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Site: https://www.homeopathy.gr/
Διεύθυνση: Μακεδονίας 10, Αθήνα, 104 33, Τηλ: 210 8237771
Εκδότης: Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
Υπεύθυνος Έκδοσης: Δημοσθένης Παπαμεθοδίου
Συντονιστής Συντακτικής Ομάδας: Πέτρος Γαρζώνης
Συντακτική Ομάδα: Αικατερίνη Αντωνίου-Κεδηκγιάννη, Λεωνίδας Βελλόπουλος, Ιωάννης Ελευθεριάδης, Στέλιος Καϊτανίδης, 
Σπύρος Κυβέλλος, Μιχάλης Λέφας, Γρηγόρης Μαρίνης, Σωτήρης Μποτής, Χρήστος Ραμμένος, Ευγενία Στρατηγάκη, 
Ελευθέριος Ταπάκης, Κώστας Τσιτινίδης, Βασίλης Φωτιάδης.

Η Συντακτική Ομάδα μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Επιμέλεια Έκδοσης: Μιχάλης Μεταξάς
Υπεύθυνος Διαφημίσεων: Λεωνίδας Βελλόπουλος

Οι συγγραφείς φέρουν πλήρως την ευθύνη για τα άρθρα τους και δεν σημαίνει ότι οι απόψεις τους αποτελούν και θέσεις της 
Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πρόεδρος: Δημοσθένης Παπαμεθοδίου, Νευρολόγος
Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Φωτιάδης, Γενικός Ιατρός
Γραμματέας: Ευγενία Στρατηγάκη, Πνευμονολόγος
Ταμίας:  Αριστοτέλης Βάθης, Ψυχίατρος, Βιοχημικός
Μέλη:  Πέτρος Γαρζώνης, Παθολόγος, π. Δ/ντής ΕΣΥ
  Κωνσταντίνος Τσιτινίδης, Ακτινολόγος, π. Δ/ντής ΓΝΑ,
  Σωτήριος Μποτής, Γενικός Ιατρός

Νομικός Σύμβουλος: Στέφανος Χρήστου, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω: 698 755 6991

Τραπεζικός Λογαριασμός: Τράπεζα Πειραιώς: GR4301720760005076088092249

Στείλτε τα άρθρα σας για δημοσίευση
Μπορείτε να συμβάλλετε εποικοδομητικά στην ενημέρωση, στέλνοντας τα άρθρα σας και τις απόψεις σας για δημοσίευση στα 
«Ομοιοπαθητικά Νέα» στον Συντονιστή Συντακτικής Ομάδας: Πέτρο Γαρζώνη garzonis.petros@gmail.com
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
ασθενείς και φίλοι της Ε.Ε.Ο.Ι.

Με μεγάλη χαρά, η Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής προχωράει 
στην επανέκδοση  των Ομοιοπαθητικών Νέων-Homeo News σε ηλεκτρονική 
μορφή, όπως επιτάσσουν και οι εποχές που ζούμε. Το Δ.Σ. πιστεύει ότι η 
αδήριτη ανάγκη επικοινωνίας μεταξύ των μελών, των ασθενών και της ευρύ-
τερης ιατρικής κοινότητας και η αδυναμία άμεσης επαφής σε συνέδρια και 
ημερίδες επιβάλλει το εγχείρημα. Ένα εγχείρημα που θα ήταν πολύ δύσκολο 
χωρίς την παρότρυνση, την επιμονή και την προσωπική ανάληψη της προσπά-
θειας από τον ακούραστο Πέτρο Γαρζώνη!

Η επανέκδοση συμπίπτει με την συμπλήρωση των 50 χρόνων από την ίδρυ-
ση της Ε.Ε.Ο.Ι. από τον καθηγητή της Ομοιοπαθητικής κ. Γιώργο Βυθούλκα, 
τον Σπύρο Γαρζώνη και την Ειρήνη Μπαχά που σε πολύ αντίξοες συνθήκες 
συνέβαλλαν καθοριστικά στην θεμελίωση της Ομοιοπαθητικής Επιστήμης σε 
ιατρικό πλαίσιο όπου ανήκει ως θεραπευτικό σύστημα. Μισός αιώνας εκπαί-
δευσης, διάδοσης και εφαρμογής στους συμπολίτες μας με σημαντικά οφέλη 
για το επίπεδο της υγείας τους και την εξοικονόμηση πόρων για τα ασφαλιστι-
κά ταμεία.

Η Ε.Ε.Ο.Ι. ξεκίνησε από μια μικρή ομάδα ιατρών-μαθητών του καθηγητή κ. Γ. 
Βυθούλκα στην Αθήνα και επεκτάθηκε γρήγορα σε όλη την Ελλάδα και την 
Κύπρο. Η αντιπαλότητα από την καθεστηκυία ιατρική, θυελλώδης τα πρώτα 
χρόνια εφαρμογής της Ομοιοπαθητικής στην πατρίδα μας, έδωσε την θέση 
της στην συνεργασία  με τους κλασικούς συναδέλφους για το καλό του ασθε-
νή. Οι αντιπαραθέσεις περιορίζονται πλέον και σε μεγάλο βαθμό στα πλαίσια 
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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής θεώ-
ρησε πολύ σημαντικό και ωφέλιμο να επανεκδώσει τα «Ομοιοπαθητικά Νέα».

Σκοπός του περιοδικού είναι η αναθέρμανση της επικοινωνίας μεταξύ των Με-
λών της Εταιρείας μας, η υπεύθυνη ενημέρωση συνάδελφων και άλλων ειδι-
κοτήτων, ασθενών και φίλων της ομοιοπαθητικής σχετικά με τα δρώμενα στην 
εκπαίδευση, έρευνα και πρακτική της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής στην Ελλάδα 
και στον Κόσμο.

Η επίτευξη των στόχων του περιοδικού μας θα υλοποιηθεί με τη δική σας 
ενεργή βοήθεια και συμμετοχή με άρθρα, ιδέες, ειδήσεις, εμπειρίες, δημι-
ουργώντας γέφυρες επικοινωνίας και θα δώσει τη δυνατότητα εποικοδομητικής 
σχέσης ιατρού - ασθενούς.

Το περιοδικό «Ομοιοπαθητικά Νέα» θα εκδίδεται ηλεκτρονικά, ανά τρίμηνο, δω-
ρεάν για όλους. Παρακαλείσθε να το προωθείτε μέσω e-mail στις επαφές σας, 
να το κοινοποιείτε στα μέσα κοινωνικής σας δικτύωσης ή και να το εκτυπώσετε 
σε λίγα αντίτυπα για την αίθουσα αναμονής του ιατρείου σας.

Ευελπιστούμε να δημιουργήσει γέφυρες επικοινωνίας που θα δώσουν τη δυνα-
τότητα έκφρασης των προσπαθειών όλων μας.

Σας ευχαριστούμε θερμά

Η Συντακτική Ομάδα

Μήνυμα συντακτικής ομάδας
ημερίδων και συνεδρίων. Αντιστάσεις υπάρχουν ακόμα, αν και σταδιακά μει-
ούμενες, ιδίως στον ακαδημαϊκό χώρο.

Πολλοί καθηγητές κλασικής ιατρικής συνδιαλέγονται με την Ομοιοπαθητική 
σε πολλά επίπεδα: ερευνητικά, εκπαιδευτικά, διεπιστημονικά. Άλλωστε και 
η σύγχρονη ιατρική έρευνα επιβεβαιώνει τις βασικές αρχές της Ομοιοπαθη-
τικής και την αποτελεσματικότητά της. Οι μεγαλύτεροι επιστημονικοί φορείς 
της χώρας, όπως ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, η Ελληνική Οδοντιατρική 
Ομοσπονδία και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, έχουν αποδεχθεί 
και έχουν προτείνει προς την πολιτεία την θεσμοθέτησή της.

Η πορεία της Ε.Ε.Ο.Ι., όπως σε όλα τα ζωντανά συστήματα, δεν θα μπορούσε 
να είναι γραμμική, αλλά το πρόσημο της πρώτης πεντηκονταετίας είναι θετι-
κό. Ο αγώνας θα συνεχιστεί και πρέπει να ενταθεί  γιατί το χρωστούμε στους 
πάσχοντες συνανθρώπους μας και στην αναβάθμιση του επιπέδου υγείας των 
Ελλήνων. Χρειάζεται συμμετοχή από όλους με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί ο 
καθένας μας.
Δυστυχώς δεν βρίσκονται κοντά μας σημαντικοί συντελεστές στην επιτυχία της 
ομοιοπαθητικής στην πατρίδα μας! Οφείλουμε να αφιερώσουμε το τεύχος 
σε όλους αυτούς και ιδίως στην πρόσφατη και δυσαναπλήρωτη απώλεια του 
δασκάλου πολλών από εμάς Γεωργίου Παπαφιλίππου.

Οι εξελίξεις από τα έως τώρα δεδομένα της τελευταίας χρονιάς με αφορμή 
την επιδημία από τον SARS CoV II, περικλείουν τον κίνδυνο στοχοποίησης 
της ομοιοπαθητικής και όλων των φυσικών θεραπειών. θα πρέπει να είμαστε 
σε εγρήγορση και ετοιμότητα για δράση. Οι big pharma προσπαθούν να αλ-
λάξουν την αντίληψη της υγείας και της ασθένειας σε αυστηρά τεχνοκρατική 
βάση και με την περαιτέρω γιγάντωση τους  θα γίνουν πιο εντατικές προσπά-
θειες απαξίωσης της ομοιοπαθητικής και άλλων φυσικών θεραπευτικών με-
θόδων ενώ οι ασφαλιστικές θα επιδιώξουν “βίαιη” ψηφιοποίηση της υγείας. 
Αγνώστων επιπτώσεων θεραπευτικές παρεμβάσεις επιβάλλονται εν θερμώ. Ο 
βίαιος αυτός μετασχηματισμός προκαλεί αντιδράσεις στους υγειώς σκεπτόμε-
νους κλασικούς γιατρούς και δημιουργούνται ευκαιρίες επανανθρωπισμού της 
ιατρικής και επαναφοράς της στην Ιπποκράτεια αντίληψη της ιατρικής.
Καλή αρχή και καλή δύναμη σε όλους

Δημοσθένης Παπαμεθοδίου
Νευρολόγος, 

Msc στην Κλασική Ομοιοπαθητική
Εκλέκτορας του Π.Ι.Σ.
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◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Με αισθήματα βαθύτατης λύπης, αποχαιρετήσαμε στις 23 
Νοεμβρίου 2020 τον αξιαγάπητο συνάδελφο, αλλά πρωτί-
στως φίλο και συναγωνιστή, Γεώργιο Παπαφιλίππου.

Δυσαναπλήρωτο το κενό που αφήνει στην οικογένειά του, 
αλλά και συλλήβδην στην Ομοιοπαθητική οικογένεια. Υπήρ-
ξε σε όλη του τη ζωή αγωνιστής, υπόδειγμα εντιμότητας, 
αξιοπρέπειας, σεμνότητας και εργατικότητας.

Η προσφορά του στην Εταιρεία σχεδόν αμέσως μετά την 
ίδρυσή της ήταν κεφαλαιώδους σημασίας. Ενεργό μέλος 
στα Διοικητικά Συμβούλια. Υπεύθυνος του Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος της Ε.Ε.Ο.Ι. επί σειρά ετών και εις εκ των 
βασικών εκπαιδευτών αυτού. Η τεράστια επιστημονική του 
κατάρτιση, οι διεισδυτικές του αναλύσεις και εις σε βά-
θος γνώση του στην Ομοιοπαθητική Ιατρική, παρακίνησε 
τους νεότερους να εντρυφήσουν με ακόμα μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον σε αυτό το πεδίο, αλλά και ενέπνευσε στους 
παλαιότερους την αδήριτη ανάγκη να παλεύουν με ακόμα 
μεγαλύτερο σθένος, δυναμισμό και αγωνιστικότητα για την 
καλύτερη έκβαση της σωματικής και ψυχικής υγείας των 
ασθενών τους. Η πίστη του στην ιδεολογία της ομοιοπα-
θητικής πράξης ήταν για όλους εμάς η φλόγα που μας 
ένωνε.

Με τον Γιώργο Παπαφιλίππου, μοιραστήκαμε το ίδιο ια-
τρικό όραμα. Όλοι εμείς που συνεργαστήκαμε μαζί του 
αισθανθήκαμε το θυσιαστικό και δοτικό πνεύμα για τους 
άλλους που πάντα τον χαρακτήριζε. Δυστυχώς όμως έφυ-
γε αναπάντεχα. Βύθισε σε θλίψη όλους εμάς που είχαμε 
την ευκαιρία να γνωρίσουμε πρωτίστως τον άνθρωπο Γιώρ-
γο Παπαφιλίππου, έναν άνθρωπο που τον χαρακτήριζε η 
πραότητα, η αξιοπρέπεια, η ευπρέπεια, η ειλικρίνεια, η 
εγκαρδιότητα, η μακροθυμία.

Όπως λέγεται, η μεγάλη παρακαταθήκη κάθε ανθρώπου 
είναι η μνήμη. Και είναι βέβαιο ότι δεν θα ξεχάσουμε 
ποτέ τον άνθρωπο που ξεχώριζε για το ήθος του, το χα-
ρακτήρα του, τη στάση ζωής του, και την αγάπη του για τη 
γνώση και τη διάδοσή της.

Για όλα αυτά, εμείς είμαστε υπερήφανοι που γνωρίσαμε 
τον Γιώργο Παπαφιλίππου.

Το Δ.Σ.

