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ο έργο αυτό αποτελεί προϊόν µακροχρόνιας και επίµοχθης συγγραφικής προσπάθειας. 

Με τα διάφορα συµπτωµατολόγια (repertories) ασχολούµαι από τις αρχές της δεκαετίας 

του ’80. Όλοι γνωρίζουµε ότι η Οµοιοπαθητική δεν µπορεί να εφαρµοσθεί χωρίς την συ-

µπυκνωµένη γνώση που µας παρέχουν αυτά τα βιβλία.  

 Τ
Το πρώτο µου Repertory ήταν το κλασσικό Repertory του James Tyler Kent. Λίγο αργότερα, 

όταν µου έγιναν φανερές οι ελλείψεις του, αγόρασα ένα όµοιο αλλά µεγαλύτερου µεγέθους 

στο οποίο άρχισα να συµπληρώνω προσθήκες σε φάρµακα αλλά και σε λήµµατα από τους 

Barthel., Boger, Clarke, Γ. Βυθούλκα, Dockx & Kokelenberg, Lippe, Phatak, κλπ.  

Μετά από µερικά χρόνια ανακάλυψα το Kent’s Final General Repertory, δηλαδή το κλασσι-

κό repertory του James Tyler Kent, αναθεωρηµένο όµως από τους Dr. Pierre Schmidt και Diwan 

Harish Chand. Και µε αυτό το έργο εργάσθηκα κάποιο διάστηµα, προσθέτοντας και πάλι 

υποµονετικά στο αντίτυπο που είχα διάφορα φάρµακα και λήµµατα. 

Στο µεταξύ είχα αρχίσει να συσσωρεύω στην βιβλιοθήκη µου διάφορα οµοιοπαθητικά 

βιβλία σε τόµους αγορασµένους από τις Η.Π.Α. τις Ινδίες, την Αγγλία κλπ. Αρκετά από 

αυτά ήταν repertories. Με τον καιρό απέκτησα την συνήθεια να αγοράζω κάθε καινούριο 

Repertory, ή ενδιαφέρον οµοιοπαθητικό βιβλίο που υπέπιπτε στην αντίληψή µου.  

Έτσι µεταξύ άλλων (π.χ. θεµατικών repertories), προµηθεύτηκα το τρίτοµο Synthetic Reper-

tory του Barthel, το Homeopathic Medical Repertory του Murphy, το Concise Repertory του Phatak, 

το Clinical Repertory του Clarke και αργότερα το Synthesis, σε δύο τουλάχιστον εκδόσεις του 

και τέλος το Complete Repertory. 

Η εκτενής ενασχόλησή µου µε αυτά τα βιβλία µε οδήγησε στο συµπέρασµα ότι δεν 

υπάρχει κάποιο καθολικής χρήσης ή πληρότητας repertory αλλά ότι στην πραγµατικότητα το 

ένα συµπληρώνει το άλλο.   

Τα τελευταία χρόνια, µε το Synthesis και το Complete Repertory, έγιναν κάποιες πολύ καλές 

προσπάθειες για να έχουµε στη διάθεσή µας επιτέλους ορισµένα σύγχρονα, ισχυρά και α-
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ξιόπιστα εργαλεία για την καθηµερινή εργασία που όµως είναι γραµµένα στην αγγλική 

γλώσσα. 

Όταν άρχισα να συγγράφω «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORY ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ» 

αντιλήφθηκα ότι στην πραγµατικότητα ακόµη και το Synthesis µε τις 1912 σελίδες του δεν 

είναι ολοκληρωτικά πλήρες όπως εξάλλου δεν είναι πλήρες ούτε και το Complete Repertory µε 

τις 2800 σελίδες του.  

Έτσι αναπόφευκτα θα πρέπει από καιρού σε καιρό να εµπλουτίζουµε τα βιβλία µας µε 

καινούριες, αλλά βέβαια αξιόπιστες πληροφορίες. Όσο αφορά τα repertories αυτές οι καινού-

ριες πληροφορίες µπορεί να προέρχονται από καινούρια provings είτε από διασταυρούµενες 

στην επιβεβαίωσή τους κλινικές παρατηρήσεις αξιόπιστων συγγραφέων. Όλοι µας γνωρίζου-

µε ότι η Οµοιοπαθητική Materia Medica µε τα 3600 περίπου φάρµακά της συνεχίζει να 

αναπτύσσεται. 

