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Πξόινγνο εθδόηε
Έρεη πεξάζεη έλαο ρξφλνο απφ ηελ έθδνζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεχρνπο ηεο Παηψληαο. Πνιιά είλαη απηά φκσο πνπ έρνπλ ζπκβεί θαη κε ην ζέιεκα ηνπ Θενχ πξφθεηηαη λα ζπκβνχλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ρνιήο, γεγνλφο ην νπνίν καο ππνρξεψλεη λα νδεγεζνχκε ζηελ έθδνζε ελφο λένπ ηεχρνπο.
Ζ Αθαδεκία ηελ επφκελε ρξνληά 2015-2016 θιείλεη
δσδεθαεηή θχθιν, γεγνλφο ην νπνίν επηβάιιεη ηελ γέλλεζε θαηλνχξγησλ δεδνκέλσλ ζηελ ρνιή καο. Μεηά
απφ 12 ρξφληα εληαηηθήο αλάπηπμεο θαη δηάδνζεο ηεο
Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο ζηελ Διιάδα, ήξζε ε
ψξα λα αλαπηπρζεί θαη ν άιινο ππιψλαο ηεο Αθαδεκίαο, ε αξραία Διιεληθή Ηαηξηθή. Έηζη ε Αθαδεκία απφ
ην επφκελν έηνο 2015-2016 ζεζπίδεη θαηλνύξγην Γίπισκα: Αξραίαο Διιεληθήο Ηαηξηθήο θαη Διιεληθνύ
Βεινληζκνύ, δηεηνχο δηάξθεηαο, ηζάμην κε ηα άιια πνπ
ρνξεγεί ε ρνιή. Ζ θίλεζε απηή ηεο Αθαδεκίαο ειπίδνπκε θαη επρφκαζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ δηάδνζε ηεο
Aξραίαο Διιεληθήο Ηαηξηθήο θαη Διιεληθνχ Βεινληζκνχ ζηελ ρψξα καο, ζε κηα ηφζν θξίζηκε ηζηνξηθή
ζηηγκή.
Γεχηεξν πην ζεκαληηθφ απφ ηα γεγνλφηα πνπ εμειίζζνληαη ζηελ ρνιή καο είλαη ε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο
Αθαδεκίαο θαη ηνπ TIANJIN UNIVERSITY OF
TRADITIONAL CHINESE MEDICINE ηεο Κίλαο,
λα ρνξεγήζεη έσο 10 ππνηξνθίεο, ηξίκελεο δηάξθεηαο,
ζε ζπνπδαζηέο θαη απφθνηηνπο ηεο ρνιήο καο. Ζ αλαβάζκηζε απηή ηνπ επηπέδνπ ηεο Αθαδεκίαο, ψζηε ην
TIANJIN UNIVERSITY λα καο αλαγλσξίδεη σο ηζφηηκν εηαίξν, είλαη πξνο φθεινο ησλ ζπνπδαζηψλ θαη απνθνίησλ ηεο ρνιήο καο.
Έλα ηξίην πνιχ ζεκαληηθφ γεγνλφο ην νπνίν απνθαιχπηεη ηελ ζνβαξφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ επηηειείηαη ζηελ
Αθαδεκία, είλαη ε θηινμελία ηνπ Ted Kaptchuk. Ο
πξσηνπφξνο Γάζθαινο ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο
Ηαηξηθήο, ηνπ Βεινληζκνχ θαη ησλ Βνηάλσλ, ζπγγξαθέαο ηνπ γλσζηνχ έξγνπ «The web that has no weaver.
Understanding Traditional Chinese Medicine» θαη θαζεγεηήο ζηελ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Harvard, πξφθεηηαη λα κηιήζεη ζηηο 28/6/2015, ζηνλ Κήπν
ηεο Αθαδεκίαο. Οθείινπκε επίζεο λα αλαθέξνπκε ηνλ
θαζεγεηή Zhong Qiangwei απφ ην Tianjin University
θαζψο θαη ηνλ Alain Touwade νη νπνίνη πξφθεηηαη λα
δψζνπλ ζεηξά δηαιέμεσλ ζηελ ρνιή καο.

Χο πξνο ηελ χιε ηεο Παηψληαο έρνπκε κηα ζεηξά ελδηαθεξφλησλ άξζξσλ. Σν πξψην άξζξν είλαη απφζπαζκα ηεο εξγαζίαο ηνπ ιεγθ Αλαλίεβ, απφθνηηνπ ηεο
Αθαδεκίαο ν νπνίνο παξέκεηλε επί ηξηεηίαο ζηελ Κίλα,
ζην Tianjin University. Με ηελ εξγαζία ηνπ «Comparison of Hippocratic phleps - vessels with Traditional
Chinese Medicine meridians» αλαθεξχρζεθε παλεγπξηθά απφ ηελ απζηεξή θηλέδηθε επηηξνπή, θάηνρνο ηνπ
master ζηνλ Βεινληζκφ θαη ηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε
Ηαηξηθή. Έηζη ν ιεγθ, ζηνλ νπνίν αμίδνπλ ζπγραξεηήξηα γηα ην έξγν ηνπ, έγηλε ν δεχηεξνο απφθνηηνο ηεο
ρνιήο καο, θάηνρνο Master Βεινληζκνχ ζην Tianjin
University.
Σν δεχηεξν άξζξν πνπ θηινμελνχκε αθνξά ηελ έξεπλα γηα ηελ πηζαλή ζρέζε Qi Po θαη Ηππνθξάηε. Δίλαη
γξακκέλν απφ ηελ Δηξήλε Πεξβνιαξάθε, απφθνηην ηεο
Αθαδεκίαο. Ζ Δηξήλε κε ππνηξνθία ηεο ρνιήο, βξίζθεηαη εδψ θαη 6 κήλεο ζηελ Κίλα ζηνTianjin University of Traditional Chinese Medicine ζπνπδάδνληαο θαη
εξεπλψληαο γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αθαδεκίαο, ηελ πηζαλή
ζρέζε κεηαμχ Qi Po θαη Ηππνθξάηε.
Σν ηξίην άξζξν πνπ παξνπζηάδνπκε έρεη ηίηιν «Βεληνχδεο ζηελ Διιάδα». Μηα εξεπλεηηθή καηηά ελφο Απζηξαινχ πνπ κέζα απφ ηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή, ηνλ Βεινληζκφ θαη ηελ Κηλέδηθε Βνηαλνζεξαπεία, νδεγήζεθε ζηελ έξεπλα ηεο Βεληνπδνζεξαπείαο ζηελ
ζχγρξνλε Διιάδα. Οη δηαπηζηψζεηο ηνπ είλαη πνιχ ελδηαθέξνπζεο, αθνχ απνθαιχπηνπλ ηελ πνιιαπιή ζχλδεζε
κεηαμχ αξραίαο Διιεληθήο θαη Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο.
Σν ηέηαξην άξζξν πξνέξρεηαη απφ έλαλ Γηδάζθνληα
ηεο Αθαδεκίαο, ηνλ Μάξην Γεζχιια, ν νπνίνο κε πνιχ
πξαθηηθφ ηξφπν καο κηιάεη γηα επηά θπηά πνπ φηαλ ηα
έρνπκε ζηνλ θήπν καο, βνεζνχλ ηελ αλάπηπμε φισλ
ησλ ππνινίπσλ.
Σα ππφινηπα είλαη γλσζηά θαη θαζηεξσκέλα ζηελ
Παηψληα.
ε κηα θαηάιιειε ινηπφλ κέξα ηεο άλνημεο βάιακε
ηνπο ζπφξνπο γηα απηά πνπ πξφθεηηαη λα ζπκβνχλ, αο
επρεζνχκε λα επνδσζνχλ νη ελάξεηεο δξάζεηο.
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΣΖΛΗΚΗΓΖ
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ΚΔΝΣΡΗΚΟ: σθξάηνπο 24, Κεθηζηά 14561
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: Ακθηθηχνλνο 12, Θεζείν 118 51
ηει.: 210 8010111, 210 8010680, fax: 210 8088382
e-mail: info@akadimia.gr, website: www.akadimia.gr

ΓΗΑΝΔΜΔΣΑΗ ΓΩΡΔΑΝ

Πεξί copyright:
Ζ γλψζε αλήθεη ζε φινπο.
πνηνο αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα θαη ηελ απνθάιπςε ηεο γλψζεο,
θαλέλα δηθαίσκα δελ έρεη λα ηελ ζθεηεξίδεηαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ.
ζνη ζα ήζειαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηνηρεία θαη πιηθά απφ ην πεξηερφκελν ηεο Παηψληαο,
αο ην θάλνπλ κε ειεχζεξε βνχιεζε θαη αηνκηθή επζχλε.

ΔΚΓΟΣΖ
Αιέμαλδξνο Σειηθίδεο

ΥΔΓΗΑΜΟ / ΔΛΗΓΟΠΟΗΖΖ: εβαζηφο Γηαλλαθίδεο
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ: Βνχια Αζαλαζίνπ, Καηεξίλα Πξνίζθνπ, Μαξία Ηνξδαλίδνπ, Δηξήλε Λαλαξά
ΜΔΣΑΦΡΑΖ: Βνχια Αζαλαζίνπ
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ύγθξηζε ησλ Ηππνθξαηηθώλ «θιεβώλ» κε ηνπο
κεζεκβξηλνύο ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο
Όιεγθ Αλαλίεβ
Βεινληζηήο, απφθνηηνο ηεο ΑΚΑΓΖΜΗΑ, Κάηνρνο Master ζηνλ Βεινληζκφ
Μεηάθξαζε: Βνχια Αζαλαζίνπ

Πξόινγνο εθδόηε
Σν άξζξν ην νπνίν παξαζέηνπκε εδψ είλαη απφζπαζκα ηεο εξγαζίαο πνπ εθπφλεζε ν απφθνηηνο
ηεο Αθαδεκίαο ιεγθ Αλαλίεβ, πξνθεηκέλνπ λ‟
απνθηήζεη Master ζηνλ Βεινληζκφ, απ‟ ην Tianjin
University of Traditional Chinese Medicine. Ζ εξγαζία είλαη γξακκέλε ζηα Αγγιηθά, γη‟ απηφ θαη
ρξεηάζηεθε κεηάθξαζε. ιε ε εξγαζία ηνπ ιεγθ
ζα αλαξηεζεί ζην www.akadimia.gr. ηελ εηθφλα
βιέπνπκε ην εμψθπιιν ηεο εξγαζίαο ηνπ.

Πεξίιεςε
Απηή ε ηειηθή εξγαζία παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ζχγθξηζεο θαη έξεπλαο αλάκεζα ζην δίθηπν
θιεβψλ ηνπ Ηππνθξάηε κε ηνπο κεζεκβξηλνχο ηεο
Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο (Π.Κ.Η.). Σν
Ηππνθξαηηθφ έξγν (Η.Δ.) επηιέρζεθε σο ε βαζηθή
χιε, επεηδή είλαη ε πξψηε πεγή ζπζηεκαηηθήο θαη
4

απζηεξψο επηζηεκνληθήο ηαηξηθήο γλψζεο ζηελ
Αξραία Διιεληθή Ηαηξηθή (Α.Δ.Η.). Ζ δνκή ηνπ Η.Δ.
είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηα θιαζζηθά ηεο Π.Κ.Η. κε
πνιινχο ηξφπνπο. Γηα παξάδεηγκα, δελ ππάξρεη έλα
ζπγθεθξηκέλν δίθηπν θιεβψλ ζην Η.Δ., αιιά κεγάινο αξηζκφο απφ θνκκάηηα δηάζπαξησλ πεξηγξαθψλ ζε δηάθνξα βηβιία. Αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο
ηεο απεπζείαο κεηάθξαζεο απφ ηα πξσηφηππα αξραία θείκελα, κε πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη ζχγθξηζε
ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαθφξσλ πεξηγξαθψλ κε ζηφρν
ηελ δηακφξθσζε ελφο εληαίνπ δηθηχνπ. Απηή ε έξεπλα νδήγεζε ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα:
Πξψηνλ ην Ηππνθξαηηθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη
νρηψ (8) θιέβεο, δεχηεξνλ ηα κνλνπάηηα ηνπο είλαη
ζπγθξίζηκα κε ηνπο κεζεκβξηλνχο ηεο Π.Κ.Η., ηξίηνλ νη θπζηνινγηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο είλαη παξφκνηεο κε ηνπο κεζεκβξηλνχο ηεο Π.Κ.Η., ηέηαξηνλ ε
ζεσξεηηθή πηπρή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο «θιέβεο»
είλαη ζρεδφλ ηαπηφζεκε κε ηηο ζρεηηθέο ζεσξίεο
ηεο Π.Κ.Η., πέκπηνλ νη ζεξαπεπηηθέο αξρέο ηεο
ρξήζεο ησλ θιεβψλ είλαη ηαπηφζεκεο κε ηεο
Π.Κ.Η., έθηνλ νη ζεξαπεπηηθέο κέζνδνη ζρεηηδφκελεο κε ην ζχζηεκα «θιεβψλ», είλαη ζρεδφλ ηαπηφζεκεο θαη πεξηιακβάλνπλ θιεβνηνκία θαη θαπηεξίαζε, αιιά δελ ππάξρεη ρξήζε ηνπ βεινληζκνχ
ηεο Π.Κ.Η. Απηή ε έξεπλα κε νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη θαη ηα δπν απηά ζπνπδαία ηαηξηθά ζπζηήκαηα έρνπλ κεγάιν αξηζκφ νκνηνηήησλ ζε φιεο
ηηο πηπρέο ηεο ηαηξηθήο, ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο.
Καη ηα δχν ζπζηήκαηα είλαη βαζηά ξηδσκέλα ζε
θπζηνθξαηηθέο, θηινζνθηθέο αληηιήςεηο/ έλλνηεο
θαη έρνπλ αιεζηλή Οιηζηηθή θχζε ζηελ αληηκεηψπηζε θαη ζεξαπεία νπνηαζδήπνηε αζζέλεηαο. Παξά
ηνλ ηφζν κεγάιν αξηζκφ νκνηνηήησλ ζε απηά ηα
δχν αξραία ηαηξηθά ζπζηήκαηα, έρνπλ κηα κεγάιε
δηαθνξά. Καη ηα δπν ζπζηήκαηα έρνπλ σο δεδνκέλν ηελ χπαξμε ηεο δσηηθήο δχλακεο Qi, αιιά ε
θηινζνθηθή έλλνηά ηνπ ζηελ ΠΚΗ είλαη πνιχ επξχηεξε θαη εληειψο αληίζεηε απφ ηεο Αξραίαο
Διιεληθήο Ηαηξηθήο. Απηή ε δηαθνξά νδήγεζε
ζηελ εκθάληζε θαη εμέιημε αξθεηψλ πξαγκαηηθά
κνλαδηθψλ ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ φπσο: δηαθνξεηη-
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θνχο ζρεκαηηζκνχο Qi εληφο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εζσηεξηθά φξγαλα
Zang-Fu φξγαλα, Σξηπιφο Θεξκαζηήο θηι. Καη
ήηαλ κηα απφ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
αλάπηπμε κηαο κνλαδηθήο ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ
φπσο ν βεινληζκφο ζηελ ΠΚΗ. Ζ έιιεηςε ηεο νινθιεξσκέλεο ζεσξεηηθήο έλλνηαο ηνπ Qi, νδήγεζε
ζηελ απνπζία ζρεηηθήο κεζφδνπ βεινληζκνχ απφ
ηελ Αξραία Διιεληθή Ηαηξηθή θαη έπαημε θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ κεηέπεηηα ηζηνξηθή αλάπηπμε ηεο
δπηηθήο ηαηξηθήο.
Γεληθόο πξόινγνο
Καζψο γελλήζεθα θαη κεγάισζα ζην Καδαθζηάλ,
ρψξα πνπ γεηηνλεχεη κε ηελ Κίλα, ε πξψηε κνπ
γλψζε ζρεηηθά κε ηνλ Βεινληζκφ απνθηήζεθε λσξίο ζηελ παηδηθή ειηθία. ηελ ειηθία ησλ έμη εηψλ
είδα ηα απνηειέζκαηα κηαο «καγηθήο» ζεξαπείαο,
απφ κηα εληειψο άγλσζηε γηα εκάο κέζνδν σο εθείλν ηνλ θαηξφ, νλφκαηη Βεινληζκφο. Μηα ειηθησκέλε θπξία, πνιχ θαιή θίιε ηεο νηθνγέλεηαο, ζρεδφλ ζηα εβδνκήληα ηεο είρε πξνζσξηλή παξάιπζε
θαη ζηα δπν ηεο πφδηα. Ζ δπηηθή ηαηξηθή δελ άθεζε
ειπίδεο γηα ηελ ζεξαπεία ηεο θαη ε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ήξζε απξνζδφθεηα απφ έλαλ ληφπην Κηλέδν βεινληζηή. Δθείλε ηελ επνρή ν ηξφπνο ζεξαπείαο κε Βεινληζκφ ήηαλ ηειείσο αλνξζφδνμνο γηα
εκάο, γηα λα κελ αλαθέξσ φηη δελ ήηαλ απνδεθηφο
απφ ην επίζεκν ηαηξηθφ ζχζηεκα θαη δελ κπνξνχζε
λα εθαξκφδεηαη ειεχζεξα, έηζη ρξεζηκνπνηήζεθε
κφλν σο ε ηειεπηαία ειπίδα γηα έλα ζαχκα. λησο
κεηά απφ κεξηθνχο κήλεο γεκάηνπο κπζηήξην ην
ζαχκα ζπλέβε θαη ε ειηθησκέλε θπξία απφθηεζε
ηελ ηθαλφηεηα λα πεξπαηάεη πάιη. Ζ ηδέα φηη νη
βειφλεο κπνξνχζαλ λα ζεξαπεχζνπλ πξνθαινχζε
ζχγρπζε θαη θφβν, αιιά ην απνηέιεζκα ήηαλ ηφζν
εληππσζηαθφ πνπ σο κηθξφ παηδί έθαλα ηελ επρή
κία κέξα λα κάζσ απηήλ ηελ καγηθή ηέρλε. Άιιν
έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο, θαηά θάπνην ηξφπν ζρεηηθφ κε ηελ Π.Κ.Η. ζπλέβε ζηελ δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο αζιεηηθήο κνπ δσήο, φηαλ κνπ ζχζηεζε ν πξνπνλεηήο κνπ κηα «πεξίεξγε» άζθεζε αλαπλνήο γηα λα ζπλέξρνκαη πην γξήγνξα κεηά απφ
ζθιεξή δνπιεηά. Πνιχ αξγφηεξα έκαζα φηη εμαζθνχληαλ ζε πνιεκηθέο ηέρλεο θαη απηέο νη αζθήζεηο ήηαλ κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ ξνπηίλαο. Ζ
αιεζηλή ζεκαζία απηήο ηεο άζθεζεο ήξζε ιίγν
θαηξφ αξγφηεξα. Άξρηζα λα θαηαιαβαίλσ φηη θάζε
θνξά κεηά ηελ άζθεζε έλνησζα πην δπλαηφο θαη
δξαζηήξηνο, αθφκα θαη ηηο κέξεο κεηά απφ εμαληιεηηθή πξνπφλεζε ή αγψλα κπνξνχζα λα ζπλερίζσ λνηψζνληαο δπλαηφο απφ κέζα. ηελ εξψηεζε
κνπ γηα ηελ θχζε απηήο ηεο άζθεζεο αλέθεξε απιά φηη ρηίδεη ην Qi θαη κε άθεζε κε έλα ηεξάζηην

εξσηεκαηηθφ: «Ση είλαη Qi?». Καηά ηελ δηάξθεηα
ησλ ζπνπδψλ κνπ ζηελ γπκλαζηηθή αθαδεκία ζε
θαλέλα απφ ηα καζήκαηα πνπ παξαθνινπζνχζακε
φπσο αλαηνκία, θπζηνινγία, αζιεηηθή ηαηξηθή,
βηνρεκεία ή νπνηνδήπνηε άιιν, δελ ππήξρε κηα
απνδεθηή εμήγεζε νχηε πάλσ ζηα κπζηεξηψδε
απνηειέζκαηα απηψλ ησλ αζθήζεσλ αιιά νχηε θαη
γηα ηελ θχζε ηνπ Qi. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ΠΚΗ
εθείλε ηελ επνρή ήηαλ πνιχ δηάζπαξηεο, θαζφινπ
ζπζηεκαηηθέο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αθφκα
θαη ιαλζαζκέλεο. Οη απαληήζεηο γηα ηελ επρή ηεο
παηδηθήο κνπ ειηθίαο θαη ην εξσηεκαηηθφ πάλσ
ζηελ θχζε ηνπ καγηθνχ Qi βξέζεθαλ απξνζδφθεηα
πξηλ απφ έμη ρξφληα ζηελ Αθαδεκία Αξραίαο Διιεληθήο θαη Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο
ζηελ Αζήλα, φπνπ μεθίλεζα ζπζηεκαηηθέο ζπνπδέο
πάλσ ζηελ Αξραία Διιεληθή Ηαηξηθή θαη ηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή αληίζηνηρα, ππφ ηελ
θαζνδήγεζε ηνπ πξψηνπ κνπ Γαζθάινπ Αιέμαλδξνπ Σειηθίδε. Μέζσ ησλ ζπνπδψλ κνπ ζηελ Αθαδεκία απέθηεζα βαζηθέο γλψζεηο πάλσ ζηα ζέκαηα θαη ησλ δχν απηψλ ζπνπδαίσλ αξραίσλ ηαηξηθψλ ζπζηεκάησλ. Καζφηη δηδαζθφκαζηαλ ζεσξίεο θαη απφ ηα δχν αξραία ηαηξηθά ζπζηήκαηα,
πνιχ ζχληνκα ζπλεηδεηνπνίεζα φηη νη πεξηζζφηεξεο έλλνηεο είλαη πνιχ παξφκνηεο θαη κεξηθέο ζρεδφλ ηαπηφζεκεο. Πξηλ απφ πέληε ρξφληα ήξζε ζηελ
ΑΚΑΓΖΜΗΑ ν Pr. Bai Xinghua απφ ην Παλεπηζηήκην Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο ηνπ Beijing, γηα λα δψζεη κηα ζεηξά δηαιέμεσλ θαη κία απφ απηέο ηηο δηαιέμεηο είρε ζαλ ζέκα: «ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δπν
ηαηξηθψλ ζπζηεκάησλ». Σν βάζνο ηεο γλψζεο ηνπ
ζην ζέκα ηεο Α.Δ.Η. θαη ε πξσηφηππε ζχγθξηζε
πνπ είρε θάλεη κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκάησλ βαζηζκέλν ζην βηβιίν ηνπ Visible Holism (Οξαηή Οιηζηηθφηεηα), έδεημε ηελ αμία κηαο ηέηνηαο έξεπλαο
θαη ελζάξξπλε πεξαηηέξσ βαζχηεξε έξεπλα πνπ
ήδε δηεμάγεηαη ζηελ Αθαδεκία. Σν πξψην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ήξζε ζχληνκα θαη ήηαλ ε αλαθάιπςε ησλ ηεζζάξσλ δεπγψλ Ηππνθξαηηθψλ
«θιεβψλ», πνπ είραλ ηελ θχζε θαη ιεηηνπξγία ησλ
κεζεκβξηλψλ ηεο Π.Κ.Η. Απηά ηα απνηειέζκαηα
παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ηειηθή εξγαζία ηνπ Υξήζηνπ Μπνπθνπβάια εδψ ζην Παλεπηζηήκην Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο ηνπ Tianjin πξηλ δχν
ρξφληα θαη άξζξα ηνπ εθδφζεθαλ ζηελ Διιάδα,
Κίλα, Καλαδά, ίληεξλεη θηι. Βέβαηα φια απηά έγηλαλ εθηθηά κφλν δηακέζνπ ηεο αξρηθήο βαζηάο κειέηεο ησλ ζεσξηψλ ηεο Π.Κ.Η. Ζ Αθαδεκία (κε
απηφλ ηνλ ηξφπν) παξέρεη ζηνπο καζεηέο, δηάθνξεο
επθαηξίεο λα εκβαζχλνπλ ζηελ γλψζε ηεο Π.Κ.Η.
κε ην λα παξαθνινπζνχλε πεξηνδηθά αμηφινγεο
ζεηξέο καζεκάησλ απφ ζπνπδαίνπο Κηλέδνπο Γαζθάινπο πνπ ηελ επηζθέπηνληαη. Θα ήζεια ηδηαίηε5
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ξα λα αλαγλσξίζσ ηελ ζπκβνιή ηνπ Pr. Zhong
Qiang Wei απφ ην Παλεπηζηήκην Π.Κ.Η. ηνπ
Σianjin γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ θαη ηελ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ηνπ πάλσ ζηηο ζπνπδέο
κνπ πνπ αθνξνχλ δηάθνξα ζέκαηα ηεο Π.Κ.Η. πίζσ
ζηελ Διιάδα θαη εδψ ζηελ Κίλα ζην TUTCM. Ζ
επηινγή απηνχ ηνπ ζέκαηνο θαη έξεπλαο ηεο ηειηθήο κνπ εξγαζίαο, ελζαξξχλζεθε θαη ππνζηεξίρζεθε απφ ηνλ θαζεγεηή Zhong, απφ ην αξρηθφ σο
ην ηειεπηαίν βήκα σο επηκειεηήο κνπ. Ζ εξγαζία
πνπ ζα παξνπζηάζσ είλαη ην απνηέιεζκα ζρεδφλ
ελφο ρξφλνπ εθηεηακέλεο έξεπλαο πάλσ ζε απηφ ην
ζέκα. Βαζίδεηαη πάλσ ζε απεπζείαο κεηαθξάζεηο
πξσηφηππσλ αξραίσλ θεηκέλσλ απφ ην Ηππνθξαηηθφ έξγν πνπ επηηεχρζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
Γάζθαιν ηεο Αθαδεκίαο θαη θίιν κνπ Κσλζηαληίλν Γξίβα. Ηδηαίηεξε επγλσκνζχλε νθείισ ζηνλ
Αγακέκλσλα Σζειίθα, πξντζηάκελν ηνπ Ηζηνξηθνχ
& Παιαηνγξαθηθνχ Αξρείνπ ηνπ Μνξθσηηθνχ Ηδξχκαηνο ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο, πνπ κνπ παξείρε
ηα αδεκνζίεπηα ρεηξφγξαθα απφ ην κνλαζηήξη ησλ
Ηβήξσλ.
Απηή ε ηειηθή εξγαζία πεξηιακβάλεη ζπδεηήζεηο
πάλσ ζηελ θηινζνθηθή πξνέιεπζε θαη ησλ δπν
ηαηξηθψλ ζπζηεκάησλ, βαζηθέο ζεσξίεο ηεο θπζηνινγίαο θαη παζνινγίαο ζην πιαίζην ησλ «θιεβψλ,
απφ δηάθνξα ζεκεία ηνπ Η.Δ. θαη φιεο ηηο ζρεηηθέο
κε απηά ζεσξεηηθέο πηπρέο ζε έλα πιαίζην ζχγθξηζεο κε ηελ Π.Κ.Η.
ηελ ζπλέρεηα παξαζέηνπκε έλα κηθξό απόζπαζκα
από ηελ εξγαζία ηνπ Όιεγθ, ζειίδα 43-47.