Αφιέρωμα             στον Γιώργο Παπαφιλίππου

Αιφνίδια απώλεια 
του μέλους της Ε.Ε.Ο.Ι.  Ιατρού
 Γιώργου Παπαφιλίππου

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Αφιέρωμα από 
τον Καθηγητή 
και Δάσκαλό 
Γ. Βυθούλκα
Ο Γιώργος Παπαφιλίππου ήταν ένας 
καλός άνθρωπος, ένας στοργικός πα-
τέρας και ένας εξαίρετος γιατρός.

Είχε το θάρρος της γνώμης του και 
αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι εγκα-
τέλειψε την χειρουργική για να στρα-
φεί στην ομοιοπαθητική όπου και 
διέπρεψε, θεραπεύοντας χιλιάδες 
ασθενείς που τον υπεραγαπούσαν.

Έζησε μια ζωή γεμάτη με όλες τις 
συγκινήσεις ενός γιατρού που παλεύ-
ει με τις σύγχρονες χρόνιες ασθένει-
ες 

Ας είναι αναπαυμένη η ευαίσθητη 
ψυχούλα του. 

Καθηγητής 
Γεώργιος Βυθούλκας

Αφιέρωμα από 
Συναδέλφους 
Ο Γιώργος Παπαφιλίππου ένας πρώ-
τους μαθητές του Γιώργου Βυθούλκα 
και της Ειρήνης Μπαχά, με την 
οποία συνεργάστηκε στενά για πολλά 
χρόνια, ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτι-
κός και για την Ελληνική Εταιρεία 
Ομοιοπαθητικής Ιατρικής τις οποίας 
υπήρξε Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου επί πολλά έτη, καθώς 
επίσης η ψυχή και Υπεύθυνος της 
Εκπαίδευσης μέχρι τις 10.11.2015 
οπότε και αποχώρησε.

«Καλησπέρα συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε από φέτος δεν δέ-
χτηκα να συνεχίσω να είμαι διδάσκων 
στα μαθήματα της ΕΕΟΙ, για να ξε-
κουραστώ πια!
Να είστε όλοι πολύ καλά και να χαίρε-
στε, παρά τους δύσκολους καιρούς!
Με αγάπη σε όλους σας.
Γιώργος Παπαφιλίππου».

Φεύγοντας άφησε ένα δυσαναπλή-
ρωτο κενό στις τάξεις των ομοιοπα-
θητικών γιατρών. Ήρεμος, προση-
νής, φιλοσοφημένος, πρόσχαρος και 
πρόθυμος πάντα να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του. Εκπαίδευσε πολλές 
φουρνιές γιατρών στην Ομοιοπαθητι-
κή.

Συνήθιζε στις μεγάλες γιορτές να 
στέλνει προσωπικές ευχές σε όλους 
μας. Σταχυολογούμε και σας παρου-
σιάζουμε μερικές από αυτές.

Πέτρος Γαρζώνης

Αφιέρωμα από 
Ασθενείς
Σε ευχαριστούμε,
που ήρθες στη ζωή μας πριν από 
40 χρόνια ως γιατρός... αλλά στη δι-
αδρομή έγινες φίλος, καθοδηγητής 
και σύμβουλος σε ότι μας απασχο-
λούσε και έγινες μέρος της οικογέ-
νειας μας.

Σε ευχαριστούμε, για τη θετική και 
αισιόδοξη στάση ζωής που δημιουρ-
γούσες προέβαλες στη ζωή μας, κά-
νοντας μας καλύτερους ανθρώπους.
 
Σε ευχαριστούμε, για τις ιδιαίτερες 
ευχές που μας έστελνες Χριστούγεν-
να - Πάσχα και Γιορτές, που δείχνει 
πόσο σημαντική είναι αυτή η επικοι-
νωνία, που τώρα θα μας λείψουν.
 
Σε ευχαριστούμε, για τις παραινέσεις 
να δίνουμε αξία στις μικρές καθημε-
ρινές στιγμές γιατί αυτές δίνουν νό-
ημα και κάνουν πιο όμορφη τη ζωή 
μας.
 
Σε ευχαριστούμε, γιατί με τον ήσυχο 
ήρεμο τρόπο σου έκανες τον κόσμο 
μας καλύτερο.
 
Σε ευχαριστούμε, που ήσουν δίπλα 
μας στις χαρούμενες, σημαντικές - 
και όχι μόνο - στιγμές της οικογένειας 
μας.
 
Καλό ταξίδι...φίλε Γιώργο, θα είσαι 
πάντα στις καρδιές μας.
 

Σε ευχαριστούμε
Γιάννης - Έμυ - Κέλλυ

Γιώργος Παπαφιλίππου γεννήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 
1948 στην Αθήνα. Από μικρός ονειρευόταν να γίνει ιατρός. 
Αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών (Deutsche 
Schule Athen) και σπούδασε Ιατρική, 
στην Ιατρική Σχολή του Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε 
την ειδικότητα Χειρουργικής με καθη-
γητή τον κ. Κυριακού.

Έλαβε τον τίτλο του Ομοιοπαθητικού 
Ιατρού από την Ελληνική Εταιρεία 
Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, διδασκόμε-
νος από το Γιώργο Βυθούλκα.

Μετέφρασε το «Όργανον της Θε-
ραπευτικής Τέχνης» του Samuel 
Hahnemann από τα Γερμανικά στα 
Ελληνικά.Αντιλαμβανόμενος την αξία 
της προληπτικής Ιατρικής, αφιέρω-
σε την επαγγελματική του ζωή από 
το 1980 στην Ομοιοπαθητική, εργα-
ζόμενος αρχικά στο Κέντρο Ομοιο-
παθητικής Ιατρικής και αργότερα στο 
δικό του ιατρείο στο Παγκράτι, μέχρι 
το τέλος.

Δίδαξε Ομοιοπαθητική Ιατρική στη 
Γερμανία επί 20 χρόνια στους υπο-
ψήφιους για τον τίτλο του Ομοιοπαθη-
τικού Ιατρού. Επιπλέον βοήθησε στη 
δημιουργία του Κέντρου Ομοιοπαθη-
τικής Ιατρικής και την εκπαίδευση των 
γιατρών του Κέντρου στην πόλη Celle, για αρκετά χρόνια.

Επί σειρά ετών ήταν υπεύθυνος του Εκπαιδευτικού Προ-
γράμματος της  Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής 

Ιατρικής και εκ των βασικών εκπαιδευτών του. Υπήρξε 
ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 
Εταιρείας και συμμετείχε σε πλήθος συνεδρίων παγκο-

σμίως.

Δίδαξε επί 7 χρόνια στο Μεταπτυ-
χιακό Τμήμα του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου στο Τμήμα Μηχανικών 
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστη-
μάτων, «Ολιστικά Εναλλακτικά 
Θεραπευτικά Συστήματα- Κλασ-
σική Ομοιοπαθητική», από όπου 
και τιμήθηκε για την πολύτιμη 
συνεισφορά του στη διδασκαλία, 
το συντονισμό μαθημάτων και την 
επιτυχία του Προγράμματος, το 
2011 από τον Πρόεδρο του Τμή-
ματος Μηχανικών, καθηγητή κ. 
Ιωάννη Δαρζέντα.

Ο Γιώργος Παπαφιλίππου, μέσα 
από την Ομοιοπαθητική Ιατρική, 
υπηρέτησε για 40 χρόνια, τον 
‘Ανθρωπο, ως Όλον, με αμέριστη 
αποδοχή, ταπεινότητα, σεβασμό 
και Αγάπη σε αυτόν. 

Αν κάτι τον ξεχώριζε, πέρα από 
τις βαθειές ιατρικές γνώσεις και 
τη φιλοσοφία του, ήταν το νοιά-
ξιμό του, η διεισδυτική του ματιά 
στη ψυχή του κάθε ανθρώπου και 

η χαρισματικότητά του στο να συνδέεται με αυτή και να 
προσφέρει θεραπεία σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης 
ύπαρξης,  Σωματικό, Ψυχικό, Πνευματικό. 

Αφιέρωμα             στον Γιώργο Παπαφιλίππου

βιογραφικό 
Γ. Παπαφιλίππου

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Τι να σημαίνει άραγε εργάζομαι με 
αγάπη; αναρωτιέται ο Χ. Γκιμπράν 
στον Προφήτη. Και απαντά. Σημαίνει 
να υφαίνετε με νήματα κλωσμένα 
απ΄ τα βάθη της καρδιάς σας, λες 
και κάποιος αγαπημένος θα φορέσει 
τα ενδύματα. 

Ασκούσε την ομοιοπαθητική ιατρική 
με αγάπη και αυτό το προσλάμβαναν 
οι ασθενείς. Ήταν αφοσιωμένος στο 
θεάρεστο έργο που ο ίδιος επέλεξε 
συνετά, ήταν ακούραστος ακόμα και 
όταν εργαζόταν από το πρωί, ήταν 
νηφάλιος, ήταν πράος, ήταν εγκάρ-
διος με ένα χαμόγελο να χαράζει 
πάντα την μορφή του. 

Ο εγωκεντρισμός και η έπαρση που 
χαρακτηρίζουν άλλους σε εκείνον 
δεν είχαν θέση, γιατί είχαν μετατρα-
πεί σε αγάπη προς τον συνάνθρωπο 
και δύναμη δημιουργίας. 

Με τον απαράμιλλο τρόπο που είχε, 
ήξερε να εμπνέει στους ασθενείς 
του την εμπιστοσύνη στις δυνάμεις 
τους, γιατί πάντα μας αντιμετώπιζε 
με σεβασμό και ταπεινοφροσύνη.

Οι παραινέσεις του μας προέτρεπαν 
να αναζητούμε την αλήθεια, την 
ανθρωπιά και την ελευθερία που 
κάθε ανθρώπινο πλάσμα δικαιούται 
να επιθυμήσει για να καταφέρει 
να ζήσει με αξιοπρέπεια πάνω στο 
πρόσωπο της γης. 

Δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να 
θρηνήσεις έναν υπέροχο άνθρωπο. 
Αρκεί να θυμάσαι για πάντα τον για-
τρό της καρδιάς σου. Και αυτό δεν 
θα αλλάξει στο διηνεκές. 

Θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο 
που με έφερε στον δρόμο του Γ. 
Παπαφιλίππου. 

Μαρία

Τα Μηνύματά 
του
1.1.2016 (Πρωτοχρονιά 2016)
Αυτή η χρονιά χρειάζεται πραγματική 
αλλαγή από τον καθένα μας, για να 
είναι ο ίδιος καλά και όλοι μαζί, πάνω 
στη γη. Η κρίση έδειξε ότι οι επιλο-
γές ζωής που κάναμε όλοι μας ήταν 
λάθος. Καθώς στη Φύση λειτουργεί η 
δικαιοσύνη, τώρα ζούμε το αποτέλε-
σμα των πράξεων και σκέψεών μας. 
Χρειαζόμαστε λίγη αυτοσυγκέντρωση 
να σκεφτούμε το αποτέλεσμα και την 
ευθύνη μας, ο καθένας ξεχωριστά. Η 
τάση όλων των ανθρώπων είναι, για να 
μη τα βάζουν με τον εαυτό τους και 
αισθάνονται άσχημα, να νομίζουν ότι 
οι άλλοι φταίνε. Έτσι εφησυχάζου-
με κατακρίνοντας πρωθυπουργούς, 
υπουργούς, προϊσταμένους κ.λ.π., 
παραμένοντας όμως στη δύσκολη 
θέση που βρεθήκαμε και προσπαθώ-
ντας να συνηθίσουμε στις καινούργιες 
δυσάρεστες συνθήκες. Έτσι το σώμα 
και η ψυχή μας αρρωσταίνει και τα 
δεινά μας μεγαλώνουν, ενώ εμείς 
θυμώνουμε όλο και περισσότερο με 
τους άλλους, αρχίζουν να μας φταίνε 
και άλλοι άνθρωποι και συνήθως οι 
πιο κοντινοί μας, απογοητευόμαστε, 
κλεινόμαστε στον εαυτό μας, σβήνει 
η όποια αγάπη διαθέταμε, αρχίζουμε 
και τα βάζουμε και με τον εαυτό μας 
και τελικά δεν έχουμε κανένα ενδι-
αφέρον γι αυτή τη ζωή. Έτσι έχουν 
οδηγηθεί αρκετοί συνάνθρωποί μας 
στην αυτοκτονία.

Τι χρειάζεται λοιπόν η χρονιά αυτή 
για να αλλάξουν τα πράγματα; Ενδι-
αφέρον. Όποιος έχει ενδιαφέρον 

ψάχνει τι χρειάζεται να κάνει για την 
ευτυχία του. Αυτή η διαδικασία χρει-
άζεται αισιοδοξία, καθώς αυτή είναι 
εκείνη που μας οδηγεί στις σωστές 
σκέψεις και αποφάσεις. Το πιο ση-
μαντικό εδώ είναι να θυμηθούμε ότι 
η λύση δίνεται και έχει αποτέλεσμα 
στο παρόν. Το παρελθόν το χρειαζό-
μαστε μόνο για να διδαχτούμε και το 
μέλλον για να βάλουμε τους στόχους 
μας.

Σε όλη αυτή τη διαδικασία μία είναι 
μόνο η κινητήρια δύναμη: ΑΓΑΠΗ. Η 
αγάπη χρειάζεται να ξεκινάει πρώτα 
από τον εαυτό μας. Αν αγαπάμε τον 
εαυτό μας, μπορούμε να αγαπήσου-
με και τους άλλους, γιατί γνωρίζουμε 
τι θα πει αγάπη και πώς λειτουργεί. 
Όταν φροντίζουμε τον εαυτό μας, ξέ-
ρουμε πώς να φροντίσουμε και τους 
άλλους. Χρειάζεται κατανόηση και 
καλοσύνη. Χρειάζεται ενθάρρυνση 
και πάνω απ' όλα αγκαλιές στον εαυ-
τό μας και τους άλλους. Να θυμίζου-
με στον εαυτό μας και τους άλλους 
τα θετικά στοιχεία και ιδιότητες και 
αυτά να τα χρησιμοποιούμε για να 
πραγματοποιήσουμε τα σχέδιά μας, 
να χαιρόμαστε και να απολαμβάνου-
με αυτή τη διαδικασία. Όλα αυτά δι-
ευκολύνονται με χαμόγελο.

