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Στην Ayurveda υπάρχβι π έννοια της σ(0ματικήο 
διοσυγκράοίσς προτού συμβεί η ασθένεια. 
Γα «φάρμακα^> της ΟΜΟιοπα.θητικΑςβίναι συμβατά 
με αυτά της Ayurveda και πολύ· συχνά η δ€ύτερπ 
Βοηθά στη Βαθύτερη κατανόηση των 
OuoionafinTiKdw φαρμάκων 

Νικόλαος Κωστόπον8ος 

Ayurveda: 
Η τέχνη της Τωής 
.' Ayurveda η'ναι το Ιατρικό Ιύστημα που οναπτύχθηκί. ατην Ινδία tiiio αρχαιοτάιων 
•Χρόνων και έχει μιο οΑοκΛηρωμενη προοεγγιση για ιην υγεία και την ασθένεια, ΙΌ οποίο 
ϋπμαίνει dii υπάρχΕ:ι μια ουγκρόιηοη μεταξύ ίων φιλοοοφικών, επιστημολογικών και 
μεθοώοΛργικών ιης αρχών. Γι' OLHO KOJ EJVO! δύσκοΛο να mv κατανοί̂ ο/.) κονεί;; ofio-
οπασμοτικά. Τα 5 βασικά στοιχεία στην Ayurveda {ο χώρος, ο αέρας, η φωτιά, το νερό, 
η γη) «ονιιπροσωπεύουν» διαφορετικά χαρακτηριοτικά {μη αντίσταση, κίνηοη, θερμό
τητα, ρευστότητα, σταθερότητα) και σχετίζονται με. τις 5 αιοθήοεις. Οι αναλογίες των 
οιοιχείών αυτών δημίουργσυν τη μοναόίκήσωματίκίί ιδιοσυγκρασΓατου κοθε ατόμου, 
η οποία μετπ οί.ιρά της «επηρεάζει»τόσο τις ανάγκες του όσο και τα προβΑήμοτσ υγεί
ας του και απαιτεί εξαιομικευμένπ αντιμετώπιση από ro θεράπονια ιατρό, Η Ayurveda 
δεν αντιτίθεται στη Δυηκή Ιατρική, ονιίθαα λειτουργεί «συμπληρωματικά», για να ενι-
οχύοει μια ολιστική ιιροσέγγισηοιην υγεία. Ο Νικόλαος Κωοτόπουλοςαηοιελεί μια σπά
νια περίπτωση Έλληνα ιατρού, ο οποίος από ένα σημείο και μετά οτην ιατρική του κα
ριέρα αφοοκίίθηκε στην Ayurveda, πεπειομί'νοςαπότην αποτέλεσμα ι ικότητά της όπως 
την έζηοε κοντά σε ενόν Ινδό γιατρό οιο Λονδίνο, Σιο πρόσφαιο ντοκιμανιφ του Παν 
ΝοΑίν με θέμα την Ayurveda, που ιιροβΑήθηκεκοκπιςε/ιληνικές αίθουσες, η παρουσία 
ι Ου Νικόλαου ΚωατόπουΑου ήταν αναπόφευκιο αισθητή και προκάλεσε ι ο ενδιαφέρον 
μας να μάθουμε περισσότερη. Ο Νικόλαος Κωατόπου,\ος εξηγεί στους αναγνώστες ίου 
Healthy Woy τις βασικές αρχές ουτπς της- προσέγγισης. 