Ζ «αξραία θιέβα» ηνπ Ηππνθξάηε.
Απφ ηελ παξάγξαθν έληεθα έσο ην ηέινο ηνπ «πεξί
νζηέσλ θχζηνο» ν Ηππνθξάηεο ζπλερίδεη ηελ ζπδήηεζε πάλσ ζην δίθηπν ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ
ηελ κηα θαη κνλαδηθή νλνκαδφκελε «Αξραία θιέβα». Σν απξνζδφθεην επίζεην «αξραία» καο παξαπέκπεη ίζσο ζηελ ηδέα φηη απηή είλαη ε βαζηθή,
πξσηαξρηθή θαη ζεκειηψδεο θιέβα (αξηεξία), απ‟
ηελ νπνία φιεο πξνέξρνληαη.
ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ «πεξί νζηέσλ θχζηνο» ν
Ηππνθξάηεο αλαθέξεη: «…Οη θιέβεο είλαη δηαζθνξπηζκέλεο ζε όιν ην ζώκα παξέρνπλ δε πλεύκα θαη
ξνή θαη θίλεζε. Άθζνλεο θιέβεο μερύλνληαη από κία
κνλαδηθή θιέβα (αξηεξία), όπνπ ε αξρή θαη ην ηέινο ηεο είλαη άγλσζηα. Καζόηη όηαλ έλαο θύθινο
νινθιεξσζεί ε αξρή ηνπ δελ κπνξεί λα βξεζεί…».
Ζ αλαθνξά μεθηλάεη κε κεξηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ θιεβψλ
γεληθά. Παξέρνπλ πλεχκα, ξνή θαη θίλεζε. Απηφ
6

ζεκαίλεη φηη είλαη θάηη επξχηεξν απφ απιά αγγεία
πνπ κεηαθέξνπλ αίκα. Δίλαη δχζθνιν λα κελ παξαηεξεζεί νκνηφηεηα κε ηελ ζεσξία ηεο ελέξγεηαο
Qi θαη ηεο θίλεζεο ηεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ
κεζεκβξηλψλ ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο. Άιια δχν πξάγκαηα πνπ έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε: ην πξψην είλαη φηη ζχκθσλα κε απηή ηε
δήισζε φιεο νη θιέβεο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ
κία θαη πξσηαξρηθή, θαη ην δεχηεξν είλαη φηη ε
πξσηαξρηθή απνηειεί θχθιν. ηελ Π.Κ.Η ν Du Mai
θαη ν Ren Mai απνηεινχλ έλαλ θχθιν ζηελ κεζαία
γξακκή ηνπ ζψκαηνο. πσο ζα δνχκε αξγφηεξα ε
«αξραία θιέβα» έρεη πνιιά θνηλά ζηνηρεία κε απηνχο ηνπο δχν Παξάδνμνπο Μεζεκβξηλνχο.
ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ «πεξί νζηέσλ θχζηνο»
αλαθέξεηαη: «Γύξσ από ην θεθάιη, ζηελ κέζε ηνπ
ινμά ππάξρεη κηα θιέβα, ε νπνία είλαη θαξδηά, ιεπηή θαη νιηγόαηκε. Απηή ε θιέβα εκθπηεύεηαη κέζα
ζηνλ εγθέθαιν θαη ζπλελώλεηαη ζηα νζηά κε κεγάιν
αξηζκό ιεπηόηεξσλ θιεβώλ. Δθηείλεηαη γύξσ από
όιν ην θεθάιη έσο ην κέησπν θαη ηνπο θξνηάθνπο.
Καηεπζύλεηαη ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ θεθαιηνύ, θαηεβαίλεη εμσηεξηθά θαηά κήθνο ηνπ δέξκαηνο ηεο
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Από εθεί [θεύγεη δηαθιαδηδόκελν θαη] θαηεβαίλεη κεηαμύ εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ θιεβώλ ηνπ ιαηκνύ πνπ νλνκάδνληαη ζθαγίηηδεο. Σηελ έμσ πιεπξά, αθξηβώο θάησ από ην απηί
ρσξίδεηαη, έλαο θιάδνο θαηεβαίλεη θάησ από ηελ
ζηαγόλα (θάησ γλάζνο) θαη από ηελ θιείδα ζηελ
εζσηεξηθή επηθάλεηα ηεο σκνπιάηεο, έλαο άιινο
θιάδνο αλεβαίλεη εληόο ηεο ξίδαο θαη βιαζηαίλεη
πνιιαπινύο ιεπηνύο θιαδίζθνπο ζην ζώκα ηεο
γιώζζαο εθηόο από δπν θιάδνπο πνπ πεξλάλε από
θάησ ηεο θαη ελώλνληαη κε ηνπο γνκθίνπο. Απηή από
ηελ σκνπιάηε…… [αξγόηεξα] εθηείλεη πνιιέο ιεπηέο δηαζηαπξνύκελεο θιέβεο θάησ από ηα ζηήζε
θαη [έλαο άιινο] θαξδύηεξνο θιάδνο πνπ πεξλάεη
θάησ από ην αθξώκην γηα λα αλαδπζεί [πάλσ από
ηελ καζραιηαία πηπρή] ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ ώκνπ,
θαηεπζύλεηαη ζην ρέξη ζηελ πίζσ [πιάγηα] πιεπξά
ηνπ…. ζηνλ ώκν θαη ζηνλ αγθώλα. Από ηνλ αγθώλα
θαηεβαίλεη δηκεξώο ζηνλ πήρε έσο ηνλ θαξπό, θαη
από ηνλ θαξπό αλαιύεηαη ζε όιε ηελ άθξα ρείξα,
θαηαιήγνληαο κε πνιιαπιέο ξίδεο».
Πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ ζπδήηεζε, πξέπεη λα επηζεκάλσ ηελ ζπνπδαηφηεηα κεξηθψλ ιεπηνκεξεηψλ
φπσο ε πεγή ηεο αξραίαο θιέβαο θαη ε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά ζπλδέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ,
επεηδή αληηπξνζσπεχνπλ ηελ άπνςε ηνπ Ηππνθξάηε ζρεηηθά κε ηελ δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο σο ινλ. Πηζηεχσ φηη ε ρξήζε
κεξηθψλ αιιεγνξηψλ κπνξεί λα απνδεηρζεί ρξήζηκε ζηελ θαιχηεξε έθθξαζε ηεο αιεζηλήο θχζεο
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ησλ νξγάλσλ, ηνπ ξφινπ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο.
Έηζη ζηελ Ηππνθξαηηθή ζθέςε ν εγθέθαινο εθπξνζσπεί ηνλ απηνθξάηνξα θαη γη‟ απηφ ην θεθάιη
είλαη ην πην θαιά πξνζηαηεπκέλν παιάηη (ιφγσ ηεο
ππεξβνιηθά γεξήο δνκήο ηνπ θξαλίνπ), έηζη κηα
ηφζν ζεκαληηθή θιέβα φπσο ε αξραία δελ ζα κπνξνχζε λα έρεη νπνηαδήπνηε άιιε αξρή/πεγή. Ζ
«Αξραία θιέβα» πεγάδεη απφ ην θεθάιη, πνιχ ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηνλ εγθέθαιν θαη επεηδή δελ
πεξηέρεη αίκα έηζη είλαη γεκάηε πλεχκα ή δσηηθή
ελέξγεηα. Ο θχθινο απηήο γχξσ απφ ην θεθάιη είλαη φπσο ην ηέκκα ηνπ Απηνθξάηνξα, ζπκβνιίδεη
ηελ ελφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ θαη ηνλ έιεγρν
επάλσ ηνπο. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη φπσο ν Απηνθξάηνξαο έηζη θη ν εγθέθαινο θξαηά φια ηα λήκαηα ηνπ ζψκαηνο. Καηά θάπνην ηξφπν ε αξραία
θιέβα καο ζπκίδεη ηνλ Παξάδνμν Dai Mai, επεηδή
θη απηφο έρεη εγθάξζηα (νξηδφληηα) δηάηαμε.
Μεηά γίλεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ πψο ε αξραία θιέβα
θαηαιήγεη δηακέζνπ ηεο σκνπιάηεο, ηνπ αγθψλα
θαη ηνπ θαξπνχ ζηελ άθξα ρείξα. Δπίζεο ζηελ πεξηνρή ηεο σκνπιάηεο, αλαθέξεηαη ε αλάπηπμε ελφο
δηθηχνπ, ζηα πιάγηα ηνπ ζσξαθηθνχ θισβνχ, πνπ
ζπκίδεη ην κεγάιν Luo θαλάιη ηνπ πιήλα πνπ πεγάδεη απ‟ ην Dabao 21 π.
ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ «πεξί νζηέσλ θχζηνο», ν
Ηππνθξάηεο αλαθέξεη: «Η αξραία θιέβα, απηή ε
νπνία δηαλέκεηαη θαηά κήθνο ηεο άθαλζαο (ζπνλδπιηθήο ζηήιεο), πξνεθβάιιεη αλάκεζα από ηε ξάρε,
ηελ ζθαγή θαη ληνλ ιαηκό κηα κεγάιε θιέβα πξνο
ηελ θαξδηά. Απ’ απηήλ άιιε θιέβα ζπλερίδεη πξνο ην
ζηόκα, νιηγόαηκνο θαη πλεπκαηώδεο, αξηεξία πλεύκνλνο νλνκάδεηαη…».
ρεηηθά κε απηφ ην πέξαζκα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε δπλαηέο ζπλδέζεηο κε δπν φξγαλα Καξδηά
(Ζγεκφλαο/Πξσζππνπξγφο) θαη Πλεχκνλαο (Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ). Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ε
Γηαδξνκή απφ ην Παιάηη ηνπ Απηνθξάηνξα αξρηθά
πεξλάεη κέζα απφ ηελ Άλσ Πφιε (ηνπ ζηήζνπο),
φπνπ είλαη ηα αξρεγεία ησλ δπν Αλψηεξσλ Κπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ. Αξρηθά ζπλδέεηαη κε ηελ
Καξδηά θαη δεχηεξνλ κε ηνλ Πλεχκνλα. Ζ ζεκαζία
ηεο δεχηεξεο έλσζεο είλαη ηφζν κεγάιε ψζηε αλαθέξεη φηη ν κεγάινο αγσγφο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ
ζπζηήκαηνο δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Πξσηαξρηθή
θιέβα. Ή κε άιια ιφγηα κπνξνχκε λα πνχκε φηη: ε
Απηνθξαηνξηθή Γηαδξνκή ζηελ πνξεία ηεο κέζσ
ηεο Άλσ Πφιεο αξρηθά πεξλάεη απφ ηα αξρεγεία
ησλ Ζγεκφλσλ γηα λα δψζεη ηηο απηνθξαηνξηθέο
νδεγίεο. Μεηά απφ απηφ, ζην δξφκν γηα ηελ θάησ
πφιε θαζηέξσζε ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεχζεη ηελ Πξσζππνπξγηθή

Φσηηά, κε ηελ θαιχηεξε θξέζθηα θαη δξνζεξή Αηζέξηα Φπρή ηνπ Δμσηεξηθνχ θφζκνπ (πλεχκα/αέξαο/qi). Έηζη νη απηνθξαηνξηθέο νδεγίεο
ζηαικέλεο απφ ην θπβεξλεηηθφ γξαθείν ζε φιν ην
ζψκα, δηα κέζσ θιεβηθνχ δηθηχνπ ζα είλαη επαξθείο, ζαθείο θαη ζα έρνπλ ηέιεηα ηζνξξνπεκέλε ηελ
θχζε ηεο Απηνθξαηνξηθήο ζνθίαο.
ηελ παξάγξαθν 14 θαη 15, ηνπ ίδηνπ έξγνπ, ν Ηππνθξάηεο αλαθέξεη: «Έπεηηα ε θιέβα από ηνλ
Πλεύκνλα, δηα κέζσ ησλ δύν κεγάισλ ινβώλ ηνπ,
πνπ ζηξέθνληαη πξνο ηα κέζα, θαηεπζύλεηαη ππό ηνπ
δηαθξάγκαηνο πξνο ηελ άθαλζα (ζπνλδπιηθή ζηήιε),
έπεηηα πεξλά αλάκεζα ζηνπο ζπνλδύινπο, ηνπο νπνίνπο πεξηβάιιεη όπσο ν θηζζόο, κε πνιπάξηζκεο
κηθξέο θιέβεο. Οη άιιεο θιέβεο πνπ απιώλνληαη
κέζα ζην ζώκα, θαηεπζύλνληαη απ’ όια ηα κέξε
πξνο ηελ άθαλζα (ζπνλδπιηθή ζηήιε) θαη πξνζθνκίδνπλ ζ’ απηήλ ην ιεπηόηεξν θαη επγελέζηεξν πγξό...
Η αξραία θιέβα ζπλερίδεη ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε
πξνο ηα θάησ θαη ζπλδέεηαη κε ηα Νεθξά ζην ύςνο
ησλ ειεπζέξσλ πιεπξώλ (11ε θαη 12ε ζσξαθηθή
πιεπξά). Από ηα Νεθξά θαηεπζύλεηαη πξνο ηνλ
πξσθηό γηα λα ηνλ δηαπεξάζεη θαη λα ζηαζεξνπνηήζεη ηνπο κύεο πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ. Από εθεί, θαηεπζύλεηαη πξνο ηελ θύζηε, ηνπο όξρεηο θαη ηνπο
παξαζηάηεο απηώλ κε εθηελέο δίθηπν από ιεπηέο,
αλζεθηηθέο θαη ηλώδεηο θιέβεο... Από εθεί (όξρεηο)
ην πην παρύ θαη επζύ θνκκάηη ηεο θιέβαο ζρεκαηίδεη
ην πένο ην νπνίν είλαη ην εμσηεξηθό γελλεηηθό όξγαλν ηνπ αλδξόο. Δπηζηξέθνληαο από απηό , ε αξραία θιέβα ξηδώλεη [μαλά] ζηα ίδηα ζεκεία θαη επίζεο αλεβαίλεη θάησ απ’ ην θνηιηαθό δέξκα γηα λα
ελσζεί κε ηηο θαζνδηθέο θιέβεο [από ηνλ ζπιήλαήπαξ-νκθαιό] θαη δηαπιέθνληαη ε κία κέζα ζηελ
άιιε. Σηηο γπλαίθεο απηή ε αξραία θιέβα θαηεπζύλεηαη θαη ελώλεηαη κε ηελ κήηξα, ηελ νπξνδόρν θύζηε θαη ηελ νπξήζξα ελώ ζηνπο άλδξεο ζηνπο όξρεηο. Με απηή ηε θπζηθή δηεπζέηεζε (απηή ε θιέβα)
έρεη κεγάιε γνληκόηεηα επεηδή ζξέθεηαη από άθζνλεο θαη ηηο πην θαζαξέο νπζίεο, δελ έρεη πνιύ αίκα,
θαξδηά ζαλ λεύξν θαη γεκάηε πλνή. Όηαλ ηεληώλεηαη πηέδεη ηηο πνιπάξηζκεο θιέβεο θαηά κήθνο ηνπ
λσηηαίνπ κπεινύ θαη έηζη από ηνλ κπειό ηξνθνδνηείηαη ην ζπέξκα…».
Μεηά απφ ηα αξρεγεία ησλ Κπβεξλεηηθψλ Αμησκαηνχρσλ, ε Απηνθξαηνξηθή Γηαδξνκή (ηεο Πξσηαξρηθήο θιέβαο) πεξλάεη κέζα απφ ηελ πχιε ηνπ
Πξνζηαηεπηηθνχ Σείρνπο ηεο Πφιεο (ην δηάθξαγκα) θαη θαηαθηάλεη ζην Μπζηηθφ Θάιακν (ηεο
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο) ησλ Οπξάλησλ ζεζαπξψλ
(πεκπηνπζίαο ηνπ εγθεθαιηθνχ θαη ηνπ λσηηαίνπ
πγξνχ). Γηα κέζνπ ηεο Απηνθξαηνξηθήο Γηαδξνκήο, ην θαζαξφηεξν Αηζέξην Πλεχκα ηνπ Δμσηεξη7
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θνχ θφζκνπ (πλεχκα/ςπρή/αέξαο/qi) ηαμηδεχεη καδί κε ηελ Ζγεκνληθή Πξσηαξρηθή Φσηηά (αξρηθή
θσηηά θαξδηάο) ζην Μπζηηθφ Θάιακν γηα λα εκπινπηίζνπλ θαη λα ζεξκάλνπλ ηνπο Οπξάληνπο
Θεζαπξνχο (κε εθ γελεηήο πεκπηνπζία). Φιέβεο
ηαμηδεχνπλ απφ φιν ην ζψκα ζην κέξνο ηνπ Μπζηηθνχ Θαιάκνπ γηα λα θέξνπλ ηα πην θαζαξά θαη
πνιχηηκα δψξα ηνπο γηα ζξέςε (επίθηεηε πεκπηνπζία). Σα πην πινχζηα θαη αμηφινγα δψξα
ζξέςεο πξνέξρνληαη απφ ηηο θιέβεο ηεο Κεληξηθήο
Αγνξάο ηηεξψλ θαη Νεξνχ (ηεο θνηιηάο) πνπ θπβεξλάηαη απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ, δπν αδέιθηα κε ηα νλφκαηα Ήπαξ θαη πιήλαο. Ο Μπζηηθφο Θάιακνο ησλ Οπξάλησλ Θεζαπξψλ είλαη ηνπνζεηεκέλνο βαζηά κέζα ζην Κξπκκέλν Απηνθξαηνξηθφ πέξαζκα (ηεο ζπνλδπιηθήο
ζηήιεο) ην νπνίν ελψλεη ην άλσ Παιάηη ηνπ Απηνθξάηνξα κε ην θάησ Παιάηη ηεο Γνληκφηεηαο θαη
ηνλ Ηεξφ Θάιακν Γεκηνπξγίαο ηεο Εσήο, ην νλνκαδφκελν Παιάηη ηνπ Παηδηνχ (Ziqong). Ο Φχιαθαο ηνπ κπζηηθνχ ζαιάκνπ ησλ ζεζαπξψλ θαη Ηζρπξφο Άξρνληαο ηεο Κάησ Πφιεο είλαη ζηελφο
ζπγγελήο ηνπ Απηνθξάηνξα θαη ιέγεηαη Νεθξφ. Χο
Ηζρπξφο Άξρνληαο ηεο Κάησ Πφιεο ην Νεθξφ θπβεξλά ηα πεξάζκαηα ηνπ λεξνχ ηεο Κάησ Πφιεο,
ζπλδέεηαη κε ηελ θχζηε θαη ειέγρεη ηηο δπν πχιεο
(αλνίγκαηα) ηνπ ζψκαηνο. Χο Φχιαθαο κε ζαθείο
νδεγίεο απφ ηνλ Απηνθξάηνξα πξνκεζεχεη ην Παιάηη ηεο Γνληκφηεηαο κε δεζηαζηά, πλεχκα θαη
ζξέςε δηα κέζσ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ θαλαιηψλ,
φπνπ εθηείλνληαη απφ ην Μπζηηθφ Θάιακν ησλ
ζεζαπξψλ. Έηζη ε ίδηα ε Γηαδξνκή ηνπ Απηνθξάηνξα πεξλάεη κέζα απφ ην ζπίηη ηνπ Νεθξνχ θαη
κεηά θαηεβαίλεη ζην Παιάηη ηεο Γνληκφηεηαο, δηακνξθψλνληάο ην. Μεηά απφ απηφ ζπγθεληξψλεηαη
πάιη κέζα ζηελ Απηνθξαηνξηθή Γηαδξνκή θαη
γπξλάεη πίζσ ζην Παιάηη ηνπ Απηνθξάηνξα δηα
κέζνπ ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο ηηεξψλ θαη Νεξνχ
(ηεο θνηιηάο) θαη ηέκλεηαη εθεί ζηνλ νκθαιφ κε ηα
κνλνπάηηα ηνπ Ήπαηνο θαη ηνπ πιήλα.
ηελ παξάγξαθν 16, ηνπ ίδηνπ έξγνπ, ν Ηππνθξάηεο αλαθέξεη: «Απηή ε αξραία θιέβα θαζώο θαηεβαίλεη θαηά κήθνο ηεο Σπνλδπιηθήο ζηήιεο (άθαλζαο), ηπιίγεη ηα πιεπξά θαη ηνπο ζπνλδύινπο. Η ίδηα
θιέβα (αξηεξία) δηαηξέρεη ηνλ γινπηό κέζα ζηνπο
κύεο θαη θηάλεη αθξηβώο θάησ από ην κεξηαίν νζηό.
Πάλσ ζηνλ γνθό πξνο ηελ άξζξσζε, θνληά ζηελ
θεθαιή ηνπ κεξηαίνπ, εηζρσξεί ζην θόθαιν, κε ηνλ
θιάδν πνπ παξέρεη αλαπλνή ζην κεξηαίν, θαη ηξέρεη
ρακειόηεξα σο ηελ άξζξσζε ηνπ γνλάηνπ. Απηή ε
νπνία ηξέρεη [βαζηά] δηακέζνπ ηνπ κπόο [πίζσ από
ην κεξηαίν] αγθαιηάδεη ην γόλαην ζαλ ζπείξα θαη
εηζρσξεί ζηα νζηά ηεο γάκπαο (θλήκε θαη πεξόλε)
θαη ζξέθεη [ην δηθό ηνπο] κπειό, αξγόηεξα δέλεη
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ζηελ άξζξσζε ηνπ αζηξάγαινπ (ζθπξό) θάησ από
ηα νζηά ηεο θλήκεο. Η ίδηα θιέβα όηαλ πεξλάεη από
ηελ επηγνλαηίδα εθηείλεη έλαλ θιάδν πνπ εηζρσξεί
βαζηά κέζα ζηνλ κπ ηεο γάκπαο γηα λα θαηεβεί θαη
πεξαηηέξσ λα ελσζεί ζαλ ζπείξα γύξσ από ηνλ αζηξάγαιν (ζθπξό) εζσηεξηθά. Κάησ εθεί γύξσ από
ηνλ αζηξάγαιν θαη ηνπο ηέλνληεο αλαθαηεύνληαη νη
θιέβεο ζε ζεκείν πνπ είλαη δύζθνιν λα ηηο μερσξίζεηο θαη λα ηηο αλαγλσξίζεηο».
Ζ πιεξνθνξία πνπ κπνξνχκε λα εμάγνπκε απφ
απηή ηε παξάγξαθν είλαη πνιχηηκε. Ο επηθαλεηαθφο θιάδνο ηεο Πξσηαξρηθήο αξηεξίαο, πνπ λσξίηεξα νλφκαζα Απηνθξαηνξηθή Γηαδξνκή θαη έρεη
νκνηφηεηα κε ην κνλνπάηη ηνπ Du Mai, ζηελ θάζνδφ ηεο ζπλδέεηαη επηηπρψο κε φινπο ηνπο ζπνλδχινπο θαη φπσο ππνζέησ θάπνπ κεηαμχ ηεξνχ θαη
θφθθπγα δηαηξείηαη θαη εηζρσξεί βαζηά κέζα ζηνπο
κχεο γηα λα θηάζεη ζηηο αξζξψζεηο ηνπ ηζρίνπ. Δθεί
δηαηξείηαη μαλά θαη έλαο θιάδνο εηζρσξεί κέζα ζην
κεξηαίν νζηφ θαη δηαζπείξεηαη εληφο ηνπ κπεινχ
ηνπ νζηνχ. Άιινο θιάδνο δηαηξέρεη εμσηεξηθά ηα
νζηά θαη απφ ηελ κία παξέρεη αλαπλνή θαη ζξέςε
ζηα βαζχηεξα ζηξψκαηα κπψλ θαη αξζξψζεσλ
θαιχπηνληάο ηα ζαλ ζπείξα θαη εηζρσξψληαο ζηηο
θνηιφηεηεο θαη απφ ηελ άιιε εθηείλεη θιάδνπο κέζα ζε φια ηα θαηψηεξα νζηά επηηπρψο. Με άιια
ιφγηα κπνξνχκε λα δνχκε ζηελ ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά κία πηζαλή πεξηγξαθή ζπλδέζεσλ κεηαμχ
παξάδνμσλ κεζεκβξηλψλ θαη κπεινχ.
ηελ παξάγξαθν 17, ηνπ ίδηνπ έξγνπ, ν Ηππνθξάηεο αλαθέξεη: «Απηή ε ίδηα θιέβα (αξηεξία) θηλείηαη πεξαηηέξσ θάησ από ηνλ ηαξζό πξνο ην πέικα.
Αθνύ πξνζδέζεη θάησ από ην κεγάιν δάρηπιν εθηείλεη δπν θιέβεο ζηελ άλσ επηθάλεηα θάησ από ην
δέξκα ηνπ πνδηνύ (ηαξζόο) θαη επηζηξέθεη ζηελ άξζξσζε ηνπ αζηξαγάινπ (εμσηεξηθό ζθπξό). Μεηά
αλεβαίλεη θαηά κήθνο ηεο εμσηεξηθήο (πιάγηαο)
πιεπξάο ηεο γάκπαο απέλαληη από ην θλεκηαίν νζηό.
Σηνλ αλνδηθό δξόκν πξνο ηελ πεξηνρή πνπ ιέγεηαη
«γαζηξνθλήκην». Από εθεί πεξλάεη ζηελ απέλαληη
(κεζαία) πιεπξά ηνπ γόλαηνο θαη απιώλεηαη πξνο ηα
πάλσ. Δπίζεο εθηείλεη θιέβα ζηελ επηγνλαηίδα θαη
ζρεκαηίδεη εζσηεξηθά ζηελ θνηιόηεηα κηα δηθηπαθή
πξνέθηαζε. Αλ εκθαληζηεί πόλνο απηή ε δηθηπνεηδέο
θιέβα γεκίδεη γξήγνξα από ηεο ρνιήο ηελ παζνινγηθή πγξαζία. Μία άιιε πξνέθηαζε πάεη κέζα ζηελ
θνηιόηεηα ηεο άξζξσζεο ηνπ γνλάηνπ. Τειεπηαίνο
θιάδνο πάεη από ηνλ (ηγλπαθό βόζξν) ζηελ πίζσ
πιεπξά ηνπ γνλάηνπ, κεηά ζπγθιίλεη κε ηνπο ηέλνληεο
ηνπ κεξνύ θαη από εθεί αλεβαίλεη γηα λε ελσζεί κε
ηνλ πξσθηό, ηα γελλεηηθά, ην ηεξό θαη ηειηθά δηαζπείξεηαη ζηνπο πεξηβαιιόκελνπο ηζηνύο».
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Αξγφηεξα απηφο ν θιάδνο ζπλερίδεη ζην πέικα ηνπ
πνδηνχ θαη θαζηεξψλεη ζχλδεζε κε ην κεγάιν δάρηπιν, ην νπνίν κνλνπάηη είλαη πνιχ παξφκνην κε
έλαλ θιάδν ηνπ Chong Mai ζηελ Π.Κ.Η. Έηζη κπνξνχκε λα θηάζνπκε ζε έλα ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα
φηη νη αξραίνη Έιιελεο είραλ ζαθή άπνςε γηα ηηο
πνιχ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ θιεβψλ ζχκθσλα κε ην βάζνο ηνπο εληφο ηνπ ζψκαηνο. Μπνξεί λα κελ ηηο είραλ νλνκάζεη ή ζπδεηήζεη κε ηνλ
ηξφπν πνπ ην θάλεη ε Π.Κ.Η, αιιά ζίγνπξα ηηο είραλ αληηιεθζεί θαη θαηαλνήζεη. Αξγφηεξα ζηελ
πνξεία ηεο ε θιέβα σο Yang θχζε, αλεβαίλεη απφ
ηνλ έμσ ζθπξφ ζηελ πιάγηα επηθάλεηα ηεο γάκπαο,
άξα κπνξεί λα κνηάδεη ζε έλαλ απφ ηνπο δπν Yang
κεζεκβξηλνχο ηνπ πνδηνχ ηνπ ηνκάρνπ θαη ηεο
Υνιεδφρνπ Κχζηεο. Κάησ απφ ηελ άξζξσζε ηνπ
γνλάηνπ ζηελ πεξηνρή πνπ νλνκάδεηαη «γαζηξνθλήκηα» ε θιέβα δηαηξείηαη ζε ηξείο θιάδνπο. Ο
πξψηνο πάεη ζηνλ ηγλπαθφ βφζξν θαη αλεβαίλεη
φπσο ν κεζεκβξηλφο ηεο Οπξνδφρνπ Κχζηεσο, ν
δεχηεξνο εηζρσξεί ζηελ άξζξσζε ηνπ γνλάηνπ θαη
ζπλδέεηαη κε ηελ επηγνλαηίδα θαη ν ηξίηνο πεξλάεη
πξνο ηελ εζσηεξηθή πιεπξά θαη αλεβαίλεη ζηα γελλεηηθά φξγαλα. Έηζη ζηελ πεξίπησζε ηνπ θιάδνπ
πνπ πεξλάεη θάησ απφ ην γφλαην απφ ηελ Yang
πιεπξά πξνο ηελ Yin, ζεσξψ πην πηζαλφ λα είλαη
θάπνηα ζχλδεζε κεηαμχ ησλ θαλαιηψλ παξά κηα
πξαγκαηηθή κεηαηφπηζε κεηαμχ ησλ δπν πιεπξψλ.
ε απηφ ην ζεκείν κπνξνχκε λα θάλνπκε άιιε κηα
ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε. Ζ Διιεληθή ιέμε
«γαζηξνθλήκην» απαξηίδεηαη απφ δπν κέξε: Πξψηνλ απφ ην «γαζηξφο» πνπ ζεκαίλεη ζηνκάρη θαη
δεχηεξνλ κέξνο απφ ηελ ιέμε «θλήκε» ε νπνία
ιέμε παξαπέκπεη ζην πφδη. Έηζη ε ιέμε γαζηξνθλήκην ζηελ θπξηνιεμία έρεη ηελ έλλνηα ηνπ ζηνκάρνπ ζην θαηψηεξν πφδη, εθεί φπνπ βξίζθεηαη ν
κεζεκβξηλφο ηνπ ηνκάρνπ. Απηφ ππνςηάδεη φηη νη
αξραίνη Έιιελεο είραλ γλψζε ηεο ζεξαπεπηηθήο
αμίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο.
ηελ παξάγξαθν 18, ηνπ ίδηνπ έξγνπ, ν Ηππνθξάηεο αλαθέξεη: «Η κία [θιέβα] πνπ πέξαζε απέλαληη
ζηελ εζσηεξηθή (κέζε) πεξηνρή ηνπ γόλαηνο πξν-

