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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ είναι ένα σύστημα σκέψης και πρακτικής, αδιάλειπτο 
και ανεξάρτητο, το οποίο έχει ηλικία μεγαλύτερη των δύο χιλιετιών. Βα-
σισμένο σε αρχαία συγγράμματα, είναι αποτέλεσμα συνεχούς εξέλιξης, 
κριτικής σκέψης, καθώς και εκτεταμένης κλινικής παρατήρησης και πει-
ραματισμού. Αντιπροσωπεύει την ενδελεχή διατύπωση και αναδιατύπω-
ση υλικού, από σπουδαίους γιατρούς και θεωρητικούς, έχει όμως τις ρίζες 
του στη φιλοσοφία, τη λογική, την ευαισθησία και τα ήθη ενός πολιτισμού 
πολύ διαφορετικού από τον δικό μας. Έτσι έχει διαμορφώσει τη δική του 
αντίληψη για την υγεία και την ασθένεια.

Τα αρχαία χρόνια, οι Κινέζοι, όπως και οι περισσότερες κοινωνίες, απέδι-
δαν τις σοβαρές ασθένειες, σε κακά πνεύματα ή θυμωμένους προγόνους. 
Καθώς η Κινέζικη Ιατρική άρχισε να διαμορφώνεται, αναπτύχθηκε η άπο-
ψη ότι το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από διαφορετικά όργανα, το κα-
θένα από τα οποία επιτελεί διαφορετικές λειτουργίες για να εξασφαλίσει 
την υγεία και ότι η ασθένεια είναι αποτέλεσμα της μη σωστής λειτουργίας 
αυτών των οργάνων. Αυτή η επαναστατική άποψη βασίστηκε στην παρα-
τήρηση, ότι η φύση όπως και το ανθρώπινο σώμα ακολουθούν κάποιους 
φυσικούς νόμους. Αποκαλύπτοντας αυτούς τους νόμους, οι πρώτοι Κινέ-
ζοι θεραπευτές, μπόρεσαν όχι μόνο να κατανοήσουν το σώμα και τις λει-
τουργίες του, αλλά και να εξηγήσουν το πώς εκδηλώνονται οι ασθένειες 
και πώς μπορούν να προληφθούν και να θεραπευθούν. 

Η ιδέα αυτή της απόδοσης της υγείας και της ασθένειας σε φυσικούς 
νόμους εξελίχθηκε στην αρχαία Ελλάδα την ίδια περίπου περίοδο με την 
Κίνα. Έτσι υπάρχουν πολλές ομοιότητες στην Ιατρική παράδοση της Δύ-
σης και της Ανατολής. Για παράδειγμα τόσο στην Κινέζικη όσο και στη Δυ-
τική Ιατρική οι πνεύμονες συνεχώς συστέλλονται και διαστέλλονται για να 
επιτελέσουν την αναπνοή και να απορροφήσουν αέρα που είναι απαραί-
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τητος για τη διατήρηση της ζωής. Επίσης το πεπτικό σύστημα απορροφά 
πολύτιμα συστατικά από τις τροφές και τα νεφρά είναι υπεύθυνα για την 
παραγωγή των ούρων. Επίσης οι ασθένειες μπορούν να προκληθούν από 
την εισβολή παθογόνων, ή την κατάρρευση των λειτουργιών των εσωτε-
ρικών οργάνων. 

Η διάγνωση επίσης ακολουθεί μια παρόμοια προσέγγιση, καθορίζοντας 
τη φύση της ασθένειας από παρατηρήσιμες ενδείξεις ή από παθολογικές 
αλλαγές. Αυτές οι ομοιότητες υπάρχουν γιατί οι θεραπευτές προσπάθη-
σαν να εξηγήσουν την υγεία και την ασθένεια μέσα από παρατηρήσιμα 
φαινόμενα.

Παρά τις ομοιότητες, η Κινέζικη περιγραφή των φυσιολογικών και πα-
θολογικών διαδικασιών διαφέρει σημαντικά από αυτή της Βιοϊατρικής. Για 
παράδειγμα ο Σπλήνας στην Κινέζικη Ιατρική είναι ένα όργανο που μετα-
σχηματίζει και μεταφέρει την πεμπτουσία της τροφής ενώ στη Βιοϊατρική 
είναι μέρος του λεμφικού συστήματος. 

