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Πξόινγνο εθδόηε 
 

Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα 

ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα. 

Καη’ αξράο έρνπκε ηελ ζπλέληεπμε ηνπ Paul Unschuld 

ελφο πνιχ ζεκαληηθνχ Γαζθάινπ γηα ηελ Παξαδνζηαθή 

Κηλέδηθε Ηαηξηθή ζηελ Γχζε. Ο Paul Unschuld είλαη 

Γεξκαληθήο θαηαγσγήο, ειηθίαο 71 εηψλ, θαζεγεηήο 

ζηελ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ. 

Με ηελ ηδηφηεηα ηνπ θηιφινγνπ θαη εξεπλεηή ηεο ηζην-

ξίαο, ηδηαίηεξα ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο, 

έρεη κεηαθξάζεη ην πξψην βηβιίν ηνπ Κίηξηλνπ Απην-

θξάηνξα, «ην Βηβιίν ησλ απιψλ εξσηήζεσλ». (Huang 
Di Nei Jing Su Wen). Ο άζινο ηεο κεηάθξαζεο ελφο 

ηέηνηνπ βηβιίνπ απφ ην πξσηφηππν, ζε δχν Γπηηθνεπξσ-

πατθέο γιψζζεο (Αγγιηθά θαη Γεξκαληθά), θαζηζηά ηνλ 

Paul Unschuld σο έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο κε-

ιεηεηέο ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο ησλ θαη-

ξψλ καο. Απηφο ινηπφλ ν ηφζν εκβξηζήο κειεηεηήο ηεο 

Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο καο εθπιήζζεη επρά-

ξηζηα φηαλ ζε ζεηξά αλαθνξψλ ηνπ ππνζηεξίδεη φηη ν Qi 

Po, ν ππνπξγφο Τγείαο ηνπ Κίηξηλνπ Απηνθξάηνξα δελ 

είλαη άιινο απφ ηνλ Ηππνθξάηε ή θάπνηνλ απφγνλν απ-

ηνχ κε ην φλνκα Ηππνθξάηεο. Λφγσ θπξίσο απηνχ ηνπ 

ηζρπξηζκνχ επηδηψμακε θαη ήξζακε ζε επαθή καδί ηνπ. 

Ο Paul Unschuld πνιχ επγεληθά καο παξαρψξεζε ηελ 

ζπλέληεπμε ηελ νπνία παξαζέηνπκε ζην παξφλ ηεχρνο 

ηεο Παηψληαο. Ζ ζπλέληεπμε απηή εγθαηληάδεη ηελ αξρή 

ηεο έξεπλαο, γηα ηελ ΑΚΑΓΖΜΗΑ, σο πξνο ηελ πηζαλή 

ζρέζε Qi Po
1
 θαη Ηππνθξάηε. 

Σν δεχηεξν άξζξν είλαη δηθφ κνπ. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά 

γηα ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε – δεκνζηνπνίεζε ηεο ε-

θαξκνγήο ηνπ Διιεληθνχ Βεινληζκνχ κέζα ζηα πιαίζηα 

ηεο ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ θαη ΠΑ-

ΡΑΓΟΗΑΚΖ ΚΗΝΔΕΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ. Σελ ζηηγκή 

πνπ έλαο Γεξκαλφο, ν Paul Unschuld έξρεηαη λα ππν-

ζηεξίμεη ηελ πηζαλή ζρέζε Qi Po  θαη Ηππνθξάηε, εκείο 

ζηελ ΑΚΑΓΖΜΗΑ παξαζέηνπκε ην πξντφλ ηεο ζχλζε-

ζεο κεηαμχ ηνπ Ηππνθξάηε θαη ησλ Κηλέδσλ, ηνλ Διιε-

ληθφ Βεινληζκφ. 

                                                           
1 Qi Po ή Qi Bo. 

Σν ηξίην άξζξν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, αμίδνπλ ζπγρα-

ξεηήξηα ζηνλ ζπγγξαθέα ηνπ, εβαζηφ Γηαλλαθίδε, 

γηαηί απνδεηθλχεη πεξίηξαλα, φηη ηνπιάρηζηνλ ην πξψην 

δεχγνο Μεζεκβξηλψλ ηνπ Ηππνθξάηε είλαη ηαπηφζεκν 

κε ηνλ Κηλέδηθν Μεζεκβξηλφ (Πξσηεχσλ Μεζεκβξηλφο 

Οπξνδφρνπ Κχζηεο, Taiyang πνδηνχ). Έλα αθφκε ιηζά-

ξη ηνπνζεηείηαη ζην νηθνδφκεκα ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ 

ησλ δχν ηαηξηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Σέινο, ην ηέηαξην άξζξν πνπ παξαζέηνπκε, θηλείηαη ζε 

άιιν κήθνο θχκαηνο. Γελ ζηεξείηαη ζεκαζίαο φκσο θαη 

απηφ, αθνχ είλαη κηα εληειψο πξσηφηππε εξγαζία ζεξα-
πεπηή απνθνίηνπ ηεο ρνιήο. Ο Βαζίιεο Σζάθαινο καο 

παξαζέηεη ηελ ζεξαπεπηηθή ηνπ εκπεηξία κε αζζελείο 

ζθχινπο. Μάιηζηα ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο απνηειεζκαηη-

θφηεηαο ηνπ Βεινληζκνχ θαη ησλ Βνηάλσλ ζε θηεληα-

ηξηθά πεξηζηαηηθά, νξγαλψλνπκε ζηηο 3-4/5/2014 δηή-

κεξν ζεκηλάξην θηεληαηξηθνχ Βεινληζκνχ κε εηζεγεηή 

ηνλ Βαζίιε Σζάθαιν. 

Σα ππφινηπα είλαη γλσζηά θαη θαζηεξσκέλα ζηελ Παηψ-

ληα, αιιά αο ηα ππελζπκίζνπκε. Έρνπκε ηελ ελφηεηα 

«Νέα» κέζα ζηελ νπνία αλαθέξνληαη επηζηεκνληθέο 

αλαθνηλψζεηο αλά ηνλ θφζκν ζρεηηθά κε ηελ Παξαδνζη-

αθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή. Σελ ελφηεηα ηα δξψκελα ηεο 

ρνιήο φπνπ εθεί αλαθέξνπκε ζεκαληηθέο δξαζηεξηφ-
ηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ ρνιή καο.  

Σέινο ζηελ ελφηεηα «απφςεηο καζεηψλ» παξαζέηνπκε 

ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ηεο re-green ζηελ ειηάλα. π-

ζηήλνπκε αλεπηθχιαθηα ηελ επίζθεςε ζην νηθνινγηθφ 

απηφ αγξφθηεκα. Δπίζεο παξαζέηνπκε απφζπαζκα απ’ 

ην έξγν «Ζ αξεηή ηνπ Ηππνθξάηε», ελψ ηέινο θιείλνπκε 

κε ην πνίεκα αλψλπκεο ζακάλαο γηα ηελ αγάπε.  

Καη έηζη κε ηελ αγάπε νινθιεξψλνπκε απηφ ην λέν, 

αλνημηάηηθν ηεχρνο ηεο Παηψληαο. 

 

Αιέμαλδξνο Σειηθίδεο
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πλέληεπμε ηνπ Paul Unschuld 
κε ηνλ Αιέμαλδξν Σειηθίδε. 

 
 

Ο Paul Unschuld κνπ θίλεζε ην ελδηαθέξνλ απφ 
ην 2003 φηαλ εθδφζεθε ην έξγν ηνπ Huang Di 
Neijing Su Wen, απφ ηηο εθδφζεηο University of 
California Press ζηα Αγγιηθά. Δθείλε ηελ επνρή 

έςαρλα γηα κηα κεηάθξαζε ηνπ Κίηξηλνπ Απηνθξά-
ηνξα ζηα Αγγιηθά, αθνχ ππήξρε ζρεηηθφ θελφ ζηελ 
βηβιηνγξαθία. Ακέζσο παξήγγεηια ην βηβιίν, ην 
νπνίν δπζηπρψο δελ άλνημα παξά ειάρηζηα κε απν-
ηέιεζκα λα παξακέλεη ζησπειφ ζηα ξάθηα ηεο βη-
βιηνζήθεο κνπ. Πξν ελφο εμακήλνπ δηάβαζα ζην 
Journal of Chinese Medicine κηα ζπλέληεπμε ηνπ 

Paul Unschuld, ε νπνία κνπ θίλεζε ην ελδηαθέξνλ 
ηδηαίηεξα ζε έλα ζεκείν πνπ αθνξνχζε ηνλ Ηππν-
θξάηε θαη ηνλ Qi Po. Ακέζσο έζπεπζα λα έξζσ ζε 
επαθή καδί ηνπ κέζσ δηαδηθηχνπ. Ζ επαθή επεηεχ-
ρζε θαη κάιηζηα ν Paul Unschuld θάλεθε ππεξάλσ 
ησλ πξνζδνθηψλ κνπ γελλαηφδσξνο θαη απνθαιπ-
πηηθφο.  

 

Πνηνο όκσο είλαη ν Paul Unschuld; 

Ο Paul Unschuld γελλήζε-
θε ζην Lauban, ηιεζία, 
Γπη. Γεξκαλία ην 1943. 
Ξεθίλεζε ηηο ζπνπδέο ηνπ 
ζηηο επηζηήκεο ηεο πγείαο 
σο θαξκαθνπνηφο αιιά 
γξήγνξα ηνλ πξνζέιθπζε ε 

Κίλα θαη ν πνιηηηζκφο ηεο. 
Σελ επνρή πνπ απηφο, σο 
λεαξφο θνηηεηήο επηζπκνχ-

ζε λα κεηαβεί ζηελ Κίλα φκσο, ηα ζχλνξά ηεο ήηαλ 
θιεηζηά ζηνπο Γπηηθνγεξκαλνχο ππεθφνπο. Έηζη 
αλαγθάζηεθε λα πάεη ζηελ Taiwan. Παξφια απηά 
ε επαθή ηνπ κε ηνλ Κηλέδηθν πνιηηηζκφ ζηελ 

Taiwan, ε νπνία θξαηνχζε αλέπαθα πνιιά πεξηζ-
ζφηεξα ζηνηρεία παξάδνζεο θαη πνιηηηζκνχ, απφ φ, 
ηη ε θνκκνπληζηηθή Κίλα, ηνλ ζεκάδεςε αλεμίηεια 
γηα πάληα. Παξέκεηλε γηα έλα ρξφλν ζηελ Taiwan 
ην 1969 θαη έγξαςε ην πξψην ηνπ βηβιίν “Die  

Praxis des traditionellen chinesishen Heilsys-

tems”, ην νπνίν ήηαλ θαη ε δηδαθηνξηθή ηνπ δηα-

ηξηβή. Έθηνηε ε Κηλέδηθε Ηαηξηθή έγηλε ν ζθνπφο 
ηεο δσήο ηνπ. 

Tν 1979, έγξαςε ην δεχηεξν ηνπ βηβιίν ην νπνίν 
αθνξνχζε ηελ εζηθή ησλ Κηλέδσλ γηαηξψλ, καδί 
100 ζπληαγέο παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Βνηαλνζε-
ξαπείαο (απφ ηελ δπλαζηεία ησλ Han). 

Σν βηβιίν ηνπ “Medicine in China” ην νπνίν γξά-
θηεθε ηξίην ζηελ ζεηξά, έρεη γίλεη πιένλ θιαζζηθφ 

βηβιίν εηζαγσγήο ζηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε 
Ηαηξηθή, αθνχ ρξεζηκνπνηείηαη απφ φιεο ηηο Αγ-
γιφθσλεο ζρνιέο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξη-
θήο αλά ηνλ θφζκν. 

 

 

 

Medicine in China 

 

 

Δπί ζεηξά εηψλ, ήδε απφ ην 1969 αζρνιήζεθε κε 
ηελ Κηλέδηθε γιψζζα θαη κάιηζηα εθείλε ζηελ ν-
πνία είλαη γξακκέλα ηα θιαζζηθά θείκελα ηεο Πα-
ξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο, κε απνηέιεζκα ην 
1986 λα νινθιεξψζεη ηελ κεηάθξαζε ηνπ «Nan-

ching. Οη θιαζζηθέο δπζθνιίεο ηνπ Βεινλη-
ζκνύ». 
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Σν 1988 ν Paul Unschuld, μεθίλεζε λα πξαγκαην-
πνηεί, απηφ πνπ θαηά ηελ γλψκε κνπ είλαη ν πην 

κεγάινο άζινο γη’ απηνχο πνπ ζαπκάδνπλ ηελ Πα-
ξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή. Ξεθίλεζε ηελ κεηά-
θξαζε ηνπ Huang Di Nei Jing Su Wen, ηνπ πξψ-
ηνπ βηβιίνπ ηνπ Κίηξηλνπ Απηνθξάηνξα, ηνπ βη-
βιίνπ «ησλ απιώλ εξσηήζεσλ», ηνπ επαγγειίνπ 
νπζηαζηηθά ηεο Παξαδνζηαθή Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο. 
Ο Paul Unschuld θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ δνχιεςαλ 
κε ηα αξραία Κηλέδηθα θαη κεηέθξαζαλ ζηα Αγγιη-

θά, ζπλνιηθά 88.000 ηδενγξάκκαηα. Ζ ρξνληθή 
δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο ήηαλ 23 ρξφληα. 
Σν ηδηαίηεξν ηεο κεηάθξαζεο ηνπ Paul Unschuld, 
γεγνλφο ην νπνίν ραξαθηεξίδεη θαη φιν ην έξγν 
ηνπ, είλαη φηη πξνζπαζεί λα απνδψζεη κε φζν γίλε-
ηαη κεγαιχηεξε πηζηφηεηα ηηο ηδέεο θαη ηηο ζπλζή-
θεο ηεο επνρήο φπνπ γξάθηεθαλ ηα έξγα. Απηφ 

είλαη ζεκαληηθφ, αθνχ φινη γλσξίδνπκε φηη ε ζχγ-
ρξνλε βηβιηνγξαθία ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο 
Ηαηξηθήο είλαη ηδηαηηέξσο επεξεαζκέλε απφ ηνπο 
παξακνξθσηηθνχο θαθνχο είηε πνιηηηθψλ ηδενιν-
γηψλ, είηε επηζηεκνληθψλ δνμαζηψλ ηνπ ζήκεξα, 
κεηαθέξνληαο κηα εληειψο άιιε εηθφλα ηεο πξαγ-
καηηθφηεηαο φπνπ γξάθηεθαλ ηα έξγα. Τπνγξακ-

κίδνπκε ηδηαίηεξα ηελ πξνζήισζε ηνπ Unschuld 
ζηελ παξάδνζε θαη ηειηθά ζηελ αιήζεηα ηεο Πα-
ξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο, αθνχ απηφ είλαη 
έλα ζέκα πνπ καο απαζρνιεί ηδηαίηεξα ζηελ Γχζε, 
γηαηί πξαγκαηηθά αγλννχκε πνιιά γηα ηηο πεγέο 
ησλ Κηλέδσλ Γαζθάισλ καο. 

Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ κλεκεηψδνπο 
έξγνπ ν Unschuld μεθίλεζε κηα θαηλνχξγηα κεηα-
θξαζηηθή πξνζπάζεηα ε νπνία νινθιεξψζεθε ην 

2012. πγθεθξηκέλα κεηέθξαζε 1.000 ρεηξφγξαθα 
Κηλέδσλ γηαηξψλ απφ ην 17ν έσο ηνλ 20ν αηψλα. 

ήκεξα ν Unschuld βξίζθεηαη ζηελ δηαδηθαζία 
κεηάθξαζεο ηνπ κλεκεηψδνπο έξγνπ ηνπ Li Shi 
Zhen “Ben cao gang mu”, ην νπνίν αλακέλεηαη λα 
νινθιεξσζεί ην 2018, 500 ρξφληα απφ ηελ γέλλεζε 
ηνπ Li Shi Zhen. 

Σαπηφρξνλα ν Paul Unschuld είλαη θαζεγεηήο 
ζηελ Ηαηξηθή ζρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Βεξν-
ιίλνπ. Μεηά ηελ παξνπζίαζε θαη αλάδεημε ηεο 
ζπνπδαηφηεηαο ηνπ Paul Unschuld γηα ηελ Παξα-

δνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή ζε δηεζλέο επίπεδν, λν-
κίδσ φηη κπνξεί λα ζεσξεζεί δηθαηνινγεκέλε κηα 
ζπλέληεπμε απφ έλαλ ηέηνην ιφγην ησλ εκεξψλ 
καο. 

Α.Σ. Δξώηεζε 1
ε: Γηαηί δηαιέμαηε ηελ Κηλέδηθε 

Ηαηξηθή θαη γηαηί ην πξψην βηβιίν ηνπ Κίηξηλνπ 
Απηνθξάηνξα; 

P.U.: Ζ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή κε ηξάβε-

με απφ λσξίο ήδε απφ ην 1969 φηαλ πξσηνπήγα 
ζηελ Taiwan γηα ηελ δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή. 
Δθεί μεθίλεζα θαη ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ αξραία 
Κηλέδηθε γιψζζα. Έηζη φηαλ γχξσ ζην1980 δηαπί-
ζησζα ην θελφ πνπ ππήξρε ηφζν ζηελ Αγγιηθή, 
φζν θαη ζηελ Γεξκαληθή βηβιηνγξαθία, απνθάζηζα 
λα αζρνιεζψ κε ηηο κεηαθξάζεηο ησλ θιαζζηθψλ 

θεηκέλσλ ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο. 
Οη κεηαθξάζεηο νη νπνίεο ππήξραλ ήηαλ ειάρηζηεο 
θαη ππέθεξαλ είηε απφ ηελ ρξήζε φξσλ Γπηηθήο 
Ηαηξηθήο, είηε απφ ηελ ρξήζε φξσλ ζχγρξνλεο Πα-
ξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο νη νπνίνη δελ ζπ-
λαληψληαη ζηα αξραία θείκελα. Ο ζθνπφο κνπ ινη-
πφλ ήηαλ λα απνδψζσ πηζηά ηα αξραία θείκελα. Σν 
κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνίεζα ήηαλ ε Γεξκαληθή 

κεηάθξαζε ησλ απάλησλ ηνπ Ηππνθξάηε, επηδηψ-
θνληαο λα έρσ κία αλάινγε πηζηή απφδνζε ηνπ 
αξραίνπ θεηκέλνπ. Ωο απνηέιεζκα πνιιψλ ρξφλσλ 
ζθιεξήο δνπιεηάο, 23 ζπλνιηθά, πξνέθπςε ην 
Huang Di Nei Jing Su Wen ζηα Αγγιηθά θαη ζηελ 
ζπλέρεηα ζηα Γεξκαληθά. 

 

 

Huang Di Nei Jing Su Wen 
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Α.Σ. Δξώηεζε 2
ε: Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο ζρεηη-

θά κε ηα έξγα ηνπ Ηππνθξάηε θαη ηα βηβιία ηνπ 
Κίηξηλνπ Απηνθξάηνξα; 

P.U.: Ζ ελαζρφιεζή κνπ κε ηελ Γεξκαληθή κεηά-

θξαζε ησλ απάλησλ ηνπ Ηππνθξάηε σο θαηεπζπ-
ληήξηνπ άμνλα θαη ηεο δηθήο κνπ κεηάθξαζεο, κε 
βνήζεζε λα δηαθξίλσ πνιιέο Ηππνθξαηηθέο ζθέ-
ςεηο κέζα ζην Su Wen. Έηζη πξνέθπςε κέζα κνπ ε 
ηδέα γηα ηελ πηζαλή ζχλδεζε Ηππνθξάηε θαη Qi Po. 

Α.Σ. Δξώηεζε 3
ε: ε πνηα επνρή γξάθεηαη ην Su 

Wen; 

P.U.: Μεηαμχ ηνπ 2νπ θαη ηνπ 1νπ αηψλα π.Υ. ζηελ 
Κίλα, πνιινί ζπγγξαθείο, φινη άγλσζηνη ζήκεξα, 
δηαηχπσζαλ ζε ζχληνκα θείκελα θάπνηεο λέεο ηδέεο 
ζηα ηαηξηθά ζέκαηα νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηελ ξνή 

ηεο ελέξγεηαο Qi/pneuma ζην αλζξψπηλν ζψκα θαη 
ηηο ζρέζεηο ηνπ αλζξψπνπ κε ην εμσηεξηθφ πεξη-
βάιινλ, σο πξνο ηελ εκθάληζε λνζεξφηεηαο. Οη 
ηδέεο απηέο νη νπνίεο δηαηππψλνληαη ζην Su Wen 
δελ πξνυπάξρνπλ ζηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε 
Ηαηξηθή. Μέρξη ηφηε γλσξίδνπκε απφ ειάρηζηα θεί-
κελα πνπ έρνπκε ζηελ δηάζεζε καο πσο νη αζζέ-

λεηεο νθείινληαη ζε πξνγφλνπο, Θενχο θαη δαίκν-
λεο. Γελ ππήξρε ε ηδέα φηη νη θπζηθνί παξάγνληεο 
φπσο ην θξχν ή ε δέζηε κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 
λνζεξφηεηα. Απηφ μεθίλεζε ζηελ Κίλα ηνλ 2νπ.Υ. 
αηψλα θαη πξσηνδηαηππψλεηαη ζην Nei Jing Su 
Wen. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έλα έξγν ην νπνίν 
επεξεάδεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο επνρήο ηνπ, κελ 

μερλάκε φηη βξηζθφκαζηε ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 
ησλ εκπφιεκσλ θξαηψλ θαη ζηελ αξρή κηαο θαη-
λνχξγηαο, ελσκέλεο απηνθξαηνξίαο. 

