμπελος (Vitis Vinfera)
Μιλάμε για το γνωστό μας Αμπέλι,
που οι Έλληνες πρόγονοί μας καλλιεργούσαν από τους προϊστορικούς χρόνους με αναγνωρισμένες
θεραπευτικές δράσεις σε όλον τον
κόσμο ανά τους αιώνες. Τα φυτοχημικά της στοιχεία είναι πράγματι
απερίγραπτα.
Περιέχει 29 αντι-ιικά και 18 αντιερπετικά φυτοχημικά. Είναι ένα
πολύχρηστο για όλους τους έρπητες HSV-1, HSV-2, HSV6 και έρπη
ζωστήρα. Επίσης περιέχει 44 αντιβακτηριδιακά φυτοχημικά και 33 ισχυρά αντιφλεγμονώδη φυτοχημικά καθιστώντας το ένα μοναδικό γεμμοθεραπευτικό ίαμα .
Η Ευρωπαϊκή Άμπελος είναι ένα σημαντικό πολύχρηστο ισχυρό αντι-ιικό, αντιβακτηριδιακό και αντιφλεγμονώδες ίαμα. Επίσης επιβραδύνει την παραμόρφωση των αρθρώσεων, διατηρώντας ένα καλό εύρος κίνησης. Γι’ αυτό τον λόγο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για οποιοδήποτε είδος επώδυνων, παραμορφωτικών αρθρίτιδων και σε συνδυασμό με
άλλα σπουδαία και σημαντικά γεμμοθεραπευτικά. Επίσης, όπως και η Πεύκη, η άμπελος
απομακρύνει τα Βαρέα Μέταλλα από το σώμα. Όσον αφορά το καρδιοαγγειακό σύστημα, μειώνει την χοληστερόλη LDL και αυξάνει την χοληστερόλη HDL. Χρησιμοποιείται δε κατά της υπέρτασης και σαν αντιφλεγμονώδες των αρτηριών.
Ο συνδυασμός του Φραγκοστάφυλου, της Πεύκης και της Ευρωπαϊκής Αμπέλου είναι
μια ισχυρή τριάδα κατά των ρευματισμών και των αρθρίτιδων.

Γνωρίστε τη Γεμμοθεραπεία!
Nέα επαναστατική φυτοθεραπεία.
Για Αποτοξίνωση, Ανανέωση, Ανάκτηση Ενέργειας.
• Ανανεώνει εξαντλημένα ζωτικά όργανα θωρακίζοντας την υγεία σας
• Καθαρίζει τις τοξίνες / Οξυγονώνει τα κύτταρα προσφέροντας πρωτόγνωρη ευεξία
• Επιδιορθώνει τις βλάβες των τοξινών στο RNA αναζωογονώντας τον οργανισμό
• Προάγει την αντιγήρανση με φυτικά βλαστοκύτταρα
Χάρη σε έναν ευεργετικό συνδυασμό διατροφής με μεγάλο φάσμα αντιοξειδωτικών,
ορμονών, ενζύμων, βιταμινών, μετάλλων, αμινοξέων κ.λπ.
Σπύρος Μπαλής, Διαιτολόγος / Βοτανοθεραπευτής
Δ. Καββάδα 4, Κέρκυρα, τηλ.: 26610 36480, 6932 537262

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΑΜΑ:

Σας προσκαλούμε σε μία επίσκεψη γνωριμίας με τη Γεμμοθεραπεία Δωρεάν!
Καλέστε μας τώρα για το ραντεβού σας.

«Πώς μπορείτε ν' αγοράσετε ή να πουλήσετε τον ουρανό ή τη ζεστασιά της γης;
Η ιδέα μας φαίνεται περίεργη. Επειδή ακριβώς δεν μας ανήκουν η δροσιά του αέρα και η διαύγεια του νερού, πώς είναι δυνατόν
να τα αγοράσετε. Κάθε κομματάκι αυτής της γης είναι ιερό για το λαό μου».
Αρχηγός των Ινδιάνων Σιάτλ
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ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ…

Η ηλιθιότητα στο μικροσκόπιο της επιστήμης
Από το βιβλίο του Carlo M. Cipolla “Οι βασικοί νόμοι της ανθρώπινης ηλιθιότητας”, εκδόσεις Κέδρος

Καλλιεργημένοι, ευφυείς άνθρωποι –η καλλιέργεια δεν σχετίζεται απαραίτητα
με την ακαδημαϊκή μόρφωση αλλά με την ηθική και τις αξίες που τη χαρακτηρίζουν- μένουν άναυδοι μπροστά στους παράδοξους χειρισμούς των κυβερνήσεων και τη μεταμόρφωση του πολιτισμού σε χειραγωγήσιμη, απάνθρωπη,
αντικοινωνική και απαξιωτική συμπεριφορά έναντι των πολιτών τους. Στη χώρα
μας, στη χώρα που γεννήθηκε ο πολισμός και η Δημοκρατία, συμβαίνει το παράδοξο, την κυβερνούν ακόμα εκείνοι που την απαξίωσαν και την διέσυραν
τόσο στους ίδιους τους πολίτες της όσο και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και οι
πολίτες, αντί να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά το θυμό τους στρέφονται προς
το φασισμό νομίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα τους τιμωρήσουν. Την ατομική
απαξίωση ακολουθεί η κοινωνική!
Είναι προφανές ότι εκείνο που λείπει από το σκεπτικό μας είναι το γεγονός πως η χώρα
αυτή και ότι την χαρακτηρίζει κοινωνικά και γεωφυσικά είναι δικό μας απόκτημα, ολόδικό
μας. Η οποιαδήποτε τιμωρία προσβλέπουμε στρέφετε προς εμάς τους ιδίους διότι τους ιθύνοντες τους καλύπτει το δικό μας σύνταγμα, αυτό που δημιουργήθηκε με τη συγκατάθεσή
μας. Αυτό που καταπατάται αλόγιστα σήμερα με την ανοχή μας. Αν θέλουμε να σωθεί κάτι
οδεύοντας προς την πρόοδο με νέες κατευθυντήριες γραμμές που εμείς θα ορίσουμε η
λύση είναι απλούστερη αλλά προϋποθέτει ενεργή συμμετοχή.
Για να μην ξεχνούν οι κυβερνώντες μας, πως υπόλογοι, είναι στους πολίτες τους και όχι σε
ξενόφερτα συμφέροντα. Η σημερινή κατάσταση είναι κατοχική είτε μας αρέσει είτε όχι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οικονομικός και όχι πολιτιστικός και πολιτισμικός οργανισμός. Οι
αξίες της οικονομίας είναι αυτές που γνωρίζουμε στις μέρες μας, είναι περισσότεροι άραγε
εκείνοι που αρκούνται σε αυτές;
Θα αναφερθούμε περιληπτικά στην τεκμηριωμένη επιστημονική έρευνα για την ηλιθιότητα
και τα αποτελέσματα της, όπως παρουσιάζονται από τον διάσημο Ιταλό ιστορικό της οικονομίας Carlo M. Cipolla με κάθε λεπτομέρεια σε ένα μικρό και εύληπτο τεύχος που τιτλοφορείται ως: Οι βασικοί νόμοι της ανθρώπινης ηλιθιότητας και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
Κέδρος. Τόσο ο ίδιος ο συγγραφέας όσο και εμείς δεν στοχεύουμε στην απαξίωση κανενός, αντίθετα, είναι μια πρόταση, μια διατριβή στην αυτοαξιολόγηση και τη δυνατότητα ανεύρεσης μιας θετικής ατομικής εξέλιξης και ανέλιξης προς την ευφυΐα και κατά συνέπεια την
κοινωνική απαλλαγή από τη σημερινή μάστιγα που αποτελεί τροχοπέδη του ατόμου και της
κοινωνίας, συμβάλλοντας ανυποψίαστα στην διαιώνιση και την εξέλιξη της αρρώστιας.
Σ.τ.Ε.

Οι βασικοί νόμοι της ανθρώπινης ηλιθιότητας
(Carlo M. Cipolla)

Οι ανθρώπινες σχέσεις βρίσκονται ομολογουμένως σε οικτρή κατάσταση. Όσο πίσω και αν
ανατρέξουμε, οι ανθρώπινες σχέσεις πάντα ήταν σε οικτρή κατάσταση…
Μετά το Δαρβίνο γνωρίζουμε πως έχουμε κοινή καταγωγή με τα κατώτερα μέλη του ζωικού
βασιλείου. Και τα σκουλήκια, όπως και οι ελέφαντες, αναγκάζονται να υπομείνουν το καθημερινό τους μερίδιο από δοκιμασίες, παθήματα και κακουχίες. Τα ανθρώπινα όντα
όμως έχουν το προνόμιο να είναι υποχρεωμένα να υπομείνουν ένα επιπλέον
φορτίο – ένα πλεόνασμα βασάνων που δημιουργούνται καθημερινά από μια
ομάδα ατόμων μέσα στο ανθρώπινο είδος. Αυτή η ομάδα είναι πιο ισχυρή από
τη Μαφία, το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα ή το διεθνή κομμουνισμό,
είναι μια ανοργάνωτη και αχαρτογράφητη ομάδα, που δε διαθέτει αρχηγούς ή
πρόεδρο, δεν διέπεται από κανονισμούς και ωστόσο κατορθώνει να δρα με
άψογο συντονισμό, σαν να κατευθύνεται από κάποιο αόρατο χέρι, κατά τρόπο
που η δράση του κάθε ατόμου συμβάλλει δραματικά στην ενίσχυση και την αύξηση της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων όλων των άλλων μελλών.
Ας μου επιτραπεί να σημειώσω όσο πιο κατηγορηματικά γίνεται, πως αυτό το βιβλίο ούτε
αποτελεί προϊόν κυνισμού, ούτε διατριβή στην ηττοπάθεια – όχι περισσότερο από ένα βιβλίο
μικροβιολογίας. Αποτελεί στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα μιας εποικοδομητικής απόπειρας αναγνώρισης, κατανόησης και συνεπώς πιθανής εξουδετέρωσης μιας από τις πλέον
ισχυρές, σκοτεινές δυνάμεις που παρεμποδίζουν την ευημερία του ανθρώπου και την ευτυχία.

Ο Πρώτος Βασικός Νόμος

Ο Πρώτος Βασικός Νόμος της Ανθρώπινης Ηλιθιότητας υποστηρίζει χωρίς αμφισημίες πως:
«Πάντα και νομοτελειακά όλοι υποτιμούν τον αριθμό των ηλίθιων ατόμων που
κυκλοφορούν στην κοινωνία».
Εν πρώτοις, η θέση φαντάζει επουσιώδης, ασαφής και τρομερά μικρόψυχη. Μια λεπτομερέστερη εξέταση ωστόσο αποκαλύπτει την εγκυρότητα του ισχυρισμού. Ανεξάρτητα από το
πόσο μεγάλο μέγεθος εκτιμά κάποιος ότι έχει η ανθρώπινη ανοησία, επανειλημμένα θα
ξαφνιάζεται από το γεγονός πως:
α) Άνθρωποι που κάποτε θεωρούσε λογικούς και νοήμονες αποδεικνύονται αναίσχυντα ηλίθιοι.
β) Μέρα με τη μέρα, με εντεινόμενη μονοτονία, παρενοχλείται στις δραστηριότητές του από
ηλίθια άτομα που εμφανίζονται ξαφνικά και απρόσμενα στα πιο ακατάλληλα μέρη, τις πιο απίθανες στιγμές.
Ο πρώτος βασικός νόμος δεν μου επιτρέπει να παραθέσω μια συγκεκριμένη
αριθμητική αξία στο ποσοστό των ηλίθιων ατόμων μέσα στο συνολικό πληθυσμό: κάθε αριθμητική προσέγγιση θα αποδεικνυόταν μικρότερη της πραγματικής. Κατά συνέπεια, θα συμβολίζω το ποσοστό των ηλίθιων ατόμων μέσα σε ένα
πληθυσμό με το γράμμα Η.

Ο Δεύτερος Βασικός Νόμος

Οι γενετιστές και οι κοινωνιολόγοι δείχνουν υπερβάλλοντα ζήλο να αποδείξουν, με έναν
εντυπωσιακό εξοπλισμό επιστημονικών δεδομένων και διατυπώσεων, πως όλοι οι άν-