ο Νικόλαος Κωοτόποίβος οε πρώτο ηρόοωπο 

Όταν αποφοίτησα από την Ιατρική Αθηνών (ί984), δού^ψΰ στο Ναυτικό 
Νοσοκομείο Αθτινών (1986-87) και στο Σωτηρία (1987-88). Κατόπιν πήγα στο 
Royal Infirmary στο Manchester (1988-89) για να κάνω ειδικότητα στην Πνευ-
povQJ\oYia. Εν τω μεταξύ είχα ήδη ακούοΕί σε μια ομιλία του στην Αθήνα τον 
ιατρό του Ayup/eda Ashvin Barot, πτυχιούχο του ΠανΕπιστημίου Τζάμναγκαρ 
της Ινδίας και ήξερα πο/Αούς ΈΜηνες ασθενείς που είχαν καταλήξει σε αυτόν 
και είχαν καλά αποτελέσματα. Όταν ήμουν στη Βρετανία, ζήτησα να δουλέψω 
μαζίτου για ένα μήνα και εντυπωσιάστηκα. Έβλεπα ότι η προσέγγιση του ήταν 
αποτελεσματική. Κράτησα επαφή με αυτόν το γιατρό μέχρις ότου αποφάσισα 
να ίγκαταλείφω το διδακτορικό μου πάνω στο άσθμα(1990) και να ασχοληθώ 
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 ΕΑΑόδσ και ΰνοιξο το Κέντρο Olimmni; ϊοτρνκής στην Κτψσιά. 
Ερευνώ τις ασθένειες που έχουν σχέση με το stress και δίνω διαλέξεις σε 
πολλές χώρες, προάγοντας την επιστημονική εφαρμογή του Ayurveda. 

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

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

Η ιδιοσυγκρασία Είναι η μοναδικότητα ενός ανθρώπου, που 
στη ϋϋμβατικπ ιατρική την Εκφράζουμε μκ την έννοια του γονι-
διώματος. Είναι το βιολογικό γεγονός ότι όΛοι είμαοιε μεν όμοιοι 
αλλά και διαφορετικοί. Στην Ayurveda η υγεία και η ασθένεια εί-
νοκττενάουνδεδεμενεςμετη μοναδικότητα του ασθενούς. Η μο
ναδικοί πια είναι αποτέλεσμα της διαφορετικής αναλογίας στον 
οργανισμό, 3 ενεργειών ιιοϋ στα σανσκριτικά ονομάζουμε vatta, 
pitta και kapha, [\^ιλώντας πιο πρακτικά, η ενέργεια vatta ή κινη
τική ενέργεια είναι η αιτία κάθε κίνησης οτον οργανισμό μας όπως 
είναι η κίνηοη ίων νευρομεταβιβαστών, το βάδισμα, η αποβολή 
αχρήστων ουοιών,η κίνηση του αίματος η εισπνοή και η εκπνοή 
κ.Λπ, Η ενέργεια pitta ή μεταβολική ενέργεια σχετίζεται με τον 
τρόηο (ίου γίνονται οΑες οι χημικές αντιδράοεις μέσα μας όπως 
η πέψη, η θερμορρύθμιση, η δράση των oppovd'w, αλλά και οι 
συναισθηματικές αντιδράοεις μας ως αποτέλεσμα χημικών αντι
δράσεων στον εγκέφαλο. Η ενέργεια kapha είναι π σταθεροποι
ητική ενέργεια ττου συμβάλλει στη διατήρηση της ομοιοστασίας 
της αύξησης με μέτρο, της ισορροπίας σε ένα διαρκίίις μεταβαλ
λόμενο περιβάλλον. 

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

που υπερέχουν προσδιορίζει την ιδιοσυγκρασία μας. 
Στη συμβατική ιατρική δεν χρησιμοιιοιείται η έ\'νοια της ενέρ

γειας και οι περισσότερες εργαστηριακές εξετάσεις αναλύουν κυ
ρίως ποσότητες χημικών ενώσεων όπως σάκχαρο, χοληστερίνη 
τριγλυκερίδια κ.λπ. Αλλά από μόνες τους αυτές οι ουσίες δεν φα
νερώνουν όλη ι ην αλήθεια για την υγεία μας. Ένας ασθενής με 
χαμηλή χοληστερίνη μπορεί να υποστεί καρδιαγγειακό επεισό
διο, ενώ κάποιος με υψηλή χοληστερίνη μπορεί να μη νοσήσει 
ποτέ από την καρδιά του. (νΙε επιστημονικούς όρους η ιδιοσυ
γκρασία εκφράζει τον φαινότυπο του ασθενούς και οι τρεις ενέρ
γειες τους τρόπους αλληλΕπίδροσης των συστημάτων μας 