Σν γεγνλφο φηη ζην έξγν απηφ ππάξρεη κηα κεηαηφ-
πηζε ηεο αίηηνπαζνγέλεηαο ηεο αξξψζηηαο απφ κε-
ηαθπζηθά αίηηα (δαίκνλεο, Θενί, θ.ι.π) ζε θπζηθά 
αίηηα (θξχν, δέζηε, θ.ι.π), πξάγκα ην νπνίν ζπλα-
ληάκε θαη ζηελ αξραία Διιεληθή Ηαηξηθή κε ηνλ 
Ηππνθξάηε, καο ππνςηάδεη φηη κπνξεί λα ππάξρεη 

θάπνηνπ είδνπο επαθή κεηαμχ ησλ δχν. Αλ κάιηζηα 
ζπκεζνχκε φηη ν Ηππνθξάηεο πξνεγείηαη θαηά δχν 
αηψλεο ηεο ζπγγξαθήο ηνπ Su Wen, ηφηε είλαη πν-
ιχ πηζαλφ, είηε ν ίδηνο ν Ηππνθξάηεο, είηε θάπνηνο 
απφγνλφο ηνπ κε ην φλνκα Ηππνθξάηεο λα ήξζε ζε 
επαθή κε ηνπο Κηλέδνπο. 

Καηά ηελ γλψκε κνπ ε ηδέα φηη ν Κίηξηλνο Απην-
θξάηνξαο πξνζέθεξε ηελ ηαηξηθή, είλαη κηα ηδέα ε 
νπνία εκθαλίδεηαη πνιχ αξγφηεξα πεξίπνπ ζηνλ 

2νκ.Υ. αηψλα ζηελ Κίλα.  Μέρξη ηφηε ην Huang Di 
Nei Jing Su Wen είλαη έλα έξγν ην νπνίν δελ ραί-
ξεη θαη ηδηαίηεξεο εθηηκήζεσο απφ ηελ πλεπκαηηθή 

ειίη ηεο επνρήο. Πξψηνλ γηαηί απηή ε κεηαηφπηζε 
απφ κεηαθπζηθά ζε θπζηθά αίηηα ζίγνπξα ελνριεί 

θαη δεχηεξνλ γηαηί ν ζπγγξαθέαο ηνπ έξγνπ βάδεη 
ηνλ Απηνθξάηνξα λα δηδάζθεηαη απφ έλαλ παληε-
ιψο άγλσζην γηαηξφ ηνλ Qi Po. Σν γεγνλφο φηη ν 
Qi Po παξακέλεη έλαο δηάζεκνο άγλσζηνο, αθνχ 
δελ γλσξίδνπκε απνιχησο ηίπνηα γηα ηελ δσή ηνπ, 
εληζρχεη ηελ πηζαλφηεηα ζχλδεζεο κε ηνλ Ηππν-
θξάηε. 

Α.Σ. Δξώηεζε 4
ε: Γηαηί πηζηεχεηε φηη ν ζπγγξα-

θέαο ηνπ Su Wen, βάδεη ηνλ Απηνθξάηνξα λα δη-
δάζθεηαη απφ ηνλ Qi Po; 

P.U.: πσο ήδε αλέθεξα ν ζπγγξαθέαο ηνπ Su 

Wen, ζπγθέληξσζε πνιιά δηαθνξεηηθά θείκελα 
άιισλ αγλψζησλ ζπγγξαθέσλ θαη ηα ζπλέλσζε 
κεηαμχ ηνπο κε έλαλ ππνηηζέκελν δηάινγν κεηαμχ 
ηνπ Κίηξηλνπ Απηνθξάηνξα θαη ηνπ Qi Po. ε απ-
ηφλ ηνλ δηάινγν ζε πνιχ ιίγα ζεκεία θαίλεηαη λα 
μέξεη ν Κίηξηλνο Απηνθξάηνξαο, αληίζεηα ζηα πε-
ξηζζφηεξα θαίλεηαη φηη ν Qi Po ηνλ δηδάζθεη. Σν 

γεγνλφο φηη ν πεξίθεκνο Κίηξηλνο Απηνθξάηνξαο 
δηδάζθεηαη απφ έλαλ ηζηνξηθά άγλσζην Qi Po, νπ-
δέπνηε ζπδεηείηαη ζηελ Κίλα. Αθφκα θαη ην γεγν-
λφο φηη αγλννχκε ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ Su Wen κπν-
ξεί λα έρεη ζρέζε κε ην φηη ζηελ επνρή ηνπ ζεσξή-
ζεθε βιάζθεκν γηα ηνλ Απηνθξάηνξα θείκελν. 
Απφ ηελ άιιε απηή ε πεξίεξγε δηαρείξηζε ηνπ ζέ-
καηνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαηλνχξγηεο ηδέεο πνπ 

δηαηππψλνληαη ζην Su Wen, πξνζσπηθά κε νδεγεί 
ζηελ ππφζεζε φηη εδψ κπνξεί λα έρνπκε κηα επί-
δξαζε ζηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή απφ 
ηελ Γχζε θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ Ηππνθξάηε 
ηνλ ίδηνλ ή ηηο ηδέεο ηνπ. 

Α.Σ. Δξώηεζε 5
ε: Τπάξρεη ζπγγέλεηα κεηαμχ ησλ 

ηδενγξακκάησλ γηα ηνλ Qi Po θαη ηνπ Ηππνθξάηε; 

P.U.: Σν φλνκα ηνπ Qi Po είλαη γξακκέλν κε δχν 

ραξαθηήξεο (岐 伯) Qi θαη Po ή Bo. Σν ηδεφγξακ-

κα Qi ζεκαίλεη κνλνπάηη ζηα βνπλά, ελψ ην Po 
ζεκαίλεη ιεπθφο άλζξσπνο. Άξα φιν καδί ζεκαίλεη 
«Ο ιεπθόο άλζξσπνο πνπ ήξζε από ην κνλνπάηη 

ησλ βνπλώλ». Αθήλνληαο ινηπφλ ηελ θαληαζία 
καο πνιχ ειεχζεξε ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε 
φηη ην φλνκα Qi Po παξαπέκπεη ζε θάπνηνλ πνπ 
ήξζε απφ ηελ Γχζε, αθνχ ε Κίλα έρεη βνπλά κφλν 

ζηα Γπηηθά. 

Δπίζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δπλαζηείαο ησλ Υαλ, 
ν Qi Po πξνθέξνληαλ θαη xi bork. Σν xi bork, ζα 
κπνξνχζε λα είλαη θάιιηζηα ε θηλεδνπνίεζε ηνπ 
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νλφκαηνο ηνπ Ηππνθξάηε, κε ηελ ρξήζε ησλ δχν 
πξψησλ ζπιιαβψλ. 

Σέινο, ην Κηλέδηθν ηδεφγξακκα γηα ηνλ Ηππνθξάηε 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα είλαη:(希 波 克 拉 底, 

xi  bo  ke  la  di). 
 

Α.Σ. Δξώηεζε 6
ε: Ση γλψκε έρεηε γηα ην Ling Shu 

θαη πνηα ε ζρέζε ηνπ κε ην Su Wen: 

P.U.: Σν Ling Shu έρεη γξαθηεί ηελ ίδηα πεξίνδν κε 
ην Su Wen θαη είλαη θαη απηφ αγλψζηνπ ζπγγξα-
θέσο. ην Ling Shu νη δηάινγνη είλαη δηαθνξεηηθνί 

απφ ην Su Wen, αιιά θαη ζ’ απηφ ην βηβιίν ν Κί-
ηξηλνο Απηνθξάηνξαο δηδάζθεηαη απφ ηνλ Qi Po 
αιιά θαη ζε θάπνηα ζεκεία απφ ηνλ Po Gao. Οη 
δχν απηνί είλαη άγλσζηνη θαη δελ εκθαλίδνληαη 
αιινχ ζηελ ηζηνξία ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο 
Ηαηξηθήο. Αλ βάινπκε ηα νλφκαηά ηνπο καδί πξν-
θχπηεη ην «Qi Po Gao», ην νπνίν είλαη αθφκα εγγχ-

ηεξα ζην Ηππνθξάηεο απφ φηη ην ζθέην Qi Po.

Α.Σ. Δξώηεζε 7
ε: Έρεηε δηαθξίλεη θάπνηνπο φ-

ξνπο ζηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή πνπ ζα 
κπνξνχζαλ λα έρνπλ Διιεληθή πξνέιεπζε; 

P.U.: Σξεηο φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

Κηλέδνπο κπνξψ κε βεβαηφηεηα λα πσ φηη έρνπλ 
Διιεληθή πξνέιεπζε. Πξψηνλ ν φξνο Xiao Ke πνπ 
ζεκαίλεη δίςα θαη δηαθπγή πγξψλ φπσο αθξηβψο 
θαη ν φξνο δηαβήηεο (ζεκ. κεη. απφ ην ξήκα δηα-
βαίλσ). Γεχηεξνλ ν φξνο fei xiao πνπ παξαπέκπεη 
ζηελ θζίζε ησλ Διιήλσλ. Σέινο ν φξνο huo luan ν 
νπνίνο παξαπέκπεη ζηελ ρνιέξα. 

Α.Σ. αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηελ ζπλεξγαζία, ζα 
ζέιαηε λα πξνζζέζεηε θάηη: 

P.U.: Θα ήζεια λα πξνζζέζσ, φηη γηα φια απηά 
πνπ ζαο αλέθεξα δελ έρσ θάπνηεο ηξαληαρηέο απν-

δείμεηο θαη γη’ απηφ άιισζηε νη Κηλέδνη ζπλάδει-
θνί κνπ ηα ζεσξνχλ θαη ιίγν αλππφζηαηα. Παξφια 
απηά εγψ πηζηεχσ ζε απηήλ ηελ ζρέζε ηνπ Ηππν-
θξάηε κε ηνλ Qi Po, πεξηζζφηεξν κε ηελ δηαίζζεζε 
παξά κε ηελ ινγηθή. 

 

Ζ πνιχ ζεκαληηθή απηή αλαθνξά ηνπ Paul Unschuld γηα ηελ πηζαλή ζρέζε Qi Po θαη Ηππνθξάηε ελεξγνπνηεί 
κέζα ζηελ ΑΚΑΓΖΜΗΑ έξεπλα, ε νπνία ζα ζηξαθεί πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνθαιπθζεί 
ε αιήζεηα. Γελ παίξλνπκε ζαλ δεδνκέλε ηελ άπνςε ηνπ Paul Unschuld αιιά καο δξαζηεξηνπνηεί επράξηζηα 
ζηελ θαηεχζπλζε αλαθάιπςεο ελφο αθφκα θξίθνπ, ζηελ αιπζίδα ζχλδεζεο ηεο Διιάδαο κε ηελ Κίλα. τα 

πιαίσηα τεο έξεπλαο απτήο πξνθεξύσσνπκε ρνξεγία ππντξνυίαο. Τπνςήθηνη γηα ηελ ππνηξνθία κπνξεί λα 
είλαη φζνη έρνπλ πηπρίν ή δίπισκα ηεο ρνιήο θαη φζνη απφ απηνχο θαηαζέζνπλ έσο 29/5/2014, δηζέιηδε αλα-
θνξά ζρεηηθά κε ηνλ Qi Po. Ζ επηινγή ηνπ ππφηξνθνπ ζα γίλεη κε θιήξσζε, ηελ εκέξα ηεο γηνξηήο ηεο ρνιήο 
(23/6/2014). Ζ ππνηξνθία είλαη εηήζηα θαη αθνξά ηελ δηακνλή θαη εθπαίδεπζε ηνπ ππφηξνθνπ ζην Tianjin 
University of Traditional Chinese Medicine. Σν έξγν ηνπ ζα είλαη δχν κέξεο ηελ εβδνκάδα ελαζρφιεζε κε ηνλ 
Βεινληζκφ, κία κέξα ηελ εβδνκάδα ελαζρφιεζε κε Βφηαλα θαη δχν κέξεο ηελ εβδνκάδα έξεπλα θαη κειέηε 
γηα ηνλ Qi Po, ηελ δσή ηνπ, ηα ηαμίδηα ηνπ, ηνπο πξνγφλνπο θαη απνγφλνπο απηνχ, ηελ επαθή ηνπ κε ηνλ Κί-
ηξηλν Απηνθξάηνξα θαη ηελ πηζαλή ζρέζε ηνπ κε ηνλ Ηππνθξάηε. Ήηαλ ηειηθά ν Qi Po έλα κπζηθφ ή έλα πξαγ-

καηηθφ πξφζσπν; Δπρφκαζηε ε θίλεζε απηή ηεο ΑΚΑΓΖΜΗΑ πξνο ηελ ηζηνξηθή έξεπλα λα απνδψζεη σθέ-
ιηκνπο θαξπνχο γηα φινπο. 
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Γεκνζίεπζε εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ζπγγέλεηα 

ηεο Αξραίαο Διιεληθήο θαη ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο. 
 

Αιέμαλδξνο Σειηθίδεο 
Τπεχζπλνο εθπαίδεπζεο ΑΚΑΓΖΜΗΑ Αξραίαο Διιεληθήο θαη Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο. 

Σν 2004 ηδξχζεθε ζηελ Αζήλα ε ΑΚΑΓΖΜΗΑ 

ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΟΓΗΑΚΖ 
ΚΗΝΔΕΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ. Ζ ΑΚΑΓΖΜΗΑ έρεη σο 
ζηφρνπο: α) Σελ δηάδνζε ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέ-
δηθεο Ηαηξηθήο ζηελ Διιεληθή θνηλσλία, β) Σελ 

αλαβίσζε ηεο αξραίαο Διιεληθήο Ηαηξηθήο, γ) Σελ 
αλάδεημε ησλ θνηλψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ησλ δχν 
ηαηξηθψλ ζπζηεκάησλ.  

Καηά ηα επφκελα έηε απφ 2005-2008 δεκνζηεχνπ-
κε ζε Διιελφθσλα αιιά θαη Αγγιφθσλα πεξηνδη-
θά Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο, δχν πνιχ ζεκαληηθά άξ-
ζξα. ην πξψην (βι. www.akadimia.gr) επηζεκαί-
λνπκε ηηο γεληθέο νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ δχν ηα-
ηξηθψλ ζπζηεκάησλ (ζεσξία Yin-Yang, ζεσξία 
ζηνηρείσλ, πεκπηνπζία, βνηαλνζεξαπεία, θ.α.). 

Σν δεχηεξν άξζξν αθνξά ηηο νκνηφηεηεο αλάκεζα 

ζ’ έλα δίθηπν κεζεκβξηλψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν 
Ηππνθξάηεο θαη ησλ Κηλέδηθσλ Μεζεκβξηλψλ. Σν 
ρσξίν ζην νπνίν ν Ηππνθξάηεο αλαιχεη ηνπο δη-
θνχο ηνπ κεζεκβξηλνχο βξίζθεηαη ζην «πεξί Φχζη-
νο αλζξψπνπ», παξάγξαθνο 11 (εηθ.1). Ο Ηππν-
θξάηεο ινηπφλ ρξεζηκνπνηνχζε έλα δίθηπν κεζεκ-
βξηλψλ, ην νπνίν νλνκάδεη «θιέβεο» πξνθαλψο 

γηαηί ζην δίθηπν απηφ εθάξκνδε ηελ θιεβνηνκία 
(αθαίκαμε). Απ’ ηελ κειέηε ηνπ δηθηχνπ απηνχ 
ζπκπεξαίλνπκε φηη δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην αγ-
γεηαθφ δίθηπν ηνπ ζψκαηνο, ζε ζεκείν κάιηζηα ν 
ζρνιηαζηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ λα 
απνθαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα «ζπγθερπκέλε» πε-
ξηγξαθή ησλ θιεβψλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν Ηπ-

πνθξάηεο πεξηγξάθεη έλα ελεξγεηαθφ δίθηπν θαλα-
ιηψλ (Μεζεκβξηλψλ) ηα νπνία κνηάδνπλ πεξηζζφ-
ηεξν κε ηνπο Κηλέδηθνπο Μεζεκβξηλνχο παξά κε 
αγγεία (θιέβεο ή αξηεξίεο) ηεο ζχγρξνλεο Γπηηθήο 
αλαηνκίαο.  

 

Δηθόλα 1 – ηελ εηθφλα απηή βιέπνπκε ηελ κεηάθξαζε ηνπ 
Καίζαξνο Δκκαλνπήι, επηκέιεηα Γ.Κ .Πνπξλαξφπνπινο, εθ-

δφζεηο Μαξηίλνο 1966. 

 

Οη νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ Ηππνθξαηηθψλ θαη Κηλέ-
δηθσλ Μεζεκβξηλψλ είλαη πνιιέο, ηδηαίηεξα κεηα-

μχ ηνπ πξψηνπ δεχγνπο Μεζεκβξηλψλ ηνπ Ηππν-
θξάηε θαη ηνπ Πξσηεχνληα Μεζεκβξηλνχ ηεο Οπ-
ξνδφρνπ Κχζηεο Taiyang πνδηνχ (εηθ.2). 

 

Δηθόλα 2 – Δδψ βιέπνπκε ζηα αξηζηεξά ην πξψην δεχγνο 
Μεζεκβξηλψλ ηνπ Ηππνθξάηε θαη δεμηά ηνλ Πξσηεχνληα Με-

ζεκβξηλφ ηεο Οπξνδφρνπ Κχζηεο (Taiyang πνδηνχ). 
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Ζ πην επηεηθήο ππφζεζε πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε 

γη’ απηήλ ηελ ζχκπησζε είλαη φηη Έιιελεο θαη Κη-
λέδνη εθαξκφδνληαο κηα παξφκνηα ηερληθή (θιεβν-
ηνκία νη Έιιελεο, Βεινληζκφ νη Κηλέδνη) θαηέιε-
μαλ ζηα ίδηα θαλάιηα πάλσ ζην αλζξψπηλν ζψκα. 

Ζ πην ηνικεξή ππφζεζε πνπ κπνξνχκε λα θάλνπ-
κε, κε δεδνκέλν επίζεο φηη ηελ επνρή ηνπ Ηππν-
θξάηε ζην λεζί πνπ γελλήζεθε ηελ Κσ γλψξηδαλ 
ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ κεηαμνζθψιεθα, ηνλ νπνίν 
νλφκαδαλ ζεξ (κεηάμη) θαη ηνπο αλζξψπνπο απ’ 

ηνπο νπνίνπο πήξαλ ηελ ηέρλε, ηνπο νλφκαδαλ ή-
ξεο (πξφθεηηαη πηζαλφλ γηα ηνπο Κηλέδνπο), είλαη 
φηη ήδε ηελ επνρή ηνπ Ηππνθξάηε νη Κηλέδνη είραλ 
έξζεη ζ’ επαθή κε ηνπο Έιιελεο. Άιισζηε ε θαι-
ιηέξγεηα ηνπ κεηαμνζθψιεθα είλαη έλα αδηάζεηζην 
ζηνηρείν, γηαηί δελ κπνξνχζαλ λα ην’ ρνπλ πάξεη 
παξά κφλν απ’ ηνπο Κηλέδνπο, αθνχ απηνί γέλλε-
ζαλ ηελ ηέρλε ηνπ κεηαμηνχ. 

Μηα αθφκα πην ηνικεξή ππφζεζε θάλεη ν Paul Un-

schuld ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ν Qi Po, ν Τπνπξ-
γφο πγείαο ν νπνίνο δηδάζθεη ηνλ Κίηξηλν Απην-
θξάηνξα είλαη πνιχ πηζαλφ λα είλαη ν Ηππνθξάηεο 
ή θάπνηνο απφγνλνο απηνχ, κε ην φλνκα Ηππνθξά-
ηεο. 

Πξάγκαηη ηελ επνρή ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 
(356-323 π.Υ.) φηαλ ν Διιεληθφο πνιηηηζκφο έ-
θηαζε ζηα πέξαηα ηνπ θφζκνπ, ζπλάληεζε ηνπο 
Κηλέδνπο ζηα ζχλνξα ηεο Βαθηξηαλήο (ζεκεξηλφ 
Σαηδηθηζηάλ, Β. Αθγαληζηάλ) (εηθ.3).  

 

Εηθόλα 3 – Εδώ βιέπνπκε ηελ πνξεία ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 

θαη ηα ζύλνξα ηεο Ειιεληθήο επηθξάηεηαο ζηελ επνρή ηνπ (323 

π.Χ.). 

 

Δθεί ν πξψηνο εγγνλφο ηνπ Ηππνθξάηε, νλφκαηη 

επίζεο Ηππνθξάηεο, ήηαλ γηαηξφο ηεο Ρσμάλεο, 
πξψηεο ζπδχγνπ ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. ηελ 
αθξηηηθή απηή πεξηνρή φπνπ θηάλεη γεσγξαθηθά, ε 
ζχγρξνλε Κίλα, είλαη πνιχ πηζαλφλ λα ππήξμε ε-
παθή κεηαμχ ησλ Κηλέδσλ θαη ησλ Διιήλσλ γηα-
ηξψλ θαη κάιηζηα κεηαμχ ελφο Ηππνθξάηε θαη ησλ 

Κηλέδσλ. Άιισζηε φπσο αλαθέξεη ν Paul Un-

schuld (ζην έξγν ηνπ Chinese Medicine) ην Huang 
Di Nei Jing So Wen έρεη γξαθηεί πνιχ κεηαγελέ-
ζηεξα (160 π.Υ.) ηεο Διιεληθήο παξνπζίαο ζηα 
δπηηθά ζχλνξα ηεο Κηλέδηθεο Απηνθξαηνξίαο. Ήδε 
ινηπφλ θαηά ηελ επνρή ηνπ Ηππνθξάηε ε ηαηξηθή 
γλψζε ζα’ ρε ζίγνπξα κεηαθεξζεί εθαηέξσζελ. 
Έηζη πξνέθπςαλ θαηά πάζα πηζαλφηεηα νη νκνηφ-

ηεηεο κεηαμχ ησλ Διιεληθψλ θαη ησλ Κηλέδηθσλ 
Μεζεκβξηλψλ. 

