
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ 

ΜΥΘΟΣ  Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ? 

[Τίτλος με κόκκινο χρώμα για να τραβήξει τον αναγνώστη να διαβάσει το άρθρο. 

Λεξιλόγιο κατανοητό από ανθρώπους χωρίς ιδιαίτερες γραμματειακές γνώσεις] 

Η Ομοιοπαθητική είναι μια τελείως φυσική μέθοδος θεραπείας, η οποία θεραπεύει 

μόνιμα, ήπια και χωρίς παρενέργειες. Η Ομοιοπαθητική στοχεύει στην ενδυνάμωση του 

ίδιου του οργανισμού κινητοποιώντας τις αμυντικές του δυνάμεις και αποκαθιστώντας την 

διαταραγμένη του υγεία.  «Τα όμοια θεραπεύουν τα όμοια» 

Είναι σκευάσματα που προέρχονται από το φυτικό ή από το ζωικό βασίλειο και από 

ορυκτά. Δεν έχουν χημικά πρόσθετα και δεν έχουν καμία σχέση με τα χημικά φάρμακα που 

επιδρούν στον οργανισμό κατασταλτικά καταπολεμώντας μόνο το τοπικό 

σύμπτωμα. Ενεργούν πάνω σε ολόκληρο τον οργανισμό, ενισχύοντας τον αμυντικό του 

μηχανισμό με αποτέλεσμα την θεραπεία και ανανέωση του οργανισμού και κατά συνέπεια 

την εξαφάνιση των επί μέρους συμπτωμάτων. Δεν παρουσιάζουν καμιά 

απολύτως παρενέργεια.  Είναι δοκιμασμένα και αποδεδειγμένα σε 

ανθρώπους και όχι σε ζώα αποφεύγοντας την εξίσωση του ανθρώπου με 

πιθήκους και τρωκτικά .Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα διατίθενται σε πολλά 

φαρμακεία και είναι αναγνωρισμένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων 

(Ε.Ο.Φ.) από το 1994, σύμφωνα με τη σχετική Ευρωπαϊκή οδηγία.  

Το ομοιοπαθητικό φάρμακο είναι ουσία φυσικής προέλευσης φυτικής, ορυκτής ή 

σπανιότερα ζωικής, που έχει αραιωθεί πάρα πολύ και έχει υποστεί ομοιοπαθητική 

δυναμοποίηση  δηλ. το ομοιοπαθητικό διάλυμα κατά τη διαδικασία της αραίωσης του έχει 

υποστεί και μια σειρά από κρούσεις (δονήσεις).  Αυτή είναι 

λοιπόν όλη η ιστορία. Έχουμε δηλ. ένα διάλυμα με 

απειροελάχιστη δόση ουσίας φυσικής προέλευσης που έχει 
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υποστεί δονήσεις. Δεν είναι ούτε προσμίξεις χημικών φαρμακευτικών ουσιών, ούτε 

προσμίξεις μιγμάτων βοτάνων, ούτε τίποτε άλλο. Πρόκειται για μία απόλυτη φυσική 

κατεργασία μιας φυσικής ουσίας. Μέσω της διαδικασία της δυναμοποίησης ακόμη και 

ουσίες που στη φυσική τους μορφή είναι δηλητηριώδεις όπως π.χ. συμβαίνει με ορισμένα 

φυτά, μετά την ομοιοπαθητική κατεργασία τους έχει 

απομακρυνθεί κάθε πιθανότητα τοξικής δράσης στον 

οργανισμό. Και αυτό δεν είναι μία απλή εικασία. Είναι 

παρατήρηση με ιστορία 200 χρόνων, είναι παρατήρηση που 

έγινε στα εκατομμύρια ασθενείς που ακολούθησαν ή 

ακολουθούν ομοιοπαθητική αγωγή. Διαβάσετε περισσότερα για τη διαδικασία παρασκευής 

των ομοιοπαθητικών φαρμάκων.  
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