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Η υπόθεση

H βασική αρχή πάνω στην οποία στηρίζεται το παρόν βιβλίο 
είναι απλή: όποια λειτουργία και αν επιτελεί κάθε μυς μεμο-
νωμένα, επηρεάζει και τις υπόλοιπες λειτουργίες του σώματος, 
καθώς κάθε μυς είναι ενσωματωμένος στο δίκτυο των περιτο-
νιών. Οι επενδύσεις της περιτονίας ακολουθούν τη στρέβλωση 
και την ύφανση του συνδετικού ιστού του σώματος, σχηματί-
ζοντας τους μυοπεριτοναϊκούς «μεσημβρινούς» (εικόνα Εισα-
γωγής 1). Μέσω των μεσημβρινών αυτών προσδίδεται 
σταθερότητα στην κίνηση, αντοχή στις τάσεις που ασκούνται, 
ανθεκτικότητα και, κυρίως, εξισορρόπηση της στάσης του 
σώματος. (Ωστόσο, δεν τίθεται θέμα αποκλειστικότητας για τις 
λειτουργίες των συγκεκριμένων γραμμών-μεσημβρινών. Οι 
λειτουργικές συνδέσεις, όπως αυτές που περιγράφονται στο 
τέλος της εισαγωγής, το συνδεσμικό υπόστρωμα όπως αυτό 
περιγράφεται στην «εσωτερική θήκη» στο Κεφάλαιο 1 και η 
γεωγραφική κατανομή των τάσεων στην εργασία των Huijing 
et al., επίσης στο Κεφάλαιο 1, αποτελούν όλες εναλλακτικές 
οδούς κατανομής και αντιστάθμισης των τάσεων που ασκού-
νται στο σώμα.) Ουσιαστικά, οι «Ανατομικές Αλυσίδες» ανα-
δεικνύουν μία «επιμήκη Ανατομία», ένα σχέδιο επιμήκων 
διατατών «λουριών» και «ιμάντων» μέσα στο μυϊκό σύστημα. 
Είναι μια ολιστική άποψη η οποία προσφέρεται ως συμπληρω-
ματική (και σε κάποιες περιπτώσεις εναλλακτική) της καθιε-
ρωμένης ανάλυσης της μυϊκής δράσης. 

Κατ’ ουσία ο Χάρτης των Ανατομικών Αλυσίδων προσδίδει 
την «επιμήκη ανατομία» − ένα πρόχειρο σχέδιο των επιμηκών 
ζωνών εφελκυσμού που υπάρχουν στο σύνολο του μυϊκού 
συστήματος. Πρόκειται για μία ολιστική θεώρηση που προ-
σφέρεται ως συμπλήρωμα (και σε ορισμένες περιπτώσεις ως 
εναλλακτική λύση) στην κλασική ανάλυση της μυϊκής δράσης.

Η καθιερωμένη αυτή ανάλυση θα μπορούσε να ονομαστεί 
«θεωρία της μεμονωμένης δράσης των μυών». Σε όλα σχεδόν 
τα συγγράμματα, η δράση κάθε μυός στον σκελετό περιγρά-
φεται αφού αυτός έχει απομονωθεί από τις κατασκευές που 
βρίσκονται πάνω ή κάτω από αυτόν, όπως επίσης και από τη 
συνάφειά του με νευρικούς ιστούς, αγγεία και άλλες παρακεί-
μενες δομές.1-10 Η θεώρηση αυτή προσδιορίζει τη λειτουργία 
του μυός αποκλειστικά σε σχέση με τα οστά στα οποία προ-
σφύεται (κεντρικά και περιφερικά, εικόνα Εισαγωγής 2). Η 
γενικώς αποδεκτή άποψη είναι πως οι μύες, συνδέοντας το ένα 
οστό με το άλλο, έχουν ως μοναδική λειτουργία να προσεγγί-
ζουν μέσω της μυϊκής συστολής τις δύο προσφύσεις τους ή να 
αντιστέκονται στην απομάκρυνσή τους. Ορισμένες φορές ανα-
λύεται και ο ρόλος των μυϊκών περιτονιών σε σχέση με τις 
γειτονικές δομές (όπως ο ρόλος του έξω πλατέος μυός ως 
«υδραυλικού ενισχυτή» που σπρώχνει προς τα έξω και, κατά 
συνέπεια, προ-ενεργοποιεί τη λαγονοκνημιαία ταινία. Στην 
πραγματικότητα, η υδραυλική ενίσχυση συμβαίνει σταθερά σε 
όλο το σώμα). Σχεδόν ποτέ όμως δεν αναφέρονται τόσο οι 

επιμήκεις συνδέσεις μεταξύ των μυών και των περιτονιών όσο 
και η λειτουργία τους (όπως, για παράδειγμα, η σταθερή πρό-
σφυση που υπάρχει ανάμεσα στη λαγονοκνημιαία ταινία και 
τον πρόσθιο κνημιαίο μυ – εικόνα Εισαγωγής 3).

Η επικράτηση της ανάλυσης καθενός μυός ως τη μοναδική 
αναφορά στην περιγραφική ανατομική του μυϊκού συστήματος 
(σε συνδυασμό με την απλοϊκή και αφελή θεώρηση πως η 
πολυπλοκότητα της ανθρώπινης κίνησης και η σταθερότητα 
προέρχονται απλώς από το άθροισμα της δράσης των μυών) 
δεν αφήνει περιθώριο στις νέες γενιές θεραπευτών να σκέφτο-
νται με διαφορετικό τρόπο.

Η θεώρηση αυτή ωστόσο είναι απλώς μία επινοημένη 
μέθοδος παρατήρησης και μελέτης της ανατομικής δομής του 
ανθρώπινου σώματος, σύμφωνα με τον τρόπο τον οποίο έχουμε 
ορίσει εμείς, όταν διαχωρίζουμε με το νυστέρι τους μυς από τις 
παρακείμενες δομές τους, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως το 
σώμα λειτουργεί −ή είναι συντεθειμένο− με τον συγκεκριμένο 
τρόπο. Αν όμως ο παρατηρητής επιμείνει αυστηρά στη μέθοδο 
αυτή, στην ουσία υποβαθμίζει το ρόλο των μυών στην κίνηση 
του σώματος. 

Καθώς το να μην περιγράφεται καθόλου ο μυς ως απαραί-
τητη λειτουργική μονάδα στη μελέτη της ανθρώπινης κίνησης 
αποτελεί ριζοσπαστική θεώρηση για τους περισσότερους, 
είμαστε σε θέση να ισχυριστούμε τουλάχιστον πως οι σύγχρο-
νοι θεραπευτές οφείλουν να σκέφτονται πέρα από τα όρια 
αυτά, αφού μόνο με τον τρόπο αυτόν είναι δυνατή η μελέτη της 
επίδρασης της μυϊκής συστολής στο σύνολο του οργανισμού. 
Το βιβλίο αυτό είναι μία προσπάθεια προς τα εμπρός –όχι για 
να αρνηθούμε, αλλά προκειμένου να συμπληρώσουμε την επι-
κρατούσα άποψη– συναρμολογώντας τις συνδεδεμένες μυοπε-
ριτοναϊκές κατασκευές στο πλαίσιο των «μυοπεριτονιακών 
μεσημβρινών». Οφείλουμε να είμαστε σαφείς πως οι ανατομι-
κές αλυσίδες δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένη επιστημονική 
θεωρία –το βιβλίο αυτό προηγείται της επιστημονικής 
έρευνας– ταυτόχρονα όμως αισθανόμαστε μεγάλη ευχαρί-
στηση σχετικά με το πόσο ικανοποιητικά ανταποκρίνεται η 
αρχή αυτή στην κλινική πράξη και στη μελέτη της κίνησης.