Η αξία του ιστορικού του οσΦενούς 

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

ρειακό ιστορικό, το οποίο δεν περιορίζεται στην καταγραφή ι ων 
συμπτωμάτων, αλλά περιέχει όλες τις διατροφικές συνήθειες την 
άσκηοη, το καθημερινό ρυθμό και το ψυχολογικό πορτρέτο του 
ασθενούς Κατόπιν στέλνω τον αοΟενή μου να κάνει οποιεσδή
ποτε εργαστηριακές εξετάσεις χρειάζονιαι, για να έχω τη διά
γνωση του προβλήματος για το οποίο χρειάζεται τ"η βοήθεια μου. 

Τέλος εξετάζω τον ασθενή ελέγχοντας όχι μόνο τα 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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Vaida Asv'in Barot MD (Ayurveda) και Νικόλαος Κωστόηουλος Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ayurveda, 9ο Συμπόσιο 2007 

Επιστήμη του Ayut^eda. TOTE του ίξηγώ τπ συμβατική θεραπεία 
και ιΐζδυνατότπΓί.ί; παρέμβασης με αλλαγΕςοτη διατροφή, μΕ-
Οόΰους χαλάρωσης και φυιικά σκευάσματα που θα βεΛτιώσουν 
την υγεία ίου. Συμβατικά φάρμαΜ χρησιμοποιούνται μόνο αν 
αυτό fivaj απόλυτο απαραίτητο, 

- ΜπορεΓη Ayurveda να αντιμετωπίσει όλες τις νόσους; 
Όχι, η Ayuiyeclj δεν f.ivai πανάκεια γιά όΑες /ις νόσους. 
Στην Ayurveda κοΓατάσοσνιοι οι ασθένρι̂ ς σε εύκολα θ.ερα-

πεύοιμες, δΰοκολα θεραπεύοιμες και αθεράπευτες ανάλογα με 
ταν ασθενί^ και τοστάδίΟ της ασθένειας. Στην Ινδία αντιμετωίΐί-
(ουν και βαριές οργανικές κοτσοτάσεις; αλλά οτην Ευρώπη συ-
νιοτώ Ι η μέθοδο αυιή για ψυχοσωματικές νήσους όπως κεφα
λαλγίες, αλλεργικά νοσήματα, άοθμα, ευερέθιστο ένιερο, δυ-
σμηνόρροια κ.λπ. και γενικά σον μια πρόσ^π βοήθεια σε νο
σήματα που σχΕτίζονται με τις καθημερινές πιέσεις και το σύγ
χρονο τρόπο ζωής. Ιε βαριές οργανικές ιιαθήσεις δεν υπάρχει 
επαρκήςεπιοιημονική έρευνα, οπότε θα πρέπει να ακοΑουθηθεί 
κατ'αρ;<πν η συμβατική θεραπεία. Εαν δοθεί υποσιηρικτική αγω
γή, χρειάζεται προσοχή για πιθανές αλληλειίίδράσειςφυιικών 
σκευασμάτων και συμβατικών φαρμάκων. Επίσης, πρέπει να επι
σημάνω ότι η ει ιιστήμη του Ayurveda δεν υποκαθιστά τπν ανά
γκη της χειρουργικήΓ θεραπείας όταν αυτή είναι απαραίτητη. 

- ΙΛμερα στπν Ινδία συνυπάρχει η Ayurveda με τη συμβατι
κή ιατρική; 

Συνυπάρχει οε κάποιο βαθμό. ΠοΑλοί μοντέρνοι ιατροί συ-
vToyoypotpouv μΕρικίχ φορές οκευΰσμοτα τυυ Ayurveda. Γίνο
νται όλο και περιοσότερες ι ιροσπάθειες για συνεργασία στην 
έρευνα και σε κλινικές μελέτες. 

