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«Δεν υπάρχουν ασθένειες αλλά άνθρωποι που ασθενούν»

Σ. Χάνεμαν

Έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν για τη διαφορά των δύο κύριων ιατρικών μεθόδων. Της ομοιοπαθητικής, που εστιάζει στον ασθενή και της συμβατικής ιατρικής, η οποία εστιάζει στην ασθένεια. Διαφορά ουσιώδης γιατί
στην περίπτωση της ομοιοπαθητικής το θεραπευτικό μέσο (φάρμακο) στοχεύει στο σύνολο του οργανισμού και τα θεραπευτικά του αποτελέσματα
είναι αναλόγως ωφέλιμα ενώ η συμπτωματική αγωγή επικεντρώνεται στο
πως θα εξαφανίσει το σύμπτωμα ανεξαρτήτως των επακόλουθων. Για τον
σκεπτικιστή θα προτείναμε να εξετάσει το μέγεθος εξάπλωσης τον χρόνιων

Τα Αιθέρια Έλαια και τα ζώα
Γράφει: Μαίριλυν Πήτερς

Τα αιθέρια έλαια έχουν χρησιμοποιηθεί
με επιτυχία για την ίαση πολλών κοινών
παθήσεων, όπως νοσήματα του αναπνευστικού, αρθρίτιδα, αλλεργίες, έκζεμα, sarcoids και άλλα δερματικά
προβλήματα σε διάφορα είδη ζώων
όπως άλογα, σκυλιά, γάτες, llamas,
πρόβατα, αγελάδες, ακόμα και σε κατσίκες και κοτόπουλα. Έχουν επίσης
βοηθήσει στην ίαση του συνδρόμου του
Cushing’s, ιογενή νοσήματα αλλά και
προβλήματα συμπεριφοράς. Έχουν
φανεί ιδιαίτερα χρήσιμα για ζώα που
έχουν περάσει συναισθηματικό ή σωματικό τραυματισμό κάποια στιγμή στην ζωή
τους.
...συνέχεια σελ. 9

νόσων, της κατάθλιψης και των αυτοκτονιών που αυξάνονται ραγδαία στο
δυτικό ημισφαίριο χωρίς οι ηγεσίες να δίνουν την δέουσα προσοχή.
Στο παρόν άρθρο θα παρουσιάσουμε περιληπτικά την μέθοδο προσέγγισης του ασθενή
προκειμένου να εντοπιστεί το θεραπευτικό μέσο, όπως την πρότεινε ο ιδρυτής της μεθόδου Σάμουελ Χάνεμαν στα πολύτιμα συγγράμματα του. Η περιγραφή που θα επιχειρήσουμε, ενδέχεται κατά την μεταφορά της από το βιβλίο* που μας άφησε ως
παρακαταθήκη να μην είναι απόλυτα ακριβής, λόγω της μετατροπής του κειμένου -σε
αρκετά σημεία- σε ποιο «εύπεπτο» ανάγνωσμα και ζητούμε γι αυτό την κατανόηση του
πιο ειδικού αναγνώστη. Τα στοιχεία που παρουσιάζουμε αντλήθηκαν από τις παραγράφους 88, 89, 90, 91,94, 96, 97 και 98.
...συνέχεια σελ. 4

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ:
ΛΙΚΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συνέντευξη - Παρουσίαση - Φωτογραφία: Χρήστος Κόντης

«Και μες την τέχνη πάλι, ξεκουράζομαι
απ’ την δούλεψή της» Κ.Π. Καβάφης
Η προτροπή του προέδρου της
Athensart καθ. Τάκι Αλεξίου - o
oποίος φιλοτέχνησε και το πορτέτο - για έναν ξεχωριστό άνθρωπο και καλλιτέχνη που
δημιούργησε ένα μουσείο με τα
έργα του στο χωριό Ελληνικό του
Νομού Ιωαννίνων στάθηκε ευκαιρία για να γνωρίσουμε έναν αξιόλογο άνθρωπο, εφάμιλλο των
μεγαλύτερων σύγχρονων ελλήνων και όχι μόνο, καλλιτεχνών.
Ο Θεόδωρος Παπαγιάννης είναι
ένας απλός και ταπεινός καλλιτέχνης και στοχαστής που αναγνωρίζει ότι ο άνθρωπος προ-ηγείται
της τέχνης. Μέσα από την τέχνη
του παρουσιάζονται παραδόσεις
του χωριού του, μεγάλες πνευμα
...συνέχεια σελ. 12

Διαβάστε ακόμη σ’ αυτό το τεύχος:
• Προς μια κβαντική λογική προς μια «αδιάρρηκτη ολότητα».
• Η πορεία της εξατομίκευσης και της αυτο-ανα-κάλυψης.
• Όταν η εκπαίδευση καταδικάζει την δημιουργικότητα.
• Το νόημα της Ομορφιάς και η αναπαραγωγή της.
• Χειμερινά Φυτέματα.
• Η εξαντικειμενικευση βάση επίβίωσης αλλά και μοχλός χειραγώγησης.
Και άλλα ενδιαφέροντα θέματα...
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του περιεχομένου του παρόντος εντύπου με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη, αλλά υπόκειται στον (Ν.2121/1993) και τους
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την καλύτερη αντιμετώπιση του κοινού μας στόχου, την
εξάλειψη της προδιάθεσης προς την ασθένεια.
Το επόμενο φύλλο θα κυκλοφορήσει τον
Απρίλιο στην Κέρκυρα, Βορειοδυτική
Ελλάδα και στην Αθήνα.
Εκ’ μέρους του Υγείας Όραμα θα ήθελα να πω
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.

Η τρίμηνη επικοινωνία μας αποτελεί για εμάς ένα ευχάριστα δημιουργικό κομμάτι ενασχόλησης και η
δική σου αποδοχή μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε.
Η οικονομική δυσκολία του εγχειρήματος, κάθε φορά καθιστά αμφίβολη την συνέχιση της επόμενης
έκδοσης. Ωστόσο είμαστε ακόμη εδώ και ελπίζουμε να είμαστε και την επόμενη φορά και κάθε επόμενη για όσο υπάρχει ανάγκη. Η οικονομική κατάσταση επιδεινώνεται, οι ευκαιρίες για αξιοπρεπή διαβίωση στον
«πολιτισμένο» δυτικό κόσμο μειώνονται δραματικά, γιατί όλη η έμφαση από τους κυβερνώντες δίνεται στην οικονομία και την εξαθλίωση των χαμηλών στρωμάτων. Ως πότε άραγε; Υπάρχει περίπτωση να περιμένουν κάτι που θα επαναφέρει την προηγούμενη κατάσταση; Υπάρχει κάποιος σήμερα που θεωρεί ότι ο εγωιστικός κυκεώνας που ζούσαμε
μέχρι πριν την οικονομική κρίση ήταν ανάλογος με τη φύση της ζωής και του ανθρώπου; Ποιοι είναι εκείνοι που ακόμη
δεν αντιλαμβάνονται ότι χωρίς αξίες, δημιουργικότητα και φαντασία, χωρίς όνειρα, η ζωή είναι μόνο ένα σκοτεινό κάτεργο που καθιστά το θάνατο σαν τη μόνη διέξοδο για πολλούς από τους συμπολίτες μας; Ποιοι είναι εκείνοι οι μπροστάρηδες που ακόμα και σε τούτη τη μικρή χώρα εξακολουθούν να αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς και μιλάνε για
δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, μελλοντικές ευκαιρίες κ.λπ.; Ποιοι είναι αυτοί που ορίζουν με τον πλέον κάκιστο
λογιστικό τρόπο τις μοίρες της χώρας μας αλλά και ολόκληρης της ανθρωπότητας; Ο άνθρωπος κατάφερε να
επιβιώνει πριν ακόμα ανακαλύψει και χαλιναγωγήσει τη φωτιά, χωρίς απολύτως τίποτε από τα σημερινά αναγκαία για την επιβίωση, και σήμερα με τέτοια γνώση και τεχνολογία κινδυνεύουμε να αφανιστούμε, αλήθεια γιατί; Γιατί οποιαδήποτε γνώση που αγωνιστήκαμε γι αυτήν τόσες χιλιάδες χρόνια
πρέπει να την ακριβοπληρώνουμε; Γιατί στερούν το δικαίωμα της αυτάρκειας από τον άνθρωπο;
Σύμφωνα με τα ψηφίσματα της Ε.Ε. δεν έχουμε δικαίωμα να καλλιεργούμε τίποτε, δεν έχουμε δικαίωμα να διατηρούμε
οικόσιτα ζώα, στην Βραζιλία (και αλλού ίσως) δεν έχουν δικαίωμα ούτε στο βρόχινο νερό διότι ανήκει μόνο στις ιδιωτικές εταιρίες, στην Χιλή ο κόσμος πίνει αφαλατωμένο νερό γιατί τα ποτάμια ανήκουν επίσης σε ιδιωτικές εταιρίες που
έχουν αγοράσει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης και στην χώρα μας επίσης ξεκίνησε ένα ανάλογο ξεπούλημα… αλήθεια, από ποιόν; Ποιες είναι αυτές οι εταιρίες και ποιοι είναι αυτοί που τους πουλάν τα δικά μας δικαιώματα; Ποιοι είναι
αυτοί οι ηγέτες που μας εκπροσωπούν; Πόσο άρρωστος πρέπει να είμαι που τόσο καιρό επέτρεπα να δημιουργηθεί αυτό
το κοινωνικό απάνθρωπο κατασκεύασμα; Πόσο αφελής πρέπει να είμαι που πίστεψα ότι ο ηλεκτρισμός, το τηλέφωνο,
η αυτόνομη θέρμανση, τα μέσα μεταφοράς, οι υπολογιστές, τα i-phone τα διαστημικά ταξίδια, η πυρηνική ενέργεια και
τα πυρηνικά όπλα, όλο αυτό το δημιούργημα μπορούσε να λειτουργήσει προς όφελός μου; Πόσο αφελής ήμουν που
πίστεψα ότι όλα αυτά ήταν απαραίτητα για την εξασφάλιση της επιβίωσής μου; Γιατί ποτέ δεν έθεσα το ερώτημα: Γιατί
ζω; Ποια είναι αυτή φυσική αναγκαιότητα που μου πρόσφερε αυτή την ευκαιρία και ποια η αναγκαιότητα που σήμερα
μου την στερεί; Τι θα μπορούσα να κάνω άραγε για να αποτρέψω το χειρότερο, τι ορίζεται ως «χειρότερο» και από ποια
ανάγκη απορρέει αυτός ο ορισμός;
Έπηξε το μυαλό μας από την πληροφορία, γέμισε ο πλανήτης «μορφωμένους» ανθρώπους, ανίκανους
να αρθρώσουν μια λέξη που να συνάδει το μέτρο του ανθρώπου - εκτός ορισμένων εξαιρέσεων που
αναζητούμε σαν το βελόνι στα άχυρα! Λες άνθρωπος σήμερα και νοιώθεις ντροπή αν έχεις μια σταλιά
συνείδηση γι αυτό που έχει προκαλέσει σε οποιαδήποτε άλλη μορφή ζωής, σ’ αυτόν το επίγειο παράδεισο που μετατρέψαμε σε κόλαση, ακόμα και με τη βοήθεια του θεού, αφού όλο αυτό το τερατούργημα είχε τις ευλογίες και των εκπροσώπων του (της εκάστοτε σύγχρονης θρησκείας για να
ακριβολογούμε) που είχαν αιματοκυλίσει τον κόσμο και αφανίσει τη γνώση στην πυρά. Σήμερα που
έχουμε τα πάντα καταλήξαμε εμείς να είμαστε αυτό το ΤΙΠΟΤΑ.
Τίποτε αγαπητέ και επίμονε αναγνώστη δεν χρειαζόμαστε για να ζήσουμε, είναι βέβαιο. Τα καταφέραμε στο παρελθόν
χωρίς τίποτε και μπορούμε να τα καταφέρουμε και τώρα. Το μόνο που διαφαίνεται να χρειαζόμαστε είναι να απαλλαγούμε από αυτούς που σήμερα μας αντιμετωπίζουν σαν αριθμούς στον μαυροπίνακα και, με την ευκολία που τους παρέχουμε, σβήνουν ό,τι εκείνοι ορίζουν ως λάθος. Και πως μπορεί να γίνει αυτό; «Πολλοί μικροί άνθρωποι, σε
πολλούς μικρούς τόπους, με πολλές μικρές πράξεις μπορούν να αλλάξουν το πρόσωπο του κόσμου»
Κινέζικη παροιμία.
Καλή ανάγνωση

ΦΩΝΕΣ

Ιδανικές φωνές κι αγαπημένες
εκείνων που πεθάναν, ή εκείνων που είναι
για μας χαμένοι σαν τους πεθαμένους.
Κάποτε μες τα όνειρά μας ομιλούνε`
Κάποτε μες στην σκέψη τες ακούει το μυαλό.
Και μες τον ήχον των για μια στιγμή επιστρέφουν
Ήχοι από την πρώτη ποίηση της ζωής μας
Σα μουσική, την νύχτα, μακρινή, που σβήνει.

Ο εκδότης

Κ.Π. Καβάφης
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

Ο κόσμος έπαψε να είναι απλά ο κόσμος μιας μειωμένης συνείδησης που εκφράζεται μόνο με τη βοήθεια της γλώσσας…(Χάξλευ).
Είναι ένας κόσμος παραποιημένος και όχι ποιητικός. Είναι ένας κόσμος κομμένος και ραμμένος στα μέτρα μιας απάνθρωπης εξου2

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΣ ΜΙΑ «ΑΔΙΑΡΡΗΚΤΗ ΟΛΟΤΗΤΑ»
Γράφει: καθ. Τάκις Αλεξίου (Πρόεδρος της CA4S-AthensArt) http://athensart-2010.ning.com

Είναι βέβαιο πως η όποια πεποίθηση σχετικά
με τον κόσμο, μας εμποδίζει να λάβουμε
νέες πληροφορίες και να τις επεξεργαστούμε. Το αντίθετο, συχνά τις καταπολεμάμε, φοβούμενοι -λανθασμένα- την δική
μας εξαφάνιση, εφόσον αυτές μειώνουν και
δεν ενισχύουν τις όποιες δικές μας θέσεις.
Η κάθε θρησκεία, όπως και κάθε πνευματική
διδασκαλία πρέπει -αν πραγματικά θέλει να
επιβιώσει- να παραμένει στο χώρο της Γνώσης και όχι να εμπλέκεται στο χώρο της
Εξουσίας και της Οικονομίας. Κι αυτό που
πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι πως η Επιστήμη πέρα από την Ποίηση &
την Φιλοσοφία, η Κοινωνιολογία, η Ψυχολογία, η Μοριακή Βιολογία, ακόμα
και η νέα Φυσική υιοθέτησαν πολλά από τον χώρο της
«Πίστης» για να μπορέσουν να κάνουν, μέσα από τις δικές τους αποδεικτικές διαδικασίες, τα άλματα που έκαναν τις τελευταίες δεκαετίες.

Η Πίστη δεν έχει σύνορα

έρχεται και που αυθαίρετα, σαν να ήταν κάτι διαφορετικό από το παρελθόν, του δώσαμε το όνομα ... «Μέλλον». Και τούτο διότι όπως ο θυμός δεν είναι παρά το τελευταίο
σκαλοπάτι του φόβου, έτσι και το μέλλον δεν είναι παρά η σκιά του παρελθόντος...
Έτσι λοιπόν οι όποιοι πολιτικοί ή θρησκευτικοί ηγέτες πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί στο να μπορούν να παγώνουν τον χρόνο στο Παρόν. Να είναι δηλαδή ουσιαστικά απαλλαγμένοι από κάθε παρελθόν και μέλλον. Στην
ιστορία, την παράδοση και το παρελθόν δεν εγκλωβίζεται κανείς. Απλά διδάσκεται από αυτά.
Και αυτό που χρειαζόμαστε είναι πολύ ωριμότερα και ισορροπημένα συναισθηματικά
άτομα, για να μας καθοδηγήσουν με περισσότερη ασφάλεια στο «Παρόν», στο σημείο
«Μηδέν», στον Χρόνο δηλαδή εκείνο που η αποφόρτιση από τις όποιες τραυματικές
αναμνήσεις από την συνείδηση του ατόμου είναι εφικτή για να καταφέρουμε να κοιτάξουμε τον κόσμο χωρίς το υπόβαθρο των τραυματικών αναμνήσεών μας (Wolinsky)
που μας οδηγούν σε λάθος εκτιμήσεις, κρίσεις και επιλογές, πολλές φορές ακόμα και
στην καταστροφή.

Τίποτε δεν είναι αποσπασματικό, όλα είναι αδιάρρηκτη ολότητα.

Γι' αυτό είναι αναγκαίο στις αρχές της νέας χιλιετίας να κάνουμε το επόμενο βήμα, που όπως σημειώνει ο Νικ Χέρμπερτ «Να μάθουμε να σκεφτόμαστε με τον ορθό τρόπο, να μάθουμε να σκεφτόμαστε με την κβαντική
λογική».
Η επιλογή της αναμέτρησης και σύγκρουσης αποδεικνύει πλήρη άγνοια του κβαντικού
τρόπου που λειτουργεί ολόκληρο το σύμπαν και ο άνθρωπος φυσικά, -ανεξάρτητα αν
το αποδεχόμαστε αυτό ή όχι- γιατί από τη στιγμή που καθετί αποτελείται από την ίδια
Ουσία, δεν υφίσταται και θέμα σύγκρουσης (Wolinsky). Με τα λόγια του Ντε Ουίτ «Η επίλυση των προβλημάτων της ζωής βρίσκεται στην εξαφάνιση τους» -δηλαδή στην επιστροφή μας στο «Παρόν» - εκεί όπου η
«συμπύκνωση», ο πάγος, αραιοποιείται και ξαναγίνεται νερό, αυτό δηλαδή
που ήταν ανέκαθεν, η βαθύτερη πηγή
Ζωής.
Έτσι αυτοί που φιλοδοξούν να
καθοδηγήσουν τις τύχες της Ανθρωπότητας πρέπει, με άλλα
λόγια, να αναπτύξουν μια αδιαφοροποίητη συνειδητότητα χωρίς
διακρίσεις και διαφορές. Να αναπτύξουν την ικανότητα να λειτουργούν σαν «νερό» και όχι σαν
«πάγος», σαν «κενό», δηλαδή
«ουσία» και όχι σαν «μορφή». Να
αναπτύξουν δηλαδή μια βιωματική
γνώση που σήμερα κατοχυρώνεται επιστημονικά. Να είναι σε
θέση να διαβάσουν το περιεχόμενο μιας παρούσας κατάστασης
χωρίς αυτή να συνδέεται με το
«απειλητικό παρελθόν» τους....
Και αυτό που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε
είναι πως όποτε είμαστε πραγματικά
πρόθυμοι να βιώσουμε το Κενό, (άρα
και να λειτουργήσουμε με βάση αυτό)
πέρα από τους κατ' επίφαση «φυσιολογικούς και συμβατικούς» τρόπους,
ως μια «αδιάρρηκτη ολότητα» (Bohm),
«αυτό είναι διαθέσιμο». (Wilbert).
Στον κβαντικό κόσμο, που είναι ο
κόσμος μας, στην θεωρητική
κβαντική περιγραφή κατά τον
Bohm δεν τίθεται ποτέ θέμα απόστασης όχι μόνο ανάμεσα στους
ανθρώπους αλλά και ανάμεσα στα
αντικείμενα. Τα πάντα, μα τα
πάντα αποτελούν, όπως αναμφίβολα όλοι θα έπρεπε όχι μόνο να
γνωρίζουμε αλλά και να βιώνουμε,
επαναλαμβάνω, μια ΑΔΙΑΡΡΗΚΤΗ
ΟΛΟΤΗΤΑ.
«Γεφυρώνοντας κόσμους» του Τάκι Αλεξίου

Η κάθε αληθινή Πίστη δεν έχει κανένα λόγο να δηλώνει καλύτερη από τις άλλες, ούτε
φυσικά κανένα μα κανένα λόγο να φοβάται την Επιστήμη. Το αντίθετο!!! Δικαιώνεται
συνεχώς ως προς την Ουσία και θα συνεχίσει να δικαιώνεται έως ότου εξαντληθεί, και
από «εξ αποκαλύψεως» Αλήθεια γίνει -γίνεται ήδη- Αλήθεια αποδεικτική, επιστημονική.
Οι νέες πληροφορίες και ιδέες και οι νέες καταστάσεις στις οποίες οδηγούν, κακώς
εκλαμβάνονται από ορισμένους ως απειλή. Τίποτε μα τίποτε στον κόσμο δεν είναι σε
θέση -η ιστορία διδάσκει- να περιορίσει τον άνθρωπο σ’ έναν οριοθετημένο από πριν
κόσμο. Στη φύση του ανθρώπου είναι να δημιουργεί πάντα ένα ευρύτερο πλαίσιο εμπειριών μέσα στο οποίο θα κινείται και
θα βιώνει τον εαυτό του όλο και πιο
ολοκληρωμένα. Αυτός είναι άλλωστε
και ο σκοπός του πάνω στη Γη.
Αν κάποιοι νιώθουν ηττημένοι,
δεν μπορεί παρά να είναι ηττημένοι (Davis Martha) και ηττημένοι
δεν μπορεί ποτέ να είναι η μια ή η
άλλη αληθινή Πίστη, σαν συνειδητοποιημένη κατάσταση, παρά
μόνο αυτοί, τα άτομα, που τυχαίνει κάποιες περιόδους να τις εκπροσωπούν. Τα "μαντριά" και τα
"ποίμνια" κάθε είδους έπαψαν
από καιρό να έχουν την παραμικρή σημασία για την Ανθρωπότητα.
Οι αρχές του Νεύτωνα, θρυμματίστηκαν όχι μόνο στο χώρο της Επιστήμης
αλλά και σ' αυτό το χώρο των Θρησκειών και της Πίστης. «Οι ανακαλύψεις της Κβαντικής Φυσικής
αναποδογύρισαν τον καλά οργανωμένο και τακτικό κόσμο του Νεύτωνα»
(Wolinsky). Σήμερα, μεταξύ άλλων,
γνωρίζουμε ότι «καθετί αλληλοδιαπερνά οτιδήποτε άλλο» (Bohm).

Το παρελθόν διδάσκει, το
παρόν απελευθερώνει
Είναι αναγκαίο λοιπόν αυτοί που οδηγούν τις τύχες του κόσμου να έχουν
ανεπτυγμένη ιδιαίτερα την ιδιότητα του
αυτο-παρατηρητή και να ‘χουν φτάσει
στο «Κενό», στο σημείο «Μηδέν», το
σημείο εκείνο δηλαδή όπου «ο παρατηρητής συναντά το παρόν» (Ψυχολογία Gestalt). Γιατί μόνο στο Παρόν
μπορεί ο άνθρωπος να είναι απελευθερωμένος από τις όποιες τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος και
των προβολών τους στον χρόνο που

σίας, μιας συμμορίας εξουσιαστών που από «ενδιαφέρον» μας αποξενώνει και μας σακατεύει, όπως ο γονιός που από «αγάπη» βιάζει και σκοτώνει καθημερινά το παιδί του…
Από το βιβλίο του Τάκι Αλεξίου Επιστροφή στις Αισθήσεις
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Η ΤΕΧΝΗ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
Γράφει και επιμελείται: Χρήστος Κόντης, Ομοιοπαθητικός (www.kethe.gr, E-mail: olistic@otenet.gr)

«Δεν υπάρχουν ασθένειες αλλά άνθρωποι που ασθενούν»

Σ. Χάνεμαν

Έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν για τη διαφορά των δύο κύριων ιατρικών μεθόδων. Της ομοιοπαθητικής, που εστιάζει στον ασθενή και της συμβατικής ιατρικής, η οποία εστιάζει στην ασθένεια. Διαφορά ουσιώδης γιατί
στην περίπτωση της ομοιοπαθητικής το θεραπευτικό μέσο (φάρμακο) στοχεύει στο σύνολο του οργανισμού και τα θεραπευτικά του αποτελέσματα
είναι αναλόγως ωφέλιμα ενώ η συμπτωματική αγωγή επικεντρώνεται στο
πως θα εξαφανίσει το σύμπτωμα ανεξαρτήτως των επακόλουθων. Για τον
σκεπτικιστή θα προτείναμε να εξετάσει το μέγεθος εξάπλωσης τον χρόνιων
νόσων, της κατάθλιψης και των αυτοκτονιών που αυξάνονται ραγδαία στο
δυτικό ημισφαίριο χωρίς οι ηγεσίες να δίνουν την δέουσα προσοχή.
Στο παρόν άρθρο θα παρουσιάσουμε περιληπτικά την μέθοδο προσέγγισης του ασθενή
προκειμένου να εντοπιστεί το θεραπευτικό μέσο, όπως την πρότεινε ο ιδρυτής της μεθόδου Σάμουελ Χάνεμαν στα πολύτιμα συγγράμματα του. Η περιγραφή που θα επιχειρήσουμε, ενδέχεται κατά την μεταφορά της από το βιβλίο* που μας άφησε ως
παρακαταθήκη να μην είναι απόλυτα ακριβής, λόγω της μετατροπής του κειμένου -σε
αρκετά σημεία- σε ποιο «εύπεπτο» ανάγνωσμα και ζητούμε γι αυτό την κατανόηση του
πιο ειδικού αναγνώστη. Τα στοιχεία που παρουσιάζουμε αντλήθηκαν από τις παραγράφους 88, 89, 90, 91,94, 96, 97 και 98.
Το όλο συμβουλευτικό συγγραφικό εγχείρημα του Χάνεμαν εστιάζει στην εκπαίδευση του
επαγγελματία της υγείας. Πιστεύουμε πως η πληροφόρηση θα ωφελήσει τον ενδιαφερόμενο γιατί έχουμε εκπαιδευτεί να μιλάμε μόνο για το σύμπτωμα, παραβλέποντας τις
υπόλοιπες διαφοροποιήσεις στο σώμα μας, τις συνήθειες της καθημερινότητας, του
ψυχικού και του πνευματικού μας περιβάλλοντος. Η δυσκολία επιλογής του σωστού
φαρμάκου απαιτεί αυξημένες γνωστικές ικανότητες και τέχνη από πλευράς θεραπευτή
αλλά και τη δημιουργική συνεργασία από πλευράς ασθενή ή των συγγενών του στις πιο
ειδικές περιπτώσεις.

Μεθοδολογία για τη διάγνωση του Όμοιου Πάθους

ριών, τότε σημειώνει ό, τι παρατηρεί ο ίδιος.
Π.χ. Ποια ήταν η συμπεριφορά του ασθενή κατά την επίσκεψη (αν ήταν κακόκεφος, εριστικός, βιαστικός, κλαψιάρης, γεμάτος αγωνία, απελπισμένος ή λυπημένος, θαρραλέος
ή ήρεμος κ.λπ). Αν ήταν νυσταλέος ή γενικά αναίσθητος, αν μιλούσε βραχνά ή πολύ σιγά
ή απρεπώς ή κάπως διαφορετικά. Πως είναι το χρώμα του προσώπου ή των ματιών και
γενικά το χρώμα του δέρματος, πώς είναι η ζωηρότητα και η δύναμη της έκφρασης του
προσώπου και των ματιών, πώς είναι η γλώσσα, η αναπνοή, η οσμή του στόματος ή η
ακοή. Πόσο διεσταλμένες ή συνεσταλμένες είναι η κόρες. Πόσο γρήγορα και πόσο
πολύ μεταβάλλονται στο σκοτάδι ή στο άπλετο φως. Πώς είναι ο σφυγμός και η κοιλιά.
Πόσο υγρό ή ζεστό, πόσο ψυχρό ή ζεστό είναι το δέρμα σ’ αυτά ή εκείνα τα μέρη ή γενικά με την αφή. Αν είναι ξαπλωμένος με το κεφάλι προς τα πίσω, με μισανοιγμένο ή εντελώς ανοιγμένο στόμα, με τα χέρια στο κεφάλι, με την πλάτη ή σε ποια άλλη θέση. Με
πόση προσπάθεια σηκώνεται, κι ό, τι άλλο ασυνήθιστο παρατηρήθηκε.
Αν η αρρώστια προκλήθηκε από κάποιο αξιοσημείωτο γεγονός τότε ο ασθενής ή τουλάχιστον οι συγγενείς που ρωτήθηκαν εμπιστευτικά, θα το αναφέρουν αυθόρμητα ή έπειτα από προσεκτική αναζήτηση πληροφοριών.
Π.χ. Τυχόν ατιμωτικές αιτίες, τις οποίες ο ασθενής ή οι συγγενείς του δεν ομολογούν ευχάριστα ή τουλάχιστον αυθόρμητα, πρέπει ο γιατρός να προσπαθήσει να τις εξιχνιάσει
με φρόνιμη παρουσίαση της ερώτησης ή με άλλες ιδιωτικές έρευνες. Σ΄ αυτές μπορεί
να συγκαταλέγονται δηλητηριάσεις ή απόπειρες αυτοκτονίας, αυνανισμός, ακολασίες με
χυδαίες ή αφύσικες ηδονές, καταχρήσεις με αλκοολούχα ποτά και ναρκωτικά, μετάδοση αφροδισίου νοσήματος, άτυχος έρωτας, ζήλια, οικογενειακή διχόνοια, θυμός,
λύπη για οικογενειακό ατύχημα, κακοποίηση που υπέστη, πνιγμένη εκδίκηση, προσβεβλημένη υπερηφάνεια, ανατροπή περιουσιακών συνθηκών, δεισιδαιμονία, πείνα ή τυχόν
σωματικό ελάττωμα στα γεννητικά όργανα κ.λπ.
Ιδιαίτερα στις χρόνιες αρρώστιες του γυναικείου φύλου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η
εγκυμοσύνη ή η στειρότητα, η διάθεση για συνεύρεση, τοκετοί αποβολές, θηλασμός, εκκρίσεις από τον κόλπο και η κατάσταση της εμμηνόρροιας (ποιες ενοχλήσεις σώματος
και ψυχής συνυπάρχουν, με ποια αισθήματα και πόνους προ, κατά ή μετά τη ροή). Αν
υπάρχει λευκόρροια κατά την έμμηνο ρύση, σε ποια κατάσταση, από ποια αισθήματα
συνοδεύεται, σε τι ποσότητα, κάτω από ποιες συνθήκες εμφανίζεται και από ποιες αιτίες.

