Γεμοζίεςζε επεςνεηικών αποηελεζμάηων ζσεηικά με ηεν ζςγγένεια
ηερ Απσαίαρ Δλλενικήρ και ηερ Παπαδοζιακήρ Κινέδικερ Ηαηπικήρ.
Αλέξανδπορ Τελικίδερ
Τπεύζπλνο εθπαίδεπζεο ΑΚΑΓΖΜΗΑ Αξραίαο Διιεληθήο θαη Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο.
Σν 2004 ηδξύζεθε ζηελ Αζήλα ε ΑΚΑΓΖΜΗΑ
ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΟΓΗΑΚΖ
ΚΗΝΔΕΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ. Ζ ΑΚΑΓΖΜΗΑ έρεη σο
ζηόρνπο: α) Σελ δηάδνζε ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο ζηελ Διιεληθή θνηλσλία, β) Σελ
αλαβίσζε ηεο αξραίαο Διιεληθήο Ηαηξηθήο, γ) Σελ
αλάδεημε ησλ θνηλώλ ζηνηρείσλ κεηαμύ ησλ δύν
ηαηξηθώλ ζπζηεκάησλ.
Καηά ηα επόκελα έηε από 2005-2008 δεκνζηεύνπκε ζε Διιελόθσλα αιιά θαη Αγγιόθσλα πεξηνδηθά Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο, δύν πνιύ ζεκαληηθά άξζξα. ην πξώην (βι. www.akadimia.gr) επηζεκαίλνπκε ηηο γεληθέο νκνηόηεηεο κεηαμύ ησλ δύν ηαηξηθώλ ζπζηεκάησλ (ζεσξία Yin-Yang, ζεσξία
ζηνηρείσλ, πεκπηνπζία, βνηαλνζεξαπεία, θ.α.).
Σν δεύηεξν άξζξν αθνξά ηηο νκνηόηεηεο αλάκεζα
ζ’ έλα δίθηπν κεζεκβξηλώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζε ν
Ηππνθξάηεο θαη ησλ Κηλέδηθσλ Μεζεκβξηλώλ. Σν
ρσξίν ζην νπνίν ν Ηππνθξάηεο αλαιύεη ηνπο δηθνύο ηνπ κεζεκβξηλνύο βξίζθεηαη ζην «πεξί Φύζηνο αλζξώπνπ», παξάγξαθνο 11 (εικ.1). Ο Ηππνθξάηεο ινηπόλ ρξεζηκνπνηνύζε έλα δίθηπν κεζεκβξηλώλ, ην νπνίν νλνκάδεη «θιέβεο» πξνθαλώο
γηαηί ζην δίθηπν απηό εθάξκνδε ηελ θιεβνηνκία
(αθαίκαμε). Απ’ ηελ κειέηε ηνπ δηθηύνπ απηνύ
ζπκπεξαίλνπκε όηη δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην αγγεηαθό δίθηπν ηνπ ζώκαηνο, ζε ζεκείν κάιηζηα ν
ζρνιηαζηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ λα
απνθαίλεηαη όηη πξόθεηηαη γηα «ζπγθερπκέλε» πεξηγξαθή ησλ θιεβώλ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ν Ηππνθξάηεο πεξηγξάθεη έλα ελεξγεηαθό δίθηπν θαλαιηώλ (Μεζεκβξηλώλ) ηα νπνία κνηάδνπλ πεξηζζόηεξν κε ηνπο Κηλέδηθνπο Μεζεκβξηλνύο παξά κε
αγγεία (θιέβεο ή αξηεξίεο) ηεο ζύγρξνλεο Γπηηθήο
αλαηνκίαο.

Δικόνα 1 – ηελ εηθόλα απηή βιέπνπκε ηελ κεηάθξαζε ηνπ
Καίζαξνο Δκκαλνπήι, επηκέιεηα Γ.Κ .Πνπξλαξόπνπινο, εθδόζεηο Μαξηίλνο 1966.