Από τη στιγμή που προσδιορίζονται συγκεκριμένα οι μυοπε-
ριτονιακοί μεσημβρινοί αναγνωρίζονται οι συνδέσεις τους και 
στη συνέχεια εφαρμόζονται εύκολα, τόσο στην αξιολόγηση όσο 
και στη διευκόλυνση της κίνησης. Οι έννοιες αυτές μπορούν να 
εκφραστούν με διάφορους τρόπους από τους θεραπευτές, 
όμως το κείμενο αυτό προσπαθεί να επιτύχει μία ισορροπία 
έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ενημερωμένου 
θεραπευτή, ενώ παράλληλα να αφορά και το ευρύ κοινό ή τους 
σπουδαστές.

Η κατανόηση της αρχής των κινητικών αλυσίδων επιτρέπει 
στον θεραπευτή να αποκτήσει μια τρισδιάστατη εικόνα της 
ανατομίας του μυοσκελετικού συστήματος και να αναγνωρίσει 
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Η φιλοσοφία 

Η κεντρική ιδέα της επούλωσης των ιστών εστιάζει περισ-
σότερο στην ικανότητά μας ως θεραπευτές να ακούμε, να 
παρατηρούμε και να αντιλαμβανόμαστε, παρά στο να εφαρ-
μόζουμε την τεχνική μας. Η θεώρηση αυτή αποτελεί και τη 
βάση του βιβλίου αυτού. 

Στόχος μας δεν είναι η προώθηση μίας τεχνικής έναντι 
κάποιας άλλης, ούτε επιθυμούμε να αναλύσουμε τον μηχανι-
σμό λειτουργίας κάποιων τεχνικών. Όλες οι θεραπευτικές 
παρεμβάσεις, ανεξαρτήτως είδους, έχουν ως βασική αρχή τον 
διάλογο ανάμεσα στα συστήματα του ανθρώπινου οργανι-
σμού. Στην υπόθεση των μυοπεριτονιακών μεσημβρινών δεν 
έχει ιδιαίτερη σημασία αν οι αλλαγές στις μυϊκές περιτονίες 
οφείλονται απλώς σε μυϊκή χαλάρωση, στην απελευθέρωση 
ενός σημείου πυροδότησης, σε αλλαγή της χημείας της θεμέ-
λιας ουσίας, στη γλοιοελαστικότητα των κολλαγόνων ινών που 
ρυθμίζεται από τη μυϊκή άτρακτο ή τα τενόντια όργανα του 
Golgi, στη μεταφορά της ενέργειας ή στη μεταβολή της στάσης 
του σώματος. Η υιοθέτηση της έννοιας της ανατομικής αλυσί-
δας χρησιμοποιείται για την κατανόηση των ευρύτερων 
δομικών σχέσεων που συμβαίνουν στο σώμα του πελάτη σας, 
στη βάση των οποίων εφαρμόζετε εν συνεχεία τις τεχνικές που 
έχετε στη διάθεσή σας, ώστε να επέλθουν οι απαραίτητες 
τροποποιήσεις.  

Σήμερα, πέρα από τα παραδοσιακά πεδία της φυσικοθερα-
πείας, της φυσιατρικής και της ορθοπεδικής, υπάρχει μεγάλος 
αριθμός μεθόδων που εστιάζονται στην αντιμετώπιση προ-
βλημάτων των μαλακών μορίων και της κίνησης καθώς και 
μεγάλος αριθμός τεχνικών, όπως η οστεοπαθητική, η χειρο-
πρακτική, οι ενεργειακές τεχνικές και οι ψυχοθεραπευτικές 
παρεμβάσεις. Καθημερινά σχεδόν διαφημίζονται καινούργιες 
τεχνικές, αν και, στην πραγματικότητα, λίγες από αυτές είναι 
νέες, αφού οι περισσότερες από αυτές βρίσκονται στο φάσμα 
των τεχνικών εφαρμογής των χειρισμών. Παρατηρούμε πως 
υπό οποιαδήποτε οπτική και αν προσεγγίσει κάποιος το 
συγκεκριμένο ζήτημα, η εφαρμογή των τεχνικών αυτών μπορεί 
να είναι αποτελεσματική, ανεξάρτητα από το αν η εξήγηση 
που δίνεται καταλήγει να είναι η επικρατούσα. 

Εκείνο που απαιτείται δεν είναι η εφαρμογή τόσο νέων 
τεχνικών, αλλά η υιοθέτηση νέων προτάσεων, οι οποίες θα 
οδηγήσουν σε νέες θεραπευτικές στρατηγικές, κάτι που 
δυστυχώς φαίνεται να μην επιτυγχάνεται. Επομένως, σημα-
ντικές, καινοτόμες θεραπευτικές τεχνικές αναδεικνύονται 
μόνον όταν η λειτουργία του σώματος γίνεται αντιληπτή από 
μία ιδιαίτερη οπτική γωνία. Οι ανατομικές αλυσίδες είναι 

τα πρότυπα με τα οποία αυτό κινείται στις καθημερινές δρα-
στηριότητες. Ο συγκεκριμένος τρόπος σκέψης επιτρέπει στον 
θεραπευτή να αναγνωρίσει το πώς τα προβλήματα που προκα-
λούν πόνο σε μία περιοχή του σώματος συνδέονται με άλλες 
διαταραχές που δεν προκαλούν πόνο και εντοπίζονται σε άλλη 
περιοχή του σώματος. Η εφαρμογή της ολιστικής ανατομικής 
θεώρησης στην καθημερινή πρακτική της κινησιοθεραπείας 
και των τεχνικών κινητοποίησης οδηγεί σε νέες στρατηγικές 
θεραπευτικής αντιμετώπισης. Αν και στην έκδοση αυτήν ανα-
φέρονται ορισμένα τεκμηριωμένα ευρήματα, είναι ακόμη 
νωρίς να καταλήξουμε σε αντικειμενικά συμπεράσματα, καθώς 
απαιτείται περισσότερη έρευνα για την ανάδειξη των μηχανι-
σμών μέσω των οποίων αλληλεπιδρούν οι μεσημβρινοί των 
περιτονιών. Από τα όσα αναφέρονται στο βιβλίο αυτό η έννοια 
των ανατομικών αλυσίδων καθίσταται δυνητικά χρήσιμη στην 
κατανόηση των επιμηκών συνδέσεων των τοιχωματικών 
περιτονιών.

Εικόνα Εισαγωγής 2:
H συνηθισμένη μέθοδος για να 
ορίσουμε τη δράση του μυός 
συνίσταται στην απομόνωση 
του μυός από το σκελετο και 
στη συνέχεια στο να 
καθορίσουμε τι θα συνέβαινε 
αν τα δύο άκρα του μυός 
συμπλησιάσουν, όπως στην 
απεικόνιση του δικεφάλου. 
Αυτό είναι μια πολύ χρήσιμη 
άσκηση αλλά σχεδόν καθόλου 
απόλυτη, καθώς δεν υπολογίζει 
την επίδραση του μυός στις 
γειτονικές του δομές μέσω της 
έλξης και ώθησης των 
περιτονιών.  Επίσης η 
αποκοπή της περιτονίας σε 
κάθε άκρο, μειώνει  
οποιαδήποτε επίδραση της 
έλξης στις εγγύς ή απω 
ευρισκόμενες δομές. Αυτές οι 
πλάγιες συνδέσεις είναι το 
αντικείμενο αυτού του βιβλίου 
(αναπαραγμένο με την ευγενική 
άδεια από τον Grundy 1982).  

