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ΑΓΙΟΥΡΒΕΔΑ 

ΕΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙ 5.000 ΕΤΩΝ 
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Με... βάθος γνώσης 5.000 χρόνων, η αγιουρβέδα θεωρείται το παλαιότερο καταγεγραμμένο θεραπευτικό 
σύστημα στον κόσμο. Γεννήθηκε στην Ινδία από σοφούς της αρχαιότητας KCI επηρέασε βαθιά την εξέλιξη 
της ιατρικής σε όλο τον κόσμο. Αναγνωρισμένη ηλέον από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και απαλλαγ
μένη αηό ταμπού αιώνων, που την ήθελαν αποκλειστικά ως «ιατρική των φτωχών», γνωρίζει σήμερα τερά

στια άνθηση και στη Δύση, ενώ όλο και περισσότεροι επιστήμονες της συμβατικής ιατρικής επεκτείνουν τις 
γνώσεις τους, κυρίως οε σχέση με ψυχοσωματικές ασθένειες που συνδέονται με το ανοσοποιητικό και το 
νευρικό σύστημα, μέσα από την αγιουρβεδική προσέγγιση. Σύμφωνα με αϋτήν, τα πέντε κυρίαρχα στοι

χεία της Γης, το χώμα, το νερό, η φωτιά, ο αέρας και το κενό (αιθέρας), συνυπάρχουν μέσα μας με τη μορ
φή βιοενέργειας και η θεραπεία επιτυγχάνεται όταν τα στοιχεία αυτά ισορροπούν στον οργανισμό. «Αντιμε

τωπίζεις την αιτία και όχι το σύμπτωμα» λένε οι επιστήμονες της αγιουρβέδα. 

ΚΕΙΜΕΜΛ Ι ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΡΑΝΤΖΟΓΛΟΥ (evaggellageriet.gr) 

Η αγιουρβέ&α, η οποία προέρχεται από τις σανσκριτι
κές λέξεις «avus» που σημαίνει ζωή και «veda» που ση
μαίνει επιστήμη, ανακαλύφθηκε και αναπτύχθηκε από 
τους ινδούς σοφούς Rishis. Οι Rishis είχαν αναπτύξει την 
επαφή τόσο με τον πνευματικό όοο και με τονφοοίκό κό-
ομο και μέαα από αυτήν τη σχέση καθόριζαν τη φύση ταυ 
σύμπαντος, καθώς και τη θέση που κατείχε ο άνθρωπος 
μέσα σε αυτό. Ot Rishis σημείωσαν τεράστια πρόοδο στους 
τομείς της χειρουργικής, της βοτανικής ιατρικής, των θε
ραπευτικών δράσεων των ανόργανων στοιχείων και με
τάλλων, της άακηοης, της φυσιολογίας, της ανθρώπινης 
ανατομίας και της ψυχολογίας. Οι χειρουργικές τους γνώ
σεις περιλάμβαναν δύσκολες επεμβάσεις, όπως η καισαρι
κή τομή, η αποία μόλις τα τελευταία 100 χρόνια εκτελεί
ται με επιτυχία στη Δύοη. Αυτές οι πληροφορίες, που επί 
αιώνες ολόκληρους μεταβιβάζονταν προφορικά από το 
δάσκαλο στο μαθητή, καταγράφηκαν πριν από 4 500 χρό
νια στις Βέδες, τα φιλοσοφικά-θρησκευτικά κείμενα των 
ινδουιστών. Καθώς οι γνώσεις της αγιουρβέδα διαδόθη
καν σταδιακά και σε άλλους πολιτιομούς. αναγνωρίσθηκε 
η αξία της οπό διάφορες ιατρικές οχολές και πρακτικές οι 
οποίες ενσωμάτωσαν στοιχεία της. Ωστόσο, η πορεία της 

αγιουρβεδικής ιατρικής ανεστάλη στην Ινδία κατά την πε
ρίοδο της βρετανικής αποικιοκρατίας. Το 1833 η East India 
Company απαγόρευσε τη Λειτουργία όλων των αγιουρ-
βεδικών σχολών. Για σχεδόν ΙΟΟχρόνια η αγιουρβέδα ήταν 
γνωστή ως ιιη ιατρική των φτωχών» και εφαρμοζόταν μόνο 
σε αγροτικές περιοχές, όπου η δυτική ιατρική ήταν εξαιρε
τικά ακριβή ή δεν υπήρχε καθόλου. 