Προκειμένου ο Ομοιοπαθητικός να ενημερώνεται για τον προσδιορισμό του κάθε ξεχωριστού στοιχείου που θα του επιτρέψει να προσεγγίσει με ακρίβεια το θεραπευτικό
μέσο (φάρμακο), θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά την λήψη του ιστορικού
ώστε να μην βάλει ποτέ στο στόμα του αρρώστου την απάντηση, παραπλανώντας και
οδηγώντας σε λανθασμένη απόκριση ή ισχυρισμό. Ούτε πρέπει να ρωτάει με τρόπο που
προδιαθέτει τον ασθενή να απαντά με ένα ναι ή ένα όχι, ή να συμφωνήσει με κάτι που
είναι αναληθές για να είναι αρεστός. Με αυτό τον τρόπο η εικόνα του ασθενή θα είναι
λανθασμένη όπως και ο τρόπος θεραπείας (επιλογή φαρμάκου).
Αν στα αυθόρμητα στοιχεία που δίνει ο ασθενής, δεν αναφέρθηκε καθόλου
στα περισσότερα τμήματα του σώματος ή τις λειτουργίες ή την ψυχική του
κατάσταση, τότε ο ομοιοπαθητικός ρωτά τι πρέπει ακόμα να επισημανθεί με
γενικές εκφράσεις ώστε να αναγκάζεται ο πληροφοριοδότης (ασθενής) να
εστιάζει περισσότερο σε αυτά.
Π.χ. πως είναι η κένωση; Πως είναι τα ούρα; Πως είναι ο ύπνος κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας; Πως είναι η ψυχική διάθεση και το κέφι του; Το μνημονικό του; Τι
γίνεται με την όρεξη και τη δίψα; Πως είναι η γεύση του στόματος; Ποια φαγητά και
ποτά του αρέσουν περισσότερο και ποια είναι τα περισσότερο δυσάρεστα; Έχει το καθένα όλη τη φυσική του γεύση ή του φαίνεται αλλοιωμένη και παράξενη; Τι του συμβαίνει
μετά το φαγητό ή το ποτό;
Αν τώρα, ο ασθενής δεν έδωσε στο γιατρό την απαιτούμενη πληροφορία,
δηλαδή την εικόνα της ασθένειας αρκετά πλήρη, τότε επιτρέπεται σ’ αυτόν,
και μάλιστα επιβάλλεται, να κάνει λεπτομερέστερες και ειδικότερες ερωτήσεις.
Π.χ. Τι εξέμεσε ο ασθενής; Είναι αηδιαστική η γεύση του στόματος, πικρή, ξινή ή είναι
όπως συνήθως; Η διαφοροποίηση υπάρχει προ ή μετά το φαγητό και το ποτό ή κατά τη
διάρκειά τους; Σε ποια ώρα της ημέρας ως επί το πλείστον; Τι γεύεται ο ασθενής κατά
το ρέψιμο; Πως συμπεριφέρεται και πως εκφράζεται ο ασθενής κατά τον ύπνο; Κλαίει,
αναστενάζει, μιλάει, φωνάζει στον ύπνο ή μήπως τρομάζει; Ροχαλίζει κατά την εισπνοή
ή κατά την εκπνοή; Η θέση που προτιμάει να ξαπλώνει είναι πρηνή, ανάσκελα, στο πλάι
και από πια πλευρά; Προτιμάει να σκεπάζεται καλά ή δεν ανέχεται τα σκεπάσματα και αν
συμβαίνει αυτό αφορά ολόκληρο το σώμα ή κάποια μέρη του; Σε ποια κατάσταση βρίσκεται αμέσως μετά το ξύπνημα; Κάθε πότε έρχεται η κάθε ενόχληση; Ποιο είναι κάθε
φορά το αίτιο που την προκαλεί; Καθισμένος, ξαπλωμένος, όρθιος ή σε κίνηση; Μήπως
εμφανίζεται μόνο όταν είναι νηστικός, ή μόνο το πρωί, μόνο το βράδυ, μόνο μετά το
φαγητό ή πότε συνηθίζει να εμφανίζεται; Πότε ήρθε το ρίγος; Ήταν μόνο αίσθημα ανατριχίλας ή ένοιωσε συγχρόνως κρύο; Και σε ποια μέρη του σώματος; Ήταν ζεστός κατά
τη διάρκεια της κρυάδας ή ήταν απλά αίσθηση κρυάδας χωρίς ρίγος; Ήταν ζεστός χωρίς
κοκκίνισμα στο πρόσωπο; Ποια μέλη του σώματος ήταν ζεστά;…

Η διερεύνηση όσων προαναφέρθηκαν πρέπει να γίνεται προσεκτικά και διεξοδικά και να
προχωρεί ως τις πιο μικρές λεπτομέρειες. Συχνά οι χρόνιοι ασθενείς συνηθίζουν τόσο
πολύ, ώστε προσέχουν ελάχιστα ή και καθόλου τα μικρότερα -συχνά γεμάτα σημασία
χαρακτηριστικά σημεία- που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αναζήτηση του φαρμάκου
(Όμοιου Πάθους). Εκλαμβάνουν σχεδόν για υγεία αυτά τα δευτερεύοντα συμπτώματα, το αληθινό αίσθημα των οποίων έχουν λησμονήσει κατά τη δεκαπενταετή ή εικοσαετή διάρκεια των παθήσεών τους και δυσκολεύονται να
πιστέψουν ότι αυτές οι άλλες μικρότερες ή μεγαλύτερες αποκλίσεις από την
κατάσταση της υγείας, μπορούν να σχετίζονται με την πάθησή τους.
Επιπλέον, οι ίδιο οι άρρωστοι έχουν τόσο πολύ διαφορετική ιδιοσυγκρασία, ώστε μερικοί, ιδιαίτερα οι λεγόμενοι υποχόνδριοι κι άλλα πολύ ευαίσθητα και δύστροπα άτομα,
διατυπώνουν τα παράπονά τους ζωηρότερα απ’ ό, τι πρέπει, περιγράφοντας τις ενοχλήσεις με υπερβολικές εκφράσεις για να προκαλέσουν το γιατρό να τους βοηθήσει. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει κανείς να αφαιρέσει τις υπερβολές και να καταλογίσει τουλάχιστον τη δύναμη των εκφράσεών τους στην υπερευαισθησία τους. Από αυτή την άποψη, ακόμα και η υπερβολή των εκφράσεων για
τα δεινά τους, γίνεται αυτή καθαυτή σημαντικό σύμπτωμα στη σειρά, από
την οποία έχει συντεθεί η εικόνα της αρρώστιας.
Άλλα όμως άτομα αντίθετα πλασμένα, εν μέρει από νωθρότητα κι εν μέρει από κακώς
εννοούμενη αιδώ, είτε από αγαθή διάθεση είτε από συστολή, απομακρύνουν ένα μέρος των
ενοχλήσεων, τις περιγράφουν με ασαφείς εκφράσεις ή πολλές τις αναφέρουν ως ασήμαντες.
Λοιπόν, όσο κι αν είναι βέβαιο ότι πρέπει ν΄ ακούει κανείς ιδιαίτερα τον ίδιο
τον άρρωστο, για τις ενοχλήσεις του και τα αισθήματά του και να δίνει πίστη
ιδίως στις δικές του εκφράσεις, με τις οποίες μπορεί να δώσει να καταλάβει καθένας την πάθησή του -επειδή αυτές στα λόγια των συγγενών και των
νοσοκόμων παραποιούνται- άλλο τόσο βέβαιο είναι πως η έρευνα της αληθινής, πλήρους εικόνας και των λεπτομερειών, ιδιαίτερα των χρόνιων ασθενειών, απαιτεί ιδιαίτερη περίσκεψη, σοβαρότητα, γνώση των ανθρώπων,
προσοχή κατά την αναζήτηση πληροφοριών και μεγάλη υπομονή…
Ολοκληρώνοντας το άρθρο, να υπενθυμίσουμε στον αναγνώστη πως η συνταγογράφηση του θεραπευτικού μέσου στην ομοιοπαθητική είναι η συλλογή των συμπτωμάτων
σε όλο τους το εύρος (σωματικό, συναισθηματικό, νοητικό) και η αναζήτηση της ουσίας εκείνης που μπορεί να προκαλέσει την ίδια συμπτωματολογία (αρρώστια) σε έναν
κατά συνθήκη υγιή. Αυτή η ιδιαιτερότητα αποδίδει και την ονομασία «Ομοιοπαθητική»
της μεθόδου.

Όταν ο Ομοιοπαθητικός τελειώσει με την καταγραφή αυτών των πληροφο-

*Σαμουήλ Χάνεμαν Όργανον της Θεραπευτικής Τέχνης εκδ. Πύρινος Κόσμος Μετάφραση Γεώργιος Παπαφιλίππου

Πού κρύβεται η αλήθεια;

Πρόσφατα άκουσα κάποιον οικονομολόγο υψηλά ιστάμενο που είπε: «ήταν ένα σύστημα –το τραπεζικό- που το είχαμε χτίσει πολύ
προσεκτικά και με κάθε λεπτομέρεια αλλά τα θεμέλιά του ήταν επάνω στην άμμο». Το ίδιο συμβαίνει και με τη ζωή μας: Όταν μας
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Τα Αιθέρια Έλαια και τα ζώα
Γράφει: Μαίριλυν Πήτερς BSc MSc mGEOTA
marilyn@essentialanimals.com, www.essentialanimals.com

Τα αιθέρια έλαια έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την
ίαση πολλών κοινών παθήσεων, όπως νοσήματα του αναπνευστικού, αρθρίτιδα, αλλεργίες, έκζεμα, sarcoids και
άλλα δερματικά προβλήματα σε διάφορα είδη ζώων όπως
άλογα, σκυλιά, γάτες, llamas, πρόβατα, αγελάδες, ακόμα
και σε κατσίκες και κοτόπουλα. Έχουν επίσης βοηθήσει
στην ίαση του συνδρόμου του Cushing’s, ιογενή νοσήματα αλλά και προβλήματα συμπεριφοράς. Έχουν φανεί ιδιαίτερα χρήσιμα για ζώα που έχουν
περάσει συναισθηματικό ή σωματικό τραυματισμό κάποια στιγμή στην ζωή τους.

Γιατί να χρησιμοποιήσει κανείς τα Αιθέρια Έλαια;
Η αρωματοθεραπεία είναι μία φυσική και μη επεμβατική μέθοδος, η οποία έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική για την ανακούφιση πολλών παθολογικών αλλά και
προβλημάτων συμπεριφοράς. Τα αιθέρια έλαια έχουν χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της καλής υγείας στο πέρασμα των αιώνων και σήμερα όλο και περισσότεροι
κτηνίατροι αναγνωρίζουν την χρησιμότητά τους για την πρόνοια των ζώων. Ο σημαντικότερος λόγος για την χρήση τους είναι ότι περιέχουν συστατικά που οικειοθελώς θα
διάλεγε και θα μάζευε ένα ζώο για να διατηρήσει την υγεία του στο φυσικό του περιβάλλον αλλά που στερείται λόγω των περιορισμών της εξημέρωσης. Οπότε είναι σαν
να του επαναφέρουμε την τόσο σημαντική, για εκείνο, επιλογή. Μια από τις λίγες που
έχει καθημερινά ένα οικόσιτο ζώο. Αυτή είναι και η ομορφιά της μεθόδου αυτής. Δεν
επιβάλλεται τίποτα στο ζώο απλά χρησιμοποιείται το δυνατό τους ένστικτο της αυτοϊασης.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
ΚΑΦΕ - ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ - ΞΕΝΩΝΑΣ

“ΒΙΟΠΟΡΟΣ”

Ανοικτά κάθε Σαββατοκύριακο Γιορτές και Αργίες.

Ένας παράδεισος της ελληνικής φύσης.

Σε ένα εξαιρετικού κάλλους τοπίο, σε ήρεμο περιβάλλον με ανοικτούς ορίζοντες, βρίσκεται το οικολογικό αγρόκτημα Βιόπορος. Ένα πρότυπο αγρόκτημα που διαθέτει Πιστοποίηση Βιολογικής Καλλιέργειας και αγκαλιάζεται από τη λιμνοθάλασσα Κορισσίων.
Αποτελεί ένα ιδανικό προορισμό για τις ημερήσιες εκδρομές σας αλλά και έναν υπέροχο
τόπο διαμονής για τις πολυήμερες αποδράσεις σας στη φύση.

Στα πελάγη Γαλήνη, στις καρδιές μας Ειρήνη και καλούς Ενιαυτούς!

•2013•

Πότε χρειάζεται το ζώο Αιθέρια Έλαια;
Ένα ζώο θα χρειαστεί αιθέρια έλαια όταν ο οργανισμός του έχει χάσει την ισορροπία
του. Αυτό συμβαίνει όταν έχει φύγει από τα φυσιολογικά πλαίσια καλής υγείας και
συμπεριφοράς. Η θεωρία των εναλλακτικών περιστρέφεται γύρω από το ενεργειακό
σώμα του ασθενούς και υποστηρίζει ότι πριν εμφανιστεί το οποιοδήποτε πρόβλημα
στο υλικό σώμα έχει ήδη εμφανιστεί στο ενεργειακό, δηλαδή στους μεσημβρινούς. Οι
μεσημβρινοί που ελέγχονται είναι τα 14 κύρια κανάλια που ευθύνονται για την διοχέτευση της ενέργειας γύρο από το σώμα.
Αυτές οι ανισορροπίες είναι που πρέπει να διορθωθούν για να αποφευχθεί η εμφάνιση
του ενεργειακού προβλήματος στο υλικό σώμα. Οι ανισορροπίες εμφανίζονται ως
προβλήματα συμπεριφοράς, προβλήματα υγείας ή συνδυασμός και των δύο. Τα αιθέρια έλαια που χρειάζεται το κάθε ζώο στην συγκεκριμένη στιγμή της ζωής του βρίσκονται με συγκεκριμένο τρόπο βάση της διαγνωστικής μεθόδου που ονομάζεται
κινησιολογία (kinesiology). Η κινησιολογία ανιχνεύει τυχόν ενεργειακά μπλοκαρίσματα
στο δίκτυο μεσημβρινών του κάθε οργανισμού. Ανιχνεύει τα νυν προβλήματα αλλά
και προβλέπει τυχόν μελλοντικά.
Με την βοήθεια της κινησιολογίας, λοιπόν, αλλά και με την εφαρμογή της θεωρίας των
5 στοιχείων της Κινεζικής Ιατρικής (5 Element Theory) βρίσκονται ποια είναι τα αιθέρια έλαια που χρειάζεται περισσότερο ένα ζώο για να το επαναφέρουμε στην ισορροπία.

Η ασφαλής χορήγηση
Τα ζώα έχουν πολύ πιο ευαίσθητη όσφρηση
από τους ανθρώπους και μπορεί μια δυνατή μυρουδιά να προκαλέσει αρνητικά αποτελέσματα
όπως δυσφορία και στρες, τα οποία θα επιβαρύνουν το πρόβλημα τους. Για αυτό τον λόγο
τα αιθέρια έλαια δεν δίνονται ποτέ αδιάλυτα στα
ζώα και δεν τα βάζουμε επάνω τους χωρίς την
άδεια τους. Με την κινησιολογία ελέγχεται η
βάση (το λάδι όπου θα διαλυθεί το αιθέριο
έλαιο) και βρίσκεται και η σωστή δοσολογία αιθέριου για την διάλυση. Έπειτα η διάλυση προσφέρεται στο ζώο, περίπου 30 εκατοστά από
την μύτη του, για να το μυρίσει. Από την στιγμή
εκείνη, το ζώο το ίδιο διευθύνει την θεραπεία
του και ανάλογα με την συμπεριφορά του ακολουθεί και ο θεραπευτής. Η διάρκεια της θεραπείας επίσης εξαρτάται από το ζώο.
Όταν δεν έχει ανάγκη πια το αιθέριο θα το απορρίψει, σημειώνοντας έτσι το τέλος της
θεραπείας το οποίο διαφέρει για το κάθε ζώο και για την κάθε θεραπεία.
Εάν θέλετε να δοκιμάσετε να προσφέρετε κάποιο αιθέριο έλαιο στο σκύλο σας, τότε
διαλύστε 1-2 σταγόνες αιθέριο έλαιο σε 5ml βάση από βιολογικό ηλιέλαιο, ή για γάτα
1 σταγόνα αιθέριο σε 10 ml βιολογικό ηλιέλαιο. Υπάρχουν κάποια αιθέρια έλαια,
όμως, όπως το τσαϊοδεντρο και τα κιτρικά αιθέρια, τα οποία μπορούν, με λανθασμένη
χρήση, να αποβούν τοξικά για τις γάτες. Είναι προτιμότερο, λοιπόν, να μην τα χορηγήσετε μόνοι σας αλλά υπό την επίβλεψη ειδικού αρωματοθεραπευτή.
Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω βιβλίο:
'Essential Oils for Animals' της Nayana Morag

Διαθέτει δύο παραδοσιακές κατοικίες (2-5 ατόμων) με σύγχρονες ανέσεις και εστιατόριο, όπου μπορείτε να απολαύσετε το πρωινό σας, φτιαγμένο από τις πάναγνες πρώτες ύλες παραγωγής του αγροκτήματός μας.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
• Μπορείτε να περιπλανηθείτε στα 70 στρέμματα του ελαιώνα και στους κήπους.
• Να γνωρίσετε τα ζώα της υπαίθρου (κότες, κουνέλια, άλογο κ.τ.λ.) όπως και τα βότανα και τα άγρια χόρτα.
• Να μάθετε για τα εργαλεία αγροτικής ενασχόλησης προβιομηχανικής εποχής: ιπποκίνητο ελαιοτριβείο, χειρόμυλος, αλωνιστική, αργαλειός και πολλά ακόμα εργαλεία.
Ιδανικός προορισμός για σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
• Να παρατηρήσετε τους αργυροπελεκάνους, τον ερωδιό, την αγριόπαπια κ.λ.π.
• Να κάνετε μαθήματα βιολογικής γεωργίας (μπορείτε να παρακολουθήσετε και να
συμμετέχετε στις εργασίες εποχής).
• Να μάθετε να παρασκευάζετε καλλυντικά, απλά καθαριστικά και σαπούνι.
• Να πάρετε μαθήματα παραδοσιακής Κερκυραϊκής κουζίνας και παρασκευής προζύμης με βασιλικό.
• Τα βράδια μπορούμε να σας ξεναγήσουμε στον έναστρο ουρανό με το τηλεσκόπιό
μας έχοντας συντροφιά το καλό κρασί!
• Να περπατήσετε, διασχίζοντας τις αμμοθίνες και το μοναδικό κεδροδάσος της Μεσογείου, δίπλα σε καταπληκτική παραλία και θάλασσα με γαλάζιες σημαίες (κολύμπι,
θαλάσσιος ανεμοπτερισμός, ιστιοσανίδα).
ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΤΕ: Το αγρόκτημα βρίσκεται σε απόσταση 25 χλμ. από την πόλη της
Κέρκυρας. Παίρνοντας την εθνική Λευκίμμης μετά τα Μωραΐτικα και το χωριό Βραγκανιώτικα, στη θέση Αλευροπάρι,οι πινακίδες δεξιά θα σας κατατοπίσουν για το πώς θα
έρθετε στο αγρόκτημα Βιόπορος. Από τη Λευκίμμη το αγρόκτημα απέχει 15 χλμ.

Καλώς να ορίσετε!
Τηλ. επικοινωνίας 6949097963 κ. Αγαθή Bλάσση
• www.bioporos.gr • e-mail: bioporos@yahoo.gr

Προσφορές Καθαρής Δευτέρας-Πάσχα 2013!
40% έκπτωση αποκλειστικά στις τιμές διαμονής.

αφορά άμεσα δίνουμε άλλη αξία σε αυτό που συμβαίνει, όταν δεν μας αγγίζει δεν μας απασχολεί. Μήπως είναι καιρός λοιπόν να
μάθουμε να σκεπτόμαστε πρώτα τον άλλο και μετά τον εαυτό μας για να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος και πιο υγιής;
ΣτΕ
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Το νόημα της Ομορφιάς και η αναπαραγωγή της
Γράφει: Ιωάννα Μαρή - Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προγεννητικής Αγωγής και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προγεννητικής Αγωγής (OMAEP) - Ε-mail: prenatalgr@hotmail.com

Οι μέλλουσες μητέρες είναι οι πρώτες
«αισθητικοί».
Εκείνες μπορούν να διαπλάσουν το παιδί
τους όμορφο από τις ρίζες της ζωής του.
Ο κόσμος, το σύμπαν που μας περιβάλλει είναι ένα κάλλος, μια αρμονία ένα κόσμημα. Και ο άνθρωπος, το τελειότερο δημιούργημα μέσα στο σύμπαν, μετέχει αυτής
της αρμονίας. Η ομορφιά, η αρμονία είναι εγγεγραμμένη
μέσα του. Έτσι, όταν πρωτοπλάσθηκε στα εργαστήρια του
Αιώνιου, ο άνθρωπος είχε μια άπειρη ομορφιά στα χαρακτηριστικά του προσώπου του και του σώματός του. Κι
αυτή η αρμονία στο πρόσωπο και το σώμα του αντιστοιχούσε στις αρετές που έφερε μέσα του. Γιατί το κάθε χαρακτηριστικό του προσώπου αλλά και του σώματος
εκφράζει μια ιδιότητα, μια αρετή που ο άνθρωπος έχει
αναπτύξει... ή που δεν έχει επαρκώς αναπτύξει, στο δρόμο
της Σοφίας, της Αγάπης και της Αλήθειας.
Πολλές φορές ο άνθρωπος, το μόνο δημιούργημα
που έχει ελευθερία σκέψης και δράσης, έχει απομακρυνθεί από τον δρόμο της Σοφίας, της Αγάπης, της Αλήθειας κι αυτό έχει αλλοιώσει τα
χαρακτηριστικά του προσώπου του, αλλά και του
σώματός του. Έτσι έφυγε από το απόλυτο κάλλος
που είχε όσο είχε όλες τις αρετές.
Πράγματι, η επιστήμη της φυσιογνωμικής εξηγεί πως η
μύτη εκφράζει την νοημοσύνη, την εξυπνάδα στα καθημερινά πράγματα. Ορίστε γιατί οι Έλληνες σε όλα τα αγάλματα ηρώων και θεών είχαν όμορφες μακριές μύτες!
Το μέτωπο εκφράζει την πνευματικότητα, την ικανότητα

κατανόησης του αφηρημένου, σύλληψης των μεγάλων
αληθειών της ζωής, σύνδεσης με τον αόρατο υψηλό
κόσμο των ιδεών.
Τα χείλη εκφράζουν την αγάπη, την καλοσύνη όπου έχει
φθάσει ο άνθρωπος. Τα καλογραμμένα χείλη, για παράδειγμα, δείχνουν πρόοδο του ανθρώπου στον χώρο της
αγάπης, του ανοίγματος της καρδιάς. Ενώ τα σφιγμένα
χείλη δείχνουν άνθρωπο κλειστό προς τον άλλον με καρδιά σφιγμένη, κλειστή. Και τα ξεχειλωμένα χείλη, η λαϊκή
γλώσσα τα αποκαλεί «έκφυλα χείλη», εκφράζουν τον άνθρωπο που θέλει να τα... καταβροχθίσει όλα, με τίμιο
τρόπο ή όχι.
Τα μάτια εκφράζουν την αλήθεια, αν δηλαδή ο άνθρωπος «βλέπει» σωστά τα πράγματα και δεν τα παρερμηνεύει. Και το βλέμμα εκφράζει την ειλικρίνεια.
Κι αν κοιτάξουμε το όλο σώμα, ας πούμε πως η κάθετη
στάση του σώματος εκφράζει την επικοινωνία και το λείο
απαλό όμορφο δέρμα εκφράζει τον ήρεμο προσανατολισμό προς το καλό, τα ιδανικά, την εσωτερική γαλήνη.
Η μορφή λοιπόν εκφράζει επίσης την Ψυχή και το Πνεύμα
στον άνθρωπο και η Ομορφιά κατά την αρχαία λέξη σημαίνει «ευμορφία ωραία μορφή» αλλά συγχρόνως και αρμονική εκδήλωση της Αγάπης, Σοφίας, Αλήθειας,
εκφράζει δηλαδή συγχρόνως την πληρότητα της ψυχής.
Αυτήν την μεγάλη αλήθεια, αν είμαστε παρατηρητικοί, την
αντιλαμβανόμαστε και εμείς.
Κοιτάζοντας παλιές φωτογραφίες βλέπουμε αληθινές αλλαγές στα χαρακτηριστικά μας και στις αναλογίες του προσώπου μας, κι αυτές οι αλλαγές δεν δικαιολογούνται
απλά από την διαφορά της ηλικίας. Αυτές οφείλονται στο
ότι μέσα από τη ζωή αναπτύσσουμε ιδιότητες καλές ή –
δυστυχώς- και κακές κι αυτό αντανακλάται στα χαρακτηριστικά μας, αλλά και στην έκφραση, στο «ύφος» μας.
Μέσα στην εξέλιξή μας τα φυσικά χαρακτηριστικά μας του
προσώπου και του σώματος αλλάζουν.
Αυτή η αντιστοιχία ήταν γνωστή στις πνευματικές διδασκαλίες των αρχαίων Ελλήνων, που έλεγαν
«οία η μορφή, τοιάδε και η ψυχή».
«νους υγιής εν σώματι υγιεί».
Αλλά και σύγχρονοι λογοτέχνες είχαν συλλάβει αυτή την
αλήθεια. Σας θυμίζω το πορτραίτο του «Dorian Gray» το
ιδιοφυές αριστούργημα του
Oscar Wilde, όπου ο ήρωας
Dorian Gray, ένα πανέμορφο αγόρι, αγνό και ειλικρινές, όταν άρχισε να
εξαπατά, να εκμεταλλεύεται
και να φέρεται με κακία και
ανηθικότητα στη ζωή του,
τότε το πορτραίτο του ασχήμαινε, και έχανε την λάμψη
και την ομορφιά του, ώσπου
στο τέλος της ζωής του
έγινε ένα τέρας ασχήμιας.
Ορίστε, στην δική μας λογοτεχνία, ο Γ. Σουρής σπουδαίος
κωμικός ποιητής, πώς περιγράφει τον εαυτό του, συνδέοντας το φυσικό του με τις ψυχοπνευματικές του ιδιότητες:
«κούτελο θείο λίγο πλατύ, τρανό σημείο του ποιητή»
Γι αυτό και οι πρόγονοί μας είχαν περί πολλού την φυσική
ομορφιά, επειδή την συνέδεαν με την ομορφιά της ψυχής,
με τις αρετές.
Ας μην λυπόμαστε όμως για κάτι που δεν έχουμε αναπτύξει. Όλοι έχουμε ελλείψεις, αυτές έχουμε να καλύψουμε μες στη ζωή, κι έτσι θα φθάσουμε στην ομορφιά
(ευμορφία) και την τελειότητα των χαρακτηριστικών, αντίστοιχη με την ψυχική και πνευματική τελειότητα.
Έτσι η επιθυμία του ανθρώπου και ιδιαίτερα της
γυναίκας για Ομορφιά και Αρμονία αντιστοιχεί

στην εσωτερική ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής,
στην εσωτερική επιθυμία της για πορεία προς την
τελειότητα.
Για τον άνδρα αυτή η ανάγκη εκδηλώνεται σαν
επιθυμία για ανδρεία, δύναμη, εκδήλωση της τόλμης, του θάρρους και των χαρακτηριστικών δύναμης, που χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα τον άνδρα.

Ποιά είναι όμως η πρώτη Αισθητικός;
Οι σύγχρονοι άνθρωποι δεν το φανταζόμαστε ενώ η Αρχαία Σοφία το ήξερε και η σύγχρονη Επιστήμη των τελευταίων ετών το έχει ανακαλύψει και επαληθεύσει.
Είναι η μητέρα-έγκυος! Εκείνη, στο εργαστήριο
της μήτρας της μπορεί να διαπλάσει ευμορφία στο
πρόσωπο, στο σώμα και βέβαια εξίσου και στα ψυχικά και πνευματικά χαρακτηριστικά του παιδιού της.
Κάθε έγκυος έχει αυτήν την εκπληκτική δυνατότητα να
προσφέρει στο παιδί της υγεία, ομορφιά και αρετές, φροντίζοντας τον τρόπο της ζωής της. Η Φύση της έδωσε αυτή
την ικανότητα, για να επαναλαμβάνεται η Υγεία, η Ομορφιά και οι Αρετές στο ανθρώπινο γένος.

Ας ανατρέξουμε όμως πρώτα στα διδάγματα της επιστήμης.
Η έγκυος είναι «μορφοποιός» εξηγεί η Επιστήμη. Ζώντας
με εσωτερική γαλήνη, εκφράζοντας με το λόγο, με το
χάδι, ευχόμενη γι’ αυτό χαρίσματα σώματος και ψυχής,
αγάπη για το παιδί της, αποφεύγοντας ό,τι το άσχημο και
το δυσαρμονικό και επιλέγοντας για το παιδί της όμορφη,
αρμονική Μουσική, όμορφες εικόνες στην επαφή της με
την φύση, με την Τέχνη, θαυμάζοντας την Ομορφιά και τις
Αρετές στους Σοφούς και Καλούς ανθρώπους, φροντίζοντας επίσης την σωστή διατροφή της, την ανάπαυση και
τη βαθειά αναπνοή της, τον περίπατό της, δημιουργεί φυσικές, ψυχικές και πνευματικές συνθήκες (αντίστοιχες αγαθοποιές ορμόνες εκκρίνονται στο αίμα της και στον
οργανισμό του παιδιού της) για την αρμονική εύμορφη
διάπλαση σώματος και ψυχισμού του παιδιού.
Εκείνη δημιουργεί την ομορφιά, ως υγεία σώματος και
ψυχής στο διαπλασσόμενο παιδί της, ως έγκυος, διότι
εκείνη ζώντας στην Αρμονία τη μεταδίδει στο παιδί της στο
σώμα και στην ψυχή του.
Αυτή η μεγάλη αλήθεια –όλες οι γυναίκες πρέπει να την
μάθουν- ήταν γνωστή στην Ελληνική παράδοση.
«να βλέπεις όμορφα παιδιά, για να γεννήσεις και
εσύ όμορφο παιδί» έλεγαν στην έγκυο.
«να βλέπεις τον ήλιο στην ανατολή του και να εύχεσαι το Φως του, η Ζεστασιά του, και η Δύναμη
υγείας του να εκδηλωθούν στο παιδί σου»
συμβουλεύει την έγκυο η γιαγιά από την Κάρπαθο ακόμη
και σήμερα.
«να εύχεσαι τις Αρετές για το παιδί σου, στην λιακάδα». «Εκοίταζε τον ήλιο και γέννησε την αυγή»
λέει η παροιμία.

Συνταρακτικές είναι όμως οι διδαχές που
μας έρχονται από την Αρχαία Ελλάδα:
Πρώτα οι Πυθαγόρειοι («περί της του παντός φύσεως»

Το μαλακό φως του φεγγαριού σου μοιάζει. / Και τα τρυφερά φτερά των αγγέλων / κι αυτά σου μοιάζουν
Όχι, όχι / Μα τί λέω / Μόνο εσύ μοιάζεις σε Σένα.
Τζελαλαντίν Ρούμι
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Οκέλλου του Λευκανού), αφού εξήγησαν με τι Κάλλος, Αρμονία είναι φτιαγμένος ο
κόσμος, συνέχισαν δίνοντας συμβουλές αγάπης και σωφροσύνης στο ζευγάρι που θα
δημιουργήσει απογόνους, «ώστε το ανθρώπινο γένος να μην διαταράξει αλλά να συνεχίσει αυτήν την αρμονία με τους απογόνους του».
«Διότι αυτή είναι η αιτία της κακίας πολλών ανθρώπων, ότι από τους πολλούς επιχειρείται η τεκνοποιία με δυσαρμονικό τρόπο, και έτσι οι απόγονοι γίνονται α-γενείς.» (χωρίς ευγένεια ψυχής).
Οι Αρχαίες Ελληνίδες, στην εγκυμοσύνη τους, αφιέρωναν, το παιδί τους, στον θεό
Απόλλωνα, θεό της Ομορφιάς, της Αρμονίας, της τελειότητας, ώστε θαυμάζοντας τις
αρετές του -του τέλειου ανθρώπου- αυτές να εγγράψουν στην κυτταρική μνήμη του παιδιού τους.
Αυτή την τελειότητα επεδίωκαν οι Ελληνίδες, μυημένες στην «Καλλιγένεια»: «Ευγονία» κατά την συμμετοχή τους στα θεσμοφόρια (γυναικεία μυητική εορτή) υπέρ της θεάς Δήμητρας, θεάς της γονιμότητας και ευκαρπίας
της γης και των γυναικών. Στόχος της μύησής τους ήταν να διατηρήσουν
τους «θεσμούς», δηλαδή να φέρουν στον κόσμο απογόνους που θα συνέχιζαν την ομορφιά και σοφία της φυλής. Είχαν πλήρη επίγνωση της ευθύνης
τους για την ποιότητα των πολιτών της κοινωνίας, δηλαδή για την δημιουργία μιας
ωραίας και άξιας ή κακής και πονηρής νέας γενιάς.
Διαβάζουμε στις «Θεσμοφοριάζουσες» του Αριστοφάνους την σκέψη των ιδίων των
γυναικών:
ο χορός των γυναικών διακηρύσσει:
«Έπρεπε όποια γυναίκα έχει γεννήσει άνδρα χρήσιμο για την πόλη, να της
δίνουν τιμητική θέση στις γιορτές, κι αν έχει γεννήσει δειλό, ταξίαρχο πονηρό, ή κυβερνήτη ανίκανο, να κάθεται πίσω από την πρώτη κουρεμένη,
και τα λεφτά της δεν θα έπρεπε να δίνουν τόκο...
Δεν αξίζει να γεννούν τόκο τα λεφτά σου αφού έχεις γεννήσει τέτοιο γιο.»