θρωποι είναι από φυσικού τους ίσοι, και πως, αν κάποιοι είναι «περισσότερο ίσοι» από τους
άλλους, αυτό οφείλεται στην ανατροφή και όχι στη φύση. Διαχωρίζω τη θέση μου από αυτή
τη γενικευμένη άποψη. Η εδραιωμένη πεποίθησή μου, που ενισχύεται από χρόνια
παρατηρήσεων και πειραματισμών, είναι πως οι άνθρωποι δεν είναι ίσοι, ορισμένοι είναι ηλίθιοι και άλλοι όχι, και πως η διαφορά καθορίζεται από την φύση
και όχι από πολιτισμικούς συσχετισμούς ή παράγοντες.
Κάποιος είναι ηλίθιος ακριβώς με τον τρόπο που κάποιος έχει κόκκινα μαλλιά,
ένας άνθρωπος ανήκει στο σύνολο των ηλιθίων όπως ο καθένας ανήκει σε μια
ομάδα αίματος. Ο ηλίθιος γεννιέται ηλίθιος λόγω Θείας Πρόνοιας….
Πιστεύω ακράδαντα πως η ηλιθιότητα είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων των ανθρώπινων
ομάδων και κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη την κοινωνία σύμφωνα με μια σταθερή αναλογία. Αυτό το γεγονός εκφράζεται επιστημονικά με το δεύτερο βασικό νόμο που αναφέρει
πως:
«Η πιθανότητα να είναι ηλίθιο ένα συγκεκριμένο άτομο είναι ανεξάρτητη από
οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό αυτού του ατόμου».
Σε αυτό τον τομέα, φαίνεται πως η φύση όντως ξεπέρασε τον εαυτό της. Είναι ευρέως γνωστό πως η φύση κατορθώνει, μάλλον μυστηριωδώς, να διατηρεί σταθερά τη σχετική συχνότητα ορισμένων φυσικών φαινομένων. Για παράδειγμα, είτε οι άνθρωποι πολλαπλασιάζονται
στο βόρειο πόλο ή στον ισημερινό, είτε τα ζευγάρια είναι από πολιτισμικές ή υποανάπτυκτες
χώρες, είτε είναι μαύρες, λευκά ή κίτρινα, ο λόγος θηλυκών προς αρσενικά μεταξύ των νεογέννητων είναι σταθερός, με ένα πολύ μικρό προβάδισμα στα αρσενικά. Το πιο αξιοσημείωτο γεγονός σχετικά με τη συχνότητα της ηλιθιότητας είναι πως η φύση επιτυγχάνει να
εξισώσει αυτή τη συχνότητα με την πιθανότητα Η, τελείως ανεξάρτητα από το μέγεθος της
ομάδας. Συνεπώς ένας παρατηρητής ανακαλύπτει το ίδιο ποσοστό ηλιθιότητας είτε εξετάσει πολύ μεγάλα σύνολα ανθρώπων είτε έχει να κάνει με πολύ μικρές ομάδες ανθρώπων.
Κανένα άλλο σύνολο μετρίσιμων φαινομένων δεν παρέχει τόσο εντυπωσιακές αποδείξεις
για τη δύναμη της φύσης.
Οι αποδείξεις πως η μόρφωση είναι ανεξάρτητη της πιθανότητας Η προέκυψαν από πειράματα που διεξήχθησαν σε μεγάλο αριθμό Πανεπιστημίων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο πληθυσμός τους μπορεί να χωριστεί σε πέντε βασικές ομάδες: τους εργάτες που δουλεύουν με
μεροκάματο και κάνουν χειρονακτικές εργασίες, τους καταρτισμένους υπαλλήλους, τους
φοιτητές, το διοικητικό προσωπικό και τους καθηγητές. Κάθε φορά που εξέταζα τους
εργάτες, ανακάλυπτα ότι ένα κλάσμα Η του πληθυσμού τους ήταν ηλίθιοι.
Καθώς η τιμή του Η ήταν μεγαλύτερη από αυτό που περίμενα (πρώτος νόμος),
και συντασσόμενος με την επικρατούσα αντίληψη, αρχικά θεώρησα πως ο αποκλεισμός, η φτώχια και η έλλειψη εκπαίδευσης ευθύνονταν γι αυτό. Όμως, ανεβαίνοντας τα σκαλιά της κοινωνικής ιεραρχίας, ανακάλυψα πως το ίδιο ποσοστό
υπήρχε και μεταξύ τον ειδικευμένων υπαλλήλων και των φοιτητών. Είτε εξέταζα
ένα μεγάλο Πανεπιστήμιο ή ένα μικρό κολέγιο, ένα φημισμένο ίδρυμα ή ένα
άσημο, ανακάλυπτα πως το ίδιο κλάσμα Η του πληθυσμού των καθηγητών ήταν
ηλίθιοι. Τόσο κατάπληκτος έμεινα με τα αποτελέσματα, που φρόντισα να επεκτείνω την έρευνά μου σε μια ειδικά επιλεγμένη ομάδα, την πραγματική ελίτ,
τους βραβευμένους με Νομπέλ.
Το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε την παντοδυναμία της φύσης: ένα κλάσμα Η των
κατόχων του βραβείου Νομπέλ είναι ηλίθιοι. Αυτή ήταν μια ιδέα που δύσκολα
μπορούσα να αποδεχτώ και να αφομοιώσω, αλλά πολλά πειραματικά δεδομένα
απέδειξαν το αληθές της θεμελιώδους πρότασης. Ο Δεύτερος βασικός νόμος είναι
απαράβατος κανόνας και δεν επιδέχεται εξαιρέσεις. Ανεξάρτητα από πόσο αρεστός είναι, τα
συμπεράσματά του είναι τρομακτικά: από το Νόμο εξάγεται το συμπέρασμα πως, είτε συναναστραφείς διακεκριμένα άτομα, είτε αποσυρθείς στην Πολυνησία με τους κυνηγούς κεφαλών, είτε κλειστείς σε μοναστήρι ή αποφασίσεις να περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου
συντροφιά με πανέμορφες και αισθησιακές γυναίκες, έχεις να αντιμετωπίσεις πάντα το ίδιο
ποσοστό ηλίθιων ανθρώπων – το οποίο ποσοστό (σύμφωνα με τον Πρώτο Νόμο) πάντα θα
υπερβαίνει τις εκτιμήσεις σου.

Ο Τρίτος (και Χρυσός) Βασικός Νόμος

Ο Τρίτος Βασικός Νόμος συμπεραίνει, παρ’ όλο που δεν το αναφέρει ρητώς, ότι τα ανθρώπινα όντα εντάσσονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: στους ανήμπορους, τους ευφυείς, τους κακοποιούς και τους ηλίθιους.
«Ηλίθιος ονομάζεται το άτομο που οι πράξεις του προκαλούν ζημίες σε ένα άλλο
άτομο ή σε μια ομάδα ατόμων, χωρίς το ίδιο να αποκομίζει κέρδη, ενώ πιθανά
να υφίσταται ακόμη και ζημίες».
Όταν έρχονται αντιμέτωποι για πρώτη φορά με τον Τρίτο Βασικό Νόμο, οι λογικοί άνθρωποι ενστικτωδώς αντιδρούν με αισθήματα σκεπτικισμού και δυσπιστίας. Είναι γεγονός πως
οι λογικοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να συλλάβουν και να κατανοήσουν την
παράλογη συμπεριφορά. Όλοι μπορούμε να θυμηθούμε περιστατικά στα οποία η δράση
ενός προσώπου είχε αποτέλεσμα αυτός να κερδίσει και εμείς να ζημιωθούμε – έχουμε έρθει
σε επαφή με κακοποιούς. Μπορούμε επίσης να θυμηθούμε περιπτώσεις στις οποίες ένα
πρόσωπο προέβη σε μια πράξη, με αποτέλεσμα εκείνος να ζημιωθεί και εμείς να αποκομίσουμε όφελος – έχουμε έρθει σε επαφή με ανήμπορους.
Η καθημερινότητά μας απαρτίζεται συνήθως από περιστάσεις στις οποίες χάνουμε χρήματα και/ή χρόνο και/ή ενέργεια και/ή όρεξη και ευδιαθεσία και ευεξία λόγο των απροσδόκητων ενεργειών κάποιου παράλογου πλάσματος που
δεν έχει τίποτα να κερδίσει -και όντως δεν κερδίζει τίποτα- προκαλώντας μας
ταπείνωση, δυσκολίες ή βλάβες. Κανείς δεν ξέρει, καταλαβαίνει ή μπορεί να
εξηγήσει γιατί αυτό το παράλογο πλάσμα κάνει τα όσα κάνει. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει εξήγηση ή μάλλον υπάρχει μία και μοναδική εξήγηση: το εν
λόγω άτομο είναι ηλίθιος.

Αυτό είναι που και ο Ντίκενς και ο Σίλερ είχαν κατά νου, όταν ο πρώτος παρέθετε πως «με ηλιθιότητα και καλή πέψη ο άνθρωπος
μπορεί να υπομείνει αρκετά» και ο δεύτερος έγραφε πως «ενάντια στην ηλιθιότητα ακόμα και οι θεοί αγωνίζονται μάταια» Carlo M. Cipolla
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Συχνότητα κατανομής

Οι πράξεις των περισσότερων ανθρώπων δε χαρακτηρίζονται από συνέπεια. Υπό ορισμένες
συνθήκες ένα άτομο αντιδρά ευφυώς και υπό διαφορετικές συνθήκες το ίδιο άτομο υποδεικνύει ανημπόρια. Η μόνη σημαντική εξαίρεση στον κανόνα εμφανίζεται στα ηλίθια άτομα
που φυσιολογικά παρουσιάζουν μια ισχυρή προδιάθεση για απόλυτη συνέπεια σε κάθε τομέα
της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Ένα ανήμπορο άτομο μπορεί περιστασιακά να φερθεί ευφυώς και σε ορισμένες
περιπτώσεις μπορεί να δράσει ως κακοποιός. Αλλά εφ’ όσον το εν λόγω άτομο
είναι κατά βάσει ανήμπορος, η δράση του ως επί το πλείστον θα διαθέτει τα χαρακτηριστικά της ανημπόριας.
Ο απόλυτος κακοποιός είναι αυτός που προκαλεί σε άλλα άτομα ζημίες ίσες με
τα κέρδη του. Η απλούστερη μορφή απάτης είναι η κλοπή. Ένα άτομο που σου
κλέβει 100 λίρες, χωρίς να σου προκαλέσει άλλη ζημία ή βλάβη, είναι ο απόλυτος κακοποιός – εσύ ζημιώνεσαι 100 λίρες και αυτός κερδίζει 100 λίρες.
Ωστόσο, οι «απόλυτοι» κακοποιοί είναι σχετικά λίγοι.
Αν κάποιος σε σκοτώσει για να σου αποσπάσει πενήντα λίρες ή αν σε δολοφονήσει για να περάσει ένα Σαββατοκύριακο στο Μόντε Κάρλο με την γυναίκα σου,
μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως δεν είναι απόλυτος κακοποιός.
Ακόμη και χρησιμοποιώντας τις δικές του αξίες για να υπολογίσουμε τα δικά του
κέρδη (αλλά χρησιμοποιώντας πάντα τις δικές σου αξίες, για να υπολογίσουμε
τις δικές σου ζημιές) κατατάσσεται πολύ κοντά στα όρια της απόλυτης ηλιθιότητας. Οι στρατηγοί που προκαλούν τρομερές καταστροφές και αναρίθμητες απώλειες με αντάλλαγμα μια προαγωγή ή ένα μετάλλιο εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία.
Η συχνότητα κατανομής των ηλίθιων ατόμων είναι εντελώς διαφορετική από αυτή των κακοποιών. Εκεί που οι κακοποιοί είναι διασκορπισμένοι σε μια περιοχή, οι ηλίθιοι βρίσκονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Η αιτία γι’ αυτό είναι πως η συντριπτική πλειονότητα των
ηλίθιων ανθρώπων είναι ουσιαστικά και ανεπανόρθωτα ηλίθιοι – με άλλα λόγια, επιμένουν
πεισματικά να προκαλούν βλάβες και ζημίες σε άλλους ανθρώπους χωρίς να αποκομίζουν
κάποιο κέρδος, θετικό ή αρνητικό.
Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που με τις απίθανες πράξεις τους, εκτός από τις ζημίες που
προκαλούν σε άλλα άτομα, καταφέρνουν να βλάπτουν και τον εαυτό τους. Πρόκειται για ένα
είδος υπερ-ηλιθίων…

Ηλιθιότητα και εξουσία

Όπως και τα ανθρώπινα όντα, έτσι και οι ηλίθιοι άνθρωποι παρουσιάζουν τεράστιες διακυμάνσεις αναφορικά με τη δυνατότητά τους να επηρεάζουν τους συνανθρώπους τους. Ορισμένοι ηλίθιοι άνθρωποι υπό φυσιολογικές συνθήκες προκαλούν μόνο
περιορισμένες ζημίες, ενώ άλλοι καταφανώς επιτυγχάνουν να προκαλούν ανείπωτες και εκτεταμένες καταστροφές όχι απλά σε ένα ή δύο άτομα αλλά σε ολόκληρες κοινότητες ή κοινωνίες.
Το καταστρεπτικό δυναμικό του ηλίθιου ατόμου συναρτάται από δύο κύριους παράγοντες.
Πρώτα απ’ όλα, εξαρτάται από το γενετικό παράγοντα. Μερικά άτομα κληρονομούν εξαιρετικές δόσεις του γονιδίου της ηλιθιότητας και ελέω κληρονομικότητας ανήκουν εκ γενετής στην αριστοκρατία της ομάδας τους. Ο δεύτερος παράγοντας που καθορίζει το δυναμικό
ενός ηλίθιου ατόμου σχετίζεται με την ισχύ και τις ευθύνες της θέσης που καταλαμβάνει στην
κοινωνία. Μεταξύ των γραφειοκρατών, των στρατηγών, των πολιτικών και των αρχηγών
κρατών είναι αρκετά εύκολο να εντοπιστούν εξαιρετικά παραδείγματα, ουσιαστικά ηλίθιων
ανθρώπων, των οποίων η καταστροφική δυνατότητα είχε (ή έχει) αυξηθεί τρομακτικά λόγω
της θέσης εξουσίας που κατείχαν (ή κατέχουν). Δε θα πρέπει εδώ να παραβλέψουμε και
τους θρησκευτικούς αξιωματούχους…
Σε ένα δημοκρατικό σύστημα, οι βουλευτικές εκλογές είναι ένα αποτελεσματικότατο εργαλείο για να διασφαλισθεί σταθερά το ποσοστό Η μεταξύ των ισχυρών. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι, σύμφωνα με το Δεύτερο Βασικό Νόμο, ένα
ποσοστό Η του εκλογικού σώματος είναι ηλίθιοι άνθρωποι και οι εκλογές παρέχουν σε όλους μια θαυμάσια ευκαιρία για να βλάψουν όλους τους υπόλοιπους
χωρίς να κερδίσουν το παραμικρό από τις ενέργειές τους. Το επιτυγχάνουν συμβάλλοντας στη συντήρηση του ποσοστού Η μεταξύ αυτών που κατέχουν την εξουσία.

Η δύναμη της ηλιθιότητας

Δεν είναι δύσκολο να κατανοήσουμε πώς η κοινωνική πολιτική και θεσμική ισχύς μεγεθύνει το καταστρεπτικό δυναμικό ενός ηλίθιου ανθρώπου. Αλλά πρέπει και να εξηγήσουμε
και να αντιληφθούμε τί ακριβώς είναι αυτό που καθιστά ένα ηλίθιο άτομο τόσο επικίνδυνο
για τους άλλους ανθρώπους –ή, με άλλα λόγια, σε τί συνίσταται η δύναμη της ηλιθιότητας.
Στην ουσία, οι ηλίθιοι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι και επιβλαβείς επειδή οι λογικοί άνθρωποι δυσκολεύονται να συλλάβουν και να κατανοήσουν την παράλογη συμπεριφορά. Ένα ευφυές άτομο πιθανόν να κατανοήσει τη λογική ενός κακοποιού.
Οι πράξεις των κακοποιών ακολουθούν ένα σχέδιο με κάποια συλλογιστική -επίβουλη συλλογιστική μεν, αλλά παρ’ όλα αυτά συλλογιστική. Ο κακοποιός επιθυμεί ενεργητικό στο λογαριασμό του. Εφόσον δεν είναι αρκετά έξυπνος ώστε να σχεδιάσει πρακτικές που θα του
αποφέρουν όφελος και παράλληλα θα ωφελήσουν κι εσάς, θα παραγάγει το ενεργητικό του
προκαλώντας παθητικό στο δικό σας λογαριασμό.
Η συμπεριφορά του είναι κατακριτέα, αλλά διέπεται από μια λογική, και ένας λογικός άνθρωπος μπορεί να την προβλέψει. Μπορείς να μαντέψεις πώς θα ενεργήσει ένας κακοποιός, τους κακόβουλους χειρισμούς του και τις υστερόβουλες φιλοδοξίες του, και συχνά
είναι εφικτό να θωρακίσεις τις άμυνές σου.
Με ένα ηλίθιο άτομο, αυτό είναι παντελώς αδύνατο, όπως εξηγείται από τον Τρίτο Βασικό
Νόμο. Ένα ηλίθιο πλάσμα σε κατατρέχει χωρίς λόγο, χωρίς να προσβλέπει σε κάποιο πλεονέκτημα, χωρίς σχέδιο ή μεθόδευση και στις πλέον ακατάλληλες στιγμές και μέρη. Όταν αντιμετωπίζεις ένα ηλίθιο άτομο, βρίσκεσαι ολοκληρωτικά
στο έλεός του.
Επειδή οι ενέργειες του ηλίθιου ατόμου δε διέπονται από τους νόμους της λογικής, συνεπάγεται ότι:
α) η επίθεση, κατά κανόνα, σε βρίσκει απροετοίμαστο.
β) ακόμα και όταν κάποιος αντιληφθεί ότι δέχεται επίθεση, αδυνατεί να οργάνωση λογικά αντίμετρα, γιατί η ίδια η επίθεση στερείται λογικής δομής.
γ) το γεγονός πως οι δραστηριότητες και οι ενέργειες του ηλίθιου πλάσματος
είναι απόλυτα αλλοπρόσαλλες και παράλογες δεν καθιστούν μόνο την άμυνα

προβληματική αλλά και την όποια αντεπίθεση εξαιρετικά δύσκολη – σαν να προσπαθείς να στοχεύσεις ένα αντικείμενο που μπορεί να κινηθεί με τις πιο απίθανες και απροσδόκητες κινήσεις.

