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Στο παρόν άρθρο θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε
τη ζωή πέρα από την υλική της διάσταση. Σε προηγούμενες δημοσιεύσεις έχουμε κάνει αναφορές στον ιδιαίτερο τρόπο παρασκευής των ομοιοπαθητικών
φαρμάκων. Ο αναγνώστης πρέπει να έχει υπόψη του
πως η λέξη «φάρμακο» που χρησιμοποιείται δεν ανταποκρίνεται επακριβώς στην έννοια. Φάρμακο καλείται
μια ουσία που περιέχει δραστικά χημικά συστατικά.
Αυτό δεν συμβαίνει με τα ομοιοπαθητικά σκευάσματα,
από τα οποία μέσω των άπειρων αραιώσεων αφαι-

ΙΑΤΡΙΚΗ ΝΕΜΕΣΗ.

Η ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Από το ομόνυμο βιβλίο του Ιβάν Ίλιτς. Επιμέλεια - Παρουσίαση: Χρήστος Κόντης

O Ιβάν Ίλιτς, στο βιβλίο του «Ιατρική Νέμεση: Η Απαλλοτρίωση της Υγείας»
παραπέμπει στους λόγους για τους οποίου: «οι γιατροί δεν τοποθετούνται
στον παρά φύση δρόμο που ακολουθεί η ανθρωπότητα». Υποστηρίζει ότι:
ο άνθρωπος – ο καθένας από εμάς- είναι ο μόνος υπεύθυνος για την τροπή
και τις διαστάσεις που έχουν πάρει οι βιομηχανοποιημένες κοινωνίες μας.
Μαζί με την απαξίωση προς τον εαυτό του, ο βιομηχανοποιημένος άνθρωπος απαξίωσε τις αρχές της ζωής και το φυσικό περιβάλλον που αποτελεί

Pink Floyd - The Wall

μέρος του και αλληλεπιδρά στη διατήρηση μιας υγιούς ζωής με τη βιολογική της έννοια. Όσο πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα απόθεμα ανθρώπων που
μπορούν να μας βγάλουν από τη δύσκολη θέση τόσο θα χειροτερεύουν τα
πράγματα διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Αν ο καθένας αναλογιστεί τη δική του ευθύνη απέναντι στη ζωή και στο περιβάλλων του –φυσικό
και κοινωνικό- τότε η ελπίδα θα αναζωπυρωθεί και αυτό που σήμερα μας
τρομοκρατεί θα μοιάζει σαν ένα κακόγουστο αστείο που προκλήθηκε με
την κοινή συμμετοχή όλων μας, εγωιστικά και αναίτια.
Εμείς, κοινοποιούμε τις θέσεις ανθρώπων που υποδεικνύουν τεκμηριωμένα σε διάφορους τομείς το κοινωνικό αδιέξοδο, αρκετοί εκ των οποίων
διακινδυνεύοντας την καριέρα αλλά και τη ζωή τους. Το βιβλίο του Ιβάν
Ίλιτς γράφτηκε το 1975, μεταφράστηκε στα ελληνικά το 2010 και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νησίδες. Στα 38 χρόνια που πέρασαν από τη
συγγραφή του ο αναγνώστης μπορεί να κρίνει τη ρεαλιστική και διορατική
ματιά του συγγραφέα και να τοποθετηθεί απέναντι στην πολιτική χειραγώγηση που εναποθέτει τις ελπίδες του για καλύτερη ζωή και υγεία. Το βιβλίο
βρίθει από επιστημονικές παραπομπές που τεκμηριώνουν χωρίς καμία αμφισβήτηση την αλήθεια που πρεσβεύει. Ενδεικτικά
...συνέχεια σελ. 8

ρούνται τα χημικά στοιχεία που περιέχουν.
Οι αραιώσεις και οι δυναμοποιήσεις είναι οπωσδήποτε
μετρήσιμες και μία από της πιο συχνά συνταγογραφούμενες είναι η 1m, (10-2.000) πράγμα που σημαίνει
ότι η αρχική ουσία διαιρέθηκε (αραιώθηκε) 1/1.00000…
με ακολουθία 2.000 μηδενικών). Το φάρμακο δρα με
τον πιο δυναμικό τρόπο σε αυτές τις υψηλές αραιώσεις, τα περιστατικά που θεραπεύονται δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Η μόνη προϋπόθεση για το
χορηγούμενο Ομοιοπαθητικό
...συνέχεια σελ. 4

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΟΝΩΝ
Κείμενο, Φωτογραφίες: Χρήστος Κόντης

Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί, ακόμη και να προφέρεις τη λέξη γάιδαρος για ορισμένους θεωρείται προσβολή. Πριν λίγο καιρό ένας επισκέπτης της ομοιοπαθητικής μου μίλησε για ένα πρόβλημα που είχε το γαϊδουράκι του και
όταν ανέφερε το όνομα του ζώου ζήτησε συγνώμη. Τον ρώτησα γιατί ζητάει
συγνώμη και απάντησε ότι είναι προσβολή να προφέρεις το όνομά του. Ρώτησα γιατί είναι προσβολή αφού έτσι ονομάζεται το είδος του και η απάντηση
ήταν πως είναι ζώα πολύ ξεροκέφαλα και πεισματάρικα, αν στυλώσουν τα
πόδια τους δεν τα κουνάς με τίποτε, είναι απρόβλεπτα και δεν πιάνονται
φίλοι. Πως μπορεί, σκέφτομαι, να μην νοιώθεις φιλικά με ένα ζώο που έχει
συμπαρασταθεί, και σε πρόσφατες μάλιστα εποχές, στο μόχθο του ανθρώπου για τον καθημερινό επιούσιο; Ίσως να μην έχει αφιερωθεί ο απαραίτητος χρόνος για να τη γνωριμία.
Στη «φάρμα των ζώων» του
Όργουελ ο γάιδαρος ήταν ο
σοφός της φάρμας (ο έξυπνος ήταν το γουρούνι) και
όταν το είχα διαβάσει κάθε
άλλο παρά με παραξένεψε.
Αντιθέτως επιβεβαίωσε την
αίσθηση που είχα δεδομένου
ότι στο χωριό που έζησα τα
πρώτα 13 χρόνια της ζωής
μου όλες τις βαριές δουλειές
της κάναμε με το γαϊδουράκι
που είχαμε. Το γεγονός δεν
επηρέασε την σχέση μου αρνητικά, κάθε άλλο, ένοιωσα μια αδικία προς τα συμπαθέστατα τετράποδα
που μόνο ταλαιπωρίες θα είχαν να διηγηθούν
...συνέχεια σελ.14

Διαβάστε ακόμη σ’ αυτό το τεύχος:
• Η Εξέλιξη της Αγάπης
• Προγεννητική Αγωγή
• Γερή καρδιά με Γεμμοθεραπεία
• Νέα από συνέδρια και μελέτες με θέμα την Πρόληψη
• Η AthensArt στη Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας και το Μεξικό
• Εμβαθύνοντας τον Εαυτό
• Καρπενήσι - Δελφοί με τα πόδια
• Διέξοδος από την κρίση; Κι όμως υπάρχει
• Τι δεν έτρωγαν οι αρχαίοι Έλληνες και ήταν τόσο έξυπνοι
• Στο 95% η ευθύνη του ανθρώπου για την κλιματική αλλαγή
• Δράστε για την ελευθερία των σπόρων
• Το γέλιο μακραίνει τη ζωή
Και άλλα ενδιαφέροντα θέματα...
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Ιωάννα Μαρή, Σπύρος Μπαλής, Αλέκος Χρήστου,
Τζουλιάνα Φελούς, Παναγιώτης Σαϊνατούδης,
Λευτέρης Σφακιανάκης.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ολική ή
περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του
περιεχομένου του παρόντος εντύπου με οποιοδήποτε
τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη,
αλλά υπόκειται στον (Ν.2121/1993) και τους κανόνες
διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Οι απόψεις όσων αρθρογραφούν δεν αποτελούν κατ’
ανάγκη και τις θέσεις του εκδότη. Οι πληροφορίες που
παρέχονται δεν συνιστούμε να εφαρμόζονται αυτοβούλως
ή να θεωρούνται ως πανάκεια. Σε καμία περίπτωση τα
κριτικά σχόλια δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι
καταδικάζουν την συμβατική ιατρική επιστήμη. Αφορούν
επισημάνσεις που αξίζουν την προσοχή και την
διερεύνηση από την Παγκόσμια Επιστημονική Ιατρική
Κοινότητα για την καλύτερη αντιμετώπιση του κοινού μας
στόχου, την εξάλειψη της προδιάθεσης προς την
ασθένεια.
Το επόμενο φύλλο θα κυκλοφορήσει τον
Ιανουάριο στην Κέρκυρα, Βορειοδυτική
Ελλάδα και στην Αθήνα.
Εκ’ μέρους του Υγείας Όραμα, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο δημιουργικό τμήμα και την Ελισάβετ Μπεράτη και τον Αλέξανδρο Λαχανά που ανέλαβε την
επιμέλεια των κειμένων. Όλοι οι συνεργάτες μας
συμμετέχουν εθελοντικά και στην βοήθεια που παρέχουν, οφείλεται κατά κύριο λόγο η διατήρηση του
Υγείας Όραμα. Τους ευχαριστώ από την καρδιά μου.
Ο εκδότης

Στο Υγείας Όραμα συνεχίζουμε την προσπάθεια με προτάσεις για ατομική και κοινωνική αλλαγή που να συνάδει με την
υγεία και τη βιολογική της υπόσταση. Μια προσπάθεια που μπορεί να φαντάζει ελάχιστη, αλλά ποτέ, καμία προσπάθεια,
όσο μικρή και αν είναι -και καμία λέξη που ειπώθηκε- δεν πηγαίνει χαμένη, όπως υποστηρίζει και ο ακτιβιστής Χάουαρντ
Ζίνν. Ο ίδιος αναφέρει ότι: «η απαισιοδοξία γίνεται αυτοεκπληρούμενη προφητεία… Τους απλούς ανθρώπους μπορεί
κανείς να τους εκφοβίσει για ένα διάστημα, μπορεί επίσης και να τους περιπαίξει, όμως έχουν βαθειά μέσα τους μια
απλή λογική και αργά ή γρήγορα θα βρουν τρόπο να αμφισβητήσουν την εξουσία που τους καταπιέζει…Οι ίδιοι
άνθρωποι που απογοητεύονται από την απουσία ενός εθνικού κινήματος αποτελούν από μόνοι τους την απόδειξη για
τη δυνατότητα ύπαρξης ενός τέτοιου κινήματος».
Ο κόσμος μας, ο κόσμος γενικότερα, έχει ξεπεράσει τα όρια της ανοχής του και αυτό είναι εμφανές από την
περιβαλλοντική κρίση στον πλανήτη και την κατάθλιψη στην ανθρωπότητα. Αν αφαιρέσουμε την ταμπέλα «κατάθλιψη»
θα δούμε την αδυναμία της επιθυμίας του ανθρώπου να αντιδράσει στην κοινωνική καταπίεση. Θα δούμε το
δημιούργημα του μεταβιομηχανικού ανθρώπου που στρέφεται εναντίον του, εναντίον όποιας ιδέας δε χωράει στο
σύστημα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι με τις πράξεις μας –γιατί η κοινωνία είναι δικό μας δημιούργημα και μόνο
εμείς μπορούμε να το αλλάξουμε- πριονίζουμε το κλαδί που στεκόμαστε υπονομεύοντας το μέλλον της
ανθρωπότητας.
Η στέρηση της φαντασίας και του ονείρου, η απουσία ενός ουσιαστικού λόγου για «να ζει κανείς ή να μη ζει» μεταλλάσει
τον άνθρωπο σε ανθρωπόμορφο υποκείμενο χωρίς ευαισθησίες. Στεγνό από συναισθήματα, όλα πρόσκαιρα και
ευκαιριακά, κανένας λόγος για κοινή συμμετοχή, κανένας λόγος για αγάπη. Αν συνεχίσουμε έτσι δεν μπορούμε να
ελπίζουμε παρά στο περιβαλλοντικό και το κοινωνικό χάος. Το μέλλον που διαγράφουν οι δυτικές κοινωνίες για του
πολίτες τους, στηρίζεται στο φόβο και οι νοητικές λειτουργικές αντιδράσεις του φοβισμένου είναι απρόβλεπτες. Ο
φόβος είναι το αντίθετο της αγάπης, είναι απομόνωση, αυτός που φοβάται νοιώθει μόνος, δεν υπάρχει κοινό αίσθημα,
αυτός που διακατέχεται από το φόβο γνωρίζει ότι κανείς δεν μπορεί να τον καταλάβει, ότι είναι μόνος του σε ένα
ανοίκειο περιβάλλον. Αναζητά ομοίους του προκειμένου να αντιμετωπίσει το φοβικό αίσθημα που τον διακατέχει. Τα
δεσμά που τον ενώνουν κυριαρχούνται από αυτό το κοινό παθολογικό αίσθημα, το ίδιο συμβαίνει και με «τα
συναισθήματα που μας διακατέχουν, τα κίνητρα που μας ωθούν και τις προθέσεις που μας οδηγούν» (Gerald Huther).
Το θάρρος, κατά τον Πλωτίνο όπως αναφέρεται στην πρώτη εννεάδα, ανήκει μόνο σε όσα φοβούνται και ότι αυτός
που Γνωρίζει δεν φοβάται. Οι κοινωνίες που έχουν σαν αρχή τους τον ανταγωνισμό, ωθούν τον άνθρωπο προς την
απομόνωση με την υπόσχεση ότι φέρουν την ευθύνη σε όποια ανάγκη προκύψει. Με αυτό τον τρόπο χειραγωγείτε ο
άνθρωπος και αυξάνεται η ανασφάλεια που δεν υπήρχε όσο το κοινό αίσθημα της συνύπαρξης και της
αλληλοβοήθειας διαποτίζανε τις μεταξύ μας σχέσεις. Όταν στις εν λόγο κοινωνίες διαταράσσονται οι αρχές που έχουν
επιβάλει με το μανδύα μιας παραποιημένης δημοκρατίας γεννιέται ο φασισμός. Πολύ φοβάμαι αγαπητέ αναγνώστη
ότι στην περίπτωση της χώρας μας και με τον τρόπο που οι κυβερνόντες διαχειρίζονται την κατάσταση της Χρυσής
Αυγής (αποσκοπώντας σε προσωπικά ωφέλει μέσω των εντυπώσεων) ότι όλος αυτός ο υπερβολικός ενθουσιασμός
για το αγωνιστικό τους σθένος απέναντι στο φασισμό, θα γυρίζει μπούμερανγκ και πάλι εγώ και εσύ θα πρέπει να
βρούμε λύση στις δικές τους ματαιοδοξίες.
«Οι υπέρμαχοι της βιομηχανικής προόδου είναι τυφλοί ή διεφθαρμένοι» αναφέρει ο Ιβάν Ίλλιτς «αν διατείνονται ότι
μπορούν να υπολογίσουν το τίμημα της προόδου. Γιατί είναι αδύνατο ν’ αντισταθμίσουμε, να υπολογίσουμε ή να
αναιρέσουμε τις ζημιές που προκαλεί η Νέμεση». Αυτό δε μπορεί να συμβεί από εκείνους που ηγούνται,
μονοπωλώντας τη ζωή και περιορίζοντας τις υγιείς εκφράσεις της στο όνομα της βιομηχανικής προόδου που
καθορίζεται από το ατομικό συμφέρον. Πρέπει να επαναφέρουμε παλιές συνταγές - που δεν υπολείπονται σε ηθική
- σε νέα εκτέλεση και οπωσδήποτε εκείνους που θα τις εκτελέσουν. «Κυνηγώντας οριακά οφέλη ο homo sapiens
μετατρέπεται σε homo religiosus (θρησκευόμενο άνθρωπο) θυσιάζει τον εαυτό του στην ιδεολογία της βιομηχανικής
ανάπτυξης. Στο σημείο αυτό η συμπεριφορά της κοινωνίας μοιάζει με τη συμπεριφορά του ναρκομανή. Οι προσδοκίες
γίνονται ανορθολογικές και εφιαλτικές. Το κακό που κάνει ο άνθρωπος στον εαυτό του είναι πιο μεγάλο από το κακό
που του κάνει η φύση και από όλα τα δεινά που προέρχονται από τους πλησίον του. Η ύβρις ενεργοποιεί μια
αυτοκαταστροφική μαζική συμπεριφορά.
Η Νέμεση της κλασσικής αρχαιότητας ήταν η τιμωρία για την απερίσκεπτη κατάχρηση του προνομίου. Η βιομηχανική
Νέμεση είναι η τιμωρία για τη συνειδητή συμμετοχή του ανθρώπου σε μία τεχνητή επιδίωξη: στο να υλοποιήσει τα
όνειρά του, που δεν επιδέχονται έλεγχο ούτε από την παραδοσιακή μυθολογία ούτε από την ορθολογική
αυτοσυγκράτηση».
Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην αγάπη που είναι το αντίθετο του φόβου. Πρέπει εμείς, οι πολίτες αυτού του
κόσμου, να επενδύσουμε στην Αγάπη, όχι συναισθηματικά αλλά στην πράξη, γιατί η αγάπη δημιουργεί ισχυρούς
δεσμούς και συγκρατεί τα πράγματα στη θέση τους. Η Αγάπη ου περπερεύεται, / ου φυσιούται, ου κ΄ ασχημονεί, ου
ζητεί τα εαυτής, / ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία/ συγχαίρει δε τη αληθεία / πάντα στέγει,
πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. / Η Αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. (Α` Κορινθίους ΙΓ 1-8)
Καλή ανάγνωση

Ψυχοσωματική ανάταση με σιάτσου σε εξαιρετικά προσιτές τιμές
Το Κέντρο Εναλλακτικών Θεραπευτικών Εφαρμογών, στο πλαίσιο της πρακτικής εξάσκησης των τελειόφοιτων σπουδαστών του, προσφέρει χαλαρωτικό Σιάτσου σε πολύ προσιτές τιμές. Όταν η μέση τιμή της αγοράς
είναι τα 60 Ευρώ την ώρα, εμείς σας προφέρουμε χαλαρωτικό Σιάτσου με 30 Ευρώ την ώρα και 20 Ευρώ τα
45 λεπτά.
Η βαθιά χαλάρωση που επιτυγχάνεται με το Σιάτσου, ησυχάζει τον Νου και κατευνάζει τα αρνητικά συναισθήματα. Οι πιέσεις, οι μυϊκές διατάσεις (stretching) και οι κινητοποιήσεις των αρθρώσεων συμβάλλουν στην
εξάλειψη των μυϊκών πόνων, απελευθερώνουν τις αρθρώσεις και προσφέρουν ευχάριστη ευεξία και κινητικότητα στο σώμα. Όλα τα οργανικά προβλήματα που προέρχονται από ψυχογενείς αιτίες, βελτιώνονται θεαματικά με το Σιάτσου.
Οι συνεδρίες γίνονται υπό την εποπτεία του ΚΕΘΕ.

Έναρξη Σουδών Πρώτου έτους το Σαββατοκύριακο 19 & 20 Οκτωβρίου.
Χορηγείται βεβαίωση σπουδών στο χαλαρωτικό Σιάτσου.
Κομπίτσι, 49100 Κέρκυρα • Πληροφορίες: Τηλ. 2661022551 / 6945316911 • www.kethe.gr • Ε-mai:olistic@otenet.gr

…έτσι τελειώνει ο αιώνας του λόγου με δύο αξιοσημείωτες διαπιστώσεις. Πρώτον: ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί
ένας άνθρωπος το όργανο της σκέψης του και το τι παράγει με αυτό εξαρτάται από το ποιό συναίσθημα τον διακατέχει, ποιά
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Απο το ομώνυμο βιβλίο του νευροβιολόγου καθ. Πανεπιστημίου Gerald Hüther που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πολύτροπο

Τι συγκρατεί τη συνοχή του καθενός στο βάθος

Όταν οι πρώτοι μονοκύτταροι οργανισμοί άρχισαν να συνδέονται και να γίνονται πολυκύτταροι, από τους οποίους προέκυψαν μετά οι πρώτοι μύκητες, τα φυτά και τα ζώα, εκείνο που συγκρατούσε αυτά τα πρώτα κύτταρα
ενωμένα ήταν, τότε κιόλας, αυτό που είναι και σήμερα: μια ιδιότητα της επιφάνειάς τους. Τα κύτταρα αυτά είχαν καταφέρει να αποθηκεύσουν στον πυρήνα τους υπό μορφή συγκεκριμένων ακολουθιών νουκλεϊνικού οξέος τις
πληροφορίες για την κατασκευή ορισμένων λευκωμάτων και να χρησιμοποιούν τις γενετικές αυτές πληροφορίες για να αναπτύσσουν μια γενετική
μεμβράνη, που είχε την τάση να έρχεται σε στενή αλληλεπίδραση με τη μεμβράνη άλλων, παρόμοιων κυττάρων. Μόρια προσκόλλησης ονομάζουν οι
βιολόγοι αυτή τη συνδετική ουσία, που και σήμερα φροντίζει για τη συνοχή
των κυττάρων μας. Εκείνο που απειλεί τη συνοχή και την από κοινού λειτουργία κυτταρικών ενώσεων είναι διαταραχές, μεταβολές του εξωτερικού
τους κόσμου. Σε πολυκύτταρους οργανισμούς, δηλαδή και σ’ εμάς τους ανθρώπους, για τα κύτταρα που βρίσκονται στο εσωτερικό τους, εξωτερικός
κόσμος είναι ένας «εσωτερικός κόσμος» του οργανισμού που δημιουργήθηκε και διατηρείται μέσω της από κοινού λειτουργίας όλων αυτών των κυττάρων.

Οι εξωτερικές «αναταράξεις» και η
εξισορρόπηση
Ο εσωτερικός μας κόσμος δε, χάρη σε πολλές άλλες επινοήσεις των γονιδίων μας, που
μας είναι πια ευτυχώς σχεδόν όλες γνωστές, δέχεται επιδράσεις από τον εξωτερικό
κόσμο μόνο πια στο μέτρο που οι επιδράσεις αυτές είναι απολύτως απαραίτητες προκειμένου ο οργανισμός να παραμένει στη ζωή και να μπορεί να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις αυτού του εξωτερικού κόσμου. Από τις «ανοιχτές» αυτές περιοχές, όπως είναι το
δέρμα, το έντερο και τα αισθητήρια όργανα, εισρέουν μεταβολές του εξωτερικού κόσμου στον εσωτερικό μας κόσμο και διαταράσσουν την εκεί υφιστάμενη τάξη. Σχεδόν
όλες αυτές της διαταραχές μπορούμε να τις εξισορροπήσουμε με τη βοήθεια διαφόρων
συστημάτων συντήρησης της εσωτερικής μας τάξης: με τη δράση του ανοσοποιητικού
μας συστήματος, του ορμονικού συστήματος και του περιφερικού, συμπαθητικού και
παρασυμπαθητικού νευρικού δικτύου. Τα μεγάλα αυτά ρυθμιστικά μας συστήματα που
διασφαλίζουν και αποκαθιστούν τη συνοχή του σώματος αναγνωρίζουν αφ’ εαυτού τους
πολλές διαταραχές και αντιδρούν σ’ αυτές με τρόπο ανάλογο, δοκιμασμένο επί εκατομμύρια χρόνια. Όσο δεν συμβαίνει κάτι που να ξεπερνά τις ικανότητές τους παραμένουμε υγιείς και ζωντανοί. Όσο καλύτερα είμαστε σε θέση να προβλέψουμε τι θα μας
προκύψει, τι θέτει σε κίνδυνο την εσωτερική μας τάξη, τόσο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά μπορούν και τα εσωτερικά μας ρυθμιστικά συστήματα να φροντίσουν για τη διατήρηση της εσωτερικής μας τάξης. Για το σκοπό αυτό έχουμε έναν εγκέφαλο που μπορεί
μέσω των αισθητηρίων οργάνων να αντιληφθεί και να επεξεργαστεί μεταβολές του εξωτερικού μας κόσμου. Όποιος διαθέτει αισθητήρια όργανα με τα οποία δεν μπορεί να αντιληφθεί εγκαίρως τους κινδύνους που τον απειλούν και όποιος διαθέτει ένα μυαλό που
δεν είναι σε θέση να συγκρίνει τις εισερχόμενες αισθητήριες εντυπώσεις με τις πληροφορίες που ήταν ήδη αποθηκευμένες ως εμπειρίες και να αντιδράσει κατάλληλα σε μια
απειλητική μεταβολή του εξωτερικού κόσμου, αυτός «έχει πεθάνει» χωρίς ν’ αφήσει
απογόνους. Οι πρόγονοι πολλών ζώων που ζουν ακόμη σήμερα δεν είχαν αυτή τη μοίρα,
ούτε κι ο άνθρωπος μέχρι στιγμής. Γι’ αυτό και βρισκόμαστε κι αυτά κι εμείς ακόμη στη ζωή.

Το μυστικό είναι η προσαρμογή
Ζούμε σ’ ένα λιγότερο ή περισσότερο ραγδαία, πάντως όμως διαρκώς, μεταβαλλόμενο
κόσμο. Γι’ αυτό και οι αντιδράσεις που εκπορεύονται από τον εγκέφαλο για την αντιμετώπιση κάποιας απειλής που έπεσε στην αντίληψή μας πρέπει να αλλάζουν, να προσαρμόζονται, να αναδιαμορφώνονται. Όποιος διέθετε έναν εγκέφαλο με ιδιαιτέρως
δυσμετάβλητη δικτύωση, που δεν ήταν σε θέση ν’ απαντήσει σε νέου είδους απειλές
έναντι της εσωτερικής τάξης με νέου είδους αντιδράσεις, αφανίστηκε επίσης, τουλάχιστον τότε, όταν ο μέχρι τότε κόσμος του άρχισε να μεταβάλλεται πολύ έντονα. Κάποια
ζώα και (κάποιοι) άνθρωποι έχουν τόσο προσαρμοστικό εγκέφαλο που μπορούν να διατηρήσουν την εσωτερική τους τάξη ακόμα και σ’ έναν κόσμο που μεταβάλλεται εξαιρετικά γρήγορα. Γι’ αυτό και τόσο αυτά, όσο κι εμείς ζούμε (ακόμη). Όταν ο κόσμος μέσα
στον οποίο ζούμε μεταβάλλεται τόσο γρήγορα, ώστε να υπερβαίνει τη δυνατότητα προσαρμογής των διασυνδέσεων που υπάρχους ήδη ανάμεσα στα νευρικά κύτταρα του
μυαλού μας, όταν οι αντιδράσεις που χθες ακόμη επαρκούσαν για τη διατήρηση της
εσωτερικής μας τάξης παύουν σήμερα κιόλας να είναι κατάλληλες κι αρχίζουμε να νοιώθουμε πως δε έχουμε ούτε πρόκειται να έχουμε, ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο, τίποτε ν’
αντιτάξουμε στην ταχύτητα και την πολλαπλότητα των απειλών που μας κατακλύζουν,
τότε επέρχεται αταξία στον εγκέφαλό μας και στα μεγάλα ρυθμιστικά συστήματα που
αυτός διευθύνει, τα οποία εξασφαλίζουν την εσωτερική μας τάξη. Το νοιώθουμε πως,
αν δεν καταφέρουμε να ανακτήσουμε και να διατηρήσουμε για κάποιο χρονικό διάστημα
αυτή την εσωτερική μας τάξη, θα πεθάνουμε. Μας πιάνει φόβος και αναζητάμε απελπισμένα μια λύση, για να αναστείλουμε αυτό το φόβο και την ανεξέλεγκτη αντίδραση στρες
που τον συνοδεύει, να ξαναβρούμε τη χαμένη μας ισορροπία και να επαναφέρουμε την
εσωτερική αρμονία που καταστράφηκε.

Η εσωστρέφεια και η αναισθησία δεν είναι λύση
Προκειμένου να επιφέρει μια ισορροπία ανάμεσα στον εαυτό του και τον κόσμο που τον
περιβάλει, ένας άνθρωπος μπορεί να προσπαθήσει να μην αντιλαμβάνεται πια τόσες
πολλές από τις ενοχλητικές επιδράσεις αυτού του κόσμου. Για το σκοπό αυτό πρέπει να
γίνει πιο κλειστός, να απευαισθητοποιηθεί και να αποστρέφει την προσοχή του από όλα
εκείνα που τον κατακλύζουν και δεν είναι σε θέση ν’ αντιμετωπίσει. Γίνεται έτσι εσωστρεφής, ο κόσμος του γίνεται όλο και πιο ξένος και διατρέχει τον κίνδυνο να χάσει αυτό
που επίσης χρειάζεται για να επιβιώσει: την παρακίνηση από ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, ώστε να μην ατονήσουν οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί που χρησιμεύουν για τη
διατήρηση τις εσωτερικής του τάξης. Μπορεί επίσης να προσπαθήσει να θέσει υπό
έλεγχο τις επιδράσεις αυτές που έρχονται από τον κόσμο που τον περιβάλλει και τον παρενοχλούν κι αποτελούν λόγω της μεταβλητότητάς τους διαρκεί απειλή. Για το σκοπό
αυτό πρέπει να επιχειρήσει να κυριαρχήσει πάνω σε τούτον τον κόσμο του - κι ο κόσμος
του αυτός είναι πάντα οι άλλοι άνθρωποι, από τις δραστηριότητες, τις επιθυμίες, τις απαιτήσεις και τις επιδράσεις των οποίων απειλείται. Πρέπει να ασκήσει εξουσία, να κάνει
τους άλλους να συμπεριφέρονται όπως του αρέσει, είτε με το ζόρι είτε με κάπως πιο
συγκαλυμμένο τρόπο. Γίνεται έτσι σκληρός κι ανάλγητος, άσπλαχνος, διατρέχει δε τον
κίνδυνο να χάσει, μέσα στον κόσμο που έχει φτιάξει ο ίδιος στα μέτρα του, εκείνο που
χρειάζεται για την επιβίωσή του: την μετακίνηση από έναν ολοένα μεταβαλλόμενο εξωτερικό κόσμο, ώστε να μην ατονήσουν οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί που χρησιμεύουν για
τη διατήρηση της εσωτερικής του τάξης.

Ν’ αντλείς δύναμη από την πίστη και την αγάπη
Τέλος, μπορεί ένας άνθρωπος να προσπαθήσει να πάρει βοήθεια από άλλους, να χρησιμοποιήσει τη δύναμή τους, την ακτινοβολία τους, τις συνταγές της επιτυχίας τους, τις
γνώσεις και τις ικανότητές τους προς όφελός του, προκειμένου να αποτρέψει τις απειλές του κόσμου που τον περιβάλλει. Αυτοί οι «άλλοι» δεν χρειάζεται απαραιτήτως να
είναι συγγενείς, φίλοι ή γείτονες. Μπορούν επίσης να είναι άτομα με τα οποία απλώς
νοιώθει έντονα συνδεδεμένος, μολονότι τους έχει μόνο ακουστά κι ούτε τους έχει δει
ποτέ, πολύ λιγότερο δε έχει μιλήσει μαζί τους προσωπικά: αθλητές, καλλιτέχνες, πολιτικοί. Μπορεί να θαυμάζει κάποιους για το μεγαλείο, τη δύναμη και τη σοφία τους, ακόμη
κι αν αυτοί είναι, όπως ο Χριστός, εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια νεκροί. Μπορεί να συνεπαίρνεται από τα έργα και τα κληροδοτήματα άλλων ανθρώπων, από τα βιβλία τους,
τη μουσική τους, τους πίνακες και τα γλυπτά τους. Δεν είναι καν ανάγκη να πρόκειται για
ανθρώπους, μπορεί να είναι ζώα, όπως ένας σκύλος, μια γάτα ή ένα άλογο, που μπορούν με τον τρόπο τους, με τις ιδιαιτερότητες του σώματος ή του χαρακτήρα τους, να δώσουν σ’ ένα άτομο δύναμη ν’ αντέξει και ν’ αντιμετωπίσει τις πολύμορφες απειλές της
εσωτερικής του σταθερότητας. Μπορεί ακόμα μια βαθιά πίστη να προστατεύει τον άνθρωπο απ’ όλες τις διαταραχές που προκαλούν οι φόβοι του στον εσωτερικό του κόσμο.
Μπορεί να πιστεύει ότι υπάρχει κάτι που τον προστατεύει: ο θεός, η φύση, ο παντοδύναμος γιατρός με την άσπρη του τη μπλούζα, ο παντογνώστης καθηγητής πάνω στην
ψηλή του έδρα…
Κι αν δεν μπορεί να πιστέψει σ’ όλα αυτά, του μένει εντέλει η πίστη στον εαυτό του. Για
το αίσθημα που μας κατακλύζει όταν κατορθώνουμε να υπερνικήσουμε το φόβο μ’ ένα
απ’ αυτά τα γιατρικά, έχουμε πολλές λέξεις: ανακούφιση, επιβεβαίωση, εμπιστοσύνη,
ικανοποίηση, ευχαρίστηση, ευτυχία. Ταυτόχρονα νιώθουμε κι ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης, σεβασμού και θαυμασμού απέναντι σ’ αυτό που βρήκαμε και που μας βοήθησε να
ανακτήσουμε και πάλι σώα την καταρρέουσα εσωτερική τάξη στο μυαλό και το σώμα
μας.
Το αίσθημα αυτό το ονομάζουμε καμιά φορά κιόλας αγάπη. 