Όλοι οι αρχαίοι φιλόσοφοι διακήρυξαν την μορφοποιό δύναμη της εγκύου γυναίκας.
Ο Εμπεδοκλής εξηγεί:
«Κατά την φαντασία της γυναικός, κατά την
σύλληψη, μορφώνονται τα βρέφη. Πολλάκις γυναίκες ηρώων και θεών ηράσθησαν,
και όμοια τούτοις απέτεκον». (τα βρέφη έχουν
την ίδια μορφή όπως αυτή που οι γυναίκες φαντάζονται, κατά την σύλληψη. Πολλές γυναίκες ερωτεύθηκαν ήρωες και θεούς και γέννησαν παιδιά ίδια
μ’ αυτούς.)
Και οι Στωικοί εδίδασκαν:
«κατά την συμπάθεια της γυναικός εγκύου
μορφούνται τα βρέφη». (τα βρέφη μοιάζουν με
αυτούς που συμπαθούν οι έγκυοι γυναίκες).
Ορίστε λοιπόν το κλειδί για την αναπαραγωγή της Ομορφιάς, εξίσου όμως της Αρετής,
των χαρισμάτων, των ταλέντων, της επιλογής ενός Αρμονικου βίου:
Η γυναίκα όσο φέρει το παιδί στο παλάτι της μήτρας της, να το σκέπτεται,
να το φαντάζεται, να το αγαπάει, σαν ένα «βασιλόπουλο» κοσμημένο με
χαρίσματα Σοφίας, Αγάπης, Αλήθειας, Υγείας, Ομορφιάς !
Θα γίνει κατά το θέλημά της...
Διότι έτσι η Φύση το θέλησε...
Εκείνη είναι η «μάγισσα» της Ομορφιάς, η πρώτη Αισθητικός, εκείνη, μόνον εκείνη,
μπορεί να φέρει για πάντα την Ομορφιά Σώματος και Ψυχής στο ανθρώπινο γένος,
διαπλάθοντας Αρμονικά τις νέες γενιές, την Κοινωνία του Μέλλοντος !

Μούντρες:
Η Γιόγκα των δακτύλων
Γράφει: Ολυμπία Λαγκαδάκι, E-mail: o.langaditi@t-online.de

Η λέξη μούντρα σημαίνει αρχικά σφραγίδα και μεταφράζεται από τα σανσκριτικά ως στάση ή συμβολική χειρονομία,
ως “αυτό, που φέρνει ευθυμία”.

Mud εκφράζει τη χαρά, Ra “αυτό, που δίνει”.
Γενικά συνδυάζουμε με τη μούντρα συγκεκριμένες θέσεις και κινήσεις ολοκλήρου του σώματος (ασάνες) ή μεμονωμένων μερών του
όπως τα μάτια, τη γλώσσα και τα χέρια.
Η μούντρα χεριών ή η γιόγκα δακτύλων όπως ονομάζεται επίσης,
εμπεριέχει αποτελεσματικές, αλλά απλές ασκήσεις που γίνονται σύντομα και άνετα παντού.
Σύμφωνα με την παράδοση της ανατολικής παραδοσιακής ιατρικής, κατέχει μεγάλη επιρροή και έλεγχο πάνω στο φυσικό, ενεργειακό και νοητικό σώμα. Οι λεπτές συνδέσεις
που προκαλεί στην ροή της ενέργειας μέσα στο σώμα και στον εγκέφαλο, η ανακούφιση
σωματικών όπως και ψυχικών ενοχλήσεων είναι μόνο μερικοί λόγοι που την κάνουν δικαίως να χαρακτηρίζεται στο δυτικό κόσμο σαν μίνι-γιόγκα.
Είναι ιδανική για την καθημερινή ζωή και εύκολη στην εκτέλεσή της, τόσο που συχνά θα
δούμε κάποια καθυστέρηση λεωφορείου ή άλλη αργοπορία σαν εύκαιρη στιγμή για την
εφαρμογή κάποιας μούντρας, κάνοντας με αυτό τον τρόπο συνειδητά ένα δώρο στον
εαυτό μας.

Πως εκτελούνται οι μουντρες; Γενικές συμβουλές εφαρμογής:
Αρχικά εισπνέουμε αργά και βαθιά. Κρατάμε την αναπνοή περίπου για 2 δευτερόλεπτα
και εκπνέουμε χαλαρώνοντας το σώμα. Επανάληψη μετά από μικρό διάλλειμα.
Τα χέρια είναι πάντα χαλαρωμένα. Τα δάκτυλα ακουμπούν ελαφρά, η πίεση τους δεν
προκαλεί ποτέ κούραση ή πόνο. Τις θέσεις δακτύλων τις κρατάμε από 1 - 15 λεπτά,
αρκεί να αισθανόμαστε άνετα.
Για καλύτερα αποτελέσματα επαναλαμβάνουμε τις ασκήσεις αρκετές φορές την ημέρα.

Μικρό απόσπασμα ασκήσεων Γιόγκα δακτύλων:
Για διαύγεια του νου
Τεντώνουμε τα δάκτυλα των χεριών μας και ενώνουμε τις κορυφές του
αριστερού και δεξιού μέσου όπως και τις άκρες των αντιχείρων. Τα υπόλοιπα δάκτυλα διπλωμένα προς τα μέσα ακουμπούν με λίγη πίεση.
Κρατάμε αυτή τη θέση 5 λεπτά.
Χαρίζει ηρεμία
Διπλώνουμε τους αντίχειρες μέσα στις παλάμες και κλείνουμε τους
δείκτες και τους μέσους από επάνω. Ενώνουμε με ελαφριά πίεση τις
άκρες των μικρών δακτύλων με αυτές των παράμεσων. Κρατάμε 510 λεπτά.
Η μούντρα της αυτοπεποίθησης
Τεντώνουμε τους δείκτες των χεριών μας. Τοποθετούμε μετά τους
αντίχειρες πάνω από τα υπόλοιπα δάκτυλα.
Την χειρονομία αυτή την κρατάμε 3-5 λεπτά.

Αναζωογονεί
Ενώνουμε τις άκρες του αντίχειρα με αυτές του παράμεσου
και του μικρού δακτύλου. Τεντώνουμε τα υπόλοιπα δάκτυλα.
Αυτή τη μούντρα την κρατάμε 3-5 λεπτά.
Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα
Οι δείκτες ακουμπούν τη βάση των αντιχείρων, οι αντίχειρες
πλευρικά το νύχι του μέσου. Τεντώνουμε τα υπόλοιπα δάκτυλα.
Κρατάμε αυτή τη θέση 10 λεπτά.
Χειρονομία κατά του φόβου
Ενώνουμε τον αντίχειρα του δεξιού χεριού με την άκρη του
παράμεσου. Τεντώνουμε τα υπόλοιπα δάκτυλα.
Ενώ κρατάμε τη θέση 3 λεπτά, εισπνέουμε και εκπνέουμε
πλήρως. Επαναλαμβάνουμε τη μούντρα 3 φορές.
Ευχαριστούμε την φίλη και αναγνώστρια του Υγείας Όραμα Ολυμπία
Λαγκαδάκι που μας έστειλε το άρθρο.

Αν μπορούσα να νοιώσω στην κόλαση / Των μαλλιών σου το άγγιγμα, / Θα με ζήλευαν όσοι βρίσκονται στον Παράδεισο. /
Κι αν μου χάριζαν / Την μεγάλη πεδιάδα του ουρανού, / Αλλ’ όχι εσένα, /Κι αυτή ακόμα, θα μου φαινόταν / όπως η κόλαση
στενή.
Τζελαλαντίν Ρούμι
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Η πορεία της εξατομίκευσης και της αυτο-ανα-κάλυψης
Γράφει: Κωνσταντίνος Φυτόπουλος (Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής - Ομοιοπαθητικός)

Ήταν ένα καλοκαιρινό ηλιόλουστο πρωινό. Τριγύρω μου ψηλά πεύκα έριχναν τον παχύ ίσκιο
τους και οι συστάδες απ’ τις πευκοβελόνες τους
λικνίζονταν, η κάθε μια στο δικό της απροσδιόριστο ρυθμό. Φυσούσε ένα ευχάριστο αεράκι κι εγώ
καθόμουν σ’ ένα παγκάκι στο πάρκο της Κατερίνης, με το πόδι στο γύψο, μην μπορώντας να αποδεχτώ την δυσκινησία που απρόοπτα είχε προκύψει.
Ατένιζα τα πεύκα κι ένιωθα την ησυχία τους, τους
σιγανούς κι ακίνητους ρυθμούς τους το διαφορετικό τους χρόνο. Κάποια στιγμή σηκώθηκα και
νωχελικά πήγα στη Βιβλιοθήκη που βρίσκεται εκεί
κοντά. Αριστερά, μετά την πόρτα, «είδα» για
πρώτη φορά το σύνολο σχεδόν των μεταφρασμένων έργων του Καρλ Γιουνγκ. Κάπως έτσι,
πριν από 25 χρόνια, ξεκίνησε η επαφή μου με τον
Γιουνγκ και τα συστήματα εσωτερικής ανάπτυξης.
Το ζήτημα της εσωτερικής ή πνευματικής ανάπτυξης του
ανθρώπου ήταν μέχρι πρόσφατα αποκλειστικό πεδίο των
σχολών εσωτερισμού και των θρησκειών. Βέβαια, όταν
λέμε θρησκεία δεν εννοούμε την εξωτερική και την εν
πολλοίς κοσμική της οργάνωση, αλλά την εσωτερική της
διάσταση. Τον εσώτερο χαρακτήρα της που συνήθως μεταφέρεται μέσω της προσωπικής εμπειρίας από το δάσκαλο στο μαθητή, από το μύστη στον νεόφυτο, από το
γέροντα στο νέο.
Πάνω σ’ αυτήν την πνευματική ανάπτυξη και μεταμόρφωση
του ανθρώπου σκόνταψε και ο Γιουνγκ κατά την προσπάθειά του να εξερευνήσει και να διαφωτίσει τα περιεχόμενα
του ασυνείδητου, από έναν άλλο και εντελώς διαφορετικό δρόμο, το δρόμο της ψυχολογίας και της επιστήμης.

Η έσχατη παρόρμηση

Η ψυχολογία είναι μια σχετικά καινούρια επιστήμη. Έχει να επιδείξει
μόλις εκατό χρόνια ζωής. Η γέννησή της ανάγεται στις αρχές του
1900 με τη δημοσίευση από τον
Φρόιντ. Της Ερμηνείας των Ονείρων και την ανακάλυψη ουσιαστικά του ασυνείδητου. Την
άγνωστη εκείνη περιοχή της ψυχής
μας που επηρεάζει ασυναίσθητα τις πράξεις μας, το πώς
αισθανόμαστε και τις βαθύτερές μας σκέψεις. Την απώτερη περιοχή που είναι γεμάτη με τους απωθημένους μας
φόβους, τις ανεκπλήρωτες ελπίδες και τις λογοκριμένες
επιθυμίες μας…
Ο Φρόιντ την περιέγραψε σαν την περιοχή των πρωτογενών επιθυμιών (ειδικότερα των σεξουαλικών επιθυμιών),
τις οποίες ο συνειδητός νους θεώρησε απαράδεκτες και
επέλεξε να τις απωθήσει. Σύμφωνα μάλιστα με τον Φρόιντ
το βασικό ένστικτο που κινεί την ψυχική μας οικονομία
είναι το σεξουαλικό ένστικτο. Σε σχέση μ’ αυτήν του την
παραδοχή κάποιοι από τους μαθητές του στις αρχές του
ψυχαναλυτικού κινήματος διαφοροποιήθηκαν. Ο Άντλερ
θεώρησε ότι το πρωταρχικό ένστικτο του ανθρώπου είναι
η τάση και η επιθυμία του για επιβολή, για επικράτηση και
για δύναμη. Τα παραπάνω ένστικτα που εμφανώς μοιραζόμαστε με το ζωικό βασίλειο και που είναι απαραίτητα
για την εξέλιξη των ειδών και την προσωπική μας επιβίωση συνδέονται κατά τον σύγχρονο ελβετό μύστη και
ψυχολόγο Μάνουελ Σώχ, με τα ορμονοεξαρτώμενα συναισθήματα της επιθετικότητας και του φόβου.
Ο Γιούνγκ (18751961) όμως, εκτός
από τα ένστικτα
αυτά, ανακάλυψε
μια ακόμη παρόρμηση, πιο σημαντική από τις δύο
προηγούμενες και
χαρακτηριστική για τον άνθρωπο (άνω-θρώσκω):
το ένστικτο για αυτό-πραγμάτωση, για προσωπική
ολοκλήρωση και πληρότητα. Μια παρόρμηση εξαιρετικά ισχυρή για κάποιους ανθρώπους, που τους
ωθεί χωρίς να λογαριάζουν κόπους και θυσίες,
στην αναζήτηση του εαυτού τους, στην ολότητα
και στην πληρότητά του, στην αναζήτηση του ποιοι

πραγματικά είναι. Μια παρόρμηση που συνδέεται,
οδηγεί και μεταμορφώνει τα γρήγορα ορμονοεξαρτώμενα συναισθήματα στα αντίστοιχα αργά:
εσωτερική γαλήνη, ευτυχία, έκσταση, μακαριότητα και ανιδιοτελή αγάπη (Μάνουελ Σώχ).

Η ανάγκη για εξατομίκευση

Τον τελευταίο καιρό έχουν ειπωθεί και γραφτεί πολλά για
έννοιες όπως αυτό-πραγμάτωση, προσωπική ολοκλήρωση, ανάπτυξη της συνειδητότητας. Τι όμως είναι η συνειδητότητα, η οποία επιδέχεται εξέλιξη; Τι είναι ο εαυτός
που καλείται να πραγματωθεί; Είναι ο «εαυτός» μου
κάτι που υπάρχει ήδη, ή κάτι που θα προκύψει
στην πορεία της ζωής μου; Απαιτεί κάποια ενεργή
προσπάθεια από τη μεριά μου, ή είναι μια φυσική
εξέλιξη όπως η ενηλικίωση του σώματος ή η ανάπτυξη ενός δένδρου;
Όσο εστιάζεται κανείς πάνω σε τέτοιες έννοιες τόσο αυτές
γίνονται πιο αδιόρατες και άρρητες. Τα παραπάνω προβλήματα αποτέλεσαν το πυρήνα της προβληματικής του
Γιουνγκ. Τα πρώτα του χρόνια ως ψυχίατρος, ο Γιουνγκ,
εργαζόταν σε ένα ελβετικό ψυχιατρείο. Εκεί, δουλεύοντας κυρίως με ψυχωτικούς αρρώστους, έκανε την εξής
εκπληκτική διαπίστωση: παρατήρησε ότι οι φαντασίες και
οι ψευδαισθήσεις των ασθενών του προσομοίαζαν με αρχαίους μύθους! Το παράξενο ήταν ότι οι περισσότεροι από
τους ασθενείς του δεν ήταν δυνατόν να είχαν ακούσει ή
διαβάσει κάτι σχετικά με αυτούς τους μύθους.
Πως θα μπορούσε να εξηγηθεί μια τέτοια σύμπτωση; Ο
Γιουνγκ ανακάλυψε ότι στην ψυχή του ανθρώπου
υπάρχει ένας ασυνείδητος χώρος, που περιέχει
παγκόσμια σύμβολα από τις θρησκείες, και από
αρχαίους και σύγχρονους μύθους. Αυτόν το χώρο
τον ονόμασε συλλογικό ασυνείδητο. Τα σύμβολα
του χώρου αυτού τα παράγουν δυνάμεις (ή καλύτερα ασυνείδητες οντότητες), κοινές σε όλους του
ανθρώπους, τα γνωστά αρχέτυπα. Αποτελεί έτσι,
το συλλογικό μας ασυνείδητο τρόπον τινα, εκείνο
τον χώρο – δίκτυο όπου όλοι μας αλληλοσυνδεόμαστε μεταξύ μας καθώς και με την πηγή της
Ύπαρξης.
Οι περισσότερες σχολές ψυχοθεραπείας έχουν σαν στόχο
να απομακρύνουν τα ψυχοπαθολογικά προβλήματα από
τους πελάτες τους και να τους χαρίσουν μια πιο ισορροπημένη ζωή. Κάτι που είναι άκρως θεμιτό και χρήσιμο βέβαια. Αλλά, σύμφωνα με τον Γιουνγκ, αν κάποιος δεν βρει
το νόημα της προσωπικής του ζωής, στην ουσία δεν μπορεί να είναι ούτε υγιής ούτε ολοκληρωμένος, επειδή αυτό
που θεωρεί ως «εγώ» δεν αντιστοιχεί στην ολότητα του
εαυτού του. Δεν είναι πάρα ένα πολύ μικρό τμήμα της, κάτι
σαν την κορυφή του παγόβουνου, που το μεγαλύτερό του
τμήμα βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα. Συνήθως η ζωή
που βιώνει κανείς είναι προσανατολισμένη στις
επιθυμίες μόνο του επιφανειακού «εγώ», του καθημερινού εαυτού με τα ποικίλα και διάφορα
«θέλω και δεν –θέλω» του, αγνοώντας τα κελεύσματα του βαθύτερου εαυτού του. Σ’ αυτήν την περίπτωση όσο περισσότερο απομακρύνεται κανείς
από τον πραγματικό του εαυτό, από τη δυναμική
αυτού που κρύβει μέσα του, τόσο περισσότερο το
ασυνείδητό του μέσα από το σώμα του (και τα δυο
έχουν υλική υπόσταση) προσπαθεί να τον επαναφέρει στο δικό του προσωπικό δρόμο.
Το ξεδίπλωμα της δυνατότητας που έχει κάποιος
για προσωπική ανάπτυξη, την όλη διαδικασία της
διεύρυνσης της προσωπικής συνείδησης, ο Γιουνγκ την ονομάζει εξατομίκευση, και την παρομοιάζει με το ξεδίπλωμα της σταδιακής ανάπτυξης
ενός δένδρου. Αλλά όπως όλοι οι σπόροι ενός
δένδρου δεν πρόκειται να αναπτυχθούν, να ολοκληρωθούν και να γίνουν δένδρα, έτσι και όλες
οι ψυχές δεν πρόκειται να πετύχουν την εξατομίκευσή τους, να «ανθίσουν».
Η δυνατότητα της εξατομίκευσης υπάρχει στα σύμβολα
της μεταμόρφωσης, τα ικανά να φέρουν κάποιον σε
επαφή με την εσωτερική του πηγή («το Ταυτό» κατά την
ορολογία του Γιουνγκ, “το Ατμαν” κατά την ινδική ή το
“Ταο” κατά την κινεζική παράδοση). Τα σύμβολα αυτά

υπάρχουν αλλά είναι βαθιά κρυμμένα. Η φύση «κρύπτεσθαι φιλεί» έλεγε ο Ηράκλειτος και μάλλον έχει τους λόγους της… Είναι οι ίδιοι λόγοι που, κατά τον Γκουρτζίεφ,
καθιστούν την πρόσβαση του συνηθισμένου μηχανικού
ανθρώπου στα ανώτερα κέντρα αδύνατη. Είναι η σκιά που
σαν ένας άλλος παραμορφωτικός καθρέφτης απομακρύνει τους ανίερους.

Η συνάντηση με τη σκιά

Λέει μια λαϊκή ρήση ότι κάποιος μπορεί εύκολα να
δει τη καμπούρα του γείτονα όχι όμως τη δική του.
Αναγνωρίζει τα λάθη και τα ελαττώματα του
άλλου, εξεγείρεται και θυμώνει μαζί του και… κοιμάται ήσυχος! Αυτό συμβαίνει όμως, επειδή όλα
αυτά είναι κομμάτια της δικής του ασυνείδητης οντότητας και γι’ αυτό εμπλέκεται τόσο πολύ συναισθηματικά όταν τα βλέπει (προβάλλει) σε κάποιον
άλλο. Βέβαια εκείνος που θα τραβήξει πάνω του
την προβολή κάποιου, είναι επειδή ο ίδιος διαθέτει εμφανώς τα συγκεκριμένα στοιχεία. Λειτουργεί, κατά την έκφραση του Γιουνγκ, σαν γάντζος
που ξεσηκώνει από το σκοτεινό τους ησυχαστήριο στην επιφάνεια, τα περιεχόμενα της σκιάς του
άλλου. Δεν μπορεί όμως κανείς να λέει ότι προσπαθεί να γνωρίσει τον εαυτό του και να συνειδητοποιήσει τι του συμβαίνει, όταν φορτώνει
στους άλλους δικά του στοιχεία ή όταν τα αγνοεί.
Δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι οι πλέον αυστηροί κατήγοροι είναι οι δήθεν «αθώοι», δηλαδή εκείνοι
που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να δουν την καμπούρα τους.
Η σκιά δεν εξισώνεται απαραίτητα με το Κακό ή τον Διάβολο, απλώς περιέχει όλα εκείνα τα προσωπικά μας στοιχεία που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε σαν δικά μας.
Μια αντικειμενική ματιά θα διέκρινε ότι συχνά η σκιά περιέχει και σημαντικά προτερήματα που για κάποιο λόγο
δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να τα έχει. Επειδή ανασύρεται κυρίως ως προβολή και παραμένει σκιά (ασυνείδητη), είναι τρόπον τινά ο φρουρός της πύλης για τον
εσωτερικό μας θησαυρό. Όταν όμως την αναγνωρίσουμε
και την αποδεχθούμε μπορεί να μετατραπεί σε σύμμαχο.
Ο Γιουνγκ στα έργα του Απάντηση στον Ιώβ, «Αιών το
Σύμβολο των Ιχθύων και το Αρχέτυπο του Ολοκληρωτισμού» διερεύνησε την κοσμολογική και συλλογική διάσταση της σκιάς. Παρ’ όλα αυτά τη λύση την έβλεπε στην
ατομική διεύρυνση της συνείδησης και στην εξατομίκευση.
Γι’ αυτό και το ασυνείδητο δεν αποτελεί ούτε
απειλή ούτε και πηγή φόβου. Είναι ο πίδακας
ζωής τόσο για το άτομο όσο και για τους λαούς
του κόσμου. Οι κίνδυνοι που θα συναντήσει κάποιος, ο οποίος θα επιχειρήσει το ταξίδι της αυτοανακάλυψης είναι δεδομένοι. Αλλά εκείνο που
τελικά έχει σημασία είναι η εμπειρία. Στο εσωτερικό ταξίδι μόνο αν πέσει κανείς στα «χαντάκια»,
όχι μια αλλά πολλές φορές, αντιλαμβάνεται την
ύπαρξή τους. Και όπως παρατήρησε ο Ίψεν «είμαι
ζωντανός σημαίνει ότι πάντα κινδυνεύω και όσο
πιο ζωντανός είμαι τόσο πιο πολύ κινδυνεύω».
Αλλά ο κίνδυνος εδώ έχει κάποιο σκοπό. Είναι η
«σύγχυση» του Ρούμι (πούλησε την γνώση σου
και αγόρασε σύγχυση), ή η «ανασφάλεια» του
time therapy. Ο άνθρωπος μέσα από τις απογοητεύσεις μαθαίνει, και απεμπολώντας την βεβαιότητα και την ψευδαίσθηση της γνώσης και του
ελέγχου, ξαναποκτά την φρεσκάδα της αθωότητας και της παιδικής ματιάς. Ξαναποκτά την ικανότητα για άμεση εμπειρία του κόσμου (εξωτερικού
και εσωτερικού) απελευθερωμένος πλέον από τον
παραμορφωτικό φακό της κρίσης-σύγκρισης, της
ερμηνείας, ακόμα και της περιγραφής-κατάταξης.
Φυσικά το εσωτερικό ταξίδι δεν αποτελείται μονάχα από κινδύνους. Έχει τους σταθμούς του, τις
αλλαγές που το μεταμορφώνουν. Το πείραμα σε
βάθος οδηγεί σε μια «πλούσια ζωή», σε μια
ύπαρξη διαφορετικής ποιότητας που ξεκινάει από
τον εγωκεντρισμό, αλλά τελικά απομακρύνεται
πάρα πολύ απ’ αυτόν...
συνέχεια στο επόμενο τεύχος

Ο πλήρως εκπολιτισμένος άνθρωπος, παρότι είναι ιδιαίτερα επιθυμητός ως καλός πολίτης,
ενδέχεται να αποδειχθεί κακό βιολογικό δείγμα όταν τοποθετηθεί εκτός του προστατευμένου
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Γεμμοθεραπεία, ένα ισχυρό αντίδοτο για τις τοξίνες
Γράφει: Σπύρος Μπαλής, Διαιτολόγος / Oλιστικός Θεραπευτής, www.naturaltherapy.gr, email:balisdiet@yahoo.gr

Σε προηγούμενα άρθρα παρουσίασα την
Γεμμοθεραπεία και εξήγησα την αξία της
τόσο ώς προς την θεραπευτική της αποτελεσματικότητα όσο και ως προς την
αποτοξινωτική της σπουδαιότητα. Ας
δούμε τι είναι οι τοξίνες, πως δημιουργούνται και πως αυτές αποβάλλονται από
τον οργανισμό.

Τι είναι οι τοξίνες ;
Τοξίνες ονομάζονται εκείνες οι ουσίες οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν ζημιά και
να δηλητηριάσουν τον οργανισμό. Δεν είναι όμως όλες οι τοξίνες επιζήμιες αν βρίσκονται
σε απειροελάχιστες ποσότητες και δεν λειτουργούν όλες ως παράγοντες καταστροφής
και πρόκλησης ασθένειας. Μερικές τοξίνες αποτελούν προιόντα του ανθρώπινου μεταβολισμού π.χ. γαλακτικό οξύ το οποίο πρέπει να μεταβολισθεί πριν αυτό σωρευθεί στον
οργανισμό και σε επίπεδα τέτοια που να προκαλέσουν ζημιά. Άλλα βιολογικά συστήματα χρησιμοποιούν τις τοξίνες ως ένα μέσον επιβίωσης των όπως για παράδειγμα τα
φίδια, τα κουνούπια και μερικά φυτά.
Είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις τοξίνες καθώς τις αναπνέουμε από τον αέρα, τις παράγουμε εμείς οι ίδιοι, τις καταναλώνουμε από
τις τροφές που τρώμε και το νερό που πίνουμε, τις απορροφούμε από το
δέρμα μας μέσω των ρούχων μας, των απορρυπαντικών και των διαφόρων
βιομηχανικών προιόντων. Οι τοξίνες αρχίζουν και γίνονται επικίνδυνες όταν
ο οργανισμός δεν μπορεί να τις αποβάλει και όταν αυτές έχουν πλέον συγκεντρωθεί σε μεγάλες ποσότητες στον οργανισμό.

Ταξινόμηση των τοξινών
Οι τοξίνες ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες : α) τις ενδογενείς τοξίνες οι οποίες είναι ουσίες που προέρχονται από το ίδιο τον οργανισμό και που κατηγορούνται από την ιατρική επιστήμη ότι προκαλούν ασθένειες. Οι ενδογενείς τοξίνες μπορεί να οφείλονται σε
λανθασμένο τρόπο ζωής, κακές διατροφικές συνήθειες και πρακτικές, υπερβολική κατανάλωση τροφών, οινοπνευματωδών ποτών και σε γενετικές ανωμαλίες. Οι τοξίνες
αυτές οδηγούν σε καταστροφή των ιστών, αδυναμία των οργάνων και τις περισσότερες
φορές αυτές οι αδυναμίες καταλήγουν σε εκδήλωση διαφόρων ασθενειών που η συμβατική ιατρική τις βαπτίζει με ονόματα όπως Νόσος Αλτσχάιμερ, Αυτό - Άνοσα Νοσήματα,
Καρκίνος, Διαβήτης κλπ. β) τις εξωγενείς τοξίνες που παράγονται από το περιβάλλον.
Παραδείγματα αποτελούν τα βαρέα μέταλλα, φάρμακα, συντηρητικά τροφίμων, πετροχημικά, φυτοφάρμακα, ιοί, παράσιτα, βακτηρίδια, καθώς και ο φόβος, η ανησυχία και τα
συναισθηματικά σοκ και γ) τις αυτο-γενείς τοξίνες οι οποίες είναι είτε εκείνες που προκαλούνται από την ίδια την ίδιοσυγκρασία του ατόμου είτε μεταδίδονται κληρονομικά και
επηρεάζουν τον οργανισμό μειώνοντας την αντίστασή του π.χ. Ρευματισμοί.

Ξενοβιοτικές ουσίες
Ξενοβιοτικές ονομάζονται οι ουσίες που είναι τοξικές και δεν υπάρχουν φυσιολογικά
σε έναν οργανισμό αλλά αν βρεθούν σε αυτόν σε κάποιο ποσοστό, επηρεάζουν τις φυσιολογικές του λειτουργίες. Ειδικά, συνθετικά φάρμακα όπως αντιβιοτικά θεωρούνται
ξένα σώματα από τον οργανισμό καθώς ο οργανισμός δεν τα παράγει ο ίδιος και ούτε
αποτελούν μέρος της φυσιολογικής διατροφής. Εισερχόμενες οι ξενοβιοτικές ουσίες
στον οργανισμό αποτελούν έναν άμεσο κίνδυνο για την υγεία του ατόμου. Ένας οργανισμός με καλή υγεία, μέσω του ήπατος, αποτοξινώνει και αποβάλει όλες
τις τοξίνες εκτελώντας με αυτό τον τρόπο το αδιάκοπο έργο του εσωτερικού καθαρισμού του. Άλλα απεκκριτικά και αποτοξινωτικά όργανα εκτός του
ήπατος είναι τα νεφρά, το έντερο, το λεμφικό σύστημα, οι πνεύμονες, το
αίμα και το δέρμα και τα οποία αποτελούν το φυσικό αποτοξινωτικό σύστημα
του οργανισμού.

μύδια, αγκινάρες, σπαράγγια, καρότα, λεμόνια, γκρέιπφρουτ, μήλα, μαιντανός κ.α. βοηθούν αποτελεσματικά σε αυτές τις δύο φάσεις αποτοξίνωσης και γι’ αυτό είναι απαραίτητη ή καθημερινή πρόληψή τους μέσα από την διατροφή.

Βιοθεραπευτική Αποτοξίνωση

Η Γεμμοθεραπεία η οποία αποτελεί μια δυναμική μορφή φυτοθεραπείας επιφέρει και προκαλεί μια αργή, ασφαλή και βαθειά κυτταρική αποτοξίνωση,
προκαλώντας έτσι αυτό που ονομάζεται βιοθεραπευτική παροχέτευση και
αποτοξίνωση. Η Βιοθεραπευτική παροχέτευση είναι η διαδικασία απομάκρυνσης και
αποβολής από τον μεσοκυττάριο χώρο των ξενοβιοτικών, ιών, μυκητών, παρασίτων,
μυκοπλάσματος και βακτηριδίων, ανοίγοντας τις οδούς των απεκκριτικών οργάνων και
τελικά αποβάλλοντας τις τοξίνες από το κύτταρο. Ο «καθαρισμός» του οργανισμού, η
συντήρησή του και η ενδυνάμωσή του υποστηρίζεται σε ένα βαθμό από τα απεκκριτικά
του όργανα, έτσι αυτά τα όργανα πρέπει όσο είναι δυνατόν να διατηρούνται καθαρά από
τις άχρηστες ουσίες. Η Γεμμοθεραπεία προάγει μια βαθειά κυτταρική παροχέτευση και
αποτοξίνωση και βοηθάει όχι μόνον στην αποβολή των ξενοβιοτικών, ιών, παρασίτων
και βακτηριδίων, αλλά υποστηρίζει και διεγείρει την φυσιολογική λειτουργία των οργάνων και συστημάτων.

