
Σςνένηεςξη ηος Paul Unschuld 
με ηον Αλέξανδπο Τηλικίδη. 

 
 

Ο Paul Unschuld κνπ θίλεζε ην ελδηαθέξνλ από 
ην 2003 όηαλ εθδόζεθε ην έξγν ηνπ Huang Di 
Neijing Su Wen, από ηηο εθδόζεηο University of 
California Press ζηα Αγγιηθά. Δθείλε ηελ επνρή 

έςαρλα γηα κηα κεηάθξαζε ηνπ Κίηξηλνπ Απηνθξά-
ηνξα ζηα Αγγιηθά, αθνύ ππήξρε ζρεηηθό θελό ζηελ 
βηβιηνγξαθία. Ακέζσο παξήγγεηια ην βηβιίν, ην 
νπνίν δπζηπρώο δελ άλνημα παξά ειάρηζηα κε απν-
ηέιεζκα λα παξακέλεη ζησπειό ζηα ξάθηα ηεο βη-
βιηνζήθεο κνπ. Πξν ελόο εμακήλνπ δηάβαζα ζην 
Journal of Chinese Medicine κηα ζπλέληεπμε ηνπ 

Paul Unschuld, ε νπνία κνπ θίλεζε ην ελδηαθέξνλ 
ηδηαίηεξα ζε έλα ζεκείν πνπ αθνξνύζε ηνλ Ιππν-
θξάηε θαη ηνλ Qi Po. Ακέζσο έζπεπζα λα έξζσ ζε 
επαθή καδί ηνπ κέζσ δηαδηθηύνπ. Η επαθή επεηεύ-
ρζε θαη κάιηζηα ν Paul Unschuld θάλεθε ππεξάλσ 
ησλ πξνζδνθηώλ κνπ γελλαηόδσξνο θαη απνθαιπ-
πηηθόο.  

 

Ποιορ όμωρ είναι ο Paul Unschuld; 

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

Κίλα θαη ν πνιηηηζκόο ηεο. 
Τελ επνρή πνπ απηόο, σο 
λεαξόο θνηηεηήο επηζπκνύ-

ζε λα κεηαβεί ζηελ Κίλα όκσο, ηα ζύλνξά ηεο ήηαλ 
θιεηζηά ζηνπο Γπηηθνγεξκαλνύο ππεθόνπο. Έηζη 
αλαγθάζηεθε λα πάεη ζηελ Taiwan. Παξόια απηά 
ε επαθή ηνπ κε ηνλ Κηλέδηθν πνιηηηζκό ζηελ 

Taiwan, ε νπνία θξαηνύζε αλέπαθα πνιιά πεξηζ-
ζόηεξα ζηνηρεία παξάδνζεο θαη πνιηηηζκνύ, από ό, 
ηη ε θνκκνπληζηηθή Κίλα, ηνλ ζεκάδεςε αλεμίηεια 
γηα πάληα. Παξέκεηλε γηα έλα ρξόλν ζηελ Taiwan 
ην 1969 θαη έγξαςε ην πξώην ηνπ βηβιίν “Die  

Praxis des traditionellen chinesishen Heilsys-

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

ηξηβή. Έθηνηε ε Κηλέδηθε Ιαηξηθή έγηλε ν ζθνπόο 
ηεο δσήο ηνπ. 

Tν 1979, έγξαςε ην δεύηεξν ηνπ βηβιίν ην νπνίν 
αθνξνύζε ηελ εζηθή ησλ Κηλέδσλ γηαηξώλ, καδί 
100 ζπληαγέο παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Βνηαλνζε-
ξαπείαο (από ηελ δπλαζηεία ησλ Han). 

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

βηβιίν εηζαγσγήο ζηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε 
Ιαηξηθή, αθνύ ρξεζηκνπνηείηαη από όιεο ηηο Αγ-
γιόθσλεο ζρνιέο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ιαηξη-
θήο αλά ηνλ θόζκν. 

 

 

Medicine in China 

 

 

Δπί ζεηξά εηώλ, ήδε από ην 1969 αζρνιήζεθε κε 
ηελ Κηλέδηθε γιώζζα θαη κάιηζηα εθείλε ζηελ ν-

πνία είλαη γξακκέλα ηα θιαζζηθά θείκελα ηεο Πα-
ξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ιαηξηθήο, κε απνηέιεζκα ην 
1986 λα νινθιεξώζεη ηελ κεηάθξαζε ηνπ «Nan-

ching. Οι κλαζζικέρ δςζκολίερ ηος Βελονι-
ζμού». 



