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ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ

Οι υπογραμμισμένες λέξεις υποδηλώνουν την ύπαρξη σχετικού λήμματος 

Αντανακλαστικό Σημείο: Είναι ένα σημείο στο πέλμα / χέρι ή στην ραχιαία επιφάνεια αυτών , που 
έχει άμεση (αντανακλαστική) σχέση με ένα συγκεκριμένο σημείο στο σώμα. Και τα δύο σημεία 
συνήθως βρίσκονται στην ίδια ζώνη.  

Αισθητικοί Υποδοχείς: Οι υποδοχείς ανιχνεύουν εξωτερικές και εσωτερικές μεταβολές και 
μεταδίδουν ώσεις κατά μήκος αισθητηρίων νεύρων στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι υποδοχείς 
ανευρίσκονται στο δέρμα, στους μύες και στις αρθρώσεις, στα σπλάγχνα και στα όργανα των ειδικών 
αισθήσεων: τον οφθαλμό, το αυτί και τα όργανα της γεύσης και της όσφρησης. Το κεντρικό νευρικό 
σύστημα χρησιμοποιεί αυτή την αισθητήρια πληροφορία προκειμένου να ξεκινήσει τις απαραίτητες 
αντιδράσεις στις μεταβολές, αντανακλαστικά τα οποία εμπλέκουν μυϊκή σύσπαση ή αδενική έκκριση, 
ή εκούσιες κινήσεις σε όλες των οποίων μεσολαβούν κινητικοί νευρώνες. Μια εξειδικευμένη 
λειτουργία του εγκεφάλου είναι η ολοκλήρωση, ανάλυση και αποθήκευση της πληροφορίας για 
μετέπειτα πιθανή χρήση, αυτή η λειτουργία είναι η μάθηση και η μνήμη. 

Αναλγησία: Η απώλεια της δυνατότητας να αισθανθεί κάποιος πόνο, χωρίς την απώλεια συνείδησης. 
Η κατάσταση αυτή μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας πάθησης ή τραυματισμού των νεύρων. Η 
αναλγησία μπορεί να προκληθεί σκόπιμα με τη χρήση φαρμάκων που λέγονται αναλγητικά. Η 
Ρεφλεξολογία έχει αποδεδειγμένα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του πόνου – χρόνιου ή μη. 

Ανατομία: Προέρχεται από την ελληνική λέξη “τομή” και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη δομή 
του οργανισμού αλλά και την επιστήμη που είναι αφιερωμένη στη μελέτη του. Εμφανίστηκε στα μέσα 
του 16ου αιώνα. 

Αντανακλαστική Ζωνοθεραπεία: Η εφαρμογή των αρχών της Θεραπείας των Ζωνών, στα πέλματα. 
Χρησιμοποιείται κυρίως για άμεση αντιμετώπιση του πόνου. Σε αρκετές χώρες είναι συνώνυμη της 
Ρεφλεξολογίας. Δεν επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα σημεία – αντανακλαστικά οργάνων – αλλά στη 
ζώνη που εμφανίστηκε το σύμπτωμα ή ο πόνος (βλ. Θεραπεία των Ζωνών).

Αντίδραση: Η πιθανή – αλλά όχι απαραίτητη - εμφάνιση αντιδράσεων του οργανισμού, συνήθως μετά 
τις πρώτες συνεδρίες, αποτελούν ένδειξη της ανταπόκρισης του οργανισμού στα ερεθίσματα που 
δέχτηκε. Τα συμπτώματα διαφέρουν σε κάθε άνθρωπο και μπορούν να είναι υπνηλία, εγρήγορση, 
συμπτώματα κοινού κρυολογήματος ή έντονη διούρηση. Δεν διαρκούν περισσότερο από ένα 24ωρο. 
Για την ελαχιστοποίηση των αντιδράσεων και την ήπια προσαρμογή του οργανισμού στα νέα 
ερεθίσματα, στις πρώτες συνεδρίες γίνεται εφαρμογή τεχνικών χαλάρωσης για μεγαλύτερη διάρκεια.