Το συκώτι στην Κινέζικη Ιατρική είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση 
του αίματος και την ομαλή ροή του Qi στο σώμα, ενώ στη Βιοϊατρική γνω-
ρίζουμε το συκώτι ως το χημικό εργαστήριο του σώματος. 

Επιπλέον οι πρώτοι Κινέζοι θεραπευτές δεν γνώριζαν το ρόλο των βα-
κτηρίων και των ιών, ως αιτίες των ασθενειών. Απέδιδαν συγκεκριμένες 
παθήσεις σε περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως άνεμος, ζέστη, κρύο, υγρα-
σία καθώς δεν είχαν τα μέσα για να παρατηρήσουν μικροοργανισμούς και 
βακτήρια όπως συμβαίνει σήμερα.

Η προσπάθεια να εξηγήσει κάποιος φυσιολογικά και παθολογικά φαινό-
μενα βάσει φυσικών στοιχείων εξαρτάται από την ανάλυση. Στη φυσιολο-
γία αυτό απαιτεί την αναγνώριση συγκεκριμένων οργάνων με συγκεκρι-
μένες λειτουργίες. 

Τόσο η Κινέζικη Ιατρική όσο και η Βιοϊατρική, έχουν κάνει αυτήν την 
αναλυτική προσέγγιση, αποδίδοντας λειτουργίες στα όργανα. Όμως η Βιο-
ϊατρική έχει προχωρήσει την ανάλυση ακόμα παραπέρα. Έχει χωρίσει τον 
οργανισμό σε μικρότερα μέρη. Έχει χωρίσει τα όργανα στα κομμάτια που 
τα αποτελούν και έχει αποδώσει συγκεκριμένες λειτουργίες στα πλαίσια 
των λειτουργιών των οργάνων που αποτελούν. Αυτή η ανάλυση έγινε δυ-
νατή με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, ώστε να μπορούν να παρατηρη-
θούν αντικείμενα και φαινόμενα αόρατα με γυμνό μάτι. Με την ανακάλυ-
ψη του μικροσκοπίου και την ανάπτυξη της βιοχημείας, η Δυτική Ιατρική 
μπορεί να αποκαλύψει με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια το πώς λειτουρ-
γεί το σώμα. Στην Κινέζικη Ιατρική, η αναλυτική προσέγγιση δεν ξεπέρα-
σε ποτέ το επίπεδο αυτών που μπορούμε να παρατηρήσουμε δια γυμνού 
οφθαλμού. Για παράδειγμα το νεφρό είναι το νεφρό και δεν μπορεί να διαι-
ρεθεί σε νεφρώνες, ουροφόρα σωληνάρια, μαλπιγγιανά σωμάτια κλπ.
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Αντί να αναλύσουν τα πάντα σε μικρότερα κομμάτια, οι Κινέζοι Φυσία-
τροι, εφάρμοσαν την έννοια του Qi και το σύστημα αλληλεπίδρασης – Yin-
Yang και 5 στοιχεία – που υπάρχουν σύμφωνα με την Κινέζικη παράδοση 
και τον Ταοϊσμό από τη δημιουργία του σύμπαντος. Αυτό τους επέτρεψε 
να μάθουν το ανθρώπινο σώμα και τη διαδικασία της υγείας και της ασθέ-
νειας, κάνοντας παραλληλισμούς με παρατηρήσεις από το σύμπαν γύρω 
τους. Οι νόμοι του μακρόκοσμου (σύμπαν) βρήκαν εφαρμογή στο μικρό-
κοσμο του ανθρώπινου σώματος. Εστίασαν δηλαδή μακροσκοπικά και όχι 
μικροσκοπικά όπως οι Δυτικοί. Αυτή η προσέγγιση είναι καθαρά ολιστική, 
βλέπει δηλαδή τον άνθρωπο σαν σύνολο και όχι σε μικρά κομμάτια.