Σν γεγνλφο απηφ, ηεο επαθήο κεηαμχ ησλ δχν πν-
ιηηηζκψλ, Διιήλσλ θαη Κηλέδσλ, είλαη θάηη ην ν-
πνίν επαλαιακβάλεηαη αλά ηνπ αηψλεο. Ωο κέξνο 
απηήο ηεο ηζηνξηθήο λνκνηέιεηαο, ην θαηλφκελν 
επαλαιακβάλεηαη θαη ελζαξθψλεηαη ζήκεξα κέζα 
ζηα πιαίζηα ηεο ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛ-
ΛΖΝΗΚΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΚΗΝΔΕΗΚΖ 

ΗΑΣΡΗΚΖ. Ζ ΑΚΑΓΖΜΗΑ είλαη έλα εθπαηδεπηη-
θφ ίδξπκα κέζα ζην νπνίν θαιιηεξγείηαη θαη δηαδί-
δεηαη ε Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή, ελψ ηαπ-
ηφρξνλα θαη εμ’ αηηίαο ηεο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο, α-
λαβηψλεηαη θαη ε αξραία Διιεληθή Ηαηξηθή, έηζη 
φπσο μεθηλάεη απ’ ηελ δηδαζθαιία ηνπ Ηππνθξάηε. 

Ζ Ηππνθξαηηθή Ηαηξηθή ή επί ηεο νπζίαο αξραία 
Διιεληθή Ηαηξηθή έρεη πεξηέιζεη ηα ηειεπηαία ρξφ-
ληα ζε θαηάζηαζε απαμίσζεο. Ζ ζχγρξνλε Γπηηθή 

Ηαηξηθή, κε ηελ ηερλνινγηθή ηεο ππεξνπιία, καο 
έθαλε λα πηζηέςνπκε φηη γλσξίζακε ηελ αλζξψπη-
λε θχζε πνιχ θαιχηεξα απ’ ηνπο πξνγφλνπο καο. 
Παξά ηα δεδνκέλα απηά ε ζχγρξνλε Γπηηθή Ηαηξη-
θή ζηνλ ηνκέα ηεο ζεξαπείαο πζηεξεί, γεγνλφο ην 
νπνίν νθείιεηαη ζηελ εζηθή αλεπάξθεηα ησλ ιεη-
ηνπξγψλ ηεο, αθνχ ν αζζελήο γίλεηαη έξκαην θαη 
αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο ελφο πνιχπινθνπ ηα-
ηξηθνχ ζπζηήκαηνο (εηθ.4) 

Εηθόλα 4 – Ο Ιππνθξάηεο γελλήζεθε ην 460 π.Χ. ζηελ Κω. 
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Ο Ηππνθξάηεο κε ζαθψο βαζχηεξε γλψζε ηεο αλ-

ζξψπηλεο θχζεο, αθνχ ε δηθηά καο γλψζε γηα ηελ 
αλζξψπηλε θχζε είλαη ηειενπηηθή, ππνζηήξηδε φηη 
ε βάζε ηεο ζεξαπείαο είλαη ε εζηθή επάξθεηα ηνπ 
ζεξαπεπηή, ν νπνίνο νθείιεη λα θαιιηεξγεί ηελ 
αξεηή πξνο φθεινο ησλ αζζελψλ ηνπ. Ζ αξεηή ζ’ 
επίπεδν πλεπκαηηθφ είλαη ε απηνγλσζία, ε πξν-
ζεπρή, ε επηδίσμε ηνπ κέηξνπ θαη ηεο αιήζεηαο. Ζ 

αξεηή ζ’ επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθφ είλαη ε θαιιηέξ-
γεηα ηεο αγάπεο θαη ηεο ζπκπφληαο. Ζ αξεηή ζην 
επίπεδν ησλ επηζπκηψλ είλαη ε εγθξάηεηα σο πξνο 
ηηο εδνλέο θαη ηηο απνιαχζεηο. Μέζσ ηεο επηδίσ-
μεο θαη θαιιηέξγεηαο ηεο αξεηήο ζ’ φια ηα επίπεδα 
ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο, ν ζεξαπεπηήο πεξηέξρεηαη 
ζε θαηάζηαζε απηνβειηίσζεο ελψ ηαπηφρξνλα 
πξνζθέξεη ζεηηθή ελέξγεηα ζηνπο αζζελείο ηνπ. 

Απηή είλαη ε ηαηξηθή ζθέςε ηνπ Ηππνθξάηε σο 
πξνο ην νπζηψδεο ζέκα ηεο ζεξαπείαο. Ζ δηδαζθα-
ιία ηνπ απηή, ζπκππθλψλεηαη ζην γλσζηφ ξεηφ: 
«Ωθειέεηλ, κε βιάπηεηλ». Να σθειείο ρσξίο λα 
βιάπηεηο. 

ηα πιαίζηα ινηπφλ ηεο ΑΚΑΓΖΜΗΑ θαιιηεξ-
γείηαη ε Κηλέδηθε Ηαηξηθή καδί κε ηελ Ηππνθξαηηθή 
εζηθή θαη γλψζε.Ωο απνηέιεζκα ηεο έλσζεο απηήο 
κεηαμχ ησλ δχν ηαηξηθψλ ζρνιψλ ζθέςεο, επήιζε 

σο γέλλεκα, σο πξντφλ έξσηνο ν Διιεληθφο Βειν-
ληζκφο (εηθ.5). 

 

 

Εηθόλα 5 – Ο Ειιεληθόο Βεινληζκόο 

Ο Διιεληθφο Βεινληζκφο είλαη κηα ζεξαπεπηηθή 

ηέρλε ε νπνία είλαη θαηά ην ήκηζπ Ηππνθξαηηθή θαη 
θαηά ην ήκηζπ Κηλέδηθε. 

Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ Διιεληθνχ Βεινληζκνχ έ-

ρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη απ’ ηελ κεξηά ηνπ Ηππνθξά-
ηε ηα εμήο: 

Πξώηνλ: Σηο εζηθέο αξρέο ηνπ Ηππνθξάηε. 
Πξψηε είλαη ε δηάδνζε ηεο ηέρλεο πξνο φινπο. 
Έηζη εκείο ζέηνπκε σο εζηθή αξρή, γηα ηελ εθαξ-
κνγή ηνπ Διιεληθνχ Βεινληζκνχ, ηελ κεηαβίβαζε 
ηεο γλψζεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνλ αζζελή. Μ’ απηφ 
ηνλ ηξφπν πεξηνξίδνπκε ηελ αιαδνλεία ηνπ ζεξα-
πεπηή, ε νπνία είλαη επηβιαβήο ηφζν γηα ηνλ ίδην, 
φζν θαη γηα ηνλ αζζελή.  

Γεχηεξε εζηθή αξρή ηνπ Ηππνθξάηε είλαη ε ηαπεη-
λφηεηα ηνπ ζεξαπεπηή. Ο ζεξαπεπηήο ππήθννο θαη 
ππεξέηεο ηνπ αζζελή. Αθνινπζψληαο ηελ εζηθή 
ηνπ Ηππνθξάηε, ζέηνπκε σο βαζηθή αξρή εθαξκν-
γήο ηνπ Διιεληθνχ Βεινληζκνχ ην λα μεθηλά ν ζε-
ξαπεπηήο ηνλ Βεινληζκφ ηνπ, απ’ ηα ζεκεία πφλνπ 
πνπ ηνπ ππνδεηθλχεη ν αζζελήο. Μ’ απηφλ ηνλ 
ηξφπν γίλεηαη ππήθννο ηνπ αζζελνχο, ελψ ηαπηφ-

ρξνλα αθνινπζεί ηνλ πην αζθαιή ηξφπν εθαξκν-
γήο Βεινληζκνχ. Έηζη πξνζηαηεχεη θαη ηνλ εαπηφ 
ηνπ απ’ ηελ αιαδνλεία θαη ηνλ αζζελή απφ πεξηηηά 
ιάζε. 

Απηέο είλαη νη εζηθέο βάζεηο ηνπ Διιεληθνχ Βειν-
ληζκνχ θαη ζεσξνχκε φηη απνηεινχλ θαη ην πην 
ζεκαληηθφ κέξνο απηήο ηεο ζεξαπεπηηθήο ηέρλεο, 
αθνχ έρεη σο ζηφρν θαη ηνλ ζεξαπεπηή λα πξνζηα-
ηέςεη θαη ηνλ αζζελή λα σθειήζεη. 

 

Γεύηεξνλ: Ο Διιεληθφο Βεινληζκφο βαζίδεηαη ζην 
θείκελν ηνπ Ηππνθξάηε, «Πεξί θχζηνο αλζξψπνπ», 

παξάγξαθνο 11. ην θείκελν απηφ ν Ηππνθξάηεο 
πεξηγξάθεη 4 δεχγε κεζεκβξηλψλ θαη’ αλαινγία, 
ησλ 4 ζηνηρείσλ θαη 4 ρπκψλ. Δίλαη αμηνζεκείσην 
ην γεγνλφο φηη ην ίδην αθξηβψο θείκελν, επαλαιακ-
βάλεη θαη ν Αξηζηνηέιεο ζην «πεξί δψσλ θχζηνο». 
Ζ επαλάιεςε παλνκνηνηχπνπ ηνπ θεηκέλνπ απ’ 
ηνλ Αξηζηνηέιε αλαδεηθλχεη ηελ βαξχλνπζα ζε-

καζία ηνπ. Έηζη ινηπφλ θαη ιφγσ ηνπ Αξηζηνηέιε, 
επηιέμακε απηφ ην θείκελν γηα λα νηθνδνκήζνπκε 
ηνλ Διιεληθφ Βεινληζκφ (εηθ.6).  
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Εηθόλα 6 – Σηελ εηθόλα απηή βιέπνπκε θαη ηα 4 δεύγε Μεζεκβξηλώλ ηνπ Ιππνθξάηε έηζη όπωο πεξηγξάθνληαη 

ζην Πεξη Φύζηνο αλζξώπνπ, παξ.11, ηνπνζεηεκέλα πάλω ζε αξραία Ειιεληθά αγάικαηα. 
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Σξίηνλ: πκπεξηιάβακε 72 ζεκεία Βεινληζκνχ. 

Ο αξηζκφο 72 πξνέθπςε σο γηλφκελν ηνπ 8x9=72. 

πνπ ην 8 είλαη ην 2 εηο ηελ Σξίηε δχλακε 23=8, 
ελψ ην 9 ην 3 εηο ηελ Γεπηέξα δχλακε 32=9. 

Άξα  23 x 32 =72. 

Δπηιέμακε ην 72 γηαηί κέζα ζ’ απηφλ ηνλ αξηζκφ 
ππάξρνπλ φινη νη αξηζκνί απ’ ην 1-9. 

Τπάξρεη ην 2 σο Yin-Yang θαη ζεσξία ππξφο θαη 
χδαηνο ηνπ Ηππνθξάηε (πεξί ην Γηαίηεο ην 1ν, 
παξ.3).  

Δπίζεο ππάξρεη ην 3 σο ηξηαδηθή θχζε ηεο αλζξψ-
πηλεο ςπρήο (ινγηθφ, ζπκνεηδέο, επηζπκεηηθφ) ηνπ 
Πιάησλα. 

Δπίζεο ζην 72 ππάξρεη ην 4 γηαηί νη 4 Μεζεκβξη-
λνί έρνπλ πνιιαπιάζην ηνπ 4 αξηζκφ ζεκείσλ φ-
πσο: 

Α ΕΔΤΓΟ = 32 ζεκεία = 4 x 8 

Β ΕΔΤΓΟ = 16 ζεκεία = 4 x 4 
Γ ΕΔΤΓΟ =   8 ζεκεία = 4 x 2 
Γ ΕΔΤΓΟ = 16 ζεκεία = 4 x 4 
                      -----------   ---------- 
ΤΝΟΛΟ:         72              72 
 

Σν νπνίν 4 βέβαηα αληηζηνηρεί ζηα 4 ζηνηρεία θαη 
ηνπ 4 ρπκνχο ηνπ Ηππνθξάηε. 

Δλψ επίζεο, ππάξρεη θαη ην 5 γηαηί αλ πνιιαπια-
ζηάζνπκε ην 72 x 5 = 360 πνπ είλαη ν αξηζκφο ησλ 
Κηλέδηθσλ ζεκείσλ Βεινληζκνχ (πξσηεπφλησλ θαη 
παξαδφμσλ Μεζεκβξηλψλ). 

Τπάξρεη θαη 6 αθνχ 6 x 12 = 72, κηαο θαη ην 6 θαη 
12 ππάξρεη ζηνπο 12 πξσηεχνληεο Μεζεκβξηλνχο 

ησλ Κηλέδσλ. Δπίζεο ππάξρεη ην 7 ζην 72. Σέινο 
ππάξρεη ην 8 θαη ην 9, αθνχ ην 72 φπσο πξναλαθέ-

ξακε είλαη γηλφκελν ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ 
δχν απηψλ αξηζκψλ. 

Ο Διιεληθφο Βεινληζκφο φκσο έρεη θαη κέξε Κη-
λέδηθεο πξνέιεπζεο. Απηά είλαη ηα εμήο: 

Πξώηνλ: Σν ζπνπδαηφηεξν, νη Κηλέδνη δψζαλε ηελ 
βειφλα ζηνλ Διιεληθφ Βεινληζκφ θαη’ αλαινγία 
κε ηηο εζηθέο αξρέο πνπ πξνζέθεξε ν Ηππνθξάηεο. 

Γεύηεξνλ: Ζ ράξαμε ηεο πνξείαο ησλ Ηππνθξαηη-
θψλ Μεζεκβξηλψλ, έρεη γίλεη κε βάζε ηηο ήδε 
γλσζηέο πνξείεο ησλ Κηλέδηθσλ Μεζεκβξηλψλ. Αο 
αλαινγηζηνχκε φηη φηαλ μεθηλάγακε ηελ ράξαμε 
ηεο πνξείαο ησλ Ηππνθξαηηθψλ Μεζεκβξηλψλ δελ 
είρακε θάπνηα εηθφλα γηα λα αθνινπζήζνπκε, πα-

ξά κφλν ην θείκελν.αλ πξφηππν ινηπφλ ρξεζηκν-
πνηήζεθαλ νη Κηλέδηθνη Μεζεκβξηλνί, νη νπνίνη 
βέβαηα ηξνπνπνηήζεθαλ κε βάζε ηελ πνξεία πνπ 
πεξηέγξαθε ν Ηππνθξάηεο ζην θείκελφ ηνπ. 

Σξίηνλ: Απ’ ηνπο Κηλέδνπο ν Διιεληθφο Βεινλη-
ζκφο έρεη πάξεη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζεκείσλ πά-
λσ ζηνπο ππάξρνληεο Μεζεκβξηλνχο ηνπ Ηππνθξά-
ηε. Ο Ηππνθξάηεο ζην θείκελν ηνπ δελ αλαθέξεη 
ζεκεία, αιιά πεξηνρέο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηνλ 

ελδηέθεξε ε θιεβνηνκία ε νπνία δελ έρεη αθξηβή 
ζεκεία, αιιά πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ςάρλνπκε λα 
βξνχκε θιέβα γηα λα ηξππήζνπκε. Υξεζηκνπνηή-
ζακε ινηπφλ ζεκεία απ’ ηνλ Κηλέδηθν Βεινληζκφ. 

Έηζη ινηπφλ ρξεζηκνπνηψληαο απηά ηα κέξε αξ-
ραίαο Διιεληθήο θαη εηνχηα ηα κέξε Παξαδνζηα-
θήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο, πξνέθπςε ν ΔΛΛΖΝΗ-
ΚΟ ΒΔΛΟΝΗΜΟ. 

αο ηνλ παξαδίδσ κε επρή λα ηνλ εθαξκφζεηε 
πξνο φθεινο φισλ. 
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Σα 3 λέα ζεκεία ηνπ Διιεληθνύ Βεινληζκνύ. 
 

εβαζηόο Γηαλλαθίδεο 
Υεηξνζεξαπεπηήο, Βεινληζηήο 

Γηδάζθσλ ζηελ ΑΚΑΓΖΜΗΑ Αξραίαο Διιεληθήο θαη Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο  

 
 
 
Ζ πξψηε κνπ επαθή κε ην Ηππνθξαηηθφ έξγν έιαβε 

ρψξα ην 2008, φηαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνίηε-

ζεο κνπ ζηελ Αθαδεκία γηα ην δίπισκα ηνπ Βειν-

ληζκνχ, κνπ αλαηέζεθε απφ ηνλ Γάζθαιν κνπ κηα 

δχζθνιε αιιά θαη πνιχ ελδηαθέξνπζα γηα εκέλα 

εξγαζία! Σν ζέκα ηεο αθνξνχζε ηελ κειέηε ηνπ 

έξγνπ «Πεξί Υπκψλ» ηνπ Ηππνθξάηε θαη ηνπο θνη-

λνχο ηφπνπο κεηαμχ Αξραίαο Διιεληθήο θαη Πα-

ξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο. Ζ επαθή κνπ απ-

ηή κε ην αξραίν θείκελν, κε γνήηεπζε, κε απνηέιε-

ζκα λα επεθηαζψ θαη ζην ππφινηπν Ηππνθξαηηθφ 

έξγν. ηαλ κεηά ην πέξαο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, 

παξέδσζα ηελ εξγαζία κνπ ζηνλ Γάζθαιν κνπ 

Αιέμαλδξν Σειηθίδε, απηφο κε κχεζε ζην φξακα 

ηεο αλαγέλλεζεο ηνπ «Διιεληθνύ Βεινληζκνύ» 

κέζσ ηνπ Ηππνθξαηηθνχ έξγνπ, θαη ηεο ήδε γλσ-

ζηήο -ζε εκάο -ζχλδεζήο ηνπ κε ηνπο Κηλέδηθνπο 

Μεζεκβξηλνχο. χλδεζε, πνπ καο είλαη ήδε γλσ-

ζηή απφ ηελ κειέηε ηνπ Αιέμαλδξνπ Σειηθίδε θαη 

ηνπ Υξήζηνπ Μπνπθνπβάια κε ηνλ ηίηιν «Οη 

Μεζεκβξηλνί ηνπ Ηππνθξάηνπο», ε νπνία  πα-

ξνπζηάζηεθε ζην Tianjin Journal of TCM ζηελ 

Κίλα, ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2008. Ζ  απνδνρή ησλ α-

πφςεσλ ζρεηηθά κε ηελ ζπγγέλεηα ηεο Αξραίαο 

Διιεληθήο θαη ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξη-

θήο ήηαλ εκθαλήο ζε φινπο. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο  «κχεζεο» αιιά θαη κηαο 
πξαγκαηηθά βαζηάο κειέηεο θαη εθηεηακέλεο εξγα-
ζίαο πάλσ ζηα αξραία θείκελα, ήηαλ ην βηβιίν «Ο 

Διιεληθόο Βεινληζκόο-Μεζεκβξηλνί θαη ζεκεία 
κε βάζε ηνλ Ηππνθξάηε». 

Φπζηθά, φπσο κπνξεί εχθνια λα θαληαζηεί θά-
πνηνο, ηα ηππνθξαηηθά έξγα απνηεινχλ κηα αζηεί-

ξεπηε πεγή γλψζεο. ζν πην πνιχ εκβαζχλεηο, 
ηφζν αλαθαιχπηεηο θαη πεξηζζφηεξνπο θξπκκέλνπο 
ζεζαπξνχο… 

 Κάπσο έηζη ζηε δηάξθεηα ηεο πνιπεηνχο  ελαζρφ-
ιεζεο θαη κειέηεο κνπ πάλσ ζηα Ηππνθξαηηθά 

θείκελα, θαη πάληα ζην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ ηεο 
Αθαδεκίαο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο θαη Παξαδνζη-
αθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο  γηα ηνλ Διιεληθφ Βειν-
ληζκφ,  αλαδχζεθαλ κεξηθά αθφκε ρσξία ζην Ηπ-
πνθξαηηθφ έξγν, πνπ αμίδνπλ ζεσξψ, κηαο πην ιε-
πηνκεξνχο αλαθνξάο θαη αλάιπζεο.  

Έηζη ινηπφλ ζην Ηππνθξαηηθφ θείκελν: 
«Πεξί ηόπσλ ησλ θαηά Άλζξσπνλ, παξ.3» αλα-
θέξεηαη:  

 

αξραίν θείκελν: Φιέβεο δε παξαίλνπζη… δύν κελ 

εθ ηεο θνξπθήο θαη΄ ηζχ ε αη νθξχεο ζπγθιείλν-
ληαη θαη ηειεπηψζηλ εο ηνπο θαλζνχο ησλ νθζαι-

κψλ, κία δε απν ηεο θνξπθήο εο ηελ ξίλα θέξε-

ηαη θαη ζρίδεηαη εο ηνλ ρφλδξνλ ηεο ξηλφο εθάηε-
ξνλ. 
 

κετάυξασε: Φιέβεο επίζεο πνξεχνληαη… δύν από 

απηέο, κε αθεηεξία ην βξέγκα, ζηξέθνληαη θαη΄ 
επζείαλ εθεί φπνπ ζπγθιείλνπλ νη νθξχο θαη θαηα-

ιήγνπλ ζηνχο θαλζνχο ησλ νθζαικψλ, κία θα-

ηεπζύλεηαη απφ ην βξέγκα ζηε ξίλα θαη δηράδεηαη 
απφ ηε κία θαη ηελ άιιε πιεπξά ηνπ ξηληθνχ ρφλ-
δξνπ (η μετάφραση είναι του φιλολόγου Καίσαρος 

Εμμανουήλ).  
 