Ο Τέταρτος Βασικός Νόμος

Το πραγματικά εκπληκτικό γεγονός ωστόσο είναι πως και οι ευφυείς άνθρωποι και οι κακοποιοί συχνά παραγνωρίζουν την καταστρεπτική δύναμη, η οποία είναι σύμφυτη της ηλιθιότητας.
Είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξηγηθεί γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο, και το μόνον που μπορούμε να σχολιάσουμε είναι πως οι ευφυείς άνθρωποι αλλά και οι κακοποιοί όταν
έρχονται αντιμέτωποι με ηλίθια άτομα κάνουν το λάθος να ενδίδουν σε αισθήματα αυταρέσκειας και περιφρόνησης, αντί να εκκρίνουν άμεσα επαρκείς ποσότητες αδρεναλίνης και να οργανώσουν τις άμυνές τους. Ορισμένοι τρέφουν
ελπίδες πως μπορούν να χειραγωγήσουν τους ηλίθιους και ως ένα βαθμό κάποιοι μπορεί
και να το κατορθώσουν. Όμως, λόγω της αλλοπρόσαλλης συμπεριφοράς των ηλιθίων,
είναι αδύνατο να προβλεφθούν όλες οι πράξεις και οι αντιδράσεις ενός ηλίθιου ατόμου και
αργά ή γρήγορα θα συντριβούν από τις ανόητες ενέργειες του ανόητου συνεταίρου.
Τα παραπάνω συνοψίζονται σαφώς στον Τέταρτο Βασικό νόμο που δηλώνει πως:
«Οι μη ηλίθιοι άνθρωποι πάντα υποτιμούν την καταστροφική ισχύ των ηλίθιων
ατόμων. Συγκεκριμένα, οι μη ηλίθιοι άνθρωποι συνέχεια παραβλέπουν πως η
συναναστροφή ή ο συγχρωτισμός με ηλίθια άτομα απαρέγκλιτα αποδεικνύεται
μοιραίο λάθος, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή, την τοποθεσία και τις συνθήκες».
Μέσα στους αιώνες και τις χιλιετίες, στη δημόσια και την ιδιωτική ζωή, αναρίθμητα άτομα δεν
έδωσαν τη δέουσα σημασία στον Τέταρτο Βασικό Νόμο και αυτή η αβλεψία έχει στοιχήσει
στην ανθρωπότητα ανυπολόγιστες απώλειες.

Μακροανάλυση και ο Πέμπτος Βασικός Νόμος

Ο προβληματισμός προσφέρεται για μια μακροσκοπικού τύπου ανάλυση όπου, αντί να εξετάζουμε το ατομικό συμφέρον, εξετάζουμε το συμφέρον της κοινωνίας, που σε αυτό το
πλαίσιο εκλαμβάνεται ως το αλγεβρικό άθροισμα των προσωπικών περιπτώσεων.
Ο Πέμπτος Βασικός Νόμος δηλώνει πως:
«Ο ηλίθιος άνθρωπος είναι το πιο επικίνδυνο είδος ανθρώπου».
Το πόρισμα που προκύπτει από τον Πέμπτο Βασικό Νόμο είναι ότι:
«Ο ηλίθιος άνθρωπος είναι πιο επικίνδυνος από τον κακοποιό».
Η διατύπωση του Νόμου και του πορίσματός του βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της μικροανάλυσης. Όμως, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο Νόμος και το πόρισμά του έχουν
εκτεταμένες επιπτώσεις μακροσκοπικού τύπου. Το βασικό σημείο που δεν πρέπει να μας διαφεύγει είναι αυτό: το αποτέλεσμα της δράσης ενός απόλυτου κακοποιού είναι καθαρά και
απλά μια διανομή πλούτου και/ή ευδαιμονίας. Ύστερα από την πράξη ενός τέλειου κακοποιού, ο κακοποιός έχει ένα θετικό πρόσημο στο λογαριασμό του που είναι ευθέως ανάλογο
με την αρνητική απόλυτη τιμή που προκάλεσε σε ένα άλλο άτομο.
Η κοινωνία, ως σύνολο, ούτε ωφελείται ούτε ζημιώνεται. Αν όλα τα μέλη μιας κοινωνίας
ήταν απόλυτοι κακοποιοί, τότε η κοινωνία θα παρέμενε στάσιμη, αλλά δεν θα υπήρχαν μεγάλες καταστροφές. Όλη η ενέργεια θα αναλωνόταν σε μαζικές αναδιανομές πλούτου και
ευδαιμονίας προς όφελος εκείνων που θα επέλεγαν να δράσουν. Αν όλα τα μέλη μιας κοινωνίας δρούσαν τακτικά με μια σειρά, τότε όχι μόνο η κοινωνία ως σύνολο αλλά και τα
άτομα που την αποτελούν θα βρίσκονταν σε μια απόλυτα σταθερή κατάσταση χωρίς αλλαγές.
Όταν έχουμε να κάνουμε με ηλίθιους ανθρώπους, η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική.
Οι ηλίθιοι άνθρωποι προκαλούν ζημίες σε άλλους ανθρώπους, χωρίς αντιστάθμιση κερδών στο δικό τους λογαριασμό. Συνεπώς η κοινωνία ως σύνολο
ζημιώνεται.
Όλα αυτά οδηγούν σε ορισμένες σκέψεις αναφορικά με την αποδοτικότητα των κοινωνιών.
Σύμφωνα με το Δεύτερο Βασικό Νόμο, το ποσοστό των ηλίθιων ανθρώπων είναι μια σταθερά Η που δεν εξαρτάται από το χώρο, το χρόνο, τη φυλή, την τάξη ή οποιαδήποτε άλλη
κοινωνικοπολιτισμική ή ιστορική μεταβλητή, Θα ήταν σοβαρό σφάλμα να θεωρήσουμε πως
ο αριθμός των ηλίθιων ανθρώπων σε μια φθίνουσα κοινωνία είναι μεγαλύτερος από εκείνων σε μια κοινωνία που προοδεύει. Και οι δύο τύποι των κοινωνιών μαστίζονται από το ίδιο
ποσοστό ηλίθιων ατόμων.
Αυτή η θεωρητική υπόθεση επιβεβαιώνεται επαρκώς με διεξοδική ανάλυση περιπτώσεων
από την ιστορία. Μάλιστα η ιστορική ανάλυση μας επιτρέπει να επαναδιατυπώσουμε τα θεωρητικά συμπεράσματα με πιο αντικειμενικό τρόπο και πιο παραστατικές λεπτομέρειες. Είτε
εξετάσουμε την κλασσική, τη μεσαιωνική, τη σύγχρονη ή την τωρινή εποχή , το
εντυπωσιακό γεγονός είναι πως οποιαδήποτε χώρα η οποία προοδεύει, διαθέτει το αναπόφευκτο ποσοστό Η ηλίθιων ατόμων. Ωστόσο, οι χώρες που προοδεύουν διαθέτουν επίσης και ένα ασυνήθιστα υψηλό ποσοστό ευφυών
ατόμων, τα οποία κατορθώνουν να κρατούν το ποσοστό Η υπό έλεγχο και παράλληλα παράγουν αρκετά κέρδη για τον εαυτό τους και για τα άλλα μέλη του
κοινωνικού συνόλου ώστε να διασφαλίζεται η πρόοδος.
Σε μια χώρα που έχει πάρει την κάτω βόλτα, το ποσοστό των ηλίθιων ανθρώπων εξακολουθεί να ισούται με Η, ωστόσο στον υπόλοιπο πληθυσμό παρατηρείται μεταξύ αυτών που κατέχουν την εξουσία μια δραματική εξάπλωση του
πληθυσμού των κακοποιών με καλπάζουσα ηλιθιότητα και μεταξύ όσων δε μετέχουν στην εξουσία μια εξίσου ανησυχητική αύξηση του πληθυσμού των ανήμπορων ατόμων. Τέτοιες μεταβολές στη σύνθεση του μη ηλίθιου πληθυσμού
αναπόφευκτα ενισχύουν την καταστροφική δύναμη του ποσοστού Η και καθιστούν την παρακμή αναπόφευκτη. Και η χώρα πάει κατά διαόλου.
Ο Carlo M. Cipolla (1922 – 2000) ήταν Ιταλός ιστορικός της οικονομίας. Το όνειρό του ήταν να γίνει
καθηγητής ιστορίας και φιλοσοφίας και εγγράφηκε στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Παβίας. Αποφοίτησε το 1944 και μεταγενέστερα
σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και στο London School of Economics. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Κατάνια σε ηλικία 27 ετών. Το γεγονός
αυτό υπήρξε η απαρχή μιας μακράς ακαδημαϊκής καριέρας στην Ιταλία (Βενετία, Τορίνο, Παβία, ScuolaNormale Superiore di Piza και Φιέζολε). Το 1953 ταξίδεψε στις ΗΠΑ με υποτροφία του ιδρύματος Φουλμπράιτ και το 1957 δίδαξε
ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλει στην Καλιφόρνια. Δύο
Χρόνια αργότερα έγινε τακτικός καθηγητής. Το 1995 τιμήθηκε με το βραβείο Μπαλζάν.

Μόνο δύο πράγματα είναι άπειρα: το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, και ως προς το σύμπαν
διατηρώ κάποιες αμφιβολίες.
Αλβέρτος Αϊνστάιν
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Eco-θεραπεία: Η επιστροφή στη φύση αλλάζει τη διάθεση
Γράφει: Μαρία Ευφραιμίδη

Μπορεί ένας περίπατος στο δάσος να αντικαταστήσει το Prozac; Μία βόλτα
στη θάλασσα να καταπολεμήσει την αϋπνία; Ένα ηλιοβασίλεμα στο Ιόνιο να
κάνει ό,τι και 1 ώρα ψυχοθεραπείας; Φαίνεται πως οι εικόνες που φέρνουμε
στο μυαλό μας όταν θέλουμε να χαλαρώσουμε, τώρα αποκτούν επιστημονική
αξία και χρησιμότητα. Mελέτη που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία και παρακολούθησε την πορεία ασθενών που έπασχαν από κατάθλιψη, έδειξε ότι 8
στους 10 σημείωναν σημαντική βελτίωση μετά από έναν περίπατο στην
εξοχή, ενώ σε 9 από αυτούς αυξανόταν η αυτοεκτίμηση. Άλλες έρευνες αποδεικνύουν πως οι εργαζόμενοι αποδίδουν περισσότερο και οι ασθενείς στα
νοσοκομεία αναρρώνουν γρηγορότερα εάν ο χώρος στον οποίο εργάζονται
ή νοσηλεύονται έχει θέα στη φύση.
Στην Αμερική, εκεί όπου γεννιούνται οι πιο πρωτοποριακές τάσεις, οι ειδικοί ενσωμάτωσαν τα νέα ευρήματα σε μία καινούργια επιστήμη, την οικοψυχολογία. Στόχος της είναι
να αποκαταστήσει τα ψυχολογικά προβλήματα των ασθενών φέρνοντάς τους σε επαφή
με την «πράσινη» πλευρά του εαυτού τους. Το Πανεπιστήμιο του Πόρτλαντ έχει ήδη δημιουργήσει τμήμα Οικοψυχολογίας, με αντικείμενο τη «Θεραπεία μέσω της φύσης».
«Συνδέοντας την ψυχή με τη χάρη, τη χαρά και την αναζωογονητική δύναμη της φύσης,
μπορούμε να χτίσουμε μια ισορροπημένη προσωπικότητα και υγιείς σχέσεις με τους
γύρω μας», τονίζουν οι καθηγητές του τομέα και προσθέτουν: «Ερχόμαστε στον κόσμο
σαν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της φύσης. Ωστόσο, καθώς εντασσόμαστε στη βιομηχανική κοινωνία, χάνουμε την αληθινή μας ταυτότητα και, κατά συνέπεια, οδηγούμαστε
σε μια σειρά από διαταραχές. Ο σύγχρονος πολιτισμός χειραγωγεί την ψυχή, διαταράσσει τη σκέψη και απενεργοποιεί τις αισθήσεις. Μας κάνει, ουσιαστικά, ανίκανους να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας και να τα επιλύσουμε. Συχνά νιώθουμε θλιμμένοι ή
ανάξιοι, ακριβώς επειδή η ικανότητά μας να αισθανόμαστε και να σκεπτόμαστε έχει αχρηστευθεί».
Η σχέση μας με τη φύση είναι πολύ πιο σημαντική από όσο νομίζουμε. Οι ειδικοί του Πανεπιστημίου του Πόρτλαντ εξηγούν: «Η έλλειψη της προσωπικής επαφής με τη φύση δεν είναι το χειρότερο που συμβαίνει. Εκείνο που
θεωρούμε πραγματικά τραγικό είναι πως η βιομηχανική κοινωνία μάς εξαναγκάζει να εκμεταλλευόμαστε τη φύση και να καταστρέφουμε με τα ίδια
μας τα χέρια το περιβάλλον. Αυτό μας εξωθεί σε μια τεράστια εσωτερική
σύγκρουση. Αντί να καταφεύγουμε σε αυτήν όπως επιστρέφουμε στην αγκαλιά της μητέρας μας, τη βλέπουμε σαν ένα εμπόδιο στην οικονομική εξέλιξη του πολιτισμού μας».

