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ui α·ίτψωττΰΐ των ανίΞπτυ^γένίανκόίνωνίώνεϊόύ'νΰρ'χι 

οει ιις ΐείευιαίες 6εκαειίε(; να πρυοαναιολίζοηαι ρε άορ-

κώς αυ^ανόρενο ρυθρό οε προσεγγίοεκ; αιην υγεία, οι 

οποίες χάριν συντομίας ονοράζοΜίω '<ενα}^Λακιικές» ιί 

«οΛιοπκές», Όπίϋς κάθε αόριυτη τα^ινόρηοη έιοι κι αυτή 

λειτουργεί ΰηχνά ισοπεδωτικά, διότι κατατάσσει συλλή

βδην ό.Τ! δεν μπορεί να ονομάσει <ύυνκή 1ατρικίν> ως 

i't'i α/ΙακιικιΊ^χίύρίς βάθος γνώοε(ι)ς και διακρίσεων. Δεν 

θα πρέπει να ^εχνά κανείς ; • r.!•ι^^|/tβSSίi^/kε}ίVtκής'>. 

ί'ρεΟύδου-", ψεθϋδυλογίας», <(επ.ιοιιψοΑο\'ΐας'^ και ^αριλυ-

οοψίας^>. Αυτό που υάμερα ονομάζουμε ^ίΛυτική Ιαψική» 

κω θεωρούμε ϋυτονόητη βασίζεται οεου^'κεκρψίΎεςεπι-

ψΟΛογικές αί>\ίχ ΙάΙ^ονας με τον οποίο διακρήουρε ϋ'ΐ 

Ίου εΐνοι "επιστημονικό'· από αυτό nou -U"ν είναι), ψ: 

Ιρ.<30ψικές αρχές (δυϊομόςιίυχής/' σοη^ ? 
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Στην Ayurveda υπάρχει η έννοια τπς αωματικπο 
ιδιοσυ.γκρασίας προτού ουμΒο.;. ^jBevSia, 
Τα «φάρμακαί) της Ομοιοπαθητικής eivoj ουμβστά 
με αυτά της Ayurveda, και πολύ ουχνό η δεύτερη 
βοηθά στη Βαθύτερη κατανόηση των 
ομοιοπαθητικών φαρμάκων 

ωστοπ^ 

r&. Ayurveda; 
Η τέψη της Ιωής 
;'• Ayurvedaxivcii το Ιατρικό Σύστημα που ονοπτύχθηκρ στην Ινδία (ΐιιό αρχοιοιάιων 

.θρόνων και-έχει μια ολοκΑηρωμΕνη προοέγγιοη για την υγεία και την ασθενΕΐα, ιο οποίο 
οημοίνΕΐ ότι υπάρχίΐ μια συγκρόιηοη μεταξύ των φιλοοοφικών, επιστημολογικών και 
μεθοδολογικών ι ης αρχών. Γι' αυτό και είναι δύσκολο να ι ην κατανοηθεί κανείς αιιο-

:.:/ οπασματικό. Τα 5 βασικά οιοιχεία στην Ayurveda (ο χώρος, ο αέρας, η φωτιά, το νερό, 
^ίΚι .-π γη) ^αντιπροσωπεύουν» διαφορετικά χαρακτηριστικά (μη αντίσταση, κίνηοη, θερμό