κίνητρα τον ωθούν και ποιές προθέσεις τον οδηγούν. Και δεύτερον: Όταν ο εγωισμός καθίσταται η επωδός της σκέψης, της
Gerald Hüther
αίσθησης και της δράσης όλο και περισσότερων ανθρώπων, όλα είναι δυνατά, εκτός από ένα: την αγάπη.
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NATRIUM MURIATICUM
Το Αλάτι της θάλασσας στην Ομοιοπαθητική
Γράφει: Χρήστος Κόντης, Ομοιοπαθητικός (www.kethe.gr, E-mail: olistic@otenet.gr)

Στο παρόν άρθρο θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τη ζωή πέρα από την υλική της διάσταση.
Σε προηγούμενες δημοσιεύσεις έχουμε κάνει
αναφορές στον ιδιαίτερο τρόπο παρασκευής των
ομοιοπαθητικών φαρμάκων. Ο αναγνώστης πρέπει να έχει υπόψη του πως η λέξη «φάρμακο» που
χρησιμοποιείται δεν ανταποκρίνεται επακριβώς
στην έννοια. Φάρμακο καλείται μια ουσία που περιέχει δραστικά χημικά συστατικά. Αυτό δεν συμβαίνει με τα ομοιοπαθητικά σκευάσματα, από τα
οποία μέσω των άπειρων αραιώσεων αφαιρούνται τα χημικά στοιχεία που περιέχουν.
Οι αραιώσεις και οι
δυναμοποιήσεις είναι
οπωσδήποτε μετρήσιμες και μία από της
πιο συχνά συνταγογραφούμενες είναι η
1m, (10-2.000) πράγμα
που σημαίνει ότι η
αρχική ουσία διαιρέθηκε (αραιώθηκε)
1/1.00000…
με
ακολουθία
2.000
μηδενικών). Το φάρμακο δρα με τον πιο
δυναμικό τρόπο σε
αυτές τις υψηλές αραιώσεις, τα περιστατικά που
θεραπεύονται δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Η
μόνη προϋπόθεση για το χορηγούμενο Ομοιοπαθητικό στοιχείο είναι, οι «παρενέργειες»* του
φαρμάκου να διαθέτουν κατά το δυνατόν τα χαρακτηριστικά του ασθενή που θα του χορηγηθεί.
Πρέπει δηλαδή το Όμοιο Πάθος να ταυτίζεται με
την νοητική, συναισθηματική και σωματική «εικόνα» καθώς και με τις ιδιαιτερότητες του ασθενή
π.χ. επιθυμίες και αποστροφές στις γεύσεις, ο
τρόπος και η θέση που κοιμάται, ευαισθησία στις
θερμοκρασίες, ερωτική επιθυμία, όνειρα κ.λπ.
Αυτός είναι ο λόγος που λέγεται πως η «Ομοιοπαθητική απευθύνεται στον ασθενή και όχι στην
ασθένεια».

τις εξαλείφει, και τα δύο είμαστε σε θέση να τα διακρίνουμε τόσο σε ατομικό όσο και κοινωνικό επίπεδο. Ο
κάθε έμπειρος ομοιοπαθητικός γνωρίζει ότι η
πηγή του προβλήματος είναι κατά κύριο λόγο το
συναισθηματικό περιβάλλον, η έκφραση ενός
συμπτώματος στο σώμα δεν αποτελεί την κύρια
βοήθεια για συνταγογράφηση των χρόνιων εκδηλώσεων.

Το χημικό φάρμακο και το Όμοιο Πάθος

Οι θάλασσες, που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της
επιφάνειας της γης, δεν είναι παντού ίδιες παρότι ενώνονται. Σε ορισμένες υπάρχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα
σε αλάτι ενώ σε κάποιες άλλες λιγότερη.
Η θερμοκρασία τους επίσης διαφέρει, κοντά στον ισημερινό είναι πολύ πιο ζεστές σε σχέση με τους πόλους της
γης όπου είναι παγωμένες και σχηματίζονται πάγοι, οι
οποίοι κινδυνεύουν να λειώσουν από τα έργα των ανθρώπων. Τα ρεύματα που δημιουργούνται με φυσικό
τρόπο είναι η φυσική ανάγκη για ισορροπία της θερμοκρασίας όπως συμβαίνει και με τις κινήσεις του αέρα. Το
νερό, πέραν τις υγρής του μορφής, το συναντούμε σε
αέρια όπως είναι οι υδρατμοί και σε στερεά, όπως ο
πάγος.
Η ζέστη και το κρύο προκαλούν τις ποιο ακραίες
εκδηλώσεις αλλά υπάρχουν και οι ενδιάμεσες.
Τις παραπάνω διαφορές θα μπορούσαμε να τις
δούμε και ως παθολογία, αν δηλαδή το νερό μπορούσε να εκφράσει αυτή την κατάστασή του με
λέξεις πιθανόν κάποια συμπτώματα από αυτά που
θα μας περιέγραφε να ήταν πόνος, αίσθημα συρρίκνωσης και ακαμψία που νοιώθει στους πόλους
της γης και ένα αίσθημα αδειάσματος και αδυνα-

Πρόκειται ουσιαστικά για μία από τις μεγάλες διαφορές
που χωρίζουν τη συμβατική Ιατρική από την Ομοιοπαθητική. Η πρώτη ερευνά εστιάζοντας στο αποτέλεσμα, στην
εξωτερίκευση στο σώμα μιας εσωτερικής αιτίας ενώ η
δεύτερη αναζητά αυτή την εσωτερική αιτία, την πηγή του
προβλήματος που καταβάλει τον ψυχισμό μας. Η πρώτη
χορηγεί κατασταλτικά χημικά φάρμακα απαγορεύοντας
την έκφραση της ασθένειας, η δεύτερη ταυτοποιεί το σύνολο των συμπτωμάτων και χορηγεί το Όμοιο Πάθος που
διακρίνει την προσπάθεια του οργανισμού ενισχύοντας
τον. Στην πρώτη περίπτωση αν το σύμπτωμα εξαφανιστεί
θα έχουμε σαν συνέπειες τα επακόλουθα της καταστολής (το πρόβλημα προχωρά σε βαθύτερα επίπεδα εκφυλίζοντας τον οργανισμό στο σύνολό του, παράγει νέες
και πιο επικίνδυνες ασθένειες -ιατρογενείς- όπως βλέπουμε να συμβαίνει γύρω μας). Στη δεύτερη περίπτωση το
πρόβλημα εξαφανίζεται σε χρόνο που αναλογεί στη χρονιότητα του προβλήματος και στον τρόπο που ο ασθενής
το αντιμετώπιζε μέχρι πρότινος, παράλληλα όμως βλέπουμε και βελτίωση στο γενικότερο περιβάλλον της ζωής
του περιλαμβάνοντας και την ποιότητά της. Η πρώτη περίπτωση παράγει ιατρογενείς ασθένειες ενώ η δεύτερη

Όταν οι τεχνητοί πόνοι γίνονται …φυσικοί
Σήμερα, την ώρα που γράφω το παρόν άρθρο μου τηλεφώνησε μια επισκέπτρια της Ομοιοπαθητικής από το νοσοκομείο να μου αναφέρει ότι τελικά όλα πήγαν καλά στη
γέννα και δεν χρειάστηκαν τεχνητοί πόνοι όπως είχε προτείνει ο γιατρός της. Είχαν περάσει 10 ημέρες από την
ημερομηνία που έπρεπε να είχε γεννήσει και καθώς δεν
είχε αρχίσει η διαδικασία της διαστολής, ο γιατρός της
πρότεινε τεχνητούς πόνους. Η συμβουλή μου ήταν μόλις
εισαχθεί στο νοσοκομείο να πάρει μία κάψουλα από το
ομοιοπαθητικό Pulsatilla σε υψηλή δυναμοποίηση και
έτσι έκανε. Σε 10’ άρχισαν οι συστολές με τους γιατρούς
και νοσηλευτές να τρέχουν πανικόβλητοι και να τη ρωτάνε αν έκανε η ίδια κάτι, γιατί δεν καταλάβαιναν πως
έγινε αυτό τόσο ξαφνικά. Δεν τους το είπε γιατί σκέφτηκε
μήπως αντιδράσουν αρνητικά. «Η αλήθεια είναι παντού
και φαίνεται» λέει μια κινέζικη παροιμία, «το ψέμα πρέπει
να το εφεύρεις και να καταβάλεις συνεχή προσπάθεια για
να το διατηρήσεις». Οι μεγάλες αλλαγές έρχονται από
όλους εμάς και όχι αποκλειστικά από την επιστήμη, όπως
θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουμε.
«Παν μέτρον άριστον» δίδασκε ο πρόγονός μας και φαίνεται πως η άποψη αυτή διέπει τα πάντα στη φύση. Η
απώλεια του μέτρου διαταράσσει την υγεία σε όλα τα επίπεδα (σωματικό, συναισθηματικό και νοητικό) όπως αποκαλύπτεται και από την επιστήμη της ομοιοπαθητικής. Η
ανακάλυψη του Ομοίου Πάθους από το Σάμουελ Χάνεμαν προηγείται κατά πολύ της εποχής μας, απηχώντας με
τον πιο ξεκάθαρο τρόπο νέους φυσικούς νόμους μέσα
από τη διαδικασία αραίωσης και δυναμοποίησης. Μας διδάσκει πώς αναπτύσσεται μια διαταραχή στον οργανισμό
μας και τον τρόπο να την αναγνωρίζουμε.

Και το νερό έχει ψυχή!

μίας να ελέγξει το σώμα και τα συναισθήματά του
κοντά στον ισημερινό. Στο βιβλίο
«Το μυστικό μήνυμα του νερού»
του Dr Masaru
Emoto μπορεί ο
ενδιαφερόμενος
να διαβάσει για τα
επιστημονικά πειράματα που αποδεικνύουν
τη
μνήμη του νερού
και τις αντιδράσεις
Οι κρύσταλοι του νερού πέρνουν το
του στα ερεθίσχήμα τους απ’ τα ερεθίσματα του
σματα που δέχεται.
περιβάλλοντος
«Όλα γίνονται σύμφωνα με τις επιταγές της ειμαρμένης (πεπρωμένου) και
τα όντα εναρμονίζονται δια της εναντιοδρομίας» δίδασκε
ο Ηράκλειτος και ίσως να έπρεπε να αντιληφθούμε με
θετική διάθεση, πως η εναντιοδρομία προκαλείται από τις
αντιστάσεις μας στις επιταγές της ειμαρμένης. Η ροπή της
φύσης της ζωής τείνει προς την ισορροπία και εμείς πρέπει να εντοπίσουμε την άρνηση που μας καταβάλει και
προκαλεί την ανισορροπία τόσο στην κοινωνική όσο και
στην προσωπική μας στην υγεία.

Το θαλασσινό αλάτι στην Ομοιοπαθητική
Θα αναφερθούμε περιληπτικά στην «εικόνα» του φαρμάκου natrium muriaticum, που αφορά το ομοιοπαθητικό στοιχείο που προέρχεται από το θαλασσινό νερό το
οποίο είναι πλούσιο σε Χλωριούχο Νάτριο το γνωστό σε
όλους μας μαγειρικό αλάτι με χημικό τύπο: (Na CI). Για
την αναφορά, εκτός της προσωπικής μας εμπειρίας, χρησιμοποιήσαμε βοηθήματα από διάφορους συγγραφείς με
κυριότερη τις διαλέξεις του Γεωργίου Βυθούλκα στην
Αμερική που δημοσιεύτηκαν από τις εκδόσεις του κέντρου ομοιοπαθητικής ιατρικής με τίτλο «ψυχοπαθολογία
των ομοιοπαθητικών φαρμάκων». Στόχος είναι να δείξουμε τα σημεία εκείνα που καθοδηγούν στην επιλογή
του φαρμάκου και όχι να καλύψουμε ολόκληρη την παθολογική κατάσταση. Επιθυμούμε επίσης να αντιληφθεί
ο αναγνώστης το περιβάλλον που εστιάζει ο ομοιοπαθητικός προκειμένου να διαγνώσει την ουσία σε ένα ευρύ
και μεταβαλλόμενο πεδίο αναζήτησης.
Όπως κάθε «στοιχείο» στην Ομοιοπαθητική έτσι
και το πλούσιο σε αλάτι θαλασσινό νερό παρουσιάζει τη δική του διάσταση όταν το βλέπουμε
αποτυπωμένο στον άνθρωπο. Αυτό που γίνεται
φανερό από την πρόκληση ανισορροπίας της
υγείας είναι η επιβεβαίωση της άποψης ότι τα
πάντα είναι ένα και αλληλοσυνδέονται ανάλογα
με τις περιστάσεις που διακατέχουν την κάθε οντότητα. Ως ένα σημείο –εκτός ορισμένων καταφανών περιπτώσεων - ο ίδιος ο φορέας της
ασθένειας είναι που την προκαλεί και την συντηρεί. «Όλα είναι αλληλένδετα: τα σύνολα και τα μησύνολα, τα συγκλίνοντα και τα αποκλίνοντα, η
συγχορδία και η μονωδία. Όλα συνταιριάζονται σε
ένα, και από το ένα προέρχονται όλα». (Ηράκλειτος)

Ο τύπος Natrium Muriaticum (Nat-m)
Κεντρική ιδέα της παθολογίας του τύπου Nat-m είναι η
εσωστρέφεια και η συναισθηματική τρωτότητα. Οι άνθρωποι αυτοί συναισθηματικά είναι τόσο τρωτοί ώστε αι-

Mε παρατήρηση, διαλογισμό και πείρα βρήκα ότι, σε αντίθεση προς την παλιά Αλλοπαθητική (χημική ιατρική),
η αληθινή, σωστή, και άριστη θεραπεία ακολουθεί την Αρχή: Για να θεραπεύεις ήπια, γρήγορα βέβαια και μόνιμα,
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σθάνονται ότι κανένα είδος απόρριψης, γελοιοποίησης, ταπείνωσης ή
λύπης δεν θα μπορούσαν να αντέξουν. Πραγματικά διακατέχονται από
μεγάλη συναισθηματική ευαισθησία,
τόσο που η ζωή τους καθορίζεται από
αυτή την αγωνία. Συνεχώς εντρυφούν
στα προβλήματα και τις ευαισθησίες
των άλλων και προσπαθούν να παραδειγματίζονται από αυτό. Η κατάσταση αυτή αυξάνει το βαθμό
αντικειμενικότητας τους, την επίγνωση αλλά και τη συναίσθηση της ευθύνης. Πρόκειται για ανθρώπους που θα ακούσουν με ενδιαφέρον τα προβλήματα των άλλων. Η αντικειμενικότητα τους, τους κάνει πολύ συμπαθητικούς και είναι από αυτούς που σε
έλκουν να πεις τα προβλήματά σου γνωρίζοντας ότι θα σε προσέξουν. Η γνώμη τους θα
είναι αντικειμενική, θα την εκφράσουν με σεβασμό και θα σε συμβουλεύσουν επίσης.
Είναι μια στάση που κρατούν οι ίδιοι απέναντι στον εαυτό τους, δε θα υποκριθούν, είναι
σαν να παίρνουν θέση απέναντι σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι. Δε θα
καυχηθούν για την αντικειμενικότητά τους, ούτε θα αναφερθούν στα αποτελέσματα της
προηγούμενης συζήτησης στην επόμενη συνάντηση αν δεν τους παρακινήσεις. Δεν θα
εκθέσουν τον εαυτό τους, φοβούνται να εκτεθούν συναισθηματικά και αποφεύγουν
να πληγωθούν με κάθε τρόπο.
Η ροπή που έχουν τους ωθεί στη επιλογή ανάλογων συμβουλευτικών επαγγελμάτων
όπως είναι του δικηγόρου, του ψυχοθεραπευτή, ιερωμένου κ.λπ. Συσσωρεύουν με κάθε
ευκαιρία γνώσεις, τα παιδιά Nat-m καταλαβαίνουν περισσότερα από την ηλικία τους,
βιώνουν βαθιά τις εντυπώσεις της ζωής από το φόβο της συναισθηματικής τους ανασφάλειας. Χαίρονται να νοιώθουν την αγάπη των άλλων που στην πραγματικότητα, ενδόμυχα την προσδοκούν και την απαιτούν αλλά δεν θα το εκφράσουν εύκολα.
Πληγώνονται με το παραμικρό σχόλιο ή χειρονομία που θα μπορούσε να σημαίνει κοροϊδία ή απόρριψη. Αφού έχουν πληγωθεί αρκετές φορές έχουν εκπαιδευτεί και γίνονται ακόμη πιο προσεκτικοί!
Εντρυφούν σε εσωστρεφείς δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες μπορούν να νοιώθουν
ασφαλείς π.χ. διαβάζουν, ζωγραφίζουν, ακούν μουσική και αρέσκονται πολύ σε σκέψεις
και φαντασιώσεις. Μπορεί να είναι ικανοποιημένοι μέσα στην μοναξιά τους, συνήθως
την επιδιώκουν, όταν είναι σε άσχημη ψυχική κατάσταση αποσύρονται γιατί βελτιώνονται με τη μοναξιά. Τείνουν να γίνουν αυτάρκεις, θέλουν να λύνουν τα προβλήματά τους
μόνοι τους χωρίς να εμπιστεύονται τη βοήθεια από άλλους. Σταδιακά, όσο εξελίσσεται η παθολογία τους φτάνουν στο σημείο να μη χρειάζονται επαφή με τον έξω κόσμο,
και αν κάποιος εισδύει στον ιδιαίτερο, εσωτερικό τους κόσμο μπορεί να γίνουν μνησίκακοι.
Το κυριότερο ενδιαφέρον στη ζωή τους είναι «να μην πληγώσουν και να μην πληγωθούν». Ως αποτέλεσμα αυτού, μπορεί να εμφανίζονται υπερβολικά ψυχροί σε κάποιους
αστεϊσμούς γιατί προσέχουν πολύ να μην αποκαλυφθεί η εσωτερική τους τρωτότητα
αλλά και να μην πληγώσουν τους άλλους. Αυτό, σε συνδυασμό με το αίσθημα ευθύνης, καταλήγει σε ενοχή που είναι ένας δυνατός κινητήριος παράγοντας στη ζωή τους.

Ασθένεια εξ απαλών ονύχων
Τα παιδιά, συνήθως, σωματικά είναι λεπτά και ευαίσθητα.
Μπορεί να δούμε μια οριζόντια γραμμή στο κάτω βλέφαρο κυρίως σε νέα κορίτσια με
υστερικές προσωπικότητες. Μπορεί επίσης να δούμε έρπητα και μια σχισμή «σκάσιμο»
να διασχίζει το κάτω χείλος στο κέντρο του και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ακόμη, τα παιδιά είναι ευαίσθητα στην δυσαρμονία, αν μαλώνουν οι γονείς τους μπορεί να μην αντιδράσουν αλλά μέσα τους θα υποφέρουν ίσως και μέχρι του σημείου να αποκτήσουν ένα
σωματικό ενόχλημα. Έχουν πολύ καλή διαγωγή, συνήθως είναι αρκετό ένα βλέμμα
αποδοκιμασίας. Η υστερική τους τάση φαίνεται όταν τα επιπλήττουν αυστηρά, τότε αντιδρούν σε ακραίο βαθμό, παραφέρονται, πέφτουν στο πάτωμα κλοτσώντας και φωνάζοντας.
Αν προσπαθήσεις να τα παρηγορήσεις θα τα κάνεις χειρότερα, θα σταματήσουν όταν το
αποφασίσουν μόνα τους.
Σε μεγαλύτερη ηλικία η υστερική τάση εμφανίζεται με διαφορετικό τρόπο, δεν θα εκφράσουν εύκολα τα συναισθήματα, δεν θα κλάψουν εύκολα. Όταν όμως είναι νευρικοί
ή κάτω από στρες, τείνουν να γελούν ανόητα και υστερικά για σοβαρά θέματα. Αν δεν
καταφέρουν να ελέγξουν αυτό το υστερικό γέλιο μπορεί να τους δεις να ξεσπούν σε
υστερικό κλάμα. Οι έφηβοι αυτού του τύπου είναι συνήθως ήσυχοι και μοναχικοί αλλά
με συναίσθηση της ευθύνης και της ακεραιότητας. Σε ένα πάρτι κάθονται στην άκρη και
παρατηρούν τους άλλους προσπαθώντας να μαντέψουν τι νοιώθουν. Αν τους ελκύσει
κάποιος δεν θα φλερτάρουν ούτε θα φερθούν φιλικά, αντίθετα μπορεί να μη δείξουν καθόλου ενδιαφέρον αλλά θα τον παρακολουθούν με την άκρη του ματιού τους. Μπορεί
να φαντάζονται ότι και το άλλο πρόσωπο ενδιαφέρεται ανάλογα και να παρεκτραπεί η
όλη κατάσταση από της διαστάσεις της. Αν έχεις ένα φίλο τύπου Nat-m και του ζητήσεις να σου γνωρίσει το κορίτσι που μιλούσε μαζί του γιατί σε ελκύει ερωτικά, παρότι τον
ενδιέφερε –κάτι που δεν θα επιτρέψει να γίνει φανερό- δεν θα σου το αρνηθεί.
Συνήθως θα ερωτευθεί παντρεμένο/η ή κάποιο ανέφικτο πρόσωπο, αυτό στην πορεία
θα του προκαλέσει έντονο άγχος και λύπη με αποτέλεσμα ακόμη μεγαλύτερη εσωστρέφεια. Υπάρχει έντονη συναισθηματική προσήλωση προς τους οικείους ανθρώπους
π.χ. η κόρη προς τον πατέρα.
Στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης της παθολογίας είναι συνηθισμένο να έχει έντονη επιθυμία στο αλάτι και απέχθεια στις γλοιώδεις τροφές, το λίπος, και το κοτόπουλο.

Διαταραχές και συμπτώματα
Είναι χαρακτηριστική η έλλειψη αντοχής στην ζέστη και η ευαισθησία στο φως και στον
ήλιο που επιδεινώνει τους πονοκεφάλους και τα δερματικά. Μπορεί να εμφανίσει εξανθήματα στο σώμα του αν εκτεθεί στον ήλιο, συνήθως έχει μεγαλύτερη επιδείνωση στα
πρώτα μπάνια του καλοκαιριού.
Δεν μπορεί να ουρήσει η να αφοδεύσει παρουσία άλλων από φόβο μήπως γελοιοποιηθεί, αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη χρόνια τάση (σφίξιμο) των σφιγκτήρων των μυών που
μπορούν να χαλαρώσουν μόνον όταν βρίσκεται μόνος του.
Αρχικά τα πρώτα παθολογικά στάδια που θα εμφανιστούν στο σωματικό επίπεδο, πιθανόν να είναι γαστρίτιδα, αρθρίτιδα, ημικρανίες, πονοκέφαλοι, γαγγραινώδη έλκη ή
έρπητας στο κάτω χείλος. Αυτά μπορεί να είναι επακόλουθα εσωστρέφειας που ακολουθεί μια περίοδο έντονης λύπης η ταπείνωσης.
Μπορεί να έχει υστερικές αντιδράσεις προς κάθε επίδραση του περιβάλλοντος, όπως
υπερευαισθησία στους θορύβους, το φως, τον καπνό των τσιγάρων κ.λπ.
Η αλλεργία και το έκζεμα είναι συνηθισμένα σε τέτοιους ασθενείς.
Επίσης συχνά θα δούμε νευρολογικές διαταραχές, νευραλγίες που προσβάλουν το αριστερό μάτι ή τα αριστερά μεσοπλεύρια νεύρα. Η σκλήρυνση κατά πλάκας ανταποκρίνεται συχνά στους τύπους Nat-m.
Αρρυθμίες της καρδιάς και αίσθημα παλμών που οφείλονται στην επίδραση του Ν.Σ.
στην καρδιά.

Συναισθηματική ανασφάλεια
Συχνά εμφανίζει αποκλίνοντα στραβισμό. Ο ασθενής έχει μια δυσκολία να κοιτάξει απευθείας το συνομιλητή του στα μάτια, αυτό εντείνεται όταν νοιώθει ότι παρατηρείται όπως
συμβαίνει κατά την λήψη του ομοιοπαθητικού ιστορικού. Ο ασθενής τύπου Nat- m έχει
το δικό του ιδιαίτερο τρόπο να κάθεται απέναντι στο θεραπευτή. Ακουμπάει στην πλάτη
της καρέκλας με διστακτικότητα σαν να θέλει να μην μετακινηθεί τίποτε από τη θέση
του, στην αφήγησή του προσπαθεί να είναι όσο πιο αντικειμενικός γίνεται. Δυσκολεύεται και αποφεύγει να εμβαθύνει στο συναισθηματικό του κόσμο, προσπαθεί να εστιάσει
στα σωματικά του συμπτώματα. Έχει εμμονή με την τάξη τόσο στο περιβάλλον που ζει
όσο και στα συναισθήματα του (ένα ακατάστατο περιβάλλον τον παραπέμπει σε ένα ταραγμένο συναισθηματισμό). Η συναισθηματική του ανασφάλεια διακρίνεται και στο φόβο
που έχει για τα μικρά έντομα, εκείνα που μπορεί να εισβάλουν αιφνίδια και χωρίς να
γνωρίζεις από πού. Αντίστοιχα, παραλληλίζει τη συναισθηματική του θωράκιση και τα πιθανά «ανοίγματα» που μπορεί να έχει.

Όταν οι άμυνες καταρρέουν
Καθώς η συναισθηματική τρωτότητα γίνεται όλο και περισσότερο παθολογική, ο ασθενής γίνεται καταθλιπτικός. Δε μπορεί να παρηγορηθεί, μπορεί να εμφανίσει τάσεις αυτοκτονίας, αν π.χ. ένας νέος δοκιμάσει μια έντονη απόρριψη ή λύπη θα κλειστεί στο
δωμάτιό του και θα ακούει την πιο θλιβερή μουσική που θα βρει, η οποία θα τον βυθίσει περισσότερο στην κατάθλιψη. Αν η κατάθλιψη αρχίζει να καταλαγιάζει τότε η μουσική
θα βοηθήσει στην βελτίωση. Αυτού του είδους η κατάθλιψη είναι μια υστερική μορφή
αντίδρασης που συμβαίνει μόλις καταρρεύσει ο συναισθηματικός έλεγχος. Τότε ο ασθενής γίνεται παράλογος και η παθολογική συναισθηματική σφαίρα κυβερνά τα πάντα.
Καθώς η παθολογία προχωράει πέρα από την φάση της κατάθλιψης, ο ασθενής παρουσιάζει περιοδικότητα των φυσικών συμπτωμάτων και εναλλαγές στην διάθεση. Η
διάθεση ταλαντεύεται από παράλογη κατάθλιψη μέχρι παράλογη χαρά. Καθώς η αντικειμενικότητα του ασθενή μεταβάλλεται, καθετί στο συναισθηματικό επίπεδο φτάνει στα άκρα.
Σε αυτό το στάδιο μερικά από τα χαρακτηριστικά σωματικά συμπτώματα μπορεί βαθμιαία να εξαφανιστούν. Καθώς η παθολογία προχωράει σε βαθύτερα επίπεδα, μπορεί να
δούμε την επιθυμία για αλάτι να εκλείπει όπως και η απέχθεια στις γλοιώδεις τροφές τα
λιπαρά και η επιδείνωση από τον ήλιο κ.λπ.
Η εξαφάνιση αυτών των χαρακτηριστικών είναι ευθέως ανάλογη προς την προοδευτική εμβάθυνση του παθολογικού σταδίου. Καθώς η παθολογία φτάνει στο συναισθηματικό επίπεδο, ο πρώτος φόβος που αναπτύσσεται είναι η κλειστοφοβία. Στα αρχικά
στάδια που απολαμβάνουν σχετική συναισθηματική ελευθερία βλέπουμε μόνον να δυσανασχετούν στον περιορισμό που τους επιβάλλουν οι άλλοι.
Αργότερα η τρωτότητα τους αναγκάζει να κλειστούν, όταν λοιπόν αντιλαμβάνονται το
ίδιο είδος κλεισίματος έξω από τον εαυτό τους τότε φοβούνται.
Μαζί με την κλειστοφοβία, εμφανίζεται ακαμψία (αυστηρότητα) στο συναισθηματικό και
διανοητικό επίπεδο. Ο ασθενής αναπτύσσει έμμονες ιδέες, βλέπει τα πράγματα μέσα
από όρους καλού-κακού, σωστού-λάθους, ακριβούς-ανακριβούς, πρακτικού μη πρακτικού. Τελικά εμφανίζεται ένα υποχονδριακό άγχος για την υγεία ιδιαίτερα για τις καρδιακές παθήσεις. Αυτή η υποχονδρίαση σχετίζεται με τη σχολαστικότητα του. Προσπαθεί
ψυχαναγκαστικά να αποφύγει την μόλυνση, συνεχώς καθαρίζει, πλένει τα χέρια του και
απολυμαίνει το καθετί. Πρόκειται για φόβο μικροβιακής μόλυνσης και όχι για αίσθημα
αηδίας όπως βλέπουμε σε άλλους τύπους φαρμάκων της Ομοιοπαθητικής.
Τελικά , ακόμα και οι καταναγκαστικοί μηχανισμοί ελέγχου καταρρέουν εντελώς και τα
άτομα αυτά εκφράζουν καθετί που πριν δεν επιτρεπόταν. Γίνονται αδιάντροποι και επιδειξιομανείς, μιλούν αισχρά κ.λπ. Στο τελευταίο στάδιο συνήθως δεν χάνουν τον διανοητικό έλεγχο, ώστε να αναπτύξουν κανονική ψύχωση, εμφανίζουν απλώς αδιάντροπη
συμπεριφορά. 
* Η ομοιοπαθητική στα 200 χρόνια εφαρμογής της δεν έχει παρουσιάσει ποτέ παρενέργειες. Η
λέξει χρησιμοποιήθηκε για λόγους ευκολίας στον μη ειδικό αναγνώστη και δηλώνει τα συμπτώματα
που προκαλεί στους εξεταστές (πειραματανθρώπους) που συμμετείχαν στην πειραματική απόδειξη
της ουσίας του Νat-m.

διάλεξε για κάθε περίπτωση αρρώστιας ένα φάρμακο, που μπορεί να προκαλέσει όμοια πάθηση (Όμοιο Πάθος)
σαν αυτό που πρόκειται να θεραπεύσει!
Σάμουελ Χάνεμαν
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Γερή Καρδιά με Γεμμοθεραπεία
Γράφει: Σπύρος Μπαλής, Διαιτολόγος / Γεμμοθεραπευτής, email:balisdiet@yahoo.gr, www.naturaltherapy.gr, http://gemmotherapya.blogspot.gr

Η υγεία της καρδιάς πρέπει να είναι από τις πιο άμεσες
προτεραιότητές μας, αφού αυτή δουλεύει ασταμάτητα
και περισσότερο από κάθε άλλο όργανο του σώματος. Η
καρδιά μέσω του αίματος μεταφέρει με το δίκτυο των
αγγείων θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο σε όλα τα κύτταρα του σώματος και καθαρίζει το αίμα από τις άχρηστες και βλαβερές ουσίες που παράγονται από τον
οργανισμό. Όπως η καρδιά λοιπόν φροντίζει τον οργανισμό μας έτσι και εμείς πρέπει να την φροντίζουμε και να την προστατεύουμε από σοβαρές ασθένειες.
H στεφανιαία νόσος είναι η πιο κοινή μορφή της καρδιαγγειακής νόσου, όπου υπάρχει
μερική ή ολική απόφραξη των αρτηριών που τροφοδοτούν με αίμα την καρδιά. Οι άλλες
δύο είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο και η περιφερική αγγειοπάθεια. H στεφανιαία νόσος
μπορεί να προκαλέσει στηθάγχη, έμφραγμα του μυοκαρδίου και αιφνίδιο θάνατο, αποτελεί δε μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου μεταξύ των κατοίκων της Αμερικής, της
Δυτικής Ευρώπης αλλά και παγκοσμίως.
Οι παράγοντες κινδύνου για τις παθήσεις
της καρδιάς χωρίζονται σε αυτούς που
ελέγχονται, όπως για παράδειγμα η χοληστερόλη, η αρτηριακή πίεση, η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η έλλειψη άσκησης,
το σάκχαρο και το άγχος και σε εκείνους
που δεν ελέγχονται όπως το φύλο, η
κληρονομικότητα και η ηλικία. Εκτός από
την διατροφή και τον τρόπο ζωής που
συμβάλουν στην υγεία της καρδιάς, η
Γεμμοθεραπεία παίζει σημαντικό ρόλο για
μια υγιή καρδιά αλλά και υγιή αγγεία.
Παρακάτω αναφέρω μερικά από τα Γεμμοθεραπευτικά ιάματα που συμβάλουν στην υγεία της καρδιάς και γενικότερα του καρδιαγγειακού /κυκλοφορικού συστήματος και τα οποία προτείνονται ανάλογα με την
παθολογία του κάθε ασθενή .

Cornus sanguinea
Άλλο ένα σημαντικό ίαμα που αποτοξινώνει την καρδιά και τις αρτηρίες. Είναι
ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ίαμα για την θρόμβωση και το έμφραγμα. Χρησιμοποιείται
για την βελτίωση των λειτουργιών της
καρδιάς και την τόνωση της συσταλτικότητάς της. Δρα για την πρόληψη επικείμενου εμφράγματος και έχει αντιθρομβωτική
και αντιπηκτική δράση. Χρησιμοποιείται σε μετα-χειρουργική επέμβαση στεντ (stent), για
τη διατήρηση της στεφανιαίας κυκλοφορίας.

Citrus Lemonium
Είναι ένας ισχυρός αντιφλεγμονώδης παράγων. Ρευστοποιεί το αίμα και ρυθμίζει
τον μηχανισμό πήξης και αποτελεί έτσι
μια πραγματική εναλλακτική λύση για την
ασπιρίνη χωρίς τον κίνδυνο σχηματισμού
έλκους. Χρησιμοποιείται για την προστασία μετά από εγκεφαλικά, σε θρομβοφλεβίτιδες σε συνδυασμό με άλλα
γεμμοθεραπευτικά ιάματα. Άλλες ενδείξεις είναι υπερλιπιδαιμίες, ημικρανίες, πονοκέφαλοι νευρικής φύσεως και νευραλγίες. 
Βιβλιογραφία:
Dr J. Rosencwajg, Organotherapy Drainage and Detoxification, Emryss Publishers
Dr Marcus Greaves, Gemmotherapy and Oligotherapy
Αnthony Speroni, ND, Gemmotherapy and Oligotherapy for Natural Health Practitioners
Br J Pharmacol. 2003 July; 139(6): 1095–1102.

