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Αγαπητοί συνάδελφοι,
ασθενείς και φίλοι της Ε.Ε.Ο.Ι.
Τα Ομοιοπαθητικά Νέα στην ψηφιακή τους περίοδο, παρακάμπτοντας σε
κάποιο βαθμό την επιβληθείσα κοινωνική απομόνωση, συνεχίζουν την
προσπάθεια ενημέρωσης συναδέλφων, ασθενών και φίλων της ομοιοπαθητικής.
Η απουσία κοινωνικής επαφής διαταράσσει την υγεία συνανθρώπων μας
όλων των ηλικιών και ελπίζουμε ότι θα επανέλθουμε σε φυσιολογικούς
ρυθμούς παρά τις αντίθετες ενδείξεις για την επιβολή ψηφιοποιημένης
διαμεσολάβησης όλων των έως τώρα αδιαμεσολάβητων διανθρώπινων σχέσεων.
Το παρόν τεύχος αφιερώνεται στις δυσαναπλήρωτες απώλειες του του Στέφανου Πατεράκη και του Νικολάου Τσάμη με σημαντικότατη συνεισφορά
σε πολλά επίπεδα και ιδίως στην διάδοση και την προώθηση της Ομοιοπαθητικής στην πατρίδα μας. Δύο συναδέλφων που εκπροσωπούσαν επάξια
τις πρώτες γενιές των ομοιοπαθητικών γιατρών. Εκφράζουμε την λύπη μας
και τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους τους και τους ασθενείς
που για δεκαετίες υπηρέτησαν ανιδιοτελώς, άξιοι εκπρόσωποι του ιατρικού
λειτουργήματος.
Το διπλό διαδικτυακό σεμινάριο για ασθενείς και συναδέλφους είχε μεγάλη επιτυχία. Αφενός έβαλε τα θεμέλια για την έρευνα στην ομοιοπαθητική
με τις πιο σύγχρονες εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης, την γονιδιωματική
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Μήνυμα συντακτικής ομάδας
και την επιγονιδιωματική και αφετέρου μας έφερε σε επαφή για τον εμπλουτισμό της γνώσης και την μεταλαμπάδευση της κλινικής εμπειρίας πολλών και
εκλεκτών μελών της εταιρείας μας. Η προσπάθεια αυτή δεν θα παραμείνει
ημιτελής γιατί είναι αδήριτη η ανάγκη ενημέρωσης και θα συνεχισθεί μετά από
τις εισηγήσεις και προτάσεις πολλών συναδέλφων και ασθενών. Σύντομα θα
ακολουθήσει η επόμενη διαδικτυακή ημερίδα και θα ενημερωθείτε εγκαίρως.
Η επιδημία του SARS CoV 2 αναδεικνύει σταδιακά την συμβολή πολλών μελών
μας στην προνοσοκομειακή αντιμετώπιση και στην αποκατάσταση των αναρρωσάντων από CoViD.
Με αφορμή τα σημαντικά αποτελέσματα και με αίσθημα ευθύνης προς τους
ποικιλοτρόπως πάσχοντες συνανθρώπους μας και στήριξης του αναιμικού συστήματος υγείας επανερχόμαστε με νέο αίτημα προς τον Ε.Ο.Δ.Υ. και τον Υπουργό
Υγείας για την ανιδιοτελή και εθελοντική συνεισφορά μας στην αντιμετώπιση
της επιδημίας.
Καλή δύναμη σε όλους μας.
Δημοσθένης Παπαμεθοδίου
Msc στην Κλασική Ομοιοπαθητική

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εξαιτίας της υπερπληροφόρησης, του φόβου, του εγκλεισμού και της απομόνωσης, στις μέρες μας, πλήττεται βαριά η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Ευτυχώς που στην εποχή μας
υπάρχουν τα υποκατάστατα της επικοινωνίας, όπως η τηλεόραση, η τηλεκπαίδευση, η τηλεδιάσκεψη, η τηλεφωνία, κ.ά. που μας επιτρέπουν να επικοινωνούμε με ανθρώπους που βρίσκονται μίλια μακριά μας. Οι τρόποι αυτοί όμως παρεμποδίζουν κάπως την αμεσότητα ανταλλαγής
συναισθημάτων, που είναι και η πραγματική επαφή μεταξύ των ατόμων, και πολλές φορές,
όταν γίνεται κατάχρηση, μας απομακρύνουν από αυτούς που ήδη βρίσκονται δίπλα μας.
Η επικοινωνία δεν είναι μόνο η ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων και πληροφοριών, αλλά κυρίως
η βαθύτερη σύνδεση και κατανόηση της εσωτερικής, συναισθηματικής κατάστασης του συνομιλητή μας.
Ο σύγχρονος άνθρωπος αισθάνεται απομονωμένος και ξεκομμένος από τους άλλους, συχνά
ακόμα και από τον ίδιο του τον εαυτό. Ίσως αυτός είναι ο κυριότερος λόγος έξαρσης ψυχικών νοσημάτων και αναζήτηση του ειδικού προκειμένου να μπορέσει να επικοινωνήσει με
ασφάλεια. Έτσι καταφεύγει όλο και περισσότερο σε ψυχολόγους και εναλλακτικούς τρόπους
θεραπείας έχοντας ανάγκη μεγαλύτερης ψυχολογικής υποστήριξης.
Ο ρόλος της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής στην εποχή μας έχει εξέχουσα θέση γιατί μπορεί να
συνεισφέρει πολύ μεγάλη βοήθεια στον συναισθηματικά πληττόμενο συνάνθρωπο. Μπορεί
να τον βοηθήσει όχι μόνο στην πρόληψη, στην αντιμετώπιση των πρώτων σταδίων της νόσου
COVID -19 και τις πιθανές παρενέργειες του εμβολίου, αλλά και στο να διαχειριστεί καλύτερα
το άγχος, το φόβο, τη θλίψη και τον πανικό.
Ακριβώς επειδή ο ομοιοπαθητικός ιατρός για να συνταγογράψει χρειάζεται να επικοινωνήσει
με τον βαθύτερο εσωτερικό εαυτό του ασθενούς, να καταλάβει την βαθύτερη διαταραχή, να
τον ακούσει χωρίς να τον κρίνει, να τον διορθώνει και να τον μαλώνει, επιτυγχάνεται μια ιδιαίτερη επικοινωνία που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος, καθώς η επικοινωνία
μεταξύ των ανθρώπων στης εποχή μας περιορίζεται σε ένα πολύ επιφανειακό και εξωτερικό
επίπεδο. Τις περισσότερες φορές δεν ακούμε αυτό που μας λέει ο άλλος, αλλά σκέφτομαι τι
θα απαντήσουμε, πως θα τον αντικρούσουμε, πως θα εκθέσουμε τις προσωπικές μας τοποθετήσεις, με αποτέλεσμα να γίνεται παράλληλη συνομιλία χωρίς πραγματική επικοινωνία.
Έχουμε ξεχάσει ότι είμαστε μέρος της φύσης, την οποία βάναυσα κακοποιούμε, έχουμε
ξεχάσει ότι είμαστε ένα κύτταρο της ανθρωπότητας από την οποία απομονωνόμαστε και στην
οποία εναντιωνόμαστε. Νομίζουμε ότι είμαστε κάτι άλλο από τον εαυτό μας, με τον οποίο ερχόμαστε συχνά σε σύγκρουση, τον κρίνουμε και τον απαξιώνουμε.
Δεν φταίμε εμείς... έτσι μεγαλώσαμε... έτσι μάθαμε, το άγχος της επιβίωσης, ο φόβος της
αποτυχίας, το τι θα πουν οι άλλοι μας κρατούν σε μία εξωτερικότατη που μας εμποδίζει να
στραφούμε μέσα μας, να επικοινωνήσουμε με τον ίδιο μας τον εαυτό, να τον καταλάβουμε και
να του δώσουμε την πραγματική του αξία.
Ίσως είναι ευκαιρία αυτή την περίοδο της απομόνωσης να επικεντρώσουμε την προσοχή μας
στο τι συμβαίνει μέσα μας και να ανασυγκροτηθούμε για να αντιμετωπίσουμε τις εξωτερικές
αντίξοες συνθήκες με άλλη οπτική.
Σας ευχαριστούμε θερμά
Η Συντακτική Ομάδα

4

ομοιοπαθητικά νέα

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ομοιοπαθητικά νέα

5

Αφιέρωμα

									

στο Ιωβηλαίο των 50 ετών της Ε.Ε.Ο.Ι.
Πώς Γεννήθηκε η Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής;
Μέχρι και την δεκαετία του ’60 η Ομοιοπαθητική ήταν
σχεδόν άγνωστη στην Ελλάδα. Ο μοναδικός γνωστός
ιατρός που την ασκούσε από το 1933 έως το 1971,
οπότε και απεβίωσε, ήταν ο Ιωάννης Πικραμένος (συμπωματικά πέθανε την ίδια χρονιά που γεννήθηκε
η Ε.Ε.Ο.Ι.). Ελάχιστοι σήμερα ομοιοπαθητικοί ιατροί
γνωρίζουν το έργο και την δράση του ιατρού Ιωάννη
Πικραμένου.
Ο ιατρός Ιωάννης Σκ. Πικραμένος (Κάλυμνος, 1880 –
Αθήνα, 1971) γεννήθηκε στην Κάλυμνο και πραγματοποίησε τις βασικές του σπουδές στην Κωνσταντινούπολη, όπου αποφοίτησε από τη «Μεγάλη του Γένους
Σχολή» το 1899.

Ιπποκράτης 460-377 πΧ
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Σάμουελ Χάνεμαν 1755-1843

Σπούδασε «περί την Ιατρικήν» στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, απ’ όπου αποφοίτησε με τον βαθμό «Λίαν Καλώς». Μετέβη στο Παρίσι για μεταπτυχιακές σπουδές,
όπου και μυήθηκε στην ομοιοπαθητική. Μετά το τέλος
των σπουδών του πήγε στην Μανσούρα της Αιγύπτου,
όπου άσκησε την ιατρική, ανοίγοντας παράλληλα και
φαρμακείο. Μετά τον θάνατο της πρώτης του συζύγου μετέβη με τα δύο του παιδιά, Μαρίκα και Σκεύο,
στην Αλεξάνδρεια όπου συνέχισε να ασκεί την ιατρική. Εκεί ξεκίνησε και την ομοιοπαθητική ιατρική, πειραματιζόμενος κατ’ αρχάς στον εαυτόν του. Το 1933
ήλθε στην Αθήνα και εγκαταστάθηκε στην περιοχή των
Αμπελοκήπων (λεωφόρος Αλεξάνδρας 205). Εκεί ξεκίνησε να ασκεί την τελείως άγνωστη μέχρι τότε στην
Ελλάδα- ομοιοπαθητική ιατρική, την οποία συνέχισε
σχεδόν μέχρι τον θάνατό του, σε ηλικία 91 ετών. Παρασκεύαζε ο ίδιος τα φάρμακά του σε διάλυμα οινοπνεύματος. Ακόμα και τις δυσχερέστερες περιόδους,
όπως ήταν η δεκαετία του 1940, είχε ασθενείς από
διάφορα μέρη της Ελλάδας και τα νησιά. Η άσκηση
της ομοιοπαθητικής κατά καιρούς του δημιούργησε
πολλά προβλήματα που έφθασαν ακόμα και σε δικαστικές διώξεις. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του
αείμνηστου καθηγητή της φαρμακολογίας Γ. Ιωακείμογλου, ο οποίος (το 1953) έγραφε στο σύγγραμμα
του σχολιάζοντας αρνητικά την ομοιοπαθητική: «Και
άλλα πολλά άτοπα θα ηδυνάμεθα να αναφέρωμεν
από τας θεωρίας των ομοιοπαθητικών, των οποίων ο
αριθμός είναι σχετικώς μέγας και δη εν Αμερική. Τελευταίως επίσης εν Γερμανία γίνεται μέγας θόρυβος
δια την διδασκαλίαν της Ομοιοπαθητικής εν τοις πανεπιστημίοις. Ευτυχώς εν Ελλάδι ολίγιστοι υπάρχουν
ομοιοπαθητικοί Ιατροί». Ο Ιωάννης Πικραμένος υπήρ-
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ξε ένας «ιατροφιλόσοφος» για την εποχή του, με ευρεία
μόρφωση, γνωστός επίσης για τα φιλανθρωπικά του αισθήματα και την κοινωνική εν γένει προσφορά του.
Η ανάπτυξη της Κλασικής Ομοιοπαθητικής στην Ελλάδα, όπως την γνωρίζουμε σήμερα, άρχισε να αναπτύσσεται στο τέλος της δεκαετίας του ’60 από τον
Γιώργο Βυθούλκα, ο οποίος είναι ο πατέρας της ομοιοπαθητικής ιατρικής στην Ελλάδα και αναμορφωτής
της σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και αναγνωρισμένος
σήμερα από πολλές Πανεπιστημιακές Ιατρικές Σχολές ανά τον κόσμο, θέτοντάς την σε πιο επιστημονικές
βάσεις. Σε συνεργασία με την αείμνηστη ιατρό Νευρολόγο Ειρήνη Μπαχά, η οποία ήταν και η πρώτη του
μαθήτρια, άσκησαν την ομοιοπαθητική με μεγάλη επιτυχία εξετάζοντας δωρεάν ασθενείς στο Ιατρείο της
Ειρήνης στην οδό Ομήρου. Στα δύσκολα χρόνια της
δικτατορίας, με πολλά εμπόδια και δυσκολίες, συνέχιζαν να βλέπουν ασθενείς και να διαδίδουν αυτή τη
θεραπευτική μέθοδο με ηρωισμό και αυταπάρνηση.
Παρόλα αυτά οι ρυθμοί διάδοσης της ομοιοπαθητικής
θα ήταν αργοί αν οι συγκυρίες, η αποφασιστικότητα
και η τόλμη του Γιώργου Βυθούλκα δεν συνέβαλαν
σε μεγάλη κλίμακα γνωστοποίηση της ομοιοπαθητικής
ιατρικής στο ευρύ κοινό και τον ιατρικό κόσμο. Όσο
αδιανόητο και να φαίνεται σήμερα κατόρθωσε να γίνει στην Ελλάδα και μάλιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία
το 24ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας
Ομοιοπαθητικής Ιατρικής.
Το Συνέδριο ήταν προγραμματισμένο να γίνει στο
Παρίσι, αλλά ματαιώθηκε λόγω της δραματικής εξέγερσης των φοιτητών τον Μάη του ’68 στο Παρίσι. Ο
Γιώργος Βυθούλκας πρότεινε το Συνέδριο να γίνει στη
Αθήνα και την Κω τον Σεπτέμβριο του 1969.
Για την επιτέλεση αυτού του μεγαλόπνοου στόχου βρέθηκαν και συμπαραστάθηκαν στον Γιώργο Βυθούλκα
και την Ειρήνη Μπαχά αξιόλογοι συνεργάτες: ο Υφηγητής της Θεραπευτικής, και δάσκαλος της Ειρήνης
Μπαχά στο Πανεπιστήμιο, Σπύρος Γαρζώνης (ένας
γνήσιος ευπατρίδης της Ιατρικής που με το κύρος και
τις γνωριμίες του βοήθησε στην διοργάνωση τα μέγιστα), ο Φαρμακοποιός Παύλος Τζιβανίδης, ο Ψυχίατρος Στέφανος Πατεράκης και ο οδοντίατρος Σκεύος
Πικραμένος. Το συνέδριο είχε μεγάλη επιτυχία και
έκανε γνωστή την Ομοιοπαθητική στον ιατρικό κόσμο,
ενώ παράλληλα προσέλκυσε αρκετούς φοιτητές της
Ιατρικής και νέους γιατρούς για να εκπαιδευτούν σε
αυτό το αντικείμενο, πολλοί από τους οποίους ήταν τα
Ιδρυτικά Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής που ιδρύθηκε δυο χρόνια μετά και οι
μετέπειτα δάσκαλοι.
Η Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής ιδρύθηκε το 1971 με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών από μία μικρή ομάδα Ελλήνων γιατρών οι οποίοι
πείστηκαν για την ήπια αποτελεσματική και μόνιμη
αποκατάσταση της υγείας με σκοπό την μελέτη και
προαγωγή της Ομοιοπαθητικής Επιστήμης.
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Από αριστερά προς τα δεξιά διακρίνονται
οι: Θωμάς Κατσαρός, Ιωάννης Τσαγκαράκης,
Bill Gray, Πέτρος Γαρζώνης, Σπύρος Παπαοδυσσέας, Βασίλης Γκέγκας, Πέτρος Αλιμαντήρης, Κώστας Ανδριώτης, Νίκος Κορακίτης,
Θέμις Οικονομίδης, Γιώργος Βυθούλκας, Ειρήνη Μπαχά, Χάιδω Ψιλοΐνη, Ελένη Βενιεράτου, Μίτσα Γεωργιοπούλου, Καίτη Αντωνίου,
Όλγα Δεληκάρη και Στέφανος Πατεράκης