Η κατάσταση που βοηθάει να αφή-
σουμε πίσω τη μιζέρια είναι η ΕΥ-
ΓΝΩΜΟΣΥΝΗ. Ακόμα και αυτός που 
περνάει πολύ δύσκολες συνθήκες, 
έχει λόγο να είναι ευγνώμων.
Έτσι λοιπόν η χρονιά που μόλις μπή-
κε χρειάζεται θαύματα. Τα θαύματα 
μπορεί να τα κάνει ο καθένας μας, 
αρκεί να θυμηθεί ότι ανήκει στο Σύ-
μπαν, άρα έχει συμπαντικές ιδιότητες 
και κατά συνέπεια μπορεί να κάνει 
ότι αποφασίσει. Έτσι φτιάχνουμε τη 
ζωή μας! Η τύχη μας είναι το άθροι-
σμα των επιλογών μας!!!

Φέτος λοιπόν ας επιλέξουμε τα θαύματα, ας γίνουμε θαυ-
ματοποιοί, απολαμβάνοντας την κάθε στιγμή με τον εαυτό 
μας και τους άλλους, κοντινούς και μακρινούς, χαμογελώ-
ντας, παίζοντας, αγγίζοντας, κάνοντας έρωτα, δίνοντας την 
προσοχή στην ομορφιά γύρω και εμπνεόμενοι από αυτήν, 
κάνοντας θετικές και αγαπησιάρικες σκέψεις, δείχνοντας 
στον άλλο τη συμπάθεια και την αγάπη μας, λέγοντάς του 
πόσο πολύτιμος και σημαντικός είναι, αφού βέβαια το 
έχουμε πει πρώτα στον εαυτό μας. Ας δούμε τη ζωή σαν 
ένα παιχνίδι που αποφασίζουμε να παίξουμε για να χαι-
ρόμαστε όλοι μαζί!!!
Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΓΑΠΗΣ.
ΑΣ ΖΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΗΡΘΑΜΕ ΕΔΩ.

Ο Τζορτζ Μπέρναρντ Σο είπε: Οι άνθρωποι που κατορθώ-
νουν να επιβιώσουν σ' αυτό τον κόσμο είναι εκείνοι που 
μόλις σηκωθούν το πρωί ψάχνουν τις ευκαιρίες της ζωής 
κι αν δεν τις βρουν, τις εφευρίσκουν.
Πολλά φιλιά και αγκαλιές.

Γιώργος Παπαφιλίππου

1.1.2017 (Πρωτοχρονιά 2017)
Εύχομαι όλοι να συνειδητοποιήσουμε την καινούργια χρο-
νία ότι είμαστε κυρίαρχοι της ζωής μας και να κάνει ο 
καθένας μας τις αλλαγές που χρειάζεται ο εαυτός του για 
να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της ζωής και να βιώσει την 
ευτυχία που είναι το δώρο που του δόθηκε από τον Δημι-
ουργό του.
Η δυσκολία που βιώνουμε είναι αποτέλεσμα της πλάνης 
μας ότι δεν έχουμε δύναμη να επεμβαίνουμε στη δημι-
ουργία της ζωής μας.

Ας βιώσουμε την αγάπη που είναι εγγενής μέσα μας και 
ας ενωθούμε με τη δύναμη της για να φύγουμε από την 
μιζέρια και να διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει, που 
δεν είναι δικαίωμα μας, αλλά υποχρέωση μας, την ευτυ-
χία!!!!!! la vita e bella.
Εύχομαι την καινούργια χρονιά, από την πρώτη κιόλας 
μέρα της να συναντηθούμε στον στίβο της αλλαγής και να 
διασκεδάζουμε κάθε λεπτό της υπέροχης ζωής!!!
Πολλά φιλιά και αγάπη

Γιώργος Παπαφιλίππου

Πάσχα 2017
Τη μέρα που η δύναμη της αγάπης θα νικήσει την αγάπη 
για δύναμη, τότε θα έχουμε ειρήνη στον κόσμο. (Mahatma 
Gandhi).
Όταν κρίνεις τους ανθρώπους δεν σου μένει χρόνος να 
τους αγαπήσεις. (Αδελφή Τερέζα).
Δεν μετράει πόσο σπουδαίες είναι οι πράξεις σου. Αυτό 
που μετράει είναι πόση αγάπη βάζεις στις πράξεις σου. 
(Αδελφή Τερέζα).
Το πόσο σπουδαίος είσαι θα μείνει πάντα κρυμμένο από 
εσένα, εκτός αν θελήσεις να το εξερευνήσεις.
Θεέ μου ας επιθυμώ πάντα περισσότερα από όσα νομίζω 
πως μπορώ να κάνω.
Ο άνθρωπος δεν γερνά όταν ασπρίζουν τα μαλλιά του, 
αλλά όταν μαυρίσει η καρδιά του.

Αυτά που προαναφέρονται χρειάζονται την ΑΝΩ ΣΤΑΣΗ, 
που μας θυμίζει η Ανάσταση που γιορτάζουμε. Αντί να 
μείνουμε στο μοιρολόι της κατάστασης που βρεθήκαμε, 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη Δύναμη που μας έχει 
δοθεί από τον Θεό, που δεν είναι άλλη από τη δύναμη της 
Αγάπης, για να μεγαλουργήσουμε ο καθένας ξεχωριστά 
και όλοι μαζί, ενωμένοι, ψάχνοντας τις θετικές ιδιότητες 
του εαυτού μας και των συνανθρώπων μας. La vita e bella, 
ανάλογα από ποια πλευρά την κοιτάζουμε. Εμείς την δη-
μιουργούμε από τις σκέψεις που κάνουμε και τις αποφά-
σεις που παίρνουμε. Εύχομαι το Φως της Ανάστασης να 
μας φωτίσει το νου και την ψυχή και άρα το δρόμο που 
χρειάζεται να διανύσουμε , για να οδηγηθούμε στην ευ-
τυχία στην οποία έχουμε υποχρέωση, αφού οι ιδιότητες 
που έχουμε είναι συμπαντικές, θεϊκές.Χαμογελαστή δρά-
ση λοιπόν, με όραμα και αποφασιστικότητα και αισιοδοξία 
για το αποτέλεσμα αγαπημένοι συνοδοιπόροι!!!
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Φιλιά και αγάπη

26. 12. 2017 (Χριστούγεννα 2017)
Αγαπημένοι μου,
Όλη η ανθρωπότητα περνάει δύσκολες ώρες κι εμείς εδώ 
στην Ελλάδα, δυσκολευόμαστε και διαμαρτυρόμαστε ιδιαί-
τερα.
Το πρόβλημα προέρχεται από εμάς, που ξεστρατίσαμε από 
το δρόμο μας. Δεν είναι υπεύθυνοι γι αυτό μόνο οι πρω-
θυπουργοί και περί αυτών, αλλά ο καθένας από εμάς, που 
ακολουθούσαμε το δρόμο που μας έδειχναν και ξεχάσαμε 
τον δρόμο που είχαμε ξεκινήσει και οδηγούσε στο στόχο 

Αφιέρωμα             στον Γιώργο Παπαφιλίππου

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Αφιέρωμα             στον Γιώργο Παπαφιλίππου

που θέλαμε να πετύχουμε. Ο στόχος 
είναι η ΑΓΑΠΗ, που φέρνει ΧΑΡΑ και 
κάνει τη ζωή ένα ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟ ΠΑΙ-
ΧΝΙΔΙ ΑΓΑΠΗΣ. Η Αγάπη είναι η κινη-
τήρια δύναμη του ανθρώπου, είναι η 
βενζίνη του. Χωρίς αυτήν δεν μπορεί 
να κινηθεί κι έτσι παραμένει ακινητο-
ποιημένος και δυστυχής.

Χρειάζεται επειγόντως να αλλάξουμε 
πορεία για να οδηγηθούμε στον προ-
ορισμό μας, στον λόγο της ύπαρξής 
μας, που είναι η ΑΠΟΛΑΥΣΗ της Συ-
μπαντικής μας φύσης. Ήρθαμε για 
να παίξουμε και να απολαύσουμε όλα 
τα αγαθά που μας δίνει ο δημιουργός 
μας, το Σύμπαν και να είμαστε όλοι 
μαζί χαρούμενοι και πλήρεις, δίνο-
ντας και παίρνοντας αγκαλιές, θετικά 
συναισθήματα και εκφράσεις, απο-
δοχή και ενθάρρυνση. Έτσι τα τόσα 
τρισεκατομμύρια άνθρωποι, που απο-
τελούμε τα κύτταρα του Ανθρώπινου 
Όντος, θα επιτελούμε τον προορισμό 
μας και άρα το Ανθρώπινο Όν σαν σύ-
νολο, θα απολαμβάνει την Ύπαρξη.
Το Φως είναι η ποιότητά μας και αυτό 
πρέπει να χρησιμοποιούμε κάθε λε-
πτό της ζωής, από αυτό πρέπει να 
παίρνουμε τη δύναμη που χρειαζό-
μαστε και πρέπει να ενεργοποιού-
μαστε από αυτό, άρα χρειαζόμαστε 
μόνο φωτεινές - θετικές σκέψεις κι 
ενέργειες. Χρειάζεται να θυμόμαστε 
ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε σημα-
ντικοί και ισότιμοι, ανεξάρτητα από 
τον τίτλο ή την οικονομική κατάσταση 
που έχει ο καθένας στη γη. Είμαστε 
μοναδικοί, αφού κανένας δεν έχει με 
κάποιον άλλο τα ίδια δακτυλικά απο-
τυπώματα. Η γη έχει αρκετά αγαθά 
να μας θρέφει όλους και άρα όλοι 
μπορούμε να ζούμε, να αγαπάμε, να 
ερωτευόμαστε και να γινόμαστε κι 
εμείς δημιουργοί, όπως ο Δημιουρ-
γός μας.

Σας αγαπώ όλους πολύ και σας καλώ 
να ενώσουμε όλοι μαζί τις ιδιότητές 
μας και να κάνουμε το υπόλοιπο τα-
ξίδι της ζωής, μέχρι να αποφασίσει 
ο καθένας να γυρίσει στο σπίτι του 
Πατέρα του, όμορφο, ενδιαφέρον, 
γεμάτο εκπλήξεις και θαύματα και 
πολλά πολλά γέλια και αγκαλιές.
LA VITA E BELLA!!!
Πολλά φιλιά σε όλους στον καθένα 
ξεχωριστά και μια μεγάλη αγκαλιά 
σε όλους μαζί. Την αγκαλιά που θα 
μας ελευθερώσει και θα μας κάνει 
ευτυχισμένους, που είναι ο προορι-
σμός μας.
Καλή χρονιά λοιπόν, καλή αρχή, με 
όλες τις ευλογίες που μας δόθηκαν!

Γιώργος Παπαφιλίππου.

Σήμερα ας ακούσουμε την καρδιά 
μας τι θέλει, για να είμαστε χαρούμε-
νοι και πλήρεις και σε συνεργασία με 
το νου να δράσουμε για την προσω-
πική και την παγκόσμια ευτυχία, που 
είναι προορισμός της ζωής μας!!! 
365 φιλιά και μπόλικη Αγάπη, για να 
πετύχει η συνταγή.

Γιώργος Παπαφιλίππου

Καλή Άνω-Στάση της ψυχής και του 
πνεύματος όλων των ανθρώπων για 
να βιώσουμε την Αγάπη και την Ευ-
τυχία και άρα να επιτελέσουμε τον 
προορισμό μας επί της γης.
Φιλιά και αγάπη.

Γιώργος Παπαφιλίππου
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Περίληψη
Τα τελευταία 200 χρόνια, αποδεικνύεται συνεχώς η δρά-
ση των σε υψηλές αραιώσεις ομοιοπαθητικών φαρμάκων 
καθώς και η θεραπευτική τους επίδραση στον ανθρώπινο 
οργανισμό. Σε αυτή την εργασία, προτείνεται μια υπόθεση 
σχετικά με το μυστηριώδες ερώτημα της δράσης τους. 
Στην εν λόγω υπόθεση θεωρείται ότι οποιαδήποτε παθο-
λογία, λειτουργική ή ανατομική, μπορεί να ανιχνευθεί στην 
αλλαγή της συνολικής ενέργειας του ανθρώπινου σώματος. 
Μια τέτοια ενέργεια, σύμφωνα με την κβαντική φυσική, 
αποτελείται από δυναμικά πεδία. Πιο συγκεκριμένα, κάθε 
διαταραχή του ανθρώπινου οργανισμού επηρεάζεται από 
τo spin των ηλεκτρονίων των διαφόρων στοιχείων μέσα στο 
ανθρώπινο σώμα και η επαναφορά τους στο φυσιολογικό 
θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με έναν παράγοντα πα-
ρόμοιο με την ηλεκτρομαγνητική δύναμη που προκάλεσε 
τη διαταραχή. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από τις επι-
τυχείς ομοιοπαθητικές θεραπείες, όπως καταγράφονται σε 
πολλές δημοσιευμένες περιπτώσεις. Η υπόθεση βασίζεται 
στην προσέγγιση των εννοιών του spin των ηλεκτρονίων, 
της ζωτικής δύναμης και εν συνεχεία στην μεταξύ τους 
επιστημονική συνάφεια.