Με ρίζες στην ψυχανάλυση

Η έννοια της εσωτερικής σύνδεσης του ατόμου με το περιβάλλον του είναι τόσο παλιά
όσο και η επιστήμη της ψυχοθεραπείας. Ο Καρλ Γιουνγκ, ένας από τους πατέρες της
ψυχανάλυσης, εντάσσει τη φύση σε ένα κομμάτι της ψυχής που όλοι κρύβουμε μέσα
μας, το «συλλογικό ασυνείδητο». Σύμφωνα με τον ελβετό γιατρό, το «συλλογικό ασυνείδητο» περιέχει αρχέτυπα, δηλαδή καταγραφές που δεν είναι βασισμένες στην προσωπική μας εμπειρία αλλά αποτελούν κομμάτι του νου μας από την πρώτη στιγμή που
ερχόμαστε στη ζωή. Μέσα σε αυτές είναι και η επαφή με τη φύση, ένα αναπόσπαστο
κομμάτι του «συλλογικού μας ασυνείδητου». Αυτό σημαίνει πως, όταν ερχόμαστε σε
σύγκρουση με τη φύση, βρισκόμαστε σε μια βαθιά και πολύ σοβαρή ρήξη με τον ίδιο μας
τον εαυτό.
Ο αμερικανός ιστορικός Θίοντορ Ρόζακ, καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, παίρνει την έννοια του «συλλογικού ασυνείδητου» και την εξελίσσει. Στο βιβλίο του «The Voice of the Earth: An Exploration of Ecopsychology» («Η Φωνή της Γης:
Μια Εξερεύνηση της Οικοψυχολογίας»), που κυκλοφόρησε το περασμένο καλοκαίρι,
μιλάει για το «οικολογικό ασυνείδητο», δηλαδή για ένα αρχείο γεμάτο εγγραφές από τη
φύση, το οποίο υπάρχει σε κάθε άτομο. «Στο σύγχρονο κόσμο, οι γνώσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ''οικολογικό ασυνείδητο'' έχουν καταπιεστεί και δεν βγαίνουν στην επιφάνεια της συνείδησης. Αυτό μας κάνει να χάνουμε την επαφή με το περιβάλλον και,
κατά συνέπεια, με τον εαυτό μας».
Ο Ρόζακ θεωρεί την οικοψυχολογία το μόνο τρόπο για να αποκαταστήσουμε αυτή τη
σχέση. Μιλάει για την επαφή με το άγριο κομμάτι της φύσης, τη μύηση στο μυστικισμό
της και την επιστράτευση φυσικών θεραπευτικών μεθόδων της εναλλακτικής ιατρικής.
Επιπλέον, παίρνει και ορισμένες θέσεις που ακούγονται αρχικά ακραίες, όπως την
ανάγκη σμίκρυνσης των μεγάλων πόλεων, δηλαδή αυτών των αστικών κέντρων που
έχουν ξεφύγει από την κλίμακα του ανθρώπινου και γίνονται απάνθρωπα. Σε δεύτερη
όμως ανάγνωση, ίσως και να έχει δίκιο.

«Mind». «Από αυτή την άποψη, η οικοθεραπεία έχει ασυναγώνιστη αξία, αφού βασίζεται σε απλές δραστηριότητες που δεν κοστίζουν τίποτα».
Έρευνα που έγινε για λογαριασμό του «Mind» δείχνει ότι μια αύξηση της τάξης του 10%
στις οικολογικές δραστηριότητες θα έκανε οικονομία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της
Μεγάλης Βρετανίας κατά 500 εκατομμύρια λίρες το χρόνο, αφού οι πολίτες θα ασθενούσαν λιγότερο, θα χρειάζονταν λιγότερα φάρμακα, θα νοσηλεύονταν πιο σπάνια στα
νοσοκομεία και θα απουσίαζαν λιγότερες ημέρες από την εργασία τους. Επιπλέον, θα
έσωζε 6.000 ζωές κάθε χρόνο. «Τα δεδομένα αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν λάβουμε υπόψη μας τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που
προβλέπει ότι η κατάθλιψη το 2020 θα είναι η δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα καρδιαγγειακά», τονίζει το «Mind». «Το ίδρυμά μας θεωρεί την οικοθεραπεία ένα σημαντικό
όπλο στην καταπολέμηση της ψυχικής ασθένειας. Πρόκειται για μια αξιόπιστη, κλινικά
αποδεδειγμένη μέθοδο, που πρέπει να συνταγογραφείται από τους γιατρούς. Μάλιστα,
για τους ασθενείς που δεν έχουν άλλη λύση εκτός από τα αντικαταθλιπτικά, μπορεί να
αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη. Δεν υποστηρίζουμε ότι αντικαθιστά τα φάρμακα, αλλά ότι
ο ορίζοντας στην αντιμετώπιση της ψυχικής ασθένειας πρέπει να διευρυνθεί».
Η οικοθεραπεία με συνταγή γιατρού αποτελεί ήδη επιστημονική πρακτική σε
διάφορες χώρες της Ευρώπης. Στην Ολλανδία υπάρχουν 600 φάρμες οικοθεραπείας και στη Νορβηγία 400, γεγονός που σημαίνει ότι οι γιατροί καθοδηγούν προς αυτές τα ανάλογα περιστατικά. Η Μεγάλη Βρετανία διαθέτει
43, χωρίς όμως να έχει θεσμοθετήσει ακόμη την παραπομπή των ασθενών
με συνταγή γιατρού, κάτι που αποτελεί και το στόχο του «Mind». Άλλωστε,
η θεραπεία με τα αντικαταθλιπτικά δεν είναι πάντα η πιο αποτελεσματική
λύση για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Μία μελέτη του Εθνικού Ιδρύματος Ψυχικής Υγείας των ΗΠΑ για ένα συγκεκριμένο ψυχοφάρμακο της
κατηγορίας των εκλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης
αποκαλύπτει ότι μόνο το 40% των ασθενών είδε βελτίωση μετά από 10
εβδομάδες αγωγής με αυτό.

Μια απλή μέρα στη φάρμα

Οι οικοψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι τα ανθρώπινα πλάσματα ανήκουν σε μια
αλληλένδετη οικουμενική βιόσφαιρα και ότι τα οικολογικά προβλήματα,
όπως η ρύπανση, ο υπερπληθυσμός, η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και η εξαφάνιση των ζωικών ειδών, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη
ζωή μας. Για να κάνουν πράξη τη θεωρία, εφαρμόζουν την οικοθεραπεία σε
ειδικές φάρμες. Η πιο διάσημη από αυτές είναι η «Cibolo Nature Center» στο
Τέξας.
«Προσπαθούμε να επανασυνδέσουμε τους κατοίκους της περιοχής με το φυσικό τους
περιβάλλον», εξηγεί ο Μπρεντ Έβανς, οικοθεραπευτής και συνιδρυτής του πρωτοποριακού κέντρου. Όλα ξεκίνησαν το 1988, όταν ο Έβανς και η γυναίκα του, σοκαρισμένοι από την καταστροφή του κοινοτικού πάρκου της μικρής τους πόλης, αποφάσισαν να
φροντίσουν το μέρος. Μετά από 2 δεκαετίες, τα 1.000 στρέμματα έγιναν ένα Κέντρο
Φύσης γνωστό πλέον διεθνώς, ενώ στο βιβλίο τους «The Νature Center Book» διηγούνται: «Στην αρχή, πιστεύαμε μόνο ότι θα προστατεύσουμε ένα κομμάτι πρασίνου, δεν
ξέραμε ότι δημιουργούσαμε μια θεραπευτική κοινότητα».
Τέτοια κέντρα συναντούμε σε όλο τον κόσμο: Το «Citizen’s Forest» στο Χοκάιντο, στο
δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ιαπωνίας, για παράδειγμα, έχει έκταση 100.000 στρέμματα και δέχεται περισσότερους από 270.000 επισκέπτες κάθε χρόνο. Στους αμμόλοφους της ερήμου Τσιουάουα, μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού, μια δραστήρια σπουδάστρια
μετέτρεψε ένα δημόσιο λουτρό σε φάρμα οικοθεραπείας. Εκτιμάται ότι η νέα τάση αφορά
κυρίως το γυναικείο κοινό, αφού, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, οι γυναίκες έχουν διπλάσιες πιθανότητες από τους άνδρες να υποφέρουν από κατάθλιψη.
Πληροφορίες: Στην Ελλάδα η οικοθεραπεία δεν είναι ακόμη οργανωμένη, ωστόσο
υπάρχουν ενδιαφέρουσες φάρμες οικοτουρισμού. Πληροφορίες βρίσκουμε στο «Guest
Inn», ένα «πράσινο» δίκτυο αγροτουρισμού (www.guestinn.gr).
Πηγή: http://www.vita.gr/html/ent/835/ent.11835.asp

Οικοθεραπεία με συνταγή γιατρού

Το σκάψιμο στον κήπο, το ψάρεμα στη θάλασσα και η ανάβαση στο βουνό είναι πλέον
κάτι παραπάνω από χόμπι ή γυμναστική. Τώρα γίνονται με συνταγή γιατρού, αφού αποτελούν δραστηριότητες της οικοθεραπείας, της πιο σύγχρονης μορφής ψυχοθεραπείας.
Στη Μεγάλη Βρετανία, το ίδρυμα «Mind», ο μεγαλύτερος οργανισμός για την ψυχική
υγεία, αγωνίζεται να καθιερώσει την οικοθεραπεία ως την πιο κατάλληλη αγωγή για προβλήματα ψυχικής υγείας. Το σημαντικότερο επιχείρημά του είναι μια έκθεση που αναφέρει
ότι το 93% των γιατρών αναγκάζεται να συνταγογραφήσει ψυχοφάρμακα επειδή δεν
υπάρχει άλλη εναλλακτική. «Τα ψυχοφάρμακα είναι η πιο διαδεδομένη λύση, αφού η ψυχοθεραπεία θεωρείται ''υπηρεσία πολυτελείας" που απευθύνεται σε λίγους. Καθώς διεξάγεται σε ατομικές συνεδρίες, το κόστος της είναι ιδιαίτερα υψηλό», υποστηρίζει το

«Ένα κομμάτι γης μοιάζει για το λευκό άνθρωπο μ' ένα οποιοδήποτε άλλο κομμάτι, γιατί είναι ένας ξένος που έρχεται μέσα στη νύχτα
και παίρνει από τη γη αυτό που θέλει και μόλις την κυριεύσει, πηγαίνει μακρύτερα. Η απληστία του θα καταβροχθίσει τη γη και δεν
θα αφήσει πίσω του παρά μια έρημο».
Αρχηγός των Ινδιάνων Σιάτλ
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,
στη γη του ΠΕΛΙΤΙ
Συντάχθηκε από τον Παναγιώτης Σαϊνατούδης, www.peliti.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Η βιοποικιλότητα είναι προϋπόθεση για τη συνέχεια της ζωής. Ειδικότερα η αγροτική βιοποικιλότητα είναι η εγγύηση της διατροφής μας.
Δυστυχώς όμως το μέγεθος της γενετικής διάβρωσης στον πλανήτη είναι αποκαρδιωτικό. Οι
έρευνες του ΟΗΕ έχουν δείξει ότι μόνο το 10%
των παραδοσιακών διατροφικών ποικιλιών καλλιεργείται πλέον σήμερα.
Εμείς διακηρύσσουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε ζωντανή την καλλιέργεια και τη διάδοση όλων
των αγροτικών ποικιλιών που έχουν απομείνει. Πρόκειται
για ένα πολύτιμο φυσικό πόρο που αποτελεί κοινό αγαθό
και αναπαράγεται ελεύθερα από τον αγρότη σε αντίθεση με πολλούς βιομηχανικούς
σπόρους.
Δυστυχώς όμως η νομοθεσία υποστηρίζει τα κριτήρια της ομοιομορφίας και σταθερότητας. Αυτά τα κριτήρια δεν ταιριάζουν στις αγροτικές ποικιλίες οι οποίες δεν είναι ομοιόμορφες ακριβώς επειδή έχουν ευρεία γενετική βάση. Επίσης δεν είναι σταθερές γιατί
προσαρμόζονται στα διαφορετικά περιβάλλοντα. Αυτή η ευρεία γενετική βάση δηλαδή
ο μεγάλος αριθμός γονιδίων που διαθέτουν, είναι στην ουσία το μεγάλο τους πλεονέκτημα επειδή τους δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής σε τοπικές συνθήκες και σε κλιματικές αλλαγές. Αντίθετα οι βιομηχανικοί σπόροι δεν διαθέτουν αυτά τα πλεονεκτήματα.
Δυστυχώς όμως η νομοθεσία μετατρέπει το τεράστιο αυτό πλεονέκτημα της προσαρμοστικότητας σε εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των παραδοσιακών ποικιλιών.
Οι παραδοσιακές ποικιλίες που χάνονται είναι (μαζί με άλλα ημιάγρια είδη) οι γονείς των
σημερινών ποικιλιών, αποτελούν δηλαδή τη βάση, όχι μόνον της παλιάς αλλά και της
καινούριας διατροφής μας. Επιπλέον ο παραδοσιακός σπόρος έχει πολύ μικρότερες
απαιτήσεις για λιπάσματα και φυτοπροστασία. Ο αγρότης δεν χρειάζεται να ξοδεύει πολλά
χρήματα για αυτές τις εισροές. Έτσι οι παραδοσιακές ποικιλίες αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε περιόδους οικονομικής κρίσης.
Υπάρχουν παραδοσιακές ποικιλίες με μεγάλη παραγωγή και καλά χαρακτηριστικά για
εμπορική χρήση, με καλύτερη διατροφική ποιότητα και γεύση. Υπάρχουν και άλλες με
μικρότερη απόδοση από τις βιομηχανικές. Είναι όλες κατάλληλες για το πολύ-λειτουργικό μοντέλο γεωργίας του μικρο-μεσαίου αγρότη, για μια μορφή ήπιας γεωργίας που δεν
είναι εντατική.

Είμαστε αντίθετοι στην επιβολή μοντέλου ανάπτυξης της γεωργίας το οποίο
εξορίζει τις παραδοσιακές ποικιλίες από την αγορά. Σήμερα με την κρίση οι
νέοι άνδρες και γυναίκες που επιθυμούν να δοκιμάσουν την τύχη τους στη
γεωργία θα έπρεπε να έχουν ανοικτές όλες τις επιλογές για τη μορφή γεωργίας και τους σπόρους που θα επιλέξουν. Γι αυτό διεκδικούμε την ελευθερία των αγροτικών παραδοσιακών σπόρων και τη δυνατότητα επιλογής
γεωργικού μοντέλου για κάθε καλλιεργητή. Τέλος διεκδικούμε οριστική
παύση στην απώλεια της γεωργικής βιοποικιλότητας με ριζική αλλαγή της
ισχύουσας Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Ας δυναμώσουμε το κοινωνικό κίνημα για τη διατήρηση της αγροτικής βιοποικιλότητας.
Να ξαναμάθουμε να κρατάμε σπόρο και να γίνουμε διατηρητές παραδοσιακών ποικιλιών και δημιουργοί νέων αγροτικών ποικιλιών με ευρεία γενετική βάση. Όταν έχουμε
τη γνώση τον σπόρο και τη διάθεση κανείς δεν μπορεί να μας δημιουργήσει εξαρτήσεις
από ιδιωτικά συμφέροντα.

