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Πξφινγνο εθδφηε. 

 

Μεηά απφ έλαλ θαη πιένλ ρξφλν, ε Παηψληα μαλακπαίλεη ζην ηππνγξαθείν. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμε ηελ ρψξα, 

καο ππνρξέσζε λα ζησπήζνπκε. Διπίδνπκε θαη επρφκαζηε ε άλνημε ηνπ 2013 λ’ απνηειέζεη ηελ αξρή ελφο θαηλνχξγηνπ 

μεθηλήκαηνο γηα φινπο. 

Σα άξζξα ηα νπνία θηινμελνχληαη ζην παξφλ ηεχρνο ηεο Παηψληαο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθά. Ηδηαίηεξα ην πξψην, ηεο 

θαζεγήηξηαο Δ.Μ Craik, επηβεβαηψλεη ηελ νξζφηεηα ηεο δνπιεηάο πνπ γίλεηαη ζηελ ρνιή καο γηα ηελ ελνπνίεζε ηεο 

Αξραίαο Διιεληθήο θαη ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο. Αθφκα θαη γηα εκέλα πνπ ηφζν πνιχ πηζηεχσ ζηελ 

ζχλδεζε ησλ δχν ηαηξηθψλ παξαδφζεσλ ήηαλ κηα αλαπάληερε, θαινδερνχκελε έθπιεμε. Γηα ην άξζξν απηφ, νθείισ λα 

εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηελ καζήηξηα ηεο ρνιήο Γεσξγία Υαηδεληθνιάνπ ε νπνία κνπ ην γλσζηνπνίεζε. 

Σν άξζξν απηφ πεξίηξαλα απνθαιχπηεη φηη γηα ηελ ελνπνίεζε ηεο Αξραίαο Διιεληθήο θαη ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο 

Ηαηξηθήο θαη πνιινί άιινη, αλά ηνλ θφζκν, αζρνινχληαη κε κεγάιε ζέξκε. Δχρνκαη θαη ειπίδσ ζην άκεζν κέιινλ λα 

ζπκπέζνπλ νη πνξείεο καο θαη λα επνδσζεί ην έξγν καο. 

Ωο δεχηεξν άξζξν επηιέμακε λα κπεη ε θιηληθή κειέηε ζην Αξεηαίεην Ννζνθνκείν, ηνπ Μηιηηάδε Καξάβε (Φπζίαηξνο, 

Βεινληζηήο, Γάζθαινο Βεινληζκνχ) πνπ απνδεηθλχεη κε επίζεκν ηξφπν θαη ζηελ ρψξα καο ηελ ζεξαπεπηηθή αμία ηνπ 

Βεινληζκνχ. 

Ωο ηξίην άξζξν επηιέμακε ηελ Ηακαηηθή ινπηξνζεξαπεία ηνπ Αζαλάζηνπ αξαθηψηε (Ρεπκαηνιφγνπ ζην Αζθιεπηείν 

ηεο Βνχιαο). Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ θαη ε θαηαβχζηζε ηεο νηθνλνκίαο καο, καο ππνρξεψλεη λα 

ζηξαθνχκε ζε πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο νη νπνίεο παξαδνζηαθά ηξνθνδνηνχλ ηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδνο. Σα ηακαηηθά 

λεξά καο, ηφζν άθζνλα ιφγσ ηνπ εθαηζηεηνγελνχο ραξαθηήξα ηνπ ππεδάθνπο ηεο ρψξαο καο, κπνξνχλ λ’απνηειέζνπλ 

θαη πάιη πεγή αλάπηπμεο, απαζρφιεζεο θαη πινχηνπ. Αλ κάιηζηα ζθεθηνχκε φηη ηα Αζθιεπηεία ηα νπνία άλζηζαλ ζηελ 

αξραηφηεηα εβξίζθνλην ζε ηνπνζεζίεο κε ηακαηηθά λεξά, ηφηε θαηαιαβαίλνπκε φηη ε ππφζεζε ηεο ηακαηηθήο 

ινπηξνζεξαπείαο ζηελ Διιάδα κπνξεί λα πξνζιάβεη ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο, αθφκα θαη λα πξνζειθχζεη κεγάιν αξηζκφ 

ηνπξηζηψλ (ηαηξηθφο ηνπξηζκφο). Λφγσ ηνχησλ ζπκπεξηιάβακε θαη ην 4
ν
 άξζξν γηα ηα Αζθιεπηεία, ην νπνίν είλαη 

γξακκέλν απ’ηελ εβαζηή Υαβηάξα-Καξαράιηνπ, γηα λα ππελζπκίζνπκε ηνλ ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ε ηζηνξία θαη ε 

θιεξνλνκηά καο ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ. Ζ Αζθιεπηαθή ηακαηηθή ινπηξνζεξαπεία ίζσο ζα πξέπεη λα απνηειέζεη 

έλαλ ζηφρν αλάπηπμεο γηα ηελ ρψξα καο ζηα ακέζσο επφκελα ρξφληα. 

Δπίζεο ζ’ απηφ ην ηεχρνο ηεο Παηψληαο εγθαηληάζακε κηα θαηλνχξγηα ζηήιε, ηηο «απφςεηο καζεηψλ», ζηελ νπνία ν  

θάζε καζεηήο  καο κπνξεί λα γξάςεη αλ ην επηζπκεί. 

Σέινο ζα ήζεια λα ελεκεξψζσ ηνπο αλαγλψζηεο ηεο Παηψληαο φηη απφ ηελ θεηηλή άλνημε ε ρνιή καο μεθηλάεη κηα 

πξνζπάζεηα θαη ζηνλ εθδνηηθφ ρψξν. Σελ θίλεζε απηή ηελ ππαγνξεχεη ε κεγάιε ζπγθέληξσζε βηβιηνγξαθίαο απ’ηνπο 

θαζεγεηέο ηεο ΑΚΑΓΖΜΗΑ. ηα πιαίζηα ηεο ρνιήο καο παξάγεηαη πνιχ ζεκαληηθφ γξαπηφ έξγν, ην νπνίν παξακέλεη 

ππφ ηελ κνξθή ζεκεηψζεσλ. Ζ ζεκαζία ηνπ γξαπηνχ απηνχ έξγνπ είλαη πνιχ κεγάιε ιφγσ ησλ πξσηφηππσλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη πάλσ ζηηο ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο. Απνθαζίζακε ινηπφλ φηη ην γξαπηφ απηφ έξγν είλαη 

πξνηηκφηεξν λα απεπζπλζεί πξνο φινπο θαη φρη κφλν ζηνπο καζεηέο ηεο ρνιήο. Ζ θίλεζε απηή κπνξεί λα πινπνηεζεί 

κέζα απ΄ηελ δεκηνπξγία ελφο εθδνηηθνχ νίθνπ ηνλ νπνίν θαη νλνκάζακε ΑΚΑΓΖΜΗΑ. Δπρφκαζηε νη εθδφζεηο 

ΑΚΑΓΖΜΗΑ λα έρνπλ δηάξθεηα θαη λα πξνζθέξνπλ ρξήζηκν έξγν. 

Δχρνκαη νη δπζθνιίεο πνπ πεξάζακε σο ιαφο ηα ηειεπηαία ρξφληα, λα καο βνεζήζνπλ λα πξνζαλαηνιηζηνχκε ζσζηά 

ζην κέιινλ. 

 

Αιέμαλδξνο Σειηθίδεο
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Πεξί copyright: 

Ζ γλψζε αλήθεη ζε φινπο. πνηνο αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα θαη 

ηελ απνθάιπςε ηεο γλψζεο, θαλέλα δηθαίσκα δελ έρεη λα ηελ 

ζθεηεξίδεηαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. ζνη ζα ήζειαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ζηνηρεία θαη πιηθά απφ ην πεξηερφκελν ηεο Παηψληαο, αο ην θάλνπλ 

κε ειεχζεξε βνχιεζε θαη αηνκηθή επζχλε. 
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Ηππνθξαηηθνί θαη Κηλέδηθνη Μεζεκβξηλνί 

Σν παξφλ θείκελν απνηειεί κεηάθξαζε (απφ ηελ Μαξία Ξαλζνπνχινπ) ηνπ άξζξνπ ηεο 

θαζεγήηξηαο E.M. Craik, «Hippocratic Bodily “Channels” and Oriental Parallels», Medical 

History, 53, 2009:105-116. 

Δ. Μ. Craik 

Καζεγήηξηα E.M. Craik, School of Classics, University of St Andrews, St Andrews KY16 9AL, UK· θαη Classics, School of 

Historical Studies, University of Newcastle upon Tyne, Newcastle upon Tyne NE1 7RU, UK. 

Δίκαη επγλψκσλ ζηνπο ηξεηο αλψλπκνπο θξηηέο ηνπ Medical History γηα ηα εμαηξεηηθά ρξήζηκα θαη επνηθνδνκεηηθά ζρφιηα 

ζρεηηθά κε απηήλ ηελ εξγαζία, θαζψο θαη ζηνλ αλαπιεξσηή επηκειεηή, Καζεγεηή Vivian Nutton, γηα ηα πξνζθπή γεληθά 

ζρφιηα θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ. Ωο απνηέιεζκα ησλ παξαηεξήζεψλ ηνπο, ε παξνχζα εξγαζία είλαη ζαθψο βειηησκέλε θαη 

αξθεηά εθηελέζηεξε. Πξσηκφηεξε εθδνρή ηεο παξνπζηάζηεθε ζηελ πξψηε επξσπατθή ζπλάληεζε ηεο Society for Ancient 

Medicine, πνπ νξγάλσζε ν θαζεγεηήο Robert Arnott ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Birmingham ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004. Πξαθηηθά ηεο 

ζπλάληεζεο απηήο, κνινλφηη πξνγξακκαηίδνληαλ θαη δηαθεκίζηεθαλ, νπδέπνηε δεκνζηεχηεθαλ. Έλα δεχηεξν άξζξν (E. M. 

Craik, «Myelos: ζέκαηα δσήο θαη ζαλάηνπ», ζην: L. Cilliers (επηκ.), Acta Classica Supplement II, Asklepios: Studies on Ancient 

Medicine, Bloemfontein, 2008, 64-73), ην νπνίν πεξηέρεη αλαθνξέο ζηα ελ ιφγσ πξαθηηθά-θάληαζκα, δεκνζηεχηεθε ήδε πξηλ 

απφ ηελ παξνχζα αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ πξνο δεκνζίεπζε πξψηνπ άξζξνπ. 

Αθνξκή γηα κηα ζχγθξηζε αλάκεζα ζηελ ηαηξηθή ζεσξία θαη πξάμε ηεο Αλαηνιήο θαη ηεο Γχζεο ππήξμαλ νη ζρεηηθέο κε ηα 

ηππνθξαηηθά θείκελα παξαδφζεηο κνπ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Κηφην, φπνπ δηεηέιεζα θαζεγήηξηα Κιαζηθήο Φηινινγίαο θαηά ηα 

έηε 1997-2002): νη θνηηεηέο κνπ, κνπ ζπλέζηεζαλ λσξίο ην αλζεξφ εκπφξην ησλ θαηαζηεκάησλ KANPO θαη, αξγφηεξα, 

ζπλαδέιθνπο πνπ αζθνχζαλ ην βεινληζκφ θαη ηε κνμαζεξαπεία ζην Παλεπηζηήκην Meiji ηνπ Κηφην. Μηα ζπλάληεζε θαη 

ζπδήηεζε κε ηνλ Καζεγεηή Shigehisa Kuriyama κε παξαθίλεζαλ λα αλαπηχμσ ηηο ηδέεο απηέο, ελψ βνεζήζεθα ηδηαίηεξα απφ 

ζπδεηήζεηο κε ηε Γξ. Vivienne Lo. Καη νη δχν κνηξάζηεθαλ γελλαηφδσξα ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πξψηκε ηζηνξία ηεο 

Κηλέδηθεο ηαηξηθήο. 

 

 

Δηζαγσγή 

Σν επηρείξεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο βαζίδεηαη 

θπξίσο ζηελ πξνζεθηηθή αλάγλσζε αξθεηψλ ηππν-

θξαηηθψλ θεηκέλσλ θαη εληζρχεηαη κε παξάιιεια 

θείκελα απφ ηελ θηλέδηθε ηαηξηθή.
1
 Ζ κειέηε ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο ηαηξηθήο εληάζζεηαη ζην πιαίζην 

ηεο ηζηνξίαο ηεο Γπηηθήο ηαηξηθήο. Ωζηφζν, είλαη 

πξνθαλέο φηη ε αγγεηαθή αλαηνκία, φπσο απηή πεξη-

γξάθεηαη ζηα Ηππνθξαηηθά άπαληα, δελ ζπκπίπηεη ζε 

θακία πεξίπησζε κε ην γλσζηφ κεηά-Υαξβεταλφ 

κνληέιν. Αληίζεηα, ζπκπίπηεη, φπσο δηαθαίλεηαη, κε 

θηλέδηθα πξφηππα. Ζ εηθαδφκελε ιεηηνπξγία θαη 

πξαγκαηηθή ζεξαπεία ηνπ ζψκαηνο απαζρνινχλ 

                                                           
1 Οι παραπομπϋσ αφορούν αριθμούσ κεφαλαύου, με 
την προςθόκη ςε αγκύλεσ του τόμου και των αριθμών 
ςελύδων ςτο E. Littré, Oeuvres complètes d’Hippocrate, 
Paris, J.-B. Baillière, 1839–61 (10 τόμοι), το κλαςικό 
ελληνικό κεύμενο με γαλλικό μετϊφραςη του πλόρουσ 
corpus. Η πιο προςιτό μετϊφραςη ςτα αγγλικϊ – 
διαθϋςιμη για τα περιςςότερα ιπποκρατικϊ κεύμενα, 
όχι όμωσ όλα – εύναι οι οκτώ τόμοι τησ ςειρϊσ Loeb 
Classical Library (από διαφόρουσ επιμελητϋσ, 
Cambridge, MA, και Λονδύνο, Harvard University Press, 
1923–95). 

ηνπο γηαηξνχο θάζε θνηλσλίαο, φκσο γίλνληαη 

δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο θαη αθνινπζνχληαη δηαθν-

ξεηηθέο πξαθηηθέο ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη δηα-

θνξεηηθέο πεξηνρέο. ηαλ ηα ζηνηρεία απφ ηελ 

ειιεληθή θαη θηλέδηθε παξάδνζε ηίζεληαη ζε παξάι-

ιειε αλάιπζε θάησ απφ ηηο γεληθέο θαηεγνξίεο ηεο 

θπζηνινγίαο(θχζε ηνπ ζψκαηνο), παζνινγίαο (θχζε 

ηεο λφζνπ) θαη ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο (θχζε ηεο 

ζεξαπείαο), πξνθχπηνπλ αμηνζεκείσηεο νκνηφηεηεο. 

Ζ παξάιιειε αλάιπζε ελφο εμεηδηθεπκέλνπ ηνκέα, 

ηεο νθζαικνινγίαο, απνθαιχπηεη επίζεο θνηλά 

ζηνηρεία. 

Τπάξρνπλ πξνθαλείο πεξηνξηζκνί θαη δπζθνιίεο 

ζηελ πξνζπάζεηα γηα κηα πξνζέγγηζε πνπ δελ είλαη 

νχηε θαζαξά ζπγρξνληθή, νχηε ζηαζεξά δηαρξνληθή. 

Αθνχ εληνπηζηνχλ νη νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ δχν 

ηξφπσλ ζθέςεο, ηη γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα; Οκνηφηεηεο 

ζηελ πξαθηηθή κπνξνχλ εχθνια λα εμεγεζνχλ απφ 

ηελ θνηλή αλζξψπηλε θπζηνινγία: γηαηξνί δηαθνξε-

ηηθψλ θνηλσληψλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο 

κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ παξφκνηεο παζήζεηο κε 

παξφκνην ηξφπν, επεηδή ρσξηζηά έρνπλ αλαθαιχςεη 

εκπεηξηθά κηα απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία. 
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 Οκνηφηεηεο ζηε ζεσξία είλαη ιηγφηεξν εχθνιν 

λα εμεγεζνχλ. ε γεληθέο γξακκέο, ππάξρνπλ δχν 

ηξφπνη γηα λα δνζεί κηα εμήγεζε: πξψηνλ, νη επαθέο 

θαη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ ιαψλ θαη νη επαθφ-

ινπζεο επηξξνέο, είηε πξνο κηα θαηεχζπλζε, είηε 

ακθίξξνπα· ή, δεχηεξνλ, ε αλεμάξηεηε εκθάληζε 

παξφκνησλ ηξφπσλ ζθέςεο. Κάπνηα πξνθαηαξθηηθά 

ζπκπεξάζκαηα – θαη εξσηήκαηα – δηαηππψλνληαη 

ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα: πξνηείλεηαη ε πηζαλφηεηα 

πξψηκεο επαθέο λα έρνπλ αθήζεη ηα ίρλε ηνπο ζηηο 

πιένλ πξψηκεο καξηπξίεο γηα ηελ ειιεληθή θαη 

θηλέδηθε ηαηξηθή παξάδνζε· θαη, ηέινο, πξνηείλεηαη 

ε πηζαλφηεηα ε δπηηθή ηαηξηθή λα είλαη ιηγφηεξν 

βαζηά ξηδσκέλε ζην ειιεληθφ παξειζφλ απφ φηη 

ηείλνπλ λα πηζηεχνπλ ηφζν νη ηζηνξηθνί φζν θαη νη 

ζεξαπεπηέο. 

Ζ θχζε ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, πνιχ-

πινθα θαη ζηηο δχν πιεπξέο, απαηηεί κηα ζχληνκε 

πξνθαηαξθηηθή ζπδήηεζε. Σα Ηππνθξαηηθά άπαληα, 

φπσο ηα γλσξίδνπκε, πεξηιακβάλνπλ πεξίπνπ 60-70 

βηβιία. Ζ αλαδήηεζε γηα ηα «γλήζηα» ηππνθξαηηθά 

έξγα ε νπνία μεθίλεζε ηελ αξραηφηεηα θαη ζπλερί-

ζηεθε κέρξη ηα κέζα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, είλαη, 

ζχκθσλα κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο κειεηεηέο, κάηαηε: 

ηα θείκελα απηά είλαη ηφζν αλφκνηα ζηελ έθθξαζε 

θαη ην πεξηερφκελν, πνπ, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, 

κφλν επξείεο νκάδεο ζρεηηθψλ κεηαμχ ηνπο έξγσλ 

κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε.
2
 Αλαγλσξίδεηαη επίζεο 

πιένλ φηη άιια ηαηξηθά θείκελα ηεο Κιαζηθήο πεξηφ-

δνπ (5νο-4νο αηψλαο π.Υ.), ηα νπνία γεληθψο δελ 

ζεσξνχληαη «ηππνθξαηηθά», κπνξεί θάπνηε λα είραλ 

αλάινγε κεηαρείξηζε. Ζ ζπιινγή ζηνηρείσλ ζρεηηθά 

κε ηελ αλαπαξαγσγή ησλ Ηππνθξαηηθψλ απάλησλ 

ζηελ αξραηφηεηα δηαζέηεη ηελ αδπλακία ηεο κεηά-

εθδνηηθήο δηαζθεπήο.
3
 

Γηα ηελ Κηλέδηθε ηαηξηθή δελ ππάξρνπλ γξα-

                                                           
2Βλ. τισ υποθϋςεισ που γύνονται ςτον τύτλο και ςε 
ολόκληρο το ϋργο του Francis Adams (μεταφρ.), The 
Genuine Works of Hippocrates, London, Sydenham 
Society, 1849 (2 τόμοι), και πρβλ. τη ςτϊςη του Vivian 
Nutton, Ancient Medicine, London, Routledge, 2004, 
53–71. 
3Anargyros Anastassiou – Dieter Irmer (επιμ.), 

Testimonienzum Corpus Hippocraticum, Teil I: 

Nachleben der hippokratischenSchriften, Göttingen, 

Vandenhoeck & Ruprecht, 2006. 

πηέο πεγέο, αιιά νχηε θαη αμηφινγεο άιινπ ηχπνπ 

καξηπξίεο, πξηλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 2νπ αηψλα  π.Υ. 

Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε Κηλέδηθε ηαηξηθή γελληέηαη 

κφιηο ηελ πεξίνδν απηή, αιιά φηη καξηπξίεο πξνγε-

λέζηεξεο ηεο πεξηφδνπ Han δελ είλαη δπλαηφλ λα 

αλαζπζηαζνχλ κε αζθάιεηα. Γεδνκέλεο ηεο πνιηηη-

θήο αζηάζεηαο ηεο πεξηφδνπ, θάηη ηέηνην δελ πξνθα-

ιεί έθπιεμε. Ζ πξψηε δεκνζηεπκέλε κεηάθξαζε 

ηνπ πξσηκφηεξνπ κέξνπο ηνπ NeiChing (Neijing) 

παξακέλεη ρξήζηκε. Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ε 

βάζε γηα πνιιά δεπηεξεχνληα έξγα γηα ηελ Κηλέδηθε 

ηαηξηθή.
4
 Μνινλφηη ην θείκελν απηνχ ηνπ κλεκεηψ-

δνπο θιαζηθνχ έξγνπ γηα ηελ εζσηεξηθή ηαηξηθή 

είλαη δχζθνιν θαη αζαθέο θαη ε ρξνλνιφγεζή ηνπ 

ακθηζβεηείηαη, ην γεληθφ πεξηερφκελν, είλαη δπλαηφ 

λα ζπκπιεξσζεί θαη λα αλαζπζηαζεί κε βάζε 

πζηεξφηεξεο θξηηηθέο εθδφζεηο θαη εξκελείεο, φπσο 

εθείλε ηεο πεξηφδνπ Ming, θαζψο θαη κε βάζε 

ηαηξηθά θείκελα πνπ βξέζεθαλ ζε ηάθνπο ηνπ 2νπ 

αηψλα π.Υ. (ηάθνη Mawangdui). 

Ζ ζχγθξηζε ηνπ άκνξθνπ Ηππνθξαηηθνχ πιη-

θνχ κε ην αθφκα πην άκνξθν πιηθφ απφ ηελ Κίλα 

εγθπκνλεί πξνθαλείο θηλδχλνπο.
5
 Δληνχηνηο, παξά 

ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο Διιεληθέο καξηπξίεο, 

κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε νξηζκέλα θνηλά ζηνηρεία 

ζηε ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή, ελψ ηελ έιιεηςε 

πξψηκσλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Κίλα αληηζηαζκίδεη ε 

αθζνλία ησλ κεηαγελέζηεξσλ καξηπξηψλ. 

 

Φπζηνινγία: Φύζε ηνπ ζώκαηνο 

ηα ηππνθξαηηθά άπαληα, ην ζψκα αληηκεησ-

πίδεηαη ζαλ έλα ζχλνιν ζεκαληηθψλ κεξψλ (εζσ-

ηεξηθά φξγαλα, φπσο πλεχκνλεο, ήπαξ, λεθξνχο) θαη 

ζηνκίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καηηψλ, ησλ 

απηηψλ, ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ), πνπ ζπλδένληαη 

κεηαμχ ηνπο κέζσ θνίισλ ζσιήλσλ, αγσγψλ ή 

δηαχισλ, ησλ νπνίσλ νη πην ζεκαληηθνί είλαη νη 

«θιέβεο» (ηδηαίηεξα, αιιά φρη απνθιεηζηηθά, ηα 

                                                           
4Ilza Veith, Huang Ti NeiChing Su Wen: the Yellow 
Emperor’s Classic of Internal Medicine, Berkeley και 
Los Angeles, 1949. Nathan Sivin, Traditional Medicine 
in Contemporary China, Ann Arbor, Center for Chinese 
Studies, University of Michigan, 1987. Liu Yanchi, The 
Essential Book of Traditional Chinese Medicine, New 
York, Columbia University Press, 1988. 
5Το ϋργο του G. E. R. Lloyd, παραδειγματικό ωσ προσ 
τη ςυγκριτικό μελϋτη, καλύπτει ϋνα πολύ ευρύτερο 
πεδύο από ό,τι το παρόν ϊρθρο. 
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αηκνθφξα αγγεία, δειαδή νη θιέβεο θαη νη αξηεξίεο, 

ρσξίο δηάθξηζε ησλ κελ απφ ηηο δε), θαη ηα ζηεξεά 

λήκαηα γηα ηα νπνία ν γεληθφο φξνο είλαη «λεχξα» 

(αξζξψζεηο, λεχξα, θιπ.). Οη ηππνθξαηηθνί ζπγγξα-

θείο αλαγλψξηδαλ φηη ηέηνηεο εμεγήζεηο δελ αληηθα-

ηφπηξηδαλ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζψκαηνο θαη 

εηζήγαγαλ ηελ πηζαλφηεηα ζπλδέζεσλ  κεηαμχ 

«θιεβψλ» θαη «λεχξσλ», ηα νπνία νξίδνληαη πνηθη-

ινηξφπσο (π.ρ. σο «θνίια λεχξα»), θαζψο επίζεο 

θαη, εθηφο απφ ηα ζπλήζε θαλάιηα, θαη άιια, 

έθηαθηα, πνπ επίζεο νλνκάδνληαη πνηθηινηξφπσο 

(π.ρ. «πφξνη») θαη ηα νπνία κπνξνχζαλ λα 

«αλνίμνπλ» γηα λα κεηαθέξνπλ ηελ πεξίζζεηα 

πγξψλ. Απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν γηλφηαλ αληηιεπηφ ην θχξην αγγεηαθφ 

ζχζηεκα, ηδίσο ζε φηη αθνξά ηα αγγεία ηεο θεθαιήο 

θαη ηνπ ιαηκνχ (δηαδξνκή πξνο ην θάησ κέξνο ηνπ 

ζψκαηνο), θαζψο θαη νη απφςεηο πεξί ηνπ πεξηερν-

κέλνπ ησλ αγγείσλ ηφζν ζε πγηείο φζν θαη ζε κε 

πγηείο θαηαζηάζεηο. 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη ηππνθξαηηθνί 

ζπγγξαθείο δελ είραλ σο ζηφρν λα παξνπζηάζνπλ 

αθεξεκέλεο έξεπλεο Πεξί Αλαηνκήο, κνινλφηη ηα 

ζχλζεηα έξγα Πεξί Οζηέσλ Φύζεσο θαη Πεξί Αλα-

ηνκήο πιεζηάδνπλ θάηη ηέηνην. Πνιχ πεξηζζφηεξν 

πξνζθέξνπλ πξαθηηθέο νδεγίεο γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηεο θπζηνινγίαο (φπσο, ζε φ,ηη αθνξά ηε ζεσξία ηεο 

ξνήο, ζην Πεξί Σόπσλ ησλ θαη’ Άλζξσπνλ) ή βνή-

ζεηα θαηά ηελ ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε (φπσο, ζε φηη 

αθνξά ηε θιεβνηνκία, ζην Πεξί Φύζεσο ηνπ Αλζξώ-

πνπ). Ζ γεληθή πξαγκαηεία Πεξί Αλαηνκήο αζρνιεί-

ηαη παξεκπηπηφλησο κφλν κε ηα αγγεία σο ζσκαηη-

θνί ζχλδεζκνη. Ζ πην ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή δίλεηαη 

ζην Πεξί Οζηέσλ Φύζεσο. Δθηφο απφ απηέο ηηο ηππν-

θξαηηθέο αλαθνξέο ζηελ πνξεία ησλ αγγείσλ, 

ππάξρνπλ θαη αλαθνξέο, πνπ γξάθηεθαλ γηα κε-

ηαηξηθνχο ζθνπνχο, ζηα απνζπαζκαηηθά ζσδφκελα 

θείκελα ηνπ πξν-σθξαηηθνχ θηινζφθνπ Γηνγέλνπο 

ηνπ Απνιιψληνπ, πνπ ήθκαζε ζηελ αξρή ηνπ δεχηε-

ξνπ κηζνχ ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ., θαη ζηνλ Σίκαην ηνπ 

Πιάησλα.
6
 

                                                           
6Σχετικϊ με τον Διογϋνη τον Απολλώνιο βλ. G. E. R. 

Lloyd, «Diogenes of Apollonia: master of ducts», ςτο: 

Maria Michaela Sassi (επιμ.), La costruzioned eldiscorso 

filosoficonell’etadeipresocratici, Pisa, Edizionidella 

Normale, 2006, κυρύωσ ςελ. 254, για τη γενικό αδια-

Δίλαη ζθφπηκν λα μεθηλήζνπκε κε ηελ αγγεηα-

θή αλαηνκία ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν κεξνο ζηελ 

Ηιηάδα, ην παιαηφηεξν ζσδφκελν Διιεληθφ θείκελν. 

Ο κεξνο ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε θιές κφλν κία 

θνξά: έλαο ήξσαο πεζαίλεη φηαλ ε κνλαδηθή θιές, ε 

νπνία πνξεχεηαη θαηά κήθνο ηεο πιάηεο θαη ηνπ 

ιαηκνχ, θφβεηαη. «Κη ν Αληίινρνο ζην Θφσλα, σο 

ζηξάθεθε, θαηξνθπιάεη θαη ξίρλεη ρηκψληαο πάλσ 

ηνπ, θαη ηνπ ’θνςε ηε θιέβα πέξα σο πέξα, πνπ, 

ηξέρνληαο ζηελ πιάηε αιάθεξε, ςειά σο ην ζβέξθν 

θηάλεη».
7
 Ο Αξηζηνηέιεο ζηελ Πεξί Εώσλ Ηζηνξία 

παξαπέκπεη ζην παξαπάλσ απφζπαζκα, ζεσξψληαο 

φηη ν φξνο θιές αλαθέξεηαη ζηελ «θνίιε θιέβα» 

(venacava).
8
 Σελ άπνςε απηή αθνινχζεζαλ αξθεηνί 

ζχγρξνλνη κειεηεηέο. Άιινη, σζηφζν, είλαη επηθπ-

ιαθηηθνί κε ην ζθεπηηθφ φηη ην πεξηγξαθφκελν 

αγγείν θαίλεηαη επηθαλεηαθφ, φηη βάιιεηαη κε ιφγρε 

απφ πίζσ, θαη φηη ην απφζπαζκα αλαθέξεηαη ζε 

αγσγφ, ν νπνίνο δηαηξέρεη θαζ’ χςνο ην ιαηκφ, 

κεηαμχ θεθαιηνχ θαη θνξκνχ. Γηα ηνπο παξαπάλσ 

ιφγνπο, αληηπξνηάζεθαλ ε ζθαγίηηδα θιέβα θαη ε 

αξηεξία ηεο θαξσηίδαο. Άιινη πάιη ζεσξνχλ ηελ 

πεξηγξαθή ζην ζχλνιφ ηεο θαληαζηηθή, ρσξίο αληη-

ζηνηρία κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
9
 

Ζ ηαηξηθή θαη ηδηαίηεξα ε αλαηνκηθή γλψζε 

ηνπ Οκήξνπ ήηαλ δηάζεκε ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα. 

Ο Γαιελφο αλαθέξεηαη ζπρλά ζηα νκεξηθά έπε ζηνλ 

ζρνιηαζκφ ηνπ Ηππνθξάηε, θαη πηζαλψο λα ζπλέγξα-

ςε ν ίδηνο έλα έξγν ζρεηηθά κε ηελ Ηαηξηθή ζηνλ 

κεξν.
10

 Αλ δελ ππάξρεη αηκνθφξν αγγείν, πνπ λα 

                                                                                              
φορύα των πρώιμων Ελλόνων ςτοχαςτών για τα 

«ςυνόθη πνευματικϊ όρια» ςτην υπηρεςύα των 

ψυχολογικών, φιλοςοφικών και ϊλλων θεωριών.  
7Ομόρου, Ιλιάδα, Ν, 545–7 (μετϊφραςη Καζαντζϊκη-
Κακριδό). 
8Αριςτοτϋλησ, Περί Ζώων Ιςτορία, 513β, 27–28. 
9Βλ. Charles V. Daremberg, La médecinedansHomère, 
Paris, Didier, 1865 (τραχηλικόσ).Otto Körner, Die 
aerztlichenKenntnisse in Ilias und Odyssee, Munich, 
Bergmann, 1929 (αορτόσ με καρωτιδικό ό κούλη 
φλϋβα με ςφαγύτιδα). Wolf-Hartmut H. Friedrich, 
Verwundung und Tod in der Ilias, Göttingen, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1956 («Scheinrealismus»). 
FridolfKudlien, «ZumThema “Homer und die 
Medizin”», Rheinisches Museum, 1965, 108: 293–9 
(επεύςθει από τον Αριςτοτϋλη). Βλ. επύςησ A. H. M. 
Kerkhoff, «Einanatomicumbei Homer», Rheinisches 
Museum, 1981, 124: 193–5. 
10Βλ. Kudlien, ό.π. (υποςημ. 9), 295–9. 
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αληηζηνηρεί αθξηβψο ζηελ νκεξηθή πεξηγξαθή, ηφηε 

ην νιίζζεκα ζηελ αλαηνκηθή αθξίβεηα ηνπ Οκήξνπ 

εθπιήζζεη. Ωζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αθελφο 

ν κεξνο ζηελ αλαθνξά ηνπ πεξί θιέβαο δελ 

αλαθέξεη ηίπνηε ζρεηηθφ κε αίκα, αθεηέξνπ έλαο 

αγσγφο, πνπ αθνινπζεί ηελ πνξεία πνπ πεξηγξάθεη 

ην απφζπαζκα, πξάγκαηη ππάξρεη: απηφο ηνπ 

εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνχ.
11

 Έλα δεχηεξν ρσξίν είλαη 

επίζεο ζρεηηθφ θαη απνζαθελίδεη ηελ νκεξηθή 

αληίιεςε: έλαο ήξσαο απνθεθαιίδεηαη θαη ν κπειόο 

αλαβιχδεη. «[Ο Αρηιιέαο] ηνπ ’δσθε κε ην ζπαζί 

ζην ζβέξθν θαη πέξα ε θεθαιή ηνπ ζχγθξαλε 

πεηάρηε, θη ν κπαιφο ηνπ απ᾿ ηα ζθνληχιηα μεπεηά-

ρηεθε, θη απηφο ζηε γε εμαπιψζε.»
12

 Απηή ε πεξη-

γξαθή γεληθά απνξξίθζεθε ρσξίο πνιχ ζπδήηεζε.
13

 

Αθξηβψο φπσο ε θιες (αγγείν) εκθαλίδεηαη 

γηα κηα κνλαδηθή θνξά ζην πξψην απφζπα-

ζκα,
14

έηζη θη ν φξνο ζθόλδπινο (ζπφλδπινο) εκθα-

λίδεηαη γηα κηα κνλαδηθή θνξά ζην δεχηεξν.
15

 Σν 

ππνθνξηζηηθφ ζθνλδύιηνλ εμεγείηαη σο δήισζε 

κεγέζνπο ή σο φξνο πνπ εηζήρζεη γηα ράξελ ηνπ 

κέηξνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί έλαο θξεηηθφο 

(ηξηζχιιαβνο) πνπο.
16

 Ωζηφζν, ε ρξήζε ηνπ ππνθν-

ξηζηηθνχ ζπλάδεη κε ην λφεκα ηεο πξφηαζεο, αθνχ 

νη απρεληθνί ζπφλδπινη είλαη ζρεηηθά κηθξφηεξνη. Ο 

κεξνο γλψξηδε θαη άιινπο αλαηνκηθνχο φξνπο ζρε-

ηηθνχο κε ην θεθάιη θαη ην ιαηκφ, κνινλφηη ζπάληα 

ηνπο αλαθέξεη ζηα έπε. Μηα ζρεηηθή κνλαδηθή αλα-

θνξά ζην βξερκό, γλσζηφ κεηαγελέζηεξα σο βξέγκα 

(πξφζζηα πεγή), γίλεηαη ζε πεξηγξαθή ήξσα πνπ 

πέθηεη κε ην θεθάιη πξψην. «Με ην ζπαζί ρηκίδεη ν 

Αληίινρνο θαη ζην κειίγγη απάλσ ηνπ δίλεη κηα, θη 

                                                           
11Ο Richard Janko, The Iliad: a commentary, Vol. 4, 
Books 13–16, Cambridge University Press, 1992, ad 
loc. Σωςτϊ ςημειώνει «surely the spinal chord 
(ςύγουρα ο νωτιαύοσ μυελόσ)». 
12Ομόρου, Ιλιάδα, Υ, 481–3 (μετϊφραςη Καζαντζϊκη-
Κακριδό). 
13Ο Mark W. Edwards, The Iliad: a commentary, Vol. 5, 
Books 17–20, Cambridge University Press, 1991, ad 
loc. Βιαςτικϊ ςημειώνει «anatomically impossible 
(ανατομικϊ αδύνατο)». 
14Ομόρου, Ιλιάδα, Ν, 546. 
15Ομόρου, Ιλιάδα, Υ, 483. 
16Henry G. Liddell – Robert Scott, A Greek–English 

Lexicon, Oxford, Clarendon Press. Edwards, ό.π. 

