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Ζ πξώηε κνπ επαθή κε ην Ηππνθξαηηθό έξγν έιαβε 

ρώξα ην 2008, όηαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνίηε-

ζεο κνπ ζηελ Αθαδεκία γηα ην δίπισκα ηνπ Βειν-

ληζκνύ, κνπ αλαηέζεθε από ηνλ Γάζθαιν κνπ κηα 

δύζθνιε αιιά θαη πνιύ ελδηαθέξνπζα γηα εκέλα 

εξγαζία! Τν ζέκα ηεο αθνξνύζε ηελ κειέηε ηνπ 

έξγνπ «Πεξί Χπκώλ» ηνπ Ηππνθξάηε θαη ηνπο θνη-

λνύο ηόπνπο κεηαμύ Αξραίαο Διιεληθήο θαη Πα-

ξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο. Ζ επαθή κνπ απ-

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

ζκα λα επεθηαζώ θαη ζην ππόινηπν Ηππνθξαηηθό 

έξγν. Όηαλ κεηά ην πέξαο ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο, 

παξέδσζα ηελ εξγαζία κνπ ζηνλ Γάζθαιν κνπ 

Αιέμαλδξν Τειηθίδε, απηόο κε κύεζε ζην όξακα 

ηεο αλαγέλλεζεο ηνπ «Δλληνικού Βελονιζμού» 

κέζσ ηνπ Ηππνθξαηηθνύ έξγνπ, θαη ηεο ήδε γλσ-

ζηήο -ζε εκάο -ζύλδεζήο ηνπ κε ηνπο Κηλέδηθνπο 

Μεζεκβξηλνύο. Σύλδεζε, πνπ καο είλαη ήδε γλσ-

ζηή από ηελ κειέηε ηνπ Αιέμαλδξνπ Τειηθίδε θαη 

ηνπ Χξήζηνπ Μπνπθνπβάια κε ηνλ ηίηιν «Οι 

Μεζημβρινοί ηοσ Ιπποκράηοσς», ε νπνία  πα-

ξνπζηάζηεθε ζην Tianjin Journal of TCM ζηελ 

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

πόςεσλ ζρεηηθά κε ηελ ζπγγέλεηα ηεο Αξραίαο 

Διιεληθήο θαη ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξη-

θήο ήηαλ εκθαλήο ζε όινπο. 

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

Δλληνικός Βελονιζμός-Μεζημβρινοί και ζημεία 
με βάζη ηον Ιπποκράηη». 

Φπζηθά, όπσο κπνξεί εύθνια λα θαληαζηεί θά-
πνηνο, ηα ηππνθξαηηθά έξγα απνηεινύλ κηα αζηεί-
ξεπηε πεγή γλώζεο. Όζν πην πνιύ εκβαζύλεηο, 

ηόζν αλαθαιύπηεηο θαη πεξηζζόηεξνπο θξπκκέλνπο 
ζεζαπξνύο… 

 Κάπσο έηζη ζηε δηάξθεηα ηεο πνιπεηνύο  ελαζρό-
ιεζεο θαη κειέηεο κνπ πάλσ ζηα Ηππνθξαηηθά 
θείκελα, θαη πάληα ζην πιαίζην ησλ εξγαζηώλ ηεο 

Αθαδεκίαο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο θαη Παξαδνζη-
αθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο  γηα ηνλ Διιεληθό Βειν-
ληζκό,  αλαδύζεθαλ κεξηθά αθόκε ρσξία ζην Ηπ-
πνθξαηηθό έξγν, πνπ αμίδνπλ ζεσξώ, κηαο πην ιε-
πηνκεξνύο αλαθνξάο θαη αλάιπζεο.  

Έηζη ινηπόλ ζην Ηππνθξαηηθό θείκελν: 
«Περί ηόπων ηων καηά Άνθρωπον, παρ.3» αλα-
θέξεηαη:  
 

αξραίν θείκελν: Φιέβεο δε παξαίλνπζη… δύο μεν 

εκ ηης κορσθής θαη΄ ηζύ ε αη νθξύεο ζπγθιείλν-
ληαη θαη ηειεπηώζηλ εο ηνπο θαλζνύο ησλ νθζαι-

κώλ, μία δε απο ηης κορσθής εο ηελ ξίλα θέξε-

ηαη θαη ζρίδεηαη εο ηνλ ρόλδξνλ ηεο ξηλόο εθάηε-
ξνλ. 
 