Αυτοϊαση: Μηχανισμός προστασίας, ελέγχου και αυτορύθμισης, που υπάρχει σε κάθε οργανισμό και 
ο οποίος έχει τεθεί σε υπολειτουργία λόγω της διαρκούς έκθεσης του οργανισμού σε στρεσογόνες 
καταστάσεις. Απλά παραδείγματα του μηχανισμού αυτόϊασης αποτελούν οι αντιδράσεις του σε 
μικροτραυματισμούς όπου το σώμα μας τους επουλώνει χωρίς άλλη παρέμβαση, ή σε οργανικές 
ενοχλήσεις που δεν έχουν παθολογικά αίτια και οι οποίες εξαφανίζονται όταν ο άνθρωπος επιβάλλει 
στον οργανισμό του ηρεμία κυρίως, καθώς επίσης άσκηση και κατάλληλη διατροφή.  
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Αυτοματισμός Σώματος: Το σώμα αποτελεί μια κοινωνία 100 τρισεκατομμυρίων περίπου κυττάρων, 
τα οποία είναι οργανωμένα σε διάφορες λειτουργικές δομές, μερικές από τις οποίες λέγονται όργανα. 
Η κάθε λειτουργική δομή παρέχει το μερίδιό της για τη διατήρηση των ομοιοστατικών συνθηκών στο 
εξωκυττάριο υγρό, που ονομάζεται εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού. Εφόσον οι φυσιολογικές 
συνθήκες διατηρούνται στο εσωτερικό αυτό περιβάλλον,  τα κύτταρα του σώματος εξακολουθούν να 
ζούν και να λειτουργούν φυσιολογικά. Με αυτόν τον τρόπο, το κάθε κύτταρο επωφελείται από την 
ομοιόσταση και με τη σειρά του το κάθε κύτταρο συμβάλλει, με το μερίδιό του, στο έργο της 
διατήρησης της ομοιόστασης.  Η αλληλένδετη αυτή σχέση παρέχει ένα συνεχή αυτοματισμό του 
σώματος, μέχρι που ένα ή περισσότερα λειτουργικά συστήματα χάσουν την ικανότητά τους να 
συνεισφέρουν το μερίδιο της λειτουργίας τους. Όταν αυτό συμβεί, όλα τα κύτταρα του σώματος 
υποφέρουν. Η υπέρμετρη δυσλειτουργία οδηγεί στο θάνατο, ενώ η μέτριας έντασης δυσλειτουργία 
οδηγεί στη νόσο. 

Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα: Το τμήμα εκείνο του νευρικού συστήματος το οποίο ελέγχει τις 
ακούσιες λειτουργίες του οργανισμού. Η ονομασία του είναι μάλλον άστοχη μιας και δεν είναι 
πραγματικά «αυτόνομο», αφού επηρεάζεται έντονα από τις αλλαγές της σωματικής δραστηριότητας. 
Το ANS αποτελείται από τα κινητικά νεύρα προς τους σπλαχνικούς υποδοχείς: λείους μύες, καρδιακό 
μυ, αδένες, όπως είναι οι σιελογόνοι, οι γαστρικοί και οι ιδρωτοποιοί και τα επινεφρίδια. Το ANS 
διακρίνεται στη συμπαθητική ή θωρακοοσφυϊκή του μοίρα και στην παρασυμπαθητική ή κρανιοϊερή 
του μοίρα.