Τν 1988 ν Paul Unschuld, μεθίλεζε λα πξαγκαην-
πνηεί, απηό πνπ θαηά ηελ γλώκε κνπ είλαη ν πην 

κεγάινο άζινο γη’ απηνύο πνπ ζαπκάδνπλ ηελ Πα-
ξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ιαηξηθή. Ξεθίλεζε ηελ κεηά-
θξαζε ηνπ Huang Di Nei Jing Su Wen, ηνπ πξώ-
ηνπ βηβιίνπ ηνπ Κίηξηλνπ Απηνθξάηνξα, ηνπ βη-
βιίνπ «ηων απλών επωηήζεων», ηνπ επαγγειίνπ 
νπζηαζηηθά ηεο Παξαδνζηαθή Κηλέδηθεο Ιαηξηθήο. 
Ο Paul Unschuld θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ δνύιεςαλ 
κε ηα αξραία Κηλέδηθα θαη κεηέθξαζαλ ζηα Αγγιη-

θά, ζπλνιηθά 88.000 ηδενγξάκκαηα. Η ρξνληθή 
δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο ήηαλ 23 ρξόληα. 
Τν ηδηαίηεξν ηεο κεηάθξαζεο ηνπ Paul Unschuld, 
γεγνλόο ην νπνίν ραξαθηεξίδεη θαη όιν ην έξγν 
ηνπ, είλαη όηη πξνζπαζεί λα απνδώζεη κε όζν γίλε-
ηαη κεγαιύηεξε πηζηόηεηα ηηο ηδέεο θαη ηηο ζπλζή-
θεο ηεο επνρήο όπνπ γξάθηεθαλ ηα έξγα. Απηό 

είλαη ζεκαληηθό, αθνύ όινη γλσξίδνπκε όηη ε ζύγ-
ρξνλε βηβιηνγξαθία ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο 
Ιαηξηθήο είλαη ηδηαηηέξσο επεξεαζκέλε από ηνπο 
παξακνξθσηηθνύο θαθνύο είηε πνιηηηθώλ ηδενιν-
γηώλ, είηε επηζηεκνληθώλ δνμαζηώλ ηνπ ζήκεξα, 
κεηαθέξνληαο κηα εληειώο άιιε εηθόλα ηεο πξαγ-
καηηθόηεηαο όπνπ γξάθηεθαλ ηα έξγα. Υπνγξακ-

κίδνπκε ηδηαίηεξα ηελ πξνζήισζε ηνπ Unschuld 
ζηελ παξάδνζε θαη ηειηθά ζηελ αιήζεηα ηεο Πα-
ξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ιαηξηθήο, αθνύ απηό είλαη 
έλα ζέκα πνπ καο απαζρνιεί ηδηαίηεξα ζηελ Γύζε, 
γηαηί πξαγκαηηθά αγλννύκε πνιιά γηα ηηο πεγέο 
ησλ Κηλέδσλ Γαζθάισλ καο. 

Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ κλεκεηώδνπο 
έξγνπ ν Unschuld μεθίλεζε κηα θαηλνύξγηα κεηα-
θξαζηηθή πξνζπάζεηα ε νπνία νινθιεξώζεθε ην 

2012. Σπγθεθξηκέλα κεηέθξαζε 1.000 ρεηξόγξαθα 
Κηλέδσλ γηαηξώλ από ην 17ν έσο ηνλ 20ν αηώλα. 

Σήκεξα ν Unschuld βξίζθεηαη ζηελ δηαδηθαζία 
κεηάθξαζεο ηνπ κλεκεηώδνπο έξγνπ ηνπ Li Shi 
Zhen “Ben cao gang mu”, ην νπνίν αλακέλεηαη λα 
νινθιεξσζεί ην 2018, 500 ρξόληα από ηελ γέλλεζε 
ηνπ Li Shi Zhen. 