Αlnus Glutinosa
Είναι ένα απαραίτητο αντιφλεγμονώδες
και από τα καλύτερα γεμμοθεραπευτικά
για τις καρδιακές παθήσεις. Είναι χρήσιμο
και ενδείκνυται ιδιαίτερα μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου, για τα εγκεφαλικά, αρτηρίτιδα (φλεγμονή αρτηριακών
τοιχωμάτων), φλεβική θρόμβωση, φλεβίτιδα ( φλεγμονή των φλεβών ).Είναι ένα
από τα καλύτερα ιάματα για την προστασία των αγγείων της καρδιάς. Αυξάνει την
αγγειακή κυκλοφορία, ενώ καλυτερεύει την εγκεφαλική κυκλοφορία, με αποτέλεσμα
να είναι πολύ χρήσιμο για τα εγκεφαλικά και προβλήματα όπως η γεροντική άνοια, η
απώλεια μνήμης, αλλά και οι απλές ημικρανίες.

Grategus Oxycantha
Είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο γεμμοθεραπευτικό ίαμα που στοχεύει στο καρδιαγγειακό σύστημα. Θεωρείται ως
«τροφή της καρδιάς» και συστήνεται σε
στηθάγχη, αρρυθμίες, ταχυκαρδία, υπέρταση-υπόταση (ρυθμιστής πίεσης του αίματος),
καρδιακή
ανεπάρκεια,
αρτηριοσκλήρωση, δυσκολία στην αναπνοή. Είναι ένα από τα καλύτερα αντιγηραντικά της καρδιάς, ενώ επιπλέον έχει
και αγχολυτικές ιδιότητες.

Syringa Bulgaris
Το ίαμα αυτό δρα στις στεφανιαίες αρτηρίες και είναι ένα εξαιρετικό αποτοξινωτικό της καρδιάς. Μειώνει την αθηροσκλήρωση, ξεμπλοκάροντας τις στεφανιαίες αρτηρίες από τις πλάκες που είναι
ασβεστοποιημένες με τη χοληστερόλη.
Οι παθήσεις που ενδείκνυται είναι: στηθάγχη, υπέρταση, ταχυκαρδία. Μειώνει τα
τριγλυκερίδια στο αίμα και χορηγείται μετά
από έμφραγμα.

Η γιατρική του σώματος τις αρρώστιες γιατρεύει, η σοφία βγάζει την ψυχή απ’ τα πάθη.
Δημόκριτος (Diels 31)
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ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ
Η Υγεία και η Ειρήνη στον Άνθρωπο και την Ανθρωπότητα χτίζονται στα πρώτα στάδια της Ζωής
Ιωάννα Μαρή, Ψυχολόγος, συγγραφέας, Πρόεδρος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προγεννητικής Αγωγής ( ΟΜΑΕΠ ) και της Ελληνικής Εταιρείας. Ομιλία στο ξενοδ. Divani Caravel.

Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα (των τελευταίων 30 έως 50 ετών) αποφαίνεται ότι τα πρώτα στάδια της ζωής, ήτοι η προγεννητική περίοδος –από
τη σύλληψη έως τη γέννηση- προπαντός, και τα πρώτα 7 μετά τη γέννηση
χρόνια έχουν καθοριστική σημασία για την ανάπτυξη του ανθρώπου, είναι
θεμέλιο της υγείας του, της ψυχικής του ισορροπίας, ακόμη και του χαρακτήρα του και των δεξιοτήτων και χαρισμάτων του. Το κλειδί είναι ο τρόπος
της ζωής των γονέων, μητέρας, και πατέρα. Σκέψεις, συναισθήματα, βιώματα, ακούσματα, εικόνες, ευχές, οράματα, όλα διαμορφώνουν την αναπτυσσόμενη ζωή, πριν από τη γέννηση και στα πρώτα χρόνια μετά απ’ αυτήν.

Η εμβρυική ζωή: οι ρίζες της ανθρώπινης ύπαρξης

Οι 9 μήνες που ο νέος άνθρωπος διανύει στη μήτρα της μητέρας, είναι το πρώτο του περιβάλλον, το πρώτο του μικρό σύμπαν. Σκέψεις, συναισθήματα της μητέρας και του πατέρα, λόγος, ήχοι, μουσική, φως, χρώματα, εικόνες, αρώματα, η τροφή της εγκύου, όλα
χτίζουν την υγεία του σώματός του και μέσα από βαθιές εγγραφές στην κυτταρική του
μνήμη, διαμορφώνουν τον αυριανό του χαρακτήρα, ακόμη και τη νοοτροπία, τις κλίσεις
και τα χαρίσματά του.
Η ψυχική και πνευματική ζωή της μητέρας παίζουν κυρίαρχο ρόλο σ’ αυτήν
τη διαμόρφωση. Τα θετικά συναισθήματα και οι εντυπώσεις, της επιτρέπουν
την αδιάλειπτη τροφοδότηση του εμβρύου με όλα τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία ώστε να δομηθεί τέλεια και ολοκληρωμένα ο σκελετός του, τα όργανά του και τα εγκεφαλικά κέντρα... Αν η εσωτερική γαλήνη της μητέρας, η αγάπη
της και οι θετικές καταστάσεις του ψυχισμού της επαναλαμβάνονται, και επομένως οι
ορμόνες της αγάπης και της χαράς (ενδορφίνες, ωκυτοκίνη) κατακλύζουν συνέχεια τον
οργανισμό της και τον οργανισμό του παιδιού, δημιουργούνται σ’ αυτό προδιαθέσεις,
έως αδρές γραμμές, ενός χαρακτήρα χαρούμενου, αισιόδοξου και βαθειά ειρηνικού.
Αντίθετα, όταν κυριαρχούν τα αρνητικά συναισθήματα στη μητέρα, η τροφοδοσία του
εμβρύου είναι ασυνεχής και η ροή των στοιχείων στα κέντρα και τα όργανά του είναι διακοπτόμενη, με αποτέλεσμα την ελλιπή δόμησή τους. Αν για ένα χρονικό διάστημα η τροφοδοσία του εμβρύου δεν είναι συνεχής, αυτό οδηγεί αναπόφευκτα σε ατελή έως και
προβληματική ανάπτυξη του νέου οργανισμού, ενώ ασθένειες μπορεί να εκδηλωθούν
αργά ή γρήγορα. Το παιδί αυτό θα έχει δεχθεί συγχρόνως εγγραφές άγχους, λύπης,
απαισιοδοξίας, που θα διαμορφώσουν την αυριανή του ψυχοσύνθεση.
Αν λοιπόν επιθυμούμε, ως γονείς και ως έθνος να διαμορφώσουμε μια υγιή
και ειρηνική κοινωνία, πρέπει να ασχοληθούμε με την αγωγή του παιδιού
πριν από τη γέννησή του, ήδη από τη σύλληψη. Η προγεννητική αγωγή θέτει
τα θεμέλια της Υγείας, της Ισορροπίας και της Ειρηνικής προσωπικότητας.
Τα επιστημονικά αυτά συμπεράσματα, απόλυτα σύμφωνα με την αρχαιοελληνική και νεοελληνική σοφία, επιβεβαιώθηκαν από το σύγχρονο νέο κλάδο της Επιγενετικής Επιστήμης, η οποία ήδη θεωρεί ότι ο κυρίαρχος παράγων επίδρασης προς την
διαπλασσόμενη νέα ζωή δεν είναι τα γονίδια αλλά το περιβάλλον της μήτρας.
Πολύ χαρακτηριστικές είναι οι αναπτύξεις του νευροβιολόγου Gerald Hüther στο βιβλίο
του «Το μυστικό των εννέα πρώτων μηνών» (εκδόσεις Πολύτροπον). «Πριν από λίγο πιστεύαμε ακόμη ότι η προγεννητική ανάπτυξη καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από γενετικά
προγράμματα. Αλλά στο μεταξύ αποδείχθηκε πως αυτή η πίστη ήταν μια πλάνη... Χρειάσθηκε να κατανοήσουμε ότι οι ακολουθίες DNA του μητρικού και πατρικού γενώματος, που συντήκονται μέσα στο γονιμοποιημένο ωάριο, συνιστούν ένα φάσμα μόνο των
ενδεχομένων δυνατοτήτων περαιτέρω εξέλιξης. Το τί πράγματι θα προκύψει απ’ αυτά
τα δεδομένα, αν και σε ποιό βαθμό αυτά θα αξιοποιηθούν και με ποιό τρόπο θα καθορίσουν την λειτουργική ωρίμανση του αγέννητου
παιδιού, μελλοντικού ενηλίκου, αυτό δεν εναπόκειται στην εξουσία των γονιδίων, αλλά εξαρτάται πολύ συγκεκριμένα από την κατάσταση και
τον τρόπο ζωής της μέλλουσας μητέρας (από το
αν καπνίζει, αν παίρνει φάρμακα, αν είναι φορτισμένη, αγχωμένη, ή αν αντίθετα χαίρεται ανέμελα για τον ερχομό του παιδιού της).Πέραν
ακόμη και αυτού, η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία
έχει βιωθεί η σύλληψη συνεισφέρει επίσης και
στην επιλογή των γονιδίων.
Συμπερασματικά: ο σύγχρονος νέος κλάδος της Επιγενετικής έχει τελείως απομακρυνθεί από την παλαιά αντίληψη της
μονοκρατορίας των γονιδίων και ήδη δέχεται ότι το περιβάλλον της μήτρας, δηλ.
σκέψεις, συναισθήματα, βιώματα, μητέρας και πατέρα αλλά και ήχοι, εικόνες,
μουσική, κλπ. διατροφή και φυσική ζωή
της μητέρας υπερισχύει στην διαμόρφωση
της υγείας, του χαρακτήρα, των ιδιοτήτων,
ικανοτήτων, χαρισμάτων του παιδιού που
θα γεννηθεί και του ενηλίκου, στον οποίο
το παιδί αυτό θα διαμορφωθεί, διότι το περιβάλλον κι όχι τα γονίδια καθορίζουν την
φυσική και ψυχοπνευματική ιδιοσυστασία
του παιδιού. Ανάλογα με την ποιότητα ζωής της
μητέρας, του πατέρα και την επίδραση του περιβάλλοντός τους, άλλα στοιχεία (τα «όμοια») του
γενετικού κεφαλαίου του παιδιού «θα εκφρασθούν» δηλ. θα εκδηλωθούν κι άλλα θα μείνουν «σιωπηρά», αδρανή, δεν θα εκφρασθούν.
Αυτή η νέα γνώση της επιγενετικής επιστήμης
είναι ύψιστης σημασίας, αφού δείχνει την πολύ

μεγάλη δύναμη των μελλόντων γονέων να διαμορφώσουν θετικά φυσική και ψυχική
υγεία στο μελλογέννητο παιδί τους. Ύψιστης σπουδαιότητας είναι η σωστή δόμηση του
εγκεφάλου του εμβρύου.«Οι μέλλοντες γονείς είναι πραγματικοί γενετικοί αρχιτέκτονες.
Επείγει αυτό να το πληροφορηθούν.»εξηγεί ο γενετιστής Dr Bruce Lipton.

Οι μικροί κανόνες που θεμελιώνουν την υγεία και την εξέλιξη
του παιδιού

Τα 7 πρώτα χρόνια μετά τη γέννηση, συμπληρώνεται και εδραιώνεται η αρχική θεμελίωση σωματικής και ψυχικής ανάπτυξης του παιδιού. Οι γονείς
με τον αρμονικό, σε κάθε επίπεδο, τρόπο της ζωής τους, με το παράδειγμά
τους μπορούν να συμβάλουν στην συνέχιση του έργου της ανάπτυξης.
Ας τονίσουμε και πάλι ότι τόσο η προγεννητική αγωγή, όσο και η μεταγεννητική πρώιμη
αγωγή δεν περιλαμβάνουν περίπλοκους και δυσβάστακτους κανόνες. Συνίστανται σε
μερικούς απλούς κανόνες ζωής, σχετικούς με ένα υγιή, ήρεμο χαρούμενο και θετικό
και ευτυχισμένο τρόπο ζωής των υποψηφίων γονέων και των μικρογονέων.
Προγεννητικά συνιστώνται: υγιεινή διατροφή και υγιής τρόπος ζωής, ήρεμη και χαρούμενη επικοινωνία του ζεύγους μεταξύ τους και με το παιδί, το καλωσόρισμα της νέας
ύπαρξης και η εκδήλωση της αγάπης των γονιών προς αυτό, ένας γενικά αισθητικός
τρόπος ζωής, με μουσική, τέχνη, επαφή με τη φύση, με αισιοδοξία και ανάταση.
Μεταγεννητικά, στα πρώτα 7 χρόνια, οι γονείς έχουν να προσφέρουν:
-αγάπη αλλά και αυστηρότητα, με πρόγραμμα και πειθαρχία μέσα από κανόνες ζωής,
αναγκαίους, ώστε το παιδί να αποκτήσει συναίσθηση των ορίων.
-Με το παράδειγμά τους να δώσουν στο παιδί την αίσθηση του θαυμαστού που μας περιβάλλει,
-Να βοηθήσουν την πρακτικότητά του και την άσκησή του σε λεπτές εργασίες,
-Να οργανώνουν τη δράση του, ποτέ ένα παιδί δεν πρέπει να μένει αδρανές.
-Μόνο θετικός, σαφής και κατανοητός να είναι ο λόγος τους.
- Μουσική καλή, ζωγραφική, μύθοι, παραμύθια, επαφή με τη φύση θα διδάξουν στο
παιδί την αισθητική και τις αξίες της ζωής,
-Συλλογικότητα, αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, συμμετοχή στη ζωή της οικογένειας και
του σχολείου, αποτελούν την πρώτη διδαχή στο ρόλο του αυριανού πολίτη.
Μια μεγάλη πνευματική προσωπικότητα της Ορθοδοξίας γέρων Σωφρώνιος του Εσσεξ,
αναφέρει: «όσο οι άνθρωποι παραμένουν όμοιοι με τα άγρια θηρία, δεν πρέπει να περιμένουμε ειρήνη πάνω στη γη». Για να ανυψώσουν την ανθρωπότητα οι γυναίκες πρέπει,
συνειδητοποιώντας το σπουδαιότερο λειτούργημά τους, τη μητρότητα, να φέρουν στον
κόσμο παιδιά πνευματικά, Αυτά τα παιδιά θα αισθάνονται τη σοφία της δημιουργίας του
κόσμου, από την κοιλιά της μητέρας τους.
Όλες οι γυναίκες και άνδρες της Ελλάδας, της γης, όλοι οι νέοι και νέες πρέπει να μάθουν αυτήν την σπουδαία αποστολή – απλή και φυσική – που η φύση τους έχει αναθέσει: Να συμβάλουν στην δημιουργία μιας καλύτερης, αληθινά ανθρώπινης νέας γενιάς,
της γενιάς της Ειρήνης, της Αγάπης, της Δημιουργικότητας. Είναι οι πρώτες, οι πρώτοι
και γι’ αυτό οι πιο δυναμικοί παιδαγωγοί του ανθρώπου, της ανθρωπότητας.
Η ειρήνη, η αδελφοσύνη της κοινωνίας μας εξαρτάται από την συνειδητότητά
τους. Και όλοι, οικείοι, πολίτες και κυβερνώντες μπορούμε να βοηθήσουμε,
εισάγοντας μαθήματα προγεννητικής και μεταγεννητικής αγωγής στην σχολική και τριτοβάθμια παιδεία και στους θεσμούς της υγείας και κοινωνικής
εργασίας και διαδίδοντας το μήνυμα της σπουδαιότητας της αγωγής του παιδιού στα πρώτα στάδια της ζωής. 

Με τη δημιουργία των αισθητηρίων οργάνων, το αγέννητο παιδί δέχεται ένα διαρκή και συνεχώς εναλλασσόμενο χείμαρρο
εντυπώσεων. Τα αισθητήρια όργανα είναι, θα έλεγε κανείς, οι «αντένες» με τις οποίες αρχίζει να γνωρίζει τώρα και τον έξω
κόσμο.
Gerald Huther
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΝΕΜΕΣΗ.

Η ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Από το ομόνυμο βιβλίο του Ιβάν Ίλιτς. Επιμέλεια - Παρουσίαση: Χρήστος Κόντης

O Ιβάν Ίλιτς, στο βιβλίο του «Ιατρική Νέμεση: Η Απαλλοτρίωση της Υγείας»
παραπέμπει στους λόγους για τους οποίου: «οι γιατροί δεν τοποθετούνται
στον παρά φύση δρόμο που ακολουθεί η ανθρωπότητα». Υποστηρίζει ότι: ο
άνθρωπος – ο καθένας από εμάς- είναι ο μόνος υπεύθυνος για την τροπή και
τις διαστάσεις που έχουν πάρει οι βιομηχανοποιημένες κοινωνίες μας. Μαζί
με την απαξίωση προς τον εαυτό του, ο βιομηχανοποιημένος άνθρωπος απαξίωσε τις αρχές της ζωής και το φυσικό περιβάλλον που αποτελεί μέρος του
και αλληλεπιδρά στη διατήρηση μιας υγιούς ζωής με τη βιολογική της έννοια.
Όσο πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα απόθεμα ανθρώπων που μπορούν να μας
βγάλουν από τη δύσκολη θέση τόσο θα χειροτερεύουν τα πράγματα διότι
αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Αν ο καθένας αναλογιστεί τη δική του ευθύνη απέναντι στη ζωή και στο περιβάλλων του –φυσικό και κοινωνικό- τότε
η ελπίδα θα αναζωπυρωθεί και αυτό που σήμερα μας τρομοκρατεί θα μοιάζει
σαν ένα κακόγουστο αστείο που προκλήθηκε με την κοινή συμμετοχή όλων
μας, εγωιστικά και αναίτια.
Εμείς, κοινοποιούμε τις θέσεις ανθρώπων που υποδεικνύουν τεκμηριωμένα
σε διάφορους τομείς το κοινωνικό αδιέξοδο, αρκετοί εκ των οποίων διακινδυνεύοντας την καριέρα αλλά και τη ζωή τους. Το βιβλίο του Ιβάν Ίλιτς
γράφτηκε το 1975, μεταφράστηκε στα ελληνικά το 2010 και κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις Νησίδες. Στα 38 χρόνια που πέρασαν από τη συγγραφή
του ο αναγνώστης μπορεί να κρίνει τη ρεαλιστική και διορατική ματιά του
συγγραφέα και να τοποθετηθεί απέναντι στην πολιτική χειραγώγηση που
εναποθέτει τις ελπίδες του για καλύτερη ζωή και υγεία. Το βιβλίο βρίθει από
επιστημονικές παραπομπές που τεκμηριώνουν χωρίς καμία αμφισβήτηση
την αλήθεια που πρεσβεύει. Ενδεικτικά –λόγω του μεγάλου όγκου του αποσπάσματος- αναφέρουμε ορισμένες για να έχει μια εικόνα ο αναγνώστης.
Λόγω του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει θα κάνουμε και
μία δεύτερη αναφορά στο επόμενο τεύχος.
Σ.τ.Ε.

Το ιατρικό μονοπώλιο

Ο μη ειδικός στην ιατρική, για τον οποίο έγραψα το βιβλίο αυτό, θα πρέπει μόνος του να
αποκτήσει τη δυνατότητα να κρίνει πώς επιδρά η ιατρική στην υγειονομική περίθαλψη.
Το έργο αυτό που το
έχουμε επειγόντως ανάγκη
είναι ανίκανος να το
εκτελέσει ο γιατρός, πιο
συγκεκριμένα, ο γιατρός
είναι ο ειδικός της εποχής μας που έχει ειδικευθεί στον ανώτερο βαθμό
για να είναι ανίκανος για
το έργο αυτό. Η ανάρρωση από την ιατρογενή
αρρώστια που έχει εξαπλωθεί σ’ όλη την έκταση
της κοινωνίας είναι έργο
πολιτικό και όχι επαγγελΜάθημα ανατομίας του Rebrandt
ματικό. Θα πρέπει ο
λαός ν’ αποφασίσει τί
ισορροπία θα καθιερώσει ανάμεσα στο δικαίωμα του πολίτη να γιατρεύεται
και στο δικαίωμα του να του παρέχεται ισότιμα υγειονομική περίθαλψη. Κατά
τα χρόνια που έζησαν οι προηγούμενες γενιές, το ιατρικό μονοπώλιο επάνω στην υγειονομική περίθαλψη επεκτάθηκε ανεξέλεγκτα και σφετερίστηκε την ελευθερία μας όσον
αφορά το ίδιο μας το σώμα. Η κοινωνία έχει εκχωρήσει σε γιατρούς το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζουν τι είναι αρρώστια και ποιος είναι άρρωστος ή εν δυνάμει άρρωστος, και τί θα πρέπει να γίνει με τους αρρώστους… Η υποχρέωση της κοινωνίας να
παρέχει σε όλους τους πολίτες της σχεδόν απεριόριστα προϊόντα του ιατρικού συστήματος, απειλεί να καταστρέψει τις περιβαλλοντικές και πολιτισμικές συνθήκες που έχουν
ανάγκη οι άνθρωποι για να γιατρεύονται μόνιμα και αυτόνομα όσο ζουν. Την τάση αυτή
οφείλουμε να την αναδείξουμε και εν τέλει να την ανατρέψουμε.
Το Ιατρικό κατεστημένο έχει γίνει σημαντικότατη απειλή για την υγεία. Το
ιατρικό επάγγελμα εξουσιάζει την ιατρική. Το αποτέλεσμα είναι ολέθριο και
έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας. Τη νέα αυτή επιδημία ονομάζω ιατρογένεσις. Στα ιατρικά συνέδρια συζητούνται διαρκώς τα δεινά που προκαλεί η πρόοδος της
ιατρικής, οι ερευνητές εστιάζουν την προσοχή τους στην δύναμη της διάγνωσης και της
θεραπείας να προκαλούν αρρώστιες, τα ιατρικά περιοδικά αφιερώνουν ολοένα περισσότερο χώρο σε παράδοξες βλάβες που προκαλεί η νοσηλεία των αρρώστων… Οι περιορισμοί που πρέπει να τεθούν στην υγειονομική περίθαλψη από επαγγελματίες είναι
πολιτικό ζήτημα, που η σημασία του ολοένα μεγαλώνει. Ποιον θα ωφελήσουν οι περιορισμοί αυτοί; Τους απλούς ανθρώπους, που οργανώνονται και κινητοποιούνται αμφισβητώντας την κατεστημένη εξουσία των επαγγελματιών, ή τα υγειονομικά επαγγέλματα,
που σκοπεύουν να επεκτείνουν ακόμα περισσότερο το μονοπώλιο τους; Αυτό θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από το ποιος θα πάρει την πρωτοβουλία. (Σελ 9)

Πολιτισμική ιατρογένεση

Να είσαι υγιής σημαίνει όχι μόνο να τα βγάζεις επιτυχημένα πέρα με την πραγματικότητα,
αλλά και να χαίρεσαι την επιτυχία. Σημαίνει να μπορείς να αισθάνεσαι ζωντανός στην
απόλαυση, μα και στον πόνο, σημαίνει ν’ αγαπάς τη ζωή σου, μα και να την διακινδυνεύεις. Η υγεία και τα βάσανα, όπως τα βιώνουν οι αισθήσεις, είναι φαινόμενα
που διαφοροποιούν τους ανθρώπους από τα ζώα1… Η ανθρώπινη υγεία
κάνει τα ένστικτα να λειτουργούν πιο καθαρά2. Είναι κάτι παραπάνω από
ένα συγκεκριμένο πρότυπο συμπεριφοράς που διαμορφώνεται από τα έθιμα,
τα ήθη, τις παραδόσεις και τις συνθήκες. Υποδηλώνει πράξεις των ανθρώπων σύμφωνα μ’ ένα σύνολο μηχανισμών ελέγχου: σχεδίων, τρόπων ενεργείας, κανόνων και οδηγιών, που όλα διέπουν την ανθρώπινη συμπεριφορά3.
Σε μεγάλο βαθμό, κουλτούρα και υγεία συμπίπτουν. Κάθε κουλτούρα διαπλά-

θει μια μοναδική Gestalt (μορφή) υγείας και διαμορφώνει απαράμιλλα τις διαθέσεις
απέναντι στον πόνο, την αρρώστια, την αναπηρία και τον θάνατο. Η κάθε μία από τις
παραπάνω διαθέσεις περιγράφει μια κατηγορία ανθρώπινων ενεργειών που η παράδοση τις έχει συνοπτικά ονομάσει τέχνη του πάσχειν4. Η υγεία του κάθε ανθρώπου είναι
μια υπεύθυνη πράξη του σύμφωνα μ’ ένα κοινωνικό σενάριο5. Το πώς ο άνθρωπος
αυτός σχετίζεται με τη γλύκα και την πίκρα της πραγματικότητας και το πώς αντιμετωπίζει άλλους που νομίζει πως υποφέρουν, είναι ανήμποροι ή βασανίζονται καθορίζουν το
πώς αισθάνεται ο ίδιος το σώμα του και μαζί μ’ αυτό την υγεία του. Το πώς αισθάνεται
ο άνθρωπος το σώμα του, το ζει σαν δώρο της κουλτούρας που διαρκώς ανανεώνεται6… Αφού επί έναν αιώνα επιδίωκαν την ιατρική ουτοπία7 , σε αντίθεση προς την τρέχουσα συμβατική σοφία8, οι ιατρικές υπηρεσίες δεν έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις
αλλαγές που προήλθαν στο προσδόκιμο ζωής…
Οι μολυσματικές/λοιμώδεις νόσοι που επικρατούσαν στις απαρχές της βιομηχανικής
εποχής μας δείχνουν πώς απέκτησε τη φήμη της η ιατρική9. Η φυματίωση, λόγου χάρη,
έφτασε σ’ ένα αποκορύφωμα κατά τη διάρκεια ζωής δύο γενεών. Στη Νέα Υόρκη το
1812 το ποσοστό θνησιμότητας εκτιμούνταν πως ήταν υψηλότερο από 700 σε 10.000.
Γύρω στα 1882, όταν πρώτος ο Κοχ απομόνωσε και καλλιέργησε τον βάκιλο είχε ήδη
ελαττωθεί σε 370 στους 10.000. Το ποσοστό είχε πέσει σε 180 όταν άνοιξε το 1910
το πρώτο σανατόριο, αν και η «φθίση» εξακολουθούσε να κατέχει τη δεύτερη θέση
στους πίνακες θνησιμότητας10. Έπειτα από το δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, πριν όμως
γίνουν ρουτίνα τα αντιβιοτικά, είχε γλιστρήσει στην ενδέκατη θέση, με ποσοστό 48 στους
10.000. Η χολέρα, η δυσεντερία και ο τύφος έφτασαν παρομοίως σ’ ένα μέγιστο και ένα
ελάχιστο, έξω από τον έλεγχο των γιατρών. Την εποχή που έγινε κατανοητή η αιτιολογία τους και εξειδικεύτηκε η θεραπεία τους, οι αρρώστιες αυτές είχαν ήδη χάση σε μεγάλο βαθμό την δραστικότητα και, συνεπώς την κοινωνική τους σπουδαιότητα. Το
αθροιστικό ποσοστό θνησιμότητας από οστρακιά, διφθερίτιδα, κοκίτη και ιλαρά σε παιδιά μέχρι δεκαπέντε χρονών, δείχνει ότι περίπου το 90% της συνολικής μείωσης της
θνησιμότητας μεταξύ 1860 και 1965 είχε επέλθει πριν από την εισαγωγή των αντιβιοτικών και της πλατιάς χρησιμοποιούμενης ανοσοποίησης. Η ύφεση αυτή μπορεί εν μέρει
ν’ αποδοθεί στη βελτίωση της στέγασης και στη μείωση τις δραστικότητας των μικροοργανισμών, αλλά ο κατά πολύ σημαντικότερος παράγοντας ήταν η μεγαλύτερη αντίσταση του ξενιστή, που οφειλόταν στην καλύτερη διατροφή…
Για περισσότερο από έναν αιώνα, η ανάλυση των γενικών τάσεων των ασθενειών είχε δείξει πως ο πρώτιστος καθοριστικός παράγοντας της κατάστασης της γενικής υγείας ενός οποιουδήποτε πληθυσμού, είναι το περιβάλλον.
Η ιατρική γεωγραφία, η ιστορία των ασθενειών, η ιατρική ανθρωπολογία και
η κοινωνική ιστορία των διαθέσεων των ανθρώπων απέναντι στην αρρώστια, έχουν δείξει ότι η
διατροφή, το νερό και ο
αέρας σε συνδυασμό με
το επίπεδο κοινωνικοπολιτικής ισότητας και τους
πολιτισμικούς οργανισμούς που δίνουν τη δυνατότητα να διατηρηθεί
σταθερός ο πληθυσμός,
παίζουν
καθοριστικό
ρόλο στο πόσο υγιείς αισθάνονται οι μεγάλοι και
σε ποια ηλικία εμφανίζουν την τάση να πεθαίRenoir
νουν οι ενήλικοι….

Από τα χρόνια του Γαλιλαίου, πολλοί έλπιζαν να δώσουν στην ιατρική την κομψότητα που είχε δώσει στην αστρονομία ο Κοπέρνικος. Ο Ντεκάρτ όρισε το σύστημα συντεταγμένων για τη χάραξη της γραφικής παράστασης. Η περιγραφή του μετέτρεψε πράγματι το ανθρώπινο σώμα σ’ ένα σύνολο από ρολόγια και άλλαξε την απόσταση όχι μόνον
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Πέρα από ένα κρίσιμο επίπεδο έντασης, η θεσμική υγειονομική περίθαλψη –ανεξάρτητα από το αν παίρνει τη
μορφή νοσηλείας, πρόληψης ή περιβαλλοντικής μηχανικής- ισοδυναμεί με συστηματική άρνηση της υγείας…
Ένα επαγγελματικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης
που βασίζεται σε γιατρούς, το οποίο έχει επεκταθεί πέρα
από ορισμένα κρίσιμα όρια, είναι παθογόνο για τρεις λόγους: Οφείλει να παράγει κλινικές βλάβες περισσότερες
από τα δυνητικά του οφέλη, δε μπορεί παρά να ενισχύει,
έστω και αν αυτό δεν φαίνεται καθαρά, τις πολιτικές συνθήκες που θα καθιστούν την κοινωνία μη υγιή και έχει την
τάση να φενακίζει και ν’ αλλοτριώνει τη δύναμη του ατόμου να γιατρεύει τον εαυτό του και να διαμορφώνει το περιβάλλον του.
Τα ιατρικά συστήματα της εποχής μας έχουν ξεπεράσει τα
ανεκτά αυτά όρια. Το ιατρικό και παραϊατρικό μονοπώλιο
στην υγειονομική μεθοδολογία και τεχνολογία αποτελεί
ένα χτυπητό παράδειγμα της πολιτικά κακής χρήσης των
επιστημονικών επιτευγμάτων, με σκοπό την ενίσχυση της
βιομηχανικής και όχι της προσωπικής ανάπτυξης…

Η επιδημία της …ιατρικής

Δυστυχώς, η ανώφελη αλλά κατά τα άλλα αβλαβής ιατρική περίθαλψη είναι λιγότερο σημαντική από τις βλάβες
που επιφέρει στη σύγχρονη κοινωνία η ολοένα διογκούμενη ιατρική επιχείρηση. Ο πόνος, η δυσλειτουργία, η αναπηρία και η έντονη οδύνη, που προκαλεί μια τεχνική
ιατρική παρέμβαση, ανταγωνίζεται τώρα τη νοσηρότητα
που οφείλεται σε τροχαία και βιομηχανικά ατυχήματα ή σε
δυστυχήματα και δραστηριότητες που σχετίζονται με τον
πόλεμο. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ιατρική γίνεται
μια από τις ταχύτερα εξαπλωνόμενες επιδημίες
της εποχής μας. Από όλες τις φονικές θεσμικές
βλάβες μόνον η σύγχρονη κακή διατροφή βλάπτει
περισσότερους ανθρώπους από όσους η ιατρογενής αρρώστια στις διάφορες εκδηλώσεις της. Με
την πιο στενή σημασία των λέξεων, η ιατρογενής
αρρώστια περιλαμβάνει μόνο παθήσεις που δεν
θα είχαν παρουσιαστεί, αν δεν είχε εφαρμοστή έγκαιρη και επιστημονική συστηνόμενη θεραπεία…
Σε ορισμένους αρρώστους, τα αντιβιοτικά προκαλούν αφ’
ενός αλλοίωση της βακτηριακής χλωρίδας και αφ’ εταίρου υπερευαισθησία στις αρρώστιες, πράγμα που επιτρέπει σε ανθεκτικότερους μικροοργανισμούς να πολλαπλασιάζονται και να εισβάλουν στον ξενιστή. Άλλα φάρμακα βοηθούν στο πολλαπλασιασμό ορισμένων παραλλαγών βακτηρίων που είναι ανθεκτικά στα φάρμακα. Έτσι
έχουν εξαπλωθεί ύπουλα είδη δηλητηρίασης, γρηγορότερα και από τα εκπληκτικής ποικιλίας πανταχού παρόντα
ψευτοφάρμακα. Καθιερωμένη πρακτική είναι και η περιττή
χειρουργική παρέμβαση… Επιβλαβέστατες ανύπαρκτες
αρρώστιες είναι αποτέλεσμα ιατρικής θεραπείας που παρέχεται για ανύπαρκτες αρρώστιες, και έχουν πάρει την
πάνω βόλτα: ο αριθμός των παιδιών που βλάφτηκαν από
τη θεραπεία που τους γινόταν για ανύπαρκτες καρδιοπάθειες στη Μασαχουσέτη είναι μεγαλύτερος από τον
αριθμό των παιδιών που υποβάλλονται σε αποτελεσματική θεραπεία για υπαρκτές καρδιοπάθειες…
Αναλογικά με το χρόνο που περνούν οι άνθρωποι σ΄ ένα
χώρο, τα δυστυχήματα φαίνεται πως συμβαίνουν στα νοσοκομεία με συχνότητα μεγαλύτερη από όσο οπουδήποτε
αλλού… Παρά τις καλές προθέσεις των νοσοκομειακών
παραγόντων και παρά τους ισχυρισμούς τους ότι επιτελούν κοινωφελές έργο, ένας αξιωματικός του στρατού
με τις ίδιες επιδόσεις θα είχε αποταχθεί, ένα εστιατόριο ή
κέντρο διασκέδασης θα το είχε κλείσει η αστυνομία…

ιατρογένεση σ’ αυτό το δεύτερο επίπεδο εκφράζεται στα ποικίλα συμπτώματα κοινωνικής υπεριατρικοποίησης, που ισοδυναμεί μ’ αυτό που θα
ονομάσω απαλλοτρίωση της υγείας….
Σ’ ένα τρίτο επίπεδο, τα λεγόμενα υγειονομικά επαγγέλματα προκαλούν κάτι ακόμα πιο σοβαρό: αρνούνται πολιτισμικά την υγεία, στο βαθμό που διαβρώνουν τη
δυναμικότητα των ανθρώπων ν’ ασχοληθούν αυτοπροσώπως και αυτόνομα με την αδυναμία, την ευπάθεια και
τη μοναδικότητά τους. Ο άνθρωπος τον οποίο έχει γραπώσει γερά η σύγχρονη ιατρική, δεν είναι τίποτα άλλο
παρά ένας εκπρόσωπος του ανθρώπινου είδους που τον
έχει αρπάξει η ολέθρια τεχνική του… Πρόκειται για τον
έσχατο αντίκτυπο της υγιεινολογικής προόδου, που προκαλεί την παράλυση των υγειών αποκρίσεων των ανθρώπων στα βάσανα, την αναπηρία και το θάνατο.
Εμφανίζονται όταν οι άνθρωποι αποδέχονται μια διαχείριση της υγείας που έχει σχεδιαστεί με βάση το μηχανικό
μοντέλο, όταν συνωμοτούν σε μια προσπάθεια να παραγάγουν κάτι που λέγεται «καλύτερη υγεία», σαν να ήταν
εμπόρευμα. Αυτό έχει ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα να
διατηρείται η ζωή, που τη διαφεντεύουν κάποιοι άλλοι, σε
υψηλά επίπεδα αρρώστιας η οποία όμως δεν οδηγεί
ακόμα στο θάνατο.