Σα ζηνηρεία απηά, πνπ αλαδχνληαη απφ ην ελ ιφγσ 
θείκελν, καο επηηξέπνπλ λα ππνζέζνπκε ηελ πηζα-
λή χπαξμε επηπξφζζεησλ κεζεκβξηλψλ θαη ζεκεί-
σλ πάλσ ζηνλ Διιεληθφ Βεινληζκφ, πέξα απφ ηνπο 
4 ππάξρνληεο θαη δεκνζηεπκέλνπο ήδε ζην βηβιίν 
«Ο Διιεληθόο Βεινληζκόο».  Αο πξνζπαζήζνπκε 
ινηπφλ ηψξα λα αλαπαξαζηήζνπκε ηνπο δχν επη-

πξφζζεηνπο κεζεκβξηλνχο πάλσ ζηνλ Αηηηθφ 
Κνχξν, ιέμε πξνο ιέμε (εηθ.1). 
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χκθσλα κε ηηο πνξείεο ησλ δχν κεζεκβξηλψλ έρνπκε ην εμήο ζρήκα: 
 

 
 

Εηθόλα 1 – Εδώ έρνπκε ηελ απεηθόληζε ηωλ λέωλ Μεζεκβξηλώλ ηνπ Ιππνθξάηε κε βάζε ην αξραίν θείκελν. 
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χκθσλα ινηπφλ κε ηα πξναλαθεξζέληα, ζπλδπά-
δνληαο ηα δχν θείκελα, ην «Πεξί Σφπσλ ησλ θαηά 

Άλζξσπνλ, παξ.3» θαη ην «Πεξί Φχζηνο Αλζξψ-
πνπ, παξ.11», θαη αλ ζπλερίζνπκε ηελ πνξεία  ηνπ 
Α Εεχγνπο ηνπνζεηψληαο ηνλ επηπξφζζεην κεζεκ-
βξηλφ «…κε αυετεξία τν βξέγκα, στξέυνλταη 

θατ’ επζείαλ εθεί όπνπ σπγθιείλνπλ νη νυξύο θαη 

θαταιήγνπλ στνπο θαλζνύο τωλ νυζαικώλ…»,  

απνθαιχπηεηαη πιένλ εκθαλψο ε νκνηφηεηα ηεο 
πνξείαο ηνπ Α Εεχγνπο Μεζεκβξηλψλ ηνπ Ηππν-

θξάηε κε νιόθιεξν ηνλ πξσηεύνληα  κεζεκβξη-

λό ηεο Οπξνδόρνπ Κύζηεο ησλ Κηλέδσλ, φπσο 
απηνί απεηθνλίδνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα 
(εηθ.2).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Εηθόλα 2 – Σύγθξηζε ηνπ Α δεύγνπο Μεζεκβξηλώλ ηνπ Ιππνθξάηε 

θαη ηνπ Πξωηεύνληα Μεζεκβξηλνύ ηεο Οπξνδόρνπ Κύζηεο (Taiyang πνδηνύ). 
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Πάλσ ζηνλ επηπξφζζεην Μεζεκβξηλφ «…κία δε απν ηεο θνξπθήο εο ηελ ξίλα θέξεηαη θαη ζρίδεηαη εο ηνλ 

ρφλδξνλ ηεο ξηλφο εθάηεξνλ», κπνξνχκε λα ηνπνζεηήζνπκε, κε βάζε πάιη ηηο Ηππνθξαηηθέο αλαθνξέο ηα θά-

ησζη ζεκεία: 
 

 

ΖΜΔΗΟ 1
Ο
: 

«ΚΟΡΤΦΖ ΣΖ ΚΔΦΑΛΖ» 

 

ΠΔΡΗ ΝΟΤΧΝ, ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟ, παξ.25 

«…αηζζάλεηαη πόλν ζην πξόζζην κέξνο ηεο θεθαιήο 

θαη δελ κπνξεί λα δεη. Καηέρεηαη από ππλειία, νη 
θξόηαθνη ηνπ ρηππνύλ θαη ππάξρεη γεληθή αδπλακία 
ηνπ ζώκαηνο… όηαλ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα… ειπί-
δα ζωηεξίαο είλαη λα αλνηρζή τν βξέγκα. Αθνύ 
ηξέμεη αίκα, ζα ζεξαπεύζεηε θαη ζα επηδέζεηε ην 
ηξαύκα».  
 
ΠΔΡΗ ΟΦΗΟ, παξ.8 

«…παξνπζηάδεηαη απώιεηα ηεο νξάζεωο, ην άηνκν 
ηνύην πξέπεη λα ην σρίσεο στε βξεγκατηθή ρώξα, 
λα αθαηξέζεηο ην ζπγθεληξωκέλν πγξό θαη λα ζεξα-
πεύζεηο έηζη ηνλ αζζελή…». 
 
Με βάζε απηέο ηηο δχν αλαθνξέο ηνπνζεηνχκε ε-

πηπξφζζεην ζεκείν ζηελ θνξπθή ηεο θεθαιήο, 
ζηελ πεξηνρή ηνπ Baihui 20 DuMai θαη ην νλνκά-
δνπκε «θνξπθή ηεο θεθαιήο». Σα δχν ζεκεία ηαπ-
ηίδνληαη, βξηζθφκελα ζηελ κεζφηεηα ηεο επζείαο 
πνπ ελψλεη λνεηά ηηο θνξπθέο ησλ απηηψλ. 
 

 
 
 

 
 

ΖΜΔΗΟ 2
Ο
:  

«ΟΡΗΟ ΣΧΝ ΜΑΛΛΗΧΝ» 

 

ΠΔΡΗ ΝΟΤΧΝ, ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟ, παξ.18 

«Πνλνθέθαινο… όηαλ ζεθώλεηαη από ηε ζέζε ηνπ, 
θπξηεύεηαη από ίιηγγν… όηαλ είλαη έηζη ηα πξάγκα-

ηα, τνπ σρίδεταη τν κέτωπν, στν κέξνο όπνπ τε-

ιεηώλνπλ νη τξίρεο… αθνύ ηξέμεη αίκα, παζπαιίδε-
ηε ιεπηό αιάηη…». 
 
ε απηήλ ηελ αλαθνξά δηαθξίλνπκε αθφκα έλα, 
δεύηεξν ζεκείν ζηνλ επηπξφζζεην Μεζεκβξηλφ. 

Σνπνζεηνχκε ην Διιεληθφ ζεκείν Βεινληζκνχ, 
ζην κέησπν εθεί φπνπ ηειεηψλνπλ νη ηξίρεο θαη ην 
ηαπηίδνπκε κε ην ζεκείν Βεινληζκνχ ησλ Κηλέδσλ, 
Shenting 24 DuMai, ην νπνίν βξίζθεηαη 0,5cun 
πίζσ απφ ηελ γξακκή ησλ καιιηψλ ζην κέησπν θαη 
ην νλνκάδνπκε «φξην ησλ καιιηψλ». Σα δχν ζε-
κεία ηαπηίδνληαη, βξηζθφκελα ακέζσο κεηά ην φξην 
ησλ καιιηψλ. 

 
 

 
 

 

 

 

ΖΜΔΗΟ 3
Ο
:  

«ΡΑΥΖ ΣΖ ΜΤΣΖ» 

 

ΠΔΡΗ ΠΑΘΧΝ, παξ.2 

«Οη πόλνη πξνθαινύληαη από ην θιέγκα, όηαλ θηλε-
ζεί θαη ζπζζωξεπηεί ζην θεθάιη. Εάλ ην θεθάιη 
πξνζβάιεηε πόηε- πόηε από πόλνπο θαη ηιίγγνπο,  
είλαη ωθέιηκν λα γίλεηαη αυαίκαμε από τε κύτε ή 
από τε υιέβα τνπ κετώπνπ». 
 
ΠΔΡΗ ΝΟΤΧΝ, ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟ, παξ.17 

«…παξνπζηάδεηαη ζθνδξόο ππξεηόο θαη πόλνο 

ζηνπο θξνηάθνπο, ην βξέγκα θαη ην νπίζζην κέξνο 
ηεο θεθαιήο, ηα απηηά βνπίδνπλ… όηαλ είλαη έηζη ηα 
πξάγκαηα, αλ σπκβεί ξύσε από τε κύτε ζεξαπεύε-
ηε ν αζζελήο…». 
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Με βάζε απηέο ηηο δχν ηειεπηαίεο αλαθνξέο ηνπν-
ζεηνχκε εθαηέξσζελ ηεο κχηεο, δχν λέα ζεκεία 

Διιεληθνχ Βεινληζκνχ, ηα ηαπηίδνπκε κε ην extra 
ζεκείν ησλ Κηλέδσλ Bitong θαη ηα νλνκάδνπκε 
«ξάρε ηεο κχηεο». Σα ζεκεία ηαπηίδνληαη, βξηζθφ-
κελα ζηελ ξάρε ηεο κχηεο φπνπ θαη ην πέξαο ηεο 
ξηλνρεηιηθήο αχιαθαο. 
 
 

 
 

 

 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

Μπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη μεθάζαξε ε νκνηφ-
ηεηα ησλ ζεκείσλ θιεβνηνκίαο ηνπ Ηππνθξάηε, κε 

βαζηθά ζεκεία Βεινληζκνχ ησλ Κηλέδσλ. Καη ίζσο 
ην εξψηεκα πνπ γελλάηαη εχινγα, είλαη κέζσ 
πνηψλ δηαδηθαζηψλ δχν ηφζν δηαθνξεηηθέο  θαη α-
πνκαθξπζκέλεο ηνπνγξαθηθά θνπιηνχξεο φπσο 
ππήξμαλ ε Αξραία Διιεληθή θαη ε Παξαδνζηαθή 
Κηλέδηθε, έθηαζαλ ζε ηφζν φκνηα ζπκπεξάζκαηα 
γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκα-
ηνο θαη ηεο ίαζήο ηνπ; 

Πνηνο μέξεη, πηζαλψο ζην θνληηλφ κέιινλ θαη κέζα 
απφ ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ησλ δπν απηψλ Ηαηξη-

θψλ ζπζηεκάησλ, βξνχκε ηθαλνπνηεηηθέο θαη πεη-
ζηηθέο γηα φινπο απαληήζεηο γηα ηελ ηφζν πξνθαλή 
ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο.  

Δπρή θαη ειπίδα κνπ είλαη ε παξνχζα εξγαζία λα 
απνηειέζεη αθφκε έλα ρξήζηκν θαη βνεζεηηθφ 
ζηνηρείν ζηελ πξνζπάζεηα δηάδνζεο ηνπ Διιελη-
θνχ Βεινληζκνχ πνπ  δηεμάγεηαη απφ ηελ ΑΚΑ-
ΓΖΜΗΑ Αξραίαο Διιεληθήο & Παξαδνζηαθήο Κη-
λέδηθεο Ηαηξηθήο. 

 
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

 ΑΠΑΝΣΑ ηνπ ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ, Δθδ. Α. Μαξηίλνο, 

Γεσξγίνπ Κ. Πνπξλαξφπνπινπ. 

 Ο Διιεληθόο Βεινληζκόο, Δθδ. ΑΚΑΓΖΜΗΑ, ζπγ-

γξαθέαο Αιέμαλδξνο Σειηθίδεο. 

 Ζ Βαζηθή Θεσξία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Ηαηξη-

θήο, κέξνο Η, Δθδ. ΑΚΑΓΖΜΗΑ,  ζπγγξαθέαο Αιέμαλ-

δξνο Σειηθίδεο. 

 Ζ Βαζηθή Θεσξία ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο 

Ηαηξηθήο, Δθδ. ΑΚΑΓΖΜΗΑ, ζπγγξαθέαο Αιέμαλδξνο 

Σειηθίδεο. 

 εκεηώζεηο Βεινληζκνύ Α έηνπο, Αιέμαλδξνο 

Σειηθίδεο. 

  A Manual Of Acupuncture, Peter Deadman 
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Ζ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή ζε θηεληαηξηθά πεξηζηαηηθά: 

Αληηκεηώπηζε ηεο ιετζκαλίαζεο ζθύισλ (θαιααδάξ)  
 

Βαζίιεο Σζάθαινο  
Βεινληζηήο, Βνηαλνζεξαπεπηήο 

Γηδάζθσλ ζηελ ΑΚΑΓΖΜΗΑ Αξραίαο Διιεληθήο θαη Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο  

 

ΗΣΟΡΗΚΟ  

 Ζ Μάζθα είλαη έλα 
ζειπθφ Βull Terrier 
πνπ βξέζεθε εγθαηα-
ιειεηκκέλν  κέζα ζε 
έλα εθθιεζάθη! Φαηλφ-
ηαλ εμαηξεηηθά ηαιαη-

πσξεκέλε, αδπλαηη-
ζκέλε, θνβηζκέλε θαη 
παξνπζίαδε δπζθνιία 
ζηε βάδηζε. Σα πέικα-

ηα θαη ζηα 4 πφδηα (πεξηζζφηεξν ζηα πίζσ) ήηαλ 
πνιχ πξεζκέλα, θφθθηλα, αηκνξξαγνχζαλ θαη ππ-
νξξννχζαλ. Σν ίδην θαη ζηε κνπζνχδα ηεο, πάλσ 

απφ ηε κχηε, άλνηγε ην δέξκα θη αηκνξξαγνχζε. Σν 
ηξίρσκα ήηαλ ξππαξφ, κε αισπεθία θαη ππήξρε κηα 
γεληθφηεξε νζκή ζήςεο. Με άιια ιφγηα ην δψν 
ζάπηδε απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ...  
 Καηά ηελ επίζθεςε ζηνλ θηελίαηξν ηελ επφκελε 
εκέξα ππνινγίζηεθε φηη κε βάζε ηα δφληηα ηεο 
ήηαλ πεξίπνπ 5 εηψλ. ηηο εμεηάζεηο αίκαηνο βξέ-

ζεθε ζεηηθή ζην θαιααδάξ, κε ηηκέο 1/1600, ηελ 
πςειφηεξε ηηκή πνπ κεηξάλε ηα κηθξνβηνινγηθά 
εξγαζηήξηα.  
 

ΚΑΛΑ-ΑΖΑΡ: Ο ΜΑΤΡΟ ΠΤΡΕΣΟ 

 Ση είλαη φκσο απηφ ην πεξηβφεην θαιααδάξ (Kala-
azar); Καηαξρήλ ε ίδηα ε ιέμε πξνέξρεηαη απφ ηα 
ζαλζθξηηηθά θαη ζεκαίλεη “καχξε αζζέλεηα”, 

“καχξνο ππξεηφο” (kala=καχξν, azar=ππξεηφο, 
αζζέλεηα), ελψ είλαη επίζεο γλσζηφ σο “dumdum” 
ή ζπιαρληθή ιεϊζκαλίαζε. Πξνθαιείηαη από ηα πα-
ξάζηηα ηνπ γέλνπο Leishmania. Σα πξσηφδσα απηά 
εηζβάινπλ κέζσ ηνπ αίκαηνο ζηα εζσηεξηθά φξγα-
λα (ήπαξ, ζπιήλα, κπειφ θαη λεθξφ), ελψ αλ δελ 
αληηκεησπηζηεί πξνθαιεί ηνλ ζάλαην ζρεδφλ ζην 

100% ησλ πεξηπηψζεσλ. Σα ζπκπηψκαηα ηεο α-
ζζέλεηαο είλαη ππξεηφο, απίζρλαζε, έιθε, θφπσζε, 
αλαηκία, ζπιελνκεγαιία θαη επαηνκεγαιία. ην 
ηειηθφ ζηάδην επέξρεηαη ν ζάλαηνο ιφγσ λεθξηθήο 
αλεπάξθεηαο. 

 
Τπάξρνπλ δπν θχξηνη ηχπνη ιετζκαλίαζεο, α) ε 
δεξκαηηθή, φπνπ ην παξάζηην παξακέλεη ζην δέξκα 
θαη δεκηνπξγεί έιθε θαη β) ε ζπιαρληθή πνπ είλαη 

θαη ζαλαηεθφξα. Σν θαιααδάξ είλαη ν δεχηεξνο 
ηχπνο, ηεο ζπιαρληθήο ιετζκαλίαζεο. Ο πξψηνο 
ηχπνο είλαη θνηλφο ζηνπο ηξνπηθνχο, ζηε ΝΑ Αζία, 
ζηελ Αθξηθή, ζηελ Ν. Ακεξηθή θαη απηή ηε ζηηγκή 
λνζνχλ έσο θαη 12.000.000 άλζξσπνη παγθνζκίσο, 
κε 1.500.000 - 2.000.000 λέεο ινηκψμεηο εηεζίσο. 
Ο ηχπνο ηεο ζπιαρληθήο ιετζκαλίαζεο ζεσξείηαη ε 
δεχηεξε ζε ζπρλφηεηα παξαζηηηθή λφζνο ζηνπο 

αλζξψπνπο, κεηά ηελ εινλνζία θη ππνινγίδεηαη 
πσο πξνθαιεί πεξί ηηο 500.000 κνιχλζεηο θαη 
60.000 ζαλάηνπο παγθνζκίσο θάζε ρξφλν. Άλσ 
ηνπ 90% ησλ πεξηπηψζεσλ ζπκβαίλνπλ ζηελ Ηλδία, 
ζην νπδάλ θαη ηε Βξαδηιία.  

 

Ζ ζπιαρληθή ιετζκαλίαζε κεηαδίδεηαη κέζσ ελφο 

εληφκνπ, ηεο ζειπθήο ζθλίπαο ηνπ γέλνπο Phlebo-
tomus ζηνλ Παιηφ Κφζκν θαη ηνπ γέλνπο Lutzo-
myia ζηνλ Νέν Κφζκν. Σξέθεηαη κε αίκα ηηο λχ-
ρηεο, απφ θνηκηζκέλα ζεξάκαηα. Αλ ηζηκπήζεη έλα 
δψν-θνξέα, ξνπθάεη καδί θαη ην παξάζηην πνπ εί-

λαη ζηελ ακαζηηγσηή κνξθή ηνπ, είλαη ζηξνγγπιφ 
θαη δελ θηλείηαη. Θα κπνξνχζακε λα ην παξνκνηά-
ζνπκε κε έλα σάξην (yin κνξθή) ή έλα ζπφξν. 
Μφιηο εηζέιζεη ζην ζηνκάρη ηεο ζθλίπαο, γξήγνξα 
αιιάδεη κνξθή, γίλεηαη ηξηπιάζην ζε κέγεζνο θαη 
αλαπηχζζεη νπξά πνπ ηνπ επηηξέπεη λα θηλείηαη 
(yang κνξθή). Αλαπαξάγεηαη αζεμνπαιηθά θαη 

κεηαθηλείηαη ζηνλ νηζνθάγν, φπνπ παξακέλεη ψ-
ζπνπ ε ζθλίπα λα ηξαθεί μαλά απφ έλα άιιν ζε-
ιαζηηθφ. Σφηε καδί κε ην ζάιην ηεο ζθλίπαο, πεξ-
λάεη ζηνλ επφκελν μεληζηή θαη εηζβάιεη ζηα κα-
θξνθάγα θχηηαξα, φπνπ αιιάδεη μαλά ζηελ πξνε-
γνχκελε ακαζηηγσηή κνξθή ηνπ. ηαδηαθά απμά-
λεηαη ζε πιεζπζκφ, δεκηνπξγεί ζπζηεκηθή ινίκσ-

με ζηνλ μεληζηή θαη εμαπιψλεηαη ζηα εζσηεξηθά 
φξγαλα, ηδηαίηεξα ζηνλ ζπιήλα, ην ήπαξ θαη ηα 
λεθξά, πξνθαιψληαο ζπιελνκεγαιία,  επαηνκεγα-
ιία θαη λεθξηθή αλεπάξθεηα. 
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Η ΘΕΡΑΠΕΤΣΘΚΗ ΠΡΟΕΓΓΘΗ ΣΗ 

ΤΓΥΡΟΝΗ ΘΑΣΡΘΚΗ 

 Γηα ηελ ζεξαπεία ηεο ιετζκαλίαζεο ε ζχγρξνλε 
θηεληαηξηθή πξνηείλεη ζπλήζσο κηα αγσγή κε Zy-
lapour (έλα θάξκαθν κε δξαζηηθή νπζία ηελ αιιν-
πνπξηλφιε, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο θαηά ηεο 
νπξηθήο αξζξίηηδαο) θαη Glucantime, ην γλσζηφηε-
ξν θαη παιηφηεξν θάξκαθν ελάληηα ζηελ ιετζκαλί-

αζε, έλα πνιχ ηζρπξφ ρεκηθφ θάξκαθν κε δξαζηη-
θή νπζία ηελ αληηκνληαθή Ν-κεζπιν-γιπθακίλε 
(meglumine antimoniate), κε θάπνηεο ζεκαληηθέο 
παξελέξγεηεο. Καηαξράο ππάξρνπλ πεξηζηαηηθά 
ζθχισλ πνπ δελ αληέρνπλ ην θάξκαθν, επηδεηλψ-
λεηαη ε θαηάζηαζή ηνπο θαη θάπνηα απφ απηά θα-
ηαιήγνπλ. Γεχηεξνλ, ε κνξθή ηνπ θαξκάθνπ είλαη 
ελέζηκε θαη πξέπεη λα ρνξεγείηαη 2 θνξέο / εκέξα, 

γηα 3-4 κήλεο. Σξίηνλ, ην θφζηνο ηνπ είλαη πςειφ 
θαη θηάλεη πεξίπνπ ηα 300 επξψ.  
 Μηα δεχηεξε ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη έλα λεψηεξν 
θάξκαθν, ην Milteforan, κε δξαζηηθή νπζία ηελ 
κηιηεθνζίλε (miltefocin) πνπ θπθινθνξεί ζε κνξθή 
ζηξνπηνχ θαη ρνξεγείηαη απφ ην ζηφκα καδί κε ην 
θαγεηφ. Τπάξρνπλ φκσο δχν ζεκαληηθά κεηνλε-

θηήκαηα φζνλ αθνξά θη απηφ ην ρεκηθφ θάξκαθν. 
Πξψηνλ, ηπρφλ παξελέξγεηεο ηνπ θαξκάθνπ, δελ 
είλαη γλσζηέο ζε βάζνο ρξφλνπ θαη δεχηεξνλ, ην 
θφζηνο ηνπ θαξκάθνπ είλαη αδηθαηνιφγεηα πςειφ, 
θζάλνληαο ζηελ Διιάδα έσο θαη ηα 250 επξψ, ελψ 
γηα παξάδεηγκα ζηελ Ηηαιία θνζηίδεη 100 επξψ.  