τητα, ρευστότητα, σταθερότητα) και οχετί^ονται με τις 5 αισΟήαεις. Οι αναλογίες των 
ϋίοιχείων αυτών δημιουργούν ιη μοναδική σωματική ιδιοσυγκρασία του κάθε ατόμου, 
η οποία με τη οειρά της «Έπηρεάζεΐίτόσοτκ ανάγκες του όσο και τα προβλήματα υγεί
ας του και απαιτεί εξαιομικευμένη ανιιμειώπιση από to θεράπσνια ιατρό. Η Ayurveda 
δεν αντιτίθεται στη Δυτική Ιατρική, αντίθετα λειτουργεί «συμπληρωματικά», για να ενι
σχύσει μια ολιστική ιιροοέγγιση οιην υγεία. Ο ΝικόλαοίΚωοτόπουΑοςαΓθΐ·εΑείμια σπά
νια περίτιτωση Έλληνα ιατρού, ο οτιοίος από ίνα σημείο κοι μετά στην ιατρική του κα
ριέρα αφοοκίιΟηκε στην Ayun/eda, πεπειομίνοςαπότην αποτέλεσμα 11 κότητά της όπως 
τηνέζηοε κοντά σε έναν Ινδό γιατρό οιο Λονδίνο. Στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ του Παν 
ΝοΛίν με θέμα την Ayurveda, που ιιροβλήθηκεκακπιςεΜηνικές αίθουσες, η παρουσία 
ι ου Νικόλαου Κωοιόπσυλου ήιαναναηόφευκιααισθητιΊ και προκάλεσε ΙΌ ενδιαφέρον 
μας να μάθουμε περισσότερα. Ο Νικόλαος Κωοτόηουλος εξηγεί στους αναγνώστες ισυ 
Healthy Way τις βασικές αρχές αυτής της προσέγγισης. 
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Ο NtKoSaoc Κωοτ()ηον8ος σε π, ψωιο ηρουωπο 

Orov αποψοίτηασ οη6 την Ιατρική Αθηνών (1984), δού^ψα στο Ναυτικό 
Νοσοκομείο Αθηνών (Τ 986-87) και στο Σωτηρία (1987-88). Κατόπιν πή^ΰ στο 
Royal Infirmary στο Manchester (1988-89) για να κάνω ειδικότηΐο στην Πνευ
μονολογία. Εν τω μεταξύ είχα ήδη ακούοει σε μια ομιλία του στην Αθήνα τον 
ιατρό του Ayup/edo Ashvin Barot, πτυχιούχο του ΠανΕπιστημίοϋ Τζάμναγκαρ 
της Ινδίας και ή^ρο πο/Αούς ΈΜηνες ασθενείς που είχαν καταλήξει σε αυτόν 
και είχαν καλά οποτεΜσματο. Όταν ήμουν στη Βρετανία, ζήτησα να δουλέψι^ι 
μαζί του για ένα μήνα και εντυιιωσιάστηκα. Έβλεπα ότι η προσέγγιση του ήταν 
αποτελεσματική. Κράτησα επαφή με αυτόν το γιατρό μέχρις ότου αποφάσισα 
να ίγκαταλείφω το διδακτορικό μου πάνω στο άσθμο(1990) και να ασχο/,ηθώ 
αποκλειστικά με την επιστημονική εφαρμογή του Ayurveda. Εργάσθηκα και στο 
Λονδίνο στη Harley Street για περίπου 10 χρόνια από το 1990 και το 1999 
ήρθα στην E^Aάδa και άνοιξα το Κέντρο Ολιστικής Ιατρικής στην Κηφισιά. 
Ερευνώ τις ασθένειες που έχουν αχίση με το stress και δι'νω διαλέξεις σε 
πολλές χώρες, προάγοντας την επιστημονική εφαρμογή του Ayurveda. 

'^'Ί 

του Ayurveda δεν υποκαθιστά την ανάγκη της χειρουργικής 
όταν αυτή eivoi απαραίτητη 

- Πώς χρησιμοποιεί η Ayurveda την έννοια της ενέργειας και 
της ιδιοσυγκρασίας; 