Λέξεις-κλειδιά: spin ηλεκτρονίων, ζωτική δύναμη, ηλε-
κτρομαγνητικές επιδράσεις, επίπεδα υγείας, ομοιοπαθη-
τική.

Εισαγωγή
Η ιδέα του spin των ηλεκτρονίων
Είναι ευρέως γνωστό ότι τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται 
γύρω από τον πυρήνα του ατόμου, όπως επίσης χαρα-
κτηρίζονται από μία εγγενή γωνιακή ορμή ή spin[1].Τα 

συζευγμένα spin των ηλεκτρονίων είναι σταθερά, αλλά 
μπορούν να μεταβληθούν υπό ηλεκτρομαγνητικές επιδρά-
σεις[2,3]. Το λογικό συμπέρασμα, επομένως, είναι ότι 
εάν αλλάξει το spin, πρέπει να υπάρξει αλλαγή στις ιδιό-
τητες ή στη συμπεριφορά του σχετικού ατόμου μέσα στο 
ανθρώπινο σώμα.

Η ζωτική δύναμη
H ύλη συνίσταται από έναν συνδυασμό στοιχείων. Το μι-
κρότερο σωματίδιο των στοιχείων με διακριτές χημικές ιδι-
ότητες είναι το άτομο. Οι ζώντες οργανισμοί συγκροτούνται 
από λίγα κοινά στοιχεία, ήτοι άνθρακα  (C), υδρογόνο (Η), 
άζωτο (Ν), και οξυγόνο (Ο) καθώς και από λιγότερο κοινά 
στοιχεία όπως νάτριο (Na), μαγνήσιο (Mg), φωσφόρο (Ρ), 
θείο (S), χλώριο (Cl), κάλιο (Κ) και ασβέστιο (Ca)[4]. Σε 
αυτά, ορισμένα ιόντα μετάλλων, γνωστά ως «ιχνοστοιχεία», 
όπως κοβάλτιο, χαλκός, σίδηρος, μαγγάνιο, μολυβδαίνιο 
και ψευδάργυρος, είναι επίσης απαραίτητα για τη διατήρη-
ση της ζωής[5]. Τα επόμενα επίπεδα στην ιεραρχία της 
συγκρότησης της ύλης είναι τα μόρια και στη συνέχεια, 
ως συνδυασμός μορίων, τα υλικά ή άλλες πιο πολύπλοκες 
δομές[4,6]. Η εμφάνιση αυτών των συνδυασμών εξαρτά-
ται από τις πληροφορίες που ενυπάρχουν στα άτομα και 
τα μόρια. Οι πληροφορίες σχετίζονται με τη διάταξη των 
ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα και, έμμεσα, από τους 
τύπους δεσμών που είναι δυνατόν να αναπτύξουν τα άτομα 
και κατ’ επέκταση τα μόρια μεταξύ τους[6].

Στην ουσία είναι τα ηλεκτρόνια των εξωτάτων στιβάδων 
που καθορίζουν το πως αλληλεπιδρούν τα άτομα μεταξύ 
τους. Τα άτομα φέρουν αυτές τις πληροφορίες και επη-
ρεάζουν επαγωγικά τον τρόπο με τον οποίο τα διαφορε-
τικά μόρια αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και, αν αυτές οι 
αλληλεπιδράσεις αναχθούν σε μία μεγαλύτερη κλίμακα, 
καθορίζουν και τα χαρακτηριστικά του κυττάρου[4]. Στην 
πραγματικότητα όλες αυτές οι αλληλεπιδράσεις που δρουν 
και σε υποατομικό επίπεδο, σχηματίζουν ένα συνολικό δυ-
ναμικό πεδίο που στην ομοιοπαθητική ονομάζεται ζωτική 
δύναμη[7] ή μαγνητικές δυνάμεις σύμφωνα με άλλα ια-
τρικά πεδία[8]. 

Η ιδέα του βιταλισμού διέπει μέχρι και σήμερα τόσο τις 
βιολογικές επιστήμες όσο και πεδία πέραν αυτών[9]. Η 
ζωτική δύναμη περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά 
με το διανοητικό, συναισθηματικό και φυσικό επίπεδο της 

ανθρώπινης ύπαρξης, λαμβάνει δε πληροφορίες από το 
εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον και ανταποκρίνε-
ται σε αυτό[10].Διάφορες μέθοδοι μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν για έρευνες βιολογικών δομών και επιτρέπουν 
τη μελέτη πρωτεϊνών ή μετάλλων που μετέχουν στα βιο-
λογικά συστήματα[5] (Σχήμα 1). Σε αυτή την εργασία, 
θεωρούμε την ακόλουθη υπόθεση ως το κλειδί για να εξη-
γήσουμε τη σχέση μεταξύ υγείας και ασθένειας. Παρου-

σιάζονται σύμφωνα με τη σύγχρονη γνώση στον τομέα των 
δυναμικών πεδίων, τα κατάλληλα στοιχεία που περιέχονται 
στην ομοιοπαθητική Materia Medica[11], και την κατανό-
ησή μας σχετικά με τα επίπεδα υγείας.

Υπόθεση
Η υπόθεση αυτής της μελέτης υποδηλώνει ότι σε κάθε 
αιφνίδιο στρες (διανοητικό, συναισθηματικό ή σωματικό) 
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Σχήμα 1: Μέθοδοι για 
την έρευνα βιολογικών 
συστημάτων και απα-
ραίτητες πληροφορίες.
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στο οποίο υποβάλλεται ο οργανισμός, 
υπάρχει μια αλλαγή στη συνολική 
δομή του ενεργειακού του πεδίου, 
προτού αυτή εκφραστεί ως παθολο-
γία στο φυσικό σώμα. Μεταξύ των 
διαφορετικών ηλεκτρομαγνητικών αλ-
λαγών που πιθανώς συμβαίνουν σε 
υποατομικό επίπεδο, όπως ιονισμός 
ατόμων, αλλαγή στον αριθμό των ηλε-
κτρονίων, αλλαγή στον αριθμό των νε-
τρονίων, κβαντικό φαινόμενο σήραγ-
γας, κβαντική εμπλοκή, δημιουργία 
εξιτονίων, το πιο πιθανό και το πιο 
άμεσο θα ήταν να προκαλείται αλλα-
γή στο spin των ηλεκτρονίων μέσα σε 
ένα ή περισσότερα άτομα διαφορετι-
κών στοιχείων.

Το spin των ηλεκτρονίων[12], όταν ο 
οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση 
ισορροπίας, παραμένει σταθερό και 
είναι δύσκολο να μεταβληθεί. Ωστό-
σο, μπορεί να αλλάξει όχι μόνο υπό 
ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις, αλλά 
υποθέτουμε και από έντονο στρες, 
αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα, 
λοιμογόνους παράγοντες, οδηγώντας 
κατά συνέπεια στην εμφάνιση οξειών 
ή χρόνιων ασθενειών. Στη περίπτωση 
της ασθένειας, όπου τα συμπτώματα 
αρχίζουν να εμφανίζονται, πιθανότα-
τα υπάρχουν αλλαγές στο spin των 
ηλεκτρονίων από δεξιόστροφη σε 
αριστερόστροφη διεύθυνση ορμής ή 
το αντίθετο, γεγονός που υποδηλώνει 
έναρξη της διατάραξης της ισορροπί-
ας του οργανισμού. Όσο αυτή η αρ-
νητική μεταβολή του spin παραμένει, 
ο οργανισμός παραμένει σε μια μη 
ισορροπημένη κατάσταση. Ως εκ τού-
του, επιτυχημένη θεραπεία μπορεί 
να θεωρηθεί εκείνη που δύναται να 
επαναφέρει στην αρχική του ορμή 
το spin, όπως τότε που ο οργανισμός 
ήταν υγιής. Η ιδέα της αναστροφής 

του spin των ηλεκτρονίων θεωρείται 
ως κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία 
από τον Boswinkel[13], ενώ στην 
επιστήμη των υλικών, η αναστροφή 
αυτή έχει αποδειχθεί σε νανοκλίμα-
κα φύλλων γραφενίου[14] και σε 
νανοΐνες πυριτίου[15].

Δυναμικά πεδία, τα δο-
μικά στοιχεία της ζωής
Από την άλλη πλευρά, σήμερα, γνω-
ρίζουμε με βεβαιότητα ότι, σύμφωνα 
με την κβαντική φυσική, τα δυναμικά 
πεδία είναι επίσης δομικά στοιχεία 
όλων των ζώντων οργανισμών[16-
18].

Αυτό που αποκαλούν στην ομοιοπαθη-
τική ζωτική δύναμη είναι ταυτόσημο 
με τα δυναμικά πεδία που στη κβα-
ντική φυσική[19] θεωρούνται ως τα 
δομικά στοιχεία όλων των οντοτήτων 
που υπάρχουν στον υλικό κόσμο.

Η ομοιοπαθητική θερα-
πεία
Το ίδιο ισχύει και με τα ομοιοπαθη-
τικά φάρμακα. Τα δομικά τους στοι-
χεία είναι τα συγκεκριμένα δυναμικά 
πεδία της ουσίας που χρησιμοποιεί-
ται για να επηρεάσει τον οργανισμό 
στο επίπεδο της ζωτικής δύναμης. 
Μετά τη διαδικασία της δυναμοποίη-
σης, μέσω σταθερών αραιώσεων και 
κρούσεων, το φάρμακο φτάνει σε μια 
κατάσταση καθαρής ενέργειας με τη 
μορφή ενός ειδικού δυναμικού πεδί-
ου σχετικού με την ουσία που αραι-
ώθηκε και δυναμοποιήθηκε[20].
Μόλις το φάρμακο φτάσει σε αυτήν 
την ενεργειακή κατάσταση, μπορεί να 
επηρεάσει τα υποατομικά σωματίδια 

που συνδέουν την υλική μας δομή με 
το δυναμικό μας πεδίο.

Με αυτό τον τρόπο, στην ομοιοπαθη-
τική θεραπεία, το φάρμακο δρα σε 
υποατομικό επίπεδο -ή διαφορετικά- 
στα δυναμικά πεδία του οργανισμού. 
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ομοι-
οπαθητική θεραπεία μπορεί να επη-
ρεάσει τη ζωτική δύναμη μόνο μέσα 
από έναν παράγοντα όμοιας φύσης. 
Στην πραγματικότητα δημιουργούμε 
έναν τέτοιας φύσης παράγοντα στο 
εργαστήριο με τη διαδικασία της δυ-
ναμοποίησης του φαρμάκου.

Στην ομοιοπαθητική, για παράδειγμα, 
όταν ένα άτομο προσβληθεί από κά-
ποιο αιφνίδιο συναισθηματικό στρες, 
όπως μία απροσδόκητη απόρριψη ή 
κάποια ξαφνική και επώδυνη απογο-
ήτευση, εμφανίζεται άμεσα μια ολό-
κληρη ομάδα συμπτωμάτων, όπως 
έντονη ξηροστομία, λιποθυμική τάση, 
σαν να χάνεται το έδαφος κάτω από 
τα πόδια του, σαν να έχασε τα πά-
ντα στη ζωή του, μια αίσθηση βαθιάς 
απομόνωσης με έντονο αίσθημα παλ-
μών, σύγχυση και ούτω καθεξής.

Αυτό το σύνολο συμπτωμάτων μπο-
ρεί να εξουδετερωθεί με μία και 
μόνο ομοιοπαθητική δόση Natrum 
muriaticum σε υψηλή δυναμοποίη-
ση. Είναι πιθανό το ότι όλα τα υπο-
ατομικά σωματίδια του νατρίου που 
κατανέμονται σε ολόκληρο το σώμα, 
μέσα στα διάφορα όργανα, επηρε-
άζονται άμεσα από ένα συναισθη-
ματικό ή οποιοδήποτε άλλου είδους 
στρες. Στη συνέχεια, το σωστό ομοι-
οπαθητικό φάρμακο, που επιλέγεται 
με βάση την ομοιοπαθητική φαρμα-
κογνωσία[11], θα προκαλέσει ένα 
είδος άμεσης επαναφοράς του ορ-

γανισμού στη φυσιολογική κατάσταση 
και όλα τα σχετικά συμπτώματα θα 
υποχωρήσουν. 

Η προφανής λογική ακολουθία είναι 
ότι ένα δυναμοποιημένο φάρμακο, 
μέσω του ειδικού δυναμικού του πε-
δίου, επηρεάζει τη συνολική ζωτική 
δύναμη λόγω της ομοιότητας της φύ-
σης μεταξύ των δύο[21] –άλλωστε 
η ανάπτυξη ενός δυναμοποιημένου 
φαρμάκου βασίζεται στην πειραματι-
κή απόδειξη - ή αλλιώς διαδικασία 
του «proving»- πάνω σε έναν υγιή αν-
θρώπινο οργανισμό και της αντίστοι-
χης συμπτωματολογίας που αναπτύσ-
σεται μέσω της δράσης του εν λόγω 
φαρμάκου, που είναι ο βασικός νό-
μος της ομοιοπαθητικής και εκφρά-
ζεται ως Similia Similibus Curentur.
Είναι αυτή η ομοιότητα της δράσης, 
μία «εμπλοκή» σύμφωνα με την κβα-
ντική φυσική[22], στην υποατομι-
κή δομή του NaCl, η οποία, μέσω 
της συνταγογράφησης του Natrum 
muriaticum σε υψηλή δυναμοποίη-
ση, επαναφέρει αμέσως τον οργανι-
σμό στην κανονικότητα.

