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Δ ιάβασα με προσοχή και όχι μια μόνο 
μια φορά το βιβλίο που πρόσφατα 
εξέδωσε ο εκδοτικός οίκος Α ΛΙΒΑΝΗΣ 

με τίτλο: «ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ, Η ΜΕΓΑΛΗ 
ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ», γραμμένο 
από τον ομοιοπαθητικό ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΥΘΟΥΛΚΑ. 
Ο Γεώργιος Βυθούλκας, που ο ίδιος δεν είναι 
πτυχιούχος κάποιας Ιατρικής Σχολής, είναι ο 
πρώτος άνθρωπος στην Ελλάδα που μελέτησε, 
εφάρμοσε και δίδαξε την ομοιοπαθητική και 
αναγνωρίστηκε διεθνώς από τα βιβλία και το 
έργο του πάνω στην ομοιοπαθητική. 
Έτσι. το. 1996. βραβεύτηκε. με. το. Right.

Livelihood.Award.(γνωστό.και.ως.Alternative.
Nobel.Prize).για.την.προσφορά.του.στον.το-
μέα.της.Ομοιοπαθητικής..Το.1995.ίδρυσε.στην.
Αλόννησο. τη.Διεθνή.Ακαδημία. Κλασσικής.
Ομοιοπαθητικής,.όπου.εκεί.με.τη.διδασκαλία.του.
αποτυπώνει.την.πενηντάχρονη.εμπειρία.του.στη.
θεωρία.του.για.το.επίπεδο.υγείας..Από.το.1980,.
που.άρχισε.να.διδάσκει.στην.Αλόννησο,.μέχρι.
σήμερα.έχουν.εκπαιδευτεί.στην.Ομοιοπαθητική.
από.το.Γεώργιο.Βυθούλκα.και.τους.συνεργάτες.
του.5.500.γιατροί.από.32.χώρες..
Στις.380.σελίδες.του.βιβλίου.του.Γ..Βυθούλκα.

διατυπώνεται.η.Ιστορία.της.Ομοιοπαθητικής,.
στοιχεία.Ομοιοπαθητικής.φαρμακολογίας,.ο.ο-
ρισμός.της.υγείας.κατά.το.Γ..Βυθούλκα,.το.με-
ταπτυχιακό.στην.Ομοιοπαθητική,.διάφορες.ο-
μιλίες.υπεράσπισης.της.Ομοιοπαθητικής.από.το.
Γ..Βυθούλκα,.που.έχουν.γίνει.κατά.καιρούς.σε.
διάφορα.συμπόσια.ή.συνέδρια,.συνεντεύξεις.
του.Γ..Βυθούλκα.στις.οποίες.ο.συγγραφέας.υ-
περασπίζεται.την.Ομοιοπαθητική,.την.άσκοπη.
και.άνευ.νοήματος.εμπλοκή.εκκλησιαστικών.κύ-
κλων.στο.θέμα.της.ομοιοπαθητικής,.την.αντιπα-
ράθεση.του.Γ..Βυθούκα.με.τους.Σκεπτικιστές,.ό-
σον.αφορά.την.Ομοιοπαθητική.και.τις.σκέψεις.
του.Γ..Βυθούλκα.σχετικά.με.τη.δημιουργία.νέ-
ων.σχολών.Ιατρικής.στις.οποίες.θα.διδάσκεται.
η.Ομοιοπαθητική.
Το.βιβλίο.είναι.γραμμένο.με.μεγάλη.συγ-

γραφική.δεξιοτεχνία..Ο.συγγραφέας.με.α-
πλά.λόγια.κάνει.μύηση.του.αναγνώστη.στην.
Ομοιοπαθητική,.τις.μεθόδους.της.και.το.τελικό.
της.αποτέλεσμα.που.είναι.η.διασφάλιση.της.σω-
ματικής-συναισθηματικής-νοητικής.υγείας..Ο.κ..
Βυθούλκας.χωρίς.να.είναι.γιατρός.κατορθώνει.
να.διδάξει.μέσω.της.ομοιοπαθητικής.γνώσης.
και.σκέψης.τη.διατήρηση.της.υγείας.και.αυτό.
του.το.δικαίωμα.ως.ανθρώπου.δεν.μπορεί.να.
του.το.αφαιρέσει.κανείς..Στα.50.χρόνια.της.πο-
ρείας.του,.ως.ομοιοπαθητικός.ο.κ..Βυθούλκας.
ποτέ.δεν.προκάλεσε.με.τη.συμπεριφορά.κρί-
νοντας.ή.κατακρίνοντας.τους.γιατρούς.για.τα.
θεραπευτικά.τους.αποτελέσματα..Η.όλη.του.
προσπάθεια.και.εργασία.στηρίχτηκε.στο.γεγο-
νός.ότι,.όπως.διαμορφώθηκε.και.εξελίχτηκε.η.
ιατρική.σήμερα.δεν.καλύπτει.όλες.τις.θεραπευ-
τικές.προσδοκίες,.τόσο.των.γιατρών,.όσο.και.

