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Κατσαΐτη Μαρια
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Πήρε το όνομά του από το άρωμά του! Μήλο που βρίσκεται 
χαμηλά, δηλαδή μήλο του εδάφους! Το χαμομήλι είναι ένα βό-
τανο που οι περισσότερες από εμάς δεν γνωρίζουμε την αξία 
του. Όμως ο πατέρας της Ιατρικής, ο Ιπποκράτης, πρώτος είχε 
αναφέρει τις ευεργετικές του ιδιότητες και το θεωρούσε εμμη-
ναγωγό και φάρμακο κατά της υστερίας.

Μαζέψτε τα άνθη χαμομηλιού από τον Απρίλιο μέχρι και τον 
Ιούνιο, για να τα έχετε όλο το χειμώνα, αφού είναι...
• Αντιπυρετικά
• Αντιφλεγμονώδη
• Εμμηναγωγά
• Σπασμολυτικά
• Αντιαλλεργικά
• Επουλωτικά
• Χαλαρωτικά - υπνωτικά
• Ορεκτικά
• Αντιπηκτικά

Αν δεν θέλετε να τα πιείτε…λουστείτε, αφού λόγω της αντιβα-
κτηριδιακής τους δράσης, μπορεί να καταπραΰνουν το τριχωτό 
της κεφαλής σας και να ξανθύνουν τα μαλλιά σας.

Το έλαιο χαμομηλιού:
Συμβάλλει στην εξωτερική σας ομορφιά. Αναμείξτε το με έλαιο 
λεβάντας και απλώστε το στο στήθος κάνοντας ελαφρύ μασάζ. 
Θα χαρίσει σύσφιξη στην επιδερμίδα σας.

Προϊόντα με χαμομήλι:
Να προτιμάτε τα προϊόντα που θα βρείτε στο εμπόριο, αλλά 
και σαπούνια από καταστήματα με φυτικά καλλυντικά που πε-
ριέχουν χαμομήλι. Ιδιαίτερα αυτά που είναι για τον καθαρισμό 
της ευαίσθητης περιοχής. Επίσης, τα μαντηλάκια καθαρισμού 
με χαμομήλι θα προστατεύσουν το δέρμα, αλλά και τα μάτια 
σας από ερεθισμούς, ξηρότητα και κνησμό.

Χαμομήλι…
ένας υποτιμημένος 

σύμμαχος υγείας
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Το δάσος Στροφυλιάς είναι μια ολόκληρη 
λωρίδα με πλάτος γύρω στα 1250 μέτρα, που 
εκτείνεται κατά μήκος της παραλίας. Παρου-
σιάζει μεγάλες μορφολογικές εναλλαγές, κα-
θώς δεντρόφυτες εκτάσεις εναλλάσσονται 
με ξέφωτα ή άλλα διάκενα, με λιμνάζοντα 
νερά ή κανάλια. Αντίστοιχη ποικιλότητα συ-
ναντούμε και στην κατανομή της χλωρίδας 
που περιλαμβάνει πολλά δενδρώδη, θαμνώ-
δη αλλά και υδρόφιλα. Αντίστοιχα, η πανίδα 
περιλαμβάνει πολλά είδη ερπετών, αμφιβίων, 
θηλαστικών και εντόμων.
Αναλυτικότερα, η πανίδα της Στροφυλιάς 
περιλαμβάνει μια μεγάλη ζώνη χαλεπίου 
πεύκης στα σύνορα με τη θάλασσα, μια ενδι-
άμεση ζώνη όπου η χαλέπιος πεύκη σχημα-
τίζει μικτές συστάδες με κουκουναριές αλλά 
και μια ζώνη με αμιγείς συστάδες από κου-
κουναριές που θεωρείται από τις πιο σπάνιες 
σε έκταση στην Ευρώπη. Η τελευταία αυτή 
ζώνη παρατηρείται προς το Μετόχι και τη 
λιμνοθάλασσα Προκόπου. Στο δάσος Στρο-
φυλιάς, συναντάμε επίσης συστάδες δρυ-
ός – αμιγείς ή μικτές με τα παραπάνω είδη 
– καθώς και σχίνα, φράξους, ασφόδελους και 
θαμνόκεδρα. Από ποώδη ξεχωρίζουν τα υπέ-
ροχα αγριόκρινα.

