
 

393 

Επίλογος 

Η κινέζικη ιατρική, ως μία καθολικά αποδεκτή έκφραση ιατρικής 

πρακτικής στον ελληνικό χώρο που συνδέεται με την υγεία, 

εξακολουθεί να διανύει, μάλλον, τη νηπιακή της ηλικία. Ο βελονισμός 

αποτελεί την κύρια μέθοδο μέσω της οποίας η κινέζικη ιατρική έχει 

διεισδύσει σε ένα μικρό αναλογικά ποσοστό εκφραστών της δυτικής 

επαγγελματικής ιατρικής, ενώ η προσφάτως εισαχθείσα κινέζικη 

βοτανοθεραπεία αφορά σε ακόμη λιγότερους επαγγελματίες. Ωστόσο, 

οι μέθοδοι της κινέζικης ιατρικής διεκδικούνται τόσο από γιατρούς, 

όσο και από μη γιατρούς. Η απουσία ενός μονολιθικά αρθρωμένου 

νομικού πλαισίου που θα μπορούσε να παράσχει τους όρους άσκησής 

της επιτρέπει την ανάδυση ενός αριθμού διακριτών, αλλά ταυτόχρονα 

αλληλοεπηρεαζόμενων θεωρήσεων οι οποίες προκαλούν το 

παραδοσιακό μοντέλο της δυτικής ιατρικής και των συνακόλουθων 

πρακτικών της, με άμεσες επιπτώσεις σε ζητήματα που συνδέονται με 

την επαγγελματική ταυτότητα. Η οικειοποίηση και ενσωμάτωση της 

κινέζικης ιατρικής στο ελληνικό πλαίσιο φροντίδας της υγείας 

εξακολουθεί να καλύπτει ένα μη επίσημα αναγνωρισμένο 

επαγγελματικό πεδίο, όπου δραστηριοποιούνται ανταγωνιστικές 

δυνάμεις, με στόχο την ολοένα μεγαλύτερη διεύρυνση της επιρροής 

κάθε ιδιαίτερης θεραπευτικής τεχνικής, κινέζικης προέλευσης. Οι 

απόπειρες νομιμοποίησης των υπαρχουσών ομάδων τις συνδέουν σε 

ένα συνεχές δίκτυο αλληλοδιαπλεκόμενων συναναστροφών. 

Διαφαίνεται πως κύριοι στόχοι τους αποτελούν η μεγιστοποίηση της 

επιρροής που θα μπορούσαν να ασκήσουν δυνητικά εν όψει μιας 

ενδεχόμενης κανονικοποιητικής πολιτικής, αλλά και η τρέχουσα 

διεύρυνση του πελατειακού τους κοινού. Οι βασικοί όροι «κινέζικη», 

«παραδοσιακή» «ιατρική», εντάσσονται στη ρητορική των 

επαγγελματιών και βρίσκονται υπό συνεχή διαπραγμάτευση. 
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Ο θετικισμός εξακολουθεί να αποτελεί την κυρίαρχη τάση η 

οποία χαρακτηρίζει τις εφαρμογές του επιστημονικού παραδείγματος 

που συνδέεται με τη δυτική ιατρική. Υποστηρίζεται από τους 

κρατικούς θεσμούς και η παραδοσιακή κινέζικη ιατρική ως 

εφαρμοσμένη «ιατρική» στον δυτικό κόσμο οφείλει επίσης να 

ενταχθεί στη μεθοδολογία της δοκιμής και του λάθους. Ο 

συσχετισμός μεταξύ της επιστήμης και της πρακτικής αποτελεί 

κυρίαρχο ζήτημα αναφοράς που χαρακτηρίζει τη ρητορική στη 

διεκδίκηση του βελονισμού ως στοιχείου της επαγγελματικής 

ταυτότητας των γιατρών. Γι’ αυτούς, η εφαρμογή του βελονισμού 

αλλά και η εκπαίδευση των επαγγελματιών βελονιστών θα πρέπει να 

διατηρεί πλήρη διάρθρωση με την επιστήμη της ιατρικής, εν 

αντιθέσει με τα όσα ίσχυαν δύο δεκαετίες πριν, όταν ο βελονισμός 

συνδεόταν στις δυτικές θεωρήσεις περισσότερο με «τέχνη», εφόσον 

δεν μπορούσε να στοιχειοθετηθεί από την αντίστοιχη μεθοδολογία 

της δυτικής επιστήμης.  