(υποςημ. 13), ad loc. 

απηφο ξνπρλίδνληαο πεηηέηαη απφ η᾿ακάμη θαη βξέζε 

νξζφο, κε ην θεθάιη ηνπ θαη κε ηνπο ψκνπο θάησ»
17

 

Ζ ξίδα βξέρσ νπσζδήπνηε παξαπέκπεη ζε κηα πεξην-

ρή πνπ θξαηνχζε ηελ πγξαζία (φπσο αλαθέξνπλ νη 

Liddell θαη Scott ζην Λεμηθό ηνπο) επεηδή «απηφ ην 

κέξνο ηνπ νζηνχ απαηηνχζε πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα 

λα ζθιεξχλεη». πλεπψο, ε εηπκνινγία ζπλδέεηαη κε 

ηελ ηαηξηθή ζεσξία (γηα ηελ νπνία βι. παξαθάησ) 

θαη ε γλψζε ηεο ζεσξίαο δηαθαίλεηαη ζην πξσηκφ-

ηεξν θείκελφ καο. Γηα ηε ζσζηή κεηάθξαζε ηεο 

νκεξηθήο νξνινγίαο είλαη απαξαίηεην λα μεράζνπκε 

ηηο πξνεηιεκκέλεο αληηιήςεηο καο, νη νπνίεο 

βαζίδνληαη ζε φιεο ηηο γλψξηκεο ιέμεηο πνπ πξνέξ-

ρνληαη απφ ηε ξίδα θιεβν- θαη πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

θιέβεο. Καζψο ε θιες είλαη απιά έλαο «αγσγφο» ή 

έλα «θαλάιη», ε κεηάθξαζε «θιέβα» ή «αηκνθφξν 

αγγείν» είλαη αθαηάιιειε θαη αλαρξνληζηηθή. Ζ 

κεηάθξαζε «κπειφο» είλαη επίζεο παξαπιαλεηηθή, 

θαζψο, κνινλφηη ν φξνο κπειόο (ζηελ Ησληθή 

κπαιόο) κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζην κπειφ ησλ 

νζηψλ, αληηζηνηρεί πνιχ πην ζπρλά ζε εγθεθαιηθφ ή 

λσηηαίν πγξφ. Απηή ε αζπλέπεηα ζηελ νλνκαηνινγία 

θαηαδηθάδεηαη εμάιινπ απφ ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ 

ηππνθξαηηθνχ έξγνπ Πεξί αξθώλ.
18

 

Ζ πξαγκαηεία Πεξί Οζηέσλ Φύζεσο 

ζπγθεληξψλεη δηάθνξεο απφςεηο πεξί αγγεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο κε πξνθαλείο νκνηφηεηεο φζν θαη 

απνθιίζεηο. Μνινλφηη νη πεξηγξαθέο απηέο είλαη 

ζπγθερπκέλεο θαη επθάληαζηεο ζηηο ιεπηνκέξεηεο, 

δηαθαίλεηαη κηα θνηλή αξρή, φηη δειαδή ηα αγγεία 

μεθηλνχλ απφ ην θεθάιη. Σν φηη ρξεζηκνπνηνχληαη 

δηαθνξεηηθνί φξνη (δχν γηα ην «ιαηκφ» θαη δχν γηα 

ηελ «πιάηε») ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ έξγνπ γηα ηελ 

πεξηγξαθή ηεο δηαδξνκήο ησλ θιεβψλ, καξηπξά ηε 

δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε απηψλ ησλ αληηιήςεσλ. Σα 

δηάθνξα κέξε ηνπ Πεξί Οζηέσλ Φύζεσο κπνξνχλ λα 

απνδνζνχλ ζε δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη δηαθνξεηη-

                                                           
17Ομόρου, Ιλιάδα, Ε, 584-6 (μετϊφραςη Καζαντζϊκη-
Κακριδό). Ο G. S. Kirk, The Iliad: a commentary, Vol. 2, 
Books 5–8, Cambridge University Press, 1990, ad 
loc.θεωρεύ τη ςυμπλοκό αυτό «a pure flight of fancy 
(αποκύημα τησ φανταςύασ)». 
18Περί Σαρκών4 [Carn. , 8. 588]. Για μια 
πληρϋςτερη ςυζότηςη περύ ανατομύασ τησ 
ςπονδυλικόσ ςτόλησ βλ.E. M. Craik, «Myelos: matters 
of life and death», ςτο: L. Cilliers (επιμ.),Acta Classica 
Supplement II, Asklepios: Studies on Ancient Medicine, 
Blomfontein, 2008, 64–73. 
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θνχο ζπγγξαθείο. Σα θεθάιαηα 1-7 ζίγνπξα πξνέξ-

ρνληαη απφ έλα έξγν ην νπνίν πεξηγξάθεη ν Γαιελφο 

ζην έξγν ηνπ γηα ηα ηππνθξαηηθά ζρφιηα σο 

«Παξάξηεκα ζην Μνριηθόλ»· ην ίδην ηζρχεη πηζαλψο 

θαη γηα ηα θεθάιαηα 11-18.
19

 Σν θεθάιαην 8 

απνδίδεηαη απφ ηνλ Αξηζηνηέιε ζηνλ ειάρηζηα 

γλσζηφ πελλεζη ηνλ Κχπξην.
20

 Σν θεθάιαην 9, ην 

νπνίν ν Αξηζηνηέιεο απνδίδεη ζην γακπξφ ηνπ 

Ηππνθξάηε Πφιπβν, αληηγξάθεη ην θεθάιαην 11 ηνπ 

Πεξί Φύζεσο Αλζξώπνπ,
21

 ελψ ην θεθάιαην 10 ηνπ 

Πεξί  Οζηέσλ Φύζεσο απνηειεί επαλάιεςε ηνπ 

Πεξί Δπηδεκηώλ 2.4.1.
22

 ηα πεξηζζφηεξα θείκελα, 

φπσο θαη ζε απηφ πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Πφιπβν, ηα 

αγγεία απνηεινχλ δεχγε. Ζ ππφζεζε πεξί δεπγψλ 

αγγείσλ ίζσο λα βαζίδεηαη ελ κέξεη ζηελ παξαηή-

ξεζε ησλ νξαηψλ ζπλδέζκσλ ησλ θιεβψλ θαη ησλ 

αξηεξηψλ, πηζαλφηαηα φκσο πξνέξρεηαη απφ ηελ 

ππφζεζε πεξί ζσκαηηθήο ζπκκεηξίαο θαη απφ ηελ 

ειιεληθή ηάζε λα επλννχληαη ε δπαδηθφηεηα θαη ε 

αληίζεζε ζηνλ ηξφπν ζθέςεο.
23

 

Καη’ εμαίξεζε, ζην Πεξί Οζηέσλ Φύζεσο 11-

18 αλαθέξεηαη έλα θεληξηθφ αγγείν.
24

 Σν αγγείν 

απηφ πεξηγξάθεηαη κε ην απξφζκελν επίζεην αξραίν 

σο «ην αξραίν αγγείν» ή ίζσο «ην ζεκειηψδεο/ 

πξσηαξρηθφ αγγείν», έλαλ φξν πνπ απαληάηαη κφλν 

ζην ζεκείν απηφ ησλ απάλησλ. Οη θξηηηθνί έρνπλ 

ιαλζαζκέλα κεηαθξάζεη «θπξίσο αγγείν» ή έρνπλ 

δηνξζψζεη (αληηθαηαζηήζεη) ην αξραίν κε παρύ, 

φκσο θακηά εξκελεία δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή.
25

 Ζ 

                                                           
19Περί Οςτέων Φύςεωσ 1–7 [Oss , 9. 168–
74].Περί Οςτέων Φύςεωσ 11–18 [Oss , 9. 182–
94].Γαληνόσ, Operaomnia, C. G. Kühn (εκδ. με λατινικό 
μετϊφραςη), Leipzig, C. Cnobloch, 1821–
30,LinguarumseudictionumexoletarumHippocratisexpli
catio, 19. 128. 
20Περί Οςτέων Φύςεωσ 8 [Oss., , 9. 
174].Αριςτοτϋλησ, Περί Ζώων Ιςτορία, 511b, 24–30. 
21Περί Οςτέων Φύςεωσ 9 [Oss , 9. 174–8].Περί 
Φύςεωσ Ανθρώπου 11 [Nat. Hom., , 6. 58]. 
22Περί Οςτέων Φύςεωσ10 [Oss., Littr , 9. 178–80]. Περί 
Επιδημιών2. 4. 1 [Epid , 5. 120–24]. 
23Πρβλ. G. E. R. Lloyd, Polarity and Analogy: Two Types 
of Argumentation in Early Greek Thought, Cambridge 
University Press, 1966, κυρύωσ 15–85. 
24Περί Οςτέων Φύςεωσ 11–18 [Oss., , 9. 182–94]. 
25Βλ. C. R. S. Harris, The Heart and the Vascular System 
in Ancient Greek Medicine, Oxford, Clarendon Press, 
1973, 50–73. Βλ. επύςησ, M.-P. Duminil, Hippocrate, vol. 
8: Plaies, nature des os, coeur, anatomie, Paris, Belles 
Lettres, 1998, κυρύωσ 149–58. 

πεξίπινθε πνξεία ηνπ κνλαδηθνχ απηνχ αγγείνπ, ην 

νπνίν δηαηξέρεη φιν ην ζψκα, ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ 

αλαπλνή θαη ηελ αλαπαξαγσγή, πεξηγξάθεηαη ελίνηε 

σο «ιεπθφ θαη λεπξψδεο», θαη ζπλδέεηαη κε πνιιά 

κηθξά αγγεία, πεξηγξάθεηαη σο εμήο: πεξλά πίζσ 

απφ ην δηάθξαγκα θαη κέζα απφ ην ιαηκφ θαη ηνλ 

ηξάρειν, «θχεηαη» ζηα γελλεηηθά φξγαλα θαη «δηα-

πιέθεηαη ζαλ θηζζφο» κε ην «κπειφ». Κπξίσο, ε 

πνξεία ηνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε απηήλ ηεο άθαλζαο 

(ζπνλδπιηθήο ζηήιεο), ε νπνία αλαθέξεηαη έληεθα 

θνξέο κέζα ζην θείκελν. Αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε 

φηη πξηλ απφ ηελ εθηελή πεξηγξαθή ηνπ «αξραίνπ 

αγγείνπ» ζην Πεξί Οζηέσλ Φύζεσο παξαηίζεηαη κηα 

ζχληνκε αλαθνξά ζηελ πνξεία ηνπ γχξσ απφ 

νιφθιεξν ην θεθάιη, φπνπ έλα πνιχπινθν δίθηπν 

θαλαιηψλ νδεγεί ζηνλ εγθέθαιν.
26

 Δπίζεο, ζην Πεξί 

Σόπσλ ησλ θαη’ Άλζξσπνλ, έλα κφλν αγγείν πηζηεχ-

εηαη φηη πνξεχεηαη απφ ηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ 

κέζσ ηνπ κεηψπνπ πξνο ηε γέθπξα ηεο κχηεο.
27

 Οη 

πξνηεηλφκελεο πνξείεο ειάρηζηα ζπκπίπηνπλ κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο παξαηήξεζεο θαη αλαηνκίαο. 

Ωζηφζν, βιέπνπκε φηη ε πίζηε ηνπ Οκήξνπ ζε έλα 

αγγείν πνπ κεηαθέξεη κπειφ θαη πνπ δηαηξέρεη ην 

ιαηκφ βξίζθεη ην αλάινγφ ηνπ ζην ηππνθξαηηθφ 

«αξραίν αγγείν» ηνπ Πεξί Οζηέσλ Φύζεσο. 

Ζ Κηλέδηθε ηαηξηθή κνηάδεη κε ηελ Ηππνθξα-

ηηθή ζεσξία ζην φηη νη αλαηνκηθέο δνκέο θαη ηα 

ζηφκηα αληηκεησπίδνληαη σο θαλάιηα, ηα νπνία ζπλ-

δένληαη ην έλα κε ην άιιν, θαζψο θαη κε άιια κέξε 

ηνπ ζψκαηνο. Οη Διιεληθέο θιέβεο θαη ηα Κηλέδηθα 

mo είλαη ζεκαληηθά ζηε θπζηνινγία (θαλνληθή 

ιεηηνπξγία – κεηαθέξνπλ ην αίκα θαη ην πλεχκα ή 

qi) θαη ζηελ παζνινγία (αλψκαιε ιεηηνπξγία - 

κεηαθέξνπλ επηβιαβείο νπζίεο, πνπ πξνθαινχλ 

αζζέλεηεο). Οη ππνηηζέκελεο πνξείεο ηνπο δελ ζπκπί-

πηνπλ αθξηβψο, αιιά αξθεηέο απφ απηέο είλαη ζε 

γεληθέο γξακκέο παξφκνηεο (θαη πην φκνηεο κεηαμχ 

ηνπο απφ φ,ηη νπνηαδήπνηε απφ ηηο δχν πξνο ηηο 

παξαηεξνχκελεο πνξείεο ησλ αξηεξηψλ θαη ησλ 

θιεβψλ). Ηδηαίηεξα ε δηαδξνκή ηνπ Κηλέδηθνπ 

θαλαιηνχ du («αγγείνπ θπβεξλήηε»), πνπ κεηαθέξεη 

δσηηθή ελέξγεηα, απφ ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε πξνο ην 

πίζσ κέξνο ηνπ θεθαιηνχ είλαη παξφκνηα κε εθείλε 

ηνπ ειιεληθνχ αγγείνπ πνπ κεηαθέξεη ην δσηηθήο 

                                                           
26Περί Οςτέων Φύςεωσ 12 [Oss., , 9. 182]. 
27Περί Τόπων 3 [Loc. Hom., , 6. 280]. 
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ζεκαζίαο κπειφ. Καη ην αγγείν πνπ βξίζθεηαη ζην 

θέληξν ηνπ κεηψπνπ ζε νξηζκέλα ειιεληθά θείκελα 

είλαη παξφκνην κε ηελ πξφζζηα ζπλέρεηα ηνπ 

Κηλέδηθνπ θαλαιηνχ du. Δπηπιένλ, ηα παξάιιεια 

δεχγε αγγείσλ πνπ βξίζθνληαη ζπκκεηξηθά ηνπνζε-

ηεκέλα εθαηέξσζελ ηνπ θαλαιηνχ du αληηζηνηρνχλ 

ζηα παξάιιεια δεχγε αγγείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε 

πνιιέο Διιεληθέο πεξηγξαθέο. 

Μηθξνγξαθηθά εθκαγεία, πνπ απεηθνλίδνπλ 

ηνπο κεζεκβξηλνχο θαη ηα ζεκεία βεινληζκνχ, 

κπνξεί λα δεη θαλείο ζε ζχγρξνλα θαξκαθεία πνπ 

πξνκεζεχνπλ παξαδνζηαθέο Κηλέδηθεο ζπληαγέο 

βνηάλσλ. Ζ ζησπειή απηή καξηπξία έρεη καθξά 

ηζηνξία. Πεξίπνπ ζχγρξνλν κε ηα ηαηξηθά θείκελα, 

πνπ βξέζεθαλ ζε ηάθνπο ηνπ 168 π.Υ. (ηάθνη 

Mawangdui), είλαη έλα εηδψιην απφ καχξε ιάθα, 

επάλσ ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη κε θφθθηλν ρξψκα 

έμη θαλάιηα ή κεζεκβξηλνί.
28

 Ζ ρξήζε ηνπ εηδσιίνπ 

θαη ε θχζε ησλ κεζεκβξηλψλ απηψλ είλαη άγλσζηεο, 

ελψ ε ζρέζε ηνπο κε εθείλνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε 

ζχγρξνλα θαη κεηαγελέζηεξα θείκελα (κε ηηο φπνηεο 

κεηαμχ ηνπο δηαθνξνπνηήζεηο) είλαη αζαθήο θαη αφ-

ξηζηε: κνινλφηη νκνηάδνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο, παξνπ-

ζηάδνπλ θαη θάπνηεο απνθιίζεηο σο πξνο ηηο ιεπην-

κέξεηεο. ην εηδψιην νη κεζεκβξηλνί ηξέρνπλ πεξηζ-

ζφηεξν ή ιηγφηεξν παξάιιεινη ν έλαο πξνο ηνλ 

άιινλ θαηά κήθνο ηνπ ζψκαηνο. Έλαο κεζεκβξηλφο 

μεθηλά αλάκεζα ζηνπο γινπηνχο θαη αθνινπζεί ηε 

ζπνλδπιηθή ζηήιε πξνο ζην θεθάιη, παξνπζηάδν-

ληαο ζαθείο αλαινγίεο κε ην κεηαγελέζηεξν θαλάιη 

du, ηελ νκεξηθή θιες θαη ηελ αξραία θιες ηνπ Πεξί 

Οζηέσλ Φύζεσο. Τπάξρνπλ, επίζεο, ζρεδφλ παξάι-

ιεινη κεζεκβξηλνί εθαηέξσζελ απηνχ: απηνί είλαη 

αλάινγνη κε ην κεηαγελέζηεξν δίθηπν θαλαιηψλ, 

θαζψο θαη κε ην ζχζηεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζην 

Πεξί Οζηέσλ Φύζεσο παξάγξαθνο 9 θαη Πεξί 

Φύζεσο Αλζξώπνπ παξάγξαθνο 11.
29

 

 

                                                           
28Βλ. He Zhiguo – Vivienne Lo, «The channels: a 

preliminary examination of a lacquered figurine from 

the Western Han period», Early China, 1996, 21: 81–

23. Vivienne Lo, «Spirits of stone: technical 

considerations in the treatment of the Jade body», 

Bulletin of SOAS, 2002, 65: 99–128. 
29Περί Οςτέων Φύςεωσ 9 [Oss., , 9. 174-8]. Περί 
Φύςεωσ Ανθρώπου 11 [Nat. Hom., , 6. 58]. 

Παζνινγία: Φύζε ηεο λόζνπ 

χκθσλα κε ηελ Ηππνθξαηηθή ζθέςε, ε 

αζζέλεηα ζπλδέεηαη ζπλήζσο κε επηβιαβείο νπζίεο, 

νη νπνίεο ζπρλά πεξηγξάθνληαη απιά σο «πγξαζία». 

Δλψ ζε πγηείο θαηαζηάζεηο ηα αγγεία κεηαθέξνπλ 

«θαιά» πγξά (θπξίσο, αιιά φρη κφλν, αίκα), πνπ 

ηξέθνπλ ην ζψκα, ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ηα πγξά 

απηά είλαη αιινησκέλα ή εθηφο ηζνξξνπίαο. Σν 

θιέγκα (θπξίσο) θαη ε ρνιή είλαη ηα πγξά πνπ 

εκπιέθνληαη ζπρλφηεξα ζε απηή ηε δηαδηθαζία, 

φκσο νη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ηε 

ζεκαζία ηνπο πνηθίινπλ. Σν επίζεκν ζρήκα ησλ 

ηεζζάξσλ ρπκψλ – θιέγκα, ρνιή, καχξε ρνιή θαη 

αίκα – πνπ αλαθέξνληαη ζπνξαδηθά ζηα άπαληα 

αλαπηχζζεηαη πιήξσο αξγφηεξα.
30

 πλήζσο, νη 

ηππνθξαηηθνί ζπγγξαθείο ππνζέηνπλ φηη ε 

αλεπηζχκεηε ή ππεξβνιηθή πγξαζία ζπγθεληξψ-

λεηαη ζην θεθάιη θαη ζηε ζπλέρεηα δηαρέεηαη ζε 

θάπνην κέξνο ηνπ ζψκαηνο – ζηα κάηηα, ηα απηηά, ην 

ζηήζνο θιπ. – ην νπνίν πιήηηεηαη απφ ηελ αζζέ-

λεηα. Ηδηαίηεξνο θίλδπλνο ειινρεχεη αλ ε χιε απηή 

ζηεγλψζεη θαη θνιιήζεη ζηηο ζσκαηηθέο δηφδνπο ή 

αλ δελ αλαραηηηζηεί ζηελ πνξεία ηεο απφ ην θεθάιη 

πξνο ηα άιια κέξε ηνπ ζψκαηνο. Απηφο ν θίλδπλνο 

είλαη εκθαλήο γηα παξάδεηγκα ζην Πεξί Σόπσλ ησλ 

θαη’ Άλζξσπνλ θαη Πεξί ησλ Δληόο Παζώλ.
31

 

Παξαηεξνχκε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ 

επηβιαβή νπζία, πνπ εληνπίδεηαη ζην ηξηρσηφ ηεο 

θεθαιήο πάλσ απφ ην θξαλίν (εθεμήο Ρνή Α), θαη 

ηελ επηβιαβή νπζία, πνπ εληνπίδεηαη θάησ απφ ην 

θξαλίν θαη απνξξέεη απφ ηνλ εγθέθαιν (εθεμήο Ρνή 

Β): ελψ ε πξψηε ζεσξείηαη εχθνια αληηκεησπίζηκε, 

ε δεχηεξε ζεσξείηαη ζνβαξή θαη δχζθνιε ζηελ 

αληηκεηψπηζή ηεο. ηε ζπδήηεζε πεξί νθζαι-

κνινγηθψλ πξνβιεκάησλ ζην Πεξί Σόπσλ ησλ θαη’ 

Άλζξσπνλ, νη επηβιαβείο νπζίεο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο (Ρνή Α), αληηκεησπί-

δνληαη ζπλήζσο κε ηε ζεξαπεία ηεο ζάξθαο ηνπ 

βξέγκαηνο (πεγή) ή ησλ θξνηαθηθψλ αγγείσλ, ελψ νη 

επηβιαβείο νπζίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ 

εγθέθαιν θάησ απφ ην θξαλίν (Ρνή Β) ζεσξνχληαη 

απξφζηηεο ζηελ πνξεία ηνπο απφ ηνλ εγθέθαιν πξνο 

                                                           
30Πρβλ. Nutton, ό.π. (υποςημ. 2), 241. 
31Περί Τόπων 2 και 3 [Loc. Hom., Littré, 6. 280–
82].Περί των Εντόσ Παθών 13 [Int., Littré, 7. 200]. 
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ην κάηη.
32

 Ο Κέιζνο θαη ν Γαιελφο, παξά ηηο 

ηεξάζηηεο πξαθηηθέο πξνφδνπο φρη κφλν ζηελ 

αλαηνκία θαη ηε θπζηνινγία ηνπ νθζαικνχ, αιιά 

θαη ζηηο ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο, εμαθνινπζνχζαλ λα 

ππνζηεξίδνπλ ηέηνηνπ είδνπο αληηιήςεηο.
33

 Απνηε-

ινχλ ηππηθφ παξάδεηγκα ηεο γεληθήο ηαηξηθήο 

αιήζεηαο φηη ε ζεσξία ηείλεη λα είλαη ζπληεξεηηθή, 

ελψ ε πξαθηηθή είλαη πην θαηλνηφκνο. 

Αζζέλεηεο, πνπ παξνπζηάδνληαλ ζε δηάθνξα 

ζεκεία ηνπ ζψκαηνο, ζεσξνχληαλ ηδηαίηεξα δχζθν-

ιεο ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο φηαλ ε αηηηψδεο ξνή 

ζπλδεφηαλ κε ηνλ αγσγφ ηνπ κπεινύ παξά κε άιιεο 

δηφδνπο κέζα ή απφ ην θεθάιη κέζσ ησλ θιεβώλ 

(θαλαιηψλ), ζηα απηηά ή ηε κχηε, ηεο ηξαρείαο (ζην 

ζηήζνο) ή ηνπ νηζνθάγνπ (ζηελ θνηιηά). Αζζέλεηεο 

ζηηο νπνίεο εκπιεθφηαλ ν κπειόο ζπλδέν-ληαλ 

ζπλήζσο κε ηελ ππεξβνιηθή ζεμνπαιηθή δξα-

ζηεξηφηεηα: ην ζπέξκα θαη ην λσηηαίν πγξφ 

ηαπηίδνληαλ ζηελ Διιεληθή ζθέςε. Έηζη, επηλνή-

ζεθε κηα βαζηά δίνδνο (ή δίνδνη), πνπ νδεγνχζε 

κέζσ ηνπ κπεινύ απφ ην θεθάιη πξνο ην θάησ κέξνο 

ηνπ ζψκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί εμήγεζε ζε 

δηάθνξεο δχζθνια αληηκεησπίζηκεο παζήζεηο. Οη 

παζήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε βαζηά ξνή απφ ηνλ 

εγθέθαιν κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ κπεινύ ζεσξνχληαλ 

πην ζνβαξέο απφ ηηο απηέο πνπ ζπλδένληαλ κε ξερή 

ξνή απφ ηελ θνξπθή ηεο θεθαιήο θαη κε ηε 

ζπκκεηνρή άιισλ πγξψλ φπσο ην θιέγκα. ην Πεξί 

Αδέλσλ, θαζψο θαη ζην Πεξί Σόπσλ ησλ θαη’ Άλ-

ζξσπνλ, ν κπειόο κεηαθέξεη επηβιαβή ξνή ζηελ 

πιάηε θαη ζηνπο γνθνχο. ην Κσαθαί Πξνγλώζεηο, 

κηα ζεηξά απφ αζζέλεηεο νη νπνίεο δελ απαληψληαη 

πξηλ απφ ηελ εθεβεία (είλαη ζεκαληηθφ φηη εκπιέ-

θεηαη ε ζεμνπαιηθή σξηκφηεηα) πεξηιακβάλνπλ 

«ξνή ζηελ πιάηε».
34

 ην Πεξί ησλ Δληόο Παζώλ, 

δχν ηχπνη θζίζεο ζρεηίδνληαη κε ηελ αλψκαιε 

ιεηηνπξγία ηνπ κπεινχ: ζηνλ πξψην ηχπν, ν κπειφο 

γεκίδεη κε αίκα (ή ηα θνίια αγγεία γεκίδνπλ κε ρνιή 

θαη θιέγκα), ελψ ζην δεχηεξν ν «κπειφο» μεξαίλε-

ηαη θαη απνθξάζζνληαη ηα «κηθξά αγγεία» απφ ηνλ 

εγθέθαιν.
35

 Ζ δηαδξνκή κέζα απφ ην ιαηκφ είλαη 

                                                           
32Περί Τόπων 13 [Loc. Hom., Littré, 6. 298–302]. 
33Κϋλςοσ 7. 7. 15.Γαληνόσ, ό.π. (υποςημ. 19), De 
methodomedendi, 10. 937–42. 
34Κωακαί Προγνώςεισ 5. 502 [Coac., Littré, 5. 700]. 
35Περί των Εντόσ Παθών 12, 13 [Int., Littré, 7. 198–
200]. 

ζπρλά αζαθήο θαη δελ αληηζηνηρεί κε εθείλε ησλ 

αηκνθφξσλ θιεβώλ: έηζη, ζην Πεξί Σόπσλ ησλ θαη’ 

Άλζξσπνλ ζπζηήλεηαη ε θαπηεξίαζε αλάκεζα ζηα 

αγγεία ηνπ ιαηκνχ πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη ε 

ξνή πξνο ηα θάησ.
36

 

πσο είδακε, νη ζχγρξνλνη ζρνιηαζηέο 

ηείλνπλ λα αγλννχλ ηελ αξραία θιέβα (αξραίν αγ-

γείν) δηφηη δελ αληηζηνηρεί ζε θάπνην αγγείν ηεο 

θαηά Υάξβετ αγγεηαθήο δνκήο. Αληηζηνηρεί, σζηφζν, 

ζην θαλάιη du ηεο Κηλέδηθεο ηαηξηθήο ζεσξίαο. Απηφ 

ην θαλάιη ππήξμε εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζηνλ 

αζθεηηζκφ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζθέςεο. Οη 

απφςεηο, ηδηαίηεξα νη ηαντζηηθέο απφςεηο, ζρεηηθά κε 

ηε ζθνπηκφηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο απνρήο, θαζψο θαη 

νη Ηππνθξαηηθέο ζεσξίεο πεξί επηπηψζεσλ ηεο 

ππεξβνιηθήο ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο, επηθε-

ληξψλνληαη ζηελ πεπνίζεζε πεξί ππάξμεσο ζηελ 

ίδηα ζέζε ελφο ζσκαηηθνχ αγσγνχ, ε νπνία επηβε-

βαηψλεηαη απφ ηηο πξσηκφηεξεο καξηπξίεο θαη ζηηο 

δχν παξαδφζεηο (Διιεληθή θαη Κηλέδηθε). 

 

Υεηξνπξγηθή επέκβαζε: Φύζε ηεο ζεξαπείαο 

Έλαο δηάζεκνο ηππνθξαηηθφο ηζρπξίδεηαη φηη: 

«Οη αζζέλεηεο πνπ δελ ζεξαπεχνληαη κε θάξκαθα, 

ζεξαπεχνληαη κε ην καραίξη, απηέο πνπ δελ ζεξα-

πεχνληαη κε ην καραίξη, ζεξαπεχνληαη κε ηε θσηηά, 

απηέο πνπ δελ ζεξαπεχνληαη κε ηε θσηηά, πξέπεη λα 

ζεσξεζνχλ αλίαηεο».
37

 Σα θάξκαθα πνπ ρξεζηκν-

πνηήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ηππνθξαηηθνχο 

γηαηξνχο ήηαλ ηα θαζαξηηθά – εκεηηθά, θαζαξηηθά 

θαη ξηληθψλ πιχζεσλ – πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ 

απνβνιή ησλ επηβιαβψλ νπζηψλ κέζσ ηεο εθηξνπήο 

ηνπο πξνο έλα ζσκαηηθφ ζηφκην ή, ζε πεξίπησζε 

αλάγθεο, πξνο κηα νπή πνπ δεκηνπξγνχληαλ γηα ην 

ζθνπφ απηφ. Ζ θαπηεξίαζε θαη ε ηνκή εμππεξεηνχ-

ζαλ γεληθά παξφκνηεο ιεηηνπξγίεο, αθνχ απνζθν-

πνχζαλ ακθφηεξεο ζηελ κείσζε ηεο αλεπηζχκεηεο 

πγξαζίαο ζην ζψκα θαη ζηελ απνβνιή αίκαηνο. 