 
Σν πςειφ θφζηνο ησλ παξαπάλσ θαξκάθσλ νθεί-
ιεηαη, ηνπιάρηζηνλ κεξηθψο, ζηελ απαξραησκέλε 
ειιεληθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ ιετζκαλίαζε, 
πνπ ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία, 
πξνβιέπεη πσο ηα δψα πνπ πάζρνπλ απφ ιετζκαλί-
αζε ζα πξέπεη λα ζαλαηψλνληαη γηα λα ειεγρζεί ν 

πιεζπζκφο ηνπ παξαζίηνπ. Έηζη ηα θάξκαθα Glu-
cantime θαη Milterforan είλαη ζηελ νπζία παξάλν-
κα θη έξρνληαη ζηελ Διιάδα κέζσ θάπνησλ ηδησ-
ηψλ, πνπ πνιιέο θνξέο θεξδνζθνπνχλ. Άξα ζηελ 
νπζία φπνηνο ζέιεη λα πξνκεζεπηεί ηα παξαπάλσ 
θάξκαθα ηα βξίζθεη κφλν ζηε «καχξε αγνξά».  
 
 

ΔΘΑΦΟΡΟΔΘΑΓΝΩΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗΝ 

ΠΑΡΑΔΟΘΑΚΗ ΚΘΝΕΖΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ 

 Σα ζπκπηψκαηα πνπ είραλ εθδεισζεί ζηελ Μά-
ζθα ήηαλ ηα εμήο: 

 Ππψδεηο θχζηεο κε αηκνξξαγία ζηα νπίζζηα 

πέικαηα (κεζνδαθηχιηεο θχζηεο). 

 Έιθε ζηηο αξζξψζεηο, πξεζκέλνη ιεκθαδέλεο. 

 Αηκνξξαγία ζηελ πεξηνρή ηνπ πξνζψπνπ, πάλσ 
απφ ηε κχηε.  

 Αδπλακία ζηήξημεο ζηα πίζσ πφδηα, αζηάζεηα 
ζηε βάδηζε, αηαμία.  

 θιήξπλζε ηνπ κπτθνχ ηζηνχ κε 
ζπκπησκαηνινγία φκνηα ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο.  

 Ολπρνγξχπσζε, νλπρνκεγαιία. 

 Απίζρλαζε.  

 Ρππαξφ ηξίρσκα κε πηηπξίαζε.  

 Οζκή ζήςεο.  

 Αθξάηεηα νχξσλ, πνιπνπξία, ζπρλννπξία.  

 Απνγεπκαηηλή ππξεηηθή θίλεζε. 

 Κφθθηλε γιψζζα.  

 Γξήγνξνο, αδχλακνο ζθπγκφο. 
 
 
Ζ αλαδήηεζε ζηελ αγγιηθή βηβιηνγξαθία ηεο ΠΚΗ 
ζρεηηθά κε ηελ ιετζκαλίαζε είρε εληππσζηαθά α-

πνηειέζκαηα ... δελ ππήξρε ζρεδφλ ηίπνηα ζρεηηθά 
κε ηε ζεξαπεία απηήο ηεο ηφζν ζνβαξήο αζζέλεηαο, 
ζην πιαίζην ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξη-
θήο! Ωο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα βξεζεί έλαο ηξφ-
πνο λα κεηαθξαζηνχλ ηα ζπκπηψκαηα ηνπ Καια-
δάξ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Κηεληαηξηθή, ζε νξν-
ινγία ΠΚΗ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

ζεσξία ησλ 4 Δπηπέδσλ (Wen Bing) γηα ηνλ θαζν-
ξηζκφ θαη ζεξαπεία επηδεκηθψλ αζζελεηψλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε εηζβνιή Αλέκνπ-Φσηηάο θαη πνπ 
γεληθά νθείινληαη ζε εμσγελείο βιαπηηθνχο παξά-
γνληεο, εκθαλίδνπλ γξήγνξε επηδείλσζε κε ππξεηφ 
θαη ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο επνρέο ηνπ έ-
ηνπο.  

 Με βάζε απηή ηε ζεσξία ινηπφλ, κπνξεί λα ζεσ-
ξεζεί πσο ην ηζίκπεκα ηεο ζθλίπαο είλαη κηα εη-
ζβνιή εμσηεξηθνχ βιαπηηθνχ παξάγνληα, πην ζπ-
γθεθξηκέλα «εηζβνιή Αλέκνπ-Φσηηάο». Απηφ δηφηη 
ε ζθλίπα σο ηπηάκελν νλ αλήθεη ζην ζηνηρείν ηνπ 
Αλέκνπ θαη ε πξνβνζθίδα ηεο είλαη κηα αηρκεξή 
αθίδα πνπ καο παξαπέκπεη ζην ζηνηρείν ηεο Φσ-
ηηάο. Ζ εηζβνιή επηδεκηθψλ παξαζίησλ αλαθέξεηαη 

επίζεο σο «εηζβνιή Kαινθαηξηλνχ Καχζνπ» [Xie’s 
Chinese Veterinary Herbology]. Καζψο ην παξάζη-
ην εγθαζίζηαηαη ζην αίκα θαη πνιιαπιαζηάδεηαη, 
ζεσξείηαη πσο ε εηζβνιή ηεο Φσηηάο βξίζθεηαη 
ζην επίπεδν ηνπ αίκαηνο (xue), κηα θαηάζηαζε πνπ 
δεκηνπξγεί αηκνξξαγίεο απφ ην δέξκα. Δπηπιένλ 
ππήξρε έληνλε νζκή ζήςεο, θαζψο θαη δπζθνιία 

ζηελ θίλεζε, πνπ καο παξαπέκπεη ζε πηζαλή χπαξ-
με Φιέγκαηνο. Δπίζεο, φηαλ βξέζεθε ην δψν ήηαλ 
αδπλαηηζκέλν, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα εξκελεπηεί 
σο δαπάλε ηνπ Yin απφ ηελ Σνμηθή Φσηηά. 
 πκπεξαίλνληαο, ε παξαπάλσ εηθφλα κπνξεί λα 
πεξηγξαθεί σο «εηζβνιή εμσηεξηθνχ Αλέκνπ-
Φσηηάο, ν νπνίνο πξνθάιεζε ηνμηθή θσηηά ζην 

αίκα, δαπάλε ηνπ yin θαη πηζαλή παξνπζία θιέγ-
καηνο».  



ΠΑΗΩΝΗΑ – ΣΔΤΥΟ 16ν 

 
20 

 

ΘΕΡΑΠΕΘΑ 

 Καηαξρήλ, ν Βεινληζκφο απνδείρζεθε εμαίξεην 
βνεζεηηθφ κέζν. Σνπνζεηνχζακε βειφλεο ζε ζε-
κεία ζην ζψκα ηνπ δψνπ φπνπ ππήξραλ ζεκάδηα 
βιάβεο. Απηφ απφ κφλν ηνπ ήηαλ αξθεηφ γηα λα 
ηνλψλεη ην δψν κεηά απφ θάζε ζπλεδξία Βεινλη-
ζκνχ. Ο ρξφλνο ηνπ Βεινληζκνχ εμαξηηφηαλ απφ 
ην ίδην ην δψν. Έλαο κέζνο φξνο γηα ηελ εκθάληζε 

νξαηψλ απνηειεζκάησλ ήηαλ ηα 20-30 ιεπηά. Τ-
πήξραλ θνξέο πνπ ν ζθχινο ζεθσλφηαλ, ηηλαδφηαλ 
θη έδησρλε ηηο βειφλεο απφ πάλσ ηνπ. πρλά κεηά 
ην πέξαο ηνπ Βεινληζκνχ ήηαλ αηζζεηή ε αιιαγή. 
Ζ ζπρλφηεηα βεινληζκνχ ήηαλ 2-3 θνξέο / εβδν-
κάδα.  
 ρεηηθά κε ηηο ζπληαγέο ησλ βνηάλσλ, κειεηψληαο 

ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, 
βξέζεθαλ θάπνηα βφηαλα θαη δξαζηηθέο νπζίεο πνπ 
ζεσξνχληαη απνηειεζκαηηθέο ελάληηα ζηελ ιετ-
ζκαλίαζε, αλ θαη ππνηίζεηαη φρη ηφζν απνηειεζκα-
ηηθέο φζν ηα επίζεκα ρεκηθά θηεληαηξηθά θάξκα-
θα. Σέηνηεο νπζίεο ζε βφηαλα ηεο Παξαδνζηαθήο 
Κηλέδηθεο Βνηαλνζεξαπείαο είλαη ε βεξβεξίλε πνπ 
ππάξρεη ζηα Huang Bai (Cortex Phellodendri), 

Huang Lian (Rhizoma Coptidis) θαη Huang Qin 
(Radix Scutellariae Baicalensis), ε αξηεκηζηλίλε 
πνπ ππάξρεη ζην Qing Hao (Artemisia Annuae), 
θαζψο θαη δηάθνξα άιια αιθαινεηδή.  
 Σν πξψην ζθεχαζκα πνπ δφζεθε ζηε Μάζθα ζηηο 
27-11-2012, ήηαλ ε ζπληαγή βνηάλσλ Huang Lian 
Jie Du Tang γηα ηελ απνκάθξπλζε θαη θαηαζηνιή 

Φσηηάο-Τγξαζίαο-Φιέγκαηνο θη απφ ηνπο 3 Θεξ-
καζηέο, ηελ νπνία έιαβε ζπλερφκελα γηα 70 εκέ-
ξεο. Καηά ηελ πεξίνδν απηή κεηψζεθαλ νη αηκνξ-
ξαγίεο, ε δπζνζκία θαη ηα νηδήκαηα.  
 Δπίζεο ιάκβαλε παξάιιεια ην ρεκηθφ θάξκαθν 
Zylapour. Ζ Μάζθα έιαβε ην Zylapour έσο ηελ 
47ε εκέξα, φηαλ αληηθαηαζηάζεθε κε ην Soluric, 
έλα λεψηεξν θάξκαθν κε ηελ ίδηα δξαζηηθή νπζία, 

πνπ φκσο απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά ζηνλ νξγαλη-
ζκφ, ζε δνζνινγία 300 mg γηα 2 θνξέο/εκέξα.  
 Aπφ ηηο 21-2 έσο ηηο 16-3-2013 (23 εκέξεο) ε 
Μάζθα είρε πεξίνδν. Ο θηελίαηξνο αλέθεξε πσο 
ζπλήζσο κεηά ηελ πεξίνδν, νη ηηκέο ηνπ θαιααδάξ 
πέθηνπλ, θαζψο απνβάιιεηαη έλαο αξηζκφο παξά-
ζηησλ απφ ην αίκα. Θεσξήζεθε ινηπφλ πσο είλαη ε 

θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα ρνξεγεζεί ε  ζπληαγή 
Qing Hao San, πνπ ελδείθλπηαη γηα ηελ απνβνιή 
παξάζηησλ απφ ην έληεξν θαη ην αίκα (επίπεδα 
ying θαη xue), ψζηε λα επνδσζεί ε γεληθφηεξε θα-
ζαξηηθή θίλεζε ηνπ νξγαληζκνχ κέζσ ηνπ αίκαηνο 
ηεο πεξηφδνπ.  
 

 

 
 

Η ζπληαγή Qing Hao San. 
 
 
 ηηο 4-3-2013 θαη πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο λέαο 
ζπληαγήο επαλαιήθζεθαλ νη εμεηάζεηο γηα λα ε-

ιεγρζνχλ νη ηηκέο ηνπ θαιααδάξ. Σν απνηέιεζκα 
ήηαλ πνιχ εληππσζηαθφ. Οη ηηκέο είραλ θηάζεη ζην 
1/200! Ζ βειηίσζε πνπ επήιζε κφιηο ζε 3,5 κήλεο 
ήηαλ εληππσζηαθή θαηά ηνλ θηελίαηξν θαη δελ εί-
λαη ην ζχλεζεο! Πξέπεη δε, λα ιεθζεί ππφςε πσο 
νη ηηκέο θάησ ηνπ 1/100 ζεσξνχληαη αξλεηηθέο. 
Έηζη ινηπφλ, κε ηα λέα δεδνκέλα, ν ζηφρνο πιένλ 
ήηαλ ε πιήξεο εμάιεηςε ηνπ παξάζηηνπ απφ ηνλ 

νξγαληζκφ ηνπ ζθχινπ, θάηη πνπ ε θηεληαηξηθή 
ζεσξεί πνιχ δχζθνιν.  
 Καηά ηε ρνξήγεζε ηεο Qing Hao San παξαηεξή-
ζεθε δηάξξνηα, πνπ ζηελ αξρή ζεσξήζεθε σο κηα 
θίλεζε θάζαξζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Γπζηπρψο φκσο 
ε δηάξξνηα απηή επέκεηλε γηα 9 εκέξεο, παξφιν 
πνπ ήδε δηαθφπεθε ε ρνξήγεζε ηεο ζπληαγήο θαη 

ηνπ Soluric απφ ηελ 6ε εκέξα. Πηζαλέο αηηίεο ήηαλ 
είηε ε ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε ηεο ζπληαγήο καδί κε 
ηελ αιινπνπξηλφιε, είηε ε ίδηα ε ζπληαγή θαζψο 
ηα βφηαλα ήηαλ θξχα θαη πηζαλφλ λα έπιεμαλ ηνλ 
πιήλα, δεκηνπξγψληαο Αλεπάξθεηα Qi. ηελ πε-
ξίπησζε απηή πξνηείλεηαη ε δηαθνπή ηεο ζπληαγήο 
γηα ιίγεο εκέξεο θαη ε ρνξήγεζή ηεο ζην 1/3 ηεο 

αξρηθήο δνζνινγίαο γηα 2-3 κέξεο, απμάλνληαο ηε 
δφζε ζηαδηαθά σο ηα 0,1 gr / kg βάξνπο ηνπ δψνπ 
(βαζηθή δφζε γηα νπνηαδήπνηε ζπληαγή πνπ πξνν-
ξίδεηαη γηα ζθχινπο, ελψ γηα άιια δψα αλαθέξν-
ληαη δηαθνξεηηθέο δνζνινγίεο).  

 ε κηα πξνζπάζεηα απνβνιήο Τγξαζίαο-Φσηηάο 

απφ ηνλ Κάησ Θεξκαζηή, ρνξεγήζεθε γηα έλα κή-
λα Huang Bai καδί κε ηελ ηξνθή ηεο, ην νπνίν επί-
ζεο δελ είρε ηδηαίηεξα απνηειέζκαηα. Σνλ Μάην 
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θαηά ηελ ηξίηε επίζθεςε ζηνλ θηελίαηξν θη ελψ ε 
γεληθή εηθφλα ηνπ δψνπ είρε βειηησζεί θαηά πνιχ, 
ζεσξήζεθε πηζαλή ε δηαηξνθηθή δπζαλεμία ζην 
ζηηάξη. Πξάγκαηη αιιάδνληαο ηελ ηξνθή ηεο, κεηά 
απφ δπν κφιηο εκέξεο νη κεζνδαθηχιηεο θχζηεο 
ππνρψξεζαλ θαηά 70% ζηα δχν κπξνζηηλά πφδηα 
θαη ζην πίζσ αξηζηεξφ. Μάιηζηα κηα κέξα πνπ ηεο 
δφζεθαλ δπκαξηθά ππήξμε ζαθήο επηδείλσζε ησλ 

πνδηψλ ηεο θαη γεληθφηεξε θαηάπησζε ηνπ νξγαλη-
ζκνχ ηεο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ζαθή ζρέζε ηνπ 
πεπηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο κε ηηο κεζνδαθηχιηεο 
θχζηεο.  
 Αλππνρψξεηε παξέκεηλε κηα θχζηε αλάκεζα απφ 
ηα δάθηπια ηνπ πίζσ δεμηνχ πνδηνχ, ζην πέξαο ηνπ 
κεζεκβξηλνχ ηεο Υ.Κ.  Σφηε  ρνξεγήζεθε ε ζπ-

ληαγή Long Dan Xie Gan Tang κε ην ζθεπηηθφ ηεο 
απνβνιήο πγξαζίαο-θσηηάο απφ ηνλ κεζεκβξηλφ 
ηεο Υ.Κ. θαη ηνπ θάησ Θεξκαζηή γεληθφηεξα, γηα 
πεξίπνπ έλα κήλα, φπνπ δηαπηζηψζεθε πσο είρε 
αξθεηά ζεηηθά απνηειέζκαηα αιιά φρη πιήξε ίαζε. 
Αλά δηαζηήκαηα ζπλερίδεηαη ε ρνξήγεζε ηεο ελ 
ιφγσ ζπληαγήο κε ζρεηηθά θαιά απνηειέζκαηα 

ζηα ππφινηπα πφδηα εθηφο απφ ην ζπγθεθξηκέλν 
δάθηπιν ηνπ δεμηνχ πίζσ πνδηνχ.    
  Θεσξψληαο πσο φιε απηή ε πεξηπέηεηα ηεο είρε 
δαπαλήζεη ην yin, ηεο ρνξεγήζεθε θαη ε ζπληαγή 
Liu Wei Di Huang γηα ηελ ζξέςε ηνπ yin. Σελ έ-
ιαβε γηα ηξεηο εκέξεο ζηελ αξρή θαη ηε δέρηεθε 
πνιχ θαιά. Ζ ρνξήγεζε ζπλερίζηεθε γηα άιιεο 
ηξεηο εκέξεο θαη ε γεληθή ηεο θαηάζηαζε βειηηψ-

ζεθε πεξαηηέξσ (ην ηξίρσκα έρεη απνθαηαζηαζεί, 
είλαη γεκάηε δσληάληα θαη επσδηαζηή!).  
 
 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 ηελ παξνχζα πεξίπησζε, είδακε έλα δψν κε πξν-
ρσξεκέλα ζπκπηψκαηα ιετζκαλίαζεο λα αλαξξψ-
λεη δίρσο ηα γλσζηά θηεληαηξηθά ζθεπάζκαηα. Ζ 

κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε Παξαδνζηα-
θή Κηλέδηθε Ηαηξηθή (Π.Κ.Η.). Αληηκεησπίζηεθε ε 
αληηθεηκεληθή δπζθνιία ηεο έιιεηςεο πιεξνθν-
ξηψλ ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή βηβιηνγξαθία ζρε-
ηηθά κε ηελ αζζέλεηα απηή θαη ηξφπνπο αληηκεηψ-
πηζήο ηεο κε βάζε ηελ Π.Κ.Η. Ωο εθ ηνχηνπ, έπξεπε 
λα γίλεη ε αληηζηνίρεζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ 

ζθχινπ απφ ηελ θηεληαηξηθή νξνινγία ζε νξνιν-
γία ηεο Π.Κ.Η, ε δηαθνξνδηάγλσζε βάζε ησλ αξ-
ρψλ ηεο Π.Κ.Η θαη ηειηθά ε απνθαηάζηαζε ηνπ δψ-
νπ κε ηε κέζνδν ηεο Κηλέδηθεο Βνηαλνζεξαπείαο 
θαη ηνπ Βεινληζκνχ.  
Ωο πξνο ηνλ Βεινληζκφ, είλαη ζίγνπξν πσο ιεη-
ηνπξγεί σο ππνβνεζεηηθφ κέζν γηα ηελ επίηεπμε 

ηεο ζεξαπείαο, αθφκα θαη ρσξίο ηελ αθξηβή, αιιά 

κε ηελ θαηά πξνζέγγηζε ηνπνζέηεζε ησλ βεινλη-
ζηηθψλ ζεκείσλ.  
 
ρεηηθά κε ηα θηλέδηθα βφηαλα, είλαη αλεθηίκεηε ε 
πξνζθνξά ηνπο ζηελ ζεξαπεπηηθή πξάμε, θάηη πνπ 
έρσ πξνζσπηθά παξαηεξήζε ήδε αξθεηέο θνξέο ηα 
ηειεπηαία 2 ρξφληα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί 
ην θαηλφκελν ηεο ζπλέξγεηαο κεηαμχ πνιιψλ δξα-

ζηηθψλ ζπζηαηηθψλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηηο βνηα-
ληθέο ζπληαγέο, έλαληη ηεο δξάζεο κίαο ή ην πνιχ 
δχν δξαζηηθψλ νπζηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα ρεκηθά 
θάξκαθα. Γηα παξάδεηγκα ε παξαθάησ ζπληαγή 
“Huang Lian Jie Du Tang” απνηειείηαη απφ 4 βφ-
ηαλα, πνπ ην θαζέλα πεξηέρεη 3-5 δξαζηηθέο νπζί-
εο, ζπλνιηθά γχξσ ζηηο 15-20 δξαζηηθέο νπζίεο 

πνπ ζπλεξγνχλ κεηαμχ ηνπο γηα ην θαιχηεξν ζεξα-
πεπηηθφ απνηέιεζκα. Δπηπιένλ θάζε παξαδνζηαθφο 
βνηαλνζεξαπεπηήο νθείιεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα 
ζπλδέεηαη κε ην πλεχκα θαη ηελ ελεξγεηαθή θχζε 
ηνπ θπηνχ, θάηη πνπ πθίζηαηαη ζηα βφηαλα ιφγσ 
ηνπ φηη είλαη δσληαλνί νξγαληζκνί, κέξνο ηνπ επ-
ξχηεξνπ πιέγκαηνο ηεο Εσήο θαη δελ πθίζηαηαη 

ζηα ρεκηθά θάξκαθα. 
  
 

ΕΠΘΛΟΓΟ 

 ηαλ βξέζεθε δελ κπνξνχζε λα πεξπαηήζεη πάλσ 
απφ ιίγα κέηξα. Γπζθνιεπφηαλ λα θαζίζεη ή λα 
ζεθσζεί θη νη θηλήζεηο ηεο ήηαλ αξγέο. Σν βιέκκα 
ηεο ήηαλ ζιηκκέλν θαη ήηαλ αδχλακε. Δίρε νζκή 

ζήςεο, ην ηξίρσκά ηεο ήηαλ ξππαξφ, κε αισπεθία 
θη ήηαλ κφιηο 15 kg. Δθηά κήλεο κεηά, ε Μάζθα 
είλαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε. Έρεη πάξεη 5 kg, 
ζεθψλεηαη θαη θάζεηαη άλεηα πηα, ηεληψλεηαη, πεξ-
παηάεη θακαξσηή κεγάιεο απνζηάζεηο, γειάεη, παί-
δεη, αθφκα θαη ηξέρεη θάπνηεο θνξέο!  