Η επίδραση των παθο-
λογικών καταστάσεων 
στο spin των ηλεκτρο-
νίων
Εγείρεται εύλογα το ερώτημα ωστόσο, 
ποιο μέρος της υποατομικής δομής 
μπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζεται 
ευκολότερα από ένα ισχυρό αρνητικό 
γεγονός μέσω μιας συναισθηματικής 
αναστάτωσης ή της λοίμωξης από 
έναν ιό;

Η υπόθεση υποδηλώνει ότι αυτό που 
επηρεάζεται πρώτο είναι το spin των 

ηλεκτρονίων. Σε διάφορες καταστά-
σεις στρες, όπως μια σοβαρή οξεία 
φλεγμονή ή ένα οικονομικό σοκ ή 
οποιοδήποτε επιβάρυνση από χημι-
κά φάρμακα, (η αλληλεπίδραση του 
οργανισμού με το περιβάλλον αποτε-
λεί μια βασική γνώση όταν αναφερό-
μαστε σε ζώντες οργανισμούς[23]), 
παρατηρούμε την άμεση εμφάνιση 
συμπτωμάτων, τα οποία δεν μπορού-
με να αξιολογήσουμε, εκτός και αν 
τη συνδέσουμε με άμεση μεταβολή 
του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου μέσα 
στο ανθρώπινο σώμα. Σε χρόνιες σο-
βαρές παθήσεις, πιθανότατα, το spin 
των ηλεκτρονίων διαφόρων ατόμων 
επηρεάζεται εκτεταμένα, δημιουρ-
γώντας μία βαθιά διαταραχή στον ορ-
γανισμό. Είναι εκείνο το σημείο πλέ-
ον που παρατηρείται μια κατάσταση 
απολύτου χάους και ανισορροπίας σε 
βαθύτερο επίπεδο και στη συνέχεια 
λαμβάνει τη μορφή μιας ανατομικής 
βλάβης.
Είναι ενδιαφέρουσα η κατ’ επανά-
ληψη εμπειρία των ομοιοπαθητικών 
γιατρών που χορηγούν ένα μοναδικό 
και εξατομικευμένο φάρμακο[24-
36]. Εάν ο οργανισμός δεν είναι 
καθολικά εξουθενωμένος και απο-
διοργανωμένος, το ενδεικνυόμενο 
ομοιοπαθητικό φάρμακο φαίνεται να 
έχει σαφές, άμεσο και απόλυτα ικα-
νοποιητικό αποτέλεσμα μετά από μια 
σύντομη αρχική θεραπευτική επιδεί-
νωση[37]. Αυτή η συνθήκη, ήτοι σα-
φής θεραπεία και άμεση επαναφο-
ρά του οργανισμού στην φυσιολογική 
του κατάσταση, υποδηλώνει καλή κα-
τάσταση υγείας, σύμφωνα με τη θεω-
ρία των επιπέδων υγείας[38].

Αντίθετα, σε πιο περίπλοκες περιπτώ-
σεις, όπου η υγεία κλονίστηκε πριν 
από μεγάλο χρονικό διάστημα από 

κάποιο βαθύ συναισθηματικό τραύμα, 
όπως κάποια ερωτική απογοήτευση, 
της οποίας η επίδραση δεν ξεπερά-
στηκε από τον οργανισμό έχει τελικά 
ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του 
ανοσοποιητικού συστήματος. Στη συ-
νέχεια, συχνές βρογχίτιδες, που δεν 
αντιμετωπίστηκαν σωστά, οδηγούν 
στην ανάπτυξη μιας χρόνιας ασθματι-
κής κατάστασης. Γνωρίζουμε ότι εάν 
το αποτέλεσμα του αρχικού αιτίου 
παραμεληθεί για μεγάλο χρονικό δι-
άστημα χωρίς κατάλληλη θεραπεία, 
οδηγεί τελικά στην εμφάνιση ανατο-
μικών αλλαγών που αναγνωρίζονται 
ως χρόνιες ασθένειες.

Σε μια τέτοια κατάσταση θα έχουν 
προφανώς διαταραχθεί πολλά βασι-
κά στοιχεία του οργανισμού, όπως για 
παράδειγμα, νάτριο (Na), ασβέστιο 
(Ca), ψευδάργυρος (Zn), μαγνήσιο 
(Mg) και θείο (S). Μερικά ή όλα 
αυτά θα μπορούσαν να επηρεαστούν 
στην υποατομική τους δομή, με απο-
τέλεσμα να εμφανιστεί μια συγκεκρι-
μένη χρόνια ασθένεια. Υπό αυτές τις 
συνθήκες, πιθανότατα, το spin των 
ηλεκτρονίων όλων αυτών των στοιχεί-
ων θα επηρεαστεί και θα αλλάξει την 
κατεύθυνσή του.
Σε μια τέτοια περίπτωση, τα ηλεκτρό-
νια διαφόρων ατόμων επηρεάζονται 
ολοένα και περισσότερο, αλλάζοντας 
το spin τους και η περίπτωση γίνεται 
όλο και πιο περίπλοκη, οπότε είναι 
δύσκολο να αποκατασταθεί η υγεία 
και η θεραπεία θα πρέπει να είναι 
πολύ ακριβής ως προς την ακολου-
θία των απαιτούμενων φαρμάκων.

Η ακριβής συνταγογράφηση υποδηλώνει 
ότι σε μια τέτοια περίπτωση, θα χρειαστούν 
αρκετά φάρμακα για μεγάλο χρονικό διά-
στημα, ενώ θα πρέπει να χορηγηθούν με 

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



18 ομοιοπαθητικά νέα 19ομοιοπαθητικά νέα

συγκεκριμένη σειρά[39].

Το γεγονός ότι μια θεραπεία, σε μια τόσο 
βαθιά παθολογία, περιλαμβάνει τη συντα-
γογράφηση μιας ακολουθίας ενδεικνυόμε-
νων φαρμάκων υποδηλώνει ότι ουσιαστικά 
περιλαμβάνει την επαναφορά βήμα προς 
βήμα του spin των ηλεκτρονίων των δια-
φόρων εμπλεκόμενων στοιχείων. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι μια παρόμοια αλλαγή του 
spin μπορεί να προκύψει από τα ηλεκτρο-
μαγνητικά κύματα των κινητών τηλεφώνων, 
τα οποία δύνανται να προκαλέσουν βαθιές 
διαταραχές εάν χρησιμοποιούνται τακτικά 
και κοντά στον εγκέφαλο.

Ομοίως, παρόμοιο φαινόμενο θεωρεί-
ται πως λαμβάνει χώρα για εκείνους 
που ζουν κοντά ή κάτω από ηλεκτρι-
κούς σταθμούς υψηλής τάσης[40], 
όπου τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα 
μπορεί να δημιουργήσουν τέτοιες 
διαταραχές στους οργανισμούς[41] 
που θα μπορούσαν τελικά να οδηγή-
σουν σε σοβαρές παθολογίες[42, 
43] , ειδικά εάν οι οργανισμοί είναι 
ευαίσθητοι σε τέτοιου είδους επιδρά-
σεις.

Συμπεράσματα
Αναπόφευκτα, εάν αυτή η υπόθεση 
αποδειχθεί σωστή, ολόκληρη η αντί-
ληψη της συμβατικής ιατρικής, σχετι-
κά με τις ασθένειες και τη θεραπεία 
τους, θα πρέπει να αλλάξει ριζικά.

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: πώς 
θα μπορούσε αυτή η αλλαγή του spin 
των ηλεκτρονίων να ανιχνευθεί και να 
μετρηθεί εργαστηριακά στους ζώντες 
οργανισμούς;
Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η θεωρία, ότι 
δηλαδή η ανάπτυξη μιας ασθένειας 
περιλαμβάνει την μεταβολή του spin 
των ηλεκτρονίων, όπως επίσης το ότι 

η θεραπεία προκύπτει μόνο εφόσον 
είμαστε σε θέση να επηρεάσουμε 
τον οργανισμό σε υποατομικό επίπε-
δο (ή τα δυναμικά του πεδία ή αλλιώς 
τη ζωτική δύναμη), με έναν όμοιας 
ηλεκτρομαγνητικής φύσης παράγο-
ντα, δεν θα είναι παρά αναπόφευκτη 
μια επανάσταση στην ιατρική τόσο 
στους τομείς της διάγνωσης όσο και 
της θεραπείας των ασθενειών. Τότε 
πλέον θα μπορούμε να ισχυριστούμε 
ότι έχουμε πραγματικά εισέλθει στην 
Εποχή της Ενεργειακής Ιατρικής, 
όπου και ανήκει η ομοιοπαθητική.
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Διαδικτυακή ημερίδα:
Ομοιοπαθητική Ιατρική και Υγιές Ανοσοποιητικό Σύστημα

Αυτοχρηματοδοτούμενη Έρευνα 
στην Ομοιοπαθητική Ιατρική

Αγαπητοί μας φίλοι της Ομοιοπαθητικής, 
αγαπητοί συνάδελφοι.

Σε κάθε μας επικοινωνία με την Ιατρική επιστημονική 
κοινότητα, επικαλούμαστε βιβλιογραφικές πηγές έρευ-
νας για την Ομοιοπαθητική. Και πάντα στο επίμαχο θέμα 
της ποιότητας και της ποσότητας των μελετών, τίθεται 
το ερώτημα: Ποιος θέλει και μπορεί να χρηματοδοτή-
σει την έρευνα για την Ομοιοπαθητική; Η απάντηση στο 
ερώτημα αυτό είναι δύσκολη και πολύπλοκη και αυτό 
οφείλεται σε μία βαθιά και πάγια αλήθεια: Στην Κλασ-
σική Ομοιοπαθητική του Hahnemman, που έχει και τα 
αρτιότερα και μόνιμα αποτελέσματα, το τελικό ζητού-
μενο είναι η πλήρης ίαση και η μέγιστη δυνατή απο-
κατάσταση της υγείας του ασθενούς και όχι η συνεχής 
χρήση φαρμάκων. Όσο και να είναι παράξενο αυτό, 
ευθέως μπορούμε να πούμε ότι συμβατικά η συνεχής 

θεραπεία χρηματοδοτείται πιο εύκολα από την ίδια την 
ίαση.
Στην παρούσα φάση καλούμαστε να ανταποκριθούμε 
στην εξής ερευνητική πρόκληση: Να διερευνήσουμε 
την ευεργετική δράση της Ομοιοπαθητικής στο ανθρώ-
πινο γονιδίωμα και επιγονιδίωμα, πιστοποιώντας με 
σύγχρονες καινοτόμες μεθόδους την αντιστοιχία της 
κλινικής βελτίωσης του ασθενούς.

Σας προσκαλούμε όλους να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, 
συμμετέχοντας στις πιο πάνω διαδικτυακές εκδηλώσεις, 
ώστε να καταφέρουμε μία αυτό-χρηματοδότηση για την 
έρευνα στην Ομοιοπαθητική, ανεξάρτητη αλλά και υπό 
την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ια-
τρικής, του ιατρικής εταιρείας που από το 1971 στηρί-
ζει ανελλιπώς την ορθή άσκησή της στην Ελλάδα.

Ομιλία προς το κοινό 10:00–12:00 

10:00 Εισαγωγική ομιλία και καλωσόρισμα από τον 
πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρίας Ομοιοπαθητικής Ια-
τρικής 
Δημοσθένης Παπαμεθοδίου Ιατρός, Νευρολόγος. 
Ομοιοπαθητικός   

10:15 Η διεθνής ομοιοπαθητική ιατρική κοινότητα. 
Ελευθέριος Ταπάκης, Ιατρός, Ομοιοπαθητικός.

10:30 Η βασική ενίσχυση και θωράκιση της υγείας 
με την Ομοιοπαθητική. Η Ψυχο-νευρο-ανοσολογία 
μας δίνει το κλειδί.
Σπύρος Κυβέλλος. Ιατρός Γενικής Ιατρικής, Ομοιο-
παθητικός.

10:50 Πόσο βοηθά η Ομοιοπαθητική το ανοσοποιη-
τικό μας σύστημα;
Σωτήρης Μποτής. Γενικός Ιατρικός. Ομοιοπαθητι-
κός.

11:10 Οι προοπτικές της κλινικής ομοιοπαθητικής 
έρευνας στον ακαδημαϊκό χώρο
Γεώργιος Σαμούτης. Κλινικός Καθηγητής Ιατρικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Κλινικός Διευ-
θυντής Ιατρικού Κέντρου Απόστολος Λουκάς, Λευ-
κωσία, Κύπρος. Πρόεδρος Διεθνούς Ινστιτούτου Συ-
μπονετικής Φροντίδας.  

11:30 Στοχευμένη Ομοιοπαθητική Ιατρική, επιγονι-
δίωμα και βέλτιστη ανοσορρύθμιση.
Ιωάννης Γιαννιός. Καθηγητής Μεταφραστικής Ογκο-
λογίας. Πρόεδρος του Μεταπτυχιακού Τμήματος Γο-
νιδιακής Ιατρικής και Υγείας, Πανεπιστήμιου Νοτίου 
Ουαλίας, Ηνωμένο Βασίλειο. Ιδρυτής και Πρόεδρος 
Εταιρίας Μοριακής και Γονιδιωματικής Ιατρικής και 
Έρευνας.   

Προς τους ομοιοπαθητικούς ιατρούς 15:00–17:40  

Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών από τους 
ομοιοπαθητικούς ιατρούς 

15:00 Ταπάκης Ελευθέριος 
15:15 Αικατερίνη Αντωνίου-Κεδηκγιάννη    
15:40 Ιωάννης Κωνσταντάρας  
16:05 Ιωάννης Ελευθεριάδης  
16:30 Κωνσταντίνος Τσιτινίδης 
17:55 Λεωνίδας Βελλόπουλος 
17:10 Βασίλειος Φωτιάδης

18:30 Γενική συνέλευση ΕΕΟΙ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
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Γυναίκα ετών: 57
Βάρος:  50 κιλά
Ύψος: 1,56

24/9/07  αυπνίες. 