Ο καθηγητής Γιώργος Βυθούλκας
Right Livelihood Award (Alternative Nobel Prize)
Director, International Academy of Classical Homeopathy, Greece
Hon. Professor University of the Aegean, Greece
Hon. Professor Kiev Medical Academy
Hon. Professor State University of Chuvash Republic, Russia
Hon. Professor PHEE "Kyiv Medical University”, Ukraine
Hon. Professor Pontifical Javeriana Medical University, Colombia
Hon. Professor Dnipro Medical Institute of Complementary and Alternative
Medicine, Ukraine
Hon. Professor of National Educational Centre for Traditional and Complementary
Medicine, Russia
Hon. Professor of All-Russia Scientific Research Center for Restorative and Resort
Medicine of the Ministry of Health, Russia
Doctor Honoris Causa University of Medicine "Dr. Viktor Babes”, Timisoara,
Romania
Doctor Honoris Causa University of Medicine and Pharmacy "Iuliu Hatieganu",
Cluj-Napoca, Romania
Collaborating Professor Basque Medical University (2001-2004)
Senior Associate Member of Royal Society of Medicine, UK

δραστήρια και ακούραστη ήταν η ψυχή του Συνεδρίου και
της ανατέλλουσας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής στην Ελλάδα.
Το Συνέδριο τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας
και κήρυξε μάλιστα την έναρξη του ο ίδιος ο Υπουργός
Κοινωνικών Υπηρεσιών Λουκάς Πάτρας λέγοντας:
’Ἀποτελεῖ ἴδιατεραν εὐχαρίστησιν νὰ δεχθῶμεν εἰς
τὰς ’Ἀθήνας τὰ μέλη τοῦ Συνεδρίου τῆς Διεθνοῦς
’Ἰατρικῆς 'Ὁμοιοπαθητικῆς Ἑνώσεως.
Ἢ Ἑλλὰς ἀποτέλει, ἀπὸ παναρχαίων ἔτων, ὄχι ἁπλῶς
τὴν Χώραν τῆς φιλοξενίας, ἄλλα κατ’ ἔξοχην τὴν
Χώραν τῆς γονιμοποιοῦ ἀποδοχῆς τῶν νέων ἰδεῶν,
ὄθενδηποτε καὶ ἂν προέρχωνται. ’Ἀλλὰ τὰς νέας
ἰδέας τὸ Ἑλληνικὸν πνεῦμα τὰς ἐξανθρωπίζει, θέ-

των αὔτας ὑπὸ τὸν ἔλεγχον τοῦ ἀνθρώπινου λόγου.
Οὖδεν τὸ Ἑλληνικὸν πνεῦμα ἀπορρίπτει ἐκ προοιμίου, διότι εἶναι πανταχόθεν ἄνοικτον.
Εἴμεθα ὅθεν εὐτυχεῖς νὰ δεχθῶμεν εἷς τὴν Ἑλλάδα τὸ Συνέδριον τῆς LIGA MEDICORUM
HOMEOPATHICA INTERNATIONALIS εἷς τὸ
ὅποιον πρόκειται νὰ ἔκτεθοϋν αἳ νέαι τάσεις τῆς ἰατρικῆς, ὅπως ἀντιλαμβάνονται αὔτας οἳ ὁμοιοπαθητικοὶ καὶ νὰ τὰς θέσωμεν ὑπὸ τὸν ἔλεγχον τοῦ Ἑλληνικοῦ λόγου. Τὸ πράττομεν μὲ ἀκόμη μεγαλυτέραν
εὐχαρίστησιν διότι οἳ ὄπαδοί της ὁμοιοπαθητικῆς
ἐπικαλοΰνται ὡς πρόδρομον αὔτων τὸν 'Ἱπποκράτην,
ὃ ὅποιος εἶναι ὃ Ἕλλην θεμελιωτὴς τῆς Ἰατρικῆς.
’Ἐλπίζω ὅτι εἷς τὴν ἤρεμον ’Ἑλληνικὴν ἀτμόσφαιραν
τὸ Συνέδριον θὰ εἶναι καρποφόρου δὶ’ ὅλους.

24ο Διεθνές Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής της LIGA
στην Αθήνα (1969)
Πρόεδρος του Συνεδρίου ήταν ο αείμνηστος ιατρός Σπυρίδωνας
Γαρζώνης, Υφηγητής της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος γνώριζε θεωρητικά
περί ομοιοπαθητικής από τον Ιωάννη Πικραμένο, ο οποίος ήταν
και συγγενής του. Ο ίδιος αφού βεβαιώθηκε για την αποτελεσματικότητα της ομοιοπαθητικής προσέφερε όλες του τις δυνάμεις για να οργανωθεί εκείνο το αξέχαστο για όσους το έζησαν
συνέδριο. Γραμματέας η αείμνηστη ιατρός Ειρήνη Μπαχά που

Αναμνηστική φωτογραφία των συνέδρων της LIGA στην Αθήνα το 1969 και το πρόγραμμα του Συνεδρίου.
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Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εγκαθίδρυση της
Ομοιοπαθητικής στην Ελλάδα σηματοδοτήθηκε με
το 24ο Διεθνές Συνέδριο της LIGA MEDICORUM
HOMEOPATHICA INTERNATIONALIS που έλαβε χώρα
στις εγκαταστάσεις της Παντείου Σχολής στην Αθήνα
και στην Κω 21-25 Σεπτεμβρίου του 1969. Για πολλά χρόνια συζητούσαν διεθνώς τις εμπειρίες τους οι
ξένοι σύνεδροι για την δυναμική ομάδα των Ελλήνων
Ομοιοπαθητικών Ιατρών και την ζεστή φιλοξενία που
δέχτηκαν στην πατρίδα μας.
Πέρα από το μεστό επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το Ηρώδειο, όπου
έγινε η Εναρκτήριος Τελετή, την Ακρόπολη και την Αρχαία Αγορά, το Ήχος και Φως, το μουσείο Μπενάκη,
το Βυζαντινό Μουσείο, έγινε εκδρομή στο Σούνιο και
στο Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα της Κω. Ο χορός του
κλεισίματος άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.

Απολογισμός 50 χρόνων
Ελληνικής Εταιρείας ομοιοπαθητικής Ιατρικής
Παγκόσμια Συνέδρια
24ο Διεθνές Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής της LIGA Αθήνα - Κως
President Prof. SPIROS GARZONIS
Vice President, Assit. Prof. G. Pournaropoylos
Gen. Secretary, Prof. Spiros Garzonis
Treasurer, Dr. Irini Bahas
Joint Secretary,Dr. Nikos Zachariadis, Mr G. Pantazopoulos,
Mr I. Antonaropoulos
43ο Διεθνές Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής της LIGA
στην Αθήνα 22-26/05/1988 Ξενοδοχείο Hilton
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Πανελλήνια Συνέδρια

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
Αθήνα 12 Οκτωβρίου 1991, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΙΜΤΣ
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
Αθήνα 5 .2.1983, ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Προέδρος: ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ-ΜΠΑΧΑ		
Αντιπρόεδρος: ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΙΒΑΝΙΔΗΣ
Γεν. Γραμματέας: ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΡΖΩΝΗΣ
Ταμίας: ΘΕΜΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Σύμβουλος: ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
Αθήνα 22-23 Μαΐου1993, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CARAVEL
Προέδρος: ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΡΖΩΝΗΣ
Αντιπρόεδρος: ΙΩΑΝ. ΛΙΑΓΚΟΥΡΗΣ
Γεν. Γραμματέας: ΕΛΕΝΗ ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ
Ταμίας: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΙΒΑΣ
Σύμβουλος: ΛΕΛΑ -ΓΩΓΟΥ ΒΑΓΙΑ, ΦΩΝΤΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ,
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΝΑΤΙΑΔΗΣ

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
Αθήνα 3 Νοέμβριος 1984, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN
Προέδρος: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
Αντιπρόεδρος: ΘΕΜΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Γεν. Γραμματέας: ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
Ταμίας: ΧΑΡΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ
Σύμβουλος: ΟΛΓΑ ΔΕΛΗΚΑΡΗ

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
Αθήνα 19-20 Νοεμβρίου 1994, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΑΝΔΡΗ
Προέδρος: ΝΤΙΝΑ ΤΑΒΟΥΞΟΓΛΟΥ		
Αντιπρόεδρος: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΝΑΤΙΑΔΗΣ
Γεν. Γραμματέας: ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
Ταμίας: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ
Σύμβουλος: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΕΛΗΝΙΚΟΥ

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
Αθήνα 23 Νοεμβρίου 1985, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN
Προέδρος: ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΡΖΩΝΗΣ
Αντιπρόεδρος: ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
Γεν. Γραμματέας: ΘΕΜΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Ταμίας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ
Σύμβουλος: ΧΑΙΔΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
Αθήνα 23-24 Νοεμβρίου 1996,
Προέδρος: ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΡΖΩΝΗΣ
Αντιπρόεδρος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Γεν. Γραμματέας: ΓΙΩΡ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ
Ταμίας: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ
Σύμβουλος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΘΑΤΗΣ, ΒΙΒΕΤΑ ΛΕΝΤΖΑ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΛΙΚΙΔΗΣ

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
Αθήνα 29-30/11/1986, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN
Προέδρος: ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΡΖΩΝΗΣ		
Αντιπρόεδρος: ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
Γεν. Γραμματέας: ΑΙΚΑΤ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Ταμίας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ
Σύμβουλος: ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
Αθήνα 29-30/11/1987, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN
Προέδρος: ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΡΖΩΝΗΣ		
Αντιπρόεδρος: ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
Γεν. Γραμματέας: ΑΙΚΑΤ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Ταμίας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ
Σύμβουλος: ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
Αθήνα 26-27 Νοεμβρίου 1988, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Προέδρος: ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΡΖΩΝΗΣ		
Αντιπρόεδρος: ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΦΑΣ
Γεν. Γραμματέας: ΜΑΡΚΟΣ ΦΙΛΙΑΝΟΣ
Ταμίας: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗ
Σύμβουλος: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
Αθήνα 2-3 Δεκεμβρίου1989, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Προέδρος: ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΡΖΩΝΗΣ
Αντιπρόεδρος: ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΦΑΣ
Γεν. Γραμματέας: ΜΑΡΚΟΣ ΦΙΛΙΑΝΟΣ
Ταμίας: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗ
Σύμβουλος: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ
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Αντιπρόεδρος: ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
Γεν. Γραμματέας: ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΒΕΛΛΟΣ
Ταμίας: ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Σύμβουλος: ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
Σύρος 11-13/05/2012, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΡΟΣ
Προέδρος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
Αθήνα 18-20 Μαρτίου 2016, ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗ
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Προέδρος: ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΒΕΛΛΟΣ
Γεν. Γραμματέας: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΕΛΟΠΟΠΟΥΛΟΣ
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
Αθήνα 22-24 Νοεμβρίου 2019, ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΕΡΕΥΝΩΝ
Προέδρος: ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΦΑΣ
Γεν. Γραμματέας: ΑΛΕΞ. ΚΑΛΑΒΟΥΡΖΙΩΤΗΣ