Όπως διαφαίνεται στη βιβλιογραφία, η επιστημολογία της 

κινέζικης ιατρικής, ιστορικά, ποτέ δεν έγινε απολύτως αποδεκτή στον 

γηγενή της χώρο ως επαρκής. Στη σύγχρονη εποχή, καθώς 

αναβαθμίστηκε σε εξαγώγιμο υπερεθνικό προϊόν και αναπροσάρμοσε 

το εννοιολογικό της περιεχόμενο στα ευρήματα της δυτικής 

ορθολογικής επιστήμης, απέβαλε τα στοιχεία εκείνα που θα 

μπορούσαν να ενταχθούν στη σφαίρα των προλήψεων. Αν και μόνο εν 

μέρει συμφιλιώθηκε με τις αρχές της δυτικής επιστήμης, προσέφερε 

τελικά το πλαίσιο το οποίο επέτρεψε την ένταξη του βελονισμού στις 

θεραπευτικές επιλογές εκπροσώπων της δυτικής ιατρικής. Στην 

Ελλάδα, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των γιατρών που 

ασχολούνται με τον βελονισμό συντάσσεται με την ορθολογική 

εφαρμογή του, η μαοϊκή εκδοχή της κινέζικης ιατρικής στηλιτεύεται 

από μία μειοψηφία γιατρών, αλλά και το σύνολο των μη γιατρών-

θεραπευτών, ως δημιούργημα της καρτεσιανής σκέψης. Η 
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«αποκάθαρσή» της αποτελεί το κύριο μέλημα των εκφραστών αυτής 

της τάσης. Στη συλλογιστική τους, η κινέζικη ιατρική ως 

«παραδοσιακή» οφείλει να ακολουθήσει την δική της προ-μαοϊκή 

επιστημολογία, η οποία αμφισβητεί την αξιόπιστη γνώση και πρακτική 

ως αποκλειστικό προνόμιο της επιστημονικής ιατρικής. Οι 

ακαδημαϊκά εκπαιδευμένοι γιατροί, ως εκφραστές της, 

χαρακτηρίζονται ακατάλληλοι συνεχιστές της κινέζικης ιατρικής, 

καθώς θεωρείται πως μεταφράζουν αναγωγικά ένα «ολιστικό», 

«αρχαίο» θεραπευτικό σύστημα, συρρικνώνοντας το θεωρητικό και 

πρακτικό του εύρος.  

Σ’ αυτή την τάση, οι ρητορικές επιλογές που λαμβάνουν χώρα 

χαρακτηρίζονται από μία απροκάλυπτη πολιτική ατζέντα επιδεικτικών 

εκφράσεων όπου η διαχείριση της έννοιας της «παράδοσης» επιτρέπει 

τη σύνδεση της κινέζικης ιατρικής με στοιχεία από την κατηγορία του 

ελληνικού έθνους, δημιουργώντας μια αυστηρά τοπική εκδοχή της 

κινέζικης ιατρικής. Χαρακτηριστικά τονίζεται πως η γνώση του 

θεωρητικού πλαισίου της κινέζικης ιατρικής καθίσταται χρήσιμη 

κυρίως ως προς την αποκάλυψη του κάθε αντίστοιχου 

«παραδοσιακού» θεραπευτικού τρόπου σκέψης ο οποίος στο δυτικό 

κόσμο έχει χαθεί υπό την επίδραση του ορθολογισμού. Σύμφωνα με το 

κυρίαρχο ιδεολόγημα, η ολιστική κινέζικη ιατρική παρέμεινε 

αναλλοίωτη μέσα στη διάρκεια χιλιάδων χρόνων. Η γνώση της 

δύναται να αποκαλύψει και τον αρχαίο ελληνικό τρόπο ιατρικής 

σκέψης μέσα από τον εντοπισμό της ομοιότητας που χαρακτηρίζει εν 

γένει όλα τα αρχαία ιατρικά συστήματα. Η «εξωστρέφεια» η οποία 

αναφέρεται ως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Έλληνα, εν 

αντιθέσει με τον Κινέζο ασθενή, μπορεί να αποτελέσει τη βάση της 

διάγνωσης για τον Έλληνα θεραπευτή, συμβάλλοντας στη 

διαμόρφωση ενός διαγνωστικού μοντέλου «ελληνικού τύπου», που 

δύναται να καταστήσει τον επαγγελματία «χαρισματικό». 

Συνδηλώσεις εμβληματικών όρων της κινεζικής θεωρίας, όπως είναι 
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το yin/yang, ερμηνεύονται τοιουτοτρόπως ώστε να ενταχθούν σε ήδη 

καταγεγραμμένα, από τους εθνογράφους του ελληνικού χώρου, 

πολιτισμικά σχήματα σκέψης που υποστηρίζουν τον «εκ φύσεως» 

προορισμό των δύο φύλων. Ακολούθως η εκδήλωση της ασθένειας 

εκλαμβάνεται ως μία συνοδευτική επίπτωση της παράβασής του, 

εξαιτίας του σύγχρονου τρόπου ζωής. Ίσως ο αμετάφραστος όρος 

glocalization, που εισήγαγε ο Robertson (1995), ως εναλλακτικό όρο 

έναντι του globalization χαρακτηρίζει παραδειγματικά την παραπάνω 

απόπειρα δημιουργίας μιας ελληνικής εκδοχής της κινέζικης ιατρικής.  