Η ιδιοουγκροσία Είναι η μοναδικόιητο Ενός ανθρώπου, που 
οτη ϋϋμβατικπ ιατρική την ΕκφρόφυμΕ με την έννοια του γονι-
διώματος. Είναι ίο βιολογικό γεγονός ότι όλοι είμαστε μεν όμοιοι 
αλλά και διαφορετικοί. Σιην Ayun/eda η υγεία και η αοθένεια εί
ναι στενά συνδεδεμένες με τη μοναδικότητα του ασθενούς. Η μο-
νοδικότπια είναι αποτέλεσμα της όιαφορετικπς αναλογίας στον 
οργανισμό, 3 ενεργειών ιιου στα σανσκριτικά ονομάζουμε vdlta, 
pitta και kapha, ίνΙιΛώντας πιο πρακτικά, η ενέργεια vatta ή κινη
τική ενέργεια είναι η αιτία κάθε κίνησηςοιον οργανισμό μαςόπαις 
είναι η κίνηοη ιων νευρομεταβιβαστών, το βάδισμα, η αποβολή 
αχρήστων ουσιών,η κίνηοη ιου αίματος η εισπνοή και η εκπνοή 
κ.λπ. Η ενέργεια pitta ή μεταβολική ενέργεια σχετίζεται με τον 
τρόπο ηου γίνονται όλες οι χημικές αντιδράσεις μέσα μας όπως 
η πέψη, η θερμορρύθμιση, η δράση των ορμονα'ιν, αλλά και οι 
συναισθηματικές αντιδράσεις μας ως αποτέλεσμα χημικών αντι
δράσεων στον εγκέφαλο. Η ενέργεια kapha είναι π σταθεροποι
ητική ενέργεια ιιου συμβάλλει στη διατήρηση ιης ομοιοστασίας, 
της αύξησης με μέτρο, της ισορροπίας σε ένα διορκίίις μεταβαλ
λόμενο περιβάλλον. 

Όλοι μας έχουμε τις τρεις αυτές ενέργειες αλλά σε διαφορετι
κή ανοΑογίο, Η διαφορετική αναλογία εξαρτάται οηο το ποιοι εί
ναι οι γονείς μος, ο ιόπος και χρόνοςτης γέννησης μας κοι η δια
τροφή της εγκύου. Η ενέργεια ή ο συνδυασμός των ενεργειών 

που υπερέχουν προσδιορίζει την ιδιοσυγκρασία μας 

Στη συμβατική ιατρική δεν χρήσιμοι ιοιείται η έννοια της ενέρ
γειας και 01 περισσότερες εργαστηρίακές εξετάσεις αναλύουν κυ
ρίως ιιοοότητες χημικών ενώσεων όπως σάκχαρο, χοληστερίνη 
τριγλυκερίδια κ.λπ. Αλλά από μόνεςτους αυτές οι ουσίες δεν φα
νερώνουν όλη ιην αλήθεια για την υγεία μας. Ένας ασθενής με 
χαμηλή χοληστερίνη μιιορείνσ υποστεί καρδιαγγειακό επεισό
διο, ενώ κάποιος με υψηλή χοληστερίνη μπορεί να μπ νοσήσει 
ποτέ από την καρδιά του. Με επιστημονικούς όρους η ιδιοοΌ-
γκροσίο εκφράζει ιον φαινότυπο του ασθενούς και οι τρεις ενέρ
γειες τους τρόπους αλληλεπίδρασης των συστημάτων μος 

Η αξία του ιστορικού του αοβενσύς 

- Εσείς τι διαδικασία ακολουθείτε όταν ρλέπετε έναν ασθενή; 
Όταν βλέπω ένα νέο ασθενή, ιιαίρνω ένα εξαιρετικά λεπτομε

ρειακό ιστορικό, Γο οποίο δεν περιορίζεται στην καταγραφή ιων 
συμπτωμάτων, αλλά ιιεριέχει όλες τις διατροφικές συνήθειες, την 
άσκηση, το καθημερινό ρυθμό και το ψυχολογικό πορτρέτο του 
ασθενούς Κατόπιν στέλνω τον αοΟενή μου να κάνει οποιεσδή
ποτε εργαστηριακές εξετάσεις χρειάζονται, για να έχω τη διά
γνωση του προβλήματος για το οποίο χρειάζεται τη βοήθεια μου. 