ηηο 3-10-2013, 11 κήλεο κεηά, πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα 3ε 

θνξά αηκαηνινγηθέο εμε-

ηάζεηο. Σα απνηειέζκαηα 
ζηηο ηηκέο θαιαδάξ ήηαλ 

αξλεηηθά! Δπηπιένλ εμε-

ηάζεηο γηα ην ήπαξ θαη ηα 

λεθξά ηεο έδεημαλ πσο 
είλαη ζε άξηζηε θαηάζηα-

ζε. Ζ Maska έρεη πεξίν-

δν, έρεη δπλακψζεη πάξα 

πνιχ θαη ν θηελίαηξνο 
πξνηείλεη αλεπηθχιαθηα 

λα δεπγαξψζεη...! 

 

Ήηαλ κηα δχζθνιε θη επίπνλε δηαδηθαζία πνπ 
ρξεηάζηεθε αξθεηή έξεπλα, ζπλεξγαζία, ξίζθν 
φκσο ηα απνηειέζκαηα επψδνζαλ ηελ πξνζπάζεηα 
Ζ πξνζπάζεηα απηή ήηαλ αθφκα δπζθνιφηεξε απφ 
ηελ έιιεηςε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε 
ηελ ιετζκαλίζε θαη ηελ Π.Κ.Η. Με ηελ εξγαζία απ-
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ηή ειπίδσ πσο ζα θαιπθζεί κεξηθψο απηφ ην θελφ, 
αλνίγνληαο ην δξφκν γηα πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ηεο ιετζκαλίαζεο. 

 

 

ΕΤΥΑΡΘΣΘΕ 

 Θέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο δαζθάινπο κνπ ζηελ 
ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΑΗ ΠΑ-
ΡΑΓΟΗΑΚΖ ΚΗΝΔΕΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ, Αιέ-

μαλδξν Σειηθίδε θαη Κσλζηαληίλν Γξίβα γηα ηελ 
ακέξηζηε βνήζεηά ηνπο, ηελ Αηκηιία Σζηηηξίδνπ γηα 
ηελ πξφηαζή ηεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ην Soluric αληί 
ηνπ επξέσο γλσζηνχ Zylapour, θαζψο θαη ηνλ θηε-
λίαηξν ηέιην Καινγεξφπνπιν γηα ηελ ζηήξημή ηνπ 
ζε απηφ ην δχζθνιν εγρείξεκα! 
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ε
 Έθζεζε Βηβιίνπ Μάηνο-Ηνύληνο 2013 

 
Ζ ρνιή καο ζπκκεηείρε ζε πνιιέο εθδειψζεηο, 
εληφο θαη εθηφο Αζελψλ. 

Ζ ζπκκεηνρή καο φκσο ζηελ 36ε ΔΚΘΔΖ ΒΗΒΛΗΟΤ, 
σο εθδνηηθνχ νίθνπ μερσξίδεη φισλ ησλ άιισλ. 
Ζ παξνπζία ηεο ΑΚΑΓΖΜΗΑ ζηνλ εθδνηηθφ ρψξν, 
απνθαιχπηεη ηελ ζνβαξφηεηα ηεο δνπιεηάο πνπ δηεμά-
γεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ρνιήο αιιά θαη ηελ αλα-
γθαηφηεηα θαηαγξαθήο θαη δεκνζηνπνίεζεο ηνπ πλεπ-
καηηθνχ ηεο έξγνπ. 
 

Διπίδνπκε θαη επρφκαζηε λα ηα θαηαθέξνπκε λα ζπκκεηάζρνπκε θαη ζηελ θεηηλή 37ε έθζεζε βηβιίνπ. 

  

 

 

Ο Όιεγθ Αλαλίεβ νινθιεξώλεη ην Master ζην Tianjin. 

 
Ο ιεγθ Αλαλίεβ απφθνηηνο ηεο ΑΚΑΓΖΜΗΑ, 
νινθιεξψλεη πνιχ ζχληνκα ην Master ηνπ ζηνλ 
Βεινληζκφ ζην Tianjin Univercity of TCM. 
Σν ζέκα ην νπνίν δηαπξαγκαηεχεηαη είλαη νη Με-

ζεκβξηλνί πνπ πεξηγξάθνληαη κέζα ζηα Ηππνθξα-
ηηθά θείκελα. 

Ο ιεγθ Αλαλίεβ παιηφο ρξπζφο Οιπκπηνλίθεο, 
ηεο ηέσο νβηεηηθήο Έλσζεο, αθηέξσζε 3 ρξφληα 
απφ ηελ δσή ηνπ ζην Tianjin ηεο Κίλαο πεξηγξάθν-
ληαο ηηο νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ Ηππνθξαηηθψλ θαη 
Κηλέδηθσλ Μεζεκβξηλψλ. 

Διπίδνπκε θαη επρφκαζηε λα επνδσζνχλ νη πξν-
ζπάζεηεο ηνπ. 

 

 

Ο Γξόκνο ηεο Απηνθξάηεηξαο 
Σν bestseller ηεο ΑΚΑΓΖΜΗΑ 

 

«Ο Γξόκνο ηεο Απηνθξάηεηξαο» έλα απφ ηα βηβιία πνπ εθδίδνπκε σο ΑΚΑ-

ΓΖΜΗΑ, είλαη ην πξψην ζε πσιήζεηο αλάκεζα ζηα ππφινηπα βηβιία ησλ εθδφ-
ζεσλ ΑΚΑΓΖΜΗΑ. 
Μέζα ζε 4 κήλεο εμαληιήζεθε ε 1ε έθδνζε, γεγνλφο ην νπνίν καο ππνρξέσζε ζε 
2ε έθδνζε βειηησκέλε, αθνχ πεξηέρεη θαη ηα Κηλέδηθα νλφκαηα ησλ πξνηεηλφκε-
λσλ ζηηο ζπληαγέο βνηάλσλ. 
Έλα βηβιίν αθηεξσκέλν ζηελ κεηέξα Γε, ηελ γπλαηθεία θχζε πνπ δνθηκάδεηαη 
ζηηο κέξεο καο, ηηο κέξεο ηεο θσηηάο. 
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απφ ηνλ δηεζλή ρψξν πάλσ ζηελ ελαιιαθηηθή ζεξαπεπηηθή 

 
 

Ο Βεινληζκόο πην απνηειεζκαηηθόο γηα ηελ 

νζηεναξζξίηηδα ηνπ γόλαηνο. 

Ο Βεινληζκφο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο κηα απφ 
ηηο πην απνηειεζκαηηθέο ζεξαπείεο γηα ηελ αλα-
θνχθηζε ηνπ πφλνπ ζηα γφλαηα απφ νζηεναξζξίηη-
δα (ΟΑ), ζχκθσλα κε κηα δηθηπαθή κεηα-αλάιπζε 
ηπραίσλ, ειεγρφκελσλ κειεηψλ, απφ Βξεηαλνχο 
εξεπλεηέο. Απηνχ ηνπ ηχπνπ ε κεηα-αλάιπζε θεξ-
δίδεη δηαξθψο έδαθνο κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ, θα-
ζψο επηηξέπεη ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ πνιιαπιψλ 

ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 
γηα λα ζεξαπεχζνπλ ηελ ίδηα αζζέλεηα, αθφκα θη αλ 
δελ ππήξρε πξηλ αλάινγε ζχγθξηζε ζηηο αξρηθέο 
έξεπλεο. Σα θαηάιιεια δεδνκέλα γηα ηελ αλάιπζε 
πξνήιζαλ απφ 114 δνθηκέο, πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ 
22 δηαθνξεηηθέο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα λα 
θνπξάξνπλ 9709 αζζελείο. Γηα νρηψ απφ απηέο ηηο 

ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
θαη ηνπ Βεινληζκνχ, δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά πσο 
παξείραλ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πφλνπ ζε ζρέζε 
κε ηελ θαζηεξσκέλε ηαηξηθή πεξίζαιςε. Οη πεξηζ-
ζφηεξεο κειέηεο αθνξνχζαλ βξαρππξφζεζκα απν-
ηειέζκαηα ησλ ζεξαπεηψλ, θαη πνιιέο απφ απηέο 
ηαμηλνκήζεθαλ σο "ρακειήο απνηειεζκαηηθφηε-

ηαο". Οη κειέηεο πνπ μερψξηζαλ ζαλ "πςειήο απν-
ηειεζκαηηθφηεηαο", αθνξνχζαλ θπξίσο ηνλ Βειν-
ληζκφ (11 δνθηκέο) θαη ηηο αζθήζεηο κπηθήο ελδπ-
λάκσζεο (9 δνθηκέο). Οη δπν παξαπάλσ ζεξαπεπ-
ηηθέο παξεκβάζεηο απνδείρηεθε πσο είραλ ζεκα-
ληηθά θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηελ θιαζζηθή 
ηαηξηθή πεξίζαιςε, κε ηνλ Βεινληζκφ λα έρεη θα-
ιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηηο αζθήζεηο απνθαηά-

ζηαζεο θαη κπηθήο ελδπλάκσζεο. Ο Βεινληζκφο 
θάλεθε λα ππεξηζρχεη ζαθψο έλαληη ηνπ ςεπδνβε-
ινληζκνχ θη επηπιένλ είρε θαιχηεξα απνηειέζκαηα 
απφ ηηο πεξηζζφηεξεο θπζηθέο ζεξαπείεο πνπ πξν-
ηείλεη ην βξεηαληθφ ηλζηηηνχην γηα ηελ πγεία θαη 
ηελ πεξίζαιςε (National Institute for Health and 
Care Excellence-NICE), ζηηο νδεγίεο πνπ εμέδσζε 

ην 2008 γηα ηελ ζεξαπεία ηεο νζηεναξζξίηηδαο ηνπ 
γφλαηνο. Οη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ πσο ηα απνηε-
ιέζκαηα ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε 
εθείλα ησλ θαξκαθνινγηθψλ εξεπλψλ θαη πξνηεί-

λνπλ πσο ν Βεινληζκφο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη 
ζαλ κηα έγθξηηε θαη αμηφπηζηε ζεξαπεπηηθή επηιν-
γή γηα ηελ δηαρείξεζε ηνπ πφλνπ πνπ πξνθαιείηαη 
απφ ηελ νζηεναξζξίηηδα γφλαηνο. [πεγή: Acupunc-

ture and other physical treatments for the relief of 
pain due to osteoarthritis of the knee network me-
ta-analysis.Osteoarthritis Cartilage 2013 Sept.] 

Δλ ησ κεηαμχ, ζε κηα κηθξή, ακεξηθάληθε έξεπλα 
30 αζζελψλ κε νζηεναξζξίηηδα γφλαηνο δηαπηζηψ-
ζεθε πσο ν Βεινληζκφο, ζπγθξηλφκελνο κε ηνλ 
ςεπδνβεινληζκφ, έρεη θαιχηεξα θιηληθά απνηειέ-
ζκαηα ζηα επίπεδα πφλνπ θαζψο θαη ζηελ ιεηηνπξ-
γηθφηεηα ηεο άξζξσζεο. Ζ αίζζεζε κνπδηάζκαηνο 

θαη πφλνπ θαηά ηνλ Βεινληζκφ, ζεσξήζεθε πσο 
είλαη νη δπν θχξηνη παξάγνληεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ 
ηνλ πξαγκαηηθφ Βεινληζκφ απφ ηνλ επηθαλεηαθφ 
Βεινληζκφ. [πεγή: A longitudinal study of the re-
liability of acupuncture deqi sensations in knee 
osteoarthritis. Evid. Based Complement]  

 

Ο Βεινληζκόο βειηηώλεη ην παηδηαηξηθό ά-

ζζκα. 

Μηα αλακελφκελε, ηπραηνπνηεκέλε κειέηε πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Γαλία, αλαθάιπςε πσο ν 
Βεινληζκφο κπνξεί λα κεηψζεη ηα ζπκπηψκαηα ηνπ 
άζζκαηνο θαη ηελ ρξήζε θαξκάθσλ ζε παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Οη εξεπλεηέο επέιεμαλ έλα 
ηπραίν δείγκα 122 παηδηψλ, είηε γηα Βεινληζκφ (10 
ζπλεδξίεο), είηε γηα ηελ ζπλήζε ηαηξνθαξκαθεπηη-
θή αγσγή γηα κηα πεξίνδν 3 κελψλ. Παξαηεξήζεθε 
ζεκαληηθή κείσζε ζηα ππνθεηκεληθά ζπκπηψκαηα 
ηνπ άζζκαηνο θαη ζηελ ρξήζε εηζπλεφκελσλ ζηε-
ξνεηδψλ θαη βήηα-2 αγσληζηψλ θαη ζηα δπν 
γθξνππ, ζην ηέινο ηεο ηξίκελεο ζεξαπείαο. ε ζχ-

γθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, ε κείσζε ζηα ζπ-
κπηψκαηα ηνπ άζζκαηνο θαη ηελ ρξήζε ησλ εη-
ζπλεφκελσλ ζηεξνεηδψλ ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχ-
ηεξε ζην γθξνππ Βεινληζκνχ. [πεγή: Acupuncture 
in asthmatic children: A prospective, randomised, 
controlled clinical trial of efficacy. Altern. Therap. 
Health Med. 2013 Jul-August] 
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Ο Βεινληζκόο κεηώλεη ηελ πςειή πίεζε ζε 

ππεξηαζηθνύο, ππό θαξκαθεπηηθή αγσγή  

αζζελείο. 

Τπεξηαζηθνί αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ αληη-
ππεξηαζηθά θάξκαθα κπνξεί λα σθειεζνχλ απφ 
ζπλαθφινπζε ζεξαπεία Βεινληζκνχ, ζχκθσλα κε 
κηα κηθξή κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

Σνπξθία. Οη εξεπλεηέο κειέηεζαλ 34 αζζελείο πνπ 
έπαηξλαλ αληη-ππεξηαζηθή ζεξαπεία γηα ηνπιάρη-
ζηνλ 24 κήλεο θαη πνπ παξνπζίαδαλ παξελέξγεηεο 
φπσο θφπσζε, δαιάδεο, αδπλακία, πνλνθέθαινπο, 
αξζξαιγία, αυπλία, νηδήκαηα θαη θαηάζιηςε. Οη 
ζπκκεηέρνληεο έιαβαλ 15 ζπλεδξίεο βεινληζκνχ 
(θάζε 2 εκέξεο γηα 1 κήλα), ρσξίο αιιαγέο ζηε 

δηαηξνθή ηνπο, ζηελ θπζηθή άζθεζε ή ηα αληη-
ππεξηαζηθά θάξκαθα. Σα ζεκεία πνπ βεινλίζηε-
θαλ ήηαλ ην Taixi 3N, Taichong 3Ζπ, Zusanli 
36η, Sanyinjiao 6πι, Fuliu 7Ν θαη Taiyuan 9Πλ. 
Όζηεξα απφ έλα κήλα νη εξεπλεηέο, θάλνληαο εμε-
ηάζεηο αίκαηνο δηαπίζησζαλ ζεκαληηθή κείσζε θαη 
ζηελ ζπζηνιηθή πίεζε (απφ 163 κεηψζεθε ζε 
129mm/Hg) θαη ζηελ δηαζηνιηθή (απφ 94 ζε 

79mm/Hg). [πεγή: The effect of acupuncture on 
high blood pressure of patients using antihyperten-
sive drugs. Acu Electrother. Res. 2013] 

 

Ο αηζζεηηθόο Βεινληζκόο βειηηώλεη ηελ ε-

ιαζηηθόηεηα ηνπ πξνζώπνπ. 

Ο αηζζεηηθφο Βεινληζκφο πξνζψπνπ (Facial Cos-
metic Acupuncture - FCA) έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 
βειηίσζε ηεο ειαζηηθφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ, αλα-
θέξεη κηα πηινηηθή Κνξεάηηθε έξεπλα. 27 γπλαίθεο 
κεηαμχ 40 θαη 59 εηψλ κε ζεκάδηα πξνρσξεκέλεο 
γήξαλζεο ηνπ δέξκαηνο νινθιήξσζαλ 5 ζπλεδξίεο 
αηζζεηηθνχ βεινληζκνχ ζε δηάζηεκα 3 εβδνκάδσλ. 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο βειφλσλ αλά ζεξαπεία ήηαλ 
κεηαμχ 100 θαη 110. Σν πξσηαξρηθφ απνηέιεζκα 
πνπ εθηηκήζεθε ήηαλ ν βαζκφο ραιάξσζεο ηνπ 
κάγνπινπ θαη ηεο άθξεο ηνπ ζηφκαηνο. Μεηά ην 
ηέινο ηεο ζεξαπείαο ηνπ αηζζεηηθνχ βεινληζκνχ, 
δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή αλφξζσζε. [πεγή: Evid. 
Based Complement. Altern. Med. 2013] 

 

Ο Βεινληζκόο βνεζάεη ζην άιγνο ιόγσ εθ-

θπιηζκνύ ησλ απρεληθώλ ζπνλδύισλ. 

Αζζελείο κε άιγνο άλσ άθξσλ θαη παξαηζζεζία 
πνπ νθείιεηαη ζε απρεληθή ζπνλδπιηθή ξηδνπάζεηα 
(Cervical Spondylotic Radiculopathy) κπνξνχλ λα 
σθειεζνχλ απφ ηελ ζεξαπεία κε βεινληζκφ. ε κηα 

πηινηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ηα-
πσλία, 15 αζζελείο πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε CSR 

θαη άιγνο ησλ άλσ άθξσλ ή/θαη παξαηζζεζία έθα-
λαλ ζπλεδξίεο βεινληζκνχ 1 θνξά ηελ εβδνκάδα 
γηα 4 εβδνκάδεο, έσο θαη ζε 10 ζεκεία ζηελ απρε-
ληθή, παξαζπνλδπιηθή πεξηνρή. Παξαηεξήζεθε 
ζεκαληηθή κείσζε ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο Οπηηθήο 
Αλαινγηθήο Κιίκαθαο Έληαζεο Πφλνπ (VASPI) 
αιιά θαη ζηηο ηηκέο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο Κιίκα-
θαο Απρεληθήο Γπζιεηηνπξγίαο (NDI), κε επλντθά 

απνηειέζκαηα ζην 90% ησλ πεξηπηψζεσλ. Οη αι-
ιαγέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ήηαλ ζεκαληηθέο αθφκα 
θαη κεηά απφ δηάζηεκα 4 εβδνκάδσλ. [πεγή: Clini-
cal effect of acupuncture on cervical spondylotic 
radiculopathy: results of a case series. Acupunct. 
Med. 2013 August 21] 

 

Ο Βεινληζκόο ζεξαπεύεη ηηο παξελέξγεηεο 

ησλ αληηθαηαζιηπηηθώλ ζηελ ζεμνπαιηθό-

ηεηα. 

Δξεπλεηέο απφ ηνλ Καλαδά πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 
κηα πηινηηθή έξεπλα, πξνηείλνπλ πσο ν Βεινληζκφο 

κπνξεί λα παίμεη ξφιν ζηελ ζεξαπεία ησλ παξε-
λεξγεηψλ ησλ αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ ζηελ 
ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία. Σα αληηθαηαζιηπηηθά, ζπ-
κπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ Δπηιεθηηθψλ Αλαζηνιέσλ 
Δπαλαπξφζιεςεο εξνηνλίλεο (Selective Seroto-
nine Reuptake Inhibitors-SSRIs) θαη ησλ Αλαζην-
ιέσλ Δπαλαπξφζιεςεο εξνηνλίλεο Ννξαδξελα-

ιίλεο (Serotonine Noradrenaline Reuptake Inhibi-
tors-SNRIs), είλαη γλσζηφ πσο πξνθαινχλ ζπ-
κπηψκαηα ζεμνπαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο φπσο αλη-
θαλφηεηα, πηψζε ηεο ιίκπηλην, θη αλνξγαζκηθφηε-
ηα ζε πνζνζηά κεηαμχ 50-90%. Οη αζζελείο πνπ 
βίσλαλ δπζάξεζηεο ζεμνπαιηθέο εκπεηξίεο ιφγσ 
ησλ αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ δηαγλψζηεθαλ 
κε ηηο κεζφδνπο ηεο ΠΚΗ θη έιαβαλ ζπλεδξίεο βε-

ινληζκνχ γηα 12 ζπλερείο εβδνκάδεο. Σα ζεκεία 
βεινληζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ηα: Taixi 
3Ν, Mingmen 4Du, Shenshu 23Ο.Κ, Shenmen 7Κ, 
θαη Neiguan 6Πεξ. Παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή βει-
ηίσζε ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο αληξηθήο ζεμνπ-
αιηθφηεηαο, θαζψο θαη ζηα ζπκπηψκαηα άγρνπο 
θαη θαηάζιηςεο. Οη γπλαίθεο ζπκκεηέρνληεο αλέ-

θεξαλ ζεκαληηθή βειηίσζε ζηε ιίκπηλην θαη ηελ 
θνιπηθή εθχγξαλζε θαη κηα ειαθξηά βειηίσζε ζε 
κεξηθέο άιιεο ιεηηνπξγίεο. 
[πεγή: Efficacy of Acupuncture Treatment of Sex-
ual Dysfunction Secondary to Antidepressants. J. 
Altern. Complement. Med. 21 Jun 2013] 
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Ο Βεινληζκόο κεηώλεη ην ηαηξηθό θόζηνο 

ησλ θξαληνεγθεθαιηθώλ θαθώζεσλ. 