Ταπηόρξνλα ν Paul Unschuld είλαη θαζεγεηήο 
ζηελ Ιαηξηθή ζρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Βεξν-
ιίλνπ. Μεηά ηελ παξνπζίαζε θαη αλάδεημε ηεο 
ζπνπδαηόηεηαο ηνπ Paul Unschuld γηα ηελ Παξα-

δνζηαθή Κηλέδηθε Ιαηξηθή ζε δηεζλέο επίπεδν, λν-
κίδσ όηη κπνξεί λα ζεσξεζεί δηθαηνινγεκέλε κηα 
ζπλέληεπμε από έλαλ ηέηνην ιόγην ησλ εκεξώλ 
καο. 

 

Α.Τ. Επώηηζη 1
η: Γηαηί δηαιέμαηε ηελ Κηλέδηθε 

Ιαηξηθή θαη γηαηί ην πξώην βηβιίν ηνπ Κίηξηλνπ 
Απηνθξάηνξα; 

P.U.: Η Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ιαηξηθή κε ηξάβε-

με από λσξίο ήδε από ην 1969 όηαλ πξσηνπήγα 
ζηελ Taiwan γηα ηελ δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή. 
Δθεί μεθίλεζα θαη ηελ ελαζρόιεζε κε ηελ αξραία 
Κηλέδηθε γιώζζα. Έηζη όηαλ γύξσ ζην1980 δηαπί-
ζησζα ην θελό πνπ ππήξρε ηόζν ζηελ Αγγιηθή, 
όζν θαη ζηελ Γεξκαληθή βηβιηνγξαθία, απνθάζηζα 
λα αζρνιεζώ κε ηηο κεηαθξάζεηο ησλ θιαζζηθώλ 

θεηκέλσλ ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ιαηξηθήο. 
Οη κεηαθξάζεηο νη νπνίεο ππήξραλ ήηαλ ειάρηζηεο 
θαη ππέθεξαλ είηε από ηελ ρξήζε όξσλ Γπηηθήο 
Ιαηξηθήο, είηε από ηελ ρξήζε όξσλ ζύγρξνλεο Πα-
ξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ιαηξηθήο νη νπνίνη δελ ζπ-
λαληώληαη ζηα αξραία θείκελα. Ο ζθνπόο κνπ ινη-
πόλ ήηαλ λα απνδώζσ πηζηά ηα αξραία θείκελα. Τν 
κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνίεζα ήηαλ ε Γεξκαληθή 

κεηάθξαζε ησλ απάλησλ ηνπ Ιππνθξάηε, επηδηώ-
θνληαο λα έρσ κία αλάινγε πηζηή απόδνζε ηνπ 
αξραίνπ θεηκέλνπ. Ωο απνηέιεζκα πνιιώλ ρξόλσλ 
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 



Α.Τ. Επώηηζη 2
η: Πνηα είλαη ε γλώκε ζαο ζρεηη-

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

P.U.: Η ελαζρόιεζή κνπ κε ηελ Γεξκαληθή κεηά-

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

Α.Τ. Επώηηζη 3
η: Σε πνηα επνρή γξάθεηαη ην Su 

Wen; 

P.U.: Μεηαμύ ηνπ 2νπ θαη ηνπ 1νπ αηώλα π.Φ. ζηελ 
Κίλα, πνιινί ζπγγξαθείο, όινη άγλσζηνη ζήκεξα, 
δηαηύπσζαλ ζε ζύληνκα θείκελα θάπνηεο λέεο ηδέεο 
ζηα ηαηξηθά ζέκαηα νη νπνίεο αθνξνύζαλ ηελ ξνή 

ηεο ελέξγεηαο Qi/pneuma ζην αλζξώπηλν ζώκα θαη 
ηηο ζρέζεηο ηνπ αλζξώπνπ κε ην εμσηεξηθό πεξη-
βάιινλ, σο πξνο ηελ εκθάληζε λνζεξόηεηαο. Οη 
ηδέεο απηέο νη νπνίεο δηαηππώλνληαη ζην Su Wen 
δελ πξνϋπάξρνπλ ζηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε 
Ιαηξηθή. Μέρξη ηόηε γλσξίδνπκε από ειάρηζηα θεί-
κελα πνπ έρνπκε ζηελ δηάζεζε καο πσο νη αζζέ-

λεηεο νθείινληαη ζε πξνγόλνπο, Θενύο θαη δαίκν-
λεο. Γελ ππήξρε ε ηδέα όηη νη θπζηθνί παξάγνληεο 
όπσο ην θξύν ή ε δέζηε κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ 
λνζεξόηεηα. Απηό μεθίλεζε ζηελ Κίλα ηνλ 2νπ.Φ. 
αηώλα θαη πξσηνδηαηππώλεηαη ζην Nei Jing Su 
Wen. Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έλα έξγν ην νπνίν 
επεξεάδεηαη από ηηο ζπλζήθεο ηεο επνρήο ηνπ, κελ 

μερλάκε όηη βξηζθόκαζηε ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 
ησλ εκπόιεκσλ θξαηώλ θαη ζηελ αξρή κηαο θαη-
λνύξγηαο, ελσκέλεο απηνθξαηνξίαο. 