Εικόνα Εισαγωγής 3:
Ο λαγόνιος μυς έχει μια ισχυρή προσκόλληση στο 
ενδομύιο διάφραγμα του μηρού και έτσι παίζει 
κάποιο ρόλο στην ενεργοποίηση αυτής της 
περιτονίας για τη σταθερότητα του μηρού και του 
ισχίου. Η ευρέως αποδεκτή αίσθηση στα ανατομικά 
βιβλία ότι οι μύες  δρούν μεμονωμένα στα οστά 
αγνοεί, αυτές τις περιτονίακές επιδράσεις και 
δυσχεραίνει τη σκέψη του σύγχρονου 
Φυσικοθεραπευτή και χειροπρακτικού. Νέες 
στρατηγικές προκύπτουν όταν λαμβάνονται υπόψη 
οι συνδέσεις μεταξύ των περιτονιών (εικόνα από 
ένα βίντεο του συγγραφέα, διατομές από τα 
εργαστήρια Ανατομικής Ενοράσης)

Δικέφαλος μηριαίος (μακρα και βραχεία κεφαλή)
Μακρός περονιαίος

Λαγοκνημιαία τανία Πρόσθιος κνημιαίος
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Μέσω των θεωριών που αναπτύχθηκαν από τον Αϊνστάιν, 
τον Μπορ και άλλους, στη φυσική εισήχθη τον 20ό αιώνα η 
θεωρία της σχετικότητας, μιας γλώσσας ,θα έλεγε κανείς, που 
μιλά για τη σχέση του ενός αντικειμένου ως προς το άλλο και 
δεν εξετάζει τα φαινόμενα με τη γραμμική λογική της αιτίας 
και του αποτελέσματος, μία θεωρία που στη συνέχεια ο Καρλ 
Γιουνγκ εισήγαγε στη ψυχολογία και πολλοί άλλοι την εφάρ-
μοσαν σε άλλους τομείς. Παρ’ όλα αυτά πέρασε σχεδόν ένας 
αιώνας μέχρι οι θεωρίες αυτές να εφαρμοστούν στη φυσική 
ιατρική. Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα μικρό βήμα προς αυτή 
την κατεύθυνση – μία γενικευμένη μέθοδο σκέψης που αφορά 
την ανάλυση της στάσης και της κίνησης του σώματος. 

Τι είμαστε σε θέση να μάθουμε από τη συνεργασία των ιστών 
που απαρτίζουν το σώμα αντί να τους διαχωρίζουμε και στη 
συνέχεια να τους αναλύουμε;

Δεν έχει όμως νόημα να υποστηρίζουμε πως «τα πάντα συν-
δέονται με όλα τα υπόλοιπα» και απλώς ο θεραπευτής να 
παραμένει προσκολλημένος στο αξίωμα αυτό. Αν δεν προχω-
ρήσει ένα βήμα παραπέρα, οδηγείται απλώς από διαίσθηση. Η 
θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν δεν αναιρεί τους νόμους 
της κίνησης που διατυπώθηκαν από τον Νεύτωνα, αλλά τους 
εντάσσει σε ένα ευρύτερο σχέδιο. Ομοίως, η θεωρία των μυο-
περιτονιακών μεσημβρινών δεν μειώνει την αξία άλλων τεχνι-
κών που εστιάζουν στον μυ, απλώς τις συμπεριλαμβάνει στη 
νέα ολιστική αντιμετώπιση. Η στρατηγική αυτή συμπληρώνει 

ακριβώς αυτό, μία οπτική, μία ολιστική μέθοδος θεώρησης του 
μυοσκελετικού συστήματος που οδηγεί σε νέες θεραπευτικές 
στρατηγικές.  

Οι περισσότερες από τις τεχνικές χειρισμών που εφαρμόζο-
νται τα τελευταία εκατό χρόνια όπως και ο αντίστοιχος δυτικός 
τρόπος σκέψης την τελευταία μισή χιλιετία βασίζονται σε ένα 
μηχανικό αφαιρετικό μοντέλο – το μικροσκοπικό φακό (εικόνα 
Εισαγωγής 4). Συνεχίζουμε δηλαδή να εξετάζουμε φαινόμενα 
τεμαχίζοντάς τα σε ολοένα και πιο μικρά τμήματα και στη 
συνέχεια προσπαθούμε να κατανοήσουμε τον ρόλο που παίζει 
καθένα από αυτά. Ο μηχανικός αυτός τύπος προσέγγισης, που 
αρχικά παρουσιάστηκε από τον Αριστοτέλη και επισημοποιή-
θηκε μεταγενέστερα από τους Ισάακ Νεύτωνα και Ρενέ 
Ντεκάρτ, οδήγησε εξελικτικά στην επιστήμη της φυσιατρικής 
και γέμισε χιλιάδες βιβλία με γωνιόμετρα, μοχλούς και δυνά-
μεις, σχεδιασμένα πάνω στην έκφυση ή την κατάφυση των 
μυών (εικόνα Εισαγωγής 5). Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ 
σε όλους αυτούς τους εξαιρετικούς ερευνητές οι οποίοι προσέ-
φεραν εξαιρετικές εργασίες σχετικές με συγκεκριμένους μυς 
και αρθρώσεις.11-13 

Αν κάποιος κλωτσήσει μία μπάλα, ο πλέον ενδιαφέρων 
τρόπος για να αναλύσει τα αποτελέσματα της ενέργειάς του 
είναι υπό το πρίσμα των νόμων της μηχανικής εκείνων που 
αναφέρονται στις δυνάμεις και την κίνηση. Αρκεί ο υπολογι-
σμός των συντελεστών της αδράνειας, της βαρύτητας και της 
τριβής προκειμένου να προσδιοριστεί η επίδραση της κλω-
τσιάς στην κίνηση της μπάλας, καθώς και το σημείο στο οποίο 
αυτή θα σταματήσει να κινείται, ακόμα και αν η κλωτσιά είναι 
σαν εκείνη του Μπέκαμ. Αν όμως κλωτσήσει κανείς έναν 
μεγάλο σκύλο, η ανάλυση των δυνάμεων και των μοχλών δεν 
είναι τόσο σημαντική όσο είναι η αντίδραση του σκύλου στην 
κλωτσιά. Η μεμονωμένη ανάλυση, λοιπόν, κάθε μυός σύμφωνα 
με τους νόμους της εμβιομηχανικής προσδίδει μία ελλιπή 
εικόνα της ανθρώπινης κίνησης. 

Εικόνα Εισαγωγής  4: Ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι σχεδιάζοντας 
χωρίς τη διαβρωτική προκατάληψη του μηχανιστικού μοντέλου 
μυός-οστού έφτιαξε στα ανατομικά χειρόγραφα του κάποια σκίτσα 
που μοιάζουν πολύ με αυτά με του Ανατομικού Οδηγού.  Εικόνα Εισαγωγής 5: Η 

αντίληψη της εμβιομηχανικής 
εφαρμοσμένη στην ανθρώπινη 
ανατομία μας έχει δώσει 
πολλές πληροφορίες για τη 
δράση μεμονωμένων μυών 
υπό τον όρο των μοχλών, 
γωνιών και δυνάμεων. Μπορεί 
όμως αυτή η μεμονωμένη 
προσέγγιση να αποφέρει 
περισσότερη γνώση;  
(Αναπαραγμένη με την 
ευγενική άδεια Jarney 2006) 
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Ο όρος «μυοπεριτονία» δηλώνει τη συνδυασμένη και αδια-
χώριστη φύση του μυϊκού ιστού (μυο-) από τον ιστό που τον 
συνοδεύει, τον συνδετικό ιστό (περιτονία). Ο όρος αναλύεται 
περισσότερο στο πρώτο κεφάλαιο (εικόνα Εισαγωγής 6).

