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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
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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».

ΠΑΗΧΝΗΑ – ΣΔΤΥΟ 17ν

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 ζε 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
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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 βα6

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 14Du). 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.
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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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