Οη νκνηόηεηεο κεηαμύ ησλ Ηππνθξαηηθώλ θαη Κηλέδηθσλ Μεζεκβξηλώλ είλαη πνιιέο, ηδηαίηεξα κεηαμύ ηνπ πξώηνπ δεύγνπο Μεζεκβξηλώλ ηνπ Ηππνθξάηε θαη ηνπ Πξσηεύνληα Μεζεκβξηλνύ ηεο Οπξνδόρνπ Κύζηεο Taiyang πνδηνύ (εικ.2).

Δικόνα 2 – Δδώ βιέπνπκε ζηα αξηζηεξά ην πξώην δεύγνο
Μεζεκβξηλώλ ηνπ Ηππνθξάηε θαη δεμηά ηνλ Πξσηεύνληα Μεζεκβξηλό ηεο Οπξνδόρνπ Κύζηεο (Taiyang πνδηνύ).

Ζ πην επηεηθήο ππόζεζε πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε
γη’ απηήλ ηελ ζύκπησζε είλαη όηη Έιιελεο θαη Κηλέδνη εθαξκόδνληαο κηα παξόκνηα ηερληθή (θιεβνηνκία νη Έιιελεο, Βεινληζκό νη Κηλέδνη) θαηέιεμαλ ζηα ίδηα θαλάιηα πάλσ ζην αλζξώπηλν ζώκα.
Ζ πην ηνικεξή ππόζεζε πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε, κε δεδνκέλν επίζεο όηη ηελ επνρή ηνπ Ηππνθξάηε ζην λεζί πνπ γελλήζεθε ηελ Κσ γλώξηδαλ
ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ κεηαμνζθώιεθα, ηνλ νπνίν
νλόκαδαλ ζεξ (κεηάμη) θαη ηνπο αλζξώπνπο απ’
ηνπο νπνίνπο πήξαλ ηελ ηέρλε, ηνπο νλόκαδαλ ήξεο (πξόθεηηαη πηζαλόλ γηα ηνπο Κηλέδνπο), είλαη
όηη ήδε ηελ επνρή ηνπ Ηππνθξάηε νη Κηλέδνη είραλ
έξζεη ζ’ επαθή κε ηνπο Έιιελεο. Άιισζηε ε θαιιηέξγεηα ηνπ κεηαμνζθώιεθα είλαη έλα αδηάζεηζην
ζηνηρείν, γηαηί δελ κπνξνύζαλ λα ην’ ρνπλ πάξεη
παξά κόλν απ’ ηνπο Κηλέδνπο, αθνύ απηνί γέλλεζαλ ηελ ηέρλε ηνπ κεηαμηνύ.
Μηα αθόκα πην ηνικεξή ππόζεζε θάλεη ν Paul Unschuld ν νπνίνο ππνζηεξίδεη όηη ν Qi Po, ν Τπνπξγόο πγείαο ν νπνίνο δηδάζθεη ηνλ Κίηξηλν Απηνθξάηνξα είλαη πνιύ πηζαλό λα είλαη ν Ηππνθξάηεο
ή θάπνηνο απόγνλνο απηνύ, κε ην όλνκα Ηππνθξάηεο.
Πξάγκαηη ηελ επνρή ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ
(356-323 π.Υ.) όηαλ ν Διιεληθόο πνιηηηζκόο έθηαζε ζηα πέξαηα ηνπ θόζκνπ, ζπλάληεζε ηνπο
Κηλέδνπο ζηα ζύλνξα ηεο Βαθηξηαλήο (ζεκεξηλό
Σαηδηθηζηάλ, Β. Αθγαληζηάλ) (εικ.3).