Οι αρχαίοι Έλληνες έβλεπαν σαν θεούς τις δυνάμεις της
φύσης. Γι’ αυτούς, η νέμεση αντιπροσώπευε την εκδίκηση
των θεών, που τιμωρούσαν τους θνητούς οι οποίοι καταπατούσαν τα αποκλειστικά προνόμια που φύλαγαν ζηλότυπα οι θεοί για λογαριασμό τους. Η νέμεση ήταν η
αναπόφευκτη τιμωρία των ανθρώπων που επιθυμούσαν
να γίνουν ήρωες και να μην παραμείνουν κοινοί θνητοί.
Όπως τα περισσότερα αφηρημένα ουσιαστικά των αρχαίων Ελλήνων, η Νέμεση θεοποιήθηκε. Αντιπροσωπεύει
την απόκριση της φύσης στην ύβρη, στο θράσος του ατόμου που επιδίωκε να αποκτήσει θεϊκές ιδιότητες. Η υγειονομική ύβρις της εποχής μας έχει προκαλέσει την
εμφάνιση της ιατρικής νέμεσης…
Πιστεύω ότι η αναστροφή της νέμεσης μπορεί να
έρθει μόνο μέσα από τον άνθρωπο, και όχι από
άλλη μια διευθυνόμενη από άλλους (ετερόνομη)
πηγή που θα εξαρτάται, πάλι, από την επηρμένη
ειδημοσύνη και τον συνακόλουθο φενακισμό. Η
ιατρική νέμεση ανθίσταται σθεναρά στα ιατρικά θεραπευτικά μέσα. Μπορεί ν’ αναστραφεί μόνο αν οι μη ειδικοί
αποκτήσουν πάλι την αυτονομία να αυτονοσηλεύονται και
μόνον αν οι απλοί άνθρωποι κατοχυρώσουν νομοθετικά,
πολιτικά και θεσμικά το δικαίωμα στην περίθαλψη που θα
περιορίζει το επαγγελματικό μονοπώλιο των γιατρών…

Το ριζικό μονοπώλιο της κλινικής ιατρογένεσης
Pink Floyd - The Wall

Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο, η ιατρική πρακτική υποβοηθά την αρρώστια, γιατί ενισχύει μια νοσηρή
κοινωνία που προτρέπει τους ανθρώπους να γίνουν καταναλωτές νοσηλευτικής, προληπτικής,
βιομηχανικής και περιβαλλοντικής ιατρικής… Η

Η κοινωνική ιατρογένεση μπαίνει στο παιχνίδι όταν η υγειονομική περίθαλψη μετατρέπεται σε τυποποιημένο αντικείμενο, σε είδος πρώτης ανάγκης. Όταν όλα τα βάσανα
«τα ζουν οι άνθρωποι μέσα σε νοσοκομεία», και τα σπίτια
γίνονται χώροι αφιλόξενοι για τη γέννηση, την αρρώστια
και το θάνατο, όταν η γλώσσα που έδινε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να βιώνουν το σώμα τους μετατρέπεται σε γραφειοκρατικά αλαμπουρνέζικα ή όταν τα

βάσανα, η οδύνη και η γιατρειά ενός ανθρώπου που δεν
παίζει ρόλο αρρώστου βαφτίζονται μορφή παρέκκλισης….
Όταν η ένταση της βιοιατρικής παρέμβασης περνά ένα κρίσιμο κατώφλι, η κλινική ιατρογένεση μετατρέπεται από
λάθος, ατύχημα ή σφάλμα σε ανεπανόρθωτη διαστρέβλωση της ιατρικής πρακτικής. Παρομοίως, όταν η αυτονομία του επαγγέλματος εκφυλίζεται σε ριζικό μονοπώλιο
και οι άνθρωποι καταντούν ανίκανοι να τα βγάλουν πέρα
με το περιβάλλον τους, η κοινωνική ιατρογένεση γίνεται το
κύριο προϊόν της ιατρικής οργάνωσης. Το ριζικό αυτό μο-

νοπώλιο υπερβαίνει το μονοπώλιο οποιασδήποτε εταιρίας ή κυβέρνησης. Όταν οι πόλεις χτίζονται με βάση
της ανάγκες των οχημάτων, υποβαθμίζονται τα
πόδια των ανθρώπων. Όταν τα σχολεία παρέχουν
κατ` αποκλειστικότητα τη γνώση, υποβαθμίζεται ο
αυτοδίδακτος. Όταν τα νοσοκομεία αναλαμβάνουν
την περίθαλψη όλων όσων βρίσκονται σε κρίσιμη
κατάσταση, επιβάλλουν στην κοινωνία μια νέα
μορφή θανάτου. Τα συνηθισμένα μονοπώλια μονοπωλούν την αγορά. Τα ριζικά μονοπώλια καθιστούν τους
ανθρώπους ανίκανους να κάνουν ή να φτιάχνουν πράγματα μονάχοι τους. Το εμπορικό μονοπώλιο περιορίζει
την ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων. Το πιο
ύπουλο κοινωνικό μονοπώλιο παραλύει την παραγωγή
μη εμπορεύσιμων αξιών χρήσης. Το ριζικό μονοπώλιο παραβιάζει ακόμη περισσότερο την ελευθερία και την ανεξαρτησία. Υποχρεώνει ολόκληρη την κοινωνία ν’
αντικαταστήσει τις αξίες χρήσης με εμπορεύματα, αναδιαμορφώνει τον εν γένει περίγυρο και «απαλλοτριώνει»
τα γενικά του χαρακτηριστικά που έδιναν έως τότε στους
ανθρώπους τη δυνατότητα να τα βγάζουν πέρα μονάχοι
τους με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Η εντατική εκπαίδευση κάνει τους αυτοδίδαχτους αναπασχόλητους, η
εντατική γεωργία καταστρέφει το γεωργό που αρκείται να
παράγει τα προς το ζην, η δε ανάπτυξη της αστυνομίας
υπονομεύει τον αυτοέλεγχο της κοινότητας. Η κακοήθης
εξάπλωση της ιατρικής φέρνει παρόμοια αποτελέσματα:
μετατρέπει την αλληλοπερίθαλψη και την αυτονοσηλία σε
παράπτωμα ή κακούργημα…

Ιατρική και ηθική, δρόμοι παράλληλοι

Η έλλειψη της ρητής ηθικής συνιστώσας από την ιατρική
έχει δώσει στους ασκληπιάδες ολοκληρωτική εξουσία. Ο
χωρισμός της ηθικής από την ιατρική, έχει υποστηριχθεί με
το επιχείρημα ότι οι εννοιακές κατηγορίες της ιατρικής, σε
αντίθεση προς της εννοιακές κατηγορίες του νόμου και
της θρησκείας, στηρίζονται σε επιστημονικές βάσεις, που
δεν επιδέχονται ηθική αξιολόγηση. Η ιατρική ηθική, έχει
δοθεί με τη Θεία Χάρη, σ’ έναν εξειδικευμένο κλάδο που
εναρμονίζει τη θεωρία με την τρέχουσα πρακτική… Ο
ισχυρισμός ότι η περίθαλψη και η θεραπεία δεν
επιδέχονται ηθική αξιολόγηση αποτελεί μια κατάφορα κακόβουλη ανοησία. Τα ταμπού που προστατεύουν την ανεύθυνη ιατρική αρχίζουν να
κλονίζονται… Σε αντίθεση με τα εργατικά συνδικάτα, οι
επαγγελματικές αυτές κλίκες οφείλουν την αυτονομία
τους σε μια χαριστική παραχώρηση: Δεν κατέκτησαν τίποτε με αγώνες…
Οι άνθρωποι παραιτούνται και από την ίδια τους τη ζωή,
για να πάρουν όσο μπορούν περισσότερη θεραπευτική
αγωγή… Η πεποίθηση των ανθρώπων ότι δεν μπορούν
να τα βγάλουν πέρα μονάχοι τους χωρίς ν’ απευθυνθούν
στο γιατρό, προκαλεί στην υγεία τους μεγαλύτερη βλάβη
από όσην είναι ποτέ δυνατό να προκαλέσουν οι γιατροί
προσφέροντάς τους τις υπηρεσίες τους…
Μόνο στην Κίνα –τουλάχιστον σε πρώτη ματιά- φαίνεται
να εμφανίζεται μια αντίθετη τάση: η στοιχειώδης περίθαλψη παρέχεται από μη επαγγελματίες τεχνικούς της
υγείας, με τη συνδρομή μαθητευομένων, που παρατούν
την κανονική τους δουλειά στο εργοστάσιο όταν καλούνται να βοηθήσουν ένα μέλος της ταξιαρχίας τους…

ανάμεσα σε ψυχή και σώμα, αλλά και ανάμεσα στα παράπονα του αρρώστου και στο μάτι του γιατρού. Μέσα σ’ αυτό
το εκμηχανισμένο πλαίσιο, ο πόνος μετατράπηκε σε κόκκινο φωτάκι και η αρρώστια σε μηχανική διαταραχή. Οι άνθρωποι κατόρθωσαν να ταξινομήσουν σε κατηγορίες τις αρρώστιες. ‘Όπως ακριβώς ταξινομούσαν τα ορυκτά 
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Όσο πιο πολύ χρόνο, μόχθο και θυσίες αφιερώνει
ένας λαός για να παράγει ιατρική ως εμπόρευμα,
τόσο πιο σημαντικά θα είναι το παραπροϊόν: δηλαδή η πλάνη ότι η κοινωνία έχει κάπου φυλαγμένο ένα απόθεμα υγείας που μπορεί να το
αξιοποιήσει και να το διοχετεύσει στην αγορά. Το
χρήμα λειτουργεί αρνητικά, όταν λειτουργεί ως δείκτης
της υποβάθμισης των αγαθών και των υπηρεσιών που δεν
μπορούν ν’ αγοραστούν. Όσο μεγαλύτερο είναι το τίμημα
που πληρώνουμε για να πετύχουμε την ευεξία, τόσο μεγαλύτερο πολιτικό βάρος έχει η απαλλοτρίωση της προσωπικής μας υγείας…

μακα και μ’ εκείνους που υποφέρουν από τις επιπτώσεις των φαρμάκων. Όσο πιο πλούσια είναι
μια κοινωνία, τόσο μεγαλύτερο είναι το επί τις
εκατό ποσοστό των ανθρώπων που ανήκουν στις
δύο παραπάνω ομάδες. Συνεπώς, το να καταλογίζουμε στη φαρμακοβιομηχανία τον εθισμό των
ανθρώπων στα φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή είναι εξ ίσου άστοχο με το να καταλογίσουμε στη Μαφία τη χρήση παράνομων
ναρκωτικών...
Η πλάνη που θέλει την κοινωνία να έχει κολλήσει παντοτινά στην εποχή των φαρμάκων είναι ένα δόγμα στο οποίο
μένουν προσκολλημένοι αυτή που χαράσσουν την πολιτική σε θέματα ιατρικής: ταιριάζει με το βιομηχανοποιημένο άνθρωπο. Ο άνθρωπος αυτός έχει μάθει ν’
αγοράζει ό,τι του αρέσει. Δεν το κουνάει ρούπι χωρίς μεταφορικό μέσον. Το περιβάλλων του τον έχει κάνει ανίκανο να βαδίζει, να μαθαίνει και να αισθάνεται ότι ελέγχει
το σώμα του. Το να πάρει ένα φάρμακο, άσχετο από το
ποιό και για ποιό λόγο, είναι μια τελευταία ευκαιρία να
διεκδικήσει τον έλεγχο πάνω στον εαυτό του, να τα βγάλει πέρα μονάχος του με το σώμα του και να μην αφήσουν να τον κουμαντάρουν άλλοι…
Η ζωή έχει περιοριστεί σε μια «διάρκεια», σ’ ένα στατιστικό
φαινόμενο που, καλού – κακού, θα πρέπει να το σχεδιάζουν και να το διαμορφώνουν ορισμένοι θεσμοί. Αυτή η
διάρκεια ζωής αρχίζει με τσεκ απ πριν τη γέννα, οπότε ο
γιατρός αποφασίζει εάν και πως θα γεννηθεί το έμβρυο,
και θα τελειώσει σ’ ένα σημείο μιας γραφικής παράστασης, που θα επιβάλει να σταματήσει η παροχή οξυγόνου.
Οι άνθρωποι ανταγωνίζονται τους διπλανούς τους συγκρίνοντας τα «τσεκ-απ» τους, μία αγγλική λέξη που έχει
περάσει στο γαλλικό, το σέρβικο, το ισπανικό, το μαλαισιανό και το ουγγρικό λεξιλόγιο (σήμερα έχει καθιερωθεί
σε ολόκληρο τον πλανήτη).Καθώς η νοσηλευτική θεραπευτική αγωγή εστιάζει ολοένα περισσότερο σε συνθήκες
στις οποίες είναι αναποτελεσματική, πολυδάπανη και
επώδυνη, η ιατρική έχει αρχίσει να πλασάρει στην αγορά
την πρόληψη…
Οι άνθρωποι μετατρέπονται σε αρρώστους χωρίς να είναι
άρρωστοι. Έτσι, η ιατρικοποίηση της πρόληψης γίνεται
άλλο ένα σημαντικό σύμπτωμα της κοινωνικής ιατρογένεσης. Εμφανίζει την τάση να μετατρέψει την προσωπική
μου ευθύνη για το μέλλον μου σε χειραγώγησή μου από
μια υπηρεσία…

Η εισβολή των φαρμάκων

Οι γέροντες και τα παιδιά εύκολα «θύματα»

Τα επιτεύγματα της Κίνας στο υγειονομικό τομέα κατά τα
τέλη της δεκαετίας του 1960 έχουν αποδείξει, μάλλον
τελεσίδικα, μία αλήθεια που από καιρό συζητιόταν: ότι
σχεδόν όλα τα αποδεδειγμένως αποτελεσματικά τεχνικά
υγειονομικά μέσα μπορούν, μέσα σε λίγους μήνες, να τα
μάθουν και επιδέξια να τα χειρίζονται εκατομμύρια ειδικοί...
Το χρήμα ενδέχεται ν’ αποτελεί πάντα απειλή για την υγεία.
Το περισσότερο απ’ όσο πρέπει χρήμα, την καταστρέφει.
Πέρα από ένα ορισμένο σημείο, αυτό που μπορεί να παραγάγει ή ν’ αγοράσει το χρήμα περιορίζει την έκταση της
«ζωής» που έχουμε επιλέξει εμείς οι ίδιοι. Όχι μόνον η παραγωγή, αλλά και η κατανάλωση επιδεινώνει τη στενότητα χρόνου, χρήματος και επιλογών. Συνεπώς, η αίγλη
των ιατρικών βασικών αγαθών υπονομεύει οπωσδήποτε
την υγεία των ανθρώπων που σε ένα δεδομένο περιβάλλον εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το έμφυτο και επίκτητο σθένος τους.

Έχει γίνει του συρμού να κατηγορούμε τις πολυεθνικές
φαρμακευτικές εταιρίες για την κατάχρηση φαρμακευτικών σκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή.
Τα κέρδη τους είναι υψηλά και ο έλεγχος που ασκούν
στην αγορά πρωτοφανής. Επί μια δεκαπενταετία, τα κέρδη
της φαρμακοβιομηχανίας ξεπερνούν τα κέρδη όλων των
άλλων βιομηχανιών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Οι τιμές των φαρμακευτικών σκευασμάτων ελέγχονται και μαγειρεύονται: το ίδιο φιαλίδιο που πουλιέται
δύο δολάρια στο Σικάγο ή στη Γενεύη όπου παρασκευάζεται, πουλιέται δώδεκα δολάρια σε μια φτωχή χώρα στην
οποία δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Η προσπάθεια των παραγωγών να πουλήσουν στοχεύει τον «ουσιαστικό καταναλωτή», το γιατρό, που γράφει μεν τη συνταγή αλλά δεν
πληρώνει το φάρμακο από την τσέπη του. Για να προωθήσει το Βάλιουμ, η εταιρία Hofman-La Roche δαπάνησε διακόσια εκατομμύρια δολάρια μέσα σε μια
δεκαετία: πλήρωνε περίπου διακόσιους γιατρούς τον
χρόνο για να συγγράφουν επιστημονικά άρθρα για τις ιδιότητές του.
Σε όλες τις χώρες, οι γιατροί δουλεύουν ολοένα
περισσότερο με δύο ομάδες εθισμένων: μ’ εκείνους στους οποίους χορηγούν συνταγές για φάρ-

Σε κάθε στάδιο της ζωής τους, οι άνθρωποι αχρηστεύονται με τρόπο που προσιδιάζει στην ηλικία τους. Οι γέροι
αποτελούν το πιο εξόφθαλμο παράδειγμα: είναι θύματα
θεραπευτικών αγωγών που προορίζονται για μια ανίατη
κατάσταση…
Το αίτημα για περίθαλψη των γερόντων έχει επεκταθεί όχι
απλώς επειδή επιβιώνουν περισσότεροι γέροντες, αλλά
επειδή υπάρχουν άνθρωποι που αξιώνουν ρητά να τους
νοσηλεύουν στα γηρατειά τους…
Η ιατρική δεν μπορεί να κάνει πολλά για την αρρώστια
που σχετίζεται με τα γηρατειά ακόμα λιγότερα μπορεί να
κάνει για τον ερχομό και τη βίωση των ίδιων των γηρατειών. Δε μπορεί να θεραπεύσει τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τους περισσότερους καρκίνους, την αρθρίτιδα, την
προχωρημένη κύρωση, ούτε καν το κοινό κρυολόγημα.
Ευτυχώς που μπορεί να μετριαστεί κάπως ο πόνος που
αισθάνονται οι γέροντες. Αλλά, δυστυχώς, οι περισσότερες θεραπείες που παρέχονται σε γέροντες και απαιτούν
την παρέμβαση επαγγελματιών, όχι μόνο εμφανίζουν την
τάση να επιδεινώνουν τον πόνο τους αλλά και τον παρατείνουν κιόλας αν πετύχουν…
Ό, τι έχει κάνει ο ιατρικός χαρακτηρισμός στο τέλος της
ζωής, το έχει κάνει και στην αρχή της. Όπως ακριβώς η
εξουσία του γιατρού επικυρώθηκε πρώτα πάνω στα γηρατειά, και μετά επεκτάθηκε στα πρώτα χρόνια μετά τη
συνταξιοδότηση και την κλιμακτήριο, έτσι και η εξουσία
στο θάλαμο τοκετού, που χρονολογείτε από τον 19ο
αιώνα, επεκτάθηκε στον παιδικό σταθμό, στο νηπιαγωγείο και στη σχολική τάξη· έτσι ιατρικοποίησε τη νηπιακή,
την παιδική και την εφηβική ηλικία…
Για πάρα πολλούς αρρώστους, ισχύει ότι όποιοι
δέχονται λιγότερη θεραπευτική αγωγή, εμφανίζουν μεγαλύτερη πρόοδο. «Για τον άρρωστο, όσο
λιγότερο, τόσο καλύτερο», είπε ο Ιπποκράτης. Τις
περισσότερες φορές, το καλύτερο που μπορεί να
κάνει ένας καταρτισμένος και ευσυνείδητος γιατρός είναι να πείσει τον ασθενή ότι μπορεί να συμ-

βιώσει με τη διαταραχή του, να τον βεβαιώσει ότι
τελικά θα γίνει καλά ή ότι θα του δώσει μορφίνη
όποτε χρειαστεί, ότι θα κάνει γι’ αυτόν ότι θα
έκανε η γιαγιά του και ότι θα πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στη φύση.

Αν και γιατροί ήταν πράγματι πρωτοπόροι στην αντισηψία,
την ανοσοποίηση και την εύρεση συμπληρωμάτων διατροφής, γιατροί μπλέχτηκαν και στη μετάβαση από το βυζί
στο μπιμπερό, που μετέτρεψε το βυζασταρούδι σε μοντέρνο μωρό και έριξε στις φάμπρικες τις εργαζόμενες μητέρες, οι οποίες καταναλώνουν ό,τι έτοιμο πλασάρει η
βιομηχανία. Η ζημιά που κάνει στους φυσικούς ανοσοποιητικούς μηχανισμούς (που τους ενισχύει το μητρικό
γάλα) η μετάβαση αυτή, καθώς και ο φυσικός και συναισθηματικός κλονισμός που προκαλεί στα μωράκια το τάισμα με το μπιμπερό, αντισταθμίζει με το παραπάνω τα
οφέλη που μπορούν να προσφέρουν σ’ έναν πληθυσμό
οι επιμέρους ανοσοποιήσεις.
Καθώς το μπιμπερό γίνεται σύμβολο ανώτερης κοινωνικής θέσης, νέες αρρώστιες χτυπούν τα παιδάκια που τους
αρνήθηκαν το βυζί, αφού οι μανάδες δεν έχουν πια τις
πατροπαράδοτες γνώσεις για ν’ ασχοληθούν με τα μωρά
που δεν συμπεριφέρονται πια σαν βυζανιάρικα. Τα βρέφη
γίνονται νέοι καταναλωτές των ιατρικών φροντίδων και
των κινδύνων τους. Όλες αυτές τις φυσικές διαταραχές,
που οφείλονται σ’ αυτήν ακριβώς την αντικατάσταση του
μητρικού γάλακτος από παιδικές τροφές της αγοράς, δύσκολα θα τις αντισταθμίσουν τα οφέλη από την νοσηλευτική ιατρική παρέμβαση σε παιδικές αρρώστιες και από
τη χειρουργική επανόρθωση σε εκ γενετής κουσούρια,
από λαγωχειλία μέχρι καρδιακή ανεπάρκεια. Η ιατρική δεν
αντανακλά απλώς την πραγματικότητα. Ενισχύει και αναπαράγει τη διαδικασία που υπονομεύει τα κοινωνικά προστατευτικά κουκούλια μέσα στα οποία εξελίχθηκε ο
άνθρωπος… Μετατρέποντας το νεογέννητο σε
ασθενή που περιθάλπεται στο νοσοκομείο ώσπου
να πιστοποιηθεί η υγεία του, και ορίζοντας το παράπονο της γιαγιάς ως ανάγκη της για θεραπευτική αγωγή και όχι για αντιμετώπισή της με
υπομονή και σεβασμό, το ιατρικό εγχείρημα όχι
μόνο θεμελιώνει με βιολογικά επιχειρήματα την
αντιμετώπιση του ανθρώπου ως καταναλωτή αλλά
πιέζει να κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο η μεγαμηχανή. Το επόμενο λογικό βήμα του ιατρικο-κοινωνικού ελέγχου θα είναι η επιλογή εκείνων που
ταιριάζουν με τη μηχανή αυτή…

Ιεραποστολικός ζήλος και ποσοστά αποτυχίας

Η αρχή της ιατρικής λήψης αποφάσεων, σπρώχνει το γιατρό να επιδιώκει να εξασφαλιστεί, προτιμώντας να διαγνώσει αρρώστια παρά υγεία.
Η κλασσική απόδειξη της προκατάληψης δόθηκε μ’ ένα
πείραμα που έγινε το 1934. Σε μια εξέταση 1.000 εντεκάχρονων παιδιών από τα δημόσια σχολεία της Νέας
Υόρκης βρέθηκε ότι από το 61% είχαν αφαιρεθεί οι αμυγδαλές. Τα υπόλοιπα 39% εξετάστηκαν από και ομάδα
γιατρών, που έκρινα ότι το 45% από τα παιδάκια έπρεπε
να κάνουν εγχείρηση για να τους αφαιρεθούν οι αμυγδαλές. Τα άλλα, έκριναν, δεν είχαν ανάγκη από εγχείρηση.
Αυτά τα υπόλοιπα παιδάκια τα εξέτασε μια άλλη ομάδα
γιατρών, που σύστησαν ν’ αφαιρεθούν οι αμυγδαλές από
το 46% των παιδιών (τα οποία είχαν απομείνει από την
πρώτη εξέταση!). Όταν τα παιδάκια που τελικά απέμειναν
εξετάστηκαν από μία τρίτη ομάδα γιατρών, παραπλήσιο
ποσοστό θεωρήθηκε πως είχε ανάγκη να του αφαιρεθούν
οι αμυγδαλές! Έτσι, έπειτα από τρεις εξετάσεις, απέμειναν
μόνο 65 παιδάκια που θεωρήθηκε πως δεν ήταν ανάγκη
να τους αφαιρεθούν οι αμυγδαλές. Τα παιδάκια αυτά δεν
υποβλήθηκαν σε άλλη εξέταση επειδή δεν υπήρχαν άλλοι

και τα φυτά, έτσι διαχώριζαν τη μία από την άλλη και ενέτασσαν σε κατηγορίες τις αρρώστιες· αυτό το έργο ανέλαβε
ο ταξινομητής γιατρός. Είχε τεθεί το πλαίσιο των εννοιών της λογικής μέσα στο οποίο έμελλε να οριστεί ο νέος στόχος της ιατρικής. Στο κέντρο του ιατρικού συστήματος τοποθετήθηκε, αντί για τον πάσχοντα άνθρωπο, η αρρώστια,
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γιατροί. Το πείραμα έγινε σε κλινική στην οποία οι ιατρικές υπηρεσίες παρέχονταν δωρεάν, άρα αυτή η στάση των γιατρών δεν μπορεί ν’ αποδοθεί στη φιλοχρηματία τους. Η
διαγνωστική προκατάληψη υπέρ της αρρώστιας συνδυάζεται με συχνά διαγνωστικά
σφάλματα. Η ιατρική δεν αρκείται να καταχωρεί, με ιεραποστολικό ζήλο, τους
ανθρώπους σε αμφισβητήσιμες κατηγορίες. Το κάνει αυτό μ’ ένα ποσοστό
αποτυχίας που δεν θα μπορούσε να το ανεχθεί κανένα δικαστικό σύστημα….
Οι μη τεχνικές λειτουργίες επικρατούν σαφώς στην αφαίρεση των αδενοειδών εκβλαστήσεων του ρινοφάρυγγα: περισσότερες από το 90% του συνόλου των αφαιρέσεων
αμυγδαλών που έχουν γίνεις τις Η.Π.Α. είναι περιττές, από τεχνική άποψη. Κι όμως, το
20 με 30% των παιδιών υποβάλλονται ακόμη στην εγχείρηση αυτή. Το ένα παιδί στα
χίλια πεθαίνει πάνω στην εγχείρηση ή εξ’ αιτίας της. Δεκαέξι παιδιά στα χίλια υποφέρουν
από σοβαρές επιπλοκές. Όλα τους χάνουν πολύτιμους ανοσοποιητικούς μηχανισμούς.
Όλα τους, υφίστανται μια συναισθηματική επιθετικότητα: φυλακίζονται στο νοσοκομείο,
αποχωρίζονται τους γονιούς τους και γνωρίζουν την αδικαιολόγητη και συνήθως πομπώδη κτηνωδία του ιατρικού κατεστημένου. Το παιδί μαθαίνει να εκτίθεται σε τεχνικούς
που, ενώπιών του χρησιμοποιούν μια ξένη γλώσσα για να εκφέρουν κρίσεις για το σώμα
του. Μαθαίνει ότι το σώμα του ενδέχεται να δεχθεί εισβολή από ξένους, για λόγους που
μόνον εκείνοι γνωρίζουν. Και μαθαίνει να αισθάνεται περήφανο που ζει σε μια χώρα
στην οποία η κοινωνική ασφάλιση πληρώνει τους γιατρούς για να το μυήσουν στη ζωή…
Η διάγνωση επιδεινώνει πάντα την κατάθλιψη, προσδιορίζει την ανικανότητα, επιβάλει
την απραξία και οδηγεί τους ανθρώπους να παραδεχθούν ότι δεν πρόκειται να θεραπευτούν. Τους δημιουργεί αβεβαιότητα και τους κάνει να εξαρτώνται από μελλοντικά
ιατρικά ευρήματα που, όλα τους, προκαλούν απώλεια της αυτονομίας των ανθρώπων
να ορίζουν οι ίδιοι των εαυτό τους. Περιορίζει, επίσης, τον άνθρωπο σ` έναν ιδιαίτερο
ρόλο, τον διαχωρίζει από τους φυσιολογικούς και τους υγιείς, και αξιώνει από αυτόν να
υποταχθεί στην εξουσία ενός εξειδικευμένου προσωπικού. Από τη στιγμή που μια κοινωνία οργανώνεται για το προληπτικό κυνήγι της αρρώστιας, δίνει στη διάγνωση διαστάσεις επιδημίας. Ο έσχατος αυτός θρίαμβος της θεραπευτικής κουλτούρας
μετατρέπει την ανεξαρτησία του μέσου υγιούς ανθρώπου σε ανυπόφορη
μορφή παρέκκλισης. Μακροπρόθεσμα, η κύρια δραστηριότητας μιας τέτοιας
κοινωνίας που προσανατολίζεται προς τα εσωστρεφή συστήματα οδηγεί στην
παραγωγή, μέσα στη φαντασία των ανθρώπων, του προσδόκιμου ζωής ως
εμπορεύματος…
Η διενέργεια πρώιμων διαγνωστικών ενισχύει την πεποίθηση των ανθρώπων πως είναι
μηχανές, που η διάρκεια της ζωής τους εξαρτάται από τις επισκέψεις στα συνεργεία συντήρησης. Έτσι, όχι μόνον αισθάνονται υποχρεωμένοι, αλλά πιέζονται κιόλας να πληρώνουν τα έξοδα για τις έρευνες αγοράς και την προώθηση των πωλήσεων του ιατρικού
κατεστημένου…

Καταληκτικές τελετές στα νοσοκομεία

Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αν μπουν στο νοσοκομείο, έχουν περισσότερες πιθανότητες
να επιβιώσουν αν τους τύχει κάτι. Με ορισμένες σαφείς εξαιρέσεις, σφάλουν ακόμη και
σ’ αυτό. Περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν τώρα γιατί η παρέμβαση σε κάτι έκτακτο
έχει για επίκεντρο της το νοσοκομείο, από όσους μπορούν να σωθούν με τις ανώτερες
τεχνικές δυνατότητες που έχει ένα νοσοκομείο…
Ο φόβος που έχουν οι συγκαιρινοί μας για έναν μη υγιεινολογικό θάνατο κάνει τη ζωή
να μοιάζει με αγώνα δρόμου, που οδηγεί σε μια καταληκτική σκληρή σύγκρουση και
έχει κλονίσει απαράμιλλα την εμπιστοσύνη του ανθρώπου στον εαυτό του. Έχει καλλιεργήσει την πεποίθηση ότι ο άνθρωπος σήμερα έχει χάση την αυτονομία του να καταλαβαίνει πως έχει έρθει η ώρα του και να παίρνει στα χέρια του το θάνατό του. Η άρνηση
του γιατρού ν’ αναγνωρίσει το σημείο πέρα από το οποίο παύει να είναι χρήσιμος ως θεραπευτής και ν’ αποτραβηχτεί όταν στο πρόσωπο του ασθενούς
του εμφανίζεται ο θάνατος, τον έχει μετατρέψει σε παράγοντα που ευνοεί την
ανευθυνότητα ή την πλήρη συγκάλυψη. Η απροθυμία του αρρώστου να πεθάνει
μονάχος του, τον καθιστά αξιολύπητα εξαρτημένο. Έχει τώρα χάσει την πίστη του στην
ικανότητά του να πεθαίνει, στην καταληκτική μορφή που μπορεί να πάρει η υγεία, και
έχει αναγάγει σε σημαντικό το δικαίωμά του να τον αποτελειώνουν επαγγελματίες…