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
Αθήνα 25-26 Νοεμβρίου 2000, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
INTERCONTINENTAL
Προέδρος: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ
Αντιπρόεδρος: ΑΡΙΑΔΝΗ ΒΑΛΑΜΟΝΤΕ
Γεν. Γραμματέας: ΠΑΣΧΑΛΗ ΚΑΛΟΥΔΗΣ
Ταμίας: ΒΙΒΕΤΑ ΛΕΝΤΖΑ
Σύμβουλος: ΦΩΤΗΣ ΜΠΟΜΠΟΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
Πρόεδρος: ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Αντιπρόεδροι: ΒΑΛΑΜΟΝΤΕ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Γραμματέας: ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Ειδικός Γραμματέας: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ταμίας: ΠΑΠΑΜΕΘΟΔΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Μέλη: ΤΣΙΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
Αθήνα 30 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2007, ΙΔΡΥΜΑ
ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ «PLANITARIUM»
Προέδρος: ΤΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αντιπρόεδρος: ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γεν. Γραμματέας: ΣΑΜΑΡΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
Αθήνα 4-6/12/2009 ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ,
«PLANITARIUM»
Προέδρος: ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΡΖΩΝΗΣ		
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ΔΙΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ
1η Διημερίδα Ομοιοπαθητικής , Μάιος 2009
2η Διημερίδα Ομοιοπαθητικής (Θεσσαλονίκη), Απρίλιος 2010
3η Διημερίδα Ομοιοπαθητικής Ιατρικής (Θεσσαλονίκη), Νοέμβριος 2011
4η Ημερίδα Ομοιοπαθητικής (Λάρισα) - Υπό την αιγίδα
του Ιατρικού Συλλόγου, Νοέμβριος 2013
Την Ημερίδα παρακολούθησαν Ιατροί, Οδοντίατροι, Φαρμακοποιοί
και εργαζόμενοι σε υπηρεσίες υγείας.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε ομιλίες από τους:
Δημοσθένη Παπαμεθοδίου, Νευρολόγο, με τίτλο: Βασικές αρχές
και θεσμοθέτηση της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής»
Ιωάννη Συλιγνάκη, Φαρμακοποιό: «Η φύση και ο ρόλος του Ομοιοπαθητικού φαρμάκου»,
Σπύρο Κυβέλλο, Γενικό Ιατρό, Επιστημονικό Συνεργάτη Ιατρείου
Κεφαλαλγίας Γ.Ν.Α.Γ. Γεννηματάς, «Σύγχρονες εξελίξεις στην
βασική και κλινική έρευνα στην Ομοιοπαθητική Ιατρική» και «Η
ελληνική εμπειρία οκτώ ετών συνεχούς άσκησης της Ομοιοπαθητικής στο Ιατρείο Κεφαλαλγίας του Γ.Ν.Α.Γ. Γεννηματάς»
Γιώργο Χαριτάκη, Καρδιολόγο: «Η συστημική σκέψη στην Ιατρική».
Στο τέλος των ομιλιών ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων και απαντήθηκαν πολλά από τα ερωτήματα του κοινού

Διεπιστημονικές
Ημερίδες
1η Διεπιστημονική Ημερίδα Κλασικής Ομοιοπαθητικής
και Βιοϊατρικού Βελονισμού, 2013 Η Θεραπευτική του
21ου αιώνα, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
Ξενοδοχείο Golden Age

Αναμνηστικές φωτογραφίες συνεδρίων
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Τα νεότερα δεδομένα από τη βασική και κλινική έρευνα και τη
θεσμοθέτηση στις κύριες θεραπευτικές μεθόδους της εναλλακτικής ιατρικής
Πρόεδρος της ημερίδας: Ιωάννης Στ. Παπαδόπουλος (Αν. Καθηγητής Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Επίσημοι προσκεκλημένοι: Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Καθηγητής κ. Πάρις Τσάρτας, ο Καθηγητής Ιωάννης Δαρζέντας, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων
και Συστημάτων και η Ομότιμη Καθηγήτρια Φαρμακογνωσίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών κα Αικατερίνη Χαρβάλα. Παρέστησαν ο
Επ. Καθηγητής του Παν. Αιγαίου κ. Γιώργος Βυθούλκας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ο.Ι.)
Κων/νος Τσιτινίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στέφανος Χρήστου,
ο εκπρόσωπος της Ανεξάρτητης Ιατρικής Κίνησης (ΑΙΚ) Ανδρέας
Θωμόπουλος.
Η θεματολογία περιελάβανε παρουσίαση αποτελεσμάτων βασικής
έρευνας, κλινικών μελετών και μετα-αναλύσεων, αναφορά στην

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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εμπειρία και τα αποτελέσματα από εξωτερικά ιατρεία στη χώρα
μας και νοσοκομεία του εξωτερικού όπου ήδη έχει ενταχθεί
η ομοιοπαθητική και ο βελονισμός στα πλαίσια της ολιστικήςσυνδυαστικής ιατρικής (integrated medicine), όπου συνδυάζονται
κλασική και εναλλακτική ιατρική.
Διοργανωτές: Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής και
Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού

2η Διεπιστημονική Ημερίδα Κλασικής Ομοιοπαθητικής
και Βιοϊατρικού Βελονισμού, 2014 Διαταραχές σχετιζόμενες με το Stress» (Eισαγωγή στην ολιστική αντιμετώπιση) Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου
3η Διεπιστημονική Ημερίδα Κλασικής Ομοιοπαθητικής
και Βιοϊατρικού Βελονισμού, 2015
Μηχανισμοί ανοσοποιητικού, αυτοάνοσα νοσήματα και ο
ρόλος βελονισμού και ομοιοπαθητικής.
Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη, υπό την αιγίδα του Παν. Αιγαίου και του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών
4η Διεπιστημονική Ημερίδα Κλασικής Ομοιοπαθητικής
και Βιοϊατρικού Βελονισμού Θεραπευτική δράση του Βελονισμού και της Ομοιοπαθητικής στον ασθενή με οξύ και
χρόνιο πόνο, Μάιος 2017
Πρόεδρος της ημερίδας: Παπαδοπούλου-Χολή Θεοδώρα, Καθηγήτρια Βιοχημείας, Δ/ντρια Εργαστηρίου Βιοχημείας, Πρόεδρος
Τμήματος Χημείας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Εναρκτήρια Ομιλία από τον πρόεδρο του ΙΣΑ, Πατούλη Γεώργιο,
Ορθοπεδικό, Πρόεδρο ΚΕΔΕ
ΘΕΜΑΤΑ:
1. Εισαγωγή στον πόνο. Είδη πόνου. Η σωματική, συναισθηματική/ συγκινησιακή και γνωσιακή συνιστώσα του πόνου. Καράβης
Μιλτιάδης, Φυσίατρος.
2. Θεραπευτική δράση της Ομοιοπαθητικής στις ημικρανίες.
Δεκαετής εμπειρία στο Ιατρείο Κεφαλαλγίας του ΓΝΑ Γεννηματά.
Κυβέλλος Σπύρος, Γενικός Ιατρός.
3. Η μνήμη του πόνου. Ησαΐα Ελένη Χριστίνα, Αναισθησιολόγος.
4. Οσφυαλγία: Η συμβολή της ομοιοπαθητικής στην αντιμετώπιση
της χρόνια οσφυαλγίας μηχανικής αιτιολογίας. Κράχτης Πέτρος,
Ρευματολόγος.
5. Εφαρμογή βελονισμού σε ασθενείς με χρόνιο πόνο. Υπάρχουν
επαρκείς ενδείξεις; Καράβης Μιλτιάδης, Φυσίατρος.
6. Νευραλγία και ομοιοπαθητική. Παπαμεθοδίου Δημοσθένης,
Νευρολόγος.
Πρώτη Ανακοίνωση: Απόκριση βιολογικών συστημάτων σε υπεραραιά δυναμοποιημένα διαλύματα Κυρίτση Λητώ, Βιολόγος PhDΧ.
Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ο.Ι.) Νίκο Τσάμη, Γενικό Ιατρό.
Επίσημοι προσκεκλημένοι: Χαρβάλα Αικατερίνη, Καθ/τρια Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ,
Παπαδόπουλος Ιωάννης, Καθ/της Φαρμακολογίας ΕΚΠΑ,
Παπαδόπουλος Γεώργιος, Καθ/της Φαρμακολογίας ΕΚΠΑ,
Αρώνη Κυριακή, Καθ/τρια Παθ. Ανατομίας ΕΚΠΑ,
Τσιτσόπουλος Φίλιππος, Καθ/της Νευροχειρουργικής ΑΠΘ.

Αναμνηστικές φωτογραφίες από την 4η Διεπιστημονική Ημερίδα.
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HELEXPO 20-22 AΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Από τις 20-22 Απριλίου 2018 στο Εκθεσιακό Κέντρο της
HELEXPO στο Μαρούσι, σε σ΄έναν χώρο πολύ υψηλών προδιαγραφών τουλάχιστον 8.000 τ.μ., έλαβε χώρα το μεγαλύτερο
φεστιβάλ ΕΥ ΖΗΝ, Φυσικής Υγείας και Εναλλακτικού Τουρισμού
στην Ελλάδα.
Για τρεις ημέρες, το Healthy Life Festival έγινε το σημείο συνάντησης και ο χώρος έκφρασης όλων εκείνων που ενδιαφέρονται
και δραστηριοποιούνται στους τομείς της Ολιστικής-Θεραπευτικής
Ιατρικής, του Εναλλακτικού και Ιαματικού Τουρισμού της Προσωπικής Ανάπτυξης, της Φυσικής Ομορφιάς, της Υγιεινής Διατροφής, των Βιολογικών προϊόντων, των Αρωματικών φυτών και των
Αιθέριων ελαίων, της Άσκησης, των δραστηριοτήτων Ελεύθερου
Χρόνου και της Τέχνης.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των διοργανωτών το Φεστιβάλ
επισκέφτηκαν περίπου 25.000 επισκέπτες, ενώ είχαν στηθεί
300 περίπτερα, εκ των οποίων το ένα ήταν και της Ελληνικής

ΕCH Spring Meeting 2018
ECH SPRING MEETING ATHENS, GREECE
Royal Olympic Hotel

Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής. Υπολογίζεται ότι το επισκέφτηκαν τουλάχιστον 350 άτομα τα οποία έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το πληροφοριακό υλικό που μοιράστηκε ενώ ζητούσαν
και χρήσιμες συμβουλές.
Στο χώρο πραγματοποιήθηκαν Forum, διαλέξεις, βιωματικά σεμινάρια και ασκήσεις, θεατρικές παραστάσεις για παιδιά, συναυλίες
με καταξιωμένους καλλιτέχνες, εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια και δεκάδες άλλες εκδηλώσεις που θα μετέτρεψαν το τριήμερο σε μια συναρπαστική γιορτή για όσους ενδιαφέρονται να
βελτιώσουν ολιστικά τον τρόπο ζωής τους ή ακολουθούν ήδη μια
τέτοια φιλοσοφία ζωής. Από την Εταιρεία συμμετείχε ο Καρδιολόγος κ. Παναγιώτης Τριανταφύλλου ο οποίος στην διάλεξη που
έκανε για την «Ομοιοπαθητική Ιατρική» την οποία παρακολούθησε
κοινό της τάξεως των 50 περίπου ατόμων, κλήθηκε να απαντήσει
σε πολλές ερωτήσεις αποδεικνύοντας το αμέριστο ενδιαφέρον
των συμμετεχόντων.

The 2018 ECH Spring meeting will
include a workshop to exchange
models of good practice and
innovative pedagogical methods
among teachers of homeopathic
schools. The ECH Council and the
subcommittees will convene during
the meeting. The meeting will
take place on 13 and 14 April in
Athens.
The European Committee for
Homeopathy (ECH) represents all
medical doctors with an additional
qualification in homeopathy,
organised in 40 associations in 25
European countries. The aim of the
ECH is to achieve full integration of
homeopathy within the European
healthcare system, which will
meet the growing demand among
European citizens for homeopathic
care within a safe medical context.
13-15 APRIL 2018
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Friday 13 April
09.00-12.30 Council meeting
(only for Council Members)
12.30-13.00 Lunch for Council
Members
13.00-14.00 Press Conference
with short presentations
14.30-16.00 Council meeting (only
for Council Members)
16.00-16.30 Coffee Break for
Council Members
16.30-18.00 Subcommittee
sessions Education, Pharmacy,
Politics, Provings and Research
18.30-20.00 Visit to the Acropolis
Museum – Reservation is
mandatory - € 5,00
20.15 Dinner – Reservation is
mandatory - € 50,00
Saturday 14 April
09.00 Subcommittee sessions
10.30 Coffee Break
11.00 Subcommittee sessions

13.00 Lunch Buffet (Standing) –
Reservation is mandatory - € 25,00
14.00 "Sharing teaching
experience" workshop.
Presentations by Dr Russell
Malcolm,
Dr. Gino Santini, Dr. Alain Pitel,
Dr. Stefan Kolhrausch, Dr. JeanLouis Smout,
Dr. George Papafilippou and Dr.
Vangelis Zafireiou,
Dr. Athos Othonos.
15.30 Coffee Break
16.00 "Sharing teaching
experience" workshop.
18.00 End of Day
Sunday 15 April
9.00-12.00 Council Meeting (only
for Council Members)

ομοιοπαθητικά νέα
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Summer School (Θερινά Σεμινάρια)
1ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
21-24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
19-23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
3ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
"ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ"
16-20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
4ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
"ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ"
16-20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

5ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΟΞΕΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - ΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
6ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ-MATERIA MEDICA ΣΠΑΝΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ-3η ΗΛΙΚΙΑ-VIDEO CASES.
28-31 Αυγούστου στη Λίμνη Πλαστήρα
7ο SUMMER SCHOOL - ΘΕΡΙΝΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
«Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19».
12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Αναμνηστικές φωτογραφίες από το Συμπόσιο της ECH που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 2018.
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Διατελέσαντες Πρόεδροι Ε.Ε.Ο.Ι .
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΡΖΩΝΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ-ΜΠΑΧΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΡΖΩΝΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΝΑ ΤΑΒΟΥΞΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΗΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΑΡΣΑΚΕΛΛΗ
ΘΕΜΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΙΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΜΕΘΟΔΙΟΥ
22
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Εκμεταλλευτείτε την ειδική προσφορά για τα μέλη της ΕΕΟΙ βάζοντας κατά την εγγραφή σας
στον κωδικό συνεργάτη το ΑΦΜ της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ».
Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 33 22 700
24
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Αφιέρωμα 										 στον Στέφανο Πατεράκη
Ό,τι και αν αναφέρει κανείς για τον Στέφανο, θα είναι
σίγουρα λίγο, μπροστά στον πλούτο των χαρισμάτων που
είχε. Πάντα με ένα πλατύ χαμόγελο, σαν να άνοιγε μια
πελώρια αγκαλιά για να χωρέσουν όλοι, όσοι ήταν γύρω
του.

Πάνε πολλά χρόνια από το 1972, όταν απογοητευμένη από
τις άκαρπες προσπάθειες δύο ετών της κλασικής ιατρικής
να με θεραπεύσει από τις συνέπειες βαριάς αμυγδαλίτιδας
(Ρευματισμοί, νεφρίτιδα, περικαρδίτιδα), τύχη αγαθή, με
οδήγησε στο ιατρείο του ψυχίατρου Στέφανου Πατεράκη.

Γαλήνια αντιμετώπιση, Όπου χρειαζότανε. Ελαφρύ μειδίαμα στην αρχή, για να μην γίνει δηκτικός, άπλετο γέλιο στη
συνέχεια , που το χαιρότανε όλη η ομήγυρη.