Κηλέδσλ. Άιισζηε όπσο αλαθέξεη ν Paul Unschuld (ζην έξγν ηνπ Chinese Medicine) ην Huang
Di Nei Jing So Wen έρεη γξαθηεί πνιύ κεηαγελέζηεξα (160 π.Υ.) ηεο Διιεληθήο παξνπζίαο ζηα
δπηηθά ζύλνξα ηεο Κηλέδηθεο Απηνθξαηνξίαο. Ήδε
ινηπόλ θαηά ηελ επνρή ηνπ Ηππνθξάηε ε ηαηξηθή
γλώζε ζα’ ρε ζίγνπξα κεηαθεξζεί εθαηέξσζελ.
Έηζη πξνέθπςαλ θαηά πάζα πηζαλόηεηα νη νκνηόηεηεο κεηαμύ ησλ Διιεληθώλ θαη ησλ Κηλέδηθσλ
Μεζεκβξηλώλ.
Σν γεγνλόο απηό, ηεο επαθήο κεηαμύ ησλ δύν πνιηηηζκώλ, Διιήλσλ θαη Κηλέδσλ, είλαη θάηη ην νπνίν επαλαιακβάλεηαη αλά ηνπ αηώλεο. Ωο κέξνο
απηήο ηεο ηζηνξηθήο λνκνηέιεηαο, ην θαηλόκελν
απηό ηεο επαθήο κεηαμύ ησλ δύν πνιηηηζκώλ, επαλαιακβάλεηαη θαη ελζαξθώλεηαη ζήκεξα κέζα ζηα
πιαίζηα ηεο ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΚΗΝΔΕΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ. Ζ ΑΚΑΓΖΜΗΑ είλαη έλα εθπαηδεπηηθό
ίδξπκα κέζα ζην νπνίν θαιιηεξγείηαη θαη δηαδίδεηαη ε Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή, ελώ ηαπηόρξνλα θαη εμ’ αηηίαο ηεο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο, αλαβηώλεηαη θαη ε αξραία Διιεληθή Ηαηξηθή, έηζη όπσο μεθηλάεη απ’ ηελ δηδαζθαιία ηνπ Ηππνθξάηε.
Ζ Ηππνθξαηηθή Ηαηξηθή ή επί ηεο νπζίαο αξραία
Διιεληθή Ηαηξηθή έρεη πεξηέιζεη ηα ηειεπηαία ρξόληα ζε θαηάζηαζε απαμίσζεο. Ζ ζύγρξνλε Γπηηθή
Ηαηξηθή, κε ηελ ηερλνινγηθή ηεο ππεξνπιία, καο
έθαλε λα πηζηέςνπκε όηη γλσξίζακε ηελ αλζξώπηλε θύζε πνιύ θαιύηεξα απ’ ηνπο πξνγόλνπο καο.
Παξά ηα δεδνκέλα απηά ε ζύγρξνλε Γπηηθή Ηαηξηθή ζηνλ ηνκέα ηεο ζεξαπείαο πζηεξεί, γεγνλόο ην
νπνίν νθείιεηαη ζηελ εζηθή αλεπάξθεηα ησλ ιεηηνπξγώλ ηεο, αθνύ ν αζζελήο γίλεηαη έξκαην θαη
αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο ελόο πνιύπινθνπ ηαηξηθνύ ζπζηήκαηνο (εικ.4).

Εικόνα 3 – Εδώ βιέπνπκε ηελ πνξεία ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ
θαη ηα ζύλνξα ηεο Ειιεληθήο επηθξάηεηαο ζηελ επνρή ηνπ (323
π.Χ.).

Δθεί ν πξώηνο εγγνλόο ηνπ Ηππνθξάηε, νλόκαηη
επίζεο Ηππνθξάηεο, ήηαλ γηαηξόο ηεο Ρσμάλεο,
πξώηεο ζπδύγνπ ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. ηελ
αθξηηηθή απηή πεξηνρή όπνπ θηάλεη γεσγξαθηθά, ε
ζύγρξνλε Κίλα, είλαη πνιύ πηζαλόλ λα ππήξμε επαθή κεηαμύ ησλ Κηλέδσλ θαη ησλ Διιήλσλ γηαηξώλ θαη κάιηζηα κεηαμύ ελόο Ηππνθξάηε θαη ησλ

Εικόνα 4 – Ο Ιππνθξάηεο γελλήζεθε ην 460 π.Χ. ζηελ Κω.