Συμπαθητικό νευρικό σύστημα: Οι ώσεις του συμπαθητικού έχουν τις παρακάτω δράσεις: 
αγγειοδιαστολή στους σκελετικούς μύες και αγγειοσύσπαση στο δέρμα και στα σπλάχνα· η 
συσταλτικότητα της καρδιάς και η καρδιακή συχνότητα αυξάνονται· τα βρογχιόλια διαστέλλονται· το 
ήπαρ μετατρέπει το γλυκογόνο σε γλυκόζη· αυξάνεται η δραστηριότητα των ιδρωτοποιών αδένων· ο 
περισταλτισμός και οι εκκρίσεις του γαστρεντερικού μειώνονται· οι κόρες διαστέλλονται· οι 
σιελογόνοι αδένες εκκρίνουν μικρές ποσότητες παχύρρευστης σιέλου· και οι τρίχες ανορθώνονται 
(ανατριχίλα). Η συμπαθητική διέγερση επικρατεί κατά τη διάρκεια στρεσσογόνων καταστάσεων όπως 
είναι ο θυμός ή ο φόβος και η απάντηση του σώματος συμβάλλει στην αντιμετώπιση ή στην 
απομάκρυνση από την πηγή του στρες, με τις μη σημαντικές λειτουργίες όπως είναι η πέψη να 
ελαττώνονται. Οι περισσότεροι νευρώνες απελευθερώνουν τον νευροδιαβιβαστή επινεφρίνη στους 
σπλαχνικούς υποδοχείς. 

Παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα: Η παρασυμπαθητική μοίρα επικρατεί κατά τις μη 
στρεσσογόνες καταστάσεις, και έχει τις ακόλουθες δράσεις: η καρδιά επιστρέφει στη φυσιολογική της 
λειτουργία· τα βρογχιόλια συστέλλονται και πάλι παίρνοντας το φυσιολογικό τους μέγεθος, ο 
περισταλτισμός και οι γαστρεντερικές εκκρίσεις αυξάνονται ώστε να επιτευχθεί μια φυσιολογική 
πέψη, οι κόρες έχουν το φυσιολογικό τους μέγεθος, οι εκκρίσεις σε λεπτόρρευστη σίελο αυξάνονται 
και η ουροδόχος κύστη συσπάται φυσιολογικά. Εάν η παρασυμπαθητική νεύρωση της ουροδόχου 
κύστης έχει κάποια βλάβη, τότε θα υπάρχει ατελής κένωση και κατακράτηση ούρων. Όλοι οι 
παρασυμπαθητικοί νευρώνες εκλύουν τον νευροδιαβιβαστή ακετυλοχολίνη στους σπλαχνικούς 
υποδοχείς. 

Αφή: Ομάδα αισθήσεων μερικές από τις οποίες βρίσκονται σε ειδικά τελικά όργανα του δέρματος, 
μυών και αλλού και υπάρχουν ειδικές νευρικές οδοί που μεταδίδουν τις εντυπώσεις στον εγκέφαλο. Η 
δερματική αίσθηση συνίσταται από: 

α. Την ίδίως αίσθηση της αφής, με την οποία γίνεται αντιληπτή η αίσθηση και η εκτίμηση του 
μεγέθους και του σχήματος των σωμάτων με τα οποία το δέρμα έρχεται σε επαφή, αλλά τα οποία δεν 
είναι ορατά από το άτομο.

β. Την αίσθηση πίεσης, με την οποία γίνεται εκτίμηση του βάρους των αντικειμένων όταν 
έλθουν σε επαφή με το δέρμα, όπως επίσης και η σκληρότητα των αντικειμένων όταν πιέζονται στο 
δέρμα.
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γ. Την αίσθηση θερμότητας με την οποία γίνεται αισθητή η θερμοκρασία ενός αντικειμένου.
δ. Την αίσθηση ψύχους με την οποία γίνεται αισθητός ο βαθμός ψυχρότητας ενός 

αντικειμένου.
ε. Την αίσθηση πόνου με την οποία γίνεται αισθητός ο πόνος που προκαλείται από διάφορα 

αντικείμενα.

Στις παραπάνω αισθήσεις συμβατικά προστίθενται:
α. Μυική ευαισθησία
β. Μυική αίσθηση
γ. Αίσθηση θέσης
δ. Κοινή αίσθηση

Διάγνωση: Είναι η τέχνη διαχωρισμού της μιας πάθησης από την άλλη και είναι ουσιαστική στην 
ιατρική διότι προσδιορίζει τη θεραπεία. Η Ιατρική διάγνωση είναι πολύ περισσότερο δύσκολη από τη 
θεραπεία και για να γίνει μια διάγνωση απαιτείται η λήψη ενός καλού ιστορικού από τον ασθενή, μια 
λεπτομερής κλινική εξέταση και η χρήση παρακλινικών, βιοχημικών, αιματολογικών, κλπ εξετάσεων. 
Επίσης η φύση και η ένταση των συμπτωμάτων είναι πολύ υποβοηθητικά στην εξαγωγή μιας 
διάγνωσης.

