Λύκος είναι ο άνθρωπος στον άνθρωπο

«Τρομερός πράγματι είναι ο λύκος ανάμεσα στα πρόβατα. Τρομερή και η αλεπού ανάμεσα
στις όρνιθες. Αλλά πολύ τρομερότερος είναι ο άνθρωπος ανάμεσα στους ανθρώπους, γιατί
στους ανθρώπους ο άνθρωπος είναι ταυτόχρονα λιοντάρι, λύκος και αλεπού. Όπως ένας
αληθινά καλός άνθρωπος – αν μπορούσε να βρεθεί κάπου – είναι ο καλύτερος από όλα τα
πλάσματα, έτσι και ο πραγματικά κακός είναι ο χειρότερος.

Φίλε μου Μπρατσιολίνι, ο πιο φρόνιμος άνθρωπος, είναι και ο επιφυλακτικός. Αυτός,
περισσότερο από κάθε άλλον, είναι προσεκτικά επιφυλακτικός προς κάθε άνθρωπο. Εδώ
πια χρειάζεται ένας Λυγκεύς και ένας Οιδίπους. Εδώ χρειάζεται ο Άργος.
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Τη φύση και λειτουργία του ανθρώπου θα την κρατήσει μόνο εκείνος που πάντοτε θυμάται
ότι αυτή η φύση και λειτουργία ή δεν μπορεί να κρατηθεί καθόλου ή, έστω, μόνο σπάνια και
με μεγάλη δυσκολία».

[Επιστολή του Marsilio Ficino, στον Jacopo Bracciolini].

Οι εγκυμονούσες στα δίχτυα των φαρμακοβιομηχανιών μέσω των Μ.Μ.Ε.

Της Δημοσιογράφου Evelyn Pringle ( πηγή ).

Είναι τουλάχιστον ανησυχητική η συνηθισμένη πρακτική των φαρμακοβιομηχανιών να
χρησιμοποιούν τα Μ.Μ.Ε. σαν κράχτες, οι οποίοι μασκαρεμένοι σαν δήθεν στοργικοί
γιατροί, διασπείρουν στην πολιτεία ανακριβείς πληροφορίες αναφορικά με τους κινδύνους
από τη χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Όταν όμως ασκείται προκειμένου τα κέρδη
να αυξηθούν μέσω της πώλησης φαρμάκων σε εγκυμονούσες, τα οποία μάλιστα είναι
γνωστό ότι βλάπτουν το έμβρυο, τότε η συνέργια των Μ.Μ.Ε. είναι εντελώς ποταπή.

Από τις 27 Ιουνίου, 2007 και ύστερα, κάθε μεγάλο Μ.Μ.Ε. στις Η.Π.Α. διέδωσε το γεγονός
ότι δύο νέες μελέτες οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό New England
Journal of Medicine αποφάνθηκαν πως τα μωρά που γέννησαν γυναίκες που έκαναν χρήση
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αντικαταθλιπτικών τύπου SSRI (αναστολέας μη
επαναπρόσληψης σεροτονίνης) διέτρεχαν λίγο μόνο κίνδυνο να υποστούν βλάβες από αυτά
τα ψυχοφάρμακα.
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Στην κατηγορία αντικαταθλιπτικών ψυχοφαρμάκων τύπου SSRI περιλαμβάνονται και τα
Paxil της GlaxoSmithKline· το Zoloft το οποίο διανέμει η Pfizer· το Prozac της Eli Lilly· το
Celexa της Lexapro των εργαστηρίων Forest Laboratories· το Luvox της Solvay, και το άνευ
διακριτής εμπορικής ονομασίας SSRI που κατασκευάζει η Barr Pharmaceuticals, των
εργαστηρίων Ranbaxy Labs και Genpharm.

Στις 27 Ιουνίου, 2007, τα πρωτοσέλιδα αμέτρητων εφημερίδων οι οποίες αναδημοσίευαν
άρθρα του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press, διατυμπάνιζαν: «Η χρήση των
αντικαταθλιπτικών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τελικά είναι ασφαλέστερα από ότι
νομίζαμε».

«Τα αντικαταθλιπτικά δεν σχετίζονται με βλάβες σε έμβρια», ισχυριζόταν η διαδικτυακή
News-Medical.net, στις 5 Ιουλίου, 2007.