Συμπέρασμα

Η Γεμμοθεραπεία είναι ο πιο μοντέρνος και αποτελεσματικός τρόπος προαγωγής της υγείας από το κυτταρικό επίπεδο. Είναι μια ιστική θεραπεία, ένα
δυνατό μέσο αποβολής των τοξινών εκτός του κυττάρου, τοξίνες οι οποίες
έχουν σωρευθεί με την πάροδο των χρόνων, προκαλώντας πόνο, ασθένεια,
γενετικές μεταβολές και τελικά τον θάνατο. Νομίζω ότι κάτω από τις παρούσες συνθήκες στις οποίες δια-βιούμε κυριολεκτικά σε ένα ωκεανό από
τοξίνες παντός είδους και προέλευσης που επέλεξαν για μας η ελίτ και οι
κυβερνήσεις, η Γεμμοθεραπεία αποτελεί μια ελπίδα σωτηρίας, ένα μέσο αποβολής αυτών των τρομερών δηλητηρίων.
ΠΗΓΕΣ
1. Dr J. Rosencwajg, Organotherapy Drainage and Detoxification, Emryss Publishers,
First edition, 2010
2. Dr Marcus Greaves, Gemmotherapy and Oligotherapy: Regenerators of Dying,
Intoxicated Cells
3. Αnthony Speroni, ND, Gemmotherapy and Oligotherapy for Natural Health Practitioners,
edition 1, 2009

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.

Αποτοξίνωση
Οι ξενοβιοτικές και άλλες τοξικές ουσίες, αποβάλλονται από τον οργανισμό σε δύο φάσεις κάτω από μια σειρά αποτοξινωτικών αντιδράσεων που είναι :
ΦΑΣΗ Ι. Τα ένζυμα τα οποία εμπλέκονται στη φάση αυτή, ονομάζονται ‘ενεργοποιητές’. Ενεργοποιούν την τοξική ουσία που χρειάζεται να περάσει στην επόμενη φάση
της διαδικασίας.
ΦΑΣΗ ΙΙ. Τα ένζυμα τα οποία εμπλέκονται σε αυτή τη φάση, ονομάζονται ‘excretors’,
διότι καταλύουν αντιδράσεις οι οποίες οδηγούν στην αποβολή των τοξινών από τον οργανισμό.

Η σημασία της Διατροφής στην Αποτοξίνωση
Για την επιτυχή αποβολή των τοξινών μέσω των δύο φάσεων αποτοξίνωσης από το συκώτι κρίνεται ως απαραίτητη η παρουσία πολύ σημαντικών βιταμινών, μετάλλων ιχνοστοιχείων, αμινοξέων όπως για παράδειγμα ψευδαργύρος, βιταμίνες Ε, C, σελήνιο,
μαγνήσιο, α-λιποικό οξύ, συνένζυμο Q10, αργινίνη, ταυρίνη, γλουταθειόνη και ένα μεγάλο φάσμα αντιοξειδωτικών. Τροφιμα όπως κουνουπίδι, μπρόκολο, σκόρδο, κρεμ-

κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο έχει μάθει να συμμορφώνεται.

Rene Dubos
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Χειμερινά φυτέματα
Γράφει: η Φωτεινή Σγούρου, Γεωπόνος • e-mail: agrokhpos@yahoo.gr

Ξεκίνησαν τα κρύα του χειμώνα. Μια εποχή την οποία κάποιοι θεωρούν
άχρωμη και «ψυχρή», ενώ κάποιοι άλλοι ιδιαίτερη και ξεχωριστή. Το κρύο,
η βροχή και ο κακός καιρός, μας δίνουν την ευκαιρία να βρεθούμε ποιο
κοντά με δικούς μας ανθρώπους μέσα στο σπίτι. Η καλή παρέα και το τζάκι,
έχουν την τιμητική τους!
Έτσι η ενασχόληση μας με τον κήπο και τη γη αναγκαστικά περιορίζεται. Βέβαια είναι και μία εποχή που η
φύση ούτως ή άλλως «κοιμάται», οπότε οι δραστηριότητες μας είναι λίγες.
Παρόλα αυτά όμως είναι κάποιες εργασίες που επιβάλλετε να γίνουν στη διάρκεια του χειμώνα.
Με το τέλος του φθινοπώρου που ο καιρός έχει κρυώσει, τα φυλλοβόλα δέντρα ρίχνουν τα φύλλα τους και μπαίνουν σταδιακά στην περίοδο
«λήθαργου», όπως χαρακτηριστικά λέγετε το διάστημα από την πτώση των φύλλων
μέχρι την έναρξη της νέας βλάστησής τους. Αυτά τα φύλλα είναι νεκρά πλέον. επάνω
τους όμως βρίσκονται διάφοροι παθογόνοι οργανισμοί, όπως έντομα ή μύκητες, που
έχουν εγκατασταθεί εκεί στη διάρκεια της προηγούμενης παραγωγικής περιόδου και
που «φωλιάζουν» στα νεκρά αυτά φύλλα. Με αυτό τον τρόπο θα περάσουν τον χειμώνα και θα συνεχίσουν τον κύκλο της αναπαραγωγής τους την ερχόμενη άνοιξη, προκαλώντας εκ νέου προβλήματα στα δέντρα μας. Για να αποφύγουμε αυτό το πρόβλημα
της επιμόλυνσης των νέων φύλλων θα πρέπει να καθαρίσουμε το χώρο μας από αυτά.
Έτσι με μια σκούπα για φύλλα απομακρύνουμε όσα έχουν πέσει και ή τα καίμε ή τα τοποθετούμε στον κομποστοποιητή μας. Στη συνέχεια καλό θα είναι να ψεκάσουμε το
έδαφος κάτω από τα δέντρα μας με ένα χαλκούχο μυκητοκτόνο. Κατά τη διάρκεια του
χειμώνα, από την αρχή Ιανουάριου και μέχρι τα μέσα του Φεβρουάριου, είναι απαραίτητο
να ψεκάσουμε για τα έντομα που «φωλιάζουν» στους κορμούς των δέντρων με βιολογικά ή μη σκευάσματα που θα μας υποδείξουν οι ειδικοί.
Άλλη απαραίτητη εργασία που γίνεται αυτή την εποχή είναι το κλάδεμα. Ένας γενικός
κανόνας είναι πως τα περισσότερα φυλλοβόλα φυτά μπορούν να κλαδευτούν στη διάρκεια του χειμώνα. Έτσι όλα τα οπορωφόρα, όπως μηλιές, αχλαδιές, βερικοκιές, ροδακινιές, βανίλιες, κερασιές και γενικά τα φυλλοβόλα δέντρα κλαδεύονται όσο βρίσκονται
στο στάδιο του λήθαργου. Το αμπέλι επίσης κλαδεύεται προς το τέλος Γενάρη με τέλη
Φλεβάρη, ανάλογα το υψόμετρο και το μικροκλίμα της κάθε περιοχής. Από τους ίδιους
λόγους εξαρτάται και το κλάδεμα των τριαντάφυλλων, το οποίο και αυτό γίνεται στη
διάρκεια κυρίως του Ιανουάριου. Μέχρι το ξεκίνημα της άνοιξης και την έναρξης της
νέας βλάστησης καλό είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που αφορούν το κλάδεμα των δέντρων μας.
Η λίπανση των δέντρων και των λουλουδιών είναι επίσης η εργασία που επιβάλλεται να
γίνει κατά τη χειμερινή περίοδο. Η πλειοψηφία των φυτών χρειάζεται «φαγητό». Αρχικά
σκαλίζουμε το χώμα γύρω από τις ρίζες και σε απόσταση μισό με ένα μέτρο από τον
κορμό, ανάλογα με το μέγεθος του φυτού. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε στις ρίζες
αέρα που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία τους και τη σωστή απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών από το έδαφος. Στη συνέχεια προσθέτουμε την κοπριά ή το λίπασμα
(κατά προτίμηση βιολογικό) και αναμοχλεύουμε το χώμα ώστε να το ενσωματώσουμε
και να μην έχουμε απώλειες λόγω εξάτμισης των στοιχείων του. Τέλος ποτίζουμε καλά,
στην περίπτωση που δεν έχουμε αρκετή βροχή, για να βοηθήσουμε τα πρόσθετα θρε-

πτικά στοιχεία να λιώσουν και να είναι διαθέσιμα στο φυτό μας την άνοιξη που οι απαιτήσεις του είναι αυξημένες λόγω της επερχόμενης ανάπτυξής του. Η ποσότητα, η σύσταση καθώς και το αν θα βάλουμε βιολογικό ή όχι λίπασμα εξαρτάται από το είδος και
το μέγεθος του φυτού.
Παρόλο που το κρύο και οι βροχές είναι αρκετά έντονα, κάποια φυτά πρέπει να φυτευτούν αυτή την εποχή του χρόνου. Έτσι όλα τα φυλλοβόλα οπορωφόρα δέντρα μπορούμε να τα φυτέψουμε από τον Δεκέμβριο ως τον Φεβρουάριο. Είτε είναι γυμνόριζα,
δηλαδή χωρίς χώμα, είτε ακόμη καλύτερα, έχουν μπάλα χώματος στις ρίζες τους, είναι
η ιδανική εποχή για να τα βάλουμε στο χώμα, ώστε το ξεκίνημά τους την άνοιξη να τα
βρει τοποθετημένα σε οριστικό μέρος, όπου θα μπορέσουν να αναπτύξουν τις νέες,
υγιής ρίζες τους και να μας εξασφαλίσουν υγιή φυτά. Διαλέγουμε πάντα εύρωστα και πιστοποιημένα φυτά από φυτώρια που ελέγχονται, ώστε να αποφεύγεται η μεταφορά παθογόνων οργανισμών.
Αν θέλουμε την άνοιξη να έχουμε όμορφα, ευωδιαστά τριαντάφυλλα, πρέπει να φυτέψουμε τώρα τα νέα μας φυτά. Όπως ακριβώς τα δέντρα έτσι και οι τριανταφυλλιές βρίσκονται αυτή την εποχή σε λήθαργο και γι αυτό το λόγο θα εγκατασταθούν ιδανικά στο
νέο τους χώρο ώστε την άνοιξη να δώσουν όλη την ανάπτυξή τους στη ρίζα αλλά και
στα άνθη τους. Μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε νέα φυτά από τα κλαδιά που θα
αφαιρέσουμε με το κλάδεμα, βοηθώντας τη δημιουργία ριζών με τη σκόνη ριζοβολίας
για ξυλώδη φυτά.
Για όσους αποφασίσουν να καλλιεργήσουν τις δικές τους πατάτες, πρέπει να προμηθευτούν πατατόσπορο και να ετοιμάσουν το έδαφος ώστε να τις φυτέψουν μέχρι το
Μάρτιο. Στην αγορά κυκλοφορούν διάφορες ποικιλίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις
των εδαφολογικών αναγκών. Ταυτόχρονα με τις πατάτες φυτεύεται το κρεμμύδι και το
σκόρδο που προορίζεται για ξερό.
Τα κουκιά, ο αρακάς, το μπιζέλι και τα ρεβίθια καθώς και το σπανάκι, σπέρνονται από
την αρχή ως το τέλος του χειμώνα. Οι σπόροι των κηπευτικών που θα καρποφορήσουν
το καλοκαίρι, όπως πιπεριές, μελιτζάνες, ντομάτες και πρώιμο λάχανο, σπέρνονται σε
σπορείο για να μεταφυτευθούν την άνοιξη. Κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, οπότε
και υποχωρεί σταδιακά ο χειμώνας, μπορούμε να σπείρουμε κατευθείαν στη γη μεγάλη
ποικιλία από σπόρους, όπως παντζάρι, σέσκουλο, καρότα, ραδίκια, μαρούλι, μαϊντανό,
σέλινο, ρεπάνι, ρέβα , ρόκα και διάφορα άλλα ανάλογα πάντα με τις καιρικές συνθήκες
που θα επικρατούν.
Σε σπορείο βάζουμε τώρα τους σπόρους των λουλουδιών που θα μας χαρίσουν τα
χρώματα και τα αρώματά τους την άνοιξη και το καλοκαίρι. Πανσέδες, βιολέτες, γαρύφαλλα, αγήρατο, καλέντουλα, σκυλάκι, φωτιές, κόσμος, ωραίο φύλλο, έρωτες, ναστούριο, πετούνιες, κατηφές, βερβένα, ζίνια, μενεξές είναι μερικά από το πλήθος των
ανθέων που σπέρνονται κυρίως προς το τέλος του χειμώνα. Επίσης στη διάρκεια του Φεβρουαρίου ξεκινάμε το φύτεμα των ανοιξιάτικων βολβών δηλαδή αμαρυλλίδες, ανεμώνες, βεγόνιες, κάλλες, ντάλιες, γλαδιόλες, γλωξίνιες, λίλιουμ, παιώνιες και πολλά
ακόμη ήδη, που αν φυτευτούν αυτή την εποχή θα δώσουν άνθη αρκετά νωρίς το καλοκαίρι.
Όπως φαίνεται λοιπόν ακόμη και αυτή την «άχαρη» εποχή οι εργασίες που χρειάζεται ο
κήπος μας δεν είναι και λίγες. Οπότε ας εφοδιαστούμε με μπότες, αδιάβροχο και γάντια και ας αρχίσουμε δουλειά, για να δούμε την άνοιξη τους κόπους μας να ανταμείβωνται στα χρώματα και τα αρώματα των φυτών μας.

Φωτεινή Σγούρου

Αυτό που τρομοκρατεί τους περισσότερους στο θάνατο δεν είναι η απώλεια του μέλλοντος αλλά η απώλεια του παρελθόντος. Για
την ακρίβεια, η διαδικασία της λήθης είναι μια μορφή θανάτου μόνιμα παρούσα μέσα στη ζωή.
Irvin D. Yalom
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Άγρια Φαγώσιμα Χόρτα Της Ελλάδας
Τα άγρια χόρτα είναι από τις αγαπημένες γεύσεις στη χώρα μας. Δημοσιεύουμε αυτό το άρθρο διότι αφθονούν παντού στην Ελληνική ύπαιθρο και
είναι εύκολο να τα συλλέξει κανείς. Καλό είναι να μην μαζεύουμε χόρτα από
χωράφια που καλλιεργήθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια - για να αποφύγουμε
τις συνέπειες των λιπασμάτων – ούτε δίπλα από δρόμους που απορροφούν
καυσαέρια. Προτιμήστε χέρσα ακαλλιέργητα εδάφη.
ΣτΕ

Είναι γνωστό ότι στην ελληνική ύπαιθρο υπάρχουν πολλά άγρια φαγώσιμα χόρτα, αν
και οι περισσότεροι δεν τα αναγνωρίζουν εκτός από ένα-δυο είδη, που ίσως έχουν ψωνίσει για να φτιάξουν χόρτα ή πίτες. Όμως, τα άγρια χόρτα που φυτρώνουν στους αγρούς
είναι ιδιαίτερα πλούσια σε βιταμίνη C, φλαβονοειδή, πολυφαινόλες, Ω 3 λιπαρά οξέα και
σε Α λινολενικό οξύ, συστατικά που συνεισφέρουν σημαντικά στην αντιοξειδωτική ικανότητα του οργανισμού. Θα παρουσιάσουμε μερικά που φύονται αυτή την εποχή για πιο
εύκολη αναγνώριση, αξιοποίηση και χρήση τους στη διατροφή μας.

Ραδίκια άγρια (Cichorium intybus)

Άλλες ονομασίες: Πικροράδικο, πικραλίδα
Οικογένεια: Αστεροειδών Asteraceae
Πολυετή φυτά που φτάνουν το ένα μέτρο.
Τα συναντάμε σχεδόν παντού σε ακαλλιέργητους τόπους. Μαζεύονται από το φθινόπωρο με
τις πρώτες βροχές έως το τέλος της άνοιξης.
Βράζονται και τρώγονται με λαδολέμονο ή μαγειρεμένα με κρέας.

Ζοχός (Sonchus oleraceus)

Άλλες ονομασίες: Τσόχος, σφογκός
Οικογένεια: Αστεροειδών Asteraceae
Ετήσιο φυτό που φτάνει τα 40 80 εκατοστά.
Το συναντάμε σχεδόν παντού σε ακαλλιέργητους και καλλιεργημένους τόπους. Τα φύλλα
του είναι ανοιχτοπράσινα οδοντωτά και περιέχουν γαλακτώδη χυμό. Μαζεύεται από τις αρχές
του φθινοπώρου μέχρι το τέλος της άνοιξης. Η
γεύση τους είναι λίγο γλυκιά, τρώγονται βραστά με μπόλικο λεμόνι και μπαίνουν και σε
χορτόπιτες μαζί με άλλα χόρτα και μυρωδικά.

Σινάπι (Sinapis alba)

Άλλες ονομασίες: Αγριοσινάπια, σινιάβρη, βρούβες, γλυκόβρουβες
Οικογένεια: Brassicaceae
Ετήσιο φυτό που φτάνει τα 80 εκατοστά.
Το συναντάμε σχεδόν παντού σε ακαλλιέργητους και καλλιεργημένους τόπους. Τα φύλλα
του είναι πράσινα ανοιχτά. Μαζεύονται τα φύλλα
το φθινόπωρο έως την άνοιξη. Τα φρέσκα τρυφερά φύλλα τους τρώγονται βραστά μόνα τους
ή με άλλα χόρτα και χρησιμοποιούνται με άλλα χόρτα σε χορτόπιτες. Καλλιεργείται και
για τους σπόρους του. Αλεσμένοι χρησιμεύουν στην Παρασκευή Μουστάρδας

Λάπαθο (Rumex sp.)

Άλλες ονομασίες: Λάπατο, ξυνολάπατο, ξινήθρα, αγριοσέσκλο
Οικογένεια: Polygonaceae
Ετήσια φυτά που φτάνουν τα 50 εκατοστά. Τα
συναντάμε σχεδόν παντού σε ακαλλιέργητους
τόπους. Έχει γύρω στα 5 είδη πολύ διαδεδομένα στην Ελλάδα. Τα φύλλα του είναι σκουροπράσινα και έχουν μια ελαφριά ξινή γεύση.
Μαζεύεται από τις αρχές του φθινοπώρου μέχρι
το τέλος την άνοιξη. Μαγειρεύονται βραστά
μόνα τους ή με κρέας και χρησιμοποιούνται για χορτόπιτες.

Αγριοζοχός (Urospermum picroides)

Άλλες ονομασίες: Πικρίθρα, Κουφολάχανο
Οικογένεια: Αστεροειδών Asteraceae
Ετήσιο φυτό που φτάνει τα 20 50 εκατοστά. Το
συναντάμε σχεδόν παντού σε ακαλλιέργητους
και καλλιεργημένους τόπους. Το σχήμα τους και
οι διαστάσεις των φύλων του δεν είναι σχεδόν
ποτέ το ίδιο. Τα φύλλα του είναι σκουροπράσινα,
οδοντωτά και μακριά με παχύ κόκκινο μίσχο και
κεντρικό νεύρο. Μαζεύεται από το φθινόπωρο
μέχρι το τέλος της άνοιξης. Η γεύση των φύλλων είναι λίγο πικρή, τρώγονται ωμά σε σαλάτες, μαγειρεύονται μόνα τους βραστά με μπόλικο λεμόνι ή σε συνδυασμό με αρνί ή
κατσίκι. Τέλος χρησιμοποιούνται και σε χορτόπιτες.

Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa
pastoris)

Άλλες ονομασίες: Αγριοκάρδαμο, τζουρκάς, ραγιάς
Οικογένεια: Brassicaceae
Ετήσιο ή διετές φυτό (κοινό ζιζάνιο), που φτάνει περίπου μέχρι τα 40 εκατοστά ύψος.
Το συναντάμε σχεδόν παντού σε ακαλλιέργητους
και καλλιεργημένους τόπους, σε όλη την Ελλάδα.
Τα φύλλα τους τρώγονται βραστά με άλλα χόρτα και χρησιμοποιούνται σε σαλάτες μαζί
με τα άνθη τους, για πιπεράτη γεύση.

Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum)

Άλλες ονομασίες: Άγρια ραπάνια, ραπαν δα, ραπανόβρουβα
Οικογένεια: Brassicaceae
Ετήσια φυτά που φτάνουν τα 60 εκατοστά. Τα συναντάμε σχεδόν παντού σε ακαλλιέργητους και καλλιεργημένους τόπους σαν ζιζάνιο. Τα φύλλα τους
είναι πράσινα μακριά. Τα τρυφερά φρέσκα φύλλα
μαζεύονται από το φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη. Μαγειρεύονται βραστά για σαλάτα και τρώγονται με ξύδι
ή λεμόνι, ή γίνονται τσιγαριστά με μυρωδικά.

Καλόγερος (Erodium cicutarium)

Άλλες ονομασίες: Περδικονύχι, χτενάκι, βελονιά,
πιρουνάκι
Οικογένεια: Geraniaceae
Ετήσιο φυτό που φτάνει τα 60 εκατοστά. Το συναντάμε σχεδόν παντού σε ακαλλιέργητους και καλλιεργημένους τόπους. Μαζεύεται τρυφερός τον χειμώνα
μέχρι την άνοιξη πριν ανθίσει. Χρησιμοποιείται κυρίως
σε πίτες αλλά και σε ομελέτες με λαχανικά.

Καρότο άγριο (Daucus carota)

Άλλες ονομασίες: Δαυκί, παστινάκα, χαβούζι,
σταφυλινάκι
Οικογένεια: Apiaceae
Διετές φυτό που μπορεί να φτάσει το 1 μέτρο
ύψος. Φυτρώνει παντού και είναι εξαπλωμένο
σε όλη την Ελλάδα. Τα φύλλα και τα βλαστάρια
του βράζονται και τρώγονται μόνα τους ή με
άλλα χόρτα, όπως και του ήμερου (είναι και αντικαρκινικά). Χρησιμοποιούνται ακόμα σε χορτόπιτες για να δώσουν άρωμα (μυρίζουν περίπου σαν τον μαϊντανό). Τρώγεται και η ρίζα
του, αλλά είναι πιο σκληρή και μικρή από του ήρεμου καρότου

Καυκαλήθρα (Tordylium apulum)

Άλλες ονομασίες: Μοσχολάχανο, καυκαλίδα,
αγριοκουτσουνάδα
Οικογένεια: Apiaceae
Ετήσιο φυτό που φτάνει τα 20 εκατοστά. Τη συναντάμε σχεδόν παντού σε ακαλλιέργητους τόπους.
Μαζεύονται τα φύλλα και οι τρυφερές κορφές της
από το χειμώνα έως την άνοιξη που ανθίζει. Τη χρησιμοποιούμε κυρίως σε πίτες αλλά και σαν μυρωδικό σε φασολάδες και σάλτσες.

Μάραθος (Foeniculum vulgare)

Άλλες ονομασίες: Μάλαθρο, φινόκιο
Οικογένεια: Apiaceae
Πολυετές φυτό που φτάνει τα δύο μέτρα. Το συναντάμε σχεδόν παντού σε ακαλλιέργητους τόπους. Μαζεύονται τα φρέσκα φύλλα από το
χειμώνα έως το τέλος της άνοιξης. Το χρησιμοποιούμε σε λαχανόπιτες αλλά και σαν μυρωδικό
σε φρέσκιες σαλάτες και σάλτσες.

Πετρομάρουλο (Lactuca serriola)

Άλλες ονομασίες: Αγριομάρουλο
Οικογένεια: Αστεροειδών Asteraceae
Διετές φυτό που μπορεί να φτάσει το 1 μέτρο. Φυτρώνει παντού σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας.
Έχει χοντρό κεντρικό βλαστό με αγκάθια. Οι βλαστοί και τα φύλλα του περιέχουν γαλακτώδη χυμό,
ο οποίος είναι ηρεμιστικός και φτιάχνει την διάθεση.
Το ώριμο μεγάλο φυτό είναι ελαφρώς τοξικό. Τα
τρυφερά φύλλα του, όταν είναι ακόμα μικρό, βράζονται και τρώγονται μόνα τους ή με άλλα χόρτα.
Πηγή:http://www.ftiaxno.gr/2008/03/blog-post_17.html

Αν θέλεις να μάθεις τι γεύση έχει το αχλάδι, πρέπει να το γευτείς ο ίδιος. Αν θέλεις να μάθεις την θεωρία και την μέθοδο της επανάστασης, πρέπει να συμμετάσχεις σε μια. Κάθε πραγματική γνώση πηγάζει από την εμπειρία.
Μάο Τσετουνγκ
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ:
ΛΙΚΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συνέντευξη - Παρουσίαση - Φωτογραφία: Χρήστος Κόντης

«Και μες την τέχνη πάλι, ξεκουράζομαι απ’ την δούλεψή
της» Κ.Π. Καβάφης
Η προτροπή του προέδρου της Athensart καθ.
Τάκι Αλεξίου - o oποίος φιλοτέχνησε και το πορ-

διώτη. Το ότι δεν γνωρίζαμε πολλά γι αυτόν και το έργο
του οφείλεται μάλλον στη δική μας απροσεξία, αφού για
πολλά χρόνια κρατούσαμε στα χέρια μας τα μεταλλικά νομίσματα της δραχμής που είχαν την
δική του υπογραφή. Μας υποδέχθηκε με ένα
εγκάρδιο χαμόγελο που στιγμή δεν έλειψε από τα χείλη
του όση ώρα είχαμε την χαρά να μας ξεναγεί.
Η κουβέντα μας άρχισε με το θετικό του σχολιασμό για το φιλότεχνο έργο της Athensart1 και
εμείς με τη σειρά μας αναφερθήκαμε στο διεθνές
φεστιβάλ που διοργανώθηκε τον Ιούλιο στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στην Κέρκυρα.
Στο ψυχιατρείο, ναι, είναι ψυχοθεραπεία η τέχνη.

τέτο - για έναν ξεχωριστό άνθρωπο και καλλιτέχνη που δημιούργησε ένα μουσείο με τα έργα του
στο χωριό Ελληνικό του Νομού Ιωαννίνων στάθηκε ευκαιρία για να γνωρίσουμε έναν αξιόλογο
άνθρωπο, εφάμιλλο των μεγαλύτερων σύγχρονων ελλήνων και όχι μόνο, καλλιτεχνών.
Ο Θεόδωρος Παπαγιάννης είναι ένας απλός και
ταπεινός καλλιτέχνης και στοχαστής που αναγνωρίζει ότι ο
άνθρωπος προηγείται της τέχνης. Μέσα από
την τέχνη του
παρουσιάζονται
παραδόσεις του
χωριού του, μεγάλες πνευματικές μορφές που φώτισαν τον
κόσμο, από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τις μέρες
μας, αλλά και πνευματικά αποκυήματα της φαντασίας του που σε ενθαρρύνουν να ψάξεις μέσα
σου να βρεις το ανάλογο της ομορφιάς που αποπνέουν. Η τέχνη του διαθέτει τη δύναμη της λαχτάρας, της νοσταλγίας αλλά και αυτή της
επικοινωνίας. Τα δημιουργήματά του ανοίγουν
δρόμους που τραβάνε μακριά, σε πνευματικούς
ορίζοντες και συμβάλλουν στην αφύπνιση των συνανθρώπων του, άλλες φορές φωνάζοντας και
άλλες ψιθυρίζοντας. Για να «ακούσουν», να
«δουν» και να «αισθανθούν» εκείνοι που, άλλοι
άθελα άλλοι ηθελημένα, αφέθηκαν να παρασυρθούν από τη δίνη του πλουτισμού και της κοινωνικής απόσυρσης που οδήγησε στην παρακμή και
έφερε την ανθρωπότητα στο σημείο να αναζητά
εναγωνίως νέους ορίζοντες αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Όπως διαπιστώσαμε, η δουλειά του ταλαντούχου καλλιτέχνη δεν περιορίζεται στο παλιό σχολείο και την αυλή του.
Οι δημιουργίες του εκτίθενται ένα - δυο χιλιόμετρα έξω
από το χωριό, σε κάθε στροφή του δρόμου υπήρχε και
από ένα δημιούργημά του, που το θέμα του έδενε αρμονικά με το φυσικό περιβάλλον εκστασιάζοντας τον ταξι-

Αυτό αποπνέεται και στο χώρο του μουσείου σας.
Πως αποφασίσετε να δημιουργήσετε ένα τέτοιο
μουσείο σε ένα χωριό;
Εδώ, σ’ αυτό το σχολείο τελείωσα, το δημοτικό μου σχολείο είναι αυτό. Είχα τελειώσει το δημοτικό όταν άρχισα να
σκαλίζω πέτρες.
Αυτές τις έχετε
σκαλίσει εσείς;
Ναι, αυτές είναι
λίγες, κάθε μέρα
έφτιαχνα από ένα.
Υπήρχε λοιπόν
αυτό το σχολείο,
δεν είναι ωραίο;
Σπουδαίο κτήριο
με αυτή την ωραία
αυλή, σ’ αυτό το
ωραίο τοπίο, είναι,
σκέφτηκα, κρίμα, αυτό θα μαραζώσει, αν φύγουν και
τούτα τα παιδάκια θα τελειώσει. Τουλάχιστον ας μείνει
μουσείο. Ζωντάνεψε και ο

τόπος τώρα με αυτό το
πράγμα, έρχονται πούλμαν με κόσμο, τηλεοράσεις κ.λπ.
Διδάσκατε στην σχολή καλών τεχνών;
Ναι επί σαράντα χρόνια.
Πως γίνεται στη χώρα μας να έχουμε τόσο μορφωμένο κόσμο και από την άλλη να χάνουμε τις
αξίες μας;
Ποιος είπε ότι είμαστε μορφωμένοι; Η αξία μας είναι η παιδεία, εγώ νομίζω ότι εκεί βρίσκεται η αδυναμία μας.
Έχουμε αποδιοργανωμένη παιδεία, η κάθε σχολική χρονιά αρχίζει με μια απεργία η οποία δεν καταλαβαίνει κανείς γιατί γίνεται. Γίνεται από κεκτημένη ταχύτητα, από
συνήθεια; Ρωτάς, γιατί απεργείτε και δεν ξέρουνε. Για να
απεργήσει ένα Πανεπιστήμιο στο δυτικό κόσμο πρέπει να
γίνει μεγάλος σεισμός στην κοινωνία, κάτι κοσμογονικό,
ενώ εδώ αποτελεί καθημερινό φαινόμενο. Τη μια απεργούν οι υπάλληλοι, την άλλη οι διοικητικοί, ύστερα οι καθηγητές, ύστερα οι σπουδαστές και οι χρονιές περνάνε
έτσι. Βγάλαμε μια σειρά τενεκέδων μετά τη μεταπολίτευση, οι οποίοι είτε με φοβέρες, είτε με αντιγραφές, είτε
με μισή χρονιά πήραν πτυχία. Αυτοί όλοι στελεχώνουν την
κοινωνία μας τώρα, και νομίζουν ότι μόνο δικαιώματα

έχουν και όχι υποχρεώσεις. Αυτό είναι το κακό που συμβαίνει σήμερα. Αυτό, βοηθούσης και τις πολιτικής κατάστασης, έφτιαξε αυτό το κράμα το οποίο πληρώνουμε.
Χρεωθήκαμε, τρώγαμε τα δάνεια και νομίζαμε ότι τα βγάζαμε αυτά τα χρήματα, αποδιοργανώσαμε την ύπαιθρο την
παραγωγή, αφήσαμε
χέρσα την Ελλάδα
όλη. Γι αυτό και
εγώ κρέμασα την
κάπα έξω στην
αυλή, γιατί εγκαταλείψαμε τα κοπάδια, το χωριό
μας είχε πενήντα
-εκατό κοπάδια
και τώρα έχει τέσσερα -πέντε.
Οι άνθρωποι στην
Ευρώπη είναι προσεκτικοί, δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον,
δεν καταστρέφουν τη φύση, τις πρώτες ύλες. Εμείς δεν
έχουμε έννοια γι αυτά τα πράγματα, γι αυτό έφτιαξα αυτό
το φίδι και το γέμισα με σκουπίδια, όπως και το δέντρο. Τα
σκουπίδια τα μάζεψα από το δρόμο. O Έλληνας φροντίζει μόνο τον εαυτό του, τα δημόσια πράγματα τα απαξιώνει. Ο «ιδιώτης» ήταν ψόγος στην αρχαιότητα και σήμαινε
«αδαής, ανεκπαίδευτος, αμαθής». Ολόκληρα βουνά από
σκουπίδια, τόσο υλικό πηγαίνει χαμένο ενώ μπορεί να
ανακυκλωθεί, όπως γίνεται στο εξωτερικό. Αυτό είναι
χρήμα και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε.