Εναλλακτική Ιατρική: Πλήρες και αυτόνομο ιατρικό σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί της 
συμβατικής ιατρικής. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να λειτουργήσει και ως συμπληρωματική ιατρική, 
σε συνεργασία με την συμβατική ιατρική. (βλ. Συμπληρωματική θεραπεία ή αγωγή). 

Ενέργεια: Είναι το άϋλο φυσικό μέγεθος που συνοδεύει απαραίτητα κάθε μεταβολή στο φυσικό μας 
κόσμο, κατά συνέπεια είναι η αιτία και των βιολογικών φαινομένων. Την ενέργεια την 
αντιλαμβανόμαστε κυρίως από τα αποτελέσματά της, που είναι γνωστά σαν “έργο”. Ο πιο γνωστός 
νόμος που τη διέπει είναι “Η αρχή διατήρησης της ενέργειας”, που έχει εφαρμογές και στον 
ανθρώπινο οργανισμό. 
Η Ενέργεια είναι η δύναμη που καθιστά δυνατή τη λειτουργία αλλά και την αρμονική συνεργασία των 
οργάνων, των συστημάτων, της νόησης και των συναισθημάτων του ανθρώπου. Η απόκλιση από το 
αναμενόμενο ή φυσιολογικό «έργο» που παράγει ο οργανισμός σε όλα τα επίπεδα λειτουργιών του, ή 
η ανάγκη να παράξει επιπρόσθετο έργο σε κατάστααση έκτακτης ανάγκης, γίνεται φανερή από 
αντίστοιχα συμπτώματα στα επιμέρους συστήματα ή στην καθολική λειτουργία του οργανισμού. 

Ευεξία: Η αίσθηση πληρότητας και καλής υγείας. Σύνθετη λέξη από το ευ (καλώς) + έχω (φέρω, 
κρατώ πάνω μου ή μαζί μου). Παράγωγο του έχω είναι το έξις (συνήθεια) και έτσι γίνεται η σύνθεση 
της λέξης ευ-εξία.

Ζώνες: Σύμφωνα με τη θεωρία των ζωνών, το σώμα χωρίζεται σε δέκα (10) ίσες κατακόρυφες ζώνες 
- πέντε από κάθε πλευρά μιας νοητής γραμμής που χωρίζει το σώμα στα δύο. Οι ζώνες διατρέχουν το 
σώμα από τα δάχτυλα του ποδιού και του χεριού προς στο κεφάλι και αντίστροφα. 
Εκτείνονται κατά μήκος  στην πρόσθια και στην πίσω μεριά του σώματος,(φέτες).
Η Δεξιά πλευρά αντιστοιχεί στις δεξιές ζώνες και η αριστερή στις αριστερές ζώνες. Οι ζώνες δεν 
διασταυρώνονται στο κεφάλι. 

Θεραπεία: Η Θεραπευτική αγωγή μιας πάθησης.