Το δάσος Στροφυλιάς και η λιμνοθάλασσα Κοτυχίου αποτε-
λούν περιοχές ιδιαίτερης σημασίας. Προστατεύεται με βάση 
την διεθνή σύμβαση Ramsar και βρίσκεται στο ΒΔ τμήμα της 
Πελοποννήσου. Περικλείεται δυτικά από τον Κυλλήνιο κόλπο, 
βόρεια από τον Πατραϊκό κόλπο και ανατολικά οριοθετείται 
κυρίως από την Εθνική οδό Ε 55 Πάτρας - Πύργου- Ολυμπίας. 
Καταλαμβάνει έκταση 136.644 στρεμμάτων και αποτελείται 
κυρίως:
• Από ένα σύνολο εσωτερικών υγροβιοτόπων και ελωδών 
εκτάσεων (Καλογριά, Προκόπου, Λάμιας, Κοτυχίου)
• Από το δάσος Στροφυλιάς, προς το θαλάσσιο μέτωπο του 
Κυλλήνιου κόλπου, από τον οποίο χωρίζεται με παραλιακές 
αμμώδεις εκτάσεις και αμμοθίνες
• Από διάσπαρτους κοινοτικούς και ιδιωτικούς βοσκότοπους. 
Η περιοχή ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλά-
δας με έδρα στην Πάτρα και στους Νομούς:

1. Αχαίας, με έκταση 67.700 στρεμμάτων (4 Κοινότητες, 7 οικι-
σμοί και 2.423 κατοίκους) και
2. Ηλείας, με έκταση 68.944 στρεμμάτων [1 Δήμος (Λεχαινών), 
6 Κοινότητες και 11 οικισμοί, με 6.406 κατοίκους].
Σκοπός της διαχείρισης της περιοχής, είναι η διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, της λειτουργικής ικανότητας και της δομής 
των οικοσυστημάτων της, η προστασία και βελτίωση της πα-
ραγωγικότητας του εδάφους και του νερού των υδάτινων συ-
στημάτων, ως προϋπόθεση για την αειφορική διαχείριση. 

Στο ΒΔ τμήμα της περιοχής μελέτης βρίσκεται το περίφημο 
δάσος Στροφυλιάς που είναι ένα από τα πιο εκτεταμένα δάση 
πεδινής ζώνης της Μεσογείου με κυρίαρχο είδος την κουκου-
ναριά (Pinus pinea). 

Το δάσος Στροφυλιάς, καλύπτει μία παραλιακή δασική λωρίδα 
μέσου πλάτους περίπου 1.250 m με μικρά ή μεγάλα διάκενα 
και ξέφωτα. Στα ανατολικά και νότια όριά του, καθώς και κατά 
θέσεις, υπάρχουν λιμνάζοντα νερά και φυσικά ή τεχνητά κανά-
λια, που συντελούν στο σχηματισμό μιας αλληλουχίας υγρών 
(με γλυκά και υφάλμυρα νερά) και χερσαίων βιοτόπων. Η αλ-
ληλουχία αυτή δημιουργεί ένα οικοσύστημα μεγάλης βιοποι-
κιλότητας.

Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου
Η λιμνοθάλασσα Κοτυχίου οριοθετείται βόρεια από τον Πα-
τραϊκό Κόλπο και το ακρωτήριο Αραξος, νότια από την περι-
οχή Λεχαινών - Αρετής, ανατολικά από το όρος Σκολλίς, ενώ 
δυτικά βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος (Κυλλήνιος Κόλπος). 
Ευρύτερα της περιοχής της λιμνοθάλασσας βρίσκονται: η λί-
μνη Πρόκοπος, το έλος Λάμιας και το δάσος Στροφυλιάς. Εί-
ναι ιδιοκτησία του δημοσίου και ανήκει διοικητικά στο νομό 
Ηλείας
Αποτελεί έναν σημαντικό υγρότοπο, στον οποίο πραγματοποι-
είται καλλιέργεια εκτατικής μορφής δηλ. λειτουργεί ως φυσικό 
ιχθυοτροφείο. Η ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της λιμνοθάλασ-
σας παραλία Κοτυχίου αποτελεί σημαντικό τόπο αναπαραγω-
γής της θαλάσσιας χελώνας - Caretta caretta και της αναπα-
ραγωγής υδρόβιων πτηνών εκ των οποίων άλλα ζουν όλη την 
διάρκεια του χρόνου στην περιοχή και άλλα απλώς μετανα-
στεύουν και αναπαράγονται εκεί. Η λιμνοθάλασσα είναι απο-
δέκτης των νερών εννέα χειμάρρων όπου την εμπλουτίζουν 
με γλυκό νερό. Οι παραπάνω εννέα χείμαρροι είναι αποδέκτες 
των νερών της λεκάνης απορροής που ορίζεται από τις περι-
οχές Μανολάδας - Πολυλόφου - Μιχότου - Τεχνητής Λίμνης 
Πηνειού - Τραγανού - Λεχαινών. Η τροφοδοσία των νερών αυ-
τών γίνεται από πηγές, επιφανειακές απορροές των λεκανών 

μετά από βροχοπτώσεις, και νερά από τα κανάλια στράγγισης 
και υπερχείλισης του αρδευτικού δικτύου.