Η κινητοποίηση (χειρισμοί) του μυοπεριτονιακού ιστού 
έχουν ευρεία απήχηση στους θεραπευτές που χρησιμοποιούν 
κυρίως τη μάλαξη, τους οστεοπαθητικούς και τους φυσικοθε-
ραπευτές. Η μελέτη των περιτονιών συμπεριλαμβάνεται στο 
έργο της βασικής μου καθηγήτριας Δρ. Ida Rolf19, μια βρετα-
νική έκδοση της Νευρομυϊκής Θεραπείας που εκδόθηκε από 

και δεν αντικαθιστά την υφιστάμενη γνώση για τους μυς. Με 
άλλα λόγια, ο σπληνιοειδής κεφαλικός μυς στρέφει την κεφαλή 
και εκτείνει την αυχενική μοίρα λειτουργώντας ταυτόχρονα ως 
τμήμα της σπειροειδούς και πλάγιας μυοπεριτονιακής 
αλυσίδας.

Η προσέγγιση των μυοπεριτονιακών μεσημβρινών βασίζεται 
στην αποδοχή ενός προτύπου που ισχύει σε όλο στο μυοσκε-
λετικό σύστημα και αποτελεί ένα μικρό τμήμα των πολυάριθ-
μων προτύπων τα οποία ρυθμίζουν και διατηρούν σε αρμονία 
όλα τα συστήματα στο ανθρώπινο σώμα. Ως εκ τούτου, οι μυο-
περιτονιακοί μεσημβρινοί αποτελούν τμήμα της ευρύτερης 
θεώρησης του ανθρώπινου σώματος και δεν αποτελούν «αδύ-
ναμες μηχανές», όπως αναφέρει ο Ντεκάρτ, αλλά λειτουργούν 
ως ολοκληρωμένα πληροφορικά συστήματα που από τους 
ανώτερους μαθηματικούς αποκαλούνται αυτοπαραγωγικά (ή 
αυτομορφωτικά).14-18 

Αν και οι προσπάθειες να μετατοπιστεί το εννοιολογικό 
πλαίσιο προς μια νέα κατεύθυνση ίσως αρχικά θεωρούνται 
ασαφείς συγκριτικά με την αντίληψη της εμβιομηχανικής, η 
οποία βλέπει τα πράγματα με το «αν… τότε…», τελικά η νέα 
αυτή άποψη οδηγεί στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης θεραπευ-
τικής στρατηγικής. Οι καινοτόμες αυτές στρατηγικές δεν περι-
λαμβάνουν μόνο στοιχεία μηχανικής του σώματος, αλλά 
προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, δηλώνοντας πως υπάρχει 
κάτι χρήσιμο στη συνολική συμπεριφορά των οργάνων του 
σώματος που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί αθροίζοντας 
απλώς τα επιμέρους τμήματα. 

  
Ανατομικές Αλυσίδες και μυοπεριτονιακοί 
μεσημβρινοί: Περί τίνος πρόκειται, συνοπτικά;

Ο όρος «ανατομικές αλυσίδες» περιγράφει την οπτική γωνία 
στην αξιολόγηση. Για τους συγγραφείς του βιβλίου ο όρος 
αυτός αποδίδεται με τη μεταφορική έννοια που αναφέρεται σε 
όλες τις συνέχειες που υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα. Σε όλο 
το βιβλίο υπάρχουν εικόνες του ανθρώπινου σώματος πάνω 
στις οποίες σημειώνονται διαδρομές, κόμβοι και σταθμοί. Ο 
όρος ανατομική αλυσίδα είναι ισοδύναμος με τον όρο μυοπε-
ριτονιακός μεσημβρινός. 

Εικόνα Εισαγωγής 6: Μία μεγέθυνση της μυοπεριτονίας: το 
άραχνοΰφαντο υλικό είναι το ενδο και περι- μυϊκό κολλαγόνο που 
τυλίγει και περιπλέκεται με τις σαρκώδεις (και μπερδεμένες) μυϊκές ίνες. 
(αναπαραγμένο με την ευγενική άδεια από τον Ronald Thompson)

Εικόνα Εισαγωγής 7: Η 
Dr Ιda Rolf (1896-1979) 
δημιουργός της δομικής 
ενσωμάτωσης 
μυοπεριτονιακών χειρισμών 
(@ Tom Myers, 
Αναπαραγμένη με την 
ευγενική χορηγεία από 
Marvin Solit)

Εικόνα Εισαγωγής 8:  Η εσωτερική βράχυνση ή η μετατόπιση 
των μυοπεριτονιακών μεσημβρινών μπορεί να παρατηρηθεί σε 
όρθια θέση  ή σε κίνηση. Αυτές οι εκτιμήσεις οδηγούν σε ολιστικές 
θεραπευτικές στρατηγικές. Μπορεί κάποιος να κοιτάξει το Α και να 
δει τη βράχυνση και τη μετατόπιση των περιτονιακων στοιβάδων 
που φαίνονται στο B? (Φωτο του συγγραφέα, για επεξήγηση των 
γραμμών βλ κεφ 11)

A B
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όργανα και είναι ταυτόχρονα υπεύθυνοι για τη σύνδεση του 
ενός οργάνου με τα όμορα, ο κολλαγόνος ιστός των οστών, των 
χόνδρων, των τενόντων, των συνδέσμων, του δέρματος και των 
περιτονιών των μυών (μυοπεριτονίες). Ο όρος «μυοπεριτονια-
κός» επικεντρώνεται στις περιτονίες που επενδύουν τις μυϊκές 
ίνες (όπως στην εικόνα Εισαγωγής με αριθμό 6). Για λόγους 
απλούστευσης, και προκειμένου να δοθεί έμφαση στην 
κεντρική αρχή του βιβλίου αυτού, που είναι η ενιαία φύση και 
συνέχεια του δικτύου των περιτονιών, ο ιστός αυτός από το 
σημείο αυτό και στη συνέχεια του βιβλίου αναφέρεται με τον 
απλουστευμένο όρο «μυοπεριτονία». Δεν προκύπτει η ανάγκη 
ο όρος να χρησιμοποιείται στον πληθυντικό, καθώς αφορά ένα 
μόνο, συγκεκριμένο δομικό υλικό του οργανισμού. 

Ο όρος «μυοπεριτονιακή συνοχή» περιγράφει τη σύνδεση 
που υπάρχει μεταξύ δύο παρακείμενων δομών που βρίσκονται 
μέσα στον ίδιο ιστό. Μεταξύ πρόσθιου οδοντωτού και έξω 
λοξού μυός υπάρχει μία «μυοπεριτονιακή συνοχή» (εικόνα 
Εισαγωγής 9). Ο «μυοπεριτονιακός μεσημβρινός» περιγράφει 
την αλληλένδετη σειρά των μυών και των τενόντων τους. Κατά 
συνέπεια η μυοπεριτονιακή συνοχή αποτελεί τμήμα του μυο-
περιτονιακού μεσημβρινού. Ο πρόσθιος οδοντωτός και ο έξω 
λοξός μυς αποτελούν μαζί τμήμα ενός μεγαλύτερου καλυπτή-
ριου υμένα, της Άνω Ελικοειδούς Γραμμής, ο οποίος επενδύει 
τον κορμό (εικόνα Εισαγωγής 10).