Επίσης ενώ ο Δυτικός γιατρός, ξεκινάει τη διάγνωση από ένα σύμπτωμα 
και μετά ψάχνει για το μηχανισμό που κρύβεται από πίσω, την αιτία για τη 
συγκεκριμένη ασθένεια, ο Κινέζος γιατρός συγκεντρώνει την προσοχή του 
σε ολόκληρο το προφίλ του ασθενή, τόσο φυσιολογικά όσο και ψυχολογι-
κά. Όλες οι σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου και του συγκε-
κριμένου συμπτώματος, καθώς και τα γενικά χαρακτηριστικά του ασθενή, 
συγκεντρώνονται για να δημιουργήσουν όλα μαζί αυτό που στην Κινέζικη 
Ιατρική ονομάζεται σύνδρομο δυσαρμονίας.

Η Κινέζικη μέθοδος βασίζεται στην ιδέα ότι κανένα ξεχωριστό κομμάτι 
δεν μπορεί να κατανοηθεί παρά μόνο σε σχέση με το σύνολο. Δεν είναι 
δηλαδή λιγότερο λογική μέθοδος από τη Δυτική, απλά είναι λιγότερο ανα-
λυτική. Έχει έτσι αποτελέσματα χωρίς να χρησιμοποιεί εξεζητημένο εξο-
πλισμό και επιστημονικές μεθόδους, αλλά λειτουργώντας απλά, λιτά και 
απέριττα, με τα μέσα που προσφέρει η φύση και η εμπειρία περισσότερων 
από 2000 χρόνων παρατήρησης και πειραματισμού.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πρωτόγονη κοινωνία
Η ΠΚΙ θεωρείται ότι ξεκίνησε από τον Shennong (ιδρυτής της γεωργίας 
και της ΠΚΙ), ο οποίος δοκίμασε εκατοντάδες βότανα, μεταξύ των οποίων, 
σύμφωνα με το Huainan Tzu (βιβλίο της εποχής της δυτικής δυναστείας 
Han 202 π.Χ. – 8 μ.Χ.), περίπου εβδομήντα είδη ήταν δηλητηριώδη και 
προειδοποίησε να μην καταναλώνονται. Οι πηγές αυτές δείχνουν το πώς 
αναπτύχθηκε η Κινέζικη Ιατρική, όσον αφορά τα βότανα και ενσωμάτωσε 
φαρμακολογικές εμπειρίες. 

Οι τεχνικές της Κινέζικης Ιατρικής πρωτοεμφανίστηκαν στην πρωτόγο-
νη εποχή. Η τεχνική του βελονισμού, έχει τις ρίζες της στη νεολιθική επο-
χή, όπου χρησιμοποιούσαν ένα είδος βελόνας από πέτρα (stone-needle), 
για να σπάσουν κύστες και να παροχετεύσουν αίμα και πύο. Ήταν ένα ερ-
γαλείο παρόμοιο με τη βελόνα σαν νυστέρι που χρησιμοποιούμε σήμερα 
στο βελονισμό. 

Το αποτέλεσμα της πρακτικής με τις πέτρινες βελόνες έχει καταγραφεί 
σε αρχαία βιβλία όπως το Simple Questions. Εκεί αναφέρεται: “…the large 
carbuncle disease spread in the east and was cured with stone needles” 
(Simple Questions XII).

Τα πρωτόγονα εργαλεία όπως οι πέτρινες βελόνες και οι βελόνες από 
μπαμπού σταδιακά αντικαταστάθηκαν από χάλκινες και χρυσές βελόνες, 
μέχρι να φτάσουμε στις σημερινές από ανοξείδωτο ατσάλι και τις ασημέ-
νιες βελόνες.

Όσον αφορά τη θεραπεία με moxa, χρησιμοποιήθηκε επίσης, από τον 
πρωτόγονο άνθρωπο, για τη θεραπεία ασθενειών. Συγκεκριμένα, ζέσται-
ναν ένα καθορισμένο σημείο του σώματος, καίγοντας, καπνίζοντας ή στιγ-
ματίζοντας με αναμμένα υλικά όπως η moxa για να θεραπεύσουν ασθένει-
ες που προέρχονταν από κρύο και υγρασία.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

Η ανακάλυψη αυτής της μεθόδου, όπως αναφέρεται στο Simple Ques-
tions, συνδέεται με τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στο κρύο περιβάλ-
λον της βόρειας Κίνας.