Με την ανεξαρτησία της Ινδίας, η αγιουρβέδα ήρθε πάλι 
στο προσκήνιο, για να κερδίσει αυτήν τη φορά ομότιμη 
θέση με τη δυτική ιατρική. Σήμερα, το 70% του πληθυ
σμού της Ινδίας φροντίζει την υγεία του με τον αγιουρβε-
δικό τρόπο. Το 1978, οε μια διάσκεψη που έγινε σχετικά 
μετην ιατρική του Τρίτου Κόσμου, μετην υποστήριξη του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, διατυπώθηκε το συμπέ
ρασμα ότι η αγιουρβέδα είναι το καλύτερο ούοτημα ια
τρικής για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ταυτόχρονα υιοθε
τήθηκε η άποψη πως η αγιουρβέδα μπορεί να αποτελέσει 
τη βάση μιας παγκόσμιας ιατρικής, που, σε συνδυασμό με 
τη συμβατική δυτική ιατρική, θα βοηθήσει στη δημιουρ
γία μιας ανώτερης κατάστασης υγείας μέσα από την ισορρο
πία πνεύματος και οώματος. «Το μείγμα της αγιουρβέδα 
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και της δυτικής ιατρικής φέρνει κοντά την αρχαία σοφία 
κοι τη σύγχρονη επιοτήμη, που και οι δύο έχοϋν αποδε
χθεί εντελώς ουμβατές» υποοτηρίζουν οι υηοαπηρικτές 
της σύγχρονης αγιουρβέδα. 

Φιλοσοφία 
Οι τέσσερεις σκοποί της ζωής 
σύμφωνα με την αγιουρβέδα 

1. Η εκπλήρωοη των υποχρεώσεων σας προς την κοινω
νία. 
2. Η συγκέντρωση αποκτημάτων παράΛΛηλα με την εκπλή
ρωση των υποχρεώσεων οας. 
3. Η ικανοποίηση των νόμιμων επιθυμιών σας με τη βοή-
βείο των αποκτημάτων σας. 
4wH συνειδητοποίηση ότι οτη ζωή υπάρχουν και άλλα πράγ-
ycra πέρα από τις υποχρεώσεις, τα οπσκτήματα και τις επι-
3ΐ4<ίΕς. 

ψεις. τα ουναισθήματα και τις φυσικές πράξεις μας να κυ
ριαρχεί απόλυτη αρμονία. Παρόλο που ο σκοπός μας μπο
ρεί να είναι ειρηνικός, εάν οι ακέψειςμαςείναι γεμάτες φό
βο και τα αισθήματα μας αρνητικά, τότε το σώμα μας μπορεί 
να εκδηλώσει κάποια ασθένεια ως ένα ιισημάδι αφύπνισης 
για αλλαγές». Στην αγιουρβέδα η εκδήλωση της ασθένει
ας θεωρείται καλό σημάδι - επειδή αποκαλύπτει μια πα
λιά, κρυμμένη πτυχή του εαυτού μας, μια πτυχή που πρέ
πει να θεραπευτεί. 

Πολύ συχνά, το πρώτο ερώτημα που μπορεί να σας υπο
βάλει ένας αγιουρβεδικός γιατρός είναι: «Ποιος είναι ο σκο
πός της ζωής σου; Και ποια είναι η πιο σωστή για σένα μορ
φή του (εργασία, δραστηριότητα κ.λπ,); Πώς είναι οι σχέσεις 
σου;» Εάν υπάρχει αρμονία ο'αυτούς τους τομείς, η φυσι
κή θεραπεία γίνεται ησλύ ευκολότερη. 

ϊατάτην αγΌ^Ρβεδική Θεωρία, η υγεία είναι το αποτέ-
*εσμα της αρμονίας στον οργανισμό. Πα να είμαστε υγι-
sc "φέπΕί ανάμεαα στο σκοπό της ύπαρξης μας, τις ακέ-

Πηγή: ΕΛΑηυικη Εταιρεία Μελέτης Εφαρμογής Επιατήμης Αγι
ουρβέδα http://www.ayurveda-hellas,,g(/ • 
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«01 ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ» 
Ο Dr Νίκος Κωστόπουλος (info@hhcentre.com) ΕΪναι ένας από τους πλέον διακεκριμένους ευρωπαίους για

τρούς της αγιουρβέδα. Με πολυετή εμπειρία οπην έρευνα και σημαντικές εργαοίες σε παγκόσμιο επίπεδο, 

υποστηρίζει τη σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση του συστήματος. Αποφοίτησε αηό την Ιατρική Σχολή 

Αβηνών το 1984 και άρχισε να ασχολείται με την αγιουρβέδα πριν από περίηου 20 χρόνια. 