Ο όρος «μεσημβρινός» χρησιμοποιείται συνήθως στον βελο-
νισμό και εκφράζει τις «οδούς» ή γραμμές μεταφοράς ενέρ-
γειας στο σώμα.25-27 Προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση: οι 
μυοπεριτονιακοί μεσημβρινοί δε σχετίζονται με τους μεσημ-
βρινούς του βελονισμού, αλλά βασίζονται στην κλασική δυτική 
ανατομία. Πρόκειται για «οδούς» μεταφοράς τάσεων οι οποίες 
διευκολύνουν την κίνηση και παρέχουν σταθερότητα μέσω της 
μυοπεριτονίας που περιβάλλει τον σκελετό. Προφανώς οι 
γραμμές αυτές σε κάποιο βαθμό επικαλύπτουν τους μεσημβρι-
νούς του βελονισμού, ακόμη όμως και στην περίπτωση αυτή 

τον δρα Leon Chaitow20 και άλλους, πολλοί από τους οποίους 
διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία, αλλά στην ουσία όλη αυτή η 
θεωρία ανάγεται στον Ασκληπιό (λατ: Aesculapius) και από 
την αρχαία Ελλάδα στα βάθη της προϊστορίας (εικόνα Εισαγω-
γής 7).21,22 

Καθώς ο όρος «μυοπεριτονιακός» κερδίζει όλο και περισσό-
τερο έδαφος τις δύο τελευταίες δεκαετίες, αντικαθιστώντας 
τον όρο «μυ» σε πολλά κείμενα και αντιλήψεις, σε μεγάλο 
βαθμό εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να είναι παρεξηγημέ-
νος. Σε πολλές περιπτώσεις εφαρμογής της μυοπεριτονιακής 
θεραπείας, οι τεχνικές που διδάσκονται εστιάζονται σε μεμο-
νωμένους μυς (ή μυοπεριτονιακές μονάδες, για την ακρίβεια) 
με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξηγήσουν με σαφήνεια τη 
συνέχεια που διέπει τον μυοπεριτονιακό ιστό μέσω συγκεκρι-
μένων νοητών γραμμών και προτύπων στο ανθρώπινο 
σώμα.23,24 Η προσέγγιση των ανατομικών αλυσίδων δεν αντι-
καθιστά τις τεχνικές αυτές αλλά εισάγει μία νέα οπτική γωνία 
στην αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση (εικόνα Εισα-
γωγής 8). Ο όρος ανατομική αλυσίδα αναφέρεται στην ανάγκη 
ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης εικόνας της ανθρώπινης δομής 
και κίνησης. 

Σε κάθε περίπτωση, η λέξη «μυοπεριτονιακός» αντιπροσω-
πεύει έναν καινοτόμο όρο, ο οποίος δηλώνει πως είναι αδύνατο 
να προσεγγίσει κάποιος έναν μυ χωρίς ταυτόχρονα να προσεγ-
γίζει και τους γειτονικούς ιστούς ή τις περιτονίες που τον καλύ-
πτουν. Ακόμη όμως και ο όρος αυτός μπορεί να θεωρηθεί 
ατελής, καθώς η όποια προσέγγιση αφορά επίσης τον νευρικό 
ιστό, τα αγγεία και τα επιθηλιακά κύτταρα. Ωστόσο, η προσέγ-
γιση που περιγράφεται με λεπτομέρειες στο βιβλίο αυτό, σε 
μεγάλο βαθμό παραβλέπει την επίδραση στους υπόλοιπους 
ιστούς και εστιάζει την προσοχή σε ένα πρότυπο διάταξης – το 
«ινώδες σώμα» του ενήλικα στην όρθια στάση. Το ινώδες 
σώμα αποτελείται από όλο το δίκτυο του κολλαγόνου ιστού, 
στο οποίο περιλαμβάνονται όλοι οι ιστοί που επενδύουν 

Εικόνα Εισαγωγής 9: Πρώιμα στοιχεία από διατομές  μας 
δείχνουν μια δομική πραγματικότητα γι αυτούς τους επιμήκεις 
μεσημβρινούς. Εδώ, βλέπουμε πόσο ισχυρή είναι η σύνδεση των 
ινών μεταξύ του πρόσθιου οδοντωτού και του έξω λοξού κοιλιακού, 
ανεξάρτητα από τα οστά στα οποία προσκολλώνται. Οι περιτονιακές 
αλληλοεπικαλύψεις είναι αρκετά παχιές (≥ 1 εκατοστό).  Αυτές οι 
ενδο -περιτονιακές διασυνδέσεις σπανίως αναφέρονται σε 
ανατομικούς Ατλάντες (φωτο ευγενική χορηγεία του συγγραφέα: 
διατομές από τα εργαστήρια :  Anatomical Εnlightenment)

Όρθος κοιλιακός
(κοιλιακή περιτονία)

Έξω λοξός

Πρόσθιος οδοντοτός

Εικόνα Εισαγωγής 10: Η μυοπεριτονιακή συνέχεια που 
απεικονίζεται στην εικόνα 9 είναι στην ουσία κομμάτι ενός μεγαλύτερου 
μεσημβρινού που απεικονίζεται εδώ. Οι σπληνιοειδείς, στον αυχένα 
συνδέονται κατά μήκος των ακανθωδών αποφύσεων με τους 
ετερόπλευρους ρομβοειδείς, που, με τη σειρά, τους συνδέονται ισχυρά 
με τον πρόσθιο οδοντωτό και, διαμέσου της κοιλιακής περιτονίας, με το 
σύστοιχο ισχίο. Αυτή η ομάδα των μυοπεριτονιακών  συνδέσεων, που 
φυσικά επαναλαμβάνονται και στην αντίθετη πλευρά, αποτελεί τη βάση 
για την ικανότητα των θηλαστικών να στρέφουν τον κορμό και 
αναλύονται  στο κεφάλαιο 6 για την σπειροειδή γραμμή. Βλ και τις 
εικόνες 6.8, 6.21 για σύγκριση (φωτο: ευγενική χορηγεία του 
συγγραφέα: διατομές από τα εργαστήρια:  Anatomical Εnlightenment).

Σπληνιοειδής

“Ρομβο-οδοντωτό” σύμπλοκο

Έξω λοξός Έσω λοξός

Περιτοναϊκή περιτονία

Πρόσφυση
ακανθωδών
αποφύσεων
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πλήρης θεραπευτική προσέγγιση, αν και είμαστε ανοικτοί σε 
νέες ιδέες που θα προκύψουν μετά από ενδελεχή έρευνα (βλ. 
Παράρτημα 2, σελίδα 283).

Μετά την παρουσίαση της δομής του ανθρώπινου σώματος 
υπό το πρίσμα του δικτύου των περιτονιών στο Κεφάλαιο 1, το 
Κεφάλαιο 2 συνεχίζει με τους κανόνες και το πεδίο εφαρμογής 
της έννοιας ανατομικές αλυσίδες. Στα Κεφάλαια 3-9 αναπτύσ-
σονται οι γραμμές των μυοπεριτονιακών μεσημβρινών και 
αναπτύσσονται κάποιες από τις θεραπευτικές επιλογές για 
κάθε μία από τις γραμμές αυτές. Παρακαλείσθε να σημειώ-
σετε πως στο Κεφάλαιο 3, η «Επιπολής Οπίσθια Γραμμή» 
καταγράφεται με εξαιρετική ακρίβεια, προκειμένου να διευ-
κρινιστεί η έννοια των ανατομικών αλυσίδων. Τα κεφάλαια 
που ακολουθούν επεξηγούν του περιτονιακούς μεσημβρινούς 
χρησιμοποιώντας τους όρους και τα σχήματα που περιγράφο-
νται στο Κεφάλαιο 3. Επομένως, αν απαιτείται να μελετήσετε 
πάλι κάποια από τις γραμμές αναφέρεστε στο κεφάλαιο αυτό. 
Τα υπόλοιπα κεφάλαια του βιβλίου ασχολούνται με τη συνο-
λική προσέγγιση και τις θεραπευτικές επιλογές που επιλέγο-
νται στο βιβλίο αυτό άσχετα με τις μεθόδους θεραπείας.