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην παρούσα μελέτη 

εκφράζουν την απόπειρα μιας πρώτης και οπωσδήποτε μερικής 

καταγραφής που αφορά στους ετερογενείς τρόπους διαχείρισης, 

διαπραγμάτευσης και ένταξης ενός μη γηγενούς θεραπευτικού 

συστήματος στο ελληνικό συμφραζόμενο. Ίσως μία μελλοντική 

διερεύνηση θα επέτρεπε την αναλυτική παρουσίαση ζητημάτων που 

δεν κατέστη δυνατόν να ενταχθούν στην έκταση που θα μπορούσαν να 

αναπτυχθούν στο παρόν κείμενο. Ένα από αυτά αφορά στον εντοπισμό 

των επαγγελματιών οι οποίοι, αφού εκπαιδευτούν στην κινέζικη 

ιατρική, την ασκούν εν τέλει σε θεραπευτικό επίπεδο και στην 

ποσοστιαία αναλογία που αυτοί καταλαμβάνουν στις 

καταγεγραμμένες, από την παρούσα έρευνα, ερμηνευτικές τάσεις. Ένα 

επικείμενο θέμα ερευνητικού ενδιαφέροντος θα μπορούσε να εστιάζει 

στις επιλογές και πρακτικές των ασθενών, το στίγμα των οποίων 

παρουσιάστηκε κυρίως συμπληρωματικά και υποστηρικτικά των 

πεποιθήσεων και πρακτικών των επαγγελματιών του χώρου της 

κινέζικης ιατρικής. Επίσης, θα μπορούσε να επιχειρηθεί η διερεύνηση 

των αντιλήψεων επαγγελματιών και ασθενών συσχετικά με τα 

ζητήματα της ασθένειας και της θεραπείας, με επίκεντρο το φύλο ως 

κεντρική κατηγορία ανάλυσης. Θεωρώ πως θα αποτελούσε μία γόνιμη 

εστίαση καθώς κατά την επιτόπια έρευνα αναδείχθηκαν αντιλήψεις 

επαγγελματιών που συνδέουν σωματικές δυσλειτουργίες με ρόλους 
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του κοινωνικού φύλου. Ενώ είναι ήδη γνωστή η ιστορική συμβολή της 

δυτικής ιατρικής στην κοινωνική κατασκευή αντιλήψεων που 

αφορούν ασθένειες του γυναικείου φύλου, συσχετίζοντας 

αναπαραγωγική λειτουργία και συναισθήματα, θα είχε ενδιαφέρον 

αυτές να συγκριθούν με τις αντίστοιχες επαγγελματιών υγείας και 

ασθενών ενός ολιστικού θεωρητικά θεραπευτικού συστήματος. 

 Οι περαιτέρω διασυνδέσεις του ζητήματος της εθνικής 

ταυτότητας με την υιοθέτηση συγκεκριμένων διατροφικών προτύπων 

στο επίπεδο της πρακτικής θα ήταν πιθανόν ένα ακόμη ζήτημα 

αναλυτικότερης καταγραφής. Η χαρακτηριστική απουσία μιας 

ρυθμιστικής πολιτικής εκ μέρους της κεντρικής εξουσίας που να 

αφορά στην κινέζικη ιατρική, όπως και κάθε μη ενταγμένης στο 

κυρίαρχο ρεύμα της ιατρικής, θεραπευτικής πρακτικής, συμβαδίζει με 

την ταυτόχρονη απουσία μελετών για την εν γένει εναλλακτική 

ιατρική στον ελληνικό χώρο. Τα είδη των ήδη διαδεδομένων 

θεραπευτικών τεχνικών που εντάσσονται στη σφαίρα της ποικίλουν 

και ο «μυθικός κόσμος» μέσω του οποίου στοιχειοθετούν την 

πρακτική τους παρουσιάζει συγκλίσεις όπως και σημαντικές 

αποκλίσεις. Η μελλοντική ερευνητική ενασχόληση με την κάθε 

επιμέρους εναλλακτική ιατρική πρακτική, κατά τη γνώμη μου, δεν 

συνιστά ζήτημα περιθωριακού ενδιαφέροντος. Η περαιτέρω εστίαση 

στην εντόπια δυναμική, στην αλληλεπίδραση των γραφειοκρατικών 

μηχανισμών, των γιατρών, των θεραπευτών και των ασθενών, θα 

μπορούσε να παράσχει μία πληρέστερη εικόνα των εννοιολογικών 

αποχρώσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τις διαδικασίες 

διαπραγμάτευσης και μορφοποίησης νέων εκδοχών της γνώσης και 

της πρακτικής που αφορούν στην ενσωμάτωση υπερτοπικών 

προϊόντων υγείας στο τοπικό συμφραζόμενο. 