Τέλος εξετάζω τον ασθενή ελέγχοντας όχι μόνο ι α κλασικά ση
μεία της κλινικής εξέτασης αλλά και τα στοιχεία με τα οποία θα 
διαγνώσω την ιδιοσυγκρασία του ασθενούς σύμφωνα με την 
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Επιστήμη του Ayurveda. ΤΌΤΕ του ίξηγώτπ συμβατική θεραπΕία 
και ιΐζ δυνοτότηΐΓΐ; παρέμβοοης με aAAciyic στη διαιροφή, μΕ-
Οόίιους χαΑόρωοπς και φυτικά σκΕυάοματα που θα ρεΑτιώσουν 
την υγεία του. Συμβατικά φάρμακο >',ρnσιμoπoιoύ\̂ αι μόνο ον 
αυτό f.fvoi απόλυτη οπαρσίτπτο. 

- Μπορείη Ayurveda να αντιμετωπίσει όλες τις νόσους; 
Όχι, η Ayuiv'eda 5tvi"iVai πανάκεια για όλϋ-ς ιιι; νόσους. 
Στην Ayurveda κατατάσσονται οι OOGEVEIEC; σε εύκολα θΕρα-

πεύοιμες, δύακοΑα θερππεύοιμες και αθεράπευτες ανάλογο με 
τον ασθενή και το στάδιο της ασθίνΕΐας. Στπν Ινδία οντιμετωιιί-
ζουν και βαριές οργανικές καταο τάσεις οΛλά οτην Ευρώπη συ
νιστώ ;η μέθοδο αυιή για ψυχοσωματικές νόθους όπως κεφα-
ΑσΑγίες, αλλεργικά νοσήματα, άσθμα, ευερέθιστο ένιερο, δυ-
σμηνόρροια κ.λπ. και γενικά σαν μια πρόσθετη βοήθεια οε νο
σήματα που σχΕτίζονιαι με τις καθημερινές ιιιέσειςκαι το ούγ-
χρονυ τρόπο ζωτίς. Σε βαριές οργανικές ιιοθήσειςδεν υπάρχει 
επαρκής επιοι ημονική έρευνα, οπότε θα πρέπει να ακολουθηθεί 
κατ' αρχήν η συμβατική θεραπεία. Εαν δοθεί υποοτηρικτική αγω
γή, χρειάζεται προσοχή για πιθανές αλληλειιιδράσεις φυτικών 
σκευαομάτων και ουμβατικών φαρμάκων. Επίσης, πρέπει να επι
σημάνω ότι η επιστήμη του Ayurveda δεν υηοκαθιοιά την ανά
γκη της χειρουργικής θεραπείας όταν αυτή είναι απαραίτητη. 

-Σήμερα στπν Ινδία ouvundpxEi nAyurveda με τη συμβατι
κή ιατρική; 

Συνυπάρχει οε κάποιο βαθμό. Πολλοί μοντέρνοι ιατροί ου-
νταγογραφουν μεpικέc φορές σκευάσματα του Ayurveda, Γίνο
νται όλο και περισσότερες προσπάθειες για συνεργασία στην 
ίρευνο και οε κλινικές μελήες. 

Στατιστικά ενα μεγάλο μέρος του πληθυσμού χρησιμοποιεί 
Ayun/rdd στην ηρωιοβάθμια περίθαλψη. 

Διατροφή και φυτικά σκευάσματα 

- Η θεραπευτική προσέγγιση της Ayurveda συμπεριλαμβά
νει διατροφή και φυτικά σκευάσματα. Πώς προσεγγί^^ το θέ
μα της διατροφής; 

Στην ινδική παράδοση υιιάρχουν ^ ι γεύσεις, Γλυκιά, ξινή, αλ
μυρή, καυτερή, πικρή και στυφή. Αυτές οι γεύσεις αυξάνουν ή 
ελαπώνουντιςενέργειες(ν3ΐ3,ΡίΙΐ3,Κ9ρΙτΰ) που προαναφέραμε. 
Οπότε οιη διατροφή δεν παίζουν μόνο ρόλο τα ουοτατικσ των 
τροφών όπωςτα λιηίδώ, το σάκχαρο κ.λη. αλλά κοι οι γεύσεις. 