Δυναστεία Shang (1600-1046 π.Χ.)
Σε αυτή την περίοδο αναπτύχθηκε η ζυθοποιία, εισάγοντας το κρασί-αλ-
κοόλ στο ιατρικό πεδίο. Το κρασί, ως τονωτικό (σε μικρή δόση) και ως 
αναισθητικό (σε μεγάλη δόση), βρέθηκε να είναι αποτελεσματικό στην τό-
νωση της κυκλοφορίας του αίματος και στην ενίσχυση του αποτελέσματος 
των φαρμάκων. 

Στο βιβλίο The Classic of Internal Medicine, αναφέρεται ότι ένα είδος σι-
ροπιού με κρασί χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία εξωγενών ασθενειών, 
ενώ στο History of the Later Han Dynasty, αναφέρεται το κρασί ως ένα είδος 
φαρμάκου αλλά και ως ενισχυτικό για άλλα φάρμακα. 

Οι φόρμουλες βοτάνων σε μορφή αφεψήματος ανακαλύφθηκαν από 
τον Yi Yin, έναν φυσίατρο που διακρίθηκε στη μαγειρική στις αρχές της 
δυναστείας Shang. Σύμφωνα με το The Records of the Historian, όπως ακρι-
βώς με τη μαγειρική, έφτιαξε υγρές φόρμουλες βοτάνων, αναμιγνύοντας 
ακατέργαστα βότανα με νερό. Η ανακάλυψη των αφεψημάτων αυτών 
συμβολίζει τη γέννηση των ιατρικών συνταγών.

Δυναστεία Zhou (1046-256 π.Χ.) και η περίοδος της Άνοιξης και 
του Φθινοπώρου (770-476 π.Χ.)
Από την ίδρυση της Δυτικής Δυναστείας Zhou το 1046 π.Χ., έως τη γέννη-
ση της περιόδου της Άνοιξης και του Φθινοπώρου, το 770 π.Χ., οι αρχαίοι 
Κινέζοι έμαθαν περισσότερα για τα δηλητηριώδη βότανα, όπως τα Radix 
Aconiti και Flos Genkwa, αλλά και τα δηλητηριώδη μέταλλα όπως ο αργιλί-
της. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα δηλητήρια άρχισαν να χρησιμοποιούνται 
για να βλάψουν άλλους, νωρίς τον 8ο αιώνα π.Χ.

Το παλαιότερο βιβλίο που καταγράφει τα βότανα που υπήρχαν στην 
Κίνα είναι το Τhe Book of Songs, γραμμένο την περίοδο της Άνοιξης και του 
Φθινοπώρου. Σε αυτό το βιβλίο καταγράφονται περισσότερα από 50 είδη 
βοτάνων, όπως τα Semen Pantaginis, Rhizoma Alismatis, Radix Puerariae, 
Radix Cynanchi Atrati, Radix Glycyrrhizae και Radix Scutellariae. Το βιβλίο 
περιγράφει πλήρως το πού και πότε μαζεύονται συγκεκριμένα βότανα κα-
θώς και τα αποτελέσματα της κατανάλωσής τους. 

Περισσότερα στοιχεία για τα Κινέζικα Βότανα μπορούμε να βρούμε στο 
βιβλίο Τhe Classic of Mountains and Rivers, που περιλαμβάνει 126 τύπους 
φορμουλών, 76 είδη ζωικών βοτάνων, 52 είδη φυτικών βοτάνων, 3 είδη 
μεταλλικών στοιχείων και άλλα. Παρόλο που δεν είναι ιατρικό βιβλίο, πε-
ριέχει στοιχεία για το περιβάλλον, τις δράσεις και τα αποτελέσματα των 
βοτάνων. Για παράδειγμα αναφέρει ότι “το αδενικό οίδημα θεραπεύεται 