ρσξά πξνο ηα πάλσ ζηελ έζσ πιεπξά ηνπ κεξνύ,
θηάλεη ηα δεκόζηα, γπξλάεη ζηηο ηζρηαθέο αξζξώζεηο
θαη πεξαηηέξσ ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη έμσ από
ηνπο κπο ηεο νζθπτθήο ρώξαο, παρηά, θαξδηά θαη
γεκάηε αίκα ζθαξθαιώλεη πάλσ πξνο ην ήπαξ. Όπσο γίλεηαη δηπιή [δηαρσξηδόκελε αθξηβώο πξηλ
εηζέιζεη] ζπλδέεηαη κε ην λεθξό θαη ην δεμί ινβό
ηνπ ήπαηνο. Αθνύ εηζρσξεί ζην ήπαξ από θάησ,
απιώλεηαη πάλσ ζηελ ζάξθα πνπ απνζεθεύεη ηελ
ρνιή… δύν άιινη θιάδνη πεξλνύλ κέζα από ην ήπαξ… ν έλαο εθηείλεηαη από απηό γηα λα αλαδπζεί
ζηνλ νκθαιό θαη ν άιινο γηα λα ζπξώμεη (ελσζεί)
κε ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε, ην λεθξό θαη αγθηζηξώλεη
ζηα γελλεηηθά. [Απηόο] πνπ αλεβαίλεη από ηνλ γνθό,
ζηελ δηαδξνκή ηνπ πξνο ηα πάλσ εμαπιώλεη/δηαθιαδίδεη πνιιέο πεξηπιαλώκελεο κηθξέο θιέβεο [ζαλ δίθηπν... ηπιίγνπλ ηα έληεξα θαη ηελ θνηιηά…] αλεβαίλεη δηα κέζσ ηνπ ζηήζνπο ζην ζαγόλη
θαη ηνπο ώκνπο. Σηελ αξηζηεξή πιεπξά ε θιέβα έρεη
ηελ ίδηα δηεπζέηεζε… κε ηελ δηαθνξά όηη εηζρσξεί… ζηνλ ζπιήλα…».
ηελ παξάγξαθν 19, ηνπ ίδηνπ έξγνπ, ν Ηππνθξάηεο αλαθέξεη: «Από εθεί θαη νη δπν θιέβεο αλεβαίλνπλ κέζα ζηνλ πλεύκνλα θαη εηζρσξνύλ ζε απηό
από θάησ. Καη όπσο είλαη γεκάηεο από αίκα ην απνζεθεύνπλ εληόο. Οη θιέβεο πνπ αλαρσξνύλ από
ηνπο πλεύκνλεο είλαη πην ιεπηέο θαη έρνπλ πνιύ ιηγόηεξν αίκα (αιιά πεξηζζόηεξε αλαπλνή, πλεύκα
αέξα, qi)… ζπεύδνπλ ζηελ θαξδηά. Τελ αγθαιηάδνπλ
θαη εηζρσξνύλ κέζα ζηηο θνηιόηεηεο…».
Με ηελ πεξηγξαθή ζηελ παξάγξαθν 19, θιείλεη ν
θχθινο ηεο Αξραίαο θιέβαο, ν νπνίνο άλνημε κε
ηελ πεξηγξαθή ζηελ παξάγξαθν 11, κε ηελ εθθίλεζή ηεο απφ ην θεθάιη. Οη πνξείεο πνπ πεξηεγξάθεζαλ ζ‟ απηέο ηηο παξαγξάθνπο 11-19, ηνπ «Πεξί
νζηέσλ θχζηνο», δείρλνπλ εληππσζηαθέο νκνηφηεηεο κε ηνπο θάησζη κεζεκβξηλνχο ηεο Π.Κ.Η.
1νλ : Μεζεκβξηλφ Υνιεδφρνπ θχζηεο.
2νλ : Μεζεκβξηλφ Οπξνδφρνπ θχζηεο.
3νλ : Παξάδνμν κεζεκβξηλφ Du Mai.
4νλ : Παξάδνμν κεζεκβξηλφ Chong Mai.
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Έξεπλα γηα ηελ πηζαλή ζρέζε Qi Po θαη Ηππνθξάηε.
Δηξήλε Μπξ. Πεξβνιαξάθε
πνπδάζηξηα ζηελ ΑΚΑΓΖΜΗΑ Αξραίαο Διιεληθήο θαη Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο
Γηθεγφξνο

Σελ εκέξα (23/6/2014) ηεο γηνξηήο ζηελ ρνιή
ηνλ πεξαζκέλν Ηνχλην, θέξδηζα, κεηά απφ θιήξσζε
κεηαμχ ζπλνιηθά πέληε ζπκκεηερφλησλ πνπ θαηέζεζαλ ζρεηηθέο εξγαζίεο, ηελ ππνηξνθία πνπ πξνθεξχρζεθε απ‟ ηελ Αθαδεκία Αξραίαο Διιεληθήο
θαη Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο. Ζ ππνηξνθία πξνζθέξζεθε γηα λα δηεμαρζεί έξεπλα γηα ηελ
πηζαλή ζρέζε Qi Po θαη Ηππνθξάηε. Μέζα ζηα
πιαίζηα ηεο ππνηξνθίαο απηήο βξίζθνκαη ζηελ πφιε Tianjin ηεο Κίλαο απφ ηνλ επηέκβξην θαη
ζπνπδάδσ ζην Tianjin University of Traditional
Chinese Medicine.
ΠΑΗΧΝΗΑ, ηεχρνο 16ν Απξίιηνο 2014

Ο Qi Po είλαη ν βαζηθφο ζνθφο γηαηξφο πνπ απαληά ζηηο εξσηήζεηο ηνπ Κίηξηλνπ Απηνθξάηνξα ζε
ζρέζε κε ηελ πγεία θαη ηελ ηαηξηθή, ζην νκψλπκν
βηβιίν, ην νπνίν απνηειεί ην ζεκέιην ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο ηαηξηθήο.
εκαληηθφ εξέζηζκα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο απφ ηελ Αθαδεκία, απνηέιεζε ε δηαπίζησζε
ηεο πηζαλφηεηαο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ Ηππνθξάηε θαη Qi Po απφ ηνλ Γεξκαλφ θαζεγεηή ηεο ηζηνξίαο ηεο ηαηξηθήο θαη κεηαθξαζηή ηνπ Κίηξηλνπ
Απηνθξάηνξα, Paul Unschuld (Πσι Οχλζνπιλη).
Ο P. Unschuld, εθ ηνπ γεγνλφηνο φηη βαζίζηεθε
ζηε γεξκαληθή κεηάθξαζε ησλ απάλησλ ηνπ Ηππνθξάηε σο άμνλα ηεο δηθήο ηνπ κεηάθξαζεο ηνπ
Κίηξηλνπ Απηνθξάηνξα, βξέζεθε ζηε ζέζε λα
κπνξεί λα δηαθξίλεη πνιιέο ηππνθξαηηθέο ηδέεο κέζα ζην βηβιίν απηφ. Πεξηιεπηηθά ζα ζπκίζσ φηη ηα
εξείζκαηα ηεο ππφζεζήο ηνπ πεξί ηεο ζρέζεο κεηαμχ Qi Po θαη Ηππνθξάηε, πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπλέληεπμή ηνπ ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην ηεχρνο
Απξηιίνπ 2014 ηεο Παηψληαο θαη είλαη ηα εμήο:
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- Σν γεγνλφο φηη ν Κίηξηλνο Απηνθξάηνξαο απνηειεί ζπιινγή θεηκέλσλ πνπ γξάθηεθαλ κεηαμχ ηνπ
2νπ θαη ηνπ 1νπ αη. π.Υ, ζηα νπνία εκθαλίδνληαη
λέεο ηδέεο απφ απηέο πνπ ππήξραλ ζην παξειζφλ
ηεο Κηλέδηθεο ηαηξηθήο. Απηέο νη λέεο ηδέεο ήηαλ ε
ξνή ηεο ελέξγεηαο Qi/pneuma ζην αλζξψπηλν ζψκα
θαζψο θαη νη ζρέζεηο ηνπ αλζξψπνπ κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ σο πξνο ηελ εκθάληζε λνζεξφηεηαο. Καηά ην παξειζφλ, ε Κηλέδηθε ηαηξηθή απέδηδε
ηελ πξφθιεζε λνζεξφηεηαο ζε δαίκνλεο θαη ινηπά
κεηαθπζηθά ζηνηρεία. Οη λέεο γηα ηελ Κίλα απηέο
ηδέεο είραλ δηαηππσζεί ήδε πξν δχν αηψλσλ απφ
ηνλ Ηππνθξάηε. Οη θαηλνηφκεο ηδέεο ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ πεξίεξγε δηαρείξηζε ηνπ ζέκαηνο (ν ίδηνο ν
Απηνθξάηνξαο δηδάζθεηαη απφ θάπνηνλ άιινλ, ν
ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ είλαη άγλσζηνο θαη ην
ζέκα απηφ νπδέπνηε ζπδεηείηαη ζηελ Κίλα), νδεγνχλ ηνλ P. Unschuld ζηελ σο άλσ ππφζεζε.
- Ζ κεηάθξαζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ Qi Po σο «ν
ιεπθφο άλζξσπνο πνπ ήξζε απφ ην κνλνπάηη ησλ
βνπλψλ» ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαπίζησζε φηη ε
Κίλα έρεη βνπλά κφλν ζηα δπηηθά ηεο, παξαπέκπεη
ζε θάπνηνλ πνπ ήξζε απφ ηε Γχζε. Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δπλαζηείαο ησλ
Han, o Qi Po πξνθεξφηαλ θαη xi bork, ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα είλαη ε θηλεδνπνίεζε ηνπ νλφκαηνο
ηνπ Ηππνθξάηε κε ηε ρξήζε ησλ δχν πξψησλ ζπιιαβψλ. Σέινο, ην θηλέδηθν ηδεφγξακκα πνπ ρξεζη-
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κνπνηείηαη ζήκεξα γηα ηνλ Ηππνθξάηε πξνθέξεηαη
xi bo ke la di.

θνηλφ. Δλδηαθέξνπζεο είλαη νη παξαθάησ αλαθνξέο
πνπ παξαζέηεη:

- Τπάξρνπλ ηαηξηθνί φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη
Κηλέδνη νη νπνίνη έρνπλ ειιεληθή πξνέιεπζε, νη
νπνίνη είλαη: ν φξνο xiaoke, πνπ ζεκαίλεη δίςα θαη
δηαθπγή πγξψλ φπσο αθξηβψο θαη ν φξνο δηαβήηεο
(απφ ην ξήκα δηαβαίλσ). Γεχηεξνλ ν φξνο feixiao
πνπ παξαπέκπεη ζηε θζίζε ησλ Διιήλσλ. Σέινο ν
φξνο huoluan ν νπνίνο παξαπέκπεη ζηε ρνιέξα.

α) Ο Sima Guang (1019-1086 κ.Υ) ζπγγξαθέαο
ηνπ ζεκαληηθνχ ηζηνξηθνχ έξγνπ Zizhi Σongjian,
ζεκείσλε: Αλ έιεγε θάπνηνο φηη ην Su Wen ήηαλ
πξάγκαηη έλα έξγν πνπ γξάθηεθε απφ ηνλ Huang
Di, απηφ ππνζέησ, ζα ήηαλ αλαθξηβέο. Σν φλνκά
ηνπ πηνζεηήζεθε απφ γηαηξνχο θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ δπλαζηεηψλ Zhou (Σζφνπ) θαη Han (2νο αη.
π.Υ.), ψζηε λα δαλείζεη ην βάξνο ηνπ ζην έξγν
ηνπο.

Μεηά απφ απηφ ην έλαπζκα θαη ηηο πιεξνθνξίεο,
άξρηζα ηε κειέηε πάλσ ζην ζέκα, ε νπνία βξίζθεηαη ζην πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην ηεο ζπγθέληξσζεο
αξζξνγξαθίαο, βηβιηνγξαθίαο θαη ινηπψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο πξψηεο επεμεξγαζίαο. Σν πιηθφ
πνπ έρσ ζπγθεληξψζεη κέρξη ζηηγκήο πεξηιακβάλεη
ζχγρξνλε θηλέδηθε αξζξνγξαθία, ηεο νπνίαο ζηελ
αγγιηθή γιψζζα δηαζέησ κέρξη ζηηγκήο κφλν ζχληνκε πεξίιεςε, ην βηβιίν ηνπ P. Unschuld κε ηίηιν “Huang Di Nei Jing Su Wen, Nature, Knowledge, Imagery in an Ancient Chinese Medical
Text” (University of California Press, 2003), ην
βηβιίν ησλ G. Lloyd θαη Ν. Sivin κε ηίηιν “The
Way and the Word, Science and Medicine in early
China and Greece” (Yale University Press, 2002),
θαζψο θαη ζρεηηθά ρσξία ζην βηβιίν ησλ Wang JuYi θαη J. Roberdson κε ηίηιν Applied Channel
Theory in Chinese Medicine (Eastl and Press,
2008).
Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ην ζέκα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Qi Po είλαη απαξαίηεηε ζε πξψηε θάζε
ε ηνπνζέηεζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Κίηξηλνπ Απηνθξάηνξα ζην ρξφλν. Χο ηζηνξηθφ πξφζσπν ν Κίηξηλνο
Απηνθξάηνξαο έδεζε γχξσ ζην 2.500 π.Υ., θνληά
ζηελ αθεηεξία δειαδή ηεο θηλέδηθεο αξραηφηεηαο.
Σν βηβιίν ηνπ Κίηξηλνπ Απηνθξάηνξα ζπληάρζεθε
θαηά ηε δπλαζηεία ησλ Han (2νο αη π.Υ. - 2νο αη.
κ.Υ.), νη νπνίνη ελνπνίεζαλ ηελ Κίλα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ 2νπ θαη 1νπ αη. π.Υ. Τπάξρεη
επνκέλσο δηαθνξά ρηιηεηεξίδσλ κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθνχ πξνζψπνπ ηνπ Κίηξηλνπ Απηνθξάηνξα θαη
ηεο ζχληαμεο ηνπ δίηνκνπ βηβιίνπ πνπ έρεη ηνλ
ηίηιν Κίηξηλνο Απηνθξάηνξαο (Huang Di Nei Jing
Su Wen θαη Huang Di Nei Jing Ling Shu). πσο
αλαθέξεη σο πξνο ην ζέκα ν P. Unschuld ζην βηβιίν ηνπ “Huang Di Nei Jing Su Wen, Nature,
Knowledge, Imagery in an Ancient Chinese Medical Text”, ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηηο απφςεηο
ησλ ηζηνξηθψλ ηεο Κηλέδηθεο ηαηξηθήο εληφο θαη
εθηφο Κίλαο σο πξνο ην ζέκα ηεο ηζηνξηθήο ρξνλνιφγεζεο ηνπ έξγνπ. Δπίζεο δηαθνξέο ππάξρνπλ θαη
κεηαμχ ησλ ζπγγξαθέσλ πνπ γξάθνπλ γηα ην επξχ

Σκήκα απφ έλαλ απφ ηνπο αξρηθνχο παπχξνπο ηνπ Zizhi Tongjian

β) Ο Lu Fu, θξηηηθφο ινγνηερλίαο ηνπ 14νπ αη.,
παξαηήξεζε πξψηνλ, φηη ην Su Wen δεκηνπξγήζεθε απφ αξθεηνχο ζπγγξαθείο θαηά ηε δηάξθεηα καθξάο πεξηφδνπ θαη δεχηεξνλ φηη ηα θείκελά ηνπ
ηνπνζεηήζεθαλ καδί απφ Κνκθνπθηαληζηέο ινγίνπο
ηεο επνρήο ησλ Han, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα κεηέδσζαλ ην θείκελν καδί κε ηα δηδάγκαηα ηνπ Κνκθνχθηνπ.
γ) Δπίζεο ν Song Xiang Yuan ην 1950 παξέπεκπε
ζε έλα άξζξν πνπ δεκνζηεχηεθε ην 1928 ην νπνίν
θαηέιεγε φηη ην Su Wen γξάθηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δπλαζηεηψλ Qin θαη Han θαη φηη ε δηαινγηθή κνξθή επηβιήζεθε απφ αθφκα κεηαγελέζηεξνπο ζπγγξαθείο.
δ) Ο Yang Yiya ην 1987 απέδσζε ηελ δηακφξθσζε
ηνπ Nei Jing ζηελ επνρή ησλ Han, παξφιν πνπ παξαδέρηεθε πξνγελέζηεξε πξνέιεπζε γηα ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πεξηερφκελά ηνπ: «ην Nei Jing δηακνξθψζεθε ην λσξίηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέζεο ή χζηεξεο επνρήο ησλ δπηηθψλ Han (206 π.Υ –
9 κ.Υ ). Σν Nei Jing εθείλεο ηεο επνρήο παξέζεηε
θαη ζπλφςηδε αξραία ηαηξηθά θείκελα ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία είραλ γξαθηεί απφ ηελ επνρή
ησλ Δκπφιεκσλ Κξαηψλ (475π.Υ-221π.Υ) θαη έπεηηα. Δπίζεο ζπκπεξηειάκβαλε ζχγρξνλα ηαηξηθά
επηηεχγκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάδνζήο ηνπ
ζηε ζπλέρεηα, κεηαγελέζηεξνη ζπγγξαθείο πξνζέζεζαλ ζην πεξηερφκελφ ηνπ».
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πσο αλαθέξεηαη θαη ζην βηβιίν ησλ Wang Ju-Yi
θαη J. Robertson ζρεηηθά κε ηε δπλαζηεία ησλ Han:
«επξφθεηην γηα έλα λέν δπλαζηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν πίζηεπε φηη ε ζηαζεξφηεηά ηνπ ζα κπνξνχζε
λα εμαζθαιηζηεί θαη λα λνκηκνπνηεζεί κέζσ ηεο
δηαηήξεζεο ηεο νξζήο ζρέζεο κε ηηο επξχηεξεο
δπλάκεηο ηνπ χκπαληνο. Ο Κίηξηλνο Απηνθξάηνξαο αληηπξνζψπεπε ηε ζπιινγηθή ζνθία φισλ ησλ
κέρξη ηφηε αηψλσλ. Έηζη νη ηδέεο πνπ εκθαλίδνληαη
ζην βηβιίν απηφ αληηθαηνπηξίδνπλ κηα πξνζπάζεηα
νξηζκνχ ηνπ ξφινπ ηεο ηαηξηθήο κέζα ζε απηφ ην
επξχηεξν ζχζηεκα».
Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ θαζεγεηή Donald Harper, ε ζπζηεκαηηθή ηαηξηθή ζεσξία ηνπ
Nei Jing παξνπζηάδεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε
απφ ηα θείκελα πνπ βξέζεθαλ ζηνπο ηάθνπο Mawangui, νη νπνίνη ζθξαγίζηεθαλ ην 186π.Υ. Δπνκέλσο ν Κίηξηλνο Απηνθξάηνξαο ζα πξέπεη λα έρεη
ζπληαρζεί κεηά ην 186 π.Υ.
Δηδηθόηεξα ζε ζρέζε κε ηνλ Qi Po:
Βάζεη ηεο εγθπθινπαίδεηαο πνπ ζπληάρζεθε απφ
ηε δπλαζηεία ησλ Qing (1644-1911) κε ηίηιν Si Ku
Quan Shu, o Qi Po ήηαλ πξσζππνπξγφο ηνπ Huang
Di, θαη εγγνλφο ηνπ Yan Di θαη ζπγθέληξσζε ηελ
εκπεηξία ησλ αξραίσλ ρξφλσλ ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο, ε νπνία απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Σαντζηηθήο θηινζνθίαο. Ήηαλ ν πξψηνο πνπ ζπλδχαζε ηελ ηαηξηθή εκπεηξία ηεο θπιήο ηνπ Yan Di κε απηήλ ηεο
θπιήο ηνπ Huang Di. Υαξαθηεξίδεηαη άγηνο ηεο
ηαηξηθήο θαη βαζηιηάο ηεο βειφλαο. χκθσλα κε
ηελ εγθπθινπαίδεηα ησλ Qing, o Qi Po είρε γξάςεη
πνιιά βηβιία, φπσο ην Wai Jing, ην Qi Po Jing, ην
Qi Po Jiu Jing, ηα νπνία έρνπλ φια ραζεί. Οπφηε
γελλάηαη ην εξψηεκα: κήπσο ην φλνκα ηνπ Qi Po
ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηε δπλαζηεία ησλ Han φπσο
θαη ην φλνκα ηνπ Huang Di γηα λα δνζεί εηδηθφ
βάξνο ζην έξγν Huang Di Nei Jing;
Καηαγξαθέο γηα ηνλ Qi Po ππάξρνπλ ζε ηζηνξηθά
βηβιία ησλ Han θαη Song (960-1279) θαη ζε ηαηξηθά βηβιία φπσο ην Shang Han Lun (χζηεξε πεξίνδνο Han). ηελ επαξρία Sichuan, ζηελ πφιε Yan
Ting θνληά ζην Cheng Du, ππάξρεη λαφο, θαζψο
θαη πνιινί άιινη ρψξνη αθηεξσκέλνη ζηνλ Qi Po.
Οξηζκέλνη ζεσξεηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ν ηφπνο
γέλλεζεο ηνπ Qi Po είλαη ην Qin Yang, ζηελ επαξρία Gansu (ε νπνία ζηα λφηηα ζπλνξεχεη κε ηελ
επαξρία Sichuan). Σηο πιεξνθνξίεο απηέο ζα ρξεηαζηεί λα κειεηήζσ κεηά ηε κεηάθξαζε ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ απφ ηελ θηλέδηθε γιψζζα.
12