Μ 

•Ημουν στην Αγγλία, δούλευα σε ένα νοσοκομείο στο 
Μάντσεστερ, στου τομέα της πνευμονολογίας, και άφη
σα ένα διδακτορικό που μου Είχαι/ προσφέρει για να αοχο-
]ΐΓ(βώ με την αγιουρβέδα». Ο λόγος; «Πα-
ρώοηου οτη Δύοη επικρατεί η αυνήθεια 
« Ι Βέλει κανείς να γίνει καλά αύριο το πρωί 
ηαφνοντας απλώς μια ταμπλέτα, οι άνθρω
πο* είναι εξαιρετικά νοήμονες και, εάν τους 
ξηγήσε ις τι κάνεις, για ποιο Λόγο το συ
στήνεις και τι περιμένεις από αυτούς, αντα
ποκρίνονται εξαιρετικά καλά». Ο Νίκος 
ΡΕίιίστόηουλος συμμετείχε ατο βραβευ
μένο και πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ 
του Παν Ναλίν «Αγιουρβέδα: η τέχνη της 
ί^ής», που παρουοιάζει την ιοτορία της 
αγιουρβέδα μέσα από συνεντεύξεις των 
Βαιντίας, των γιατρών της αγιουρβέδα, 
ασθενών και εμπειρογνωμόνων. Μας μί
λησε τηλεφωνικά από την Ινδία - όπου 
βρίσκεται γιο να παρακολουθήσει ένα διεθνές ουνέδριο 
(Ακττικής ιατρικής. 

Πύς θα μπορσύοαμε να περιγράψουμε απλά τη λο

γική της αγιουρβέδα; «Με δύο βασικές αρχές. Κάθε άν
θρωπος έχει σωματικές γενετικές ενεργειακές προδιαθέ
σεις που είναι σημαντικές για την πρόληψη και θεραπεία 

των ασθενειών. Αυτή είναι η αρχή του 
tridosha και εμπεριέχει τρεις σωματικές 
ενέργειες που ονομάζονται vata, pitta και 
l<aplia. 

»Η vata είναι η κινητική ενέργεια και 
καθορίζει το πόοο γρήγορα μεταφέρεται 
οποιαδήποτε πληροψορία ή ουσία στον 
οργανισμό μας, δηλαδή με απλά λόγια τσ 
πόσο γρήγορα (π.χ.) σκέφτομαι, μιλάω, 
την ταχύτητα της πέψης και της αποβο
λής άχρηστων υλικών, τα ρυθμό της καρ
διάς κ.λπ. Η pitta είναι η μεταβολική ενέρ
γεια, είναι η ενέργεια της φωτιάς, και με 
τη φωτιά εκφράζουμε το σύνολο των με
ταβολικών διαδικαοιών οε έναν οργανι
σμό. Η αλληλεπίδραση της θυροξίνης και 

των υποδοχέων της στα κύτταρα, η ικανότητα των γαστρι
κών υγρώνναδιαοπούν την τροφή, η ικανότητα του νευρι
κού συστήματος να συγκεντρώνεται καινά κατανοεί έννοι
ες κ.λπ. είναι το αποτέλεσμα της ύπαρξης pitta σ' έναν 

ι Λύση εηικροΐβί η ουνήβεια να ΒΕΑΕΙ κονείς νο γίνει καλά πύριο το πρωί παίρνοντας απΑως μια τομπΑέια» Επισημαίνει ο Dr Νίκοι; Κωοτό-
-^XJ·^^. περιγράφοντας τη Βυο^οΛία -και τη BuonicsTio- απένοΐΛΐ στις εναΛΛοκτικές μορφές θΕροπειας. Ο ίδιος έχει αφοοιωθει στη μελίτη τηι; αγι-
Tiflftf^' οντού του «εξαιρετικά οΛιοτικού συστήματος υγείος», που σιηρίζεται στην αρχή ότ! η υγεία είναι αποτεΑεομα μέτρου και ισορροπίας ανό-
.A^iUtuju ορνανιομό και το περι^λλον, ψυσικό και ψυχολογικό. 

mailto:info@hhcentre.com
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οργανισμό. Και η kapha είναι η σταθεροποιητική ή απο
θηκευτική ενέργεια, αυτή που κρατάει οε οταθΕρότητα το 
αύοτημά μας εν μέσω της συνεχούς κίνησης και του μΕ-
ταβολισμού ουσιών στον οργανισμό μας και της συνεχούς 
αλλαγής στο εξωτερικό περιβάλλον. 