Τν γεγνλόο όηη ζην έξγν απηό ππάξρεη κηα κεηαηό-
πηζε ηεο αίηηνπαζνγέλεηαο ηεο αξξώζηηαο από κε-
ηαθπζηθά αίηηα (δαίκνλεο, Θενί, θ.ι.π) ζε θπζηθά 
αίηηα (θξύν, δέζηε, θ.ι.π), πξάγκα ην νπνίν ζπλα-
ληάκε θαη ζηελ αξραία Διιεληθή Ιαηξηθή κε ηνλ 
Ιππνθξάηε, καο ππνςηάδεη όηη κπνξεί λα ππάξρεη 

θάπνηνπ είδνπο επαθή κεηαμύ ησλ δύν. Αλ κάιηζηα 
ζπκεζνύκε όηη ν Ιππνθξάηεο πξνεγείηαη θαηά δύν 
αηώλεο ηεο ζπγγξαθήο ηνπ Su Wen, ηόηε είλαη πν-
ιύ πηζαλό, είηε ν ίδηνο ν Ιππνθξάηεο, είηε θάπνηνο 
απόγνλόο ηνπ κε ην όλνκα Ιππνθξάηεο λα ήξζε ζε 
επαθή κε ηνπο Κηλέδνπο. 

Καηά ηελ γλώκε κνπ ε ηδέα όηη ν Κίηξηλνο Απην-
θξάηνξαο πξνζέθεξε ηελ ηαηξηθή, είλαη κηα ηδέα ε 
νπνία εκθαλίδεηαη πνιύ αξγόηεξα πεξίπνπ ζηνλ 

2νκ.Φ. αηώλα ζηελ Κίλα.  Μέρξη ηόηε ην Huang Di 
Nei Jing Su Wen είλαη έλα έξγν ην νπνίν δελ ραί-
ξεη θαη ηδηαίηεξεο εθηηκήζεσο από ηελ πλεπκαηηθή 

ειίη ηεο επνρήο. Πξώηνλ γηαηί απηή ε κεηαηόπηζε 
από κεηαθπζηθά ζε θπζηθά αίηηα ζίγνπξα ελνριεί 

θαη δεύηεξνλ γηαηί ν ζπγγξαθέαο ηνπ έξγνπ βάδεη 
ηνλ Απηνθξάηνξα λα δηδάζθεηαη από έλαλ παληε-
ιώο άγλσζην γηαηξό ηνλ Qi Po. Τν γεγνλόο όηη ν 
Qi Po παξακέλεη έλαο δηάζεκνο άγλσζηνο, αθνύ 
δελ γλσξίδνπκε απνιύησο ηίπνηα γηα ηελ δσή ηνπ, 
εληζρύεη ηελ πηζαλόηεηα ζύλδεζεο κε ηνλ Ιππν-
θξάηε. 

Α.Τ. Επώηηζη 4
η: Γηαηί πηζηεύεηε όηη ν ζπγγξα-

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

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

Wen, ζπγθέληξσζε πνιιά δηαθνξεηηθά θείκελα 
άιισλ αγλώζησλ ζπγγξαθέσλ θαη ηα ζπλέλσζε 
κεηαμύ ηνπο κε έλαλ ππνηηζέκελν δηάινγν κεηαμύ 
ηνπ Κίηξηλνπ Απηνθξάηνξα θαη ηνπ Qi Po. Σε απ-
ηόλ ηνλ δηάινγν ζε πνιύ ιίγα ζεκεία θαίλεηαη λα 
μέξεη ν Κίηξηλνο Απηνθξάηνξαο, αληίζεηα ζηα πε-
ξηζζόηεξα θαίλεηαη όηη ν Qi Po ηνλ δηδάζθεη. Τν 