Επίσης εργαζόµενος µε το Synthesis, µε το Complete Repertory  και µε το Repertory του 

Murphy, µε έκπληξή µου ανακάλυψα ότι σε αυτά δεν υπήρχαν όλες οι πληροφορίες που υ-

πάρχουν στο Repertory του Boericke.  

Έτσι, αφού µεταξύ άλλων εργάσθηκα και µ’ αυτά – που αποτελούν την καλύτερη πι-

στεύω σύγχρονη βιβλιογραφική συνεισφορά στον τοµέα των οµοιοπαθητικών repertories – 

θεωρώ ότι µε τον συνδυασµό των πληροφοριών τους, αλλά επίσης και µε προσθήκες από 

διάφορα άλλα βιβλία µπορούµε να έχουµε το καλύτερο κατά το δυνατόν αποτέλεσµα. Αυτό 

ακριβώς έγινε κατά τη συγγραφή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ REPERTORY ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ.   

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω µερικά πράγµατα για το βιβλίο αυτό. 

Η ιδέα για την πραγµατοποίησή του υπήρχε στο νου µου πολύ καιρό. Τα τελευταία δε-

κα χρόνια µετά από εξαντλητική καταγραφή των ληµµάτων των οµοιοπαθητικών συµπτωµά-

των και των φαρµάκων που αντιστοιχούν σε αυτά µε έναν καινούριο και πλήρη τρόπο, 

επιτελέστηκε κι η συγγραφή του.  

Στην πορεία της συγγραφής, µου έγινε αντιληπτό ότι εκείνο που λείπει από τον Έλληνα 

οµοιοπαθητικό στην πραγµατικότητα είναι ένα εύχρηστο και πλήρες, αξιόπιστο repertory  για 

την καθηµερινή εργασία.  

Ένα τέτοιο βιβλίο ίσως να µην περιέχει αναγκαστικά όλα τα λήµµατα που έχουν τα 

πολυσέλιδα βιβλία µας αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να καλύπτει όλα τα απαραίτητα. Τελικά 

βέβαια το ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORY έγινε κι αυτό πολυσέλιδο, προς όφελος φυσικά του 

σκοπού που εξυπηρετεί η συγγραφή του!  
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Σε κάθε περίπτωση, το βιβλίο που θα κάλυπτε τις καθηµερινές ανάγκες σε θέµατα ανά-

λυσης του περιστατικού µε την βοήθεια του Repertory, θα έπρεπε να είναι γραµµένο µε έναν 

καινούριο, σύγχρονο τρόπο που θα το καθιστούσε απολύτως εύχρηστο. Επίσης θα έπρεπε 

να περιέχει όλα τα οµοιοπαθητικά φάρµακα που σήµερα είναι γνωστό ότι υπάρχουν στα συ-

γκεκριµένα λήµµατα των συµπτωµάτων. Αυτό ακριβώς έγινε στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTO-

RY ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ». 

Επίσης αλήθεια είναι ότι κατά έναν παράξενο τρόπο τα παραδοσιακά repertories έχουν µε 

τον καιρό αποβεί δύσχρηστα σε αντίθεση µε αυτό που θα έπρεπε να είναι, δηλαδή λεξικά 

εύκολης ανεύρεσης των συµπτωµάτων και των φαρµάκων που αντιστοιχούν σε αυτά.  

Αυτό το γεγονός δυστυχώς έχει τον δικό του αντίκτυπο στους αρχάριους κυρίως οµοιο-

παθητικούς και κάποιες φορές µπορεί να τους οδηγήσει σε απογοήτευση είτε και σε εγκα-

τάλειψη της Οµοιοπαθητικής. 

Η ταξινόµηση των ληµµάτων των συµπτωµάτων που ακολούθησα στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

REPERTORY ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ» είναι αλφαβητική. Τέτοια ταξινόµηση των ληµµάτων 

προϋπήρχε βασικά στο Concise Repertory του Phatak και σε ένα µικρό Repertory του Sankaran.  

Αλφαβητική ταξινόµηση επίσης έχει υπάρξει και στο Clinical Repertory του John Clarke. 

Ωστόσο εκείνες οι προσπάθειες θεωρώ ότι ήταν αρκετά περιορισµένες. Εποµένως χρειαζό-

ταν κάτι πολύ πιο ολοκληρωµένο και φυσικά γραµµένο στην ελληνική γλώσσα.  