Όταν η ιατρική γίνεται μαύρη μαγεία

Ακόμη και στις περιπτώσεις που ο γιατρός διαθέτει τον τεχνικό εξοπλισμό για να παίξει
τον τεχνικό ρόλο που φιλοδοξεί να παίξει, επιτελεί αναπόφευκτα και λειτουργίες θρησκευτικές, μαγικές, ηθικές και πολιτικές. Στην κάθε μία από τις λειτουργίες αυτές ο σύγχρονος γιατρός είναι περισσότερο παθογόνος παρά θεραπευτής ή απλώς ανώδυνος…
Η μαγεία είναι αποτελεσματική εάν και όταν η επιδίωξη του αρρώστου και του μάγου
συμπίπτουν, μολονότι η επιστημονική ιατρική χρειάστηκε πολύ καιρό για ν` αναγνωρίσει πως οι γιατροί είναι μάγοι μερικής απασχόλησης…
Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι σε εκείνες ακριβώς τις στενές περιοχές, τις οποίες η
ιατρική υψηλού κόστους έχει γίνει πιο ειδικά αποτελεσματική, οι συμβολικές της παρενέργειες βλάπτουν πιο εντυπωσιακά την υγεία: η πατροπαράδοτη ιατρική λευκή μαγεία,
που υποβοηθούσε τις προσπάθειες του ίδιου του αρρώστου να γιατρευτεί, έχει πια γίνει
μαύρη μαγεία…
Οι ιατρικές μέθοδοι μετατρέπονται σε μαύρη μαγεία όταν, αντί να κινητοποιήσουν τις δυνάμεις αυτοίασης του αρρώστου, τον μετατρέπουν σε νωθρό
και φενακισμένο ηδονοβλεψία της θεραπείας του.
Οι ιατρικές μέθοδοι μετατρέπονται σε θρησκεία της αρρώστιας, όταν εκτελούνται σαν ιεροτελεστίες που κατευθύνουν όλες τις προσδοκίες των αρρώστων στην επιστήμη και
τους αξιωματούχους της, αντί να ενθαρρύνουν τους αρρώστους ν’ αναζητήσουν μια δημιουργική ερμηνεία της δύσκολης θέσης τους ή να βρουν ένα αξιοθαύμαστο πρότυπο
ανθρώπου –του παρελθόντος ή του παρόντος – που έμαθε να υποφέρει. Οι ιατρικές
μέθοδοι ενισχύουν ακόμη περισσότερο την αρρώστια με τον ηθικό εξευτελισμό, όταν
απομονώνουν τον άρρωστο σ’ ένα περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται μόνο επαγγελματίες της υγείας και δεν παρέχουν στην κοινωνία τα κίνητρα ούτε και διαμορφώνουν τις
πειθαρχίες που κάνουν την κοινωνία πιο ανεκτική απέναντι στον άρρωστο. Ο μαγικός
όλεθρος, η θρησκευτική βλάβη και ο ηθικός εξευτελισμός που δημιουργούνται με το
πρόσχημα των βιοιατρικών επιδιώξεων είναι αποφασιστικής σημασίας μηχανισμοί που

συντελούν στην κοινωνική ιατρογένεση. Συγχωνεύονται με την ιατρικοποίηση του θανάτου…
Ολοένα περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν μη συνειδητά πως είναι άρρωστοι, ότι τους
κουράζουν και η δουλειά και η απραξία. Αλλά θέλουν ν’ ακούν το ψέμα ότι δήθεν πάσχουν από μια σωματική αρρώστια, γιατί αυτό τους απαλλάσσει από κοινωνικές και πολιτικές ευθύνες. Θέλουν το γιατρό τους να λειτουργεί και ως δικηγόρος και ως παπάς.
Ως δικηγόρος, ο γιατρός απαλλάσσει τον άρρωστο από τα κανονικά του καθήκοντα και
του δίνει τη δυνατότητα να πάρει χρήματα από το ασφαλιστικό κεφάλαιο που τον υποχρέωσαν να συσσωρεύσει. Ως παπάς, γίνεται συνεργός του αρρώστου, αφού τον βοηθά
να πλάσει τον μύθο πως είναι αθώος, θύμα των βιολογικών μηχανισμών, και όχι ακαμάτης, άπληστος ή φθονερός λιποτάκτης από τους κοινωνικούς αγώνες που επιδιώκουν
να ξανακάνουν τους ανθρώπους κυρίους των εργαλείων της δουλειάς τους. Η κοινωνική ζωή γίνεται ένα δούναι και λαβείν θεραπείας: ιατρικής, ψυχιατρικής, παιδαγωγικής
ή γηριατρικής. Η αξίωση να σου παρασχεθεί θεραπευτική αγωγή γίνεται πολιτικό καθήκον, η δε ιατρική πιστοποίηση γίνεται ισχυρό μέσον κοινωνικού ελέγχου….
Να είσαι άνθρωπος δεν σημαίνει απλώς ν’ ανασαίνεις, σημαίνει και να ελέγχεις την αναπνοή σου με τεχνικές τύπου γιόγκα, έτσι ώστε ν’ ακούς κατά την εισπνοή και την εκπνοή
τη φωνή του Θεού να λέει τ’ όνομά του: hu Allah. Η υγεία όπως την βλέπει μια κουλτούρα, σχετίζεται στενά με το πώς αντιμετωπίζει η αντίστοιχη κοινωνία τη ζωή, τη γιορτή,
τα βάσανα και το θάνατο. Όλες οι παραδοσιακές κουλτούρες επηρεάζουν την
υγεία των ατόμων της κοινωνίας τους γιατί εφοδιάζουν τα άτομα με τα μέσα
που τους επιτρέπουν να κάνουν υποφερτό τον πόνο, να καταλαβαίνουν την
αρρώστια ή την αναπηρία και να δίνουν νόημα στη σκιά του θανάτου. Σε τέτοιες κουλτούρες η υγειονομική περίθαλψη είναι πάντα ένα πρόγραμμα που ρυθμίζει το
φαγητό, το ποτό, την εργασία, την αναπνοή τον έρωτα, τη διάπλαση των πολιτών, την
άσκηση το τραγούδι την ονειροπόληση, τη διεξαγωγή του πολέμου και την ανοχή των
βασάνων. Η θεραπεία είναι, στο μεγαλύτερο μέρος της, ένας πατροπαράδοτος τρόπος
παρηγοριάς, περίθαλψης και τόνωσης των ανθρώπων ενόσω γιατρεύονται. Η περίθαλψη
των αρρώστων είναι, στο μεγαλύτερο μέρος της, μία μορφή ανοχής που αγκαλιάζει
όλους τους πάσχοντες. Επιβιώνουν μόνο εκείνες οι κουλτούρες που παρέχουν έναν
βιώσιμο κώδικα, προσαρμοσμένο στη γενετική διαμόρφωση μιας ομάδας, στην ιστορία, το περιβάλλον της, και στις ιδιάζουσες προκλήσεις που αντιπροσωπεύουν γι` αυτήν
οι ανταγωνιστικές γειτονικές ομάδες.
Η ιδεολογία που προωθεί το ιατρικό εγχείρημα της εποχής μας, το οποίο ισοπεδώνει τις
τοπικές ιδιομορφίες, αντιστρατεύεται όλες τις παραπάνω λειτουργίες. Υπονομεύει ριζικά
τη συνέχεια των παλαιών πολιτισμικών προγραμμάτων και εμποδίζει την εμφάνιση νέων,
που θα παρείχαν ένα πρότυπο για την αυτοπερίθαλψη και τα βάσανα… Οι θεραπευτικές
εξαρτήσεις διαποτίζουν και χρωματίζουν τις παραγωγικές σχέσεις. Ο Homo Sapiens,
που αντίκρισε το μύθο ζώντας σε μια φυλή και ωρίμασε όντας πολίτης, εκπαιδεύεται
τώρα γα να γίνει ισόβια τρόφιμος ενός βιομηχανικού κόσμου. Η ιατρικοποίηση της βιομηχανικής κοινωνίας ωριμάζει πλήρως τον ιμπεριαλιστικό της χαρακτήρα. 
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Ο Ιβάν Ίλιτς (1926-2002) γεννήθηκε στη Βιέννη. Σπούδασε
χημεία στη Φλωρεντία και ιστορία στο Ζάλτσμπουργκ, κατόπιν έγινε κληρικός (σπούδασε στο Γρηγοριανό Πανεπιστήμιο του Βατικανού) και πήγε στην Αμερική (στο Πουέρτο
Ρίκο) ως ιερωμένος της Καθολικής εκκλησίας. Από το 1967
διέρρηξε τους δεσμούς του με την επίσημη εκκλησία, αλλά
συνέχισε να ζει στην Αμερική. Το 1961 ίδρυσε στην Κουερναβάκα του Μεξικού το Κέντρο Διαπολιτισμικής Τεκμηρίωσης (CIDOC) στο οποίο οργανώνονταν σεμινάρια στα οποία
συμμετείχαν άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο. Άσκησε δριμύτατη κριτική στη σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία με τα βιβλία του.

η οποία μπορούσε να υποβληθεί: α) σε διεργασιακή επαλήθευση με τη βοήθεια μετρήσεων· β) σε κλινική μελέτη και
πειραματισμό· και γ) σε αξιολόγηση σύμφωνα με μηχανικές νόρμες.
Ιβάν Ίλιτς
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
Καρκινογένεση και αξονικές τομογραφίες, η χρησιμότητα των φυτικών ινών των φρούτων/λαχανικών.
• Oι αξονικές τομογραφίες κατά την παιδική ηλικία και την
εφηβεία συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκινογένεσης. Πρόκειται για συμπέρασμα μελέτης από την Αυστραλία που αφορούσε 11.000.000 άτομα. Η συνολική
συχνότητα εμφάνισης καρκίνου ήταν 24% μεγαλύτερη για
άτομα με ανάλογη έκθεση κατά την παιδική ηλικία και την
εφηβεία. Δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση αυτών των διαγνωστικών πρακτικών ιδιαίτερα σε ηλικίες ανάπτυξης.
British Medical Journal, 07/06/13http://www.mdlinx.com/
internal-medicine/newsl-article.cfm/4663713/cancer)

•Τα δημητριακά ολικής άλεσης μειώνουν τον κίνδυνο διαβήτη, παχυσαρκίας, καρδιαγγειακών
νόσων. Πρόκειται για συμπεράσματα ανασκόπησης
όλων των δημοσιευμένων μελετών από το 1965 έως τον
Δεκέμβριο του 2010.

American Journal of Clinical Nutrition 27/06/2013
http: //www.mdlinx.com/internal-medicine/newsl-article.cfm/
4698744/)

• Καταναλώνετε πέντε ή περισσότερες μερίδες
φρούτων λαχανικών ημερησίως για να ζήσετε περισσότερο. Το συμπέρασμα αντλείται από σουηδική μελέτη που περιέλαβε 71,706 άτομα. Όσοι δεν κατανάλωναν
φρούτα και λαχανικά έζησαν τρία χρόνια λιγότερο συγκριτικά με εκείνους που κατανάλωναν 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών ημερησίως. Μια μερίδα είναι ένα
μέτριο φρούτο ή 1 φλιτζάνι του τσαγιού ωμά φυλλώδη
λαχανικά (όπως το σπανάκι ή το μαρούλι) ή ½ φλιτζάνι
βρασμένα μαγειρεμένα λαχανικά ή φλιτζάνι από χυμό
φρούτων / λαχανικών.
• American Journal of Clinical Nutrition 28/06/2013
http://www.mdlinx.com/internal-medicine/newsl-article.cfm/
4698751/fruit-vegetable-mortality):

Πηγή: http://amoschovakineaprolipsi.blogspot.gr/

Αποστολή σπόρων από το
Πελίτι
Το Πελίτι από τον Νοέμβριο ως τον Φεβρουάριο κάθε χρόνο έχει τη δυνατότητα
αποστολής μιας μικρής ποσότητας σπόρων.
Οι σπόροι που στέλνει το Πελίτι είναι πληθυσμοί ανοιχτής γονιμοποίησης που συλλέγονται από εξερευνητικές αποστολές ή ποικιλίες
που ανανεώθηκαν από συνεργαζόμενους
καλλιεργητές ή διατηρητές.
Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι δεν είμαστε εμπορική εταιρεία που διαθέτει σπόρους και ούτε είναι
αυτός ο σκοπός μας. Οι σπόροι από το Πελίτι δίνονται δωρεάν. Η αποστολή σπόρων από το Πελίτι γίνεται με τα ΕΛ.ΤΑ και μόνο, από τον Νοέμβριο έως
το Φεβρουάριο.
Μας στέλνετε ένα γράμμα με το ΕΛ.ΤΑ μέσα βάζετε έναν κενό φάκελο και
γραμματόσημα αξίας 2 ευρώ. Εμείς σας στέλνουμε ότι σπόρους έχουμε την
ώρα που απαντάμε στο γράμμα σας. Οι σπόροι είναι συσκευασμένοι μέσα
σε χάρτινα σακουλάκια. Άλλος τρόπος για να βρείτε σπόρους είναι να προμηθευτείτε το 13ο τεύχος από το βασικό μας έντυπο, Κατά Τόπους Αγροκτήματα… μέσα στις 232 σελίδες του δημοσιεύουμε τα ονόματα των
καλλιεργητών που συνεργάζονται μαζί μας τα τηλέφωνα τους και τις ποικιλίες που κρατάνε και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους για να βρείτε
σπόρους. Φέτος έχουμε αφιέρωμα στη: καλλιέργεια λαχανικών για σπόρο.
Τα Κατά Τόπους Αγροκτήματα… κοστίζουν 7 ευρώ συν τα έξοδα αποστολής
τους, τα στέλνουμε με αντικαταβολή με τα ΕΛ.ΤΑ.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που
ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας,
για τη διάσωση των ντόπιων ποικιλιών.
Εμπιστευόμαστε σε σας αυτούς τους
σπόρους, ως πολύτιμη παρακαταθήκη, για να τους φυτέψετε με αγάπη,
κι αυτοί θα σας γεμίσουν με τους καρπούς τους. Έτσι, θα έχετε την ευκαιρία,
όχι μόνο να γευθείτε ξεχασμένες γεύσεις και αρώματα, αλλά κυρίως να
μυηθείτε στο θαυμαστό κύκλο της
ζωής, παίρνοντας και σεις με τη σειρά
σας σπόρους από τα δικά σας φυτά. Η
χαρά μας θα ήταν μεγάλη, αν μαθαίναμε την πρόοδο των προσπαθειών σας. Ελπίζουμε του χρόνου, να δώσετε και σεις
από τους δικούς σας σπόρους σε φίλους σας, ώστε η διαδικασία για τη διάδοση των
ντόπιων σπόρων να μείνει για πάντα ζωντανή. 
Με εκτίμηση
Παναγιώτης Σαϊνατούδης
Πελίτι, Μεσοχώρι Παρανεστίου, Τ.Κ. 66035, Παρανέστι, τηλ. 2524022059
e-mail:peliti@peliti.gr • www.peliti.gr

Για να απομακρύνουμε τον Παιδικό Διαβήτη
Υπάρχει ένα ιδανικό «παράθυρο» για την εισαγωγή στερεών τροφών κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της
ζωής ενός παιδιού, λένε αμερικανοί παιδίατροι της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Κολοράντο
στις ΗΠΑ. Το παράθυρο αυτό είναι από τεσσάρων μηνών
ως λίγο μετά τη συμπλήρωση του έκτου μήνα. Οι αμερικανοί γιατροί διεξήγαγαν μελέτη η οποία είχε στόχο να
διερευνήσει τη σχέση παιδικού διαβήτη με τη διατροφή
τον πρώτο χρόνο της ζωής. Δύο ήταν τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης τους. Πρώτον, ότι ο κίνδυνος παιδικού διαβήτη ήταν διπλάσιος σε παιδιά που είχαν αρχίσει
να τρώνε στερεές τροφές πριν από τον τέταρτο μήνα ή
πολύ μετά τον έκτο. Δεύτερον, ότι η συνέχιση του θηλασμού μετά την εισαγωγή στερεών τροφών στο τέλος του
έκτου μήνα προστάτευε ακόμη περισσότερο τα παιδιά από
την εμφάνιση διαβήτη. 
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Το γέλιο μακραίνει τη ζωή
Ανεβάζει με φυσικό τρόπο τη διάθεση, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα...βελτιώνει το καρδιαγγειακό σύστημα και προάγει τη ...μακροζωία.
Όλες αυτές οι ιδιότητες δεν συγκεντρώνονται σε κάποιο μαγικό φίλτρο,
αλλά στην ικανότητά μας να γελάμε. Δείτε τι αποκαλύπτουν οι έρευνες.
Το γέλιο ακούγεται το ίδιο σε όλους τους πολιτισμούς και όλες τις κουλτούρες. Oι επιστήμονες, μάλιστα, πιστεύουν ότι το γέλιο συνέβαλε στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ
των προγόνων μας. Ο ήχος του γέλιου είναι τόσο κοινός και οικείος που είναι αναγνωρίσιμος ακόμη και αν
παιχτεί ανάποδα στο μαγνητόφωνο.
15 λεπτά γέλιου έχουν
τα ίδια οφέλη με 2 ώρες
ύπνου.
Το να γελάσετε 100
φορές ισοδυναμεί με το
να κάνετε 10-15 λεπτά
ποδήλατο.
Το γέλιο ρίχνει τα επίπεδα της κορτιζόλης,
ενισχύοντας με αυτόν
τον τρόπο το ανοσοποιητικό σύστημα και αποτρέποντας την εμφάνιση ασθενειών.
Με το γέλιο ο εγκέφαλος απελευθερώνει τις βήτα-ενδορφίνες, τις φυσικές οπιούχες
ουσίες με αναλγητική δράση.
Έρευνα του Πανεπιστημίου Vanderbilt διαπίστωσε ότι με το γέλιο καίμε λίγο παραπάνω
από μία θερμίδα ανά λεπτό.
Σύμφωνα με έρευνα του Γερμανού ψυχολόγου, Dr. Michael Titze, τη δεκαετία του '50,
οι άνθρωποι γελούσαν κατά μέσο όρο 18 λεπτά την ημέρα. Σήμερα, είναι 4-6 λεπτά
την ημέρα.
17 λεπτά γέλιου την ημέρα, αυξάνουν το προσδόκιμο ζωής σας κατά μία ημέρα.
Οι χαρούμενοι άνθρωποι έχουν 40% μειωμένο κίνδυνο για καρδιοπάθεια συγκριτικά
με τους απαισιόδοξους.
Όταν γελάμε, ο αέρας που εκπνέουμε, φεύγει από τους πνεύμονες με ταχύτητα 96
χλμ/ώρα.
Οι περισσότεροι γελαστοί άνθρωποι ζουν στην Κούβα και τη Βραζιλία. Στον αντίποδα
βρίσκονται οι κάτοικοι των σκανδιναβικών χωρών. Όπως αντιλαμβάνεστε το γέλιο δεν
είναι μόνο για όσους έχουν αφθονία υλικών αγαθών!
Όσο δε, για τις ρυτίδες; Μάλλον δεν ξέρετε ότι:
Πρέπει να χαμογελάσετε περίπου 250.000 φορές για να κάνετε μία ρυτίδα!
Χρησιμοποιούμε 17 μυς του προσώπου μας για να γελάσουμε και 47 για να κατσουφιάσουμε!
Χαμογελάστε λοιπόν σε κάθε ευκαιρία, γελάστε με την ψυχή σας όσο πιο συχνά μπορείτε και νιώστε καλύτερα, ζήστε περισσότερο και μεταδώστε την καλή σας διάθεση,
γιατί το γέλιο είναι… μεταδοτικό και μακραίνει τη ζωή! 
Πηγή: http://www.diaitaplus.gr/υγεια-ευεξια/το-γελιο-μακραινει-τη-ζωη

Εκείνα που εξουσιάζουμε είναι από τη φύση των ελεύθερα, ανεξάρτητα, ανεμπόδιστα. Εκείνα που δεν
εξουσιάζουμε, αδύνατα, υπόδουλα, εξαρτώνται από αλλού, μας είναι ξένα.
Μάρκος Αυρήλιος
12

http://athensart-2010.ning.com/

«Η Φιλία μέσα από την Τέχνη μπορεί να αλλάξει τον Κόσμο Ειρηνικά»
Με μεγάλη επιτυχία παρουσιάστηκε τον Ιούλιο ή έκθεση που
διοργανώθηκε από την athensart
στην Οδησσό της Ουκρανίας. Το
Κέντρο Τεχνών 4 Εποχές – AthensArt βάζει πλώρη τώρα για το
φεστιβάλ που διοργανώνει στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας τα εγκαίνια της οποίας θα γίνουν στις 8
Οκτωβρίου. Στις 2 Νοεμβρίου η
παρουσία της θα φτάσει στην
πόλη Saltillo του Μεξικού όπου εγκαινιάζεται νέα διεθνής έκθεση. «Η Φιλία
μέσα από την Τέχνη μπορεί να αλλάξει τον Κόσμο Ειρηνικά» συνεχίζει το
ταξίδι της σε όλο τον κόσμο, διαδίδοντας το μήνυμα της φιλίας και της αγάπης.
Να θυμίσουμε ότι το Κέντρο Τεχνών 4 Εποχές ιδρύθηκε στην Αθήνα πριν
από περίπου 30 χρόνια, με την ιδέα της δημιουργίας μιας διεθνούς κοινότητας συνειδητών καλλιτεχνών και φιλότεχνων, αποφασισμένων να συμβάλλουν στην αλλαγή του κόσμου δημιουργώντας δεσμούς φιλίας μεταξύ
τους. Έκτοτε έχει διοργανώσει πολλές εκδηλώσεις σε ελληνικό και διεθνές
επίπεδο, όπως τα Καβάφεια στην Αλεξάνδρεια, συνέδρια, εκθέσεις, δημοσιεύσεις, Cds, συνεργασίες με πανεπιστήμια, μη κυβερνητικές οργανώσεις,
τον Όμιλο UNESCO Πειραιά και Νήσων και άλλους. To 2010 διοργάνωσε το πρώτο AthensArt
International Arts Festival στην Τεχνόπολη της
Αθήνας και η ιδέα: “Η Φιλία μέσα από την Τέχνη
μπορεί να αλλάξει τον Κόσμο Ειρηνικά” άρχισε να
εξαπλώνεται σε όλες τις ηπείρους με στη συμμετοχή 145 χωρών και 4.165 ενεργών και ευαισθητοποιημένων ανθρώπων που αναγνωρίζουν
την ανάγκη για έναν καλύτερο κόσμο.

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Διατηρώντας επαφή με αυτή την αξιόλογη προσπάθεια και με την ευκαιρία
της έναρξης της σχολικής χρονιάς σας παρουσιάζουμε ένα πρωτοποριακό
πρόγραμμα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που εφαρμόστηκε την περσινή
σχολική χρονιά ανεπίσημα και σε χαμηλούς τόνους με πρωτοβουλία του κ.
Αλεξίου, σε δύο γυμνάσια-λύκεια της Αττικής. Οι φιλόλογοι του προγράμματος μας ενημέρωσαν για την πορεία του, επισημαίνοντας τόσο το ενδιαφέρον των μαθητών όσο και την προσωπική τους ικανοποίηση από το
εγχείρημα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παρατήρηση από τους μαθητές
ενός ζωγραφικού έργου για το οποίο γράφουν τις εντυπώσεις τους εστιάζοντας ο καθένας «μέσα» του και εμβαθύνοντας στην αίσθηση που του προκαλεί. Σας παραθέτουμε, χωρίς καμία «λογοκρισία» τις εντυπώσεις τους, τις
οποίες είχαν την καλοσύνη να μας στείλουν:
«Χάζεψαν» τα παιδιά σήμερα. Καμία αντίρρηση, ούτε φωνές, ούτε αντιδράσεις. Απλά και άνετα, σαν έτοιμοι από καιρό, όπως έλεγε ο Ποιητής, άνοιξαν τις κόλλες κα άρχισαν να γράφουν. Ένας υπέροχος πίνακας μπροστά τους. Ξαφνιάστηκα. Ούτε
«δεν μπορώ» και «δεν ξέρω». Απλώς τα διαβεβαίωσα, ότι εδώ δεν μας ενδιαφέρουν οι
βαθμοί και δεν υπάρχει λογοκρισία. Τί ωραία! Τί απλή και ήσυχη αυτή η ιστορική στιγμή.
Κάποιοι περαστικοί στο διάλειμμα, επίσης κοίταζαν από την ανοιχτή πόρτα με επιφωνήματα θαυμασμού. Ελάχιστοι οι αδιάφοροι. Έγραψαν μονορούφι ως το διάλειμμα και κάποιοι είπαν ότι θα τους χρειαζόταν περισσότερος χρόνος. Έριξα μια ματιά στα γραπτά. Η
αίσθηση… ότι γνωρίζω τα παιδιά για πρώτη φορά, αν και τα «ξέρω» υποτίθεται, εδώ και
χρόνια. Θα μπορούσα να πω, συγκλονιστικό.
Ήμουν πραγματικά ευτυχισμένη που δεν θα χρειαζόταν να κάνω πάλι «τα ίδια και τα ίδια».
Και κυρίως να έχω τις ίδιες αντιδράσεις, από τους ίδιους βαριεστημένους μαθητές που
όπως και νάχει μπαφιάζουν όλη μέρα να είναι οι παθητικοί δέκτες της «γνώσης». Προς
μεγάλη κατάπληξη και της πρώτης και της δευτέρας γυμνασίου. Ένοιωθα ξαλαφρωμένη
και ευτυχισμένη. Ότι η παρουσία μου στο σχολείο επιτέλους «πιάνει τόπο» έστω και για
λίγο. Δεν μπορώ να περιγράψω τα ευτυχισμένα χαμόγελα ορισμένων παιδιών γι' αυτή την
αλλαγή. Οι περισσότεροι, αν και γκρίνιαξαν, ότι δεν είχαν τί να γράψουν, όταν συγκεντρώθηκαν, δε μπορούσαν να σταματήσουν και τελικά ζητούσαν περισσότερο χρόνο.
Επίσης έγραψαν «συνεχίζεται» για να το επισημάνουν. Όχι μόνο ο χρόνος περνάει ευχάριστα και δημιουργικά, αλλά για μένα προσωπικά ήταν ένα μεγάλο μάθημα, μια φοβερή εμπειρία. Πιο ιδιαίτερο από οτιδήποτε έχω μάθει για τη διδασκαλία στο σχολείο,

μέσα στην τάξη και σε σχέση με τους μαθητές, ως σήμερα. Στην πράξη. Κάθε φορά που
εφαρμόζεται το πρόγραμμα, η ίδια βαθιά εντύπωση της αρχής ενός ουσιαστικότερου
πλησιάσματος με τα παιδιά. Σήμερα τους άφησα για λίγο στο διάλειμμα, κι όταν γύρισα,
όσοι είχαν μείνει και έγραφαν, δεν είχαν βγάλει μιλιά. Κάνανε οι ίδιοι παρατήρηση σε
όσους μιλούσαν και τους ενοχλούσαν. Ζήτησαν να κλείνουμε την πόρτα για να μην
ακούνε φασαρία απ' έξω. Είδα «με άλλο μάτι» παιδιά που, συνήθως, θυμώνω μαζί τους
εύκολα ή κατά κάποιο τρόπο «δεν τους δίνω ιδιαίτερη σημασία». Με εντυπωσίασε επίσης ότι ορισμένοι από τους ιδιαίτερα «καλούς» μαθητές, είχαν μεγαλύτερο πρόβλημα να
«προσαρμοστούν» στα νέα δεδομένα από τους «λιγότερο καλούς». Μια μαγική αλλαγή.
Ακόμα μια φορά η διαπίστωση ότι «τρώμε» πολλή ενέργεια για περιττά και ανώφελα.
Θυμάμαι τα λόγια του κ. Αλεξίου για την ανάγκη αληθινής σκέψης πέρα από φόβους, θυμούς, προσδοκίες, την ανάγκη να αναλογίζεται κανείς τα αποτελέσματα και τις συμπεριφορές που προηγήθηκαν, τις διαπιστώσεις για το πόσο πιεσμένα είναι τα παιδιά και
την ανάγκη μιας Παιδείας «φρένου και θεραπείας στα τραύματα» όχι μοχλού που θα τα
εξωθεί σε μεγαλύτερες εντάσεις και παραμόρφωση.
Η εμπειρία των προηγούμενων ημερών εμπλουτίστηκε με δύο ακόμα τμήματα, όπου οι
μαθητές, με παρόμοιες αντιδράσεις, υποδέχτηκαν τα έργα και όλοι έγραψαν τις εντυπώσεις τους. Απ' όλα τα τμήματα, ένα-δύο παιδιά δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα, αλλά στην
πραγματικότητα μόνο ένας μαθητής, ενός τμήματος της Α, δεν μπόρεσε να γράψει τίποτα,
επιφυλάχτηκε ωστόσο, ότι την επόμενη φορά θα νοιώσει πιο έτοιμος και θα το κάνει. Ως
και ο πιο αντιδραστικός μαθητής, ο δηλωμένος Χρυσαυγίτης του σχολείου μας, με τα
πολλά, ξεκίνησε να γράφει. Έγραψε δύο σειρές και μάλιστα ερωτικού περιεχομένου. Αν
τους ξαναπάω τον πίνακα, έχω την εντύπωση πως θα συνεχίσει. Δυστυχώς χτύπησε το
κουδούνι, πάνω στην ώρα που είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται. Το μεσημέρι, μπήκε στην
αίθουσα η καθαρίστρια και την ακούω να φωνάζει ενθουσιασμένη για το πόσο ωραίος
είναι αυτός ο πίνακας, ρωτώντας με λεπτομέρειες κι από κεί ξεκίνησε μια σύντομη κουβέντα. Έδωσε και συγχαρητήρια για την προσπάθεια διότι κατά τη γνώμη της, με αυτό τον
τρόπο γίνεται κάτι διαφορετικό από τα τετριμμένα. Τί να πω;...
Για μένα ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, η άσκηση με τον πίνακα. Οι ιστορίες
των παιδιών, οι περισσότερες, έχουν ενδιαφέρον και μεγάλο μάλιστα, γιατί τελικά με
αφορμή τον πίνακα έβγαλαν κάτι ειλικρινές από μέσα τους. Ο πίνακας κατά κάποιο τρόπο
είναι έτσι φτιαγμένος για να τους βοηθάει να πηγαίνουν στο δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου τους, στο ημισφαίριο της φαντασίας και της δημιουργίας, και τελικά να λένε τη
δική τους ιστορία που αντανακλά αυτό που βιώνουν μέσα τους, ό,τι καλό και ό,τι δυσάρεστο μπορεί να είναι αυτό. Ένα κορίτσι που είναι ανάπηρο, φαντάστηκε βλέποντας
τον πίνακα ότι κολυμπάει στη θάλασσα συντροφιά με ένα δελφίνι. Άλλα παιδιά έγραψαν
κάτι σαν μικρά διηγήματα με τίτλο, κανονικούς χαρακτήρες, χρόνο και τόπο, κανονική
πλοκή. Ακόμα και ο λόγος τους ήταν πολύ πιο όμορφος και επεξεργασμένος από το συνηθισμένο τους. Υπήρχαν μαθητές που έχουν γενικά μια πολύ υποτονική παρουσία στην
τάξη και όμως αφέθηκαν στα φτερά της φαντασίας τους και έγραψαν πολύ όμορφες,
αληθινά συγκινητικές αφηγήσεις. Κυριολεκτικά με κυνηγούσαν να τους πάω τον πίνακα,
όταν τον ξεχνούσα. Ζητούσαν πιο πολύ χρόνο για να ολοκληρώσουν την ιστορία τους.
Παρατηρούσα ορισμένους, έγραφαν πυρετωδώς, γεμίζοντας σελίδες μέσα σε ένα μισάωρο.
Καταλήγω στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά έχουν πραγματική ανάγκη από ασκήσεις αυτού
του τύπου, γιατί τους χαλαρώνουν, τους δίνουν τη δυνατότητα να εκφραστούν, να βγάλουν κάτι από το υποσυνείδητό τους, να επικοινωνήσουν. Βρίσκονται πιο κοντά στο δημιουργικό κομμάτι του εαυτού τους, σε σύγκριση με τους ενήλικους που έχουμε
εγκλωβιστεί στο αριστερό ημισφαίριο της λογικής.
Νιώθω ότι κάπως έτσι, με τέτοιες μεθόδους θα έπρεπε να λειτουργεί το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος. Τα παιδιά είναι πιο έτοιμα από μας τους καθηγητές τους. Μέσα
από τέτοιες μεθόδους μπορούν να εκφραστούν, να ζήσουν ευχάριστες στιγμές στο σχολείο. Μου έκανε εντύπωση κάτι που άκουσα από τον κ. Αλεξίου, ότι στο σχολείο του μέλλοντος δεν θα πρέπει τα παιδιά να βιώνουν αρνητικές εμπειρίες, αλλά αντίθετα θα πρέπει
να επουλώνονται τα τραύματά τους από την αυταρχική συμπεριφορά που έχουν βιώσει
αλλού, στα σπίτια τους, στον κοινωνικό τους περίγυρο, οπουδήποτε. Φυσικά πολλά
από τα τραύματά τους προξενήθηκαν και από αυταρχικούς, τυραννικούς δασκάλους,
που αντί να λειτουργούν ως υπηρέτες των παιδιών, έχουν μετατραπεί σε εξουσιαστές τους.
Το σχολείο μπορεί να διδάξει στους μαθητές πώς να χρησιμοποιούν τον εγκέφαλό τους,
αλλά αυτό προϋποθέτει ότι το έχουμε μάθει πρώτα εμείς, οι καθηγητές τους. Σήμερα
ακόμα και όταν λέμε ότι σκεφτόμαστε, δεν σκεφτόμαστε καθαρά, διότι ο φόβος και ο
θυμός, ο εγωισμός και οι προσδοκίες του, επικρατούν. Από εκεί αρχίζουν όλα τα στραβά.
Και από εκεί μπορεί να αρχίσει η αλλαγή. Επίσης από το να μπορούμε να συνδέουμε τις
συμπεριφορές μας με τα αποτελέσματά τους και να βγάζουμε τα ανάλογα συμπεράσματα.
Οι πιο ενδιαφέρουσες από τις ιστορίες των παιδιών θα εκδοθούν από την AthensArt σε
ένα βιβλίο σύντομα. 