γεγνλόο όηη ν πεξίθεκνο Κίηξηλνο Απηνθξάηνξαο 
δηδάζθεηαη από έλαλ ηζηνξηθά άγλσζην Qi Po, νπ-
δέπνηε ζπδεηείηαη ζηελ Κίλα. Αθόκα θαη ην γεγν-
λόο όηη αγλννύκε ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ Su Wen κπν-
ξεί λα έρεη ζρέζε κε ην όηη ζηελ επνρή ηνπ ζεσξή-
ζεθε βιάζθεκν γηα ηνλ Απηνθξάηνξα θείκελν. 
Από ηελ άιιε απηή ε πεξίεξγε δηαρείξηζε ηνπ ζέ-
καηνο, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο θαηλνύξγηεο ηδέεο πνπ 

δηαηππώλνληαη ζην Su Wen, πξνζσπηθά κε νδεγεί 
ζηελ ππόζεζε όηη εδώ κπνξεί λα έρνπκε κηα επί-
δξαζε ζηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ιαηξηθή από 
ηελ Γύζε θαη ζπγθεθξηκέλα από ηνλ Ιππνθξάηε 
ηνλ ίδηνλ ή ηηο ηδέεο ηνπ. 

Α.Τ. Επώηηζη 5
η: Υπάξρεη ζπγγέλεηα κεηαμύ ησλ 

ηδενγξακκάησλ γηα ηνλ Qi Po θαη ηνπ Ιππνθξάηε; 

P.U.: Τν όλνκα ηνπ Qi Po είλαη γξακκέλν κε δύν 

ραξαθηήξεο (岐 伯) Qi θαη Po ή Bo. Τν ηδεόγξακ-

κα Qi ζεκαίλεη κνλνπάηη ζηα βνπλά, ελώ ην Po 
ζεκαίλεη ιεπθόο άλζξσπνο. Άξα όιν καδί ζεκαίλεη 
«Ο λεςκόρ άνθπωπορ πος ήπθε από ηο μονοπάηι 

ηων βοςνών». Αθήλνληαο ινηπόλ ηελ θαληαζία 
καο πνιύ ειεύζεξε ζα κπνξνύζακε λα ππνζέζνπκε 
όηη ην όλνκα Qi Po παξαπέκπεη ζε θάπνηνλ πνπ 
ήξζε από ηελ Γύζε, αθνύ ε Κίλα έρεη βνπλά κόλν 

ζηα Γπηηθά. 

Δπίζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δπλαζηείαο ησλ Φαλ, 
ν Qi Po πξνθέξνληαλ θαη xi bork. Τν xi bork, ζα 
κπνξνύζε λα είλαη θάιιηζηα ε θηλεδνπνίεζε ηνπ 



νλόκαηνο ηνπ Ιππνθξάηε, κε ηελ ρξήζε ησλ δύν 
πξώησλ ζπιιαβώλ. 

Τέινο, ην Κηλέδηθν ηδεόγξακκα γηα ηνλ Ιππνθξάηε 

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

xi bo ke la di). 
 

Α.Τ. Επώηηζη 6
η: Τη γλώκε έρεηε γηα ην Ling Shu 

θαη πνηα ε ζρέζε ηνπ κε ην Su Wen: 

P.U.: Τν Ling Shu έρεη γξαθηεί ηελ ίδηα πεξίνδν κε 
ην Su Wen θαη είλαη θαη απηό αγλώζηνπ ζπγγξα-
θέσο. Σην Ling Shu νη δηάινγνη είλαη δηαθνξεηηθνί 

από ην Su Wen, αιιά θαη ζ’ απηό ην βηβιίν ν Κί-
ηξηλνο Απηνθξάηνξαο δηδάζθεηαη από ηνλ Qi Po 
αιιά θαη ζε θάπνηα ζεκεία από ηνλ Po Gao. Οη 
δύν απηνί είλαη άγλσζηνη θαη δελ εκθαλίδνληαη 
αιινύ ζηελ ηζηνξία ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο 
Ιαηξηθήο. Αλ βάινπκε ηα νλόκαηά ηνπο καδί πξν-
θύπηεη ην «Qi Po Gao», ην νπνίν είλαη αθόκα εγγύ-

ηεξα ζην Ιππνθξάηεο από όηη ην ζθέην Qi Po.