Τα φυτικά σκί υάσμστα μπορεί να είναι τυποηαιπμένα οπό εται
ρίες, Επίοηζ ι ιολίιά από ιθ φυτά που χρησιμοποιεί η Ayurveda υπάρ
χουν και otnv Ελλάδα όπωςη πίπερόπιζα (ginger), γλυκύριζα 
(yastimadhu), ο βοοιλικός (Lulaii) κ.λπ. Εάν δεν είναι τυποποιημέ
νο από ετοιρίες-δηλαδή ουσκευαομένα-θο αποφασίσει ο ιατρός 
ως προς το ιι και ηόοοθο πάρει ο ασθενής και με ποιον τρόπο. 

- Είναι βε'βαιο ότι αυτές οι ουσίες ταιριάζουν σε οργανισμούς 
από άλλα γεωγραφικά μήκη και πλάτη, όπως είναι η Μεσόγειος; 

Γενικά ταιριάζουν, Η διάρροια, το άσθμα, ιο έκζεμα υπάρχουν 
οεόλα ΐϋ γεωγραφικά μήκπ και πλάτη και οι αρχές για τη θερα
πεία τους είναι παρόμοιες Χρειάζεται όμως προοοχή γιατ ί η δια
τροφή και τα γονιΏια των Ινδών διαφέρουν από αυτό' των Δυτι
κών και πρέπει να προσορμύζοντοι οι δόσεις σνάλογα με τον 
ασθενή. Δεν συστήνω τη γενική χρήση ακευσομότων από κατα-
στήμοια υγιεινήςδιατροφήςαν πρόκειται να ανημετωπιοθεί μια 
ασθένεια. Είναι επικίνδυνη η υπεραιιλούστευοη της ιατρικής. 

- Σε τι παθήσεις βλε'ηετε μεγαλύτερη βελτίωση; 
Έχω δει μεγάλη βελτίωση σε άσθμα, σε ψυχολογικά προβλή

ματα άγχους, οε κρίσεις πανικού, οε κολίτιδες, δυομηνόρροιες 
και γενικότερα καταστάσεις που σχετίζονται με ψυχοσωματικούς 
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Ομοϊοηαθηηκή και βεβονισμ08 
- ΈΧΕΤΕ εκπαιδευθεί και omv 

ομοιοπαθητική και στο βελονισμό. 
Υπάρχει ούνδεση μεταξύ όΑων αυτών 
των προοΕγγίοεων; 

Υπάρχει ούνδί-οη στη βασική ιδέα ότι 
κάθε ασθενής όιει μια διαταραχή στην 
Ενέργε'̂ ι προτού οσθενήοει. 

Στην ομοιοπαθητική δίνεται ένα 
ιδιοσυγκραοιακό φάρμακο και στο 
βεΑονιομΰ διορθώνεται η διαταραχή 
μέσω χρήσεως σημείων ενεργοποίησης 
των ισημερινών. Στην Ayurveda υπάρχει 
η έννοια της ιδιοσυγκρασίας προτού 
συμβεί π ασθένεια. Τα «qxippaKa» της 
Ομοιοπαθητικής είναι συμβατά με αυτά 
της Ayurveda, και πολύ συχνά η 
δεύτερη βοηθά στη βαθύτερη 
κοτανόηοη των ομοιοπαθητικών 
φαρμάκων. 

Στην περίπτωση του βελονισμού, η 
θεώρηση της υγείας γίνεται μέσω 5 

στοιχείων, μέσα στα οποία εινσι το 
μέταΜο και ίο ξύλο. Και στην Ayurveda 
και στο Βελονισμό υπάρχει η 
προοέγγισπ ότι η διαταραχή κάποιων 
στοιχείων προκαλεί τη νόοο. Υπό αυτή 
την ήνοια υπάρχει μια συνάφεια 
μεταξύ των δύο προοεγγίσεων, αλ\ά σ 
βελονισμός είναι μια πιο μηχανιστική 
προσέ/γιση, ενώ η Ayurveda δίνει 
μεγάλη οημοσίο στη vonTiKri 
κατάσταση του ανθρώπου. 