Λιμνοθάλασσα Προκόπου
Η λιμνοθάλασσα Προκόπου οριοθετείται νότια από τα Μαύρα 
Βουνά και αποτελεί το βόρειο τμήμα της ευρύτερης περιοχής 
του έλους Λάμιας. Βρίσκεται στον Νομό Αχαΐας, στα όρια με 
τον Νομό Ηλείας και ανήκει στο Δημόσιο. Στην λιμνοθάλασσα 
του Προκόπου ασκείται ιχθυοκαλλιέργεια εκτατικής μορφής. 
Καλύπτει έκταση εμβαδού περίπου 1.500 στρέμματα με μικρά 
βάθη της τάξης των 0,5m.
Μέσα σε αυτήν την έκταση υπάρχουν τρεις βαθιές λεκάνες - 
λίμνες με βάθη περίπου 1,5m οι οποίες είναι οι εξής: 
1. Παλάδες (έκταση 120 στρέμματα) 
2. Χειροβολιά (έκταση 200 στρέμματα) 
3. Μικρολίμνη (έκταση 30 στρέμματα). 
Το σύστημα επικοινωνεί με την θάλασσα μέσω του Κύριου εσο-
δευτικού αύλακα του Ιχθυοτροφείου μήκους 2.300m με μέσο 
πλάτος 6-7 m και βάθος 0,8m κατά την περίοδο ρήχης. Συνδέ-
εται με τη θάλασσα μέσω δύο εσοδευτικών στομίων. Παράλλη-
λα με την ακτή κινείται το αυλάκι Κέντρος το οποίο όμως δεν 
έχει άμεσα καμία σχέση με την τροφοδοσία με νερά της λιμνο-
θάλασσας Προκόπου. Η Λιμνοθάλασσα Προκόπου αποτελεί 
τον αποδέκτη του ποταμού Λαρίσσου και του παραπόταμου 

του Φούσια, ο οποίος αποχετεύει τα επιφανειακά νερά καθώς 
και αυτά των αρδευτικών - στραγγιστικών έργων των χαμηλών 
περιοχών του αρδευτικού έργου του Ποταμού Πηνειού.

Λιμνοθάλασσα Καλογριάς
Η λιμνοθάλασσα Καλογριάς (ιχθυοτροφείο Πάπα) βρίσκε-
ται στο βορειοδυτικό ακρωτήρι της Πελοποννήσου, στο βό-
ρειο τμήμα των ορίων της προστατευόμενης από τη συνθήκη 
Ramsar περιοχής. Συνορεύει νότια και δυτικά με τα Μαύρα 
Βουνά από δε ανατολικά και βόρεια από μία καλά διαμορφωμέ-
νη επιμήκη αμμονησίδα που την διαχωρίζει από τον Πατραϊκό 
κόλπο και από εκτενείς αμμοθινικούς σχηματισμούς που την 
διαχωρίζουν από το Ιόνιο πέλαγος. Στο ΝΑ τμήμα της υπάρχει 
και ένα τυπικό αλμυρό έλος.

Το δάσος της Στροφυλιάς
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Οικοσυστήματα αμμωδών παραλιών και αμμοθινών
Σε όλο το μήκος της έκτασης παρατηρούνται αμμώδεις θινογε-
νείς σχηματισμοί. Οι θίνες σχηματίσθηκαν από θαλάσσια άμμο 
μετακινούμενη με τη βοήθεια των δυτικών κυρίως ανέμων γι’ 
αυτό και εμφανίζουν χαρακτηριστική κυματοειδή μορφή με κα-
τεύθυνση των κυματισμών από βορά προς νότο και περίπου 
παράλληλα με την ακτή.