Φαίλεηαη φηη ζηελ Κιαζηθή επνρή κεκνλσκέλνη 

γηαηξνί ή νκάδεο γηαηξψλ πξνηηκνχζαλ ηε κηα ή ηελ 

άιιε κέζνδν. Αξγφηεξα, επηθξάηεζε ε ηνκή: ν 

Γαιελφο έθαλε εθηεηακέλε ρξήζε ηεο θιεβνηνκήο, 

αιιά ζπάληα αλαθέξεη ηελ θαπηεξίαζε, κνινλφηη 

                                                           
36Περί Τόπων21 [Loc. Hom., Littré, 6. 312–4]. 
37Αφοριςμοί 7. 87 [Aph., Littré, 4. 608]. 
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ηελ ζπληζηά γηα δαθξχξξνηα.
38

 Ζ θαπηεξίαζε εθαξ-

κνδφηαλ ζρεδφλ νπνπδήπνηε ζην ζψκα (πιάηε, 

ζηήζνο, ιαηκφ, θεθάιη), ζε ζαξθψδεηο πεξηνρέο θαη 

ζε πεξηνρέο κε θιέβεο, ελψ ε θαπηεξίαζε ησλ 

αγγείσλ ηνπ θεθαιηνχ ήηαλ ηδηαίηεξα ζπλήζεο. Οη 

θίλδπλνη απφ ηε δηαδηθαζία ήηαλ γλσζηνί ζηνπο 

επαγγεικαηίεο θαη νη νδεγίεο γηα πξνθπιάμεηο ζπλε-

ζηζκέλν θαηλφκελν. Άιιεο ηερληθέο ζηελ θξαληνρεη-

ξνπξγηθή ήηαλ ε ράξαμε ηνπ δέξκαηνο ζην βξέγκα 

(πεγή) θαη ν ηξππαληζκφο ηνπ θξαλίνπ. Απηέο νη 

δηαδηθαζίεο ήηαλ δηαδεδνκέλεο ζε φιν ηνλ ηφηε 

γλσζηφ θφζκν, κε ζεκαληηθέο ηνπηθέο δηαθνξνπνηή-

ζεηο ζχκθσλα κε ηνλ Κέιζν (1νο αηψλαο κ.Υ.).
39

 

Σν παξάγσγν «θαπηεξηάδσ» ηνπ ειιεληθνχ 

ξήκαηνο θαίεηλ ίζσο λα είλαη θάπσο παξαπιαλε-

ηηθφ: ε εγγελήο έλλνηα ηνπ «θαςίκαηνο» δελ ππνλνεί 

απαξαίηεηα ή πάληα ηελ ππεξβνιηθή ζεξκφηεηα θαη 

πνιχ ιηγφηεξν ην ζεκάδεκα θαη ηε δεκηνπξγία 

νπιήο. Ζ έλλνηα κπνξεί απιά λα έρεη ηε ζεκαζία ηεο 

«εθαξκνγήο ζεξκφηεηαο κε ηε ρξήζε θάπνηνπ 

εξγαιείνπ θαπηεξηαζκνχ» θαη ε πξάμε απιψο ηελ 

εθαξκνγή κηαο απαιήο, ραιαξσηηθήο ζεξκφηεηαο, 

φπσο ελίνηε ζηε ζχγρξνλε αλαηνιίηηθε κνμαζεξα-

πεία. Ζ θαπηεξίαζε κπνξεί λα είλαη μεξή (πην ήπηα 

ζεξαπεία) ή πγξή. ηελ μεξή θαπηεξίαζε, ην εξγα-

ιείν ρξεζηκνπνηείηαη απιά γηα ηελ εθαξκνγή ήπηαο 

ζεξκφηεηαο πάλσ ζηα ή δίπια απφ ηα αηκνθφξα 

αγγεία, κε ζθνπφ ηελ αιιαγή ηεο ππθλφηεηαο ή ηεο 

θίλεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. ηελ πγξή θαπηε-

ξίαζε, ην φξγαλν ηνπνζεηείηαη θάζεηα πξνο ην 

αγγείν, πξνθαλψο κε ζθνπφ λα ηξππήζεη ην ηνίρσκα 

ηνπ αγγείνπ. Καη ζηελ πγξή θαη ζηελ μεξή κέζνδν, 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζθνπγγάξηα γηα λα κεηξηάζνπλ 

ηνλ πφλν, λα ειέγμνπλ ηελ έληαζε ηεο ζεξκφηεηαο ή 

λα καδέςνπλ ην αίκα. (Παξνκνίσο, ζηηο μεξέο 

βεληνχδεο, ε βεληνχδα εθαξκφδεηαη ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ δέξκαηνο θαη αθήλεηαη εθεί, κε ζθνπφ ηελ 

άληιεζε επηβιαβψλ νπζηψλ απφ ην άζηθην δέξκα 

κέζσ αλαξξφθεζεο· ζηηο πγξέο βεληνχδεο, ην δέξκα 

είλαη αλνηρηφ ή ραξάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα αθαηξε-

ζεί αίκα ή επηβιαβείο νπζίεο απφ έλα αγγείν ή απφ 

αιινχ). Σα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

θαπηεξίαζε πνηθίιινπλ θαη δηάθνξνη ηχπνη αλαθέ-

                                                           
38Γαληνόσ, ό.π. (υποςημ. 19), Introductioseumedicus, 
14. 782. 
39Κϋλςοσ 7. 7. 15. 

ξνληαη ζην Πεξί ησλ Δληόο Παζώλ θαη αιινχ. Σα 

πην ζπλήζε είλαη νη κεηαιιηθέο ξάβδνη, πνπ ζεξκαί-

λνληαλ απεπζείαο ζηε θσηηά (εμ νπ θαη ε ππφδεημε 

λα κελ αθήλεηαη ην εξγαιείν «λα θάςεη ψζπνπ λ’ 

αζπξίζεη»), ή νη ξάβδνη απφ μχιν, φπσο ππμάξη, πνπ 

ζεξκαίλνληαλ κε εκβάπηηζε ζε δεζηφ ιάδη.
40

 Ζ 

ρξήζε θπηψλ (κπθήησλ), φπσο ζηελ Κίλα θαη ηελ 

Ηαπσλία, εκθαλίδεηαη επίζεο, κνινλφηη δελ είλαη 

ζαθέο γηα πνην είδνο γίλεηαη ιφγνο.
41

 (ζεκ. εθδφηε: 

Δδψ έρνπκε κηα πεξίπησζε παξαλφεζεο ηνπ 

ζπγγξαθέα. Ο φξνο κχθεο-κχθεηεο δελ ρξεζηκν-

πνηείηαη απφ ηνλ Ηππνθξάηε γηα λα πεξηγξάςεη ηα 

γλσζηά καο καληηάξηα. Με ηνλ φξν κχθεο ν 

Ηππνθξάηεο ελλνεί έλα κεηαιιηθφ εξγαιείν 

ζεξκνθαπηεξηαζκνχ ηνπ νπνίνπ ε θεθαιή κνηάδεη 

κε καληηάξη -κχθεηαο-. Έλα αλάινγν εξγαιείν δηα-

ζέηνπλ θαη νη Κηλέδνη ζηα 9 είδε βεινλψλ). 

Ζ θαπηεξίαζε θαη ε ηνκή ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε πνιιψλ παζήζεσλ, ζπκπεξη-

ιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νθζαικνινγηθψλ. Οη πεξην-

ρέο ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο επηιέγνληαλ κε 

βάζε ηηο ππνηηζέκελεο δηαδξνκέο κέζα ζην ζψκα, 

θαζψο ν ζηφρνο ήηαλ, αθξηβψο φπσο θαη ζηελ 

παξαδνζηαθή Κηλέδηθε ηαηξηθή, ε εμάιεηςε ησλ 

επηβιαβψλ νπζηψλ ή ε αιιαγή ηεο ζχζηαζεο ή ηεο 

ππθλφηεηαο ησλ πγξψλ πνπ θηλνχληαλ κέζα ζην 

ζψκα. Μηα ηέηνηα δηαδξνκή κεηέθεξε ηνλ κπειφ ή 

λσηηαίν πγξφ, ν νπνίνο ζεσξνχληαλ φηη πξνέξρνληαλ 

απφ ηνλ εγθέθαιν θαη ηαπηίδνληαλ κε ην ζπέξκα. Ζ 

ζεξαπεία κε θιεβνηνκία θαη θαπηεξίαζε ζπκίδεη 

πνιχ ηε ζεξαπεία κε βεινληζκφ θαη κνμαζεξαπεία. 

Έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη ν βεινληζκφο θαη ε 

θιεβνηνκία έρνπλ θνηλέο ξίδεο. Μηα αλάινγε ζρέζε 

κπνξεί λα ππνηεζεί θαη γηα ηελ θαπηεξίαζε θαη ηελ 

κνμαζεξαπεία. Ζ κνμαζεξαπεία πξνεγήζεθε ηνπ 

βεινληζκνχ ζηελ Κίλα, φπσο θαη ε θαπηεξίαζε ήηαλ 

πην δηαδεδνκέλε απφ ηελ ηνκή ζηελ πξψηκε ειιελη-

θή ηαηξηθή: πξσηφγνλνη κχζνη πεξηγξάθνπλ ηελ 

                                                           
40Περί των Εντόσ Παθών 28 [Int., Littré, 7. 242]. 
41Περί των Εντόσ Παθών 19, 24, 25 [Int., Littré, 7. 214, 
228, 230]. Σε γυναικολογικϋσ πραγματεύεσ απαντϊται 
μια δεύτερη ςημαςύα του όρου μύκησ, «διαπύηςη». 
Αυτό, καθώσ και το ςυγγενικό ρόμα μυκόομαι 
(πυορροώ), πιθανώσ ςυνδϋονται με τη μύξα (φλϋγμα) 
και το επύθετο μυξώδεσ, όπωσ ςτο Περί Γυναικείων 1. 40 
[Mul., Littré, 8. 96]. 
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θαηαζθεπή δηαθφξσλ ηχπσλ βεινλψλ.
42

 

 

Οθζαικνινγία 

ηελ ζπδήηεζε πεξί νθζαικνινγηθψλ πξν-

βιεκάησλ, ηα ζέκαηα νκαδνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε 

ην πιεγέλ ηκήκα, ην νπνίν καο είλαη γλσζηφ ράξηο 

ζηελ ζχγρξνλή αλαηνκία θαη ην νθζαικνζθφπην – 

θπζηθά ν αξραίνο γηαηξφο δελ είρε απηή ηε γλψζε. 

χγρξνλα έξγα, πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα βνεζήζνπλ 

ηνλ νηθνγελεηαθφ γηαηξφ, ν νπνίνο θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη γξήγνξα παζήζεηο ηνπ καηηνχ, 

ππνδεηθλχνπλ φηη ε πξψηε δηάθξηζε ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη κεηαμχ ηεο ζηαδηαθήο θαη ηεο μαθληθήο 

απψιεηαο φξαζεο θαη φηη θάζε κία απφ απηέο ηηο 

ππνδηαηξέζεηο ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα ηαμηλνκε-

ζεί πεξαηηέξσ ζε κηα αλαηνκηθή βάζε, πξνρσξψ-

ληαο πξνο ηα πίζσ, απφ ην θαθφ ζηνλ ακθηβιεζηξν-

εηδή, ζηνλ ρνξηνεηδή θαη ζην νπηηθφ λεχξν.
43

 Ο 

Ηππνθξαηηθφο γηαηξφο, ν νπνίνο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα 

εμεηάζεη ην εζσηεξηθφ ηνπ καηηνχ θαη αγλννχζε 

πιήξσο ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ, ρξεζηκνπνηνχζε 

έλα πην γεληθφ θξηηήξην, βαζηδφκελνο ζηε ξνή ηνπ 

καηηνχ θαη έρνληαο ηελ ηάζε λα νκαδνπνηεί 

επηθαλεηαθά παξφκνηα ζπκπηψκαηα, ρσξίο λα ππν-

ςηάδεηαη φηη απηά κπνξνχζαλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθή 

αθεηεξία. Ωζηφζν, δηαπηζηψζεθε φηη ηα κάηηα είλαη 

έλαο θαιφο δηαγλσζηηθφο δείθηεο πγείαο ή αζζέ-

λεηαο, θαζψο θαη φηη επεξεάδνληαη απφ πνιιέο 

θαηλνκεληθά άζρεηεο κεηαμχ ηνπο παζήζεηο (φπσο 

ζπκβαίλεη πξάγκαηη κε ζπζηεκηθέο λφζνπο φπσο ν 

                                                           
42Βλ. S. Kuriyama, The Expressiveness of the Body and 
the Divergence of Greek and Chinese Medicine, New 
York, Zone Books, 2002. Για μια εκτενϋςτερη 
ςυζότηςη των απόψεων αυτών και ζητημϊτων 
χρονολόγηςησ βλ.E. M. Craik, «Knife and fire: medical 
practice of east and west», ςτο: Proceedings of COE 
meeting held at Kyoto November, 2003(Globalization), 
Kyoto, Iwanami Shoten, 2004, 227–43. 
43Τα διδακτικϊ εγχειρύδια, εύτε πρόκειται για απλούσ 

οδηγούσ πεδύου, όπωσ αυτόσ των Jonathan D. Trobe –

Richard E. Hackel, Fieldguide to the Eyes, Philadelphia, 

Lippincott Williams & Wilkins, 2002, εύτε για 

θεμελιώδη ϋργα αναφορϊσ, όπωσ το David J Spalton – 

Roger A. Hitchings – Paul A. Hunter (επιμ.), Atlas of 

Clinical Ophthalmology, Philadelphia, Elsevier Mosby, 

2005, χωρύζονται ςυμφώνωσ προσ την αρχό αυτό ςε 

βλϋφαρα, επιπεφυκότα, ύριδα, αμφιβληςτροειδό, κ.λ.π. 

δηαβήηεο). Ο θαηαξξάθηεο, ν νπνίνο ζηελ Κιαζηθή 

επνρή δελ δηαθνξνπνηνχληαλ απφ ην γιαχθσκα, 

αλαγλσξίζηεθε σο κηα εθθπιηζηηθή λφζνο.  

Ζ ζχληνκε πξαγκαηεία Πεξί Οξάζεσο δίλεη 

νδεγίεο γηα ηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, πνπ πξέπεη 

λα αθνινπζνχληαη ζε δηάθνξεο παζήζεηο ηνπ 

νθζαικνχ, ή, κάιινλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

δηαθφξσλ νθζαικηθψλ ζπκπησκάησλ.
44

 Οη δηαδη-

θαζίεο είλαη νη εμήο: θαπηεξίαζε ησλ αγγείσλ 

(1.1,1.2, 3) ή ησλ βιεθάξσλ (4), ηνκή ή/θαη μχζηκν 

ησλ βιεθάξσλ (5), αθαίξεζε αίκαηνο κε θιεβνην-

κή ή βεληνχδεο (3, 7, 9), ηνκή ζην ηξηρσηφ ηεο 

θεθαιήο (4.2), ηξππαληζκφο ηνπ θξαλίνπ (8), 

θαζαξηζκφο ηεο θεθαιήο ή/θαη ηνπ ζψκαηνο γεληθά 

(1.1, 1.2, 4, 7, 9), εθαξκνγή αινηθψλ θαη 

θαηαπιαζκάησλ (6, 9). Ο ζπγγξαθέαο δελ δείρλεη λα 

έρεη επίγλσζε ηεο πνιχπινθεο αλαηνκίαο ηνπ 

καηηνχ θαη ρξεζηκνπνηεί ιίγνπο ηερληθνχο φξνπο. Ζ 

αλεζπρεηηθή απνπζία αλαηνκηθήο νξνινγίαο 

ζπλνδεχεηαη απφ κηα αλεζπρεηηθή έιιεηςε δηαγλσ-

ζηηθνχ ζρνιίνπ. Ζ αλαδξνκηθή δηάγλσζε Ηππνθξαηη-

θψλ πεξηπηψζεσλ είλαη πάληα επηζθαιήο, φκσο ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε νη παζήζεηο κπνξνχλ λα 

ηαπηηζηνχλ σο εμήο: θαηαξξάθηεο θαη γιαχθσκα 

(1), πιεγέο πνπ ξένπλ θαη πνπ θαηαιήγνπλ ζε 

εθηξφπην (2), ηξάρσκα θαη νη επηπηψζεηο ηνπ (4), 

θχζηεο ή βιάβεο ηνπ κέζνπ βιεθάξνπ θαη ηνπ 

επηπεθπθφηνο, φπσο ην πηεξχγην, ηα ζειψκαηα θαη 

ην ραιάδην (5), «λπρηεξηλή φξαζε» (7), 

επαλαιακβαλφκελεο επνρηθέο αιιεξγίεο ή 

επηπεθπθίηηδα (9, πξβι. 6). 

Άιια Ηππνθξαηηθά έξγα ζπζηήλνπλ ηελ 

θαπηεξίαζε ησλ θξνηαθηθψλ αγγείσλ σο πξψηε 

επέκβαζε γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ καηηψλ: ζην Πεξί 

Σόπσλ ησλ θαη’ Άλζξσπνλ ηα αγγεία πνπ «πηέδνπλ 

ην κάηη, απηά πνπ δηαξθψο ρηππνχλ θαη βξίζθνληαη 

κεηαμχ ηνπ απηηνχ θαη ηνπ θξπδηνχ»· θαη ζην Πεξί 

Αζζελεηώλ Β ηα αγγεία απηά, καδί κε άιια έμη 

αγγεία ηνπ θεθαιηνχ.
45

 Απηά ηα άιια αγγεία είλαη: 

                                                           
44Περί Οράςεωσ [Vid. Ac., Littré, 9.152–60]. Για μια 
πληρϋςτερη ςυζότηςη των οφθαλμολογικών θεμϊτων 
που θύγονται ςτο παρόν ϊρθρο βλ.E. M. Craik, Two 
Hippocratic Treatises: On sight and On anatomy, 
Leiden, Brill, 2006. 
45Περί Τόπων13 [Loc. Hom., Littré, 6. 298–302]. Περί 
Αςθενειών 2. 12 [Morb., Littré, 7. 18–22]. Πρβλ. 1 
[Littré, 7. 8]. 
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δχν δίπια ζηα απηηά, δχν ζηηο εζσηεξηθέο γσλίεο 

ησλ καηηψλ, θαη δχν «πίζσ απφ ην θεθάιη εθαηέ-

ξσζελ ηνπ ηλίνπ». Οη ιφγνη γηα ηηο επεκβάζεηο απηέο 

δελ αλαθέξνληαη, αιιά επί ηε βάζεη ηεο ζεσξίαο, 

είλαη πξνθαλέο φηη εηθάδνληαλ δηάθνξνη ηχπνη ξνήο 

θαη φηη, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θαπηεξίαζε ησλ 

θξνηαθηθψλ αγγείσλ ήηαλ ε ζεξαπεία γηα ηε Ρνή Α, 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Ρνήο Β εθαξκνδφηαλ ε 

θαπηεξίαζε ζεκείσλ ζην πίζσ κέξνο ηνπ θεθαιηνχ. 

Απηφ επηηξέπεη ηελ εξκελεία ελφο θεθαιαίνπ ηεο 

πξαγκαηείαο Πεξί Οξάζεσο, ην νπνίν έρεη γεληθά 

απνξξηθζεί σο εθηφο ηφπνπ. ε έλα κέξνο, πνπ 

αζρνιείηαη κε ηηο γεληθέο αξρέο ηεο θαπηεξίαζεο, ν 

ζπγγξαθέαο ππνδεηθλχεη ηελ θαπηεξίαζε ησλ 

αγγείσλ ησλ φπηζζελ βξηζθφκελσλ.
46

 Καζψο ην 

επίζεην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αλαθέξεηαη ζπλήζσο 

ζην λσηηαίν πγξφ, ηα αγγεία πνπ αφξηζηα 

ραξαθηεξίδνληαη «νπίζζηα» κπνξνχλ λα πξνζδηνξη-

ζηνχλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα σο απηά πνπ πνξεχν-

ληαη απφ ην θεθάιη πξνο ην ιαηκφ θαη ηελ πιάηε, 

δειαδή απηά κέζσ ησλ νπνίσλ ν «κπειφο», ή πην 

ζσζηά «ην εγθεθαιηθφ λσηηαίν πγξφ», ζεσξνχληαλ 

φηη πνξεπφηαλ απφ ηνλ εγθέθαιν ζην κάηη ή ζην 

θάησ κέξνο ηνπ ζψκαηνο (Ρνή Β). Καη άιια έξγα 

επηβεβαηψλνπλ απηή ηελ εξκελεία. Ζ θαπηεξίαζε 

ηεο ζάξθαο ηνπ ιαηκνχ εθαξκφδεηαη ζην Πεξί 

Σόπσλ ησλ θαη’ Άλζξσπνλ γηα λα ζηακαηήζεη ηε 

κεηάβαζε επηβιαβψλ νπζηψλ πξνο ην πίζσ κέξνο 

θαη λα ηηο εθηξέςεη πξνο ζηε κχηε πξνθεηκέλνπ λα 

απνβιεζνχλ.
47

 Οκνίσο, ζην Πεξί ησλ Δληόο Παζώλ 

ζπζηήλεηαη ε θαπηεξίαζε ηνπ ιαηκνχ γηα ηελ απφ-

θξαμε ησλ «κηθξψλ αγγείσλ» απφ ηνλ εγθέθαιν.
48

 

Σν απφζπαζκα ηνπ Πεξί Οξάζεσο ηαηξηάδεη απφιπ-

ηα ζην πιαίζην ησλ ζεξαπεηψλ γηα κεγάιε ξνή. 

Σα πξσηκφηεξα ζσδφκελα θείκελα Κηλέδηθεο 

ηαηξηθήο, απηά απφ ηνπο ηάθνπο Mawangdui, πνπ 

ρξνλνινγνχληαη ην 168 π.Υ., ζπζηήλνπλ θαπηε-

ξίαζε γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ καηηψλ, φπσο γηλφ-

ηαλ θαη ζηελ Διιάδα ησλ Κιαζηθψλ ρξφλσλ.
49

 Σα 

                                                           
46Περί Οράςεωσ3 [Vid. Ac., Littré, 9. 154]. 
47Περί Τόπων21 [Loc. Hom., Littré, 6. 312–14]. 
48Περί των Εντόσ Παθών 13 [Int., Littré, 7. 200]. 
49Βλ. Jürgen Kovacs – Paul U. Unschuld, Essential 

Subtleties on the Silver Sea: the Yin-haijing-wei, a 

Chinese Classic on Ophthalmology, Berkeley and 

London, University of California Press, 1998. 

ζεκεία, πνπ επηιέγνληαλ γηα ηνκή θαη θαπηεξίαζε 

απφ ηνπο Ηππνθξαηηθνχο γηαηξνχο ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο λα ζηακαηήζνπλ ηελ ξνή πνπ επεξέαδε ην κάηη, 

θαίλεηαη λα αληηζηνηρνχλ κε ηα ζεκεία πνπ ρξεζηκν-

πνηνχλ νη ζχγρξνλνη θηλέδνη γηαηξνί ζηελ ζεξαπεία 

παζήζεσλ ησλ καηηψλ κε βεινληζκφ θαη κνμαζεξα-

πεία. Δθηφο απφ ηα ζεκεία ζην πίζσ κέξνο ηνπ 

θεθαιηνχ, ηφζν ζηελ θνξπθή φζν θαη ζην ηλίν, ζην 

κέησπν, θαη ζηελ πεξηνρή ησλ καηηψλ επί ηνπ 

θαλαιηνχ du, αλαθέξνληαη ηξία αθφκα παξάιιεια 

θαλάιηα: απηά είλαη ην θαλάιη du θαη δχν παξάι-

ιεια θαλάιηα γηαλγθ εθαηέξσζελ ηνπ.
50

 ηελ ζπγθε-

θξηκέλε πεξίπησζε αζζελεηψλ ησλ καηηψλ, ε 

ζεξαπεία πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηνπο Ηππνθξαηηθνχο 

γηαηξνχο είλαη παξφκνηα κε εθείλε πνπ έρεη καθξά 

ηζηνξία ζηελ Κίλα.  

Φπζηθά, ππάξρεη κηα έηνηκε εμήγεζε γηα ηηο 

φπνηεο νκνηφηεηεο ζηελ ζεξαπεία: νη γηαηξνί δελ 

θφβνπλ θαη δελ θαίλε γηα δηαζθέδαζε, αιιά κε ηελ 

ειπίδα ηεο ζεξαπείαο· θαη δελ ππνζηεξίδνπλ ζεξα-

πείεο πνπ δελ έρνπλ απνηέιεζκα. Αθφκα θαη ζήκε-

ξα, ν ιφγνο γηα ηελ αδηακθηζβήηεηε απνηειεζκαηη-

θφηεηα ηεο κνμαζεξαπείαο δελ είλαη θαηάλνεηφο: 

θάπνηνη ππνπηεχνληαη ηνλ ςπρνινγηθφ παξάγνληα. Ζ 

ζεξαπεία θαίλεηαη λα δηεγείξεη ηνλ νξγαληζκφ λα 

αληηζηαζεί ζηελ αζζέλεηα θαη λα γίλεη ηζρπξφηεξνο. 

Ωζηφζν, ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, ηδίσο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηεο, φπνπ δελ παξέρεη απιψο 

κηα πξφζθαηξε αλαθνχθηζε, αιιά δξα πξαγκαηηθά 

σο ζεξαπεία, απνηειεί κπζηήξην. Έρεη ππνζηεξηρζεί 

φηη ν βεινληζκφο απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ εξπζξψλ 

αηκνζθαηξίσλ θαη εληζρχεη ηελ θπθινθνξία ηνπ 

αίκαηνο, φηη δηεγείξεη ην λεπξηθφ ζχζηεκα (ίζσο 

κέζσ εηδηθψλ λεπξνινγηθψλ αληηδξάζεσλ κεηαμχ 

ζεξαπεπφκελσλ κεξψλ θαη κεξψλ πνπ επεξεάδν-

ληαη) θαη φηη πξνθαιεί αληηδξάζεηο ζηνλ εγθεθαιηθφ 

θινηφ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο επηδξνχλ ζηα φξγαλα. 

Ση απνηέιεζκα ζα είραλ ε εθαξκνγή ζεξκφηεηαο, ην 

θάςηκν, αθφκε θαη ε ηνκή αγγείσλ κέζα θαη γχξσ 

απφ ην θεθάιη, ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη 

πίζσ απφ ηα απηηά θαη ζηε βάζε ηνπ θξαλίνπ; Οη 

αξραίνη γηαηξνί θνβνχληαλ φηη ηνκέο πίζσ απφ ην 

απηί – κηα ζπλήζεο ζεξαπεία γηα ηελ πάζεζε ηνπ 

                                                           
50Cheng Xinnong (επιμ.), Chinese Acupuncture and 
Moxibustion, Beijing, Foreign Language Press, 1987, 
κυρύωσ 231–3. 
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ηζρίνπ – κπνξνχζαλ λα αλαζηείινπλ ηελ αλδξηθή 

γνληκφηεηα ή ζηχζε, επηβεβαηψλνληαο ηελ 

εηθαδφκελε ζχλδεζε κεηαμχ εγθεθαιηθνχ πγξνχ θαη 

ζπέξκαηνο. ρεηηθά θείκελα είλαη ηα Πεξί Σόπσλ 

ησλ θαη’ Άλζξσπνλ, Πεξί Δπηδεκηώλ 6, Πεξί Αέξσλ, 

Τδάησλ, Σόπσλ θαη Πεξί Γνλήο.
51

 Ο Γαιελφο 

επηβεβαηψλεη ηε ζπλερηδφκελε πξαθηηθή ηεο 

ξηδνζπαζηηθήο θιεβνηνκίαο ζηα έξγα ηνπ De 

methodomedendi θαη De compositione medica 

mentorum secundumlocos.
52

 

πκπεξάζκαηα 

Οη πξψηκεο Διιεληθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ηε 

δηαδξνκή ησλ θιεβψλ έρνπλ ζπδεηεζεί πνιχ, αιιά 

πάληα ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα ησλ θιεβψλ θαη ησλ 

αξηεξηψλ, φπσο καο είλαη ηψξα γλσζηφ. Δίλαη 

θπζηθφ λα επηθαινχκαζηε ηνλ Υάξβετ πξνθεηκέλνπ 

λα εθηηκήζνπκε ηελ αθξίβεηα ηνπ Ηππνθξαηηθψλ 

κνληέισλ αγγεηαθήο αλαηνκίαο. Ωζηφζν, ε αθξίβεηα 

ζχκθσλα κε ηα ζχγρξνλα δεδνκέλα δελ είλαη ην 

δπλαηφ ηνπο ζηνηρείν, αληίζεηα κηα ζχγθξηζε κε ηα 

Κηλέδηθα ζπζηήκαηα ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν. Καη 

παξφιν πνπ ε πξψηκε ηαρεία αλάπηπμε ησλ 

Κηλέδηθσλ κεζεκβξηλψλ κειεηάηαη ηψξα ζπζηεκαηη-

θά, απηφ γίλεηαη πξσηίζησο ζε ζρέζε κε ηε κεηαγε-

λέζηεξε πξαθηηθή ηεο βεινλνκνμαζεξαπείαο. Μηα 

δηεμνδηθή ζχγθξηζε ησλ δηαθφξσλ Διιεληθψλ θαη 

Κηλέδηθσλ ζεσξηψλ ζα ήηαλ επηζπκεηή. Δλ ησ 

κεηαμχ, θάπνηα θνηλά ζηνηρεία απνθαιχπηνληαη εδψ. 

Ο παξαιιειηζκφο κεηαμχ ηνπ ειιεληθνχ θαλαιηνχ 

κεηαθνξάο κπεινχ θαη ηνπ Κηλέδηθνπ du, πνπ 

κεηαθέξεη δσηηθή δχλακε, είλαη ηδηαίηεξα εληππσ-

ζηαθφο. Αξρηθά δελ ππήξρε ζηελ Κίλα πνιχπινθν 

ζχζηεκα ζεκείσλ βεινληζκνχ (γηα παξάδεηγκα, 

είθνζη νθηψ ζεκεία γηα ηνλ du) κε κεηξήζεηο, φπσο 

δελ ππήξρε θαη ζηελ Ηππνθξαηηθή πξαθηηθή. Δλ 

νιίγνηο, βιέπνπκε παξφκνηα θαλάιηα, κε παξφκνηεο 

πνξείεο θαη παξφκνην πεξηερφκελν, πνπ γίλνληαλ 

αληηθείκελν παξφκνηαο κεηαρείξηζεο γηα παξφκνηεο 

παζήζεηο. 

Απηή ε κειέηε νδεγείηαη ζε έλα πηζαλφ 

                                                           
51Περί Τόπων 3 [Loc. Hom., Littré, 6. 282 L.].Περί 
Επιδημιών 6. 5. 15 [Epid., Littré, 5. 320]. Περί Αέρων, 
Υδάτων, Τόπων 22 [Aer., Littré, 2. 78]. Περί Γονήσ 2 
[Genit.,Littré, 7. 472]. 
52Γαληνόσ, ό.π. (υποςημ. 19), De methodomedendi, 10. 
937, και De compositione medica mentorum secundum 
locos, 12. 701. 

ζπκπέξαζκα: ηε κεηάδνζε ηαηξηθψλ ηδεψλ κεηαμχ 

Αλαηνιήο θαη Γχζεο ηελ πεξίνδν κεηαμχ 1000 θαη 

500 π.Υ. Σν ρξένο ηνπ Οκήξνπ πξνο ηελ Αλαηνιή 

είλαη γεληθά αλαγλσξηζκέλν. Σν φηη ππήξραλ δξφκνη 

απφ ηελ Αλαηνιή πξνο ηε Γχζε – πνπ πηζαλψο 

δηαλχνληαλ ηκεκαηηθά θαη φρη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 

ζπλερνχο ηαμηδηνχ – είλαη πξνθαλέο απφ ηελ παξνπ-

ζία θαηαινίπσλ κεηαμηνχ ζηελ Αίγππην θαη ηελ 

Δπξψπε πνιχ πξηλ νη πξσηκφηεξεο γξαπηέο πεγέο 

παξαπέκςνπλ ζε απηφ.
53

 Κάηη ηέηνην κπνξεί λα 

θαληάδεη ήδε ππεξβνιηθά ππνζεηηθφ γηα πνιινχο 

αλαγλψζηεο. κσο ζέηνπκε κηα αθφκε πην ηνικεξή 

εξψηεζε ελ θαηαθιείδη: είλαη άξαγε ηπραίν ην 

γεγνλφο φηη ε Κσο, παηξίδα ηνπ Ηππνθξάηε θαη 

θέληξν ηεο Διιεληθήο ηαηξηθήο, ππήξμε επίζεο 

θέληξν ζεξνηξνθίαο (ζεξ- ην κεηάμη);
54

 

Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγνπκε 

είλαη φηη πξάγκαηη ππάξρνπλ νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ 

ζεσξηψλ ησλ θιεβψλ ηνπ Ηππνθξάηνπο θαη ησλ 

Κηλέδηθσλ κεζεκβξηλψλ, αλ θαη ε εξκελεία ησλ 

νκνηνηήησλ δελ είλαη πιήξεο. Ζ αλάγθε γηα κηα 

κειινληηθή ζπζηεκαηηθή πεξαηηέξσ εμέηαζε είλαη 

απηνλφεηε. Δπηζεκαίλνπκε εδψ φηη ε κειέηε ηεο 

αξραίαο αλαηνκίαο επεξεάζηεθε ππεξβνιηθά απφ ηηο 

ζχγρξνλεο ηαηξηθέο αλαθαιχςεηο: ζπγθεθξηκέλα, 

είλαη δχζθνιν γηα ην ζχγρξνλν αλαγλψζηε λα 

αγλνήζεη ηνλ Υάξβετ. Δπίζεο, είλαη πξνθαλέο φηη ε 

εξκελεία ηεο αξραίαο θπζηνινγίαο θαη παζνινγίαο 

δελ έρεη δψζεη ηε δένπζα πξνζνρή ζηηο ζεσξίεο πεξί 

ξνήο θαη επηθάζεζεο επηβιαβψλ νπζηψλ: θη απηφ 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζε αλαρξνληζηηθέο λννηξνπίεο, 

ζηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζηε ρεκηθή ζεσξία θαη 

ζηα αμηψκαηα πεξί ρεκηθήο αληζνξξνπίαο, ηδέεο πνπ 

θπξηαξρνχλ ζηελ δπηηθή ηαηξηθή απφ ηελ Αλαγέλ-

λεζε κέρξη ην 19ν αηψλα. Ζ δπηηθή ηαηξηθή παξάδν-

ζε ππνζηεξίδεη φηη έρεη Διιεληθέο ξίδεο θαη έρεη ηελ 

ηάζε λα αληρλεχεη ηηο δηθέο ηεο ζχγρξνλεο ηδέεο θαη 

                                                           
53Βλ. Για παρϊδειγμα Vadime Elisseeff (ed.), The Silk 
Roads: Highways of Culture and Commerce, Paris, 
UNESCO, 1998. 
54Για μια λεπτομερό εξϋταςη του ζητόματοσ βλ. Craik, 

ό.π. (υποςημ. 42). Για μια ςύντομη περύληψη βλ.E. M. 