ην ζεκείν απηφ θιείλσ ηελ αλαθνξά κνπ ζρεηηθά
κε ηε δηεξεχλεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Qi Po ζηνλ
Κίηξηλν Απηνθξάηνξα θαη ζα ζπλερίζσ κε κεξηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ πηζαλφλ λα ελδηαθέξνπλ ηνπο
αλαγλψζηεο ηεο Παηψληαο ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο,
ηελ θιηληθή πξαθηηθή θαη ηε δσή εδψ ζηελ Tianjin,
αιιά θαη ζρεηηθά κε ηελ επθαηξία πνπ είρα γηα ηε
κειέηε ηεο λνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο άζθεζεο ηεο
θηλέδηθεο ηαηξηθήο ζηελ Διιάδα.
Ζ Tianjin είλαη ε ηέηαξηε κεγαιχηεξε πφιε ηεο
Κίλαο θαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ιηκάληα ηεο.
Κηίξηα κε δεθάδεο νξφθνπο (ελδεηθηηθά 15-28) ππάξρνπλ παληνχ θαη δελ ιείπεη θακία κεγάιε δπηηθή αιπζίδα θαηαζηεκάησλ. Σαπηφρξνλα βιέπεη
θαλείο θαζεκεξηλέο αγνξέο θπξίσο θξνχησλ θαη
ιαραληθψλ ζηηο γεηηνληέο πνπ κνηάδνπλ κε ηε δηθή
καο «ιατθή», κφληκνπο πσιεηέο θαγεηνχ ζην δξφκν θαη πνιιά καγαδάθηα πνπ ζπκίδνπλ απηά ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ‟60 ζηελ ειιεληθή επαξρία. Ζ ξχπαλζε είλαη ηδηαίηεξα πςειή. Σν πνδήιαην εμαθνινπζεί λα είλαη ζπρλφ κεηαθνξηθφ κέζν, ζε πνιχ
κηθξφηεξν βαζκφ απ‟ φηη κεξηθέο δεθαεηίεο πξηλ
ζηελ Κίλα θαη ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απ‟ φηη
ζήκεξα ζηελ Διιάδα. Οη άλζξσπνη αζθνχληαη
ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Κάλνπλ «θηλέδηθν αεξφκπηθ» ή ρνξεχνπλ ζηα πιαηηά πεδνδξφκηα ηα
βξάδηα, θάλνπλ Σζη Γθνλγθ ηα πξσηλά ζηα πάξθα.
Αζθνχληαη ζηηο «παηδηθέο ραξέο» γηα ελειίθνπο.
Καηαζηήκαηα θάλνπλ δηάιεηκκα γηα άζθεζε φισλ
καδί ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πεδνδξφκην. Ζ λεφηεξε
γεληά δελ αθνινπζεί απηήλ ηελ πξαθηηθή θαη νξηζκέλνη πξνηηκνχλ ην γπκλαζηήξην ελψ άιινη ηε κε
άζθεζε θαη ηηο βφιηεο ζηα εκπνξηθά θέληξα.
Ζ δηθή κνπ εγθαηάζηαζε ζηελ πφιε απηή ππήξμε
πξαθηηθά εχθνιε ράξε ζηελ πξνεηνηκαζία κε ηνλ
Υξήζην Μπνπθνπβάια θαη ζηελ ακέξηζηε βνήζεηα
ηνπ Γηάλλε Γεκεηξίνπ, δηδαθηνξηθνχ θνηηεηή εδψ.
Δπίζεο ν θαζεγεηήο Zhong ππήξμε κία θηιηθή θαη
ππνζηεξηθηηθή κνξθή γηα κέλα. Ζ ςπρνινγηθή κνπ
πξνζαξκνγή ρξεηάζηεθε πεξίπνπ δχν κήλεο θαη
δηεπθνιχλζεθε ζεκαληηθά κε ηε ζηαζεξνπνίεζε
θηιηθψλ δεζκψλ.
Μέρξη ηψξα έρσ παξαθνινπζήζεη καζήκαηα κε
ηνλ θαζεγεηή Zhong θαη ηελ θαζεγήηξηα Wan Wei
ηα νπνία δηδάζθνληαη ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ
πξνγξάκκαηνο βεινληζκνχ - πξψηνπ έηνπο ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Κάλσ επίζεο θιηληθή άζθεζε κε ηνλ θαζεγεηή Li Lixieng ζηελ θιηληθή Bao Kang θαη κε ηνλ δξ. Du ζην πξψην παλεπηζηεκηαθφ λνζνθνκείν φπνπ λνζειεχνληαη αζζελείο κε εγθεθαιηθέο παζήζεηο. Απφ ηα βηβιία κε ηα
νπνία έρσ έξζεη ζε επαθή, απηφ πνπ κε έρεη ζπλε-
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πάξεη είλαη ην βηβιίν ηνπ πνιπέκπεηξνπ Κηλέδνπ
γηαηξνχ Wan Ju-Yi θαη ηνπ καζεηή ηνπ J. Robertson, ην νπνίν έρσ πξναλαθέξεη. Γξάηηνκαη ηεο
επθαηξίαο λα επηζεκάλσ φηη είλαη έλα εμαηξεηηθφ
βηβιίν βεινληζκνχ φπνπ βξίζθεη θαλείο ηε ζεκαζία ηεο ςειάθεζεο ησλ κεζεκβξηλψλ γηα ηε δηάγλσζε, έκθαζε ζηηο πλεπκαηηθέο πηπρέο ησλ νξγάλσλ θαη θιηληθά δεχγε ζεκείσλ βεινληζκνχ, κέζα
απφ κηα δηαιεθηηθή κεηαμχ καζεηή θαη δαζθάινπ.
Δπίζεο ζε εθηφο παλεπηζηεκίνπ καζήκαηα δηδάζθνκαη Ba Zi, ην νπνίν απνηειεί κηα αξραία κέζνδν πξφβιεςεο, ε νπνία κπνξεί λα ζπλδπαζηεί θαη
κε ηε ζεξαπεπηηθή.
Κιείλνληαο, επραξηζηψ ηελ Αθαδεκία θαη ηελ Σχρε γηα απηήλ ηελ επθαηξία, κε ηελ νπνία ζπληνλίζηεθα, ππήξμε γηα κέλα επθαηξία δσήο θαη ηελ νπνία ζέισ θαη εχρνκαη λα αμηνπνηψ γηα ην θαιφ
φζν κπνξψ.

ΤΓ: Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο κνπ ζηελ
Κίλα, ζηα πιαίζηα ηεο ππνηξνθίαο απφ ηελ Αθαδεκία, ήξζα ζε επαθή κε ηνλ Γηάλλε Γεκεηξίνπ,
ηνλ νπνίν θαη επραξηζηψ γηα ηελ βνήζεηά ηνπ. Χο
ηδξπηηθφ κέινο ηνπ Διιεληθνχ πιιφγνπ Κηλέδηθεο
Ηαηξηθήο (Δ..Κ.Η.), κε πξνέηξεςε ζηελ ζχληαμε
απφ κέλα (ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο κνπ σο δηθεγφξνπ),
ελφο άξζξνπ κε ζέκα ηε λνκηθή θαηάζηαζε ηεο
άζθεζεο ηεο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο ζηελ Διιάδα.
Έηζη πξνέθπςε ην πξψην κέξνο ηεο ζρεηηθήο κειέηεο, ην νπνίν δεκνζηεχεηαη ζην πξψην ηεχρνο ηνπ
πεξηνδηθνχ ηνπ ΔΚΗ (βι. www.eski.gr). Με δεδνκέλε ηελ αλαζθάιεηα πνπ έρνπλ αηζζαλζεί ηδίσο
αξράξηνη κε γηαηξνί-ζεξαπεπηέο ζε ζρέζε κε ηε
λνκηκφηεηα άζθεζεο απηνχ ηνπ επαγγέικαηνο
ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ηελ αθφκε κε νινθιεξσκέλε ηνπνζέηεζε ηεο Κηλέδηθεο ή Οιηζηηθήο Ηαηξηθήο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ κέζνπ Έιιελα, ζεσξψ θαη ειπίδσ φηη ην άξζξν απηφ ηείλεη πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο θάιπςεο απηψλ ησλ δχν αλαγθψλ.
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Οη βεληνύδεο ζηελ ζύγρξνλε Διιάδα.
Μηα εξεπλεηηθή καηηά.
Bruce Bentley
Βεινληζηήο, Βνηαλνζεξαπεπηήο - Μειβνχξλε, Απζηξαιία.
Μεηάθξαζε: Βνχια Αζαλαζίνπ

Δλψ θάπνηνη Έιιελεο αλαθέξνπλ φηη ε βεληνπδνζεξαπεία έρεη ραζεί απφ ηηο πφιεηο, πνιινί άλζξσπνη πνπ γλψξηζα ζηελ Διιάδα, ηδίσο απηνί πνπ
δνχλε ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, παξακέλνπλ πεπεηζκέλνη νηη νη βεληνχδεο είλαη ζην Διιεληθφ αίκα
θαη δελ ζα εμαθαληζηνχλ πνηέ. Χζηφζν, θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο κε ηνλ Aλαπιεξσηή Καζεγεηή Γηάλλε Λαζθαδάην, ζην γξαθείν ηνπ ζην
Παλεπηζηήκην Αζελψλ ζην ηκήκα Ηζηνξίαο ηεο
Ηαηξηθήο, δήισζε φηη ε άζθεζε ηεο βεληνπδνζεξαπείαο κεηψζεθε απφ ην 1960 θαη έπεηηα. Έσο ηφηε,
«νη βεληνχδεο ήηαλ πνιχ δηαδεδνκέλεο, θαη ήηαλ ην
πξψην πνπ εθαξκνδφηαλ ζηα ζπίηηα γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ ππξεηνχ θαη ηνπ θνηλνχ θξπνινγήκαηνο».
Πξηλ αθφκα μεθηλήζσ ην ηξίκελν ηαμίδη κνπ ζηελ
Δπξψπε θαη ηελ Βφξεηα Αθξηθή, γηα λα εξεπλήζσ
παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο βεληνπδνζεξαπείαο, είρα
δηαιέμεη ηα Μεηέσξα ζηελ θεληξηθή επεηξψηηθε
ρψξα ηεο Διιάδνο, σο ην κέξνο πνπ νπσζδήπνηε
ζα επηζθεπηφκνπλ. Ήζεια λα επηζθεθηψ ηα αξραία
Οξζφδνμα κνλαζηήξηα πνπ είλαη ζθαξθαισκέλα
πάλσ ζηηο θνξπθέο ησλ βξάρσλ. Δληνχηνηο, θαζψο
έθαλα ηελ βφιηα κνπ ζηελ ηνπηθή πφιε ηεο Καιακπάθαο ηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία κνπ κέξα εθεί,
δελ κπφξεζα λα αληηζηαζψ ζην λα δνθηκάζσ ηελ
ηχρε κνπ θαη ρηχπεζα ηελ πφξηα ηνπ ηνπηθνχ ηαηξνχ λα δψ αλ είρε ρξφλν λα κηιήζνπκε γηα ηηο βεληνχδεο. Ο δεζηφο θαη ήξεκνο Γξ Κσλζηαληίλνο
Μαλδάλαο, ειηθίαο 71 εηψλ, απάληεζε θαη κε θαισζφξηζε ζην ηαηξείν ηνπ, φπνπ ζπδεηήζακε γηα
14

θάκπνζεο ψξεο. ηελ θνηλσληθή έξεπλα, έρσ παξαηεξήζεη φηη νη πην ζπνπδαίεο επθαηξίεο πξνθχπηνπλ εθεί πνπ ην πεξηκέλεηο ην ιηγφηεξν, φπσο κηα
ξηδνζπαζηηθή ηδέα πνπ αλαδχεηαη απφ ην ππνζπλείδεην φηαλ βξίζθεζαη εθηφο ηνπ έξγνπ.
Ο Γξ. Μαλδάλαο μεθίλεζε ιέγνληαο κνπ γηα ηελ
κεηέξα ηνπ πνπ έθαλε βεληνχδεο ζε φιε ηελ νηθνγέλεηα κε θνχπεο ηνπ θαθέ. Έπεηηα ζπκήζεθε φηη
φηαλ ήηαλ θνηηεηήο ηεο ηαηξηθήο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, απφ ην 1952 έσο ην 1959, νη βεληνχδεο, αλ θαη δελ δηδάζθνληαλ, ζπδεηηφληνπζαλ απφ
θάπνηνπο θαζεγεηέο, νη νπνίνη «είραλ θαιή άπνςε
πεξί απηψλ, ηδίσο γηα ην θνηλφ θξπνιφγεκα, ηελ
πλεπκνλία, ηελ βξνγρίηηδα θαη ηελ πιεπξίηηδα». Οη
παιηφηεξνη θαζεγεηέο ηηο ζπζηήλαλε αλεπηθχιαθηα, εξρφκελνη ζε αληίζεζε κε ηα ηαηξηθά ηνπο βηβιία πνπ ηφληδαλ φηη ηα αληηβηνηηθά ήηαλ πνιχ πην
απνηειεζκαηηθά θαη επηζηεκνληθά απφ νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ζεξαπείαο. Ο Γξ. Μαλδάλαο πηζηεχεη φηη δελ ηνπο δίδαζθαλ πσο λα εθαξκφδνπλ ηηο
βεληνχδεο δηφηη νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο ήδε είραλ
κάζεη απφ θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο ζην
ζπίηη. Δίπε φηη αθφκα θαη ζήκεξα, «ζε θάζε λνηθνθπξηφ απηήο ηεο αγξνηηθήο πεξηνρήο, ηνπιάρηζηνλ
έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο μέξεη λα εθαξκφδεη βεληνχδεο», επνκέλσο δελ βξίζθεη ιφγσ λα πξνζθέξεη βεληνπδνζεξαπεία ζην ηαηξείν ηνπ, αιιά ζπρλά
ζπκβνπιεχεη αζζελείο ηνπ «λα πάηε ζπίηη θαη λα
βάιεηε ηηο κεηέξεο ζαο λα ζαο θάλνπλ βεληνχδεο».
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Ο Γξ. Μαλδάλαο ζπλέρηζε ιέγνληαο (φπσο θη άιινη
Έιιελεο ζηελ Απζηξαιία έρνπλ επηβεβαηψζεη), φηη
νη Έιιελεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο βεληνχδεο θπξίσο
γηα λα ζεξαπεχνπλ πξνβιήκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ. Δίπε, «νη Έιιελεο αλαγλσξίδνπλ φηη ην κείδνλ
φθεινο ηεο βεληνπδνζεξαπείαο είλαη λα ζεξαπεχεη
ηνπο πλεχκνλεο, κε ην λα απνζπκθνξεί ηνλ ηζηφ
ησλ πλεπκφλσλ απφ ην θιέγκα θαη λα εθδηψθεη ην
θξχν. Ο Γξ. Μαλδάλαο πξνεηδνπνηεί σζηφζν, «είλαη σθέιηκεο νη βεληνχδεο ζηελ ζεξαπεία ηνπ θνηλνχ θξπνινγήκαηνο εθφζνλ ν αζζελήο κείλεη κέζα
ζηε δεζηαζηά ηνπ ζπηηηνχ ηνπ γηα ηνπιάρηζηνλ 12
ψξεο κεηά ηελ ζεξαπεία. Αιιηψο ην λα βγεηο έμσ
κε αλνηρηνχο ηνπο πφξνπο ηνπ δέξκαηνο, απιά ζα
ρεηξνηεξέςεη ηελ θαηάζηαζε».
πνηε αθνχσ απηή ηελ επηζήκαλζε κνπ ππελζπκίδεη ην πφζν πξνζθέξνληαη νη βεληνχδεο γηα νηθηαθή
ζεξαπεία, φπνπ ν αζζελήο δελ ρξεηάδεηαη λα πάεη
πνπζελά αιινχ, πάξα κφλν λα κείλεη δεζηφο θαη
πξνζηαηεπκέλνο εληφο ηεο νηθίαο ηνπ. πσο θαη
ζηελ Κίλα, νη Έιιελεο ελδηαθέξνληαη πνιχ γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ ζψκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα θαη
κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ βεληνπδψλ. Απηφ ζεκαίλεη
φηη αλεμάξηεηα απφ ην πφζν κπνξεί λα σθειεζεί
έλαο αζζελήο απφ ηηο βεληνχδεο, αλ εθηεζεί ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο κεηά ηελ ζεξαπεία, ζα
ήηαλ θαιχηεξα λα κελ είραλ εθαξκφζεη ηελ ζεξαπεία εμ‟ αξρήο.
Έρεη ελδηαθέξνλ λα ζθεθηεί θαλείο πσο θαη πφηε νη
βεληνχδεο έγηλαλ θνηλή ιατθή Διιεληθή πξαθηηθή
κε έκθαζε ζηελ ζεξαπεία αλαπλεπζηηθψλ παζήζεσλ. χκθσλα κε ηνλ επηθαλή κειεηεηή ηνπ Ηππνθξάηνπο W.H.S. Jones, ζηελ Διιάδα γχξσ ζην
400 π.Υ., «νη πην ζεκαληηθέο αζζέλεηεο ηεο Ηππνθξαηηθήο επνρήο ήηαλ παξάπνλα ζην ζηήζνο,
πλεπκνλίεο θαη πιεπξίηηδεο (ε πλεπκνληθή θπκαηίσζε ήηαλ πνιχ δηαδεδνκέλε επίζεο) θαη δηάθνξεο
κνξθέο καιάξηα». Χζηφζν είλαη θάπσο πεξίεξγν,
φηη ζε 60 βηβιία ηνπ Ηππνθξαηηθνχ έξγνπ, δελ ππάξρεη νχηε κία ζχζηαζε γηα βεληνχδεο σο ζεξαπεία γηα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, ελψ πξνηείλνληαη γηα θαηαζηάζεηο φπσο ε ππεξβνιηθή εκκελνξπζηαθή αηκνξξαγία, ή γηα δηφξζσζε νξηζκέλσλ
θαθνηνπνζεηεκέλσλ ζπνλδχισλ.
ε αληίζεζε, ζηελ ζεκεξηλή επνρή ηεο Διιεληθήο
ιατθήο ηαηξηθήο πξαθηηθήο ηνπιάρηζηνλ, ε ζεξαπεία θνηλνχ θξπνινγήκαηνο θαη άιισλ αλαπλεπζηηθψλ πξνβιεκάησλ είλαη ηα βαζηθά πνπ αληηκεησπίδνληαη κε βεληνχδεο, κε ζρεδφλ ηνλ ίδην ηξφπν
φπσο εθαξκφδνληαη ζε λνηθνθπξηά θαη ζε άιια
κέξε ηεο Δπξψπεο. Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη
ε βεληνπδνζεξαπεία εθαξκφδεηαη ζηα λνηθνθπξηά

γηα αηψλεο, σζηφζν ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο είλαη
αδχλαηνο ιφγσ έιιεηςεο γξαπηψλ αλαθνξψλ.
Πξνθνξηθέο ηζηνξίεο καο πάλε πίζσ κεξηθέο γελεέο, αιιά πέξα απηνχ ηα πξάγκαηα ζπγρένληαη.
ηελ Διιεληθή πξαθηηθή, νη βεληνχδεο ζπρλά εθαξκφδνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο γηα κηθξή πεξίνδν ρξφλνπ, ιίγα δεπηεξφιεπηα, αθαηξνχληαη θαη μαλά ηνπνζεηνχληαη αιινχ κε πξννδεπηηθή αθνινπζία. Σα πξψηα ιίγα δεπηεξφιεπηα πνπ
εθαξκφδεηαη ε βεληνχδα ζηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο είλαη ηα πην απνηειεζκαηηθά ζηελ εθδίσμε
εμσγελψλ βιαπηηθψλ ελεξγεηψλ. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο έρσ παξαηεξήζεη λα «ρηππάλε» ηηο βεληνχδεο ζην ζψκα κε έλα ραιαξφ ηίλαγκα ηνπ
θαξπνχ, κε έληνλν αληίθηππν ζηελ ζάξθα αιιά θαη
κε δπλακηθή εθδίσμε θξχνπ θαη ζπκθνξεηηθψλ
θαηαζηάζεσλ φπσο θιέγκα ζηνπο πλεχκνλεο.
χκθσλα κε ηνλ Γξ. Μαλδάλα, ν πην ζεκαληηθφο
αηηηνινγηθφο παξάγνληαο δεκηνπξγίαο αλαπλεπζηηθψλ παζήζεσλ είλαη ε εηζβνιή θξχνπ, είηε κέζσ
ηεο αλαπλνήο, είηε δηα κέζσ ησλ πφξσλ ηνπ δέξκαηνο, θπξίσο απφ ηνλ απρέλα θαη φιε ηε ζσξαθηθή πεξηνρή. Καηά ηελ γλψκε ηνπ, νη άλζξσπνη
ζηελ Διιάδα πηζηεχνπλ φηη ην θξχν είλαη ν θχξηνο
παξάγνληαο γηα ηέηνηεο αζζέλεηεο, δηφηη σο ππνθεηκεληθφ αίζζεκα «ην αηζζάλεζαη πην πξφδεια απφ
ηα άιια». Πξνζζέηεη, φηαλ ζπλδπάδεηαη κε άλεκν,
ην θξχν γίλεηαη αθφκα πην επηζεηηθφ δηφηη ν άλεκνο
δηαηαξάζζεη ηελ πξνζηαηεπηηθή ζηξψζε ηνπ δέξκαηνο θαη νδεγεί ην θξχν πην βαζηά ζην ζψκα.
Σειηθά, ν Γξ. Μαλδάλαο είπε φηη ν πην επηδήκηνο
ζπλδπαζκφο θαηξηθψλ παξαγφλησλ είλαη «φηαλ
θξχν, πγξαζία θαη άλεκνο ζπλδπάδνληαη». Μεηά
απφ 40 ρξφληα θιηληθήο πξαθηηθήο, είλαη πεπεηζκέλνο φηη «νη βεληνχδεο εθδηψθνπλ απηνχο ηνπο παξάγνληεο απφ ην ζψκα θαιχηεξα απφ θάζε άιιε
κέζνδν». Χο απνηέιεζκα «κπνξνχκε λα πνχκε, φηη
θάζε παξαδνζηαθή ιατθή εξκελεία γηα αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο θαη άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο βεληνχδεο, είλαη θαιέο θαη αιεζηλέο εξκελείεο».
Ο Γξ. Μαλδάλαο κίιεζε επίζεο θαη γηα άιιεο αηηίεο φπνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ νη βεληνχδεο.
Σηο ζπλέζηεζε γηα ζεξαπεία θάζε είδνπο πφλνπ ζην
ζηνκάρη, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο δπζπεςίαο, εκεηνχ, λαπηία θαη πφλνπ ιφγσ θξχνπ. Ζ ζεξαπεπηηθή ζπκβνπιή ηνπ, εθηφο απφ ηελ παξαηεηακέλε εθαξκνγή βεληνπδψλ ζηελ αλψηεξε πεξηνρή
ηεο πιάηεο γηα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, πεξηιάκβαλε ηελ ηνπνζέηεζε βεληνχδαο ζηνλ νκθαιφ
γηα κηζή ψξα ή θαη πεξηζζφηεξν «γηα λα εθδησρζεί
15
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ε θαηαθξάηεζε ηνπ θξχνπ» απφ ην ζψκα ζε πεξηπηψζεηο «εμαζζελεκέλνπ αλνζνπνηεηηθνχ».
πληζηά επίζεο βεληνχδεο γηα αθακςία ηεο θαηψηεξεο πιάηεο, φπσο θαη ζηα πφδηα γηα βειηίσζε
ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο.
Ζ ζηελή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ Διιεληθψλ ηαηξηθψλ
ηδεψλ θαη απηψλ ζην πιαίζην ηεο παξαδνζηαθήο
Κηλέδηθεο ηαηξηθήο είλαη αδηακθηζβήηεηε. ε θάπνην ζεκείν ηνλ ξψηεζα αλ γλψξηδε θαζφινπ απφ
παξαδνζηαθή Κηλέδηθε ηαηξηθή θαη ε απάληεζε
ήηαλ «ρη.»
Δλ ηέιεη ξψηεζα ηνλ Γξ. Μαλδάλα αλ γλψξηδε λένπο ηαηξνχο πνπ είραλ ζεηηθή άπνςε γηα ηελ βεληνπδνζεξαπεία. Θξήλεζε: «Γπζηπρψο φρη. Πηζηεχσ έρεη λα θάλεη κε ηηο κεγάιεο θαξκαθεπηηθέο
εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα βγάδνπλ ιεθηά θαη δελ
ηνπο αξέζεη ε ηδέα λα κπνξνχλ νη άλζξσπνη λα ζεξαπεχνληαη κφλνη ηνπο». πκπησκαηηθά ν Γξ.
Μαλδάλαο ήηαλ ν κφλνο άλζξσπνο πνπ γλψξηζα
ζηελ Διιάδα πνπ νλνκάηηδε ηηο βεληνχδεο σο ζηθχα, ε απζεληηθή Διιεληθή νλνκαζία ηεο βεληνπδνζεξαπείαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηνπο Ηππνθξαηηθνχο γηαηξνχο, αληί ηεο ιαηηλνγελήο ιέμεσο βεληνχδεο, φπνπ εηζρψξεζε ζηελ θαζνκηινπκέλε θαη παξέκεηλε απφ ηελ Ρσκατθή επνρή. ηαλ ην
ζρνιίαζα, ρακνγέιαζε θαη είπε πσο πξνηηκνχζε
ηελ απζεληηθφηεηα.
ηαλ ήξζε ε ψξα ηεο απνρψξεζεο, ν Γξ. Μαλδάλαο παξνπζίαζε έλα δψξν γηα εκέλα, έλα αλαζεκαηηθφ αληίγξαθν απφ έλα ζεξαπεπηηθφ
ηεξφ ηνπ 8νπ αηψλα π.Υ. αθηεξσκέλν ζηνλ Αζθιεπηφ, ηνλ
Θεφ ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο ζεξαπείαο. Απεηθνλίδεη έλαλ
ζεβάζκην θχξην κε θιαζηθφ
ρηηψλα, πνπ θξαηά έλα κεγεζπκέλν πφδη (θσηνγξαθία
αξηζηεξά). Μηα ιεπηνκέξεηα
ζηελ έζσ πιεπξά ηνπ θαηψηεξνπ πνδηνχ δείρλεη
κηα κεγεζπκέλε ζαθελή θιέβα (απφ ηα Διιεληθά
πνπ ζεκαίλεη «πνπ θαίλεηαη θαζαξά»), πνπ κπνξεί
λα ζεκαίλεη φηη απηφο πνπ πξνζέθεξε απηφ ην αλάγιπθν ζηνλ ζεφ, ππέθεξε απφ θηξζνχο. Κξέκεηαη
ζην γξαθείν κνπ έθηνηε.
Οη βεληνχδεο είλαη έλα ζαπκάζην ζέκα γηα θνηλσληθή έξεπλα δηφηη κπνξείο εχθνια λα βγεηο εθηφο
ησλ ηνπξηζηηθψλ δηαδξνκψλ θαη λα βξεζείο κέζα
ζηα ζπίηηα ησλ ληφπησλ, θάλνληαο ζπδεηήζεηο βα16

