
Εναλλακτική ιατρική 

Η εναλλακτικι ιατρικι προςελκφει όλο και περιςςότερο το 

ενδιαφζρον των ανκρϊπων ςυγκεκριμζνα  τθν τελευταία δεκαετία 

καταγράφεται παγκοςμίωσ γεωμετρικι  αφξθςθ των αςκενϊν που 

απευκφνονται ςε μία εναλλακτικι ιατρικι κεραπευτικι μζκοδο. 

Με τον όρο "εναλλακτικι" ιατρικι εννοοφμε όλεσ εκείνεσ οι 

διαγνωςτικζσ και κεραπευτικζσ μεκόδουσ, που διαφοροποιοφνται 

τόςο ςε κεωρθτικό όςο και ςε πρακτικό επίπεδο από τθν κλαςςικι 

ιατρικι ςκζψθ. Επίςθσ, ζχουν χρθςιμοποιθκεί οι όροι "μθ ςυμβατικι" και "ανορκόδοξθ" 

ιατρικι, προκειμζνου να διαχωριςτοφν οι μζκοδοι αυτζσ από τθ ςφγχρονθ, ςυμβατικι 

ιατρικι.  

τθν εναλλακτικι ιατρικι παρζχονται φυςικά κεραπευτικά 

γιατρικά( αζρασ, βότανα, φυςικι τροφι, νερό, βιταμίνεσ, 

οργανικά άλατα κλπ) Που ςε ςυνδυαςμό με άλλου είδουσ 

κεραπείεσ όπωσ θ μουςικοκεραπεία, ο βελονιςμόσ , θ 

ομοιοπακθτικι, κ.τ.λ.,. διότι αυτά προζρχονται  από τθ μθτζρα 

γθ με τθν οποία ο άνκρωποσ είναι ενωμζνοσ ,προςαρμοςμζνοσ 

και άρρθκτα  ςυνδεδεμζνοσ,  μποροφν να προςφζρουν  μια 

εναλλακτικι κεραπεία ςε κάποιον που αντιμετωπίηει ζνα 

πρόβλθμα υγείασ . 

Πρόκειται κυρίωσ για παραδοςιακζσ κεραπευτικζσ μεκόδουσ και  

ςφγχρονεσ παραλλαγζσ τουσ. Περιςςότερεσ από 150 τζτοιεσ 

μζκοδοι ζχουν καταγραφεί μζχρι ςιμερα, ενϊ θ 

αποτελεςματικότθτα των περιςςοτζρων δφςκολα μπορεί να αποδειχκεί με αυςτθρά 

επιςτθμονικά κριτιρια, αφοφ δεν υπάρχουν ορκά ςχεδιαςμζνεσ μελζτεσ που να 

τεκμθριϊνουν τθν αποτελεςματικότθτά τουσ και τθν υπεροχι τουσ ζναντι του φαινομζνου 

placebo. Κάποιεσ άλλεσ όμωσ, όπωσ ο βελονιςμόσ, ζχουν πλζον καταξιωκεί ςτθν 

ςυνείδθςθ του ιατρικοφ κόςμου, αςκοφνται 

από γιατροφσ ςε επίςθμεσ νοςθλευτικζσ 

μονάδεσ,τθν αποτελεςματικότθτά τουσ 

αποδεικνφουν  μελζτεσ που ζχουν ςχεδιαςκεί 

με αυςτθρά επιςτθμονικά κριτιρια και ζχουν 

δθμοςιευκεί ςε ζγκυρα ιατρικά περιοδικά. 

Όςο και αν οι εναλλακτικζσ - ςυμπλθρωματικζσ κεραπευτικζσ μζκοδοι κεωροφνται 

ακίνδυνεσ , είναι  επικίνδυνθ θ αλόγιςτθ άςκθςι τουσ από άτομα με ελλιπι θ αμφίβολθ 

εκπαίδευςθ. Με δεδομζνο τον κίνδυνο που προκφπτει για τθ δθμόςια υγεία από τθ μθ 



ζγκαιρθ διάγνωςθ μιασ νόςου, αλλά και για να διαςφαλιςτοφν τόςο οι αςκενείσ όςο και οι 

κεραπευτζσ - εναςχολοφμενοι με τισ τεχνικζσ αυτζσ, γίνονται προςπάκειεσ από διεκνείσ 

επιτροπζσ, προκειμζνου να οριςτοφν οι ενδείξεισ εφαρμογισ και οι προχποκζςεισ άςκθςθσ 

όλων αυτϊν των μεκόδων 

Σι μπορεί να προςφζρει μια εναλλακτικι κεραπεία ςε κάποιον που αντιμετωπίηει μια 

βαριά αςκζνεια; 

Πρϊτα απ όλα, να βοθκιςει τον οργανιςμό του να κινθτοποιιςει τισ δικζσ του δυνάμεισ 

αυτοκεραπείασ, ενιςχφοντασ το ανοςοποιθτικό ςφςτθμα. Να βοθκιςει το ςϊμα να 

αντιμετωπίςει οριςμζνα δυςάρεςτα ςυμπτϊματα με ιπιο τρόπο, χωρίσ επιπλζον 

φάρμακα, που μπορεί να προκαλζςουν παρενζργειεσ και αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ τουσ. 