Craik, «The lasting significance of Hippo-cratic 

medicine», ςτο: A. Chaniotis – C. Kuhn (επιμ.), 

Historizing classics: continuities, contrasts, contro-

versies, Stuttgart, Franz Steiner, 2008, ενότητα 6. 
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ζπκπεξηθνξέο ζην παξειζφλ απνθιείνληαο ή ππνβα-

ζκίδνληαο ηηο ζεσξίεο πνπ δελ «ηαηξηάδνπλ». Απφ ηε 

ζηηγκή φκσο πνπ εληνπίδνληαη πην ζηελνί παξαιιε-

ιηζκνί ζε κηα μέλε παξάδνζε, ε ζχγρξνλε άπνςε 

πεξί αξραίαο ηαηξηθήο ακθηζβεηείηαη εθ βάζξσλ: νη 

Ηππνθξαηηθνί γηαηξνί ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη φρη νη 

εμηδαληθεπκέλνη πξφγνλνη, πνπ ήζαλ σο ηψξα, αιιά 

νπζηαζηηθά μέλνη θαη κάιηζηα νη «άιινη», γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ φξν πνπ ζπλήζσο απαληάηαη 

ζηνπο Διιεληθνχο δξακαηηθνχο, θνηλσληθνχο θαη 

ζξεζθεπηηθνχο ζεζκνχο, ιφγσ ηεο ηφζν ζηελήο 

ζρέζεο ηεο Ηππνθξαηηθήο κε ηελ Κηλέδηθε Ηαηξηθή. 
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Θεξαπείεο κε Βεινληζκό ζην Ηαηξείν Πόλνπ. 
Δμσηεξηθά Ηαηξεία Αξεηαίεην Ννζνθνκείν 2008-2011 

Υαηξεηάθεο Νηθόιανο 

Αλαηζζεζηνιφγνο 

Αλαθνίλσζε ζην 12ν Παλειιήλην πλέδξην Πεξηνρηθήο Αλαηζζεζίαο, Θεξαπείαο Πφλνπ θαη Παξεγνξεηηθήο 

Φξνληίδαο, 13-16 Οθησβξίνπ 2011- Δινχληα, Κξήηε. 

 

Υπεύζπλνη Ιαηξνί ζην Βεινληζκό: Καξάβεο Μηιηηάδεο, Υαηξεηάθεο Νηθφιανο, εγξέδνπ Μαξθέιια 
Σπληνληζηήο Ιαηξόο ππεύζπλνο ηνπ Ιαηξείνπ Πόλνπ: Αξγχξα Δξηθχιε 

Σπλεξγάηεο Ιαηξνί ζην Ιαηξείν Πόλνπ: Μαξθάηνπ Μαξία 

 

Ζ παξνχζα κειέηε ζθνπφ έρεη λα παξνπζηάζεη 

ηα πεξηζηαηηθά ηα νπνία εληάρζεθαλ ζε 

ζεξαπεπηηθφ πξσηφθνιιν βεινληζκνχ ζηα πιαίζηα 

παξαθνινχζεζεο αζζελψλ απφ ην Ηαηξείν πφλνπ 

ηνπ Αξεηαίεηνπ Ννζνθνκείνπ. Σα δεδνκέλα 

αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηαηξείνπ βεινληζκνχ 1 

θνξά /εβδνκάδα. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο νξίδεηαη απφ 

ην επηέκβξην ηνπ 2008 κέρξη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011 

(3 έηε). 

 

Σν αλσηέξσ δηάζηεκα πξνζήιζαλ 93 αζζελείο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζε 124 θχθινπο ζεξαπείαο θαη 

έιαβαλ ζπλνιηθά 1013 ζπλεδξίεο βεινληζκνχ. 

 

 Σελ πεξίνδν 2008-2009: Πξνζήιζαλ 38 αζζε-

λείο. 

 

 Σελ πεξίνδν 2009-2010: Πξνζήιζαλ 24 αζζε-

λείο επηπιένλ ησλ παιαηνηέξσλ πνπ ρξεηάζηεθε 

λα επαλαιάβνπλ ην ζεξαπεπηηθφ πξσηφθνιιν. 

 

 Σελ πεξίνδν 2010-2011: Δληαρζήθαλ ζε ζεξα-

πείεο 31 λένη αζζελείο. 

 

Ζιηθηαθά ην 17% ησλ αζζελψλ ήηαλ ελήιηθεο 

κέρξη 49 εηψλ, ην 28% απφ 50 κέρξη 60 εηψλ θαη ην 

55% ησλ αζζελψλ απφ 61 εηψλ θαη πάλσ. 

 

ινη νη αζζελείο πνπ εληάρηεθαλ ζε θάπνην 

ζεξαπεπηηθφ πξσηφθνιιν βεινληζκνχ παξαπέκ-

θζεθαλ απφ ην Ηαηξείν πφλνπ ηνπ Αξεηαίεηνπ 

Ννζνθνκείνπ φπνπ θαη παξαθνινπζνχληαλ θαη 

φινη είραλ ιάβεη ή ειάκβαλαλ παξάιιεια, 

θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ην ρξφλην πφλν γηα ηνλ 

νπνίν απεπζχλζεθαλ ζην Ηαηξείν. 

 

Ο αξηζκφο ησλ ζπλεδξηψλ πνπ ρξεηάζηεθε θάζε 

αζζελήο εμαηνκηθεχηεθε.  

24 αζζελείο (26%) εγθαηέιεηςαλ ή δελ νινθιή-

ξσζαλ ηελ ζεξαπεία, ελψ 69 αζζελείο (74%) νιν-

θιήξσζαλ ηνπιάρηζηνλ έλα ζεξαπεπηηθφ πξσηφ-

θνιιν βεινληζκνχ. Μεηά απφ ππνηξνπή ησλ 

ζπκπησκάησλ 19 αζζελείο (28%) απφ απηνχο πνπ 

νινθιήξσζαλ ηελ ζεξαπεία επαλήιζαλ θαη 

επαλέιαβαλ ην πξσηφθνιιν ηνπιάρηζηνλ άιιε κηα 

θνξά ελψ 8 απφ απηνχο (12%) έιαβαλ πεξηζ-

ζφηεξνπο ζεξαπεπηηθνχο θχθινπο ζην δηάζηεκα 

ησλ 3 εηψλ. 

 

Οη αζζελείο πνπ απεπζύλζεθαλ ζην Ηαηξείν 

πόλνπ θαη αληηκεησπίζζεθαλ επηπιένλ κε 

ζπλεδξίεο βεινληζκνύ είραλ: 

Ομύ πόλν: Μπνζθειεηηθφ, θαηά θχξην ιφγν 

θξίζεηο νζθπν-ηζρηαιγίαο & πεξηαξζξίηηδεο 

Υξόλην πόλν: Αθνξνχζε ηε κεγάιε πιεηνςεθία 

ησλ αζζελψλ 88%  

 

Από ηνπο αζζελείο πνπ βίσλαλ ρξόλην πόλν 

απηόο ζα κπνξνύζε λα ηαμηλνκεζεί κε 

παζνθπζηνινγηθά θξηηήξηα σο: 

Αιγαηζζεηηθόο πόλνο (πξνεξρφκελνο απφ βιάβε 

ηζηψλ (Πφλνο θιεγκνλψδνπο αηηηνινγίαο, εθθπιη-

ζηηθέο θαηαζηάζεηο, νζηενπνξσηηθά θαηάγκαηα) 

Νεπξνπαζεηηθόο πόλνο (Νεπξαιγία ηξηδχκνπ, 

Μεζεξπεηηθή λεπξαιγία, CRPS) 

Μηθηά ζύλδξνκα πόλνπ (ζπλχπαξμε αιγαηζζεηη-

θνχ θαη λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ) 

 

Σα παξαπάλσ επώδπλα ζύλδξνκα αθνξνύζαλ 

ηηο εμήο θιηληθέο δηαγλώζεηο : 

- Κεθαιαιγία (Ζκηθξαλία, Υξφληα θαζεκεξηλή 

θεθαιαιγία, Αζξνηζηηθή Κεθαιαιγία) 

- Πεξηθεξηθή Nεπξνπάζεηα (Νεπξαιγία ηξηδχκνπ, 

Μεζεξπεηηθή λεπξαιγία, ΝΓΥ, Ρηδίηηδα) 

- Κεληξηθή επαηζζεηνπνίεζε (Ηλνκπαιγία, 

χλζεην πεξηθεξηθφ ζχλδξνκν πφλνπ CRPS) 
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- Μπνζθειεηηθόο πόλνο (Πεξηαξζξίηηδα, ηελνληί-

ηηδα, Οζηεναξζξίηηδα, Δθθπιηζηηθή λφζνο , 

Οζθπαιγία, Οζηενπνξσηηθά θαηάγκαηα) 

- Μπνπεξηηνλατθό (πεξηνρηθφ) ζχλδξνκν πφλνπ κε 

παξνπζία ζεκείσλ Trigger 

- Καξθηληθόο πόλνο (Μεηαζηάζεηο) 

- πιαρληθόο πόλνο (Υξφληνο θνηιηαθφο κεηεγρεη-

ξεηηθφο πφλνο, ζχλδξνκν επεξέζηζηνπ εληέξνπ, 

άηππα θνηιηαθά άιγε)  

- Φπρνγελήο πόλνο (θαηάζιηςε) 

 

Απνηειέζκαηα 

Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο βνεζήζεθαλ απφ ηελ 

πξνζζήθε ηνπ βεινληζκνχ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ρξφληνπ πφλνπ απφ ηνλ νπνίν ππέθεξαλ, θάπνηνη δε 

απφ απηνχο ζεακαηηθά (πιήξεο βειηίσζε). 

ηε ζεηξά απηή ησλ αζζελψλ είρακε ηα εμήο 

απνηειέζκαηα:  

26% κε νινθιήξσζε ηεο ζεξαπείαο ή άγλσζηα 

απνηειέζκαηα   

4% κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα, παξφηη 

νινθιήξσζαλ θάπνην ζεξαπεπηηθφ ζρήκα 

48% βειηίσζε ηνπ πφλνπ (30-70% ζε θιίκαθα 

VAS)  

22% πιήξεο ππνρψξεζε ησλ ζπκπησκάησλ (>70% 

βειηίσζε ζε θιίκαθα VAS) 

 

Παξαηεξήζεηο – πδήηεζε 

Δπηπξφζζεηα ζα κπνξνχζε λα παξαζέζεη θαλείο 

θάπνηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ απνηειεζκαηη-

θφηεηα ηνπ βεινληζκνχ ζηελ αληηκεηψπηζε αζζε-

λψλ κε επψδπλα ζχλδξνκα: 

 

Γείθηεο απνδνρήο ηεο κεζόδνπ από ηνπο 

αζζελείο: 

1. Δκπηζηνζχλε ηνπ αζζελνχο θαη νινθιήξσζε 

ηνπ ζεξαπεπηηθνχ ζρήκαηνο (74%) 

2. Δπηκνλή γηα ζπλέρηζε ηεο ζεξαπείαο γηα 

πεξηζζφηεξεο ζπλεδξίεο πέξα ηνπ νξίνπ ησλ 10-12 

ζπλεδξηψλ πνπ είραλ νξηζζεί σο νινθιεξσκέλε 

ζεξαπεία (10% ησλ αζζελψλ) 

3. Δπαλάιεςε ηνπ πξσηνθφιινπ ζε ππνηξνπή ή 

επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ (28% ησλ αζζελψλ) 

 

ζνλ αθνξά ζηε κέζνδν πνπ αθνινπζήζεθε, 

παξφηη ζην Ηαηξείν πφλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

έιιεηπε ε δπλαηφηεηα γηα ζπλεδξίεο βεινληζκνχ 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα θαη 

παξφιν πνπ δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα ειεθηξν-

βεινληζκνχ ζηνπο αλσηέξσ αζζελείο, νη ηδηαηηε-

ξφηεηεο απηέο απνηέιεζαλ Θεξαπεπηηθή πξφθιεζε 

γηα ηελ νκάδα ησλ ζεξάπνλησλ Ηαηξψλ.  

 

Έλα άιιν ζηνηρείν, αθνξά ηελ εθαξκνγή 

σηνβεινληζκνχ ζηνπο πεξηζζφηεξνχο αζζελείο, κε 

εκηκφληκα βεινλάθηα ζην απηί ψζηε λα έρνπκε 

παξαηεηακέλε δξάζε. ια απηά ιεηηνχξγεζαλ θαη 

σο δνθηκαζία επηβεβαίσζεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη απηή ε ζεξαπεπηηθή πξνζέγ-

γηζε ζηελ αλαθνχθηζε αλζξψπσλ κε νμχ ή ρξφλην 

άιγνο κέζα ζην πεξηβάιινλ ηεο ζχγρξνλεο 

Ηαηξηθήο επηζηήκεο.  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην Ηαηξείν πφλνπ ζην 

Αξεηαίεην Ννζνθνκείν πέξα ηνπ βεινληζκνχ 

παξείρε ζηνπο αζζελείο πνπ επηζπκνχζαλ, ςπρνιν-

γηθή ππνζηήξημε απφ εηδηθνχο θαζψο θαη δπλαηφ-

ηεηα γηα ζπλεδξίεο κε ηάηζνπ. ια απηά απνηε-

ινχλ έλα ζχζηεκα πην νινθιεξσκέλν θαη πνιχ-

πιεπξν κε ζηφρν ηε βέιηηζηε δπλαηή αληηκεηψπηζε 

ζε πξνβιήκαηα πγείαο, πνπ ηαιαηπσξνχλ ηνπο 

αζζελείο γηα πνιχ θαηξφ, ππνβαζκίδνληαο ηελ 

πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο. 
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Ηακαηηθή Λνπηξνζεξαπεία 

Ηαηξηθέο Παξαηεξήζεηο θαη Δθαξκνγέο 
 

Γξ. Αζαλάζηνο Α. αξαθηώηεο 

Ηαηξφο - Ρεπκαηνιφγνο 

Γηδάθησξ Ηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Μνλάρνπ 

Ηαηξφο Ρεπκαηνινγηθήο Κιηληθήο Aζθιεπηείνπ Βνχιαο 

 

 

Λέγνληαο ΗΑΜΑΣΗΚΖ ΛΟΤΣΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

ελλννχκε ηελ εθαξκνγή ησλ ηακαηηθψλ λεξψλ ζηε 

ζεξαπεπηηθή ηνπ αλζξψπνπ. 

Σν είδνο απηφ ηεο ζεξαπείαο απνηειεί κέξνο 

ηεο θπζηθνζεξαπείαο, δειαδή ε ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ θπζηθψλ κέζσλ ζηε ζεξαπεπηηθή. 

 

Ηζηνξία ηεο Ηακαηηθήο Λνπηξνζεξαπείαο θαη 

ησλ Διιεληθώλ Ηακαηηθώλ πεγώλ. 

Ζ ηζηνξία ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ αξρίδεη απφ 

ηελ αξραία Διιάδα. Ο πξψηνο παξαηεξεηήο ησλ 

πεγψλ απηψλ κε ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ήηαλ ν 

ηζηνξηθφο Ζξόδνηνο (484-410π.Υ.). Απηφο πεξηέ-

γξαςε νξηζκέλεο ηακαηηθέο πεγέο θαη ζπληζηνχζε, 

θάλνληαο ιίγν θαη ην γηαηξφ, ε ινπηξνζεξαπεία λα 

γίλεηαη ζε νξηζκέλεο επνρέο ηνπ ρξφλνπ θαη γηα 21 

ζπλερείο κέξεο. 

Ο Ηππνθξάηεο απφ ηελ Κσ (460-375π.Υ.) πνπ 

ζεσξείηαη ν ζεκειησηήο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη 

παηέξαο ηεο πδξνζεξαπείαο, αζρνιήζεθε πνιχ κε 

ηα δηάθνξα θπζηθά λεξά, πνπ ηα δηέθξηλε ζε 

ειψδε, ελλνψληαο ηα λεξά πνπ ππάξρνπλ ζηα έιε 

θαη ζηηο ιίκλεο, ζε φκβξηα, πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ 

ηε βξνρή θαη ζε εθείλα πνπ αλαβιχδνπλ απφ 

πεηξψκαηα, δει. ηα κεηαιιηθά. Απηά, ιέγεη, 

αλαβιχδνπλ ζεξκά θαη πεξηέρνπλ ζίδεξν, ραιθφ, 

αξγπξφ, ρξπζφ, ζείν θαη άιια κεηαιιηθά ζηνηρεία. 

Δθηφο απφ ηηο δηάθνξεο γλσζηέο αλαθνξέο ζηελ 

Αγία Γξαθή, θαηά ηε ξσκατθή επνρή θαη ηνπο 

βπδαληηλνχο ρξφλνπο πνιινί γηαηξνί αζρνιήζεθαλ 

κε ηελ πδξνζεξαπεία θαη ηελ Ηακαηηθή 

Λνπηξνζεξαπεία. Σέηνηνη ήηαλ ν Ζξφθηινο, ν 

Δξαζίζηξαηνο, ν Αζθιεπηάδεο, Αγαζίλνο, ν 

Γαιελφο, ν Οξεηβάζηνο, ν Παχινο ν Αηγηλήηεο θ.α. 

Απφ φινπο απηνχο ηνπο γηαηξνχο ήηαλ 

παξαδεθηή ε ηακαηηθή επίδξαζε νξηζκέλσλ 

θπζηθψλ πεγψλ. Έλαο καζεηήο κάιηζηα ηνπ 

Αγαζίλνπ, έγξαςε, ηνλ 1
ν
κ.Υ. αηψλα, γηα ηηο 

ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ θαη 

είπε φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί 

επαθξηβψο ν ηξφπνο πνπ αλαπηχζζνπλ ηηο 

ζεξαπεπηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο, θάζε κηα απφ ηηο 

πεγέο μερσξηζηά, γηαηί ρξεηάδνληαη γη’απηφ 

καθξνρξφληεο παξαηεξήζεηο θαη πεηξακαηηζκνί. 

Απηφ ηζρχεη θαη κέρξη ζήκεξα. 

Γλσζηά παξακέλνπλ, ζαλ ηζηνξηθά κλεκεία, 

αξρηηεθηνληθήο ζε φιε ηελ Δπξψπε αιιά θαη ζηελ 

Διιάδα, ηα ξσκατθά ινπηξά. 

Ζ Ηακαηηθή Λνπηξνζεξαπεία βξίζθεη επξχηεξε 

εθαξκνγή ηνπο δχν ηειεπηαίνπο αηψλεο. ε πνιιέο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο ( Γεξκαλία, Απζηξία, Γαιιία, 

Ηηαιία, Οπγγαξία, Σζερία, ινβαθία) θαηα-

ζθεπάζηεθαλ λέα ινπηξνζεξαπεπηήξηα πνπ αληη-

θαηέζηεζαλ ηηο παιηέο Ρσκατθέο Θέξκεο. Μεηά ην 

2
ν
 παγθφζκην πφιεκν έγηλαλ βειηηψζεηο ε αθφκε 

θαηλνχξγηα ηδξχκαηα ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία 

ελαξκνλίδεηαη κε ηηο ζχγρξνλεο ηαηξηθέο αληηιή-

ςεηο γηα ηελ σθειηκφηεηα ηεο Ηακαηηθήο Λνπηξν-

ζεξαπείαο.  

Οη ρεκηθέο αλαιχζεηο ηνπ λεξνχ ησλ πεγψλ 

άξρηζαλ λα γίλνληαη ζηελ ειεχζεξε Διιάδα απφ 

ηελ επνρή ηνπ Καπνδίζηξηα θαη ηνπ ΄Οζσλα (1830 

-1833). 

Ζ αξρή ζηελ νξγάλσζε ησλ ινπηξνπφιεσλ 

έγηλε ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα καο. Σν 1918 έγηλε γηα 

πξψηε θνξά ηδηαίηεξε ππεξεζία ηακαηηθψλ πεγψλ 

ζην ηφηε Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο. Σν 1936 

νη ηακαηηθέο πεγέο ηεο ρψξαο καο κπήθαλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ ηφηε Τθππνπξγείνπ Σχπνπ θαη 

Σνπξηζκνχ. 

Σν 1945 πεξηήιζαλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Σνπξηζκνχ θαη απφ ην 1950 κέρξη ζήκεξα 

ππάγνληαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Διιεληθνχ 

Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ), πνπ ηδξχζεθε ην 

ρξφλν εθείλν, ζαλ θιάδνο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο. 
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ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΑ ΗΑΜΑΣΗΚΑ ΛΟΤΣΡΑ 

 

 1.1 Ση είλαη ηα λεξά ησλ θπζηθώλ πεγώλ; 
Σα λεξά ησλ θπζηθψλ ή ηακαηηθψλ πεγψλ είλαη 

λεξά, πνπ πεγάδνπλ κέζα απφ πεηξψκαηα θαη 

βξάρνπο πνπ βγαίλνπλ απφ ηα έγθαηα ηεο γεο. 

Δίλαη κεηαιιηθά λεξά, πνπ πεξηέρνπλ δηαιπκέλα 

κεηαιιηθά ζπζηαηηθά -φπσο λάηξην, θάιην, 

αζβέζηην, καγλήζην, ξάδην, ζίδεξν, ηψδην, 

θσζθφξν θαη ζείν - ή αέξηα -φπσο δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα, πδξφζεην, άδσην, νμπγφλν θαη πδξνγφλν. 

Σα λεξά απηά έρνπλ δηάθνξν βαζκφ νμχηεηαο 

θαη είλαη ή φμηλα ή αιθαιηθά ή θαη νπδέηεξα. Έηζη 

ζπρλά αθνχκε φηη κία πεγή είλαη ζεηνχρνο 

αιθαιηθή ή ρισξνλαηξηνχρνο ή νμππεγή ή 

ξαδηνχρνο . 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηελ πεγή απηή ππεξηζρχεη 

έλα ζπζηαηηθφ πεξηζζφηεξν απφ η’ άιια. Ζ ζεξκν-

θξαζία ησλ θπζηθψλ πεγψλ είλαη δηάθνξε επίζεο 

θαη θηάλεη κέρξη θαη ηνπο 60
o
C θαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν. 

 

 1.2 Πόζεο θπζηθέο πεγέο έρνπκε ζηελ Διιάδα; 
Ζ Διιάδα είλαη κία απφ ηηο πινπζηφηεξεο ρψξεο 

ζε θπζηθέο πεγέο. Πεγαία λεξά αλαβιχδνπλ ζηε 

ρψξα καο απφ 752 δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά 

ζεκεία. Οη πεξηζζφηεξεο πεγέο βξίζθνληαη ζηα 

λεζηά θαη είλαη 229. Αθνινπζεί ε ηεξεά Διιάδα 

κε 156 πεγέο, ε Μαθεδνλία κε 115, ε 

Πεινπφλλεζνο κε 114, ε Θεζζαιία κε 57, ε 

΄Ζπεηξνο κε 56 θαη ε Θξάθε κε 25. 

 

 1.3 ε πόζεο από ηηο πεγέο απηέο γίλνληαη 

Ηακαηηθά ινπηξά; 
Απφ ηηο πεγέο απηέο ιεηηνπξγνχλ ζαλ ινπηξν-

πφιεηο 80, ν επίζεκα θαηαρσξεκέλνο αξηζκφο ηνπο 

φκσο είλαη 65. Απ’ απηέο ηνπξηζηηθήο ζεκαζίαο 

είλαη νη 18 θαη ηνπηθήο ζεκαζίαο νη 47. 

 

 1.4 Γηαηί δελ θάλνπλ όιεο νη θπζηθέο πεγέο γηα 

Ηακαηηθά ινπηξά; 
Γηφηη ιείπνπλ νη θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο θαη 

ν αλάινγνο ηερληθφο εμνπιηζκφο γηα ηελ δηεπθφ-

ιπλζε ησλ αξξψζησλ. 

 

 

ΜΟΡΦΔ ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

MEDICAL HYDROLOGY- SPA THERAPY 
Ζ ζεξαπεία ησλ δηαθφξσλ παζήζεσλ θαη 

θπξίσο ησλ ξεπκαηηθψλ παζήζεσλ γίλεηαη κε 

θάξκαθα θαη θπζηθνζεξαπεία. ε κεξηθέο βαξηέο 

κνξθέο ρξεηάδεηαη θαη ε ρεηξνπξγηθή νξζνπεδηθή 

επέκβαζε, ε αθφκε ζπλδπαζκφο θαη ησλ ηξηψλ 

βαζηθψλ κνξθψλ ζεξαπείαο αλαιφγσο ηεο 

πεξίπησζεο. 

Ζ Τδξνζεξαπεία φπσο πξναλέθεξα απνηειεί 

κέξνο ηεο θπζηθνζεξαπείαο θαη είλαη κία θαιά 

νξγαλσκέλε κνξθή ζεξαπείαο. 

Ζ Τδξνζεξαπεία ππφ ηε γεληθφηεξε έλλνηα 

SPATHERAPY ή MEDICALHYDROLOGY 

ησλ Αγγινζαμφλσλ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο κνξθέο: 

 

 Λνπηξνζεξαπεία  

 Πνζηζεξαπεία 

 Δηζπλεπζνζεξαπεία 

 Ηιπνζεξαπεία ή Πεινζεξαπεία ή Κνηλώο Λα-

ζπόινπηξα 

 Θαιαζζνζεξαπεία 
 

Ζ Λνπηξνζεξαπεία βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ 

θχξηεο ηδηφηεηεο ηνπ Ηακαηηθνχ λεξνχ : 

 

1. ην ζεξκηθό εξέζηζκα 

2. ην κεραληθό εξέζηζκα 

3. ηελ επίδξαζε ησλ θπζηθνρεκηθώλ ζπζηα-

ηηθώλ ηνπ Ηακαηηθνύ λεξνύ. 

 

Σν Θεξκηθό Δξέζηζκα είλαη ζπνπδαίν ζηελ 

Λνπηξνζεξαπεία θαη απνηειεί βαζηθή κνξθή 

ζεξκνζεξαπείαο . Γηα λα ππάξρεη ζεξκηθφ εξέζηζκα 

πξέπεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ λα είλαη 

κεγαιχηεξε απφ 34
ν
C. Ο Θεξκηθόο παξάγνληαο δξα 

κε πνιινχο ηξφπνπο. Σέηνηνη είλαη: ε δηάηαζε ησλ 

αγγείσλ, ε ππεξαηκία, ε ηνπηθή εθίδξσζε, ε 

αλάπαπζε ησλ κπψλ, ε βειηίσζε ηεο ηνπηθήο 

ζξέςεο (ελαιιαγή - δηαηξνθή) θαη ε αλαιγεζία. 

ε ζεξκνθξαζίεο ινηπφλ άλσ ησλ 38
ν
-40

ν
C 

δεζηαίλνληαη νη κχεο, ε αληίζηαζή ηνπο ειαη-

ηψλεηαη θαη αθνινπζεί ραιάξσζε, κε απνηέιεζκα 

αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν θαη δηεπθφιπλζε ησλ 

θηλήζεσλ. ε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο γίλεηαη 

απνξξφθεζε ηνπ πγξνχ ησλ αξζξψζεσλ θαη 

δηείζδπζε κεηαιιηθψλ θαη ξαδηελεξγψλ ζηνηρείσλ. 

΄Οζνλ αθνξά ην Μεραληθό Παξάγνληα, ε 

δξάζε ηνπ ζηεξίδεηαη ζηνπο λφκνπο ηνπ Αξρηκήδε 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ άλσζε θαη ζηελ 

πδξνζηαηηθή πίεζε. ην λεξφ ην αλζξψπηλν ζψκα 

γίλεηαη ειαθξχηεξν, νη θηλήζεηο επθνιφηεξεο, 

επέξρεηαη κπνραιάξσζε, απνξξφθεζε νηδεκάησλ 

θαη εμηδξσκάησλ θαη επλντθή επίδξαζε ζηνλ 

ςπρηζκφ. 

 

 

 

 



ΠΑΗΩΝΗΑ – ΣΔΤΥΟ 15ν 

 

 
20 

Πώο εθηηκάηαη ε αμία ησλ κεηαιιηθώλ ζηνη-

ρείσλ ηνπ λεξνύ θαη ε ζεξαπεπηηθή ηνπ δξάζε; 
ήκεξα εθηηκάηαη ε νμενβαζηθή ηζνξξνπία ηνπ 

κεηαιιηθνχ λεξνχ. Δπίζεο ζεκαζία έρνπλ νη 

νμεηδν-αλαγσγηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ κεηαιιηθνχ 

λεξνχ. Αλαθέξεηαη ηδηαίηεξα ην ζηνηρείν S κε ηε 

κνξθή ζεηηθήο(SO4--) ή ππνζεηηθήο ξίδαο(S2O3--). 

ηηο νμεην-αλαγσγηθέο αληηδξάζεηο ππεηζέξ-

ρεηαη θαη ε δξάζε νξηζκέλσλ ελδχκσλ φπσο ε 

ζεηνθηλάζε. Δπηζεκαίλεηαη εδψ ε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζείνπ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ αξζξηθνχ ρφλδξνπ θαη 

φηη ζηηο εθθπιηζηηθέο αξζξνπάζεηεο ηδίσο, ην ζείν 

ηνπ αξζξηθνχ ρφλδξνπ είλαη ειαηησκέλν. 

Έξεπλεο κε ξαδηελεξγφ ζείν (S35) έδεημαλ φηη 

θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο ζηε ρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ λεξνχ (π.ρ. κε ππέξζεξκα ινπηξά, ιαζπφ-

ινπηξα θηι.) ην ζείν εηζδχεη απφ ην δέξκα ζηνλ 

νξγαληζκφ. Γηαπηζηψζεθε αχμεζε ηνπ ζείνπ ζην 

αίκα, ην κπειφ ησλ νζηψλ, ηνλ αξζξηθφ ρφλδξν θαη 

ην αξζξηθφ πγξφ. ην ζπλδεηηθφ ηζηφ ζπλδέεηαη κε 

ηνπο πνιπζαθραξίηεο. 

ηα ρεκηθά ζηνηρεία ηνπ ηακαηηθνχ λεξνχ 

πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θαινχκελα κηθξνζηνηρεία 

ή νιηγνζηνηρεία. Απηά πεξηέρνληαη ζε κηθξέο 

πνζφηεηεο θαη πηζηεχεηαη φηη εκθαλίδνπλ εηδηθή 

δπλακηθή δξάζε (φπσο ε βηη. B12 ζηελ λφζν ηνπ 

BIERMER). ηα κηθξνζηνηρεία εληάζζνληαη θαη 

ηα ξαδηελεξγά ζηνηρεία κε ηα νπνία είλαη πινχζηα 

πξνηθηζκέλα κεξηθά κεηαιιηθά λεξά. Απφ απηά 

ρξεζηκνπνηήζηκν απνβαίλεη ην ξαδφλην ην νπνίν 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζδχεη ζηνλ νξγαληζκφ κε 

ηελ εηζπλνή θαη ην ππέξζεξκν ινπηξφ, ηδίσο ην 

ιαζπφινπηξν. 

Σπκπεξαζκαηηθά: Ζ ζεξαπεπηηθή δξάζε ηνπ 

ρεκηθνχ παξάγνληα ηνπ κεηαιιηθνχ λεξνχ, εκπεη-

ξηθή γλψζε απφ αξραηφηαηνπο ρξφλνπο, ηίζεηαη ζε 

επηζηεκνληθή βάζε. 

Ζ δξάζε ηνπ ηακαηηθνχ λεξνχ πνπ βαζίδεηαη 

ζηνπο ηξεηο παξάγνληεο ρεκηθφ,ζεξκηθφ θαη 

κεραληθφ, πξνθεηκέλνπ γηα ηηο Ρεπκαηηθέο παζή-

ζεηο αλαθέξεηαη: ζηελ αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν, 

ηελ ειάηησζε ηεο θιεγκνλήο, ζηελ βειηίσζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ αξζξψζεσλ θαη ηέινο ζηελ 

θαηαλίθεζε ηεο αλαπεξίαο. 

Σν ηακαηηθφ λεξφ, αλάινγα ηεο θπζηθνρεκηθήο 

ζχζηαζήο ηνπ κπνξεί λα έρεη δηνπξεηηθέο θαη 

θαζαξηηθέο ηδηφηεηεο φπσο θαη βξνγρνδηαζηαι-

ηηθέο. Ωο εθ ηνχηνπ ινηπφλ κπνξεί λα ρξεζηκν-

πνηείηαη πξνο πνζηζεξαπεία θαη εηζπλεπζνζεξα-

πεία. 

 

 

 

Σξόπνη ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ Ηακαηηθνύ λεξνύ 
Απηνί βαζίδνληαη ζηνπο παξάγνληεο δξάζεο ηνπ 

ηακαηηθνχ λεξνχ. Έηζη: 

1. Με ηηο εηζπλνέο γίλεηαη δηείζδπζε ηνπ ξαδν-

λίνπ ζηνλ νξγαληζκφ  

2. ηελ πνζηζεξαπεία κε ππφηνλα (νιηγνκε-

ηαιιηθά) θαη ηζφηνλα λεξά εκθαλίδεηαη δξάζε 

δηνπξεηηθή, ρνιαγσγηθή θαη γεληθά ζην κεηαβo-

ιηζκφ. Ζ πνζηζεξαπεία ελδηαθέξεη πνιιέο παζή-

ζεηο θαη απφ ηηο ξεπκαηηθέο, φπσο ηελ νπξηθή 

αξζξίηηδα θαη ελδερνκέλσο ηελ εθθπιηζηηθή 

αξζξνπάζεηα. Υξεζηκνπνηνχληαη ηα λεξά 

Λνπηξαθίνπ Κατάθα, Πιαηπζηφκνπ, Νηγξίηαο, 

άξηδαο, νπξσηήο, Ξπλνχ Νεξνχ θ.α.  

3. Δμσηεξηθέο ηερληθέο. Απηέο βξίζθνπλ κεγάιε 

εθαξκνγή ζηηο Ρεπκαηηθέο παζήζεηο. Αλαθέξνληαη: 

 Τν ινπηξό. Δίλαη θαζνιηθφ, εκίινπηξν, ηνπηθφ, 

ζε ζεξκνθξαζίεο 34-36
ν 
C. Δθηειείηαη ζε αηνκηθφ 

ινπηήξα, ζπλήζε ή επξχρσξν, αιιά θαη ζε 

πηζίλα. Μπνξεί λα ζπλδπάδεηαη κε θαηαηνλήζεηο 

ή πδξνκαιάμεηο, πνπ επηθέξνπλ ηφλσζε ησλ 

κπψλ. 

 Τν αηκόινπηξν πνπ κπνξεί λα είλαη ηνπηθφ ή 

θαζνιηθφ. 