δεν είναι ισοδύναμοι (βλ. Παράρτημα 3, σελίδα 297). Η χρήση 
του όρου «μεσημβρινός», σύμφωνα με τον συγγραφέα του 
βιβλίου αυτού, έχει να κάνει περισσότερο με τους μεσημβρι-
νούς γεωγραφικού μήκους και πλάτους της γης (εικόνα Εισα-
γωγής 11). Με τον ίδιο τρόπο οι μεσημβρινοί αυτοί περιβάλλουν 
το ανθρώπινο σώμα και συμβάλλουν στον γεωγραφικό προσ-
διορισμό του μυοπεριτονιακού ιστού. Πρόκειται δηλαδή για 
τους δεσμούς μεταφοράς των τάσεων μέσα στο ανθρώπινο 
σώμα. 

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται το πώς οι συγκεκριμένες 
γραμμές αυτές επηρεάζουν τη δομή και τη λειτουργία του 
ανθρώπινου σώματος. Παρά το γεγονός πως είναι δυνατόν να 
οριστούν πολλές ανάλογες γραμμές στο σώμα που οφείλονται 
σε ανωμαλίες της ανάπτυξης, τραυματισμούς, δυσμορφίες ή 
παραλλαγές της στάσης, στο βιβλίο αυτό περιγράφονται 
δώδεκα μυοπεριτονιακές συνέχειες που αναπτύσσονται συχνό-
τερα γύρω από τον ανθρώπινο σκελετό. Περιλαμβάνονται 
επίσης οι κανόνες βάσει των οποίων χαράζεται ένας μυοπερι-
τονιακός μεσημβρινός, ώστε ο έμπειρος αναγνώστης να έχει 
τη δυνατότητα να χαράξει νέες γραμμές που θα χρησιμεύσουν 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οι περιτονίες του ανθρώπινου 
σώματος είναι αρκετά ευπροσάρμοστες έτσι ώστε να αντιστέ-
κονται σε άλλες γραμμές τάσης που δημιουργούνται από 
παράδοξες ή αφύσικες κινήσεις, όπως αυτές που δημιουργού-
νται σε κακοποιημένα παιδιά (το σώμα των παιδιών είναι 
εύπλαστο), με εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στο βιβλίο 
αυτό. Από την εμπειρία μας είμαστε βέβαιοι πως με τη χρήση 
των 12 αυτών συνεχειών είναι δυνατόν να υπάρξει μία σχεδόν 

Εικόνα Εισαγωγής 12: Αν και το αυθεντικό άρθρο του Dart δεν 
περιείχε απεικονίσεις, αυτή η απεικόνιση από τον Manaka δείχνει το 
ίδιο πρότυπο για το οποίο μίλησε ο Dart, μέρος του οποίου 
αποκαλούμε Σπειροειδή Γραμμή. (αναπαρ. με άδεια από Matsumoto 
K, Birch S, Hara Diagnosis: Reflections on the sea, Paradigm 
Publications, 1988 33 με ευγενική άδεια).

Εικόνα Εισαγωγής 11: Αν και οι μυοπεριτονιακοί  μεσημβρινοί έχουν 
κάποια αλληλοεπικάλυψη με τις ανατομικές μεσημβρινές γραμμές, δεν 
είναι ωστόσο αντίστοιχες . Φανταστείτε αυτούς τους μεσημβρινούς σαν 
να ορίζουν "μια γεωγραφία" ή ένα χάρτη μέσα στο μυοπεριτονιακό 
σύστημα. Συγκρίνετε τους μεσημβρινούς του πνεύμονα που φαίνονται 
εδώ με την εισαγωγική εικόνα 1 και την 7.1 (με την Εν τω Βάθει 
Πρόσθια Γραμμή του Άνω Άκρου). βλ επίσης παράρτημα3
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άλλα όχι;» αλλά συνήθως δεν παρέχονται συγκεκριμένες απα-
ντήσεις. Το βιβλίο αυτό αποτελεί την αρχή των απαντήσεων 
στα ερωτήματα αυτά.

Το 1986 ο Δρ. James Oschman,29,30 βιολόγος του Woods 
Hole, πραγματοποίησε μια ενδελεχή βιβλιογραφική έρευνα 
στον τομέα της επούλωσης και μου παρέδωσε ένα άρθρο του 
Νοτιοαφρικανού ανθρωπολόγου Raymond Dart το οποίο 
ανέλυε τις σχέσεις διπλής έλικας των μυών στο σκελετό.31 Ο 
Dart επινόησε αυτή την έννοια όχι από το έδαφος του Αυστρα-
λοπιθήκου της Νότιας Αφρικής αλλά από την εμπειρία του ως 
μαθητής της τεχνικής Alexander.32 Η διάταξη των διαπλεκομέ-
νων μυών που περιγράφει περιλαμβάνεται σε αυτό το βιβλίο, 
ως μέρος αυτού που εγώ έχω ονομάσει «σπειροειδή γραμμή» 
και με το άρθρο του άρχισε ένα ταξίδι ανακάλυψης που επε-
κτάθηκε στις μυοπεριτονιακές συνέχειες που αναλύονται εδώ 
(εικόνα Εισαγωγής 12). Οι μελέτες στην ανατομία από διατο-
μές, οι κλινικές εφαρμογές, οι ατελείωτες ώρες διδασκαλίας 
και η εντατική μελέτη παλιών βιβλίων έχουν καταφέρει να 
βελτιώσουν την αρχική μας αντίληψη στην παρούσα μορφή 
της.

Ιστορία

Η ιστορία της έννοιας των Ανατομικών Αλυσίδων προέρχε-
ται από την εμπειρία που αποκτήθηκε μέσω της διδασκαλίας 
της μυοπεριτονιακής ανατομίας σε ομάδα «εναλλακτικών» 
θεραπευτών, στην οποία συμμετείχαν και εκπαιδευμένοι στη 
δομική ενσωμάτωση του Ινστιτούτου Rolf, χειροθεραπευτές 
(μαλάκτες), οστεοπαθητικοί, μαίες, χορευτές, δάσκαλοι της 
γιόγκα, φυσικοθεραπευτές και γυμναστές από όλον τον κόσμο. 
Αυτό που κυριολεκτικά ξεκίνησε ως παιχνίδι, ένας βοηθός της 
μνήμης για τους μαθητές μου, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα 
σύστημα το οποίο πιστεύω πως έπρεπε να διαδοθεί ευρύτερα. 
Έπειτα από την παρότρυνση του Δρ. Leon Chaitow να το κατα-
γράψω, οι ιδέες αυτές για πρώτη φορά είδαν το φως της δημο-
σιότητας στο περιοδικό Journal of Bodywork and Movement 
Therapies το 1997.