Το μουσείο των συμβολισμών
Τα παλιοσίδερα που συνθέτουν αυτά τα έργα, είναι γιατί
θέλω να δώσω ένα οικολογικό ενδιαφέρων, και αυτά τα
καμένα ξύλα είναι τα αποκαΐδια του πολυτεχνείου το
1994, τα μάζεψα και έφτιαξα αυτά τα έργα και έγραψα και
αυτό το κείμενο.

"Τα φαντάσματά μου"
«Μάζεψα τα αποκαΐδια με πόνο ψυχής από το καμμένο
Πολυτεχνείο κι έστησα σκιάχτρα να ξορκίσω τα κακά που
πληθαίνουν γύρω μου. Φαντάσματα που τρομοκρατούν
τα όνειρά μου κι αγριεύουν τον ύπνο μου.
Σημάδια μιας πραγματικότητας που με μελαγχολεί και με
εξουθενώνει. Έβγαλα
το μαύρο απ’ την
ψυχή μου που χρόνια
τώρα οι κάθε είδους
εμπρηστές την ποτίζουν.
Όρθωσα σύμβολα της παρακμής ενός κόσμου που αλληλοσπαράσσεται και μιας πατρίδας που μοιάζει να μην έχει κανένα
μέλλον. Αναζητώ το μύθο σε μια εποχή που
οι πολλοί κάνουν προσπάθεια να «απομυθοποιήσουν» όπως λένε, την τέχνη, σαν φυγή
από μια πραγματικότητα που δεν αντέχω. Κλείνομαι στον κόσμο μου από ανάγκη αναζητώντας
άλλα πρότυπα πιο ποιητικά, πιο μεγάλα, πιο μυστηριώδη.
Η πεζή πραγματικότητα με προσγειώνει.
Προσπαθώ να ξαναβρώ το μίτο από κάτι που μοιάζει άπιαστο, υπερβατικό, μαγικό.
Σαν ειδωλολάτρης ορθώνω ξανά τα ξόανα ξορκίζοντας
την κακή μοίρα αυτού του τόπου.
Τα στολίζω με κάθε είδους τάματα και λογής στολίδια,

Ο καλλιτέχνης γνωρίζει ότι…τίποτε δεν υπάρχει στο πνεύμα που δεν υπήρξε πριν
στις αισθήσεις.
Επίκουρος
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ίδια πιστός, που περιμένει τη λύτρωσή του. Στήνομαι με
τις ώρες μπροστά τους αναζητώντας μάταια ένα νεύμα για
καλές ειδήσεις. Μαζεύω τα’ αποκαΐδια με απέραντη θλίψη
από μια χώρα που καίγεται.
Καίει τα πνευματικά της ιδρύματα και ό,τι σημαντικό της
έχει απομείνει κι όλοι καμώνονται πως δε συμβαίνει τίποτα. Αναρωτιέμαι τι νόημα έχει η φτωχοτέχνη μας. Πόσους ενδιαφέρει αν δεν μπορεί γι αυτά κάτι να πει, να
κάνει κάτι.
Κι εμείς –για να παραφράσω τον ποιητή- κλεισμένοι στον
κουτσομπολίστικο μικρόκοσμό μας, αλλοτριωμένοι, γεμάτοι κακίες και πείσματα, τέλεια «ιδιώτες» περί άλλων
τυρβάζουμε…
Ναι, τα φαντάσματα;
Αυτά με εκφράζουν.
Είναι η δική μου αντίδραση σ’ ένα έθνος
που μοιάζει υπνωτισμένο. Θέλω να φωνάξω πως δε μπορώ
άλλο να ζω ανάμεσα σ’
αδιάφορους, εμπρηστές και οικοπεδοφάγους. Τον τόπο αυτό
τον πονάω. Γνωρίζω το
μεγαλείο και το δράμα
του, δεν είμαι ρηχοφυτεμένος, κι ας ξέρω πως οι άγριοι
δεν σκιάζονται, ούτε πως οι εμπρηστές θα σταματήσουν.
Παρ’ όλα αυτά στις ατέλειωτες ώρες της μοναξιάς μου
αναρωτιέμαι γιατί αρπάχτηκα από αυτά τα σημάδια της καταστροφής. Μήπως όλα αυτά έγιναν για να απαλλαγώ
πρώτα και κύρια απ’ τις δικές μου τύψεις; Γιατί ποιους να
καταγγείλω; Είμαστε πολλοί, πάρα πολλοί συνένοχοι σ’
αυτόν τον τόπο».
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 1994

εγκατέλειψε την Ελλάδα σχεδόν κυνηγημένος, αναφερόταν στην κακοδαιμονία της, γιατί είμαστε κακόμοιροι εδώ
και δεν μπορούμε να πάρουμε απάνω μας. Αυτές οι επιστολές έπρεπε να είναι γνωστές, να διδάσκονται στα σχολεία και δεν πρέπει να μας θίγουν καθόλου γιατί εάν δεν
τα μάθουμε δεν θα διορθωθούμε ποτέ…

Αυτό εδώ, είναι μια αναπαράσταση της τάξης. Όταν είχα
έρθει να φτιάξω το χώρο διάλεξα μερικά θρανία που άντεχαν ακόμα και μπορούσαν να επιδιορθωθούν και
έφτιαξα την τάξη.

Εδώ ένα μεγάλο ακροατήριο από πνευματικούς ανθρώπους, που παρακολουθούν το μάθημα, αυτό το νόημα
έχει, παρακολουθούν το μάθημα και ασκούν κοινωνικό
έλεγχο, παρακολουθούν που πάει η παιδεία. Είναι αυτό
που λείπει σήμερα. Δεν κάνουμε κανένα κοινωνικό
έλεγχο, δεν συμμετέχουμε ούτε σαν γονείς που έχουν την
έγνοια: «τι γίνεται, γιατί γίνονται καταλήψεις και δεν παίρνουμε μέτρα, γιατί την κάνουν τη κατάληψη τα παιδιά τους
και τη σημαίνει κατάληψη; Να σπάμε και να φτιάχνουμε
τα σχολεία πάλι από την αρχή; Αυτά που φτιάξαμε και παραδώσαμε καινούρια να γίνονται λίμπα μέσα σε δέκα
μέρες;»
Αυτό εδώ είναι ένα μεγάλο έργο που εκτίθεται μόνιμα στο
αεροδρόμιο του Σικάγου μετά από διεθνή διαγωνισμό,
είναι είκοσι μέτρα ύψος και κάθε πλάκα από αυτές ζυγίζει
10 τόνους.
Εδώ είναι ένα ιστορικό νόμισμα
όταν συνδέθηκε η Ελλάδα με
την ΕΟΚ το 1979. Πρόκειται για
ένα αρχαίο νόμισμα από την
Κρήτη 3.000 ετών που είχε την
Ευρώπη πάνω σε ένα δέντρο,
σκεπτόμενη, μελαγχολική σε
αντίθεση με εκείνη που την είχε
παρασύρει ο ταύρος που γνωρίζουμε. Η ελιά επίσης ήταν
το ιερό δέντρο και έχει μεγάλο συμβολισμό αυτό.
Εδώ είναι ο Μιχάλης Δερτούζος, σπουδαία
μορφή, θεωρείται
πατέρας της πληροφορικής, καθηγητής στο ΜΙΤ και
σύμβουλος των προέδρων τον ΗΠΑ.
Αυτά δεν τα προωθούμε εμείς, είμαστε περισσότερο
του κουτσομπολιού και της μικρότητας, αυτός ο άνθρωπος έφυγε από εδώ, βρήκε κατάλληλο ερευνητικό έδαφος και προχώρησε, αναδείχτηκε. Όταν ήμουν στην Νέα
Υόρκη βρέθηκα σε ένα σπίτι, όπου μου παρουσίασε ο οικοδεσπότης τρεις επιστολές αυτού του ανθρώπου που

Αυτή είναι αίθουσα των ευεργετών και αυτός
είναι ο ταξιδιώτης,
είναι η κεντρική
μορφή αυτής της
αίθουσας. Ο εμιγκρές, αυτός που
φεύγει από την
πατρίδα του και γίνεται ευεργέτης
αύριο μεθαύριο, ο
μετανάστης.
Αυτός που ευοδώνεται η δουλειά του εκεί που πάει, πολλοί από αυτούς
γύρισαν φτωχοί ή πέθαναν άσημοι, πολλοί όμως αναδείχθηκαν με την εργατικότητά τους. Τον έχω σαν ένα παράδειγμα. Κρατάει τη βαλίτσα του γυρίζοντας και δεν
ξέρουμε τι έχει μέσα, τα βάσανά του, το καζάντιο του, τον
πλουτισμό του… Γι αυτό και έχει τα σύμβολα απέξω.
Είναι πολύ ωραίο που έχετε διακοσμήσει και το
δρόμο με γλυπτά.
Δίνει κάπως το στίγμα. Τί θέλει να τονίσει αυτό το μουσείο… είναι για τον αγρότη, για τον ταπεινό άνθρωπο, για
τον βιοπαλαιστή, για τον τσοπάνο, που τα εγκαταλείψαν
λίγο πολύ.
Εδώ η γυναίκα ηπειρώτισσα που έχει συνεχώς το παιδί
επάνω της γιατί έπρεπε να έχει τα χέρια της ελεύθερα να
κάνει το νοικοκυριό της.

Εδώ η ρόκα, αυτό
το ταπεινό εργαλείο που έφτιαχνε
το μαλλί νήμα,
και από το νήμα
πλέξιμο ρούχων,
τσουρέπια, και τις
φανέλες.
Στον αργαλειό
έφτιαχνε της βελέντζες, τα κιλίμια και της κουρελούδες, της
κόρης της την προίκα και τόσα
άλλα. Τότε οι γυναίκες μαζεύονταν να κουβεντιάσουν
αλλά τα χέρια δούλευαν
ασταμάτητα.
Αυτή η αίθουσα είναι η ουσιαστικότερη για μένα επειδή αφορά το ψωμί.
Γιατί το ψωμί είναι το
σύμβολο της επιβίωσης, λέμε: «πάει να βγάλει το ψωμί του», ή
«τρώει πικρό ψωμί», ή
«φάγαμε ψωμί και
αλάτι», η σε περιόδους
φτώχειας λέμε «το ψωμί
ψωμάκι» κ.λπ.
Θεωρείται σαν αρχή του
πολιτισμού το ψωμί,
από τη πρότερη αρχαιότητα ακόμα, από το
έπος του Γκιλγκαμέζ, το ίδιο λέει και ο Διαγόρας, ότι «η
αρχή του σύμπαντος είναι το
ψωμί». Ο πολιτισμός αρχίζει
γύρω από ένα τραπέζι που
κάθεσαι, τρως γιατί πρέπει
να φας, αλλιώς δε επιβιώνεις. Αυτή είναι η γάστρα σε
μεγέθυνση.
Εδώ είναι μια σειρά από
αναγνωρίσιμα πράγματα από
ανθρώπους του χωριού, που θέλουν να δουν και κάτι που
τους είναι οικείο.
Πώς το βλέπουν οι επισκέπτες, τί
εισπράττετε εσείς;
Εκείνο που με ικανοποιεί ιδιαίτερα σαν
καλλιτέχνη -πέρα από τις αναμνήσεις
και τα προσωπικά μου βιώματα- είναι
ότι έρχονται άνθρωποι από άλλες
χώρες που δεν μας γνωρίζουν, το βλέπουν και το υπολογίζουν σαν κάτι σημαντικό. Και αυτοί έχουν την εμπειρία
και από άλλα μουσεία και αναγνωρίζουν ότι στέκεται σε πολύ καλό επίπεδο.
Συχνά έρχονται γλύπτες και γενικότερα
καλλιτέχνες αλλά και καθηγητές από
άλλες χώρες που δεν γνωρίζουν τα τοπικά έθιμα και γενικότερα την προσέγγιση που εμάς μας
συνδέει με την παράδοση μας ή τα δικά μου βιώματα.
Αυτοί οι άνθρωποι αναγνωρίζουν μια ποιότητα στο έργο,
αναγνωρίζουν την αξία του.
Φεύγουμε από το Ελληνικό γεμάτοι εικόνες και παραστάσεις. Γεμάτοι ικανοποίηση γιατί γνωρίσαμε έναν γνήσιο
άνθρωπο, έναν διαχρονικό καλλιτέχνη, που έχει την πατρίδα μέσα του. Αλλά και την παράδοση, μαζί και την ανησυχία για το αύριο, την αναζήτηση για το καλύτερο. Ο
Παπαγιάννης είναι πυξίδα για όποιον θέλει να την ακολουθήσει, μόνο με τα μάτια της ψυχής…
Τον ευχαριστούμε πολύ για την ζεστή του φιλοξενία και
ξενάγηση!
Επικοινωνία: Τηλ. 26510 89220, e-mail: mca.papagiannis@gmail.com - http://theodoros-papagiannis.gr/el/museum
1. http://athensart-2010.ning.com

Ο καλλιτέχνης έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτό που έχει σημασία είναι το γεγονός και όχι οι ερμηνείες…το
ουσιαστικό και όχι το επίθετο.
Καβάφης (Από το βιβλίο του Τάκι Αλεξίου Επιστροφή στις Αισθήσεις)
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ΟΤΑΝ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Το κείμενο αυτό το απομαγνητοφωνήσαμε από
ομιλία που έδωσε ο Σερ Κεν Ρόμπινσον, γοητεύοντας με τις ανατρεπτικές ιδέες του το κοινό
στο διεθνές συνέδριο της μη κυβερνητικής οργάνωσης TED, στο Εδιμβούργο της Σκοτίας τον ΦεΣτΕ
βρουάριο του 2006.

«Το 1998 ο Σερ Κεν, ένας πολιτιστικός ηγέτης και οραματιστής, οδήγησε την συμβουλευτική επιτροπή (για την
δημιουργική και πολιτιστική παιδεία) της Βρετανικής κυβέρνησης σε μια έρευνα με θέμα την σημασία της δημιουργίας στην παιδεία και στην οικονομία και χρίστηκε
ιππότης το 2003 για τα επιτεύγματα του. Το τελευταίο του
βιβλίο: The Element: How Finding Your Passion Changes Everything a deep look at human creativity and
education (Το στοιχείο: Πως η εύρεση του πάθους αλλάζει τα πάντα, μια βαθιά ματιά στην ανθρώπινη δημιουργία και παιδεία) δημοσιεύτηκε το Ιανουάριο του 2009.»

Ό

ΣτΜ

λοι μας έχουμε τεράστιο δικαιωματικό ενδιαφέρον
για την εκπαίδευση, εν μέρει επειδή είναι προορισμένη να μας πάει σε ένα μέλλον που δεν μπορούμε να συλλάβουμε. Αν το σκεφτείτε, τα παιδιά που
ξεκινούν το σχολείο φέτος θα συνταξιοδοτηθούν το
2072! Βεβαίως, κανένας δεν έχει την παραμικρή ιδέα για
το πώς θα είναι ο κόσμος μας σε πέντε χρόνια. Ωστόσο,
πρέπει να τα εκπαιδεύσουμε γι' αυτόν... Ο ισχυρισμός μου
είναι ότι όλα τα παιδιά έχουν τρομερά ταλέντα. Και τα σπαταλάμε αλύπητα, η δημιουργικότητα είναι σήμερα τόσο
σημαντική για την εκπαίδευση όσο και ο αλφαβητισμός,
και πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με την ίδια τακτική.

Τα παιδιά γεννιούνται καλλιτέχνες
Άκουσα μια φοβερή ιστορία πρόσφατα - που λατρεύω να
τη διηγούμαι - για ένα μικρό κορίτσι σε κάποιο μάθημα
ζωγραφικής. Ήταν έξι ετών, καθόταν στο πίσω μέρος της
αίθουσας και ζωγράφιζε και η δασκάλα είπε ότι το κοριτσάκι σπάνια είχε την προσοχή του, αλλά σε αυτό το μάθημα πρόσεχε. Η δασκάλα ήταν εντυπωσιασμένη και πήγε
προς τα εκεί και τη ρώτησε: «Τι ζωγραφίζεις;» Και το κοριτσάκι είπε: «Ζωγραφίζω μία εικόνα του Θεού». Και η δασκάλα είπε, «Μα κανείς δεν ξέρει πώς είναι ο Θεός». Και
το κοριτσάκι απάντησε, «Θα μάθουν σε ένα λεπτό».
(Γέλια). Όταν ο γιος μου ήταν τεσσάρων ετών, στην Αγγλία, έλαβε μέρος στη θεατρική παράσταση της Γέννησης
του Χριστού. Γνωρίζετε το σημείο όπου οι τρεις μάγοι έρχονται φέρνοντας δώρα. Φέρνουν σμύρνα, λιβάνι και
χρυσάφι. Τα τρία τετράχρονα αγοράκια βγήκαν με πετσέτες στα κεφάλια τους, ακούμπησαν τα κουτιά κάτω, και
το πρώτο αγόρι είπε, «Σου φέρνω χρυσό». Το δεύτερο
αγόρι είπε, «σου φέρνω σμύρνα». Και το τρίτο αγόρι είπε,
«Ο Φρανκ έστειλε αυτό». (Γέλια)
Αυτό που έχουν κοινό αυτά τα παραδείγματα είναι
ότι τα παιδιά θα ρισκάρουν. Εάν δεν ξέρουν, θα
κάνουν μια προσπάθεια. Δε φοβούνται να κάνουν
λάθος. Δεν εννοώ ότι το να κάνεις λάθος είναι το

ίδιο πράγμα με το να είσαι δημιουργικός. Αυτό που
ξέρουμε είναι ότι αν δεν είσαι προετοιμασμένος
να κάνεις λάθος, δεν θα σκεφτείς ποτέ κάτι πρωτότυπο. Και μέχρι να φτάσουν στην ενηλικίωση,
τα περισσότερα παιδιά έχουν χάσει αυτή την ικανότητα. Φοβούνται να κάνουν λάθος. Γιατί;
Επειδή διοικούμε τις εταιρίες μας με αυτό τον
τρόπο. Στιγματίζουμε τα λάθη. Και διευθύνουμε
σήμερα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα όπου τα
λάθη είναι το χειρότερο πράγμα. Το αποτέλεσμα
είναι ότι εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους κάνοντάς
τους να ξεχνούν τις δημιουργικές τους ικανότητες.
Ο Πικάσο κάποτε είπε: «όλα τα παιδιά γεννιούνται καλλιτέχνες», το ζήτημα είναι να παραμείνουν καλλιτέχνες
καθώς μεγαλώνουν. Το πιστεύω αυτό ακράδαντα: ότι δεν
μεγαλώνουμε ώστε να γίνουμε δημιουργικοί, εκπαιδευόμαστε ώστε να ξεχάσουμε τη δημιουργικότητα.
Γιατί συμβαίνει αυτό; Ζούσα στο Στράτφορντ μέχρι πριν
από πέντε χρόνια περίπου. Στην πραγματικότητα, μετακομίσαμε από το Στράτφορντ στο Λος Άντζελες. Ζούσαμε
σε ένα μέρος που λέγεται Σνίδερφιλντ, ακριβώς έξω από
το Στράτφορντ, όπου γεννήθηκε ο πατέρας του Σαίξπηρ.
Είχα σοκαριστεί με τη σκέψη. Ο Σαίξπηρ εφτά χρονών;
Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ήταν στο τμήμα Αγγλικών κάποιου, όχι; Πόσο ενοχλητικό πρέπει να ήταν αυτό; (γέλια)
Να τον έστελνε ο μπαμπάς του για ύπνο, ξέρετε, τον Σαίξπηρ: «Πήγαινε για ύπνο, τώρα! και βάλε κάτω το μολύβι
και σταμάτα να μιλάς έτσι, τους μπερδεύεις όλους».
(Γέλια)

Όταν η εκπαίδευση είναι προορισμένη να
παράγει μόνο…καθηγητές πανεπιστημίου!
Κάτι σου κάνει εντύπωση όταν πας στην Αμερική ή όταν
ταξιδεύεις σε όλο τον κόσμο: Όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο έχουν την ίδια ιεραρχία θεμάτων.
Όλα! Δεν έχει σημασία το πού βρίσκεσαι. Θα περίμενες να
είναι διαφορετικά, αλλά δεν είναι. Στην κορυφή βρίσκονται τα μαθηματικά και οι γλώσσες, μετά οι ανθρωπιστικές
επιστήμες, και στο τέλος είναι οι τέχνες. Παντού στη Γη.
Και σχεδόν σε κάθε σύστημα, υπάρχει ιεραρχία μέσα στις
ίδιες τις τέχνες. Τα εικαστικά και η μουσική συνήθως βρίσκονται ιεραρχικά πιο ψηλά στα σχολεία απ’ ό, τι το θέατρο και ο χορός. Δεν υπάρχει ούτε ένα εκπαιδευτικό
σύστημα στον πλανήτη που να διδάσκει καθημερινά χορό
στα παιδιά με τον τρόπο που τους διδάσκουμε μαθηματικά. Γιατί; Μα γιατί όχι; Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό.
Πιστεύω ότι τα μαθηματικά είναι σημαντικά, αλλά το ίδιο
και ο χορός. Τα παιδιά χορεύουν όλη την ώρα αν αυτό
τους επιτρέπεται, όλοι το κάνουμε. Ειλικρινά, αυτό που
συμβαίνει είναι ότι, όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, τα εκπαιδεύουμε προοδευτικά από τη μέση και πάνω. Και επικεντρωνόμαστε στο κεφάλι τους. Και ελαφρώς προς τη μία
μεριά.
Εάν συνέβαινε να επισκεφτείτε την εκπαίδευση,
σαν εξωγήινος, και να ρωτήσετε: «Πού χρησιμεύει
η δημόσια εκπαίδευση;» Νομίζω ότι θα καταλήγατε - αν βλέπατε το αποτέλεσμα, ποιος πραγματικά ωφελείται από αυτό, ποιος κάνει όλα αυτά
που πρέπει, ποιος παίρνει όλους τους πόντους,
ποιοι είναι οι νικητές - νομίζω ότι θα καταλήγατε
στο ότι ο συνολικός σκοπός της δημόσιας εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο είναι το να παράγει καθηγητές πανεπιστημίου. Αυτό δεν είναι; Αυτοί
είναι οι άνθρωποι που βγαίνουν από την κορυφή.
Και ήμουν κι εγώ ένας από αυτούς, ορίστε λοιπόν.
(Γέλια)
Συμπαθώ τους καθηγητές πανεπιστημίου, αλλά ξέρετε,
δεν θα έπρεπε να τους θεωρούμε σαν το υψηλότερο
δείγμα ανθρώπινου επιτεύγματος. Είναι απλά μια μορφή
ζωής, άλλη μία μορφή ζωής. Αλλά είναι μάλλον περίερ-

γοι και το λέω γιατί τους συμπαθώ. Υπάρχει κάτι περίεργο σχετικά με τους καθηγητές από την εμπειρία μου το λέω -όχι όλοι τους- ζουν μέσα στο
κεφάλι τους. Ζουν εκεί πάνω και ελαφρώς προς
τη μία πλευρά. Έχουν αποσυνδεθεί από το σώμα
τους, με την κυριολεκτική σημασία. Βλέπουν το
σώμα τους σαν ένα μέσο μεταφοράς για το κεφάλι τους, έτσι δεν είναι; (Γέλια) Είναι ένας τρόπος να πηγαίνουν το κεφάλι τους σε συναντήσεις.
Αν θέλετε πραγματική απόδειξη εξωσωματικής
εμπειρίας, παρεμπιπτόντως, πηγαίνετε σε ένα συνέδριο υψηλόβαθμων ακαδημαϊκών, και εμφανιστείτε στη ντίσκο την τελευταία νύχτα. (Γέλια) Και
εκεί θα το δείτε, μεγάλοι άντρες και γυναίκες να
λικνίζονται ανεξέλεγκτα, εκτός ρυθμού, περιμένοντας να τελειώσει, ώστε να γυρίσουν σπίτι και
να γράψουν μια μελέτη πάνω σε αυτό.

Πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό …και
πάλι δεν αρκούν.
Το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι στοιχειοθετημένο στην
ιδέα της ακαδημαϊκής ικανότητας. Και υπάρχει λόγος γι'
αυτό. Το όλο σύστημα εφευρέθηκε, στον κόσμο δεν
υπήρχαν στην πραγματικότητα δημόσια συστήματα εκπαίδευσης πριν το 19ο αιώνα. Όλα σχεδιάστηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες της βιομηχανοποίησης. Έτσι η
ιεραρχία έχει τις ρίζες της σε δύο ιδέες. Η πρώτη είναι ότι
τα πιο χρήσιμα μαθήματα για την εύρεση εργασίας είναι
στην κορυφή. Σας οδήγησαν, πιθανότατα, μακριά από κάποια πράγματα στο σχολείο, όταν ήσασταν παιδιά, πράγματα που σας άρεσαν, με τη δικαιολογία ότι δεν θα
βρίσκατε ποτέ δουλειά κάνοντας αυτά, σωστά; Μην κάνεις μουσική, δεν πρόκειται να γίνεις μουσικός. Μην κάνεις την τέχνη, δεν θα γίνεις καλλιτέχνης. Καλοπροαίρετες
συμβουλές, σήμερα προφανώς λανθασμένες. Ολόκληρος ο κόσμος κατακλύζεται από μια επανάσταση.
Και η δεύτερη, είναι η ακαδημαϊκή ικανότητα, η
οποία έχει πραγματικά καταλήξει να κυριαρχεί
στην άποψη που έχουμε για την εξυπνάδα, διότι
τα πανεπιστήμια σχεδίασαν το σύστημα καθ' ομοίωσή τους. Αν το σκεφτείτε, όλο το σύστημα της
δημόσιας εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο είναι μια
παρατεταμένη διαδικασία εισαγωγής στο πανεπιστήμιο. Με συνέπεια πολλοί, εξαιρετικά ταλαντούχοι, ευφυείς, δημιουργικοί άνθρωποι να
νομίζουν πως δεν είναι, επειδή αυτό στο οποίο
ήταν καλοί στο σχολείο δεν είχε αξία, ή στιγματιζόταν. Νομίζω πως δεν μας παίρνει να συνεχίσουμε κατά τον ίδιο τρόπο.
Στα επόμενα 30 χρόνια κατά την UNESCO, περισσότεροι άνθρωποι θα αποφοιτούν από την εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο, από την αρχή των
ιστορικών χρόνων. Περισσότεροι άνθρωποι, σε
συνδυασμό μάλιστα με την τεχνολογία και το πώς
αυτή επιδρά στην εργασία, τη δημογραφία και την
τεράστια πληθυσμιακή έκρηξη. Ξαφνικά τα πτυχία
δεν θα αξίζουν τίποτα. Δεν είναι αλήθεια; Όταν
ήμουν μαθητής, αν είχες πτυχίο, είχες και δουλειά. Εάν δεν είχες δουλειά ήταν επειδή δεν ήθελες να έχεις. Αλλά τώρα, παιδιά με πτυχία, συχνά
γυρίζουν σπίτι να παίξουν ηλεκτρονικά παιχνίδια,
γιατί χρειάζεσαι μεταπτυχιακό, εκεί που πριν χρειαζόσουν πτυχίο και τώρα χρειάζεσαι διδακτορικό
εκεί που πριν χρειαζόσουν το άλλο. Είναι μια διαδικασία ακαδημαϊκού πληθωρισμού.

Η ευφυΐα ορίζει τη δημιουργικότητα.
Πρέπει να ξανασκεφτούμε ριζικά την άποψη που έχουμε
για την ευφυΐα. Ξέρουμε τρία πράγματα γι' αυτή. Πρώτον
ποικίλει. Σκεφτόμαστε τον κόσμο με όλους τους τρόπους
που τον βιώνουμε. Σκεφτόμαστε οπτικά, ηχητικά, κιναι-

Μόλις ανακαλύψεις ότι σε εξελίσσουν, δεν έχει γυρισμό…θέλεις όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο, να δοκιμάζεις τον εαυτό σου και να λυτρώνεσαι από
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σθητικά. Σκεφτόμαστε με αφηρημένους όρους, με κίνηση. Δεύτερον, η ευφυΐα είναι δυναμική. Αν κοιτάξετε τις αλληλεπιδράσεις του ανθρώπινου εγκεφάλου, η ευφυΐα είναι
υπέροχα διαδραστική. Ο εγκέφαλος δεν χωρίζεται σε διαμερίσματα. Στην
πραγματικότητα, η δημιουργικότητα - την οποία ορίζω σαν τη διαδικασία
του να έχεις πρωτότυπες ιδέες που έχουν αξία - συχνά έρχεται μέσω της
αλληλεπίδρασης διαφορετικών τρόπων θεώρησης των πραγμάτων. Στον
εγκέφαλο, επί τη ευκαιρία, υπάρχει μία δεσμίδα νευρώνων που ενώνει τα δύο μισά
του εγκεφάλου και ονομάζεται Μεσολόβιο. Έχει μεγαλύτερο πάχος στις γυναίκες. Όταν
η γυναίκα μου μαγειρεύει ένα γεύμα στο σπίτι μιλάει με ανθρώπους στο τηλέφωνο, μιλάει με τα παιδιά, βάφει το ταβάνι, κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Όταν εγώ μαγειρεύω, η πόρτα είναι κλειστή, τα παιδιά είναι έξω, το τηλέφωνο είναι στη βάση του κι αν
εκείνη μπει μέσα ενοχλούμαι. Λέω: «Τέρυ, σε παρακαλώ, προσπαθώ να τηγανίσω ένα
αυγό. Κάνε μου τη χάρη». (Γέλια)
Και το τρίτο πράγμα σχετικά με την ευφυΐα είναι ότι ξεχωρίζει. Γράφω τώρα ένα καινούριο βιβλίο που λέγεται: «Επιφοίτηση» και βασίζεται σε μια σειρά συνεντεύξεων με
ανθρώπους για το πώς ανακάλυψαν το ταλέντο τους. Είμαι γοητευμένος από το πώς
οι άνθρωποι έφτασαν εκεί.