Στατιστικά ενα μεγάλο {.ιέρος του πληθυσμού χρησιμοποιεί 
Ayurveda στην ηρωιοβάθμια περίθαλψη. 

Διατροφή και φυτικά σκευάοματσ 

- Η θεραπευτική npooiyv't^ri της Ayurveda συμπεριλαμβά
νει διατροφή και φυτικά σκευάσματα. Πώς προσεγγίζετε το θέ
μα της διατροφής; 

Σιπν ινδική παράδοση υπάρχουν έ.ζι γεύσεις. Γλυκιά, ξινή, αλ
μυρή, καυτερή, πικρή και στυφή. Αυτές οι γεύσεις αυξάνουν ή 
ξλαπώνονντιςενέργαες(νβϊΆ,Ρία3,)<3ρ^ι3) ntiu πραα\/αφέραμε. 
Οπότε οτη διατροφή δεν παίζουν μόνο ρόλο τα συοτατικά των 
τροφώνόηωςταλιηίδια, τοαάκχαρίί κ.λπ. αλλά και οι γεύσεις. 

Τα φυπκώ σκευάσματα μίίορείνα €(</αί τυηοκοίπμένα αίΐό εται
ρίες Επίσης πολλά από ια φυτά που^ρησιμΟΓίοιείη Ayurveda υπάρ
χουν Κ01 οτην Ελλάδα όπως η ηιπερόπιζα (ginger), γλυκύριζα 
(yustimadhu), ο βοοιλικός (Luiail) κ.λπ. Εάν Οεν είναι τυποποιημέ
νο από εταιρίες-δηλαδή ουσκευοσμένα-θα σποίρασίοειο ιατρός 
ως προς το 11 και πόσο θα πάρει, ο ασθενής και με ποιον τρόπο. 

- Είναι βέβαιο ότι αυτές οι ουσίες ταιριάζουν αε οργανισμούς 
από άλλα γεωγραφικά μήκη και πλάτη, όπως Dvai η Μεσόγειος 

Γενικά ταιριάζουν, Η διάρροια, ίο άσθμα, ιο έκζεμα υπάρχουν 
σε όλα το γεωγραφικά μτϊκπ και πλάττι και οι αρχές για τη θερα
πεία τους είναι παρόμοιες. ϊίρε.ιάζΕτσι όμως προσοχή γιατί η δια
τροφή και τα γονιΏιο των Ινδών διαφέρουν αιια αυτά ίων Δυτι
κών και ιιρέπει να προσαρμόζονται οι δώσεις ανάλογα με τον 
ασθενή. Δεν συσττίνω τπ γενική χρήοη ακευσομάτων από κατα
στήματα υγιεινήςδιατροφήςανπρόκειται νοανιιμετωπίοθεί μια 
ασθένεια. Είναι επικίνδυνπ η υπεραιιΑούστευοη τηςιαιρικής, 

- Σε τι παθήσεις βλέπετε μεγαλύτερη βελτίωση; 
Έχτυ ό£ΐ μεγάλη βελτίωση σε άοθμα, ΟΕ ψυκολογικσ ηροβλή-

μοιο ΰγκους, οε κρίσεΐζπανικού, οε κοΑίτιδες, όοομη\'όρροιε< 
και γενικότερα καταστάσεις που αχετίζονται με ψ,υχοοωματικούς 
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Ομοιοπαθητική και βε8ονίομό$ 
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- 'ΕχπΈ εκπαιδευθεί και στην 
ομοιοπαθητική και OTO βελονισμό. 
Υπάρχει σύνδεση μεταξύ όλων αυτών 
των προσεγγίσεων; 

ΥίΐάρχΕί ούνδεση στη βασΐϊ;ή ιδέο ότι 
κΰθε ασθενήςόίει μια διαταραχή στην 
Ενέργεια προτού ασθΕνήοει, 