κετάυξασε: Φιέβεο επίζεο πνξεύνληαη… δύο από 

ασηές, κε αθεηεξία ην βξέγκα, ζηξέθνληαη θαη΄ 
επζείαλ εθεί όπνπ ζπγθιείλνπλ νη νθξύο θαη θαηα-

ιήγνπλ ζηνύο θαλζνύο ησλ νθζαικώλ, μία κα-

ηεσθύνεηαι από ην βξέγκα ζηε ξίλα θαη δηράδεηαη 
από ηε κία θαη ηελ άιιε πιεπξά ηνπ ξηληθνύ ρόλ-
δξνπ (η μετάφραση είναι του φιλολόγου Καίσαρος 

Εμμανουήλ).  
 
Τα ζηνηρεία απηά, πνπ αλαδύνληαη από ην ελ ιόγσ 
θείκελν, καο επηηξέπνπλ λα ππνζέζνπκε ηελ πηζα-
λή ύπαξμε επηπξόζζεησλ κεζεκβξηλώλ θαη ζεκεί-
σλ πάλσ ζηνλ Διιεληθό Βεινληζκό, πέξα από ηνπο 
4 ππάξρνληεο θαη δεκνζηεπκέλνπο ήδε ζην βηβιίν 
«Ο Δλληνικός Βελονιζμός».  Αο πξνζπαζήζνπκε 
ινηπόλ ηώξα λα αλαπαξαζηήζνπκε ηνπο δύν επη-
πξόζζεηνπο κεζεκβξηλνύο πάλσ ζηνλ Αηηηθό 

Κνύξν, ιέμε πξνο ιέμε (εικ.1). 



  
 
 

Σύκθσλα κε ηηο πνξείεο ησλ δύν κεζεκβξηλώλ έρνπκε ην εμήο ζρήκα: 
 

 
 

Εηθόλα 1 – Εδώ έρνπκε ηελ απεηθόληζε ηωλ λέωλ Μεζεκβξηλώλ ηνπ Ιππνθξάηε κε βάζε ην αξραίν θείκελν. 

 



Σύκθσλα ινηπόλ κε ηα πξναλαθεξζέληα, ζπλδπά-
δνληαο ηα δύν θείκελα, ην «Πεξί Τόπσλ ησλ θαηά 

Άλζξσπνλ, παξ.3» θαη ην «Πεξί Φύζηνο Αλζξώ-
πνπ, παξ.11», θαη αλ ζπλερίζνπκε ηελ πνξεία  ηνπ 
Α Εεύγνπο ηνπνζεηώληαο ηνλ επηπξόζζεην κεζεκ-
βξηλό «…κε αυετεξία τν βξέγκα, στξέυνλταη 

θατ’ επζείαλ εθεί όπνπ σπγθιείλνπλ νη νυξύο θαη 

θαταιήγνπλ στνπο θαλζνύο τωλ νυζαικώλ…»,  

απνθαιύπηεηαη πιένλ εκθαλώο ε νκνηόηεηα ηεο 
πνξείαο ηνπ Α Εεύγνπο Μεζεκβξηλώλ ηνπ Ηππν-

θξάηε με ολόκληρο ηον πρωηεύονηα  μεζημβρι-

νό ηης Οσροδότοσ Κύζηης ησλ Κηλέδσλ, όπσο 
απηνί απεηθνλίδνληαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα 
(εικ.2).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Εηθόλα 2 – Σύγθξηζε ηνπ Α δεύγνπο Μεζεκβξηλώλ ηνπ Ιππνθξάηε 

θαη ηνπ Πξωηεύνληα Μεζεκβξηλνύ ηεο Οπξνδόρνπ Κύζηεο (Taiyang πνδηνύ). 

 

 

 

 



Πάλσ ζηνλ επηπξόζζεην Μεζεκβξηλό «…μία δε απο ηης κορσθής εο ηελ ξίλα θέξεηαη θαη ζρίδεηαη εο ηνλ 

ρόλδξνλ ηεο ξηλόο εθάηεξνλ», κπνξνύκε λα ηνπνζεηήζνπκε, κε βάζε πάιη ηηο Ηππνθξαηηθέο αλαθνξέο ηα θά-

ησζη ζεκεία: 
 

 

ΗΜΔΙΟ 1
Ο
: 

«ΚΟΡΤΦΗ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ» 

 

ΠΔΡΙ ΝΟΤΧΝ, ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟ, παρ.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».  
 
ΠΔΡΙ ΟΦΙΟ, παρ.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 δύν αλαθνξέο ηνπνζεηνύκε ε-

πηπξόζζεην ζεκείν ζηελ θνξπθή ηεο θεθαιήο, 
ζηελ πεξηνρή ηνπ Baihui 20 DuMai θαη ην νλνκά-
δνπκε «θνξπθή ηεο θεθαιήο». Τα δύν ζεκεία ηαπ-
ηίδνληαη, βξηζθόκελα ζηελ κεζόηεηα ηεο επζείαο 
πνπ ελώλεη λνεηά ηηο θνξπθέο ησλ απηηώλ. 
 