Τα πρωτοσέλιδα αυτά εξαγρίωσαν τους ειδικούς εκείνους οι οποίοι έχουν λόγω
αρμοδιότητας τη γνώση σχετικά με τους πραγματικούς κινδύνους πρόκλησης βλαβών σε
έμβρυα, ενώ θεωρήθηκε από τους ίδιους εξωφρενικός ο ισχυρισμός ότι «Μια Νέα Μελέτη
Έδειξε Μικρό μόνο Κίνδυνο πρόκλησης Βλαβών σε Έμβρυα η Χρήση Αντικαταθλιπτικών κατά
τη διάρκεια της Εγκυμοσύνης» ο οποίος περιλαμβανόταν σε ανακοίνωση τύπου του
οργανισμού Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, των Η.Π.Α. (U.S. Centers for Disease Control).

«Ο καθησυχασμός που εξέπεμπε η ανακοίνωση τύπου του Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων,
βρισκόταν σε πλήρη αντίθεση με τις υπάρχουσες αποδείξεις οι οποίες συνέδεαν τη χρήση
των SSRI κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης με την πρόκληση βλαβών στα έμβρυα και την
τοξικότητα των SSRI, πάνω στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλό τους», ισχυρίζεται ειδικός στα
SSRI Δρ Peter Breggin, στο βιβλίο του με τίτλο «The Antidepressant Fact Book».

Ο Δρ Peter Breggin σημειώνει ότι, από τη μια πλευρά το Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων
προτρέπει τις εγκυμονούσες να συζητούν με τους γιατρούς τους, τους ενδεχόμενους
κινδύνους και τα οφέλη που συνδέονται με την χρήση των SSRI, από την άλλη πλευρά, «οι
γιατροί, έχοντας διαβάσει τα εμπνευσμένα από το Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων
πρωτοσέλιδα, φαντάζονται ότι οι εν λόγω κίνδυνοι ήταν χαμηλού επιπέδου».

Η δημοσίευση με τίτλο, «Η έκθεση σε αντικαταθλιπτικά SSRI εγκυμονούσας προκαλεί
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βλάβες στα έμβρυα, Στερητικά συμπτώματα και εγκεφαλική βλάβη των νεογέννητων», του
Δρ Peter Breggin και της Ginger Breggin, πρόκειται να δημοσιευτεί στο επόμενο τεύχος του
επιστημονικού περιοδικού «Ethical Human Psychology and Psychiatry», προκειμένου να
αντικρουστούν τα ευρήματα των μελετών τα οποία δημοσιεύτηκαν στο New England Journal
of Medicine.

Η αναφορά του Κ.Ε.Λ. και η Παραπληροφόρηση των Μ.Μ.Ε.

Το Κ.Ε.Λ. ισχυρίζεται ότι η χρήση SSRI κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι
δικαιολογημένη καθώς η χρήση αυτή αντισταθμίζει τους κινδύνους που ενέχει η κατάθλιψη.
«Οι κίνδυνοι αυτοί,» αντιτείνει ο Δρ Breggin, «ωχριούν αν συγκριθούν με την συμφορά που
θα επιφέρει στις ζωές των μανάδων, των πατεράδων και των σογιών τους, η ύπαρξη
σημαντικών βλαβών στα νεογέννητα».

Εκτός από τις διχογνωμίες οι οποίες αφορούσαν τον ισχυρισμό πως οι βλάβες στα
νεογέννητα ήταν σπάνιες, οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι τα πρωτοσέλιδα ήταν φενακισμένα
επειδή: (1) οι εν λόγω μελέτες αφορούσαν περιπτώσεις εγκυμονουσών οι οποίες
χρησιμοποίησαν SSRI μόνο κατά την διάρκεια των 3 πρώτων μηνών της κύησης· (2)
ορισμένες από τις βλάβες, εκδηλώθηκαν στα νεογνά μεταγενέστερα· (3) η διακοπή της
λήψης του ψυχοφαρμάκου στο τέλος των 3 πρώτων μηνών, είτε σε οποιαδήποτε φάση της
εγκυμοσύνης, μπορεί να προκαλέσει ένα σοβαρό στερητικό σύνδρομο· (4) στα νεογνά
εκδηλώνεται ένα στερητικό σύνδρομο μετά τη γέννηση, και (5) τα πρωτοσέλιδα δεν
αναφέρονταν σε όλες τις υπόλοιπες παρενέργειες οι οποίες οφείλονται στα SSRI.