Πετάξτε τα σουτιέν
Tα πάνω κάτω στα γυναικεία δεδομένα φέρνει νέα
γαλλική μελέτη κατά την οποία η διαρκής στήριξη
του στήθους, φορώντας σουτιέν, οδηγεί στην
απώλεια της σφριγηλότητας του καθώς «τεμπελιάζουν» οι θωρακικοί μύες. Τα ανατρεπτικά αποτελέσματα της 15ετούς μελέτης έρχονται από τον
αθλητίατρο στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της
Μπεζανσόν (CHRU) και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Φρανς-Κοντέ, Ζαν-Ντενί Ρουγιόν.
Βάση αυτών, φάνηκε πως οι γυναίκες που δεν φορούσαν σουτιέν είχαν πιο σφριγηλό στήθος, που εμφάνιζε λιγότερη χαλάρωση με την πάροδο των ετών, συγκριτικά
με όσες φορούσαν. Ακόμη οι γυναίκες που δεν υιοθετούσαν το σουτιέν στην καθημερινότητά τους δεν εμφάνιζαν περισσότερες πιθανότητες να ταλαιπωρούνται από
πόνους στην πλάτη απ’ ό,τι οι υπόλοιπες.

Η παραπάνω έρευνα εστιάζει στο αισθητικό μέρος αλλά
δεν πρέπει να παραβλέπουμε και τα επακόλουθα στην
υγεία των οργάνων αυτών που μαστίζονται από τον καρκίνο, καθώς επίσης και τη στειρότητα των ανδρών. Το
στήθος στις γυναίκες και οι όρχεις στους άνδρες πρέπει να
διευκολύνονται στην κάλυψη των αναγκών που εξυπηρετούν. Καλό είναι να αποφεύγονται τα σφιχτά σουτιέν
και κυρίως εκείνα με τις μεταλλικές μπανέλες, όπως και τα
εφαρμοστά εσώρουχα στους άνδρες που εμποδίζουν την
κίνηση των όρχεων. Αν το στήθος είναι πολύ μεγάλο και
δεν μπορείτε να αποφύγετε το σουτιέν τότε να το αφαιρείτε τις ώρες που βρισκόσαστε στο σπίτι σας. Το μασάζ
είναι επίσης απαραίτητο όταν κάνετε το μπάνιο σας, δεδομένου ότι στη ζωή του ανθρώπου, όπως εξελίχθηκε,
δεν απαιτείται έντονη σωματική άσκηση και πρέπει να την
συμπληρώνουμε με πρακτικούς τρόπους.

Πηγή: Βήμα

Σ.τ.Ε.

Κομπίτσι
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 ενίσχυση στην αφιλοκερδή προσπάθειά μας.
Βοηθήστε και εσείς να διαδοθεί μία άλλη άποψη ζωής και το όραμά μας για μία υγιή κοινωνία.
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

Αν μπορείς να κρατάς την ψυχραιμία σου, όταν όλοι γύρω σου τα ‘χουν χάσει, τότε πιθανότατα δεν
έχεις αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης.
Jean Kerr
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Αρίλλας Κέρκυρας:

Όταν το όραμα γίνεται πράξη
Γράφει: Αλέκος Χρήστου, e-mail: alex@greencorfu.com

Εν μέσω κρίσης, και παρά την εξαθλίωση και την
απαξίωση που μας περιβάλλουν, υπάρχουν –ευτυχώς- και ελπιδοφόρα μηνύματα. Κάποιοι από μας
φαίνεται να έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο δρόμος
για τη βελτίωση της ζωής μας περνάει από την επικοινωνία και τη συνεργασία με τους γύρω μας,
από την αλληλοβοήθεια, την αυτοοργάνωση και
τη συνεργασία. Τρανό παράδειγμα είναι ο Αρίλλας, που τελευταία όλο και πιο συχνά βρίσκεται
στο επίκεντρο της δημοσιότητας για τις πολλές
πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο χωριό.

Στον Αρίλλα υπάρχει από παλιά ένας πολύ ενεργός πολιτιστικός σύλλογος (www.arillas.gr) ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα αξιόλογο χορευτικό, και έχει οργανώσει
πάρα πολλές μουσικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Επίσης, εδώ και χρόνια, πραγματοποιείται καθαρισμός της παραλίας κάθε άνοιξη, με τη συμμετοχή
παλιών και νέων Αριλλιωτών, ακόμα και τουριστών.
Τα τελευταία 2 χρόνια όμως υπάρχει πραγματικά ένας οργασμός δραστηριοτήτων!
• Φτιάξαμε σταθμούς συλλογής απορριμμάτων και συμμαζέψαμε τους κάδους του χωριού. Η ιδέα αυτή έχει αρχίσει και εφαρμόζεται σιγά-σιγά και σε άλλα χωριά του
νησιού.
• Καθαρίσαμε και σημάναμε με πινακίδες ένα μονοπάτι
8,5 χιλιομέτρων που ξεκινάει από την παραλία, ανεβαίνει
μέχρι τους Μαγουλάδες και κατεβαίνει μέχρι την Κερκυραϊκή Μικροζυθοποιία. Το μονοπάτι έχει αγκαλιαστεί από
τους επισκέπτες του χωριού και στο μέλλον σχεδιάζουμε
ένα ολόκληρο δίκτυο μονοπατιών στη γύρω περιοχή.
• Τα πανηγύρια που οργανώνονται στο χωριό έχουν πληθύνει και αναβαθμιστεί, τόσο σε επισκεψιμότητα όσο και
σε ποιότητα.
• Φτιάξαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράστηκε
στους επισκέπτες το 2011 και το 2012 για να μάθουμε τη
γνώμη τους για την περιοχή.
• Δημιουργήσαμε τον πρώτο χώρο (δωρεάν) στάθμευσης
έτσι ώστε να αποσυμφορήσουμε την παραλία. Σχεδιάζονται και άλλα παρκινγκ για το μέλλον.
• Καλλωπίσαμε την παραλία του Αρίλλα με πέτρινα παγκάκια, δέντρα, λουλούδια και ράμπα ώστε η πρόσβαση

στην παραλία να είναι εύκολη για βρεφικά αλλά και αναπηρικά καροτσάκια.
• Πάνω από 40 άτομα έχουν εκπαιδευτεί στις πρώτες
βοήθειες σε περίπτωση ανακοπής (καρδιοαναπνευστική
αναζωογόνηση), μετά από μαθήματα που παρέδωσαν το
χειμώνα εθελοντικά οι γιατροί του χωριού.
• Στο σύλλογο, εκτός από μαθήματα χορού γίνονται και
μαθήματα γιόγκα και αεροβικής γυμναστικής.
• Έχουν γίνει και πολλά άλλα, ενώ τα σχέδια για το μέλλον είναι ακόμη περισσότερα!
Στις δραστηριότητες αυτές έχει συνεισφέρει ένας μεγάλος αριθμός κατοίκων, ατομικά και συλλογικά. Εκτός από
τον προαναφερθέντα πολιτιστικό σύλλογο, στο χωριό δημιουργήθηκε πριν από δύο χρόνια και ένας σύνδεσμος
επιχειρηματιών, ενώ και η ποδοσφαιρική ομάδα επίσης
συμμετέχει στις εκδηλώσεις. Φυσικά, ένα ακόμη μεγάλο
ατού του Αρίλλα είναι η Κερκυραϊκή Μικροζυθοποιία, η
οποία, εκτός του ότι φτιάχνει καταπληκτική μπύρα, συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις. Σημαντική είναι η
και συνεισφορά του Green Corfu (www.greencorfu.com),
μιας ιστοσελίδας που προωθεί τον εναλλακτικό τουρισμό
και τα τοπικά προϊόντα με έδρα τον Αρίλλα τα τελευταία 3
χρόνια.
Σημείο κλειδί για την ενεργοποίηση του χωριού ήταν, κατά
τη γνώμη μου, το ερωτηματολόγιο 2012. Την ανάλυση
των 600 συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που παραλάβαμε, ανέλαβε εθελοντικά και αφιλοκερδώς ο διδάκτωρ τουριστικού μάρκετινγκ Κώστας Τσουμάνης. Στην
παρουσίαση της μελέτης η αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου ήταν ασφυκτικά γεμάτη από απλό κόσμο, που
έδειξε τεράστιο ενδιαφέρον. Από την εκδήλωση δεν έλειψαν, βεβαίως, και οι πολιτικοί παράγοντες, αλλά η παρουσία αυτών είναι μια άλλη ιστορία.

Πολύ περιληπτικά, τα βασικά
συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι:
• Οι περισσότεροι επισκέπτες του Αρίλλα έχουν
ήδη επισκεφθεί το χωριό αρκετές φορές στο παρελθόν.
• Προφανώς, οι επισκέπτες αυτοί είναι ευχαριστημένοι με τον Αρίλλα, όπως είναι. Η εντυπωσιακότερη απάντηση της έρευνας ήταν το ότι στο
ερώτημα «Τί θέλετε να αλλάξει την επόμενη φορά
που θα έρθετε στον Αρίλλα» το 75% των ερωτηθέντων απάντησαν «Τίποτα!»
Η σημαντικότερη συνέπεια που είχε αυτή η έρευνα είναι
ότι μέσα από αυτήν και από τις συζητήσεις και ζυμώσεις
που γίνονται στο χωριό τα τελευταία χρόνια, έχει αρχίσει να
μορφοποιείται ένα όραμα για το χωριό, το οποίο μοιράζονται και συνδιαμορφώνουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Το όραμα αυτό θα μπορούσε να συνοψιστεί ως
εξής: (φυσικά ο καθένας μπορεί να έχει μια λίγο ή πολύ
διαφορετική άποψη)
Έχουμε ένα σεβαστό αριθμό ανθρώπων που έρχονται να
θαυμάσουν τις ομορφιές του τόπου μας, και θα συνεχίσουν να έρχονται. Δικιά μας δουλειά είναι να διατηρήσουμε τη φύση αμόλυντη από κάθε είδους επιθετικές
επεμβάσεις, να αναδείξουμε την ομορφιά και τη μοναδικότητα της Κερκυραϊκής φύσης και να μπορέσουμε να

αναπτύξουμε εναλλακτικές μορφές διακοπών που θα
συμβαδίζουν με την προστασία του περιβάλλοντος αντί
να το καταστρέφουν. Ακόμη, να συνδέσουμε τον τουρισμό με την παραγωγή, αναδεικνύοντας τα παραδοσιακά
λουτρουβιά και οινοποιεία μας, αλλά και τα μοναδικά
προϊόντα του νησιού μας. Το περπάτημα και το ποδήλατο,
η ιππασία, η ιστιοπλοΐα, η γευσιγνωσία και ο διαλογισμός
είναι δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν σε

αρμονία με την πανέμορφη φύση του νησιού και να αναδείξουν τον Αρίλλα και την Κέρκυρα σαν ένα μοναδικό
παγκόσμια τουριστικό προορισμό, με μια φιλοσοφία διαμετρικά αντίθετη από αυτήν του κέρδους και μόνο, που
μας έχει φέρει στη σημερινή κατάσταση.
Ο πιο σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας του
Αρίλλα είναι, κατά τη γνώμη μου, ο τρόπος με τον
οποίο λειτουργούμε πια σαν χωριό. Ο κόσμος συζητάει για τα προβλήματα του τόπου και ψάχνει να
βρει λύσεις. Και φυσικά οι συζητήσεις αυτές δεν
περιορίζονται στα επίσημα εκλεγμένα όργανα του
χωριού. Στις συζητήσεις συμμετέχουν όλοι οι κάτοικοι, καθένας με τον τρόπο του! Συζητήσεις γίνονται και στους συλλόγους αλλά και σε
καφενεία, εκδηλώσεις, σαλόνια και μαγειρεία,
παντού όπου συγκεντρώνονται απλοί άνθρωποι.
Φυσικά υπάρχουν και διαφωνίες, πολλές φορές
ηχηρές. Τελικά όμως, όταν ένα θέμα συζητιέται
πολλές φορές και από πολλούς καλοπροαίρετα,
από όλες αυτές τις συζητήσεις βγαίνει ένα αποτέλεσμα, μια λύση που μπορεί να ικανοποιήσει, αν
όχι τους πάντες, τουλάχιστον τη συντριπτική πλειοψηφία.
Και αφού συνδιαμορφωθεί μια λύση, το επόμενο βήμα
είναι η εφαρμογή. Αυτό είναι άλλο ένα σημείο που γενικά
χωλαίνει η ελληνική κοινωνία. Η εφαρμογή συνήθως
αφήνεται στους «ειδικούς» και τους «αρμόδιους». Όμως,
όπως έχει δείξει η εμπειρία, αυτή η μέθοδος συνήθως έχει
ως αποτέλεσμα από τη μία να γίνονται πολύ λίγα πράγματα, και από την άλλη να πληθαίνουν οι αρμόδιοι που
δεν κάνουν τίποτε. Στον Αρίλλα λειτουργούμε διαφορετικά. Αφού αποφασιστεί από κάποιους (λίγους ή πολλούς)
ότι πρέπει να προχωρήσει μια δράση, εμείς οι ίδιοι παίρνουμε την πρωτοβουλία, ορίζουμε μια ημερομηνία, καλούμε κι άλλους αν χρειαζόμαστε χέρια και ξεκινάμε να
το κάνουμε. Έτσι καθαρίζεται η παραλία, έτσι στήθηκε το
μονοπάτι, έτσι έχουν γίνει τόσο πολλές δράσεις στο
χωριό. Είναι απίστευτο το τι μπορούν να καταφέρουν
τρεις, πέντε, δέκα, εκατό άνθρωποι, αποφασισμένοι.
Πραγματικά απίστευτο...! Στην αρχή, μαζευόμαστε λίγοι
και βάζουμε ένα στόχο, μικρό και μέσα στις δυνατότητές
μας. Στρωνόμαστε στη δουλειά και, αργά ή γρήγορα, θα
επιτύχουμε αυτό το στόχο που θέσαμε μαζί. Από αυτή την
επιτυχία παίρνουμε δύναμη για να προχωρήσουμε και να
φτιάξουμε μαζί κάτι ακόμα μεγαλύτερο, και μετά ακόμα
μεγαλύτερο.
Σιγά-σιγά, βήμα-βήμα προχωράμε. Δεν αφήνουμε
τίποτε στη τύχη ούτε στους άλλους, τους ειδικούς... Κρατάμε πια τη ζωή μας στα χέρια μας!

Η κοινωνικότητα θέτει ένα όριο στις διαμάχες και αφήνει χώρο να αναπτυχθούν τα υψηλότερα ηθικά αισθήματα…
Πιοτρ Αλεξέγιεβιτς Κροπότκιν
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Περί αναρχίας
Βασίλης Ραφαηλίδης, Η μεγάλη περιπέτεια του Μαρξισμού, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου

«Στη φύση δεν υπάρχει εξουσία, υπάρχει ηγεσία», «Η διαφορά μεταξύ αναρχίας και αναρχοαυτονομίας» και άλλα, σ’ ένα διαχρονικό κείμενο του Βασίλη
Ραφαηλίδη.
Η αναρχία είναι μια κατάσταση φυσική. Κάθε φυσιολογικός άνθρωπος δε μπορεί παρά να νιώθει
άσχημα όταν κάποιος ή κάποιοι
προσπαθούν να περιορίσουν τη φυσική για κάθε άνθρωπο τάση να φέρεται φυσικά. Η εξουσία είναι
κάτι το παρά φύση. Στη φύση
δεν υπάρχει εξουσία, υπάρχει
ηγεσία. Ηγέτης είναι αυτός που
ηγείται, που προηγείται και δείχνει το δρόμο στους άλλους για
να μη χαθούν. Το κριάρι δεν ασκεί εξουσία στο κοπάδι, απλώς ηγείται του κοπαδιού.
Μια μικρή ή μεγάλη ομάδα ανθρώπων εύκολα δέχεται ως φυσικό ηγέτη αυτόν που αναδεικνύεται φυσικά, μέσα από φυσικές, μη καταναγκαστικές, αυτόματες διαδικασίες.