ζηά ζπλδεδεκέλεο κε ηελ θνπιηνχξα ηνπ ηφπνπ.
Τπήξμε πξνλφκην γηα εκέλα λα γλσξίζσ ηφζν εηιηθξηλείο θαη γήηλνπο αλζξψπνπο. Απφ ην εκεξνιφγηφ κνπ, ζα αθεγεζψ ηηο ηξείο κέξεο πνπ πέξαζα
ζηα Ησάλληλα, κηα γξαθηθή πφιε ζην πιάη κηαο κεγάιεο ιίκλεο (ε ιίκλε Πακβψηηδα) πεξίπνπ 100
ρικ απφ ηελ βφξεην-αλαηνιηθή αθηνγξακκή.
Σελ πξψηε εκέξα, κίιεζα κε ηελ πνιχ βνεζεηηθή
Βίθπ Καιθαθάθνπ θαη ηνλ Άγγειν Δπαγγέινπ,
αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο ζην παλεπηζηήκην ησλ
Ησαλλίλσλ ζην εξγαζηήξην πεηξακαηηθήο θπζηνινγίαο. Σεο Βίθπο ε κεηέξα ππήξμε λνζνθφκα ζε φιε
ηελ επαγγεικαηηθή ηεο δσή θαη επίζεο «είρε κεγάιε εκπεηξία κε ηηο βεληνχδεο», νπφηε ήζειε πνιχ
λα κνπ ηελ γλσξίζεη. ηαλ ζπλαληεζήθακε εθείλν
ην βξάδπ, ε κεηέξα ηεο κνπ είπε, «ν θχξηνο ζθνπφο
ησλ βεληνπδψλ είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ δεζηαζηά
θαη ππεξαηκία πξνθεηκέλνπ λα εθδησρζεί ην θξχν
απφ ην ζψκα, φρη κφλν απφ ηνλ επηθαλεηαθφ ηζηφ
αιιά θαη απφ βαζχηεξα επίπεδα».
Ζ θπξία Καιθαθάθνπ επίζεο πξφηεηλε λα κηιήζσ
κε ηνπο ληφπηνπο ςαξάδεο. Έηζη ην επφκελν πξσηλφ πεξπάηεζα σο θάησ ζηελ πξνβιήηα, φπνπ ξψηεζα έλαλ βαξθάξε αλ κπνξνχζε λα κε πάεη ζην
θνληηλφ λεζί. Δθεί έηπρε λα γλσξίζσ έλαλ έκπεηξν
ςαξά, ηνλ Γηάλλν αδά, ν νπνίνο είπε: «Πάληα
θάλσ βεληνχδεο φηαλ δελ λνηψζσ πνιχ θαιά. Αιιά
απηέο ηηο κέξεο νη πεξηζζφηεξνη δηαιέγνπλ ηνλ εχθνιν ηξφπν θαη θάλνπλ ελέζεηο ή παίξλνπλ ράπηα.
Καζφινπ θαιφ γηα ην ζψκα. Ξέξεηο πξηλ 40 ρξφληα
φινη έθαλαλ βεληνχδεο, αιιά ηα πξάγκαηα έρνπλ
αιιάμεη πνιχ. Παιηφηεξα, ηδίσο νη ςαξάδεο, φηαλ
πήγαηλαλ γηα ςάξεκα, πνιχ ζπρλά κε θξχν, βξνρή
θαη αέξα, θάπνηεο θνξέο θαη κε ρηφλη, θξπνινγνχζαλ θαη πάζαηλαλ πλεπκνλία. Έηζη έθαλαλ πνιχ
ζπρλά βεληνχδεο».
Αξγφηεξα ηελ ίδηα κέξα, δελ ρξεηάζηεθε λα πάσ
καθξηά γηα λα γλσξίζσ άιινλ έλαλ πνιχ ππνζηεξηθηηθφ άλζξσπν πνπ ελδηαθεξφηαλ γηα ηηο βεληνχδεο. ην κηθξφ μελνδνρείν φπνπ έκελα, ε ζπηηνλνηθνθπξά νχια Σζακπάλα έκεηλε έθπιεθηε φηαλ
ηεο είπα γηα ηελ δνπιεηά κνπ. Ζ νχια είρε θιεξνλνκήζεη ηελ δεμηφηεηά ηεο ζηηο βεληνχδεο, απφ ηελ
99ρξνλε γηαγηά ηεο. Ήηαλ ηφζν ελζνπζηψδεο πνπ
αθφκα θαη πξηλ ηελ ζπλέληεπμή καο κνπ δήισζε,
«Δλδηαθέξνκαη πνιχ… ηηο ιαηξεχσ!» Ζ νχια
κνπ είπε φηη έγηλε νπαδφο ηεο βεληνπδνζεξαπείαο
αθνχ ηελ είρε ζεξαπεχζεη πνιχ γξήγνξα ε γηαγηά
ηεο απφ κηα αζζέλεηα. Με πνιχ επγέλεηα κνπ έδσζε νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ εθάξκνδαλ ηηο βεληνχδεο ζηελ νηθνγέλεηα ηεο, καδί κε κηα πξαθηηθή
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επίδεημε πνπ εθάξκνζε πάλσ ζε θάπνηνλ εξγαδφκελν ηνπ μελνδνρείνπ.

Ζ βεληνπδνζεξαπεία ηεο νύιαο Σζακπάλαο.
Ζ εθαξκνγή ηεο νχιαο νξηνζεηείηαη απφ ζηάδηα,
επηζεκαίλεη ηελ ζεηηθή έλδεημε ησλ ζεκαδηψλ πνπ
αθήλνπλ νη βεληνχδεο ζηελ επηβεβαίσζε ηεο παξνπζίαο ηνπ παζνγφλνπ θξχνπ. Σν πξψην ζηάδην
θαζνξίδεη πνπ έρεη εγθισβηζηεί ην θξχν ζην ζψκα,
απφ ηελ εκθάληζε ελφο ζθνχξνπ θπθιηθνχ ζεκαδηνχ ή ζεηξέο ζεκαδηψλ, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη
κεηά ηελ γξήγνξε εθαξκνγή ησλ βεληνπδψλ. Σν
δεχηεξν ζηάδην εζηηάδεη ζηελ εθδίσμε απηνχ ηνπ
θξχνπ απφ ηα βαζχηεξα επίπεδα ηνπ ζψκαηνο, κε
ην λα παξακείλνπλ νη βεληνχδεο γηα κεγαιχηεξε
δηάξθεηα ζηηο ζέζεηο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζεξαπεχεηαη ην θνηλφ θξπνιφγεκα, ε γξίπε, ε βξνγρίηηδα θαη νη κπτθνί πφλνη.

Γηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο
ην πξψην ζηάδην, ν εμαζθψλ ζηέθεηαη ζην πιάη
εθαξκφδνληαο θαη αθαηξψληαο ηηο βεληνχδεο κε
έλα ζηαζεξφ θαη γξήγνξν ηέκπν. Αθνχγεηαη έλαο
ήρνο «ραζηνπθηνχ» κε θάζε πξνζγείσζε ηεο βεληνχδαο ζην δέξκα. Ζ πξφζεζε είλαη ε έληνλε
πξφζθξνπζε ηεο βεληνχδαο λα πξνθαιέζεη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ αλέκνπ-θξχνπ πνπ είλαη εγθισβηζκέλα ζηα εμσηεξηθφηεξα επίπεδα ηνπ ζψκαηνο.
Υξεζηκνπνηήζηε 5 ή 6 δεζηακέλεο βεληνχδεο, ηνπιάρηζηνλ ζε ζεξκνθξαζία ζψκαηνο. Με ηελ εμάζθεζε ίζσο γίλεηε ηφζν θαινί φζν ε γηαγηά ηεο
νχιαο- «ε γηαγηά κνπ ρξεζηκνπνηνχζε κφλν δπν
βεληνχδεο ε ηθαλφηεηα ηεο ήηαλ ηδηαίηεξε». Απηφ
ππνδειψλεη φηη ήηαλ πνιχ ηαρεία θαη επηδέμηα. Ζ
αθνινπζία ηεο πξαθηηθήο έρεη σο εμήο:

ηάδην 1
1. Ξεθηλάηε ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ ζψκαηνο θαη
ηνπνζεηείηαη ηελ πξψηε βεληνχδα ζε κία απφ
ηηο ηνπνζεζίεο πνπ είλαη ζεκεησκέλεο κε Υ.
2. Σνπνζεηείηαη ηηο ππφινηπεο 4 ή 5 βεληνχδεο κε
αξηζηεξφζηξνθε θνξά γχξσ απφ ηελ πεξίκεηξν
ηεο σκνπιάηεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο κηα, ηπραία, ζην θέληξν ηεο σκνπιάηεο (ζηελ ηνπνζεζία ηνπ Tianzhong 11Λ.E).
3. Έρνληαο ηνπνζεηήζεη απηέο ηηο 5 ή 6 βεληνχδεο,
ακέζσο αθαηξέζηε ηελ πξψηε θαη κεηαθέξεηε
ηελ ζηελ επφκελε ζέζε, κέρξη λα νινθιεξσζεί
ν πεξίπινπο γχξσ απφ ηελ σκνπιάηε.
4. Με ηνλ ίδην ηξφπν, ε επφκελε βεληνχδα ηνπνζεηείηαη πιάγηα ηνπ Θ1, αθνινπζνχκελε απφ άιιε
κηα απεπζείαο πάλσ απφ ην θελφ κεηαμχ ηνπ Α7
θαη ηνπ Θ1 (Dazui 14D.M.). χκθσλα κε ηελ
νχια, θαη ηα δχν απηά ζεκεία είλαη «ζεκαληηθά ζεκεία γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ θξχνπ», ηδίσο
φηαλ ζπλππάξρνπλ ζπκπηψκαηα δέζηεο.
5. Κάληε ην ίδην θαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο
άλσ πιάηεο επαλαιακβάλνληαο ηα βήκαηα απφ
ην 1-4 (δνπιεχνληαο δεμηφζηξνθα).
6. Δπαλαιακβάλεηε ηα παξαπάλσ 5-10 θνξέο.

ηάδην 2
1. Παξαηεξήζηε ηα ζεκάδηα πνπ έρνπλ γίλεη πην
ζθνχξα θαη μαλά βάιηε βεληνχδεο εθεί. Αθήζηε
ηηο εθεί γηα 3 ιεπηά. θεπάζηε φιε ηελ πιάηε
κε κηα πεηζέηα ή κε κηα δεζηή θνπβέξηα.
2. Αθαηξέζηε φιεο ηηο βεληνχδεο θαη θάλεηε καζάδ
ζηελ πιάηε γηα λα ηελ δεζηάλεηε θαη λα πξνσζήζεηε ηελ θπθινθνξία. ηελ Διιάδα, ζπρλά
ηξίβνπλ ην δέξκα κε νηλφπλεπκα κεηά ηηο βεληνχδεο πξνθεηκέλνπ λα δεζηάλνπλ θαη λα θιείζνπλ ηνπο πφξνπο ηνπ δέξκαηνο, ψζηε λα είλαη
ιηγφηεξν επάισηνη ζε άιιε εηζβνιή εμσγελνχο
βιαπηηθνχ παξάγνληα. Ζ νχια είλαη παζηαζκέλε κε ηηο βεληνχδεο. Δίπε πεξηζζφηεξεο απφ
κία θνξέο, «νη βεληνχδεο ζα ζπλερίζνπλ πάληα
λα ππάξρνπλ γηαηί είλαη απνηειεζκαηηθέο. Οη
λένη άλζξσπνη πξέπεη λα ηηο γλσξίζνπλ. Πξέπεη
λα ηνπο ηηο κεηαθέξνπκε».
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Ζ βεληνπδνζεξαπεία ηεο Μαξγαξίηαο Μνύθαο
Σελ ηξίηε κέξα ζηα Ησάλληλα, κπήθα ζε έλα καγαδί ςάρλνληαο γηα θάηη λα θάσ θαη κεηαμχ αζηείνπ
θαη ζνβαξνχ ξψηεζα ηελ θπξία πνπ ζέξβηξε αλ
ήμεξε θάπνηνλ πνπ ζα κπνξνχζε λα κνπ κηιήζεη
γηα ηηο βεληνχδεο. Μνπ είπε, «κα βέβαηα, ηελ κεηέξα κνπ» θαη κε θάιεζε ζε δείπλν ην ίδην βξάδπ γηα
λα ηελ γλσξίζσ. Ζ Υξηζηίλα, ε ηδηνθηήηξηα ηνπ
καγαδηνχ, κεηέθξαδε γηα ηελ κεηέξα ηεο, Μαξγαξίηα Μνχθα, πνπ ήηαλ 70 εηψλ. Δίπε, «Απηή είλαη
ε νηθνγελεηαθή κέζνδφο καο απφ ηελ γηαγηά κνπ.
Δίλαη κηα γξήγνξε απάληεζε ζην θξχν θαη ζηνλ
πφλν». Σεο Μαξγαξίηαο ε κέζνδνο είλαη λα εθαξκφδεηο ηηο βεληνχδεο ρσξίο λα ιηπαίλεηο ην δέξκα, 6
γξήγνξεο παξάιιειεο πξνο ηα θάησ θηλήζεηο ζπξζίκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα βεληνχδα (βι.
ζθίηζν).

θξχν ιεηηνπξγεί σο δείθηεο θαη απειεπζεξψλεη
θπζηθά ην θξάηεκα ηεο βεληνχδαο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο φηαλ έρεη θάλεη ηελ δνπιεηά πνπ
ρξεηάδεηαη».
Ζ Μαξγαξίηα πξφηεηλε ε θάζνδνο θάζε γξακκήο
λα γίλεη κφλν κηα θνξά. «Γελ ππάξρεη αλάγθε λα
γίλεη πεξηζζφηεξν». Απηή ε κέζνδνο, ελψ είλαη
ξσκαιέα, είλαη πνιχ επράξηζηε λα ηελ δέρεζαη θαη
ηελ αηζζάλεζαη ζαλ ζεξαπεία κεηαμχ βεληνχδαο
θαη guasha.
Βηβιηνγξαθία
• Jones, W.H.S (1959) Hippocrates. Volume II.
Great Britain: William Heinemann.
• Απηή ε έθζεζε είλαη βαζηζκέλε ζηηο δχν εβδνκάδεο πνπ πέξαζα ζηελ Διιάδα ηνλ Μάην ηνπ
1998.
• Σν άξζξν απηφ πξψην δεκνζηεχηεθε ζην δηαδίθηπν ζην www.junkyardaoist.com ην 2011. Πνιιά επραξηζηψ ζηνλ Michael Max πνπ ην κνηξάζηεθε. Δπίζεο δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο ηεο Απζηξαιίαο,
Lantern.

Σελ ψξα ηεο επαθήο ζέξλεη ηελ βεληνχδα πξνο ηα
θάησ 15-20 εθαηνζηά κέρξη λα απνρσξηζηεί ην
δέξκα θπζηθά απφ κφλε ηεο.
Δπίζεο κε ελεκέξσζε φηη κε θάζε πξνο ηα θάησ
ζχξζηκν ηεο βεληνχδαο, «ην ζψκα ζνπ ιέεη πφζν
καθξηά ζα ηαμηδέςεη ε θάζε βεληνχδα, δηφηη ην
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• Ο Bruce Bentley είλαη Βεινληζηήο θαη Βνηαλνζεξαπεπηήο ζηελ Μειβνχξλε, Απζηξαιία. Πάληα
ραίξεηαη λα αθνχεη απφ νπνηνλδήπνηε κε ελδηαθέξνλ κειέηεο πεξηζηαηηθψλ, αλέθδνηα ή ζρφιηα.
Μπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί ηνπ ζην:
healthtr@iinet.net.au

ΠΑΗΧΝΗΑ – ΣΔΤΥΟ 17ν

Σα επηά βηνδπλακηθά θπηά θαη ε ρξήζε ηνπο
σο ζεξαπεία γηα ηνλ θήπν καο
Μάξηνο Γεζύιιαο
Γεσπφλνο
Γηδάζθσλ ζηελ Αθαδεκία Αξραίαο Διιεληθήο & Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο

Πξόινγνο
ην Γεσξγηθφ εκηλάξην ν R. Steiner1 καο «θάλεη
ηηο ζεξκφηεξεο ζπζηάζεηο» γηα επηά θπηά, πνπ
ζπκβάιινπλ κε έλαλ πνιχ μερσξηζηφ ηξφπν ζηηο
δηαδηθαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε θχζε θαζψο θαη
ζηελ αλάπηπμε ησλ άιισλ θπηψλ.
Λέεη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 5ε δηάιεμε:
«Η αχιλλεία είλαη έλα ζαύκα ηεο δεκηνπξγίαο. Γελ
ζα πξέπεη κε ηίπνηα λα ηελ μεξηδώλνπκε εθεί όπνπ
θπηξώλεη από κόλε ηεο. Όπσο θαη νη ζπκπαζείο
άλζξσπνη (νη ζεηηθνί άλζξσπνη ζα ιέγακε ζήκεξα), αζθνύλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο κηα επλντθή επίδξαζε, όρη αλαγθαζηηθά κε θάηη πνπ ζα πνπλ, αιιά
απιώο θαη κόλν κε ην όηη βξίζθνληαη ζην ρώξν, έηζη
θαη ε αρηιιεία επελεξγεί επεξγεηηθά γύξσ ηεο, απιώο θαη κόλν κε ηελ παξνπζία ηεο.
Με ην χαμομήλι ζα έρεηε πην πγηή θπηά, πξαγκαηηθά
πην πγηή.
Η ηζουκνίδα είλαη ν κεγαιύηεξνο επεξγέηεο ησλ
(άιισλ) θπηώλ. Πνιύ ζεκαληηθή είλαη αθόκε θαη ε
απιή παξνπζία ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ ζε
νιόθιεξε ηελ γύξσ πεξηνρή... Θα θάλεη ηελ θνπξηά
έμππλε, αιιά θαη κέζσ απηήο θαη ην έδαθνο ζην
νπνίν ζα πξνζηεζεί.
Τν ηαπαξάκο (πηθξνξάδηθν) είλαη έλα θπηό, πνπ
όηαλ κεγαιώλεη ζηα αγξνθηήκαηά καο επηδξά επεξγεηηθά ... είλαη έλαο «αγγειηνθόξνο ηνπ Οπξαλνύ»!
Μαο αθήλεη έηζη κηα ππνζήθε κε πξνηάζεηο γηα
επλντθά - ζπληξνθηθά θπηά, κε ηα νπνία κπνξνχκε
λα εκπινπηίζνπκε ηνλ θήπν θαη ην θηήκα καο.
θνπφο απηνχ ηνπ άξζξνπ είλαη λα ζπκίζεη ηα νθέιε ηνπο γηα ηε θχζε θαη ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ,
αιιά θαη ην λα δψζεη πξαθηηθέο πιεξνθνξίεο γηα
ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο πνπ έρεη ην θαζέλα, έηζη ψζηε λα γίλεη πην εχθνιε ε «πηνζεζία» ηνπο απφ θάζε θαιιηεξγεηή.

1

O Rudolph Steiner είναι ο πατέρας της βιοδυναμικής γεωργίας.

Tα «7 βηνδπλακηθά θπηά» είλαη:
Αρηιιεία – Achillea millefolium (yarrow)
Υακνκήιη - Matricaria camomila (syn. M.
recutita), (camomile)
Σζνπθλίδα - Urtica dioica (ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα θαη ηα Urtica urens θαη U. pillulifera)
(stinging nettle)
Βειαληδηά - Quercus robur (oak tree)
Σαξαμάθν ή πηθξνξάδηθν ή πηθξαιίδα
Taraxacum officinalis (dandelion)
Βαιεξηάλα - Valeriana officinalis (valerian)
Πνιπθόκπη ή ηππνπξίδα - Equisetum arvense
(horsetail)

1. Αρηιιεία (Achillea millefolium)
β/δ ζκεύαζμα «502»
Γηα ηα θπηά - θαιιηέξγεηεο:
Καη κφλνλ ε παξνπζία ηεο
(θπηεκέλεο ή απηνθπνχο) αρηιιείαο ζε έλα θήπν, βνεζάεη
ηελ αληνρή ησλ ππφινηπσλ
θπηψλ ζε πξνζβνιέο. Απσζεί
ηα παξάζηηα θαη έιθεη σθέιηκα, φπσο νη παζραιίηζεο, νη
ζχξθεο θαη νη ρξχζνπεο. Σζάη
αρηιιείαο ζα βνεζήζεη ηελ
αληνρή ησλ θπηψλ ζε κχθεηεο, φπσο ην σίδην ηνπ ακπειηνχ, ζα θάλεη επηφηεξεο ηηο
πξνζβνιέο εληφκσλ, φπσο ν
δάθνο ηεο ειηάο, αιιά θαη ζα
αλαθνπθίζεη ζε ζηξεο απφ
θαχζσλα.
θσην: Δ. Γθψγθνπ

Γηα ηνλ άλζξσπν (άλζε): αληηζεπηηθφ, ζηππηηθφ,
αηκνζηαηηθφ, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηα ρξφληα
ηνπ Σξσηθνχ πνιέκνπ, σο επνπισηηθφ γηα πιεγέο
θαη θνςίκαηα. ηνλ νκεξηθφ ήξσα Αρηιιέα άιισζηε, πνπ γηάηξεπε κε απηφ ηνπο Μπξκεδφλεο ηνπ,
νθείιεη θαη ην φλνκά ηεο.
19
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Βνεζάεη επίζεο ζηελ δπζπεςία - «ε θαιχηεξε ζεξαπεία γηα ην θνχζθσκα», θαηά ηνλ πξσηνπφξν
βνηαλν-ζεξαπεπηή A. Vogel. Πνιχηηκν θαη ζηα
γπλαηθνινγηθά, φπνπ αλαθνπθίδεη απφ ηνπο πφλνπο
ηεο πεξηφδνπ.

αυπλίεο. ε επίζεκα αλαθνπθίδεη ηα θνπξαζκέλα
κάηηα θαη παξαδνζηαθά βάδνπλ «ιάδη ρακνκειηνχ»
ζε σηίηηδεο. Σα άλζε ηνπ είλαη εδψδηκα θαη κπνξνχλ λα κπνπλ ζε ζαιάηεο! Δίλαη θαη ρξσζηηθφ
θπηφ πνπ δίλεη ρξπζνθίηξηλν ρξψκα.

Πώο κπνξνύκε λα ηελ θέξνπκε ζηνλ θήπν θαη
ην θηήκα / ηη ζπλζήθεο ζέιεη.
Σεο αξέζνπλ ηα γφληκα πινχζηα εδάθε, πνπ πνηίδνληαη ηαθηηθά. Υάξε φκσο ζην εθηεηακέλν ξηδηθφ
ηεο ζχζηεκα ζα ηα βγάιεη πέξα θαη ζε θησρά θαη
ακκψδε εδάθε, αθφκε θαη κε ειάρηζην λεξφ, αθνχ
βέβαηα έρεη πξψηα εγθαηαζηαζεί. Γεληθά δελ ζα
καο πξνβιεκαηίζεη ε θαιιηέξγεηά ηεο. Πνιιαπιαζηάδεηαη ηέινο θαινθαηξηνχ θαη άλνημε κε ζπφξν
ηνλ νπνίν ζα βξνχκε ζρεηηθά εχθνια ζην εκπφξην.
Ο πην απιφο φκσο ηξφπνο γηα λα ηελ θέξνπκε ζηνλ
θήπν καο είλαη λα πάξνπκε ξηδψκαηα κε ή ρσξίο
θχιια, αξαηψλνληαο ηελ θπηεία άιινπ θαιιηεξγεηή ή απφ ηελ άγξηα θχζε.

Πώο κπνξνύκε λα ην θέξνπκε ζηνλ θήπν θαη ην
θηήκα / ηη ζπλζήθεο ζέιεη.
Θα ην βξνχκε σο απηνθπέο ζε αζβεζηνχρα εδάθε
πνπ είλαη παηεκέλα θαη ζθιεξά, ππνθέξνπλ δειαδή απφ ...«δπζπεςία», φπσο ζπκβαίλεη ραξαθηεξηζηηθά ζε ρσκαηφδξνκνπο ήπηαο θπθινθνξίαο ή
κνλνπάηηα. Απηφ καο θαζνδεγεί θαη ζην ηη ρξεηάδεηαη αληίζηνηρα σο ζπλζήθεο αλάπηπμεο: ζπκπαγή, αζβεζηνχρα εδάθε.

2. Υακνκήιη (Matricaria chamomilla)
β/δ ζκεύαζμα «503»

Θα βξνχκε εχθνια ηνλ ζπφξν ηνπ ζην εκπφξην.
Δηήζην θπηφ, ην αλαπαξάγνπκε θάλνληαο θαηεπζείαλ ζπνξά ζην ρσξάθη, ηελ άλνημε ή θαη ην θζηλφπσξν ζηηο ζεξκέο πεξηνρέο. Κεπνηερλία: θαζψο
είλαη θπηφ ρακειφ, φπσο ιέεη θαη ην φλνκά ηνπ
(«ρακαί-κεινλ»), κπνξεί λα ζπαξζεί (ην ιεγφκελν
«γεξκαληθφ ρακνκήιη», πνπ είλαη πνιπεηέο) σο
θπηφ εδαθνθάιπςεο θαη λα απνηειέζεη κηα (αξσκαηηθή) ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ην γθαδφλ!

3. Σζνπθλίδα (Urtica urens, U. dioica)
β/δ ζκεύαζμα «504»

Σα ραξαθηεξηζηηθά θεθαιάθηα ηνπ ρακνκειηνχ.

Γηα ηα θπηά. Καη ην ρακνκήιη, κε ηελ παξνπζία
ηνπ θαη κφλν, φηαλ θπηξψλεη δειαδή εδψ θη εθεί,
ζπκβάιιεη ζχκθσλα κε παιηέο παξαδφζεηο ζηελ
πγεία ηνπ θήπνπ θαη ζεσξείηαη «γηαηξφο ησλ άιισλ θπηψλ».
Πξαθηηθά: ςεθάδνπκε κε ηζάη απφ ηα άλζε ηνπ,
γηα λα ηνλψζνπκε ηα θπηά καο θαη λα ηα βνεζήζνπκε ζηελ αληηκεηψπηζε αζζελεηψλ. Κάπνηνη βηνδπλακηθνί ακπεινπξγνί ην ρξεζηκνπνηνχλ θαη σο
δξνζηζηηθφ ζηνλ θαχζσλα ηνπ θαινθαηξηνχ.
Γηα ηνλ άλζξσπν (άλζε): επζηφκαρν, ραιαξσηηθφ
θαη αληηθιεγκνλψδεο. Μπνξεί έηζη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δπζπεςίεο, πφλνπο ζηνκαρηνχ θαη ζε
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Αξηζηεξά: Urtica dioica
(πνιπεηήο ηζνπθλίδα)
θαη πάλσ: θχιιν ηεο
Urtica urens (εηήζηαο ή
ήκεξεο ηζνπθλίδαο).