Μηα αλαδξνκηθή, επηιεθηηθή κειέηε απφ κηα εξεπ-
λεηηθή νκάδα απφ ηελ Σατβάλ πξνηείλεη φηη ε ζε-
ξαπεία κε βεινληζκφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κεί-
σζε ηεο ρξήζεο ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ απφ α-
ζζελείο πνπ έρνπλ ππνζηεί θξαληνεγθεθαιηθέο θα-
θψζεηο (ΚΔΚ). Απφ 66.026 αζζελείο, 3.495 είραλ 
ιάβεη ηνπιάρηζηνλ 12 ζπλεδξίεο βεινληζκνχ. ε 

ζχγθξηζε κε άιινπο αζζελείο κε ΚΔΚ πνπ δελ εί-
ραλ ιάβεη ζεξαπεία κε Βεινληζκφ, νη πξψηνη είραλ 
ιηγφηεξεο επηζθέςεηο θαη θαη’ επέθηαζε ιηγφηεξεο 
δαπάλεο, γηα πξψηεο  βνήζεηεο θαη λνζήιεηα θαηά 
ηνλ πξψην ρξφλν κεηά ηηο ΚΔΚ. Ζ ζεξαπεία κε 
βεινληζκφ ζρεηίζηεθε κε κηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 
38% φζνλ αθνξά ηελ αλάγθε γηα ηαηξηθή παξαθν-
ινχζεζε. [πεγή: Reduced use of emergency care 

and hospitalization in patients with traumatic brain 
injury receiving acupuncture treatment. Evid. 
Based Complem. Altern. Med. 2013] 
 
 

 Οη «4 Πύιεο» εμνκαιύλνπλ ηελ γαζηξεληε-

ξηθή θηλεηηθόηεηα. 

Μηα πεηξακαηηθή έξεπλα αλαθάιπςε πσο ν βειν-
ληζκφο ζηηο «4 Πχιεο» κπνξεί λα εμνκαιχλεη ηελ 
απμεκέλε γαζηξεληεξηθή θηλεηηθφηεηα. ε έλα 
Κνξεάηηθν πείξακα 21 πγηείο άληξεο θαηαλεκήζε-
θαλ ηπραία είηε ζε κηα νκάδα Βεινληζκνχ (φπνπ 
ηνπνζεηήζεθαλ βειφλεο ακθνηεξφπιεπξα ζηα ζε-
κεία Hegu 4Π.Δ. θαη Taichong 3Ζπ.) ή ζε κηα ν-

κάδα ςεπδνβεινληζκνχ (φπνπ ηνπνζεηήζεθαλ βε-
ιφλεο 2-3cm πιαγίσο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζε-
κείσλ). Γηα λα πξνθιεζεί ππεξβνιηθή θαη γξήγνξε 
γαζηξεληεξηθή θηλεηηθφηεηα νη ζπκκεηέρνληεο έ-
ιαβαλ ηελ νπζία θηηξηθή κνζαπξίδε γηα 2 κέξεο, 
μεθηλψληαο 24 ψξεο πξηλ απφ ηελ πξψηε ζπλεδξία 
Βεινληζκνχ. Δπηπιένλ ρνξεγήζεθαλ δείθηεο ξαδη-

ντζφηνπσλ ακέζσο πξηλ ηελ πξψηε ζπλεδξία Βε-
ινληζκνχ θαη ε γαζηξεληεξηθή θηλεηηθφηεηα κε-
ηξήζεθε δηακέζσ ξαδηνγξαθίαο ακέζσο κεηά ηελ 
πξψηε ζπλεδξία βεινληζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο 
6, 12, 24 θαη 48 ψξεο  κεηά ηελ ζεξαπεία. Οη ζπλε-
δξίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο θνξέο αλά 12 
ψξεο. Γηαπηζηψζεθε πσο ε γαζηξεληεξηθή θηλεηη-
θφηεηα γεληθά κεηψζεθε ζηελ νκάδα βεινληζκνχ 

ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ςεπδνβεινληζκνχ θαη 
ζηνπο ηέζζεξηο ρξφλνπο. εκαληηθή δηαθνξά πα-
ξαηεξήζεθε 24 ψξεο κεηά ηελ πξψηε ζπλεδξία 
Βεινληζκνχ. [πεγή: Effect of siguan acupuncture 
on gastro-intestinal motility: a randomised, sham-

controlled, crossover trial. Evid. Based Complem. 
Altern. Med. 2013] 

πζηαηηθό ηνπ ρακνκειηνύ ζθνηώλεη θαξ-

θηληθά θύηηαξα. 

Ζ Απηγελίλε, έλα θιαβνλνεηδέο ζπζηαηηθφ πνπ 
απαληάηαη ζηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά, κπνξεί λα 
θξχβεηαη πίζσ απφ ηα αληηθαξθηληθά νθέιε ηεο 
Μεζνγεηαθήο δίαηηαο, ζχκθσλα κε εξεπλεηέο απφ 
ηηο ΖΠΑ. Σν ζπζηαηηθφ, πνπ ππάξρεη ζε αθζνλία 
ζην ρακνκήιη, ηνλ κατληαλφ θαη ην ζέιεξπ δηαπη-
ζηψζεθε πσο κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ηελ δηαδη-

θαζία ηεο απφπησζεο (πξνγξακκαηηζκέλνο θπηηα-
ξηθφο ζάλαηνο) ζε θαιιηέξγεηα θαξθηληθψλ θπηηά-
ξσλ καζηνχ. Οη εξεπλεηέο επηπιένλ δηαπίζησζαλ 
πσο ε απηγελίλε ελψλεηαη κε πεξίπνπ 160 θπηηαξη-
θέο πξσηετλεο, ζε αληίζεζε κε άιια θαξκαθεπηηθά 
ζθεπάζκαηα πνπ ηππηθά ζηνρνπνηνχλ κφλν έλα 
κφξην. Οη εξεπλεηέο πηζηεχνπλ φηη ηα επξεία νθέιε 

ζηελ πγεία, ησλ ηξνθίκσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο δηα-
ηξνθηθά-θαξκαθεπηηθά (nutraceuticals) φπσο ε 
απηγελίλε, πνπ ζπλδπάδνπλ αληηθιεγκνλψδε αιιά 
θαη αληηθαξθηληθή δξάζε, νθείινληαη αθξηβψο 
ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ελψλνληαη κε πνιιαπιά 
κφξηα. [πεγή: Molecular basis for the action of a 
dietary flavonoid revealed by the comprehensive 
identification of apigenin human targets. Proc. Na-
tional Acad. Sci. USA 11 Jun 2013] 

 

Σν Qiqong βνεζάεη αλζξώπνπο κε ρξόληα 

θόπσζε. 

Ζ άζθεζε ζην Qigong κπνξεί λα κεηψζεη ηα ζπ-
κπηψκαηα ηεο θφπσζεο θαη ηεο θαηάζιηςεο ζε 
αζζελείο κε ζχλδξνκν ρξφληαο θφπσζεο (ΥΚ), 
δηαπίζησζε κηα κειέηε απφ ην Υνλγθ Κνλγθ. 137 

ζπκκεηέρνληεο πνπ πιεξνχζαλ ηα δηαγλσζηηθά 
θξηηήξηα γηα αζζέλεηεο ηνπ ηχπνπ ηνπ ΥΚ, θαηα-
λεκήζεθαλ ηπραία είηε ζ’ έλα intervention group, ή 
ζ’ έλα waitlist group. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πξψ-
ηε νκάδα έιαβαλ 10 ζπλεδξίεο άζθεζεο qigong 2 
θνξέο ηελ εβδνκάδα, γηα 5 δηαδνρηθέο εβδνκάδεο, 
αθνινπζνχκελε απφ άζθεζε ζην ζπίηη γηα 12 ε-
βδνκάδεο. ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ εμάζθεζεο, ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη δείθηεο νιηθήο θφ-
πσζεο, θπζηθήο θφπσζεο θαζψο θαη νη δείθηεο 
θαηάζιηςεο είραλ βειηησζεί ζεκαληηθά, ελψ νη 
δείθηεο πλεπκαηηθήο θφπσζεο έδεηρλαλ νξηαθά 
ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ νκάδα πνπ αζθήζεθε 
ζην qigong ζε ζρέζε κε ην θνληξφι γθξνππ. Αληί-
ζεηα νη δείθηεο άγρνπο δελ θάλεθε λα βειηηψλν-

ληαη ηδηαίηεξα. [πεγή: Effects of qigong exercise on 
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fatigue, anxiety, and depressive symptoms of pa-
tients with chronic  fatigue syndrome-like illness: a 

randomized controlled trial. Evid. Based Comple-
ment. Altern. Med. 2013] 

 

Μειέηε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Βειν-

ληζκνύ. 

Κηλέδνη εξεπλεηέο επέιεμαλ 22 βεινληζηέο θαη 
ηνπο ζχγθξηλαλ κε 22 κε βεινληζηέο. ην πξψην 
ζεη πεηξακάησλ, ηα ηεζη πνπ ήηαλ ζρεδηαζκέλα γηα 
λα εθηηκήζνπλ ηηο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ησλ δαθηχ-
ισλ θαη ηελ απηηθή δηάθξηζε εθαξκφζηεθαλ θαη 
ζηηο δπν νκάδεο. Οη βεινληζηέο έθεξαλ θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα θαη ζηα δπν ηεζη. Έλα πεξαηηέξσ 
ηεζη δφζεθε γηα λα εμεηαζηεί ε ηθαλφηεηα ησλ εμε-
ηαδφκελσλ λα ξπζκίδνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο 
αληηδξάζεηο ζε εηθφλεο κε επίπνλεο θαηαζηάζεηο. 
Σα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ πεηξάκαηνο έδεημαλ 
πσο  ε δηαβάζκηζε ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ δπζθνξί-
αο δελ δηέθεξε κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ, ζε νπδέ-

ηεξα εξεζίζκαηα. Αληίζεηα, φηαλ ππήξμαλ αξλεηη-
θά εξεζίζκαηα ν βαζκφο δπζθνξίαο ήηαλ ζεκαληη-
θά ρακειφηεξνο κεηαμχ ησλ βεινληζηψλ. Απηφ 
έδεημε πσο νη βεινληζηέο είραλ κεγαιχηεξε ηθαλφ-
ηεηα ζπλαηζζεκαηηθνχ ειέγρνπ απφ ηελ νκάδα 
ΜΒ. Γηα λα εμεηαζηεί αλ απηέο νη ζπκπεξηθνξηθέο 
δηαθνξέο ζπζρεηίδνληαη κε νξγαληθέο δηαθνξέο 

ζηνπο εγθεθάινπο ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη εξεπλε-
ηέο ρξεζηκνπνίεζαλ καγλεηηθή ηνκνγξαθία. Σα 
απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη βεινληζηέο είραλ 
πεξηζζφηεξε θαηά νπζία ζηνλ αξηζηεξφ πξσηεχσλ 
ζσκαηαηζζεηηθφ θινηφ, κηα πεξηνρή πνπ είλαη 
γλσζηφ πσο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αίζζεζε 

ηεο αθήο. Δπηπξφζζεηα, κηα πεξηνρή ηεο παξεγθε-
θαιίδαο (δεμηφο ινβφο V/VI) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ησλ δαθηχισλ, επίζεο εκθα-
λίζηεθε λα έρεη κεγαιχηεξε πνζφηεηα θαηάο νπζί-
αο ζηνπο βεινληζηέο. Ο φγθνο ηεο ζε απηέο ηηο πε-
ξηνρέο ζπζρεηίζηεθε κε ηνλ ρξφλν άζθεζεο ηνπ 
βεινληζκνχ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο βεινληζηέο, 
παξέρνληαο απνδείμεηο γηα ηηο λεπξνπιαζηηθέο αι-
ιαγέο πνπ πξνθαινχληαη ζηνλ εγθέθαιν απφ ηηο 
ηθαλφηεηεο ρεηξηζκνχ πνπ αθνξνχλ ηελ πξαθηηθή 

ηνπ Βεινληζκνχ. Δλ ηέιεη, νη επηζηήκνλεο αλαθά-
ιπςαλ πσο νη βεινληζηέο είραλ κεγαιχηεξν φγθν 
θαηάο νπζίαο ζε κηα εγθεθαιηθή πεξηνρή πνπ ζρε-
ηίδεηαη κε ηελ δηακφξθσζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 
αληηδξάζεσλ (bilateral ventral anterior 
cortex/ventral medial prefrontal cortex). Απηή ε 
πεξηνρή ζπλδέεηαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ απψζεζε 

ή ηελ επαλεθηίκεζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 
εξεζηζκάησλ, αιιά θαη κε ηελ απψζεζε ηεο επηξ-
ξνήο ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εξεζηζκά-
ησλ κεηαγελέζηεξα ζηελ ζπκπεξηθνξά  ηνπ αηφ-
κνπ. Απμεκέλα επίπεδα ηνπ φγθνπ ηεο θαηάο νπζί-
αο ζε απηή ηελ πεξηνρή, έρεη απνδεηρηεί ζην πα-
ξειζφλ πσο ζρεηίδνληαη κε βειηησκέλε ζπλαηζζε-

καηηθή ξχζκηζε ζε καθξνρξφληα αζθνχκελνπο ηνπ 
δηαινγηζκνχ. Οη ζπγγξαθείο ηεο έξεπλαο ππνζέ-
ηνπλ πσο νη εγθεθαιηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ 
ζε απηή ηελ πεξηνρή, είλαη ν λεπξσληθφο ζπζρεηη-
ζκφο κε ηελ ηθαλφηεηα πνπ έρνπλ νη βεινληζηέο λα 
εθαξκφδνπλ κηα επίπνλε ζεξαπεία γηα ην θαιφ ηνπ 
αζζελή, δίρσο λα βηψλνπλ άγρνο θαη αγσλία πνπ 
ζα κπνξνχζε λα εμαζζελίζεη ηελ ζεξαπεπηηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα. [πεγή: Length of Acupuncture Training 
and Structural Plastic Brain Changes in Profes-
sional Acupuncturists. PLoS One, Jun 2013 ]  
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Οηθνπνιηηηζηηθό Παλδνρείν “Re-Green” ζηελ ειηάλα ηεο Αθξάηαο 

Ζ ειηάλα είλαη έλα γξαθηθφ  
ρσξηφ ζηελ νξεηλή Αρατα, πνπ 
πεξηβάιιεηαη απφ θαηάθπηα 
βνπλά (Υεικφ θαη ηε Εήξεηα) 
κε πνιιά ηξερνχκελα λεξά θαη 
κε κεγάιεο βηνπνηθηιφηεηαο 
θχζε. Δθεί βξίζθεηαη ην Οηθν-

πνιηηηζηηθφ Παλδνρείν Re-Green, ην εγρείξεκα 

ελφο δεπγαξηνχ πνπ εγθαηέιεηςε ζπλεηδεηά ηελ 
ηαξαρψδε δσή ηεο πφιεο, κε ζθνπφ λα θηηάμεη κηα 
δσή εκπηζηνζχλεο, αγάπεο θαη θξνληίδαο γηα ηε 
Γε.  

Πηζηεχνπκε φηη ε κεηάβαζε ζε έλαλ πην “πξάζη-
λν” ηξφπν δσήο είλαη ζέκα πξνζσπηθήο επζχλεο 
θαη επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηνλ ζπλερή ζρεδηαζκφ 

ελφο αεηθφξνπ θαη απηάξθνπο κνληέινπ δηαβίσζεο 
πνπ  ελαξκνλίδεηαη κε ηε Φχζε. ε απηφ ην ζρέδην 
φκσο εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε ζπκκεηνρή θαη ε 
ζπκβνιή ηεο ελέξγεηαο θαη άιισλ αλζξψπσλ. Απ-
ηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ δεκηνπξγήζακε έλαλ θη-
ιφμελν ρψξν αληαιιαγήο ηδεψλ, γλψζεσλ, ζεξα-
πεπηηθψλ ηερλψλ θαη έλαλ ρψξν φπνπ έκπξαθηα ζα 

κεξηκλήζνπκε γηα ηε Γε.  
ην Οηθνπνιηηηζηηθφ Παλδνρείν ηεο ειηάλαο, 

απφ ην 2012 πνπ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ, δηνξ-
γαλψλνληαη ζεκηλάξηα θαη εξγαζηήξηα ζρεηηθά κε 
ηελ Οηθνινγηθή Γεσξγία, Permaculture, Φπζηθή 
Καιιηέξγεηα (Fukuoka),  Σερληθέο Φπζηθήο δφκε-
ζεο, Αλαγλψξηζε βνηάλσλ, σκαηηθή επεμία,  Γη-
αηξνθή. Παξάιιεια νη θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ζηελ 

αγξνηθία πξαγκαηνπνηνχληαη θαη βάζε ελφο ζπ-
ζηήκαηνο  αληαιιαγήο εξγαζίαο κε εζεινληέο.  

Μέζα ζηα κφιηο 2,5 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέ-
ληξνπ, ηαμηδεπηέο απφ φια ηα κήθε θαη πιάηε ηνπ 
θφζκνπ έρνπλ επηζθεθζεί ηε ειηάλα, επηβεβαηψ-
λνληαο ηελ αίζζεζε φηη πνιινί άλζξσπνη πηα ζηνλ 
πιαλήηε βξίζθνληαη ζε έλα θνηλφ κνλνπάηη κεηά-

βαζεο. Σαμηδεπηέο απφ Δπξψπε, Ν. Εειαλδία, Α-
κεξηθή, Αίγππην, Κχπξν, Ηζξαήι, Σατβάλ, Κνινκ-
βία, Οπξνπγνπάε, Παιαηζηίλε θνηκήζεθαλ ζην 
Παλδνρείν καο.... 

Δθηφο απφ ηα ζεκηλάξηα κπνξεί απιά θαλείο λ' 
απνδξάζεη ζην γαιήλην πεξηβάιινλ ηεο ειηάλαο 
γηα λα ραιαξψζεη ή γηα λα κπεζεί ζηε δσή ηεο α-
γξνηθίαο, παξαηεξψληαο ζην πεδίν ηηο πξαθηηθέο 

πνπ αθνινπζνχληαη αιιά θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεην-
ρή ζηηο δνπιεηέο ηνπ αγξνθηήκαηνο (ζπνξέο, θπ-
ηεχζεηο, πεξηπνίεζε ησλ δψσλ, ζπγθνκηδή θξνχ-
ησλ θαη ιαραληθψλ, παξαζθεπή καξκειάδσλ θαη 
άιισλ ρεηξνπνίεησλ πξντφλησλ). 

Πιεξνθνξίεο: 
www.re-green.gr  -  info@re-green.gr  

Φιέξπ: 6948407233

http://www.re-green.gr/
mailto:info@re-green.gr
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Ζ ΑΡΔΣΖ ΣΟΤ ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ 

 

 
 

Ο Ηππνθξάηεο ηαμηδεχνληαο απφ ηελ Κσ πξνο ηα 
Άβδεξα γηα λα ζπλαληήζεη ηνλ Γεκφθξηην, ηελ 
ηειεπηαία λχρηα πξηλ θζάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ 
είδε έλα φλεηξν θαη ην θαηέγξαςε, φπσο άιισζηε 
έθαλε κε φια ηνπ ηα φλεηξα. 

 
Δίδα ηνλ ίδην ηνλ Αζθιεπηφ. Ήηαλ θνληά κνπ θαη 

πιεζηάδακε ήδε πξνο ηηο πχιεο ησλ Αβδήξσλ. Ο 
Αζθιεπηφο θαηλφηαλε φρη φπσο ηνλ παξνπζηάδνπλ 
νη εηθφλεο ζπλήζσο, κεηιίρηνο θαη ήξεκνο, κα ηα-
ξαγκέλνο θαη αγξηεκέλνο. πλνδεπφηαλ απφ δξά-
θνληεο, θάηη πιάζκαηα παξφκνηα κε πειψξηα εξπε-

ηά, βηαζηηθά θαη απηά. Καζψο ζεξλφληνπζαλ κε ηηο 
καθξηέο νπξέο ηνπο άθελαλ λα αθνχγεηαη, φπσο 
κέζα ζε εξεκηέο θαη βαζνπιέο θνηιάδεο, έλα αλα-
ηξηρηαζηηθφ ζθχξηγκα. Οη ζπλνδνί ηνπ, θξαηψληαο 
θνπηηά κε βφηαλα ζθξαγηζκέλα θαιά, εξρφληνπζαλ 
απφ πίζσ. 

 
Ο Αζθιεπηφο άπισζε ην ρέξη ηνπ θαη εγψ ην έ-

πηαζα κε επραξίζηεζε, ηνπ δήηεζα λα έξζεη καδί 
κνπ θαη λα κελ κε εγθαηαιείςεη ζηε ζεξαπεία.  

 

 κνπ είπε. 

 
Δγψ γπξίδνληαο ηφηε ην βιέκκα, ζσξψ κηα σξαία 

θαη ςειή γπλαίθα, κε απέξηηην ρηέληζκα θαη ια-
κπξφ θφξεκα. Οη θχθινη ησλ καηηψλ ηεο, άζηξα-
θηαλ κε έλα θσο θαζάξην, παξφκνην κε ηελ καξ-
καξπγή ησλ άζηξσλ.  

 
Ο Αζθιεπηφο απνκαθξχλζεθε ζην βάζνο θαη ε 

γπλαίθα ζθίγγνληαο ην ρέξη κνπ κε απαιφ ηξφπν, 

κε νδήγεζε κε θηινθξνζχλε αλάκεζα απφ ηελ πφ-
ιε ησλ Αβδήξσλ.  

 
ηαλ θηάζακε θνληά ζην ζπίηη φπνπ είρε πξνε-

ηνηκαζζεί γηα ηελ θηινμελία, άξρηδε λα εμαυιψλε-
ηαη ζαλ νπηαζία απφ κπξνζηά κνπ, ιέγνληάο: 

Καζψο έζηξεθε ην πξφζσπφ ηεο καθξηά κνπ, ηεο 
είπα: 

 

 
 κνπ είπε 

 

 
-θαη μαθληθά κηα άιιε γπλαίθα παξνπζηάζηεθε 

κπξνζηά κνπ, θαλεξά ηνικεξφηεξε απφ ηελ πξψηε 

θαη ππεξβνιηθά ηαξαγκέλε- 
 

 

 
Απφ ηελ έθπιεμή κνπ, μχπλεζα… 
 
Πξνζπαζψληαο λα εμεγήζσ ην φλεηξν, αλαξσηή-

ζεθα. 