Οι άνθρωποι, ακόμα κι όταν δεν το δείχνουν, πάντα δυσφορούν όταν ο ηγέτης έρχεται έτοιμος απέξω ή πέφτει με
αλεξίπτωτο από πάνω. Αναρχία, λοιπόν, είναι η άρνηση
κάθε μορφής εξουσίας που δεν είναι φυσική και κοινά αποδεκτή από όλους και όχι μόνον από την πλειοψηφία.

ήταν δυνατό να υπάρξει μια τέτοια ιεράρχηση, πράγμα που ο μεγάλος εθνολόγος και δημιουργός του δομισμού (στρουχτουραλισμού) Λεβί-Στρός το
απορρίπτει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο.
Δεν υπάρχει ανώτερος και κατώτερος πολιτισμός, λέει ο Λεβί-Στρος. Κάθε πολιτισμός
υπάρχει «καθ’ εαυτόν και διά τον εαυτό του», όπως θα έλεγαν οι υπαρξιστές. Μόνο η
τερατώδης αλαζονεία του αποικιοκράτη ευρωπαίου θα κάνει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό
μέτρο σύγκρισης για όλους τους άλλους.
Γιατί οι ινδιάνοι της Αμερικής να μη βλέπουν σαν κατώτερο του δικού τους τον εξοντωτικό ευρωπαϊκό πολιτισμό που τους καθυπόταξε; Και τι θα μπορούσε να σημαίνει
η νοσταλγία του «πολιτισμένου» για το «χαμένο παράδεισο», αν όχι μια αναγνώριση της αξίας πολιτισμών που δε μοιάζουν με το δικό του; Ο αναρχισμός
πριν απ’ όλα είναι μια αποδοχή της ετερότητας, ένας σεβασμός του διαφορετικού, μια
συνεργασία με το «όλως άλλο», όπως θα έλεγε ο Κροπότκιν.
Ο αναρχισμός, δίνοντας έμφαση στην αυτοκαθοριζόμενη προσωπικότητα, είναι φυσικό
να απεχθάνεται κάθε αγελαία συμπεριφορά ακόμα και την εθνικιστική, πολύ περισσότερο
τη ρατσιστική. Ωστόσο, κάθε τόσο εμφανίζονται αγέλες «αναρχικών».
Βέβαια, δεν πρόκειται για κλασικού τύπου αναρχικούς, αλλά
για «αναρχοαυτόνομους», που είναι το ακριβώς αντίθετο των
αναρχικών. Οι αναρχικοί είναι εξόχως κοινωνικοποιημένα άτομα. Κύριος στόχος τους είναι η δημιουργία
μιας όσο το δυνατόν πιο φυσικής κοινωνίας, χωρίς
καταναγκασμούς και καταπίεση. Οι αναρχοαυτόνομοι,
αντίθετα, είναι τέρατα εγωισμού, επιδεικτικά εχθρικοί
όχι μόνο προς τον αντιφρονούντα, αλλά και προς τον
ομοϊδεάτη τους. Είναι αυτοί ακριβώς που γελοιοποιούν σταθερά και μόνιμα το αναρχικό κίνημα, με την ίδια περίπου έννοια
που οι γραφειοκράτες κομμουνιστές γελοιοποιούν σταθερά
και μόνιμα το κομμουνιστικό κίνημα.
Πηγή: http://www.doctv.gr

Η αναρχία πάει σταθερά κόντρα σε κάθε είδους αρχή, σε κάθε μορφή εξουσίας, θρησκευτική, πολιτική, κομματική.
Η αναρχία και η ελευθερία είναι σχεδόν συνώνυμα. Οι προσπάθειες των φιλοσόφων να τοποθετήσουν τα όρια της ατομικής ελευθερίας ενός ανθρώπου δίπλα στα
όρια της ατομικής ελευθερίας του κάθε ανθρώπου, δεν είναι παρά μια θεωρητική επιβεβαίωση του κύριου αιτήματος του αναρχισμού για σεβασμό της ατομικότητας και της
προσωπικότητας του καθένα.
Αρκεί, βέβαια, τούτη η προσωπικότητα να μην είναι χονδροειδώς ετεροκαθορισμένη,
και με τον ψυχολογικό μηχανισμό της «ψευδούς συνειδήσεως» να γίνεται αντιληπτή από
το άτομο σαν αβίαστα αυτοκαθορισμένη. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να πιστεύει πως
είναι άνθρωπος με προσωπικότητα, όταν είναι καταφάνερο πως το συνειδησιακό περιεχόμενο της προσωπικότητάς του δε δημιουργήθηκε κάτω από μια πολύ μεγάλη δέσμη
ανεμπόδιστων επιδράσεων, αλλά μπήκε στη συνείδηση με «μετάγγιση» από μια κοινή δεξαμενή, ας πούμε από τον Θεό, από την κομματική ιδεολογία, από τη συλλογική «εθνική
ψυχή», από τον Αρχηγό.
Το αναρχικό κίνημα, με τις πολλές και ποικίλες παραλλαγές του, αποσκοπεί στην εγκαθίδρυση στην κοινωνία καθεστώτος πραγματικής ισότητας, πραγματικής αδελφοσύνης,
πραγματικής δικαιοσύνης, έξω και πέρα από κάθε καταναγκασμό που βάζει όρια και
στην ισότητα, και στην αδελφοσύνη, και στη δικαιοσύνη. Ο αναρχισμός, η απόρριψη
της Αρχής, της εξουσίας σε όλες της τις μορφές, είναι ένα ιδανικό για την
αβίαστα και ελεύθερα αυτορυθμιζόμενη προσωπικότητα.
Μια συγκεκριμένη «κοινωνία ζώων» δεν αλληλοσπαράσσεται. Τα μέλη της ανακαλύπτουν την αξία της φυσικής κοινωνικότητας μόνα τους, με βάση το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Το φυσικό δίκαιο δεν είναι το δίκαιο της ζούγκλας. Γίνεται, όμως, δίκαιο
της ζούγκλας όσον αφορά στις «εξωτερικές σχέσεις». Μια ομάδα ζώων του ίδιου είδους μπορεί να βρίσκεται σε σταθερά εχθρικές σχέσεις με μια άλλη ομάδα ζώων διαφορετικού είδους.
Αν αντιμετωπίζουμε τις ανθρώπινες φυλές σαν διαφορετικά ζωικά είδη που
αλληλοσπαράσσονται μέχρι εξοντώσεως, τότε δεν είμαστε μόνο ρατσιστές,
είμαστε ζώα, αφού ξέρουμε πως όλοι οι άνθρωποι, ασχέτως φυλής, ανήκουν στο ίδιο βιολογικό είδος.
Κανένας άνθρωπος δε διαφέρει από τον άλλο όσον αφορά στις βιολογικές λειτουργίες. Κάθε διαφορά στην εξωτερική εμφάνιση έχει σχέση μάλλον με το περιβάλλον παρά
με τη βιολογία. Όταν ζεις στη διακεκαυμένη ζώνη είναι σαν να κάνεις μια διαρκή, καταναγκαστική ηλιοθεραπεία. Το δέρμα σου μαυρίζει και το επίκτητο χαρακτηριστικό γίνεται κληρονομικό με την εγγραφή του στο DNA. Κάθε λευκός θα μαυρίσει ύστερα από
χίλιες γενιές απογόνων, αν εγκατασταθεί σήμερα στη Νιγηρία, για παράδειγμα. Κάθε
διαφορά, λοιπόν, ανάμεσα σε φυλές είναι διαφορά ανάμεσα σε συμφέροντα
και όχι σε αίματα.
Ο εθνικισμός είναι πολιτιστικό δεδομένο. Στηρίζεται στη διαφορετικότητα των πολιτισμών ή μάλλον στην ιεράρχηση των πολιτισμών, αν δεχτούμε πως θα

Άκουσε, ώ φύση, άκουσε, ακριβή μου θεά! / Άλλαξε γνώμη αν έχεις το σκοπό / Να κάμεις καρπερό το
πλάσμα τούτο.
Σαίξπηρ
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Γιατί η Ελλάδα; Και γιατί τα Ελληνικά;
του Πέδρο Ολάγια

(ΣΥΝΈΧΕΙΑ από το προυγούμενο τεύχος)
Σε αυτή την οικουμενικότητα, η Ιστορία ταυτίζεται
με ένα άλλο ακόμα μεγάλο εύρημα των Ελλήνων,
την Τραγωδία.
Αυτό είναι το θέατρο του Ελευθερίου Διόνυσου, η
πρώτη σκηνή των μεγάλων τραγωδιών. Η λέξη

«θέατρο» σημαίνει «τόπος για να βλέπεις». Το θέατρο δεν είναι μια πράξη που νοείται από τη σκηνή
ή από την αναπαράσταση, αλλά από εδώ ψηλά,
από τις κερκίδες από όπου παρακολουθούν οι θεατές. Από τον 5ο π.Χ. αιώνα η Ελλάδα γέμισε με
θέατρα. Οι ιστορίες που παρουσιάζονταν σε αυτά
ήταν διασκευές αρχαίων γνωστών μύθων. Η
πλοκή μάλλον δε συνεισέφερε κάτι νέο, το σημαντικό ήταν να βλέπεις τους ήρωες μόνους την
ώρα της απόφασής τους, να βλέπεις από αυτές τις
σιωπηλές κερκίδες πώς ο ήρωας αποτιμά τις πράξεις του εσωτερικά, να νιώθεις μαγεμένος από
αυτό το κάλεσμα στη γενναιότητα υπό την αδυσώπητη δύναμη της μοίρας και την ανυπάκουη και
απρόβλεπτη ύλη με την οποία μας έπλασαν οι

θεοί. Η τραγωδία παρουσιάζει τη σύγκρουση αλλά
δεν τη λύνει. Γι’ αυτόν το λόγο αποτέλεσε σχολή
νόησης και δημοκρατίας.
Κι άλλοι λαοί διέθεταν το αφηγηματικό υλικό των μύθων
αλλά δεν κατόρθωσαν να αποσπάσουν από αυτούς ηθική
σύγκρουση όπως αυτή της τραγωδίας. Με άλλα λόγια, κι
άλλοι λαοί μπόρεσαν αναμφίβολα να καταλάβουν την
αγωνία ενός ανθρώπου που σκοτώνει τη μάνα του για να
εκδικηθεί το θάνατο του πατέρα του, αλλά κανένας από
αυτούς δεν έγραψε την Ορέστεια. Οι Έλληνες μας άφησαν την τραγωδία, αλλά και την κωμωδία, τη λυρική ποίηση και την επική ποίηση και την ιστορία,
το δοκίμιο, το μυθιστόρημα, το διάλογο, το επίγραμμα, το εγκώμιο, το επιθαλάμιο ποίημα, την
ερμηνευτική, την προπαιδευτική, τη χορογραφία.
Όλα τα λογοτεχνικά είδη μέσα από τα οποία ο πολιτισμός μας έχει εκφραστεί και εξακολουθεί να
εκφράζεται είναι κληρονομιά από τους Έλληνες. Η
μεγάλη αξία εκείνων των ανθρώπων έγκειται στο
ότι σε όλα τα πεδία κωδικοποίησαν ό,τι φαντάστηκαν και το έκαναν αριστοτεχνικά. Γι’ αυτό όσοι
ακολούθησαν έπρεπε να αναφερθούν σε εκείνους, να προσπαθήσουν να προοδεύσουν σε
σχέση με εκείνους. Αυτή είναι μια ακλόνητη αλήθεια που χαρακτηρίζει τον παγκόσμιο πολιτισμό.
Η λογοτεχνία, η ιστορία, η πολιτική, οι νόμοι και οι επιστήμη αναπτύχθηκαν γραπτώς με τους Έλληνες αλλά
αυτό το σημείο εκκίνησης δε θα είχε καταστεί ποτέ δυ-

νατό χωρίς το θαυμάσιο εύρημα του πρώτου πλήρους
φωνητικού αλφαβήτου, του εργαλείου που κατέστησε δυνατή τη μεταφορά της φωνής στη σιωπή της ματιάς, αυτό
το εγχείρημα ποτέ δε θα είχε ενεργοποιηθεί χωρίς αυτά
τα μικρά και εύθραυστα ξυλαράκια, χωρίς αυτά τα «φωνήεντα και έμφρονα δώρα» που ο Κάδμος χάρισε στην
Ελλάδα. Αν τα λατινικά έπαψαν μια μέρα να είναι μια
άγραφη γλώσσα οφείλεται στο ότι πήραν τα γράμματα
από τους Έλληνες που βγήκαν από τούτο το λιμάνι της
Εύβοιας και αν οι δυτικές γλώσσες ξεκίνησαν μια μέρα να
γράφονται και να εξελίσσονται οφείλεται επίσης στο ότι
δέχτηκαν την κληρονομιά εκείνου του αλφαβήτου. Ένας
ανυπολόγιστος αριθμός λέξεων και αφηρημένων εννοιών
με τις οποίες σήμερα εκφραζόμαστε χρησιμοποιήθηκαν
για πρώτη φορά στα ελληνικά: ιδέα, λογική, πρόβλημα,
θεωρία, ανάλυση, σύστημα, σύμβολο, φράση, διάλογος,
διαλεκτική, ηθική, πολιτική, μηχανή, ενέργεια, μυστήριο,
μέτρο, μουσική, μελωδία, ρυθμός, αρμονία. Πώς θα ήταν
ο κόσμος αν δεν είχε υπάρξει ποτέ αυτή η γλώσσα; αναμφίβολα πολύ πιο βάναυσος και σκοτεινός από ό,τι είναι
σήμερα, όσο δύσκολο κι αν είναι να το φανταστούμε. Η
Ελλάδα μας έδωσε την πρώτη ύλη της σκέψης
μας. Γιατί, «σκέφτομαι» δε σημαίνει παρά συσχετίζω έναν κόσμο εικόνων, αισθήσεων και λέξεων.
Συνδυάζω απεριόριστα μια απέραντη συλλογή μικρών κομματιών που παραδόξως φέρουν τυπω-