Για παράδειγμα, τα ιςχυρά παυςίπονα που δίνονται ςε χρόνιουσ πόνουσ προκαλοφν 

δυςκοιλιότθτα και κατ επζκταςθ κατάχρθςθ υπακτικϊν, που διαιωνίηουν τθν αδράνεια του 

εντζρου. Σα μθ ςτεροειδι αντιφλεγμονϊδθ ςε κατάχρθςθ μπορεί να προκαλζςουν 

γαςτρεντερικι αιμορραγία. Κι ασ μθν ξεχνάμε ότι ςτισ ανίατεσ, επϊδυνεσ καταςτάςεισ θ 

ζλλειψθ του πόνου και των λοιπϊν ενοχλθμάτων μπορεί να κάνει ΟΛΗ τθ διαφορά ςτθν 

ποιότθτα ηωισ και τθν ψυχολογία του αςκενι. Η αντιμετϊπιςθ όλων αυτϊν των 

«παράπλευρων» ςυμπτωμάτων που ςυνοδεφουν μια κατάςταςθ μπορεί να γίνει με 

εναλλακτικοφσ τρόπουσ. Με τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι δεν κα υποκαταςτιςουν τθν 

κανονικι αγωγι, αλλά κα υποδειχτοφν και κα παρακολουκοφνται από άτομα που ζχουν 

τθν ανάλογθ εκπαίδευςθ.  

Ασ δοφμε κάποιεσ από  αυτζσ τισ  κεραπείεσ:  

Βελονιςμόσ 

Η αποδεκτι και από τθν κλαςικι ιατρικι δράςθ του είναι θ 

αναλγθτικι. Οι «ςτρατθγικά» τοποκετθμζνεσ βελόνεσ του 

καταπολεμοφν πόνουσ οποιαςδιποτε αιτιολογίασ ςε όλο το 

ςϊμα. Όμωσ, πζρα από τθν αναλγθςία, ο βελονιςμόσ βοθκά ςτθν 

αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων που προζρχονται από δφςκολεσ 

κεραπείεσ, όπωσ από τθ ναυτία τθσ χθμειοκεραπείασ και τθν αποτοξίνωςθ των 

εςωτερικϊν οργάνων από βαριζσ φαρμακευτικζσ αγωγζσ μζχρι τθ γενικότερθ κόπωςθ, το 

ςτρεσ και τθν κατάκλιψθ που ςυνοδεφουν ςυχνά τισ ςοβαρζσ αςκζνειεσ. 

Ομοιοπαθητική 

Είναι από μόνθ τθσ ζνα ολοκλθρωμζνο κεραπευτικό ςφςτθμα, 

ωςτόςο μπορεί κάλλιςτα να λειτουργιςει ςυμπλθρωματικά ςε 

περιπτϊςεισ όπου επιλζγεται ι επιβάλλεται μια κλαςικι 

κεραπεία. Σα ομοιοπακθτικά ςκευάςματα μποροφν να 



βοθκιςουν ςτθν αντιμετϊπιςθ των ενοχλιςεων και των παρενεργειϊν που ςυνδζονται με 

μια κατάςταςθ κακϊσ και ςτθ κεραπευτικι αντιμετϊπιςι τθσ. Επίςθσ, ζχουν πολφ μικρζσ 

περιεκτικότθτεσ ενεργοφ ουςίασ, κακϊσ λειτουργοφν με το ενεργειακό «ίχνοσ» των 

ςυςτατικϊν τουσ, ϊςτε να μθν υπάρχουν επικίνδυνεσ αλλθλεπιδράςεισ με τθ 

φαρμακευτικι αγωγι. 

Μουςικοθεραπεία 

Είναι γνωςτι και προφανισ θ κετικι επίδραςθ μιασ χαλαρωτικισ μουςικισ ςτθν 

ψυχολογικι κατάςταςθ κάποιου που υποφζρει, αμβλφνοντασ τθν αίςκθςθ του πόνου και 

ενιςχφοντασ τισ αυτοκεραπευτικζσ δυνάμεισ του 

οργανιςμοφ. τθ χϊρα μασ το Ωνάςειο Καρδιοχειρουργικό 

Κζντρο ζχει από καιρό εντάξει τθ μουςικοκεραπεία ςτισ 

αγωγζσ των Σεχνικϊν  χαλάρωςθσ -  αυτοχπνωςθσ, 

διαλογιςμοφ και οραματιςμοφ, βοθκοφν να μειϊςει κανείσ 

ςθμαντικά τθν αίςκθςθ του πόνου αλλά και να 

αντιμετωπίςει το ςτρεσ και τθν κατάκλιψθ που ςυνδζονται με τθν αςκζνειά του. 