Ο Ηππνθξάηεο κε ζαθώο βαζύηεξε γλώζε ηεο αλζξώπηλεο θύζεο, αθνύ ε δηθηά καο γλώζε γηα ηελ
αλζξώπηλε θύζε είλαη ηειενπηηθή, ππνζηήξηδε όηη
ε βάζε ηεο ζεξαπείαο είλαη ε εζηθή επάξθεηα ηνπ
ζεξαπεπηή, ν νπνίνο νθείιεη λα θαιιηεξγεί ηελ
αξεηή πξνο όθεινο ησλ αζζελώλ ηνπ. Ζ αξεηή ζ’
επίπεδν πλεπκαηηθό είλαη ε απηνγλσζία, ε πξνζεπρή, ε επηδίσμε ηνπ κέηξνπ θαη ηεο αιήζεηαο. Ζ
αξεηή ζ’ επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθό είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο αγάπεο θαη ηεο ζπκπόληαο. Ζ αξεηή ζην
επίπεδν ησλ επηζπκηώλ είλαη ε εγθξάηεηα σο πξνο
ηηο εδνλέο θαη ηηο απνιαύζεηο. Μέζσ ηεο επηδίσμεο θαη θαιιηέξγεηαο ηεο αξεηήο ζ’ όια ηα επίπεδα
ηεο αλζξώπηλεο ςπρήο, ν ζεξαπεπηήο πεξηέξρεηαη
ζε θαηάζηαζε απηνβειηίσζεο ελώ ηαπηόρξνλα
πξνζθέξεη ζεηηθή ελέξγεηα ζηνπο αζζελείο ηνπ.
Απηή είλαη ε ηαηξηθή ζθέςε ηνπ Ηππνθξάηε σο
πξνο ην νπζηώδεο ζέκα ηεο ζεξαπείαο. Ζ δηδαζθαιία ηνπ απηή, ζπκππθλώλεηαη ζην γλσζηό ξεηό:
«Ωθειέεηλ, κε βιάπηεηλ». Να σθειείο ρσξίο λα
βιάπηεηο.
ηα πιαίζηα ινηπόλ ηεο ΑΚΑΓΖΜΗΑ θαιιηεξγείηαη ε Κηλέδηθε Ηαηξηθή καδί κε ηελ Ηππνθξαηηθή
εζηθή θαη γλώζε.Ωο απνηέιεζκα ηεο έλσζεο απηήο
κεηαμύ ησλ δύν ηαηξηθώλ ζρνιώλ ζθέςεο, επήιζε
σο γέλλεκα, σο πξντόλ έξσηνο ν Διιεληθόο Βεινληζκόο (εικ.5).

Ο Διιεληθόο Βεινληζκόο είλαη κηα ζεξαπεπηηθή
ηέρλε ε νπνία είλαη θαηά ην ήκηζπ Ηππνθξαηηθή θαη
θαηά ην ήκηζπ Κηλέδηθε.
Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ Διιεληθνύ Βεινληζκνύ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη απ’ ηελ κεξηά ηνπ Ηππνθξάηε ηα εμήο:
Ππώηον: Σηο εζηθέο αξρέο ηνπ Ηππνθξάηε.
Πξώηε είλαη ε δηάδνζε ηεο ηέρλεο πξνο όινπο.
Έηζη εκείο ζέηνπκε σο εζηθή αξρή, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Διιεληθνύ Βεινληζκνύ, ηελ κεηαβίβαζε
ηεο γλώζεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνλ αζζελή. Μ’ απηό
ηνλ ηξόπν πεξηνξίδνπκε ηελ αιαδνλεία ηνπ ζεξαπεπηή, ε νπνία είλαη επηβιαβήο ηόζν γηα ηνλ ίδην,
όζν θαη γηα ηνλ αζζελή.
Γεύηεξε εζηθή αξρή ηνπ Ηππνθξάηε είλαη ε ηαπεηλόηεηα ηνπ ζεξαπεπηή. Ο ζεξαπεπηήο ππήθννο θαη
ππεξέηεο ηνπ αζζελή. Αθνινπζώληαο ηελ εζηθή
ηνπ Ηππνθξάηε, ζέηνπκε σο βαζηθή αξρή εθαξκνγήο ηνπ Διιεληθνύ Βεινληζκνύ ην λα μεθηλά ν ζεξαπεπηήο ηνλ Βεινληζκό ηνπ, απ’ ηα ζεκεία πόλνπ
πνπ ηνπ ππνδεηθλύεη ν αζζελήο. Μ’ απηόλ ηνλ
ηξόπν γίλεηαη ππήθννο ηνπ αζζελνύο, ελώ ηαπηόρξνλα αθνινπζεί ηνλ πην αζθαιή ηξόπν εθαξκνγήο Βεινληζκνύ. Έηζη πξνζηαηεύεη θαη ηνλ εαπηό
ηνπ απ’ ηελ αιαδνλεία θαη ηνλ αζζελή από πεξηηηά
ιάζε.
Απηέο είλαη νη εζηθέο βάζεηο ηνπ Διιεληθνύ Βεινληζκνύ θαη ζεσξνύκε όηη απνηεινύλ θαη ην πην
ζεκαληηθό κέξνο απηήο ηεο ζεξαπεπηηθήο ηέρλεο,
αθνύ έρεη σο ζηόρν θαη ηνλ ζεξαπεπηή λα πξνζηαηέςεη θαη ηνλ αζζελή λα σθειήζεη.