Από τότε άλλαξε η ζωή μου. Στο πρόσωπό του βρήκα ένα
γιατρό βαθύ γνωστή της ανθρώπινης ψυχής, ευγενή, πράο,
φιλεύσπλαχνο, που συνέπεσε με τον ασθενή του, υπομονετικό, που δεν εφείδετο κόπου και χρόνου προκειμένου
να εκμαιεύσει όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούσε
από το ιστορικό μου για να βρει το κατάλληλο φάρμακο.

Πέρα από την επιστημονική του κατάρτιση και υπεύθυνη
άσκηση του λειτουργήματός του, προσέφερε αμέριστα
συμβουλές, σε όποιον τις είχε ανάγκη.
Αλλά και καλλιτεχνική μορφή. Λάτρης της μουσικής. Από
νεαρής ηλικίας μαθήτευσε την τέχνη του πιάνου και τελείωσε το Εθνικό Ωδείο Αθηνών.

Έκτοτε με παρακολουθούσε ανελλιπώς, μέχρι προ έτους,
απόλυτα αφιλοκερδώς.

Εκτός από την προσφορά του στην κοινωνία, ως επιστήμονας διακεκριμένος, είχε και καλλιτεχνική μουσική δράση.
Δεν χόρταινε κανείς να τον ακούει να παίζει. Αιφνιδίαζε
με τις επιλογές του. Εντυπωσίαζε με τις διασκευές του.
Δεξιοτέχνης στην εκτέλεση.

Πολυσχιδής προσωπικότητα ο Στέφανος Πατεράκης εκ των
πρωτεργατών της ομοιοπαθητικής ιατρικής, εκτός από τη
διεισδυτική σκέψη του, την άριστη επιστημονική του κατάρτιση και το απαράμιλλο ήθος του, είχε και καλλιτεχνικό
ταλέντο. Δεν θα ξεχάσω τις μέρες που παίζοντας απαλές
μελωδίες στο πιάνο του, μας πήγαινε στα ουράνια.

Δοτικός και ευγενική ψυχή, όπως ήταν, προσφέρθηκε να
βοηθήσει την χορωδία μας, ΜΟΥΣΙΚΑ ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ, όπου
και παρέμεινε ο βασικός συνοδός-πιανίστας της για πολλά
χρόνια.

Για αυτό είναι πολύ οδυνηρή η απώλεια του για όλους εμάς,
που τον γνωρίσαμε στενότερα και δυσαναπλήρωτο το κενό
που αφήνει στην Ιατρική κοινότητα.

Είχε πλουσιότατο ρεπερτόριο και δεν τον προβλημάτιζε
κανένας συνθέτης, κλασσικός και νεότερος. Λάτρης του
Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη.
Η προσφορά του μεγάλη. Θεμελιώδης. Ανεκτίμητη. Δεν
ήταν μόνο στον μουσικό τομέα αλλά και στο ψυχικό. Καλλιεργούσε τέτοιο κλίμα, που όταν τελείωνε η συνάντηση
με τα μέλη της χορωδίας, έφευγαν όλοι με τα αυτιά τους
γεμάτα οπό αρμονικούς ήχους και την ψυχή τους πλημμυρισμένη από αγάπη και αγαλλίαση.
Αλλά και η παρουσία του στην Εκκλησιαστική Χορωδία του
Ι.Ν. Προφ. Ηλία Παγκρατίου έντονη και προσοδοφόρα.
Αγαπητός από όλα τα μέλη της χορωδίας. Με τον καθένα
είχε και κάτι να πει. Να συμβουλεύσει. Να αστειευθεί. Να
σκορπίσει το χαμόγελο, που τόσο μας λείπει. Πάντα παρών στις συναυλίες. Με καλοπροαίρετη κριτική διατύπωνε
τις απόψεις του, ωφελούσε.

Εύχομαι να τον κατατάξει ο Θεός στα φωτεινότερα στρώματα των ουρανών, από όπου κατέβηκε για να μας κάνει
καλύτερους και να δίνει κουράγιο στην αφοσιωμένη του
σύζυγο, που με αυτοθυσία του συμπαραστάθηκε στη σκληρή δοκιμασία, που τον έκρινε ο Θεός άξιο να περάσει, στο
τέλος της ζωής του.
Για μένα, θα είναι πάντα ο ευεργέτης, ο εμψυχωτής και ο
σωτήρας μου.
Ας είναι αιωνία η μνήμη του.
Ευαγγελία Κατσούρη

Σίγουρα η παρουσία του στον Παράδεισο έχει αξιοποιηθεί. Και εκεί βοηθάει. Και όταν τον φέρνουμε στον νου
μας, τον ακούμε να συνοδεύει την Ουράνια Χορωδία των
Αγγέλων.
Δημήτρης Μουζάκης
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Αφιέρωμα 										 στον Στέφανο Πατεράκη
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ
ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΝ

"Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι ἕνας ἐρευνητὴς ἐπιθύμει νὰ
συγκρίνη τὸ θεραπευτικὸν ἀποτέλεσμα τῆς 'Ὁμοιοπαθητικῆς πρὸς τὸ θεραπευτικὸν ἀποτέλεσμα π.χ.
τῆς κλασσικῆς φαρμακοθεραπείας, προκειμένου νὰ
τεκμηριώση συμπεράσματα ὡς πρὸς τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς 'Ὁμοιοπαθητικῆς.

Δρ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΤΕΡΑΚΗ

'Ἡ ἐργασία αὔτη πιθανὸν νὰ τὸν ὅδηγηση εἰς λανθασμένα συμπεράσματα γιὰ δύο κυρίως λόγους,
ἕναν μαθηματικὸν καὶ ἕναν βιολογικόν. Καὶ ἀναλυτικώτερον:

Ἀπὸ τὰς ἐπικοινωνίας μας μὲ τοὺς συναδέλφους
ἰατροὺς ἔζητηθη πολλάκις νὰ ἀναφερθῶμεν εἰς
βιβλιογραφικὸς παραπομπᾶς, ποὺ θὰ μποροῦσαν
νὰ λάβουν πληροφορίας διὰ τὴν στατιστικὴν τεκμηρίωσιν τῶν θεραπευτικῶν ἀποτελεσμάτων τῆς
'Ὁμοιοπαθητικῆς.

α) Δὲν δύναται νὰ συγκρίνη στατιστικῶς ἕνα
μέγεθος σταθερᾶς στατιστικῆς συχνότητος, ἕνα
φαινόμενον σταθερᾶς κανονικότητος ὅπως εἶναι
τὸ θεραπευτικὸν ἀποτέλεσμα τῆς ὁμοιοπαθητικῆς,
πρὸς ἕνα ἄλλο μέγεθος μὴ σταθερᾶς στατιστικῆς
συχνότητος, ὅπως εἶναι τὸ θεραπευτικὸν ἀποτέλεσμα τῆς κλασσικῆς φαρμακοθεραπείας καὶ νὰ ἀποφανθῆ ποιὸν ἐκ τῶν μεγεθῶν αὔτων ἐπισυμβαίνει
συχνότερον τοῦ ἑτέρου.

.

Τὸ θεραπευτικὸν ἀποτέλεσμα εἰς τὴν πράξιν ἔχει
δύο δυνατότητας ἢ νὰ ἐπιτευχθῆ ἢ ὄχι. Ἢ ἐπίτευξις
τοῦ θεραπευτικοῦ ἀποτελέσματος ἐξαρτᾶται:
α) Ἀπὸ τὴν βαθείαν καὶ ὁλοκληρωμένην γνῶσιν τῆς
ὁμοιοπαθητικῆς θεραπευτικῆς καί, κατὰ συνέπειαν,
τὴν ὄρθην ἐφαρμογήν της.
β) ἀπὸ τὴν δυνατότητα ἀντιδράσεως τοῦ ὀργανισμοΰ κατὰ τὴν στιγμὴ τῆς ἐνάρξεως τῆς θεραπείας.
Αἳ γενικαι ἀδται προϋποθέσεις ἐμπεριέχουν ἄρκετας παραμέτρους, αἳ ὅποιαι καθορίζουν τὴν λειτουργικότητα τῆς «γενικῆς προϋποθέσεως».
Δὲν εἶναι ὅμως τοῦ παρόντος ἢ ἀναγνώρισις καὶ ἢ
ἀνάλυσις τῶν παραμέτρων αὔτων.
Θὰ πρέπη νὰ τονισθῆ ἰδιαιτέρως, ὅτι ἐὰν ἐπιχείρηση κανεὶς νὰ τεκμηριώση στατιστικῶς τὸ θεραπευτικὸν ἀποτέλεσμα θὰ διαπιστώση, ὅτι ἢ συχνότης
τοῦ μεγέθους «θεραπευτικὸν ἀποτέλεσμα» λαμβάνει χαρακτήρα σταθερὸς στατιστικῆς συχνότητος.
Δηλαδή, τὸ θεραπευτικὸν ἀποτέλεσμα πάντοτε θὰ
ἐπισυμβαίνη, ἒφ’ ὅσον συνυπάρχουν καὶ συντρέχουν αἳ ἀνωτέρω ἀναφερθεῖσαι δύο γενικαι προϋπο-θέσεις.
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β) Πλὴν αὔτής της μαθηματικῆς, οὕτως εἴπεϊν,
«ἀνομοιότητος», τῆς ὑφιστάμενης μεταξὺ τῶν θεραπευτικῶν ἀποτελεσμάτων κλασσικῆς θεραπευτικῆς καὶ ὁμοιοπαθητικῆς, ὑπάρχει καὶ ἕτερα διαφορὰ — βιολογικὴ αὐτὴ — ἢ ὁποία δὲν ἐπιτρέπει
στατιστικὴν σύγκρισιν.
Διαφορετικῶς νοεῖται καὶ καθορίζεται τὸ θεραπευτικὸν ἀποτέλεσμα εἰς τὴν θεραπευτικὴν καὶ διαφορετικῶς εἰς τὴν 'Ὁμοιοπαθητικήν.
Ὅταν ὅμιλωμεν εἰς τὴν 'Ὁμοιοπαθητικὴν περὶ θεραπευτικοῦ ἀποτελέσματος ἔννοοϋμεν, ὅτι ναὶ μὲν
ὕπεχωρησαν τὰ ὄχληρα συμπτώματα τῆς νόσου,
συγχρόνως δὲ ὃ θεραπευθεῖς ἀπέκτησεν καλυτέραν
ὑγείαν ἀπὸ ἔκεινην, τὴν ὅποιαν εἶχε πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς νόσου.
Αὔτη ἢ διττὴ κατεύθυνσις τῆς θεραπείας ἔχει σὰν
ἀποτέλεσμα τὴν βελτίωσιν τοῦ ἀτόμου ἀπὸ ψυχοσωματικῆς σκοπιᾶς. Ἢ βελτίωσις δὲ αὔτη ἐκφράζεται μὲ τὸ γεγονός, ὅτι ὃ θεραπευθεῖς αἰσθάνεται
πλέον ἀνανεωμένος καὶ δραστήριος σωματοψυχικῶς.

Τὸ θεραπευτικὸν ἀποτέλεσμα τῆς κλασσικῆς ἄγωγης ἄφορα κυρίως τὴν ὑποχώρησιν ἢ τὴν ἐξάλειψιν
τῶν ὀχληρῶν συμπτωμάτων.
Συνήθως ὅμως ἢ προσπάθεια αὔτη προσκρούει εἰς
τὰς ἀνεπιθύμητους παρενεργείας τῶν φαρμάκων.
Εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποχωρήσουν τὰ περισσότερον
ὄχληρα συμπτώματα τῆς νόσου πλὴν ὅμως πολλάκις προκαλεῖται μία νέα νόσος — φαρμακογενὴς
— ἢ ὁποία ἐνίοτε εἶναι βαρυτέρα της ἀρχικῆς. Ἐκ
τῶν ἀνωτέρω, ὃ ἀναγνώστης δύναται νὰ ἀντιληφθῆ
διὰ ποίους λόγους δὲν εἶναι ἔφικτη ἢ στατιστικὴ
σύγκρισις μεταξύ του μεγέθους «θεραπευτικὸν ἀποτέλεσμα» θεραπευτικῆς καὶ τοῦ μεγέθους «θεραπευτικὸν ἀποτέλεσμα» 'Ὁμοιοπαθητικῆς.
'Ὑποθέτομεν, ὅτι ἐπὶ ἕκατο περιπτώσεων βρογχικοΰ
ἄσθματος ὑποστάντων ὁμοιοπαθητικὴν ἄγωγην,
ἔθεραπευθησαν αἳ ἑβδομήκοντα. Ἐὰν ἕξαχθοϋν σχετικὰ στατιστικὰ δεδομένα, ταϋτα δὲν θὰ ἀφοροῦν
τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς 'Ὁμοιοπαθητικῆς
ἄγωγης, ἀλλὰ θὰ περιγράφουν καὶ θὰ ἑρμηνεύουν
τὰς σχέσεις τῶν στατιστικῶν συχνοτήτων, αἳ ὅποιαι
ἀπορρέουν ἀπὸ τὰς ἀναφερθείσας, ἓν ἄρχη, «γενικᾶς προϋποθέσεις διὰ τὴν ἐπίτευξιν θεραπευτικοῦ
ἀποτελέσματος». Μὲ ἄλλους λόγους ἢ στατιστικὴ
ἐπεξεργασία θὰ πληροφορήση τὸν ἐπιστήμονα π.
χ. «πόσον καλὰ γνωρίζουν τὴν 'Ὅμοιο-παθητικὴν
οἳ ἰατροί», «ποιὸν εἶναι τὸ βάθος τῆς θεωρητικῆς
καταρτίσεως», «ποιὸς εἶναι ὃ βαθμὸς ἱκανότητος εἰς
τὴν πράξιν» ἢ «ποιὸς εἶναι ὃ βαθμὸς τῆς ὑγείας τοῦ
τάδε πληθυσμοῦ» κ.τ.λ.
Ὑποθέτομεν ἐκ νέου, ὅτι ἐπὶ 100 περιπτώσεων
βρογχικοῦ ἄσθματος, ὑπὸ-στάντων ἀντιασθματικὴν
ἄγωγην, οἳ 70 ἢ καὶ περισσότεροι ἢ ὄλιγωτεροι
ἔνεφανισαν ὕφεσιν τῶν ἀσθματικῶν συμπτωμάτων. Ὃ ἀριθμὸς τῶν 70 θεραπευθεισῶν περιπτώσεων ἄσθματος μὲ ὁμοιοπαθητικὴν δὲν δύναται νὰ
συσχετισθῆ μὲ τὸν ἄριθμον τῶν περιπτώσεων, αἳ
ὅποιαι ἔνεφανισαν ὕφεσιν διὰ τῆς ἀντιασθματικῆς
ἄγωγης. Ὃ ἄριθμος ὑφέσεως τῶν συμπτωμάτων
εἶναι μέτρον συγκρίσεως διὰ τὴν ἀντιασθματικὴν
ἄγωγην. Τὸ μέγεθος «70 θεραπευθεῖσαι περιπτώσεις
ἄσθματος» διὰ τῆς ὁμοιοπαθητικῆς δὲν ἔκφραζει
τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς ἄγωγης.
Ἐκφράζει τὴν ἀνικανότητα τοῦ ἰατροῦ νὰ θερα-
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πεύση. Ἀποτελεῖ μέτρον συγκρίσεως τῆς Ἰατρικῆς
ἱκανότητος τοῦ θεραπεύειν καὶ ὄχι τῆς θεραπευτικῆς ἀποτελεσματικότητος τῆς 'Ὁμοιοπαθητικῆς.
Συμφώνως πρὸς τὰ ἓν ἀρχὴ λεχθέντα ἐπὶ 100 περιπτώσεων βρογχικοϋ ἄσθματος ὑποστάντων ὀρθὴν
ὁμοιοπαθητικὴν ἄγωγην, ἀπασαι θὰ θεραπευθοϋν.
Ὃ βασικώτερος ὅμως λόγος, ἕνεκα τοῦ ὅποιου ἀποτελεῖ οὐτοπίαν ἢ συσχέτισις τοῦ ἀριθμοΰ θεραπευθεισῶν περιπτώσεων μετὰ τοῦ ἀριθμοΰ ὑφέσεως
τῶν συμπτωμάτων, εἶναι ὅτι ἢ ἔννοια τῆς θεραπείας
εἰς τὴν 'Ὁμοιοπαθητικὴ ἔχει δλῶς διάφορον σημασίαν καὶ δὲν δύναται νὰ θεωρηθῆ ταυτόσημος πρὸς
τὴν ἔννοιαν «Ῥφεσις» συμπτωμάτων νόσου.
Ἓν συμπεράσματι ἢ Στατιστικὴ εἰς τὴν 'Ὁμοιοπαθητικὴν εὑρίσκει ἐφαρμογὴν κυρίως εἰς τὴν διερεύνησιν τῶν προϋποθέσεων διὰ τὴν ἐπίτευξιν τοῦ
θεραπευτικοΰ ἀποτελέσματος. Τέλος δέ, καθίσταται
ἀνέφικτον νὰ συσχετισθῆ ἢ συχνότης ἐμφανίσεως
τοῦ θεραπευτικοΰ ἀποτελέσματος τῆς κλασικῆς
θεραπευτικῆς μὲ ἔκεινήν του τῆς 'Ὁμοιοπαθητικῆς,
καθ’ ὅσον πρόκειται περὶ λίαν ἀνόμοιων φαινομένων.

ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1) The British Homeopathic Journal Great Ormond
street and Queen Squ. London W. C. I.
2) Les annales Homeopathiques Francaises 20, Place
de Jande. Clermont - Ferrand
3) Groupement Hahnemannien de Lyon 47, rue
Prof. Paul Sisley, 69003 Lyon
4) L' Homeopathie Francaise 4, rue Charles - Marie
- Widor, Paris (16e)
5) Bulletin du Syn dicat National des Medicins
Homeopathiques Francai s 37, rue des Volontaires Paris
6) Acta Dentaria Σ. Πικραμένος — ’Ἀκαδημίας 27
The American Journal of Homeopathy 910 — 17th
N. W., Suite 428, Washington D. C. 20006
(Από το Περιοδικό Ομοιοπαθητική Ιατρική αρ. τεύχος 2, Ιούνιος 1974)
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Αφιέρωμα 										 στον Νικόλαο Τσάμη
Η Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής,
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αποχαιρετά δυστυχώς ακόμα ένα μέλος της.
Η απώλεια του Νικόλαου Τσάμη, είναι μεγάλη για
όλους εμάς, πρωτίστως όμως για την οικογένειά
του, τη σύζυγο και τα παιδιά του.
Ο Ν. Τσάμης ήταν ενεργό μέλος της Ε. Ε. Ο. Ι. επί
σειρά ετών. Διετέλεσε 2 φορές Πρόεδρος της Ε.
Ε. Ο. Ι. δίδαξε μεγάλα χρονικά διαστήματα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτής ενώ εκπαίδευσε στο
ιατρείο του πολλούς νέους γιατρούς.
Διετέλεσε επίσης και Πρόεδρος του Πειθαρχικού
Συμβουλίου φροντίζοντας πάντα να συμμετέχει
ενεργά ως μέλος των επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών σε όλες τις δράσεις της Ε. Ε. Ο. Ι.,
όπως διοργάνωση των Πανελληνίων Συνεδρίων, των
Επιστημονικών Ημερίδων και των Θερινών Σχολείων.
Πάνω απ' όλα όμως ο Ν. Τσάμης ήταν φίλος εξαιρετικός συνάδελφος, πολύτιμος συνεργάτης που είχε
ως μέλημά του να υπηρετήσει την ιατρική και δη
την Ομοιοπαθητική Ιατρική με αρχές, αξίες, ήθος
και ευγένεια.
Αποχαιρετούμε τον φίλο μας και συνάδελφο στο
τελευταίο μεγάλο ταξίδι της ζωής σου, που χάθηκε
στις 14 Φλεβάρη.
Αποχαιρετούμε τον Νίκο Τσάμη.
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ΤΟ Δ.Σ.

Έχασε τη μάχη ο γιατρός και αγωνιστής Νίκος Τσάμης, χθες Κυριακή 14 Φλεβάρη 2021. Τον κατέβαλε μετά από παρατεταμένη μάχη ένας όγκος
στον εγκέφαλο.
Η κηδεία του πρόκειται να γίνει την Παρασκευή
19/2/2021 στις 10: 30' το πρωί, στον Άγιο Νικόλαο Κουκακίου, επί της οδού Αγίου Νικολάου και
Τάιχμαν, δίπλα από τη Γενναίου Κολοκοτρώνη. Κοντά στο πατρικό του σπίτι της οδού Ρούμελης 12.
Αδελφικός φίλος από την εποχή που ήμασταν συμμαθητές στο εξατάξιο, 6ο Γυμνάσιο Αρρένων, διασταυρώθηκαν οι δρόμοι μας πολλές φορές τα επόμενα χρόνια. Ήταν αξιόλογος άνθρωπος, έντιμος
και ευγενής, προικισμένος με θάρρος και γνώσεις.
Ταλαντούχος γιατρός, έχει προσφέρει πάρα πολλά
σε πολύ κόσμο.
Διατηρώ την ανάμνησή του, το Σάββατο 17 Νοέμβρη του 1973, όρθιος, ανεβασμένος πάνω στο
θρανίο του ο Νίκος, να εκφωνεί πύρινο αντιδικτατορικό λόγο μέσα στην τάξη, ενώ η καθηγήτριά μας
αναλύεται σε δάκρυα.
Όσοι τον γνώρισαν, χάνουν σήμερα ένα κομμάτι
από τη ζωή τους.
Η Παντιέρα συλλυπείται τους δικούς του ανθρώπους, ιδιαίτερα την Κατερίνα Χριστίνα και την μικρή
Όλγα καθώς και τα δύο αδέλφια της.
Παντιέρα Ν. Ξ.

ομοιοπαθητικά νέα

31

Ο επικήδειος λόγος από την φίλη του
Μαρίνα Μαροπούλου
Το τελευταίο αντίο
Πώς να αποχαιρετίσει κανείς τον φίλο ενός περίπατου
που διασχίζει όλη του τη ζωή;
Από τούτη την γειτονιά με τις ανηφοριές ξεκίνησε αυτός ο
περίπατος, από εδώ ξεκίνησε και εκείνο το μικρό αγοράκι
με τα κοντά παντελόνια, με το οποίο πιανόμουν χέρι-χέρι
στο δημοτικό για να χορέψουμε στις επιδείξεις του τέλους
της κάθε χρονιάς.

Η φιλία σου Νίκο ήταν το δώρο που μου έκανε η ζωή, το
δροσερό αεράκι που εξευγένιζε το καταθλιπτικό βάρος
των πραγμάτων. «Καληνύχτα γλυκέ μου πρίγκιπα! Στρατιές
αγγέλων σε οδηγούν άδοντας στην αιωνία σου ανάπαυση»
. (*)
(*) Σαίξπηρ, αποχαιρετισμός του Οράτιου στον Άμλετ.
Άγιος Νικόλαος Φιλοπάππου, 19.2.2021

Αργότερα έγινε ο φίλος του διπλανού Γυμνασίου Αρρένων
με τον οποίο επιστρέφαμε κάθε βράδυ από το φροντιστήριο για τις εισαγωγικές στο Πανεπιστήμιο. Χαυτεία – Πλατεία Κουκακίου, γεμάτη από μαθητόκοσμο, η γραμμή του
τρόλεϊ.
Ήταν ο σύντροφος των ημερών του Νοέμβρη, του Πολυτεχνείου και εκείνης της Παρασκευής το βράδυ. Μαζί
είχαμε μπει στα συνθήματα και στις φωτιές και στην παραφορά εκείνων των στιγμών. Ελεύθεροι και αυτοσχέδια
ριψοκίνδυνοι είχαμε ορμήσει καταπάνω τους, ώσπου μας
τράβηξε από το σωρό, γωνία Τοσίτσα και Πατησίων, το
χέρι του πατέρα του –ποιος του ‘χε πει πού θα μας βρει;
- για να μας φέρει πίσω στο σπίτι. Το άγγιγμα εκείνου του
χεριού δεν το ξέχασα ποτέ και έκτοτε η κάθε παραμονή
του Πολυτεχνείου ήταν δική μας. Η κοινή μας μνήμη, ένας
αιώνιος δεσμός.
Μετά, πάντα από κοντά, σε παρακολουθούσα, Νίκο μου, και
σε καμάρωνα. Για την ακρίβεια έτρεχα λαχανιασμένη για
να σε προλάβω. Και τι δεν έκανες: Γιάτρεψες, αγάπησες,
μίλησες με δυνατή και χαμηλή φωνή, άνοιξες την πλατειά
αγκαλιά σου να χωρέσουν της γης οι πονεμένοι, χόρεψες,
έδωσες στην ποίηση που αγαπούσες την υπόσταση μιας
ζωντανής συνοδοιπόρου σου, έκανες υπέροχα παιδιά,
έκανες φίλους, ταξίδεψες σε ερείπια πολέμων, χόρτασαν
τα μάτια σου τοπία και θάλασσες και ανοιχτούς ορίζοντες.
Τόσο φυσικός και γήινος και τόσο αφύσικα υπερβατικός,
οραματικός, ιδανικός και αέρινος ταυτόχρονα.
Μπορεί να μην πρόφτασες να τραγουδήσεις όλο το τραγούδι της ζωής, -που δεν σου χαρίστηκε αλλά που το πάλευες συνεχώς με τις δικές σου δυνάμεις, νότα τη νότα,
στροφή τη στροφή.
Μην πεις μόνον: «Χρόνε, τα πρόλαβες τα τρομερά μου
σχέδια», γιατί, το ήξερες, πάντα ονειρευόσουν «στα σοβαρά» τα αδύνατα: την ιδέα πως θα μπορούσαμε να ξανακάνουμε, όλοι μαζί, τον Παράδεισο στη γη. Να όμως που
τώρα, κάτι από τα δικά σου αδύνατα, θα γίνει δυνατό :
εκεί πάνω, στις ουράνιες βιβλιοθήκες που σε περιμένουν,
θα μπορέσεις να τελειώσεις τα βιβλία που ξεκίνησες να
γράφεις εδώ κάτω. Και να ‘σαι σίγουρος πως, με κάποιον
τρόπο, τα βιβλία αυτά θα έλθουν οπωσδήποτε στα χέρια
μας.
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Ιωάννης Ελευθεριάδης
Αναισθησιολόγος

(PEADIATRIC AUTOIMMUNE
NEUROPSYCHIATRIC
DISORDERS ASSOCIATED WITH
STREPTOCOCCAL INFECTIONS)
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Σε ορισμένα παιδιά μία στρεπτοκοκκική λοίμωξη μπορεί να οδηγήσει στην
εκδήλωση Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής ξαφνικά και απότομα.
Επίσης σε κάποια παιδιά με Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή, μπορεί να
παρατηρηθεί ραγδαία επιδείνωση
των συμπτωμάτων της Διαταραχής,
όταν εμφανίσουν στρεπτοκοκκική λοίμωξη.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ PANDAS
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ:
Στην Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή που συνδέεται με το Σύνδρομο
PANDAS, η έναρξη των συμπτωμάτων
της διαταραχής είναι απότομη και
ραγδαία, σε σημείο που οι γονείς να
είναι σε θέση να προσδιορίσουν την
ακριβή ημέρα έναρξης της διαταραχής, που συνήθως ταυτίζεται με την
έναρξη στρεπτοκοκκικής λοίμωξης.
Συνήθως δε, συνυπάρχουν αλλαγές
στην προσωπικότητα και την συμπεριφορά του παιδιού, ευερεθιστότητα
και εκνευρισμός ή άγχος αποχωρισμού.
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ:
Στο σύνδρομο PANDAS, τα αντισώματα που παράγει ο οργανισμός για
να αντιμετωπίσει την στρεπτοκοκκική
λοίμωξη, παραγνωρίζουν και επιτίθενται σε υγιή κύτταρα του οργανισμού
του παιδιού, προκαλώντας βλάβη σε
διάφορα όργανα, ακόμα και στον
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εγκέφαλο και συγκεκριμένα στα βασικά γάγγλια.
Σε αυτήν την περίπτωση ο πάσχων
οργανισμός μπορεί να εμφανίσει
συμπτώματα Ιδεοψυχαναγκαστικής
Διαταραχής ή κινητικές διαταραχές,
όπως είναι η χορεία του SYDENHAM
ή τα τικς.
Δεν γνωρίζουμε ακόμα για ποιο λόγο
κάποια παιδιά αναπτύσσουν το σύνδρομο PANDAS στο πλαίσιο μιας στρεπτοκοκκικής λοίμωξης. Ενδεχομένως
να έχουν την γενετική προδιάθεση να
αναπτύξουν Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή και η στρεπτοκοκκική λοίμωξη να πυροδοτεί την εκδήλωσή της.
ΔΙΑΓΝΩΣΗ :
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ:
1) Με καλλιέργεια φαρυγγολαρυγγικού επιχρίσματος (για ανίχνευση Α
και Β αιμολυτικού στρεπτόκοκκου).
2) Με τον τίτλο Αντιστρεπτολυσίνης
(ASTO) στο αίμα.
3) Με την Αντιστρεπτοκοκκική
DNAs.
ΚΛΙΝΙΚΑ:
1) Η παρουσία συμπτωμάτων Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής ή τικς.
2) Η απότομη και ραγδαία έναρξη
των παραπάνω συμπτωμάτων στη διάρκεια της παιδικής ηλικίας (από 3
ετών μέχρι την εφηβεία.
3) Η επεισοδιακή πορεία της βαρύτητας των συμπτωμάτων Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής στο πλαίσιο
μιας στρεπτοκοκκικής λοίμωξης.
4) Η παρουσία άλλων νευρολογικών διαταραχών (υπερκινητικότητα,
ανεξέλεγκτες κινήσεις).
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ο σχεδιασμός της θεραπείας σε τέτοια περιστατικά είναι περίπλοκος και