Τα κρυφά ταλέντα
Παρακινήθηκα από μια συζήτηση που είχα με μια υπέροχη γυναίκα, λέγεται Τζίλιαν Λιν,
την έχετε ακούσει; Είναι χορογράφος και όλοι ξέρουν τη δουλειά της. Έκανε τις «Γάτες»
και «Το Φάντασμα της Όπερας» Είναι καταπληκτική. Ήμουν στο συμβούλιο του Βασιλικού Μπαλέτου στην Αγγλία, η Τζίλιαν κι εγώ γευματίζαμε και τη ρώτησα: «Τζίλιαν,
πώς και έγινες χορεύτρια;» Και μου απάντησε ότι στο σχολείο, ήταν πραγματικά σε
απελπιστική κατάσταση. Οι υπεύθυνοι του σχολείου, τη δεκαετία του 30, έγραψαν
στους γονείς της: «Πιστεύουμε ότι η Τζίλιαν έχει μαθησιακά προβλήματα». Δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί, ήταν νευρική. Νομίζω ότι τώρα θα έλεγαν πως έχει το σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας. Σωστά; Αλλά ήταν τη δεκαετία
του 30 και αυτό το σύνδρομο δεν είχε ακόμα ανακαλυφθεί. Δεν ήταν διαθέσιμη ασθένεια. (Γέλια) Ο κόσμος δεν ήξερε ότι μπορούσες να το πάθεις αυτό. Τέλος πάντων,
πήγε να δει κάποιον ειδικό. Έτσι βρέθηκε με τη μητέρα της σ’ ένα δωμάτιο με δρύινη
επένδυση και την οδήγησαν να καθίσει σε μια καρέκλα στο βάθος. Καθόταν εκεί, πάνω
στα χέρια της για 20 λεπτά ενώ αυτός ο άντρας μιλούσε με τη μητέρα της για τα προβλήματα που είχε η Τζίλιαν στο σχολείο. Στο τέλος πήγε στη Τζίλιαν και της είπε: «Τζίλιαν, άκουσα όλα αυτά που μου είπε η μητέρα σου και θα ήθελα να της μιλήσω
ιδιαιτέρως. Περίμενε εδώ, θα γυρίσουμε, δε θ' αργήσουμε». Και έφυγαν αφήνοντάς την
πίσω. Αλλά βγαίνοντας από το δωμάτιο, άνοιξε το ραδιόφωνο που ήταν πάνω στο
γραφείο του. Και όταν βγήκαν, είπε στη μητέρα της: «Απλά κάτσε και παρακολούθησέ
τη». Και μόλις έφυγαν από το δωμάτιο, μου είπε ότι πετάχτηκε όρθια και κουνιόταν
στο ρυθμό της μουσικής. Την παρακολούθησαν για λίγα λεπτά και μετά γύρισε στη μητέρα της και της είπε: «Κυρία Λιν, η Τζίλιαν δεν είναι άρρωστη, είναι χορεύτρια. Πηγαίνετέ τη σε μία σχολή χορού».
Τη ρώτησα: «Τι έγινε τελικά;» Μου είπε: «Το έκανε. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι
υπέροχα που ήταν. Μπήκαμε στο δωμάτιο και ήταν γεμάτο με ανθρώπους σαν κι εμένα.
Ανθρώπους που δεν μπορούσαν να σταθούν ακίνητοι. Ανθρώπους που έπρεπε να κινηθούν για να σκεφτούν». Έκανε μπαλέτο, κλακέτες, τζαζ, μοντέρνο χορό, σύγχρονο
χορό. Τελικά έδωσε εξετάσεις για τη Βασιλική Σχολή Μπαλέτου, έγινε σολίστας, είχε
μια θαυμάσια καριέρα. Αποφοίτησε από τη Βασιλική Σχολή και ίδρυσε τη δική της εταιρία, το Θίασο Χορού της Τζίλιαν Λιν και γνώρισε τον Άντριου Λόιντ Γουέμπερ. Ήταν
υπεύθυνη για κάποιες από τις πιο επιτυχημένες θεατρικές παραγωγές στην ιστορία,
έδωσε χαρά σε εκατομμύρια ανθρώπους, και είναι πολυεκατομμυριούχος. Κάποιος
άλλος μπορεί να της έδινε φάρμακα και να της έλεγε να ηρεμήσει.

Ελεύθερος
Όσο είσαι ελεύθερος, βλέπεις.
Χρώμα θα δίνεις στη μέρα.
Θα βάζεις την δική σου πινελιά.
Όσο είσαι ελεύθερος, έχεις φωνή.
Η ζωή θα ηχεί στις δικές σου νότες.
Θα χορεύεις στη βροχή με τα δικά σου αστέρια.
Όσο είσαι ελεύθερος, ονειρεύεσαι.
Θα φοράς στο λαιμό σου πάντα την ελπίδα.
Θα χαράζεις στη πλώρη την πορεία σου.
Όσο είσαι ελεύθερος...
Μέχρι πότε θα είσαι ελεύθερος;
Χριστίνα Νικολούζου
Αρκετοί μαθητές επισκέπτονται ειδικούς προκειμένου να αντιμετωπίσουν προβλήματα που σχετίζονται με την - κατά τους γονείς
τους και τους δασκάλους – ανεπάρκεια μαθησιακών ικανοτήτων. Το λυπηρό είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις και τα ίδια τα
παιδιά πιστεύουν ότι είναι ελλειμματικά, ανίκανα να ανταπεξέλθουν στις μαθησιακές τους υποχρεώσεις, βιώνουν μια βεβαρημένη συναισθηματική κατάσταση και τάσσονται ενάντια στην
ύπαρξή τους. Απαξιώνουν τον εαυτό τους πιστεύοντας πως ο
γνωσιακός τους «πήχης» είναι χαμηλός συγκριτικά με των συμμαθητών τους και αγωνίζονται ενάντια στις φυσιολογικές τους
δεξιότητες που αρκετά παιδιά διδάσκονται να τις θεωρούν ως
εμπόδιο. Μαθαίνουν από την πιο τρυφερή τους ηλικία να αρνούνται το χάρισμα της φαντασίας τους και της δυνατότητας να ονειρεύονται.
Το ποίημα που μας έστειλε η 17χρονη Χριστίνα Νικολούζου φανερώνει ένα
τέτοιο ταλέντο. Επιβεβαιώνει με τον πιο περίτρανο τρόπο την ομιλία του Κεν
Ρόμπινσον που ισχυρίζεται πως όταν επιτρέπουμε περιθώρια έκφρασης στα
παιδιά μας μπορούν να μεγαλουργούν. Το ποίημα κέρδισε το πρώτο βραβείο στο 2ο ποιητικό διαγωνισμό του 1ου Λυκείου Κέρκυρας τον Μάρτιο
του 2012.
ΣτΕ

Δεν έχει σύνορα η ανθρώπινη φαντασία
Τώρα νομίζω - (Χειροκρότημα) ότι καταλήγουμε στο εξής: η μοναδική μας ελπίδα
για το μέλλον είναι να υιοθετήσουμε μία νέα ιδεολογία για την ανθρώπινη
οικολογία, όπου να ανασχηματίσουμε την αντίληψή μας για τον πλούτο των
ανθρώπινων δυνατοτήτων. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει σμιλεύσει
τα μυαλά μας με τον τρόπο που εμείς σμιλεύουμε τη Γη: για μια συγκεκριμένη χρήση. Και δεν θα μας χρησιμεύσει για το μέλλον. Πρέπει να ξανασκεφτούμε τις θεμελιώδεις αρχές με τις οποίες εκπαιδεύουμε τα παιδιά
μας. Υπήρχε ένα θαυμάσιο ρητό του Τζόνας Σαλκ, ο οποίος είπε: «Αν όλα τα έντομα
εξαφανίζονταν από τη Γη, μέσα σε 50 χρόνια όλη η ζωή στον πλανήτη θα τέλειωνε.
Αν το ανθρώπινο είδος εξαφανιζόταν από τη Γη, μέσα σε 50 χρόνια όλες οι μορφές
ζωής θα ευδοκιμούσαν». Και έχει δίκιο.
Η ανθρώπινη φαντασία είναι δώρο και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί,
να χρησιμοποιούμε αυτό το δώρο με σοφία, και να αποτρέπουμε κάποια
από τα σενάρια που συζητήσαμε. Και ο μόνος τρόπος να το κάνουμε αυτό,
είναι να αναγνωρίσουμε τις δημιουργικές μας ικανότητες για τον πλούτο
που διαθέτουν, και τα παιδιά μας για την ελπίδα που είναι. Στόχος μας είναι
να εκπαιδεύσουμε την ολότητά τους, ώστε να αντιμετωπίσουν το μέλλον.
Παρεμπιπτόντως, μπορεί εμείς να μην δούμε αυτό το μέλλον αλλά εκείνα
θα το δουν. Δουλειά μας είναι να τα βοηθήσουμε να κερδίσουν κάτι από
αυτό.
Υπότιτλοι στα Ελληνικά: Δήμητρα Παπαγεωργίου. Επιμέλεια: Νικολέτα Δημητρίου
Πηγή: http://www.ted.com

έναν κόσμο που σε βαραίνει. Αγγίζεις το ιδεατό…το δικό σου παραμύθι.
Από το βιβλίο του Τάκι Αλεξίου Επιστροφή στις Αισθήσεις
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Η ΕΞΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΕΙΚΕΥΣΗ ΒΑΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΟΧΛΟΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ
Συνέντευξη: Χρήστος Κόντης

Οι συναντήσεις μας με τον Αιμίλιο Μπουρατίνο έχουν αποκτήσει πλέον το
κοινό τους και έχουν καθιερωθεί, προσφέροντας και σε μας την ευχαρίστηση αυτής της επικοινωνίας. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος, με
αφετηρία τη «Φιλοσοφία της Επιστήμης» εντρυφά κυριολεκτικά «εις την
επιταγή της αυτογνωσίας» όπως ο ίδιος διατυπώνει και όσο είμαι σε θέση να
γνωρίζω μέσα από την γνωριμία μας. Πρόκειται για
έναν άνθρωπο που σου προσφέρει την ευκαιρία για
εμβάθυνση στη φιλοσοφία, με την οποία αξιολογεί κανείς τον τρόπο που σκέπτεται και δρα. Στην τελευταία
συνάντηση ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας με αφορμή
το άρθρο «Αιχμάλωτος των μαθηματικών» που αναφερόταν στον μεγάλο μαθηματικό Κουρτ Γκέντελ και
δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο τεύχος του Υγείας
Όραμα.

Η ζωή μας δεν μοιάζει με τα μαθηματικά Αιμίλιε; Δεν υπάρχει
μη πληρότητα στον τρόπο που πορευόμαστε;
Υπάρχει φαινομενικά αλλά υπό το
φως της πορείας που έχει πάρει ο
σύγχρονος άνθρωπος, ο οποίος βαδίζει όλο και περισσότερο υπό τα
ίχνη της Τεχνολογίας και της Νανοτεχνολογίας θα πρέπει να αρχίσουμε
να σκεπτόμαστε πραγματικά. Γιατί το
μέλλον μας προμηνύεται ζοφερό
εάν δεν σκεφτούμε και δεν λάβουμε
αποφάσεις. Σε αυτό βοηθάει η διάδοση της σκέψης του Γκέντελ διότι
αποδεικνύει τη μη αντικειμενικότητα
των μαθηματικών. Υποσκάπτει, δηλαδή, όλο θεωρητικό υπόβαθρο της
σύγχρονης επιστήμης.
Υπάρχουν πολλοί σχολιαστές του έργου του, οι οποίοι τον θεωρούν ως τον Αριστοτέλη
της εποχής μας. Όχι πως ήταν Αριστοτελικός ο Γκέντελ αλλά επειδή η σκέψη του έχει
παίξει ένα ρόλο καθοριστικό για το μέλλον. Ένας φίλος μου από την Αγγλία, ο Τζέρεμυ
Νάιντλερ παρακολουθεί από κοντά την τεχνολογία και είναι τρομακτικά τα πράγματα, τα
οποία επισημαίνει.
Για παράδειγμα στο τελευταίο του
άρθρο μιλάει για τις προθέσεις των
μεγάλων εταιριών -που έχουν έδρα
το Silicon Valley στην Καλιφόρνια
- να δημιουργήσουν ένα είδος γυαλιών, τα οποία, με τη βοήθεια της
νανοτεχνολογίας, θα διαθέτουν συστήματα επαφής με ένα παγκόσμιο
κέντρο πληροφόρησης, που θα καλύπτει ολόκληρο τον πλανήτη. Πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο διαθέτει πολλές ομοιότητες με τα σημερινά συστήματα πλοήγησης (GPS). Είναι κάτι αντίστοιχο που λειτουργεί
όμως σε έναν ευρύτατο χώρο αλλά και χρόνο. Θα έχεις τη δυνατότητα αγγίζοντας το στέλεχος σε ένα συγκεκριμένο σημείο, να ενεργοποιείς το σύστημα και να έχεις οιανδήποτε πληροφορία για την περιοχή στην οποία
βρίσκεσαι. Οι πληροφορίες αυτές μάλιστα, δεν θα
είναι μόνο γραπτές ή ηχητικές αλλά και οπτικές.
Θα σε ενημερώνουν για την περιοχή που βρίσκεσαι, για το πως ήταν πριν και πως θα είναι μετά.
Αυτό σημαίνει ότι χάνουμε το σύστημά μας, την
επαφή με το είναι μας. Σε βομβαρδίζουν με στοιχεία και εικόνες οι οποίες προβάλλονται στο φακό
και εσύ θα μπορείς να έχεις μια εικόνα για την περιοχή ακόμη και από το παρελθόν, θα μπορείς λόγου χάρη να δεις το οικόπεδο όπου
βρίσκεται αυτό εδώ το σπίτι, πριν από το 1931 όταν χτίστηκε. Αυτό αν το σκεφτείς είναι
τρομερό.

Πολλοί θα είναι εκείνοι που θα τρέξουν να το αγοράσουν Αιμίλιε όπως έχει συμβεί με τα νέα προϊόντα τηλεφωνίας και
υπολογιστών. Τι ακριβώς είναι εκείνο που σε ανησυχεί;
Το γεγονός ότι ποδηγετείται πλέον η επαφή μας με την πραγματικότητα, προβάλλονται εικόνες, πληροφορίες και γνώσεις, οι οποίες δεν μας αφορούν

αναγκαστικά, είναι επιλογές του συστήματος που καθοδηγεί αυτή την υπόθεση. Σκοπός τους μάλιστα είναι να παντρέψουν την εικονική πραγματικότητα με την πραγματική πραγματικότητα ώστε να μην υπάρχει καμία
αντιδιαστολή ανάμεσά στην εικονική και την κρατούσα πραγματικότητα.

Ποιος χρηματοδοτεί αυτή την τεχνολογία;
Τη χρηματοδοτεί το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Τα γυαλιά αυτά τα χρησιμοποίησαν οι
στρατιώτες στον πόλεμο του Ιράκ και στη
συνέχεια στο Αφγανιστάν. Είναι σε θέση να
έχουν πληροφορίες για το τι υπάρχει γύρω
τους αλλά και πίσω από τοίχους ανεξαρτήτως αν είναι νύχτα ή μέρα. Οι πληροφορίες
λαμβάνονται απευθείας από τον δορυφόρο.
Πρόσφατα διάβασα το βιβλίο του Michio Kaku «Οράματα του Μέλλοντος»
που αναφέρεται στην επιστήμη του αύριο. Εκείνο που με ανησύχησε ήταν οι
προσπάθειες που καταβάλλονται για την δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης1
ενώ, σύμφωνα και με την θεωρία της μη πληρότητας του Γκέντελ, είναι αδιανόητη μια τέτοια προοπτική2. Μήπως, μέσα από όλη αυτή την διαδικασία χειραγώγησης του νου, όπως π.χ. η εικονική πραγματικότητα και όλος αυτός ο
ψηφιακός αποπροσανατολισμός που προσπαθούν να μας εμφυσήσουν, στοχεύουν στην υποβάθμιση του ανθρώπινου εγκεφάλου, ώστε μέσα από έναν
υποβαθμισμένο και προβλέψιμο άνθρωπο να διευκολύνουν τη δυνατότητα
δημιουργίας τεχνικής νοημοσύνης; Μήπως προσαρμόζουν εμάς στην τεχνολογία λόγο της πρακτικής αδυναμίας να πετύχουν το αντίθετο;
Βέβαια, αυτό ακριβώς είναι, το συνόψισες πολύ ωραία. Οι άνθρωποι που σπρώχνουν
τέτοιες εξελίξεις στην τεχνολογία είναι άνθρωποι που πιστεύουν στην εμπορική αποτελεσματικότητα της τεχνικής νοημοσύνης, παρότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιτευχθεί
κάτι τέτοιο και αυτό αποτελεί και την ελπίδα μας.

Σε κάθε συνάντησή μας αναφέρεσαι στην ένοια της εξαντικειμενίκευσης. Θα ήθελα να μου δώσεις περισσότερες διευκρινίσεις.
Το θέμα της εξαντικειμενίκευσης είναι εκείνο που με ενδιαφέρει περισσότερο από όλα,
πλην της συνειδήσεως η οποία εξαντικειμενικεύει την πραγματικότητα.
Η εξαντικειμενίκευση πληροί μια βασική λειτουργία της βιολογικής ύπαρξης
όλων. Κάθε βιολογικός οργανισμός πρέπει να εξαντικειμενικεύει το περιβάλλον του για να μπορέσει να επιβιώσει. Η κατάσταση, η οποία εξαντικειμενικεύεται, παύει να δυναστεύει το νου από τη στιγμή που εκπληρώνεται
π.χ. βρίσκω το φαγητό μου, έχω ικανοποιηθεί με τη σύντροφό μου και από
κει και πέρα μπορώ να τεμπελιάζω.
Αυτή η φυσιολογική λειτουργία εκτροχιάστηκε από τον πολιτισμό μας γύρω στο 10.000
π.χ. όταν –σύμφωνα με την επιστήμη της παλαιοντολογίας- εφευρέθηκε η γεωργία
στην μέση Ανατολή.
Συνδέω την γεωργία με την εξαντικειμενίκευση διότι η γεωργία καθήλωσε τον άνθρωπο
σε μια ορισμένη περιοχή, εκεί που είναι το χωράφι. Και εκεί άρχισαν τα πράγματα να παγιώνονται.
Όταν έγιναν γεωργοί, καθηλώθηκαν, άρχισαν να φτιάχνουν καλύβες για να έχουν μια
στέγη πάνω από το κεφάλι τους -προηγουμένως ζούσαν σε σπηλιές - και το τοπίο γύρω
τους άρχισε να αποκρυσταλλώνεται -όντας πάντα το ίδιο- όπως και τα εργαλεία τους.
Άρχισαν να δημιουργούνται μόνιμες λειτουργίες στο νου, οι οποίες εξαντεικειμενικεύονταν υπό την μορφή νόμων ή κανόνων. Άρχισαν τότε οι λατρείες τοπικών θεών, η
οικονομία, -σε αυτό είχε δίκιο ο Μαρξ - και οι ανταλλαγές προϊόντων. Προέκυψαν θέματα ασφαλείας κι έτσι άρχισαν να δημιουργούνται οι νόμοι. Εν συνεχεία άρχισαν να δημιουργούνται μικρές πόλεις και εν συνεχεία μεγαλύτερα βασίλεια και στο τέλος
ολόκληρες αυτοκρατορίες, όπως των Ασυρίων, των Βαβυλωνίων των Αιγυπτίων κλπ.
Η παγίδευση της ανθρώπινης συνείδησης στις εξαντικειμενικεύσεις σχετίζεται με την ανάπτυξη του πολιτισμού όπως τον ξέρουμε και δεν θέλω να
πω ότι οι άνθρωποι πριν από το 10.000 δεν είχαν πολιτισμό. Είχαν ένα πολύ
ραφιναρισμένο πολιτισμό, κάθε άλλο παρά αγριάνθρωποι ήταν και υπάρχουν πολλές
μαρτυρίες για αυτό, αλλά αυτό είναι άλλο τεράστιο θέμα που θα το αφήσουμε για μια
άλλη φορά. Από το 10.000 π.χ. και μετά αρχίζουν να δημιουργούνται μόνιμες εξαντικειμενικεύσεις, βάσει των οποίων άρχισαν οι άνθρωποι να ζουν.
Επομένως, όπως αντιλαμβάνεσαι, εδώ χωράει πάρα πολύ χειραγώγηση.
Ο μεγάλος εφευρέτης της χειραγώγησης του ανθρώπινου εγκεφάλου ήταν
ο Χίτλερ, ο οποίος εξελέγη, όπως γνωρίζεις, με ελεύθερες εκλογές. Ήταν βέβαια μεγάλος μελετητής, αυτά που τον ενδιέφεραν τα μελετούσε εις βάθος.
Εν προκειμένω, ο μηχανισμός προπαγάνδας του ναζιστικού κόμματος στην
Γερμανίας ήταν προϊόν χειραγώγησης της εξαντικειμενικευτικής λειτουργίας

«το πιο εντυπωσιακό πράγμα στη ζωή, είναι το γεγονός ότι μια αρνητική εξέλιξη μπορεί να
συμβάλει στο να δημιουργηθεί ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης και αντίληψης, επομένως
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του εγκεφάλου. Μετά τον πόλεμο, η χειραγώγηση αυτή περιήλθε στο χώρο
των ενδιαφερόντων των διαφημιστικών εταιριών. Έτσι π.χ. ένας παραγωγός κινηματογραφικών ταινιών -για διαφημιστικούς σκοπούς - τοποθετεί μέσα στην ταινία ένα
καρέ που παρουσιάζει ένα σαπούνι. Όταν θα πας στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις, χωρίς
να το γνωρίζεις, επιλέγεις το σαπούνι που προβλήθηκε για κλάσματα του δευτερολέπτου
στην ταινία.

Νοιώθεις δηλαδή μια οικειότητα με το προϊόν χωρίς να γνωρίζεις από πού προέρχεται. Εκτός από τις διαφημίσεις δηλαδή,
έχουμε και τέτοιο βομβαρδισμό;
Κανονικά θεωρείται παράνομο, και αναφέρομαι στην Αμερική και την Αγγλία που γνωρίζω, αλλά από ό,τι μου λέει ο Τζέρεμυ Νάιντλερ, οι διαφημιστικές εταιρίες εξακολουθούν να κάνουν αυτό το παιχνίδι, αφού είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις την
διαπίστωση ότι σε ένα φιλμ διαρκείας 90 λεπτών περιελήφθησαν τέτοιου είδους διαφημιστικά εικονίδια. Αυτό σημαίνει ότι εξακολουθεί να υφίσταται.

Ποιος είναι ο Τζέρεμυ Νάιντλερ;
Είναι Αιγυπτιολόγος, ζει στην Οξφόρδη και προβληματίζεται πολύ με αυτά τα οποία ενδιαφέρουν και εμάς. Προσπαθεί να οργανώσει μια σύναξη στην Αγγλία από λίγα πρόσωπα για να ερευνήσει το θέμα της συνείδησης από επιστημονικής πλευράς και μου
έχει προτείνει να συμμετέχω. Με ενδιαφέρει πολύ η πρότασή του διότι η συνείδηση δεν
είναι μόνο τον έμβιων όντων ικανότητα, είναι η βάση της φύσης. Αν ανατρέξουμε πίσω στις αρχές της εξέλιξης, αν πάμε δηλαδή πιο πίσω από την
εμφάνιση της ζωντανής ύλης πριν την ύπαρξη των έμβιων όντων, θα ανακαλύψουμε ότι υπήρχε συνείδηση.

Υπήρχε δηλαδή συνείδηση στο τίποτα;
Είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται με την κοσμολογία και την αστροφυσική πως η
ύλη υπήρχε και πριν από τη μεγάλη
έκρηξη αλλά δεν υπήρχε χώρος και
χρόνος, το οποίο σημαίνει ότι όλα
τα σωματίδια ήσαν το ένα μέσα ή
επάνω από το άλλο. Επειδή λοιπόν
δεν υπήρχε χώρος και χρόνος δεν
μπορούσε να υπάρχει και οποιαδήποτε κίνησή τους. Κάποτε, η συμπύκνωση αυτή, έφτασε στο απροχώρητο
και εξερράγη, έγινε το επονομαζόμενο Μπινγκ – Μπανγκ. Όμως η
επιταγή του Όλου που υπήρχε προηγουμένως, (δηλαδή η επιταγή της
ύλης να είναι όλα τα σωματίδια και υποσωματίδια το ένα μέσα στο άλλο και το ένα πάνω
από το άλλο), διατηρήθηκε μετά τη μεγάλη έκρηξη. Εμφανίζεται υπό την μορφή μιας
έλξης των σωματιδίων - τα οποία είχαν διασκορπιστεί προς κάθε κατεύθυνση. Αρχίζουν
πάλι να έλκονται από άλληλα και να προσπαθούν να ξαναβρούν τη χαμένη ενότητα την
οποία είχαν προηγουμένως. Επομένως η ύλη προσπαθεί να ξαναβρεί τον εαυτό της.
Το αίτημα της συνύπαρξης των σωματιδίων διατηρήθηκε και αυτό είναι εκείνο το οποίο
στη φυσική ονομάζουμε σήμερα, ατοπικότητα και αχρονικότητα, τα οποία υφίσταντο
πριν τη μεγάλη έκρηξη.
Τα σωματίδια, κάποια στιγμή,
αρχίζουν να χάνουν την πορεία
τους προς τη φυγή από το σημείο όπου ξεκίνησαν με την δύναμη ώθησης από την έκρηξη
και έλκονται πλέον το ένα από
το άλλο. Αρχίζουν να αλληλοπεριχωρούνται, αυτή είναι η μεγάλη δύναμη της φύσης, το
αίτημα για αλληλοπεριχώρηση.
Επειδή τώρα υπάρχει χρόνος και χώρος, δεν μπορούν να επανέλθουν στην
προ της εκρήξεως κατάσταση. Μεταφέρουν το αίτημα της ενότητας του Παντός στην καινούρια κατάσταση, η οποία δημιουργήθηκε μετά την έκρηξη και
εμφανίζεται ως μια τάση προς ένωση των πάντων.
Σε αυτή την άποψη στηρίζεται η όποια σκέψη έχω γι αυτά τα θέματα και εκεί βασίζω και
την όποια φιλοσοφική αντιμετώπιση.

μας εξαντικειμενικεύσεις διαφέρουν από αυτές τις φύσης. Η δεοντολογία
της φύσης είναι διαφορετική από τη δική μου την προσωπική, και, κατά
τούτο, όσοι από τους μεγάλους φιλοσόφους μιλούν για αυταπάτη, ότι δηλαδή ο κόσμος των μορφών είναι απατηλός, εάν εννοούν ότι είναι ανύπαρκτος και κατασκευή των ιδεών μας, έχουν μερικώς μόνο δίκαιο. Δεν είναι
εντελώς αυταπάτη, είναι μερικώς αυταπάτη και εκεί έγκειται νομίζω όλη η
τέχνη στο να δούμε πού αυταπατώμεθα και γιατί, και, πού δεν αυταπατώμεθα.

Και πως μπορούμε να το δούμε αυτό;
Τεράστιο το ερώτημα, μια πρόχειρη απάντηση είναι
μόνο μέσω του διαλογισμού αλλά υπάρχουν και
άλλοι τρόποι αν και όχι τόσο αποτελεσματικοί όσο ο
διαλογισμός. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αρχαία
Δύση δεν υπήρχε ο διαλογισμός, υπήρχε μόνο στην
Ανατολή.

Τι πιστεύεις ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τον άνθρωπο να επιβιώσει αν τα πράγματα πάνε χειρότερα με την οικονομική
κρίση;
Θέλει τεράστια προσοχή αυτό το θέμα. Ο Τζέρεμυ Νάιντλερ, σε ένα γράμμα του προς
μια κυρία, λέει ότι: «το πιο εντυπωσιακό πράγμα στη ζωή, είναι το γεγονός ότι
μια αρνητική εξέλιξη μπορεί να συμβάλει στο να δημιουργηθεί ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης και αντίληψης, επομένως μην τρομάζεις από τις αρνητικές εξελίξεις διότι είναι μια ευκαιρία να αντιδράσεις θετικά».

Να ευχηθούμε λοιπόν να είμαστε αισιόδοξοι και θετικοί και να
αναζητήσουμε μέσα από το κακό το καλό. Είναι ένα αισιόδοξο
μήνυμα για τα Χριστούγεννα που σηματοδοτούν και τη γέννηση.
1)…Ο Ρότζερ Πένροουζ επικαλείται τα θεωρήματα μη πληρότητας για να υποστηρίξει την άποψη ότι
ο ανθρώπινος νους ό,τι κι αν είναι, σίγουρα δεν μπορεί να είναι ένας ψηφιακός υπολογιστής. Αυτό
που κατά τον Πένροουζ αποδεικνύουν τα θεωρήματα του Γκέντελ είναι πως: «η ανθρώπινη σκέψη,
ακόμη και στην πιο τεχνική και κανονιστική της μορφή, δηλαδή στα μαθηματικά, χρησιμοποιεί διαδικασίες ανακάλυψης της αλήθειας, οι οποίες δεν μπορούν να αναχθούν σε μηχανιστικές διεργασίες που προγραμματίζεται να εκτελεί ένας υπολογιστής»...
2) «Το 1996 το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ ανέθεσε στην ΙΒΜ το αξίας 93 εκατομμυρίων δολαρίων συμβόλαιο για την κατασκευή του ταχύτερου υπολογιστή στον κόσμο μέχρι το 1998, μιας
μηχανής που θα μπορούσε να διαχειριστεί 3 τρισεκατομμύρια πράξεις ανά δευτερόλεπτο και να
επεξεργαστεί 2,5 τρισεκατομμύρια bytes πληροφορίας – δηλαδή ικανότητες που αγγίζουν εκείνες
του ανθρώπινου εγκεφάλου». Η βασική αντίρρηση του Βιρασόρο* σε αυτή την αντιμετώπιση του
εγκεφάλου «από την κορυφή στη βάση» είναι ότι ο εγκέφαλος δεν είναι μια μηχανή Turing – στην
πραγματικότητα δεν είναι καν ένας υπολογιστής. Έτσι, η δημιουργία ολοένα ταχύτερων υπολογιστών με την ελπίδα της αντιγραφής του ανθρώπινου εγκεφάλου δεν είναι παρά ένα κυνήγι χωρίς
ελπίδα. Για να το αντιληφθεί αυτό κανείς, χρειάζεται πρώτα να κατανοήσει πώς λειτουργούν τα κυκλώματα του εγκεφάλου. Στο εσωτερικό του υπάρχουν 200 δισεκατομμύρια νευρώνες – σχεδόν
όσα και τα άστρα του γαλαξία μας. Αυτοί εκπέμπουν συνολικά σήματα που αγγίζουν τα 10 τετράκις εκατομμύρια φορές το δευτερόλεπτο. Αν και οι νευρικοί παλμοί ταξιδεύουν με την απελπιστική
αργή ταχύτητα των ενενήντα μέτρων ανά δευτερόλεπτο ( περίπου 320 χιλιόμετρα την ώρα), ο εγκέφαλος ισοσκελίζει αυτή την καθυστέρηση με τη χρήση της ιλιγγιώδους πολυπλοκότητας τω ν
παράλληλων συνδέσεών του. Τονίζει δε ο Βιρασόρο ότι κάθε νευρώνας είναι συνδεδεμένος περίπου με δέκα χιλιάδες άλλους νευρώνες, κάτι που κάνει τον εγκέφαλο να λειτουργεί σαν παράλληλος επεξεργαστής, εκτελώντας τρισεκατομμύρια πράξεων ταυτόχρονα ανά δευτερόλεπτο,
καταναλώνοντας περίπου όση ενέργεια χρειάζεται ένας συνηθισμένος λαμπτήρας φωτισμού. Για
να εκτιμήσει κανείς αυτή την εκπληκτική αποδοτικότητα πρέπει να σκεφτεί το εξής: αν κάποιος κατασκεύαζε ένα συνηθισμένο υπολογιστή που να διέθετε τις ικανότητες του ανθρώπινου εγκεφάλου,
αυτός θα κατανάλωνε περίπου εκατό μεγαβάτ, δηλαδή αρκετά για να τροφοδοτήσουν τις ενεργειακές ανάγκες μιας ολόκληρης πόλης…
* Μινγκουέλ Βιρασόρο: Θεωρητικός φυσικός διευθυντής του Κέντρου Θεωρητικής Φυσικής στην
Τριέστη της Ιταλίας, το οποίο υποστηρίζεται εν μέρει και από τον ΟΗΕ. Απέκτησε διεθνή φήμη με
τις εργασίες του στη Θεωρία των Υπερχορδών –η θεμελιώδης συμμετρία των χορδών έχει ονομαστεί προς τιμήν του Άλγεβρα Βιρασόρο.

