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Maria Chorianopoulou, PhD. Diretora da International Academy of  Classical 

Homeopathy, conta como conheceu o Prof George Vithoulkas e como decidiu 

dedicar a sua vida à divulgação  de suas ideias. 

 

Durante 25 anos estive envolvida ativamente na política e atuava neste campo como minha 

ocupação principal. Primeiro, trabalhei como diretora do gabinete do vice-ministro dos 

Transportes e Comunicações, depois como associada ao primeiro-ministro grego. 

Posteriormente, fui assessora especial do Ministro das Relações Exteriores e, finalmente, 

trabalhei como diretora do escritório de um líder de um partido político. 

Conheci o Prof. Vithoulkas em 2000, quando o telefonei em nome do primeiro-ministro da 

Grécia, para solicitar que atendesse um associado dele que havia sofrido um derrame 

cerebrovascular muito grave. Ele estava na UTI em estado comatoso há 17 dias e fora 

submetido a uma cirurgia cerebral. Inicialmente, o professor falou comigo com bastante 

reserva que não sabia se seria capaz de ajudá-lo. E então, ele enviou um de seus alunos, um 

médico homeopata, para o hospital para que fizesse a anamnese e em seguida, o enviasse os 

sintomas. Imediatamente, iniciamos a administração do remédio homeopático e dentro de 

três dias o paciente abriu os olhos e encontrava-se completamente capaz de se comunicar. 

Este homem viveu uma vida plena e agradável, retornou ao seu trabalho e às tarefas normais, 

enquanto continuava o seu tratamento homeopático com o Prof. Vithoulkas. Anteriormente, 

os médicos do hospital sugeriram que ele fosse encaminhado para uma instituição, pois viveria 

permanente com uma sonda para respirar e uma segunda sonda para ser alimentado. 

Quando vi esse efeito tremendo, comecei a pensar que o mundo inteiro deveria ser informado 

sobre os incríveis potenciais dessa metodologia terapêutica e, dessa forma, também a 

aproveitaria. Eu me ofereci para trabalhar para a Academia e considerei este trabalho de 

voluntariado em tempo parcial como o trabalho mais importante que já havia exercido até 

aquele momento. Ele cumpriu a parte mais idealista em mim e me proporcionou a promessa 

de ser possível nos tornarmos humanos melhores, com uma missão e uma visão mais elevada. 

Em 2014 tomei uma decisão importante na vida: desisti da política e decidi que minha vida 

seria dedicada em tempo integral à IACH. Eu considerei primordial a disseminação e o apoio à 

Homeopatia Clássica, bem como aos ensinamentos do Prof. Vithoulkas. O Curso E-Learning, 

https://www.vithoulkas.edu.gr, para o qual comecei a trabalhar com devoção na criação desde 

2008, encontra-se concluído. O que ainda restava era a propagação do mesmo pelo mundo, 

pois os ensinamentos completos do Prof. Vithoulkas tornaram óbvios os efeitos benéficos da 

homeopatia, como ele expõe aos alunos mais jovens. O Curso E-Learning foi enriquecido com 

seus livros e publicações de trabalhos de pesquisa em revistas de revisão por pares e 

apresentações em Congressos médicos. 



George Vithoulkas não é apenas um curador carismático e um professor inspirador. Para mim, 

ele é o professor sobre a vida. Ele dedicou toda a sua força para difundir e defender a 

Homeopatia Hahnemanniana Clássica e inspirou milhares de homeopatas em todo o mundo. 

Esta semente germinou e trouxe frutos para os bons e novos homeopatas totalmente 

qualificados, que receberam o Diploma da Academia. Já temos mais de 2000 Diplomados em 

todo o mundo. Estes são os evangelistas de uma nova metodologia de cura, eficaz e humana. 

Eles a exercem da maneira como Hahnemann ensinou e como Vithoulkas a promoveu, 

expandiu, aperfeiçoou e finalmente transmitiu como conhecimento para a geração mais 

jovem. 
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