χρειάζεται μεγάλη προσοχή!!!
Η δυσκολία βρίσκεται σε ένα κοινό
χαρακτηριστικό που έχουν και τα τρία
περιστατικά μου (το τελευταίο βρίσκεται σε εξέλιξη), που δυσκολεύει
την επιλογή του φαρμάκου έναρξης
της θεραπείας.
Αυτό το κοινό χαρακτηριστικό είναι το
εξής: η ψυχοδιανοητική εικόνα του
κάθε παιδιού, πριν την στρεπτοκοκκική λοίμωξη, είναι εντελώς διαφορετική μετά την λοίμωξη.
Το 1ο περιστατικό που κλήθηκα να
αντιμετωπίσω προ 5ετίας, ήταν ένα
αγοράκι 7 ετών, διαγνωσμένο με
Σύνδρομο PANDAS, το οποίο ενώ
βρισκόταν σε χημειοπροφύλαξη από
8μήνου, μετά την τελευταία στρεπτοκοκκική λοίμωξη είχαν παραμείνει
συμπτώματα
Ιδεοψυχαναγκασμού
(έπλενε συνέχεια τα χέρια του κι
είχε τρέλα με την καθαριότητα: MIND
- CLEANNESS - mania for: (2) ars.
syph.
MIND - WASHING - desire to wash:
(3) psor. syph. tarent.)
Τα συμπτώματα αυτά τα είχε πάντα
μετά από αμυγδαλίτιδα, αλλά υποχωρούσαν. Όμως μετά την τελευταία
στρεπτοκοκκική λοίμωξη, προ 9μήνου έχουν εγκατασταθεί μόνιμα, με
εναλλαγές της έντασης τους κι ενώ
βρίσκεται σε χρόνια Χημειοπροφύλαξη.
Πριν την εμφάνιση του Συνδρόμου,
από το ιστορικό του παιδιού, φαίνονται ξεκάθαρα Φωσφορικά στοιχεία
(φόβος για το σκοτάδι, μεγάλη δίψα,
επιθυμία για παγωτό, ρινορραγίες),
αλλά και εκρήξεις νεύρων, τρίξιμο
δοντιών και έντονη υπερκινητικότητα
και ASTO 3πλάσια του φυσιολογικού.
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Κι εδώ γεννιέται ένα μεγάλο ερωτηματικό. Θα ξεκινήσουμε την αγωγή
με φάρμακο ή φάρμακα που καλύπτουν την εικόνα μετά την στρεπτοκοκκική λοίμωξη ή θα πρέπει να
εστιάσουμε στην ψυχοδιανοητική και
σωματική εικόνα του παιδιού πριν την
λοίμωξη και να δώσουμε φάρμακο
που θα βελτιώσει την ισορροπία του
παιδιού και θα σταματήσει τις στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις, που είναι και
η γενεσιουργός αιτία του συνδρόμου
PANDAS;
Την απάντηση σε αυτό το ερωτηματικό την βρήκα στην Θεωρία των Επιπέδων Υγείας (Γ.ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ):
-Σύμφωνα με την Θεωρία των Επιπέδων Υγείας όταν ένας οργανισμός
κάνει οξέα περιστατικά (π.χ. στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις) ανήκει στο
β΄GROUP (επίπεδα 4,5,6) άρα το
τοπικό φάρμακο θα δράσει ελάχιστα
ή καθόλου και χρειάζεται βαθύτερο
φάρμακο που θα θεραπεύσει την ευαισθησία κι οργανισμός δεν θα ξανακάνει οξέα περιστατικά. Έτσι και στο
σύνδρομο PANDAS θα πρέπει η πρώτη συνταγογράφηση να γίνει με βάσει
την εικόνα του παιδιού πριν τις στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις και όχι με βάσει την εικόνα Ιδεοψυχαναγκασμού ή
των νευρολογικών συμπτωμάτων.
Έτσι ξεκίνησα με PHOS 1Μ και για
6 μήνες το παιδί πήγαινε πολύ καλά,
δεν αρρώσταινε και παρουσίαζε βελτίωση και στις φοβίες του και στα συμπτώματα Ιδεοψυχαναγκασμού. Βέβαια η ASTO παράμενε 3πλάσια από
το φυσιολογικό, όπως αρχικά.
Επίσης ανεπηρέαστα παράμεναν το
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τρίξιμο δοντιών, οι εκρήξεις νεύρων
και η υπερκινητικότητα.
Εδώ την λύση έδωσε το Όργανο Θεραπευτικής (HAHNEMANN) και η Θεωρία των Μιασμάτων (Α.ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ)

κή λοίμωξη, σταδιακά και χωρίς άλλη
παρέμβαση από μένα εξαφανίστηκαν
τα συμπτώματα Ιδεοψυχαναγκασμού,
οι φοβίες και η υπερκινητικότητα,
αλλά η ASTO παράμενε 3πλάσια της
φυσιολογικής.

Σύμφωνα με την παρ.78 του Οργάνου
Θεραπευτικής: «Αν ένα άτομο πάσχει
από χρόνια νοσήματα επί εδάφους
χρόνιου μιασματικού υποστρώματος
και αφεθεί στην τύχη του χωρίς να
πάρει τα ενδεικνυόμενα φάρμακα,
τα συμπτώματα του θα συνεχίσουν
να επιδεινώνονται με την πάροδο του
χρόνου, ανεξάρτητα της άριστης ψυχοδιανοητικής κατάστασης και σωστής
διατροφής».

Το παιδί όμως τώρα είχε πολύ άγχος για το σχολείο, είχε πολύ γκρίνια
στο σπίτι, έγινε πολύ εύθικτο, δυσκολευόταν να κοιμηθεί από το άγχος αν
θα τα καταφέρει αύριο στο σχολείο
με το διαγώνισμα και ήθελε πολύ τα
αυγά και τα γλυκά.

Έτσι έδωσα TUB 1M/3 caps μια ανά
μήνα (Θεωρία των Μιασμάτων (Α.ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ). Η βελτίωση ψυχοδιανοητικά ήταν εκπληκτική. Σταμάτησαν
οι εκρήξεις νεύρων και βελτιώθηκαν
κατά 70-80% η υπερκινητικότητα, το
τρίξιμο δοντιών, τα συμπτώματα Ιδεοψυχαναγκασμού και δεν έκανε άλλη
λοίμωξη. Βέβαια επανήλθαν οι φοβίες και η ASTO παράμενε 3πλάσια του
φυσιολογικού.
Έτσι έδωσα πάλι PHOS αλλά 10Μ
(επειδή το παιδί δεν παρουσίασε νέα
λοίμωξη και στόχος μου ήταν η βελτίωση των φοβιών του: Θεωρία Επιπέδων Υγείας – και επειδή ο PHOS
είναι συμπληρωματικό φάρμακο στο
TUB).
Το παιδί έμεινε με τον PHOS 10M
για ένα χρόνο. Σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν έκανε άλλη στρεπτοκοκκι-

Με βάσει αυτήν την εικόνα δόθηκε
CALC-C 10M/1 και σε διάστημα 4
μηνών βελτιώθηκε η ψυχοσωματική
του εικόνα και για πρώτη φορά η
ASTO σταδιακά υποχώρησε σε φυσιολογικά επίπεδα.
Από τότε το παιδί βρίσκεται σε άριστη σωματική και ψυχική κατάσταση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1) Σύμφωνα με την Θεωρία των Μιασμάτων και της παρ. 78 του Οργάνου Θεραπευτικής, αν είχε ξεκινήσει
η θεραπεία με αντιμιασματικό (TUB)
θα είχα κερδίσει χρόνο στο σύνολο
της θεραπείας.
2) Η εξουδετέρωση του Μιασματικού
Υποστρώματος, ανοίγει έναν καινούργιο και πιο σύντομο δρόμο στον οργανισμό, προς την πλήρη ίαση (Θεωρία
των Μιασμάτων).
3) Η παραμονή του οργανισμού στο
βαθύ φάρμακο, θα έχει τόση χρο-
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νική διάρκεια μέχρι να εμφανιστεί
εικόνα άλλου φαρμάκου. Οι πιθανές
υποτροπές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με το βαθύ φάρμακο και στην
ίδια δυναμοποίηση (Θεωρία Επιπέδων Υγείας).
4) Δεν είναι τυχαίο, ότι η ASTO αποκαταστάθηκε όταν το παιδί πήρε την
CALC-C (ψωρικό φάρμακο). Έχω παρατηρήσει ότι σε περιστατικά που πήγαν πολύ καλά με την Ομοιοπαθητική
Αγωγή, ψυχικά και σωματικά - αλλά
κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις
διατηρούσαν τις παθολογικές τιμές
τους – όταν πήραν ψωρικό φάρμακο
αποκαταστάθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Το 2ο περιστατικό που αντιμετώπισαπρο 2ετίας-ήταν ένα κοριτσάκι 5 ετών,
διαγνωσμένο με σύνδρομο PANDAS,
σε αρχικά στάδια (είχε κάνει μόνο 3
στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις) και κάθε
φορά παρουσίαζε έντονα τικ, υπερκινητικότητα, έντονα συμπτώματα από
το γαστρεντερικό (εμέτους ή διάρροιες) και μεγάλωνε πολύ η επιθυμία
της για ξινά και κυρίως για λεμόνι.
MIND - GESTURES, MAKES - tics;
nervous: (21) agar. arg-n. ars. carc.
caust. croc. cupr. hyos. ign. laur.
lyc. nux-v. ran-b. rhus-t. sep. staph.
stram. tanac. tarent. Verat. zinc.
Ο παιδονευρολόγος συνέστησε στους
γονείς να βρουν τρόπο να μην κάνει
το παιδί στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις.
Πριν την εμφάνιση του συνδρόμου,
από το ιστορικό του παιδιού, διέκρινα
αφενός μεν Σουλφουρικά στοιχεία
(σιχαινόταν πολύ και δεν έτρωγε από
το πιάτο άλλου, σκάλιζε τη μύτη και
έτρωγε τις ρινικές εκκρίσεις, πολύ
δύσοσμες κενώσεις και αέρια), αφετέρου δε, Μεντορινικά στοιχεία (συχνές εναλλαγές διάθεσης, ήθελε να
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ασχολείται συνέχεια με κάτι, αλλά το
βαριόταν εύκολα, ήταν υπερκινητική
και κοιμόταν από μωρό σε γονατοαγκωνιαία θέση, μεγάλη επιθυμία για
γλυκά, ξινά φρούτα και λεμόνι), η δε
ASTO ήταν μόνιμα 2-3πλάσια του φυσιολογικού.
Έχοντας την εμπειρία του προηγούμενου ιστορικού με σύνδρομο PANDAS,
είχα να επιλέξω για την έναρξη της
αγωγής, μεταξύ 3 φαρμάκων VERAT,
SULPH, MED. Έτσι ξεκίνησα αυτή τη
φορά με MED 1Μ σαν αντιμιασματικό και όχι με SULPH που θεωρώ ότι
ήταν το βαθύ φάρμακο του παιδιού,
αλλά ούτε και VERAT που κάλυπτε
μόνο την εικόνα, μετά από στρεπτοκοκκική λοίμωξη.
Το σχέδιο θεραπείας που είχα κάνει, ήταν να περιμένω την πλήρη
δράση του MED για 2 μήνες και μετά
να αξιολογήσω ξανά τις αλλαγές που
θα είχε το παιδί.
Πράγματι μετά δύο μήνες, είχε μειωθεί 60-70% η υπερκινητικότητα,
άλλαξε η θέση ύπνου, έπαιζε περισσότερη ώρα με ένα παιχνίδι χωρίς
να αναζητά κάτι άλλο. Ταυτόχρονα
στα ήδη υπάρχοντα Σουλφουρικά
συμπτώματα – τα οποία δεν άλλαξαν
– προστέθηκαν έντονο πείσμα και
ήθελε να μαθαίνει για τα πάντα, με
πολλές ερωτήσεις. Επίσης, δεν έκανε άλλη στρεπτοκοκκική λοίμωξη, τα
τικ εμφανιζόντουσαν πολύ ήπια όταν
δε γινόταν το χατίρι της και είχε πολύ
πείσμα (μπορούσε να κλαίει 1 ώρα),
σταμάτησαν τα συμπτώματα από το
ΓΕΣ και η ASTO πάντα αυξημένη.

που ακολούθησε έγιναν οι εξής αλλαγές:
1) Δεν ξαναέκανε στρεπτοκοκκική
λοίμωξη.
2) Τα τικ υποχώρησαν τελείως και
έγινε πιο συνεργάσιμη, με λιγότερο
πείσμα.
3) Μεγάλη βελτίωση στην οσμή κενώσεων και αερίων.
4) Σταμάτησε να σκαλίζει τη μύτη.
5) Σιχαινόταν λιγότερο και άρχισε να
τρώει από το πιάτο των γονιών της.
6) Η ASTO για πρώτη φορά ήταν στα
ανώτερα φυσιολογικά όρια (πάλι με
ψωρικό φάρμακο, ενώ το MED δεν
επηρέασε την αυξημένη ASTO. Μετά
το SULPH το παιδάκι δεν χρειάστηκε
άλλο φάρμακο και είναι σε άριστη
ψυχική και σωματική κατάσταση.
5) Βέβαια αυτό που θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα είναι ότι αυτά τα παιδάκια μπορεί να βρήκαν την ισορροπία τους ψυχικά και σωματικά, με
την Ομοιοπαθητική Θεραπεία, αυτό
δεν σημαίνει ότι όλα τα παιδιά με
Σύνδρομο PANDAS, μπορούν να θεραπευτούν πλήρως με την Ομοιοπαθητική. Αυτό οφείλεται στις πιθανόν
μόνιμες και μη ανατάξιμες βλάβες
που μπορεί να έχουν υποστεί τα βασικά γάγγλια του εγκεφάλου. Σίγουρα
όμως μπορεί να βελτιωθεί η ένταση
των Ιδεοψυχαναγκαστικών διαταραχών.