των.ασθενών..Η.ομοιοπαθητική.χωρίς.να.είναι.
πανάκεια.μπορεί.και.αντιμετωπίζει.αρκετές.κα-
ταστάσεις.που.οι.καθιερωμένες.θεραπείες.που.
περιγράφονται.στα.ιατρικά.συγγράμματα.δεν.
μπορούν.να.τις.θεραπεύσουν.ή.αντιμετωπίζο-
νται.με.τοξικότατα.φάρμακα.
Η.Ιατρική,.όπως.διδάσκεται.σήμερα,.δεν.ε-

μπεριέχει.τη.βασική.φιλοσοφία.της.επιδίωξης.
της.διασφάλισης.της.υγείας.πρώτα.πρώτα.του.
ίδιου.του.γιατρού..Πολλοί.από.μας.ζουν.με.την.
ψευδαίσθηση.ότι.επειδή.είμαστε.γιατροί,.γνω-
ρίζουμε.τα.πάντα,.ενώ.θα.έπρεπε.δημόσια.να.
πούμε.στον.κόσμο.ότι.έχουμε.άγνοια.για.πολλά.
θέματα,.παλιά.ή.καινούργια..«Ό,τι.δε.γνωρίζω.
εγώ,.δεν.μπορεί.να.υπάρχει».σκέπτονται.μερι-
κοί..Ορισμένοι.εξ.ημών.είμαστε.τυφλοί,.κωφοί.
και.τελείως.καχύποπτοι.για.νέες.ή.παλιές.δοκι-
μασμένες.θεραπευτικές.προσεγγίσεις..Αν.κάτι.
δεν.ταιριάζει.με.τις.γνώσεις.μας.πολλές.φορές.
το.απορρίπτουμε.άκριτα..Ο.επαγγελματικός.ε-
γωισμός.ορισμένων.υπήρξε.φραγμός.εδραίω-
σης.νέων.θεραπειών.και.μεθόδων.που.επινόη-
σαν.άλλοι.ευφυείς.και.ταλαντούχοι.γιατροί.και.
μη.γιατροί..Το.γεγονός.ότι.κάποιος.φοράει.ια-
τρική.μπλούζα.δεν.μπορεί.πάντοτε.να.σώσει.
και.να.απαλλάξει.τους.ασθενείς.από.την.απελ-
πισία.και.την.απόγνωση.της.δυσίατης.ή.ανία-
της.ασθένειας..
Είναι.αξιοθαύμαστη.η.υπομονή.και.επιμονή.

του.Γ..Βυθούλκα,.που.άντεξε.τις.πολεμικές.ενα-
ντίον.της.Ομοιοπαθητικής,.αλλά.και.του.προ-
σώπου.του,.από.γιατρούς.και.μη.γιατρούς..
Ίσως.ο.τίτλος.του.βιβλίου.του.θα.ανταποκρι-
νόταν.καλύτερα.στην.πραγματικότητα,.αν.ήταν.
«ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ.Η.ΜΕΓΑΛΗ.ΠΡΟΚΛΗΣΗ.
ΓΙΑ.ΜΕΡΙΚΟΥΣ.ΓΙΑΤΡΟΥΣ».
Η.ιατρική.δεν.προκαλείται.ποτέ..Οι.γιατροί.