 Τν ιαζπόινπηξν πνπ είλαη επίζεο θαζνιηθφ ή 

ζπλεζέζηεξα ηνπηθφ (θαηάπιαζκα) ζηελ πεξηνρή 

πνπ πάζρεη (, αξζξψζεηο). Ζ δξάζε ηεο ιά-

ζπεο απνδίδεηαη θπξίσο ζηηο πςειέο ζεξκνθξα-

ζίεο 40-46
ν
C θαη πιένλ. Δίλαη γλσζηνί νη επαγσ-

γείο ηεο ζεξκφηεηαο, φηη ηα ζηεξεά ζψκαηα 

θξαηνχλ επί καθξφ ρξφλν ηε ζεξκφηεηα θαη φηη 

ηφηε ην αλζξψπηλν ζψκα ηελ αλέρεηαη επθνιφ-

ηεξα. Γη’ απηφ ε ιάζπε ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

δξάζε ζε φξγαλα θαηά βάζνο (, ηζρίν θηι.). 

Αιιά ε ηακαηηθή ιάζπε δελ απνηειεί έλα απιφ 

κείγκα ζηεξενχ ππνζηξψκαηνο θαη ηακαηηθνχ 

λεξνχ. Σν ρψκα επηιέγεηαη απφ εδάθε 

εθαηζηηνγελή, απφ πξνζρψζεηο θαη έιε. 

Καιιηεξγείηαη κε ην ηακαηηθφ λεξφ γηα πνιινχο 

κήλεο ή ρξφληα θαη πθίζηαηαη δπκσηηθέο 

επεμεξγαζίεο. Έηζη απνθηά θπζηθνρεκηθέο 

ηδηφηεηεο κε παξνπζία δψλησλ νξγαληζκψλ πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ απνξξφθεζε ηνπ ζείνπ θαη ηνπ 

ξαδνλίνπ, ησλ θιεγκνλσδψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ 

ειάηησζε ηνπ πφλνπ. 

 Αμηφινγνο ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ Ηακαηηθνχ 

λεξνχ είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζε πηζίλεο, πνπ 

είλαη ε ζήκεξα απφ φινπο απνδεθηή πδξνθηλε-

ζηνζεξαπεία. Απηή βξήθε κεγάιε εθαξκνγή ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη δελ λνείηαη ζήκεξα 

Τδξνζεξαπεπηήξην ή θαη νξγαλσκέλν θπζηθνζε-

ξαπεπηήξην ρσξίο εθαξκνγή πδξνθηλεζηνζεξα-

πείαο. Με ηε κέζνδν απηή γίλεηαη εθκεηάιιεπζε 
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θαη ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ ηνπ ηακαηηθνχ λεξνχ -

ρεκηθνχ, ζεξκηθνχ θαη κεραληθνχ-. Ζ πδξνθηλε-

ζηνζεξαπεία εθηηκάηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ πξφιεςε 

κνλίκσλ βιαβψλ (φπσο είλαη νη παζνινγναλα-

ηνκηθέο αιινηψζεηο, νη αηξνθίεο, νη παξακν-

ξθψζεηο, νη αγθπιψζεηο) αιιά θαη γηα ηελ απν-

θαηάζηαζε θαηά ην δπλαηφλ, απηψλ. 

 

 

Γεληθνί θαλόλεο ηεο Λνπηξνζεξαπείαο 
Απ’ φζα αθνχζακε κέρξη ηψξα θαίλεηαη λα κελ 

είλαη ηφζν απιή ππφζεζε ε εθαξκνγή ηεο Ηακα-

ηηθήο Λνπηξνζεξαπείαο. Βέβαηα δελ είλαη απιφ 

πξάγκα. Τπάξρνπλ γεληθνί θαλόλεο πνπ αθνινπ-

ζεί ε Ηακαηηθή Λνπηξνζεξαπεία. 

 

1. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο ζα κειεηεζεί 

ε ζπλχπαξμε άιισλ παζήζεσλ πνπ απνθιείνπλ 

ή πεξηνξίδνπλ ηελ Ηακαηηθή Λνπηξνζεξαπεία 

φζνλ αθνξά ηε δηάξθεηα, ηε ζεξκνθξαζία, ηνπο 

ηξφπνπο εθαξκνγήο θηι. 

2. Θα κειεηεζεί ε Ρεπκαηηθή Νόζνο θαη αλάιν-

γα ζα θαζνξηζηνχλ ε δηάξθεηα, ε ζεξκνθξαζία, 

ην είδνο ηεο ζεξαπείαο, (δει ινπηξφ, θαηαηνλη-

ζκνί, πδξνκαιάμεηο, αηκφινπηξα, ιαζπφινπ-

ηξα, πδξνθηλεζηνζεξαπεία) θαζψο θαη ε πεξην-

ρή εθαξκνγήο ηνπο (πρ. απρέλαο, κέζε, ψκνο, 

ρέξηα, ηζρίν, γφλαην θηι.). 

3. Δμεηάδεηαη αλ ν άξξσζηνο αθνινπζεί θάπνηα 

ζεξαπεία πνπ ζπλήζσο δελ πξέπεη λα δηαθφπηε-

ηαη. 

4. Γίλεηαη επαλεμέηαζε ζηε κέζε ηεο ζεξαπείαο 

πνπ δηαξθεί ηξεηο εβδνκάδεο θαη ζην ηέινο. Ο 

άξξσζηνο εθνδηάδεηαη κε επηζηνιή ηνπ γηαηξνχ 

ησλ ινπηξψλ κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ηνλ 

ζεξάπνληα γηαηξφ. 

5. Οη δηάθνξεο ζεξαπείεο γίλνληαη ζπλήζσο ην 

πξσί θαη δηαξθνχλ ιίγα ιεπηά κέρξη θαη κία 

ώξα αλάινγα κε ην είδνο. 

 

Σν επεξγεηηθφ απνηέιεζκα έξρεηαη ζπλήζσο ζε 

ιίγεο εβδνκάδεο απφ ηε ιήμε ηεο Ηακαηηθήο 

Λνπηξνζεξαπείαο αιιά ζπρλά ζηε δηάξθεηά ηεο. 

Απφ κεξηθνχο ζπζηήλεηαη ε ηκεκαηηθή Ηακαηηθή 

Λνπηξνζεξαπεία ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο 

Λνπηξηθήο πεξηφδνπ. 

Μπνξεί λα ρξεηαζηεί θακηά θνξά ζπκπιεξσ-

καηηθή θπζηθνζεξαπεία πρ. κεραλνζεξαπεία ή 

εξγαζηεξηαθή δηεξεχλεζε ηνπ αξξψζηνπ . Τπφςε 

πξέπεη λα έρεη ν αζρνινχκελνο κε ην αληηθείκελν, 

ηελ ελδερφκελε ινπηξηθή αληίδξαζε. Απηή 

κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ηηο πξψηεο 5 σο 10 κέξεο 

ηεο Ηακαηηθήο Λνπηξνζεξαπείαο θαη ζπλίζηαηαη ζε 

κηα νιηγνήκεξε θαη παξνδηθή θιηληθή επηδείλσζε 

ηεο γεληθήο θαηάζηαζεο ηνπ αξξψζηνπ, ελδερν-

κέλσο κε ππξεηφ, αλνξεμία, πνλνθεθάινπο θαη 

αυπλία. Ζ ινπηξηθή αληίδξαζε κπνξεί λα είλαη θαη 

ηνπηθή κε επηδείλσζε ησλ ηνπηθψλ ζπκπησκάησλ 

θαη δελ έρεη ζρέζε κε ηελ ηειηθή έθβαζε ηεο 

ζεξαπείαο. Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο νπξηθήο αξζξί-

ηηδαο κπνξεί λα πξνθιεζεί κία λέα θξίζε παξά ηελ 

ιήςε θνιρηθίλεο. Γηα ηα θαηλφκελα απηά πξέπεη λα 

ελεκεξψλεηαη ν αζζελήο πνπ πξφθεηηαη λα 

ππνβιεζεί ζε Ηακαηηθή Λνπηξνζεξαπεία. 

 

Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο ηεο Ηακαηηθήο Τδξνζε-

ξαπείαο 

 

A. Δλδείμεηο Λνπηξνζεξαπείαο 
Ζ Ηακαηηθή Λνπηξνζεξαπεία εθαξκφδεηαη ζε 

έλα κεγάιν αξηζκφ αζζελεηψλ απφ ηα πεξηζζφηεξα 

ζπζηήκαηα (αλαπλεπζηηθφ, θπθινθνξηθφ, πεπηηθφ, 

λεπξηθφ, κπνζθειεηηθφ, λεθξνχο, δέξκα θιπ.) 

I. Ρεπκαηηθέο παζήζεηο (φζνλ αθνξά απηέο ηηο 

παζήζεηο ζα αλαθεξζψ παξαθάησ εθηελέ-

ζηεξα ιφγσ ηνπ φηη ε εθαξκνγή ηεο Ηακαηηθήο 

Λνπηξνζεξαπείαο ζε παζήζεηο ηνπ κπνζθειε-

ηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη θαηά πνιχ ζπρλφηεξε 

απ’ φηη ζε παζήζεηο άιισλ ζπζηεκάησλ).  

II. Παζήζεηο θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο (αξηε-

ξηαθή ππέξηαζε, αλεπάξθεηα ζηεθαληαίσλ αξ-

ηεξηψλ ελδαξηεξίηηδεο θάησ άθξσλ, ρξφληεο 

θιεβίηηδεο θηξζνί). 

III. Παζήζεηο δεξκαηηθέο (έθδεκα, δεξκαηίηηδεο 

θιπ.) 

IV. Παζήζεηο γπλαηθνινγηθέο (ρξφληεο κεηαθιε-

γκνλψδεηο θαηαζηάζεηο ησλ ζαιπίγγσλ θαη 

ηεο κήηξαο, ιεπθφξξνηα, αλεπάξθεηα ησλ 

σνζεθψλ). 

V. Παζήζεηο πεξηθεξηθώλ λεύξσλ (λεπξίηηδεο, 

ξηδίηηδεο, λεπξαιγίεο). 

VI. χλδξνκα απφ δηαηαξαρέο ηνπ λεπξνθπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

 

Β. Δλδείμεηο Πνζηζεξαπείαο 

I. Παζήζεηο ηεο ζξέςεο θαη ησλ νπξνθόξσλ 

νδώλ (νπξηθή δηάζεζεο ή αξζξηηηζκφο, 

ςακκίαζε νπξηθή-νμαιηθή, ιηζίαζε ησλ νπξν-

θφξσλ νδψλ, παρπζαξθία, απιέο ιεπθσκα-

ηνπξίεο, ρξφληεο θπζηίηηδεο). 

II. Παζήζεηο ηνπ ήπαηνο θαη ρνιεθόξσλ νδώλ 

(ρξφληα ρνινθπζηίηεο, ιηζίαζε ηεο ρνιεδφρνπ 

θχζηεο ή ησλ πφξσλ, κηθξή επαηηθή αλεπάξ-

θεηα). 
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III. Παζήζεηο πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο (δηάθνξα 

δπζπεπηηθά πξνβιήκαηα, θνιίηηδεο, ρξφληα 

δπζθνηιηφηεο). 

Γ. Δλδείμεηο Δηζπλεπζνζεξαπείαο 
Παζήζεηο αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο 

(αζζκαηηθέο θαηαζηάζεηο, ρξφληεο βξνγρίηηδεο, 

ρξφλην πλεπκνληθφ εκθχζεκα, ρξφληα Ρηλίηηο, 

Φαξπγγίηηο, Λαξπγγίηηο). 

 

Αληελδείμεηο ηεο Ηαηξηθήο Τδξνζεξαπείαο 
ρεηηθέο νη απφιπηεο αληελδείμεηο ηεο Ηαηξηθήο 

Τδξνζεξαπείαο είλαη: 

 

Α. Αληελδείμεηο Λνπηξνζεξαπείαο 

1. Παζήζεηο ηεο θαξδηάο, φηαλ δελ αληηζηα-

ζκίδνληαη θαιά θαη παξνπζηάδνπλ θαηλφκελα 

ζηάζεο θαη νηδήκαηα ησλ θάησ άθξσλ - πξνρσ-

ξεκέλε αξηεξηνζθιήξσζε ηδίσο ησλ εγθεθα-

ιηθψλ αγγείσλ. Πξφζθαηεο εγθεθαιηθέο αηκνξ-

ξαγίεο, ζξνκβψζεηο ησλ αγγείσλ πξηλ ηελ έιεπ-

ζε 6 ηνπιάρηζηνλ κελψλ απφ ηελ πξνζβνιή. 

2. Αλεπάξθεηα ζηεθαληαίσλ (ζηεζάγρε, έκθξα-

γκα) κε ζπρλέο θξίζεηο ή ζνβαξέο βιάβεο ηνπ 

κπνθαξδίνπ.  

3. Αηκνξξαγίεο δηαθφξσλ νξγάλσλ - βαξηέο 

κνξθέο δηαβήηνπ κε έθδειε εμαζζέληζε ηνπ 

νξγαληζκνχ. Δλεξγφο θπκαηίσζε. Καθνήζεηο 

λενπιαζίεο -βαξηέο λεπξηθέο θαη ςπρηθέο 

παζήζεηο- εγθπκνζχλε κεηά ηνλ έθην κήλα. 

4. Ζ Λνπηξνζεξαπεία δηαθφπηεηαη επίζεο: 

- ηαλ παξνπζηαζηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

ινπηξψλ παξφμπλζε ηεο ρξφληαο πάζεζεο, 

- Καηά ηηο κέξεο ηεο εκκήλνπ ξχζεο θαη 

- ηαλ απηή δελ γίλεηαη θαιψο αλερηή απφ ηνλ 

ινπφκελν. 

 

Β. Αληελδείμεηο Πνζηζεξαπείαο 

1. Ληζηάζεηο ησλ λεθξψλ ή ηεο θχζηεο κε ζπρλέο 

θξίζεηο ή αηκαηνπξία ή κε νγθψδεηο ιίζνπο, 

λεθξίηηδεο, ππειίηηδεο ή θπζηίηηδεο ζε νμεία 

θάζε. 

2. Υνινιηζηάζεηο κε ζπρλνχο θνιηθνχο ή κεγάινπο 

ιίζνπο, ρνινθπζηίηεο ζηελ νμεία θάζε, 

πξφζθαην έιθνο ηνπ ζηνκάρνπ ή ηνπ δσδεθα-

δαθηχινπ. 

 

Γ. Αληελδείμεηο Δηζπλεπζνζεξαπείαο 

Παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ζε 

νμεία θάζε.  

Σξόπνο ρξήζεο πδάησλ ησλ θπξηόηεξσλ ζε 

ιεηηνπξγεία Ηακαηηθώλ πεγώλ ηεο Διιάδνο 

 

1. ΛΟΤΣΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ: Κακέλα Βνχξια, 

Τπάηε, Αηδεςφο, Βνπιηαγκέλε, Θεξκή Λέζβνπ, 

Κχζλνο, Λαγθαδάο, Μέζαλα, Ν. Απνιισλία, 

Ηθαξία,… 

2. ΛΟΤΣΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ-ΠΟΗΘΔΡΑΠΔΗΑ: 

Πιαηχζηνκν, Λνπηξάθη, Κατάθα, Νηγξίηα,… 

3. ΠΟΗΘΔΡΑΠΔΗΑ: Kαιιηζέα Ρφδνπ. 

4. ΛΟΤΣΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ – ΔΗΠΝΔΤΟΘΔ-

ΡΑΠΔΗΑ: Θεξκνπχιεο, κφθνβν, Κπιιήλε. 

Καηεγνξίεο παζήζεσλ θαη ελδεηθλπόκελεο Ηακα-

ηηθέο πεγέο Διιάδνο 

Παζήζεηο - Ηακαηηθέο πεγέο 
Ρεπκαηηθέο: Κακέλα Βνχξια, Αηδεςφο, Θεξκν-

πχιεο, Θεξκή Λέζβνπ, Ηθαξία, Κχζλνο, Λαγθαδάο, 

Ν. Απνιισλία. 

Αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο: Θεξκνπχιεο, κφ-

θνβν, Κπιιήλε. 

Γπλαηθνινγηθέο: Θεξκνπχιεο, Μέζαλα, Λαγθα-

δάο, Ν. Απνιισλία, Τπάηε,… 

Γέξκαηνο: Αξηδαία ,Τπάηε, Κατάθα, Θεξκνπχιεο, 

… 

Ήπαηνο θαη ρνιεδόρνπ: Πιαηχζηνκν, Λνπηξάθη, 

Κατάθα, Καιιηζέα Ρφδνπ, … 

Θξέςεο: Πιαηχζηνκν, Λνπηξάθη, Καιιηζέα 

Ρφδνπ, …  

Κπθινθνξηθνύ πζηήκαηνο: Τπάηε, Λαγθαδάο, 

… 

Νεθξώλ θαη Οπξνθόξσλ Οδώλ: Πιαηχζηνκν, 

Λνπηξάθη, Καιιηζέα Ρφδνπ, … 

Πεξηθεξηθώλ Νεύξσλ: Κακέλα Βνχξια, Θεξκν-

πχιεο, Κχζλνο, Μέζαλα, Αηδεςφο, …  

ηνκάρνπ θαη εληέξσλ: Πιαηχζηνκν, Λνπηξάθη, 

Καιιηζέα Ρφδνπ, …  
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Αζθιεπηεία 
 

εβαζηή Υαβηάξα - Καξαράιηνπ 
Γξ. Ηζηνξίαο ηεο Ηαηξηθήο, Οθζαικίαηξνο 

 

 

Ο ζεόο ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο πγείαο ζηελ 

αξραία καο κπζνινγία θαη ν πξψηνο ζλεηφο 

ζεξαπεπηήο. Ήηαλ θαηά ηελ παξάδνζε γηνο ηνπ 

Απφιισλα θαη ηεο Κνξσλίδαο, θφξεο ηνπ Βαζηιηά 

ηεο Θεζζαιίαο, Φιεγχα. Κνληά ζην ζνθφ Κέληαπ-

ξν Υείξσλα ζην Πήιην, ν Αζθιεπηφο έκαζε ηελ 

ηέρλε ηεο ηαηξηθήο θαη γλψξηζε ηηο ζεξαπεπηηθέο 

ηδηφηεηεο ηεο πινχζηαο ρισξίδαο ηνπ Πειίνπ. 

Οη πξφγνλνί καο θαληάδνληαλ ηνλ Αζθιεπηφ 

ζαλ έλα γεξνδεκέλν άληξα κε γέληα, γεκάην πγεία, 

πνπ θαζφηαλ πάλσ ζε έλα ζξφλν. Δίρε πνιιέο 

ζπγαηέξεο, πνπ ηα νλφκαηά ηνπο ζπκβνιίδνπλ ηελ 

πγεία, ηε ζεξαπεία θαη ηα θάξκαθα. Σν ηεξφ ηνπ 

δψν ήηαλ ην θίδη, ελψ ζαλ ζχκβνιν ηνπ είρε ην 

ξαβδί. Σνπ είραλ αθηεξψζεη έλα ηεξφ ζηελ 

Δπίδαπξν, αιιά ζε φιε ηελ Διιάδα ππήξραλ λανί 

θαη Βσκνί, πνπ νλνκάδνληαλ Αζθιεπηεία, ζηα 

νπνία πξνζέηξεραλ νη άλζξσπνη γηα λα ζεξαπεπ-

ζνχλ. Σν ζεκαληηθφηεξν απ’ φια βξηζθφηαλ ζηελ 

Κσ. Δίραλ ηεξείο ηνπ ζενχ, θάηη ζαλ ηνπο ησξηλνχο 

πξαθηηθνχο γηαηξνχο, πνπ έδηλαλ θάξκαθα απφ 

βνηάληα, ελψ ζπληζηνχζαλ θαη θαηάιιειε δίαηηα. 

Οη αζζελείο εμαγλίδνληαλ, πξφζθεξαλ ηα δψξα 

ηνπο θαη θαηφπηλ κεηαθέξνληαλ ζε εηδηθνχο ρψ-

ξνπο, φπνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ηε λχρηα 

εξρφηαλ ν ζεφο, κεηακνξθσκέλνο ζπλήζσο ζε θίδη 

ή θαη ζε άιιν δψν θαη ηνπο ζεξάπεπε. Ο Αζθιε-

πηφο ζπκβνιίδεη νπζηαζηηθά ην πέξαζκα ηεο θηιν-

ζνθίαο θαη ηεο επηζηήκεο απφ ηελ πξντζηνξία ζηελ 

ηζηνξία.  

Σν Αζθιεπηείν ηεο Δπηδαύξνπ 

Σν Αζθιεπηείν ηεο Δπηδαύξνπ, απφ ηα πιένλ 

νλνκαζηά, καδί κε εθείλν ηεο Κσ ήηαλ ηα 

ζπνπδαηφηεξα. Σα κλεκεία ηνπ έρνπλ εληαρζεί απφ 

ην 1988 ζηνλ θαηάινγν ηεο Παγθφζκηαο Πνιηηη-

ζηηθήο Κιεξνλνκηάο. Ζ ηνπνζεζία ηνπ είλαη 

καγεπηηθή. Ζ θήκε ηνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαιν-

γηψλ, ζα κπνξνχζε λα νλνκαζηεί νηθνπκεληθή. 

Πνιιά άιια Αζθιεπηεία, ζπαξκέλα ζε δηάθνξεο 

παξακεζφγεηεο πφιεηο, θαπρηφληαλ φηη ηδξχζεθαλ 

απφ ην ηεξφ ηεο Δπηδαχξνπ. πσο ζε φια ηα 

Αζθιεπηεία, βαζηθφ ξφιν έπαηδε ην άθζνλν πεγαίν 

λεξφ. Ζ πδξνζεξαπεία γηα θαζαξκνχο (ινπηξά θαη 

πνζηζεξαπεία) ήηαλ ε βάζε ηεο ζεξαπεπηηθήο 

αγσγήο ησλ ηεξψλ ηνπ Αζθιεπηνχ. 

 

 Άπνςε ηνπ Ηεξνχ απφ ηα αλαηνιηθά - Φψην: Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ. 

 

Πξν ηεο εγθνηκήζεσο ζην άδπην ή άβαην ν 

αζζελήο ινπδφηαλ ζηα άθζνλα λεξά ηεο πεγήο (ε 

νπνία ζεσξνχληαλ ηεξή), λήζηεπε, παξαθνινπ-

ζνχζε αγψλεο (γπκλαζηηθνχο, πνηεηηθνχο, ζεαηξη-

θνχο θαη ελ γέλεη θαιιηηερληθνχο), κπνξνχζε λα 

δηαβάδεη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ηδξχκαηνο, 

ζπκκεηείρε ζε θαζεκεξηλέο ζσκαηηθέο αζθήζεηο 

θαη γεληθά ε δσή ηνπ ζηνλ μελψλα ηνπ Αζθιε-

πηείνπ ήηαλ δεκηνπξγηθή θη επράξηζηε θαη ηνλ 

απνκάθξπλε απ’ ηηο ςπρνθζφξεο κηθξέο θαζεκε-

ξηλέο θξνληίδεο. 

Δπεηδή δε ζηα Αζθιεπηεία δελ γίλνληαλ δεθηνί 

νη βαξηά αζζελείο, φπσο θαη νη επίηνθεο «νχηε 

απνζαλείλ νχηε ηεθείλφζηνλ» εηθάδεηαη φηη νη 

λνζειεπφκελνη ζα ήηαλ ρξνλίσο πάζρνληεο, 

θπξίσο απφ λεπξνςπρηθέο παζήζεηο, δεξκαηηθέο, 

αιιά θαη πλεπκνλνπαζείο, θπξίσο ρξφληνη 

θπκαηηθνί, νη νπνίνη ζην επράξηζην θαη πγηεηλφ 

πεξηβάιινλ ηνπ ηεξνχ ηνπ Αζθιεπηνχ αζθαιψο θαη 

βειηηψλνληαλ ίζσο θαη πνιινί λα ζεξαπεχνληαλ. 

Μεηά ηελ πξνεηνηκαζία, ζσκαηηθή 

(ινπηξνζεξαπεία, λεζηεία, πδξνπνζία) θαη ςπρηθή 

(πξνζθνξά ζπζίαο ζην ζεφ, παξαθνινχζεζε 

ςπραγσγηθψλ ηειεηψλ), ν αζζελήο βνεζνχλησλ 

θαη ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ θαξκάθσλ, ήηαλ 

http://argolikivivliothiki.gr/2011/06/17/%cf%84%ce%b1-%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%8c%ce%bd%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%bf%cf%85/
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έηνηκνο γηα ηελ εγθνίκεζε ζην άβαην ηνπ λανχ. 

Μεγάιν ξφιν έπαηδε ε ππνβνιή ησλ ηεξέσλ – 

ζεξαπεπηψλ – κάληεσλ νη νπνίνη κε… ςπρνβνιέο 

έπεηζαλ ηνπο αζζελείο φηη ζα ηνπο επηζθεθζεί 

«θαη’ φλαξ» ν ζεφο θαη ζα ηνπο νξίζεη ηνλ ηξφπν 

ηεο ζεξαπείαο. κσο δελ ήηαλ πξνλφκην φισλ ησλ 

αζζελψλ ε εγθνίκεζε. Μφλν φζνη κπνξνχζαλ λα 

δερζνχλ «ηε ζετθή επίζθεςε θαη’ φλαξ» 

πξνσζνχληαλ ζην άβαην. Απηνί δειαδή πνπ είραλ 

ππνζηεί ηελ θαηάιιειε ςπρηθή πξνεηνηκαζία. 

ηελ αξραία Διιάδα ε ζξεζθεία ήηαλ ζηελά 

ζπλπθαζκέλε κε ηε δεκφζηα δσή, γη’ απηφ θαη ηα 

κεγάια ηεξά ρξσζηνχζαλ ηε θήκε ηνπο θαη ηελ 

αθκή ηνπο ζηελ ηζρχ θαη ηνλ πινχην ηεο πφιεο 

ζηελ νπνία αλήθαλ. Καη νη ελέξγεηεο έπαηξλαλ ην 

θχξνο ηνπο απφ ηελ εχλνηα ηνπ πξνζηάηε- ζενχ ηεο 

πφιεο. Ωο εθ ηνχηνπ νη λανί ήηαλ θέληξα 

ζξεζθεπηηθά θαη πνιηηηθά αιιεινεμαξηψκελα. 

Δίλαη ειάρηζηα ηα ηεξά πνπ απέθηεζαλ ηδηαίηεξε 

θήκε αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζρχ ηεο πφιεο ζηελ 

νπνία αλήθαλ. Έλα απφ απηά είλαη θαη απηφ ηεο 

Δπηδαύξνπ, ε νπνία ήηαλ κηα κηθξή πφιε αλάκεζα 

ζηηο δπλαηέο Κφξηλζν-πάξηε-ηθπψλα. Σνχην 

νθείιεηαη ζην ηεξαηείν ηνπ ζενχ Αζθιεπηνχ, αιιά 

θαη ζηα άθζνλα λεξά ηεο πεξηνρήο ηα νπνία 

βνήζεζαλ ζηελ εθαξκνγή ηεο θαζαξηηθήο θαη 

ηακαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηνλ πάζρνληα 

άλζξσπν. 

 
Αζθιεπηφο θαη Τγεία. 

Μαξκάξηλν αλάγιπθν απφ ηε Θέξκε Θεζζαινλίθεο. 

 

Ο ρψξνο ηνπ Αζθιεπηείνπ ηεο Δπηδαύξνπ 

απέρεη νρηψ ρηιηφκεηξα απφ ηελ πφιε ηεο Παιαηάο 

Δπηδαχξνπ θαη ζην ζεκείν απηφ ππήξρε απφ παιηά 

ηεξφ. Ζ εμέιημή ηνπ απφ λαφ ηνπ ζενχ Αζθιεπηνχ 

ζε νξγαλσκέλν ηαηξηθφ θέληξν -ην ζπνπδαηφηεξν- 

φπνπ έρνπκε ηε κεηάβαζε, απφ ηε ζετθή 

παξέκβαζε ζηε λφζν θαη ηελ ίαζε, ζηελ 

επηζηεκνληθή ηαηξηθή, καξηπξείηαη θαη απφ ηα 

εθηεηακέλα ιείςαλα ηνπ ηεξνχ ηεο Δπηδαχξνπ. Ζ 

αηζζεηηθή αμία ησλ αξρηηεθηνλεκάησλ, ησλ 

αλαζεκάησλ ηνπ θαη ε επηζηεκνληθή εξκελεία ηνπο 

απνδεηθλχνπλ ηε κνλαδηθφηεηα απηνχ ηνπ ηεξνχ 

ηεκέλνπο ηεο πγείαο θαη ηεο ηαηξηθήο. 

Πξηλ απφ ζρεδφλ έλα αηψλα ν Π. Αξαβαληηλφο 

έγξαςε ζην ζχγγξακκά ηνπ «Αζθιεπηόο θαη 

Αζθιεπηεία» (1907) ηα εμήο: «Πεξί ηεο πνιπηίκνπ 

εκώλ ηαηξηθήο ηαύηεο θιεξνλνκηάο ειάρηζηνη 

δπζηπρώο ελδηαθεξόκεζα, ελώ εκείο πξσηίζησο 

έδεη λα επηιεθζώκελ απ’ επζείαο κεηά θαλαηηθνύ 

δήινπ, ηεο εηδηθήο ησλ ηεξώλ ηνύησλ κλεκείσλ 

εξεύλεο θαη ζπνπδήο, βνεζνύζεο θαη ηεο ηδίαο 

εκώλ αζαλάηνπ γιώζζεο».  

 

Τγεία 

Οη εηδηθνί ζήκεξα πξνζδηνξίδνπλ ηηο αξρέο ηεο 

ιαηξείαο ηεο ηαηξηθήο ζηελ Δπίδαπξν θαηά 

πξνζέγγηζε ζην 16ν αη. π.Υ. ζην χςσκα ηνπ 

Κπλνξηίνπ, πίζσ απφ ην ζέαηξν. πσο 

αλαθέξζεθε, ηδηαίηεξν ξφιν έπαημε ζηελ ίδξπζε, 

ιεηηνπξγία θαη εμέιημή ηνπ ην άθζνλν ηξερνύκελν 

λεξό, πνπ αλαβιχδεη αθφκε θαη ζήκεξα θαη 

δηαξξέεη ηε κηθξή θνηιάδα ζηα αλαηνιηθά. 

Ζ θάζαξζε κε ην λεξφ, νη ζπζίεο δψσλ πξνζθν-

ξάο, ε θνηλή ζπλεζηίαζε ηεξέσλ θαη αζζελψλ απφ 

ηα ηεξά ζθάγηα ζε ηειεηνπξγηθφ γεχκα, εμαζθάιη-

δαλ ζσκαηηθή πγεία θαη ςπρηθή εξεκία ζηνπο πά-

ζρνληεο. Απηή ε πνιχ παιηά ηειεηνπξγία 

δηαηεξήζεθε αλαιινίσηε απφ ηελ αξρή ηεο 

παξνπζίαο εθεί ηνπ ηεξνχ κέρξη ην ηέινο ηεο 

αξραηφηεηαο θαη απνηεινχζε ηελ θεληξηθή 

ιαηξεπηηθή πξάμε. 

Μεηά ηελ πηψζε ηνπ κπθελατθνύ θόζκνπ, 

πάλσ ζηα εξείπηα ηνπ παιηνχ ηεξνχ 

μαλαδσληαλεχεη γχξσ ζηα 800 π.Υ. ε ιαηξεία ηνπ, 

ε νπνία φκσο ηψξα κπαίλεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

ζενχ- νξγαλσηή ησλ πφιεσλ, ηνπ Απόιισλα, ν 

νπνίνο απφ παιηά ζεσξνχληαλ ν ζεφο ηεο ηαηξηθήο, 

ν νπνίνο ζεξάπεπε ηνπο ζενχο (Παηήσλ). 

Δδψ ζην ιφθν ηνπ Κπλνξηίνπ, ν βαζηιηάο ηεο 

Δπηδαχξνπ, Μάινο, ίδξπζε ην ηεξφ ηνπ Απφιισλνο 

Μαιεάηα, θνληά ζην νπνίν ε εγγνλή ηνπ 

Κνξσλίογέλλεζε ηνλ Αζθιεπηό, ηνπ νπνίνπ 

παηέξαο ζεσξήζεθε ν Απφιισλ. Απφ ηφηε ε 

ιαηξεία ηεο πγείαο θαη ηεο ηαηξηθήο ζηελ Δπίδαπξν 
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γίλεηαη επίζεκε θξαηηθή ιεηηνπξγία. Σέηνηα ήηαλ ε 

θήκε ηνπ Αζθιεπηείνπ ηεο Δπηδαχξνπ, ψζηε 

ζπλέξξεαλ ηθέηεο ηνπ ζενχ (αζζελείο, 

πξνζθπλεηέο) απφ φιεο ηηο γχξσ πφιεηο, αθφκε θη 

απφ πνιχ απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, φπσο καξηπ-

ξνχλ νη αλεπξεζείζεο πιάθεο, νη νπνίεο θαηά ηνλ 

Αξαβαληηλφ ήηαλ ηα ηζηνξηθά ησλ αζζελψλ, θαζψο 

θαη ην ραξαγκέλν επίγξακκα-επραξηζηήξην ηνπ ξή-

ηνξα Αηζρίλε πξνο ηνλ Αζθιεπηφ: «ζλεηώλ κελ 

ηέρλαηοαππξνύκελνο, εηο δε ην ζείνλ ειπίδα 

πάζαλ έρσλ, πξνιηπώλεύπαηδαο Αζήλαο, ηάζελ 

ειζώλ, Αζθιεπηέ, πξνο ην ζνλ άιζνο, έιθνο έρσλ 

θεθαιήο εληαύζηνλ, ελ ηξηζίκεζίλ». 
Έιθνο ινηπφλ ηνπ δέξκαηνο ηεο θεθαιήο πνπ 

ηαιαηπσξνχζε ηνλ Αηζρίλε γηα έλα ρξφλν, 

ζεξαπεχηεθε ζην Αζθιεπηείν ζε ηξεηο κήλεο. 

[Καζαξηφηεηα, ειηνζεξαπεία, επράξηζηε δηακνλή 

θαη ίζσο επηζέκαηα κε δηάθνξα βφηαλα ππφ κνξθή 

αινηθψλ, αλακηγκέλα κε δσηθέο νπζίεο (ιάδη, θεξί, 

ιίπνο θ.ά.) θαζψο θαη νξπθηέο χιεο σο π.ρ. ςεπ-

δάξγπξν, ληηξηθφ άξγπξν θ.ά.]. 