Επειδή η εικόνα ήταν πολύ καθαρή
και αφορούσε βαθύ φάρμακο, έδωσα SULPH 1M, 10M. Στο εξάμηνο

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Ομοιο
Αικατερίνη Αντωνίου-Κεδηκγιάννη
ιατρός Γενικής Ιατρικής, αντιπρόεδρος Διεθνούς Ακαδημίας Κλασικής
Ομοιοπαθητικής, Εξωτερικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Γυναίκα ετών: 32
Βάρος: 56 κιλά
Ύψος: 1,65
24/10/20 κατάθλιψη.
Έχει περάσει δύσκολα χρόνια από
μικρή.
Όλη την περασμένη χρονιά στρεσαριζόταν με την αναβολή του γάμου της
λόγω κορονοϊού και αρρώστιας του
πεθερού της. Ανέβηκε η PRL 140150 και η PRG.
Από τον Σεπτέμβρη > οι ορμόνες.
Παντρεύτηκε τον Σεπτέμβρη μετά από
12χρονη σχέση. Νομίζει ότι φταίει
η εξωσυζυγική της σχέση που έχει
από 4μήνου, για την κατάληξη που
έχει τώρα για την υγεία της. Είχαν
πλατωνική σχέση προηγουμένως με
τον σύντροφο (και συνάδελφό της).
Τον Ιούλιο η πρώτη σεξουαλική τους
επαφή. Ο εραστής όμως έκανε άλλη
σχέση και μετά η ίδια έπαθε ψυχική
κατάθλιψη από πληγωμένο εγωισμό.
Τώρα είναι σε μια παράνοια (3) όπως
λέει διότι ο εραστής έχει και άλλη
ερωμένη.
Δεν κάνει τίποτε άλλο από το να τον
παρακολουθεί και να ασχολείται μαζί
του.
Έχει χάσει όλη της την αξιοπρέπεια
και αυτοσεβασμό.
Έχει εμμονή μαζί του (3), ενώ είναι
απολύτως συνειδητοποιημένη στο τι
της συμβαίνει.
Κλαίει υπερβολικά (3).
Ζήλεια δεν νομίζει ότι έχει.
Νιώθει ότι έχει χάσει την επαφή της
με τον Θεό λόγω της εμμονής της
μαζί του.
Αρνείται τώρα και στον άντρα της να
κάνουν παιδί, ενώ το ήθελε μέχρι
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πέρσι.
Ε.Ρ.: κ.φ.
Κόπηκε η όρεξή της από τον Αύγουστο και δεν προσέχει τι τρώει.
Αν: λίπος.
Δίψα: κ.φ. πάντα παγωμένο.
Κρυώνει (2), ιδρώνει (1) σε μασχάλες και μυρίζει.
Νύχια–Κενώσεις: κ.φ.
Δεν κοιμάται καλά. Ξυπνά από τις
3πμ. κάθε μια ώρα, μετά κοιμάται >
πλάι. Ξυπνά στεναχωρημένη.
Έχει κρύα πόδια.
Νεύρα (2) ανάλογα με τις συνθήκες.
Φωνάζει.
Δεν έχει φόβους.
Ανησυχεί για την μητέρα της (2),
επειδή την υπεραγαπά.
Ψυχικά > μουσική, τρέξιμο.
Της αρέσει η θάλασσα, ο ήλιος.
Έχει γίνει ακατάστατη, ενώ ήταν τακτική.
Αδιαφορεί για όλα, δεν έχει διάθεση
για τίποτα, δεν βλέπει ούτε 5 λεπτά
τηλεόραση που της άρεσε.

Απάντηση του Quiz του
προηγούμενου Τεύχους
(Homeonews 43)
Διαφορική διάγνωση μεταξύ:
1. Sulphur: Είναι ένα φάρμακο
για αϋπνίες, έχει ζεστά άκρα και τα
ξεσκεπάζει στο κρεβάτι, ζεσταίνεται.
2. Coffea: Χρήσιμο σε αϋπνίες,
με διαύγεια πνευματική, με σκέψεις
συνεχείς που την εμποδίζουν να κοιμηθεί.

3. Natrium muriaticum: Συχνά
προκαλεί αϋπνίες αλλά κατά βάση
μετά από στενοχώρια, πληροφορία
που δεν μας την δίνει η ασθενής μας.
Έχει όμως έντονη επιθυμία για αλάτι, αλμυρά, λεμόνι και λιγότερη για
μακαρόνια. Έχει απέχθεια στο λίπος.
Ζεσταίνεται.
Δεν ξεσπά τα νεύρα της είναι όμως
ψυχρή, χωρίς ιδιαίτερα συναισθήματα.
4. Tarrentula–hispanica:
Είναι
σαν μια μηχανή παραγωγής έργου,
ακούραστη παρά την αϋπνία, δηλαδή σηκώνεται και έχει δυνάμεις για
δουλειά παρά τις λίγες ώρες ύπνου.
Είναι πολύ γρήγορη, βιαστική, ανυπόμονη. Η ίδια αναφέρει ότι στον δρόμο δεν περπατά, τρέχει. Δεν μπορεί
να καθίσει σαν να την «γαργαλούν τα
πόδια της». Θέλει να εξυπηρετείτε
γρήγορα, να τελειώνει. Επιθυμεί τα
γλυκά.
Συνταγογραφήθηκε
Tarrentula–
hispanica 200 CH και είχε follow
up μετά 4 μήνες.
Ήταν > οι πονοκέφαλοι, ξυπνούσε >,
ο ύπνος της είχε αυξηθεί κατά 1-2
ώρες, το στομάχι >, το βουητό στα
αυτιά λίγο >, η διάθεση>.
Πιο υπομονετική με τον σύζυγο, το
ίδιο υπερκινητική αλλά λιγότερο ανυπόμονη.

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΑΙΤΗΣΗ

(Συμπληρώνεται με Κεφαλαία Γράμματα)
Ονομάζομαι Γιάννης Μπουλιέρης και είμαι στο χώρο της
ιατρικής ενημέρωσης 33 χρόνια.
Τα τελευταία 7 χρόνια προΐσταμαι του Ομοιοπαθητικού
τμήματος της εταιρείας FREZYDERM.
Θα ήθελα να σας διηγηθώ πως από πολέμιος της Ομοιοπαθητικής, πίστεψα σε αυτή και τολμώ να πω την ερωτεύτηκα.
Στις αρχές της δεκαετίας του '90 κάποιο πρόσωπο του οικογενειακού μου κύκλου έπασχε από ψωρίαση.
Το επαγγελματικό μου αντικείμενο τότε ήταν οι δερματολόγοι.
Τον πήγαινα λοιπόν σε δερματολόγους οι οποίοι του έδιναν
κάποιες αλοιφές χωρίς βέβαια να λύνουν το πρόβλημα.
Κάποια στιγμή, χωρίς να με ρωτήσει, έμαθα ότι πήγε σε
κάποιον Ομοιοπαθητικό στο Παγκράτι.
Θύμωσα πολύ μαζί του αφού όπως μου είχαν πει τότε οι
δερματολόγοι άδικα χάνει τον χρόνο του και τα χρήματά
του γιατί δε θα έχει κανένα αποτέλεσμα.
Εγώ όμως τον παρατηρούσα και έβλεπα τη ψωρίαση να
υποχωρεί.
Το έλεγα στους δερματολόγους οι οποίοι με διαβεβαίωναν
ότι είναι αυθυποβολή και έτσι βελτιώθηκε η ψωρίαση.
Η ψωρίαση όμως εξαφανίστηκε και εγώ τον κορόιδευα
που δεν έπινε καφέ.
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Το 2014 η Frezyderm μου ανέθεσε να οργανώσω το Ομοιοπαθητικό τμήμα και θεώρησα σωστό ότι έπρεπε να παρακολουθήσω σεμινάρια για να κατανοήσω τη φιλοσοφία της
Ομοιοπαθητικής.
Από τα πρώτα κιόλας μαθήματα γοητεύτηκα, αλλά την αγάπησα όταν άρχισα ο ίδιος να κάνω Ομοιοπαθητική.
Πλέον και λόγω της επαγγελματικής μου ενασχόλησης η
Ομοιοπαθητική είναι η γλυκιά μου καθημερινότητα.
Τώρα όλη η οικογένειά μου και οι φίλοι μου κάνουν Ομοιοπαθητική και είναι χαρούμενοι που είναι υγιείς.
Θεωρώ ότι η Ομοιοπαθητική είναι πορεία ζωής και τολμώ
να πω ότι αισθάνομαι όπως ο Μέγας Κωνσταντίνος ή ο Απόστολος Παύλος που από πολέμιοι του Χριστιανισμού έγιναν
υπέρμαχοι του.
Αισθάνομαι τυχερός που γνώρισα την Ομοιοπαθητική και
την υπηρετώ.
Με εκτίμηση
Γιάννης Μπουλιέρης
Medical Manager Homeopathy
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ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ
ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ
(Σ.Φ.Ο.Ι.)

Παρακαλώ να με εγγράψετε Μέλος
στον Σύλλογο Φίλων Ομοιοπαθητικής Ιατρικής,
να με ενημερώνετε για τις δραστηριότητες του
Συλλόγου και να μου αποστείλετε στο e-mail μου
το περιοδικό «Ομοιοπαθητικά Νέα» της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής.
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Ιωάννης Σουρέλης
Πρόεδρος του Συλλόγου των Φίλων
της Ομοιπαθητικής Ιατρικής

Ομοιοπαθητική: ένας πιο «πράσινος» τρόπος να
μείνετε υγιείς
Υγιής Πλανήτης, Υγιείς Άνθρωποι
Μια νέα έρευνα που διενεργήθηκε από το “The School of
Homeopathy” του Ηνωμένου Βασιλείου, αποκαλύπτει ότι τα τρία
τέταρτα των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η κλιματική αλλαγή είναι
η μεγαλύτερη σύγχρονη απειλή για την ανθρωπότητα. Επιπλέον,
λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, των μαζικών μετακινήσεων πληθυσμών και της μόλυνσης του περιβάλλοντος ως αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής, πολλοί ανησυχούν δικαιολογημένα για την επίδραση που θα έχουν όλα αυτά στην υγεία και
ευημερία τους.
Η έρευνα που είχε ως δείγμα 2000 άτομα στη Μ. Βρετανία,
έγινε σε μια συγκυρία κατά την οποία οι επιχειρήσεις βρίσκονται
υπό πίεση να είναι ολοένα και πιο «καθαρές» και να ευαισθητοποιηθούν όσον αφορά το ενεργειακό τους αποτύπωμα. Όλοι
πρέπει να συμμετάσχουν και να συνεργαστούν. Παρόλα αυτά, η
φαρμακευτική βιομηχανία, ενώ έχει σημαντική εξάρτηση από
τα πετροχημικά, φαίνεται να αποφεύγει την πίεση που έχουν
δεχτεί επιχειρήσεις σε άλλους τομείς της οικονομίας. Η εξόρυξη
και οι μέθοδοι καθαρισμού των πρώτων υλών για την παρασκευή
συμβατικών φαρμάκων είναι πολύπλοκες και απαιτούν μεγάλες
ποσότητες πρώτων υλών. Η χρήση διαλυτών είναι πολύ διαδεδομένη και η απρόσεκτη απόρριψη στα σκουπίδια ληγμένων και μη
ασφαλών φαρμάκων συνεισφέρουν στην παγκόσμια οικολογική
κρίση που βιώνουμε. Η αλόγιστη υπερ-συνταγογράφηση και συσσώρευση φαρμάκων είναι κοινός τόπος. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο εξυγίανσης της κατάστασης.
Δεν αποτελεί, λοιπόν, έκπληξη το γεγονός ότι οι μισοί από τους
ερωτηθέντες ανησυχούν σχετικά με τις ποσότητες χημικών που
υπάρχουν στα φάρμακα καθώς και ότι πολλοί από αυτούς διάκεινται θετικά απέναντι στα φάρμακα που προφυλάσσουν την υγεία
του πλανήτη μας, όσο και του σώματός μας (πίν. 1).
Την Ομοιοπαθητική τη χρησιμοποιούν και την εμπιστεύονται ήδη
450 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί, χωρίς
αμφιβολία, μια από τις πιο πράσινες και αειφόρες επιλογές που
είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμες. Είναι ένα σύστημα φυσικής φρο-
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Ο Mani Norland, υπεύθυνος για την έρευνα που έγινε από την
εταιρεία OnePoll αναφέρει: «Με την απειλή της κλιματικής αλλαγής μεγαλύτερη από ποτέ, υπάρχει μια διαρκώς αυξανόμενη
απαίτηση από τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο καθαρές. Και όταν
πρόκειται για την υγεία, αυτή η έρευνα καταδεικνύει ότι υπάρχει
πραγματική ανάγκη για αλλαγή και για πιο ασφαλείς και φυσικές επιλογές. Ο οργανισμός μας παρέχει εκπαίδευση σχετικά
με αυτό το ευγενές και αειφόρο θεραπευτικό σύστημα εδώ και
40 χρόνια και πιστεύουμε ότι έχει έναν πολύ σπουδαίο ρόλο να
παίξει σε ένα υγιές μέλλον με χαμηλά επίπεδα διοξειδίου του
άνθρακα».

έχουν προστεθεί σε αυτούς τα πλαστικά, η εντατική αγροτική
καλλιέργεια και η κτηνοτροφία, ειδικά η παραγωγή κόκκινου
κρέατος. Παρ’ όλα αυτά, οι φαρμακευτικές εταιρίες σε πολύ
μεγάλο ποσοστό έχουν αποφύγει να κατηγορηθούν, ίσως επειδή όλοι νιώθουμε ότι εξαρτόμαστε από τα φάρμακα. Ωστόσο, η
θέρμανση, ο φωτισμός και η κτηνοτροφία είναι αντίστοιχα σημαντικά για την επιβίωση του ανθρώπου. Οφείλουμε να είμαστε
υπερήφανοι για όλα μας τα επιτεύγματα, αλλά δεν έχουμε τη

«Είναι καλύτερα να επιλέγουμε πρώτα τη φυσική και αειφόρο
επιλογή ώστε να «κρατάμε» τα χημικά φάρμακα που είναι πολύ
πιο κοστοβόρα και μολύνουν το φυσικό περιβάλλον για τις περιπτώσεις όπου είναι πραγματικά απαραίτητα. Αυτή η επιλογή θα
βοηθούσε, επίσης, στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει μικροβιακή αντίσταση στο φάρμακο.»
Η έρευνα αποκαλύπτει, επίσης, ότι περίπου το 90% από τους
ερωτηθέντες θεωρεί ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα σοβαρό
θέμα που αφορά όλους μας προσωπικά. Παρ’ όλα αυτά, σε μεγάλη αντίθεση με αυτό το γεγονός, μόνο 5% νιώθουν έτοιμοι να
κάνουν κάτι γι’ αυτό. Πολλοί νιώθουν πιεσμένοι, φοβισμένοι και
καταβεβλημένοι, γεγονός που αυξάνει το άγχος και υποσκάπτει
την ευζωία (πίν. 2)

ντίδας της υγείας που χρησιμοποιείται εδώ και πάνω από 200
χρόνια.
Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα παρασκευάζονται από φυσικά υλικά
και η επαναλαμβανόμενη αραίωση/ανατάραξη στην οποία υπόκεινται κατά την παρασκευή τους σημαίνει ότι, κυριολεκτικά, χιλιάδες
δόσεις μπορούν να παραχθούν από ένα και μόνο δείγμα του αρχικού υλικού, της δραστικής ουσίας. Είναι η αποκορύφωση στη
χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών για την παραγωγή φαρμάκων.
Και με λίγη επιπλέον τεχνογνωσία, είναι πιθανό να παραχθούν
φάρμακα ακόμη και από φυτά που βρίσκονται μέσα σε οικιακούς
κήπους. Ένα «σπιτικό» κουτί φαρμάκων. Την ίδια στιγμή που τα
χημικά φάρμακα έχουν ένα τεράστιο κόστος, τόσο οικονομικό, όσο
και οικολογικό, τα ομοιοπαθητικά προσφέρουν μια ασφαλή, χαμηλού κόστους και αποτελεσματική εναλλακτική.