μπορεί.να.προκληθούν,.όταν.κάποιος.προσφέ-
ρει.κάτι.καινούργιο.που.μπορεί.να.αυξήσει.και.
να.βελτιώσει.τη.θεραπευτική.ικανότητα.των.για-
τρών.και.να.συμβάλλει.στη.διατήρηση.της.υγεί-
ας,.ιδίως.όταν.αυτός.δεν.είναι.γιατρός..Οι.για-
τροί.είναι.οι.τελικοί.διαχειριστές.της.απελπισίας.
και.της.απόγνωσης.των.συνανθρώπων.τους,.αλ-
λά.και.των.ιδίων.των.εαυτών.τους.ή.των.συγγε-
νών.τους,.όταν.αρρωστήσουν,.ιδίως.από.χρό-
νιες.και.δυσίατες.ή.ανίατες.νόσους,.οπόταν.και.
αυτοί.αναζητούν.λύσεις.με.οποιαδήποτε.θερα-
πευτική.μέθοδο,.αρκεί.να.μη.συνοδεύεται.από.
παρενέργειες.
Οι.έμπειροι.και.διαβασμένοι.γιατροί.δεν.είναι.

αρνητικοί.στην.ομοιοπαθητική,.αφού.έχουν.συ-
ναίσθηση.των.αδυναμιών.τους,.αλλά.και.των.πε-
ριορισμών.που.επιβάλλει.η.απεραντοσύνη.των.
υπαρχουσών.γνώσεων.της.ιατρικής..Εξάλλου.

για.πολλές.ασθένειες.υπάρχει.πλήρης.άγνοια.
για.τους.μηχανισμούς.πρόκλησης.και.της.θε-
ραπείας.τους.με.οποιαδήποτε.μέθοδο.
Με.πολύ.λοιπόν.προσοχή.και.ευλάβεια.ακού-

με.και.παρατηρούμε.οποιονδήποτε.προσφέ-
ρει.νέα.γνώση,.νέα.εργαλεία,.νέα.μέσα,.τόσο.
της.αποκατάστασης.της.υγείας,.όσο.και.της.ε-
ξασφάλισής.της.
Η. ιατρική.δεν. είναι.μόνο. το. καθηγητικό.

κατεστημένο.της.κρατικής. ιατρικής.και.των.
Πανεπιστημιακών.Ιατρικών.Σχολών..Η.ιατρι-
κή.βρίσκεται.στα.χέρια.των.50.000.γιατρών.
της.Ελλάδος,.από.τους.οποίους.οι.περισσό-
τεροι.γνωρίζουν.τις.αδυναμίες,.τους.περιορι-
σμούς.και.την.αποτελεσματικότητα.των.δια-
γνωστικών.και.θεραπευτικών.μεθόδων.της.ι-
ατρικής,.όπως.διδάσκεται.στα.πανεπιστήμια,.
όπως.επηρεάζεται.από.τη.φαρμακοβιομηχα-
νία,.όπως.τη.διαχειρίζονται.οι.κρατικοί.τεχνο-
κράτες.και.σύμβουλοι.ή.οι.επιχειρηματίες.υγεί-
ας.του.ιδιωτικού.τομέα.
Οι.50.000.γιατροί.της.Ελλάδος.γνώρισαν.ά-

ξιους.μύστες.της.ιατρικής.στις.υπάρχουσες.ια-
τρικές.σχολές,.όσο.και.ανάξιες.προσωπικότητες.
που.βασάνισαν.τους.μελλοντικούς.γιατρούς.ή.
και.ακόμη.βασανίζουν.τους.υποψήφιους.για-
τρούς,.αφού.και.οι.ίδιοι.ήσαν.ή.εξακολουθούν.
να.είναι.άρρωστοι,.πνευματικά,.κοινωνικά.και.
ψυχολογικά..Είναι.αυτές.οι.προσωπικότητες.που.
λένε.μόνον.όχι.και.εμποδίζουν.την.οποιαδήπο-
τε.εξέλιξη.στον.τομέα.της.υγείας.
Ο.Γεώργιος.Βυθούλκας,.αν.και.μη.γιατρός.κα-

τόρθωσε.να.τεκμηριώσει.τις.απόψεις.του.και.να.
μην.ορθωθεί.αρνητικό.κλίμα.για.την.ομοιοπα-
θητική.στην.Ελλάδα,.αφού.η.πλειοψηφία.των.
γιατρών.παρακολουθεί.προσεκτικά.την.πορεία.