Εικόνα 5 – Ο Ειιεληθόο Βεινληζκόο

Γεύηεπον: Ο Διιεληθόο Βεινληζκόο βαζίδεηαη ζην
θείκελν ηνπ Ηππνθξάηε, «Πεξί θύζηνο αλζξώπνπ»,
παξάγξαθνο 11. ην θείκελν απηό ν Ηππνθξάηεο
πεξηγξάθεη 4 δεύγε κεζεκβξηλώλ θαη’ αλαινγία,
ησλ 4 ζηνηρείσλ θαη 4 ρπκώλ. Δίλαη αμηνζεκείσην
ην γεγνλόο όηη ην ίδην αθξηβώο θείκελν, επαλαιακβάλεη θαη ν Αξηζηνηέιεο ζην «πεξί δώσλ θύζηνο».
Ζ επαλάιεςε παλνκνηνηύπνπ ηνπ θεηκέλνπ απ’
ηνλ Αξηζηνηέιε αλαδεηθλύεη ηελ βαξύλνπζα ζεκαζία ηνπ. Έηζη ινηπόλ θαη ιόγσ ηνπ Αξηζηνηέιε,
επηιέμακε απηό ην θείκελν γηα λα νηθνδνκήζνπκε
ηνλ Διιεληθό Βεινληζκό (εικ.6).

Εικόνα 6 – Σηελ εηθόλα απηή βιέπνπκε θαη ηα 4 δεύγε Μεζεκβξηλώλ ηνπ Ιππνθξάηε έηζη όπωο πεξηγξάθνληαη
ζην Πεξη Φύζηνο αλζξώπνπ, παξ.11, ηνπνζεηεκέλα πάλω ζε αξραία Ειιεληθά αγάικαηα.

Τπίηον: πκπεξηιάβακε 72 ζεκεία Βεινληζκνύ.
Ο αξηζκόο 72 πξνέθπςε σο γηλόκελν ηνπ 8x9=72.
Όπνπ ην 8 είλαη ην 2 εηο ηελ Σξίηε δύλακε 2 3=8,
ελώ ην 9 ην 3 εηο ηελ Γεπηέξα δύλακε 32=9.
Άξα 23 x 32 =72.
Δπηιέμακε ην 72 γηαηί κέζα ζ’ απηόλ ηνλ αξηζκό
ππάξρνπλ όινη νη αξηζκνί απ’ ην 1-9.
Τπάξρεη ην 2 σο Yin-Yang θαη ζεσξία ππξόο θαη
ύδαηνο ηνπ Ηππνθξάηε (πεξί ην Γηαίηεο ην 1 ν,
παξ.3).
Δπίζεο ππάξρεη ην 3 σο ηξηαδηθή θύζε ηεο αλζξώπηλεο ςπρήο (ινγηθό, ζπκνεηδέο, επηζπκεηηθό) ηνπ
Πιάησλα.
Δπίζεο ζην 72 ππάξρεη ην 4 γηαηί νη 4 Μεζεκβξηλνί έρνπλ πνιιαπιάζην ηνπ 4 αξηζκό ζεκείσλ όπσο:
Α ΕΔΥΓΟΣ = 32 ζεκεία = 4 x 8