Προσδιόρισε για τον εαυτό σου ένα χαρακτήρα και έναν τρόπο ζωής, που θα τον κρατήσεις ανάλλαχτο
και μόνος όταν είσαι, και με άλλους όταν ανταμώνεσαι.
Μάρκος Αυρήλιος
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Εμβαθύνοντας στον Εαυτό
Γράφει: Χρήστος Κόντης - Φωτογραφίες: Σοφία Αραβίδου

Ένας ιδεατός κόσμος

Γέννηση, ζωή και θάνατος. Αυτά είναι όσα γνωρίζουμε για το θαύμα που εκφράζεται γύρω αλλά
και μέσα μας. Να υπάρχει άραγε κάτι άλλο πριν τη
ζωή ή μετά το θάνατο; Να υπάρχει κάτι πέραν του
γνωστού που συντελείται κατά τη διάρκεια της
ζωή μας ή μήπως θα έπρεπε να αρκεστούμε σε
αυτό που γνωρίζουμε; Μπορεί η εικονική πραγματικότητα και η τεχνιτή νοημοσύνη να μας ανοίξουν
ορίζοντες ευτυχίας όπως διατυμπανίζει η επιστήμη, ανάγοντας την ανθρώπινη ύπαρξη αλλά και
τη ζωή γενικότερα σε ένα μηχανιστικό μοντέλο;
Κατά τον Πλάτωνα, το γεγονός ότι ο λογικός νους
μπορεί να προσεγγίσει την αιώνια σφαίρα των
αφηρημένων εννοιών, υποδηλώνει ότι ενυπάρχει
σε μας το αιώνιο.
Στη φυσική του Αϊνστάιν αποκαλύπτεται μια πολύ
πιο παράξενη πραγματικότητα από την απλοϊκή ερμηνεία ότι τα πάντα είναι σχετικά και εξαρτώνται
από την υποκειμενική οπτική γωνία του καθενός.
Ο χρόνος δεν περνάει, δεν ρέει αέναα από ένα
σταθερό παρελθόν προς ένα αβέβαιο μέλλον. Ο
φυσικός χρόνος είναι το ίδιο ακίνητος με το φυσικό χώρο. Η διάκριση σε παρελθόν, παρόν και
μέλλον –διάκριση τόσο βαθιά ριζωμένη στη σκέψη
μας που χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να περιγράψουμε τον εσωτερικό μας κόσμο- έχει νόημα
μόνο μέσα σε αυτό τον εσωτερικό κόσμο.
Ο Κούρτ Γκέντελ1, απέδειξε μέσα από τη θεωρεία
της «μη πληρότητας των μαθηματικών», ότι «όλα
τα συμβάντα εκτυλίσσονται ανεξάρτητα από διακρίσεις ανάμεσα σε παρελθόν, παρόν και μέλλον». «Φαίνεται», υποστήριζε ο Γκέντελ «πως οι
χρονικές συνθήκες σε αυτά τα σύμπαντα παρουσιάζουν αναπάντεχα χαρακτηριστικά τα οποία ενισχύουν την ιδεαλιστική θεώρηση, σύμφωνα με
την οποία οι μεταβολές είναι πάντα μη αντικειμενικές, αποτελούν δηλαδή ψευδαίσθηση».
Αν ζούμε σε μια ψευδαίσθηση πως μπορούμε να
βρούμε το πραγματικό σημείο αναφοράς μας; Τον
πραγματικό μας εαυτό; Τον πραγματικό κόσμο;

Ο φόβος περιορίζει τη φαντασία

Η φαντασία είναι ένα περιβάλλον χωρίς σύνορα στο χώρο
και το χρόνο και αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε
ανθρώπου. Του παρέχει τη δυνατότητα να διευρύνει τη
ζωή του σε όποια απόχρωση θέλει, μπορεί να σταματήσει
το χρόνο, να ακυρώσει το χώρο και να κάνει το όνειρο
πραγματικότητα. Η φαντασία όμως χρειάζεται να διαθέτει
το εύρος εκείνο που δεν της θέτει περιορισμούς αλλά την
απελευθερώνει από τα δεσμά του φόβου που μας κρατά
αγκιστρωμένους σε μια «στεγνή» εσωτερική και εξωτερική πραγματικότητα.
Ο φόβος, είναι ο κύριος ανασταλτικός παράγοντας που μας εμποδίζει να ζούμε και να απολαμβάνουμε τη χαρά της ζωής. Στις μέρες μας κυριαρχεί
στις σύγχρονες κοινωνίες και μάλιστα στην πιο
ύπουλη μορφή του όπως δηλώνει η ραγδαία αύξηση της κατάθλιψης. Κατά τη γνώμη μας, οι κοινωνίες πρέπει να αντιδράσουν κι αυτό μπορεί να
γίνει μόνο από συνειδητοποιημένους πολίτες, από
εκείνους δηλαδή που αντιλαμβάνονται τα αδιέξοδα του φόβου και εντρυφούν με θετική διάθεση
στο ξεπέρασμά τους.

Κρατάμε την παλέτα της ζωής στα χέρια μας

Χαρές και λύπες, φόβος και θυμός, θλίψη, αυτολύπηση
και συμπόνια και όποια άλλη συναισθηματική κατάσταση
βιώνουμε, είναι συναισθήματα που οριοθετούνται από τις
εμπειρίες μας και αντανακλούνται άμεσα από και προς το
περιβάλλον που ζούμε. Είμαστε σαν τα χρώματα στην
παλέτα του ζωγράφου που δημιουργεί με πολύχρωμους συνδυασμούς εικόνες ανάλογες με τις
διαθέσεις του. Την παλέτα της ζωής μας την κρα-

τάμε εμείς οι ίδιοι. Το ιδιαίτερο χάρισμα του ανθρώπου είναι το συνειδησιακό του περιβάλλον που τον κάνει
να αναζητά και να προβληματίζεται για τις κρυμμένες δυνατότητες και να αποζητά το σημείο αναφοράς –εξατομίκευση του εαυτού- που αποτελεί και το εφαλτήριο της
αναζήτησής του.

Οι συναισθηματικές αποχρώσεις που
οδηγούν στην κατάθλιψη

Ποιά είναι άραγε αυτή η δύναμη που φαντάζει τόσο ισχυρή
όταν εκφράζεται μέσω των συναισθημάτων και μας πείθει
ότι το συναίσθημα που μας καταβάλλει είμαστε εμείς;
Ποιό απ’ όλα τα συναισθήματα που μας διακατέχουν είμαστε τελικά; Και αν είμαστε όλα αυτά μαζί, πως γίνεται
το καθένα από αυτά, όταν κυριαρχεί η δική του απόχρωση, να μας παρασύρει με την ορμή του και να μην
μπορούμε να το κατευνάσουμε όταν μας καταβάλει αρνητικά; Η καταβολή μας από αδιέξοδα και επώδυνα συναισθήματα και η ταύτισή τους με αυτά είναι τόσο ισχυρή
που επηρεάζει άμεσα τη ζωή μας. Κατάθλιψη, είναι η νέα
ασθένεια που τείνει να πάρει τα σκήπτρα σαν την δεύτερη
νόσο του αιώνα. Πρόκειται για μάστιγα που απειλή το ανθρώπινο είδος και είναι πολύ χειρότερη από τα ατυχήματα,
τον καρκίνο, την ισχαιμική καρδιοπάθεια και όποια άλλη
ασθένεια γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Και η ιατρική, που
έργο της είναι να θεραπεύει, εστιάζοντας στην ασθένεια
και όχι στην υγεία, προτείνει χημικά φάρμακα καταδικάζοντας εσαεί στη λήψη τους πάσχοντες, χωρίς κανένα περιθώριο ουσιαστικής βελτίωσης.

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 από
αυτόν…».
Ζητήσαμε να μάθουμε περισσότερα για τη μέθοδο και ο κ.
Φυτόπουλος μας κάλεσε να τη γνωρίσουμε εμπειρικά, και
αυτό κάναμε.

Πενταήμερο σεμινάριο, μια πρόβα ζωής

Η συνάντηση ήταν στο Μουρίκι Πτολεμαϊδας στις 7 Αυγούστου στις έξι το απόγευμα. Ανεβήκαμε το καταπράσινο
βουνό που ήταν ένας κατάφυτος παράδεισος από λεύκες και υποκαστανιές στα 1600 υψόμετρο. Στην Κέρκυρα
το θερμόμετρο έδειχνε 37ο και εκεί μόλις άγγιζε τους
19ο.
Τα 19 άτομα που απάρτισαν την ομάδα προέρχονταν από
όλα τα κοινωνικά στρώματα. Σκεπτικισμό, εγκράτεια και
κάποια νευρικότητα διέκρινες αρχικά στα πρόσωπα.

Συναντήσεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους

Στο Υγείας Όραμα, μέσα από την ανάγκη μιας ουσιαστικής αντιμετώπισης του εαυτού μας, της σχέσης μας με το
συνάνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον, αναδεικνύουμε
προσπάθειες ανθρώπων που προβληματίζονται και ερευνούν χωρίς να διστάζουν να εντρυφήσουν πέρα από την
πεπατημένη. Παράδειγμα, ο ψυχίατρος – ψυχοθεραπευτής
και Ομοιοπαθητικός κ. Κωνσταντίνος Φυτόπουλος από
την Κατερίνη. Μελετώντας το άρθρο του «εξατομίκευση»
που δημοσιεύσαμε στο 13ο και 14ο τεύχος (www.ygeiasorama .gr) αντιλαμβάνεται κανείς το εύρος των ενδιαφερόντων του να διευρύνεται στο χώρο της φιλοσοφίας
και του μυστικισμού. Μελετητής του Καρλ Γιουγκ αλλά
και συστημάτων της ανατολικής εσωτερικής παράδοσης
όπως η γιόγκα, ο διαλογισμός, ο σουφισμός, αλλά και
σύγχρονων δασκάλων του εσωτερισμού, προσεγγίζει τον
ασθενή με ανθρωπιστικό ενδιαφέρον συνδυάζοντας θεραπευτικές διαδικασίες ανάλογες με την κάθε περίπτωση.
Είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε από κοντά. Το ενδιαφέρον μας εστιάστηκε στο ασυνείδητο και συγκεκριμένα γύρω από το φόβο που αποτελεί εμπόδιο στο να
εμβαθύνουμε και να δούμε ποιοί πραγματικά είμαστε και
με ποιό τρόπο θα μπορούσε να γίνει αυτό εφικτό. Εκείνο
που μας κέντρισε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον είναι η άποψή
του ότι: «το ασυνείδητο, δεν αποτελεί ούτε απειλή
ούτε πηγή φόβου. Είναι ο πίδακας της 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. Ο άνθρωπος μέσα από τις απογοητεύσεις μαθαίνει, και
απεμπολώντας τη βεβαιότητα και την ψευδαίσθηση της γνώση και του ελέγχου, ξαναποκτά τη
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, της σύγκρισης, της ερμηνείας, ακόμα
και της περιγραφής και της κατάταξης. Φυσικά το
εσωτερικό ταξίδι δεν αποτελείται μονάχα από κινδύνους. Έχει τους σταθμούς του, τις αλλαγές που

Ομαδικότητα: πυρήνας της προσέγγισης
του εαυτού

Πρωταρχική σημασία στην προσπάθεια συνάντησης με
τον εαυτό έχει το ομαδικό πνεύμα. Ο σεβασμός στην
ομάδα αποτελεί σημείο αναφοράς. Συχνά η γνώμη των
άλλων αποτελεί την βασικότερη φυλακή μας. Η σκέψη
ότι κατά τη διάρκεια των τεχνικών αξιολογούμαστε από
τους υπόλοιπους μπορεί να είναι εμπόδιο για την αβίαστη
έκφραση, μπορεί όμως να λειτουργήσει και σαν ένα στοιχείο υπέρβασης του εγώ, να ξεπεράσω δηλαδή τους ενδοιασμούς μου και να μη προβληματίζομαι για το πώς
φαίνομαι. Ο αρχικός δισταγμός βοηθάει να αντιληφθούμε
την απουσία της πηγαίας έκφρασης, που αναζητούμε. Το
γεγονός της εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται στην
ομάδα δυναμώνει την επιθυμία να μην απογοητεύσουμε τους συνοδοιπόρους. Τα λάθη είναι που
μας οδηγούν στο σωστό δρόμο και πρέπει να τολμούμε
να τα κάνουμε.

Γιόγκα και διαλογισμός

Την επόμενη το πρωί –όπως και κάθε πρωί- συναντηθήκαμε σε ένα ξέφωτο του δάσους πίσω από το καταφύγιο
και κάναμε ασκήσεις γιόγκα. Καθοδηγητής μας η κα Τζουλιάνα Φελούς, μια καταπληκτική δασκάλα της Γιόγκα που
κατάφερε να μας γοητεύσει με την απλότητα τις παρουσίασης και της πρακτικής εφαρμογής των ασκήσεων. Στη
συνέχεια διαλογισμός με τον κ. Φυτόπουλο. Τις τέσσερις
ημέρες που κάναμε γιόγκα διαπίστωσα ότι άλλαζε η στάση
στο σώμα μου, η δυσκαμψία των αρθρώσεων και μικροενοχλήσεις στην περιοχή των οσφυϊκών έπαψαν να με
ενοχλούν από τη δεύτερη κιόλας ημέρα. Κράτησα στο
μυαλό μου μια σειρά τεχνικών όπως το χαιρετισμό στον
ήλιο, και τις εφαρμόζω καθημερινά ευγνωμονώντας για τα
ευεργετικά τους αποτελέσματα.

Πορεία και αυτοέλεγχος

Στις 9.30 πλούσιο πρωινό και στη συνέχεια πορεία για το
βουνό. Εκεί, στη σκιά των πανύψηλων δέντρων, σε ένα
ξέφωτο του δάσους ανάμεσα στις φτέρες, την πλούσια
σε αρωματικά βότανα χλωρίδα και σε πλήθος πεταλού-

«το ασυνείδητο, δεν αποτελεί ούτε απειλή ούτε πηγή φόβου. Είναι ο πίδακας της 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.
Κωνσταντίνος Φυτόπουλος
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δων που χόρευαν η καθεμιά στους δικούς της ρυθμούς, συνεχίσαμε την προσπάθεια
μας. Στη διαδρομή, οι οδηγίες ήταν να ήμαστε αμίλητοι, με χαλαρή αναπνοή και με την
προσοχή μας στο χαλαρότητα του χάρα2 έχοντας παράλληλα επίγνωση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Καθώς προχωρούσαμε, όταν ο επόπτης μας έδινε
το παράγγελμα ΣΤΟΠ καλούμασταν να μείνουμε ακίνητοι στη θέση που βρισκόμαστε. Με
χαλαρή αναπνοή παρατηρούσαμε τα συναισθήματα και τις σκέψεις που μας διακατείχαν
εκείνη τη στιγμή, μέχρι να ξεκινήσουμε και πάλι με το σύνθημα. Ίσως φαίνεται απλό,
όμως, τη στροφή της προσοχής στο εσωτερικό περιβάλλον δεν συνηθίζουμε να την
εφαρμόζουμε στην καθημερινότητά μας και αυτό του δίνει ιδιαίτερη αξία.

Να «τρελαθούμε» πριν τρελαθούμε για να μη τρελαθούμε

Όταν φτάσαμε στο ξέφωτο,
η μουσική και ο χορός άνοιξαν την αυλαία, αναθερμαίνοντας τις μεταξύ μας
σχέσεις, δυναμώνοντας το
αίσθημα της ομάδας. Στη
συνέχεια και με το χτύπημα
από το καμπανάκι που κάθε
φορά σηματοδοτούσε την
έναρξη και το τέλος των
ασκήσεων, εφαρμόσαμε το
διαλογισμό NO MIND. Έναν
διαλογισμό που εφάρμοζε
ο Σούφι Τσαμπίρ, και εισήγαγε και ο μύστης Όσο.
Πρόκειται για μία μέθοδο
που έχει στόχο να μπλοκάρει το νου από τη συνεχή του ανάγκη για εκλογίκευση. Εφαρμόζεται με την απαγγελία ακατανόητων ήχων, σαν να υποκρινόμαστε ότι μιλάμε μια ξένη
γλώσσα με ασυναρτησίες. Έτσι, και σύμφωνα με αυτή την παράδοση, βηματίζοντας πέρα
δώθε στο ξέφωτο, μονολογούσαμε ασυνάρτητες λέξεις προλαμβάνοντας το μυαλό μας
από το να σκεφτεί λογικά. «Να τρελαθούμε πριν τρελαθούμε για να μην τρελαθούμε»
ήταν το μότο της εν λόγω άσκησης και αυτό έκανε ο καθένας με το δικό του ιδιαίτερο
τρόπο.
Ανάλογα με τα συναισθήματα που διακατείχαν το κάθε μέλος της ομάδας
εκφραζόταν και η ένταση. Άλλοτε θυμός, άλλοτε κλάμα ή γέλιο, δημιουργήθηκε μια ροή που σε ενθάρρυνε όλο και περισσότερο στην εμβάθυνση και
την αυτοπαρατήρηση. Ένα λυτρωτικό αίσθημα σε κυρίευε και αποκαμωμένοι
στο τέλος της ώρας καθόμαστε σε στάση διαλογισμού. Κάποιοι δεν μπορούσαν να αντισταθούν στην ευκαιρία και για έναν υπνάκο, που ήταν ευπρόσδεκτος. Στη συνέχεια συζητούσαμε για το χάρισμα που ο καθένας θεωρούσε ότι
διέθετε και ποιό ήταν αυτό που διαισθητικά αντιλαμβανόταν οι άλλοι σε αυτόν. Η ομάδα
λεπτό με το λεπτό, ώρα με την ώρα ερχόταν όλο και πιο κοντά, έσφιγγε τους δεσμούς
της. Συναισθήματα κατανόησης και αλληλεγγύης ήταν διάχυτα. Η μεταμόρφωση γινόταν ολοένα και πιο ξεκάθαρη στα πρόσωπα που φώτιζαν τώρα από τη χαρά της συνύπαρξης στο κοινό όραμα,
τη βελτίωση της σχέσης με
τον εαυτό.
Το φαγητό μας περίμενε
στις 3μ.μ. Η Θεοδότα, ιδιοκτήτρια του καταφυγίου,
μια γλυκύτατη, φιλόξενη
και χαμογελαστή κυρία
φρόντιζε να μη μας λείπει
τίποτε.
Μετά το πλούσιο γεύμα
υποσχόμασταν ότι την επομένη θα είμαστε περισσότερο εγκρατείς με το φαγητό αλλά
κατά κανόνα ήμασταν ασυνεπείς με τις υποσχέσεις μας.

Το «λιώσιμο» του εγώ

στασης, η οποία εκφραζόταν αναλόγως με ό,τι ο καθένας έφερε μέσα του.
Δεν έλειψε και εδώ η συγκίνηση. Η αποκάλυψη του εσωτερικού εαυτού δεν
είναι ποτέ ανώδυνη γιατί ο καθένας έρχεται αντιμέτωπος με τα τραύματά
του. Όμως, τα ευεργετικά αποτελέσματα που την ακολουθούν, δικαιώνουν
εκείνον που τολμά να κοιτάξει τις δυσάρεστες πτυχές της ύπαρξης που κρύβουμε επιμελώς στα άδυτα της ψυχής μας. Εκεί, στα πρώτα χρόνια της ζωής
μας συνήθως, κάποια τραυματική εμπειρία μας στιγμάτισε και μας στέρησε
τη δυνατότητα της ευ-δαιμονίας. Και βολοδέρνουμε σαν σακατεμένα καράβια, κάθε κύμα που τα χτυπά νομίζεις πως θα ‘ναι και το τελευταίο.
Το ιδιαίτερο χάρισμα της ανθρώπινης οντότητας, είναι η συνειδητότητα η
οποία μας παρέχει τη δυνατότητα της υπευθυνότητας απέναντι στην ύπαρξή
μας. Η υπευθυνότητα καθιστά δυνατή την αυτοαξιολόγηση και ενθαρρύνει
την επιθυμία για ξεπέρασμα των εμποδίων που μας στερούν τη χαρά για διαυγείς τοποθετήσεις στο δρόμο της ζωής. Για να μη ζούμε ανύπαρκτοι, σαν
τα φαντάσματα και μας καταβάλουν συναισθήματα που τους επιτρέπουμε να
αγκιστρώνονται πάνω και μέσα μας. Όσο πιο ασυνείδητοι είμαστε τόσο πιο
ισχυροί γίνονται οι δεσμοί με τους ανυπόστατους φόβους μας. Όσο υπαγόμαστε στο φόβο και το θυμό, καταφεύγουμε στην ανοχή και την παθητικότητα, γινόμαστε θύματα αυτών, των φοβικών μας αντιλήψεων.

Όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο

Όλη η ομάδα γίναμε ένα, στο πάρτι μια ημέρα πριν το τέλος. Ο χορός κράτησε μέχρι της
τρεις το πρωί. Την άλλη μέρα
στο μάθημα της γιόγκα υπήρξαν αρκετές απουσίες αλλά το
υπόλοιπο πρόγραμμα συνεχίστηκε κανονικά μέχρι της 3
μ.μ. Η συγκίνηση δεν έλειψε
κατά τη διάρκεια του αποχαιρετισμού και η ανάμνηση
αυτής της εσωτερικής πνοής
με ακολουθεί και σήμερα.
Όλοι αντιληφθήκαμε πως
αυτό το «ιδιαίτερο» που
ζήσαμε είναι το πλέον
κοινό για κάθε άνθρωπο. Να μπορεί να αντικρίζει τον εαυτό του στον άλλο,
χωρίς να αποδίδει σε αυτόν την οποιαδήποτε αρνητική η ακόμα και θετική
κατάσταση τον χαρακτηρίζει. Να αντιμετωπίζει το γεγονός σαν μια ευκαιρία
να αντιδρά θετικά κυρίως στις δυσάρεστες καταστάσεις αναλαμβάνοντας
την προσωπική του ευθύνη. Όλος ο κόσμος είμαστε μια ομάδα που όμως
αρνείται τον εαυτό της. Από αυτή την άρνηση αντλούν την δύναμη εκείνοι
που χειραγωγούν την ελευθερία μας, βιομηχανοποιώντας τη ζωή μας και
απαξιώνοντας την οποιαδήποτε ουσιαστική αξία της δίνει νόημα. Ο εγκλωβισμός στα συναισθήματα επιθετικότητας και φόβου γίνεται επιδίωξη σωτήρων. Όμως, εισβάλοντας σε μια ολοτροπική κατάσταση θεραπεύονται οι
πληγές όταν τις αντικρύσει το φως της γνώσης και ο άνθρωπος εισδύει στην
εσωτερική γαλήνη.
Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω τη φιλία μου προς το κάθε μέλος και στον κ. Φυτόπουλο που διοργάνωσε και επόπτευσε την ομάδα. Με την ηρεμία που τον διακρίνει αποτέλεσε την ψυχή -κατά γενική ομολογία των συμμετεχόντων- του επιτυχημένου
εγχειρήματος.
Βιώνοντας τη θετική επίδραση και αναγνωρίζοντας την χρησιμότητα των αποτελεσμάτων αυτού του πενταήμερου σεμιναρίου, προτείναμε στον κ. Φυτόπουλο να παρουσιάσουμε το εγχείρημα στην Κέρκυρα φέρνοντάς το κοντύτερα στους ενδιαφερόμενους
συμπολίτες μας. Συμφωνήσαμε η παρουσίαση να γίνει το Νοέμβριο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο: 2351076122. 
1) Χαρισματικός μαθηματικός του περασμένου αιώνα ο οποίος αποκαλείται και απόγονος του Αριστοτέλη.
2) Χάρα: περιοχή της κοιλιάς που οριοθετείτε από τον ομφαλό και το ηβικό οστό, κέντρο του χάρα
είναι η μέση απόσταση και στα Ιαπωνικά ονομάζεται ΤΑΝ - ΤΙ - ΕΝ)

Το πρόγραμμα την τρίτη ημέρα διαφοροποιήθηκε τις απογευματινές ώρες. Η ομάδα ήταν
έτοιμη πλέον για περισσότερη εμβάθυνση.
Οι ολοτροπικές (τρέπουμε προς την ολότητα) αναπνοές εστίαζαν σε ένα είδος συνειδητής «απώλειας» του εγώ. Το «εγώ» με το οποίο σχετιζόμαστε αποτελεί μόνο ένα ελάχιστο μέρος αυτού που είμαστε. Οι ολοτροπικές αναπνοές βοηθάνε να μετακινηθούμε
από το εγώ στην ευρύτερη ολότητά μας. Πρόκειται για μέθοδο που εισήγαγε ο ψυχίατρος
Στάνισλαβ Γκροφ που αποσκοπούσε στη μετάβαση από το προσωπικό στο υπερπροσωπικό. Είναι ο βατήρας για την είσοδο στην άμεση εμπειρία, ένα είδος συγκεκριμένης
αναπνοής με την υποβοήθηση κατάλληλης μουσικής.
Είναι η πύλη από το προσωπικό στο συμμετοχικό και σχετίζεται άμεσα με τους άλλους.
Η ευ-δαιμονία προκύπτει από την τιθάσευση των προσωπικών μας δαιμόνων. Όλο αυτό
μεταφράζεται μεταμορφωτικά σαν μια έκρηξη ενέργειας, που στο πέρασμά της απελευθερώνει τις αντιστάσεις μας.
Η μέθοδος εφαρμόστηκε σε εσωτερικό χώρο στον ξενώνα. Η μισή ομάδα ήταν ξαπλωμένη και αφηνόταν χωρίς αντιστάσεις στο ταξίδι των συναισθημάτων και την ησυχία του νου κάτω από τους ήχους δυνατής μουσικής. Δίπλα στον κάθε «οραματιζόμενο»
στεκόταν ένας «φροντιστής» για την περίπτωση να χρειαστεί κάτι, όπως νερό. Αν και η
ανησυχία για το πρωτόγνωρο που θα επακολουθούσε ήταν εμφανής σε όλους, η πρόκληση όμως ήταν μεγαλύτερη και χωρίς ενδοιασμούς αφεθήκαμε να παρασυρθούμε
στο εσωτερικό ταξίδι. Το κάθε μέλος καταλαμβανόταν από ένα είδος συνειδητής έκ-

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 από αυτόν…».
Κωνσταντίνος Φυτόπουλος
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ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΟΝΩΝ
Κείμενο, Φωτογραφίες: Χρήστος Κόντης

Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί, ακόμη και να προφέρεις τη λέξη γάιδαρος για ορισμένους θεωρείται προσβολή. Πριν λίγο καιρό ένας επισκέπτης της ομοιοπαθητικής μου μίλησε για ένα πρόβλημα που είχε το γαϊδουράκι του και
όταν ανέφερε το όνομα του ζώου ζήτησε συγνώμη. Τον ρώτησα γιατί ζητάει
συγνώμη και απάντησε ότι είναι προσβολή να προφέρεις το όνομά του. Ρώτησα γιατί είναι προσβολή αφού έτσι ονομάζεται το είδος του και η απάντηση ήταν πως είναι ζώα πολύ ξεροκέφαλα και πεισματάρικα, αν στυλώσουν
τα πόδια τους δεν τα κουνάς με τίποτε, είναι απρόβλεπτα και δεν πιάνονται
φίλοι. Πως μπορεί, σκέφτομαι, να μην νοιώθεις φιλικά με ένα ζώο που έχει
συμπαρασταθεί, και σε πρόσφατες μάλιστα εποχές, στο μόχθο του ανθρώπου για τον καθημερινό επιούσιο; Ίσως να μην έχει αφιερωθεί ο απαραίτητος χρόνος για να τη γνωριμία.
Στη «φάρμα των ζώων» του Όργουελ ο γάιδαρος ήταν ο σοφός
της φάρμας (ο έξυπνος ήταν το
γουρούνι) και όταν το είχα διαβάσει κάθε άλλο παρά με παραξένεψε. Αντιθέτως επιβεβαίωσε την
αίσθηση που είχα δεδομένου ότι
στο χωριό που έζησα τα πρώτα 13
χρόνια της ζωής μου όλες τις βαριές δουλειές της κάναμε με το
γαϊδουράκι που είχαμε. Το γεγονός δεν επηρέασε την σχέση μου αρνητικά, κάθε άλλο, ένοιωσα μια αδικία
προς τα συμπαθέστατα τετράποδα που μόνο ταλαιπωρίες θα είχαν να διηγηθούν στους απογόνους τους αν είχαν τη δυνατότητα να μιλούν. Πριν από
ένα χρόνο περίπου πληροφορηθήκαμε ότι στην Κέρκυρα υπάρχει μια Αγγλίδα η οποία δημιούργησε ένα καταφύγιο για εγκαταλειμμένα γαϊδουράκια. Εκεί, τους προσφέρει περίθαλψη, στέγη, τροφή και γενικότερη
φροντίδα μέχρι να αποδημήσουν.

Στη …φάρμα των ζώων!

Επισκεφτήκαμε την Judy Quinn στο καταφύγιο των γαϊδουριών «Κερκυραϊκή Διάσωση
Όνων» που είναι μέλος της παγκόσμιας κοινωνίας για την προστασία των ζώων. Ήταν
ένας όμορφος και περιποιημένος χώρος γύρω στα 15 στρέμματα. Έβλεπες παντού γαϊδουράκια να περιφέρονται ανέμελα, ένας μάλιστα πλησίασε εκεί που καθόμαστε και
άκουγε με προσοχή και περιέργεια μαζί μέχρι που βαρέθηκε και απομακρύνθηκε νωχελικά. Αρκετά σκυλιά, γάτες και κάποια πουλερικά συμπληρώνανε το σκηνικό που απηχεί την ευαισθησία της Τζούντι που φροντίζει ότι εγκαταλειμμένο ζώο βρει. Μας ξενάγησε
στο χώρο με προθυμία και μας σύστησε όσα γαϊδουράκια πλησίαζαν και μας μύριζαν με
περιέργεια.
Στόχος, μας είπε η Τζούντι, είναι, σαν καταφύγιο, να παρέχουμε στα ηλικιωμένα ένα ασφαλές σπίτι, στα άρρωστα την ευκαιρία να γιατρευτούν,
στα τραυματισμένα να αναρρώσουν,
στα κακοποιημένα να ξαναποκτήσουν
εμπιστο- σύνη κι ελπίδα και στα εγκαταλελειμμένα το αίσθημα της ασφάλειας.
Μας διηγήθηκε πολλές συγκινητικές ιστορίες από τα βάσανα ορισμένων, κάτι που
μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα της. Η
Χαρά χτυπήθηκε από αυτοκίνητο και ο ιδιοκτήτης της δεν έκανε τίποτε παρόλο που είχε σπασμένο πόδι. Το πόδι γιατρεύτηκε από
μόνο του, αλλά το οστό κόλλησε στραβά. Η Σκιά χτυπήθηκε από αυτοκίνητο και παρέμεινε παρατημένη στο δρόμο για δύο μέρες. Είχε σπάσει τον ώμο της, η πυροσβεστική
υπηρεσία μας κάλεσε και πήγαμε και την πήραμε. Ο Τόνικ ήρθε με πιθανό κάταγμα γοφού
στη δεξιά πλευρά και σοβαρή μόλυνση στο αριστερό πίσω πόδι. Τον Ζώη τον εγκατέλειψαν, ενώ είχε μία σοβαρά τραυματισμένη και μολυσμένη οπλή. Κάποιος μας το ανέφερε και πήγαμε και τον μαζέψαμε…
Όση ώρα μας ξεναγούσε στο αγρόκτημα, αρκετά γαϊδουράκια προχωρούσαν μαζί μας,
έτριβαν απαλά τη μουσούδα τους πάνω μας ως ένδειξη συμπάθειας ή για κανένα κερασματάκι, όπως καρότα, μήλα και άλλες λαχταριστές γεύσεις που διεγείρουν τους σιελογόνους τους και τους προσφέρουν οι επισκέπτες. Εμείς πήγαμε προετοιμασμένοι
βέβαια, αλλά αφήσαμε τη διαχείριση των
φρούτων στη Τζούντι γιατί θα χρειαζόμασταν πολύ χρόνο για μια μικρή συνομιλία και ένα κέρασμα στο καθένα. Τα
γαϊδουράκια τρώνε σανό και χόρτα -τα
λαχανικά τα ενοχλούν στην πέψη γι αυτό
αποφύγετε να τους προσφέρετε- τους
αρέσουν όμως πολύ τα φρούτα όπως
μπανάνες, νεκταρίνια, φράουλες, ροδάκινα και οπωσδήποτε καρότα. Τα παντζάρια
επίσης είναι ευπρόσδεκτα γιατί βοηθούν
εκείνα που πάσχουν από αναιμία.