Ομοιοπαθητική, η μεγάλη πρόκληση για την ιατρική
Homeopathy: a big challenge for Medicine

επιμέλεια: γκέλης δημήτριος, 
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Γεώργιος Βυθούλκας. Επίτιμος 
Καθηγητής της Ιατρικής Ακαδημίας 
της Μόσχας, Καθηγητής στην Ιατρική 
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της,.δεν.αντιπαρατίθεται.με.τους.ομοιοπαθητι-
κούς.γιατρούς.και.εύχεται.να.δίδονται.αποτε-
λεσματικές.λύσεις.στην.απελπισία.και.την.από-
γνωση.των.πασχόντων,.που.αδυνατούν.να.α-
παλύνουν.οι.γιατροί.με.τις.γνώσεις.πους.τους.
δίδαξαν.ή.με.αυτές.που.ανανεώνουν.καθημε-
ρινά.στο.ιντερνέτ,.αφού.δεν.υπάρχει.άλλος.υ-
πεύθυνος.μηχανισμός.συνεχούς.εκπαίδευσης.
των.γιατρών..
Σήμερα.ασκούν.την.ομοιοπαθητική.πολλοί.

γιατροί.εκπαιδευμένοι.στην.ομοιοπαθητική..
Συνεπώς.δεν.κρίνουμε.πλέον.την.ομοιοπαθητι-
κή,.εφόσον.δεν.τη.γνωρίζουμε,.αλλά.τους.για-
τρούς.που.την.ασκούν,.την.αποτελεσματικότητά.
τους,.τις.επιτυχίες.και.τις.αποτυχίες.τους.
Οι.ελάχιστοι.γιατροί.που.αντιπαρατέθηκαν.με.

τον.Γ..Βυθούλκα,.απορρίπτοντας.άκριτα.και.χω-
ρίς.πρώτα.να.έχουν.μελετήσει.για.μακρύ.χρο-
νικό.διάστημα.την.Ομοιοπαθητική,.γρήγορα.υ-
ποχώρησαν.αφού.οι.ίδιοι.ή.άλλοι.συνάδελφοί.
τους.ήσαν.ανίκανοι.να.λύσουν.τα.δυσίατα.ή.α-
νίατα.προβλήματα.υγείας.των.ιδίων.ή.των.οι-
κογενειών.τους..
Όσο.για.ορισμένους.παραεκκλησιαστικούς,.

που.οραματίζονται.την.ύπαρξη.αιρέσεων.μέσα.
από.θεραπευτικές.μεθόδους.και.τεχνικές.που.ε-
φαρμόζει.η.ομοιοπαθητική,.δε.χρειάζεται.καν.
να.σχολιαστούν,.αφού.με.τη.συμπεριφορά.τους.
καταλαβαίνει.ο.κάθε.γιατρός.την.ψυχοσυναισθη-
ματική.τους.ανισορροπία,.που.αργά.ή.γρήγορα.
μπορεί.να.τους.οδηγήσει.σε.νόσο.σωματική.ή.
ψυχική.και.θα.τους.αναγκάσει.να.ζητήσουν.ια-

τρική.ή.ομοιοπαθητική.βοήθεια.
Με.το.βιβλίο.του.ο.κ..Γ..Βυούλκας.προσφέ-

ρει.τέτοιες.πληροφορίες.και.γνώσεις.που.συμ-
βάλλουν.στη.συμφιλίωση.των.γιατρών.με.την.
ομοιοπαθητική..Αν.μια.μέθοδος.θεραπευτική.
εφαρμόζεται.χωρίς.παρενέργειες.θα.ήταν.ολέ-
θριο.λάθος.να.την.απορρίψουμε..Εφόσον.η.ο-
μοιοπαθητική.διεθνώς.πλέον.εφαρμόζεται.μόνο.
από.γιατρούς.και.διδάσκεται.σε.ιατρικές.σχολές.
πολλών.χωρών,.τελικά.αποτελεί.αναπόσπαστο.
μέρος.της.ιατρικής.και.τα.αποτελέσματά.της.ή.
οι.αδυναμίες.της.θα.τύχουν.μελέτης,.έρευνας.
και.εξέλιξης,.όπως.όλοι.οι.επιστημονικοί.τομείς..
Αναμφισβήτητα.είναι.δύσκολη.η.ομοιοπαθητι-
κή.και.απαιτεί.σοβαρή.κατάρτιση.του.γιατρού.
στις.βασικές.ιατρικές.επιστήμες..Ο.γιατρός.που.
ασκεί.ομοιοπαθητική.θα.τύχει.σκληρότατης.κρι-
τικής.αν.κάνει.λάθος.διαγνωστικό.ή.θεραπευτι-
κό..Επίσης.οποιοσδήποτε.γιατρός.μελετήσει.και.
εφαρμόσει.την.ομοιοπαθητική.χρειάζεται.μα-
κροχρόνια.εκπαίδευση.από.άλλους.ομοιοπαθη-
τικούς.γιατρούς.σε.κατάλληλο.ή.εξειδικευμένο.
νοσοκομείο,.κλινική.ή.ιατρείο,.πράγμα.που.προς.
το.παρόν.δεν.είναι.απλό.και.εύκολο.
Η.ομοιοπαθητική.χρειάζεται.ταλαντούχες.ια-