μένη την ελληνική σφραγίδα. Η γλώσσα που εδώ
και 3.500 χρόνια αντηχεί αδιάκοπα σε τούτα τα
τοπία είναι η μητέρα γλώσσα της αφηρημένης
σκέψης, η μητέρα γλώσσα όλων των φωνητικών
μας αλφαβήτων, η πρώτη lingua franca, η πιο παλαιά από τις ζωντανές σε προφορική και γραπτή
παράδοση, η πρώτη σε λογοτεχνική και ιστορική
επιρροή, η γλώσσα με την πρώτη γραμματική και
τον πρώτο μεταγλωσσικό συλλογισμό. Κι αν πρέπει να κρίνουμε από την τεράστια επιρροή που έχει
ασκήσει και ασκεί ακόμα πάνω στις υπόλοιπες, η
ελληνική γλώσσα είναι η πιο ζωντανή γλώσσα του
κόσμου.
Πιθανώς, οι Έλληνες να μην ήταν οι πρώτοι σε όλα, αλλά
σίγουρα ήταν οι πρώτοι που μας μίλησαν συστηματικά για
όλα. Τα γραπτά τους είναι η πιο παλιά και πλήρης καταχώριση της ανθρώπινης σκέψης και γνώσης, μια καταχώριση που ακόμα δεν έχει κατανοηθεί πλήρως, και που,
εκτός του ότι εμπνέει το παρόν, θα ρίξει κάποια μέρα φως
πάνω σε προγενέστερα στάδια του κόσμου, πάνω σε
απώτερες γνώσεις των οποίων οι Έλληνες υπήρξαν απλά
κομιστές.
Η ιατρική, η φυσική, η επιστήμη, η τεχνολογία
άφησαν τις πρώτες ανεξίτηλες μαρτυρίες τους στα
γραπτά των Ελλήνων. Αυτή είναι η πατρίδα του
Πυθαγόρα, του Ιπποκράτη, του Αρχιμήδη, του Ευκλείδη, του Ερατοσθένη και τόσων άλλων που
αποδέχτηκαν την πρόκληση του να προσπαθήσουν να καταλάβουν τα γιατί της φύσης. Σήμερα,
εξακολουθούμε να ονομάζουμε τα φυτά και ζώα
με τα ίδια ονόματα που τα κατηγοριοποίησαν ο
Αριστοτέλης, ο Θεόφραστος και ο Διοσκουρίδης.
Εδώ και τέσσερις αιώνες ο Κοπέρνικος και ο Κέπλερ υποσκέλισαν το γεωκεντρικό σύστημα, το

λεγόμενο του «Πτολεμαίου», που είχε επικρατήσει
για χίλια πεντακόσια χρόνια αντικαθιστώντας το
με ένα άλλο, ηλιοκεντρικό, που παραδόξως έμοιαζε με εκείνο που είχε περιγράψει ο Αρίσταρχος ο
Σάμιος τον 3ο π.Χ. αιώνα.

Σε τούτο το βουνό κοντά στην Επίδαυρο γεννήθηκε ο Ασκληπιός ο ήρωας θεραπευτής και στα
ιερά του Ασκληπιού γεννήθηκε η επιστήμη της ιατρικής συνδεδεμένη με την αναζήτηση της αρμονίας με τη φύση και το Θείο. Ο πρώτος που
συνέθεσε ένα σύνολο επιστημονικών πραγματειών, αντιμετωπίζοντας τη νόσο ως φυσιολογικό
φαινόμενο υπήρξε ο Ιπποκράτης, ένα ανήσυχο
πνεύμα από το νησί της Κω που άνοιξε δρόμο σε
μια νέα τέχνη «μακρά για ένα βίο βραχύ». Από τα
ονόματα εκείνων που τον ακολούθησαν θυμόμαστε κυρίως τον Δημοκήδη, γιατρό του Πέρση βασιλιά Δαρείου,
τον Διοκλή, μέγα μελετητή της ανατομίας, τον Πραξαγόρα, πρόδρομο στη μελέτη του αγγειακού συστήματος,
τον Ηρόφιλο, ερευνητή της φυσιολογίας του εγκεφάλου,
του ματιού και των γεννητικών οργάνων, τον Ερασίστρατο, που μελέτησε τις λειτουργίες των νεύρων και τον
κύκλο του οξυγόνου στο αίμα, τον Διοσκουρίδη, πατέρα
της φαρμακοποιίας, τον ίδιο τον Αριστοτέλη και τον ανεπανάληπτο Γαληνό. Φαίνεται απίστευτο αλλά για περισσότερα από 2.000 χρόνια η ιστορία της ιατρικής δεν ήταν
παρά η αδιάκοπη διαδικασία ανάγνωσης, σχολιασμού,
μετάφρασης και πειραματισμού των γνώσεων αυτής της
χούφτας Ελλήνων που είδαν τον άνθρωπο ως μια φύση
προσιτή στη λογική. Ελληνική υπήρξε η ιατρική της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και ελληνικές οι παγανιστικές γνώσεις που έφτασαν σε αυτή τη μακρινή πόλη Χαρράν στο
ξακουστό νοσοκομείο της Gundisapur στον Οίκο της Σοφίας στη Βαγδάτη και στην υποδειγματική “Civitas Hippicratica” του Σαλέρνο. Ο Ibn Batriq, Ibn Isaaq και ο Ibn
Qurra υπήρξαν Έλληνες στην καταγωγή και στο πνεύμα οι
οποίοι μετάφρασαν στην αραβική και τη συριακή γλώσσα
τα έργα του Ιπποκράτη, του Διοσκουρίδη και του Γαληνού, τα έργα του Ευκλείδη, του Αριστοτέλη και του Πτολεμαίου που έφτασαν αργότερα στην Κόρδοβα και στο
Τολέδο.
Οι βιβλιοθήκες του Μεσαίωνα γεννήθηκαν από
την ανάγκη δημιουργίας ενός πολιτισμού ικανού
να αντιταχθεί στον παγανισμό και από τη φωτισμένη προσπάθεια κάποιων να διασώσουν τη
γνώση των αρχαίων. Οι ακαδημίες της Αναγέννησης γεννήθηκαν από την ανάμνηση και την άμιλλα
της αθηναϊκής Ακαδημίας και του αθηναϊκού Λυκείου. Εάν ο θεοκεντρισμός, ο σκοταδισμός και
το δόγμα δεν είχαν υποσκάψει τα θεμέλια του ελληνικού πνεύματος η επιστήμη θα ήταν σήμερα
τουλάχιστον χίλια χρόνια μπροστά και εκατομμύρια ανθρώπων δε θα είχαν πεθάνει από τα χέρια
του φανατισμού και της άγνοιας.
Η προσπάθεια κατανόησης της ζωής και της φύσης πήγαζε στην Ελλάδα από την αγάπη και για τις δυο. Από αρχαιοτάτων χρόνων οι Έλληνες γιόρταζαν σε επαφή με τη
φύση την αστείρευτη δύναμη της ζωής. Αυτό το αρχαιότατο στάδιο, ξεχασμένο σήμερα στην κορυφή του όρους
Λυκαίου στην Αρκαδία, μας ταξιδεύει σε μια μακρινή
εποχή όταν νέες και νέοι στο άνθος της ηλικίας τους συ-

Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα
Οδυσσέας Ελύτης
καράβι. Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις.
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ναγωνίζονταν για ένα συμβολικό βραβείο φυτικής προέλευσης. Εκείνοι οι πρωτογενείς εορτασμοί, στους οποίους ο εκλεγμένος ενσάρκωνε την αναζωογονητική
δύναμη της φύσης, αποτέλεσαν το σπόρο των γυμναστικών αγώνων και των πανελλήνιων γιορτών, τη μακρινή
προέλευση του δικού μας σύγχρονου και αμφισβητούμενου αθλήματος. Για αυτούς που έτρεχαν σε τούτα τα στάδια ή και για εκείνους που παρακολουθούσαν καθισμένοι
στα χόρτα το σώμα δεν ήταν ακόμα «το ειδεχθές ένδυμα
της ψυχής», όπως κατέληξε να δηλώσει ο άγιος Γρηγόριος ο Μέγας, ξεχνώντας ίσως, πως ο θεός των χριστιανών ενσαρκώθηκε.
Οι Έλληνες εξύμνησαν το κάλος, το
σώμα, τον έρωτα
και τον ερωτισμό,
και μακριά από τη
σεμνοτυφία και την
ταπείνωση, απέκτησαν έναν πολιτισμό
πρόσχαρο και αθώο.
Ανάμεσα στα ερείπια
του ναού της Ήρας
στην Ολυμπία, δίπλα
στο αρχαίο στάδιο,
το καλυμμένο από
τις λάσπες του ποταμού Αλφειού, φανερώθηκε πριν από
έναν αιώνα και κάτι
ο Ερμής του Πραξιτέλη, το υπέροχο ελληνικό άγαλμα του Έλληνα
γλύπτη του οποίου τα έργα τόσο θαυμασμό είχαν
προκαλέσει σε γενιές καλλιτεχνών μόνο μέσα
από άτεχνα ρωμαϊκά αντίγραφα. Δίπλα σε τούτα
τα σπίτια του χωριού Κλίμα ένα άροτρο έβγαλε μια
μέρα στο φως την περίφημη Αφροδίτη της
Μήλου. Και τα δυο γλυπτά, λευτερωμένα από τη
λάσπη, μας μιλούν για το ίδιο μας το σώμα με έναν
θαυμασμό και μια λεπτότητα που δε θα γνωρίσουν
οι μακριοί αιώνες που ακολούθησαν από την εξαφάνιση αυτών των αγαλμάτων.
Παράλληλα με τη γλυπτική η μεγάλη ελληνική αρχιτεκτονική γεννήθηκε από την επιθυμία να υποταχθεί η ύλη και
ο χώρος σε ένα νοερό κατασκεύασμα. Όπως έπραξε και
ο μύθος, επιχείρησε και αυτή να ενσωματώσει σε ένα δημιούργημα τον άνθρωπο, τη φύση και το Θείο. Και ανάπτυξε γι’ αυτόν το σκοπό ένα εργαλείο με τόση ακρίβεια
και λεπτότητα, όπως και η μουσική αλλά πιο αινιγματικό,
αν μη τι άλλο, επειδή έβρισκε έκφραση στη σιωπή: τη γεωμετρία. Οι Έλληνες εξύψωσαν τη γεωμετρία από το εμπειρικό σχοινί που μετρούσε τα χωράφια ως την απόλυτη
μαθηματική αφαίρεση. Κάθε δωρικός σφόνδυλος είναι
απόδειξη αυτού του επιτεύγματος. Στις αναλογίες του εμπεριέχεται ολόκληρος ο ναός. Ολόκληρος ο ναός μπορεί
να ανασυγκροτηθεί με βάση έναν σφόνδυλο χάρις στη
γεωμετρία που τον εμπνέει και που αντικατοπτρίζει την ίδια
αρμονία παρούσα επίσης στο ανθρώπινο σώμα, στη δομή
των φυτών, σε αυτή του σύμπαντος. Ο Ευκλείδης και η
σχολή του διατύπωσαν αυτές τις αρχές συστηματικά με
τόση πειθώ που το έργο του μεταδόθηκε ανέπαφο ως τον
19ο αιώνα και ολοκληρώθηκε μόλις τον 20ο. Η αρχιτεκτονική, η μηχανική, η φυσική, η αστρονομία, η τοπογραφία, η χαρτογραφία, η ναυτική τέχνη και πολλές άλλες
ειδικότητες αναπτύχθηκαν πάνω στα στοιχεία της ευκλείδειας γεωμετρίας. Η σύγχρονη υπερβολική γεωμετρία και
η σύγχρονη ελλειπτική γεωμετρία επεκτείνουν σήμερα τα
πεδία αυτής της επιστήμης αλλά δεν παύουν να ορίζονται
σε σχέση με την ευκλείδεια γεωμετρία.
Αυτοί οι πεσμένοι κίονες και ογκόλιθοι, αυτές οι κολώνες που σήμερα κείτονται στη λάσπη ή ξεφυτρώνουν μες
τη βλάστηση δεν ήταν τότε μνημεία αλλά χώροι ζωής. Δημόσιοι χώροι όπου η ομορφιά ήταν μια αξία που αναζητούσε έκφραση μέσα από την αρχιτεκτονική, τη γλυπτική
και τη ζωγραφική. Αυτές οι κολώνες υποβάσταζαν και
σχημάτιζαν αρμονικές στοές, πάνω σε αυτά τα βάθρα
υψώνονταν κάποτε ωραία αγάλματα. Η αιτία που σε μεταγενέστερους σκοτεινούς καιρούς γκρεμίστηκαν οι ναοί,
σβήστηκαν οι ζωγραφιές και έγιναν ασβέστης τα αγάλ-

ματα είναι ότι θύμιζαν το ανθρώπινο μέτρο, ότι καλλιεργούσαν γνώσεις που είχαν ως αντικείμενο τον άνθρωπο
στον κόσμο. Πολλοί Έλληνες που ονομάζονταν περιφρονητικά ειδωλολάτρες διώχθηκαν ή μαρτύρησαν
απλώς επειδή βρέθηκαν στην κατοχή τους βιβλία ή αγάλματα.
Σήμερα, όμως, τα λόγια του
Περικλή προς τους Αθηναίους
μας φαίνονται ωραία και καθόλου κατακριτέα: «Φιλοκαλούμε μετ’ ευτελείας, φιλοσοφούμε άνευ μαλακίας».
«Αγαπάμε την ομορφιά χωρίς
να εγκαταλείπουμε την απλότητα, αγαπάμε τη γνώση χωρίς αυτή να μας κάνει
μαλθακούς». Έτσι θα μπορούσε να συνοψιστεί η
στάση του ελληνικού πνεύματος. Έτσι, ή μέσα από
τα δυο αποφθέγματα που για αιώνες βρίσκονται χαραγμένα εδώ, πάνω στο ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς
για να υπηρετούν τις παρούσες και τις μελλοντικές γενεές:
«μηδέν άγαν», «γνώθι σ’ εαυτόν» δηλαδή «τίποτε σε
υπερβολή», «γνώριζε τον εαυτό σου». Με την μετριοπάθεια και την αναζήτησή τους εκείνα τα γενναία πνεύματα
προσπάθησαν να οικοδομήσουν ένα νέο κόσμο, απαλλαγμένο από το δόγμα και αντικείμενο της αμφισβήτησης
της ηθικής, της αισθητικής, ευνομούμενο και ελεύθερο.
Και μπορούμε να πούμε ότι δεν το κατόρθωσαν πλήρως,
ότι δεν υπήρξαν τέλειοι αλλά επίσης δικαίως μπορούμε
να πούμε ότι ποτέ δεν απέτυχαν επειδή ποτέ δεν εγκατέλειψαν την αναζήτηση. Ασφαλώς, όχι τα πάντα στην Ελλάδα υπήρχαν ανέκαθεν φωτεινά και ανέφελα. Η ιστορία
της, όπως και όλων των λαών, βρίθει χειρονομιών αλαζονείας, παραλογισμού ακόμα και βαρβαρότητας.
Ωστόσο, από εκείνη την ομίχλη κατάφερε να ορθωθεί ένα
πνεύμα ικανό να σαγηνεύσει τους πιο γενναιόψυχους και
ευσυνείδητους ανθρώπους όλων των εποχών.
Το ανθρωπιστικό πνεύμα: η έγνοια για τον άνθρωπο στον κόσμο, η εμπιστοσύνη στην ικανότητα και στη συνείδησή του για να επιλέγει
ελεύθερα το καλό και η προσπάθεια για την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας του κάθε ατόμου απέναντι ακόμα και στα κατώτερα φυσιολογικά
ένστικτα του είδους του. Αυτή η ουμανιστική
στάση, που ασφαλώς δεν είναι αποκλειστικά ελληνική, που μάλιστα προδόθηκε επανειλημμένα
από τους ίδιους τους Έλληνες, αναμφίβολα όμως
επινοήθηκε, καλλιεργήθηκε, υποστηρίχθηκε και
ανακτήθηκε ξανά και ξανά κατά τον ρου της ιστορίας ανατρέχοντας προπαντός στο ελληνικό στοιχείο. Αυτή η ουμανιστική στάση οφείλει πολλά
στην Ελλάδα αλλά αληθεύει επίσης ότι και η εικόνα της Ελλάδας οφείλει πολλά σε αυτή την ουμανιστική στάση. Η Ελλάδα ως ιδεώδες είναι μια
πνευματική πατρίδα αιώνιας νεότητας, μια δημιουργία εν τω γίγνεσθαι, μια ανοιχτή πρόσκληση
που διατρέχει την ιστορία σαν διαρκής επανάσταση ή ακόμα περισσότερο σαν διαρκής σαγήνη
προς το καλύτερο.
«Αιέν αριστεύειν» βάζει ο
Όμηρος να λένε οι
ήρωές του: να προσπαθείς πάντα να κάνεις το
άριστο. Όπως είναι επόμενο τούτη ήταν ανέκαθεν η στάση των ολίγων,
μια πράξη αντίστασης σε
ένα αντίξοο ή βάρβαρο
περιβάλλον. Ωστόσο,
κάθε φορά που έλαμπε
στο πέρασμα του χρόνου
εν μέσω της αυθαιρεσίας, της υπερβολής και του σκοταδισμού, η ανθρωπότητα έκανε ένα βήμα προς τη σύνεση, προς το μέτρο,
προς την αξιοπρέπεια του ανθρώπου πέρα από συμφέροντα και πιστεύω. Φυσικά, δεν είναι βέβαιο πως αυτή η
κοπιαστική ουμανιστική στάση θα θριαμβεύσει τελικά επί
της αυθαιρεσίας και της βαρβαρότητας. Είναι όμως απολύτως βέβαιο πως η αυθαιρεσία και η βαρβαρότητα θα
επικρατήσουν με μεγαλύτερη δυσκολία ανάμεσα σε