Θεραπεία των Ζωνών (Ζωνοθεραπεία): Αναπτύχθηκε και διατυπώθηκε από τους Dr. William 
Fitzgerald και Dr. Edwin Bowers με το βιβλίο τους «ZONE THERAPY», το 1917, οι οποίοι βασίστηκαν σε 
συγγράμματα “περί της θεραπευτικής των ζωνών” που εκδόθηκαν το 1582 από δύο Ευρωπαίους, 
τους Dr. Adamus και Dr. Atatis.  Σύμφωνα με τον Δρα. Φιτζέραλντ, ασκώντας πίεση σε κάποιο σημείο 
μιας ζώνης, επηρεάζεται ολόκληρη η ζώνη και ό,τι βρίσκεται κατά μήκος της.   
Επίσης, αν παρουσιαστεί πρόβλημα ή πόνος σε κάποιο σημείο ή όργανο μιας ζώνης, και πάλι 
επηρεάζεται ολόκληρη η ζώνη. 
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Νευρική Απόληξη: Η απόληξη μιας νευρικής ίνας (άξονα ή δενδρίτη) σε μία περιφερειακή δομή. 
Μπορεί να είναι αισθητήρια (υποδοχέας), ή κινητική (τελεστής). Οι αισθητήριες απολήξεις μπορεί να 
είναι μη εγκυστωμένες (πχ, ελεύθερες νευρικές απολήξεις, περιτριχικές απολήξεις, ή οπτικά σωμάτια 
του Merkel), ή μπορεί να είναι εγκυστωμένες (π.χ., αποληκτικοί βολβοί του Krause, σωμάτια του 
Meissner, σωμάτια Vater-Pacini, ή νευρομυικές, ή νευροτενοντικές άτρακτοι). nerve entrapment 
syndrome σύνδρομο νευρικής παγίδευσης (νευροπάθεια εκ παγίδευσης). Συμπίεση ενός νεύρου, ή 
νεύρων με αποτέλεσμα τη νευρική βλάβη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αναισθησία ή πόνο, εάν 
επηρεασθεί αισθητήριο νεύρο και παράλυση, εάν εμπλακεί κινητικό νεύρο. Η συμπίεση μπορεί να 
είναι εξαιτίας φυσικής πίεσης στο νεύρο (πχ., ο ύπνος σε στάση κατά την οποία το νεύρο πιέζεται από 
τις παρακείμενες δομές), ή εξαιτίας πρηξίματος ενός ιστού στο διαμέρισμα από το οποίο διέρχεται το 
νεύρο.

Νευρικό Σύστημα: Ένα από τα ρυθμιστικά συστήματα, αποτελούμενο από εκατομμύρια νευρώνων 
οργανωμένων σε ακριβείς οδούς για τη μετάδοση ηλεκτροχημικών ώσεων και από κύτταρα της 
νευρογλοίας τα οποία έχουν ποικίλες λειτουργίες περιλαμβανομένης της κατασκευής ελύτρων 
μυελίνης των νευρώνων. Αποτελείται από τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό (κεντρικό νευρικό 
σύστημα, ΚΝΣ) και τα κρανιακά και νωτιαία νεύρα (περιφερειακό νευρικό σύστημα), που 
περιλαμβάνουν τα νεύρα του αυτόνομου νευρικού συστήματος και τα γάγγλιά του (βλ. Αισθητικοί 
υποδοχείς).

Νωτιαία Νεύρα: Νεύρα τα οποία εκφύονται από το νωτιαίο μυελό: 31 ζεύγη αποτελούμενα από οκτώ 
αυχενικά, 12 θωρακικά, πέντε οσφυϊκά, πέντε ιερά και ένα κοκκυγικό τα οποία αντιστοιχούν στους 
σπονδύλους της σπονδυλικής στήλης. Κάθε νωτιαίο νεύρο προσδένεται στο νωτιαίο μυελό μέσω δύο 
ριζών: μία ραχιαία, ή οπίσθια αισθητήρια ρίζα και μία κοιλιακή ή πρόσθια κινητική ρίζα. Η πρώτη 
αποτελείται από προσαγωγές ίνες, που μεταφέρουν ώσεις στο νωτιαίο μυελό, η τελευταία 
αποτελείται από απαγωγές ίνες, οι οποίες μεταφέρουν ώσεις από το νωτιαίο μυελό. 

Ολιστική Ιατρική: Είναι μια μέθοδος ιατρικής φροντίδας, όπου ο ασθενής θεραπεύεται σαν ένα 
σύνολο και όπου λαμβάνονται υπόψη όλες οι σωματικές και ψυχικές δυνάμεις του, όπως επίσης και 
το κοινωνικό του υπόστρωμα και όχι μόνο θεραπεία της παρούσης πάθησής του.