Υπάρχει διαφορά στην εξαντικειμενίκευση που χρησιμοποιούν
οι τράπεζες με αυτή που εσένα σου κεντρίζει το ενδιαφέρον;
Δεν βλέπω να υπάρχει καμία διαφορά, απλά εμένα με παραπέμπει εις την επιταγή τις αυτογνωσίας.
Αν το σκεφτείς, όλα όσα σκεπτόμαστε και επισημαίνουμε είναι προϊόντα της εξαντικειμενικευτικής λειτουργίας του εγκεφάλου. Επομένως, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο
κάθε άνθρωπος εξαντικειμενικεύει με το δικό του τρόπο την πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει για τον απλούστατο λόγο ότι στην πραγματικότητα ο κάθε άνθρωπος είναι «διαφορετικός». Η φύση η ίδια, συνεχώς εξαντικειμενικεύεται, το ίδιο κάνουν και
οι άνθρωποι, για να λειτουργήσουμε σωστά μέσα στη φύση, όμως οι δικές

μην τρομάζεις από τις αρνητικές εξελίξεις διότι είναι μια ευκαιρία να αντιδράσεις θετικά».
Τζέρεμυ Νάιντλερ
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ΑΛΛΟΠΑΡΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΟΦΥΪΕΣ
Παρουσίαση: Χρήστος Κόντης

Η επιστήμη και το κυνήγι του χρήματος κυριαρχούν στις ζωές μας. Αναμφίβολα και τα δύο αυτά δημιουργήματα του ανθρώπου καθίστανται αναγκαία
τόσο για την επιβίωση όσο και για την πνευματική του ανάταση. Ωστόσο, στο
βωμό τους θυσιάστηκαν όλες ανεξαιρέτως οι ανθρώπινες αξίες, κάνοντας
αυτό που μοιάζει με εξέλιξη να είναι η χειρότερη υποβάθμιση των ανθρωπίνων αξιών. Ο άνθρωπος σέρνει σήμερα το κουφάρι του μέσα στη μοναξιά,
τις αρρώστιες και τη μιζέρια, χωρίς αξιοπρέπεια. Τρέμει στην ιδέα της αρρώστιας και του θανάτου, η ζωή του υποβαθμίστηκε σε εικονική πραγματικότητα. Η επιστήμη και το κέρδος χρησιμοποιήθηκαν και εξακολουθούν να
χρησιμοποιούνται ως τα κυριότερα μέσα χειραγώγησης. Και η πολιτεία του
υποβαθμίστηκε σε κάτεργο μετατρέποντας τον άνθρωπο σε
«Είλωτα» που εργάζεται μόνο
για την ικανοποίηση ελάχιστον
οι οποίοι εμπορεύονται τη ζωή
χωρίς αιδώ. Και οι εκλεγμένοι
εκπρόσωποί του τους υποστηρίζουν χωρίς κανένα κοινό αντάλλαγμα.
Όλα αυτά θα συνεχίσουν, αγαπητέ αναγνώστη, να συμβαίνουν έως ότου η
ανάγκη αφυπνίσει τον άνθρωπο και εξαλείψει τις διαφορές μεταξύ του,
επειδή η γνώση και η τεχνολογία που αποκομίσαμε είναι αρκετά για να ζήσουμε σαν πραγματικοί άνθρωποι.
Το πρώτο μέρος του παρόντος άρθρου αντλήθηκε από το βιβλίο «Αλλοπαρμένες Μεγαλοφυΐες»* του Federico Di Trocchio ο οποίος διδάσκει ιστορία της επιστήμης στο
Πανεπιστήμιο του Λέτσε. Στο δεύτερο μέρος δημοσιεύουμε αποσπάσματα από άρθρο
του περιοδικού NEXUS. Στόχος είναι να γνωρίσει ο αναγνώστης την μάχη που δίδεται
στην επιστημονική εξέλιξη αλλά και την άρνηση των κρατούντων για μια αξιοπρεπή ζωή,
η οποία να είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφαλή ανέλιξη του ανθρώπου στην οντότητα
εκείνη που οι πρόγονοι των ελλήνων απέδωσαν με τη φράση «Άνω Θρώσκω» (αυτός
που κοιτάζει προς ψηλά).

Ο Αρίσταρχος ο Σάμιος είπε πρώτος το: «κι όμως γυρίζει»
O πρώτος «Κοπερνικανός»
δεν ήταν ούτε ο Γαλιλαίος που
συμμεριζόταν της απόψεις του
Κοπέρνικου ούτε ο ίδιος ο Κοπέρνικος. Ήταν ο Αρίσταρχος
ο Σάμιος που έζησε μεταξύ
310 και 250 π.Χ. Από ποικίλες
μαρτυρίες συμπεραίνουμε ότι ο
Αρίσταρχος εισηγήθηκε την
ηλιοκεντρική υπόθεση. Σύμφωνα με τη θεωρία του, ο
Ήλιος είναι μια ακίνητη σφαίρα
τοποθετημένη σε μια απέραντη
απόσταση από τον ουρανό
των απλανών αστέρων και γύρω του περιφέρονται οι πλανήτες, συμπεριλαμβανομένης
της Γης με το δορυφόρο της την σελήνη. Ο Αρίσταρχος συμπεραίνει, επιπλέον, πως η
Γη παίρνει ζωή από μια ημερήσια περιστροφική κίνηση γύρω από τον άξονά της και oτι
αυτός ο άξονας θεωρείται κεκλιμένος σε σχέση με το επίπεδο της τροχιάς περιφοράς
γύρω από τον ήλιο (ελλειπτική). Στην κλίση αυτή απέδωσε τον κύκλο των εποχών. Οι
ιστορικοί της αστρονομίας υποστηρίζουν ομόφωνα πως ο Αρίσταρχος εντόπισε και περιέγραψε πλήρως την oυσία του ηλιοκεντρικού συστήματος. Ωστόσο, η ιδέα εκείνη την
εποχή δεν έγινε επιστημονικά δεκτή και επί δύο χιλιάδες χρόνια περίπου δεν την υποστήριξε ξανά κανείς, εκτός από το Σέλευκο, έναν άγνωστο Χαλδαίο αστρονόμο. …

«Άπιστος Θωμάς» …η Ακαδημία Επιστημών του Παρισιού
Το πρόβλημα της σχέσης μεταξύ επιστημονικής έρευνας και κοινής λογικής δεν επιλύθηκε οριστικά με την
επιβολή τον ιδεών του Κοπέρνικου
και τη μεταθανάτια νίκη του Γαλιλαίου… Χρειάστηκε σκληρός αγώνας για να δεχθεί η επιστημονική
κοινότητα την ιδέα πως οι μετεωρίτες είναι αντικείμενα που πέφτουν
από το διάστημα. Στις 26 Απριλίου
του 1803 ένα σμήνος μετεωριτών
είχε πέσει στο Λ’ Εγκλέ της Γαλλίας. Το φαινόμενο μελετήθηκε από την Ακαδημία Επιστημών του Παρισιού και οι μελετητές θεώρησαν αδύνατον να πέφτουν στη γη αντικείμενα διαστημικής προέλευσης -αν και σε πολλές περιπτώσεις είχαν πέσει πέτρες από τον

ουρανό μπροστά στα μάτια πολυάριθμων μαρτύρων, όπως συνέβη στις 7 Νοεμβρίου
1492 στο Ενσισχάιμ της Αλσατίας, παρουσία του Αυτοκράτορα Μαξιμιλιανού και όλης
της αυλής του. Ακόμη, η βροχή μετεωριτών που παρατηρήθηκε στη νοτιοδυτική Γαλλία
στις 24 Ιουλίου 1790, χαρακτηρίστηκε από την Ακαδημία Επιστημών του Παρισιού ως
φαινόμενο «φυσικώς αδύνατον».

Επιστημονικές παρωπίδες
Στη βιολογία ακόμα και νομπελίστες υπήρξαν θύματα βάναυσης αντιμετώπισης. Η
Μπάρμπαρα ΜακΚλίντοκ, γεννημένη το 1902, πήρε το Νόμπελ το 1983 για την
ανακάλυψη της γενετικής μάζας, τα λεγόμενα «γονίδια άλτες» του αραβοσίτου. Όμως,
όταν τα ανακοίνωσε σαράντα χρόνια πριν, αντιμετώπισε την ειρωνεία και το σκεπτικισμό
της επιστημονικής κοινότητας, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο περιθώριο.
Την ίδια συμπεριφορά επιφύλασσαν και στον Φράνσις Πέιτον Ρους, που πήρε το
βραβείο Νόμπελ το 1966 για τις μελέτες του πάνω στο λοιμώδες σάρκωμα στα κοτόπουλα και εμπνευστής ενός ρεύματος ερευνών για τις σχέσεις μεταξύ ιών και όγκων, το
οποίο αντιμετωπίστηκε στην εποχή του με πολύ σκεπτικισμό. Το 1913, αναλύοντας
ακύτταρα στρώματα σαρκώματος σε κοτόπουλα ο Ρους ανακάλυψε την ύπαρξη ογκογόνων ιών. Χρειάστηκαν δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια για ν’ αρχίσει η ιδέα να εξετάζεται από την επιστημονική κοινότητα, ενώ σε όλο αυτό το διάστημα κυκλοφορούσε στους
επιστημονικούς κύκλους ένα ανελέητο σχόλιο, ότι «ο Ρούς έπρεπε να έχει τρύπα στον
ηθμό ή τρύπα στον εγκέφαλο». Το 1966, όταν του απονεμήθηκε το Νόμπελ, ήταν πια
87 ετών.
Επανειλημμένα αρνήθηκαν να χρηματοδοτήσουν τις έρευνες του δύο φορές νομπελίστα Λίνους Πάουλινγκ για την αντικαρκινογόνα δράση της βιταμίνης C. Ανάλογη συμπεριφορά αντιμετώπισαν και άλλοι νομπελίστες, όπως η Ρόζαλιν Γιάλοου, που το
θεμελιώδες άρθρο της για τη ραδιοανοσολογία απορρίφθηκε από δύο έγκυρα περιοδικά. Το ένα, μάλιστα, δικαιολογήθηκε προβάλλοντας το ειρωνικό επιχείρημα, που χρησιμοποίησε ένας από τους κριτές: «Τα όντως ευφάνταστα και δημιουργικά άτομα δεν
μπορούν να κριθούν από τους ομοίους τους».
Στη φυσική εκτός από τους πολυάριθμους διαφωνούντες που επικρίνουν ως αβάσιμη
την κβαντομηχανική -μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει ο Ιταλός Φράνκο Σελέρι του Πανεπιστημίου του Μπάρι- μπορούμε να αναφέρουμε μια άκρως επιτυχημένη επιχείρηση
περιθωριοποίησης «αιρετικού». Πρόκειται για τον αμερικανό φυσικό Τζορτζ Τσβάιχ, ο
οποίος στις αρχές της δεκαετίας του ΄60 εισηγήθηκε, μαζί με τον Μάρεϊ Τζέλμαν, το
μοντέλο των Κουάρκ. Τα περισσότερα μέλη του διδακτικού προσωπικού ενός αμερικανικού πανεπιστημίου που ετοιμαζόταν να προσλάβει τον Τσβάιχ ως καθηγητή, θεώρησαν το μοντέλο ως έργο αναρμόδιων ερασιτεχνών. Καθώς ήταν φυσικό, η πρόταση
του πανεπιστημίου προς τον Τσβάιχ αποσύρθηκε αμέσως και ο φυσικός παροπλίστηκε,
ώστε, το 1969 όταν ο Τζέλμαν πήρε το βραβείο Νόμπελ, κανείς δεν θυμόταν πια τον
Τσβάιχ...

«Να θεραπεύεσαι και να νοιώθεις χειρότερα»
Η σύγχρονη ιατρική υπέστη μία από
τις μεγαλύτερες και πιο δεινές ήττες
της στη μάχη κατά του καρκίνου –μια
αποτυχία πολύ πιο εμφατική και δυσάρεστη από τη στιγμή που, στην
προκειμένη περίπτωση, ο πόλεμος
είχε κηρυχθεί επισήμως από την
ισχυρότερη χώρα του κόσμου.
Στις 23 Δεκεμβρίου 1971, ο τότε
πρόεδρος των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον
σήμανε με ειδικό νόμο (National
Cancer Act) τη γενική κινητοποίηση
γιατρών και βιολόγων εναντίων της επάρατης νόσου. Αλλά, παρά τις τεράστιες επενδύσεις, ο πόλεμος κατέληξε σε ταπεινωτική ήττα. Όχι μόνο τα πέντε χρόνια που προβλέπονταν, αλλά και τα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι σήμερα* δε στάθηκαν
ικανά να κατατροπώσουν τον καρκίνο. Ανάλογα ντροπιαστική ήττα διαγράφεται για τη λεγόμενη «δεκαετία του εγκεφάλου» καθώς και στο πεδίο των μολυσματικών νόσων, εκεί
όπου η ιατρική σημείωνε κατά το παρελθόν περισσότερες επιτυχίες. Τα πρώτα κρούσματα του ADS αναγράφηκαν το 1979 από τον Τζόελ Βάισμαν και τον Μάικλ Κότλιμπ.
Σήμερα, δεν έχει βρεθεί ακόμα μια αξιόπιστη θεραπεία, παρά την υπεραισιόδοξη η πρόβλεψη του Σ. Έβερετ Κοοπ, αμερικανού χειρουργού, ο οποίος το 1988 δήλωνε ότι το
εμβόλιο της νόσου θα είναι έτοιμο προς τα τέλη του αιώνα.
Βεβαίως, υπάρχουν ασθένειες που περιμένουν τη θεραπεία τους πολύ περισσότερο. Ο
Αλόϊς Αλτσχάιμερ περιέγραψε το πρώτο
κρούσμα της φερώνυμης νόσου πριν από ενενήντα χρόνια, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί ακόμα θεραπεία. Το ίδιο θα μπορούσαμε
να πούμε όχι μόνο για τη σκλήρυνση κατά
πλάκας, για τη μυϊκή δυστροφία ή για τη λευχαιμία, αλλά και για τη στεφανιαία νόσο, την

“Όσον αφορά το λαό πρέπει κανείς να του υπενθυμίζει ξανά και ξανά τα λόγια του Αϊνστάιν: «Είναι με απόλυτη
βεβαιότητα εντελώς ανόητος, αυτός που περιμένει ή ελπίζει να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα, επαναλαμβά18

αρθρίτιδα, το διαβήτη και την ημικρανία. Σε όλες αυτές της περιπτώσεις η ιατρική κρύβει την ουσιαστική ανικανότητά της, υπερτονίζοντας τη σημασία των διαγνωστικών τεχνικών, της πρόληψης και των σποραδικών θεραπευτικών επιτυχιών, που οφείλονται
περισσότερο σε έναν τυφλό φαρμακευτικό πειραματισμό, βασισμένο στην τύχη μάλλον
παρά σε μια πραγματική κατανόηση των μηχανισμών που αφορούν την εμφάνιση της
ασθένειας και τη δράση του φαρμάκου.
Μετά από αξιόλογες επιτυχίες, στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, στην
αντιμετώπιση ασθενειών όπως η ελονοσία, η σύφιλη, η φυματίωση και η χολέρα, η ιατρική μοιάζει να έχει φτάσει σε ένα αδιέξοδο που χαρακτηρίζεται από τεχνικές τελειοποίησης και προόδους, οι οποίες όμως δεν έχουν επιφέρει καμιά πραγματική βελτίωση
σε θεραπευτικό επίπεδο. Μερικά χρόνια πριν, το αμερικανικό περιοδικό Dedalus αφιέρωσε ένα ολόκληρο τεύχος στο πρόβλημα αυτό, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως
το παράδοξο της σύγχρονης ιατρικής. Το κυκλοφόρησε με τον εύγλωττο τίτλο «Doing
better and feeling worse», δηλαδή «Να θεραπεύεσαι και να νοιώθεις χειρότερα».
Κάποιοι, μάλιστα, όπως ο αιρετικός Ιβάν Ίλιτς ή ο Γάλλος βιολόγος Ρενέ Ντουμπός,
φτάνουν στο σημείο να υποστηρίξουν πως η ιατρική παίζει δευτερεύοντα ρόλο στην εξέλιξη του περιβάλλοντος και πως οι παλαιότερες επιτυχίες της πρέπει να αποδοθούν όχι
τόσο στην επέμβαση των γιατρών, αλλά στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διατροφής και στα κοινωνικοπολιτικά μέτρα που αφορούν την υγιεινή.
Σήμερα, λοιπόν, η ιατρική θα έπρεπε ν’ αναρωτηθεί επειγόντως ποια είναι τα αίτια που
εμποδίζουν την πρόοδό της. Ωστόσο, κανείς δε φαίνεται διατεθειμένος να μπει σ’ αυτόν
τον κόπο.

στην καταστολή των επιστημονικών εργασιών που δεν συμμορφώνονται με την κυρίαρχη άποψη».
Ο κοινωνιολόγος Μάικλ Μαχόνι, του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, εξέτασε πειραματικά τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος προδημοσιεύσεων
και αξιολόγησης των επιστημονικών εργασιών. Έστειλε αντίγραφα μιας επιστημονικής εργασίας σε 75 αξιολογητές, αλλοιώνοντας όμως τα αποτελέσματα σε αυτές, έτσι ώστε άλλοτε να φαίνεται πως η έρευνα υποστηρίζει
την κυρίαρχη άποψη και άλλοτε ότι την αμφισβητεί. Όπως επεξηγεί: «Όταν
τα αποτελέσματα ήταν αντίθετα με τις θεωρητικές απόψεις των αξιολογητών, ακολουθούσε επίπληξη και απόρριψη της εργασίας. Όταν τα αποτελέσματα επιβεβαίωναν τις πεποιθήσεις τους, οι ίδιες αυτές εργασίες
επαινούνταν και συστηνόταν για δημοσίευση…»
(www.mang.canterbury.ac.nz/courseinfo/AcademicWriting/prejud.htm).
Tα αντίμετρα δεν άργησαν να έρθουν από τους αδικημένους με την δημιουργία ιστοχώρων όπως ο www.archivefreedom.org, αλλά και περιοδικά όπως το Sciendific
Exploration (www.sciendificexploration.org/jse.php).
Τo Galilean Elektrodynamics (htp://home.comcast.net/-adring) δέχεται εργασίες από
το πεδίο των μαθηματικών και της εφαρμοσμένης μηχανικής που προκαλούν τη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν.
Το Infinite Energy (www.infinite-energy.com) ασχολείται με ενεργειακά πειράματα, πέρα
από το πεδίο της ορθόδοξης επιστήμης.

*εκδ. Π.Τραυλός

Εξοντωτικές διώξεις «αιρετικών» εφευρετών

Ο αιρετικός Χάρολντ Χίλμαν

Ένας άλλος χώρος όπου εμφανίζεται η ίδια τακτική είναι το Γραφείο Παροχής Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, το οποίο κρατά εντελώς κλειστές τις πόρτες του για τους «αιρετικούς εφευρέτες» και, ιδιαίτερα, γι’ αυτούς της δωρεάν ενέργειας.
Οι «ανωμαλίες» που απειλούν τις καθιερωμένες θεωρίες αρχικά αγνοούνται. Αν κάποιοι
σηκώσουν κεφάλι και παρουσιαστούν δημόσια γελοιοποιούνται. Ο αντιφρονών επιστήμονας θα απορριφθεί από τα επιστημονικά συνέδρια και τα επιστημονικά περιοδικά.
Θα εξοντωθεί με αναγκαστική απουσία δημοσιεύσεων και επαγγελματική δίωξη. Αν τολμήσει να εκφραστεί δημόσια, θίγοντας τα κεκτημένα συμφέροντα ισχυρών οικονομικών
ομάδων και παραγόντων, θα ακολουθήσουν προσωπικές απειλές, ακόμη και ξυλοδαρμοί, εμπρησμοί και βανδαλισμοί – ίσως και η δολοφονία του. O Ρώσος καθηγητής
Αλεξάντερ Σεμέτσκι, ο οποίος στα τέλη της δεκαετίας του ‘90 εργαζόταν στο Ινστιτούτο Εθνικής Οικονομίας George Plekhanov της Μόσχας, δημιούργησε μια γεννήτρια
πλάσματος υψηλής συχνότητας που μπορούσε να δώσει πολύ περισσότερη ενέργεια
από όση έπαιρνε (με απόδοση δηλαδή πολύ μεγαλύτερη της μονάδας), αντλώντας ίσως
ενέργεια από το κενό (Ενέργεια Μηδενικού Σημείου ή ZPE – δείτε Novosti Press release 03NTO-890717CMO4, 1989). Όταν ο γνωστός Αμερικανός φυσικός και ερευνητής Χαλ Πούτχοφ τον επισπεύτηκε το 1991 για μια προσωπική επίδειξη της
συσκευής του, εντυπωσιάστηκε τόσο ώστε τον προσκάλεσε στις ΗΠΑ για να κάνουν περεταίρω έρευνα. Όμως ο Σεμέτσκι σκοτώθηκε σύντομα μετά από αυτό, το 1992.
(www.youtoube.com.watch?v=mT-94c1Q6Ms).
Ο Στάνλεϋ Α. Μέγιερ εφηύρε μια συσκευή διάσπασης του νερού σε υδρογόνο και
οξυγόνο με απόδοση 700% (παρήγε δηλαδή πολλαπλάσια ενέργεια από αυτή που κατανάλωνε) και λειτουργούσε μάλιστα καλύτερα με αποσταγμένο νερό (αντί των συνηθισμένων μεθόδων ηλεκτρόλυσης του νερού που χρησιμοποιούν όξινο νερό). Στη
συνέχεια, χρησιμοποίησε τα παραγόμενα αέρια ως καύσιμα για την κίνηση ενός αυτοκινήτου! Είχε ισχυριστεί, μάλιστα, ότι μπορούσε να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο από την Καλιφόρνια στη Νέα Υόρκη, καίγοντας κατά μέσο όρο ένα γαλόνι νερού κάθε 160
χιλιόμετρα! Επίδειξη της συσκευής του έγινε στον καθηγητή Μάικλ Λάουτον, πρύτανη
Μηχανολογίας του St Mary’s College του Λονδίνου, το ναύαρχο σερ Άντονι Γκρίφιν και
τον βρετανό χημικό και ερευνητή Κηθ Χίντλεϊ. Και οι τρεις αυτοί αξιόπιστοι μάρτυρες επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς του, αναφέροντας μάλιστα πως η συσκευή παρέμενε
ψυχρή, ακόμα και μετά από πολλές ώρες λειτουργίας. Δυστυχώς, όμως, ο Μέγιερ πέθανε στις 21 Μαΐου του 1998, από δηλητηρίαση σε ένα γεύμα με αξιωματούχους του
ΝΑΤΟ. Πολλά σενάρια εκτιμούν ότι πίσω από τη δηλητηρίαση κρύβονται οι εταιρίες πετρελαίων. (www.youtube.com/watch?v=EPW4FruQiUU)...
To 1979 ο Νεοζηλανδός εφευρέτης Αρτσι Μπλου παρουσίασε μια μηχανή που μπορούσε να κάνει οποιονδήποτε βενζινοκινητήρα να δουλέψει μόνο με νερό! Αυτόπτες
μάρτυρες της βασιλικής αυτοκινητιστικής λέσχης της Αγγλίας επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς του ότι ένα αυτοκίνητο με αυτή τη συσκευή μπορούσε να διανύσει 160 χιλιόμετρα με ένα γαλόνι νερό.
Ο Τόμας Εντισον έκανε την πρώτη επίδειξη του ηλεκτρικού λαμπτήρα του με την παντελή απουσία επιστημόνων, παρ όλες της προσκλήσεις
που έστειλε. Όπως του απάντησε σερ Ουίλιαμ Ζίμενς, ο
πιο διακεκριμένος τότε μηχανικός της Αγγλίας: «Ανακοινώσεις σαν αυτή πρέπει να αποδοκιμαστούν ως ανάξιες
της επιστήμης και ως κακές για την πραγματική πρόοδό
της». Ο Έντισον δεν αποθαρρύνθηκε και, όταν πλέον καταξιώθηκε, εναντιώθηκε στο εναλλασσόμενο ρεύμα, το
οποίο θεώρησε ως μια «ανόητη σπατάλη χρόνου»
(www.eskimo.com-billb/supress1.html).
Πολλά μεγάλα ονόματα της επιστήμης αντιμετώπισαν στη
εποχή τους με τυφλή προκατάληψη της νέες, πρωτοποριακές ιδέες και εφευρέσεις επικρίνοντας τες ως γελοιότητες, εξαπατήσεις η φάρσες. Ο επιστημονικός
παρωπιδισμός λοιπόν δεν είναι κάτι καινούριο.

Όλοι προτιμούν να υμνούν τις επιτυχίες της ιατρικής, και αν κάποιος δοκιμάσει να κάνει
το αντίθετο ή, ενδεχομένως, προτείνει μια εξήγηση, περιθωριοποιείται ως ενοχλητικά
ανίδεος. Αυτό ακριβώς συνέβη στον δόκτορα Χάρολντ Χίλμαν, διακεκριμένο βιοχημικό
του Πανεπιστημίου του Σάρεϊ, ενός Μικρού Πανεπιστημίου λίγο έξω από το Λονδίνο.
Ήταν η πρώτη από τις τεκμηριωμένες περιπτώσεις επιστημονικής έρευνας που παρουσίασε η εκπομπή «No one will take seriously» (κανείς δεν θα το πάρει στα σοβαρά), παραγωγής Horizon που μεταδόθηκε από το BBC το 1981. Εδώ και πολλές δεκαετίες, ο
Χίλμαν υποστηρίζει πως η ευθύνη για …τις ευθύνες της ιατρικής τα τελευταία πενήντα
χρόνια πρέπει να επιρριφθεί στους βιολόγους μάλλον παρά στους γιατρούς. «Οι βιολόγοι δεν μελετούν το κύτταρο, αλλά τη νεκρική προσωπίδα του κυττάρου». Ο Χίλμαν
διατύπωσε αυτό που θα μπορούσε να οριστεί ως το βιολογικό αντίστοιχο της
αρχής του Χάιζενμπεργκ: ο βιολογικός πειραματισμός μεταλλάσει και εκφυλίζει το κύτταρο παραποιώντας την αλήθεια. Οι αποτυχίες της ιατρικής
οφείλονται ακριβώς στο γεγονός ότι πάνω από σαράντα χρόνια, οι ερευνητές μελετούν μηχανισμούς και διαδικασίες που έχουν μια πολύ έμμεση και
απόμακρη σχέση με τους πραγματικούς.
Ο Χίλμαν δεν μπορεί να θεωρηθεί μη αρμόδιος αιρετικός, είναι μελετητής με περγαμηνές: απόφοιτος της ιατρικής, ειδικεύτηκε στη φυσιολογία, τη νευροφυσική, τη βιοφυσική και τη βιοχημεία. Από το 1958 έως το 1962 διετέλεσε ερευνητής στο Τμήμα
Βιοχημείας του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, στη συνέχεια
δίδαξε εφαρμοσμένη νευροβιολογία στο κολέγιο Μπάτερσι, μέχρι που κλήθηκε, το
1968, να αναλάβει την έδρα φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ. Το 1970 διορίστηκε επίσης διευθυντής της Εργαστηριακής Μονάδας Εφαρμοσμένης Νευροβιολογίας. Είναι ακόμη ειδικός σε τεχνικές αναζωογόνησης, έφτασε μάλιστα να εκλεγεί
αντιπρόεδρος του Queckett Microscopical Club. To 1991 ο εκδοτικός οίκος Accademic Press του Λονδίνου δημοσίευσε έναν σημαντικό άτλαντα του Χίλμαν για την κυτταρική δομή του νευρικού συστήματος και, παρά τα αναθέματα που εξαπέλυσαν εναντίον
του οι συνάδελφοί του, η Schizophrenia Association της Μεγάλης Βρετανίας τον χρησιμοποίησε ως σύμβουλο από το 1990 έως το 1993…
Όμως, το εργαστήριό του Χίλμαν έκλεισε επισήμως και ο ίδιος, πέρα από κάθε νόμο και
πανεπιστημιακό κανονισμό, συνταξιοδοτήθηκε πρόωρα. Πρώτη φορά στην ιστορία των
αγγλικών πανεπιστημίων, ένας μόνιμος υφηγητής έβγαινε στη σύνταξη πριν την ώρα του…

Το μη ορθόδοξο είναι αιρετικό
Οι περισσότερες επιστημονικές εργασίες σήμερα (φυσικής, μαθηματικών, πληροφορικής, βιολογίας κ.λπ.) προδημοσιεύονται ηλεκτρονικά στον ιστοχώρο www.arXin.org,
τον οποίο διαχειρίζεται το πανεπιστήμιο Cornell της Νέας Υόρκης. Όσοι επιστήμονες αποτύχουν να προδημοσιεύσουν εκεί τις εργασίες τους, θεωρούνται «νεκροί» επαγγελματικά…
Στο βιβλίο του «Εργασία και Επιστήμη στον 20ο και 21ο αιώνα: σκέψεις και προβολές»,
ο καθηγητής αεροδιαστημικής Ρόμπερτ Τζ. Γιαν παρατηρεί: «Στην αυγή του 21
αιώνα, βρίσκουμε πάλι μια ελίτ, ένα αυτάρεσκο επιστημονικό κατεστημένο,
το οποίο όμως είναι τώρα προικισμένο με πολύ περισσότερη δημόσια εξουσία και σεβασμό από την προγενέστερη έκδοσή του. Ένα αληθινό ιερατείο
υψηλής επιστήμης ελέγχει σημαντικά τμήματα της δημόσιας και ιδιωτικής
πολιτικής για την έρευνα, την ανάπτυξη, την κατασκευή, την παραγωγή, την
εκπαίδευση και τη δημοσίευση σε όλο τον κόσμο, απολαμβάνοντας πολιτιστική εμπιστοσύνη και σεβασμό που επικεντρώνονται πολύ πιο πέρα από την
πραγματική του αξία. Επιμένει να αποκρύβει μανιωδώς τις συσσωρευόμενες ανωμαλίες, αρνούμενο την καλά τεκμηριωμένη κληρονομιά του …ότι οι
ανωμαλίες είναι η πολυτιμότερη πρώτη ύλη, από την οποία σχηματίζεται η
μελλοντική επιστήμη».
Ο νομπελίστας φυσικός Μπράιαν Τζόφερσον έχει καταγγείλει ανοιχτά το arXin.org ως
«ένα οργανωμένο σύστημα, σύμφωνα με τα πρότυπα μιας μυστικής κοινότητας και μίας
κλασσικής γραφειοκρατίας. Ένα εργαλείο συγκαλυμμένων λογοκριτών, που αποσκοπεί