Mαύρα Bουνά
Ένας μεγαλύτερος λοφώδης ασβεστολιθικός σχηματισμός 
(υψόμ. 47 m) συναντάται κοντά στη θέση Κουνουπέλι, ενώ 
ένας παρόμοιος ακόμα μεγαλύτερος ασβεστολιθικός σχηματι-
σμός συναντάται στο βόρειο τμήμα στο δάσος της Στροφυλιάς.  
Το μεγαλύτερο τμήμα της χαμηλής λωρίδας προς τα ανατολι-
κά βρίσκεται χαμηλότερα από την επιφάνεια της θάλασσας γι’ 
αυτό και αποτελείται από έλη και περιοδικά κατακλυζόμενες 
θέσεις με υφάλμυρα και αλμυρά νερά. Οι λοφώδεις σχηματι-
σμοί αποτελούνται από ασβεστόλιθους της σειράς του Ανωτέ-

ρου Κρητιδικού και Ανωτέρου Ιουρασικού - Κατωτέρου Κρη-
τιδικού. Από τα Μαύρα βουνά πηγάζουν οι Ιαματικές Πηγές 
Αράξου. Σ’ αυτές τις πηγές ελάμβαναν χώρα παραδοσιακές 
δραστηριότητες Λουτροθεραπείας με άριστα αποτελέσματα.

Χλωρίδα και πανίδα των οικοσυστημάτων
Η περιοχή στο σύνολό της χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη 
μεγάλης βιοποικιλότητας εξαιτίας των ποικίλων βιοτόπων που 
την συνθέτουν. Ετσι, πλήθος ειδών χλωρίδας και πανίδας πα-
ρατηρούνται στην περιοχή, που όμως αριθμούν μικρούς πλη-
θυσμούς και χαρακτηρίζονται ως κινδυνεύοντα ή υπό εξαφά-
νιση.
Οσον αφορά στην χλωρίδα αναφέρεται το πρόβλημα που 
υπάρχει στο δάσος κουκουναριάς στο οποίο διαπιστώνονται 
προβλήματα εξαιτίας της απουσίας φυσικής αναγέννησης του 
είδους και εποικισμού των εκτάσεων του από την χαλέπιο πεύ-
κη.
Η πανίδα που αποτελείται από θηλαστικά, πτηνά, ερπετά, αμ-
φίβια, ασπόνδυλα και από τα είδη που αποτελούν την βιοκοινό-
τητα των λιμνοθαλασσών, επίσης αντιμετωπίζει προβλήματα. 
Ενδεικτικά αναφέρονται η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta, 
είδη της ορνιθοπανίδας κ.λπ.
Για τα θηλαστικά δεν υπάρχουν επίσημες καταγραφές των ει-
δών παρά μόνο αναφορές και τα βασικά είδη της ιχθυοπανίδας 
είναι κυρίως οι κέφαλοι και τα χέλια. Απαιτούνται μελέτες και 
έρευνες για την ακριβή καταγραφή των ειδών που αποτελούν 
το σύνολο της βιοκοινότητας, πέρα από τις αναφορές που επι-
σημαίνουν τους κινδύνους των διαβιούμενων ειδών. 
Η περιοχή αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα που δημιουργού-

νται από την ένταση χρήσεων που ασκούνται σε αυτήν (γε-
ωργία, αλιεία, κτηνοτροφία, μεταποίηση, τουρισμός, κατοικία, 
αναψυχή). Οι δραστηριότητες ασκούνται ανεξέλεγκτα και δη-
μιουργούνται παρα πολλά προβλήματα στο σύνολο των οικο-
συστημάτων.

Οι γενικοί στόχοι
Οι γενικοί στόχοι που τίθενται στα πλαίσια σχεδιασμού ανά-
πτυξης της περιοχής αφορούν στην διαχείριση, προστασία, δι-
ατήρηση και ανάπτυξη της περιοχής.
Οι ειδικοί στόχοι αφορούν σε:
• Διατήρηση βιοτόπων και επιμέρους οικοσυστημάτων, της πε-
ριοχής
• Συγκράτηση του πληθυσμού στην περιοχή και διατήρηση της 
οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων.

Μπερτσιας Παναγιώτης
Μυτιλή Δήμητρα

Μια επιστημονική παροιμία 
λέει «Να υποπτεύεσαι το 
προφανές γιατί οι σκοτεινές 
αλήθειες θα σου ξεφύγουν 
έτσι και αλλιώς».

Ο Αϊνστάιν έδειξε πολλές 
πλευρές του μεγαλείου του 
και επαναστατικοποίησε σχε-
δόν όλους τους κλάδους της 
επιστημονικής και φιλοσοφι-
κής σκέψης.

Από την «θεωρία της σχετι-
κότητας» που ανέπτυξε σε μι-
κρή ηλικία προκύπτει το εξής 
βαρυσήμαντο συμπέρασμα. 
Στο σύμπαν δεν υπάρχουν 
απόλυτοι νόμοι με την έννοια 
κάποιων νόμων που ισχύουν 
ανεξάρτητα από τον παρατη-
ρητή.