Μετακινούμενος από τη σφαίρα της ανατομίας και της οστε-
οπαθητικής στο πεδίο της θεραπείας των μαλακών μορίων, η 
αντίληψη πως η περιτονία είναι ένα ατελείωτο δίκτυο μέσα στο 
ανθρώπινο σώμα,28 που συνδέει όλα τα όργανα, σταθερά κερ-
δίζει έδαφος. Ωστόσο, η γενίκευση αυτή είναι δυνατό να προ-
καλέσει σύγχυση στους μαθητευόμενους, καθώς εκείνοι δεν 
είναι σε θέση να αντιληφθούν πώς αντιμετωπίζεται ένα περι-
στατικό «παγωμένου ώμου» εστιάζοντας την προσοχή στα 
πλευρά ή στο ισχίο ή στον αυχένα. Τα επόμενα λογικά ερωτή-
ματα που προκύπτουν και απαιτούν απάντηση είναι «πώς 
ακριβώς αυτά τα πράγματα συνδέονται μεταξύ τους;» ή «πώς 
μερικά πράγματα συνδέονται περισσότερο μεταξύ τους ενώ 

Εικόνα Εισαγωγής 13: Οι οπίσθιοι μηριαίοι έχουν μία σαφή ινώδη 
περιτονιακή συνέχεια με τις ίνες του ισχιοϊερού συνδέσμου.Υπάρχει 
επίσης μία περιτονιακη συνέχεια μεταξύ του τένοντα των οπίσθιων 
μηριαίων και του γαστροκνημίου, η οποία συνήθως διατέμνεται και 
έτσι σπάνια απεικονίζεται. (φωτο: ευγενική χορηγία του συγγραφέα: 
διατομές από τα εργαστήρια:  Anatomical Enlightenment).

Εικόνα Εισαγωγής 14: Μία παρόμοια Επιπολής Οπίσθια Γραμμή η 
οποία έχει κοπεί ανέπαφη από  ένα φρέσκο πτωματικό παρασκεύασμα 
(φωτο ευγενική χορηγεία του συγγραφέα: διατομές από τα εργαστήρια:  
Anatomical Enlightenment) (ένα βίντεο του παρασκευάσματος βρίσκεται 
στο συνοδό δικτυακό τόπο).

Επικράνια
περιτονία

Ημιακανθώδης
κεφαλικός και

αυχενικός
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βρίσκεται ανάμεσα στους οπίσθιους μηριαίους μυς και τον 
γαστροκνήμιο, έχει μελετηθεί σε μικρότερο βαθμό (εικόνα 
Εισαγωγής 13). Οι δομές αυτές αποτελούν τμήμα της γραμμής 
που εκτείνεται από την κεφαλής έως τα δάκτυλα και ορίζεται 
ως Επιπολής Οπίσθια Γραμμή και έχει αφεθεί ανέπαφη στα 

Την τελευταία δεκαετία αναζητούμε τρόπους προκειμένου 
να απεικονίσουμε αποτελεσματικά τις συνέχειες αυτές στο 
σώμα, ώστε να είναι πιο ευνόητες. Η σύνδεση μεταξύ δικέφα-
λου μηριαίου και ισχιοϊερού συνδέσμου, για παράδειγμα, είναι 
επαρκώς τεκμηριωμένη,34 ενώ το περιτονιακό σύμπλεγμα, που 

Εικόνα Εισαγωγής 15: Η Επιπολής Οπίσθια Γραμμή 
απεικονιζόμενη ως μία μονοδιάστατη γραμμή- η ακριβής γραμμή 
έλξης.

Εικόνα Εισαγωγής 16: Η Επιπολής Οπίσθια Γραμμή  
απεικονιζόμενη ως δισδιάστατο επίπεδο με την επισκιασμένη 
περιοχή.

Εικόνα Εισαγωγής 17: Η Επιπολής Οπίσθια Γραμμή 
απεικονιζόμενη ως ένας τρισδιάστατος όγκος όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι μυς και οι περιτονίες

Εικόνα Εισαγωγής 18:  Μία φωτογραφία από το πρόγραμμα 
DVDROM Primal Pictures του ανατομικού οδηγού (χορηγεία από 
Primal Pictures, www.primalpictures.com) 
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Εικόνα Εισαγωγής 19: Οι λειτουργικές γραμμές στα αθλήματα - 
Βλέπε κεφάλαιο 10. Σε αυτή τη φωτογραφία η Επιπολής Πρόσθια 
Γραμμή επιμηκύνεται και διατείνεται μέσω της έκτασης του κορμού, 
της κάμψης των γονάτων και την πελματιαία κάμψη των 
ποδοκνημικών αρθρώσεων. Η Επιπολής Οπίσθια Γραμμή στη δεξιά 
πλευρά συγκρατεί το δεξί άνω άκρο στον αέρα και η εν τω βάθει 
Πρόσθια Γραμμή της αριστερής πλευράς είναι διατεταμένη από τις 
πλευρές μέχρι τον αντίχειρα. Η Πλάγια Γραμμή στα αριστερά είναι υπό 
συμπίεση στην περιοχή του κορμού ενώ η αντίθετη προσαρμογή 
συμβαίνει στη δεξιά πλευρά.

Εικόνα Εισαγωγής 20. Οι γραμμές διαγράφουν αντισταθμίσεις 
θέσεως. Βλ κεφ 11 (φωτ χορηγεία του συγγραφέα)

Εικόνα Εισαγωγής 21. Ο γερμανός ανατόμος Hoepke ανέλυσε μερικούς «μυοπεριτονιακούς μεσημβρινούς» στο βιβλίο του, το 1936, που 
μεταφράζεται στα αγγλικά ως “muscle-play”. Λιγότερο ακριβείς αλλά παρόμοιες ιδέες ανευρίσκονται στην Plastiche Anatomie του Mollier (Mollier 
1938). (Αναπαραγμένο με την ευγενική άδεια του Hoepke H, Das Muskelpiel des Menschen, Stuttgard; G Fischer Verlag, 1936 με ευγενική άδεια 
από Elsevier). 

Σύμπλοκο έξω
λοξού κοιλιακού - 

προσαγωγών ισχίου

Σύμπλοκο πρόσθιου
οδοντωτού - 
ρομβοειδών

Σύμπλοκο έξω λοξού - 
θωρακικών

Σύμπλοκο έσω λοξού - 
μέσου γλουτιαίου
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πτωματικά παρασκευάσματα (εικόνες Εισαγωγής 3 και 10) 
όπως και σε πρόσφατο παρασκεύασμα (εικόνα Εισαγωγής 14). 

Ο απλούστερος τρόπος να απεικονιστούν οι συνδέσεις αυτές 
είναι να περιγραφούν ως μία γραμμή που περνά από ένα 
σταθερό σημείο (μυϊκή προσκόλληση) στο επόμενο. Η μονοδι-
άστατη αυτή άποψη περιέχεται σε όλα τα κεφάλαια (εικόνα 
Εισαγωγής. 15). Ένας διαφορετικός τρόπος ανάλυσης είναι να 
εκληφθούν ως τμήμα της επιφάνειας της περιτονίας, ειδικό-
τερα της επιπολής στιβάδας και της ολόσωμης συνέχειας της 
εν τω βάθει στιβάδας της περιτονίας, έτσι ώστε οι διασδιάστα-
τες αυτές περιοχές να περιλαμβάνονται επίσης στις επιφανει-
ακές γραμμές (εικόνα Εισαγωγής 16). Κατά κύριο λόγο οι 
αλυσίδες αυτές των μυών και των περιτονιών που τους συνο-
δεύουν είναι τρισδιάστατες και η τρισδιάσταση εικόνα τους 
δίδεται κάθε φορά στην αρχή κάθε κεφαλαίου (εικόνα Εισαγω-
γής 17).

Εκτός από τις εικόνες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο αυτό 
διατίθεται και DVD-ROM (εικόνα Εισαγωγής 18). Αποσπά-
σματα από τις πηγές αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί στο βιβλίο 
αυτό, όπως επίσης έχουν χρησιμοποιηθεί εικόνες στην όρθια 
στάση και την καθιστή θέση με τις γραμμές του σώματος 
ζωγραφισμένες ώστε να δίνεται η αίσθηση των γραμμών του 
σώματος in vivo (εικόνες Εισαγωγής 19 και 20).