 
 
 
 

 

ΗΜΔΙΟ 2
Ο
:  

«ΟΡΙΟ ΣΧΝ ΜΑΛΛΙΧΝ» 

 

ΠΔΡΙ ΝΟΤΧΝ, ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟ, παρ.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…». 
 

Σε απηήλ ηελ αλαθνξά δηαθξίλνπκε αθόκα έλα, 
δεύηερο ζημείο ζηνλ επηπξόζζεην Μεζεκβξηλό. 
Τνπνζεηνύκε ην Διιεληθό ζεκείν Βεινληζκνύ, 
ζην κέησπν εθεί όπνπ ηειεηώλνπλ νη ηξίρεο θαη ην 
ηαπηίδνπκε κε ην ζεκείν Βεινληζκνύ ησλ Κηλέδσλ, 

Shenting 24 DuMai, ην νπνίν βξίζθεηαη 0,5cun 
πίζσ από ηελ γξακκή ησλ καιιηώλ ζην κέησπν θαη 
ην νλνκάδνπκε «όξην ησλ καιιηώλ». Τα δύν ζε-
κεία ηαπηίδνληαη, βξηζθόκελα ακέζσο κεηά ην όξην 
ησλ καιιηώλ. 
 

 

 
 

 

 

 

ΗΜΔΙΟ 3
Ο
:  

«ΡΑΥΗ ΣΗ ΜΤΣΗ» 

 

ΠΔΡΙ ΠΑΘΧΝ, παρ.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». 
 
ΠΔΡΙ ΝΟΤΧΝ, ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟ, παρ.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…». 
 
Με βάζε απηέο ηηο δύν ηειεπηαίεο αλαθνξέο ηνπν-
ζεηνύκε εθαηέξσζελ ηεο κύηεο, δύν λέα ζεκεία 
Διιεληθνύ Βεινληζκνύ, ηα ηαπηίδνπκε κε ην extra 
ζεκείν ησλ Κηλέδσλ Bitong θαη ηα νλνκάδνπκε 
«ξάρε ηεο κύηεο». Τα ζεκεία ηαπηίδνληαη, βξηζθό-



κελα ζηελ ξάρε ηεο κύηεο όπνπ θαη ην πέξαο ηεο 
ξηλνρεηιηθήο αύιαθαο. 

 
 

 
 

 

 

ΔΠΙΛΟΓΟ 

Μπνξνύκε λα πνύκε όηη είλαη μεθάζαξε ε νκνηό-
ηεηα ησλ ζεκείσλ θιεβνηνκίαο ηνπ Ηππνθξάηε, κε 
βαζηθά ζεκεία Βεινληζκνύ ησλ Κηλέδσλ. Καη ίζσο 
ην εξώηεκα πνπ γελλάηαη εύινγα, είλαη κέζσ 
πνηώλ δηαδηθαζηώλ δύν ηόζν δηαθνξεηηθέο  θαη α-
πνκαθξπζκέλεο ηνπνγξαθηθά θνπιηνύξεο όπσο 

ππήξμαλ ε Αξραία Διιεληθή θαη ε Παξαδνζηαθή 
Κηλέδηθε, έθηαζαλ ζε ηόζν όκνηα ζπκπεξάζκαηα 
γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκα-
ηνο θαη ηεο ίαζήο ηνπ; 

Πνηνο μέξεη, πηζαλώο ζην θνληηλό κέιινλ θαη κέζα 
από ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ησλ δπν απηώλ Ηαηξη-

θώλ ζπζηεκάησλ, βξνύκε ηθαλνπνηεηηθέο θαη πεη-
ζηηθέο γηα όινπο απαληήζεηο γηα ηελ ηόζν πξνθαλή 
ζύλδεζε κεηαμύ ηνπο.  

Δπρή θαη ειπίδα κνπ είλαη ε παξνύζα εξγαζία λα 
απνηειέζεη αθόκε έλα ρξήζηκν θαη βνεζεηηθό 
ζηνηρείν ζηελ πξνζπάζεηα δηάδνζεο ηνπ Διιελη-
θνύ Βεινληζκνύ πνπ  δηεμάγεηαη από ηελ ΑΚΑ-
ΓΖΜΗΑ Αξραίαο Διιεληθήο & Παξαδνζηαθήο Κη-
λέδηθεο Ηαηξηθήο. 
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