Ομοιόσταση: Ο όρος ομοιόσταση χρησιμοποιείται από τους φυσιολόγους για να δηλώσουν τη 
διατήρηση στατικών ή σταθερών συνθηκών στο εσωτερικό περιβάλλον. Ουσιαστικά, όλα τα όργανα 
και οι ιστοί του σώματος επιτελούν λειτουργίες που συμβάλλουν στη διατήρηση των σταθερών αυτών 
καταστάσεων. Για παράδειγμα, οι πνεύμονες παρέχουν οξυγόνο στο εξωκυττάριο υγρό (εσωτερικό 
περιβάλλον οργανισμού) για τη συνεχή αναπλήρωση του οξυγόνου από τα κύτταρα, οι νεφροί 
διατηρούν σταθερές τις συγκεντρώσεις ιόντων και το γαστρεντερικό σύστημα προμηθεύει τις 
θρεπτικές ουσίες. Σε όλα τα λειτουργικά συστήματα, υπάρχουν ομοιοστατικοί μηχανισμοί ελέγχου. 

Οργανισμός: Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από κύτταρα. Πολλά κύτταρα αποτελούν έναν ιστό. 
Πολλοί ιστοί αποτελούν ένα όργανο. Πολλά όργανα αποτελούν ένα σύστημα και όλα τα συστήματα 
αποτελούν τον οργανισμό. Όλα τα συστήματα του οργανισμού είναι απολύτως αλληλοεξαρτώμενα και 
αλληλένδετα για να υπάρχει το φαινόμενο της ζωής.  
                         
Οριζόντιες Γραμμές: Είναι οι τέσσερις οριζόντιες γραμμές στη χαρτογράφηση των πελμάτων (και 
των χεριών) για καλύτερο εντοπισμό του αντανακλαστικού σημείου.

Ορμόνες: Είναι οι “χημικοί αγγελιοφόροι” που βρίσκονται στο αίμα και δρούν στα όργανα-στόχους 
και προκαλούν αποτελέσματα μακριά από το σημείο παραγωγής και απελευθέρωσής τους. Οι ορμόνες 
εμπλέκονται στη διατήρηση της ομοιόστασης. Επίσης παίρνουν μέρος στην ανάπτυξη και την 
ωρίμανση. 

Παθολογία: Η επιστήμη που ασχολείται με τις αιτίες και τις αλλαγές που προκαλούνται στο σώμα 
από τις παθήσεις. 
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Πίεση: Η πίεση που ασκείται σε συγκεκριμένα σημεία του πέλματος ή του χεριού με σκοπό την 
ενεργοποίηση του σημείου και κατ΄ επέκταση της αντίστοιχης περιοχής στο σώμα μέσω του νευρικού 
συστήματος. Υπάρχουν διαφορετικές τεχνικές πίεσης - π.χ. σταθερή, εναλλασσόμενη, κυκλική, κ.λπ - 
ανάλογα με το σημείο ή την ένταση της ένδειξης στο πέλμα. Η ένταση της πίεσης εξαρτάται από την 
ευαισθησία του δέκτη, το είδος του αισθητικού υποδοχέα που δέχεται το ερέθισμα, κ.ά. Σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να είναι τέτοια που να μην είναι δυσάρεστη.  

Πόνος: “Ο πόνος είναι μια δυσάρεστη και συναισθηματική εμπειρία που συνοδεύεται από πραγματική 
ή δυνητική βλάβη των ιστών ή περιγράφεται σαν μια τέτοια βλάβη” (Διεθνής Ένωση για τη Μελέτη 
του Πόνου). Το ποσό του πόνου που ένα άτομο βιώνει, μερικά, εξαρτάται από την ισχύ του 
ερεθίσματος, αν και μπορεί να τροποποιηθεί από τη σκέψη και το συναίσθημα.  Η ουδός του πόνου 
είναι το ελάχιστο σημείο που το άτομο αναγνωρίζει ως πόνο και η ανοχή στον πόνο είναι το 
μεγαλύτερο ποσό πόνου που το άτομο μπορεί να ανεχθεί. 