Πως δημιουργήθηκε το καταφύγιο στην Κέρκυρα

Η Τζούντι, παράτησε τη δουλειά της στην Αγγλία και ήρθε να ζήσει στην Κέρκυρα βοηθώντας ζώα, θέλοντας έτσι να κάνει κάτι με νόημα στη ζωή της. Αρχικά βοηθούσε τη
Martzory στο καταφύγιο σκύλων στον Κάβο μέχρι που μία μέρα, καθώς περπατούσε
βόλτα με το σκύλο της είδε ένα γαϊδουράκι δεμένο σε ένα δέντρο. Ήταν πετσί και κόκαλο και με σκυφτό το κεφάλι. Την επόμενη ημέρα ξαναπέρασε και είδε το γαϊδουράκι
στο ίδιο μέρος, το ίδιο ακίνητο. Το πλησίασε και του έδωσε ένα μήλο που είχε φέρει
μαζί της. Το καταβρόχθισε με λαιμαργία και τότε κατάλαβε ότι κάποιος το είχε εγκαταλείψει δεμένο. Έχω ακούσει φρικτές ιστορίες για θανάτωση γαϊδουριών που δεν τολμώ
ούτε να τις διηγηθώ, ιστορίες που κάνουν την πώληση των γαιδάρων σε σφαγεία της Ιταλίας να μοιάζει με ευεργέτημα.
Η Τζούντι, πήρε το γάιδαρο στο σπίτι, του έδωσε νερό και φαγητό που καταβρόχθισε με
λαιμαργία, το έκανε κατοικίδιο και το ονόμασε Ελπίδα. Σε λίγες μέρες βρέθηκε μπροστά
σε μια παρόμοια κατάσταση και ο ένας γάιδαρος
έγιναν δύο. Σιγά σιγά το νέο μαθεύτηκε και την
προσέγγιζαν ιδιοκτήτες γαϊδάρων και τη ρωτούσαν
αν τους θέλει. Έτσι η Τζούντι βρέθηκε να έχει
φιλοξενήσει περισσότερα από τετρακόσια
γαϊδουράκια από διάφορα μέρη της χώρας.
Σύντομα ο χώρος που διέθετε δεν ήταν αρκετός για το τεράστιο αυτό εγχείρημα. Ακούραστη και αισιόδοξη κατάφερε να βρει έναν
άγγλο χορηγό ο οποίος της παραχώρησε
ένα κτήμα κοντά στο χωριό Λιαπάδες της
Κέρκυρας για όσο καιρό λειτουργεί σαν καταφύγιο γαιδάρων.
Διάφορες φιλοζωικές εταιρίες υποστηρίζουν στην
περίθαλψη με κτηνιάτρους, οδοντίατρους, φυσικοθεραπευτές και ειδικό για τα νύχια. Ήμασταν τυχεροί γιατί την ημέρα της επίσκεψής μας
εργάζονταν στο καταφύγιο μια φυσικοθεραπεύτρια
– οστεοπαθητικός και μια οδοντίατρος.
Να πούμε ότι σπανίζουν οι κτηνίατροι που έχουν εκπαιδευτεί στα γαϊδουράκια.
Τελειόφοιτοι κτηνίατροι και βοηθοί από όλο τον κόσμο έρχονται εδώ προκειμένου να
κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση.

Με την ευγενική χορηγία φιλοζωικών οργανώσεων

Η προσπάθεια της Τζούντι δεν επιδοτήθηκε από τοπικούς φορείς ή ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα πάντα προήλθαν από δωρεές. Τρεις φορές το χρόνο επισκέπτεται τα γαϊδουράκια ο Άρης, ο πεταλωτής από την Κρήτη, του οποίου το κόστος έχει αναλάβει η
Ελβετική φιλοζωική Tierschutzbund Zürich. Το επάγγελμα των πεταλωτών εκλείπει,
ήταν ο μόνος διαθέσιμος και με γνώσεις που κατάφερε να βρει η Τζούντι για να φροντίζει τα νύχια των ζώων. Μην φανταστείτε ότι τα γαϊδουράκια κάνουν πεντικιούρ μανικιούρ, τα νύχια τους όμως μεγαλώνουν τόσο πολύ, που γυρνάνε και τους προκαλούν
πόνο και δυσκολία στο περπάτημα.
Η ολλανδική φιλοζωική οργάνωση Zeist έφτιαξε την αποθήκη για το σανό, πρακτικά
αποτελεί μεγάλη βοήθεια, μας είπε η Τζούντι, διότι το χειμώνα έπρεπε το σανό να είναι
σκεπασμένο λόγο του βροχερού καιρού και
δυσκόλευε πολύ τη διαδικασία του ταΐσματος. Το στάβλο τον πρόσφερε η γερμανική
φιλοζωική Martina und Jürgen Bolz-Stiftung. Εκτός από κατάλυμα χρησιμοποιείται
και ως κλινική από ό,τι διαπιστώσαμε βλέποντας τη φυσικοθεραπεύτρια και την οδοντίατρο να εργάζονται άνετα στους χώρους
των ειδικών διαμερισμάτων. Το μεγάλο σκεπαστό, δώρο της αυστριακής φιλοζωικής
εταιρίας Gut Aiderbichl, προσφέρει στέγη στα γαϊδουράκια τις βροχερές χειμωνιάτικες
ημέρες και σκιά τις καλοκαιρινές. Φιλοζωικές από τη Γερμανία και την Αυστρία αποσυμφόρησαν τη Τζούντι παίρνοντας για φιλοξενία μερικά ζώα στα αντίστοιχα καταφύγια
που διαθέτουν στη χώρα τους.

Εθελοντές με το …σταγονόμετρο

Εντύπωση μας προκάλεσε το γεγονός ότι είδαμε μόνο έναν Έλληνα επισκέπτη και κανέναν εθελοντή. Ελπίζουμε η αναφορά μας να ευαισθητοποιήσει ορισμένους διότι το εγχείρημα έχει αρκετές δυσκολίες και χρειάζονται φιλότιμα χέρια. Μπορεί όταν πήγαμε
εμείς στα μέσα του Αυγούστου να είδαμε αρκετά νεαρά άτομα από διάφορες χώρες που
πρόσφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους αλλά δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει όλο το
χρόνο.
Το πρόβλημα, όπως μας είπε η Τζούντι, είναι πως οι εθελοντές από το εξωτερικό έρχονται το καλοκαίρι. Το χειμώνα τα βγάζει πέρα με ένα-δύο φίλους
της και το να φροντίζεις τόσους πολλούς γαιδάρους δεν είναι αστείο πράγμα.
Όποιος λοιπόν αγαπάει τα ζώα και έχει διάθεση να μοιραστεί λίγο χρόνο μαζί
τους, να τα χαϊδεύει και να τα φροντίζει μπορεί να απευθυνθεί στην Τζούντι
και σίγουρα θα είναι ευπρόσδεκτος με χαρά από όλη την οικογένεια. Η εργασία περιλαμβάνει τάϊσμα, πότισμα, καθάρισμα των στάβλων και της έκτα-

Μια ζωή χωρίς σκέψη και αντίδραση δεν αξίζει να την ζει κανείς.
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σης που χρησιμοποιούν τα γαϊδουράκια.
Ο χώρος προσφέρεται και για επισκέψεις από οικογένειες με παιδάκια που
θέλουν να μάθουν να αγαπούν και να
φροντίζουν τα ζώα. Η ενασχόληση με
τα γαϊδούρια είναι ιδιαίτερα ευχάριστη
και ακίνδυνη, θα διαπιστώσετε ότι παρότι υπάρχουν αρκετά ζώα, ησυχία και
γαλήνη βασιλεύει στο χώρο. Τα γαϊδουράκια είναι ακίνδυνα και ιδιαίτερα
φιλικά, ορισμένα μάλιστα είναι απαιτητικά στα χαδάκια, σε πλησιάζουν και τρίβουν απαλά επάνω σου τη μουσούδα, ζητιανεύοντας μερικά. Είμαστε βέβαιοι ότι είτε ως εθελοντές είτε ως επισκέπτες θα φύγετε
από εκεί με ένα αίσθημα χαράς, αισιοδοξίας και γαλήνης.

Υιοθετήστε ένα γαϊδουράκι

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το οικονομικό πρόβλημα του ταΐσματος και
της αναγκαίας συντήρησης όποιος
θέλει να συμβάλει μπορεί να υιοθετήσει ένα γάιδαρο προσφέροντας 90
ευρώ το χρόνο που αναλογεί στο σανό
που καταναλώνει. Έτσι όταν θα επισκέπτεται το χώρο θα ξέρει ότι εκεί
είναι και ένας δικός του γάιδαρος που
τον περιμένει, και μη
σας φανεί καθόλου παράξενο αν τον δείτε να τρέχει προς το
μέρος σας. Τα γαϊδούρια είναι πανέξυπνα αλλά δεν βιάζονται,
χρειάζεται να τα προσεγγίζεις με ησυχία και υπομονή για να
αποφασίσουν να εκφραστούν με το δικό τους τρόπο που σίγουρα θα σας συγκινήσει.
Η φιλοζωική εταιρία που δημιούργησε η Τζούντι έχει
μεγάλη απήχηση σε αντίστοιχες φιλοζωικές οργανώσεις του εξωτερικού αλλά και γενικότερα στους
ευαισθητοποιημένους ευρωπαίους πολίτες. Αρκετοί
τουρίστες με φιλοζωικά αισθήματα έχουν ενημερωθεί για την ύπαρξη του καταφυγίου και επισκέπτονται
τα γαϊδουράκια, δημιουργώντας έναν επιπλέον πόλο
έλξης τουριστικού προορισμού.
Δυστυχώς η πολιτεία απουσιάζει και αυτό γίνεται φανερό από
την έλλειψη ηλεκτροδότησης και το θόρυβο από τις γεννήτριες. Για να ηλεκτροδοτηθεί ο χώρος, το κόστος της ΔΕΗ
δυστυχώς δεν δύναται προς το παρόν να καλυφθεί. Εμείς επικοινωνήσαμε με τη ΔΕΗ θέτοντας το πρόβλημα και αναμένουμε το νέο κοστολόγιο όπως μας ενημέρωσαν.

Η Τζούντι (δεξιά) μαζί με την εθελόντρια Dagmar

e-mail: judyquin@otenet.gr και στα ελληνικά με την κυρία Dagmar Lohrenz από τη
Γερμανία (δεξί χέρι της Τζούντι) στο 6936983048 e-mail: dagmarlohrenz@yahoo.gr.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.corfu-donkeys.com μπορείτε να μάθετε περισσότερα και να δείτε αρκετές φωτογραφίες από το καταφύγιο με τα γαϊδουράκια.
Όποιος επιθυμεί να κάνει μια δωρεά μπορεί και μέσω της Alpha Bank στα στοιχεία λογαριασμού: IBAN: GR94 0140 6800 6800 0210 1311 223 • SWIFT: CRBAGRAA •
Kerkyraiki Diasosi Onon 

Συναντηθήκαμε με τον περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και τον
ενημερώσαμε σχετικά...
Αν θέλετε να συμβάλετε με οποιονδήποτε τρόπο μπορείτε να
επικοινωνήσετε με την Τζούντι – στα αγγλικά – στο τηλ.
6947375992

Αυτός που θυσιάζει την ελευθερία για την ασφάλεια δεν αξίζει τίποτε από τα δύο.
Μπεν Φράνκλιν
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ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΔΕΛΦΟΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ…
Γράφει: Τζουλιάνα Φελούς // Μουσικός (πιανίστρια) & Δασκάλα της γιόγκα

Συχνά στη ζωή κάνουμε συνειδητές επιλογές,
γνωρίζοντας τι θέλουμε και άλλες φορές, απλά
μας φέρνει ο δρόμος, χωρίς να καταλάβουμε το
πώς και το γιατί, μπροστά σε μια νέα εμπειρία.
Προσωπικά, πιστεύω ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία.. ίσως να ακούγεται κλισέ, δεν παύει όμως
να κρύβει μια αλήθεια. Από τα πάντα μπορούμε να
μάθουμε κάτι και εκεί έγκειται η έννοια του τυχαίου ή όχι. Το ζήτημα δεν είναι το γεγονός το
ίδιο, αλλά αν έχω το κουράγιο και αν απλά θυμάμαι, κάθε φορά να αναρωτιέμαι: «από εδώ τι έχω
να μάθω λοιπόν;»
Στη δική μου περίπτωση αυτό το ταξίδι, ήρθε θα
έλεγα «τυχαία» στο δρόμο μου. Η ιδέα γεννήθηκε
από το δημιουργικό και ευρηματικό νου του φίλου
μου, Αλεσσάντρο που δεν σταματά ποτέ να ψάχνει και να ανασκαλεύει το πώς και το γιατί πίσω
από τα φαινόμενα.

σκήνωσή μας. Εκείνη τη στιγμή θα γίνει κάτι που θα μας
κάνει να αναρωτηθούμε συχνά τις επόμενες μέρες, σχετικά με το τυχαίο ή μη. Εμφανίζεται με το φορτηγάκι του
ένας βοσκός για να μας πει ότι το Ε4 συνεχίζει, ακριβώς
στο σημείο αυτό που κατασκηνώσαμε «τυχαία». Ταμπέλα
βέβαια δεν υπάρχει ,ούτε καμία ένδειξη από κει και για αρκετό μέρος της διαδρομής. Δεν έλειψαν βεβαίως και οι
καλοπροαίρετες συναινέσεις από πλευράς του, «έχει λύκους εδώ που κατασκηνώσατε, προσέχετε». Η κούραση
όμως και η προσμονή ενός καλού γεύματος και ύπνου,
θα υπερισχύσουν από έναν υποθετικό φόβο. Τα έχουμε
άλλωστε σκεφτεί όλα!

Μια διαδρομή και ένας προορισμός

Κάποτε, οι Δελφοί ήταν για τους ανθρώπους κάτι ζωντανό, ένας τόπος για να βρει κανείς απαντήσεις και να
έρθει ξανά σε επαφή με τη δημιουργική και θεία δύναμη
μέσα του. Ένας τόπος ιερός. Και σίγουρα το «ιερό» παραμένει μια λέξη, μια διανοητική κατανόηση όσο στεκόμαστε στην θεωρητική γνώση, όσο εμπεριστατωμένη κι
αν είναι, ενός ιστορικού ή τουριστικού εγχειριδίου.
Την Παρασκευή 23 του Αυγούστου ξεκινήσαμε παρόλα
αυτά να καλύψουμε την 240 χμ. απόσταση με τα πόδια
χωρίς προσδοκίες, χωρίς να αναρωτηθούμε ιδιαίτερα ή
να ορίσουμε κάποιον σκοπό. Έτσι απλά για να περπατήσουμε, για να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας.
Από την ομάδα των 10 περίπου, που ενδιαφέρθηκαν στις
συναντήσεις προετοιμασίας και οργάνωσης του εγχειρήματος, ξεκινήσαμε τελικά την καθορισμένη μέρα και ώρα
6 άτομα (3 γυναίκες και 3 άντρες). Ραντεβού 6.30πμ στα
ΚΤΕΛ Λιοσίων. Από εκεί παίρνουμε το λεωφορείο για
Καρπενήσι και στις 12.30μμ περίπου, με τα σακίδια στους
ώμους μας ξεκινάμε για την πρώτη διαδρομή, Καρπενήσι
– Κρίκελο. Οι οδηγίες λένε: 17,1 χμ –πεζοπορία 6,5
ωρών κατά προσέγγιση. Απλά πράγματα… ή για να κυριολεκτούμε, ένας επαρκής και μέσα σε νορμάλ όρια
«καλός» στόχος! Έλα όμως, που η πραγματικότητα είναι
τελείως διαφορετική στην πολυαγαπημένη αλλά και δυστυχώς αφημένη στη μοίρα της, πανέμορφη Ελλάδα μας!
Εδώ να πω, η διαδρομή αυτή αποτελεί μέρος του πασίγνωστου σε πεζοπόρους ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4. Στη
διάρκεια των επόμενων 8 ημερών, τα χαρακτηριστικά της
μαυρο -κίτρινης ταμπελίτσας
του πολυπόθητου Ε4, θα γίνουν για εμάς η βασική ιδέα
μέσα στο νου μας, το σημείο αναφοράς που αναζητούμε
σε κάθε κομμάτι της διαδρομής – βατό ή δύσβατο. Διότι,
μπορεί κανείς εύκολα να φανταστεί τα συναισθήματα που
αναδύονται όταν περπατάς για 5 ώρες – συνέβη και αυτόμε 10 – 13kg στις πλάτες σου, για να συνειδητοποιήσεις
ότι μονοπάτι δεν υπάρχει και βρίσκεσαι εκεί ακριβώς που
ξεκίνησες – μόνο που έχεις ήδη αναλώσει μεγάλο μέρος
της ενέργειάς σου, που για μια μεγάλη πεζοπορία σαν
αυτή, είναι πραγματικά πολύτιμη!

Κάθε εμπόδιο για καλό

Για να ξαναγυρίσω στην πρώτη μέρα – στις 18.30 μμ μετά
από 6 περίπου ώρες πεζοπορίας ακολουθώντας το «αγαπητό» Ε4, φτάνουμε σε αδιέξοδο. Ο δασικός δρόμος καταλήγει σε γκρεμό, είμαστε στη μέση του πουθενά μέσα
στο δάσος, κουρασμένοι και με λιγοστό νερό και σε λίγο
νυχτώνει. Αυτή ήταν η πρώτη φορά – γιατί το επεισόδιο
επαναλήφθηκε αρκετές φορές – που αρχίσαμε μεταξύ
σοβαρού και αστείου να συζητάμε για το ελικόπτερο διάσωσης! Αποφασίζουμε να πάμε λίγο πιο πίσω και να κατασκηνώσουμε πάνω στο δρόμο – δεν υπήρχε και άλλο
σημείο –δίπλα σε ένα μικρό ρυάκι, ώστε να χρησιμοποιήσουμε νερό για μαγείρεμα και να στήσουμε την κατα-

Γενικά, για όποιον σκέφτεται να κάνει κάτι παρόμοιο, πάνω στα βουνά ο μεγαλύτερος κίνδυνος
δεν είναι ούτε οι λύκοι, ούτε οι αρκούδες ή τα
φίδια. Είναι τα μαντρόσκυλα που πραγματικά γίνονται εξαιρετικά επιθετικά στην απουσία του
αφεντικού τους. Σε όλη τη διαδρομή συναντήσαμε
εκατοντάδες σκιουράκια, ένα ελάφι και πολλά
αγριογούρουνα…
Η διαδρομή μας θα συνεχιστεί κάπως έτσι και την επόμενη μέρα θα ακολουθήσουμε τις προφορικές οδηγίες
του βοσκού – ο χάρτης και οι οδηγίες από το ίντερνετ συμπίπτουν εν μέρει μόνο με την πραγματικότητα. Η όλη περιπέτεια, άρχισε να μου θυμίζει ένα παιχνίδι: «το κυνήγι
του χαμένου θησαυρού». Ακολουθούμε τα σημάδια, τα
χρώματα του Ε4 σε ένα δέντρο ή ακόμη και σε μια κορδέλα που άφησε κάποιος αντί της πινακίδας, μια πηγή ή
ένα εκκλησάκι, μια πεσμένη γέφυρα, τις εμπειρικές αλλά
συχνά ασαφείς για μας οδηγίες ενός βοσκού ή χωρικού
και κάπου εκεί χρειάζεται να συνθέσεις όλα αυτά για να
φτιάξεις ένα παζλ του δικού σου χάρτη!

νύχτα, ένα επιβλητικό και μαγευτικό σε ομορφιά τοπίο. Τις
κορυφές των Βαρδουσίων! Τα λάτρεψα αυτά τα βουνά…
Τρεις πανύψηλες και κατάξερες κορφές υψώνονται εμπρός σου σε παράξενα σχήματα που θυμίζουν εξωγήινο
τοπίο.
Η αυριανή διαδρομή είναι μέχρι τον Αθανάσιο Διάκο. Ανάμεσα στα δύο αυτά χωριά υπάρχει μια παμπάλαια διαμάχη
ως προς την καταγωγή του ήρωα Αθανάσιου Διάκου, την
οποία διεκδικούν και τα δύο. Φανταστείτε ότι συναντήσαμε ντόπιο από την Αρτοτίνα που δεν έχει ποτέ στη ζωή
του επισκεφτεί το διπλανό χωριό (30χμ από το δρόμο),
γιατίέχει επίσημα πάρει το όνομα του ήρωα, αντί του δικού
τους χωριού! Η διαδρομή αυτή θεωρείται από τις δύσκολες και μακριές – σύμφωνα με το χάρτη - το μονοπάτι πηγαίνει προς τα κάτω διασχίζοντας μια κοιλάδα και μετά
ανεβαίνει, αποφεύγοντας τις ψηλές κορυφές στο μεγαλύτερο μέρος του. Ποιο μονοπάτι…
Ένας καλός βοσκός πάλι μας έδωσε τα «φώτα» του, συμβουλεύοντάς μας να αποφύγουμε το Ε4 γιατί πολύ απλά
θα χαθούμε και αν χαθείς χαμηλά στην κοιλάδα, μέσα στα
δέντρα δεν βγαίνεις εύκολα. «Δεν θέλω να χαθείτε… να
πάτε καλύτερα πάνω από τα βουνά, ράχη- ράχη. Θα κοιτάζετε συνέχεια μπροστά σας τις κορφές των Βαρδουσίων. Είναι παλιό μονοπάτι για μουλάρια, δεν είναι
εύκολο, αλλά δεν θα χαθείτε.» Αφού ο καλός αυτός άνθρωπος, μας εφοδίασε με φρέσκο νερό, γιδοτύρια και
ντομάτες παραγωγής του, ξεκινάμε με απόλυτη εμπιστοσύνη στην εμπειρία του και την καλοπροαίρετη διάθεσή
του.
Η διαδρομή αυτή αποδείχθηκε η πιο περιπετειώδης, επικίνδυνη σε σημεία, καθώς εξελίχθηκε σε αναρριχητική ή
ορειβατική αλλά και μοναδική σε ομορφιά! Ατελείωτες
ανηφόρες που τις βγάζεις μόνο στα τέσσερα, στενά μονοπάτια με 200μέτρα γκρεμό από κάτω, εκτάσεις με
πουρνάρια και αγκάθια που μπαίνουν παντού στο σώμα
σου, φαράγγια με απότομες κοτρώνες που γλιστράνε, απίστευτα οροπέδια στα 1800μέτρα που σε σαγηνεύουν και
θέλεις να σταματήσεις εκεί για ώρες, παρέα με τα σύννεφα, τους αετούς και τις βαθύτερες επιθυμίες σου!

Πορεία στα βουνά

Η διαδρομή μας κατηφορίζει νοτιοανατολικά σε γενικές
γραμμές, διασχίζοντας αρχικά τα Ευρυτανικά βουνά Τυμφρηστός, Καλιακούδα (στο πλαϊνό νότιο μέρος της), και
το όρος Οξιά, με σταθμούς τα πανέμορφα χωριά Κρίκελο,
Σταύλους, Άμπλιανη (ή Σταυροπήγι), Μανδρινή, Λεύκα,
Γραμμένη Οξιά, Αρτοτίνα.
Την 4η μέρα κατασκηνώνουμε στην Αρτοτίνα, ένα ειδυλλιακό ορεινό χωριό, δυτικά από τα όρη Βαρδούσια. Η
μέρα που μόλις πέρασε , ήταν από τις δύσκολες. Άμπλιανη – Αρτοτίνα, μια απόσταση περίπου 30χμ μέσα από
δασικούς αλλά και οδικούς δρόμους (με άσφαλτο), μονοπάτια, ανηφόρες και κατηφόρες σε σκιές αλλά και κάτω
από τον καυτό Αυγουστιάτικο ήλιο.
Εδώ να πω, ότι το αρχικό μας σχέδιο ήταν να περπατάμε
7 περίπου ώρες από τις πολύ πρωινές έως τις 13.00 μμ
το αργότερο. Έτσι, θα είχαμε όλη την υπόλοιπη μέρα να
απολαύσουμε τις ομορφιές του βουνού, τη γιόγκα μας,
την επαφή με τους ντόπιους και ό,τι άλλο θέλαμε! Αδύνατον! Μια διαδρομή που αν ακολουθήσει κανείς το κανονικό μονοπάτι είναι 17χμ, μπορεί να γίνει 25χμ ή και
παραπάνω όταν χρειάζεται να πας γύρω – γύρω από το
δρόμο. Το μονοπάτι, λόγω μη συντήρησης τα τελευταία
χρόνια, έχει εξαφανιστεί από το πεσμένα δέντρα, την άγρια
βλάστηση ή τις απρόσμενες αλλαγές στη ροή των ποταμών.
Στην Αρτοτίνα κατασκηνώνουμε έξω από ένα μικρό εκκλησάκι μέσα στο χωριό, αγναντεύοντας εμπρός μας όλη

Απ’ όλα είχε αυτή η διαδρομή, που δεν τελείωνε…
η μια κορφή διαδέχονταν την άλλη, μαζί με την
κούραση σωματική και νοητική αλλά και μια απίστευτη δύναμη και πίστη ότι «μπορείς» να συνεχίζεις για όσο χρειαστεί. Στη διάρκεια των 6,5
περίπου ωρών που ήμασταν εκεί ψηλά, ξέχασα το
βάρος του σακιδίου μου – 9kg- γελούσα ακατάπαυστα και ένοιωθα συνεχώς μια προστατευτική
δύναμη. Ο φόβος είχε μετουσιωθεί σε δύναμη.
Ευτυχώς, γιατί ο φόβος και μόνο μπορεί να σε παραλύσει κι εκεί πάνω δεν έχεις πια επιλογές. Φτάνοντας στο δασικό δρόμο, έχουμε άλλα 12χλμ,
μπροστά μας, τη νύχτα που πλησιάζει και μια
εξάδα μαντρόσκυλα που μας ακολουθούν. Ευτυχώς, ο βοσκός ήταν εκεί κοντά. Το τέλος της διαδρομής
το κάνουμε με αυτοκίνητα που καταφέραμε να καλέσουμε
από το χωριό.

Φτάνοντας στο τέρμα…

Τις επόμενες μέρες, περνάμε από Καλοσκοπή, Στρόμη,
Γραβιά στον δυτικό Παρνασσό και αρχίζουμε πλέον να

Μια διαδρομή και ένας προορισμός… υπάρχει πάντα το μέσα και το έξω. Η εσωτερική και η εξωτερική εμπειρία… και αυτή η ισορροπία είναι που κάνει τη ζωή τόσο μοναδική και τόσο όμορφη.
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πλησιάζουμε στον προορισμό μας. Τελευταία διαδρομή, Επτάλοφος (ή Αγόριανη) –
Δελφοί. Ο Παρνασσός είναι εύκολο βουνό, αν έχεις περάσει την εμπειρία των Βαρδουσίων. Πολύ πράσινο, νερά, ποτάμια, σκιερά πλατάνια και βασικά σχετικά καθαρό
μονοπάτι. Όχι παντού, αλλά γενικά τα μέρη εκεί είναι λιγότερο άγρια και περισσότερο
περπατημένα.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ, όταν ανεβαίνοντας την τελευταία κορυφή, φτάσαμε
στο αρχαίο μονοπάτι που κατηφορίζει προς τους Δελφούς. Τα χρώματα
αλλάζουν, καθώς μετά από 8 μέρες μέσα στα βουνά, το φως της θάλασσας αντανακλά στον ουρανό, ο αέρας αλλάζει και μυρίζει η θαλασσινή
αύρα. Όλη η ατμόσφαιρα, πιο ανάλαφρη.
Ο καθένας μας, με κρυφά ή φανερά δάκρυα στα μάτια, είχε τη δική του
σιωπηλή εμπειρία αντικρίζοντας τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών.
Μετά από όλο αυτό, οι αρχαίες πέτρες αποκτούν ένα άλλο νόημα, δεν
μπορώ να το περιγράψω με λόγια, η ησυχία και η βαθιά ηρεμία του χώρου
άγγιξαν τον πυρήνα της ύπαρξής μου.

Το τελευταίο βράδυ, στις 30 Αυγούστου, είναι μια γιορτή με βραδινό μπάνιο στο Γαλαξίδι και το νερό σαν να χαϊδεύει το δέρμα, μετά από την τραχύτητα του βουνού και
φυσικά με ένα φανταστικό γεύμα στην παραλία με αξέχαστους θαλασσινούς μεζέδες
και υπέροχο κρασί!
Μια διαδρομή και ένας προορισμός… υπάρχει πάντα το μέσα και το έξω. Η εσωτερική
και η εξωτερική εμπειρία… και αυτή η ισορροπία είναι που κάνει τη ζωή τόσο μοναδική
και τόσο όμορφη. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΣΤΟ ΦΕΤΑΣ
μια γρήγορη και νόστιμη μακαρονάδα
(για 4 άτομα)

YΛΙΚΑ
500 γρ. ζυμαρικά της αρεσκείας σας βρασμένα
(1 πακέτο ή φρέσκιες ταλιατέλες - τεύχος Υγείας Όραμα 10)
200 γρ. φέτα, 1/3 φλιτζ. τσαγιού ελαιόλαδο, τα φυλλαράκια από
1 μάτσο μαϊντανού, 2 κουτ. σούπας κάπαρι, 2 σκελίδες σκόρδου,
πιπέρι
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Χτυπάμε στο μούλτι το μαϊντανό, το ελαιόλαδο, τη φέτα, το
σκόρδο και την κάπαρι για να γίνει το μείγμα μια παχύρρευστη
σάλτσα. Την ανακατεύουμε με τα ζεστά μακαρόνια και σερβίρουμε
αμέσως. Τρίβουμε άφθονο μαύρο ή πράσινο πιπέρι πάνω από
κάθε μερίδα.

Παραλία Αγιου Γόρδη • Τηλ. 26610 59040

Μπορεί κανείς να φυλακιστεί σ’ ένα δωμάτιο με ξεκλείδωτη πόρτα, αν τυχόν η πόρτα ανοίγει προς
Ludwig Wittgenstein
τα μέσα και δεν του περάσει απ’ το μυαλό να τραβήξει αντί να σπρώξει.
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Διέξοδος από την Κρίση; Κι όμως υπάρχει!
Γράφει: Αλέκος Χρήστου, e-mail: alex@greencorfu.com

Τα τελευταία χρόνια η λέξη που έχει εισβάλει στις
ζωές μας και, όπως φαίνεται, μας έχει παραλύσει,
είναι η Κρίση. Η κρίση αυτή είναι με μια πρώτη
ματιά οικονομική. Πράγματι, οικονομικά τα πάμε
χάλια όλοι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Οι περισσότεροι έχουν χάσει ένα μεγάλο μέρος της
σύνταξης ή του μισθού τους, πολλοί έχουν χάσει
ή πρόκειται να χάσουν τη δουλειά τους, άλλοι
έχουν κλείσει ή σκέφτονται να κλείσουν το μαγαζί ή την επιχείρησή τους. Στο μεταξύ, το κόστος
ζωής εξακολουθεί να ανεβαίνει. Πολλοί συνάνθρωποί μας έχουν ήδη φτάσει στα όρια της εξαθλίωσης, όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις αλλά κι
εδώ, δίπλα μας...
Βεβαίως, η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική. Η οικονομική κρίση έβγαλε στην επιφάνεια μια πολύ
βαθύτερη κρίση που προϋπήρχε σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε κρίση αξιών, κρίση κοινωνική,
κρίση πολιτιστική, κρίση περιβαλλοντική, κρίση
πολιτική, κρίση συναισθηματική, κρίση… Από τη
μια η κρίση σε όλους αυτούς τους τομείς μάλλον προϋπήρχε της οικονομικής, από την άλλη η οικονομική
κρίση ενισχύει όλα τα προβλήματα σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό, προσωπικό και συναισθηματικό επίπεδο. Η
φτώχια φέρνει γκρίνια... Έχουμε εν ολίγοις παγιδευτεί σε
ένα φαύλο κύκλο ανέχειας, γκρίνιας, κακομοιριάς και κατήφειας. Αυτός ο κύκλος πρέπει κάπως να σπάσει! Όλο
και περισσότεροι αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι τα
πράγματα δεν μπορούν να συνεχίσουν έτσι. Χρειαζόμαστε μια μεγάλη αλλαγή, μια αλλαγή ριζική και βαθιά. Και
η αλλαγή από τη μία πλευρά έχει να κάνει με πρακτικά ζητήματα, από την άλλη έχει να κάνει με τον τρόπο που σκεφτόμαστε, νιώθουμε και ενεργούμε σαν άνθρωποι. Ας
πιάσουμε πρώτα τα πρακτικά.

Η γη φροντίζει τα παιδιά της…
Αργά ή γρήγορα, θα πρέπει να στραφούμε πάλι στη Μητέρα Φύση. Και από αυτήν την άποψη είμαστε τυχεροί που
ζούμε σε αυτό το καταπράσινο, εύφορο, πανέμορφο νησί
που λέγεται Κέρκυρα. Είμαστε τυχεροί πρώτα από όλα
γιατί έχουμε γη να καλλιεργήσουμε και δε θα πεθάνουμε
της πείνας. Θα γυρίσουμε στη γη, θα ασχοληθούμε με
νέους (αλλά και τόσο παλιούς!) τρόπους καλλιέργειας,
χωρίς φυτοφάρμακα και χημικά, θα φτιάξουμε πάλι ποιοτικό λάδι, θα σταματήσουμε να εισάγουμε πατάτες από
την Αίγυπτο και σκόρδα από την Κίνα.
Ήδη τα τελευταία δύο χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερους παρατημένους ελαιώνες να καθαρίζονται και να
καλλιεργούνται. Επίσης βλέπουμε ανθρώπους να ασχολούνται με τα ρημαγμένα περιβόλια τους, να φυτεύουν
πατάτες, κηπευτικά και λαχανικά, πρώτα από όλα για να
έχουν να φάνε αυτοί και η οικογένειά τους. Και είναι σίγουρο ότι αυτή η τάση θα αυξηθεί όσο αυξάνεται η ανεργία και η ανέχεια.
Το κλειδί όμως είναι η ποιότητα. Από τη μία πλευρά είναι
η εντατική γεωργία, με υβρίδια και μεταλλαγμένους σπόρους, με χημικά λιπάσματα, εντομοκτόνα και παρασιτοκτόνα και από την άλλη πλευρά η βιολογική γεωργία στις
διάφορες μορφές της. Το μεγάλο πλεονέκτημα της
βιολογικής γεωργίας είναι η ανώτερη ποιότητα
των παραγόμενων προϊόντων, τόσο επειδή δεν
περιέχουν βλαβερά χημικά όσο και επειδή η γεύση
τους είναι καλύτερη και η θρεπτική τους αξία υψηλότερη από τα αντίστοιχα συμβατικά. Μέσα στην
κρίση όμως, η βιολογική γεωργία έχει κι ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα. Είναι φτηνότερη! Αντί να σπαταλά
ο παραγωγός χρήματα σε ακριβούς σπόρους, φυτοφάρμακα, λιπάσματα κλπ, μπορεί να καλλιεργήσει τοπικές ποικιλίες, χρησιμοποιώντας κοπριά και αντιμετωπίζοντας τις
ασθένειες και τα παράσιτα με φυσικές μεθόδους και παρασκευάσματα. Κι αν μέχρι τώρα τα βιολογικά προϊόντα
είναι αρκετά ακριβά, ίσως αν παρακάμψουμε τους μεσάζοντες να μπορούν να διατεθούν σε τιμές αντίστοιχες με
τα συμβατικά.