Γηα ηα θπηά. Υάξε ζην φηη δξα σο γεληθφ εληζρπηηθφ θαη θέξλεη ηζνξξνπία ζηα θπηά, ζηακαηάεη,
ζηα πξψηα ζηάδηα, πξνζβνιέο απφ κειίγθξεο θαη
αθάξεα (π.ρ. ηεηξαλχρνπο). Έηζη ην «ηζνπθληδφδνπκν» είλαη ην πξψην θπζηθφ θάξκαθν πνπ ζα
ζθεθηνχκε γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηε κειίγθξα.
Σν θηηάρλνπκε, βάδνληαο απιψο ηα θχιια ηεο ζην
λεξφ γηα 24-48 ψξεο. Μελ απνγνεηεπηείηε: ρξεηάδεηαη επαλάιεςε!
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Αλ αθήζνπκε ηα θχιια ηεο ζην λεξφ πεξηζζφηεξν,
γηα 14 κέξεο, ρξεζηκνπνηνχκε ην πγξφ πνπ παίξλνπκε - θαη πνπ πξνζνρή κπξίδεη έληνλα! - σο δηαθπιιηθφ (θπξίσο αδσηνχρν) ιίπαζκα. Πνιχ σθέιηκε ζην θνκπφζη, φπνπ ζα θαηεπζχλεη ηε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ηνπ ρνχκνπ.

4. Φινηόο βειαληδηάο (Quercus robur)
β/δ ζκεύαζμα «505»

Γηα ηνλ άλζξσπν (θύιια). Δμαηξεηηθφ βφηαλν γηα
ηελ αλαηκία, αλεβάδεη γξήγνξα ηνλ αηκαηνθξίηε,
αθνχ ε βηηακίλε C πνπ πεξηέρεη ε θξέζθηα ηζνπθλίδα, δηεπθνιχλεη ηελ απνξξφθεζε ηνπ επίζεο
πεξηερφκελνπ ζηδήξνπ.
Ήπηα δηνπξεηηθή -θη άιινηε ζηππηηθή, αλάινγα κε
ηηο αλάγθεο, απηή είλαη εμάιινπ ε «καγεία» ηεο
ηζνπθλίδαο! - βνεζάεη ηελ απνβνιή πγξψλ, θη άξα
είλαη θαιή γηα νηδήκαηα θαη απνηνμίλσζε. Έρεη
καθξάλ ηζηνξία γηα αξζξίηηδεο θαη ξεπκαηηθά θαη
ηειεπηαία, ε ξίδα ηεο, γηα ηελ θαινήζε ππεξπιαζία
ηνπ πξνζηάηε.
Πέξα απφ βφηαλν είλαη θαη κηα δπλακσηηθή ηξνθή,
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη παξαδνζηαθά ζηελ θνπδίλα
ζηε ζέζε ηνπ ζπαλαθηνχ ζε πίηεο, ζνχπεο θαη (λνζηηκφηαην, ράξε ζηε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε
πξσηεΐλεο) ηζνπθληδφξπδν. Σν ηζίκπεκά ηεο πνπ
ίζσο απνζαξξχλεη κεξηθνχο απφ ηε ζπιινγή ηεο,
δελ είλαη ζρεδφλ θαζφινπ πξφβιεκα γηα ηηο U.
urens θαη U. dioica, ελψ ρξεηάδεηαη λα είκαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί κε ηελ U. pillulifera. Δπίζεο
είλαη έλα άγλσζην ζε πνιινχο, δηάζεκν φκσο παιηφηεξα θισζηηθφ θπηφ.
Πώο κπνξνύκε λα ηελ θέξνπκε ζην θηήκα / ηη
ζπλζήθεο ζέιεη.
Ζ ηζνπθλίδα είλαη θπηφ θάπσο ....απείζαξρν ζηελ
θαιιηέξγεηά ηνπ. Γεληθά ζα έξζεη θαη ζα εγθαηαζηαζεί απφ κφλν ηνπ, εθεί φπνπ έρεη έξγν λα επηηειέζεη, π.ρ. ζε ζσξνχο κε πεηακέλα πιηθά θαη θπξίσο ζε αρψλεπηε νξγαληθή νπζία. Υαξαθηεξηζηηθά
ζα βξνχκε «δαζάθηα» ηζνπθλίδαο πάλσ ζε παιηνχο
ζσξνχο θνπξηάο.
Γχζθνια ζρεηηθά ζα βξνχκε ζπφξν ζην εκπφξην,
αιιά κπνξνχκε κε ηελ απαξαίηεηε ππνκνλή θαη
πξνζνρή λα ηνλ καδέςνπκε ζηε θχζε. Φπηψξηα
ηνπ εμσηεξηθνχ - θαη ίζσο θάπνηα ζηηγκή θαη ζηελ
ρψξα καο - πνπιάλε ξηδψκαηα ηζνπθλίδαο ην ρεηκψλα, έηζη ψζηε λα κπνξεί θάπνηνο λα δεκηνπξγήζεη ηνλ δηθφ «ηζνπθληδφηνπν», έλα παξηέξη δειαδή
αθηεξσκέλν ζηελ ηζνπθλίδα θαη λα απνιακβάλεη
φια ηα νθέιε ηεο πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ.

Γεμηά: επηβιεηηθφ
δέληξν βειαληδηάο.
Πάλσ: ην έληνλν
ξπηίδσκα ηνπ θινηνχ.

Γηα ηα θπηά. Δίλαη έλα δέληξν πνπ ππνζηεξίδεη,
φζν ιίγα άιια, ηε θπζηθή βηνπνηθηιφηεηα, θαζψο
θηινμελεί πάλσ απφ 400 είδε εληφκσλ! Απφ ην
θινηφ ηεο θάλνπκε ηζάη, βξάδνληάο ηνλ γηα 15 πεξίπνπ ιεπηά θαη ςεθάδνπκε ηηο θαιιηέξγεηέο καο
γηα λα πξνιάβνπκε κπθεηνινγηθέο πξνζβνιέο. Αλ
πξνζζέζνπκε ζην θνκπφζη καο ηξίκκα (ιεπηφ ξνθαλίδη) θινηνχ, ζπγθξαηνχληαη θαιχηεξα ηα πηεηηθά ζξεπηηθά ηνπ ζπζηαηηθά, βαζηθά ην άδσην πνπ
ηείλεη λα δξαπεηεχεη σο ακκσλία. Ζ δξάζε απηή
ηνπ θινηνχ νθείιεηαη αθελφο ζην αζβέζηην πνπ
πεξηέρεη, ζε πνζνζηφ απφ 70 έσο θαη 90% (ζηελ
ηέθξα ηνπ), αιιά θαη ζηηο ηαλίλεο.
Γηα ηνλ άλζξσπν. Ο θινηφο καο δίλεη έλα απφ ηα
ηζρπξφηεξα θπζηθά ζηππηηθά, ελψ έρεη αθφκε αμηφινγε αληηθιεγκνλψδε θαη αληηζεπηηθή δξάζε.
Υξεζηκνπνηήζεθε έηζη πνιχ, παιηφηεξα, ζε δπζεληεξίεο, νπιίηηδεο θαη εγθαχκαηα. ήκεξα, επεηδή
...βάθεη, έρεη δψζεη ηε ζέζε ηνπ ζε επηφηεξα ζηππηηθά.
Πώο κπνξνύκε λα ηελ θέξνπκε ζην θηήκα. Έρεη
θαη θαιισπηζηηθή αμία ράξε ζηε βαζηιηθή ηεο κεγαινπξέπεηα, γηα ηελ νπνία άιισζηε ηελ ηηκνχζαλ
νη αξραίνη Έιιελεο (δέληξν ηνπ Γηφο ηελ ζεσξνχζαλ), φπσο θαη πνιινί άιινη ιανί. Θέιεη αξγηιψδε
εδάθε, πνπ δελ ζα θξαηάλε φκσο λεξφ ζε κφληκε
βάζε. Φπηά κπνξνχκε λα παξάγνπκε αξθεηά εχθνια απφ ζπφξν, βειαλίδηα δειαδή, πνπ ζα ζπιιέμνπκε ζηε θχζε ην θζηλφπσξν. Αο έρνπκε ππφςηλ
φηη ε βειαληδηά θάλεη βαζηά παζζαιψδε ξίδα θαη
γη‟ απηφ δελ αλέρεηαη θαιά ην ζνθ ηεο κεηαθχηεπζεο. Θα πξέπεη άξα είηε ηα δελδξχιιηα λα κεηαθπηεπηνχλ ζε πνιχ κηθξή ειηθία, είηε -ηδαληθά- λα
«ζπείξνπκε» ηα βειαλίδηα θαηεπζείαλ ζην έδαθνο,
ζάβνληάο ηα δειαδή ζηελ ηειηθή ηνπο ζέζε.
21
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5. Σαξαμάθν ή πηθξνξάδηθν ή πηθξαιίδα
(Taraxacum officinale)
βάζε γηα ην βιοδυναμικό ζκεύαζμα «506»

θσην: Δ. Γθψγθνπ

Γηα ην έδαθνο θαη ηα θπηά. Ζ παζζαιψδεο ξίδα
ηνπ αλνίγεη ην έδαθνο θαη θέξλεη ζξεπηηθά ζηνηρεία ζηελ επηθάλεηα, φπνπ γίλνληαη δηαζέζηκα γηα
άιια θπηά. Έιθεη ηηο κέιηζζεο θαη άιια σθέιηκα,
ράξε ζην λέθηαξ θαη ηε γχξε, πνπ παξάγεη ζε αθζνλία. Απνηθίδεη γξήγνξα κε ηνπο ηπηάκελνπο ζπφξνπο ηνπ δηαηαξαγκέλα ή κνιπζκέλα εδάθε.
Δμάιινπ ε εηπκνινγία ηνπ νλφκαηνο ηνπ (ηαξαρή
+ άθνο = ζεξαπεία, αθένκαη=ζεξαπεχσ αιιά θαη
επηδηνξζψλσ θαη Αθεζψ κηα απφ ηηο θφξεο ηνπ
Αζθιεπηνχ) δειψλεη «απηφ πνπ ζεξαπεχεη ηελ δηαηαξαρή».
Γηα ηνλ άλζξσπν. Δλεξγνπνηεί ην ζπθψηη θαη βνεζάεη ηελ απνηνμίλσζε θαη αλαδφκεζή ηνπ - είλαη
δειαδή ηφζν ηζρπξφ, πνπ κπνξεί θαη θαζαξίδεη
....ηνλ «θαζαξηζηή» ηνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη αθφκε
δηνπξεηηθφ θαη ππαθηηθφ. Σα ηειεπηαία λέα, φηη
δειαδή εληζρχεη ην αλνζνπνηεηηθφ θαη πξνζηαηεχεη ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, άξα θαη ηνλ εγθέθαιν, ην θάλνπλ αθφκε πην ελδηαθέξνλ.
Καζψο είλαη πινχζην ζε ζίδεξν, θάιιην θαη βηηακίλεο, ζπζηήλεηαη λα ηξψκε ηα θχιια ηνπ θαη σκά
ζε ζαιάηα.

Tαξαμάθν: ν «αγγειηνθφξνο ηνπ νπξαλνχ»,
θαηά ηνλ R.Steiner

Πώο κπνξνύκε λα ην θέξνπκε ζην θηήκα /ηη
ζπλζήθεο ζέιεη. Πξνηηκάεη γφληκα εδάθε πνπ έρνπλ ζε κφληκε βάζε πγξαζία, πνηίδνληαη δειαδή
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ηαθηηθά. Δίλαη γλσζηφ εμάιινπ γη‟ απηφ ζε κεξηθνχο θαη σο «ην αγξηφρνξην ηνπ γθαδφλ»!
Μπνξνχκε λα ην έρνπκε θνληά καο, ζπέξλνληάο ην
θαηεπζείαλ ζηελ ηειηθή ηνπ ζέζε ζην «βνηαλφθεπφ» καο, λσξίο ηελ άλνημε. πφξν ζα βξνχκε ζην
εκπφξην ή ζα ηνλ ζπιιέμνπκε ζηε θχζε. Αλ ην
πξννξίδνπκε θαη γηα εδψδηκν ζα ηνπ αθηεξψζνπκε
έλα θνκκάηη ηνπ ιαραλφθεπνπ.

6. Βαιεξηάλα – (Valeriana officinalis)
β/δ ζκεύαζμα «507»

Γηα ην έδαθνο θαη ηα θπηά. Σν εθρχιηζκα ησλ
ινπινπδηψλ ηεο, αλ ςεθαζηεί ζηα θπηά, ζα θέξεη
κηα «ψζεζε δέζηεο» ή αιιηψο κεγαιχηεξε αληνρή
ζην θξχν έσο θαη θαηά 2-3ν C, θάηη εμαηξεηηθά
θξίζηκν ζε ρεηκεξηλφ παγεηφ πνπ κπνξεί λα απεηιήζεη π.ρ. ηα εζπεξηδνεηδή καο. Καη βέβαηα είλαη
πνιχηηκν ζπκπιήξσκα ζην βηνδπλακηθφ θνκπφζη,
φπνπ βνεζάεη ηηο «δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε
ην θψζθνξν» (ηελ θηλεηνπνίεζε δειαδή ηνπ θσζθφξνπ).
Γηα ηνλ άλζξσπν. Ζ ξίδα ηεο έρεη εξεκηζηηθέο
ηδηφηεηεο. Βνεζάεη γεληθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
άγρνπο, φπσο θαη ησλ πνλνθεθάισλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ απηφ. Σα ηειεπηαία ρξφληα θάλεη κηα πνιχ
ζεκαληηθή ...«θαξηέξα» σο ε βαζηθφηεξε εχθνια
δηαζέζηκε (ζηα θαξκαθεία) θπζηθή ιχζε γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο αυπλίαο.
Πώο κπνξνύκε λα ηε θέξνπκε ζηνλ θήπν θαη ην
θηήκα/ ηη ζπλζήθεο ζέιεη. Υάξε ζηελ έληνλε αλζνθνξία θαη ην άξσκά ηεο ζεσξείηαη θαη θαιισπηζηηθφ θπηφ θη έηζη κπνξνχκε πηα λα ηελ βξνχκε
αξθεηά εχθνια ζηα θπηψξηα (ζε γιάζηξα).
Μπνξεί λα αλαπαξαρζεί θαη κε ζπφξν, πνπ πξέπεη
φκσο λα είλαη θξέζθνο, γηαηί ράλεη γξήγνξα ηε
βιαζηηθφηεηά ηνπ. Πην εχθνια ζα ηελ αλαπαξάγνπκε κε δηαίξεζε παιηψλ θπηψλ. Σεο αξέζνπλ ηα
γφληκα θαη πγξά εδάθε.
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7. Πνιπθόκπη ή ηππνπξίδα (Equisetum arvense)-(θάπνηνη ην ζεσξνύλ θαη σο ην βιοδυναμικό ζκεύαζμα «508»

Σν πεξηβάιινλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα επηβηψζεη ζε
έλα θήπν, είλαη δίπια ή κέζα ζε κηα ιηκλνύια ή
θαιχηεξα, ζε ξπάθη κε ηξερνχκελν λεξφ. Σν ζεκαληηθφ είλαη λα έρεη ζπλερψο επαθή κε ην πγξφ
ζηνηρείν, ελ αλάγθε κε θαζεκεξηλφ πφηηζκα. Πξνηηκάεη φμηλα εδάθε (pH 4.5 έσο 6.5) θαη κηα ζρεηηθά ζθηεξή ηνπνζεζία κε ιίγν, αιιά φρη θαζφινπ,
ήιην.

Πνιπθφκπη (ιεπηνκέξεηα), θσην: Δ. Γθψγθνπ

θσην: Μ. Γεζχιιαο

ηαλ ε θχζε καο δίλεη ηε ζεξαπεπηηθή ιχζε «ζην
πηάην». ηε θσηνγξαθία ππθλέο ζπζηάδεο απφ πνιπθφκπη (δεμηά πάλσ), δίπια ζε ακπειψλα (αξηζηεξά θάησ), ζηελ θπηνπξνζηαζία ηνπ νπνίνπ,
γηα ην σίδην, κπνξεί θάιιηζηα λα ρξεζηκνπνηεζεί!
(Κνξηλζία, 2006)
Γηα ην έδαθνο θαη ηα θπηά. Με ην ηζάη απφ πνιπθφκπη, πνπ παίξλνπκε αθνχ βξάζνπκε ηα θχιια
ηνπ γηα πεξίπνπ 15 ιεπηά, ςεθάδνπκε γηα λα αληηκεησπίζνπκε κπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο, φπσο ην
σίδην. Ζ εληζρπηηθή ηνπ δξάζε ηνπ νθείιεηαη θπξίσο ζην ππξίηην πνπ πεξηέρεη θαη πνπ απνηειεί ην
10% ηνπ βάξνπο ηεο μεξάο νπζίαο ηνπ θπηνχ!
Γηα ηνλ άλζξσπν. Δλδπλακψλεη ηνλ ζπλδεηηθφ
ηζηφ. Έηζη εληζρχεη θαη πξνζηαηεχεη ηα νζηά θαη
είλαη πνιχηηκν βνήζεκα γηα ηελ νζηενπφξσζε.
Υξεζηκνπνηείηαη αθφκε ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζπάδνπλ ηα λχρηα θαη ηα καιιηά. Γηνπξεηηθφ, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πέηξεο ησλ λεθξψλ θαη
κνιχλζεηο ηνπ νπξνπνηεηηθνχ.
Πώο κπνξνύκε λα ην θέξνπκε ζην θηήκα / ηη
ζπλζήθεο ζέιεη. Σν πνιπθφκπη είλαη έλα πνιπεηέο
πνπ ιαηξεχεη ην λεξφ θαη κπνξνχκε λα ην βξνχκε
ζηε θχζε ζε ξπάθηα θαη ξεκαηηέο. Γελ έρεη ζπφξνπο, θαζφζνλ «αξραίν /πξντζηνξηθφ» θπηφ, αιιά
ξηδψκαηα, ηα νπνία κπνξνχκε λα πάξνπκε γηα λα
ην πνιιαπιαζηάζνπκε.

ην αζηηθφ πεξηβάιινλ κπνξνχκε λα ην ππνθαηαζηήζνπκε κε θχιια ηνπ δέληξνπ Καδνπαξίλα (Casuarina equisetifolia). Σν φλνκά ηεο δειψλεη απηή
πνπ έρεη θχιια (folia) ζαλ ην πνιπθφκπη
(equisetum). Υξεζηκνπνηείηαη αξθεηά ζε δεληξνζηνηρίεο ζηα πεδνδξφκηα, ζπκίδεη ιίγν πεχθν ζηελ
φςε θαη πεξηέρεη επίζεο θη απηή πνιχ ππξίηην ζηα
θχιια ηεο.
Ο R. Steiner, εκπλεπζηήο ηεο βηνδπλακηθήο, είρε
πξνηείλεη ηα 7 απηά θπηά, εθηφο απφ ην πνιπθφκπη
πνπ είλαη κφλν γηα ςεθαζκνχο, σο «βφηαλα ηνπ
θνκπφζη» θαη κε απηφ ην φλνκα έρνπλ κείλεη ζηελ
ηζηνξία ηεο βηνδπλακηθήο.
Παίδνπλ φλησο πνιχηηκν ξφιν ζηελ θνκπνζηνπνίεζε θη επίζεο ην θνκπφζη είλαη έλα θαιφ κέζν γηα
λα δνζνχλ ζην έδαθνο θαη ηα θπηά.
Δίλαη πνιινί φκσο αθφκε νη ηξφπνη πνπ κπνξνχλ
λα ζπκπαξαζηαζνχλ ζηα άιια θπηά θαη ζε εκάο,
θαη γη‟ απηφ πνιινί θαη νη ιφγνη λα ηα ζπκπεξηιάβνπκε ζηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ηνπ θήπνπ ή ηνπ
αγξνθηήκαηνο...
Δπραξηζηώ
ηελ Μαξηιέλα Μνζρνύηε,
θίιε, βνηαλνιφγν θαη ζεξαπεχηξηα
θαζψο θαη ηελ Πελειόπε αξξή,
θαιιηεξγήηξηα θαη βνηαλνιφγν, γηα ηηο ζπδεηήζεηο
καο θαη ηηο πνιχηηκεο παξαηεξήζεηο ηνπο πάλσ ζηα
«7 βηνδπλακηθά θπηά».
«ελ δπλάκεη» - ειιεληθή νκάδα
γηα ηελ βηνδπλακηθή θαη νκνηνδπλακηθή γεσξγία
ηει. 210-9888.602
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ΠΑΡΟΤΗΑΖ ηνπ ΝΔΟΤ βηβιίνπ ηνπ Αιέμαλδξνπ Σειηθίδε.
Σελ Σεηάξηε 14 Ηαλνπαξίνπ 2015 νη Δθδόζεηο Αξραίαο Διιεληθήο & Παξαδνζηαθήο
Κηλέδηθεο
Ηαηξηθήο θαη ν ΗΑΝΟS

παξνπζίαζαλ ην βηβιίν: «Ζ Βαζηθή Θεσξία
ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Ηαηξηθήο», ηνπ Αιέμαλδξνπ Σειηθίδε. Ζ εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην βηβιηνπσιείν Ηαλφο.

Όιεγθ Αλαλίεβ,
ν δεύηεξνο απόθνηηνο ηεο ΑΚΑΓΖΜΗΑ πνπ απνθηά Master ζηνλ Βεινληζκό.

Ο ιεγθ Αλαλίεβ είλαη ν δεχηεξνο απφθνηηνο ηεο
ρνιήο καο πνπ θαηάθεξε κεηά απφ ηξηεηή παξακνλή ζηελ Κίλα, λα απνθηήζεη Master ζηνλ Βεινληζκφ. Ζ εξγαζία ηελ νπνία παξνπζίαζε ν ιεγθ,
κπξνζηά ζηελ θξηηηθή επηηξνπή ηνπ Tianjin Uni-

versity of Traditional Chinese Medicine, είρε ζέκα:
«πγθξηηηθή κειέηε κεηαμύ ησλ θιεβώλ ηνπ
Ηππνθξάηε θαη ησλ Μεζεκβξηλώλ ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο». Ζ έγθξηζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ιεγθ ήηαλ νκφθσλε θαη παλεγπξηθή,
γεγνλφο ηνλ νπνίν ηνλ αληάκεηςε γηα ηελ ηξίρξνλε
θνπηψδε πξνζπάζεηα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη
ζπνπδαίν ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζηελ νινθιήξσζε
ηεο εξγαζίαο ηνπ ιεγθ έπαημε ν θαζεγεηήο ηεο
Αθαδεκίαο Κψζηαο Γξίβαο, ηνλ νπνίν θαη επραξηζηνχκε ζεξκά γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ζηελ Αθαδεκία.

Ο Alain Touwaide ζηελ Αθαδεκία.
Ο Alain Touwaide, εξεπλεηήο, ζηέιερνο ηνπ
Smithsonian Institution ζηελ Οπάζηλγθηνλ, αξραηνβνηαλνιφγνο θαη παιαηνγξάθνο, έρεη ζπγθεληξψζεη έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο Αξραίαο Διιεληθήο
Ηαηξηθήο ζθέςεο, ππφ ηελ κνξθή ρεηξνγξάθσλ.
Σελ εξγαζία ηνπ απηή παξνπζίαζε ζηηο 10 Ηαλνπα-

ξίνπ ζηελ Αθαδεκία Αξραίαο Διιεληθήο & Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο. Καηφπηλ ηνπ ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ έξγνπ ηνπ Alain Touwaide,
θιήζεθε απφ ηελ Αθαδεκία λα καο παξνπζηάζεη ζε
έλα επξχηεξν θχθιν δηαιέμεσλ, ην έξγν ηνπ (βιέπε
ζειίδα 18).

Κπθινθόξεζε ην λέν πεξηνδηθό «Κηλέδηθε Ηαηξηθή».
Με κεγάιε ραξά ππνδερηήθακε ην θαηλνχξην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ «Κηλέδηθε Ηαηξηθή», ηνπ Διιεληθνχ πιιφγνπ Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο (Δ..Κ.Η. www.eski.gr). Σν πεξηερφκελφ ηνπ έρεη κεγάιν
ελδηαθέξνλ, ηφζν απφ επηζηεκνληθή φζν θαη απφ
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ζπλδηθαιηζηηθή πιεπξά. Δπρφκαζηε θαιή αξρή ζ‟
απηή ηελ λέα πξνζπάζεηα θαη θαινχκε φινπο ηνπο
ζεξαπεπηέο Π.Κ.Η. λα ζπζπεηξσζνχλ γηα ηελ δηεθδίθεζε ελφο λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα θαηνρπξψλεη
ηελ άζθεζε ηεο Π.Κ.Η. ζηελ ρψξα καο.
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ΓΗΔΘΝΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΔ
Ζ Αθαδεκία ζην Γηεζλέο ζπλέδξην, γηα ηελ ηζηνξία ηεο ηαηξηθήο
ηηο 10-14 επηεκβξίνπ 2014, ε ΑΚΑΓΖΜΗΑ
Αξραίαο Διιεληθήο & Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο
Ηαηξηθήο, παξαβξέζεθε ζην 44th CONGRESS
FOR THE HISTORY OF MEDICINE, ζηελ
ΣΤΦΛΗΓΑ - ΓΔΩΡΓΗΑ. Σελ Αθαδεκία εθπξνζψπεζε ν Κ. Γξίβαο.
Παξνπζηάζηεθαλ δχν επηζηεκνληθέο εξγαζίεο:
Σν ζέκα ηεο πξψηεο ήηαλ «Comparative study
between 1st Pair of Hippocratic ‘phlebes’ & the

Primary Meridian of foot Taηyang (urinary bladder of Chinese Acupuncture)», ζπγγξαθείο Αιέμαλδξνο Σειηθίδεο, εβαζηφο Γηαλλαθίδεο, Κσλζηαληίλνο Γξίβαο. Σν ζέκα ηεο δεχηεξεο εξγαζίαο
ήηαλ «GREEK THERIAC AND TIBETAN
RINCHEN RECIPES: A POSSIBLE TRANSFER OF KNOWLEDGE THROUGH THE
SILK ROAD», ζπγγξαθέαο Κσλζηαληίλνο Γξίβαο
θαη Tsering Tsamchoe.