Ένας νόμος οφείλει να δια-
τυπώνεται σύμφωνα με τα 
συγκεκριμένα δεδομένα ενός 
συγκεκριμένου κάθε φορά 
παρατηρητή και είναι αναπό-
σπαστα δεμένος με αυτόν.

Ο Αϊνστάιν, ο πατέρας της 
ατομικής επιστήμης χαρακτη-
ρίστηκε ως πρόσωπο του αιώ-
να, αφού κατόρθωσε μόνο με 

τη σκέψη του να αποδείξει ότι 
το σύμπαν απέχει πολύ από 
αυτό που οι άνθρωποι φαντά-
ζονταν για αιώνες.

Γεννήθηκε στην Ούλμ της 
Γερμανίας στις 14 Μαΐου 1879 
και πέθανε το 1995. Στα πρώ-
τα του μαθητικά χρόνια δεν 
τα πήγαινε καθόλου καλά με 
το σχολείο.

Οι δάσκαλοι του τον θεωρού-
σαν μέτριο μαθητή όταν όμως 
έγινα 14 χρονών έδειξε την 
μαθητική του μεγαλοφυία. 
Κατέπληξε τότε τους δασκά-
λους του, μαθαίνοντας μόνος 
του αναλυτική γεωμετρία και 
ολοκληρωτικό λογισμό.

Τις σπουδές του τις συμπλή-
ρωσε στο πανεπιστήμιο της 
Ζυρίχης από το οποίο πήρε το 
δίπλωμα του.

Το 1902 διορίστηκε μέλος της 
επιτροπής σε ένα γραφείο ευ-
ρεσιτεχνιών. Εκεί άρχισε τις 
έρευνες του για την «θεωρία 
της σχετικότητας».

Δημοσίευσε τα πρώτα πορί-
σματα του το 1905 και το 1906 

δημοσίευσε ολοκληρωμένη τη 
θεωρία του. Στην αρχή η θεω-
ρία έγινε δεκτή με δυσπιστία. 
Όταν όμως αποδείχτηκε ορθή 
όλος ο κόσμος αναγνώρισε τη 
μεγαλοφυία του Αϊνστάιν.

Το 1921 του απένειμαν το 
βραβείο νόμπελ για τη φυσι-
κή. Τα χρήματα του βραβείου 
ο σοφός ερευνητής τα έδωσε 
για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 
Το 1933 οι χιτλερικοί τον εξό-
ρισαν και τον αποκήρυξαν. 

Τότε κατέφυγε στην Αμερική 
όπου έγινε καθηγητής στο Ιν-
στιτούτο Ανώτερων σπουδών 
της πόλεως Πρίνστον της 

Νέας Υόρκης. Τη θέση αυτή 
την κράτησε ως το θάνατο 
του.

Ο Αϊνστάιν λάτρευε τη μου-
σική, αγαπούσε τα παιδιά και 
πολύ συχνά βοηθούσε τα γει-
τονοπούλα του να λύσουν τα 
προβλήματα της αριθμητικής 
τους.

Ήταν και θα είναι 
ένας από τους ση-
μαντικότερους φυ-
σικούς του αιώνα!

Tζαμάκου Κατερίνα
Γ2 

Ο Αλβέρτος Αϊνστάιν

koinonia 21.indd   7 2/10/09   10:53:30 PM



ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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σύμφωνα με νέα έρευνα. Επιστήμο-
νες έδειξαν ότι ο ήχος και μόνο του 
γέλιου διεγείρει την ίδια περιοχή 
του εγκεφάλου του ακροατή που 
ενεργοποιείται όταν χαμογελά.
 
«Φαίνεται ότι είναι αλήθεια: “Γέλα και όλος ο κόσμος θα γε-
λάσει μαζί σου”», λέει μία από τους συντάκτες της μελέτης, η 
Sophie Scott από το University College του Λονδίνου. Η έρευνα 
δημοσιεύεται στο τρέχον τεύχος του Journal of Neuroscience.
 