Η αλφαβητική ταξινόµηση επιλέχθηκε επειδή βοηθάει πάρα πολύ στην άµεση ανεύρεση 

του συµπτώµατος που ερευνούµε. Αυτή η ταξινόµηση κατά την συγγραφή του έργου απο-

δείχθηκε ότι είχε πολλά θετικά.  

Με τον τρόπο αυτό µας δόθηκε η ευκαιρία να έχουµε ακολουθίες ληµµάτων µε τα 

συµπτώµατα που υπάρχουν στα διάφορα όργανα.  

Για παράδειγµα υπάρχουν 26 λήµµατα µε συµπτώµατα που αφορούν τη ΜΗΤΡΑ τα 

οποία καταγράφονται στο βιβλίο το ένα µετά το άλλο και µε τα φάρµακά τους.  

Έτσι ο αναγνώστης µπορεί µέσα σε µερικές σελίδες να µελετήσει όλα τα πιθανά 

συµπτώµατα αυτού του οργάνου κι εκτός των άλλων να αποκτήσει και µια ουσιαστικότερη 

άποψη για την παθολογία του αλλά και για τα φάρµακα που ταιριάζουν.  

Προσωπικά κατά τη συγγραφή του βιβλίου ανακάλυψα µ’ ευχαρίστηση ότι αυτή η ταξι-

νόµηση µε βοηθούσε να έχω µια καλύτερη εικόνα των διαφόρων προβληµάτων των οργάνων 

και των συµπτωµάτων που υπάρχουν καταγραµµένα στο repertory για το κάθε συγκεκριµένο 

όργανο.  
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Σ’ ολόκληρο λοιπόν το βιβλίο δόθηκε µια ιδιαίτερη έµφαση στην πλήρη καταγραφή των 

συµπτωµάτων των διαφόρων οργάνων. Έτσι, εάν µας ενδιαφέρει το σύµπτωµα «Πόνος στη 

µήτρα» θα πρέπει να ψάξουµε στο λήµµα  «ΜΗΤΡΑ, ΠΟΝΟΣ».  

Κατά τη συγγραφή του βιβλίου έθετα συνεχώς τον εαυτό µου στη θέση εκείνου ο οποίος 

ερευνά µέσα στο βιβλίο για να ανακαλύψει άµεσα αυτό που ψάχνει. Εποµένως η καταγραφή 

σε µεγάλο βαθµό έγινε και µε αυτόν τον γνώµονα.  

Συνήθως ένα σύµπτωµα περιέχει µια ή δύο λέξεις κλειδιά. Ο αναγνώστης θα πρέπει να 

το αναζητήσει µέσα στην αλφαβητική ταξινόµηση του βιβλίου σε µια από αυτές τις δύο 

λέξεις. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα που µόλις αναφέρθηκε. 

Από θεωρητική άποψη στο ιδιοσυγκρασιακό επίπεδο συνταγογράφησης την ολότητα 

του ασθενούς αποτελούν κυρίως τα νοητικά, τα γενικά συµπτώµατα (generals), καθώς και τα 

συµπτώµατα που αφορούν τις διατροφικές προτιµήσεις του ασθενούς, τις απέχθειες και 

δυσανεξίες, το πόσο νερό πίνει, την σεξουαλικότητα, τον ύπνο, την περίοδο της γυναίκας.  

Στον συντριπτικό αριθµό των περιστατικών αυτές οι πληροφορίες επαρκούν για την 

ανεύρεση του όµοιου φαρµάκου κι αυτό επίσης επιτυγχάνεται και µε το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

REPERTORY ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ» το οποίο τις περιέχει πλήρως.  

Επίσης στο βιβλίο αυτό θα βρούµε να καταγράφονται στα λήµµατα πολύ περισσότερα 

οµοιοπαθητικά φάρµακα απ’ ότι υπήρχαν στα παλαιότερα repertories.  

Για παράδειγµα, στο κλασσικό repertory του J.T. Kent, το λήµµα ΣΥΜΠΑΣΧΕΙ (Sym-

pathetic) περιέχει 15 οµοιοπαθητικά φάρµακα, ενώ στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORY 

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ» θα βρούµε να καταγράφονται 42 οµοιοπαθητικά φάρµακα, δηλαδή 

σχεδόν τριπλάσια.  

Επίσης στο λήµµα ΓΛΩΣΣΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ (Mapped tongue) ο Kent καταγράφει 15 

φάρµακα ενώ στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORY ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ» καταγράφονται 44. 

Το ίδιο συµβαίνει και µ’ άλλα συχνά παρουσιαζόµενα συµπτώµατα.  

Στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORY ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ» υπάρχουν καταγραµµένα µε 

τα φάρµακά τους εκατοντάδες λήµµατα (rubrics) συµπτωµάτων.  

Στο τέλος του τίτλου του κάθε λήµµατος, µέσα σε παρένθεση, καταγράφεται επίσης κι ο 

αριθµός των φαρµάκων.  

Εάν αυτές οι καταγραφές δεν επαρκούν για να βρεθεί κάποιο σύµπτωµα ενός ασθενούς 

µας τότε φυσικά αυτό θα πρέπει να αναζητηθεί στα πολυσέλιδα βιβλία αναφοράς που δια-
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θέτει η οµοιοπαθητική βιβλιογραφία µας και τα οποία κατά το δυνατόν δεν θα πρέπει να 

απουσιάζουν από την προσωπική οµοιοπαθητική µας βιβλιοθήκη. 

Ακόµη στο παρόν βιβλίο όλα τα λήµµατα έχουν καταγραφεί και µε την αγγλική ονο-

µασία τους. Αυτό έχει γίνει µε τον σκοπό να διευκολύνει τον αρχάριο κυρίως οµοιοπαθητικό 

στην εξοικείωση του µε την οµοιοπαθητική ιατρική ορολογία. Επίσης έγινε και µε τον 

σκοπό της διευκόλυνσης των πλέον προχωρηµένων στην εργασία της ανάλυσης των συµ-

πτωµάτων µε την βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

Οποιοσδήποτε, όσο καλά κι αν κατέχει την αγγλική γλώσσα, κάποια στιγµή µπορεί να 

ξεχάσει πως ονοµάζεται στα αγγλικά µια ασθένεια ή πως καταγράφεται στα διάφορα 

repertories κάποιο σύµπτωµα στην αγγλική γλώσσα.  

Σε αυτή την περίπτωση το µόνο που έχει να κάνει είναι να ερευνήσει στο βιβλίο την 

ελληνική ονοµασία του συµπτώµατος και θα βρει δίπλα καταγραµµένη και την αγγλική.  

Στο τέλος του βιβλίου ο αναγνώστης θα βρει επίσης και έναν πλήρη κατάλογο των 

συντοµογραφιών των οµοιοπαθητικών φαρµάκων που έχουν χρησιµοποιηθεί, όπως και µια 

βιβλιογραφία των διαφόρων βιβλίων (π.χ. repertories κλπ.) που χρησιµοποιήθηκαν κατά την 

συγγραφή, αλλά και προς ενηµέρωση του αναγνώστη σε θέµατα που αφορούν τα συµπτωµα-

τολόγια είτε την ανάλυση του περιστατικού µε την βοήθειά τους. 

Στο βιβλίο επίσης έχουν προστεθεί δύο εργασίες, µια του Kent και µια του Roberts που 

αναφέρουν τα ζητήµατα ανάλυσης του περιστατικού µε βιβλία αυτού του είδους. 

Επίσης γι’ ακόµη µεγαλύτερη διευκόλυνση της εργασίας του οµοιοπαθητικού µε ένα 

µόνο εγχειρίδιο, έχουν προστεθεί και «ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΡ-

ΜΑΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ», που διατίθεται και ως ανεξάρτητο βιβλίο από τις Εκδόσεις 

ALTER-SIMILIA. Σ’ αυτό υπάρχουν τα συµπληρωµατικά φάρµακα, τα φάρµακα που ακο-

λουθούν καλά, τα αντίδοτα και τα ασύµβατα.  

Παραδίδω λοιπόν στους συναδέλφους αυτό το πολυαναµενόµενο έργο ελπίζοντας ότι θα 

τους φανεί πολύ χρήσιµο στην καθηµερινή εργασία τους. 

Όπως είναι φυσικό το παρόν έργο από τη φύση του έχει ανάγκη αναθεωρήσεων και 

επαυξήσεων της ύλης του. Υπάρχει η πρόθεση και ο προγραµµατισµός κάθε δύο µε τρία 

χρόνια να εκδίδεται µια νεώτερη κι επαυξηµένη έκδοσή του.  

Στο µεταξύ θα χαρώ πολύ εάν οι συνάδελφοι θελήσουν να µου στείλουν τα οποιαδήποτε 

εποικοδοµητικά σχόλια τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση altersimilia@in.gr ή να επικοι-

νωνήσουν µε τα γραφεία του εκδοτικού οίκου ALTER-SIMILIA.  
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