κΟμως, και η ανθρώπινη ψυχολογική συμπεριφορά εί
ναι εξαιρετικά σημαντική για την υγεία και σχετίζεται με 
τρεις νοητικές ενέργειες. Αυτή είναι η αρχγ] του tnguna και 
περιλαμ|3άνει τις ενέργειες sattva, rajas και tamas. Sattva 
Είναι η ενέργεια που εκδηλώνεται οτονευρικό μας σύστημα 
όταν βλέπουμε τα πράγματα ξεκάθαρα, όταν βλέπουμε την 
πραγματικότητα όπως ακριβώς είναι και έχουμε καθαρή 
επίγνωση του συνόλου των περιστάσεων γύρω μας. Rajas 
είναι η ενέργεια που έχε σχέση με την επιθυμία για συνε
χή δράση. Είναι μια ενέργεια απαραίτητη, αλλά χρήσιμη 
μόνον όταν είναι υπό τηνεποπτεία του sattva-διαφορετικά, 
η δράση είναι άσκοπη, χωρίς μέτρο και αποτελεσματικότητα. 
Η tamas είναι η ενέργεια αδράνειας και άγνοιας, λίγο πιο 
σκοτεινή ενέργεια που απορροφά το φως. Π.χ., όταν ξυπνά
με ένα nptcsKDi νιώθουμε την ενέργεια μας βοριά, ότι όλα 
είναι δύσκολα, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, αυτό 
είναι αποτέλεσμα της ε\ίέρνειας tamas. 

«Σύμφωνα με την αγιουρβέδα, κάθε άνθρωπος γεννιέται 
μεμιααναλογίααυτώντωνενεργειών. Εχουμε, λοιπόν, ένα 
εξαιρετικά ολιστικό σύστημα υγείας που λέει ότι αν οι τρεις 
ενέργειες σου είναι σε ισορροπία, εάν ο μεταβολισμός σσυ 
είναι οε ισορροπία, αν οι ιστοί σου είναι σε ισορροπία (δεν 
είσαι υπέρβαρος, ούτε έχεις χάσει πολύ βάρος, ούτε έχεις 
αναιμία), εάντααπόβλητάσου είναι σε ισορροπία (ενεργεί
σαι κανονικά), η περίοδος σου είναι κανονική, ο ιδρώτας 
σου είναι κανονικός και εάν υπάρχει ισορροπία στον εαυτό 
σου, στη βαθύτερη πλευρά της ύπαρξήςσου.στονουοου 
και στις αισθήσεις σου. τότε είσαι υγιής. Η βασική προσ
θήκη στα όσα γνωρίζουμε στη σύγχρονη ιατρική είναι ότι 
απλώς υγιείς ιστοί και φυσιολογικές εξετάσεις αίματος δεν 
σημαίνουν ότι ο άνθρωπος είναι υγιής. Οι σωματικές και 
νοητικές ενέργειες που διαχειρίζονται τις χημικές μας ου
σίες και τους ιστούς μας είναι εξαιρετικά σημαντικές για 
την υγεία, την πρόληψη και τη θεραπεία των ασθενειών». 

Με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται η θεραπεία; «ΙΗ θερα
πεία στηρίζεται όχι μόνο στην εξάλειψη των συμπτωμά
των, αλλά καίστηνεπαναφορό της ισορροπίας, στις σωμα
τικές και ψυχολογικές ενέργειες των οποίων η διαταραχή 
προκάλεσε την ασθένεια. Για να επανέλθει η ισορροπία 
πρέπεινα επέμβουμε θεραπευτικά στη διατροφή, τον τρό
πο συμπεριφοράς του ασθενούς και να χορηγήσουμε φαρ
μακευτική αγωγή συνήθως φυτικής προελεύσεως. Ενα βα
σικό συστατικό της αγιουρβέδα είναι η αρχή ότι η υγεία 
είναι αποτέλεσμα μέτρου και δυναμικής ισορροπίας ανά
μεσα στον οργανισμό και το περιβάλλον, φυσικό και ψυ
χολογικό». 



«Ot ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ» 

«Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΓΗΡΙΖΕΤΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ 
ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ 

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ, ΣΤΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΠΚΕΣ ΕΝΕΡ
ΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ 

ΑΣΘΕΝΕΙΑ. ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΓΙΟΥΡΒΕΔΑ ΕΙΝΑΙ 
Η ΑΡΧΗ ΟΤΙ Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙ
ΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ νμγχΟΛΟΠΚΟ». 
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Πρέπει ο ασθενής να έχει ενστερνισθεί τις βασικές 
αρχές της αγιουρβέδα γιο να είναι επιτυχής η θερα
πεία; «Βλέπω ασθΕνείζ που είναι παιδιά και δεν χρειάζεται 
να έχουν ενστερνιοθεί τις αρχέζ τηζ. Ομως. αν πρόκειται 
για έναν ενήλικο, πρέπει οπωσδήποτε υα καταλάβει ότι η 
αοθένειά του έχει ξεκινήοει από κάποια αιτία που πρέπει 
να εξαλειφθεί, ανθέλει να γίνει καλά. Η θεωρία της αγιουρ-
βέδα έχει λογικούς κανόνες και όχι κάποιο αφηρημένο φι-
λοοοφικό ή θεολογικό δόγμα». 