Στο σχετικό πείραμα που διεξήχθη, οι συμμετέχοντες άκουσαν 
ευχάριστους ήχους, όπως γέλιο ή επευφημίες, και δυσάρεστους 
ήχους, όπως ουρλιαχτά ή κραυγές αηδίας. Όλοι οι ήχοι προ-
κάλεσαν την αντίδραση των νεύρων στον προκινητικό φλοιό 
του εγκεφάλου – μία περιοχή που συμμετέχει στην προετοιμα-
σία των μυών του προσώπου για να ανταποκριθούν ανάλογα. 
Όταν ένα άτομο χαμογελούσε ή γελούσε, η νευρική δραστηρι-
ότητα μετακινούνταν σε ένα τμήμα του πρωτοταγούς κινητι-
κού φλοιού.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η ανταπόκριση των νεύρων στον 
προκινητικό φλοιό ήταν, κατά μέσο όρο, διπλάσια στους ευχά-
ριστους ήχους απ’ ό,τι στους δυσάρεστους. Γι’ αυτό και συμπε-
ραίνουν ότι από τη στιγμή που οι ευχάριστοι ήχοι έχουν μεγα-
λύτερη επίδραση στο τμήμα του εγκεφάλου που ενεργοποιεί 
τους αντίστοιχους μυς, οι ευχάριστοι ήχοι είναι πιο «μεταδοτι-
κοί» απ’ ό,τι οι δυσάρεστοι.
 
Η Scott τονίζει ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι σημαντικά 
επειδή φανερώνουν ότι ο μηχανισμός που προκαλεί το γέλιο 
στον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι «πολύ βασικός ή αυτόματος»: 
οι άνθρωποι είναι στην πραγματικότητα ανίκανοι να ελέγξουν 
την παρόρμησή τους να χαμογελάσουν ή να γελάσουν όταν 
ακούνε ευχάριστους ήχους. 
 
Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι μιμούνται τις συνήθειες ή τα συ-
ναισθήματα αυτών που βρίσκονται γύρω τους, εξηγεί η Scott. 
Οι φίλοι συχνά χρησιμοποιούν τις ίδιες λέξεις, παίρνουν παρό-
μοιες πόζες και κάνουν τις ίδιες χειρονομίες. Επίσης γνωστή 
είναι η μεταδοτικότητα τόσο του γέλιου όσο και της κακοδια-
θεσίας. Η Scott ισχυρίζεται ότι η νευρική αντίδραση στον εγκέ-
φαλο που προκαλείται αυτόματα στα άτομα που ακούνε ευχά-
ριστους ήχους, είναι μία ακόμη μορφή μιμητικής συμπεριφοράς 
που βοηθά τους ανθρώπους να αλληλοεπιδρούν κοινωνικά και 
να δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους. «Συνήθως συ-
ναντάμε θετικά συναισθήματα, όπως γέλιο ή επευφημίες, σε 
ομαδικές καταστάσεις».Η έρευνα επιβεβαιώνει προηγούμενες 
μελέτες που είχαν καταδείξει τη σύνδεση μεταξύ απλών ερεθι-
σμάτων και πιο σύνθετων συναισθημάτων.

Γέλιο, η καλύτερη θεραπεία
Το γέλιο δεν είναι αστεία υπόθεση. Αντίθετα είναι μια πολύ ση-
μαντική εκδήλωση της ζωής μας και προτείνεται στο πλαίσιο 
μιας συνολικής θεραπευτικής αγωγής, ώστε να αντιμετωπιστεί 

το κρίσιμο για τον άρρωστο άνθρωπο θέμα της υγείας του. 
Ποιές είναι οι θεραπευτικές ιδιότητες του γέλιου; Πώς το γέλιο 
μπορεί να βοηθήσει στην αυτοθεραπεία μας; Το γέλιο μαθαί-
νεται; Αυτά και άλλα πολλά που αφορούν το γέλιο αναλύει ο 
γιατρός ολιστικής θεραπευτικής Αλέξανδρος 

O Ιπποκράτης πίστευε στην θεραπευτική αξία του γέλιου. 
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο άνθρωπος είναι το μόνο γελα-
στικόν ζώον. Ήδη από την αρχαιότητα λοιπόν το γέλιο παίζει 
ρόλο πολύ σημαντικό στη ζωή των ανθρώπων. Όλοι θέλουμε 
να περνάμε καλά. Να νιώθουμε ωραία και να χαιρόμαστε, Το 
γέλιο έχει τη δυνατότητα να δώσει χαρά και κανείς μας δεν θα 
μπορούσε να φανταστεί έναν κόσμο χωρίς γέλιο. Ο ρόλος του 
γέλιου είναι ουσιαστικότατος. Μια μέρα χωρίς γέλιο είναι μια 
χαμένη μέρα. Όσοι έχουν υποκύψει στην σοβαροφάνεια ήρθε ο 
καιρός να μάθουν ότι η ζωή έχει τουλάχιστον δύο όψεις… Ευ-
τυχώς η μια είναι ξεκαρδιστική. Η γελωτοθεραπεία έχει σκοπό 
να διδάξει τους ανθρώπους πως να ξαναθυμηθούν να γελούν, 
ιδίως με αυτά που δεν είναι και τόσο αστεία. Όπως έλεγε και ο 
Σαίξπιρ «όσο γελάμε, τίποτα δεν χάθηκε».