Α.Τ. Επώηηζη 7
η: Έρεηε δηαθξίλεη θάπνηνπο ό-

ξνπο ζηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ιαηξηθή πνπ ζα 
κπνξνύζαλ λα έρνπλ Διιεληθή πξνέιεπζε; 

P.U.: Τξεηο όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο 

Κηλέδνπο κπνξώ κε βεβαηόηεηα λα πσ όηη έρνπλ 
Διιεληθή πξνέιεπζε. Πξώηνλ ν όξνο Xiao Ke πνπ 
ζεκαίλεη δίςα θαη δηαθπγή πγξώλ όπσο αθξηβώο 
θαη ν όξνο δηαβήηεο (ζεκ. κεη. από ην ξήκα δηα-
βαίλσ). Γεύηεξνλ ν όξνο fei xiao πνπ παξαπέκπεη 
ζηελ θζίζε ησλ Διιήλσλ. Τέινο ν όξνο huo luan ν 
νπνίνο παξαπέκπεη ζηελ ρνιέξα. 

Α.Τ. Σαο επραξηζηώ πνιύ γηα ηελ ζπλεξγαζία, ζα 
ζέιαηε λα πξνζζέζεηε θάηη: 

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

δείμεηο θαη γη’ απηό άιισζηε νη Κηλέδνη ζπλάδει-
θνί κνπ ηα ζεσξνύλ θαη ιίγν αλππόζηαηα. Παξόια 
απηά εγώ πηζηεύσ ζε απηήλ ηελ ζρέζε ηνπ Ιππν-
θξάηε κε ηνλ Qi Po, πεξηζζόηεξν κε ηελ δηαίζζεζε 
παξά κε ηελ ινγηθή. 

 

Η πνιύ ζεκαληηθή απηή αλαθνξά ηνπ Paul Unschuld γηα ηελ πηζαλή ζρέζε Qi Po θαη Ιππνθξάηε ελεξγνπνηεί 
κέζα ζηελ ΑΚΑΓΗΜΙΑ έξεπλα, ε νπνία ζα ζηξαθεί πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνθαιπθζεί 
ε αιήζεηα. Γελ παίξλνπκε ζαλ δεδνκέλε ηελ άπνςε ηνπ Paul Unschuld αιιά καο δξαζηεξηνπνηεί επράξηζηα 
ζηελ θαηεύζπλζε αλαθάιπςεο ελόο αθόκα θξίθνπ, ζηελ αιπζίδα ζύλδεζεο ηεο Διιάδαο κε ηελ Κίλα. Στα 

πλαίσια της έρεσνας αστής προκηρύσσοσμε τορηγία σποτρουίας. Υπνςήθηνη γηα ηελ ππνηξνθία κπνξεί λα 
είλαη όζνη έρνπλ πηπρίν ή δίπισκα ηεο Σρνιήο. Η επηινγή ηνπ ππόηξνθνπ ζα γίλεη κε θιήξσζε ηελ εκέξα ηεο 
γηνξηήο ηεο Σρνιήο (23/6/2014). Η ππνηξνθία είλαη εηήζηα θαη αθνξά ηελ δηακνλή, δηαηξνθή θαη εθπαίδεπζε 
ηνπ ππόηξνθνπ ζην Tianjin University of Traditional Chinese Medicine. Τν έξγν ηνπ ππνηξόθνπ ζα είλαη δύν 
κέξεο ηελ εβδνκάδα ελαζρόιεζε κε ηνλ Βεινληζκό, κία κέξα ηελ εβδνκάδα ελαζρόιεζε κε Βόηαλα θαη δύν 
κέξεο ηελ εβδνκάδα έξεπλα θαη κειέηε γηα ηνλ Qi Po, ηελ δσή ηνπ, ηα ηαμίδηα ηνπ, ηνπο πξνγόλνπο θαη απνγό-
λνπο απηνύ, ηελ επαθή ηνπ κε ηνλ Κίηξηλν Απηνθξάηνξα θαη ηελ πηζαλή ζρέζε ηνπ κε ηνλ Ιππνθξάηε. Ήηαλ 
ηειηθά ν Qi Po έλα κπζηθό ή έλα πξαγκαηηθό πξόζσπν; Δπρόκαζηε ε θίλεζε απηή ηεο ΑΚΑΓΗΜΙΑΣ πξνο 
ηελ ηζηνξηθή έξεπλα λα απνδώζεη σθέιηκνπο θαξπνύο πξνο όινπο. 