Εκτός από τη γεωργία, υπάρχει και η κτηνοτροφία, η οποία
έχει σχεδόν εκλείψει από την Κέρκυρα. Φίλος μου έλεγε
ότι θυμάται την εποχή που στον Παντοκράτορα έβοσκαν
πάνω από 15.000 γιδοπρόβατα. Σήμερα μπορεί να είναι
και λιγότερα από χίλια. Φυσικά, τα ζώα που εκτρέφονται
ελεύθερα πάνω στο βουνό καμία σχέση δεν έχουν με τα
βιομηχανικά παραγόμενα ζωντανά που τρώμε οι περισσότεροι. Το κρέας του ελεύθερου ζώου είναι καθαρό από
αντιβιοτικά και κάθε είδους χημικά και η γεύση του δε συγκρίνεται με το συμβατικό. Είναι σίγουρο ότι τα επόμενα χρόνια η στροφή σε φυσικά και παραδοσιακά
προϊόντα που ήδη βλέπουμε γύρω μας θα ενταθεί,
και άρα η ενασχόληση με την πρωτογενή παραγωγή θα γίνει πιο ελκυστική για πολλούς νέους
ανθρώπους που τώρα συμπεριλαμβάνονται στη
θλιβερή στατιστική του 60% ανεργίας. Το μόνο
που χρειάζεται είναι να ανακαλύψουμε ξανά αυτές
τις γνώσεις που κατείχαν οι παλιοί και να τις
εφαρμόσουμε.
Οι γνώσεις των παππούδων μας περιλαμβάνουν
και τις ήπιες, παραδοσιακές μεθόδους συντήρησης και επεξεργασίας των προϊόντων που μας
δίνει η γη. Αλάτισμα, κάπνισμα, τυροκομία, τουρσιά, μαρμελάδες, εμφιάλωση, αποξήρανση και
άλλες μέθοδοι συντήρησης δε χρησιμοποιούν
παρά μόνο φυσικά υλικά και μέσα έτσι ώστε τα
προϊόντα να διατηρηθούν για καιρό.
Ήδη υπάρχουν παραγωγοί, τόσο στον πρωτογενή (γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία) όσο και στο δευτερογενή τομέα (μεταποίηση) που κινούνται προς αυτήν την
κατεύθυνση με αρκετή επιτυχία. Σε μικρή κλίμακα βέβαια,
αλλά η Κέρκυρα έχει αρχίσει να παράγει βιολογικό παρθένο ελαιόλαδο, βιολογικά λαχανικά και φρούτα, μέλι
άριστης ποιότητας, κρασιά, μαρμελάδες, εμφιαλωμένα
ορεκτικά, αλλαντικά, βότανα και άλλα. Όλα αυτά τα ποιοτικά προϊόντα, εκτός των εσόδων που σημαίνουν για
τους παραγωγούς τους άλλα και για όλο το νησί, έχουν
και προστιθέμενη αξία. Μπορούν να βοηθήσουν στην
αναβάθμιση της Κέρκυρας ως τουριστικού προορισμού.

Τα πλεονεκτήματα του εναλλακτικού
τουρισμού
Η Κέρκυρα ήταν ένας από τους πρώτους οργανωμένους
τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα. Ακόμη και πριν
εφευρεθεί η λέξη τουρισμός, η Κέρκυρα δεχόταν επισκέπτες από όλον τον κόσμο, οι οποίοι έρχονταν εδώ για
αναψυχή, για να απολαύσουν το καλό κλίμα και για να
θαυμάσουν την πανέμορφη φύση του νησιού. Σιγά-σιγά,
όμως, ο τουρισμός και η «τουριστική ανάπτυξη» ξέφυγαν
από κάθε έλεγχο, με αποτέλεσμα η Κέρκυρα πια να θεωρείται (και να είναι σε μεγάλα τμήματά της) προορισμός
μαζικού, φτηνού τουρισμού. Αυτή η «ανάπτυξη» που έχει
καταστρέψει σε μεγάλο βαθμό το τοπίο του νησιού, έχει
μολύνει τα νερά και τη γη με απόβλητα και σκουπίδια και
εν τέλει έχει καταστρέψει ακόμη και οικονομικά τους περισσότερους επαγγελματίες του τουρισμού, φαίνεται να
έχει φτάσει σε αδιέξοδο.
Ευτυχώς, πάντα υπάρχουν λύσεις. Και λύσεις μπορεί να προσφέρει ο εναλλακτικός τουρισμός σε
πολλά επίπεδα. Πρώτα από όλα, όταν λέμε εναλ-

λακτικός τουρισμός εννοούμε θεματικό τουρισμό,
βασισμένο και περιστρεφόμενο γύρω από κάποια
δραστηριότητα. Περιλαμβάνει φυσιολατρία, περι-

πάτους, ποδηλασία, ιππασία, διαλογισμό, ιστιοπλοΐα, και άλλες δραστηριότητες, ήπιες προς το
περιβάλλον.
Τα πλεονεκτήματα αυτών των μορφών τουρισμού είναι
πολλαπλά. Πρώτα από όλα, οι καλύτερες εποχές για πολλές από αυτές τις δραστηριότητες είναι η άνοιξη και το
φθινόπωρο. Σε αυτές τις εποχές, η τουριστική κίνηση στο
νησί είναι μειωμένη. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει διαθεσιμότητα στα καταλύματα και οι τιμές είναι αρκετά φθηνότερες από την υψηλή περίοδο. Άρα και ο επισκέπτης μπορεί
να ανταποκριθεί οικονομικά και ο ξενοδόχος να νοικιάσει
τα καταλύματά του, που αλλιώς θα τα είχε άδεια. Επιπλέον, οι περισσότεροι επισκέπτες που προτιμούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού έχουν περισσότερα χρήματα
να διαθέσουν από το σημερινό μέσο τουρίστα. Και, ίσως
το πιο σημαντικό, οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια άλλη
κουλτούρα, όσον αφορά τις διακοπές τους. Προτιμούν
να ψυχαγωγηθούν παρά να διασκεδάσουν, να
γνωρίσουν τον ντόπιο πολιτισμό παρά να επιβάλλουν το δικό τους, να γευτούν αυθεντικές, ντόπιες γεύσεις και όχι σκουπίδια, προτιμούν τον
ντόπιο ως οικοδεσπότη παρά ως υπηρέτη.
Και εδώ είναι που τα ποιοτικά τοπικά προϊόντα
μπορούν να λειτουργήσουν σε συνεργασία με τον
τουρισμό. Οι επισκέπτες αυτοί ψάχνουν να καταναλώσουν ντόπια φρούτα και λαχανικά, καλό
Κερκυραϊκό λάδι, κρασί και μέλι και ό,τι άλλο μπορούμε να τους προσφέρουμε. Αποτελούν μια καλή
αγορά για να μπορέσουν αυτοί οι παραγωγοί που
θα επικεντρωθούν σε τέτοιου είδους προϊόντα να
προωθήσουν την παραγωγή τους. Πιθανόν σε ένα
δεύτερο επίπεδο οι ποιοτικοί επισκέπτες να λειτουργήσουν και ως πρεσβευτές αυτών των προϊόντων στο εξωτερικό, κάτι που μπορεί να
διευκολύνει και τις εξαγωγές!
Απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιτευχθούν αυτοί οι
στόχοι είναι να κινητοποιηθούμε, να στρωθούμε στη δουλειά και να συνεργαστούμε μεταξύ μας. Η ιστοσελίδα μας,
www.greencorfu.com, ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια
προσπαθώντας να προωθήσει εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τοπικά προϊόντα, αλλά και τη δικτύωση μεταξύ
των ανθρώπων που ασχολούνται με εναλλακτικά εγχειρήματα στην Κέρκυρα. Προς αυτήν την κατεύθυνση οργανώσαμε πέρυσι μια συνάντηση (για την οποία μπορείτε να
διαβάσετε περισσότερα στο www.alternativekerkyra.gr)
και σχεδιάζουμε να οργανώσουμε άλλη μια προς το τέλος
του φθινοπώρου. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Τα στοιχεία επαφής μας θα τα
βρείτε στην ιστοσελίδα μας, αλλά και στη διαφημιστική
μας καταχώρηση στο Υγείας Όραμα. 

Αν η φτώχεια είναι η μητέρα του εγκλήματος, η έλλειψη κοινής λογικής είναι ο πατέρας.
Jean de la Bruyere 1645-1696
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Τι δεν έτρωγαν οι Αρχαίοι Έλληνες
και ήταν τόσο έξυπνοι;
Η έννοια του κάλλους και οι αρχαίοι
φιλόσοφοι
Πολλές φορές η σύγχρονη επιστήμη έχει σκύψει στον τρόπο διατροφής και ζωής των αρχαίων και έχει μελετήσει αρχαία συγγράμματα
σε μια προσπάθεια να απαντήσει και σε ένα
απλό ερώτημα πέρα από τα πολυσύνθετα. Γιατί
οι αρχαίοι ημών πρόγονοι ήταν τόσο έξυπνοι;
Η απάντηση για πολλούς είναι μια και στηρίζεται στις αρχές που έθεσε ο πατέρας της Ιατρικής ο Ιπποκράτης, που έλεγε «νους υγιής εν
σώματι υγιεί» και «φάρμακο σου είναι η τροφή
σου».
Στηριζόμενη σε αυτές τις ρήσεις, η κ. Δήμητρα Τυλλιανάκη, χειρουργός οδοντίατρος, αν και ξεκίνησε από
την κλασική ιατρική, στην πορεία ασχολήθηκε και με
την ομοιοπαθητική αλλά και τη διεξοδική μελέτη των
διατροφικών συνηθειών στις εποχές του Ιπποκράτη και
του Πυθαγόρα.
Ο λόγος που το έκανε ήταν για να απαντήσει σε ένα
ερώτημα που τη βασάνιζε έντονα. «Γιατί παρά την εξέλιξη της επιστήμης θερίζουν οι
ασθένειες; Ο καρκίνος , τα καρδιοεγκεφαλικά και τα αυτοάνοσα νοσήματα;»
Ψάχνοντας τις απαντήσεις άρχισε να αμφισβητεί τη θεραπεία μόνο με φάρμακα και στάθηκε στην ολιστική αντιμετώπιση του ανθρώπου. Μάλιστα η ίδια αν και μαραθωνοδρόμος, διαπίστωσε ότι παρά τον υγιεινό τρόπο ζωής της, έκανε και λάθη, που δε γνώριζε.
Ένα από αυτά … κατανάλωνε ψωμί και μακαρόνια, κατανάλωνε δηλαδή σιτάρι. Και τί το
«κακό» έχει το σιτάρι; Γλουτένη. Μια ουσία που βρίσκεται παντού στη σύγχρονη διατροφή και κρατάει σε «υπνηλία» τον εγκέφαλο. Οι αρχαίοι, σιτάρι δεν έβαζαν στο στόμα
τους. Διότι δεν υπήρχε. Καλλιεργούσαν το δημητριακό Ζέα, πλούσιο σε μαγνήσιο που
θεωρείται η τροφή του εγκεφάλου.

«Πριν ασχοληθώ με τη μελέτη της Ιπποκράτειας διατροφής, νόμιζα ότι έκανα
καλή διατροφή, αλλά δεν έκανα. Κατανάλωνα ψωμί και μακαρόνια. Όπως
διαπίστωσα στη συνέχεια, στην αρχαιότητα δεν έτρωγαν στάρι. Υπήρχε ένα
δημητριακό το «Ζεα» το οποίο είναι πλούσιο σε μαγνήσιο, «τροφή» του εγκεφάλου. Για αυτό και οι προγονοί μας ήταν έξυπνοι. Υπάρχει μεγάλη πιθανότατα αυτό να οφείλεται στο ότι δεν έτρωγαν στάρι που έχει γλουτένη,
ουσία που συγκολλάει τις νευρικές απολήξεις και δεν αφήνει τον εγκέφαλο
να σκεφτεί ελεύθερα και να δημιουργήσει.

Μια άλλη ουσία που έχει το συγκεκριμένο δημητριακό είναι το αμινοξύ Λυσίνη το οποίο
ενδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και έχει ελάχιστη γλουτένη».
Η κ. Τυλλιανάκη ζυμώνει το ψωμί της με Ζέα και φτιάχνει και τα μακαρόνια της από το
ίδιο δημητριακό. Είναι σούπερ τροφή και δεν χρειάζεται μεγάλη ποσότητα για να χορτάσει ο οργανισμός. Η καλλιέργεια του απαγορεύτηκε στις αρχές του 20ου αιώνα.
«Καλλιεργούνταν στην Ελλάδα και απαγορεύτηκε αιφνιδιαστικά – άγνωστο γιατί. Το
έχουν οι Γερμανοί και το εξάγουν. Είναι πανάκριβο κοστίζει 6,5 ευρώ το κιλό!»
Η ίδια συνιστά στους καταναλωτές να καταναλώνουν τροφές που δεν έχουν υποστεί
επεξεργασία, διότι όλες οι βιταμίνες βρίσκονται στον φλοιό.
«Βγάζουν το φλοιό των τροφίμων και στη συνέχεια οι βιταμίνες γίνονται συμπληρώματα
διατροφής».
Όσον αφορά στην κατανάλωση κρέατος αυτή ήταν ελάχιστη και μόνο όταν το άτομο
ήταν υγιές. Όταν υπήρχε κάποια ασθένεια δεν καταναλωνόταν κρέας.
Και η Πυθαγόρεια διατροφή στηρίζεται στην Ιπποκράτεια, με εξαίρεση στην κατανάλωση
κρέατος, που για τον Πυθαγόρα, απαγορευόταν δια ροπάλου.
Ιπποφαές
Στην αρχαιότητα μεγάλη κατανάλωση είχε και
ένας πορτοκαλί καρπός, το Ιπποφαές.
Περιέχει 192 βιταμίνες και είναι όλες απορροφήσιμες από τον οργανισμό.
Στις εκστρατείες του, ο Μέγας Αλέξανδρος παρατήρησε, ότι τα άρρωστα και τραυματισμένα άλογα θεραπεύονταν τρώγοντας τα φύλλα και τους καρπούς
του φυτού και άρχιζε να γυαλίζει το τρίχωμα τους, από
την παρατήρηση αυτή δόθηκε και η ονομασία του
(ίππο – φάος = άλογο που γυαλίζει).
Έτσι άρχισαν να το χρησιμοποιούν και οι στρατιώτες
του, μαζί με τον ίδιο για να είναι πιο ισχυροί στις εκστρατείες. Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι το χρησιμοποιούσε στις εκστρατείες του και ο Τζέγκις Χαν.
Το ιπποφαές μνημονεύεται από τον Θεόφραστο, μαθητή του Αριστοτέλη, αλλά κυρίως
από τον Διοσκουρίδη τον Αναζαρβέα, πατέρα της φαρμακολογίας.
Αναφορές στο Ιπποφαές υπάρχουν στην Θιβετιανή και κινέζικη ιατρική. Από το 1929,
όταν για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε βιοχημική ανάλυση των καρπών του φυτού, οι
γνώσεις για της φαρμακευτικές ιδιότητες του φυτού συνεχώς αυξάνονται. Πλέον υπάρχει τεκμηριωμένη γνώση (Γερμανία, Ρωσία, Καναδάς, Κίνα, Φιλανδία, Αγγλία, Σουηδία
κ.α.) για το ιπποφαές και έχουν αφιερωθεί γι αυτό 5 επιστημονικά συνέδρια.
Το έλαιο του φυτού παράγεται από τους καρπούς με την μέθοδο της εκθλίψεως, χωρίς
χημικά ή άλλα πρόσθετα. 
Πηγή: http://gr.news.yahoo.com

Ω, γένος ανθρώπων ανεμώλιον, αυτοχόλωτον, μέχρι τέλους βιότου μηδέν επιστάμενον.
μτφρ: Ω άστατο ανθρώπινο γένος, που πολεμάς τον εαυτό σου, ως το τέλος της ζωής δε βάζεις μυαλό.

Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς 4ος μ.Χ. αι.
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Στο 95% η ευθύνη του ανθρώπου για την κλιματική αλλαγή
Η διακυβερνητική επιτροπή IPCC του ΟΗΕ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της
νέας της μελέτης.
Στο 95%, από το προηγούμενο 90%, ανεβάζει η IPCC την πιθανότητα να ευθύνεται ο άνθρωπος για την κλιματική αλλαγή.

Στοκχόλμη
Με μεγαλύτερη βεβαιότητα από ό,τι προηγουμένως αποδίδει επιτροπή επιστημόνων υπό
τον ΟΗΕ στον άνθρωπο την κλιματική αλλαγή, στην αναφορά του οργάνου που κλείνει
την συνάντηση αντιπροσώπων από σχεδόν 200 χώρες που κράτησε μία εβδομάδα.
Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή ( IPCC) θεωρεί πλέον
πιθανό κατά 95% πως η ανθρώπινη δραστηριότητα προκαλεί θέρμανση του
πλανήτη, ενώ υποστηρίζει ότι η πρόσφατη επιβράδυνση της ανόδου της θερμοκρασίας δεν θα έχει διάρκεια εάν δεν ληφθούν μέτρα. Η προηγούμενη
αναφορά του IPCC το 2007 εκτιμούσε την πιθανότητα της ανθρώπινης ευθύνης στο 90%. Στην αναφορά του 2001, η ανθρώπινη ευθύνη θεωρείτο πιθανή κατά 66%.

Τα σενάρια
Η IPCC αναθεωρεί επίσης προς τα πάνω το ύψος της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, η οποία αναμένεται ότι θα είναι από 26 έως 82 εκατοστά ώς το 2100, σύμφωνα
με τη νέα επιστημονική έκθεση για την κλιματική αλλαγή.
Αναφορικά με τον βαθμό στον οποίο θα ανέβει ενδεχομένως η θερμοκρασία ως το
τέλος του αιώνα, η IPCC εξετάζει τέσσερα πιθανά σενάρια χωρίς ωστόσο να αποφαίνεται για τις πιθανότητες που έχει καθένα από αυτά να πραγματοποιηθεί. Έτσι η IPCC εκτιμά
ότι είναι πιθανό η μέση θερμοκρασία της Γης να αυξηθεί από 0,3 βαθμούς Κελσίου, στο
πιο αισιόδοξο σενάριο, μέχρι 4,8 βαθμούς Κελσίου, στο πιο απαισιόδοξο, έως το τέλος
του 21ου αιώνα σε σχέση με τη μέση θερμοκρασία της περιόδου 1986-2005.
Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις προβολές αυτές εξαρτάται προφανώς κατά πρώτο
λόγο από τις ποσότητες των αερίων του θερμοκηπίου που θα εκλυθούν στην ατμόσφαιρα μέσα στις προσεχείς δεκαετίες. Η θερμοκρασία της επιφάνειας της Γης έχει ήδη
αυξηθεί κατά περίπου 0,8 βαθμούς Κελσίου από την προβιομηχανική εποχή. «Για να
περιοριστεί η κλιματική αλλαγή θα χρειαστούν σημαντικές και βιώσιμες μειώσεις των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τόμας Στόκερ,
αντιπροέδρου της ομάδας της IPCC.

Τα φαινόμενα
Οι εμπειρογνώμονες της IPCC περιμένουν επίσης ότι η αύξηση της θερμοκρασίας του
πλανήτη θα προκαλέσει πιο έντονα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, παρόλο που ορισμένα σημεία δεν είναι ακόμη εντελώς ξεκάθαρα. Τα κύματα καύσωνα θα γίνουν πιθανόν συχνότερα και θα διαρκούν περισσότερο. Με την άνοδο της θερμοκρασίας της Γης,
περιμένουμε ότι στις περιφέρειες που είναι σήμερα υγρές θα πέσουν περισσότερες βροχές και στις περιφέρειες που είναι ξηρές θα πέσουν λιγότερες, έστω κι αν θα υπάρξουν
εξαιρέσεις, σύμφωνα με τον Τόμας Στόκερ.
Η IPCC, η οποία δημιουργήθηκε πριν από 25 χρόνια υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, έχει αποστολή να διαφωτίζει τους πολιτικούς και οικονομικούς αξιωματούχους όσον αφορά το
φαινόμενο της ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη, όμως δεν προβαίνει σε συστάσεις. 
Πηγή: Το Βήμα

Δημητράκης ο θυμόσοφος και τα αρχαία Ελληνικά
Μετέωρος meteoros@efsyn.gr

Ομηρος της συνήθειας και της εκλεκτής πελατείας του, ο Δημητράκης διατηρούσε ώς
τα βαθιά του γεράματα την περίφημη χασαποταβέρνα στην Πλάτσα. Ο Γιώργης είχε ξενιτευτεί από πολλών ετών στην Αθήνα. Επισκεπτόταν όμως συχνά τ’ Απεράθου –ακόμα
και το καταχείμωνο– επιδιδόμενος σε κραιπαλώδη ομηρικά φαγοπότια. Ενα βράδυ τα
μαγαζιά έκλεισαν ακριβώς την ώρα που άνοιγε η όρεξη του ίδιου και της παρέας του.
Μόνη λύση, να στήσουν το γλέντι τους σε κάποιο σπίτι. Διάθεση είχαν άφθονη, και
κρασί, αλλά έλα που δεν υπήρχαν τα απαραίτητα εδέσματα. Ο Γιώργης δεν εδούλια
(δειλιάω-δειλιώ) τέτοιες μικρολεπτομέρειες. Πρότεινε να αμπώσουσι (ωθέω-ωθώ) την
πόρτα του Δημητράκη, να πάρουσι όσο κριάς έχει και να τον πληρώσουσι την επαύριο.
Ετσι κι έγινε.
Η παραβίαση της εξώθυρας αναστάτωσε τον Δημητράκη. Ελειπε μεν το κρέας, αλλά
βρήκε ανέπαφα τα ψιλά του ταμείου. Προσπαθώντας να ξεδιαλύνει την παράξενη
κλοπή, είδε σε λίγο τον Γιώργη να διασχίζει την Πλάτσα. Φωτίστηκε ξαφνικά το πρόσωπό του και του κάνει: «Ξεχασμένος ήμου πως είσ’ επά. Εθυμήθης μου πάλι χτες».
Είχα ξεχάσει, δηλαδή, ότι είσαι εδώ. Χθες βράδυ με θυμήθηκες. Εν προκειμένω, ο
σχεδόν αναλφάβητος ταβερνιάρης χρησιμοποίησε υπερσυντέλικο με μετοχή και παρατατικό του ειμί (ξεχασμένος ήμου) όπως ακριβώς οι Αρχαίοι. Χρησιμοποίησε επίσης
παθητικό αόριστο με τον αρχαϊκό τύπο· «εθυμήθης» και όχι θυμήθηκες.
Ρηχόμυαλοι όσοι διατείνονται ότι τα αρχαία Ελληνικά είναι νεκρή γλώσσα, κυρά Ρεπούση μου. Απαράλλαχτους τύπους χρησιμοποιούν σήμερα και τα δισέγγονα του Δημητράκη. «Αφης με» ήλεε (έλεγε) η λαλά (γιαγιά) μου όταν την πείραζα. «Αφες»
δηλαδή· αρχαιοπρεπέστατη προστακτική αορίστου δευτέρου. Αμα την τσάντιζα αρκετά
«εχόλιαζε» (χολιέω-χολιώ), όπως ο Αχιλλέας στην Ιλιάδα, και δεν καθόταν μαζί μας στο
τραπέζι.
Οταν δεν ήθελε να κάνει κάτι, απαντούσε «δεν προαιριώμαι» (προαιρέομαι-προαιρούμαι). Την ηλιόλουστη μέρα την αποκαλούσε βιδιά (ευδία), κατσιφόρα (κατήφεια) την
ομίχλη, πίμυτα (επί μύτην) το μπρούμυτα και πιταυτικού (επί ταυτώ) το επίτηδες. Ρωτούσε με το «τι (γ)άρις» (τι γαρ). Η τραγουδιστή προφορά του απεραθίτικου ιδιώματος,
το οποίο μετέρχονται σήμερα και τα μικρά παιδιά, αποδίδει τις ψιλές και τις δασείες, τα
μακρά και τα βραχέα φωνήεντα. Τις δασείες στις ελληνικές λέξεις τις διασώζουν ακόμα
και οι Εγγλέζοι· λένε Helen, όχι Elen.
Στην Ικαριά, την Τσακωνιά, την Κύπρο, τον Πόντο, την Κάτω Ιταλία έχω ακούσει παρόμοιες λέξεις και φράσεις. Τα Αρχαία διδάσκονται με λάθος μέθοδο και γίνονται
απεχθή στους μαθητές. Κι αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι όμως νεκρή γλώσσα.
Ομηροι του Ομήρου είμαστε εσαεί. Νεκρά είναι τα φουσκωμένα σας μυαλά. Τη σημερινή βιδιά διαταράσσουν συννεφιές με βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μαΐστρος έως και 7 Μποφόρ θα αφρίζει στις αμμουδιές
του Ομήρου. 

Σεμινάριο "Ρέικι 1ου Βαθμού"
με τη Ξανθή Τσιούκα στην Αθήνα

14 - 15 Δεκεμβρίου 2013,
Σάββατο - Κυριακή, 10.00 - 16.00
Λαρίσης 75, Αθήνα
Συμμετοχή: 95 ευρώ για τους αναγνώστες του
"Υγείας Όραμα"
Περιορισμένος αριθμός θέσεων

Σεμινάριο "Ρέικι 2ου Βαθμού"
με τη Ξανθή Τσιούκα στην Αθήνα

7 - 8 Δεκεμβρίου 2013,
Σάββατο - Κυριακή, 10.00 - 16.00
Λαρίσης 75, Αθήνα
Συμμετοχή: 115 ευρώ για τους αναγνώστες του
"Υγείας Όραμα"
Περιορισμένος αριθμός θέσεων
Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο
τηλ. 6945788289 Ξανθή Τσιούκα
www.xanthitsiouka.com
xtsiouka@gloriouscycles.com

Πηγή: Εφημερίδα των συντακτών

Μέσα στον φόβο και στες υποψίες, / Με ταραγμένο νου και ταραγμένα μάτια, / Λυώνουμε και σχεδιάζουμε το πώς να κάμουμε / Για ν’ αποφύγουμε τον βέβαιο / Τον κίνδυνο που έτσι φρικτά μας απειλεί. / Κι όμως λανθάνουμε, δεν είν’ αυτός στον
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Αλεξάκη & Σια, Κοντόκαλι, Κέρκυρα, Τηλ. 26610 91700
Βραχωρίτη Κ. & Σια, Εθν. Πέλεκα, Κομπίτσι, Τηλ. 26610 52336
Βρετού Τσιριγγάκη, Πλ. Γ. Θεοτόκη 9, Τηλ. 26610 44720
Γρίμμα Μυρίλλα Ο.Ε., Πλ. Γ. Θεοτόκη 29, Τηλ. 26610 33221
Έρτσος Χρήστος, Μιχ. Μαργαρήτη 8, Τηλ. 26610 31992
Καβαδά Κλαίρη & Σια Ο.Ε., Ευγ. Βουλγάρεως 66, Τηλ.
2661030010
Κοσκινάς Σπύρος, Ι. Ανδρεάδη 28, Τηλ. 26610 20970
Μαριέλλα Αργυρού – Βαλμά, Λ. Αλεξάνδρας 32Β, Τηλ. 2661044722
Μπουζούκης Νικόλαος, Σαμαρά 7-9, Τηλ. 26610 32080
Μπουζούκης Ηλίας & Άννα, Σταμ. Δεσύλλα 16, Τηλ. 2661031622
Πανδή Πάολα, Σολωμού 2, Τηλ. 26610 39281
Σταύρου Πολέντα, Πλ. Ψυχιατρείου, Τηλ. 26610 80619
Τριβυζάς Νικόλαος, Ευγ. Βουλγάρεως 73, Τηλ. 26610 30100
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ζαράχης Λουκάς, Κεντρικής Πλατείας 7, Τηλ. 26510 30729
Β. Θεοδωρακοπούλου, Βλαχλίδου 7, Τηλ. 2651024330
Γιούνης Αθανάσιος & Σία Ο.Ε., Ναπολέοντος Ζέρβα 1,
Τηλ. 2651038350
Βέρμπη Αγγελική, Ζωσιμάτον 18, Τηλ. 2651024925
Κ. Δογορίτης, Κ. Πλατεία, Τηλ. 2651071537
Παπαγεωργίου Χριστίνα, Θωμά Πασχίδη 2
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Χαρίση Πανωραία, Αγ. Αποστόλων 45, Νέο Λιμάνι, Γραικοχώρι,
Τηλ. 2665025151
ΠΡΕΒΕΖΑ
Σολδάτος Γεράσιμος & Σία Ο.Ε., Εθν. Αντίστασης 63,
Τηλ. 2682024950, e-mail: soldmak@otenet.gr
ΑΡΤΑ
Συστεγασμένα Φαρμακεία Χήτα Γαλήνη & Πέτσας Αναστάσιος, Σκουφά 151 , Τηλ. 2681075511

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΑΜΑ
στην Κέρκυρα

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

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

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

στη Πρέβεζα

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

στη Λευκάδα

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

στην Άρτα

Φαρμακείο Χήτα Γαλήνη, Σκουφά 151, Τηλ. 2681075511

στην Αμοργό

Ευάγγελος Βασσάλος, Λαγκάδα, Αμοργού

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ στην ΑΘHNA

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

αλλού

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

στα Ιωάννινα

Φαρμακεία: Ζαράχης Λουκάς (Κεντρικής Πλατείας 7), Β. Θεοδωρακοπούλου (Βλαχλίδου 7), Γιούνης Αθανάσιος & Σία Ο.Ε. (Ναπολέοντος Ζέρβα
1), Βέρμπη Αγγελική (Ζωσιμάτων 18), Κ. Δογορίτης (Κ. Πλατεία).
Oικολογικά καταστήματα: «ΓΑΙΑ» (Ναπ. Ζέρβα
53) , «Green Farm» (Παπαδοπούλου 9), «Φύση &
Ζωή» (Φώτου Τζαβέλα 2). Παν/μιο Ιωαννίνων.

δρόμο’ / Ψεύτικα ήσαν τα μηνύματα / (ή δεν τα΄ ακούσαμε, ή δεν τα νοιώσαμε καλά). / Άλλη καταστροφή, που δεν την φανταζόμεθαν / εξαφνική, ραγδαία πέφτει επάνω μας, / κι ανέτοιμους – που πια καιρός – μας συνεπαίρνει.
Κ. Π. Καβάφης
23

Κομπίτσι, 49100 Κέρκυρα
www.ygeiasorama.gr
info@ygeiasorama.gr
www.facebook.com/YgeiasOrama

Το Υγείας Όραμα αποτελεί μια προσωπική προσπάθεια του εκδότη. Στελεχώνεται από εθελοντές που
ενστερνίζονται τα κοινά ιδεώδη. Θέτει προβληματισμούς για τις γενικότερες επιδιώξεις του ανθρώπου
και υποδεικνύει σημεία που οδήγησαν στη σημερινή κοινωνική και περιβαλλοντική κατάσταση.
Αποσκοπεί στη διάδοση Εναλλακτικών Προσεγγίσεων και Οραματισμού της κοινωνικής, οικογενειακής και
προσωπικής μας ζωής. Η μόνη πηγή εσόδων του εντύπου είναι οι διαφημιστικές καταχωρίσεις που περιέχει.

Κάθε συνεισφορά σου είναι πολύτιμη για να συνεχίσουμε.
Περισσότεροι διαφημιζόμενοι σημαίνει περισσότερα φύλλα που μπορούν να φτάσουν σε περισσότερους
ανθρώπους, αύξηση των σελίδων, πιο πλούσια ύλη και θεματολογία. Και ακόμη σημαίνει τη δυνατότητα να
συνεχίζουμε την προσπάθειά μας.

Μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον.
Aν είσαι επαγγελματίας, μπορείς να διαφημίσεις τις υπηρεσίες που προσφέρεις μέσα από τις σελίδες του
Υγείας Όραμα, χωρίς μεγάλο κόστος. Έτσι κι εσύ έρχεσαι σε επαφή με ένα ευρύ κοινό, αλλά και η δική μας
προσπάθεια γίνεται πιο δυνατή. Ας βοηθάμε ο ένας τον άλλον: υπάρχει μεγαλύτερο αγαθό και πιο αισιόδοξο μήνυμα, ιδίως στην εποχή μας;
Θα είναι χαρά μας να είμαστε αλληλέγγυοι συνοδοιπόροι στον κόσμο του Ονείρου, που ανοίγει διάπλατα τις
πόρτες της Υγείας και της Ποιότητας της Zωής.
Πληροφορίες τηλ. 2661022551 / 6945316911, Ε-mail: info@ygeiasorama.gr