Βία, θεομηνίες, αρρώστιες, καταστροφές, δελτία ειδήσεων; 
Γελάστε όσο περισσότερο μπορείτε! Ακόμα και από μέσα σας. 
Το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο για τους δύσκολους και-
ρούς. Και προσοχή: βλάπτει σοβαρά την κακή διάθεση!

Κάθε Σάββατο πρωί, στους Κήπους του Λουξεμβούργου στο 
Παρίσι, δυνατά γέλια αντηχούν, τραβώντας τη προσοχή ανυ-
ποψίαστων και πιθανόν όχι τόσο «χαρούμενων» περαστικών. 
Ομάδες από γυναίκες κάθε ηλικίας ξεκαρδίζονται στα γέλια 
χωρίς προφανή λόγο, γεγονός εκ πρώτης όψεως ηλίθιο και 
μάλλον εκκωφαντικό. Θεωρητικά, ούτε τρελές ούτε μεθυσμέ-
νες είναι ή έστω «ευδιάθετα» δαιμονισμένες. Αντιθέτως πρό-
κειται για κυρίες- μέλη ενός «κλαμπ γέλιου» (Club de Rire) οι 
οποίες πληρώνουν μια φορά την εβδομάδα από 3 ευρώ, για να 
γελούν και να χαίρονται -που δεν τους κοστίζει παραπάνω-, 
εφαρμόζοντας παράλληλα ασκήσεις γιόγκα, με την επιδίωξη 
να χαλαρώσουν και να αισθανθούν καλύτερα.

Η αρχή έγινε πριν από 10 χρόνια στην Ινδία από έναν οικογε-
νειακό γιατρό, τον Μαντάν Καταρία, ο οποίος όταν διάβασε 
μια μελέτη σχετικά με τις ωφέλιμες ιδιότητες του γέλιου, ίδρυ-
σε στη Βομβάη μια ανάλογη λέσχη. Σήμερα, από τη Φιλαν-
δία ως την Αμερική υπάρχουν τουλάχιστον άλλα 1.800 τέτοια 
κλαμπ διάδοσης του γέλιου.

Στην Ελλάδα η πρώτη Kλινική Γέλιου-ένα πολυεπίπεδο πρό-
γραμμα γελωτοθεραπείας- ιδρύθηκε από τον γιατρό Oλιστι-
κής Θεραπευτικής κ. Aλέξανδρο Λουπασάκη, ο οποίος και 
υπογράφει το βιβλίο «Γέλιο, η καλύτερη θεραπεία» (εκδόσεις 
Kέδρος). Κι ενώ όλοι παραπονιόμαστε ότι βιώνουμε καταθλι-
πτικές εποχές, αποτελεί κοινό μυστικό ότι το γέλιο μακραίνει 
τη ζωή αφού έχει επιστημονικά αποδειχτεί ότι προστατεύει την 
καρδιά, ενισχύει το ανοσοποιητικό, καταπολεμά τον πόνο και 
την κατάθλιψη. Επιπλέον αντιμετωπίζει το στρες, αφού οτιδή-
ποτε ενοχλητικό, βασανιστικό ή ανυπόφορο αποδυναμώνεται, 
γιατί απλώς μας φαίνεται αστείο. Πάλι πλημμυρίσαμε; Ας γε-
λάσω! Το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο, λένε οι ειδικοί, για 
να νοιώσει κανείς καλύτερα και να θεραπευθεί γρηγορότερα. 
Ειδικά σε παιδιά που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες όπως 
ο καρκίνος, αποδεικνύεται θαυματουργό. Η ιστορία του για-
τρού-κλόουν που ενσάρκωσε ο Ρόμπιν Ουίλιαμς στην ταινία 
«Πάτς’νταμς», έγινε ένα είδος σχολής για πολλές χώρες.

Η γελωτοθεραπεία εφαρμόζεται σε διάφορες μορφές σε πολλά 
νοσοκομεία για μικρούς και μεγάλους ασθενείς ανά τον κόσμο. 
Ειδικά εκπαιδευμένοι γιατροί-κλόουν(!) σε Ευρώπη και Αμερι-
κή συνεργάζονται με τους θεράποντες γιατρούς, με εντυπω-
σιακά αποτελέσματα. Νοσηλευτικό προσωπικό φορά ειδικές 
ρόμπες που γράφουν διάφορα ωραία όπως «προσοχή, η καλή 
διάθεση μπορεί να είναι επικίνδυνη για την ασθένειά σου». 
Υπάρχουν, δεκάδες λοιπόν λόγοι για να εντάξετε το γέλιο στη 
ζωή σας. Εμείς επισημαίνουμε τους κυριότερους.