ησλ Κηλέδσλ. Δπίζεο ππάξρεη ην 7 ζην 72. Σέινο
ππάξρεη ην 8 θαη ην 9, αθνύ ην 72 όπσο πξναλαθέξακε είλαη γηλόκελν ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ησλ
δύν απηώλ αξηζκώλ.
Ο Διιεληθόο Βεινληζκόο όκσο έρεη θαη κέξε Κηλέδηθεο πξνέιεπζεο. Απηά είλαη ηα εμήο:
Ππώηον: Σν ζπνπδαηόηεξν, νη Κηλέδνη δώζαλε ηελ
βειόλα ζηνλ Διιεληθό Βεινληζκό θαη’ αλαινγία
κε ηηο εζηθέο αξρέο πνπ πξνζέθεξε ν Ηππνθξάηεο.
Γεύηεπον: Ζ ράξαμε ηεο πνξείαο ησλ Ηππνθξαηηθώλ Μεζεκβξηλώλ, έρεη γίλεη κε βάζε ηηο ήδε
γλσζηέο πνξείεο ησλ Κηλέδηθσλ Μεζεκβξηλώλ. Αο
αλαινγηζηνύκε όηη όηαλ μεθηλάγακε ηελ ράξαμε
ηεο πνξείαο ησλ Ηππνθξαηηθώλ Μεζεκβξηλώλ δελ
είρακε θάπνηα εηθόλα γηα λα αθνινπζήζνπκε, παξά κόλν ην θείκελν.αλ πξόηππν ινηπόλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη Κηλέδηθνη Μεζεκβξηλνί, νη νπνίνη
βέβαηα ηξνπνπνηήζεθαλ κε βάζε ηελ πνξεία πνπ
πεξηέγξαθε ν Ηππνθξάηεο ζην θείκελό ηνπ.

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

Τπίηον: Απ’ ηνπο Κηλέδνπο ν Διιεληθόο Βεινληζκόο έρεη πάξεη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζεκείσλ πάλσ ζηνπο ππάξρνληεο Μεζεκβξηλνύο ηνπ Ηππνθξάηε. Ο Ηππνθξάηεο ζην θείκελν ηνπ δελ αλαθέξεη
ζεκεία, αιιά πεξηνρέο. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ηνλ
ελδηέθεξε ε θιεβνηνκία ε νπνία δελ έρεη αθξηβή
ζεκεία, αιιά πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ςάρλνπκε λα
βξνύκε θιέβα γηα λα ηξππήζνπκε. Υξεζηκνπνηήζακε ινηπόλ ζεκεία απ’ ηνλ Κηλέδηθν Βεινληζκό.

Δλώ επίζεο, ππάξρεη θαη ην 5 γηαηί αλ πνιιαπιαζηάζνπκε ην 72 x 5 = 360 πνπ είλαη ν αξηζκόο ησλ
Κηλέδηθσλ ζεκείσλ Βεινληζκνύ (πξσηεπόλησλ θαη
παξαδόμσλ Μεζεκβξηλώλ).

Έηζη ινηπόλ ρξεζηκνπνηώληαο απηά ηα κέξε αξραίαο Διιεληθήο θαη εηνύηα ηα κέξε Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο, πξνέθπςε ν ΔΛΛΖΝΗΚΟΣ ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ.

Τπάξρεη θαη 6 αθνύ 6 x 12 = 72, κηαο θαη ην 6 θαη
12 ππάξρεη ζηνπο 12 πξσηεύνληεο Μεζεκβξηλνύο

αο ηνλ παξαδίδσ κε επρή λα ηνλ εθαξκόζεηε
πξνο όθεινο όισλ.

Β ΕΔΥΓΟΣ = 16 ζεκεία = 4 x 4
Γ ΕΔΥΓΟΣ = 8 ζεκεία = 4 x 2
Γ ΕΔΥΓΟΣ = 16 ζεκεία = 4 x 4
----------- ---------ΣΥΝΟΛΟ:
72
72