Ρεφλεξολογία: Συμπληρωματική αγωγή που λειτουργεί με ήπιο και μη επιθετικό τρόπο, 
επηρεάζοντας λειτουργίες του οργανισμού, μέσω πιέσεων σε αντανακλαστικά σημεία του πελμάτων 
ή/και των χεριών.  Οι τελευταίες κλινικές έρευνες, οδηγούν στο συμπέρασμα οτι η Ρεφλεξολογία με 
τις πιέσεις και τους χειρισμούς ενεργοποιεί και επηρεάζει τη λειτουργία του οργανισμού μέσω των 
νευρικών απολήξεων του νευρικού συστήματος.  Συνεργάζεται απόλυτα με κάθε ιατρικό σύστημα και 
κάθε ιατρική αγωγή, λειτουργώντας συμπληρωματικά. 

Ρεφλεξολογικός Χάρτης: Χάρτης που αποτυπώνει τα όργανα και τις περιοχές του σώματος, στα 
πέλματα και τα χέρια. 

Συμπληρωματική Θεραπεία ή Αγωγή: Σύμφωνα με σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
”Ως συμπληρωματικά θεραπευτικά συστήματα ορίζονται τα μη αυτοτελή, μη ιατρικά συστήματα τα 
οποία μπορούν να υπάρξουν ως συμπληρωματικά μίας άλλης αυτόνομης θεραπείας, συμβατικής ή 
εναλλακτικής, και στα οποία δεν ανήκει η δικαιοδοσία της διάγνωσης ή της ιατρικής ευθύνης, ως εκ 
τούτου δύναται να ασκούνται από μη ιατρούς”.

Σύμπτωμα: Είναι η κάθε ένδειξη πάθησης. Ο όρος φυσικό σημείο, αναφέρεται στην ένδειξη μιας 
νόσου, για το οποίο σημείο ο ασθενής δεν διαμαρτύρεται αλλά φαίνεται κατά την εξέταση από τον 
γιατρό. 

Συνεδρία: Μία συνεδρία αποτελεί η κάθε συνάντηση για εφαρμογή Ρεφλεξολογίας. Η χρονική 
διάρκεια μίας συνεδρίας κυμαίνεται από 50 – 60 λεπτά της ώρας και κατά τη διάρκειά της 
εφαρμόζονται τεχνικές χαλάρωσης και πιέσεις στα αντανακλαστικά σημεία. 

Σύστοιχο Σημείο – Περιοχή: Σημείο ή περιοχή του σώματος που βρίσκεται σε αντιστοιχία με κάποιο 
άλλο, με βάση τη γεωμετρία του σώματος. Για παράδειγμα, τα δάχτυλα των χεριών είναι σύστοιχα 
των δαχτύλων των ποδιών, ο αγκώνας είναι σύστοιχος του γονάτου, η άρθρωση του ώμου σύστοιχη 
της άρθρωσης του ισχίου, το χέρι σύστοιχο του ποδιού, κ.ο.κ.                           

Συστήματα Ελέγχου Σώματος: Το ανθρώπινο σώμα διαθέτει, στην πραγματικότητα, χιλιάδες 
συστήματα ελέγχου. Τα περισσότερο  περίπλοκα απ αυτά είναι τα συστήματα γενετικού ελέγχου, που 
λειτουργούν μέσα σε όλα τα κύτταρα, για τον έλεγχο των ενδοκυττάριων λειτουργιών, καθώς επίσης 
και για τον έλεγχο όλων των διεργασιών της ζωής. Πολλά άλλα συστήματα ελέγχου λειτουργούν 
μέσα σε όργανα για τη ρύθμιση λειτουργιών μεμονωμένων τμημάτων των οργάνων, ενώ η λειτουργία 
άλλων αφορά σε ολόκληρο το σώμα, για τη ρύθμιση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών 
οργάνων. Για παράδειγμα, το αναπνευστικό σύστημα, σε συνεργασία με το νευρικό σύστημα, 
ρυθμίζει τη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στο εξωκυττάριο υγρό. Το ήπαρ και το 
πάγκρεας ρυθμίζουν τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο εξωκυττάριο υγρό, ενώ οι νεφροί ρυθμίζουν 
τις συγκεντρώσεις των ιόντων υδρογόνου, νατρίου, καλίου, φωσφορικών και άλλων ιόντων στο 
εξωκυττάριο υγρό.
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Τεχνικές Χαλάρωσης: Πρόκειται για μια σειρά τεχνικών που εφαρμόζονται στην αρχή, κατά τη 
διάρκεια και στο τέλος κάθε συνεδρίας Ρεφλεξολογίας. Σκοπό έχουν να προετοιμάσουν τον 
οργανισμό για μια συνεδρία, αλλά και να τον διατηρήσουν σε κατάσταση χαλάρωσης, ώστε να δεχτεί 
ήπια τα ερεθίσματα και η επίδραση της Ρεφλεξολογίας να ακολουθήσει τους ρυθμούς προσαρμογής 
του οργανισμού με μη επιθετικό τρόπο. 