τρικές.προσωπικότητες,.που.θα.αποφύγουν.τις.
παγίδες.της.μετατροπής.της.ομοιοπαθητικής.σε.
πανάκεια..Ο.ομοιοπαθητικός.γιατρός.πρέπει.να.
εκπαιδευτεί.στο.πότε.θα.παραπέμψει.τον.ασθε-
νή.του.στο.χειρουργό.(οποιασδήποτε.χειρουρ-
γικής.ειδικότητας).ή.στον.εργαστηριακό.γιατρό.
(ακτινολόγο,.βιοπαθολόγο,.κ.λπ.).ή.το.γιατρό.

οποιασδήποτε.άλλης.ειδικότητας..Τέλος.λόγω.
της.απεραντοσύνης.των.θεραπευτικών.δυνατο-
τήτων.της.ομοιοπαθητικής,.ίσως.θα.πρέπει.να.
προκύψουν.και.εξειδικεύσεις.ομοιοπαθητικής,.
όπως.ομοιοπαθητική.παιδιατρική,.ομοιοπαθη-
τική.γυναικολογία,.ομοιοπαθητική.ΩΡΛ,.ομοιο-
παθητική.ψυχιατρική.κ.λπ.
Το.βιβλίο.του.Γ..Βυθούλκα.μου.δημιούργη-

σε.ελπιδοφόρα.συναισθήματα.για.την.εξέλι-
ξη.της.σύγχρονης.ιατρικής..Οι.μη.βαθείς.γνώ-
στες.της.ιατρικής.και.οι.αδαείς.περί.την.ομοι-
οπαθητική.οφείλουν.να.μην.κατηγορούν.ή.να.
συγκρίνουν.την.ιατρική.με.την.ομοιοπαθητική..
Η.ιατρική.αποτελεί.επίτευγμα.του.ανθρώπινου.
νου..Οτιδήποτε.μπορεί.να.την.κάνει.αποτελε-
σματικότερη.για.τη.διασφάλιση.της.σωματικής-
συναισθηματικής-νοητικής.υγείας.είναι.καλοδε-
χούμενο,.αφού.μπορεί.να.διερευνηθεί.και.να.
εμπλουτιστεί.μέσα.από.την.εξέλιξη..Η.συνερ-
γασία,.η.συνεχής.μελέτη.και.η.κατανόηση.των.
προσπαθειών.των.σκληρά.εργαζομένων.στον.
κάθε.τομέα.της.ιατρικής.και.της.ομοιοπαθητικής.
μόνο.θετικά.αποτελέσματα.θα.δώσει.
Από.αυτή.η.θέση.οφείλω.να.συγχαρώ.τον.κ..

Γ..Βυθούλκα.για.το.βιβλίο.του,.που.αποτελεί.πο-
λύτιμη.γέφυρα.επικοινωνίας.των.γιατρών.με.την.
ομοιοπαθητική.και.τη.διέγερση.του.πνεύματος.
μερικών.γιατρών.να.ασχοληθούν.μεθοδικά.με.
την.ομοιοπαθητική.χωρίς.να.υποτιμούν.ή.να.α-
παξιώνουν.την.ιατρική,.αφού.η.κλασσική.ιατρική.
και.η.ομοιοπαθητική.τελικά.είναι.ιατρική.




