
                 Αγαπητέ κ. Τηλικίδη, τι ακριβώς έγινε στην Κίνα από τις 15 έως τις 17 
Σεπτέμβρη του 2018; Ποιος ο λόγος, για τον οποίο βρεθήκατε εκεί; 
 
 Αγαπητέ κ. Κατραμάδο, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την 
φιλοξενία, στην εφημερίδα σας Holistic Life, η οποία οφείλω να πω , ότι είναι το 
παλαιότερο και πιο αξιόπιστο ενημερωτικό έντυπο στον χώρο της εναλλακτικής 
Ιατρικής τα τελευταία 20 χρόνια. 
 Πράγματι από τις 15- 17 Σεπτέμβρη του 2018 του 2018, βρέθηκα στην πόλη 
TianJin της Κίνας, όπου έλαβε χώρα το 5ο συνέδριο της W.F.C.M.S ( World 
Federation of Chinese Medicine Societies). Η W.F.C.M.S είναι μια διεθνής οργάνωση, 
η οποία ασχολείται με την εκπαίδευση και προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης 
Ιατρικής ανά τον κόσμο. Αποτελεί την κύρια οργάνωση, η οποία καθορίζει στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας  ( Π.Ο.Υ ), τα θέματα που αφορούν την Π.Κ.Ι. Τα μέλη 
της, είναι κυρίως σχολές Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής ανά τον κόσμο , καθώς 
και οργανώσεις και προσωπικότητες, οι οποίες ασχολούνται με την αντίστοιχη 
εκπαίδευση. 
 Στόχος της W.F.C.M.S, είναι η διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαίσιού 
εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και η χορήγηση διεθνών πιστοποιήσεων  
ως προς την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική και τον βελονισμό . 
 Στα πλαίσια του Συνεδρίου αυτού, έγινε η εκλογή της καινούργιας 
εκπαιδευτικής επιτροπής της  W.F.C.M.S για τα επόμενα πέντε έτη , όπως και 
συζητήθηκαν διάφορα θέματα. Οι κινέζοι φίλοι  και Δάσκαλοι μου έκαναν την τιμή 
να με εκλέξουν ως μέλος της παρούσας εκπαιδευτικής επιτροπής της  W.F.C.M.S, 
για την διαμόρφωση της εκπαίδευσης για την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική, 
παγκοσμίως. 
  

Άρα, πλέον η Ελλάδα έχει ένα εκπρόσωπο στην W.F.C.M.S και συμβάλλει 
στην διαμόρφωση της εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο;  
  

Ναι, μπορούμε να πούμε ότι μέσω εμού, υπάρχει μια εκπροσώπηση της 
Ελλάδας και βέβαια της Ακαδημίας Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης 
Ιατρικής , η οποία είναι και αναγνωρισμένο μέλος της W.F.C.M.S. 
  

Τι γίνεται με τους Έλληνες, που ασχολούνται με την Παραδοσιακή Κινέζικη 
Ιατρική και τον βελονισμό; Υπάρχει πιθανότητα αναγνώρισης των σπουδών και η 
επαγγελματική κατοχύρωση αυτών; 
  

Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Στην Ελλάδα, οι μη γιατροί θεραπευτές 
έχουν να αντιμετωπίσουν μια ιατρική κοινότητα , η οποία είναι σταθερά 
αποφασισμένη να εμποδίσει την κατοχύρωση όποιων επαγγελματικών ή άλλων 
δικαιωμάτων. 
 Απ’ την άλλη η συμμετοχή μας στην Ενωμένη Ευρώπη επιβάλλει μια άλλου 
είδους διαχείριση του θέματος. 
 Οι θεραπευτές της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής, αν και αυξάνονται σε 
αριθμό, αδυνατούν να ομονοήσουν και έτσι να διεκδικήσουν αποτελεσματικά 
κατοχύρωση επαγγελματικών και άλλων δικαιωμάτων. 



 Εμείς ως Ακαδημία , προσπαθούμε να παρέχουμε υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης, ώστε οι απόφοιτοί μας να γίνονται άξιοι θεραπευτές. Από την άλλη 
διατηρούμε άριστες σχέσεις, τόσο με την οργάνωση W.F.C.M.S, όσο και με το 
TIANJIN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE. Η συμμετοχή της σχολής 
μας, στην οργάνωση W.F.C.M.S, ως αναγνωρισμένου μέλους , καθώς και η 
προσωπική μου συμμετοχή στην εκπαιδευτική επιτροπή της οργάνωσης, παρέχουν 
πιστοποίηση και ασφάλεια, ότι τουλάχιστον στο εξωτερικό πάμε καλά. 
  

Εκτός όμως από την συμμετοχή σας στο συνέδριο της W.F.C.M.S, 
εκφωνήσατε και ομιλία στο πανεπιστήμιο του Πεκίνου. Περί τίνος ακριβώς 
πρόκειται;  
   

Πράγματι στις 18/9/2018, μίλησα στην αίθουσα συνεδριάσεων της σχολής 
Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Πεκίνου. Το θέμα της 
ομιλίας ήταν ‘Ιπποκράτης και πιθανή σύνδεση της αρχαίας Ελληνικής με την 
Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική ’. Είναι αλήθεια ότι είναι η πρώτη φορά που ετέθη 
αυτό το ζήτημα στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πεκίνου. Ανοίξαμε μια μεγάλη 
πόρτα στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, που ελπίζω να φέρει εξελίξεις , οι οποίες θα 
δικαιώσουν τον Ιπποκράτη και αναβιώσουν την αρχαία Ελληνική Ιατρική. 
 Διανύουμε μια εποχή κατά την οποία, η ιατρική που γνωρίζουμε στην Δύση 
αλλάζει ραγδαία, ιδιαίτερα κάτω από την πίεση της διαρκούς εξάπλωσης της 
Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής. 
 Το μήνυμα που προσπαθώ να περάσω στους Κινέζους είναι ότι χρειάζονται 
τον Ιπποκράτη και την αρχαία Ελληνική ιατρική, στα πλαίσια της διαρκούς 
εξάπλωσης στην Δύση. 
 Επίσης, πρότεινα τόσο στο συνέδριο της W.F.C.M.S, όσο και στο 
Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, την μετάφραση 3 σημαντικών βιβλίων του Ιπποκράτη 
(Περί Διαίτης το 1ο, Περί Ανέμων- υδάτων και τόπων και περί εβδομάδων) 
απευθείας στα κινέζικα από τα ελληνικά. Επίσης, την μετάφραση του Κίτρινου 
Αυτοκράτορα, απευθείας στα κινέζικα από τα ελληνικά. Ελπίζω, οι προτάσεις μου 
να εισακουστούν και στο προσεχές διάστημα να έχουμε εξελίξεις και σ ’αυτό το 
θέμα. 
 Η νέα Ιατρική που γεννιέται κάτω από το βάρος όλων αυτών των εξελίξεων, 
χρειάζεται τον Ιπποκράτη και την αρχαία ελληνική Ιατρική φιλοσοφία, σκέψη και 
πρακτική. Αυτό είναι κάτι που και εμείς οι Έλληνες πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, 
να κατανοήσουμε και να επιδιώξουμε.  