Εικόνα Εισαγωγής 22: Οι Andry Vleeming και Diane Lee περιέγραψαν τις πρόσθιες και οπίσθιες λοξές γραμμές (sling) που είναι παρόμοιες με 
τις Πρόσθιες και Οπίσθιες Λειτουργικές Γραμμές που περιγράφονται στο παρόν βιβλίο (καθώς και με τις «lignes de fermeture» και «lignes 
d’ouverture» που περιγράφονται από το Meziere). Η Οπίσθια Επιμήκης Γραμμή του Vleeming (Β) περιέχεται κυρίως στην Επιπολής Οπίσθια 
Γραμμή σε αυτό το κείμενο. ((Α) τροποποιημένο από Vleeming et al 1995 με ευγενική άδεια, (Β) αναπαραγμένο από Vmeeming και Stoeckart 
2007 με ευγενική άδεια και (Γ) αναπαραγμένο από Lee 2004 με ευγενική άδεια).

A

B

Γ

Αν και μέχρι σήμερα δεν έχω δει πουθενά να περιγράφονται 
οι μυοπεριτονιακές συνέχειες, αισθανόμουν άσχημα με την 
ιδέα πως υπάρχει περίπτωση κάποτε να διαπιστώσω πως οι 
αντιλήψεις μου πάνω στο θέμα αυτό δεν ήταν πρωτότυπες, 
ένιωθα όμως και ανακούφιση όταν συνειδητοποίησα πως δεν 
ήμουν τελείως εκτός θέματος, αφού δημοσίευσα μία πρόωρη 
έκδοση των ιδεών μου αυτών. Είχα δημοσιεύσει μια πρώιμη 
εκδοχή αυτών των ιδεών,34,35 όταν ανακάλυψα πως ανάλογες 
εργασίες είχαν γίνει από κάποιους Γερμανούς ανατόμους, 
όπως ο Hoepke, στη δεκαετία του 1930 (εικόνα Εισαγωγής 
21).36 Υπάρχουν επίσης ομοιότητες με τις chaînes musculaires 
(Μυϊκές Αλυσίδες) της Françoise Mézière37,38 (που αναπτύχθη-
καν από τον Leopold Busquet) με την οποία είχα συναντηθεί 
πριν από την ολοκλήρωση του βιβλίου αυτού. 

Οι μυϊκές αλυσίδες βασίζονται στις λειτουργικές συνδέσεις 
που περνούν, για παράδειγμα, από τον τετρακέφαλο μέσω του 
γόνατος στον γαστροκνήμιο και υποκνημίδιο μυ, σε αντίθεση 
με τις ανατομικές αλυσίδες που βασίζονται στην άμεση 
σύνδεση των περιτονιών. Τα μεταγενέστερα διαγράμματα του 
Γερμανού ανατόμου Tittel φαίνεται πως βασίζονται στις λει-
τουργικές οδούς μάλλον παρά στις οδούς των περιτονιών που 
περνούν διαμέσου των οστών φέροντας τα χαρακτηριστικά 
ενός χαλαρού μοτίβου.39 Όλοι αυτοί οι χάρτες εν μέρει αλλη-



Ι

ΕΙΣΑ
ΓΩ

ΓΗ

Εισαγω
γή

11

  12.         Alexander     RM    .    The human machine  .        New York  :   Columbia 
University Press   ;   1992  .     

  13.         Hildebrand     M    .    Analysis of vertebrate structure  .        New York  :   John 
Wiley   ;   1974  .     
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  1998  .       
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  27.         Hopkins Technology     LLC    .    Complete acupuncture. CD-ROM  . 

       Hopkins, MN  :   Johns Hopkins University   ;   1997, 2013  .     
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  32.         Barlow     W    .    The Alexander technique  .        New York  :   Alfred A Knopf   ; 

  1973  .     
  33.         Matsumoto     K   ,    Birch     S    .    Hara diagnosis: refl ections on the sea  . 

       Paradigm Publications   ;   1988  .     
  34.         Myers     T    .    The anatomy trains  .         J Bodyw Mov Ther      1997  ;  1   (  2  ):    

91  –  101   .    
  35.         Myers     T    .    The anatomy trains  .         J Bodyw Mov Ther      1997  ;  1   (  3  ):    

134  –  45   .    
  36.         Hoepke     H    .    Das Muskelspiel des Menschen  .        Stuttgart  :   Gustav 

Fischer Verlag   ;   1936  .     
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Frison-Roche   ;   1995  .     
  38.         Busquet     L    .         Les chaînes musculaires  ,    vols. 1–4  .    Frères, Mairlot   ; 

  1992  .   Maîtres et Cles de la Posture  .         
  39.         Tittel     K    .    Beschreibende und Funktionelle Anatomie des Menschen  . 

       Munich  :   Urban & Fischer   ;   1956  .     
  40.         Vleeming A     Pool-Go   ,    Udzwaard     AL   ,    Stoeckart     R   ,   et al    .   The posterior 

layer of the thoracolumbar fascia: its function in load transfer from 
spine to legs  .         Spine      1995  ;  20   :    753   .    

  41.         Vleeming     A   ,    Stoeckart     R    .    The role of the pelvic girdle in coupling 
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λεπικαλύπτονται με τις ανατομικές αλυσίδες και η πρωτοπορι-
ακή συνεισφορά τους αναγνωρίζεται με ευγνωμοσύνη.

Μετά τη δημοσίευση της πρώτης έκδοσης του βιβλίου αυτού, 
έμαθα για την εργασία του Andry Vleeming και των συνεργα-
τών του σχετικά με τις «μυοπεριτονιακές ζώνες που σχετίζο-
νται με τον έλεγχο της ιεροκοκκυγικής άρθρωσης40,41 ιδιαίτερα 
αφού εφαρμόσθηκε κλινικά από την αξεπέραστη Diane Lee42 
(εικόνα Εισαγωγής 22). Η Πρόσθια Λοξή και η Οπίσθια Λοξή 
Γραμμή συμπίπτουν σε γενικές γραμμές με τις λειτουργικές 
γραμμές που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 8 του βιβλίου αυτού, 
ενώ, η Οπίσθια Επιμήκης Γραμμή σχηματίζει τμήμα αυτού που 
σε αυτό το βιβλίο ονομάζουμε Επιπολής Οπίσθια Γραμμή 
(Κεφάλαιο 3). Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το εν 
λόγω βιβλίο προχωρά περισσότερο από την ανασκοπημένη 
κριτική έρευνα συναδέλφων, όπως αυτή των Vleeming και Lee, 
αναλύοντας εκτενέστερα τη σχετική έρευνα και παρουσιάζο-
ντας απόψεις που εφαρμόζονται καλά στην πράξη, αλλά απαι-
τείται να επιβεβαιωθούν από τεκμηριωμένες ερευνητικές 
δημοσιεύσεις.

Με ανανεωμένη αυτοπεποίθηση χάρη στην επιβεβαίωση της 
προσπάθειας αυτής, τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου 
έχουμε ελέγξει και διδάσκουμε ένα σύστημα δομικής ενσωμά-
τωσης (Kinesis Myofascial Integration – www.anatomytrains.
com, βλ. και Παράρτημα 2, σελ. 279), βασισμένο στους μυοπε-
ριτονιακούς μεσημβρινούς του εκπαιδευτικού οδηγού ανατο-
μίας Ανατομικές Αλυσίδες, το οποίο χρησιμοποιείται 
παγκοσμίως από ένα μεγάλο φάσμα επαγγελματιών, ήδη από 
την πρώτη έκδοσή του, το 2001. Οι επαγγελματίες που προέρ-
χονται από τις τάξεις αυτές αναφέρουν πως υπήρξε εξαιρετική 
βελτίωση στην ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν σύνθετα 
κατασκευαστικά προβλήματα με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό.      
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