- Ποια είναι η θεραπΕίπικιί 
προοέγγισπ στην Ayurveda; 

Όταν δέχομαι έναν ασθενή, θα κάνω 
μια διάγνωση της συμβατικής ιατρικής, 
με κλινικές και εργαστηριακές μεθόδους 
κσι μια διάγνωση από πλευράς 
Ayurveda. Παραδείγματος χάριν στην 
περίπτωση μιας κολίτιδας ο ασθEvrίς 
ξέρει ότι θα μπορούσε να πάρει 

φάρμακα της συμβατικής ιατρικής όπως 
είναι π.χ. τα σπασμολυτικά. Από 
πλευράς Ayurveda η κολίτιδα είναι μια 
διαταραχή του αέρα και αυτό σημαίνει 
ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί μια 
συγκεκριμένη διατροφή με τροφές που 
ισορροπούν την ενέργεια του αέρα. 

Ο ρυθμόςτης ημέρας θα πρέπει να 
βοηθήσει την ισορροπία συμπαθητικού 
καιπαρασυμπαθητικούουστήματος 
που ρυθμίζουν την περισταλτικότητα 
του εντερικού οωλήνα. Θα δώσω, 
επίσης, φυτικά σκευάσματα που 
βοηθούν την κινητικότητα και την 
υπερευαισθησία του πεπτικού σωλήνα. 
Αυτά θα είναι προσαρμοσμένα tuc προς 
τη δόση στην ιδιοσυγκρασία του 
ασθενούς. Επίοης θα προτείνω στον 
ασθενή μεθόδους χαλάρωσης που θα 
βοηθήσουν την ισορροπία του 
αυτονόμου νευρικού συίττήματος 

παράγοντες και έχουν επηρεάοει το ανοσοποιητικό ή το νευρο
φυτικό σύστημα. Σήμερα υπάρχει μία επιδημία άγχους που είναι 
ένας από τους προδιαθεσικούς παράγοντες οε πάρα ποΑλό νο-
οήματα. Μέσω της σωστής χρήσης Ayurveda με ορθολογιστικό 
τρόπο μπορούν οι ασθενείς νο βοηθηθούν χωρίς παρενέργειες 
με πιο φυσικές μεθόδους. 

- Γίνονται σήμερα έρευνες πάνω στην Ayurveda; 
Γι'νονιαιόΛοκαι περισσότερες έρευνες αλλά όχι τόσο πολλές όσο 

στη συμβατική ιατρική. Δεν είναι απλό στην Ινδία να παρακολουθή
σεις ασθενείς επί μακρό χρονικό διάστημα. Ωστόσο σε ό,τι έρευνα έχω 
κάνει εγώ πάνω σε κάποια θέματα, έχω δει εξαιρετικά αποτελέσματα. 

- Θα μπορούοαμε να πούμε ότι η Ayurveda είναι Γενική Ια
τρική και αντκττέκεται στην εξειδίκευση; 

Όχι, δεν αντιστέκεται στην εί^ιδίκευση. Η εξειδίκευση είναι απο
λύτως απαραίτητη, αυτό που λείπει σήμερα από την ιατρική εί
ναι η σύνθεση. Επίσης, πρόβλημα είναι η λάθος εξειδίκευση, όταν 
ο γιατρός σού λέει ότι ενδιαφέρεται μόνο γιο το οτομόχι οου ή 
μόνο για τους πνεύμονες σου. 

Αυτό που θέλω νο τονίοω είναι ότι κάθε εναλλακτική ιατρική 
θα πρέπει νο εφαρμόζεται με έναν σύγχρονο ολιστικό τρόπο, 
δηλαδή μαζί με σωοτή συμβατική ιατρική και ούγχρονες δια
γνωστικές εξετάσεις, για νο μπορούμε νο παρακολουθήσουμε 
τα αποτελέσματα. 