Ενισχύει την άμυνα του οργανισμού
Έχει υπολογιστεί, ότι ύστερα από ένα ξέσπασμα γέλιου, ο ορ-
γανισμός απελευθερώνει μεγαλύτερη ποσότητα φυσικών αντι-
σωμάτων στη μύτη και στο αναπνευστικό σύστημα, τα οποία 
τον προφυλάσσουν από τις «επιθέσεις» ιών και μικροβίων.

Ευεργετεί την καρδιά
Η φράση «γέλασα με την καρδιά μου» προφανώς δεν είναι τυ-
χαία. Όταν γελάμε, προκαλείται διαστολή των αιμοφόρων αγ-
γείων, με αποτέλεσμα να τονώνεται η κυκλοφορία και να αυ-
ξάνεται η ποσότητα αίματος στους ιστούς. Σε ανθρώπους που 
έχουν υποστεί έμφραγμα, μισή ώρα γέλιου την ημέρα μειώνει 
σημαντικά τις πιθανότητες ενός δεύτερου καρδιακού επεισοδί-
ου, ενώ αρκούν 10 λεπτά για να επανέλθει η υψηλή πίεση στα 
φυσιολογικά επίπεδα.

Τονώνει την αναπνευστική λειτουργία
Το γέλιο είναι τόσο ευεργετικό για την αναπνοή, ώστε μπο-
ρεί να έχει τα ίδια αποτελέσματα με τις ειδικές αναπνευστι-
κές ασκήσεις φυσιοθεραπείας για ασθενείς με άσθμα ή χρό-
νια βρογχίτιδα. Όταν γελάμε, αυξάνεται η χωρητικότητα των 
πνευμόνων, με αποτέλεσμα να μπορούν να φιλτράρουν και να 
προωθούν περισσότερο οξυγόνο. Έτσι αποτρέπεται έτσι η ανα-
πνευστική «συμφόρηση».

Καταπολεμά το στρες
Με το γέλιο αυξάνεται η παραγωγή ενδορφινών, γνωστές και 
ως ορμόνες της χαράς που «ευθύνονται» για την καλή μας 
διάθεση. Επιστήμονες από το Πανεπιστημιακό Κέντρο Εναλ-
λακτικών Θεραπειών της Καλιφόρνιας διαπίστωσαν ότι μετά 
την παρακολούθηση μιας καλής κωμωδίας, τα επίπεδα κατά-
θλιψης και θυμού ενός γκρουπ ασθενών έπεσαν κατά 98%! Η 
δε διάθεσή τους είχε βελτιωθεί εκ των προτέρων όταν πληρο-
φορήθηκαν ότι μετά από δυο ημέρες θα παρακολουθούσαν μια 
διασκεδαστική ταινία.

Ανακουφίζει από τον πόνο
Οι ενδορφίνες δεν «ευθύνονται» μόνο για την καλή διάθεση, 
αλλά έχουν και τον τίτλο των φυσικών παυσίπονων του οργα-
νισμού. Ασθενείς που νοσηλεύονταν με σοβαρότατα προβλή-
ματα στη σπονδυλική στήλη και πόνους, ανέφεραν ότι δέκα 
λεπτά γέλιου κατάφερναν να τους ανακουφίζουν για δύο ώρες 
περίπου, όταν η χορήγηση αναισθητικών φαρμάκων δεν είχε 
καμία επίδραση πάνω τους.

Ωφελεί το γαστρεντερικό
Ως γνωστό είναι το μόνο σύστημα που «σκέφτεται» με την ίδια 
ένταση όπως ο εγκέφαλος, γι αυτό το άγχος ή η κακή διάθε-
ση εκδηλώνονται με τα γνωστά συμπτώματα (πόνοι, δυσπεψία, 
καούρες, μετεωρισμός κ.α) στο στομάχι και την κοιλιά. Το γέλιο 
όχι μόνο αμβλύνει τα συμπτώματα αλλά βελτιώνει την αφο-
μοίωση των θρεπτικών ουσιών από τις τροφές και βοηθά στην 
ομαλή λειτουργία του εντέρου.

(συνέχεια στο επόμενο τεύχος)
Πουρνατζή Κατερίνα

Β4

Το γέλιο είναι όντως μεταδοτικό
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