Στην ομοιοπαθητική δίνεται ένα 
ιδιοσυγκρασιακό φάρμακο και στο 
βεΛονισμό διορθώνεται η διαταραχή 
μέσω χρήσεως σημείων ενεργοποίησης 
των ισημερινών. Στην Ayurveda υπάρχει 
η έννοια της ιδιοσυγκρασίας προτού 
συμβεί π ασθένεια. Τα «φάρμακα» της 
Ομοιοπαθητικής είναι συμβατά με αυτά 
της Ayuiveda, και πολύ συχνά η 
δεύτερη βοηθό στη βαθύτερη 
κατανόηση των ομοιοπαθητικών 
φαρμάκων. 

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

στοιχείων, μέσα στα οποία είναι το 
μέτα^ο και τα ξύλο. Και στην Ayurveda 
και στο Βελονισμό υπάρχει η 
προσέγγιση ότι η διαταραχή κάποιων 
στοικείων προκαλεί τη νόσο. Υπό αιπl^ 
την έννοια υπάρχει μια συνάφεια 
μεταξύ των δύο προσεγγίσεων, αλλά ο 
βελονισμός είναι μια πιο μηχανιστική 
προσέγγιση, ενώ η Ayurveda δίνει 
μεγάλη σημασία στη νοητική 
κατάσταση του ανθρώπου. 

- Ποια είναι η θεραπευπκή 
προοέγγιοπ στην Ayurveda; 

Όταν δέχομαι έναν ασθενή, θα κάνω 
μια διάγνωση της συμβατικής ιατρικής, 
με κλινικές και εργαστηριακές μεθόδους, 
και μια διάγνωση από πλευράς 
Ayuiveda. (Παραδείγματος χάριν στην 
περίπτωση μιας κολίτιδας ο ασθενής 
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 ρυθμός της ημέρας θα πρέπει να 
βοηθήσει την ισορροπία συμπαθητικού 
και παρασυμπαθητικού συστήματος 
που ρυθμίζουν την περισταλτικότητα 
του εντερικού σωλήνα. Θα δώοω, 
επίσης, φυτικά σκευάσματα που 
βοηθούν τπν κινητικότητα και την 
υπερευαισθησία του πεπτικού σωλήνα. 
Αυτά θα είναι προσαρμοσμένα ως προς 
τη δόση στην ιδιοσυγκρασία του 
ασθενούς. Επίσης θα προτείνω στον 
ασθενή μεθόδους χαλάρωσης που θα 
βοηθήσουν την ισορροπία του 
αυτονόμου νευρικού συςτήματος. 

παράγοντες και έχουν επηρεάσει το ανοσοποιητικό ή το νευρο
φυτικό σύστημα. Ιπμερα υπάρχει μία επιδημία άγχους που είναι 
ένας από τους προδιαθεσικούς παράγοντες σε πάρα πολλά νο
σήματα. Μέσω της σωστής χρήσης Ayuiveda με ορθολογιστικό 
τρόπο μπορούν οι ασθενείς να βοηθηθούν χωρίς παρενέργειες 
με πιο φυσικές μεθόδους. 

- Γίνονται σιίμερα έρευνες πάνω στην Ayurveda; 
Γίνονται όλο και περισσόνερες έρευνες αλλά όχι τόσο ποΜίς όσο 

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

- Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ayurveda είναι Γενική Ια
τρική και αντιστέκεται στην εξειδίκευση; 

Όχί, δεν αντιστέκεται στην εξειδίκευση. 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 για το στομάχι σου ή 
μόνο γιο τους πνεύμονες σου. 

Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι κάθε εναλλακτική ιατρική 
θα πρέπει να εφαρμόζεται με έναν σύγχρονο ολιστικό τρόπο, 
δηλαδή μαζί με σωστή συμβατική ιατρική και σύγχρονες δια
γνωστικές εξετάσεις, γιο να μπορούμε να παρακολουθηθούμε 
τα αποτελέσματα. 