  

 
Ζ γλψκε ηαξάδεηαη απ’ ηελ θιπαξία ησλ αλζξψ-

πσλ. Σν λα ζπδεηάκε γηα ηελ αζζέλεηα, είλαη έλαο 

ηξφπνο λα ηελ δηνγθψλνπκε. Ζ γλψκε ησλ Αβδεξη-
ηψλ γηα ηελ αζζέλεηα, εηδηθά απηή ηνπ Γεκφθξηηνπ, 
είλαη ηαξαγκέλε θαη πιαλεκέλε. Ο Γεκφθξηηνο 
ζπληξνθεχεηαη απ’ ηελ αιήζεηα, άξα δελ είλαη α-
ζζελήο φπσο λνκίδεη ε γλψκε ησλ Αβδεξηηψλ.  

 
Γελ μερλψ επίζεο φηη ν Αζθιεπηφο απνρψξεζε 

ζην φλεηξφ κνπ θαη άθεζε ηελ αιήζεηα θαη ηελ 
γλψκε λα κε νδεγήζνπλ. Άξα ε δήζελ αζζέλεηα 
ηνπ Γεκφθξηηνπ δελ είλαη θαλ αζζέλεηα, αιιά 
πιάζκα ηεο πιαλεκέλεο γλψκεο ησλ Αβδεξηηψλ. 
 

Καη έηζη κε απηή ηελ ζετθή παξέκβαζε ν Ηππν-
θξάηεο πξηλ θηάζεη αθφκα ζηα ίδηα ηα Άβδεξα 
γλψξηδε πσο λα δηαρεηξηζζεί ηελ αζζέλεηα ηνπ Γε-

κφθξηηνπ. Άξαγε πνηα αξεηή ηνπ Ηππνθξάηε ηνλ 
έθαλε λα έρεη ηφζν άκεζε επαθή κε ην Θείν; 
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Ζ ΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ ΑΓΑΠΖ 

Αλ ζέιεηο λα αιιάμεηο ηνλ θόζκν, αγάπα έλαλ άλδξα! 

 

Πνίεκα αλώλπκεο ζακάλαο 

 

Αλ ζέιεηο λα αιιάμεηο ηνλ θόζκν, αγάπα έλαλ 
άλδξα, αγάπα ηνλ αιεζηλά!  

Γηάιεμε εθείλνλ πνπ ε ςπρή ηνπ έιθεηαη απ’ ηελ 

δηθή ζνπ μεθάζαξα, εθείλνλ πνπ είλαη ηφζν γελ-
λαίνο, ψζηε λα κπνξεί λα θνβάηαη. 

Γέμνπ ην ρέξη ηνπ θαη νδήγεζε ηνλ απαιά ζην 
αίκα ηεο θαξδηάο ζνπ. 

Δθεί πνπ κπνξεί ηελ δεζηαζηά ζνπ επάλσ ηνπ λα 
ληψζεη θαη ηελ αλάπαπζε εθεί. 

Καη θάςε ην βαξχ θνξηίν ηνπ πάλσ ζηηο θιφγεο 
ηεο θσηηάο ζνπ. 

Κνίηα βαζηά κέζα ζηα κάηηα ηνπ θαη δεο ηη θείηε-
ηαη ζε αδξάλεηα ή ζε εγξήγνξζε, ληξνπαιά ή ζε 
πξνζκνλή εθεί κέζα.  

Κνίηα κέζα ζηα κάηηα ηνπ θαη δεο εθεί ηνπο πα-

ηεξάδεο ηνπ θαη ηνπο παππνχδεο ηνπ θαη φινπο 
ηνπο πνιέκνπο πνπ ηα πλεχκαηα ηνπο πνιέκεζαλ 
ζε θάπνηα καθξηλή ρψξα, ζε θάπνηα καθξηλή ε-
πνρή. 

Πξφζεμε ηνπο πφλνπο, ηνπο αγψλεο, ηα βάζαλα 
θαη ηηο ελνρέο ηνπ, δίρσο θξίζε, θαη άθεζε ηα 
φια λα ραζνχλ… 

Αηζζάλζνπ ην αξρέγνλν ηνπ θνξηίν. 

Καη ληψζε πσο ην κφλν πνπ ςάρλεη είλαη έλα α-
ζθαιέο θαηαθχγην ζε ζέλα. 

Άθεζε ηνλ λα ιηψζεη κέζα ζην ζηαζεξφ ζνπ 
βιέκκα. 

Καη λα μέξεηο πσο δελ ρξεηάδεηαη λα αληαλαθιάο 
ηελ νξγή. 

Δπεηδή έρεηο κηα κήηξα, κηα γιπθηά, βαζηά πχιε 
πνπ μεπιέλεη θαη αλαδσνγνλεί παιηέο πιεγέο. 

Αλ ζέιεηο λα αιιάμεηο ηνλ θόζκν, αγάπα έλαλ 
άλδξα, αγάπα ηνλ αιεζηλά! 

ηάζνπ κπξνζηά ηνπ, κε φιε ηελ κεγαινπξέπεηα 

ηεο γπλαίθαο πνπ είζαη, κε ηνλ αέξα ηεο επάισ-
ηεο ζνπ θχζεο. 

ην παηρλίδη ηεο παηδηθήο ζνπ αζσφηεηαο σο ηα 
βάζε ηνπ ζαλάηνπ ζνπ. 

Αλζηζκέλε πξφζθιεζε, απαιά λα δίλεηο ρψξν, 
επηηξέπνληαο ηηο δπλάκεηο ηνπ σο άλδξα λα έξ-
ζνπλ θνληά ζνπ… θαη λα θνιπκπήζεηε ζηελ κή-
ηξα ηεο γεο, ζε αλείπσηε γλψζε, θαη νη δπν ζαο 
καδί… 

Καη φηαλ απνζχξεηαη… επεηδή ζα απνζπξζεί… 

ηξέρνληαο θνβηζκέλνο ζηελ ζπειηά ηνπ, κάδεςε 
ηηο γηαγηάδεο ζνπ γχξσ ηνπ… λα ηνλ ηπιίμνπλ κε 
ηελ ζνθία ηνπο. 

Άθνπ ηνπο απαινχο θαζεζπραζηηθνχο ηνπο ςη-
ζχξνπο. 

Ζξέκεζε ηελ θνβηζκέλε θνξηηζίζηηθε ζνπ θαξ-
δηά πνπ ζε παξνηξχλεη ζε αλεζπρία… θαη πεξί-
κελε κε ππνκνλή ηελ επηζηξνθή ηνπ. 

ηάζνπ θαη ηξαγνχδα ζην θαηψθιη ηνπ, έλα ηξα-

γνχδη κλήκεο γηα ηνλ απαιχλεη, γηα κηα αθφκα 
θνξά. 

 Αλ ζέιεηο λα αιιάμεηο ηνλ θόζκν, αγάπα έλαλ 
άλδξα, αγάπα ηνλ αιεζηλά!  

Μελ πξνθαιείο ην κηθξφ αγφξη κέζα ηνπ. 

Με ππνθξηζίεο θαη πφζνπο θαη θαηάθηεζε θαη 
θφιπα, κνλαρά γηα λα ηνλ ηξαβήμεηο… ζε έλαλ 
ηζηφ θαηαζηξνθήο, ζε έλα κέξνο κε ράνο θαη κί-
ζνο, πην ηξνκαθηηθφ απφ νπνηνδήπνηε πφιεκν 
πνπ δφζεθε απφ ηα αδέξθηα ηνπ. 
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Απηφ δελ είλαη ζειπθφηεηα, είλαη εθδίθεζε. 

Απηφ είλαη ην δειεηήξην ησλ δηεζηξακκέλσλ δη-
αδξνκψλ. 

Σεο θαθνκεηαρείξηζεο ησλ αηψλσλ, ηνπ βηαζκνχ 
ηνπ θφζκνπ καο. 

Καη απηφ δελ δίλεη εμνπζία ζε κηα γπλαίθα, ηελ 
κεηψλεη θαζψο ηνλ επλνπρίδεη. 

Καη καο ζθνηψλεη φινπο. 

Καη αλ ε κάλα ηνπ ηνλ θξαηνχζε ή δελ κπφξεζε... 

ΓΔΗΞΔ ΣΟΤ ΣΖΝ ΑΛΖΘΗΝΖ ΜΑΝΑ ΣΩΡΑ… 

Κξάηα ηνλ θαη νδήγεζε ηνλ ζηελ ράξε ζνπ θαη 
ζηα βάζε ζνπ. 

θηρηαγθαιηάδνληαο ηνλ ζην θέληξν ηνπ ππξήλα 
ηεο Γεο. 

Μελ ηνλ ηηκσξείο γηα ηηο πιεγέο πνπ πηζηεχεηο 

πσο δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ζνπ ή ηα θξηηή-
ξηα ζνπ. 

Κιάςε γη’ απηφλ γιπθά πνηάκηα… 

Μάησζε ηα φια πίζσ πξνο επηζηξνθή ζην ζπηηη-
θφ ζαο. 

Αλ ζέιεηο λα αιιάμεηο ηνλ θόζκν, αγάπα έλαλ 
άλδξα, αγάπα ηνλ αιεζηλά!  

Αγάπα ηνλ ηφζν πνπ λα είλαη γπκλφο θαη ειεχζε-
ξνο. 

Αγάπα ηνλ ηφζν πνπ ζα αλνίμεηο ην θνξκί ζνπ 

θαη ηελ ςπρή ζνπ ζηνλ θχθιν ηεο δσήο θαη ηνπ 
ζαλάηνπ. Καη επραξίζηεζε ηνλ γηα ηελ επθαηξία 
θαζψο ρνξεχεηε καδί κέζα απφ καηλφκελνπο αλέ-
κνπο θαη ήξεκα ιαγθάδηα… 

Να είζαη ηφζν γελλαία πνπ λα είζαη εχζξαπζηε 
θαη άθεζε ηνλ λα μεδηςάζεη ζηα απαιά πξνηαζ-
ζφκελα πέηαια ηεο χπαξμεο ζνπ… 

Πεο ηνπ πσο κπνξεί λα ζε θξαηά, λα ζηέθεηαη θαη 
λα ζε πξνζηαηεχεη. 

Πέζε ζηελ αγθαιηά ηνπ θαη εκπηζηέςνπ ηνλ πσο 

ζα ζε πηάζεη αθφκα θη αλ έρεηο πέζεη ρίιηεο θνξέο 
ζην παξειζφλ. 

Μάζε ηνπ πψο λα παξαδίδεηαη κε ην λα ηνπ πα-
ξαδίδεζαη εζχ. 

Καη γίλεηε ΔΝΑ κέζα ζην γιπθφ ηίπνηα, κέζα ζε 
απηνχ ηνπ θφζκνπ ηελ θαξδηά. 

Αλ ζέιεηο λα αιιάμεηο ηνλ θόζκν, αγάπα έλαλ 
άλδξα, αγάπα ηνλ αιεζηλά! 

Δλζάξξπλε ηνλ, ζξέςε ηνλ, επέηξεςε ηνπ, άθνπζε 
ηνλ, θξάηεζε ηνλ, ζεξάπεπζε ηνλ. 

Κη εζχ, ζε αληακνηβή, ζα ηξαθείο θαη ζα ππν-

ζηεξηρζείο θαη ζα πξνζηαηεπηείο απφ δπλαηά 
κπξάηζα θαη θαζαξέο ζθέςεηο θαη εζηηαζκέλα 
βέιε. 

Δπεηδή κπνξεί, αλ ηνλ αθήζεηο λα ζην δείμεη, λα 
δεηο πσο είλαη φια φζα νλεηξεχεζαη… 

Σν πνίεκα 

καο ην παξαρψξεζε ε ηαθθά Δχα 
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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, Αξσ-

καηνζεξαπεία, Rejuvance, Αλζντάκαηα Dr. Bach 
6976194624 

evgeniamela@yahoo.com 

Μηραιαθνπνχινπ Μαξία Βεινληζκφο, Tuina, Βνηαλνζεξαπεία, Rejuvance 6947234732 

yiati@hotmail.com 

Μπαληάζθν Αιεζάληξα Βεινληζκφο, Βνηαλνζεξαπεία 6937197888 

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 

Ννκηθνχ ηέιια Ρεθιεμνινγία, Βνηαλνζεξαπεία,  EFT 6946905271 θαη 2109624843 

lakou@hol.gr 

Ξχδε Γήκεηξα Βεινληζκφο, Shiatsu, Γηαηξνθή 
6972001781 

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 

Φαγσγέλεο Μηράιεο Βεινληζκφο, Shiatsu, Βνηαλνζεξαπεία, 

Reiki, Γηαηξνθή 
6972838528 
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Β. ΔΚΣΟ ΑΣΣΗΚΖ 

 

 

3εηέο ΠΣΤΥΗΟ ΑΚΑΓΖΜΗΑ 
ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΔ ΣΔΥΝΔ ΠΟΤ ΔΦΑΡΜΟΕΔΗ ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

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 

3εηέο ΠΣΤΥΗΟ ΑΚΑ-

ΓΖΜΗΑ 

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, Ρεθιε-

μνινγία, 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 

Αλδξηφπνπινο Κσλζηαληίλνο 6982787145  Εαβνχ Γήκεηξα 6974066670 

Αλζίκνπ Ρνχια 6978215219  Καλλειφπνπινο Φψηεο 6977078669 

Αλησληάδνπ Εελνβία  6958815791  Καξαθνπικεδίδνπ Αγγειηθή 6936951758 

Απνζηνιίδεο Ζιίαο  6983507858  Καξβνχλεο Υάξεο 6937265351 

Αξάπνγινπ Γηψξγνο 6983307701  Καζηξηλάθε Καηεξίλα 6938570491 

Γεξνληάηεο Κσλζηαληίλνο 6936974940  Καηζαληψηεο Γηψξγνο  6944762161 

Γηαλλαθνπνχινπ Δηξήλε 6946838433  Καηζαληψλεο Μαλψιεο 6976331185 

Γθηνχιε Βαζηιηθή 6978702092 
 

Κνπβάηζνο Φίιηππνο 
6970808371 
2106021750 

Γξπιιάθε Μαξία 6977975381  Κσζηή Μειπνκέλε  6972056218 

Δκκαλνπειίδνπ Μαξγαξίηα 6992081955  Λαλαξά Δηξήλε 6979396535 

Δθξαίκνγινπ Μαξίλα  6944315974  Ληβαδείηεο Παλαγηψηεο 6948530104 

Εαβεξδίλνο Θεφδσξνο 6945868029  Λνχζε Διέλε 6977336395 
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ΓΗΠΛΧΜΑ ΒΔΛΟΝΗΜΟΤ 
ΣΖΛΔΦΧΝΟ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 
ΓΗΠΛΧΜΑ ΒΔΛΟΝΗΜΟΤ 

ΣΖΛΔΦΧΝΟ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Μαγγαληψηεο πχξνο 6937380044  ηκάηνο Αλδξέαο 6939424853/2110196694 

Μαλνχθα-Παληειάθε  Έθε 6947260012  θφξδεο Αιέμεο  6932649201 

Μαλνπζνγηαλλάθε Διπίδα 6973989643  πάληα Ησάλλα 6972596470 

Μπαηζή Νίθε 6976760330  ηακάηε Κσλζηαληίλα 6977451236 

Μπαραξίνπ Μαίξε 6944711656  Σδεβειέθνπ Παλαγηψηα 6977784079 

Μπειηγηάλλε Καηεξίλα  6936665761  Σνχξλε Μάτξα 6945480310 

Μψξε Λεκνληά 6972293479  Σζηγθνπλάθεο Γεψξγηνο 6932717616 

Νάλε Γεσξγία  6946632465  Σζηθξηηέαο Μηραήι 6942775265 

Παλαγησηαξάο Σαμηάξρεο  6948590396  Φνπξλαξάθε Αξγπξψ 210 3642316 

Παληειάθε Διέλε 6973383737  Φξαγθνχιε Γεσξγία 6945710340 

Παπαδάηνπ Υξπζνχια 6936694520  Φξαληδήο Φξαληδέζθνο 6932538896 

Παξραξίδνπ Εσή 6972718269  Υαηδεησάλλνπ Αθξηβή 6948112606 

Πεηξφγγνλαο Παλαγηψηεο 6974812708  Υέικε Δπγελία 6970013444 
 Πιεπξίηεο Κσλζηαληίλνο 6984060884  Gega Margarita 6973730291 

Πνιπρξφλεο Γεκήηξεο 6944546829  Poutais Francoise  6945523739 

Ραπηφπνπινο Αζαλάζηνο 6972302370  Tondys Szot Marzena 6955355144 

ηαθνχιε Μαξηζέα  6974837863 
 

ΓΗΠΛΧΜΑ ΒΟΣΑΝΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 
ΣΖΛΔΦΧΝΟ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

ηδεξνπνχινπ Αζελά 6944430202 
 

 

 

 

 Γεξάξδνπ Γαλάε 6985122786 

ΓΗΠΛΧΜΑ ΡΔΦΛΔΞΟΛΟΓΗΑ 
ΣΖΛΔΦΧΝΟ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 
ΓΗΠΛΧΜΑ ΑΡΧΜΑΣΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

ΣΖΛΔΦΧΝΟ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Tondys Szot Marzena 6955355144  Plotnicova Svitlana 6936830488 

Αιεμίνπ Βαγγέιεο   6977434967  Αλαζηαζνπνχινπ Νηθνιέηα  6947145665 

Γθηνχιε Βαζηιηθή 6978702092  Κξεηηθνχ Πεηξνχια 6945851150 

Γνγνξίηεο Κσλζηαληίλνο 6944420393  Κσηίδνπ Διπίδα 6946840029 

Λαλαξά Δηξήλε   6979396535  Κσηηάθε Λεάλα 6974424562 

 Λπζίθαηνπ Γέζπνηλα 6944141833  Μαηζνχθα Δπθξνζχλε 6944788217 
 Μαζηνπδάθε Αλησλία   6946599916  πειηνπνχινπ Φσηεηλή 6976836987 

 Φινχδα Αλησλία    6974900318    

Υαηδεησάλλνπ Αθξηβή 6948112606  ΔΚΣΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

   Αι Αιί Υαδίκ 6976794838  ΥΑΝΗΑ 

  ΓΗΠΛΧΜΑ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ 
ΣΖΛΔΦΧΝΟ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 
Γθάηζνπ Μαξία  6977225363   ΥΑΛΚΗΓΑ 

Μπάηζε Νίθε 6976760330 
 

Γεκεηξίνπ Ησάλλα 
6944453042  ΑΘΖΝΑ & ΠΖΛΗΟ 
ioannadimitriou@hotmail.com 

Ννκηθνχ Μαξγαξίηα  6988380082  Καζηξηλάθε Καηεξίλα 6976992922  ΥΑΝΗΑ 

Οπιή Γήκεηξα  6977207777  Κφελ Ράζει 6977709747  ΛΑΡΗΑ 

ΓΗΠΛΧΜΑ SHIATSU 
ΣΖΛΔΦΧΝΟ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 
Κνδσλάθε Δηξήλε  

6974027949  ΥΑΝΗΑ 

Ατβαιήο Κσλζηαληίλνο   6937515662  Κνληνγηάλλε Μαξία  6972897158  ΥΑΝΗΑ 

Αξάπνγινπ Γηψξγνο 6983307701  Κνχξηδνγινπ Αιεμάλδξα 6973549854  ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ 

Λάζθαξε Αζαλαζία   6977922061  Λάρινπ Αηκηιία 6973539271  ΠΑΗΑΝΗΑ 

Μαιαλφο Αξηζηείδεο   
6972532300 
2104121746 

 
Λνπθά Κσλζηαληίλα  

6937886690 
ΚΟΡΗΝΘΟ  ΚΑΗ ΔΡΔΣΡΗΑ 

θνπξαηίδε  Ίλλα 6981855028 
 

Μαθαξίνπ Δπξπδίθε 
6979982806 

Απξίιην-Οθηψβξην  Ν.ΠΖΛΗΟ 

     

mailto:ioannadimitriou@hotmail.com
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ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΑΚΑΓΖΜΗΑ 

ΔΚΣΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  ΔΚΣΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Μηραιάο Γηψξγνο 
6974651868 

ΑΘΖΝΑ ΚΑΗ ΑΗΣΩΛ/ΝΗΑ 

 
Σαξαδή Μαξία 6973516558  ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ 

Μπαιή Γήκεηξα 6937515662  ΣΡΗΠΟΛΖ  Σξηαληαθπιιίδε Ζιέθηξα 6946604911  AXAIA 

Πέππα Μαξία 6944469518  ΑΗΓΗΟ 
 

Σζαθάθεο Αλαζηάζηνο 6973006829  ΚΡΖΣΖ-ΑΘΖΝΑ 

Πιαβφο Διεπζέξηνο 6977847467  ΒΟΛΟ 
 

Σζηνκπάλε Βαζηιηθή 6977832445  ΥΑΛΚΗΓΑ 

θνχξηε νθία 
6973027579 
ΚΗΑΣΟ ΚΑΗ ΚΟΡΗΝΘΟ 

 
Σζνπβαιάθε Διεπζεξία 6947428827  ΥΑΝΗΑ 

ΟΝΟΜΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΔ ΣΔΥΝΔ ΠΟΤ ΔΦΑΡΜΟΕΔΗ 
ΣΖΛΔΦΧΝΟ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Αζαλαζνπνχινπ Γηάλλα 
Shiatsu, Βεινληζκφ, Γηαηξνθή, 

Meridian Massage, Ρεθιεμνινγία 

6949733694, 2130335422 

www.yannashiatsu.gr 

Αλδξηαλνπνχινπ Μαξία Οκνηνπαζεηηθή 6951813301 

Γεσξγαληάθεο Γηάλλεο Πξνγξάκκαηα θπζηθήο ηαηξηθήο & απνθαηάζηαζεο, Βεινληζκφ 210 6124389 

Γηαλλαθίδεο εβαζηφο Βεινληζκφ, Shiatsu Therapy 
6939249411 

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 Ηαηξηθή, Κηλέδηθε Ηαηξηθή 
210 7700104 θαη 

dimitrioumd@gmail.com 

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

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) 

tel:2108010111
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ΟΝΟΜΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΔ ΣΔΥΝΔ ΠΟΤ ΔΦΑΡΜΟΕΔΗ 
ΣΖΛΔΦΧΝΟ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

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 