Πόσες επισκέψεις χρειάζονται συνήθΕος για την απο
τελεσματική θεραπεία; «Εξαρτάται από την περίπτωση του 
κάθε ασθενούς. Αν κάποιος έρχεται απλώς για προληπτικούς 
λόγους, του δίνονται κάποιοι κανόνες που τους ακολουθεί 
και μετά παρακολουθείς την πορεία του. Αν κάποιος είναι 
ασθενής, οι επισκέψεις εξαρτώνται απότο αν η αοθένειά του 
είναι οξεία ή χρόνια και τη βαρύτητα της αοθένειας. 

»Δεν υπάρχει πάντως κάποιος κανόνας, ότι πρέπει (π.χ.) 
να δείζτο γιατρό 1,2 ή 10 φορές. Πρέπει οπωσδήποτε, ό
μως, ο αοθενής να συνεργαστεί με το γιατρό και να καθορί
σει μαζί του το μοντέλο, τους στόχους και το βάθος της 
θεραπείας. Σκεφτείτε, άλλωστε, πως όλοι οι άνθρωποι είμα
στε διαφορετικοί και σ'αυτό ακριβώς το οημειο βρίσκεται 
η ομορφιά της πρόληψης στην αγιουρβέδα. Το ξύλο και 
το μέταλλο χρειάζονται διαφορετική προστασία. Το ξύλο 
δεν σκουριάζει, το μέταλλο σκουριάζει. Εχεις ανθρώπους 
που είναι ευαίσθητοι οτα πνευμονολογικά νοσήματα και 
ο'αυτούς θα πεις: "Με κανέναν τρόπο μην καπνίσετε". Εάν 
κάποιος έχει πιο πολλή ενέργεια pitta -που είναι η φωτια-

Σκπνές από το ποΑϋσυζητημΕνο ντοκιμοντέρ «Αγιουρβέδα, η τέκνη 
χης ζωής» του Παν Μαλίν, που παρουαιάζει ιην ιστορία αιπής της μΕ-
θόίου μέοα από ουνεντεύξΕκ; ίων ΒαΙντίσς {των γιατρών τπς αγιουρβΕ-
5α), ασθενών και εμπειροννίι)).ιόνων. 

θα έχει πιο ευαίσθητο στομάχι και συκώτι, πιο ευαίσθητο 
ανοσοποιητικό σύστημα, οπότε αυτόματα του δίνεις αρ-
χές για να προφυλάξει την ισορροπία της ενέργειας και τα 
όργανα που αντιπροσωπεύουν αυτήν την ενέργεια, ίνίετην 
αγιουρβέδα κάνεις πολύ πιο συγκεκριμένη προληπτική ια
τρική για κάθε τύπο ασθενούς. Σήμερα, αν ζούμε 90 χρό
νια, οπό αυτά αρρωσταίνουμε συνολικά μόλις 1-1,5. Η αρχή 
στην αγιουρβέδα είναι όχι μόνο τι να κάνω μέσα σ' αυτόν 
τονενάμισηχρόνογιο να γίνω καλά, αλλά τι μπορώ να κάνω 
τα υπόλοιπο 89 χρόνια για να μείνω καλά». 

Πώς αντιμετωπίζουν οι Ελληνες την αγιουρβέδα; ιΣτο 
ιατρείο μου αυτήν τη στιγμή, αν θέλει κάποιος θέλει να γί
νει νέος ασθενής μου, πρέπει να περιμένει 1-1,5 μήνα. Την 
ίδια λίστα αναμονής είχα και στο Λονδίνο. Παρόλο που κι 
εγώ νόμιζα ότι η Ελλάδα θα είναι λίγο πίσω σ' αυτά τα θέμα
τα, οι Ελληνες είναι εξαιρετικά διαισθητικοί-κι έτσι, αν τους 
εξηγήσεις την αλήθεια, πολύ γρήγορα το συλλαμβάνουν και 
μπορούν να ακολουθήσουν όσα πρέπει να κάνουν. Ηρθα 
στην Ελλάδα το 1999 και πραγματικά δεν βρήκα καμία δυσκο
λία στο να εξαπλώσωαυτέςτιςιδέεςκαι να έχω ασθενε'ς ό
λων των ηλικιών. Από μικρά παιδιά (που τα φέρνουν οι μητέ-
ρεςτουςεπειδή παθαίνουν, π.χ., συχνά ωτίτιδα) έως 85χρονους, 
αν και η κύριαομάδαασθενώνείναι οπό 25 μέχρι BS-60 ετών, 
που είναι και η ηλικία με τις περισσότερες ασθένειες στην 
πραγματικότητα». 