Υγεία: “Είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η 
απουσία ασθένειας ή αναπηρίας” (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας)

Φυσιολογία: Είναι ο κλάδος της ιατρικής που ασχολείται με τις φυσιολογικές λειτουργίες των 
διαφόρων οργάνων και των αλλαγών που υπόκειται ολόκληρο το σώμα κατά τη διάρκεια αυτών των 
λειτουργιών. 

Χαλάρωση: Είναι γνωστή και ως «αντίδραση χαλάρωσης» και αναπτύχθηκε από τον οργανισμό σαν 
απάντηση στην «αντίδραση μάχης ή φυγής», σε αυτό δηλαδή που αποκαλούμε stress και το οποίο 
ενεργοποιεί το συμπαθητικό νευρικό σύστημα.  Στην αντίδραση χαλάρωσης οι μύες χαλαρώνουν, το 
αίμα κυκλοφορεί κανονικά σε όλο το σώμα, η αναπνοή γίνεται βαθύτερη και εκκρίνονται οι ορμόνες 
που επαναφέρουν την ισορροπία στον οργανισμό. Όλες αυτές οι λειτουργίες ελέγχονται από το 
παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα. 

Πηγές:
– Λεξικό Ιατρικών Όρων, Εκδόσεις Μαλλιάρης Παιδεία
– Ιατρική Φυσιολογία, Guyton, Εκδόσεις Παρισιάνος
– Άτλας Ανατομίας, Εκδόσεις Πατάκη
– Ιατρικό Λεξικό – Iatronet (http://www.iatronet.gr/iatriko-lexiko)

Σε αυτό το λεξιλόγιο προσπάθησα να εντάξω - όσο το δυνατόν περισσότερους - όρους που 
χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τη Ρεφλεξολογία, ή τη δράση της, ή τους τομείς που 
συνδέονται με την εφαρμογή της και ελπίζω ότι θα βοηθήσουν στην κατανόηση του τρόπου 
λειτουργίας της. Είναι βέβαιο πως λείπουν λήμματα όρων αλλά το λεξιλόγιο αυτό θα είναι υπό 
διαρκή ανανέωση και διαμόρφωση, ακολουθώντας τις εκάστοτε νέες συνθήκες και τις ανάγκες που 
προκύπτουν.

Δεν περιλαμβάνονται όροι που συναντά κάποιος σε κλινικές μελέτες και έρευνες. Για το πεδίο αυτό 
έχει δημιουργηθεί ένα άλλο λεξικό όρων για την καλύτερη κατανόηση των ερευνών και των 
κλινικών δοκιμών, στην αντίστοιχη σελίδα της “Ερευνας”.

Οι παρατηρήσεις αλλά και οι απορίες σας για λέξεις και έννοιες που δεν συμπεριλαμβάνονται ή 
θεωρείτε πως χρειάζονται βελτίωση, είναι ευπρόσδεκτες και πολύτιμες.

Το λεξιλόγιο αυτό είναι ελεύθερο για ΜΗ εμπορική χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο 
με μόνη παράκληση και προϋπόθεση, την αναφορά της πηγής.

Αθήνα, Ιανουάριος 2013
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