Τα πρωτοσέλιδα αποδομούν όλα εκείνα τα ευρήματα, πολλών μελετών οι οποίες έδειξαν
ότι τα νεογέννητα που εξετέθησαν στα SSRI, εκδήλωναν έντονα στερητικά συμπτώματα,
συμπεριλαμβανομένων και κλάματα υψηλού τόνου είτε αδύναμης έντασης, τρέμουλο,
ευερεθιστότητα, σπασμοί, αδύναμος μυϊκός τόνος, μη φυσιολογική αρχιτεκτονική ύπνου,
δυσχέρεια στο τάισμα, ταχεία αναπνοή και αναπνευστική δυσχέρεια και αυξημένη
συχνότητα νοσηλείας σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
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Στα πλαίσια μιας παρουσίασης η οποία αφορούσε μια δημοσιευμένη το 2004, στο
επιστημονικό περιοδικό Pediatrics, ο βασικός της συντάκτης Δρ Philip Zeskind και σύμφωνα
με σχετική δημοσίευση στις 22 Φεβρουαρίου, 2004 στην Sunday Telegraph, φέρεται να
δήλωσε: «Εκείνο που διαπιστώσαμε είναι ότι τα SSRI διαταράσσουν τα νευρολογικά
συστήματα των παιδιών και ότι αυτό δεν πρόκειται απλώς για ένα πιθανό ενδεχόμενο, ενώ
το φαινόμενο αυτό αφορά εκατοντάδες χιλιάδες βρέφη τα οποία εξετέθησαν σε αυτά τα
ψυχοφάρμακα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

«Τα μωρά αυτά κολύμπησαν μέσα στη σεροτονίνη», ισχυρίστηκε, «και μάλιστα κατά τη
διάρκεια μια περιόδου η οποία είναι κλειδί για την ανάπτυξή τους, ενώ, πράγματι, δεν μας
είναι γνωστό τι είναι εκείνο που προκαλείται σε αυτά, ούτε ποια μπορεί να είναι τα
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα».

Οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι τα εν λόγω πρωτοσέλιδα είναι παραπλανητικά και επειδή
υπονοούν ότι δεν εντοπίστηκαν βλάβες στα νεογνά, τη στιγμή που η ίδια μελέτη του Κ.Ε.Λ.
περιελάμβανε μια επιβεβαίωση της θετικής συσχέτισης που υπάρχει μεταξύ της χρήσης των
SSRI και εκδηλώσεων κρανιοσυνόστωσης, ομφαλοκήλης, καθώς επίσης και ορισμένων
μορφών καρδιακών βλαβών.

Επίσης, η μελέτη εντόπισε, ότι οι γυναίκες που έκαναν χρήση SSRI διέτρεχαν κίνδυνο 2,4
φορές μεγαλύτερο, να γεννήσουν βρέφη με ανεγκεφαλία, δηλαδή βρέφη από τα οποία
έλλειπε ο πρόσθιος εγκέφαλος. «Η βλάβη αυτή αποτελεί μια καταστροφική, θανατηφόρα
και ανεπανόρθωτη εμβρυϊκή βλάβη», εξηγεί ο Δρ Breggin. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο
Παιδικής Υγεία και Ανθρώπινης Ανάπτυξης, ένα μεγάλο μέρος του εγκεφάλου των βρεφών
τα οποία γεννιούνται με ανεγκεφαλία, είναι υπανάπτυκτο, ενώ αυτά τα βρέφη είτε
γεννιούνται νεκρά, είτε καταλήγουν λίγο μετά τη γέννησή τους.

Σχόλιο: Οι άνθρωποι-λύκοι μπορούν, πράγματι, να νοθεύσουν σχεδόν, τα πάντα. Σχεδόν.
Αυτό το σχεδόν, στηρίζει τις ελπίδες μας και ίσως, διασώσει την ανθρωπιά μας.
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