Πώς σας αντιμετωπίζουν οι έλληνες και ξένοι συνάδελ
φοι σας της συμβατικής ιατρικής; «Οι ασθενείς μου πα-



uH Sucmmio απέναντι ιπιι; εναλλακτικές 
θεραπείες ΰφΕίΛεΐαι KGI σε κάποιους ενοΛΑα-
κτιχούς θφοπευτες, που πολλές φορές und-
oKovrar -κωρίς καμιά συναίσθηση- λανούς με 
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vm κάνουν όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάοεις, διότι 
γιατρός πρέπει να ειμαί σίγουρος νια το τι αντιμετωπίζω, 
μηορώ να πω απλώς σε κάποιον: "Εχεις αυτήν την ιδιοου-

ia'. Πρέπει να έχω όλες τις εξετάοεις αίματος, ένα Ε-
κ̂ό καλό ιστορικό, μια πλήρη διάγνωση, για να ξέρου-

πού^ισκόμαοτε. τι αντιμετωπίζουμε και τι χρόνο έχουμε 
\β το αντιμετωπίσουμε. 
•Γουτάπου κάνω, παρόλο που χρησιμοποιώ αρχές και 

iincnoudvo) παραδοσιακής ιατρικής, ποτέ δεν θα ̂ φηαιμο-
παήσω, π.χ., ένα φυτό αν δεν έχω έρευνες στη σύγχρονη 
βτρβαΐπουναυποστηρίζουντη δράση του. Δεν είμαι υπέρ 
—s; ακραιφνούς εφαρμογής της αγιουρβέδα· για την ακρί-
SeiL έχω το ένα μου πόδι στην αγιουρβέδα και το άλλο στη 
ι̂ ^Όφοντ) ιατρική, γιατί θέλω κι εγώ va είμαι σίγουρος πως 
3ϊ5£ΐπου κάνω πράγματι ωφελεί τους ασθενείς μου, ΓΓαυτό 
^όετΐίχα ποτέ κανένα πρόβλημα με ουναδέλφους από 
~^-3(%^τική ιατρική, τόσο στην Ελλάδα όσο στο εξωτερι-
^ Αη*έτως, έχω πολλούς φίλους κορυφαίους χειρουρ-

Αγγλία, με τους οποίους συνεργαζόμουν τα 10 
nou είχα το ιατρείο μου στο Λονδίνο. 

"Σήμερα ουνεργάζομαι με πλαστικούς χειρουργούς των 
δύο καλύτερων νοσοκομείων της Ινδίας πάνω σε μια έρευ
να σε βαριά περιστατικά υπερτροφικών ουλών, για τις οποί
ες δεν υπάρχει θεραπεία στη συμβατική ιατρική. Με Τη βοή
θεια τη ς αγ ιουρβέδα ερευνούμε μια κρέμα που mVB θαύματα 
μπροστά στα μάτια μας». 

