
Ιπποκράτειο Κέντρο Κλασσικής Ομοιοπαθητικής: 
24 χρόνια αλλάζει τα δεδομένα της Ομοιοπαθητικής στην Ελλάδα. 

 

 

1993   - 2017. Το Ιπποκράτειο Κέντρο Κλασσικής Ομοιοπαθητικής (ΙΚΚΟ) 
μετρά πλέον 24 χρόνια συνεχούς πορείας. Με το όραμα, αλλά κυρίως την επιμονή 

τού ιδρυτή του Γεράσιμου   Στουραΐτη και των συνεργατών του, πέτυχε το 

επάγγελμα  του  Ομοιοπαθητικού  να  γίνει  από  όνειρο…  πραγματικότητα  για 

πολλούς. Οι απόφοιτοί του πλέον σε όλα τα σημεία της Ελλάδας ασκούν την 

Ομοιοπαθητική. 
 

Το πρόγραμμα σπουδών του ΙΚΚΟ είναι το μόνο που ακολουθεί πιστά τα 

ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης στην Ομοιοπαθητική. Ο τρόπος που 

εφαρμόζεται εξασφαλίζει την προσωπική παρακολούθηση του κάθε σπουδαστή σε 

όποιο σημείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού κι αν διαμένει. Ο απολογισμός αυτής 
της 20ετίας δικαιώνει την εμπιστοσύνη εκείνων που επέλεξαν να σπουδάσουν την 

θεραπευτική τέχνη της Ομοιοπαθητικής κοντά του. Δικαιώνει, επίσης, και την 

επιλογή του ΙΚΚΟ να εστιασθεί αποκλειστικά στην εκπαίδευση της Κλασσικής 
Ομοιοπαθητικής. Εξασφαλίζει έτσι για τους σπουδαστές του την δυνατότητα, εκτός 
από τις εξειδικευμένες γνώσεις που τους παρέχει, να ασκηθούν στην μεθοδολογία 

της εφαρμογής τους, αλλά κυρίως να αναπτύξουν την κρίση που θα χρειασθούν 

στην άσκηση του επαγγέλματος του Ομοιοπαθητικού. 

 
Για την επέτειο αυτή, τον Απρίλιο του 2013 επισκέφθηκε την Αθήνα, μετά 

από επτά χρόνια, ένας από τους βασικούς συνεργάτες του ΙΚΚΟ από τον πρώτο 

χρόνο της λειτουργίας του. Ο Μisha Norland, ιδρυτής της βρετανικής σχολής 

Ομοιοπαθητικής “ School of Homeopathy”, παγκόσμια γνωστός ομοιοπαθητικός και 

στενός φίλος του Γεράσιμου Στουραΐτη. Ο Μisha Norland  συγγραφέας του βιβλίου 

«Τα τέσσερα στοιχεία στην Ομοιοπαθητική - Mappa Mundi και οι δυναμικές της 

αλλαγής» (εκδ. Βιβλιοθήκη του Ρόδου) μας προσφέρει μέσα από τις σελίδες του, 

μια μέθοδο ανάλυσης της ολότητας στα επί μέρους, με την οποία κατανοούμε μια 

κατάσταση δυναμικής ισορροπίας στα πλαίσια δράσης και αντίδρασης. Με την 

οπτική αυτή αποκτάμε βαθύτερη γνώση των βασικών διαδικασιών που ορίζουν την 

ζωή. Έτσι μαθαίνουμε να βλέπουμε τα συμπτώματα ενός ατόμου ως 

αλληλοεξαρτώμενα σύμβολα ενός συνόλου που βρίσκεται σε κίνδυνο και όχι ως 

μεμονωμένα συμπτώματα, όπως ταιριάζει στην ανάλυση των περιπτώσεων που 

εξετάζουμε στην Ομοιοπαθητική. 

 
Έτσι, στις 6 και 7 Απριλίου 2013, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία και 

πολλές συμμετοχές διήμερο σεμινάριο «Ομοιοπαθητικής Πρακτικής, με τον Misha 

Norland» που διοργάνωσε το Ιπποκράτειο Κέντρο Κλασσικής Ομοιοπαθητικής στην 

Αθήνα, με αφορμή την επέτειο του ΙΚΚΟ για τα είκοσι (20) χρόνια από την ίδρυσή 

του.



Ο Misha Norland, και τις δύο ημέρες κέντρισε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων 

ξεδιπλώνοντας πρακτικές μεθοδολογίας και εφαρμογής τους στην Κλασσική 

Ομοιοπαθητική. 
 

Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου, απονεμήθηκε επίσης, σε αποφοίτους του Ιπποκράτειου 

Κέντρου Κλασσικής Ομοιοπαθητικής (ΙΚΚΟ) το δίπλωμα που συνυπογράφεται από 

την Βρετανική Σχολή Ομοιοπαθητικής “The School of Homeopathy” . 
 

Τα διπλώματα απένειμαν, οι ιδρυτές των δύο Σχολών κ.κ. Γεράσιμος Στουραΐτης και 

Misha Norland. 
 

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από αυτό το διήμερο: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 