Δπίζεο ε ΑΚΑΓΖΜΗΑ είλαη πξνζθεθιεκέλε ζε δύν ζπλέδξηα ζηελ Δπξώπε.
ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο δηάδνζεο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Ηαηξηθήο ζθέςεο, ε Αθαδεκία έρεη
πξνζθιεζεί ζε δχν ζεκαληηθά ζπλέδξηα ζην εμσηεξηθφ (Γεξκαλία θαη Οιιαλδία).

12 Μάηνπ 2015 ζην 46th TCM KONGRESS, ζηελ
Γεξκαλία, κε ζέκα: «Greek Acupuncture & the
Basic principles of Ancient Greek Medicine».
Παξνπζίαζε Αιέμαλδξνο Σειηθίδεο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο www.tcm-kongress.de

13-14 Ηνπλίνπ 2015, ζην International Lectures,
ζηελ Οιιαλδία, κε ζέκα: «Basic Theory of Ancient Greek Medicine & Greek Acupuncture».
Παξνπζίαζε Αιέμαλδξνο Σειηθίδεο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
www.internationallectures.com

Ζ Διιεληθή παξνηθία ζην Tianjin University δηεπξύλεηαη.
Δθηφο απ΄ηελ Δηξήλε Πεξβνιαξάθε, ε νπνία σο
ππφηξνθνο ηεο ΑΚΑΓΖΜΗΑ βξίζθεηαη ζην Tianjin University θαη κειεηά ηελ πηζαλή επαθή Qi Po
θαη Ηππνθξάηε, ε Διιεληθή θνηλφηεηα ζην Tianjin
θέηνο έρεη θαη άιια κέιε.
Ζ Ηζκήλε Αξψλε απφθνηηνο ηεο ΑΚΑΓΖΜΗΑ,
μεθίλεζε απνθαζηζηηθά ην Master ηεο ζηνλ Βεινληζκφ θαη θαιψο ερφλησλ ησλ πξαγκάησλ ζα παξακείλεη γηα κηα ηξηεηία ζηελ Κίλα. Δπίζεο ζην
Tianjin βξίζθεηαη θαη ε Υξηζηίλα Μαληαβνχ, ε ν-

πνία έρεη πξνζθεξζεί λα βνεζήζεη ηνπο Έιιελεο
ππνςήθηνπο ππφηξνθνπο, ζπνπδαζηέο ηεο Αθαδεκίαο, ζηελ αίηεζε ηνπο γηα ππνηξνθία απφ ην Tianjin University of Traditional Chinese Medicine
(christinamaniavou@hotmail.com). ηελ Κίλα επίζεο παξακέλεη ν Γηάλλεο Γεκεηξίνπ, δηδάζθσλ
ζηελ Αθαδεκία, ν νπνίνο ζπλερίδεη ην Phd ηνπ,
ζηελ Π.Κ.Η., πξνζθέξνληαο ηελ βνήζεηά ηνπ ζε
φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο Αθαδεκίαο πνπ επηζθέπηνληαη ην Tianjin University.

Ο pr. Zhong Qiang Wei ζηελ Αθαδεκία.
Φέηνο ην Μάξηην είρακε ηελ ηηκή θαη ηελ ηχρε λα
θηινμελήζνπκε γηα 5ε θνξά ηνλ θαζεγεηή Zhong,
ζηελ Αθαδεκία. Υαξηζκαηηθφο Γάζθαινο θαη εκβξηζήο κειεηεηήο ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο
Ηαηξηθήο πξνζέθεξε ζηηγκέο απφιαπζεο θαη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο ζπνπδαζηέο πνπ ηνλ παξαθνινχζεζαλ. Ο θαζεγεηήο Zhong είλαη απφ

ηνπο έλζεξκνπο ππνζηεξηθηέο ηεο Αθαδεκίαο ζην
Tianjin University. ινη νη Έιιελεο ζπνπδαζηέο
καο είλαη εππξφζδεθηνη ζηελ Κίλα, εμ‟ αηηίαο ηεο
ππνζηεξηθηηθήο ηνπ δξάζεο. Σνπ νθείινπκε πνιιέο επραξηζηίεο θαη αλακέλνπκε ηα επφκελα καζήκαηά ηνπ.
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απφ ηνλ δηεζλή ρψξν πάλσ ζηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή

Ο Βεινληζκόο κεηώλεη ηα ζπκπηώκαηα ηεο
εκκελόπαπζεο.
Μία κεηά-αλάιπζε απφ Σατβαλέδνπο κειεηεηέο
επηβεβαηψλεη φηη ν Βεινληζκφο κπνξεί λα βειηηψζεη ηα ζπκπηψκαηα πνπ βηψλνπλ νη γπλαίθεο ζηελ
εκκελφπαπζε. Γψδεθα κειέηεο (869 ζπκκεηέρνληεο) πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα έληαμεο ησλ ζπγγξαθέσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο έδεημαλ φηη
ν Βεινληζκφο κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ ζπρλφηεηα
θαη ηελ έληαζε ησλ εμάςεσλ. Δπί πξφζζεηα, ν Βεινληζκφο έδεημε λα βειηηψλεη ζεκαληηθά ηα ςπρνινγηθά, ζσκαηηθά, νπξνγελλεηηθά ζπκπηψκαηα
θαη ηα ζπκπηψκαηα ηεο ξχζκηζεο ησλ αηκνθφξσλ
αγγείσλ. Σα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ Βεινληζκνχ ζηελ ζπρλφηεηα θαη ζηελ δξηκχηεηα ησλ
εμάςεσλ βξέζεθε λα ζπλερίδνπλ κέρξη θαη γηα
ηξείο κήλεο.
(Απνηειέζκαηα ηνπ Βεινληζκνύ ζηα ζπκπηώκαηα ηεο εκκελόπαπζεο θαη ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ γπλαηθώλ κε
θπζηθή εκκελόπαπζε: Μεηα-αλάιπζε ηπραηνπνηεκέλσλ
ειεγρόκελσλ δνθηκώλ. 2014 Jul 7. [Epub ahead of
print]).

Ο Βεινληζκόο είλαη θαιύηεξνο γηα ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία απ’ όηη ε ζπκβαηηθή ζεξαπεία.
Ζ ελσηηθή ζεξαπεία (E.Θ) θαη ν ζεξαπεπηηθφο βεινληζκφο (Θ.Β) έρνπλ πην καθξνπξφζεζκα νθέιε
απ‟ φηη ε ζπκβαηηθή ζεξαπεία (.Θ) ζηελ αλαθνχθηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο (ζιίςε-απειπηζία) ζε αζζελείο πξσηνβάζκηαο
πεξίζαιςεο. Δθαηφλ είθνζη αζζελείο ζπκκεηείραλ
ζε κηα αλνηρηή, πξαγκαηηθή θαη ηπραηνπνηεκέλε
ειεγρφκελε κειέηε. Μηα νκάδα νπεδψλ εξεπλεηψλ ηνπο επαλεμέηαζε κεηά απφ 6 κήλεο ηεο ζεξαπείαο ηνπο πνπ είρε δηαξθέζεη 8 εβδνκάδεο θαη πεξηιάκβαλε ελσηηθή ζεξαπεία (Δ.Θ), ζεξαπεπηηθφ
Βεινληζκφ (Θ.Β) ή ζπκβαηηθή ζεξαπεία (.Θ). Ζ
ζεξαπεία ηνπ Βεινληζκνχ εθαξκνδφηαλ εβδνκαδηαία γηα 8 εβδνκάδεο, εηζήγαγαλ δχν έσο δψδεθα
βειφλεο ψζπνπ πξνθαινχηαλ ε αίζζεζε ηεο άθημεο ηεο ελέξγεηαο (deqi). Ζ Δ.Θ ζπλδχαδε Θ.Β κε
κηα άλζξσπν-θεληξηθή ζπδήηεζε ζρεδηαζκέλε λα
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βνεζάεη ηνπο αζζελείο λα θηλεηνπνηείηαη ε δπλακηθή ηνπο ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ
θαηάζηαζή ηνπο. Καη νη ηξείο νκάδεο παξνπζίαζαλ
ζεκαληηθή βειηίσζε, αιιά ε βειηίσζε ήηαλ μεθάζαξα κεγαιχηεξε ζηελ Δ.Θ θαη ζηνλ Θ.Β απ‟ φηη
ζηελ .Θ. ε έμη κήλεο νη νκάδεο Δ.Θ θαη Θ.Β έδεημαλ ζεκαληηθά θαιχηεξεο ηηκέο απ‟ φηη ε νκάδα
ηεο .Θ ζε φιεο ηηο κεηξήζηκεο κεηαβιεηέο ζρεηηδφκελεο κε ηα ζπκπηψκαηα άγρνπο, θαηάζιηςεο
θαη πνηφηεηα δσήο ζε ζρέζε κα ηελ πγεία. Ζ Δ.Θ
θαη ν Θ.Β δελ δηέθεξαλ ζε θακία κεηαβιεηή έθβαζε. Σα κεγέζε επίδξαζεο ήηαλ κεγάια ζηελ Δ.Θ
θαη ζηνλ Θ.Β ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο θαη κηθξέο ή
κέηξηεο ζηελ .Θ. Οη βειηηψζεηο πνπ είδαλ ζε φιεο
ηηο κεηαβιεηέο κεηά ηηο νρηψ εβδνκάδεο Δ.Θ θαη
Θ.Β παξέκεηλαλ ζηαζεξέο θαη κεηά ηνπο έμη κήλεο.
(Δμάκελα απνηειέζκαηα ελσηηθήο ζεξαπείαο, ζεξαπεπηηθνύ Βεινληζκνύ θαη ζπκβαηηθήο ζεξαπείαο ζηελ αλαθνύθηζε ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο ζε αζζελείο πξσηνβάζκηαο
πεξίζαιςεο - επαλεμέηαζε από κηα αλνηρηή, πξαγκαηηθή,
ηπραηνπνηεκέλε ειεγρόκελε κειέηε. BMC Complement
Altern. Med. 2014 June 30;14:210).

Ο Βεινληζκόο βειηηώλεη ην αλνζνπνηεηηθό
ζε αζζελείο πνπ θάλνπλ ρεκεηνζεξαπεία.
Ο Βεινληζκφο θαη ε κφμα κπνξεί λα δηεγείξνπλ
αληηθαξθηληθή αλνζία, πξνζηαζία ησλ θπηηάξσλ
ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ
παξελεξγεηψλ ησλ θαξκάθσλ ζε αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ εληέξνπ πνπ ππνβάιινληαη ζε ρεκεηνζεξαπεία, ζχκθσλα κε κηα έξεπλα (pilot study) πνπ
δηεμάρζεθε ζηελ Πνξηνγαιία. Γέθα-νρηψ αζζελείο
επηιέρζεθαλ ηπραία ζε είηε ζεξαπεία βεινληζκνχ ή
ιίζηα αλακνλήο νκάδαο ειέγρνπ. Οη αζζελείο ζηελ
νκάδα ζεξαπείαο έιαβαλ έμη ζπλεδξίεο βεινληζκνχ, δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα, μεθηλψληαο κηα
εβδνκάδα πξηλ ηνλ πξψην θχθιν ρεκεηνζεξαπείαο
θαη ηειεηψλνληαο ζηελ αξρή ηνπ επφκελνπ θχθινπ
ρεκεηνζεξαπείαο. Ζ πεηξακαηηθή νκάδα έιαβε βεινληζκφ ζηα Taichong (3 Ζπ.), Zusanli (36 η.),
Sanyinjiao (6π), Xuanzhong (39 Υ.Κ.), Hegu (4
Π.Δ.), Jianshi (5 Πεξ.), Waiguan (5 Σ.Θ.) θαη Lieque (7 Πλ.). Δθαξκφζηεθε θαη άθαπλε κφμα ζηα
Yanglao (6 Λ.Δ.), Waiguan (5 Σ.Θ.), Futu (32 η.)
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θαη Qihai (6 REN). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζεηηθέο ηάζεηο ζηα επίπεδα ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεπθψλ
αηκνζθαηξίσλ, ησλ νπδεηεξφθηισλ, ησλ natural
killer cells θαη ησλ B cells ζηελ νκάδα Βεινληζκνχ
ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Ζ αχμεζε ησλ
ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ θαη ησλ νπδεηεξφθηισλ
ζηελ νκάδα Βεινληζκνχ είρε σο απνηέιεζκα ζεκαληηθή κείσζε ζηηο ηηκέο ηεο ιεπθνπελίαο θαη
νπδεηεξνπελίαο. Ζ νκάδα Βεινληζκνχ έδεημε επίζεο δηπιή αχμεζε ζηα natural killer cells θαη ζεκαληηθή κείσζε ζην άγρνο θαη ζηελ θαηάζιηςε ζε
ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ.
(Δπηδξάζεηο ηνπ Βεινληζκνύ ζηελ ιεπθνπελία, νπδεηεξνπελία, ΝΚ, θαη Β θύηηαξα ζε αζζελείο κε θαξθίλν: Evid
Based Complement Alternat Med. 2014:217397).

Ο Βεινληζκόο βειηηώλεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
εγθεθαιηθνύ δηθηύνπ ζην Alzheimer.
ε κηα πηινηηθή έξεπλα ζηελ Κίλα αλαθαιχθζεθε
φηη o Βεινληζκφο κπνξεί λα θηλεηνπνηήζεη ηελ
ξχζκηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξνεπηιεγκέλνπ
εγθεθαιηθνχ δηθηχνπ (ΠΔΓ) ζε αζζελείο κε ηελ
λφζν Alzheimer (ΝΑ). Σν ΠΔΓ, κηα νκάδα πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ δείρλνπλ απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ζηελ δηάξθεηα ηεο αλάπαπζεο (wakeful
rest), ζρεηίδεηαη κε ηελ επεμεξγαζία ηεο κλήκεο,
θαη πξνεγνπκέλσο θάλεθε λα δηαηαξάζζεηαη ζηελ
ΝΑ. Δίθνζη νρηψ άηνκα (14 ΝΑ αζζελείο θαη 14
θπζηνινγηθά άηνκα ειέγρνπ) ππνβιήζεθαλ ζε ιεηηνπξγηθή απεηθφληζε Μαγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ
πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη 3 ιεπηά κεηά απφ ηελ
δηέγεξζε ησλ ζεκείσλ Taichong 3 Ζπ. θαη Hegu 4
Π.Δ. κε Βεινληζκφ. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημαλ φηη ε δηαηαξαρή ηνπ ΠΔΓ ζηελ ΝΑ
είρε ζεκαληηθή βειηίσζε κεηά ηνλ Βεινληζκφ.
(Γηέγεξζε κε βειόλεο ζηα ζεκεία Taichong (3 Ηπ.) θαη
Hegu (4 Π.Δ.) ξπζκίδνπλ ηελ δξαζηεξηόηεηα ηνπ πξνεπηιεγκέλνπ εγθεθαιηθνύ δηθηύνπ ζηελ λόζν Αlzheimer. Am
I Alzheimers Dis Other Demen. 2014 Jun 6).

Ο σηνβεινληζκόο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηνλ
πόλν.
Ο σηνβεινληζκφο θαη ε σην-πίεζε κπνξνχλ λα
δηαρεηξηζηνχλ ηνλ πφλν απνηειεζκαηηθά, ζχκθσλα
κε κηα κεηά-αλάιπζε. Οη ζπγγξαθείο, απφ ηηο
Ζ.Π.Α θαη ηελ Αζία, δηεμήγαγαλ κηα αλάιπζε δεθαηξηψλ ηπραηνπνηεκέλσλ ειεγρφκελσλ εξεπλψλ
πνπ πεξηιάκβαλε 806 άηνκα. Ο σηνβεινληζκφο
θάλεθε λα πξνζθέξεη ζεκαληηθή αλαθνχθηζε ζηνλ
πφλν. Ζ σην-πίεζε απέδεημε λα έρεη ηελ κεγαιχηεξε δχλακε ζηελ αλαθνχθηζε ηνπ πφλνπ, θαη κεηα
αθνινχζεζε ν σηνβεινληζκφο. Ο ειεθηξνβεινλη-

ζκφο δελ έδεημε λα έρεη ζεκαληηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ίζσο ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ δείγκαηνο
ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα.
(Απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ σηνβεινληζκνύ ζηελ δηαρείξηζε
ηνπ πόλνπ: κηα ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε θαη κεηααλάιπζε. Evid Based Complement Alternat Med.
2014;2014:934670).

Ο Βεινληζκόο επεξεάδεη ηνλ εγθέθαιν ησλ
αζζελώλ κε δπζπεςία δηαθνξεηηθά.
Ζ επίδξαζε ηνπ Βεινληζκνχ ζηνv εγθέθαιν είλαη
δηαθνξεηηθή ζηνπο αζζελείο κε ελεξγή- δπζπεςία
ζε ζχγθξηζε κε πγηή άηνκα. ε κηα Κηλέδηθε κειέηε, εθαξκφζηεθε δηέγεξζε κε Βεινληζκφ ζην ζεκείν Zusanli (36 η.) ζε 24 αζζελείο κε δπζπεςία
θαη 24 πγηή άηνκα ελψ ηνπο παξαθνινπζνχζαλ ζε
ιεηηνπξγηθή απεηθφληζε καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ.
Ο Βεινληζκφο νδήγεζε ζε έληνλεο αιιαγέο ζην
δίθηπν επεμεξγαζίαο ηεο νκνηνζηαηηθήο πξνζαγσγήο ζε αζζελείο κε ελεξγή δπζπεςία ζε ζχγθξηζε
κε ηνπο πγηείο. Απηφ ην δίθηπν ησλ πεξηνρψλ ηνπ
εγθεθάινπ, πνπ θάπνηεο θνξέο αλαθεξφκαζηε ζε
απηφ σο «κήηξα πφλνπ», είλαη ππεχζπλν γηα ηελ
επεμεξγαζία εζσδεθηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νκνηνζηαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο,
θαη πξνεγνπκέλσο θάλεθε λα είλαη δνκηθά δηαθνξεηηθφ ζηνπο αζζελείο κε ελεξγή δπζπεςία.
(Γηαθνξεηηθέο εγθεθαιηθέο αληηδξάζεηο ζηνλ Βεινληζκό
ηνπ Zusanli (36 Ση.) κεηαμύ αζζελώλ κε ελεξγή δπζπεςία
θαη πγηή άηνκα. Forsch Komplement Med.
2014;21(2):99-104).

Ζ κόμα ελεξγνπνηεί ηα καθξνθάγα θύηηαξα
γηα λα ζθνηώζνπλ βαθηήξηα.
Μηα πεηξακαηηθή κειέηε απφ ηελ Κίλα πξνηείλεη
φηη ε κφμα δεκηνπξγεί κηα πξνζηαηεπηηθή απφθξηζε ελάληηα ζε βαθηεξηδηαθέο ινηκψμεηο κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο απηνθαγίαο ησλ καθξνθάγσλ. Ζ
απηνθαγία είλαη ε θπηηαξηθή δηαδηθαζία φπνπ ηα
θαηεζηξακκέλα κέξε ησλ θπηηάξσλ θαηαπίλνληαη
θαη δηαιχνληαη απφ ηα ιπζνζψκαηα. Ζ έξεπλα,
δηεμάρζεθε ζε πνληίθηα, έδεημε φηη ε κφμα πξνψζεζε ηελ αληηβαθηεξηαθή ιεηηνπξγία ησλ καθξνθάγσλ κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο καθξνθαγηθήο
απηνθαγίαο. Ζ επαθφινπζε βαθηεξηαθή θάζαξζε
απφ ηα καθξνθάγα έδεημε λα πξνζηαηεχεη ηα πνληίθηα απφ ηελ ζλεζηκφηεηα πνπ νθείιεηαη ζε βαθηεξηαθή ινίκσμε.
(Η κόμα ελεξγνπνηεί ηελ καθξνθαγηθή απηνθαγία θαη
πξνζηαηεύεη πεηξακαηηθά πνληίθηα από βαθηεξηαθή ινίκσμε. Evid Based Complement Alternat Med
2014;2014:450623).
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Ο Βεινληζκόο ηνπ Taichong (3 Ζπ.) επεξεάδεη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ όξαζε, ηελ θίλεζε θαη ην ζπλαίζζεκα.
Κηλέδνη επηζηήκνλεο αλαθέξνπλ φηη ν Βεινληζκφο
ηνπ Taichong (3 Ζπ.) κπνξεί ζπγθεθξηκέλα λα επεξεάζεη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ φξαζε, ηελ θίλεζε, ην ζπλαίζζεκα θαη ηνλ
πφλν. Υξεζηκνπνηήζεθε Λεηηνπξγηθή Απεηθφληζε
Μαγλεηηθνχ πληνληζκνχ γηα ηελ παξαηήξεζε ησλ
πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ θαηά ηελ δηάξθεηα Βεινληζκνχ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα κε-δηεηζδπηηθνχ,
ςεπδνχο βεινληζκνχ ζην Taichong (3 Ζπ.) ζε 15
πγηή άηνκα. Ο αιεζηλφο βεινληζκφο αιιά φρη ν
ςεπδήο θάλεθε λα ελεξγνπνηεί/απελεξγνπνηεί πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ φξαζε, θίλεζε, αίζζεζε, ζπλαίζζεκα θαη αλαιγεζία.
πγθεθξηκέλεο κεηαβνιέο ζηελ πξφζζηα έιηθα,
ζηνλ ζάιακν θαη ζηνλ νπίζζην ινβφ ηεο παξεγθεθαιίδαο θάλεθαλ κφλν ζηνλ αιεζηλφ βεινληζκφ.
(Σπζρέηηζε κεηαμύ ησλ επηδξάζεσλ ηνπ Βεινληζκνύ ζην
Taichong (3 Hπ.) θαη ιεηηνπξγηθώλ πεξηνρώλ ηνπ εγθεθάινπ. Evid Based Complement Alternat Med.
2014;2014:729091).

Ο Βεινληζκόο σθειεί αζζελείο κε ηελ λόζν
ηνπ Crohn.
Έξεπλα απφ ηελ Κίλα πξνηείλεη φηη έλαο ζπλδπαζκφο Βεινληζκνχ θαη κφμαο κπνξεί λα παξέρεη
ζεκαληηθά ζεξαπεπηηθά νθέιε ζε αζζελείο κε ελεξγή ηελ αζζέλεηα Crohn (C.D.). Δλελήληα δχν
αζζελείο κπήθαλ ηπραία ζε κία νκάδα ζεξαπείαο
θαη κηα νκάδα ειέγρνπ. Ζ νκάδα ζεξαπείαο έιαβε
αιεζηλή κφμα ζε ζπλδπαζκφ κε Βεινληζκφ, ελψ ε
νκάδα ειέγρνπ έιαβε ςεπδν κφμα θαη Βεινληζκφ.
Οη αζζελείο έιαβαλ ηξείο ζεξαπείεο ηελ εβδνκάδα
γηα 12 εβδνκάδεο, θαη παξαθνινπζήζεθαλ γηα 24
εβδνκάδεο κεηά. Οη βαζκνινγίεο ηνπ δείθηε δξαζηεξηφηεηαο ηεο λφζνπ Crohn θαη γηα ηηο δχν νκάδεο ζεξαπείαο θαη ειέγρνπ ήηαλ ζεκαληηθά θαηεβαζκέλεο κεηά ηελ ζεξαπεία ζε ζρέζε κε ηελ αξρή. Χζηφζν, ν βαζκφο βειηίσζεο ζηελ νκάδα ζεξαπείαο βξέζεθε λα είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξνο
απφ ηελ νκάδα ςεπδνζεξαπείαο. Καη‟ επέθηαζε,
ηα ζπκπηψκαηα βειηίσζεο ζηελ νκάδα ζεξαπείαο
δηαηεξήζεθαλ θαη ζε επφκελεο επαλεμεηάζεηο, ελψ
ζηελ νκάδα ςεπδνζεξαπείαο δελ δηαηεξήζεθαλ.
Καη νη δχν νκάδεο εθδήισζαλ ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κεηά ηελ
ζεξαπεία, αιιά ε βειηίσζε ήηαλ θαλεξά κεγαιχηεξε ζηελ νκάδα ζεξαπείαο. Αζζελείο ζηελ νκάδα
ζεξαπείαο έδεημαλ επίζεο θαηεβαζκέλεο ηηο κνλάδεο ζε C-αληηδξψζα πξσηεΐλε θαη βειηίσζε ζηηο
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εληεξηθέο ηζηνινγηθέο ηηκέο ζην ηέινο ηεο ζεξαπείαο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ.
(Τπραηνπνηεκέλε ειεγρόκελε κειέηε: Μόμα θαη βεινληζκόο γηα ηελ ζεξαπεία ηεο λόζνπ Crohn. World J Gastroenterol. 2014 Aug 21;20(31):11000-11).

Σα Κηλέδηθα Βόηαλα είλαη απνηειεζκαηηθά
ζηελ ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα.
Γχν θηλέδηθεο ζπληαγέο βνηάλσλ έρνπλ βξεζεί λα
είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηελ ζεξαπεία ηεο ρξφληαο
απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο (ΥΑΠ). ε κηα
πνιπθεληξηθή ηπραία ειεγρφκελε κειέηε πνπ δηεμάρζεθε ζηελ Κίλα, 331 αζζελείο δηαηξέζεθαλ ζε
κία placebo νκάδα θαη δπν νκάδεο ζεξαπείαο. Μηα
νκάδα ζεξαπείαο έιαβε Bu Shen Yi Qi - BSYQ (απνηεινχκελε απφ Huang Qi, Di Huang θαη Yin
Yang Huo), θαη ε άιιε νκάδα έιαβε Bu Shen Fang
Chuan - BSFC - (απνηεινχκελε απφ Di Huang,
Shu Di Huang, Yin Yang Huo, Bu Gu Zhi, Folium
Herba Cuscutea, Shao Yao, Chen Pi θαη Zhi Fu
Zi). ιεο νη νκάδεο έιαβαλ θαη ζπκβαηηθά θάξκαθα. Ζ ζεξαπεία δηήξθεζε 6 κήλεο κε επαλεμέηαζε
κεηά απφ 12 κήλεο. Δμεηάζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
πλεχκνλα έδεημαλ φηη θαη νη δχν ζπληαγέο ε BSYQ
θαη ε BSFC βειηίσζαλ ηηο παξακέηξνπο ηεο πλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα placebo. Καη νη δχν BSYQ θαη BSFC κείσζαλ επίζεο
ηελ ζπρλφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ παξφμπλζεο θαη
βειηίσζαλ ηελ θπζηθή θαη ςπρνινγηθή πγεία θαη
ηελ ζλεζηκφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε λφζν. Καη νη
δχν ζεξαπείεο βξέζεθαλ λα κεηψλνπλ ηα επίπεδα
απφ ηηο πξν-θιεγκνλψδεηο θπηνθίλεο θαη βειηίσζαλ ηα επίπεδα ηεο θνξηηδφιεο θαη ηεο αληη θιεγκνλψδνπο θπηνθίλεο IL-10.
(Δπηδξάζεηο δπν θηλέδηθσλ ζπληαγώλ βνηάλσλ γηα ηελ
ζεξαπεία από κέηξηα σο ζνβαξή θαη ζηαζεξή ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα: κηα πνιπθεληξηθή, δηπιή
ηπθιή, ηπραία ειεγρόκελε έξεπλα. PLoS One. 2014 Aug
13;9(8):e103168).