Το 83% από τους συμμετέχοντες στην έρευνα επιθυμεί η κυβέρνηση
να κάνει περισσότερα προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής. Μάλιστα, περισσότεροι από τους μισούς πιστεύουν
ότι η πολιτική βούληση είναι εμπόδιο στο να επιλυθεί η κλιματική κρίση.
Όλοι μας μπορούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας, αλλά για να
μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε κάποια βαθειά και σημαντική
επίδραση στην υγεία του πλανήτη μας χρειαζόμαστε αυτοί που
μας κυβερνούν να αναλάβουν τη ευθύνη τους και να δείξουν
το δρόμο για ένα πιο ασφαλές, υγιές και αειφόρο μέλλον. Οι
«βρώμικες» επιχειρήσεις δεν θα πρέπει πλέον να απολαμβάνουν
περιβαλλοντικής ασυλίας. 54% των ερωτηθέντων συμφώνησαν ότι
οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επιβάλλουν φόρους στις πιο «βρώμικες» βιομηχανίες (πίν. 3)
Τα ορυκτά καύσιμα και οι μεταφορές κατηγορούνται εδώ και δεκαετίες ως επιβαρυντικοί παράγοντες για το περιβάλλον και τώρα
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δυνατότητα να αξιολογούμε την ανθρώπινη εξέλιξη αποκλειστικά
με οικονομικούς και κοινωνικούς όρους. Χρειάζεται να λάβουμε
υπόψη μας και το περιβαλλοντικό κόστος. Για να «καθαρίσουμε»
το περιβάλλον χρειάζεται να εργαστούμε πιο «έξυπνα», να βελτιώσουμε τις διαδικασίες και να βρούμε καλές εναλλακτικές λύσεις.
Το να αποκτήσουμε οικολογική συνείδηση δεν είναι πλέον μια
εναλλακτική επιλογή αλλά μια επιτακτική ανάγκη. Οι ζωές μας
βασίζονται σε αυτή.
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Οι αλλαγές συμβαίνουν γρηγορότερα όταν εμπλεκόμαστε προσωπικά. Έχοντας αυτό κατά νου, δημιουργήσαμε μία λίστα με 20 τρόπους με τους οποίους κάθε ένας μας μπορεί να εμπλακεί ενεργητικά, βοηθώντας στην επίλυση του προβλήματος (πίν. 4).
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ΥΓΙΗΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ, ΥΓΙΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Η.Β. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ¾ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΠΩΣ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΡΙΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ, ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΣΥΓΧΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ.
ΤΟ 1/3 ΘΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕ ΤΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΤΟ 22% ΘΑ ΑΠΕΦΕΥΓΕ ΤΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΠΩΣ ΝΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ Η.Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ:
ΑΝΥΜΠΟΡΟΙ 28%
ΑΓΧΩΜΕΝΟΙ 31%
ΦΟΒΙΣΜΕΝΟΙ 29%
ΤΟ 44% ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ,
¾ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΡΙΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΟ 70% ΘΑ ΜΕΙΩΝΕ Ή ΘΑ ΕΚΟΒΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
3 ΣΤΟΥΣ 5, ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΟΤΙ Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η 2η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ,
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΘΥΜΟΙ ΝΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΟΥΝ
40% ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
1/10 ΘΑ ΑΠΕΦΕΥΓΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΑ
ΤΡΙΑ ΤΕΤΑΡΤΑ ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΝ ΗΞΕΡΑΝ ΟΤΙ ΕΤΣΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
4/5 ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ Η ΧΩΡΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
½ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
83% ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΗΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ
ΤΑ 3 ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: 44%
ΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΑ «ΠΡΑΣΙΝΑ» ΣΠΙΤΙΑ
54%
ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗΝ «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ 45%
ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΧΛΩΡΙΔΑ
ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΞΙ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ Ν’ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟ «ΕΓΓΥΣ ΜΕΛΛΟΝ»
4 ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΘΑ ΑΠΟΧΩΡΙΖΟΝΤΑΝ ΜΕ ΧΑΡΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟΝ
ΠΛΑΝΗΤΗ
Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ
ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΠΟΓΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
54%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ -30%
ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ
24%
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ 15%
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Γιατρέ μου, καλημέρα !
Και όμως ήταν το Hypericum!!!
Η χειροπρακτική είχε βοηθήσει ένα 70-75%. Αλλά καλά δεν
ήμουν. Τα συμπτώματα τόσο στην πλάτη όσο και στο στομάχι παρέμεναν, απλώς με μικρότερη ένταση. Και χρειαζόμουν Advil για
να περνάνε.
Στις 26 Δεκεμβρίου το βράδυ ήταν αρκετά έντονα. Τα 200αρια
Hypericum που είχα παραγγείλει είχαν έρθει αρκετές ημέρες
πριν αλλά δεν είχα πάρει επειδή μου είχες πει να μην πάρω
αφού ένιωθα καλύτερα. Σε παράκουσα λοιπόν και πήρα ένα το
ίδιο βράδυ. Δεν είδα κάποια αλλαγή αλλά συνέχισα τα πρωινά στις
27, 28 και 29 για να ολοκληρώσω το τριήμερο.
Και το θαύμα επετεύχθη !!! Από τις 30 Δεκεμβρίου ένιωθα τελείως
θεραπευμένη! Τα συμπτώματα είχαν εξαφανιστεί τόσο στην πλάτη
όσο και στο στομάχι!!! Και έκτοτε δεν επανήλθαν ποτέ! Είμαι εντελώς καλά σαν να μην πέρασα αυτό το μαρτύριο που διήρκεσε σχεδόν πέντε μήνες με κορύφωση το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου.
Έχει απομείνει μόνο η φαγούρα στο επίκεντρο του πόνου στην
πλάτη αλλά νομίζω ότι και αυτή αραιώνει μέρα με την ημέρα.
Περίμενα να σιγουρευτώ για να σου γράψω τα καλά νέα, δεν ήθελα να βιαστώ και να απογοητευτώ πάλι αλλά τώρα είμαι απολύτως
βέβαιη. Πήρα και ενάμισυ κιλό από τα σχεδόν πέντε που είχα
χάσει!
Κατόπιν αυτού συμπεραίνω ότι αφού έγινα καλά με το Hypericum,
κάποιο νεύρο/νεύρα στους μυς της πλάτης είχε τραυματιστεί για
κάποιο λόγο. Μίλησες πρώτος για νευραλγικό πόνο αλλά δεν έκανα
το συνειρμό ούτε και όταν η τελευταία γιατρός που με είδε εδώ
είπε ότι κατά τη γνώμη της ήταν θέμα πλάτης και όχι στομάχου.
Και μόνον όταν και ο χειροπράκτης ανέφερε τη λέξη νεύρο, τα
συνδύασα στο μυαλό μου, θυμήθηκα τον πόνο της νευραλγίας τριδύμου πριν από πολλά χρόνια και ότι εκείνος ο πόνος έμοιαζε
πάρα πολύ σαν αίσθηση με τον τωρινό. Σε παράκουσα λοιπόν γιατί
σκέφτηκα ότι δεν έχω τίποτα να χάσω και έτσι το Hypericum με
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έσωσε για άλλη μια φορά από τους δυο χειρότερους πόνους της
ζωής μου!
Οπότε η Actea Rasemosa που είχα σκεφτεί να πάρω αν δεν με
έπιανε το Hypericum παραμένει στο φαρμακείο μου. . .
Πάντως όσο και να με κοροϊδεύει ο συμπέθερος, εμένα δεν μου
βγάζεις από το μυαλό ότι αυτή η «ασθένεια» που προέκυψε μετά
τον έρπητα, έχει άμεση σχέση με αυτόν. . .
Ομοιοπαθητική λοιπόν και πάλι Ομοιοπαθητική!!! Και ο επιμένων
νικά !
Είμαι ενθουσιασμένη και ευγνώμων !

Υ.Γ. Δεν υποστηρίζω ότι η περίπτωση μου ήταν εύκολη, κάθε
άλλο,
μάλλον σπάνια είναι, unique την χαρακτήρισε ο χειροπράκτης,
αλλά με ταράξανε στις. . . «σωστές διαγνώσεις» εδώ: από γαστρίτιδα μέχρι χολή.
Δεν είναι να πέφτεις στα χέρια της «κανονικής» ιατρικής. . .
Σε φιλώ πολύ!
Σέβα
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Dear respected NVPs,
As you know we have 2 regular journals: The Homoeopathic
Physician and the Liga Letter.
The Homoeopathic Physician is a clinical journal for articles from
old masters, history, cases, research etc. You are receiving it
regularly by mail or you can download it from the website.
The Liga Letter was more a political journal where you could
find information on countries and the congresses. We decided
to change the outline and content of the Liga Letter. We want to
invite you to collaborate and give us feedback for the renewed
Liga Letter that intends to have enthusiastic and positive
information about our medicine and to show what is going on
with Homeopathy around the world. We want the readers to enjoy
the articles.
We want to ask you what kind of information you would like to
find or to share with the homeopathic community through this
journal with respect to your country. The type of texts we are
planning to publish are reports of national congresses, news
about the country regarding homeopathy, reports on Homeopathy
in humanitarian aid, interviews of notable homeopaths or
personalities related to Homeopathy, texts of young practitioners
sharing their experience with Homeopathy, Hahnemann day
reports, among others.
We are looking forward to hearing your feedback and sending
us the articles and news you would like to see. Of course the
journal has an editorial board who will decide which article will
be published.
Dr. Andrea Flores from Mexico is the responsible person for the
new Liga Letter. Please send your comments, suggestions and
articles to her. (mailto: andreafloressan@gmail.com).
Thanks again and I hope to see you all in Istanbul in November
2021. I missed all of you and the meetings.... :)
Take care and best wishes,
Altunay Agaoglu
LMHI Vice-President
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Αξιότιμοι Εθνικοί Αντιπρόεδροι της Διεθνούς Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής (NVPs)
Όπως γνωρίζετε εκδίδουμε δύο τακτικές περιοδικές εκδόσεις
Homoeopathic Physician «Ο Ομοιοπαθητικός Ιατρός» και Liga
Letter «Επιστολές της Liga».
Το Homoeopathic Physician είναι ένα περιοδικό κλινικής θεματολογίας με άρθρα από έμπειρους δασκάλους που περιλαμβάνει,
ιστορικά, περιπτώσεις, έρευνα κλπ. Το λαμβάνετε τακτικά μέσω
ταχυδρομείου ή μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα.
Το Liga Letter είναι περισσότερο ένα ενημερωτικό περιοδικό όπου
θα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις χώρες και
τα συνέδρια. Αποφασίσαμε να αλλάξουμε τη θεματολογία και τα
περιεχόμενα του Liga Letter. Θέλουμε να σας καλέσουμε να συνεργαστείτε μαζί μας και να μας δώσετε τα σχόλια σας για το
ανανεωμένο Liga Letter που σκοπεύει να έχει ενθουσιώδεις και
θετικές πληροφορίες σχετικά με την ιατρική μας και να δείξει τι
συμβαίνει με την Ομοιοπαθητική σε όλο τον κόσμο. Επιθυμούμε οι
αναγνώστες να απολαύσουν τα άρθρα.
Θέλουμε να σας ρωτήσουμε τι είδους πληροφορίες θα επιθυμούσατε να βρείτε ή να μοιραστείτε με την ομοιοπαθητική κοινότητα
μέσω αυτού του περιοδικού σε σχέση με τη χώρα σας. Το είδος
των κειμένων που σχεδιάζουμε να δημοσιεύσουμε είναι εκθέσεις
των εθνικών συνεδρίων, ειδήσεις για τη χώρα σχετικά με την ομοιοπαθητική, εκθέσεις σχετικά με την ομοιοπαθητική και ανθρωπιστική βοήθεια, συνεντεύξεις των αξιόλογων ομοιοπαθητικών ή
προσωπικότητων που σχετίζονται με την Ομοιοπαθητική, κείμενα
νέων επαγγελματιών που μοιράζονται την εμπειρία τους με την
Ομοιοπαθητική και μεταξύ άλλων αναφορές για την ημέρα του
Hahnemann.
Ανυπομονούμε να ακούσουμε τα σχόλιά σας και να μας στείλετε τα
άρθρα και τις ειδήσεις που θα θέλατε να δείτε. Φυσικά το περιοδικό έχει μια συντακτική επιτροπή που θα αποφασίσει ποιο άρθρο
θα δημοσιευθεί.
Ο Δρ Andrea Flores από το Μεξικό είναι το υπεύθυνο πρόσωπο για
το νέο Liga Letter. Παρακαλούμε στείλτε μας τα σχόλια, τις προτάσεις και τα άρθρα σας. (mail: andreafloressan@gmail.com)
Ευχαριστώ και πάλι και ελπίζω να σας δω όλους στην Κωνσταντινούπολη τον Νοέμβριο του 2021.
Μου λείψατε όλοι σας και οι συναντήσεις :)... με τις καλύτερες
ευχές σας,
Altunay Agaoglu
Διεθνής Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
(Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis) Vice-President

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ομοιοπαθητικά νέα

53

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής,
και τα «Ομοιοπαθητικά Νέα» εύχονται στους αναγνώστες
τους, το Φως της Ανάστασης να φωτίζει τις ζωές όλων,
και να μας οδηγεί στον δρόμο της αγάπης
και της αλληλεγγύης!
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