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Simon Singh & Edzard Ernst

Θεραπεία ἢ Ἀπάτη; 
Ἡ ἐναλλακτικὴ ἰατρικὴ ὑπὸ δοκιμὴ

Μετάφραση: Νῖκος Ἀποστολόπουλος,
Ἐκδόσεις «Τραυλός»,
Φεβουάριος 2016, σελίδες 510.

Ἀπὸ τὴν μία ἕνας ἀσθενὴς ποὺ πονάει, πανέτοιμος νὰ 
«ἀγοράσει» ὁ,τιδήποτε, προκειμένου νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὸ 
δυσβάσταχτο κακό.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, μυρωδάτα ἐλιξίρια σὲ λαμπερὲς ἀμποῦλες, 
πολύχρωμα χαπάκια μὲ κονιορτοποιημένη ὁλόκληρη τὴν σο-
φία τῆς φύσης, δοκιμασμένες συνταγὲς τῆς γιαγιᾶς, μαγικὲς 
βελόνες, ποὺ ξεμπλοκάρουν τὴν ζωτικὴ ἐνέργεια, ἔμπειρες 
παλάμες ποὺ ἐξαφανίζουν τὸν πόνο, μαλάξεις καὶ θεραπευ-
τικὰ ἀγγίγματα, βάλσαμα καὶ μαντζούνια, θαυματουργοὶ 
κρύσταλλοι καὶ μαγνητικὰ βραχιόλια, νοσώδεις οὐσίες ἐνάν-
τια σὲ κάθε ὅμοιο πάθος, ὀριεντὰλ τεχνικές, κόλπα διαλογι-
σμοῦ καὶ αὐτοΐασης... κατακλύζουν τὸ
διαδίκτυο, φιγουράρουν σὲ περιοδικά, 
προωθοῦνται στὶς προθῆκες τῶν φαρ-
μακείων, διαφημίζονται ἀπὸ τηλεο-
πτικοὺς ἀστέρες καί, πωλοῦνται παν-
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άκριβα, προκειμένου νὰ θεραπεύσουν 
ἀπὸ συνάχι μέχρι καρκῖνο.

Καλωσορίσατε στὸν κόσμο τῆς ἐναλ-
λακτικῆς ἰατρικῆς! Καὶ δὲν εἶστε μό-
νοι. Χιλιάδες ἀσθενεῖς προσεγγίζουν 
συμπληρωτικὲς καὶ ἐναλλακτικὲς θε-

ραπείες, οἱ ὁποῖες ὑπόσχονται ἴαση καὶ χρησιμοποιοῦνται 
εἴτε παράλληλα εἴτε ὑποκαθιστοῦν τὴν συμβατικὴ ἰατρική.

Οἱ «συμβατικοὶ» γιατροὶ –στὸν δρόμο τῆς δοκιμῆς καὶ τοῦ 
πειράματος– δὲν παρεκκλίνουν ἀπὸ τὸν λόγο τοῦ Ἱπποκρά-
τη: ἡ ἀποτελεσματικότητα μιᾶς νέας θεραπείας κρίνεται μὲ 
βάση τὴν ἐπιστήμη, καὶ ὄχι τὴν θετικὴ γνώμη κάποιου γι᾿ 
αὐτήν.

Ἄραγε, ποῦ νὰ ἀπευθυνθεῖ ὁ ἀσθενής; Ποιά ἰατρικὴ εἶναι 
ἀξιόπιστη καὶ ποιά μᾶς ἐξαπατᾶ; Ποιός ἔχει δίκαιο; Ποιά 
εἶναι τὰ μυστικὰ καὶ ποιά τὰ ψέματα; Γνωρίζουν οἱ σημε-
ρινοὶ γιατροὶ τὸ καλύτερο γιὰ ἐμᾶς, ἢ μήπως τὰ διάφορα 
γιατροσόφια μᾶς ἀνοίγουν πράγματι τὸν δρόμο γιὰ κάποια 
ἀρχαία, ἀνώτερη γνώση;

* * *
Ἡ συνεργασία δύο διεθνῶς ἀναγνωρισμένων συγγρα-

φέων-ἐπιστημόνων ἐξασφαλίζει ἰσορροπία στὸ βιβλίο.
Ὁ Ἔντσαρν Ἒρνστ ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἰατρικὴ –καθὼς καὶ 

μὲ διάφορες ἐναλλακτικὲς θεραπεῖες– ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν. Εἶναι 
ὁ πρῶτος Καθηγητὴς ἐναλλακτικῆς ἰατρικῆς στὸν κόσμο, 
καὶ ἡ ἐρευνητικὴ ὁμάδα του προσπαθεῖ ἐδῶ καὶ δεκαπέντε 
χρόνια νὰ ξεκαθαρίσει ποιὲς θεραπεῖες εἶναι ἀποτελεσμα-
τικὲς καὶ ποιὲς ὄχι.

Ὁ Σάϊμον Σὶνγκ εἶναι φυσικός, δη-
μοσιογράφος τῆς ἐπιστήμης καὶ συγ-
γραφέας διεθνῶς εὐπώλητων βιβλίων 
(Τὸ τελευταῖο θεώρημα τοῦ Φερμά, 
Big Bang, Κώδικες καὶ μυστικά, Τὰ 
μυστικὰ μαθηματικὰ τῶν Simpsons –
κυκλοφοροῦν ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο 
«Τραυλός»). Ἐπὶ δύο δεκαετίες ἐργά-

Ὁ Σάμουελ Χάνεμαν, δημι-
ουργὸς τῆς ὁμοιοπαθητικῆς.
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ζεται στὸν ἔντυπο Τύπο, στὴν τηλε-
όραση καὶ στὸ ραδιόφωνο, ἐπιδιώκον-
τας νὰ ἀναλύει πολύπλοκες ἰδέες μὲ 
τρόπο κατανοητὸ γιὰ τὸ εὐρὺ κοινό. 

Οἱ δύο συγγραφεῖς ἔρχονται πολὺ 
πιὸ κοντὰ στὴν ἀλήθεια ἀπὸ ὁποιον-

δήποτε ἄλλον μέχρι σήμερα καὶ –ἐξίσου σημαντικό– τὴν ἐξη-
γοῦν ξεκάθαρα, ἁπλᾶ καὶ παραστατικά.

* * *
Περιεχόμενα τοῦ βιβλίου

Εἰσαγωγή.
1. Πῶς προσδιορίζεται ἡ ἀλήθεια;
2. Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸν βελονισμό.
3. Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ὁμοιοπαθητική.
4. Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν χειροπρακτική.
5. Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν βοτανοθεραπεία.
6. Ἔχει σημασία ἡ ἀλήθεια;

Παράρτημα.
Σύντομος Ὁδηγὸς Ἐναλλακτικῶν Θεραπειῶν.
Γιὰ περαιτέρω διάβασμα.
Εὐχαριστίες.
Εὐρετήριο ὅρων καὶ ὀνομάτων.