Είχε κάνει στο παρελθόν ομοιοπαθητική θεραπεία για πο-
νοκεφάλους.
Έχει ωτοσκλήρυνση, έχει βουητό < σε ηρεμία και πτώση 
της ακοής.
Από μικρή δεν κοιμάται καλά (2), για να ξαπλώσει πρέπει 
να έχει τελειώσει όλες τις δουλειές της. Κοιμάται αμέσως 
αλλά ξυπνά σε μια ώρα και σκέφτεται.
Είναι αγχώδης. Το πολύ να συμπληρώσει 4 ώρες  ύπνου 
και ξυπνά κουρασμένη.
Ξαπλώνει κυρίως δεξιά, έχει ζεστά πόδια – χέρια και τα 
ξεσκεπάζει.

Το καλοκαίρι τα τυλίγει σε κρύα πετσέτα.
Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, διαφραγματοκοίλη.
Έχει τάση προ εμετό, νιώθει βαρύ το στομάχι της, περισ-
σότερες φορές μετά το φαγητό. Νιώθει > νηστική.
Οστεοπόρωση -2,42.
Έχει μετατόπιση σε Θ5.  Προ 3ετιας έμεινε 3 μήνες στο 
κρεβάτι με πόνους (3) στην Σ.Σ. και το δεξί χέρι.Έκανε 
έντονη θεραπεία.
Τελευταίως, από 3μήνου πονά μεταξύ της ωμοπλάτης στο 
δεξί μπράτσο και τον αντίχειρα, συνέχεια.
Είναι λιγόφαγη. Υπερκινητική. Την <<γαργαλούν>> τα πό-
δια, όπως λέει.

Des: αλάτι (2), αλμυρά (2), σαρδέλες, όχι γλυκά φρούτα, 
λεμόνι (1), μακαρόνια, χορταρικά , ξύδι (2), τουρσί (2).
Έχει τάση προς εμετό με το γλυκό και θέλει αμέσως να 
φάει κάτι αλμυρό.
Αν: παχύ, γάλα (μόνο με αλάτι το πίνει λίγο).

Δίψα αρκετή για παγωμένο.

Ζεσταίνεται (2).
Δεν ιδρώνει εύκολα. Λίγο μόνο στον αυχένα.
Νεύρα: κ.φ.  Δεν ξεσπά.
Δεν κλαίει εύκολα, ούτε συγκινείται εύκολα, σε κηδεία της 
έτυχε νευρικό γέλιο.
Μόνο στον σύζυγο λέει τα προβλήματά της.
Θέλει να εξυπηρετεί γρήγορα, να τελειώνει (2).
Γρήγορη(3) και ανυπόμονη, εργατική. Τρέχει στον δρό-
μο.

Σπάνια κάνει πυρετό. (Πέρσι ο τελευταίος)
Ο σύζυγος πολύ ήρεμος, την εκνευρίζει η τόση ηρεμία 
του.
Δεν είναι εκδηλωτική, είναι ψυχρή.
Απέχθεια στο σεξ από 5ετιας που σταμάτησε η Ε.Ρ. 

[Η απάντηση του QUIZ θα δημοσιευθεί στο επόμενο 
τεύχος].

Διαφοροδιαγνωστικό 
π ρ ό β λ η μ α

Αικατερίνη Αντωνίου-Κεδηκγιάννη
 ιατρός Γενικής Ιατρικής, αντιπρόεδρος Διεθνούς Ακαδημίας Κλασικής 

Ομοιοπαθητικής, Εξωτερικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
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Ελευθέριος Ταπάκης, 
ομοιοπαθητικός ιατρός, MSc

Εδώ και 9 μήνες ζούμε πρωτόγνωρες 
καταστάσεις και ως άτομα και ως κοι-
νωνία. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
νυχθημερόν και ακαταπαύστως ανα-
κοινώνουν κρούσματα και θανάτους 
εξαιτίας της νέας επιδημικής νόσου. 
Τα κράτη σε όλη την υφήλιο έχουν, 
στο όνομα της υγείας, επιβάλει 
εγκλεισμούς στο σπίτι, περιορισμούς 
στην μετακίνηση, υποχρεωτική χρή-
ση μάσκας παντού. Έχουν κλείσει τα 
σχολεία και τα παιδιά μας παρακο-
λουθούν τα μαθήματά τους από το 
σπίτι μπροστά σε οθόνες. Το Πάσχα 
του 2020 το περάσαμε με κλειστές 
εκκλησίες, όπως ουσιαστικά και τα 
Χριστούγεννα. Μαγαζιά και εστιατό-
ρια είναι κλειστά και πάρα πολλοί συ-
μπολίτες μας αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα διαβίωσης. Ο φόβος και 
η ανησυχία για το μέλλον έχουν ει-
σβάλει στις καρδιές των ανθρώπων.

Σε αυτή την δύσκολη κατάσταση έχει 
θέση η ομοιοπαθητική ιατρική και αν 
ναι ποια είναι αυτή; Η ομοιοπαθητική 
ως ιατρική πράξη, έχει συμπληρώσει 
πάνω από 200 χρόνια άσκησης και 
έχει περάσει την δοκιμασία του χρό-
νου. Στο διάστημα αυτό έχουν λάβει 
χώρα μεγάλες πανδημίες, συμπε-
ριλαμβανομένης και της ισπανικής 
γρίπης, και η ομοιοπαθητική έχει 
επιδείξει σε αυτές θαυμαστά αποτε-
λέσματα. Και σε αυτή την πανδημία, 
έχει αναμφίβολα τη θέση της. Έχει 
να προσφέρει πάρα πολλά όχι μόνο 
στην οξεία φάση των συμπτωμάτων 
της ασθένειας αλλά και προληπτικά 
-πράγμα που είναι εξίσου σημαντικό 
και επιδιωκτέο- στην ενδυνάμωση του 
ανοσοποιητικού συστήματος των αν-
θρώπων. Επίσης σημαντική είναι και 
η νοητική και η συναισθηματική ενδυ-
νάμωση του ανθρώπου σε αυτές τις 
πρωτόγνωρες συνθήκες. Στα ιατρεία 

μας, αλλά και τηλεφωνικά και διαδι-
κτυακά και με κάθε τρόπο, οι ομοι-
οπαθητικοί ιατροί συνταγογραφούμε 
ομοιοπαθητικά φάρμακα που δρουν 
ως γνωστόν ολιστικά στηρίζοντας τον 
άνθρωπο εν γένει.

Η διεθνής ομοιοπαθητική κοινότητα 
αντιπροσωπεύεται πρωτίστως από 
την Liga  Medicorum Homeopathica 
Internationalis (LMHI) η οποία είναι 
ο πιο μεγάλος και αρχαιότερος πα-
γκόσμιος ομοιοπαθητικός οργανισμός 
με ιστορία 100 ετών και μέλη ομοι-
οπαθητικούς ιατρούς από 76 κράτη 
ανά τον κόσμο. Ήδη από τον Απρίλιο 
του 2020, η LMHI έστειλε επιστολή 
προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεί-
ας στην οποία τον καλεί να εξετάσει 
την ομοιοπαθητική ως συμπληρω-
ματική της συμβατικής για τη νόσο 
COVID-19 θεραπεία, με σκοπό τη 
μείωση του φόρτου στις δομές της 
περίθαλψης με χαμηλό κόστος. Στην 
εν λόγω επιστολή η LMHI τεκμηριώ-
νει, παραθέτοντας και βιβλιογραφία, 
γιατί η ομοιοπαθητική αποτελεί ένα 
αποτελεσματικό όπλο για την πανδη-
μία, και παραθέτει σχέδιο δράσης 
σε 4 βήματα προς πρακτική εφαρ-
μογή στις δομές υγείας ανά τον κό-
σμο και ανάλογα με τα στάδια της 
νόσου. Ολόκληρη η επιστολή είναι 
διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://www.lmhi.org/Documents/
News/LMHI_Letter_WHO_COVID-
19_Apr.5.2020%20(1).pdf

Η LMHI, σε συνεργασία με την 
ECH (European Committee of 
Homeopathy), έχουν ξεκινήσει υπό 
την αιγίδα τους εκστρατεία για συλ-
λογή περιστατικών COVID-19. Η συλ-
λογή αυτή των περιστατικών γίνεται 
με 3 κόμβους, το ΑΙΗ (American 
Institute of Homeopathy), και τα ομοι-

οπαθητικά προγράμματα Vithoulkas 
Compass.com και Clificol. To 
American Institute of Homeopathy, 
ανακοίνωσε μέχρι τον Αύγουστο του 
2020, 121 περιπτώσεις, εκ των 
οποίων 49 επιβεβαιωμένες με PCR. 
To Clificol ανακοίνωσε τις 30 Σεπτεμ-
βρίου του 2020, 450 περιστατικά και 
ως πρώτα συνταγογραφούμενα φάρ-
μακα τα Gelsemium,  Bryonia και 
Arsenicum.

To Vithoulkas Compass, από τους 
ομοιοπαθητικούς που χρησιμοποιούν 
την πλατφόρμα από όλο τον κόσμο, 
συλλέγει περιστατικά ανώνυμα στη 
βάση δεδομένων του. Από τον Μάρτιο 
του 2020 μέχρι και τον Δεκεμβρίου 
του 2020, έχουν καταχωριστεί γύρω 
στα 550 περιστατικά με τη λέξη 
COVID να συμπεριλαμβάνεται στο κύ-
ριο πρόβλημα, όπως συμπληρώνεται 
από τον ομοιοπαθητικό. Μια αδυνα-
μία αυτής της καταχώρισης είναι ότι 
δεν είναι γνωστό ποια από αυτά είναι 
επιβεβαιωμένα εργαστηριακά κρού-
σματα ή μόνον ύποπτα κρούσματα, 
αλλά τα αποτελέσματα είναι οπωσ-
δήποτε ενδιαφέροντα. Τα πρώτα συ-
νταγογραφούμενα φάρμακα είναι το 
Arsenicum, Bryonia, Phosphorus 
και Gelsemium όπως φαίνονται στο 
πιο κάτω διάγραμμα. 

Ενδιαφέρον είναι να δει κανείς επίσης 
τις πιο συχνές ρούμπρικες που χρησι-
μοποίησαν οι ομοιοπαθητικοί κατά την 
ευρετηριολόγηση (repertorization) 
στο Vithoulkas Compass, που είναι 
οι εξής:
COUGH - DRY
GENERALITIES - WEAKNESS
NOSE - SMELL - wanting, lost
MOUTH - TASTE - wanting, loss of 
taste
FEVER

COUGH
MIND - ANXIETY - health, about
RESPIRATION - DIFFICULT (Dyspnoea)
MOUTH - DRYNESS - thirst, with
MIND - FEAR - death, of
STOMACH - THIRST
GENERALITIES - INFLUENZA
STOMACH - THIRSTLESS
INFLUENZA - WEAKNESS, with
FEVER - HEAT in general
STOMACH - THIRST - large quantities, for

Παράλληλα με την πιο πάνω συλλογή, ξεκίνησε και μια προ-
σπάθεια συλλογής περιστατικών ακολουθώντας υψηλές προδια-
γραφές στην παρουσίαση περιστατικών, ώστε να είναι εφικτό να 
ανακοινωθούν σε επιστημονικά περιοδικά. Σε αυτό το πλαίσιο, το 
Vithoulkas Compass οργάνωσε μια σειρά από 4 webinars που 
έλαβαν χώρα τον Μάιο του 2020. Ο τίτλος των webinars ήταν 
“Improving the Quality of COVID-19 Homeopathic Clinical Case 
Reports” (Βελτιώνοντας την ποιότητα των ομοιοπαθητικών περι-
στατικών με COVID-19). Τα σεμινάρια συμπεριλάμβαναν διεθνείς 
ομιλητές όπως ο Robbert van Haselen, γνωστός ερευνητής και 
πρώην εκδότης επιστημονικού περιοδικού εναλλακτικής ιατρικής 

Διάγραμμα
Τα συχνότερα συνταγογραφούμενα φάρμακα στην Covid - 19

και την Chetna Lamba, ιατρό και διευθύνον στέ-
λεχος του υπουργείου εναλλακτικής ιατρικής της 
Ινδίας. Τα σεμινάρια αυτά, είχαν μεγάλη επιτυχία 
αφού 522 ομοιοπαθητικοί παρακολούθησαν ζω-
ντανά τουλάχιστον ένα από τα 4, και έχουν συνολι-
κά πάνω από 3000 θεάσεις στο youtube https://
youtu.be/8WeKNmHRTGY.

Παρακολουθώντας κάποιος αυτά τα σεμινάρια 
μπορεί να δει πώς μπορεί να γράψει μια πα-
ρουσίαση περίπτωσης ακολουθώντας τις δόκιμες 
οδηγίες ΗΟΜ-CASE-CARE guidelines και τα κρι-
τήρια MONARCH (Modified Naranjo Criteria for 
Assessing Causal Attribution of Clinical Outcome 
to Homeopathic Intervention) τα οποία είναι 10 
πρακτικά κριτήρια που αξιολογούν την δράση ή 
όχι του ομοιοπαθητικού φαρμάκου σε μια συντα-
γογράφηση. 