όσους έχουν υιοθετήσει αυτή τη στάση, παρά ανάμεσα σε
όσους την αγνοούν ή την περιφρονούν. Αυτά μας έχει
αφήσει η Ελλάδα μαζί με την πρόκληση να μην είμαστε
μόνο κληρονόμοι αλλά και συνεχιστές. Να μη μείνουμε
στα χνάρια των αρχαίων αλλά να συνεχίσουμε να αναζητούμε αυτό που εκείνοι αναζητούσαν.
Κάποιες φορές, περπατώντας ανάμεσα στις ελιές και στα
ερείπια αυτής της χώρας αναρωτήθηκα τι θα έμενε από
τον πολιτισμό μας αν έσβηνε από αυτόν το ελληνικό στοιχείο, πώς θα ήμασταν αν στερούμασταν όχι μόνο αυτό το
απέραντο κληροδότημα αλλά και τούτη τη γενναία ώθηση
που κινεί ανέκαθεν το ενδιαφέρον προς τον άνθρωπο.
Και αντικρίζω τότε ένα απέραντο κενό. Τα ερείπια μας κάνουν να συνειδητοποιήσουμε πόσο εύθραυστος είναι ο
πολιτισμός, μας υπενθυμίζουν ότι οι κατακτήσεις του είναι
εφήμερες, ότι πρέπει να τις υπερασπιζόμαστε κάθε μέρα
που ξημερώνει και ότι ο μόνος εφικτός και άξιος του ονόματός του πολιτισμός είναι εκείνο που ενώνει τους ανθρώπους ενάντια στη βαρβαρότητα.
Όλα τα παραπάνω μας προτρέπουν, κατά κάποιο
τρόπο, να συνειδητοποιήσουμε αυτά που θα χάναμε αν αποκηρύτταμε το ελληνικό στοιχείο που
κουβαλάμε μέσα μας. Και για όσους νομίζουν ότι
δεν είναι κάτι το σπουδαίο επιδιώκοντας να μας
ελαφρύνουν από αυτό το «νοσταλγικό φορτίο»,
τους ρωτώ: Αν αποκηρύτταμε το ελληνικό στοιχείο τι θα κερδίζαμε; Θα μπορούσε αυτή η απώλεια να δικαιολογηθεί και να αντισταθμιστεί από
την προοπτική κάποιου ενδεχόμενου κέρδους;
Στο όνομα τίνος προτείνεις την ταφή του ελληνισμού; Ειλικρινά πιστεύω πως αυτό που κάνει έναν
πολιτισμό μεγάλο είναι η ικανότητά του να εξελίσσεται και να εμπνέει κάτι το καινούργιο. Και
αυτό ακριβώς μας έχει αφήσει η Ελλάδα. Η Ελλάδα είχε τον πιο εμπνευστή πολιτισμό, τον
περισσότερο και καλύτερα κωδικοποιημένο
πολιτισμό.
Έδωσε μορφή πολιτισμού σε φυσικές αλήθειες,
μας άφησε το μύθο διδάσκοντάς μας μια στάση
ταπεινή και ανεκτική απέναντι στο μυστήριο. Μας
άφησε τη δημοκρατία και τα ιδανικά της ελευθερίας και της ισότητας. Μας άφησε την κοινωνία
των πολιτών, την πολιτική, την ηθική, την ιστορία
και τη λογοτεχνία. Μας άφησε το αλφάβητο και τη
βασική δομή της σκέψης μας. Μας εκπαίδευσε
στην ομορφιά. Μας άφησε την επιστημονική
στάση, την ανθρωπιστική στάση, την πνευματική
πατρίδα. Σμίλεψε την ψυχή του ελεύθερου και δίκαιου ανθρώπου και μας έδειξε σωστά αυτόν το
δρόμο. Η Ελλάδα ως κληρονομιά, ως πρόκληση
και ως θέληση, ανέκαθεν μας ωθούσε στο να γίνουμε καλύτεροι. Και ξεχνώντας την, αφαιρώντας από τις επερχόμενες γενιές την ευκαιρία να
γνωρίσουν το κληροδότημά της και τη στάση της
θα ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα να οικοδομηθεί μελλοντικά ένας κόσμος διαφορετικός, κάτι
που να μην είναι απλώς το διεστραμμένο προϊόν
της καταπίεσης και του ψεύδους.

Γι’ αυτό, η Ελλάδα.
Για όλα αυτά τα αγαθά, η Ελλάδα.
Και κάθε βήμα που έκανε ο άνθρωπος προς τον
πολιτισμό, τον κατέστησε οφειλέτη της Ελλάδας.

.

Την απομαγνητοφώνηση έκανε η Σταματέλα Σγούρου
Πηγή: http://www.lifo.gr/tv/the-tube/1224

… «τούτο δεν είναι κολακεία»-αυτά ‘ναι σύμβουλοι που με τις αίσθησες με βεβαιώνουν τι ‘μαι
Σαίξπηρ
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Η συγκινητική ιστορία
ενός σκύλου και ενός
ηλικιωμένου με Αλτσχάιμερ
Η οικογένεια Baird, από την πόλη Ντάλτον στις ΗΠΑ,
είναι μια ιδιαίτερα αγαπητή οικογένεια. Τα μέλη της στο
προάστιο της πόλης όπου και ζουν, δεν έχουν δώσει
την παραμικρή αφορμή και όλοι οι γείτονες μιλάνε
πάντα με τα καλύτερα λόγια. Το “μαύρο πρόβατο” της
οικογένειας όμως δεν είναι άνθρωπος αλλά ένας σκύλος που συντροφεύει τα μέλη της οικογένειας Baird,
από κουτάβι. Ο σκύλος αυτός έμελλε να γίνει πρωτοσέλιδο σε όλες τις τοπικές εφημερίδες της πόλης αλλά
και της πολιτείας της Τζώρτζια, στις ΗΠΑ. Και αυτό γιατί
ο σκύλος, ή καλύτερα η σκύλα Casey, δέθηκε με έναν
απίστευτο τρόπο με έναν ηλικιωμένο άνδρα με Αλτσχάιμερ. Διαβάστε την απίστευτη ιστορία και δεν θα πιστεύετε τη δύναμη και τι αγάπη κρύβει μέσα του ένα
τετράποδο...
Την Casey, την φοβόντουσαν όλοι στο ήσυχο προάστιο της
πόλης Ντάλτον στη Τζώτζια. Ήταν ένα χάσκι, αλλά έμοιαζε περισσότερο με μεγαλόσωμο λύκο. Όταν έπαιζε στην αυλή ή συνόδευε κάποιο μέλος της οικογένειας Baird, στο διάβα της όλοι
έκαναν στην άκρη. Ήταν τεράστιο σκυλί, το οποίο όμως μόνο
γάβγιζε, δεν είχε επιτεθεί ποτέ σε κανένα, αλλά λάτρευε να μπαίνει στα ξένα σπίτια και να κλέβει τα φαγητά των ανθρώπων, ή να
σκάβει με τα τεράστια πόδια του, και να χαλάει τους όμορφους
κήπους της γειτονιάς.
Το να εμφανισθεί στην πόρτα των Baird, κάποιος γείτονας για να
κάνει παράπονα για το γιγαντόσωμο χάσκι, ήταν καθημερινό φαινόμενο. Τον περασμένο μήνα ένα απόγευμα η πόρτα χτύπησε
και πάλι. Η Carol, η ιδιοκτήτρια του σκύλου, είδε ότι ήταν ένας
γείτονας και ετοιμάστηκε για πολλοστή φορά να ζητήσει και πάλι
συγγνώμη. Πίστευε ότι το σκυλί είχε κάνει πάλι κάποια από τις
γνωστές του αταξίες. Οι φόβοι της Carol, έγιναν πεποίθηση όταν
η Casey, μόλις άκουσε το κουδούνι και μύρισε ποιος ήταν,
έτρεξε να κρυφτεί στο υπόγειο του σπιτιού.

Η Carol, άνοιξε την πόρτα και προτού μιλήσει ο γείτονας, άρχισε να ζητάει συγνώμη και να απολογείται για το σκυλί της. Ο
άνθρωπος άκουγε με ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη
του, το οποίο όταν η Carol σταμάτησε να πάρει ανάσα, το παρατήρησε. Ο άνδρας της είπε ότι δεν χρειάζεται να του ζητάει συγνώμη. “Ήρθα απλά να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ”. Η Carol
αποσβολώθηκε.
“Ο πατέρας μου είχε Αλτσχάιμερ εδώ και χρόνια. Μετά βίας σηκωνόταν από το αναπηρικό του καροτσάκι. Είχε γίνει ένας άλλος
άνθρωπος. Ένας δύσκολος και δύστροπος άνθρωπος. Εγώ και
η γυναίκα μου είχαμε κουραστεί πολύ να τον φροντίζουμε. Μέχρι
που εμφανίστηκε το σκυλί σας. Δεν κατάλαβα πως μπήκε από
την ανοιχτή πόρτα, αλλά όταν πήγα να την διώξω την είδα που
έτρεξε αμέσως κι έκατσε δίπλα του. Ο πατέρας μου άρχισε να τη
χαϊδεύει. Το πρόσωπο του άλλαξε με μιας. Ηρέμησε. Μετά από
ώρα τον πήρε ο ύπνος. Ξέρετε για πρώτη φορά στη ζωή του κοιμήθηκε βαθιά για δυο ολόκληρες ώρες, και πιστέψτε με ήταν οι
μόνες ήσυχες ώρες που είχαμε εγώ και η γυναίκα μου εδώ και
χρόνια”.
Η Carol είχε μείνει άναυδη. Ο άνδρας βούρκωσε και έσκυψε να
χαϊδέψει την Casey που στο μεταξύ, είχε δειλά εμφανιστεί στο
δωμάτιο. Άρχισε να της μιλάει: “Έχεις να έρθει δυο μέρες. Το
ήξερες έτσι;” Η Carol συγκινήθηκε και ρώτησε τι ακριβώς συνέβη. “Ξέρετε ο πατέρας μου πριν από δυο μέρες πέθανε. Στον
ύπνο του, έναν πολύ ήρεμο θάνατο. Είχε αποκοιμηθεί μετά που
χάιδεψε την Casey. Θα ήθελα εάν μου το επιτρέπετε να έρχομαι
να την βλέπω. Έδωσε γαλήνη και ηρεμία στον αγαπημένο μου
πατέρα...”
Η ιστορία τελειώνει εδώ. Συντάραξε όμως την τοπική κοινωνία
του Ντάλτον. Οι κάτοικοι ακόμη αναρωτιούνται τι διαίσθηση και
τι αγάπη μπορεί να έχει ένα σκυλί που χάρισε ηρεμία σε έναν άρρωστο άνθρωπο.
Πηγή: iatropedia.com

Δεν θα πεθάνω για τα πιστεύω μου γιατί μπορεί να κάνω λάθος
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Bertrand Russel

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Αλεξάκη & Σια, Κοντόκαλι, Κέρκυρα, Τηλ. 26610 91700
Βραχωρίτη Κ. & Σια, Εθν. Πέλεκα, Κομπίτσι, Τηλ. 26610 52336
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
Παπαγεωργίου Χριστίνα, Θωμά Πασχίδη 2
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
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 (Ψιλικά-Εφημερίδες), 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

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.
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.

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),

Σε μια κλειστή κοινωνία όπου όλοι είναι ένοχοι, το μόνο έγκλημα είναι να σε πιάσουν. Σε έναν
κόσμο κλεφτών, η μόνη αμαρτία είναι η βλακεία.
Paul Valery
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ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΑ
ένα άκρως καλοκαιρινό πιάτο
(για 1 άτομο)

YΛΙΚΑ
1 καλαμάρι θράψαλο, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 φρέσκια ντομάτα,
1 κουτ. σούπας πελτέ, μπούκοβο, αλάτι, πιπέρι, βασιλικός,
ελαιόλαδο
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Καθαρίζουμε και κόβουμε το καλαμάρι σε λεπτές λωρίδες σαν μακαρόνι, ξεφλουδίζουμε και κόβουμε τη ντομάτα σε καρεδάκια και
τεμαχίζουμε το σκόρδο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σε τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το σκόρδο, τη
φρέσκια ντομάτα και το καλαμάρι, προσθέτουμε τον πελτέ, το μπούκοβο, αλάτι και πιπέρι. Μαγειρεύουμε 2 λεπτά σβήνουμε τη φωτιά,
ρίχνουμε το βασιλικό και σερβίρουμε.

Παραλία Αγιου Γόρδη • Τηλ. 26610 59040