Πηγή: Nexus

νοντας το ίδιο πείραμα». Με λίγα λόγια μας λέει ότι, μία ανίκανη «οργάνωση» είναι αδύνατον να γίνει ξαφνικά
αποτελεσματική, επειδή άλλαξε την ηγεσία της – ακόμη και αν ο νέος ηγέτης είναι ο καλύτερος του κόσμου».
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ΤΟ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΑΓΟΡΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
«Πρόκειται για το βίντεο, του οποίου την προβολή εμπόδισε η γερμανική κυβέρνηση ως "πολιτικά επιζήμιου", με αποτέλεσμα να διαμαρτυρηθεί ο εμπνευστής και υπεύθυνος για το βίντεο Marcelo Rebelo de Sousa, (πρόεδρος
των σοσιαλδημοκρατών και τέως υπουργός στην Πορτογαλία) στην Γερμανική Πρεσβεία στη Λισαβόνα , δηλώνοντας, πως δεν πρόκειται να κάνει πίσω
και πως είναι αποφασισμένος να δείξει το βίντεο στο γερμανικό λαό, στον
οποίο και απευθύνεται. Αυτό που φαίνεται καθαρά: Η Ελλάδα δεν είναι η
μόνη χώρα που έχουν στοχοποιήσει... Τα ίδια μέτρα, τα ίδια επιχειρήματα, οι
ίδιες μέθοδοι…».
Χάρης Αργυρόπουλος

Τ

ο 1974 η Πορτογαλία απελευθερώθηκε μετά από 48 χρόνια από τη δικτατορία,
μέσω της λεγόμενης επανάστασης των γαρυφάλλων. Από τότε το ποσοστό του
αναλφαβητισμού μειώθηκε από 33% σε ένα ποσοστό, που αντιστοιχεί στων υπόλοιπων χωρών της Ε.Ε. Η παιδική θνησιμότητα μειώθηκε από 55,5 ανά 1000 παιδιά σε
3,1 μια από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρώπη. Η σχολική υποχρέωση αυξήθηκε κατά 50%, καταργήσαμε φτωχογειτονιές και ο μέσος όρος ζωής αυξήθηκε από
67,1 σε 79,5 έτη.
Όλα αυτά τα καταφέραμε σε λιγότερο από τη διάρκεια μιας γενιάς και... χωρίς σχέδιο
Μάρσαλ. Αλλά είναι αλήθεια: Δεν τα κάναμε όλα σωστά! Σε μερικές περιπτώσεις σπαταλήσαμε και λεφτά. Έχουμε ένα από τα πολυτιμότερα στοκ αυτοκινήτων στην Ευρώπη.
Από αυτά το 41,3% είναι γερμανικής παραγωγής. Μια γερμανική εταιρεία εγκατέστησε
στην Πορτογαλία ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα πρατηρίων πώλησης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε όλη την Ευρώπη. Ακόμα όμως περιμένουμε να μας πουλήσει η Γερμανία
τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που ταιριάζουν σ' αυτά. Ξοδέψαμε 1 δις ευρώ για 2 υπερμοντέρνα υποβρύχια, γερμανικά υποβρύχια... Το 2004 ξοδέψαμε 674 εκατ. ευρώ σε νέα
στάδια ποδοσφαίρου για να διοργανώσουμε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τα στάδια αυτά
κατασκευάστηκαν από κοινοπραξίες με συμμετοχή γερμανικών εταιρειών. Η οικονομική
ανάπτυξη μεταξύ των δύο χωρών αποφέρει ετήσια κέρδη 3 δις ευρώ. Για τη Γερμανία!
Παρ' όλα αυτά μειώσαμε κατά τους προηγούμενους 18 μήνες μισθούς, συντάξεις και
κοινωνικές παροχές, συρρικνώσαμε δημόσιες υπηρεσίες, παραιτηθήκαμε από δώρα
διακοπών και Χριστουγέννων και αποδεχτήκαμε μειώσεις σε υγεία, παιδεία και πρόνοια.
Η ηλικία συνταξιοδότησης αυξήθηκε και το κόστος δημοσίων υπηρεσιών όπως και διά-

φοροι φόροι αυξήθηκαν. Όπως φόροι για μισθούς, κατανάλωση, κεφάλαιο, μέσα συγκοινωνίας, ακίνητα και για όλα τα μέσα μεταφοράς.
Εδώ καταφέραμε δύο ρεκόρ: Την μεγαλύτερη περικοπή εξόδων και την μεγαλύτερη αύξηση φόρων στην ιστορία της δημοκρατίας μας. Και παρ' όλα αυτά ορισμένοι άνθρωποι θεωρούν πως δεν προσπαθούμε αρκετά. Ότι δεν δουλεύουμε αρκετά, δεν
πληρώνουμε αρκετούς φόρους και γλεντάμε διαρκώς.
Οι αριθμοί είναι ξεκάθαροι: Δουλεύουμε 38,9 ώρες τη βδομάδα. Περισσότερο από τους
Γερμανούς. Οι Πορτογάλοι δουλεύουν μέχρι το 67ο έτος της ηλικίας τους. Σαφώς περισσότερο από τους Γερμανούς. Στους Γερμανούς θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο, πως
δουλεύουμε σκληρά. Αυτό το αποδεικνύει ο καθένας από τους 150.000 Πορτογάλους
που ζουν στην Γερμανία. Οι Πορτογάλοι έχουν δικαίωμα για 22 μέρες διακοπές το
χρόνο. Λιγότερο από τους Γερμανούς. Είχαμε 13 γιορτές. Καταργήσαμε τις 4 και έχουμε
τώρα μόνο 9, λιγότερες από τους Γερμανούς. Ο μέσος μισθός των Πορτογάλων είναι
1.171 ευρώ μικτά το μήνα. Περίπου το μισό του γερμανικού μέσου όρου. Και πληρώνουμε περισσότερους φόρους. Πολύ περισσότερους φόρους. Μόνο δύο ευρωπαϊκά
κράτη φορολογούν προς στιγμή τα εισοδήματα των πλουσιότερων κατοίκων τους με
πάνω από 50%. Η Γερμανία και η Πορτογαλία! Η μόνη διαφορά είναι η αντίληψη για το
τι σημαίνει πλούτος. Παρ' όλα αυτά το εγχείρημα "Ευρώπη" ήταν για μας πάντα ένα εγχείρημα αλληλεγγύης. Οι γερμανικές εξαγωγές υπερδιπλασιάστηκαν την προηγούμενη
δεκαετία. Η ανεργία στην Πορτογαλία υπερτριπλασιάστηκε κατά την προηγούμενη δεκαετία. Και ακόμα και κάτω από αυτές τις συνθήκες, διαδηλώνουμε, με τον δικό μας
ιδιαίτερο, πορτογαλικό τρόπο. Το 1990, η Γερμανία διακήρυξε μονομερώς, ότι τα παλιά
της χρέη είχαν λήξει. Οι Πορτογάλοι δεν αμφισβήτησαν αυτή την απόφαση. Το 2005 ξεπέρασε η Γερμανία το όριο του νέου χρέους και η Ε.Ε. παραιτήθηκε από σχετικές κυρώσεις. Οι Πορτογάλοι όχι απλώς ανέχθηκαν την απόφαση, αλλά την υποστήριξαν
κιόλας. Μας ήταν ξεκάθαρο, πως δεν μπορούσαμε να απαιτήσουμε από το γερμανικό
λαό να δουλέψει ακόμα περισσότερο, να πληρώσει περισσότερους φόρους και να μειώσει μισθούς και συντάξεις. Οι Πορτογάλοι έβλεπαν πάντα το εγχείρημα "Ευρώπη" σαν
ένα εγχείρημα αλληλεγγύης. Και είμαστε πεισμένοι, πως οι Γερμανοί μοιράζονται την
άποψή μας, πως στην Ευρώπη έπεσε το τείχος του Βερολίνου το 1989.
Το βίντεο εκφωνείτε στη Γερμανική γλώσσα και αξίζει να το δει κανείς στην ηλεκτρονική
σελίδα που δημοσιεύτηκε.
ΣτE
Η εισαγωγή και οι ελληνικοί υπότιτλοι γίνανε από τον Charis Argyropoulos
http://www.youtube.com/user/argylos?feature=watch)
Πηγή :http://www.youtube.com/watch?v=moej2V1a5SU&feature=player_embedded

«Η λεηλασία μίας χώρας από τους διεθνείς τοκογλύφους μπορεί να προωθείται με ωμά, αυταρχικά μέσα
και, παρά όλα αυτά, να εξυμνείται ως δημοκρατική, επειδή έχουν προηγηθεί εκλογές – ανεξάρτητα από
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Οι δικηγόροι του διαβόλου
Οι σκανδαλώδεις διατάξεις του 11ου κεφαλαίου της NAFTA υπέρ των επενδυτών (και εις βάρος των μέτρων κοινωνικής και οικολογικής προστασίας
που περιορίζουν τα κέρδη τους) δεν ήταν καθόλου συμπτωματικές. Απεναντίας, η θέσπισή τους αποτέλεσε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επιτυχία
μιας συγκεκριμένης, ακραία νεοφιλελεύθερης, νομικής σχολής των ΗΠΑ,
που ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 προσπαθεί να ανατρέψει τις κοινωνικές κατακτήσεις του παρεμβατικού κράτους και να επαναφέρει την υφήλιο στις μέρες της «αμιγώς φιλελεύθερης» ζούγκλας του 19ου αιώνα.
Πατριάρχης της κίνησης θεωρείται ο καθηγητής Ρίτσαρντ Επστάιν, μέχρι πρότινος πρύτανης της Νομικής Σχολής του Σικάγο και επινοητής της έννοιας της «ρυθμιστικής απαλλοτρίωσης» (1986). Σύμφωνα με τη θεωρία του, η έννοια της ιδιοκτησίας
περιλαμβάνει όχι μονάχα το ίδιο το κτήμα, αλλά και όλες τις δυνητικές χρήσεις του, με αποτέλεσμα, οποιοδήποτε όριο που τίθεται επ’ αυτού από τις
αρχές να οδηγεί σε δικαίωμα αποζημίωσης του ιδιοκτήτη για τα «διαφυγόντα
κέρδη» του. Μεταξύ άλλων, «ρυθμιστικές μερικές απαλλοτριώσεις» θεωρούνται έτσι η θέσπιση κατώτερου ημερομισθίου (που περιορίζει την ελευθερία των αφεντικών να πληρώνουν όσο θέλουν και συρρικνώνει τα κέρδη
τους) ή η επιβολή περιορισμών στην παραγωγή για λόγους προστασίας του
περιβάλλοντος.
Ήδη από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’80, η θεωρία του Επστάιν αποτέλεσε τη
βάση για μια σειρά σεμιναρίων που οργανώθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ (USCIB), think tank άμεσα συνδεδεμένο με τις μεγάλες αμερικανικές
πολυεθνικές για τη μετεκπαίδευση μιας νέας γενιάς δικηγόρων.
Ένας από τους πρώτους «μετεκπαιδευθέντες», ο Ντάνιελ Πράις, είναι αυτός που μερικά
χρόνια αργότερα, ως νομικός σύμβουλος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επέβαλε τις επίμαχες
ρυθμίσεις του 11ου κεφαλαίου της NAFTA. «Ήταν μια προσεκτικά επεξεργασμένη
διατύπωση, με σκοπό τον έλεγχο της μονομερούς κρατικής κυριαρχίας»,
εκτιμά σήμερα. «Οι κοινωνίες πρέπει να αναλαμβάνουν το κόστος της κοινωνικής πολιτικής που επιβάλλει περιορισμούς στις επενδύσεις».
Μετά την επιτυχία του αυτή, ο Πράις εγκατέλειψε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για μια
επικερδή καριέρα στον ιδιωτικό τομέα. Ως βασικός δικηγόρος του γραφείου
Πάουελ, Γκόλντστάιν, Φρέιζερ και Μέρφι για υποθέσεις διεθνούς εμπορικού
δικαίου, ειδικεύεται ακριβώς σε υποθέσεις του κεφαλαίου 11 της NAFTA -

υπέρ των εναγουσών εταιρειών, εννοείται. Ταυτόχρονα, ως αντιπρόσωπος
του USCIB, ηγείται της προσπάθειας για γενίκευση του κατασκευάσματός
του σε πλανητική κλίμακα.
Από τα χέρια του συντάχθηκε, μεταξύ άλλων, και το τελεσίγραφο 29 μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών προς τον αμερικανό αντιπρόσωπο στις διαπραγματεύσεις για την Παναμερικανική Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου (FTAA), το οποίο απαιτεί να υιοθετηθούν
αυτούσιες οι διατάξεις της NAFTA σχετικά με την προστασία των επενδύσεων (Απρίλιος
2001).
Ανάλογη υπήρξε η διαδρομή και του υπ’ αριθμόν 2 νομικού συμβούλου των ΗΠΑ στις
διαπραγματεύσεις για τη NAFTA. Εν ενεργεία στέλεχος της νεοφιλελεύθερης Φεντεραλιστικής Εταιρείας, ο Έντουιν Γουίλιαμσον εργάστηκε το 1990-92 στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ
για να περάσει εν συνεχεία στον ιδιωτικό τομέα, ως δικηγόρος της Σάλιβαν και Κρόμγουελ και πρόεδρος του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων του USCIB. Χωρίς να εγκαταλείψει, φυσικά, κι αυτός τις δημόσιες παρεμβάσεις: στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του
’90 υπήρξε ένας από τους βασικούς προπαγανδιστές του διαβόητου Παγκοσμίου Συμφώνου για τις Επενδύσεις, ενώ σήμερα ασχολείται με την προώθηση παρεμφερών ρυθμίσεων στις διαπραγματεύσεις για την FTAA. «Η διεθνής νομική κοινότητα»,
υποστηρίζει, «είναι εξαιρετικά αριστερή και δεν ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα
της ιδιοκτησίας»!
Τελικός στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η πλήρης απαξίωση του κρατικού παρεμβατισμού – με πρώτο βήμα την κατάργηση της υφιστάμενης αμερικανικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας (ιδίως του «νόμου για την προστασία των απειλούμενων
ειδών» και του «νόμου για την καθαριότητα του νερού», που εμποδίζει την «αξιοποίηση» των υγρότοπων).
Σε ένα πιο ιδεολογικό επίπεδο, «εχθρός» θεωρείται -όπως το έθεσε ενώπιον
της Βουλής των Αντιπροσώπων το Μάρτιο του 2001 ο πρόεδρος του νεοφιλελεύθερου Ινστιτούτου Κάτων, Ρότζερ Πίλον- «η τάση ολόκληρου του
20ου αιώνα, κατά την οποία κάθε ρύθμιση ήταν «δικαιολογημένη» εφόσον
εξυπηρετούσε τις αντιλήψεις της πλειοψηφίας για το «δημόσιο συμφέρον»».
Με αποτέλεσμα να απολαμβάνουμε δωρεάν τους χώρους πράσινου ή τον
αέρα που αναπνέουμε, εις βάρος των «απραγματοποίητων επενδυτικών ευκαιριών» του διπλανού μας…
Πηγή: Ελευθεροτυπία

Ψήφισαν να μη δεχθούν
"τσιγγανάκια" στο σχολείο τους!
Συνάντηση με τον διευθυντή σπουδών του υπουργείου Παιδείας είχαν οι διευθυντές του 7ου και 10ου Δημοτικού σχολείου Χαλανδρίου, Γιώργος Κυριαζόπουλος και Γιάννης Κοσμόπουλος, μετά την απόφαση του Συλλόγου
γονέων και κηδεμόνων να μη γίνονται δεκτά στα εν λόγω σχολεία παιδάκια
Ρομά.

Το enikos.gr επικοινώνησε με τον υποδιευθυντή του 7ου Δημοτικού σχολείου, Δημήτρη Μητρόπουλο, ο οποίος τόνισε ότι ως Διοίκηση «δεν έχουμε
κανένα θέμα να δεχθούμε στο σχολείο μας, όλα τα παιδιά, είτε λέγονται
Ρομά, είτε είναι μαύρα, είτε αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Είμαστε
ένα σχολείο ανοιχτό για όλα τα παιδιά. Ακριβώς για αυτό έχουν σήμερα συνάντηση και οι διευθυντές των σχολείων με τον αρμόδιο, προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα μέσω του υπουργείου».
Η απόφαση αυτή των γονέων ελήφθη μετά από ψηφοφορία του Συλλόγου,
την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου, κατά την οποία 234 γονείς ψήφισαν υπέρ
του να μην γίνονται δεκτά τα παιδάκια Ρομά στο σχολείο, 4 κατά ενώ υπήρχε
και μία λευκή ψήφος.
ΠΗΓΉ:http://www.enikos.gr

το πόσο παραβιάζονται στη συνέχεια οι πολιτικές ελευθερίες, δεν τηρούνται οι προεκλογικές υποσχέσεις
ή αγνοείται η εκφρασμένη δημοκρατική βούληση του λαού»
Klein
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Περιγραφή: Ε.Μ.Ε.Δ. Ειδική Μονάδα Έρευνας Διάσωσης
Η Ε.Μ.Ε.Δ. είναι μια ομάδα που συστήθηκε αρχικά
από μερικούς φίλους, που τους συνέδεε η ιδιαίτερη
αγάπη τους για τα σπορ, την περιπέτεια και την ανιδιοτελή προσφορά βοήθειας σε συνανθρώπους
τους, που την έχουν ανάγκη. Είναι εγγεγραμμένη
στα Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας Ελλάδος και έχει Μη Κερδοσκοπικό
Χαρακτήρα. Η οικονομική της στήριξη βασίζεται
αποκλειστικά στην προσφορά των μελών της,
καθώς και σε ιδιώτες επιχειρηματίες που συμβάλλουν με τη συνεισφορά
τους ως χορηγοί.
Το βασικό κίνητρο για να θελήσει οποιοσδήποτε να γίνει μέλος της Ε.Μ.Ε.Δ. είναι ακριβώς αυτό, η ιδέα του εθελοντισμού, της προσφοράς χωρίς αμοιβή ή άλλα
υλικά ανταλλάγματα. Στην Ε.Μ.Ε.Δ. ωστόσο, δε μένουμε μόνο σε αυτό. Εκτός από
τις οργανωμένες ασκήσεις διάσωσης, αναπτύσσουμε και άλλες δραστηριότητες που
μπορούν να είναι ελκυστικές για οποιονδήποτε αγαπά τη θάλασσα ή το βουνό, την απόδραση από τη ρουτίνα ή την αίσθηση της περιπέτειας. Οι μόνες προϋποθέσεις για να
γίνει κάποιος φίλος ή ενεργό μέλος της Ε.Μ.Ε.Δ. είναι το πάθος για απόδραση, η αγάπη
για τη φύση και η επιθυμία απόκτησης νέων εμπειριών.

Βουνό ή θάλασσα;
Για τους λάτρεις του βουνού, πραγματοποιούνται
οργανωμένες πεζοπορίες
σε εύκολα, λιγότερο εύκολα και μεικτά πεδία, με
διαδρομές γνωστές στα
παλαιότερα μέλη της ομάδας, τα οποία διαθέτουν τις
απαραίτητες γνώσεις και
την εμπειρία, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση όλων
των κανόνων ασφαλείας.
Στις δραστηριότητες του βουνού περιλαμβάνεται η βασική εκπαίδευση σε ορειβατικές τεχνικές, όπως είναι η εκπαίδευση σε χειμερινό βουνό , καταρρίχηση πλαγιάς (ραπέλ) ή
αναρρίχηση, ακόμα και η διάσωση τραυματιών κάτω από διάφορες συνθήκες. Στο τέλος
των σχολείων αυτών οι επιτυχόντες πιστοποιούνται, σε συνεργασία πάντα με την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης Ελλάδος & το Σωματείο Ελλήνων Οδηγών
Βουνού. Εννοείται πως για τους φίλους του βουνού, οι ορεινές δραστηριότητες της Ε.Μ.Ε.Δ., πέρα από τις χρήσιμες γνώσεις που προσφέρουν, δημιουργούν και μοναδικές ευκαιρίες επαφής με τη φύση και τη μαγεία του
ορεινού τοπίου.
Για όσους πάλι αγαπούν τη θάλασσα, η Ε.Μ.Ε.Δ. αναπτύσσει και εκεί μια
σειρά από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Το πρώτο όφελος για όποιον συμμετέχει σε αυτές τις δράσεις είναι η εξοικείωση με το υγρό στοιχείο, που αποκτάται κάτω
από την επίβλεψη και καθοδήγηση εκπαιδευμένων μελών, τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και επαγγελματικά. Επίσης, γίνονται μαθήματα κάτω από το νερό με
καταδυτικά μέσα, με
κύριο γνώμονα πάντα
την ασφάλεια των εκπαιδευόμενων. Τέλος,
για όσους ενδιαφέρονται, γίνονται και πιστοποιημένα
μαθήματα
ελεύθερης κατάδυσης
και διάσωσης στο νερό
σε επαγγελματικό επίπεδο.

Όταν η εκπαίδευση συναντά την κοινωνική προσφορά
Το πόσα θα μάθει κανείς ακολουθώντας την Ε.Μ.Ε.Δ. στις δράσεις της εξαρτάται από
το πόσο μακριά θέλει να φτάσει. Κάποιοι μπορεί να απολαμβάνουν τις απλές, ήσυχες πεζοπορίες ή τις ομαδικές ποδηλατικές διαδρομές. Άλλοι πάλι μπορεί να αναζητούν κάτι
περισσότερο. Η Ε.Μ.Ε.Δ. απευθύνεται σε όλους . Ο χαρακτήρας της ομάδας είναι τόσο
ελεύθερος που δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να ασχοληθεί με το στοιχείο που αγαπά
περισσότερο και στο επίπεδο που ο ίδιος επιθυμεί.
Πέρα από την ευχαρίστηση της επαφής με τη φύση, ένα παράλληλο όφελος
από τη συμμετοχή στην Ε.Μ.Ε.Δ. είναι και η απόκτηση χρήσιμων γνώσεων

στην παροχή πρώτων
βοηθειών, μέσα από
τα μαθήματα που
προσφέρουν ειδικά
εκπαιδευμένα μέλη
της ομάδας. Βήμαβήμα και με απόλυτα
υπεύθυνο τρόπο, ο
καθένας -και ας τονιστεί αυτό- μπορεί να
μάθει ποιός είναι ο σωστός τρόπος να βοηθήσει ένα συνάνθρωπό του σε περίπτωση ατυχήματος ή τραυματισμού, αντιδρώντας ψύχραιμα και παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες. Μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου μαθημάτων, οι
εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν διεθνή πιστοποίηση ως Emergency Responders, οπότε
μπορούν πλέον να ασκούν τις γνώσεις τους και σε αληθινά περιστατικά. Από το 2009
έχει συμμετάσχει ενεργά σε όλες τις φωτιές και τις πλημμύρες του νησιού, έχει κάνει
τράπεζα αίματος με τρεις αιμοδοσίες, έχοντας προσφέρει πάνω από 50 φιάλες σε συνανθρώπους που το είχαν ανάγκη και έως σήμερα έχει συμμετάσχει στην επιτυχή ανεύρεση επτά αγνοούμενων! Για την συνεισφορά της στην αποστολή διάσωσης στον
Όλυμπο τιμήθηκε με έπαινο από τη Νομαρχία Λάρισας.
Το μυστικό της επιτυχημένης δράσης της Ε.Μ.Ε.Δ. είναι πολύ απλό: «αγάπη
& προσφορά προς τον συνάνθρωπο».
Επικοινωνία: 6940810880, e-mail: eemedcorfu@hotmail.com, www.eemedcorfu.com

ΛΕΜΦΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ “ Μέθοδος Vodder”
Η λεμφική παροχέτευση, (λεμφικό μασάζ) που
μελετήθηκε και εφαρμόστηκε από το Δανό γιατρό Emil Vodder το 1932 είναι διεθνώς αναγνωρισμένη σαν μία από τις πιο αποτελεσματικές
μεθόδους για την αντιμετώπιση των οιδημάτων
(λεμφοίδημα, φλεβική ανεπάρκεια, μετεγχειρητικό οίδημα), των πονοκεφάλων, της δυσκοιλιότητας.
Είναι ένα είδος χειρομάλαξης που εφαρμόζεται με πολύ ήπιους, συγκεκριμένους και κυρίως κυκλικούς χειρισμούς επάνω στα
λεμφαγγεία του σώματος, στη φορά που αυτά παροχετεύουν προς τους αντίστοιχους λεμφαδένες.
Το λεμφικό σύστημα
είναι ένα παρακαμπτήριο σύστημα αγγείων
πού “ρουφά” όλο το
πλεονάζων υγρό των
κυττάρων από το μεσοκυττάριο χώρο και το
φέρνει πίσω στη φλεβική κυκλοφορία κάτω
από τις κλείδες. Αποτελείται από λεμφαγγεία, λεμφαδένες 500 έως
700 ανά άτομο, σε μέγεθος από 2mm έως 2
cm, λεμφικούς ιστούς – όργανα (σπλήνας,
θύμος αδένας, κ.α.).
Η λεμφική παροχέτευση (Λ.Π.), καθώς προάγει
ένα πιο υγιές και σε πλήρη λειτουργία λεμφικό
σύστημα έχει μεταξύ άλλων τα εξής αποτελέσματα:
1. ΑΝΤΙΟΙΔΗΜΑΤΙΚΟ: η Λ.Π. απομακρύνει το
συσσωρευμένο μεσοκυττάριο υγρό που συντηρεί το οίδημα.
2. ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ: επιταχύνει την διαδικασία

επούλωσης των ιστών καθώς η λέμφος είναι
πλούσια σε δομικά κύτταρα (πρωτεΐνες).
3. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ: αυξάνει την άμυνα του οργανισμού δια μέσω της φαγοκυτταρικής δράσης σε διάφορα σημεία του συστήματος.
4. ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ: ο αργός και ρυθμικός χειρισμός προάγει μέσω της ενεργοποίησης του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος μια
βαθειά χαλάρωση του οργανισμού.
Σε θεραπευτικό επίπεδο οι δύο πιο βασικές παθήσεις που ανταποκρίνονται σε αυτή την θεραπεία είναι το λεμφοίδημα (πρωτογενές ή
δευτερογενές) και η φλεβική ανεπάρκεια 1ου
έως 3ου βαθμού. Δίνει
επίσης
εντυπωσιακά
αποτελέσματα στα διαστρέμματα με αιμάτωμα,
εξαρθρήματα, θλάσεις,
κατάγματα, πληγές και
ουλές μετεγχειρητικές,
οίδημα αρθρίτιδας και
ρευματοειδούς αρθρίτιδας, οξεία αυχεναλγία
και οσφυαλγία, πονοκέφαλος και ημικρανία,
δυσκοιλιότητα, ιγμορίτιδα. Πρόκειται για ένα
σύνολο παθήσεων που συνοδεύονται με αυξημένη συγκέντρωση υγρών στο μεσοκυττάριο
χώρο, με άλλα λόγια οίδημα.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι πρόκειται
για μια απόλυτα εξατομικευμένη θεραπεία
καθώς ο κάθε ασθενής έχοντας μοναδική δομή
λεμφικού συστήματος παρουσιάζει διαφορετική εικόνα λεμφοιδίματος από άλλο ασθενή
με την ίδια πάθηση. Επομένως οι παράμετροι
της θεραπείας ορίζονται από την κλινική εικόνα
του κάθε ασθενή.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Χριστίνα Κορακιανίτη Κότση
Δονάτου Δημουλίτσα 82, Κέρκυρα 49100, Τηλ 26610 42088
www.fisio.gr, E-mail: fisio.gr@hotmail.com

«Εξ ου και χάρη σε ένα ειδικό πλεονέκτημα όχι μόνο κάθε άνθρωπος κάνει συνεχώς βήματα μέρα με τη μέρα στη σφαίρα των
επιστημών, αλλά και όλοι οι άνθρωποι μαζί κάνουν μια συνεχή πρόοδο όσο το σύμπαν μεγαλώνει σε ηλικία, γιατί με την αλλεπάλληλη διαδοχή των ανθρώπων συμβαίνει ό,τι και με τις διαδοχικές ηλικίες σε έναν άνθρωπο. Πρέπει δηλαδή όλους τους αν22

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

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

στην Ηγουμενίτσα

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

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).

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

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.

ΑΡΤΑ
Χήτα Γαλήνη, Σκουφά 151 , Τηλ. 2681075511

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

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΑΜΑ
στην Κέρκυρα

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

στα Ιωάννινα

Φαρμακεία: Ζαράχης Λουκάς (Κεντρικής Πλατείας 7), Β. Θεοδωρακοπούλου
(Βλαχλίδου 7), Γιούνης Αθανάσιος & Σία Ο.Ε. (Ναπολέοντος Ζέρβα 1), Βέρμπη
Αγγελική (Ζωσιμάτων 18), Κ. Δογορίτης (Κ. Πλατεία).
Oικολογικά καταστήματα: «ΓΑΙΑ» (Ναπ. Ζέρβα 53) , «Green Farm» (Παπαδοπούλου 9), «Φύση & Ζωή» (Φώτου Τζαβέλα 2). Παν/μιο Ιωαννίνων.
Βιβλιοπωλεία: Σύγχρονη Εποχή (28ης Οκτωβρίου 9), Γεώργιος Κ. Κουμπλομάτης (Χατζηπελερέν 4), Dodoni Stores (Μιχαήλ Αγγέλου 27), Παιδεία Βιβλιοπωλεία (Τζαβέλλα Φώτου 8), Λέτσιου Λ. Περσεφόνη – Ζωή (Ιεράρχου
Γερασίμου 13), Παπαντωνίου Φώτιος (Κατσικάς Παμβώτιδας), Ράπτης Αλεξ.
Π. (28ης Οκτωβρίου 25), Ελευθερία Τζίμα & ΣΙΑ Ε.Ε. (Μεγάλου Αλεξάνδρου
124), Μακρής Θεοδ. & ΣΙΑ ΟΕ (Μιχαήλ Αγγέλου 6), Δ. Λαιν ΕΠΕ (Κομνηνών
13), Πιστιόλη Δ. & ΣΙΑ ΟΕ (Οπλαρχηγού Πουτέτση 13), Νάκος Χρήστος – Αναγνώστης (Πυρσινέλλα Βασιλείου 11), Λάζου Ε. Μ. & ΣΙΑ ΟΕ (Μιχαήλ Αγγέλου
27), Τασούλα Β. – Θ. Τασιούλας ΟΕ, (Καζαντζάκη Νίκου 30), Χαρίση Ν. Δάφνη
-CENTRAL H.D., Νικοπόλεως 21 Ιωάννινα.

θρώπους, που διαδέχτηκαν ο ένας τον άλλο στην πάροδο των
αιώνων, να τους θεωρήσουμε σαν ένα και μόνο άνθρωπο που
υπάρχει πάντα και μαθαίνει συνεχώς...»
Μπλαίζ Πασκάλ
23

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΜΗΛΑ
(για 2 άτομα)
YΛΙΚΑ

2 φιλέτα κοτόπουλο
2 κ.σ. κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 μήλα πράσινα κομμένα σε φέτες
5-6 ξερά σύκα
2 κ.σ. σταφίδες
2 κ.σ. αμύγδαλα εφιλε
2-3 κ. ελαιόλαδο
1 ποτήρι λευκό κρασί
αλάτι, πιπέρι, κανέλα & γαρύφαλο σκόνη
Σοτάρουμε το κοτόπουλο με ελαιόλαδο σε τηγάνι,
αφού πάρει χρώμα προσθέτουμε το κρεμμύδι και σβήνουμε με ένα ποτήρι λευκό κρασί, ρίχνουμε τα μήλα, τα
σύκα, τις σταφίδες, αλατοπιπερόνουμε ρίχνουμε ελάχιστη κανέλα και γαρύφαλο. Όταν είναι έτοιμο το
κοτόπουλο και έχει δέσει η σάλτσα σερβίρουμε προσθέτοντας πάνω στα φιλέτα και τα αμύγδαλα.

Το Alobar
Beach Restaurant
βρήκε πως θα ζεστάνει
τα βαρετά κρύα
Σαββατοκύριακα
του χειμώνα σας...
παραμένοντας ανοιχτό
όλο το Χειμώνα
με καλό φαγητό,
ποτό, καφέ και
αυθεντική μουσική...
... στο Alobar
τα Σαββατοκύριακα
του χειμώνα
αποκτούν
ενδιαφέρον!

Παραλία Αγιου Γόρδη • Τηλ. 26610 59040