Από αυτή την προσπάθεια συλλογής υψηλής ποι-
ότητας περιστατικών, έχουν σταλεί στο Vithoulkas 
Compass 28 περιστατικά COVID-19 (14 επιβε-
βαιωμένα με PCR test). Σε αυτά έγιναν 38 συ-
νταγογραφήσεις με τα πιο συχνά φάρμακα να 
είναι το Arsenicum, Pulsatilla, Pyrogenium, 
Bryonia, Phosphorus, Gelsemium, Aconitum και 
Antimonium tartaricum. 21 ασθενείς χρειάστηκαν 
ένα φάρμακο κατά τη διάρκεια του οξέος, ενώ 7 
ασθενείς χρειάστηκαν 2 ή 3 φάρμακα για τη λύση 
του οξέος περιστατικού από COVID-19. Μπορείτε 
να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
πρόγραμμα συλλογής περιστατικών και να αποκτή-
σετε τη φόρμα ιστορικού σύμφωνα με τα κριτήρια 
HOM-CASE CARE σε αυτό το σύνδεσμο https://
www.vithoulkascompass.com/en/Homeopathy/
LMHI2020

Η Ινδία, η δεύτερη σε πληθυσμό πιο μεγάλη χώρα 
στον κόσμο, είναι μια χώρα όπου η ομοιοπαθητική 
έχει μεγάλη ανάπτυξη. Το AYUSH είναι το υπουρ-
γείο εναλλακτικής ιατρικής της Ινδίας υπό την αιγί-
δα του οποίου είναι και η ρύθμιση της άσκησης της 
ομοιοπαθητικής ιατρικής στη χώρα. Ήδη από την 
αρχή της επιδημίας, στις 6 Μαρτίου του 2020, το 
AYUSH με ανακοίνωσή του, πρότεινε ως προφύλα-
ξη για τον κορωνοϊό το Arsenicum 30CH, μια δόση 
κάθε μέρα για 3 μέρες. Αυτή η πρόταση δέχτη-
κε αυστηρές κριτικές τόσο από ομοιοπαθητικούς 
κύκλους όσο και από πλευράς συμβατικής ιατρι-
κής. Είναι ενδιαφέρον όμως ότι μεγάλο μέρος του 
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πληθυσμού παγκόσμια πήραν τελικά 
αυτό το φάρμακο και μάλιστα υπήρ-
ξε έλλειψη του Arsenicum σε πολλά 
φαρμακεία παγκόσμια. Αυτό συνέβη 
πιο ειδικά στην Ιταλία στην οποία η 
επιδημία ήταν εκείνη την περίοδο σε 
έξαρση. Κατόπιν των αντιδράσεων, το 
AYUSH αναθεώρησε τις οδηγίες του 
και σε νέα ανακοίνωση δεν αναφέρει 
την ομοιο-προφύλαξη ως μέτρο αλλά 
μόνο την κλασσική προσέγγιση στην 
ομοιοπαθητική με το εξατομικευμένο 
φάρμακο ανάλογα με τα συμπτώμα-
τα σε κάθε περίπτωση. https://www.
ayush.gov. in/docs/homeopathy-
guidelines.pdf                  

Στην Ινδία επίσης, κάθε χρόνο, στις 
10 Απριλίου γιορτάζεται η παγκόσμια 
μέρα της ομοιοπαθητικής. Σαν αυτή τη 
μέρα, στις 10 Απριλίου 1755, γεννή-
θηκε ο πατέρας της ομοιοπαθητικής  
Samuel Hahnemann. Στις 10 Απρι-
λίου, λοιπόν του 2020, ο Γεώργιος  
Βυθούλκας ήταν καλεσμένος από το 
AYUSH σε μια διαδικτυακή ημερίδα 
με χιλιάδες ακροατές να την παρακο-
λουθούν ζωντανά από όλο τον κόσμο. 
Σε αυτήν, μεταξύ άλλων, πρότεινε μο-
ντέλο έρευνας με την ομοιοπαθητική 
ως συμπληρωματική θεραπεία στην 
COVID-19 και θεώρησε την Ινδία ως 
την κατάλληλη χώρα για να γίνει αυτή 
η μελέτη.

Ο Ινδός ομοιοπαθητικός ιατρός Manish 
Bhatia είναι ο διευθυντής του μεγαλύ-
τερου website-portal ομοιοπαθητικής 
στον κόσμο, το hpathy.com. Ήδη από 
το Μάρτιο του 2020 ανακοίνωσε ένα 
ενδιαφέρον άρθρο, μια ανάλυση, μια 
ευρετηριολόγηση (repertorization) 
με τα πιο συχνά συμπτώματα του 
κορονοϊού και κατέληξε σε μερι-
κά φάρμακα όπως η  Bryonia και ο 
Phοsphorus. Ολόκληρο το άρθρο εί-
ναι διαθέσιμο σε αυτό το σύνδεσμο: 
https://hpathy.com/homeopathy-
papers/coronavirus-covid-19/

Ο Andre Saine, Καναδός ομοιοπαθητι-
κός, οποίος είναι παλιός μαθητής του 
Γιώργου Βυθούλκα, έχει κάνει εκτετα-
μένη έρευνα σχετικά με τις επιδημίες 
και την ομοιοπαθητική. Έχει εντρυ-
φήσει στις πνευμονίες και την μελέτη 
τους από την βιβλιογραφία από την 
αρχή της ιστορίας της ομοιοπαθητι-
κής. Για αυτήν την επιδημία προτεί-
νει σύμφωνα με την εμπειρία του 
μέχρι τώρα, ως πιο συχνά φάρμακα 
τα Bryonia, Arsenicum, Gelsemium, 
Eupatorium-perfoliatum, αλλά και πιο 
μικρά φάρμακα όπως το Berylium και 
το Carboneum oxygenisatum.

O Paul Herscu, ομοιοπαθητικός 
ρουμανικής καταγωγής που ζει στην 
Αμερική, επίσης παλιός μαθητής του 
Γιώργου Βυθούλκα, προτείνει ως 
κύρια φάρμακα για την πανδημία 
τα Sulphur, Lycopodium, Bryonia, 
Phosphorus και Arsenicum.

Τον Απρίλιο του 2020, ανακοινώθηκε 
στο Research Gate, μια περιγραφική 
μελέτη του Andrea Valeri (προέδρου 
των ομοιοπαθητικών ιατρών Ιταλίας) 
με ασθενείς με COVID-19 που αντι-
μετωπίστηκαν με ομοιοπαθητική. Η 
μελέτη περιλάμβανε 50 ασθενείς οι 
οποίοι αντιμετωπίστηκαν με κλασσική 
ομοιοπαθητική. Στους μισούς χορη-
γήθηκε ένα μόνο φάρμακο ενώ στους 
υπόλοιπους μισούς 2-6 φάρμακα (δι-
αδοχικά στην πορεία της νόσου).  Τα 
πιο συχνά φάρμακα ήταν: Bryonia 
(21 συνταγογραφήσεις), Arsenicum 
(16), Phosphorus (9), Bellodonna 
(6), Antimonium tartaricum (6), 
Eupatorium perfoliatum (4), 
Phosphoric acid (3), Lycopodium 
(3), Sulphur (3) και άλλα φάρμακα. Η 
δημοσίευση είναι διαθέσιμη στον σύν-
δεσμο: https://www.researchgate.
n e t / pub l i c a t i o n /340631586_
Symptomatic_COVID-19_positive_
and_likely_patients_treated_by_
homeopathic_physic ians_-_an_

Italian_descriptive_study
 
Με παρόμοιο τρόπο, έγινε και μια 
ισπανική περιγραφική μελέτη από τον 
ομοιοπαθητικό ιατρό Marc Clapers, με 
επίσης 50 περιστατικά με COVID-19 
τα οποία αντιμετωπίστηκαν με κλασ-
σική ομοιοπαθητική. Τα πιο συχνά 
φάρμακα που δόθηκαν (από σύνολο 
27 φάρμακα) ήταν τα Arsenicum, 
Bryonia,  Phosphorus, Belladonna, 
Camphora, Nux-moschata, Pulsatilla, 
Sulphur, Natrium-muriaticum, 
Nux-vomica, Spongia, China, 
Antimonium-tartaticum, Lachesis 
και Eupatorium perfoliatum. Η δη-
μοσίευση είναι διαθέσιμη στον σύν-
δεσμο: https://www.researchgate.
n e t / pub l i c a t i o n /341541563_
Genus_ep idemicus_s tudy_on_
Co r o n a v i r u s _COV ID19_SARS -
C O V - 2 _ p a n d e m i c _ i n _ S p a i n _
Update_first_50_cases_collected

Πληκτρολογώντας κάποιος στο 
Pubmed, “COVID-19 homeopathy” 
λαμβάνει αρκετά αποτελέσματα εκ 
των οποίων και μια μελέτη του Έλλη-
να ομοιοπαθητικού οδοντιάτρου  Δη-
μήτρη Καλλιαντά και συνεργατών του, 
στο οποίο προτείνεται η ομοιοπαθη-
τική, η οποία έδειξε ανά την ιστορία 
αποτελέσματα σε πανδημίες, ως όπλο 
απέναντι και σε αυτή την πανδημία.

Ένα ερώτημα που πάντα προκύπτει 
σε κάθε επιδημία σχετικά με την 
ομοιοπαθητική, είναι το ποιο είναι 
το φάρμακο genus epidemicus. Με 
αυτό τον όρο εννοούμε το φάρμακο 
το οποίο ενδείκνυται σε μεγάλο πο-
σοστό σε μια επιδημία και το οποίο 
δυνητικά μπορεί να δοθεί και προτού 
κάποιος να εμφανίσει συμπτώματα 
ως προφύλαξη, εξ’ ου και ο όρος 
homeoprophylaxis. Η ιδέα ξεκίνησε 
από τον ίδιο τον Hahnemann το 1799, 
έχοντας μόλις ανακαλύψει την ομοιο-
παθητική και γνωρίζοντας πολύ λίγα 

φάρμακα. Τότε υπήρχε στην Γερμανία 
επιδημία οστρακιάς. Ο Hahnemann, 
αφού είδε ότι η Belladonna είχε 
εξαιρετικά αποτελέσματα σε πολύ 
ψηλό ποσοστό, πρότεινε το φάρμα-
κο αυτό και σε ασυμπτωματικούς ως 
μέσο πρόληψης. 

Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν τώρα εί-
ναι ποιο είναι το genus epidemicus 
σε αυτή την επιδημία. Δυστυχώς, 
από τα μέχρι τώρα δεδομένα, φαί-
νεται να μην υπάρχει ένα και μόνο 
φάρμακο που να καλύπτει το μεγα-
λύτερο ποσοστό των περιπτώσεων. 
Παρόλο που ορισμένα συμπτώματα 
είναι πολύ συχνά, όπως ο ξηρός βή-
χας και ο πυρετός, και παρόλο που 
υπάρχουν και χαρακτηριστικά συ-
μπτώματα της COVID-19 όπως η ανο-
σμία και η αγευσία, η έκφραση των 
συμπτωμάτων ποικίλει έτσι ώστε ο 
ομοιοπαθητικός ιατρός χρειάζεται να 

έχει στην φαρέτρα του αρκετά φάρ-
μακα για αυτή την επιδημία. Ο κάθε 
ανθρώπινος οργανισμός είναι μοναδι-
κός και παρόλο που το αίτιο είναι ο 
ίδιος ιός, η απάντηση του οργανισμού 
και ως εκ τούτου και τα συμπτώματα 
και τα ομοιοπαθητικά φάρμακα που 
ενδεχομένως θα χρειαστεί. Έτσι δεν 
υπάρχει μόνο ένα φάρμακο, για τον 
κορωνοϊό (ένα genus epidemicus), 
αλλά ωστόσο υπάρχουν μερικά 
φάρμακα που φαίνεται να ενδεί-
κνυνται πιο συχνά σε αυτή τη νόσο. 
Από αυτά μπορούμε να ξεχωρίσου-
με τα εξής: Aconitum, Arsenicum, 
Bryonia, Gelsemium, Eupatorium-
perfoliatum,Antimonium-tartaricum, 
Carbo-vegetabilis, Pyrogenium, 
Phosphorus, Pulsatilla, Rhus-tox, 
Calcarea carbonica, Phosphoric-
acid, Kali-carbonicum, Ignatia και 
Sulphur. Μιλώντας την αυστηρή επι-
στημονική γλώσσα, θα μπορούμε να 

ανακοινώσουμε ότι η ομοιοπαθητική 
είναι αποτελεσματική στην COVID-19 
μόνο αν υπάρξουν συγκριτικές μελέ-
τες με ομάδες ελέγχου (που παίρνουν 
ή placebo ή συμβατικά φάρμακα) ή 
μελέτες δοκιμής της ομοιοπαθητικής 
ως συμπληρωματικής στην συμβα-
τική θεραπεία. Ωστόσο, και η απλή 
συλλογή περιστατικών έχει μεγάλη 
σημασία, γιατί βοηθάει στην συλλογή 
εμπειρίας για αυτή την πανδημία. 
Μπορείτε να στείλετε τα περιστατικά 
COVID-19 που έχετε στον υπογράφο-
ντα (etapakis@vithoulkascompass.
com) και στον συνάδελφο Σπύρο Κυ-
βέλλο (skivellos@gmail.com).

Σημείωση: Για τη συγγραφή αυτού του 
άρθρου ευχαριστώ τον καθηγητή Θεόδωρο 
Λίλα, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας 
του Vithoulkas Compass, και την Αναστα-
σία Γαρουφαλή. 
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Η μεγάλη αύξηση της εμφάνισης των «κρίσεων 
πανικού» στον γενικό πληθυσμό, έχει κινητο-
ποιήσει τους επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, 
οι οποίοι προσπαθούν να αποκρυπτογραφή-
σουν τα ιατρικά δεδομένα του φαινόμενου 
αυτού. Υπολογίζεται ότι 2,4 εκ. Αμερικανών 
κάθε χρόνο παρουσιάζουν την διαταραχή 
αυτή, ενώ τελευταία σύγχρονες τεχνικές απει-
κόνισης του εγκεφάλου, όπως η PET, χρη-
σιμοποιούνται για να διερευνήσουν πιθανές 
διαφορετικές αντιδράσεις σε επίπεδο νευρο-
διαβιβαστών των ασθενών που παρουσιάζουν 
την διαταραχή. Από μία άλλη επιστημονική 
οπτική γωνία, οι ψυχολόγοι έχουν στρέψει 
το ενδιαφέρον τους αρκετά στα κοινά αισθή-
ματα έντονου ξαφνικού φόβου, επικείμενου 
θανάτου και αγοραφοβίας που παρουσιάζουν 
ξαφνικά οι ασθενείς, ακόμα και σε περιόδους 
που δεν μπορούν να συνδεθούν με βίωση άλ-
λων έντονων στρεσσογόνων ερεθισμάτων.