Οριςμζνεσ απλζσ τεχνικζσ οραματιςμοφ πιςτεφεται ότι μπορεί να ενιςχφςουν το 

ανοςοποιθτικό ςφςτθμα, λειτουργϊντασ ςτθ βάςθ ότι θ νοθτικι ςτάςθ επθρεάηει άμεςα 

τισ ςωματικζσ αντιδράςεισ. 

Ψυχολογική υποςτήριξη 

Διάφορεσ τεχνικζσ ψυχοκεραπείασ μπορεί να προςφζρουν 

ςθμαντικι βοικεια όχι μόνο ςτο να αντιμετωπίςει κανείσ 

τθν ψυχολογικι επιβάρυνςθ, αλλά και να εξερευνιςει τθν 

ουςία και τθ ςφνδεςθ των προβλθμάτων υγείασ του με τθ 

ςτάςθ του απζναντι ςτθ ηωι. Παράλλθλα να ενιςχφςει τθν 

αιςιοδοξία του. Η κεραπευτικι φπνωςθ, θ γνωςιακι 

ςυμπεριφορικι κεραπεία, θ ψυχανάλυςθ είναι μερικζσ 

προςεγγίςεισ που μπορεί να βοθκιςουν. 

Ενεργειακέσ θεραπείεσ 

Αν και οι περιςςότερεσ εναλλακτικζσ κεραπείεσ δουλεφουν 

ενιςχφοντασ τθν ενζργεια του οργανιςμοφ, εδϊ αναφερόμαςτε 

ςε εκείνεσ που επιδροφν ςτθ ροι τθσ ενζργειασ του ςϊματοσ, 

με τθ χριςθ είτε μόνο των χεριϊν του κεραπευτι, όπωσ ςτο 

ρζικι ι ςτο healing, είτε με ειδικά μθχανιματα, όπωσ ςτο 

βιοςυντονιςμό. τθν πρϊτθ περίπτωςθ το αποτζλεςμα εξαρτάται από τθν ικανότθτα του 

κεραπευτι και τθ (νοθτικι) δεκτικότθτα του κεραπευόμενου. τθ δεφτερθ, οι ειδικζσ 



ςυςκευζσ αποςκοποφν ςτθν τόνωςθ των οργάνων και των ςυςτθμάτων του ςϊματοσ αλλά 

και ςτθν αποβολι τθσ τοξικότθτασ που μπορεί να ζχει προκλθκεί από ιςχυρά φάρμακα. 

Βοτανοθεραπεία 

Οι ουςίεσ των βοτάνων αποτελοφν τθ βάςθ τθσ ςφγχρονθσ 

φαρμακευτικισ, οπότε θ χριςθ ςτθν «κακαρι» μορφι τουσ 

μπορεί να βοθκιςει ςθμαντικά τθν ίαςθ. Ωςτόςο, το γεγονόσ ότι 

προζρχονται από τθ φφςθ δεν ςθμαίνει ότι δεν ζχουν χθμικι 

δράςθ, ακριβϊσ όπωσ τα φάρμακα. Επιπλζον, μπορεί να 

αποδειχτοφν τοξικά υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ. Γι αυτό δεν κα πρζπει να λαμβάνονται 

χωρίσ τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του ειδικοφ, ο οποίοσ κα πρζπει να ζχει γνϊςθ των φαρμάκων 

που παίρνετε για να εκτιμιςει τισ αλλθλεπιδράςεισ. ςκενϊν 

Αρωματοθεραπεία 

 Aποτελεί μια αρχαία μζκοδοσ χριςθσ επιλεγμζνων 

αικζριων ελαίων, με ςκοπό τθ ενδυνάμωςθ και διατιρθςθ 

τθσ ομορφιάσ και τθσ καλισ υγείασ για τον άνκρωπο. Πθγι 

γαλινθσ και απόλαυςθσ, μια μικρι κακθμερινι πολυτζλεια 

που δίνει νότεσ χαλάρωςθσ ςτθ πολυτάραχθ ηωι του 

ςφγχρονου ανκρϊπου. Η ιςτορία τθσ χριςθσ των αικζριων ελαίων χρονολογείται από το 

2.000 Π.Χ. Η χριςθ τουσ ιταν ευρζωσ διαδεδομζνθ ςτθν αρχαία Αίγυπτο για αιςκθτικοφσ 

κυρίωσ λόγουσ. Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ και Ρωμαίοι ιταν αυτοί που διζδωςαν τθ χριςθ τουσ 

ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ. τα Χριςτιανικά ιερά κείμενα, αναφζρονται οι χριςεισ τουσ ςτισ 

τελετουργίεσ και ςτθν ιατρικι. Σα αικζρια ζλαια αποτελοφν τθν «πθγι» των φυςικϊν 

αρωματικϊν ςτοιχείων των φυτϊν, τα οποία βοθκοφν ςτθν γονιμότθτα και ςτθν ομαλι 

τουσ βιοχθμικι λειτουργία. 
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