πληαγή Κηλέδηθσλ Βνηάλσλ ζεξαπεύεη
Γηαβεηηθά έιθε.
Θεξαπεία κε ηελ παξαδνζηαθή Κηλέδηθε ηαηξηθή
NF3 (πνπ απνηειείηαη απφ Huang Qi θαη Di
Huang) ζρεηίδεηαη κε βειηησκέλε επνχισζε ηνπ
δηαβεηηθνχ έιθνπο ηνπ πνδηνχ, αλαθάιπςαλ θιηληθνί ηαηξνί απφ ην Υνλγθ Κνλγθ. ε κειέηε, επηιέρηεθαλ ηπραία 16 δηαβεηηθνί αζζελείο γηα λα ιάβνπλ είηε placebo ή NF3 γηα έμη κήλεο. Ζ ρξήζε
ηεο ζπληαγήο βνηάλσλ νδήγεζε ζε βειηίσζε ηεο
επνχισζεο θαη κείσζε ηεο αηζζεηηθήο λεπξνπάζεηαο. Απηέο νη βειηηψζεηο ζπλνδεχνληαλ απφ κεησκέλα επίπεδα νξνχ θιεγκνλψδνπο θπηνθίλεο
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TNF-α θαη αιιαγέο ζηελ έθθξαζε ησλ γνληδίσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαγέλλεζε ηλνβιαζηψλ,
αγγεηνγέλεζεο θαη θιεγκνλήο.
(Θεξαπεπηηθή επίδξαζε ζπληαγήο δπν βνηάλσλ (NF3) ζε
έιθε πνδηώλ ζε Κηλέδνπο αζζελείο κε δηαβήηε: κηα ηπραία δηπιή-ηπθιή placebo-ειεγρόκελε κειέηε. J
Diabetes. 2014 Jul; 6(4):323-34).

Σν Tai Qi βειηηώλεη ηελ ηζνξξνπία ζηνπο
ειηθησκέλνπο.
Ζ άζθεζε ηνπ Tai Qi κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο
ειηθησκέλνπο λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπο,
ζχκθσλα κε κηα κειέηε απφ έλαλ Ακεξηθαλφ ζπγγξαθέα. ξηα ηεο ζηαζεξφηεηαο πνπ νξίδνληαη σο
ε ηθαλφηεηα λα δηαηεξεζεί ην θέληξν ηεο βαξχηεηαο εληφο ησλ νξίσλ ηεο βάζεο ζηήξημεο, είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηζνξξνπίαο γηα ηνπο
ελήιηθεο πξνρσξεκέλεο ειηθίαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.
Υξεζηκνπνηήζεθε κηα νκάδα 145 γεξαηψλ θαηνίθσλ κηαο θνηλφηεηαο ζε καζήκαηα Tai Qi, ζπκκεηέρνληαο δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα 48 εβδνκάδεο. ηηο 48 εβδνκάδεο, παξαηεξήζεθε κηα ζεκαληηθή βειηίσζε ζηα φξηα ηεο ζηαζεξφηεηαο. Απηέο
νη βειηηψζεηο ζπζρεηηζηήθαλ κε βειηησκέλε βαζ-

κνινγία ησλ επηδφζεσλ ζηηο δνθηκαζίεο “timed up
and go” θαη “50-foot walk”.
(Οη επηδξάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο ζην Tai Qi Quan ζηα
όξηα ηεο ζηαζεξόηεηαο ζε ειηθησκέλνπο. Clin Interv Aging. 201 Aug 4;9:1261-8).

Πεξηθύθισζε ηνπ δξάθνπ.
Καη ηειηθά, έλαο δσνινγηθφο θήπνο ζην Σέμαο
ζηξάθεθε πξνο ηνλ Βεινληζκφ γηα ηελ ζεξαπεία
ησλ πνλεκέλσλ γνλάησλ ελφο δξάθνπ Κνmodo. To
είθνζη εηψλ εξπεηφ νλφκαηη Μπνχκπα, έρεη ιάβεη
ζεξαπείεο γηα αξθεηέο εβδνκάδεο γηα ηνλ εθθπιηζκφ θαη πφλν θαη ζηα δπν ηνπ γφλαηα. Οη εβδνκαδηαίεο ζπλεδξίεο ηνπ Μπνχκπα δηαξθνχλ 15-20
ιεπηά θαη νη θηελίαηξνη ρξεζηκνπνηνχλ Βεινληζκφ
θαη ειεθηξνβεινληζκφ. „Γελ κπνξψ λα θηηάμσ ηα
γφλαηα ηνπ, αιιά κπνξψ λα ηνλ βνεζήζσ λα δήζεη
κε ηα γφλαηα ηνπ‟, είπε ν Rob Coke, ν αλψηεξνο
θηελίαηξνο ηνπ δσνινγηθνχ θήπνπ San Antonio.
Χο ηψξα, ε ζεξαπεία θαίλεηαη λα είλαη επεξγεηηθή
γηα ηνλ Μπνχκπα, ν νπνίνο θηλείηαη κε πεξηζζφηεξε επθνιία.
(kxan.com /2014 / 09 / 05 / texas-komodo-dragon-getsacupuncture-therapy).
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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

ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ

Αζαλαζίνπ ηαπξνχια

Shiatsu, Βεινληζκφ

6979491086

Αλαζηαζνπνχινπ Νίθε

Αξσκαηνζεξαπεία, Βνηαλνζεξαπεία, Γηαηξνθή

6947145665

Αλδξένπ Νίθνο

Βεινληζκφ, Βνηαλνζεξαπεία, Ρεθιεμνινγία

210 3632232

Αλζίκνπ Ρνχια

Βεινληζκφ, Ρεθιεμνινγία, Γηαηξνθή, Βνηαλνζεξαπεία

6978215219

Αλησλνπνχινπ Σηηή

Shiatsu, Γηαηξνθή, Βνηαλνζεξαπεία

210 8049287 θαη 6944519885

Γαιεηζηάλ Έιηα

Ρεθιεμνινγία, Θεξαπεπηηθφ καζάδ, Βεινληζκφ

6945195043

Γηαλλνπνχινπ Αζελά

Βεινληζκφ

6937040155

Γεκεζνχθα Καηεξίλα

Βεινληζκφ, Ρεθιεμνινγία, Shiatsu, Tuina

6946543977

Καξαδεκήηξε Αγγειηθή

Αξσκαηνζεξαπεία, Ρεθιεμνινγία

6937143575

Καηζάξα ηακαηία

Βεινληζκφ, Βνηαλνζεξαπεία

6932839971

Κσλζηαληηλίδνπ Άλλα

Βεινληζκφ, Ρεθιεμνινγία, Γηαηξνθή

210 9702848

Κσζηή Μειπνκέλε

Βεινληζκφ, Ρεθιεμνινγία, Λεκθηθή-Οιηζηηθή κάιαμε

6972056218 θαη 6936806321

Λάθνπ Νάζηα

Βεινληζκφ, Βνηαλνζεξαπεία

6932456130

Λίβα Διέλε

Βεινληζκφ, Ρεθιεμνινγία, Βνηαλνζεξαπεία

210 7011489 θαη 6944707461

Μαπξνκκάηε Αιεμάλδξα

Βεινληζκφ, Βνηαλνζεξαπεία, Ρεθιεμνινγία

6944466595

Μειά Δπγελία

Βεινληζκφ, Ρεθιεμνινγία, Βνηαλνζεξαπεία

6976194624

Μηραιαθνπνχινπ Μαξία

Βεινληζκφ, Tuina, Βνηαλνζεξαπεία, Rejuvance

6947234732

Μπαληάζθν Αιεζάληξα

Βεινληζκφ, Βνηαλνζεξαπεία

6937197888

Μπφθαξε Μάξιελ

Βεινληζκφ, Ρεθιεμνινγία, Βνηαλνζεξαπεία

6944433753

Νηθνινπνχινπ Καηεξίλα

Βεινληζκφ, Αγηνπξβεδηθφ θαη Thai Yoga Massage

6977591803

Ννκηθνχ ηέιια

Ρεθιεμνινγία, Βνηαλνζεξαπεία, EFT

6946905271 θαη 2109624843

Ξχδε Γήκεηξα

Βεινληζκφ, Shiatsu, Γηαηξνθή

6972001781

Παπαδνγηάλλε Δχα

Βεινληζκφ, Ρεθιεμνινγία, Βνηαλνζεξαπεία

6932920925

Πινθακάθε Δχα

Ρεθιεμνινγία, Οιηζηηθή κάιαμε, Π.Κ.Η.

6974649705

Πνιπδσγφπνπινο Γεκήηξεο

Βεινληζκφ, Shiatsu, Γηαηξνθή, Hatha Yoga

210 6006816 θαη 6944346789

Σζηηηξίδνπ Αηκηιία

Βεινληζκφ, Ρεθιεμνινγία, Μειηζζνζεξαπεία

6932639789

Φαγσγέλεο Μηράιεο

Βεινληζκφ, Shiatsu, Βνηαλνζεξαπεία, Γηαηξνθή

6972838528
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3εηέο ΠΣΤΥΗΟ
ΑΚΑΓΖΜΗΑ

ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΔ ΣΔΥΝΔ ΠΟΤ ΔΦΑΡΜΟΕΔΗ

ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ

Φηιηππάθε Μαξία

Βεινληζκφο, Ρεθιεμνινγία, Βνηαλνζεξαπεία

210 9328898 θαη 6974336708

Υαηδφπνπινο Αιέμαλδξνο

Βεινληζκφο, Ρεθιεμνινγία, Thai Massage, Γηαηξνθή

6934166121

Β. ΔΚΣΟ ΑΣΣΗΚΖ
3εηέο ΠΣΤΥΗΟ
ΑΚΑΓΖΜΗΑ

ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΔ ΣΔΥΝΔ
ΠΟΤ ΔΦΑΡΜΟΕΔΗ

ΠΔΡΗΟΥΔ
ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ

ΣΖΛΔΦΩΝΟ
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ

Βαληαξάθεο πχξνο

Βεινληζκφ, Ρεθιεμνινγία, Tuina

Πάηξα θαη Αζήλα

6972270612

Ενχθαο Πέηξνο

Φπζηνζεξαπεία, Βεινληζκφ, Οκνηνπαζεηηθή

Υαιθίδα

6944417153

Λακπξάθε Καηεξίλα

Βεινληζκφ, Ρεθιεμνινγία

Γχζεην

6974724004

Νενθχηνπ Αλδξέαο

Βεινληζκφ, Ρεθιεμνινγία

Λεπθσζία

+35799643205

Παιηαξνχηαο Γεκήηξεο

Βεινληζκφ, Οδνληηαηξηθή

Κηάην

2742 0 23322

Πεξαλησλάθεο Νίθνο

Βεινληζκφ, Φπζηθνζεξαπεία

Ηεξάπεηξα Κξήηεο

6932908293

Φηιήο Αξηζηνηέιεο

Βεινληζκφ, Βνηαλνζεξαπεία

Λεπθσζία Κχπξνπ

+35797769415

ΓΗΠΛΩΜΑ ΒΔΛΟΝΗΜΟΤ
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ΣΖΛΔΦΩΝΟ
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ

ΓΗΠΛΩΜΑ ΒΔΛΟΝΗΜΟΤ

ΣΖΛΔΦΩΝΟ
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ

Αλδξηφπνπινο Κσλζηαληίλνο

6982787145

Γθηνχιε Βαζηιηθή

6978702092

Αλησληάδνπ Εελνβία

6958815791

Γιαξφο Αληψλεο

6973480727

Απνζηνιίδεο Ζιίαο

6983507858

Γξπιιάθε Μαξία

6977975381

Αξάπνγινπ Γηψξγνο

6983307701

Γεκελίθνπ Βατηζα

6936860640

Βηζβή Βαζηιηθή

6937219636

Δκκαλνπειίδνπ Μαξγαξίηα

6992081955

Βφληδνινο Γεκήηξεο

6944600240

Δθξαίκνγινπ Μαξίλα

6944315974

Γαδήο Γεψξγηνο Arish

6974039499

Εαβεξδίλνο Θεφδσξνο

6945868029

Γεξνληάηεο Κσλζηαληίλνο

6936974940

Εαβνχ Γήκεηξα

6974066670

Γηαλλαθνπνχινπ Δηξήλε

6946838433

Εεξδέ Βαζηιηθή

6977778276

Γθίθα Άλλα

6945513845

Καλλειφπνπινο Φψηεο

6977078669
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ΓΗΠΛΩΜΑ ΒΔΛΟΝΗΜΟΤ

ΣΖΛΔΦΩΝΟ
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ

ΓΗΠΛΩΜΑ ΒΔΛΟΝΗΜΟΤ

ΣΖΛΔΦΩΝΟ
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ

Καξαθνπικεδίδνπ Αγγειηθή

6936951758

Παπαζηάκνπ Αζελά

6946464106

Καξαηδνχλε Βηξγηλία

6932222174

Παξραξίδνπ Εσή

6972718269

Καξβνχλεο Υάξεο

6937265351

Πεηξφγγνλαο Παλαγηψηεο

6974812708

Καζηξηλάθε Καηεξίλα

6938570491

Πιεπξίηεο Κσλζηαληίλνο

6984060884

Καηζαληψηεο Γηψξγνο

6944762161

Πνιπρξφλεο Γεκήηξεο

6944546829

Καηζαληψλεο Μαλψιεο

6976331185

Ραπηφπνπινο Αζαλάζηνο

6972302370

Κιάδεο Γηψξγνο

6973207468

άθθνπ Βαζηιηθή

6945702057

Κνζκίδνπ Αιεμάλδξα

6974894948

ηαθνχιε Μαξηζέα

6974837863

Κνπληνχπε Διέλε

6977620760

ηδεξνπνχινπ Αζελά

6944430202

Κνπβάηζνο Φίιηππνο

6970808371

ηκάηνο Αλδξέαο

6939424853

Λαλαξά Δηξήλε

6979396535

θφξδεο Αιέμεο

6932649201

Λέκεο Ησάλλεο

6973837037

θπβαιάθε Υξπζηήδα

6942245624

Ληβαδείηεο Παλαγηψηεο

6948530104

πάληα Ησάλλα

6972596470

Λνχζε Διέλε

6977336395

ηακάηε Κσλζηαληίλα

6977451236

Μαγγαληψηεο πχξνο

6937380044

Σδεβειέθνπ Παλαγηψηα

6977784079

Μαλνχθα-Παληειάθε Έθε

6947260012

Σνχξλε Μάτξα

6945480310

Μαλνπζνγηαλλάθε Διπίδα

6973989643

Σζηγθνπλάθεο Γεψξγηνο

6932717616

Μπαηζή Νίθε

6976760330

Σζηθξηηέαο Μηραήι

6942775265

Μπαραξίνπ Μαίξε

6944711656

Σζνπθλάθε Έιιε

6936169234

Μπειηγηάλλε Καηεξίλα

6936665761

Φνπξλαξάθε Αξγπξψ

2103642316

Μπεξεδάθε Γεσξγία

6980079014

Φξαγθνχιε Γεσξγία

6945710340

Μψξε Λεκνληά

6972293479

Φξαληδήο Φξαληδέζθνο

6932538896

Νάλε Γεσξγία

6946632465

Υαηδεησάλλνπ Αθξηβή

6948112606

Νηνχπεο Νηθφιανο

6945296908

Υέικε Δπγελία

6970013444

Παληειάθε Διέλε

6973383737

Υξίζηε Μαξίλα

6932884057

Παληειηάο Δπζηάζηνο

6944365895

Gega Margarita

6973730291

Παπαδάηνπ Υξπζνχια

6936694520

Παπαλαζηαζίνπ Γήκεηξα

6975577636

Tondys Szot Marzena

6955355144

Παπαλδξένπ Αλδξέαο

6970150510

Sexton Jason

6948877062

Poutais Francoise

6945523739
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ΓΗΠΛΩΜΑ ΡΔΦΛΔΞΟΛΟΓΗΑ

ΣΖΛΔΦΩΝΟ
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ

ΓΗΠΛΩΜΑ ΑΡΩΜΑΣΟΘΔΡΑΠΔΗΑ

Tondys Szot Marzena

6955355144

Plotnicova Svitlana

6936830488

Αιεμίνπ Βαγγέιεο

6977434967

Αλαζηαζνπνχινπ Νηθνιέηα

6947145665

Γθηνχιε Βαζηιηθή

6978702092

Κφληαξε Δηξήλε

6981234999

Γνγνξίηεο Κσλζηαληίλνο

6944420393

Κξεηηθνχ Πεηξνχια

6945851150

Λαλαξά Δηξήλε

6979396535

Κσηίδνπ Διπίδα

6946840029

Ληάιηνπ Διέλε

6988461111

Κσηηάθε Λεάλα

6974424562

Λπζίθαηνπ Γέζπνηλα

6944141833

Λπζίθαηνπ Γέζπνηλα

6944141833

Μαζηνπδάθε Αλησλία

6946599916

Μαηζνχθα Δπθξνζχλε

6944788217

Παπαζηάκνπ Αζελά

6946464106

πειηνπνχινπ Φσηεηλή

6976836987

εθεξηάδνπ Παλαγηψηα

6948885602

θπβαιάθε Υξπζείδα

6942245624

ΓΗΠΛΩΜΑ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ

Κεξάλεο Γηψξγνο

6981029853

Κνιηφο Υξήζηνο

6977018406

Μηράιε Γηαλλνχια

6946642274

Μπάηζε Νίθε

6976760330

Φινχδα Αλησλία

6974900318

Ννκηθνχ Μαξγαξίηα

6988380082

Υαηδεησάλλνπ Αθξηβή

6948112606

Οπιή Γήκεηξα

6977207777

Σζεηζέθνο Υαξάιακπνο

6947155311

ΣΖΛΔΦΩΝΟ
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ

ΓΗΠΛΩΜΑ SHIATSU

ΣΖΛΔΦΩΝΟ
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ

Ατβαιήο Κσλζηαληίλνο

6937515662

ΓΗΠΛΩΜΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

Αξάπνγινπ Γηψξγνο

6983307701

θπβαιάθε Υξπζείδα

6942245624

Λάζθαξε Αζαλαζία

6977922061

Παπιή Αγγειηθή

6978007686

Μαιαλφο Αξηζηείδεο

6972532300

θνπξαηίδε Ίλλα

6981855028

ΓΗΠΛΩΜΑ ΒΟΣΑΝΟΘΔΡΑΠΔΗΑ
Γεξάξδνπ Γαλάε

ΔΚΣΟ ΑΘΖΝΩΝ
Αι Αιί Υαδίκ
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ΣΖΛΔΦΩΝΟ
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ

ΣΖΛΔΦΩΝΟ
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ

6976794838 ΥΑΝΗΑ

ΔΚΣΟ ΑΘΖΝΩΝ
Γεκεηξίνπ Ησάλλα

Βνθνξφθνπ Αλησλία

6978214494 ΥΑΛΚΗΓΑ

Καζηξηλάθε Καηεξίλα

Γθάηζνπ Μαξία

6977225363 ΥΑΛΚΗΓΑ

Κφελ Ράζει

ΣΖΛΔΦΩΝΟ
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ

ΣΖΛΔΦΩΝΟ
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ

6985122786

ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ

6944453042 ΑΘΖΝΑ - ΠΖΛΗΟ
6976992922 ΥΑΝΗΑ
6977709747 ΛΑΡΗΑ
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ΔΚΣΟ ΑΘΖΝΩΝ

ΣΖΛΔΦΩΝΟ
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ

ΔΚΣΟ ΑΘΖΝΩΝ

Κνδσλάθε Δηξήλε

6974027949 ΥΑΝΗΑ

Πέππα Μαξία

Κνληνγηάλλε Μαξία

6972897158 ΥΑΝΗΑ

Πιαβφο Διεπζέξηνο

Κνηνξνκπάε Αλαζηαζία

6946462109 ΠΑΣΡΑ

Πνπιεκέλνπ
ππξηδνχια

Κνχξηδνγινπ Αιεμάλδξα

6973549854 ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ

Λάρινπ Αηκηιία
Λνπθά Κσλζηαληίλα
Μαθαξίνπ Δπξπδίθε

6944469518 ΑΗΓΗΟ
6977847467 ΒΟΛΟ
6985976156 ΚΧ
6970331249 ΚΑΛΑ ΛΑΚΧΝΗΑ

6973539271 ΠΑΗΑΝΗΑ

θνχξηε νθία

6973027579 ΚΗΑΣΟ - ΚΟΡΗΝΘΟ

6937886690

Σαξαδή Μαξία

6973516558 ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ

ΚΟΡΗΝΘΟ - ΔΡΔΣΡΗΑ

6979982806 Ν. ΠΖΛΗΟ

Μηραιάο Γηψξγνο

6974651868

Μπαιή Γήκεηξα

6937515662 ΣΡΗΠΟΛΖ

Παπαδνπνχινπ
Υξπζάλζε
Παηεξνκηρειάθεο
Γεψξγηνο

ηαπξηαλάθνο ηαχξνο

ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ

ΑΘΖΝΑ - ΑΗΣΧΛ/ΝΗΑ

6936939604 ΛΑΡΗΑ

Σξηαληαθπιιίδε Ζιέθηξα
Σζαθάθεο Αλαζηάζηνο
Σζηνκπάλε Βαζηιηθή
Σζνπβαιάθε Διεπζεξία

6946604911 AXAIA
6973006829 ΚΡΖΣΖ - ΑΘΖΝΑ
6977832445 ΥΑΛΚΗΓΑ
6947428827 ΥΑΝΗΑ

6945935066
ΚΗΑΜΟ ΥΑΝΗΧΝ

ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΑΚΑΓΖΜΗΑ
ΟΝΟΜΑ

ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΔ ΣΔΥΝΔ ΠΟΤ ΔΦΑΡΜΟΕΔΗ

ΣΖΛΔΦΩΝΟ
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ

Αζαλαζνπνχινπ Γηάλλα

Shiatsu, Βεινληζκφ, Γηαηξνθή, Ρεθιεμνινγία

6949733694, 2130335422

Αλδξηαλνπνχινπ Μαξία

Οκνηνπαζεηηθή

6951813301

Γεσξγαληάθεο Γηάλλεο

Πξνγξάκκαηα θπζηθήο ηαηξηθήο & απνθαηάζηαζεο, Βεινληζκφ

210 6124389

Γηαλλαθίδεο εβαζηφο

Φπζηθνζεξαπεία, Βεινληζκφ

6939249411

Γθφζκα Μαξία

Φπζηθφο ηνθεηφ & ηνθεηφ ζην ζπίηη

6972059474

Γιαξφο Αληψλεο

Οκνηνπαζεηηθή, πκβνπιέο Γηαηξνθήο

6973480727

Γξίβαο Κσλζηαληίλνο

Βεινληζκφ, Βνηαλνζεξαπεία, Μαιάμεηο

6974067790

Γεκεηξίνπ Γηάλλεο

Ηαηξηθή, Κηλέδηθε Ηαηξηθή

210 7700104

Καιατηζίδε Καηεξίλα

Βεινληζκφ, 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

Μέξηαλνο Γηάλλεο

Βεινληζκφ, Φπζηθνζεξαπεία

6980366290

Μπαθνγηάλλεο ηακάηεο

Βεινληζκφ, Φπζηθνζεξαπεία

210 8010111 θαη 6932577687

Μπνπθνπβάιαο Υξήζηνο

Βεινληζκφ, Βνηαλνζεξαπεία, Μειηζζνζεξαπεία

210 8010111 θαη 6973374318
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36

ΟΝΟΜΑ

ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΔ ΣΔΥΝΔ ΠΟΤ ΔΦΑΡΜΟΕΔΗ

ΣΖΛΔΦΩΝΟ
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ

Μπνχζκπνπια Μαξία

Ρεθιεμνινγία, Φπζηθνζεξαπεία, Βεινληζκφ

6977275327

Οηθνλφκνπ Σάθεο

Thai Yoga Massage, Βεινληζκφ, πκβνπιέο Γηαηξνθήο

6972710516

Παλαγησηαξάο Σαμηάξρεο

Βεινληζκφ, Βνηαλνζεξαπεία, Tuina

6948590396

Παπαδφζεθνο Γηψξγνο

Φπζηθνζεξαπεία (manual therapy), Βεινληζκφ

6977583380

Παπαθσλ/λνπ Καηεξίλα

Αξσκαηνζεξαπεία, Creative Healing

210 6543289 θαη 6974992206

Παξάζεο Αλέζηεο

Οκνηνπαζεηηθή

6998052884

Πεληάξε Άξηεκηο

Βεινληζκφ, Βνηαλνζεξαπεία

2821044122 θαη 6977449898

Πεξηθεξάθεο
Κσλζηαληίλνο

Βεινληζκφ, Βνηαλνζεξαπεία, Ηξηδνινγία, Οδνλνζεξαπεπηηθή

210 5151908 θαη 6973383842

Ππηηθάθεο Θσκάο

Βεινληζκφ

6977220782

Ρανπάλ Μνπρηληίλ

Βεινληζκφ

6945956990

ακαξίδεο Νίθνο

Φπηνζεξαπεία, Οκνηνζεξαπεπηηθή, Φπζηνπαζεηηθή

6980358822

ηαθθά Έπα

Βεινληζκφ, Βνηαλνζεξαπεία, Reconnection, Ρεθιεμνινγία

6948080889

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

Σζάθαινο Βαζίιεο

Βεινληζκφ, Βνηαλνζεξαπεία

6980279001

Σειηθίδεο Αιέμαλδξνο

Βεινληζκφ, Κηλέδηθε Βνηαλνζεξαπεία, Γηαηξνθή

210 8010111