Ας δούμε πως προσεγγίζεται η διαταραχή 
των «κρίσεων πανικού» από την πλευρά της 
Ομοιοπαθητικής Ιατρικής.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τα συ-
μπτώματα δεν είναι ποτέ ο στόχος μίας πραγ-
ματικής θεραπείας. Είναι πάντα η ένδειξη 
της κινητοποίησης των μηχανισμών άμυνας 
του οργανισμού, για αυτό και το πρώτο που 
θα πρέπει να απαντήσει ένας γιατρός, σε συ-
νεργασία με τον ασθενή που βιώνει κρίσεις 
πανικού είναι το ερώτημα: «Τι θέλουν να μας 
πουν αυτά τα συμπτώματα;» Και εάν όντως 
είναι ένδειξη μηχανισμών άμυνας, έναντι 
ποιου πραγματικού εχθρού αμύνεται ο οργα-
νισμός, ώστε αναγκάζεται να παράγει κρίσεις 
πανικού; Τι εξυπηρετούν αυτές οι κρίσεις;

Στην τρέχουσα ιατρική βιβλιογραφία το φαι-
νόμενο των κρίσεων πανικού θεωρείται ένα 
προ-καταθλιπτικό στάδιο. Για αυτό και είναι 
συχνή η χορήγηση χημικών αντικαταθλιπτι-
κών στους ασθενείς αυτούς. Στην πραγματικό-
τητα όμως, και με βάση την παραπάνω παρα-
δοχή της «χρησιμότητας των συμπτωμάτων», 
οι κρίσεις πανικού εκφράζουν την αγωνιώδη 
προσπάθεια του οργανισμού, να μην πάθει 

Σπύρος Α.Κυβέλλος
Ιατρός Γενικής Ιατρικής-Ομοιοπαθητικός
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κατάθλιψη. Στην πραγματικότητα, όσο 
ένας ασθενής έχει κρίσεις πανικού, 
τόσο δεν παθαίνει κατάθλιψη. Αυτό 
συμβαίνει διότι η πραγματική βαθειά 
κατάθλιψη ιατρικά, δεν είναι τόσο 
η βίωση αρνητικών συναισθημάτων 
(φόβου, θλίψης) όσο η μη βίωση 
των συναισθημάτων, η απροσφορό-
τητα του συναισθήματος, η απάθεια. 
Πίσω όμως και από την απάθεια, κρύ-
βονται καταπιεσμένα αρνητικά συναι-
σθήματα, καταπιεσμένος θυμός και 
καταπιεσμένη θλίψη. Ας δούμε την 
αλληλουχία ως εξής:

Ένας άνθρωπος υπό την επίδραση 
έντονων ερεθισμάτων, βιώνει θλίψη 
ή θυμό. Αυτά είναι φυσικά ερεθίσμα-
τα που πρέπει να εκδηλωθούν. Για 
παράδειγμα η φυσική εκτόνωση της 
θλίψης έρχεται με το κλάμα. Η υγι-
ής έκφραση και εκτόνωση των συναι-
σθημάτων αυτών, προϋποθέτει έναν 
οργανισμό που έχει εκπαιδευτεί να 
αντιδρά σύμφωνα με τη φύση του. 
Η φυσική έκφραση του θυμού για 
παράδειγμα, οδηγεί τον άνθρωπο να 
αντιδράσει δημιουργικά. Εάν όμως ο 
άνθρωπος έχει εκπαιδευτεί επίκτητα 
ώστε να μην αντιδρά σύμφωνα με την 
φύση του, τότε η θλίψη και ο θυμός 
δεν εκφράζονται και γίνονται επικίν-
δυνα καταπιεσμένα βιώματα για τον 
οργανισμό. Όταν καταπιέζεται για πα-
ράδειγμα ο θυμός επί μακρόν, τότε, 
είτε ο θυρεοειδής αδένας , είτε το 
καρδιαγγειακό σύστημα μπορεί να 
υποστούν βλάβες. Το σύνδρομο του 
«καλού παιδιού» που δεν κλαίει ούτε 
θυμώνει, είναι ένα πολύ επιβαρυντικό 
φορτίο για τον ανθρώπινο οργανισμό. 
Ποια είναι η αμυντική απάντηση του 
οργανισμού σε μία τέτοια επικίνδυνη 
κατάσταση. Η μετατροπή των καταπι-
εσμένων συναισθημάτων θυμού και 
θλίψης στο αντίθετο: στην απάθεια. 
Όμως η απάθεια, είναι όπως είπαμε 
η μέγιστη έκφραση της κατάθλιψης, 

είναι η μετατροπή του κατ’εξοχήν συ-
ναισθηματικού ανθρώπινου όντος σε 
ένα α-συναισθηματικό απάνθρωπο όν. 
Σε μία τότε ακόμα πιο αγωνιώδη αμυ-
ντική προσπάθεια του οργανισμού να 
μην πάθει κατάθλιψη-απάθεια, πα-
ράγει πλήθος αποπροσανατολιστικών 
αρνητικών συναισθημάτων (πανικός, 
αγοραφοβία, φόβος επικείμενου θα-
νάτου) για να βιώσει κάποια άλλα συ-
ναισθήματα, λιγότερο επικίνδυνα από 
τον καταπιεσμένο θυμό και τη θλίψη, 
αλλά περισσότερο θορυβώδη. Τουλά-
χιστον έτσι ξεφεύγει από τον κίνδυνο 
της απάθειας. «Προτιμώ να χτυπώ το 
πόδι μου και να πονάει, έτσι απο-
φεύγω να μείνει μόνιμα μουδιασμέ-
νο», θα ήταν ένα σωματικό ανάλογο 
παράδειγμα.

Ο Ομοιοπαθητικός Ιατρός που θα 
κληθεί να θεραπεύσει έναν ασθενή 
με κρίσεις πανικού, πολύ λίγο θα 
νοιαστεί πραγματικά για την περιγρα-
φή των συναισθημάτων του πανικού, 
της αγοραφοβίας ή του φόβου θα-
νάτου. Και αυτό γιατί στο 90% των 
περιπτώσεων τα συμπτώματα των κρί-
σεων πανικού μοιάζουν εξαιρετικά. 
Ο Ομοιοπαθητικός Ιατρός, βλέποντας 
εξατομικευμένα τον ασθενή με κρί-
σεις πανικού, θα πάρει ολοκληρωμέ-
νο ιστορικό και θα επικεντρωθεί σε 
τρία βασικά στοιχεία: 

1) Ποια είναι η ακριβής απόχρωσή 
των καταπιεσμένων συναισθημάτων 
του ασθενούς που μετατράπηκαν με 
τον παραπάνω μηχανισμό σε κρίσεις 
πανικού; (παράδειγμα: απαξίωση, 
προδοσία, γελιοποίηση, απογοήτευ-
ση κ.α.) 

2) Σε ποια χρονική στιγμή και κάτω 
από ποιες συνθήκες δεν εκφράστη-
καν αυτά; Ποιοι ήταν οι γενεσιουργοί 
παράγοντες της βίωσής τους;

3) Ποια είναι η πραγματική «εν τω 
γεννάσθαι» ιδιοσυγκρασιακή φύση 
του ασθενούς και βάση αυτής ποιά θα 
έπρεπε να ήταν η υγιής έκφραση αυ-
τών των συναισθημάτων ώστε να μην 
καταπιεστούν; «Γεννήθηκε πράγματι 
το καλό παιδί ή έγινε με καταπίεση» 
θα ήταν ένα απλό ερώτημα στην περί-
πτωση της μη αντίδρασης του θυμού. 
Με βάση αυτήν την ιδιαίτερη εξατο-
μικευμένη διερεύνηση του ασθενούς 
με κρίσεις πανικού, θα δοθεί και το 
αντίστοιχο ομοιοπαθητικό φάρμα-
κο σε αυτόν. Ο στόχος της αγωγής 
δεν είναι μία ακόμα καταστολή στα 
συμπτώματα του πανικού, όπως κά-
νει το χημικό αντικαταθλιπτικό, διότι 
είναι τελείως φανερό ότι αυτό οδη-
γεί σε βάθος χρόνου στην απάθεια. 
Ο στόχος στην Ομοιοπαθητική Ιατρι-
κή είναι η επαναφορά του ασθενούς 
στη φυσική ιδιοσυγκρασιακή, νευρο-
ανοσολογική του ισορροπία, σύμφω-
να με την οποία είναι καθορισμένος 
ο οργανισμός του να αντιδρά στα ερε-
θίσματα, βιώνοντας υγιή συναισθήμα-
τα, συμπεριλαμβανομένων και εκεί-
νων του θυμού και της θλίψης. Μόνο 
που στην φυσική του ισορροπία, ο 
οργανισμός είναι προγραμματισμένος 
να μετατρέπει τα αρνητικά αυτά συ-
ναισθήματα, σε δημιουργικότητα και 
όχι σε κρίσεις πανικού. Αυτός είναι 
και ο λόγος της μονιμότητας της θε-
ραπείας των κρίσεων πανικού με την 
Ομοιοπαθητική Ιατρική, προσφέρο-
ντας στον ασθενή αυτήν την ανώτερη 
υγεία που ο εμπνευσμένος δάσκαλος 
και Καθηγητής της Ομοιοπαθητικής 
Γ.Βυθούλκας, ορίζει ως Ελευθερία. 
(δείτε αυτό τον εξαίσιο ορισμό στο 
http://www.vithoulkas.com). Νευρο-
βιολογικά σκεπτόμενοι καταλήγουμε 
στο συμπέρασμα ότι η βέλτιστη υγεία 
περιλαμβάνει την ισορροπία του 
«αποδίδειν» και του «απολαμβάνειν».

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΘΕΜΑ: Προβολή Ομοιοπαθητικής Ιατρικής και Ιατρών της. 

Αξιότιμη/ε Γιατρέ,

Ο ΣΦΟΙ, μένοντας σταθερά στο πλευρό των ομοιοπαθητι-
κών γιατρών, κάνει μία νέα, συντονισμένη προσπάθεια για 
να στηρίξει το έργο τους και την Κλασική Ομοιοπαθητική 
Ιατρική. Κατανοούμε ότι η μεγαλύτερη δύναμή μας, ως 
ασθενών και φίλων της Ομοιοπαθητικής, είναι η προσωπι-
κή μας μαρτυρία, η δημόσια αναγνώριση της ευεργεσίας 
που έχουμε λάβει και λαμβάνουμε από την Ομοιοπαθητι-
κή και εσάς. 
Δράττουμε, λοιπόν, την ευκαιρία, εφεξής, στη νέα έκδοση 
«Ομοιοπαθητικά Νέα» ο Σύλλογός μας να επιμελείται μία 
σελίδα. 

Στην σελίδα αυτή θα παρουσιάζουμε επώνυμες μαρτυρί-
ες ασθενών/ φίλων της Ομοιοπαθητικής που έχουν ευ-
εργετηθεί ή/και συνεχίζουν να ευεργετούνται από αυτήν 
και τον θεράποντα ιατρό τους. Σύμφωνα με τις διεθνείς 
πρακτικές, τέτοιες μαρτυρίες (testimonials) αποτελούν την 
πιο ισχυρή μορφή προβολής, διάχυσης καλής φήμης και 
ενίσχυσης κύρους. 

Θα θέλαμε, λοιπόν, στο μέτρο που δύναστε, να ενισχύσετε 
την κοινή μας προσπάθεια προτείνοντας στους ασθενείς 

που εσείς αξιολογείτε, να μας καταθέσουν την μαρτυρία 
τους. Απλά, θα παίρνετε την άδειά τους να επικοινωνήσου-
με μαζί τους κι εμείς θα φροντίζουμε να πραγματοποιή-
σουμε μια μίνι συνέντευξη και να την επιμεληθούμε για 
την έκδοση.

Ως Σ.Φ.Ο.Ι., είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η πρωτοβουλία θα 
δώσει την ουσιαστική ώθηση που αξίζει τόσο σε εσάς, όσο 
και στην ίδια την Ομοιοπαθητική Ιατρική.

Για τον Σ.Φ.Ο.Ι.
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Σουρέλης

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ

(Συμπληρώνεται με Κεφαλαία Γράμματα)            

ΕΠΩΝΥΜΟ  ………………………………              

ΟΝΟΜΑ  ………………………………        

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ………………………………        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ……………………………… 
      
ΠΟΛΗ   ………………………………

Τ.Κ.    ………………………………

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ ………………………………      

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ ………………………………      

Ε-MAIL  ………………………………        
                                                                                             

ΑΘΗΝΑ   ………………………………
 

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 Ελληνι-
κής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής.

        Ο/Η  ΑΙΤ……………….

(υπογραφή)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................                                                       
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To Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ελληνικής Εταιρείας 
Ομοιοπαθητικής Ιατρικής 
και η Συντακτική Ομάδα 

του Περιοδικού 
"Ομοιοπαθητικά Νέα", 

εύχονται το 2021
 να είναι μια δημιουργική χρονιά και

 να είστε υγιείς εσείς και οι οικογένειές σας. 



ομοιοπαθητικά νέα