Παρ' όλα αυτά, υπάρχει Sucniιστία απέναντι στις εναλλα-
κτίκες θεραπείες. Πώς την εξηγΕΓτε; «Κομίζω ότι γι ;3υτό 
ευθύνονται και οι εναλλακτικοί θεραπευτές, παυ πολλές φο
ρές υπόσχονται, χωρίς καμία συναίσθηση, λαγούς με πετρα
χήλια, αλλά και οι σύγχρονοι γιατροί που κλείνουν τ' αφτιά 
τους πάρα πολύ γρήγορα σε όσα δεν κατανοούν. Σε οποιοδή
ποτε σύστημα ιατρικής πρέπει να ξέρεις ποιοι είναι οι ηερίο-
ρισμοί και ποια τα πλεονεκτήματα του. Εάν δεν το κατέχεις 
αυτό, δημιουργούνται αυτόματα και παρεξηγήσεις, και λάθη, 
και δυσπιστία. Αυτό είναι θέμα τού πώς χειρίζεται ένας για
τρός τη γνώση του. Στην αγιουρβέδα υπάρχει ένα ρητό που 
λέει: Ή γνώση, τα όπλο και το νερό μπορούν να είναι για καλό 
ή για κακό, ανάλογα με το ποιος τα χειρίζεται"». • 
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TO «ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ» ΤΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ 
Μεγάλη είναι το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας η διάδοση αγιουρβεδικών προϊόντων, τα οποία προμη
θεύει στην ελληνική αγορά κυρίως η εταιρεία Ayurveda Hellas, αποκλειστική αντιπρόσωπος από το 1995 της 
Htmalaya (της μεγαλύτερης ινδικής εταιρείας παραγωγής αγιουρβεδικών προϊόντων) στην Ελλάδα και την 
Κΰτφσ. 
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ΗΓοφία Παπαδοπούλου, χημικός-ερευνήτριατηςαγι-
(Η^ρβέδα, πρόεδρος της Ελληΐίΐκής Εταιρείας Μελέτης 
Εφαρμογής Επιστήμης Αγιουρβέδα και υπεύθυνη της 
Ayurveda Hellas, περιγράφει τις αντιδράοΕίς των Ελλή-
fuiM απί\/αντ\ οτσ αγιουρβεδικά προϊόντα: «Το Ελληνικό 
(Lorvo είναι ιδιαίτερο. Γ^ηορεί να μην είναι τόσο ενημερω-
ί^ένογια τις εναλλακτικές Θεραπείες όαο το κοινό των υπό-
Λίκηων δυτικών χωρών, αλλά αν ενημερωθεί αωστά έχει 
βετική οτάοη. Ο κόσμος πρώτα βλέπει στην πράξη πως 
ωφελείται από ένα προϊόν και μετά αρχίζει να ψάχνει τι 
υίϊάρχει πίσω από αυτό. Ευτυχώ;, στη συγκεκριμένη περί-
ϊΓΠΰοη δείχνει να ωφελείται αρκετά από τα προϊόντα της 
rtuma)aya κι έτοι μας ακούει γενικά με καλή διάθεση. Κα-

ουμφωνει, αλλά δύσκολα μπαίνει στη διαδικαοία 
.άξει τις συνθήκες που επικρατούν στη ζωή του. 
;ιστον, όμως, συνειδητοποιεί την αδυναμία του να 
όσει τουζ κανόνες της α'/ιουρβέδα». 

ΗΣοφία Παπαδοπούλου λέει πως βιώνει την επιοτήμη 
ι^ςαγιουρβέδα πρωτίστως προσωπικά, ως οτάοη ζωής, 
«Βμετά ως «επιχειρηματίας». Χαρακτηριστικό είναι ότι 
ί^ββιέλειψε το επάγγελμα της για να ασχοληθεί με την 

αγιουρβέδα. «Αμέσως μετά την αποφοίτηση μου από το 
Α. Π.Θ. διορίστηκα ως χημικός στο ΙΕ Β (Ινστιτούτο Εγγεί
ων Βελτιώσεων), απ' όπου παραιτήθηκα έπειτα από ενά
μιση χρόνο, θέλοντας να δώσω διέξοδο στις προσωπικές, 
υπαρξιακές, πνευματικές μου ανηουχίες. Ετσι, έπειτα από 
μια αλληλουχία καταοτάοεων, βρέθηκα ο"ους κόλπους 
της γιόγκα και της αγιουρβέδα (αγιουρβέδα και γιόγκα 
θεωρούνται συγγενικές μέθοδοι). Σύμφωνα, λοιπόν, με 
την αγιουρβέδα. η δουλειά μας δεν πρέπει να είναι ξε
κομμένη από την υπόλοιπη ζωή μας, αλλά ένα με αυτήν. 
Ενα πεδίο υγιούς προσφοράς και δημιουργίας που μας 
βοηθά να γίνουμε λίγο καλύτεροι». 

Από τον περίγυρο της, «που "ιατροκρατείται"», είχε την 
ιδέα για τη συνεργασία με τη Himalaya, η οποία θεωρεί
ται η μεγαλύτερη παραγωγός αγιουρβεδικών προϊόντων 
στον κόσμο. 

«Η Himalaya καταφέρνει να παντρέψει με επιτυχία την 
παράδοση με τη σύγχρονη επιστήμη και την τεχνολογία. 
Η επιστημονική τεκμηρίωση είναι το χαρακτηριστικό γνώ
ρισμα της. Από το 1930 δραστηριοποιείται στην πρώτο-
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«ΟΤΑΝ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΝΑ! ΙΩ ίΤΗ, ΣΟΒΑΡΗ 
ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ, Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 

ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕ
ΤΙΚΗ. ΑΛΛΩΪΠΈ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

Η ΑΓΙΟΥΡΒΕΔΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΤΑΙ 
ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ. ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 2 0 - 2 5 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΡΧΙ

ΖΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟ
ΝΤΑΙ 2ΤΗΝ ΠΑΝΑΡΧΑΙΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑ) 

ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΉΣ» . 