Καηά ηνλ Αξαβαληηλφ, ν κέγαο μελώλ ή 

θαηαγψγηνλ ηνπ Αζθιεπηείνπ απνηεινχληαλ απφ 

ηνπιάρηζηνλ 160 δσκάηηα ζηα νπνία ίζσο 

θηινμελνχληαλ εθηφο ησλ αζζελψλ θαη ζπλνδνί 

ηνπο. Λφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ επηζθεπηψλ-

αζζελψλ νη παιαηέο εγθαηαζηάζεηο ζην Κπλφξηηνλ 

δελ επαξθνχζαλ θαη πεξίπνπ θαηά ηνλ 6ν π.Υ. 

αηψλα ηδξχεηαη ζηελ θνηιάδα βνξεηνδπηηθά ηνπ 

παιαηνχ ιαηξεπηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο έλα λέν 

Αζθιεπηείν, ηνπ νπνίνπ ηα ιείςαλα ζήκεξα καο 

δίλνπλ ακπδξή ηδέα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Δδώ ε ηαηξηθή βαζίζηεθε ζηελ αλζξψπηλε 

ζθέςε θαη έπαςε λα λνκίδεηαη επέκβαζε ηνπ 

ζετθνχ ζηνηρείνπ. Ζ επνρή ηεο κεγάιεο αθκήο ηνπ 

Αζθιεπηείνπ ηεο Δπηδαχξνπ είλαη νη 4νο θαη 3νο 

π.Υ. αη. Ο πινχηνο πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζην 

ίδξπκα απηφ ηεο Δπηδαχξνπ ζπλεηέιεζε ζηελ 

αξρηηεθηνληθή θαη ιεηηνπξγηθή αλάπηπμή ηνπ ψζηε 

λα γίλεη ην ζπνπδαηφηεξν φισλ ησλ νκνίσλ ηνπ. 

Ζ θπθιηθή ζόινο, ρψξνο κπζηεξηαθφο, είλαη 

έξγν ηνπ 4νπ π.Υ. αηψλα φπσο θαη ν δσξηθήο 

αξρηηεθηνληθήο λαφο ηνπ Αζθιεπηνχ. Άιισζηε κε 

ηελ θάζνδν ησλ Γσξηέσλ δηαδφζεθε ε ιαηξεία ηνπ 

ζενχ θαη νη λανί ηνπ Αζθιεπηνχ αληηθαηέζηεζαλ 

άιινπο πξσηκφηεξνπο, πνπ ήηαλ αθηεξσκέλνη ζε 

δηάθνξεο ζεφηεηεο πνπ ζεσξνχληαλ πξνζηάηηδεο 

ηεο πγείαο, φπσο ζηελ Σηηάλε θαη αιινχ. 

Ζ ζόινο ή ζπκέιεζεσξείηαη ην πην θνκςφ κεηά 

ην Δξερζείν θηίζκα ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ θαη εί-

λαη έξγν ηνπ Πνιπθιείηνπ. Σν ζρήκα ηεο πξνζν-

κνηάδεη κε ζνισηφ ηάθν θαη νη ππφγεηεο θπθιηθέο 

ιαβπξηλζψδεηο δηαδξνκέο ηεο ζπκβνιίδνπλ ην 

ζθνηεηλφ βαζίιεην ηνπ Άδε. Άιισζηε ν Όπλνο 

ήηαλ αδειθφο ηνπ Άδε. Ίζσο εθεί λα γίλνληαλ νη 

εγθνηκήζεηο ησλ αζζελψλ φπνπ ηε λχρηα ηνπο 

επηζθεπηφηαλ ν ζεφο, δειαδή νη ηεξείο ηνπ λανχ. 

Πιεζίνλ ηνπ θεληξηθνχ λανχ θαη ηεο ζφινπ, π-

πήξραλ ηεξά θαη άιισλ ζεψλ φπσο ηεο Αξηέκηδνο, 

ηεο Αθξνδίηεο (ε ζεκαζία είλαη πξνθαλήο), ηεο 

ζέκηδνο (δχζθνιε ε εμήγεζε), θαζψο επίζεο θαη 

κεγάιε βηβιηνζήθε γηα ρξήζε ησλ ηεξέσλ αιιά 

θαη ησλ αζζελψλ θαη ησλ ζπλνδψλ ηνπο. 

Ζ κειέηε ησλ ηφηε ππαξρνπζψλ γλψζεσλ γηα ηε 

θχζε ηνπ θφζκνπ θαη γεληθφηεξα ηεο χιεο, θαζψο 

θαη ε εκπεηξία απφ ηηο εθαξκνδφκελεο ζεξαπείεο 

ζηελ εμέιημε ησλ λφζσλ δεκηνχξγεζαλ κηα 

αμηνζαχκαζηε ηαηξηθή παηδεία, ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ πξνεγνχκελε άζθεζε ηεο 

ηαηξηθήο ηέρλεο πνπ είρε βάζε ηνπο θαζαξκνχο, 

ηελ εγθνίκεζε θαη ηελ ςπραγσγία, θαη έηζη ην 

ίδξπκα θαηέθηεζε ηε θήκε ηνπ ζπνπδαηφηεξνπ 

ηεξνχ ηνπ ζενχ. 

Δθηφο απφ ηα θηίζκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ, 

ππήξραλ ην εζηηαηφξην, γλσζηφ θαη σο γπκλάζην, 

ην θαηαγψγην ή μελψλαο, έλα κεγάιν θηίζκα ζην 

νπνίν θηινμελνχληαλ νη αζζελείο πξηλ απφ ηελ 

εγθνίκεζε, θαζψο θαη νη ζπλνδνί ηνπο. Δμέρνπζα 

ζέζε κεηαμχ ησλ θηηξίσλ ηνπ ηδξχκαηνο θαηείρε ην 

ζέαηξν ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, 

ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, κνπζηθνί, πνηεηηθνί θαη 

αζιεηηθνί αγψλεο ήηαλ κέξνο ηεο ζεξαπείαο ησλ 

αζζελψλ. Δπίζεο νη αζζελείο είραλ ειεχζεξε 

πξφζβαζε ζηελ βηβιηνζήθε. 

Αζθιεπηόο 

Ο Μ. Ηνχιηνο Απειιάο ζε επηγξαθή πνπ βξέζε-

θε ζην Αζθιεπηείν πεξηγξάθεη ηελ θεθαιαιγία πνπ 

ηνπ πξνθάιεζε ε θφπσζε ησλ καηηψλ ηνπ, ιφγσ 

ηεο πνιπεκέξνπ αλαγλψζεσο βηβιίσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ηνπ ζην ηεξφ ίδξπκα. Οη 

λανί ηνπ Αζθιεπηνχ ήηαλ γεκάηνη απφ αθηεξψκαηα 

θαη αλάγιπθα ηα νπνία παξίζηαλαλ ηηο δηάθνξεο 

βιάβεο κεξψλ ηνπ ζψκαηνο, θαζψο επίζεο θαη ηηο 

ζεξαπείεο πνπ εθαξκφδνληαλ (π.ρ. εγρχζεηο 

θνιιπξίνπ θ.ά.) θαη απνηεινχζαλ «κνπζείν 

ηέρλεο». 

Σηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε γηα ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηεξψλ ηνπ Αζθιεπηνχ θαη ηελ 

άζθεζε ηεο ηαηξηθήο ππφ ησλ ηεξέσλ θαη ησλ βνε-

ζψλ ηνπο, ηηο νθείινπκε θαηά βάζε ζηηο πιάθεο 

πνπ βξέζεθαλ ζηε λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ 

μελψλα. νη πιάθεο απηέο κε ηελ πεξηγξαθή ησλ 

δηαθφξσλ ηακάησλ βξέζεθαλ θαηά ηηο αλαζθαθέο 

ππφ ηνπ αξραηνιφγνπ Καββαδία θαη είλαη δπν 

http://argolikivivliothiki.gr/2009/02/28/%ce%b8%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%b8%cf%85%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b7-%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%80%ce%b9%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%bf%cf%85/
http://argolikivivliothiki.gr/2009/04/09/%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%8d%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%bf-%ce%bd%ce%b5%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%82/
http://argolikivivliothiki.gr/2008/10/30/%ce%b8%ce%ad%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%80%ce%b9%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%bf%cf%85/
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ζηήιεο. Σηο ζηήιεο απηέο ηηο αλαθέξεη θαη ν 

Παπζαλίαο, ν νπνίνο καο ιέεη φηη ήηαλ 

πεξηζζφηεξεο θαη βξίζθνληαλ κέζα ζηνλ πεξίβνιν 

ηνπ λανχ. «Σαύηαο εγγεγξακκέλα θαη αλδξώλ 

θαη γπλαηθώλ εζηίλ νλόκαηα αθεζζέλησλ ππό 

ηνπ Αζθιεπηνύ, πξνζέηη δε θαη λόζεκα ό,ηη 

έθαζηνο ελόζεζελ, θαη όπσο ηάζε».  
Ήηαλ ινηπφλ νη πιάθεο απηέο θαηάινγνη κε ηα 

νλφκαηα αζζελψλ, αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, πνπ 

ζεξαπεχηεθαλ απ’ ηνλ Αζθιεπηφ, αθφκε θαη ε 

λφζνο απφ ηελ νπνία έπαζραλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο 

ζεξαπείαο ηνπο. 

«…γέγξαπηαη δε θσλή ηε Γσξίδη», δειαδή ή-

ηαλ γξακκέλεο νη πιάθεο ζηε δσξηθή δηάιεθην. Ζ 

κελ πξψηε ζηήιε πεξηιακβάλεη 19 ηάκαηα, ή δε 

άιιε 23. Απηά κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ θαηά ηνλ 

Αξαβαληηλφ ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο: 

α) Σα θαληαζηηθά, ηα νπνία είραλ ζθνπφ ηε δηα-

θήκηζε ηνπ έξγνπ ησλ ηεξέσλ θαη ηνπ πξνζηάηε 

ζενχ θαη είλαη ηειείσο εμσπξαγκαηηθά, φπσο π.ρ. 

ηα 7ν, 8ν, 9ν, 14ν, 15ν ηάκαηα θαη άιια. 

β) Σα ζθνπίκσο πξνβαιιφκελα, ελψ είραλ κηθξή 

ζπλεζηζκέλε βαξχηεηα, φπσο ηα ηάκαηα 1ν, 2ν, 

18ν θ.η.ι. 

γ) Σα πξαγκαηηθά. Απηά δειαδή πνπ κε ηαηξηθέο 

πξάμεηο (ρεηξνπξγηθή, ρξήζε θαξκάθσλ, εθαξκνγή 

θηλεζηνζεξαπείαο, καιάμεηο θ.η.ι.) 

αληηκεησπίδνληαλ, θαη ν αζζελήο βξηζθφηαλ ππφ 

ηελ επήξεηα θαξκάθσλ ή είρε ππνζηεί ηελ 

εγθνίκεζε ζην άβαην. ηελ θαηεγνξία απηή είλαη 

ηα ηάκαηα 3ν, 4ν, 6ν, 12ν, 18ν θ.ά. 

δ) Σα εθθνβηζηηθά. Απηά αθνξνχζαλ θπξίσο 

ηνπο δχζπηζηνπο θαη ηνπο αζεβείο, ψζηε λα κε 

ραιάζνπλ ηε θήκε ηνπ ηεξνχ, φπσο ηα ηάκαηα 10ν, 

35ν θ.ά. 

ε) Σα καληηθά. Απηά πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

ηαηξηθή θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζθνπίκσο ππφ ησλ ηε-

ξέσλ γηα λα πείζνπλ ηνπο απιντθνχο γηα ηελ ππε-

ξάλζξσπε δχλακε ηνπ Αζθιεπηνχ, ν νπνίνο φρη 

κφλν ζεξαπεχεη αιιά αζθεί θαη καληηθή δχλακε 

(ίακα 23ν) βνεζψληαο θαη ζε άιιεο αλάγθεο ηνπο 

ηθέηεο ηνπ. ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη ηα 

ηάκαηα 22ν θαη 23ν. 

ζη) Σα έρνληα εηζπξαθηηθφ ραξαθηήξα, φπσο ην 

ηάκα 21ν, ην νπνίν ζε κεηάθξαζε έρεη σο εμήο: 

Ο Έξκσλ απφ ηε Θάζν πήγε ζηελ Δπίδαπξν ηπ-

θιφο. Σνλ εζεξάπεπζε ν ζεφο. Δπεηδή φκσο δελ 

επιήξσζε ηα ίαηξα ν ζεφο ηνλ εηχθισζε μαλά. 

ηαλ δε πάιη μαλαπήγε ζην λαφ, έθεξε ηελ ακνηβή 

θαη κεηά ηελ εγθνίκεζε έγηλε θαιά. 

Αλ ινηπφλ νη ηθέηεο ηνπ ζενχ δελ πξνζέθεξαλ 

ηα «λελνκηζκέλα ίαηξα» ππήξρε θίλδπλνο ν ζεφο 

λα πάξεη πίζσ ηελ εχλνηά ηνπ θαη ε λφζνο λα 

επηζηξέςεη. ια απηά αζθνχζαλ κεγάιε επίδξαζε 

ζηνπο ηθέηεο-αζζελείο, νη νπνίνη κε ηελ θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία απφ ηνπο ηεξείο θαη ηνπο βνεζνχο 

ηνπο θαη αθνχ είραλ εθπιεξψζεη ην ηειεηνπξγηθφ 

κέξνο ηεο ζεξαπείαο, κε ηε βνήζεηα ησλ 

θαηάιιεισλ θαξκάθσλ, φζνη ήηαλ επηδεθηηθνί ηεο 

«εχλνηαο» ηνπ ζενχ, νδεγνχληαλ ζην άβαην ή 

άδπην γηα ηελ εγθνίκεζε. Δθεί θαλείο άιινο εθηφο 

ησλ κπεκέλσλ ηεξέσλ δελ είρε ηελ άδεηα λα 

εηζέιζεη. Οη αζζελείο επείζνλην φηη ηνπο επηζθέ-

πηεηαη ν ζεφο, ν νπνίνο ηνπο έδηλε νδεγίεο ή θαη 

εθηεινχζε ηηο ελδεηθλπφκελεο επεκβάζεηο. Σα 

θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηελ πξν-

εηνηκαζία ηεο εγθνηκήζεσο δελ αλαθέξνληαη ζε 

θαλέλα ίακα θαη ήηαλ κπζηηθφ ησλ ηεξέσλ, νη 

νπνίνη θαη κφλνλ απηνί ήηαλ κπεκέλνη ζηε 

ζχλζεζε, έλδεημε, δφζε θαη ρξήζε ηνπο. 
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http://argolikivivliothiki.gr/2010/07/04/%ce%ba%ce%b1%ce%b2%ce%b2%ce%b1%ce%b4%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%ae%cf%82-1850-1928/
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Ο Όιεγθ Αλαλίεβ ζηελ Κίλα 

Ο πηπρηνχρνο ηεο ΑΚΑΓΖΜΗΑ ιεγθ Αλαλίεβ, 

βξίζθεηαη απφ ηνλ επηέκβξε 2012 ζην Tianjin ηεο 

Κίλαο. ηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο 

ΑΚΑΓΖΜΗΑ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Tianjin, νη 

πηπρηνχρνη ηεο ρνιήο καο γίλνληαη δεθηνί γηα ηελ 

απφθηεζε master ζηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε 

Ηαηξηθή θαη ηνλ Βεινληζκφ. 

Ο Όιεγθ καο γξάθεη (4/3/2013): 

«Σα πάσ θαιά εδψ. Σν πξνεγνχκελν εμάκελν 

νινθιήξσζα ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη ηψξα 

άξρηζα ηελ θιηληθή πξαθηηθή, ζηα πιαίζηα 

απφθηεζεο ηνπ master. Ο θαζεγεηήο Zhong κε ηελ 

βνήζεηα ελφο θηλέδνπ θίινπ κνπ, θαλφληζαλ λα 

πάσ ζηελ θιηληθή κηαο άιιεο γηαηξνχ. Ζ γηαηξφο 

απηή είλαη παιηά θαζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, 

δνπιεχεη ζε κηα κηθξή θιηληθή κε πάξα πνιινχο 

αζζελείο θαη ιίγνπο καζεηέο. ην παξειζφλ έρεη 

δηδάμεη καζεηέο απφ ηελ Διιάδα. Σν φλνκα ηεο 

είλαη Υαλ, ν Αιέμαλδξνο ίζσο ηελ γλσξίδεη. Σα 

Υξηζηνχγελλα έγξαςα έλα άξζξν γηα έλα 

πεξηνδηθφ Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο κε 

ηελ βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή Zhong. Σν ζέκα ήηαλ ην 

«Πεξί Γηαίηεο» ηνπ Ηππνθξάηε. Δπίζεο ζπδεηή-

ζακε κε ηνλ θαζεγεηή Zhong γηα ην ζέκα ηεο 

ηειηθήο κνπ εξγαζίαο: «Ηππνθξαηηθνί θαη Κηλέδηθνη 

Μεζεκβξηλνί». Γηα απηφ ζα ρξεηαζηψ βνήζεηα απφ 

ηνλ Αιέμαλδξν. Θα έρσ θαη θάπνηεο εξσηήζεηο. 

Μνπ έρεη ιείςεη ε Διιάδα, ε ΑΚΑΓΖΜΗΑ θαη 

φινη ζαο. Σνπο ζεξκνχο ραηξεηηζκνχο κνπ ζε 

φινπο». 

 

Ο Υξήζηνο Μπνπθνπβάιαο πήξε ην Master ζηνλ Βεινληζκό 

από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Tianjin 

 

Ο Υξήζηνο Μπνπθνπβάιαο, ν νπνίνο –γηα ηελ 

ηζηνξία- είλαη ν πξψηνο καζεηήο πνπ γξάθηεθε 

ζηελ Αθαδεκία (ζηηο 23 Ηνπλίνπ 2004!) είλαη θαη ν 

πξψηνο καζεηήο ηεο ρνιήο πνπ έιαβε ηνλ κεηα-

πηπρηαθφ ηίηιν Master of Medicine (Acupuncture 

& Moxibustion and Tuina) απφ ην ζπλεξγαδφκελν 

κε ηελ Αθαδεκία Παλεπηζηήκην ηνπ Tianjin. ηηο 

20 Ηνπλίνπ 2012, ν Υξήζηνο έιαβε ηνλ κεηαπηπ-

ρηαθφ ηνπ ηίηιν έρνληαο νινθιεξψζεη ηξηεηείο 

ζπνπδέο ζηελ Αθαδεκία (3εηέο Πηπρίν Αθαδεκίαο) 

θαη 4 έηε ζπνπδψλ ζηo Tianjin φπνπ κεηέβαηλε γηα 

2 κήλεο εηεζίσο. Αθνχ νινθιήξσζε ηηο 11 απαη-

ηνχκελεο εξγαζίεο, παξνπζίαζε επηηπρψο ηελ 

δηπισκαηηθή ηνπ εξγαζία ζηελ επηηξνπή θαζε-

γεηψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ κε ζέκα: 

«Σα θνηλά ζηνηρεία κεηαμχ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο 

& Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο». 

Υξήζην ζνπ επρόκαζηε θαιή πξόνδν θαη θαιέο 

ζεξαπείεο!  
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απφ ηνλ δηεζλή ρψξν πάλσ ζηελ ελαιιαθηηθή ζεξαπεπηηθή 
 

 

Ζ εηαηξεία Merck απνζύξεη από ηηο αγνξέο 

παγθνζκίσο ην θάξκαθν γηα ηε ρνιεζηεξί-

λε Tredaptive. 

 
H εηαηξεία Merck&CoInc αλαθνίλσζε φηη ζα 

απνζχξεη ην θάξκαθφ ηεο γηα ηελ ρνιεζηεξίλε 

Tredaptive απφ ηηο αγνξέο παγθνζκίσο, κεηά ηελ 

ζχζηαζε ησλ επξσπατθψλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ λα 

αλαζηαιεί ε θπθινθνξία ηνπ θαξκάθνπ ζηελ 

αγνξά. 

Σν θάξκαθν απηφ ηειεί ππφ εμέηαζε ζηελ 

Δπξψπε κεηά ηελ πξφθιεζε αλεζπρηψλ γηα ηελ 

αζθάιεηα ιφγσ ηεο απνηπρίαο κηαο κεγάιεο 

έξεπλαο. 

Ζ Merck ζπλέζηεζε ζηνπο γηαηξνχο ηελ δηαθνπή 

ηεο ζπληαγνγξάθεζεο ηνπ θαξκάθνπ θαη ηελ 

επαλεμέηαζε ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο γηα ηνπο 

αζζελείο πνπ ην ιακβάλνπλ. 

(πεγή: Newsit.gr) 

 

ΑΠΡΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΜΔ-

ΡΗΚΑΝΟΔΛΒΔΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ πεξηνδηθή δηαθνπή αληηθαξθηληθώλ 

θαξκάθσλ απμάλεη ην πξνζδόθηκν δσήο. 

 

Ζ θαηά θαηξνχο δηαθνπή ηεο ρνξήγεζεο 

αληηθαξθηληθψλ θαξκάθσλ κπνξεί πηζαλψο λα 

παξαηείλεη ην πξνζδφθηκν δσήο ησλ αζζελψλ, 

φπσο απξφζκελα δείρλεη κηα λέα ακεξηθαλν-

ειβεηηθή επηζηεκνληθή έξεπλα ζε πεηξακαηφδσα.  

Σα πνληίθηα είραλ επηζεηηθφ θαξθίλν ηνπ 

δέξκαηνο (κειάλσκα), πνπ απνθηά ζπρλά 

αλζεθηηθφηεηα ζηα θάξκαθα. κσο ε πεξηνδηθή 

δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο νδήγεζε ζηε ζπξξίθλσζε 

ησλ φγθσλ ηνπο, νη νπνίνη θαίλεηαη πσο είραλ 

εμαξηήζεη ηελ επέθηαζή ηνπο απφ ηε ζπλέρηζε ησλ 

θαξκάθσλ. 

Οη εξεπλεηέο απφ ηα παλεπηζηήκηα ηνπ αλ 

Φξαλζίζθν θαη ηεο Επξίρεο, πνπ έθαλαλ ηε 

ζρεηηθή δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ "Nature", 

ζχκθσλα κε ην BBC, ζεσξνχλ πνιιά ππνζρφκελα 

ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο ηνπο, αιιά δηεπθξίληζαλ 

φηη ρξεηάδεηαη λα δνθηκαζηνχλ ζηνπο αλζξψπνπο, 

πξνηνχ αμηνπνηεζνχλ, θάηη πνπ ζα πάξεη αξθεηφ 

ρξφλν. 

Οη επηζηήκνλεο κειέηεζαλ πψο ηα θχηηαξα ηνπ 

κειαλψκαηνο γίλνληαη αλζεθηηθά ζε έλα 

αληηθαξθηληθφ θάξκαθν (ην vemurafenib), ην νπνίν 

κπνξεί αξρηθά λα επηβξαδχλεη ηελ επέθηαζε ηνπ 

φγθνπ, αιιά ζρεηηθά γξήγνξα γίλεηαη 

αλαπνηειεζκαηηθφ, κε κνηξαίεο ζπρλά ζπλέπεηεο. 

Οη φγθνη απνθηνχλ ηθαλφηεηα αληίζηαζεο ζηε 

ζεξαπεία, κεηαβάιινληαο ηε ρεκεία ζην εζσηεξηθφ 

ησλ θπηηάξσλ ηνπο. 

κσο, φπσο έδεημε ε λέα κειέηε, κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ηειηθά ν φγθνο εμαξηηέηαη απφ ηε ζπλέρηζε 

ηεο θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο, φπσο ζπκβαίλεη κε 

ηνλ εζηζκφ απφ κηα λαξθσηηθή νπζία. Αλ απηή 

δηαθνπεί, ηφηε δελ πεζαίλεη ν αζζελήο, αιιά ηα 

θαξθηληθά θχηηαξα! Οη εξεπλεηέο δνθίκαζαλ ζηα 

πνληίθηα κηα λέα κέζνδν ρνξήγεζεο ηνπ ελ ιφγσ 

θαξκάθνπ. Αληί λα ρνξεγνχλ ην θάξκαθν 

θαζεκεξηλά, ην έδσζαλ γηα ηέζζεξηο εβδνκάδεο 

θαη κεηά γηα δχν εβδνκάδεο ην ζηακάηεζαλ, πξηλ 

ζηε ζπλέρεηα μαλαξρίζνπλ ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ ε ζπξξίθλσζε ησλ φγθσλ ζηε 

δηάξθεηα ησλ θελψλ πεξηφδσλ, φηαλ ηα δψα δελ 

έθαλαλ θακία ζεξαπεία, κε ηειηθή ζπλέπεηα ηελ 

παξάηαζε ηεο δσήο ηνπο. 

Μέλεη λα απνδεηρηεί, κεηά απφ θιηληθέο δνθηκέο, 

φηη θάηη αλάινγν κπνξεί λα ζπκβεί θαη ζηνπο 

αλζξψπνπο κε θαξθίλν. Σα νθέιε ζα ήηαλ 

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Tags&keywords=%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Tags&keywords=%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Tags&keywords=%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
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πνιιαπιά: παξάηαζε δσήο γηα ηνπο αζζελείο, 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο ζεξαπείαο, ιηγφηεξεο 

παξελέξγεηεο θ.α. (πεγή: Nature) 

 

Σα παπζίπνλα, «πεγή» ησλ πνλνθεθάισλ 

Σα παπζίπνλα είλαη ε αηηία ησλ πνλνθεθάισλ, 

ππνζηεξίδεη ε ηαηξηθή θνηλφηεηα επηζεκαίλνληαο 

φηη ε ππεξθαηαλάισζε απηψλ ησλ ραπηψλ νδεγεί 

ζε θεθαιαιγίεο. 

Tα ίδηα ηα ράπηα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ελφο πνλνθεθάινπ είλαη θαη ε 

θχξηα αηηία ηεο θαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

κειέηε ηνπ Δζληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Τγείαο θαη 

Κιηληθήο Έξεπλαο, ηα πνξίζκαηα ηεο νπνίαο 

δεκνζηεχεη ην BBC. 

Ζ θεθαιαιγία ιφγσ θαηάρξεζεο θαξκάθσλ 

ζεσξείηαη φηη επεξεάδεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ .χκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα 

Οξγάλσζε Τγείαο, ην 5% ηνπ πιεζπζκνχ 

αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα. ηε Βξεηαλία ην 90% 

ησλ αζζελψλ κε ρξφληα θεθαιαιγία κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζηελ θαηάρξεζε ησλ θαξκάθσλ. 

Γηα ηνλ επηθεθαιήο ηεο έξεπλαο, θαζεγεηή 

Μάξηηλ Αληεξγνπλη, απφ ην ηελ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ 

Γνπφγνπηθ , «ζηελ νπζία, πξφθεηηαη γηα έλαλ 

θαχιν θχθιν. ζν ρεηξνηεξεχεη ν πνλνθέθαινο, 

ηφζν πεξηζζφηεξα παπζίπνλα θαηαλαιψλεη θαλείο, 

κε απνηέιεζκα νη πνλνθέθαινη λα ρεηξνηεξεχνπλ. 

Μέρξη ηψξα, πάλησο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα 

παπζίπνλα πξνθαινχλ πνλνθεθάινπο παξακέλεη 

άγλσζηνο ζηνπο επηζηήκνλεο. 

(πεγή: National Health Institute, Great Britain) 

 

 

Οζηενπόξσζε. Φάξκαθα γηα ηελ θαηαπνιέ-

κεζή ηεο ζπλδένληαη κε θαξθίλν. 

 

Οη άλζξσπνη πνπ παίξλνπλ επί κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα (γηα πάλσ απφ πέληε ρξφληα) κηα επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελε θαηεγνξία θαξκάθσλ γηα ηελ 

νζηενπφξσζε, πηζαλψο δηπιαζηάδνπλ ηνλ θίλδπλν 

λα αλαπηχμνπλ θαξθίλν ηνπ νηζνθάγνπ, ζχκθσλα 

κε κηα λέα βξεηαληθή επηζηεκνληθή έξεπλα, ε 

νπνία γηα πξψηε θνξά έθαλε απηή ηε δηαπίζησζε.  

Ζ κειέηε, ππφ ηελ δξ. Σδέελ Γθξηλ ηεο Μνλάδαο 

Δπηδεκηνινγίαο Καξθίλνπ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Ομθφξδεο, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην βξεηαληθφ 

ηαηξηθφ πεξηνδηθφ «British Medical Journal», 

ζχκθσλα κε ην πξαθηνξείν «Ρφηηεξ» θαη ην 

«BBC», κειέηεζε ηηο πεξηπηψζεηο πεξίπνπ 3.000 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ άλσ ησλ 40 εηψλ, πνπ είραλ 

δηαγλσζηεί κε θαξθίλν.  

Οη εξεπλεηέο δήισζαλ φηη ηα πνξίζκαηά ηνπο 

είλαη κελ αλεζπρεηηθά, φκσο δελ ζα έπξεπε λα 

νδεγήζνπλ άκεζα ηνπο γηαηξνχο ή ηνπο αζζελείο 

λα αιιάμνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο ζε ζρέζε κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαξκάθσλ (δηθσζθν-

ληθψλ), ηα νπνία ζπληαγνγξαθνχληαη ζπρλά ζηνπο 

ειηθησκέλνπο γηα λα εληζρχζνπλ ηα  

αδχλακα νζηά ηνπο. Καζψο ν πιεζπζκφο ηεο 

ηξίηεο ειηθίαο ζηηο γεξάζθνπζεο αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο απμάλεη δηαξθψο, ηέηνηα θάξκαθα θαηά ηεο 

νζηενπφξσζε έρνπλ γίλεη φιν θαη πην δηαδεδνκέλα, 

κε ζπλέπεηα λα απμάλεηαη ζπλερψο ε ρξήζε 

δηθσζθνληθψλ.  

Οη βξεηαλνί επηζηήκνλεο επεζήκαλαλ φηη ν 

θαξθίλνο ηνπ νηζνθάγνπ δελ είλαη ζπλεζηζκέλνο, 

ζπλεπψο αθφκα θαη έλαο πηζαλφο δηπιαζηαζκφο 

ηνπ θηλδχλνπ δελ απμάλεη ηειηθά ζεκαληηθά ηνλ 

θίλδπλν γηα ηνλ ειηθησκέλν αζζελή. ηελ Δπξψπε 

θαη ηηο ΖΠΑ, φπσο αλέθεξαλ, ην πνζνζηφ 

πεξηζηαηηθψλ θαξθίλνπ ηνπ νηζνθάγνπ ζε άηνκα 

60-79 εηψλ είλαη 1 ζηα 1.000 θαη απμάλεη ζε 2 ζηα 

1.000 ιφγσ ηεο ρξήζεο ησλ δηθσζθνληθψλ 

θαξκάθσλ.  

Σα δηθσζθνληθά ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα 

ηελ πξφιεςε ησλ θαηαγκάησλ θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εμαζζέλεζεο ησλ νζηψλ, ε 

νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ εκκελφπαπζε θαη ηελ 

νζηενπφξσζε. ην εκπφξην, κεηαμχ άιισλ, 

πεξηέρνληαη ζηα θάξκαθα Fosamax ηεο Merck, 

Boniva ηεο Roche, Reclast ηεο Novartis, Actonel 

ηεο WarnerChilcott θ.α.  

Οη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη ηα άηνκα πνπ 

έρνπλ πάξεη πάλσ απφ δέθα θνξέο ζπληαγέο γηα 

θάξκαθα κε δηθσζθνληθά ή πνπ ηα παίξλνπλ γηα 

ηνπιάρηζηνλ πέληε ρξφληα, ζρεδφλ εκθαλίδνπλ 

δηπιάζην θίλδπλν αλάπηπμεο θαξθίλνπ ηνπ 

νηζνθάγνπ ζε ζρέζε κε φζνπο δελ παίξλνπλ 
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θαζφινπ ηέηνηα θάξκαθα. Γελ είλαη αθφκα βέβαην 

γηαηί απμάλεηαη ν θίλδπλνο γηα θαξθίλν, αλ θαη 

ήηαλ ήδε γλσζηφ φηη ηα ζπγθεθξηκέλα θάξκαθα 

εξεζίδνπλ ηνλ νηζνθάγν. Γελ βξέζεθε πάλησο 

θακία αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα 

θαξθίλν ηνπ ζηνκάρνπ ή ηνπ εληέξνπ.  

Ζ Γθξηλ δήισζε φηη κηα πξνεγνχκελε έξεπλα, 

πνπ είρε ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ίδηα βάζε δεδνκέλσλ, 

δελ είρε εληνπίζεη θάπνηα ζρέζε αλάκεζα ζε απηά 

ηα θάξκαθα θαη ηνλ θαξθίλν, πξφζζεζε φκσο φηη ε 

δηθή ηεο λέα έξεπλα παξαθνινχζεζε ηνπο αζζελείο 

γηα ζρεδφλ δηπιάζην ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Ζ βξεηαλίδα επηζηήκσλ επεζήκαλε φηη «πξέπεη 

λα δνύκε ηα επξήκαηά καο ζε έλα επξύηεξν πιαίζην. 

Μηιάκε γηα πνιύ επξέσο ζπληαγνγξαθνύκελα 

θάξκαθα θαη δελ έρνπκε αξθεηέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο θαη ηηο σθέιεηεο ζε 

βάζνο ρξόλνπ». Πξφζζεζε πάλησο φηη αθφκα θαη 

αλ ε έξεπλά ηεο επηβεβαησζεί απφ λέα κειέηε, 

«ιίγνη άλζξσπνη» πνπ παίξλνπλ απηά ηα θάξκαθα, 

ζα εκθαλίζνπλ θαξθίλν.  

ρνιηάδνληαο ηε λέα κειέηε, ζην ίδην ηαηξηθφ 

πεξηνδηθφ, ε Νηάηαλ Βηζφθζθη απφ ηελ αξκφδηα 

επνπηηθή Αξρή ησλ ΖΠΑ, ηελ Τπεξεζία 

Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ (FDA), δήισζε φηη «ε 

πηζαλόηεηα αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ γηα ηνλ νηζνθάγν 

ζα πξέπεη λα παξαθηλήζεη ηνπο γηαηξνύο πνπ 

ζπληαγνγξαθνύλ απηά ηα θάξκαθα, λα δπγηάδνπλ 

ηνπο θηλδύλνπο ζε ζρέζε κε ηα νθέιε». Κάιεζε 

επίζεο ηνπο γηαηξνχο «λα δεηάλε από ηνπο αζζελείο 

ηνπο λα αλαθέξνπλ ηπρόλ δπζθνιία ζηελ θαηάπνζε, 

ζην ιαηκό, ζην ζηήζνο ή ζηελ ρώλεπζε, ώζηε άκεζα 

λα αμηνινγείηαη ε θαηάζηαζή ηνπο θαη πηζαλόλ λα 

δηαθόπηεηαη ε ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ».  