Ποια είναι, όμως, η οτάση των ελλήνων γιατρών και 
των φαρμακοποιών απέναντι στην αγιουρβέδα; «Υπάρ
χουν αρκετοί γιατροί, κυρίως νεότεροι (ειδικά όοοι έ);ουν 
ζήαει και λίγο στο εξωτερικό), που είναι ενημερωμένοι και 
πολύ σύμφωνοι. Με μεγάλη μου χαρά οκοΟω (για παρά
δειγμα, από τον αδελφό μου, που είναι νέος γιατρός, καρ
διολόγος) πως στα συγγράμματα τους αναφέρονται και 
προτείνονται έρευνες σε σχέοη με τα θετικά αποτελέσμα
τα στην καρδιακή λειτουργία και στο κυκλοφορικό των τε
χνικών της γιόγκα, που αποτελεί βασική θεραπευτική τεχνι
κή της αγιουρβέδα». 

Ωοτόσο, όπως υποστηρίζει, μας λείπει η οωστή ενημέ
ρωση. «Από προσωπική μου εμπειρία, όταν η ενημέρωοη 
είναι σωστή, σοβαρή και σε επιστημονική 3άοη, η στάση 
και των γιατρών και των φαρμακοποιών είναι θετική. Αλλω
στε, οε καμία περίπτωση η αγιουρβέδα δεν αντιμάχεται τη 
συμβατική ιατρική. Μην ξεχνάτε πως τα τελει,ιταια 20-25 
χρόνια πολλοί πρωτοπόροι γιατροί και ερευνητές, μΓ βρί
σκοντας απαντήσεις οε πολλά ερωτήματα σχετικά με την 
υγεία καί την ασθένεια του ανθρώπου, αρχίζουν να αναζη
τούν και να απευθύνονται στην πανάρχαιη ιατρική γνώση 
και τη οοφίατηςΑνατολής.Εναανοιχτό μυαλό είναι πάντα 
έτοιμο να κρατήσει τα καλύτερα στοιχεία από τις πηγές 
που έχει μπροοτά του και -απορρίπτοντας οτιδήποτε Εί
ναι περιττό- να οχηματοποιήσει και να εφαρμόσει τις με
θόδους που εξετάζουν τον άνθρωπο από διαφαρεηκές 
πλευρές». 

παριακή έρευνα για να ενσωματώσει όλη τη γνώση, ηΛί-
κίας 5,000 ετών, της αγιουρβέδα σε μια οειρά από ασφα
λή φυτικά προϊόντα αφιερωμένα στον υγιή τρόπο ζωής και 
τη μακροζωία. Το "θησααροφυλάκιο" της HimalaYa περιέ
χει πολλές ουνταγές. Ολα τα προϊόντα αποτελούνται από 
ενεργά συστατικά 100% από βότανα, υφίστανται τουλάχι-
σπσν ΙΟετείς έρευνες, μεδημοσ(ευμένες κλινικές μελέτες, 
και δεν παρουσιάζουν παρενέργειες, εθισμούς ή αλληλεπι
δράσεις με άλλα φάρμακα. Συνταγογραφούνται από περισ
σότερους από 200.000 γιατρούς οε όλον τον κόσμο, οε 
περισσότερες από 70 χώρες σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία 
κ.α., ενώ υπάρχουν ιδιαίτερες και ξεχωριστές μονάδες πα
ραγωγής για τη Δύση, βσοισμένες στα δυτικά στάνταρ». 

Στη Himalaya δεν υπάρχουν αμιγώς φαρμακευτικά 
προϊόντα... «Βαοικό στοιχείο της πολιτικής της είναι να 
παράγει προϊόντα στο πλαίσιο της'Όγιούς φροντίδας και 
περιποίησης" πσυ μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφά
λεια από τον καθένα μας, όταν τα χρειαστεί, με την προύπό-
θεοη βέβαια ότι τηρούνται πιοτά οι οδηγίες». Τα πιο Ειαδε-
δομένα προιάντα στηνελληνική αγορά είναι ηαγισυρβεδική 
οδοντόκρεμα Dental Creann, το παραδοσιακό ελιξήριο 
Chavaprasha. το βοήθημα για τον έλεγχο του βάρουςΑγυτ-
slim και η κρέμα κατά της τριχόπτωσης f-(air Loss Cream, 
με τιμές που θεωρούνται από τις πιο οικονομικές στο εί
δος τους, καθώς η μέση τιμή των αγιουρβεδικών προϊό
ντων είναι περίπου 15ευρώ. • 