(πεγή: British Medical Journal) 

 

 

Οη αθηηλνγξαθίεο δνληηώλ ελνρνπνηνύληαη 

γηα όγθνπο ηνπ εγθεθάινπ 

 

Σα άηνκα πνπ ππνβάιινληαη ηαθηηθά ζε αθηηλν-

γξαθίεο δνληηψλ δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν 

λα εκθαλίζνπλ φγθνπο ηνπ εγθεθάινπ, επηζεκαίλεη 

κειέηε Ακεξηθαλψλ εξεπλεηψλ πνπ ζπληζηνχλ λα 

απνθεχγνληαη ηέηνηνπ είδνπο εμεηάζεηο ζε εηήζηα 

βάζε. Ζ κειέηε δεκνζηεχεηαη ζήκεξα ζηελ 

επηζεψξεζε Cancer ηεο Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο 

γηα ηνλ Καξθίλν. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ππφ ηελ 

Διίδακπεζ Κιάνπο, ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Γέηι 

θαη βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ 

1.453 ακεξηθαλνχο αζζελείο, ειηθίαο 20 έσο 79 

εηψλ, πνπ πάζρνπλ απφ κεληγγίσκα, έλαλ γεληθά 

θαινήζε φγθν ηνπ εγθεθάινπ. 

Οη αζζελείο πνπ ππνβάιινληαλ θάζε ρξφλν ζε 

αθηηλνγξαθία δνληηψλ θαη εθηίζελην ζπλεπψο ζε 

αθηίλεο Υ, δηέηξεραλ απφ 1,4 θνξέο έσο ηξηπιάζην 

θίλδπλν λα αλαπηχμνπλ κεληγγίσκα, ζε ζρέζε κε 

κηα νκάδα κάξηπξα αζζελψλ ζε θαιή πγεία, 

επηζεκαίλεη ε κειέηε. Σν πνζνζηφ ηεο ζπρλφηεηαο 

ησλ θξνπζκάησλ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο 

νδνληηθήο εμέηαζεο πνπ γίλεηαη, θαζψο νη αθηίλεο 

Υ κπνξνχλ ζπλεπψο λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε 

δηαθφξνπο ηξφπνπο, θαη απφ ηελ ειηθία ηνπ 

αζζελή. Σν κεληγγίσκα είλαη έλαο φγθνο πνπ 

ζρεκαηίδεηαη κέζα ζηε κεκβξάλε πνπ αλαπηχζζεη 

ν εγθέθαινο θαη ν λσηηαίνο κπειφο. 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη φγθνη απηνί είλαη 

θαινήζεηο, δελ αλαπηχζζνληαη πνιχ γξήγνξα, 

αιιά κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αλεπάξθεηεο θαη λα 

επηθέξνπλ ζαλαηεθφξνπο θηλδχλνπο ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο. ζνη πεγαίλνπλ ζηνλ νδνληίαηξν 

ζήκεξα εθηίζεληαη ζε αθηηλνβνιία ιηγφηεξν ηζρπξή 

ζε ζρέζε κε παιαηφηεξα. Ζ κειέηε απηή ζα πξέπεη 

ηνπιάρηζηνλ λα σζήζεη νδνληηάηξνπο θαη αζζελείο 

λα επαλεμεηάζνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο νδεγνχλ 

ζε απηφ ην είδνο ηεο αθηηλνγξαθίαο, ηνλίδεη ε 

Διίδακπεζ Κιάνπο. 

"Ζ κειέηε καο πξνζθέξεη κηα ππέξνρε επθαηξία 

γηα λα ππνγξακκίζνπκε φηη πξέπεη κε πξνζνρή λα 

γίλεηαη ε ρξήζε ησλ αθηίλσλ Υ γηα ηα δφληηα, ε 

νπνία φπσο πνιινί αθφκε παξάγνληεο θηλδχλνπ, 

κπνξεί λα κεησζεί", δήισζε. Οη νδεγίεο ηεο 

Ακεξηθαληθήο Οδνληηαηξηθήο Δηαηξίαο ζπληζηνχλ 

κηα νδνληηθή εμέηαζε ζηα παηδηά θάζε ρξφλν ή κηα 

θνξά θάζε δχν ρξφληα, ζηνπο εθήβνπο θάζε 18 

κήλεο ή αλά ηξηεηία θαη ζηνπο ελήιηθεο θάζε δχν 

κε ηξία ρξφληα. 

(πεγή: cancer 10/4/2012) 
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Φξέλν ζηηο αθηηλνγξαθίεο ηνπ νδνληηάηξνπ 

 

ΛΟΝΓΗΝΟ Oη νδνληηαηξηθέο αθηηλνγξαθίεο πνπ 

δηεμάγνληαη επξέσο απμάλνπλ ζεκαληηθά ηνλ 

θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ ζπξενεηδνχο, ζχκθσλα κε 

εηδηθνχο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Μπξάηηνλ θαη 

άζεμ. Οη εξεπλεηέο αλαθάιπςαλ φηη αζζελείο πνπ 

είραλ ππνβιεζεί ζε δέθα ηέηνηεο αθηηλνγξαθίεο 

αληηκεηψπηδαλ κεγάιν θίλδπλν εκθάληζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο θαξθίλνπ.  

Οη επηζηήκνλεο κειέηεζαλ 313 αζζελείο κε 

θαξθίλν ηνπ ζπξενεηδνχο θαζψο θαη παξφκνην 

αξηζκφ πγηψλ εζεινληψλ. πσο πξνέθπςε, ηα 

άηνκα πνπ είραλ ππνβιεζεί σο θαη ζε ηέζζεξηο 

νδνληηαηξηθέο αθηηλνγξαθίεο αληηκεηψπηδαλ 

πεξηζζφηεξν απφ δηπιάζην θίλδπλν εκθάληζεο 

θαξθίλνπ ηνπ ζπξενεηδνχο ζε ζχγθξηζε κε φζα δελ 

είραλ ππνβιεζεί πνηέ ζε ηέηνηνπ είδνπο 

αθηηλνγξαθία.  

ε φζνπο είραλ ππνβιεζεί ζε πέληε σο ελλέα 

αθηηλνγξαθίεο ν θίλδπλνο θαξθίλνπ 

ηεηξαπιαζηαδφηαλ, ελψ ζε εθείλνπο πνπ είραλ 

ππνβιεζεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ δέθα 

νδνληηαηξηθέο αθηηλνγξαθίεο ν θίλδπλνο γηα 

θαξθίλν ήηαλ 5,4 θνξέο κεγαιχηεξνο ζε ζχγθξηζε 

κε φζνπο δελ είραλ πνηέ ππνβιεζεί ζε ηέηνηνπ 

είδνπο αθηηλνγξαθίεο. Με βάζε ηα λέα επξήκαηα 

θαη κε δεδνκέλν φηη ηα πνζνζηά θαξθίλνπ ηνπ 

ζπξενεηδνχο έρνπλ δηπιαζηαζηεί ηα ηειεπηαία 30 

ρξφληα, νη εξεπλεηέο πξνεηδνπνηνχλ φηη νη 

νδνληηαηξηθέο αθηηλνγξαθίεο δελ πξέπεη λα 

γίλνληαη γηα «ςχιινπ πήδεκα» φπσο ζην πιαίζην 

ελφο νδνληηαηξηθνχ ηζεθάπ, ρσξίο λα ζπληξέρεη 

ηδηαίηεξνο ιφγνο. 

(πεγή: Medical School of Sussex) 
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ρεδηαζκόο γεσκεηξηθνύ ζρήκαηνο γηα ην Ύδσξ θαη ην Ππξ 

Παλαγησηαξάο Σαμηάξρεο 
Πεξί Πξσηαξρηθψλ ηνηρείσλ 

 

Παξάγξαθνο 10 

`Enˆ dεε lÒgJ p£nta diekosm»sato kat¦ 

trÒpon aÙtÕ ˜wutù t¦ ™n tù sèmati tÕ pàr, 

¢pom…mhsin toà Ólou, mikr¦ prÕj meg£la kaˆ 

meg£la prÕj mikr£· koil…hn mεn t¾n meg…sthn, 

xhrù kaˆ Øgrù tame‹on, ……. 
 
Πεξί Γηαίηεο 1 ν 

Με κία ιέμε ην Ππξ έρεη δηαηάμεη ηα πάληα κέζα ζην 

ζώκα κε ηξόπν ζύκθσλν πξνο ηνλ εαπηό ηνπ, 

απνκίκεζε ηνπ Όινπ, ην κηθξό απέλαληη από ην 

κεγάιν, ην κεγάιν απέλαληη από ην κηθξό, ηελ πνιύ 

επξύρσξε θνηιηά, απνζήθε γηα ην μεξό θαη ην 

πγξό,…... 

 

Βήκα 1
ν
 

Έζησ θχθινο κε θέληξν Ο θαη ΑΒ ε δηάκεηξνο ηνπ. 

Έρνπκε ρσξίζεη ηνλ θχθιν ζε δχν ίζα κέξε. 

Γελ ππάξρνπλ φκσο εκθαλή φξηα, δελ ππάξρεη 

κέγηζην θαη ειάρηζην.  

 

 

Βήκα 2
ν 

Έζησ Μ θα Λ ηα κέζα ησλ ΑΟ θαη ΟΒ αληίζηνηρα. 

πλεπψο ΑΜ=ΜΟ=ΟΛ=ΛΒ 

Απφ ην  ζεκείν Μ θέξνπκε θάζεην ηκήκα ΜΓ ίζν 

κε ην ηκήκα ΑΜ. ρεκαηίδνληαη δχν νξζνγψληα 

ηξίγσλα, ηα  ΑΓΜ θαη ΟΓΜ ηα νπνία είλαη ίζα 

κεηαμχ ηνπο γηαηί :  

1. Δίλαη  νξζνγψληα (Μ1=Μ2=90
ν
 ) 

2. Έρνπλ ηηο δχν θάζεηεο πιεπξέο ίζεο  

ΜΓ=θνηλἠ, ΟΜ=ΜΑ  (Μ ην κέζν ηεο ΑΟ) 

Γύν ηξίγσλα είλαη ίζα όηαλ έρνπλ δύν πιεπξέο 

θαη ηελ πεξηερόκελε γσλία ίζεο.  

ηα δύν ηξίγσλα είλαη θαη ηζνζθειή (ΑΜ=ΜΓ θαη 

ΜΓ=ΜΟ, εμ νξηζκνχ) 

Γειαδή : Ο1=Γ1=Γ2=Α1=45
ν
 

(A1+Γ1+M1=180
o
A1+Γ1=180

o
-

M12A1=90
o
A1=90

o
/2A1=45

o
). 

πλεπψο ην ΑΓΟ ηξίγσλν είλαη ηζνζθειέο θαη νη 

πιεπξέο ΓΟ=ΓΑ. 
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Βήκα 3
ν 

Πξνεθηείλνπκε ην ηκήκα ΓΟ θαη Γ ην ζεκείν 

ηνκήο κε ηελ κεζνθάζεην ι, ζρεκαηίδνληαο ην 

επζχγξακκν ηκήκα ΛΓ. 

 

Σα ηξίγσλα ΓΛΟ θαη ΓΜΟ  είλαη ίζα κεηαμχ ηνπο 

γηαηί: 

1. Λ1=Μ2=90
ν
 

2. Ο2=Ο1=45
ν
 

3. ΛΟ=ΟΜ  

 

Γύν ηξίγσλα είλαη ίζα αλ 2 γσλίεο είλαη ίζεο θαη ε 

πεξηερόκελε ζε απηέο πιεπξά είλαη ίζε. 

 

Πξνθχπηνπλ ηα εμήο :  

ΓΛ=ΓΜ=ΛΟ=ΟΜ 

ΟΓ=ΟΓ θαη Γ1=Γ2=45
ν
 

πλεπψο ην ΟΓΛ είλαη ηζνζθειέο θαη άξα Γ1=Ο2 

 

Σα ηξίγσλα ΓΛΟ θαη ΓΛΒ είλαη ίζα κεηαμχ ηνπο 

γηαηί: 

Δίλαη νξζνγψληα θαη έρνπλ ηηο δχν θάζεηεο πιεπ-

ξέο ίζεο 

Λ1=Λ2=90
ν
 - ΓΛ θνηλή  -ΒΛ=ΛΟ 

Άξα θαη ην ΓΒΛ είλαη ηζνζθειέο θαη : Γ2=Β1=45
ν
 

 

ην ζρήκα κέρξη ηψξα, έρνπκε πεηχρεη ηα εμήο : 

- Απνδείμακε φηη ηα δχν ηκήκαηα ηνπ θχθινπ πνπ 

ρσξίδνληαη απφ ηα ΑΓ,ΓΓ,ΓΒ  επζχγξακκα 

ηκήκαηα είλαη ίζα αιιά θαη αληίζεηα κεηαμχ 

ηνπο. 

- Τπάξρνπλ εκθαλή φξηα (κέγηζην ζηα Γ θαη Γ 

ζεκεία,  θαη ειάρηζην ζηα Α θαη Β ζεκεία) θαη 

ζηα δχν ηκήκαηα, ζπκκεηξηθά απέλαληη  ην έλα 

απφ ην άιιν.  

 

Σα φξηα απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο παξαθάησ 

καζεκαηηθέο αλαινγίεο : 

Γ3=Γ1+Γ2=90
ν
 άξα ε Γ4=270

ν
 δειαδή 1 πξνο 

3(Γ4=3Γ3) ή ην ¼  

Σν ίδην ηζρχεη, αληίζηνηρα,  θαη  γηα ηε γσλία 

Γ4(Γ4=3Γ3). 

Αλ θέξνπκε επζεία  ε νπνία λα ηέκλεη ζην Α ηε 

δηάκεηξν θάζεηα ηφηε πξνθχπηεη  πάιη ζρέζε 1 

πξνο 3(ή ¼) :  

Ζ Α3 γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ην ηκήκα ΑΓ 

θαη ηελ επζεία α είλαη ίζε κε :  

Α3=Α1+Α2  Α3=45
ν
 +90

ν
 =135

ν
 

Άξα ε Α4=180
ν
–Α3  Α4=180

ν
 -135

ν
 =45

ν
 

δειαδή πάιη ζρέζε 1 πξνο 3 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζεκείσλ, ην ζχλνιν 

είλαη πάληα 4,  απιά ην κέγηζην θαη ην ειάρηζην 

αιιάδνπλ ζέζεηο. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην ζεκείν Β. 

 

 

Βήκα 4
ν
 

Μαο απνκέλεη κφλν ν δαλεηζκφο, ην χδσξ κέζα 

ζην Ππξ θαη ην Ππξ κέζα ζην Όδσξ. 

 

Αθνινπζψληαο ηε ζρέζε 1 πξνο 3, πξνεθηείλνπκε 

ην ηκήκα ΓΜ θαηά ίζν ηκήκα ΜΤ. 

α 
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Απφ ην Τ θέξνπκε θχθιν κε δηάκεηξν ίζε κε ην ¼ 

ηεο δηακέηξνπ ΑΒ. 

 

Αληίζηνηρα, πξνεθηείλνπκε ην ηκήκα ΓΛ θαηά 

ηκήκα ΛΠ θαη θέξνπκε θχθιν κε θέληξν ην Π θαη 

δηάκεηξν ίζε κε ην ¼ ηεο δηακέηξνπ ΑΒ. 

 

Αθαηξψληαο ηα δηαθεθνκκέλα ηκήκαηα καο κέλεη 

ην εμήο ζρέδην :   

 

 

Σν γξάκκα ρσξίδεη ηνλ θχθιν «Ε» πνπ ζε δχν ίζα 

θαη αληίζεηα κέξε, είλαη ην αξρηθφ γξάκκα ηνπ 

«ΕΔΤ» θαη δειψλεη Εεχμε αιιά θαη ΓΗΑρσ-

ξηζκφ. πκβνιίδεη ηε δσή φπσο ην γξάκκα «Ε» 

είλαη ην αξρηθφ ηνπ ξήκαηνο Εσ θαη ν Εεπο ν 

παηέξαο ηεο δσήο θαη ε αξηζκεηηθή ηνπ αμία είλαη 

ην 7. Σν επηά ζρεηίδεηαη κε ηηο θάζεηο ηεο ζειήλεο, 

νη νπνίεο δηαξθνχλ απφ 7 εκέξεο ε θάζε κία. 

ρεηίδεηαη κε ηηο 7 θηλήζεηο, εκπξφο, πίζσ, 

αξηζηεξά, δεμηά, πάλσ, θάησ, θπθιηθά 

(Πιάησλ:Σίκαηνο). Δπηά είλαη θαη ηα ζεκεία 

αλαθνξάο ηνπ ζρεδίνπ Α,Β,Γ,Γ,Ο,Τ,Π, φζεο θαη νη 

ηάμεηο ησλ πξαγκάησλ, ζχκθσλα κε ηνλ 

Ηππνθξάηε, ζην «Πεξί εβδνκάδσλ» :  

 

Ἡ τοῡ κόσμου ἰδέη ὦδε πᾱσα κεκόσμηται, ἑκαστου 

τε τῶν ἐνεόντων.  ἀνάγκη μέν οὖν ἑπτεμερεά 

ἔχειν ἰδέην και oὖρον. 

 

Ο αξηζκφο 7 ζπληηζέκελνο απφ ην 3 θαη ην 4, 

ζπκβνιίδεη ηελ έλσζε ηνπ Θείνπ κε ην αλζξψπηλν. 

Δίλαη ν αξηζκφο ηεο κχεζεο θαζψο εθθξάδεη 

ηελ νινθιήξσζε θάζε πξάγκαηνο ζε εθηά 

δηαδνρηθνύο βαζκνύο θαη αληηπξνζσπεχεη ην λφκν 

ηεο εμέιημεο. 

 

Ζ θύζεο δηα 7 εηώλ ή κελώλ ή εκεξώλ ηειεηνπνηεί 

ή κεηαβάιιεη όια ηα πξάγκαηα. 
 

 

 

Βηβιηνγξαθία 

 Πεξί Γηαίηεο 1
ν
, Πεξί Δβδνκάδσλ 

Άπαληα Ηππνθξάηνπο - Δθδόζεηο Μαξηίλνπ 

 Τίκαηνο - Πιάησλ - Δθδόζεηο Κάθηνο 

    Κιαζζηθά Κείκελα Βεινληζκνύ ηνπ Κίηξηλνπ 

Απηoθξάηνξα - 1
νο

 Σόκνο - Δθδόζεηο Πύξηλνο 

Κόζκνο (Μεηάθξαζε Φηιήκσλ Ρώζζεο) 
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Γηα ην Πηθξάγγνπξν 

Θέθιε Πιεπξίηε 

 

Σελ παξαζθεπή ηνπ ζεξαπεπηηθνχ ειαίνπ ηεο 

πηθξαγγνπξηάο ηε γλψξηζα απφ ηελ αείκλεζηε θα 

Αηθαηεξίλα (1912-2006), ε νπνία ππήξμε ιατθή 

ηαηξφο ηεο επνρήο ηεο. Αλέθεξε ηελ πεξίπησζε 

λεαξνχ αηφκνπ ηελ  δεθαεηία ηνπ 1940, ην νπνίν 

ζεξαπεχηεθε απφ θπκαηίσζε. Ζ αζζέλεηα δελ ηνπ 

άθεζε θαλέλα ίρλνο ζηνπο πλεχκνλεο έπεηηα απφ 

εμέηαζε αθηηλνγξαθίαο πνπ ηνπ έγηλε. Ζ εθαξκνγή 

ηνπ ειαίνπ γηλφηαλ κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο 

εληξηβήο ζηελ  πιάηε ηνπ αζζελνχο. Με ηνλ ίδην 

ηξφπν, έλα άιιν άηνκν ζεξαπεχηεθε απφ πλεπκν-

ληθφ νίδεκα, ηελ ίδηα πεξίπνπ επνρή. Δπίζεο, ε 

ιατθή απηή ηαηξφο ζεξάπεπε εληειψο ηηο 

κπξκεγθηέο κε απεπζείαο ελζηάιαμε ηνπ ρπκνχ ηεο 

πηθξαγγνπξηάο ή ηνπ ειαίνπ ηεο ζην πάζρνλ 

ζεκείν (ην εθήξκνζα θαη ζηνλ εαπηφ κνπ θαη 

δηαπίζησζα φηη φλησο ηζρχεη). Σέινο, ζεσξνχζε φηη 

ε ρξήζε ζηαγφλαο ηνπ ρπκνχ ηνπ βνηάλνπ ζε έλα 

πνηήξη λεξφ, είλαη έλα εμαηξεηηθφ θάξκαθν γηα ηελ 

πξφιεςε θαηά ηνπ θαξθίλνπ θαη επίζεο απνηνμη-

λψλεη ην ήπαξ. 

Σε δεθαεηία ηνπ 1960, ε ζεξαπεπηηθή ρξήζε ηεο 

πηθξαγγνπξηάο έγηλε επξέσο γλσζηή σο ην θάξκα-

θν θαηά ηνπ θαξθίλνπ θαη κάιηζηα κηα εθεκεξίδα 

εθείλεο ηεο επνρήο αθηέξσζε ην πξσηνζέιηδφ ηεο 

ζηηο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ηεο «ζαπκαηνπξγήο 

πηθξαγγνπξηάο». πσο ήηαλ αλακελφκελν εθδειψ-

ζεθε κεγάιν ελδηαθέξνλ απφ ηνλ θφζκν, φκσο ν 

ζάλαηνο ελφο αηφκνπ πνπ έθαλε ρξήζε ηνπ 

βνηάλνπ - ππφ αδηεπθξίληζηεο  ζπλζήθεο-ζηάζεθε 

εκπφδην ζηελ πεξαηηέξσ έξεπλα θαη δηάδνζε ησλ 

ζεξαπεπηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ θπηνχ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη αλαθνξά γηα ηελ 

πεξίπησζε αηφκνπ, ην νπνίν έπαζρε απφ θάπνηα 

κνξθή ςπραζζέλεηαο θαη ην νπνίν έθαλε θαζεκεξη-

λή ρξήζε ρεκηθψλ θαξκάθσλ ελψ παξάιιεια 

δερφηαλ ηαθηηθά κάιαμε ζε φιν ην ζψκα κε απηφ 

ην έιαην. Έπεηηα απφ έλα ρξφλν πεξίπνπ εθαξκν-

γήο, δελ ρξεηάζζεθε λα θαηαλαιψζεη άιιν 

ςπρνθάξκαθα. 

Ζ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ειαίνπ μεθίλεζε πξηλ απφ έλα πεξίπνπ έηνο, 

φηαλ  ρξεηάζζεθε λα θάλσ κάιαμε ζε κηα ειηθησ-

κέλε γπλαίθα, ζρεδφλ θαηάθνηηε, ε νπνία ήηαλ 

πνιχ επηβαξπκέλε κε θνξηηδνλνχρα θάξκαθα 

εμαηηίαο ηνπ πφλνπ πνπ αληηκεηψπηδε ζηα θάησ, 

θπξίσο, άθξα. Ζ γπλαίθα απηή αληηκεηψπηδε κηα 

εκηπιεγία ζην έλα ηεο ρέξη, δειαδή δελ κπνξνχζε 

λα αλνηγνθιείζεη ηελ παιάκε ηεο, γηα έλα πεξίπνπ 

έηνο. Όζηεξα απφ δέθα κφλν ιεπηά κάιαμεο κε ην 

έιαην απηφ, άξρηζε λα θηλεί θαη λα ηεληψλεη ηα 

δάρηπιά ηεο, θάηη πνπ αδπλαηνχζε λα θάλεη κέρξη 

πξφηηλνο. Δπίζεο αλαθέξσ ηελ πεξίπησζε κηαο 

άιιεο γπλαίθαο, πνπ έθαλε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία 

θαη δπζθνιεπφηαλ γηα 2-3 κήλεο λα αλπςψζεη ην 

έλα ηεο ρέξη. Όζηεξα απφ 30 πεξίπνπ ιεπηά 

κάιαμεο κε πηθξαγγνπξέιαην, άξρηζε λα θηλεί 

θαλνληθά θαη λα αλπςψλεη ην ρέξη ηεο. Κάπνηα 

άιιε γπλαίθα κεζήιηθαο, ε νπνία πάζρεη απφ 

αξζξίηηδα θαη θιεγκνλέο ζηα γφλαηα, δπζθνιεχ-

νληαλ λα αλεβεί ζθαινπάηηα ή  λα πεξπαηήζεη ζε 

αλεθνξηέο. Μεηά απφ εληξηβή απφ ην ζπγθεθξη-

κέλν έιαην, αλεβαίλεη πιένλ κε επθνιία θαη 

κάιηζηα ζεσξεί ην πηθξαγγνπξέιαην ζαπκαηνπξγφ, 

θαζψο, φπσο ηζρπξίδεηαη, θαλέλα άιιν θάξκαθν 

δελ ηελ έρεη βνεζήζεη φζν απηφ. Έλαο έθεβνο απφ 

ηελ Αγγιία πνπ βξίζθνληαλ γηα δηαθνπέο ζηελ 

Διιάδα, ππέθεξε απφ έληνλν θλεζκφ, έπεηηα απφ 

ηζηκπήκαηα θνπλνππηψλ. Σνπ πξφηεηλα λα θάλεη 

επάιεηςε ηνπ ρπκνχ ηεο πηθξαγγνπξηάο ζην 

πάζρνλ ζεκείν θαη ζε ιίγε ψξα ν θλεζκφο εμαθα-

λίζζεθε. Μηα αθφκα εκπεηξία πνπ έρσ απφ ην 

βφηαλν ηεο πηθξαγγνπξηάο είλαη ε ρξήζε ηνπ ρπκνχ 

ηεο σο έκπιαζηξν επάλσ ζε απιέο θξεαηνειηέο, 

φισλ ησλ κεγεζψλ, ηηο νπνίεο εμαθαλίδεη εληειψο 

έπεηηα απφ 2-3 εβδνκάδεο. Ωζηφζν, κφλν ζε κηα 

πεξίπησζε, ε θξεαηνειηά δηνγθψζεθε έπεηηα απφ 
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ηελ  πξψηε εθαξκνγή θαη ην εγρείξεκα ζηακάηεζε 

εθεί. Κάπνηε κε ηζίκπεζε κηα κέιηζζα ζην ρέξη θαη 

πξνθιήζεθε έλα ηφζν  κεγάιν νίδεκα ψζηε δπζθν-

ιεπφκνπλ λα εξγαζζψ. Σν βξάδπ πξηλ θνηκεζψ, 

έθαλα επάιεηςε κε πηθξαγγνπξέιαην θαη ην επφκε-

λν  πξσί είρε ζρεδφλ εμαθαληζηεί ην νίδεκα. Σέ-

ινο, ε πην πξφζθαηε εκπεηξία πνπ έρσ απφ ηε 

ρξήζε ηνπ ηακαηηθνχ απηνχ ειαίνπ, είλαη πξηλ απφ 

κεξηθνχο κήλεο, φηαλ έζπαζα ην πφδη κνπ. Σν 

θάηαγκα ζηελ θλήκε θαη ηελ πεξφλε είρε πξνθαιέ-

ζεη κεγάιν νίδεκα ζηελ πεξηνρή. ρεδφλ θάζε 

εκέξα, πξηλ απφ ην βεινληζκφ, έθαλα επάιεηςε ηεο 

πάζρνπζαο πεξηνρήο κε ην έιαην ηεο πηθξαγ-

γνπξηάο θαη πξαγκαηηθά είδα αλαθνχθηζε θαη 

άκεζε ππνρψξεζε -θαηά 80%- ηνπ νηδήκαηνο. 

πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε πηθξαγ-

γνπξηά είλαη έλα πνιχ ζπνπδαίν βφηαλν, κε πιήζνο 

εθαξκνγψλ,  ην νπνίν ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλε-

ζε θαη κειέηε. Θεσξψ φηη θξχβεη κέζα ηνπ κηα 

ηεξάζηηα δχλακε, θαη απηφ είλαη εκθαλέο απφ ηελ 

δχλακε κε ηελ νπνία εθηνμεχνληαη νη θαξπνί ηεο  

φηαλ πξνζπαζήζεηο λα ηνπο αγγίμεηο. 

Παξαθάησ αλαθέξνπκε ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο 

ηνπ ειαίνπ ηεο πηθξαγγνπξηάο: Μαδεχνπκε εθαηφ 

ψξηκα πηθξάγγνπξα (απηά πνπ εθηηλάζζνληαη φηαλ 

πξνζπαζείο λα ηα πηάζεηο) ηα πιέλνπκε θαη ηα 

αθήλνπκε λα ζηεγλψζνπλ. ηε ζπλέρεηα, ηα πνιην-

πνηνχκε ζε έλα γνπδί θαη ην κίγκα πνπ πξνθχπηεη 

ην ηνπνζεηνχκε ζε κηα θαηζαξφια καδί κε 500ml 

ειαηφιαδνπ. Βάδνπκε ηελ θαηζαξφια ζηε θσηηά 

θαη ζεξκαίλνπκε ηα πιηθά καο ζηνπο 50-55 βα-

ζκνχο Κειζίνπ γηα κία πεξίπνπ ψξα. Πξέπεη λα 

πξνζέμνπκε λα κελ βξάζεη ην ιάδη. Έπεηηα αθή-

λνπκε ηελ θαηζαξφια λα θξπψζεη θαη φηαλ θαηα-

θάηζεη ην ζηεξεφ ππφιεηκκα, ην ζνπξψλνπκε θαη 

ην απνζεθεχνπκε.  

Σν θαηαθάζη θπιάζζεηαη επίζεο θαη γηα λα ην 

δηαηεξήζνπκε απφ ηε δηάβξσζε ηνπ αέξα ην ζθε-

πάδνπκε κε ειαηφιαδν. Πξνζσπηθά, ην θαηαθάζη 

ην ρξεζηκνπνηψ σο έκπιαζηξν ζηηο πάζρνπζεο 

πεξηνρέο θαη έρεη εμίζνπ θαιά ζεξαπεπηηθά απνηε-

ιέζκαηα. 
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Φηέξε (Πηεξίδηνλ ην αέηηνλ) 

Μάλνο Παπαδνγεσξγάθεο 
Φπζηθφο Καιιηεξγεηήο – Κηήκα Καξαθακπάλα, Πήιην 

 

 
Με ην φλνκα θηέξε, είλαη θνηλψο γλσζηά φια ηα 

θπηά πνπ αλήθνπλ ζηα Πηεξηδφθπηα. Σν 
γλσζηφηεξν είδνο είλαη ην Πηεξίδηνλ ην αέηηνλ, 
ζπλεζηζκέλν απηνθπέο ζηελ Διιάδα. Ζ εμάπισζε 
ηεο πνηθίιεη απφ ηηο παξαζαιάζζηεο έσο ηηο νξεηλέο 
πεξηνρέο. ηελ πεξηνρή ηνπ Πειίνπ φπνπ 
θαηνηθνχκε, ε θηέξε θχεηαη θαη επδνθηκεί, θπξίσο 
εθεί πνπ ππάξρνπλ θαζηαλσηά. Σα θαζηαλσηά 
είλαη ζπλήζσο αξθεηά επηθιηλή εδάθε κε 
θαιή απνζηξάγγηζε ησλ λεξψλ, εθεί φπνπ νη 
'παιηνί' θχηεπαλ ηηο θαζηαληέο, φρη κφλν γηα ηνλ 
λφζηηκν θαξπφ αιιά γηα λα ζπγθξαηνχλ θαη ηα 
εδάθε! 

Οπζηαζηηθά ε ζρέζε ηεο θηέξεο θαη ηεο 
θαζηαληάο είλαη κηα ζρέζε ζπκβησηηθή, ζε 
αιιειεμάξηεζε. Απφ ηελ κηα ε θαζηαληά 
πξνζθέξεη πινχζηα αιιά θαη ζπγρξφλσο φμπλα 
εδάθε, κε πινχζηα ζθηά θαη αξθεηή πγξαζία, 
ζπλζήθεο απαξαίηεηεο γηα λα θπηξψζεη δπλαηή θαη 
πγηήο θηέξε. Απφ ηελ άιιε ε θηέξε σο γλσζηφλ, 
ρξεζηκνπνηνχληαλ ηα παιηά ρξφληα γηα ηελ 
παξαγσγή πνηάζαο, θαη απηφ δηφηη έρεη πνιχ 
πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε θάιην, θαη σο γλσζηφ ην 
θάιην είλαη απφ ηηο πην σθέιηκεο ηξνθέο γηα 
ην δέληξν ηεο θαζηαληάο. 

Ζ θηέξε επίζεο δεκηνπξγεί κε ηελ ζεηξά ηεο 
πινχζηα εδαθνθάιπςε, άξα ηα εδάθε δελ 
μεξαίλνληαη νχηε δηαβξψλνληαη, αιιά δηαηεξνχλ 
πγξαζία, θάηη πνπ επίζεο εθηηκάεη ην δέληξν ηεο 
θαζηαληάο. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα θπζηθή 
ζπγθαιιηέξγεηα, ην έλα είδνο εμππεξεηεί ην άιιν-

θαη απηφ ε θχζε καο ην δείρλεη απιφρεξα, πσο 
δειαδή δηαθνξεηηθά ζηνηρεία θαη είδε 
ζπλππάξρνπλ θαη ζπκβηψλνπλ. Αλ νη θαζηαληέο 
είλαη πγηείο ηφηε επδνθηκεί θαη πγηήο δπλαηή θηέξε, 
θαη αληίζηξνθα, φπνπ δεηο πινχζηα θαηαπξάζηλε 
θηέξε θαη ζεθψζεηο ςειά ην θεθάιη, ζα δεηο φηη 
θαη ηα δέληξα θαηαπξάζηλα θαη πγηή είλαη. 

Καηά θάπνην ηξφπν ε θηέξε ιεηηνπξγεί θαη σο 
δείθηεο νμχηεηαο ηνπ εδάθνπο. πνπ ππάξρεη 
θηέξε, ηα εδάθε είλαη φμπλα. 

Παξαηεξψληαο ην θπηφ απφ θνληά ηελ επνρή πνπ 
βιαζηαίλεη, αξρέο άλνημεο, κπνξνχκε λα 
θαηαιάβνπκε θαη ηελ δπλακηθή ηνπ. Ο ηφζν 
εχζξαπζηνο βιαζηφο θαηαθέξλεη λα δηαπεξλά θαη 
ηα πην ζθιεξά εδάθε, γηα λα αλαδπζεί ζηελ 
επηθάλεηα. Ο βιαζηφο είλαη φκνξθνο κε ζρήκα θαη 
κνξθή ζπεηξνεηδή, ζνπ δίλεη ηελ αίζζεζε 
φηη πξφθεηηαη γηα θάηη πνιχ παιηφ, κε θχζε 
αξρέγνλε, ιεο θαη ππήξρε απφ πάληα. Δλ κέξε ε 
θηέξε ζπκβνιίδεη ηελ δηάξθεηα κέζα ζηνλ ρξφλν, 
ηελ ραξαθηεξίδεη ε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαο ηεο 
πάλσ ζηνλ πιαλήηε, αιιά θαη ε επηκνλή ηεο ζην 
λα θχεηαη, φζν θαη λα ηελ μεξηδψλεηο. 

Δίλαη ινηπφλ έλα θπηφ κε θχζε ελεξγεηηθή, ζα 
έιεγα δηαθνξεηηθά κε ελέξγεηα Σζη αλνδηθή, ην 
ίδην θαη ε δηαηξνθηθή ηεο αμία! Παξαδνζηαθά ε 
θηέξε είρε κεγάιε δηαηξνθηθή αμία, θαη δελ ηελ 
αθήλαλ λα πάεη ρακέλε. Σελ ζπιιέγαλε, θαη ηελ 
απνζήθεπαλ ζην θειάξη, γηα ηνλ ρεηκψλα. Σν ίδην 
θάλνπκε θαη εκείο. Σελ ζπληαγή ηεο κεηαπνίεζεο 
ηελ θξαηάσ, σο πλεπκαηηθφ δηθαίσκα.  

«Φάε θηέξε γηα λα δεζηαζείο» κνπ είπε ν 
Παξίζεο, πξψελ ηδηνθηήηεο-δηαρεηξηζηήο ηνπ 
θηήκαηνο Καξαθακπάλα, ζέινληαο λα πξνζδψζεη 
ζηε θηέξε ζεξκαληηθέο 
ηδηφηεηεο, ην ζηνηρείν ηεο 
θσηηάο, θαη θαηά ζπλέπεηα φηη 
πξφθεηηαη γηα ηξνθή δεζηή γηα 
ην ζψκα θαη ην πλεχκα. 

Δθηφο απφ ηελ ιαηηληθή 
νλνκαζία πνπ ηελ βξήθα ζην 
ηληέξλεη, ηα ππφινηπα 
ζηνηρεία είλαη βαζηζκέλα 
ζηελ εκπεηξηθή παξαηήξεζε 
ησλ  ηειεπηαίσλ 5 εηψλ.  
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ΚΣΖΜΑ 'ΚΑΡΑΚΑΜΠΑΝΑ'. 

 

πιινγηθή δσή θαη δηαβίσζε ζηηο παξπθέο ηνπ 

δάζνπο, πξντόληα άγξηαο θύζεο, ζπιινγήο θαη 

θπζηθήο θαιιηέξγεηαο 

Πέληε ρξφληα αηζίσο πέξαζαλ απφ ηφηε πνπ 

πήξακε ηελ ζαξξαιέα απφθαζε λα κεηνηθίζνπκε 

ζηελ 'άγξηα' θχζε! Μηα επηινγή πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ ζέιεζή καο γηα δσή θαη νκνξθηά θνληά ζηελ 

κεηέξα θχζε, κέζα ζηελ θπζηθή ξνή. Μηα επηινγή 

φπνπ πέξα απφ ηελ αιιαγή ηνπ πεξηβάιινληνο, καο 

έθεξε θαη έλα βήκα πην θνληά ζην φξακα γηα 

ζπιινγηθή δσή, έλα βήκα πην θνληά ζηελ θνηλή 

εκπεηξία θαη αλαδήηεζε κε άιινπο αλζξψπνπο. 

Πέξα ινηπφλ απφ ηνλ θαζαξφ αέξα, ην λεξφ ηεο 

πεγήο, ην γαιάδην ηνπ νπξαλνχ θαη ηεο ζάιαζζαο, 

πνπ απνηεινχλ απνδεδεηγκέλα ηηο επλντθφηεξεο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ αλζξψπνπ, πέξα ινηπφλ 

απφ ηηο ζπλζήθεο θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, ην 

εγρείξεκα 'θαξαθακπάλα' νξακαηίδεηαη θαη 

εξγάδεηαη ζπλεηδεηά, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ, φζν θαη 

ζε εκπεηξηθφ επίπεδν, ηελ ζπιινγηθή δσή θαη 

δηαβίσζε! Καη 'ζπιινγηθφ' δελ ελλννχκε απιά φηη  

άλζξσπνη θάλνπλ πξάγκαηα καδί! πιινγηθφ 

ελλννχκε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, ηελ θνηλή 

πλεπκαηηθή αλαδήηεζε, ηνλ θνηλφ νξακαηηζκφ 

θαηαζηάζεσλ, ψζηε νη άλζξσπνη λα θάλνπλ 

πξάγκαηα καδί δίρσο λα ρηίδνπλ ζηελ άκκν 

παιάηηα.... δειαδή λα ελεξγνχλ απφ θνηλνχ κφλν 

κε ζηφρν ην πιηθφ απνηέιεζκα ή κε θίλεηξν ηελ 

αλάγθε! 

Αληηζέησο ν δξφκνο ηνπ 'ζπιινγηθνχ' θηίδεη κε 

ζεκέιηα ηελ θηιία, ηελ εκπηζηνζχλε, ηελ θνηλή 

εκπεηξία θαη αλαδήηεζε, θηίδεη δίλνληαο έκθαζε 

ηφζν ζην απνηέιεζκα φζν θαη ζηελ δηαδηθαζία. Σν 

λα κνηξάδεζαη θαη ην λα βηψλεηο ηελ πξαγκαηηθφ-

ηεηα, καδί κε άιινπο αλζξψπνπο ζε επίπεδν 

πξαγκαηηθφ φκσο θαη φρη θαληαζηαθφ, είλαη έλα 

παλέκνξθν ζπλαίζζεκα πνπ γελλά επεκεξία, 

δεκηνπξγηθφηεηα, αγάπε! 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο καο είλαη πνηθίιεο θαη θαηά 

βάζε επνρηαθέο. Αζρνινχκαζηε ηφζν κε ηε θπζηθή 

θαιιηέξγεηα (δέληξα, θήπνπο) φζν θαη κε ηελ 

ζπιινγή (θαξπνχο, βφηαλα, άγξηα καληηάξηα). 

Σν θηήκα έρεη κέζα κειηέο, θαζηαληέο, θαηά θχξην 

ιφγν, θαη ζηγά-ζηγά δέληξα πνπ θπηέςακε ή 

κπνιηάζακε εκείο νη ίδηνη, ελδεηθηηθά ηα πξντφληα 

πνπ παξάγνπκε ή ζπιιέγνπκε απηά ηα ρξφληα είλαη 

ηα εμήο:  
κήια (επηέκβξεο) 

αριάδηα (επηέκβξεο) 

ρπκόο κήινπ, 

θάζηαλα 

καξκειάδεο (θάζηαλν, κήιν, βαηφκνπξν, θνχκα-

ξν, ζχθν) 

απνμεξακέλα ιαραληθά θαη θξνύηα 

ζαπνύλη παξαδνζηαθό κε ζηάρηε 

ρσξηάηηθν δπκσηό ςσκί θαη παμηκάδη 

ιαραληθά 

θξέαο ηξάγνπ 
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κειόμπδν 

άγξηα καληηάξηα 

ιάδη 

ειηέο 

πνιηόο ειηάο 

ηζηηζίξαβια 

θξίηακα 

θηέξε 

βόηαλα (ξίγαλε, θαζθφκειν, ζπκάξη, ηζνπθλίδα) 

λεξό πεγήο 

πινύζην θπιιόρσκα 

 

Απφ ηα αγαζά πνπ παξάγνπκε έλα κέξνο θαηαλα-

ιψλεηαη ή απνζεθεχεηαη γηα εκάο ηνπο ίδηνπο, ην 

άιιν κέξνο ηεο παξαγσγήο καο ην δηαζέηνπκε ζε 

ζνθνχο αλζξψπνπο  νη νπνίνη καο βνεζνχλ νηθνλν-

κηθά ψζηε λα ρηίζνπκε ηηο ππνδνκέο, γηα ηελ δηα-

βίσζε ησλ αλζξψπσλ πνπ κέλνπκε εθεί, γηα ηνπο 

επηζθέπηεο, θαη ηνπο θηινμελνχκελνπο, φπσο 

επίζεο θαη ππνδνκέο -εξγαιεία, γηα ηελ παξαγσγή 

θαη κεηαπνίεζε ησλ πξντφλησλ. 

Τπφςε πσο νπδεκία ζρέζε έρνπκε κε ςεθαζκνχο 

ή άιιε νπνηαδήπνηε ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ σο 

πξνο ηελ παξαγσγή. Σα πξντφληα καο είλαη αγλά, 

είλαη απνηέιεζκα ζπιινγηθήο εξγαζίαο θαη 

αγάπεο. 

Δληζρχνληαο ην εγρείξεκα 'θαξαθακπάλα', πέξα 

ηνπ φηη απνιακβάλεηε αγλά θαζαξά πξντφληα, 

νπζηαζηηθά γίλεζηε θαη ζπκκέηνρνη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

εγρεηξήκαηνο. 

Οη ηηκέο πνπ δηαζέηνπκε ηα πξντφληα είλαη ηηκέο 

ινγηθέο θαη νξίδνληαη, φρη κε γλψκνλα ην ππεξ-

θέξδνο, αιιά ηελ δίθαηα αληαιιαγή! 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηελ ζρνιή  καο γλσξίδεηε ή 

καο έρεηε αθνχζεη απφ ηα πξντφληα πνπ θέξλνπκε 

ζηνλ δάζθαιν ζαο Αιέμαλδξν, παξ’ φια απηά 

φπνηνο επηζπκεί ζα κπνξνχζε λα καο επηζθεθηεί 

θαη απφ θνληά. 

Σέινο, νπδεκία ζρέζε έρνπκε κε πνιηηηθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο παξαηάμεηο ή ηδενιεςίεο πνπ 

βαζίδνληαη ζηνλ ςπραλαγθαζκφ, αληηζέησο πηζηεχ-

νπκε ζηελ ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ, φηαλ θπζηθά 

απηή κπνξεί λα ζπλππάξμεη θαη κε ηνπο ππφινη-

πνπο γχξσ ηνπ. Γειψλνπκε άλζξσπνη εκπεηξηθνί, 

άλζξσπνη πνπ θνηηάκε ςειά θαη πξνρσξάκε 

κπξνζηά. 

 

Δπφκελν πξντφλ ειηέο απφ δέληξα θπξηνιεθηηθά 

θπζηθήο θαιιηέξγεηαο, ρσξίο θακία αλζξψπηλε 

παξέκβαζε καδεκέλεο κε ην ρέξη, μεπηθξηζκέλεο κε 

λεξφ πεγήο θαη θηηαγκέλεο κε κειφμπδν παξαγσ-

γήο καο. 

Διηέο καχξεο 

Διηέο πξάζηλεο 

μηδάηεο, ιεκνλάηεο, παηζηαζηέο 

 

Γηεύζπλζε επηθνηλσλίαο:Karakampana@yahoo.gr 

ΔΤΥΑΡΗΣΩ!        

mailto:Karakampana@yahoo.gr
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Έλα πνίεκα 
Γξακκέλν από ηνλ πύξν Ακπαηδόπνπιν κεηά από ζεξαπεία ζηε κέζε από ηνλ 

καζεηή ηεο ζρνιήο Φώηε θαξή 

 

 

Έλα πνίεκα 

 

Μαξμηζκφο, ιεληζκφο, 

Τπαξμηζκφο, ζερηαξηζκφο… 

 

Φεηηρηζκφο, αλαξρηζκφο, 

ηξαησληζκφο, ξεαιηζκφο… 

 

Φνπηνπξηζκφο, ληαληατζκφο, 

Κιαζηθηζκφο, βεινληζκφο… 

 

Βεινληζκφο, είλαη θαεκφο 

Καη ζηελαγκφο πνιχ πηθξφο… 

 

Βεινληζκφο, είλαη θξηρηφο (κα…) 

Καξγ’ απνηειεζκαηηθφο 

 

Βεινληζκφο, θη φρη θαληήιη 

ε ζεξαπεχεη ζην πηηο-θπηίιη 

 

ε θάλεη ηδφβελν ζηελ ζηηγκή 

Καβάια πάιη ζηελ κεραλή 

 

Βεινληζκφο, ε ζεξαπεία 

Γηα πάζαλ λφζν θαη καιαθία 

 

Απφ ηελ Κίλα ηελ καθξηλή 

αλ ην Lifan κνπ, ηελ κεραλή 

 

ήκεξα ησλ θψησλ θη ν θσηηζκφο 

Φψηε  ηνπ θαξή θαη βεινληζκφο 

 

Άληε θαη ξαθέηεο θαη κεραλή 

                                      Να ηελ επαλήιζελ  ε θιεγκνλή

Σέδα ζην θξεβάηη ην καιαθφ 

Πφλνη ζηνπο ζπνλδχινπο, απρεληθφ… 

 

Φψηεο ν βεινλνθφξνο 

Γειαζηφο, ηξνπαηνθφξνο 

 

Να ηνλ εκθαλίδεηαη μαθληθά 

Γψδεθα βειφλεο επζχο ρηππά… 

 

Γηαδηθαζία ηάρα πξφρεηξνο 

Να ’καη αηθληδίσο εγψ ζθαληδφρνηξνο 

 

Γχν ζηνλ ιαηκφ, ηξεηο ζηελ θεθαιή 

Σέζζεξηο ζηελ πιάηε ηελ ρακειή 

 

ε πφλεζαλ ζείν, επζχο ξσηά 

Καη πξηλ απαληήζσ μαλαρηππά 

 

ια ηψξα κνηάδνπλε ραιαξά 

Μα ηα απνηειέζκαηα θαζαξά 

 

Μάγνο ν Φσηάθεο ν γεηεπηήο 

Έκπεηξνο εγίλε βεινληζηήο 

 

Σέξκα πηα νη πφλνη νη ζνπβιεξνί 

Δμαθαλίζηεθαλε ζηελ ζηηγκή 

 

Άληε απνηειέζκαηα καγηθά 

Καη δεησθξαπγέο θαη ζαπκαζηηθά… 

 

Πέθηεη ν ζείνο ηψξα ζε παξαδάιε… 

………………. 

Βεινλνθφξνο 
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Ζ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΚΗΝΔΕΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 

ΠΡΟΣΔΗΝΔΗ ΣΟΤ ΑΠΟΦΟΗΣΟΤ ΣΖ ΓΗΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΔ ΤΝΔΓΡΗΔ 

 
Α. ΔΝΣΟ ΑΣΣΗΚΖ 

3εηέο ΠΣΤΥΗΟ ΑΚΑΓΖΜΗΑ 
ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΔ ΣΔΥΝΔ ΠΟΤ ΔΦΑΡΜΟΕΔΗ ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Αζαλαζίνπ ηαπξνχια Shiatsu, Βεινληζκφο 6979491086 

Αλδξένπ Νίθνο Βεινληζκφο, Βνηαλνζεξαπεία, Ρεθιεμνινγία 210 3632232 

Αλησλνπνχινπ Σηηή Shiatsu, Creative Healing, πκβνπιέο Γηαηξνθήο, 

Βνηαλνζεξαπεία 
210 8049287 θαη 6944519885 

Γαιεηζηάλ Έιηα Ρεθιεμνινγία, Θεξαπεπηηθφ καζάδ, Βεινληζκφο 6945195043 

Γηαλλνπνχινπ Αζελά 

(νδνληίαηξνο) 
Βεινληζκφο 210 6254888, 

210 6208486 θαη 6937040155 

Γεκεζνχθα Καηεξίλα Βεινληζκφο, Ρεθιεμνινγία, Shiatsu,Tuina 6946543977 

Καξαδεκήηξε Αγγειηθή Αξσκαηνζεξαπεία, Ρεθιεμνινγία 6937143575 

akaradimitri@yahoo.gr 
Καηζάξα ηακαηία Βεινληζκφο, Βνηαλνζεξαπεία 6932839971 

st.katsara@katsara.gr 

Κσλζηαληηλίδνπ Άλλα Βεινληζκφο, Ρεθιεμνινγία, Creative Healing,  

πκβνπιέο Γηαηξνθήο 210 9702848 

Λάθνπ Νάζηα 

 

Βεινληζκφο, Βνηαλνζεξαπεία 6932456130 

Λίβα Διέλε 

 

Βεινληζκφο, Ρεθιεμνινγία, Βνηαλνζεξαπεία 210 7011489 θαη 6944707461 

eleniliva@hotmail.com 

 
Μαπξνκκάηε Αιεμάλδξα Βεινληζκφο, Βνηαλνζεξαπεία, Ρεθιεμνινγία, 

Rejuvance, Θεξαπεπηηθφ καζάδ 
6944466595 

alexma31@live.com 

Μειά Δπγελία Βεινληζκφο, Ρεθιεμνινγία, Βνηαλνζεξαπεία, 

Αξσκαηνζεξαπεία, Rejuvance, Αλζντάκαηα Dr. Bach 
6976194624 

evgeniamela@yahoo.com 

Μηραιαθνπνχινπ Μαξία Βεινληζκφο, Tuina, Βνηαλνζεξαπεία, Rejuvance 6947234732 

yiati@hotmail.com 

Ννκηθνχ ηέιια Ρεθιεμνινγία, Βνηαλνζεξαπεία,  EFT 6946905271 θαη 2109624843 

lakou@hol.gr 

Μπφθαξε Μάξιελ Βεινληζκφο, Ρεθιεμνινγία, Βνηαλνζεξαπεία, 

Γηαηξνθήο, Αλζντάκαηα Dr. Bach, Σερληθή Bowen 

6944433753 

marlenventura@gmail.com 

 
Νηθνινπνχινπ Καηεξίλα Βεινληζκφο, Αγηνπξβεδηθφ καζάδ, Thai Yoga 

Massage, Reiki Crystals, Reiki 
6977591803 

katerinatcm@gmail.com 

Παπαδνγηάλλε Έπα Βεινληζκφο, Ρεθιεμνινγία, Βνηαλνζεξαπεία, 

πκβνπιέο Γηαηξνθήο, Αλζντάκαηα Dr. Bach 

 

6932920925 

eva-papa@hol.gr 

Πνιπδσγφπνπινο Γεκήηξεο Βεινληζκφο, Shiatsu, Reiki, πκβνπιέο Γηαηξνθήο, 

Hatha Yoga 
210 6006816 θαη 6944346789 

polizogopoulosdimitris@ gmail.com 

Σζηηηξίδνπ Αηκηιία Βεινληζκφο, Ρεθιεμνινγία, Tuina massage, 

Μειηζζνζεξαπεία 
6932639789 

tsemilia61@hotmail.com 

Φηιηππάθε Μαξία Βεινληζκφο, Ζιεθηξνβεινληζκφο, Ρεθιεμνινγία, 

Βνηαλνζεξαπεία 
210 9328898 θαη 6974336708 

Υαηδφπνπινο Αιέμαλδξνο 
Βεινληζκφο, Ρεθιεμνινγία, Αγηνπξβεδηθφ καζάδ, 

Thai Massage, Μπνραιαξσηηθή πνλδπινζεξαπεία, 

Rejuvance, Γηαηξνθή 

6934166121 

alxatzopoylos@gmail.com 



ΠΑΗΩΝΗΑ – ΣΔΤΥΟ 15ν 

 

 

42 

Β. ΔΚΣΟ ΑΣΣΗΚΖ 

3εηέο ΠΣΤΥΗΟ 

ΑΚΑΓΖΜΗΑ 

ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΔ ΣΔΥΝΔ ΠΟΤ 

ΔΦΑΡΜΟΕΔΗ 

ΠΔΡΗΟΥΔ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

ΣΖΛΔΦΧΝΟ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Βαληαξάθεο πχξνο 
Βεινληζκφο, Ρεθιεμνινγία, 

Βνηαλνζεξαπεία, Tuina 

Καη’ νίθνλ επηζθέςεηο ζε 

Πάηξα θαη Αζήλα 
6972270612 

s.vantar@gmail.com 

Λακπξάθε Καηεξίλα 
Βεινληζκφο, Αξσκαηνζεξαπεία, 

Ρεθιεμνινγία, Πνδνινγία, Rejuvance 

Γέρεηαη ζην ρψξν ηεο ζην 

Γχζεην 

2733 0 21222 θαη 

6974724004 

katerinalabraki@yahoo.

gr 

Νενθχηνπ Αλδξέαο 

Βεινληζκφο, SuJock,  Φπζηθνπαζεηηθή, 

Ρεθιεμνινγία, Νεπξνξεθιεμνινγία, 

Ραβδνζθνπία 

Γέρεηαη ζην ρψξν ηνπ ζηελ 

Λεπθσζία θαη θαη’ νίθνλ 

επηζθέςεηο 

+35799643205 

andreasneophytou@ 

cytanet.com 

Παιηαξνχηαο Γεκήηξεο 

(νδνληίαηξνο) 

Βεινληζκφο, Οδνληηαηξηθή, 

Βνηαλνζεξαπεία 

Γέρεηαη ζην ρψξν ηνπ ζην 

Κηάην 
2742 0 23322 

Πεξαλησλάθεο Νίθνο Βεινληζκφο θαη Φπζηθνζεξαπεία 
Γέρεηαη ζην ρψξν ηνπ ζηελ 

Ηεξάπεηξα Κξήηεο 
6932908293 

Φηιήο Αξηζηνηέιεο 
Βεινληζκφο, Βνηαλνζεξαπεία, 

Ayuerveda 

Γέρεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ ζηελ 

Λεπθσζία Κχπξνπ 
+35797769415 

ΓΗΠΛΧΜΑ 

ΒΔΛΟΝΗΜΟΤ 

ΣΖΛΔΦΧΝΟ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 
ΓΗΠΛΧΜΑ ΒΔΛΟΝΗΜΟΤ 

ΣΖΛΔΦΧΝΟ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Poutais Francoise  6945523739  Μψξε Λεκνληά 6972293479 

Αλδξηφπνπινο Κσλζηαληίλνο 6982787145  Ξχδε Γήκεηξα 6972001781 

Αλζίκνπ Ρνχια 6978215219  Παληειάθε Διέλε 6973383737 

Αξάπνγινπ Γηψξγνο 6983307701  Παπαδάηνπ Υξπζνχια 6936694520 

Γεξνληάηεο Κσλζηαληίλνο 6936974940  Παξραξίδνπ Εσή 6972718269 

Γηαλλαθνπνχινπ Δηξήλε 6946838433  Πεηξφγγνλαο Παλαγηψηεο 6974812708 

Γθηνχιε Βαζηιηθή 6978702092  Πιεπξίηεο Κσλζηαληίλνο 6984060884 

Γξπιιάθε Μαξία 6977975381  Πνιπρξφλεο Γεκήηξεο 6944546829 

Δκκαλνπειίδνπ Μαξγαξίηα 6992081955  Ραπηφπνπινο Αζαλάζηνο 6972302370 

Εαβεξδίλνο Θεφδσξνο 6945868029  ηδεξνπνχινπ Αζελά 6944430202 

 

 

 

 

Εαβνχ Γήκεηξα 6974066670  ηκάηνο Αλδξέαο 6939424853 

2110196694 Καλλειφπνπινο Φψηεο 6977078669  ηακάηε Κσλζηαληίλα 6977451236 

Καξαθνπικεδίδνπ Αγγειηθή 6936951758  Σδεβειέθνπ Παλαγηψηα 6977784079 

Καξβνχλεο Υάξεο 6937265351  Σνχξλε Μάτξα 6945480310 

Καζηξηλάθε Καηεξίλα 6938570491  Σζηγθνπλάθεο Γεψξγηνο 6932717616 

Καηζαληψλεο Μαλψιεο 6976331185  Σζηθξηηέαο Μηραήι 6942775265 

Κνπβάηζνο Φίιηππνο 
6970808371 

2106021750 

 
Φνπξλαξάθε Αξγπξψ 210 3642316 

Λαλαξά Δηξήλε 6979396535  Φξαγθνχιε Γεσξγία 6945710340 

Ληβαδείηεο Παλαγηψηεο 6948530104  Φξαληδήο Φξαληδέζθνο 6932538896 

Λνχζε Διέλε 6977336395  Υαηδεησάλλνπ Αθξηβή 6948112606 

Μαλνχθα-Παληειάθε Έθε 6947260012  Υέικε Δπγελία 6970013444 

 
Μαλνπζνγηαλλάθε Διπίδα 6973989643 

 
Μπαληάζθν Μαξία-Αιεζάληξα 

6937197888 

210 8992288 

Μπάηζε Νίθε 6976760330  ΓΗΠΛΧΜΑ ΒΟΣΑΝΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 
Μπαραξίνπ Μαίξε 6944711656 

 

 Γεξάξδνπ Γαλάε 6985122786 
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ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΑΚΑΓΖΜΗΑ 

ΓΗΠΛΧΜΑ 

ΡΔΦΛΔΞΟΛΟΓΗΑ 

ΣΖΛΔΦΧΝΟ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 
ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΡΧΜΑΣΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

ΣΖΛΔΦΧΝΟ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Tondys Szot Marzena 6955355144  Plotnicova Svitlana 6936830488 

Αιεμίνπ Βαγγέιεο   6977434967  Κξεηηθνχ Πεηξνχια 6945851150 

Γθηνχιε Βαζηιηθή 6978702092  Κσηίδνπ Διπίδα 6946840029 

Γνγνξίηεο Κσλζηαληίλνο 6944420393  Κσηηάθε Λεάλα 6974424562 

 
Λαλαξά Δηξήλε   6979396535  Μαηζνχθα Δπθξνζχλε 6944788217 

 Λπζίθαηνπ Γέζπνηλα 6944141833  πειηνπνχινπ Φσηεηλή 6976836987 

 Μαζηνπδάθε Αλησλία   6946599916    

Φινχδα Αλησλία    6974900318  ΔΚΣΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Υαηδεησάλλνπ Αθξηβή 6948112606  Κφελ Ράζει 6977709747  ΛΑΡΗΑ 

   Κνχξηδνγινπ Αιεμάλδξα   6973549854  ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ 

ΓΗΠΛΧΜΑ 

ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ 

ΣΖΛΔΦΧΝΟ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 
Μαθαξίνπ Δπξπδίθε 6979982806  Απξίιην-Οθηψβξην Ν.ΠΖΛΗΟ 

Μπάηζε Νίθε 6976760330  Μηραιάο Γηψξγνο 6974651868 ΑΘΖΝΑ ΚΑΗ ΑΗΣΩΛ/ΝΑΝΗΑ 

   Μπαιή Γήκεηξα 6937515662 ΣΡΗΠΟΛΖ 

ΓΗΠΛΧΜΑ SHIATSU 
ΣΖΛΔΦΧΝΟ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 
Πέππα Μαξία 6944469518 ΑΗΓΗΟ 

Ατβαιήο Κσλζηαληίλνο   6937515662  Πιαβφο Διεπζέξηνο 6977847467 ΒΟΛΟ 

Αξάπνγινπ Γηψξγνο 6983307701  Σαξαδή Μαξία 6973516558  ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ 

Λάζθαξε Αζαλαζία   6977922061  Σξηαληαθπιιίδε Ζιέθηξα 6946604911 AXAIA 

Μαιαλφο Αξηζηείδεο   
6972532300 

2104121746 

 
Σζαθάθεο Αλαζηάζηνο 6973006829 ΚΡΖΣΖ-ΑΘΖΝΑ 

Ξχδε Γήκεηξα 6972001781  Σζηνκπάλε Βαζηιηθή 6977832445 ΥΑΛΚΗΓΑ 

θνπξαηίδε  Ίλλα 6981855028  Φαγσγέλεο Μηράιεο 6972838528 ΑΘΖΝΑ ΚΑΗ Ν. ΜΑΓΝΖΗΑ 

ΟΝΟΜΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΔ ΣΔΥΝΔ ΠΟΤ ΔΦΑΡΜΟΕΔΗ 
ΣΖΛΔΦΧΝΟ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Αζαλαζνπνχινπ Γηάλλα 
Shiatsu, Βεινληζκφ, Γηαηξνθή, Meridian Massage, 

Ρεθιεμνινγία 

6949733694, 2130335422 

www.yannashiatsu.gr 

Αλδξηαλνπνχινπ Μαξία Οκνηνπαζεηηθή 6951813301 

Βαδηξγηαληδίθε Άλλα Shiatsu 6973223654 

Γεσξγαληάθεο Γηάλλεο Πξνγξάκκαηα θπζηθήο ηαηξηθήο & απνθαηάζηαζεο, Βεινληζκφ 210 6124389 

Γηαλλαθίδεο εβαζηφο Βεινληζκφ, Zen Shiatsu Therapy, Βεληνπδνζεξαπεία sevastosg@gmail.com 

Γθφζκα Μαξία Φπζηθφο ηνθεηφο & ηνθεηφο ζην ζπίηη 6972059474 

Γιαξφο Αληψλεο Οκνηνπαζεηηθή, πκβνπιέο Γηαηξνθήο 6973480727 

Γξίβαο Κσλζηαληίλνο Βεινληζκφ,  Βνηαλνζεξαπεία, Μαιάμεηο 6974067790 

Γεκεηξίνπ Γηάλλεο Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή, Φπζηθνζεξαπεία 
210 7700104 θαη 

info@yinyang.gr 

Καιατηζίδε Καηεξίλα Βεινληζκφο, Ρεθιεμνινγία, Λεκθηθή θαη Θεξαπεπηηθή κάιαμε 210 8010111 

tel:2108010111
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ΟΝΟΜΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΔ ΣΔΥΝΔ ΠΟΤ ΔΦΑΡΜΟΕΔΗ 
ΣΖΛΔΦΧΝΟ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Καξαδήκνο Αιέμεο Υεηξνπξαθηηθή κέζνδνο Clark 210 6519139 θαη 6945751113 

Καξλέδε Άξηεκηο Βεινληζκφ, Ρεθιεμνινγία 210 6725921 θαη 6932608602 

Καξνχζνο Αλδξέαο Βεινληζκφ, Thai Massage 6973698936 

Κνπθνχηζε Έπα Shiatsu, Rejuvance 210 7623572 

Κσλζηαληφπνπινο 

Κσλζηαληίλνο 
Οκνηνπαζεηηθή, Ηξηδνινγία, Οιηζηηθέο ζεξαπείεο 210 9888592 θαη 6973700142 

Μαληδψξνπ Διεπζεξία Thai Massage, Αξσκαηνζεξαπεία, Βνηαλνζεξαπεία mantzorouelefteria@yahoo.gr 

Μέξηαλνο Γηάλλεο Βεινληζκφ, Φπζηθνζεξαπεία 6980366290 

Μπαθνγηάλλεο ηακάηεο Βεινληζκφ, Φπζηθνζεξαπεία 210 8010111 θαη 6932577687 

Μπνπθνπβάιαο Υξήζηνο Βεινληζκφ, Βνηαλνζεξαπεία, Μειηζζνζεξαπεία 210 8010111 θαη 6973374318 

Μπνχζκπνπια Μαξία 
Ρεθιεμνινγία, Φπζηθνζεξαπεία, Βεινληζκφ, 

Δλεξγεηαθφ Feng Shui 
6977275327 

Οηθνλφκνπ Σάθεο 
Thai Yoga Massage, Βεινληζκφ, πκβνπιέο Γηαηξνθήο, 

Αγηνπξβεδηθφ καζάδ, Yoga 

6972710516 

(πεξηνρή Υαιθίδαο) 

Παπαδφζεθνο Γηψξγνο 
Φπζηθνζεξαπεία 

(manual therapy), Βεινληζκφ 

6977583380 

(πεξηνρή Υαλίσλ) 

Παπαθσλζηαληίλνπ 

Καηεξίλα 
Αξσκαηνζεξαπεία, Creative Healing 210 6543289 θαη 6974992206 

Παξάζεο Αλέζηεο Οκνηνπαζεηηθή 6998052884 

Πεληάξε Άξηεκηο Βεινληζκφ, Βνηαλνζεξαπεία 
2821044122 θαη 6977449898 

(πεξηνρή Υαλίσλ) 

Πεξηθεξάθεο 

Κσλζηαληίλνο 
Βεινληζκφ, Βνηαλνζεξαπεία, Ηξηδνινγία, Οδνλνζεξαπεπηηθή 210 5151908 θαη 6973383842 

Ππηηθάθεο Θσκάο Βεινληζκφ 
6977220782 

thomaspitikakis@yahoo.com 

Ρανπάλ Μνπρηληίλ Βεινληζκφ 6945956990 

ακαξίδεο Νίθνο Φπηνζεξαπεία, Οκνηνζεξαπεπηηθή, Φπζηνπαζεηηθή 
210 8847840 

6980358822 

ηαθθά Έπα 
Βεινληζκφ, Βνηαλνζεξαπεία, EMF, Reconnection, Aurasoma, 

Υξσκνβεινληζκφ, Μαζάδ 
6946561336 θαη 6947842231 

ηλαπιίδνπ Μαξία Πξνγξάκκαηα θπζηθήο ηαηξηθήο & απνθαηάζηαζεο, Βεινληζκφ 2104320475 θαη 6974793239 

ηνχθαο Μαξίλνο Βεινληζκφ, Βνηαλνζεξαπεία, SuJock, Ρεθιεμνινγία 6932891113 

ηακαηνχξνπ Εαραξνχια Αγηνπξβεδηθέο ζεξαπείεο, Βεινληζκφ 2108084492 θαη 6937054512 

Σειηθίδεο Αιέμαλδξνο Βεινληζκφ, Κηλέδηθε Βνηαλνζεξαπεία, Γηαηξνθή 210 8010111 


